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สวน ที่ สี่
  ใน การ ทำงาน เพือ่ ปองกนั และ แกไข ปญหา เอดส ของ ประเทศไทย 
นั้น   คณะ กรรมการ แหง ชาติ วา ดวย การ ปองกัน และ แกไข ปญหา เอดส     
หรือ   “ คณะ กรรมการ เอดส ชาติ ”   ถือ เปน กลไก หลัก ของ ชาติ ใน การ ขับ 
เคลื่อน นโยบาย การ แกไข ปญหา เอดส ของ ชาติ โดย มี นายก รัฐมนตรี 
เปน ประธาน กรรมการ   รัฐมนตรี วาการ กระทรวง สาธารณสุข เปน รอง 
ประธาน คน ที่ หนึ่ง   และ กรรมการ ประกอบ ดวย ปลัด กระทรวง ตางๆ   ผู 
อำนวย การ บาง หนวย งาน ที ่เกีย่วของ   รวม ทัง้ ม ีกรรมการ ผูทรง คณุวฒุ ิอกี   
11   คน   ซึง่ ใน นี ้ม ีตวัแทน จาก องคกร พฒันา เอกชน ดาน เอดส และ ตวัแทน 
จาก เครือ ขาย ผู ตดิ เช้ือฯ   รวม เปน กรรมการ ผูทรง คณุวุฒิ ดวย   ทัง้น้ี โดย ม ี
อธิบดี กรม ควบคมุ โรค เปน กรรมการ และ เลขานกุาร   ผู อำนวย การ สำนัก 
โรค เอดส   วัณโรค และ โรค ติดตอ ทาง เพศ สัมพันธ และ เจา หนาที่ ใน ศูนย 
อำนวย การ บริหาร จดัการ ปญหา เอดส แหง ชาติ ที ่ได รบั มอบ หมาย จำนวน 
หนึ่ง คน เปน กรรมการ และ ผู ชวย เลขานุการ     
  ปจจบุนั   ประเทศไทย ใช โครงสราง และ กลไก ที ่ขบั เคลือ่น การ ตอบ 
สนอง ตอ ปญหา เอดส ของ ประเทศ ซึ่ง แสดง ได ดัง ผัง นี้ 
 
 

ดาน โครงสราง และ กลไก การ พัฒนา นโยบาย   
แผน   และ การ ดำเนิน งาน 
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 การ ดำเนิน งาน และ ขอ จำกัด ของ คณะ กรรมการ เอดส ชาติ 

  ใน รายงาน การ ทบทวน การ ดำเนิน งาน ปองกัน และ แกไข ปญหา 
เอดส   ป   พ . ศ .   2550   จัด พิมพ โดย คณะ กรรมการ เอดส ชาติ   จำแนก ให 
เห็น ถงึ การ ดำเนนิ การ   และ ขอ จำกัด ของ การ ดำเนนิ งาน   เพือ่ แกไข ปญหา 
เอดส ของ ประเทศไทย ตลอด ชวง ที่ ผาน มา นั้น   พบ วา   มี หลาย ปจจัย ที่ 
สง ผลก ระ ทบ ตอ การ ขับ เคลื่อน การ ทำงาน เอดส   เริ่ม ตั้งแต เรื่อง การ
ก ระ จา ยอำ นาจ สู องคกร ปกครอง สวน ทอง ถิ่น   การ ปฏิรูป ระบบ บริการ 
สาธารณสุข   และ การ ปฏิรูป ระบบ ราชการ   ตาม ดวย การ บริหาร จัดการ 
ระบบ งบ ประมาณ โดย ระบบ อิเล็กทรอนิกส   ( Government   Fiscal   
Management   Information   System :   GFMIS )     ตลอด ไป จนถึง   ปจจัย 
ทางการ เมือง 
  ใน สวน ของ การก ระ จา ยอำ นาจ สู องคกร ปกครอง สวน ทอง ถิ่น 
ตาม     “ พระ ราช บัญญัติ กำหนด แผน และ ขั้น ตอน การก ระ จา ยอำ นาจ ให 
แก องคกร ปกครอง สวน ทอง ถิ่น   พ . ศ .   2542 ”   ( มี ผล บังคับ ใช วัน ที่   17   
พฤศจิกายน   2542 )   นั้น ได สง ผล ให มี การ จัดสรร งบ ประมาณ ใหม ซึ่ง สง 
ผล ตอ การ ดำเนนิ การ ดาน เอดส ดวย   ทัง้นี ้  เนือ่งจาก   พ . ร . บ . ดงั กลาว นี ้ได 
มี ขอ กำหนด เกี่ยว กับ การ จัด ตั้ง งบ ประมาณ ราย จาย ประจำ ป ใน สวน ที่ 
เก่ียวของ กบั การ บริการ สาธารณะ ใน เขต องคกร ปกครอง สวน ทอง ถิน่ วา   
ให รัฐ จัดสรร เงิน อุดหนุน ให เปน ไป ตาม ความ จำเปน และ ความ ตองการ 
ของ องคกร ปกครอง สวน ทอง ถิ่น   ( อปท . )     
  จาก ขอ กำหนด ดัง กลาว   รัฐ จึง ตอง จัดสรร งบ ประมาณ ให   อปท . 
โดยตรง   มี ผล ให หนวย งาน สวน กลาง ได รับ งบ ประมาณ ลด ลง   และ 
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หนวย งาน ตาง   ๆ    ใน ภูมิภาค ที่ เคย ได รับ งบ ประมาณ จาก สวน กลาง ตอง 
ไป ขอรับ การ สนับสนุน จาก   อปท . แทน   ซึ่ง ก็ ขึ้น อยู   อปท .   วา จะ ใหการ 
สนับสนนุ หรือ ไม   ขอ กำหนด ดงั กลาว จงึ สง ผลก ระ ทบ ตอ การ ดำเนิน งาน 
เพือ่ ปองกนั และ แกไข ปญหา เอดส ดวย   กลาว คอื   จาก เดมิ ที ่งบ ประมาณ 
สำหรบั ดำเนนิ การ ของ คณะ อนุกรรมการ ปองกัน และ แกไข ปญหา เอดส 
จงัหวดั นัน้   กรม ควบคมุ โรค ได รบั ป ละ ประมาณ   55   ลาน บาท และ จดัสรร 
ให แตละ จังหวัด   ( จน กระทั่ง ถึง   ป   2547 )   
  ตอ มา หลัง ป   2548   งบ ดัง กลาว กระทรวง สาธารณสุข นำ ไป รวม 
เปน งบ รวม จัดสรร ให สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด   โดย ไมมี การ ระบุ วา   
จะ ตอง ทำ กิจกรรม ดาน เอดส   โดย ให ขึ้น กับ ดุลยพินิจ ของ แตละ จังหวัด   
และ ป ตอ   ๆ    มา ก ็ไม ได รับ อีก เลย   แตละ จังหวัด ตอง ไป ขอ งบ สนับสนุน 
จาก องคกร ปกครอง สวน ทอง ถิ่น   ( คณะ กรรมการ เอดส ชาติ ,   2550b )  
 จดุ นี ้อาจ ม ีสวน ที ่จะ ทำให แต จะ หวดั ทบทวน วา จะ ให ความ สำคัญ กบั การ 
ทำงาน เอดส ตอ หรือ ไม   และ การ ไม ได รับ งบ ประมาณ เพ่ิม ก็ อาจ ทำให 
แตละ จังหวัด ให ความ สำคัญ กับ งาน เอดส ลด ลง ได 
  สำหรับ กรณี การ ปฎิ รูป ระบบ สาธารณสุข ซึ่ง ใน รายงาน ดัง กลาว 
ได ระบุ วา   ก็ เปน อีก ปจจัย หนึ่ง ที่ สง ผล ตอ การ บริหาร จัดการ การ ดำเนิน 
การ ดาน เอดส นั้น   เน่ืองจาก   การ ปฏิรูป ระบบ บริการ สาธารณสุข ตาม 
โครงการ หลัก ประกัน สุขภาพ ถวน หนา   ( Universal   Health   Care   Cov-
erage )   ตั้งแต ปงบประมาณ   2545   นั้น ทำให งบ ประมาณ สำหรับ การ 
ปองกัน การ ติด เช้ือ จาก การ ให บริการ ทางการ แพทย   และ คา ยา รักษา 
โรค ติด เชื้อ ฉวย โอกาส   ประมาณ   480   ลาน บาท / ป   ของ สำนักงาน ปลัด 
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กระทรวง สาธารณสุข   ถูก ตัด ไป รวม กับ งบ ประมาณ ใน โครงการ หลัก 
ประกัน สุขภาพ ถวน หนา   ซึ่ง บริหาร จัดการ โดย สำนักงาน หลัก ประกัน 
สุขภาพ แหง ชาติ   ( สปสช . )   ตั้งแต ปงบประมาณ   2545   เปนตน มา     
  การ จัดสรร งบ ประมาณ   ให โรง พยาบาล จัดสรร คา ใช จาย แบบ 
เหมา จาย ราย หัว อัตรา เทา กัน ทั้ง ประเทศ   มิได จัดสรร ตาม สภาพ ปญหา 
สาธารณสุข ของ แตละ พื้นที่   ซึ่ง โรง พยาบาล สวน ใหญ จะ นำ ไป ใช ใน การ 
รักษา พยาบาล มากกวา การ ปองกัน โรค   เพราะ มี ผู ปวย มา รับ บริการ 
มาก ขึ้น กวา เดิม แต เก็บ เงิน ได ครั้ง ละ   30   บาท / คน / ครั้ง เทานั้น   จึง มี ผล
ก ระ ทบ ตอ การ ดำเนิน งาน ดาน การ ปอง เอดส ดวย สวน หน่ึง เน่ืองจาก งบ 
ประมาณ ที่ นอย ลง 
  สวน การ ปฏิรูป ระบบ ราชการ ตาม   “ พระ ราช บัญญัติ ปรับปรุง 
กระทรวง   ทบวง   กรม   พ . ศ .   2545 ”   นัน้ ทำให ตัง้แต ปงบประมาณ   2546   
หนวย งาน ราชการ ตอง มี การ ปรับ เปลี่ยน หนาที่   บทบาท   ภารกิจ   กรอบ 
โครงสราง   อตัรา กำลงั   และ การ จดัสรร งบ ประมาณ   สง ผลก ระ ทบ ตอ การ 
ดำเนนิ งาน ปองกนั ควบคมุ โรค เอดส   และ โรค ตดิ เชือ้ ทาง เพศ สมัพนัธ ดวย 
เชน กัน   ทั้งนี้ เนื่องจาก โครงสราง เดิม ของ สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด 
นั้น   งาน ดาน เอดส และ กามโรค มี บุคลากร โดย เฉพาะ ตั้งแต   8 - 12     คน   
แต ใน โครงสราง ใหม นัน้ เอดส เปน เพียง โรค ตดิตอ โรค หน่ึง อยู ภาย ใต งาน 
ควบคุม โรค และ มี ผูรับ ผิด ชอบ โดยตรง เพียง   1   คน   ซึ่ง คนๆ   นั้น ก็ ยัง ตอง 
รบั ผดิ ชอบ โรค ตดิ ตอ อืน่ๆ   ดวย ไมใช เรือ่ง โรค เอดส เพยีง อยาง เดยีว   ดงั นัน้ 
ภาย ใต โครงสราง ใหม นั้น จึง สง ผล ให งาน เอดส ถูก ลด ความ สำคัญ ลง ไป 
 ปจจัย ที่ สง ผลก ระ ทบ ตอ การ ดำเนิน การ อีก ประการ หนึ่ง   ก็ คือ   
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การ บริหาร จดัการ ระบบ งบ ประมาณ โดย ระบบ อเิล็กทรอนกิส  (GFMIS )   
จาก เดิม ที่ กรม ควบคุม โรค เคย ตั้ง งบ ประมาณ ดาน การ ปองกัน เอดส ให 
แก หนวย งาน ตางๆ  ทั้ง ใน และ นอก สังกัด กระทรวง สาธารณสุข     
  ตอ มาก ระ ทรวง การ คลัง มี โครงการ เปลี่ยน ระบบ การ บริหาร 
งานการ เงนิ การ คลงั ภาค รฐั สู ระบบ อเิลก็ทรอนกิส   ( GFMIS )   ทำให กรม 
ควบคุม โรค ไม สามารถ ตัง้ งบ ประมาณ ดาน การ ปองกนั เอดส ให แก หนวย 
งาน ตางๆ ได     ทำให ตัง้แต ปงบประมาณ   2550   แตละ หนวย งาน ตอง ตัง้ 
คำขอ งบ ประมาณ ผาน กระทรวง เจา สังกัด   ที่ พบ วา ใน ภาพ รวม แลว ลด 
ลง กวา เดิม   โดย ใน ปงบประมาณ   2549   ตั้ง รวม ไว ที่ กรม ควบคุม โรค   ได 
ประมาณ   55   ลาน บาท   และ บาง หนวย งาน ไมมี คำขอ งบ ประมาณ การ 
ปองกัน เอดส มายัง สำนัก งบ ประมาณ   แต ทั้งนี้ ก็ ไมมี ขอมูล วา อัน ที่ จริง 
หนวย งาน เหลา นี้ ตั้ง คำขอ แลว แต กระทรวง เจา สังกัด ไม เห็น ชอบ หรือ 
ไม   จึง ไม ผาน คำขอ ไป ยัง สำนัก งบ ประมาณ   ( คณะ กรรมการ เอดส ชาติ , 
2550b ) 
  หาก พิจารณา การ รายงาน ทบทวน ที่ นำ มา เสนอ ใน ขาง ตน 
นั้น   อาจ พอ สรุป ได วา   แมวา การก ระ จา ยอำ นาจ และ การก ระ จา ยงบ 
ประมาณ สู ทอง ถิน่   นา จะ สง ผล ดาน บวก ทำให การ ดำเนนิ งาน ตอบ สนอง 
ตอ ปญหา เอดส ใน พื้นที่ เกิด ความ ชัดเจน   สอดคลอง กับ ความ ตองการ 
และ สภาพ ปญหา ของ พืน้ที ่  แต ปราก ฎ วา ผล ที ่ออก มาก ลบั ไม เปน เชน นัน้   
แต กลบั กลาย เปน วา ใน สวน ของ งาน เอดส นัน้ กลบั ถกู ลด ความ สำคญั ลง   
จาก รายงาน การ ทบทวน การ ดำเนนิ งาน ปองกัน และ แกไข ปญหา เอดส   ป   
2550   ที่ กลาว มา   ประกอบ กับ สภาพ ความ เปน จริง ที่ เกิด ขึ้น ทั้ง ระบบ 
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หลกั ประกัน สขุภาพ แหง ชาต ิ  การก ระ จา ยอำ นาจ   การ ปรบั บทบาท ของ 
สำนกังาน สวน กลาง ให ม ีภาระ เพิม่ มาก ขึน้ ดาน วชิาการ   การ ตดิตาม หนนุ 
เสริม และ ประเมิน ผล   ตลอด จน งาน ปองกัน ดวย การ รณรงค ทาง สังคม   
ลวน สง ผล ตอ การ ดำเนิน งาน เอดส ของ ประเทศ   โดย มี สาเหตุ หลัก คือ 
  การ ให ความ สำคญั กบั ปญหา เอช ไอ ว ี/ เอดส ใน พืน้ท่ี ม ีความ แตก 
ตาง กัน     ทั้ง การ ดำเนิน การ ใน ระดับ จังหวัด   ระดับ ชุมชน   ขึ้น อยู กับ วา 
แตละ พื้นที่ มี การ ดำเนิน งาน ดาน เอดส มาก นอย เพียง ใด มา กอน หรือ ไม     
เม่ือ ขาด แรง กระตุน หนุน เสรมิ จาก กลไก รฐั สวน กลาง   สวน ภมูภิาค   และ 
สวน จังหวัด     ยิ่ง ทำให บาง พื้นที่ ไม ได ให ความ สำคัญ ใน เรื่อง นี้ เลย 
  การ ปฏริปู ระบบ ราชการ   และ การ ปฏริปู ระบบ สขุภาพ   ที ่สง ผล ให 
เกิด การ จดั ปรับ อตัรา กำลัง   ทำให เจา หนาท่ี ดาน งาน วชิาการ สาธารณสขุ 
จำนวน หน่ึง ที่ มี ประสบการณ ทำงาน ดาน เอดส ทั้ง ใน ระดับ เขต   และ 
จังหวัด   ตอง ถูก โยก ยาย   ถายเท   และ บาง ราย ได ทำ เรื่อง ขอ เกษียณ อายุ 
ราชการ กอน กำหนด   ทำให พื้นท่ี ขาด เจา หนาท่ี ที่ มี ประสบการณ และ 
ความ เขาใจ ใน การ ทำงาน ตอบ สนอง ตอ ปญหา เอดส   ที่ จะ คอย เปน ผู 
กระตุน และ สนับสนุน การ ทำงาน 
  การ จัด ปรับ โครงสราง สวน กลาง ที่ จะ เปน กลไก สนับสนุน ดาน 
วิชาการ ยัง ไม สามารถ แสดง ศักยภาพ ใน การก ระ ตุน   หนุน เสริม การ 
ทำงาน ของ แตละ จงัหวดั ได   การ สนับสนนุ การ ทำงาน สวน กลาง   เหลา นี ้
ลวน เปน ปจจัย ที่ สง ผลก ระ ทบ ทำให การ ตอบ สนอง ตอ ปญหา เอดส ของ 
พื้นท่ี และ ใน ภาพ รวม ของ ประเทศ ออน กำลัง ลง   อัน เน่ือง มา จาก ชวง 
เปลี่ยน ผาน ขอ งการปฎิ รูป   และ การก ระ จา ยอำ นาจ สู ทอง ถิ่น 
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  นอกจาก นี้ ใน ชวง   2   ป ที่ ผาน มา นั้น   ( 2550 - 2551 )   ไมมี การ 
ประชุม คณะ กรรมการ แหง ชาติ วา ดวย การ ปองกนั และ แกไข ปญหา เอดส   
( คช . ปอ . )   แมแต ครั้ง เดียว   กระทั่ง เมื่อ กลาง ป   2552   นี่เอง จึง ได มี การ 
ประชุม   คช . ปอ . อีก ครั้ง หนึ่ง โดย นาย อภิสิทธิ์   เวช ชา ชีวะ   นายก รัฐมนตรี 
ใน ฐานะ ประธาน คณะ กรรมการ ได นำ การ ประชมุ ดวย ตนเอง   และ ยนืยัน 
ที่ จะ ให มี การ ประชุม คณะ กรรมการ เอดส ชาติ ให มี ความ สม่ำเสมอ 
มากกวา นี้   เพ่ือ ใหการ ขับ เคล่ือน การ ทำงาน เอดส เปน ไป อยาง มี 
ประสิทธิภาพ มาก ขึ้น 
  จาก สถานการณ ตางๆ   ที่ สง ผล ตอ การ ทำงาน เอดส นี้   ใน สวน 
ของ คน ทำงาน ใน ภาค ประชา สังคม ที่ มี ความ เขาใจ และ ใกล ชิด กับ กลไก 
การ ขับ เคลื่อน   ทั้ง ใน ฐานะ ที่ ทำงาน ใน ประเด็น เอดส   และ ใน ฐานะ ที่ 
เปน ตัวแทน จาก ภาค ประชา สังคม ที่ เขา รวม เปน คณะ กรรมการ พบ วา   
สิ่ง ที่ ทำให การ ดำเนิน งาน ดาน เอดส ไม สามารถ ขับ เคล่ือน ไป ได อยาง 
เต็ม ที่ หรือ ขับ เคลื่อน ไป ได อยาง มี ประสิทธิภาพ นั้น   สวน หนึ่ง ก็ เกิด จาก 
การ ที ่ไม ได ม ีการเต ร ียม บคุลากร ให ปรับ ตวั เพ่ือ ทำ บทบาท ใหม   ตวัอยาง 
เชน   การ ปรับ ระบบ จาก การ ที่ สำนัก โรค เอดส ซึ่ง อยู ใน ตำ แหน ง เลขาฯ 
กรรมการ เอดส ชาติ   ที ่แต เดิม ม ีบทบาท ใน การ เปน หนวย งาน ที ่จดัสรร งบ 
ประมาณ ไป ยงั คณะ อนกุรรมการ เอดส จงัหวัด   ซึง่ ตอ มา งบ ประมาณ นัน้ 
ถกู กระจาย อำนาจ ไป สู การ ปกครอง สวน ทอง ถิน่ มาก ขึน้   ทำให เจา หนาท่ี 
ทั้ง ใน ระดับ พื้นที่ และ สวน กลาง ตอง ปรับ บทบาท มา ทำงาน สนับสนุน 
ทาง วิชาการ   แทน การ ติดตาม เรื่อง งบ ประมาณ   ทวา เจา หนาที่ เหลา นี้ 
กลับ ไม ได รับ การเต รี ยม การ   การ อบรม   การ หนุน เสริม เพื่อ พัฒนา 
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ศักยภาพ ให ทำ หนาที่ ใน บทบาท ใหม   ใน ขณะ เดียวกัน   ประจวบ เหมาะ 
กับ การ ที่ งบ ประมาณ กองทุน โลก ได เขา มาส นับ สนุ นการ ทำงาน เอดส 
ของ ประเทศไทย ซึ่ง มี ความ ตองการ บุคลากร ที่ ตอง ทำงาน ใน กลไก 
ขับ เคลื่อน งาน ของกอง ทุน โลก   บุคลากร ใน สวน กลาง ที่ มี คุณภาพ และ 
แข็ง ขัน ใน การ ปฎิบัติ หนาที่ จำนวน หนึ่ง   ก็ได ถูก ยาย มา ทำงาน ภาย ใต 
กลไก กองทนุ โลก   จงึ ทำให งาน ประจำ เรือ่ง การ ปองกนั เอดส ที ่อยู ภาย ใต 
ภาค รัฐ นั้น ออน ดอย ลง ไป 
 
 ความ พยายาม จัดการ เพื่อ ให กลไก ทำงาน 
 

 จา กการปฎิ รูป ระบบ ราชการ และ การก ระ จา ยอำ นาจ สู การ 
ปกครอง สวน ทอง ถิ่น   ทำให แผน ยุทธ ศาสตร บูรณ า การ เพื่อ การ ปองกัน 
และ แกไข ปญหา เอดส ระดบั ชาต ิฉบับ ปจจุบนั ม ีลกัษณะ เปน เพียง แผน ชี ้
ทศิทาง ให หนวย งาน และ ภาค สวน ตางๆ   เพ่ือ ใช เปนก รอบ การ พจิารณา 
ใน การ จดั ทำ แผน งาน หรอื โครงการ ใน พืน้ที ่  ซึง่ แตก ตาง จาก ที ่ผาน มา   ที ่
มี การ กำหนด แผน และ งบ ประมาณ จัดสรร จาก กระทรวง สาธารณสุข   
  ดัง นั้น   เพื่อ ให สามารถ เรงรัด และ ติดตาม การ ดำเนิน การ ดาน 
งาน เอดส ได   จึง มี การ ผลัก ดัน ให รัฐบาล ได กำหนด ให เอดส เปน เรื่อง 
หน่ึง ของ การ ตรวจ ราชการ แบบ บูรณาการ   ซึ่ง รัฐบาล ก็ เห็น ชอบ จึง ได 
มี การ แตง ตั้ง คณะ ดำเนิน งาน ตรวจ ราชการ โครงการ ปองกัน และ แกไข 
ปญหา เอดส ระดับ เขต ตาม แผนการ ตรวจ ราชการ แบบ บูรณาการ     เพื่อ 
มุง ผล สัมฤทธ์ิ ตาม นโยบาย ของ รัฐบาล   ประจำ ปงบประมาณ   พ . ศ .  
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 2550   โดย มี ผู ตรวจ ราชการ กระทรวง สาธารณสุข ประจำ เขต ตรวจ 
ราชการ เปน หัวหนา คณะ สาธารณสุข นิ เท ศก และ ผู ชวย ผู ตรวจ ประจำ 
เขต ตรวจ ราชการ   เปน รอง หวัหนา คณะ ผู แทน จาก สำนัก นายก รัฐมนตรี   
กระทรวง ศกึษาธิการ   กระทรวง แรงงาน   กระทรวง มหาดไทย   หนวย งาน 
ที่ เกี่ยวของ   โดย มี ผู แทน สำนัก โรค เอดส   วัณโรค และ โรค ติดตอ ทาง 
เพศ สัมพันธ เปน เลขานุการ   ออก ตรวจ ราชการ ใน เขต สาธารณสุข   
13   เขตๆ   ละ   1   จังหวัด   รวม   13   จังหวัด   ( คณะ กรรมการ เอดส ชาติ ,   
2550a  :  2550b ) 
  หนวย ที่ รับ การ ตรวจ   ไดแก   ผู แทน จังหวัด คณะ อนุกรรมการ 
ปองกัน และ แกไข ปญหา เอดส   จังหวัด   ผู แทน ภาค ประชาชน ใน คณะ 
อนุกร รม ปองกัน และ แกไข ปญหา เอดส จังหวัด     การ มีน โย บาย ให 
โครงการ ปองกัน และ แกไข ปญหา เอดส     เปน โครงการ รวม ตรวจ ราชการ 
แบบ บรูณาการ   นัน้ ได ชวย กระตุน ให หนวย งาน ใน ภมูภิาค ให ความ สำคัญ 
ตอ งาน เอดส มาก ขึ้น 
  นอกจาก นัน้ เพ่ือ พฒันา กลไก การ บริหาร จดัการ และ การ ประสาน 
งาน ให มี ประสิทธิภาพ ยิ่ง ขึ้น คณะ กรรมการ แหง ชาติ วา ดวย การ ปองกัน 
และ แกไข ปญหา เอดส   ได ม ีคำ สัง่ ที ่  1 / 2550   ลง วนั ที ่  4   เมษายน   2550   
แตง ตั้ง   “ คณะ อนุกรรมการ ขับ เคลื่อน การ ปฎิบัติ การ ปองกัน โรค เอดส ”   
โดย ม ีอนกุรรมการ ทัง้หมด   24   คน   ม ีนาย ม ีชยั   ว ีระ ไวทย ะ   เปน ประธาน   
รอง อธิบดี กรม ควบคุม โรค   เปน รอง ประธาน   ผู แทน จาก ภาค รัฐ   เอกชน   
องคกร พัฒนา เอกชน   เครือ ขาย ผู ติด เช้ือฯ   และ ผู เกี่ยวของ   ฯลฯ   เปน 
กรรมการ   มี นาย วีร สิทธิ์   สิ ทธิ ไตรย   เปน เลขานุการ   นาย แพทย สุ ริยเดว   
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ทรี ปาต ี  และ ผู แทน สำนกั โรค เอดส วณัโรค และ โรค ตดิตอ ทาง เพศ สมัพนัธ   
เปน ผู ชวย เลขานุการ คณะ อนุกรรมการ ขับ เคลื่อนฯ   
  มี อำนาจ หนาที่ กำกับ ดูแล ทิศทาง การ ดำเนิน งาน ให สอดคลอง 
ตาม แนวทาง ที่ คณะ กรรมการ แหง ชาติ วา ดวย การ ปองกัน และ แกไข 
ปญหา เอดส   เห็น ชอบ   กำหนด กลไก รูป แบบ การ บริหาร จัดการ และ 
ขับ เคลื่อน กลยุทธ การ ปองกัน โรค เอดส ให มี ผล ใน ทาง ปฏิบัติ   และ มี 
ประสทิธภิาพ   โดย เนน กระบวนการ ทำงาน ที ่เปด เผย   โปรงใส ปราศจาก 
ผล ประโยชน ทับ ซอน   ติดตาม ผล การ ดำเนิน งาน และ นำ มา สังเคราะห 
เพื่อ เปน ขอ เสนอ แนะ เชิง นโยบาย 
  สวน สำคญั อกี สวน หนึง่ ของ คณะ อนกุรรมการ ขบั เคลือ่นฯ   คอื   การ 
ม ีสำนกั งาน เลขาฯ   ที ่ทำ หนาที ่ดแูล และ บรหิาร จดัการ งบ ประมาณ จำนวน 
หน่ึง   โดย ได สราง การ มี สวน รวม ของ ภาค ประชา สังคม   ซึ่ง การ ดำเนิน 
งาน ที่ ผาน มา นับ ประมาณ ปก วา   นับ ตั้งแต จัด ตั้ง คณะ อนุกร รม การฯ   
ขึ้น มา   ก็ได เห็น ผล คืบ หนา บาง ประการ   อาทิ   การ พัฒนา และ จัด ทำ 
ยุทธศาสตร การ ขับ เคล่ือน การ ตอบ สนอง ตอ การ ปองกัน ขึ้น มา   4   
ยุทธศาสตร   รวม ทั้ง การ จัดสรร งบ ประมาณ สนับสนุน ตาม ยุทธศาสตร 
ดงั กลาว   เพือ่ กระตุน ให ภาค สวน ทัง้ เครือ ขายฯ   องคกร / หนวย งาน ตางๆ   
ได เขา มา ดำเนิน การ ดาน การ ปอ งกันฯ   
  เม่ือ พิจารณา การ ดำเนิน งาน ของ คณะ อนุกร รม การฯ   รวม 
ทั้ง กลไก ของ คณะ อนุกรรมการ ชุด นี้   ซึ่ง แม จะ เปน กลไก ใหม   แต ก็ 
นับ วา มี บทบาท สำคัญ ใน การ ขับ เคลื่อน งาน ดาน การ ปองกัน ของ 
ประเทศ   นอกจาก จะ มี การ พัฒนา กลไก   จัด ทำ ยุทธศาสตร และ 
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แผน งาน ตาม ที่ ได กลาว ไป แลว นั้น   สวน สำคัญ อีก สวน หนึ่ง คือ   การ 
จัด ให มี กระบวนการ ทบทวน   ติดตาม   ประเมิน ผล การ ดำเนิน 
งาน แบบ มี สวน รวม   ทั้ง ภายใน และ ภายนอก   เพื่อ ให เกิด การ รวม 
กัน ตรวจ สอบ   แสดง ความ คิด เห็น เร่ือง การ ดำเนิน งาน ของ คณะ 
อนุกร รม การฯ   ชุด นี้ ดวย 
  กลไก สำคัญ อีก สวน   คือ   คณะ อนุกรรมการ ประสาน แผน งาน   
การ กำกับ   ติดตาม และ ประเมิน ผล การ ดำเนิน งาน   ภาค ประชา สังคม 
เห็น ดวย กับ ทิศทาง ใน การ สราง และ พัฒนา ให เกิด กลไก การ ติดตาม 
ที่ กระจาย ลง ไป ใน ระดับ พื้นที่   ทั้ง ใน ระดับ เขต   และ จังหวัด   ซึ่ง ได เริ่ม 
ดำเนิน การ มา ใน ชวง กอน หนา นี้   และ กำลัง ดำเนิน การ อยาง ตอ เนื่อง 
อยู ใน ปจจุบัน   ผาน กระบวนการ จัด ทำ รายงาน ความ กาวหนา ระดับ 
ประเทศ   ตาม ปฏิญญา วา ดวย พันธกรณี   เรื่อง  เอช ไอ วี / เอดส  ของ 
ประเทศไทย   
  อยางไร กต็าม   ภาค ประชา สงัคม เหน็ วา   กลไก สวน นี ้  ควร ให ความ 
สำคัญ กับ เรื่อง การ ติดตาม   หนุน เสริม   และ การ ประเมิน ผล ใน เรื่อง การ 
ดำเนิน งาน และ การ จดั บรกิาร สขุภาพ   การ จดัการ ความ รู และ การ เรยีน รู   
รวม ทัง้ การ สง เสรมิ สทิธิ   เพิม่ เติม เขาไป ใน สวน ที ่เปน บทบาท หนาท่ี ของ 
คณะ อนุกร รม การฯ   และ กลไก ตาง   ๆ    ของ คณะ อนุกรรมการ ชุด นี้ 
  ใน ขณะ เดียวกัน ภาย ใต คณะ กรรมการ เอดส ชาติ นั้น ก็ได แตง ตั้ง 
คณะ อนุกรรมการ ปองกัน และ แกไข ปญหา เอดส จังหวัด   ( คณะ อนุฯ 
เอดส จังหวัด )   เปน หนวย ขับ เคล่ือน การ ดำเนิน งาน   โดย มี ผู วา ราชการ 
จังหวัด เปน ประธาน ใน ขณะ ที่ สวน ใหญ แลว จะ มี สำนักงาน สาธารณสุข 
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จงัหวัด เปน หนวย เลขานกุาร ใน การ ดำเนนิ งาน โดย ยดึ หลัก ให สอดคลอง 
กบั นโยบาย ของ คณะ กรรมการ วา ดวย การ ปองกนั และ แกไข ปญหา เอดส 
แหง ชาติ 
  อยางไร กต็าม   ก ็พบ วา คณะ อนฯุ เอดส จงัหวัด   ไม สามารถ ดำเนนิ 
การ ไป ได อยาง มี ประสิทธิภาพ   เพราะ โครงสราง สวน ใหญ ผูก ติด อยู กับ 
ระบบ ราชการ และ หัวหนา หนวย งาน ราชการ   กลาว คือ หาก ใน จังหวัด ที่ 
ผู วา ราชการ จังหวัด ไม ได ให ความ สำคัญ หรือ ไม กระตุน ให มี การ ทำงาน 
เรื่อง เอดส   คณะ อนุฯ   ชุด นี้ ก็ ไม ได ดำเนิน การ ใดๆ   จึง มี ไว เพียง ใน นาม 
เทานัน้   ดงั นัน้ จงึ ม ีความ พยายาม คดิคน กลไก ขบั เคลือ่น ใน ระดบั จงัหวดั 
ขึ้น มา ใหม   คือ ศูนย ประสาน งาน ประชาคม เอดส จังหวัด   ( ศ ปอจ .   หรือ   
Provincial   Coordinating   Mechanism :   PCM )   ซึ่ง อาจ เปน โครงสราง 
ใหม ที่มา แทน อนุฯ   เอดส จังหวัด   หรือ วา เปน กลไก ที่ จะ ไป ขับ เคลื่อน ให 
อนุฯ เอดส จังหวัด ทำงาน ก็ได   
  มี ขอ สังเกต จาก ตัวแทน ของ ภาค ประชา สังคม ที่ มี ความ ใกล ชิด 
กับ การ ทำงาน ใน ระดับ โครงสราง คณะ กรรมการ เอดส ชาติ วา   นอกจาก 
ปญหา การ ที ่บคุลากร ไม ได รบั การ หนุน เสรมิ ใน การ เปล่ียนแปลง บทบาท 
แลว   การ ที่ ฝาย เลขาฯ คือ   ศูนย อำนวย การ บริหาร จัดการ ปญหา เอดส 
แหง ชาติ ไม สามารถ ขับ เคล่ือน ให เปน ไป ตาม แผน ได นั้น ก็ อาจ มี ผล สวน 
หนึ่ง มา จาก   ตัวผู บริหาร ใน อดีต เอง ก็ ไม ได ให ความ สำคัญ กับ งาน เอดส 
และ ขาด การ ชี้นำ ทิศทาง ที่ ชัดเจน ให กับ เจา หนาที่ ดวย   
  นอกจาก นั้น  ใน การ ที่ ได มี การ แตง ตั้ง คณะ อนุกรรมการ ขับ 
เคล่ือนฯ   ขึน้ มา นัน้   แม จะ แสดง ให เห็น ถงึ ความ ความ พยายาม ที่ จะ ผลัก 
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ดนั ใน การ ขบั เคล่ือน งาน ให เปน ไป อยาง ม ีประสทิธภิาพ มาก ขึน้   อยางไร 
ก็ตาม   ภาค ประชา สังคม ตั้ง ขอ สังเกต วา     การ ตั้ง คณะ อนุกรรมการ 
ขับ เคล่ือนฯ   ขึ้น มา นี้ ดู เหมือน ตั้งใจ ที่ จะ ให ปลด ล็อค เร่ือง การ บริหาร 
จดัการ เรือ่ง เอดส ของ ประเทศ ซึง่ เรยีก ได วา เปน งาน ที ่ใหญ มาก   แต คณะ 
อนุกรรมการ ชุด นี้   อาจ ยัง ไม สามารถ ดำเนิน การ เร่ือง ใดๆ   ได มาก นัก   
เน่ืองจาก พบ วา   ถึง ตอน นี้ กลไก ใน การ ติดตาม และ ประเมิน ผล ซึ่ง เปน 
ภารกิจ หลัก นั้น ก็ ยัง ไม ชัดเจน นัก วา จะ มี ทิศทาง ไป ทาง ใด   
 ทัง้นี ้อาจ เปน ไป ได วา   ทาง คณะ อนกุร รม การฯ   เอง   ก ็อาจ จะ ยงั ไม 
แนใจ วา จะ ทำงาน ได มาก ขนาด ไหน   และ ความ เปล่ียนแปลง ทางการ เมือง 
ที่ เกิด ขึ้น บอย คร้ัง ใน ประเทศไทย นั้น อาจ สง ผล ให เกิด ความ ไม มั่นใจ วา  
 แนวทาง ใน การ ดำเนิน งาน หรือ ระบบ ที่ จะ จัด ขึ้น มา นั้น จะ ยั่งยืน 
หรือ ไม 
  อยางไร ก็ตาม   ทาง ภาค ประชา สังคม ได ตั้ง ขอ สังเกต วา   ปญหา 
ที่ กลไก การ ทำงาน เกิด การ ติดขัด ไม สามารถ ขับ เคลื่อน ได อยาง ลื่น ไหล 
นั้น ไม ได เปน ปญหา ที่ ถูก ละเลย เสียที เดียว   เพราะ ใน ชวง ที่ นาย แพทย 
มงคล   ณ   สงขลา ได เขา มา เปน รฐัมนตรี วาการ กระทรวง สาธารณสขุ   กไ็ด 
ม ีแนวคดิ ที ่จะ ตัง้ หนวย งาน ใหม ให ขึน้ ตรง กบั สำนกั นายก รฐัมนตร ี  โดย ได 
ดงึ บคุลากร จาก ทกุ ภาค สวน เขา มา ม ีสวน รวม   เพ่ือ ให งาน เอดส สามารถ 
ขบั เคลือ่น ไป ได   โดย จะ ใช งบ ประมาณ จาก สำนกังาน หลัก ประกนั สขุภาพ 
มา เปน งบ บริหาร จัดการ   แต ปราก ฎ วา พบ อุปสรรค   คือ มี ระเบียบ ของ 
สำนัก นายก รัฐมนตรี วา   หาม มี การ ตั้ง หนวย งาน ใหม หรือ มี การ เพิ่ม 
เตมิ กำลัง คน ดวย ประการ ทัง้ ปวง   จงึ เปน เหตุ ให ไม สามารถ จะ แก ปญหา 
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การ ตดิขัด ใน การ ขบั เคลือ่น งาน ได จนถึง ขณะ นี ้  ทัง้น้ี จงึ เทากับ วา ปญหา 
เรื่อง นี้ ได เปน ที่ รับ รู แต ไม สามารถ จะ หา กลไก ใด มา เพื่อ ให สามารถ 
ขับ เคลื่อน ได 
  กระนั้น   ใน มุม มอง ของ ภาค ประชา สังคม ก็ เห็น วา   อาจ จะ ไมใช 
ทาง ตัน เสีย เลย ที เดียว ใน การ ใช กลไก เดิม   เนื่องจาก ใน ขณะ นี้ ก็ได มี 
การ เปล่ียนแปลง ตัวผู อำนวย การ ศูนย อำนวย การ บริหาร จัดการ ปญหา 
เอดส แหง ชาติ   ( ศบ .   จอ . )   ซึ่ง ทำ หนา ที่ เลขาฯ คณะ กรรมการ เอดส ชาติ 
ไป แลว   แต เพ่ือ จะ ให สามารถ ดำเนิน การ ได จริง ก็ จำเปน ที่ จะ ตอง เติม 
งบ ประมาณ และ กำลัง คน ลง ไป เพ่ิม เติม ให เพียง พอที่ จะ ขับ เคลื่อน งาน 
ได จริง   นอกจาก นั้น ใน ชุด ของ คณะ อนุกรรมการ ขับ เคลื่อนฯ นั้น     มี ขอ 
สังเกต เพ่ิม เติม อีก วา   ปจจุบัน นั้น ยัง ติด อยู กับ การ ดำเนิน งาน ติดตาม 
โครงการ   ทั้งๆ   ที่ ความ จริง แลว ควร จะ ตอง คิด งาน เชิง โครงสราง ให 
มาก ขึ้น 
 
 ผลก ระ ทบ จาก กล ไก อื่นๆ ใน การ ดำเนิน งาน เอดส 
  

 เริ่ม ตั้งแต ป   2546   ประเทศไทย ได รับ งบ ประมาณ จาก กองทุน 
โลก เพื่อ ตอสู กับ โรค เอดส   วัณโรค และ มาเล เรีย   ( GFATM )  ทำให 
ประเทศไทย ได จัด ตั้ง คณะ กรรมการ กลไก ความ รวม มือ ใน ประเทศ   
( Country   Coordinating   Mechanism :   CCM )   ขึ้น   เพื่อ ใหการ ดำเนิน 
งาน ตาม โครงการ ที่ ได รับ การ สนับสนุน จาก กองทุน โลก ใน ประเทศไทย   
สามารถ ดำเนนิ ไป อยาง ม ีประสิทธภิาพ   และ สอดคลอง กบั แนวทาง การ 
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ดำเนิน งาน ของกอง ทนุ โลก และ เปน หนวย งาน กลาง ใน การ ประสาน งาน 
ระหวาง หนวย งาน ใน ประเทศไทย และ กองทุน โลก   ดงั นัน้   CCM   จงึ กลาย 
เปน อีก หนึ่ง กลไก หลัก ใน การ ขับ เคลื่อน งาน เอดส ของ ประเทศไทย 
  คณะ กรรมการ   CCM   ได จดั ตัง้ คณะ ทำงาน วชิาการ   ( Technical   
Committee :   TC )   เพ่ือ ทำ หนาท่ี ใน การ วิเคราะห และ จัด ทำ ขอ เสนอ   
ประเด็น   และ แนวทาง การ จัด เตรียม โครงการ   ที่ เสริม การ ดำเนิน งาน   
และ สอดคลอง กับ นโยบาย ของ ประเทศไทย   เพ่ือ ขอรับ การ สนับสนุน 
จาก กองทุน โลก   หรือ แหลง ทุน อื่น   รวม ทั้ง ประสาน การ พัฒนา โครงการ 
ที่ มี คุณภาพ   ดวย กระบวนการ มี สวน รวม ของ ภาค สวน ตางๆ   ทั้งน้ี 
ภาย ใต   CCM   ก ็ม ีสำนกังาน เลขานกุาร   CCM   ถกู จดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ปฏบิตั ิหนาที ่
เปน ฝาย เลขานุการ และ ทำ หนาท่ี เปน ศูนยกลาง ใน การ ประสาน งาน  
 และ การ ดำเนิน งาน ที่ เกี่ยวของ กับ โครงการ กองทุน โลก   ทั้ง ภายใน 
และ ตาง ประเทศ   รวม ทั้ง เผย แพร ขอมูล ขาวสาร   ตลอด จน ประสาน 
ความ รวม มือ   และ ใหการ สนับสนุน การ ดำเนิน งาน ของ คณะ ทำงาน 
วิชาการ   ( TC ) 
  ปจจุบัน นี้ ประเทศไทย ได รับ งบ ประมาณ ดำเนิน การ ภาย ใต 
การ พิจารณา ของกอง ทุน โลก ใน รอบ ที่   8   และ   กองทุน โลก รอบ   RCC  
 ( Rolling   Continuing   Channel )   อนั เปนการ สนบัสนุน ตอ เนือ่งจาก การ 
ดำเนิน โค รง การฯ   รอบ ที่   1   ที่ สิ้น สุด ไป 
  ใน สวน ของกอง ทนุ โลก รอบ ที ่  8   ได ให งบ ประมาณ ใน การ ดำเนนิ 
การ กบั กลุม เปา หมาย   4   กลุม ไดแก   หญิง บรกิาร   ชาย ที ่ม ีเพศ สมัพันธ กบั 
ชาย   ผู ใช สาร เสพ ติด ชนิด ฉีด   และ แรงงาน ขาม ชาติ   เปน โครงการ ระยะ  
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 5   ป   แบง ออก เปน ระยะ   2   ป   แรก   และ   3   ป   หลงั   ม ีพืน้ที ่ทำงาน   41   จงัหวดั   
 ใน ขณะ เดยีวกนั ใน กองทุน โลก ใน รอบ ที ่  1   คอื   ป   2546   –   2551   
นั้น   ประเทศไทย ได รับ งบ ประมาณ ใน การ ทำงาน เพื่อ ปองกัน ใน กลุม 
เยาวชน   และ การ ดูแล รักษา ผู ปวย เอดส ใน ประเทศไทย   โดย ใน สวน ของ 
งาน ปองกัน นั้น ดำเนิน งาน มุง เนน ดำเนิน การ กับ กลุม เปา หมาย ท่ี เปน 
เยาวชน ใน วัย เจริญ พันธุ อายุ   12   –   24   ป   ซึ่ง เปนก ลุม ที่ อยู ใน ภาวะ 
เปราะ บาง และ มี โอกาส เสี่ยง ตอ การ รับ   ถายทอด เชื้อ เอช ไอ วี สูง   โดย จะ 
ทำงาน กับ กลุม เยาวชน ใน ชุมชน   โรงเรียน และ สถาน ที่ ทำงาน   
  ซึง่ ภาย หลงั สิน้ สดุ โครงการ แลว ม ีการ ประเมิน ผล ความ สำเรจ็ วา 
เปน ไป ได ดวย ด ี  จงึ ม ีการ พจิารณา ให ทนุ การ ดำเนิน ตอ ใน รอบ   RCC   ซึง่ 
ก็ได รับ การ อนุมัติ ให ตอ อีก   6   ป โดย   แบง เปน   2   ระยะ   ระยะ ละ   3   ป   จึง 
เรียก โครงการ นี้ วา   เปน โครงการ รอบ   RCC   -   Round   1   โดย ทำงาน กับ 
กลุม เปา หมาย เดมิ   และ ม ีกจิกรรม ที ่เพิม่ เตมิ ใน เรือ่ง การ ผสม ผสาน งาน 
ดาน การ ดแูล และ การ ปองกนั เขา ดวย กนั   และ ให ม ีศนูย บรกิาร ที ่เปน มติร 
กับ เยาวชน ผู ติด เชื้อ   ( Youth   PLHA   Friendly   Services :   YPFS )   โดย 
จะ ดำเนิน การ ใน   43   จังหวัด   
  ทั้งน้ี   การ ดำเนิน งาน โครงการ ดัง กลาว นี้   จะ ขบั เคล่ือน โดย กลไก 
ประสาน งาน ระดับ จังหวัด   ที่ มี โครงสราง รูป แบบ การ บริหาร จัดการ 
ของ   ศูนย ประสาน ประชาคม เอดส จังหวัด   ( ศ ปอจ .   หรือ   Provincial   
Coordinating   Mechanism :   PCM )   ใน การ ประสาน งาน และ การ ผลัก 
ดัน กลยุทธ ของ โครงการ   เขา สู แผนการ ปฏิบัติ งาน ปกติ ใน พื้นท่ี ดำเนิน 
การ   ( แผน พัฒนา จังหวัด )   และ จัดหา ทรัพยากร มา ใช ใน การ ดำเนิน งาน  
 รวม ทั้ง กำกับ และ ประเมิน ยุทธศาสตร จังหวัด     
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  สำหรับ โครงสราง ของ   PCM   นั้น อาจ แตก ตาง จาก 
คณะอนุกรรมการ เอดส จังหวัด ตรง ที่   ได มี การ ระบุ  กรรมการ ไว ที่ ไม 
เกิน   15  คน  เพื่อ ความ คลอง ตัว ใน การ ปฎิบัติ งาน   อยางไร ก็ตาม ใน 
บาง จังหวัด ก็ มอง วา   อาจสามารถ ใช โครงสราง ศูนย เอดส จังหวัด ที่ มี อยู 
เดิม ได   แต เนื่องจาก การ เกิด ขึ้น ของ   PCM   ตอน นี้ เปน ชวง เพิ่ง เริ่ม   อาจ 
ยัง ไม สามารถ มอง ผลก ระ ทบ ชัด   ๆ    ได วา จะ ดี หรือ ไม   ซึ่ง โครงการ รอบ   
RCC   จะ ม ีการ ดำเนิน การ   PCM   ใน   43   จังหวัด เต็ม พืน้ท่ี โครงการ   และ 
ยัง จะ มี การ ดำเนิน การ   PCM   ใน สวน ของ จังหวัด ที่ เหลือ ดวย   โดย ใช งบ 
ประมาณ ดำเนนิ งาน จาก โค รง การฯ   รอบ   8   ของ ประเทศ   โดย หวงั วา   รปู 
แบบ   PCM   ของ   GFATM   นี้ จะ ชวย ขับ เคลื่อน เติม เต็ม การ ตอบ สนอง 
ของ ประเทศ ได ด ีขึน้   โดย เฉพาะ การ ขบั เคล่ือน กลไก ระดับ จงัหวัด   ใน ยคุ 
กระจาย อำนาจ สู ทอง ถิ่น     
 ดงั นัน้     PCM     อาจ กลาย ระบบ ที ่เปน กลไก หลัก ที ่จะ เขา มา ดำเนนิ 
งาน   และ สามารถ ทำงาน ควบคู ไป กับ กลุม ที่ ขับ เคลื่อน งาน ดาน สุขภาพ   
ทำ หนาท่ี เปน กลไก ที ่ขบั เคลือ่น งาน เอดส ของ จงัหวัด ให ดำเนนิ ไป ได ด ียิง่ 
ขึ้น   เพราะ จะ สามารถ ตอบ โจทย   เรื่อง การ จัดสรร งบ ประมาณ   พัฒนา 
ศักยภาพ คน ได     
  ใน ขณะ เดียวกัน ภาค ประชา สังคม เอง ก็ เห็น วา   การ ขับ เคล่ือน 
การ ทำงาน ใน ระดับ จังหวัด นา จะ เปน ยุทธศาสตร สำคัญ   ใน ยุค ที่ กลไก 
ชาติ เปน อัมพาต รักษา ไม หาย   ทั้งน้ี   ประเด็น ดัง กลาว นี้ ได ถูก นำ เสนอ 
ใน วาระ เอดส ของ ภาค ประชาชน ที่ ได จัด ทำ ขึ้น เมื่อ ป   2550   โดย ได มี ขอ 
เสนอ ที่ เปน รูป ธรรม เกี่ยว กับ การ ให ความ สำคัญ กับ กลไก การ ทำงาน ใน 
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ระดับ พื้นที่ และ มี ขอ เสนอ อยาง เปน รูป ธรรม ที่ จะ ให งาน เอดส สามารถ 
ขับ เคลื่อน ไป ได   โดย ระบุ วา   “ รัฐ ตอง สนับสนุน และ สง เสริม ให องคกร 
ปกครอง สวน ทอง ถิน่   ( อปท . )   และ กลไก ภาค ประชา สงัคม ใน ระดบั พืน้ท่ี   
เชน   คณะ กรรมการ เอดส ตำบล   หรือ   หมูบาน   ม ีศกัยภาพ สามารถ จดั ทำ 
แผน แมบท ชุมชน ดาน การ ปองกัน และ แกไข ปญหา เอดส     โดย ประสาน 
ความ รวม มือ กับ กลุม หรือ เครือ ขาย ผู ติด เชื้อฯ องคกร   พัฒนา เอกชน   
ตลอด จน หนวย งาน ของ รัฐ ที่ มี หนวย ปฎิบัติ ประจำ อยู ใน ทอง ถิ่น และ ให 
องคกร ปกครอง สวน ทอง ถิ่น มีหนา ที่ ใน การ จัดสรร ราย ได ของ องคกร 
จำนวน   10 %   มาส นบั สนุ นการ ทำงาน ดาน การ ปองกนั และ แกไข ปญหา 
เอดส ใน ชุมชน ” 
 
 กลไก ภาค ประชา สังคม  :   การ ขับ เคลื่อนที่ ออน แรง ลง   
 

 เปน ที ่รบั รู กนั ด ีวา   ใน การ ขบั เคลือ่น การ ทำงาน ดาน เอดส ใน สวน 
ของ ภาค ประชา สังคม นั้น มี   กพอ .   เปน กล ไป หลัก ใน การ ขับ เคลื่อน งาน 
เอดส ใน ประเทศไทย มา ตั้งแต ป   2536โดย ม ี  กพอ .   สวน กลาง หรือ เรียก 
วา   กพอ .   ชาติ   เปน กลไก หลัก ใน การ ดำเนิน การ ประสาน ไป ยัง   กพอ .   
ระดับ ภาค และ องคกร สมาชิก   และ ตลอด ระยะ เวลา ของ การ ทำงาน ที่ 
ผาน มา นั้น เรียก ได วา   กพอ . ชาติ นั้น มี บทบาท หลัก ใน การ สง เสริม ความ 
รวม มือ กัน ใน กลุม คน ทำงาน และ ผลัก ดัน การ ดำเนิน งาน ใน การ ตอบ 
สนอง ตอ ปญหา เอดส ของ ประเทศ มา ได ดี โดย ตลอด 
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  ทวา   มา ถึง ตอน นี้ เอง นั้น ทาง ภาค ประชา สังคม เอง ได มอง เห็น 
วา กลไก ดัง กลาว นี้ ได เร่ิม ออนแอ   และ มี บทบาท นอย ลง ไป เร่ือยๆ   นับ 
ตั้งแต ป   2547   เปนตน มา   โดย ได มี การ ตั้ง ขอ สังเกต วา เห็น ได จาก
 ปราก ฎ การณ ดัง ตอ ไป นี้ 

  การก ระ จา ยอำ นาจ สู ทอง ถิน่   การ ปฏิรปู ของ ภาค สวน ตาง  ๆ    ที ่สง 
ผล ให เกิด การ ลด งบ ประมาณ จาก สวน กลาง ใน การ สนับสนนุ การ ดำเนนิ 
งาน ของ องคกร พัฒนา เอกชน ลง ไป   จาก เคย สูงสุด   90   ลาน บาท ตอ ป   
เหลือ เพียง   40   –   50   ลาน บาท ป   และ   กพอ . ชาต ิ  ก็ ไม สามารถ พลิก 
สถานการณ ใน การ เขา ถึง งบ ประมาณ ของ องคกร สมาชิก ได 

  การ ดำเนิน งาน โครงการ ขนาด ใหญ ภาย ใต การ สนับสนุน งบ 
ประมาณ จาก กองทุน โลก   (   GFATM   )   ทำให องคกร สมาชิก ที่ มี บทบาท 
สำคัญ   ๆ    จำนวน หนึ่ง   สามารถ เขา ถึง ทุน ขนาด ใหญ ที่ มี ความ ตอ เนื่อง 
ได   จึง หัน ไป หา ทิศทาง สวน นี้ แทน   เพราะ สามารถ ผลัก ดัน ภาระ กิจ ที่ 
ตนเอง ตองการ ได   ทั้ง ใน สวน ของ การ ดำเนิน งาน ใน พื้นที่   และ การ ผลัก 
ดัน นโยบาย   จึง สง ผล ให ความ จำเปน ใน การ ใช บทบาท และ พื้นที่ ของ   
กพอ . ชาติ ลด ลง 

  การ เติบโต ของ เครือ ขาย และ องคกร ตาง   ๆ    อาทิ   เครือ ขาย ผู ติด 
เชือ้ฯ   ที ่เริม่ ม ีบทบาท และ ขบวนการ ที ่เขม แขง็ ขึน้   เหน็ ได จาก การ ดำเนนิ 
งาน เรื่อง   การ เขา ถงึ การ รักษา   นอกจาก นี้ หลัง ป   2547   เปนตน มา   เห็น 
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ได ชัด วา   มี เครือ ขาย ยอย   ๆ    อยู ใน ขบวน   กพอ . ชาติ   ถึง   15   -   18   เครือ 
ขายฯ   และ เร่ิม ทะ ยอ ยกัน   พฒันา โครงการ   เพ่ือ เขา ถงึ แหลง งบ ประมาณ   
GFATM   เรื่อย มา เปน ลำดับ เชน กัน   แมวา จะ ดู เสมือน จะ ดี   แต การ เกิด 
ขึ้น ของ เครือ ขายฯ   ยอย   ๆ    ที่ เขา ถึง แหลง สนับสนุน งบ ประมาณ ได เอง   
เครือ ขายฯ   ตาง   ๆ    ไม ได ให ความ สำคัญ กับ พื้นที่ ของ   กพอ . ชาติ   เหมือน 
เชน เคย     

  กลไก การ ขบั เคล่ือน ของ   กพอ . ทัง้ ใน ระดับ ชาติ และ ภาค คอื   คณะ 
กร รม การฯ   ก็ เร่ิม ไม ทำงาน   เพราะ คณะ กรรมการ มา จาก ผู แทน ของ 
องคกร ตาง   ๆ    ที่ เริ่ม มี ภาระ กิจ ใน การ บริหาร งาน โครงการ ของ ตน   โดย 
เฉพาะ โครงการ ที่ ได เงิน จาก กองทุน โลก   ที่ ตองการ เวลา ใน การ บริหาร 
งาน เอกสาร คอน ขาง มาก   ทำให   กลไก ของ   กพอ . ใน หลาย   ๆ    ภาค   รวม ทัง้   
กพอ . ชาติ   เร่ิม เปน อัมพาต   ขับ เคล่ือน ได ไม เต็ม ที่   เห็น ได จาก การ
 ไม สามารถ ประชุม คณะ กรรมการ   กพอ . ชาติ ได เต็ม คณะ มา เปน เวลา 
หลาย ป แลว 

  นอกจาก บทบาท ใน การ ระดม ทุน   บทบาท ใน การ ขับ เคลื่อน 
นโยบาย ของ   กพอ . ชาต ิ  ก ็ลด ลง ไป ดวย   เนือ่งจาก บทบาท ของ   กพอ . ชาต ิ  
ใน การ สนับสนนุ ดาน วชิาการ ให กบั เพ่ือน สมาชกิ ก ็ลด ทอน ลง   กพอ . ชาต ิ  
ไม ได คง สภาพ การ เปน พื้นท่ี แลก เปล่ียน เรียน รู ให กับ เพ่ือน สมาชิก   ใน 
ขณะ ที่ บคุลากร อาวุโส ที่ ม ีประสบการณ ของ   กพอ . ชาติ   และ ภาค ประชา 
สังคม อื่น   ๆ    โดย รวม   ที่ มี บทบาท ใน การ เปน ผู แทน ภาค ประชา สังคม ใน 
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กลไก ความ รวม มอื กบั ภาค รฐั   หลาย   ๆ    กลไก   ก ็ไม สามารถ เปน ผู แทนที ่
ม ีความ หมาย ได อยาง ม ีนยั สำคัญ   อนั เน่ือง มา จาก   การ ขาด การ สนับสนุน   
ทำให หลาย   ๆ    คน   ทำ หนาที่ เปน เพียง ผู เขา รวม รับ ฟง ใน ที่ ประชุม   

  ใน ขณะ ที่ บาง คน แม จะ มี ความ คิด เห็น   แต ก็ ขาด กลไก ใน การ 
สนับสนุน   เพื่อ นำ ผล การ ประชุม   การ ผลัก ดัน   มา ถายทอด ลง ไป ตาม 
กลไก ของ   กพอ . ที่ เริ่ม เหี่ยวแหง ลง ไป เรื่อย   ๆ    ทำให แม จะ มี ผู แทน
 ใน สวน บน   แต การ ถายทอด ขอมลู ขาวสาร   และ การ ผลกั ดนั   ไม สามารถ 
ทำได ผาน กลไก   กพอ .   จึง ทำให สวน ขบวน สมาชิก ของ   กพอ . คอย   ๆ    
ออนแอ ลง เปน ลำดบั     แม ภาค ประชา สงัคม จะ พยายาม พลิก สถานการณ   
โดย ใช ขบวนการ และ กลไก ของ   กพอ . อีก ครั้ง   ใน ชวง สิ้น แผนฯ   9   และ
 ราง แผนฯ   10   ผาน ขบวนการ ขับ เคลื่อน ของ   กพอ . ทั้ง   4   ภาค   เรื่อย มา 
จนถึง การ ราง   “ คำ ประกาศ   นน นที ”   ( การ ประชุม สมัช ชาก พอ .   2550 )     
กอน จะ กลาย มา เปน   วาระ เอดส ภาค ประชาชน   แต ขบวน ดัง กลาว ก็ ยัง 
ไม ได ทำให การ ขบั เคลือ่น กลไก ของ   กพอ . ด ีขึน้   สง ผล ให ไมม ีการ ตดิตาม 
วาระ เอดส ภาค ประชาชน ที่ เสนอ ไว   วา มี ผล เกิด ขึ้น อยางไร ตาม มา บาง     
  เหตุ ดัง กลาว ขาง ตน   แม จะ ยัง ไม สามารถ ระบุ ออก มา ชัด   ๆ    วา   
สง ผล ให ขบวนการ ภาค ประชา สังคม โดย รวม ออนแอ ลง หรือ ไม   เพราะ 
ใน บาง จุด   บาง สวน   บาง ชวง เวลา   ก็ ยัง คง มี กลุม ภาค ประชา สังคม ที่ ขับ 
เคล่ือน งาน ของ ตนเอง ได อยู   แต ก ็ไม ได เปน ภาพ ขบวนการ รวม เชน ที ่เคย 
เปน ใน อดีต  
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  อยางไร กต็าม   ใน ชวง ป   2552   นี ้    กพอ . ชาต ิ  กำลัง พยายาม พลิก 
วิกฤต ของ ตนเอง อีก ครั้ง   ดวย การ ฟนฟู บท บาท ให ก พอ . เปน พื้นที่ กลาง 
ใน การ ผลัก ดัน ทาง นโยบาย โดย รวม ของ ภาค ประชา สังคม อีก ครั้ง   ซึ่ง ยัง 
คง ตอง ติดตาม ตอ ไป วา   จะ สามารถ ทำให ขบวนการ ภาค ประชา สังคม 
โดย รวม เขม แข็ง ขึ้น หรือ ไม   เพื่อ นำ ไป สู การ เปน ขบวนการ เคลื่อนไหว 
ทาง สังคม ที่ เขม แข็ง นำ การ เปล่ียนแปลง ที่ ดี ขึ้น มา สู ประเทศ ชาติ และ 
บาน เมือง ได ตอ ไป 
  อยางไร ก็ตาม   คง ตอง ยอมรับ วาการ เขา มา ของ งบ ประมาณ จาก 
กองทุน โลก นัน้ ได ม ีสวน อยาง ยิง่ ที ่ทำให เกดิ การ ขบั เคลือ่น เรือ่ง งาน เอดส 
เกดิ ขึน้ อยาง แขง็ ขนั   และ ม ีการ สราง งาน ปองกนั เกดิ ขึน้ ได ใน ระดบั ชมุชน   
หลาย องคกร ที ่เคย ขาด งบ ประมาณ สนบัสนนุ ได ม ีโอกาส ขบั เคลือ่น งาน 
ได มาก ขึน้     แต กระนัน้ กต็าม ภาค ประชา สงัคม ได ตัง้ ขอ สงสัย เพิม่ เตมิ ใน 
กรณ ีที ่องคกร ตางๆ   ที ่ปจจบุนั หนั ไป ทำงาน โดยตรง กบั กอง ทนุ โลกฯ   จะ 
ยิง่ เปนการ ลด ทอน ความ เขม แขง็ ใน การ ทำงาน ใน ลกัษณะ เครือ ขาย ลง ไป 
เรื่อยๆ  ดวย หรือ ไม   
  ทั้งนี้   มี การ มอง วา   การ ดำเนิน งาน ภาย ใต กลไก ของกอง ทุน โลก 
นั้น มี ลักษณะ ตาง คน ตาง ทำ ไม ได เอ้ือ ให เกิด การ แลก เปล่ียน เรียน รู งาน 
ระหวาง กนั ของ องคกร ภาค ประชา สงัคม   โดย ได ตัง้ ขอ สงัเกต วา   สาเหต ุนัน้ 
อาจ เปน เพราะ การ ดำเนิน งาน และ บริหาร จัดการ โครงการ โดย   PR   เอง 
ที ่ยงั ไม ได เอือ้ ให เกดิ การ แลก เปลีย่น เรยีน รู งาน รวม กนั ระหวาง แตละ   SR   
ที่ สง ผล ให ไม เกิด การนำ ไป สู การ เรียน รู งาน กับ กลุม อื่นๆ   ดวย 
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  นอกจาก นี ้  ขอ กงัวล ใจ อกี ประการ หนึง่ ที ่เกีย่วของ กบั การ ดำเนนิ 
เพือ่ แกไข ปญหา เอดส ของ ประเทศไทย ทีท่าง ภาค ประชา สงัคม เหน็ วา   ทัง้ 
รฐั ไทย และ รวม ภาค ประชา สงัคม เอง  นา จะ นำ มา พจิารณา ก ็คอื   ทกุ วนั นี ้
ด ูเหมือน การ ทำงาน ดาน การ ปองกัน เอดส ของ ประเทศไทย จำนวน มาก 
นั้น อิง อยู กับ งบ ประมาณ ของกอง ทุน โลก เปน หลัก     ดัง นั้น   สิ่ง ที่ ควร จะ 
ทำ คอื ควร จะ เริม่ คดิ และ รวม หา ทางออก รวม กนั แต เนิน่ๆ วา   ใน อนาคต 
กรณี ที่ ไมมี กองทุน โลก แลว การ ทำงาน เอดส ใน ประเทศไทย จะ เปน 
อยางไร     ทั้ง ภาค รัฐ และ เอกชน เอง ควร จะ เตรียม รับมือ และ มี แนวทาง 
ใน การ ทำงาน ตอ ไป อยางไร เปน อีก ประเด็น หนึ่ง ที่ ควร พิจารณา และ 
วางแผน ไว อยาง รอบคอบ   
  ภาค ประชา สังคม มอง เห็น ประเทศไทย ควร มี การ จัด ปรับ 
โครงสราง และ กลไก การ พัฒนา นโยบาย   แผน งาน และ การ ดำเนิน งาน 
ดังนี้ 
  ภาย ใต การ เปลีย่น ผาน ของ การ ปฏริปู ใน ทกุ ภาค สวน   กลไก หลกั 
เดิม ทัง้ ใน ระดับ ชาติ   คอื   คณะ กรรมการ แหง ชาติ วา ดวย การ ปองกัน และ 
แกไข ปญหา เอดส     และ ใน ระดับ จังหวัด   คือ   คณะ อนุกรรมการ ปองกัน 
และ แกไข ปญหา เอดส จงัหวัด   จำเปน ตอง ม ีการ ปรบั ตวั   ใน การ ทำ หนาที ่
ภาวะ การนำ รวม     ที่ มิได อิง อยู กับ ผูนำ เพียง คน เดียว   คือ ประธาน คณะ 
กรรมการ   หรือ ประธาน คณะ อนุกรรมการ   ซึ่ง เปน โครงสราง การนำ 
แบบ เดิม ที ่ลา สมัย   ภาค ประชา สงัคม เห็น ดวย กบั ทศิทาง การ ปรับ เปลีย่น 
การนำ ไป สู การ สราง ภาวะ การนำ รวม กัน ของ คณะ กรรมการ   ซึ่ง อาจ 
เทยีบ เคยีง มา จาก การ จดั รปู แบบ ของ   CCM   และ การ ดำเนิน การ พฒันา 
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รูป แบบ   PCM   ใน ระดับ จังหวัด ซึ่ง กำลัง ดำเนิน การ อยู ใน ปจจุบัน     
  อยางไร ก็ตาม   ยัง มี ความ จำเปน ที่ จะ ตอง มี การ ติดตาม ผล การ 
จัด ปรับ โครงสราง / กลไก ตาง   ๆ    เพื่อ ทบทวน ให เกิด การ ดำเนิน งาน ที่ มี 
ประสิทธภิาพ   ไม เปน อปุสรรค ใน การ ขบั เคลือ่น การ ตอบ สนอง ตอ ปญหา 
เอดส ของ ประเทศ 

  ใน สวน ของ กลไก สนับสนุน ใน ระดับ ชาติ   และ จังหวัด   ทั้ง ใน สวน 
ของ คณะ อนุกรรมการ ประสาน แผน งานฯ   คณะ อนุกรรมการ กำกับ การ 
ขับ เคลื่อนฯ   คณะ อนุกรรมการ ควบคุม การ ทดลอง วัค ซีนฯ   และ คณะ 
อนกุรรมการ ปองกนั และ แกไข ปญหา เอดส จงัหวดั นัน้   ภาค ประชา สงัคม 
เห็น วา     มี สวน สำคัญ ยิ่ง ใน การ สนับสนุน การ ตัดสิน ใจ กำหนด แผน และ 
นโยบาย ที่ สำคัญ   ซึ่ง จำเปน อยาง ยิ่ง ที ตอง มี การ ขับ เคล่ือน รวม ไป กับ 
กลไก หลัก ดาน การ ตดัสิน ใจ อยาง ม ีเอกภาพ   และ ที ่สำคญั ยิง่ กวา คอื   การ 
สราง การ ม ีสวน รวม ของ ทอง ถิน่   และ ภาค สวน ตาง   ๆ    ตาม ทศิทาง การก 
ระ จา ยอำ นาจ   เพื่อ ให เกิด การ ขับ เคลื่อน การ ตอบ สนอง ตอ ปญหา เอดส 
ที่ มี สวน รวม และ มี ประสิทธิภาพ อยาง แทจริง 

  ฟน เฟอง สำคัญ อีก อัน หน่ึง ใน การ ขับ เคล่ือน กลไก / โครงสราง
 ตาง  ๆ    คอื   ฟน เฟอง ใน สวน กลาง และ ทอง ถิน่ ที ่ม ีบทบาท ใน การ สนับสนุน 
ทาง วิชาการ   ทั้ง ใน สวน ของ   ศูนย อำนวย การ บริหาร จัดการ ปญหา 
เอดส แหง ชาติ   สำนัก โรค เอดส วัณโรค และ โรค ติดตอ ทาง เพศ สัมพันธ   
สำนักงาน ควบคุม โรค เขต ตางๆ   และ ศูนย ปฏิบัติ การ ปองกัน และ แกไข 
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ปญหา เอดส จังหวัด   รวม ทั้ง สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด   ที่ มี บทบาท 
หนาท่ี สราง เสริม และ ผลัก ดัน ให เกิด การ จัดการ ความ รู   การ จัด บริการ   
และ การ สง เสริม สิทธิ ให เกิด ขึ้น ใน การ ดำเนิน งาน ตอบ สนอง ตอ ปญหา 
เอดส ของ ประเทศ นั้น   มี ความ จำเปน อยาง ยิ่ง ที่ ตอง ทบทวน และ หนุน 
เสริม ให เกิด ศักยภาพ และ มี ความ สามารถ ใน การ ทำ หนาที่ ได ดี กวา นี้   
  
 ใน สวน ของ อนุกรรมการ ขับ เคลื่อนฯ   ภาค ประชา สังคม มอง เห็น 
วา   จำเปน ตอง ม ีการ มอง เร่ือง การ ปองกัน ที่ คำนึง ถงึ เร่ือง สิทธิ มนุษย ชน   
โดย เฉพาะ สิทธิ ทาง เพศ   เพื่อ สราง และ พัฒนา รูป แบบ การ ดำเนิน งาน 
ดาน การ ปองกัน   ที่ ให ความ สำคัญ กับ สิทธิ และ ศักดิ์ศรี ความ เปน มนุษย   
และ ความ ละเอียด ออน เรื่อง ความ แตก ตาง หลาก หลาย ทาง เพศ   อัน จะ 
ทำให การ พัฒนา มาตรการ ดำเนิน งาน และ การ จัด บริการ ดาน การ สง 
เสริม การ ปองกัน   ไม ได เปนการ ดำเนิน งาน แบบ แยก สวน   แยก คน เปน
ก ลุม   ๆ    มุง เนน เพียง การ ให ความ รู เร่ือง เอดส   การ แจก จาย ถงุ ยาง อนามยั   
สาร หลอ ลื่น   แต คำนึง ถึง การ เคารพ สิทธิ   การ ขจัด การ ตี ตรา และ เลือก 
ปฏิบตัิ   การ สง เสริม ทาง เลือก และ โอกาส ใน การ จัดการ กบั ความ เหล่ือม 
ล้ำ ทาง สังคม ใน เรื่อง เพศ   เพ่ือ ทำให คน ทุก คน สามารถ ตัดสิน ใจ เลือก 
ทาง เลือก ที่ เหมาะ สม กับ ตนเอง ใน การ มี สุข ภาวะ ทาง เพศ ที่ ดี และ 
ปลอดภัย ได 

  บน ความ พยายาม ของ   กพอ .   ที ่จะ ขบั เคล่ือน นโยบาย   และ ผลัก ดนั 
ขบวนการ เคลื่อนไหว ทาง สังคม ใน เร่ือง สิทธิ ทาง เพศ   ซึ่ง ถือ เปน เร่ือง 
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ทาทาย   และ จำเปน ที่ ตอง สราง การ เรียน รู รวม กัน กับ สังคม   เพื่อ นำ ไป สู 
การ อยู รวม กนั อยาง เคารพ ใน สทิธ ิและ ศกัดิศ์ร ีความ เปน มนษุย   เขาใจ ใน 
ความ แตก ตาง หลาก หลาย เรือ่ง เพศ   เพือ่ ขยาย มติ ิการ ทำงาน ตอบ สนอง 
ตอ ปญหา เอดส ออก ไป ให กวาง ไกล วา เรื่อง   เชื้อ โรค   ความ เจ็บ ปวย   เพื่อ 
ไป ให ถึง การ สราง สังคม ที่ มี สุข ภาวะ นั้น     ใน สวน ของ ภาค ประชา สังคม   
โดย เฉพาะ สวน ของ คณะ กรรมการ องคกร พัฒนา เอกชน ดาน เอดส เอง   
จำเปน ตอง มี การ ทบทวน ใน สิ่ง ตาง   ๆ    ตอ ไป นี้ 
  - การ ทบทวน ตรวจ สอบ ความ จำเปน ใน การ ม ีอยู ของ   “ พืน้ที ่สวน 
รวม ”   ใน ลักษณะ ของ ขบวนการ แบบ   กพอ .   วา ยัง คง มี ความ จำเปน   ใน 
ฐานะ ที ่เปน ขบวนการ หนึง่ ของ ภาค ประชา สงัคม เพือ่ การ ขบั เคลือ่น การ 
ตอบ สนอง ตอ ปญหา เอช ไอ วี / เอดส ใน ประเทศ ตอ ไป หรือ ไม 
  - ถา ควร มี   ควร มี อยู อยางไร   จึง จะ เปนการ มี อยู อยาง มี ความ 
หมาย   ใน สภาวะ แวดลอม ที่ มี เครอื ขายฯ   และ พื้นที่ โครงการ ขนาด ใหญ 
เกิด และ แตก ตัว มาก ขึ้น   กพอ . จะ มี บทบาท   หนาที่ สำคัญ ใน เรื่อง ใด บาง   
อาทิ   บทบาท ใน การ เช่ือม รอย ขบวนการ ของ เครือ ขาย ตาง   ๆ    เขา รวม เปน 
ขบวนการ เดียวกัน ของ ภาค ประชา สงัคม   ใน การ ขบั เคล่ือน ทาง นโยบาย 
และ การ รณรงค สังคม 
  - กพอ . จะ ตอง มี การ ปรับปรุง   กลไก การ ขับ เคล่ือน ให มี ความ 
หมาย มาก ยิ่ง ขึ้น ได อยางไร   เพื่อ สนับสนุน การ เรียน รู   และ การ ดำเนิน 
งาน ของ สมาชิก ใน ขบวนการ ทั้ง ใน ระดับ บุคคล   กลุม / องคกร   เครือ ขาย   
และ ขบวนการ เคลื่อนไหว ตาง   ๆ  


