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สวนที่สี่

ดานโครงสรางและกลไกการพัฒนานโยบาย
แผน และการดำเนินงาน
ในการทำงานเพือ่ ปองกันและแกไขปญหาเอดสของประเทศไทย
นั้น คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส
หรือ “คณะกรรมการเอดสชาติ” ถือเปนกลไกหลักของชาติในการขับ
เคลื่อน นโยบาย การ แกไข ปญหา เอดส ของ ชาติ โดย มี นายก รัฐมนตรี
เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนรอง
ประธานคนที่หนึ่ง และกรรมการประกอบดวยปลัดกระทรวงตางๆ ผู
อำนวยการบางหนวยงานทีเกี
่ ย่ วของ รวมทัง้ มีกรรมการผูท รงคุณวุฒอีิ ก
11 คน ซึง่ ในนีมี้ ตัวแทนจากองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดสและตัวแทน
จากเครือขายผูติ ดเชื้อฯ รวมเปนกรรมการผูท รงคุณวุฒดิ วย ทัง้ นีโดย
้ มี
อธิบดีกรมควบคุมโรคเปนกรรมการและเลขานุการ ผูอำนวย

การสำนัก
โรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเจาหนาทีใน
่ ศูนย
อำนวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติทีได
่ รับมอบหมายจำนวน
หนึ่งคนเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ปจจุบนั ประเทศไทยใชโครงสรางและกลไกทีขั่ บเคลือ่ นการตอบ
สนองตอปญหาเอดสของประเทศซึ่งแสดงไดดังผังนี้
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การดำเนินงานและขอจำกัดของคณะกรรมการเอดสชาติ
ในรายงานการทบทวนการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหา
เอดส ป พ.ศ. 2550 จัดพิมพโดยคณะกรรมการเอดสชาติ จำแนกให
เห็นถึงการดำเนินการ และขอจำกัดของการดำเนินงาน เพือ่ แกไขปญหา
เอดสของประเทศไทยตลอดชวงที่ผานมานั้น พบวา มีหลายปจจัยที่
สงผลกระทบตอการขับเคลื่อนการทำงานเอดส เริ่มตั้งแตเรื่องการ
กระจายอำนาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น การปฏิรูประบบบริการ
สาธารณสุข และการปฏิรูประบบราชการ ตามดวยการบริหารจัดการ
ระบบงบประมาณโดยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal
Management Information System: GFMIS) ตลอดไปจนถึง ปจจัย
ทางการเมือง
ในสวนของการกระจายอำนาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตาม “พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542” (มีผลบังคับใชวันที่ 17
พฤศจิกายน 2542) นั้นไดสงผลใหมีการจัดสรรงบประมาณใหมซึ่งสง
ผลตอการดำเนินการดานเอดสดวย ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก พ.ร.บ.ดังกลาวนีได
้
มีขอกำหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจำปในสวนที่
เกีย่ วของกับการบริการสาธารณะในเขตองคกรปกครองสวนทองถิน่ วา
ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความจำเปนและความตองการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
จากขอกำหนดดังกลาว รัฐจึงตองจัดสรรงบประมาณให อปท.
โดยตรง มีผล ให หนวย งาน สวน กลางไดรับงบ ประมาณลด ลง และ
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หนวยงานตาง ๆ ในภูมิภาคทีเคย
่ ไดรับงบประมาณจากสวนกลางตอง
ไปขอรับการสนับสนุนจาก อปท.แทน ซึ่งก็ขึ้นอยู อปท. วาจะใหการ
สนับสนุนหรือไม ขอกำหนดดังกลาวจึงสงผลกระทบตอการดำเนินงาน
เพือ่ ปองกันและแกไขปญหาเอดสดวย กลาวคือ จากเดิมทีงบ
่ ประมาณ
สำหรับดำเนินการของคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดส
จังหวัดนัน้ กรมควบคุมโรคไดรับปละประมาณ 55 ลานบาทและจัดสรร
ใหแตละจังหวัด (จนกระทั่งถึง ป 2547)
ตอมาหลังป 2548 งบดังกลาวกระทรวงสาธารณสุขนำไปรวม
เปนงบรวมจัดสรรใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยไมมการ
ี ระบุวา
จะตองทำกิจกรรมดานเอดส โดยใหขึ้นกับดุลยพินิจของแตละจังหวัด
และปตอ ๆ มาก็ไมไดรับอีกเลย แตละจังหวัดตองไปของบสนับสนุน
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (คณะกรรมการเอดสชาติ, 2550b)
จุดนีอาจ
้ มีสวนทีจะ
่ ทำใหแตจะหวัดทบทวนวาจะใหความสำคัญกับการ
ทำงานเอดสตอหรือไม และการไมไดรับงบประมาณเพิ่มก็อาจทำให
แตละจังหวัดใหความสำคัญกับงานเอดสลดลงได
สำหรับกรณีการปฎิรูประบบสาธารณสุขซึ่งในรายงานดังกลาว
ไดระบุวา ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการบริหารจัดการการดำเนิน
การดานเอดสนั้น เนื่องจาก การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขตาม
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา (Universal Health Care Coverage) ตั้งแตปงบประมาณ 2545 นั้นทำใหงบประมาณสำหรับการ
ปองกันการติดเชื้อจากการใหบริการทางการแพทย และคายารักษา
โรคติดเชื้อฉวยโอกาส ประมาณ 480 ลานบาท/ป ของสำนักงานปลัด
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กระทรวงสาธารณสุข ถูกตัดไปรวมกับงบประมาณในโครงการหลัก
ประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งบริหารจัดการโดยสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ตั้งแตปงบประมาณ 2545 เปนตนมา
การจัดสรรงบประมาณ ใหโรงพยาบาลจัดสรรคาใชจายแบบ
เหมาจายรายหัวอัตราเทากันทั้งประเทศ มิไดจัดสรรตามสภาพปญหา
สาธารณสุขของแตละพื้นที่ ซึ่งโรงพยาบาลสวนใหญจะนำไปใชในการ
รักษาพยาบาลมากกวาการปองกันโรค เพราะมีผูปวยมารับบริการ
มากขึ้นกวาเดิมแตเก็บเงินไดครั้งละ 30 บาท/คน/ครั้งเทานั้น จึงมีผล
กระทบตอการดำเนินงานดานการปองเอดสดวยสวนหนึง่ เนือ่ งจากงบ
ประมาณที่นอยลง
สวนการปฏิรูประบบราชการตาม “พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545” นัน้ ทำใหตัง้ แตปงบประมาณ 2546
หนวยงานราชการตองมีการปรับเปลี่ยนหนาที่ บทบาท ภารกิจ กรอบ
โครงสราง อัตรากำลัง และการจัดสรรงบประมาณ สงผลกระทบตอการ
ดำเนินงานปองกันควบคุมโรคเอดส และโรคติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธดวย
เชนกัน ทั้งนี้เนื่องจากโครงสรางเดิมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นั้น งานดานเอดสและกามโรคมีบุคลากรโดยเฉพาะตั้งแต 8-12 คน
แตในโครงสรางใหมนัน้ เอดสเปนเพียงโรคติดตอโรคหนึง่ อยูภาย
 ใตงาน
ควบคุมโรคและมีผูรับผิดชอบโดยตรงเพียง 1 คน ซึ่งคนๆ นั้นก็ยังตอง
รับผิดชอบโรคติดตออืน่ ๆ ดวยไมใชเรือ่ งโรคเอดสเพียงอยางเดียว ดังนัน้
ภายใตโครงสรางใหมนั้นจึงสงผลใหงานเอดสถูกลดความสำคัญลงไป
ปจจัยที่สงผลกระทบตอการดำเนินการอีกประการหนึ่ง ก็คือ
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การบริหารจัดการระบบงบประมาณโดยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
จากเดิมที่กรมควบคุมโรคเคยตั้งงบประมาณดานการปองกันเอดสให
แกหนวยงานตางๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอ มาก ระ ทรวง การ คลัง มี โครงการ เปลี่ยน ระบบ การ บริหาร
งานการเงินการคลังภาครัฐสูระบบ

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ทำใหกรม
ควบคุมโรคไมสามารถตัง้ งบประมาณดานการปองกันเอดสใหแกหนวย
งานตางๆได ทำใหตัง้ แตปงบประมาณ 2550 แตละหนวยงานตองตัง้
คำของบประมาณผานกระทรวงเจาสังกัด ที่พบวาในภาพรวมแลวลด
ลงกวาเดิม โดยในปงบประมาณ 2549 ตั้งรวมไวทีกรม
่ ควบคุมโรค ได
ประมาณ 55 ลานบาท และบางหนวยงานไมมีคำของบประมาณการ
ปองกันเอดสมายังสำนักงบประมาณ แตทั้งนี้ก็ไมมีขอมูลวาอันที่จริง
หนวยงานเหลานี้ตั้งคำขอแลวแตกระทรวงเจาสังกัดไมเห็นชอบหรือ
ไม จึงไมผานคำขอไปยังสำนักงบประมาณ (คณะกรรมการเอดสชาติ,
2550b)
หาก พิ จ ารณา การ รายงาน ทบทวน ที่ นำ มา เสนอ ใน ข า ง ต น
นั้น อาจพอสรุปไดวา แมวาการกระจายอำนาจและการกระจายงบ
ประมาณสูท องถิน่ นาจะสงผลดานบวกทำใหการดำเนินงานตอบสนอง
ตอปญหาเอดสในพื้นที่เกิดความชัดเจน สอดคลองกับความตองการ
และสภาพปญหาของพืน้ ที่ แตปรากฎวาผลทีออก
่ มากลับไมเปนเชนนัน้
แตกลับกลายเปนวาในสวนของงานเอดสนัน้ กลับถูกลดความสำคัญลง
จากรายงานการทบทวนการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดส ป
2550 ที่กลาวมา ประกอบกับสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นทั้งระบบ
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หลักประกันสุขภาพแหงชาติ การกระจายอำนาจ การปรับบทบาทของ
สำนักงานสวนกลางใหมีภาระเพิม่ มากขึน้ ดานวิชาการ การติดตามหนุน
เสริมและประเมินผล ตลอดจนงานปองกันดวยการรณรงคทางสังคม
ลวนสงผลตอการดำเนินงานเอดสของประเทศ โดยมีสาเหตุหลักคือ
การใหความสำคัญกับปญหาเอชไอวี/เอดสในพืน้ ทีมี่ ความแตก
ตางกัน ทั้งการดำเนินการในระดับจังหวัด ระดับชุมชน ขึ้นอยูกั บวา
แตละพื้นที่มีการดำเนินงานดานเอดสมากนอยเพียงใดมากอนหรือไม
เมือ่ ขาดแรงกระตุน หนุนเสริมจากกลไกรัฐสวนกลาง สวนภูมภิ าค และ
สวนจังหวัด ยิ่งทำใหบางพื้นที่ไมไดใหความสำคัญในเรื่องนี้เลย
การปฏิรปู ระบบราชการ และการปฏิรปู ระบบสุขภาพ ทีส่ งผลให
เกิดการจัดปรับอัตรากำลัง ทำใหเจาหนาทีด่ านงานวิชาการสาธารณสุข
จำนวนหนึ่งที่มีประสบการณทำงานดานเอดสทั้งในระดับเขต และ
จังหวัด ตองถูกโยกยาย ถายเท และบางรายไดทำเรื่องขอเกษียณอายุ
ราชการกอนกำหนด ทำใหพื้นที่ขาดเจาหนาที่ที่มีประสบการณและ
ความเขาใจในการทำงานตอบสนองตอปญหาเอดส ที่จะคอยเปนผู
กระตุนและสนับสนุนการทำงาน
การจัดปรับโครงสรางสวนกลางที่จะเปนกลไกสนับสนุนดาน
วิชาการยังไมสามารถแสดงศักยภาพในการกระตุน หนุนเสริมการ
ทำงานของแตละจังหวัดได การสนับสนุนการทำงานสวนกลาง เหลานี้
ลวนเปนปจจัยที่สงผลกระทบทำใหการตอบสนองตอปญหาเอดสของ
พื้นที่และในภาพรวมของประเทศออนกำลังลง อันเนื่องมาจากชวง
เปลี่ยนผานของการปฎิรูป และการกระจายอำนาจสูท องถิ่น
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นอกจากนี้ในชวง 2 ปที่ผานมานั้น (2550-2551) ไมมีการ
ประชุมคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส
(คช.ปอ.) แมแตครั้งเดียว กระทั่งเมื่อกลางป 2552 นี่เองจึงไดมีการ
ประชุม คช.ปอ.อีกครั้งหนึ่งโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานคณะกรรมการไดนำการประชุมดวยตนเอง และยืนยัน
ที่ จะ ให มี การ ประชุม คณะ กรรมการ เอดส ชาติ ให มี ความ สม่ำเสมอ
มากกว า นี้ เพื่ อ ให ก าร ขั บ เคลื่ อ น การ ทำงาน เอดส เป น ไป อย า ง มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
จากสถานการณตางๆ ที่สงผลตอการทำงานเอดสนี้ ในสวน
ของคนทำงานในภาคประชาสังคมที่มีความเขาใจและใกลชิดกับกลไก
การขับเคลื่อน ทั้งในฐานะที่ทำงานในประเด็นเอดส และในฐานะที่
เปนตัวแทนจากภาคประชาสังคมที่เขารวมเปนคณะกรรมการพบวา
สิ่งที่ทำใหการดำเนินงานดานเอดสไมสามารถขับเคลื่อนไปไดอยาง
เต็มที่หรือขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น สวนหนึ่งก็เกิดจาก
การทีไม
่ ไดมีการเตรียมบุคลากรใหปรับตัวเพือ่ ทำบทบาทใหม ตัวอยาง
เชน การปรับระบบจากการที่สำนักโรคเอดสซึ่งอยูในตำแหนงเลขาฯ
กรรมการเอดสชาติ ทีแต
่ เดิมมีบทบาทในการเปนหนวยงานทีจั่ ดสรรงบ
ประมาณไปยังคณะอนุกรรมการเอดสจังหวัด ซึง่ ตอมางบประมาณนัน้
ถูกกระจายอำนาจไปสูการ
 ปกครองสวนทองถิน่ มากขึน้ ทำใหเจาหนาที่
ทั้งในระดับพื้นที่และสวนกลางตองปรับบทบาทมาทำงานสนับสนุน
ทางวิชาการ แทนการติดตามเรื่องงบประมาณ ทวาเจาหนาที่เหลานี้
กลับ ไม ได รับ การเต รี ยม การ การ อบรม การ หนุน เสริม เพื่อ พัฒนา
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ศักยภาพใหทำหนาทีใน
่ บทบาทใหม ในขณะเดียวกัน ประจวบเหมาะ
กับการที่งบประมาณกองทุนโลกไดเขามาสนับสนุนการทำงานเอดส
ของ ประเทศไทย ซึ่ง มี ความ ตองการ บุคลากร ที่ ตอง ทำงาน ใน กลไก
ขับเคลื่อนงานของกองทุนโลก บุคลากรในสวนกลางที่มีคุณภาพและ
แข็งขันในการปฎิบัติหนาที่จำนวนหนึ่ง ก็ไดถูกยายมาทำงานภายใต
กลไกกองทุนโลก จึงทำใหงานประจำเรือ่ งการปองกันเอดสทีอยู
่ ภาย
 ใต
ภาครัฐนั้นออนดอยลงไป

ความพยายามจัดการเพื่อใหกลไกทำงาน
จา กการปฎิ รูป ระบบ ราชการ และ การก ระ จา ยอำ นาจ สู การ
ปกครองสวนทองถิ่น ทำใหแผนยุทธศาสตรบูรณาการเพื่อการปองกัน
และแกไขปญหาเอดสระดับชาติฉบับปจจุบนั มีลักษณะเปนเพียงแผนชี้
ทิศทางใหหนวยงานและภาคสวนตางๆ เพือ่ ใชเปนกรอบการพิจารณา
ในการจัดทำแผนงานหรือโครงการในพืน้ ที่ ซึง่ แตกตางจากทีผ่ านมา ที่
มีการกำหนดแผนและงบประมาณจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข
ดังนั้น เพื่อใหสามารถเรงรัดและติดตามการดำเนินการดาน
งานเอดสได จึงมีการผลักดันใหรัฐบาลไดกำหนดใหเอดสเปนเรื่อง
หนึ่งของการตรวจราชการแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลก็เห็นชอบจึงได
มีการแตงตั้งคณะดำเนินงานตรวจราชการโครงการปองกันและแกไข
ปญหาเอดสระดับเขตตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อ
มุง ผล สัมฤทธิ์ ตาม นโยบาย ของ รัฐบาล ประจำ ปงบประมาณ พ . ศ .
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2550 โดย มี ผู ตรวจ ราชการ กระทรวง สาธารณสุข ประจำ เขต ตรวจ
ราชการเปนหัวหนาคณะสาธารณสุขนิเทศกและผูชวยผูตรวจประจำ
เขตตรวจราชการ เปนรองหัวหนาคณะผูแทน
 จากสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย หนวยงาน
ที่ เกี่ยวของ โดยมีผู แทนสำนัก โรคเอดส วัณโรค และโรค ติดตอทาง
เพศ สัมพันธ เปน เลขานุการ ออก ตรวจ ราชการ ใน เขต สาธารณสุข
13 เขตๆ ละ 1 จังหวัด รวม 13 จังหวัด (คณะกรรมการเอดสชาติ,
2550a : 2550b)
หนวยที่รับการตรวจ ไดแก ผูแทนจังหวัดคณะอนุกรรมการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดส จังหวัด ผูแทนภาคประชาชนในคณะ
อนุกร รม ปองกัน และ แกไข ปญหา เอดส จังหวัด การ มีน โย บาย ให
โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดส เปนโครงการรวมตรวจราชการ
แบบบูรณาการ นัน้ ไดชวยกระตุน ใหหนวยงานในภูมภิ าคใหความสำคัญ
ตองานเอดสมากขึ้น
นอกจากนัน้ เพือ่ พัฒนากลไกการบริหารจัดการและการประสาน
งานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกัน
และแกไขปญหาเอดส ไดมีคำสัง่ ที่ 1/2550 ลงวันที่ 4 เมษายน 2550
แตงตั้ง “คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฎิบัติการปองกันโรคเอดส”
โดยมีอนุกรรมการทัง้ หมด 24 คน มีนายมีชัย วีระไวทยะ เปนประธาน
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปนรองประธาน ผูแทน
 จากภาครัฐ เอกชน
องคกรพัฒนาเอกชน เครือขายผูติดเชื้อฯ และผูเกี่ยวของ ฯลฯ เปน
กรรมการ มีนายวีรสิทธิ์ สิทธิไตรย เปนเลขานุการ นายแพทยสุริยเดว
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ทรีปาตี และผูแทน
 สำนักโรคเอดสวัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
เปนผูชวยเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ
มีอำนาจหนาที่กำกับดูแลทิศทางการดำเนินงานใหสอดคลอง
ตาม แนวทาง ที่ คณะ กรรมการ แหง ชาติ วา ดวย การ ปองกัน และ แกไข
ปญหาเอดส เห็นชอบ กำหนดกลไกรูปแบบการบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนกลยุทธการปองกันโรคเอดสใหมีผลในทางปฏิบัติ และมี
ประสิทธิภาพ โดยเนนกระบวนการทำงานทีเป
่ ดเผย โปรงใสปราศจาก
ผลประโยชนทับซอน ติดตามผลการดำเนินงานและนำมาสังเคราะห
เพื่อเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สวนสำคัญอีกสวนหนึง่ ของคณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นฯ คือ การ
มีสำนักงานเลขาฯ ทีทำ
่ หนาทีดู่ แลและบริหารจัดการงบประมาณจำนวน
หนึ่ง โดยไดสรางการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม ซึ่งการดำเนิน
งานที่ผานมานับประมาณปกวา นับตั้งแตจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ
ขึ้นมา ก็ไดเห็นผลคืบหนาบางประการ อาทิ การพัฒนาและจัดทำ
ยุทธศาสตร การ ขับ เคลื่อน การ ตอบ สนอง ตอ การ ปองกัน ขึ้น มา 4
ยุทธศาสตร รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตามยุทธศาสตร
ดังกลาว เพือ่ กระตุน ใหภาคสวนทัง้ เครือขายฯ องคกร/หนวยงานตางๆ
ไดเขามาดำเนินการดานการปองกันฯ
เมื่อ 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
นั บ ว า มี บทบาท สำคั ญ ใน การ ขั บ เคลื่ อ น งาน ด า น การ ป อ งกั น ของ
ประเทศ นอกจาก จะ มี การ พั ฒ นา กลไก จั ด ทำ ยุ ท ธศาสตร และ
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แผนงานตามที่ไดกลาวไปแลวนั้น สวนสำคัญอีกสวนหนึ่งคือ การ
จั ด ให มี กระบวนการ ทบทวน ติ ด ตาม ประเมิ น ผล การ ดำเนิ น
งาน แบบ มี สวน รวม ทั้ง ภายใน และ ภายนอก เพื่อ ให เกิด การ รวม
กั น ตรวจ สอบ แสดง ความ คิ ด เห็ น เรื่ อ ง การ ดำเนิ น งาน ของ คณะ
อนุกรรมการฯ ชุดนี้ดวย
กลไกสำคัญอีกสวน คือ คณะอนุกรรมการประสานแผนงาน
การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ภาคประชาสังคม
เห็น ดวย กับ ทิศทาง ใน การ สราง และ พัฒนา ให เกิด กลไก การ ติดตาม
ที่กระจายลงไปในระดับพื้นที่ ทั้งในระดับเขต และจังหวัด ซึ่งไดเริ่ม
ดำเนินการมาในชวงกอนหนานี้ และกำลังดำเนินการอยางตอเนื่อง
อยูในปจจุบัน ผานกระบวนการจัดทำรายงานความกาวหนาระดับ
ประเทศ ตาม ปฏิญญา วา ดวย พันธกรณี เรื่อง เอช ไอ วี / เอดส ของ
ประเทศไทย
อยางไรก็ตาม ภาคประชาสังคมเห็นวา กลไกสวนนี้ ควรใหความ
สำคัญกับเรื่องการติดตาม หนุนเสริม และการประเมินผลในเรื่องการ
ดำเนินงานและการจัดบริการสุขภาพ การจัดการความรูและ
 การเรียนรู
รวมทัง้ การสงเสริมสิทธิ เพิม่ เติมเขาไปในสวนทีเป
่ นบทบาทหนาทีของ
่
คณะอนุกรรมการฯ และกลไกตาง ๆ ของคณะอนุกรรมการชุดนี้
ในขณะเดียวกันภายใตคณะกรรมการเอดสชาตินั้นก็ไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ ปองกันและ แกไขปญหาเอดส จังหวัด (คณะ อนุฯ
เอดสจังหวัด) เปนหนวยขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีผูวาราชการ
จังหวัดเปนประธานในขณะที่สวนใหญแลวจะมีสำนักงานสาธารณสุข
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จังหวัดเปนหนวยเลขานุการในการดำเนินงานโดยยึดหลักใหสอดคลอง
กับนโยบายของคณะกรรมการวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส
แหงชาติ
อยางไรก็ตาม ก็พบวาคณะอนุฯเอดสจังหวัด ไมสามารถดำเนิน
การไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะโครงสรางสวนใหญผูกติดอยูกั บ
ระบบราชการและหัวหนาหนวยงานราชการ กลาวคือหากในจังหวัดที่
ผูวาราชการจังหวัดไมไดใหความสำคัญหรือไมกระตุนใหมีการทำงาน
เรื่องเอดส คณะอนุฯ ชุดนีก็้ ไมไดดำเนินการใดๆ จึงมีไวเพียงในนาม
เทานัน้ ดังนัน้ จึงมีความพยายามคิดคนกลไกขับเคลือ่ นในระดับจังหวัด
ขึ้นมาใหม คือศูนยประสานงานประชาคมเอดสจังหวัด (ศปอจ. หรือ
Provincial Coordinating Mechanism: PCM) ซึ่งอาจเปนโครงสราง
ใหมที่มาแทนอนุฯ เอดสจังหวัด หรือวาเปนกลไกที่จะไปขับเคลื่อนให
อนุฯเอดสจังหวัดทำงานก็ได
มีขอสังเกตจากตัวแทนของภาคประชาสังคมที่มีความใกลชิด
กับการทำงานในระดับโครงสรางคณะกรรมการเอดสชาติวา นอกจาก
ปญหาการทีบุ่ คลากรไมไดรับการหนุนเสริมในการเปลีย่ นแปลงบทบาท
แลว การที่ฝายเลขาฯคือ ศูนยอำนวยการบริหารจัดการปญหาเอดส
แหงชาติไมสามารถขับเคลื่อนใหเปนไปตามแผนไดนั้นก็อาจมีผลสวน
หนึ่งมาจาก ตัวผูบริหารในอดีตเองก็ไมไดใหความสำคัญกับงานเอดส
และขาดการชี้นำทิศทางที่ชัดเจนใหกับเจาหนาที่ดวย
นอกจาก นั้น ใน การ ที่ ได มี การ แตง ตั้ง คณะ อนุกรรมการ ขับ
เคลือ่ นฯ ขึน้ มานัน้ แมจะแสดงใหเห็นถึงความความพยายามทีจะ
่ ผลัก
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ดันในการขับเคลือ่ นงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ อยางไร
ก็ตาม ภาคประชาสังคมตั้งขอสังเกตวา การตั้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ ขึ้นมานี้ดูเหมือนตั้งใจที่จะใหปลดล็อคเรื่องการบริหาร
จัดการเรือ่ งเอดสของประเทศซึง่ เรียกไดวาเปนงานทีใหญ
่ มาก แตคณะ
อนุกรรมการชุดนี้ อาจยังไมสามารถดำเนินการเรื่องใดๆ ไดมากนัก
เนื่องจากพบวา ถึงตอนนี้กลไกในการติดตามและประเมินผลซึ่งเปน
ภารกิจหลักนั้นก็ยังไมชัดเจนนักวาจะมีทิศทางไปทางใด
ทัง้ นีอาจ
้ เปนไปไดวา ทางคณะอนุกรรมการฯ เอง ก็อาจจะยังไม
แนใจวาจะทำงานไดมากขนาดไหน และความเปลีย่ นแปลงทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นบอยครั้งในประเทศไทยนั้นอาจสงผลใหเกิดความไมมั่นใจวา
แนวทาง ใน การ ดำเนิ น งาน หรื อ ระบบ ที่ จะ จั ด ขึ้ น มา นั้ น จะ ยั่ ง ยื น
หรือไม
อยางไรก็ตาม ทางภาคประชาสังคมไดตั้งขอสังเกตวา ปญหา
ที่กลไกการทำงานเกิดการติดขัดไมสามารถขับเคลื่อนไดอยางลื่นไหล
นั้นไมไดเปนปญหาที่ถูกละเลยเสียทีเดียว เพราะในชวงที่นายแพทย
มงคล ณ สงขลาไดเขามาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ก็ได
มีแนวคิดทีจะ
่ ตัง้ หนวยงานใหมใหขึน้ ตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได
ดึงบุคลากรจากทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม เพือ่ ใหงานเอดสสามารถ
ขับเคลือ่ นไปได โดยจะใชงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
มาเปนงบบริหารจัดการ แตปรากฎวาพบอุปสรรค คือมีระเบียบของ
สำนักนายกรัฐมนตรีวา หามมีการตั้งหนวยงานใหมหรือมีการเพิ่ม
เติมกำลังคนดวยประการทัง้ ปวง จึงเปนเหตุใหไมสามารถจะแกปญหา
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การติดขัดในการขับเคลือ่ นงานไดจนถึงขณะนี้ ทัง้ นีจึ้ งเทากับวาปญหา
เรื่อง นี้ ได เปน ที่ รับ รู แต ไม สามารถ จะ หา กลไก ใด มา เพื่อ ให สามารถ
ขับเคลื่อนได
กระนั้น ในมุมมองของภาคประชาสังคมก็เห็นวา อาจจะไมใช
ทางตันเสียเลยทีเดียวในการใชกลไกเดิม เนื่องจากในขณะนี้ก็ไดมี
การเปลี่ยนแปลงตัวผูอำนวยการศูนยอำนวยการบริหารจัดการปญหา
เอดสแหงชาติ (ศบ. จอ.) ซึ่งทำหนาที่เลขาฯคณะกรรมการเอดสชาติ
ไปแลว แตเพื่อจะใหสามารถดำเนินการไดจริงก็จำเปนที่จะตองเติม
งบประมาณและกำลังคนลงไปเพิ่มเติมใหเพียงพอที่จะขับเคลื่อนงาน
ไดจริง นอกจากนั้นในชุดของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯนั้น มีขอ
สังเกตเพิ่มเติมอีกวา ปจจุบันนั้นยังติดอยูกับการดำเนินงานติดตาม
โครงการ ทั้งๆ ที่ความจริงแลวควรจะตองคิดงานเชิงโครงสรางให
มากขึ้น

ผลกระทบจากกลไกอื่นๆในการดำเนินงานเอดส
เริ่มตั้งแตป 2546 ประเทศไทยไดรับงบประมาณจากกองทุน
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 เพื่อใหการดำเนิน
งานตามโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนโลกในประเทศไทย
สามารถดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับแนวทางการ
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ดำเนินงานของกองทุนโลกและเปนหนวยงานกลางในการประสานงาน
ระหวางหนวยงานในประเทศไทยและกองทุนโลก ดังนัน้ CCM จึงกลาย
เปนอีกหนึ่งกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานเอดสของประเทศไทย
คณะกรรมการ CCM ไดจัดตัง้ คณะทำงานวิชาการ (Technical
Committee: TC) เพื่อทำหนาที่ในการวิเคราะหและจัดทำขอเสนอ
ประเด็น และแนวทางการจัดเตรียมโครงการ ที่เสริมการดำเนินงาน
และสอดคลองกับนโยบายของประเทศไทย เพื่อขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนโลก หรือแหลงทุนอื่น รวมทั้งประสานการพัฒนาโครงการ
ที่ มี คุณภาพ ดวย กระบวนการ มี สวน รวม ของ ภาค สวน ตางๆ ทั้งนี้
ภายใต CCM ก็มีสำนักงานเลขานุการ CCM ถูกจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ปฏิบตั หน
ิ าที่
เปนฝายเลขานุการและทำหนาที่เปนศูนยกลางในการประสานงาน
และ การ ดำเนิน งาน ที่ เกี่ยวของ กับ โครงการ กองทุน โลก ทั้ง ภายใน
และตางประเทศ รวมทั้งเผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอดจนประสาน
ความรวมมือ และใหการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงาน
วิชาการ (TC)
ปจจุบัน นี้ ประเทศไทย ได รับ งบ ประมาณ ดำเนิน การ ภาย ใต
การพิจารณาของกองทุนโลกในรอบที่ 8 และ กองทุนโลกรอบ RCC
(Rolling Continuing Channel) อันเปนการสนับสนุนตอเนือ่ งจากการ
ดำเนินโครงการฯ รอบที่ 1 ทีสิ่ ้นสุดไป
ในสวนของกองทุนโลกรอบที่ 8 ไดใหงบประมาณในการดำเนิน
การกับกลุม เปาหมาย 4 กลุม ไดแก หญิงบริการ ชายทีมี่ เพศสัมพันธกับ
ชาย ผูใช
 สารเสพติดชนิดฉีด และแรงงานขามชาติ เปนโครงการระยะ
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5 ป แบงออกเปนระยะ 2 ป แรก และ 3 ป หลัง มีพืน้ ทีทำงาน
่
41 จังหวัด
ในขณะเดียวกันในกองทุนโลกในรอบที่ 1 คือ ป 2546 – 2551
นั้น ประเทศไทยไดรับงบประมาณในการทำงานเพื่อปองกันในกลุม
เยาวชน และการดูแลรักษาผูปวยเอดสในประเทศไทย โดยในสวนของ
งานปองกันนั้นดำเนินงานมุงเนนดำเนินการกับกลุมเปาหมายที่เปน
เยาวชนในวัยเจริญพันธุอายุ 12 – 24 ป ซึ่งเปนกลุมที่อยูในภาวะ
เปราะบางและมีโอกาสเสี่ยงตอการรับ ถายทอดเชื้อเอชไอวีสูง โดยจะ
ทำงานกับกลุมเยาวชนในชุมชน โรงเรียนและสถานที่ทำงาน
ซึง่ ภายหลังสิน้ สุดโครงการแลวมีการประเมินผลความสำเร็จวา
เปนไปไดดวยดี จึงมีการพิจารณาใหทุนการดำเนินตอในรอบ RCC ซึง่
ก็ไดรับการอนุมัติใหตออีก 6 ปโดย แบงเปน 2 ระยะ ระยะละ 3 ป จึง
เรียกโครงการนี้วา เปนโครงการรอบ RCC - Round 1 โดยทำงานกับ
กลุม เปาหมายเดิม และมีกิจกรรมทีเพิ
่ ม่ เติมในเรือ่ งการผสมผสานงาน
ดานการดูแลและการปองกันเขาดวยกัน และใหมีศูนยบริการทีเป
่ นมิตร
กับเยาวชนผูติดเชื้อ (Youth PLHA Friendly Services: YPFS) โดย
จะดำเนินการใน 43 จังหวัด
ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการดังกลาวนี้ จะขับเคลื่อนโดยกลไก
ประสานงานระดับจังหวัด ที่มีโครงสรางรูปแบบการบริหารจัดการ
ของ ศูนยประสานประชาคมเอดสจังหวัด (ศปอจ. หรือ Provincial
Coordinating Mechanism: PCM) ในการประสานงานและการผลัก
ดันกลยุทธของโครงการ เขาสูแผนการปฏิบัติงานปกติในพื้นที่ดำเนิน
การ (แผนพัฒนาจังหวัด) และจัดหาทรัพยากรมาใชในการดำเนินงาน
รวมทั้งกำกับและประเมินยุทธศาสตรจังหวัด
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สำหรั บ โครงสร า ง ของ PCM นั้ น อาจ แตก ต า ง จาก
คณะอนุกรรมการเอดสจังหวัดตรงที่ ไดมีการระบุ กรรมการไวที่ไม
เกิน 15 คน เพื่อความคลองตัวในการปฎิบัติงาน อยางไรก็ตามใน
บางจังหวัดก็มองวา อาจสามารถใชโครงสรางศูนยเอดสจังหวัดทีมี่ อยู
เดิมได แตเนื่องจากการเกิดขึ้นของ PCM ตอนนี้เปนชวงเพิ่งเริ่ม อาจ
ยังไมสามารถมองผลกระทบชัด ๆ ไดวาจะดีหรือไม ซึ่งโครงการรอบ
RCC จะมีการดำเนินการ PCM ใน 43 จังหวัดเต็มพืน้ ทีโครงการ
่
และ
ยังจะมีการดำเนินการ PCM ในสวนของจังหวัดที่เหลือดวย โดยใชงบ
ประมาณดำเนินงานจากโครงการฯ รอบ 8 ของประเทศ โดยหวังวา รูป
แบบ PCM ของ GFATM นี้จะชวยขับเคลื่อนเติมเต็มการตอบสนอง
ของประเทศไดดีขึน้ โดยเฉพาะการขับเคลือ่ นกลไกระดับจังหวัด ในยุค
กระจายอำนาจสูทองถิ่น
ดังนัน้ PCM อาจกลายระบบทีเป
่ นกลไกหลักทีจะ
่ เขามาดำเนิน
งาน และสามารถทำงานควบคูไปกับกลุมที่ขับเคลื่อนงานดานสุขภาพ
ทำหนาทีเป
่ นกลไกทีขั่ บเคลือ่ นงานเอดสของจังหวัดใหดำเนินไปไดดียิง่
ขึ้น เพราะจะสามารถตอบโจทย เรื่องการจัดสรรงบประมาณ พัฒนา
ศักยภาพคนได
ในขณะเดียวกันภาคประชาสังคมเองก็เห็นวา การขับเคลื่อน
การทำงานในระดับจังหวัดนาจะเปนยุทธศาสตรสำคัญ ในยุคที่กลไก
ชาติเปนอัมพาตรักษาไมหาย ทั้งนี้ ประเด็นดังกลาวนี้ไดถูกนำเสนอ
ในวาระเอดสของภาคประชาชนที่ไดจัดทำขึ้นเมื่อป 2550 โดยไดมีขอ
เสนอที่เปนรูปธรรมเกี่ยวกับการใหความสำคัญกับกลไกการทำงานใน
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ระดับพื้นที่และมีขอเสนออยางเปนรูปธรรมที่จะใหงานเอดสสามารถ
ขับเคลื่อนไปได โดยระบุวา “รัฐตองสนับสนุนและสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) และกลไกภาคประชาสังคมในระดับพืน้ ที่
เชน คณะกรรมการเอดสตำบล หรือ หมูบ า น มีศักยภาพสามารถจัดทำ
แผนแมบทชุมชนดานการปองกันและแกไขปญหาเอดส โดยประสาน
ความรวมมือกับกลุมหรือเครือขายผูติดเชื้อฯองคกร พัฒนาเอกชน
ตลอดจนหนวยงานของรัฐที่มีหนวยปฎิบัตประจำ
ิ
อยูใน
 ทองถิ่นและให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการจัดสรรรายไดขององคกร
จำนวน 10% มาสนับสนุนการทำงานดานการปองกันและแกไขปญหา
เอดสในชุมชน”

กลไกภาคประชาสังคม : การขับเคลื่อนที่ออนแรงลง
เปนทีรั่ บรูกั นดีวา ในการขับเคลือ่ นการทำงานดานเอดสในสวน
ของภาคประชาสังคมนั้นมี กพอ. เปนกลไปหลักในการขับเคลื่อนงาน
เอดสในประเทศไทยมาตั้งแตป 2536โดยมี กพอ. สวนกลางหรือเรียก
วา กพอ. ชาติ เปนกลไกหลักในการดำเนินการประสานไปยัง กพอ.
ระดับภาคและองคกรสมาชิก และตลอดระยะเวลาของการทำงานที่
ผานมานั้นเรียกไดวา กพอ.ชาตินั้นมีบทบาทหลักในการสงเสริมความ
รวมมือกันในกลุมคนทำงานและผลักดันการดำเนินงานในการตอบ
สนองตอปญหาเอดสของประเทศมาไดดีโดยตลอด
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ทวา มาถึงตอนนี้เองนั้นทางภาคประชาสังคมเองไดมองเห็น
วากลไกดังกลาวนี้ไดเริ่มออนแอ และมีบทบาทนอยลงไปเรื่อยๆ นับ
ตั้งแตป 2547 เปนตนมา โดยไดมีการตั้งขอสังเกตวาเห็นไดจาก
ปรากฎการณดังตอไปนี้
การกระจายอำนาจสูท องถิน่ การปฏิรปู ของภาคสวนตางๆ ทีส่ ง
ผลใหเกิดการลดงบประมาณจากสวนกลางในการสนับสนุนการดำเนิน
งานขององคกรพัฒนาเอกชนลงไป จากเคยสูงสุด 90 ลานบาทตอป
เหลือเพียง 40 – 50 ลานบาทป และ กพอ.ชาติ ก็ไมสามารถพลิก
สถานการณในการเขาถึงงบประมาณขององคกรสมาชิกได
การ ดำเนิน งาน โครงการ ขนาด ใหญ ภาย ใต การ สนับสนุน งบ
ประมาณจากกองทุนโลก ( GFATM ) ทำใหองคกรสมาชิกที่มีบทบาท
สำคัญ ๆ จำนวนหนึ่ง สามารถเขาถึงทุนขนาดใหญที่มีความตอเนื่อง
ได จึงหันไปหาทิศทางสวนนี้แทน เพราะสามารถผลักดันภาระกิจที่
ตนเองตองการได ทั้งในสวนของการดำเนินงานในพื้นที่ และการผลัก
ดันนโยบาย จึงสงผลใหความจำเปนในการใชบทบาทและพื้นที่ของ
กพอ.ชาติลดลง
การเติบโตของเครือขายและองคกรตาง ๆ อาทิ เครือขายผูติด
เชือ้ ฯ ทีเริ
่ ม่ มีบทบาทและขบวนการทีเข
่ มแข็งขึน้ เห็นไดจากการดำเนิน
งานเรื่อง การเขาถึงการรักษา นอกจากนี้หลังป 2547 เปนตนมา เห็น
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ไดชัดวา มีเครือขายยอย ๆ อยูใน
 ขบวน กพอ.ชาติ ถึง 15 - 18 เครือ
ขายฯ และเริม่ ทะยอยกัน พัฒนาโครงการ เพือ่ เขาถึงแหลงงบประมาณ
GFATM เรื่อยมาเปนลำดับเชนกัน แมวาจะดูเสมือนจะดี แตการเกิด
ขึ้นของเครือขายฯ ยอย ๆ ที่เขาถึงแหลงสนับสนุนงบประมาณไดเอง
เครือขายฯ ตาง ๆ ไมไดใหความสำคัญกับพื้นที่ของ กพอ.ชาติ เหมือน
เชนเคย
กลไกการขับเคลือ่ นของ กพอ.ทัง้ ในระดับชาติและภาคคือ คณะ
กรรมการฯ ก็เริ่มไมทำงาน เพราะคณะกรรมการมาจากผูแทนของ
องคกรตาง ๆ ทีเริ
่ ่มมีภาระกิจในการบริหารงานโครงการของตน โดย
เฉพาะโครงการที่ไดเงินจากกองทุนโลก ที่ตองการเวลาในการบริหาร
งานเอกสารคอนขางมาก ทำให กลไกของ กพอ.ในหลาย ๆ ภาค รวมทัง้
กพอ . ชาติ เริ่ม เปน อัมพาต ขับ เคลื่อน ได ไม เต็ม ที่ เห็น ได จาก การ
ไมสามารถประชุมคณะกรรมการ กพอ.ชาติไดเต็มคณะมาเปนเวลา
หลายปแลว
นอกจาก บทบาท ใน การ ระดม ทุน บทบาท ใน การ ขับ เคลื่อน
นโยบายของ กพอ.ชาติ ก็ลดลงไปดวย เนือ่ งจากบทบาทของ กพอ.ชาติ
ในการสนับสนุนดานวิชาการใหกับเพือ่ นสมาชิกก็ลดทอนลง กพอ.ชาติ
ไมไดคงสภาพการเปนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับเพื่อนสมาชิก ใน
ขณะทีบุ่ คลากรอาวุโสทีมี่ ประสบการณของ กพอ.ชาติ และภาคประชา
สังคมอื่น ๆ โดยรวม ที่มีบทบาทในการเปนผูแทนภาคประชาสังคมใน
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กลไกความรวมมือกับภาครัฐ หลาย ๆ กลไก ก็ไมสามารถเปนผูแทนที

่
มีความหมายไดอยางมีนัยสำคัญ อันเนือ่ งมาจาก การขาดการสนับสนุน
ทำใหหลาย ๆ คน ทำหนาทีเป
่ นเพียงผูเขารวมรับฟงในที่ประชุม
ในขณะที่บางคนแมจะมีความคิดเห็น แตก็ขาดกลไกในการ
สนับสนุน เพื่อนำผลการประชุม การผลักดัน มาถายทอดลงไปตาม
กลไก ของ กพอ . ที่ เริ่ม เหี่ยวแหง ลง ไป เรื่อย ๆ ทำให แม จะ มี ผู แทน
ในสวนบน แตการถายทอดขอมูลขาวสาร และการผลักดัน ไมสามารถ
ทำไดผานกลไก กพอ. จึงทำใหสวนขบวนสมาชิกของ กพอ.คอย ๆ
ออนแอลงเปนลำดับ แมภาคประชาสังคมจะพยายามพลิกสถานการณ
โดยใชขบวนการและกลไกของ กพอ.อีกครั้ง ในชวงสิ้นแผนฯ 9 และ
รางแผนฯ 10 ผานขบวนการขับเคลื่อนของ กพอ.ทั้ง 4 ภาค เรื่อยมา
จนถึงการราง “คำประกาศ นนนที” (การประชุมสมัชชากพอ. 2550)
กอนจะกลายมาเปน วาระเอดสภาคประชาชน แตขบวนดังกลาวก็ยัง
ไมไดทำใหการขับเคลือ่ นกลไกของ กพอ.ดีขึน้ สงผลใหไมมการ
ี ติดตาม
วาระเอดสภาคประชาชนที่เสนอไว วามีผลเกิดขึ้นอยางไรตามมาบาง
เหตุดังกลาวขางตน แมจะยังไมสามารถระบุออกมาชัด ๆ วา
สงผลใหขบวนการภาคประชาสังคมโดยรวมออนแอลงหรือไม เพราะ
ในบางจุด บางสวน บางชวงเวลา ก็ยังคงมีกลุมภาคประชาสังคมทีขั่ บ
เคลือ่ นงานของตนเองไดอยู แตก็ไมไดเปนภาพขบวนการรวมเชนทีเคย
่
เปนในอดีต
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อยางไรก็ตาม ในชวงป 2552 นี้ กพอ.ชาติ กำลังพยายามพลิก
วิกฤตของตนเองอีกครั้ง ดวยการฟนฟูบทบาทใหกพอ.เปนพื้นที่กลาง
ในการผลักดันทางนโยบายโดยรวมของภาคประชาสังคมอีกครั้ง ซึ่งยัง
คงตองติดตามตอไปวา จะสามารถทำใหขบวนการภาคประชาสังคม
โดยรวมเขมแข็งขึ้นหรือไม เพื่อนำไปสูการเปนขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมที่เขมแข็งนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมาสูประเทศชาติและ
บานเมืองไดตอไป
อยางไรก็ตาม คงตองยอมรับวาการเขามาของงบประมาณจาก
กองทุนโลกนัน้ ไดมีสวนอยางยิง่ ทีทำให
่ เกิดการขับเคลือ่ นเรือ่ งงานเอดส
เกิดขึน้ อยางแข็งขัน และมีการสรางงานปองกันเกิดขึน้ ไดในระดับชุมชน
หลายองคกรทีเคย
่ ขาดงบประมาณสนับสนุนไดมีโอกาสขับเคลือ่ นงาน
ไดมากขึน้ แตกระนัน้ ก็ตามภาคประชาสังคมไดตัง้ ขอสงสัยเพิม่ เติมใน
กรณีทีองค
่ กรตางๆ ทีป่ จจุบนั หันไปทำงานโดยตรงกับกองทุนโลกฯ จะ
ยิง่ เปนการลดทอนความเขมแข็งในการทำงานในลักษณะเครือขายลงไป
เรื่อยๆ ดวยหรือไม
ทั้งนี้ มีการมองวา การดำเนินงานภายใตกลไกของกองทุนโลก
นั้นมีลักษณะตางคนตางทำไมไดเอื้อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูงาน
ระหวางกันขององคกรภาคประชาสังคม โดยไดตัง้ ขอสังเกตวา สาเหตุนัน้
อาจเปนเพราะการดำเนินงานและบริหารจัดการโครงการโดย PR เอง
ทียั่ งไมไดเอือ้ ใหเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูงาน
 รวมกันระหวางแตละ SR
ที่สงผลใหไมเกิดการนำไปสูการเรียนรูงานกับกลุมอื่นๆ ดวย
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นอกจากนี้ ขอกังวลใจอีกประการหนึง่ ทีเกี
่ ย่ วของกับการดำเนิน
เพือ่ แกไขปญหาเอดสของประเทศไทยทีท่ างภาคประชาสังคมเห็นวา ทัง้
รัฐไทยและรวมภาคประชาสังคมเองนาจะนำมาพิจารณาก็คือ ทุกวันนี้
ดูเหมือนการทำงานดานการปองกันเอดสของประเทศไทยจำนวนมาก
นั้นอิงอยูกับงบประมาณของกองทุนโลกเปนหลัก ดังนั้น สิ่งที่ควรจะ
ทำคือควรจะเริม่ คิดและรวมหาทางออกรวมกันแตเนิน่ ๆวา ในอนาคต
กรณี ที่ ไมมี กองทุน โลก แลว การ ทำงาน เอดส ใน ประเทศไทย จะ เปน
อยางไร ทั้งภาครัฐและเอกชนเองควรจะเตรียมรับมือและมีแนวทาง
ในการทำงานตอไปอยางไรเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ควรพิจารณาและ
วางแผนไวอยางรอบคอบ
ภาค ประชา สั ง คม มอง เห็ น ประเทศไทย ควร มี การ จั ด ปรั บ
โครงสรางและกลไกการพัฒนานโยบาย แผนงานและการดำเนินงาน
ดังนี้
ภายใตการเปลีย่ นผานของการปฏิรปู ในทุกภาคสวน กลไกหลัก
เดิมทัง้ ในระดับชาติ คือ คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและ
แกไขปญหาเอดส และในระดับจังหวัด คือ คณะอนุกรรมการปองกัน
และแกไขปญหาเอดสจังหวัด จำเปนตองมีการปรับตัว ในการทำหนาที่
ภาวะการนำรวม ทีมิ่ ไดอิงอยูกับผูนำเพียงคนเดียว คือประธานคณะ
กรรมการ หรือประธานคณะอนุกรรมการ ซึ่งเปนโครงสรางการนำ
แบบเดิมทีล่ าสมัย ภาคประชาสังคมเห็นดวยกับทิศทางการปรับเปลีย่ น
การนำไปสูการสรางภาวะการนำรวมกันของคณะกรรมการ ซึ่งอาจ
เทียบเคียงมาจากการจัดรูปแบบของ CCM และการดำเนินการพัฒนา
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รูปแบบ PCM ในระดับจังหวัดซึ่งกำลังดำเนินการอยูใน
 ปจจุบัน
อยางไรก็ตาม ยังมีความจำเปนที่จะตองมีการติดตามผลการ
จัดปรับโครงสราง/กลไกตาง ๆ เพื่อทบทวนใหเกิดการดำเนินงานทีมี่
ประสิทธิภาพ ไมเปนอุปสรรคในการขับเคลือ่ นการตอบสนองตอปญหา
เอดสของประเทศ
ในสวนของกลไกสนับสนุนในระดับชาติ และจังหวัด ทั้งในสวน
ของคณะอนุกรรมการประสานแผนงานฯ คณะอนุกรรมการกำกับการ
ขับเคลื่อนฯ คณะอนุกรรมการควบคุมการทดลองวัคซีนฯ และคณะ
อนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัดนัน้ ภาคประชาสังคม
เห็นวา มีสวนสำคัญยิ่งในการสนับสนุนการตัดสินใจกำหนดแผนและ
นโยบายที่สำคัญ ซึ่งจำเปนอยางยิ่งทีตองมีการขับเคลื่อนรวมไปกับ
กลไกหลักดานการตัดสินใจอยางมีเอกภาพ และทีสำคั
่ ญยิง่ กวาคือ การ
สรางการมีสวนรวมของทองถิน่ และภาคสวนตาง ๆ ตามทิศทางการก
ระจายอำนาจ เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการตอบสนองตอปญหาเอดส
ที่มีสวนรวมและมีประสิทธิภาพอยางแทจริง
ฟนเฟองสำคัญอีกอันหนึ่งในการขับเคลื่อนกลไก/โครงสราง
ตางๆ คือ ฟนเฟองในสวนกลางและทองถิน่ ทีมี่ บทบาทในการสนับสนุน
ทาง วิชาการ ทั้ง ใน สวน ของ ศูนย อำนวย การ บริหาร จัดการ ปญหา
เอดสแหงชาติ สำนักโรคเอดสวัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
สำนักงานควบคุมโรคเขตตางๆ และศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไข
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รายงานการวิเคราะหนโยบายการตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศไทย

ปญหาเอดสจังหวัด รวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่มีบทบาท
หนาที่สรางเสริมและผลักดันใหเกิดการจัดการความรู การจัดบริการ
และการสงเสริมสิทธิใหเกิดขึ้นในการดำเนินงานตอบสนองตอปญหา
เอดสของประเทศนั้น มีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองทบทวนและหนุน
เสริมใหเกิดศักยภาพและมีความสามารถในการทำหนาทีได
่ ดีกวานี้
ในสวนของอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ภาคประชาสังคมมองเห็น
วา จำเปนตองมีการมองเรื่องการปองกันทีคำนึ
่ งถึงเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะสิทธิทางเพศ เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน
ดานการปองกัน ที่ใหความสำคัญกับสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
และความละเอียดออนเรื่องความแตกตางหลากหลายทางเพศ อันจะ
ทำใหการพัฒนามาตรการดำเนินงานและการจัดบริการดานการสง
เสริมการปองกัน ไมไดเปนการดำเนินงานแบบแยกสวน แยกคนเปน
กลุม ๆ มุง เนนเพียงการใหความรูเรื
 อ่ งเอดส การแจกจายถุงยางอนามัย
สารหลอลื่น แตคำนึงถึงการเคารพสิทธิ การขจัดการตีตราและเลือก
ปฏิบตั ิ การสงเสริมทางเลือกและโอกาสในการจัดการกับความเหลือ่ ม
ล้ำทางสังคมในเรื่องเพศ เพื่อทำใหคนทุกคนสามารถตัดสินใจเลือก
ทาง เลือก ที่ เหมาะ สม กับ ตนเอง ใน การ มี สุข ภาวะ ทาง เพศ ที่ ดี และ
ปลอดภัยได
บนความพยายามของ กพอ. ทีจะ
่ ขับเคลือ่ นนโยบาย และผลักดัน
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในเรื่องสิทธิทางเพศ ซึ่งถือเปนเรื่อง
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ทาทาย และจำเปนที่ตองสรางการเรียนรูรวมกันกับสังคม เพื่อนำไปสู
การอยูร วมกันอยางเคารพในสิทธิและศักดิศ์ รีความเปนมนุษย เขาใจใน
ความแตกตางหลากหลายเรือ่ งเพศ เพือ่ ขยายมิตการ
ิ ทำงานตอบสนอง
ตอปญหาเอดสออกไปใหกวางไกลวาเรื่อง เชื้อโรค ความเจ็บปวย เพื่อ
ไปใหถึงการสรางสังคมที่มีสุขภาวะนั้น ในสวนของภาคประชาสังคม
โดยเฉพาะสวนของคณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดสเอง
จำเปนตองมีการทบทวนในสิ่งตาง ๆ ตอไปนี้
- การทบทวนตรวจสอบความจำเปนในการมีอยูของ
 “พืน้ ทีส่ วน
รวม” ในลักษณะของขบวนการแบบ กพอ. วายังคงมีความจำเปน ใน
ฐานะทีเป
่ นขบวนการหนึง่ ของภาคประชาสังคมเพือ่ การขับเคลือ่ นการ
ตอบสนองตอปญหาเอชไอวี/เอดสในประเทศตอไปหรือไม
- ถาควรมี ควรมีอยูอยางไร จึงจะเปนการมีอยูอยางมีความ
หมาย ในสภาวะแวดลอมที่มีเครือขายฯ และพื้นที่โครงการขนาดใหญ
เกิดและแตกตัวมากขึ้น กพอ.จะมีบทบาท หนาทีสำคั
่ ญในเรื่องใดบาง
อาทิ บทบาทในการเชือ่ มรอยขบวนการของเครือขายตาง ๆ เขารวมเปน
ขบวนการเดียวกันของภาคประชาสังคม ในการขับเคลือ่ นทางนโยบาย
และการรณรงคสังคม
- กพอ.จะตองมีการปรับปรุง กลไกการขับเคลื่อนใหมีความ
หมายมากยิ่งขึ้นไดอยางไร เพื่อสนับสนุนการเรียนรู และการดำเนิน
งานของสมาชิกในขบวนการทั้งในระดับบุคคล กลุม/องคกร เครือขาย
และขบวนการเคลื่อนไหวตาง ๆ

