รายงานสมัชชา กพอ.ปี 2560
ระหว่ างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน
@ เดอะ ไพน์ รีสอร์ ท ปทุมธานี

วันที่ 13 พฤศจิกายน
1.เป้ าหมายการทางาน 3 ศูนย์ และนโยบาย 90 90 90 โดย พญ.อัจรา ธีรรัตน์กลุ ศูนย์ความร่วมมือ
ไทย-สหรัฐด้ านสาธารณสุข (TUC)
(ดูสไลด์ประกอบ)
สถานการณ์ การติดเชือ้ ฯ รายใหม่
- หญิงตังครรภ์
้
ที่มาฝากครรภ์ ปี พ.ศ.2547 – 2559 สารวจโดยสานักระบาดวิทยา ดูแนวโน้ ม
ความชุกในการติดเชื ้อฯ คือ ใน 100 คนมีคนติดเชื ้อฯ กี่คน แม้ ความชุกยังไม่สงู มาก หรื อ
0.43% แต่ก็ยงั ไม่ลดลง ทังยั
้ งมีการติดเชื ้อฯ รายใหม่ที่ 16 คนใน 1,000 คน
- ทหารใหม่กองประจาการ อายุ 20 – 24 ปี ในปี เดียวกัน ความชุกไม่ลดลง คือ 0.6% เมื่อเทียบ
กับ 10 ปี ก่อน และมีการติดเชื ้อฯ รายใหม่เป็ น 0.43%
- อย่างไรก็ดี การดูว่าติดเชื ้อฯ รายใหม่ คือไม่เกิน 1 ปี ด้ วยการเช็คแอนติบอดี ้ตัวที่จะเกิดขึ ้น
เฉพาะการติดเชื ้อฯ เฉียบพลันเท่านัน้
ผลการเฝ้ าระวังความชุกของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์ กับชาย
- ใน 3 จังหวัดหลัก คือ เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต สุม่ สารวจที่สวนสาธารณะ โรงหนัง บาร์ โดย
ทา mapping ก่อนสารวจ มีแนวโน้ มเริ่มดีขึ ้น คือมีเปอร์ เซ็นต์การติดเชื ้อฯ ลดลง
แนวโน้ มการใช้ ถุงยางอนามัย
การใช้ ถุงยางอนามัยครัง้ ล่ าสุด

- นักเรี ยนชายอาชีวศึกษาปี ที่ 2 ใช้ ถงุ ยางอนามัยกับคูล่ ดลง ส่วนกับพนักงานบริ การ คู่ไม่ประจา
และชายรักชายเพิ่มมากขึ ้น
- นักเรี ยนหญิงอาชีวศึกษาปี ที่ 2 ใช้ ถงุ ยางอนามัยกับคูเ่ พิ่มขึ ้น แต่กบั คูไ่ ม่ประจาลดลง
- นักรี ยนชายชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ใช้ ถงุ ยางอนามัยกับคูไ่ ม่ประจา และพนักงานบริการลดลง
แต่ใช้ กบั คูร่ ักและชายรักชายเพิ่มขึ ้น
- นักเรี ยนหญิงชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ใช้ ถงุ ยางอนามัยกับคูร่ ัก และคูไ่ ม่ประจาเพิ่มขึ ้น
- ถุงยางอนามัยในพนักงานบริ การ ยังใช้ ไม่ถึง 100% อย่างไรก็ดี ความชุกของการติดเชื ้อฯ ใน
กลุม่ พนักงานบริ การยังไม่สงู มาก
การใช้ ถุงยางกับการมีเพศสัมพันธ์ ทางทวารหนัก
- เก็บข้ อมูลในพื ้นที่ 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต และเชียงใหม่
- การใช้ ถงุ ยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักมีแนวโน้ มดีขึ ้น แต่การใช้ ถงุ ยางทุก
ครัง้ ยังไม่ดีมาก คือ ไม่เกิน 70%
การเข้ าถึงบริการและการรักษา
- ตามเป้าหมาย 90 – 90 – 90 สถานการณ์จนถึง 30 กันยายน 2559 มีผ้ ตู ิดเชื ้อฯ ที่ยงั มีชีวิตอยู่
จานวน 438,336 คน (ยังมีข้อสังเกตเรื่ องการนับซ ้า)
- ไม่ถึง 70% ได้ รับยาต้ านไวรัส ขณะที่ 83% สามารถกดเชื ้อไวรัสในเลือด ไม่ให้ แพร่เชื ้อฯ ได้
- สถานภาพของผู้ติดเชื ้อฯ ที่มีการบันทึกในระบบ มีผ้ ตู ิดเชื ้อฯ ที่ยงั ไม่ได้ เริ่มยาต้ านฯ แล้ ว
เสียชีวิต จานวน 53,166 คน ขณะที่ยงั ไม่ได้ รับยา แต่ยงั คงมีชีวิตอยู่ ประมาณ 54,330 คน
การตรวจเลือดและการรักษา
- ในกลุม่ ชายรักชาย ปี 2559 ในพื ้นที่ จ.ภูเก็ตยังไม่คอ่ ยสูงมาก
- แนวโน้ มการได้ รับยาต้ านไวรัสในกลุม่ ชายรักชายและ TG สูงขึ ้นจากปี 2559
- 60% ของคนที่เริ่มการรักษามี CD4 น้ อยกว่า 200
- การคาดประมาณสถานการณ์ของโรค ในปี 2523 – 2573 ผู้ตดิ เชื ้อฯ รายใหม่ยงั คงลดลง
เรื่ อยๆ แต่ยงั เกิน 1,000 คน

2.สถานการณ์ การตีตราและเลือกปฏิบัติ โดย ปาริชาติ จันทร์ จรัส สานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
ประเด็นสาคัญ: Right to health (UNAIDS) สิทธิสขุ ภาพ ปราศจากการตีตรา สูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ประเทศไทยต้ องการยุตปิ ัญหาเอดส์ให้ ได้ ภายในปี 2573 (ลดผู้ตดิ เชื ้อฯ รายใหม่ ลดการเจ็บ-ตาย และลด
การตีตราให้ ได้ 90%)
โจทย์ : การรังเกียจกีดกันเรื่ องเอชไอวี เป็ นประเด็นหนึง่ ที่ทาให้ คนเข้ าไม่ถึงการรักษาหรื อไม่?
 สถานการณ์เรื่ องการตีตราและเลือกปฏิบตั ิ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล:
1. การสารวจความเห็นของประชาชนทัว่ ไป
2. การสารวจการตีตราในระบบบริการสุขภาพ (ผู้ให้ บริ การ-ผู้ตดิ เชื ้อเอชไอวี)
3. การสารวจการตีตราในกลุม่ ประชากรหลัก
1. การสารวจความเห็นของประชาชนทัว่ ไป พบประเด็นสาคัญ คือ
- คาถามที่เป็ นสากล และใช้ ถามกับกลุม่ ประชากรทัว่ ไปพบว่า สูงถึง 60% คือ จะไม่ซื ้ออาหาร
จากผู้ติดเชื ้อฯ และเด็กที่ติดเชื ้อฯ ไม่ควรได้ เรี ยนหนังสือตามระบบปกติ
- มีการรังเกียจผู้ป่วยเอดส์มากกว่ากลุม่ ผู้ติดเชื ้อฯ ที่ยงั ไม่มีอาการ
2.การสารวจการตีตราในระบบบริการสุขภาพ (ผู้ให้ บริ การ-ผู้ติดเชื ้อเอชไอวี) พบว่า
- ผู้ให้ บริ การด้ านสุขภาพยังมีทศั นคติที่ไม่ดีนกั ยังกลัวการติดเชื ้อฯ ยังป้องกันมากกว่าปกติเมื่อ
ต้ องให้ บริการผู้ติดเชื ้อฯ และไม่เต็มใจให้ บริการ
อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถบอกได้ วา่ การที่ผ้ ใู ห้ บริ การมีทศั นคติไม่ดีจะส่งผล
ให้ บริการไม่ดี เพราะบางคนแม้ วา่ จะยังมีทศั นคติตอ่ ผู้ติดเชื ้อฯ ก็ยงั ให้ บริการตามปกติ อีก
ประการคือ เป็ นการสารวจผู้รับบริ การหลายแผนก มีทงที
ั ้ ่ให้ บริการผู้ติดเชื ้อฯ และไม่ได้
ให้ บริการผู้ติดเชื ้อฯ

3.ในกลุม่ ประชากรหลัก พบว่า
- มีการตีตราตัวเอง ไม่เข้ าสูร่ ะบบบริ การรักษา ตัวอย่างที่พบคือ พนักงานบริการมีการตีตราตัวเอง
ค่อนข้ างสูง
คาถามสาคัญ
- เครื ่องมื อทีใ่ ช้มีประสิ ทธิ ภาพแค่ไหนในการวัดทัศนคติ ?
- เครื่ องมือนี ้ใช้ ในระดับสากลประมาณ 15 ปี มาแล้ ว และใช้ ในระบบเฝ้าระวัง ดังนัน้
ประสิทธิภาพจะค่อนข้ างนิ่งแล้ ว
หมุดหมายการทางานของประเทศ
- มุง่ เน้ นให้ หน่วยบริการ ไม่มีทศั นคติเชิงลบ ไม่ตีตรา เลือกปฏิบตั ิตอ่ ผู้รับบริการ
แนวทางการทางาน
- มีการออกแบบชุดการทางาน 3x4 หรื อชุดการทางานเพื่อสถานบริ การที่ปราศจากการตีตรา ซึง่
เมื่อได้ ลองทาแล้ ว 4 - 5 เดือน พบว่าส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้นในหลายระดับ ทัง้
ระดับผู้ปฏิบตั ิการและระดับผู้บริหาร ซึง่ คิดว่าจะขยายไป 40 - 50 โรงพยาบาลในอนาคต
ประเด็นแลกเปลี ย่ นจากผูเ้ ข้าร่ วม
- เมื ่อโรงพยาบาลเข้าร่ วมโครงการแล้ว จะวัดได้อย่างไรว่าโรงพยาบาลนัน้ ๆ มี การเปลีย่ นแปลง
จริ ง เช่น บริ การทาฟัน เมื ่อก่อนที ใ่ ห้คิวผู้ติดเชื ้อฯ เป็ นคิ วสุดท้ายจะเปลีย่ นหรื อไม่?
- ผู้ดาเนินรายการชี ้แจงว่าในตัวชี ้วัดอาจจะไม่ได้ ระบุแบบนัน้ แต่ในการทางาน จะชวนให้
โรงพยาบาลเห็นสถานการณ์ปัญหาแล้ วหาทางออกร่วมกัน ไม่ได้ ให้ รีบหาทางแก้ ไขหรื อเปลี่ยน
ในทันที แต่ขอให้ เปลี่ยนวิธีคิด ความเข้ าใจ และความกังวลของผู้ให้ บริ การก่อน
- ใครและคุณสมบัติแบบใดทีจ่ ะลงไปทาอบรมให้กบั โรงพยาบาลในเรื ่องนี?้
- ประเมินว่าทีมพื ้นที่ น่าจะต้ องทา เพราะที่ผา่ นมา 6 จังหวัดนาร่องใช้ ทีมจังหวัดทา โดยมีทีมพี่
เลี ้ยง HIV co ทีม HA และมีตวั แทนจากมูลนิธิศนู ย์ค้ มุ ครองสิทธิด้านเอดส์เป็ นผู้ Coach
- จะลดตี ตรา เลื อกปฏิ บตั ิ ในระดับประเทศ ให้ได้ 90% จะใช้ตวั เลขฐานไหน และวัดจาก
ตรงไหน?
- วัดจากกลุม่ ประชากรทัว่ ไป (5 คาถาม)
- ทาไมไม่มีการทางานกับโรงเรี ยนโดยตรง ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็ นตัวชี ้วดั ?

- เพราะเป็ นเรื่ องทัศนคติของสังคมกลุม่ ใหญ่ แต่มีผ้ แู ย้ งว่า แม้ วา่ เด็กจะได้ เรี ยนก็อาจจะถูก
กระทาจากครูและโรงเรี ยน ถูกเลือกปฏิบตั ิ
- จากประสบการณ์ และสถานการณ์ ทีพ่ บคื อการตี ตราและเลื อกปฏิ บตั ิ ส่งผลต่อคุณภาพของ ผู้
ติ ดเชื ้อฯ จริ ง ซึ่งในการทางานของ สอวพ.จะเป็ นงานระยะยาว เพราะเหมื อนเป็ นการพัฒนา
ระบบ แต่มีงานเร่ งด่วนที ่ตอ้ งทาเช่น ทัศนคติ ต่อการให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การที ไ่ ม่เลือกปฏิ บตั ิ
และตีตรา อย่างไรก็ดี ในวงมี การแลกเปลี ่ยนว่า เรื ่องดังกล่าวเกี ่ยวข้องกับกลไกคุม้ ครองสิ ทธิ
ซึ่งมี แนวปฏิ บตั ิ อยู่แล้ว หากโรงพยาบาลยังไม่ปฏิ บตั ิ ตาม ก็ตอ้ งหาวงคุยและดึงประเด็น
สถานการณ์ เหล่านัน้ มาคุยกับผูร้ ับบริ การว่ากังวลอะไร และความกังวลนัน้ สามารถแก้ได้ดว้ ย
ข้อมูลหรื อไม่
- ต้องทาเรื ่อง “การลดการตีตราภายในตัวเอง” ควบคู่ไปกับการทางานเพื อ่ ลดการตี ตราใน
หน่วยบริ การ ซึ่ งมี เป้าว่า หากผูต้ ิ ดเชื ้อฯ ลดการตี ตราในตัวเองจะต้อง 1.นาตัวเองไปสู่การ
รักษา 2.ป้องกันตัวเองจากการรับเชื ้อฯ
3.เป้ าหมายในการทางานเอดส์ – ลดการตาย ลดการติดเชือ้ ฯ รายใหม่ ลดการตีตรา โดย นิมิตร์
เทียนอุดม และสมวงศ์ อุไรวัฒนา มูลนิธิเข้ าถึงเอดส์
ผู้ดาเนินกิจกรรมให้ ผ้ เู ข้ าร่วมแบ่งกลุม่ ตามการทางานว่า “ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา เราทางานกับกลุม่
ใดบ้ าง” โดยให้ เลือกยืน แล้ วรวมกลุม่ แบ่งเป็ นกลุม่ “ผู้หญิง” “เยาวชน” “ผู้ใช้ ยาเสพติด” “ผู้ติดเชื ้อฯ”
“MSM” และ “แรงงานข้ ามชาติ”
ทังนี
้ ้ ผู้เข้ าร่วมส่วนใหญ่ทางานกับกลุม่ ผู้ติดเชื ้อฯ และกลุ่มเยาวชน
จากนันให้
้ ดวู า่ ข้ อมูลที่เราได้ รับทราบจากเมื่อเช้ า ข้ อมูลใดที่เรารู้สึกสะดุดตา สะดุดใจ ให้
แลกเปลี่ยนกัน ว่าเรารู้สึกอย่างไร ได้ เรี ยนรู้อะไรเพิ่ม?
ประเด็นแลกเปลี ย่ นของผูเ้ ข้าร่ วม
กลุ่มผู้หญิง
- ยังไม่มีการสารวจในกลุม่ ผู้หญิง เพราะอุปกรณ์ปอ้ งกัน อย่างถุงยางอนามัยเป็ นของผู้ชาย
- ในสถานบริการ ไม่มีการบอกว่า ผู้หญิงที่ติดเชื ้อฯ จะได้ รับสวัสดิการทางสังคมอย่างไรบ้ าง
เช่น ไม่โดนตรวจเลือดก่อนทางาน ไม่มีการยุตกิ ารตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัย

กลุ่มเยาวชน
- สถิตกิ ารไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัยกับแฟน ยังไม่เปลี่ยนแปลงไม่วา่ จะผ่านมากี่ปีก็ตาม
- การมีเพศสัมพันธ์ในกลุม่ อายุที่น้อยลง
- ผู้ตดิ เชื ้อฯ รายใหม่ อายุน้อย ไม่ลดลง
- สถานการณ์การไม่กล้ าตรวจเลือดเอชไอวี ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
- เมื่อการใช้ ถงุ ยางอนามัยน้ อย ทาให้ การติดเชื ้อฯ มากขึ ้น
กลุ่มผู้ใช้ ยาเสพติด
- ต้ องการเห็นฐานข้ อมูลของผู้ใช้ ยา เพราะคนทางานก็ไม่มีตวั เลขที่ชดั เจน
- ต้ องการเห็นอัตราการติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบซี และการเข้ าถึงบริการ
- มีข้อมูลการใช้ เมทาโดน หรื อการใช้ เข็มสะอาดหรื อไม่ เพราะเป็ นการป้องกันเอชไอวีเช่นกัน
- ข้ อมูลผู้ใช้ ยาในประเทศมีประมาณ 2 ล้ านคน เป็ นผู้ใช้ ยาชนิดฉีด ประมาณ 8 หมื่นคน
กลุ่มผู้ตดิ เชือ้ ฯ
- มีการทางานเชิงรุกในชุมชนมากขึ ้น มีคนตรวจเลือดมากขึ ้น แต่ยงั มีบางส่วนที่ไม่เข้ ารับบริการ
ในระบบ ซึง่ มีผลต่อการเสียชีวิต
- การรับรู้ผลเลือด มาตรวจเลือดเมื่อป่ วย เริ่มยาต้ านฯ ช้ า CD4 ต่ากว่า 200
- การตีตรา จากการให้ คาปรึกษาไม่มีคณ
ุ ภาพ กลัวคนอื่นรู้ รับตัวเองไม่ได้ เลยไม่เข้ าสูร่ ะบบ
บริการ ซึง่ ในเรื่ องนี ้ยังทางานน้ อยมาก คือ ไม่ได้ ทาเต็มที่กบั คนที่ร้ ูผลเลือด
- โจทย์สาคัญ คือ การให้ ผ้ ตู ิดเชื ้อฯ ยังคงอยูใ่ นระบบ และการทางานลดการตีตราในหน่วย
บริการ โดยจะทาอย่างไรให้ ภาคประชาชนเข้ าไปมีสว่ นร่วมได้
MSM
- การใช้ ถงุ ยางอนามัยครัง้ ล่าสุดมีตวั เลขสูง แต่เมื่อกลับมาดูการใช้ ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ ยังต่า
อยู่ โดยในพนักงานบริการ หากใช้ กบั ลูกค้ าจะสูงถึง 80% ขณะที่ใช้ กบั คูย่ งั ต่าอยู่

- สถานการณ์การติดเชื ้อฯ ลดลง แต่จากการทางานจะเห็นว่า อัตราการติดเชื ้อฯ สวนทางกับที่
รัฐรายงาน ข้ อสังเกตคือ มีการเก็บข้ อมูลที่ใช้ เป็ นตัวอย่างของทังประเทศได้
้
หรื อไม่ เช่น คนที่
ไม่เปิ ดตัวว่าเป็ นเกย์ เคยเก็บข้ อมูลหรื อไม่? หรื อ MSM มีการเคลื่อนย้ ายถิ่นฐานหรื อไม่?
- หลักการคิดจานวนประชากรของ MSM คือจาก 3% ของชายไทยอายุ 15 – 49 ปี
- มีการตีตรา เนื่องจากไปมุง่ เน้ นเรื่ องเอชไอวีอย่างเดียว ไม่ได้ ครอบคลุมทังหมดในความเป็
้
น
เพศ เช่น เป็ น MSM พนักงานบริการ เป็ นต้ น
กลุ่มแรงงานข้ ามชาติ
- แรงงานเป็ นชายขอบในการยุตปิ ัญหาเอดส์ เพราะมาตรการรัฐที่ทางานด้ านเอดส์กบั แรงงานมี
น้ อย
- ประเทศไทยมีตวั เลขแรงงานกว่า 2 ล้ านคน หากไม่ทางานเรื่ องเอดส์กบั แรงงาน จะไม่สามารถยุติ
ปัญหาเอดส์ในคนไทยได้ เช่นกัน
- สถิติการใช้ ถงุ ยางอนามัยของแรงงานน้ อย การไปฝากครรภ์น้อย ด้ วยปัจจัยหลายอย่าง ควรมีการ
เก็บข้ อมูล หากมีการเก็บข้ อมูลจะทาให้ เห็นสถานการณ์
- มีการติดเชื ้อฯ ในท้ องที่ 2 สูงขึ ้น
- การตีตราและเลือกปฏิบตั ิ ในความเป็ นเพศและสัญชาติก็มีการตีตรา เช่น หากท้ องที่ 2 จะถูกทา
หมัน

4.ทิศทางการสนับสนุนงบประมาณการทางานด้ านเอดส์ ของประเทศ โดย เย็นจิตร สมเพาะ มูลนิ
เอดส์แห่งประเทศไทย
เส้ นทางสู่การยุตเิ อดส์ ปี 2573
เส้ นทางการทางานเอดส์เป็ นเส้ นทางที่ยาวนานในการทางานป้องกันเอดส์ในประเทศไทย ช่วงแรก
การทางานเข้ าถึงการรักษา จนถึงปี 2554 ไทยลงนามพันธสัญญากับประชาคมโลกยุตปิ ัญหาเอดส์ ปี
2573

ปี พ.ศ.

สถานการณ์ / นโยบาย

งบประมาณ

2527

ประเทศไทย พบผู้ป่วยเอดส์ครัง้ แรก

2534

เอดส์เป็ นวาระแห่งชาติ

2535 - งบอุดหนุน NGO

2540 2544

เกิดนโยบายการป้องกันการถ่ายทอดเชื ้อเอชไอวีจากแม่สลู่ กู

2545 - กองทุนโลกเข้ ามา

2548

สปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการดูแลรักษาด้ วยยาต้ านไวรัส

นโยบายการเข้ าถึงบริการดูแลรักษา (Access to Care: ATC)

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศใช้ มาตรการใช้ สิทธิตามสิทธิบตั ร
รักษาฟรี ใช้ สิทธิบตั รทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้ าราชการ
2554

ประเทศไทยลงนามพันธสัญญา ร่วมกับประชาคมโลก
เพื่อยุตเิ อดส์ ภายในปี พ.ศ.2573

2559

ไทยประสบความสาเร็จ ลดการติดเชื ้อฯ จากแม่สลู่ กู ต่ากว่า
2% เป็ นประเทศแรกของเอเชีย และลาดับที่ 2 ของโลก

2573

ตามแผนงาน ในอีก 14 ปี ข้างหน้ า
ประเทศไทย ก็จะพิชิตเอดส์ได้ !!!

ยุตปิ ั ญหาเอดส์ ในปี 2573 (อีก 14 ปี ข้ างหน้ า)

งบป้องกัน สปสช. 200ล้ าน
บาท

ร่ าง-งบประมาณที่มีและส่ วนขาด สาหรับแผนเร่ งรัดการยุตเิ อดส์ วัณโรค และมาลาเรีย ปี พ.ศ.
2561 - 2564

ปี พ.ศ.

งบประมาณ
รวม (ล้ าน)

งบปกติ

กองทุนโลก รัฐบาลอเมริกา

ส่ วนขาด

2561

2,157

757

657

379

333

2562

2,272

844

582

150

683

2563

2,269

869

507

2564

2,257

1,015

รวม 4 ปี

8,955

3,485

824
1,184

1,746

529

3,024

งบประมาณรวม 8,955 ล้ านบาท เป็ นงบประมาณตามแผนยุตเิ อดส์ 5,024 ล้ านบาท
อันดับแรกมีการดาเนินงานภายใต้ งบประมาณที่มีอยูใ่ นระดับประเทศ มีงบ สปสช. 200 ล้ านบาท
งานป้องกัน / งบอุดหนุนเอ็นจีโอ / งบต่างประเทศ งาน PEPFAR มีเงิน 1,000 กว่าล้ านบาท ทังงบ
้ TB
มาลาเรี ย เอดส์
งบประมาณจากต่ างประเทศ
1. PEPFAR: 20 ล้ านเหรียญ (ปี 2560 - 2563)

กองทุนโลกจะยุติการสนับสนุนและเตรี ยมเปลี่ยนผ่านมาใช้ งบประมาณของประเทศ จึงมีโครงการ
PEPFAR ภายใต้ การสนับสนุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา เป็ นโครงการขยายและบูรณาการงานของ CSOs
เพื่อยุติปัญหาเอดส์ โดย TUC และ USAID ทางานร่วมกับ CSOs เพื่อ
 พัฒนานโยบายและกลไกที่มีความยัง่ ยืน ให้ เกิดมีทนุ สนับสนุนการทางานของ CSOs จากแหล่ง
ทุนในประเทศ
 สร้ างศักยภาพและนวัตกรรม ในการลงทุนในบริ การของชุมชนและหน่วยบริการที่มีประสิทธิภาพ
ในการให้ บริการเชิงรุกกับกลุ่มเข้ าถึงยาก เช่น MSM ผู้ต้องขัง
และสร้ างความเข้ มแข็งของกลไกจังหวัด (PCM) โดยดาเนินงานในพื ้นที่ 13 จังหวัด ได้ แก่
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ นครราชสีมา ชลบุรี ขอนแก่น อุบลฯ อุดรฯ ภูเก็ต
เชียงราย และสงขลา
2. กองทุนโลก รอบใหม่ ปี 2561 - 2563
• วัตถุประสงค์ - เร่งรัดและทาให้ เกิดความยัง่ ยืนในการดาเนินงานสูเ่ ป้าหมายการยุตเิ อดส์และวัณ
โรคของประเทศไทย โดยการยกระดับความร่วมมือของภาครัฐและภาคประชาสังคม ที่จะเพิ่มและ
ทาให้ เกิดความยัง่ ยืนในการเข้ าถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษา ในกลุม่ ประชากรหลัก
• ตัวชี ้วัด - กาหนดเป้าหมายตัวชี ้วัดความครอบคลุม เพื่อให้ ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย 90 – 90 90 ในระดับชาติ ทังเอดส์
้
และวัณโรค
• พื ้นที่ดาเนินงาน 22 จังหวัดที่มีเอชไอวีสงู และมีจานวนประชากรหลักค่อนข้ างมาก และวัณโรค 27
จังหวัด
ดาเนินงานผ่าน PR-DDC และ PR-รักษ์ไทย ระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ 1,318,298,070 บาท
งบประมาณภายในประเทศ
1. งบอุดหนุน NGO
ตังแต่
้ ปี 2535 กระทรวงสาธารณสุขตังงบอุ
้ ดหนุนฯ สนับสนุน NGO ดาเนินงานด้ านเอดส์ เพื่อให้
เท่าทันสถานการณ์ปัญหาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ด้ วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ซึง่ เป็ นข้ อจากัดที่
ภาครัฐเข้ าไม่ถึง

การสนับสนุนงบอุดหนุนฯ ที่ผ่านมา
ปี งบประมาณ
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
รวม

จานวนเงิน (บาท)
11,917,450
15,000,000
10,000,000
75,000,000
80,000,000
90,000,000
90,000,000
87,598,700
60,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000,000
36,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
55,000,000
60,000,000
1,470,516,150

จานวนโครงการ
35
56
91
153
188
247
343
465
372
457
522
605
577
657
685
692
705
750
812
762
775
771
752
682
ยั งไม่มข
ี อมู
้
ล
12,154

จานวนองค์กร
23
39
76
94
122
184
244
373
293
371
444
519
508
657
778
672
669
730
777
709
733
704
729
663
ยั งไม่มข
ี อมู
้
ล
11,111

การพิจารณาโครงการและเกณฑ์ จัดสรรงบฯ ปี 2561
• หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ มีมาตรการและเป้าหมายการทางานสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2573 ได้ แก่ การส่งเสริมการป้องกันการติดเชื ้อ
เอชไอวี การส่งเสริมการเข้ าถึงการดูแลรักษา การลดการตีตราและเลือกปฏิบตั ิ
• กลุม่ ประชากรเป้าหมาย: กลุ่มประชากรที่ระบุอยูใ่ นยุทธศาสตร์ ปอ้ งกันและแก้ ไขปัญหาเอดส์
แห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2573 โดยสนับสนุนการทางานกับกลุม่ เป้าหมายที่ไม่ได้ รับการสนับสนุน
งบประมาณดาเนินงานจากโครงการอื่นๆ ของประเทศ
• พื ้นที่เป้าหมาย 77 จังหวัด โดยพิจารณาจังหวัด/อาเภอ ที่ไม่ซ ้าซ้ อนกิจกรรมและกลุม่ เป้าหมาย
ของพื ้นที่ดาเนินโครงการของ GF/ งบ สปสช. หรื องบโครงการอื่นๆ ของประเทศ
แนวทาง

• ให้ มีความร่วมมือระหว่าง สคร. และ NGOs ในการสนับสนุน NGO ระดับเขต ร่วมพัฒนาโครงการ
โดยออกแบบกิจกรรมให้ มีการดาเนินงานครอบคลุมทัง้ 3 เป้าหมาย หรื อใช้ ชดุ กิจกรรม 17 เมนูที่
กพอ.พัฒนาขึ ้น
• ใช้ กลไกระดับเขตพิจารณาโครงการ
ประเด็นปั ญหา
• สนับสนุนงบฯ ปี ตอ่ ปี งานขาดความต่อเนื่อง
• โครงการเห็นผลกระทบฯ ไม่ชดั เจน
• จานวนเงินรวมต่อปี น้อย กระจายเป็ นเบี ้ยหัวแตก
ทาอย่ างไร...จะให้ งบอุดหนุนฯ
- มีความเพียงพอ
- มีความต่อเนื่องของงบประมาณ
- มีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
- มีประสิทธิภาพ และติดตามประเมินผลงานได้
2. งบป้ องกันฯ สปสช. 200 ล้ านบาท/ปี
ที่มา เพื่อไปสูเ่ ป้าหมายในการยุติปัญหาเอดส์ในปี พ.ศ.2573
แผนปฏิบตั กิ ารยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2558 - 2562 กาหนดกรอบบริการ ประกอบด้ วย การเข้ าถึง –
การเข้ าสู่บริการ – การตรวจ – การรักษา - การคงอยูใ่ นระบบบริการ (Reach – Recruit – Test – Treat –
Retain: RRTTR) เน้ นการเข้ าถึงประชากรที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อ
• ให้ บริการป้องกัน
• การจัดการให้ เข้ าสูบ่ ริ การให้ คาปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี การตรวจคัดกรองโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และการรักษาด้ วยสารทดแทนเมทาโดน ในกรณีของผู้ใช้ ยาด้ วยวิธีฉีดในกลุม่ ที่ใช้ ฝิ่น
หรื ออนุพนั ธ์จากฝิ่ น
• การตรวจเอชไอวี การรักษาผู้ที่พบว่าติดเชื ้อฯ โดยไม่คานึงถึงระดับ CD4 และ

• การทาให้ กลุม่ ประชากรหลัก ที่เข้ าสูร่ ะบบทังที
้ ่ไม่ติดเชื ้อฯ และติดเชื ้อฯ คงอยูใ่ นระบบบริการ
ป้องกัน การดูแล และการรักษาอย่างต่อเนื่อง
งบฯ นีท้ ากับใคร สนับสนุนใคร ปี 2560

การบริหารจัดการงบป้ องกันฯ สปสช.ปี 2560 - 2561

ผลที่เกิดขึน้ หน่ วยงานที่ทาสัญญารับงบฯ สปสช. ปี 2560
เขต

จังหวัดที่ตงั ้

1

เชียงใหม่

2

งบประมาณ

หน่วยงานที่ทาสัญญากับ สปสช.เขต (จานวน)
โรงพยาบาล สสจ.

CSOs

รวม

12,300,000

36

4

40

พิษณุโลก

5,020,000

47

47

3

นครสวรรค์

6,480,000

47

47

4

สระบุรี

16,470,000

29

5

ราชบุรี

13,645,000

5

6

ระยอง

21,830,000

7

ขอนแก่น

12,350,000

8

อุดรฯ

9,410,000

9

นครราชสีมา

20,769,000

1

30

3

4

12

3

5

8

52

2

54

36

5

41

4

4

10

อุบลฯ

5,400,000

38

11

นครศรี ธรรมราช

20,240,000

66

12

สงขลา

13,775,000

13

กรุงเทพฯ

27,301,600

รวม - จานวน

184,990,600

รวม

2
7
5

รวม - สัดส่ วน

40
73

1

6

6

6

356

22

30

408

87%

5%

7%

100%

CSOs เข้ าถึงงบฯ สปสช.และดาเนินงานในปี 2560
CSOs เข้ าถึงงบฯ ทาสัญญา รับเงินผ่าน CSOs เข้ า
เขต จังหวัดที่ตงั ้ ในพื ้นที่ สปสช. สปสช. รพ./สสจ. ไม่ถึงงบฯ CSOs ที่เข้ าถึงงบฯ สปสช.
1

เชียงใหม่

29

2

พิษณุโลก 9

4

นครสวรรค์ 9

3

4

สระบุรี

1

5

6
7

ราชบุรี

ระยอง
ขอนแก่น

15

17
14

9

0

3

12

25

4

4

5
2

M-Plus, CARE-MAT, VCAP, Perfect
Life

3
1

4

5
2

6

นางฟ้าก้ าวเลี ้ยว / Queen Dargon /
Most

11

สมาคมฟ้าสีร้ ุงปทุมธานี

11

เครื อข่ายคนทางานเอดส์ กลุ่มสายรุ้ง
ราชบุรี กลุม่ Friendly club เครื อข่ายฯ
(เพชรบุรี)

12

สมาคมฟ้าสีร้ ุงสมุทรปราการ สมาคม
ฟ้าสีร้ ุงชลบุรี SISTER, SWING
เครื อข่ายสายชล(ชลบุรี)

12

M-Reach,สมาคมวางแผนครอบครัวฯ
(สวท)

8

อุดรฯ

17

5

9

นครราชสีมา 12

1

10

อุบลฯ

17

2

11

นครศรี ฯ

6

3

12

สงขลา

8

1

13

กรุงเทพฯ

5
1
2
3
1

12

ศูนย์50(5)หนองบัวลาภู มูลนิธิรักษ์ไทย
อุดรฯ บ้ านพักใจอุดร ศูนย์สง่ เสริมสิทธิ
หนองคาย M Friend

11

Boy Friend

15

สมาคมฟ้าสีร้ ุงอุบลราชธานี มูลนิธิรักษ์
ไทยอุบลฯ(ศรี สะเกษ)

3

มูลนิธิรักษ์ไทย M-moon รุ้งอันดามัน

7

สมาคมฟ้าสีร้ ุงสงขลา

18

RSAT,SWING สมาคมพัฒนาอนามัย
เจริญพันธุ์แห่งประเทศไทย สวท. HIVFoundation Asia, TBCA

24

6

6

รวม - จานวน

189

37

30

7

152

รวม - สัดส่วน

100% 20%

16%

4%

80%

ประเด็นที่พบ บทเรี ยน/ข้ อเสนอแนะ
ประเด็นที่พบ
1. การจัดสรรงบฯ และเป้าหมายไม่สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ในพื ้นที่
• การพิจารณาเป้าจังหวัด/ภาพรวม
เขตไม่สอดคล้ องกับสถานการณ์
ปัญหาในพื ้นที่
• การกาหนดพื ้นที่ดาเนินงานในแต่ละ
ชุดบริการ RRTTR (ชุดบริการ
1,2,3,4) ไม่สอดคล้ องกับ

บทเรียน ข้ อเสนอ
1. การกาหนดเป้าหมาย กลุ่มประชากร และชุด
บริการในการดาเนินงาน ต้ องเป็ นการตัดสินใจใช้
ข้ อมูลร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม เพื่อ
ความสอดคล้ องกับบริ บท และสถานการณ์ในพื ้นที่
ตังแต่
้ ระดับจังหวัด เขต และประเทศ

สถานการณ์ในพื ้นที่
2. กลไกการผ่านงบประมาณไปที่โรงพยาบาลหรื อ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีข้อขัดข้ องที่เป็ น
อุปสรรคหลายประการในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ดาเนินงาน เช่น ติดขัดในระเบียบการเงิน ขันตอน
้
ภายใน

2. การผ่านงบประมาณไปที่โรงพยาบาลหรื อ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไม่ควรเป็ นทางเลือก
อันดับแรก ควรใช้ ช่องทางของภาคประชาสังคม
เป็ นผู้รับงบประมาณโดยตรง โดยวิธีการ
ประกาศ คัดเลือกตามคุณสมบัติ และ
หลักเกณฑ์ ท่ กี าหนด

3. แนวทางปฏิบตั ิด้านการบริหารจัดการการเงินและ
การบริ หารโครงการไม่ชดั เจน เช่น การทานิตกิ รรม
สัญญา จ่ายเงินงวด เงินค ้าประกันสัญญา หักภาษี
การจัดสรรงบฯ ตามชุดบริการ RRTTR รวมถึงการ
ดาเนินโครงการในระยะเวลาปี งบประมาณ ส่งผลให้
เกิดความล่าช้ าในกระบวนการดาเนินงาน (การ
เสนอโครงการ อนุมตั ิ ทาสัญญา สนับสนุน
งบประมาณ และการปฏิบตั ิงานตามแผน)

3. จัดให้ มีคมู่ ือบริหารจัดการงบประมาณและคูม่ ือ
การดาเนินงานโครงการ เพื่อสร้ างความเข้ าใจใน
การดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และมีการชี ้แจง
ขันตอนรายละเอี
้
ยดดาเนินงานให้ กบั หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐ ภาคประชาสังคม ในระดับ
จังหวัด เขต และประเทศ รวมถึงการเสริมศักยภาพ
การทางานระหว่างการดาเนินงาน

• การทานิตกิ รรมสัญญา - เอกสาร
เยอะ และมีการปฏิบตั ทิ ี่แตกต่างใน
แต่ละเขต
• แต่ละหน่วยงานมีการดาเนินงานที่
แตกต่างกัน ในกระบวนการทางาน
RRTTR ตามชุดบริ การ การแบ่ง
งาน+งบฯ การนับเป้าหมายตาม
ตัวชี ้วัดผลงาน การรายงาน เป็ นต้ น

3.1 คูม่ ือการบริหารจัดการ การเงิน - การจัดซื ้อจัด
จ้ าง การแบ่งจ่ายเงินงวดงบประมาณตามผลงาน
เอกสารประกอบการทานิตกิ รรมสัญญา การกาหนด
ต้ นทุนต่อหน่วย (Unit cost) โดยแยกตามกิจกรรม
RRTTR ที่ชดั เจน อย่างเป็ นมาตรฐาน

3.2 คูม่ ือการดาเนินงานโครงการ – การกาหนด
ตัวชี ้วัดในการนับจานวนกลุ่มเป้าหมายภายใต้
กระบวนการ RRTTR การส่งต่อบริการระหว่างภาค
• การประสานเชื่อมต่อบริการในชุมชน ประชาสังคมกับหน่วยบริ การ การรายงานผลการ
กับโรงพยาบาล เพื่อให้ ผ้ รู ับบริการ ดาเนินงาน
RRTTR ต่อเนื่อง และติดตามผล

4. เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล (RTCM) ตามตัวชี ้วัด
ภายใต้ ระบบของประเทศไม่เสถียร รวมถึงการ

4. พัฒนาเครื่ องมือ/โปรแกรมข้ อมูลที่เป็ นระบบ
เดียวกัน ให้ มีความเชื่อมโยงในระบบ รวมถึงการ

ตรวจสอบคุณภาพของการดาเนินงาน และข้ อมูลผล เพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบตั งิ านให้ สามารถติดตาม
การดาเนินงาน
จัดเก็บ บันทึก และวิเคราะห์ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. กลไกการทางาน - คณะกรรมการระดับเขต
หลายพื ้นที่ยงั ขาดตัวแทนภาคประชาสังคมที่มี
ความเชี่ยวชาญในการทางานกับกลุม่ ประชากร
MSM, Sex work, PWID

5. การจัดตังคณะกรรมการระดั
้
บเขต ให้ มี
องค์ประกอบของทังภาครั
้
ฐและภาคประชาสังคมที่
มีสดั ส่วนเท่ากัน และเป็ นตัวแทนจากทุกกลุม่
ประชากร อันจะส่งผลต่อการวางแผนงานที่เข้ าถึง
และครอบคลุมกลุม่ เป้าหมาย

6. การสื่อสารข้ อมูลการดาเนินงานโครงการภายใต้
งบป้องกันฯ ยังอยูใ่ นวงจากัด และไม่เป็ นที่รับรู้ใน
หน่วยงานภาคีทางานที่เกี่ยวข้ อง

6. ประชาสัมพันธ์ให้ ทกุ หน่วยงานได้ รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการขอรับงบประมาณ โดยมีชอ่ งทางและ
รูปแบบที่หลากหลาย และให้ ภาคประชาสังคม
เข้ าถึงมากขึ ้น รวมถึงมีการประชุมชี ้แจงให้ เขต/ภาคี
ที่เกี่ยวข้ องเข้ าใจในแนวทางปฏิบตั เิ ดียวกัน

- การประกาศรับสมัครโครงการใน
ระดับเขตยังไม่เป็ นที่รับรู้ในวงกว้ าง
- ภาคประชาสังคมเข้ าถึงงบฯ ใน
สัดส่วนน้ อย
เพิ่มช่ องทางด้ านงบประมาณ - ระดมทุน

มูลนิธิกองทุนประเทศไทยเพื่อการยุตเิ อดส์ วัณโรค และมาลาเรี ย
(Thai Fund for Ending AIDS, TB and Malaria Foundation: TFATM)
• ตังที
้ ่กรมควบคุมโรค
• จะมีระยะเวลาทางานไม่เกินปี 2578 (เป้าหมายกาจัดมาลาเรี ยภายในปี 2567 ยุตเิ อดส์ภายในปี
2573 ยุตวิ ณ
ั โรคในปี 2578)
• มีแนวคิดระดมทุนจากรัฐ 70% จากเอกชน 30% (เน้ นผู้บริจาครายใหญ่ บริษัทที่มี CSR สลากกิน
แบ่งรัฐบาล องค์กรนานาชาติ และประชาชนทัว่ ไป)
• จะเสนอแผนบริ หารจัดการ ให้ รัฐมนตรี อนุมตั ภิ ายในปี 2560
• งบฯ ปี 2560 - 2564 เสนอ 3,024 ล้ านบาท
โครงการอีกนิดพิชิตเอดส์ : AIDS-Almost Zero

• เพื่อเตรี ยมความพร้ อมของประเทศในการเปลี่ยนผ่าน เชื่อมโยงกับแผนยุตเิ อดส์ของประเทศ โดย
อุดช่องว่างการทางานของ CSOs
• จะระดมทุนภาคธุรกิจ (รายใหญ่ - ย่อย) เป้า 5 ปี แรก 520 ล้ านบาท (ปี แรก 20 ล้ านบาท)
• มีคณะกรรมการจากภาคี CSO นักธุรกิจ รัฐ องค์กรนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ – คุณอานันท์ ปั นยา
รชุน เป็ นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
• เปิ ดตัว 8 พฤษภาคม ที่ทาเนียบรัฐบาล
• ประกวด Viral Clip /แผนระดมทุน online&offline
ความท้ าทาย..การก้ าวต่ อ
ให้ มีงบรัฐสนับสนุนงาน CSOs เพื่อการยุตเิ อดส์ อย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง
• งบอุดหนุนฯ - จะทาให้ เกิดการทางานที่มีผลงานเชิงคุณภาพ และการตังงบประมาณเพิ
้
่มให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์อย่างไร?
• งบป้องกัน สปสช.- จะทาให้ CSOs เข้ าถึงงบฯ เพิ่มขึ ้น และทางานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล
อย่างไร?
• การเสนอคณะรัฐมนตรี ตงงบพิ
ั ้ เศษ เพื่อการยุตเิ อดส์ภายในปี 2573
มูลนิธิเอดส์ฯ โดย STAR & SHIFT จะช่วยทาให้ เกิดข้ อมูลหลักฐานสาหรับเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของ CSOs ในการแก้ ไขปัญหาเอดส์
 การศึกษาทบทวนกฎหมายและข้ อบังคับของประเทศไทยเรื่ องการจัดสรรงบประมาณของรัฐด้ าน
แผนงานเอชไอวีสาหรับภาคประชาสังคม
 การพัฒนาบทเรี ยนการดาเนินงานที่ดีของภาคประชาสังคมในเรื่ องการจัดสรรงบประมาณสาหรับ
งานเอชไอวีในกลุม่ ประชากรหลักในประเทศไทย
 การพัฒนาศักยภาพ CSOs ในการระดมทุน
 ฐานข้ อมูล CSOs
ประเด็นแลกเปลี ย่ นของผูเ้ ข้าร่ วม
- หากมี งบ THAI FUND เยาวชนจะได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายหรื อไม่ อย่างไร

- เยาวชนก็เป็ นกลุ่มคนทีม่ ี ความเสีย่ ง งบประมาณทีส่ นับสนุนไม่ต่อเนื ่องในการทางานกับกลุ่ม
เยาวชน
- งบทีส่ นับสนุนกองทุนต่างประเทศยังคงเน้นประชากรหลัก ที ม่ ี ความเสี ย่ งสูง จะพิชิตเอดส์ได้จริ ง
หรื อไม่
- จะต้องกระจายงบประมาณกับภาวะปัญหาเอดส์ให้ทวั่ ถึง
- ยุทธศาสตร์ 13 ปี เมื ่อนาลงมาสู่การปฏิ บตั ิ มีปัญหา เช่น เรื ่องการลดการตี ตรา รัฐไม่มีแผนการ
ทางานอย่างจริ งจัง มี แต่การค้นหาคนมาตรวจเลื อดเท่านัน้
วันที่ 14 พฤศจิกายน
1.ทบทวนกิจกรรมที่ทาเมื่อวาน
 ดูสถิตขิ ้ อมูลสถานการณ์การอุบตั ใิ หม่และความชุกของการติดเชื ้อฯ และสถานการณ์การตีตรา
เลือกปฏิบตั ิ
 ชวนวิเคราะห์จากตัวเลข – แบ่งกลุม่ ย่อยตามงานที่ได้ ตวั เองทา
ประมวลมุมมองต่ อสถานการณ์ ตัวเลขจากการทางานเอดส์
- ทวนเป้าหมายในการทางานเอดส์ 3 ศูนย์ และเป้าหมายปี 2573 คือ 90 90 90
- เป้า 90 จะมาอยูท่ ี่ศนู ย์ที่ 2 คือ ลดการเสียชีวิตของผู้ติดเชื ้อฯ กล่าวคือ
90% ของผู้ติดเชื ้อฯ รู้ผลเลือดของตัวเอง
90% ของผู้ติดเชื ้อฯ เข้ ารับการรักษา
90% ของผู้ติดเชื ้อฯ ที่ได้ รับการรักษาแล้ ว VL ต่ากว่า 50 copies
- ตัวเลขความชุกและการอุบตั ิใหม่ กรณีการติดเชื ้อเอชไอวีของหญิงตังครรภ์
้
บอกอะไรบ้ าง?
- หญิงตังครรภ์
้
เป็ นภาพตัวแทนของหญิงทัว่ ไปหรื อไม่?
- ตัวเลขการติดเชื ้อฯ รายใหม่ของหญิงตังครรภ์
้
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั ยะสาคัญ
ส่งผลให้ ไม่มีความหมายต่อการทายุทธศาสตร์ ของประเทศ ในการลดอัตราการติดเชื ้อฯ
ในหญิงตังครรภ์
้
- ปรากฏการณ์หญิงตังครรภ์
้
ไม่ตดิ เชื ้อฯ ในท้ องแรกแต่ติดในท้ องที่ 2 และ 3 บอกอะไร?
- ตัวเลขความชุกและการอุบตั ิใหม่กรณีการติดเชื ้อเอชไอวีของทหารเกณฑ์ บอกอะไรบ้ าง?

- ทหารเกณฑ์เป็ นภาพตัวแทนของชายไทยทัว่ ไปหรื อไม่?
- อัตราการติดเชื ้อฯ รายใหม่ของทหารเกณฑ์สงู ขึ ้นทุกปี
- คูข่ องทหารเกณฑ์เป็ นใครได้ บ้าง?
- งานที่ทาอยู่ ตอบโจทย์ตวั เลขการเพิ่มขึ ้นของผู้ตดิ เชื ้อฯ รายใหม่ที่เป็ นทหารเกณฑ์หรื อไม่?
- อัตราการใช้ ถงุ ยางใน MSM
- การใช้ ถงุ ยางต่าลง แต่ทาไมการติดเชื ้อฯ รายใหม่ใน MSM จึงน้ อยลง
- ใส่ intervention อะไรลงไปหรื อเปล่าในการทางาน
- การเก็บข้ อมูลถูกต้ องหรื อไม่
- การตีตรา เลือกปฏิบตั ิ มีตวั เลขชัดเจนขึ ้น โดยก่อนหน้ านี ้เป็ นเพียงปรากฏการณ์ ไม่มีการเก็บสถิติ
ทาให้ กระทรวงสาธารณสุขคิดงานเพื่อจัดการปัญหา
- ชุมชนอยูต่ รงไหนในการทางานของกระทรวงสาธารณสุข?
- ไม่มีการเก็บตัวเลขใน setting อื่นๆ เช่น โรงเรี ยน โรงงาน
- การเข้ าถึงการรักษา พบว่า มีการ “หายไป” ของผู้ติดเชื ้อฯ ตังแต่
้ ตรวจเจอเชื ้อฯ แล้ วไม่เข้ ารับการ
รักษา หรื อกินยาไปสักพักหนึ่งแล้ วหายไป
- ตัวเลขที่หายไปนี ้เกี่ยวข้ องกับการทางานของเราหรื อไม่ อย่างไร?
- ระบบการให้ คาปรึกษาเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการกินยามีปัญหาหรื อไม่?
2.แบ่ งกลุ่มย่ อย ระดมความเห็น
ผู้ดาเนินกิจกรรมให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมเลือกเข้ าห้ องย่อยตามประเด็นที่ตวั เองสนใจ ดังนี ้ 1.กลุม่ ลดการติด
เชื ้อฯ รายใหม่ (งานป้องกัน) 2.กลุม่ ลดการเสียชีวิตจากเอดส์ (งานรักษา) 3.กลุม่ ลดการตีตรา และเลือก
ปฏิบตั ิ และ 4.กลุม่ เป้าหมาย 3 ศูนย์
โจทย์
1. ถ้ าจะไปให้ ถึง 3 ศูนย์ เราเห็นช่องว่างอะไร?
2. ในการทางาน เราอยากทาอะไรเพิ่มหรื อจะทาอะไรเพื่อตอบโจทย์ 3 ศูนย์
3. สถานการณ์/สถิตทิ ี่ควรมีเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการทางาน 3 ศูนย์
การลดการติดเชือ้ ฯ รายใหม่

1. ช่ องว่ างเพื่อจะไปสู่เป้ าหมายเรื่ องการป้ องกัน (การลดติดเชือ้ ฯ รายใหม่ ) มีอะไรบ้ าง?
- ปริมาณถุงยางอนามัยไม่เพียงพอ ในการป้องกัน
- เยาวชนไม่มีเงินซื ้อ
- โรงเรี ยนไม่ให้ ติดตังตู
้ ้ ถงุ ยางหยอดเหรี ยญ
- อัตราการใช้ ถงุ ยางน้ อย
- งบประมาณของรัฐในเรื่ องถุงยาง มีให้ เฉพาะผู้ติดเชื ้อฯ หากโรงพยาบาลไม่เห็นความสาคัญ
อาจไม่มีการจัดซื ้อให้ ประชาชนไปรับฟรี
- ภาครัฐ (ค่ายทหาร) ไม่มีถงุ ยาง ยังต้ องมาขอจากภาคประชาสังคม
- พื ้นที่ขาดแคลนถุงยางอนามัย ในขณะที่โรงพยาบาลรัฐมีเป็ นจานวนมาก แต่จากัดชิ ้นให้
- การทางานละเลยคนบางกลุ่ม จนขาดกระบวนการในการไปทางาน เช่น กลุม่ ผู้หญิง แม่บ้าน
เยาวชน
- การประชาสัมพันธ์เรื่ องการป้องกันหายไป
- คนที่มีความเสี่ยงยังขาดความตระหนัก ยังเปลี่ยนวิธีคิด / พฤติกรรมไม่ได้ เช่น พนักงานใช้
ถุงยาง 100% กับแขก แต่ไม่ใช้ กบั คู่
- การสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น เนื ้อหาทันสมัยมากขึ ้น เฉพาะกลุม่ มากขึ ้น
- งบประมาณของประเทศในเชิงป้องกันต้ องเพียงพอ
ข้อสังเกตของผูเ้ ข้าร่ วม
- เป็ นการตอกย้า ตี ตราในกลุ่ม key pop หรื อไม่
- ความเป็ นตัวแทนของทหารเกณฑ์ใช้เป็ นตัวแทนของชายไทยทัง้ หมดหรื อไม่
- อัตราการติ ดเชื ้อฯ ของทหารเกณฑ์เพิ่มขึ้นทุกปี แสดงว่าเราไม่ได้ทางานป้องกันกับเยาวชน
อย่างจริ งจังหรื อไม่?
- ในงานป้องกัน ถุงยางอนามัยเป็ นคาตอบเดียวหรื อไม่?
- การเก็บข้อมูลมี เงื อ่ นไขในการทางาน เช่น ลงไปตรวจเลื อดในช่วงกลางวัน ตรวจวันธรรมดา
ตัวชี ้วดั มี จานวนมาก อาจไม่สะท้อนภาพความเป็ นจริ ง
2. เราจะทาอะไรเพิ่ม
- ประเทศต้ องมียทุ ธศาสตร์ การทางานกับคนกลุม่ อื่นด้ วย เช่น แม่บ้าน ที่ไม่มีทกั ษะการต่อรอง
กับคู่ / ผู้ตดิ เชื ้อฯ / เยาวชน เพื่อลดการตีตรากลุม่ เสี่ยงบางกลุม่ อย่างชายรักชาย

- ยกระดับงานที่ทาให้ เป็ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรื อตระหนักในกลุม่ ทังที
้ ่มีเชื ้อฯ แล้ วและ
ยังไม่มีเชื ้อฯ
- เน้ นที่พฤติกรรมเสี่ยง อย่าเน้ นเป็ นกลุม่ คน
- สอนเพศวิถีศกึ ษารอบด้ านตังแต่
้ ชนประถมศึ
ั้
กษาอย่างต่อเนื่อง
- การทางานต้ องทาให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของกลุม่ เป้าหมาย พร้ อมปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่ อง
เอดส์ เรื่ องเพศ
- หาเครื่ องมือป้องกันที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิต เช่น การส่งเสริมการใช้ ถงุ ยางอนามัย การใช้ เข็ม
สะอาด
- งบประมาณของประเทศต้ องจัดสรรใหม่ โดยมุง่ อุดช่องว่างที่เกิดขึ ้น ที่นอกจากกลุม่ Key pop
ในเชิงกลุม่ คน และเชิงพื ้นที่ (งบ 200 ล้ านบาท / งบอุดหนุน) รวมทังการน
้
างบประมาณของ
ทุกกระทรวงในเรื่ องเอดส์มาวางยุทธศาสตร์ ร่วมกัน
3. ข้ อมูลที่ต้องการเห็นเพิ่มเติม
- ข้ อมูลกลุม่ อื่นๆ เมื่อไม่มีการเก็บ ทาให้ ไปตอกย ้าภาพว่าชายรักชายติดเชือ้ ฯ มาก
ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ
1. ยังมีช่องว่ างอะไร ที่จะต้ องทาเพื่อตอบโจทย์ 3 ศูนย์
- ในหน่วยงานระดับชุมชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล (รพ.สต.) ยังไม่ได้
ทางานเรื่ องเอชไอวี/เอดส์อย่างจริงจัง
- ไม่มีการทางานกับกลุม่ คนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น พ่อบ้ าน แม่บ้าน ผู้สงู อายุ ผู้ต้องขังใน
เรื อนจา แต่กลับทางานในกลุ่มเฉพาะเจาะจง เช่น เยาวชน MSM
- การเข้ ารับบริ การตรวจเลือด กลุม่ MSM และ TG ไม่คอ่ ยเข้ ามาตรวจ เพราะเมื่อไปหน่วย
บริการก็ถกู ตีตราแล้ วว่าเป็ นกลุม่ เสี่ยง
- คนที่ตรวจเอชไอวี ความรู้สึกยังไม่เท่ากับ คนที่เดินไปตรวจเบาหวาน ความดัน ข้ อสังเกต
คือ ช่องว่างนี ้เกิดจากอะไร คนทางานในหน่วยบริการ หรื อการจัดสภาพแวดล้ อมไม่เอื ้อต่อ
การไปใช้ บริการหรื อไม่?
- การพัฒนาให้ งานลดการตีตรา เข้ าไปอยูใ่ นงานประจาที่ทา ไม่วา่ จะเป็ นงานป้องกันหรื อ
งานรักษา

- ในระดับประเทศไม่มีการลงทุนด้ านงบประมาณ/ทรัพยากร ในงานลดการตีตราอย่าง
จริงจัง
- การทางานรณรงค์ เพื่อป้องกันผู้ตดิ เชื ้อฯ รายใหม่และการทาให้ เข้ าถึงการรักษาในอีกมุม
หนึง่ คือการตีตราผู้ติดเชื ้อฯ และตอกย ้าประเด็นการตีตราในงานเอดส์หรื อเปล่า?
- การตีตราเกิดจากอะไร จากการไม่ร้ ูข้อมูล เป็ นความกลัว หรื อรู้ทกุ อย่างแล้ วแต่เป็ น
ทัศนคติ หรื อเป็ นเพราะนโยบาย?
- กระบวนการทางานเพื่อลดการตีตรา ในหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขไม่ตอ่ เนื่อง
มีแต่กระบวนการอบรม จึงไม่คดิ ว่าจะช่วยจัดการปัญหานี ้ได้
- นโยบายบางอย่างของรัฐ ทาให้ เกิดการตีตราและยากต่อการทางานด้ วย เช่น กฎหมาย
เอาผิดต่อผู้ใช้ ยาเสพติด คนไร้ สถานะ แรงงานข้ ามชาติ ทาให้ กลุม่ คนเหล่านี ้ไม่กล้ าเข้ าไป
ใช้ บริการในหน่วยบริ การ
2. เราจะทาอะไรเพิ่ม เพื่อลดช่ องว่ าง
- ในระดับบุคคล ต้ องเปลี่ยน ต้ องช่วยกันแก้ วาทกรรมเรื่ อง “กลุม่ เสี่ยง” จะต้ องทางานกับ
“พฤติกรรมเสี่ยง” ไม่ใช่ “กลุ่มเสี่ยง” โดย “กลุม่ เสี่ยง” คือการเหมารวมและเป็ นการตีตรา
การเปลี่ยนจะต้ องเริ่มจาก “ตัวเรา” ในการทางานในระดับพื ้นที่ เปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับ
เพื่อนๆ
- ในระดับนโยบาย เสนอดังนี ้
แนวนโยบาย
 ผลักให้ นโยบายต่างๆ
สามารถบังคับใช้ ได้ จริง เช่น
แนวปฏิบตั ใิ นสถานศึกษามี
แต่ใช้ ไม่คอ่ ยได้ จริง
สิ่งที่ต้องทาคือ ตังวงพู
้ ดคุย
ชวนกันไป
กระทรวงศึกษาธิการ /
นโยบาย Harm ของกระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) ว่าจะทา

กฎหมาย

การสื่อสารสาธารณะ

 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพ
ติด

 ผลักให้ เรื่ องการตีตรา ถูก
สื่อสารในระดับสาธารณะ
เช่น

 กฎหมายที่มีบทลงโทษ
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผ้ ู
ติดเชื ้อฯ
 กฎหมายห้ ามตีตรา เลือก
ปฏิบตั ทิ กุ รูปแบบ

- สื่อสารในสื่อกระแส
หลัก เช่น วิทยุ ทีวี
โดยรัฐต้ องสนับสนุน
เพื่อให้ เกิด
บรรยากาศที่เอื ้อต่อ

อย่างไรกันแน่ ชวนกันทางาน
เพื่อให้ สธ.ประกาศว่า
โรงพยาบาลในสังกัดไม่มี
นโยบายเรื่ องการกีดกันผู้ติด
เชื ้อฯ เข้ ามาขายอาหาร
 ผลัก/ทางาน/รณรงค์ให้ แต่ละ
องค์กรมีแนวปฏิบตั เิ รื่ องการ
ลดการตีตรา
 กลไกคุ้มครองสิทธิที่ถกู เขียนไว้
ในยุทธศาสตร์ เอดส์ชาติ ยังไม่มี
แผนปฏิบตั กิ ารรองรับ ดังนันต้
้ อง
ทาเพิ่ม

การทางาน
- ใช้ message เดียวกัน
ในการสื่อสารทังรั้ ฐ
และเอ็นจีโอ และเป็ น
message ที่ต้อง
สร้ างความเข้ าใจ
ให้ กบั สังคม ไม่ใช่
สร้ างความกลัว ต้ อง
สร้ างความเข้ าใจ
เรื่ องเอดส์และเอชไอ
วี

ประเด็นที่ต้องชวนคุยกันให้ ตกผลึก
- ต้ องมีการถกเถียงกันในวงคนทางานว่าการมีเอชไอวี ไม่ได้ ทาให้ คนๆ นันมี
้ สิทธิพิเศษหรื อไม่
ได้ รับสิทธิเหมือนคนอื่นๆ ใช่หรื อไม่?
- ถึงเวลาหรื อยังที่ประเทศไทยจะต้ องมีกฎหมายที่เอาผิดกับคนที่ละเมิด กีดกัน ผู้ตดิ เชื ้อฯ?
หรื อว่ากฎหมายที่จะผลักดันออกมาจะมีลกั ษณะเป็ นภาพรวมใช้ กบั คนทุกกลุม่ ไม่ได้ เฉพาะ
กับการละเมิดผู้ติดเชื ้อฯ เท่านัน้
3. ข้ อมูลอะไรที่ต้องเก็บเพิ่มเพื่อช่ วยเราในการทางาน
- ขาดการเก็บข้ อมูลการตีตราในกลุม่ ประชากรอื่น และการตีตราในเรื่ องอื่น เช่น เรื่ องเพศ
เชื ้อชาติ โดยตัวเลขที่เก็บมาเป็ นของผู้ตดิ เชื ้อฯ และในหน่วยบริ การเท่านัน้
- พัฒนาระบบการจัดเก็บข้ อมูล เช่น การให้ แต่ละหน่วยงาน/องค์กรเก็บข้ อมูลเรื่ องการ
ละเมิดสิทธิ หรื อหาหน่วยใดหน่วยหนึง่ รับผิดชอบและสนับสนุนงบประมาณให้
- การสะท้ อนข้ อมูลการละเมิดสิทธิในที่ประชุมระดับนโยบาย เพื่อให้ เห็นความสาคัญจน
ส่งผลต่อการผลักให้ เกิดยุทธศาสตร์ แนวปฏิบตั ิ วิธีการทางาน และการสนับสนุน
งบประมาณ

- ข้ อเสนอ คือ ตังวงคุ
้ ย การออกแบบคาถาม ดัชนีตวั ชี ้วัด และกระบวนการทางานเพื่อเก็บ
และวัดความเปลี่ยนแปลงด้ านทัศนคติที่สะท้ อนภาพความจริงมากที่สดุ โดยที่กระทรวงฯ
ใช้ อยูค่ ือการวัดทัศนคติก่อน แล้ วเติม intervention ลงไป แล้ ววัดทัศนคติอีกครัง้ หนึง่
ลดการเสียชีวิตของผู้ตดิ เชือ้ เอชไอวี (งานรักษา)
ทบทวนข้ อมูล
ฐานข้ อมูลสถิตจิ ากโปรแกรม NAP
ผู้ตดิ เชื ้อฯ ทังหมด
้

438,336 คน

ตรวจ HIV

431,270 คน

รับยาต้ านฯ

361,317 คน

กินยาต้ านฯต่อเนื่อง

302,174 คน

ได้ ตรวจ VL

258,807 คน

VL น้ อยกว่า 1,000

250,653 คน

ข้อสังเกตของผูเ้ ข้าร่ วม
- ความน่าเชื ่อถื อของตัวเลข
- ตัวเลขที เ่ ป็ นจานวนผู้ติดเชื ้อฯ ใช่หรื อไม่ หรื อมากกว่านัน้ เพราะหากตัวเลขแรกไม่ใช่
ตัวเลขอื ่นก็ไม่ใช่
- ไม่มีข้อมูลทัง้ หมดของสิ ทธิ อืน่ ๆ เช่น ข้าราชการ ประกันสังคม
- การใช้ตวั เลขวัด VL ควรใช้ที่ 50 ไม่ใช่ 1,000 เพือ่ จะได้ตงั้ เป้าหมายของเราให้ชดั เจน
- การมี ส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการพัฒนาระบบบริ การ
1. ถ้ าจะไปให้ ถงึ เป้ าหมาย 3 ศูนย์ เราเห็นช่ องว่ างอะไร
จานวนผู้ติดเชื ้อฯ ที่หายไป ไม่ได้ เข้ าสูร่ ะบบ
1. คนไม่มาตรวจเลือด (7,000 กว่าคน)
ระดับบุคคล/สังคม
- กลัวคนอื่นรู้ กลัวถูกเปิ ดเผยความลับ (ถ้ าไม่ตรวจ ก็ไม่ร้ ู คือ ไม่เป็ น)
1. ส่งผลต่อการดาเนินชีวิต ตกงาน

2. การรังเกียจของคนรอบข้ าง ถูกตีตรา
3. เชื่อว่าเอดส์ยงั ป่ วย ดา เป็ นภาพเก่า
- สาหรับผู้ใช้ ยา ต้ องได้ รับการรักษาด้ วยเมทาโดนโดยอัตโนมัติ ทาให้ คนยังไม่เลือก
มาตรวจรักษา
- ความกังวลเรื่ องการรักษา การกินยาตลอดต่อเนื่อง ต้ องมารับการรักษา
- ประเมินความเสี่ยงตัวเองไม่ได้ คิดว่าตัวเองไม่เสี่ยง
การจัดระบบบริการ
- มีการจัดระบบคลินิกเป็ นวันชัดเจน เช่น ตรวจ HIV เฉพาะวัน / ผู้ใช้ ยามาคลินิก
ผู้ใช้ ยา ไม่เอื ้อต่อการตรวจสาหรับผู้ที่พร้ อม (ทุกวัน)
- มาตรวจแล้ วไม่ร้ ูผลภายในวันเดียว นัดไปฟั งผลอีกรอบ ทาให้ คนไม่ไปฟั งผล
- หน้ าห้ องระบุชดั เจนว่า ห้ องตรวจ HIV ไม่เป็ นความลับ
2. คนไม่มารับยาต้ านฯ (70,000 กว่าคน)
ระดับบุคคล/สังคม
- รู้ผลเลือดตอนแข็งแรง มีผลกระทบต่อการทางาน เช่น ต้ องลางานบ่อย ไม่
ต้ องการให้ คนที่ทางานรู้
- ผู้ตดิ เชื ้อฯ ไม่ร้ ูข้อมูลเรื่ องผลกระทบระยะยาว ไม่คิดว่าตัวเองป่ วย
- กลัว กังวลอาการข้ างเคียงที่จะเกิดขึ ้น
การจัดระบบบริการ
- ระบบโรงพยาบาลไม่เห็นด้ วยกับการเริ่มยาเร็ ว ยังรอได้ หาก CD4 ยังสูงอยู่ / มอง
เรื่ องภาระงาน
- มาตรวจแล้ วไม่ร้ ูผลภายในวันเดียว นัดไปฟั งผลอีกรอบ
- ทัศนะการตีตราต่อกลุม่ ประชากรบางกลุม่ ไม่ Any CD4 เช่น ผู้ใช้ ยา
3. คนไม่กินยาต่อเนื่อง (60,000 กว่าคน)
ระดับบุคคล/สังคม
- เจอผลข้ างเคียงแล้ วทนไม่ไหว ทาให้ หยุดยาไปเลย

- กรณีผ้ ใู ช้ ยา เริ่มยาตอน CD4 ต่ามาก ไม่ร้ ูข้อมูล ทนอาการข้ างเคียงไม่ไหว
- กังวล กลัวคนรู้ แต่งงานใหม่ มีคใู่ หม่ ที่ทางานใหม่
- เยาวชนขาดความหวัง / เบื่อการกินยา ตังค
้ าถามในการกินยาของตัวเอง การมีวิถี
ชีวิตของเด็ก เยาวชน
- วิถีชีวิตของคนที่ย้ายที่ทางานใหม่ เช่น พนักงานบริการ / ไม่มีเงินมารับยาในที่
เดิม
- ไม่สามารถจัดการเรื่ องการกินยาต่อเนื่องได้ ตามแต่กรณีของตัวเอง เช่น การใช้
สารเสพติด การทางานต่างถิ่น เด็กเยาวชน
การจัดระบบบริการ / การทางานของเอ็นจีโอ
- ระบบการเตรี ยมความพร้ อมของคนที่มาเริ่มยา (ระบบโรงพยาบาล / แกนนา)
- การเตรี ยมการรองรับเพื่อจัดการอาการข้ างเคียงของคนที่เจอว่าติดเชื ้อฯ ได้ ทนั
- การทางานกับวิถีชีวิตของเด็กเยาวชนที่มีเชื ้อฯ
- ระบบบริการที่ไม่เอื ้อกับการย้ ายงานต่างถิ่น ย้ ายสิทธิ ต้ องมีคนรับรอง
- ก่อนเริ่มยา แกนนาศูนย์องค์รวมไม่ได้ มีโอกาสเจอเพื่อนผู้ตดิ เชื ้อฯ ไม่ได้ เตรี ยม
เพื่อนก่อน
2. ในการทางานต้ องการทาอะไรเพิ่ม
การพัฒนา/สนับสนุนระบบบริการ
- การพัฒนากระบวนการให้ คาปรึกษา / การเตรี ยมความพร้ อม
- สนับสนุนผู้ให้ บริการจัดบริการได้ สอดคล้ องกับผู้รับบริการ เช่น การปรับเปลี่ยน
สูตรยา การย้ ายสิทธิ
- พัฒนาและสนับสนุนให้ ระบบบริการมีมาตรฐาน เช่น ตรวจ LAB ยาต้ านฯ
บทบาทของภาคประชาสังคม
- ทาให้ เพื่อนรู้ข้อมูล
1. การเตรี ยมความพร้ อมก่อนกินยา
2. การกินยาต่อเนื่อง

3. การย้ ายสิทธิ
- การเข้ าไปมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคมในการร่วมบริการเตรี ยมความพร้ อม
และติดตามเพื่อนผู้ติดเชื ้อฯ อย่างต่อเนื่อง และทาได้ อย่างยัง่ ยืน
ช่องว่าง การสนับสนุนงบในการติดตามผู้ติดเชื ้อฯ ของภาครัฐทาให้ บทบาทการ
ทางานของภาคประชาชนเปลี่ยนไป ภายใต้ การทางานของโรงพยาบาลเป็ น
ลูกจ้ าง ไม่ได้ ทางานติดตามเพื่อนผู้ติดเชื ้อฯ
ข้ อเสนอ
1. ภาครัฐต้ องสนับสนุนงบประมาณภาคประชาสังคมในการเข้ าไปมีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาระบบการติดตาม
2. การพัฒนาภาคประชาสังคมให้ เห็นว่าบทบาทการทางานมีสว่ นร่วมที่มี
ประสิทธิภาพ พิสจู น์ได้ วา่ ช่วยการทางานให้ เห็นผลได้ ชดั เจน
3. การพัฒนาคนรุ่นใหม่
3. สถานการณ์ /ข้ อมูลที่ควรมีเพิ่มเติม
- ทาข้ อมูลให้ ครบทุกสิทธิ ทังบั
้ ตรทอง ประกันสังคม ข้ าราชการ ฯลฯ ให้ เป็ นฐาน
เดียวกัน
- การแปรผลข้ อมูลและคืนข้ อมูลให้ กบั คนดาเนินงานทังภาครั
้
ฐและภาคประชา
สังคม
- การใช้ ตวั เลขวัด VL ควรใช้ ตวั เลข 50 ไม่ใช่ 1,000 เพื่อจะได้ ตงเป้
ั ้ าให้ ชดั เจน
3.บทเรียนจาก กพอ.ภาคต่ างๆ
ภาคอีสาน
สิ่งที่ทาในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา
- มีตวั แทนภาคอีสานร่วมเวที กพอ.ระดับชาติ
- มีการพัฒนาโครงการร่วมกันของภาค เสนอ สอวพ. ในประเด็นเรื่ องการพัฒนาบุคลากรและ
กลไกการทางานนโยบายภาคอีสาน
-

สรุปบทเรี ยนการทางานของภาคอีสาน โดยมูลนิธิเอดส์ ร่วมกับ กพอ.ชาติ

การทางานของภาคอีสาน
- งบที่ได้ รับการสนับสนุนภาคประชาสังคมมีประมาณ 17.2%
- งบประมาณส่วนใหญ่จะลงไปที่เครื อข่ายผู้ติดเชื ้อฯ
- มีการทางานกับกลุม่ เยาวชนบ้ าง นอกเหนือจากกลุม่ Key pop
- มีการจัดการหลายรูปแบบ เช่น ต่างคนต่างทา / ทาเป็ นแพ็คเกจ มีโครงการร่วมกัน รับงบแล้ ว
กระจายไปสู่องค์กรสมาชิก / กาหนดยุทธศาสตร์ การทางานร่วมกันระหว่างองค์กร
ความท้ าทาย
- การเชื่อมต่อระหว่างองค์กร การพูดคุยกันน้ อยลง ต่างคนต่างทา
- การขับเคลื่อนกลไก กพอ.ภาคอีสานให้ เป็ นจริง มีคนประสานงาน มีคนสนับสนุน
- งบอุดหนุนภาคประชาสังคมน้ อยลง แต่องค์กรที่ต้องการงบประมาณในการทางานมี มากขึ ้น
ข้ อเสนอในการทางานร่วมกับเขต
- หาตัวแทนภาคประชาสังคมไปร่วมบริ หารงบในเขตที่ยงั ไม่มีตวั แทน เพื่อนางบไปสนับสนุนเป้า
3 ศูนย์
- ภาคประชาสังคมเชื่อมคนทางานมาร่วมทางานด้ วยกัน
ภาคเหนือ
การสนับสนุนงบประมาณ
- มี 57 องค์กร ขอโครงการไปที่เขต
สิ่งที่ทา
- การติดตามและสนับสนุนเวทีระดับจังหวัด 1 ครัง้ โครงการระดับเขต 1 ครัง้ ทาหลายจังหวัด /
กรรมการ กพอ.ที่อยู่ในจังหวัดลงเวทีติดตาม
- สิ่งที่ค้นพบ 65 – 70% ใช้ โครงการตามเมนู
- มีความร่วมมือในการทางานร่วมกับภาครัฐ เช่น สสจ. โรงพยาบาล และภาคประชาชน

- มีเวทีตดิ ตามร่วมกันในระดับจังหวัด (เห็นองค์กร งบประมาณในจังหวัดร่วมกัน / มีการทางาน
ร่วมกับโรงพยาบาล และเครื อข่ายผู้ตดิ เชื ้อฯ ในการพัฒนาระบบบริการ
ช่องว่าง
- ไม่มีการทาแผนติดตามการทางานของพื ้นที่ / จังหวัด ร่วมกันระหว่าง สคร.และ กพอ.
- การทางานร่วมกันยังไปไม่ถึงเป้า
- งบประมาณไม่สอดคล้ องกัน โดยเฉพาะการออกแบบโครงการตามเมนู ไม่สามารถทาได้ ตามที่
คิดไว้
- เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐยังมองว่าไม่ใช่บทบาทของผู้ตดิ เชื ้อฯ ในการไปร่วมพัฒนาระบบบริ การ
- การเปลี่ยนผู้บริหาร สสจ.
- การทางานแบบมืออาชีพ ในเรื่ องการบริหารจัดการโครงการ จัดกิจกรรมตามแผนงาน
เป้าหมายโครงการ การส่งรายงานตรงเวลา
ข้ อเสนอ
- การทาแผนลงติดตามและสนับสนุนระดับจังหวัด
ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก
ข้ อสังเกต
- บาง สคร.ไม่ซื ้อเมนูเลย
- เรื่ องการลดการตีตราทาน้ อยมาก ขณะที่พื ้นที่กรุงเทพฯ ไม่มีเลย
- กลุม่ ที่ดาเนินการในพื ้นที่สว่ นใหญ่ถกู จัดตังโดยภาครั
้
ฐ ต้ องยึดเนื ้องานและข้ อคิดเห็นจากพี่
เลี ้ยงเท่านัน้
- สคร.6 ถอดบทเรี ยนการดาเนินการ มีการทาเวิร์คชอปความเข้ าใจเมนูให้ กบั สสจ.ทุกจังหวัด
เพื่อนามาใช้ พฒ
ั นาโครงการในปี 2561
- จังหวัดไม่มีการวิเคราะห์ช่องว่างการทางานของตัวเอง
- มีความซ ้าซ้ อนของงบประมาณ

- ไม่มี กพอ.ภาคกลาง
ภาคใต้
- 84 กลุม่ ที่เข้ าโครงการ มีประมาณ 3 – 4 โครงการ ที่เข้ ากับเมนู
- จะทาเวทีประเมินผล
- ยังไม่สามารถรวมกันทังภาคได้
้
ระหว่างภาคใต้ ตอนบน และตอนล่าง
ข้ อสังเกต
- กรรมการไม่มีสดั ส่วนของภาคประชาสังคม เช่น เขต 4 กรรมการไม่เข้ าใจเมนูที่ภาคประชาชน
นาเสนอ
- โครงสร้ างของ กพอ.ควรต้ องมีตวั หลัก เช่น ในภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก
ตัวอย่ างการร่ วมกันเสนอโครงการในงบอุดหนุน โดยมี กพอ.ภาค เป็ นทีมสนับสนุน
- กระบวนการสาคัญ ต้ องวิเคราะห์สถานการณ์ ช่องว่างในระดับภาค เขต จังหวัด
- วางเป้าหมายและพัฒนาแนวทางการแก้ ปัญหาร่วมกัน
- องค์กรที่มี มีอะไรบ้ างที่สนใจร่วมขบวนการ
- ดูความซ ้าซ้ อนของงบประมาณที่มีอยูแ่ ล้ ว
- พูดคุยการบริหารจัดการ ใครจะเป็ น PR ใครจะเป็ น SR ประเด็นใดบ้ าง
- การสนับสนุน ติดตาม ดูการเปลี่ยนแปลงประเมินผลโครงการ
ตัวอย่างประเด็นเช่น
- การทางานป้องกัน ลดการติดเชื ้อฯ รายใหม่
- การประเมินความเสี่ยง และเข้ าสูก่ ารรักษา
- การรับยาต้ านฯ อย่างต่อเนื่อง
- ลดการรังเกียจ เลือกปฏิบตั ิ

วันที่ 15 พฤศจิกายน
1.แบ่ งกลุ่มตามภาค วิเคราะห์ และวางแผนการทางานร่ วมกันในภาค
กพอ.ภาคอีสาน
1. ขัน้ ตอนการทาโครงการร่ วมกัน
วิเคราะห์: เราจะทา “พวง” แบบไหน? แบบเขต แบบ สคร.?


สถานการณ์ในพื ้นที่
-

เขต 7 (5 จังหวัด) สสจ.จะพิจารณางบ วันที่ 20 เมษายน 2561

-

เขต 8 (7 จังหวัด) งบ 3,500,000 บาท มีการพิจารณาจัดสรรกันไปเรี ยบร้ อยแล้ ว

-

เขต 9 (4 จังหวัด) ยังไม่มีข้อมูล

-

เขต 10 งบ 2,900,000 บาท มีการพิจารณางบไปแล้ ว 5 จังหวัด และเซ็นสัญญาไปแล้ วบาง
จังหวัด ตัวอย่าง คือยโสธรมี 10 โครงการ แต่รวมเป็ นโครงการใหญ่โครงการเดียว 1 โครงการ



ถ้ าจะรวมแบบจังหวัดจะต้ องให้ สสจ.เข้ ามามีบทบาท เพราะ สสจ.เป็ นผู้รวบรวมโครงการเพื่อ
นาเสนอของบประมาณ



ถ้ าจะรวมแบบจังหวัด มีความเป็ นไปได้ มากที่สดุ แต่ต้องคุยกันให้ ละเอียด เพราะแต่ละองค์กรมี
หน้ างานที่ตา่ งกัน บางองค์กรทากับแรงงานข้ ามชาติ บางองค์กรทากับเยาวชน หากทาเป็ นพวงแล้ ว
ต้ องเปลี่ยนกลุม่ เป้าหมายที่ทางานอยูด่ ้ วยก็จะลาบาก เพราะไม่ถนัด ไม่ค้ นุ ชิน และไม่ใช่เป้าหมายการ
ทางานขององค์กร



ข้ อเสนอ คือ จังหวัดใดที่พร้ อมรวมก็ให้ รวม แต่จงั หวัดใดที่ทางานองค์กรเดียวสะดวกกว่า ก็ให้
รอดูความพร้ อมก่อน
สรุป
 จะมีการทางานร่วมกันตามเป้าหมาย 3 ศูนย์ (งานป้องกัน งานรักษา งานลดการตีตรา)
 แต่ละจังหวัดจัดหาเวทีคยุ กันเรื่ องการทางานร่วมกัน
กาหนดเวลา
 เป้าหมาย คือ เริ่มโครงการในปี 2562
 การทางานในปี 2561 เพื่อเป้าหมายการร่วมกันทาโครงการให้ ได้ ในปี 2562
 การจัด/หาเวทีระดับเขต จังหวัด องค์กร เพื่อพูดคุยหาแนวทางความเป็ นไปได้ ในการ
ร่วมกันทางาน

 ในการคุยระดับองค์กร เริ่มจากองค์กรที่มีประสบการณ์การทางานกับ กพอ.ก่อน
เพราะคุยกันง่าย เนื่องจากพอเห็นแนวทางการทางานเป็ นพวงแล้ ว (22 ธันวาคม
2560)
 ในระดับจังหวัดที่มีหลายองค์กร ทังองค์
้ กรที่เคยมีและไม่เคยมีประสบการณ์การ
ทางานร่วมกับ กพอ. อาจจะต้ องเริ่มจากให้ เครื อข่ายผู้ติดเชื ้อฯ ไปขยายข้ อมูลเรื่ อง
การทางานร่วมกัน (เป็ นพวง) ให้ กบั องค์กรอื่นๆ ทังนี
้ ้ เครื อข่ายฯ จะต้ องไปขยาย
ข้ อมูลให้ เพื่อนสมาชิกก่อนด้ วย เพื่อให้ เข้ าใจตรงกันในเรื่ องการทางานในรูปแบบพวง
 หาวิธีการที่จะเพิ่มสัดส่วนของ NGO, CSO เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการพิจารณาโครงการ
กพอ.ภาคใต้
ประเด็นถกเถียง - ข้ อดีในการทางานรวมกันเป็ นพวง
- การร่วมกันทางาน น่าจะทาให้ การเขียนโครงการดีขึ ้น ง่ายต่อการนาเสนอโครงการ และตอบโจทย์
การทางานของประเทศ
- มีรูปแบบการทางานเหมือนกัน
- ยกระดับการทางานให้ ดีขึ ้น
- ของบท้ องถิ่นได้ ง่ายขึ ้น
- ทางานเป็ นกลุม่ เป็ นทีมที่ดี
ความกังวลใจ
- โครงการซ ้าซ้ อน?
- ตอบโจทย์การทางานไม่ได้
โครงการที่จะทา
1.การลดการติดเชื ้อฯ รายใหม่
2.VCCT
3.การเข้ าถึงการรักษา
4.ลดการตายจากเอดส์

5.ลดการตีตราและเลือกปฏิบตั ิ
เขต 12
จังหวัด

โครงการ 1

โครงการ

ตรัง

พะยูนศรี ตรัง

พะยูนศรี ตรัง

พัทลุง

แม่ขรี

แม่ขรี

ใจประสานใจ

ใจประสานใจ

เครื อข่ายผู้ตดิ

สตูล
สงขลา

โครงการ 3

โครงการ 4

โครงการ 5

เครื อข่ายผู้ตดิ

เครื อข่ายผู้ตดิ

เครื อข่ายผู้ตดิ

เครื อข่ายผู้ตดิ

เชื ้อฯ จังหวัด

เชื ้อฯ จังหวัด

เชื ้อฯ จังหวัด

เชื ้อฯ จังหวัด

เชื ้อฯ จังหวัด

เครื อข่ายผู้ตดิ

เครื อข่ายผู้ตดิ

เครื อข่ายผู้ตดิ

เครื อข่ายผู้ตดิ

เครื อข่ายผู้ตดิ

เชื ้อฯ จังหวัด

เชื ้อฯ จังหวัด

เชื ้อฯ จังหวัด

เชื ้อฯ จังหวัด

เชื ้อฯ จังหวัด

โอโซน

ฟ้าสีร้ ุง

ไทรงาม
ปั ตตานี

ยะลา

เครื อข่ายผู้ตดิ

เครื อข่ายผู้ตดิ

เครื อข่ายผู้ตดิ

เครื อข่ายผู้ตดิ

เครื อข่ายผู้ตดิ

เชื ้อฯ จังหวัด

เชื ้อฯ จังหวัด

เชื ้อฯ จังหวัด

เชื ้อฯ จังหวัด

เชื ้อฯ จังหวัด

ปิ ตมุ ดุ ี

ปิ ตมุ ดุ ี

ศูนย์ฟืน้ ฟู

ศูนย์ฟืน้ ฟู

เบตง

เบตง

รักษ์สขุ ภาพ

โอโซน

เบตง

เขต 11 จะไปคุยกับทาง สคร.ก่อน โดยจะเริ่มการทางานร่วมกันในปี 2561
จังหวัด
ระนอง

โครงการ 1
(ศุภชัย)

โครงการ 2
(ศุภชัย)

โครงการ 3
(อ้ อ)

มุกแท้

มุกแท้

มุกแท้

ภูเขาหญ้ า

ภูเขาหญ้ า

ธารน ้าแร่

อสม.นาคา

อสม.นาคา

ภูเขาหญ้ า

อสม.ราชกรูด

กาหยูหวาน

โครงการ 4

โครงการ 5
(สาว)

คอคอดกระ
กระบี่

ปลายพระยา

เครื อข่ายผู้ตดิ
เชื ้อฯ จังหวัด

ภูเก็ต

รุ้งอันดามัน

รุ้งอันดามัน

การติดตาม
- เสนอให้ ตดิ ตามเป็ นประเด็น (เป็ นพวง) ไม่ได้ ติดตามเป็ นจังหวัด โดยมีผ้ รู ับผิดชอบในแต่ละ
ประเด็น ตามเขต
- วันที่ 6 – 7 ธันวาคม จะมีการนัดคุยร่วมกันของเขต 12
กพอ.ภาคเหนือ
ประเมินโครงการของแต่ละจังหวัดที่สง่ โครงการ ปี 2561
จังหวัด

ป้ องกัน

ดูแลรั กษา

ลดการตีตรา

ลาปาง





เชียงใหม่







เชียงราย

5

1



พะเยา

3

1
1

ลาพูน
น่ าน
3

แม่ ฮ่องสอน

1
3

แพร่
ขันตอนการท
้
างานโครงการ
กระบวนการ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ม.ค. - มี.ค. เม.ย.- มิ.ย. ก.ค. - ก.ย. ต.ค. - ธ.ค.
1. วิเคราะห์ทาความเข้ าใจการจัดทาโครงการ



ร่วมกันกับองค์กร สสจ. สคร. เครื อข่าย
- หาช่องว่าง
- จุดร่วม ประเด็นร่วมที่จะนาไปสูก่ ารทา
โครงการร่วมในระดับจังหวัด
2. การสนับสนุนการทางานจาก กพอ.ภาค ใน
การทาทิศทางและการสนับสนุนจังหวัด
- จัดวางคุยกับ สคร. / สสจ. ในการสนับสนุน
การทางานร่วมกันในระดับจังหวัด



- การสนับสนุนระดับจังหวัด
3. การพัฒนาโครงการในระดับจังหวัดที่จะ
ทดลองทา










4. ส่งโครงการ สคร.
องค์กรรับผิดชอบ / สนับสนุน
จังหวัด

องค์ กรรับผิดชอบ

กพอ.เหนือ ผู้สนับสนุน

เชียงใหม่

เอดส์เน็ท / สวท. / พันธกิจ / แคร์ แมท

พี่น้อย / อ.สนัน่

เชียงราย

เครื อข่ายผู้ตดิ เชื ้อฯ / จิตอาสา

ป้าพิม

ลาพูน

เครื อข่ายผู้ตดิ เชื ้อฯ / VCAB / รักษ์ไทย

ยุพา

ลาปาง

เครื อข่ายผู้ตดิ เชื ้อฯ / กลุม่ เขลางค์ฯ

ป้าพิม

พะเยา

เครื อข่ายผู้ตดิ เชื ้อฯ / มูลนิธิพะเยาฯ

พี่แจ๊ ด

แพร่

เครื อข่ายผู้ตดิ เชื ้อฯ

พี่แจ๊ ด

น่ าน

เครื อข่ายผู้ตดิ เชื ้อฯ

อ.สนัน่

แม่ ฮ่องสอน

เครื อข่ายผู้ตดิ เชื ้อฯ

อ.สนัน่

จังหวัดที่จะมีแนวโน้ มว่าจะสามารถดาเนินการแบบรวมจังหวัดได้ และมีกลไกจังหวัดที่สามารถ
ดาเนินการได้
- เชียงราย เนื่องจากโครงการปี 2561 ทางเครื อข่ายเขียนโครงการรองรับเรื่ องการพูดคุยในจังหวัด
เพื่อร่วมโครงการในจังหวัด โดยแนวทางการเขียนเป็ นโครงการร่วมในแต่ละประเด็น
- ลาพูน มีโครงการไม่มากและมีองค์กรที่ร้ ูจกั กันอยู่
- เชียงใหม่ มีกลไกหลักที่สามารถรวมและพูดคุยได้
- พะเยา มีกลไกหลักที่สามารถรวมและพูดคุยได้
- ลาปาง มีโครงการไม่มากและมีองค์กรที่ร้ ูจกั กันอยู่
จังหวัดที่ยงั ไม่สามารถรวมโครงการได้ ในปี 2562 และต้ องการการสนับสนุนจาก กพอ.ภาค
แม่ฮอ่ งสอน / น่าน / แพร่
- เนื่องจากพื ้นที่ห่างไกลกันมาก ทาให้ คนทางานในพื ้นที่มีน้อย
- แกนนาพื ้นที่ยงั ไม่เข้ าใจการดาเนินงานภายใต้ 14 เมนูได้ อย่างชัดเจน
- ข้ อจากัดของ สสจ.ในการสนับสนุนให้ เกิดโครงการร่วม (ยังไม่เห็นภาพชัดเจน)
แผน กพอ.ภาคเหนือ
- ประชุมวางแผนกรรมการ กพอ.ภาคเหนือ
- เวทีพฒ
ั นาศักยภาพองค์กร
- เวทีหารื อร่วมกับ สสจ. / สคร.
- การสนับสนุนการทางานรายจังหวัด
- สรุปบทเรี ยนการทางาน

