
งานลดการรังเกยีจกดีกันเลอืกปฏบิัตทิีเ่กีย่วเน่ืองกับเอชไอว/ีเอดส ์
 

ค าอธิบายเร่ืองเมนู 
1. เมนงูานดา้นการลด S&D นี ้ประกอบดว้ย 3 สว่นส าคญั และแบง่เป็น 6 เมน ูคือ 

 เมนดูา้นการลด S&D ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเอชไอวี/เอดส ์ท่ีด  าเนินการในสภาพท่ีตัง้/ลกัษณะตา่งๆ เช่น ในสถานศกึษา ในสถานประกอบการ ในหน่วยบรกิาร
สขุภาพ ในชมุชน ซึง่มีกระบวนการด าเนินการคลา้ยคลงึกนั สามารถปรบัใชใ้นสภาพท่ีตัง้/ลกัษณะอื่นๆ ได ้

 เมนดูา้นการพฒันากลไกการคุม้ครองสิทธ์ิ เป็นการด าเนินงานในการพฒันากลไก/รูปแบบการด าเนินงานปกปอ้ง/คุม้ครองสิทธ์ิท่ีจะเช่ือมโยงเขา้กบังานดา้น
การลดการตตีราและเลอืกปฏิบตัิที่ด  าเนินการในพืน้ที่ 

 เมนดูา้นการลดการตีตราภายใน เป็นการด าเนินงานท่ีสรา้ง/ขยายการเรยีนรูเ้รื่องการตีตราและการเลือกปฏิบตัิออกไปใหก้วา้งขวางมากขึน้ และสามารถ
น าไปพฒันาเช่ือมโยงเขา้กบัการด าเนินงานดา้นการลดการตตีราและการเลือกปฏิบตัิในสภาพท่ีตัง้/ลกัษณะตา่งๆ ซึง่เป็นการตีตราและเลือกปฏิบตัิที่มาจาก
ภายนอก รวมไปถงึ การพฒันาการด าเนินงานดา้นการลดการตตีราและการเลือกปฏิบตัิซ  า้ซอ้นไดต้อ่ไป  

2. ผูท่ี้สนใจ สามารถน าไปปรบัใชเ้ป็นการพฒันาโครงการด าเนินงานในพืน้ที่ โดยสามารถพฒันาโครงการด าเนินงานเฉพาะเรื่อง S&D หรอืว่าจะน าบางสว่นของ
กระบวนการ/กิจกรรมเขา้ไปผสมผสานเป็นการด าเนินงานในโครงการดา้นการปอ้งกนัและการรกัษาดว้ยกไ็ด ้ซึง่ขึน้อยู่กบัการวิเคราะหแ์ละมองสภาพปัญหาใน
พืน้ที่ด  าเนินการ 

 
เป้าหมายงานลดการตตีราเลอืกปฏบิัต ิ(Part 1) 

1. ผู้ปฏบิัตงิาน ผู้บริหาร ในสถานประกอบการ สถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุขมีความเข้าใจตอ่เร่ืองเอดส ์
2. มีแนวปฏบิัตแิละนโยบายดา้นเอดสท์ีไ่ม่เลอืกปฏบิัตใินสถานประกอบการ สถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข 
3. การขยายการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเพือ่พฒันางานดา้นการลดการตตีราและการเลอืกปฏบิัตทิีเ่กีย่วเน่ืองกับเอชไอว/ีเอดส ์

วัตถุประสงคเ์ฉพาะ กจิกรรม เนือ้หา ผลลัพธ ์ ตวัชีว้ัด 
เมนู 1 Setting สถานศึกษา 
1. สถานศกึษารบัเดก็ท่ีมีเชือ้และไดร้บั

ผลกระทบจากเอชไอวีเขา้เรยีนโดย
ไมม่ีเง่ือนไข 

2. สถานศกึษามีประกาศชดัเจนเรื่อง
การไมต่รวจเลือดเดก็ในการเขา้

1. ท างานรว่มกบัเขตพท.การศกึษา
ประถมศกึษา (สพป.) และมธัยมศกึษา 
(สพม.)เพื่อผลกัดนัใหเ้กิดนโยบายดา้น
เอดสใ์นสถานศกึษา 

2. จดั workshop ใหร้ะดบัเขตและผูบ้รหิาร
สถานศกึษาในจงัหวดั 

 เอดสร์กัษาได ้(ขอ้มลู
การรกัษาพืน้ฐาน) 

 ผลส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานเรื่อง การ
ปอ้งกนัฯในทารกแรก

1. บคุลากรในสถานศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง
เอดส ์

2. บคุลากรในสถานศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง
สิทธิมนษุยชนรวมถงึการ

1. ผูบ้รหิารในสว่นเขต
การศกึษา มีความรู ้ความ
เขา้ใจ และมีทศันคติท่ีดตีอ่
เอชไอวี และสนบัสนนุการ
ด าเนินงานลดการตีตรา
และเลือกปฏิบตัิใน



เรยีน 
 

3. จดั workshop ใหบ้คุลากรในสถานศกึษา
เปา้หมาย 

4. จดั workshop ใหเ้ดก็นกัเรยีน 
5. สนบัสนนุใหส้ถานศกึษาจดัท าแนวปฏิบตัิ

เรื่องเอดส ์และประกาศเป็นนโยบาย 

เกิด (PMTCT) 

 เอดสป์อ้งกนัได ้

 เดก็ติดเชือ้สามารถ
เติบโต เรยีนหนงัสือ ใช้
ชีวิต มีอายยืุนยาว 

 ความรู ้ความเขา้ใจเรื่อง
การตีตราเลือกปฏบิตัิ
และผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

 สิทธิมนษุยชนและความ
เท่าเทียมทางเพศ 

ตีตราเลือกปฏิบตัิ 
3. นกัเรยีนมีความเขา้ใจ ไม่

ลอ้เลียน ไมเ่ลือกปฏิบตัิ 
และสามารถเรยีนรว่มกนั
ได ้

4. สถานศกึษามีนโยบาย
และแนวปฏิบตัิดา้นเอดส์
ในโรงเรยีน (ไมเ่ลือก
ปฏิบตัิ ไมต่รวจเลือด)  

 

สถานศกึษา 
2. เดก็นกัเรยีน ครู บคุลากรใน

โรงเรยีนมีความรูค้วาม
เขา้ใจเรื่องเอดส ์กบัการตี
ตราและการเลือกปฏิบตัิ 
เพิ่มขึน้ ....% 

3. เกิดแนวปฏิบตัิเรื่องเอดสใ์น
โรงเรยีน 

4. เดก็ติดเชือ้และไดร้บั
ผลกระทบจากเอชไอวีถกู
ละเมิดสิทธ์ิในการเขา้เรียน 
เช่นการบงัคบัตรวจเลือด 
การใหอ้อกจากรร.ลดลง
......%  

เมนู 2 Setting สถานประกอบการ 
1. ไมม่ีการตรวจเลือดก่อนและ

ระหว่างการท างาน และมีระบบการ
จดัการเรื่องการรกัษาความลบั 

2. สถานประกอบการประกาศ
นโยบายไมกี่ดกนัผูต้ิดเชือ้เอชไอวี
ในการเขา้ท างาน 
 

 
 

1. ส ารวจสถานประกอบการในจงัหวดัที่มี
นโยบายตรวจเลือดเอชไอวีก่อนและ
ระหว่างท างาน โดยท างานรว่มกบั
แรงงานจงัหวดั หอการคา้และสวสัดิการ
คุม้ครองแรงงาน สหภาพแรงงาน 

2. จดั workshop ใหผู้บ้รหิารของ สถาน
ประกอบการในระดบัจงัหวดั 

3. จดั workshop ใหพ้นกังานในสถาน
ประกอบการเปา้หมาย 

4. สนบัสนนุใหส้ถานประกอบการจดัท าแนว
ปฏิบตัิเรื่องเอดสแ์ละประกาศเป็น

 เอดสร์กัษาได ้

 เอดสป์อ้งกนัได ้

 ผูต้ิดเชือ้สามารถท างาน
ได ้

 ท างานรว่มกนัไมต่ิดเชือ้
เอชไอวี 

 ความรู ้ความเขา้ใจเรื่อง
ของการตีตราเลือก
ปฏิบตัิและผลกระทบท่ี
เกิดขึน้ 

 สิทธิมนษุยชนและความ

1. บคุลากรในสถาน
ประกอบการมีความรู้
ความเขา้ใจเรื่องเอดส ์

2. บคุลากรในสถาน
ประกอบการมีความรู้
ความเขา้ใจเรื่องสิทธิ
มนษุยชนรวมถงึการตีตรา
เลือกปฏิบตัิ 

3. สถานประกอบการมีการ
จดัท านโยบายและแนว
ปฏิบตัิดา้นเอดส ์(ไมเ่ลือก

1. พนกังานในสถาน
ประกอบการมีความรูค้วาม
เขา้ใจเรื่องเอดส ์กบัการตี
ตราและการเลือกปฏิบตัิ 
เพิ่มขึน้ ....% 

2. พนกังานไมถ่กูบงัคบัตรวจ
เลือดหรอืเม่ือรูผ้ลเลือดแลว้
ใหอ้อกจากงานลดลง....% 

3. เกิดแนวปฏิบตัิเรื่องเอดสใ์น
สถานประกอบการ 

4. สถานประกอบการนัน้ๆมี



นโยบาย เท่าเทียมทางเพศ ปฏิบตัิ ไมต่รวจเลือด 
ไมใ่หอ้อกจากงาน)  

 

แผนการท างานและ
สนบัสนนุงบประมาณเพื่อ
สรา้งความเขา้ใจเรื่องเอดส์
ในสถานประกอบการของ
ตนเอง 

เมนู3 Setting หน่วยบริการสุขภาพ 
1. แผนกที่ใหบ้รกิารโดยตรงกบัเอดส ์

(ANC , ARV clinic ,จิตเวช ,วณั
โรค คลินิกวยัรุน่,ฟัน,แพทยแ์ผน
ไทย) มีการใหบ้รกิารท่ีไมเ่ลือก
ปฏิบตัิตอ่ผูต้ิดเชือ้เอชไอวี มีการ
เคารพสิทธิ (ไมเ่ปิดเผยความลบั) 

2. หน่วยบรกิารสขุภาพมีแนวปฏิบตัิ/
แนวนโยบาย(ของแผนกหรอืรพ.
หรอืรพสต.)ท่ีไมเ่ลือกปฏิบตัิ 

1. ส ารวจแนวปฏิบตัิเรื่องเอดสข์องแตล่ะ
แผนกในโรงพยาบาลหรอืรพสต. 

2. ประชมุเลือกพืน้ที่/เลือกจดุ/เจาะจงแผนก
ท่ีมีสถานการณแ์ละตอ้งการการ
เปลี่ยนแปลง 

3. จดั workshop เรื่องลดการตีตราให้
บคุลากรในสถานพยาบาล/แผนกนัน้ๆ/
รพสต.นัน้ๆ 

4. สนบัสนนุการท าแนวปฏิบตัิของแผนก/
รพ./รพสต. 

1. สิทธิผูป่้วย 
2. ความรู ้ความเขา้ใจเรื่อง

การตีตราเลือกปฏิบตัิ
และผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

3. สิทธิมนษุยชนและความ
เท่าเทียมทางเพศ 

1. บคุลากรในหนว่ยบรกิาร
สขุภาพมีความเขา้ใจเรื่อง
สิทธิมนษุยชน การตีตรา
เลือกปฏิบตัิ 

2. มีการประชมุจดัท าแนว
ปฏิบตัิเพื่อลดการตีตรา
เลือกปฏิบตัิในหน่วย
บรกิาร 

3. มีการจดัท าแนวปฏิบตัิ
เรื่องเอดสใ์นแผนก/ ใน
รพ. /ในรพสต. 

 

1. เจา้หนา้ท่ี/บคุลากรใน
หน่วยบรกิารสขุภาพมี
ความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง
เอดส ์กบัการตีตราและการ
เลือกปฏิบตัิ เพิ่มขึน้ ....% 

2. ผูต้ิดเชือ้และกลุม่ประชากร
ถกูเลือกปฏิบตัิจากการไป
รบับรกิารในแผนกนัน้ๆ
ลดลง.......%  

3. มีแนวปฏิบตัิเรื่องเอดสใ์น
แผนก/ ในรพ. /ในรพสต. 

 
เมนู 4 Setting ชุมชน  
1. สรา้งความเขา้ใจเรื่องเอดสใ์นชมุชน  
2. ไมน่  าเง่ือนไขจากการตดิเชือ้เอชไอวี

มาก าหนดในการเขา้ถงึสวสัดิการ
ทางสงัคมเช่น สมาชิกกลุม่
ฌาปนกิจ กองทนุเงินลา้น การบวช 
ฯลฯ 

 

1. จดัอบรมท าความเขา้ใจเรื่องเอดสใ์หก้บั
ผูน้  าชมุชนและผูเ้ก่ียวขอ้งในชมุชนที่มี
สถานการณก์ารตีตราเลอืกปฏิบตัิ/มี
เง่ือนไขการกีดกนัผูต้ิดเชือ้เอชไอวีไมใ่ห้
เขา้ถงึสวสัดิการหรอืบรกิารทางสงัคม 

2. จดั workshop เรื่องลดการตีตราใหผู้น้  า
ชมุชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

3. น าสถานการณท่ี์เป็นเง่ือนไขมาพดูคยุถงึ

 เอดสร์กัษาได ้

 เอดสป์อ้งกนัได ้

 ผูต้ิดเชือ้สามารถท างาน
ได ้

 อยู่รว่มกนัไมต่ิดเชือ้เอช
ไอว ี

 ผูต้ิดเชือ้มีอายยืุนยาวได ้

 ความรู ้ความเขา้ใจเรื่อง

1. ผูน้  าชมุชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง
มีความเขา้ใจเรื่องเอดส ์
เรื่องสิทธิมนษุยชนและ
การตีตราเลือกปฏิบตัิ 

2. มีการยกเลิกเง่ือนไขท่ีมี
การกีดกนัผูต้ดิเชือ้เอชไอวี 

3. มีการจดัท าแนวปฏิบตัิ
เรื่องเอดสใ์นชมุชน 

1. ผูน้  าชมุชนมีความรูค้วาม
เขา้ใจเรื่องเอดส ์กบัการตี
ตราและการเลือกปฏิบตัิ 
เพิ่มขึน้ ....% 

2. ชมุชนยกเลิกเง่ือนไขท่ีมี
การกีดกนัผูต้ดิเชือ้เอชไอวี
ออกจากบรกิารทางสงัคม
ตา่งๆ 



 
 

ขอ้ดี ขอ้เสีย และทางออกในการจดัการ 
4. สนบัสนนุใหช้มุชนน าเง่ือนไขเหลา่นัน้

ออกไปและมีแนวปฏิบตัิเรื่องเอดสท่ี์
เคารพสิทธิในชมุชน 

การตีตราเลือกปฏิบตัิ
และผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

 สิทธิมนษุยชนและความ
เท่าเทียมทางเพศ 

3. มีแนวปฏิบตัิเรื่องเอดสใ์น
ชมุชน 

 
เป้าหมายงานลดการตตีราเลอืกปฏบิัต ิ(Part 2) 
1. มีกลไกใหก้ารช่วยเหลอืกรณีการละเมิดสทิธิอั์นเน่ืองมาจากเอชไอวเีอดส ์
2. กลไกสามารถด าเนินงานใหก้ารช่วยเหลอืไดจ้ริง โดยการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 
3. การขยายการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเร่ืองการปกป้องคุ้มครองสทิธิ ์เพือ่พฒันางานดา้นการลดการตตีราและการเลอืกปฏบิัตทิีเ่กีย่วเน่ืองกับเอชไอว/ีเอดส ์

 
วัตถุประสงคเ์ฉพาะ กจิกรรม เนือ้หา ผลลัพธ ์ ตวัชีว้ัด 

เมนู 5 กลไกคุ้มครองสทิธิ ์
1. มีกลไกรบัเรื่องรอ้งเรยีน เพื่อ

ช่วยเหลือและแกปั้ญหาการถกู
ละเมิดสิทธ์ิอนัเน่ืองมาจากเอชไอวี/
เอดสใ์นระดบัอ าเภอ/จงัหวดั 

2. มีการแสวงหาขอ้เท็จจรงิในการให้
การช่วยเหลือ 

3. มีการบนัทกึและใชป้ระโยชนจ์าก
ขอ้มลู 

1. ส ารวจสถานการณก์ารละเมิดสิทธ์ิอนั
เน่ืองมาจากเอชไอวี/เอดสใ์นระดบั
จงัหวดั 

2. พฒันาความเขา้ใจของทีมรบัเรื่อง
รอ้งเรยีนระดบัจงัหวดั เรื่องสิทธ์ิและการ
แสวงหาขอ้เท็จจรงิ(Fact Finding) 

3. WS เรื่องการช่วยเหลือ/สง่ตอ่ กบั
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในระดบัจงัหวดั
เช่น การศกึษา สาธารณสขุ พฒันา
สงัคม ฯลฯ 

4. ประชมุท า Case Conference  
5. รบัเรื่องรอ้งเรยีน/การใหก้ารช่วยเหลือ 

1. หลกัการสิทธิมนษุยชน 
2. การละเมิดสิทธ์ิดา้น

เอดสค์ืออะไร 
3. การแสวงหาขอ้เท็จจรงิ 
4. ช่องทางการใหก้าร

ช่วยเหลือ/สง่ตอ่/แหลง่
บรกิาร 

 

1. เกิดกลไกคุม้ครองสิทธ์ิ 
2. กลไกสามารถท างานให้

การช่วยเหลือไดจ้รงิ 
3. มีระบบการบนัทกึและใช้

ประโยชนจ์ากขอ้มลู 
4. มีการประชมุวิเคราะห์

สถานการณอ์ย่าง
สม ่าเสมอ 

1. เกิดกลไกคุม้ครองสิทธ์ิ 
2. กลไกสามารถท างานให้

การช่วยเหลือได.้....% จาก
กรณีท่ีรอ้งเรยีนเขา้มา 

 

เป้าหมายงานลดการตตีราเลอืกปฏบิัต ิ(Part 3) 
1. กลุ่มผู้ตดิเชือ้และกลุ่มประชากรทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการรังเกยีจ กดีกัน เลอืกปฏบิัต ิรู้สกึมีคุณค่า และมีความเชือ่ม่ันในตนเอง 
2. กลุ่มผู้ตดิเชือ้และกลุ่มประชากรทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการรังเกยีจ กดีกัน เลอืกปฏบิัต ิ มีพฤตกิรรมการดแูลสุขภาพและการด าเนินชวีติเชงิ + 



3. การขยายการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเร่ือง การลดการตตีราภายใน เพือ่พฒันางานดา้นการลดการตตีราและการเลอืกปฏบิัตทิีเ่กีย่วเน่ืองกับเอชไอว/ีเอดส ์
วัตถุประสงคเ์ฉพาะ กจิกรรม เนือ้หา ผลลัพธ ์ ตวัชีว้ัด 

เมนู 6 Self – Stigma reduction การลด
การตตีราตนเอง  
1. คนท างาน/แกนน ามีความสามารถในการ

สื่อสารเรื่องการตีตราภายในได ้
2. สมาชิกในกลุม่ องคก์รมีความเขา้ใจ และ

เห็นคณุคา่ตนเองในการอยู่รว่มกบัเอชไอวี  
(การประเมินความเปลี่ยนแปลงก่อน-
หลงั) 

1. การอบรมท าความเขา้ใจเรื่อง 
Self-Stigma reduction 

2. การลงติดตาม หนนุชว่ยใหแ้กน
น าสามารถท ากิจกรรมไดห้รอื
ใหก้ารช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา 

3. การคยุกลุม่ย่อย/ประชมุราย
กลุม่กบัสมาชิก 

4. การท างานกบัภาคีที่เก่ียวขอ้ง 

1. ความรูค้วามเขา้ใจและ
ความหมายเรื่องการตี
ตราเลือกปฏิบตัิ 

2. ความรูค้วามเขา้ใจและ
ความหมายของการตี
ตราตนเอง 

1. แกนน าเขา้ใจเรื่องการ
ลดการตีตรา 

2. แกนน าสื่อสารเรื่องลด
การตีตราภายในได ้

 

1. แกนน าจ านวน....% มีความเขา้ใจ
และสามารถจดักระบวนการสรา้ง
ความเขา้ใจเรื่องการลดการตีตรา
ภายในได ้

2. สมาชิกตีตราตนเองนอ้ยลง คือมี
ความมั่นใจในการใชชี้วิต /มี
พฤติกรรมแสวงหาบรกิารสขุภาพ
มากขึน้.....% 

 


