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Key Summary

Consultation on Par ticipation of Civil Society in Ending AIDS

as par t of the process of the 2022 National Program Review

Topic: Recommendations on achieving the Ending AIDS goal in Thailand

Baseline Information

1. Participants from 13 Civil Society networks: 138 people in the internal discussion from October19-24.

2. The results were presented at the meeting on October 25, with nearly 70 participants from various

networks, representatives of the National Review Team, representatives from three public health

insurance funds, staff from the AIDS Division and the Department of Disease Control of the Ministry of

Public Health (MOPH), and representatives of international organizations.

3. The main meeting between the National Reviewer Team and Civil Society representatives on November 4

will be attended by approximately 25 representatives of Civil Society organizations (CSO).

------------------------------------------------------------

Key Concepts

1. Ending AIDS is linked to human rights issues. It is important to respect human dignity and refrain from

judging, stigmatizing, or stereotyping. In practice, this concept means that program implementation will

ensure that all people in need of services can access those services, regardless of race or nationality.

Access to services must be client-friendly and absent any avoidable barriers. The intended beneficiaries

of the service must have access to lifestyle-based prevention, and are able to live in society, with one’s

family and community, to pursue education and occupation without impediments, including access to

essential welfare.

2. A guiding principle in Thailand is to "Leave No One behind." However, there are still problems and gaps

in program operations for groups with low HIV prevalence, such as young women, married couples, etc.,

and this limits the collection of data to inform plans, measures, and budget allocation.
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----------------------------------------------------------------------------

Recommendations on achieving the Ending AIDS targets in Thailand

Par t 1 Providing health services with surveillance of HIV stigma and discr imination (S&D), and taking

cor rective action to reduce S&D in every step of the service process that covers HIV testing, prevention,

care, and treatment, by CSO and government providers

1. Helping health care providers to understand and deliver people-centered and humanized healthcare as part

of creating a discrimination-free health facility.

2. Developing national guidelines for services that honor human rights and provide remediation when there

are violations of rights, whether by a CSO (e.g., Community Health Workers, key population-led health

services) or by a government provider. There is a training curriculum and program to build capacity,

skills, and practices in conducting screening (outreach and clinic-based), counseling, and remediation

when there is an incident of rights violations or S&D. This action is linked with the Crisis Response

System (CRS), and the service is auditable, can be assessed for quality, and meets the standard and

qualifications for reimbursement under the National Health Security Office (NHSO).

3. Encouraging the involvement of the host community (in terms of policy, practices, budget) as the center

of focus. This includes improvement of a continuous healthcare and support system that is linked with

other relevant services in the sectors of education, workplace, justice, the family, and community with the

aim of boosting the quality of life of PLHIV and other vulnerable populations.

4. Improving and specifying measures to reduce S&D as an integral component of every step in the process

of implementing the RRTTPR strategy. The purpose is to illuminate achievements in the reduction of

S&D that are attributable to quality of treatment, and reflect progress toward the 95-95-95 targets, and

linked with the 10-10-10 targets for PLHIV and other Key Populations (KP) to reduce S&D to less than

10%.
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5. Conducting a systematic review to specify and expand various measures to efficiently reduce S&D, and to

upgrade implementation of the U=U strategy to reflect the intersectionality of S&D related to HIV, gender,

and population vulnerability. These principles are to inform guidelines, training curricula, and

communication tool kits designed to help reduce/eliminate S&D at the individual and system levels, in the

clinical care setting, the workplace, the classroom, and society at large.

6. Certifying and replicating healthcare services by CSO which respect and protect human rights as an

integral part of the national healthcare system. The types of CSO service models include the KP-led

health services (KPLHS) which are directly linked with government providers, social rehabilitation

centers, harm reduction centers, remote care systems, cross-border referral systems, and other models to

create a comprehensive and holistic service.

7. Improving and promoting a “whole-disease” approach to HIV and other contexts of human being in a

comprehensive way.

 The NHSO benefits package must include HIV self-testing (HIVST) and services which address

human rights/grievances/remediation in cases of S&D. This includes reducing self-stigma and

implementing reimbursement/disbursement measures to enable participating providers to accelerate

same-day ART initiation, viral load testing, and PrEP.

 NHSO must not only consider the affordability but also the test performance (sensitivity, specificity)

when selecting HIV ST kits to be included in its benefits package. As differences in HIV ST kit’s

performance will affect its use for the purposes of linking individuals to appropriate preventive

services (e.g., PrEP) to reduce the likelihood of HIV acquisition and maintain HIV-negative status, as

well as to rapid confirmatory testing and same-day ART service.

 It is imperative to build capacity of healthcare service providers to understand the complexities of

problems in the context of clients’ lives by taking into account differences of gender, age, race, sex

work, substance abuse, religion, etc.

 There must be linkages and planning for long-term healthcare for such conditions as debilitating non-

communicable disease, mental health disorders, hormone therapy for Transgender (TG) populations,

eldercare, etc.



4

 There needs to be attention paid to the implementation of National Health Assembly Resolution 14.2

for cross-border migrant workers who change residence in Thailand often as part of their work so that

they can maintain uninterrupted access to health insurance without onerous conditions

 There is a continuing need to improve interventions for the vulnerable groups in the general

population including youth and women

Par t 2 Advocacy for improvements to law and policy on human r ights, and mechanisms to promote and

protect AIDS r ights

1. Supporting the role of the Subcommittee on AIDS Rights Promotion and Protection as an important

policy mechanism, including having an adequate budget for operations, including regular meetings,

implementing related activities, and conducting advocacy and monitoring to ensure that budgeted plans

lead to effective action.

2. Working together to advocate for laws and policies that will have an effect on reducing S&D across

sectors (intersectional S&D), and legal and policy actions such as the following:

 Propose a draft Act on the Elimination of Discrimination Against Persons

 Support the creation of a revised Narcotics Act to decriminalize possession and/or use of drugs for

personal consumption

 Repeal the 1996 Prevention and Suppression of Prostitution Act

 Draft a Health Security Act for Cross-border Migrants, or amend Article 5 of the National Health

Security Act so that it includes all residents in Thailand (i.e., regardless of nationality)

 Lobby the Constitutional Court to include compulsory HIV testing and disclosure of HIV test results

without consent as violations of human rights (i.e., as part of the litigation process)

3. Upgrade the operations of the Crisis Response System (CRS) (e.g., receiving grievances, addressing

complaints by a multidisciplinary team, reporting system of grievances and response, etc.).

 Integrate CRS operations with HIV services in the healthcare setting, including implementation of

RRTTPR by KPLHS and TNP+, so that services are measurable, can be assessed for quality, and

meet the standard criteria for reimbursement by the NHSO (see details in Part 1, Item 2)

 Integrate CRS operations in the education and workplace settings
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 Determine the budget needed to support the community legal teams in various networks to enable

them to promote and implement the use of the CRS so that it is widely known and leads to effective

action to correct infringement of rights

Par t 3 In the area of collaboration, cooperation, decentralization, and suppor t for Civil Society groups

or networks to increase the cost-effectiveness and financial sustainability of implementation

1. Advocate for a policy to produce genuine cooperation of various ministries under the National AIDS

Committee (NAC) and with a set of shared indicators, monitoring, and evaluation to ensure that the policy

is practiced as intended. This includes increasing domestic budgets to cover the cost of HIV program

implementation, and reducing S&D in particular, from the executive level to the front lines.

2. Support integrated delivery of people-centered services that can be reimbursed by the NHSO. This

includes KPLHS as well as government services to create a united service system with a human heart.

The service package should be comprehensive, i.e., covering such areas as HIV, STI, hepatitis, TB, sexual

and reproductive health, cervical/oral cancer screening, safe termination of pregnancy, drug use Harm

Reduction services, rehabilitation therapy, therapeutic communities, receiving grievances related to

violations of human rights in health services and S&D, etc. For CSO services, there need to be guidelines

for attaining sustainable financial status, so there is both economy of scope and economy of scale.

3. Move toward the attainment of a health service system with a human heart. To achieve that, there must

be an integrated system of quality assurance of government and CSO services, promotion of the provision

of related CSO, support for the establishment and operation of Thailand Community Think Tank (TCTT)

and Community-led Monitoring (CLM).

4. Support the implementation of the action plan with the regulatory budget to reduce S&D across setting of

the education, the workplace, the justice, and emergency response. This includes further development of

cooperation with other partners/networks such as the National Human Rights Commission. For example,

implementing comprehensive sexuality education (CSE), human rights, and reduction of S&D in the

education system.
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5. Allocate budget/funds for working with marginalized populations with overlapping vulnerabilities (e.g., a

cross-border migrant who sells sex and/or uses drugs or is incarcerated) by increasing the proportion of

the domestic budget.

6. Promote a system of joint health fund management that supports all residents of Thailand.

7. Develop guidelines and practices that enable small, unregistered organizations to join the effort to

implement any part of the RRTTPR strategy as an integrated and linked process of the service system.

8. Coordinate work plans, articulate roles, and implement joint activities between Civil Society and the

government sector (especially the Department of Disease Control) to reduce S&D.

Par t 4 Building understanding in society, and public communication

1. Modification of the main message (content) of public communication to change the mindset of society to

increase respect for human beings by the following:

 Development of communication about U = U that recognizes all aspects, from prevention and

treatment to coexistence, such as "positive is good, negative is good, we can live together," sexual

health, and not stigmatizing oneself

2. Communication that does not create stereotypes or lump people into stigmatizing groups, for example:

 Emphasizing understanding, positive attitudes, and the acceptance of people in society of the healthy

diversity of different groups of people living together in harmony

 Communicating risk as a matter of behavior, not stereotypes

 Ensure that all population groups are able to accurately assess their own risk, have accurate, up-to-

date information about HIV prevention “alternatives,” and exercise self-determination in accessing

services

Par t 5 Suppor ting Civil Society groups and networks in effor ts to reduce HIV S&D at the individual,

family, and community levels, and advocating for changes or elimination of laws and policies which

exacerbate HIV S&D
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1. Supporting CSO to have a plan to reduce S&D in its constituency populations, advocate for relevant laws

and policies, help people in society learn about diversity, provide S&D reduction services, document

infringements and grievances, and reduce self-stigmatization.

2. Helping the community sector to understand and have the capacity to take action on its own to confront

violations of human rights/S&D, and support strong, resilient networks to eliminate S&D.

Par t 6 Conduct monitor ing and evaluation, and incorporating survey data on the situation from

var ious sources so that the information leads to tangible improvements

1. Promote understanding the global goal of reducing S&D, the 10 – 10 – 10 targets, their relevance to the

95 – 95 – 95 targets, and their relevance to tracking positive change in processes/measures. This

monitoring task is interwoven with all the components of the RRTTPR strategy, and all implementers

need to have a common understanding and apply these indicators of change in relation to their own

operations, practices, programs, and policies.

2. Increase investment in the development of information systems and the continued use of empirical

evidence of reduction of S&D, such as compiling a stigma index (SI) survey and implementing it. This

needs to be synthesized with information on prevention, care, and treatment as well as epidemiological

information of the MOPH, including data from the CRS system that provides a broader picture of the

situation of S&D across settings/sectors (e.g., government and CSO health facilities, education, the

workplace, and the justice setting) in order to create a clearer understanding and determination of

operational measures.

3. Monitor improvements in the quality of life of PLHIV and other vulnerable populations, and track

improvements in the legal and policy environment.

--------------------------------------------------------------------------------

Remaining challenges to achieving the Ending AIDS goal in Thailand

Continuity and full coverage of prevention, care, treatment, suppor t, and reduction of HIV S&D
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1. Community operations are not fully supported, both in terms of having the space or mechanism in the

community to present performance data. There is a lack of budget to support capacity development for

active participation in strategy formulation and expansion of quality assurance standards at the national

level.

2. There is a lack of clear links to reduction in S&D by health service providers/units in both government

and CSO, including KP groups, so that they are in line with the implementation of RRTTPR (continuity

of comprehensive prevention, care, treatment) and the promotion of PLHIV access to ART and effective

viral suppression (undetectable).

3. One of the challenges of all network groups is the implementation of comprehensive and continuous

prevention, care, treatment, and support (RRTTPR). There has to be an elevation of the issue of human

rights to the forefront so that implementers see that reduction of S&D is the foundation of conceptual

thinking, strategy, and action. For example:

 Some cross-border migrant workers do not have access to health insurance or social security due to

certain legal requirements, as well as language and communication barriers:

o Undocumented workers are required to receive only the antiretroviral regimens as prescribed by

the MOPH

o Workers enrolled in social security are still required to pay for HIV testing and ART

o Workers released from prisons and refugees in migrant camps do not receive ART

 The HIV service package is not yet comprehensive or tailored to the special sexual and reproductive

health needs of various populations

 It is unclear what services exist to empower and reduce self-stigma among different populations

4. There is a lack of legal support and clear and systematic policies in the provision of community services

and links with government services, resulting in the following:

 Restricted access to and provision of prevention (e.g., mobile VCT, PrEP, distribution of clean

needles and syringes, etc.)

 Some localities have prosecuted KPLHS for providing PrEP

5. Service providers in some locations are not client-friendly or do not provide viable options for vulnerable

clients, for example:
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 Health service forms and practices still assign clients to a binary gender classification based on sex at

birth; that practice can deter members of the TG population from seeking services from those

providers, and promotes fear of negative judgmental attitudes toward TG clients

 The service remains non-sensitive and discriminating based on sex (i.e., gender and human rights of

women), and age (youth and elderly)

 Health services are organized by different units, and that can create confusion for clients with

overlapping identities or complex health problems (e.g., sex and drugs), requiring visiting multiple

units and providers

 There are still concerns about the protection of personal data or disclosure of personal information

leading to S&D

 PrEP services are not yet covered by health insurance, and the cost of HIV ST is high

6. There continue to be complaints about discrimination across sectors (intersectional S&D) such as

compulsory blood testing of applicants for admission to educational institutions/workplace, novices

seeking Buddhist ordination, persons seeking welfare in the community, etc. There are cases of a PLHIV

having their HIV+ status being shared without their consent.

Collaboration, coordination, and decentralization to increase cost-effectiveness of implementation

1. Integration of cooperation between ministries under the NAC is still largely ineffective, and that reflects

the relatively low priority some ministries give to Ending AIDS by 2030. For example, some ministries

have not allocated a budget for HIV/AIDS activities, and continue to rely on foreign donors or the MOPH.

2. Government officials and CSO staff have different understandings and interests related to HIV/AIDS, and

this can thwart effective collaboration. For example, this lack of unity is impeding structural solutions to

S&D, the amendment of related laws, regulations, and procedures, etc. There is a still a lack of serious

dedication to the Ending AIDS goal by various agencies, such as the Ministry of Labor, the Ministry of

Education, the Ministry of Social Development and Human Security, the Ministry of Interior, and the

Ministry of Defense.

3. The coordination between the government and CSO is still not as effective as it should be. As a result, the

agencies in both sectors complete their work according to their own objectives, and that reduces the

potential for synergy of shared outcomes.
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4. Senior managers and policy makers of government agencies still lack adequate understanding of S&D

related to HIV and gender. This means that regulations and other power mechanisms are prone to

insensitivity to groups that are vulnerable to S&D, and further impedes effective cooperation between

government and CSO.

5. The medical and public health professions are still not fully accepting of CSO in providing HIV services.

6. During the decentralization process in transferring authority for health services to the Tambon (Sub

district) Health Promotion Hospitals and the local administrative organizations, there may be gaps in the

provision of HIV services, especially for some populations, resulting in unequal access to needed health

services.

Planning and communication with society

1. There is still too little effort being made to improve the image about HIV (e.g., as a manageable chronic

condition, like diabetes or hypertension) and building correct knowledge and understanding about HIV

and PLHIV in society at large.

2. There is a lack of clear operational strategies for working with worksites and educational institutions

where HIV S&D still occurs, such as the compulsory testing for HIV among applicants for certain jobs

and admission to certain schools.

3. There is a lack of clear plans/programs to support healthcare providers to reduce policies and practices

which contribute to self-stigma among the vulnerable populations.

4. The receipt and response to grievances and complaints about rights violations has not yet been integrated

into the routine service structure of both the government and CSO operations.

Sustaining financial suppor t and budgets

1. The domestic budget for HIV is not sufficient for the country to attain the Ending AIDS by 2030 goal

 There is no budget to support RRTTPR for the cross-border migrant population

 There is no/low budget to support prevention and resolution of problems in the younger generation

(both in and outside the school system), or for women, a vulnerable group that is not a KP per se

2. The budget for combatting S&D is less compared to other components of the HIV/AIDS budget. Most of

funding for reducing S&D comes from foreign donors. The MOPH budget for this area is set at a
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relatively low level. Even though there has been devolution of authority and budget to the local level, the

priority for funding HIV prevention (including S&D reduction) is a relatively low priority, if included in

the budget at all.

3. The country does not have policies, regulations, or rules to support government budgeting for the

community setting.

4. Many of the smaller NGOs and CSO still do not have access to domestic budget support (e.g., for

capacity development/certifying potential/registration/receiving budget).

Use of the database system for tangible applications

1. Action to address the AIDS challenge is not fully informed by the existing survey data and surveillance of

the S&D situation around the country. There needs to be more evidence-based decision making and

performance appraisal that include indicators and targets for S&D reduction.

2. There is a lack of exploration and systematic linking of information on sexual violence, S&D, and HIV

prevention. As a result, there is no clear policy or action to address the issue of sexual violence.

----------------------------------------------------------------------------------------



1

ข ้อสรุปสาํคัญ

การปรึกษาหาร ือเร ื่องการมสี่วนร ่วมของภาคประชาสังคมในการยุตปัิญหาเอดส ์

ในกระบวนการของ National Program Review ปี พ.ศ. 2565

เร ื่อง ข ้อเสนอแนะตอ่การบรรลุเป้าหมายการยุตปัิญหาเอดสใ์นประเทศไทย

ข ้อมูลพ ืน้ฐาน

1. ผูเ้ขา้รว่มจาก 13 เครอืขา่ย จาํนวน 138 คน ในกระบวนการหารอืภายในของเครอืขา่ยตา่งๆ ระหวา่งวนัท่ี 19 – 24

ตลุาคม

2. การนาํเสนอผลในการประชมุวนัท่ี 25 ตลุาคม มีผูเ้ขา้รว่มเกือบ 70 คน จากเครอืขา่ยตา่งๆ ผูแ้ทนทีม National

reviewer ผูแ้ทนกองทนุสขุภาพ 3 กองทนุ เจา้หนา้ท่ีจากกองโรคเอดสแ์ละกรมควบคมุโรค และผูส้นบัสนนุจาก

องคก์รระหวา่งประเทศ

3. การประชมุหลกัระหวา่งทีม National reviewer กบัผูแ้ทนภาคประชาสงัคมในวนัที่ 4 พฤศจิกายน จะมีผูแ้ทนภาค

ประชาสงัคมเขา้รว่มราว 25 คน

------------------------------------------------------------

แนวคดิหลัก

1. การยตุิปัญหาเอดสเ์ช่ือมโยงกบัเรือ่งของสิทธิมนษุยชน คือการเคารพศักดิศ์ร ีความเป็นมนุษย ์ ไม่ตดัสิน ตตีรา

เหมารวม ถา้เราใชห้ลกัการนีใ้นการสรา้งความเขา้ใจและการดาํเนินงาน ก็จะเห็นวา่เราตอ้งทาํใหค้นทกุคน ทกุเชือ้

ชาติสญัชาติท่ีอยูบ่นผืนแผน่ดินไทย เขา้ถงึการตรวจโดยไมต่อ้งกลวักงัวลอะไร เขา้ถงึการรกัษาโดยไมมี่อปุสรรคใดใด

เขา้ถงึการปอ้งกนัท่ีสอดคลอ้งตามวิถีชีวิต และสามารถใชชี้วิตอยูใ่นสงัคมไดโ้ดยไมถ่กูกีดกนัทัง้ในการเรยีน การ

ทาํงาน การอยูร่ว่มในครอบครวัและในชมุชน รวมถงึการเขา้ถึงสวสัดิการตา่งๆ

2. การทบทวนหลกัการ “ไม่ท ิง้ใครไว้ข ้างหลัง” ซึง่ยงัมีปัญหา/ชอ่งวา่งในการดาํเนินงานในกลุม่ท่ีมีอตัราการติดเชือ้ไม่

สงู เช่น กลุม่เยาวชนหญิง, คูส่มรส/คูท่ั่วไป ทาํใหข้าดการเก็บขอ้มลู ทาํแผน/มาตรการ และการจดัสรรงบประมาณ

----------------------------------------------------------------------------

ข ้อเสนอแนะตอ่การบรรลุเป้าหมายการยุตปัิญหาเอดสใ์นประเทศไทย

ส่วนท ี่ 1 การจดับร ิการสุขภาพทีม่กีารเฝ้าระวังการตตีราและเลือกปฏบิตั ิ (S&D) และลงมอืแก้ไขเพ ือ่ลดการตตีรา

และยุตกิารเลือกปฏบิตั ิ ในท ุกข ัน้ตอนของบร ิการท ีต่อ่เนื่องครอบคลุมตลอดท ัง้การตรวจ ป้องกัน ดแูล และรักษา

เอชไอวี ในหน่วยบริการภาคประชาสังคมและภาคร ัฐ
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1. การสง่เสรมิบคุลากรผูใ้หบ้รกิารสขุภาพใหมี้ความเขา้ใจการจดับรกิารโดยมีคนเป็นศนูยก์ลาง (people-centered) และ

ใหบ้รกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนษุย์ (humanized healthcare) เพ่ือใหเ้กิดสถานบรกิารสขุภาพท่ีปราศจากการเลอืก

ปฏิบตัิ (discrimination-free health facility)

2. การพฒันาแนวทางของประเทศใหมี้บรกิารดา้นสิทธิมนษุยชนและการใหก้ารชว่ยเหลอืเม่ือถกูละเมิดสิทธิอยูใ่นหนว่ย

บรกิารทัง้ของภาคประชาสงัคม (Community Health Workers หรอื CHW ในบรกิาร key population-led health

services หรอื KPLHS) และภาครฐั และมีหลกัสตูรพฒันาศกัยภาพ เพ่ือใหเ้กิดทกัษะและแนวปฏิบติั ในการจดับรกิารคดั

กรองทัง้เชิงรุกและเชิงรบั การใหค้าํปรกึษา และใหก้ารช่วยเหลือการถกูละเมิดสิทธิ/ถกูตีตรา/ถกูเลือกปฏิบตัิ โดยเช่ือมเป็น

สว่นหนึง่ของระบบ Crisis Response System (CRS) ท่ีสามารถวดัได้ ถกูประเมินคณุภาพได้ และเบิกจา่ยไดใ้นชดุสิทธิ

ประโยชนข์องสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ (สปสช.)

3. สนบัสนนุการดาํเนินงานของภาคชมุชน (ทัง้นโยบาย แนวปฏิบติั และงบประมาณ) ใหเ้ป็นแกนกลางในการพฒันาระบบ

การดแูลสนบัสนนุตอ่เน่ืองจากบรกิารสขุภาพ ท่ีเช่ือมโยงไปสูภ่าคสว่นอ่ืนๆ ดา้นการศกึษา การทาํงาน การยตุิธรรม

ครอบครวัและชมุชน เพ่ือมุง่เนน้การปรบัปรุงคณุภาพชีวิตของผูอ้ยูร่ว่มกบัเอชไอวีและประชากรเปราะบาง

4. การพฒันาและกาํหนดใหมี้มาตรการลด S&D เป็นสว่นสาํคญัท่ีขาดไมไ่ดใ้นทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดับรกิารรูปแบบ

RRTTPR เพ่ือใหเ้ห็นผลการดาํเนินงานลด S&D ท่ีเช่ือมโยงเขา้กบัคณุภาพการรกัษาไดจ้รงิตามเปา้หมาย 95-95-95 และ

เช่ือมโยงกบัเปา้หมาย 10-10-10 ท่ีกาํหนดให้ มีผูอ้ยูร่ว่มกบัเอชไอวีเชือ้และกลุม่ประชากรหลกั <10% ท่ีมีประสบการณ์

ถกูตีตราและเลือกปฏิบตัิ

5. การทบทวนเชิงระบบเพ่ือระบแุละขยายผลมาตรการในการลด S&D ตา่งๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ และยกระดบัการดาํเนินการ

เรือ่ง U=U มาใชส้ะทอ้นภาพของการตีตราและการเลอืกปฏิบติัขา้มหลายภาคสว่น (intersectional S&D) เก่ียวกบัเอช

ไอวี เพศสภาพ และความเปราะบางของกลุม่ประชากร ซึง่จะนาํไปสูก่ารพฒันาแนวทาง หลกัสตูรการอบรม และชดุ

เครือ่งมือสื่อสาร ท่ีจะชว่ยจดัการ S&D ทัง้ระดบับคุคลและเชิงระบบ ทัง้ในสถานพยาบาล สถานประกอบการ สถานศกึษา

และสงัคมโดยรวม

6. การรบัรองและขยายบรกิารสขุภาพของภาคประชาสงัคมท่ีเคารพและคุม้ครองสทิธิมนษุยชนใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของระบบ

สาธารณสขุของประเทศ เช่น KPLHS ท่ีจดับรกิารเช่ือมกบัภาครฐั การรบัรองศนูยฟ้ื์นฟสูภาพทางสงัคมของภาคประชาชน

บรกิารลดอนัตรายจากการใชส้ารเสพติด (Harm Reduction) การจดับรกิารทางไกลเรือ่งสขุภาพ ระบบสง่ตอ่กบัประเทศ

เพ่ือนบา้นใหค้รอบคลมุทกุพืน้ท่ี เป็นตน้

7. การพฒันาและสง่เสรมิการจดับรกิารดา้นเอชไอวี ท่ีคาํนงึถึงทัง้ตวัโรค และบรบิทอ่ืนๆของคนอยา่งครบรอบดา้น

 ชดุสิทธิประโยชนข์องสปสช. ตอ้งรวม HIV self-testing (HIV ST) และบรกิารดา้นสิทธิมนษุยชน/การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน

และใหก้ารช่วยเหลือ/S&D รวมถงึการลดการตีตราตนเอง และใชม้าตรการเบิกจา่ยท่ีสง่เสรมิใหห้นว่ยบรกิารเรง่เพ่ิม

จาํนวนบรกิาร same-day ART initiation, viral load testing และ PrEP อยา่งกา้วกระโดด
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 การนาํ HIV ST เขา้สูช่ดุสทิธิประโยชนข์องสปสช. ตอ้งไมพิ่จารณาเพียงราคาท่ีเขา้ถงึได้ เทา่นัน้ แตต่อ้งคาํนงึถงึ

คณุสมบติั (ความไว ความจาํเพาะ) ของชดุตรวจท่ีสามารถใชเ้ช่ือมโยงเขา้สูบ่รกิารปอ้งกนั เช่น PrEP เพ่ือลดโอกาส

ติดเชือ้และใหค้งผลเลือดเป็นลบ และการเช่ือมโยงเขา้สูบ่รกิารรกัษาท่ีรวดเรว็ (same-day ART)

 การพฒันาศกัยภาพผูใ้หบ้รกิารในการจดับรกิารสขุภาพท่ีเขา้ใจความทบัซอ้นของปัญหาบรบิทชีวิตคน โดยคาํนงึถงึ

ความแตกตา่งทางเพศ อายุ เชือ้ชาติ การทาํงานบรกิารทางเพศ การใชส้ารเสพติด ศาสนาและความเช่ือ

 การเช่ือมโยงและวางแผนบรกิารสขุภาพระยะยาว เช่น NCD บรกิารสขุภาพจิต การใหบ้รกิารฮอรโ์มนเพ่ือการขา้ม

เพศ การดแูลผูร้บับรกิารทกุกลุม่ท่ีเขา้สูว่ยัสงูอายุ เป็นตน้

 การปฏิบตัิตามมติสมชัชาสขุภาพแหง่ชาติ มติ 14.2 สาํหรบัแรงงานขา้มชาติซึง่มีการเคลื่อนยา้ยแรงงานตอ่เน่ือง

เพ่ือใหเ้ขา้ถงึประกนัสขุภาพและไดร้บับรกิารแบบไม่มีเง่ือนไข

 การพฒันามาตรการทาํงานในกลุม่ประชากรทั่วไป ครอบคลมุทัง้กลุม่เยาวชน และผูห้ญิง

ส่วนท ี่ 2 การผลักดนักฎหมาย นโยบายดา้นสิทธ ิมนุษยชนและการสนับสนุนกลไกการส่งเสร ิมและคุ้มครองสิทธ ิ

ดา้นเอดส ์

1. การสนบัสนนุบทบาทของคณะอนกุรรมการสง่เสรมิและคุม้ครองสิทธิดา้นเอดสใ์หเ้ป็นกลไกสาํคญัในเชิงนโยบาย รวมทัง้

การมีงบประมาณท่ีเพียงพอในการดาํเนินการ ทัง้การจดัการประชมุอย่างตอ่เน่ือง การจดักิจกรรมเพ่ือขบัเคล่ือนและ

ติดตามกาํกบัแผนท่ีมีงบประมาณกาํกบัใหเ้ป็นจรงิ

2. การรว่มกนัผลกัดนักฎหมายและนโยบาย ท่ีจะมีผลตอ่การลดการตีตราและการเลอืกปฏิบติัขา้มภาคสว่นตา่งๆ

(intersectional S&D) และการดาํเนินการทางกฎหมายและนโยบาย อาทิ

 เสนอรา่ง พ.ร.บ.การขจดัการเลือกปฏิบตัิตอ่บคุคล

 การสนบัสนนุใหเ้กิดรา่งพรบ.ยาเสพติดภาคประชาชน พ.ศ.... เพ่ือลดทอนความผิดทางอาญาสาํหรบัผูเ้สพ/

ครอบครองเพ่ือเสพ

 ยกเลิกพ.ร.บ.ปอ้งกนัและปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2539

 รา่ง พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพสาํหรบัประชากรขา้มชาติ หรอืการแกไ้ขพ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพในมาตรา 5 ให้

ครอบคลมุบคุคลทกุคนบนผืนแผ่นดินไทย

 การนาํเรือ่งการบงัคบัตรวจเลือดเพ่ือเขา้ทาํงานและเปิดเผยผลเลอืดโดยไมไ่ดร้บัความยินยอม เขา้สูก่ระบวนการ

ฟอ้งรอ้งตอ่ศาลรฐัธรรมนญู วา่เป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน

3. การยกระดบัการดาํเนินงานของกลไกคุม้ครองสิทธิ (CRS) ทัง้ระบบ (ทีมรบัเรือ่งและแกไ้ขปัญหา คณะทาํงานสหวิชาชีพ

ระบบการรอ้งเรยีนและรายงานผล)

 การยกระดบัการดาํเนินงานใหผ้สานเขา้ไปเป็นสว่นหนึง่ของบรกิารดา้นเอชไอวีในภาคสว่นสถานบรกิารสขุภาพ

รวมถงึในการจดับรกิาร RRTTPR ของกลุม่ประชากรหลกั (KPLHS) และเครอืขา่ยผูติ้ดเชือ้ฯ ท่ีสามารถวดัได้ ถกู



4

ประเมินคณุภาพได้ และเบิกจา่ยไดใ้นชดุสิทธิประโยชนข์องสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ (สปสช.)

(รายละเอียด ตามสว่นท่ี 1 ขอ้ 2)

 การผนวกผสานเขา้กบัการดาํเนินงานในภาคสว่นสถานศกึษา และ สถานท่ีทาํงาน

 การกาํหนดใหมี้งบประมาณสนบัสนนุทีมนิติกรชมุชนจากเครอืข่ายชมุชนขา่ยตา่งๆ เพ่ือสง่เสรมิและปฏิบตัิการใช้

ระบบ CRS ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กักวา้งขวางและลงมือดาํเนินการแกไ้ขการละเมิดสิทธิไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ

ส่วนท ี่ 3 ดา้นความร่วมมอื การประสานงาน การกระจายอาํนาจ และการสนับสนุนกลุ่มและเคร ือข ่ายภาคประชา

สังคมเพ ือ่เพ ิม่ประสิทธิภาพในการดาํเน ินงาน และความยั่งยนืดา้นการเงนิ

1. การผลกัดนัการดาํเนินการทางนโยบายความรว่มมือของกระทรวงตา่งๆ ภายใตค้ณะกรรมการเอดสแ์หง่ชาติอยา่งจรงิจงั

โดยมีตวัชีว้ดัรว่ม มีการติดตามประเมินผล และการดาํเนินงานไปตามแผนงาน เช่น การผลกัดนัความรว่มมือใหก้ระทรวง

ตา่งๆ เพ่ิมงบประมาณภายในประเทศเพ่ือดาํเนินการดา้นเอดส์ การลดการตีตราและการเลือกปฏิบตัิตัง้แตร่ะดบัผูบ้รหิาร

ไปจนถงึผูป้ฏิบติังาน

2. การสนบัสนนุใหมี้การจดับรกิารแบบผสมผสาน (integrated service delivery) ท่ีเบิกจา่ยไดจ้ากสปสช. และยดึคนเป็น

ศนูยก์ลาง ทัง้การดาํเนินงาน KPLHS และบรกิารของภาครฐั เพ่ือใหเ้กิดระบบบรกิารท่ีมีหวัใจความเป็นมนษุย์ จะสง่ผล

ตอ่บรกิารท่ีรอบดา้น (HIV, STIs, Hepatitis, TB, sexual and reproductive health, การคดักรองมะเรง็ปากมดลกู/มะเรง็

ปากทวารหนกั, การยตุิการตัง้ครรภท่ี์ปลอดภยั, บรกิาร Harm Reduction และการบาํบดัฟ้ืนฟผููใ้ชย้าเสพติดโดยชมุชน

และการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและใหก้ารชว่ยเหลือดา้นสิทธิมนษุยชน/S&D) และนาํไปสูแ่นวทางการบรหิารการเงิน ทัง้แบบ

economy of scope และ economy of scale อยา่งยั่งยืน

3. เพ่ือมุง่ไปสูทิ่ศทางการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพท่ีมีหวัใจความเป็นมนษุย์ ตอ้งมีการบรูณาการระบบการรบัรองคณุภาพ

ของหนว่ยบรกิารภาครฐัและภาคประชาสงัคม การสง่เสรมิการจดับรกิารภาคประชาสงัคม การสนบัสนนุการจดัตัง้และ

การดาํเนินงานของ Thailand Community Think Tank (TCTT) และ Community-led Monitoring (CLM)

4. การสนบัสนนุการดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัิการท่ีมีงบประมาณกาํกบัฯ เพ่ือลด S&D ในภาคสว่นตา่งๆ ทัง้สถานศกึษา

สถานท่ีทาํงาน ภาคสว่นการยตุิธรรม และการดาํเนินงานในภาวะฉกุเฉินฯ และการพฒันาความรว่มมือกบัภาคี/เครอืขา่ย

อ่ืนเพ่ิมเติม อาทิ คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ

 การดาํเนินการจดักระบวนการเรยีนการสอนเรือ่งเพศวิถีศกึษาท่ีรอบดา้น (Comprehensive Sexuality Education /

CSE) สิทธิมนษุยชน และการลดการตีตราและการเลือกปฏิบตัิในระบบการศกึษา

5. การจดัสรรงบประมาณ/กองทนุสาํหรบัการทาํงานในกลุม่ประชากรเปราะบาง และท่ีมีความเปราะบางทบัซอ้น เช่น เป็น

แรงงานขา้มชาติท่ีขายบรกิารทางเพศ และ/หรอื ใชส้ารเสพติด หรอืเป็นผูต้อ้งถกูคมุขงั โดยเพ่ิมสดัสว่นงบประมาณ

ภายในประเทศใหม้ากขึน้

6. มีการบรหิารกองทนุสขุภาพรว่มท่ีรองรบัคนทกุคนบนผืนแผ่นดินไทย
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7. การพฒันาแนวทางและแนวปฏิบติัท่ีเอือ้ใหอ้งคก์รขนาดเลก็ท่ีไมส่ามารถขึน้ทะเบียน และทาํงานไดใ้นบางสว่นของ

กระบวนการ RRTTPR สามารถเขา้รว่มและเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการทาํงานท่ีเช่ือมโยงกนัได้

8. การประสานแผนการทาํงาน การแบง่บทบาท และพฒันากิจกรรมรว่มกนัระหวา่งภาคประชาสงัคมกบัภาครฐัโดยเฉพาะ

กรมควบคมุโรค ในการจดัหางบประมาณ และการดาํเนินงานเพ่ือลดการตีตราและเลือกปฏิบตัิ

ส่วนท ี่ 4 การทาํความเข ้าใจกับคนในสังคมและการสื่อสารสาธารณะ

1. การปรบัเปล่ียนเนือ้สาสน์หลกั (content) ของการส่ือสารสาธารณะเพ่ือมุง่ปรบัเปล่ียนชดุความคิด (mindset) เรือ่งการ

เคารพความเป็นมนษุย์ โดย

 การพฒันาการส่ือสารเรือ่ง U = U ท่ีเห็นความรอบดา้นตัง้แตก่ารปอ้งกนั รกัษา จนถึงการอยูร่ว่มกนั อาทิ “บวกก็ดี

ลบก็ดี เราอยูร่ว่มกนัได”้ เรือ่งสขุภาวะทางเพศ เรือ่งการไม่ตีตราตนเอง

2. การสื่อสารท่ีไม่ทาํใหเ้กิดภาพเหมารวม ตีตราประชากรเป็นกลุม่ๆ

 เนน้สรา้งความเขา้ใจ ทศันคติเชิงบวก และการยอมรบัของคนในสงัคมตอ่ความหลากหลายของประชากรกลุม่ตา่งๆ

 การสื่อสารเรือ่งความความเส่ียงวา่เป็นเรือ่งของพฤติกรรมไมไ่ดเ้หมารวมกลุม่คน

 ใหท้กุกลุม่ประชากรเกิดความเขา้ใจในการประเมินความเส่ียง พฤติกรรมเสี่ยง มีขอ้มลูท่ีถกูตอ้งทนัสมยัเก่ียวกบั

“ทางเลือก” ในการปอ้งกนัเอชไอวี และมีศกัยภาพในการตดัสนิใจดว้ยตนเองในการเขา้ถงึและรบับรกิาร

ส่วนท ี่ 5 การสนับสนุนกลุ่มและเคร ือข ่ายภาคประชาสังคมในการดาํเน ินงานลด S&D ในบุคคล ครอบครัว ชุมชน

และการผลักดนักฎหมายนโยบายท ีเ่ป็นอุปสรรคและทาํใหเ้กดิ S&D

1. การสนบัสนนุใหภ้าคประชาสงัคมมีแผนลด S&D ในกลุม่ประชากรของตนเอง ทัง้การผลกัดนักฎหมายนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง

การทาํใหค้นในสงัคมเรยีนรูค้วามแตกตา่งหลากหลาย มีบรกิารดา้น S&Dและการละเมิดสิทธิเชน่การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน

การใหก้ารชว่ยเหลอื และการดาํเนินงานเพ่ือลดการตีตราตนเอง อ่ืนๆ (ตามขอ้ 1.3)

2. การสนบัสนนุใหภ้าคชมุชนมีความเขา้ใจและมีศกัยภาพในการดาํเนินงานเพ่ือขบัเคล่ือนประเด็นที่เป็นการละเมิดสทิธิ

มนษุยชน/S&D สนบัสนนุการรวมกนัเป็นเครอืขา่ยประชาชนเพ่ือขจดัการเลือกปฏิบตัิท่ีมีความเขม้แข็ง มีพลงัทางสงัคม

และไดร้บัการยอมรบั

ส่วนท ี่ 6 การตดิตามวัดผลและการนาํข ้อมูลการสาํรวจตดิตามสถานการณจ์ากแหล่งข ้อมูลตา่งๆ มาใช้ใหเ้กดิ

ประโยชน ์

1. การสรา้งความเขา้ใจเรือ่งเปา้หมายระดบัสากลเรือ่งการลดการตีตราและการเลอืกปฏิบติั 10 – 10 – 10 และความ

เช่ือมโยงกบัเปา้หมาย 95 – 95 – 95 และความเก่ียวขอ้งกบัการติดตามความเปล่ียนแปลงในกระบวนการ/มาตรการ

จดับรกิาร RRTTPR เพ่ือใหผู้ป้ฏิบติัการ/ดาํเนินงานในพืน้ท่ี/หนว่ยบรกิาร/ภาคสว่น มีความเขา้ใจและใชใ้นการกาํหนด

ตวัชีว้ดัความเปล่ียนแปลงท่ีสมัพนัธก์บัการดาํเนินงานของตนเอง แนวปฏิบติั แผนงานและนโยบายท่ีประกาศใช้
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2. การเพ่ิมการลงทนุในการพฒันาระบบขอ้มลูและการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษเ์รือ่งการลดการตีตราและการเลือกปฏิบตัิ

อยา่งตอ่เน่ือง เช่น การจดัทาํการสาํรวจดชันีการตีตรา (SI) และนาํมาใชป้ระมวล สงัเคราะหร์ว่มกบัขอ้มลูดา้นการปอ้งกนั

รกัษา ขอ้มลูดา้นระบาดวิทยาของกระทรวงสาธารณสขุ รวมทัง้ขอ้มลูจากระบบ CRS ท่ีใหภ้าพปัญหาการตีตราและการ

เลือกปฏิบติัขา้มภาคสว่น (สถานพยาบาลทัง้ภาครฐัและภาคประชาสงัคม สถานศกึษา สถานท่ีทาํงาน ภาคยตุิธรรม) เพ่ือ

สรา้งความเขา้ใจและกาํหนดมาตรการการดาํเนินงานท่ีชดัเจนมากขึน้

3. มีการวดัความเปล่ียนแปลงในแง่ของคณุภาพชีวิตของผูอ้ยูร่ว่มกบัเอชไอวีและกลุม่ประชากร หรอืการเปล่ียนแปลงทาง

กฎหมายนโยบายเพ่ิมเติมเขา้มาดว้ย

--------------------------------------------------------------------------------

ความทา้ทายตอ่การบรรลุเป้าหมายการยุตปัิญหาเอดสใ์นประเทศไทย

ดา้นความตอ่เนื่องครอบคลุมในการทาํงานป้องกัน ดแูล รักษา สนับสนุน การลดการตตีราและยุตกิารเลือกปฏบิตั ิ

1. การดาํเนินงานของภาคชมุชนยงัไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุเตม็ท่ี ทัง้ในเรือ่งการมีพืน้ท่ีหรอืกลไกในชมุชนนาํเสนอขอ้มลูผลการ

ดาํเนินงาน การขาดงบประมาณสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพ การมีบทบาทรว่มในการกาํหนดยทุธศาสตร์ และการขยาย

ผล การรบัรองคณุภาพมาตรฐานใหก้วา้งขวางขึน้ในระดบัประเทศ

2. การดาํเนินงานในสถาน/หนว่ยบรกิารสขุภาพทัง้ภาครฐัและภาคประชาสงัคม รวมถงึกลุม่ประชากรหลกักลุม่ตา่งๆ และ

ตามกระบวนการดาํเนินงาน RRTTPR (ความตอ่เน่ืองและความครอบคลมุในการจดับรกิารปอ้งกนั ดแูล รกัษาและ

สนบัสนนุ) และการสง่เสรมิใหผู้มี้เอชไอวีเขา้ถึงการรกัษาและกดไวรสัจนอยูใ่นสภาพตรวจวดัไมเ่จอ (Undetectable) ยงั

ไมมี่ความเช่ือมโยงท่ีชดัเจนกนัในเรือ่งการลดการตีตราและการเลือกปฏิบตัิตามเปา้หมายการยตุิปัญหาเอดส์ (3 ต.)

3. หนึง่ในความทา้ทายของทกุกลุม่เครอืขา่ยคือการดาํเนินงานเพ่ือใหเ้กิดความตอ่เน่ืองครอบคลมุในการทาํงานปอ้งกนั ดแูล

รกัษา และสนบัสนนุ (RRTTPR) ตอ้งยกระดบัเรือ่งสทิธิมนษุยชน และการลดการตีตราและการเลือกปฏิบตัิ แสดงใหเ้ห็น

วา่ประเด็น S&D เช่ือมโยงอยูท่ัง้ในฐานคิด ยทุธศาสตร์ และปฏิบตัิการ

 แรงงานขา้มชาติสว่นหนึง่เขา้ไม่ถงึและไมไ่ดร้บับรกิารสขุภาพทัง้บตัรประกนัสขุภาพและประกนัสงัคมเพราะ

ขอ้กาํหนดบางประการ รวมทัง้อปุสรรคเรือ่งภาษาและการส่ือสาร

o แรงงานท่ีไมมี่เอกสารถกูกาํหนดใหร้บัเฉพาะสตูรยาตา้นไวรสัท่ีกระทรวงกาํหนด

o แรงงานท่ีทาํประกนัสงัคมยงัตอ้งจา่ยคา่บรกิารตรวจ HIV และรกัษาดว้ย ARV

o แรงงานท่ีพน้จากเรอืนจาํและผูล้ีภ้ยัท่ีอยูใ่นคา่ยอพยพยงัไม่ไดร้บับรกิาร ARV

 การจดัชดุบรกิาร HIV ยงัไม่รอบดา้น และสมัพนัธก์บับรกิารดา้นสขุภาพทางเพศและอนามยัเจรญิพนัธุข์องประชากร

กลุม่ตา่งๆ

 ยงัไม่มีความชดัเจนในเรือ่งบรกิารเพ่ือเสรมิพลงัและการลดการตีตราตนเองในประชากรกลุม่ตา่งๆ

4. ขาดการสนบัสนนุทางกฎหมายและนโยบายท่ีเป็นระบบและชดัเจนในการจดับรกิารของภาคชมุชนและความเช่ือมโยงกบั

บรกิารภาครฐั สง่ผลให้
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 มีขอ้จาํกดัในการเขา้ถงึและใหบ้รกิารปอ้งกนัแก่กลุม่ประชากร (บรกิาร Mobile VCT, PrEP, เข็มและอปุกรณส์ะอาด)

 บางพืน้ท่ีมีการดาํเนินคดีการใหบ้รกิาร PrEP ของ KPLHS

5. การทาํงานและระบบการจดับรกิารยงัไมเ่ป็นมิตรและเป็นทางเลือกใหก้บัผูร้บับรกิารท่ีเปราะบาง

 ยงัวางอยูบ่นฐานของเพศ 2 เพศตามเพศกาํเนิด สง่ผลตอ่การเขา้ไมถ่งึ ไมไ่ปและไม่ไดร้บับรกิารของคนขา้มเพศ

รวมถงึการมีทศันคติตดัสินเชิงลบตอ่คนขา้มเพศ

 บรกิารยงัคงไมใ่หค้วามละเอียดออ่นและเลือกปฏิบตัิเรือ่งเพศ (เพศภาวะและสทิธิมนษุยชนของกลุม่ผูห้ญิง) และอายุ

(เยาวชนและผูส้งูอาย)ุ

 บรกิารท่ีจดัแยกตามแผนก ทาํใหผู้ร้บับรกิารท่ีมีอตัลกัษณท์บัซอ้น หรอืมีปัญหาสขุภาพทบัซอ้น (เช่นเรือ่งเพศและยา

เสพติด) ตอ้งถกูสง่ตอ่ไปรบับรกิารหลายๆ แผนก

 ยงัมีขอ้กงัวลเรือ่งการรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของระบบอนันาํไปสูก่ารตีตราและการ

เลือกปฏิบติั

 บรกิารปอ้งกนั PrEP ยงัไม่ครอบคลมุ และมีคา่ใชจ่้ายสงู (HIVST)

6. มีเรือ่งรอ้งเรยีนเรือ่งการเลือกปฏิบตัิขา้มภาคสว่น (intersectional stigma and discrimination) อาทิ การบงัคบัตรวจ

เลือดในการเรยีน การทาํงาน การบวช การรบัและการเขา้รบัสวสัดิการในชมุชน และมีการเปิดเผยผลเลือดโดยไม่ไดร้บั

ความยินยอม แตย่งัไมส่ามารถดาํเนินการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ดา้นความร่วมมอื การประสานงาน การกระจายอาํนาจเพ ือ่เพ ิม่ประสิทธ ิภาพในการดาํเนินงาน

1. การบรูณาการความรว่มมือระหวา่งกระทรวงตา่งๆ ภายใตค้ณะกรรมการเอดสช์าติฯ ยงัขาดประสิทธิภาพ ทาํใหก้ระทรวง

ตา่งๆ ยงัไม่ไดใ้หค้วามสาํคญั จรงิจงักบัเรือ่งการปอ้งกนัแกไ้ขเพ่ือยติุปัญหาเอดส์ เช่น ยงัไม่ไดก้าํหนดงบประมาณท่ี

เพียงพอตอ่การดาํเนินการ อาศยังบประมาณจากตา่งประเทศเขา้ไปเสรมิ พึง่พิงกบักระทรวงสาธารณสขุเป็นหลกั

2. เจา้หนา้ท่ีภาครฐัและคนทาํงานภาคประชาสงัคมมีความเขา้ใจและใหค้วามสนใจแตกตา่งกนั จงึขาดความรว่มมือท่ีมี

ประสิทธิภาพ ตวัอยา่งเชน่ การแกไ้ขปัญหา S&D เชิงโครงสรา้ง ในเรือ่งการปรบัแกไ้ขกฎหมาย กฎระเบียบ และแนว

ปฏิบตัิตา่งๆ รวมทัง้การเสนอกฎหมายใหมเ่พ่ือลดการตีตราและการเลือกปฏิบตัิ ท่ียงัขาดการดาํเนินงานอยา่งจรงิจงัใน

สว่นของภาครฐัจากกระทรวงตา่งๆ อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงพฒันาสงัคมและความมั่นคง

ของมนษุย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม

3. การประสานความรว่มมือดาํเนินงานรว่มกนัระหวา่งภาครฐัและภาคประชาสงัคมยงัขาดประสิทธิภาพ จงึสง่ผลให้

หนว่ยงานดาํเนินงานใหเ้สรจ็สิน้ตามกิจกรรมท่ีกาํหนดไว้ โดยยงัไมเ่กิดประสิทธิผลท่ีดีพอ

4. ผูบ้รหิาร ผูก้าํหนดนโยบายสว่นราชการหลายระดบั ยงัขาดความเขา้ใจเรือ่ง การตีตราและเลือกปฏิบตัิอนัเน่ืองมาจากเอช

ไอวีและเพศภาวะ ทาํใหมี้การใชร้ะเบียบ กฎเกณฑเ์ชิงอาํนาจ โดยขาดความออ่นไหวเรือ่งอาํนาจ/ขอ้บงัคบั/ระเบียบ

ปฏิบตัิอนัเป็นปัจจยัหนึง่ของการตีตราและการเลอืกปฏิบติั ซึง่สง่ผลตอ่การพฒันาความรว่มมือที่มีประสิทธิภาพระหวา่ง

ภาครฐักบัประชาสงัคม

5. สภาวิชาชีพดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุยงัไมย่อมรบัและตอ้งการจาํกดับทบาทการใหบ้รกิารเอชไอวีของภาคประชา

สงัคม
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6. ในชว่งเปล่ียนผ่านเรือ่งการกระจายอาํนาจท่ีมีการถ่ายโอน รพ.สต.ใหก้บั อปท.ในพืน้ท่ี อาจมีช่องวา่งในการจดับรกิารเอช

ไอวีเกิดขึน้ โดยเฉพาะประชากรบางกลุม่จะเขา้ไมถึ่งและไมไ่ดร้บับรกิารสขุภาพ

ดา้นแผนงาน และการสื่อสารกับสังคม

1. การดาํเนินงานปรบัภาพลกัษณ์ สรา้งความรู ้ ความเขา้ใจเรือ่งเอชไอวีกบัสงัคมสาธารณะยงัทาํไดน้อ้ยมาก

2. ขาดกลยทุธก์ารดาํเนินงานท่ีชดัเจนในการทาํงานกบัสถานประกอบการ สถานศกึษา โดยยงัพบการเลือกปฏิบตัิ เช่น การ

บงัคบัตรวจหาสถานะของการมีเอชไอวีในสถานท่ีทาํงานและสถานศกึษา

3. ขาดแผนงาน/โปรแกรมท่ีชดัเจนในการสนบัสนนุหนว่ยบรกิารเพ่ือการดาํเนินงานลดการตีตราตนเอง

4. ยงัไม่ไดน้าํเรือ่งการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและการใหก้ารชว่ยเหลอืเม่ือถกูละเมิดสิทธิ เขา้ไปเป็นสว่นหนึง่ของบรกิารดา้นสิทธิ

มนษุยชนและอยูใ่นหนว่ยบรกิารทัง้ของภาคประชาสงัคม (Community Health Workers หรอื CHW ในบรกิาร key

population-led health services หรอื KPLHS) และภาครฐั

ดา้นความยั่งยนืการสนับสนุนงบประมาณ

1. งบประมาณภายในประเทศดา้นเอชไอวียงัไมค่รอบคลมุเพียงพอตอ่ความตอ้งการ

 ไมมี่งบประมาณสนบัสนนุการทาํงานในกลุม่ประชากรขา้มชาติเลย

 ไมมี่/มีงบประมาณนอ้ยในการสนบัสนนุการปอ้งกนัแกไ้ขปัญหาในกลุม่เยาวชน (ทัง้ในและนอกระบบการศกึษา)

กลุม่ผูห้ญิง อนัเป็นกลุม่เปราะบางท่ีไม่ใช่กลุม่ประชากรหลกั

2. งบประมาณดา้น S&D มีนอ้ยเม่ือเทียบกบังบประมาณดา้นอ่ืนๆ สว่นใหญ่เป็นการสนบัสนนุงบประมาณจากแหลง่ทนุ

ตา่งประเทศ โดยภาครฐัยงักาํหนดงบประมาณในกระทรวงตนเองในสดัสว่นท่ีตํ่า ในขณะท่ีภาคชมุชนไม่มีงบประมาณ

ดาํเนินการเรือ่งนีท้ัง้ท่ีถกูบอกวา่เป็นงานท่ีสาํคญัท่ีสดุและยากมากท่ีสดุ เวลาท่ีพิจารณางบประมาณก็มกัจะถกูจดัลาํดบั

เอาไวท้า้ยๆ

3. ประเทศยงัไม่มีนโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑร์องรบัระบบการสนบัสนนุงบประมาณของภาครฐัใหก้บัภาคชมุชน

4. องคก์รพฒันาเอกชน/องคก์รชมุชนขนาดเลก็ยงัเขา้ไม่ถงึการสนบัสนนุงบประมาณภายในประเทศ (การพฒันาศกัยภาพ/

รบัรองศกัยภาพ/ขึน้ทะเบียน/รบังบประมาณ)

ดา้นระบบฐานข้อมูลเพ ือ่การใช้ประโยชน ์

1. การดาํเนินงานปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาเอดสย์งัไมไ่ดมี้การนาํขอ้มลูการสาํรวจ การเฝา้ระวงั และการติดตามสถานการณ์

S&D ในทกุระบบมาใชป้ระโยชนใ์หเ้ห็นผลท่ีชดัเจน รวมทัง้การนาํมาใชเ้พ่ือการติดตามวดั ประเมินผลการดาํเนินงาน

2. ขาดการสาํรวจและเช่ือมโยงขอ้มลูท่ีเป็นระบบในเรือ่ง ความรุนแรงทางเพศภาวะ การตีตราและการเลือกปฏิบตัิ และการ

ปอ้งกนัแกไ้ขปัญหาเอดส์ สง่ผลใหไ้มมี่การดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาเรือ่งความรุนแรงทางเพศท่ีชดัเจน

----------------------------------------------------------------------------------------
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สรุปเนือ้หาสาํคัญของ TNCA และ TNP+

เพือ่นาํเสนอตอ่ผู้เช ี่ยวชาญในกระบวนการ National HIV Programme Review

เพ ือ่การจดัทาํรายงานและข ้อเสนอแนะตอ่การบรรลุเป้าหมายการยุตปัิญหาเอดสใ์นประเทศไทย

วันท ี่ ประชุมปรึกษาหาร ือ__21 ตุลาคม 2565

จาํนวนผู้เข ้าร ่วมการใหค้วามเหน็ ___18____ทา่น : คณะกรรมการองคก์ารพฒันาเอกชนดา้นเอดส ์ - กพอ.

แนวคดิ/หลักการ

ขอใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรว่มกนัทบทวนหลักการ “ไม่ท ิง้ใครไว้ข ้างหลัง” ซึง่ยงัมีปัญหา/ชอ่งวา่งในการดาํเนินงานในกลุม่ท่ีมีอตัราการติดเชือ้ไมส่งู (แตมี่การติดเชือ้อยู)่ เช่น กลุม่เยาวชนหญิง, คู่

สมรส/คูท่ั่วไป ทาํใหข้าดการเก็บขอ้มลู ทาํแผน/มาตรการ และการจดัสรรงบประมาณ

ประเดน็ ความสาํเร ็จท ีส่าํคัญท ีเ่กดิข ึน้ระหว่างปี

2017-2021 Key Achievements

ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะสั้นและ

ระยะยาว Concrete Actions

ความตอ่เน่ืองและรอบดา้นในการปอ้งกนั

ดแูล รกัษา และสนบัสนนุContinuum

and Comprehensive Prevention,

Care, Treatment and Support

1. เครอืขา่ย/ผูแ้ทนภาคประชาชนใน

สปสช.ผลกัดนัใหเ้กิดความกา้วหนา้

ดา้นสิทธิประโยชนด์า้นการรกัษาและ

ปอ้งกนัเอชไอวีและSTIs ไดด้ี

2. กพอ.และภาคีไดพ้ฒันารูปแบบการ

ดาํเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานขององคก์รภาคีขนาดเลก็

ในรูปแบบโครงการ “พวง” และรูปแบบ

การดาํเนินงานปอ้งกนัในกลุม่เยาวชน

หญิงในสถานศกึษา, สถานพินิจ และท่ี

1. การจดับรกิารท่ีครอบคลมุเรือ่งโรค

รว่ม (HIV/STI, Hep C, การตัง้ครรภท่ี์

ไมไ่ดต้ัง้ใจ และวณัโรค

2. ประเทศไมมี่การจดัทาํฐานขอ้มลูและ

มาตรการชดัเจนในการดาํเนินการกบั

กลุม่คูส่มรส คูช่ั่วคราว และเยาวชน

ใน setting ตา่งๆ บนกระบวน

RRTTPR

3. ยงัขาดมาตรการสง่เสรมิการปอ้งกนั

ในกลุม่เยาวชนท่ีมีประสิทธิภาพ

1. ตอ้งการการจดัทาํฐานขอ้มลูและการออกแบบ

การทาํงานกบักลุม่ประชากรทั่วไป (คูส่มรส

และคูช่ั่วคราว) +กลุม่เยาวชนหญิง

2. การเขา้ถงึทางเลือกในการปอ้งกนั (มีเพียงพอ)

ท่ีรอบดา้นในกลุม่คนตา่งๆ ใหไ้ดจ้รงิ (ถงุยาง,

PrEP, PEP, Treatment as Prevention/U=U)

และสนบัสนนุใหค้นเลอืกใชท้างเลือกการ

ปอ้งกนัไดส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของตนเอง

 รวมการพฒันาเนือ้หาเรือ่งทางเลอืกการ

ปอ้งกนั การรกัษา และการส่ือสารกบั
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ประเดน็ ความสาํเร ็จท ีส่าํคัญท ีเ่กดิข ึน้ระหว่างปี

2017-2021 Key Achievements

ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะสั้นและ

ระยะยาว Concrete Actions

ใชบ้รกิารคลินิกฝากครรภแ์มแ่ละเด็ก

ในโรงพยาบาล

(เยาวชน 15-24 ปี)และการพฒันา

ความรว่มมือในการดาํเนินงานใน

สถานศกึษาใหต้อ่เน่ือง (เป็นงานท่ี

ภาคประชาสงัคมทาํได)้ แตย่งัไมค่ลมุ

นอกสถานศกึษา (เยาวชนใน

กระบวนการยตุิธรรม เช่น สถานพินิจ

ฯ)

4. จาํนวนการเสียชีวิตยงัสงู และยงัมีขอ้

สงสยัเรือ่งสาเหตกุารเสียชีวิตวา่ได้

พิจารณารอบดา้นแลว้หรอืไม่

5. การปรบัปรุงคณุภาพบรกิารการรกัษา

ในกลุม่ผูร้บัเชือ้รายใหม่ ท่ีให้

ความสาํคญัสงูสดุเรือ่งการรกัษาเรว็

สตูรยาท่ีเป็นมิตร ปอ้งกนัการหลดุ

หายไปจากระบบ และในกลุม่ผูก้ดไว

รสัไดแ้ลว้ ลดการเดินทางมารบัการ

รกัษาท่ีโรงพยาบาล

สงัคม

3. ควรมองและสงัเคราะหข์อ้มลูการเสียชีวิตท่ี

สมัพนัธก์บัเอชไอวี ท่ีไมอ่ยูเ่พียงมิติของโรค/

ความเจ็บป่วย แตส่งัเคราะหร์ว่มกบัปัจจยัทาง

สงัคม เช่น การฆา่ตวัตาย ภาวะซมึเศรา้

4. เพ่ือลดการรบัการติดตามรกัษา ควรปรบัปรุง

คณุภาพการจดับรกิารการรกัษาใหมี้

ประสิทธิภาพ (วินิจฉยัเรว็และรบัการรกัษาได้

เรว็ รวมทัง้ปรบัเรือ่งเอชไอวีใหเ้ป็นโรคเรือ้รงั

และเอือ้ตอ่การไดร้บับรกิารอยา่งมีคณุภาพ

(รายท่ีกดไวรสัได้ ไมต่อ้งไปรบัยาทกุ 3 เดือน)

Sustainable Financing ความยั่งยืนดา้น

การจดัการการเงิน

1. การพฒันาระบบการเขา้ถึงการ

สนบัสนนุงบประมาณ (การพฒันา

ศกัยภาพ/รบัรองศกัยภาพ/ขึน้ทะเบียน

/รบังบประมาณจากในประเทศ)

1. องคก์รพฒันาเอกชน/องคก์รชมุชน

ขนาดเลก็ที่ไมส่ามารถขึน้ทะเบียนได้

ไมส่ามารถเขา้ถงึงบประมาณ

1. ควรพฒันาแนวทางและแนวปฏิบติัท่ีเอือ้ให้

องคก์รขนาดเลก็ท่ีไม่สามารถขึน้ทะเบียน และ

ทาํงานไดใ้นบางสว่นของกระบวนการ

RRTTPR สามารถเขา้รว่มและเป็นสว่นหนึง่
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ประเดน็ ความสาํเร ็จท ีส่าํคัญท ีเ่กดิข ึน้ระหว่างปี

2017-2021 Key Achievements

ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะสั้นและ

ระยะยาว Concrete Actions

ของกระบวนการทาํงานท่ีเช่ือมโยงกนัได้

Stigma and Discrimination and

Human Rights

การตีตราและการเลือกปฏิบตัิ และสิทธิ

มนษุยชน

1. การดาํเนินงานมีความคืบหนา้และ

จดัทาํแผน S&D ใน 6 ภาคสว่น

โดยรวมภาคสว่นผูมี้เอชไอวี/ครอบครวั

/ชมุชนไวด้ว้ย (เริม่ตัง้แต่ Stigma

Index -SI ในปี 2009 จนถึงปัจจบุนั ปี

2022)

1. การดาํเนินงานสง่เสรมิความเช่ือมั่น

ในตวัเองและลดการลอ้เลียน/กลั่น

แกลง้ในสถานศกึษา

2. ในแผน ชมุชนเป็นภาคสว่นท่ีขาด

แคลนงบประมาณสงูสดุ

1. การพฒันาระบบการดแูลสนบัสนนุตอ่เน่ือง

จากบรกิารสขุภาพเช่ือมโยงไปสูภ่าคสว่น

อ่ืนๆ ดา้นการศกึษา การทาํงาน การ

ยติุธรรม ครอบครวัและชมุชน จะเป็น

แนวทางการนาํไปสูก่ารปรบัปรุงคณุภาพ

ชีวิตของผูอ้ยูร่ว่มกบัเอชไอวีและประชากร

เปราะบาง โดยควรสนบัสนนุการ

ดาํเนินงานของภาคชมุชน (ทัง้นโยบาย

แนวปฏิบตัิ และงบประมาณ) ใหเ้ป็น

แกนกลางในการทาํงานเรือ่งนีเ้ช่ือมโยงกบั

ภาคสว่นตา่งๆ

Coordination and Decentralization

การประสานงานและการกระจาย

(อาํนาจ)

1. กระทรวงตา่งๆ จดัสรรงบประมาณการ

ดาํเนินงานดา้นเอดสไ์วต้ามแผนตา่งๆ

1. ยงัตอ้งการการดาํเนินการเพ่ือเพ่ิม

ความเป็นเจา้ของและ สดัสว่น

งบประมาณของกระทรวงตา่งๆ ให้

ดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ
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สรุปเนือ้หาสาํคัญของ เคร ือข ่ายเยาวชน

เพ ือ่นาํเสนอตอ่ผู้เช ี่ยวชาญในกระบวนการ National HIV Programme Review

เพ ือ่การจดัทาํรายงานและข ้อเสนอแนะตอ่การบรรลุเป้าหมายการยุตปัิญหาเอดสใ์นประเทศไทย

วันท ีป่ระชุมปรึกษาหาร ือ 20 ตุลาคม 2565

จาํนวนผู้เข ้าร ่วมการใหค้วามเหน็ 8 ทา่น

ประเดน็ ความสาํเร ็จท ีส่าํคัญท ีเ่กดิข ึน้ระหว่างปี

2017-2021 (Key Achievements)

ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะสั้นและ

ระยะยาว Concrete Actions

ความตอ่เน่ืองและรอบดา้นใน

การปอ้งกนั ดแูล รกัษา และ

สนบัสนนุContinuum and

Comprehensive Prevention,

Care, Treatment and

Support

1. เยาวชนสามารถเขา้ถงึบรกิาร ไดโ้ดยใชสิ้ทธิ

ประกนัสงัคม และ 30 บาท

2. การรบัรูข้องประชาชนมากขึน้ ส่ือพดูถงึผูอ้ยู่

รว่มกบัเชือ้ในแง่มมุท่ีหลากหลายมากขึน้ และ

คนต่ืนตวัในการเขา้ถงึการรกัษามากขึน้ใน

กลุม่เปา้หมายท่ีเป็นเยาวชน

3. หนว่ยงาน และองคก์รท่ีนาํโดยเยาวชน มีสว่น

รว่ม ในการเขา้ถึงการรกัษา

4. บคุลากรทางการแพทยรุ์น่ ใหม่ ไดร้บัการฝึกฝน

และตระหนกัมากขึน้ในการใหบ้รกิารสาํหรบั

กลุม่เปา้หมายท่ีเป็นเยาวชน

5. องคก์รท่ีนาํโดยเยาวชนในทกุพืน้ท่ีของประเทศ

ตระหนกัถงึเรือ่งราวท่ีเก่ียวกบั HIV ไดห้รอื

สขุภาพทางเพศ

6. Agencies given more priority and

1. การใชบ้รกิารยุง่ยากและใชเ้วลาการ

เดินทาง รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยท่ีมากไป

สาํหรบักลุม่ผูข้ายบรกิารท่ีเป็นเยาวชน

ตอ้งใชบ้รกิารหลายๆท่ี บรกิารตา่งๆ

ยงัไม่ถกูควบรวม

2. การสง่ตอ่การรกัษา การใหข้อ้มลูที่ยงั

มีความลา้สมยั หรอืมีการใหข้อ้มลูท่ี

ผิดอยู่ ในบางเรือ่ง จากโรงเรยีน,

สาธารณสขุ, และผูใ้หบ้รกิารทาง

สขุภาพ

3. ขอ้มลูและความเป็นสว่นตวัของขอ้มลู

ผูใ้ชบ้รกิารยงัไมไ่ดร้บัความมั่นใจวา่

ถกูเก็บอย่างถกูวิธีเม่ือไปใชบ้รกิาร ช่ือ

อายุ หรอืการเรยีกขอเอกสาร เช่น บตัร

ประชาชนจากเจา้หนา้ท่ี

1. แกร้ะบบการศกึษาใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูเ้รือ่งการ

รกัษา การเขา้ถงึการปอ้งกนัอย่างถกูวิธี

ปรบัปรุงหลกัสตูรท่ีถกูตอ้ง ชว่ยลดการตีตรา

และ อพัเดทขอ้มลูทัง้ในบรบิทโรงเรยีนและ

ภายนอกโรงเรยีน

2. การแกก้ฎหมายเพ่ือประโยชนท์างการศกึษา

เช่น การสอนสวมใสถ่งุยางอนามยั ดว้ยส่ือ

สาธิตเสมือนจรงิ (เช่นอวยัวะเพศปลอม)

3. สรา้งเสรมิการมีสว่นรว่มของเยาวชนและ

องคก์รท่ีนาํ โดยเยาวชนใหมี้ความเป็นผูน้าํ

รวมทัง้กลุม่เปา้หมายท่ีเป็นเยาวชนในทกุ

ความหลากหลาย ในการยตุิปัญหาเอดสใ์น

ประเทศไทย

4. เพ่ิมการตระหนกัและรบัรูต้อ่การมีอยูข่อง

ปัญหา HIV และ โปรแกรมสขุภาพทางเพศ
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ประเดน็ ความสาํเร ็จท ีส่าํคัญท ีเ่กดิข ึน้ระหว่างปี

2017-2021 (Key Achievements)

ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะสั้นและ

ระยะยาว Concrete Actions

importance to online outreach and

education - and reaching younger people

7. Some discussions started on test early and

get on treatment early and the benefits of

staying on ART (to U=U)

8. Differentiated service delivery, particularly

with community-based and community-led

services.

4. เยาวชนสว่นมากยงัขาดความ

ตระหนกัรูใ้นการปอ้งกนัตนจากเชือ้

HIV แมใ้นปัจจบุนัจะสามารถหา

ขอ้มลูไดจ้ากทกุแหลง่ก็ตาม

5. Services for and reaching those

that use chemsex is limited – need

to do more as these are high risk

groups

6. Needing to invest more in

community demand generation for

services - for example PrEP for

Thailand is not yet at scale

7. Prices for HIV self-testing is still

too high

และอนามยัการเจรญิพนัธุใ์นกลุม่เปา้หมายท่ี

เป็นเยาวชน

5. Provide support to community-based

organizations to deliver services and

education (including for new innovations)

6. Removing policy barriers for young

people to access information and STI/HIV

services they require

7. Look at model services for young people

that can be replicated

Sustainable Financing ความ

ยั่งยืนดา้นการจดัการการเงิน

1. โรงพยาบาลของรฐัขนาดใหญ่ และ กลุม่องคก์ร

ภาคประชาชน ไดร้บัการสนบัสนนุจาก สปสช

เยาวชนสามารถเขา้ถงึบรกิารในการตรวจ HIV

อยา่งทั่วถงึ

2. There's a lot of discussion and actions in

this area with different donors.

3. The NHSO has started to support

community-based organizations and those

1. ราคาชดุตรวจ HIV ยงัราคาสงู และ

เขา้ถงึไดย้ากสาํหรบัเยาวชน และยงั

ตอ้งการการสนบัสนนุอยา่งมากจาก

หนว่ยงานรฐัใหท้ั่วถงึ

2. งบประมาณถกูตดัจากแหลง่ทนุ ใน

หลายๆ องคก์รเยาวชน และ กลุม่

ชมุชน แมจ้ะมีความตอ้งการสงูก็ตาม

และไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุเพ่ิมจาก

1. รว่มมือและประสานงานกบัผูมี้สว่นไดส้ว่น

เสีย ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ชมุชน และส่ือ ใน

การทาํงานขององคก์รท่ีนาํ โดยเยาวชน เพ่ือ

ความยั่งยืนในการแกปั้ญหาขององคก์รท่ี

ทาํงานกบักลุม่ เปา้หมายท่ีเป็นเยาวชน

2. Allowing overhead charges for the

community- based organisations
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2017-2021 (Key Achievements)

ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะสั้นและ

ระยะยาว Concrete Actions

delivering services รฐับาล

3. กลุม่องคก์รภาคประชาชนและกลุม่ท่ี

นาํโดยเยาวชน ยงัไม่ไดร้บัการ

สนบัสนนุจากรฐับาลมากพอในดา้น

การอดุหนนุทนุในการดาํเนินกิจกรรม

4. Support to community-based and

community-led services to market

their services for fee-paying

customers

5. Developing social enterprise that

community-based organisations

can explore for alternative sources

of funding

Stigma and Discrimination

and Human Rights

การตีตราและการเลือกปฏิบตัิ

และสิทธิมนษุยชน

1. การปรบัปรุงการเรยีนการสอนในโรงเรยีนแพทย์

ใหล้ดความเหล่ือมลํา้ และตีตราตอ่ตวัผูป่้วยและ

กลุม่เปา้หมายท่ีเป็นเยาวชน

2. There's more conversation on these issues -

and community have done some

educational materials on this

1. กลุม่เยาวชนท่ีเป็นชายขอบยงัไม่

สามารถเขา้ถึงบรกิารในการตรวจได้

อยา่งทั่วถงึ

2. การตีตราตนเองของเยาวชนท่ีอยู่

รว่มกบัเชือ้ทาํใหเ้ขา้ถงึการรกัษาได้

ยาก

3. การตีตราและเลือกปฏิบตัิตอ่กลุม่

เยาวชนท่ีเป็นกลุม่ขา้มเพศท่ีตอ้งใช้

ฮอรโ์มนเพ่ือการรกัษา

1. จดัการการตีตรา และการเลือกปฏิบตัิท่ีเกิด

ผลเสียตอ่เยาวชนในทกุระดบั ระดบัครอบครวั

ระบบการศกึษา และในสถานท่ีใหบ้รกิารทาง

สขุภาพ โดยการใหท้นุและสนบัสนนุความ

รว่มมือจากกลุม่เปา้หมายท่ีเป็นเยาวชนซึง่มี

ความเขา้ใจรากของปัญหาและการปฏิบตัิ

เหลา่นัน้

2. ทบทวนและปฏิรูปกฎหมายและนโยบายท่ี

กระทบตอ่กลุม่เปา้หมายท่ีเป็นเยาวชน และ
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2017-2021 (Key Achievements)

ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะสั้นและ

ระยะยาว Concrete Actions

4. กฎหมายท่ีมุง่การลงโทษตอ่เยาวชน

ขายบรกิาร ใชส้ารเสพติด

5. การสอบเขา้รบัราชการ, การรบัเขา้

ทาํงานยงัมีการตรวจเลือด เช่นในการ

รบัขา้ราชการทหารและตาํรวจ หรอื

ภาคเอกชนบางท่ี

6. People are still not coming out to

talk about living with HIV. We need

to have more PLHIV to come out.

เป็นไปในแนวทางเดียวกบักฎหมายสิทธิ

มนษุยชนท่ีเป็นสากล

3. รบัรองบรกิารและโปรแกรมท่ีใหบ้รกิารแก่

กลุม่เปา้หมายท่ีเป็นเยาชนในดา้นสขุภาวะท่ีดี

(รา่งกาย จิตใจ และ จิตวิญญาณ) วา่มีบรกิาร

เหลา่นัน้ มีคณุภาพสามารถเขา้ถึงไดเ้ป็นมิตร

ตอ่เยาวชน และ ไมมี่การเลอืกปฏิบติั

4. Invest in community story – with people

living with HIV, their families, their co-

workers, their health providers etc.

Coordination and

Decentralization

การประสานงานและการ

กระจาย(อาํนาจ)

1. มีการประสานงานระหวา่งเครอืข่าย NGO

ดว้ยกนั ท่ีมีความสมัพนัธก์นัอยา่งแนน่แฟน้ มี

การแบง่ปันทนุทรพัย์ และ ความรูจ้ากแตล่ะ

องคก์รกนัเสมอมา

2. On a project-based there seems to be more

coordination, but not overall

1. ขาดการประสานระหวา่ง NGO กบัรฐั

ยงัไม่ไดร้บัการประสานงานอยา่ง

ถกูตอ้ง ขาดการประสานงานขอ้มลู

2. ขอ้มลูในหนว่ยงานรฐับาลไมค่อ่ย

ไดร้บัการประสานงานและส่ือสารลง

มาสูอ่งคก์รท่ีนาํโดยเยาวชน

3. Requires more young people

involvement

1. ขยายการสนบัสนนุในกลุม่องคก์รท่ีสรา้งเสรมิ

ความเขม้แข็งและความยั่งยืนของกลุม่องคก์ร

ท่ีนาํโดยเยาวชนเพ่ือใหมี้ศกัยภาพในการ

ทาํงาน

2. ใหอ้าํนาจแก่องคก์รที่นาํโดยเยาวชน และให้

เป็นตวักลาง ยืดหยุน่ และง่ายตอ่การบรหิาร

จดัการโอกาสในดา้นการจดัสรรเงินทนุและ

ความรว่มมือในดา้นตา่งๆ ทัง้จากแหลง่ทนุ

ภายนอก และภายในประเทศ

3. Capacity training and development for

young people to engage more actively.
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สรุปเนือ้หาสาํคัญของ เคร ือข ่ายผู้หญิงท ีอ่ยู่ร ่วมกับเอชไอวี

เพ ือ่นาํเสนอตอ่ผู้เช ี่ยวชาญในกระบวนการ National HIV Programme Review

เพ ือ่การจัดทาํรายงานและข้อเสนอแนะตอ่การบรรลุเป้าหมายการยุตปัิญหาเอดสใ์นประเทศไทย

วันท ี่ ประชุมปร ึกษาหาร ือ______23 ต.ค. 65_____
จาํนวนผู้เข ้าร ่วมการใหค้วามเหน็ ___5____คน : มูลนิธ ิผู้หญิงท ีอ่ยู่ร ่วมกับเอชไอวี

ประเดน็ Key Achievements Key Challenges Concrete Actions

Continuum and Comprehensive

Prevention, Care, Treatment

and Support

1.มีงบประมาณสนบัสนนุการเขา้ถงึยา

ตา้นไวรสั และการดแูลรกัษา ทาํใหผู้อ้ยู่

รว่มกบั เอชไอวีเขา้ถงึการรกัษาไดโ้ดยไม่

เสียคา่ใชจ้่าย และไดร้บัยาท่ีมี

ประสิทธิภาพ

2.ประสบความสาํเรจ็ในลดอตัราการรบั

เชือ้เอชไอวีในทารก

1.คนทาํงานดา้นเอชไอวี โดยเฉพาะภาครฐัยงัคง

ขาดความเขา้ใจในประเดน็เรือ่งเพศภาวะ และ

สิทธิมนษุยชน สง่ผลใหม้ีการตีตราและเลือก

ปฏิบติัตอ่ผูอ้ยูร่ว่มกบัเอชไอวีในระดบัสงู ตัง้แตผู่้

กาํหนดนโยบาย ผูบ้รหิาร ไปจนถงึผูใ้หบ้รกิาร

การทาํงานสว่นใหญ่มุง่เนน้เปา้หมายเป็นจาํนวน

ตวัเลข มากกวา่คาํนึงถงึหลกัการเคารพสิทธิ

มนษุยชน และความเท่าเทียมทางเพศ และสิทธิ

อนามยัเจรญิพนัธุ์

2.ลม้เหลวกบัการทาํงานเรือ่งการสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจ ความตระหนกัในเรือ่งของการ

ปอ้งกนัเอชไอวีในกลุม่เยาวชน และคนทั่วไป

1.เปลี่ยนมมุมองการทาํงานดา้นเอชไอวี

จากการใชโ้มเดลที่มุง่เนน้ตวัเลข และ

แนวทางการทาํงานแบบควบคมุโรค ที่

กาํหนดประชากรเป็นกลุม่ และมุง่ทาํงาน

แตก่บักลุม่ประชากรเดิม ๆ ใหเ้ป็นมมุมอง

ที่มองเห็นวา่ เอชไอวีเป็นเรือ่งของทกุคน

เอชไอวีเป็นผลมาจากการขาดความรู ้

ความเขา้ใจในเรือ่งเพศ เรือ่งสิทธิ เป็นผล

มาจากความไมเ่ท่าเทียมทางสงัคม ความ

รุนแรงทางเพศ การแกไ้ขปัญหาเอชไอวี

จะตอ้งทาํงานกบัสงัคมโดยรวม ให้

ความสาํคญักบักลุม่ประชากรทั่วไป และ

คนทกุ ๆ กลุม่ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการ
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ประเดน็ Key Achievements Key Challenges Concrete Actions

3.ภาครฐัมีการทาํงานกบักลุม่ประชากร

เฉพาะอยา่งพยายามทาํความเขา้ใจมาก

ขึน้ ตวัอยา่งเช่น การมีคลินิกท่ีใหบ้รกิาร

โดยชมุชน

เน่ืองจากเยาวชน และคนจาํนวนมากไมส่ามารถ

ตอบคาํถามเรือ่งงา่ย ๆ ได้ (เช่น เอชไอวีติดตอ่

ผ่านช่องทางไหนไดบ้า้ง)

3.ระบบราชการท่ีรวมศนูย์ และมีวฒันธรรมการ

ใชอ้าํนาจจากบนลงลา่ง สง่ผลตอ่การทาํงาน

รว่มกบัภาคประชาสงัคม และประชาชน เพราะ

ทัง้ทาํใหล้า่ชา้ ติดขดั และที่สาํคญัเป็นระบบท่ี

สนบัสนนุการตีตรา และเลือกปฏิบติัโดยตวัเอง

ปอ้งกนัในกลุม่เปราะบางที่ถกูทิง้ไวข้า้ง

หลงั เน่ืองมาจาก ความไมเ่ทา่เทียมทาง

เพศ ความไมเ่ทา่เทียมทางสงัคม เช่น

กลุม่ผูห้ญิง เยาวชนหญิง กลุม่คนพิการ

กลุม่ชาติพนัธุ์ คนไรส้ญัชาติ คนไรบ้า้น

2.ผูก้าํหนดนโยบาย และเจา้หนา้ที่

ผูป้ฏิบติังานดา้นเอดส์ ทัง้ภาครฐัและ

เอกชน (โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในภาครฐั)

จะตอ้งตระหนกัวา่ตนเองขาดความเขา้ใจ

ในเรือ่งเพศภาวะ และสิทธิมนษุยชน และ

พรอ้มที่จะทาํงานแกไ้ข ปรบัเปลี่ยน

มมุมองของตนเอง หรอืคนในระบบให้

ทาํงานบนฐานของการเคารพสิทธิ

มนษุยชน และตระหนกัถงึความไมเ่ท่า

เทียมทางเพศ ความไมเ่ทา่เทียมทาง

สงัคมมากกวา่นี ้

3.กาํหนดงบประมาณ และแนวทางการ

ดาํเนินงานดา้นเอดสใ์นเรือ่งการสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งเพศภาวะ และ
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สิทธิมนษุยชน โดยมีตวัชีว้ดัการ

ดาํเนินงานอยา่งชดัเจน

Sustainable Financing

งบประมาณการดาํเนินงานดา้นเอดส์

กระจกุอยูเ่พียงแคก่ารทาํงานกบักลุม่

ประชากรหลกัไมก่ี่กลุม่

ภาคประชาสงัคมที่ไมไ่ดอ้ยูใ่นกลุม่

เปราะบาง เขา้ไมถ่งึทนุ ไมเ่คยไดร้บัการ

สนบัสนนุงบประมาณการดาํเนินงาน

จากภาครฐั

1.รฐัไมจ่ดัสรรงบประมาณในการทาํงานกบักลุม่

เปราะบางที่ไมใ่ช่กลุม่ประชากรหลกั กลุม่

เปราะบางจาํนวนมากจงึเขา้ไมถ่งึทนุการ

ดาํเนินงาน ขณะท่ีรฐัเองก็ไมไ่ดท้าํงานกบักลุม่

ประชากรกลุม่นัน้

2.ระเบียบการเงินของราชการเป็นปัญหา ทัง้ไมมี่

งบ ไมห่างบสนบัสนนุนอกเหนือจากงานในกรอบ

แบบเดิม ๆ และใชม้าตรฐานจาํนวนเงิน การ

เบิกจ่ายที่ไมส่อดคลอ้งกบัสถานการณท์าง

เศรษฐกิจที่เป็นจรงิในปัจจบุนั และมีความยุง่ยาก

ในการเบิกจ่าย

3.รฐัไมล่งทนุกบัการทาํงานเรือ่งการปอ้งกนั และ

การรณรงคส์าธารณะ ทาํใหค้นจาํนวนมากยงั

ขาดความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งเอชไอวี อยา่งท่ีไม่

ควรจะเป็น

1.จดัสรรงบประมาณสาํหรบักลุม่

เปราะบางอยา่งทั่วถงึ เพียงพอ และ

ตอ่เน่ือง

2.ปรบัแกร้ะเบียบการเงิน และระบบการ

เบิกจ่ายของราชการใหร้วดเรว็ ทนัสมยั

และสอดคลอ้งกบัสถานการณท์าง

เศรษฐกิจในปัจจบุนั

3.ลงทนุกบัการทาํงานสรา้งความรูค้วาม

เขา้ใจเรือ่งการปอ้งกนัสาํหรบัคนทกุกลุม่

การณรงคส์าธารณะ และการลดการตี

ตราเลือกปฏิบติั โดยคาํนงึถงึความเทา่

เทียมใหม้ากกวา่นี ้ เลิกมองตนเองแตเ่ป็น

ผูก้าํหนดนโยบาย หรอืแหลง่ทนุ ที่

กาํหนดใหค้นอ่ืนตอ้งทาํตามระบบของ
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ตวัเอง แกร้ะบบเพ่ือใหเ้อือ้ประโยชนต์อ่

การทาํงานเพ่ือคนจรงิ ๆ และทาํงานเชิง

รุกใหม้ากขึน้

Stigma and Discrimination and

Human Rights

มีความพยายามทาํงานในประเดน็นี ้ โดย

องคก์รพฒันาเอกชนมีบทบาทเขม้แข็ง

เพราะเป็นคนที่เห็นปัญหา และไดร้บั

ผลกระทบโดยตรงจากปัญหา ทัง้การ

เก็บขอ้มลูเรือ่งการตีตรา และเลือก

ปฏิบติั และการพยายามผลกัดนัใหเ้กิด

ระบบรบัเรือ่งรอ้งเรยีนการตีตรา การเขา้

ไปมีสว่นรว่มในการจดัทาํหลกัสตูรลด

การตีตราและเลือกปฏิบติักบัภาครฐั

1.ยงัคงมีปัญหาการตีตราและเลือกปฏิบติัตอ่ผู้

อยูร่ว่มกบัเอชไอวีในประเดน็เดิม ๆ อยู่ ซึง่เป็น

การตีตราและเลือกปฏิบติัที่มาจากหน่วยงาน

และนโยบายภาครฐัเอง เช่น เรือ่งบงัคบัตรวจเอช

ไอวีในคลินิกฝากครรภ์ การใหเ้ปิดเผยสถานะเอช

ไอวีเพ่ือรบัเบีย้ยงัชีพ การบงัคบัใหต้รวจเอชไอวี

และเปิดเผยผลเลือดเพ่ือเขา้ถงึสวสัดิการอยา่ง

กองทนุฌาปนกิจ ของธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณก์ารเกษตร กองทนุหมูบ่า้น

2.ผูใ้หบ้รกิารจาํนวนมากยงัตีตรา และเลือก

ปฏิบติั ถงึแมม้ีความพยายามท่ีจะทาํงานเพ่ือ

เปลี่ยนแปลงอคติของผูใ้หบ้รกิาร แตใ่นความเป็น

จรงิ เกิดการเปลี่ยนแปลงนอ้ยมาก เน่ืองจาก

ผูใ้หบ้รกิารสว่นมาก จะปฏิบติังานตามนโยบายที่

มีกรอบกติกากาํกบั มุง่เนน้ใหบ้รรลผุลเชิงตวัเลข

มากกวา่คาํนึงถงึความตอ้งการของผูร้บับรกิาร

1.ลงทนุอยา่งจรงิจงักบัการทาํงานรณรงค์

สาธารณะเรือ่งการตีตรา และเลือกปฏิบติั

ในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัเอชไอวี อยา่ง

ตอ่เน่ือง และครอบคลมุทั่วทัง้ประเทศ

ครอบคลมุ และเขา้ถงึประชากรทกุ ๆ

กลุม่ โดยมีหลกัสตูร มีสื่อ มีการอบรมที่

คาํนงึถงึภาษา วฒันธรรม ความเฉพาะ

ของกลุม่คนนัน้ ๆ เช่น หลกัสตูร สื่อ

สาํหรบัคนพิการทางสายตา ทางการได้

ยิน หรอืหลกัสตูร สื่อในภาษาชาติพนัธุ์

ตา่ง ๆ

2.จดัสรรงบประมาณสาํหรบัอบรมสรา้ง

ความเขา้ใจในเรือ่งเพศภาวะ สิทธิ

มนษุยชน กบัผูก้าํหนดนโยบาย ผูบ้รหิาร

สถานบรกิาร ไปจนถงึระดบัเจา้หนา้ที่

ผูป้ฏิบติังานในพืน้ที่อยา่งตอ่เน่ือง
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เป็นศนูยก์ลาง

3.ผูก้าํหนดนโยบาย ผูบ้รหิารหน่วยงานจาํนวน

มาก ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งความไม่

เทา่เทียมทางเพศ ความไมเ่ทา่เทียมทางสงัคม

และสิทธิมนษุยชน ไมต่ระหนกัวา่ตนเองยงัมีอคติ

และการตีตราตอ่ผูอ้ยูร่ว่มกบัเอชไอวี โดยที่ผ่าน

มาไมเ่คยมีการตรวจสอบ หรอืทบทวนทศันคติ

มมุมองของบคุคลกลุม่นี ้

3.จดัสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอ

ตอ่เน่ือง และเท่าเทียมใหก้บัองคก์ร

พฒันาเอกชน เครอืขา่ย กลุม่ และ

หน่วยงานท่ีไมใ่ช่กลุม่ประชากรหลกั แต่

ทาํงานในประเดน็เรือ่งความเทา่เทียมทาง

เพศ สิทธิอนามยัเจรญิพนัธุ์ ความรุนแรง

ทางเพศ และสิทธิมนษุยชนที่เช่ือมโยงกบั

เอชไอวี/เอดส์

Coordination and

Decentralization

 มีความพยายามในสว่นของ

องคก์รระหวา่งประเทศที่กระตุน้ และ

สนบัสนนุภาครฐัใหท้าํงานรว่มกบั

ภาคประชาสงัคม

 มีการเปิดโอกาสใหภ้าคประชา

สงัคมไดเ้ขา้ไปมีสว่นรว่ม (บา้ง) ใน

การกาํหนดนโยบาย การจดับรกิาร

โดยเฉพาะภาคประชาสงัคมที่ทาํงาน

ในประเดน็กลุม่ประชากรเฉพาะ ซึง่

1.ประเดน็เอชไอวี ไมไ่ดเ้ป็นประเดน็ดา้น

สาธารณสขุที่ภาครฐัใหค้วามสาํคญั ดงันัน้

หน่วยงานตา่ง ๆ ของภาครฐั แมแ้ตก่ระทรวง

สาธารณสขุเอง จงึไมไ่ดใ้หค้วามสาํคญัในแงข่อง

การจดัสรรงบประมาณ กาํลงัคน ในการทาํงาน

ดา้นนีอ้ยา่งจรงิจงัแตอ่ยา่งใด

2.การบรูณาการระหวา่งหน่วยงานภาครฐัภายใต้

คณะกรรมการเอดสช์าติลม้เหลวโดยสิน้เชิง

วิธีการทาํงานแบบขอความรว่มมือไปยงั

หน่วยงานตา่ง ๆ แตไ่มมี่ตวัชีว้ดัที่ชดัเจน ไมมี่การ

ใหค้ณุใหโ้ทษ ไมส่ามารถผลกัดนัใหห้น่วยงานนัน้

1.กาํหนดใหก้ารปอ้งกนั และการแกไ้ข

ปัญหาเอชไอวี เป็นประเดน็สาํคญัที่ทกุ

หน่วยงานภาครฐั จะตอ้งวางนโยบาย

จดัสรรงบประมาณ มีการทาํงานใน

ประเดน็นีอ้ยา่งจรงิจงั และตอ่เน่ือง โดยมี

ตวัชีว้ดัรว่ม และมีการติดตามประเมินผล

การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานที่

กาํหนด

2.เปิดโอกาสใหภ้าคประชาสงัคม ผูท่ี้

ไดร้บัผลกระทบจากเอชไอวี เขา้มามีสว่น

รว่มในการกาํหนดนโยบาย กาํหนด
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เป็นกลุม่เปา้หมายที่ภาครฐัตอ้ง

ทาํงานดว้ย

ๆ เห็นความสาํคญัของการทาํงานดา้นการ

ปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาเอดสอ์ยา่งแทจ้รงิ

แผนงาน งบประมาณ การดาํเนินงาน

การติดตามประเมินผล ไปจนกระทั่งถงึใน

ระดบันโยบาย และการปฏิบติังานในพืน้ที่

ในสดัสว่นท่ีเท่าเทียม และมีการสนบัสนนุ

งบประมาณในการเขา้รว่มอยา่งเทา่เทียม

มีความหมาย และเป็นธรรมอยา่งแทจ้รงิ

เช่น ตอ้งมีการจดัใหมี้ลา่ม มีการแปล

เอกสารที่เป็นภาษาตา่งประเทศทกุครัง้, มี

การสนบัสนนุคา่เดินทางตามจรงิในระดบั

เดียวกนักบัเจา้หนา้ที่ภาครฐั
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สรุปเนือ้หาสาํคัญของ เคร ือข ่ายองคก์รท ีท่ าํงานกับพนักงานบร ิการ

เพ ือ่นาํเสนอตอ่ผู้เช ี่ยวชาญในกระบวนการ National HIV Programme Review

เพ ือ่การจัดทาํรายงานและข้อเสนอแนะตอ่การบรรลุเป้าหมายการยุตปัิญหาเอดสใ์นประเทศไทย

วันที่ ประชุมปรึกษาหารือ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00

จํานวนผู้เข้าร่วมการให้ความเห็น 23 ท่าน : เครือข่ายองค์กรที่ทํางานกับพนักงานบริการ

ประเด็น ความสําเร็จท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี

2017-2021Key Achievements

ความท้าทายสําคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท่ีสําคัญระยะส้ันและระยะยาว

Concrete Actions

Continuum and

Comprehensive

Prevention, Care, Treatment

and Support

1. มีคลินิก KPLHS ท่ีมีพนักงานบริการร่วม

จัดบริการ จํานวน 3 แห่ง (สีลม สะพาน

ควาย พัทยา ) และมีการจัดบริการรูปแบบ

KPLHS ท่ีสามารถให้บริการครอบคลุม

RRTTPR และการให้บริการในรูปแบบ

Community base ทํางานในรูปแบบ

Partnership กับหน่วยงานภาครัฐ

2. มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานจาก

กองทุนโลก (Regional grant/ TEAM 2 )

เพ่ือขยายการทํางานประเด็น TB /HIV กลุ่ม

Migrant sex workers ใน 6พ้ืนท่ี ได้แก่

กรุงเทพฯ ชลบุรี กาญจนบุรี สระแก้ว

สมุทรสาคร สงขลา

3. และ มีงบประมาณจากสปสช.ท่ีขยายการ

1. ความไม่ชัดเจนของนโยบายและข้อมูลสําหรับการ

ให้บริการ PrEP .ในกลุ่ม FSW (ในช่วงปี 2560-2563)

และรูปแบบการให้บริการ PrEP สําหรับพนักงานบริการ

ท่ีเดินทางไปทํางานต่างประเทศ

2. ชุดบริการสําหรับพนักงานบริการ ยังไม่ครอบคลุม

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ และอนามัยเจริญพันธ์

อาทิ การตรวจภายใจ กาตรวจมะเร็งปากมดลูก การ

ตรวจช่องคลอดใหม่ และมะเร็งทวารหนัก

3. การจัดบริการ Mental healthสําหรับพนักงาน

ระยะส้ัน

เกิดรูปแบบบริการใน KPLHS

โดยปรับการให้บริการ และการใช้เทคโนโลยี

เพ่ือให้เท่าทันกับรูปแบบการทํางานของพนักงาน

บริการและสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

 บริการ FastTrack

 บริการแบบ Delivery (PrEP

/SDART)

 Telehealth

1. สร้างระบบการส่งต่อ(ท่ีเป็นจริง)ระหว่างพ้ืนท่ี

(จังหวัด)และระหว่างประเทศ

2. การสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพของ KPLHS

และองค์กรชุมชนให้สามารถขยายการจัดบริการ

ได้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทีมีพนักงานบริการ
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ประเด็น ความสําเร็จท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี

2017-2021Key Achievements

ความท้าทายสําคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท่ีสําคัญระยะส้ันและระยะยาว

Concrete Actions

4. ทํางานครอบคลุมในกลุ่ม FSW (ตั้งแต่ปี

5. 2559-ปัจจุบัน)

6. มีหน่วยบริการสุขภาพสําหรับคนหูหนวกท่ี

เป็นพนักงานบริการและLGBT โดยมีคนหู

หนวกเป็นผู้ร่วมจัดบริการในคลีนิกสุขภาพ

ชุมชนท่ีสีลม

3. มีชุดบริการ Mental health สําหรับพนักงาน

บริการ โดยครอบคลุมประเด็นท่ีทับซ้อน เช่น

พนักงานบริการสูงอายุ พนักงานบริการหูหนวก

พนักงานบริการท่ีเป็นต่างชาติ

ระยะยาว

4. เกิดรูปแบบการบริการในหน่วยบริการสุขภาพ

ของรัฐท่ัวประเทศ

 บริการ FastTrack

 บริการแบบ Delivery (PrEP

/SDART)

 Telehealth

Sustainable Financing 1. มีการทํางานร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคม

ภาครัฐ หน่วยงานสหประชาชาติ แหล่งทุน

ทําให้เกิดความชัดเจนสําหรับนโยบายการ

จัดสรรงบประมาณRRTTPRเพ่ือสนับสนุน

การดําเนินงานด้าน HIV ให้กับภาคประชา

สังคม ผ่านสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ สปสช.

2. มีงบประมาณจาก USAID PEPFAR GF

และแหล่งทุนอ่ืนจากต่างประเทศสนับสนุน

1. ขาดงบประมาณภายในประเทศสําหรับการสนับสนุน

การทํางานในกลุ่ม Migrant sex workers

2. ต้นทุนค่าบริการสําหรับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน

ในการจัดบริการ RRTTPR ยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่

เป็นจริง เน่ืองจากไม่ได้ครอบคลุมค่าบริหารจัดการและ

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

3. การกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่ตํ่ากว่าจํานวนกลุ่มเป้าหมาย

ที่มีอยู่จริงในพ้ืนท่ี ทําให้มีงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อ

การให้บริการท่ีครอบคลุม หรือให้บริการแต่ก็ไม่สามารถ

ระยะส้ัน

1. การทบทวนต้นทุนชุดบริการRRTTPRท่ีครอบคลุม

ค่าใช้จ่ายในส่วนของการบริหารจัดการและการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร และครอบคลุม

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการตรวจ STI โดยKPLHS

2. การจัดสรรงบประมาณ / กองทุน สําหรับการ

ทํางานในกลุ่มพนักงานบริการท่ีไม่ใช่คนไทย

3. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพขององค์กรชุมชนเพ่ือองค์กรชุมชน (TA
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ประเด็น ความสําเร็จท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี

2017-2021Key Achievements

ความท้าทายสําคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท่ีสําคัญระยะส้ันและระยะยาว

Concrete Actions

การดําเนินงานสร้างนวตกรรมการทํางาน

ด้านเอชไอวี และการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในการทํางาน ส่งผลให้เกิดโมเดล

KPLHS และสามารถขยายรูปแบบการ

บริการไปในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค

เบิกงบประมาณได้ ระหว่างองค์กรชุมชนเพ่ือองค์กรชุมชน)

ระยะยาว

4. มีการจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขของ

ประเทศท่ีรวมหน่วยบริการสุขภาพของภาค

ประชาสังคมเป็นหน่วยบริการสุขภาพของ

ประเทศ

Stigma and Discrimination and

Human Rights

1. การขับเคล่ือนเพ่ือการคุ้มครองสิทธิของ

พนักงานบริการ (Sex Worker Rights

Movement)

1. การempowerment เพ่ือให้พนักงานบริการมีความรู้

และเท่าทันในการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพและสิทธิข้ัน

พ้ืนฐาน และเพ่ือลดการตีตราตนเอง

2. การสร้างความเข้าใจ เพ่ือให้เกิดทัศนคติเชิงบวกของคน

ในสังคม ท่ีมีต่ออาชีพพนักงานบริการ

3. การสร้างองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานท่ีทํางานเก่ียวข้อง

กับพนักงานบริการ มีความรู้ในมิติทางด้านสิทธิและ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานบริการ และกฎหมายท่ี

เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพและสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานสําหรับพนักงานบริการ

ระยะส้ัน

1. การทําร่างกฎกระทรวงเพื่อรับรองให้การทํางาน

อาชีพพนักงานบริการ เป็นงานท่ีอยู่ ภายใต้การ

คุ้มครองของกฎหมายแรงงาน

2. การขับเคล่ือนทางนโยบายและทางสังคมอย่าง

ต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อประเด็นการ

ขับเคล่ือนเร่ือง Sex work is work และ Sex

Workers Rights is Human Rights

3. มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทํางาน

เร่ืองสิทธิของพนักงานบริการ ท่ีควบคู่ไปกับมิติ

สุขภาพ

ระยะยาว

1. การยกเลิกพรบ.ป้องกันและปราบปรามการ

ค้าประเวณี 2539
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2017-2021Key Achievements

ความท้าทายสําคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท่ีสําคัญระยะส้ันและระยะยาว

Concrete Actions

Coordination and

Decentralization

การประสานงาน การกระจายอํานาจ

1. การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการข้ึน

ทะเบียนรับรองบริการKPLHSเป็นหน่วย

บริการในระบบสุขภาพของประเทศ

1. การสร้างการยอมรับกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิด

การยอมรับในการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน

2. ความไม่ชัดเจน ของสภาวิชาชีพในการให้บทบาทของ

ชุมชน/ในการจัดบริการด้านสุขภาพ

3. กฎหมายและนโยบายที่ยังไม่เอ้ือต่อการจัดบริการของ

ศูนย์บริการสุขภาพของชุมชน (การประสานงานระหว่าง

รัฐต่อรัฐ เม่ือเกิดปัญหาในการจัดบริการของชุมชน)

ระยะส้ัน+ระยะยาว

1. มีแผน / แนวทางการจัดบริการให้ CBO อย่างมี

ระบบ ประกอบไปด้วย

 การขึ้นทะเบียนองค์กรและบุคคล

 การประเมินองค์กรและบุคคล

 การรับรององค์กรและบุคคล

 การประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ือง

2. การมีส่วนร่วมและมีบทบาทท่ีชัดเจนของชุมชนใน

ทุกกระบวนการของการข้ึนทะเบียน ประเมิน

และรับรอง
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สรุปเนือ้หาสาํคัญของ เคร ือข ่าย MSM

เพ ือ่นาํเสนอตอ่ผู้เช ี่ยวชาญในกระบวนการ National HIV Programme Review

เพ ือ่การจัดทาํรายงานและข้อเสนอแนะตอ่การบรรลุเป้าหมายการยุตปัิญหาเอดสใ์นประเทศไทย

วันท ี่ ประชุมปร ึกษาหาร ือ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565
จาํนวนผู้เข ้าร ่วมการใหค้วามเหน็ 24 ทา่น : เคร ือข ่าย MSM

ประเดน็ ความสาํเร ็จท ีส่าํคัญท ีเ่กดิข ึน้ระหว่างปี

2017-2021 Key Achievements
ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะสั้นและ

ระยะยาว Concrete Actions

Continuum and Comprehensive

Prevention, Care, Treatment and

Support

ความตอ่เน่ืองและรอบดา้นในการปอ้งกนั

ดแูล รกัษา และสนบัสนนุ

1. สปสช.จา่ย PrEP ได้

2. มีงานวิจยั Samday ART ท่ีพรอ้ม

ขยายสูง่านบรกิาร

3. มี KPLHS ของกลุม่ MSM ท่ีผลการ

ทาํงานทาํงานตอบสนองตอ่

กระบวนการ RRTTPR ทาํใหเ้ขา้ใกล้

95-95-95 อยา่งมีนยัยะ

1. กลุม่เปา้หมายทบัซอ้น และประเด็นทบั

ซอ้น

2. โรครว่ม, STI, ไวรสัตบั C

3. กลุม่เปา้หมายมีอายนุอ้ยลง

1. ชดุตรวจหาเชือ้ HIV ไดด้ว้ยตวัเอง

2. KPLHS สามารถกา้วขา้มขอ้จาํกดัจน

สามารถใหบ้รกิาร Comprehensive กบั

กลุม่เปา้หมายเฉพาะรายบคุคลไดต้ลอด

กระบวนการ RRTTPR เช่น รกัษาไวรสัตบั C

ไดท่ี้ศนูย์

3. ขยาย KPLHS ใหค้รอบคลมุพืน้ท่ี (จดุเนน้

ของ RRTTPR แตกตา่งกนัตามความจาํเป็น)

และ เพ่ิมกลุม่เปา้หมายท่ีอยูใ่นภาวะความ

เส่ียง (ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลายสอดคลอ้ง

กบัวิถีชีวิตของกลุม่ประชากร)

4. ใหบ้รกิารท่ีครอบคลมุถงึคณุภาพชีวิตดา้น

อ่ืนของกลุม่ประชากร เช่น มีการตรวจ
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ฮอรโ์มนสส์าํหรบัคนขา้มเพศ

5. สรา้ง Platform ออนไลนท่ี์ตอบสนองกลุม่

ประชากรอายนุอ้ยใหพ้าตวัเองเขา้สู่

กระบวนการ RRTTPR ท่ีมีรายละเอียด

คล่ีคลายการเขา้ถงึความชว่ยเหลือเฉพาะได้

ครบทกุจดุ

Sustainable Financing

ความยั่งยืนดา้นการจดัการการเงิน

1. เงินอดุหนนุเอดส์ สปสช.

2. มาตรฐาน CBO กอพ.

3. การบรหิารงบประมาณรว่มระหวา่ง

แหลง่ทนุ

1. ทนุวิจยัเฉพาะดว้ยรฐับาลไทยไม่มี

2. ไมมี่ตน้ทนุบรกิารท่ีสมเหตผุลตอ่การ

ใหบ้รกิารของ KPLHS (ขนาดตา่งๆ)

3. เง่ือนไขการขึน้ทะเบียนเพ่ือเบิก

คา่ใชจ้า่ยแตล่ะชิน้บรกิารตามขัน้ตอน

สปสช. มีขัน้ตอนมากใชร้ะยะเวลานาน

ทาํใหมี้หนว่ยรว่มจดับรกิารยาก (ไม่

สอดคลอ้งกบัระยะเวลาการยตุิเอดส)์

4. ปัญหาระหวา่งกองทนุสขุภาพคนไทย

ทาํใหแ้มน้เอาตวัรอดมี รพ. พ่ีเลีย้งเบิก

เงินคืนไดก็้ไม่สามารถเอากลบัมาใหไ้ด้

ทัง้หมด

1. งบประมาณไทยใชเ้พ่ือการจดับรกิารระบบ

สขุภาพตามกิจกรรม Comprehensive โดย

คนทาํงานไม่ตอ้งมากงัวลใจวา่ “แมน้ทาํ

ถกูตอ้งตอ่การยตุิเอดส์ ถกูตอ้งตามระบบ

เบิกจา่ย แตก็่ยงัไม่แนว่า่จะเบิกเงินทาํงาน

ได”้

2. งบประมาณจากตา่งประเทศใชไ้ปในการ

ทดสอบรูปแบบบรกิารใหมท่ี่ตอบสนองกบั

ปัญหามากขึน้ หรอื เป็นสว่นของ TA ท่ีตอ้ง

ไดม้าอดุรอยรั่วโดยดว่น

3. มีกองทนุสาํหรบัการชว่ยคนบนแผน่ดินไทย

ท่ีไมใ่ชค่นไทยเขา้สูร่ะบบสขุภาพ RRTTPR

ตามกิจกรรม Comprehensive

4. มีงบประมาณรณรงคท่ี์ชดัเจนไมใ่ชแ้คไ่มติ่ด

และไมต่าย แตต่อ้งมีงบทาํงานท่ีมีท่ีมา

ชดัเจนเห็นความยงัยืนในสว่นของการไมต่ี

ตราดว้ย
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Stigma and Discrimination and Human

Rights

การตีตราและการเลือกปฏิบตัิ และสิทธิ

มนษุยชน

1. สถานการณฉ์กุเฉินจาก COVID- 19

แตส่ามารถรบัมือทัง้ภาวะฉกุเฉินและ

การทาํงานเอดสไ์ปคูก่นัได้

2. มีระบบ ปกปอ้ง ท่ีเป็นการรอ้งเรยีน

การถกูละเมิดและใชค้วามรุนแรง

3. มีแผนงานจากอนสุง่เสรมิสิทธิดา้น

เอดสฯ์

1. สขุภาพจิต

2. ลดการตรตีราคนทาน PrEP

3. การถกูตีตราทบัซอ้นในกลุม่ KP

1. แผนท่ีกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งาน HIV/เอดส์

Coordination and Decentralization

การประสานงานและการกระจาย(อาํนาจ)

1. เทเลเฮลท์ ชว่ยสรา้งทางเลือกของการ

จดัและรบับรกิาร

1. นโยบายท่ีแข็งตวัไมส่ามารถปรบัให้

คนทาํงานท่ีเขา้ถงึกลุม่เปา้หมายได้

ทาํงาน เช่น KPLHS(จดทะเบียนเป็น

คลินิกเทคนิคการแพทย)์ จา่ย PrEP

แลว้โดนจบั

2. การกระจายการตรวจรกัษาจาก รพ.

ศนูย์ ไปยงั รพ.ประจาํอาํเภอ เช่น ปลด

ลอ็คทาํให้ Samday ART และ ตรวจ

รกัษาไวรสัตบั C ท่ี รพ.อาํเภอได้

1. รฐัหนนุ ชมุชนทาํ

2. การสนบัสนนุการดาํเนินงานของ CLM ซึง่

เป็นเรือ่งการเก็บ ใช้ และเป็นเจา้ของขอ้มลู

ของฝ่ังชมุชน
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สรุปเนือ้หาสาํคัญของ เคร ือข ่าย TGW

เพือ่นาํเสนอตอ่ผู้เช ี่ยวชาญในกระบวนการ National HIV Programme Review

เพ ือ่การจดัทาํรายงานและข ้อเสนอแนะตอ่การบรรลุเป้าหมายการยุตปัิญหาเอดสใ์นประเทศไทย

วันท ี่ ประชุมปรึกษาหาร ือ_____20 ตุลาคม 2565______

จาํนวนผู้เข ้าร ่วมการใหค้วามเหน็ ______13________ทา่น

ประเดน็ ความสาํเร ็จท ีส่าํคัญท ีเ่กดิข ึน้ระหว่างปี

2017-2021 Key Achievements

ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะสั้นและระยะ

ยาว Concrete Actions

Continuum and Comprehensive

Prevention, Care, Treatment and

Support

1. งานของTGWมีกิจกรรมท่ีเห็นชดัมาก

ขึน้ เห็นไดว้า่ประเทศไทยมีการแยก

ขอ้มลูระหวา่ง MSM และ TGW

2. More clearly TGW’s program, in

Thailand context has separated

between TGW and MSM.

3. TGW led program มีกิจกรรมท่ี

เก่ียวกบั TGW เพ่ิมมากขึน้และมี

คลินิกสขุภาพเฉพาะเพ่ิมมากขึน้

4. TGW led program related to

TGW’s needs more and getting

more specific healthcare clinic.

5. มีขอ้มลูงานวิจยัและงานวิชาการของ

คนขา้มเพศท่ีเก่ียวกบั งานปอ้งกนั งาน

1. มีการโปรโมทท่ีเก่ียวกบัสื่อของ TGW

ยงัไม่เพียงพอเชน่ส่ือเรือ่ง PrEP ซึง่ทาํ

ให้ TGW ไมมี่ความตระหนกัและ

สนใจในเรือ่ง PrEP และทาํใหข้าดการ

ติดตาม Lost follow up

2. Not enough about TGW’s media

promoted for example PrEP media

which, TGW not interested,

concern, and lost follow up.

3. ในกระบวนการรกัษา TGW เขา้สู่

ระบบการรกัษาทางภาครฐันอ้ย เน่ือง

ดว้ยระบบการบรกิาร การแบง่แยก

ทางเพศ การเรยีกคาํนาํหนา้นาม

ความรูค้วามเขา้ใจ องคค์วามรู ้

1. การบรูณาการงานสขุภาพดา้นเอดสจ์ะตอ้งไม่

โดดไปจากงานสขุภาพอ่ืนๆ ท่ีTGW ตอ้งการเชน่

การบรูณาการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ดา้นการขา้มเพศอย่างปลอดภยัและมีความสขุ

และทาํใหเ้ป็นบรกิารท่ีเขา้ถงึไดท้กุคน มีราคาท่ี

จา่ยไดอ้ย่างเป็นมาตรฐาน และผลกัดนัใหเ้ป็น 1

ใน สวสัดิการของรฐัเชน่ ระบบบตัรทอง

หลกัประกนัสขุภาพเป็นตน้

2. Integration between HIV and another

healthcare part. We must hightlight overall

TGW healthcare needs not only HIV. For

example an integration of HIV related to

TGW reproductive healthcare, which is

TGW needs with safety and wellbeing.
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ประเดน็ ความสาํเร ็จท ีส่าํคัญท ีเ่กดิข ึน้ระหว่างปี

2017-2021 Key Achievements

ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะสั้นและระยะ

ยาว Concrete Actions

ดแูลรกัษา เกิดขึน้เพ่ือใชพ้ฒันาระบบ

การบรกิาร

6. Getting more TGW researches and

academic works, which related to

prevention, treatment, care and

support for services development.

ทศันคติของแพทยพ์ยาบาลท่ีมีตอ่

TGW

4. In treatment processes, lack of

TGW access to treatment in

government sector. Because the

government service system based

on 2 genders, gender marker,

TGW’s knowledge, healthcare

provider’s attitude.

Advocate to TGW specific service, which

TGW can access to healthcare, reasonable

cost, and cost standard setting for TGW in

Thailand. Also, promote TGW reproductive

healthcare to citizens welfare services in

Thailand or the government’s health

insurance.

3. สนบัสนนุ สง่เสรมิและรบัรองมาตรฐานองคก์ร

ภาคประชาสงัคมใหเ้กิดรูปแบบในการบรกิารโดย

ชมุชน KPLHS ใหม้ากขึน้เพ่ือเพ่ิมทางเลอืกใหแ้ก่

กลุม่ TGW ทั่วประเทศ

4. Support, promote, and approve standard of

CBOs to setup more KPLHSs in Thailand for

alternative TGW’s healthcare access.

Sustainable Financing 1. มี Domestic funding ท่ีเขา้มา

ชว่ยเหลอืใหก้ารสนบัสนนุ (สปสช)

2. Supported from domestic funding

(NHSO)

3. มีงบประมาณในการพฒันา KPLHS ท่ี

เป็นทนุจากตา่งประเทศเพ่ือสรา้งความ

เขม้แข็งใหก้บัคนทาํงาน

1. เน่ืองจากงบประมาณไดบ้รูณาการไป

กบักลุม่ประชากรอ่ืน จงึไมเ่ห็นความ

ชดัเจนของกิจกรรมเฉพาะท่ีเก่ียวกบั

ความตอ้งการของ TGW

2. Due to, budget collaborated with

another key populations. It is no

specific funding for specific

1. งบประมาณภายในประเทศมีความยั่งยืนกวา่

งบประมาณนอกประเทศและตอ้งครอบคลมุทกุ

องคก์รทัง้องคก์รขนาดเลก็และองคก์รขนาดใหญ่

2. Domestic funding is more sustainable than

outsource funding. Domestic funding must

coverall to small scale and large scale of

CBOs.
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ประเดน็ ความสาํเร ็จท ีส่าํคัญท ีเ่กดิข ึน้ระหว่างปี

2017-2021 Key Achievements

ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะสั้นและระยะ

ยาว Concrete Actions

4. Provided budgets for KPLHS

development which are out-

source budgets for capacity

building to KPLHS’s staffs

intervention to TGW.

3. ภาครฐัยงัมีการทาํงานกบั TGW ไม่

เพียงพอโดยเฉพาะองคก์รชมุชน

KPLHS เพ่ือเป็นทางเลือกใหก้ลุม่

TGW

4. Not enough to collaboration

between KPLHS and government

sector for alternative service for

TGW.

5. งบประมาณไมไ่ดแ้จกจ่ายไปใน

องคก์รขนาดเลก็จงึทาํใหค้นทาํงานไม่

มีศกัยภาพมากพอหรอืไม่มีการเติบโต

6. Budget not through to small

scale’s organizations, which

effected to low performance or

non-developed.

3. เพ่ิมงบประมาณท่ีเก่ียวกบักิจกรรมเฉพาะของ

กลุม่ TGW โดยแยกใหเ้ห็นออกมาชดัเจน

โดยเฉพาะงบประมาณท่ีเก่ียวกบัการลดการตี

ตราและเลือกปฏิบตัิ เพราะ TGW เป็นกลุม่ท่ีถกู

ละเมิดและเลือกปฏิบติัมากท่ีสดุเน่ืองจากการมี

อตัลกัษณท่ี์ชดัเ้จน

4. Increasing more of TGW specific

interventions, which separate from overall

budget. Especially, stigma and

discrimination issue because TGW is the

most violated and discriminated due to

obviously identity.

Stigma and Discrimination and

Human Rights

1. มีหลกัสตูรอบรมท่ีพยายามทาํเรือ่งการ

ลดกาตีตราและเลอืกปฏิบติัในกลุม่

TGW

2. We have S&D training in TGW

3. มีกลไกและเครือ่งมือในการพยายาม

1. กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการลดการตีตรา

และเลือกปฏิบติั นอ้ยเน่ืองจาก

งบประมาณนอ้ย

2. Too few S&D interventions due to

limited budget.

1. มีการเก็บขอ้มลู การวิเคราะหข์อ้มลู และการ

นาํไปใช้ อยา่งมีประสทิธิภาพรว่มกบัชมุชน

2. We should have effectively data collection,

data analysis, and data applying to engage

with community.
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2017-2021 Key Achievements

ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะสั้นและระยะ

ยาว Concrete Actions

ในการลดการตีตราและเลอืกปฏิบติัใน

กลุม่TGW

4. We have mechanism and tools

related to S&D in TGW

3. การลดคณุคา่ในตวัเอง การตีตรา

ภายในของ TGW ยงัเป็นอปุสรรคใน

การเขา้ถงึเรือ่งนี ้

4. Self-devalue and self-stigma in

TGW is main issue for reduce

S&D.

5. กลุม่ TGW ท่ีเป็นแรงงานขา้มชาติมี

ความลกึของปัญหาท่ีทบัซอ้นในสว่น

ของการตีตราตนเองและการถกูกีดกนั

อนัเน่ืองมาจากเชือ้ชาติ จงึทาํใหเ้ป็น

ความทา้ทายในการนาํเขา้สู่

กระบวนการ RRTTPR

6. TGW migration has complex

issues in part of self-stigma, and

discourage due to nationality. So,

it is a challenge to access to

RRTTPR cascade.

7. ส่ือในการสรา้งความเขา้ใจในเรือ่ง

S&D ในกลุม่ TGW ยงัมีไมเ่พียงพอ

8. Not enough to raise awareness

media of S&D among TGW.

3. มีแผนงาน S&D เฉพาะของกลุม่ TGW และมี

งบประมาณรองรบั

4. Engaging more specific TGW S&D

workplan and cover of budget.

5. ควรพฒันาและปรบัปรุงระบบบรกิารสขุภาพของ

รฐัจะตอ้งไม่อิงระบบสองเพศ และมีความ

ออ่นไหวตอ่เพศสภาพและเพศวิถี TGW

6. Should develop and remodel of service

systems. Government service system

should not based on 2 genders and should

be sensitivity to diverse genders and

sexualities.
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2017-2021 Key Achievements

ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะสั้นและระยะ

ยาว Concrete Actions

Coordination and

Decentralization

1. มีเครอืขา่ย TGW ท่ีทาํงานอย่าง

ใกลชิ้ดแตเ่ป็นเครอืขา่ยท่ีเป็นการ

ทาํงานโดยรวม

2. We have a closely TGW’s overall

network.

3. มีตวัแทนของ TGW อยูใ่น CCM, PC

อยา่งชดัเจน

4. We have a representative from

TGW to CCM and PC.

1. ขาดความตอ่เน่ืองในการประสานงาน

ทางเรือ่งขอ้มลู การแลกเปล่ียนขอ้มลู

การวิเคราะหข์อ้มลู การนาํขอ้มลูไป

ใชร้ว่มกนั ระหวา่งองคก์รชมุชนและ

ภาครฐัในระดบัทอ้งถ่ิน

2. Lack of continuing coordinating

about data, data exchanged,

data analysis, and data applying

between CBOs and government

sector in local level.

1. การสรา้งพืน้ท่ีในการมีสว่นรว่มและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการทาํใหค้นขา้มเพศไดมี้

ศกัยภาพในการเป็นผูน้าํและมีบทบาทในการ

ออกแบบนโยบายและสะทอ้นเสยีงของชมุชนใน

การทาํงานการยติุปัญหาเอดสข์องประเทศใหเ้กิด

เป็นรูปธรรม

2. To generate spaces for engagement and

capacity building to TGW for enhance

leadership performance, policy advocacy

plan, and reflection from community’s voice

for ending AIDs in country level.

3. ประสานการรว่มมือกบัเครอืขา่ยความ

หลากหลายทางเพศอ่ืนๆ มากขึน้ในการบรูณา

การเพ่ือแกไ้ขปัญหารว่มกนัเชน่ เครอืขา่ย TGM,

Intersex, Non Binary และ KP อ่ืนๆ

4. Coordinating with another gender diverse

people networks more, which integrate to

solve issues such as TGM network,

Intersex, Non binary, and another key

population networks.
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สรุปเนือ้หาสาํคัญของ เคร ือข ่าย PWID

เพ ือ่นาํเสนอตอ่ผู้เช ี่ยวชาญในกระบวนการ National HIV Programme Review

เพ ือ่การจัดทาํรายงานและข้อเสนอแนะตอ่การบรรลุเป้าหมายการยุตปัิญหาเอดสใ์นประเทศไทย

สรุปเนือ้หาสาํคัญท ีจ่ะนาํเสนอตอ่ผู้เช ี่ยวชาญในการจัดทาํรายงานและข้อเสนอแนะตอ่การบรรลุเป้าหมายการยุตปัิญหาเอดสใ์นประเทศไทย

วันท ี่ ประชุมปร ึกษาหาร ือ ___25 ตุลาคม 65____
จาํนวนผู้เข ้าร ่วมการใหค้วามเหน็ ___11_____ทา่น : ผู้ใช ้สารเสพตดิดว้ยวธิ ีฉ ีด(PWID)

ประเดน็ ความสาํเร ็จท ีส่าํคัญท ีเ่กดิข ึน้ระหว่าง

ปี 2017-2021 Key Achievements

ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะสั้นและ

ระยะยาว Concrete Actions

ความตอ่เน่ืองและรอบดา้นใน

การปอ้งกนั ดแูล รกัษา และ

สนบัสนนุ

Continuum and

Comprehensive Prevention,

Care, Treatment and Support

1. สามารถเขา้ถงึไดม้ากขึน้ตัง้แตมี่

โครงการผูใ้ชย้ามา เช่น เยาวชน

MSM โดยใชวิ้ธีการใหม่

2. การตรวจสงูกวา่ที่เคยสง่ตอ่มา โดย

การใช้ Reach online

3. มีวิธีการ Test ใหมโ่ดยการ

ดาํเนินงานโดยชมุชน C-Free OFT

ใหค้าํปรกึษา-ตรวจ-อา่นผลทาง

ออนไลน์

4. การนาํแนวทางลดอนัตรายจากยา

เสพติดโดยเนน้การปอ้งกนัดว้ยชดุ

อปุกรณส์ะอาด ผ่านกลไกอาสาสมคัร

1. CHW เจา้หนา้ที่มีใบรบัรองแตย่งัตอ้ง

อา่นผลไดเ้องโดยไมต่อ้งมีเจา้หนา้

ที่มาควบคมุ

2. ลดขอ้จาํกดัดา้นกฎหมายในการ

เขา้ถงึกลุม่ประชากรใหมแ่ละการ

กระจายอปุกรณป์อ้งกนั

3. การเพ่ิมการเขา้ถงึเยาวชน และผูห้ญิง

4. การทาํงานกบักลุม่ประชากรท่ีมีความ

พฤติกรรมเส่ียงสงูที่จะเปลี่ยนวิธีใชม้า

เป็นวิธีฉีด

5. การพฒันาระบบฐานขอ้มลูภายใน

6. ขยายพืน้ท่ีและเพ่ิมบรกิารท่ี

1. เสนอ สธ. ใหแ้กไ้ขระเบียบกระทรวงฯ

เจา้หนา้ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(ฉบบั 3

และ 4) พ.ศ. 2562 ใหผู้ผ้่าน CHW

สามารถทาํไดต้ลอดกระบวนการ

2. เสนอให้ สธ. มท. ในพืน้ท่ี ออกบตัร

คนทาํงาน หรอืรบัรองหน่วยงาน/องคก์รที่

ทาํงานในพืน้ที่

3. นาํขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลูโครงการมา

วิเคราะหเ์พ่ือกาํหนดและปรบัทิศทางการ

ทาํงาน เขา้ถงึ ตรวจ ปอ้งกนั และติดตาม

4. เพ่ิม Seed เยาวชน ผูห้ญิง

5. การทาํงานประสานและหาแนวทางการ
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ประเดน็ ความสาํเร ็จท ีส่าํคัญท ีเ่กดิข ึน้ระหว่าง

ปี 2017-2021 Key Achievements

ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะสั้นและ

ระยะยาว Concrete Actions

และแกนนาํในชมุชน ครอบคลมุความตอ้งการของ

ผูร้บับรกิารในการบรกิาร C-Free ใน

แตล่ะกลุม่ประชากร

7. การขึน้ทะเบียนศนูยค์ดักรอง ศนูย์

ฟ้ืนฟู และศนูยฟ้ื์นฟสูภาพทางสงัคม

ตามประมวลกฎหมาย พ.ศ. 2564

ทาํงานขา้มขา่ยกบักลุม่ประชากรท่ีมีความ

พฤติกรรมเส่ียงสงู เช่นMSM TG SW

แรงงาน

6. สธ. รบัรองรูปแบบการบรกิาร C-Free เป็น

บรกิารรว่ม

7. สธ. ศกึษารูปแบบการทาํงานลดอนัตราย

จากยาเสพติดภาคประชาชน และนาํไปใช้

เป็นแนวทางการทาํงานตามประมวล

กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564

ความยั่งยืนดา้นการจดัการ

การเงิน

Sustainable Financing

สปสช. จดัสรรงบประมาณการทาํงาน 1. สปสช. สนบัสนนุงบประมาณท่ี

เพียงพอสาํหรบัการทาํงาน และ

อปุกรณป์อ้งกนั

2. แหลง่ทนุอ่ืนในประเทศนอกเหนือจาก

สปสช.

1. สปสช.เพ่ิมงบประมาณในกลุม่ผูใ้ชย้าและ

ขยายเปา้หมายสูก่ลุม่ผูใ้ชย้าที่มีความเสี่ยง

ในการเปลี่ยนมาฉีด

2. ปรบัหลกัเกณฑก์ารขึน้ทะเบียนหน่วย

ใหบ้รกิารรว่ม

3. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํงานดา้นยา

เสพติดภาคของภาครฐัใหก้ารสนบัสนนุ

งบประมาณการทาํงานแก่ภาคชมุชน

การตีตราและการเลือกปฏิบติั

และสิทธิมนษุยชน

1. เกิดประมวลกฎหมาย พ.ศ. 2564

2. กาํลงัมีการพฒันาหลกัสตูรการลดการ

1. ผูใ้ชย้ามีสิทธิเลือกรบับรกิารบาํบดั

ฟ้ืนฟู ตามประมวลกฎหมาย

1. สธ. ตอ้งออกแนวทางปฎิบติัในการนาํการ

ลดอนัตรายจากยาเสพติดมาเป็นทางเลือก



3

ประเดน็ ความสาํเร ็จท ีส่าํคัญท ีเ่กดิข ึน้ระหว่าง

ปี 2017-2021 Key Achievements

ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะสั้นและ

ระยะยาว Concrete Actions

Stigma and Discrimination

and Human Rights

ตีตราตนเองในผูใ้ชย้าเสพติด โดย

FAR รว่มกบั TDN

2. แกก้ฎหมายโดยยกเลิกโทษทางอาญา สาํหรบัผูใ้ชย้า

2. ใหม้ีกฎหมายยาเสพติดภาคประชาชน เพ่ือ

จะลดทอนความผิดทางอาญาของผูเ้สพ/ผู้

ครอบครองเพ่ือเสพ

การประสานงานและการกระจาย

(อาํนาจ)

Coordination and

Decentralization

1. เกิดการขยายบรกิารเมทาโดนในชมุชน

โดยการรว่มใหบ้รกิารกบัผูใ้หบ้รกิารรฐั

ใหเ้จา้หนา้ที่ภาคชมุชนสามารถจ่ายเม

ทาโดนในชมุชนไดเ้อง โดยการฝึกอบรม

จากภาครฐั

2. เจา้หนา้ที่ในโครงการมีบตัรสามารถให้

คาํปรกึษา และตรวจเอชไอวีได(้CHW)

1. มีการใชย้าตวัใหมใ่นการรกัษา เช่น

บรูฟิโนฟิน

2. การดาํเนินงานลดอนัตรายตาม

ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.

2564

1. เสนอ กรมแพทย์ ใหแ้กไ้ขแนวทางการ

ใหบ้รกิารเมทาโดน

2. สนบัสนนุการขึน้ทะเบียนเป็นหน่วยบรกิาร

Harm Reduction ขององคก์รชมุชน และ

มีสนบัสนนุงบประมาณในการดาํเนินการ
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สรุปเนือ้หาสาํคัญของ เคร ือข ่ายประชากรข ้ามชาติ

เพ ือ่นาํเสนอตอ่ผู้เช ี่ยวชาญในกระบวนการ National HIV Programme Review

เพ ือ่การจัดทาํรายงานและข้อเสนอแนะตอ่การบรรลุเป้าหมายการยุตปัิญหาเอดสใ์นประเทศไทย

วันท ี่ ประชุมปร ึกษาหาร ือ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565
จาํนวนผู้เข ้าร ่วมการใหค้วามเหน็ 18 ทา่น : เคร ือข ่ายประชากรข ้ามชาติ

ประเดน็ ความสาํเร ็จท ีส่าํคัญท ีเ่กดิข ึน้ระหว่าง

ปี 2017-2021 Key Achievements

ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะ

สั้นและระยะยาว Concrete Actions

Continuum and Comprehensive

Prevention, Care, Treatment and

Support

1. แรงงานขา้มชาติเขา้ถงึความรูแ้ละ

ถงุยางอนามยัไดม้ากขึน้ผ่านโครงการ

กองทนุโลก และสามารถเขา้การตรวจ

คดักรอง HIV เชิงรุกไดม้ากขึน้จากการ

ตรวจ OFT มีระบบการตรวจเชิงรุกท่ีดี

เขา้ถงึชมุชนได้

2. มีแนวทางและช่องทางการเขา้ถงึยา

ตา้นไวรสัมากขึน้ สาํหรบัแรงงานขา้ม

ชาติ

3. อาสาสมคัรและพนกังานสาธารณสขุ

ตา่งชาติสามารถขึน้ทะเบียนองคก์ร

ชมุชนเพ่ือประกนัคณุภาพการ

1. การเขา้ถงึยาตา้นไวรสัสาํหรบั

แรงงานท่ีไมมี่เอกสารยงัไม่

เพียงพอและไมค่รอบคลมุ ทัง้นี ้

แรงงานท่ีไมมี่เอกสารจะเขา้ถงึยา

ตา้นไวรสัฟรไีดเ้ฉพาะยาตา้นสตูร

ที่กระทรวงกาํหนดเท่านัน้

2. แรงงานท่ีมีประกนัสงัคม/ประกนั

สขุภาพยงัคงตอ้งจ่ายคา่ยาตา้น

ไวรสั คา่ตรวจ ที่โรงพยาบาล ซงึ

ยงัมีเง่ือนไขตา่ง ๆ ที่ทาํให้

แรงงานไมส่ามารถเขา้ถงึการ

ตรวจ การรกัษาที่ฟรไีด้

1. ควรมีรูปแบบการใหย้าตา้นไวรสัที่

ครอบคลมุ และเพียงพอ ยาตา้น

สาํรอง การบรหิารจดัการยาที่มี

ประสิทธิภาพมากขึน้

2. พฒันาช่องทางการสง่ยาผ่าน

ไปรษณีย์ และการใหบ้รกิารผ่าน

ออนไลน์

3. มีช่องทางใหแ้รงงานสามารถตอ่สิทธิ

ประกนัไดเ้อง รวมถงึมีช่องทางการ

ตรวจสอบสิทธิประกนัสงัคมและ

รอ้งเรยีนใหก้บัแรงงานขา้มชาติ

4. กระทรวงสาธารณสขุควรขายบตัร
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ประเดน็ ความสาํเร ็จท ีส่าํคัญท ีเ่กดิข ึน้ระหว่าง

ปี 2017-2021 Key Achievements

ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะ

สั้นและระยะยาว Concrete Actions

ใหบ้รกิาร

4. แรงงานเขา้ถงึการประเมินความเสี่ยง

ดว้ยตวัเองมากขึน้ในช่องทางออนไลน์

3. การซือ้บตัรประกนัสขุภาพยงัมี

เง่ือนไข ผกูกบัการทาํงาน ทาํให้

แรงงานท่ีตอ้งการซือ้บตัรประกนั

สขุภาพแตไ่มมี่นายจา้งไม่

สามารถซือ้ได้

4. ความไมต่อ่เน่ืองของประกนั

สขุภาพและประกนัสงัคม

เน่ืองจากนายจา้งไมส่ง่เงินเขา้

กองทนุประกนัสงัคม

5. ขาดการสง่ตอ่ขอ้มลูในการ

ติดตามแรงงานท่ีออกจาก

เรอืนจาํท่ีไมม่ีสิทธิประกนัสขุภาพ

6. ระบบการรกัษา ยงัพบวา่มีนโย

บายที่แตกตา่งกนัในแตล่ะพืน้ท่ี

(ไมมี่ same day result ไมมี่

same day ART)

7. อาสาสมคัรที่มีใบรบัรองจากกอง

โรคเอดส์ ยงัไมส่ามารถจดับรกิาร

เองได้

ประกนัสขุภาพแบบไมมี่เงื่อนไข และ

ใชสิ้ทธิไดแ้บบไรร้อยตอ่ของ

โรงพยาบาล (มติสมชัชาสขุภาพ

แหง่ชาติ มติ 14.2) เน่ืองจากแรงงาน

บางสว่นมีประกนัสขุภาพ แตอ่ยู่

อาศยัในพืน้ท่ีรอยตอ่อาํเภอ การ

เดินทางมาใชต้ามสิทธ์ิทาํไดย้าก

ควรไปใชบ้รกิารโรงพยาบาลไหนก็ได้

ที่อยูภ่ายใตบ้ตัรประกนัสขุภาพ

5. การทาํงานรว่มกนัระหวา่งผูท่ี้

เก่ียวขอ้งระหวา่งกรมราชทณัฑ์

โรงพยาบาล และภาคประชาสงัคม

6. ระบบการรกัษาที่เป็นไปในทาง

เดียวกนัทัง้ประเทศ

7. เพ่ิมช่องทางสนบัสนนุยาตา้นไวรสั

ผ่านชายแดนสาํหรบัแรงงานที่ไมมี่

เอกสาร

8. กลไกทางการสาํหรบัระบบสง่ตอ่

ระหวา่งประเทศที่เป็นทางการและ
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ปี 2017-2021 Key Achievements

ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะ

สั้นและระยะยาว Concrete Actions

8. การขาดช่วงของการพฒันา

ศกัยภาพ อสต.

9. ขอ้จาํกดัของช่องทางการสื่อสาร

กบัแรงงานในวงกวา้ง

10. การตรวจเอชไอวียงัไมฟ่รสีาํหรบั

ทกุคน แมแ้ตส่ิทธิประกนัสงัคม

หากแพทยไ์มส่ั่งตรวจตอ้งจ่ายเงิน

เอง

ดาํเนินการประสานความรว่มมือ

อยา่งตอ่เน่ือง

9. ความชดัเจน ของอาสาสมคัรท่ีผ่าน

CHW และ CBO accreditation

10. สนบัสนนุใหภ้าคประชาสงัคมมี

ความตอ่เน่ืองในการทาํงานกบั

แรงงานท่ีไมมี่เอกสาร

Sustainable Financing - 1. ยงัไมมี่งบประมาณภายในประเทศ

สนบัสนนุการทาํงานดา้นเอดสก์บั

กลุม่ประชากรขา้มชาติ

2. ภาคประชาสงัคมไมส่ามารถรบั

งบประมาณจากภาครฐัไดแ้มจ้ะ

ผ่านมาตรฐานตา่ง ๆ

1. งบประมาณ (ภาครฐั) สนบัสนนุภาค

ประชาสงัคมที่ครอบคลมุชดุบรกิาร

RRTTPR

Stigma and Discrimination and

Human Rights

1. มีช่องทางการรอ้งเรยีนเรือ่งการตีตรา

และเลือกปฏิบติั แตแ่รงงานขา้มชาติ

ยงัเขา้ถงึไดน้อ้ย

2. บางพืน้ท่ีมีกลไกการทาํงานในจงัหวดั

ในการขบัเคลื่อนคุม้ครองในระดบัพืน้ท่ี

1. ช่องทางการรอ้งเรยีนยงัคงไมมี่การ

เช่ือมตอ่ระหวา่งผูท้ี่เก่ียวขอ้ง จงึยงั

มีความคลมุเครอืในเรือ่งบทบาท

ของภาคประชาสงัคมในบาง

จงัหวดั เน่ืองจากกลไกการทาํงาน

1. การประสานงานและสื่อสารกบั

นายจา้ง มีโครงการที่เก่ียวกบัการ

สง่เสรมิความเขา้ใจ ลดการตีตรา

และเลือกปฏิบติั

2. ประสานงานหน่วยบรกิารและ
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ความทา้ทายสาํคัญ
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แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะ

สั้นและระยะยาว Concrete Actions

ที่ชดัเจน

3. FAR มีการวางแผนสาํรวจ S&D ในแต่

ละพืน้ที่นาํรอ่ง

ในจงัหวดัในการขบัเคล่ือนไมมี่ทกุ

จงัหวดั

2. ความเขา้ใจของนายจา้งท่ีมีตอ่โรค

ทัง้ HIV และ วณัโรค แตปั่จจบุนั

มองวา่วณัโรคมี S&D ที่รุนแรง

กวา่)

3. อปุสรรคดา้นภาษาของแรงงาน ทาํ

ใหไ้มส่ามารถเขา้ถงึ/เขา้ใจระบบ

การรอ้งเรยีนและสื่อ

4. บางโรงพยาบาลคิดคา่รกัษา

แรงงานขา้มชาติแพงกวา่คนไทย

เพราะมองวา่เป็นคนตา่งชาติ

5. การสรา้งความเขา้ใจหน่วยบรกิาร

และนายจา้งเรือ่งการเลือกปฏิบติั

เรือ่งสิทธิกลุม่เปา้หมายและการ

สรา้งความความเขา้ใจ

กลุม่เปา้หมายเรือ่งการตีตรา

นายจา้งเขา้รว่มจดักิจกรรมรณรงค์

การใหค้วามรูใ้หค้าํปรกึษา

กลุม่เปา้หมายเขา้ใจเรือ่งสิทธิ

3. มีสื่อที่สามารถเขา้ถงึและถ่ายทอดไป

ยงัแรงงานขา้มชาติไดม้ากขึน้
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ประเดน็ ความสาํเร ็จท ีส่าํคัญท ีเ่กดิข ึน้ระหว่าง

ปี 2017-2021 Key Achievements

ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะ

สั้นและระยะยาว Concrete Actions

Coordination and Decentraliztion

(เนน้ไปท่ี รพ.สต.ออกนอกระบบไปอยูก่บั

อปท.)

1. ภาคประชาสงัคมเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร

ในดา้นนโยบายไดม้ากขึน้

2. มีการเช่ือมโยง DIC มีระบบพ่ีเลีย้ง

ระบบการสง่ตอ่ รพสต.

1. งบประมาณในสว่นของการ

สง่เสรมิสขุภาพแรงงานขา้มชาติ

ของรพ.สต.มีความลา่ชา้ในการ

ปฏิบติังาน

2. นโยบายพืน้ท่ีและสว่นกลางไมไ่ป

ดว้ยกนั แมม้ีนโยบายท่ีสนบัสนนุ

การเขา้ถงึยา การรกัษาได้ แตไ่ม่

เป็นจรงิในทางปฏิบติั

3. การขาดช่วงของการเช่ือมโยง

บรกิาร DIC มีระบบพ่ีเลีย้ง ระบบ

การสง่ตอ่ รพสต.

4. แรงงานขา้มชาติท่ีไมมี่เอกสาร

ยงัคงเป็นประเดน็สาํคญัสาํหรบั

อปท. และหลายๆ หน่วยงานท่ี

CSO ประสานงานดว้ย

1. สว่นกลางควรมีระบบการกระจาย

งบประมาณ วิธีการที่ครอบคลมุ

และชดัเจน มีการสื่อสารท่ีครอง

คลมุและติดตามนโยบาย

2. ควรมีแนวทาง วิธีการ มาตรการจาก

สว่นกลางท่ีใหอ้ปท.สนใจใช้

งบประมาณ อปท. สาํหรบักลุม่

แรงงานขา้มชาติมากขึน้



1

สรุปเนือ้หาสาํคัญของ เคร ือข ่ายด้าน S&D และ HR

เพ ือ่นาํเสนอต่อผู้เช ี่ยวชาญในกระบวนการ National HIV Programme Review

เพ ือ่การจดัทาํรายงานและข ้อเสนอแนะต่อการบรรลุเป้าหมายการยุตปัิญหาเอดสใ์นประเทศไทย

วันท ี่ ประชุมปร ึกษาหาร ือ 22 ตุลาคม 2565

จาํนวนผู้เข ้าร ่วมการใหค้วามเหน็ 16 ทา่น : ในกลุ่มคนทาํงานในประเดน็ S&D และสิทธ ิมนุษยชนด้านเอดส ์

1. แนวคดิหลัก การยตุิปัญหาเอดสเ์ช่ือมโยงกบัเรือ่งของสิทธิมนษุยชน คือการเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ ไมต่ดัสิน ตีตรา เหมารวม ถา้เราใชห้ลกัการนีใ้นการสรา้งความเขา้ใจและการดาํเนินงาน ก็จะเห็นวา่เราตอ้งทาํใหค้น.... เขา้ถงึการตรวจ

โดยไมต่อ้งกลวักงัวลอะไร เขา้ถงึการรกัษาโดยไมมี่อปุสรรคใดใด เขา้ถงึการปอ้งกนัที่สอดคลอ้งตามวิถีชีวิต และสามารถใชชี้วิตอยูใ่นสงัคมไดโ้ดยไมถ่กูกีดกนัทัง้ในการเรยีน การทาํงาน การอยูร่ว่มในชมุชน รวมถงึการเขา้ถงึสวสัดิการตา่งๆ และ

ท่ีสาํคญัคือไมรู่ส้กึวา่เอชไอวีทาํใหต้นเองแตกตา่งหรอืดอ้ยคา่กวา่คนอ่ืน

2. กระบวนการสาํคัญในการดาํเนินงานเพ ือ่ลดการตตีราและขจดัการเลือกปฏบิตั ิ เราตอ้งชีใ้หเ้ห็นวา่ประเดน็ S&D อยูต่รงไหน เช่ือมโยง/เขา้มาชว่ยเรือ่งของการตรวจเอชไอวี การปอ้งกนั หรอื การรกัษาอยา่งไร (ทาํใหเ้ห็นทัง้เชิงแนวคิด

ยทุธศาสตร์ และปฏิบติัการ) ยกระดบัวา่เรือ่งสิทธิมนษุยชนและ S&D เป็นรม่ใหญ่ (การเคารพความเป็นมนษุย)์ ไมว่า่เขาจะเป็นโรคอะไร จะทาํให้ RRTTPR ทกุตวัสาํเรจ็ดว้ย จะทาํใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงในเรือ่งอื่นและชีใ้หเ้ห็นวา่หนึง่ในความ

ทา้ทายของทกุกลุม่เครอืขา่ยก็อยูภ่ายใตข้อ้ความหรอืขอ้เสนอดา้นสิทธิมนษุยชนและ S&D ท่ีเราเขียนอยูแ่ลว้

ประเดน็ ความสาํเร ็จท ีส่าํคัญท ีเ่กดิข ึน้ระหว่างปี 2017-

2021

Key Achievements

ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะสัน้และระยะยาว

Concrete Actions

Continuum and Comprehensive Prevention,

Care, Treatment and Support ความตอ่เน่ืองและ

ความครอบคลมุ สาํหรบัการทาํงานดา้นการปอ้งกนั

ดแูล รกัษาและสนบัสนนุ

1. การสาํรวจและเพิ่มศกัยภาพองคก์รชมุชนท่ี
ใหบ้รกิาร KPLHS แก่กลุม่ประชากรหลกัอยา่ง

ปราศจาก S&D

1. วาทกรรมวา่ S&D เป็นประเดน็ตดัขวาง แตย่งั

มองแบบแยกสว่นหรอืยงัมองไมเ่ห็น วา่ S&D อยู่

ตรงไหนในกระบวนการ RRTTPR

1. การทาํใหเ้ห็นวา่เรือ่งของ S&D เช่ือมโยงในลกัษณะท่ีเป็นรากเหงา้ของ

อปุสรรคในการเขา้ถงึการตรวจ การรกัษา รวมถงึการปอ้งกนั ทัง้ HIV

STI HCV TB

2. การจดัการ S&D อยา่งเป็นรูปธรรมจะตอ้งถกูทาํใหเ้ห็นเช่ือมโยงกบั

ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของกระบวนการ RRTTTPR และ/หรอื 95-95-95

เป็นไปอยา่งครบถว้นทกุตวั เชน่ การวดัการลดลงของสดัสว่นผูมี้

ประสบการณ์ S&D ในการเขา้ถงึการตรวจเอชไอวี ใหส้อดคลอ้งไปกบั

สดัสว่นของกลุม่ประชากรท่ีไดร้บัการตรวจเอชไอวี การวดัการลดลงของ

self-stigma ในผูต้ิดเชือ้ ใหส้อดคลอ้งไปกบัสดัสว่นการเริม่ same-day

ART หรอืการเขา้ถงึการตรวจ viral load

3. สนบัสนนุกระบวนการพฒันาคูมื่อการใหบ้รกิาร RRTTPR โดยองคก์ร

ชมุชนแบบปราศจาก S&D (ท่ีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ)

4. การจดับรกิารแบบ people-centered ซึง่รวมบรกิารตาม priority ของ
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ประเดน็ ความสาํเร ็จท ีส่าํคัญท ีเ่กดิข ึน้ระหว่างปี 2017-

2021

Key Achievements

ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะสัน้และระยะยาว

Concrete Actions

คนท่ีมีบรบิทแตกตา่งกนัไป (เพศ อาชีพ อายุ เชือ้ชาติ ฯลฯ) ไวใ้นท่ี

เดียวกนั (แบบ integrated HIV/hepatitis/STI/TB/mental health ตาม

global strategies) ทัง้ในสถานบรกิารของภาครฐัและภาคชมุชน โดย

คาํนงึถงึทัง้ clinical outcomes ทัง้ทางกายและใจ และ quality of life

outcomes ท่ีครอบคลมุถงึ aging populations

Sustainable Financing : ความยั่งยืนดา้น

งบประมาณ

ยงัไมมี่ 1. งบประมาณดา้น S&D มีนอ้ยเม่ือเทียบกบั

งบประมาณดา้นอ่ืนๆ ทัง้ท่ีถกูบอกวา่เป็นงานที่

สาํคญัท่ีสดุและยากมากท่ีสดุ เวลาที่พิจารณา

งบประมาณก็มกัจะถกูจดัลาํดบัเอาไวท้า้ยๆ

2. ในสว่นของภาครฐัท่ีมีงบประมาณก็จะ
ดาํเนินงานตามแผนที่พฒันาขึน้ ขาดการ

เช่ือมโยงหรอืมองเป็นองคร์วมกบัภาคประชา

สงัคมท่ีดาํเนินการอยู่

3. ภาคประชาสงัคม บางที่ก็ยงัทาํงานตามแหลง่
งบประมาณ แตย่งัขาดการเช่ือมโยงกบัองคก์รที่

ผลกัดนั ประเดน็ S&D เน่ืองจากไม่ใช่งานหลกั

สดุทา้ยก็จะกลบัไปเจอปัญหาแบบเดิมวา่ การตี

ตราและเลือกปฏิบตัิก็จะยงัคงอยูถ่าวร

1. ตอ้งลงทนุงบประมาณดา้น S&D ทัง้งบภายในประเทศและตา่งประเทศ

เพราะ สิทธิมนษุยชน – สิทธิมนษุยชนดา้นเอดส์ และ S&D คือรากของ

ปรากฏการณ์ และเป็นกลยทุธส์าํคญัในการยตุิปัญหาเอดส์ เพราะถา้

เปลี่ยน Mindset ได้ ก็จะเปลี่ยน Action ของผูค้นทัง้ในระดบัปัจเจกและ

ระดบันโยบาย

2. หนว่ยงานในประเทศตอ้งตัง้งบประมาณในสว่นนีร้ว่มกนั (ตามแผนท่ีมี

งบประมาณกาํกบั) ในหนว่ยงานของตนเอง

4. 3.หนว่ยงานรฐัตอ้งประสานแผนและคิดออกแบบการดาํเนินงานรว่มกนั
กบัหนว่ยงานภาคประชาสงัคมตา่งๆ ท่ีดาํเนินงาน S&D โดยมองใหเ้ห็น

เป็นองคร์วมวา่จะทาํอะไรไปเพ่ืออะไร มีการแบง่บทบาทการทาํงานกนั

อยา่งชดัเจนและใหก้ารเคารพกนั

Stigma and Discrimination and Human Rights 1. มีแผนยติุปัญหาเอดสท่ี์ระบชุดัเจนวา่ S&D คือกล

ยทุธส์าํคญัในการยติุปัญหาเอดส์

2. มีคณะอนกุรรมการสง่เสรมิและคุม้ครองสิทธิดา้น

เอดสท่ี์เป็นกลไกทางนโยบายในการขบัเคลื่อนเรือ่ง

S&D

3. มีแผนปฏิบติัการท่ีมีงบประมาณกาํกบัใน 6

Setting

4. มีมาตรการและเครอืงมือในการดาํเนินงานเพื่อลด

การตีตราและขจดัการเลือกปฏิบตัิ อาทิเชน่ 1. ชดุ

1. ผูป้ฏิบติังานภาครฐัท่ีเป็นประชากรสว่นใหญ่ของ
ประเทศไมเ่ขา้ใจประเดน็สิทธิมนษุยชน ทาํงาน

ตามท่ีไดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็ไปตามแผนและ

งบประมาณท่ีตัง้ไว้ แตไ่มไ่ดล้กึซึง้กบัเรือ่งเหลา่นี ้

จรงิๆ ทาํใหภ้าคประชาสงัคมก็ทาํงานไป รฐัก็ทาํ

ไป แลว้ไมเ่ช่ือมโยงกนัทัง้ท่ีเป็นเรือ่งเดียวกนั มี

เปา้หมายเดียวกนั

2. การทาํใหเ้ห็นความเช่ือมโยงวา่ S&D อยูต่รงไหน

ชดัๆ รว่มกนั ในบรกิารแบบรอบดา้นทัง้เรือ่งการ

ส่วนท ี่ 1 เร ื่องของโครงสร ้าง รวมถงึกฎหมาย นโยบายท ีไ่ม่เอ ือ้และ

เป็นอุปสรรค

1.1. การผลกัดนัเรือ่งกฎหมายและนโยบาย อาทิ กฎหมายขจดัการเลือก

ปฏิบติัตอ่บคุคล และกฎหมาย นโยบายท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบั

ความเป็นกลุม่ประชากร เชน่ กฎหมายยาเสพติดภาคประชาชน (การ

ยกเลิกโทษทางอาญากบัผูเ้สพ) มาตรการลดอนัตราย (Harm

Reduction) พรบ. ปรามการคา้ประเวณี ฯลฯ

ส่วนท ี่ 2 บร ิการสุขภาพ- RRTTPR

2.1 การดาํเนินงานท่ีชีใ้หเ้ห็นความเช่ือมโยงวา่ การจดัการดา้น S&D อยู่
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ประเดน็ ความสาํเร ็จท ีส่าํคัญท ีเ่กดิข ึน้ระหว่างปี 2017-

2021

Key Achievements

ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะสัน้และระยะยาว

Concrete Actions

การดาํเนินงาน 3x4 ในหนว่ยบรกิารสขุภาพ (ทัง้

Off line และ Online) 2.การลดการตีตราตนเอง

(SRP) 3.กลไกสง่เสรมิและคุม้ครองสิทธิดา้นเอดส์

(CRS)

ตรวจ ปอ้งกนั ดแูล รกัษา / RRTTPR/U1-U2

และอยูใ่นทกุกลุม่ประชากร/ทกุเครอืขา่ย

3. ยงัไมไ่ดน้าํขอ้มลูท่ีไดเ้รือ่ง S&D ในทกุ Platform

มาใชป้ระโยชนใ์นการดาํเนินงานท่ีชดัเจน

4. ไมไ่ดม้องเรือ่งการใหก้ารชว่ยเหลือการละเมิด
สิทธิดา้นเอดสห์รอื CRS เป็นภาพรวม คือยงัมอง

วา่แคมี่กลไกในระดบัจงัหวดัก็สามารถชว่ยเหลือ

เคสไดแ้ลว้ แตใ่นความเป็นจรงิคือตอ้งมี

องคป์ระกอบของทีมใหก้ารชว่ยเหลือ มี

งบประมาณในการลงมือดาํเนินการชว่ยเหลือ มี

การพฒันาศกัยภาพ (การมองแบบนีท้าํใหก้าร

ตัง้งบประมาณไมค่รอบคลมุ และ CRS ไมเ่ป็น

จรงิ)

5. ยงัไมมี่การวดัผลท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรมทัง้ใน
ระดบันโยบายและพืน้ท่ี

6. การทาํงานกบัสาธารณะยงัทาํไดน้อ้ยมาก
7. งบประมาณในการดาํเนินงานนอ้ย และสว่น

ใหญ่เป็นงบจากตา่งประเทศ

8. ขาดกลยทุธก์ารดาํเนินงานท่ีชดัเจนในการ
ทาํงานกบัสถานประกอบการ สถานศกึษา

9. ยงัมีการเลือกปฏิบตัิใน Setting อื่นๆ เชน่การ
บงัคบัตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวีในการเรยีน

และการทาํงาน

ตรงไหนในบรกิารแบบรอบดา้นทัง้เรือ่งการตรวจ การปอ้งกนั และการ

ดแูล รกัษา / RRTTPR/U1-U2 และจะทาํใหเ้กิดผลตอ่ตวัชีว้ดัใดของ

RRTTPR ของประเทศ และ/หรอื 95-95-95 ของ UNAIDS

2.2 การสรา้งฐานกาํลงับคุลากรสขุภาพท่ีมีความเขา้ใจการใหบ้รกิารสขุภาพ

ดว้ยหวัใจความเป็นมนษุย์ (humanized healthcare) เพื่อปฏิบติัระบบ

สขุภาพใหป้ราศจาก S&D

ส่วนท ี่ 3 การดาํเนินงานใน Setting และบร ิบทอ ืน่ๆ ท ีเ่ก ีย่วข ้อง

3.1 สนบัสนนุการดาํเนินงานลดการตีตราใน Setting อื่นๆ (ตามแผน

ปฏิบติัการท่ีมีงบประมาณกาํกบั) เชน่ สถานศกึษา ท่ีทาํงาน เช่ือมโยง

กบัเรือ่งธรุกิจกบัสิทธิมนษุยชน โดยการพฒันากลยทุธท่ี์สอดคลอ้ง

เหมาะสมเป็นไปไดจ้รงิกบั Setting นัน้ๆ

ส่วนท ี่ 4 การทาํความเข ้าใจกับคนในสังคมและการสื่อสารสาธารณะ

4.1. เปลี่ยน Content ในการสื่อสารสาธารณะเชน่

 ชเูรือ่งพืน้ฐานการปอ้งกนัสิทธิมนษุยชนสาํหรบัสงัคมไทย - มุง่

ปรบัเปลี่ยน Mindset เรือ่งการเคารพความเป็นมนษุย์

 สื่อสารเรือ่ง U=U ท่ีเช่ือมโยงกบัเรือ่งของชอ่งทางการติดตอ่ บวกก็ดี

ลบก็ดี สขุภาวะทางเพศ การไมต่ีตราตนเอง

 เนน้การสื่อสารท่ีไมเ่หมารวม เชน่ ชีใ้หเ้ห็นวา่การกาํหนดใหมี้กลุม่

ประชากรหลกัคือเพ่ือเขา้ถงึเขาใหเ้ขาประเมินความเสี่ยงและเขา้ถงึ

การตรวจได้ (แตห่ลกัๆ คือชเูรือ่งพฤติกรรมเสี่ยง)

ส่วนท ี่ 5 กลไกส่งเสร ิมและคุ้มครองสิทธ ิด้านเอดส ์

5.1 การสนบัสนนุบทบาทของคณะอนกุรรมการสง่เสรมิและคุม้ครองสิทธิ

ดา้นเอดสใ์หเ้ป็นกลไกสาํคญัในเชิงนโยบาย รวมทัง้การมีงบประมาณท่ี

เพียงพอในการจดัการประชมุอยา่งตอ่เนื่อง และมีงบประมาณสาํหรบั

การจดักิจกรรมเพื่อขบัเคลื่อนและติดตามกาํกบัแผนท่ีมีงบประมาณ

กาํกบัใหเ้ป็นจรงิ
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5.2 การสนบัสนนุใหเ้กิดกลไกและระบบสง่เสรมิปกปอ้งคุม้ครองสิทธิ (CRS)

ท่ีเนน้เรือ่งรอ้งเรยีนการเขา้ถงึบรกิารตาม RRTTPR โดยผูต้ิดเชือ้ และ

กลุม่ประชากรหลกั ตามเปา้หมาย 10 ท่ีสองของ UNAIDS รวมถงึเนน้

เรือ่งรอ้งเรยีนในประเดน็การใชชี้วิตอื่น เชน่ การทาํงาน การเรยีน และ

ตอ้งมองใหเ้ห็นองคป์ระกอบทัง้หมดของ CRS ทัง้การพฒันาใหเ้กิด

กลไกจงัหวดั การมีทีมรบัเรือ่ง การมีระบบรอ้งเรยีน และมีงบประมาณ

ในการปฏิบติัการและการประชาสมัพนัธ์

5.3 การพฒันาแนวทางของประเทศใหมี้บรกิารดา้นสิทธิมนษุยชนและการ

ใหก้ารชว่ยเหลือเม่ือถกูละเมิดสิทธิอยูใ่นหนว่ยบรกิารทัง้ของภาคประชา

สงัคม (CHW/KPLHS) และภาครฐั และมีหลกัสตูรพฒันาศกัยภาพ

เพื่อใหเ้กิดทกัษะและแนวปฏิบตัิ ในการจดับรกิารคดักรองทัง้เชิงรุกและ

เชิงรบั การใหค้าํปรกึษาและใหก้ารชว่ยเหลือการถกูละเมิดสิทธิ/ถกูเลือก

ปฏิบติั โดยเช่ือมเป็นสว่นหนึง่ของระบบ CRS ท่ีสามารถวดัได้ ถกู

ประเมินคณุภาพได้ และสามารถเบิกจ่ายไดใ้นชดุสิทธิประโยชนข์อง

สปสช.

ส่วนท ี6่ กลุ่มและเคร ือข ่าย NGOs CBOs

6.1 แตล่ะกลุม่ประชากรตอ้งมีแผน เพื่อลดการตีตราและสรา้งความเขา้ใจ

ในกลุม่ประชากรของตนเอง

6.2 การพฒันาใหเ้กิดเครอืขา่ยประชาชนเพื่อขจดัการเลือกปฏิบติัทกุรูปแบบ

มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการ มีตวัตนท่ีถกูยอมรบัและมีพลงัทางสงัคม

6.3 ทาํงานกบัภาคี/เครอืขา่ยอ่ืนเพ่ิมเติม เชน่กสม.

ส่วนท ี7่ การดาํเนินงานในระดับบุคคล

7.1 ทาํงานลดการตีตราตนเองทัง้ในผูติ้ดเชือ้เอชไอวีและกลุม่ประชากร

หลกั (อาจจะตอ่ยอดจาก SRP เดิม)

ส่วนท ี่ 8 การวัดผลและการใช้ประโยชนจ์ากข ้อมูล
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8.1 การออกแบบการวดัความเปลี่ยนแปลงเรือ่ง S&D อาทิเชน่ การวดัวา่

10-10-10 วา่คืออะไร ทาํแบบไหน (มีตวัตัง้ ตวัหารที่เป็นรูปธรรม)

เพื่อใหมี้เปา้สากลท่ีมีแหลง่อา้งอิง และมีความเช่ือมโยงกบั 95 95 95

หรอื RRTTPR (เชน่ จดุไหนในกระบวนการของ RRTTPR ท่ีมีการเลือก

ปฏิบติั และสง่ผลตอ่การเขา้รบับรกิาร/ใหบ้รกิาร)เพื่อใหเ้ป็นสิ่งท่ีผู้

ปฏิบติัในพืน้ที่จะคอยวดัและคอยมองของตนเอง หรอืวดัการ

เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย วดัเรือ่งคณุภาพชีวิต

8.2 การลงทนุกบัการทาํหลกัฐานเชิงประจกัษ์ และการใชป้ระโยชนจ์าก

ขอ้มลู เชน่ การนาํขอ้มลูจาก Stigma Index เขา้มารว่มกบั ขอ้มลูอ่ืน้ๆ

จาก สถานบรกิารสขุภาพ ศกึษา ท่ีทาํงาน และระบบ CRS จะทาํใหเ้รา

เห็นภาพและมีขอ้มลูที่ชดัเจนมาใช้

Coordination and Decentralization 1.การมี CLHS

2.การขึน้ทะเบียนองคก์ร และผูป้ฏิบติังาน (CHW)

1. ระบบสขุภาพตอ้งอยูใ่นมือประชาชนอยา่งแทจ้รงิ 1. การสนบัสนนุใหช้มุชนจดับรกิาร เป็นสว่นหนึง่ของการยติุการตีตราและ

เลือกปฏิบตัิและสง่เสรมิการมีสว่นรว่มในการพฒันาระบบสขุภาพ

ประชาชน

2. สนบัสนนุการดาํเนินงานของคณะคลงัสมองของชมุชน Thailand

Community Think Tank (TCTT) และ Community Led Monitoring

(CLM) ใหเ้ป็นจรงิและมีประสิทธิภาพ รวมถงึมีงบประมาณท่ีเพียงพอใน

การดาํเนินการ เพื่อผลกัดนัการเปลี่ยนแปลงในระบบสขุภาพและ

นโยบาย
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สรุปเนือ้หาสาํคัญของ เคร ือข ่ายท ีท่าํงานสนับสนุนองคก์รชุมชน

เพ ือ่นาํเสนอตอ่ผู้เช ี่ยวชาญในกระบวนการ National HIV Programme Review

เพ ือ่การจัดทาํรายงานและข้อเสนอแนะตอ่การบรรลุเป้าหมายการยุตปัิญหาเอดสใ์นประเทศไทย

วันท ี่ ประชุมปร ึกษาหาร ือ_____เคร ือข ่ายท ี่ 12 วันท ี่ 21 ตค 2565 เวลา 09.30-11.00 __
จาํนวนผู้เข ้าร ่วมการใหค้วามเหน็ ___2__ทา่น : IHRI และ FHI 360

ประเดน็ ความสาํเร ็จท ีส่าํคัญท ีเ่กดิข ึน้ระหว่าง

ปี 2017-2021 Key Achievements

ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะสั้นและ

ระยะยาว Concrete Actions

1. Continuum and

Comprehensive

Prevention, Care,

Treatment and

Support

1. Issuance of MOPH regulation to

legalize KP-lay providers for

providing HIV services.

Establishment of National

Certification for CBOs/KP-lay

providers. KPLHS model

developed and contributed

effectively HIV response in Thailand

and ending AIDS goal.

2. KPLHS-CBOs มีการพฒันาศกัยภาพ

และอยูใ่นระดบัเป็นพ่ีเลีย้งให้ CBOs

อ่ืนๆภายใต้ GF เพ่ือ support GF site

expansion ได้ และให้ TA กบัประเทศ

อ่ืนๆได้

1. KPLHS ยงัไม่ถกูขยายไปในระดบัประเทศเทา่ท่ีควร

และยงัไมไ่ดร้บัการยอมรบัในบางพืน้ท่ี มีการระงบั

บรกิาร KP-led PrEP ในบางจงัหวดั รวมทัง้ยงัไมมี่

ระบบ Re-certification และ QA/QI

2. ยงัไม่มีงบประมาณในประเทศเพ่ือสนบัสนนุดา้น

Capacity Building

3. CSOs ยงัไม่มีมีบทบาทรว่มในการวางยทุธศาสตร์

หรอืนาํขอ้มลูบรกิารมาใชพ้ฒันาบรกิารท่ีเกิดขึน้,

ยงัไม่มีกลไกท่ีจะใหช้มุชนมีบทบาทในการติดตาม

บรกิาร และ generate evidence base

information หรอืกระบวนการ CLM ยงัไม่ถกูใช้

ในทางปฏิบตัิ

4. ยงัไม่มี platform หรอื mechanism ท่ีจะใหช้มุชน

ใชเ้ป็นเวทีนาํเสนอผลการติดตามขอ้มลูเชิง

1. Expanding KPLHS (HIV testing, KP-led PrEP,

ควรถกูขยายทัง้พืน้ท่ี และไปมากกวา่ HIV และ

ผลกัดนักลไกใหเ้กิดการยอมรบัและสนบัสนนุจาก

หนว่ยงานในพืน้ท่ี

2. Expanding SDART, HIVST, Com-VL testing,

Telehealth

3. จดัตัง้ TCTT และ CLM mechanism

4. บรูณาการระบบ certification and QA/QI

system

5. Equality ของ UHC กาํลงัมี KPLHS มาเพ่ิม

equity โดยมี HIV เป็นแกนในการเริม่ตน้ แตด่ว้ย

หลกัการ people-centered approach ซึง่จะทาํ

ใหเ้กิด integration (HIV, STI, hepatitis, TB)

เพ่ือใหเ้กิดทัง้ economy of scope
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ประจกัษ์ (TCTT) 6. และการขยาย KPLHS และ people-centered

approach นี ้ ใหเ้ขา้ไปอยูท่ัง้ในภาคชมุชนและ

ภาครฐั โดยไดร้บัการสนบัสนนุอย่างจรงิใจจาก

ภาครฐั (humanized healthcare system) จะทาํ

ใหเ้กิด economy of scale

7. Community-led ควรไปมากกวา่ CLHS แตต่อ้ง

เป็น CLM เพ่ือสะทอ้นและปรบัปรุง health

service อยา่งตอ่เน่ืองยั่งยืน

8. เรากาํลงัมี TCTT ท่ีเป็นคลงัสมองชมุชน (กลุม่

คนทาํงานดา้นประชาสงัคมและนกัวิชาการ ซึง่มี

ประสบการณต์รงและมีความเช่ียวชาญใน

ประเด็นท่ีเป็นความทา้ทายตอ่ระบบสาธารณสขุ

ของประเทศ ท่ีจะมาคิดรว่มกนัในการออกแบบ

และนาํเสนอทางออกท่ีมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์

และเหมาะสมกบับรบิท เพ่ือผลกัดนันโยบาย

ระบบสขุภาพประชาชนท่ีเสมอภาคเทา่เทียม

ครอบคลมุ ไมต่ีตรา แบง่แยก เพ่ือสขุภาพท่ีดีถว้น

หนา้ของประชาชนทกุคนบนผืนแผน่ดินไทย) ท่ีจะ

ใชก้ลยทุธ์ 5 อยา่ง คือ การเป็น watchdog จบัตา

และผลกัดนันโยบาย การทาํใหเ้กิดระบบสขุภาพ

ประชาชน การสื่อสารสาธารณะ การสรา้งฐาน
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ประเดน็ ความสาํเร ็จท ีส่าํคัญท ีเ่กดิข ึน้ระหว่าง

ปี 2017-2021 Key Achievements

ความทา้ทายสาํคัญ

Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะสั้นและ

ระยะยาว Concrete Actions

คนทาํงานสขุภาพท่ีทาํงานดว้ยหวัใจความเป็น

มนษุย์ และการใชข้อ้มลูเชิงประจกัษ์

2. Sustainable

Financing

1. PrEP included into UHC

2. NHSO has allocated 200 MTHB to

CSOs for working on HIV services

(since 2016) and trendily increased

every year.

3. NHSO has revised payment system

from per capita to fee-for-service to

support effectiveness of HIV services

by CBOs (2022)

1. ยงัไม่เคยมีระเบียบหรอืนโยบายของรฐัท่ีรองรบัการ

จา่ยคา่บรกิารจากสปสช. หรอืภาครฐัตรงใหก้บั

CBOs

2. การจะสนบัสนนุให้ CBOs ไดร้บัการสนบัสนนุดา้น

งบประมาณผ่านระบบที่มีอยูข่องประเทศ ตอ้งมี

การจดัตัง้ระเบียบ กฎเกณฑข์ึน้ใหมม่ารองรบั และ

ใชเ้วลานาน

3. มีการตอ่ตา้นจากวิชาชีพอ่ืนๆ เพ่ือจาํกดับทบาท

การใหบ้รกิารเอชไอวีขององคก์รภาคประชาสงัคม

1. Integrated comprehensive HIV services

(according client’s journey) into UHC

2. National ownership for KPLHS

implementation. Include CBOs as one type

of health facility of public health system.

3. New Social contracting model

institutionalized

3.Stigma and

Discrimination and

Human Rights

4. PEPFAR-supported KPLHS CBOs

has developed and implemented

SOP of S&D free in their clinics

5. KPLHS CBOs implemented CRS in

all sites

6. S&D incorporated into QA/QI

mechanism

4. การสื่อสารสงัคมเพ่ือลดการตีตราและเลือกปฏิบติั

ยงัมีนอ้ย

5. การพฒันาศกัยภาพผูใ้หบ้รกิารเพ่ือใหก้ารปรกึษา

หรอืดแูลผูร้บับรกิารเรือ่ง self-stigma ทาํไดเ้พียง

บางพืน้ท่ี

4. PEPFAR-supported KPLHS CBOs can

support other CBOs in developing SOP of

S&D free services

5. ควรมีการพฒันาเครือ่งมือและช่องทางการส่ือสาร

สงัคมเพ่ือลดการตีตราและเลือกปฏิบตัิในมากขึน้

และครอบคลมุทัง้ประเทศ

6. ตอ้งมีการขยายการอบรมเรือ่ง self-stigma ให้

ครอบคลมุทกุพืน้ท่ี

7. Include S&D indicators into CLM system

4.Coordination and 1. มีการประกาศ PrEP guideline เพ่ือให้ 1. การขยายนโยบายจากสว่นกลางลงสูพื่น้ท่ียงัไมเ่ป็น 1. มีการจดัระบบการรบันโยบายสูก่ารปฏิบติัในพืน้ท่ี
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ความทา้ทายสาํคัญ
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แนวทางการแก้ปัญหาท ีส่าํคัญระยะสั้นและ

ระยะยาว Concrete Actions

Decentralization จดับรกิารทกุรพ. และอยูใ่นระบบ UHC

2. มีการประกาศระเบียบกระทรวงเพ่ือให้

อาสาสมคัรองคก์รภาคประชาสงัคมจดับ

รกิรเอชไอวีได้

ระบบและผูร้บัผิดชอบท่ีชดัเจน ทาํใหก้ารสนบัสนนุ

ในพืน้ท่ีไมเ่ทา่กนัทกุพืน้ท่ี และบางท่ีมีการตอ่ตา้น

จากหนว่ยงานภาครฐัในพืน้ท่ีเอง

ท่ีเป็นระบบ และชดัเจน




