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Out line

• เหลียวหลังแลหน้ากับงานเอดส์..ก่อนเปดิประตูสู่อาเซียน

• บรบิท....แม่น้ า..แผ่นดิน...และขุนเขาที่ขวางกั้น

• ยุทธศาสตร์การท างานเอดส์ในพื้นที่

• รู้เขารู้เรากับสถานการณ์ข้อมูลแหล่งแพร่

• ความหมาย “พนักงานบริการ” ในยุคโรคไร้พรมแดน

– ตัวตนพนักงานบริการ

– ผู้ประกอบการ

– ผู้ให้บริการ

– จากมุมมอง NGOs ที่ท างานในพื้นที่

– ชุมชนที่สถานประกอบการตั้งอยู่และมีพนักงานบริการอาศัยอยู่ 3



Out line

• Best practice

• Referral system

• Next works

• Achievements
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ระบบคมนาคมที่เปลี่ยนแปลง East-West Economic Corridor (EWEC)
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Points of Entry
        อ าเภอที่มีเขตพื้นที่ตดิ สปป.ลาว 
        (8 อ าเภอ ระยะทาง 361 กม.)
        อ าเภอที่มีเขตพื้นที่ตดิกัมพูชา 
        (2 อ าเภอ ระยะทาง 67 กม.)
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สขุมุา

โพนทอง

ชนะสมบรูณ์

สองคอน

พระวิหาร

บริบท....แม่น้ า..แผ่นดิน...และขุนเขาที่ขวางกั้น

http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/muang_ubon.html
http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/phibun_mangsahan.html
http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/muang_samsip.html
http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/khuang_nai.html
http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/lau_sua_kog.html
http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/don_mot_daeng.html
http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/khong_chiam.html
http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/tan_sum.html
http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/si_muang_mai.html
http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/trakan_phutphon.html
http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/kut_khao_pun.html
http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/pho_sai.html
http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/natan.html
http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/khemarat.html
http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/swang_weerawong.html
http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/warin_shamrap.html
http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/sirinthon.html
http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/na_year.html
http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/samrong.html
http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/det_udom.html
http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/buntharik.html
http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/na_chatuai.html
http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/nam_yun.html
http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/thung_si_udom.html
http://www.ubonratchathani.go.th/map-aumper/nam_khon.html
http://www.yasothon.go.th/
http://www.sisaket.go.th/
http://www.amnatcharoen.go.th/
http://www.ubonratchathani.go.th/border_passed.html
http://www.ubonratchathani.go.th/border_passed.html


จุดผ่านแดน

• จุดผ่อนปรน 5 แห่ง
• จุดผ่อนปรนหน้าที่ว่าการอ าเภอเขมราฐ (หลังเก่า) ติดต่อกบับ้านนาปาก

ซัน เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
• จุดผ่อนปรนบ้านสองคอนต าบลสองคอน อ าเภอโพธิไ์ทร ติดต่อกับ บ้าน

หนองแสง บ้านดอนหมากเดื่อ เมืองละคนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว
• จุดผ่อนปรนบ้านด่านเก่า ต าบลโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม ติดต่อกบั         

บ้านสิงสัมพัน เมืองชะนะสมบูน แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว
• จุดผ่อนปรนบ้านหนองแสง (ชอ่งตาอู) ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑรกิ 

เป็นเขตติดต่อกบับ้านเหียง เมืองสุขุมาลย์ แขวงจ าปาสกั สปป.ลาว
• จุดผ่อนปรนช่องอานม้า อ าเภอน้ ายืน ติดต่อกบับ้านสะเดียลกวาง 
    อ าเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา



พ้ืนที่ชายแดน.....ท่ีง่ายและสะดวกต่อการข้ามแดน

• พื้นที่ติดแนวชายแดน 10 อ าเภอ 
ระยะทาง 428 กิโลเมตร

• ติดแนวชายแดน สปป.ลาว 9 
อ าเภอ

:เขมราฐ, นาตาล, โพธิ์ไทร

    ,ศรีเมืองใหม่,โขงเจยีม, สิรินธร, 
บุณฑริก, นาจะหลวย, น้ ายืน

• ติดแนวชายแดน กัมพูชา 2 
อ าเภอ: 

น้ ายืน ,น้าขุ่น

• จุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง

-ด่านถาวรบ้านปากแซง อ าเภอ

     นาตาล ติดกับด่าน ท้องถิ่น 

-บ้านปากตะพาน เมืองละครเพ็ง 
แขวงสาละวัน สปป.ลาว

• ด่านถาวรช่องเม็ก อ าเภอสิรนิธร 
ติดกับ ด่านสากลวังเต่า เมือง
โพนทอง แขวงจ าปาสัก สปป.
ลาว



ผลกระทบ....ที่ตอ้งเฝ้าระวังเมื่อก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน

• แนวโน้มสถานการณ์เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

• การพัฒนาความร่วมมอืระหว่างประเทศ: จังหวัดอุบลราชธานี – แขวง
จ าปาสัก-สาละวัน-สะหวันนะเขต ,สปป.ลาว กับจังหวัดพระวิหาร 
ประเทศกัมพูชา

-ความท้ายกับ ASEAN Cities Getting to Zero

-เมืองชายแดนกับการท างานเชิงรุก ในประชากรที่เข้าถึงยาก

-Migrants กับการพัฒนาและสร้างเครอืขา่ยระบบส่งต่อ

-การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ: ทางด้านเทคนคิวิชาการ   
ภาคเีครอืข่าย  งบประมาณ     ก้าวต่อไป              



รู้เขา........ รู้เรา

• จากการส ารวจแหล่งแพร่ ทั้ง 25 อ าเภอ 

• ป ี2557 ส ารวจพบพนักงานบริการทั้งสิ้น 2,410 ราย ยอมรับว่าให้บรกิาร
ทางเพศร่วมด้วย 1,230 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.03 ในจ านวนดังกล่าวเป็น
พนักงานบริการจากประเทศเพื่อนบ้าน 692 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.26 

• ปี 2558 การส ารวจแหล่งพบจ านวนพนักงานบริการ เพยีง 1,137 ราย 
ยอมรับว่าขายบริการเพียง 501 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.06 มาจาก

ประเทศเพื่อนบ้านแค่ 43 ราย คดิเป็นร้อยละ 8.58 ซึ่งลดลงจากเดิมถึง 16 
เท่า
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รู้เขา........ รู้เรา

• สาเหต ุเน่ืองจากมีการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามการ
ค้าประเวณีและกฎหมายเก่ียวกับความมั่นคงถูกน ามาใช้อย่าง
เคร่งครัดในพื้นท่ีชายแดน 

• มีการกวาดจับแรงงานท่ีเข้าเมืองผิดกฎหมายและผลักดันกลับ
ประเทศ ในอ าเภอชายแดนขนาดใหญ่ รวมทั้งอ าเภอท่ีเป็นเมือง
ท่องเท่ียวเช่นเขมราฐ, นาตาล, โขงเจียม, สิรินธร, บุณฑริก, นา
จะหลวย และน้ ายืน 

• ร้านคาราโอเกะจะปิดลงเพราะไม่มีพนักงานบริการเด็กจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน
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721

279

206
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สถานการณ์การติดเชือ้เอชไอวีลงทะเบียนสะสม
จากรายงานผู้ ป่วย NAP 
ชดุข้อมลู ก.ค. 2557

สีด า: ข้อมูลผู้ตดิเช้ือ
สีแดง:พนักงานบริการ



สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 ปี 2553-2557

Source: report 506

สถานการณ์โรคเอดส์จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์ ยอดสะสม
พ.ศ. 2533 –31 ธันวาคม  2557



ความหมาย “พนักงานบริการ” ในยุคโรคไร้พรมแดน

– ตัวตนพนักงานบริการ :อาชีพที่มีเกยีรติ ช่วยให้ครอบครัวอิ่มสุข

– ผู้ประกอบการ : แหล่งเงิน

– ผู้ให้บริการ : ค่ารักษาใครจา่ย เจอเลือดบวกแล้วไปไหนต่อ

– จากมุมมอง NGOs ที่ท างานในพื้นที:่ เป้าหมายขอแหล่งทุน

– ชุมชนที่สถานประกอบการตั้งอยู่และมีพนักงานบรกิารอาศัยอยู่ 
อึกทึก, ของสวยๆงามๆ, กลัวสามี ลูกติดสาวบริการ
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1. Ubon Ratchathani , ASEAN City Getting to Zero
2.  การพัฒนาระบบส่งต่อ ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส/์วัณโรค (อุบลราชธานี - แขวง

สะหวันนะเขต-สาละวัน-จ าปาสัก, สปป.ลาว)
3.  การพัฒนารูปแบบการท างานเชิงรุก : 1) Mobile clinic for FSWs, MSM ,TG 

, youths 2) One stop services for MSM/TG at DIC
4. การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายการ

ท างานเชิงรุกในกลุ่ม FSWs, MSM/TG 
5. การผลิตสื่อ สองภาษาในการท างานกับประชากลุ่มเสี่ยงและประชากร

เคลื่อนย้าย
6. การสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ระหว่างประเทศ

การด าเนินงาน....ที่ต้องท าการด าเนินงาน....ที่ต้องท า



Ubon Ratchathani, the ASEAN City Getting to Zero 2014 

• รับตรวจเยี่ยมการส ารวจการ
ด าเนนิงานเครือข่ายตามโครงการ 
ASEAN Cities Getting to Zero 
• โดยทีมงานจาก UNRC, UNAIDS 
และกรมควบคุมโรค 

เข้าคารวะและชีแ้จงงาน ผวจ. และรองผวจ.(นายสุรพนัธ์ ดสิมาน)



Ubon Ratchathani , ASEAN City Getting to Zero
Visit by UNRC, UNAIDS 

แลกเปลี่ยนกับทีมงานเอดส์อุบลฯ



Best practices
for 

Female Sex workers

Mobile clinics for international migrants 
along the Thai borders

Mobile clinics for international migrants 
along the Thai borders



Results of mobile clinic

• VCCT  37 cases

- HIV positive  1 case

- Syphilis  1 case

-GC      3 cases

-NSU   5 cases

-TV     4 cases

- BV   7 cases

-Candiasis 2 cases



Zone 1
-Screening, weight, case history, blood pressure

- Preparing testing equipments

Zone 4/6 (lab/physician/pharmacist)
-receive wet smear result, in case if 
abnormal see the doctor and get 
treatment

Zone 5 Health education 
-health education, BCC for reducing risk behaviors

-condom demonstration Zone 2 
-pre-counseling

- for VDRL,HIV

zone 3 
-collecting specimen
-wet smear, gram stain, pap smear

Flow chart of  Khemmarat district



STIs testing result

Blood for VDRL/HIV

Neg
Pos

SITs screening case

Wet  smear
Gram stain Pap smear

-F/U every 3 mo
-Reduce risk behaviors
-Health education
3provide condom and 
lubricants
-Sexuality health education

-Confirm blood test
-refer to ART clinic
-Health education
-reduce risk behaviors
-condom use
-CD4 twice times per 
year

-If negative, health 
check every month 
for screening STIs
-Safe sex, condom 
use
If positive, refer to 
care and 
treatment  

-If negative,
health check 
every month for 
screening STIs
-Safe sex, condom 
use
If pos, refer to 
care and 
treatment  

If 
negative, health 
check for pap 
smear per year
If positive, refer 
to treatment for 
curative

MVCCT Process



Mobile Team

23 March 2014



Mobile clinic “Khemmarat’s model” the 1st place

Screening  area Lab & get the result of wet smear  area

Counseling & blood testing  area Community forum & waiting for PV  area



Activities :mobile clinic for FSW:  Khammarat district



Mobile clinic “Khemmarat’s model” at the 2nd place

Lab & get the result of wet smear  area
Screening  area

Health education & waiting for the result area Community forum & waiting for PV  area



We want to see good cooperation….

• How to do.....Good and Friendly health services for CSWs by VCCT 
process that includes  

-HIV testing 2 times per year

-VDRL every 3 months

-Pap smear once time a year

-Gram stain (GC), wet smear for TV, BV, Candiasis every month

-if HIV positive, they can access to ART by equal rights as Thai 
people (under the cover of migrant card)



The Current and future benefits

• The pattern and process of mobile clinic for migrnats (legal and 
illegal migrants)

• Proactive prevention program  about STI/AIDS in mobile population 

• The interface between stakeholders and government to work 
together with private sector and civil society in the ares

• To build and expand the networks to work with the owners 
entertainments and health care providers

• STI Surveillance update to planning problems in the areas

• Participation with local funding in terms of condom fund..How to 
establish this funding 



Next works

• Gos: Department of Health Promotion, Department of Mental Health, 
BAT, Academic Institutes: Ubon Ratchathani University, Rhajapat

University, Ratchathani University, Mahidol University, Nursing collage 

• Education sectors

• Local Administrative Organization

• One Stop Services Centre (1300)

• Many local government sectors



Next works

• International Organization

-UNAIDS, UNICEF Thailand

• Local NGOs: RSAT Ubon Ratchathani, PLHA peer groups, migrant peer 
educators, Ubon Ratchathani entertainment association

• National NGOs: Rak Thai Foundation, Health and Share Foundation,, 
AIDSnet Foundation, ATT, World vision, etc

• International NGOs: Asie Horizon 2020, Marseilles France,

VFI, Champasack, LaoPHA, Health and SHARE Foundation, Ford 
Foundation



Achievements

• Developed the prevention and care program for target groups: 
MSM/TG, CSWs. MSWs, migrants, youths

• Referral system :Established strong co-operation between Gos and 
NGOs for those target

• Sustainability: -net works

-A long term co-operative plans between Gos and NGOs

• A Cross - border referral system

• Materials development: training manual, books, comic 
books, VCD, Mapping manual for  MSM, FSW



The 2015 International Consultation Meeting on Referral Service 
Development for all Diseases and all Systems, Ubon Ratchathani 

Province Thailand
22 – 24 June  2015

Ballroom B, Laithong Hotel, Muan District, Ubon Rathathani Province, 
Thailand

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2&ei=8GtVVdeWMNeTuAS0goC4Cw&bvm=bv.93564037,d.c2E&psig=AFQjCNFC5mirVRE7nJL48lX6v7U6kXr0ZA&ust=1431747977663676
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.thai-aec.com%2F854&ei=gmxVVbS3KIOguQSp9oDACw&bvm=bv.93564037,d.c2E&psig=AFQjCNGiSa-4eeEsiILC-6C6TiIvJFujxw&ust=1431748158166882
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.consular.go.th%2Fmain%2Fth%2Forganize%2F19716-%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2.html&ei=I3FVVdySDcW9uATR44FQ&bvm=bv.93564037,d.c2E&psig=AFQjCNF5T-rAW_y1RLGSjW-LGQ8pmhiwpg&ust=1431749067716815


การประชุมความร่วมมือระบบส่งต่อ 
ระหว่างประเทศ ไทย-ลาว-กัมพูชา
(23 – 24 มิถุนายน  ๒๕๕๘)



การแลกเปลี่ยนบทเรียนการท างานด้านระบบส่งตอ่
เสวนาระบบส่งต่อระหว่าง

รพศ.
รพ.มะเร็งอบุลราชธานี
รพ.พระศรีมหาโพธ์ิ

รพ.สิรินธร

เสวนาระบบส่งต่อระหว่างประเทศ.
-รองนพ.สสจ.แขวงสะหวนันะเขต/สาละวนั และจ าปาสัก
, สปป.ลาว
-สสจ.พระวหิาร, พระราชอาณา
จักรกมัพูชา



การลงนาม MOD (Minute of Discussion)
between Kingdom of Thailand – Kingdom fo Cambodia and 

Lao PDR



MOD (Minute of Discussion)



Border health refer center
(international)

Immigration

Border health refer centerBorder health refer center
(Thailand)

District
Hospital

Province
Hospital

Private
Hospital

Special
Hospital

ECT.

-
-
-

-Register
-Screenning
-Reporting

-
Management
-Data center
Management

Refer data

Refer data

Regional/ 
Province 

Public health 
Institute

Ubon Ratchatnani Border health centre Model



Level Job description

Refer Center
(International)

-Recieve Referral data (refer in and refer out)
-Person 
-Equipment
-Referral form  

Immigration -first Register /Screening /Reporting

Refer Center
(Thailand)

Data center /Evaluation and  Proper management

Hospital Adequate management / Reporting refer data

Regional/
Provincail public 
health institute

Provincial data center / Reporting refer back data

Job Description



Flow Chart for referring HIV, TB and STI cases
Thailand Lao PDR

Champasack Health Department
Coordinator: Dr.Ratsamy Syphanh

Mobile: + 856-5563-0099

Ubon Ratchathani Provincial Public Health 
Office

Coordinator: Ms. Pimontipa Malahom
Mobile: + 66 94530 - 8492

Health facilities in Ubon Ratchathani
Province

• Sappasitthiprasong hospital
• Prasrimahabodhi hospital
• Ubon Ratchathani Cancer Hospital
• All disctrict hospitals
• Sappasitthiprasong Army Hopsital
• 2 private hospitals

Savannakhert Health Department
Coordinator: Dr.Ketsaphone Yativong

Mobile: + 856-5554-0906

-Champasack hospital; (ARV Centre)
Dr.Bounpheung Senkanya
Mobile: + 856-5543-5982

-Savannakhert hospital (ARV Centre)
Dr.Khamphang Soulinphoummy

Mobile: + 856-2323-0709

Form A,C

Form A, B



A B

Referral Form
วตัถปุระสงค์

1. ส่งต่อผูป่้วยจากหน่วยบริการประเทศไทยไปยงัหน่วยบริการ

        สปป.ลาว ใช้แบบฟอรม์ B

2. ส่งต่อข้อมลูการส่งต่อผูป่้วยให้หน่วยบริการรบัทราบเพ่ือบริหาร

     จดัการข้อมลู ใช้แบบฟอรม์ C ทกุเดือนผา่นทาง e-mail  or  line)



 LAO PDR, Province.................................. Cambodia, Province  ..........................................

no List name 

(suppose)

age gende
r

Address Diagnosis Treatment Refer for Date of 
refer

Remark

Thailand Lao PDR

1.Standard forms from health facilities
to ARV centers

2. Monthly report for monitoring
purpose

1. Receive monthly data update from Ubon Ratchathani
2. Provincial hospitals in LaoPDR receiving patients for 
continuum of care
2.1 Receiving referral forms from Ubon Ratchathani
2.2 Report to Provincial Health Office
2.3 Quarterly feedback from LaoPDR to Ubon
Ratchathani

Procedures

CInter-country Referral Form



สื่อที่ใช้ในการด าเนินงานตามแนวชายแดน เหมาะสมหรือไม่
1

2

3

4

เรื่องที่ 1  สมชาย (ข้าราชการชายแดน) ตีพิมพ์ 3 ภาษา
            ไทย, ลาว และภาษาอังกฤษ(เผยแพร่ในประเทศอัฟริกา)
เรื่องที่ 2  ทางเดินของดอกไม้ (พนักงานบริการตามแนวชายแดน พิมพ์ 2 ภาษา
             ไทย และลาว
เรื่องที่ 3  สู่เส้นทางที่ห่างมา (พนักงานขับรถบรรทุกทางไกล) เฉพาะภาษาไทย
เรื่องที่ 4 รอยหล่ม หรือกงล้อที่เปื้อนฝุ่น (กรรมกรล้อเข็น ที่ด่านพรมแดนช่องเม็ก-วังเต่า)



ก่อนจากลา..................

• ความท้าทายกบัการจัดบรกิาร กับพนักงานบรกิาร AEC

-อุปสรรค ในทุกมติิ...ชาติพันธ์ุ...อนามัยเจรญิพันธ์ุ...การตีตรา...การกดีกัน
เข้าสู่ระบบบริการ...กฎหมาย (ขึ้น/ไม่ขึ้นทะเบียน)

• รูปแบบบริการที่พงึประสงค์ ที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับพนักงานบริการ

• ค่าใช้จ่ายใครดแูล รับผิดชอบ ????

• อนาคตกับรูปแบบการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป....ดูเหมือนจะยากแต่
ไม่ยาก...ฟังดูคล้ายจะง่ายแต่ไม่ง่าย......

• ก้าวที่ต้องเดิน..เมื่อเปดิประตูสู่ ASCC ท่านพร้อมแล้วหรือยัง ???

42



THANK YOU!


