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กรมควบคมุโรค	โดยส�ำนกัโรคเอดส์	วณัโรค	และโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์	และส�ำนกังำนโครงกำร

พัฒนำแห่งสหประชำชำติ	(UNDP)	ได้ร่วมกันด�ำเนินงำนพัฒนำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนป้องกันกำรติดเชื้อ

เอชไอวีในกลุ่มชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำยและสำวประเภทสองระดับชำติ	 โดยใช้วิสัยทัศน์มุ่งสู่	 “เป้ำหมำยที่

เป็นศูนย์”	และกรอบแนวคิดของทิศทำง	“กำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรเปลี่ยนแปลง”	ของยุทธศำสตร์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหำเอดส์แห่งชำต	ิพ.ศ.	2555	-	2559	เป็นจดุเริม่ต้น	น�ำไปสูก่ระบวนกำรทบทวนและสงัเครำะห์

ข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ	ทั้งรำยงำนเชิงวิชำกำร	กำรศึกษำวิจัย	 สถำนกำรณ์ปัจจุบันของกำรแพร่ระบำดของ

เชือ้เอชไอวี	โดยกำรมีส่วนร่วมจำกผู้เกีย่วขอ้งทกุระดบั	ทั้งภำครฐัและภำคประชำสังคม	กำรพฒันำแนวทำง	

กำรด�ำเนินงำนป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีฯ	เริ่มด�ำเนินกำรตั้งแต่	พ.ศ.	2554	มี	2	ระยะ	ได้แก่	โครงกำรระยะ

ที่	1	เป็นกระบวนศึกษำ	“ข้อปฏิบัติที่มีอยู่”	และ	“บทเรียนที่ได้รับ”	เพื่อน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำ	

แนวทำงกำรด�ำเนินงำนป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีฯ	และโครงกำรระยะที่	2	เป็นกำรพัฒนำรำยละเอียดสำระ

ส�ำคญัและจดัท�ำแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนป้องกนักำรตดิเชือ้เอชไอวฯี	สำระส�ำคญัประกอบด้วยประเดน็เนือ้หำ

หลักและรูปแบบกำรด�ำเนินงำนหรือกิจกรรมของกำรวิเครำะห์ชุมชน	 สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรป้องกัน

และดูแลกำรติดเชื้อเอชไอวี	 ชุดบริกำรที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรป้องกันเอชไอวี	 กำรพัฒนำศักยภำพทรัพยำกร

บุคคล	และกำรติดตำมงำนและกำรประเมินผล		
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กำรรับบริกำรป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีของชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำยและสำวประเภทสอง	 จึงได้จัดกำร

ประชุมเพื่ออบรมกำรใช้แนวทำงกำรด�ำเนินงำนป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีฯ	นี้	ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมกำร

ป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำย	(MSM)	 และสำวประเภทสอง	(TG)	 เพื่อสู่						

เป้ำหมำยที่เป็นศูนย์	 และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีฯ	 นี้จะช่วย	

ผูท้�ำงำนเอดส์และผูเ้กีย่วขอ้งโดยเฉพำะผูผ้่ำนกำรอบรมประยกุต์ใช้เปน็เครือ่งมอืในกำรพฒันำคณุภำพและ

ประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนป้องกันเอชไอวีในกลุ่มเป้ำหมำยได้ตำมควำมเหมำะสมในพื้นที่ต่อไป		

ส�ำนักโรคเอดส์	วัณโรค	และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

																																															กรมควบคุมโรค	กระทรวงสำธำรณสุข

																																																										มีนำคม	2556
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ขอบคณุ	Mr.Nery	N.	Ronatay	ผูม้ส่ีวนส�ำคญัอย่ำงยิง่ในกำรผลกัดนัและสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนเพือ่พฒันำ
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F
แนวทางการด�าเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองระดับชาติ

ส�านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข



แนวทางการด�าเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองระดับชาติ

ส�านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
G

สารบัญ
หน้า

ค�าน�า   C  

กิตติกรรมประกาศ E 

ค�าย่อและชื่อย่อ K 

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร O  

บทที่  1  บทน�า

	 ควำมเป็นมำ			 3

	 วัตถุประสงค์		 4

	 ผู้ใช้แนวทำงกำรด�ำเนินงำนป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชำยมีเพศสัมพันธ์	 4

	 กับชำยและสำวประเภทสองระดับชำติ	และกลุ่มเป้ำหมำยที่รับบริกำร	

	 กรอบแนวคิด	 4

	 กระบวนกำรพัฒนำ	 5

	 เนื้อหำและกำรน�ำไปใช้	 6

	 ค�ำจ�ำกัดควำมและนิยำมศัพท์	 8

บทที่  2  การวิเคราะห์ชุมชน

	 ควำมส�ำคัญ	 15

	 กรอบเนื้อหำ	 15

	 วัตถุประสงค์	 15

	 ข้อมูลที่จ�ำเป็นในกำรวิเครำะห์ชุมชน		 16

	 เครื่องมือและกระบวนกำรวิเครำะห์ชุมชน	 19

	 กำรวิเครำะห์ชุมชนและกำรวำงแผนงำน	 23

บทที่  3  สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด�าเนินงานป้องกันและดูแลการติดเชื้อเอชไอวี

 ควำมเป็นมำ	 31

	 กรอบแนวคิดที่		1	 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องต่อควำมหลำกหลำยทำงเพศและเอชไอวี				 33

				 กรอบแนวคิดที่		2	 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรดูแลเรื่องควำมหลำกหลำย	 38

	 	 	 ทำงเพศและเอชไอวี		

	 กรอบแนวคิดที่		3	 กำรสร้ำงนโยบำยที่เป็นมิตรต่อควำมหลำกหลำยทำงเพศและเอชไอวี						 42



H
แนวทางการด�าเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองระดับชาติ

ส�านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข

สารบัญ
หน้า

บทที่  4  ชุดบริการที่จ�าเป็นส�าหรับการป้องกันเอชไอวี

	 ควำมเป็นมำ	 49

	 กรอบแนวคิด	 50

	 ส่วนที่		1		บริกำรถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่น	 51

	 ส่วนที่		2		บริกำรให้กำรปรึกษำ	ตรวจคัดกรอง	และรักษำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	 56

	 ส่วนที่		3		กำรส่งต่อและรูปแบบบริกำรเพื่อส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรต่ำงๆ	 58

	 ส่วนที่		4		บริกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย	 64

บทที่  5  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล

					 ควำมเป็นมำ	 89

					 กระบวนกำรพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรบุคคล	 89

	 หลักกำรและวิธีคิด	 91

	 กรอบเนื้อหำ	 92

	 ส่วนที่		1		วิธีกำรให้ควำมรู้	 93

	 ส่วนที่		2		ควำมรู้	ทัศนคติ	ทักษะ	และกำรปฏิบัติพื้นฐำน	 93

บทที่  6  การติดตามงานและการประเมินผล

 กรอบแนวคิดในกำรติดตำมงำน	 99

	 กรอบกำรติดตำมงำนกำรป้องกันและดูแลกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชำยมีเพศสัมพันธ์	 100

	 กับชำยและสำวประเภทสอง		

	 ระบบข้อมูลข่ำวสำรกำรให้บริกำรเอชไอวีที่บูรณำกำร	 102

	 กำรวิเครำะห์และแปลควำมข้อมูล	 102

สารบัญผังภูมิ

	 แผนภูมิที่		1	 กรอบเนื้อหำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวี	 5

	 	 	 ในกลุ่มชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำยและสำวประเภทสองระดับชำติ	

	 แผนภูมิที่		2	 ภำพรวมกำรวิเครำะห์ชุมชนและกำรวำงแผนงำน	 25

	 แผนภูมิที่		3	 กรอบแนวคิดกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันและ	 32

	 	 	 ดูแลกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำยและสำวประเภทสอง	

	 แผนภูมิที่		4	 ตัวอย่ำงผังกำรส่งต่อในพื้นที่	 61

	 แผนภูมิที่		5	 กระบวนกำรพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรบุคคล	 90



แนวทางการด�าเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองระดับชาติ

ส�านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
I

สารบัญ
หน้า

ภาคผนวก ก

 ภำคผนวกบทที่		2		กำรวิเครำะห์ชุมชน	 109

	 ภำคผนวกบทที่		4		ชุดบริกำรที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรป้องกันเอชไอวี	 115

	 ภำคผนวกบทที่		5		กำรพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรบุคคล	 119

ภาคผนวก ข

	 รำยงำน/แนวทำง/คู่มือ/หลักสูตรในแผ่น	CD	 137

ภาคผนวก ค

	 รำยชื่อคณะกรรมกำรที่ปรึกษำโครงกำร	 				141

	 รำยชื่อคณะท�ำงำนวิชำกำร	 142

	 รำยชื่อผู้เชี่ยวชำญและผู้สนับสนุนด้ำนวิชำกำรและบริหำรจัดกำร	 				143



J
แนวทางการด�าเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองระดับชาติ

ส�านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข



แนวทางการด�าเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองระดับชาติ

ส�านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
K

ค�าย่อและชื่อย่อ

CCM Country	Coordinating	Mechanism กลไกกำรประสำนงำนระดับประเทศ		

CD4 Cluster	of	deviation	4 เซลล์เม็ดเลือดขำวชนิด	CD4

FSW Female	sex	worker พนักงำนบริกำรหญิง

HIV Human	immunodeficiency	virus เชื้อเอชไอวี

IBBS Integrated	biological	and	behavioral
Surveillance

กำรเฝ้ำระวงักำรตดิเชือ้เอชไอวโีรคตดิต่อทำง
เพศสัมพันธ์และพฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์
กับกำรติดเชื้อเอชไอวี

MSM Men	who	have	sex	with	men/male
who	have	sex	with	male

ชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำย

MSW Male	sex	worker พนักงำนบริกำรชำย

NAC National	AIDS	Committee คณะกรรมกำรแห่งชำตว่ิำด้วยกำรป้องกนัและ
แก้ไขปัญหำเอดส์		

PCM Provincial	Coordinating	Mechanism ศูนย์ประสำนประชำคมเอดส์จังหวัด

PLHIV People	living	with	HIV ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

RIHIS Routine	Integrated	HIV	Information
System

ระบบข้อมูลข่ำวสำรกำรให้บริกำรเอชไอวีที่
บูรณำกำร

STIs Sexual	transmitted	infections โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

SWING Service	Workers	in	Group	Foundation มูลนิธิเพื่อนพนักงำนบริกำร

TG Transgender สำวประเภทสอง

TGSW Transgender	sex	worker พนักงำนบริกำรสำวประเภทสอง	

UNDP United	Nations	Development	Program โครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ

VCT Voluntary	counseling	and	testing กำรปรกึษำและตรวจหำเชือ้เอชไอวโีดยควำม
สมัครใจ

WHO World	Health	Organization องค์กำรอนำมัยโลก
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บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร

ยุทธศำสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์แห่งชำติ	พ.ศ.	2555	-	2559	 ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์มุ่งสู่			

“เป้ำหมำยที่เป็นศูนย์”	ไว้	3	ด้ำน	ได้แก่	ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรำยใหม่	ไม่มีกำรเสียชีวิตเนื่องจำกเอดส์	และ

ไม่มกีำรตตีรำและกำรเลอืกปฏบิตั	ิทัง้นี	้ยทุธศำสตร์ฯ	ได้ก�ำหนดกลุม่ประชำกรหลกัส�ำคญัและพืน้ทีเ่ป้ำหมำย

เร่งรัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและควำมครอบคลุมกำรด�ำเนินงำนเอดส์	 ซึ่งหนึ่งในกลุ่มประชำกรหลักส�ำคัญ

ของยทุธศำสตร์ฯ	คอืชำยมเีพศสมัพนัธ์กบัชำยทีพ่บว่ำมแีนวโน้มกำรตดิเชือ้เอชไอวีในระดบัสงูและไม่ลดลง					

สำเหตุหนึ่งมำจำกประชำกรกลุ่มนี้เข้ำรับบริกำรทั้งบริกำรเพื่อกำรป้องกันและบริกำรดูแลรักษำกำรติดเชื้อ

เอชไอวน้ีอยเมือ่เทยีบกบักลุม่ประชำกรทีม่คีวำมเสีย่งสงูกลุม่อืน่ๆ	ดงันัน้	กำรพฒันำคณุภำพกำรด�ำเนนิงำน

ป้องกนัเชือ้เอชไอวแีละควำมครอบคลมุของบรกิำรป้องกนั	ดแูล	และรกัษำกำรตดิเชือ้เอชไอว	ีจงึเป็นประเดน็

ส�ำคัญในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรของชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำยและสำวประเภทสอง	ซึ่งแนวปฏิบัติของกำร

ให้บริกำรป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีระดับชำติส�ำหรับประชำกรทั้ง	2	กลุ่มในขณะนี้	ยังไม่มีกำรจัดท�ำ

สรุปการด�าเนินงาน
“แนวทำงกำรด�ำเนินงำนป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ ่มชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำยและ											

สำวประเภทสองระดับชำติ”	 มีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้ผู้ท�ำงำนเอดส์และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ใช้เป็น		

แนวทำงด�ำเนินงำนป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำยและสำวประเภทสอง		

ผู้ใช้		แนวทำงกำรด�ำเนินงำนป้องกันฯ	ได้แก่	เจ้ำหน้ำที่และผู้เกี่ยวข้องทั้งจำกภำครัฐ	ภำคเอกชน	

องค์กรชุมชน	ที่ท�ำงำนด้ำนเอดส์หรืองำนที่เกี่ยวข้องกับชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำยและสำวประเภทสอง	

เนือ้หา	แนวทำงกำรด�ำเนนิงำนป้องกนัฯ	เป็นกำรน�ำเสนอประเดน็เนือ้หำหลกัและรปูแบบกจิกรรม

หรือตัวอย่ำงที่ผู้ศึกษำสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ตำมควำมเหมำะสม	ดังนี้

•	 กำรวิเครำะห์ชุมชน	(บทที่	2)	 เป็นแนวทำงวิธีกำรเก็บ	รวบรวม	และวิเครำะห์ข้อมูลที่
จ�ำเป็นอย่ำงรอบด้ำน	 ข้อมูลและผลกำรวิเครำะห์น�ำไปสู่กำรระบุช่องว่ำง	 ปัญหำ	 และ

อุปสรรคของพื้นที่	และที่ส�ำคัญคือใช้ก�ำหนดทิศทำงและกลยุทธ์	ออกแบบแผนงำนและ

รูปแบบกิจกรรมโครงกำร

•	 สภำพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อกำรด�ำเนนิงำนป้องกนัและดแูลกำรตดิเชือ้เอชไอว	ี(บทที	่3)	เป็น
แนวทำงสร้ำงและส่งเสรมิสภำพแวดล้อมฯ	โดยใช้แนวคดิ	3	ประกำร	ได้แก่	1)	กำรสนบัสนนุ

ให้ชุมชนมีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องต่อควำมหลำกหลำยทำงเพศและเอชไอวี	2)	 ชุมชนมี

ควำมเข้มแข็งในกำรดูแลเรื่องควำมหลำกหลำยทำงเพศและเอชไอวี	 และ	3)	 ชุมชนมี	

นโยบำยทีเ่ป็นมติรต่อควำมหลำกหลำยทำงเพศและเอชไอว	ีโดยมุง่สร้ำงสภำพแวดล้อม

ดังกล่ำวทั้งระดับบุคคล	กลุ่มบุคคล	และสังคมโดยรวม	
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•	 ชดุบรกิำรทีจ่�ำเป็นส�ำหรบักำรป้องกนัเอชไอว	ี(บทที	่4)	ชดุบรกิำรพืน้ฐำนทีจ่�ำเป็นทีก่ลุม่
ชำยมเีพศสมัพนัธ์กบัชำยและสำวประเภทสองต้องได้รบัหรอืเข้ำถงึบรกิำร	ได้แก่	ถงุยำง

อนำมัยและสำรหล่อลื่น	กำรให้กำรปรึกษำรวมถึงกำรตรวจคัดกรองและรักษำโรคติดต่อ

ทำงเพศสมัพนัธ์	และกำรส่งต่อ	ผูศ้กึษำสำมำรถน�ำรปูแบบบรกิำรทีเ่ข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำย

ไปประยกุต์ใช้ในพืน้ที่ได้ตำมควำมเหมำะสม	และถงึแม้ว่ำกรอบเนือ้หำของแนวทำงกำร

ด�ำเนนิงำนป้องกนัฯ	จะมสีำระส�ำคญัทีเ่น้นกำรท�ำงำนด้ำนกำรป้องกนักำรตดิเชือ้เอชไอวี	

แต่สำระในบทนี้จะเป็นจุดเชื่อมโยงให้ชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำยและสำวประเภทสอง

สำมำรถเข้ำรับบริกำรดูแลรักษำหรือควำมช่วยเหลือได้	 ตำมที่ต้องกำรและในเวลำที่

เหมำะสม	

•	 กำรพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรบุคคล	(บทที่	5)	เป็นแนวทำงกำรพัฒนำควำมรู้	ทัศนคติ	

ทกัษะและกำรปฏบิตัพิืน้ฐำนทีจ่�ำเป็นส�ำหรบัผูท้�ำงำนและ/หรอืบคุลำกรระดบัปฏบิตักิำร

และระดับผู้ดูแลนโยบำยและบริหำร	

•	 กำรตดิตำมงำนและกำรประเมนิผล	(บทที	่6)	เป็นแนวทำงพฒันำกำรตดิตำมงำนป้องกนั

และดูแลกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำยและสำวประเภทสองระดับ

ผลผลิต	ผลลัพธ์	และผลกระทบ	พร้อมวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดในแต่ละระดับ	รวมถึง

แนวทำงกำรวิเครำะห์และแปลควำมเพื่อปรับปรุงกำรด�ำเนินงำน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ	แนวทำงกำรด�ำเนินงำนป้องกันฯ	นี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อผู้ท�ำงำนเอดส์

และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในกำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนป้องกันเอชไอวี

ในกลุ่มชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำยและสำวประเภทสอง	 หำกกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นกำรให้บริกำรที่มี

มำตรฐำนเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนัและครอบคลมุประชำกรเป้ำหมำย	กจ็ะตอบสนองต่อวสิยัทศัน์และเป้ำหมำย

ที่ได้ก�ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์แห่งชำติ	พ.ศ.	2555	-	2559	เช่นกัน
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บทที่ 1 บทน�ำ
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บทที่ 1 บทน�า

ความเป็นมา  
ยุทธศำสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์แห่งชำติ	พ.ศ.	2555	-	2559	 ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์มุ่งสู่	

“เป้ำหมำยที่เป็นศูนย์”	ไว้	3	ด้ำน	ได้แก่	ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรำยใหม่	ไม่มีกำรเสียชีวิตเนื่องจำกเอดส์	และ

ไม่มกีำรตตีรำและเลอืกปฏบิตั	ิโดยก�ำหนดเป้ำหมำยในปี	พ.ศ.	2559	ไว้อย่ำงเป็นรปูธรรม	ทัง้นี	้ยทุธศำสตร์ฯ	

ยังได้ก�ำหนดกลุ่มประชำกรหลักส�ำคัญและพื้นที่เป้ำหมำยเร่งรัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและควำมครอบคลุม

กำรด�ำเนินงำนเอดส์	และหนึ่งในกลุ่มประชำกรหลักส�ำคัญของยุทธศำสตร์ฯ	คือ	ชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำย	

(MSM)	ทีพ่บว่ำมแีนวโน้มกำรตดิเชือ้เอชไอวีในระดบัสงูและไม่ลดลงโดยเฉพำะในเขตเมอืงใหญ่และจงัหวดั

ท่องเที่ยว	

และถงึแม้ประเทศไทยจะประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรด�ำเนนิงำนเพือ่กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำเอดส์

จนเป็นทีย่อมรบัในเวทนีำนำชำต	ิเช่น	โครงกำรถงุยำงอนำมยั	100%	ทีส่ำมำรถลดอตัรำกำรตดิเชือ้เอชไอวี

และโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์ในพนกังำนบรกิำรลงอย่ำงเหน็ได้ชดั	กำรผลกัดนับรกิำรรกัษำด้วยยำต้ำนไวรสั

เข้ำสู่ชุดสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภำพแห่งชำติที่ท�ำให้คนไทยที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี	(PLHIV)	 ทุก

คนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสและบริกำรอื่นๆ	เมื่อจ�ำเป็นต้องได้รับ	แต่ส�ำหรับกลุ่ม	MSM	

แล้วกำรเขำ้รับบริกำรทั้งบริกำรเพื่อป้องกันและบริกำรดูแลรักษำกำรติดเชื้อเอชไอวีกลับน้อย	 จำกรำยงำน	

Thailand	AIDS	Response	Progress	Report	(2012)	พบว่ำ	ปี	พ.ศ.	2554	MSM	ที่เข้ำถึงบริกำรป้องกัน

ร้อยละ	49	และมีเพียงร้อยละ	29	ของ	MSM	ที่ตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวีและทรำบผลเลือด	ดังนั้น	กำร

พัฒนำคุณภำพกำรด�ำเนินงำนป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำยและสำวประเภท

สอง	(MSM/TG)	และควำมครอบคลุมของบริกำรป้องกัน	ดูแล	และรักษำกำรติดเชื้อเอชไอวี	จึงเป็นประเด็น

ส�ำคัญในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรเพื่อกำรป้องกันเอชไอวีของ	MSM/TG	 ซึ่งแนวปฏิบัติของกำรให้บริกำร

ป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม	MSM/TG	ระดับชำติในขณะนี้ยังไม่มีกำรจัดท�ำ

กรมควบคุมโรค	กระทรวงสำธำรณสุข	โดยส�ำนักโรคเอดส์	วัณโรค	และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์		

ร่วมกับส�ำนักงำนโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติประเทศไทย	(UNDP)	ได้ร่วมกันพัฒนำ	“แนวทำงกำร

ด�ำเนินงำนป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำยและสำวประเภทสองระดับชำติ”	เพื่อ

ให้ผูท้�ำงำนเอดส์และผูเ้กีย่วข้องใช้เป็นเครือ่งมอืหนึง่ในกำรพฒันำคณุภำพและประสทิธภิำพกำรด�ำเนนิงำน

ป้องกนักำรตดิเชือ้เอชไอวีในกลุม่ดงักล่ำว	โดยคำดหวงัทีจ่ะให้มแีนวปฏบิตัแิละข้อเสนอแนะเพือ่กำรป้องกนั

เอชไอวีในประชำกรเหล่ำนีต่้อไป	หำกกำรด�ำเนนิงำนดงักล่ำวเป็นกำรให้บรกิำรทีม่มีำตรฐำน	เป็นไปในทศิทำง

เดียวกัน	 และครอบคลุมประชำกรเป้ำหมำยก็จะตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยที่ได้ก�ำหนดไว้ใน

ยุทธศำสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์แห่งชำติ	พ.ศ.	2555	-	2559	เช่นกัน
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วัตถุประสงค์ 
แนวทำงกำรด�ำเนนิงำนป้องกนักำรตดิเชือ้เอชไอวีในกลุม่ชำยมเีพศสมัพนัธ์กบัชำยและสำวประเภท

สองระดบัชำต	ิเป็นควำมร่วมมอืระหว่ำงผูเ้ชีย่วชำญและผูม้ปีระสบกำรณ์กำรด�ำเนนิงำนเอดส์ในกลุม่ประชำกร

ดังกล่ำว	จำกหน่วยงำนองค์กรภำครัฐ	ภำคเอกชน	องค์กรระหว่ำงประเทศ	โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

1.	พัฒนำแนวทำงระดับชำติเพื่อป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม	MSM/TG	 ที่เหมำะสมกับ		

บริบทประเทศไทย

2.	เพื่อให้ผู้ท�ำงำนเอดส์ในพื้นที่ใช้เป็นแนวทำงด�ำเนินงำนป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม			

MSM/TG	ในพื้นที่

ผู้ใช้แนวทางการด�าเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชาย

มเีพศสมัพนัธ์กบัชายและสาวประเภทสองระดบัชาต ิและกลุม่เป้าหมาย

ที่รับบริการ
ผู้ใช้แนวทำง	ได้แก่	เจ้ำหน้ำที่และผู้เกี่ยวข้องทั้งจำกภำครัฐ	ภำคเอกชน	องค์กรชุมชน	ที่ท�ำงำน

ด้ำนเอดส์หรืองำนที่เกี่ยวข้องกับ	MSM/TG

กลุ่มเป้ำหมำยที่รับบริกำร	ได้แก่	ชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำย	สำวประเภทสอง	

กรอบแนวคิด
กำรพฒันำแนวคดิของแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนป้องกนักำรตดิเชือ้เอชไอวีในกลุม่ชำยมเีพศสมัพนัธ์

กบัชำยและสำวประเภทสองระดบัชำต	ิใช้วสิยัทศัน์มุง่สู่	“เป้ำหมำยทีเ่ป็นศนูย์”	และกรอบแนวคดิของทศิทำง	

“กำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรเปลี่ยนแปลง”	 ของยุทธศำสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์แห่งชำติ	 พ.ศ.			

2555	-	2559	 เป็นจุดเริ่มต้นน�ำไปสู่กระบวนกำรทบทวนและสังเครำะห์ข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ	 ทั้งรำยงำน	

เชิงวิชำกำร	 กำรศึกษำวิจัย	 สถำนกำรณ์ปัจจุบันของกำรแพร่ระบำดของเชื้อเอชไอว	ี กำรด�ำเนินงำนเอดส์

และบริกำรที่ให้แก่	MSM/TG	



แนวทางการด�าเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองระดับชาติ

ส�านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
5

แผนภูมิที่ 1

กรอบเนื้อหาแนวทางการด�าเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย

และสาวประเภทสองระดับชาติ

ถึงแม้ว่ำกรอบเนื้อหำของแนวทำงกำรด�ำเนินงำนป้องกันฯ	จะมีสำระส�ำคัญที่เน้นกำรท�ำงำนด้ำน						

กำรป้องกนักำรตดิเชือ้เอชไอว	ีแต่บรกิำรทีจ่ดัอยู่ในชดุบรกิำรทีจ่�ำเป็นส�ำหรบักำรป้องกนัโดยเฉพำะกำรให้กำร

ปรึกษำ	 กำรตรวจคัดกรองและรักษำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	 และกำรส่งต่อ	 จะเป็นจุดเชื่อมโยงส�ำหรับ	

MSM/TG	ที่จะได้รับบริกำรดูแลรักษำหรือบริกำรอื่นตำมที่ต้องกำรและในเวลำที่เหมำะสมต่อไป

กระบวนการพัฒนา
กำรพฒันำแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนป้องกนักำรตดิเชือ้เอชไอวีในกลุม่ชำยมเีพศสมัพนัธ์กบัชำยและ

สำวประเภทสองระดับชำติเป็นกระบวนกำรพัฒนำตำมหลักวิชำกำร	 โดยทบทวนและสังเครำะห์ข้อมูลทำง

วิชำกำรร่วมกับสถำนกำรณ์ที่เป็นปัจจุบัน	โดยกำรมีส่วนร่วมจำกผู้บริหำร	ผู้เชี่ยวชำญ	นักวิชำกำร	ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย	และผู้เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคประชำสังคม	กระบวนกำรพัฒนำมี	2	ระยะ	ดังนี้

•	 โครงกำรระยะที่	1	ภำยใต้ชื่อ	“โครงกำรเส้นทำงสู่แนวทำงระดับชำติส�ำหรับกำรป้องกันกำรติด
เชื้อเอชไอวีกลุ่มชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำยในประเทศไทย”	(A	Road	to	National	Guidelines	

for	HIV	Prevention	among	MSM	in	Thailand)	 เป็นกำรศึกษำวิจัยกำรด�ำเนินงำนป้องกัน		

กำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม	MSM/TG	ในพื้นที่	8	จังหวัดใน	4	ภำคของประเทศไทย	ผลผลิตที่

ได้คอื	1)	รำยงำนกำรศกึษำเรือ่ง	“ข้อปฏบิตัทิีม่อียู”่	และ	“บทเรยีนที่ได้รบั”	จำกงำนกำรป้องกนั
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กำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำย	(MSM)	และกะเทย	(TG)	ในประเทศไทย	

และ	2)	ข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำแนวทำงระดับชำติส�ำหรับกำรป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีใน

กลุม่ประชำกรดงักล่ำว	และได้จดัประชมุเชงิปฏบิตักิำรจดัท�ำแนวคดิกำรพฒันำแนวทำงระดบัชำติ	

ในกำรป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำยในประเทศไทย	 ผู้เข้ำร่วม

ประชุมประกอบด้วย	คณะที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร	คณะที่ปรึกษำโครงกำร	ผู้บริหำร	ผู้เชี่ยวชำญ	

นักวิชำกำร	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และผู้เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคประชำสังคม	

•	 โครงกำรระยะที่	2	ภำยใต้ชื่อโครงกำร	“กำรปรับปรุงกำรป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชำย
มีเพศสัมพันธ์กับชำย	(MSM)	และสำวประเภทสอง	(TG)	 เพื่อพัฒนำแนวทำงระดับชำติและ

สนบัสนนุกำรด�ำเนนิกำรในระดบัท้องถิน่เพือ่มุง่สูเ่ป้ำหมำยทีเ่ป็นศนูย์”		โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่

พฒันำแนวทำงระดบัระดบัชำติในกำรป้องกนักำรตดิเชือ้เอชไอวีในกลุม่	MSM/TG	ข้อสรปุและ

ผ่ำนควำมเห็นชอบ	กระบวนกำรพัฒนำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนป้องกันฯ	ดังนี้

1.	จัดตั้งโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร	 รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ

โครงกำรและคณะท�ำงำนวิชำกำร	รำยละเอียดในภำคผนวก	ค

2.	จัดเวทีเรียนรู้	 แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จำกโครงกำรที่มีแนวปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำร

โครงกำรและกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม	 และได้รับกำรยอมรับในระดับประเทศ	 ได้แก่	

โครงกำร	AVAHAN	ประเทศอินเดีย	

3.	ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อทบทวน	พิจำรณำ	และให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง	(ร่ำง)	

แนวทำงกำรด�ำเนินงำนป้องกันฯ	แบ่งเป็น

3.1	 กำรประชุมร่วมกันระหว่ำงคณะกรรมกำรที่ปรึกษำโครงกำร	 จัดประชุมเป็นระยะๆ	

ตำมควำมจ�ำเป็น	

3.2	 กำรประชุมคณะท�ำงำนวิชำกำร			

3.3	 กำรประชุมกับกลุ่มผู้ใช้และกลุ่มเป้ำหมำยที่รับบริกำร	

4.	ปรับปรุง	(ร่ำง)	แนวทำงกำรด�ำเนินงำนป้องกันฯ	เพื่อพัฒนำให้เป็นฉบับสมบูรณ์

เนื้อหาและการน�าไปใช้
เนื้อหำหลักและรูปแบบกิจกรรมของแนวทำงกำรด�ำเนินงำนป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม		

ชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำยและสำวประเภทสองระดับชำติ	 มุ่งเน้นกำรน�ำข้อมูลที่เป็นจริงในพื้นที่มำวำง					

แผนงำนและกิจกรรมป้องกันเอชไอวีที่เหมำะสม	โดยค�ำนึงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรด�ำเนินงำน	อันได้แก่	

สภำพแวดล้อมและบุคลำกร	(คนท�ำงำน)	เนื้อหำหลักประกอบด้วย		
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•	 กำรวิเครำะห์ชุมชน	 เป็นแนวทำงวิธีกำรเก็บ	 รวบรวม	และวิเครำะห์ข้อมูลที่จ�ำเป็นอย่ำงรอบ
ด้ำน	ข้อมลูและผลกำรวเิครำะห์มคีวำมส�ำคญัมำก	เนือ่งจำกผูท้�ำงำนสำมำรถใช้เป็นฐำนข้อมลู

เพื่อท�ำควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์กลุ่มเป้ำหมำย	 วิถีชีวิตและบริบทชุมชน	 ซึ่งน�ำไปสู่กำรระบุ				

ช่องว่ำง	 ปัญหำ	 และอุปสรรคในพื้นที่	 และที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้ท�ำงำนโครงกำร	 คือ	 ใช้ก�ำหนด

ทิศทำงและกลยุทธ์	ออกแบบแผนงำนและรูปแบบกิจกรรมโครงกำร

ผู้ศึกษาควรวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่และก�าหนดข้อมูลที่ต้องการอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จ�าเป็น

ครบถ้วน อีกทั้งต้องวางแผนและก�าหนดวิธีการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชื่อถือได้และ

ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา ข้อมูลและผลการวิเคราะห์สามารถน�าไปใช้วางแผนกิจกรรมในบทต่อๆ ไปได้  

•	 สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันและดูแลกำรติดเชื้อเอชไอวี	 เป็นแนวทำงสร้ำง
และส่งเสริมสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรป้องกันและดูแลกำรติดเชื้อเอชไอว	ี โดยใช้แนวคิด	3	

ประกำร	ได้แก่	1)	กำรสนับสนุนให้ชุมชนมีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องต่อควำมหลำกหลำยทำงเพศ

และเอชไอวี		2)	ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำรดูแลเรื่องควำมหลำกหลำยทำงเพศและเอชไอวี		

3)	 ชุมชนมีนโยบำยที่เป็นมิตรต่อควำมหลำกหลำยทำงเพศและเอชไอวี	 โดยมุ่งสร้ำงสภำพ

แวดล้อมดังกล่ำวทั้งระดับบุคคล	กลุ่มบุคคล	และสังคมโดยรวม

•	 ชุดบริกำรที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรป้องกันเอชไอวี	หลักกำรส�ำคัญคือ	“เป็นกำรให้บริกำรแก่	MSM/
TG	 และโน้มน้ำว	MSM/TG	 เข้ำสู่บริกำร”	 และต้องเป็นกำรด�ำเนินงำนที่กลุ่มเป้ำหมำยเป็น				

ผูท้�ำงำนหลกัหรอืมส่ีวนร่วม	ชดุบรกิำรทีจ่�ำเป็นพืน้ฐำนที	่MSM/TG	ต้องได้รบัหรอืเข้ำถงึบรกิำร

ได้แก่	ถงุยำงอนำมยัและสำรหล่อลืน่	กำรให้กำรปรกึษำรวมถงึกำรตรวจคดักรองและรกัษำโรค

ติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	และกำรส่งต่อ	ในส่วนสุดท้ำยจะเป็นบริกำรที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย	ซึ่ง

ผู้ศึกษำสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ตำมควำมเหมำะสม	

•	 กำรพฒันำศกัยภำพทรพัยำกรบคุคล	เป็นแนวทำงกำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกรระดบัปฏบิตักิำร

และระดบัผูด้แูลนโยบำยและบรหิำร	สำระส�ำคญัในบทนีจ้ะเป็นกำรพฒันำศกัยภำพด้ำนควำมรู้	

ทัศนคติ	ทักษะและกำรปฏิบัติพื้นฐำนที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้ท�ำงำนและ/หรือเจ้ำหน้ำที่แต่ละระดับ		

•	 กำรติดตำมงำนและกำรประเมินผล	 เป็นแนวทำงพัฒนำกำรติดตำมงำนกำรป้องกันและดูแล

กำรตดิเชือ้เอชไอวีในกลุม่ชำยมเีพศสมัพนัธ์กบัชำยและสำวประเภทสองระดบัผลผลติ	ผลลพัธ์	

และผลกระทบ	พร้อมวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดในแต่ละระดับ	รวมถึงแนวทำงกำรวิเครำะห์และ

แปลควำมเพื่อปรับปรุงกำรด�ำเนินงำน

เนื้อหาในแต่ละบทจะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

ที่ส�าคัญคือผู้ศึกษาควรให้ความส�าคัญเรื่องการวิเคราะห์ชุมชนเป็นอันดับแรก

เพราะข้อมูลและผลการวิเคราะห์ที่ได้จะใช้เป็นฐานการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมในบทต่อๆ ไป

ส�าหรับบทอื่นๆ ผู้ศึกษาสามารถเลือกใช้กิจกรรม/วิธีการได้ตามความเหมาะสม



8
แนวทางการด�าเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองระดับชาติ

ส�านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข

ค�าจ�ากัดความและนิยามศัพท์

 เรื่องเพศ

  เพศสรีระ (Sex)

หมำยถึง	เพศที่จ�ำแนกตำมลักษณะทำงกำยภำพ	เช่น	ลักษณะของร่ำงกำย	อวัยวะเพศ	ฮอร์โมน	

โครโมโซม	อันมีพื้นฐำนมำจำกเรื่องกำรสืบพันธุ์	ควำมเชื่อทั่วไปก�ำหนดเพศสรีระเป็น	2	เพศ	คือ	เพศชำย

และเพศหญิง	เพศสรีระยังหมำยรวมถึงบุคคลที่ปรำกฏมีลักษณะของทั้งสองเพศ	(เพศก�ำกวม)	ไม่สำมำรถ

ระบุเพศได้และมีกำรเปลี่ยนแปลงของเพศก�ำเนิดด้วยวิธีทำงกำรแพทย์	(ศัลยกรรมแปลงเพศ)

  เพศภาวะ (Gender)

หมำยถึง	ควำมเป็นเพศที่ถูกสร้ำงและให้คุณค่ำทำงสังคม	ไม่ว่ำจะโดยค่ำนิยม	ควำมเชื่อ	ศำสนำ	

ประเพณี	วัฒนธรรม	จำรีต	กฎหมำยหรือข้อบังคับต่ำงๆ	เพื่อเป็นกำรควบคุมเรื่องเพศหรือหน้ำที่ทำงเพศ

ของบุคคลให้เป็นไปตำมควำมคำดหวังหรือบรรทัดฐำนของสังคม	ท�ำให้มีกำรก�ำหนดควำมส�ำคัญของเพศที่

เหลื่อมล�้ำ	-	ต�่ำสูงแตกต่ำงกัน	เพศภำวะมักถูกก�ำหนดโดยใช้ควำมเชื่อที่เชื่อมโยงกับเพศสรีระ	ในควำมเป็น

จริงเพศภำวะมีกำรแปรเปลี่ยนอยู่เสมอตำมบริบทของวัฒนธรรม	ชนชั้น	ควำมรู้	สถำนกำรณ์	และยุคสมัย	

เช่น	ในอดีตวัฒนธรรมไทยผู้ชำยเป็นช้ำงเท้ำหน้ำมีหน้ำที่หำเลี้ยงครอบครัวผู้หญิงเป็นช้ำงเท้ำหลังมีหน้ำที่

อยู่บ้ำนเลี้ยงลูก	แต่ในปัจจุบันชำยหญิงมีบทบำทเท่ำเทียมกัน	

  เพศวิถี (Sexuality)

หมำยถึง	 วิถีชีวิตทำงเพศที่ถูกหลอมด้วยบรรทัดฐำน	 ระบบวิธีคิด	 และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับควำม

ปรำรถนำและกำรแสดงออกทำงเพศ	ควำมคิดเกี่ยวกับควำมรัก	คู่ชีวิตในอุดมคติและกำมกิจ	โดยแต่ละคน

มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรและเลือกที่จะปฏิบัติตำมบรรทัดฐำนได้ไม่เท่ำกัน	 จึงเป็นผลให้แต่ละคนมีเพศ

วถิทีีม่ลีกัษณะเฉพำะของตนเอง	และกำรรวมตวัของคนเป็นกลุม่หรอืชมุชนท�ำให้มกีำรหลอมรวมจนเกดิเป็น

เพศวิถีเฉพำะของกลุ่มหรือชุมชนได้	 เพศวิถีจะมีควำมสัมพันธ์กับมิติทำงกำรเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	และ

วฒันธรรมทีก่�ำหนดและสร้ำงควำมหมำยและมำตรฐำนให้แก่เรือ่งเพศในทกุแง่มมุ	จะเหน็ว่ำเพศวถิแีละเพศ

ภำวะมคีวำมคล้ำยคลงึกนัและถกูก�ำกบักนัไปมำ	ดงันัน้เพศวถิจีงึเปลีย่นไปได้ตำมบรบิทของวฒันธรรม	ชนชัน้	

ควำมรู้	สถำนกำรณ์	และยุคสมัย	เช่นกัน	ตัวอย่ำงเช่น	ผู้ชำยต้องเป็นฝ่ำยเกี้ยวพำรำสีและผู้หญิงต้องเป็น

ฝ่ำยรอคอยกำรเกี้ยวพำรำสี	 ผู้ชำยต้องเป็นฝ่ำยสอดใส่และผู้หญิงต้องเป็นฝ่ำยถูกสอดใส่	 ผู้ชำยที่รักเพศ

เดียวกันบำงคนเลือกที่จะแต่งงำนกับผู้หญิงและมีบุตร	 ส่วนผู้ชำยรักตำ่งเพศเลือกที่จะเป็นพนักงำนบริกำร

และมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชำยด้วยกัน	เป็นต้น
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  อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity)

หมำยถงึ	ควำมสำมำรถทีจ่ะรบัรูเ้พศสรรีะ	เพศภำวะ	และเพศวถิขีองตนด้วยควำมรูส้กึจำกส่วนลกึ

ภำยในของตน	อนัเป็นควำมรูส้กึที่ไม่อำจปฏเิสธได้	ซึง่อำจจะสอดคล้องหรอืไม่ก็ได้กบัเพศก�ำเนดิ	อตัลกัษณ์

ทำงเพศหรือควำมรู้สึกลึกๆ	ในใจนี้อำจถูกเก็บซ่อนไว้	ถ้ำไม่สำมำรถเอำชนะอิทธิพลหรือกรอบควำมคิดของ

สงัคมรอบข้ำงได้	แต่จะแสดงออกทำงกำรแต่งกำย	ค�ำพดู	และ/หรอืกริยิำท่ำทำงพฤตกิรรมทีแ่สดงออกต่ำงๆ	

และ/หรอืกำรปรบัเปลีย่นสรรีะร่ำงกำยของตนเอง	ถ้ำสำมำรถปรบัตวัให้เข้ำกบัหรอืเอำชนะอทิธพิลหรอืกรอบ

ควำมคิดของสังคมรอบข้ำงได้	เช่น	กำรระบุตัวตนว่ำเป็นสำวประเภทสอง	เกย์	ไบเซ็กชวล	ทอม	ดี้	เป็นต้น

  เพศวิสัย (Sexual Orientation)

หมำยถึง	กำรที่บุคคลมีควำมรู้สึก	อำรมณ์	ควำมดึงดูด	ควำมสนใจ	ควำมเสน่หำ	รสนิยม	ควำม

รัก	และควำมใคร่ทำงเพศ	และส่งผลให้เกิดสัมพันธภำพทำงเพศกับบุคคลอื่น	อำจเป็นสิ่งที่เกิดเพียงชั่วครั้ง

ชั่วครำวหรือเกิดเป็นประจ�ำ	อำจเกิดเป็นระยะเวลำสั้นหรือเกิดเป็นระยะเวลำนำนก็ได้	เช่น	ควำมต้องกำรมี

เพศสัมพันธ์กับชำย	กับหญิง	กับทั้งสองเพศ	กับสำวประเภทสอง	เป็นต้น

  ความหลากหลายทางเพศ (Sexual Diversity)

หมำยถึง	 กำรที่มนุษย์มีเพศวิถี	 อัตลักษณ์ทำงเพศ	 และเพศวิสัย	 อันหมำยรวมถึงกำรปฏิบัติตัว

และกำรมีพฤติกรรมทำงเพศที่แตกต่ำงและหลำกหลำยตำมธรรมชำติ	ไม่ใช่มีเพียงแค่	2	เพศ	คือ	เพศชำย

และเพศหญิง	เท่ำนั้น

 เรื่องกลุ่มเป้าหมาย

  ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM)

หมำยถงึ	บคุคลทีม่เีพศก�ำเนดิและเพศสรรีะเป็นเพศชำย	มพีฤตกิรรมเพศสมัพนัธ์กบัเพศชำยด้วย

กนั	เป็นค�ำทีร่ะบพุฤตกิรรมไม่ใช่กำรระบอุตัลกัษณ์ทำงเพศ	ซึง่	ผูม้พีฤตกิรรมแบบชำยมเีพศสมัพนัธ์กบัชำย	

อำจเป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์ทำงเพศแบบชำยรักเพศเดียวกัน	(ชำยรักชำย)	ชำยรักสองเพศ	(ชำยรักทั้งชำยและ

หญิง)	 หรือชำยรักต่ำงเพศ	(ชำยรักหญิง)	 ก็ได้	 เนื่องจำกพฤติกรรมและอัตลักษณ์ทำงเพศไม่จ�ำเป็นต้อง

สอดคล้องกันตลอดเวลำ	

  สาวประเภทสอง (TG)

หมำยถงึ	บคุคลทีม่เีพศก�ำเนดิเป็นเพศชำยแต่ปัจจบุนัด�ำเนนิวถิชีวีติข้ำมเพศจำกชำยมำเป็นหญงิ		

กำรข้ำมเพศคือกำรแสดงลักษณะและพฤติกรรมออกมำในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับลักษณะและพฤติกรรมของ

เพศหญิง	 ระดับของกำรข้ำมเพศมีตั้งแต่กำรระบุตัวตนทำงเพศ	(หญิง)	 ของตนเองที่แตกต่ำงไปจำกเพศ

ก�ำเนิด	(ชำย)	กำรด�ำเนินเพศวิถีแบบสำวประเภทสอง	และ/หรือมีกำรปรับเปลี่ยนเพศสรีระให้ใกล้เคียงกับ
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เพศหญิง	(เพศสรีระของสำวประเภทสองมีตั้งแต่ยังไม่มีกำรปรับเปลี่ยนร่ำงกำย	จนถึงกำรผ่ำตัดศัลยกรรม

แปลงเพศเปลีย่นอวยัวะทีแ่สดงสญัลกัษณ์ทำงเพศภำยนอกจำกชำยมำเป็นหญงิ	เช่น	หน้ำอก	หรอือวยัวะเพศ	

เป็นต้น)	 ในสังคมไทยมีค�ำที่ใช้เรียกสำวประเภทสองอีกหลำยค�ำ	 ซึ่งอำจจะมีกำรนิยำมควำมหมำยและให้

คุณค่ำในกำรใช้ค�ำที่แตกต่ำงกันไป	เช่น	กะเทย	ผู้หญิงข้ำมเพศ	เป็นต้น	

  พนักงานบริการ (Sex Worker)

หมำยถึง	บุคคลที่ท�ำงำนให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศสัมพันธ์	โดยได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงิน

หรอืสิง่ของ	หรอืบคุคลทีย่นิยอมมเีพศสมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่หรอืกำรกระท�ำอืน่ใดเพือ่ส�ำเรจ็ควำมใคร่ทำงกำมำรมณ์

หรอืช่วยให้บรรลเุป้ำหมำยทำงเพศทีว่ำงไว้ในใจ	เช่น	กำรเป็นคูค่วงในกำรท่องเทีย่ว	เป็นต้น	โดยกำรกระท�ำ	

นั้นมีกำรรับค่ำตอบแทนหรือสินจ้ำง	

•	 พนกังำนบรกิำรหญงิ	(FSW)	คอื	ผูห้ญงิทีป่ระกอบอำชพีพนกังำนบรกิำร	ซึง่ผูซ้ือ้บรกิำรจะเป็น

เพศใดก็ได้

•	 พนักงำนบริกำรชำย	(MSW)	 คือ	 บุคคลที่เพศก�ำเนิดและเพศสรีระเป็นชำยที่ประกอบอำชีพ

พนักงำนบริกำร	ซึ่งผู้ซื้อบริกำรจะเป็นเพศใดก็ได้

•	 พนกังำนบรกิำรสำวประเภทสอง	(TGSW)	คอื	บคุคลทีเ่พศก�ำเนดิเป็นเพศชำยแต่ไดด้�ำเนนิวถิี

ชีวิตข้ำมเพศจำกผู้ชำยเป็นผู้หญิงที่ประกอบอำชีพพนักงำนบริกำร	ซึ่งผู้ซื้อจะเป็นเพศใดก็ได้

	

 เรื่องการท�างานชุมชน

  ชุมชน (Community)

หมำยถึง	 กลุ่มคนจำกภำคส่วนใดหรือองค์กรใดที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน	 มีลักษณะเฉพำะร่วมกัน	

อำจจะโยงกับพื้นที่ทำงกำยภำพ	 เช่น	หมู่บ้ำน	ต�ำบล	หรืออำจจะเป็นกำรรวมตัวในรูปแบบอื่นที่ไม่มีพื้นที่

ทำงกำยภำพที่ชัดเจน	 หรือเป็นกำรรวมตัวตำมควำมชอบหรือควำมต้องกำรเฉพำะ	 เช่น	 ชุมชนที่เกิดจำก

กำรท�ำกิจกรรมในสวนสำธำรณะ	ชุมชนพนักงำนบริกำรบำร์	ชุมชนทำงคลื่นวิทยุ	ชุมชนเครือข่ำยเว็บไซต์	

เป็นต้น

  แกนน�าเพื่อน (Peer Leader)

หมำยถึง	 บุคคลที่อยู่ในเครือข่ำยชุมชนเป้ำหมำย	 หรือเพื่อนตำมธรรมชำติ	 โดยมักมีอัตลักษณ์		

วิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้ำหมำยและมีควำมเป็นผู้น�ำตำมธรรมชำติ

	

  เจ้าหน้าที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Outreach worker)

หมำยถึง	 ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมและได้รับมอบหมำยบทบำทหน้ำที่ในกำรให้บริกำรเข้ำถึงกลุ่ม				

เป้ำหมำยและประสำนส่งต่อเพื่อเข้ำรับบริกำรสุขภำพ	ซึ่งอำจจะเป็นแกนน�ำ	อำสำสมัคร	หรือบุคคลอื่นก็ได้	
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  บริการให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT)

หมำยถึง	กำรให้กำรปรึกษำก่อนและหลังตรวจ	และตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวี	ด้วยวิธีมำตรฐำน

ที่ยอมรับอย่ำงเป็นสำกลในทำงกำรแพทย์	โดยผู้เข้ำใช้บริกำรมีควำมประสงค์อย่ำงสมัครใจในกำรใช้บริกำร		

บริกำรดังกล่ำวมุ่งเน้นให้ผู้เข้ำใช้บริกำรได้รับรู้สถำนกำรณ์ติดเชื้อเอชไอวีของตน	 เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในกำร

ป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวี	กำรอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี	ไม่รับเชื้อเอชไอวีเพิ่มและไม่ถ่ำยทอดเชื้อเอชไอวี	

  การให้บริการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

(STIs Screening, Diagnosis and Treatment)

หมำยถึง	 กำรให้บริกำรตรวจคัดกรองผู้ที่มีควำมเสี่ยงหรือตำมกำรแสดงอำกำรของกำรติดเชื้อ			

โรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์	และท�ำกำรวนิจิฉยัโรคและให้กำรรกัษำโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์	ได้แก่	หนองใน	

หนองในเทียม	 แผลริมอ่อน	 ซิฟิลิส	 เริม	 หูดหงอนไก่	 ฯลฯ	 บริเวณที่ตรวจพบส่วนใหญ่ได้แก่อวัยวะเพศ		

ทวำรหนกั	ช่องปำกและคอ	และทีอ่ำจมกีำรสมัผสัหรอืลกุลำมตดิเชือ้ตำมส่วนอืน่ๆ	ของร่ำงกำยด้วย	นอกจำก

กำรให้บริกำรตรวจคัดกรองฯ	แล้วยังรวมถึงกำรตรวจหำกำรติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ	บี	และซี	มะเร็ง

ทวำรหนักซึ่งเป็นปัจจัยร่วมของกำรติดเชื้อเอชไอวีด้วย	กำรให้บริกำรตรวจคัดกรองฯ	ยังเป็นส่วนส�ำคัญใน

กำรลดอัตรำกำรติดเชื้อเอชไอวีรำยใหม่ด้วย	
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บทที่ 2

กำรวิเครำะห์ชุมชน
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บทที่ 2 การวิเคราะห์ชุมชน

ความส�าคัญ
กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันโดยเฉพำะในกลุ ่มประชำกรชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำยและ										

สำวประเภทสอง	(MSM/TG)	 นั้น	 สิ่งที่มีควำมส�ำคัญ	 คือ	 กำรที่องค์กรท�ำงำนร่วมเห็นควำมส�ำคัญของ

สถำนกำรณ์ในพื้นที่	 และมีควำมเข้ำใจในบริบทต่ำงๆ	 ที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อกำรด�ำเนินงำนอย่ำงแท้จริง							

ดังนั้น	กำรวิเครำะห์ชุมชนจึงนับว่ำมีควำมส�ำคัญส�ำหรับผู้ท�ำงำนในพื้นที่ในกำรสังเครำะห์ข้อมูลที่มี	น�ำไปสู่

กำรวำงแผนงำนทีร่องรบักบัควำมต้องกำรของพืน้ที่ได้	ข้อมลูจำกกำรวเิครำะห์ชมุชนสำมำรถน�ำมำใช้ก�ำหนด

ทิศทำงและกลยุทธ์	 ออกแบบแผนงำนและรูปแบบกิจกรรมโครงกำร	 และใช้เป็นข้อมูลเพื่อกำรท�ำงำนกับ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและภำคีเครือข่ำย	นอกจำกนี้	ยังสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรติดตำมงำนและ

ประเมินผล	 ประเมินควำมครอบคลุม	 และประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน	 รวมทั้งประเมินทรัพยำกรใน					

กำรด�ำเนินงำนอีกด้วย	 กำรวิเครำะห์ชุมชนจึงควรด�ำเนินกำรโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้ำหมำยและ

หน่วยงำนหรือองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	และให้ควำมส�ำคัญในทุกระดับ	เพื่อให้คนในชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง

มีควำมรู้	ควำมตระหนัก	ถึงปัญหำและควำมเร่งด่วนของกำรแก้ไขปัญหำ

กรอบเนื้อหา
กำรวิเครำะห์ชุมชน	หมำยถึง	กำรศึกษำท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับชุมชน	สภำพกำรณ์	บริบทเฉพำะ

ของกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่	 เพื่อน�ำไปสู่กำรประมวลผล	 กำรสังเครำะห์	 และใช้ข้อมูลที่ได้ในกำรวำงแผน								

กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันต่อไป	กลุ่มเป้ำหมำยในที่นี้คือ	MSM/TG	

กรอบเนื้อหำกำรวิเครำะห์ชุมชน	ประกอบด้วย	

•	 วัตถุประสงค์		
•	 ข้อมูลที่จ�ำเป็นในกำรวิเครำะห์ชุมชน	
•	 เครื่องมือและกระบวนกำรวิเครำะห์ชุมชน	
•	 กำรวิเครำะห์ชุมชนและกำรวำงแผนงำน

วัตถุประสงค์
1.	เพือ่ศกึษำท�ำควำมเข้ำใจ	และ/หรอืรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัสถำนกำรณ์	ประชำกรเป้ำหมำย	และ

บริบทชุมชน	รวมถึงองค์ประกอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน	

2.	เพื่อให้องค์กร/หน่วยงำนมีควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์ของพื้นที่อย่ำงชัดเจน	 และส่งเสริมให้กลุ่ม

เป้ำหมำยและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำในพื้นที่

3.	เพื่อสังเครำะห์ควำมรู้เพื่อใช้พัฒนำและวำงแผนกำรด�ำเนินงำนป้องกันที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย	

สำมำรถให้บริกำรป้องกันที่ครอบคลุมและมีคุณภำพ	 ตอบสนองต่อควำมจ�ำเป็นและควำม

ต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย	
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ข้อมูลที่จ�าเป็นในการวิเคราะห์ชุมชน 
เป็นชุดข้อมูลที่หน่วยงำนหรือพื้นที่ควรศึกษำและรวบรวม	 น�ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลใน

กำรวิเครำะห์ได้อย่ำงแท้จริง	ผู้ศึกษำควรมีควำมเข้ำใจและมีแนวคิดในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล	และประเด็น

ที่จะน�ำไปสู่กำรรวบรวมข้อมูลเพื่อกำรวิเครำะห์

ชุดข้อมูลที่จ�าเป็นในการวิเคราะห์ชุมชนแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่

 1. ข้อมูลประชากร/กลุ่มเป้าหมาย

กำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชำกร/กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมส�ำคัญอย่ำงมำก	 ถือเป็นหัวใจในกำร

ศึกษำและรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ที่ท�ำกำรวิเครำะห์ชุมชน	 กำรเรียนรู้และท�ำควำมเขำ้ใจว่ำ	 “ประชำกรหรือ

กลุ่มเป้ำหมำยคือใคร”	จะท�ำให้สำมำรถวิเครำะห์ควำมต้องกำรและควำมจ�ำเป็นต่อกำรท�ำงำนในแต่ละกลุ่ม	

และสำมำรถจัดรูปแบบบริกำรที่จ�ำเป็นได้อย่ำงเหมำะสม	ทั้งนี้	กำรจัดประเภทของข้อมูลกลุ่มประชำกรขึ้น

อยู่กับวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ	กำรรวบรวมและระบุรำยละเอียดของประชำกร	MSM/TG	 ในพื้นที่แต่ละ

พื้นที่อำจมีควำมแตกต่ำงกัน	โดยอำจแบ่งเป็น

•	 MSM	ได้แก่	MSM	ทั่วไป,	MSW,	Young	MSM	เป็นต้น

•	 TG	ได้แก่	TG	ทั่วไป,	TGSW

ประเภทข้อมูลที่จ�ำเป็น	มีดังนี้

1.1	 จดุรวมตวั สถานทีห่รอืพกิดั		ของประชำกรเป้ำหมำยอำจแบ่งเป็นสถำนศกึษำ	สถำนประกอบ

กำรต่ำงๆ	เช่น	บำร์	ร้ำนนวด	พื้นที่สำธำรณะ	เช่น	สวนสำธำรณะ	หรือชุมชน	ฯลฯ

	 กำรระบุพิกัดจุดรวมตัวมีควำมส�ำคัญซึ่งหำกสำมำรถระบุในรำยละเอียดได้มำกเท่ำไร	 ก็จะ

ช่วยให้กำรวำงแผนกำรด�ำเนินงำนในกำรลงพื้นที่มีควำมชัดเจนมำกขึ้น	

1.2	 จ�านวนของประชากร	ข้อมลูจ�ำนวนประชำกรถอืว่ำมคีวำมส�ำคญัยิง่ในกำรบอกขนำดของกลุม่

ประชำกรทีจ่ะต้องด�ำเนนิโครงกำรด้ำนกำรป้องกนัในพืน้ทีน่ัน้ๆ	และบ่งบอกถงึควำมครอบคลมุ

ของกำรเข้ำถงึและกำรจดับรกิำรให้แก่กลุม่เป้ำหมำย	ข้อมลูด้ำนจ�ำนวนอำจประมำณกำรจำก

ฐำนข้อมลูประชำกรทัว่ไปร่วมกบักำรรวบรวมข้อมลูในระดบัพืน้ทีย่่อยๆ	หรอืกำรจดัเกบ็ข้อมลู

ด้ำนประชำกรเฉพำะพืน้ที	่ซึง่สำมำรถเปรยีบเทยีบให้เหน็ควำมเหมอืนควำมต่ำงจำกกำรคำด

ประมำณประชำกร	กำรระบุจ�ำนวนประชำกรควรมีควำมสอดคล้องกับสถำนที่หรือจุดรวมตัว	

1.3	 ช่วงเวลา	หมำยถึง	ช่วงเวลำในกำรรวมตัวของประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย	ณ	จุดรวมตัว	หรือ

สถำนทีต่่ำงๆ	หรอือำจเป็นช่วงเวลำในกำรเปิด	-	ปิดสถำนประกอบกำรทีก่ลุม่เป้ำหมำยรวมตวั	

ซึง่ถอืว่ำเป็นข้อมลูทีม่คีวำมส�ำคญัในกำรน�ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรจดักจิกรรมให้เหมำะสม	

ตัวอย่ำงเช่น	ร้ำนสปำ	ซอย	5	เปิด	-	ปิดเวลำ	15.00	-	24.00	น.	
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1.4	 ผู้น�าหรือผู้ประสานงานในพื้นที่ หมำยรวมถึง	 ผู้ที่เป็นตัวแม่หรือผู้น�ำตำมธรรมชำติในพื้นที่

หรือจุดรวมตัวนั้นๆ	 ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือประสำนกับหน่วยงำนในกำรด�ำเนินงำนหรือ

กิจกรรมกำรป้องกันได้	เช่น	เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนประกอบกำร	เป็นต้น	

1.5	 ปฏิทินชุมชนหรือตารางกิจกรรม	 หรือเหตุกำรณ์ส�ำคัญของชุมชนที่เกิดขึ้นในรอบวัน	 รอบ

เดือนหรือรอบป	ี หรือเป็นฤดูกำล	 กำรท�ำปฏิทินชุมชนจะท�ำให้เห็นควำมชัดเจนหรือควำม

เชื่อมโยงของชุดข้อมูลข้ำงต้น	 และท�ำให้สำมำรถวำงแผนในกำรด�ำเนินงำนได้เหมำะสม	

(ศึกษำเพิ่มเติมจำกหนังสือวิถีชุมชน	เครื่องมือ	7	ชิ้นที่ท�ำให้งำนชุมชนง่ำย	ได้ผล	และสนุก.	

โกมำตร	จึงเสถียรทรัพย์	 และคณะ.	2555.)	 ตัวอย่ำงเช่น	ภำคใต้ช่วงฤดูฝน	(กรกฎำคม	-

กนัยำยน)	เป็นช่วงไม่มนีกัท่องเทีย่ว	ท�ำให้จ�ำนวนพนกังำนบรกิำรเคลือ่นย้ำยไปท�ำงำนพืน้ที่

อื่น	และจะเริ่มกลับมำหนำแน่นในเดือนพฤศจิกำยนเป็นต้นไป	ดังนั้น	หำกท�ำแผนที่ชุมชน

ในช่วงนีจ้ะพบจ�ำนวนพนกังำนบรกิำรน้อยกว่ำช่วงอืน่	และย่อมส่งผลถงึกำรวำงแผนกระจำย

ถุงยำงอนำมัยด้วย

1.6	 บรบิทหรอืความต้องการเฉพาะของกลุม่	กำรรวบรวมข้อมลูประเภทนีเ้ป็นกำรรวบรวมข้อมลู

เชงิคณุภำพเพือ่ศกึษำประชำกรเป้ำหมำยให้รอบด้ำนมำกขึน้	และเพือ่น�ำผลมำวเิครำะห์เชงิลกึ	

ในกำรก�ำหนดกลยุทธ์และวำงแผนกำรด�ำเนินงำนให้เหมำะสม	กำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล

ควรรวมกลุม่ประชำกรอืน่ๆ	ทีม่พีฤตกิรรมเสีย่งสงูในบรบิทนัน้ๆ	ด้วย	บำงกลุม่อำจมลีกัษณะ

เครือข่ำยและกำรสื่อสำรเฉพำะ	 เช่น	 กำรสื่อสำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต	 ผู้ท�ำงำนจึงจ�ำเป็นต้อง

เข้ำใจวิถีต่ำงๆ	ผ่ำนทำงเครือข่ำยออนไลน์	(social	network)	หรือบำงกลุ่มมีเครือข่ำยของ

ควำมสัมพันธ์ทำงเพศ	(sexual	network)	ที่โยงใยระหว่ำงสมำชิกในเครือข่ำย	จึงควรศึกษำ

ถึงแบบแผนควำมสัมพันธ์นั้นๆ	ด้วย

ข้อมูลบริบทหรือควำมต้องกำรเฉพำะของกลุ่มที่ควรศึกษำ	ได้แก่

•	 ลักษณะเฉพำะของกลุ่มย่อย	เช่น	ควำมเชื่อ	วัฒนธรรมเฉพำะของกลุ่ม	ภำษำที่ใช้	ฯลฯ	

•	 ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องเอชไอวี	 กำรติดเชื้อ	 พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยที่มีผลต่อ	
พฤติกรรมเสี่ยง

•	 พฤติกรรมเสี่ยงทั้งกำรรับและถ่ำยทอดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
•	 ป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวี	กำรใช้ถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่น
•	 ควำมสนใจ	 ควำมต้องกำรรับบริกำรสุขภำพ	 รวมถึงบริกำรเฉพำะด้ำนต่ำงๆ	 รวมถึง

อุปสรรคหรือข้อจ�ำกัดในกำรเข้ำถึงบริกำรต่ำงๆ

•	 ควำมสนใจในสื่อต่ำงๆ	ประเภทสื่อที่เลือกใช้	และสื่อที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย
กำรศกึษำข้อมลูในระดบันี	้จ�ำเป็นต้องมกีำรวำงแผนและออกแบบเครือ่งมอื	และกระบวนกำร

ให้เหมำะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภำพอย่ำงแท้จริง
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 2. ข้อมูลด้านระบาดวิทยาหรืออัตราด้านสถิติต่างๆ ที่มีในพื้นที่

ในกรณทีีพ่ืน้ทีม่กีำรรวบรวมข้อมลูด้ำนระบำดวทิยำ	หรอือตัรำกำรตดิเชือ้	หรอืข้อมลูอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

อยู่แล้ว	ถือได้ว่ำเป็นข้อมูลที่มีควำมส�ำคัญในกำรวิเครำะห์ชุมชน	บำงพื้นที่มีกำรรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติรำย

เดอืนหรอืรำยปีไว้	เช่น	ข้อมลูกำรแพร่ระบำดจำกกำรส�ำรวจของส�ำนกัระบำดวทิยำ	ข้อมลูจ�ำนวนผูร้บับรกิำร

ตรวจเอชไอวี	อัตรำกำรติดเชื้อเอชไอวี	อัตรำกำรติดเชื้อหรือกำรรักษำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	ฯลฯ	แต่

บำงพืน้ทีอ่ำจไม่มข้ีอมลูเฉพำะของกลุม่ประชำกร	จงึอำจใช้ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องน�ำมำประมวลผลและวเิครำะห์

ร่วมได้	 หำกยังไม่มีควำมชัดเจนของข้อมูลด้ำนนี้	 คณะท�ำงำนต้องประเมินร่วมกันว่ำจะมีกำรวำงแผนกำร

เก็บหรือรวบรวมข้อมูลอย่ำงไร	เพื่อให้พื้นที่มีข้อมูลที่สำมำรถน�ำมำประเมินได้

 3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบริการ  

คือข้อมูลจำกหน่วยบริกำรซึ่งมีควำมจ�ำเปน็ในกำรท�ำควำมเข้ำใจบริบทด้ำนกำรจดับริกำรในพื้นที่	

หรือใช้เป็นข้อมูลเชื่อมโยงกำรจัดบริกำรและวิเครำะห์เพื่อพัฒนำระบบบริกำรในพื้นที่	 ศึกษำรำยละเอียด			

ชุดบริกำรที่จ�ำเป็นส�ำหรับป้องกันเอชไอวีได้ในบทที่	4

ข้อมูลหน่วยบริกำรอำจประกอบด้วย

3.1	 หน่วยบริการด้าน	VCT/	STIs	 ควรระบุทั้งหน่วยงำนของภำครัฐและภำคเอกชนที่ให้บริกำร

ตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	 จะท�ำให้เห็นภำพระบบบริกำรใน

พืน้ที่ได้ชดัขึน้	ตวัอย่ำงข้อมลูทีค่วรรวบรวมได้แก่	ประเภทของหน่วยบรกิำรและบรกิำรทีจ่ดัไว้	

วัน/เวลำที่ให้บริกำร	สถำนที่ตั้งและหมำยเลขโทรศัพท์ผู้ประสำนงำนของหน่วยบริกำรนั้น

3.2	 หน่วยบริการด้านการดูแลรักษา	 ได้แก่	 คลินิกเอชไอวีหรือคลินิกโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	

ควรระบุรำยละเอียดที่ส�ำคัญบำงอย่ำง	 เช่น	 หน่วยบริกำรเอชไอวีแต่ไม่สำมำรถตรวจ	CD4	

ได้	ต้องส่งตรวจที่อื่น	เป็นต้น	

3.3	 หน่วยบริการด้านสังคม	 หมำยถึง	 ข้อมูลหน่วยบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรแก่กลุ่ม

ประชำกรเป้ำหมำย	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับบ้ำนพักฉุกเฉิน	หรืออื่นๆ	ที่น�ำไปสู่ระบบกำรเชื่อม

โยงส่งต่อเพื่อให้ได้รับบริกำรทำงสังคม	 นอกจำกนี้	 ยังรวมถึงข้อมูลของหน่วยบริกำรที่

เกี่ยวข้องกับกำรใช้สิทธิทั้งในเรื่องของประเด็นสิทธิด้ำนสุขภำพต่ำงๆ	กำรดูแลสิทธิ	กำรย้ำย

สิทธิ

ทัง้นี	้ในกำรรวบรวมข้อมลูและกำรวเิครำะห์ควรค�ำนงึถงึประเดน็ควำมพร้อมของบรกิำรทีม่สี�ำหรบั

กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ	 โดยเฉพำะกลุ่ม	MSM/TG	 ควำมเชื่อมโยงกำรจัดบริกำร	 รวมถึงทัศนคติของหน่วย

บริกำรในระดับต่ำงๆ
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 4. ข้อมูลเครือข่ายการท�างาน  

เป็นข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงำนที่เป็นเครือข่ำยทั้งภำครัฐ	 ภำคเอกชน	ภำคประชำสังคม	 ตลอดจน

หน่วยงำนในระดับท้องถิ่นที่อำจมีผลต่อกำรท�ำงำน	 เครือข่ำยกำรท�ำงำนอำจหมำยถึงหน่วยงำนต่ำงๆ	 ที่

ท�ำงำนในประเด็นร่วมหรือท�ำงำนร่วมเพื่อกลุ่มเป้ำหมำยเดียวกัน	 ทั้งนี้	 ควรระบุประเภทหรือบริกำรของ

องค์กรเครือข่ำยให้มีรำยละเอียดที่ชัดเจน	 ในกำรวิเครำะห์อำจต้องพิจำรณำควำมเชื่อมโยงของหน่วยงำน

เครอืข่ำยในกำรประสำนงำนกนัว่ำมส่ีวนในกำรสนบัสนนุหรอืเป็นอปุสรรคต่อกำรผลกัดนักำรด�ำเนนิงำนหรอื

ไม่อย่ำงไร	หรือนโยบำยท้องถิ่นที่อำจส่งผลต่อกำรท�ำงำน	เช่น	บำงชุมชนในภำคใต้อำจไม่เหมำะสมในกำร

ให้ควำมรู้และกระจำยถุงยำงอนำมัย	 และรวมไปถึงควำมรู้สึกและทัศนคติของชุมชนที่มีต่อกลุ่มเป้ำหมำย

ด้วย

 5.  ข้อมูลทรัพยากร 

กำรเรยีนรูแ้ละวเิครำะห์แหล่งทรพัยำกรทีส่�ำคญัในชมุชนถอืว่ำมคีวำมส�ำคญัและน�ำไปสูก่ำรระดม

หรอืกำรสร้ำงควำมร่วมมอืของชมุชนในอนำคต	ทัง้นี	้ทรพัยำกรหมำยรวมถงึแหล่งทนุสนบัสนนุในพืน้ที	่เช่น	

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด	 ฯลฯ	 และยังรวมถึงทรัพยำกรด้ำนองค์ควำมรู้	 เช่น	

หน่วยงำน/บุคคลที่สำมำรถให้ควำมรู้	กำรฝึกอบรม	หรือเป็นหน่วยงำนแลกเปลี่ยน/ศึกษำดูงำน

เครื่องมือและกระบวนการวิเคราะห์ชุมชน
กำรวิเครำะห์ชุมชนเริ่มต้นด้วยกำรรวบรวมข้อมูลอย่ำงรอบด้ำน	โดยศึกษำและรวบรวมข้อมูลที่มี

อยู่แล้วในพื้นที่เพื่อวิเครำะห์ค้นหำข้อมูลที่จ�ำเป็นและยังขำดหำยไป	น�ำไปสู่กำรออกแบบเครื่องมือและเก็บ

ข้อมูลที่ต้องกำร	หลังจำกนั้นจึงเป็นกำรวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูล	และกำรน�ำไปใช้		

 การทบทวนข้อมูลจากเอกสารหรือฐานข้อมูลเดิม (Desk Review)  

โดยทั่วไป	 พื้นที่หรือชุมชนจะมีข้อมูลบำงส่วนที่สำมำรถน�ำมำใช้เป็นฐำนข้อมูลและเพื่อกำร

วิเครำะห์ข้อมูลที่ขำดหำยไป	ชนิดของข้อมูลหรือเอกสำรที่ควรน�ำมำทบทวน	ได้แก่	สถิติ	และบันทึกต่ำงๆ	

ทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็เอชไอวแีละเอดส์ในพืน้ที	่และรวมถงึข้อมลูอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบักลุม่ประชำกรทีต้่องกำร

ศึกษำ	เช่น	สถิติกำรรับบริกำรด้ำนสุขภำพ	อัตรำกำรติดเชื้อ	ข้อมูลกลุ่มประชำกรที่เคยส�ำรวจหรือจัดท�ำขึ้น		

นอกจำกนั้นยังรวมถึงเอกสำรอื่นๆ	เช่น	แผนผัง	แผนที่	หนังสือท่องเที่ยวที่ระบุสถำนประกอบกำร	เป็นต้น	

กำรทบทวนข้อมูลจำกเอกสำร/ฐำนข้อมูลเดิม	 ท�ำได้โดยกำรน�ำข้อมูลที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดมำ

ตรวจสอบ	วิเครำะห์หรือตีควำมร่วมกัน	ซึ่งจะท�ำให้เข้ำใจเกี่ยวกับชุดข้อมูลหรือควำมรู้ที่มีอยู่ว่ำ	มีส่วนไหน

ที่สำมำรถน�ำมำใช้อธิบำยสถำนกำรณ์ของพื้นที่/ชุมชนด้ำนเอชไอวี	 และเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมสำมำรถระบุ				

ช่องว่ำงและวำงแผนในกำรรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
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 เครื่องมือเก็บข้อมูล
ผูท้�ำงำนสำมำรถเลอืกใช้เครือ่งมอืต่ำงๆ	 ในกำรเกบ็ข้อมลูกำรวเิครำะห์ชมุชน	 ดงัตวัอย่ำงเครือ่งมอื

ในภำคผนวกบทที่	2		

 การจัดท�าแผนที่กลุ่มเป้าหมาย (Target Mapping)
ในกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม	MSM/TG	เพื่อจัดท�ำแผนที่/แผนผังทั้งในเชิงข้อมูลตัวเลขและ

พืน้ทีเ่ชงิกำยภำพโดยมข้ีอมลูหลกัทีจ่�ำเป็นเกีย่วกบักลุม่ประชำกร	กำรจดัท�ำแผนทีก่ลุม่เป้ำหมำยเป็นเครือ่งมอื

ส�ำคัญที่จะท�ำให้ผู้ท�ำงำนเข้ำใจประชำกรเป้ำหมำยเกี่ยวกับจ�ำนวนและจุดรวมตัวของกลุ่ม	 ซึ่งบ่งบอกถึง		

ควำมหนำแน่นและกำรกระจำยตัว	รวมถึงลักษณะเฉพำะที่ส�ำคัญเกี่ยวกับกลุ่มประชำกรให้ชัดเจนมำกขึ้น

ข้อมลูทีจ่ะรวบรวมในกำรจดัท�ำแผนทีค่วรเป็นกำรหำรอืระหว่ำงทมีท�ำงำนเพือ่ระบขุ้อมลูทีจ่�ำเป็น

และส�ำคัญในกำรอออกแบบและวำงแผน	 ในขั้นตอนกำรรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่ควรรวบรวมและศึกษำ	

ได้แก่	 จุดรวมตัว/พื้นที่	 สถำนที่ระบุประเภท	จ�ำนวนประชำกรในพื้นที่นั้น	ช่วงเวลำรวมตัว	และผู้ประสำน

งำน	 ฯลฯ	 นอกจำกนี้แผนที่อำจมีกำรระบุเกี่ยวกับข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม	MSM/TG	 ร่วมด้วย	 อำทิ	

หน่วยบริกำรในพื้นที่

เนื่องจำกกำรจัดท�ำแผนที่กลุ่มเปำ้หมำยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมในพื้นที่ที่

ต้องกำรศกึษำ	ดงันัน้	จงึมคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ทีท่มีงำน	(รวม	MSM/TG)	ต้องร่วมกนัก�ำหนดข้อมลูทีต้่องกำร	

และกระบวนกำรในกำรลงพื้นที่และขั้นตอนที่ควรปฏิบัติ	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิดมำตรฐำนของข้อมูลที่ได้มำจำก	

ทีมงำนซึ่งอำจมีหลำกหลำยกลุ่มบุคคลที่เข้ำมำมีส่วนร่วม	

แนวทางโดยทั่วไปของการจัดท�าแผนที่กลุ่มเป้าหมาย	มีดังนี้

1.	รวบรวมข้อมูลจากแหล่งหรือฐานข้อมูลเดิม	ซึ่งระบุข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้ำหมำย	เช่น	จ�ำนวน

ประชำกรในพื้นที่	 จ�ำนวนและรำยชื่อสถำนประกอบกำร	 โดยอำจอ้ำงอิงจำกข้อมูลแผนที่เดิม	

เอกสำรเกีย่วกบัแหล่งบนัเทงิ	เช่น	แผ่นพบั	หรอืผลกำรส�ำรวจสถำนประกอบกำรของหน่วยงำน

ภำครัฐในพื้นที่	สรุปผลกำรลงพื้นที่ของหน่วยงำนเอกชน	ฯลฯ

2.	ระบุข้อมูลที่ขาดหายไปและวางแผนในการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ก�าหนด	 จำกกำร

ประมวลผลจะพบว่ำข้อมูลที่มีอยู่นั้นครอบคลุมหรือกระจำยตัวอย่ำงไร	 โดยพิจำรณำจำกชุด

ข้อมูลที่แตกต่ำงกันและร่วมระบุช่องว่ำงของข้อมูลที่มีจำกกำรเปรียบเทียบชุดข้อมูลต่ำงๆ	ว่ำ

ควรต้องรวบรวมข้อมูลอะไร	และส่วนใดเพิ่มเติม	ทั้งนี้	อำจมีกำรก�ำหนดพื้นที่โดยเริ่มจำกบำง

พื้นที่ก่อนแล้วจึงขยำยไปยังพื้นที่อื่น	 หรือในกรณีที่ทีมงำนมีควำมพร้อมอำจท�ำในหลำยพื้นที่

พร้อมกัน

3.	ด�าเนินการส�ารวจตามแผน	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งจ�ำนวนประชำกร	 จุดรวมตัว					

สถำนทีพ่บปะ	และข้อมลูจ�ำเป็นอืน่ๆ	โดยเน้นทีแ่นวทำงกำรส�ำรวจแบบลงพืน้ที	่ซึง่มทีมีส�ำรวจ
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ลงไปยังชุมชนและใช้กระบวนกำรสังเกตและกำรสัมภำษณ์ร่วมกับกำรส�ำรวจ	 โดยมีกำรเลือก

ทีมงำนให้เหมำะสมกับพื้นที่	 มีรูปแบบกระบวนกำรที่เป็นแนวทำงเดียวกันและเหมำะสมกับ

กลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่นั้นๆ

4.	ประชมุตดิตามเพือ่รวบรวมและตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูร่วมกบัทมีงาน	ในกำรลงพืน้ที่	

เพื่อรวบรวมข้อมูล	 ควรมีแผนกำรติดตำมกำรด�ำเนินงำนและกำรสนับสนุนเชิงกระบวนกำร			

เพือ่ให้เป็นมำตรฐำนเดยีวกนั	ซึง่สำมำรถใช้เป็นกระบวนกำรตรวจสอบควำมถกูต้องของข้อมลู

ร่วมกับทีมงำนพื้นที่ไปด้วย	

5.	รวบรวม	ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล	ทีมงำนร่วมกันรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จำกพื้นที่	โดย

มีกำรบันทึกข้อมูลในรูปแบบต่ำงๆ	มีกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนและควำมถูกต้องของข้อมูล	

(clean	and	validate)	และวิเครำะห์ควำมหมำยของข้อมูล

6.	สรปุและจดัท�าแผนทีต่ามรปูแบบต่างๆ	ทีก่�าหนดไว้	จำกข้อมลูทีผ่่ำนกำรประเมนิและวเิครำะห์

ทมีงำนสำมำรถสรปุและจดัท�ำแผนทีช่มุชนในรปูแบบต่ำงๆ	ตำมทีว่ำงแผนไว้หรอืตำมชดุข้อมลู	

ที่มีรูปแบบแผนที่ที่จัดท�ำและน�ำเสนอได้หลำยรูปแบบ	อำทิเช่น

•	 แผนที่ระดับอ�ำเภอหรือจังหวัด	 เพื่อให้เห็นภำพควำมหนำแน่นและพิกัดเชิงพื้นที่ของ
ประชำกร	MSM/TG

•	 แผนที่ระดับพื้นที่บริเวณเฉพำะ	แสดงรำยละเอียดของสถำนที่ส�ำคัญพร้อมข้อมูล
•	 แผนที่ระบุประชำกร	และ/หรือจ�ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย
•	 แผนที่ระบุจุดหน่วยบริกำรส�ำหรับกลุ่มเป้ำหมำย

ทั้งนี้	ในกำรจัดท�ำแผนที่เป้ำหมำย	มีข้อควรค�ำนึงดังต่อไปนี้

1.	ลกัษณะเฉพำะและบรบิทของพืน้ทีท่ีส่�ำรวจ	ซึง่จ�ำเป็นต้องมกีำรวำงแผนงำนและเตรยีม

ทมีงำนให้เหมำะสม	รวมถงึกำรเลอืกใช้กระบวนกำรให้เหมำะสมกบัพืน้ทีแ่ละกลุม่เป้ำหมำย

2.	ควำมหลำกหลำยและควำมช�ำนำญที่แตกต่ำงของบุคลำกรในกำรลงพื้นที่เพื่อรวบรวม

ข้อมูล	ต้องก�ำหนดบทบำทและกระบวนกำร/ขั้นตอนให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน

3.	กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน	องค์กรที่มีส่วนร่วมในกำรรวบรวมข้อมูล		

4.	กำรตรวจสอบ	และควำมเชื่อถือได้ของข้อมูล

รูปแบบแผนที่

 • แผนที่ระดับอ�าเภอหรือจังหวัด เพื่อให้เห็นภาพความหนาแน่น และพิกัดเชิงพื้นที่ของ

  ประชากร

 • แผนที่ระดับพื้นที่บริเวณเฉพาะ แสดงรายละเอียดของสถานที่ส�าคัญ พร้อมข้อมูล

 • แผนที่ระบุประชากร และ/หรือจ�านวนกลุ่มเป้าหมาย

 • แผนที่ระบุจุดของหน่วยบริการส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย
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ตัวอย่างแผนที่เชิงกายภาพ

ตัวอย่างแผนที่สถานประกอบการในพื้นที่

ดร็อปอิน
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 แหล่งข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 เพื่อน�ำผลที่ได้มำใช้วำงแผนในกำรด�ำเนินงำนป้องกัน	 หน่วยงำนและองค์กร	

รวมถึง	MSM/TG	 และบุคคลที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรต่ำงๆ	 ทั้งกำรวำงแผน	 กำรลงพื้นที่	

กำรรวบรวมศึกษำข้อมูล	กำรติดตำม	และประมวลผลจำกกำรรวบรวมมำวิเครำะห์ชุมชน	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในกำรวิเครำะห์ชุมชน	แบ่งได้เป็น

•	 MSM/TG	ควรเป็นผู้ด�ำเนินกำรหลัก	นอกจำกจะได้ข้อมูลทั้งเชิงกว้ำงและเชิงลึกที่ชัดเจนและ
รอบด้ำนแล้ว	ยงัเป็นกำรพฒันำศกัยภำพกำรท�ำงำนแก่	MSM/TG	ทีเ่ป็นกลุม่เป้ำหมำยอกีด้วย

•	 หน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข	
•	 องค์กรพฒันำเอกชน	องค์กรชมุชน	และภำคประชำสงัคมในพืน้ทีท่ีท่�ำงำนในประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง	

หรือท�ำงำนกับ	MSM/TG	

•	 องค์กรท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่	เช่น	องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/ต�ำบล	เทศบำล	ฯลฯ
•	 บุคคลอื่นที่มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับพื้นที่	เช่น	มอเตอร์ไซค์รับจ้ำง

เนื่องจากการวิเคราะห์ชุมชนในพื้นที่หนึ่งๆ อาจมีหน่วยงานต่างๆ หรือบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการที่แตกต่างกัน การก�าหนดบทบาทของหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในระดับต่างๆ       

นับเป็นเรื่องส�าคัญ โดยเฉพาะทีมงานที่เป็นผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดบทบาท   

และกระบวนให้ชัดเจนและได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ทักษะ และมาตรฐานในการด�าเนินการ 

กำรมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรชุมชนหรือกลุ่มประชำกรเป้ำหมำยที่ได้รับผลกระทบ                    

มีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งในกระบวนกำรวิเครำะห์ชุมชน

การวิเคราะห์ชุมชนและการวางแผนงาน
ผลจำกกำรวิเครำะห์ชุมชนอย่ำงรอบด้ำนโดยกำรใช้ข้อมูลทั้งด้ำนจ�ำนวนประชำกร	กลุ่มประชำกร

เป้ำหมำย	พฤตกิรรมเสีย่ง	และกลุม่ที่ได้รบัผลกระทบหรอืพืน้ทีท่ี่ได้รบัผลกระทบสงู	สำมำรถใช้เป็นแนวทำง

ในกำรวำงกลยทุธ์หรอืวำงแผนในกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรป้องกนัเพือ่เลอืกพืน้ทีห่รอืจดัล�ำดบัควำมส�ำคญัใน

กำรด�ำเนินงำน	 เมื่อทรำบว่ำพื้นที่ใดหรือกลุ่มประชำกรใดต้องได้รับควำมสนใจและมีควำมเร่งด่วน	 ข้อมูล

จำกกำรวิเครำะห์ชุมชนจะท�ำให้สำมำรถตัดสินใจด�ำเนินงำนมุ่งไปที่กลุ่มเปำ้หมำยเฉพำะที่เป็นกลุ่มที่ได้รับ

ผลกระทบสูง	ซึ่งอำจเลือกพื้นที่ด�ำเนินงำนจำกควำมหนำแน่นหรือพื้นที่ที่มีควำมชัดเจนของสถำนกำรณ์ได้	

โดยน�ำข้อมลูมำออกแบบ	หรอืวำงแผนกลยทุธ์	หรอืวำงแผนงำนกจิกรรมให้เหมำะสมกบัพืน้ทีแ่ละประชำกร

เป้ำหมำยที่จะท�ำงำนร่วม	รวมถึงกำรระดมชุมชนในพื้นที่ให้ท�ำงำนอย่ำงมีเป้ำหมำยในประเด็นเชื้อเอชไอวี

ในกลุ่ม	MSM/TG	โดยมุ่งเน้นประเด็นส�ำคัญๆ	ที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัญหำที่เกิดขึ้นในพื้นที่และบริบท

ของกลุ่มเป้ำหมำยกลุ่มย่อยที่ได้จำกกำรวิเครำะห์		
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ข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ชุมชนจะน�ำไปสู่กำรวำงแผนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร	 ทั้งในด้ำนทรัพยำกร

และบคุลำกรทีเ่กีย่วข้อง	กำรวำงแผนงบประมำณให้ครอบคลมุแผนกจิกรรมป้องกนัทีจ่ะไปสูเ่ป้ำหมำยสงูสดุ

คือลดกำรติดเชื้อเอชไอวี	และกำรพัฒนำศักยภำพคนท�ำงำนที่สอดคล้องกับแผนกำรด�ำเนินโครงกำร	ศึกษา

เพิ่มเติมในชุดบริการที่จ�าเป็นส�าหรับการป้องกันเอชไอวีบทที่	4	 และการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล	

บทที่	5

กำรวเิครำะห์ชมุชนและกำรวำงแผนงำน	โดยมกีำรก�ำหนดกระบวนกำรและรปูแบบในกำรวเิครำะห์	

เน้นกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนในเครือข่ำย	ดังนี้

1.	ทบทวนฐานข้อมูลที่มีอยู่และจ�าแนกข้อมูล	 โดยมีกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของข้อมูล	

ประมวลข้อมูลเพื่อเป็นฐำนตั้งต้น	 ระบุชุดข้อมูลที่ต้องกำรหรือต้องรวบรวมเพิ่มเติม	 และ

วำงแผนรวบรวมข้อมูลที่จ�ำเป็น	เพื่อให้มีควำมครบถ้วนในกำรน�ำมำวิเครำะห์

2.	ตรวจสอบความถูกต้องและความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มี	เพื่อให้มีควำมถูกต้อง	น่ำเชื่อถือ	และ

เพียงพอในกำรน�ำมำสรุป	และน�ำเสนอเพื่อกำรวิเครำะห์

3.	วิเคราะห์จากการประมวลผลข้อมูลที่มีอยู่	 ทั้งในด้ำนสถำนกำรณ์ปัญหำ	 ลักษณะของชุมชน	

ประชำกร	 หรือกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ	 กำรให้บริกำรและหน่วยบริกำรทั้งในส่วนที่มีและเอื้อต่อ

กำรด�ำเนินงำนป้องกัน	ปัจจัยต่ำงๆ	ที่เป็นปัญหำ/อุปสรรค	รวมถึงเครือข่ำยที่อำจส่งผลต่อกำร

ด�ำเนินงำนป้องกัน	ทั้งนี้อำจจัดท�ำสรุปกำรวิเครำะห์ผ่ำนรูปแบบต่ำงๆ			

4.	น�าผลจากการวิเคราะห์ชุมชนไปใช้สังเคราะห์	 โดยกำรวำงเป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำน	 กำรจัด	

ล�ำดับควำมส�ำคัญของสถำนกำรณ์ปัญหำในพื้นที่	และประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ	โดยเลือก

เน้นกำรด�ำเนนิงำนกบักลุม่เป้ำหมำยที่ได้รบัผลกระทบสงู	หรอืเป้ำหมำยทีส่ำมำรถระบไุด้ชดัเจน

ในพืน้ที	่ในขณะเดยีวกนัอำจรวมถงึกำรเพิม่ควำมเข้มข้นในกำรท�ำงำนกบักลุม่เป้ำหมำยทีม่อียู่

แต่ไม่มีรูปแบบกำรด�ำเนินงำนที่ชัดเจน

5.	น�าผลการสังเคราะห์ที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการด�าเนินงานด้านต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 โดยเน้น	

กำรออกแบบวำงแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรด�ำเนินงำนป้องกันในพื้นที่ให้เหมำะสมกับบริบทกลุ่ม			

เป้ำหมำยเฉพำะ	โดยค�ำนงึถงึกำรมส่ีวนร่วมของชมุชนและกลุม่เป้ำหมำย	ทัง้นี	้กำรระดมชมุชน

และกำรจัดกำรดำ้นทรัพยำกรบุคคลรวมถึงกำรพัฒนำศักยภำพควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	

และแผนกำรด�ำเนินงำน	และรวมถึงกำรวำงแผนกำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและทรัพยำกรอื่น

ด้วย	หลกัส�าคญัของการวางแผนงานจะเน้นไปทีก่ารเข้าถงึกลุม่เป้าหมายทีไ่ด้จากการวเิคราะห์

อย่างครอบคลมุ มกีารเชือ่มโยงบรกิารทีต่อบสนองความจ�าเป็น รวมถงึคณุภาพของการด�าเนนิ

งานที่ได้จากกระบวนการติดตามงานและการประเมินผล

การก�าหนดขั้นตอนหรือแผนการด�าเนินการวิเคราะห์ชุมชน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมของพื้นที่          

ที่ด�าเนินการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                                 

มีการก�าหนดช่วงเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
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สรุป
กำรวเิครำะห์ชมุชนมคีวำมส�ำคญัในกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรป้องกนัใน	MSM/TG	เพือ่ให้หน่วยงำน

หรือองค์กรท�ำงำนมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนกำรณ์	 กลุ่มประชำกรเป้ำหมำย	 และบริบทชุมชน	 โดยใช้				

เครือ่งมอืและกระบวนกำรทีเ่หมำะสมกบัพืน้ที่	เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีจ่�ำเป็นส�ำหรบักำรน�ำไปใช้เป็นแนวทำงกำร

ด�ำเนนิงำนด้ำนอืน่ๆ	ทัง้ในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อกำรส่งเสรมิบรกิำร	กำรวำงกลยทุธ์และออกแบบ

งำนด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันให้สอดรับกับสถำนกำรณ์และสภำพปัญหำในพื้นที่	 กำรจัดก�ำลังและพัฒนำ

ศักยภำพคนท�ำงำน	ซึ่งจะได้ศึกษำรำยละเอียดในบทต่อๆ	ไป

แผนภูมิที่ 2

ภาพรวมการวิเคราะห์ชุมชนและการวางแผนงาน
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ตัวอย่ำงกำรน�ำข้อมูลวิเครำะห์ชุมชนไปใช้

ในพื้นที่ที่รวบรวมวิเครำะห์ชุมชนพบว่ำมีสถำนกำรณ์กำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม	TG	 ที่ค่อนข้ำงสูง

เพิม่ขึน้	โดยวเิครำะห์จำกอตัรำกำรตดิเชือ้เอชไอวทีีค่ลนิกิบรกิำร	และจำกข้อมลูกำรสนทนำกลุม่และสมัภำษณ์

พบว่ำ	 กำรใช้ถุงยำงอนำมัยค่อนข้ำงน้อยโดยเฉพำะกับคู่ประจ�ำ	 และส่วนใหญ่ที่ไปตรวจพบเชื้อเอชไอวีนั้นไป

ด้วยอำกำรของโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	และเริ่มมีอำกำรของโรคฉวยโอกำสแล้ว

องค์กรเอกชนทีท่�ำงำนในพืน้ทีร่่วมกบัส�ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัจงึรวบรวมข้อมลูเพิม่เตมิเพือ่หำ

จ�ำนวนประชำกรของ	TG	และจุดรวมตัว	รวมถึงบริบทเฉพำะอื่นๆ	ได้แก่	เครือข่ำยเพื่อน	วิถีชีวิต	และควำม

เชื่อเกี่ยวกับกำรมีเพศสัมพันธ์	พบว่ำ	ในพื้นที่จังหวัดสำมำรถรวบรวมจ�ำนวน	TG	ได้ประมำณ	1,000	คน	จำก

เครือข่ำยเพื่อนที่ให้ข้อมูล	 โดยได้มีกำรท�ำแบบสอบถำมและสนทนำกลุ่มเพิ่มเติม	 ซึ่งTG	 ประมำณ	90	 คน

ประกอบอำชพีพนกังำนบรกิำรแต่ไม่มสีงักดัและใช้พืน้ทีส่ำธำรณะเป็นแหล่งพบปะ		TG	ส่วนอืน่ประกอบอำชพี

หลำกหลำย	ประมำณร้อยละ	25	หรือ	250	คนมีคู่ประจ�ำที่ใช้ชีวิตด้วยกัน	ส่วนใหญ่ยังไม่มีคู่ประจ�ำแน่นอน	ใน

วิถีปกติจะมีกำรนัดพบปะกับผู้ชำยผ่ำนหลำยช่องทำง	 ทั้งกำรเจอตำมร้ำนอำหำรหรือสถำนที่ท่องเที่ยว	 แต่

ปัจจบุนันยิมตดิต่อกนัผ่ำนเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์มำกขึน้	โดยใช้เวลำไม่นำนในกำรพดูคยุและนดัพบไปมคีวำม

สมัพนัธ์กนัตำมโรงแรมเลก็ๆ	ทีค่่ำห้องไม่แพง	ส่วนใหญ่จะใช้ถงุยำงอนำมยัแต่ไม่ใช่ทกุครัง้ของกำรมเีพศสมัพนัธ์	

โดยเฉพำะกับคู่ประจ�ำจะไม่ใช้ถุงยำงอนำมัย	หรือในรำยที่มีเพศสัมพันธ์กันหลำยครั้งแล้วมำกกว่ำ	2	-	3	เดือน

ก็อำจจะไม่ใช้

จำกข้อมลูที่ได้เมือ่วเิครำะห์และประมวลร่วมกบัข้อมลูจำกหน่วยบรกิำร	พบอตัรำกำรตดิเชือ้เอชไอวี

สูงขึ้นในกลุ่ม	TG	ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกับองค์กรเอกชนและหน่วยงำนให้บริกำรในเครือข่ำยเห็นว่ำ	มี

ควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนในกำรท�ำงำนด้ำนกำรป้องกนัเพิม่มำกขึน้ในประชำกรกลุม่นี	้	โดยได้ล�ำดบัควำมส�ำคญัของ

พื้นที่ในเมืองที่มีควำมหนำแน่นมำกกว่ำถึงร้อยละ	60	ของ	TG	ในจังหวัด	ที่ส่วนใหญ่เข้ำมำท�ำงำนในตัวเมือง

หรือประมำณ	650	คน	

กำรวำงแผนเพื่อออกแบบกำรด�ำเนินโครงกำรจึงเน้นไปที่กลุ่ม	TG	ในอ�ำเภอเมืองเป็นอันดับแรก	ซึ่ง

มกีำรก�ำหนด	กลยทุธ์กำรเข้ำถงึทีห่ลำกหลำยผ่ำนหลำยช่องทำงทัง้เครอืข่ำยเพือ่น	เนือ่งจำกเครอืข่ำยของ	TG	

ค่อนข้ำงชัดเจน	มีผู้น�ำกลุ่มหรือตัวแม่และเพื่อนในกลุ่ม	นอกจำกนั้นยังผ่ำนช่องทำงอินเตอร์เน็ตที่	TG	เข้ำไป

ใช้เพือ่เน้นกำรให้ข้อมลูด้ำนกำรป้องกนั	และอำศยัเครอืข่ำยเพือ่นและร้ำนเสรมิสวยเป็นจดุกระจำยถงุยำงอนำมยั	

ด้ำนกำรสร้ำงควำมตระหนักและกระตุ้นกำรใช้บริกำรด้ำนสุขภำพ	 ได้มีกำรประเมินศักยภำพหน่วยบริกำรเพิ่ม

เติม	และจัดท�ำแผนพัฒนำศักยภำพผู้ให้บริกำร	โดยเน้นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจประเด็นเกี่ยวกับ	TG	และ

มีกำรเชื่อมกำรท�ำงำนให้ระบบส่งต่อเข้มแข็งขึ้น	ทั้งนี้	มีกำรเน้นประชำสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกิดกำรใช้บริกำร

กำรตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องผ่ำนทั้งเครือข่ำยเพื่อนและสื่อที่	TG	สนใจ

นอกจำกนีย้งัมกีำรพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะของแกนน�ำ/ตวัแม่ของ	TG	ในบทบำทของแกนน�ำสขุภำพ

อย่ำงต่อเนื่อง	โดยมีกำรร่วมติดตำมกำรท�ำงำนกับเจ้ำหน้ำที่คลินิกบริกำร	และประชุมกับเครือข่ำยเพื่อท�ำงำน

ในประเด็นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรใช้บริกำรของ	TG
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บทที่ 3

สภำพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อกำร

ด�ำเนนิงำนป้องกันและดูแล

กำรติดเชื้อเอชไอวี
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บทที่ 3 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด�าเนินงานป้องกัน 

และดูแลการติดเชื้อเอชไอวี

ความเป็นมา
จำกข้อมูลกำรรำยงำนผลกำรส�ำรวจปี	 พ.ศ.	2548	พบว่ำ	 ควำมตระหนักเรื่องควำมเสี่ยงต่อกำร	

ได้รับเชื้อเอชไอวีและอัตรำกำรเข้ำใช้บริกำรตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวีของชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำยและ					

สำวประเภทสอง	(MSM/TG)	 ในสำมจังหวัดใหญ่ของประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้ำงต�่ำ	 นอกจำกนี้			

ยังมีรำยงำนถึงกำรที่ผู้ให้บริกำรและ/หรือสังคมมีกำรตีตรำ	MSM/TG	และผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี	และคน

เหล่ำนี้ยังคงถูกเลือกปฏิบัติในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรสุขภำพและสิทธิทำงสังคมอื่นๆ	 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่อง	

จำกควำมไม่เข้ำใจและควำมเชื่อหรือทัศนคติที่ไม่ถูกต้องของบุคคล	 ชุมชน	 และสังคมในประเด็นเอชไอวี						

ดังนั้น	กำรที่สังคม	ชุมชน	มีค่ำนิยม	ระบบ	กฎระเบียบ	และนโยบำยที่ตีตรำและเลือกปฏิบัติ	และตัว	MSM/

TG	 เองขำดทักษะในกำรจัดกำรกับปัญหำด้วยตนเอง	 จึงเป็นสภำพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ	(เป็นอุปสรรคหรือ

กีดขวำง)	ต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันและดูแลกำรติดเชื้อเอชไอวีในประชำกรกลุ่มนี้	

แนวทำงกำรด�ำเนนิงำนป้องกนักำรตดิเชือ้เอชไอวีในกลุม่ชำยมเีพศสมัพนัธ์กบัชำยและสำวประเภท

สองระดับชำติ	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ท�ำงำนและประชำกรเป้ำหมำย	(ในที่นี้คือ	MSM/TG)	มีควำมรู้	ควำม

เข้ำใจแนวคิดกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันและดูแลกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม	

MSM/TG	 และสำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำรสุขภำพและบริกำรอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชุมชนและระดับ

บุคคล			

กรอบแนวคิด
แนวคิดกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันและดูแลกำรติดเชื้อเอชไอวี				

ส�ำหรบักลุม่	MSM/TG	ได้แก่	กำรสนบัสนนุให้ชมุชนมคีวำมเข้ำใจทีถ่กูต้องต่อควำมหลำกหลำยทำงเพศและ							

เอชไอวี		ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำรดูแลเรื่องควำมหลำกหลำยทำงเพศและเอชไอวี	และชุมชนมีนโยบำย

ทีเ่ป็นมติรต่อควำมหลำกหลำยทำงเพศและเอชไอวี	แนวคดิดงักล่ำวมุง่สร้ำงสภำพแวดล้อมดงักล่ำว	ทัง้ระดบั

บุคคล	กลุ่มบุคคล	และสังคมโดยรวม	
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แผนภูมิที่ 3

กรอบแนวคิดการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด�าเนินงานป้องกันและดูแลการติดเชื้อเอชไอวี

ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง 

	

จำกแผนภูมิข้ำงต้น	 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องต่อประเด็นควำมหลำกหลำยทำงเพศและ						

เอชไอวีทั้งในระดับบุคคลและชุมชน	 จะเชื่อมโยงสู่กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรดูแลเรื่องควำม

หลำกหลำยทำงเพศและเอชไอวี	และส่งผลต่อกำรสร้ำงนโยบำยที่เป็นมิตรต่อควำมหลำกหลำยทำงเพศและ

เอชไอวเีป็นล�ำดบัขัน้ตอน		และเป็นวงจรสบืเนือ่งย้อนกลบัจำกกำรมนีโยบำยทีเ่ป็นมติรต่อควำมหลำกหลำย

ทำงเพศและเอชไอวี	 ไปสู่กำรมีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องต่อควำมหลำยหลำกทำงเพศและเอชไอวี	 ก่อให้เกิด		

สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันและดูแลกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม	MSM/TG

สร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องต่อ

ควำมหลำกหลำยทำงเพศและเอชไอวี

สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ในกำรดูแลเรื่องควำมหลำกหลำย

ทำงเพศและเอชไอวี

สร้ำงนโยบำยที่เป็นมิตร                  

ต่อควำมหลำกหลำยทำงเพศ

และเอชไอวี
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กรอบแนวคดิที ่1 การสร้างความเข้าใจทีถ่กูต้องต่อความหลากหลาย 

ทางเพศและเอชไอว ี

ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องต่อควำมหลำกหลำยทำงเพศและเอชไอวีจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนในทุกระดับ

ของพืน้ทีห่รอืชมุชนได้เรยีนรูข้้อเทจ็จรงิควำมหลำกหลำยทำงเพศและเอชไอว	ีและผลกระทบของกำรตตีรำ

และกำรเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศและเอชไอวี	

การตีตราและการเลือกปฏิบัติ

การตีตรา	หมำยถึง	ทัศนคติด้ำนลบ	อคติ	มิจฉำทิฏฐิ	หรือควำมคิดดูหมิ่นดูแคลนตนเอง	หรือ

ต่อคนหรอืกลุม่คนอืน่	โดยมองว่ำตนเอง	หรอื	คนหรอืกลุม่คนนัน้ไม่มคีณุค่ำเทยีบเท่ำและแปลกแยกต่ำง

ออกไปจำกสงัคมส่วนใหญ่	ประเดน็ทีม่กัถกูใช้เป็นเครือ่งมอืในกำรตตีรำหรอืเลอืกปฏบิตั	ิได้แก่	เพศภำวะ	

เพศวิสัย	พฤติกรรมเสี่ยง	กำรอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี	กำรประกอบอำชีพ	กำรถูกล่วงละเมิด	กำรพกหรือ

ใช้ถุงยำงอนำมัย	 เป็นต้น	 ส่วนการเลือกปฏิบัติเป็นผลมำจำกทัศนคติด้ำนลบ	(กำรตีตรำ)	 หรือเมื่อกำร		

ตีตรำน�ำไปสู่กำรกระท�ำ	ที่บ่อยครั้งน�ำไปสู่ควำมรุนแรง	กำรล่วงละเมิด	หรือกำรเข้ำไม่ถึงบริกำรและสิทธิ

พื้นฐำน

กำรตีตรำและกำรเลือกปฏิบัติเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน	 เกิดขึ้นได้ในหลำกหลำยระดับ	 ตั้งแต่				

ตัวเอง	สังคม	องค์กร	จนถึงรัฐ	เกิดขึ้นได้ทั้งโดยไม่ตั้งใจ	รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์	เคยชิน	หรือแม้แต่คิดไปเอง

เนือ่งจำกถกูกระท�ำจนเคยชนิ	เกดิขึน้ได้ทัง้ในควำมคดิ	แววตำ	สหีน้ำ	กำรพดู	กำรกระท�ำ	รวมถงึกฎหมำย

และนโยบำย	ตั้งแต่กำรจัดบริกำรจนถึงกำรสร้ำงค่ำนิยม

กำรตีตรำและกำรเลือกปฏิบัติเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญต่อกำรเข้ำถึงและกำรเข้ำใช้บริกำรสุขภำพ

ของกลุ่มเป้ำหมำย	 เพรำะเมื่อไม่ได้รับกำรปฏิบัติที่เหมำะสม	(ถูกเลือกปฏิบัติ)	 แล้วก็ไม่มีใครอยำกจะ

เข้ำไปรับบริกำรอีก	 และเมื่อเกิดกำรเลือกปฏิบัติ	 กำรเข้ำถึงประชำกรกลุ่มนี้ก็จะเป็นไปได้ยำกยิ่งขึ้น		

นอกจำกนี้กำรตีตรำและกำรเลือกปฏิบัติยังส่งผลเชิงลบซ�้ำเติมแก่ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีด้วย	 เพรำะ

ท�ำให้ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีไม่กล้ำออกมำรับกำรรักษำจนกระทั่งมีอำกำรเจ็บป่วยอย่ำงหนักแล้ว
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หลักการส�าคัญส�าหรับโครงการลดการตีตรา

1.	แก้ไขทีต่วัขบัเคลือ่นทีท่�ำให้เกดิกำรตตีรำและกำรเลอืกปฏบิตัทิีส่ำมำรถแก้ไขได้ทนัที	ได้แก่	

กำรขำดควำมตระหนัก	 ควำมกลัวกำรสัมผัส	 และกำรเชื่อมโยงเอชไอวีกับพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมทำง

สงัคม	ทัง้ในระดบับคุคล	ตวัอย่ำงเช่น	ทศันคตแิละพฤตกิรรม	ด้ำนสิง่แวดล้อม	ตวัอย่ำงเช่น	กำรตอบสนอง

ควำมต้องกำรด้ำนข้อมูล	 กำรฝึกอบรมและอุปกรณ์ต่ำงๆ	 และด้ำนโครงสร้ำง	 ตัวอย่ำงเช่น	 นโยบำย	

กฎหมำย	

ตัวขับเคลื่อนกำรตีตรำที่สำมำรถแก้ไขได้ทันที

•	 กำรขำดควำมตระหนักและควำมรู้เกี่ยวกับกำรตีตรำและกำรเลือกปฏิบัติและผลกระทบ
ในด้ำนลบ	

•	 ควำมกลวัในกำรได้รบักำรถ่ำยทอดเชือ้เอชไอวจีำกกำรใช้ชวีติประจ�ำวนัร่วมกบัผูอ้ยูร่่วม
กับเชื้อเอชไอวีเนื่องจำกกำรขำดควำมรู้และควำมกลัวที่ไม่มีเหตุผล	

•	 กำรเชือ่มโยงเอชไอวกีบัพฤตกิรรมทีส่งัคมคดิว่ำไม่เหมำะสม	รวมถงึอคตแิละกำรเหมำรวม
2.	ผูอ้ยูร่่วมกบัเชือ้เอชไอวกีบัประชำกรหลกัเป็นศนูย์กลำงทัง้กำรให้ควำมส�ำคญัและควำมเป็น

ผู้น�ำในโครงกำร	

3.	สร้ำงพนัธมติร	หุน้ส่วนควำมร่วมมอืและผูน้�ำทำงควำมคดิในฐำนะตวัอย่ำงต้นแบบพฤตกิรรม	

4.	เริ่มจำกที่บ้ำน	ลดกำรตีตรำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง	

5.	กำรวัดลดกำรตีตรำ	เพื่อออกแบบกำรติดตำมประเมินผลและกำรพัฒนำโครงกำร	

6.	บูรณำกำรแนวควำมคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน	

ที่มา:	RTI	International.	เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมส่งเสริม	

การป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอวีในกลุม่ชายมเีพศสมัพนัธ์กบัชายและสาวประเภทสองเพือ่สูเ่ป้าหมายทีเ่ป็น

ศูนย์	2556

วิธีสร้างควำมเข้ำใจที่ถูกต้องต่อควำมหลำกหลำยทำงเพศและเอชไอวี	คือ	

•	 เรียนรู้:	 เรียนรู้เกี่ยวกับควำมหลำกหลำยทำงเพศและเอชไอวี	 กำรตีตรำและกำรเลือกปฏิบัติ	

ผลกระทบของกำรตีตรำและกำรเลือกปฏิบัติ	และทัศนคติ	ค่ำนิยม	กฎระเบียบ	และนโยบำยที่

ตีตรำและกำรเลือกปฏิบัติอย่ำงจริงจังและมีสติ	ควำมรอบคอบ	ควำมไว	ควำมละเอียดอ่อน	ใช้

หลักเหตุผลและข้อมูลที่ได้รับกำรพิสูจน์ทำงวิทยำศำสตร์	และอยู่บนพื้นฐำนของควำมเห็นอก

เห็นใจเพื่อนมนุษย์	 ควรหมั่นวิเครำะห์หรือสอบถำมชุมชนถึงประเด็นกำรตีตรำและกำรเลือก

ปฏิบัติ	และศึกษำดัชนีชี้วัดกำรตีตรำที่มีต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี	ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้

เกิดควำมเข้ำใจถึงประสบกำรณ์กำรถูกตีตรำและกำรเลือกปฏิบัติในชุมชน	 และช่วยประเมิน	



แนวทางการด�าเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองระดับชาติ

ส�านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
35

แนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงในเรื่องกำรตีตรำได้		และท�ำกำรส�ำรวจโดยใช้เครื่องมือ	(ดูเพิ่มเติม

ที่	www.stigmaindex.org	 และศึกษำตัวอย่ำงแบบสอบถำมกำรตีตรำและกำรเลือกปฏิบัติได้

จำกเอกสำรโครงกำรศึกษำตัวชี้วัดกำรตีตรำและกำรเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 เพื่อ

สนับสนุนกำรรณรงค์ด้ำนสิทธิมนุษยชน	2553)

•	 ทดลอง:	ชวนตนเอง	คนในชมุชน	และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีให้ทบทวน	ท�ำควำมเข้ำใจ	และท้ำทำย

กำรยอมรบัเรือ่งควำมหลำกหลำยทำงเพศและกำรตดิเชือ้เอชไอวขีองตนเอง	ท�ำควำมรูจ้กัและ

ร่วมท�ำงำนกับ	MSM/TG	และผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี	

•	 บอกต่อ:	เผยแพร่ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องต่อควำมหลำกหลำยทำงเพศและเอชไอวีสู่วงกว้ำงผ่ำน

ทำงกำรพดูคยุ	หลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอน	กำรฝึกอบรม	สือ่	กำรรณรงค์	และกำรสร้ำงนโยบำย

ที่เป็นมิตรต่อควำมหลำกหลำยทำงเพศและเอชไอวี	

ตัวอย่าง ”ค่านิยม” การตีตราและการเลือกปฏิบัติ

เรื่อง:	ค่ำนิยมสองเพศ	(โลกนี้มีเฉพำะเพศชำยและเพศหญิง)	

ผลกระทบ:	 ถูกกีดกันออกจำกสังคม	 ถูกมองว่ำเป็นพวกแปลกประหลำดและอำจถึงขั้นวิปริต	

ถูกล้อเลียน	 ถูกพูดจำว่ำร้ำย	 ถูกท�ำร้ำยร่ำงกำย	 ถูกกลั่นแกล้ง	 หรือถูกโดดเดี่ยวหรือขับไล่จำกผู้อื่น							

ทั้งในระดับครอบครัว	ชุมชน	โรงเรียน	หรือบริกำรของรัฐรวมถึงบริกำรสุขภำพ	

ผลกระทบด้ำนกำรป้องกันและดูแลกำรติดเชื้อเอชไอวี:	 ไม่เห็นคุณค่ำในกำรป้องกันและดูแล

ตนเองจำกกำรตดิเชือ้เอชไอว	ีไม่เข้ำรบับรกิำรสขุภำพ	หรอืปิดบงัเรือ่งกำรมเีพศสมัพนัธ์กบัชำยเมือ่ต้อง

เข้ำรับบริกำร	 และ/หรือไม่เข้ำร่วมหรือไม่สำมำรถแสดงควำมเป็นตัวตนได้อย่ำงเต็มที่ในกิจกรรมของ

ชุมชน

			

ตัวอย่าง “ความเชื่อ” การตีตราและการเลือกปฏิบัติ

เรื่อง:	กำรติดเชื้อเอชไอวี

ผลกระทบ:	ถกูประนำมว่ำเป็น	“กำรถกูลงโทษ”	เป็นสิง่ที	่“หลกีเลีย่งไม่ได้”	หรอืเป็น	“ชะตำกรรม”	

ของกำรมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน	หรือควำมส�ำส่อนทำงเพศ	

ผลกระทบด้ำนกำรป้องกันและดูแลกำรติดเชื้อเอชไอวี:	 ไม่เห็นคุณค่ำในกำรป้องกันและดูแล

ตนเองจำกกำรติดเชื้อเอชไอวี	ไม่เข้ำรับบริกำรสุขภำพ	หรือปิดบังสถำนะกำรติดเชื้อเอชไอวีเมื่อต้องเข้ำ

รับบริกำร	และ/หรือไม่เข้ำร่วมหรือไม่สำมำรถแสดงควำมเป็นตัวตนได้อย่ำงเต็มที่ในกิจกรรมของชุมชน
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ตัวอย่าง “กฎระเบียบ” การตีตราและการเลือกปฏิบัติ

กรณีห้ามกะเทยขึ้นรถแห่ยี่เป็ง

กรณีเทศบำลนครเชียงใหม่ออกประกำศก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรประกวดริ้วขบวนกระทงใหญ่		

ในประเพณียี่เป็ง	(ลอยกระทง)	ประจ�ำปี	2553	จ.เชียงใหม่	ที่จะมีขึ้นในวันที่	20	-	22	พ.ย.	ห้ำมไม่ให้

กะเทยนัง่ประกอบกระทงในขบวนประกวด	ส�ำหรบัเกณฑ์กำรให้คะแนนกระทงใหญ่	ข้อที	่2	ในหลกัเกณฑ์

รำงวลัชนะเลศิกระทงยอดเยีย่มชงิถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	งำนประเพณเีดอืนยีเ่ป็ง	

เชยีงใหม่	(ลอยกระทง)	ประจ�ำปี	2553	ซึง่เป็นข้อทีก่ลุม่เกย์กำรเมอืงไทยและกลุม่เชยีงใหม่อำรยะ	เหน็ว่ำ	

เป็นปัญหำและเรียกร้องให้มีกำรแก้ไขนั้นระบุไว้ว่ำ	 “กำรตัดสินจะพิจำรณำจำกขบวนที่ก�ำหนด	 รูปทรง	

รูปรำ่ง	 ควำมประณีต	 ควำมสวยงำม	 แสงสวำ่ง	 สื่อควำมหมำย	 ผู้นั่งประกอบกระทง	 ตำมเนื้อเรื่องที่					

น�ำเสนอ	(เฉพำะสุภำพสตรีหรือสุภำพบุรุษเท่ำนั้น)	 ถ้ำหำกผิดหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดจะไม่พิจำรณำให้

คะแนน”

กลุม่เกย์กำรเมอืงไทยและกลุม่เชยีงใหม่อำรยะ	ยืน่ฟ้องเทศบำลนครเชยีงใหม่ต่อศำลปกครอง

จงัหวดัเชยีงใหม่	และขอคุม้ครองชัว่ครำว	กรณทีีเ่ทศบำลเชยีงใหม่ได้ตัง้กฎห้ำมบคุคลเพศทีส่ำมร่วมอยู่

ในขบวนกระทงใหญ่	งำนประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่	(ลอยกระทง)	ประจ�ำปี	2553	ศำลปกครองได้มี	

ค�ำสัง่ให้ทเุลำกำรบงัคบัเป็นกำรชัว่ครำว	จนกว่ำศำลจะมคี�ำสัง่เป็นอย่ำงอืน่	ซึง่จะท�ำให้กลุม่บคุคลเพศทีส่ำม	

สำมำรถเข้ำร่วมอยู่ในขบวนกระทงใหญ่ได้โดยไม่ขัดกับกฎที่คณะกรรมกำรได้ตั้งไว้

ในค�ำพจิำรณำของศำลปกครองต่อกรณดีงักล่ำวได้ระบวุ่ำ	การทีศ่าลเหน็ควรให้ทเุลาการบงัคบั

เป็นการชั่วคราว เนือ่งจากเห็นว่าเทศบาลมีเจตนาที่จะกีดกันไม่ให้กลุ่มบุคคลเพศที่สามเข้าร่วมในขบวน

กระทงใหญ่	 โดยเทศบำลได้ชี้แจงกำรให้กำรต่อศำลปกครองว่ำ	 กฎดังกล่ำวคณะกรรมกำรจัดงำนได้ตั้ง

ขึ้น	 เพรำะในปีที่ผ่ำนมำมีบุคคลเพศที่สำมที่เข้ำร่วมขบวนบำงส่วนแต่งกำยและแสดงกริยำไม่เหมำะสม	

อกีทัง้ยงัได้รบักำรท้วงตงิทัง้จำกประชำชนและสือ่มวลชนในท�ำนองว่ำไม่สำมำรถหำผูห้ญงิสวยมำเข้ำร่วม

ขบวนได้แล้วหรือ	 อีกทั้งมองว่ำกำรประกวดนั้นเป็นกำรชิงถ้วยพระรำชทำนของพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว	 ผู้ที่จะได้รับรำงวัลควรจะมีควำมเหมำะสม	 เป็นสำเหตุให้คณะกรรมกำรตัดสินใจตั้งกฎ				

ข้อดังกล่ำวขึ้น

นอกจำกนี้	 ทำงเทศบำลได้ชี้แจงด้วยว่ำในปีนี้ผู้ที่ส่งขบวนกระทงใหญ่เข้ำประกวดได้รับทรำบ

และไม่มปัีญหำต่อกฎข้อดงักล่ำว	แต่ศำลปกครองพจิำรณำแล้วเหน็ว่ำเป็นกำรกดีกนั	ซึง่ขดักบัรฐัธรรมนญู

มำตรำ	30	 วรรคสำม	ที่ระบุว่ำกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	 เพรำะเหตุแห่งควำมแตกต่ำงด้ำนเพศ	

จะกระท�ำไม่ได้	จึงได้มีค�ำสั่งให้ทุเลำกำรบังคับเป็นกำรชั่วครำวในที่สุด

ที่มา:	 มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์.	 รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับ		

เอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทยประจ�าปี	2553:	57-58
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ตัวอย่าง “นโยบาย” การตีตราและการเลือกปฏิบัติ

กรณีการตรวจคัดเลือกทหารเกณฑ์ของเพศที่สาม ที่ระบุว่า”เป็นโรคจิตถาวร”

ค�าพิพากษาศาลปกครองกลาง

คดีพิพาทเรื่องการระบุข้อความในผลการตรวจเลือกทหารเกณฑ์ของเพศที่สามว่า               

“เป็นโรคจิตถาวร”

ศำลปกครองกลำง	มีค�ำพิพำกษำเพิกถอนใบรับรองผลกำรตรวจคัดเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับ

รำชกำรทหำรกองประจ�ำกำร	พ.ศ.	2548	(แบบ	สด.43)		ใบส�ำคัญส�ำหรับคนจ�ำพวกที่	4	(แบบสด.5)	และ

ใบส�ำคัญ	(สด.9)	ของนำยสำมำรถ	มีเจริญ	กับพวก	(ผู้ฟ้องคดี)	

เฉพำะในส่วนที่ระบุข้อควำมว่ำ	“เป็นโรคจิตถำวร”	และให้ผู้ถูกฟ้องคดีด�ำเนินกำรให้มีกำรระบุ

ข้อควำมใหม่ให้ถูกต้องตำมข้อเท็จจริงที่บ่งบอกถึงลักษณะของผู้ถูกฟ้องคดีขณะเข้ำรับกำรตรวจเลือกที่

แสดงให้เห็นว่ำไม่อำจเข้ำรับรำชกำรทหำรได้ตำมที่กฎหมำยก�ำหนดต่อไป

ที่มา:	ข่าวศาลปกครอง	ครั้งที่	49/2554.	ค�าพิพากษาศาลปกครองกลางคดีพิพาทเรื่องการระบุ

ข้อความในผลการตรวจเลือกทหารเกณฑ์ของเพศที่สามว่า	“เป็นโรคจิตถาวร”

		

ตัวอย่างการตีตราและการเลือกปฏิบัติ

เรื่อง:	 กำรไม่ยินยอมให้แจกถุงยำงอนำมัยแก่นักเรียนในโรงเรียนโดยอำ้งว่ำเป็นกำรส่งเสริม	

กำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	 และกำรละเลยกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องควำม

หลำกหลำยทำงเพศ

ผลกระทบ:	 	 ละเลยควำมเป็นจริงที่ว่ำนักเรียนวัยเจริญพันธุ์มีควำมต้องกำรทำงเพศอยู่เป็น

ธรรมชำต	ิและต้องกำรควำมรูใ้นกำรป้องกนัและดแูลตนเอง	และนกัเรยีนทีม่เีพศสมัพนัธ์ถกูตตีรำว่ำเป็น

ผูท้ีม่พีฤตกิรรมไม่เหมำะสม	นอกจำกนีย้งัตตีรำนกัเรยีนทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศว่ำม	ี“ควำมเบีย่งเบน

ทำงเพศ”	ที่ต้องได้รับกำรปรับแก้

ผลกระทบด้ำนกำรป้องกนัและดแูลกำรตดิเชือ้เอชไอว:ี	ขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบั

กำรชะลอกำรมีเพศสัมพันธ์	กำรมีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัย	กำรป้องกันและดูแลตนเองจำกกำรติดเชื้อ

เอชไอว	ีไม่สำมำรถป้องกนัตนเองจำกกำรตดิเชือ้เอชไอวด้ีวยกำรใช้ถงุยำงอนำมยัได้	และไม่มคีวำมเข้ำใจ

เรื่องควำมหลำกหลำยทำงเพศ

ที่มา:	 คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์.	 รายงานการวิเคราะห์นโยบายการตอบ

สนองต่อปัญหาเอดส์ของประเทศไทยในมุมมองของภาคประชาสังคม	ปี	พ.ศ.	2552
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กรอบแนวคิดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแล

เรื่องความหลากหลายทางเพศและเอชไอวี 

ควำมเข้มแขง็ของชมุชนจะเกดิขึน้และมคีวำมยัง่ยนืได้กต่็อเมือ่คนในพืน้ทีห่รอืชมุชนเองมโีอกำส	

ควำมมั่นใจ	ทักษะ	และพลังที่จะดูแลแก้ไขปัญหำของตนเองได้	กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งนี้ต้องด�ำเนินกำรทั้ง

ที่ระดับบุคคลและระดับพื้นที่หรือชุมชน	สำมำรถริเริ่มและท�ำได้โดยชุมชน	โดยผู้มีส่วนได้เสียและ/หรือโดย

หน่วยงำนของรฐัตำมลกัษณะของกจิกรรม	ซึง่โดยส่วนใหญ่จะเริม่จำกกำรพึง่พำ	“คนใน”	เพือ่กำรเข้ำถงึและ

รวบรวมสมำชิกของชุมชนเข้ำด้วยกัน	แต่ในหลำยกรณีก็สำมำรถพึ่งพำ	“คนนอก”	ได้	

 ความเข้มแข็งของชุมชนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ

  ความเข้มแข็งระดับบุคคล

คือกำรที่	MSM/TG	และผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีมีควำมรู้	ควำมตระหนัก	ทัศนติ	ทักษะ	และปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและดูแลกำรติดเชื้อเอชไอวีและดูแลสุขภำพของตนเอง	

วิธีกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งระดับบุคคล	สำมำรถท�ำได้โดย	

•	 เปิดโอกาส:	จดัหำพืน้ทีท่ีป่ลอดภยั	เป็นส่วนตวั	และสะดวก	เพือ่ให้	MSM/TG	และผูอ้ยูร่่วมกบั

เชื้อเอชไอวีได้มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นและแลกเปลี่ยนปัญหำและประสบกำรณ์ในเรื่องที่

ละเอยีดอ่อนและมคีวำมส�ำคญัต่อชวีติตน	ร่วมวเิครำะห์	วำงแผนงำน	ด�ำเนนิงำน	และประเมนิ

โครงกำรป้องกันและดูแลกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม	MSM/TG

•	 เพิม่ความสามารถ:	จดักำรอบรม	ประชมุ	กระบวนกำรกลุม่หรอืให้โอกำสในกำรเรยีนรู	้เพือ่เพิม่	

ควำมรู้	ทักษะ	และควำมมั่นใจในตนเอง	และให้โอกำส	MSM/TG	และผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

ได้รวมตัวกันหรือรวมตัวกับกลุ่มอื่นที่มีวัตถุประสงค์คล้ำยคลึงกัน	 เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้จำกประสบกำรณ์และควำมสำมำรถของผู้อื่น	

•	 ส่งเสริม:	 สนับสนุนให้	MSM/TG	 และผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีได้ด�ำเนินโครงกำรหรือสร้ำง

นโยบำยที่เป็นมิตรต่อกำรป้องกันและดูแลกำรติดเชื้อเอชไอวีทั้งในระดับชุมชน	 พื้นที่	 และ

ประเทศ

  ความเข้มแข็งระดับพื้นที่หรือชุมชน

คอืกำรที	่MSM/TG	ผูอ้ยูร่่วมกบัเชือ้เอชไอว	ีรวมถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมำรวมตวักนัเป็น	“กลุม่ชมุชน”	

เพือ่ร่วมมอืร่วมใจกนัแก้ไขปัญหำของพืน้ทีห่รอืชมุชนอย่ำงมวีตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยทีช่ดัเจน	มปีระสทิธภิำพ	

และมีควำมยั่งยืน	

วิธีการสร้ำงควำมเข้มแข็งระดับชุมชน	สำมำรถท�ำได้โดย

•	 พฒันา:	พฒันำกลุม่หรอืองค์กร	MSM/TG	ทีม่อียูแ่ล้วในชมุชนให้มำร่วมกนัท�ำงำนป้องกนัและ

ดแูลกำรตดิเชือ้เอชไอว	ีร่วมด้วยกำรพฒันำกลุม่หรอืองค์กรทีท่�ำงำนด้ำนเอชไอว/ีเอดส์ในชมุชน

ให้มำร่วมกันท�ำงำนด้ำน	MSM/TG	
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•	 ส่งเสริม:	 สนับสนุนบุคคลตำ่งๆ	 ในชุมชนที่มีควำมสนใจในประเด็นควำมหลำกหลำยทำงเพศ

และเอชไอวี	 จำกหน่วยงำนต่ำงๆ	 ไม่ว่ำจะเป็นเจ้ำหน้ำที่หรืออำสำสมัครสำธำรณสุขทั่วไป					

เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ	 เจ้ำหน้ำที่พัฒนำองค์กรเอกชนที่ท�ำงำนด้ำนอื่นๆ	 ครู	

อำจำรย์	นักเรียน	นักศึกษำ	และโดยเฉพำะเจ้ำของสถำนประกอบกำร/สถำนบันเทิง	ให้ร่วมกัน

ท�ำงำนด้ำนควำมหลำกหลำยทำงเพศและเอชไอว	ีซึง่บคุคลเหล่ำนี้ไม่จ�ำเป็นต้องเป็น	MSM/TG	

หรือผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี	

•	 ชกัชวน:	ชกัชวนให้องค์กร	MSM/TG	และ/หรอืผูอ้ยูร่่วมกบัเชือ้เอชไอวจีำกนอกชมุชนมำท�ำงำน

ในชุมชน

   ข้อควรค�านึงในการสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชน

1.	กิจกรรมกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งระดับชุมชนควรมีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นประจ�ำ	 มีล�ำดับ					

ขั้นตอน	และสำมำรถติดตำมและประเมินผลได้	และควรพัฒนำควำมเข้มแข็งจำกระดับบุคคล

ให้เป็นควำมเข้มแข็งระดับชุมชน	ผ่ำนทำงขั้นตอนพื้นฐำนในกำรสร้ำงกลุ่มชุมชน	4	ขั้นตอน

ดังนี้

1.1	 กำรทำบทำมเพื่อกำรนัดรวมตัวครั้งแรก	

1.2	 กำรนัดรวมตัวครั้งแรก	

1.3	 กิจกรรมรวมตัวอย่ำงต่อเนื่อง	(เพื่อกระตุ้นเสริมควำมสนใจในกำรจัดตั้งกลุ่ม)	

1.4	 กำรจัดตั้งกลุ่ม	โดยสำมำรถข้ำมขั้นตอนที่	3	ได้	และขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละพื้นที่	

และโอกำสที่จะพบบุคคลที่มีภำวะควำมเป็นผู้น�ำแล้วกลำยมำเป็นผู้น�ำของกลุ่มชุมชน			

กำรหำบคุคลทีจ่ะมำเป็นผูน้�ำเพือ่ร่วมด�ำเนนิงำนป้องกนันีอ้ำจประสบควำมส�ำเรจ็ตัง้แต่

ครั้งแรกหรืออำจต้องท�ำซ�้ำหลำยครั้ง	 ซึ่งควำมส�ำเร็จส่วนหนึ่งมำจำกลดกำรตีตรำ				

และกำรเลอืกปฏบิตั	ิและกำรสร้ำงนโยบำยทีเ่ป็นมติรต่อควำมหลำกหลำยทำงเพศและ

เอชไอวี

2.	กำรสร้ำงและกำรจัดกำรกลุ่มชุมชนที่ดีจะต้องมีควำมเข้ำใจถึงควำมสัมพันธ์ทั้งหลำยที่มีอยู่ใน

ชุมชน	 ควำมสัมพันธ์เหล่ำนี้มักซับซ้อนและมีหลำยมิติทั้งในดำ้นเศรษฐกิจ	 สังคม	 กำรเมือง	

วัฒนธรรม	 ครอบครัวเครือญำติ	 เป็นไปในระดับที่เป็นทำงกำรหรือไม่เป็นทำงกำร	 เป็นไปใน	

รูปแบบที่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือเอื้อเฟื้อเกื้อกูล	ควำมสัมพันธ์ต่ำงๆ	ในทุกมิติ	ทุกระดับ	

และทกุรปูแบบ	มคีวำมส�ำคญัแตกต่ำงกนัขึน้อยูก่บัประเดน็บคุคล	เวลำ	สถำนที	่และสถำนกำรณ์		

ควำมสมัพนัธ์ทีห่ลำกหลำยเช่นนีจ้งึท�ำให้บคุคล/กลุม่/องค์กรหนึง่มบีทบำทและหน้ำที่ในชมุชน

ได้มำกมำยและทับซ้อนกัน	 กำรคัดเลือกและสร้ำงกลุ่มชุมชนจึงต้องมีควำมระมัดระวังเรื่อง

ควำมสัมพันธ์และบทบำทหน้ำที่เหล่ำนี้ด้วย	กลุ่มชุมชนที่ได้รับกำรยอมรับจำกทุกภำคส่วนจะ

มีอิทธิพลต่อควำมเชื่อ	ควำมคิด	และพฤติกรรมของสมำชิกชุมชน
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  พัฒนาการของกลุ่มชุมชน

พัฒนำกำรของกลุ่มชุมชน	แบ่งได้เป็น	3	ระดับ	โดยที่กลุ่มชุมชนหนึ่งอำจมีครบทั้ง	3	ระดับหรือ

มีเพียงระดับเดียวก็ได้	และอำจเกิดจำกระดับใดระดับหนึ่งก่อนก็ได้		

•	 ระดับร่วมใจกัน	 เป็นระดับพื้นฐำนที่สุดและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวกลุ่มชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้ดีที่สุด		

ในระดบันีจ้ะเป็นเพยีงกำรรวมตวัของสมำชกิทีม่ีใจตรงกนั	มคีวำมต้องกำรคล้ำยคลงึกนั	แต่ยงั

อำจมีควำมขัดแย้งหรือขัดข้องในเรื่องของวิธีกำรบริหำรกลุ่มและกำรมุ่งสู่เป้ำหมำย

•	 ระดบับรหิารงานร่วมกนั	เป็นระดบัทีเ่กดิจำกกำรรวมตวักนัของหลำกหลำยกลุม่/องค์กร/หน่วยงำน

ทีต่่ำงมคีวำมต้องกำรและเป้ำหมำยส่วนตวัแตกต่ำงกนัไป	แต่สำมำรถมำรวมตวักนัเพือ่ท�ำงำน

ให้มีส่วนร่วมกันได้	หรือเป็นกำรพัฒนำจำกระดับกำรร่วมใจกันอย่ำงมีระบบบริหำรที่มีรูปแบบ

ชัดเจนขึ้น	มีกำรจัดวำงต�ำแหน่ง	บทบำทหน้ำที่	และวิธีกำรหนุนเสริมกำรท�ำงำนของสมำชิก	

และรวมถึงพันธมิตรของกลุ่มชุมชน

•	 ระดับวางแผนงานและพันธกิจร่วมกัน	 เป็นระดับที่กลุ่มชุมชนมีกำรก�ำหนดวัตถุประสงค์								

เป้ำหมำย	และแผนงำนอย่ำงชดัเจนและเป็นล�ำดบัขัน้ตอน	และรวมถงึกำรก�ำหนดวธิกีำรตดิตำม

ก�ำกับและประเมินผลกำรด�ำเนินงำน	และอนำคตของกลุ่มชุมชน

   รูปแบบของกลุ่มชุมชน 

กลุ่มชุมชนสำมำรถจัดแบ่งตำมระดับของกำรท�ำงำน	ดังนี้	

1. ระดับชุมชน ได้แก่

•	 กลุ่มผู้น�าชุมชน	หรือที่บ่อยครั้งเรียกว่ำองค์กรชำวบ้ำน	เป็นรูปแบบขั้นพื้นฐำนที่เป็นเพียง

กำรรวมตัวของกลุ่มบุคคลผู้ที่มีควำมสนใจและควำมสำมำรถที่จะอำสำเป็นตัวแทนของ

ชมุชนอย่ำงไม่เป็นทำงกำร	มกัเป็นกำรท�ำงำนเฉพำะกจิ	ไม่มหีลกัเกณฑ์กำรท�ำงำนทีช่ดัเจน

หรอืต่อเนือ่ง	มกัมสีมำชกิจ�ำนวนน้อย	อำจมไีด้หลำยกลุม่ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั	สำมำรถสะท้อน

ควำมต้องกำรเฉพำะของกลุ่มได้อย่ำงลึกซึ้ง

•	 องค์กรชุมชน	หรือที่เรียกในหลำยชื่อ	เช่น	องค์กรพัฒนำชุมชน	องค์กรนอกภำครัฐ	มูลนิธิ	

เป็นต้น	เป็นรูปแบบของกำรรวมตัวที่เป็นทำงกำร	มีโครงสร้ำงองค์กรและกฎระเบียบ	กำร

ท�ำงำนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง	ท�ำหน้ำที่เป็นตัวแทนของชุมชนได้ในระดับหนึ่ง	มักมีสมำชิก

จ�ำนวนมำก	 อำจมีได้หลำยองค์กรในพื้นที่เดียวกัน	 และอำจเป็นกำรพัฒนำของกลุ่มผู้น�ำ

ชุมชนขึ้นมำเป็นองค์กรชุมชน	มีควำมสำมำรถในกำรเป็นกระบอกเสียงบอกกล่ำวถึงควำม

ต้องกำรเฉพำะของกลุ่มและด�ำเนินกิจกรรมตำมควำมต้องกำรเฉพำะของกลุ่มได้มำกกว่ำ

กลุ่มผู้น�ำชุมชน	

•	 คณะที่ปรึกษาชุมชน	เป็นกำรรวมตัวของผู้แทนจำกหน่วยงำน	องค์กรชุมชนและ/หรือกลุ่ม

ผู้น�ำต่ำงๆ	 และอำจรวมถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน	 เพื่อท�ำ

หน้ำที่ให้ค�ำปรึกษำต่อหน่วยงำน	องค์กร	กลุ่ม	โครงกำรหรืองำนต่ำงๆ	ที่อำจมีผลกระทบ
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ต่อชมุชนโดยรวม	มกีฎระเบยีบในกำรรวมตวัทีช่ดัเจน	แต่ไม่มหีน้ำที่ในกำรด�ำเนนิกจิกรรม

โดยตรง	และไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยงำน	องค์กร	หรือกลุ่มใดๆ	มีอิสระในกำรให้ควำมเห็นแต่

ไม่มอี�ำนำจสัง่กำร	มจี�ำนวนสมำชกิเพยีงพอในกำรให้กำรปรกึษำและสมำชกิอำจหมนุเวยีน

ผลัดเปลี่ยนกันได	้ อำจมีได้มำกกว่ำหนึ่งคณะในพื้นที่เดียวกันแต่ไม่ควรมีหลำยคณะ	 และ

อำจรวมตัวเป็นเครือข่ำยคณะที่ปรึกษำชุมชนได้

2. ระดับพื้นที่ ได้แก่

•	 คณะท�างานเฉพาะกจิ	เป็นกำรรวมตวัของผูแ้ทนจำกหน่วยงำน	องค์กรชมุชนและ/หรอืกลุม่

ผูน้�ำต่ำงๆ	และอำจรวมถงึหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในชมุชน	เพือ่ท�ำงำน

ตำมวัตถุประสงค์เฉพำะ	 ในช่วงเวลำจ�ำกัด	 เมื่อบรรลุเป้ำหมำยแล้วก็จะสลำยตัวไป	 มีกฎ

ระเบยีบในกำรรวมตวัอย่ำงหลวมๆ	อำจเป็นเอกเทศหรอืขึน้ตรงต่อหน่วยงำนหนึง่หน่วยงำน

ใด	และมีอ�ำนำจหน้ำที่เฉพำะตำมที่ได้รับมอบหมำยหรือก�ำหนดไว้

•	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เป็นหน่วยงำนที่ได้รับเลือกโดยประชำกรในพื้นที่	 ท�ำงำนเพื่อ

ประชำกรในพืน้ที	่มหีน้ำที่โดยตรงในกำรตอบสนองต่อควำมจ�ำเป็นและควำมต้องกำรเฉพำะ

ของประชำกรในพืน้ที	่สร้ำงกำรมส่ีวนร่วมของกลุม่ประชำกรเป้ำหมำยในพืน้ที	่และประสำน

งำนระหว่ำงหลำยภำคส่วน	เป็นกลไกส�ำคัญของกำรด�ำเนินงำนอย่ำงยั่งยืนในพื้นที่

•	 คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดและศูนย์ประสานประชาคมเอดส์

จังหวัด	 คณะอนุกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์จังหวัดเป็นโครงสร้ำงกำรท�ำงำน

เอดส์ระดับนโยบำยที่มีอยู่เดิมในทุกจังหวัด	 มีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำหนดทิศทำง	 กำร

ด�ำเนินงำนเอดส์ในระดับจังหวัดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหำเอดส์ในทุกๆ	ด้ำน	โดยเฉพำะกำรวำง

กรอบและก�ำหนดทศิทำงระดบันโยบำยของจงัหวดัรวมทัง้กำรปรบันโยบำยและแนวทำงกำร

ด�ำเนินงำนเพื่อให้เกิดสภำพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวย	 หรือช่วยปรับแก้สภำพแวดล้อมที่เป็น

อปุสรรคต่อกำรด�ำเนนิงำนหรอืกำรเข้ำถงึบรกิำรของกลุม่	MSM/TG		ดงันัน้	กำรท�ำให้กลไก

ต่ำงๆ	ทีเ่ปน็ผูก้�ำหนดแนวทำงและนโยบำยในชมุชน/พืน้ที่ได้เข้ำใจและตระหนกัต่อประเดน็

ปัญหำ	 รวมทั้งมีควำมละเอียดอ่อนต่อกำรด�ำเนินงำนเอดส์ในกลุ่ม	MSM	 จึงเป็นบันได					

ขั้นแรกที่ต้องด�ำเนินกำร		

	 ศูนย์ประสำนประชำคมเอดส์จังหวัด	 (PCM)	 เป็นกลไกหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นภำยใต้โครงกำร	

กองทุนโลก	 มีบทบำทส�ำคัญในกำรช่วยก�ำหนดหรือประสำนให้เกิดสภำวะแวดล้อมที่เอื้อ

อ�ำนวยต่อกำรด�ำเนินงำนได้	 โดยมีบทบำทในกำรติดตำมสถำนกำรณ์ปัญหำที่เป็นอุปสรรค

ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนทัศนคติ	 เช่น	 กำรตีตรำและกำรเลือกปฏิบัต	ิ รวมถึงกำรละเมิดสิทธิหรือ

ก�ำหนดแนวทำง	มำตรกำร	หรือกฎระเบียบ	กฎหมำย	ซึ่งเป็นอุปสรรคหรือข้อจ�ำกัดในกำร

เข้ำถึงบริกำรต่ำงๆ	 รวมถึงกำรประสำนแนวทำงและแก้ไขปัญหำร่วมกับหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง
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3. ระดับประเทศ	ได้แก่

คณะกรรมกำรแห่งชำตว่ิำด้วยกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำเอดส์	(NAC)	เป็นโครงสร้ำงระดบัประเทศ

ที่มีอ�ำนำจหน้ำที่และบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำหนดนโยบำยต่ำงๆ	 ในกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำ

เอดส์ของประเทศที่ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องด�ำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำว

กลไกกำรประสำนงำนระดบัประเทศ	(CCM)	เช่นเดยีวกบัระดบัประเทศทีม่คีณะกรรมกำรแห่งชำตฯิ		

ในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรกองทุนโลกระดับประเทศจะมีกลไกกำรประสำนงำนระดับประเทศเป็นหน่วยงำน

ทีม่บีทบำทในกำรก�ำหนดและตดัสนิใจกำรด�ำเนนิโครงกำรต่ำงๆ	ที่ได้รบัสนบัสนนุงบประมำณจำกกองทนุโลก	

CCM	ต้องยดึหลกักำรหรอืกรอบกำรด�ำเนนิงำนตำมแนวทำงของประเทศเป็นหลกั	ท�ำให้กำรด�ำเนนิงำนของ

ประเทศและกองทุนโลกเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน		

กรอบแนวคดิที ่3 การสร้างนโยบายทีเ่ป็นมติรต่อความหลากหลาย

ทางเพศและเอชไอวี 

กำรสร้ำงนโยบำยที่เป็นมิตรต่อควำมหลำกหลำยทำงเพศและเอชไอวี	 หรือที่มักเรียกว่ำกำร

เปลีย่นแปลงนโยบำย	ไม่ใช่สิง่ทีค่นเพยีงหนึง่คนหรอืคนเพยีงจ�ำนวนน้อยจะสำมำรถเปลีย่นแปลงได้	จ�ำเป็น

ต้องเป็นควำมร่วมมือจำกหลำยกลุ่มหรือหลำยองค์กร	 รวมถึงกำรรณรงค์ทำงสังคมเข้ำช่วยเพื่อจูงใจผู้วำง

นโยบำยสำธำรณะและกำรจดับรกิำรสขุภำพ	นบัเป็นกำรพฒันำควำมสมัพนัธ์แบบร่วมมอืกนักบัทกุภำคส่วน	

ทัง้ภำครฐั	นติบิญัญตั	ิผูบ้งัคบัใช้กฏหมำย	สือ่	ผูใ้ช้บรกิำร	และองค์กรภำคต่ีำงๆ	ให้ร่วมกนัสร้ำงควำมร่วมมอื

หรอืทีบ่่อยครัง้เรยีกว่ำพนัธมติร	และด้วยควำมสมัพนัธ์อนัดนีีจ้งึมคีวำมเป็นไปได้ทีจ่ะจงูใจให้ผูท้ีก่�ำหนดหรอื

ใช้นโยบำยและผู้บริหำรโครงกำรสุขภำพต่ำงๆ	 สร้ำงนโยบำยที่เป็นมิตรต่อควำมหลำกหลำยทำงเพศและ	

MSM/TG	ทีอ่ยูร่่วมกบัเชือ้เอชไอวี		กำรสร้ำงนโยบำยทีเ่ป็นมติรนีส้ำมำรถรเิริม่ท�ำได้โดยชมุชน	โดยผูม้ส่ีวน

ได้เสีย	และ/หรือหน่วยงำนของรัฐก็ได้	ตำมแต่ลักษณะของกิจกรรม

หลำยครั้งที่กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยมักมีกำรใช้ควำมรุนแรงหรือกำรเผชิญหน้ำกัน	 ดังที่พบเห็น

ได้ทั่วไปในประวัติศำสตร์ของหลำยประเทศ	 เช่น	กำรเลิกทำส	กำรปฏิวัติสิทธิสตรี	 กำรชุมนุมต่อต้ำนหรือ

ต่อรองกับนโยบำยของรัฐบำล	รวมทั้งกำรเรียกร้องสิทธิควำมหลำกหลำยทำงเพศและ/หรือผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ

เอชไอวี	แต่แนวทำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันฯ	นี้	ไม่มุ่งหวังที่จะใช้วิธีกำรดังกล่ำว	

วิธีการ สร้ำงนโยบำยที่เป็นมิตรมีขั้นตอนพื้นฐำน	ดังนี้	

•	 วิเคราะห์:	 สืบค้นข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลเอกสำรด้ำนนโยบำยที่เป็นอุปสรรคจำกที่ได้มีกำร

บันทึกหรือวิจัยไว้แล้ว	จัดตั้งคณะท�ำงำนเพื่อวำงแผนกระบวนกำรปรึกษำชุมชน	จัดประชุมกับ

กลุ่มเป้ำหมำยและบันทึกประเด็นเรียนรู้ที่ส�ำคัญ	 จัดประชุมกับเจ้ำหน้ำที่และอำสำสมัครและ
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บนัทกึประเดน็เรยีนรูท้ีส่�ำคญั	จดัประชมุกบัภำคแีละบนัทกึประเดน็เรยีนรูท้ีส่�ำคญั	และเรยีบเรยีง

ข้อมูลที่ได้เรียนรู้มำ	โดยจ�ำแนกประเด็น	อธิบำยเนื้อหำของประเด็นโดยสังเขป	จัดระดับควำม

ส�ำคัญของแต่ละประเด็น	และเสนอทำงออกที่น่ำจะเป็นไปได้

•	 ระบุผู้มีอิทธิพล:	 สร้ำงพันธมิตร	 โดยอำจต้องร่วมมือกับผู้น�ำและผู้เชี่ยวชำญจำกทำงสำขำอื่น

ที่เป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์และองค์ควำมรู้ในประเด็นที่กลำ่วถึง	 ให้เป็นผู้มีอิทธิพลในภำคส่วนที่

ต้องกำรจะให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง	 มีทักษะในด้ำนกลยุทธ์กำรสื่อสำรและกำรรณรงค์เพื่อกำร

โน้มน้ำวและเปลี่ยนแปลง	และมีประสบกำรณ์ด้ำนระดมทุนเพื่อกำรรณรงค์	หลำยๆ	ครั้งกำร	

สร้ำงพมัธมติรอำจรวมถงึกำรท�ำควำมเข้ำใจกบัฝ่ำยตรงข้ำม	อนัหมำยถงึคน	กลุม่	หรอืสถำบนั

ที่คัดค้ำนอย่ำงรุนแรงต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่ต้องกำรให้เกิด	 ดังนั้น	 จึงควรพิจำรณำข้อโต้แย้ง

นั้นๆ	และน�ำมำพัฒนำเป็นข้อโต้แย้งกลับที่หนักแน่นกว่ำ

•	 ระบเุนือ้หา:	ระบกุจิกรรมและข้อควำมรณรงค์	เพือ่“ปรบักรอบควำมคดิ”	ของชมุชนทีม่ต่ีอ	MSM/

TG	 โดยใช้ข้อควำมที่เข้ำใจและจดจ�ำได้ง่ำย	 เช่น	 “ควำมหลำกหลำยทำงเพศเป็นเรื่องปกติ”	

“เอชไอวีเป็นเพียงโรคเรื้อรัง”	หรือ	 “สิทธิทำงเพศ	สิทธิด้ำนเอดส์	คือสิทธิมนุษยชน”	เป็นต้น	

โดยกำรเผยแพร่ข้อควำมรณรงค์นี้จะต้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน	(ต้องมีกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่	

อำสำสมัคร	และภำคีเกี่ยวกับข้อควำมรณรงค์)	เผยแพร่ข้อควำมรณรงค์ซ�้ำๆ	ด้วยหลำกหลำย

กลยุทธ์สู่กลุ่มผู้ฟัง	 น�ำเสนอข้อควำมรณรงค์โดยบุคคลที่กลุ่มผู้ฟังให้ควำมเคำรพเชื่อถือหรือ

สนใจ	และให้แน่ใจว่ำกลุ่มผู้ฟังเข้ำใจข้อควำมรณรงค์

•	 วางแผน:	 ก�ำหนดและด�ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์กำรสื่อสำร	 ซึ่งอำจแตกต่ำงกันไปในแต่ละ

กลุ่มผู้ฟัง	แผนกำรสื่อสำรต้องรวมถึงกำรพบกับผู้มีอ�ำนำจในกำรก�ำหนดนโยบำย	หรือเป็นคน

ที่มีหน้ำที่ในกำรน�ำเสนอนโยบำยต่ำงๆ	 อำจใช้วิธีกำรเรียกร้องให้เกิดกำรร่ำงนโยบำยหรือ

กฎหมำยที่ยอมรับหรือแก้ไขกฎหมำยที่ส่งผลกระทบเชิงลบ	ผ่ำนกำรจัดช่องทำงกำรร้องเรียน	

กำรรณรงค์ผ่ำนสื่อ	อินเตอร์เน็ต	หรือช่องทำงอื่นๆ	เพื่อเพิ่มแรงสนับสนุนจำกคนในสังคม

•	 พลกิแพลง:	ประยกุต์ใช้กลเมด็	(กจิกรรม)	ในกำรสือ่สำรทีห่ลำกหลำย	เช่น	กำรประชมุและกำร

เข้ำร่วมคณะท�ำงำน	คณะกรรมกำรและสภำ	กำรแจกเอกสำรแจ้งข้อเท็จจริง	กำรน�ำเสนอด้วย

ภำพ	 กำรแถลงข่ำวและกำรประกำศต่อสำธำรณชนผ่ำนทำงสื่อ	 และกำรยื่นหนังสือแก่ผู้ที่มี

อิทธิพลอย่ำงเป็นทำงกำรเพื่อขอนัดพบและให้ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องกำร

เปลี่ยนแปลง	 ควรมีกำรนัดแนะกับองค์กรภำคีเพื่อส่งสัญญำณกำรรณรงค์อย่ำงพร้อมเพรียง

หรือเป็นจังหวะต่อเนื่องกัน	

•	 ประเมนิ:	ประเมนิผลกลยทุธ์และกจิกรรม	เพือ่ให้รูว่้ำได้ท�ำกจิกรรมนัน้ๆ	ลลุ่วงแล้วหรอืไม่	โดย

มีกำรก�ำหนดวันเวลำที่คำดหวังวำ่กิจกรรมจะบรรลุผล	 และระบุผลผลิตที่คำดว่ำจะได้จำกกำร

ท�ำกิจกรรมนั้นๆ		ข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินผลกิจกรรมนี้จะช่วยในกำรปรับปรุงแผน	กลยุทธ์

ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น	
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ผู้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ผู้มีอิทธิพลอย่างเป็นทางการ	คือผู้ที่มีอ�ำนำจในกำรบริหำรงำน	เช่น	ผู้พิพำกษำ	ต�ำรวจ	อธิบดี

หรือนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้จัดกำรสถำนบริกำรสุขภำพ	เป็นต้น	

ผู้มีอิทธิพลอย่างไม่เป็นทางการ	คือผู้ที่ไม่มีอ�ำนำจในกำรบริหำรงำนแต่มีควำมสำมำรถในกำร

จงูใจ	หรอืควำมคดิเหน็ของบคุคลเหล่ำนีม้คีวำมส�ำคญัต่อกำรตดัสนิใจของผูท้ีม่อีทิธพิลอย่ำงเป็นทำงกำร

	

กรณีศึกษา : โครงการ “อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิ”

เนื่องจำกมีกำรละเมิดสิทธิของพนักงำนบริกำรในพื้นที่เมืองพัทยำด้วยกำรกระท�ำควำมรุนแรง

ในรูปแบบต่ำงๆ	 ซึ่งส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อสุขภำพกำยและจิตใจ	 เช่น	 กำรพูดดูถูกถำกถำง	 กำร

บังคับให้มีเพศสัมพันธ์	กำรท�ำร้ำยร่ำงกำย	กำรตั้งข้อหำกฎหมำยโดยไม่ได้กระท�ำผิดจริง	กำรโกงค่ำแรง

หรอืเงนิเดอืน	กำรปฏเิสธ	กำรให้บรกิำรโดยต�ำรวจหรอืเจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสขุ	เป็นต้น		ยิง่ไปกว่ำนี	้ประเดน็

กำรละเมดิสทิธอิกีประกำรทีส่�ำคญัคอื	กำรทีต่�ำรวจหรอืเจ้ำหน้ำทีบ่งัคบัใช้กฎหมำยทีเ่กีย่วข้องมกัอ้ำงถงึ

กำรพกถุงยำงอนำมัยว่ำเป็นพยำนหลักฐำนของกำรประกอบอำชีพขำยบริกำรทำงเพศ	ซึ่งหำกพิจำรณำ

ตำมตัวบทกฎหมำยแล้ว	ไม่สำมำรถกล่ำวอ้ำงถุงยำงอนำมัยเป็นพยำนหลักฐำนได้	อย่ำงไรก็ตำม	แนว

ปฏิบัติเช่นนี้ยังมีอยู่อย่ำงต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยำ	และท�ำให้กลุ่มเป้ำหมำยพนักงำนบริกำรประมำณ	

80%	 ตัดสินใจที่จะไม่พกถุงยำงอนำมัยไว้กับตัว	 ซึ่งส่งผลให้พนักงำนบริกำรหลำยคนไม่สำมำรถใช้							

ถุงยำงอนำมัยได้	และน�ำไปสู่ปัญหำสุขภำพทำงเพศ	ซึ่งขัดกับแนวนโยบำยด้ำนสำธำรณสุขโดยสิ้นเชิง

มูลนิธิเพื่อนพนักงำนบริกำร	(SWING)	ได้ริเริ่มโครงกำร	“อำสำสมัครพิทักษ์สิทธิ”	เริ่มจำกกำร

รวมตัวกันในฐำนะ	 “อำสำสมัครพิทักษ์สิทธิ”	 และลงพื้นที่เพื่อส�ำรวจกำรละเมิดสิทธิพนักงำนบริกำรใน

พื้นที่เมืองพัทยำ	 และพยำยำมเปลี่ยนวิกฤติที่พบให้เป็นโอกำสในกำรสร้ำงควำมเป็นมิตร	 ควำมเข้ำอก

เข้ำใจร่วมกบัผูบ้งัคบัใช้กฎหมำย	โดยเชญิเจ้ำหน้ำทีผู่บ้งัคบัใช้กฎหมำยเข้ำร่วมกำรอบรมท�ำควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับกิจกรรมในโครงกำรนี้	 เพื่อปรับกระบวนทัศน์ให้มีมุมมองต่อพนักงำนบริกำรเชิงบวกมำกขึ้น	

โครงกำรนี้ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐรวมทั้งนำยกเทศมนตรีเมืองพัทยำ		วัตถุประสงค์คือ	

1)	 สร้ำงควำมเข้ำใจกับชุมชนเรื่องสิทธิของพนักงำนบริกำร	2)	 สร้ำงเสริมควำมเชื่อมั่นในคุณค่ำของ

พนักงำนบริกำร	3)	หำแนวทำงสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้ำหน้ำที่ผู้รักษำ

กฎหมำยเพือ่หำรปูแบบกำรลดควำมรนุแรงและกำรละเมดิสทิธขิองพนกังำนบรกิำร	4)	สร้ำงแนวร่วมกบั

สถำนประกอบกำรเพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนของพนักงำนบริกำร

ทีม่า:	มลูนธิเิพือ่นพนกังานบรกิาร.	ผลการส�ารวจการละเมดิสทิธพินกังานบรกิารในพืน้ทีพ่ทัยา		

กรณีศึกษา	:	โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิ	2554
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สรุป
พืน้ทีห่รอืชมุชนทีม่คีวำมเข้ำใจ	มคีวำมเข้มแขง็ในกำรแก้ปัญหำ	และมนีโยบำยทีเ่ป็นมติรต่อควำม

หลำกหลำยทำงเพศและเอชไอวีจะช่วยสร้ำงสภำพแวดล้อมของพื้นที่หรือชุมชนที่เอื้อต่อกำรด�ำเนินงำน

ป้องกนัและดแูลกำรตดิเชือ้เอชไอวีในกลุม่	MSM/TG	ช่วยให้บรรลเุป้ำหมำยทีเ่ป็นศนูย์ด้ำนกำรไม่มกีำรตตีรำ	

และกำรเลอืกปฏบิตัต่ิอกลุม่เป้ำหมำย	อนัจะช่วยเพิม่จ�ำนวนประชำกรเป้ำหมำยทีส่ำมำรถเข้ำถงึและใช้บรกิำร

ป้องกันและดูแลกำรติดเชื้อเอชไอวี	 ซึ่งจะส่งผลถึงกำรเข้ำถึงเป้ำหมำยที่เป็นศูนย์ด้ำนไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี

รำยใหม่	และไม่มีกำรเสียชีวิตเนื่องจำกเอดส์	
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บทที่ 4

ชุดบริกำรที่จ�ำเป็นส�ำหรับ

กำรป้องกันเอชไอวี
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บทที่ 4 ชุดบริการที่จ�าเป็นส�าหรับการป้องกันเอชไอวี

ความเป็นมา
อัตรำกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำยในประเทศไทยมีแนวโน้มที่สูงขึ้น	แม้ว่ำ

ยุทธศำสตร์	 “มุ่งสู่เปำ้หมำยที่เป็นศูนย์”	 จะมุ่งเน้นกำรป้องกันอยำ่งเข้มข้นในกลุ่มประชำกรที่มีพฤติกรรม

เสี่ยงสูงต่อกำรติดเชื้อเอชไอวี	 และพบว่ำชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำยและสำวประเภท	(MSM/TG)	 ที่เข้ำรับ

บริกำรตรวจหำเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	 และบริกำรสุขภำพอื่นๆ	 ยังมีจ�ำนวนน้อย	 ทั้งนี้	

อำจมีสำเหตุจำก	MSM/TG	ที่ไม่ต้องกำรเปิดเผยพฤติกรรมทำงเพศหรือเพศวิถีของตนซึ่งอำจน�ำไปสู่กำรมี

อคติ	 กำรตีตรำ	 หรือกำรเลือกปฏิบัติทั้งจำกผู้ให้บริกำรสุขภำพและสังคมรอบตัว	 งำนบริกำรที่เข้ำถึงกลุ่ม	

เป้ำหมำยเพือ่ป้องกนัเอชไอวจีงึเป็นกจิกรรมทีม่คีวำมส�ำคญัและจ�ำเป็นอย่ำงเร่งด่วนเพือ่สนบัสนนุให้	MSM/

TG	 เข้ำมำรับบริกำรป้องกัน	 ดูแลรักษำ	 และบริกำรสุขภำพอื่นที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องกำรในเวลำที่เหมำะสม	

และยังเป็นกำรสนับสนุนให้กำรด�ำเนินงำนเอดส์ในภำพรวมบรรลุเป้ำหมำยที่เป็นศูนย์ได้

แนวทำงกำรด�ำเนนิงำนป้องกนักำรตดิเชือ้เอชไอวีในกลุม่ชำยมเีพศสมัพนัธ์กบัชำยและสำวประเภท

สองระดบัชำตนิี้	เปน็กำรเสนอรูปแบบชดุบรกิำรที่จ�ำเปน็ขั้นพืน้ฐำนส�ำหรบักำรปอ้งกันเอชไอวี	โดยใช้กรอบ

แนวทำงกำรด�ำเนนิงำนป้องกนัและรกัษำกำรตดิเชือ้เอชไอวแีละโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์ในกลุม่	MSM/TG	

ที่จัดท�ำโดยองค์กำรอนำมัยโลก	(WHO)	เมื่อปีพ.ศ.	2554	(Prevention	and	Treatment	of	HIV	and	Other	

Sexual	Transmitted	Infections	among	Men	who	have	Sex	with	Men	and	Transgender	People:	2011)		

และคัดเลือกแนวทำงที่เป็นข้อเสนอหลัก	(Strong	recommendation)	ร่วมกับประเด็นเนื้อหำอื่นๆ	ที่จะช่วย

เสรมิสร้ำงควำมเข้ำใจเพือ่ประยกุต์ใช้ในกำรด�ำเนนิงำนในพืน้ที่ได้อย่ำงเหมำะสม	ทัง้นีผู้ท้�ำงำนสำมำรถเลอืก

ใช้รูปแบบบริกำรต่ำงๆ	ตำมที่ได้เสนอไว้เป็นเนื้อหำในส่วนที่	4	ของบทนี้

อนึ่ง	กำรประยุกต์ใช้	“ชุดบริกำรที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรป้องกันเอชไอวีและรูปแบบบริกำรเข้ำถึงกลุ่ม

เป้ำหมำย”	ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในพื้นที่	ผู้ท�ำงำนจะสำมำรถวำงแผนและออกแบบกิจกรรมได้อย่ำง

เหมำะสมกบัลกัษณะกลุม่เป้ำหมำยและบรบิทแวดล้อมได้	จ�ำเป็นต้องใช้ข้อมลูในพืน้ทีจ่ำกกำรวเิครำะห์ชมุชน	

(บทที	่2)	สภำพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อกำรด�ำเนนิงำนป้องกนัและดแูลกำรตดิเชือ้เอชไอว	ี(บทที	่3)	และกำรพฒันำ

ศักยภำพทรัพยำกรบุคคล	(บทที่	5)	มำประกอบกำรออกแบบและวำงแผนกิจกรรมด้วย	
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กรอบแนวคิด
ชุดบริกำรที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรป้องกันเอชไอวี	(Essential	prevention	services)	ในกลุ่ม	MSM/TG	

มหีลกัการส�าคญัคอื “เป็นการให้บรกิารแก่ MSM/TG และโน้มน้าว MSM/TG เข้าสูบ่รกิาร”	ทัง้นี	้กลุม่เป้ำหมำย

ควรเป็นผูท้�ำงำนหลกัหรอืมส่ีวนร่วม	ชดุบรกิำรทีจ่�ำเป็นส�ำหรบักำรป้องกนัเอชไอวีในแนวทำงกำรด�ำเนนิงำน

ป้องกันฯ	ฉบับนี้	ประกอบด้วย	

ส่วนที่		1		บริกำรถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่น	

ส่วนที่		2		บริกำรให้กำรปรึกษำ	ตรวจคัดกรองและรักษำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	

ส่วนที่		3		กำรส่งต่อและรูปแบบบริกำรเพื่อส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรต่ำงๆ

ส่วนที่		4		บริกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย

ถุงยำงอนำมัยที่กล่ำวถึงในบทนี้	 หมำยถึง	 ถุงยำงอนำมัย	 ถุงอนำมัยสตรี	 และสำรหล่อลื่นหรือ		

เจลหล่อลื่น	

แนวคิดการเชื่อมโยงการด�าเนินงานป้องกันและดูแลรักษา

นวัตกรรมด้ำนกำรป้องกันมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่ำผู้มีเชื้อเอชไอวีที่ได้รับกำรรักษำ

ด้วยยำต้ำนไวรัสแต่เนิ่นๆ	สำมำรถช่วยลดกำรติดเชื้อเอชไอวีในคู่ได้ถึงร้อยละ	96	และต้องสนับสนุนให้

ตรวจกำรติดเชื้อเอชไอวีอย่ำงสม�่ำเสมอในรำยที่ตรวจไม่พบเพื่อเฝ้ำระวังสุขภำพ		ปัจจุบันจึงเกิดแนวคิด

ทีป่รบัเปลีย่นรปูแบบจำกกำรด�ำเนนิงำนในลกัษณะแยกส่วนระหว่ำงกำรป้องกนัและกำรดแูลรกัษำ	เป็นกำร

เชื่อมโยงทั้งสองระบบเข้ำด้วยกันเพื่อให้กลุ่ม	MSM/TG	ได้รับกำรดูแลที่ครบถ้วนตั้งแต่กำรได้รับควำมรู้	

กำรเข้ำถึงบริกำรตรวจกำรติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ	์ จนถึงสร้ำงควำมเข้มแข็งของ

ระบบส่งต่อเพื่อให้ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีสำมำรถเข้ำสู่ระบบกำรดูแลรักษำ

บริกำรเชิงรุกที่นอกจำกจะสนับสนุนกำรใช้ถุงยำงอนำมัยอย่ำงสม�่ำเสมอแล้ว	 จึงควรปรับให้มี

กำรส่งเสริม	MSM/TG	 ทรำบสถำนะกำรติดเชื้อเอชไอวีของตนเองและเข้ำรับบริกำรตรวจกำรติดเชื้อ			

เอชไอวี	 โดยขยำยควำมครอบคลุมของบริกำรตรวจกำรติดเชื้อเอชไอวีแบบทรำบผลเร็วเพื่อเพิ่มจ�ำนวน

ผู้ทรำบผลกำรตรวจกำรติดเชื้อเอชไอวี	 และปรับระบบกำรส่งต่อเพื่อน�ำผู้ตรวจพบเชื้อเอชไอวีเข้ำสู่

กระบวนกำรดูแลรักษำโดยเร็ว	 ทั้งนี้	 ต้องได้รับกำรตรวจ	CD4	 ทุกรำยเพื่อประเมินควำมต้องกำรดูแล	

เบื้องต้น		รวมทั้งรณรงค์ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรติดเชื้อเอชไอวีออย่ำงต่อเนื่องควบคู่กับกำรส่งเสริม

ควำมต้องกำรเข้ำรบักำรตรวจเอชไอวีในกลุม่	MSM/TG		กำรปรบัแนวคดิระหว่ำงกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำร

ป้องกันและด้ำนกำรดูแลรักษำให้เชื่อมโยงทั้งสองระบบเข้ำด้วยกัน	ได้แก่
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แนวคิดการเชื่อมโยงการด�าเนินงานป้องกันและดูแลรักษา (ต่อ)

1.	สร้ำงควำมต้องกำรรับบริกำรตรวจหำเชื้อเอชไอวี	(Demand	Creation)	ประกอบด้วยกำร

ตลำดเชิงสังคม	(Social	Marketing	Campaign)	 กำรใช้เทคโนโลยีและเครือข่ำยออนไลน์	

เครอืข่ำยร้ำนยำคณุภำพ	กำรสร้ำงระบบเพือ่นชวนเพือ่น	และกำรสร้ำงอำสำสมคัรกลุม่ใหม่	

2.	สร้ำงบรกิำรทีม่คีณุภำพและได้มำตรฐำน	(Supply	and	branding)	ประกอบด้วยกำรให้บรกิำร

ที่ได้คุณภำพและมำตรฐำนเดียวกัน	 กำรตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวีพร้อมทรำบผลภำยใน

วันเดียว	และกำรให้บริกำรตรวจ	CD4

Demand	Creation	และ	Supply	and	branding	มีเป้ำประสงค์เพื่อลดกำรติดเชื้อเอชไอวีใน

กลุม่	MSM/TG	และให้ผูอ้ยูร่่วมกบัเชือ้เอชไอวเีข้ำถงึกำรรกัษำด้วยยำต้ำนไวรสัและมคีณุภำพชวีติทีด่ขีึน้	

ทั้งนี้กำรให้บริกำรที่ได้คุณภำพและมำตรฐำนเดียวกันจะสร้ำงควำมมั่นใจในบริกำรและเพื่อให้	MSM/TG	

ต้องกำรมำรับบริกำรต่อเนื่อง	 โดยในแต่ละสถำนบริกำรสำมำรถเลือกให้บริกำรในชุดบริกำรที่เล็กจนถึง

บริกำรรวมได้	ได้แก่	

A)	บริกำรตรวเอชไอวีที่มีคุณภำพ		

B)	บริกำรตรวจเอชไอวีที่มีคุณภำพและบริกำรตรวจรักษำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์		

C)	บรกิำรตรวจเอชไอวทีีม่คีณุภำพ	บรกิำรตรวจรกัษำโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์	ให้วคัซนีไวรสั

ตับอักเสบบี	และตรวจคัดกรองมะเร็งทวำรหนัก		

D)	บรกิำรตรวจเอชไอวทีีม่คีณุภำพ	บรกิำรตรวจรกัษำโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์	ให้วคัซนีไวรสั

ตับอักเสบบี	ตรวจคัดกรองมะเร็งทวำรหนัก	และบริกำรดูแลรักษำกำรติดเชื้อเอชไอวี

ส่วนที่ 1 บริการถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น

ถงุยำงอนำมยัจดัเป็นเครือ่งมอืส�ำคญัทีม่ปีระสทิธภิำพในกำรป้องกนัเชือ้เอชไอวแีละโรคตดิต่อทำง

เพศสัมพันธ์	 รวมถึงกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อม	 	 อีกทั้งถุงยำงอนำมัยยังใช้ง่ำยไม่ซับซ้อน	 สำมำรถหำได้ทั่วไป

รำคำไม่แพง	ในปัจจุบันมีกำรพัฒนำ	“ถุงอนำมัยสตรี”	(Female	condom)	โดยมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับ

ถุงยำงอนำมัย	 และเสนอเป็นทำงเลือกในกำรป้องกันตัวส�ำหรับผู้หญิงและผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ทำงทวำรหนัก		

โดยทัว่ไป	MSM/TG	ส่วนใหญ่มกัมเีพศสมัพนัธ์ทำงทวำรหนกัซึง่มิใช่ช่องทำงกำรมเีพศสมัพนัธ์ตำมธรรมชำติ			

ดังนั้น	 เยื่อบุทวำรหนักของฝ่ำยรับอำจฉีกขำดได้เนื่องจำกธรรมชำติมิได้สร้ำงให้เนื้อเยื่อแข็งแรงและ										

ไม่สำมำรถสร้ำงสำรหล่อลื่นที่เพียงพอส�ำหรับกำรมีเพศสัมพันธ์	 เยื่อบุทวำรหนักหรือถุงยำงอนำมัยจึงมัก		

ฉกีขำดง่ำยเมือ่มเีพศสมัพนัธ์ทำงทวำรหนกั	เพือ่ลดกำรฉกีขำดของเนือ้เยือ่และถงุยำงอนำมยั	MSM/TG	จงึ

ต้องใช้ถงุยำงอนำมยัร่วมกบัสำรหล่อลืน่	(Condom	and	lubricant)	จงึจะเป็นกำรป้องกนัโรคทีม่ปีระสทิธภิำพ

และลดกำรบำดเจ็บจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ทำงทวำรหนัก
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 วัตถุประสงค์

1.	เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ถุงยำงอนำมัยในกลุ่ม	MSM/TG		

2.	เพือ่ให้ผูท้�ำงำนเอดส์และโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์มคีวำมรูเ้รือ่งกำรบรหิำรจดักำรถงุยำงอนำมยั

สำรหล่อลื่น	และถุงอนำมัยสตรี

เนื้อหำที่จะน�ำเสนอในบทนี้จะเป็นกรอบแนวทำงกำรด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ถุงยำงอนำมัย

ในกลุม่	MSM/TG	ตำมวตัถปุระสงค์ที	่1	โดยผูท้�ำงำนสำมำรถใช้ข้อมลูที่ได้จำกกำรวเิครำะห์ชมุชนในบทที	่2	

และสภำพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อกำรด�ำเนนิงำนป้องกนัและดแูลกำรตดิเชือ้เอชไอวีในบทที	่3	มำใช้ในกำรวำงแผน

กิจกรรมได้	 ส่วนแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่น	 และถุงอนำมัยสตรี	 ตำม

วัตถุประสงค์ที	่2	 ศึกษำเพิ่มเติมจำกแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรใช้ถุงยำง

อนำมัยเพื่อกำรป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์ในระดับท้องถิ่น	 ที่ได้บันทึกไว้ใน								

ภำคผนวก	ข		

	

กรอบเนื้อหำกำรส่งเสริมกำรใช้ถุงยำงอนำมัยในกลุ่ม	MSM/TG	ประกอบด้วย

•	 กำรสร้ำงควำมต้องกำรใช้ถุงยำงอนำมัย
•	 กำรสนับสนุนให้กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงและใช้ถุงยำงอนำมัย	
•	 ควำมยั่งยืน

 การสร้างความต้องการใช้ถุงยางอนามัย

ข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ชุมชนอำจไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้	MSM/TG	 ใช้ถุงยำงอนำมัย	

เมื่อมีเพศสัมพันธ์	 รวมทั้งไม่เพียงพอต่อกำรวำงแผนกิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักและควำมต้องกำรใช้							

ถงุยำงอนำมยัเพือ่ป้องกนัเอชไอวแีละโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์	ข้อมลูอืน่ๆ	ทีจ่�ำเป็นในกำรสร้ำงควำมต้องกำร

ใช้ถุงยำงอนำมัย	ได้แก่

•	 จ�ำนวนถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่นที่ต้องใช้	 อำจได้จำกกำรคำดประมำณหรือกำรประเมิน
ควำมต้องกำรใช้ถุงยำงอนำมัยของ	MSM/TG	รวมทั้งขนำด	สี	กลิ่น	รส	ฯลฯ	ข้อมูลบำงส่วน

จะได้จำกกำรวิเครำะห์ชุมชน

•	 กำรสือ่สำรกำรใช้ถงุยำงอนำมยัทีม่ปีระสทิธภิำพ	เจ้ำหน้ำทีค่วรทรำบช่องทำงสือ่สำรกบั	MSM/
TG	 ที่เหมำะสมกับประเด็นที่ต้องกำรสื่อสำร	 นอกจำกช่องทำงกำรสื่อสำรแล้วเจ้ำหน้ำที่ควร

ก�ำหนดประเดน็หรอืเนือ้หำถงุยำงอนำมยัทีต้่องกำรสือ่สำรไปยงั	MSM/TG	รวมถงึประเดน็อืน่ๆ	

ทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	กำรต่อรองใช้ถงุยำงอนำมยักบัคูน่อน	สขุภำพทำงเพศ	ฯลฯ	ศกึษารายละเอยีด

เพิ่มเติมจากเนื้อหาสื่อความรู้หน้า	81	-	83	ของบทนี้		

•	 สร้ำงสภำพแวดล้อมทีส่นบัสนนุกำรใช้ถงุยำงอนำมยั	ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการด�าเนินงานป้องกันและดูแลการติดเชื้อเอชไอวีในบทที่	3	
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ตัวอย่าง ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย

-	 กำรใช้ถุงยำงอนำมัยแสดงวำ่ไม่รักหรือไม่เชื่อใจ	(ควรปรับเป็น	 “กำรใช้ถุงยำงอนำมัยเป็น

สัญญำนของควำมห่วงใย	ควำมรัก	และกำรปกป้องซึ่งกันและกัน”)	

-	 ถ้ำใช้ถุงยำงอนำมัย	คนจะคิดว่ำติดเชื้อเอชไอวี	(ควรปรับเป็น	“คนที่ใช้ถุงยำงอนำมัยไม่ได้

หมำยถึงติดเชื้อเอชไอวี	 แรงจูงใจที่ใช้คือเพื่อลดโอกำสกำรติดเชื้อเอชไอวีในกรณีที่คู่นอนมีเชื้อเอชไอวี	

หรือลดโอกำสกำรเป็นโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	หรือถุงยำงอนำมัยคือเพื่อนคู่ชีวิต”)

-	 อำยทีจ่ะไปซือ้ถงุยำงอนำมยั	(ควรเปลีย่นเป็น	ร้ำนค้ำต้องกำรจ�ำหน่ำยถงุยำงอนำมยัอยูแ่ล้ว	

และบำงแห่งมีตู้จ�ำหน่ำยถุงยำงอนำมัยอัตโนมัติด้วย)

-	 ถุงยำงอนำมัยท�ำให้ไม่สนุก	(ควรให้ข้อมูลว่ำ	 “กำรใช้ถุงยำงอนำมัยสำมำรถชะลอกำรหลั่ง

ได้	หรือถุงยำงอนำมัยมีสีมีกลิ่นช่วยเพิ่มบรรยำกำศกำรมีเพศสัมพันธ์”)

-	 ถุงยำงอนำมัยท�ำให้หลั่งเร็ว	(ข้อมูลที่ถูกต้องคือ	“ถุงยำงอนำมัยท�ำให้หลั่งช้ำ”)

-	 ถุงยำงอนำมัยมีรูเล็กๆ	เชื้อเอชไอวีสำมำรถผ่ำนได้	(ข้อมูลที่ถูกต้องคือ	“จำกหลักฐำนทำง

วิทยำศำสตร์	เนื้อยำงพำรำที่ใช้ผลิตถุงยำงอนำมัยสำมำรถป้องกันเชื้อเอชไอวีไม่ให้หลุดรอดได้	รวมทั้ง

โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์”)

-	 ถุงยำงอนำมัยมักจะลื่นหลุดหรือขำด	(ข้อมูลที่ถูกต้องคือ	 “กำรใช้ถุงยำงอนำมัยที่มีขนำด				

เหมำะสม	จะป้องกันกำรลื่นหลุดหรือแตกได้”)

-	 ถุงยำงอนำมัยมีกลิ่นเหม็น	(ข้อมูลที่ถูกต้องคือ	“ถุงยำงอนำมัยบำงประเภทอำจมีกลิ่น	เปิด

ทิ้งไว้สักพักให้กลิ่นจำงออกไป”	หรือ	“กำรใช้ถุงยำงอนำมัยที่มีกลิ่น	มีรส	สำมำรถแก้ปัญหำนี้ได้”)

-	 สำรหล่อลื่นท�ำให้ถุงยำงอนำมัยแตก	(ข้อมูลที่ถูกต้องคือ	 “สำรหล่อลื่นชนิดน�้ำไม่ท�ำให้						

ถงุยำงอนำมยัแตก	แต่สำรหล่อลืน่ทีม่ส่ีวนประกอบของน�ำ้มนัท�ำให้ถงุยำงอนำมยัแตกได้	เช่น	โลชัน่ทำผวิ	

เบบี้ออยล์”)

-	 ถงุยำงอนำมยัท�ำให้เสีย่งเป็นมะเรง็	(ข้อมลูทีถ่กูต้องคอื	“กำรเป็นมะเรง็ทีท่วำรหนกัเกดิจำก

กำรติดเชื้อโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ชื่อหูดหงอนไก่	หรือ	Human	Papilloma	Virus:HPV”)	

-	 ถุงยำงอนำมัยมีกำรเคลือบสำรหล่อลื่นในปริมำณที่เพียงพอต่อกำรมีเพศสัมพันธ์ทำง				

ทวำรหนักหรืออวัยวะเพศหญิงที่ผ่ำนกำรแปลงเพศแล้ว	(ข้อมูลที่ถูกต้องคือ	“ถุงยำงอนำมัยมีกำรเคลือบ

สำรหล่อลื่นมำเพียงเล็กน้อย	 ไม่พอต่อกำรมีเพศสัมพันธ์ทำงทวำรหนักหรืออวัยวะเพศหญิงที่ผำ่นกำร

แปลงเพศแล้ว”)

-	 ใช้สำรหล่อลืน่ชนดิใดก็ได้กบัถงุยำงอนำมยั	(ข้อมลูทีถ่กูต้องคอื	“ถงุยำงอนำมยัทีท่�ำจำกยำง

ธรรมชำติต้องใช้สำรหล่อลื่นชนิดน�้ำเท่ำนั้น	

	 -	 ห้ำมใช้สำรหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของน�้ำมัน	เช่น	โลชั่น	ครีมทำผิว	เบบี้ออยล์	น�้ำมัน	

	 -	 ถงุยำงอนำมยัทีท่�ำจำกโพลยีรูเิทนสำมำรถใช้กบัสำรหล่อลืน่ทีม่ส่ีวนผสมของน�ำ้มนัได้”)
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คุณสมบัติถุงยางอนามัย

ถุงยำงอนำมัยมี	2	รูปแบบ	คือ	ถุงยำงอนำมัยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท�ำมำจำกน�้ำยำงธรรมชำติและ

น�้ำยำสังเครำะห์หรือวัตถุอื่น	จำกโพลียูริเทน	(Polyurethane)	ซึ่งเหมำะส�ำหรับผู้แพ้ยำงธรรมชำติหรือ

สำรที่ผสมเพื่อผลิตยำงธรรมชำติหรือแพ้สำรเคมีที่น�ำมำเคลือบ	 อำกำรแพ้เหมือนอำกำรแพ้สัมผัส						

ทั่วๆ	ไป	คือ	มีผื่น	คัน	ระคำย	หำกเกิดอำกำรแพ้ถุงยำงอนำมัยที่ท�ำจำกยำงธรรมชำติ	สำมำรถเลือกใช้							

ถงุยำงอนำมยัทีท่�ำจำกโพลยีรูเิทน	ถงุยำงอนำมยัทีท่�ำจำกโพลยีรูเิทนมคีวำมเหนยีวกว่ำยำงดบิถงึสองเท่ำ	

จึงสำมำรถผลิตเป็นถุงอนำมัยที่บำงและไวต่อควำมรู้สึกกว่ำและใช้ร่วมกับสำรหล่อลื่นที่เป็นน�้ำมันได้

 การสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงและใช้ถุงยางอนามัย

เมือ่	MSM/TG	ทีเ่ป็นกลุม่เป้ำหมำยตระหนกัและต้องกำรใช้ถงุยำงอนำมยัเพือ่ป้องกนัเอชไอวแีละ

โรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์แล้ว	กจิกรรมสนบัสนนุ	MSM/TG	เข้ำถงึและมถีงุยำงอนำมยัใช้อย่ำงเพยีงพอเมือ่

ต้องกำรใช้จึงเป็นกิจกรรมหลักที่เจ้ำหน้ำที่ต้องให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง	ตัวอย่ำงกิจกรรมดังนี้

•	 จัดให้มีถุงยางอนามัยใช้อย่างพอเพียงและต่อเนื่อง	 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถจัดหำได้จำกแหล่ง

สนับสนุนต่ำงๆ	(ด้ำนเงินสนับสนุนและถุงยำงอนำมัย)	ทั้งที่มีอยู่ในพื้นที่	เช่น	องค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบล	กองทนุถงุยำงอนำมยั	จำกองค์กรหรอืหน่วยงำนอืน่ๆ	เช่น	กรมควบคมุโรค	ส�ำนกังำน

หลกัประกนัสขุภำพแห่งชำต	ิองค์กรระหว่ำงประเทศ	ฯลฯ	หรอืจำกโครงกำรทีด่�ำเนนิงำนอยู	่เช่น	

โครงกำรกองทุนโลก	 โครงกำรกองทุนหมุนเวียนเพื่อกำรเข้ำถึงถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่น	

ส�ำหรบัชำยและสำวประเภทสองขำยบรกิำรในกรงุเทพมหำนคร	โดยมลูนธิเิพือ่นพนกังำนบรกิำร			

•	 บริหารจัดการถุงยางอนามัยให้มีปริมาณเพียงพอและต่อเนื่อง	 ได้แก่	 กำรจัดซื้อ	 กำรควบคุม

คุณภำพในทุกขั้นตอน	กำรขนส่ง	(จำกแหล่งผลิตไปสู่จุดกระจำย)	กำรจัดเก็บอย่ำงถูกวิธี	และ	

กำรตรวจสอบและดแูลถงุยำงอนำมยั	ณ	จดุกระจำยถงุยำงอนำมยั	ศกึษาเพิม่เตมิจากแนวทาง	

การปฏิบัติงานในการบริหารจัดการและส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการป้องกันโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์ในระดับท้องถิ่น	2551	ในภาคผนวก	ข				

•	 สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	 รวมทั้ง	MSM/TG	 มีควำมรู้และทักษะ						

กำรใช้ถุงยำงอนำมัยอย่ำงถูกต้อง	 และสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะดังกล่ำวได้	 ศึกษา								

รายละเอียดเพิ่มเติมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในบทที่	5

•	 สนบัสนนุเชงินโยบาย	ให้ผูม้อี�ำนำจหรอืผูม้อีทิธพิลทีเ่กีย่วข้องสนบัสนนุนโยบำยใช้ถงุยำงอนำมยั	

ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด�าเนินงานป้องกันและการดูแลการติดเชื้อเอชไอวีในบทที่	3

•	 สร้างบรรยากาศอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอให้สังคมเกิดการยอมรับ	 ปรับทัศนคติและสร้ำง	

ควำมตระหนักที่เอื้อให้บุคคลใช้	-	พกถุงยำงอนำมัย	เช่น	สร้ำงควำมเข้ำใจ	แกนน�ำ	รณรงค์		
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ผลการส�ารวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี                                                 

พบว่า ประชากรกลุ่มต่างๆ ส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศสัมพันธ์ปลอดภัย                

และการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีโดยใช้ถุงยางอนามัย แต่ยังพบว่าขาดความตระหนัก               

และทักษะการใช้ถุงยางอนามัยหรือการต่อรองเพื่อให้คู่นอนใช้ถุงยางอนามัย

 ความยั่งยืน

ควำมยั่งยืนของกำรใช้ถุงยำงอนำมัยเพื่อป้องกันโรคใน	MSM/TG	 เป็นจุดหมำยสูงสุดของกำร	

ด�ำเนินงำนป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	 ควำมยั่งยืนของกำรใชัถุงยำงอนำมัยนอกจำกจะ

เกดิจำกตวับคุคลทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมใช้ถงุยำงอนำมยัแล้ว	ยงัมปัีจจยัภำยนอกทีส่่งผลต่อกำรใช้ถงุยำงอนำมยั	

ตัวอย่ำงเช่น

•	 นโยบำยใช้ถงุยำงอนำมยัในทกุระดบั	กรมควบคมุโรค	กระทรวงสำธำรณสขุ	มนีโยบำยสนบัสนนุ
กำรใช้ถงุยำงอนำมยัในกลุม่พนกังำนบรกิำร	MSM	 เยำวชน	 และประชำชนทัว่ไป	 ส�ำนกังำน	

หลักประกันสังคมแห่งชำติมีนโยบำยสนับสนุนถุงยำงอนำมัยแก่ผู ้อยู ่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี							

และจำกกำรกระจำยอ�ำนำจกำรปกครองไปสู่ท้องถิ่นท�ำให้ท้องถิ่นได้รับงบประมำณมำกขึ้น			

กำรประสำนท้องถิ่นให้กำรสนับสนุน	 จัดหำ	 และร่วมเป็นเจ้ำของในกำรจัดหำถุงยำงอนำมัย	

สำรหล่อลื่น	เป็นสิ่งส�ำคัญอย่ำงยิ่ง	

•	 กองทนุถงุยำงอนำมยั	กำรจดัตัง้กองทนุถงุยำงอนำมยัจะช่วยสนบัสนนุให้กลุม่เป้ำหมำยเข้ำถงึ
ถุงยำงอนำมัยได้อย่ำงยั่งยืน	 และสนับสนุนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมและร่วมกัน

ระดมสมองแก้ไขปัญหำแก่กลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่ของตน

กองทุนถุงยางอนามัย

ตวัอย่ำงกำรด�ำเนนิโครงกำรกองทนุหมนุเวยีนเพือ่กำรเข้ำถงุยำงอนำมยัและสำรหล่อลืน่ส�ำหรบั	

MSM	ในกรงุเทพมหำนคร	โดยมลูนธิเิพือ่นพนกังำนบรกิำร	(SWING)	บทบำทของชมุชนในกำรมส่ีวนร่วม

ป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม	MSM/TG	 ที่มีสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงองค์กรชุมชน	SWING	 และ

เจ้ำของสถำนบรกิำรในกำรร่วมด�ำเนนิกำรเพิม่กำรเข้ำถงึถงุยำงอนำมยัและสำรหล่อลืน่ทีม่คีณุภำพดแีละ

รำคำไม่แพง	รวมทัง้รณรงค์กำรใช้ถงุยำงอนำมยัและสำรหล่อลืน่ทกุครัง้เมือ่มเีพศสมัพนัธ์ทำงทวำรหนกั

	ที่มา:	มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ.	โครงการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการเข้าถึงถุงยางอนามัย

และสารหล่อลื่นส�าหรับชายและสาวประเภทสองขายบริการในกรุงเทพมหานคร.	2553:	14	-	17
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•	 กำรตลำดเพือ่สงัคม	เป็นกำรน�ำหลกักำรตลำดและเทคนคิทำงกำรตลำดมำใช้เพือ่ให้ผูร้บัสำรที่
เป็นกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง	เพื่อผลประโยชน์ของตน	ของกลุ่ม

และคนในสังคม	ได้แก่	1)	ศึกษำพฤติกรรมของผู้บริโภค	2)	หลักกำรตลำด	3)	หลักกำรสื่อสำร	

ทั้งนี้พฤติกรรมจะถูกเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้รับข้อมูลหรือควำมรู้ในเรื่องเหล่ำนั้น

มำกพอจนท�ำให้เกดิกำรปรบัเปลีย่นทศันคติ	ควำมคดิเหน็	และน�ำไปสูก่ำรเปลีย่นพฤตกิรรมใน

ที่สุด	แนวคิดกำรตลำดเพื่อสังคมที่เรียกว่ำ	4	P	ได้แก่	Product,	Price,	Place	และ	Promotion		

กำรน�ำกำรตลำดเพือ่สงัคมดงักล่ำวมำปรบัใช้เพือ่ท�ำกลยทุธ์ทำงกำรตลำดเพือ่สงัคมจะต้องปรบั

เปลี่ยนจำก	4 P มาเป็น 4 C	คือ	Consumer,	Cost,	Convenience	และ	Communication

ส่วนที่ 2 บริการให้การปรึกษา การตรวจคัดกรอง และรักษา

     โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 ความส�าคัญ

กำรให้กำรปรกึษำและตรวจหำกำรตดิเชือ้เอชไอว	ี(VCT)	นบัเป็นกลวธิสี�ำคญัในกำรป้องกนักำรตดิ

เชื้อเอชไอวี	 ปัจจุบันแนวทำงให้กำรปรึกษำและตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวีเชื่อมโยงกับบริกำรรักษำดูแล		

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรรักษำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	(STIs)	ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มกำรติดเชื้อเอชไอวีที่

ดี	และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์อื่นๆ	มีสำเหตุเดียวกันคือมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน	ดังนั้น	กำรให้ปรึกษำ

ในเชงิป้องกนั	คอื	ส่งเสรมิกำรใช้ถงุยำงอนำมยัทัง้ผูป่้วย	STIs	และกลุม่ทีม่โีอกำสเสีย่งต่อกำรตดิเชือ้ทัง้สอง

ประเภท	 ส�ำหรับกำรตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวีและตรวจคัดกรอง	STIs	 ควรเป็นบริกำรที่ให้แก่ประชำกร	

ทั้ง	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มผู้ป่วยโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง	กรณีผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ							

เอชไอวี	VCT	 จะเป็นข้อบ่งชี้กำรด�ำเนินของโรค	 กำรมีพฤติกรรมสุขภำพและควำมสำมำรถดูแลตัวเองได้

อย่ำงเหมำะสม	 นอกจำกนั้นยังช่วยป้องกันกำรถ่ำยทอดเชื้อและรับเชื้อดื้อยำด้วยบริกำรให้กำรปรึกษำ					

ตรวจคดักรองและรกัษำ	STIs	จงึเป็นจดุเชือ่มต่อส�ำคญัส�ำหรบักลุม่ทีม่คีวำมเสีย่งสงูให้ได้รบักำรรกัษำตัง้แต่

ระยะแรกของกำรเกิดโรค	และผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีสำมำรถเข้ำสู่บริกำรรักษำและดูแลที่เหมำะสมต่อไป		

 มาตรฐานการบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและให้การปรึกษา

บริกำรตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวีถือเป็นบริกำรหลักบริกำรหนึ่งในกำรป้องกันและกำรดูแลรักษำ	

กำรให้บริกำรดังกล่ำวในปัจจุบันมีทั้งที่เป็นควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยที่มำขอรับบริกำรเอง	เจ้ำหน้ำที่

ให้บริกำรทำงกำรแพทย์เป็นผู้เสนอบริกำร	 แนวทำงหรือมำตรฐำนขั้นต้นที่สถำนบริกำรควรต้องมีส�ำหรับ

บริกำรตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวี	ประกอบด้วย	
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•	 บรกิารตรวจด้วยความสมคัรใจ	อย่ำงไรกต็ำมเจ้ำหน้ำที่ให้กำรปรกึษำหรอืเจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสขุ	

ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรตรวจที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ	แต่ท้ำยที่สุดกำรตัดสิน

ใจตรวจต้องมำจำกควำมต้องกำรของ	MSM/TG	เอง

•	 ต้องให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจ	 โดยเฉพำะในประเด็นเรื่องควำมหมำยของผลเลือด	

กำรดูแลรักษำหำกตรวจพบกำรติดเชื้อเอชไอวี	 กำรป้องกันและกำรเปิดเผยผลเลือดกับคู่ที่มี

เพศสัมพันธ์

•	 การบอกผลการตรวจ	MSM/TG	ทีเ่ข้ำมำรบับรกิำรตรวจหำกำรตดิเชือ้เอชไอวทีกุรำยควรได้รบั

ฟังผลกำรตรวจ	ในปัจจบุนัผูร้บับรกิำรบำงกลุม่	ได้แก่	MSM	มอีตัรำกำรกลบัมำฟังผลกำรตรวจ

ค่อนข้ำงต�่ำ	 ท�ำให้สูญเสียประโยชน์ที่ควรจะได้รับทั้งด้ำนกำรป้องกันและกำรดูแลรักษำหำก

ตรวจพบเชือ้เอชไอว	ีสถำนบรกิำรสขุภำพควรเร่งรดักำรจดัระบบกำรตรวจหำกำรตดิเชือ้เอชไอวี

แบบทรำบผลกำรตรวจภำยในวันเดียว	(Same	day	result)	ให้มำกขึ้น	เพื่อให้บริกำรแก่ผู้รับ

บริกำรที่มีแนวโน้มไม่กลับมำรับทรำบผลกำรตรวจ	 เพื่อลดอัตรำผู้ที่ไม่กลับมำฟังผลและช่วย

ให้ผู้ที่พบเชื้อเอชไอวีเข้ำสู่กระบวนกำรดูแลรักษำได้อย่ำงรวดเร็ว		

•	 หากไม่ใช่การตรวจแบบนรินามหรอืการใช้รหสัแทนชือ่	สถำนบรกิำรสขุภำพควรมรีะบบบรกิำร

ที่มีกำรเก็บรักษำควำมลับและอธิบำยให้ผู้รับบริกำรทรำบถึงขั้นตอนกำรบริกำรดังกล่ำว	 เพื่อ

สร้ำงควำมไว้วำงใจ	ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้รับบริกำรมำรับบริกำรมำกขึ้น	

•	 การส่งต่อผู้รับบริการที่ตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ระบบการดูแลรักษา	 ต้องมีขั้นตอนที่

ชัดเจน	และควรอธิบำยให้ผู้รับบริกำรเข้ำใจเพื่อประโยชน์ในกำรให้ควำมร่วมมือในกำรรักษำ	

•	 ผู้รับบริการที่ผลตรวจไม่พบการติดเชื้อเอชไอวีที่อาจยังมีพฤติกรรมเสี่ยง	ในระยะ	3	เดือนหลัง

จำกมีพฤติกรรมเสี่ยงครั้งสุดท้ำย	 ผู้รับบริกำรควรได้รับกำรแนะน�ำให้ตรวจซ�้ำในช่วงเวลำที่

เหมำะสม

 มาตรฐานขั้นต้นของบริการตรวจคัดกรองและรักษาโรคติดต่อ       

ทางเพศสัมพันธ์

สถำนบริกำรทำงกำรแพทย์ควรมีชุดบริกำรตรวจและรักษำที่เป็นมำตรฐำนขั้นต้น	 และต้องมี					

คู่มือกำรบริกำรตรวจและรักษำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ที่ได้มำตรฐำนตำมแนวทำงของประเทศ	 ตัวอย่ำง							

ชุดบริกำร	เช่น

•	 WHO	ให้ค�ำแนะน�ำกำรตรวจคัดกรองส�ำหรับ	MSM	ควรได้รับกำรตรวจคัดกรองหนองในและ

หนองในเทียม	ทั้งทำงอวัยวะเพศ	ทวำรหนัก	และช่องคอ	โดยอิงตำมข้อมูลจำกกำรซักประวัติ

ทำงเพศแม้จะไม่มีอำกำรก็ควรได้รับกำรตรวจคัดกรอง	 ทั้งนี้รวมถึงกำรตรวจเลือดเพื่อหำกำร

ตดิเชือ้ซฟิิลสิอย่ำงสม�ำ่เสมอ	โดยอำจจะตรวจทกุ	3	เดอืนหรอืปีละ	2	ครัง้ตำมลกัษณะพฤตกิรรม

เสี่ยงและควำมชุกของพื้นที่	นอกจำกนั้น	WHO	ยังแนะน�ำเพิ่มเติมว่ำ	MSM/TG	ควรพิจำรณำ

รับวัคซีนตับอักเสบบี	(Hepatatitis	B)	ซึ่งสำมำรถติดต่อผ่ำนทำงเพศสัมพันธ์ได้	
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•	 ให้กำรรักษำตำมแนวทำงรักษำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ของประเทศ
•	 ให้กำรปรกึษำตำมแนวทำงกำรป้องกนั	กำรลดพฤตกิรรมเสีย่ง	กำรกนิยำให้ครบชดุ	รวมทัง้กำร

แจ้งคู่นอน

•	 บริกำรถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่น	พร้อมทั้งอธิบำยวิธีกำรใช้
•	 บริกำรตรวจและรักษำคู่ของผู้รับบริกำรที่เป็น	MSM/TG	อย่ำลืมประเด็น	“MSM	บำงรำยอำจ

มีคู่นอนเป็นหญิง”	คู่ทั้งชำยและหญิงควรได้รับกำรตรวจรักษำเช่นกัน

•	 พูดถึงควำมเกี่ยวข้องของโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์กับเอชไอว	ี ควำมส�ำคัญของกำรรู้สถำนะ	
กำรตดิเชือ้เอชไอว	ีประโยชน์ทีค่วรพจิำรณำ	และกำรส่งต่อเพือ่ตรวจหำกำรตดิเชือ้เอชไอว	ีหรอื

บริกำรดูแลรักษำวัณโรค	หรือบริกำรทำงกำรแพทย์และบริกำรสังคมอื่นๆ	ตำมควำมเหมำะสม

ข้อเสนอแนะต่อการท�างานศูนย์ประสานประชาคมเอดส์จังหวัด (PCM)

ประเด็นงานให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

และการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

PCM	ควรเป็นศนูย์กลำงในกำรขบัเคลือ่นและผลกัดนังำนให้กำรปรกึษำและตรวจหำกำรตดิเชือ้

เอชไอวี	 และกำรตรวจรักษำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ในจังหวัด	 ทั้งด้ำนกำรจัดบริกำรและกำรจัดกำร		

ส่งเสริมควำมเข้มแข็งโดยกำรเรียนรู้ผ่ำนจังหวัดที่มีรูปแบบกำรท�ำงำนประสำนที่มีประสิทธิภำพ	 และ

สนับสนุนให้องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมกับ	PCM	อย่ำงแท้จริง	และร่วมจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบำยนี้ด้วย

ทีม่า:	รายงานการสงัเคราะห์ข้อเสนอแนะการพฒันาแนวทางระดบัชาติในการด�าเนนิงานป้องกนั

การตดิเชือ้เอชไอวสี�าหรบักลุม่ชายมเีพศสมัพนัธ์กบัชายและสาวประเภทสอง	2555:	10	เอกสารโรเนยีว.

ส่วนที่ 3 การส่งต่อและรูปแบบบริการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึง 

     บริการต่างๆ 

 บริการส่งต่อ

กำรด�ำเนินงำนเพื่อบูรณำกำรงำนบริกำรด้ำนกำรป้องกันและดูแลเอชไอวี/เอดส์	ระบบกำรส่งต่อที่

มีประสิทธิภำพเป็นหัวใจส�ำคัญในกำรเชื่อมต่อบริกำรตำ่งๆ	 เข้ำด้วยกัน	 เพื่อให้กลุ่มเปำ้หมำยได้รับบริกำร

ตำมที่ต้องกำรหรือที่จ�ำเป็นได้อย่ำงถูกต้อง	 รวดเร็ว	 และต่อเนื่อง	 เช่น	 บริกำรป้องกัน	 บริกำรตรวจหำ						

เชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	 ระบบกำรส่งต่อที่ดีจะช่วยให้เกิดกำรประสำนงำนที่ดีระหว่ำง		

หน่วยงำน	ท�ำให้เกิดควำมร่วมมือในกำรให้บริกำรอย่ำงเป็นระบบ	และสำมำรถตอบสนองต่อผู้รับบริกำรได้

อย่ำงมีคุณภำพ
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  องค์ประกอบที่จ�าเป็นในการส่งต่อ 

1. เครอืข่าย/หน่วยงานในระบบส่งต่อ		ระบบกำรส่งต่อทีม่ปีระสทิธภิำพจ�ำเป็นต้องมเีครอืข่ำยของ

หน่วยบริกำรและองค์กรในระดับต่ำงๆ	ทั้งภำครัฐและภำคเอกชนซึ่งมีกำรระบุบริกำรหรือบทบำทรับผิดชอบ

ของหน่วยงำนนั้น		เครือข่ำยในระบบส่งต่ออำจประกอบด้วย	หน่วยงำนด้ำนกำรป้องกัน	ด้ำนบริกำรสุขภำพ

และบรกิำรตรวจหำเชือ้เอชไอวแีละตรวจรกัษำโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์	ด้ำนกำรดแูลรกัษำ	ด้ำนสทิธ/ิสงัคม	

และด้ำนกำรติดตำม/ประเมินผล	 กำรระบุควำมชัดเจนของระดับและบทบำทกำรจัดบริกำรของหน่วยงำน

ประเภทต่ำงๆ	จะท�ำให้หน่วยงำนในเครอืข่ำยมคีวำมเข้ำใจ	สำมำรถร่วมก�ำหนดแนวทำงกำรส่งต่อ	และส่งต่อ

ไปยังหน่วยงำนที่ให้บริกำรได้อย่ำงถูกต้อง	 นอกจำกนี้	 ในระบบส่งต่อควรมีรำยละเอียดของผู้ประสำนงำน	

กำรส่งต่อและหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อของแต่ละหน่วยงำน	 โดยรวบรวมรำยละเอียดเหล่ำนี้และจัดท�ำเป็น

รำยนำมหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องภำยใต้ระบบส่งต่อ	และควรท�ำข้อตกลงเกี่ยวกับบทบำทของหน่วย

งำนหรอืองค์กรภำยใต้ระบบส่งต่อ	เพือ่ให้หน่วยงำนหรอืองค์กรเหล่ำนัน้มคีวำมเข้ำใจในบทบำทของตนภำย

ใต้ระบบส่งต่อ	เช่น	กำรเตรียมกำร	กำรประสำนงำน	และกำรให้บริกำรต่ำงๆ	

2. เครื่องมือที่ใช้ในการส่งต่อ	เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีควำมส�ำคัญในระบบส่งต่อ	เครื่องมือที่ใช้

จะช่วยสื่อสำรและควำมเข้ำใจระหว่ำงหน่วยงำน	 ดังนั้น	 จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำและมีข้อตกลงร่วมกัน		

ในเครอืข่ำยระบบส่งต่อเพือ่ก�ำหนดเครือ่งมอืทีจ่ะใช้ร่วมกนั	ซึง่นอกจำกเครือ่งมอืดงักล่ำวจะใช้เป็นมำตรฐำน

หรอืตวักลำงระหว่ำงหน่วยบรกิำรเพือ่กำรให้บรกิำรแล้ว	ยงัอำจใช้ในกำรประเมนิและตดิตำมร่วมกนัในพืน้ที่

ได้ด้วย	กำรใช้เครือ่งมอืดงักล่ำวจงึต้องให้มัน่ใจว่ำหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องรูจ้กัและเข้ำใจร่วมกนั	และท�ำให้ผูร้บั

บริกำรสำมำรถไปรับบริกำรได้จริง	 เช่น	 แบบฟอร์มกำรส่งต่อ	(Referral	form)	 หรือบัตรส่งต่อ	(Referral	

card)	นำมบัตรหน่วยบริกำร	(Clinic	card)	เป็นต้น	

3. รูปแบบการส่งต่อ	 รูปแบบกำรส่งต่อเพื่อให้	MSM/TG	 สำมำรถเข้ำรับบริกำรด้ำนกำรป้องกัน	

บริกำรตรวจหำเชื้อเอชไอวีและตรวจรักษำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	 และบริกำรดูแลรักษำได้ตำมควำม

จ�ำเป็น	กำรเลือกรูปแบบกำรส่งต่อควรจะมีควำมสอดคล้องกับลักษณะหรือควำมต้องกำรของ	MSM/TG	ที่

เป็นกลุ่มเป้ำหมำย	เช่น	

•	 เจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเปำ้หมำยเป็นผู้พำไปรับบริกำร	 เป็นรูปแบบที่อ�ำนวยควำมสะดวกให้
แก่	MSM/TG	 โดยเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย	 เป็นผู้พำไปรับบริกำรในรำยที่ไม่มั่นใจ

หรือต้องกำรกำรดูแลหรือสนับสนุนอย่ำงใกล้ชิด

•	 MSM/TG	ที่ไปรับบริกำรด้วยตนเอง	และมีใบส่งต่อจำกเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย	ซึ่ง
จะท�ำให้เขำมั่นใจว่ำจะได้รับบริกำรอย่ำงสะดวกมำกขึ้น		

•	 เจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเปำ้หมำย	 ให้ค�ำแนะน�ำบริกำร	 ไม่มีใบส่งต่อหรือเครื่องมือ	 แต่ช่วย
ประสำนติดต่อกับหน่วยบริกำรให้	 แม้จะเป็นรูปแบบที่ไม่เป็นทำงกำรแต่อำศัยควำมรู้จัก	

ส่วนตัวกับทำงหน่วยบริกำรเพื่อให้เกิดกำรส่งต่อได้		
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•	 เจ้ำหน้ำทีเ่ข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำย	ให้ค�ำแนะน�ำบรกิำร	และ	MSM/TG	ไปรบับรกิำรด้วยตนเอง
หรอืบำงครัง้อำจไม่ได้รบักำรแนะน�ำจำกเจ้ำหน้ำทีเ่ข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำย	แต่ได้รบัข้อมลูจำก

สื่อควำมรู้ต่ำงๆ	

4. ขั้นตอนการส่งต่อ	 กำรก�ำหนดขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรส่งต่อเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อให้กำร	

ส่งต่อมีประสิทธิภำพ	มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน	และสำมำรถมั่นใจได้ว่ำแนวทำงกำรประสำนส่งต่อ

จะท�ำให้	MSM/TG	ที่ต้องได้รับกำรส่งต่อสำมำรถเข้ำถึงและได้รับบริกำรที่ถูกต้อง	ทั้งนี้	ขั้นตอนการส่งต่อ

ควรก�าหนดร่วมกนัจากทกุหน่วยงานว่าจะมกีระบวนการอย่างไร ทัง้การเตรยีมการประสานงาน ระหว่างการ   

ส่งต่อ และการติดตามร่วมกันหลังการส่งต่อ

5. แผนผังการส่งต่อ	 เป็นแผนผังแสดงกำรไหลเวียนของระบบส่งต่อในกำรส่งและรับผู้รับบริกำร	

ซึ่งเมื่อรวบรวมรำยชื่อและบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แล้ว	 องค์กรหรือ			

หน่วยงำนในพืน้ที่ได้น�ำขัน้ตอนและข้อตกลงร่วมมำท�ำเป็นแผนผงัของเครอืข่ำยกำรส่งต่อ	โดยแสดงให้เหน็

ภำพควำมเชื่อมโยงของเครือข่ำยกำรให้บริกำร	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำผู้รับบริกำรได้เข้ำถึงบริกำรอย่ำงแท้จริง

และสำมำรถติดตำมได้	กำรระบุรำยละเอียดต่ำงๆ	ในแผนผังขึ้นอยู่กับข้อตกลงของเครือข่ำย
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แผนภูมิที่ 4

ตัวอย่างผังการส่งต่อในพื้นที่
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  ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งต่อกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวี

และตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีดังนี้

1.	การให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	มีควำมส�ำคัญยิ่งในกำรที่จะสร้ำงควำมเข้ำใจ

หรือเตรียมในกำรเข้ำสู่บริกำร	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับบริกำรตรวจหำเชื้อเอชไอวีและตรวจ

รกัษำ	STIs	ได้แก่	ควำมส�ำคญัของกำรรบับรกิำร	ช่วงเวลำทีค่วรตรวจ	หน่วยงำนและบรกิำรที่

มเีวลำเปิด	-	ปิดบรกิำร	ค่ำใช้จ่ำยในกำรรบับรกิำร	ชือ่	-	ทีอ่ยูข่องผูป้ระสำนงำนของหน่วยบรกิำร	

และข้อมูลด้ำนสิทธิและอื่นๆ	เช่น	กำรตรวจหำเชื้อเอชไอวีโดยไม่เสียค่ำบริกำรปีละ	2	ครั้ง	

2.	คุณภาพของบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและตรวจรักษา	STIs	มีควำมส�ำคัญอย่ำงมำก	ควำม

พงึพอใจของผูร้บับรกิำรจะมผีลต่อกำรส่งต่อรำยอืน่ๆ	หำกกำรบรกิำรที่ได้ตรงกบัข้อมลูที่ได้รบั

มำจำกเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย	 จะเป็นกำรช่วยเพิ่มควำมมั่นใจและไว้วำงใจในบริกำร	

และมีผลต่อกำรบอกต่อและควำมน่ำเชื่อถือในตัวเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวกับ

ระบบส่งต่อ

3.	การพฒันาศกัยภาพคนท�างานและคณุภาพการส่งต่อ	กำรพฒันำทัง้เจ้ำหน้ำทีเ่ข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำย	

และหน่วยบรกิำรเพือ่ให้เกดิกระบวนกำรส่งต่อทีส่อดรบักนั	มผีลโดยตรงต่อกระบวนกำรท�ำงำน

และคุณภำพของกำรส่งต่อที่เกิดขึ้น	ศึกษารายละเอียดการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลใน

บทที่	5

4.	การตดิตามและรายงานข้อมลูจากการส่งต่อ	มคีวำมส�ำคญัในกำรตดิตำมร่วมกนัว่ำระบบส่งต่อ

ที่ได้พฒันำขึน้มผีลอย่ำงไรต่อกำรเข้ำรบับรกิำรของกลุม่เป้ำหมำย	และสำมำรถน�ำมำวำงแผน

งำนของกำรเข้ำถงึหรอืปรบัรปูแบบบรกิำรตรวจหำเชือ้เอชไอวแีละตรวจรกัษำ	STIs	ในพืน้ที่ได้

 รูปแบบการจัดบริการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการ VCT และการ

ตรวจรักษา STIs 

กำรให้กำรปรึกษำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำรปรึกษำก่อนกำรตรวจ	เพื่อแจ้งผลกำรตรวจหำกำรติด

เชื้อเอชไอวี	และเพื่อให้กำรปรึกษำหลังกำรตรวจ	โดยใช้รูปแบบให้กำรปรึกษำตำมควำมเหมำะสมของผู้รับ

กำรปรึกษำแต่ละรำย	 ส่วนกำรตรวจคัดกรอง	STIs	 มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหำกำรติดเชื้อ	STIs	(ทั้งผู้ที่มี

อำกำรและไม่มีอำกำร)	เมื่อพบว่ำมีพฤติกรรมเสี่ยง	ศึกษารายละเอียดจากแนวทางการจัดบริการที่เป็นมิตร

ส�าหรับเยาวชนพนักงานบริการหญิงและชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย	2555	ที่ได้บันทึกไว้ในภาคผนวก	ข
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 รูปแบบการจัดบริการที่เป็นมิตรต่อกลุ่มเป้าหมาย 

กำรสร้ำงบรกิำรทีเ่ป็นมติรเพือ่สร้ำงแรงจงูใจให้	MSM/TG	มำรบับรกิำรสำมำรถท�ำได้หลำยรปูแบบ	

ในแนวทำงกำรด�ำเนินงำนป้องกันฯ	 นี้	 จะกล่ำวถึงรูปแบบที่ผู้ให้บริกำรสำมำรถน�ำไปพิจำรณำปรับใช้ได้ใน

กำรวำงแผนให้บริกำร	 โดยหลักการส�าคัญของการให้บริการทุกรูปแบบ คือ การให้บริการที่เข้าใจความ

ต้องการของ MSM/TG และให้มส่ีวนร่วมในการวางแผนบรกิาร	ดงันัน้	จงึจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ทีบ่รกิำรตรวจรกัษำ	

STIs	 และบริกำรตรวจเชื้อเอชไอวีจะต้องท�ำงำนเชื่อมโยงกับทุกฝ่ำย	 โดยเฉพำะกำรให้บริกำรเชิงรุกและ			

กำรให้บริกำรดูแลรักษำส�ำหรับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี	ตัวอย่ำงกำรจัดบริกำรที่เป็นมิตร	ดังนี้

ประเภทบริการ ลักษณะบริการ ตัวอย่างหน่วยงาน

กำรจัดบริกำรแบบ

เบ็ดเสร็จ	ณ	จุดเดียว	

(One-Stop	service)

•	 ตรวจคดักรองและรกัษำโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์	

ตรวจหำเชื้อเอชไอวี	ทั้งแบบฟังผลในวันเดียวกัน

หรือนัดกลับมำฟังผล	

•	 ให้บริกำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัส		

•	 ให้ควำมรู ้และให้กำรปรึกษำพร้อมทั้งบริกำร

สนบัสนนุทำงจติใจส�ำหรบัผูอ้ยูร่่วมกบัเชือ้เอชไอวี

นภำคลินิก	 โรงพยำบำล

ศนูย์อดุรธำน	ีจ.อดุรธำนี

กำรจัดบริกำรคลินิก

เฉพำะ	(MSM	clinic)	

หรือคลินิกสุขภำพทำง

เพศ

ให้บริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรเฉพำะกลุ ่ม					

ไม่จ�ำเป็นต้องแยกคลินิกออกมำต่ำงหำก	 อำจใช้			

ช่วงเวลำหรือวันใดวันหนึ่งในสัปดำห์เปิดให้บริกำร

คลินิกสุขภำพชำย

โรงพยำบำลป่ำตอง	

จ.ภเูกต็	(เปิดท�ำกำรนอก

เวลำเพือ่ให้บรกิำร	MSM)

กำรจัดบริกำรในชุมชน น�ำบริกำรบำงอย่ำงเข้ำไปให้บริกำรในชุมชน	 เช่น	

กำรตรวจหำเชือ้เอชไอวหีรอืโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์	

โดยประสำนงำนกบัองค์กรชมุชนหรอืแกนน�ำเจ้ำหน้ำที่

ให้บริกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่นั้นๆ

กำรให ้บริกำรที่ ศูนย ์

เพื่อน	หรือกำรให้บริกำร	

ณ	จุดใดจุดหนึ่ง	ตำมวัน	

และเวลำที่ ได ้ประสำน

งำนไว้กับกลุ่มเป้ำหมำย

กำรร่วมจัดบริกำรโดย

องค์กรชุมชนหรือแกน

น�ำเพื่อส่งเสริมกำรเข้ำ

รับบริกำร

เจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยสร้ำงเครือข่ำยกับ

องค์กรชมุชนหรอืแกนน�ำ	เพือ่เชือ่มต่อให้	MSM/TG	

ในพื้นที่เข้ำมำรับบริกำร	โดยจะเป็นระบบส่งต่อหรือ

น�ำบริกำรเข้ำไปในชุมชนก็ได้
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ตัวอย่างการจัดบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของนภาคลินิก โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

ส่วนที่ 4 บริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ปัจจุบัน	MSM/TG	 ที่เข้ำรับบริกำรกำรตรวจหำเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ยังมี

จ�ำนวนน้อย	ทัง้นีอ้ำจมสีำเหตจุำกประสบกำรณ์ที่ไม่ดเีกีย่วกบักำรใช้บรกิำรเหล่ำนัน้	ทศันคตหิรอืควำมเข้ำใจ

ที่ผิด	 หรืออำจเกิดจำกควำมกลัวที่จะต้องเปิดเผยพฤติกรรมทำงเพศหรือเพศวิถีของตนให้แก่เจ้ำหน้ำที่						

ในสถำนบริกำรได้รับทรำบ	ซึ่งอำจน�ำไปสู่อคติ	 กำรตีตรำ	หรือกำรเลือกปฏิบัติกำรให้บริกำร	 สำเหตุต่ำงๆ	

ดงักล่ำวอำจแตกต่ำงกนัไปในแต่ละพืน้ทีห่รอืกลุม่บคุคล	(ผูศ้กึษำสำมำรถหำข้อมลูจำกขัน้ตอนกำรวเิครำะห์

ชุมชนในบทที่	2)	 ดังนั้น	 กำรให้บริกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยจึงจัดให้มีขึ้นโดยไม่จ�ำเป็นต้องรอให้บริกำรใน

สถำนบริกำรเพียงอย่ำงเดียวเพื่อให้	MSM/TG	ได้รับบริกำรหรือควำมช่วยเหลือตำมที่ต้องกำรและในเวลำที่

เหมำะสม	
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“การบริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Outreach program)”	 คือ	 กำรให้บริกำรนอกสถำนบริกำร

สำธำรณสุข	 เพื่อเปิดโอกำสให้กลุ่มเป้ำหมำยที่ไม่ต้องกำรเปิดเผยสถำนะเพศวิถีของตนหรือผู้ที่ไม่สำมำรถ

ไปรับบริกำรที่สถำนบริกำรสำธำรณสุขด้วยตนเองให้มีโอกำสได้รับบริกำรป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อ					

ทำงเพศสัมพันธ์	และได้รับควำมช่วยเหลืออื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของกำรให้บริกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย

1.	เพื่อ	MSM/TG	 มีควำมรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อ			

ทำงเพศสัมพันธ์	

2.	เพื่อ	MSM/TG	มีควำมตระหนัก	สำมำรถประเมินควำมเสี่ยง	ลดพฤติกรรมเสี่ยงและโอกำส

เสี่ยงต่อกำรติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	

3.	เพื่อ	MSM/TG	สำมำรถเข้ำสู่ระบบบริกำรสำธำรณสุขและบริกำรอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องโดยกำร

เชื่อมประสำนและส่งต่อ

ปัจจัยหนึ่งที่คนท�ำงำนให้บริกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยกับกลุ่ม	MSM/TG	 ในทุกระดับควรให้ควำม

ส�ำคัญเป็นล�ำดับต้นๆ	คือ	เจ้าหน้าที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	เนื่องจำกพฤติกรรมทำงเพศของ	MSM/TG	อำจ

ไม่เป็นทีย่อมรบัของสงัคมโดยรวม	เจ้ำหน้ำทีเ่ข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำยควรเป็นผูท้ีม่คีวำมเข้ำใจในประเดน็ควำม

หลำกหลำยทำงเพศและบริบทกำรใช้ชีวิตของกลุ่มเป้ำหมำย	 ไม่น�ำทัศนคติและแนวคิดค่ำนิยมของตนไป

ตัดสินพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตของกลุ่มเป้ำหมำย	ดังนั้น	ในเบื้องต้นเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยจึงควรจะ

เป็น	MSM/TG	 เอง	 เนื่องจำกสำมำรถเข้ำใจสภำวะปัญหำ	 สภำพแวดล้อม	 และข้อจ�ำกัดของ	MSM/TG					

ได้เป็นอย่ำงดี	อย่ำงไรก็ตำม	ผู้ที่ไม่ใช่	MSM/TG	สำมำรถเป็นเจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวได้	หำกผู้นั้นมีใจเปิดกว้ำง	

ไม่น�ำค่ำนิยมหรือทัศนคติส่วนตัวไปตัดสินพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตของผู้อื่นโดยเฉพำะ	MSM/TG	และมีควำม

เข้ำใจเป็นอย่ำงดีในประเด็นควำมหลำกหลำยทำงเพศ	

คุณสมบัติพื้นฐานของเจ้าหน้าที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	โดยทั่วไปมีดังนี้	

1.	เป็นผู้มีควำมน่ำเชื่อถือและได้รับควำมไว้วำงใจจำกกลุ่มเป้ำหมำย	 ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่			

ส�ำคัญที่สุด	 เพรำะถ้ำไม่ได้รับควำมไว้วำงใจ	 ก็อำจเข้ำไม่ถึงตัวกลุ่มเป้ำหมำย	หรือเข้ำถึง

แต่กลุ่มเป้ำหมำยไม่ให้ควำมร่วมมือ

2.	มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบัควำมต้องกำรและวถิชีวีติ	รวมทัง้เครอืข่ำยต่ำงๆ	ของกลุม่เป้ำหมำย

เป็นอย่ำงดี	

3.	ประสำนงำนได้ดี	ระหว่ำงกลุ่มเป้ำหมำยและเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรสำธำรณสุข

4.	มีข้อมูลควำมรู้และทักษะพื้นฐำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่	

5.	สำมำรถเข้ำใจและยอมรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล	มีควำมจริงใจ	ไม่ตัดสินผู้อื่น	และ

สำมำรถรักษำควำมลับได้		
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6.	มีควำมรับผิดชอบ	เสียสละ	และมีจิตอำสำต่อกำรท�ำงำนให้กับกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่

7.	หำกมปีระสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนโครงกำรป้องกนัเอชไอวกีบักลุม่เป้ำหมำยมำก่อนจะท�ำให้

เข้ำใจลักษณะกำรท�ำงำนได้เร็วขึ้น

แนวทางการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	

กำรมอบหมำยหน้ำที่กำรเป็น	 “เจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย”	จะต้องผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือก		

โดยปกติจะคัดเลือกผ่ำนกำรอบรมโดยประชำสัมพันธ์กับผู้ที่สนใจให้เข้ำรับกำรอบรมควำมรู้เบื้องต้นเรื่อง	

เอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	ศึกษารายละเอียดการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลได้ในบทที่	5	

หลงัจำกผ่ำนกระบวนกำรอบรมแล้วผูเ้ข้ำร่วมอบรมทีส่นใจเป็นเจ้ำหน้ำทีเ่ข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำยจะถกูสมัภำษณ์

เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นที่จ�ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่	

อย่ำงไรกต็ำม	กำรจดัอบรมดงักล่ำวอำจไม่สำมำรถท�ำได้บ่อยครัง้	เนือ่งด้วยข้อจ�ำกดัด้ำนทรพัยำกร

หรือข้อจ�ำกัดอื่นๆ	 ดังนั้น	 จึงอำจชักชวนหรือทำบทำมคนที่มีคุณสมบัติเป็นเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย

ได้	 โดยอำจเป็นคนในกลุ่มเปำ้หมำยหรือบุคคลอื่นๆ	 ที่ได้มีโอกำสท�ำงำนร่วมกัน	 ด้ำนกำรป้องกันเอชไอวี	

หำกบุคคลนั้นสนใจจึงท�ำกำรสัมภำษณ์โดยพิจำรณำตำมคุณสมบัติเบื้องต้นที่จ�ำเป็นที่ได้ก�ำหนดไว้

การค�านวณจ�านวนเจ้าหน้าทีเ่ข้าถงึกลุม่เป้าหมายและจ�านวนกลุม่เป้าหมายทีจ่ะต้องให้บรกิารเข้าถงึ	

ยดึหลกัจ�ำนวนกลุม่เป้ำหมำยในพืน้ทีท่ีต่ัง้เป้ำไว้ว่ำต้องกำรเข้ำถงึกีค่น	จำกนัน้ค�ำนวณจ�ำนวนกลุม่เป้ำหมำย

ที่เจ้ำหน้ำที่หนึ่งคนต้องเข้ำถึง	โดยพิจำรณำข้อมูลอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องประกอบกำรวำงแผน	เช่น	ข้อจ�ำกัดด้ำน

งบประมำณ	ควำมเข้มข้นของกำรให้บริกำร	(เช่น	กลุ่มเป้ำหมำยต้องได้รับบริกำรเข้ำถึงอย่ำงน้อย	3	ครั้ง)		

อย่ำงไรก็ตำม	 ผู้จัดกำรโครงกำรจะต้องพิจำรณำร่วมกับทีมเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยเกี่ยวกับสัดส่วน

ของจ�ำนวนกำรจัดบริกำรเข้ำถึง	อัตรำก�ำลังที่มี	และกำรบริหำรเวลำกำรให้บริกำร	และรวมถึงข้อจ�ำกัดอื่นๆ	

เพื่อสำมำรถค�ำนวณจ�ำนวนเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงเหมำะสมที่สุดในแต่ละพื้นที่	

ตัวอย่างวิธีการค�านวณ

ในระยะเวลำ	1	ปี	กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรเข้ำถึง	จ�ำนวน	2,000	คน	มีเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่ม					

เป้ำหมำย	จ�ำนวน	10	คน		

ดังนั้น	เจ้ำหน้ำที่	1	คนจะต้องให้บริกำรกลุ่มเป้ำหมำย	200	คนต่อปี	

และกลุ่มเป้ำหมำยต้องได้พบกับเจ้ำหน้ำที่อย่ำงน้อย	3	ครั้ง	กำรให้บริกำรจะครบถ้วนเบื้องต้น	

หมำยควำมว่ำ	เจ้ำหน้ำที่	1	คนต้องให้บริกำร	200	คน	x	3	ครั้ง	=	600	ครั้งต่อปี

ดังนั้น	เจ้ำหน้ำที่	1	คนต้องให้บริกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย	=	50	ครั้งต่อเดือน
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จรรยาบรรณในการจัดบริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย		

1.	รักษำควำมลับทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม

2.	รักษำและเคำรพสิทธิเสรีภำพอันชอบธรรมตำมรัฐธรรมนูญไทยและสิทธิมนุษยชนตำมหลัก

สำกล

3.	มีควำมเข้ำใจและไม่ตัดสินในเพศสรีระ	 เพศภำวะ	 เพศวิถี	 เพศวิสัย	 อัตลักษณ์ทำงเพศ	และ			

ควำมหลำกหลำยทำงเพศของกลุ่มเป้ำหมำย

4.	มีควำมเข้ำใจและไม่ตัดสินในพฤติกรรมทำงเพศและควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อเอชไอวีของ				

กลุ่มเป้ำหมำย

5.	ห้ำมหำผลประโยชน์ส่วนตนทั้งในเรื่องของกำรค้ำ	 กำรเงิน	 บริกำร	 ควำมรัก	 เพศสัมพันธ์						

กำรท�ำผดิกฎหมำย	กำรน�ำข้อมลูส่วนบคุคลของกลุม่เป้ำหมำยไปหำผลประโยชน์ส่วนตน	และ

รวมถึงกำรได้มำหรือให้สิ่งของหรือเงินตรำที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่กำรงำน	 ยกเว้นในกรณี				

กำรบริจำคหรือตอบแทนน�้ำใจเล็กน้อย	 โดยสิ่งของหรือเงินตรำนั้นต้องไม่มีค่ำหรือรำคำแพง	

หรือเป็นสิ่งของที่หำได้ยำก	หรือเป็นสิ่งของที่ผิดกฎหมำย

6.	ห้ำมเสพหรือดื่มสุรำ	ของมึนเมำ	และสำรเสพติด	ที่ท�ำให้เกิดควำมมึนเมำในขณะปฏิบัติงำน

จัดบริกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย

7.	ห้ำมท�ำผิดกฎหมำยและรวมถึงกำรพกพำสิ่งของผิดกฎหมำย	 หรือเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ			

กำรท�ำผิดกฎหมำยโดยรู้เท่ำถึงกำรณ์

8.	ควรละเว้นจำกกจิกรรมทีอ่ำจท�ำให้เกดิผลเสยีต่อกำรท�ำงำน	เช่น	กำรประทษุร้ำยผูอ้ืน่	กำรฉ้อฉล	

กำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่เป็นภัยต่อประเทศชำติ	หรือกิจกรรมต้องห้ำมทำงกฎหมำย	เป็นต้น

ค่าตอบแทนส�าหรับเจ้าหน้าที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย		

กำรจัดบริกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยอำจมีค่ำใช้จ่ำยที่จ�ำเป็นต่ำงๆ	 เช่น	 ค่ำเดินทำงเพื่อลงพื้นที่ไป

พบปะกบักลุม่เป้ำหมำย	หรอืค่ำเดนิทำงในกำรพำกลุม่เป้ำหมำยเข้ำรบับรกิำรด้ำนสขุภำพ	เป็นต้น	นอกจำกนี้	

เจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยบำงคนอำจต้องลำงำนประจ�ำเพื่อมำร่วมกิจกรรมหรือเข้ำร่วมอบรมซึ่งอำจ

กระทบต่อกำรขำดรำยได้ของเจ้ำหน้ำทีเ่หล่ำนัน้		ดงันัน้	เจ้ำหน้ำที่โครงกำรหรอืผูจ้ดักำรโครงกำรควรพจิำรณำ

ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำรเดินทำง	หรือเบี้ยเลี้ยง	หรือค่ำใช้จ่ำยที่จ�ำเป็นอื่นๆ	ตำมควำมเหมำะสมซึ่งอำจมีควำม

แตกต่ำงกนัไปในแต่ละพืน้ที	่	อย่ำงไรกต็ำมกำรพจิำรณำค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนีจ้ะขึน้อยูก่บัข้อตกลงร่วมกนัระหว่ำง

เจ้ำหน้ำที่โครงกำรหรือผู้จัดกำรโครงกำรกับเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย	 ในบำงพื้นที่เจ้ำหน้ำที่เข้ำถึง			

กลุ่มเป้ำหมำยได้ตกลงร่วมกันแล้วว่ำ	ยินดีที่จะไม่รับกำรสนับสนุนเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนั้น	
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 หลักการให้บริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

กำรให้บริกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วยหลักกำรส�ำคัญ	3	ประกำร	ได้แก่	

1. ค้นหา	MSM/TG	 เป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำถึงยำก	 โดยเฉพำะผู้ที่ยังไม่เปิดเผยเพศวิถีของตน		

ดังนั้น	 จึงจ�ำเป็นต้องค้นหำประชำกรกลุ่มนี้โดยวิธีกำรและเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพคือ	 กำร

ท�ำแผนทีก่ำรรวมตวัของ	MSM	ทัง้ในเชงิเครอืข่ำยทำงสงัคมและจดุรวมตวั	ศกึษาการท�าแผนที่

กลุ่มเป้าหมาย	(Target	Mapping)	ในบทที่	2	

2. เข้าถึงและสร้างสัมพันธ์	เมื่อทรำบแหล่งรวมตัวของ	MSM/TG	แล้ว	หน้ำที่หลักของเจ้ำหน้ำที่

เข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำยคอืกำรเข้ำถงึและสร้ำงสมัพนัธภำพกบั	MSM/TG	เพือ่สร้ำงควำมไว้วำงใจ			

กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีอำจไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ภำยในกำรพบปะเพียงครั้งเดียว	 จึงจ�ำเป็น

ต้องเข้ำถึงและสร้ำงสัมพันธ์กับ	MSM/TG	อย่ำงสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง

3. ให้ความช่วยเหลือ	เนื่องจำก	MSM/TG	บำงคนอำจมีข้อจ�ำกัดในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข	

หลักกำรหนึ่งของกำรให้บริกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยคือเพื่อน�ำควำมช่วยเหลือไปให้	 เช่น					

MSM/TG	ต้องกำรข้อมลูเกีย่วกบักำรประเมนิควำมเสีย่ง	ต้องกำรถงุยำงอนำมยัและสำรหล่อลืน่	

ต้องกำรปรึกษำ	 หรือต้องกำรให้ช่วยส่งต่อไปยังบริกำรตรวจหำเชื้อเอชไอวีหรือโรคติดต่อ					

ทำงเพศสัมพันธ์	 ฯลฯ	 อย่ำงไรก็ตำมกำรให้ควำมช่วยเหลือจะต้องเกิดจำกควำมต้องกำรที่แท้

จริงของกลุ่มเป้ำหมำย

 รูปแบบการให้บริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย   

กำรให้บรกิำรเข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำยสำมำรถด�ำเนนิกำรได้หลำยรปูแบบผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ	ได้แก่	

1.	เครือข่ำยเพื่อน	

2.	จุดรวมตัวของกลุ่มเป้ำหมำย	

3.	เครือข่ำยสังคมออนไลน์	

4.	กิจกรรมระดับชุมชน	

5.	จุดกระจำยข้อมูล	ถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่น	

6.	ศูนย์เพื่อน	

7.	ศูนย์ดร็อปอิน		

8.	สื่อควำมรู้ต่ำงๆ	

โดยแต่ละช่องทำงหรือวิธีกำรจะขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมของบริบททำงสังคมและข้อจ�ำกัดต่ำงๆ	

รำยละเอียดมีดังต่อไปนี้		
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  1. เครือข่ายเพื่อน  

วธิกีำรสือ่สำรเพือ่ให้กลุม่เป้ำหมำยเกดิควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจทีถ่กูต้องและน�ำไปสูก่ำรปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมที่มีประสิทธิภำพมำก	คือ	กำรสื่อสำรด้วยตัวบุคคล	โดยเฉพำะกำรสื่อสำรด้วยตัวบุคคลที่มีควำม

เข้ำใจในเพศวิถีและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้ำหมำย	 เนื่องจำกจะท�ำให้สำมำรถสร้ำงควำมไว้วำงใจกับกลุ่ม									

เป้ำหมำยได้รวดเร็วกว่ำ	 และมีโอกำสนัดติดตำมเพื่อให้บริกำรหรือควำมช่วยเหลืออื่นๆ	 ที่เกี่ยวกับกำร						

ป้องกันเอชไอวีหรือกำรเข้ำสู่บริกำรด้ำนสำธำรณสุขได้	 ดังนั้น	 วิธีกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนเครือข่ำย

เพื่อนนี้จึงเป็นวิธีกำรพื้นฐำนที่จ�ำเป็นที่สุดส�ำหรับกำรท�ำงำนด้ำนกำรป้องกันเอชไอวี	

ลักษณะของกำรให้บริกำรเข้ำถึง	MSM/TG	ผ่ำนเครือข่ำยเพื่อน	ในที่นี้หมำยถึง	กำรที่เจ้ำหน้ำที่

เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยลงพื้นที่เพื่อพบพบปะพูดคุยกับกลุ่มเป้ำหมำยที่ตนรู้จักโดยตรง	 ไม่ว่ำจะเป็นรำยเดี่ยว

หรือรำยกลุ่มก็ตำม	โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อ	

1.	ให้ข้อมลูควำมรูท้ีถ่กูต้องเรือ่งเอชไอว	ีโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์	รวมถงึประเดน็ควำมหลำกหลำย

ทำงเพศ

2.	ช่วยให้		MSM/TG	สำมำรถประเมนิควำมเสีย่งต่อกำรตดิเชือ้เอชไอวแีละโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์	

และสำมำรถวำงแผนกำรลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตได้

3.	แจกสื่อควำมรู้	ถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่นให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำร

4.	ให้กำรช่วยเหลอืหรอือ�ำนวยควำมสะดวกแก่	MSM/TG	ทีต้่องกำรให้ส่งต่อไปรบับรกิำรตรวจหำ

เชื้อเอชไอวีและตรวจรักษำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ	์ รวมถึงบริกำรทำงสำธำรณสุขหรือทำง

สังคมอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

   วิธีการ 

กำรให้บริกำรเข้ำถึง	MSM/TG	ผ่ำนเครือข่ำยเพื่อน	เป็นกรณีที่เจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้

รู้จักหรือพบปะกับ	MSM/TG	 มำก่อน	(ข้อมูลในส่วนนี้จะได้จำกกำรวิเครำะห์ชุมชน)	 หลักการส�าคัญคือ     

เจ้าหน้าที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต้องลงพื้นที่เพื่อเข้าถึงกลุ่ม MSM/TG ที่ตนรู้จักอย่างสม�่าเสมอและต่อเนือ่ง 

ซึ่งจะแตกต่ำงไปในแต่ละพื้นที่	 ก่อนลงพื้นที่เจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยจะต้องท�ำกำรนัดหมำยล่วงหน้ำ

ก่อน	เพื่อให้เกิดควำมสะดวกและเป็นกำรพูดคุยล่วงหน้ำสิ่งที่	MSM/TG	ต้องกำรในกำรพบกันครั้งต่อไป	

ก่อนทีจ่ะลงพืน้ที	่เจ้ำหน้ำทีเ่ข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำยต้องเตรยีมสิง่ต่ำงๆ	ให้พร้อม	เช่น	สือ่ควำมรูต่้ำงๆ	

ถงุยำงอนำมยัขนำดต่ำงๆ	และสำรหล่อลืน่	รวมถงึสิง่ต่ำงๆ	ทีจ่�ำเป็นส�ำหรบัตวัเจ้ำหน้ำทีเ่ข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำย

เองด้วย	 เช่น	บัตรประจ�ำตัวเจ้ำหน้ำที่	 สมุดบันทึก	 ใบส่งต่อ	(หำกมี)	 ในกรณีส่งต่อ	 เจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่ม			

เป้ำหมำยต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมในกำรส่งต่อเพื่อไปรับบริกำรด้ำนสำธำรณสุขหรือด้ำนสังคมอื่นๆ	 ที่

เกี่ยวข้อง	เนื่องจำก	MSM/TG	อำจต้องกำรให้ช่วยส่งต่อไปรับบริกำรในระหว่ำงที่ได้พบปะพูดคุย
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นอกจำกกำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรส่งต่อไปยังบริกำรตรวจหำเชื้อเอชไอวีและตรวจรักษำ							

โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์แล้ว	MSM/TG	อำจต้องกำรได้รับกำรปรึกษำจำกเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย

ในประเด็นปัญหำอื่นๆ	เช่น	กำรด�ำเนินชีวิต	เพศวิถี	ครอบครัวและเพื่อน	ควำมรักและควำมสัมพันธ์	กำร

เรียนหรือกำรท�ำงำน	 กำรใช้สำรเสพติดหรือของมึนเมำ	 ควำมเครียดและควำมซึมเศร้ำ	 หรือกำรเผชิญกับ

ควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำงๆ	ดังนั้น	 เจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย	 จะต้องเตรียมพร้อมที่จะให้ข้อมูลและ

ค�ำปรึกษำเบื้องต้นในประเด็นเหลำ่นี้	 และต้องวำงแผนตำรำงเวลำกำรลงปฏิบัติงำนของตนในแต่ละวันด้วย		

ประเด็นปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้นแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อเอชไอวีและ			

โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	 แต่อำจเป็นปัจจัยที่น�ำไปสู่โอกำสเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อ								

ทำงเพศสัมพันธ์ได้	

บำงครั้ง	MSM/TG	 อำจต้องกำรควำมช่วยเหลือในภำวะวิกฤติ	 ซึ่งหมำยถึงก�ำลังเผชิญกับ

สถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อร่ำงกำยและจิตใจ	เช่น	ถูกข่มขืน	โดนไล่ออกจำกงำน	ถูกกระท�ำ

ควำมรนุแรงเนือ่งมำจำกเพศวถิขีองตน	หรอืไม่สำมำรถท�ำใจยอมรบัผลกำรตรวจว่ำตนมเีชือ้เอชไอวี	เป็นต้น		

สถำนกำรณ์ร้ำยแรงเหล่ำนี้เป็นภำวะคุกคำมต่อชีวิตซึ่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยต้องสำมำรถประเมิน

ระดับควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นและให้ค�ำปรึกษำในเบื้องต้นได้	 รวมทั้งยังต้องสำมำรถช่วยส่งต่อไปยังบริกำร					

ที่ต้องกำรได้อย่ำงเหมำะสมด้วย	

ส�ำหรับกำรวำงแผนให้บริกำรเข้ำถึง	MSM/TG	 แต่ละรำย	 เจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยควร

วำงแผนกำรให้บรกิำรทีเ่หมำะสมกบัสภำพปัญหำของแต่ละคน	โดยใช้แบบบนัทกึมำตรฐำนเพือ่บนัทกึข้อมลู

กำรให้บรกิำร	สภำพปัญหำ	และควำมต้องกำรเฉพำะของแต่ละรำย	ตวัอย่ำงหวัข้อบนัทกึในแบบตดิตำมกำร

ให้บริกำรแก่กลุ่มเป้ำหมำย	เช่น	รหัส	วันที่และครั้งที่ให้บริกำร	อำยุโดยประมำณ	ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงของกลุ่ม

เป้ำหมำย	(สรุปจำกกำรพูดคุย)	 บริกำรพื้นฐำนที่กลุ่มเป้ำหมำยได้รับในแต่ละครั้งที่พบกับเจำ้หน้ำที่เข้ำถึง

กลุ่มเป้ำหมำย	ข้อมูลกำรแจกถุงยำงอนำมัยสำรหล่อลื่นและสื่อควำมรู้ต่ำงๆ	ข้อมูลกำรส่งต่อและกำรไปรับ

บริกำรหลังส่งต่อ	เป็นต้น

หลังจำกนั้นเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยจะต้องสรุปข้อมูลของ	MSM/TG	แต่ละรำย	และน�ำมำ

ใช้วำงแผนให้บริกำรเข้ำถึงครั้งต่อไป	 โดยอำจท�ำกำรสรุปผลด้วยตนเองในเบื้องต้นและน�ำเสนอแผนกำร

ท�ำงำนของตนในระหว่ำงกำรประชุมทีมท�ำงำนให้บริกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยต่อไป	 เพื่อเป็นกำรวำงแผน

งำนร่วมกัน	 เช่น	MSM/TG	 ยังมีทัศนคติหรือควำมเข้ำใจผิดในประเด็นใด	 มีพฤติกรรมเสี่ยงอยู่ในระดับใด	

เคยได้รบักำรส่งต่อหรอืไม่	หรอืส่งต่อแล้วไปรบับรกิำรหรอืไม่	มปีระเดน็ทีต้่องกำรควำมช่วยเหลอืเป็นพเิศษ

ในเรื่องใดหรือไม่	เป็นต้น	
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กำรตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนและกำรควบคมุคณุภำพกำรท�ำงำนเป็นกระบวนกำรทีจ่�ำเป็นต้องด�ำเนนิ

กำรอย่ำงสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง	 ว่ำเป็นไปตำมแผนกำรท�ำงำนที่ได้ก�ำหนดไว้ร่วมกันภำยในทีมงำนหรือไม่		

และเป็นกำรน�ำปัญหำ	 อุปสรรค	 ควำมท้ำทำย	 หรือบทเรียนที่ได้รับมำใช้เพื่อปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนให้มี

คุณภำพยิ่งขึ้น	ซึ่งอำจท�ำได้ดังนี้	

•	 กำรประชุมทีมงำน	
•	 กำรติดตำมงำนโดยเจ้ำหน้ำที่โครงกำร	
•	 กำรประชุมประสำนงำนระดับพื้นที่กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนำระบบกำรส่งต่อ	

•	 กำรทดสอบควำมรู้และทักษะของเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย	
•	 กำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำย	

  2. จุดรวมตัวของกลุ่มเป้าหมาย

แม้กำรให้บริกำรผ่ำนเครือข่ำยเพื่อนเป็นกำรให้บริกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่มีประสิทธิภำพ	 แต่

ในบำงพืน้ทีอ่ำจด�ำเนนิกำรได้ยำก	เนือ่งจำกในกำรด�ำเนนิโครงกำรช่วงแรกเครอืข่ำยเพือ่นทีส่ำมำรถเข้ำถงึได้	

อำจมอียูเ่พยีงวงจ�ำกดั	ท�ำให้เข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำยได้เพยีงไม่กีร่ำย	ดงันัน้	วธิกีำรเพิม่กำรเข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำย	

คือ	กำรให้บริกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย	ณ	จุดรวมตัวของกลุ่มเป้ำหมำย	

จุดรวมตัวของกลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 สถำนที่	MSM/TG	 นิยมไปเพื่อพบปะพูดคุยกันไม่ว่ำจะด้วย					

จดุมุง่หมำยใดกต็ำม	เช่น	พบปะสงัสรรค์	หำคู	่มเีพศสมัพนัธ์	หรอืขำยบรกิำรทำงเพศ	ฯลฯ		ตวัอย่ำงสถำนที่

ซึ่งเป็นจุดรวมตัวของ	MSM/TG	เช่น	สวนสำธำรณะ	ห้ำงสรรพสินค้ำ	ร้ำนอำหำร	สถำนบันเทิง	ซำวน่ำ	ร้ำน

นวดหรอืสปำ	ร้ำนเสรมิสวย	ฯลฯ		ข้อมลูเกีย่วกบัสถำนทีจ่ดุรวมตวัสำมำรถหำได้จำกขัน้ตอนวเิครำะห์ชมุชน

ในบทที	่2	รวมถงึอำจได้รบัข้อมลูเพิม่เตมิระหว่ำงกำรให้บรกิำรเข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำยผ่ำนเครอืข่ำยเพือ่นโดย

สอบถำมจำกกลุ่มเป้ำหมำยว่ำ	ปัจจุบันมีสถำนที่ใดบ้ำงที่เป็นจุดรวมตัวที่	MSM/TG	นิยมไปพบปะกัน	

   วิธีการ    

ลักษณะกำรให้บริกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่จุดรวมตัวของ	MSM/TG	 จะมีควำมแตกต่ำงจำก					

กำรให้บริกำรเข้ำถึงผ่ำนเครือข่ำยเพื่อน		เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่ลงพื้นที่ที่จุดรวมตัวอำจ

ยงัไม่รูจ้กักบักลุม่เป้ำหมำย	ดงันัน้กำรให้บรกิำรเข้ำถงึด้วยวธินีีจ้ะต้องด�ำเนนิกำรภำยในระยะเวลำเพยีงสัน้ๆ	

และมีจุดมุ่งหมำยเพื่อ	

1.	ให้ข้อมูลเบื้องต้นด้ำนกำรป้องกันเอชไอวีและ	STIs	

2.	ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรส่งเสริมบริกำรตรวจหำเชื้อเอชไอวีและตรวจรักษำ	STIs

3.	แจกสื่อควำมรู้	ถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่น	
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หลังจำกกำรให้บริกำรเข้ำถึงที่จุดรวมตัวแล้ว	MSM/TG	บำงคนอำจมีควำมสนใจที่จะได้รับข้อมูล

เพิม่เตมิ	หรอืต้องกำรเข้ำร่วมกจิกรรม	หรอืต้องกำรได้รบับรกิำรอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	เจ้ำหน้ำทีเ่ข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำย	

สำมำรถนัดหมำยและให้บริกำรภำยหลัง	ซึ่งมีรำยละเอียดเหมือนกับกำรให้บริกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำน

เครือข่ำยเพื่อน

พึงระลึกไว้เสมอว่า

กำรพยำยำมชวนพูดคุยโดยใช้เวลำนำนและให้ข้อมูลที่มำกเกินไปอำจส่งผลให้	MSM/TG	เกิด

ควำมรูส้กึไม่ดต่ีอตวัเจ้ำหน้ำทีเ่ข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำย	และไม่สนใจทีจ่ะเข้ำร่วมบรกิำรทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ	ต่อไป	

ยกเว้นในกรณีที่กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมสนใจอย่ำงแท้จริงในประเด็นที่ก�ำลังพูดและต้องกำรได้ข้อมูล						

เพิ่มเติม		

ข้อพึงระวังอีกประกำรหนึ่ง	คือ	กำรรักษำควำมลับและควำมเป็นส่วนตัว	เนื่องจำก	MSM/TG	

บำงคนอำจไม่ต้องกำรพูดคุยกับเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย	 หรือรับถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่น	

หรือสื่อควำมรู้อื่นๆ	 เนื่องจำกกลัวว่ำผู้อื่นจะทรำบว่ำตนเป็น	MSM	 หรือเป็นผู้ที่สนใจหำคู่เพศสัมพันธ์	

หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ

  3. เครือข่ายสังคมออนไลน์

กำรให้บริกำรเข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำยไมว่่ำจะผ่ำนทำงเครอืข่ำยเพื่อนหรอืทีจุ่ดรวมตัวเปน็กำรเข้ำถงึ

กลุ่มเป้ำหมำยได้เพียงจ�ำนวนหนึ่งเท่ำนั้น	 ในปัจจุบันช่องทำงกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้เปลี่ยนแปลงไป	

ตำมควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีโดยเฉพำะเครือข่ำยสังคมออนไลน์	 เช่น	 ระบบอินเตอร์เน็ต	 หรือระบบ										

แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ	

MSM/TG	 ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลำยคนไม่ต้องกำรเปิดเผยเพศวิถีของตน	 ท�ำให้ไม่ไปพบปะกับ	

MSM/TG	 ด้วยกันหรือไม่สำมำรถพบเจอในสถำนที่ที่เป็นจุดรวมตัว	 ดังนั้น	 หำกใช้ประโยชน์จำกช่องทำง

เครอืข่ำยสงัคมออนไลน์เหล่ำนีก้จ็ะสำมำรถเข้ำถงึได้มำกขึน้	และเมือ่เจ้ำหน้ำทีเ่ข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำย	มคีวำม

คุน้เคยและได้พดูคยุผ่ำนช่องทำงเหล่ำนีแ้ล้ว	จะสำมำรถนดัหมำยกลุม่เป้ำหมำยดงักล่ำวเพือ่ให้บรกิำรเข้ำถงึ

ในครั้งต่อๆ	 ไปได้	 ซึ่งมีลักษณะเหมือนกำรให้บริกำรเข้ำถึงผ่ำนเครือข่ำยเพื่อน	 สิ่งที่ต้องพิจำรณำคือ											

วิถีชีวิตของ	MSM/TG	 ได้สื่อสำรผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์หรือไม่	 และผ่ำนช่องทำงใดบ้ำง	 เนื่องจำก	

MSM/TG	 แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนอำจมีควำมนิยมในกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงเครือข่ำยสังคมออนไลน์ที่			

แตกต่ำงกัน	 ข้อมูลเบื้องต้นในส่วนนี้จะได้จำกกำรวิเครำะห์ชุมชน	 และอำจได้เพิ่มเติมจำกกำรให้บริกำร				

เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนเครือข่ำยเพื่อน		
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ตัวอย่างช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์

ห้องแชท	(Chat	 room)	 คือ	 พื้นที่สื่อสำรบนอินเตอร์เน็ทผ่ำนทำงเว็บไซต์หรือผ่ำนทำง										

แอปพลิเคชั่น	(Application)	เพื่อให้สมำชิกสำมำรถเข้ำมำพูดคุย	(Chat)	กันได้ทันที	หรือบำงห้องแชท	

สำมำรถเห็นหน้ำกันได้ด้วย(หำกระบบสำมำรถรองรับ	webcam)	 ตัวอย่ำงของห้องแชท	 เช่น	Pirch,	

Camfrog		หรือในเว็บไซต์บำงแห่ง

เว็บบอร์ด	(Webboard)	 คือ	 พื้นที่สื่อสำรซึ่งจะปรำกฏอยู่ในบำงเว็บไซต์	 เพื่อเปิดโอกำสให้

สมำชิกของเว็บไซต์	(หรือบำงครั้งก็ไม่จ�ำเป็นต้องสมัครเป็นสมำชิก)	สำมำรถตั้งกระทู้ค�ำถำมหรือโพสต์

ข้อควำมต่ำงๆ	ได้	และสมำชกิเวบ็ไซต์หรอืบคุคลอืน่ๆ	ทีเ่ข้ำมำในเวบ็ไซต์กส็ำมำรถเหน็ขอ้ควำมนั้นและ

สำมำรถโพสต์ข้อควำมต่อๆ	กันได้	

เฟซบุค้	(Facebook)	คอื	เวบ็ไซต์เครอืข่ำยสงัคมออนไลน์ทีม่ผีูใ้ช้บรกิำรมำกทัว่โลก	เป็นช่องทำง

ที่สมำชิกสำมำรถติดต่อสื่อสำรหรือร่วมท�ำกิจกรรมกับผู้ใช้งำนคนอื่นได้	เช่น	กำรอัพเดทสถำนะของตน	

กำรเล่ำเรื่องหรือถ่ำยทอดควำมรู้สึก	 แสดงควำมคิดเห็นในเรื่องที่ตนสนใจ	 สำมำรถโพสต์รูปภำพหรือ	

คลิปวิดีโอ	รวมถึงสำมำรถแชทพูดคุยกับสมำชิกคนอื่นๆ	ที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนของตน	นอกจำกนี้ยังมีเกมส์

ต่ำงๆ	ให้สำมำรถเล่นออนไลน์ได้ด้วย	

แอปพลเิคชัน่ในระบบโทรศพัท์มอืถอื	คอื	โปรแกรมต่ำงๆทีม่ขีึน้เพือ่วตัถปุระสงค์ทีแ่ตกต่ำงกนั

ไป	เช่น	เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรท�ำงำนหรือเพื่อควำมบันเทิง	แอปพลิเคชั่นที่ได้รับควำมนิยมใน

โทรศัพท์มือถือเพื่อกำรพูดคุยผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์	เช่น	WhatsApp,	Line,	Grindr,	Jack’d	และ

อื่นๆ

	

   วิธีการ 

กำรเข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำยผ่ำนทำงเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์	มลีกัษณะเหมอืนกำรให้บรกิำรเข้ำถงึที่	

จดุรวมตวัของ	MSM/TG	ต่ำงกนัทีก่ำรเข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำยผ่ำนเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์ไม่ได้เป็นจดุรวมตวั

เชิงกำยภำพแต่ด�ำเนินกำรผ่ำนช่องทำงสังคมออนไลน์	 โดยมีจุดมุ่งหมำยคือ	1)	 ให้ข้อมูลเบื้องต้นด้ำนกำร

ป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	2)	 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรส่งเสริมบริกำรตรวจหำเชื้อเอชไอวี

และตรวจรักษำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	

ก่อนให้บริกำรเข้ำถึงกลุ่มเปำ้หมำยผ่ำนเครือขำ่ยสังคมออนไลน	์ เจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเปำ้หมำย	

จะต้องเกบ็ข้อมลูเบือ้งต้นเพือ่ค้นหำว่ำ	MSM/TG	ในพืน้ทีน่ยิมทีจ่ะตดิต่อสือ่สำรผ่ำนเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์

ประเภทใด	 เครือข่ำยสังคมออนไลน์นั้นมีรูปแบบหรือลักษณะกำรให้บริกำรอะไรบ้ำง	 และพฤติกรรมของ	

MSM/TG		ในกำรใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงเหล่ำนั้น	เช่น	กำรโพสต์ข้อควำม	กำรโพสต์รูปภำพของตนพร้อม

ทั้งข้อควำมเพื่อหำคู่	 กำรเล่นเกมส์	 เป็นต้น	(ข้อมูลเบื้องต้นนี้สำมำรถได้จำกกำรวิเครำะห์ชุมชน)	 เมื่อได้
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ข้อมูลแล้วจะต้องน�ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้ในกำรวำงแผนและออกแบบกำรให้บริกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย			

โดยต้องค�ำนงึถงึกำรให้บรกิำรเข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำยด้วยวธิกีำรอืน่ประกอบด้วย	เพือ่บรกิำรที่ให้ในแต่ละวธินีัน้	

เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน	 นอกจำกนี้	 กลุ่มเป้ำหมำยหลำยคนอำจสมัครเป็นสมำชิกผ่ำนเครือข่ำยสังคม

ออนไลน์เดียวกัน	แต่ใช้ชื่อเข้ำใช้บริกำร	(Login)	มำกกว่ำ	1	ชื่อ	ซึ่งอำจท�ำให้เกิดควำมสับสนในกำรติดต่อ

สือ่สำรหรอืกระบวนกำรเกบ็ข้อมลูได้	จงึควรหำกลยทุธ์หรอืวธิกีำรในกำรป้องกนักำรซ�ำ้ซ้อนของกลุม่เป้ำหมำย	

กำรรกัษำควำมลบัและควำมเป็นส่วนตวัของ	MSM/TG	เป็นสิง่ส�ำคญัมำก	กำรให้บรกิำรเข้ำถงึผ่ำน

ช่องทำงเหล่ำนี้จ�ำเป็นต้องพิจำรณำประเด็นควำมอ่อนไหวเกี่ยวกับเอชไอวีหรือควำมหลำกหลำยทำงเพศ	

เนื่องจำก	MSM/TG	 ที่ได้รับบริกำรจำกเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยจะเกิดควำมรู้สึกไม่ปลอดภัยและ						

ไม่เป็นส่วนตัว	และอำจไม่ต้องกำรพูดคุยกับเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยอีกเลย	

เจ้ำหน้ำทีเ่ข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำยที่ให้บรกิำรผ่ำนเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์ต้องพจิำรณำผลกระทบจำก

กำรให้บริกำรเข้ำถึงที่มีต่อเจ้ำของหรือผู้ดูแลช่องทำงเครือข่ำยสังคมออนไลน์ด้วย	 หำกเป็นไปได้	 ควรขอ

อนุญำตเจ้ำของหรือผู้ดูแลระบบก่อนเพื่อให้ได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงเต็มที่	 และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหำหรือ

ควำมขัดแย้งที่อำจเกิดขึ้นในภำยหลัง

ตัวอย่างการให้ข้อมูลและค�าปรึกษา Online ของมูลนิธิเอ็มพลัส

MPLUS SEXPERT	คือกำรให้ข้อมูลและค�ำปรึกษำเรื่องพฤติกรรมทำงเพศ	รสนิยมทำงเพศ					

กำรป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอว	ี โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ	์ และสิทธิทำงเพศในพื้นที	่Online	 โดยผำ่น		

ช่องทำงต่ำงๆ	ทีส่ำมำรถเข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำยมำกขึน้โดยเฉพำะกลุม่ทีเ่ข้ำถงึยำก	เพือ่ให้เกดิกำรปรบัเปลีย่น	

พฤติกรรม	กำรป้องกัน	กำรประเมินควำมเสี่ยง	และกำรเข้ำถึงบริกำร

ข้อมลูผูร้บับรกิารให้ค�าปรกึษา	ผูร้บับรกิำรให้ค�ำปรกึษำส่วนใหญ่เป็นชำยมเีพศสมัพนัธ์กบัชำย

และสำวประเภทสองอำยุระหว่ำง	18	-	35	ปี	และไม่เปิดเผยตัว

ช่องทางการให้ค�าปรึกษา	ทำง	Facebook	:	Mplus	Thailand	ทำงMSN:Mplus.foundation@

hotmail.com	ทำงCamfrog:Chaingmai_Boys	และทำง	Pirch:	เกย์เชียงใหม่ครับ

ประเดน็การให้ค�าปรกึษา	ตวัอย่ำงเช่น	ถงุยำงอนำมยัเละสำรหล่อลืน่	พฤตกิรรม/ควำมเสีย่งต่อ

กำรตดิเชือ้เอชไอว	ีและโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์	กำรตรวจหำเชือ้เอชไอว	ีกำรใช้ชวีติ	ครอบครวั	ควำมรกั	

ฮอร์โมน	ศัลยกรรม	แปลงเพศ	เรื่องสิทธิ

ข้อด	ีสำมำรถเข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำยทีเ่ข้ำถงึยำกหรอืไม่เปิดตวัได้มำกขึน้	กลุม่เป้ำหมำยสำมำรถ

รับข้อมูลควำมรู้ต่ำงๆ	ผ่ำนโลกออนไลน์ได้ทันที
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		ข้อเสยี	ตดิตำมกลุม่เป้ำหมำยอย่ำงต่อเนือ่งยำกเนือ่งจำกกำรเข้ำรบับรกิำรไม่เอือ้ให้ได้ข้อมลู

ที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มเปำ้หมำย	 ด�ำเนินกำรในเชิงตั้งรับ	 ช่องทำงกำรเข้ำถึงน้อยเกินไปและต้อง

สร้ำงช่องทำงใหม่เรื่อยๆ	จ�ำนวนเจ้ำหน้ำที่	Mplus	Sexpert	ไม่เพียงพอ

ที่มา:	 มูลนิธิเอ็มพลัส.	 เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมส่งเสริม

การป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอวีในกลุม่ชายมเีพศสมัพนัธ์กบัชายและสาวประเภทสองเพือ่สูเ่ป้าหมายทีเ่ป็น

ศูนย์	2556

  4. กิจกรรมระดับชุมชน

นอกจำกกำรให้บรกิำรเข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำยผ่ำนวธิกีำรทัง้สำมดงักล่ำวข้ำงต้นซึง่เป็นกำรให้บรกิำร

เข้ำถึง	MSM/TG	รำยบุคคลหรือรำยกลุ่มแล้ว	กำรจัดกิจกรรมกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์เป็นอีกบริกำรหนึ่ง

ที่มีจุดมุ่งหมำยจะสนับสนุนให้	MSM/TG	 ในวงกว้ำงให้ได้รับข้อมูลควำมรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรป้องกัน					

เอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	 ข้อมูลให้กำรบริกำร	VCT	 และตรวจรักษำ	STIs	 รวมถึงประเด็น				

ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงเพศและบริกำรหรือกิจกรรมอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ดังนั้นกิจกรรมระดับชุมชนจึงไม่ได้

มุง่ทีจ่ะปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของกลุม่เป้ำหมำย	แต่มุง่เน้นทีจ่ะปรบัเปลีย่นควำมเข้ำใจหรอืทศันคติให้ถกูต้อง		

ลกัษณะเด่นกจิกรรมระดบัชมุชนนี้	คอื	จะเป็นกจิกรรมทีม่คีวำมบนัเทงิและสนกุสนำน	และสอดแทรกประเดน็

ข้อมูลควำมรู้ที่ต้องกำรให้	MSM/TG	 ทั้งนี้	 หำกกิจกรรมมุ่งเน้นแต่เพียงข้อมูลควำมรู้หรือวิชำกำรเพียง			

อย่ำงเดียว	MSM/TG	อำจไม่สนใจและไม่อยำกเข้ำร่วมในกิจกรรม		

หลักกำรส�ำคัญส�ำหรับกิจกรรมระดับชุมชน	 คือ	 จะต้องเป็นกิจกรรมเป็นที่นิยมของ	MSM/TG					

ในพื้นที่	 มีควำมสนุกสนำนตรงใจ	 สำมำรถจุดประกำยควำมรู้สึกของกลุ่มให้คิดตำมประเด็นด้ำนควำมรู้ที่						

สอดแทรกในระหว่ำงกจิกรรม	ซึง่อำจใช้วธิกีำรให้	MSM/TG	ทีเ่ข้ำร่วมกจิกรรมได้มส่ีวนร่วมด้วย	อย่ำงไรกต็ำม

จะต้องระวังควำมเป็นส่วนตัวและไม่เป็นกำรบีบบังคับหรือฝืนใจให้ร่วมกิจกรรมบำงอย่ำง	 ตัวอย่ำงกิจกรรม

ระดับชุมชน	เช่น	กำรเดินแฟชั่นโชว์	ละครเวที	คำบำเรต์โชว์	ทอล์คโชว์	กำรแสดงเต้นประกอบเพลง	กำร

ประกวดนำยแบบหรือสำวประเภทสอง	รำยกำรวิทยุ	คำรำวำน	โรดโชว์	เป็นต้น

อย่ำงไรก็ตำม	กำรจัดกิจกรรมระดับชุมชนในบำงรูปแบบอำจไม่ได้มีขึ้นเพื่อ	MSM/TG	เพียงกลุ่ม

เดยีว	แต่ยงัเปิดโอกำสให้สมำชกิในชมุชนสำมำรถเข้ำร่วมกจิกรรมได้ด้วย	ซึง่จะส่งผลให้เกดิกำรท�ำงำนร่วมกนั

มำกขึ้นและน�ำไปสู่สภำพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อกำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย	 โดยเฉพำะ

ในประเดน็ควำมหลำกหลำยทำงเพศ	เช่น	กจิกรรมระดบัชมุชนทีจ่ดัขึน้ในเทศกำลส�ำคญั	ได้แก่	วนัลอยกระทง	

วันเอดส์โลก	 วันวำเลนไทน์	 เทศกำลสงกรำนต์	 นอกจำกนี้ในระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึง									

กลุ่มเป้ำหมำยยังสำมำรถแจกสื่อควำมรู้ต่ำงๆ	ถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่นให้แก่	MSM/TG	และผู้เข้ำร่วม

กิจกรรมอื่นได้ด้วย	
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   วิธีการ

กำรเลือกรูปแบบของกิจกรรมระดับชุมชนที่	MSM/TG	ให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ	(พิจำรณำโดยใช้

ข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ชุมชนในบทที่	2	 และสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันกำรติดเชื้อ					

เอชไอวีในบทที่	3)	และควรสนับสนุนให้	MSM/TG	มีส่วนร่วมในกำรออกแบบกิจกรรมตั้งแต่เริ่มด�ำเนินกำร

เพื่อให้กิจกรรมมีประสิทธิภำพมำกขึ้น		

สิง่ทีต้่องให้ควำมส�ำคญัเป็นพเิศษในกำรวำงแผนกจิกรรม	คอื	ลกัษณะควำมบนัเทงิสนกุสนำนต้อง

เป็นทีน่ยิมของ	MSM/TG	และกลยทุธ์ในกำรสอดแทรกข้อมลูควำมรูท้ีต้่องกำรให้	MSM/TG	เกดิควำมเข้ำใจ

ถกูต้อง	ดงันัน้เมือ่วำงแผนกจิกรรมแล้วจงึควรมกีำรทดสอบกจิกรรมเพือ่ตรวจสอบว่ำผูเ้ข้ำร่วมกจิกรรม		จะ

มีควำมเข้ำใจถูกต้องตำมสิ่งที่ต้องกำรจะสื่อผ่ำนควำมสนุกสนำนบันเทิงหรือไม่	 และเมื่อจัดกิจกรรมระดับ

ชมุชนเสรจ็สิน้แล้ว	เจ้ำหน้ำทีค่วรมกีระบวนกำรตดิตำมประเมนิผลเพือ่จะได้ทรำบประสทิธภิำพของกจิกรรม

ดังกล่ำว	 และน�ำข้อมูลที่ได้มำพัฒนำกิจกรรมระดับชุมชนในครั้งต่อไป	 นอกจำกนี้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมระดับ

ชุมชนอำจไม่ใช่กลุ่ม	MSM/TG	 ตำมที่ตั้งใจไว้	 เจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยจึงต้องพิจำรณำประเด็นนี้		

อย่ำงรอบคอบ	 เนื่องจำกรูปแบบกิจกรรมระดับชุมชนบำงอย่ำงอำจเป็นที่ชื่นชอบของ	MSM/TG	 แต่อำจ				

ไม่ได้รับกำรยอมรับจำกผู้อื่นที่เข้ำร่วมกิจกรรมซึ่งจะส่งผลทำงลบในท้ำยที่สุด	 ดังนั้นกำรเลือกสถำนที่ใน			

กำรจัดกิจกรรมระดับชุมชนจึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง	

  5. จุดกระจายข้อมูล ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น

จำกข้อจ�ำกัดด้ำนจ�ำนวนเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรเข้ำถึง	MSM/TG	 และข้อจ�ำกัดของวันเวลำกำรให้

บรกิำรเข้ำถงึ	ท�ำให้ระยะเวลำของกำรให้บรกิำรเข้ำถงึอำจใช้เวลำเพยีงระยะสัน้ๆ	และไม่สำมำรถลงพืน้ทีเ่พือ่

ให้บริกำรคนเดิมได้บ่อยครั้งตำมต้องกำร	หำก	MSM/TG	ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยต้องกำรรับบริกำรเร่งด่วน	ใน

ช่วงเวลำทีเ่จ้ำหน้ำทีเ่ข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำยลงพืน้ทีห่รอืไม่เป็นเวลำที่ได้นดัหมำยไว้	เช่น	ต้องกำรถงุยำงอนำมยั

และสำรหล่อลื่น	 เจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยก็จะไม่สำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรดังกล่ำวได้ในทันที		

ดังนัน้หำกสำมำรถจัดตั้งจุดที่ใช้ในกำรกระจำยสือ่ควำมรู้	ถุงยำงอนำมัยและสำรหลอ่ลื่นในพืน้ที่หรือสถำนที่

ที่มีที่ตั้งแน่นอน	 และ	MSM/TG	 สำมำรถเข้ำถึงได้สะดวกก็จะเป็นกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรได้อย่ำง

รวดเร็ว	

   วิธีการ 

บริเวณที่จะจัดให้เป็นจุดกระจำยสื่อควำมรู้	ถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่น	จะต้องเป็นจุดที่	MSM/

TG	 ให้ควำมสนใจหรือมักจะไปพบปะกันเป็นประจ�ำ	 เช่น	สถำนบันเทิง	 ร้ำนอำหำร	ซำวน่ำ	ฯลฯ	(ข้อมูล

เหล่ำนีจ้ะได้จำกกำรวเิครำะห์ชมุชน	ในบทที	่2)	สิง่ทีต้่องให้ควำมส�ำคญัอย่ำงมำกคอืต้องอธบิำยวตัถปุระสงค์

ของจุดกระจำยสื่อควำมรู้และบริกำรที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้ำของหรือผู้ดูแลสถำนที่นั้นได้รับทรำบและอนุญำต
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ก่อนเพื่อให้กิจกรรมได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงเต็มที่	 เนื่องจำกบำงสถำนที่อำจต้องกำรให้มีเฉพำะสื่อควำมรู้

เท่ำนั้นที่วำงไว้ได้	และในทำงตรงกันข้ำม	บำงสถำนที่อำจต้องกำรให้มีเพียงถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่น

เท่ำนั้น			

สิ่งที่ควรด�ำเนินกำรควบคู่กับกำรกระจำยสื่อควำมรู้ถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่นคือกำรวำงแผน	

กำรบริหำรจัดกำรสื่อควำมรู้ถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่นให้เพียงพอกับควำมต้องกำรทั้งจ�ำนวนและระยะ

เวลำที่จะต้องน�ำไปเพิ่มเติมที่จุดกระจำย	 เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบควรขอให้เจ้ำของหรือผู้ดูแลสถำนที่ตั้ง							

จุดกระจำย	 คอยตรวจนับสื่อควำมรู้	 ถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่นเป็นระยะๆ	 เพื่อดูว่ำคงเหลืออยู่เท่ำใด	

หำกพบว่ำจ�ำนวนที่คงเหลือน้อยกวำ่ที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลำที่จะไปเติม	 ให้แจ้งไปยังเจำ้หน้ำที่เข้ำถึง

กลุ่มเป้ำหมำยทรำบเพื่อจะได้น�ำสื่อควำมรู้	 หรือถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่นไปเพิ่มเติมได้เร็วกว่ำรอบ	

ระยะเวลำที่ก�ำหนดไว้								

  6. ศูนย์เพื่อน 

ในกำรวิเครำะห์ชุมชนและระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรให้บริกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยด้วยวิธีกำรต่ำงๆ	

ดงัทีก่ล่ำวมำแล้ว		เจ้ำหน้ำทีเ่ข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำยอำจรูจ้กั	MSM/TG	ทีเ่หน็ประโยชน์ของกำรป้องกนัเอชไอวี	

และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ	์ และต้องกำรมีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรตำ่งๆ	 ที่สำมำรถท�ำได้และอำจยินดี	

ที่จะให้มีกำรจัดตั้งศูนย์เพื่อนขึ้นในสถำนที่ที่ตนเป็นเจ้ำของหรือเป็นผู้ดูแล	

“ศูนย์เพื่อน”	 มีลักษณะเหมือนกับจุดกระจำยสื่อควำมรู้	 ถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่น	 ต่ำงกันที่

ศูนย์เพื่อนมีองค์ประกอบเพิ่มเติมคือเจ้ำของหรือผู้ดูแลสถำนที่เอง	นอกจำกจะยินยอมให้เป็นจุดกระจำยสื่อ

เอกสำร	ถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่นแล้ว	ยังยินดีจะรับหน้ำที่เป็นผู้ให้ข้อมูลด้ำนกำรป้องกันเอชไอวีและ

โรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์	มคีวำมพร้อมทีจ่ะให้กำรปรกึษำเบือ้งต้น	และเป็นผูป้ระสำนงำนเชือ่มต่อระหว่ำง	

MSM/TG	ที่ไปใช้บริกำรในศูนย์เพื่อนกับเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย		

   วิธีการ 

กำรจดัตัง้ศนูย์เพือ่นมวีธิกีำรเหมอืนกบักำรจดัตัง้จดุกระจำยสือ่ควำมรู	้ถงุยำงอนำมยัและสำรหล่อลืน่	

แต่สิ่งที่ต้องให้ควำมส�ำคัญเป็นพิเศษคือเจ้ำของหรือผู้ดูแลสถำนที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์เพื่อน	 เนื่องจำก							

จะต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลควำมรู้และให้กำรปรึกษำเบื้องต้นแก่	MSM/TG	 ที่มำใช้บริกำรในศูนย์เพื่อน	 ดังนั้น			

ทีมเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยจะต้องหำวิธีประเมินควำมพร้อมของบุคคลนั้นๆ	ทั้งในส่วนของ

ควำมรูแ้ละทกัษะทีจ่�ำเป็นในกำรด�ำเนนิงำนตำมบทบำทหน้ำทีด่งักล่ำว	หำกพบว่ำเจ้ำของหรอืผูด้แูลสถำนที่	

ยังขำดควำมรู้หรือทักษะที่จ�ำเป็นบำงอย่ำง	 อำจจ�ำเป็นต้องก�ำหนดให้สถำนที่นั้นเป็นเพียงจุดกระจำยสื่อ	

ควำมรู้	 ถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่นไปก่อนในเบื้องต้น	 ในระหว่ำงนั้นทีมเจ้ำหน้ำที่ต้องหำวิธีกำรพัฒนำ

ควำมรู้และทักษะที่จ�ำเป็นของผู้ที่จะมำดูแลศูนย์เพื่อนเพื่อให้เกิดควำมพร้อมในกำรเป็นผู้ดูแลศูนย์เพื่อน	



78
แนวทางการด�าเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองระดับชาติ

ส�านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข

นอกจำกนี	้ผูด้แูลศนูย์เพือ่นควรต้องเป็นผูท้ีม่ทีศันคตแิละควำมเข้ำใจทีด่เีกีย่วกบัควำมหลำกหลำย

ทำงเพศ	และเป็นผู้ที่ไม่น�ำค่ำนิยมส่วนตัวมำใช้ในกำรตัดสินพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตของ	MSM/TG		

  7. ศูนย์ดร็อปอิน  

เป็นพื้นที่ปลอดภัย	สำมำรถรักษำควำมลับได้	และเป็นส่วนหนึ่งของระบบส่งต่อไปรับบริกำรต่ำงๆ		

มีสถำนที่ตั้ง	ก�ำหนดวันและเวลำเปิดท�ำกำรที่แน่นอน	มีข้อตกลงและระเบียบในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมหรือใช้

บรกิำร	จดัให้มกีจิกรรมและบรกิำรพืน้ฐำนที่ให้ควำมรูแ้ละปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	กำรให้ข้อมลู	HIV/STIs	ด้ำน

เพศวถิ	ีประเดน็อืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง	กำรให้ควำมช่วยเหลอืเบือ้งต้น	แจกสือ่ควำมรู	้ถงุยำงอนำมยัและสำรหล่อลืน่

	

ในบำงพื้นที่	แม้ว่ำจะมีจุดกระจำยสื่อควำมรู้	ถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่นที่ศูนย์เพื่อนแล้วก็ตำม	

แต่	MSM/TG	อำจต้องกำรสถำนที่รู้สึกปลอดภัยและเป็นส่วนตัวเพื่อพบปะ	พูดคุยแลกเปลี่ยน	สังสรรค์	หรือ

ท�ำกิจกรรมบำงอย่ำงร่วมกัน	ดังนั้น	ศูนย์ดร็อปอินจึงตั้งขึ้นเพื่อสนองตอบต่อควำมต้องกำรดังกล่ำว	กรณีที่

ข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ชุมชนพบว่ำ	MSM/TG	มีสถำนที่อื่นที่สำมำรถไปพบปะรวมตัวกันตำมปกติ	โดยไม่

ต้องกังวลเรื่องควำมรู้สึกปลอดภัยหรือควำมเป็นส่วนตัว	ก็อำจไม่จ�ำเป็นต้องจัดให้มีศูนย์ดร็อปอิน	

กำรจดัตัง้ศนูย์ดรอ็ปอนิยงัเป็นประโยชน์แก่ทมีเจ้ำหน้ำทีเ่ข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำย	เนือ่งจำกเจ้ำหน้ำที่

สำมำรถเข้ำถงึ	MSM/TG	ได้ง่ำยขึน้	และกำรพบปะพดูคยุจะส่งผลให้เกดิกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูข้้อมลูระหว่ำง

กนั	เกดิควำมรูส้กึของกำรอยูร่่วมกนัเป็นชมุชน	และเกดิควำมมัน่ใจมำกขึน้ทีจ่ะปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภำพ

ของตน	 อันเนื่องมำจำกกำรได้เห็นประสบกำรณ์จำก	MSM/TG	 รำยอื่นที่สำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภำพของตนได้

องค์ประกอบส�าคัญของศูนย์ดร็อปอิน	ได้แก่	

•	 เป็นพื้นที่ปลอดภัย	เป็นมิตร	และปรำศจำกกำรตีตรำและกำรเลือกปฏิบัติ	ซึ่งท�ำให้	MSM/TG	
ที่มำใช้บริกำรรู้สึกสะดวกใจที่จะเข้ำไปร่วมกิจกรรมหรือรับบริกำรต่ำงๆ	

•	 มุง่เน้นควำมเป็นส่วนตวัและสำมำรถรกัษำควำมลบัได้	รวมถงึในส่วนของระบบกำรส่งต่อไปรบั
บริกำรต่ำงๆ

•	 มีที่ตั้งที่แน่นอน	และตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่	MSM/TG	สำมำรถเดินทำงได้สะดวก
•	 มวีนัและเวลำในกำรเปิดท�ำกำรทีแ่น่นอน	(ไม่จ�ำเป็นต้องเปิดบรกิำรทกุวนัหรอืตลอดทัง้วนั)	รวมถงึ	

มีหมำยเลขโทรศัพท์ของศูนย์ดร็อปอินที่สำมำรถติดต่อได้

•	 มีข้อตกลงและระเบียบที่ชัดเจนในกำรเข้ำมำร่วมกิจกรรมหรือใช้บริกำรศูนย์ดร็อปอิน

กิจกรรมและบริการพื้นฐานซึ่งต้องจัดให้มีภายในศูนย์ดร็อปอิน	ได้แก่

•	 กิจกรรมให้ควำมรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันเชื้อเอชไอวี/โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์			
ทั้งระดับบุคคลและระดับกลุ่ม
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•	 กิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนเพศวิถีและสิทธิต่ำงๆ	ที่เกี่ยวกับสุขภำพ
•	 บริกำรให้ข้อมูล	HIV/STIs	 เพศวิถีและประเด็นอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	กำรให้ควำมช่วยเหลือ

เบื้องต้นเมื่อเผชิญกับควำมรุนแรงทำงเพศหรือควำมรุนแรงในรูปแบบอื่นๆ	 รวมทั้งกำรส่งต่อ

ไปยังหน่วยบริกำรด้ำนสุขภำพและด้ำนสังคมอื่นๆ	หำกมีกำรร้องขอ

•	 บริกำรแจกสื่อควำมรู้	ถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่น

กิจกรรมและบริการเพิ่มเติมอื่นๆ	ที่อาจจัดให้มีภายในศูนย์ดร็อปอิน	ตัวอย่ำงเช่น	

•	 บริกำรด้ำน	VCT	หรือกำรตรวจและรักษำ	STIs	ภำยในศูนย์ดร็อปอินโดยตรงซึ่งอำจจัดบริกำร
ร่วมกับหน่วยงำนในพื้นที่	หรือเป็นบริกำรที่ช่วยสนับสนุนให้	MSM/TG	สำมำรถไปรับบริกำร	

VCT	หรือกำรตรวจและรักษำ	STIs	ได้สะดวกขึ้น	

•	 กิจกรรมสันทนำกำรหรือกิจกรรมเชื่อมควำมสัมพันธ์
•	 บริกำรอื่นๆ	เช่น	กำรฝึกอำชีพ	บริกำรอินเตอร์เน็ทและคอมพิวเตอร์	ฯลฯ	

   วิธีการ 

ก่อนตัง้ศนูย์ดรอ็ปอนิควรมกีำรตัง้คณะท�ำงำนซึง่อำจประกอบด้วยทมีเจ้ำหน้ำทีเ่ข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำย	

และตัวแทน	MSM/TG	 ที่เป็นกลุ่มเปำ้หมำย	 หรืออำจมีตัวแทนจำกหน่วยงำนภำครัฐที่ท�ำงำนร่วมกันและ

หรือภำยใต้โครงกำรมำร่วมกันเพื่อ

•	 ประเมินควำมต้องกำรของ	MSM/TG		
•	 ทบทวนกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งศูนย์ดร็อปอิน	
•	 ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกสถำนที่	
•	 ก�ำหนดกิจกรรมและบริกำรเบื้องต้นที่จ�ำเป็นต้องมีภำยในศูนย์ดร็อปอิน		
•	 พิจำรณำทรัพยำกรที่จ�ำเป็นส�ำหรับตั้งศูนย์ดร็อปอิน	 เช่น	 ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับบุคลำกรที่จะดูแล

ศูนย์ดร็อปอิน	 หำกมีข้อจ�ำกัดเรื่องทรัพยำกร	 คณะท�ำงำนจะต้องร่วมกันวำงแผนกำรหำ

ทรัพยำกรที่จ�ำเป็นเพิ่มเติม	

เมื่อได้สถำนที่ตั้งศูนย์ดร็อปอินแล้ว	สิ่งที่ควรด�ำเนินกำรได้แก่

•	 ก�ำหนดข้อตกลงและระเบียบในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมหรือมำใช้บริกำรในศูนย์ดร็อปอิน	 รวมทั้ง
แนวทำงด้ำนควำมปลอดภัยหรือกำรรับมือกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ	ด้วย	เช่น	กรณีทะเลำะวิวำท	

กรณีเมื่อเกิดอัคคีภัย	กำรลักขโมยหรือโจรกรรมทรัพย์สินภำยในศูนย์ดร็อปอิน	เป็นต้น	

•	 ก�ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ชัดเจนในกำรดูแลศูนย์ดร็อปอินให้กับเจ้ำหน้ำที่			
ที่เกี่ยวข้อง	

•	 ประชมุเจ้ำหน้ำทีท่กุคน	รวมถงึเจ้ำหน้ำทีจ่ำกองค์กรหรอืหน่วยงำนอืน่ๆ	ทีท่�ำงำนเป็นเครอืข่ำย
ร่วมกัน	เพื่อให้เข้ำใจถึงข้อตกลงและระเบียบรวมถึงแนวทำงด้ำนควำมปลอดภัยและด้ำนอื่นๆ	

ของศูนย์ดร็อปอิน
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•	 จดัท�ำแผนกำรสือ่สำรประชำสมัพนัธ์ศนูย์ดรอ็ปอนิ	เพือ่ให้		MSM/TG	รบัทรำบ	หำกมงีบประมำณ	
สนับสนุนเพียงพออำจท�ำสื่อประชำสัมพันธ์ศูนย์ดร็อปอินด้วย	

•	 ประชุมทบทวนแผนกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์เป็นประจ�ำ	 เนื่องจำกกิจกรรมหรือบริกำรต่ำงๆ	
ภำยในศูนย์ดร็อปอินอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในระยะเวลำโครงกำร	

•	 ควรจดัท�ำตำรำงปฏทินิกจิกรรมของศนูย์ดรอ็ปอนิ	เพือ่ให้ทัง้เจ้ำหน้ำทีเ่ข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำยและ
กลุ่มเป้ำหมำยได้รับทรำบและมำร่วมกิจกรรมได้ตำมวันเวลำที่ก�ำหนด	

•	 หำกมีบริกำรตรวจหำเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ในศูนย์ดร็อปอิน	 จะต้อง
พิจำรณำถึงระบบบริกำรที่สำมำรถรักษำควำมลับได้	 และยังต้องค�ำนึงถึงกฎหมำยและ											

กฎระเบียบต่ำงๆ	เกี่ยวกับกำรจัดตั้งคลินิกและกำรด�ำเนินงำนห้องปฏิบัติกำรด้วย			

•	 ควรมีกำรเก็บข้อมูลจ�ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยผู้มำใช้บริกำรที่ศูนย์ดร็อปอิน	โดยแยกตำมประเภท
ของกจิกรรมและบรกิำรต่ำงๆทีม่	ีและแยกผูม้ำใช้บรกิำรเป็นรำยเก่ำหรอืรำยใหม่	โดยอำจท�ำกำร

รวบรวมข้อมูลทุกเดือน	เพื่อน�ำข้อมูลดังกล่ำวมำวิเครำะห์และสำมำรถน�ำผลวิเครำะห์ไปใช้ใน

กำรพัฒนำศูนย์ดร็อปอินต่อไป

ผลกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมหลักในศูนย์ดร็อปอิน

กิจกรรมหลัก ผลกำรด�ำเนินงำน

กิจกรรมศูนย์เพื่อน -	กลุ่มเป้ำหมำยมำร่วมกิจกรรมมำกขึ้น	 มีส่วนร่วมในกำรคิดและ

ออกแบบกิจกรรมที่ตรงกับควำมต้องกำรของตนเอง

-	กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้เรื่อง	HIV/STIs	 เพศวิถี	 ตระหนักถึง

พฤติกรรมเสี่ยงของตนเอง	มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

บรกิำรถงุยำงอนำมยัและสำรหล่อลืน่ -	มีจุดบริกำรถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่นที่กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึง

-	กลุ่มเป้ำหมำยทรำบวิธีกำรใช้ถุงยำงอนำมัยที่ถูกต้อง

กำรให้กำรปรึกษำ กลุ่มเป้ำหมำยมีสถำนที่ในกำรรับบริกำรที่เป็นมิตร	 อบอุ่น	 รักษำ

ควำมลับ	มีทำงออกของปัญหำที่เหมำะสมกับตนเอง

กำรส่งต่อไปรับบริกำร	VCT	และ

ตรวจรักษำ	STIs

มรีะบบบรกิำรส่งต่อทีก่ลุม่เป้ำหมำยสำมำรถเข้ำถงึ	และได้รบับรกิำร

ที่เป็นมิตร

ที่มา:	 รายงานการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะการพัฒนาแนวทางระดับชาติในการด�าเนินงานป้องกัน

การติดเชื้อเอชไอวีส�าหรับกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง	2555:	6	เอกสารโรเนียว.
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  8. สื่อความรู้ต่างๆ

กำรสื่อสำรเพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รับควำมรู้	ข้อมูล	หรือเพื่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำมำรถ

ท�ำได้หลำยรูปแบบ	เช่น	กำรสื่อสำรโดยตัวบุคคล	แต่ยังมีวิธีกำรสื่อสำรรูปแบบอื่นด้วย	คือ	กำรสื่อสำรโดย

ใช้สื่อควำมรู้ต่ำงๆ	เช่น	แผ่นพับ	โปสเตอร์	กำร์ด	พวงกุญแจ	เสื้อยืด	ถุงยำงอนำมัย	คลิปวิดีโอ	คลิปเสียง

โฆษณำทำงวทิย	ุเป็นต้น		สือ่ควำมรูเ้หล่ำนีเ้ป็นรปูแบบกำรสือ่สำรอกีประเภทหนึง่ทีม่ปีระสทิธภิำพเนือ่งจำก

ไม่จ�ำเป็นต้องอำศัยบุคคลเป็นสื่อกลำงในกำรสื่อสำร	แต่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้ในวงกว้ำง

ลักษณะของสื่อที่ดีและมีประสิทธิภำพจะต้องเป็นสื่อที่โดนใจและตรงกับวิถีชีวิตและค่ำนิยมของ	

MSM/TG	มเีนือ้หำหรอืรปูภำพทีเ่ข้ำใจได้ง่ำย	มเีหตมุผีลทีส่มัพนัธ์กนั	ไม่มข้ีอควำมทีม่ำกเกนิไป	และทนัสมยั	

สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน		ดังนั้นสิ่งส�ำคัญในกำรออกแบบและผลิตสื่อควำมรู้คือกำรมีส่วนร่วมของ	

MSM/TG	 โดยรวมถึงกระบวนกำรวำงกรอบแนวคิดของสื่อและกำรทดสอบสื่อก่อนกำรผลิตจริง	 ส่วน				

ข้อควำมหลักที่ใช้ในสื่ออำจเป็นข้อมูลเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง	 หรือปรับทัศนคติด้ำนกำรป้องกัน						

รวมทัง้ประเดน็ควำมหลำกหลำยทำงเพศ	หรอือำจเป็นข้อมลูเกีย่วกบักำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	เช่น	กำรใช้

ถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่น	หรือกำรไปตรวจหำเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	เป็นต้น	

   วิธีการ 

ส�ำหรับสื่อควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	ทีมเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่ม

เป้ำหมำยอำจใช้ประโยชน์จำกสือ่ควำมรูท้ีม่อียูแ่ล้วทีห่น่วยงำนภำครฐัหรอืองค์กรชมุชนหลำยแห่งจดัท�ำและ

กระจำยในพืน้ที	่น�ำไปแจกจ่ำยให้แก่	MSM/TG	อย่ำงไรกต็ำมก่อนกำรแจกจ่ำย	เจ้ำหน้ำทีเ่ข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำย	

จะต้องพิจำรณำควำมถูกต้องของข้อมูลในสื่อควำมรู้นั้น	เนื่องจำกอำจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้อง

กับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน	สิ่งที่ต้องพิจำรณำเป็นพิเศษคือ	สื่อควำมรู้ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมและสัมพันธ์กับ	

MSM/TG	หรือไม่	ทั้งนี้	สื่อของหน่วยงำนหรือองค์กรอื่นๆ	อำจผลิตขึ้นเพื่อกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นประชำชน

ทั่วไปไม่ใช่	MSM/TG	 หำกน�ำไปแจกจ่ำยโดยไม่พิจำรณำควำมเหมำะสมก่อน	 ผลคือ	MSM/TG	 ที่เป็น					

กลุ่มเป้ำหมำยอำจรู้สึกว่ำสื่อไม่โดนใจและไม่ให้ควำมสนใจ	 หรือแม้แต่สื่อดังกล่ำวจะผลิตขึ้นเพื่อกลุ่ม						

MSM/TG	 แต่วิถีชีวิตและค่ำนิยมสังคมในแต่ละพื้นที่อำจมีควำมแตกต่ำงกัน	 ดังนั้นทีมเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึง				

กลุ่มเป้ำหมำยจะต้องน�ำสื่อต่ำงๆ	ที่มีอยู่ไปทดสอบกับ	MSM/TG	ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่ของตนก่อน

แจกจ่ำย	
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กรณีที่มีทรัพยำกรเพียงพอและต้องกำรผลิตสื่อควำมรู้ขึ้นเอง	 สิ่งแรกที่จ�ำเป็นต้องพิจำรณำคือ	

ข้อควำมหลักที่ต้องกำรจะให้ปรำกฏอยู่ในสื่อควำมรู้	 ซึ่งจะสะท้อนมำจำกประเด็นปัญหำที่พบใน	MSM/TG	

ประเด็นดังกล่ำวจะได้จำกข้อมูลวิเครำะห์ชุมชน	 หำกข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ชุมชนยังขำดรำยละเอียดของ

ประเด็นปัญหำที่ใช้เป็นข้อควำมหลัก	 ทีมเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจำก			

MSM/TG	 ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจมำกที่สุดเกี่ยวกับวิถีชิวิต	 ทัศนคติ	 และค่ำนิยมของ

กลุ่มเป้ำหมำย	

เมื่อได้ข้อมูลเพียงพอแล้ว	 จะต้องวำงกรอบแนวคิดของสื่อเพื่อเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงสรรค์รูป

แบบสื่อให้ตรงกับประเด็นที่ต้องกำรจะสื่อสำรมำกที่สุด	 องค์ประกอบของกรอบแนวคิดในกำรสร้ำงสรรค์สื่อ	

คือ	กลุ่มเป้ำหมำยของสื่อ	วัตถุประสงค์ของสื่อ	ปัญหำและอุปสรรคที่กลุ่มเป้ำหมำยเผชิญอยู่	ข้อควำมหลัก

ที่จะสื่อสำร	ข้อมูลสนับสนุนถึงประโยชน์ของกำรกระท�ำตำมข้อควำมหลัก	ลักษณะอำรมณ์ควำมรู้สึกที่จะใช้

ในสื่อ	ช่องทำงกำรสื่อสำร	วันเวลำในกำรสื่อสำร	และข้อพิจำรณำส�ำคัญอื่นๆ	ในกำรสร้ำงสรรค์สื่อ	

กำรออกแบบสือ่ให้มคีณุภำพและประสทิธภิำพควรจดัท�ำส�ำหรบักลุม่เป้ำหมำยย่อยมำกกว่ำจดัท�ำ

สื่อควำมรู้ส�ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยในภำพรวม	 เช่น	MSM/TG	ที่ก�ำลังศึกษำระดับมัธยมอำจมีประเด็นปัญหำ

และรูปแบบในกำรด�ำเนินชีวิตที่แตกต่ำงจำก	MSM/TG	 ที่อยู่ในวัยท�ำงำน	 กำรผลิตสื่อควำมรู้ที่ใช้กับ									

กลุ่มเป้ำหมำยย่อยทุกกลุ่มเหมือนกันหมดอำจท�ำให้ไม่ประสบควำมส�ำเร็จดังที่ตั้งใจไว้	 กรณีที่มีข้อจ�ำกัด			

ด้ำนทรัพยำกร	อำจไม่สำมำรถผลิตสื่อควำมรู้ส�ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยย่อยได้ทุกกลุ่ม	 จึงจ�ำเป็นต้องจัดล�ำดับ

ควำมส�ำคัญว่ำจะผลิตสื่อควำมรู้ให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยย่อยกลุ่มใดเป็นล�ำดับแรก			

	

ข้อควำมหลกัทีป่รำกฏในสือ่ควำมรูค้วรมเีพยีง	1	-	2	ข้อควำมเท่ำนัน้	หำกมข้ีอควำมหลกัทีต้่องกำร

จะสือ่หลำกหลำยข้อควำม	กลุม่เป้ำหมำยทีต้่องกำรสือ่สำรอำจเกดิควำมสบัสนและไม่เข้ำใจในข้อควำมหลกั

ที่ปรำกฏอยู่ในสื่อควำมรู	้ ส่งผลให้ประสิทธิภำพของสื่อควำมรู้ลดลง	 นอกจำกนี้กำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แล้วยัง

สำมำรถผลิตสื่อในรูปแบบอื่นได้	 เช่น	 รูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้สื่อสำรผ่ำนช่องทำงเครือข่ำยสังคม

ออนไลน์	และเมื่อออกแบบสื่อควำมรู้แล้ว	ควรท�ำกำรทดสอบสื่อกับกลุ่มเป้ำหมำย	และน�ำข้อเสนอแนะมำ

ปรับแก้ไขให้สื่อควำมรู้มีคุณภำพและตรงใจกลุ่มเป้ำหมำยมำกที่สุด	

แม้ว่ำสื่อควำมรู้จะถูกออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ	 กำรแจกจ่ำยสื่อควำมรู้ผ่ำน

ช่องทำงต่ำงๆ	อำจท�ำให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มเป้ำหมำยได้รับสื่อควำมรู้ดังกล่ำวด้วย	ทีมเจ้ำหน้ำที่ออกแบบ

สือ่จะต้องพจิำรณำแผนกำรแจกจ่ำยสือ่ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	อย่ำงรอบคอบ	และเตรยีมกำรรบัมอืกบัผลกระทบ

แง่ลบจำกคนอื่นๆ	ในชุมชนอันเนื่องมำจำกอคติหรือทัศนคติแง่ลบที่มีต่อ	MSM/TG
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ตัวอย่างการสื่อสารออนไลน์

Adam’s Love (www.adamslove.org) โดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

www.adamslove.org	คอื	เวบ็ไซต์เพือ่ชำยรกัชำยไทยอย่ำงเป็นทำงกำรครัง้แรกในประเทศไทย

และเป็นต้นแบบของภมูภิำคอำเซยีน	ในแบบฉบบัเอด็ดเูทนเม้นต์ทีร่วบรวมสำระด้ำนเอชไอว/ีเอดส์	แฟชัน่

และควำมบันเทิงเอำไว้อย่ำงลงตัว

เพื่อน�ำเสนอข้อมูลเรื่องกำรมีรักที่ปลอดภัยและเอชไอวี/เอดส์	ในทุกแง่มุม	ตลอดจน	รณรงค์

ให้ชำยรักชำยไทยหันมำใส่ใจสุขภำพรู้จักกำรป้องกันอย่ำงถูกวิธีและหมั่นตรวจสุขภำพทำงเพศทุกๆ	3	

เดือน	 เว็บไซต์นี้เป็นกำรผสมผสำนเนื้อหำระหว่ำงสำระควำมรู้	(60%)	 และควำมบันเทิง	(40%)	 อย่ำง

ลงตัว	

มีอะไรบ้างใน www.adamslove.org ด้านความรู้เอชไอวี/เอดส์	ได้แก่	วิดีโอทุกแง่มุมกว่ำ	120	

เรื่องกับควำมรู้เรื่องเอชไอวีและเอดส์โดยคุณหมอจำกศูนย์วิจัยฯ	ข้อมูลน่ำรู้ส�ำหรับผู้มีเชื้อเอชไอวี	กำร

อยู่และกำรจัดกำรกับเอชไอวีตลอดจนทัศนคติเชิงบวกเพื่อลดกำรตีตรำทำงสังคมต่อผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ

เอชไอวี	 และอดัมส์เลิฟเว็บบอร์ด	 ตอบทุกค�ำถำมเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์โดย						

ผู้เชี่ยวชำญ	ด้านความช่วยเหลือออนไลน์ส�าหรับชายรักชายและบุคคลทั่วไป:	เว็บบอร์ด	อีเมล์	โซเชียล

เน็ตเวิร์ค	และส่งต่อไปยังสำยด่วนของศูนย์ฯ	และ	1663	สำยด่วนเอดส์แห่งชำติ

ที่มา:	ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	สภากาชาดไทย.	เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติ

การอบรมส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง

เพื่อสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์	2556
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บทที่ 5

กำรพัฒนำศักยภำพ

ทรัพยำกรบุคคล
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บทที่ 5 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล

ความเป็นมา
กำรท�ำงำนที่มุ่งไปสู่เป้ำหมำย	”อัตรำกำรติดเชื้อเอชไอวีลดลง”	หรือ	“กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้และ

มีทักษะในกำรลดควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อเอชไอวีได้จำกวิธีกำรต่ำงๆ”	นั้น	ปัจจัยส�ำคัญประกำรหนึ่งที่มีผล

ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว	 คือ	 เจ้ำหน้ำที่/ผู้ท�ำงำนในทุกระดับสำมำรถท�ำงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

และเต็มควำมสำมำรถ	 กำรท�ำงำนที่มีประสิทธิภำพจะเกิดขี้นได้	 ต่อเมื่อเจ้ำหน้ำที่หรือผู้ท�ำงำนได้รับกำร

พฒันำและหนนุเสรมิทีม่คีณุภำพและอย่ำงเพยีงพอทัง้ด้ำนควำมรู	้ทกัษะกำรปฏบิตัทิีจ่�ำเป็น	และประสบกำรณ์

กำรท�ำงำน	 จนสำมำรถตอบสนองกำรด�ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิผล	 กำรหนุนเสริมศักยภำพดังกล่ำวแก่				

ผู้ท�ำงำนในปัจจุบันยังมีควำมเชื่อบำงอย่ำงที่เป็นปัจจัยขัดขวำงกำรพัฒนำศักยภำพของผู้ท�ำงำน	 เช่น						

ควำมคิดที่ว่ำกำรอบรมหรือกำรเรียนรู้เพียงครั้งเดียวสำมำรถท�ำให้ผู้รับกำรอบรมเข้ำใจ	และสำมำรถน�ำทุก

ประเด็นควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรท�ำงำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ	 ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นควำมเชื่อที่				

ไม่ช่วยให้ผูท้�ำงำนมศีกัยภำพเพยีงพอ	ดงันัน้กำรขำดโอกำสเข้ำรบักำรอบรมเพือ่พฒันำศกัยภำพอย่ำงต่อเนือ่ง	

รวมทัง้กำรขำดกำรตดิตำมเพือ่ประกนัคณุภำพควำมรู	้ทศันคต	ิทกัษะและกำรปฏบิตัิให้อยู่ในระดบัทีม่คีณุภำพ

เพียงพอต่อกำรท�ำงำน	จึงมีผลให้ผู้ท�ำงำนมีศักยภำพไม่เพียงพอที่จะด�ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิผล		

	

ทั้งนี้	 กำรพัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่หรือผู้ท�ำงำนจะเกิดประสิทธิผลสูงสุดได้	 เมื่อหน่วยงำน	

องค์กรได้จดัท�ำแผนพฒันำบคุลำกรทีต่อบสนองต่อแนวนโยบำยและกรอบยทุธศำสตร์	และมแีผนเสรมิสร้ำง

ศักยภำพอย่ำงเป็นระบบ	รวมถึงกำรหมั่นติดตำมคุณภำพกำรน�ำควำมรู้และทักษะไปใช้ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ		

กระบวนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล 
แผนภูมิต่อไปนี้	 แสดงกระบวนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในระดับต่ำงๆ	 ซึ่งสำมำรถประยุกต์

ใช้ได้กับกำรท�ำงำนเรื่องกำรหนุนเสริมขององค์กรในทุกระดับ	 อย่ำงไรก็ตำม	 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

อำจไม่ได้เรียงล�ำดับหรือต้องเริ่มต้นที่ขั้นตอนที่	1	เสมอไป	อำจเริ่มต้นที่ขั้นใดก็ได้ขึ้นกับบริบทควำมพร้อม

ขององค์กร
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แผนภูมิที่ 5

กระบวนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล

กระบวนกำรพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรบุคคลประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักๆ	4	ขั้นตอน	ได้แก่	

1.	กำรประเมนิควำมต้องกำรในกำรพฒันำศกัยภำพของเจ้ำหน้ำทีร่ะดบัต่ำงๆ	ท�ำได้โดยใช้แบบประเมนิ	

ควำมต้องกำร	กำรสนทนำเดี่ยวหรือกลุ่ม

2.	กำรให้ควำมรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพตำมวิธีกำรที่เหมำะสมกับตัวเจ้ำหน้ำที่และเนื้อหำ	 ศึกษา

ตัวอย่างวิธีการต่างๆ	ในภาคผนวกบทที่	5	

3.	กำรติดตำมคุณภำพควำมรู้	ทัศนคติ	ทักษะและกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่	

4.	กระบวนกำรฟ้ืนฟคูวำมรู	้ทศันคต	ิทกัษะและกำรปฏบิตัขิองเจ้ำหน้ำที	่ท�ำได้โดยกำรจดักำรอบรม

หรือใช้กระบวนกำรอื่นๆ	 โดยมุ่งหวังเพื่อฟื้นฟู	 เพิ่มและเติมเต็ม	ควำมรู้	ทัศนคติ	ทักษะและ

กำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ในระดับต่ำงๆ		



แนวทางการด�าเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองระดับชาติ

ส�านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
91

กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรยังเกี่ยวข้องกับควำมรู้และทักษะต่ำงๆ	 ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพชำย

มีเพศสัมพันธ์กับชำยและสำวประเภทสอง	(MSM/TG)	ซึ่งมีควำมเป็นพลวัตร	กล่ำวคือควำมรู้หลำยด้ำนมี

ควำมเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ	ดงันัน้กำรจดัให้มกีำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกรอย่ำงต่อเนือ่งจงึเป็นควำมจ�ำเป็น

โดยเฉพำะวิธีกำรท�ำงำนภำคสนำม	 กำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย	 เทคโนโลยีในกำรท�ำงำนเชิงป้องกัน	 รวมทั้ง

เทคนิคต่ำงๆ	ด้ำนสำธำรณสุข	

ความท้าทายการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในพื้นที่

กำรสลับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ	 กำรเปลี่ยนงำน	 และกำรย้ำยถิ่นของเจ้ำหน้ำที่ที่เกิดขึ้นอย่ำง						

ต่อเนื่อง	 ส่งผลต่อควำมต่อเนื่องและประสิทธิภำพกำรด�ำเนินโครงกำร	 ท้ำยที่สุดอำจท�ำให้กำรพัฒนำ

ศกัยภำพบคุลำกรไม่สมัฤทธิผ์ลและน�ำไปสูก่ำรท�ำงำนทีข่ำดประสทิธภิำพในทกุภำคส่วน	ผลลพัท์ด้ำนลบ

ที่จะเกิดขึ้นอย่ำงชัดเจนคือกลุ่มเป้ำหมำยไม่มีควำมรู้	ทัศนคติ	ทักษะและกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันจำกกำร

ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

วัตถุประสงค์	 เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ในระดับต่ำงๆ	มีควำมรู้	 ทัศนคติ	 ทักษะในกำรด�ำเนินงำนป้องกัน

กำรติดเชื้อเอชไอวีอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 และสำมำรถน�ำควำมรู้	 ทัศนคติ	 ทักษะและกำรปฏิบัติที่ได้รับกำร

พัฒนำไปใช้เต็มตำมศักยภำพที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง		

หลักการและวิธีคิด
แนวทำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันฯ	เล่มนี้พัฒนำขึ้นโดยมุ่งหวังให้คนท�ำงำน	องค์กร	ชุมชน

และสังคมมีควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรบุคคลทั้งในด้ำน				

ควำมรู้	ทัศนคติ	ทักษะที่จ�ำเป็นต่อกำรท�ำงำน	เพื่อลดกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม	MSM/TG	และสำมำรถน�ำ

ควำมรู้และทักษะไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม	

	

เนื้อหำกำรพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรบุคลำกรในบทนี้	 มีควำมเกี่ยวเนื่องกับชุดบริกำรที่จ�ำเป็น

ส�ำหรบักำรป้องกนัเอชไอวแีละรปูแบบบรกิำรเข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำยที่ได้กล่ำวไว้ในบทที	่4	เมือ่มกีำรออกแบบ

แผนกิจกรรมที่จะด�ำเนินกำรแล้ว	หัวหน้ำโครงกำรสำมำรถพัฒนำควำมรู้	ทัศนคติ	ทักษะกำรปฏิบัติที่จ�ำเป็น

ในกำรท�ำกิจกรรมแก่ผู้ท�ำงำนที่รับผิดชอบได้	 โดยเลือกวิธีกำรให้ควำมรู้และเนื้อหำที่จ�ำเป็นตำมควำม					

เหมำะสม	 ทั้งนี้	 ผู้ท�ำหน้ำที่วำงแผนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำมำรถใช้แนวทำงอื่นๆ	 ประกอบเพื่อให้

กระบวนกำรเรียนรู้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นก็ได้
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กรอบเนื้อหา
เนื้อหำของบทนี้จะน�ำเสนอประเด็นพื้นฐำนกำรพัฒนำศักยภำพส�ำหรับบุคลำกรในแต่ละระดับ				

โดยแบ่งกลุ่มคนท�ำงำนออกเป็น	2	ระดับ	5	กลุ่มย่อย	ได้แก่

•	 ระดับปฏิบัติการ

	 กลุ่มที่	1	คนท�ำงำนในพื้นที่	(Peer)	เช่น	ผู้ให้บริกำรเชิงรุก	(แกนน�ำ)	เจ้ำหน้ำที่ภำคสนำม	

	 กลุ่มที่	2	เจ้ำหน้ำที่โครงกำร	(Outreach/supervisor)	เช่น	หวัหน้ำทมีผูใ้ห้บรกิำรเชงิรกุ	หวัหน้ำ	

	 	 	 	 เจ้ำหน้ำที่ภำคสนำม	

	 กลุ่มที่	3	ผู้ให้บริกำรด้ำนสุขภำพ	(Service	provider)	เช่น	พยำบำล	แพทย์	ผู้ให้กำรปรึกษำ	

	

•	 ระดับผู้ดูแลนโยบายและบริหาร

	 กลุ่มที่	4	ผู้จัดกำรโครงกำร	(Program	manager)	เช่น	หัวหน้ำงำนควบคุมโรคหรือหัวหน้ำ	

	 	 	 	 งำนเอดส์ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด	

	 กลุ่มที่	5	ผู้ดูแลระดับนโยบำย	(Policy	maker)	เช่น	คณะอนุกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

	 	 	 	 เอดส์จังหวัด	

ชุดกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรขั้นพื้นฐำน	(Minimum	package)	ในบทนี้มีเนื้อหำเพื่อให้ผู้ศึกษำ

น�ำประเดน็ส�ำคญัๆ	ด้ำนควำมรู	้ทศันคต	ิทกัษะและกำรปฏบิตัพิืน้ฐำน	ไปเสรมิสร้ำงอย่ำงต่อเนือ่งแก่ผูท้�ำงำน

ดงักล่ำวข้ำงต้น		บำงประเดน็อำจน�ำมำท�ำกระบวนกำรรวมกนัได้ตำมเวลำขัน้ต�ำ่ที่ได้ก�ำหนดไว้	ศกึษาแหล่ง

ข้อมลูหรอืเอกสารทีเ่กีย่วข้องในแต่ละประเดน็การพฒันาศกัยภาพทรพัยากรบคุคลได้จากตารางแหล่งข้อมลู

ในภาคผนวกบทที่	5		

การเลือกใช้คู่มือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเหมาะสมนั้น คณะท�างานโครงการ

ควรทบทวนวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเหมาะสมของเนื้อหากับบริบทของโครงการ

และควรคัดเลือกผู้น�ากระบวนการที่สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะได้อย่างชัดเจน

ถูกต้อง และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย

กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรพื้นฐำนประกอบด้วยเนื้อหำส�ำคัญ	2	ส่วน	ได้แก่	

ส่วนที่		1		วิธีกำรให้ควำมรู้			

ส่วนที่		2		ควำมรู้	ทัศนคติ	ทักษะ	และกำรปฏิบัติพื้นฐำน
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ส่วนที่ 1 วิธีการให้ความรู้

วิธีกำรให้ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรมีอยู่หลำยวิธีด้วยกัน	 ซึ่งควรจะเลือกใช้วิธีที่			

เหมำะสมของเนื้อหำและวิธีกำรที่จะต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน	นอกจำกนี้	กำรให้ควำมรู้ยังสำมำรถใช้เป็น

วธิีในกำรตดิตำมคณุภำพของบคุลำกรในระดบัต่ำงๆ	ได้อกีด้วย	กำรเลอืกวธิกีำรให้ควำมรูน้ัน้ไม่มหีลกัตำยตวั

ขึ้นอยู่กับประเด็นควำมรู้	 เนื้อหำ	 ควำมถนัดของผู้น�ำกระบวนกำร	 งบประมำณและทรัพยำกรที่มี	 รวมทั้ง

ระดับของกำรติดตำมคุณภำพที่ต้องกำร	ศึกษาวีธีการให้ความรู้ได้ในภาคผนวกบทที่	5

ส่วนที่ 2 ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และการปฏิบัติพื้นฐาน

ชุดกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนควำมรู้	 ทัศนคติ	 ทักษะ	 และกำรปฏิบัติพื้นฐำนส�ำหรับคนท�ำงำน							

ทัง้ระดบัปฏบิตักิำรและระดบัผูด้แูลนโยบำยและบรหิำร	(5	กลุม่ย่อย)	ประกอบด้วยเนือ้หำ	5	ด้ำน	โดยสรปุดงันี้

 ด้านที่ 1 ความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เป็นข้อมูลควำมรู้หรือข้อเท็จจริงพื้นฐำนเรื่อง	HIV/STIs	 กำรประเมินและวิธีกำรลดควำมเสี่ยงที่		

ผู้ท�ำงำนระดับปฏิบัติต้องทรำบและถ่ำยทอดไปสู่กลุ่มเป้ำหมำย	ทั้งนี้ผู้ท�ำงำนระดับปฏิบัติที่ท�ำงำนในบริบท

เฉพำะ	 เช่น	 ผู้มีหน้ำที่ให้บริกำรสุขภำพต้องมีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรจัดกำรและส่งเสริมสุขภำพที่เป็น

ประเด็นเฉพำะส�ำหรับ	MSM/TG	ด้วย

 ด้านที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ผู้ท�ำงำนระดับปฏิบัติต้องมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเรื่องกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ											

ถุงยำงอนำมัย	 เพื่อน�ำไปสู่กำรมีทักษะและพฤติกรรมเพศสัมพันธ์ปลอดภัยของ	MSM/TG	 เช่น	 กำรใช้							

ถุงยำงอนำมัย	ศึกษาเรื่องถุงยางอนามัยเพิ่มเติมในบทที่	4

 ด้านที่ 3 การส่งเสริมการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ผู้ท�ำงำนระดับปฏิบัติจ�ำเป็นต้องมีควำมรู้และทักษะในกำรให้ข้อมูลและบริกำรแก่กลุ่มเป้ำหมำย	

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กลุม่เป้ำหมำยทีเ่ข้ำถงึยำก	รวมถงึกำรส่งต่อเพือ่ให้กลุม่เป้ำหมำยได้รบับรกิำรทีเ่หมำะสม

ต่อไป	 ศึกษาร่วมกับการให้บริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในบทที่	 4	 นอกจำกนี้ประเด็นกำรตีตรำและ													

กำรเลือกปฏิบัติ	 ประเด็นสิทธิยังเป็นประเด็นส�ำคัญที่ทั้งผู้ท�ำงำนระดับปฏิบัติและผู้ท�ำงำนระดับบริหำรต้อง

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจร่วมด้วย	
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 ด้านที่ 4 การพัฒนาทัศนคติพื้นฐานในการท�างานกับบุคคลที่มีความ
      หลากหลายทางเพศและจรรยาบรรณ

กำรปรับทัศนคติในกำรท�ำงำนและจรรยำบรรณเป็นประเด็นส�ำคัญอย่ำงยิ่งที่ผู้ท�ำงำนทั้งระดับ	

ปฏบิตักิำรและระดบัผูด้แูลนโยบำยและบรหิำรต้องได้รับกำรพัฒนำเมื่อต้องให้บริกำรหรือบริหำรโครงกำรที่

เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ

 ด้านที่ 5 การบริหารโครงการ

ผู้ท�ำงำนระดับนโยบำย/บริหำรจ�ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำศักยภำพทั้งเชิงควำมรู้และทักษะกำร

บริหำรจัดกำรโครงกำรและบริหำรงำนบุคคล	รวมถึงกำรวำงแผนงำน	กำรติดตำมกำรด�ำเนินโครงกำร	กำร

พฒันำเครอืข่ำย	และกำรระดมทนุ	เพือ่ให้องค์กรหรอืโครงกำรบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ได้ก�ำหนดไว้	ส่วนผูท้�ำงำน

ระดับปฏิบัตินั้นกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรบริหำรโครงกำรจะมุ่งเน้นไปที่กำรติดตำมและประเมินผลกำร

ด�ำเนินกิจกรรมเป็นหลัก

ผูศ้กึษาสามารถศกึษารายละเอยีดของเนือ้หาด้านต่างๆ	ข้างต้นจากตารางชดุการพฒันาศกัยภาพ

ด้านความรู้	ทัศนคติ	ทักษะ	และการปฏิบัติพื้นฐานในภาคผนวกบทที่	5

กำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกรในองค์กร/หน่วยงำนต้องด�ำเนนิกำรอย่ำงมจีดุมุง่หมำยและตอบสนอง

ต่อกรอบกลยุทธ์ขององค์กร	โดยสอดคล้องกับบทบำทและหน้ำที่ตำมต�ำแหน่ง	ดังนั้น	องค์กร/หน่วยงำน	จึง

ต้องมกีำรวำงแผนพฒันำบคุลำกรเพือ่ให้บคุลำกรมศีกัยภำพทัง้ด้ำนควำมรูแ้ละทกัษะทีเ่พยีงพอต่อกำรปฏบิตัิ

งำนตำมหน้ำที่และบทบำทนั้นๆ	สิ่งส�ำคัญประกำรหนึ่งของกำรพัฒนำศักยภำพ	คือ	พัฒนาตามล�าดับความ

ส�าคัญ และด�าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนือ่ง	ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

1.	ตรวจสอบควำมรู้	ทัศนคติ	และทักษะของสมำชิกในองค์กร/หน่วยงำนมีเรื่องใดบ้ำง	พิจำรณำ

ถึงควำมถูกต้องของควำมรู้	ทัศนคติ	และทักษะที่มี	

2.	จัดล�ำดับควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำศักยภำพ	 ในงบประมำณ	 ช่วงเวลำ	 ทรัพยำกรอื่นๆ	 ที่มี	

ควรหนุนเสริมในเรื่องใด

3.	จัดหำกระบวนกำรกำรพัฒนำศักยภำพที่เหมำะสมกับบุคลำกรในระดับต่ำงๆ	

กำรติดตำมเพื่อประเมินคุณภำพของควำมรู้	ทัศนคติ	ทักษะและกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ในระดับ

ต่ำงๆ	เป็นสิ่งที่มีควำมส�ำคัญมำกเพรำะเป็นกระบวนกำรตรวจสอบศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่	ในกำรให้บริกำร

กับกลุ่มเป้ำหมำย	 กำรติดตำมในแต่ละครั้งอำจท�ำได้โดยผู้ควบคุมโครงกำร	 หัวหน้ำทีม	 หรือเจ้ำหน้ำที่ใน

ระดับที่สูงกว่ำ	 และจะต้องมีกำรบันทึกผลกำรติดตำมด้วย	 นอกจำกนั้นต้องมีกำรแจ้งผลกำรติดตำมเพื่อให้

ผู้รับกำรติดตำมทรำบถึงจุดแข็ง	-	 จุดอ่อนที่ต้องพัฒนำ	 และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำน	 ซึ่ง

รำยงำนกำรตดิตำมนีจ้ะเป็นประโยชน์ในกำรวำงแผนพฒันำศกัยภำพของผูไ้ด้รบักำรตดิตำมต่อไปในอนำคต	

เช่น	กำรจัดอบรมฟื้นฟูในเรื่องต่ำงๆ	
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ข้อส�าคัญที่ควรพิจารณาเมื่อด�าเนินการติดตามคุณภาพ คือ ควรสร้างความเข้าใจกับ

ผู้รับการติดตามว่าการติดตามคุณภาพไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อต�าหนิหรือท�าให้            

ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน แต่มุ่งหวังที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น

สรุป
หัวใจส�ำคัญลดกำรติดเชื้อเอชไอวีใน	MSM/TG	 คืองำนพัฒนำศักยภำพบุคลำกร	 เปรียบได้กับ			

กำรตดิอำวธุในกำรท�ำงำนเชงิรกุ	เสรมิสร้ำงควำมรู้	ทศันคตแิละทกัษะในกำรท�ำหน้ำที่ในชมุชนโดยผูท้�ำงำน

ในพื้นที่ให้เต็มควำมสำมำรถที่สุด	 และผ่ำนกำรพัฒนำควำมรู้	 ทัศนคติและทักษะขั้นพื้นฐำนที่จ�ำเป็น	 เมื่อ				

ผู้ท�ำงำนสำมำรถน�ำอำวุธที่ตนเองมีไปต่อสู้กับอุปสรรคในพื้นที	่ รวมทั้งควำมเข้ำใจที่ผิดที่เป็นสำเหตุของ

พฤติกรรมที่ส่งเสริมให้กลุ่มเป้ำหมำยมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	ด้วยกำร

ประยุกต์กำรสื่อสำรให้กลุ่มเป้ำหมำยสนใจ	 เข้ำใจ	 และเรียนรู้อย่ำงเชื่อใจได้	 ก็จะน�ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมเสี่ยงต่ำงๆ	ให้ลดลงได้	ซึ่งองค์ประกอบพื้นฐำนเหล่ำนี้จะช่วยให้กำรติดเชื้อเอชไอวีใน	MSM/TG	

ลดลงหรือไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป
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บทที่ 6

กำรติดตำมงำนและ

กำรประเมินผล
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บทที่ 6 การติดตามงานและการประเมินผล

เรำมักจะพูดต่อกันว่ำ	“กำรติดตำมประเมินผล”	แต่ด้วยหลักกำร	กำรติดตำมงำนและกำรประเมิน

ผลมีวัตถุประสงค์ต่ำงกัน

การติดตามงาน	 เป็นกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด�ำเนินงำนในระหว่ำงกำรด�ำเนินงำน	 ว่ำ

ลลุ่วงไปแล้วเพยีงใด	สำมำรถด�ำเนนิกำรได้ตำมแผนหรอืไม่	ทัง้ในเชงิปรมิำณและคณุภำพ	มปัีญหำอปุสรรค

หรือข้อขัดข้องอย่ำงไร	และต้องแก้ไขปรับปรุงให้ทันท่วงที

การประเมินผล	 หมำยถึง	 กำรรวบรวม	 วิเครำะห์	 สังเครำะห์ข้อมูลเพื่อตอบค�ำถำมกำรบรรลุ

วัตถุประสงค์ว่ำมีประเด็นเงื่อนไข	ปัจจัยอะไรบ้ำงที่เกี่ยวข้องน�ำไปสู่ผลที่เกิดขึ้นอย่ำงไร	ด้วยเงื่อนไขอะไร	มี

อะไรทีท่�ำให้เกดิควำมแตกต่ำง	เพือ่น�ำข้อค้นพบไปใช้ในกำรปรบัปรงุนโยบำยเดมิ	พฒันำนโยบำยใหม่	ก�ำหนด

มำตรกำรใหม่	วำงแผนงำนโครงกำร	และจัดสรรทรัพยำกรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น

ในแนวทำงกำรด�ำเนินงำนป้องกันฯ	 เล่มนี้จะมุ่งเน้นกำรติดตำมงำนซึ่งเป็นเรื่องของคนท�ำงำนใน

ทกุระดบั	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ทนัเวลำ	จงึมคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ทีผู่ป้ฏบิตังิำนหรอื

ให้บรกิำรจะต้องเข้ำใจกระบวนกำรตดิตำมงำน	มิใช่เป็นบทบำทของผูด้แูลแผนงำนหรอืโครงกำรในภำพรวม

เท่ำนั้น

กรอบแนวคิดในการติดตามงาน
1.	ใช้กรอบโครงร่ำงของผลลัพธ์ที่ต้องกำร	(Results	 framework)	 ในกำรก�ำหนดตัวชี้วัดและ						

เป้ำหมำยเป็นกรอบในกำรติดตำมงำน	โดยอิงตำมแผนพัฒนำระบบข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์และ

กำรติดตำมประเมินผลกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์	พ.ศ.	2555	-	2559

2.	ในกำรตดิตำมงำน	จ�ำเป็นต้องมรีะบบกำรบนัทกึกำรให้บรกิำรทีส่ำมำรถน�ำมำใช้ในกำรตดิตำม

งำนได้ถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลำ	และเพื่อให้สำมำรถติดตำมงำนได้ตรงกับสถำนกำรณ์จริง	จึง

ต้องมีระบบกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลด้วย

3.	กำรติดตำมงำน	เป็นกระบวนกำรที่ต้องด�ำเนินกำรในทุกระดับ	ผู้ท�ำหน้ำที่ติดตำมงำนจะต้องมี

ทกัษะในกำรประมวล	วเิครำะห์	และแปลควำมข้อมลูเพือ่น�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปรบัปรงุกำร

ด�ำเนินงำน	 หน่วยรับรำยงำนต้องสื่อสำรผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลพร้อมแผนกำรแก้ไขให้กับ		

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยสม�่ำเสมอ



100
แนวทางการด�าเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองระดับชาติ

ส�านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข

 1.  กรอบการติดตามงานการป้องกันและดูแลการติดเชื้อเอชไอวีใน  

   กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง

กรอบกำรติดตำมงำน	 มี	3	 ระดับ	 ได้แก่	 กำรติดตำมงำนระดับ	 ผลผลิต	(Output)	 ผลลัพธ์								

(Outcome)	และ	ผลกระทบ	(Impact)	โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับพร้อมตัวชี้วัด	วิธี	และควำมถี่

ของกำรรวบรวมข้อมูล	ตำมรำยละเอียดในตำรำง	ดังนี้	

วัตถุประสงค์ ในแต่ละระดับ ตัวชี้วัด
วิธีและควำมถี่ของ

กำรรวบรวมข้อมูล

ผลกระทบ	

เพื่อลดกำรติดเชื้อเอชไอวีรำย

ใหม่ในกลุ่มชำยมีเพศสัมพันธ์

กับชำยและสำวประเภทสอง

1.	ร้อยละของ	MSM/MSW/TG	ที่ติดเชื้อเอชไอวี

2.	ร้อยละของกำรติดเชื้อเอชไอวีใน	MSM	ที่อำยุ

น้อยกว่ำ	24	ปี

IBBS	ทุก	2	ปี

IBBS	ทุก	2	ปี

ผลลัพธ์

1.	ชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำย

และสำวประเภทสองมี

พฤติกรรมเพศสัมพันธ์ที่

ปลอดภัย

2.	ชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำย

และสำวประเภทสองรู ้

สถำนะกำรติดเชื้อเอชไอวี

ของตนเองและได้รับกำร

รกัษำแต่เนิน่ๆ	อย่ำงต่อเนือ่ง

1.1	 ร้อยละของ	MSM/MSW/TG	 ใช้ถุงยำง

อนำมยัเมือ่มเีพศสมัพนัธ์ทำงทวำรหนกัครัง้

ล่ำสุดใน	12	เดือนที่ผ่ำนมำ

2.1	 ร้อยละของ	MSM/MSW/TG	 ได้ตรวจและรู้

ผลกำรตดิเชือ้เอชไอวขีองตนเองใน	12	เดอืน

ที่ผ่ำนมำ

2.2	 ร้อยละของ	MSM/MSW/TG	ติดเชื้อเอชไอวี

ที่ตรวจพบใหม่มีระดับ	CD4>350	 เซลล์/

ลบ.มม.	

2.3	 ร้อยละ	MSM/MSW/TG	 ที่ผลตรวจกำรติด

เชื้อเอชไอวีเป็นลบ	 ที่ได้ตรวจกำรติดเชื้อ			

เอชไอวี	อย่ำงน้อย	2	ครั้งใน	12	เดือน	

2.4	 ร้อยละของ	MSM/MSW/TG	ติดเชื้อเอชไอวี

ทีเ่ริม่ต้นรกัษำด้วยยำต้ำนไวรสั	ม	ีCD4	>350	

เซลล์/ลบ.มม.

IBBS	ทุก	2	ปี

IBBS	ทุก	2	ปี

บันทึกบริกำรทุก

ไตรมำส

บันทึกบริกำรทุกปี

บันทึกบริกำรทุก

ไตรมำส
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วัตถุประสงค์ ในแต่ละระดับ ตัวชี้วัด
วิธีและควำมถี่ของ

กำรรวบรวมข้อมูล

ผลผลิต

1.	ควำมต้องกำรบริกำรตรวจ	

กำรติดเชื้อเอชไอวี	 และ

กำรตรวจรักษำโรคติดต่อ

ทำงเพศสัมพันธ์	เพิ่มขึ้น

2.	บริกำรตรวจกำรติดเชื้อ	

					เอชไอว	ีและกำรตรวจรกัษำ

โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

มีควำมเป็นมิตรและได้

			มำตรฐำน

3.	สภำวะแวดล้อมเอือ้อ�ำนวย

ต่อกำรท�ำงำน

1.1	 จ�ำนวน	MSM/MSW/TG	ทีเ่ข้ำสูร่ะบบบรกิำร

ป้องกัน

1.2	 จ�ำนวน	MSM/MSW/TG	 ติดเชื้อเอชไอวีที่

ตรวจพบใหม่

1.3	 จ�ำนวน	MSM/MSW/TG	 ที่ตรวจโรคติดต่อ

ทำงเพศสัมพันธ์

1.4	 ร้อยละของ	MSM/MSW/TG	ที่เข้ำถึงบริกำร

ป้องกัน	(รู้ว่ำตรวจกำรติดเชื้อเอชไอวีที่ไหน	

และได้รับแจกถุงยำงอนำมัยใน	12	 เดือนที่

ผ่ำนมำ)

2.1	 จ�ำนวนหน่วยบริกำร	 ที่ผ่ำนกำรประเมิน

มำตรฐำน	 บริกำรตรวจกำรติดเชื้อเอชไอวี

และกำรตรวจรักษำโรคติดต ่อทำงเพศ

สัมพันธ์	ส�ำหรับกลุ่ม	MSM/MSW/	TG

2.2	 ร้อยละของ	MSM/MSW/TG	ที่ตรวจกำรติด

เชื้อเอชไอวีแล้วมำฟังผลกำรตรวจ

	

3.1	 จ�ำนวนผู้ได้รับกำรอบรมและปรับทัศนคติ

เรือ่งเพศภำวะและควำมรนุแรงทำงเพศภำวะ

บันทึกบริกำรทุก

ไตรมำส

IBBS	ทุก	2	ปี

บันทึกบริกำรทุก

ไตรมำส

บันทึกบริกำรทุก

ไตรมำส

บันทึกกำรด�ำเนินงำน

ทุกไตรมำส

4.	กำรบริหำรจัดกำรมี

			ประสิทธิภำพ

3.2	 จ�ำนวนพื้นที่ที่มีกำรรณรงค์เรื่องควำมเข้ำใจ

เรื่องเพศภำวะ

4.1	 จ�ำนวนพื้นที่ที่มีระบบข้อมูลบันทึกบริกำรที่

บูรณำกำร	 (Routine	 Integrated	HIV										

Information	System:	RIHIS)	ทีน่�ำข้อมลูมำ

ใช้ปรับปรุงกำรด�ำเนินงำน

กำรประเมินทุกปี
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 2. ระบบข้อมูลข่าวสารการให้บริการเอชไอวีที่บูรณาการ 

ระบบข้อมูลข่ำวสำรกำรให้บริกำรเอชไอวีที่บูรณำกำร	(Routine	Integrated	HIV	Information	

System:	RIHIS)	ประกอบด้วยระบบบนัทกึกำรให้บรกิำรและรำยงำนกำรให้บรกิำร	ทัง้นีเ้นือ่งจำกกำรป้องกนั

และดแูลกำรตดิเชือ้เอชไอวีในกลุม่ชำยมเีพศสมัพนัธ์กบัชำยและสำวประเภทสอง	(MSM/TG)	เป็นกำรด�ำเนนิ

งำนทั้งโดยหน่วยภำครัฐและภำคประชำสังคม	 หน่วยงำนให้บริกำรดังกล่ำวจึงต้องจัดระบบบันทึกกำรให้

บริกำรที่ครอบคลุมข้อมูลที่ใช้ในกำรติดตำมงำน	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระดับผลผลิต

องค์ประกอบส�ำคญัในกำรให้บรกิำรป้องกนัและดแูลกำรตดิเชือ้เอชไอวีในกลุม่	MSM/TG	ประกอบ

ด้วย	บริกำรในชุมชน	บริกำรในสถำนพยำบำล	กำรเชื่อมต่อระหว่ำงบริกำรเชิงรุกและบริกำรสถำนพยำบำล	

และเชื่อมต่อกับกำรดูแลรักษำ	โดยจ�ำเป็นต้องมีระบบบันทึกบริกำรที่สำมำรถเชื่อมต่อเป็นรำยบุคคล

 3. การวิเคราะห์และแปลความข้อมูล

หลักกำรของกำรวิเครำะห์ข้อมูล	 มำจำกแนวคิดของกำรด�ำเนินงำนป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีที่

ต้องกำรด�ำเนนิงำนทีค่รอบคลมุจ�ำนวนประชำกรกลุม่เป้ำหมำยให้มำกเพยีงพอทีจ่ะเกดิผลกระทบต่อกำรลด			

กำรตดิเชือ้เอชไอวรีำยใหม่	และแนวคดิทีต้่องกำรให้กลุม่ประชำกรเป้ำหมำยอยู่ในระบบบรกิำรอย่ำงต่อเนือ่ง	

ทั้งกำรตรวจกำรติดเชื้อเอชไอวี	 กำรคัดกรอง	 ตรวจรักษำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	 และกำรรักษำด้วย						

ยำต้ำนไวรัส	
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กรอบกำรวเิครำะห์ข้อมลูกำรด�ำเนนิงำน	จงึเป็นกำรวเิครำะห์ว่ำระบบกำรให้บรกิำรมรีอยรัว่ตรงจดุ

ใด	และศึกษำสำเหตุของรอยรั่ว	เพื่อหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำที่ท�ำให้เกิดรอยรั่วนั้นได้	

แนวทำงกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อท�ำให้รอยรั่วลดลง

หลักกำรส�ำคัญของกำรวิเครำะห์	

•	 วิเครำะห์เพื่อท�ำให้รู้ว่ำต้องปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนในประชำกรกลุ่มใด	 กำรวิเครำะห์รอยรั่ว
แต่ละช่วง	จึงต้องจ�ำแนกตำมกลุ่มประชำกร	กล่ำวคือ	MSM,	MSW	และ	TG	และในแต่ละกลุ่ม

ประชำกร	จ�ำแนกตำมอำยุ	<25	ปี	และ	25	ปีขึ้นไป

•	 วเิครำะห์เพือ่ท�ำให้รูว่้ำต้องปรบัปรงุกำรด�ำเนนิงำนในพืน้ที่ใด	ด้วยกำรจ�ำแนกกำรวเิครำะห์ตำม
กลุ่มประชำกรในแต่ละพื้นที่	
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แนวทางการวิเคราะห์และแปลความเพื่อหาแนวทางปรับปรุงการ

ด�าเนินงาน

 รอยรั่ว 1

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเป้ำหมำยจ�ำนวนประชำกรของแผนงำนกับจ�ำนวนประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย

ทั้งหมด

•	 ประเดน็ของควำมแตกต่ำงนี้	มคีวำมส�ำคญัทีต้่องพจิำรณำว่ำเป้ำหมำยทีก่�ำหนดนัน้ครอบคลมุ
กลุ่มประชำกรแต่ละกลุ่ม	 (MSM/MSW/TG)	 ที่มีภำวะเสี่ยงสูงต่อกำรรับและถ่ำยทอดเชื้อ							

เอชไอวี	 เพียงพอหรือไม่	ควำมเข้ำใจรอยรั่วนี้	ต้องมีข้อมูลกำรคำดประมำณ	จ�ำนวน	MSM/

MSW/TG	 ทั้งหมด	 และข้อมูลเชิงพฤติกรรมและบริบททำงสังคมที่มีผลต่อภำวะเสี่ยงที่ช่วย			

ในกำรคำดประมำณสัดส่วนที่มีภำวะเสี่ยงสูง

•	 ในระดับพื้นที่อำจใช้ข้อมูลจำกกำรส�ำรวจเชิงพื้นที่	(Mapping)	พิจำรณำว่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนด
ขึ้นนั้น	ครอบคลุมกลุ่ม	MSM/MSW/TG	ที่มีภำวะเสี่ยงสูงได้ครอบคลุมเพียงใด

 รอยรั่ว 2

กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนว่ำกลุ่ม	MSM/MSW/TG	เข้ำถึงบริกำรมำกน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบ

เทียบกับเป้ำหมำยที่ก�ำหนด	มีแนวทำงของกำรวิเครำะห์ในแต่ละระดับ	ดังนี้

•	 ระดับพื้นที่	 เปรียบเทียบจ�ำนวน	MSM/MSW/TG	 ที่ลงทะเบียนเป็นรำยบุคคล	 ด้วยช่องทำง

ต่ำงๆ	ทัง้ผ่ำนบรกิำรในชมุชนและบรกิำรในสถำนพยำบำล	และจ�ำนวนคนที่ได้รบับรกิำรป้องกนั

ตำมเกณฑ์	กับเป้ำหมำยที่ก�ำหนด	

o	 วิเครำะห์สัดส่วนของกำรเข้ำถึงจ�ำแนกตำมช่องทำง	 เพื่อน�ำมำพิจำรณำว่ำควรปรับกำร

ด�ำเนินในช่องทำงเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยทำงใด	

o	 วเิครำะห์องค์ประกอบของกำรด�ำเนนิงำนในแต่ละช่องทำง	ได้แก่	คนท�ำงำนเชงิรกุ	แกนน�ำ

เพื่อน	สื่อonline	คลินิกตรวจกำรติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	ร้ำนขำยยำ	

เป็นต้น	

•	 ระดับประเทศ	ใช้ตัวชี้วัด	ร้อยละของ	MSM/MSW/TG	ที่เข้ำถึงบริกำรป้องกัน	รู้ว่ำตรวจหำกำร

ติดเชื้อเอชไอวีที่ไหน	และได้รับแจกถุงยำงอนำมัยใน	12	เดือนที่ผ่ำนมำ	(จำก	IBBS)

o	 วิเครำะห์ผลรำยกลุ่มประชำกร	ในกลุ่มอำยุ	<25	ปี	และ	25	ปีขึ้นไป	ในแต่ละเรื่อง	กล่ำว

คือ	รู้ว่ำตรวจกำรติดเชื้อเอชไอวีที่ไหนและได้รับแจกถุงยำงอนำมัยใน	12	เดือนที่ผ่ำนมำ

o	 ข้อพิจำรณำในกำรแปลควำมเรื่องกำรรู้ว่ำตรวจกำรติดเชื้อเอชไอวีที่ไหน	ให้พิจำรณำระบบ

กำรประสำนงำนเรื่องหน่วยบริกำร	วิธีกำรสื่อสำร	และวิเครำะห์ร่วมกับข้อมูล	ร้อยละของ	

MSM/MSW/TG	ที่ตรวจกำรติดเชื้อเอชไอวีใน	12	เดือนที่ผ่ำนมำ
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o	 ข้อพิจำรณำในกำรแปลควำมเรื่องกำรได้รับแจกถุงยำงอนำมัย	 ให้พิจำรณำระบบบริหำร

จัดกำรถุงยำงอนำมัย	 ควำมเพียงพอของถุงยำงอนำมัย	 กำรกระจำยถุงยำงอนำมัยถึงคน

ท�ำงำนและจำกคนท�ำงำนถงึกลุม่ประชำกรเป้ำหมำย	และวเิครำะห์ร่วมกบัข้อมลูร้อยละของ	

MSM/MSW/TG	ที่ใช้ถุงยำงอนำมัยในกำรมีเพศสัมพันธ์ทำงทวำรหนัก	

 รอยรั่ว 3

กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนว่ำกลุ่ม	MSM/MSW/TG	 ได้ตรวจกำรติดเชื้อเอชไอวีมำกน้อย						

เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่เข้ำถึง	มีแนวทำงของกำรวิเครำะห์ในแต่ละระดับ	ดังนี้

•	 ระดับพื้นที่	 ใช้ตัวชี้วัด	ร้อยละของจ�ำนวน	MSM/MSW/TG	ที่เข้ำถึงตั้งแต่ต้นปี	ที่ได้ตรวจหำ

กำรติดเชื้อเอชไอวีครั้งแรกในปีนั้น	

o	 วเิครำะห์	ร้อยละของจ�ำนวนทีเ่ข้ำถงึที่ได้ตรวจกำรตดิเชือ้เอชไอวคีรัง้แรกในปีของแต่ละกลุม่

ประชำกร	 ในแต่ละช่องทำงที่เข้ำถึง	 เพื่อน�ำมำพิจำรณำว่ำควรปรับกำรด�ำเนินในช่องทำง

เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยทำงใด	

o	 วเิครำะห์องค์ประกอบของกำรด�ำเนนิงำนในแต่ละช่องทำง	ได้แก่	คนท�ำงำนเชงิรกุ	แกนน�ำ

เพื่อน	สื่อonline	คลินิกตรวจกำรติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	ร้ำนขำยยำ	

เป็นต้น	

•	 ระดับประเทศ	ใช้ตัวชี้วัด	ร้อยละของ	MSM/MSW/TG	ได้ตรวจและรู้ผลกำรติดเชื้อเอชไอวีของ

ตนเอง	ใน	12	เดือนที่ผ่ำนมำ	(จำก	IBBS)

o	 วิเครำะห์ผลรำยกลุ่มประชำกร	ในกลุ่มอำยุ	<25	ปี	และ	25	ปีขึ้นไป	ร่วมกับร้อยละที่รู้ว่ำ

ตรวจกำรติดเชื้อเอชไอวีที่ไหน	ซึ่งถ้ำผลต�่ำทั้ง	2	ตัวชี้วัด	ก็จะต้องปรับปรุงเรื่องระบบกำร

ประสำนงำนเรื่องหน่วยบริกำร	วิธีกำรสื่อสำร	

 รอยรั่ว 4

กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนว่ำกลุ่ม	MSM/MSW/TG	 ที่ตรวจกำรติดเชื้อเอชไอวีมำฟังผลกำร

ตรวจมำกน้อยเพียงใด	(ร้อยละของจ�ำนวน	MSM/MSW/TG	 ที่ตรวจกำรติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับแจ้งผลกำร

ตรวจ)	หำกร้อยละของกำรได้รบัแจ้งผลต�ำ่	จ�ำเป็นต้องทบทวนบรกิำรให้กำรปรกึษำก่อนกำรตรวจกำรตดิเชือ้

เอชไอว	ีและระบบกำรนดัหมำย	ทัง้นีก้ำรสำมำรถแจ้งผลกำรตรวจได้ในวนัทีม่ำตรวจจะช่วยแก้ปัญหำเรือ่งนี้

ได้ดี

รอยรั่ว	ณ	จุดนี้มีควำมส�ำคัญมำก	โดยเฉพำะกรณีที่ผู้ที่ไม่ได้มำฟังผลกำรตรวจเป็นผู้ที่มีผลเลือด

บวก	ดังนั้น	จึงควรวิเครำะห์ผลจ�ำแนกกลุ่มที่มีผลบวกและผลลบด้วย
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 รอยรั่ว 5

กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนว่ำ	กลุ่ม	MSM/MSW/TG	ที่ได้รับแจ้งผลว่ำบวก	ได้เข้ำสู่ระบบกำร

รักษำมำกน้อยเพียงใด	(ร้อยละของจ�ำนวน	MSM/MSW/TG	ที่ได้รับแจ้งว่ำผลบวกที่ได้ตรวจ	CD4	ภำยใน	

6	เดือน)	หำกร้อยละของกำรได้ตรวจ	CD4	ต�่ำ	จ�ำเป็นต้องทบทวนบริกำรปรึกษำหลังกำรตรวจกำรติดเชื้อ

เอชไอว	ีและระบบกำรเชือ่มต่อสูร่ะบบกำรดแูลรกัษำ		ควำมส�ำคญัอกีประกำร	คอืกำรต้องตดิตำมว่ำสำมำรถ

ตรวจพบกำรติดเชื้อเอชไอวีแต่เนิ่นๆ	หรือไม่	(ร้อยละของ	MSM/MSW/TG	ที่ตรวจ	CD4	และมีผล	CD4	ไม่

น้อยกว่ำ	350	เซลล์/ลบ.มม.)	เพรำะหำกตรวจพบเมือ่ระดบั	CD4	ต�ำ่	กจ็ะไม่มผีลต่อกำรป้องกนักำรถ่ำยทอด

เชื้อเอชไอวี

 รอยรั่ว 6

กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนว่ำ	 กลุ่ม	MSM/MSW/TG	 ที่	CD4	 เข้ำเกณฑ์ได้เริ่มรักษำด้วย								

ยำต้ำนไวรสั	(ร้อยละของจ�ำนวน	MSM/MSW/TG	ที	่CD4	น้อยกว่ำ	350	เซลล์/ลบ.มม.	ได้เริม่รบัยำต้ำนไวรสั)		

หำกร้อยละของกำรได้เริ่มรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสน้อย	 จ�ำเป็นต้องทบทวนระบบกำรติดตำมกำรดูแลรักษำ			

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

 รอยรั่ว 7

กำรติดตำมผลกำรดูแลรักษำ	MSM/MSW/TG	ที่ติดเชื้อเอชไอวีโดยสม�่ำเสมอ	(ร้อยละของจ�ำนวน	

MSM/MSW/TG	ที่ยังคงรักษำด้วยยำต้ำนไวรัส	ณ	สิ้นปี)	หำกร้อยละที่ยังคงรักษำด้วยยำต้ำนไวรัส	ณ	สิ้น

ปีน้อย	จ�ำเป็นต้องทบทวนระบบกำรติดตำมกำรดูแลรักษำผู้ติดเชื้อเอชไอวี

 รอยรั่ว 8

กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนให้กลุ่ม	MSM/MSW/TG	 ได้ตรวจกำรติดเชื้อเอชไอวีโดยสม�่ำเสมอ	

ปีละ	2	ครั้ง	(ร้อยละของจ�ำนวน	MSM/MSW/TG	ที่ผลตรวจเป็นลบที่มำตรวจกำรติดเชื้อเอชไอวีครั้งที่	2	ใน	

12	เดือน)	หำกร้อยละของกำรตรวจกำรติดเชื้อเอชไอวีซ�้ำน้อย	ต้องทบทวนระบบกำรให้กำรปรึกษำหลังกำร

ตรวจกำรติดเชื้อเอชไอวี	 และเนื้อหำของกำรสื่อสำรในเรื่องประโยชน์ของกำรตรวจกำรติดเชื้อเอชไอวีโดย

สม�่ำเสมอ	

กำรตรวจสม�่ำเสมอปีละ	2	ครั้ง	จะช่วยให้ตรวจพบกำรติดเชื้อเอชไอวีแต่เนิ่นๆ	และเมื่อเชื่อมต่อ

เข้ำสู่กำรดูแลรักษำ	ก็จะส่งผลต่อกำรลดกำรติดเชื้อเอชไอวีรำยใหม่ของชุมชนได้
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สรุป
กำรตดิตำมและประเมนิผลงำนจะช่วยให้เหน็ควำมเป็นไปของกำรด�ำเนนิงำนในแต่ละระยะ	และจะ

ช่วยให้สำมำรถปรับเปลี่ยนแผนงำนและ/หรือทรัพยำกรที่จ�ำเป็นในกำรด�ำเนินงำนได้อย่ำงถูกต้องและทัน

ท่วงท	ีอนัจะท�ำให้กำรด�ำเนนิงำนประสบผลส�ำเรจ็บรรลถุงึเป้ำหมำยทีต้่องกำร	ทัง้นีจ้ะต้องมกีำรพฒันำระบบ

บันทึกบริกำรที่บูรณำกำรทั้งจำกกำรให้บริกำรและด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ	 และภำคประชำสังคม	

เพื่อให้มีข้อมูลที่สำมำรถน�ำมำใช้ในกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนได้ครอบคลุม	กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำร

ตดิตำมงำนสำมำรถใช้กรอบกำรตดิตำมงำนในระดบั	ผลกระทบ	ผลลพัธ์และผลผลติ	และประเมนิรอยรัว่ของ

กำรด�ำเนินงำนตั้งแต่กำรตั้งเป้ำหมำย	 กำรเข้ำถึง	 กำรตรวจกำรติดเชื้อเอชไอวี	 กำรแจ้งผลกำรตรวจ	 และ

กำรดแูลทีต่่อเนือ่งทัง้ผูท้ีม่ผีลเลอืดบวก	และผลเลอืดลบ	เพือ่ให้รอยรัว่ในจดุต่ำงๆ	น้อยทีส่ดุ	กำรด�ำเนนิงำน

ให้ครอบคลุมเท่ำนั้น	จึงจะช่วยลดกำรติดเชื้อเอชไอวีรำยใหม่ได้จริง	

รายการอ้างอิง
1.	 	 คณะกรรมกำรแห่งชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์.	 ยุทธศำสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหำ

เอดส์แห่งชำต	ิพ.ศ.	2555	-	2559	(ฉบบัย่อ).	กรงุเทพมหำนคร:	โรงพมิพ์ชมุนมุสหกรณ์กำรเกษตร

แห่งประเทศไทย	จ�ำกัด,	2555.
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ภาคผนวก ก

ภาคผนวกบทที่ 2 การวิเคราะห์ชุมชน

1. เครื่องมือเก็บข้อมูลวิเคราะห์ชุมชน

เครื่องมือ/ลักษณะเครื่องมือ ข้อดี ข้อควรค�ำนึง

การสังเกต (Observation)

ลักษณะเครื่องมือ:	 แบบกำรสังเกตและแบบ

บันทึกผู้สังเกต

•	 สำมำรถสังเกตและบันทึก

	 พฤติกรรมหรือสถำนกำรณ์ได้

	 ตรงกับสภำวะที่เกิดขึ้นจริง

•	 สำมำรถรวบรวมข้อมูลได้

	 มำกกว่ำวิธีกำรอื่นที่อำจมี

	 ประเด็นเรื่องควำมร่วมมือของ

	 ผู้ให้ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล

•	 ต้องก�ำหนดกรอบหรือ

	 วัตถุประสงค์ของกำรสังเกต

	 เชิงกำยภำพที่ชัดเจน

•	 มีกำรเตรียมกำรผู้ที่จะเข้ำไป

	 สังเกตในชุมชน

การสัมภาษณ์ (Interview) 

ลักษณะเครื่องมือ:	แนวทำงกำรสัมภำษณ์

ผู้สัมภำษณ์	ผู้ถูกสัมภำษณ์	(ผู้ให้ข้อมูล)	

หลักในกระบวนกำรสัมภำษณ์	มีดังนี้

•	 กำรแนะน�ำตัวและสร้ำงควำมสัมพันธ์

•	 กำรเตรียมบทสัมภำษณ์หรือค�ำถำมให้

	 เหมำะสม

•	 กำรใช้เทคนิคกำรฟัง	กำรสังเกตกำรณ์

	 ร่วมกับกำรซักถำมอย่ำงมีประสิทธิภำพ

•	 กำรใช้เวลำสัมภำษณ์อย่ำงมีค่ำ	มีควำมเป็น

	 ธรรมชำติ	และไม่ให้ผู้ถูกสัมภำษณ์รู้สึกว่ำ

	 เสียเวลำ

กำรสัมภำษณ์เหมำะส�ำหรับกำร

รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพหรือ

เชิงลึก

•	 ต้องมีกำรวำงแผน	ก�ำหนด

	 บทบำท	และเตรียมกำร

•	 ผู้สัมภำษณ์ต้องเข้ำใจ

	 วัตถุประสงค์	หลักและเทคนิค

	 กำรสัมภำษณ์อย่ำงดี

•	 คัดเลือกผู้ให้สัมภำษณ์ที่

	 สำมำรถให้ข้อมลูหรอืข้อเทจ็จรงิ

	 ที่ต้องกำรได้

•	 เลือกใช้ภำษำหรือตั้งค�ำถำมที่

	 สื่อควำมหมำยได้ค�ำตอบตำม

	 ที่ต้องกำร

การสนทนากลุ่ม (Focus Group)

ลักษณะเครื่องมือ:	 กระบวนกำรสนทนำกลุ่ม	

โดยปกตขินำดจ�ำนวนผูเ้ข้ำร่วมกำรสนทนำกลุม่

แต่ละครั้งประมำณ	6	-	12	คน	เพื่อให้ได้ข้อมูล

ที่กว้ำงขวำง

•	 ใช้เวลำไม่มำกและได้ข้อมลูเชงิ

คุณภำพ

•	 สำมำรถประเมินและวิเครำะห์

ในแต่ละประเด็นได้

•	 สำมำรถตั้งค�ำถำมเพื่อให้ได้

ข้อมูลที่ชัดเจนมำกขึ้น

•	 แนวทำงกำรสนทนำกลุ่มควร

ก�ำหนดประเด็น	 และล�ำดับ

หัวข้อในกำรสนทนำให้มีควำม

ต่อเนือ่ง	เพือ่ให้แสดงควำมเหน็

ได้ทั้งระดับกว้ำงและลงลึกใน

รำยละเอียด

•	 ต้องมีกำรวำงแผนและเตรียม

กำรอย่ำงเหมำะสม
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เครื่องมือ/ลักษณะเครื่องมือ ข้อดี ข้อควรค�ำนึง

•	 ผู้ด�ำเนินกำรสนทนำกลุ่มต้อง

เข้ำใจวัตถุประสงค์และประเด็น

ที่ต้องกำรอย่ำงชัดเจน	รวมทั้ง

ได้รบักำรฝึกฝนจนมทีกัษะหรอื

เทคนิคที่สำมำรถด�ำเนินกำร	

สนทนำให้มีประสิทธิภำพได้

•	 ผูร่้วมสนทนำกลุม่ควรเป็นผูท้ีม่ี

ลกัษณะร่วมใกล้เคยีงกนั	หรอืมี

ควำมเป็นตัวแทนที่สำมำรถให้

ควำมเห็นในประเด็นที่สนทนำ

ได้

•	 ก�ำหนดบทบำทผู้จดบันทึกให้

ชดัเจนและรูว้ธิีในกำรจดบนัทกึ

การสนทนากลุ่ม

•	 ก�ำหนดแนวทำงรูปแบบกำร

สนทนำและล�ำดับประเด็น/

หัวข้อให้มีควำมสอดคล้องและ

ต่อเนื่องกัน

แบบสอบถาม (Questionnaire)

ลกัษณะเครือ่งมอื:	ชดุค�ำถำม	ข้อค�ำถำมเป็นได้

ทั้งแบบที่มีข้อเลือกตอบ	 หรือแบบเปิดช่องให้

เติมค�ำตอบได้อย่ำงอิสระ

เป็นวธิกีำรทีส่ะดวก	รวดเรว็ในกำร

เก็บรวบรวมข้อมูลมำกกว่ำกำร

สังเกตและกำรสัมภำษณ์

•	 ควรเลือกกลุ่มเป้ำหมำย	หรือ

	 ผู้ที่ตอบแบบสอบถำมให้ตรง

	 กับประเด็นหรือเรื่องที่ต้องกำร

	 ศึกษำ	เพื่อให้ข้อมูลสำมำรถ

	 เป็นตัวแทนได้จริง

การประชุมกลุ่ม (Meeting)

ลักษณะเครื่องมือ:	 ประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำมำรถให้ข้อมลูทีต้่องกำรรวบรวม	โดยก�ำหนด

ประเด็น	 ข้อมูลที่ต้องกำร	 และให้ผู้เขำ้ร่วมให้

ข้อมูลตำมที่ระบุ

•	 ควำมหลำกหลำยของผูเ้ข้ำร่วม

	 กำรประชมุสำมำรถเป็นตวัแทน

ในกำรให้ข้อมูลได้

•	 สำมำรถก�ำหนดล่วงหน้ำให้

	 ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเตรียม

	 ข้อมูล	หรือให้ข้อมูลแบบใด

	 เพิ่มเติม	ซึ่งจะท�ำให้เกิดควำม

	 สะดวกและได้ข้อมูลที่ต้องกำร

	 ครบถ้วน
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เครื่องมือ/ลักษณะเครื่องมือ ข้อดี ข้อควรค�ำนึง

การจัดท�าแผนที่กลุ่มเป้าหมาย (Target Mapping)

ลักษณะเครื่องมือ:	 ชุดข้อมูลที่มีมำตรฐำน	

ครอบคลุมประเด็นที่ต้องกำรศึกษำในพื้นที่

เป็นเครื่องมือที่ท�ำให้เข้ำใจอย่ำง

ชดัเจนเกีย่วกบัประชำกรเป้ำหมำย

ทัง้ในภำพกว้ำงและลกัษณะเฉพำะ

ที่ส�ำคัญของกลุ่มเป้ำหมำย

•	 ข้อมูลที่จะรวบรวมควรมีกำร

	 ปรึกษำระหว่ำงทีมท�ำงำน	เพื่อ

	 ระบุข้อมูลที่จ�ำเป็นและส�ำคัญ

	 เพื่อออกแบบและวำงแผนกำร

	 รวบรวม

•	 ต้องมกีำรวำงแผน	รวมถงึเลอืก

	 ใช้กระบวนกำรให้เหมำะสมกับ

	 ลักษณะเฉพำะและบริบทของ

	 พื้นที่ที่ส�ำรวจ

•	 ก�ำหนดบทบำทและ

	 กระบวนกำร/ขั้นตอนให้เป็น

	 มำตรฐำนเดียวกัน

•	 กำรประสำนงำนระหว่ำง

	 หน่วยงำน/องค์กรที่มีส่วนร่วม

	 ในกำรรวบรวมข้อมูล

•	 กำรตรวจสอบและควำมเชื่อถือ

	 ได้ของข้อมูล
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2. ตวัอย่างการใช้เครือ่งมอื/กระบวนการเกบ็ข้อมลูและแหล่งข้อมลู 

ข้อมูลที่ต้องกำร เครื่องมือ/กระบวนกำร แหล่งข้อมูล

จดุรวมตวัและจ�ำนวน	MSM/TG/MSW	ในพืน้ที่	

3	อ�ำเภอหลักในงำนป้องกัน

Target Mapping:	 ประชุมกลุ่ม

และส�ำรวจตำมจุดที่ระบุ	 โดยใช้

แผนที่จำก	Google	 ระบุจุดและ

สงัเกต/ุสมัภำษณ์จำกข้อมลูทีร่ะบุ

แกนน�ำในพื้นที่และเจ้ำหน้ำที่

สำธำรณสุขตัวแม่หรือ

ผู้น�ำธรรมชำติในพื้นที่

บริบทเฉพำะของแต่ละกลุ่ม	 เรื่องพฤติกรรม

เสี่ยง	ถุงยำงอนำมัย	และควำมสนใจรับบริกำร	

VCT/STIs

สัมภำษณ์	และสนทนำกลุ่ม

-	 MSM/TG	ทั่วไปวัยท�ำงำน

-	 MSM/TG	เยำวชนใน

	 สถำนศกึษำ

-	 MSW	ในร้ำนนวดและTG	ใน

	 ชุมชน

ตัวแทนกลุ่มเป้ำหมำยตำมที่ระบุ

สถิติผู้มำรับบริกำรกำรตรวจเอชไอวี	และอัตรำ

กำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม	MSM/TG

กำรทบทวนเอกสำรและรวบรวม

ข้อมูลโดย	สสจ.

สรุปรำยงำนรำยเดือนจำกคลินิก	

ที่มีกำรแยกประเภทของ	MSM	

(แต่ไม่มีของ	TG)	จ�ำนวน	3	แห่ง

ข้อมูลหน่วยบริกำร ประชุมร่วมกับหน่วยบริกำรและ

ให้กรอกแบบฟอร์ม	 และส�ำรวจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตวัแทนหน่วยบรกิำรจำก	3	อ�ำเภอ

ข้อมูลเครือข่ำยกำรท�ำงำน ประชุมกลุ ่มและจัดท�ำท�ำเนียบ

เครือข่ำย

ตัวแทนเครือข่ำยกำรท�ำงำนด้ำน

เอดส์ในพื้นที่

ข้อมูลด้ำนงบประมำณ

-	 มีแหล่งงบประมำณที่ไหน	จ�ำนวนโครงกำร

	 และงบประมำณ

ประชุมกลุ่มและแบบสอบถำม ตัวแทนจำกองค์กรแหล่งทุนและ

องค์กรท้องถิ่น
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3. ตัวอย่างการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสอบถามและพูดคุย 

    MSM/TG ในพื้นที่ 

ประเภทของสถำนที่ : โรงแรม บำร์ ซำวน่ำ

ค�ำถำม ค�ำตอบ
ข้อมูลที่ได้จำกพื้นที่นี้ และ

ควรจะให้บริกำรอะไรบ้ำง

ข้อมูลด้านประชากร เพศ

จ�ำนวนเพศชำย	:	………………………….

จ�ำนวนชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำย	(เกย์)	……….

จ�ำนวนสำวประเภทสอง	…………………

อำยุเฉลี่ย

5	17	ปี	หรือต�่ำกว่ำนั้น

5	18	-	26	ปี

5	27	-	35	ปี

5	36	-	45	ปี

5	46	-	60	ปี						5	หรือมำกกว่ำ…….ปี	

สัญชาติ

5	ไทย	และมีภูมิล�ำเนำจำกที่ไหน	…………

5	พม่ำ		

5	ลำว

5	กัมพูชำ	

5	เวียดนำม	

5	อื่นๆ	ระบุ	……………………………….

สถานภาพ

5	โสด

5	ก�ำลังมีแฟน																																					

(5	เป็นผูห้ญงิ	5	เป็นผูช้ำย	5	เป็นสำวประเภทสอง)

5	แต่งงำนแล้ว

มาที่นี่บ่อยไหม เพราะ

อะไร

จ�ำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่เข้ำมำสถำนที่นี้	…………

เหตุผลหลักๆ	ที่มำที่นี	้…………………………..
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ค�ำถำม ค�ำตอบ
ข้อมูลที่ได้จำกพื้นที่นี้ และ

ควรจะให้บริกำรอะไรบ้ำง

มีเพศสัมพันธ์ที่นี่หรือไป

ต่อที่อื่น แล้วเป็นที่ไหน?

จ�ำนวนคนทีม่ำหำคูท่ีน่ี	่………………………….

จ�ำนวนคนที่ไม่ได้มำหำคู่ที่นี่	……………………

สถำนทีอ่ืน่ๆ	ทีบ่อกว่ำไปมเีพศสมัพนัธ์	…………

มีเพศสัมพันธ์บ่อยไหม? จ�ำนวนครัง้โดยเฉลีย่ผูท้ีม่เีพศสมัพนัธ์:	………….

ความต้องการ

ถุงยางอนามัยขนาดไหน
5	49	มม.

5	52	มม.

5	54	มม.

5	ถุงอนำมัยสตรี

5	อื่นๆ	โปรดระบุ……………………………..

ได้รับถุงยางอนามัย

มาจากที่ไหน?

รำยชือ่สถำนทีท่ีต่อบกนัมำก	…………………….

……………………………………………………

……………………………………………………

รู ้จักเพื่อนที่อยู ่ร ่วมกับ

เชื้อเอชไอวีหรือเป็นโรค

ติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

บ้ำงหรือไม่?

5	รู้จัก				

5	ไม่รู้จัก	

รำยละเอยีดประสบกำรณ์กำรเคยเข้ำรบักำรตรวจ

โรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์	……………………….

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………
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ภาคผนวกบทที่ 4 

ชุดบริการที่จ�าเป็นส�าหรับการป้องกันเอชไอวี

1. ภาพสาธิตวิธีการใส่ถุงยางอนามัย

1.	 ฉกีซองอย่ำงระมดัระวงัอย่ำให้ถงุยำงอนำมยัสมัผสักบัเลบ็หรอืเครือ่งประดบั

ที่มีคม

2.	 ถุงยำงอนำมัยจะบรรจุมำในซองในลักษณะม้วนเป็นรูปวงแหวน	เมื่อดึง

ออกจำกซองแล้วคลี่ถุงยำงอนำมัยออกมำสัก	1	-	2	เซนติเมตร	โดยให้

รอยม้วนอยู่ด้ำนนอกและต้องรอให้อวัยวะเพศแข็งตัวเต็มที่จึงสวม

3.	 ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้บีบกระเปำะ	(ติ่งตรงปลำย)	 เพื่อไล่ลมออก	น�ำ

มำครอบปลำยอวัยวะเพศ	(ถ้ำหนังหุ้มยำวต้องรูดขึ้นไปให้พ้นปลำยหัว)

4.	 ใช้มืออีกขำ้งรูดถุงยำงอนำมัยให้สุดจนถึงโคน	(อีกมือยังคงบีบปลำยติ่ง

อยู่)	 ถ้ำใส่ถูกต้องตรงติ่งต้องแบนไม่มีลมอยู่ภำยใน	(ถ้ำเป็นแบบปลำย

มำต้องเหลือปลำยถุงยำงไว้สักหนึ่งเซนติเมตร)	ทั้งนี้เพื่อป้องกันถุงยำง

อนำมัยแตก

5.	 ถ้ำควำมหล่อลื่นไม่พอ	ก็สำมำรถทำสำรหล่อลื่นเพิ่มเติมได้	แต่ต้องหลัง

จำกสวมใส่แล้ว	และสำรหล่อลืน่ที่ใช้ต้องเป็นสำรทีม่ส่ีวนผสมเป็นน�ำ้หรอื

ซลิโิคน	เช่น	ky	-	jelly	เท่ำนัน้	ห้ำมใช้สำรหล่อลืน่ทีม่ส่ีวนผสมของน�ำ้มนั	

เพรำะอำจเกิดกำรแตกรั่วได้ระหว่ำงที่มีกำรเสียดสี

6.	 หลังจำกหลั่งแล้ว	 ต้องรีบถอนอวัยวะเพศออกทันที	 โดยใช้มือจับขอบปลำยส่วนเปิดของถุงยำงอนำมัยไว้ด้วย	 เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ถุงยำงอนำมัยหลุด	 หรือใช้กระดำษทิชชู่พันรอบโคนเพื่อไม่ให้มือสัมผัสกับน�้ำจำกช่องคลอด	 แล้วรูด					

ถุงยำงอนำมัยออกโดยอำจใช้นิ้วเกี่ยวด้ำนในของขอบถุงยำงอนำมัย
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6.	 ทำสำรหล่อลื่นบริเวณช่องทวำร

หนกัและใช้ห่วงด้ำนในเป็นตวัดนั

ถุงอนำมัยเข้ำไปภำยในให้ลึก

ที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้

7.	 หลงัจำกนัน้	ใช้นิว้ชีห้รอืนิว้กลำง

ใส่เข้ำไปในถุงอนำมัย	 และดัน

ห่วงด้ำนในเข้ำไปให้ลกึจนรูส้กึว่ำ

ถุงอนำมัยเข้ำที่และอยู่ตัวดีแล้ว

8.	 เมื่อใส่ในท่ำที่ถูกต้องแล้วห่วง

ด้ำนนอกและขอบถุงอนำมัยซึ่ง

ยำวประมำณ	3	เซนตเิมตรจะอยู่

ด้ำนนอกของช่องทวำร	 จัดถุง

อนำมัยให้อยู่ในสภำพตรงไม่บิด

หรือพับ

9.	 ห ่วงด ้ำนนอกควรจะแนบไป				

กับก ้นในขณะที่มีกำรสอดใส ่	

สำมำรถใช ้สำรหล ่อลื่นทำที่

อวัยวะเพศชำยฝ่ำยรุกก่อนกำร

สอดใส่ได้	 และในขณะที่สอดใส่

ควรตรวจให้แน่ใจว่ำอวยัวะเพศของ

ฝ่ำยรุกได้ใส่เข้ำไปในถุงอนำมัย	

ไม่ใช่ภำยนอกถงุอนำมยั

10.	หลังจำกเสร็จสิ้นกำรร่วมเพศ	

หมุนปิดปำกถุงอนำมัย	 เพื่อกัน

ไม่ให้อสุจิไหลออก	 จำกนั้นดึง			

ถุงอนำมัยออกอย่ำงระมัดระวัง

1.	 ดูวันหมดอำยุ	 และตรวจสอบ

สภำพซองว่ำเรียบร้อยดีแล้ว	จึง

เปิดซอง	อย่ำงระมดัระวงั	อย่ำให้

เลบ็หรอืเครือ่งประดบัขดีข่วนตวั

ถุงอนำมัย	 เพรำะอำจท�ำให้ฉีก

ขำดได้

2.	 ดันห่วงที่อยู่ภำยในถุงอนำมัยให้

ไปอยู่ด้ำนในสุดของถุงอนำมัย	

กำรใช้สำรหล่อลื่นเพิ่มเติมจะ

ท�ำให้กำรสอดใส่ง่ำยขึ้น

3.	 ถือห ่วงด ้ำนในไว ้ โดยวำงไว ้

ระหว่ำงนิ้วโป้งและนิ้วชี้

4.	 บิดห่วงด้ำนในให้เป็นเลขแปด	

หรือบีบให้ชิดกัน	 และจับไว้ให้

แน่น

5.	 พยำยำมอยู่ในท่ำที่สะดวก	ขณะ

ใส่ถงุอนำมยั	เช่น	นอน	นัง่ยองๆ	

หรือคุกเข่ำ	 และโค้งตัวไปข้ำง

หน้ำ

2. ภาพสาธิตวิธีการใส่ถุงอนามัยสตรี (ทางทวารหนัก)
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3. ตัวอย่างแบบส่งต่อ (Referral form)
	

แบบส่งต่อรับบริการ

เล่มที่	……………………..	เลขที่	……………………..	Code	……………………..

หน่วยงำนผู้ส่ง	…………………………………………………………………………………

สถำนบริกำรส่งไปรับบริกำร	…………………………………………………………………..

ผู้รับบริการ		 	 1		 	 2		 	 3		 	 4		 	 5		 	 6		 	 7		 	 8		 	 9
        5	 	 5	 	 5	 	 5	 	 5		 	 5		 	 5		 	 5		 	 5

ชื่อ	…………………………………………………….	 เบอร์โทรติดต่อ	………………………………………………….

เพศ	 	 5	ชำย	 	 5	หญิง		 	 	 	 	 	 อำชีพ	……………………………………………………………

อำยุ	………………..	ปี		สัญชำติ		 5	ไทย		 5	เขมร		5	ลำว		 5	พม่ำ		5	อื่นๆ	……………………………..

สิทธิกำรรักษำพยำบำล

5	ประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ	 	 5	ประกันสังคม	 	 5	อื่นๆ	ระบุ	……………………………..

5	ไม่มี

ครั้งที่ส่งต่อ	………………..

ส่งต่อรับบริกำร	 5	ให้กำรปรกึษำและตรวจเลอืดโดยสมคัรใจ	(VCT)	 5	ตรวจสุขภำพ	(STIs	Screening)

	 	 	 	 	 5	ตรวจรักษำ	(STIs	Treatment)		 	 	 	 	 5	กำรรกัษำโดยใช้สำรทดแทนเมทำโดน	(MMT)	

	 	 	 	 	 5	อื่นๆ	……………………………..

                                                                               ลงชื่อ	…………………………………………..

																																																																											(…………………………………………)

																																																																																							เจ้ำหน้ำที่ส่งต่อ

																																																																															วันที่………./………./……….

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการกรอก

VCT		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 STIs

5	ให้กำรปรึกษำก่อนตรวจเลือด		 	 	 	 	 	 	 5	ตรวจ

วันนัด……./……./…….	วันบริกำร……./……./…….	 	 วันนัด……./……./…….	วันบริกำร……./……./…….

5	ตรวจเลือด		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 5	รักษำ

วันนัด……./……./…….	วันบริกำร……./……./…….	 	 วันนัด……./……./…….	วันบริกำร……./……./…….

5	ให้กำรปรึกษำหลังตรวจเลือด		 	 	 	 	 	 	 5	ติดตำมผลกำรรักษำ

วันนัด……./……./…….	วันบริกำร……./……./…….		 	 วันนัด……./……./…….	วันบริกำร……./……./…….

รายละเอียดอื่นๆ	……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

																																																																					ลงชื่อ	…………………………………………..

																																																																											(…………………………………………)

																																																																																				เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร

																																																																										วันที่สรุปบริกำร………./………./……….
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      ค�าอธิบาย  เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

	 	 	 	 	 	 รหัสผู้รับบริกำร

	 	 	 	 	 	 	 	 1		=		เกย์

	 	 	 	 	 	 	 	 2		=		สำวประเภทสอง

	 	 	 	 	 	 	 	 3		=		ไบเซ็กชวล

	 	 	 	 	 	 	 	 4		=		ชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำย

	 	 	 	 	 	 	 	 5		=		พนักงำนบริกำร

	 	 	 	 	 	 	 	 6		=		ประชำกรข้ำมชำติ

	 	 	 	 	 	 	 	 7		=		ผู้ต้องขัง

	 	 	 	 	 	 	 	 8		=		ผู้ใช้ยำด้วยวิธีฉีด

	 	 	 	 	 	 	 	 9		=		เยำวชน
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ภาคผนวก บทที่ 5 

การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล

1. วิธีการให้ความรู้  
ผู้ให้กำรฝึกอบรมสำมำรถเลือกใช้วิธีกำรให้ควำมรู้ซึ่งมีหลำยวิธี	 อำจใช้วิธีเดียวหรือหลำยวิธี						

ร่วมกัน	 โดยทั่วไปวิธีกำรให้ควำมรู้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้ควำมรู้	 เพื่อฝึกทักษะ	 เพื่อปรับทัศนคติ	 และเพื่อ

ติดตำมคุณภำพ	

วิธีกำรให้ควำมรู้ รำยละเอียดของแต่ละวิธีกำร

1.	กำรเรียนรู้ในห้องเรียน	(Class	room) กำรบรรยำย	(Lecture)

กำรอภิปรำย	(Discussion)

2.	กำรแบ่งปันควำมรู้	(Knowledge	sharing) กำรประชุมอภิปรำย	(Forum)

กำรประชุมสัมมนำ	(Seminar)

กำรจัดกำรประชุม	(Conference)

กำรจัดชุมชนนักปฏิบัติกำร	(Community	of	Practice:	CoP)

กำรประชุมแบบไม่เป็นทำงกำร	(Luncheon,	Dinner)	

กำรเป็นเครือข่ำยกับหน่วยงำนอื่นๆ	(Networking)

3.	กำรเรยีนรูผ่้ำนเทคโนโลย	ี(Technology	-	based	

Learning)

กำรเรียนรู้ผ่ำนช่องทำงอิเลคทรอนิคส์	(E-learning)

กำรเรียนรู้ผ่ำนระบบทำงไกล	(Distance	Learning)

4.	กำรลงมือปฏิบัติ	(Hand	-	on	methods) กำรฝึกอบรมขณะปฏิบัติงำน	(On	the	job	training)

สถำนกำรณ์สมมุติ	(Simulation)

กรณีศึกษำ	(Case	study)

กำรแสดงบทบำทสมมุติ	(Role	play)

กำรเรียนรู้ผ่ำนต้นแบบ	(Behavior	modeling)

กำรไปปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนอื่น	(Secondment)

กำรติดตำมคนเก่ง	(Shadowing)

กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์	(Experiential	learning)

กำรสอนงำน	(Coaching)	

กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง	(Action	learning)

5.	กำรพัฒนำสำยอำชีพ	(Career	development) กำรบริหำรจัดกำรคนเก่ง	(Talent	management)

กำรวำงแผนพัฒนำรำยบุคคล	(Individual	development	plan)

กำรวำงแผนทดแทนต�ำแหน่งงำน	(Succession	planning)

6.	กำรอบรมและพัฒนำรูปแบบอื่นๆ

(Conceptual	frame	and	Model	development)

กำรศึกษำดูงำน	(Field	study)

กำรเรียนรู้ด้วยวิธีผสมผสำน	(Blended	learning)

กำรทดสอบ	(Testing)
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2. ชดุความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานสขุภาพทางเพศ การตดิเชือ้เอชไอวี 

    และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ชุดควำมรู้

ผู้ ให้บรกิำร

เชงิรกุ/

จนท.ภำค

สนำม

เจ้ำหน้ำที่

โครงกำร

ผู้ให้บรกิำร

ด้ำน

สขุภำพ

ผู้จัดกำร

โครงกำร

ผู้ดูแล

ระดับ

นโยบำย

2.1 สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมี

เพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง ประเด็น

ส�ำคัญ	คือ 

-	 ภำพรวมกำรติดเชื้อเอชไอวีในระดับภูมิภำคและ

	 ประเทศ		

-	 สถำนกำรณ์กำรติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มต่ำงๆ	ใน

	 แต่ละพื้นที่	

-	 ข้อมูลควำมรู้เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงและพฤติกรรม

	 ทำงเพศของกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่ท�ำงำนและ

	 ใกล้เคียง

	 (เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	3	ชั่วโมงต่อปี)

    

2.2 การประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี 

ประเด็นส�ำคัญ	คือ 

-	 แนวทำงกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อ

	 เอชไอวีจำกกำรวิเครำะห์แบบปริมำณ	คุณภำพ

	 และช่องทำง	(QQR)

-	 ระดับของควำมเสี่ยงกับกำรมีเพศสัมพันธ์	เช่น

	 สูง	ต�่ำ	และไม่เสี่ยง

-	 แนวทำงกำรลดควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อเอชไอวี

	 จำกกำรมีเพศสัมพันธ์รูปแบบต่ำงๆ

	 (เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	4	ชั่วโมงต่อปี)

  

2.3 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประเด็นส�ำคัญ	คือ 

-	 ควำมรู้พื้นฐำนเรื่องโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ที่

	 มักพบในชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำย	เช่น	เริม

	 ซิฟิลิส	หูดหงอนไก่	หนองใน	หนองในเทียม	และ

	 ไวรัสตับอักเสบ	รวมทั้งกำรติดต่อของโรค	ระยะ

	 ฟักเชื้อ	อำกำรที่ควรสังเกตและแนวทำงกำรส่ง

	 กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำสู่กระบวนกำรวินิจฉัยและรักษำ

	 ณ	ศูนย์บริกำรที่เป็นมิตร

-	 วิธีกำรลดควำมเสี่ยงในกำรรับเชื้อโรคติดต่อทำง

	 เพศสัมพันธ์

	 (เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	4	ชั่วโมงต่อปี)
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ชุดควำมรู้

ผู้ ให้บรกิำร

เชงิรกุ/

จนท.ภำค

สนำม

เจ้ำหน้ำที่

โครงกำร

ผู้ให้บรกิำร

ด้ำน

สขุภำพ

ผู้จัดกำร

โครงกำร

ผู้ดูแล

ระดับ

นโยบำย

2.4 เชื้อเอชไอวีและเอดส์ ประเด็นส�ำคัญ	คือ 

-	 ควำมรู้เรื่องควำมหมำยของเชื้อเอชไอวีและเอดส์

-	 กระบวนกำรท�ำงำนของเชื้อเอชไอวีในร่ำงกำย

	 มนุษย์และกำรติดต่อของเชื้อเอชไอวีและเอดส์

	 (เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	3	ชั่วโมงต่อปี)

  

2.5 การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี	 ประเด็นส�ำคัญ	

คือ	

-	 ควำมรู้เรื่องควำมส�ำคัญของกำรตรวจหำกำรติด

	 เชื้อเอชไอวี	

-	 วิธีกำรตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวีประเภทต่ำงๆ

-	 ควำมหมำยของผลเลือด

-	 ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรตรวจหำกำรติด

	 เชื้อเอชไอวี

-	 กำรจัดกำรเมื่อตรวจพบกำรติดเชื้อเอชไอวี

-	 ช่องทำงกำรรับบริกำรและสิทธิรักษำของผู้มำรับ

	 บริกำร

	 (เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	6	ชั่วโมงต่อปี)

  

2.6 การจัดการสุขภาพส�าหรับชายมีเพศสัมพันธ์กับ

ชายและสาวประเภทสอง ประเด็นส�ำคัญ	คือ

-	 ทักษะกำรให้บริกำรที่ครอบคลุมควำมต้องกำร	

	 เข้ำใจต่อควำมอ่อนไหว	และเคำรพต่อทำงเลือก

	 ของกลุ่มเป้ำหมำยในเรื่องสุขภำพร่ำงกำย	กำรใช้

	 ยำร่วม	เช่น	ฮอร์โมนคู่กับยำต้ำนไวรัส	โรคติดต่อ

	 ทำงเพศสัมพันธ์	กำรซักประวัติ	กำรประเมิน

	 ควำมเสี่ยง	กำรตรวจและวินิจฉัย	กำรรักษำ						

			กำรให้ค�ำปรึกษำ	เป็นต้น	

-	 ควำมรู้เรื่องกำรเก็บและใช้ข้อมูลเรื่องพฤติกรรม

	 ของกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำบริกำรให้รอบด้ำน

	 ควำมรูเ้รือ่งกำรพฒันำบรกิำรทีเ่น้นเรือ่งกำรรกัษำ

	 ควำมลับ	ควำมรู้เรื่องกำรใช้ฮอร์โมนส�ำหรับสำว

	 ประเภทสอง	และกำรคัดกรองมะเร็งทวำรหนัก

	 (เวลำทีค่วรใช้ในกำรให้ควำมรู	้คอื	20	ชัว่โมงต่อปี)
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2.7 การส่งเสริมสุขภาพผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี 

ประเด็นส�ำคัญ	คือ	

-	 ควำมเข้ำใจควำมหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแล

	 สุขภำพกำยและจิตใจในกำรส่งเสริมสุขภำพ

	 MSM/TG	ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี	

-	 ควำมรูพ้ืน้ฐำนกำรดแูล	รกัษำและส่งเสรมิสขุภำพ

	 MSM/TG	ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี	เช่น	วินัยใน

	 กำรกนิยำต้ำนไวรสั	กำรตรวจคดักรองหำโรคตดิเชือ้

			ฉวยโอกำส	Viral	load	กำรติดตำมระดับ	CD4

	 โภชนำกำร	กำรใช้ฮอร์โมนเสรมิ	กำรใช้สำรเสพตดิ

	 กำรมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเพื่อลดกำรติดเชื้อ

	 เอชไอวีเพิ่ม/ซ�้ำและอื่นๆ

	 (เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	6	ชั่วโมงต่อปี)



หมำยเหตุ:-		หมำยควำมว่ำ	ต้องมีควำมรู้เรื่องนั้นๆ	

3. ชุดความรู้และทักษะพื้นฐานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้

    ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น

ชุดควำมรู้
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สขุภำพ

ผู้จัดกำร

โครงกำร

ผู้ดูแล

ระดับ

นโยบำย

3.1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	ประเด็นส�ำคัญ	คือ	

-	 ควำมรู้เรื่องควำมส�ำคัญของกำรปรับเปลี่ยน

	 พฤติกรรม	

-	 แนวคิด	ทฤษฏี	แนวทำงและขั้นตอนของกำร

	 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

-	 ทักษะกำรพัฒนำแผนกำรติดตำมและสนับสนุน

	 แผนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

-	 เพศสัมพันธ์ที่สนุกและปลอดภัย	วิธีกำรมี

	 เพศสัมพันธ์ที่สนุกและปลอดภัย

	 (เวลำทีค่วรใช้ในกำรให้ควำมรู	้คอื	16	ชัว่โมงต่อปี)
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3.2 การใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น	ประเด็น

ส�ำคัญ	คือ

-	 ควำมส�ำคัญของกำรใช้ถุงยำงอนำมัยสำรหล่อลื่น	

	 และถุงอนำมัยสตรี

-	 ควำมเข้ำใจทีถ่กูต้อง	เช่น	ใช้ถงุยำงอนำมยัแปลว่ำ

	 ไม่เชื่อใจ	ไม่รัก	เป็นเรื่องน่ำอำยที่จะไปซื้อ	

-	 กำรเลือกใช้ถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่น

-	 ทักษะกำรฉีกซอง	สวมใส่และถอดถุงยำงอนำมัย

-	 ทักษะกำรต่อรองกำรใช้ถุงยำงอนำมัย

	 (เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	8	ชั่วโมงต่อปี)

  

หมำยเหตุ:-		หมำยควำมว่ำ	ต้องมีควำมรู้เรื่องนั้นๆ	

4. ชุดความรู้และทักษะพื้นฐานการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

ชุดควำมรู้

ผู้ ให้บรกิำร

เชงิรกุ/

จนท.ภำค

สนำม

เจ้ำหน้ำที่
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ผู้ให้บรกิำร

ด้ำน

สขุภำพ

ผู้จัดกำร

โครงกำร

ผู้ดูแล

ระดับ

นโยบำย

4.1 การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	ประเด็นส�ำคัญ	คือ	

-	 ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ

	 กลุ่มเป้ำหมำยรวมทั้งวิถีชีวิตเพื่อทรำบช่องทำง

	 กำรเข้ำถึง	

-	 รูปแบบทักษะกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย	เช่น

	 ใช้วิธีกำรเพื่อนส่งต่อเพื่อน	(Snowball)	เพื่อน

	 แนะน�ำมำ	ใช้อินเตอร์เน็ท	จัดกิจกรรมเฉพำะที่

	 กลุ่มเป้ำหมำยสนใจออกไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม

	 เป้ำหมำย		

-	 ควำมรู้เรื่องกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำถึงยำก

	 และที่ไม่เคยเข้ำถึงเลย	และทักษะกำรเข้ำถึงกลุ่ม

	 เป้ำหมำย	

-	 แนวทำงกำรท�ำงำนเชิงรุก

	 (เวลำทีค่วรใช้ในกำรให้ควำมรู	้คอื	16	ชัว่โมงต่อปี)
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4.2 ประเด็นเฉพาะส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น

สาวประเภทสอง	ประเด็นส�ำคัญ	คือ	

-	 ข้อมูลด้ำนสุขภำพกำยที่เกี่ยวข้องกับ	TG	เช่น

	 กำรกินยำคุมก�ำเนิดเพื่อพัฒนำสรีระ	ควำมรู้

	 พืน้ฐำนเรือ่ง	กำรผ่ำตดัแปลงเพศ	กำรท�ำศลัยกรรม

-	 กำรตตีรำและกำรเลอืกปฏบิตัทิีเ่กดิขึน้กบั	TG	เช่น

	 กำรไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ	

-	 ควำมรู้เรื่องแหล่งบริกำรที่เหมำะสมกับควำม

	 ต้องกำรของ	TG	เช่น	เป็นแหล่งบรกิำรทีม่ทีศันคติ

	 ที่เป็นมิตร

			(เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	4	ชั่วโมงต่อปี)

  

4.3 การส่งต่อ	ประเด็นส�ำคัญ	คือ	

-	 ควำมรู้เรื่องศูนย์บริกำรที่เป็นมิตรกับ	MSM/TG

	 เช่น	สถำนที่ตั้ง	เวลำให้บริกำร	และกำรติดต่อ

	 ผู้ให้บริกำร	

-	 แนวทำงกำรส่งต่อ	case	เพื่อเข้ำรับบริกำรอื่นๆ	

-	 กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนส่งต่อ

	 (เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	6	ชั่วโมงต่อปี)

  

4.4 การจดัการกบัเหตการณ์ฉกุเฉนิ	ประเดน็ส�ำคญั	คอื		

-	 ควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์ทีเ่ป็นอนัตรำยด้ำนสขุภำพ

	 กำยหรอืจติใจของกลุม่เป้ำหมำยทีแ่ตกต่ำงกนั	เช่น

	 กำรถูกข่มขู่	กำรถูกท�ำร้ำย	ล่วงละเมิด	ควำม

	 เครียดในระดับที่ไม่สำมำรถจัดกำรด้วยตนเอง

	 กำรรับรู้และยอมรับผลเลือดบวก	กำรฆ่ำตัวตำย	

-	 ควำมรูใ้นกำรจดักำรกบัปัญหำจำกเหตกุำรณ์ฉกุเฉนิ

	 ดังกล่ำว	เช่น	กำรส่งต่อกลุ่มเป้ำหมำยไปยัง

	 แหล่งช่วยเหลือ	สิทธิที่จะได้รับบริกำรฉุกเฉิน

-	 ทกัษะกำรดแูลสขุภำพกำยและจติใจ	กำรท�ำหน้ำที่

	 เป็นผู้จัดกำรเคส	(Case	management)

	 (เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	4	ชั่วโมงต่อปี)

 

4.5 การท�างานเรื่องเพศ	ประเด็นส�ำคัญ	คือ

-	 ควำมรู้เรื่องเพศและนิยำม	เช่น	อัตลักษณ์

	 เพศภำวะ	เพศวิถี	พฤติกรรมทำงเพศ	รสนิยมทำง

			เพศของกลุ่มเป้ำหมำย	และประเด็นที่เกี่ยวข้องที่

	 เกี่ยวข้องกับควำมหลำกหลำยทำงเพศ

	 (เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	4	ชั่วโมงต่อปี)
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4.6 การตตีราและการเลอืกปฏบิตั	ิประเดน็ส�ำคญั	คอื	

-	 ควำมรู้กำรตีตรำและกำรเลือกปฏิบัติคืออะไร

	 เช่น	กำรตีตรำเรื่องกำรติดเชื้อเอชไอวีและควำม

	 หลำกหลำยทำงเพศ	

-	 สำเหตุกำรเกิด

-	 ทักษะกำรรับมือและแก้ไขปัญหำในรูปแบบต่ำงๆ

	 ที่เกิดจำกกำรตีตรำและกำรเลือกปฏิบัติ	ทั้งที่เกิด

	 จำกกำรตีตรำในตนเองและจำกสังคม

	 (เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	4	ชั่วโมงต่อปี)

    

4.7 สิทธิ	ประเด็นส�ำคัญ	คือ	

-	 ควำมรู้เรื่องสิทธิตำมกฏหมำยต่ำงๆ	เช่น	กำรเข้ำ

	 รับกำรรักษำในสถำนบริกำรสุขภำพต่ำงๆ	กำรใช้

	 สวัสดิกำรแบบต่ำงๆ	เช่น	เลขประจ�ำตัวประชำชน

	 ประกันสังคม	ประกันสุขภำพ

	 (เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	4	ชั่วโมงต่อปี)

  

4.8 การสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพ	ประเดน็ส�ำคญั	คอื	

	-	ควำมรูพ้ืน้ฐำนเรือ่งกำรสือ่สำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ

	 เช่น	องค์ประกอบของกำรสือ่สำร:	ผูส่้งสำร	สือ่ที่ใช้

	 สำรทีส่่งออกไป	ผูร้บัสำร	กระบวนรบัข้อมลูสะท้อน

	 กลับ

-	 ทกัษะกำรประยกุต์กำรสือ่สำรเข้ำกบักำรให้บรกิำร

	 เชิงรุกเพื่อเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย

	 (เวลำทีค่วรใช้ในกำรให้ควำมรู	้คอื	16	ชัว่โมงต่อปี)

  

4.9 การผลิตสื่อรณรงค์ประเภทต่างๆ	ประเด็นส�ำคัญ	

คือ	

-	 ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผู้รับสำร	กำรเลือกใช้สื่อ

	 ทักษะกำรออกแบบสื่อและสำรให้เหมำะสมกับตัว

	 สำร	ให้ผู้รับสำรและบริบทอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 (เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	4	ชั่วโมงต่อปี)

  

หมำยเหตุ:-		หมำยควำมว่ำ	ต้องมีควำมรู้เรื่องนั้นๆ	



126
แนวทางการด�าเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองระดับชาติ

ส�านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
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5.1 การปรบัทศันคตใินการท�างานกบับคุคลทีม่คีวาม

หลากหลายทางเพศ	ประเด็นส�ำคัญ	คือ	

-	 ทักษะกำรทบทวนทัศนคติของตนเองในกำรให้

	 บรกิำรกบักลุม่เป้ำหมำยทีม่คีวำมหลำกหลำยทำง

	 เพศ

-	 ทัศนคติที่ไม่ตัดสินถูกผิด	ชั่วดี	เรื่องเพศสัมพันธ์

	 พฤตกิรรมทำงเพศทีแ่ตกต่ำง	เชือ้เอชไอวแีละเอดส์

-	 กำรให้ค�ำปรึกษำเพื่อลดควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อ

	 เอชไอวีกับกลุ่มเป้ำหมำย

-	 ทักษะกำรสื่อสำร

	 (เวลำทีค่วรใช้ในกำรให้ควำมรู	้คอื	12	ชัว่โมงต่อปี)

    

5.2 จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่		ประเด็นส�ำคัญ	คือ	

-	 ควำมรูเ้รือ่งควำมส�ำคญัทีจ่ะต้องท�ำงำนภำคสนำม

	 อย่ำงมีจรรยำบรรณและทักษะกำรให้บริกำรกับ

	 กลุม่เป้ำหมำยอย่ำงมจีรรยำบรรณ	เช่น	กำรรกัษำ

	 ควำมลับ	กำรรับเงินหรือค่ำตอบแทน

	 (เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	3	ชั่วโมงต่อปี)

    

หมำยเหตุ:-		หมำยควำมว่ำ	ต้องมีควำมรู้เรื่องนั้นๆ	
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6. ชุดความรู้และทักษะพื้นฐานการบริหารโครงการ  

ชุดควำมรู้

ผู้ ให้บรกิำร

เชงิรกุ/

จนท.ภำค

สนำม
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โครงกำร

ผู้ให้บรกิำร

ด้ำน

สขุภำพ

ผู้จัดกำร

โครงกำร

ผู้ดูแล

ระดับ

นโยบำย

6.1 การบริหารโครงการ	ประเด็นส�ำคัญ	คือ	

-	 ควำมรู้พื้นฐำนเรื่องกำรบริหำรวงจรโครงกำร

	 (Project	cycle	management):	กำรก�ำหนด

	 โครงกำร	กำรจัดเตรียมและกำรวิเครำะห์โครงกำร

	 กำรประเมินและอนุมัติโครงกำร	กำรน�ำโครงกำร

	 ไปปฏบิตั	ิกำรด�ำเนนิโครงกำร	และกำรประเมนิผล

	 โครงกำร	

-	 กำรจัดท�ำแผนงำนโครงกำร	กิจกรรม	และกำร

	 ติดตำมประเมินผล	เช่น	Logic	model/Logical

	 framework

	 (เวลำทีค่วรใช้ในกำรให้ควำมรู	้คอื	16	ชัว่โมงต่อปี)

 

6.2 การก�าหนดยทุธศาสตร์และวางแผนงาน	ประเดน็

ส�ำคัญ	คือ

-	 ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำวิสัยทัศน์	พันธกิจและแผน

	 ยทุธศำสตร์ทีเ่ฉพำะเจำะจง	มกีำรก�ำหนดเป้ำหมำย

	 วัตถุประสงค์ขององค์กร

-	 ทักษะในกำรน�ำวิสัยทัศน์	พันธกิจและแผน

	 ยุทธศำสตร์มำใช้ในกำรด�ำเนินงำน

	 (เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	6	ชั่วโมงต่อปี)

  

6.3 โครงสร้างองค์กรและระเบียบปฏิบัติ	ประเด็น

ส�ำคัญ	คือ

-	 ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำนโยบำยและคู่มือที่ก�ำหนด

	 ระเบยีบกำรปฏบิตังิำนด้ำนต่ำงๆ	และสนบัสนนุให้

	 ใช้คู่มือนี้ในกำรท�ำงำน		

-	 ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำแผนผังโครงสร้ำงองค์กรที่

	 แสดงอ�ำนำจหน้ำที่	ขอบข่ำยควำมรับผิดชอบ

	 สำยกำรบงัคบับญัชำและกำรสือ่สำรของเจ้ำหน้ำที่

	 ในองค์กรอย่ำงชัดเจน

	 (เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	3	ชั่วโมงต่อปี)
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6.4 การสื่อสารภายในองค์กร	ประเด็นส�ำคัญ	คือ

-	 ควำมรู้ในกำรพัฒนำแผนกำรสื่อสำรในองค์กร

-	 ทักษะในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรสื่อสำรและ

	 แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 (เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	3	ชั่วโมงต่อปี)

   

6.5 การระดมทุน	ประเด็นส�ำคัญ	คือ

-	 ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำแผนกำรระดมทุนที่ชัดเจน

	 และสำมำรถปฏิบัติได้จริง

-	 ทักษะกำรส่งเสริมกำรระดมทุนในรูปแบบต่ำงๆ

	 เช่น	กล่องบริจำค	กิจกรรมพิเศษ

	 (เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	8	ชั่วโมงต่อปี)

 

6.6 การสร้างองค์กรภาคแีละเครอืข่าย	ประเดน็ส�ำคญั	

คือ

-	 พัฒนำแผนสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกำรท�ำงำน

	 ร่วมกับองค์กรภำคีอื่นๆ	และเข้ำร่วมเครือข่ำย

	 ด�ำเนินกิจกรรมร่วมกัน

	 (เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	3	ชั่วโมงต่อปี)

 

6.7 การจัดการบัญชีและงบประมาณ	ประเด็นส�ำคัญ	

คือ	

-	 ควำมรู้เรื่องข้อบังคับ	กฏระเบียบของผู้ให้ทุน	เช่น

	 วิธีกำรรับเงิน	จ่ำยเงิน	คืนเงิน	

-	 กำรบริหำรจัดกำรเงินและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

	 วิธีกำรจ่ำยเงินและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง	กำรจัดท�ำ

	 รำยงำนทำงกำรเงิน	เช่น	รำยงำนค่ำใช้จ่ำย

	 กำรท�ำกระทบยอดเงินสดและเงินฝำกธนำคำร	

-	 ควำมรู้กำรควบคุมกำรจัดกำรกำรเงินเพื่อป้องกัน

	 กำรทุจริต

	 (เวลำทีค่วรใช้ในกำรให้ควำมรู	้คอื	12	ชัว่โมงต่อปี)

  

6.8 การบริหารทรัพยากรบุคคล	ประเด็นส�ำคัญ	คือ	

-	 กำรพัฒนำบทบำทและควำมรับผิดชอบ

-	 แผนพัฒนำบุคลำกร	กำรสร้ำงแรงจูงใจ

-	 กำรคัดเลือกคนเข้ำท�ำงำน	กำรท�ำสัญญำ

	 กำรสิ้นสุดกำรว่ำจ้ำง	กำรก�ำหนดเงินค่ำตอบแทน

	 (เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	6	ชั่วโมงต่อปี)
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6.9 การพัฒนาศูนย์เพื่อน	ประเด็นส�ำคัญ	คือ

-	 ควำมรู้เรื่องแนวทำงกำรจัดกิจกรรมหลักตำม

	 ควำมสนใจของกลุ่มเป้ำหมำย	ตัวอย่ำงเช่น

	 กิจกรรมกำรแต่งหน้ำส�ำหรับสำวประเภทสอง		

-	 กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย	

-	 กำรวำงแผนงบประมำณ	กำรบริหำร

-	 กำรประยกุต์ข้อมลูควำมรูม้ำเป็นกจิกรรมทีส่ำมำรถ

	 ดึงดูดควำมสนใจกลุ่มเป้ำหมำยได้

	 (เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	6	ชั่วโมงต่อปี)

   

6.10 การเขียนรายงาน	ประเด็นส�ำคัญ	คือ

-	 ทักษะกำรจับใจควำมส�ำคัญ	

-	 กำรเขียนรำยงำน

	 (เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	6	ชั่วโมงต่อปี)

    

6.11 การให้ค�าแนะน�าทีม (Coaching and mentor-

ing)	ประเด็นส�ำคัญ	คือ	

-	 ควำมรู้เรื่องวิธีกำรต่ำงๆ	ในกำรให้ค�ำแนะน�ำทีม

	 เช่น	กำรพัฒนำแผนให้ค�ำแนะน�ำ	กำรติดตำม

	 ควำมเปลี่ยนแปลง	กำรให้ค�ำแนะน�ำแบบสะท้อน

	 กลับ	(Feedback)	

-	 ทกัษะกำรสือ่สำร	เช่น	ควำมพร้อมทีจ่ะสือ่สำรและ

	 เตรียมเรื่องที่จะสื่อสำร	กำรฟังอย่ำงตั้งใจ	กำรใช้

	 ภำษำทีเ่ข้ำใจง่ำย	กำรเปิดโอกำสให้เกดิกำรสือ่สำร

	 สองทำง

   

-	 กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจกับกลุ่มเป้ำหมำย	เช่น

	 เน้นกระบวนกำรให้เป็นควำมลับ	ใช้ควำมจริงใจ

	 ในกำรท�ำงำน	เน้นผลลัพท์ที่เป็นประโยชน์ของ

	 กลุ่มเป้ำหมำยที่จะได้	เคำรพควำมต้องกำรของ

	 กลุ่มเป้ำหมำย	ใช้ควำมต่อเนื่องและระยะเวลำ

	 สร้ำงควำมเชื่อมั่นในบริกำร

	 (เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	8	ชั่วโมงต่อปี)
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6.12 การติดตาม	ประเด็นส�ำคัญ	คือ	กำรติดตำม

แผนงำน	กระบวนกำร	ระยะเวลำ	ผลผลิต	ผลกำร

ด�ำเนินงำน

(เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	8	ชั่วโมงต่อปี)

    

6.13 การประเมนิผล	ประเดน็ส�ำคญั	คอื	กำรประเมนิ

ผลลัพท์	ผลกระทบ	เป้ำหมำย

(เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	8	ชั่วโมงต่อปี)

    

6.14 การบริหารจัดการถุงยางอนามัยและ

สารหล่อลื่น	ประเด็นส�ำคัญคือ

-	 กำรประมำณกำรควำมต้องกำรใช้

-	 กำรเก็บรักษำและกำรกระจำยถุงยำงอนำมัยและ

	 สำรหล่อลื่น

	 (เวลำที่ควรใช้ในกำรให้ควำมรู้	คือ	2	ชั่วโมงต่อปี)

    

หมำยเหตุ:-		หมำยควำมว่ำ	ต้องมีควำมรู้เรื่องนั้นๆ	

7. แหล่งข้อมูล

 7.1 สุขภาพทางเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   

ชื่อของคู่มือ วัตถุประสงค์ ผู้จัดท�ำ

แนวทำงกำรดูแลรักษำโรคติดต่อ

ทำงเพศสัมพันธ์ส�ำหรับชำยที่มี		

เพศสัมพันธ์กับชำย	(พ.ศ.	2553)

เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรดูแล

รักษำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

ส�ำนกัโรคเอดส์	วณัโรค	และโรคตดิต่อ	

ทำงเพศสมัพนัธ์	องค์กำรอนำมยัโลก	

และศูนย์ควำมร่วมมือไทย	-	สหรัฐ	

ด้ำนสำธำรณสุข

คูม่อืเอ้ำท์รชีเพือ่ลดพฤตกิรรมเสีย่ง

ต่อกำรติดเชื้อโรคติดต่อทำงเพศ

สมัพนัธ์ในกลุม่ชำยทีม่เีพศสมัพนัธ์

กับชำย	(พ.ศ.	2553)

เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับภำพ

รวมของกำรท�ำงำนภำคสนำมในกำรท�ำงำน

ด้ำนกำรป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม	

MSM	

สมำคมฟ้ำสีรุ้งแห่งประเทศไทย	

ศูนย์ควำมร่วมมือไทย	 -	 สหรัฐ			

ด้ำนสำธำรณสุข	 ส�ำนักงำนบริหำร

โครงกำรกองทุนโลก	FHI	360	และ	

USAID	
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ชื่อของคู่มือ วัตถุประสงค์ ผู้จัดท�ำ

แนวทำงกำรตรวจวินิจฉัยและกำร

ดูแลรักษำผู ้ติดเชื้อเอชไอวีและ							

ผู้ป่วยเอดส์ระดับชำติ	(พ.ศ.2553)

เพื่อเป็นแนวทำงน�ำร่องส�ำหรับกำรท�ำงำน

ของหน่วยงำนผู้ให้บริกำรด้ำนสุขภำพ

ศนูย์พฒันำระบบบรกิำรยำต้ำนไวรสั

ส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย

เอดส์ในประเทศไทย

คูม่อืกำรด�ำเนนิงำนของแกนน�ำภำค

สนำม	 โครงกำรป้องกันกำรติดเชื้อ

เอชไอวีในกลุ่มชำยที่มีเพศสัมพันธ์

กับชำย	(M	CHAMPION	North-

east)	(ไม่ระบุปีพิมพ์)

เพื่อท�ำควำมเข้ำใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับภำพ

รวมกำรท�ำงำนภำคสนำมในกำรท�ำงำนเชงิ

ป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีในชำยมีเพศ

สัมพันธ์กับชำย

สมำคมฟ้ำสีรุ้งแห่งประเทศไทย	-	

ภำคตะวนัออกเฉยีง	เหนอื	กลุม่เอม็

เฟรนด์	กลุม่เอม็รชี	องค์กรแชร์	และ

เครือข่ำยควำมหลำกหลำยทำงเพศ

คู่มืออ้ำงอิงสุขภำพทำงเพศส�ำหรับ

ชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับชำยส�ำหรับ

แกนน�ำให้ควำมรูแ้ละเจ้ำหน้ำทีภ่ำค

สนำม	(ไม่ระบุปีพิมพ์)

เพือ่ให้ควำมรูแ้ละข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบั	กำร

ป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีและกำรเข้ำถึง

ข้อมูลทำงด้ำนกำรดูแลสุขภำพและกำร

รักษำ

กรมควบคุมโรค	กองทุนโลก	

UNESCO	USAID	FHI	360	PACT	

และมูลนิธิ	PSI

ชุดคู ่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

ส�ำหรับองค์กรชุมชนที่ท�ำงำนด้ำน

ชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับชำยในกำร

จัดกิจกรรม/บริกำรด้ำนเอชไอวีใน

ประเทศไทย	(พ.ศ.	2553)

-	เพือ่ใช้เป็นแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนส�ำหรบั

เจ้ำหน้ำที่ภำคสนำม	 บุคลำกรที่ท�ำงำน

ป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในกำรขับ

เคลื่อนกำรท�ำงำนไปในทิศทำงเดียวกัน

-	พฒันำองค์กรชมุชนในกำรเพิม่ทกัษะกำร

เขียนโครงกำรเพื่อขอรับทุนจำกแหล่งทุน

FHI	360

มำตรฐำนกรมควบคุมโรคส�ำหรับ

สถำนบริกำรสำธำรณสุขด้ำนโรค

ตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์	(พ.ศ.	2550)

-	เพื่อเป็นเครื่องมือท�ำงำนป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

-	เพื่อเพิ่มควำมรู ้และควำมเข้ำใจในกำร

ดูแลรักษำส�ำหรับกำรควบคุมป้องกันโรค

ติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

ส�ำนกัโรคเอดส์	วณัโรค	และโรคตดิต่อ	

ทำงเพศสัมพันธ์		

คูม่อืกำรพดูคยุกบัเพือ่นของแกนน�ำ

และเจ้ำหน้ำที่ภำคสนำม	 โครงกำร

เครือข่ำย	MSM	ชำติ	(ดัดแปลงจำก

คูม่อืกำรพดู	คยุกบัเพือ่นของแกนน�ำ	

MSM-POL)	(พ.ศ.	2552)

เพื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันเชื้อเอชไอวี	

และโรคติดต ่อทำงเพศสัมพันธ ์ ให ้กับ							

เจ้ำหน้ำที่ภำคสนำมภำยใต้โครงกำรชำยมี

เพศสัมพันธ์กับชำยแห่งชำติ

สมำคมฟ้ำสีรุ้งแห่งประเทศไทย

แนวทำงกำรอบรมคนท�ำงำนในกลุม่

ชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับชำยเพื่อ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหำเอดส์	(พ.ศ.	

2551)

-	เพือ่ให้ควำมรูเ้รือ่งกำรป้องกนักำรตดิเชือ้

เอชไอวีในชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำย

-	เพือ่กำรระดมชมุชน	คดัสรร	และรบัสมคัร	

แกนน�ำและเจ้ำหน้ำทีภ่ำคสนำมทีม่ศีกัยภำพ	

ในกำรท�ำงำน

ส�ำนกัโรคเอดส์	วณัโรค	และโรคตดิต่อ	

ทำงเพศสัมพันธ์		
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ชื่อของคู่มือ วัตถุประสงค์ ผู้จัดท�ำ

กำรดูแลสุขภำพของกลุ ่มชำยรัก

ชำยและสำวประเภทสอง	 (พ.ศ.

2552)

-	เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและทัศนคติที่มีต่อ	

ชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำย

-	กำรดแูลสขุภำพส�ำหรบัชำยมเีพศสมัพนัธ์

กับชำยและสำวประเภทสอง

ส�ำนกัโรคเอดส์	วณัโรค	และโรคตดิต่อ	

ทำงเพศสัมพันธ์		

Clinical	Guidelines	 for	Sexual	

Health	Care	of	Men	who	Have	

Sex	with	Men	(ไม่ระบุปีพิมพ์)

เพื่อเป็นเครื่องมือส�ำหรับผู้เชี่ยวชำญด้ำน

สุขภำพในกำรให้บริกำรกำรดูแลสุขภำพ

ส�ำหรับชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำย

ส�ำนกัโรคเอดส์	วณัโรค	และโรคตดิต่อ	

ทำงเพศสัมพันธ์		

หนังสือคู ่มืออ่ำนประกอบกำรให้	

กำรปรึกษำด้ำนเอชไอวี	(VCT	for	

MARPs)	(พ.ศ.2553)

เพื่อเพิ่มควำมรู้ในกระบวนกำรและขั้นตอน

ของกำรให้ค�ำปรึกษำด้ำนเอชไอวีเบื้องต้น

ให้เจ้ำหน้ำที่ให้ค�ำปรึกษำ

ส�ำนกัโรคเอดส์	วณัโรค	และโรคตดิต่อ	

ทำงเพศสัมพันธ์	FHI	360

Prevention	and	treatment	of	HIV	

and	other	sexually	transmitted	

infections	among	men	who	have	

sex	with	men	and	transgender	

populations:	A	recommendation	

for	public	health	approach	(2011)

-	เพื่ อก� ำหนดและอธิบ ำยถึ งจ� ำนวน

ประชำกร	 ชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำยและ

สำวประเภทสองที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ

ในหลำยๆ	 วัฒนธรรมตำมกำยภำพทำง

ภูมิศำสตร์ของแต่ละภูมิภำค

-	เพื่อตรวจสอบสถำนกำรณ์ปัจจุบัน	 กำร

ระบำดของเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทำง

เพศสัมพันธ์ในชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำย

และสำวประเภทสองในภมูภิำคทีม่พีืน้ทีท่ำง

ภูมิศำสตร์แตกต่ำงกัน

-	เพือ่ก�ำหนดรปูแบบกำรจดักจิกรรมรวมถงึ

กำรให้บริกำรป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวี		

และโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์ในชำยม	ีเพศ

สัมพันธ์กับชำย

-	เพื่อทบทวนกำรวำงแผนกำรศึกษำ

พฤตกิรรมและกจิกรรมในชำยมเีพศสมัพนัธ์

กับชำยทั้งในอดีตและปัจจุบัน

-	เพื่อระบุบทบำทที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับผู้ให้

บริกำรทำงด้ำนสุขภำพในระดับโลก	 ระดับ

ภูมิภำค	และระดับประเทศ

องค์กำรอนำมัยโลก
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 7.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ชื่อของคู่มือ วัตถุประสงค์ ผู้จัดท�ำ

คู่มือกำรสอน	 “กำรสื่อสำรเพื่อกำร

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	101	ส�ำหรับ

งำนภำคสนำม”	เพื่อป้องกันกำรติด

เชื้อเอชไอวี/โรคติดต่อทำงเพศ

สัมพันธ์	 (กลุ่มชำยที่มีเพศสัมพันธ์

กับชำย)	(ไม่ระบุปีพิมพ์)

-	เพื่อเป็นแนวทำงส�ำหรับแกนน�ำ	 อำสำ

สมัครและเจ้ำหน้ำที่ภำคสนำมในกำรจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรส�ำหรับส ่งเสริม

กจิกรรมด้ำนกำรป้องกนักำรตดิเชือ้เอชไอวี

รวมถึงโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

-	เพือ่ส่งเสรมิพฤตกิรรมในกำรดแูลสขุภำพ

ของตัวเองเพื่อป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวี

ศูนย์ควำมร่วมมือไทย	-	สหรัฐ

ด้ำนสำธำรณสุข

คู่มือกำรจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อกำร

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมโดยใช้สือ่หนงั

สัน้	RAMP	ส�ำหรบักลุม่ชำยทีม่เีพศ

สัมพันธ์กับชำย	(พ.ศ.	2553)

เพือ่เป็นแนวทำงจดัประชมุกลุม่ส�ำหรบัผูน้�ำ

กระบวนกำรกลุ่ม

ศูนย์ควำมร่วมมือไทย	-	สหรัฐ

ด้ำนสำธำรณสุข

 7.3 การส่งเสริมการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ชื่อของคู่มือ วัตถุประสงค์ ผู้จัดท�ำ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนกิจกรรม

เพื่อนช่วยเพื่อน	(ไม่ระบุปีพิมพ์)	

เพื่อพัฒนำบุคลำกรที่ท�ำงำนด้ำนกำรป้อง

กนัเอชไอวีให้มคีวำมเข้ำใจ	กำรจดักจิกรรม

แกนน�ำให้ควำมรู้

FHI	360

คู่มือฝึกอบรมกำรเป็นวิทยำกรเพื่อ		

จดัอบรมเจ้ำหน้ำทีภ่ำคสนำม	(พ.ศ.	

2553)

เพื่อพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้

กบัเจ้ำหน้ำทีภ่ำคสนำมในกำรเป็นผูฝึ้กสอน

ในชุมชน

สมำคมฟ้ำสีรุ้งแห่งประเทศไทย

ชีวิตที่ถูกละเมิด	:	เรื่องเล่ำ	กะเทย	

ทอม	 ดี้	 หญิงรักหญิง	 ชำยรักชำย	

และกฎหมำยสทิธมินษุยชนระหว่ำง

ประเทศ	(พ.ศ.	2554)

เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนรับทรำบ	เกี่ยวกับ

กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศใน

ประเด็นเพศสภำวะและอัตลักษณ์ทำงเพศ

สมำคมฟ้ำสีรุ้งแห่งประเทศไทย

มูลนิธิธีรนำถ	กำญจนอักษร
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 7.4 การพัฒนาทัศนคติ

ชื่อของคู่มือ วัตถุประสงค์ ผู้จัดท�ำ

หลักสูตรกำรอบรมกำรท�ำงำนกับ			

ผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ

-	เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจแนวคิดและควำมรู้

ในประเด็นเรื่องควำมหลำกหลำยทำงเพศ

-	เพื่อส่งเสริมกำรมีทัศนคติเชิงบวกต่อ

ประเด็นควำมหลำกหลำยทำงเพศ

-	เพือ่ท�ำควำมเข้ำใจในบรบิททีเ่กีย่วข้องกบั

พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศที่มีผลต่อกำรติด

เชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

-	เพื่อท�ำควำมเข้ำใจในกำรลดพฤติกรรม	

เสี่ยงต่อกำรติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อ

ทำงเพศสัมพันธ์

ศูนย์ควำมร่วมมือไทย	-	สหรัฐ

ด้ำนสำธำรณสุข

หลกัสตูรกำรสอนเจตคตทิีจ่�ำเป็นใน

กำร เ รี ยนรู ้ ทั กษะชี วิ ตส� ำหรั บ

เยำวชนชำยทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชำย	

(พ.ศ.	2553)

เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของครูผู ้สอนให้

พร้อมส�ำหรับกำรจัดท�ำค่ำยทักษะชีวิตใน

กลุ่มเยำวชนที่เป็นชำยมีเพศสัมพันธ์กับ

ชำย

ส�ำนกัโรคเอดส์	วณัโรค	และโรคตดิต่อ	

ทำงเพศสัมพันธ์				

สือ่อย่ำงมอืโปร	:	แนวทำงกำรเสนอ

เรื่องรำวของผู้มีควำมหลำกหลำย

ทำงเพศ	(พ.ศ.	2554)

เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อกลุ่มประชำกรที่

มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ

สมำคมฟ้ำสีรุ ้งแห่งประเทศไทย	

กองทุนโลก	 และส�ำนักงำนบริหำร

โครงกำรกองทุนโลก

Understanding	and	Challenging	

Stigma	toward	Men	who	have	sex	

with	Men:	Toolkit	for	Action

-	เพื่อท�ำควำมเข้ำใจรูปแบบกำรตีตรำและ

กำรเลือกปฏิบัติทั้งต ่อควำมเป็นชำยมี			

เพศสัมพันธ์กับชำยและกำรติดเชื้อเอชไอวี

-	เพื่อรับมือกับกำรตีตรำและกำรเลือก

ปฏิบัติรูปแบบต่ำงๆ

-	เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติในกำรลด	

กำรตีตรำและกำรเลือกปฏิบัติ

Pact	and	International	Center	for	

research	on	Women
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 7.5 การบริหารโครงการ

ชื่อของคู่มือ วัตถุประสงค์ ผู้จัดท�ำ

Introduction	 to	Organizational	

Capacity	Development	(2009)

-	เพื่ออธิบำยควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำ

ศักยภำพองค์กร

-	เพื่อเป็นแนวทำงกำรท�ำงำนด้ำนกำร

พัฒนำศักยภำพองค์กร

Pact	Thailand	

คู่มือกำรประเมินศักยภำพองค์กร	

(พ.ศ.	2550)

เพื่อประเมินองค์กรด้ำนยุทธศำสตร์	 กำร

วำงแผนงำน	 โครงสร้ำงองค์กร	 ระเบียบ

ปฏิบัติ	 กำรบริหำรโครงกำร	 กำรระดมทุน	

กำรสร้ำงองค์กรภำคีและเครือข่ำย	 กำร

จัดกำรบัญชีและงบประมำณ	 กำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล	 กำรสื่อสำรภำยในและ

ภำยนอกองค์กร

Pact	Thailand

โครงกำรกองทุนหมุนเวียนเพื่อกำร	

เข้ำถึงถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อ

ลืน่ส�ำหรบัชำยมเีพศสมัพนัธ์กบัชำย			

และสำวประเภทสองขำยบริกำรใน

กรุงเทพมหำนคร	(พ.ศ.	2553)

เพือ่เสนอหลกัฐำนเชงิประจกัษ์ในกำรจดัตัง้

กองทุนถุงยำงอนำมัยส�ำหรับกำรด�ำเนิน

งำนป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีที่ได้ด�ำเนิน

งำนโดยองค์กรชุมชน

มูลนิธิเพื่อนพนักงำนบริกำร

FHI	360	และ	USAID

กำรสร้ำงระบบติดตำมประเมินและ

รำยงำนผลส�ำหรับโครงกำรด้ำน		

เอชไอวีและโรคเอดส์	(พ.ศ.	2548)

เพื่อพัฒนำองค์กรชุมชนในกำรจัดท�ำระบบ

กำรติดตำมและประเมินผล	 และกำรจัดท�ำ

รำยงำนภำยในองค์กร

Pact	Thailand

Coaching	and	Mentoring	and	

Evaluation	Plan	for	HIV	Prevention	

Target	:	Most-at-risk	Populations	

and	Migrant	Workers	2010	-	

2011,		Thailand	(พ.ศ.	2553)

เพือ่ให้แนวทำงกำรสอนงำนกำรเป็นพีเ่ลีย้ง

และให้ค�ำปรึกษำในรูปแบบต่ำงๆ

Pact	Thailand

National	Monitoring	and	Evalua-

tion	Plan	 for	HIV	Prevention	

Target	:	Most-at-risk	Populations	

and	Migrant	Workers	2010	-	

2011,		Thailand	(พ.ศ.	2553)

เพื่อจัดท�ำระบบกำรติดตำมและประเมินผล

ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันกำร

ติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชำกรที่มีควำม

เสี่ยงสูงระดับประเทศและระดับชุมชน

ศูนย ์อ�ำนวยกำรบริหำรจัดกำร

ปัญหำเอดส์แห่งชำติ

คู่มือกำรจัดอบรมด้ำนกำรติดตำม

และประเมินผล	(พ.ศ.	2555)

-	เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรท�ำงำนด้ำน

กำรติดตำมและประเมินผล

กองทุนโลกและส�ำนักงำนบริหำร

โครงกำรกองทุนโลก
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ภาคผนวก ข 

รายงาน/แนวทาง/คู่มือ/หลักสูตรในแผ่น CD

	1.	 แนวทำงกำรด�ำเนนิงำนป้องกนักำรตดิเชือ้เอชไอวีในกลุม่ชำยมเีพศสมัพนัธ์กบัชำยและสำวประเภทสอง

ระดับชำติ

	2.	 รำยงำนประกอบกำรประชมุกำรด�ำเนนิงำนด้ำนเอชไอวใีนกลุม่ชำยทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชำยและคนข้ำมเพศ	

ในหกเมืองใหญ่ในภูมิภำคเอเซีย	7	-	9	ธันวำคม	2553	ฮ่องกง

	3.	 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับชำย

	4.	 แนวทำงกำรอบรมคนท�ำงำนในกลุ่มชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับชำยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์

	5.	 หลักสูตรกำรอบรมกำรท�ำงำนผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ	Sensitivity	 training	manual	 for											

working	with	people	with	sexual	diversity

	6.	 ชดุคูม่อืมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำน	ส�ำหรบัองค์กรชมุชนทีท่�ำงำนด้ำนชำยทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชำยในกำรจดั

กิจกรรม/บริกำรด้ำนเอชไอวี	ในประเทศไทย

	7.	 แนวทำงกำรจดับรกิำรทีเ่ป็นมติรส�ำหรบั	เยำวชน	พนกังำนบรกิำรหญงิ	และชำยทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชำย

	8.	 แนวทำงกำรดูแลรักษำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ส�ำหรับชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับชำย	ปี	2552

	9.	 มำตรฐำนกำรจัดบริกำรดูแลรักษำป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	 ส�ำหรับสถำนบริกำร

สำธำรณสุข	พ.ศ.	2551

	10.	 คู่มือกำรด�ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	พ.ศ.	2553

	11.	 คู่มือปฏิบัติงำนดูแลรักษำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	พ.ศ.	2553

	12.	 ผังกำรวินิจฉัยโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	พ.ศ.	2553

	13.	 แนวทำงกำรดูแลรักษำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	พ.ศ.	2553

	14.	 แนวทำงกำรพัฒนำคลินิกวัยรุ่นที่เป็นมิตรในกำรดูแลรักษำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	ปี	2553

	15.	 คู่มือ	แนวทำงกำรด�ำเนินงำน	“คลินิกวัยรุ่น”	(สถำนบริกำรที่เป็นมิตรส�ำหรับวัยรุ่นและเยำวชน)

	16.	 คูม่อื	กำรเยีย่มส�ำรวจและประเมนิโรงพยำบำลตำมมำตรฐำนบรกิำรสขุภำพทีเ่ป็นมติร	ส�ำหรบัวยัรุน่และ

เยำวชน	(Guidelines	for	YFHS	Standard	Assessment)

	17.	 หลักสูตรกำรฝึกอบรม	กำรให้กำรปรึกษำและสุขศึกษำเรื่องโรคติดต่อทำงเพศสัมเพศสัมพันธ์

	18.	 คู่มือกำรให้กำรปรึกษำเรื่องโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

	19.	 หลักสูตรกำรฝึกอบรมระยะสั้น	เรื่อง	กำรดูแลรักษำ	ป้องกัน	และควบคุมโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

20.	 แนวทำงกำรปฏบิตังิำนในกำรบรหิำรจดักำรและส่งเสรมิกำรใช้ถงุยำงอนำมยัเพือ่กำรป้องกนัโรคตดิต่อ

ทำงเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์ในระดับท้องถิ่น
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	21.	 คู่มืออ่ำนประกอบ	กำรให้กำรปรึกษำเรื่องเอชไอวี	HIV	Counseling	Hand	book

	22.	 มำตรฐำนกรมควบคุมโรค	ด้ำนโรคเอดส์ส�ำหรับสถำนบริกำรสำธำรณสุข	พ.ศ.	2554

	23.	 แนวทำงกำรตรวจวินิจฉัยและกำรดูแลรักษำผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	ระดับชำติ	ปี	พ.ศ.	2553

	24.	 แนวทำงกำรจัดบริกำร	กำรป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภำพผู้ติดเชื้อเอชไอวีในสถำนบริกำรสุขภำพ

	25.	 แนวทำงกำรส่งเสรมิกำรจดับรกิำรทำงสงัคมส�ำหรบัผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูท้ีอ่ยูร่่วมกบัผูต้ดิเชือ้เอชไอวี

	26.	 ตัวอย่ำงสื่อประชำสัมพันธ์	Spot	TV	“คิด	กันไว้”	(คปอ)

	27.	 คู่มือแนวทำงปฏิบัติกำรดูแลช่วยเหลือและบ�ำบัดผู้ประสบปัญหำแอลกอฮอล์

	28.	 หลักสูตร	กำรบริกำรเมทำโดนระยะยำว	Methadone	Maintenance	Treatment

	29.	 A	European	Methodological	Model	of	HIV	Prevention	in	Men	who	have	Sex	with	Men(MSM)

	30.	 Training	Manual:	An	Introduction	to	Promoting	Sexual	Health	for	Men	Who	Have	Sex	with	Men	

and	Gay	Men

	31.	 Peer	Education	Kit	for	Uniformed	Services

	32.	 Prevention	and	treatment	of	HIV	and	other	sexually	transmitted	infections	among	men	who			

have	sex	with	men	and	transgender	populations

	33.	 Practical	Guidelines	for	Intensifying		HIV	Prevention:	TOWARDS	UNIVERSAL	ACCESS

	34.	 FRONTIERS	PREVENTION	PROJECT:	Between	Men	HIV/STI	Prevention	for	Men	Who	have	

Sex	with	Men

	35.	 Peer	and	Outreach	Education	for	Improving	the	Sexual	Health	of	Men	who	have	Sex	with	Men:	

A	reference	manual	for	peer	&	outreach	workers	

	36.	 Male	Sexual	behaviours	and	STD/HIV	Prevention

	37.	 Standard	Package	of	Activities	Men	who	have	Sex	with	Men

	38.	 Chapter	11	Reaching	Men	Who	Have	Sex	with	Men

	39.	 HIV	Prevention	with	MSM:	Balancing	Evidence	with	Rights-based	Principles	of	Practice

	40.	 Developing	a	Comprehensive	Package	of	Services	to	Reduce	HIV	among	Men	who	have	Sex	

with	Men(MSM)	and	Transgender(TG)	Populations	in	Asia	and	the	Pacific

	41.	 The	Guyana	National	HIV	Prevention	Priciples,	Standards	and	Guidelines

	42.	 Priority	Interventions	HIV/AIDS	prevention,	treatment	and	care	in	health	sector

	43.	 National	AIDS	Programme	Management	Module	4	Targeted	HIV	Prevention	and	Care												

Interventions

	44.	 Integrating	HIV	prevention	in	the	care	setting	(Health	Manager’s	Guide)

	45.	 Toolkit	for	Targeted	HIV/AIDS	Prevention	and	Care	in	sex	work	Settings
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	46.	 Priority	Interventions	HIV/AIDS	preventions,	treatment	and	care	in	the	health	sector

	47.	 Development	of	WHO	Guidance	for	the	Prevention	and	Care	of	HIV/STI	among	MSM	and	

Transgender	People

	48.	 Implementing	STI/HIV	Prevention	And	Care	interventions	for	Men	Who	Have	Sex	with	Men	in	

Dakar,Senegal

	49.	 Regional	consultation	on	HIV/AIDS	prevention,	care	and	support	programmes	in	Latin	America	

and	the	Carribbean	for	men	who	have	sex	with	men

	50.	 Health	Sector	Response	to	HIV	Epidemic	among	MSM	and	TG

	51.	 Priority	HIV	and	Sexual	health	interventions	in	the	health	sector	for	men	who	have	sex	with	

men	and	transgender	people	in	the	Asia-Pacific	Region

	52.	 Treat	Asia:	MSM	and	HIV	Risk	in	Asia

	53.	 UNAIDS	Action	Framwork:	Universal	Access	 for	Men	who	have	Sex	with	Men	and															

Transgender	People

	54.	 AIDS	and	men	who	have	sex	with	men

	55.	 Responding	to	the	HIV-related	needs	of	MSM	in	Africa

	56.	 HIV	and	Men	who	have	Sex	with	Men	in	Asia	and	the	Pacific

	57.	 Men	Who	Have	Sex	with	Men:	Challenges	and	Recommendations	in	Estimating	Resource	

Needs	to	Scale	Up	HIV	Prevention	Services	in	the	Greater	Mekhong	Region	and	China

	58.	 Reaching:	Men	Who	Have	Sex	With	Men(MSM)	in	the	Global	HIV	&	AIDS	Epidemic

	59.	 Scaling	up	HIV	programming	for	men	who	have	sex	with	men-the	experience	in	Asia	and	the	

Pacific

	60.	 Summary	report	of	Key	Findings	and	Program	Recommendations	from	FHI	MSM	program	

Evaluations(Bangladesh,	Indonesia	and	Nepal)

	61.	 Gender	Identity	and	violence	in	MSM	and	Transgenders:	Policy	Implications	for	HIV	Services

	62.	 Lessons	From	the	Front	Lines:	Effective	Community-Led	Responses	to	HIV	and	AIDS	Among	

MSM	and	Transgender	Poppulations

	63.	 LGBT	Communication	Manual

	64.	 Development	manual:	Developing	community-based	organisations	addressing	HIV/AIDS,	

sexual	health,welfare	and	human	rights	issues	for	males-who-have-sex	with	males,	their				

partners	and	familles
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	65.	 Legal	environments,	human	rights	and	HIV	responses	among	men	who	have	sex	with	men	and	

transgender	people	in	Asia	and	the	Pacific	:	An	agenda	for	action	

	66.	 Sex	on	Permises	Code	of	Practice

	67.	 German	Backup	Initiative	Guidelines	for	Appication

	68.	 Positive	Prevention	by	and	for	People	Living	with	HIV

	69.	 Positive	Prevention	(HIV	prevention	with	people	living	with	HIV	A	Guide	for	NGOs	and	service		

providers)

	70.	 Positive	Prevention	:	Prevention	Strategies	For	People	Living	With	HIV
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ภาคผนวก ค

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ 

	1.	 แพทย์หญิงเพชรศรี		ศิรินิรันดร์				 ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรมควบคุมโรค	 ประธำนคณะกรรมกำร

	2.	 นำยแพทย์สุเมธ		องค์วรรณดี	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักโรคเอดส์	วัณโรค	 รองประธำน

	 	 	 และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	 					คณะกรรมกำร

	3.	 นำงสุปิยำ		จันทรมณี	 ส�ำนักระบำดวิทยำ	 คณะกรรมกำร

	4.	 แพทย์หญิงปิยธิดำ		สมุทรประภูติ	 ผู้อ�ำนวยกำรกองควบคุมโรคเอดส์	 คณะกรรมกำร

	 	 	 วัณโรค	และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

	 	 	 ส�ำนักอนำมัย	กทม.	

	5.	 ดร.นฤพนธ์		ด้วงวิเศษ	 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร	 คณะกรรมกำร

	6.	 ดร.วีรสิทธิ์		สิทธิไตรย์	 นักวิชำกำร	 คณะกรรมกำร

	7.	 Mr.Yuxue	Xue	 UNDP	 คณะกรรมกำร

	8.	 คุณต้องตำ		เขียวไพศำล	 UNDP	 คณะกรรมกำร

	9.	 ดร.พัชรำ		เบญจรัตนำภรณ์	 UNAIDS	 คณะกรรมกำร
	

10.	 นำยวิภำส		วิมลเศรษฐ์	 ศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงไทย	-	สหรัฐ	 คณะกรรมกำร

	 	 	 ด้ำนสำธำรณสุข	
	

11.	 นำยกฤษสยำม		อำรยะวงค์ไชย	 UNESCO	 คณะกรรมกำร
	

	12.	 Dr.	Richard	Howard		 ILO		 คณะกรรมกำร
	

13.	 นำยสมชัย		พรหมสมบัติ	 The	poz	Home	Center		 คณะกรรมกำร
	

14.	 แพทย์หญงิชวีนนัท์	เลศิพริยิสวุฒัน์	 ส�ำนักโรคเอดส์	วัณโรค	และโรคติดต่อ	 คณะกรรมกำรและ

	 	 	 ทำงเพศสัมพันธ์	 เลขำนุกำร	
	

15.	 นำงสุวนีย์		ใหม่สุวรรณ	 ส�ำนักโรคเอดส์	วัณโรค	และโรคติดต่อ	 ผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 	 	 ทำงเพศสัมพันธ์	
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รายชื่อคณะท�างานวิชาการ

	1.	 แพทย์หญงิชวีนนัท์	เลศิพริยิสวุฒัน์	 นำยแพทย์เชี่ยวชำญ	ส�ำนักโรคเอดส์	วัณโรค	 ประธำน

	 	 	 และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	 									คณะท�ำงำน

	2.	 Mr.	Nery	N.	Ronatay		 UNDP		 คณะท�ำงำน

	3.	 ดร.นฤพนธ์		ด้วงวิเศษ	 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร	 คณะท�ำงำน

	4.	 นำยศิโรฒม์	จิตต์แจ้ง		 FHI	360		 คณะท�ำงำน

	5.	 นำยวิภำส		วิมลเศรษฐ์	 ศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงไทย	-	สหรัฐ														คณะท�ำงำน

	 	 	 ด้ำนสำธำรณสุข	

	6.	 นำยชำติวุฒิ		วังวล	 Pact	Thailand	 คณะท�ำงำน

	7.	 นำยดนัย		ลินจงรัตน์	 ผู้อ�ำนวยกำรสมำคมฟ้ำสีรุ้งแห่งประเทศไทย	 คณะท�ำงำน

	8.	 นำยกมลเศรษฐ์		เก่งกำรเรือ	 เลขำธิกำรสมำคมฟ้ำสีรุ้งแห่งประเทศไทย	 คณะท�ำงำน

	9.	 นำงสำวสุรำงค์		จันทร์แย้ม	 เลขำธิกำรมูลนิธิเพื่อนพนักงำนบริกำร	 คณะท�ำงำน
	

10.	 นำงสำวอุบลรัตน์		ธนรุจิวงศ์	 กองควบคุมโรคเอดส์	วัณโรค	และโรคติดต่อ	 คณะท�ำงำน

	 	 	 ทำงเพศสัมพันธ์	กรุงเทพมหำนคร	
	

11.	 นำงบุษบำ		ตันติศักดิ์	 กองทุนโลก	 คณะท�ำงำน
	

12.	 นำยรัตนวัฒน์		จันทร์อ�ำนวยสุข	 SISTER	 คณะท�ำงำน
	

13.	 นำงสุวนีย์		ใหม่สุวรรณ	 ส�ำนักโรคเอดส์	วัณโรค	และโรคติดต่อ	 คณะท�ำงำนและ

	 	 	 ทำงเพศสัมพันธ์	 เลขำนุกำร	
	

14.	 นำงสำวธมลธนลัช์	เวทย์ศภุำงค์กลุ	 ส�ำนักโรคเอดส์	วัณโรค	และโรคติดต่อ	 คณะท�ำงำนและ

	 	 	 ทำงเพศสัมพันธ์	 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
	

15.	 นำงสำวผ่องเพญ็	ตัง้จติพนิจิกำร	 ส�ำนักโรคเอดส์	วัณโรค	และโรคติดต่อ	 คณะท�ำงำนและ

	 	 	 ทำงเพศสัมพันธ์	 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ

	1.	 นำงสำวชมนำถ		มโนไพบูลย์	 ศูนย์ควำมร่วมมือไทย	-	สหรัฐ	ด้ำนสำธำรณสุข

	2.	 นำงสำวฟำริดำ		ลังกำฟ้ำ	 ศูนย์ควำมร่วมมือไทย	-	สหรัฐ	ด้ำนสำธำรณสุข

	3.	 Mr.Senthil	Kumaran	Murugan	 Director-Strategic	Development	&	Knowledge							

	 	 	 Translation

	4.	 Dr.Gursimran		Grewal	 Deputy	Director-Strategic	Development	&	Knowledge	

	 	 	 Translation		Karnataka	Health	Promotion	Trust

	5.	 Dr.Ramesh	Banadakoppa	Manjappa	 Director	-	Monitoring	&	Evaluation

	

รายชื่อผู้สนับสนุนด้านวิชาการและบริหารจัดการ

	1.	 ดร.สุทยุต		โอสรประสพ		 ธนำคำรโลก

	2.	 นำงสำวศรัญยำ		ตันวนรัตน์สกุล		 UNDP

	3.	 นำงสำวเข็มทิพย์		เข็มศักดิ์สิทธิ์	 UNDP

	4.	 นำยจ�ำรอง		แพงหนองยำง	 มูลนิธิเพื่อนพนักงำนบริกำร

	5.	 นำงสำวพิมลทิพำ		มำลำหอม	 ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี

	6.	 นำงพรทิพย์		เข็มเงิน	 ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจัดกำรปัญหำเอดส์แห่งชำติ

	7.	 นำยทนงศรี		ภูริศรี	 ส�ำนักโรคเอดส์	วัณโรค	และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

	8.	 นำงยุพิน		ชินสงวนเกียรติ	 ส�ำนักโรคเอดส์	วัณโรค	และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

	9.	 นำงวิภำดำ		มหรัตนวิโรจน์	 ส�ำนักโรคเอดส์	วัณโรค	และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

	10.	 นำงสำวฉวีวรรณ		คล้ำยนำค	 ส�ำนักโรคเอดส์	วัณโรค	และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

	11.	 นำงฐิติพันธ์		รักใคร่	 	ส�ำนักโรคเอดส์	วัณโรค	และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

	12.	 นำงสำวธัญชนก		เหลืองทองอร่ำม						 ส�ำนักโรคเอดส์	วัณโรค	และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

	13.	 นำงสำวจุฑำมำศ		มำกกุญชร													 ส�ำนักโรคเอดส์	วัณโรค	และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

	14.	 นำงสำววัชรำภรณ์		เรืองชัย															 ส�ำนักโรคเอดส์	วัณโรค	และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
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