
สิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส คือ สิทธิมนุษยชน 

จดหมายเปดผนึกถึง รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เน่ืองในวันเอดสโลก  

1 ธันวาคม 2553  

สงเสริมใหผูชายรวมรับผิดชอบ ในการมีเพศสัมพันธ และ การปองกันเอดส 

ความสําคัญของการมีสวนรวมของผูชายในการปองกันเอดส การคุมกําเนิด และการทองไมพรอม 

ขาวการพบซากรก กอนเลือด ช้ินสวนของครรภมากกวา 2,000 ช้ินสวนในกรุงเทพกลางเดือนพฤศจิกายนปน้ี 

แสดงใหเห็นวาสังคมไทยยังออนดอยตอการปองกันการต้ังครรภที่ไมพรอม  แมวาหลายหนวยงานจะไดมีการทํางานเรื่อง 

การคุมกําเนิดและเอชไอวี/เอดส มาเปนเวลานานแลวก็ตาม  

จากสถิติที่มีคนทําแทงปละ 400,000คน พบวาในทุก100,000 คน จะมีผูเสียชีวิตประมาณ 300 คน คาดการณวา

ในปหน่ึงจะมีผูเสียชีวิตประมาณ1,200 คน สาเหตุสําคัญของความลมเหลวในการปองกันการทองไมพรอม และปองกัน

ผูหญิงจากการติดเช้ือเอชไอวีจากคู สวนหน่ึงมาจากการท่ีผูชายไมเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมในการใชถุงยางอนามัย 

เน่ืองจากผูหญิงขาดอํานาจที่จะตอรองใหผูชายใชถุงยางอนามัยได โดยเฉพาะการติดเช้ือในกลุมคูประจํา เชนคูสามีภรรยา 

ซึ่งการปองกันยิ่งทําไดยาก เพราะคนสวนใหญคิดวาตนเองไมเสี่ยง   มีความไวใจในคูของตน  หรือมีความเขาใจผิดๆ เชน 

คิดวาการหล่ังขางนอกจะเปนการปองกันการต้ังครรภและปองกันเอดสได 

จากการเก็บขอมูลของเครือขายผูหญิงที่อยูรวมกับเช้ือ และมูลนิธิรักษไทย รวมกับองคกรพัฒนาเอกชนอื่นๆ อีก

12 องคกร1 พบวา ผูชายรอยละ 88.5 ที่มาฝากครรภรวมกับภรรยามั่นใจวาจะไมติดเช้ือในอนาคต มีอัตราการใชถุงยางเพียง

รอยละ 23.1 เทาน้ัน ซึ่งถือวาตํ่ามาก ในขณะที่สัดสวนการติดเช้ือของผูหญิงน้ันติดจากผูชายในคูสมรสสูงถึงกวารอยละ 40 

ของอัตราการติดเช้ือรายใหมทั้งหมด การทํางานในเชิงการปองกันการติดเช้ือเอชไอวี และทองไมพรอม จึงจําเปนอยางยิ่งที่

จะตองมุงเนนไปที่การปรับเปล่ียนทัศนคติ และพฤติกรรมการยอมรับของผูชายตอการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยในคูประจํา 

ทั้งคูสามีภรรยา คูรัก และแฟน ใหมากขึ้นกวาที่เปนอยู  

โครงการของรัฐที่ดําเนินการอยูโดยเฉพาะงานดานการปองกันเอชไอวียังขาดความตระหนักในเรื่องความสัมพันธ

เชิงอํานาจที่ชายและหญิงมีไมเทากัน  และผลกระทบตอการทองไมพรอมและการรับเช้ือของผูหญิงจากคูรัก โดยเฉพาะ

อยางยิ่งแผนงานหรือโครงการที่มุงเนนการทํางานเพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมในกลุมผูชายโดยตรงยังมีนอยมาก 

                                                            
1
 “นโยบายและการดําเนินงานดานอนามัยเจริญพันธุ : มุมมองจากภาคประชาสังคม”  สวนหนึ่งของรายงานความกาวหนาระดับประเทศ

ตามปฎิญญาวาดวยพันธกรณี เร่ืองเอชไอวี/เอดส จัดทําโดย คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส มกราคม 

2551 – ธันวาคม 2552 



หนวยงานหลักที่ทํางานเรื่องน้ีในปจจุบันมีไมมากนัก เชน UNFPA, กรมอนามัย, สํานักโรคเอดส วัณโรค และ โรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ   

ตัวอยางที่เห็นชัดคือทุกครั้งที่มีขาวเรื่องการทําแทง สื่อมวลชนมักจะมุงเนนวาเปนความผิดของ “แม” โดยไมได

กลาวถึง “พอ”  ซึ่งมีจํานวนเทาๆ กัน และในคลีนิคการฝากครรภพบวา คูสมรสไดรับคําแนะนําใหใชยาคุมกําเนิดมากท่ีสุด

(รอยละ 67.8) ขณะที่คําแนะนําใหใชถุงยางมีนอยกวาครึ่ง (รอยละ 48.3 ) แนะนําใหผูหญิงทําหมันรอยละ 27.5 และทํา

หมันชายเพียงรอยละ 7.2  แสดงใหเห็นชัดเจนวาสังคมมองวาผูหญิงเปนฝายที่ตองรับผิดชอบในเรื่องเพศและการคุมกําเนิด

มากกวาผูชาย ปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงคหรือต้ังครรภโดยไมไดไปวางแผน จึงไมไดเกิดจากเจตนาในการประกอบ

อาชญากรรม แตเปนการแกปญหาโดยการเลือกทางออกที่มีทางเดียวเทาน้ัน การแกปญหาทําแทงจึงตองแกดวยวิธีการทาง

สังคม ใหโอกาส ใหทางเลือก และใหความชวยเหลือ ไมสามารถแกไดดวยวิธีการทางกฎหมาย 

แนวทางการทํางานของสาธารณสุขปจจุบันที่มุงเนนใหผูชายเขามามีสวนรวมในการดูแลสุขภาพผูหญิงต้ังครรภ

มากขึ้น เชน โครงการสายใยรัก ถือเปนนิมิตรหมายอันดี  หากสิ่งที่ควรคํานึงถึงอันดับแรกๆ คือ การจัดบริการที่เหมาะสม

สําหรับสามี เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยแมในครอบครัวของตนเอง ซึ่งจากการเก็บขอมูลของ

เครือขายผูหญิงติดเช้ือพบวา ผูชายยังเขารวมในกระบวนการฝากครรภนอยมาก และในจํานวนผูชายที่มาฝากครรภพรอมกับ

ภรรยาพบวา มีผูชายที่ไมไดประเมินความเสี่ยงของตนเองมากถึง รอยละ 37.5   นโยบายใหมๆที่เกิดขึ้น  เชน          การฝาก

ครรภคู ซึ่งหวังผลวาจะสามารถปองกันความเสี่ยงในการติดเช้ือในคูสามีภรรยาที่ฝายใดฝายหน่ึงรูผลเลือดแลว ควร

ระมัดระวังอยางยิ่งวาจะสงผลกระทบใหผูหญิงตองเผชิญกับความกดดันในการเปดเผยผลเลือดกับสามี หรือพาสามีมาตรวจ

เลือดดวย  

จากการเก็บขอมูลของเครือขายผูหญิงติดเช้ือในกลุมผูติดเช้ือ พบวา ผูชายที่อยูรวมกับเช้ือ ทราบผลเลือดของ

ตนเองกอนการต้ังครรภของภรรยามากถึงประมาณรอยละ 50 ในขณะที่ผูหญิงที่อยูรวมกับเช้ือทราบผลเลือดของตนเอง

กอนการต้ังครรภประมาณรอยละ 59 แสดงใหเห็นวา การสื่อสารเรื่องผลเลือดระหวางคูเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่ง     แตการ

ทํางานในเรื่องน้ีจําเปนตองทําดวยความละเอียดออน เน่ืองจากในการเก็บขอมูลครั้งน้ี มีผูชายรอยละ 16.7 และ ผูหญิงรอย

ละ 24.5 ที่บอกวาตนเองประสบปญหาหลังการเปดเผยผลเลือด เชน ผูหญิงรอยละ 9.4 ถูกกระทําความรุนแรง หรือถูก

กลาวหาวาแพรเช้ือ ไมไดรับการยอมรับ และสามีขอแยกทางมากถึงรอยละ 20  

การท่ีผูหญิงที่อยูรวมกับเช้ือเขาถึงการรักษา และการมีโครงการการปองกันการถายทอดเช้ือจากแมสูลูก ทําให

ผูหญิงมีสุขภาพรางกายที่ดีขึ้น  หากเจาหนาที่สาธารณสุขจํานวนไมนอยก็ยังมีอคติวา ผูหญิงที่อยูรวมกับเช้ือ ไมควรมีคูใหม 

หรือมีลูก  จากการท่ีเจาหนาที่ใชคําเรียกปรากฏการณผูหญิงติดเช้ือที่ต้ังครรภภายหลังการติดเช้ือวา “ทองซ้ํา” เทากับเปน

การตีตรา ซ้ําเติม และเลือกปฏิบัติตอผูหญิง  ซึ่งจากการสอบถามผูใหบริการพบวา ปจจัยที่เก่ียวกับการตัดสินใจมีบุตรอีก

ครั้งของผูหญิงที่อยูรวมกับเช้ือน้ันเก่ียวของกับการพ่ึงพิงทั้งดานเศรษฐกิจ และดานสังคมตอสามี (รอยละ 61.9 และ รอยละ 



38.1) การประณามผูหญิงที่อยูรวมกับเช้ือซึ่งต้ังครรภวาเปนผูที่ไมรับผิดชอบน้ันยอมเทากับเพิ่มความกดดันใหกับผูหญิง

มากขึ้น   

จากขอมูลสถานการณดังกลาว เครือขายผูหญิงที่อยูรวมกับเอชไอวีขอเสนอแนวทางการทํางานดังน้ี  

1. ใหมีการทํางานประชาสัมพันธวงกวาง เรื่องการคุมกําเนิด การปองกันเอดส การดูแลครรภ ดูแลบุตร เปนเรื่องที่หญิง

ชายมีหนาที่เทาเทียมกัน มีนโยบายเชิงรุกใหผูชายเขาสูระบบบริการรักษาเอชไอวี เชน การประเมินความเสี่ยง การ

ตรวจเลือด นโยบายดานการปองกันการทองไมพรอม เชน การสงสารทางสังคมที่ชัดเจนสําหรับวัยรุน และวัยเจริญ

พันธุชาย ใหตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนในการปองกันการทองไมพรอม สงเสริมใหผูหญิงและวัยรุนหญิงรูสึก

มั่นใจมากขึ้นในการปฎิเสธการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย  

2. พัฒนาระบบสนับสนุนใหผูชายเขาสูระบบการตรวจเลือดโดยสมัครใจและรักษาความลับ ทั้งผูชายโสด และผูชายที่

สมรสแลว  เชน การพัฒนานโยบายระดับประเทศเรื่องการตรวจเลือดโดยสมัครใจของผูชายเพ่ือกระตุนใหเกิดการ

ทํางานของหนวยงานตางๆอยางสอดคลองกัน, การประชาสัมพันธใหผูชายเห็นความสําคัญของการเขาสูบริการ  

3. ในโรงพยาบาลสนับสนุนผูหญิงทั้งที่ติดเช้ือและไมติดเช้ือใหมีขอมูลและสามารถเลือกวิธีคุมกําเนิดที่เหมาะสมกับ

ตนเอง สามารถวางแผนการต้ังครรภไดอยางเหมาะสม, มีการจัดทําขอมูลเรื่องการต้ังครรภไมพรอมสําหรับผูหญิงติด

เช้ือและไมติดเช้ือในคลินิคฝากครรภทุกโรงพยาบาล   

4. มีการพัฒนาตัวช้ีวัดที่ชัดเจนในการประเมินผลนโยบายเรื่องการฝากครรภคู ในเร่ืองการสนับสนุนใหผูหญิงมีความ

พรอมในการชักชวนคูใหมีความพรอมในการเขารับบริการการปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจและรักษาความลับ

(VCCT)  และผูชายที่เขาสูบริการดังกลาวตองไดรับบริการอ่ืนๆนอกจากการตรวจเลือด เชน การใหคําปรึกษาเพ่ือ

ประเมินความเสี่ยง การวางแผนครอบครัวที่เหมาะสม เปนตน นอกจากน้ียังตองคํานึงถึงการประชาสัมพันธเชิงรุก

เรื่องบทบาทของผูชายในการฝากครรภ และการปองกันเอดสในครอบครัว ตลอดจนชักชวนใหผูชายเขาสูบริการฝาก

ครรภรวมกับผูหญิงเน่ืองจากเห็นความสําคัญ มากกวาการใหบริการแบบต้ังรับที่โรงพยาบาลเพียงอยางเดียว โดยการ

ประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ ศูนยบริหารจัดการเอดสระดับจังหวัด 

5. สงเสริมการทํางานรวมกันของหนวยบริการ, หนวยงานดานนโยบาย, หนวยงานบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด

อยางไดผล ในการสรางความเช่ือมโยงระหวางประเด็นอนามัยเจริญพันธ กับเอชไอวีในระดับสถานบริการและ

หนวยงานในพ้ืนที่ เชน ประเด็นการปองกันการทองไมพรอม, การวางแผนครอบครัว, การปองกันเอดสและดูแลผูติด

เช้ือ, การปองกันและชวยเหลือผูถูกลวงละเมิดทางเพศ และผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ใหมีความเช่ือมโยง

กัน  

6. การพัฒนาโปรแกรมดานสาธารณสุข ซึ่งมีการทํางานรวมกันระหวางกองการอนามัยเจริญพันธุ ซึ่งทําหนาที่ดานการ

วางแผนครอบครัวและ สํานักโรคเอดส ซึ่งทําหนาที่ดานการปองกันเอดสและดูแลผูติดเช้ือ และ สปสช. ซึ่งกํากับ

นโยบาย การปฎิบัติ และ งบประมาณ เพ่ือใหแผนเอดสชาติและแผนงานดานอนามัยเจริญพันธมีความสอดคลองกัน 



7. สงเสริมการทํางานของคณะกรรมการแมและเด็กในระดับจังหวัด (MCH Board) ใหทํางานดานการปองกันทองไม

พรอม และ ยุติการต้ังครรภที่ไมพรอมในระดับโรงพยาบาล เพ่ือใหผูหญิงมีทางเลือกในการเขาสูบริการยุติการ

ต้ังครรภที่ปลอดภัย แทนที่จะตองใชบริการทําแทงที่ไมปลอดภัยดังปรากฎเปนขาว  

 

และในนามของเครือขายคนทํางานดานเอดสและสุขภาพ ขอเสนอแนวทางการแกปญหาทองไมพรอม และการดูแลผูหญิง

ต้ังครรภ เพ่ือคุมครองสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธคนทุกคนที่อาศัยอยูบนผืนแผนดินไทย  ดังตอไปน้ี  

1. ใหจัดต้ังคลีนิคสุขภาพหญิงเพ่ือแกปญหาการทําแทง  การหามทําแทง คือ หามการมีมาตรฐานทางการแพทยและ

คลินิคทําแทงที่ไดมาตรฐาน  

2. หยุดใชวิธีการปราบปรามแบบอาชญากรรม ตํารวจและสื่อมวลชนใหภาพ สืบสวนสอบสวนหาหลักฐาน แบบ

อาชญากรรม 

3. หยุดการประจาน ซ้ําเติมปญหา และใหมีหนวยงานมารับผิดชอบ หยุดปลอยใหเรื่องดําเนินไปตามยถากรรม 

4. สงเสริมใหมีทางออก โอกาส ทางเลือกทางสังคมในการดูแลเด็กที่เกิดมาใหมีความสุข รวมถึงโครงการที่ได

มาตรฐานทางสังคมรองรับแมและเด็กระหวางคลอด และ หลังคลอด  

 

เครือขายผูหญิงอยูรวมกับเช้ือเอชไอวี 

มูลนิธิรักษไทย 

มูลนิธิเอ็มพาวเวอร  

และ คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส(กพอ.)  

 


