
วาระที่ 2 การป้องกัน ดูแล รักษา ลดผลกระทบ 
และขจัดการตีตราการเลือกปฏิบัติ 

1) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการป้องกันเอชไอวี
แบบผสมผสาน รอบด้าน มีมาตรฐานเดียว และให้สอดคล้องกับ
สภาพความต้องการของประชาชนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย

2) การพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาสุขภาพที่มีมาตรฐาน
เดยีว ให้ครอบคลมุคนทกุคนบนผนืแผ่นดนิไทย เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ 
และขจัดการเลือกปฏิบัติในการเข้าถึงและได้รับบริการสุขภาพ ทั้งใน
ส่วนของรัฐและเอกชน 

3) การพัฒนาบริการสุขภาพที่ขยายให้ครอบคลุมคนท่ีไม่ได้
รับสิทธิ ในระบบหรือกองทุนสุขภาพระบบใดๆ เช่น คนไร้สถานะ 

4) การเสรมิสร้างหลกัประกนัและความมัน่คงด้านสขุภาพใน
การเข้าถึงยาท่ีจ�าเป็นต่อการดูแลสุขภาพ โดยสนับสนุนยุทธศาสตร์
การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิต
และน�าเข้ายาต้านไวรัสอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 

5) การรณรงค์สังคมสาธารณะเพื่อปรับเปล่ียนทัศนคต ิ
ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ และการอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐานการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน 

6) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ใน
กระบวนการทดลองวจัิยทางชวีเวชศาสตร์ด้านการป้องกนั (Bio Medical 
HIV Prevention) และการดูแลรักษา เพื่อให้มีการดูแลผลกระทบ
ท่ีจะเกิดขึ้นกับชุมชน และร่วมกันก�าหนดทิศทางการท�างานในเรื่อง
จริยธรรมการทดลองวิจัยในคน

7) การพัฒนาระบบรัฐสวัสดิการส�าหรับเด็กก�าพร้าและ
ผู้สูงอายุอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจาก
เอดส์ ควรเป็นการด�าเนินการในรูปแบบที่สนับสนุนให้ชุมชน องค์กร
ท้องถิ่นเข้าร่วมในการจัดการนอกเหนือจากการตั้งสถานสงเคราะห์
โดยรัฐ เช่น การจัดสวัสดิการชุมชนโดยองค์กรชุมชน

วาระที่ 3 โครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อน
เพ่ือส่งเสริมสิทธิมนุษยชน วาระเอดส์แห่งชาติ และ
กระบวนการท�างานของภาคประชาสังคม 

1)  ให้มีการจัดตั้งกองทุน ด้านการป้องกันเอดส์ในระดับ
ประเทศ โดยก�าหนดนโยบายและการจดัสรรงบประมาณตามแนวทาง
การกระจายอ�านาจตามแนวคิด การลดอ�านาจรวมศูนย์ของรัฐและ
เพิ่มอ�านาจประชาชนและชุมชนในการดูแลชีวิต จัดการสุขภาพและ
ชีวิตของตนเอง

2) การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้องทบทวนปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนงานเอดส์
ของประเทศ โดยปรับย้ายส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ไปขึ้นอยู่กับส�านัก
นายกรัฐมนตรี 

3) สนับสนุนให้กลไกในการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิ 
(อนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์) มีบทบาท
หน้าที่ ประสานแผนงาน และพัฒนาความร่วมมือกับแผนแม่บท
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติปี 2552 – 2556 ร่วมกับหน่วยงานด้าน
สิทธิมนุษยชนส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างบรรยากาศทางสังคมเรื่อง
สิทธิมนุษยชน และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
ให้ร่วมติดตาม เฝ้าระวัง และก�ากับดูแลให้มีการด�าเนินงานที่เคารพ 
ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิสุขภาพและสิทธิมนุษยชน 

4)  ให้สนับสนุนความเข้มแข็ง ของกลไกภาคประชาชน
ด้านเอดส์ อาทิ เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) 
และเครือข่ายท�างานด้านเอดส์ ในทุกระดับ เพื่อให้มีการติดตาม 
ขับเคลื่อนวาระเอดส์แห่งชาติ โดยภาคประชาชน

5) ส่งเสรมิให้มกีลไกจงัหวดัและท้องถิน่ ในการจดัการสขุภาพ
ตนเอง โดยมีการด�าเนินนโยบายจัดท�าวาระและนโยบายเรื่องเอดส์ 
สุขภาพ และสวัสดิการสังคม มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ท�างานด้านเอดส์ สุขภาพและสวัสดิการสังคม และสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการจดัการเรือ่งสขุภาพตนเอง

6) การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน โดยให้มกีารสนับสนุนและเสริมสร้างศกัยภาพของส่วน
ราชการ องค์กร/เครือข่ายภาคประชาสังคม และนักวิชาการ ในเรื่อง
การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลของประเทศไปพร้อมๆ กัน

วาระเอดส์ภาคประชาชน 
พ.ศ. 2555– 2559

จัดท�าโดย
คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) 

และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย 
(มิถุนายน 2555)

สนับสนุนโดย  
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     เป้าหมาย

 เกิดการปฏิรูปสังคมและการเมืองที่น�าไปสู่การลดความ
เหลื่อมล�้า สร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ และลดปัญหา
เอดส์

 การสร้างความมั่นคงของระบบหลักประกันสุขภาพ ที่
ประชาชนมส่ีวนร่วมในการจัดการสุขภาพของชมุชนและตนเอง

 คนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยมีสุขภาวะ เข้าถึงและได้รับ
บรกิารสุขภาพและสวสัดกิารพืน้ฐานทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิชวีติ 
บนพื้นฐานการจัดบริการที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

วาระเร่งด่วน
ต่อทิศทางการขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนยทุธศาสตร์งานเอดส์ของ
ประเทศในระยะ 2 ปีแรก
(2555–2557) รบัรองในงานสมชัชา กพอ. 
วันที่ 25-27 มกราคม 2555 ณ ศุภาลัย 
ป่าสัก รีสอร์ตแอนด์สปา อ�าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย 4 เรื่อง
ส�าคัญดังนี้

1. การส่งเสริมงานด้านการป้องกัน ประกอบด้วยภารกิจ 
4 เรื่องดังนี้
• การจัดตั้งกองทุนด้านงานป้องกันเอดส์ของประเทศ

• การจัดตั้งกองทุนถุงยางอนามัยแห่งชาติ เพื่อเป็น
หลักประกันด้านการเข้าถึงถุงยางอนามัยชาย + 
สารหล่อลื่น และถุงอนามัยสตรีได้ฟรีและเพียงพอ

• การสนับสนุนนโยบายและมาตรการการลดอันตราย
จากการใช้สารเสพติดฯ (Harm Reduction) ให้มี
การด�าเนินการจริง

• การรณรงค์ส่งเสรมิอย่างต่อเนือ่ง ให้ประชาชนทีผ่่านการ
ประเมนิความเสีย่งของตนเองแล้วได้รบับรกิารปรกึษา
ก่อนและหลังตรวจเลือด สามารถเข้าถึงบริการตรวจ
เลอืดโดยสมคัรใจมากขึน้ รวมทัง้ได้รบับรกิารต่อเน่ือง 
อาทิ การได้รบัแจกถงุยางอนามยัอย่างสม�า่เสมอ การ
ได้รบัการส่งต่อเพือ่เข้ารบัการรกัษาตามสทิธปิระโยชน์

2. การรณรงค์สังคมสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง
สิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ และสิทธิมนุษยชน และ
การเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ โดยสนับสนุนการรณรงค์
เรื่องเอดส์และเพศในเชิงบวก

3. การเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสุขภาพ และการมี
หลักประกันสุขภาพมาตรฐานเดียว โดยการสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

4. การปฏิรูปกฎหมาย นโยบาย และระเบียบปฏิบัติ ให้
สอดคล้องกบัหลกัการสทิธมินษุยชนและรฐัธรรมนญู เพือ่ลด
ความเหลือ่มล�า้ สร้างความเป็นธรรมด้านสขุภาพและสงัคม

หลักการและความส�าคัญ
สิทธิด้านสุขภาพและสิทธิในการด�าเนินชีวิต นับเป็น

สิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานของทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย และได้รับ
การรับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 4 รัฐจึงมีหน้าที่ต้องเคารพ ปกป้องคุ้มครอง และส่งเสริมให้
เกดิการเข้าถงึและได้รบับรกิารสขุภาพและสวสัดกิารพืน้ฐานทีจ่�าเป็น
ในการด�าเนนิชวีติบนพืน้ฐานการเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์อย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมกัน

การท�างานเรื่องเอดส์ในมิติใหม่ ต้องก้าวข้ามเอดส์ใน
ความหมายของโรคและความเจบ็ป่วย ไปสูก่ารพฒันาส่งเสรมิสขุภาพและ
การมคีณุภาพชวีติทีด่ ีส่งเสรมิการด�ารงชวีติอย่างมศีกัดิศ์รขีองทกุคนใน
สงัคม จงึจ�าเป็นต้องมกีารปฏริปูเปลีย่นแปลงทางสงัคมและการเมอืง 
ให้มีการเคารพ คุ้มครอง และเติมเต็มสิทธิที่พึงมีพึงได้รับ และมี
ความเท่าเทยีมระหว่างเพศ ทีน่�าไปสูก่ารลดความเหลือ่มล�า้และสร้าง
ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ลดปัญหาเอชไอวี/เอดส์ และขยายไปสู่
ความจ�าเป็นพื้นฐานในการด�าเนินชีวิต

การปฏิรูปสังคมและการเมืองต ้องการ
การกระจายอ�านาจตามแนวทางทีน่�าไปสูก่ารลดการ
รวมศูนย์ของอ�านาจรัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น 
และเพ่ิมอ�านาจประชาชนในการร่วมจัดการ
สขุภาพและสวัสดิการสงัคมของพ้ืนที/่ชมุชน
และตนเอง เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาระบบ
รัฐสวัสดิการที่มีหลักประกันความม่ันคง
ในชีวิต และการด�ารงชีวิตอย่าง
เสมอภาค ท้ังด้านการศกึษา 
สุขภาพ ที่อยู่อาศัย 
ที่ท�ากิน และการ
ดูแลสวัสดิการ
ยามชราภาพ 

วาระที่ 1 การปฏิรูปสังคมและการเมือง เพื่อลด
ความเหลื่อมล�้า สร้างความเป็นธรรม ลดปัญหาเอดส์ 
มุ่งหน้าสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการ 

วาระเอดส์
ภาคประชาชน 
(ปี 2555 – 2559) 
ประกอบด้วย 3 วาระ ดังนี้

1)  การปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการ
สิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ ให้คนได้เข้าถึงและขจัดอุปสรรคใน
การได้รับบริการสุขภาพที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิตและเสริมสร้าง
หลกัประกนัสขุภาพและความมัน่คงในชวีติ อย่างเท่าถงึและเท่าเทยีม 
อาทิ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เพื่อให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ที่ก�าหนดให้
ผูเ้สพยาเสพตดิเป็นผูป่้วย การยกเลกิกฎหมายบางฉบบัทีล้่าสมยั อาทิ 
พ.ร.บ.ปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 การจัดหมวดหมู่กฎหมาย
ที่อยู่กระจัดกระจายให้เป็นระบบ เพื่อให้ท�าความเข้าใจได้ง่ายและน�า
ไปใช้ได้สะดวกขึน้ และการสนบัสนนุให้มกีารพฒันากฎหมายเพิม่เตมิ 
อาท ิร่างฯ พ.ร.บ.คุม้ครองผูเ้สยีหายจากการรบับรกิารทางการแพทย์ 
ร่าง พ.ร.บ.บ�านาญชราภาพ ร่าง พ.ร.บ.สิทธิทางเพศ และร่าง 
พ.ร.บ.ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน

2)  การปฏิรูปนโยบาย และระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ และไม่ให้เป็นอุปสรรคหรือ
ขัดกับกฎหมายที่มีอยู่ อาทิ นโยบายการเป็นศูนย์กลางด้านบริการ
สุขภาพ (Medical Hub) นโยบายการท�าข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) 
และแนวปฏิบัติเรื่องโรคเอดส์ของแพทยสภา

3)  ส่งเสรมิการน�านโยบายทีด่ทีีม่อียูใ่ห้ถกูน�าไปปฏบิตัใิช้จรงิ 
อาท ิแนวปฏบิตัแิห่งชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและบรหิารจดัการด้านเอดส์
ในสถานที่ท�างาน และนโยบายเรื่อง Harm Reduction 

4)  การเสริมสร้างพลงัและความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม
บนฐานคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยการรณรงค์สังคมสาธารณะ และ
การพัฒนาศักยภาพฐานคิดและการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนของคน
ท�างานเอดส์ เครือข่ายด้านเอดส์ และเครือข่ายภาคประชาสังคม ให้
น�าไปผนวกใช้ในการด�าเนินงานทุกระดับ

5)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดพื้นที่/ชุมชนจัดการสุขภาพ
ตนเอง โดยการเสรมิสร้างพลงัและคณุค่าภายในของคนและชมุชน โดย
การพัฒนาแนวคิด ทักษะ และการบริหารจัดการสุขภาพตนเองและ
ชุมชน/พื้นที่ตนเอง 

1.

2.

3.

VCCT ฟรี ทุกสิทธิ 
ปีละ 2 ครั้ง


