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สารบัญ
หนา

คํานํา
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงค
1.3 ขอบขายของการศึกษาวิเคราะห
1.4 กระบวนการจัดทํารายงาน
1.5 อุปสรรคและขอจํากัด
1.6 องคประกอบของรายงาน
บทที่ 2 ทบทวนกฎหมาย นโยบายตางๆที่เกี่ยวของกับประเด็นเอดส
สิทธิทางเพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ
2.1 แผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ
พ.ศ. 2550-2554 กับ เปาหมายการลดการติดเชื้อลงครึ่งหนึ่งภายใน
ป 2554 ( Half by 2011)
2.2 นโยบายและกฎหมายไทยที่เกี่ยวของประเด็นเอดส สิทธิทางเพศ
และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- แผนปฏิบัติการแมบทดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
- กฎหมายอาญาที่เกี่ยวของกับเรื่องเอดส
- นโยบายเรื่องเอดสกับการจางงานและมาตรฐาน ASO
- พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545
- พรบ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
- พรบ. สงเสริมการพัฒนเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2552
- รางพระราชบัญญัติคุมครองอนามัยการเจริญพันธุ พ.ศ. ...
2.3 กฎหมาย หลักการ หรือ ขอตกลงระหวางประเทศที่สงเสริม
การคุมครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับดานเอดสและ
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สิทธิอนามัยเจริญพันธุที่ประเทศไทยมีภาระผูกพัน
- ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
- ปฏิญญาองคการสหประชาชาติ วาดวยพันธกรณีเรื่องเอดส
- กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง พ.ศ. 2509
- กติการะหวางประเทศวาดวยเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
- อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อสตรีในทุกรูปแบบ
- อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2532
- แนวปฎิบตั ิเรือ่ งโรคเอดสในโลกแหงการทํางาน
2.4 ขอตกลง และ กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับประเด็น
สิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุเ ปนการเฉพาะ
- แผนปฏิบัตปิ ระชากรและการพัฒนา พ.ศ. 2537
- แผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตรี
- ปฎิญญาวาเลนเซียวาดวยสิทธิทางเพศ วาดวยเรื่องสิทธิทางเพศ
- หลักการยอกยาการตา
2.5 วาระเอดสภาคประชาชน
บทที่ 3 นโยบายดานการดําเนินงานและการจัดบริการสุขภาพ
3.1 กลุมเสี่ยงสูงสุด (Most at Risk Populations) : ใหความสําคัญหรือตีตรา
3.2 การใหคําปรึกษาเพื้อตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ
และเปนความลับ (VCCT) จริงหรือ
3.2 การปองกันการติดเชื้อจากแมสูลูก: ดําเนินการกับแมเพื่อลูกปลอดภัย
บทที่ 4 นโยบายดานการสงเสริมความรูและการเรียนรู
4.1 โอกาสและคุณภาพการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาของเยาวชน
- หลักสูตรเพศศึกษา
- (ราง) พรบ.อนามัยเจริญพันธุที่สงเสริมการจัดการเรียนรู
4.2 จากนโยบายสูการปฎิบัติ
บทที่ 5 นโยบายดานการสงเสริมและสนับสนุนสิทธิและการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
5.1 พ.ร.บ.คุมครอง “ผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว”หรือ “คุมครองครอบครัว”
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5.2 กฎหมายขมขืน ที่ยังคงสรางความขื่นขม
5.3 การ (ไม) คุมครองผูเสียหายในกฎหมายคามนุษย
5.4 กฎหมายใหมที่อาจเปนความหวัง
- (ราง) พ.รบ. อนามัยเจริญพันธุที่อาจเปนความหวัง
- (ราง) พ.ร.บ. สงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ
5.5 กฎหมาย ระเบียบการอื่นๆที่สงเสริมหรือละเลยการคุมครองสิทธิ
- พ.ร.บ สถานประกอบการที่ไมคุมครองพนักงานบริการ
- กรณีการตรวจเลือกทหารกองเกิน
- พ.ร.บ.คํานําหนานามหญิง
บทที่ 6 โครงสรางและกลไกการพัฒนานโยบาย แผน และการดําเนินงาน
6.1 การดําเนินงานและขอจํากัดของคณะกรรมการเอดสชาติ
6.2 ความพยายามจัดการเพื่อใหกลไกทํางาน
6.3 ผลกระทบจากกลไกอื่นๆในการดําเนินงานเอดส
6.4 ผลกระทบตอการขับเคลื่อนโดยภาคประชาสังคม
6.5 ขอเสนอแนะ
บทที่ 7 บทสังเคราะหสรุป และขอเสนอ
7.1 การเผชิญหนาระหวางมายาคติในสังคมไทยกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล
7.2 ขอเสนอ
เอกสารประกอบการวิเคราะห
ภาคผนวก
1. แผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550-2554
2. ประเด็นสิทธิดานเอดส สิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ ที่ระบุอยูในแผนแมบทสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ
3. รายชื่อคณะทํางานจับตานโยบาย
4. รายชื่อองคสมาชิก คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส ( กพอ.)
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บทที่ 7
อภิปรายสรุป วิเคราะห และขอเสนอ
7.1 มายาคติในสังคมไทย กับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล
(Myth in Thai Society VS Human Rights Principles)
จากหลักการสิทธิมนุษยชนที่นํามาเสนอเอาไวแลวทัง้ หมด ทําใหสามารถเชื่อมโยงไปยังขอสรุปที่วา
สิทธิทางเพศเปนสิทธิขั้นพืน้ ฐาน และการที่คนไมมีความเสมอภาคทางเพศนั้นก็นํามาสูการละเมิด
ความรุนแรง การคุกคาม การตีตราทางเพศ การกีดกันและเลือกปฎิบัติ
เมื่อมองกรอบนโยบาย แนวทาง และมาตรการการตอบสนองตอปญหาเอดสดังที่ยกมาเปนตัวอยาง
ในการวิเคราะห จะเห็นวา นโยบายการลดอัตราการติดเชื้อรายใหมลงใหไดครึ่งหนึ่ง ภายในป 2554
นั้น แมจะมุงใหความสําคัญในการสนับสนุนใหกลุมคนที่อยูในภาวะดอยอํานาจ เปราะบางตอความ
เสี่ยงในการไดรับหรือถายทอดเชื้อเอชไอวี อาทิ กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย กลุมพนักงานหญิง
บริการทางเพศ กลุมผูใชยาเสพติดชนิดฉีด ไดเขาถึงความรูและบริการที่มีอุปกรณปองกัน ซึ่งถือ
เปนเรื่องที่ดี แตในอีกดานหนึ่ง การรณรงคโดยมุงเนนคนเปนกลุม ๆ อาจทําใหเกิดการสรางภาพ
ประทับ ตีตราทางสังคม วาคนกลุมตาง ๆ เหลานี้เปนผูที่มีความเสีย่ งในฐานะผูท ที่ ําใหเกิดการแพร
ระบาดของเชือ้ เอชไอวีในสังคม อันจะนําไปสูการเลือกปฏิบัติ การกีดกันทางสังคม และลดทอน
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในที่สุด
สวนสําคัญของการดําเนินนโยบายดังกลาวก็เพื่อทําใหผูคนในสังคมมีความปลอดภัย ดังนั้นโจทย
สําคัญที่ขาดหายไปสําหรับนโยบายดังกลาวนาจะอยูตรงที่ การเขาใจสภาวะดอยอํานาจทางสังคม
ซึ่งผูกโยงเปนเนื้อเดียวกับเงื่อนไขการกําหนดและใหคณ
ุ คาเรื่องเพศสภาพและเพศวิถขี องคนกลุม
ตาง ๆ ที่สงผลใหคนกลุมตาง ๆ ขางตน ไมไดรับความเทาเทียมในเรือ่ งโอกาสและทางเลือกในการ
ดําเนินชีวิต อันนําพาคนกลุม เหลานี้ไปสูสภาวะความเสีย่ งในการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวี
เชนเดียวกันกับนโยบายการสงเสริมการเขารับบริการการปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจ (VCT)
ซึ่งกําลังปรับเปลี่ยนไปเปน การกระตุน ชักชวนโดยผูใหบริการ เพื่อใหเขารับบริการตรวจเลือดหา
เชื้อเอชไอวี (PICT) ที่สวนสําคัญของการดําเนินแนวทางดังกลาว ก็เพื่อทําใหผูคนในสังคมมีความ
ปลอดภัย แตหากเข็มมุงของการดําเนินนโยบายดังกลาว เนนไปที่การเพิ่มจํานวนของผูที่เขารับ
บริการตรวจเลือด นัยวา เพื่อการคนหาตัวผูท ี่มีเชื้อเอชไอวีใหไดเร็วและมากทีส่ ดุ ที่แมจะมีเจตนาดี
ที่จะทําใหเกิดการปองกันการรับ-ถายทอดเชื้อเพิ่ม หรือเพื่อใหเขาถึงบริการการรักษาไดเร็วก็ตาม
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โจทยสําคัญทีข่ าดหายไปสําหรับการดําเนินนโยบายดังกลาว ที่ไมวา จะใชรูปแบบ VCCT, VCT,
PIVCT หรือ PICT นาจะอยูตรงที่ การใหความเคารพในเรื่องความพรอม ความสมัครใจ และการ
ตัดสินใจของผูคนอยางแทจริง โดยใชการดําเนินงานในรูปแบบดังกลาวไปเพื่อการสรางใหเกิดการ
เขาถึงขอมูล ความรู ความเขาใจในการประเมินพฤติกรรม โอกาส และทางเลือกในการจัดการกับ
ความเปราะบางความเสี่ยงในการดําเนินชีวิตของตนเอง และการเลือกรับหรือไมรับบริการตรวจ
เลือดเพื่อทราบสถานะการมีเชื้อเอชไอวี ก็ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของคนนั้น ๆ โดยเจาหนาที่ผู
ใหบริการมีหนาที่และความรับผิดชอบในการรักษาความลับ อันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของผูที่ตัดสินใจ
เขารับบริการนั้น
ในสวนของนโยบาย การลดการถายทอดเชื้อไปสูทารกเกิดใหม หรือที่เรียกกันทัว่ ไปอยางคุนเคยวา
การปองกันการถายทอดเชือ้ จากแมสูลูก (PMTCT) ก็เชนเดียวกัน โจทยสําคัญทีข่ าดหายไปในการ
ดําเนินนโยบายดังกลาวตลอดระยะเวลา 10 ปที่ผานมา คือ การละเลยไมไดใหความสําคัญกับ ความ
ปลอดภัยและสิทธิบนเนื้อตัวรางกายของผูหญิงในเรื่องการวางแผนการตั้งครรภ การดําเนินครรภ
หรือการยุติการตั้งครรภ ทีจ่ ะตัดสินใจบนทางเลือกทีม่ ีการใหขอมูลที่ครบถวนรอบดาน อีกทั้งการ
มองไมเห็นภาวะการตีตราทางสังคม ที่สงผลกระทบตอตัวผูหญิงวาเปนผูที่แพรเชือ้ ใหกับชีวติ ที่
เกิดขึ้นใหม
การดําเนินนโยบายดังกลาวจึงตองการอาศัยความกลาหาญที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายและการ
จัดระบบบริการใหม ที่ใหความสําคัญกับสิทธิดานอนามัยเจริญพันธุข องผูหญิง การใหความสําคัญ
กับภาวะดอยอํานาจทางสังคมระหวางเพศ ทั้งกับความสัมพันธระหวางคู ในครอบครัว ชุมชนและ
สังคม เพื่อเพิ่มพื้นที่ความปลอดภัยใหผูหญิงในการสื่อสารเรื่องเพศ เรื่องเนื้อตัวรางกาย การมีคู มี
ลูกหรือยุติการตั้งครรภไดอยางเปนสุขและปลอดภัยมากขึ้น
นอกจากนี้ ที่ผานมาประสบการณการทํางานของภาคประชาสังคมนั้นพบวา การกดบังคับหรือ
กําหนดใหกรอบคิดเรื่องเพศ จํากัดอยูดวยเพียง เพศหญิงและเพศชาย ซึ่งถือเปนความรุนแรงทาง
เพศอีกชนิดหนึ่ง และจะทําใหเราไมหลุดออกจากมายาคติและการเลือกปฏิบตั ิเรือ่ งเพศและมีผลตอ
การสงเสริมสิทธิ เสรีภาพ และการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เพื่อใหทุกคน ดํารงชีวิตไดอยางมี
สุขภาวะ ไดรบั การเคารพ เขาใจ ปลอดภัย เปนสุข บนสิทธิทางเพศที่ตนเองเปนผูก ําหนดและเลือก
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ทั้งนี้สิ่งที่ภาคประชาสังคมเล็งเห็นดังที่กลาวไปแลวขางตนนั้นสอดคลองกับหลักเกณฑและกติกาตาง
ๆ ในทางสากลที่เชื่อวา ความเสมอภาคทางเพศ การเคารพสิทธิทางเพศ และการเขาใจในเพศภาวะ
และเพศวิถที แี่ ตกตางนั้นจะทําใหผูคนมีทางเลือกและสามารถดําเนินชีวติ ไดอยางมีความสุขมากขึ้น
ทวา หากพิจารณาจากนโยบายและกฎหมายตางๆที่ไดนํามาวิเคราะหในบทที่ผานมานั้นพบวา
ประเทศไทยแมไดพยายามที่จะออกกฎหมาย และนโยบายมาโดยมีเปาหมายเพื่อการคุมครองสิทธิ
ทางเพศหรือสิทธิอนามัยเจริญพันธุในกลุมคนตาง ๆ ทวา ในทั้งในตัวรายละเอียดของกฎหมายและ
ในทางปฏิบตั จิ ริงนั้นกลับพบวา การคุมครองสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุนั้นยังไม
สามารถตอบสนองคนทุกกลุม
ตัวอยางเชน ในกรณีที่เกี่ยวของกับสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุในกลุมผูหญิงนั้น พบวา
ผูหญิงยังไมสามารถตัดสินในเนื้อตัวรางกายของตนเองได ไมมีอํานาจจัดการเรื่องการตั้งครรภ
ความถี่หางของการตั้งครรภ การมีลูก หรือการยุติการตั้งครรภเมื่อไมพึงประสงคจากการตั้งครรภ
ครั้งนั้น อํานาจในการตัดสินใจสวนใหญเกี่ยวกับเรื่องเนื้อตัวรางกายของผูหญิงนั้นสวนใหญจึงตก
อยูในมือของบุคลากรทางการแพทยซึ่งมักจะตัดสินดวยหลักวิทยาศาสตรและละเลยสวนที่เปนจิตใจ
การอธิบายเรือ่ งครอบครัวแบบประเพณีคอื พอ แม ลูก สงผลใหชวี ิตครอบครัวตองมีลูก ดังนั้นทั้ง
ผูหญิงและผูชายที่เลือกชีวิตครอบครัวถูกกดดันเรื่องการมีลกู หากมีชีวติ ครอบครัวก็ตองมีลูก
ในทางกลับกันกรณีของผูที่มีเชื้อซึ่งก็เชื่อเชนกันวาครอบครัวคือ พอ แม ลูก แตก็ตอ งเผชิญสภาวะที่
ลักลั่น ขัดแยง ทั้งจากความคิดที่ตองการมีลูก หรือถูกทําใหเชื่อรวมทั้งกํากับวา ผูท ี่มีเชื้อ “ไมควรมี
ลูก” ดวยเกรงวาจะเปนผูถายทอดเชื้อไปสูลูก หรืออาจไมสามารถเลีย้ งลูกใหดีไดเพราะอาจ “ไม
พรอม” สําหรับการเลี้ยงดูลกู
แมกระทั่งในประเด็นเรื่องการศึกษา การใหความรูเรื่องเพศศึกษาที่ผานที่อาจเรียกไดวาคอนขาง
ลมเหลวนั้นก็เกิดขึ้นเนื่องจากการขามไมพนจากมายาคติทั้งปวง ทั้งนี้จากการศึกษาพบวา ปจจัย
ตางๆ ไดแก ทัศนคติของผูส อนเพศศึกษา มีสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหการใหการศึกษาเรื่อง
เพศศึกษาประสบความสําเร็จหรือลมเหลว เนื่องจากสังคมสวนใหญ รวมทั้งผูสอนเพศศึกษา มี
ทัศนคติที่ไมดตี อเรื่องเพศ เพราะสังคมคิดวา เรื่องเพศเปนสิ่งนาอาย ไมควรเปดเผย ประกอบกับ
การสอนเพศศึกษา เปนสิ่งละเอียดออน ที่ความเชื่อและคานิยมของผูสอน จะมีผลตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรูอยางมาก ทําใหผูที่ไดรับมอบหมายใหสอนเพศศึกษา ไมสะดวกใจในการที่จะสอน
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ในขณะเดียวกันมายาคติ เรื่อง “ครอบครัวอบอุน” ที่พอ แม ลูก ตองอยูกันพรอมหนาสงผลให
กฎหมายคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งสวนใหญเปนหญิงและเด็กที่เปน
ผูเสียหายมักไมไดรับความคุมครองจริง เพราะจะมีการไกลเกลีย่ ใหเกิดการประณีประนอมเพื่อ
“ครอบครัวเปนสุข” โดยการใหกลับไปอยูดวยกันเหมือนเดิมในขณะที่ผูกระทําความรุนแรงนั้นก็
ไมไดถูกดําเนินคดีอาญาขอหาทํารายรางกาย และก็ไมมีการรับประกันใดๆไดวา ความรุนแรงจะไม
เกิดขึ้นอีกหลังจากประณีประนอมยอมความกันไปแลว กรณีเชนนีห้ ากผูเสียหายไมยอมประณี
ประนอมอาจมักถูกตําหนิวา ไมรักครอบครัว ดังนั้น พ.ร.บ การคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว จึงกลายเปนการคุมครองครอบครัวและใหโอกาสกับผูกระทํามากกวาเนนการใหความ
ชวยเหลือ เยียวยาและใหการคุมครองผูถูกกระทํา
นอกจากนั้น จากการทบทวนนโยบายและกฎหมายตางๆนั้นก็พบวาสิ่งที่สะทอนออกมาในกฎหมาย
ก็คือ เพศทีถ่ ูกระบุถึงนั้นมีเพศหญิง และชาย โดยใชเพศสรีระเปนตัวกําหนดเทานั้น ไมมีการ
ครอบคลุมหรือใหความสําคัญตอเพศอื่นๆที่หลากหลายและมีบริบทและความจําเปนของชีวิตที่
แตกตางกันออกไป ตัวอยางกฎหมายขมขืน ที่แมฉบับที่มใี ชอยูใ นปจจุบันจะคุมครองผูเสียหายที่
สามารถเกิดขึน้ ไดในทุกเพศ ทวา กลับมีแนวคิดที่ถอยหลังกลับไปสูความคิดทีล่ า หลังที่ใหผูเสียหาย
จากการขมขืนคือผูหญิงเทานั้น ( อาจหมายเพียงแคผูที่มีเพศสรีระเปนหญิงโดยกําเนิด)
ดังนั้น แมจะมองเห็นความพยายามของรัฐไทยในการที่จะพยายามเอาหลักสิทธิมนุษยชนสากลเขา
มาใชหลังจากที่ไดเขาเปนสมาชิก โดยการลงนามในปฎิญญา หรือ อนุสัญญาระหวางประเทศตางๆ
แลวก็ตาม แตเราก็ยังเห็นจุดออนในแตละกฎหมายและนโยบายที่ไมไดสงเสริมหรือใหความเคารพ
ในสิทธิทางเพศที่เทาเทียมกันอยู โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีตัวอยางที่ยกมาขางตน ทั้งนี้ กรณีที่
กฎหมายขมขืน ไมไดคุมครองบุคคลทีเ่ ปนเพศอื่นๆที่ไมใชเพศหญิงนั้น ถือวา ไมสอดคลองอยางยิ่ง
กับหลักการตามปฎิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขอที่ 1 และขอที่ 5 และ หลักการยอกยาการ
ตา ขอ 1, 2, และ 5 ดังที่ไดกลาวไวแลวในบทที่ 2
จะเห็นไดวา สิ่งที่เกิดขึ้นในกฎหมายและนโยบายของไทยในสวนที่เกี่ยวกับมิติเรือ่ งทางเพศนั้น แมดู
เหมือนจะมีความพยายามที่จะกาวหนาแตก็ไมวายทีจ่ ะหวนกลับมาติดยึดในกรอบเดิมๆ คือ นิยาม
ของคําวาเพศที่แคบโดยไมครอบคลุมไปยังผูที่มีเพศวิถีที่หลากหลายกวาการมีแคเพศสรีระแบบ
หญิง-ชาย ทั้งนี้เนื่องจากวา ฐานคติเรื่องเพศทางสังคมไทยนั้นมีอยูชดุ เดียวเปนกระแสหลักหรือ
กระแสจารีต และกระแสนี้กถ็ ูกนําไปครอบงําในทุกอณูของสังคมไทย ทั้งในสถานบันการศึกษา
โรงเรียนที่ปรากฎออกมาเปนตัวหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ทั้งในสถาบันยุตธิ รรมที่
ปรากฎออกมาเปนกฎหมาย และไมมีกลไกใดๆที่จะทําใหขามพนวิธคี ิดนี้ไปได ดังนั้นกฎหมายที่
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กลาวโดยสรุป ดูเหมือนวา กฎหมายและนโยบายของไทยในขณะนีเ้ กิดขึ้นมาจากฐานการตอสูก ัน
ทางความคิดระหวางมายาคติเดิมๆของสังคมไทยกับความพยายามที่จะมีความกาวหนาในระดับ
สากลโดยการปฎิบัติการตามหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งอาจจําเปนตองใชเวลา ในการรือ้ ถอนมายาคติ
เหลานี้เพื่อใหกฎหมายไทยนั้นสามารถครอบคลุมการคุมครองคนทุกคนตามหลักการสิทธิมนุษยชน
สากลไดมากขึ้น
7.2 ขอเสนอ ( Recommendation)
ที่ผานมา เอชไอวี/เอดส ถูกทําใหกลายเปนเรื่องของเชื้อโรค การปองกันการรับ-ถายทอดเชื้อ ความ
เจ็บปวย และการดูแลรักษาทางการแพทย แตเพียงมิติเดียว มาตรการตางๆ ทั้งการดําเนินงานและ
นโยบายที่เกีย่ วของ จึงถูกบดบัง กํากับดวยวิธีคิดทางดานการแพทยเปนหลัก
แมจะมีความพยายามใหความสําคัญกับมิติทางสังคม เพื่อทําความเขาใจที่มาที่ไปของการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ไมปลอดภัย รวมไปถึงปจจัยและเงื่อนไขในการดําเนินชีวติ ที่สง ผลใหผูคนมี
โอกาส ทางเลือก และการตัดสินใจที่ไมเทาเทียมกัน อันเปนความเปราะบาง ความเสี่ยงที่นําพาผูคน
ไปสูสภาพที่ไมสามารถปองกัน และดูแลตนเองอยูบางก็ตาม
หากแตวา วิธคี ิด วิธีมองที่ใชในการพยายามจัดการ ควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวี ที่
ผานมา กลับเนนไปที่การมองมิติความเปนมนุษยแบบแยกสวน มุงเนนการใหความรูเรื่องเชื้อไวรัส
การถายทอด และเนนเสริมการปองกันไปตามชิ้นสวนอวัยวะที่เปนชองทางการรับและหรือถายทอด
เชื้อ มากกวาที่จะมองและใหความสําคัญกับปจจัย เงื่อนไข ที่เปนสภาพแวดลอมทางสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่ทําใหคนมีทางเลือก โอกาส และอํานาจการตัดสินใจที่ไมเทา
เทียมกัน อันเปนสาเหตุสําคัญของการละเมิดสิทธิ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ความพยายามในการนําเสนอบทวิเคราะห มาตรการ กฎหมาย นโยบายของรัฐ ผานมุมมองของ
ภาคประชาสังคม จึงขอเสนอแนะใหมีการมองเรื่องการตอบสนองตอปญหาการแพรระบาดของเอช
ไอวีใหกวาวขวางยิ่งขึ้น โดยนําเอามิติเรือ่ งเพศ สิทธิและศักดิศ์ รีความเปนมนุษยเพิ่มเติมเขามา
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ภาคประชาสังคมมีความเชือ่ วา การเคารพสิทธิทางเพศ นั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะชวยทําให
การคิด การมองเรื่องเพศ เพศภาวะ และเพศวิถีสามารถมองทะลุกรอบคิดเรื่องเพศที่ยึดติดอยูกบั
เพศหญิงและเพศชายออกไปได เพื่อใหทุกคนไดรับการคุมครองและไดรับการเคารพในศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน ซึ่งจะสงผลใหปญหาตางๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความไมเทา
เทียมทางเพศนั้นลดลง รวมทั้งการแกไขปญหาเอดสก็สามารถเปนไปอยางตรงจุดและประสบ
ความสําเร็จมากขึ้น ทั้งนี้ ภาคประชาสังคมมีขอแนะนําตอกฎหมายและนโยบายเกีย่ วกับสิทธิทาง
เพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ อันจะสงผลใหการทํางานเพื่อแกไขปญหาไดประสบความสําเร็จ
ยิ่งขึ้น ดังตอไปนี้
ก. การดําเนินงานและการจัดบริการดานสาธารณสุข
1. ใหความสําคัญกับการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยใหมากขึ้น โดยการยอมรับ
ความแตกตางหลากหลายของเพศ เพศภาวะ และเพศวิถี วาไมไดมีเฉพาะเพียงเพศหญิง
เพศชาย หรือความเปนผูหญิงและความเปนผูชายเทานั้น และการตัดสินใจดําเนินชีวติ ทาง
เพศ เพศภาวะ และเพศวิถที ี่แตกตาง ก็มิไดเปนเรื่องผิดหรือทําใหคนเหลานั้นมีศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยนอยลงแตอยางใด รวมทั้งไมควรมองหรือกระทําการใด ๆ ที่ทําใหเรื่อง
เหลานี้กลายเปนเรื่องที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะทําใหผูคนที่มีการดํารงชีวิตทางเพศทีแ่ ตกตาง
หลากหลายกลายเปนผูกระทําความผิด ถูกรังเกียจ หรือถูกกีดกันจาการไดรับบริการและ
การอยูรวมในสังคมไดอยางเสมอภาคและปลอดภัย
2. ผูใหบริการหรือผูดําเนินงานดานเอดสและผูเกี่ยวของ ควรไดรับการสงเสริมการเรียนรู
เพื่อใหเขาใจเรื่องความแตกตางหลากหลายทางเพศ เพศภาวะ และเพศวิถี และสามารถจัด
ปรับหรือพัฒนาการดําเนินงานหรือบริการใหวางอยูบนพื้นฐานการเคารพในสิทธิและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ทัง้ นี้ ควรที่จะดําเนินการในกลุมตางๆดังนี้
 พนักงานบริการทางเพศควรไดรับการคุมครองสวัสดิการดานตาง ๆ ตามสิทธิ
ประกันสังคม
 ชายที่มีความรักในเพศเดียวกัน ควรไดรบั บริการทีค่ ํานึงถึงความแตกตางทางเพศภาวะ
และเพศวิถี โดยไมถูกมองวาเปนคนผิดปกติ เปนเรื่องผิดธรรมชาติ
 ผูใชสารเสพติด ควรไดเขาถึงบริการสุขภาพ ไดรับคําแนะนําในการใชสารเสพติดอยาง
ปลอดภัย และหรือไดรับสารทดแทน เพื่อลดภาวะความเสี่ยงจากการไดรับเชื้อเอชไอวี
จากการใชสารเสพติด
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 หญิงตั้งครรภ (รวมทั้งหญิงทุกคน) ควรไดรับบริการที่เคารพสิทธิ การตัดสินใจบนเนื้อ
ตัวรางกาย ในเรื่องการวางแผนการตั้งครรภ การตั้งครรภ การดําเนินครรภ และการยุติ
การตั้งครรภ
 เด็กและเยาวชนควรไดเขาถึงบริการและการดําเนินงานเพื่อสงเสริมการเรียนรูและ
สื่อสารเรื่องเพศอยางรอบดาน
 ประชากรยายถิ่น ควรเขาถึงบริการสุขภาพ โดยไมถูกกีดกัน เลือกปฏิบัติ เพราะการไม
มีสัญชาติหรือไมมีสถานะบุคคลเปนพลเมืองไทย
ข. ดานการสงเสริมความรูและการเรียนรู
1. สนับสนุนและสงเสริมใหเกิด"การเรียนรูเรื่องเพศสัมพันธที่รอบดาน"อยางตอเนื่อง และ
ขยายใหครอบคลุมในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษา โดยลงทุนดานการพัฒนา
ศักยภาพ ทัศนคติ ของผูสอนอยางเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ใหคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดส มอบหมายใหอนุกรรมการกํากับการขับเคลื่อนการปองกัน
แกไขปญหาเอดส ทําหนาที่สนับสนุนการพัฒนาแนวคิดเรื่องศักดิ์ศรี สิทธิมนุษยชน สิทธิ
ทางเพศของเยาวชน ผานการปฏิบัติการหลักสูตรเพศศึกษารอบดาน ทั้งนี้ ให
กระทรวงศึกษาธิการเปนกลไกหลักในการประสานงาน และการมี่สวนรวมของเยาวชน และ
สมาคมหรือสมาพันธครู ในประเทศเปนภาคีสําคัญในการขับเคลื่อนงานรวมกันกับ
หนวยงานและองคกรที่อื่นๆที่เกี่ยวของ
2. การพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรเรือ่ งเพศที่เปนมิตรกับเยาวชน ผูหญิง และบริการ
อื่นๆ ที่ใหความสําคัญกับความออนไหวในเรื่องเพศภาวะ (gender)โดยเนนเรื่องบริการให
คําปรึกษา ใหความรู ใหขอมูล เปนแหลงพึ่งพิงทางใจ ทางกาย ของเยาวชนได เปนหนวย
แรกรับใหบริการสงตอที่เหมาะสมกับเยาวชนตามสภาพปญหา รวมถึงการใหขอมูล ทํา
ความเขาใจกับครอบครัว พอแม ผูปกครอง และสังคม เกี่ยวกับสภาพความตองการของ
เยาวชน ทั้งนี้ มอบใหกรมอนามัย รวมกับองคกรพัฒนาเอกชนที่ทาํ งานดานหลักสูตร
เพศศึกษา สภาเด็กและเยาวชน และกลุม เยาวชน เครือขายเยาวชน เปนคณะทํางาน
ขับเคลื่อนใหเกิดรูปแบบนํารอง การสรุปผล การขยายผลตอไป
3. การรณรงคทางสังคมเรื่องเพศที่รอบดาน ทั้งนี้การใหการเรียนรู การรณรงคนี้ไมใชการ
สงเสริมความผิดทางศีลธรรม แตเปนการสรางคุณคาเรื่องชีวิตของเยาวชนที่เกีย่ วของกับ
สิทธิในการดํารงชีวิตทางเพศที่เปนจริง สอดคลองกับสภาพทางธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยใหหนวยงานภาครัฐในกระทรวงสาธารณสุข
ที่เปนผูรับทุนหลักจากกองทุนโลก และองคกรเอกชนที่รับทุนหลักหรือรับทุนตอเนื่องจาก
กองทุนโลก มาดําเนินงานในกลุมเยาวชน และกลุมเฉพาะตางๆ ใหเปนผูดําเนินงานสราง
11

4. สงเสริมใหเกิด “การเรียนรูเรื่องเพศสัมพันธที่รอบดาน”ที่เปนไปตามหลักการที่ใชอยูในการ
คุมครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ
ค. ดานการสงเสริมและสนับสนุนสิทธิและการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
1. จะตองยุติการมองหรือเรียกคนเปน “กลุมเสี่ยง” “กลุมเสี่ยงสูงสุด” ที่นําไปสูการตีตราคน
กลุมนั้น ๆ วาเปน กลุมที่ทาํ ใหเกิดการแพรระบาดของเชื้อฯ เปนปญหาทางสังคม แตใหมี
การดําเนินการสงเสริมทําความเขาใจ ปจจัย เงื่อนไข และโครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม
ศาสนา ความเชื่อ เศรษฐกิจ และการเมือง ที่ไมเทาเทียม ซึ่งทําใหคนกลุมตาง ๆ ในสังคม
ตกอยูในสภาวะดอยอํานาจ ไมเทาเทียม ถูกรังเกียจ ถูกเลือกปฏิบตั ิ และไมสามารถ
ตัดสินใจเลือกดําเนินชีวิตไดอยางปลอดภัย เชนคนกลุมอื่นๆ ในสังคม
2. การสรางเสริมอํานาจใหกับคนกลุมตาง ๆ ดังกลาว เพื่อใหมีสิทธิทางดาน สุขภาพ
การศึกษา ที่อยูอาศัย การทํางาน เทาเทียมกับคนกลุมอื่น ๆ ในสังคม
3. เลิกหรือยุติการกระทําใด ๆ อันจะนําไปสูการตีตราทางสังคม การแบงแยกกีดกัน เลือก
ปฏิบัติ หรือมองวาการดําเนินชีวติ ของคนกลุมตาง ๆ เหลานี้เปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย
กฎระเบียบ หรือประเพณี เพื่อสงเสริมสิทธิในการเขาถึงและไดรับบริการสุขภาพในการ
สนับสนุนใหคนกลุมตาง ๆ ไดสามารถดูแลและปองกันตนเองไดอยางเทาเทียมกัน
ง. ดานโครงสรางและกลไกการพัฒนานโยบาย แผนงาน และการดําเนินงาน
1. จะตองมีการพัฒนานโยบายและแผนงานที่ครอบคลุมเรื่องการสงเสริมสุขภาวะทางเพศและ
อนามัยเจริญพันธุ การเคารพสิทธิทางเพศและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยคํานึงถึงความ
แตกตางหลากหลายเรื่อง เพศ เพศภาวะ และเพศวิถี ซึ่งเปนสิทธิขนั้ พื้นฐานหนึ่งของสิทธิ
มนุษยชน เขาไวในแผนปองกันและแกไขปญหาเอดสฯ แหงชาติ
2. จะตองมองการพัฒนานโยบาย แผน และมาตรการตาง ๆ ในการตอบสนองตอปญหาเอดส
อยางเกี่ยวของสัมพันธกับนโยบายและกฎหมายอื่น ๆ ที่สงผลตอการปกปอง คุมครอง และ
สงเสริมสิทธิทางเพศ เพื่อนําไปสูการสงเสริมสิทธิและแกไขปญหาทีใ่ หความสําคัญกับการ
เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
3. คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส ซึ่งเปนกลไกหลักในการ
ดําเนินนโยบาย ควบคูไปกับกลไกอื่น ๆ ในสวนทีเ่ ปนคณะอนุกรรมการฯ จะตองทําหนาที่
ดูแล กํากับใหใหมีการดําเนินงานตาง ๆ ที่รับรองสิทธิตาง ๆ ตามทีไ่ ดมีการลงนามไวใน
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4. ใหมีการเฝาระวัง ติดตามปญหาและผลกระทบอันเนื่องมาจากการตีตราและเลือกปฏิบัตใิ น
เรื่องทางเพศและเรื่องเอดส โดยการจัดตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและกํากับการขจัดการตี
ตราและเลือกปฏิบัติ ขึ้นมาเพิ่มเติมเปนอีกกลไกหนึ่งในโครงสรางการขับเคลื่อนการ
ตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศ
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