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ขอเสนอตอรายงานภาคประชาสังคมดานกฎหมาย นโยบายท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนดานเอดส  

และสิทธิทางเพศ   

วันท่ี 19 มกราคม 2553 เวลา 9.00 -13.00 น. ณ โรงแรมหลุยส แทเวิรน  กรุงเทพ 

 

1. นําเสนอรายงาน 3 ฉบับ(รายละเอียดตางๆอยูในสไลด สามารถเขาไปดาวนโหลดไดท่ี www.tncathai.org) 

ประกอบดวย 

ฉบับท่ี 1 การศึกษาทบทวนกฎหมาย นโยบายท่ีเก่ียวของกับเอดส ในป 2552 นําเสนอโดยสุภัทรา นาคะผิว  มูลนิธิศูนย

คุมครองสิทธิดานเอดส  

ฉบับท่ี 2 รางรายงานการวิเคราะหกฎหมาย นโยบายท่ีเก่ียวของเอชไอวีเอดส กรณีสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ  

นําเสนอโดยนิวัตร สุวรรณพัฒนา  คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส(กพอ.)  

ฉบับท่ี 3 รางรายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวของกับเอดส ป 2552 นําเสนอโดยสุภัทรา นาคะผิว  มูลนิธิศูนย

คุมครองสิทธิดานเอดส  

ดําเนินรายการโดย คุณนิมิตร  เทียนอุดม และคุณสุรีรัตน ตรีมรรคา   

 

2. ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีตอรายงานทั้ง 3 ฉบับ  มีรายละเอียดดังน้ี 

ความเห็นท่ี 1  คุณสุวรรณา สุวรรณจูฑะ  อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

จากการนําเสนอรายงานทั้ง 3 ฉบับ ก็อยูในระดับที่ดี ไดรวบรวมปญหาของผูติดเช้ือ ผลกระทบและการละเมิด

สิทธิมนุษยชนของผูติดเช้ือและผูที่เก่ียวของ  โดยมีหลักการภายใตกติกาวาดวยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ใช

รัฐธรรมนูญป 50 และพรบ.ที่เก่ียวของมาประกอบ ทําใหเราไดรูวา ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาเอดสน้ีเรามี

เครื่องมือและกลไกรองรับอยูในระดับที่ดี มีขอสังเกตที่จะขอใหคณะผูศึกษาไปทบทวนคือ เรื่องแผนสิทธิมนุษยชนฉบับที่ 

http://www.tncathai.org/


2 

 

• ในมติจะตองนําแผนน้ีไปสูแผนปฏิบัติการในแผนดิน แผนทองถ่ิน แผนภาคประชาชน เราเช่ือวาถาทุกภาคสวน

ไดดําเนินแผนการตามยุทธศาสตร กลยุทธ กลวิธี โครงการ จนถึงกิจกรรม ก็เช่ือวาการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้ง 10 

ดานก็จะลดลง คุณสุภัทราก็อยากถามวากรมคุมครองสิทธิมีแผนแลวจะทําอยางไรตอ ในป 52 กรมคุมครองสิทธิ

จะเผยแพรเรื่องแผนไปสูการปฎิบัติ เรากําหนดแผนไวที่ป 52-56 แตที่ลาชาเพราะวาเกิดจากการเปลี่ยนรัฐบาล 

เพราะแผนนี้จอเขาพิจารณาในครม.ตลอด เราเสียเวลาน้ีรวมป  

• นโยบายอีกสวนหนึ่งคือ คณะกรรมการแหงชาติวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งเราไดพยายามศึกษารวมกับทุกภาคสวน

วา แผนฉบับที่ 1 ของแผนสิทธิมนุษยชน คือแผนที่เรานําไปปฎิบัติแลวมีปญหา ประกอบกับความสอดคลองกับ

การปฎิรูประบบราชการ มันไปกันไมได เราพยายามศึกษาเพ่ือในยามนําไปปฎิบัติแลวไมเกิดปญหา เราก็นําเอา

ปญหานี้มาวางแผนคิดกรอบแนวทาง ซึ่งเราเสนอวานาจะมีกรรมการ 1 ชุดเขามาติดตามหรือมาจัดทําแผนฉบับ

ตอไป แตตรงน้ีเรียนวา นโยบายของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งทานรมต.ก็เห็นดวยในเชิงกฎหมายวา คณะกรรมการ

ที่ต้ังโดยคณะรัฐมนตรีจะไมมีความยั่งยืนในการกํากับติดตาม ทานก็เลยใหทางกรมคุมครองสิทธิกับกระทรวง

ยุติธรรมมาศึกษากฎหมายเพ่ือรองรับใหมีกรรมการขึ้นมา ที่จะสามารถขับเคล่ือนไปดวยตัวกฎหมายมันเอง จะทํา

ใหเกิดความย่ังยืน  

• แผนฉบับน้ีในปน้ีทุกทานก็คงจะไดมีสวนรวมดวยเชนเดียวกัน และเผยแพรทั้งในและตางประเทศ แผนสิทธิ

มนุษยชนฉบับที่ 2 เปนหลักประกันวา สิ่งที่เรานําเสนอมาต้ังแตเชาเปนแผนดานสิทธิมนุษยชนดานผูติดเช้ือและ

เอชไอวีเอดส หลักการก็บอกอยูแลววา เคารพในศักด์ิศรีและความเสมอภาค ไมมีการเลือกปฎิบัติใดๆ การ

ดําเนินการของกรมคุมครองสิทธแิละกระทรวงยุติธรรม เราจะมุงเนนการสงเสิรมและสรางหลักประกัน เพราะ

การรณรงคและปองกันน้ี นาจะทําใหเกิดผลอยางจริงจังมากกวาที่จะตามคุมครองชวยเหลือ ไมเฉพาะเรื่องที่คุยกัน

วันน้ี แมแตทุกเรื่องก็เปนปญหา การท่ีเราตองคุมครองในสิ่งที่เกิดขึ้นแลวเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ นอกจาก

ยุทธศาสตรที่เปนแผนสิทธิมนุษยชน ซึ่งมั่นใจวาทุกภาคสวนไดดําเนินการสอดคลองตามเจตนารมยที่ต้ังไว และ

กรมคุมครองสิทธิฯจะดําเนินการสรางตัวช้ีวัดการละเมิดสิทธิตอไป  

• การกําหนดมาตรฐานดานสิทธิของหนวยงานภาครัฐ อยูในระดับแผนปฎิบัติการ ซึ่งตรงน้ีทางกรมคุมครองสิทธิฯ

ก็ไดดําเนินการอยู  เปนรายละเอียดในการดําเนินการ ตรงน้ีในสวนของผูนําเสนอไดพยายามกลาวถึงการละเมิด

สิทธิตางๆ เช่ือวากลไกที่กําหนดขึ้นมาแลวมีปญหา โดยความเห็นสวนตัวนาจะตองมีการวิเคราะหเพ่ือเสนอ

แนวทางในการพัฒนาเครื่องมือตางๆ แตแมจะมีเครื่องมือแลว ดีหรือไมดี ก็ตองปรับใหดีขึ้น ถึงเครื่องมือดีอยางไร 
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• ในสวนเหลาน้ี กรมคุมครองสิทธฯิไดอานขอเสนอแนะตามท่ีมีตอรัฐบาล เชน การกําหนดใหเรื่องสิทธิมนุษยชน

ในประเทศไทยเปนวาระแหงชาติ ทางกรมฯกําลังผลักดันเรื่องน้ีใหเปนวาระแหงชาติ แตกระบวนการตองทําเปน

ขั้นเปนตอน และแตละขั้นตอนตองบรรลุเปาหมายที่วางไว รวมทั้งที่เสนอวา นาจะใหแผนสิทธิมนุษยชนฉบับที่ 2 

กับแผนเอดสชาติเปนยุทธศาสตรขับเคล่ือนปฎิญญาวาดวยพันธกรณีเรื่องเอดส เรียนวาแผนสิทธิมนุษยชนน้ีเราทํา

ภายใตสิ่งเหลาน้ีหมดเลย ในสถานการณเอดสในประเทศไทย เอากติกาอนุสัญญวาดวยสิทธิมนุษยชน กฎหมาย

รัฐธรรมนูญที่เก่ียวของเปนฐานในการคิดที่จะทําใหเกิดแผนสิทธิฯฉบับที่ 2 อีกเรื่องคือ การเสนอใหกระทรวง

ยุติธรรมในฐานะประธานกํากับดูแลสิทธิมนุษยชนฉบับที่ 2 เช่ือมโยงกับภาคีดานเอดส ในการขับเคล่ือนงานดาน

สิทธิมนุษยชน อันน้ีก็เปนนโยบายของกระทรวงยุติธรรมอยูแลวในการทํางานกับทุกภาคสวน ทางกรมคุมครอง

สิทธิตองใชเครือขายทุกประเภทอยูแลว ตรงนีก็เปนขอเสนอแนะที่สอดคลองกับแนวนโยบายท่ีกรมคุมครองสิทธิ

และกระทรวงยุติธรรมไดดําเนินการอยูแลว 

 สิ่งที่อยากเรียนใหที่ประชุมรับทราบก็คือ เราไดดําเนินการมาแลว 7 ป เห็นวาการทํางานของเรายังมีปญหาอุปสรรค

พอสมควร เราจึงไดทําการศึกษาวิจัยเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรในการเผยแพรประชาสัมพันธ ซึ่งเปนมาตรการดานการปองกัน 

ปลายปน้ีเราก็จะมีแผนอีกแผนหน่ึงในการทํางานเชิงรุก  ซึ่งเรื่องน้ีก็จะอยูในแผนท่ีเราจะมีการดําเนินการตอไป นอกจากน้ี

แลวปน้ีเราจะมีโครงการการเคารพสิทธิของผูอื่น ซึ่งก็สอดคลองกับขอเสนอหลายประการที่อานมา เราจะดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะ และรวมกันคิดรวมกันทํากับทุกภาคสวน ขอบคุณคะ 

ความเห็นท่ี 2 พญ.เพชรศรี  ศิรินิรันทร  ผูอํานวยการศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ (ศบจอ.)  

ขออนุญาติใหความเห็นในสองกรอบ คือ กรอบแรกเปนเรื่องของกระบวนการ และสวนที่สองเปนเรื่องของเน้ือหา  

1. ในสวนของกระบวนการน้ัน ตองบอกวาการทํางานเอดส ทําใหไดเรียนรูเยอะมาก การฟงความเห็นและมุมมอง

จากหลายสวน ทําให ถาเรามองจากภาครัฐอยางเดียว ก็ดูเหมือนจะมองดวยความหวังดี ดวยเจตนาดี ก็จะมองวา 

ตองเจาะเลือดนะ ตองตรวจเลือดนะ แตวาดวยกระบวนการที่ทีมทํางานไดวางไววา การฟงความคิดเห็นจากหลาย

ดาน ทําใหเราตองรับผิดชอบมากขึ้น หลายครั้งที่ตัวเองมีโอกาสทํางานกับหลายสวน ยังเห็นวาการทํางานของ

ภาครัฐในหลายครั้งอาจจะใหความเห็นไมคอยกวางขวางมากนักหรือเปลา แตในระยะหลังน้ีความเขมแข็งของ

ภาคประชาสังคมมีคอนขางมาก ซึ่งก็เปนเรื่องดี อาจเปนเพราะวาภาคประชาสังคมอยูกับเรื่องน้ีมาโดยระยะยาว

และตอเน่ือง สวนทางภาครัฐน้ันดวยระบบแลวก็มีการเปล่ียนตัวเปลี่ยนคน ดังน้ันในเรื่องความเขาใจจึงไม

สามารถเขาใจไดอยางรอบดาน ตรงน้ีจึงเปนประโยชนมากในแงของการทํางานกับหลายภาคสวน ไดทําใหภาครัฐ

มองรอบดานมาก และดวยขอจํากัดการโยกยายตางๆเหลาน้ัน เปนเง่ือนไขสําคัญวาภาครัฐนาจะจัดกระบวนการ

คลายกับแบบน้ีเกิดขึ้นเรื่อยๆ ทําใหสิ่งตางๆที่จะเกิดขึ้น ในเรื่องของภาครัฐจะมีผลกระทบในเชิงกวาง เพราะทําใน
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และในกระบวนการท่ีทําตรงน้ี ตัวเองในฐานะท่ีรับผิดชอบประสานงานใหมีการทํารายงานอังกัส ก็รูสึกวารอบน้ี

จะดีมากเลย เพราะรอบท่ีแลว ภาคประชาสังคมไดมีการจัดกระบวนการติดตามนโยบายเรื่องของสิทธิตางๆอยู เขาใจวาจะ

เปนการเริ่มตนระบบ หลายเรื่องก็อยากจะบอกวารูๆกันอยู  

แตสิ่งที่สําคัญคือกลไกในประเทศน้ีอาจตองทํา คือ เมื่อเห็น เมื่อเขาใจ ก็ตองนํามาวิเคราะหและเขียน ถาไมเขียน 

โอกาสท่ีจะทําใหเรื่องน้ีเขาใจกันอยางกวางขวาง และถาคนที่มีความเห็นตางก็จะไมมีสวนในความเขาใจ และทําใหประเด็น

ตางๆสมบูรณมากขึ้น ดังน้ันช่ืนชมและขอบคุณและสนับสนุนวา ทําสิ่งที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ และเขียนเอาไว และถา

สามารถนําสิ่งทีเกิดขึ้นมาเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง สวนน้ีทางยูเอ็นและองคกรตางประเทศใหเงินสนับสนุน 

เพราะฉะน้ันตอไปในประเทศก็ควรใหเงินสนับสนุนดวย 

2. ในสวนของเน้ือหา เรื่องทีจะยกข้ึนมาคุยตอคือ จริงๆเวลาเราพูดถึงกฎหมาย นโยบาย พันธกรณี เรื่องของสัญญา

ตางๆ มันคงไมไดจบลงที่มีแผนแลว หรือมีนโยบายน้ีเกิดขึ้น ตรงน้ันอาจเปนแคการเริ่มตน ตัวเองไดดูแลเรื่อง

แผนเอดสชาติ ก็จะบอกวากลับไปดูแผนเอดสชาติที่จะจบอีกสองปน้ี บางที่ยังไมเคยเห็นเลย ในสวนของ

คนทํางานเอดส บางที่ยังไมเคยเปด แลวเด๋ียวรอบหนาก็จะทําใหมอีกแลว ก็คงเปนรูปธรรมที่อยากจะบอกวา เวลา

ที่เราสามารถนําผูตรวจสอบมาเปนแนวนโยบายแหงชาติ ประเด็นตางๆ มันคงไมสามารถนําไปสูเจตจํานงคของ

แนวนโยบายไดดี ดังน้ันการสื่อสารก็ยังเปนประเด็นที่ตองทํา เราคงตองมาคิดกระบวนการจากตัวแผนนโยบายที่

จะนําไปสูการปฎิบัติ เราตองบันทึกทฤษฎี เขียน แตขอเสนอที่ผูจัดทําไดวางไว ก็มองเห็นเปนเน้ือเปนหนัง แต ณ 

ที่น้ี เราก็มคีวามพยายามในสวนของกรมควบคุมโรคในเรื่องของ แนวปฎิบัติในเรื่องการลดอันตรายจากการใชยา

ออกมา เพ่ีอเปนแนวทางใหกับเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขในการทํางานลดอันตรายจากการใชยา เราเห็นวา

ประเด็นน้ีเปนการเช่ือมตอจากแนวนโยบายไปสูการปฎิบัติ เพราะถาเราไดแปลงรางของนโยบาย กฎหมาย ใหมัน

เขากับบริบทความเปนจริง บางทีมันไมยากที่จะสื่อสารใหคนในพ้ืนที่นําไปใชจริง ก็อาจจะรูเรื่องสิทธิหรือสิทธิ

ของผูปวย เรื่องการแปลงนโยบายไปสูการปฎิบัติน้ันถือเปนเรื่องใหญ และถาบอกวาพรบ.อนามัยเจริญพันธกําลัง

จะออก พรบ.ก็จะเปนอะไรที่ใหญ เราอาจจะตองไปพัฒนาทีมวิจัยหรือทีมวิเคราะหวา กระบวนการเรื่องPICT – 

Provider Initiative Counseling and Testing อาจจะเปนเง่ือนไขที่ทําใหเกิดการละเมิดสิทธิได มันคงตองทําใหมี

แนวปฎิบัติที่ชัดเจนออกมา ตรงน้ันก็จําเปนวาตองไปยอยสิ่งตางๆในกฎหมายหรือพรบ. วาจําเปนตองทําใหเกิด

การปฎิบัติจริง ที่จะทําใหสามารถทําใหเกิดผลมากกวาการที่ทําใหเขาเขาใจพรบ.ตางๆ อันน้ีเปนสวนที่ตัวเองคิด

วาบานเรามีนโยบายตางๆ แตวาในการปฎิบัติมันอาจจะยังตองทําความเขาใจกันอีกเยอะ  
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a. แตอีกสวนที่คิดวาเปนเรื่องใหญ เวลาท่ีมันเกิดขึ้น ในเรื่องของการละเมิดสิทธิที่ทางคุณสุภัทรากลาวไว

ตอนทายๆ เขาใจวาในกรณีอาจจะมีทั้งสองดานดวยกัน คือ เรื่องของคนในสังคมรอบดานกับผูใหบริการ 

แตวาในสวนน้ันคือในสวนของประชาชนทั้งหมดคือคนที่อาจถูกละเมิดสิทธิ ในสวนน้ันเราตองรูเรื่อง

สิทธิของเขา แตเราไมแนใจวาตรงน้ีมีหรือเปลา แตเรามีการทํางานเรื่องน้ีอยูพอสมควร เราตองเรียนรูทั้ง

สองดานคือ สังคม ผูใหบริการ และผูที่อาจถูกละเมิดสิทธิเอง ใหรูวาอะไรตรงไหนอยางไร และเปน

เรื่องที่เขาไมควรอยูเฉย แตทั้งน้ี ก็มีผลกระทบบางอยางเกิดขึ้นในสังคมไทย ในเรื่องบริการสุขภาพ 

ตัวเองอยากหาความพอดีวาอยูตรงไหน ตอนที่พรบ.สุขภาพแหงชาติจะออกมา มันมีการพูดถึงวาทําให

เกิดผลกระทบในเชิงลบในแงของความสัมพันธของผูใหบริการกับคนไขเปลี่ยนไป ซึ่งพอเปนแบบน้ันก็

จะทําใหคาใชจายในการบริการทางการแพทยสูงขึ้น เน่ืองจากแพทยตองปองกันตนเองมากข้ึนในเรื่อง

ของการดูแลหรือเปลา และตอนน้ีเหตุการณก็ผานมาแลว เรานาจะมีการทบทวนกันใหม ในน้ีก็อานแลว

ไมเห็นวา ในเรื่องการทํางานดานสิทธิ มันอาจจะมีเรื่องความสัมพันธ มันเปล่ียนไปอยางไร และ

ผลกระทบในเชิงผลลัพธทีเกิดขึ้นในแงของการบริการเปนอยางไร 

b. เรื่องของผลกระทบเรื่องครอบครัว เวลาเปนครอบครัวแลวทําใหมีการประณีประนอม และทําใหผูหญิง

ถูกละเมิดสิทธิ ตรงนี้ไมแนใจวาความพอดีอยูตรงไหน ก็ไมมีคําตอบ แตเปนเรื่องนาสนใจ ผูใหบริการ

สาธารณสุขบางคน บอกวา ไมอยากใหลูกเรียนหมอ ถาเราเรียนรูตรงน้ันแลวก็กลับมาถอยดูเรื่องสิทธิ

ดานเอดส ก็นาจะไดอะไรบางในกระบวนการท่ีมีการเฝาระวังอยูแลวในขอสุดทาย เรื่องของการละเมิด

สิทธิ มันมองไดสองสวนคือ สวนหน่ึงคือการแกปญหาเฉพาะกรณี อีกสวนคือการนําปจจัยปญหา

เหลาน้ันมาแกปญหาเชิงระบบ ไมตองไปเสียเวลาทําเรื่องเดิมที่มันผิดอยูเรื่อยๆ ซึ่งกลไกตางๆทีมีอยู

ตอนน้ีก็เยอะ เราอาจตองทบทวนวากลไกเหลาน้ันสวนไหนทํางาน สวนไหนไมทํางาน 

c. สุดทายคือเรื่องทัศนคติ ที่เปนเรื่องใหญมาก เวลาเราพูดถึงเรื่องสิทธิ มีทั้งคนไมรูสิทธิ ทั้งคนที่ถูกละเมิด 

และคนละเมิด แตเรื่องของคนที่รูสิทธิแตยังละเมิด เปนเรื่องของทัศนคติที่เปนอุปสรรคใหญ และไมใช

ปรับกันไดงายๆ แตตองวางแผนระยะยาว บานเรายังไมมีการทํางานอะไรท่ีเปนแผนระยะยาวตอเนื่อง  

ความเห็นท่ี 3 คุณนันทศักดิ์  พูลสุข  อธิบดีอัยการฝายการชวยเหลือทางกฎหมาย 

 ในสวนที่ผมเขาไปเก่ียวของที่สุดคือ สวนที่เราเขาไปสัมผัสกับประชาชนในการเผยแพรทางกฎหมาย ประการที่

สองก็คือรับเรื่องราวที่มีคดีความที่เก่ียวของกับการละเมิดสิทธิ และการดูแลเก่ียวกับความสงบสุขในสังคม ทีน้ีเก่ียวกับ

รายงานการศึกษาทบทวนกฎหมาย สถานการณดานสิทธิมนุษยชนดานเอดส ตามที่ไดกลาวถึงในรายงานน้ี ขอพูดเก่ียวกับ

นโยบายและการศึกษาในหนาท่ีเก่ียวของกับ ปญหาที่พบ ปจจัย อุปสรรค และการแกไขโรคเอดส จะพูดถึงเรื่องการรังเกียจ

ทางสังคม และการแทรกแซงสิทธิสวนตัว จะพูดถึงสองเรื่องน้ี  
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 ปกติแลวสองเรื่องน้ีก็มาจากรัฐธรรมนูญ และปฎิญญาสากลวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชน ป2490 ซึง่มีในรัฐธรรมนูญ

ฉบับแรกที่ไดลงเรื่องสิทธิมนุษยชนไว ในตอนน้ันกติกาตางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เมื่อเกิดขึ้น

ในป 2519 หลังป 2513 ก็มีกติกาวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชนดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในประเทศไทยเราก็เปนภาคี 

และนํามากําหนดไวในรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับ ดังน้ันแมบทตางๆที่วาดวยสิทธิผูติดเช้ือเอชไอวีเอดส ก็มีรากฐานมาจาก

รัฐธรรมนูญที่กําหนดไวตามหลักสากลทั้งสิ้น  

 ปญหาการละเมิดสิทธิตางๆที่เกิดขึ้นและถูกเขียนไวในรายงานต้ังขอสังเกตไว ในทางกฎหมายเราพบวาเปนการต้ัง

ขอสังเกตที่เก่ียวกับสิทธิที่ขัดตอรัฐธรรมนูญทางดานที่อยูอาศัย เชน ในกรณีที่มีผูติดเช้ืออยูในครอบครัวท้ังครอบครัวเด่ียว

และครอบครัวใหญ มักจะไดรับการรังเกียจเดียดฉันท หรือการแทรกแซงในเร่ืองสวนตัว การรังเกียจในดานการประกอบ

อาชีพ ดานสิทธิทางรางกายดานสุขภาพ ทําใหมีผลตอการคบคาสมาคม เรื่องสิทธิในครอบครัว สิทธิสวนตัว ไมควรถูก

ละเมิดตามรัฐธรรมนูญ เขียนไวดีอยางไรก็ตาม แตในทางปฎิบัติมันไมมีผลบังคับ หรือบทที่ทําใหคนยอมรับสิทธน้ัินปฎิบัติ

ตาม ไมเหมือนกับสิทธิในรางกาย ซึ่งมีกฎหมายอาญาเขียนไวชัดเจน ไมวาจะเปนเจาหนาท่ีภาครัฐ พนักงานสอบสวน 

อัยการ ที่จะทําใหเปนไปตามกฎหมายน้ัน  แตสิทธิการมีที่อยูอาศัย และสิทธิเก่ียวกับช่ือเสียงของเขา หลักใหญใจความน้ัน

เปนสิทธิทางแพง การละเมิดเหลาน้ีมักจะเปนสิทธิที่ยอมความได ถาไมมีการรองทุกข เจาหนาที่รัฐก็ไมสามารถเขาไป

ดําเนินการได แมผูถูกละเมิดสิทธิเปนผูติดเช้ือเอชไอวีก็ไมดําเนินคดี จําเปนตองไปหาทนายความท่ีปรึกษาทางกฎหมาย

ดําเนินการฟองรอง แมจะมีหนวยงานคุมครองและดําเนินการทางคดี แตการดําเนินคดีเหลาน้ีจําเปนตองไปขึ้นกับ

กระบวนการยุติธรรมในช้ันศาล ทําอยางไรใหสิทธิเหลาน้ีไดรับการพิทักษรักษาโดยทองถ่ิน หรือภาคประชาสังคมที่บุคคล

เหลาน้ีเขาไปอยู  ถาจะใหบุคคลเหลาน้ีอยูรวมกับสังคมโดยปกติสุขเหมือนเปนปกติของสังคม มันเปนเรื่องที่สังคมยอมรับ

และรับรอง และตองทําใหเขาเปนคนธรรมดาเชนเดียวกับเรา และเจ็บปวยเหมือนเรา และเทาที่ผมลงไปทองที่ มันก็ไมได

เปนเหมือนกันทุกชุมชน  

 ผมอยากจะเนนเรื่องกลไกการใหความรูกับชุมชน เพราะตอนนี้เรามีสิทธิชุมชนในเรื่องสิ่งแวดลอม อากาศเปนพิษ 

แลวทําอยางไรใหเขาเขาใจวาเขาก็มีความเจ็บปวยไดเชนเดียวกับเรา เปนเรื่องที่ทางสํานักงานอัยการสุงสุด พยายามไป

บรรยายกฎหมายที่เก่ียวของวา ผูติดเช้ือสามารถอยูรวมกันได ไปประสานงานกับเขา อยางนอยถาเขามีความรูเรื่อง

สถานการณสิทธิเก่ียวกับผูติดเช้ือและใชหลักธรรมมาภิบาลในการมีสวนรวม  และหลักเมตตาธรรมในการอยูรวมกัน จะ

สามารถทําใหสถานการณผูติดเช้ืออยูรวมกับสังคมไดโดยไมถูกตีตรา เหมือนกับคนอยูกับปา  ในบางหมูบานในภาคเหนือก็

ไมมีการแบงแยกผูปวย  

ประเด็นอีกเรื่องคือสิทธิมนุษยชน นอกจากทําแผนดานสิทธิสวนบุคคลแลว ควรจะมาดูเรื่องสิทธิชุมชน  ควรให

คนกลุมน้ีไดรับความรูในเรื่องการเคารพสิทธิผูอื่นดวย  

ความเห็นท่ี 4  สมชาย หอมละออ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา 
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 เรามีกฎหมายที่เพียงพออยูแลว การมีกฎหมายใหมอาจจะสรางปญหาขึ้นมาอีกไมรูจบ การศึกษากฎหมายและ

นโยบายที่มีอยูในปจจุบันน้ีเพ่ือทําความเขาใจหลักการข้ันพ้ืนฐาน หรือที่มาของกฎระเบียบตางๆเหลาน้ันไมชัดเจน และไม

มีความพยายามจะเขาใจ เพราะวา ลักษณะอยางหน่ึงของสังคมไทยคนไทยคือ ชอบแกปญหาเฉพาะหนาเปนเรื่องๆ โดยที่

ไมไดโยงปญหาน้ันกับปญหาน้ี และเปนนักปฎิบัติ จุดเดนก็เปนเรื่องดี แตสวนหนึ่งก็เปนจุดออน ยกตัวอยาง เราสราง

ประชาธิปไตยดวยการใหทหารยึดอํานาจ ซึ่งเปนเรื่องที่เปนไปไมไดเพราะมันมีความขัดแยงกันในตัว ที่ผานมาเรายัง

แกปญหาเปนวัวพันหลัก สิ่งที่คณะทํางานพยายามทําทบทวนกฏหมายและนโยบายและนําเสนอ ในดานที่พูดถึงทางปฎิบัติ

แลว ผมช่ืนชมในการนําเสนอที่คุณสุภัทราพูดถึงสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ไมใชเพียงกลุมผูติดเช้ือเทาน้ัน ทั้งน้ีเพราะปญหาเอช

ไอวีเปนเพียงปญหาหน่ึง ปรากฎการณหน่ึง ซึ่งสะทอนปญหาที่เปนรากฐานหรือปญหาที่เปนตนตอในสังคมไทย เชน อคติ 

หริอความเช่ือที่ผิด ปญหาน้ีลวนเกี่ยวโยงกับปญหาแรงงานขามชาติ ปญหาเด็ก ปญหาผูหญิง ความขัดแยงในสามจังหวัด

ภาคใต ความไมเสมอภาค หรือแมแตปญหาที่เขายายเที่ยง มันเปนรากเหงาของปญหาเดียวกันทั้งสิ้น เราพยายาม

ทําการศึกษาโดยเช่ือมโยงปญหาเหลาน้ีกับปญหาอื่น ถามองในแงของสิทธิคือ การไมเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย กรณีวัด

พระบาทนํ้าพุ หรือขาวจูเปอยในสถานพินิจเด็ก ก็เปนตัวอยางหน่ึง ความไมเสมอภาคในการเลือกปฏิบัติในการตรวจหมูก็

เปนเรื่องที่เกิดขึ้นในภาคใตสามจังหวัดเชนกัน การปกครองโดยไมยึดหลักนิติรัฐนิติธรรม การวินิจฉัยทําไดกวางมากคือ

สิทธิในการมีสวนรวมและการตัดสินใจในอัตลักษณของตัวเอง เชนทางเลือกในเพศตางๆ ถือเปนการเคารพความแตกตาง

ซึ่งเปนพ้ืนฐานสิทธิประชาธิปไตย เรื่องความโปรงใส การแสวงหาสันติวิธี รวมทั้งความสัมพันธของความมั่นคงของมนุษย

กับสังคม สิ่งตางๆเหลาน้ีเปนพ้ืนฐานปญหาทั้งหมด ถาเรามีหลักปฎิบัติที่ถูกตองตอเรื่องเหลาน้ี ปญหาตางๆก็จะหมดไป ใน

แงน้ีผมจึงสงเสริมใหมีการศึกษามากขึ้น โดยช้ีใหลึกลงไปเลยวาในกฎหมาย นโยบาย และขอปฏิบัติในแตละเรื่องได

สอดคลองกับหลักการพ้ืนฐานน้ันอยางไร จะเปนประเด็นที่นําไปสูการโตแยงและถกเถียงทางขอเท็จจริงดวยเหตุและผล 

อยาไปโตหวังผลเฉพาะหนาเทาน้ัน รายงานน้ีอาจทําใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนการเรียนรูในสังคมไทยดวย สังคมไทยไมคอย

เรียนรูที่จะเขาใจหลักการเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของหลักสิทธิมนุษยชน ผมคิดวาการแกปญหา

รูปธรรมแตละเรื่อง เราก็จัดทําอยางไมรูจบ และไมสามารถแกได 

 ถาเราสามารถแกปญหาเอชไอวีไดอยางถึงรากเหงา มันจะไปชวยเปล่ียนกระบวนทัศนการรับรูของสังคม เปนที่

นายินดีที่เริ่มจากกลุมที่มีสวนเก่ียวของโดยตรง ตอจากน้ันเมื่อเราศึกษากฎหมายและนโยบาย ผมอยากเสนอวา เราตอง

วิเคราะหใหม ตองใชเวลาสักนิดกะเทาะใหถึงแกนวา กฎหมาย นโยบายเรื่องน้ันขัดหรือแยงหรือสอดคลองกับหลักพ้ืนฐาน

สิทธิมนุษยชนอยางไร เชน กรณีโครงการยุติธรรมบังคับใหคนที่จะสอบเขารับราชการในศาลก็ดี ตองตรวจเอชไอวีเปนตน 

ตองวิเคราะหใหลึกลงไป ในหลักสิทธิมนุษยชนน้ันผมเห็นดวยกับทานอัยการวา โดยพ้ืนฐานแลวรธน.ป 40และ 50 ก็ได

บรรจุหลักการเหลาน้ีไวสามารถใชเปนขออางได และเราตองวิเคราะหใหลึกซึ้งกวาที่ศาลรธน.ตีความดวยซ้ําไป เพราะถา

เรายึดกระบวนการที่โตแยงดวยขอเท็จจริงอยางเปนวิชาการและมีประสบการณทางปฎิบัติเปนพ้ืนฐานแลว จะเปนสวนหน่ึง

ที่ทําใหความขัดแยงในสังคมอยูในกรอบที่เปนความขัดแยงในเหตุและผล  
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 วิธีการอยางหน่ึงที่ภาคประชาสังคมถนัดและสําเร็จพอสมควรในแงการผลักดันนโยบายและกฎหมาย แตในการ

ปฎิบัติยังมีการติดขัด ผมเสนอในทางกฎหมายวานาจะมีการตรวจตราและตรวจสอบแลว นาจะใชมาตรการทางกฎหมาย

ดวย ใหรูวาศาลปกครอง ศาลรธน.จะอธิบายเรื่องน้ีอยางไร เพราะตองอธิบายดวยเหตุและผล และเปนประเด็นที่ใหสังคม

ถกเถียงกัน เปนกระบวนการเรียนรูในสังคมดวย  

ความคิดเห็นท่ี 5 ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ขอบคุณมากที่กพอ.เชิญมาใหความเห็นรายงาน และเมื่อไดฟงการนําเสนอโดยเฉพาะการนําเสนอของพ่ีสุภัทราที่

ไมมีpaper ก็ยิ่งทําใหเขาใจสถานการณและที่มาของการตอสูวาอยูที่ไหนอยางไร และไดรวมงานกับพ่ีหลายคนในน้ี หลาย

ทานก็เบนเข็มมาทําเรื่องเอดส สวนตัวเองก็หันมาทํางานเรื่องสิทธิทางเพศ ก็คงเปนเพราะวารายงานวิเคราะหตองการจะ

เจาะจงในเรื่องน้ี จึงทําใหไดมาพบพ่ีๆอีกครั้งหน่ึง ความเห็นในวันน้ีเรียกวาขออนุญาตใหความเห็นมากกวา เพราะแทบไม

วิพากษใหความเห็นแลว เพราะในแงหัวใจการทํางานดวยกันเรารูกันอยูแลว 

 รายงานฉบับที่ 2 เรียกวาเปนการวิเคราะหในระดับบิ๊ก มหึมา ไมรูวาตัวเองจะสามารถทําไดหรือไม ที่ไปรวมเอา

กฎหมายที่เก่ียวของไมมากก็นอยทั้งหมดมาดูกัน สิ่งที่จะตองมีอยางชัดเจนคือ Fogus  สิ่งที่พ่ีนิวัตรนําเสนอก็คือตองการจะดู

เรื่องสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุเปนพิเศษ แลวFogus น้ีจะตองอยูต้ังแตบรรทัดที่หน่ึงไปจนถึงบรรทัดสุดทาย

เลย มิเชนน้ันรายงานนี้จะอานไมรูเรื่อง เน่ืองจากวากฎหมายแตละฉบับจะมีจุดประสงคที่จะใหทํางานแตกตางกันไป และ

แตละอันก็เยอะในตัวของมันเอง และเขาใจวาโฟกัสของงานช้ินน้ีอยูที่สิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธ  

 มีนักวิชาการอเมริกันคนหน่ึงไปนําเสนอกฎหมายการวิเคราะหกฎหมายตางๆที่เก่ียวของกับการใชถุงยางอนามัย 

โดยไปนําเสนอที่เวียดนาม วากันงายๆคือแทบไมมีใครทํางานในลักษณะน้ี กฎหมายที่วาดวยการโฟกัสไปที่เรื่องใดเรื่อง

หน่ึง สิ่งที่อาจารยคนน้ันทําคือ มาดูเรื่องการใชถุงยาง เปนสิทธิมนุษยชนที่คนทุกคนเขาถึงได แตปรากฎวามีกฎหมายฉบับ

หน่ึงของรายงานท่ีบอกวา อายุตํ่ากวา15 ปหามมีเพศสัมพันธแมจะเต็มใจและต้ังใจจะมีก็ตาม ถือวามีความผิด ดังน้ันจึงขัด

กับกฎหมายทีวามาวาดวยการเปนอิสระ เสรี และสามารถปองกันดวยถุงยางอนามัยได เพราะฉะน้ันดวยกฎหมายที่บอกวา

อายุตํ่ากวา15 ป หามมีเพศสัมพันธ (แมจะไมถึงกับหามมี แตก็มีความผิดบางอยางอยูในน้ัน)  เมื่อไปคนเจอวามีถุงยางอยูใน

กระเปาจึงถือวามีความผิดเลย กฎหมายมันจึงมีความขัดแยงกันเอง ดังน้ันเราก็อาจมองดูวากฎหมายมีความขัดแยงกันหรือ

เปลา ซึ่งอาจจะชวยได 

 ขอที่สองคือ ภาษาที่ใช คือคนเขียนใชภาษาดี สละสลวยในการกลาวถึงเรื่องตางๆ แตมีตัวอยางมาประปรายแมจะ

มีในบทที่7 วาจะเปนการใชภาษาเขียนที่กลาวถึงเรื่องตางๆอยางกวางมาก เชน บอกวา นโยบายVCT  ที่กําลังจะเปล่ียนเปน

PICT  ภาษาที่บอกวา เนนไปที่การเพ่ิมจํานวนของผูเขารับบริการตรวจเลือด เพ่ือเปนการคนหาตัวผูติดเช้ือที่มีเช้ือเร็วที่สุด 

แมจะมีเจตนาดี  แตภาษาที่ใชคือ...  แตคาบเก่ียวกับเรื่องสิทธิและการกาวลวงเรื่องศักด์ิศรีความเปนมนุษย แลวก็จบ คือ การ

เขียนยังไมใชวิธีการเขียนแนววิเคราะห  มั่นใจวากพอ.มีขอมูลประสบการณเยอะแยะมากมาย แตเหตุผลที่จะมาบอกวา คาบ

เก่ียวหรือละเมิดศักด์ิศรีความเปนมนุษย มันอาจจะตองอธิบายวาคืออะไร เพราะหากคนภายนอกหยิบขึ้นมาอานแลวก็
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 ในรายงานฉบับน้ีพยายามเอากฎหมายที่วาดวยสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธโดยตรงมาเหมือนกัน ใน

ขอ2.4 มีแผนพัฒนาปฎิบัติการประชากรและการพัฒนาพ.ศ. 2537 ถาใครที่ทํางานเรื่องสิทธิทางเพศจะคุนกับกฏหมายฉบับ

น้ี ก็คือ ICW1994 ซี่งเปนเหมือนแมบทในการทํางานเรื่องน้ี ในบานเราก็มีความพยายามที่จะออกกฎหมายที่มันลอกับ

กฎหมายน้ีคือ พรบ.อนามัยเจริญพันธุ ซึ่งก็ยังไมคลอดกันเสียที หลังจากที่ตอสูกันมายาวนาน สาระสําคัญเรื่องน้ีคือ ใครจะ

เอากันก็แลวแต การมีเพศสัมพันธกับใครก็ไดทั้งน้ัน ตราบใดที่มันมีความ เต็มใจ ไมมีการบังคับ และปลอดภัยทั้งจากการติด

เช้ือและจากการต้ังทองเมื่อไมพรอม ภารกิจตรงน้ีเปน key issue ของเรื่องสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธ ถามวา

เรื่องน้ีมันเขามาอยูในเรื่องเอดสอยางไร สัปดาหที่แลวมีโอกาสพานักศึกษาไปดูงานที่รพ.พระจอมเกลา และรพ.ทายาง ทีจ.

เพชรบุรี ก็ไดดูงานARV เขาก็นําเสนอเปนธรรมชาติที่สุด และตัวเองก็ไมไดเปดตัววาเราเปนใคร ทํางานกับกพอ.อยางไร  

เก่ียวของกับเรื่องน้ีอยางไร เขาตอบนักศึกษาวา “ประเทศไทยไมเคยมีARV แตตอมามียา และตองยกผลประโยชนใหการ

ตอสูของภาคประชาสังคม” ยังไมพอ เขาบอกวา “CD4 ก็ 200” แตอยางท่ีพ่ีตอมบอกวาปน้ีจะพยายามใหถึง350  “ถาเปน

การตอสูของภาคสังคม หมอยังไงก็ได” เขาพูดอยางน้ี เราก็รูสึกในใจวาการทํางานของเราไดผลนะ ที่เราไปเจาะจุดเล็กจุด

นอย ก็รูสึกดีใจที่ไดยินอยางน้ัน พอถามตอวา ทําไมถึงพยายามใหจาก200 เปน350 มีประเด็นอื่นไหม เขาบอกวา WHO มี

guidline อยางน้ัน และมีอยางอื่นอีกไหม เขาบอกวา เห็นวากันวาผูหญิงที่ติดเช้ือเขาอยากจะทอง เขาอยากจะมีลูก เห็นวากัน

วาถาใหCD4 ที่350 เขาจะแข็งแรงพอที่จะตัดสินใจไดวาเขาอยากจะมีลูกหรือไม นักศึกษาที่เปนหมอมาเรียนตอ ก็ถามวา

ทําไมผูหญิงที่ติดเช้ือจะตองอยากมีลูก  หมอก็อ้ําอึ้ง ตอบไมได คือเขาพยายามที่จะตอบ นักศึกษาก็เลยหันกลับมาถาม

อาจารย อาจารยตอบวา เขาอยากมีก็เพราะเขาอยากมี น่ันคือคําตอบ ถาอยากรูวาแตละคนอยากมีเพราะเหตุผลอะไร ไปคุย

กันเอาเอง ในทางวิจัยแลว นีคือคําตอบท่ีดีที่สุดวาถาเขาอยากมีก็เพราะอยากมี และก็เลยถามตอไปถึงบริการcounseling  วา

ใหอยางไร ในชวงที่เราไปฟงคือ อยากรูวาการใหcounseling ในหญิงและชายคือ หน่ึง มีเพศสัมพันธตอได ไมตองหยุดมี

เพศสัมพันธหลังจากที่รูวาติดเช้ือแลว สองเปล่ียนคูนอนได หากมีอะไรไมชอบมาพากล คือผัวคนน้ีไมคอยดี อยากจะหยา

กับมันแลว หยาไมไดเพราะกลัววาจะไปเอาอีกคนหน่ึงแลวเขารูวาตัวเองติดเช้ือ ไมใช มันมีสิทธิที่จะเปล่ียนคูนอนได สาม

ถาอยากจะมีลูก มีไดไหม  สามขอน้ีสําคัญที่ตองอยูในการใหคําปรึกษา เขาก็ตอบไมไดเพราะเขาไมเขาใจวาทําไมตองมีเรื่อง

สิทธิทางเพศดวย ตอสูมาจนไดยาARVแลวยังไมพออีกเหรอ ทําไมตองมีเรื่องสิทธิทางเพศตออีก  
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 ประเด็นสุดทายคือ รางกายของผูหญิงถูกใชในการลดทุกสิ่งทุกอยางโดยตลอดในเชิงประชากร เมื่อยอนไป 20-30 

ปกอนมีความพยายามในการลดจํานวนประชากร ก็มาเอาที่มดลูกผูหญิง พอมาตอนน้ีผูหญิงที่มีเอชไอวี สิทธิของเขาที่จะมี

ลูก เหมือนกับถูกหามไมใหมี เน่ืองจากมีเช้ือ เลยอยากทาทายวาเอาใหหมดทุกอยางไหม มะเร็งบางอยาง เบาหวาน เปน

พันธุกรรมทั้งหมด โรคทุกโรคที่เรารูจักดีกันทุกวันน้ี ลองไปดูสิ มันเปนพันธุกรรมทั้งน้ัน เพราะฉะนั้นมันก็ตอง ยุติพันธุ

มนุษยไปเลยสิ มีเอชไอวีก็มีลูกไมได เปนมะเร็งก็ตองอยามีลูก เปนเบาหวานก็ตองอยามีลูก ประชากรลนโลกก็ตองอยามีลูก 

มันอยูทีตัวผูหญิงทั้งหมด คือประเด็นที่อยากฝากไว เพราะก็ไมไดมีการรายงานในเชิงระบาดวิทยา วาประชากรหญิงทีติด

เช้ือมีก่ีคน แตก็สงสัยวาครึ่งตอครึ่งตลอดในทุกสถานการณ แตรางกายผูหญิงก็จะถูกมองขามไปเสมอ  

 ขออนุญาตที่จะไมพูดถึงสิทธิของคนขามเพศ เกย กะเทย ชายรักชาย เลสเบี้ยน เอาเฉพาะตรงนี้ใหมันผานกอน 

ความคิดเห็นท่ี 6 อนันต เมืองมูลไชย เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวีเอดส ประเทศไทย 

 ผมเองก็เปนคนหน่ึงที่รวมขบวนผลักดันการทํางานกับกพอ.ต้ังแตภาคเหนือบน เหนือลาง จนถึงระดับชาติ และ

เขาไปผลักดันใหเกิดวาระเอดสชาติ ผมคิดวาการมีสวนรวมน้ันคงไมใชแคงบประมาณอยางเดียว วันน้ีภายใตกระบวนการ

ทํางานอยากฝากวา รัฐตองใหการสนับสนุนทรัพยากรการทํางานใหกับภาคประชาสังคมในระดับพ้ืนที่ ซึ่งผมก็มีสวนรวม

ในการผลักดันเรื่องน้ีดวยการเขาไปเปนคณะทํางานในระดับทองถ่ินดวย  

 ผมคิดวาการยอมรับการทํางานของภาคประชาสังคมในระดับพ้ืนที่ ของสคร. สสจ.มีกวางขวางมากขึ้น ในวันน้ี

หนวยงานภาครัฐมุงเนนการทํางานตอบสนองนโยบายทางระบาดวิทยา และก็ยังมีการละเมิดสิทธิในเน้ือตัวรางกายของเขา

ในเรื่องการมีชีวิตคู ดังน้ันในการใหมุมมองทางสังคมน้ีเอง ภาคประชาสังคมไดมีสวนรวมสําคัญในการใหมุมมอง มีความ

พยายามของทีมหมอเพชรศรีในเร่ืองการลงไปพัฒนาการติดตามประเมินผลภายใตกลไกPCMจังหวัด ที่ทําทั้งเรื่องการลด

ผลกระทบ และลดผูติดเช้ือรายใหม ซึ่งถือเปนเน้ืองานที่ทํารวมกันอยูกับภาคประชาสังคม ในขณะที่สอวพ.มีงบประมาณผัน

ไปใหเอ็นจีโอทํางานผานกลไกการบริหารจัดการโดยสคร.เขต ถามวาการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมที่เขาไปเปน

กรรมการพิจารณา ในการกําหนดกรอบการพิจารณาในเขต 10 นาจะเปนภาคที่มีองคประกอบของภาคประชาชนเขารวม

มากที่สุด แตในเขตอื่นๆอาจมีไมครบ ตรงน้ีเพ่ือจะทําใหเห็นวามีมุมมอ งการทํางานระหวางรัฐและประชาสังคม เพราะที่

ผานมารัฐมักมุงเนนการทํางานเชิงตัวเลข หรือมองจํานวนกลุมเปาหมายที่มารับบริการ แตตองมองการทํางานเชิงคุณภาพ

ควบคูกันดวย สวนน้ีจึงนาจะเปนกลไกในสวนของภาคประชาสังคมเขาไปมีสวนรวม  

ความคิดเห็นท่ี 7  อาจารยจอน อ้ึงภากรณ ท่ีปรึกษาเครือขายผูติดเชื้อเอชไอวีเอดส ประเทศไทย 

 ทุกวันน้ีเราไมไดขาดกฎหมายหรือขอตกลงระหวางประเทศที่ใหหลักประกันสิทธิดานเอดส แตปญหาคือเรายัง

ไมไดเอากฎหมายนโยบายเหลาน้ีมาปฎิบัติ เชน ขอตกลงวาดวยสิทธิของแรงงานขามชาติ เห็นชัดวาแรงงานขามชาติตอง

ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการเหมือนกับคนในประเทศ ถานํามาปฏิบัติจริงปญหาก็จะหายไป แลวสิทธิดานเอดสเราก็

มองวา ปญหาเอดสไมไดเปนปญหาในตัวของมันเอง แตมันเปนปญหาจิกซอวหน่ึงในจิ๊กซอวใหญ ที่เก่ียวของกับปญหา
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กอนที่จะไปเรื่องกฎหมายใหญ ผมคิดวามีกฎหมายหน่ึงที่นาทําที่สุดคือ ทําใหมีกฎหมายท่ีทําใหคนที่เปนพอของ

ลูก ตองรับผิดชอบลูกตัวเองทุกกรณี สมมติวาผมไปใชบริการสถานบริการทางเพศแลวไมใชคอนดอม แลวผูหญิงคนน้ันที่

ผมมีเพศสัมพันธดวยเกิดต้ังครรภมีลูก เขาสามารถเรียกรองใหผมมีสวนรวมรับผิดชอบดูแลลูกคนนี้ไปจนลูกโตเล้ียงตัวเอง

ได อาจจะรวมถึงแมดวย ผมวาปญหาในสังคมไทยที่เปนปญหาใหญมากคือ ผูหญิงตองเล้ียงลูกโดยลําพังเต็มไปหมดเลย  

 ผมคิดวาถาเราทํางานเอดส เราจะเพิกเฉยตอการละเมิดสิทธิในสังคมไมได ปญหาใหญที่เราตองรณรงครวมกันคือ

การสรางสังคมนิติรัฐ สังคมนิติธรรม เพราะสังคมไทยในขณะน้ีระบบยุติธรรมไมยุติธรรมเลย เปนระบบยุติธรรมที่เอาคน

จนเขาคุกแทน คนรวยทําผิดเทาไหรก็ไมไดเขาคุก ความเปนจริงเด๋ียวน้ีเขาไปดูในคุกก็จะเห็น เพราะถามตํารวจวาคนจนถูก

จับแลวจะตัดสินได เพราะศาลมีสูตรสําเร็จแลววาอยางน้ีติดคุกก่ีป โอกาสจะหาทนายมาชวยก็ไมมี เราตองเรียกรองระบบ

นิติรัฐนิติธรรม ถาเราจะสูเรื่องสิทธิดานเอดส เราตองสูเรื่องน้ี ระบบนิติรัฐนิติธรรมที่ผมเขาใจคือ ตองเปล่ียนความคิด

เก่ียวกับกฎหมายในสังคม เราตองเปล่ียนกฎหมายในสังคมเพ่ือชูศักด์ิศรีความเปนมนุษย ตองคิดวาทําอยางไรใหประชาชน

ทุกสวนอยูดีกินดี ไมใชคิดวาทําใหกฎหมายปกครองประชาชนใหอยูในกรอบที่ผูมีอํานาจตองการ หลายกฎหมายตองรื้อ 

เพราะเปนกฎหมายที่มาบังคับจํากัดสิทธิประชาชนโดยไมจําเปน  

 สุดทายผมขอโฆษณาวาตอนน้ีทําโครงการ Ilawคือโครงการอินเตอรเน็ทเพ่ือประชาชน วันที่ 20-21 มี.ค. เราจะมี

กฎหมายเพ่ือประชาชน ใหประชาชนลงลายเซ็นตเพ่ือเสนอกฎหมาย และเชิญเครือขายตางๆ มาประชุมที่มอส. เพ่ือจัดงานน้ี

ใหสําเร็จ  

 

3. ความเห็นจากผูเขารวมในท่ีประชุม 

สมพงษ เจริญสุข  ยูเอ็นเอดส  

 ผมขอเนนที่การนําเสนอกฎหมายฉบับแรก 
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• ผมเห็นวาถาจะนําการทบทวนและผลการศึกษาชุดน้ีเผยแพร ควรมีการทบทวนเรื่องรายช่ือของขอตกลง 

อนุสัญญา ปฎิญญาสากลของกระทรวงตางประเทศ หรือสนธิสญัญาของตางประเทศใหมีความถูกตองดวย 

ไมอยางน้ันจะเกิดความสับสน  

• ในบางประเด็นอาจมีการยกตัวอยางมาตรา หรือกฎหมาย เพราะเราพูดถึงพรบ. หลายฉบับ เราอาจตองยกตัวอยาง 

ดึงมาตราบางมาตราวาเขาดีหรือไมดีอยางไร หรือหากทําใหถึงที่สุดคือ การโยงไปที่เปนขอปฎิบติัของมาตราน้ันๆ 

ไดสงผลดีหรือสงผลในทางลบอยางไร จะชวยตอยอดความเขาใจคนอานรายงานไดมากขึ้น เขาใจวาในรายงาน

ฉบับสมบูรณก็มี แตวาwording ยังไมกะทัดรัดมาก แตในฉบับที่เอามานําเสนอในวันน้ีคอนขางดี  

• ขั้นตอนการนําเสนอในวันน้ี จะเปนขั้นตอนแรกของการเอานโยบาย กฎหมายตางๆ มาวางกรอบการศึกษา เปน

การวางพ้ืนฐานที่ดี ถามีการศึกษาครั้งตอไป นาจะมีการจัดกลุมนโยบายไวหลายแบบ  อาจสามารถจัดกลุมแบบอื่น

ไดอีก เชน จับกลุมนโยบายที่มีผลตอในเชิงปฎิบัติ นโยบายที่ยังไมเกิดในประเทศไทยแตควรเกิด หรือนโยบายที่

กําหนดขึ้นมาเปนนโยบายที่แทจริงหรือไม เพราะบางนโยบายอาจเปนเพียงเครื่องมือ ในpaper ตนฉบับใหญระบุ

วาISO เปนนโยบาย แตไมใช เปนเพียงเครื่องมือ กระทรวงแรงงานเรียกวามาตรฐานISO คลายเปนมาตรฐานใน

การวัดในแงของสถานประกอบการตอมาตรฐานการปองกันและจัดการเอดส  เพ่ือวัดใหคุณงามความดี เปน

รางวัลคนที่ทํา แตไมมีบทลงโทษทางกฎหมาย แตไมเรียกวานโยบาย นโยบายเปนกรอบใหญของกระทรวง

แรงงานซึ่งเลนเรื่องแรงงานกวางๆ  งานISO ที่ทําอยูไมไดเปนตัวที่จะพัฒนาไปสูแนวปฎิบัติ เพราะแนวปฎิบัติที่

กระทรวงแรงงานทํามาจากแนวปฎิบัติใหญของGlobal แลวเอามาปรับเปนแนวปฎิบัติระดับชาติ  

• ผมคิดวาหากมีการศึกษาเรื่องน้ีอีกครั้ง ควรมีตัวอยางรูปธรรม และตัวที่เรากําหนดเปนนโยบาย เปนมาตรการ อาจ

ลงไปถึงขั้นการทําmapping นโยบายที่สอดคลองดวย ตัวที่จะบอกวาการปฎิบัติกและการบริการที่สอดคลองและ

ไดผลดีกับไดผลไมดี มันตองมีแนนอน ทําใหคนอานตามทันได ไมไดดูวามีกฎหมายก่ีฉบับ ก่ีมาตราอยางเดียว 

สวนใหญเราเปนนักปฏิบัติก็จะดูวา ใครเอาไปปฏิบัติแลวไดผลบวกหรือลบ หรือบริการแบบไหนที่จะสงตอ

คุณภาพชีวิตของผูติดเช้ือและครอบครัวอยางไร  

เสรี  จินตกานนท   เครือขายผูติดเช้ือเอชไอวีเอดส ภาคตะวันออก 

• เมื่อกอนน้ีผมเคยเปนผูใชยาที่ติดเช้ือ และปจจุบันเปนผูติดเช้ือและผูใชยา และเคยเปนผูติดเช้ือและผูใชยาที่เคยถูก

จับกุม ผมคิดวาเรื่องเหลาน้ีเก่ียวของกับตัวเอง ผมคิดวาผมมองในภาพรวมแลวคิดวา สถานการณเอชไอวีเอดส 

เปนปรากฎการณ แลวเราก็มองไปที่การจัดการ ที่ผานมาเราเคยมองเอชไอวีเอดสเปนปญหา แตเรากาวผานมาแลว

พอสมควร และแผนงานบางหนวยงานยังมองวาเอดสเปนปญหาอยู แตมันมีทั้งที่เปนและไมเปนปญหา การที่มอง

เปนปญหานั้นผมไมแนใจวาจะสงผลตอมุมมองการทํางานหรือไมอยางไร โดยเฉพาะการมองเปนปญหามัก

มุงเนนที่การจัดการและควบคุม ไมใชการจัดการแบบองครวมที่จะนําไปสูการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือสรางความ

เขาใจเทาใดนัก 
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• อีกเรื่องคือ เรื่องสิทธิมนุษยชนในเมืองไทย ที่ผานมามันเก่ียวของกับศาสนาวิถีพุทธของเมืองไทย ทําอยางไรให

หลักการสิทธิมนุษยชนเช่ือมรอยกับหลักการศาสนา เราอาจตองทํางานกับสํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ เถร

สมาคมมากขึ้นหรือไม เพ่ือเช่ือมรอยเรื่องสิทธมินุษยชนไปดวยกัน ไดรับการยอมรับมากขึ้น เพ่ือทําใหเขาใจวา

การเปนพ่ีนองรวมโลกกัน มันเก่ียวของอยางไรกับวิถีศาสนาแบบพุทธ  

นพ.ชูชัย 

• ผมสนใจมาตรฐานISO ที่กลาวไวในรายงานฉบับที่ 1  เพราะในอนาคตจะมีการผลักดันในองคกรมากขึ้น คําวา

โรงงาน คือคําวา ธุรกิจภาคบริการน่ันเอง  กลาวโดยสรุปแลว อยากใหผูเขียนรายงานควรaddress ลงไปเลยวา มี

มาตรการ ขอเสนอแนะอยางไร หรือมีแผนปฎิบัติการอยางไรในการนํามาตรฐานISO มาใชกับหนวยงานเปนจริง

ขึ้นมา เพ่ือใหเกิดการคุมครองในสวนการสงเสริมสุขภาพผติดเช้ือใหมากขึ้น ทั้งในสถานประกอบการ และ

โรงเรียน 

• สวนในรายงานฉบับที่ 2 ผมสนใจเรื่องสิทธิเด็กและสตรี  และในรายงานฉบับที่2 จะเก่ียวของกับสตรีเปนสวน

ใหญ ผมอยากเห็นขอเสนอแนะใหมีการศึกษาวิจัยเกิดขึ้นวาทําอยางไรที่จะทําใหสตรีที่อยูในพ้ืนท่ีชนบทที่มีความ

จําเปนทางดานเศรษฐกิจและการศึกษา สามารถเขาถึงความรูเรื่องอนามัยแมและเด็กมากขึ้น ผมไมคอยสบายใจกับ

ตัวเลขของราชการท่ีมีการสํารวจสุขภาพคนไทย ในรอบรายงานป50 พบวาสตรีไทยโดยภาพรวมเขาถึงการฝาก

ครรภไมถึง 50% และหากเจาะจงไปที่เรื่องโรคเอดสก็คอนขางนอยมาก 

• ในรายงานฉบับที่ 3 นาจะมีการศึกษาในเรื่องเด็ก ควรมีการพัฒนาเครือขายภาคประชาสังคมดานเด็กใหมากขึ้น 

และเขาถึงเด็กที่ติดเช้ือมากขึ้น และผมเห็นดวยวาเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปควรเขาถึงกระบวนการรับรองและการเขาถึง

การใหคําปรึกษา ผมเห็นดวยวาควรมีการใชภาษาที่แรงกวาน้ีรายงาน 

พรอมบุญ พานิชภักดิ์  มูลนิธิรักษไทย  

• เรื่องที่เปนปญหาแตละเรื่องที่กลาวไวในรายงานมีความซับซอน เก่ียวของกับอคติทางความคิดคอนขางมาก แตใน

กรอบการศึกษาทางกฏหมายไมไดทําใหมองเห็นวา สังคมไทยในปจจุบันยังมีอคติเชิงลึกในสังคมอยูมาก นาจะมี

ขอเสนอแนะใหทําวิจัยเรื่องน้ีมากขึ้น ในประเด็นยอยๆมีการพูดถึงโรฮิงญา แตไมมีการพูดถึงมงลาว ทั้งที่เขาก็

ไดรับความรุนแรงลักษณะเดียวกัน ทางดานผูติดเช้ือก็มีเรื่องเบี้ยยังชีพแตไมมีการเปดเผยตัว อบต.ก็บนมากวาไมมี

ใครมารับเงิน พูดถึงยาARVในแรงงานตางชาติ ก็ไมไดพูดถึงกรณีที่มีคนไทยเขาไปแทรกอยูตรงน้ัน เน่ืองจาก

สวนใหญเปนขาราชการ เพราะในระบบปกติจะถูกเปดเผยขอมูลเมื่อไดรับยา จึงตองหาทางซอนเรนสิทธิของ

ตัวเอง ผมมองวาเปนการละเมิดสิทธิทั้งสองฝาย และตองแกไข 

• สวนเรื่องกลุมประชากรที่เขาถึงยาก มันคอนขางซับซอน บางครั้งการละเมิดคือการไประบุวาพวกเขาเปนคนผิด

กฎหมาย คนนอกกฎหมาย คนที่สังคมไมยอมรับ เราอาจตองมีขอเสนอแนะวา คนใชยา คนแรงงานขามชาติ 
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• ประเด็นผูหญิงก็มีอยูมากไมวาจะเปนเรื่องเจนเดอร สังคมยังมองการแกที่ปลายเหตุ แตยังไมมีการศึกษาที่ตนเหตุที่

สังคมไทยยังมีลักษณะมีภาพภายนอกที่ดี มีระเบียบ แตลึกลงไปยังมีอคติที่ยังแกไมได 

• สุดทายคือ เมื่อพูดถึงเงินกองทุนโลก เราควรพูดถึงดวยความละอายใจท่ีเราตองไปรับเงินจากตางประเทศเพ่ือมา

ทํางานเหลาน้ี เราเคยพูดวา ประชากรท่ีเขาถึงยากที่สุดจําเปนตองอาศัยเงินจากตางประเทศตองทําได เงินใน

ประเทศไทยหาไดยาก รัฐบาลยังใหเงินทํางานเรื่องน้ีนอย องคกรพัฒนาเอกชนตองด้ินรนไปหาเงินตางประเทศ 

และรัฐบาลหลายรัฐบาลบอกวาเปนสิ่งไมดี ไปรับเงินตางประเทศ ก็มีวาระวารัฐบาลไทยไมยอมสงเสริมภาค

ประชาชนอยางจริงจัง  

ผูเขารวมจากองคกรTBCA  

• ขอพูดถึงสวนของมาตรฐานการทํางานISO ที่มีการพูดถึงการเลิกจางผูติดเช้ือ ในสวนน้ีทางองคกรรับวาจะไป

ติดตาม และขอรายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนของบริษัทเพ่ือดําเนินการตอไปในเรื่องการช้ีแจงกับบริษัท เพ่ือทําความ

เขาใจเรื่องน้ีใหมากขึ้น 

สุภัทรา นาคะผิว 

• ไดแจงเรื่องน้ีใหกับทางTBCA รับทราบเมื่อปที่แลว  และอยากเรียนใหคุณหมอชูชัยทราบวา มาตรฐานISO ถูก

ยกระดับมาเปนแนวปฎิบัติแหงชาติวาดวยการปองกันและการจัดการดานเอดสในสถานที่ทํางานทุกประเภท  โดย

ประกาศออกมาเม่ือวันที่ 24 กรกฏาคม 2552 เดิมทีISO อยูภายใตการดูแลของกระทรวงแรงงาน เราก็เลยมองวา มี

การบังคับเฉพาะในสถานประกอบการท่ีเปนภาคเอกชน แตอยากใหภาครัฐมีมาตรฐานการดําเนินงานในเรื่องน้ี  

พี่หมอง  

• ขอใหความเห็นและขอสังเกตที่เก่ียวของกับตนเองในรายงานฉบับน้ีมากกวาในเรื่องระบบบริการ กอนอื่นตองขอ

บอกวาขอสังเกตที่หลายทานต้ังขึ้นมาคอนขางตรงใจกับตัวเองมาก เพราะเทาที่ติดตามการทํารายงานฉบับน้ี 

โดยรวมแลวเห็นวาจะเปนขอคนพบที่ในอดีต และเพื่อใหเห็นความชัดเจนมากขึ้นเมื่อโฟกัสไปที่เรื่องเพศและ

สิทธิทางเพศแลว ก็ยังตองเช่ือมโยงรายละเอียดในแตละประเด็นเพราะในรายงานฉบับน้ีเก่ียวของกับเรื่องกฎหมาย  

และในสวนของสถานการณปจจุบันก็คงตองเช่ือมโยงดวยวามันขัดแยงในขอกฎหมายแตละขออยางไร มีชองวาง

หรือสิ่งทีควรดําเนินการตอเนื่องอยางไร อยางไรก็ตามก็อยากเห็นมุมมองในเชิงบวกในรายงานฉบับน้ี อาจจะละ

บางสวนที่ไมชัดเจน และมุมมองที่เปนมุมมองขยายใหกวางขึ้น รวมทั้งการลงขอมูลในเชิงลึกเพ่ือเปนประโยชน

ในการศึกษาเชิงโครงราง ซึ่งยังไมเห็นรายละเอียดในการวิเคราะห สาระขางในท่ีจะทําใหเห็นขอสังเกต ณ ขณะนี้
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• ตรงน้ีมีขอสังเกตวาขอมูลอยางไร ที่จะใสเปนสาระขางใน ตองมองอยางรอบดาน และมองถึงชองวางที่เกิดขึ้น ซึ่ง

จะมีผลตอภาพระดับประเทศ เพราะมีหนวยงานสหประชาชาติไดอานดวย เน่ืองจากเปนภาพของประเทศ อาจจะ

ตองสอบถามความเห็นจากหลายฝายกอน  

บริพัตร  เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวีเอดส ประเทศไทย 

• เห็นดวยที่มีการทบทวนกฎหมายที่เก่ียวของกับการละเมิดสิทธิของผูติดเช้ือ แตหลังจากน้ีเราตองมีขอคนพบ ซึ่งมี

สองประเด็นคือ  มีกฎหมายฉบับมากที่เอื้อตอการลดการเลือกปฎิบัติตอผูติดเช้ือ กับอยางท่ีสองคือไมตองทําอะไร

ตอ เพราะเราถือวาเราเปนสวนหน่ึงในสังคม ดังน้ันทุกคนปฎิบัติตามระเบียบรัฐธรรมนูญในประเทศไทยที่วางไว 

แตในสถานการณขณะนี้ การละเมิดผูติดเช้ือมีมาก ต้ังแตเราทํางานเรื่องดัชนีช้ีวัดการตีตราและเลือกป 

ฎิบัติ แตประเด็นเรื่องวัดพระบาทนํ้าพุ และวัดธรรมกาย กับกรรมาธิการดานศาสนา ที่บอกวาจะตรวจเลือดคนที่

ไปบวช แลวเราจะมีการแกปญหาไปทีละเรื่อง เราจะแกอยางไร เราควรจะมีการทําใหเห็นวามันลดการเลือกปฎิบัติ

ตอคนไดอยางไร เราไมไดพูดถึงเอชไอวีอยางเดียว เราพูดถึง เบาหวาน ความดัน ไตวาย ที่มันละเมิดศักด์ิศรีความ

เปนมนุษย ซี่งในรธน.ป50 ก็วาไวชัดเจนในมาตรา 4 และ 5 และเราจะแกอยางไร อาจจะไมไดแกทั้งระบบ แตวา

เครือขายผูติดเช้ือและองคกรพัฒนาเอกชน อธิบดีทั้งสองกรมจะชวยกันอยางไรใหสองเรื่องน้ีถูกแกไข  

นํ้าผ้ึง แปลงเรือน มูลนิธิเขาถึงเอดส เชียงราย 

• ประเด็นในรายงานของกพอ. ยังขาดมุมมองเรื่องของเยาวชน ปรากฎการณที่ผูติดเช้ือไดรับยาและยังเปนเด็กและ

เยาวชน สามารถเขาเรียนไดตามปกติ และสถานการณเรื่องการไดเรียนของเด็กเปลี่ยนแปลงไปจากเรื่องอาชีพ และ

การไดรับการรักษาพยาบาล มาเปนเรื่องการเขาเรียนตามปกติ ตอนหลังสถาบันการศึกษาก็เปดสาขาแพทยแผน

ไทย และอื่นๆมากขึ้น ทําใหลูกหลานคนเหลาน้ีมีโอกาสมากขึ้น และมีสถาบันการศึกษาของรัฐ เชน สถาบันราช

ภัฎที่บังคับใหเด็กตรวจเลือดหาเอชไอวี เลยอยากเสนอวา 
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•  ใหปรับกฎหมายเกาที่ลาสมัย และขัดขวางการดํารงชีวิต อาชีพการงานของเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวี 

• รากฐานของการบังคับตรวจเอชไอวีมาจากความรังเกียจและอคติทางสังคมดวย และนําเสนอขอคนพบใหชัด พอดี

ตัวเองมีโอกาสไดอานพรบ.ควบคุมการประกอบโรคศิลปะป 42 เวลาเขาพูดในกรณีของมาตรฐาน เขาก็พูดชัดเจน

วาเปนโรคที่ไมควรประกอบโรคศิลปะ  คาดวานาจะเปนกระทรวงสาธารณสุขที่เปนเจาภาพ แตพอลงไปใน

รายละเอียดกลับเปนเรื่องบังคับตรวจ มีกรณีเรื่องที่เกิดขึ้นที่เชียงรายคือเด็กที่ตองไปเรียนตองไปตรวจเอชไอวี กับ

ผูติดเช้ือที่เปนผูใหญจบหลักสูตรแลวแตไมอนุญาติใหสอบใบประกอบโรคศิลป  

สุพีชา เบาทิพย มูลนิธิรักษไทย 

• ในเรื่องนโยบายการปองกันการถายทอดเช้ือจากแมสูลูกPMTCT จะถามวา คณะPolicy watch เวลาเราจะจับตาดู

นโยบายก็ยังมีคําถามวาเอาเขาจริงแลวPMTCTแทจริงแลวเปน VCT หรือเปน PIVCT เพราะวาพูดถึงกันเยอะ และ

มันคอยๆมา PIVCTจะเปนวาเวลาคุณเดินเขามาเขาก็จะถามวารับบริการตรวจไหม  ที่หยิบเรื่องน้ีขึ้นมาเปน

เพราะวาไมแนใจเพราะเห็นกรมอนามัยออกแนวทางปฎิบัติในการปองกันการติดเช้ือเอชไอวีจากแมสูลูก อยากให

ชวยดูกันหนอยวาจริงแลวมันเปนอะไรกันแน แตถึงแมจะเปน VCT หรือ PIVCT ก็ตาม ที่สําคัญคือผูรับบริการ

ตองเปนผูตัดสินใจดวยตัวเอง ผูหญิงที่เดินเขาไปในANC ทุกคนตองไดรับการตัดสินใจ แตตัวเลขในปจจุบันน้ี

พบวา ผูหญิงที่เขาไปในANC แมวาหมอชูชัยจะบอกวามีเพียงแค 50% ที่เขาไป แตวาที่ทองก็มีเปนหาแสนขึ้น 

50% น้ีคือ 4 แสน และมี 99% ที่ตรวจ คือเขาไดรับสิทธิในการตัดสินใจเลือกหรือไม  ประเด็นที่พ่ีตอมพูดวา คน

แสนคนที่กําลังถูกตรวจ แตผูหญิงถูกตรวจทุกป ประเด็นเหลาน้ีเปนประเด็นของการละเมิดสิทธิหรือไม  

นิวัตร  สุวรรณพัฒนา 

• ประเด็นที่ติดในใจคือ การเปดประเด็นสิทธิทางเพศ เปนวิธีที่เรามองวาสังคมไทยทํางานเรื่องเอดสมาย่ีสิบกวาป

แลว และยังไมหลุดจากปญหาน้ี คงจะตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย และสิทธิในการดํารงชีวิตในทางเพศที่

ตองยอมรับ ไมถูกตีตราและเลือกปฎิบัติ ไปสูการมีสุขภาวะทางเพศท่ีดี ที่สนใจคือพ่ีหมูทําสัญลักษณขึ้นมาก็

สนใจ ประเด็นอาจารยเกก็สําคัญ เราตองขยับไปในเร่ืองมุมมองสังคม  

กาญจนา แถลงกิจ   ผูบันทึกการประชุม 

วันที่ 31 มกราคม 2553 

 


