
เวทีสังเคราะหของภาคประชาสังคมไทยตอนโยบาย กฎหมาย และการตอบสนองตอปญหาเอชไอวี/เอดสของรัฐ 
26-27 มิถุนายน 2552 

โรงแรมแกรนด ทาวเวอร อินน 
จัดโดย คณะกรรมการองคการพัฒนาเอกชนดานอดส (กพอ.ชาต)ิ 

สนับสนุนโดยมูลนิธิฟอรด 
ผูบันทึก  จุทาทิพย  เดชะบุญ  

 
 
วัตถุประสงคเวที 
พัฒนาประเด็นการรณรงค 1.

2.มาวางแผนการทํางานรณรงค 
 
งานรณรงคฯ กพอ.ชาติ ผานการดําเนินงานโครงการท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากฟอรด 
วัตถุประสงคโครงการ 
1) เสริมสรางใหเครือขายองคกรสมาชิกของกพอ. 16 เครือขาย มีความสามารถในการ วิเคราะห นโยบาย กฎหมาย 
ขอกําหนดตางๆ ท่ีเกี่ยวของกบัเร่ืองเอชไอว/ีเอดส โดยใชมุมมองในเร่ืองเพศภาวะ และมุมมองเฉพาะบริบทอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวของ 
2) สงเสริมใหเกิดกระบวนการ/พื้นที่สนทนา พูดคุยแลกเปล่ียน ถกเถียง เรียนรู ในเร่ืองนโยบายท่ีเกีย่วของกับ
ประเด็นการทํางานของ กลุม เครือขาย องคกรสมาชิก ท้ังในระดับทองถ่ิน และระดับชาติ  
3) รวมกนัพัฒนากระบวนการหรือข้ันตอนในการวิเคราะหนโยบาย เพือ่กําหนดกลยทุธการรณรงคทางนโยบายท้ัง
ระดับชาติ ระดับทองถ่ิน ของภาคประชาสังคม 
4) กระตุนใหมีการส่ือสารสาธารณะผานทางอินเตอรเน็ท ส่ือส่ิงพิมพ และส่ือกระจายภาพและเสียง เพื่อใหสังคม
ติดตามเร่ืองกระบวนการพฒันานโยบายที่ตองมีความเปนประชาธิปไตยและความโปรงใสในการตัดสินใจ  
5) พัฒนาเครื่องมือในการรณรงคทางนโยบาย อาทิ รายงานเงาตอเร่ืองของสถานะปญหาเอดสในระดับประเทศ (มี
การรายงานสถานะเร่ืองของภาคประชาสังคมกับการตอบสนองตอปญหาเอดส  (ประจําป) 
 
การดําเนินงานโครงการฯ ชวงท่ีผานมา – ปจจุบัน 
การคนหาประเด็นรณรงค 
เวทีระดับชาติ  – สมัชชา กพอ.ชาติ 25-27 ก.พ.2552 
  - เวทีพฒันาประเด็นรณรงคฯ คร้ังท่ี 1: 14-16 มี.ค.2552 
  - เวทีพฒันาประเด็นรณรงคฯ คร้ังท่ี 2: 26-27 มิ.ย.2552 
 
เวทีระดับภาค - เหนือ - เวทีพฒันาประเด็นรณรงคฯ เร่ืองสิทธิทางเพศ 30-31 มี.ค.2552 
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   - เวทีวิเคราะหนโยบาย คร้ังท่ี 1: 22 มิ.ย.2552 
 
ขอสรุปเบ้ืองตนเร่ือง ประเด็นรณรงครวมของ กพอ.  3 ประเด็น 
สรุปรวมกันมาจากประเด็นรณรงคของ 13 เครือขายฯ จากงานสมัชชากพอ.ชาต ิ
 
25-27 กุมภาพนัธ 2552 (วังสิงหรีสอรต) 

1. บริการท่ีเปนมิตร(กับคนทุกกลุมคนและเพศตางๆ) 
2. สิทธิทางเพศ 
3. ผูติดเช้ือสามารถทํางานได  

 
เวทีพัฒนาประเด็นรณรงค 14-16 มี.ค.52 (สไลดประกอบจากหนูนา) 

• การใหการศึกษาในระดับบุคคล 

• การรณรงคทางสังคม 

• การเคล่ือนไหวผลักดันนโยบาย 
 

การรณรงคทางสังคม 
ตองการเขาถึงคนจํานวนมาก – ส่ือมวลชน 
สรางการมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย 

ตองมีทิศทาง จังหวะกาวในการขับเคล่ือน และมีความตอเนื่อง 
 

เครือขาย ประเด็นการรณรงค 

• 1) เยาวชน ใหเยาวชนสามารถเขาถึงบริการท่ีเปนมิตรและสอดคลองกับวิถีชีวิตของเยาวชน 
การบริการท่ีเปนมิตรกับเยาวชน หมายถึง บริการท่ี               

1. สอดคลองกับวิถีชีวิตความหลากหลายของเยาวชน      
2. คุมครองสิทธิทางเพศของเยาวชน                                 
3. รักษาความลับ และ  
4. เยาวชนตองมีสวนรวมในการคิดบริการตางๆ 
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กระบวนการทํางานใหถึงเปาหมาย 
การวิเคราะหสถานการณ/ปญหา 

 
 

การใหการศึกษาในระดับบคุคล การรณรงคทางสังคม การเคล่ือนไหวผลักดันนโยบาย 

•  • การอบรมแกนนํา เยาวชน การผลักดันระบบหลักประกนั
สุขภาพ บริการท่ีเปนมิตร • การจัดบริการท่ีเปนมิตร 

• • อายุต่ํากวา ๑๘ ตรวจเลือดไม
จําเปนแจงพอแมผูปกครอง 

กลาเลือก กลารับผิดชอบ 

• การผลักดันใหหลักสูตร
การศึกษาบรรจุเพศศึกษา 

 
กลุมเยาวชน   
สุขภาวะเรื่องเพศ – การส่ือสารเรื่องเพศ (๑๔-๑๖ มีค.๕๒) 
ก. สถานการณ 

• คนเขาใจวาเร่ืองเพศ เปนเร่ือง เพศสัมพันธ เทานั้น 
ข. กลุมเปาหมาย 

• เยาวชน 

• ผูปกครอง/ครู 
ค. วัตถุประสงค 

• ตองทําใหคนเขาใจเพศศึกษารอบดาน 
(ถาเขาใจ จะนาํไปสูการมีสุขภาวะทางเพศ) 

 
๑๔-๑๖ มีค.๕๒) เยาวชน (

กลุมเปาหมาย:   ผูปกครอง 
วัตถุประสงค 

• ใหผูปกครองเขาใจและเห็นประโยชนของเพศศึกษา 

• กลาส่ือสารเร่ืองเพศศึกษากบัลูก 
 
เนื้อหาหลัก 
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• เพศศึกษา มากกวาเพศสัมพันธ 

• เพศศึกษา ทําใหสัมพันธภาพในครอบครัวดีข้ึน 

• “วันนี้คุณคุยเร่ืองเพศกับลูกหรือยัง ?” 

• เร่ืองเพศไมใชแคเร่ืองเซ็กส 

• เพศศึกษา เพิ่มปญญาใหวยัรุน 
 
เครือขายคนทํางานกับเยาวชน  ๑๔-๑๖ มีค.๕๒  แผนรณรงค :  “ใหพอแมคุยกับลูก” 
- ลดอํานาจพอแม เพิ่มอํานาจใหลูก เพื่อใหเกิดการส่ือสารได - 

1. ทําความเขาใจกับพอแม ใหเห็นความเช่ือท่ีหลากหลายในเร่ืองเพศ 
2. นําเสนอทางเลือกในการเรียนรู ท่ีไมใช การช้ีถูกผิด 
3. ใหเห็นเร่ือง “การใชอํานาจ” “การรักลูก” วา เปนอุปสรรคในการส่ือสาร 
4. ทําใหเห็นวาทุกคนมีสิทธิเลือกชีวิตของตนเองได 

“เร่ืองเพศ มีความเช่ือตางกนัได 
เพียงแครับฟงกัน แลวเราจะ คุยกันได” 

ประสานงาน – youthnet 
 

เครือขาย ประเด็นการรณรงค 
2) ชาติพันธุ 1) การเขาถึงการรักษาอยางท่ัวถึงเทาเทียม 

ระยะส้ัน – ศูนยบริการเปนมติรกับชาติพันธุ โดยมีอาสาสมัครชาติพันธุ (อสช.) มีส่ือ
ในการรับรูขาวสารในภาษาตนเอง 
ระยะยาว –  ผลักดันนโยบายเร่ืองสัญชาติ 
2) สงเสริมใหมีเครือขายสิทธิมนุษยชนสําหรับแรงงานขามชาติ มีการปรับเปล่ียน
ทัศนคติเรื่องการมองคนชาติพันธุมีคุณคาเฉกเชนคนอ่ืนๆ 
3) มีกลุมผูติดเช้ือชาติพันธุ  
* ใหมีการรณรงคกับ จนท.ภาครัฐ (อนามัย, รพ.) 

3) คณะทํางานผูหญิงฯ 
และเครือขายผูหญิงติดเช้ือ 

- สิทธิทางเพศในมิติสุขภาพทางเพศ โดยคํานึงถึงหลักการพื้นฐานเร่ือง ความมีตัวตน 
ความหลากหลายทางเพศ (ผูหญิงติดเช้ือ, พนักงานบริการ, แรงงานขามชาติ, ชาติ
พันธุ, โสด, ไมโสด) ท่ีผูหญิงเปนสวนหนึง่นความหลากหลายทางเพศ 
- ศูนยบริการท่ีเปนมิตรตอผูหญิง 

4) ความหลากหลายทาง
เพศ 

- การสรางความเขาใจเร่ืองเพศวิถีของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เพื่อนําไปสู
การลดความรุนแรงท้ังท่ีมองเห็นและมองไมเห็น อคติทางเพศ การเลือกปฏิบัติ เชน 
การทํางาน การละเมิดสิทธิตางๆ 
- การทํางานรวมมือกับสถานบริการทางการแพทย มีการตรวจเฉพาะทางดวย
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- ศูนยบริการเฉพาะสําหรับสาวประเภทสอง 
สิทธิความหลากหลายทางเพศ ๑๔-๑๖ มีค. ๕๒ 

• • เปาหมาย:  ผลท่ีได   
 สรางความเขาใจ/การยอมรับในความ
หลากหลายทางเพศ 

- GLBT มีตัวตน 
- ชุมชนเขาใจความหลากหลาย 

• • กระบวนการ ยงัไดผลนอย:  เขาไมถึงกลุมเพื่อน GLBT 
ไดนอย/นโยบายยังไมเขาใจ ๑. สรางความเขาใจในกลุม GLBT เอง 

• จุดแข็ง • อัตลักษณ 

• - เกิดเครือขาย/เกิดกลุมใหมๆ  วิถีทางเพศ 
- มีการทํางานรวมกัน/ผลักดนันโยบายดวยกัน ๒. ทําความเขาใจ กับสังคม 

• จุดออน • เร่ืองความเทาเทียม 
- ยังมีการละเมิดสิทธิทางเพศ • ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
- ยังมีการตีตรา (แพรเช้ือ) 

กระบวนการทํางานใหถึงเปาหมาย 
การวิเคราะหสถานการณ/ปญหา 

 
 

การใหการศึกษาในระดับบคุคล การรณรงคทางสังคม การเคล่ือนไหวผลักดันนโยบาย 
  • การผลักดันเพ่ิม คําวาความหลากหลายทาง

เพศ ในรัฐธรรมนูญ 

• การออก สด.๙ 
 
กลุมความหลากหลายทางเพศ   ๑๔-๑๖ มีค.๕๒ 
ก. สถานการณ  

 • กลุม GLBT ถูกละเมิดสิทธิ, เลือกปฏิบัติ, ถูก
ใชความรุนแรง ข. กลุมเปาหมาย 

1. กลุมเปาหมายหลัก: สังคม และบุคคลสาธารณะ • ลดการติดเช้ือรายใหมใน GLBT 
• มีทัศนะดานลบตอ GLBT  อาจจะเขาใจแต

ไมยอมรับ 
คนท่ีเกี่ยวของ:  
สังคม, GLBT, ภาครัฐ เอกชน 

• เขาใจวา GLBT เปนกลุมแพรเช้ือ, เปนคนไม
ดี 
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2. กลุมเปาหมายรอง: GLBT 

• ทําใหเขาใจเร่ืองการละเมิดสิทธิมากข้ึน 
 

 
 
 

 
14- 16 มีค. 52   กลุมความหลากหลายทางเพศ 
กลุมเปาหมาย 

• สังคม/สาธารณชน 
วัตถุประสงค 

• ไมเลือกปฏิบัติกับคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
 
เนื้อหาหลัก 

• สิทธิ-ความเสมอภาคทางเพศ กับความหลากหลายทางเพศ 

• “รักเพศเดยีวกนั” คือ ทางเลือกของความรัก 

• เขาใจ ยอมรับ ไมตัดสิน เพราะคุณไมใชผูพิพากษาชวีิตใคร 
 
เครือขายความหลากหลายทางเพศ 
แผนรณรงค          (๑๔ -๑๖ มีค. ๕๒) 
1. การลดความรุนแรง และการเลือกปฏิบัติ กับ GLBT 

• หามบริจาคเลือด 

• หามออกส่ือ 

• หามเขาสถานบันเทิง 

• หามเปนครู 

• การใชถอยคํารุนแรง 
2. วันท่ี ๒๑ ของทุกเดือน จะเปนวันรณรงครวม โดยการไปพูดคุยกับชุมชน 
 ประสานงาน- ฟาสีรุง 
 

เครือขาย ประเด็นการรณรงค 
5) • สิทธิ ใหผูกําหนดนโยบายมีแนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนมากย่ิงข้ึน 

• ทําใหแผนของรัฐอยูบนหลักการของสิทธิมนุษยชน ไมใหเกิดการเลือกปฏิบัติตอ
กลุมคนใดกลุมคนหนึ่ง  

• สรางความเขาใจเร่ืองสิทธิในคนทํางานดานเอดสรวมท้ังเอ็นจีโอใหมากข้ึน  

• ท่ัวถึงเทาเทียม 
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6) • พนักงานบริการ การถูกตีตราวาเปนผูแพรเช้ือ (อาชีพไมใชสาเหตุของการแพรเช้ือ) 

• เปนอาชีพท่ีมีสวัสดิการรองรับ (ประกันสังคม) 

• กองทุนพนกังานบริการ (ชาติพันธุ, แรงงานขามชาติ) 

• อาชีวอนามัยในสถานท่ีทํางาน 
7) • ชุมชน ทองถ่ินสามารถขับเคล่ือนเร่ืองสุขภาพทางเพศดวยตนเอง 

• การเช่ือมกองทุนตางๆ ในชุมชนใหเช่ือมรอยกัน 
8) • ผูติดเช้ือฯ การรวมกองทุนประกันสังคมและหลักประกันสุขภาพใหเปนกองทุนเดียว ใหได

สิทธิการรักษาท่ีเหมือนกนั  

• ใชบัตรประชาชนแทนการใชสิทธิบัตรตางๆ 

• มาตรฐานการรักษาท่ีมีคุณภาพ 

• เขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาระบบบริการในสถานบริการ หนุนชวยและ
ทํางานกับกลุมผูปวยเร้ือรังอ่ืนๆ เชน ผูปวยโรคไต 

• สรางความเขาใจในมิติชีวิตอ่ืนๆ ของผูติดเช้ือ 
 
การเขาถึงการรักษา   (๑๔-๑๖มีค.๕๒) 

• เปาหมาย:  
   ๑. PHA ตองไดรับการรักษาท่ัวถึงและเทาเทียม 
   ๒. ใหสังคม/ผูใหบริการเขาใจวาเอดสรักษาได 
    ๓. สรางความเขมแข็งใหเครือขาย 

• กระบวนการทํางาน 
- ตองทําใหยาถูกลง 
- ตองทําใหระบบมีมาตรฐาน 
- ผูรับบริการมีสวนรวมในการรักษา 
- ปรับทัศนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• วิธีการทํางาน 
ทําความเขาใจในเครือขาย 
ประสานกับเครือขายอ่ืน 
รณรงค/เคล่ือนไหว/ผลักดนันโยบาย/ส่ือสาธารณะ 
ศูนยองครวม 
ประเมินผล 

• ผลท่ีได 
นโยบาย – ยาถูกลง, เปนระบบในรพ., คนเขาถึงยา
มากข้ึน 
ยังไมไดผล 
บริการไมไดคุณภาพ/ไมไดมาตรฐาน 
ไมไดรับการยอมรับ 
ยังมีปญหาเร่ืองทัศนะ - ท่ีตองทํางานตอ 
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• จุดแข็ง 
- ประเด็นชัด เขาใจประเด็น 
- มีภาคี/แนวรวม ท่ีมากกวาประเด็นเอดส 
- มีฐานกลุม/เครือขาย 
- มีปญหารวม 

 
 
 
 
 

• จุดออน 
- การทํางานกับส่ือ นอย ไมตอเนื่อง 
- ยังทํางานกับภาคีนอยในเร่ืองประเด็น 
- การส่ือสารกับชุมชนนอย 
- ขาดเคร่ืองมือในการทํางานกบัชุมชนตอ 
- งานปรับทัศนะเปนเร่ืองยาก 
- มีประเด็นเคล่ือนไหวหลายประเด็น ทําความ

เขาใจกับเพื่อนไมทัน 
- เขาไมถึงกลุมคนท่ีเขาถึงยาก 

สิทธิทางเพศ – ผูตดิเชื้อ  (๑๔-๑๖ มีค.๕๒) 
สถานการณ  (ชีวิตหลังการกนิยา) 

• การถูกตีตราวา เปนคนแพรเช้ือ 

• ผูติดเช้ือ ไมควรมีเพศสัมพนัธ มีคู มีลูก 

• เร่ืองเพศ เปนเร่ืองไมดี ไมควรคุยกนั 

• ความเขาใจของตัวผูติดเช้ือเอง 

• ไมกลาส่ือสารกับคู 
 
วางแผนรณรงค 
1. วิเคราะหสถานการณปญหา และผลกระทบ 
2. กําหนดกลุมเปาหมาย (หลัก/รอง) 
รูจัก/วิเคราะห กลุมเปาหมาย 
3. ระบุวัตถุประสงคการรณรงค  
    - ตองการเหน็กลุมเปาหมายเกดิการเปล่ียนแปลง
อะไร  ? 
4. พัฒนาเนื้อหาหลักท่ี 
    - 

5. เลือก ชองทาง/วิธีการ 
   - ส่ือสาร ท่ีจะเขาถึง 
     - กลุมเปาหมายไดอยางมี ประสิทธิภาพ 
6. วางแผนจงัหวะกาวในการ 
    - รณรงคใหมีความตอเนื่อง  
 และดําเนินการ 
 

ตองการใชในการรณรงค  
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สิทธิทางเพศ – ผูติดเช้ือ   (๑๔-๑๖ มีค.๕๒) 
 
 
 
 
 
 
 
(๑๔-๑๖ มีค.๕๒) สิทธิทางเพศผูตดิเชื้อ 
กลุมเปาหมาย:   สังคม 
วัตถุประสงค   เพื่อใหเขาใจวาสิทธิทางเพศ เปนเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
 
เนื้อหาหลัก   อยาตัดสินฉันเพียงเพราะฉันมีเลือดบวก 
 
(๑๔-๑๖ มีค.๕๒) ผูตดิเชื้อเขาถึงการรักษา 
กลุมเปาหมาย: ผูติดเช้ือ (ท่ีรูตวั/ไมรูตวั) 
วัตถุประสงค:  ใหผูติดเช้ือเขาสูการรักษาเร็วข้ึน 
 
เนื้อหาหลัก - เอดส รักษาได 

- รูความเส่ียงของตัวเอง และรูวาจดัการได 
 
เครือขายผูติดเช้ือ   (๑๔-๑๖ มีค.๕๒) 
แผนรณรงค 
1. “สิทธิทางเพศ” จะคุย ๖-๘ เมษา 

 เพศ ไมไดมีแค หญิง-ชาย 
 เร่ืองเพศ ตองคุยกันได  ถาจะทําใหเอดสใกลตัว 

2. เอดสรักษาได 
 คนท่ัวไป 
 คนท่ีมีเช้ือแตไมรู 

o ไมรูวารับบริการท่ีไหน 

 

รากของปญหา 
ความคิด/ความเช่ือเดิม 
ความไมเขาใจ/ไมรูใน
เรื่องอะไร 

ทัศนะตอ 
ชีวิตทางเพศ 
ของผูติดเชื้อ 

ฯลฯ  
สิทธิทางเพศ  

(แนวคิดใหม/คานิยมใหม/ฯลฯ) 
ถาคนเขาใจเรื่องตอไปน้ี..จะดีขึ้น 
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o ไมรูวาเอดสรักษาได 
 คนท่ีรู – แตยังกลัวผลกระทบ 

3. โอกาสตอการรับเช้ือ/ ทําความเขาใจเร่ือง “เอดส” กับ “เอชไอว”ี 
ประสานงาน- ผู ปสง. เครือขาย 
 

เครือขาย ประเด็นการรณรงค 
 9) เด็ก ลดการกีดกนัและสรางความเขาใจในการเขาเรียนของเด็ก ทําใหเหน็วาเดก็ติด
เช้ือจะมีชีวิตทีย่ืนยาวหากไดรับการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม  

 การปกปองคุมครองเร่ืองการดูแลและการรักษา และทรัพยสินของเดก็ 
 ชุมชนมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือเด็ก (โดยเฉพาะเดก็กําพราและเด็กท่ีปวย
อยางตอเนื่อง) 

 การผลักดันงานเขาไปสูนโยบายของทองถ่ิน การใหความรูเร่ืองสิทธิ 
 การพัฒนาศักยภาพของเด็ก (ใหเห็นคุณคาของตนเอง) ผานเร่ืองทักษะชีวิตและ
เพศศึกษา 

 ผลักดันใหมีการเรียนรูเร่ืองเพศศึกษาในเดก็ท่ีไดรับผลกระทบ (ท้ังมีและไมมี
เช้ือ) 

 บริการท่ีเปนมิตร (รักษาความลับ และมีมาตรฐานเดยีวกนั เอ้ือกับวิถีชีวิต/การ
ดําเนินชีวิตประจําวันและการไดรับบริการรักษา) 

 การคุมครองสิทธิ (การส่ือสารเร่ืองเด็กกับสาธารณะโดยไมละเมิดสิทธิเด็ก) 
 มาตรฐานดานการดูแลรักษาเด็กท่ีอยูในสถานสงเคราะห 
 10) ผูสูงอายุ การบูรณาการมีสวนรวมของทุกขาย เพราะผูสูงอายุเปนหลักชัยของครอบครัว  
 การจัดสวัสดกิารสังคม 
 สิทธิการเขาถึงการรับบริการสุขภาพ ตาม พ.ร.บ. ผูสูงอายุ 
 11) ศาสนา ประกันและสงเสริมการมีสวนรวมการแกไขปญหาเอดสท้ังระดับชุมชนและ
องคกรศาสนา โดยการลดการตีตราและการกีดกัน และสรางการนับถือตนเอง
ใหกับผูติดเช้ือ 

 12) ผูใชยาฯ รณรงคการลดอันตรายท้ังระบบอยางครอบคลุมทุกประเดน็เขาสูนโยบายท่ี
ปฏิบัติไดจริง 

 การเขาถึงบริการ(ท่ีเปนมิตร – ไมละเมิดสิทธิของผูใชยา) 
 13) แรงงานขามชาติ ผลักดันใหมีระบบสุขภาพท่ีรองรับคนท่ีไมมีหลักประกนัใดๆ เลยในประเทศ
ไทย บนหลักการท่ีวา ทุกคนท่ีไมมีหลักประกันตองไดรับบริการท่ีตอง
ครอบคลุมการเจ็บปวยทุกอยาง(แรงงานขามชาติ และกลุมชาติพันธ) 
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แรงงานขามชาติ   ๑๔-๑๖ มีค.๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเขาถึงการรักษา แรงงานขามชาติ (๑๔-๑๖มีค.๕๒) 
สถานการณ 

• ผูติดเช้ือ 
- ขาดขอมูล  
- ไมไปรับการรักษา, ไมพรอมเปดตัว/ไปรับการรักษา 
- ขาดขอมูลของกลุมผูติดเช้ือ ท่ีเขาไมถึง 

• สังคม/ผูใหบริการ – ไมเช่ือวาเอดสรักษาได, เอดสเปนแลวตาย, เปนเร่ืองหามมาเอง, ทัศนะตอผูติดเช้ือ 

• ระบบ ไมเอ้ือตอการเขาถึงบริการ 

• การกระจายขอมูลขาวสารในเครือขาย 
 

กระบวนการทํางานใหถึงเปาหมาย แรงงานขามชาต ิ
การวิเคราะหสถานการณ/ปญหา 

 
 

การใหการศึกษาในระดับบคุคล การรณรงคทางสังคม การเคล่ือนไหวผลักดันนโยบาย 
  • การอบรมแกนนํา/ครู การผลักดันระบบหลักประกนัสุขภาพ 
 การจัดบริการท่ีเปนมิตร • การผลักดันการข้ึนทะเบียนแรงงานขาม

ชาติ 

• การผลักดันใหหลักสูตรการศึกษาบรรจุ

 
 

คนพมา 
ขาดขอมูลเร่ืองเอดส 
ไมปองกัน 
อายท่ีจะพูดเร่ืองเพศ 

คนไทย 
- นายจาง 
- ผูใหบริการ 
- นโยบาย 

ทัศนะท่ีเปนปญหา 
แยงงานคนไทย 
สรางปญหา 

- 
- 
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( ๑๔-๑๖ มีค. ๕๒)  แรงงานขามชาต ิ
กลุมเปาหมาย:   แรงงานขามชาติ 
วัตถุประสงค: - ใหรูสึกดีกับถุงยาง 

- ใหตระหนักวาถุงยางเปนทางเลือกหนึ่งในการปองกัน 
 
เนื้อหาหลัก 

 ถุงยาง ปองกันทอง ปองกันโรค 
 ถุงยาง ไมใชเร่ืองนาอาย เปนอุปกรณปองกนั 
 “รักสนุกแตไมผูกพัน มีเพศสัมพันธกันตองใชถุงยางอนามัย 

 
เครือขาย ประเด็นการรณรงค 

• 14) สถานประกอบการ ผูติดเช้ือทํางานได (ไมตรวจเลือดกอนเขาทํางาน)  

• เอดสเปนเร่ืองใกลตัว 

• ดูไมออกวาใครเปนผูติดเช้ือ 
 
วางแผนรณรงค 
1. วิเคราะหสถานการณปญหา และผลกระทบ 
2. กําหนดกลุมเปาหมาย (หลัก/รอง) 

 รูจัก/วิเคราะห กลุมเปาหมาย 
3. ระบุวัตถุประสงคการรณรงค  

 ตองการเห็นกลุมเปาหมายเกดิการเปล่ียนแปลงอะไร  ? 
4. พัฒนาเนื้อหาหลักท่ีตองการใชในการรณรงค  
5. เลือก ชองทาง/วิธีการ ส่ือสาร ท่ีจะเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6. วางแผนจงัหวะกาวในการรณรงคใหมีความตอเนื่อง และดําเนินการ 
 
สิทธิทางเพศ นาหมายถึงอะไรบาง ครอบคลุมถึงเร่ืองอะไรบาง 

 เปนสวนหนึ่งของการทําความเขาใจคําวา สิทธิมนุษยชน 
 เร่ืองเพศ/เพศสัมพันธ คือ แกนกลางของเรื่องสิทธิทางเพศ 
 สุขภาพทางเพศ/อนามัยทางเพศ และ อนามัยเจริญพันธ  มีความสุข ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง มีลูก
เม่ือพรอม 
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 ครอบคลุม ตัวตน ความหลากหลายทางเพศ  การลดความรุนแรงทางเพศ รสนิยมทางเพศ 
 สิทธิในการตดัสินใจวาจะสืบพันธ/ไมสืบพันธ การตัดสินใจวามีหรือไมมีเพศสัมพันธ การไดรับขอมูล
ความรูเร่ืองเพศ 

 การตีความปญหาการติดเช้ือ ในมิติเร่ืองเพศและวิถีชีวติทางเพศท่ีมากไปกวาหญิงและชาย (ครอบคลุมวิถี
ชีวิตของ GLBT ) 

 การลดอคติทางเพศ และความเสมอภาคทางเพศ 
 
ประเด็นในการรณรงคของ กพอ. 
1. บริการท่ีเปนมิตร (กับคนทุกกลุมคนและเพศตางๆ) 
2. สิทธิทางเพศ และสุขภาวะทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ 
3. ผูติดเช้ือสามารถทํางานได 
4. ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากอคติทางเพศ อายุ ชาติพนัธุ วัฒนธรรม ศาสนา อาชีพ และการมีเอช
ไอวี/เอดส  
 
เปาหมายการรณรงค?? 
1. การทํางานปองกันเพื่อลดการติดเช้ือรายใหม 
2. การเขาถึงการดูแลรักษา (เม่ือมีเอชไอวี/เอดส) 
 
เปาหมายการรณรงค 
- ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากอคติทางเพศ อายุ ชาติพันธุ วัฒนธรรม ศาสนา เอชไอวี/เอดส อาชีพ 
- การทํางานปองกันเพื่อลดการติดเช้ือรายใหม 
- การเขาถึงการดูแลรักษา 
 
อภิปราย 
– เพศสัมพันธของความหลากหลายทางเพศไมไดเปนไปเพื่อการเจริญพันธุ เสนอใชคํา “อนามัยทางเพศ” 
– ประเด็นเร่ืองเพศของชุมชนกับเยาวชนควรจะอยูอันไหน ระหวางสิทธิทางเพศหรือบริการท่ีเปนมิตร หรือตองมี
เกิดข้ึนใหมหรือไม 
– ยังมีปญหาเร่ืองการตีตรา อาชีพเปนสาเหตุของการแพรเช้ือ สงผลใหเกิดการเลือกปฏิบัติ นาจะเปนประเดน็ท่ีเพิม่
เขามา 
– กรณีผูติดเช้ือทํางานไดก็อาจจะอยูในประเด็นการลดการตีตรา เสนอเพิ่ม ประเดน็ทางนโยบายบางอยางมีอยูแลว
เพียงแตเรามาพัฒนาใหเปนมิตรมากข้ึน อยางประเด็น แรงงานขามชาติ ทุกคนตองเขาถึงบริการสุขภาพไดจริง 
– ถุงยางฯ ไมนาจะมาเปนประเด็นรณรงค ทําใหเห็นวา ถุงยางเทากับเอดส ไมใชถุงยางเทากับสุขภาวะอนามัย 
ถุงยางเปนแคเคร่ืองมือ แตส่ิงท่ีควบคุมคืออํานาจ 
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- ควรมีการตกผลึกทางความคิดกับคําตางๆ “อนามัยเจริญพันธุ” “สิทธิทางเพศ” ความเขาใจท่ีตรงกันของคนทํางาน
ในการทํางานรณรงค 
- บริการท่ีเปนมิตร และการท่ีผูติดเช้ือทํางานได มีการเร่ิมบางแลว แตเร่ืองสิทธิยังเปนท่ีถูกกระทําในเชิงกวาง 
ปญหายิ่งแรงข้ึน 
- ประเดน็รวมคือการตีตราท่ีนําไปสูการเลือกปฏิบัติท่ีเกดิจากอคตแิละเกิดจากตัวกฎหมายโดยตรง พอเร่ืองอคติตอง
ทําการรณรงคทางสังคม เสนอใหวิเคราะหปญหาวาอันไหนเกิดจากอคติ อันไหนเกดิจากกฎหมายเพ่ือจะสามารถ
เดินไดถูกทาง 
- นาจะมีประเด็นรวมในการรณรงคทางสังคมเพ่ือนําไปสูขอเสนอเชิงนโยบาย 
- แตนโยบายไมเปนจริงเสมอไป ท่ีสุดแลวข้ึนอยูกับความเขาใจของคนในสังคม 
- สนับสนุนประเด็นลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ 
- เห็นดวยกับเร่ืองสิทธิทางเพศ เร่ืองเพศเปนสิทธิพื้นฐาน 
- สนับสนุนประเด็นลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ เปนประเดน็ท่ีเกีย่วโยงกับทุกเร่ืองของชีวิตเด็ก 
- เสนอใหมีเปาตรงกลางท่ีชัดเจนเพื่องายตอการสนับสนุนประเดน็รณรงคโดยตัดสินใจจากฐานงานท่ีทํา 
- โดยบทบาทของศาสนาพยายามเนนเร่ืองคุณธรรม เมตตาธรรม และความรักใหมากข้ึนในงานดานตางๆ เพื่อลด
อคติ การตีตรา สนับสนุนประเด็นการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ เร่ืองสุขภาพทางเพศจะเนนเร่ืองคุณคาของชีวติ 
คุณคาของเพศ 
- สนับสนุนประเด็นลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ ท่ีสงผลกระทบตอผูสูงอายุและเดก็ในพื้นท่ีการทํางาน 
- สนับสนุนประเด็นสิทธิทางเพศ ผนวกกบัการลดการตตีราและเลือกปฏิบัติ 
- เร่ืองการลดการตีตราคือการเพิ่มสิทธิทางเพศ เสนอใหนําประเดน็มารวมกัน รวมไปถึงการฟนฟภูายในตนเอง 
- เลือกการรณรงคทางสังคมท่ีสงเสริมใหคนมีสิทธิในการปองกันตนเอง “ปองกัน ลดการติดเช้ือรายใหม” 
- เนนใหคนทํางานรูจักเร่ือง “สิทธิ” ใหมากข้ึน 
- สิทธิทางเพศ หรือสิทธิมนุษยชน เปนแนวคิด ถาคนเขาใจแนวคิดชัด การตีตราและการเลือกปฏิบัติก็จะไมเกดิข้ึน 
นําไปสูการเขาถึงการรักษา ผูติดเช้ือทํางานได และการบริการท่ีเปนมิตร แตยังขาดเร่ืองสุขภาวะทางเพศ 
- ลดการติดเช้ือรายใหม และทําใหผูตดิเช้ือเขาถึงการรักษา ยังคงเปนเปาเดิม แตอุปสรรคท่ีทําใหไปไมถึงคือการตี
ตราและการเลือกปฏิบัติ 
- ทําอยางไรใหเร่ืองเพศพูดไดในพ้ืนท่ีสาธารณะ จะส่ือสารเร่ืองเพศในประเดน็ไหน สิทธิทางเพศคอนขาง
หลากหลาย เพศของใคร?  
- ประเดน็ “สิทธิทางเพศ” ตองการใหสังคมเปล่ียนแปลงอะไร? สิทธิทางเพศเปนคําท่ีใหญเกนิไป ตองหาความ
คมชัด 
- สนใจใหลอประเด็นสิทธิมนุษชนไปกับการรณรงคระดับนานาชาติ  
- มองเร่ืองการลดการตีตราโดยเนนการส่ือสารเร่ืองเพศ (มากไปกวาเร่ืองเอดส) ในสังคม 
- ถอนประเด็นการเขาถึงการรักษาเนื่องจาก ประเด็นนี้กย็งัมีคนทํางานอยูเยอะ 
- การชูประเดน็รณรงค การใช wording ท่ีประชาชนท่ัวไปไมเขาใจ ตองใชคําท่ีคม ชัด คนท่ัวไปสามารถเขาใจได  
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- ประเดน็รณรงครวมภายใต กพอ. นาจะเปนประเดน็ท่ีอยูในการทํางานของทุกเครือขาย บางประเดน็ท่ีมีเจาภาพ
แลวก็สามารถสนับสนุนเสริมไดในนาม กพอ. 
- เห็นดวยกับวธีิการ vote เพื่อจัดลําดับความสําคัญประเด็นรณรงคภายใต กพอ. แตเสนอใหมีการอภิปรายรวมดวย 
เพื่อสรางความเขาใจระหวางผูเสนอประเด็นอ่ืนท่ีไมไดรับการคัดเลือก  
- ไมควร vote เพราะ กพอ. ควรทํามีบทบาทในการสนับสนุนประเดน็รณรงคของเครือขายตางๆ เพราะ กพอ.ไมควร
มีประเด็นเปนของตนเองในการผลัก 
- กพอ.ไมมีศักยภาพพอในการทํารณรงคไดในทุกประเด็น เหมือนวาระเอดสแหงชาติภาคประชาชน จึงจําเปนตอง
ใหมีประเด็นหลัก 
- เสนอใหทําทุกประเดน็โดยทํารวมกับเจาภาพหลักในแตละประเดน็ และชวยผลักดนัใหท้ัง 4 ประเด็นนีด้ันเขาไปสู
ในระดบันโยบายใหได 
- ประเดน็ทางสังคมควรเปนประเด็นเพียงหนึ่งเดยีวท่ีจะตองผลักรวมกนัภายใต กพอ. 
- ประเดน็ของพี่นิมิตรเปนเร่ืองบทบาทท่ีควรจะเปนของ กพอ. มากกวา ควรทําความเขาใจรวมกันกอน 
- ตองหาประเด็นหลักท่ีเคล่ือนรวมกันในนาม กพอ. เพราะหลายเร่ืองมีเจาภาพทําอยู โดยใชพื้นท่ีของ กพอ.หนนุ
ชวย 
- ถาจะทําในนาม กพอ. ใครจะเปนคนทํา? ตองมีจังหวะ เกาะติด รวมหวัจมทาย 
- มีขอจํากัดของ กพอ. ท่ีตองคํานึงถึง คือ คน เวลา งบประมาณ 
- vote ประเดน็เพื่อใหสมาชิก กพอ. มาทํารวมกัน ชวยกนัรับผิดชอบ 
- ความเปนไปไดท่ีจะชวยเสริมการตัดสินใจเลือกประเดน็ ใหอธิบายเพิ่มเติมถึง “ความเปนไปได” 
- กพอ. มีความสําคัญ กรรมการมีศักยภาพ นาจะสามารถขับเคล่ือนงานรณรงคไปไดดี 
- ประเดน็ทางสังคมควรเหลือประเด็นเดียว แตงานนโยบายก็สามารถขับเคล่ือนไปไดทุกเร่ือง 
 
มตจิากผูเขารวมประชุมจํานวน 20 เสียงเหน็ดวยกับการใหเลือกประเดน็ทางสังคมเพียงประเดน็เดยีว โดยการ vote 
และขยับงานนโยบายไปไดทุกเร่ือง  
 
องคประกอบการขับเคล่ือนงานรณรงค :  กรรมการ กพอ.   ผูประสานงาน 4 ภาค    เครือขายตางๆ     Policy watch 
 
การลําดับความสําคัญของประเด็นการทํางานรณรงคของ กพอ. 
อภิปรายกลุมใหญโดยมีเกณฑพิจารณา 4 ขอ ดังนี ้
1) เปนปญหาที่กระทบกับคุณภาพชีวิตคนจํานวนมาก 
2) เปนปญหาเรงดวน 
3) มีชองทางในการทํางานรณรงคมีภาคีการทํางาน 
4) มีความเปนไปไดมีทีม มีกลไกขับเคล่ือน 
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Vote คร้ังท่ี 1 (คะแนนเสียงท้ังหมด 28 เสียง) 
ประเด็นการเขาถึงและไดรับบริการท่ีเปนมิตร/เขาถึงการรักษา – ไมมีคะแนน 
ประเด็นสิทธิในการมีงานทํา/ผูติดเชื้อทํางานได – ไมมีคะแนน 
ประเด็นการลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ – 12 คะแนน 
ประเด็นสิทธิทางเพศ – 12 คะแนน 
งดออกเสียง – 4 คะแนน 
 
อภิปรายเพิ่มเติม 
- ท่ีไมเลือกประเด็นตีตราเพราะคิดวาเปนประเด็นตัดขวางในประเด็นสิทธิทางเพศ ซ่ึงมีทรัพยากรพรอมสําหรับการ
ทํางาน ความเปนไปไดในเร่ืองความคมชัดของประเด็นสิทธิทางเพศสามารถทําได 
- สิทธิทางเพศอาจขับเคล่ือนรูปแบบนโยบาย แตการรณรงคทางสังคมเร่ืองการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติจะนาํมา
ซ่ึงเร่ืองสิทธิตางๆ 
- จากการทํางานในพืน้ท่ีอีสาน ผลชัดเจนท่ีสัมผัสไดคือเร่ืองเพศท่ีสรางผลสะเทือนได 
- สิทธิทางเพศกระทบกับชีวติทางเพศของคนจํานวนมาก ไทยติดหนึง่ในสิบของโลกท่ีรุนแรงเร่ืองเพศ 
- เห็นดวยกับประเด็นลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะการตีตราและการเลือกปฏิบัติกับพนักงานบริการ
ทางเพศ 
- ใหความสําคัญท้ังสองประเด็น แตเปนตัวแทนของเครือขายพนักงานบริการซ่ึงชูประเด็นเร่ืองการลดการตีตราและ
การเลือกปฏิบัติ 
- การตีตราเร่ิมจากการไมเขาใจเร่ืองของวิถีชีวิตทางเพศ ทําใหมองผูติดเช้ือวา “สําสอน” โดยไมไดมองบริบทอ่ืน 
ผูหญิงติดเช้ือจากสามีท้ังท่ีรักเดียวใจเดียว แตเกิดจากการไมมีสิทธิทางเพศของผูหญิง 
- แดผูถูกตีตราและเลือกปฏิบัติเร่ืองเพศ แตประเด็นการตีตราและเลือกปฏิบัติเปนเร่ืองเรงดวน ตองทํากอน 
- เร่ืองลดการตตีรามีกิจกรรมหลายอยาง แตเราจะทําบนฐานคิดอะไร แตฐานคิดทางเพศจะชวยใหฐานเร่ืองการตี
ตราและการแบงแยกมีน้ําหนักมากข้ึน ถาจะเร่ิมควรจะตองทําความเขาใจเร่ืองสิทธิทางเพศดวยกนักอน 
 
Vote คร้ังท่ี 2 (คะแนนเสียงท้ังหมด 27 เสียง) 

ประเด็นสิทธิทางเพศ – 17 คะแนน 
ประเด็นการลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ – 10 คะแนน 
 
ปญหาท่ี กพอ. ตองการรณรงค 
- การเลือกปฏิบัติ 
- ถูกกระทําความรุนแรง 
- ความไมเทาเทียม 
- เร่ืองการใหคุณคา 
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- ความรุนแรงในครอบครัว 
- ไมสามารถกําหนด/เลือกวถีิชีวิตทางเพศของตัวเองไดอยางแทจริง 
- ถูกประณาม 
- มุมมอง/ทัศนคติเชิงลบตอเร่ืองเพศ มองเร่ืองเพศมิติเดยีว  
- การตีตราบาปโดยใชกรอบความคิด/ความเช่ือของตนไปวัดคนอ่ืน 
- เขาไมถึงขอมูลท่ีสําคัญและจําเปน 
- ปญหาทองไมพรอม/ทําแทง 
- ระบบบริการดานสุขภาพไมเอ้ือ 
- ถูกละเมิด 
- ไมปลอดภยั/นําไปสูความเสี่ยงเร่ืองเอดส 
- ส่ันคลอนความสัมพันธเชิงโครงสรางทางสังคม 
โดยมีท่ีมาจากความเช่ือ วัฒนธรรม ศาสนา นโยบาย และกฎหมาย 
 
อยากเห็นอะไรใน 2 ป? 
 
เปาหมายท่ีตองการเห็น 
- เปนเร่ืองท่ีสรางความม่ันใจใหคนรูวามีสิทธ์ิในการเลือกวิถีชีวิตทางเพศของตัวเอง 
- มีความปลอดภัย มีความสขุกับวิถีชีวิตทางเพศท่ีไดเลือกแลว 
- เพิ่มการรับรูระดับบุคคลและระดับคนทํางาน 
- การตระหนักในสิทธ์ิของตนเองนําไปสูการเคารพสิทธ์ิของผูอ่ืน 
- สรางสมดุลทางเพศเพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลง มีความปลอดภัย 
 
ส่ิงท่ีทําอยู/กําลังจะทํา 
 
เยาวชน - พัฒนาชุดขอมูล  เนื้อหา  ความรู  ผลิตส่ือ  เร่ืองความสุข/สุขภาวะ และความปลอดภัยเร่ืองเพศ   

   กับคนทํางาน (เยาวชน) 
 
TNP+  - สรางความเขาใจเร่ืองตัวตน – สิทธิทางเพศ  ความแตกตางหลากหลาย ในกลุมคนทํางาน 
  - งานกจิกรรมรณรงคเร่ือง เพศสัมพนัธท่ีรับผิดชอบ 6-7 ส.ค. 52 
 
เครือขายความหลากหลายทางเพศ  - สงเสริมสิทธิ-ความเทาเทียม-ยอมรับความหลากหลาย 
/เสารซาวเอ็ด    - รณรงคสาธารณะทุก 21 ของทุกเดือน 
     - สรางโอกาส-ทํางานในขบวนการของเครือขายฯ 
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เครือขายผูหญิงติดเช้ือ /- พัฒนาเครื่องมือและสรางพื้นท่ีการพูดคุย แลกเปล่ียนในผูหญิงติดเช้ือ 

    เร่ืองสุขภาวะทางเพศ 
 
ศาสนา   - ศาสนธรรมกับการสรางสุขภาวะทางเพศ 
  - ระหวางศาสนากับเยาวชนและครอบครัว 
  - ยังไมไดทําในเร่ืองมิติทางเพศ 
 
ชุมชนเหนือ - การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว (ส่ือสารไมใชส่ังสอน) 
  - งานชุมชนมีสองระดับเร่ืองการส่ือสารในครอบครัวระหวางภาคเหนอืกับ 3 ภาคท่ีเหลือ 
GFATM - งาน National Program (งานรณรงคระดบัประเทศ) (17 ลาน) 
  - YPFS: สุขภาวะทางเพศ 
 
พนักงานบริการ - สิทธิในการประกอบอาชพี (สิทธิอนามัยเจริญพันธุ) งานอาชีวอนามัย 
  - คุณคา ศักดิ์ศรี โอกาส การมีตัวตน 
 
ผูสูงอายุ  - เห็นประเดน็เร่ืองเพศสัมพันธแตยังไมไดทําในเร่ืองมิตทิางเพศ 
 
สถานประกอบการ - ยังไมไดพูด/แตะเร่ืองสิทธิทางเพศ 
   - ทําเร่ืองผูติดเช้ือทํางานได 
 
สิทธิมนุษยชน - กําลังทํางานกับ IDU, Female Sex Worker, MSM, Migrant 
  - ทําเร่ืองสิทธิมนุษยชน – FAR  
 
Migrant Working Group (MWG) - ยังไมไดคุยเร่ืองสิทธิทางเพศ คุยเฉพาะเร่ืองความเส่ียงตอเอชไอวีกอน 
(รอบ 2) 
 
กพอ.เหนือ - เปดพืน้ท่ีคุยในคนทํางาน และงานวิเคราะหนโยบายเร่ืองสุขภาวะทางเพศ สิทธิทางเพศ  

   ผานกลไก/พืน้ท่ี ACPP 
 


