
 1

รายงานการวิเคราะหนโยบายการตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศไทย 
ในมุมมองของภาคประชาสังคม ป พ.ศ. 2552 

ดําเนินการโดยคณะกรรมการเครือขายองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส  
 

ก. เกริ่นนํา 
ประเทศไทยมีการดําเนินงานดานเอดสมากวา 20 ปแลว มีภาคประชาสังคมมากมายท่ีเขามารวม

ดําเนินงานตอบสนองตอปญหาเอดสในประเทศ ประกอบดวย องคกรพัฒนาเอกชน องคกรชุมชน และปจเจก
บุคคล ท่ีทํางานรวมกันเปนเครือขาย คณะทํางานตาง ๆ รวม 15 – 18 เครือขาย ภายใตการประสานงานของ 
กพอ. โดยไดมองเห็นความสําคัญของการยกระดับการทํางานของสมาชิกในสูการผลักดันดานนโยบาย เพ่ือการ
ตอบสนองตอปญหาเอชไอวี/เอดสของประเทศใหดีขึ้น 

การทํางานดานเอชไอวีกวา 20 ปท่ีผานมา เปนการทํางานอยูบนฐานความรูดานวิทยาศาสตรการแพทย 
โดยใชขอมูล ความรูดานระบาดวิทยาเปนองคความรูในการพัฒนาและกํากับนโยบาย มาตรการการตอบสนองตอ
ปญหาเอดส ซึ่งภาคประชาสังคมมองวา การตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศ จําเปนตองใชองคความรูดาน
อื่น ๆ โดยเฉพาะการใชองคความรูดานสังคมวัฒนธรรม และมุมมองดานสิทธิเพ่ิมเติม เพ่ือใหการตอบสนองตอ
ปญหาเอดสของประเทศมีการผสมผสานกันระหวางองคความรูดานระบาดวิทยาการแพทย ดานสังคมวัฒนธรรม 
และดานสิทธิมนุษยชน 

สาเหตุหลักของการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีในสังคมไทยคือเรื่อง เพศสัมพันธ ในขณะที่การตอบสนอง
ตอปญหาเอดสในไทย กลับดําเนินการโดยแบงแยกตามกลุมประชากร ซึ่งไมใชเปนทิศทางท่ีมีจะสรางสังคมท่ีมีสุข
ภาวะทางเพศที่ดี เปนสุข และปลอดภัยไดในระยะยาว 

การคํานวณ การเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีท่ีใชองคความรูและเคร่ืองมือทางระบาดวิทยาเปนฐาน ทําให
เห็นการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีท่ีสามารถจําแนกไดตามกลุมประชากร แตการแกไขปญหา จําเปนตองดูเร่ืองมิติ
ความสัมพันธทางเพศท้ังในสวนเพศสรีระ เพศภาวะ และเพศวิถี โดยการทําความเขาใจเรื่องนี้อยางสอดคลอง
สัมพันธกับการกําหนดคุณคา ความหมายทางสังคม วัฒนธรรม จึงจะเปนการแกไขปญหาเอดสและการสงเสริมให
คนมีสุขภาวะทางเพศที่ดี นารื่นรมย และปลอดภัยในระยะยาว 

ภาคประชาสังคมมีความเชื่อวา การเคารพสิทธิทางเพศ นั้นมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะชวยทําใหการคิด 
การมองเรื่องเพศ เพศภาวะ และเพศวิถีสามารถมองทะลุกรอบคิดเรื่องเพศท่ียึดติดอยูกับ เพศหญิงและเพศชาย
ออกไปได เพ่ือใหทุกคนไดรับการคุมครองและไดรับการเคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษยท่ีเทาเทียมกัน ซึ่งจะ
สงผลใหปญหาตางๆท่ีเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความไมเทาเทียมทางเพศนั้นลดลง รวมท้ังการแกไขปญหาเอดสก็
สามารถเปนไปอยางตรงจุดและประสบความสําเร็จมากขึ้น 

สิทธิทางเพศคือ การเคารพในสิทธิบนเนื้อตัวรางกาย ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การเคารพสิทธิทางเพศ
ตองมองครอบคลุมเรื่องเพศทั้ง 3 มิติ ท้ังในมิติเพศสรีระ ท่ีติดตัวมาตั้งแตกําเนิด จําแนกแยกแยะบนฐานความรู
ทางวิทยาศาสตรการแพทย มิติเพศสภาวะ/ภาวะ ท่ีกําหนดบทบาทหนาท่ีทางสังคมวัฒนธรม ผานการอบรมเล้ียง
ดู ขัดเกลาทางสังคมในสถาบันพ้ืนฐาน เชน สถาบันครอบครัว ไปจนถึงสถาบันหลักในสังคม เชน ชาติ ศาสนา 
การศึกษา และมิติเพศวิถี ท่ีเปนการดําเนินชีวิตทางเพศ ตั้งแตเร่ืองเนื้อตัว รางกาย เร่ือยไปจนถึงความคิด ความ
เชื่อ และการกําหนดคุณคาการดําเนินชีวิตท่ีเกี่ยวของสัมพันธกับเพศสรีระและเพศภาวะ 
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ภาคประชาสังคมไดกําหนดวาระการรณรงคทางสังคมในป พ.ศ. 2552 – 2553 ดังนี้ สิทธิทางเพศ สิทธิ
ดานเอดส คือสิทธิมนุษยชน : เคารพ เขาใจ ปลอดภัย เปนสุข โดยไดมีการใชความหมายตามดังนี้ 
 
สิทธิมนุษยชน  

คือสิทธิท่ีติดตัวมาแตกําเนิด เปนสิทธิในการดํารงชีวิตอยางสมศักด์ิศรีความเปนมนุษย ดวยความเสมอ
ภาค เทาเทียม 
 
สิทธิทางเพศ   

 คนเกือบทุกคนมีอวัยวะเพศติดตัวมาแตเกิด  แตความเปนเพศ...ความรูสึก นึกคิด รสนิยมทางเพศของ
แตละคนอาจไมตรงกับอวัยวะเพศได เน่ืองจาก เพศสภาพ (Gender) ความเปนหญิง ความเปนชาย และเพศวิถี 
(Sexuality) เปนส่ิงท่ีสรางขึ้น โดยวัฒนธรรม ความเชื่อ และถูกควบคุมโดยสถาบันทางสังคม ท่ีสามารถพัฒนา
เปล่ียนแปลงได  ในสังคมน้ี จึงเปนสังคมท่ีมีความสัมพันธและรสนิยมทางเพศซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย  

 สิทธิทางเพศจึงเปนสิทธิพ้ืนฐานของมนุษย เปนเสรีภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับเพศ เกี่ยวกับความพึง
พอใจทางเพศและ บทบาทหนาท่ีทางเพศ ของตนเอง ท่ีสมควรไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคและเทาเทียม   

  คนทุกคนตองมีสิทธิไดรับการศึกษาเรียนรูเร่ืองเพศ สิทธิท่ีจะไดรับบริการสุขภาพทางเพศ บริการดาน
อนามัยเจริญพันธุ  และไดรับการปกปองคุมครองใหมีความสัมพันธทางเพศท่ีปราศจากความรุนแรง มีความสุข 
และปลอดภัย  

นั่นคือทุกคน ทุกเพศสภาพ บนเพศวิถีท่ีแตกตาง ตองไดรับ สิทธิท่ีกลาวมาขางตนอยางเทาเทียมและ
ท่ัวถึง  

 
สิทธิดานเอดส  
 การมีเชื้อเอชไอวีอยูในรางกาย   เปนโรคเรื้อรังประเภทหนึ่ง ท่ีมนุษยทุกเพศมีโอกาสไดรับเชื้อไวรัสนี้จาก
การมีเพศสัมพันธหรือการใชเข็มฉีดยาเสพติด รวมกับผูท่ีมีเชื้อเอชไอวี   ผูติดเชื้อเอชไอวีเปนมนุษยท่ีตองไดรับ
การคุมครองสิทธิเชนผูปวยอื่นๆ การกีดกัน การตีตรา การเลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากเพศ เพศสภาพ เพศวิถี 
ของผูติดเชื้อเอชไอวี ถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
 
การปองกันการระบาดของเชื้อเอชไอวี ท่ีดี คือ การคุมครองสิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส  

เพศหญิงถูกกฎ กติกาของสังคม กําหนดกํากับดวยเพศสภาพวาเปนเพศท่ีไมควรพูดคุยเรื่องเพศ ไมควร
แสดงออกวาสนใจตองการเรียนรูในเรื่องเพศ  ตองรักนวลสงวนตัว ทําใหเพศหญิงไดรับเชื้อเอชไอวีจากการมี
เพศสัมพันธกับคนรัก คนท่ีไวใจ คนท่ีเปนคูชีวิต  

เพศชายถูก กฏ กติกา ของสังคม กาํกับใหเปนเพศที่ตองเปนผูนํา ผูรับภาระ เปนผูท่ีตองรูในเร่ืองเพศ 
ท้ังท่ีหลายครั้งเปนความรู ความเชื่อท่ีผิดๆเกี่ยวกับเพศสัมพันธ การไมไดรับการเรียนรูวาทุกคนมีสิทธิเทาเทียม
กันในการสรางสัมพันธทางเพศ ทําใหละเลยการคุมครองสิทธิผูหญิง หรือคูรักทุกเพศของตน 

คนท่ีเปนผูใหญ มีความคิด ความเชื่อวาเร่ืองเพศของวัยรุนเปนเรื่องท่ีไมควรเรียนรูกอนวัยอันควร สงผล
ใหไมมีการส่ือสารเรื่องเพศในครอบครัว หรือในชุมชน ไมมีพ้ืนท่ีปลอดภัยใหเยาวชนไดทําความเขาใจเนื้อตัว
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คนท่ีมีอัตลักษณ จินตนาการ การแสดงออก อารมณความรูสึก  การดําเนินวิถีชีวิตทางเพศ (Sexuality) 
ท่ีหลากหลาย ล่ืนไหล คนท่ีเลือกจะมีสัมพันธภาพทางเพศกับคนเพศเดียวกัน (Homosexual) ท้ังนี้ สังคมไมเปด
พ้ืนท่ีใหคนเหลานี้ไดมีท่ียืนอยางสมศักด์ิศรี โดยไมถูกประนามและแบงแยกกีดกัน   

ระบบบริการสุขภาพอนามัยเจริญพันธ  ท่ีหญิงไมมีอํานาจจัดการเรื่องการตั้งทอง ความถ่ีหางของการตั้ง
ทอง การมีลูก หรือการทําแทงเมื่อไมพรอมของการทองคร้ังนั้น   

การอธิบายเรื่องครอบครัวแบบประเพณี ครอบครัวท่ีดีท่ีสมบูรณ ตองมีพอ แม ลูก ซึ่งสงผลใหชีวิต
ครอบครัวตองมีลูกท้ังหญิงและชาย ทําใหชีวิตครอบครัวถูกกติกาของสังคมบีบบังคับเรื่องการมีลูก  แตเมื่อเปนผู
ติดเชื้อเอชไอวีท่ีมีชีวิตคู กติกาทางสังคมกลับเปล่ียนและคิดอีกอยาง จึงถูกกํากับเร่ืองการไมใหมีลูก เพราะจะทํา
ใหแพรเชื้อได หรือตองบอกผลเลือดตอคู  

กรณีดังกลาวขางตน สะทอนใหเห็นความหลากหลายในเรื่องเพศ ปญหาท่ีเกิดจากการกํากับและกรอบ
วิธีคิดเรื่องเพศแบบชายหญิง การมเีพศสัมพันธแบบตางเพศ (Heterosexual) เทานั้น การไมใหโอกาสมนุษยแตละ
คนไดตัดสินใจในตัวตนทางเพศที่นอกเหนือจากเพศหญิง ชาย สงผลตออํานาจทางเพศที่ไมเสมอภาค ไมเคารพ
สิทธิ ทําใหมีคนไดรับการตีตราทางเพศ การละเมิดสิทธิทางเพศ และการไดรับเชื้อเอชไอวีเมื่อไรซึ่งอํานาจตอรอง 
อํานาจในการเลือกและตัดสินใจเรื่องเพศของตนเอง  

การสงเสริมใหมีการส่ือสารเรื่องสิทธิทางเพศเปนการเสริมสรางศักยภาพในการเขาใจตัวเอง เขาใจ
สาเหตุของการครอบงําเร่ืองเพศสภาพโดยสังคม ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี   และการเชื่อมโยงวิถีชีวิตทาง
เพศท่ีเลือกไดของแตละคน ท่ีสําคัญนี่เปนการทาทายสังคมใหเปดกวางในการพูดคุยส่ือสารเร่ืองเพศเพ่ือตระหนัก
ในเรื่อง สิทธิทางเพศของทุกคน การเปดใหมีความปลอดภัยในการมีชีวิตทางเพศที่หลากหลาย แตสามารถเขาถึง
เครื่องมือในการปองกันทางเพศไดอยางเสมอภาค การทําใหเร่ืองการมีอยูของความหลากหลายทางเพศเปนเรื่อง
ปกติ  จึงเปนทางรอดของสังคมท่ีจะอยูรวมกันอยาง.... 

 
เคารพ  ความเปนมนุษยของทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น  
เขาใจ  ความแตกตางหลากหลายทางเพศ เพศสภาพ และวิถีทางเพศ 
ปลอดภัย เปดพ้ืนท่ีปลอดภัยในการเรียนรูเร่ืองเพศ ส่ือสาร และเสริมสรางเพศสัมพันธท่ีเสมอ

ภาค เทาเทียม  
เปนสุข มั่นใจ ในเพศที่ตนเลือก ในวิถีชีวิตทางเพศท่ีปลอดภัย มีความสุขกับตัวตนทางเพศ 

 
 

ข. ขอเสนอแนะดานการสงเสริมคุมครองสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ 
ท่ีผานมา เอชไอวี/เอดส ถูกทําใหกลายเปนเรื่องของเชื้อโรค การปองกันการรับ-ถายทอดเชื้อ ความ

เจ็บปวย และการดูแลรักษาทางการแพทย แตเพียงมิติเดียว มาตรการตางๆ ท้ังการดําเนินงานและนโยบายท่ี
เกี่ยวของ จึงถูกบดบัง กํากับดวยวิธีคิดทางดานการแพทยเปนหลัก  

แมจะมีความพยายามใหความสําคัญกับมิติทางสังคม เพ่ือทําความเขาใจท่ีมาท่ีไปของการมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีไมปลอดภัย รวมไปถึงปจจัยและเงื่อนไขในการดําเนินชีวิต ท่ีสงผลใหผูคนมีโอกาส ทางเลือก และการ
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หากแตวา วิธีคิด วิธีมองที่ใชในการพยายามจัดการ ควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวี ท่ีผาน
มา กลับเนนไปที่การมองมิติความเปนมนุษยแบบแยกสวน มุงเนนการใหความรูเร่ืองเชื้อไวรัส การถายทอด และ
เนนเสริมการปองกันไปตามชิ้นสวนอวัยวะท่ีเปนชองทางการรับและหรือถายทอดเชื้อ มากกวาท่ีจะมองและให
ความสําคัญกับปจจัย เง่ือนไข ท่ีเปนสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ท่ีทําใหคนมี
ทางเลือก โอกาส และอํานาจการตัดสินใจท่ีไมเทาเทียมกัน อันเปนสาเหตุสําคัญของการละเมิดสิทธิ และศักด์ิศรี
ความเปนมนุษย 

ความพยายามในการนําเสนอบทวิเคราะห มาตรการ กฎหมาย นโยบายของรัฐ ผานมุมมองของภาค
ประชาสังคม จึงมีขอเสนอแนะใหมีการมองเรื่องการตอบสนองตอปญหาการแพรระบาดของเอชไอวีใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้น โดยนําเอามิติเร่ืองเพศ สิทธิและศักด์ิศรีความเปนมนุษยเพ่ิมเติมเขามา  

ภาคประชาสังคมมีความเชื่อวา การเคารพสิทธิทางเพศ นั้นมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะชวยทําใหการคิด 
การมองเรื่องเพศ เพศภาวะ และเพศวิถีสามารถมองทะลุกรอบคิดเรื่องเพศท่ียึดติดอยูกับ เพศหญิงและเพศชาย
ออกไปได เพ่ือใหทุกคนไดรับการคุมครองและไดรับการเคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษยท่ีเทาเทียมกัน ซึ่งจะ
สงผลใหปญหาตางๆท่ีเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความไมเทาเทียมทางเพศนั้นลดลง รวมท้ังการแกไขปญหาเอดสก็
สามารถเปนไปอยางตรงจุดและประสบความสําเร็จมากขึ้น ท้ังนี้ ภาคประชาสังคมมีขอเสนอแนะตอกฎหมายและ
นโยบายเกี่ยวกับสิทธิทางเพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ  อันจะสงผลใหการทํางานเพ่ือแกไขปญหาไดประสบ
ความสําเร็จยิ่งขึ้น ดังตอไปนี้   
 

1. ใหมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการติดตามและกํากับการขจัดการตีตราและเลือกปฏิบัติตอผูท่ีอยูรวมกับเชื้อ
เอชไอวีและผูปวยเอดสขึ้นมาเพ่ิมเติมเปนอีกกลไกหนึ่งในโครงสรางการขับเคล่ือนการตอบสนองตอ
ปญหาเอดสของประเทศ โดยมีบทบาท หนาท่ีในการเฝาระวัง ติดตามปญหาและผลกระทบอัน
เน่ืองมาจากการตีตราและเลือกปฏิบัติในเรื่องทางเพศและเรื่องเอดส 

2. การพัฒนานโยบายและแผนงานตาง ๆ ในการตอบสนองตอปญหาเอดส จะตองมีความครอบคลุมเรื่อง
การสงเสริมสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ การเคารพสิทธิทางเพศและศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
โดยคํานึงถึงความแตกตางหลากหลายเรื่อง เพศ เพศภาวะ และเพศวิถี ซึ่งเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานหนึ่งของ
สิทธิมนุษยชน และตองมีการระบุเขาไวในแผนยุทธศาสตรบูรณาการเพื่อการปองกันและแกไขปญหา
เอดสระดับชาติ 

3. การพัฒนานโยบาย แผน และมาตรการตาง ๆ ในการตอบสนองตอปญหาเอดส จะตองมองอยาง
เกี่ยวของสัมพันธกับนโยบายและกฎหมายอื่น ๆ ท่ีสงผลตอการปกปอง คุมครอง และสงเสริมสิทธิทาง
เพศ เพ่ือนําไปสูการสงเสริมสิทธิและแกไขปญหาท่ีใหความสําคัญกับการเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

4. คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส ซึ่งเปนกลไกหลักในการดําเนินนโยบาย 
ควบคูไปกับกลไกอื่น ๆ ในสวนท่ีเปนคณะอนุกรรมการฯ จะตองทําหนาท่ีดูแล กํากับใหมีการดําเนินงาน
ตาง ๆ ท่ีรับรองสิทธิตาง ๆ ตามท่ีไดมีการลงนามไวในปฏิญญาสากลตาง ๆ  รวมท้ังดําเนินการ ผลักดัน
ใหมีการจัดการปรับปรุงกฎหมาย นโยบายตาง ๆ ท่ีเปนอปุสรรคในการรับรองสิทธินั้น ๆ ดวย   
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5. จะตองยุติการมองหรือเรียกคนเปน “กลุมเส่ียง”  “กลุมเส่ียงสูงสุด” ท่ีนําไปสูความเขาใจและการตีตราคน
กลุมนั้น ๆ วาเปนกลุมท่ีทําใหเกิดการแพรระบาดของเชื้อฯ เปนปญหาทางสังคม แตใหมีการดําเนินการ
สงเสริมทําความเขาใจ ปจจัย เง่ือนไข และโครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ เศรษฐกิจ 
และการเมือง ท่ีไมเทาเทียม ซึ่งทําใหคนกลุมตาง ๆ ในสังคม ตกอยูในสภาวะดอยอํานาจ ไมเทาเทียม 
ถูกรังเกียจ ถูกเลือกปฏิบัติ และไมสามารถตัดสินใจเลือกดําเนินชีวิตไดอยางปลอดภัย เชนคนกลุมอ่ืนๆ 
ในสังคม 

6. จะตองเลิกหรือยุติการกระทําใด ๆ อันจะนําไปสูการตีตราทางสังคม การแบงแยกกีดกัน เลือกปฏิบัติ 
หรือมองวาการดําเนินชีวิตของคนกลุมตาง ๆ เหลานี้เปนการกระทําท่ีผดิกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
ประเพณี เพ่ือสงเสริมสิทธิในการเขาถึงและไดรับบริการสุขภาพในการสนับสนุนใหคนกลุมตาง ๆ ได
สามารถดูแลและปองกันตนเองไดอยางเทาเทียมกัน 

7. การสรางเสริมอํานาจใหกับคนกลุมตาง ๆ ดังกลาว เพ่ือใหมีสิทธิทางดาน สุขภาพ การศึกษา ท่ีอยูอาศัย 
การทํางาน เทาเทียมกับคนกลุมอ่ืน ๆ ในสังคม  

8. การดําเนินงานและการจัดบริการสุขภาพและสาธารณสุข จะตองใหความสําคัญกับการเคารพสิทธิและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยใหมากขึ้น โดยการยอมรับความแตกตางหลากหลายของเพศ เพศภาวะ และเพศ
วิถี วาไมไดมีเฉพาะเพียงเพศหญิง เพศชาย หรือความเปนผูหญิงและความเปนผูชายเทานั้น และการ
ตัดสินใจดําเนินชีวิตทางเพศ เพศภาวะ และเพศวิถีท่ีแตกตาง ก็มิไดเปนเรื่องผิดหรือทําใหคนเหลานั้นมี
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนอยลงแตอยางใด รวมท้ังไมควรมองหรือกระทําการใด ๆ ท่ีทําใหเร่ืองเหลานี้
กลายเปนเรื่องที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะทําใหผูคนท่ีมีการดํารงชีวิตทางเพศท่ีแตกตางหลากหลายกลายเปน
ผูกระทําความผดิ ถูกรังเกียจ หรือถูกกีดกันจากการไดรับบริการและการอยูรวมในสังคมไดอยางเสมอ
ภาคและปลอดภัย 

9. ผูใหบริการหรือผูดําเนินงานดานเอดสและผูเกี่ยวของ  ควรไดรับการสงเสริมการเรียนรู เพ่ือใหเขาใจเรื่อง
สิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส สิทธิมนุษยชน ความแตกตางหลากหลายทางเพศ เพศภาวะ และเพศวิถี 
และสามารถจัดปรับหรือพัฒนาการดําเนินงานหรือบริการใหวางอยูบนพ้ืนฐานการเคารพในสิทธิและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยใหมีการทบทวนองคความรู และเครื่องมือสงเสริมการเรียนรู เพ่ือใชในการ
จัดการเรียนรูและฝกอบรมบนความรวมมือระหวาง คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส (กพอ.) 
เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ประเทศไทย และมูลนิธิศูนยคุมครองสิทธดิานเอดส  

10. จะตองมีการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิด "การเรียนรูเร่ืองเพศสัมพันธท่ีรอบดาน" อยางตอเนื่อง และ
ขยายใหครอบคลุมในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษา โดยลงทุนดานการพัฒนาศักยภาพ 
ทัศนคติ ของผูสอนอยางเต็มรูปแบบ ท้ังนี้ใหคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหา
เอดส มอบหมายใหอนุกรรมการกํากับการขับเคล่ือนการปองกันแกไขปญหาเอดส ทําหนาท่ีสนับสนุน
การพัฒนาแนวคิดเรื่องศักด์ิศรี สิทธิมนุษยชน สิทธิทางเพศของเยาวชน ผานการปฏิบัติการหลักสูตร
เพศศึกษารอบดาน ท้ังนี้ ใหกระทรวงศึกษาธิการเปนกลไกหลักในการประสานงาน และการมีสวนรวม
ของเยาวชน และสมาคมหรือสมาพันธครู ในประเทศเปนภาคีสําคัญในการขับเคล่ือนงานรวมกันกับ
หนวยงานและองคกรท่ีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

11. จะตองมีการพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรเรื่องเพศท่ีเปนมิตรกับเยาวชน ผูหญิง และบริการอื่นๆ ท่ี
ใหความสําคัญกับความออนไหวในเรื่องเพศภาวะ (gender) โดยเนนเรื่องบริการใหคําปรึกษา ใหความรู 
ใหขอมูล เปนแหลงพ่ึงพิงทางใจ ทางกาย ของเยาวชนได เปนหนวยแรกรับใหบริการสงตอท่ีเหมาะสม
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12. จะตองมีการรณรงคทางสังคมเรื่องเพศที่รอบดาน ท้ังนี้การใหการเรียนรู การรณรงคนี้ไมใชการสงเสริม
ความผิดทางศีลธรรม แตเปนการสรางคุณคาเร่ืองชีวิตของเยาวชนที่เกี่ยวของกับสิทธิในการดํารงชีวิต
ทางเพศท่ีเปนจริง สอดคลองกับสภาพทางธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ท่ีเปล่ียนแปลงไป
ตลอดเวลา โดยใหหนวยงานภาครัฐในกระทรวงสาธารณสุข ท่ีเปนผูรับทุนหลักจากกองทุนโลก และ
องคกรเอกชนที่รับทุนหลักหรือรับทุนตอเนื่องจากกองทุนโลก มาดําเนินงานในกลุมเยาวชน และกลุม
เฉพาะตางๆ ใหเปนผูดําเนินงานสรางคณะทํางานในการขับเคล่ือนเรื่องนี้ เน่ืองจากตองยกระดับงานท่ี
ดําเนินการมากวา ๕ ปใหเปนงานดานนโยบายสังคมตอไป 

13. สงเสริมใหเกิด  “การเรียนรูเร่ืองเพศสัมพันธท่ีรอบดาน”ท่ีเปนไปตามหลักการท่ีใชอยูในการคุมครองสิทธิ
อนามัยเจริญพันธุ  

 
ค. การประมวลสรุป และการวิเคราะหนโยบายตางๆ ทีเ่ก่ียวของ  

เน้ือหาในสวนนี้ประกอบดวย การวิเคราะหนโยบายและขอเสนอแนะในรายละเอียดตอนโยบายตาง ๆ 
โดยจัดแบงการวิเคราะหนโยบายออกเปน 4 สวนดวยกันคือ 

สวนท่ีหนึ่ง นโยบายดานการดําเนินงานและการจัดบริการสุขภาพ 
สวนท่ีสอง นโยบายดานการสงเสริมความรูและการเรียนรู 
สวนท่ีสาม นโยบายดานการสงเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและการเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
สวนท่ีส่ี ดานโครงสรางและกลไกการพัฒนานโยบาย แผน และการดําเนินงาน 

 
 

สวนที่หน่ึง นโยบายดานการดําเนินงานและการจดับริการสุขภาพ 
ในสวนนโยบายดานการดําเนินงานและการจัดบริการสุขภาพน้ี จะเปนการวิเคราะหนโยบาย 3 เร่ือง

ดวยกันคือ เร่ืองแรก นโยบายการลดอัตราการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีรายใหมลงคร่ึงหนึ่งภายในป 2554 (Half 
by 2011) เร่ืองท่ีสอง นโยบายการพัฒนาบริการการปรึกษาและตรวจเลือดโดยมีผูใหบริการเปนผูชักชวน 
(Provider Initiated Counseling and Testing/PICT) และเร่ืองท่ีสาม นโยบายการปองกันการถายทอดเชื้อจากแม
สูลูก (Prevention of Mother to Child Transmission/PMTCT) ซึ่งท้ังสามเรื่องสงผลใหเกิดการดําเนินงานและการ
จัดบริการสุขภาพท่ีเกี่ยวของกับเอชไอวี/เอดสโดยเฉพาะดานการปองกันการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวี 
 
เร่ืองแรก นโยบายการลดอัตราการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีรายใหมลงคร่ึงหนึ่งภายในป 2554 (Half by 2011)  

นับแตปพ.ศ. 2550 ซึ่งเปนชวงเริ่มตนปของแผนยุทธศาสตรบูรณาการเพื่อการปองกันและแกไขปญหา
เอดสระดับชาติ (พ.ศ. 2550 – 2554) ประเทศไทยมีการดําเนินนโยบายและการสนับสนุนงานดานการปองกันเพ่ิม
มากขึ้น ท้ังในสวนการจัดต้ังคณะอนุกรรมการกํากับการขับเคล่ือนการปองกันเอดส การกําหนดใหมีนโยบายการ
ลดอัตราการติดเชื้อรายใหมลงครึ่งหนึ่งภายในปพ.ศ. 2554 (Half by 2011) โดยมุงเนนการดําเนินงานใน 4 กลุม
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ภาคประชาสังคมมองวา การพัฒนาและดําเนินนโยบาย Half by 2011 เปนการใชฐานความรูดานระบาด
วิทยาเปนหลัก โดยใชรูปแบบหรือเคร่ืองมือทางระบาดวิทยาในการคํานวณและคาดประมาณการติดเชื้อรายใหม 
ซึ่งมุงมองชองทางการแพรระบาดของการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีเปนหลัก เพ่ือทําใหเห็นภาพตัวแทนของกลุม
ประชากรที่มีอัตราการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีวามีอัตราสวนสูงอยูในประชากรกลุมใดบาง โดยมุงเนนการคนหา 
จําแนก และนํามาจัดลําดับเปนประชากรกลุมเส่ียง (Risk Group) และประชากรกลุมเส่ียงสูงสุด (Most At Risk 
Populations/MARPs) ท้ังในความหมายของการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีในกลุมประชากรตนเองและกระจายไปสู
ประชากรกลุมอ่ืนๆ  

ส่ิงท่ีรูปแบบและเครื่องมือทางระบาดวิทยาทําไดหรือบอกไดคือ การคํานวณอัตราการแพรระบาดในกลุม
ประชากรกลุมตางๆ ทําใหเห็นชองทางการระบาดหลัก ๆ ในประเทศวามีชองทางใดและเกิดขึ้นกับประชากรกลุม
ใดบาง อาทิ การใชเข็มฉีดยาของกลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีดรวมกับผูท่ีมีเชื้อเอชไอวี การมีเพศสัมพันธท่ีไม
ปองกันกับผูท่ีมีเชื้อเอชไอวี ท้ังในการซื้อ-ขายบริการทางเพศ ในเพศสัมพันธของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 
และในความสัมพันธทางเพศระหวางคูสามี-ภรรยา และนํามากําหนดเปนมาตรการดานการปองกันคือ การสงเสริม
ความรูดานการติดตอของเชื้อเอชไอวี การสงเสริมการใชถุงยางอนามัย และการลดอันตรายจากการใชสารเสพติด
ชนิดฉีด  

ภาคประชาสังคมมองวา การพัฒนานโยบายดังกลาวท่ีมุงเนนการใชฐานความรูดานระบาดวิทยาเปนมิติ
หลัก และกําหนดมาตรการในการปองกันตามการจําแนกประชากรเปนกลุมเส่ียงและกลุมเส่ียงสูงสุด บนเง่ือนไขที่
ตองมีการระดมทรัพยากรและความรวมมืออยางแข็งขัน อาจชวยลดอัตราการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีรายใหมได
แตก็จะเปนเพียงในระยะส้ัน แตจะไมสามารถปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของเอชไอวีไดในระยะยาว 

ท้ังนี้เน่ืองจากส่ิงหนึ่งท่ีรูปแบบและเคร่ืองมือทางระบาดวิทยาทําไมไดหรือบอกไมไดคือ “อัตลักษณทาง
เพศ ท่ีมีความหลากหลายและลื่นไหล” ท่ีแสดงผาน เพศภาวะ (Gender) และเพศวิถี (Sexuality) ท่ีทําใหประชากร
กลุมตาง ๆ รวมท้ังประชากร 4 กลุมดังกลาวมี อัตลักษณ/ตัวตนทางเพศท่ีหลากหลายและล่ืนไหลเปล่ียนแปลงไป
มาได โดยไมไดผูกติดกับเพศสรีระและหรืออัตลักษณ/ตัวตนทางเพศแบบตายตัวแบบเดียว อันหมายถึง ชายท่ีมี
เพศสัมพันธกับชาย ก็ไมไดมีตวัตนท่ีมีความสัมพันธทางเพศกับชายในรูปแบบเดียว เพราะอาจยังมีตัวตนท่ีมี
ความสัมพันธทางเพศกับหญิง และเพศอื่น ๆ ไดดวย แรงงานหญิงผูใหบริการทางเพศ ก็ไมไดมีตัวตนหรือรูปแบบ
ความสัมพันธทางเพศแบบซื้อ-ขายบริการรูปแบบเดียว แตยังมีตัวตนหรือรูปแบบความสัมพันธทางเพศแบบคูรัก 
คูสามี-ภรรยา หรือรูปแบบอื่น ๆ ไดอีก เปนตน  

แมวาองคความรูทางระบาดวิทยาอาจไมสนใจหรือใหความละเอียดออนกับอัตลักษณ/ตัวตนทางเพศที่
หลากหลายและล่ืนไหลเปล่ียนแปลงไปมาได โดยมองวาส่ิงสําคัญท่ีสุดคือ การสงเสริมการมีเพศสัมพันธท่ี
ปลอดภัยโดยใชถุงยางอนามัย เพ่ือปองกันการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีเทานั้นก็ตาม  

แตส่ิงท่ีรูปแบบและเคร่ืองมือทางระบาดวิทยาทําไมไดหรือบอกไมไดอีกก็คือ แมประชากรกลุมตาง ๆ จะ
มีความรูเร่ืองชองทางและการปองกันการติดตอของเชื้อเอชไอวี รวมท้ังไดรับแจกจายถุงยางอนามัยแลวก็ตาม แต
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นอกจากนี้อีกส่ิงหนึ่งท่ีรูปแบบและเคร่ืองมือทางระบาดวิทยาไมไดทํา แตเปนผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา
จากการกําหนดนโยบายและมาตรการดังกลาวคือ การสงผลใหเกิดการตีตราและเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นกับกลุม
ประชากรทั้ง 4 กลุม ท่ีถูกระบุวาเปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงสูงสุด ซึ่งจะถูกมุงมองวาเปนกลุมประชากรท่ีทําใหเกิดการ
แพรระบาดของเอชไอวี และยังเปนการตอกย้ําทัศนคติและอคติตอกลุมคนที่แตกตาง ทําใหเกิดเปนอุปสรรคในการ
เขาถึงและไดรับบริการ การรับรองสิทธิและสถานะ 

การพัฒนานโยบาย กําหนดมาตรการเพ่ือการปองกันแกไขปญหา จําเปนตองใชองคความรูในระดับท่ี
กวางขวางออกไปทั้งในมิติทางสังคม-วัฒนธรรม รวมท้ังใชฐานคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเขามาผสมผสาน เพ่ือทําให
เกิดความเขาใจเง่ือนไขความเปราะบางทางสังคมวัฒนธรรม ท่ีเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิทางเพศและศักด์ิศรี
ความเปนมนุษย ผานอคติและสภาพการถูกปฏิเสธ ไมไดรับการยอมรับสถานะตัวตนทางเพศที่หลากหลาย การ
ดอยอํานาจในการจัดการเรื่องทางเพศของตนเอง หรืออีกดานหนึ่งคือ การตีตรา การแบงแยกกีดกันและเลือก
ปฏิบัติทางเพศและตัวตนดานอื่น ๆ ท่ีสัมพันธกัน ท่ีทําใหคนอยูในสภาวะดอยอํานาจ เขาไมถึงบริการในการ
ปองกัน ดูแล รักษาตนเอง จนนําไปสูภาวะความเส่ียงตอการไดรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวี  

ชายที่รักและมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน (MSM) ไมไดรับการยอมรับการมีสถานะตัวตนทางเพศใน
สังคม โดยอัตลักษณทางเพศในสังคมมักถูกกําหนดใหเปนภาพตายตัว ท่ีผูกโยงเขากับอัตลักษณทางเพศสรีระ 
(Biological Sexual Identity) เทานั้น ทําใหความแตกตางทางเพศที่ปรากฎ ไมไดรับการยอมรับ อีกท้ังยังถูกนํามา
ลดทอนศักด์ิศรีความเปนมนุษยลงไปอีกดวย 

แรงงานหญิงบริการทางเพศ (SW) ตองเผชิญสภาวะดอยโอกาสในการจัดการเร่ืองทางเพศของตนเอง 
อันเกิดจากสภาวะดอยอํานาจทางเศรษฐกิจ การไมมี/ไมไดรับความปลอดภัยและสวัสดิการทางสังคมจากการ
ทํางาน และการมองอัตลักษณ/ตัวตนของแรงงานหญิงบริการทางเพศแบบตายตัว ผูกติดกับความเปนแรงงาน
หญิงบริการทางเพศตลอดเวลา ทําใหไมเขาใจ เกิดการละเลย สถานภาพและตัวตนทางเพศและทางสังคมดาน
อื่นๆ ของแรงงานหญิงบริการทางเพศและไมสามารถเสริมสรางศักยภาพ เพ่ิมโอกาสและทางเลือกอ่ืนๆ ใหกับ
แรงงานหญิงบริการทางเพศ 

แรงงานยายถ่ินและผูใชสารเสพติดชนิดฉีดก็เชนเดียวกัน ท่ีมักถูกมองแบบตายตัว และมองเฉพาะเรื่องท่ี
เกี่ยวของกับการเชื้อโรค ชองทางการรับ-ถายทอดเชื้อ ซึ่งเปนเรื่องท่ีเปนเรื่องเฉพาะทางการแพทย ทําใหมองไม
เห็นอัตลักษณและตัวตนทางเพศที่แตกตางหลากหลาย เชนกัน  

ภาพการมองประชากรกลุมตางๆ รวมท้ังกลุมท่ีถูกระบุวาเปน กลุมท่ีมีความเส่ียงสูงสุด เปนการมองและ
ทําใหภาวะความเปราะบาง ความเส่ียง ถูกทําใหกลายเปนเรื่องตายตัว (Static) โดยมองไมเห็นความเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา (Dynamism) และทําใหเร่ืองนี้ถูกทําใหกลายเปนเรื่องเฉพาะทางการแพทย (Medicalization) 
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ภาคประชาสังคมมีขอเสนอแนะตอการดําเนินนโยบาย Half by 2011 ดังนี้  

1. รัฐควรสนับสนุนการทํางานท่ีเปนการทําความเขาใจตอเรื่องวิถีชีวิตของคนแตละกลุม เพ่ือท่ีจะเขาใจ
บริบทการใชชีวิตของคนเหลาน้ีแบบไมแยกสวน รวมถึงการทําความเขาใจกับวิถีชีวิตทางเพศท่ีเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อตางๆ เพ่ือพัฒนาเปนองคความรูท่ีนํามาใชในการทํางานดานการ
ปองกัน การดูแลรักษา และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตีตรา ท้ังนี้จําเปนตองใชองคความรูในมิติท่ี
หลากหลายแบบผสมผสาน ท้ังฐานคิดดานระบาดวิทยา สังคม-วัฒนธรรม และสิทธิมนุษยชน 

2. รัฐควรใหความสําคัญกับการส่ือสารกับสาธารณะถึงเรื่องโอกาสเส่ียงและแนวทางการใหปองกันท่ีไม
จําเปนตองระบุกลุม ในขณะเดียวกันยังคงตองทํางานกับกลุมประชากรกลุมตางๆ ในวิถีท่ีหลากหลายใน
การดําเนินชีวิตขึ้นอยูกับบริบทของแตละคน โดยเฉพาะอยางยิ่งความหลากหลายในเพศวิถี บนการ
เคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษย เพ่ือจะทําใหทุกคนไดปลอดภัยและใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

3. รัฐควรท่ีจะสนับสนุนใหภาคประชาสังคมทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการปรับปรุงกฎหมายให
เอ้ือท่ีจะใหคนทุกคนหรือทุกกลุมสามารถเขาถึงบริการการปองกันและการดูแลรักษาได ท้ังนี้โดย
ปรับปรุงกฎหมายบนฐานความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนใหมากขึ้น อาทิ กฎหมายท่ีจะสามารถลดเรื่องของ
การทําใหผูใชยาเปนอาชญากร หรือ ลดการถูกคุกคามโดยเจาหนาท่ีของรัฐตอพนักงานบริการทางเพศ 
และการมองวาความรักและเพศสัมพันธของคนรักเพศเดียวกันเปนเรื่องผิดปกติและอันตราย เปนตน  

4. มีนโยบายและมาตรการดานการปองกันท่ีใหความสําคัญกับเรื่อง อํานาจ ความไมเสมอภาคเทาเทียม
ทางเพศ การขจัดการเลือกปฏิบัติอนัเนื่องมาจาก ความแตกตางหลากหลายทางเพศภาวะ เพศวิถี 
เง่ือนไขและรูปแบบการดําเนินชีวิต โดยนํากรอบความคิดเรื่องสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ
เขามาใชในการทํางาน ท้ังนี้ หมายความวา ใหมองคนเหลานั้นมากไปกวา ชิ้นสวน อวัยวะ ท่ีเปนกลไก
การรับ-ถายทอดเชื้อฯ แตใหมองในฐานะมนุษยและเคารพสิทธิและศักด์ิศรีความเปนมนุษยดวย 

5. มีการสงเสริมการเคารพสิทธิทางเพศ และศักด์ิศรีความเปนมนุษย เพ่ือสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะทาง
เพศท่ีดีและปลอดภัย เหมาะสม สอดคลองกับเพศภาวะ เพศวิถี ท่ีบุคคลนั้น ๆ เปนผูเลือกในการดําเนิน
ชีวิตของตนเอง 

6. การสงเสริมใหประชากรกลุมตาง ๆ และคูมีเพศสัมพันธท่ีดี ปลอดภัย มีการปองกัน และมีสุขภาวะทาง
เพศท่ีดี จึงจําเปนตองมองเรื่อง “อัตลักษณ/ตัวทางทางเพศ ท่ีมีความแตกตาง หลากหลาย และล่ืนไหล” 
และจําเปนตองมองเรื่องการจัดการ “อํานาจความสัมพันธระหวางเพศ” ท่ีไมเทาเทียมกันพรอมกันไปดวย 
ซึ่งก็คือการใหความสําคัญกับเรื่อง “สิทธิทางเพศ”  

7. การสนับสนุนงบประมาณ  ควรใหความสําคัญตอการสรางเครือขาย การเสริมศักยภาพการทํางาน การ
เชื่อมประสานระหวางกลุมคนที่ทํางาน  ท้ังนี้ในการจัดทําโครงการของกลุมเปาหมาย ควรเปดใหมีการ
จัดทํางบประมาณสรางความเขมแข็งของเครือขาย เพ่ือใหกระบวนการเครือขายเปนกระบวนการเสริม
ศักดิ์ศรีของคนท่ีเปนเจาของปญหาและตองการมีชีวิตท่ีปลอดเอชไอวีเชนเดียวกับคนทุกคนในสังคม  
 



 10

เร่ืองท่ีสอง นโยบายการพัฒนาบริการการปรึกษาและตรวจเลือดโดยมีผูใหบริการเปนผูชักชวน (Provider Initiated 
Counseling and Testing/PICT)  

การดําเนินงานสงเสริมบริการการปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจ (VCT) ถูกหยิบยกข้ึนมาพัฒนาเปน
มาตรการและนโยบายสําคัญอีกคร้ังในชวงหลังจากมีการขยายผลการดําเนินงานใหการรักษาดวยยาตานไวรัสใน
ประเทศ นัยวาเปนการยกระดับการดําเนินงาน VCT ใหเปนบริการ ท่ีจะชวยใหคนท่ีมีเอชไอวีไดรับรูสถานะการมี
เชื้อเอชไอวีของตนเองไดเร็วขึ้น และสามารถเขาถึงการดูแลรักษาไดเร็วขึ้น รวมทั้งสามารถปองกันการรับ-
ถายทอดเชื้อเอชไอวีเพ่ิมไดดวย  

หลายภาคสวนไดมีการพัฒนารูปแบบการดาํเนินงาน VCT เพ่ือกระตุนใหเกิดการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ท้ังในรูปแบบการมีบริการ VCT ท่ีเคล่ือนท่ีเขาไปในชุมชน (Mobile VCT) จนถึงลาสุดได
มีการรวม VCT เขาไวในชุดสิทธิประโยชนของระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และมีการขยายผลการฝกอบรม
การใหบริการปรึกษาเบ้ืองตนใหกับพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐดวย  

อยางไรก็ตามพบวา มีคนทั่วไปท่ีตัดสินใจเขารับบริการ VCT ในจํานวนที่นอยมาก จึงมีความพยายามใน
การสงเสริมมาตรการใหมท่ีเรียกวา PICT (Provider Initiated Counseling and Testing) คือการใหผูใหบริการ
สุขภาพเปนผูกระตุนโนมนาวหรือชักชวนใหผูมารับบริการเขารับบริการการปรึกษาและตรวจเลือด ซึ่งในทาง
ปฏิบัติก็นาจะมีการดําเนินการในทํานองนี้มาแลวในชวงกอนหนานี้ 

การสงเสริมมาตรการ PICT ท่ีมีแนวโนมวาจะยกระดับใหกลายเปนนโยบายที่มีแนวปฏิบัติท่ีเขมขนขึ้นนี้ 
ดําเนินการบนสมมติฐานวา การท่ีมีคนมาตรวจเลือดจํานวนมาก จะชวยใหเกิดการตรวจคัดกรองผูท่ีมีเชื้อเอชไอวี
ไดเร็วและพบผูท่ีมีเชื้อเอชไอวีในจํานวนมากดวย ทําใหเปาหมายในการตรวจคนหาผูท่ีมีเชื้อเอชไอวีใหไดจํานวน
มากและรวดเร็ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการแพทยท้ังการรักษาและปองกันมีแนวโนมความสําเร็จสูงขึ้น  

ในชวงสองสามปท่ีผานมามีงานวิจัยชื่อ “ศักยภาพในการที่จะดําเนินการในแนวทาง ผูใหบริการเปนผู
ริเริ่มการใหคําปรึกษาและตรวจเลือดอยางสมัครใจในสถานบริการสุขภาพในประเทศไทย” (The Potential of 
Provider - Initiated Voluntary Counseling and Testing in Health Care Setting in Thailand) ซึ่งดําเนินการ
โดย โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment 
Program-HITAP) โดยไดรับการสนับสนุนจาก Global Development Network มูลนิธิสงเสริมสุขภาพไทย และ  
สถาบันวิจัยระบบสุขภาพประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาไดตอบโจทยวา การใหบริการรูปแบบ PI(V)CT มีผูเขามา
ใชบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ คือมีอัตราการเขาตรวจเพ่ิมขึ้นถึง 50 เทา นอกจากนั้นในแง
ของความคุมคาตอการลงทุนท่ีเปนตัวเลขของเม็ดเงินท่ีจะใชไปกับคน ๆ หนึ่ง ในการทํางานตามแนวทาง  
PI(V)CT ก็พบวามีความคุมคาดวย  (ยศ ตีรวัฒนานนท, 2553) และผลจากการศึกษานี้ไดถูกนําเสนอไปในระดับ
นโยบายใหกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไปแลว 

เมื่อมองการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานไมวาจะเปน VCT, VCCT, PIVCT, PICT ก็ตาม จะพบวา
มาตรการหรือรูปแบบดังกลาวนาจะมีวัตถุประสงค/ความตองการในลักษณะที่คลายคลึงกันอยู คือ ความตองการ
พัฒนารูปแบบ/ชองทางใหคนเขารับบริการและไดรับรูสถานะการมีเชื้อเอชไอวีของตนไดเร็วขึ้น เพ่ือใหสามารถ
ปองกันการรับ-ถายทอดเชื้อของตนเองและผูอื่น และเพ่ือใหเขาถึงการรักษาไดเร็ว อันจะทําใหการรักษามี
ประสิทธิภาพและลดอัตราการเสียชีวิตลงได  

จุดท่ีแตกตางกันของมาตรการ/รูปแบบนี้ นาจะอยูท่ี เจตนาเบ้ืองหลังของความตองการท่ีทําใหมีความ
พยายามสงเสริมการพัฒนาและใชรูปแบบตาง ๆ ขยาย เพ่ิมเติมเขามาอีก จาก VCT ไปสู PIVCT และหรือ PICT 
และนํามาใชเปนเคร่ืองมือท่ีแตกตางกันออกไปตามเจตนานั้นๆ กลาวคือหากมีเจตนาในการใชมาตรการนี้ไปเพื่อ
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แมวาสวนสําคัญของการดําเนินแนวทาง PICT จะเปนไปเพ่ือทําใหผูคนในสังคมมีทางเลือกในการรับ
บริการและสงเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย แตหากเข็มมุงของการดําเนินนโยบายดังกลาว เนนไปท่ีการเพ่ิม
จํานวนของผูท่ีเขารับบริการตรวจเลือด นัยวา เพ่ือการคนหาตัวผูท่ีมีเชื้อเอชไอวีใหไดเร็วและมากที่สุด ท่ีแมจะมี
เจตนาดีท่ีจะทําใหเกิดการปองกันการรับ-ถายทอดเชื้อเพ่ิม หรือเพ่ือใหเขาถึงบริการการรักษาไดเร็วก็ตาม 

 หากการดําเนินนโยบายดังกลาวก็คาบเกี่ยวอยูบนเสนของการละเมิดสิทธิและกาวลวงเรื่องศักด์ิศรีความ
เปนมนุษย เพราะอาจทําใหเกิดการกะเกณฑคนมาตรวจ เพ่ือตองการนับเอาแตจํานวนตัวเลขผูมาตรวจเลือดใหได
ตามเปาหมาย อันจะสงผลกระทบตอเนื่องไปสูการใหบริการการปรึกษาท่ีไมมีคุณภาพ ละเลย เพิกเฉย ในการให
ความสําคัญกับความละเอียดออนเรื่องความแตกตางหลากหลายของผูมารับบริการ ท้ังอัตลักษณ ตัวตนทางเพศ
และตัวตนดานอื่นๆ  

ท้ังนี้การมุงหวังผลใหมีจํานวนผูท่ีมาตรวจเลือดใหมาก ยังจะเปนปจจัยใหเกิดการละเลยเรื่องสิทธิการ
ตัดสินใจบนหลักการไดรับขอมูลท่ีรอบดาน และสิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองดูแลรักษาความลับอีกดวย ดังเชนท่ี
เห็นและปรากฎอยูในการดําเนินและจัดบริการแบบ PICT ในการจัดบริการ PMTCT สําหรับหญิงตั้งครรภ ท่ี
มุงเนนเรื่องการโนมนาวชักชวนใหหญิงตั้งครรภตรวจเลือดหาสถานะการมีเชื้อเอชไอวี เพ่ือผลักดันใหหญิง
ตั้งครรภท่ีมีเอชไอวีเขาสูบริการ PMTCT โดยไมไดตระหนักเร่ืองความสมัครใจ สงผลใหเกิดการลดทอนศักด์ิศรี
ความเปนมนุษยดานการตัดสินใจของหญิงตั้งครรภ โดยการมองเนื้อตัวรางกายและระบบอนามัยเจริญพันธุของ
หญิงตั้งครรภท่ีมีเอชไอวีใหกลายเปนเพียงกลไกในการรับ-ถายทอดเชื้อ ซึ่งจะขอกลาวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมใน
สวนการวิเคราะหนโยบายถัดไป สวนท่ีภาคประชาสังคมกังวลเพ่ิมเติมคือ อาจมีการนําเอาแนวปฏิบัติเดียวกันนี้มา
เลือกใชกับกลุมประชากรท่ีถูกเพงมองทางระบาดวิทยาวาเปนกลุมท่ีมีความเส่ียงสูงสุดดวยเชนกัน  

สวนสําคัญท่ีขาดหายไปสําหรับการดําเนินนโยบายดังกลาว นาจะอยูตรงที่ การใหความเคารพในเรื่อง
ความพรอม ความสมัครใจ (Voluntary) และการตัดสินใจของผูคนอยางแทจริง โดยใชการดําเนินงานในรูปแบบ
ดังกลาวไปเพ่ือการจัดบริการการปรึกษา สงเสริมใหเกิดการเขาถึงขอมูล ความรู ความเขาใจในการประเมิน
พฤติกรรม โอกาส และทางเลือกในการจัดการกับความเปราะบางความเส่ียงในการดําเนินชีวิตของตนเอง และการ
เลือกรับหรือไมรับบริการตรวจเลือดเพ่ือทราบสถานะการมีเชื้อเอชไอวีนั้นใหขึ้นอยูกับการตัดสินใจของคนนั้น ๆ 
โดยเจาหนาท่ีผูใหบริการมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรักษาความลับ (Confidentiality) อันเปนสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของผูท่ีตัดสินใจเขารับบริการนั้น  

ส่ิงท่ีสําคัญในการใชมาตรการการจัดและพัฒนาบริการ VCCT ใหเปนเคร่ืองมือหรือชองทางในการ
สงเสริมใหผูมารับบริการเขาใจสภาวะความเปราะบาง และพฤติกรรมความเส่ียงของตนไดนั้น ผูใหบริการจําเปน
จะตองมีทัศนคติท่ีดี เปดกวาง ในการทําความเขาใจ และยอมรับ อัตลักษณ/ตัวตนทางเพศท่ีแตกตาง หลากหลาย 
และล่ืนไหลไปมา รวมท้ังเขาใจเรื่อง อํานาจความสัมพันธระหวางเพศที่ไมเทาเทียมกันดวย และพรอมท่ีจะ
ใหบริการโดยปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ จึงจะทําให VCT, VCCT, PIVCT, PICT กลายเปนเคร่ืองมือ
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ประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือการเขาถึงและไดรับบริการ VCT ของเยาวชนที่อายุไมเกิน 18 ป ซึ่ง
แมจะมีการรวมสิทธิในการเขารับบริการ VCT เขาไวในสิทธิประโยชนของระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ แต
การใหบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีแกเยาวชนอายุต่ํากวา  18 ป ก็ยังไมสามารถทําไดเน่ืองจากขัดกับ “แนวทาง
ปฏิบัติของแพทยเกี่ยวกับเรื่องเอดส” (แพทยสภา, 2545) ซึ่งระบุไววา ...ขอ  2.4 การรักษาความลับของผูรับการ
ตรวจ และการแจงผลแกผูเกี่ยวของ  หากผูรับการตรวจเปนผูท่ีมีอายุนอยกวา  18 ป และยังไมบรรลุนิติภาวะดวย
การสมรส หรือเปนผูท่ีบกพรองทางกายหรือจิต ซึ่งไมสามารถเขาใจหรือตัดสินใจในขั้นตอนตางๆ ของ
กระบวนการปรึกษากอนตรวจ การขอความยินยอมในการตรวจ และการแจงผลตอผูรับการตรวจ และการให
คําปรึกษาแนะนําหลังทราบผลการตรวจ ใหดําเนินการดังกลาวแกผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรมของผูรับการ
ตรวจแทน..... 

ความทาทายสําคัญประการหนึ่งจึงอยูท่ี การรวมกันพิจารณาแกไขแนวทางปฏิบัติฯ เพ่ือใหเยาวชนได
เขาถึงบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวี และนําไปสูบริการอื่นๆ ท่ีเหมาะสมตอไป โดยไมขัดกับหลักกฎหมาย และ
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กและเยาวชน ซึ่งภาคประชาสังคมโดยองคการแพธ ไดรวบรวมกฎหมายหรือหลัก
กฎหมายท่ีเกี่ยวของเสนอใหกับคณะอนุกรรมการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับโรคเอดสของแพทยสภาได
พิจารณาอยูในขณะนี้ 

นอกจากนี้ยังมีปญหาสําคัญอีกประการในเรื่องบริการ VCT คือ การท่ีกลุมชาติพันธุและแรงงานขามชาติ
ยังเขาไมถึงบริการ  VCT ซึ่งปจจุบันสามารถกลาวไดวา ยังไมมีบริการ VCT  ในกลุมแรงงานขามชาติในการ
ตรวจหาเชื้อเอชไอวีในแรงงานขามชาติ 
 
ภาคประชาสังคมมีขอเสนอตอการดําเนินนโยบาย VCCT ดังตอไปนี้ 

1. ใหพิจารณาและจัดบริการ VCCT เปนแนวทางในการสงเสริมการเขาถึงขอมูล การปรึกษา และทางเลือก
ในการเขาถึงบริการปองกัน ดูแล รักษาบนความสมัครใจ และการรักษาความลับ มากกวาใชมาตรการ
ดังกลาวเปนเคร่ืองมือในการเรงรัดการตรวจหาบุคคลท่ีมีเชื้อเอชไอวี เพ่ือการควบคุมและปองกันโรค 

2. ไมมุงเนนใชมาตรการนี้กับคนกลุมใดกลุมหนึ่ง บนฐานอคติ ความเชื่อ/ความรูเดียว แตใหใชมาตรการนี้
เปนชองทางในการจัดบริการใหกับทุกคนอยางเสมอภาคและเทาเทียม 

3. มีระบบบริการท่ีเหมาะสม/ เปนมิตร มีความครบวงจรทั้งในเรื่องของการใหบริการปรึกษา บริการถุงยาง
อนามัย บริการอนามัยเจริญพันธุ บริการเขารวมกลุมผูติดเชื้อ บริการยาตานไวรัส บริการกลุมต้ังครรภ  
เปนตน โดยใหมีระบบ VCCT กับทุกกลุมและใหบริการโดยมีความเขาใจและคํานึงถึงความละเอียดออน 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และวิถีชีวิตทางเพศ 

4. เพ่ือใหการเขาถึง VCT  ในคนทุกกลุม ควรสงเสริมใหมีกระบวนการทํางานในการใหขอมูล จัดบริการ
ปรึกษาใหกับชุมชนในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง รวมทั้งควรมีการเพ่ิมบุคลากรในการทํางานให
คําปรึกษา ท้ังนี้ผูใหคําปรึกษาไมจําเปนท่ีจะตองจํากัดอยูท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ควรหาแนวรวมจากภาค
ประชาสังคม โดยพัฒนาศักยภาพใหกลุมคนเหลานั้น ใหสามารถเปนผูใหคําปรึกษาไดตามมาตรฐานการ
ใหคําปรึกษา รวมถึงการใหผูติดเชื้อเอชไอวีท่ีรวมบริการในศูนยองครวมของโรงพยาบาลกวา 500 แหง
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5. มีการใหบริการท่ีเปนภาษาของแรงงานขามชาติ กลุมชาติพันธุ กรณี อาสาสมัคร หรือเจาหนาองคพัฒนา
เอกชนที่ไดรับการอบรมในการใหบริการการปรึกษาท่ีผานเกณฑ ก็ใหนับเปนผูใหบริการดวย โดยใหรวม
จัดบริการ  VCT  ในกลุมชาติพันธุและแรงงานขามชาติ อยางมีความเปนมิตร มีผูใหคําปรึกษาท่ีพูด
ภาษาเดียวกันกับแรงงานและกลุมชาติพันธุและมีความเขาในวัฒนธรรมและสังคมของกลุมคนเหลานั้น
เปนอยางดี 

6. ใหมีการติดตามและจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน VCCT  VCT  PICT  เพ่ือสรุปทบทวนและปรับกลยุทธ 
กลวิธี ในแผนบูรณาการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส  แผนอนามัยเจริญพันธ  แผน
คุมครองสิทธิ  เพ่ือใหการดําเนินงานดานนี้สงผลกระทบอยางแทจริงในการลดอัตราการติดเชื้อรายใหม
และการเขาถึงบริการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพ  โดยความรวมมือของหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของกับประชา
สังคม 

 
เร่ืองท่ีสาม นโยบายการปองกันการถายทอดเชื้อจากแมสูลูก (Prevention of Mother to Child 
Transmission/PMTCT)  

มองยอนไปนับแตป  2542 ท่ีกรมอนามัย ไดประกาศใหมีการดําเนินมาตรการ PMTCT ไวเปนนโยบาย
ระดับชาติ จนถึงปจจุบันนับเปนเวลากวา  10 ปแลว ภาคประชาสังคมไดวิเคราะหและมีความเห็นวา นโยบาย 
PMTCT ดังกลาว แตเดิมเปนนโยบายที่พัฒนาขึ้นมาจากฐานความรูทางการแพทย และทําใหเร่ืองการปองกันการ
รับ-ถายทอดเชื้อไปสูทารกเกิดใหม กลายเปนเรื่องเฉพาะทางการแพทยเทานั้น เห็นไดจากการกําหนดชื่อเรียก
นโยบายดังกลาว ท่ีสะทอนเฉพาะขอเท็จจริงทางการแพทย แตละเลยผลกระทบดานสังคม-วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นกับ
ตัวผูหญิงตั้งครรภท่ีมีเอชไอวี ท่ีจะถูกตีตราทางสังคมวาเปนผูท่ีแพรเชื้อเอชไอวีใหกับทารกเกิดใหม จึงมีความเห็น
วา ควรมีการเปล่ียนแปลงชื่อเรียกขานนโยบายดังกลาวใหมจาก การปองกันการถายทอดเชื้อจากแมสูลูก ไปเปน 
การปองกันการรับ-ถายทอดเชื้อไปยังทารกเกิดใหม อันเปนชื่อท่ียังคงขอเท็จจริงทางการแพทยไว แตเพ่ิมความ
ตระหนักทางสังคม-วัฒนธรรม ท่ีจะไมนําไปสูการกลาวโทษ ตีตราทางสังคมกับหญิงตั้งครรภท่ีมีเชื้อเอชไอวี 

และเมื่อมองการพัฒนานโยบายดังกลาวนี้ คูไปกับการพัฒนานโยบายการใหและขยายผลการรักษาดวย
ยาตานไวรัส โดยกรมควบคุมโรค ท่ีเริ่มตนพัฒนาขึ้นมาในระยะเวลาใกลเคียงกัน จะพบวา การดําเนินนโยบายและ
การจัดบริการยังคงมีการแยกสวน ไมเชื่อมโยงกัน กลายเปนชองวางในระดับของการประสานงานเพื่อการ
จัดบริการของกรมอนามัยท่ีดูแลบริการแมและเด็กในคลินิกแมและเด็ก กับการจัดบริการของกรมควบคุมโรคที่ดูแล
เร่ืองบริการการรักษาดวยยาตานไวรัสในคลินิกการรักษาดวยยาตานไวรัส สงผลใหหญิงหลังคลอดท่ีมีเชื้อเอชไอวี 
แตยังคงมีสุขภาพแข็งแรงไมถึงเกณฑในการไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัส หลายราย ขาดการรับรูขอมูลเรื่อง
การรักษาดวยยาตานไวรัส เพ่ือใชประกอบในการวางแผนเรื่องทางเลือกในการดูแลสุขภาพในอนาคต ท่ีแม
ภายหลังก็มีความพยายามในการปรับปรุงการประสานงานสงตอใหดีขึ้น แตก็ยังคงพบชองวางดังกลาวในการ
ประสานความรวมมือระหวางกรมควบคุมโรคและกรมอนามัยอยูเชนเดิม 

ภาคประชาสังคมมองวา นโยบาย PMTCT ยังเปนเรื่องของการคุมครองการเกิดเปนหลัก เพ่ือใหทารกท่ี
เกิดใหมมีความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี โดยละเลยไมไดใหความสําคัญกับสุขภาพของหญิงตั้งครรภท่ีมีเอชไอวี 
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โดยความพยายามผลักดันของภาคประชาสังคม นําโดยเครือขายผูติดเชื้อฯ ประเทศไทยและภาคี ทําให
ในป 2552 ไดมขีอสรุปจากทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติและกรมอนามัยในการปรับเปล่ียนสูตรยาใน
บริการ PMTCT ใหเปนสูตรยา 3 ตัว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการถายทอดเชื้อในทารกเกิดใหมและ
ปองกันภาวะดื้อยาในแมตั้งครรภดวย โดยไดมีการใหบริการนํารองและจะขยายทั่วประเทศในเดือนตุลาคม 2553 

นอกจากนี้ ภาคประชาสังคมยังมองวา PMTCT ยังไมไดคุมครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุของผูหญิง ท้ังใน
ดานการตัดสินใจวางแผนการดําเนินครรภตอ การยุติการตั้งครรภ การตั้งครรภใหม และจํานวนบุตรที่หญิงและคู
ตองการ ท้ังนี้การใหขอมูล การจัดบริการ และการตัดสินใจกรณีดงักลาว ยังอิงอยูกับอํานาจการตัดสินใจของ
แพทยและพยาบาลอยูมาก ซึ่งบุคลากรทางแพทยดังกลาวยังมีทัศนคติตอเอชไอวี และผูท่ีอยูรวมกับเอชไอวีท่ี
แตกตางหลากหลายกันไป และบางคนก็มีทัศนคติท่ีเปนอคติตอการใหและวางแผนการใหบริการ ทําใหหลายครั้ง
เกิดการละเมิดสิทธิทางเพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุของหญิงท่ีมีเชื้อเอชไอวีและคู 

นอกจากนี้ การจัดบริการท่ีเกี่ยวของกับหญิงตั้งครรภท่ีมีเอชไอวีในบางครั้งยังเปนการละเมิดสิทธิทาง
เพศอีกดวย ท้ังในเรื่องการดําเนินชีวิตทางเพศ การตัดสินใจมีคูใหม ซึ่งหญิงตั้งครรภท่ีมารับบริการมักถูกโนนนาว
ใหหยุดคิดเรื่องการมีคูใหม ดวยคําอธิบายวา จะทําใหคูใหมไดรับเชื้อเอชไอวี ซึ่งเปนการทําบาป ทําใหหญิงท่ีมา
รับบริการท้ังท่ีคลินิกแมและเด็กและคลินิกยาตานไวรัสตองตกอยูในภาวะกดดันจากการรับบริการ 

ภาคประชาสังคมมองวานโยบายการจัดบริการ PMTCT จะตองมองใหครอบคลุมเรื่องการเคารพสิทธิทาง
เพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ บนการตัดสินใจของผูหญิงดวย โดยหญิงตั้งครรภตองไดรับบริการการให
คําปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจ และตองมีการดูแลรักษาความลับเรื่องสถานะการมีเอชไอวีดวย ท้ังนี้ควรมี
การพัฒนาเสริมสรางบริการการปรึกษาท่ีดี เพ่ือชวยใหผูหญิงมีการตัดสินใจวางแผนรองรับท้ังความตองการ
หรือไมตองการตรวจเลือดหาสถานะการมีเชื้อเอชไอวี รวมท้ังวางแผนรองรับในกรณีตาง ๆ อาทิ  

หากพบวาตนเองมีเชื้อเอชไอวีจะมีการดําเนินชวีิตตออยางไร ตองการเขาหรือไมเขารับบริการ PMTCT 
รวมท้ังการตัดสินใจและวางแผนบอกสถานะการมีเอชไอวีกับคู การพาหรือไมพาคูมารับบริการตรวจหาเชื้อ 

หากพบวาตนเองไมมีเชื้อเอชไอวีจะมีการดําเนินชีวิตตออยางไร เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงและลด
ภาวะความเปราะบางตอความเส่ียงในการไดรับเอชไอวีของตนเองและคูไดอยางไร  

บริการปรึกษาดังกลาวตองครอบคลุมเรื่องการวางแผนการคุมกําเนิด การตั้งครรภซ้ํา และทางเลือกใน
การยุติการตั้งครรภเขาไวดวย 
 
ภาคประชาสังคมมีขอเสนอแนะตอนโยบายการปองกันการถายทอดเชื้อจากแมสูลูกดังตอไปนี้ 

1. ปรับเปล่ียนชื่อมาตรการนี้จาก การปองกันการถายทอดเชื้อจากแมสูลูก ไปเปน “การลดการถายทอดเชื้อ
ไปสูทารกเกิดใหม” บนหลักการที่ไมตองการใหเกิดการตีตราและสรางการรังเกียจกีดกัน 

2. ใหระบบบัตรทอง หลักประกันสุขภาพ ดูแลตามปกติ โดยไมจําเปนจะตองเปนโครงการ  PMTCT ท่ีอยู
ภายใตการดูแลของกรมอนามัย โดยท่ี  
2.1 ใหสูตรยาตานไวรัส  ในหญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีเปนสูตรยา 3 ตัว   
2.2 ใหหญิงทุกคนท่ีมาฝากครรภ  ไดรับบริการ VCCT  ท่ีไมใช  โนมนาวใหตรวจเลือด  อยางเดียว  

และไมมีการบังคับวา เอา สามี มาตรวจดวย   
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2.3 ในการใหบริการ VCCT ตองมีการใหขอมูลท่ีรอบดาน อาทิ ขอมูลความเส่ียงในการตั้งครรภแตละ
ครั้งของหญิงตั้งครรภแตละคน ขอมูลบริการยาตาน ขอมูลการดูแลหลังคลอด และขอมูลวาดวย
ผลกระทบตอตนเอง ความลับ ชีวิตคู ฯลฯ ใหเปนสวนหนึ่งท่ี หญิงตั้งครรภ จะตัดสินใจรับบริการ
ตรวจหรือไมตรวจเลือด และแมจะตั้งครรภและคลอดแลว  

2.4 ตองมีการใหขอมูลบริการ VCCT ไปดวยวา ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หญิงตั้งครรภและ
คู ก็เชนเดียวกับทุกคนท่ีมีสิทธิประโยชนท่ีจะเขามารับบริการการปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจ
ไดปละสองครั้งโดยไมเสียคาใชจาย แมเหลานี้ก็เปนแมตั้งครรภท่ีไดรับบริการ เชนแมตั้งครรภ 
โดยท่ัวๆไป  

3. ผูหญิงท่ีมีเอชไอวีทุกคน มีสิทธิดานอนามัยการเจริญพันธุ และสิทธิทางเพศ ในเรื่องการตัดสินใจเร่ืองการ
มีเพศสัมพันธ การวางแผนการตั้งครรภ/ยุติการต้ังครรภ การวางแผนคุมกําเนิด โดยตองไดรับขอมูล
ขาวสารเร่ืองทางเลือกตาง ๆ ท่ีครบถวนรอบดาน เชนเดียวกับการมีสิทธิเขาถึงและไดรับบริการ ขอมูล
ขาวสารเร่ือง บริการดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาดวยยาตานไวรัส โดยยืนยันวาสิทธินี้ครอบคลุมการ
ตัดสินใจของหญิงตั้งครรภท่ีมีเอชไอวี วาตองการไดรับบริการจากมาตรการการลดการถายทอดเชื้อไปยัง
ทารกเกิดใหมดวยหรือไม  

4. ควรคํานึงถึงโอกาสและทางเลือกของหญิงตั้งครรภท่ีแตกตางกันอันเนื่องมาจาก ปจจัยเรื่อง สถานะการมี
เอชไอวี สถานะการมีคู สถานะความเปนพลเมืองไทย (หรือเปนแรงงาน/ผูติดตามแรงงาน/ผูท่ีไมมี
เอกสารการเขาเมืองตามกฎหมาย) ทางเลือกและโอกาสทางเศรษฐกิจและการยังชีพ ฯลฯ ซึ่งเรื่อง
ดังกลาวอาจทําใหหญิงตั้งครรภเหลานี้มีความตองการไดรับการสนับสนุนดานการดูแลท่ีแตกตางกันไป
ดวย 

5. พัฒนาเจาหนาท่ีใหเกิดความเขาใจโดยเฉพาะในหลักสูตรการใหคําปรึกษา โดยเพ่ิมประเด็น เพศสภาวะ 
และ เพศวิถี ตลอดจนสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับอนามัยเจริญพันธ เพ่ือเจาหนาท่ีสามารถใหการ
ปรึกษา ใหขอมูลและ ทํากลุมสนับสนุนสําหรับผูติดเชื้อ โดยสามารถเขาใจประเด็นเพศวิถี สนับสนุนใหมี
การพูดคุยปญหาท่ีเกี่ยวกับเพศสัมพันธ ความรุนแรง และ การมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยในกลุมผูติด
เชื้อ สามารถสนับสนุนผูหญิงท่ีไมสามารถเปดเผยผลเลือด  ถูกกระทําความรุนแรง  และชวยเหลือดาน
จิตใจ สังคม หรือ กฎหมาย กับผูหญิงท่ีถูกกระทําความรุนแรง  

6. สงเสริมความรวมมือกับเครือขายผูหญิงท่ีอยูรวมกับเชื้อเอชไอวี เครือขายผูติดเชื้อฯ และเครือขายภาค
ประชาสังคมอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมกันทํางานอยางเทาเทียมแทจริงในการใหบริการหญิง
ตั้งครรภและแมท่ีติดเชื้อเอชไอวี  

7. ผลักดันใหมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการยุติการตั้งครรภอยางปลอดภัย เพ่ือรองรับกับความจําเปนท่ีเกิด
ขึ้นกับผูหญิงและผูหญิงติดเชื้อ โดยอยางนอยท่ีสุดควรจัดใหมีสถานบริการท่ีมีปะสิทธิภาพและปลอดภัย 

8. สนับสนุนใหกรมอนามัย มีแผนงานอนามัยเจริญพันธในประชาชนทุกเพศ  โดยมุงเนนใหเกิดการให
ขอมูลเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุในมุมสิทธิมนุษยชน นั่นคือ ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ สามารถ
เขาถึงความรูความเขาใจเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี  ท่ีเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของทุกคน การใหบริการใน
สถานบริการเปนบริการท่ีทุกคนตระหนักและพรอมจะเขารับบริการโดยสมัครใจ ผูหญิง ผูชาย มี
ศักยภาพในการคุมครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุของตนเอง 
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สวนที่สอง นโยบายดานการสงเสริมความรูและการเรียนรู 
ปญหาการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีท่ีเพ่ิมสูงขึ้นในกลุมเยาวชนน้ัน ทําใหเกิดการเรียนรูและตระหนักวา 

สวนหนึ่งของปญหาคือการขาดความรูความเขาใจอยางรอบดานในเรื่องเพศ แมวาการสงเสริมใหเกิดความรูความ
เขาใจในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ อาจมีเขียนไวในแผนยุทธศาสตรบูรณาการเพ่ือการปองกันและแกไขปญหา
เอดสระดับชาติ หรือแผนงานอนามัยเจริญพันธุของกรมอนามัย  ทวา กวาท่ีประเทศไทยจะหาความลงตัวในดาน
หลักสูตรเพศศึกษาท่ีสอดรับกับสภาพความเปนจริง หรือสรางความเขาใจและสอดรับกับปญหาไดนั้นดูจะไมใช
เร่ืองงาย 

นอกจากปญหาการขาดความรูความเขาใจอยางรอบดานในเรื่องเพศแลว ยังพบปญหาอ่ืนๆ อีกหลาย
ประการท่ีเกิดขึ้นกับกลุมเยาวชนอันเนื่องจากเรื่องเพศศึกษานี้ เชน การตั้งทองโดยไมพรอม โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ หรือเรื่องความรุนแรงทางเพศ ดังนั้นการสอนเพศศึกษาอยางรอบดาน จึงเปนประเด็นหนึ่งท่ีถูกนํามา
พิจารณาเพ่ือใหชวยเสริมการทํางานเพ่ือปองกันการรบั-ถายทอดเชื้อเอชไอวีใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมท้ังเพ่ือ
ชวยแกปญหาบางสวนดังท่ีกลาวมาแลวขางตนดวย 

ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดทําการศึกษาเนื้อหาเพศศึกษาและปรับปรุงใหมีความรอบดาน
มากขึ้น และในชวงท่ีมีการปฎิรูปการศึกษาก็นําเสนอเขาไปใหกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งตอมากระทรวงศึกษาธิการนําไปบรรจุอยูในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และประกาศใชอยาง
เปนทางการในป พ.ศ. 2545 โดยในหลักสูตรนี้ แบงการเรียนรูตามวัตถุประสงค 6 ดาน ซึ่งสามารถใชเปนหลักใน
การสอนท่ีบานไดดวยเชนกัน ดังนี้ 

1. พัฒนาการทางเพศ (Human sexual development) ความรูความเขาใจในเรื่องการ
เจริญเติบโต พัฒนาการทางเพศตามวัย ทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม 

2. สัมพันธภาพ (Interpersonal relation) การสรางและรักษาความสัมพันธกับบุคคลในสังคม การสราง
และรักษาสัมพันธภาพกับเพ่ือนเพศเดียวกันและตางเพศ การเลือกคู การเตรียมตวักอนสมรส และ
การสรางครอบครัว ความสัมพันธระหวางสามี-ภรรยา พอ-แม-ลูก 

3. ทักษะสวนบุคคล (Personal and communication skills) ความสามารถในการจัดการสถานการณท่ี
เกี่ยวของกับเรื่องเพศ เชน ทักษะการส่ือสาร การสรางความสัมพันธ  และควบคุมความสัมพันธให
อยูในความถูกตองเหมาะสม ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการขอความชวยเหลือ ทักษะการจัดการกับ
อารมณ ทักษะการตัดสินใจและแกปญหาท่ีเกี่ยวกับเรื่องเพศ 

4. พฤติกรรมทางเพศ (Sexual behaviors) การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศหรือบทบาททางเพศ 
(Gender role) ท่ีเหมาะสมกับบทบาททางเพศและวัย เปนท่ียอมรับของสังคม ไมเกิดความเส่ียงทาง
เพศ) เชน เพศสัมพันธในวัยรุน เพศสัมพันธท่ีปราศจากการปองการตั้งครรภหรือการติดเชื้อ (การ
สรางเอกลักษณทางเพศท่ีเหมาะสม ความเสมอภาคทางเพศ และบทบาททางเพศที่ชวยเหลือ
เกื้อกูลกันในสังคมอยางสมดุล 

5. สุขอนามัยทางเพศ (Sexual health) ความรูความเขาใจและสามารถดูแลสุขภาพอนามัยทางเพศได
ตามวัย เชน การดูแลรักษาอวัยวะในระบบสืบพันธุ อนามัยการเจริญพันธุ สังเกตการเปล่ียนแปลง
ตางๆ และความผิดปกติในลักษณะและหนาท่ีของอวัยวะเพศ การหลีกเล่ียงอันตรายจากการชอกช้ํา 
บาดเจ็บ อักเสบ และติดเชื้อ รวมถึงการถูกลวงเกินทางเพศ   
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6. สังคมและวัฒนธรรม (Society and culture) คานิยมในเรื่องเพศที่เหมาะสมสอดคลองกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทย การใหเกียรติเพศตรงขาม การรักนวลสงวนตัว ไมปลอยใจใหเกิดเพศสัมพันธ
โดยงาย การปรับตัวตอกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคม โดยเฉพาะจากส่ือท่ียั่วยุทางเพศ
ตางๆ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ   

 
เมื่อพิจารณาหลักสูตรเพศศึกษาท่ีกรมอนามัยปรับปรุงใหมีความรอบดานมากข้ึนนี้ จะพบความกาวหนา

และประเด็นสําคัญใหถกเถียงแลกเปล่ียน อาทิ ในวัตถุประสงคท่ี 4 ไดมีการระบุถึงเรื่อง ความเสมอภาคและการ
สรางเอกลักษณ/อัตลักษณทางเพศที่เหมาะสม แมวาจะยังไมมีคําอธิบายขยายความคําวา เหมาะสม วาหมายถึง
อะไรไดบางก็ตาม หรือในวัตถุประสงคท่ี 2 ท่ีกลาวถึงการสรางและรักษาสัมพันธภาพทางเพศ และวัตถุประสงคท่ี 
6 ท่ีระบุถึงคานิยมในเรื่องเพศท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมไทย ท่ีมีนัยยะสงเสริมใหเยาวชนละ
เวนการมีเพศสัมพันธ และมองการมีเพศสัมพันธเปนเรื่องของการสงเสริมใหเกิดการแตงงานสรางครอบครัว ซึ่ง
เน้ือหาดังกลาวนี้จะมีความกาวหนาและรอบดานมากขึ้น หากมกีารพูดถึงเรื่อง อัตลักษณ/ตัวตนทางเพศท่ีแตกตาง 
หลากหลาย และล่ืนไหล รูปแบบความสัมพันธทางเพศหลากหลายรูปแบบ และการมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย  

อยางไรก็ตามยังพบวา หลักสูตรป 2545 ก็ยังไมมีผลการปฎิบัติอยางจริงจัง ทําใหการจัดการเรียนรูเร่ือง
เพศศึกษาในสถานศึกษาจึงไมบรรลุผลตามคาดหวังดวยสาเหตุปจจัยหลายประการ อาทิ ทัศนคติของผูสอน 
ประสบการณและทักษะการสอนเพศศึกษา หลักสูตรเพศศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ นโยบายและบรรยากาศใน
สถานศึกษา เปนตน (Health Counterparts Consulting, 2552)  

ท้ังนี้ กอนหนาน้ันไมนานนัก (2542-2544) ไดมีความพยายามขององคกรแพธ ซึ่งเปนหนวยงานที่มี
ประสบการณในการทํางานดานเอดสมาอยางยาวนานและไดทําการทดลองพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เพศศึกษาแบบรอบดานขึ้นเปนโครงการนํารองในบางโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งตอมาในป 2546 กระทรวง
สาธารณสุขไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนโลก ซึ่งทางองคกรแพธไดรับเลือกใหเปนภาคีองคกรผูรับทุน
รองที่เขามาทํางานในเรื่องการปองกันเอดสในเยาวชนในสถานศึกษา 

จากประสบการณการทํางานท่ีผานมาของทางแพธเองและจากสถานการณปญหาเรื่องเพศของกลุม
เยาวชน รวมท้ัง การขาดความรูความเขาใจในเพศศึกษา ทําใหทางแพธจึงไดทําโครงการ “กาวยางอยางเขาใจ” 
ขึ้น โดยมีเปาหมายเพ่ือสงเสริมสุขภาวะทางเพศของเยาวชน ใหเยาวชนมีความรู มีวุฒิภาวะและมีทักษะท่ีสราง
สัมพันธภาพและใชชีวิตทางเพศอยางปลอดภัย เพ่ือลดปญหาเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส การ
ตั้งครรภไมพึงประสงค และความรุนแรงทางเพศ โดยสนับสนุนใหเกิดการจัดการเรียนรูเร่ืองเพศศึกษาใน
สถานศึกษาอยางเปนระบบ รวมทั้งสนับสนุนใหเยาวชนมีบทบาทในการจัดการการเรียนรูและการส่ือสารทางเพศ
แกสังคมอยางสรางสรรค 

ท้ังนี้ หลักสูตรเพศศึกษา “กาวยางอยางเขาใจ” อิงแนวคิดในทางเดียวกับกรมอนามัยในการเนนการ
จัดการเรียนรูแบบ “รอบดาน” โดยใชกรอบแนวคิด 6 มิติเรื่องเพศดังกลาวขางตน ซึ่งประกอบดวย พัฒนาการทาง
เพศ สัมพันธภาพทางเพศ ทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาพทางเพศ และสังคมวัฒนธรรม ดังท่ีได
กลาวแลวขางตน โดยการเรียนรูเพศศึกษาภายใตโครงการดังกลาวนี้ เนน องคประกอบสําคัญ  3  ประการคือ 1) 
เพศวิถี  โดยสรางความเขาใจเรื่องเพศในทุกๆ มิติในชีวิตมนุษย 2) การพัฒนาเยาวชนในเชิงบวก โดยมีความ
เชื่อมั่นในศักยภาพเยาวชนวาสามารถเรียนรูและตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีดีใหตนเองได และ 3) กระบวนการจัดการ
เรียนรูท่ีสรางการเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ( Health Counterparts Consulting,2552) 
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การเขามาดําเนินงานของ “โครงการกาวยางอยางเขาใจ”  ตลอดระยะเวลา 5 ปนั้นนับวาเปนการเปด
แนวทางใหมในการสอนเรื่องเพศศึกษาในระบบการศึกษาของไทย โดยในการทํางานนั้นเนนการอบรมครูผูสอน
เพศศึกษา การพัฒนาคูมือการสอนเพศศึกษา การเปดสอนเพศศึกษาในโรงเรียนนํารอง และสรางเครือขาย
เพศศึกษาท่ีประกอบดวยครูผูสอน และเยาวชนแกนนํา ในสวนเนื้อหาน้ันได ใหความหมายกบัเพศศึกษาในเชิง
บวกและขยายกวางออกไปมากกวาเร่ืองสรีระและการรูเทาทันอารมณเพศที่มองจากสายตาของผูใหญ มาเปนการ
มองจากสายตาของเยาวชน และใหเกียรติเยาวชนวาตองไดฝกรับผิดชอบในการตัดสินใจของตัวเองบนฐานของ
ขอมูลท่ีรอบดาน ยิ่งกวานั้น เร่ืองเพศก็ไมจํากัดอยูท่ีมุมมองการแพทยเทานั้น แตยังมีมิติดานสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร เขามามีอิทธิพลอยูดวย  

จากการทํางานภายใต “โครงการกาวยางอยางเขาใจ” นั้น นอกจากการเกิดขึ้นของหลักสูตรแลว สวน
หนึ่งก็ไดทําใหสังคมไทยไดรับรูเร่ืองราวเกี่ยวกับเพศศึกษาในแงมุมท่ีหลากหลาย เชน กิจกรรมคายเพศศึกษา 
การขยายเพศศึกษาจากโรงเรียนไปสูสถานพินิจ การจัดเสวนา “เพศศึกษาเพ่ือเยาวชน” ใหเด็กไดสะทอน
ความเห็นวา “เพศศึกษาท่ีเยาวชนอยากเห็น" เปนเชนไร ไมใชการกําหนดจากผูใหญฝายเดียวอีกตอไป แตเนน
ความรูท่ีเยาวชนตองพบเจอในโลกแหงความเปนจริง 

อีกท้ังยังมีความทาทายในเรื่องการสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูเร่ืองเพศศึกษาท่ีรอบดานอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งการขยายออกจากสถานศึกษาไปสูครอบครัวและชุมชนดวย ท้ังนี้แมจะเห็นวา การเรียนรูเร่ือง
เพศศึกษามีเง่ือนไขและโอกาสที่เปดกวางมากข้ึนก็ตาม แตก็ยังคงตองรอพิจารณาเร่ืองคุณภาพ ท่ีเปนเรื่องเนื้อหา
ท่ีรอบดาน เปนกระบวนการเรียนรูท่ีตอเนื่อง เปนเพศศึกษาเชิงบวกจากมุมของเยาวชนโดยมีเยาวชนเปน
ศูนยกลาง ท่ีไมไดมุงเนนเรื่องการควบคุม แตมุงเสริมสรางการเรียนรูและการตัดสินใจท่ีรอบดานในการดําเนินชีวิต
ทางเพศท่ีปลอดภัยและเปนสุขของเยาวชน 

หากมองถึงหลักสูตรการศึกษาของป  2551 แลวนับวา หลักสูตรเพศศึกษาในโรงเรียนนั้นมี
ความกาวหนาไปพอสมควร เพราะไดมีการระบุเน้ือหาท่ีรอบดานและแบงตามลําดับการเรียนอยางชัดเจนและมี
ความตอเนื่อง ทวา จากการสํารวจของกลุมคนทํางานดานเยาวชนนั้นพบวา อาจยังมีบางโรงเรียนท่ียังสอน
เพศศึกษาแคเร่ืองสรีระเหมือนเดิม ในขณะที่บางโรงเรียนนั้นก็ไดนําเอาหลักสูตรใหม หรือหลักสูตร กาวยางอยาง
เขาใจไปใชแลว และพบวา ขณะนี้ปญหาเรื่องการจัดการเรียนรูเร่ืองเพศศึกษาในโรงเรียนนั้นไมไดมีปญหาในเชิง
นโยบาย เพราะตอนนี้หลักสูตรป 2551 ท่ีมีความรอบดานมากข้ึนนั้นไดประกาศใหใชกับทุกโรงเรียน แตขอจํากัดท่ี
พบนั้น จะอยูท่ีการปฎิบัติ ท้ังระดับผูบริหารการศึกษาและครูผูสอนท่ียังไมสามารถจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา
ในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพได 

ท้ังนี้ ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูเร่ืองเพศศึกษานั้น หลักสําคัญท่ีสุดอยูท่ีตัวครูผูสอน วาจะมี
ความเขาใจมากนอยแคไหน และการเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลางนั้นตองอาศัยความทุมเทอยางย่ิงและความ
รอบดานของครู ในขณะเดียวกันการสนับสนุนและใหความสําคัญของสถาบันการศึกษาตอเรื่องนี้  พบวาแม
หลักสูตรและเนื้อหาท่ีมีอยูนั้นจะมีความรอบดานก็จริง แตวิธีการสอนนั้นหากยังเปนแบบเดิมโดยครูเปนศูนยกลาง
ไมไดเอ้ือใหนักเรียนไดมีโอกาสคิดหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในส่ิงท่ีตนเองสนใจอยูก็อาจทําใหการเรียนการ
สอนไมสามารถบรรลุเปาหมายที่แทจริงได 

ในสวนของภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ ทางเครือขายเยาวชนเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Youth for Change) (ชื่อ
เดิมคือเครือขายเยาวชนดานดานเอดส ประเทศไทย หรือ Youth Network on HIV/AIDS Thailand - Youthnet) 
ไดมีขอเสนอเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเรื่องเอดสและเพศศึกษาดังนี้ 



 19

1. รัฐควรเรงสรางความเขาใจใหผูใหญและผูรับผิดชอบนโยบายที่เกี่ยวของกับเยาวชน ยอมรับความ
แตกตางหลากหลายและเขาใจธรรมชาติของเยาวชน ปราศจากการตัดสินแบบถูก ผิด เพ่ือรวมกันสราง
ทางเลือกใหเยาวชนมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย โดยการจัดอบรมบุคลากร การรณรงคทางสังคม การใชส่ือ
สาธารณะ สรางกิจกรรมใหเยาวชนมีสวนรวมกับครอบครัวและชุมชนตลอดจนสังคมสาธารณะ   

2. ตองมีการสอนและมีระบบการใหขอมูลเรื่องเอดส เพศศึกษา ท่ีรอบดานแกเด็กและเยาวชนทั้งในและนอก
โรงเรียน อยางจริงจัง ตอเนื่อง โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนเพศศึกษาท่ีชัดเจน มีการพัฒนาความรู
ทัศนคติของผูสอน ผูใหบริการ ใหตระหนักถึงความจําเปนในการส่ือสารเรื่องเอดส เพศศึกษา และมี
ทัศนคติท่ีดีตอถุงยางอนามัย เพ่ือสงเสริมทางเลือกในการมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย และรับผิดชอบของ
เยาวชน 

3. ตองมีการพัฒนาระบบการใหบริการ ท่ีเปนมิตรตอเด็กและเยาวชน ท่ีมีบริการอุปกรณท่ีหลากหลาย 
ไดแก ถุงยางอนามัย ยาคุมกําเนิด เจลหลอล่ืน เข็มฉีดยาสําหรับผูใชสารเสพติด และยาตานไวรัส  และ
สนับสนุนใหกลุมเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี เปนผูดําเนินการหรือรวมดําเนินการศูนยการเรียนรูเรื่องเอดส
และเพศศึกษา ในโรงเรียนและชุมชน ท้ังนี้จําเปนตองสนับสนุนใหมีบริการเฉพาะวัยรุน อาจไมใชท้ังใน
แบบคลินิคหรือท่ีโรงพยาบาลแบบเต็มรูปแบบ เชน คลินิคพิเศษวันเสารอาทิตย คลินิคสุขภาพเคล่ือนท่ี 
บริการปรึกษาแบบสวนตัวและหลากหลาย เชน โทรศัพท พบปะนอกสถานที่ อินเตอรเน็ต หรือแมแต
การมีบริการอื่นรองรับแมวัยรุนและเด็ก เชน เดยแครสําหรับฝากลูก ฝากลูกชั่วคราว ครอบครัวอุปถัมภ  

4. รัฐควรเรงจัดระบบการดูแลรักษาเยาวชนที่มีเชื้อเอชไอวี และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย 
ใหเปนบริการเฉพาะท่ีแยกออกมาจากงานดานเด็กและผูใหญ เพราะเยาวชนเปนประชากรอีกกลุมหนึ่ง ท่ี
ตองการองคความรูเฉพาะในการจัดบริการ ซึ่งองคความรูเหลาน้ี ยังขาดแคลนเปนอยางย่ิง เมื่อ
เปรียบเทียบกับความตองการและปญหาท่ีเยาวชนเผชิญอยู 

5. รัฐตองสนับสนุนทรัพยากรในการทํางานกับเยาวชนทั้งการปองกันและการดูแลรักษามากย่ิงขึ้น ไดแก 
ทุนในการทํากิจกรรม บุคลากรท่ีมีความรู ขอมูลท่ีทันตอสถานการณ อุปกรณท่ีเกี่ยวของ เชน ถุงยาง
อนามัย เข็มฉีดยา กิจกรรมสงเสริมคุณคา เชน กลุมบําบัด สงเสริมหรือฝกอาชีพ สงเสริมความมั่นใจใน
การใชชีวิตในสังคม 

6. รัฐตองสนับสนุนใหเกิดสภาวะแวดลอมและกลไกการทํางานที่เอ้ือตอการปองกันเอดส โดยพัฒนา
ศักยภาพเจาหนาท่ี เชน ความรูความเขาใจตอวัยรุน ทัศนคติท่ีเอื้อตอการเขาถึงตัวเด็ก การปรึกษาหรือ
เย่ียมบาน ท่ีแสดงถึงความเขาใจตอวัยรุนและกระตุนใหบังคับใชกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวของ ใหนําไปสู
การปฏิบัติ ในการแกปญหาเอดส โดยมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง  

7. ควรมีการสรางความเขาใจในเรื่องความเทาเทียมทางเพศ ลดอคติและการตีตราในเรื่องเพศ อายุ ชาติ
พันธุ ศาสนา อยางตอเนื่อง และมีมาตรการที่เปนจริงทางกฎหมาย เพ่ือคุมครองการละเมิดสิทธิดาน
เอดส โดยเฉพาะการตรวจเลือดกอนเขาทํางานและการศึกษาตอ ในบางสาขา/อาชีพ 

 
 

สวนที่สาม นโยบายดานการสงเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและการเคารพศักด์ิศรี
ความเปนมนุษย 
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จากประสบการณในการทํางานของภาคประชาสังคมพบวา รากเหงาสําคัญหนึ่งของปญหาการรับ-
ถายทอดเชื้อเอชไอวี เกิดขึ้นมาจาก ความรุนแรงและการกดบังคับทางเพศ ซึ่งมีท่ีมาจากความไมเสมอภาคและ
อํานาจทางเพศที่ไมเทาเทียมกัน การไมเคารพสิทธิทางเพศ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ โดยแสดงใหเห็นผานรูปแบบ
ตาง ๆ อาทิ ความรุนแรงในครอบครัว การบังคับคาประเวณี การลวงละเมิดทางเพศ  ท้ัง 3 ประเด็นดังกลาวนี้จึงมี
นัยสําคัญตอการกระทําความรุนแรงทางเพศที่สัมพันธกับการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีและปญหาอ่ืนๆ   ดังนั้น 
ภาคประชาสังคมจึงไดหยิบเอา ตัวกฎหมายบางฉบับท่ีเกี่ยวของกับประเด็นดังกลาวนี้ขึ้นมาวิเคราะห 

ท้ังนี้ ตัวอยางกฎหมายที่จะหยิบยกมาวิเคราะหในท่ีนี้มีท้ังกฎหมายที่มีผลบังคับใชแลว เชน  
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และรางกฎหมายที่มีแนวโนมท่ีจะมีการบังคับใช ไดแก (ราง) พระราชบัญญัติ
การคุมครองการอนามัยเจริญพันธุ พ.ศ... (ราง) พระราชบัญญัติสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ 
พ.ศ....   

 
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

พ.ร.บ. นี้ไดสะทอนถึงวิธีคิดท่ีเปนมายาคติภายใตคําวา “ครอบครัว” และการเนนย้ําคุณคาของครอบครัว
เปนอยางมาก จนทําใหผูถูกกระทําความรุนแรงโดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงและเด็กไมสามารถมีทางออกจาก
สถานการณการถูกกระทําความรุนแรงได เพราะการเขามาดําเนินคดีกับสามีหรือบิดาของตนเอง อาจทําใหถูก
กลาวหาวาเปนผูท่ีไมเห็น “คุณคา” ของครอบครัวได แทนท่ีผูเสียหายจะไดรับการเยียวยาก็อาจกลับกลายเปนการ
ถูกตําหนไิด นอกจากนี้ยังมีความพยายามที่จะไกลเกล่ียเพ่ือ “ใหไดอยูในครอบครัวเปนสําคัญ” โดยไมไดคํานึงวา
ผูถูกกระทําความรุนแรงจะรูสึกเจ็บปวดสักแคไหน ท่ีจะตองกลับไปเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวอีกท้ัง ๆ ท่ี
เพ่ิงจะออกมาเรียกรองขอความเปนธรรม 

ดังนั้น อาจกลาวไดวา กฎหมายคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 2550 นั้นไมไดมุงที่จะ
คุมครองผูไดรับความรุนแรงแตมุงคุมครอง “สถาบันครอบครวั” มากกวา เพราะตามกฎหมายนี้ยังไมเห็นการ
รับรองสิทธิในตัวตนของผูหญิง หรือผูท่ีถูกกระทําความรุนแรง การคุมครองตามกฎหมายนี้เนนไปในเรื่อง
ครอบครัว “เพ่ือใหครอบครัวเปนสุข”  

หากมองในกรณีของความรุนแรงท่ีเขามาเกี่ยวของกับการติดเชื้อเอชไอวีแลว ความรุนแรงในครอบครัวก็
อาจสงผลตอการติดเชื้อเอชไอวีไดดวยเชนกัน เชน กรณีท่ีผูหญิงไมสามารถตอรองท่ีจะไมมีเพศสัมพันธ หรือ
เพ่ือใหมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัยได 

จากการทํางานของมูลนิธิผูหญิง พบกรณีตัวอยางท่ีผูหญิงท่ีไดรับความรุนแรงจากสามีท่ีมีเชื้อเอชไอวี 
โดยท่ีฝายหญิงไมไดมีเชื้อ ผูหญิงถูกควบคุมและถูกทุบตี ดวยความท่ีฝายชายกังวลวาผูหญิงจะจากไป ท้ังท่ีจริงๆ
แลวฝายหญิงนั้นก็ไมเคยคิดท่ีจะจากไปเพราะมีลูกดวยกัน เมื่อทราบวาสามีมีเชื้อเอชไอวี เธอก็ไปรับบริการตรวจ
เลือด และพบวาตนเองยังไมไดรับเชื้อเอชไอวีจากสามี แตก็ไมพบวามีกระบวนการใหการปรึกษาใด ๆ แกผูหญิง 
วาตองปฎิบัติตนอยางไรเพ่ือไมใหมีการรับเชื้อเอชไอวีจากสามี และไมมีการสอบถามเพ่ิมเติมถึงสถานการณท่ีฝาย
หญิงตองเผชิญซึ่งอาจเปนโอกาสเส่ียงได สําหรับฝายชายเองก็ไมพบวาจะมีกระบวนการที่จะทําใหไดมีโอกาสมา
เขารวมกลุมผูติดเชื้อ เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนใหเขาไดเปดโลกทัศนวาจะสามารถใชชีวิตอยางเปนสุขตอไปได
อยางไร  

ท้ังนี้ ในกรณีดังกลาวนี้อาจวิเคราะหไดวา การที่ผูชายใชความรุนแรงนั้นเนื่องจากเกิดความกดดันและไม
มีทางออกเนื่องจากสภาพท่ีตนเองทํางานไดบางไมไดบาง กรณีท่ีเกิดขึ้นนี้นอกจากผูหญิงตองตกอยูในสภาพการ
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โอกาสเส่ียงท่ีผูหญิงจะไดรับความรุนแรงในครอบครัวนั้นเกิดขึ้นไดท้ังในกรณีท่ีตนเองมีและไมมีเชื้อเอช
ไอวี ในกรณีท่ีมีเชื้อเอชไอวีพบวาผูหญิงบางคนอาจถูกไลออกจากบาน หรือ ถูกดูหมิ่นดูแคลน ทํารายรางกายและ
จิตใจ ท้ังนี้ ในสภาพการเชนนี้ การใชกฎหมายคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวเพียงอยางเดียวคงไม
เพียงพอ อาจจําเปนตองมีองคประกอบอื่น ๆ ดวย เพ่ือใหสามารถลดความรุนแรงและคุมครองผูถูกกระทําความ
รุนแรงไดมากขึ้น เชน การใหการปรึกษาท่ีดี  การหาทางออกหรือใหทางเลือกแกผูถูกกระทํา แตส่ิงเหลาน้ีไมถูก
ครอบคลุมเอาไวในมาตรการการคุมครองตาม พ.ร.บ.นี้ 

อยางไรก็ตาม วิธีคิดเรื่องความเปน “ครอบครัว” เองก็อาจเปนอีกหน่ึงอุปสรรคในการจัดบริการของ
สาธารณสุข เชน ตัวอยางวา การใหผูชายใชถุงยางอนามัย เมื่อภรรยาบอกวาสามีไมยอมใช ก็จบแคนั้นเพราะไม
สามารถไปดําเนินการใดตอได หรือในการทํางานพบวา ผูหญิงไดรับความรุนแรงจากสามี เจาหนาท่ีดาน
สาธารณสุขเองก็คงไมสามารถท่ีจะทําอะไรไดอีกเน่ืองจากเกรงการกาวลวง “ความเปนครอบครัว” ของเขา ในกรณี
เชนนี้หากมีการยอมรับไดแลวใหปฎิบัติตาม พ.ร.บ.การคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว เจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของสามารถที่จะเขาไปชวยเหลือได ซึ่งคําวา “เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ” นี้ควรจะรวมไปถึงเจาหนาท่ีท่ีจัดบริการ
อื่นๆ ท่ีเขาเกี่ยวของกับผูถูกกระทําความรุนแรงฯ เชน เจาหนาท่ีสาธารณสุข นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห
ดวย เปนตน ท้ังนี้ หากเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของนั้นเห็นวาเร่ืองนี้เปนหนึ่งในหนาท่ี และไดปรับเปล่ียนวิธีคิดวาความ
รุนแรงในครอบครัวไมไดเปนเรื่องสวนตัวของแตละคน ก็จะทําใหเจาหนาท่ีท่ีใหบริการดานสารธารณสุขทํางานใน
เชิงลึกไดมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการบริการใหการปรึกษา อันจะนําไปสูความชวยเหลือและการเยียวยาท่ี
ถูกตองเหมาะสมตอไป 

ดังนั้นดวยจุดออนในหลายๆ ประการท่ีกลาวมานี้จึงอาจกลาวไดวา พ.ร.บ. การคุมครองผูถูกกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 นั้น จึงเปนเพียง พ.ร.บ. ท่ีมีความพยายามจะใชแนวทางท่ีครอบคลุมเพ่ือ
แกไขปญหาความรุนแรงตอบุคคลในครอบครัวและผูมีความสัมพันธอันใกลชิด แตเนื่องจากระบุเจตนารมณของ
กฎหมายไวอยางแจมชัดวา “เพ่ือดํารงไวซึ่งสถานภาพของการสมรสและความปรองดองในครอบครัว” โดยแนวคิด
เร่ืองครอบครัวยังเปนไปในแนวทางอนุรักษนิยม พ.ร.บ.ฉบับนี้จึงยังไมสามารถท่ีจะจัดการกับอาชญากรรมท่ี
เกิดขึ้นจากความรุนแรงในครอบครัวอันเกิดจากสัมพันธภาพเชิงอํานาจของชายท่ีอยูเหนือหญิงได ดังนั้น พ.ร.บ.
ดังกลาวจึงยังคงเปนเพียงเครื่องมือทางกฎหมายในอันท่ีจะแกไขความสัมพันธท่ีรุนแรงในครอบครัว แตไมไดเปน
หลักประกันในการสรางความยุติธรรมและความเสมอภาคระหวางหญิงชาย และหากมองในมุมท่ีเกี่ยวของกับเอช
ไอวีแลว การท่ีไมใหความเสมอภาคทางเพศ ไมสามารถคุมครองผูถูกกระทําจากความรุนแรงในครอบครัวไดก็อาจ
สงผลตอการไดรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวี หรือสงผลตอการดูแลรักษาโรคไดเชนกัน   

ท้ังนี้จากท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตนขอจํากัดท่ีพบในพ.ร.บ. นี้สามารถสรุปออกมาไดดังนี้ 
1. พ.ร.บ. ฉบับนี้ไมไดใหความคุมครองแกผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวไดจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง  

ในกรณี 
1.1 ผูถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ (Sexual Violence) ในบริบทของครอบครัว เนื่องจากมองวาเรื่อง

เพศในครอบครัวเปนเรื่องท่ีมีหนาท่ีในการจรรโลงความเปนครอบครัวเอาไว เมื่อเกิดการกระทํา
ความรุนแรงทางเพศขึ้น จึงมองเปนเรื่องภายในครอบครัว เปนเรื่องระหวางผัว-เมีย  

1.2 ความรุนแรงในครอบครัวท่ีสะทอนผานความสัมพันธแบบพอแมลูก ท่ีกระทําความรุนแรงทางเพศ
ตอลูกหลาน หรือผูท่ีอยูใตการปกครอง เพราะมองวาเปนอบรมส่ังสอน หรือ ชวยเหลือลูกหลาน 
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ในท้ัง 2 กรณีนี้ ไมเนนการดําเนินคดีตามกฎหมาย แตจะเนนกระบวนการไกลเกล่ียยอมความเพ่ือ

ธํารงความเปนครอบครัวเอาไว โดยไมไดมองความรุนแรงทางเพศในครอบครัว วาเปนเรื่องท่ีมีท่ีมาจาก
ความไมเสมอภาคและอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันระหวางเพศ และการละเลย/เพิกเฉยกับ “สิทธิทางเพศ” 
ซึ่งไมเปนตามหลักการยอกยารการตา ขอ 1. สิทธิในการใชสิทธิมนุษยชนที่เปนสากล ขอ 2. มนุษยทุก
คนสมควรไดรับความคุมครองสิทธิมนุษยชนอยางสมบูรณโดยไมถูกเลือกปฏิบัติจากสาเหตุวิถีทางเพศ
และอัตลักษณทางเพศ ขอ 3. สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย ขอ 5. สิทธิในหลักประกันของบุคคล และ
ขอ 6. สิทธิในความเปนสวนบุคคล รวมท้ังในคําประกาศสิทธิทางเพศของเครือขายสุขภาพผูหญิง
นานาชาติ ( HERA)1 ท่ีระบุวา สิทธิในการใชชีวิตดวยเพศวิถีหนึ่ง ๆ ท่ีปราศจากความรุนแรง การเลือก
ปฏิบัติ และการบังคับดวยกําลัง ภายใตกรอบการทํางานของความสัมพันธท่ีมีพ้ืนฐานบนความเทาเทียม 
ความเคารพ และเปนธรรม 

2. พ.ร.บ. ขาดความละเอียดออนในเรื่องเพศภาวะและเพศวิถี โดยเฉพาะการเคารพสิทธิทางเพศ ท่ีใน 
พ.ร.บ. นี้ใหการคุมครองหรือมีการดําเนินคดีในรูปแบบเดียว โดยเนนเพียงผูกระทําและผูถูกกระทํา และ
ไดการกําหนดมาตรการความชวยเหลือแบบเดียวกันโดยมองไมเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และไมได
คํานึงถึงความแตกตางทางเพศ เพศภาวะ เพศวิถี ของผูท่ีถูกกระทําความรุนแรงท่ีมีความแตกตางกัน 

3. กระบวนการบังคับใชกฎหมายเบื้องตนท่ีการตัดสินใจมักอิงอยูกับเจาพนักงาน เชนเดียวกับ กฎหมายอ่ืน 
ๆ ท่ี มิติหนึ่งของการบังคับใชกฎหมายเบื้องตนอิงอยูกับการใชดลุยพินิจและการตีความของเจาพนักงาน 
ทําใหหลายคร้ัง หลายกรณีท่ีเจาพนักงานไมไดมีความรู ความเขาใจ และความละเอียดออนในเร่ืองเพศ
ภาวะ เพศวิถี และเคารพสิทธิทางเพศ ก็จะทําใหกระบวนการใชกฎหมายขึ้นอยูกับเจาพนักงานท่ีขาด
ความละเอียดออนและเคารพในเรื่องสิทธิทางเพศ และมองวาตนเองมีหนาท่ีตองเชิดชูสถาบันครอบครัว
เปนลําดับสําคัญ ก็จะทําใหการบังคังใชกฎหมาย นําไปสูการเลือกปฏิบัติได ท้ังในสวนของการเลือกใช
กฎหมาย (ฉบับใด) และการเลือกตีความการกระทําวาเปนเรื่องในครอบครัวของผัวเมีย พอแมลูก จน
นําไปสูการโนมนําใหไกลเกล่ีย ยอมความในที่สุด ทําใหผูถูกกระทําความรุนแรง ถูกกระทําความรุนแรง
ซ้ํา ๆ ตอไป 

4. กระบวนการยุติธรรมขั้นศาลท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกับขั้นตอนการแจงความ คือเนนยอมความ ทายสุด
คือ กระบวนการที่ศาลเนนการไกลเกล่ีย ยอมความ ตามเหตุผลดังกลาวขางตน ก็แสดงใหเห็นวาตัว
เจตนารมณของกฎหมาย เนนไปท่ีการธํารงไวซึ่งสถาบันครอบครัวเปนสําคัญ ทําใหอาจละเลยการให
ความคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งแมจะตีความไดวา เปนกระบวนการที่ดีในแงท่ีไม
ใชความรุนแรงตอบโตหรือแกไขความรุนแรงดวยการตัดสินลงโทษ ซึ่งอาจมีการพิจารณา ภาคทัณฑ 
ฯลฯ แตก็พบวากระบวนการติดตามหลังจากการพิจารณาคดีเพ่ือนําไปสูการนําผูกระทําความรุนแรงไป
รับการบําบัด ฟนฟู เพ่ือปองกันมิใหกลับมากระทําความรุนแรงซ้ํา มักจะไมเขมงวด สงผลใหเกิดการ
กระทําความรุนแรงซ้ํา ๆ เกิดขึ้นหลายครั้งตามท่ีปรากฎเปนขาวในส่ือสารมวลชนเปนระยะเสมอมา 

                                                 
1 HERA ( Health, Empowerment, Rights, Accountability) เปนเครือขายนานาชาติท่ีรูจักกันดีในฐานะนักกิจกรรมท่ีทํางดานดานผูหญิงและสิทธิ
มนุษยชนโดยเครือขายองคกรสนับสนุนสุขภาพผูหญิงนานาชาติเปนสํานักงานเลขาธิการ  HERA ไดท่ีรวมผลักดันใหมีการประชุมนานาชาติ และ
ติดตามการทํางานใหเปนไปตามขอตกลงนาชาติท่ีเกี่ยวของกับสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ  เชน  ICPD, Beijing Declaration  
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5.  ขาดมาตรการปองกันความรุนแรงในครอบครัว ตามหลักการของแนวปฏิบัติท่ีดีตามมาตรฐานสากล
กําหนดวา มาตรการทางกฎหมายจะตองรวมเรื่องการกําหนดวิธีการคุมครองและการปองกันไวดวยกัน  
กฎหมายไมควรจะบรรจุไวเพียงเรื่องการลงโทษ แตตองสรางหลักประกันเรื่องการปองกันโดยมีการ
รณรงคเพ่ือสรางการเปล่ียนแปลงและการบริการใหความชวยเหลือตางๆ แมจะไดมีการระบุถึงศูนย
ปฏิบัติการเพ่ือปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวไวในระเบียบกระทรวงฯ  แตก็มิไดมีการขยาย
ความถึงขอบเขตอํานาจหนาท่ีและองคประกอบของศูนยนี้ไวอยางชัดเจน ท้ังที่ศูนยนี้ควรจะตองมี
บทบาทสําคัญในการรณรงคในระดับชุมชน จังหวัดและระดับชาติ เพ่ือระดมการสนับสนุนของผูเกี่ยวของ
จากทุกภาคสวนของสังคมและชุมชน 
 
ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการเคารพสิทธิของบุคคลท่ีจะมีอิสรภาพและไดรับการคุมครอง 

เพ่ือใหมีเสรีภาพในการกําหนดทางเลือกเรื่องเพศ และมีสิทธิไดรับการคุมครองจากการกระทําความรุนแรงและ
อันตรายตอทางรางกาย และจิตใจ ดังนั้นจึงควรมีการรับรองสิทธิของบุคคลท่ีกําหนดรูปแบบความสัมพันธทางเพศ
กับคูของตนตามที่ตนเองปราถนา และไมมีใคร แมแตคนในครอบครัว เครือญาติและชุมชน ท่ีจะเปนเจาของเน้ือตัว
รางกายของผูอื่น และนําไปใชในการลวงละเมิด ขาย หรือชําระหนี้ โดยเปนอิสระจากการถูกแบงแยกกีดกัน การ
กระทําความรุนแรง การถูกจับกุม คุมขัง นอกจากนี้ รัฐเอง ก็ตองไมกระทําการอ่ืนใด ท้ังทางตรงและทางออม อัน
จะกอใหเกิดความรุนแรงตอสิทธิทางเพศ  ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอ พ.ร.บ นี้ ดังตอไปนี้  

1. ควรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายฉบับนี้ ท้ังในสวนท่ีเปนเจตนารมณของกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการ
บังคับใชกฎหมายต้ังแตเบ้ืองตนจนถึงกระบวนการยุติธรรม ใหมีความละเอียดออนในเรื่อง เพศภาวะ 
เพศวิถี และเคารพสิทธิทางเพศ โดยมุงปกปองคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรง มากกวามุงเนนไปท่ีการ
ธํารงไวซึ่งสถาบันครอบครัว แตละเลย/เพิกเฉยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว รวมท้ังการ
พิจารณาความรุนแรงทางเพศในครอบครัวท่ีนอกเหนือจากหญิง ชาย แตควรสืบคนไปถึงความรุนแรงท่ี
เกิดขึ้นกับคนท่ีมีอัตลักษณทางเพศที่แตกตางหลากหลายออกไป  ความรุนแรงท่ีพอแมกระทําตอลูกท่ี
เปนเกย กระเทย คนขามเพศ ท้ังดวยวาจา การหมิ่นแคลน การตีตรา รวมถึงการทํารายรางกาย หรือ
การกระทําของคนอื่นๆ ในครอบครัวตอวิถีทางเพศที่ตางออกไป ความรุนแรงเหลานี้ตองไดรับการ
อธิบายขยายความ และกระตุนใหกฎหมายอธิบายอยางครอบคลุม ผูใชกฎหมาย ผูปฏิบัติการ ไดเห็น
ความรุนแรงเหลานี้ดวย เพ่ือใหกฎหมายคุมครองคนในครอบครัวจากความรุนแรง ไดรับประโยชนอยาง
ท่ัวถึงกัน  เชน การกระตุนใหคนท่ีมีเพศสภาพ และวิถีทางเพศที่หลากหลายสามารถเขาถึงและใช
กฎหมายนี้ไดดวย 

2. ควรกําหนดมาตรการสําหรับการปองกันความรุนแรงตอบุคคลในครอบครัวและผูมีความสัมพันธใกลชิด 
ลงไปใน พ.รบ. นี้ดวย โดยเฉพาะเรื่องการรณรงคเพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอสาธารณะ ท่ีทําใหเห็น
วา รัฐไดตระหนักวาความรุนแรงตอบุคคลในครอบครัวและผูมีความสัมพันธใกลชิดไมใชเร่ืองสวนตัวอีก
ตอไป และมีความจําเปนท่ีชุมชนตองเขาแทรกแซงเพื่อระงับการกระทําความรุนแรงในครอบครัว ท้ังนี้
โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบตองมีการรณรงคใหเกิดการตระหนักในนโยบายนี้ เพ่ือท่ีจะไดระดมความ
รวมมือจากชุมชนและภาคประชาสังคม สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนไดจัดต้ังการเฝาระวังของชุมชนใน
การตรวจตราความรุนแรงตอบุคคลในครอบครัวและผูมีความสัมพันธใกลชิด และแจงใหผูถูกกระทําได
ทราบถึงสิทธิทางกฎหมาย ท่ีรวมถึงการรองทุกขกลาวโทษและการเขาถึงมาตรการบรรเทาทุกข โดยท่ี
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3. จัดต้ังระบบที่ดีในการติดตามประเมินผลที่มีความรวมมือจากหลายหนวยงานเพื่อประเมินการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ  ระบบการติดตามนี้สามารถท่ีจะนํามาใชในการติดตามสถานการณเร่ืองความรุนแรงตอ
บุคคลในครอบครัวและผูมีความสัมพันธอันใกลชิดดวย โดยเฉพาะระดับและรูปแบบของความรุนแรงตอ
สมาชิกในครอบครัว 

 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เปนตนไป โดยยกเลิก
พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540   พ.ร.บ. นี้มีเปาหมาย
เพ่ือใหการปองกันและปราบปรามการคามนุษยมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมท้ังมีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย การปรับปรุงการชวยเหลือ และคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษยให
เหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด 

จากประสบการณขององคกรภาคประชาสังคมท่ีทํางานท่ีเกี่ยวของกับการชวยเหลือการคามนุษยนั้นได
พบและเล็งเห็นปญหาในบางประเด็นท่ีเกิดขึ้นจาก พ.ร.บ. นี้ในแงของการนําไปปฎิบัติ รวมท้ังมีขอจํากัดบาง
ประการท่ีอาจสงผลในกรณีของการนําไปสูการติดเชื้อเอชไอวี และหรือ การตัดโอกาสการเขาถึงการดูแลรักษา
กรณีท่ีเปนผูท่ีมีเชื้อเอชไอวี 

จากประสบการณการทํางานของมูลนิธิผูหญิง ท่ีไดเขาไปใหความชวยเหลือกรณีเด็กสาวชาวลาวท่ีแต
เดิมเคยทํางานเปนพนักงานเสริฟอยูในรานอาหารที่จังหวัดหนองคาย แตไดถูกหลอกมาคาบริการทางเพศที่
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแมนายจางจะทําบัตรแรงงานใหเธอก็ถูกบังคับใหตองไปทํางานขายบริการแทน และตอง
เปนหนี้นายจางตั้งแตเร่ิมเขามาทํางาน และแมวาเธอไดทํางานจนใชหนี้จนหมดแลว เธอก็ไดถูกขายตอใหไปเปน
พนักงานท่ีอื่นและก็ตองผูกพันธเปนหนี้ใหมอีก เปนอยางนี้อยูถึง 3 ครั้ง ในตอนที่มูลนิธิฯ เขาไปชวยเหลือ ก็พบวา
เธอมีเชื้อเอชไอวีดวย 

กรณีดังกลาวนี้ยืนยันไดชัดเจนวา เด็กสาวผูนี้คือเหย่ือการคามนุษย และเหตุการณท่ีเกิดขึ้นกับเธอนั้นก็
ทําใหเห็นไดวา ผูตกเปนเหย่ือการคามนุษยนั้นอยูในภาวะเส่ียงสูงตอการไดรับเชื้อเอชไอวี เพราะไมมีอํานาจ
ตอรอง นอกจากนั้นหลังจากไดรับเชื้อแลวก็ไมสามารถเขาถึงการดูแลรักษาไดเพราะถูกควบคุมจากสถานะการเขา
เมืองผิดกฎหมาย  

ประเด็นท่ีพบเพ่ิมเติมจากกรณีดังกลาวท่ีเปนขอจํากัดจาก พ.ร.บ. นี้คือ  แมจะมีเรื่องของการคุมครอง
ผูเสียหายดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตน แตกรณีท่ีผูเสียหายจากการคามนุษยไดรับเชื้อเอชไอวีนั้น ก็ไมพบวา ตาม 
พ.ร.บ. นี้จะมีมาตรการใดๆ ท่ีจะใหการคุมครองหรือชวยเหลือ ท้ังนี้ในในมุมมองของภาคประชาสังคมเห็นวา กรณี
ดังกลาวนี้ผูเสียหายไดรับเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยบนสถานการณท่ีผูเสียหายนั้นอยูภาวะที่ไมมีทางเลือก ดังนั้น 
ประเทศไทยควรท่ีจะมีกระบวนการเพ่ือชวยเหลือและใหการดูแลรักษา และในกรณีท่ีจะสงกลับนั้นก็ตองแนใจวามี
ระบบรองรับท่ีปลายทางท้ังในดานสังคมและการดูแลรักษา โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีท่ีตองรักษาดวยยาตานไวรัส
ตองมั่นใจวาผูเสียหายจะไดรับยาตานไวรัสอยางตอเนื่อง และมีระบบการสงตอท่ีดี 
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ในขณะเดียวกัน พ.ร.บ. ดังกลาวนี้ก็ไดสรางกังวลตอกลุมพนักงานบริการทางเพศ ซึ่งตัดสินใจเลือก
ทํางานอาชีพนี้ โดยกลุมพนักงานบริการพบวา นับตั้งแต พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามคามนุษย มีผลบังคับใช
นั้นไดเกิดผลกระทบมากมายตอกลุมตนเอง เน่ืองจากพรบ. ฉบับนี้ เปนกฎหมายท่ีใหอํานาจกับเจาหนาท่ีมาก
เกินไป เชน การท่ีใหเจาหนาท่ีเขาไปคนในสถานบริการไดโดยไมตองมีหมายคนจากศาล2 จนหลายคร้ังนําไปสู
การใชอํานาจโดยมิชอบของเจาหนาท่ี เชน การเขาขมขูวาจะจับกุมพนักงานท่ีอยูในรานในขอหามั่วสุมคาประเวณี 
หรือหากพบแรงงานตางชาติหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายทํางานอยู เจาของรานมักถูกขมขูวาจะถูกจับใน
ขอหาคามนุษยซึ่งมีโทษรายแรง สวนผูหญิงท่ีทํางานสวนใหญจะถูกจับและสงกลับทั้งในฐานะเหยื่อการคามนุษย
และ/หรือ ในฐานะคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การปฎิบัติของเจาหนาท่ีในลักษณะดังกลาวยิ่งทํา
ใหบรรดาพนักงานบริการตองหลบซอนตัว ไมสามารถเขาถึงบริการท่ีจําเปนโดยเฉพาะอยางย่ิงบริการดาน
สาธารณสุข 
 
ภาคประชาสังคมมีขอเสนอแนะตอ พ.ร.บ.ฉบับนี้ดังตอไปนี้ 

1. ในสวนเจาหนาท่ีในระดับปฎิบัติการนั้นควรจะไดรับการอบรมใหพิจารณาบังคับใชกฎหมายท่ีไมได
มุงเนนไปท่ีการจับกุม คุมขัง ลงโทษ ผูตกเปนเหยื่อการคามนุษยโดยเฉพาะอยางย่ิง “ผูท่ีถูกบังคับคา
บริการทางเพศ” แตพิจารณาและบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดไปท่ีกระบวนการคาและผูท่ีไดรับ
ประโยชนจากการคามนุษย 

2. ไมควรทําใหกระบวนการบังคับใชกฎหมาย กลายเปนอุปสรรคในการเขาถึงบริการสุขภาพตาง ๆ รวมท้ัง
ในการบริการดานการดูแลรักษาเอชไอวี/เอดส ของผูท่ีตกเปนเหยื่อการคามนุษย โดยเฉพาะ“ผูท่ีถูก
บังคับคาบริการทางเพศ” และไมพิจารณาวา “ผูท่ีถูกบังคับคาฯ” เปนผูรวมกระทําความผิดเพ่ือใหผูท่ีถูก
บังคับคาฯ ไดมีโอกาสในการเขาถึงบริการปองกัน ดูแล และรักษาสุขภาพของตนเองได 

3. กฎหมายฉบับนี้ควรคุมครองผูท่ีตกเปนเหย่ือการคามนุษยท่ีครอบคลุมทุกเพศ โดยไมยึดติดอยูกับกรอบ
เพศสรีระที่ระบุเพียง เพศชายและเพศหญิงเทาน้ัน 

 
นอกเหนือจากพระราชบัญญติและกฎหมายตางๆ ท่ีไดมีผลบังคับใชดังท่ีไดกลาวไปขางตน ท่ีดูเหมือนวา

เปนเจตนาที่จะคุมครองสิทธิ แตทวาดวยเหตุผลประการใดก็ตาม ทําใหกฎหมายบางฉบับไมสามารถคุมครองสิทธิ
ทางเพศไดจริง อยางไรก็ตามจะเห็นวารัฐไทยไดพยายามที่จะปรับปรุงและแกไขกฎหมายหรือพยายามท่ีจะออก
กฎหมายใหมขึน้มาเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและสอดคลองกับรัฐธรรมนูญหรือพันธกรณีตางๆ ท่ี
ประเทศไทยไดใหการรับรองเอาไวและจําเปนตองปฎิบัติ เพ่ือท่ีจะใหแนใจวาสิทธิตางๆ จะไดรับการคุมครองอยาง
เสมอภาค  ท้ังนี้กรณีของสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุนี้  กําลังมีรางกฎหมาย 2 ฉบับท่ีกําลังอยูระหวาง
                                                 

2 มาตรา 27  เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดฐานคามนุษย ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ (1) มี
หนังสือเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐาน (2) ตรวจตัวบุคคลท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูเสียหายจากการกระทํา
ความผิดฐานคามนุษยเม่ือผูนั้นยินยอม แตถาผูนั้นเปนหญิงจะตองใหหญิงอ่ืนเปนผูตรวจ (3) ตรวจคนยานพาหนะใดๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตาม
สมควรวามีพยานหลักฐานหรือบุคคลท่ีตกเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยอยูในยานพาหนะนั้น (4) เขาไปในเคหสถานหรือ
สถานท่ีใดๆ เพื่อตรวจคน ยึด หรืออายัด เม่ือมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีพยานหลักฐานในการคามนุษย หรือเพื่อพบและชวยบุคคลท่ีตกเปน
ผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย และหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกยาย ซอนเรน หรือทําลาย
ไปเสียกอน หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษราย โยกยาย หรือซอนเรน 
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ราง พ.ร.บ. คุมครองอนามัยเจริญพันธุ 

หากพิจารณาจากภาพรวมดูเหมือนวา  ราง พ.รบ. ฉบับนี้มีความกาวหนาพอสมควรในแงของความ
พยายามท่ีจะคุมครองสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ จากการนิยามศัพทท่ีครอบคลุมหลายแงมุมท่ี
เกี่ยวของกับสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ และการเลือกใชคําท่ีคอนขางระมัดระวัง มีความเปนบวก
มากกวากฎหมายอื่นๆ เชน มีการใชคําวา ยุติการตั้งครรภ โดยใหความหมายวา ทําใหการตั้งครรภส้ินสุดลง ซึ่ง
ไมไดเปนความหมายในเชิงตัดสิน  หรือการใหความหมายคําวา “ผูใหการปรึกษา” หมายความวา “บุคคลท่ีมี
ความรูความสามารถในการใหการปรึกษาดานอนามัยการเจริญพันธุ โดยตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน” สังเกตวามี
ระบุ “โดยตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน” เอาไวดวย รวมท้ังอาจจะเปนครั้งแรกท่ีไดมีการระบุคําวาสิทธิทางเพศลงไป
อยางชัดเจน   

นอกจากนั้นยังใหความสําคัญในเรื่องของสุขภาพทางเพศ พรอมท้ังยอมรับถึงความหลากหลายของวิถี
ชีวิตทางเพศ โดยสนับสนุนใหมีบริการท่ีตอบสนองตอความจําเปนท่ีแตกตางกันออกไปของแตละกลุมคน ดังท่ีได
ระบุไวในมาตราตางๆ อาทิ มาตรา 24, 25 และ 26 

สําหรับในสวนของการสงเสริมและสนับสนุน เพศศึกษานั้น ก็นับวาสอดรับกับแผนยุทธศาสตรบูรณาการ
เพ่ือการปองกันและแกไขปญหาเอดสระดับชาติ ดังท่ีกลาวไวแลวขางตน ซึ่งหลักสูตรเพศศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการนั้น ไดใชหลักสูตรที่พัฒนารวมกันโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเน้ือหาท่ีคอนขางรอบดาน และใชเปนหลักสูตรแกนกลางที่ใชท้ังระบบ นอกจากนี้ราง 
พ.ร.บ. ฉบับดังกลาวนี้เปนกฎหมายที่กําหนดใหรัฐทําหลายประการ เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีดีและชวย
แกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน กระน้ัน ก็ยังมีหลายประเด็นท่ียังเปนท่ีนากังวลหรือขาดหายไป เชน  

การไมมีนโยบายการยุติการตั้งครรภใหกับผูหญิง  และ ราง พ.ร.บ. นี้ยังเนนการควบคุมเนื้อตัวรางกาย
และจํากัดสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุของผูหญิงไว โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑทางการแพทยเปน
หลัก ดังท่ีระบุไวในมาตรา 38 วา “การยุติการตั้งครรภจะกระทําไดเมื่อจําเปนตองกระทําเนื่องจากสุขภาพทางกาย
หรือจิตใจของหญิงนั้น หรือเมื่อหญิงมีครรภเน่ืองจากการกระทําความผิดอาญาตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 276  
มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา283  หรือ มาตรา 284 และตองกระทําโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ท้ังนี้ให
เปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 

แมในการนิยามศัพทนั้นไดครอบคลุมเพศวิถีท่ีหลากหลาย แตในการจัดระบบบริการสุขภาพกลับเนน
เพียงบริการอนามัยเจริญพันธุเพ่ือการใหกําเนิด ทําใหกลุมคนที่มีเพศวิถีท่ีหลากหลายหลุดหายไปจากการเขาถึง
บริการอนามัยเจริญพันธุ ท่ีไมไดกลาวถึงผูท่ีจะผาตัดแปลงเพศ/ตบแตงรางกายในเรื่องเพศ ซึ่งรัฐตองดูแลหรือ
กําหนดมาตรฐานที่จะตองดูแลใหเหมือนคนอื่นๆ เชน การใหฮอรโมน การผาตัดท่ีไดมาตรฐาน ดังนั้นอาจกลาวได
วาราง พ.ร.บ. คุมครองอนามัยเจริญพันธุฉบับนี้ ยังคงมองมิติทางเพศภายใตกรอบความหมายเพศสัมพันธเพ่ือ
การสืบทอดเผาพันธุและเนนการคุมครองอนามัยเจริญพันธุในกลุมหญิงชายเปนหลัก 

นอกจากนี้ ขอจํากัดของราง พ.รบ. ฉบับนี้อีกประการหนึ่งคือ แมตัว ราง พ.ร.บ. จะมีเนื้อหาท่ีไมได
เกี่ยวของกับสุขภาพเพียงมิติเดียว แตเกี่ยวของกับหลายฝายที่ครอบคลุมมิติทางเพศของบุคคล ท้ังดานสุขภาพ 
วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน แตการท่ีเจาภาพหรือหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบคือ กระทรวงสาธารณสุขเพียง
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ราง พระราชบัญญัติสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. … 

สถานะของ ราง พ.รบ. ฉบับนี้ในปจจุบัน คือไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา วาระท่ี 3 
ท้ังนี้ในกลุมภาคประชาสังคมท่ีทํางานดานผูหญิงนั้นไดมีขอกังวลในหลายประเด็น ท่ีเรียกไดอาจยังขาดตก
บกพรองอยูในบางจุด และไดนําเสนอราง พ.ร.บ. เขาไปเปรียบเทียบเพ่ือประกอบการพิจารณา เพ่ือให ราง พ.รบ.
นี้มีความชัดเจนและใหความเสมอภาคทางเพศไดมากยิ่งขึ้น รวมท้ังเพ่ือใหทําใหเปนไปตามอนสัุญญาวาดวยการ
ขัดการเลือกปฎิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW) ท่ีประเทศไดเปนประเทศภาคีอยู 

หากพิจารณา ถึงเจตนารมณหรือความต้ังใจแลว การมีราง พ.รบ. ความเสมอภาคทางเพศฯ ก็นับเปนอีก
หนึ่งความกาวหนาในกฎหมายไทย โดยตัวราง พ.ร.บ. มีจุดดี แสดงความกาวหนาในลักษณะที่หยิบเอาเรื่อง 
โอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศขึ้นมาพิจารณา และมีการระบุถึงกลไกท่ีจะสงเสริมโอกาสและความเทา
เทียม รวมท้ังการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมทางเพศ ซึ่งนาจะเปนนโยบายและแนวปฏิบัติเพ่ือแกไข
ปญหาความไมเสมอภาค เทาเทียมทางเพศ และสงเสริมสิทธิทางเพศไดดี  หากแตในคําอธิบายเรื่องเพศทั้งหมด 
ยังคงอิงอยูกับเพศสรีระทางชีววิทยา (Biological Sex) คือ เพศหญิงและเพศชายเทานั้น สงผลใหการมองการ
กระทําความรุนแรงทางเพศและสงเสริมการแกไขติดอยูเพียงในกรอบนั้น  ซึ่งควรที่จะมีการพิจารณาขยายกรอบ
การมองเรื่องเพศที่กวางขวาง ครอบคลุมทุกเพศ 

ดังท่ีไดกลาวมาแลววา ความไมเทาเทียมและการเลือกปฎิบัติทางเพศน้ัน เปนปจจัยท่ีเพ่ิมความ
เปราะบางตอโอกาสในการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีได ดังนั้น หาก ราง พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะมองเห็นปญหาเรื่องเพศ
อื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากเพศสรีระก็จะสงผลใหผูท่ีมีเพศวิถีท่ีแตกตางออกไปจากเพศสรีระไดรับการคุมครองอยางเทา
เทียมดวย 

หากพิจารณาถึง ราง กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับเพศ ท้ัง 2 ฉบับขางตนนี้พบวา มีบางอยางท่ีเหมือนกันคือ
ยังมีจุดออนในการใหความเสมอภาคทางเพศที่หลากหลายนอกเหนือไปจากหญิง ชาย กระน้ันก็สามารถมองไดวา
รัฐและสังคมไทยไดมีความกาวหนาขึ้นในการท่ีไดเร่ิมความสําคัญกับพันธกรณีวาดวยสิทธิของผูหญิง ทวายังไมมี
การพิจารณาสิทธิของเพศอื่นๆ ตาม หลักการยอกยาการตา (Yogyakarta Principles) ซึ่งไดใหความหมายเรื่องอัต
ลักษณทางเพศ วิถีชีวิตทางเพศ ซึ่งก็ถือเปนสิทธมินุษยชน   

ท้ังนี้ ในการจัดทํากฎหมายของประเทศไทยท่ีเกี่ยวโยงเรื่องสิทธิทางเพศ โดยเฉพาะท่ีกลาวมาแลว 2
ฉบับขางตน ควรตั้งอยูบนหลักการสิทธิมนุษยชน และเปนสิทธิทางเพศของทุกเพศ ดังนั้นจึงควรมีการนําราง 
พรบ. ท้ังสอง มาพิจารณาใหรอบดานโดยเฉพาะประเด็นสิทธิทางเพศท่ีหลากหลาย  เพ่ือใหกฎหมายสามารถใช
เปนประโยชนไดกับทุกเพศ ชวยยกระดับสิทธิทางเพศของทุกคน 
 
 

สวนที่สี่ ดานโครงสรางและกลไกการพัฒนานโยบาย แผน และการดําเนินงาน 
ในการทํางานเพ่ือปองกันและแกไขปญหาเอดสของประเทศไทยนั้น คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการ

ปองกันและแกไขปญหาเอดส  หรือ “คณะกรรมการเอดสชาติ” ถือเปนกลไกหลักของชาติในการขับเคล่ือนนโยบาย
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ปจจุบัน ประเทศไทยใชโครงสรางและกลไกท่ีขับเคล่ือนการตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศซึ่ง
แสดงไดดังผังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส 

ศูนยอํานวยการบริหารจัดการ
ปญหาเอดสชาติ 

คณะอนุกรรมการกํากับการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติการปองกัน

คณะอนุกรรมการประสาน
แผนงานการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน 

คณะอนุกรรมการควบคุมการ
ทดลองวัคซีนปองกันและรักษา

โรคเอดส โรคเอดส 

 คณะอนุกรรมการปองกันและ
แกไขป

ศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไข
ปญหาเอดสจังหวัด ญหาเอดสจังหวัด  

 
การดําเนินงานและขอจํากัดของคณะกรรมการเอดสชาติ 

ในรายงานการทบทวนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดส ป พ.ศ. 2550 จัดพิมพโดย
คณะกรรมการเอดสชาติ จําแนกใหเห็นถึงการดําเนินการ และขอจํากัดของการดําเนินงาน เพ่ือแกไขปญหาเอดส
ของประเทศไทยตลอดชวงท่ีผานมานั้น พบวา มีหลายปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการขับเคล่ือนการทํางานเอดส เร่ิม
ตั้งแตเร่ืองการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข และการปฏิรูป
ระบบราชการ ตามดวย การบริหารจัดการระบบงบประมาณโดยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal 
Management Information System : GFMIS)  ตลอดไปจนถึง ปจจัยทางการเมือง 

ในสวนของการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม  “พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542” (มีผลบังคับใชวันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2542) นั้นไดสงผลใหมีการจัดสรรงบประมาณใหมซึ่งสงผลตอการดําเนินการดานเอดสดวย ท้ังนี้ เน่ืองจาก พ.ร.บ.
ดังกลาวนี้ไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดต้ังงบประมาณรายจายประจําปในสวนท่ีเกี่ยวของกับการบริการสาธารณะ
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินวา ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความจําเปนและความตองการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  จากขอกําหนดดังกลาว รัฐจึงตองจัดสรรงบประมาณให อปท.โดยตรง มีผล
ใหหนวยงานสวนกลางไดรับงบประมาณลดลง และหนวยงานตาง ๆ ในภูมิภาคท่ีเคยไดรับงบประมาณจาก
สวนกลางตองไปขอรับการสนับสนุนจาก อปท.แทน ซึ่งก็ขึ้นอยู อปท. วาจะใหการสนับสนุนหรือไม ขอกําหนด
ดังกลาวจึงสงผลกระทบตอการดําเนินงานเพ่ือปองกันและแกไขปญหาเอดสดวย กลาวคือ จากเดิมท่ีงบประมาณ
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สําหรับกรณีการปฎิรูประบบสาธารณสุขซึ่งในรายงานดังกลาวไดระบุวา ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอ
การบริหารจัดการการดําเนินการดานเอดสนั้น เนื่องจาก การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขตามโครงการ
หลักประกนัสุขภาพถวนหนา (Universal Health Care Coverage) ตั้งแตปงบประมาณ 2545 นั้นทําให
งบประมาณสําหรับการปองกันการติดเชื้อจากการใหบริการทางการแพทย และคายารักษาโรคติดเชื้อฉวย
โอกาส ประมาณ 480 ลานบาท/ป ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถูกตัดไปรวมกับงบประมาณใน
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งบริหารจัดการโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สป.สช.) 
ตั้งแตปงบประมาณ 2545 เปนตนมา   

การจัดสรรงบประมาณ ใหโรงพยาบาลจัดสรรคาใชจายแบบเหมาจายรายหัวอัตราเทากันท้ังประเทศ 
มิไดจัดสรรตามสภาพปญหาสาธารณสุขของแตละพ้ืนท่ี ซึ่งโรงพยาบาลสวนใหญจะนําไปใชในการรักษาพยาบาล
มากกวาการปองกันโรค เพราะมีผูปวยมารับบริการมากขึ้นกวาเดิมแตเก็บเงินไดครั้งละ 30 บาท/คน/ครั้งเทานั้น 
จึงมีผลกระทบตอการดําเนินงานดานการปองเอดสดวยสวนหนึ่งเนื่องจากงบประมาณที่นอยลง 

สวนการปฏิรูประบบราชการตาม “ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545” นั้นทําให
ตั้งแตปงบประมาณ 2546 หนวยงานราชการตองมีการปรับเปล่ียนหนาท่ี บทบาท ภารกิจ กรอบโครงสราง 
อัตรากําลัง และการจัดสรรงบประมาณ สงผลกระทบตอการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคเอดส และโรคติดเชื้อ
ทางเพศสัมพันธดวยเชนกัน ท้ังนี้เน่ืองจากโครงสรางเดิมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น งานดานเอดสและ
กามโรคมีบุคลากรโดยเฉพาะตั้งแต 8-12  คน แตในโครงสรางใหมนั้นเอดสเปนเพียงโรคติดตอโรคหนึ่งอยูภายใต
งานควบคุมโรคและมีผูรับผิดชอบโดยตรงเพียง 1 คนซึ่งคนๆ นั้นก็ยงัตองรับผิดชอบโรคติดตออ่ืนๆ ดวยไมใช
เร่ืองโรคเอดสเพียงอยางเดียว ดังนั้นภายใตโครงสรางใหมนั้นจึงสงผลใหงานเอดสถูกลดความสําคัญลงไป 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินการอีกประการหนึ่ง ก็คือ การบริหารจัดการระบบงบประมาณโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management Information System : GFMIS)  จากเดิมท่ีกรมควบคุม
โรคเคยตั้งงบประมาณดานการปองกันเอดสใหแกหนวยงานตางๆท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ตอมา
กระทรวงการคลังมีโครงการเปล่ียนระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ทําใหกรมควบคุมโรคไมสามารถต้ังงบประมาณดานการปองกันเอดสใหแกหนวยงานตางๆได  ทําใหตั้งแต
ปงบประมาณ 2550 แตละหนวยงานตองตั้งคําของบประมาณผานกระทรวงเจาสังกัด ท่ีพบวาในภาพรวมแลว
ลดลงกวาเดิม โดยในปงบประมาณ 2549 ตั้งรวมไวท่ีกรมควบคุมโรค ไดประมาณ 55 ลานบาท และบางหนวยงาน
ไมมีคําของบประมาณการปองกันเอดสมายังสํานักงบประมาณ แตท้ังนี้ก็ไมมีขอมูลวาอันท่ีจริงหนวยงานเหลานี้ตั้ง
คําขอแลวแตกระทรวงเจาสังกัดไมเห็นชอบหรือไม จึงไมผานคําขอไปยังสํานักงบประมาณ (คณะกรรมการเอดส
ชาติ,2550b) 
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หากพิจารณาการรายงานทบทวนที่นํามาเสนอในขางตนนั้น อาจพอสรุปไดวา แมวาการกระจายอํานาจ
และการกระจายงบประมาณสูทองถ่ิน นาจะสงผลดานบวกทําใหการดําเนินงานตอบสนองตอปญหาเอดสในพ้ืนท่ี
เกิดความชัดเจน สอดคลองกับความตองการและสภาพปญหาของพ้ืนท่ี แตปรากฎวาผลที่ออกมากลับไมเปน
เชนนั้น แตกลับกลายเปนวาในสวนของงานเอดสนั้นกลับถูกลดความสําคัญลง จากรายงานการทบทวนการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดส ป 2550 ท่ีกลาวมา ประกอบกับสภาพความเปนจริงท่ีเกิดขึ้นท้ังระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ การกระจายอํานาจ การปรับบทบาทของสํานักงานสวนกลางใหมีภาระเพ่ิมมากขึ้น
ดานวิชาการ การติดตามหนุนเสริมและประเมินผล ตลอดจนงานปองกันดวยการรณรงคทางสังคม ลวนสงผลตอ
การดําเนินงานเอดสของประเทศ โดยมีสาเหตุหลักคือ 

1. การใหความสําคัญกับปญหาเอชไอวี/เอดสในพ้ืนท่ีมีความแตกตางกัน  ท้ังการดําเนินการในระดับจังหวัด 
ระดับชุมชน ขึ้นอยูกับวาแตละพ้ืนท่ีมีการดําเนินงานดานเอดสมากนอยเพียงใดมากอนหรือไม  เมื่อขาด
แรงกระตุนหนุนเสริมจากกลไกรัฐสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนจังหวัด  ยิ่งทําใหบางพ้ืนท่ีไมไดให
ความสําคัญในเรื่องนี้เลย 

2. การปฏิรูประบบราชการ และการปฏิรูประบบสุขภาพ ท่ีสงผลใหเกิดการจัดปรับอัตรากําลัง ทําให
เจาหนาท่ีดานงานวิชาการสาธารณสุขจํานวนหนึ่งท่ีมีประสบการณทํางานดานเอดสท้ังในระดับเขต และ
จังหวัด ตองถูกโยกยาย ถายเท และบางรายไดทําเร่ืองขอเกษียณอายุราชการกอนกําหนด ทําใหพ้ืนท่ี
ขาดเจาหนาท่ีท่ีมีประสบการณและความเขาใจในการทํางานตอบสนองตอปญหาเอดส ท่ีจะคอยเปนผู
กระตุนและสนับสนุนการทํางาน 

3. การจัดปรับโครงสรางสวนกลางที่จะเปนกลไกสนับสนุนดานวิชาการยังไมสามารถแสดงศักยภาพในการ
กระตุน หนุนเสริมการทํางานของแตละจังหวัดได การสนับสนุนการทํางานสวนกลาง เหลานี้ลวนเปน
ปจจัยท่ีสงผลกระทบทําใหการตอบสนองตอปญหาเอดสของพื้นท่ีและในภาพรวมของประเทศออนกําลัง
ลง อนัเนื่องมาจากชวงเปล่ียนผานของการปฎิรูป และการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน 

 
นอกจากนี้ในชวง 2 ปท่ีผานมานั้น (2550-2551) ไมมีการประชุมคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการ

ปองกันและแกไขปญหาเอดส (คช.ปอ.) แมแตคร้ังเดียว กระท่ังเมื่อกลางป 2552 นี่เองจึงไดมีการประชุม คช.ปอ.
อีกคร้ังหนึ่งโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการไดนําการประชุมดวยตนเอง 
และยืนยันท่ีจะใหมีการประชุมคณะกรรมการเอดสชาติใหมีความสม่ําเสมอมากกวานี้ เพ่ือใหการขับเคล่ือนการ
ทํางานเอดสเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จากสถานการณตางๆ ท่ีสงผลตอการทํางานเอดสนี้ ในสวนของคนทํางานในภาคประชาสังคมท่ีมีความ
เขาใจและใกลชิดกับกลไกการขับเคล่ือน ท้ังในฐานะที่ทํางานในประเด็นเอดส และในฐานะที่เปนตัวแทนจากภาค
ประชาสังคมท่ีเขารวมเปนคณะกรรมการพบวา ส่ิงท่ีทําใหการดําเนินงานดานเอดสไมสามารถขับเคล่ือนไปได
อยางเต็มท่ีหรือขับเคล่ือนไปไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น สวนหนึ่งก็เกิดจากการที่ไมไดมีการเตรียมบุคลากรให
ปรับตัวเพ่ือทําบทบาทใหม ตัวอยางเชน การปรับระบบจากการที่สํานักโรคเอดสซึ่งอยูในตําแหนงเลขาฯกรรมการ
เอดสชาติ ท่ีแตเดิมมีบทบาทในการเปนหนวยงานที่จัดสรรงบประมาณไปยังคณะอนุกรรมการเอดสจังหวัด ซึ่ง
ตอมางบประมาณนั้นถูกกระจายอํานาจไปสูการปกครองสวนทองถ่ินมากขึ้น ทําใหเจาหนาท่ีท้ังในระดับพ้ืนท่ีและ
สวนกลางตองปรับบทบาทมาทํางานสนับสนุนทางวิชาการ แทนการติดตามเรื่องงบประมาณ ทวาเจาหนาท่ีเหลานี้
กลับไมไดรับการเตรียมการ การอบรม การหนุนเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพใหทําหนาท่ีในบทบาทใหม ใน
ขณะเดียวกัน ประจวบเหมาะกับการท่ีงบประมาณกองทุนโลกไดเขามาสนับสนุนการทํางานเอดสของประเทศไทย
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ความพยายามจัดการเพ่ือใหกลไกทํางาน 

จากการปฎิรูประบบราชการและการกระจายอํานาจสูการปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหแผนยุทธศาสตร
บูรณาการเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาเอดสระดับชาติฉบับปจจุบันมีลักษณะเปนเพียงแผนชี้ทิศทางให
หนวยงานและภาคสวนตางๆ เพ่ือใชเปนกรอบการพิจารณาในการจัดทําแผนงานหรือโครงการในพื้นท่ี ซึ่ง
แตกตางจากท่ีผานมา ท่ีมีการกําหนดแผนและงบประมาณจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น เพ่ือใหสามารถ
เรงรัดและติดตามการดําเนินการดานงานเอดสได จึงมีการผลักดันใหรัฐบาลไดกําหนดใหเอดสเปนเรื่องหน่ึงของ
การตรวจราชการแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลก็เห็นชอบจึงไดมีการแตงตั้งคณะดําเนินงานตรวจราชการโครงการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดสระดับเขตตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  เพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมีผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจําเขตตรวจราชการ
เปนหัวหนาคณะสาธารณสุขนิเทศกและผูชวยผูตรวจประจําเขตตรวจราชการ เปนรองหัวหนาคณะผูแทนจาก
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยมี
ผูแทนสํานักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธเปนเลขานุการ ออกตรวจราชการในเขตสาธารณสุข 
13 เขตๆ ละ 1 จังหวัด รวม 13 จังหวัด (คณะกรรมการเอดสชาติ, 2550a:2550b) 

หนวยท่ีรับการตรวจ ไดแก ผูแทนจังหวัดคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดส จังหวัด ผูแทน
ภาคประชาชนในคณะอนุกรรมปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัด  การมีนโยบายใหโครงการปองกันและแกไข
ปญหาเอดส  เปนโครงการรวมตรวจราชการแบบบูรณาการ นั้นไดชวยกระตุนใหหนวยงานในภูมิภาคให
ความสําคัญตองานเอดสมากขึ้น 

นอกจากนั้นเพ่ือพัฒนากลไกการบริหารจัดการและการประสานงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส ไดมีคําส่ังท่ี 1/2550 ลงวันท่ี 4 เมษายน 
2550 แตงต้ัง “คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการปฎิบัติการปองกันโรคเอดส” โดยมีอนุกรรมการทั้งหมด 24 คน มี
นายมีชัย วีระไวทยะ เปนประธาน รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปนรองประธาน ผูแทนจากภาครัฐ เอกชน องคกร
พัฒนาเอกชน เครือขายผูติดเชื้อ และผูเกี่ยวของ ฯลฯ เปนกรรมการ มีนายวีรสิทธิ์ สิทธิไตรย เปนเลขานุการ 
นายแพทยสุริยเดว ทรีปาตี และผูแทนสํานักโรคเอดสวัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เปนผูชวยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนฯ มีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลทิศทางการดําเนินงานใหสอดคลองตามแนวทาง
ท่ีคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส เห็นชอบ กําหนดกลไกรูปแบบการบริหาร
จัดการและขับเคล่ือนกลยุทธการปองกันโรคเอดสใหมีผลในทางปฏิบัติ และมีประสิทธิภาพ โดยเนนกระบวนการ
ทํางานท่ีเปดเผย โปรงใสปราศจากผลประโยชนทับซอน ติดตามผลการดําเนินงานและนํามาสังเคราะหเพ่ือเปน
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

สวนสําคัญอีกสวนหนึ่งของคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนฯ คือ การมีสํานักงานเลขาฯ ท่ีทําหนาท่ีดูแลและ
บริหารจัดการงบประมาณจํานวนหนึ่ง โดยไดสรางการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม ซึ่งการดําเนินงานที่ผานมา
นับประมาณปกวา นับตั้งแตจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ ขึ้นมา ก็ไดเห็นผลคืบหนาบางประการ อาทิ การพัฒนาและ
จัดทํายุทธศาสตรการขับเคล่ือนการตอบสนองตอการปองกันขึ้นมา 4 ยุทธศาสตร รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณ
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เมื่อพิจารณาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ รวมท้ังกลไกของคณะอนุกรรมการชุดนี้ ซึ่งแมจะ
เปนกลไกใหม แตก็นับวามีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนงานดานการปองกันของประเทศ นอกจากจะมีการ
พัฒนากลไก จัดทํายุทธศาสตรและแผนงานตามที่ไดกลาวไปแลวนั้น สวนสําคัญอีกสวนหนึ่งคือ การจัดใหมี
กระบวนการทบทวน ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานแบบมีสวนรวม ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดการ
รวมกันตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นเรื่องการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ดวย 

กลไกสําคัญอีกสวนคือ คณะอนุกรรมการประสานแผนงาน การกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน ภาคประชาสังคมเห็นดวยกับทิศทางในการสรางและพัฒนาใหเกิดกลไกการติดตามท่ีกระจายลงไปใน
ระดับพ้ืนท่ี ท้ังในระดับเขต และจังหวัด ซึ่งไดเริ่มดําเนินการมาในชวงกอนหนาน้ี และกําลังดําเนินการอยาง
ตอเนื่องอยูในปจจุบัน ผานกระบวนการจัดทํารายงานความกาวหนาระดับประเทศ ตามปฏิญญาวาดวยพันธกรณี 
เร่ือง เอชไอวี/เอดส ของประเทศไทย อยางไรก็ตาม ภาคประชาสังคมเห็นวา กลไกสวนนี้ ควรใหความสําคัญกับ
เร่ืองการติดตาม หนุนเสริม และการประเมินผลในเรื่องการดําเนินงานและการจัดบริการสุขภาพ การจัดการความรู
และการเรียนรู รวมท้ังการสงเสริมสิทธิ เพ่ิมเติมเขาไปในสวนท่ีเปนบทบาทหนาท่ีของคณะอนุกรรมการฯ และ
กลไกตาง ๆ ของคณะอนุกรรมการชุดนี้ 

ในขณะเดียวกันภายใตคณะกรรมการเอดสชาตินั้นก็ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหา
เอดสจังหวัด (คณะอนุฯเอดสจังหวัด) เปนหนวยขับเคล่ือนการดําเนินงาน โดยมีผูวาราชการจงัหวัดเปนประธานใน
ขณะท่ีสวนใหญแลวจะมีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนหนวยเลขานุการในการดําเนินงานโดยยึดหลักให
สอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ 

อยางไรก็ตาม ก็พบวาคณะอนุฯเอดสจังหวัด ไมสามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะ
โครงสรางสวนใหญผูกติดอยูกับระบบราชการและหัวหนาหนวยงานราชการ กลาวคือหากในจังหวัดท่ีผูวาราชการ
จังหวัดไมไดใหความสําคัญหรือไมกระตุนใหมีการทํางานเรื่องเอดส คณะอนุฯ ชุดนี้ก็ไมไดดําเนินการใดๆ จึงมีไว
เพียงในนามเทานั้น ดังนั้นจึงมีความพยายามคิดคนกลไกขับเคล่ือนในระดับจังหวัดขึ้นมาใหม คือศูนยประสานงาน
ประชาคมเอดสจังหวัด (ศปอจ. หรือ Provincial Coordinating Mechanism: PCM) ซึ่งอาจเปนโครงสรางใหมท่ีมา
แทนอนุฯ เอดสจังหวัด หรือวาเปนกลไกท่ีจะไปขับเคล่ือนใหอนุฯเอดสจังหวัดทํางานก็ได  

มีขอสังเกตจากตัวแทนของภาคประชาสังคมท่ีมีความใกลชิดกับการทํางานในระดับโครงสราง
คณะกรรมการเอดสชาติวา นอกจากปญหาการท่ีบุคลากรไมไดรับการหนุนเสริมในการเปล่ียนแปลงบทบาทแลว 
การท่ีฝายเลขาฯคือ ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติไมสามารถขับเคล่ือนใหเปนไปตามแผนได
นั้นก็อาจมีผลสวนหนึ่งมาจาก ตวัผูบริหารในอดีตเองก็ไมไดใหความสําคัญกับงานเอดสและขาดการชี้นําทิศทางท่ี
ชัดเจนใหกับเจาหนาท่ีดวย  

นอกจากนั้นในการที่ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนฯ ขึ้นมานั้น แมจะแสดงใหเห็นถึงความ
ความพยายามที่จะผลักดันในการขับเคล่ือนงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตาม ภาคประชา
สังคมต้ังขอสังเกตวา  การตั้งคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนฯ ขึ้นมานี้ดูเหมือนต้ังใจที่จะใหปลดล็อคเรื่องการบริหาร
จัดการเรื่องเอดสของประเทศซึ่งเรียกไดวาเปนงานท่ีใหญมาก แตคณะอนุกรรมการชุดนี้ อาจยังไมสามารถ
ดําเนินการเรื่องใดๆ ไดมากนัก เน่ืองจากพบวา ถึงตอนนี้กลไกในการติดตามและประเมินผลซึ่งเปนภารกิจหลัก
นั้นก็ยังไมชัดเจนนักวาจะมีทิศทางไปทางใด ท้ังนี้อาจเปนไปไดวา ทางคณะอนุกรรมการฯ เอง ก็อาจจะยังไมแนใจ
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อยางไรก็ตาม ทางภาคประชาสังคมไดตั้งขอสังเกตวา ปญหาท่ีกลไกการทํางานเกิดการติดขัดไมสามารถ
ขับเคล่ือนไดอยางล่ืนไหลนั้นไมไดเปนปญหาท่ีถูกละเลยเสียทีเดียว เพราะในชวงท่ีนายแพทยมงคล ณ สงขลาได
เขามาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ก็ไดมีแนวคิดท่ีจะตั้งหนวยงานใหมใหขึ้นตรงกับสํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยไดดึงบุคลากรจากทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม เพ่ือใหงานเอดสสามารถขับเคล่ือนไปได โดย
จะใชงบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพมาเปนงบบริหารจัดการ แตปรากฎวาพบอุปสรรค คือมี
ระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีวา หามมีการตั้งหนวยงานใหมหรือมีการเพ่ิมเติมกําลังคนดวยประการทั้งปวง จึง
เปนเหตุใหไมสามารถจะแกปญหาการติดขัดในการขับเคล่ือนงานไดจนถึงขณะนี้ ท้ังนี้จึงเทากับวาปญหาเรื่องนี้ได
เปนท่ีรับรูแตไมสามารถจะหากลไกใดมาเพื่อใหสามารถขับเคล่ือนได 

กระน้ัน ในมุมมองของภาคประชาสังคมก็เห็นวา อาจจะไมใชทางตันเสียเลยทีเดียวในการใชกลไกเดิม 
เน่ืองจากในขณะนี้ก็ไดมีการเปล่ียนแปลงตัวผูอํานวยการศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ (ศบ. 
จอ.) ซึ่งทําหนาท่ีเลขาฯคณะกรรมการเอดสชาติไปแลว แตเพ่ือจะใหสามารถดําเนินการไดจริงก็จําเปนท่ีจะตอง
เติมงบประมาณและกําลังคนลงไปเพ่ิมเติมใหเพียงพอที่จะขับเคล่ือนงานไดจริง นอกจากนั้นในชุดของ
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนฯนั้น  มีขอสังเกตเพ่ิมเติมอีกวา ปจจุบันนั้นยังติดอยูกับการดําเนินงานติดตาม
โครงการ ท้ังๆ ท่ีความจริงแลวควรจะตองคิดงานเชิงโครงสรางใหมากขึ้น 
 
ผลกระทบจากกลไกอื่นๆในการดําเนินงานเอดส 

เร่ิมต้ังแตป 2546 ประเทศไทยไดรับงบประมาณจากกองทุนโลกเพื่อตอสูกับโรคเอดส  วัณโรคและ
มาเลเรีย (GFATM)   ทําใหประเทศไทยไดจัดตั้งคณะกรรมการกลไกความรวมมือในประเทศ (Country 
Coordinating Mechanism: CCM) ขึ้น เพ่ือใหการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนโลกใน
ประเทศไทย สามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานของกองทุนโลกและ
เปนหนวยงานกลางในการประสานงานระหวางหนวยงานในประเทศไทยและกองทุนโลก  ดังนั้น CCM จึง
กลายเปนอีกหนึ่งกลไกหลักในการขับเคล่ือนงานเอดสของประเทศไทย 

คณะกรรมการ CCM ไดจัดต้ังคณะทํางานวิชาการ (Technical Committee: TC) เพ่ือทําหนาท่ีในการ
วิเคราะหและจัดทําขอเสนอ ประเด็น และแนวทางการจัดเตรียมโครงการ ท่ีเสริมการดําเนินงาน และสอดคลองกับ
นโยบายของประเทศไทย เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนโลก หรือแหลงทุนอื่น รวมท้ังประสานการพัฒนา
โครงการที่มีคุณภาพ ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ท้ังนี้ภายใต CCM ก็มีสํานักงานเลขานุการ 
CCM ถูกจัดต้ังขึ้นเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเปนฝายเลขานุการและทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการประสานงาน และการ
ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับโครงการกองทุนโลก ท้ังภายในและตางประเทศ รวมทั้งเผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอดจน
ประสานความรวมมือ และใหการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะทํางานวิชาการ (TC) 

ปจจุบันนี้ประเทศไทยไดรับงบประมาณดําเนินการภายใตการพิจารณาของกองทุนโลกในรอบที่ 8 และ 
กองทุนโลกรอบ RCC (Rolling Continuing Channel) อันเปนการสนับสนุนตอเนื่องจากการดําเนินโครงการฯ 
รอบที่ 1 ท่ีส้ินสุดไป 

ในสวนของกองทุนโลกรอบที่ 8 ไดใหงบประมาณในการดําเนินการกับกลุมเปาหมาย 4 กลุมไดแก หญิง
บริการ (Female Sex Worker-FSW) ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย (Men who has Sex with Men -MSM) ผูใชสาร
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ในขณะเดียวกันในกองทุนโลกในรอบที่ 1 คือ ป 2546 – 2551 นั้นประเทศไทยไดรับงบประมาณในการ
ทํางานเพ่ือปองกันในกลุมเยาวชน และการดูแลรักษาผูปวยเอดสในประเทศไทย โดยในสวนของงานปองกันนั้น
ดําเนินงานมุงเนนดําเนินการกับกลุมเปาหมายท่ีเปนเยาวชนในวัยเจริญพันธุอายุ 12 – 24 ป ซึ่งเปนกลุมท่ีอยูใน
ภาวะเปราะบางและมีโอกาสเส่ียงตอการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีสูง โดยจะจะทํางานกับกลุมเยาวชนในชุมชน 
โรงเรียนและสถานที่ทํางาน  

ซึ่งภายหลังส้ินสุดโครงการแลวมีการประเมินผลความสําเร็จวาเปนไปไดดวยดี จึงมีการพิจารณาใหทุน
การดําเนินตอในรอบ RCC หรือ Rolling Continuing Channel ซึ่งก็ไดรับการอนุมัติใหตออีก 6 ปโดย แบงเปน 2 
ระยะ ระยะละ 3 ป จึงเรียกโครงการนี้วา เปนโครงการรอบ RCC - Round 1 โดยทํางานกับกลุมเปาหมายเดิม 
และมีกิจกรรมท่ีเพ่ิมเติมในเรื่องการผสมผสานงานดานการดูแลและการปองกันเขาดวยกัน และใหมีศูนยบริการท่ี
เปนมิตรกับเยาวชนผูติดเชื้อ (Youth PLHA Friendly Services -YPFS) โดยจะดําเนินการใน 43 จังหวัด  

ท้ังนี้ การดําเนินงานโครงการดังกลาวนี้ จะขับเคล่ือนโดยกลไกประสานงานระดับจังหวัด ท่ีมีโครงสราง
รูปแบบการบริหารจัดการของ ศูนยประสานประชาคมเอดสจังหวัด (ศปอจ. หรือ Provincial Coordinating 
Mechanism: PCM) ในการประสานงานและการผลักดันกลยุทธของโครงการ เขาสูแผนการปฏิบัติงานปกติใน
พ้ืนท่ีดําเนินการ (แผนพัฒนาจังหวัด) และจัดหาทรัพยากรมาใชในการดําเนินงาน รวมท้ังกํากับและประเมิน
ยุทธศาสตรจังหวัด   

สําหรับโครงสรางของ PCM นั้นอาจแตกตางจากคณะอนุกรรมการเอดสจังหวัดตรงท่ี ไดมีการระบุ 
กรรมการไวท่ีไมเกิน 15 คนเพื่อความคลองตัวในการปฎิบัติงาน อยางไรก็ตามในบางจังหวัดก็มองวา อาจสามารถ
ใชโครงสรางศูนยเอดสจังหวัดท่ีมีอยูเดิมได แตเน่ืองจากการเกิดขึ้นของ PCM ตอนนี้เปนชวงเพ่ิงเริ่ม อาจยังไม
สามารถมองผลกระทบชัด ๆ ไดวาจะดีหรือไม ซึ่งโครงการรอบ RCC จะมีการดําเนินการ PCM ใน 43 จังหวัดเต็ม
พ้ืนท่ีโครงการ และยังจะมีการดําเนินการ PCM ในสวนของจังหวัดท่ีเหลือดวย โดยใชงบประมาณดําเนินงานจาก
โครงการฯ รอบ 8 ของประเทศ โดยหวังวา รูปแบบ PCM ของ GFATM นี้จะชวยขับเคล่ือนเติมเต็มการตอบสนอง
ของประเทศไดดีขึ้น โดยเฉพาะการขับเคล่ือนกลไกระดับจังหวัด ในยุคกระจายอํานาจสูทองถ่ิน  ดังนั้น  PCM  
อาจกลายระบบท่ีเปนกลไกหลักท่ีจะเขามาดําเนินงาน และสามารถทํางานควบคูไปกับกลุมท่ีขับเคล่ือนงานดาน
สุขภาพ ทําหนาท่ีเปนกลไกท่ีขับเคล่ือนงานเอดสของจังหวัดใหดําเนินไปไดดียิ่งขึ้น เพราะจะสามารถตอบโจทย 
เร่ืองการจัดสรรงบประมาณ พัฒนาศักยภาพคนได   

ในขณะเดียวกันภาคประชาสังคมเองก็เห็นวา การขับเคล่ือนการทํางานในระดับจังหวัดนาจะเปน
ยุทธศาสตรสําคัญ ในยุคท่ีกลไกชาติเปนอัมพาตรักษาไมหาย ท้ังนี้ ประเด็นดังกลาวนี้ไดถูกนําเสนอในวาระเอดส
ของภาคประชาชนที่ไดจัดทําขึ้นเมื่อป 2550 โดยไดมีขอเสนอท่ีเปนรูปธรรมเกี่ยวกับการใหความสําคัญกับกลไก
การทํางานในระดับพ้ืนท่ีและมีขอเสนออยางเปนรูปธรรมที่จะใหงานเอดสสามารถขับเคล่ือนไปได โดยระบุวา “รัฐ
ตองสนับสนุนและสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และกลไกภาคประชาสังคมในระดับพ้ืนท่ี เชน 
คณะกรรมการเอดสตําบล หรือ หมูบาน มีศักยภาพสามารถจัดทําแผนแมบทชุมชนดานการปองกันและแกไข
ปญหาเอดส  โดยประสานความรวมมือกับกลุมหรือเครือขายผูติดเชื้อฯองคกร พัฒนาเอกชน ตลอดจนหนวยงาน
ของรัฐท่ีมีหนวยปฎิบัติประจําอยูในทองถ่ินและใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการจัดสรรรายไดของ
องคกรจํานวน 10% มาสนับสนุนการทํางานดานการปองกันและแกไขปญหาเอดสในชุมชน” 
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กลไกภาคประชาสังคม: การขับเคล่ือนท่ีออนแรงลง  
เปนท่ีรับรูกันดีวา ในการขับเคล่ือนการทํางานดานเอดสในสวนของภาคประชาสังคมนั้นมี คณะกรรมการ

องคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส ( กพอ.) เปนกลไปหลักในการขับเคล่ือนงานเอดสในประเทศไทยมาตั้งแตป 2536 
โดยมี กพอ. สวนกลางหรือเรียกวา กพอ. ชาติเปนกลไกหลักในการดําเนินการประสานไปยังกพอ. ระดับภาคและ
องคกรสมาชิก และตลอดระยะเวลาของการทํางานท่ีผานมานั้นเรียกไดวา กพอ.ชาตินั้นมีบทบาทหลักในการ
สงเสริมความรวมมือกันในกลุมคนทํางานและผลักดันการดําเนินงานในการตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศ
มาไดดีโดยตลอด 

ทวา มาถึงตอนนี้เองนั้นทางภาคประชาสังคมเองไดมองเห็นวากลไกดังกลาวนี้ไดเร่ิมออนแอ และมี
บทบาทนอยลงไปเรื่อยๆ นับตั้งแตป 2547 เปนตนมา โดยไดมีการตั้งขอสังเกตวาเห็นไดจากปรากฎการณ
ดังตอไปนี้ 

1. การกระจายอํานาจสูทองถ่ิน การปฏิรูปของภาคสวนตาง ๆ ท่ีสงผลใหเกิดการลดงบประมาณจาก
สวนกลางในการสนับสนุนการดําเนินงานของ NGO ลงไป จากเคยสูงสุด 90 ลานบาทตอป เหลือ
เพียง 40 – 50 ลานบาทป และ กพอ.ชาติ ก็ไมสามารถพลิกสถานการณในการเขาถึงงบประมาณ
ขององคกรสมาชิกได 

2. การดําเนินงานโครงการขนาดใหญภายใตการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก ( GFATM ) ทํา
ใหองคกรสมาชิกท่ีมีบทบาทสําคัญ ๆ จํานวนหนึ่ง สามารถเขาถึงทุนขนาดใหญท่ีมีความตอเนื่องได 
จึงหันไปหาทิศทางสวนนี้แทน เพราะสามารถผลักดันภาระกิจท่ีตนเองตองการได ท้ังในสวนของการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ี และการผลักดันนโยบาย จึงสงผลใหความจําเปนในการใชบทบาทและพื้นท่ีของ 
กพอ.ชาติลดลง 

3.  การเติบโตของเครือขายและองคกรตาง ๆ อาทิ เครือขายผูติดเชื้อฯ ท่ีเริ่มมีบทบาทและขบวนการที่
เขมแข็งขึ้น เห็นไดจากการดําเนินงานเรื่อง การเขาถึงการรักษา นอกจากนี้หลังป 2547 เปนตนมา 
เห็นไดชัดวา มีเครือขายยอย ๆ อยูในขบวน กพอ.ชาติ ถึง 15 - 18 เครือขายฯ และเริ่มทะยอยกัน 
พัฒนาโครงการ เพ่ือเขาถึงแหลงงบประมาณ GFATM เร่ือยมาเปนลําดับเชนกัน แมวาจะดูเสมือน
จะดี แตการเกิดขึ้นของเครือขายฯ ยอย ๆ ท่ีเขาถึงแหลงสนับสนุนงบประมาณไดเอง เครือขายฯ 
ตาง ๆ ไมไดใหความสําคัญกับพ้ืนท่ีของ กพอ.ชาติ เหมือนเชนเคย   

4. กลไกการขับเคล่ือนของ กพอ.ท้ังในระดับชาติและภาคคือ คณะกรรมการฯ ก็เร่ิมไมทํางาน เพราะ
คณะกรรมการมาจากผูแทนขององคกรตาง ๆ ท่ีเร่ิมมีภาระกิจในการบริหารงานโครงการของตน 
โดยเฉพาะโครงการที่ไดเงินจากกองทุนโลก ท่ีตองการเวลาในการบริหารงานเอกสารคอนขางมาก 
ทําให กลไกของ กพอ.ในหลาย ๆ ภาค รวมท้ัง กพอ.ชาติ เร่ิมเปนอัมพาต ขับเคล่ือนไดไมเต็มท่ี 
เห็นไดจากการไมสามารถประชุมคณะกรรมการ กพอ.ชาติไดเต็มคณะมาเปนเวลาหลายปแลว 

5. นอกจากบทบาทในการระดมทุน บทบาทในการขับเคล่ือนนโยบายของ กพอ.ชาติ ก็ลดลงไปดวย 
เน่ืองจากบทบาทของ กพอ.ชาติ ในการสนับสนุนดานวิชาการใหกับเพ่ือนสมาชิกก็ลดทอนลง กพอ.
ชาติ ไมไดคงสภาพการเปนพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนเรียนรูใหกับเพ่ือนสมาชิก ในขณะที่บุคลากรอาวุโสท่ีมี
ประสบการณของ กพอ.ชาติ และภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ โดยรวม ท่ีมีบทบาทในการเปนผูแทนภาค
ประชาสังคมในกลไกความรวมมือกับภาครัฐ หลาย ๆ กลไก ก็ไมสามารถเปนผูแทนท่ีมีความหมาย
ไดอยางมีนัยสําคัญ อันเนื่องมาจาก การขาดการสนับสนุน ทําใหหลาย ๆ คน ทําหนาท่ีเปนเพียง
ผูเขารวมรับฟงในที่ประชุม ในขณะที่บางคนแมจะมีความคิดเหน็ แตก็ขาดกลไกในการสนับสนุน 
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เหตุดังกลาวขางตน แมจะยังไมสามารถระบุออกมาชัด ๆ วา สงผลใหขบวนการภาคประชาสังคม

โดยรวมออนแอลงหรือไม เพราะในบางจุด บางสวน บางชวงเวลา ก็ยังคงมีกลุมภาคประชาสังคมท่ีขับเคล่ือนงาน
ของตนเองไดอยู แตก็ไมไดเปนภาพขบวนการรวมเชนท่ีเคยเปนในอดีต อยางไรก็ตาม ในชวงป 2552 นี้  กพอ.
ชาติ กําลังพยายามพลิกวิกฤตของตนเองอีกครั้ง ดวยการฟนฟูบทบาทใหกพอ.เปนพ้ืนท่ีกลางในการผลักดันทาง
นโยบายโดยรวมของภาคประชาสังคมอีกคร้ัง ซึ่งยังคงตองติดตามตอไปวา จะสามารถทําใหขบวนการภาคประชา
สังคมโดยรวมเขมแข็งขึ้นหรือไม เพ่ือนําไปสูการเปนขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีเขมแข็งนําการเปล่ียนแปลง
ท่ีดีขึ้นมาสูประเทศชาติและบานเมืองไดตอไป 

อยางไรก็ตาม คงตองยอมรับวาการเขามาของงบประมาณจากกองทุนโลกนั้นไดมีสวนอยางยิ่งท่ีทําให
เกิดการขับเคล่ือนเรื่องงานเอดสเกิดขึ้นอยางแข็งขันและมีการสรางงานปองกันเกิดขึ้นไดในระดับชุมชน หลาย
องคกรท่ีเคยขาดงบประมาณสนับสนุนไดมีโอกาสขับเคล่ือนงานไดมากขึ้น  แตกระน้ันก็ตามภาคประชาสังคมได
ตั้งขอสงสัยเพ่ิมเติมในกรณีท่ีองคกรตางๆ ท่ีปจจุบันหันไปทํางานโดยตรงกับกองทุนโลกฯ จะย่ิงเปนการลดทอน
ความเขมแข็งในการทํางานในลักษณะเครือขายลงไปเร่ือยๆดวยหรือไม ท้ังนี้ มีการมองวา การดําเนินงานภายใต
กลไกของกองทุนโลกนั้นมีลักษณะตางคนตางทําไมไดเอ้ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูงานระหวางกันขององคกร
ภาคประชาสังคม โดยไดตั้งขอสังเกตวา สาเหตุนั้นอาจเปนเพราะการดําเนินงานและบริหารจัดการโครงการโดย 
PR เองที่ยังไมไดเอ้ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูงานรวมกันระหวางแตละ SR ท่ีสงผลใหไมเกิดการนําไปสูการ
เรียนรูงานกับกลุมอื่นๆ ดวย 

นอกจากนี้ ขอกังวลใจอีกประการหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินเพ่ือแกไขปญหาเอดสของประเทศไทยที่
ทางภาคประชาสังคมเห็นวา ท้ังรัฐไทยและรวมภาคประชาสังคมเองเองนาจะนํามาพิจารณาก็คือ ทุกวันนี้ดูเหมือน
การทํางานดานการปองกันเอดสของประเทศไทยจํานวนมากน้ันอิงอยูกับงบประมาณของกองทุนโลกเปนหลัก  
ดังนั้น ส่ิงท่ีควรจะทําคือควรจะเริ่มคิดและรวมหาทางออกรวมกันแตเนิ่นๆวา ในอนาคตกรณีท่ีไมมีกองทุนโลกแลว
การทํางานเอดสในประเทศไทยจะเปนอยางไร  ท้ังภาครัฐและเอกชนเองควรจะเตรียมรับมือและมีแนวทางในการ
ทํางานตอไปอยางไรเปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีควรพิจารณาและวางแผนไวอยางรอบคอบ  
 
ภาคประชาสังคมมองเห็นประเทศไทยควรมีการจัดปรับโครงสรางและกลไกการพัฒนานโยบาย แผนงานและการ
ดําเนินงานดังนี้ 
1. ภายใตการเปล่ียนผานของการปฏิรูปในทุกภาคสวน กลไกหลักเดิมท้ังในระดับชาติ คือ คณะกรรมการ

แหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส  และในระดับจังหวัด คือ คณะอนุกรรมการปองกันและ
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2. ในสวนของกลไกสนับสนุนในระดับชาติ และจังหวัด ท้ังในสวนของคณะอนุกรรมการประสานแผนงานฯ 
คณะอนุกรรมการกํากับการขับเคล่ือนฯ คณะอนุกรรมการควบคุมการทดลองวัคซีนฯ และคณะอนุกรรมการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัดนั้น ภาคประชาสังคมเห็นวา  มีสวนสําคัญย่ิงในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจกําหนดแผนและนโยบายที่สําคัญ ซึ่งจําเปนอยางย่ิงทีตองมีการขับเคล่ือนรวมไปกับกลไกหลักดาน
การตัดสินใจอยางมีเอกภาพ และท่ีสําคัญยิ่งกวาคือ การสรางการมีสวนรวมของทองถ่ิน และภาคสวนตาง ๆ 
ตามทิศทางการกระจายอํานาจ เพ่ือใหเกิดการขับเคล่ือนการตอบสนองตอปญหาเอดสท่ีมีสวนรวมและมี
ประสิทธิภาพอยางแทจริง 

3. ฟนเฟองสําคัญอีกอันหนึ่งในการขับเคล่ือนกลไก/โครงสรางตาง ๆ คือ ฟนเฟองในสวนกลางและทองถ่ินท่ีมี
บทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการ ท้ังในสวนของ ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ 
สํานักโรคเอดสวัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักงานควบคุมโรคเขตตางๆ และศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัด รวมท้ังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีมีบทบาทหนาท่ีสรางเสริมและ
ผลักดันใหเกิดการจัดการความรู การจัดบริการ และการสงเสริมสิทธิใหเกิดขึ้นในการดําเนินงานตอบสนองตอ
ปญหาเอดสของประเทศนั้น มีความจําเปนอยางย่ิงท่ีตองทบทวนและหนุนเสริมใหเกิดศักยภาพและมี
ความสามารถในการทําหนาท่ีไดดีกวานี้  

4. ในสวนของอนุกรรมการขับเคล่ือนฯ ภาคประชาสังคมมองเห็นวา จําเปนตองมีการมองเรื่องการปองกันท่ี
คํานึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิทางเพศ เพ่ือสรางและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานดานการ
ปองกัน ท่ีใหความสําคัญกับสิทธิและศักด์ิศรีความเปนมนุษย และความละเอียดออนเรื่องความแตกตาง
หลากหลายทางเพศ อันจะทําใหการพัฒนามาตรการดําเนินงานและการจัดบริการดานการสงเสริมการปองกัน 
ไมไดเปนการดําเนินงานแบบแยกสวน แยกคนเปนกลุม ๆ มุงเนนเพียงการใหความรูเร่ืองเอดส การแจกจาย
ถุงยางอนามัย สารหลอล่ืน แตคํานึงถึงการเคารพสิทธิ การขจัดการตีตราและเลือกปฏิบัติ การสงเสริม
ทางเลือกและโอกาสในการจัดการกับความเหล่ือมลํ้าทางสังคมในเรื่องเพศ เพ่ือทําใหคนทุกคนสามารถ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมกับตนเองในการมีสุขภาวะทางเพศที่ดีและปลอดภัยได 

5. บนความพยายามของ กพอ. ท่ีจะขับเคล่ือนนโยบาย และผลักดันขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในเรื่องสิทธิ
ทางเพศ ซึ่งถือเปนเรื่องทาทาย และจําเปนท่ีตองสรางการเรียนรูรวมกันกับสังคม เพ่ือนําไปสูการอยูรวมกัน
อยางเคารพในสิทธิและศักด์ิศรีความเปนมนุษย เขาใจในความแตกตางหลากหลายเรื่องเพศ เพ่ือขยายมิติการ
ทํางานตอบสนองตอปญหาเอดสออกไปใหกวางไกลวาเร่ือง เชื้อโรค ความเจ็บปวย เพ่ือไปใหถึงการสราง
สังคมท่ีมีสุขภาวะนั้น  ในสวนของภาคประชาสังคม โดยเฉพาะสวนของคณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชน
ดานเอดสเอง จําเปนตองมีการทบทวนในส่ิงตาง ๆ ตอไปนี้ 
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 การทบทวนตรวจสอบความจําเปนในการมีอยูของ  “พ้ืนท่ีสวนรวม” ในลักษณะของขบวนการแบบ กพอ. 
วายังคงมีความจําเปน ในฐานะที่เปนขบวนการหนึ่งของภาคประชาสังคมเพ่ือการขับเคล่ือนการ
ตอบสนองตอปญหาเอชไอวี/เอดสในประเทศตอไปหรือไม 

 ถาควรมี ควรมีอยูอยางไร จึงจะเปนการมีอยูอยางมีความหมาย ในสภาวะแวดลอมท่ีมีเครือขายฯ และ
พ้ืนท่ีโครงการขนาดใหญเกิดและแตกตัวมากขึ้น กพอ.จะมีบทบาท หนาท่ีสําคัญในเรื่องใดบาง อาทิ 
บทบาทในการเชื่อมรอยขบวนการของเครือขายตาง ๆ เขารวมเปนขบวนการเดียวกันของภาคประชา
สังคม ในการขับเคล่ือนทางนโยบายและการรณรงคสังคม 

 กพอ.จะตองมีการปรับปรุง กลไกการขับเคล่ือนใหมีความหมายมากยิ่งขึ้นไดอยางไร เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู และการดําเนินงานของสมาชิกในขบวนการทั้งในระดับบุคคล กลุม/องคกร เครือขาย และ
ขบวนการเคล่ือนไหวตาง ๆ 
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