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รายงานการวิเคราะหนโยบายการตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศไทย
ในมุมมองของภาคประชาสังคม ป พ.ศ. 2552
ดําเนินการโดยคณะกรรมการเครือขายองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส
ก. เกริ่นนํา
ประเทศไทยมีการดําเนินงานดานเอดสมากวา 20 ปแลว มีภาคประชาสังคมมากมายที่เขามารวม
ดําเนินงานตอบสนองตอปญหาเอดสในประเทศ ประกอบดวย องคกรพัฒนาเอกชน องคกรชุมชน และปจเจก
บุคคล ที่ทํางานรวมกันเปนเครือขาย คณะทํางานตาง ๆ รวม 15 – 18 เครือขาย ภายใตการประสานงานของ
กพอ. โดยไดมองเห็นความสําคัญของการยกระดับการทํางานของสมาชิกในสูการผลักดันดานนโยบาย เพื่อการ
ตอบสนองตอปญหาเอชไอวี/เอดสของประเทศใหดีขึ้น
การทํางานดานเอชไอวีกวา 20 ปที่ผานมา เปนการทํางานอยูบนฐานความรูดานวิทยาศาสตรการแพทย
โดยใชขอมูล ความรูดานระบาดวิทยาเปนองคความรูในการพัฒนาและกํากับนโยบาย มาตรการการตอบสนองตอ
ปญหาเอดส ซึ่งภาคประชาสังคมมองวา การตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศ จําเปนตองใชองคความรูดาน
อื่น ๆ โดยเฉพาะการใชองคความรูดานสังคมวัฒนธรรม และมุมมองดานสิทธิเพิ่มเติม เพื่อใหการตอบสนองตอ
ปญหาเอดสของประเทศมีการผสมผสานกันระหวางองคความรูดา นระบาดวิทยาการแพทย ดานสังคมวัฒนธรรม
และดานสิทธิมนุษยชน
สาเหตุหลักของการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีในสังคมไทยคือเรื่อง เพศสัมพันธ ในขณะที่การตอบสนอง
ตอปญหาเอดสในไทย กลับดําเนินการโดยแบงแยกตามกลุมประชากร ซึ่งไมใชเปนทิศทางที่มีจะสรางสังคมที่มีสุข
ภาวะทางเพศที่ดี เปนสุข และปลอดภัยไดในระยะยาว
การคํานวณ การเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีที่ใชองคความรูและเครื่องมือทางระบาดวิทยาเปนฐาน ทําให
เห็นการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีที่สามารถจําแนกไดตามกลุมประชากร แตการแกไขปญหา จําเปนตองดูเรื่องมิติ
ความสัมพันธทางเพศทั้งในสวนเพศสรีระ เพศภาวะ และเพศวิถี โดยการทําความเขาใจเรื่องนี้อยางสอดคลอง
สัมพันธกับการกําหนดคุณคา ความหมายทางสังคม วัฒนธรรม จึงจะเปนการแกไขปญหาเอดสและการสงเสริมให
คนมีสุขภาวะทางเพศที่ดี นารื่นรมย และปลอดภัยในระยะยาว
ภาคประชาสังคมมีความเชื่อวา การเคารพสิทธิทางเพศ นั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะชวยทําใหการคิด
การมองเรื่องเพศ เพศภาวะ และเพศวิถีสามารถมองทะลุกรอบคิดเรื่องเพศที่ยึดติดอยูกับ เพศหญิงและเพศชาย
ออกไปได เพื่อใหทุกคนไดรับการคุมครองและไดรับการเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน ซึ่งจะ
สงผลใหปญหาตางๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความไมเทาเทียมทางเพศนั้นลดลง รวมทั้งการแกไขปญหาเอดสก็
สามารถเปนไปอยางตรงจุดและประสบความสําเร็จมากขึ้น
สิทธิทางเพศคือ การเคารพในสิทธิบนเนื้อตัวรางกาย ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การเคารพสิทธิทางเพศ
ตองมองครอบคลุมเรื่องเพศทั้ง 3 มิติ ทั้งในมิติเพศสรีระ ที่ติดตัวมาตั้งแตกําเนิด จําแนกแยกแยะบนฐานความรู
ทางวิทยาศาสตรการแพทย มิติเพศสภาวะ/ภาวะ ที่กําหนดบทบาทหนาที่ทางสังคมวัฒนธรม ผานการอบรมเลี้ยง
ดู ขัดเกลาทางสังคมในสถาบันพื้นฐาน เชน สถาบันครอบครัว ไปจนถึงสถาบันหลักในสังคม เชน ชาติ ศาสนา
การศึกษา และมิติเพศวิถี ที่เปนการดําเนินชีวิตทางเพศ ตั้งแตเรื่องเนื้อตัว รางกาย เรื่อยไปจนถึงความคิด ความ
เชื่อ และการกําหนดคุณคาการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวของสัมพันธกับเพศสรีระและเพศภาวะ
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ภาคประชาสังคมไดกําหนดวาระการรณรงคทางสังคมในป พ.ศ. 2552 – 2553 ดังนี้ สิทธิทางเพศ สิทธิ
ดานเอดส คือสิทธิมนุษยชน : เคารพ เขาใจ ปลอดภัย เปนสุข โดยไดมีการใชความหมายตามดังนี้
สิทธิมนุษยชน
คือสิทธิที่ติดตัวมาแตกําเนิด เปนสิทธิในการดํารงชีวิตอยางสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดวยความเสมอ
ภาค เทาเทียม
สิทธิทางเพศ
คนเกือบทุกคนมีอวัยวะเพศติดตัวมาแตเกิด แตความเปนเพศ...ความรูสึก นึกคิด รสนิยมทางเพศของ
แตละคนอาจไมตรงกับอวัยวะเพศได เนื่องจาก เพศสภาพ (Gender) ความเปนหญิง ความเปนชาย และเพศวิถี
(Sexuality) เปนสิ่งที่สรางขึ้น โดยวัฒนธรรม ความเชื่อ และถูกควบคุมโดยสถาบันทางสังคม ที่สามารถพัฒนา
เปลี่ยนแปลงได ในสังคมนี้ จึงเปนสังคมที่มีความสัมพันธและรสนิยมทางเพศซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย
สิทธิทางเพศจึงเปนสิทธิพื้นฐานของมนุษย เปนเสรีภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับเพศ เกี่ยวกับความพึง
พอใจทางเพศและ บทบาทหนาที่ทางเพศ ของตนเอง ที่สมควรไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคและเทาเทียม
คนทุกคนตองมีสิทธิไดรับการศึกษาเรียนรูเรื่องเพศ สิทธิที่จะไดรับบริการสุขภาพทางเพศ บริการดาน
อนามัยเจริญพันธุ และไดรับการปกปองคุมครองใหมีความสัมพันธทางเพศที่ปราศจากความรุนแรง มีความสุข
และปลอดภัย
นั่นคือทุกคน ทุกเพศสภาพ บนเพศวิถีที่แตกตาง ตองไดรับ สิทธิที่กลาวมาขางตนอยางเทาเทียมและ
ทั่วถึง
สิทธิดานเอดส
การมีเชื้อเอชไอวีอยูในรางกาย เปนโรคเรื้อรังประเภทหนึ่ง ที่มนุษยทุกเพศมีโอกาสไดรับเชื้อไวรัสนี้จาก
การมีเพศสัมพันธหรือการใชเข็มฉีดยาเสพติด รวมกับผูที่มีเชื้อเอชไอวี ผูติดเชื้อเอชไอวีเปนมนุษยที่ตองไดรับ
การคุมครองสิทธิเชนผูปวยอื่นๆ การกีดกัน การตีตรา การเลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากเพศ เพศสภาพ เพศวิถี
ของผูติดเชื้อเอชไอวี ถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
การปองกันการระบาดของเชื้อเอชไอวี ที่ดี คือ การคุมครองสิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส
เพศหญิงถูกกฎ กติกาของสังคม กําหนดกํากับดวยเพศสภาพวาเปนเพศที่ไมควรพูดคุยเรื่องเพศ ไมควร
แสดงออกวาสนใจตองการเรียนรูในเรื่องเพศ ตองรักนวลสงวนตัว ทําใหเพศหญิงไดรับเชื้อเอชไอวีจากการมี
เพศสัมพันธกับคนรัก คนที่ไวใจ คนที่เปนคูชีวิต
เพศชายถูก กฏ กติกา ของสังคม กํากับใหเปนเพศที่ตองเปนผูนํา ผูรับภาระ เปนผูที่ตองรูในเรื่องเพศ
ทั้งที่หลายครั้งเปนความรู ความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับเพศสัมพันธ การไมไดรับการเรียนรูวาทุกคนมีสิทธิเทาเทียม
กันในการสรางสัมพันธทางเพศ ทําใหละเลยการคุมครองสิทธิผูหญิง หรือคูรักทุกเพศของตน
คนที่เปนผูใหญ มีความคิด ความเชื่อวาเรื่องเพศของวัยรุนเปนเรื่องที่ไมควรเรียนรูกอนวัยอันควร สงผล
ใหไมมีการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว หรือในชุมชน ไมมีพนื้ ที่ปลอดภัยใหเยาวชนไดทําความเขาใจเนื้อตัว
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คนที่มีอัตลักษณ จินตนาการ การแสดงออก อารมณความรูสึก การดําเนินวิถีชีวิตทางเพศ (Sexuality)
ที่หลากหลาย ลื่นไหล คนที่เลือกจะมีสัมพันธภาพทางเพศกับคนเพศเดียวกัน (Homosexual) ทั้งนี้ สังคมไมเปด
พื้นที่ใหคนเหลานี้ไดมีที่ยืนอยางสมศักดิ์ศรี โดยไมถูกประนามและแบงแยกกีดกัน
ระบบบริการสุขภาพอนามัยเจริญพันธ ที่หญิงไมมีอํานาจจัดการเรื่องการตั้งทอง ความถี่หางของการตั้ง
ทอง การมีลูก หรือการทําแทงเมื่อไมพรอมของการทองครั้งนั้น
การอธิบายเรื่องครอบครัวแบบประเพณี ครอบครัวที่ดีที่สมบูรณ ตองมีพอ แม ลูก ซึ่งสงผลใหชีวิต
ครอบครัวตองมีลูกทั้งหญิงและชาย ทําใหชีวิตครอบครัวถูกกติกาของสังคมบีบบังคับเรื่องการมีลูก แตเมื่อเปนผู
ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตคู กติกาทางสังคมกลับเปลี่ยนและคิดอีกอยาง จึงถูกกํากับเรื่องการไมใหมีลูก เพราะจะทํา
ใหแพรเชื้อได หรือตองบอกผลเลือดตอคู
กรณีดังกลาวขางตน สะทอนใหเห็นความหลากหลายในเรื่องเพศ ปญหาที่เกิดจากการกํากับและกรอบ
วิธีคิดเรื่องเพศแบบชายหญิง การมีเพศสัมพันธแบบตางเพศ (Heterosexual) เทานั้น การไมใหโอกาสมนุษยแตละ
คนไดตัดสินใจในตัวตนทางเพศที่นอกเหนือจากเพศหญิง ชาย สงผลตออํานาจทางเพศที่ไมเสมอภาค ไมเคารพ
สิทธิ ทําใหมีคนไดรับการตีตราทางเพศ การละเมิดสิทธิทางเพศ และการไดรับเชื้อเอชไอวีเมื่อไรซึ่งอํานาจตอรอง
อํานาจในการเลือกและตัดสินใจเรื่องเพศของตนเอง
การสงเสริมใหมีการสื่อสารเรื่องสิทธิทางเพศเปนการเสริมสรางศักยภาพในการเขาใจตัวเอง เขาใจ
สาเหตุของการครอบงําเรื่องเพศสภาพโดยสังคม ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี และการเชื่อมโยงวิถีชีวิตทาง
เพศที่เลือกไดของแตละคน ที่สําคัญนี่เปนการทาทายสังคมใหเปดกวางในการพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศเพื่อตระหนัก
ในเรื่อง สิทธิทางเพศของทุกคน การเปดใหมีความปลอดภัยในการมีชีวิตทางเพศที่หลากหลาย แตสามารถเขาถึง
เครื่องมือในการปองกันทางเพศไดอยางเสมอภาค การทําใหเรื่องการมีอยูของความหลากหลายทางเพศเปนเรื่อง
ปกติ จึงเปนทางรอดของสังคมที่จะอยูรวมกันอยาง....
เคารพ
เขาใจ
ปลอดภัย
เปนสุข

ความเปนมนุษยของทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น
ความแตกตางหลากหลายทางเพศ เพศสภาพ และวิถีทางเพศ
เปดพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรูเรื่องเพศ สื่อสาร และเสริมสรางเพศสัมพันธที่เสมอ
ภาค เทาเทียม
มั่นใจ ในเพศที่ตนเลือก ในวิถีชีวิตทางเพศที่ปลอดภัย มีความสุขกับตัวตนทางเพศ

ข. ขอเสนอแนะดานการสงเสริมคุมครองสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ
ที่ผานมา เอชไอวี/เอดส ถูกทําใหกลายเปนเรื่องของเชื้อโรค การปองกันการรับ-ถายทอดเชื้อ ความ
เจ็บปวย และการดูแลรักษาทางการแพทย แตเพียงมิติเดียว มาตรการตางๆ ทั้งการดําเนินงานและนโยบายที่
เกี่ยวของ จึงถูกบดบัง กํากับดวยวิธีคิดทางดานการแพทยเปนหลัก
แมจะมีความพยายามใหความสําคัญกับมิติทางสังคม เพื่อทําความเขาใจที่มาที่ไปของการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ไมปลอดภัย รวมไปถึงปจจัยและเงื่อนไขในการดําเนินชีวิต ที่สงผลใหผูคนมีโอกาส ทางเลือก และการ
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หากแตวา วิธีคิด วิธีมองที่ใชในการพยายามจัดการ ควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวี ที่ผาน
มา กลับเนนไปที่การมองมิติความเปนมนุษยแบบแยกสวน มุงเนนการใหความรูเรื่องเชื้อไวรัส การถายทอด และ
เนนเสริมการปองกันไปตามชิ้นสวนอวัยวะที่เปนชองทางการรับและหรือถายทอดเชื้อ มากกวาที่จะมองและให
ความสําคัญกับปจจัย เงื่อนไข ที่เปนสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่ทําใหคนมี
ทางเลือก โอกาส และอํานาจการตัดสินใจที่ไมเทาเทียมกัน อันเปนสาเหตุสําคัญของการละเมิดสิทธิ และศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย
ความพยายามในการนําเสนอบทวิเคราะห มาตรการ กฎหมาย นโยบายของรัฐ ผานมุมมองของภาค
ประชาสังคม จึงมีขอเสนอแนะใหมีการมองเรื่องการตอบสนองตอปญหาการแพรระบาดของเอชไอวีใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้น โดยนําเอามิติเรื่องเพศ สิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพิ่มเติมเขามา
ภาคประชาสังคมมีความเชื่อวา การเคารพสิทธิทางเพศ นั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะชวยทําใหการคิด
การมองเรื่องเพศ เพศภาวะ และเพศวิถีสามารถมองทะลุกรอบคิดเรื่องเพศที่ยึดติดอยูกับ เพศหญิงและเพศชาย
ออกไปได เพื่อใหทุกคนไดรับการคุมครองและไดรับการเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน ซึ่งจะ
สงผลใหปญหาตางๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความไมเทาเทียมทางเพศนั้นลดลง รวมทั้งการแกไขปญหาเอดสก็
สามารถเปนไปอยางตรงจุดและประสบความสําเร็จมากขึ้น ทั้งนี้ ภาคประชาสังคมมีขอเสนอแนะตอกฎหมายและ
นโยบายเกี่ยวกับสิทธิทางเพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ อันจะสงผลใหการทํางานเพื่อแกไขปญหาไดประสบ
ความสําเร็จยิ่งขึ้น ดังตอไปนี้
1. ใหมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและกํากับการขจัดการตีตราและเลือกปฏิบัติตอผูที่อยูรวมกับเชื้อ
เอชไอวีและผูปวยเอดสขึ้นมาเพิ่มเติมเปนอีกกลไกหนึ่งในโครงสรางการขับเคลื่อนการตอบสนองตอ
ปญหาเอดสของประเทศ โดยมีบทบาท หนาที่ในการเฝาระวัง ติดตามปญหาและผลกระทบอัน
เนื่องมาจากการตีตราและเลือกปฏิบัติในเรื่องทางเพศและเรื่องเอดส
2. การพัฒนานโยบายและแผนงานตาง ๆ ในการตอบสนองตอปญหาเอดส จะตองมีความครอบคลุมเรื่อง
การสงเสริมสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ การเคารพสิทธิทางเพศและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
โดยคํานึงถึงความแตกตางหลากหลายเรื่อง เพศ เพศภาวะ และเพศวิถี ซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐานหนึ่งของ
สิทธิมนุษยชน และตองมีการระบุเขาไวในแผนยุทธศาสตรบูรณาการเพื่อการปองกันและแกไขปญหา
เอดสระดับชาติ
3. การพัฒนานโยบาย แผน และมาตรการตาง ๆ ในการตอบสนองตอปญหาเอดส จะตองมองอยาง
เกี่ยวของสัมพันธกับนโยบายและกฎหมายอื่น ๆ ที่สงผลตอการปกปอง คุมครอง และสงเสริมสิทธิทาง
เพศ เพื่อนําไปสูการสงเสริมสิทธิและแกไขปญหาที่ใหความสําคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
4. คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส ซึ่งเปนกลไกหลักในการดําเนินนโยบาย
ควบคูไปกับกลไกอื่น ๆ ในสวนที่เปนคณะอนุกรรมการฯ จะตองทําหนาที่ดูแล กํากับใหมีการดําเนินงาน
ตาง ๆ ที่รับรองสิทธิตาง ๆ ตามที่ไดมีการลงนามไวในปฏิญญาสากลตาง ๆ รวมทั้งดําเนินการ ผลักดัน
ใหมีการจัดการปรับปรุงกฎหมาย นโยบายตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการรับรองสิทธินั้น ๆ ดวย
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5. จะตองยุติการมองหรือเรียกคนเปน “กลุมเสี่ยง” “กลุมเสี่ยงสูงสุด” ที่นําไปสูความเขาใจและการตีตราคน
กลุมนั้น ๆ วาเปนกลุมที่ทําใหเกิดการแพรระบาดของเชื้อฯ เปนปญหาทางสังคม แตใหมีการดําเนินการ
สงเสริมทําความเขาใจ ปจจัย เงื่อนไข และโครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ เศรษฐกิจ
และการเมือง ที่ไมเทาเทียม ซึ่งทําใหคนกลุมตาง ๆ ในสังคม ตกอยูในสภาวะดอยอํานาจ ไมเทาเทียม
ถูกรังเกียจ ถูกเลือกปฏิบัติ และไมสามารถตัดสินใจเลือกดําเนินชีวิตไดอยางปลอดภัย เชนคนกลุมอื่นๆ
ในสังคม
6. จะตองเลิกหรือยุติการกระทําใด ๆ อันจะนําไปสูการตีตราทางสังคม การแบงแยกกีดกัน เลือกปฏิบัติ
หรือมองวาการดําเนินชีวิตของคนกลุมตาง ๆ เหลานี้เปนการกระทําที่ผดิ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
ประเพณี เพื่อสงเสริมสิทธิในการเขาถึงและไดรับบริการสุขภาพในการสนับสนุนใหคนกลุมตาง ๆ ได
สามารถดูแลและปองกันตนเองไดอยางเทาเทียมกัน
7. การสรางเสริมอํานาจใหกับคนกลุมตาง ๆ ดังกลาว เพื่อใหมีสิทธิทางดาน สุขภาพ การศึกษา ที่อยูอาศัย
การทํางาน เทาเทียมกับคนกลุมอื่น ๆ ในสังคม
8. การดําเนินงานและการจัดบริการสุขภาพและสาธารณสุข จะตองใหความสําคัญกับการเคารพสิทธิและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยใหมากขึ้น โดยการยอมรับความแตกตางหลากหลายของเพศ เพศภาวะ และเพศ
วิถี วาไมไดมีเฉพาะเพียงเพศหญิง เพศชาย หรือความเปนผูหญิงและความเปนผูชายเทานั้น และการ
ตัดสินใจดําเนินชีวิตทางเพศ เพศภาวะ และเพศวิถีที่แตกตาง ก็มิไดเปนเรื่องผิดหรือทําใหคนเหลานั้นมี
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนอยลงแตอยางใด รวมทั้งไมควรมองหรือกระทําการใด ๆ ที่ทําใหเรื่องเหลานี้
กลายเปนเรื่องที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะทําใหผูคนที่มีการดํารงชีวิตทางเพศที่แตกตางหลากหลายกลายเปน
ผูกระทําความผิด ถูกรังเกียจ หรือถูกกีดกันจากการไดรับบริการและการอยูรวมในสังคมไดอยางเสมอ
ภาคและปลอดภัย
9. ผูใหบริการหรือผูดําเนินงานดานเอดสและผูเกี่ยวของ ควรไดรับการสงเสริมการเรียนรู เพื่อใหเขาใจเรื่อง
สิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส สิทธิมนุษยชน ความแตกตางหลากหลายทางเพศ เพศภาวะ และเพศวิถี
และสามารถจัดปรับหรือพัฒนาการดําเนินงานหรือบริการใหวางอยูบนพื้นฐานการเคารพในสิทธิและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยใหมีการทบทวนองคความรู และเครื่องมือสงเสริมการเรียนรู เพื่อใชในการ
จัดการเรียนรูและฝกอบรมบนความรวมมือระหวาง คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส (กพอ.)
เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ประเทศไทย และมูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส
10. จะตองมีการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิด "การเรียนรูเรื่องเพศสัมพันธที่รอบดาน" อยางตอเนื่อง และ
ขยายใหครอบคลุมในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษา โดยลงทุนดานการพัฒนาศักยภาพ
ทัศนคติ ของผูสอนอยางเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ใหคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหา
เอดส มอบหมายใหอนุกรรมการกํากับการขับเคลื่อนการปองกันแกไขปญหาเอดส ทําหนาที่สนับสนุน
การพัฒนาแนวคิดเรื่องศักดิ์ศรี สิทธิมนุษยชน สิทธิทางเพศของเยาวชน ผานการปฏิบัติการหลักสูตร
เพศศึกษารอบดาน ทั้งนี้ ใหกระทรวงศึกษาธิการเปนกลไกหลักในการประสานงาน และการมีสวนรวม
ของเยาวชน และสมาคมหรือสมาพันธครู ในประเทศเปนภาคีสําคัญในการขับเคลื่อนงานรวมกันกับ
หนวยงานและองคกรที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
11. จะตองมีการพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรเรื่องเพศที่เปนมิตรกับเยาวชน ผูหญิง และบริการอื่นๆ ที่
ใหความสําคัญกับความออนไหวในเรื่องเพศภาวะ (gender) โดยเนนเรื่องบริการใหคําปรึกษา ใหความรู
ใหขอมูล เปนแหลงพึ่งพิงทางใจ ทางกาย ของเยาวชนได เปนหนวยแรกรับใหบริการสงตอที่เหมาะสม
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12. จะตองมีการรณรงคทางสังคมเรื่องเพศที่รอบดาน ทั้งนี้การใหการเรียนรู การรณรงคนี้ไมใชการสงเสริม
ความผิดทางศีลธรรม แตเปนการสรางคุณคาเรื่องชีวิตของเยาวชนที่เกี่ยวของกับสิทธิในการดํารงชีวิต
ทางเพศที่เปนจริง สอดคลองกับสภาพทางธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา โดยใหหนวยงานภาครัฐในกระทรวงสาธารณสุข ที่เปนผูรับทุนหลักจากกองทุนโลก และ
องคกรเอกชนที่รับทุนหลักหรือรับทุนตอเนื่องจากกองทุนโลก มาดําเนินงานในกลุมเยาวชน และกลุม
เฉพาะตางๆ ใหเปนผูดําเนินงานสรางคณะทํางานในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ เนื่องจากตองยกระดับงานที่
ดําเนินการมากวา ๕ ปใหเปนงานดานนโยบายสังคมตอไป
13. สงเสริมใหเกิด “การเรียนรูเรื่องเพศสัมพันธที่รอบดาน”ที่เปนไปตามหลักการที่ใชอยูในการคุมครองสิทธิ
อนามัยเจริญพันธุ

ค. การประมวลสรุป และการวิเคราะหนโยบายตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ
เนื้อหาในสวนนี้ประกอบดวย การวิเคราะหนโยบายและขอเสนอแนะในรายละเอียดตอนโยบายตาง ๆ
โดยจัดแบงการวิเคราะหนโยบายออกเปน 4 สวนดวยกันคือ
สวนที่หนึ่ง นโยบายดานการดําเนินงานและการจัดบริการสุขภาพ
สวนที่สอง นโยบายดานการสงเสริมความรูและการเรียนรู
สวนที่สาม นโยบายดานการสงเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สวนที่สี่ ดานโครงสรางและกลไกการพัฒนานโยบาย แผน และการดําเนินงาน

สวนที่หนึ่ง นโยบายดานการดําเนินงานและการจัดบริการสุขภาพ
ในสวนนโยบายดานการดําเนินงานและการจัดบริการสุขภาพนี้ จะเปนการวิเคราะหนโยบาย 3 เรื่อง
ดวยกันคือ เรื่องแรก นโยบายการลดอัตราการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีรายใหมลงครึ่งหนึ่งภายในป 2554 (Half
by 2011) เรื่องที่สอง นโยบายการพัฒนาบริการการปรึกษาและตรวจเลือดโดยมีผูใหบริการเปนผูชักชวน
(Provider Initiated Counseling and Testing/PICT) และเรื่องที่สาม นโยบายการปองกันการถายทอดเชื้อจากแม
สูลูก (Prevention of Mother to Child Transmission/PMTCT) ซึ่งทั้งสามเรื่องสงผลใหเกิดการดําเนินงานและการ
จัดบริการสุขภาพที่เกี่ยวของกับเอชไอวี/เอดสโดยเฉพาะดานการปองกันการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวี
เรื่องแรก นโยบายการลดอัตราการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีรายใหมลงครึ่งหนึ่งภายในป 2554 (Half by 2011)
นับแตปพ.ศ. 2550 ซึ่งเปนชวงเริ่มตนปของแผนยุทธศาสตรบูรณาการเพื่อการปองกันและแกไขปญหา
เอดสระดับชาติ (พ.ศ. 2550 – 2554) ประเทศไทยมีการดําเนินนโยบายและการสนับสนุนงานดานการปองกันเพิ่ม
มากขึ้น ทั้งในสวนการจัดตั้งคณะอนุกรรมการกํากับการขับเคลื่อนการปองกันเอดส การกําหนดใหมีนโยบายการ
ลดอัตราการติดเชื้อรายใหมลงครึ่งหนึ่งภายในปพ.ศ. 2554 (Half by 2011) โดยมุงเนนการดําเนินงานใน 4 กลุม
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ภาคประชาสังคมมองวา การพัฒนาและดําเนินนโยบาย Half by 2011 เปนการใชฐานความรูดานระบาด
วิทยาเปนหลัก โดยใชรูปแบบหรือเครื่องมือทางระบาดวิทยาในการคํานวณและคาดประมาณการติดเชื้อรายใหม
ซึ่งมุงมองชองทางการแพรระบาดของการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีเปนหลัก เพื่อทําใหเห็นภาพตัวแทนของกลุม
ประชากรที่มีอัตราการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีวามีอัตราสวนสูงอยูในประชากรกลุมใดบาง โดยมุงเนนการคนหา
จําแนก และนํามาจัดลําดับเปนประชากรกลุมเสี่ยง (Risk Group) และประชากรกลุมเสี่ยงสูงสุด (Most At Risk
Populations/MARPs) ทั้งในความหมายของการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีในกลุมประชากรตนเองและกระจายไปสู
ประชากรกลุมอื่นๆ
สิ่งที่รูปแบบและเครื่องมือทางระบาดวิทยาทําไดหรือบอกไดคือ การคํานวณอัตราการแพรระบาดในกลุม
ประชากรกลุมตางๆ ทําใหเห็นชองทางการระบาดหลัก ๆ ในประเทศวามีชองทางใดและเกิดขึ้นกับประชากรกลุม
ใดบาง อาทิ การใชเข็มฉีดยาของกลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีดรวมกับผูที่มีเชื้อเอชไอวี การมีเพศสัมพันธที่ไม
ปองกันกับผูที่มีเชื้อเอชไอวี ทั้งในการซื้อ-ขายบริการทางเพศ ในเพศสัมพันธของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
และในความสัมพันธทางเพศระหวางคูสามี-ภรรยา และนํามากําหนดเปนมาตรการดานการปองกันคือ การสงเสริม
ความรูดานการติดตอของเชื้อเอชไอวี การสงเสริมการใชถุงยางอนามัย และการลดอันตรายจากการใชสารเสพติด
ชนิดฉีด
ภาคประชาสังคมมองวา การพัฒนานโยบายดังกลาวที่มุงเนนการใชฐานความรูดานระบาดวิทยาเปนมิติ
หลัก และกําหนดมาตรการในการปองกันตามการจําแนกประชากรเปนกลุมเสี่ยงและกลุมเสี่ยงสูงสุด บนเงื่อนไขที่
ตองมีการระดมทรัพยากรและความรวมมืออยางแข็งขัน อาจชวยลดอัตราการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีรายใหมได
แตก็จะเปนเพียงในระยะสั้น แตจะไมสามารถปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของเอชไอวีไดในระยะยาว
ทั้งนี้เนื่องจากสิ่งหนึ่งที่รูปแบบและเครื่องมือทางระบาดวิทยาทําไมไดหรือบอกไมไดคือ “อัตลักษณทาง
เพศ ที่มีความหลากหลายและลื่นไหล” ที่แสดงผาน เพศภาวะ (Gender) และเพศวิถี (Sexuality) ที่ทําใหประชากร
กลุมตาง ๆ รวมทั้งประชากร 4 กลุมดังกลาวมี อัตลักษณ/ตัวตนทางเพศที่หลากหลายและลื่นไหลเปลี่ยนแปลงไป
มาได โดยไมไดผูกติดกับเพศสรีระและหรืออัตลักษณ/ตัวตนทางเพศแบบตายตัวแบบเดียว อันหมายถึง ชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย ก็ไมไดมีตวั ตนที่มีความสัมพันธทางเพศกับชายในรูปแบบเดียว เพราะอาจยังมีตัวตนที่มี
ความสัมพันธทางเพศกับหญิง และเพศอื่น ๆ ไดดวย แรงงานหญิงผูใหบริการทางเพศ ก็ไมไดมีตัวตนหรือรูปแบบ
ความสัมพันธทางเพศแบบซื้อ-ขายบริการรูปแบบเดียว แตยังมีตัวตนหรือรูปแบบความสัมพันธทางเพศแบบคูรัก
คูสามี-ภรรยา หรือรูปแบบอื่น ๆ ไดอีก เปนตน
แมวาองคความรูทางระบาดวิทยาอาจไมสนใจหรือใหความละเอียดออนกับอัตลักษณ/ตัวตนทางเพศที่
หลากหลายและลื่นไหลเปลี่ยนแปลงไปมาได โดยมองวาสิ่งสําคัญที่สุดคือ การสงเสริมการมีเพศสัมพันธที่
ปลอดภัยโดยใชถุงยางอนามัย เพื่อปองกันการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีเทานั้นก็ตาม
แตสิ่งที่รูปแบบและเครื่องมือทางระบาดวิทยาทําไมไดหรือบอกไมไดอีกก็คือ แมประชากรกลุมตาง ๆ จะ
มีความรูเรื่องชองทางและการปองกันการติดตอของเชื้อเอชไอวี รวมทั้งไดรับแจกจายถุงยางอนามัยแลวก็ตาม แต
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นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่รูปแบบและเครื่องมือทางระบาดวิทยาไมไดทํา แตเปนผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา
จากการกําหนดนโยบายและมาตรการดังกลาวคือ การสงผลใหเกิดการตีตราและเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นกับกลุม
ประชากรทั้ง 4 กลุม ที่ถูกระบุวาเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงสุด ซึ่งจะถูกมุงมองวาเปนกลุมประชากรที่ทําใหเกิดการ
แพรระบาดของเอชไอวี และยังเปนการตอกย้ําทัศนคติและอคติตอกลุมคนที่แตกตาง ทําใหเกิดเปนอุปสรรคในการ
เขาถึงและไดรับบริการ การรับรองสิทธิและสถานะ
การพัฒนานโยบาย กําหนดมาตรการเพื่อการปองกันแกไขปญหา จําเปนตองใชองคความรูในระดับที่
กวางขวางออกไปทั้งในมิติทางสังคม-วัฒนธรรม รวมทั้งใชฐานคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเขามาผสมผสาน เพื่อทําให
เกิดความเขาใจเงื่อนไขความเปราะบางทางสังคมวัฒนธรรม ที่เกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิทางเพศและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย ผานอคติและสภาพการถูกปฏิเสธ ไมไดรับการยอมรับสถานะตัวตนทางเพศที่หลากหลาย การ
ดอยอํานาจในการจัดการเรื่องทางเพศของตนเอง หรืออีกดานหนึ่งคือ การตีตรา การแบงแยกกีดกันและเลือก
ปฏิบัติทางเพศและตัวตนดานอื่น ๆ ที่สัมพันธกัน ที่ทําใหคนอยูในสภาวะดอยอํานาจ เขาไมถึงบริการในการ
ปองกัน ดูแล รักษาตนเอง จนนําไปสูภาวะความเสี่ยงตอการไดรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวี
ชายที่รักและมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน (MSM) ไมไดรับการยอมรับการมีสถานะตัวตนทางเพศใน
สังคม โดยอัตลักษณทางเพศในสังคมมักถูกกําหนดใหเปนภาพตายตัว ที่ผูกโยงเขากับอัตลักษณทางเพศสรีระ
(Biological Sexual Identity) เทานั้น ทําใหความแตกตางทางเพศที่ปรากฎ ไมไดรับการยอมรับ อีกทั้งยังถูกนํามา
ลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยลงไปอีกดวย
แรงงานหญิงบริการทางเพศ (SW) ตองเผชิญสภาวะดอยโอกาสในการจัดการเรื่องทางเพศของตนเอง
อันเกิดจากสภาวะดอยอํานาจทางเศรษฐกิจ การไมมี/ไมไดรับความปลอดภัยและสวัสดิการทางสังคมจากการ
ทํางาน และการมองอัตลักษณ/ตัวตนของแรงงานหญิงบริการทางเพศแบบตายตัว ผูกติดกับความเปนแรงงาน
หญิงบริการทางเพศตลอดเวลา ทําใหไมเขาใจ เกิดการละเลย สถานภาพและตัวตนทางเพศและทางสังคมดาน
อื่นๆ ของแรงงานหญิงบริการทางเพศและไมสามารถเสริมสรางศักยภาพ เพิ่มโอกาสและทางเลือกอื่นๆ ใหกับ
แรงงานหญิงบริการทางเพศ
แรงงานยายถิ่นและผูใชสารเสพติดชนิดฉีดก็เชนเดียวกัน ที่มักถูกมองแบบตายตัว และมองเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวของกับการเชื้อโรค ชองทางการรับ-ถายทอดเชื้อ ซึ่งเปนเรื่องที่เปนเรื่องเฉพาะทางการแพทย ทําใหมองไม
เห็นอัตลักษณและตัวตนทางเพศที่แตกตางหลากหลาย เชนกัน
ภาพการมองประชากรกลุมตางๆ รวมทั้งกลุมที่ถูกระบุวาเปน กลุมที่มีความเสี่ยงสูงสุด เปนการมองและ
ทําใหภาวะความเปราะบาง ความเสี่ยง ถูกทําใหกลายเปนเรื่องตายตัว (Static) โดยมองไมเห็นความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา (Dynamism) และทําใหเรื่องนี้ถูกทําใหกลายเปนเรื่องเฉพาะทางการแพทย (Medicalization)
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ภาคประชาสังคมมีขอเสนอแนะตอการดําเนินนโยบาย Half by 2011 ดังนี้
1. รัฐควรสนับสนุนการทํางานที่เปนการทําความเขาใจตอเรื่องวิถีชีวิตของคนแตละกลุม เพื่อที่จะเขาใจ
บริบทการใชชีวิตของคนเหลานี้แบบไมแยกสวน รวมถึงการทําความเขาใจกับวิถีชีวิตทางเพศที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อตางๆ เพื่อพัฒนาเปนองคความรูที่นํามาใชในการทํางานดานการ
ปองกัน การดูแลรักษา และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตีตรา ทั้งนี้จําเปนตองใชองคความรูในมิติที่
หลากหลายแบบผสมผสาน ทั้งฐานคิดดานระบาดวิทยา สังคม-วัฒนธรรม และสิทธิมนุษยชน
2. รัฐควรใหความสําคัญกับการสื่อสารกับสาธารณะถึงเรื่องโอกาสเสี่ยงและแนวทางการใหปองกันที่ไม
จําเปนตองระบุกลุม ในขณะเดียวกันยังคงตองทํางานกับกลุมประชากรกลุมตางๆ ในวิถีที่หลากหลายใน
การดําเนินชีวิตขึ้นอยูกับบริบทของแตละคน โดยเฉพาะอยางยิ่งความหลากหลายในเพศวิถี บนการ
เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เพื่อจะทําใหทุกคนไดปลอดภัยและใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
3. รัฐควรที่จะสนับสนุนใหภาคประชาสังคมทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการปรับปรุงกฎหมายให
เอื้อที่จะใหคนทุกคนหรือทุกกลุมสามารถเขาถึงบริการการปองกันและการดูแลรักษาได ทั้งนี้โดย
ปรับปรุงกฎหมายบนฐานความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนใหมากขึ้น อาทิ กฎหมายที่จะสามารถลดเรื่องของ
การทําใหผูใชยาเปนอาชญากร หรือ ลดการถูกคุกคามโดยเจาหนาที่ของรัฐตอพนักงานบริการทางเพศ
และการมองวาความรักและเพศสัมพันธของคนรักเพศเดียวกันเปนเรื่องผิดปกติและอันตราย เปนตน
4. มีนโยบายและมาตรการดานการปองกันที่ใหความสําคัญกับเรื่อง อํานาจ ความไมเสมอภาคเทาเทียม
ทางเพศ การขจัดการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจาก ความแตกตางหลากหลายทางเพศภาวะ เพศวิถี
เงื่อนไขและรูปแบบการดําเนินชีวิต โดยนํากรอบความคิดเรื่องสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ
เขามาใชในการทํางาน ทั้งนี้ หมายความวา ใหมองคนเหลานั้นมากไปกวา ชิ้นสวน อวัยวะ ที่เปนกลไก
การรับ-ถายทอดเชื้อฯ แตใหมองในฐานะมนุษยและเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดวย
5. มีการสงเสริมการเคารพสิทธิทางเพศ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เพื่อสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะทาง
เพศที่ดีและปลอดภัย เหมาะสม สอดคลองกับเพศภาวะ เพศวิถี ที่บุคคลนั้น ๆ เปนผูเลือกในการดําเนิน
ชีวิตของตนเอง
6. การสงเสริมใหประชากรกลุมตาง ๆ และคูมีเพศสัมพันธที่ดี ปลอดภัย มีการปองกัน และมีสุขภาวะทาง
เพศที่ดี จึงจําเปนตองมองเรื่อง “อัตลักษณ/ตัวทางทางเพศ ที่มีความแตกตาง หลากหลาย และลื่นไหล”
และจําเปนตองมองเรื่องการจัดการ “อํานาจความสัมพันธระหวางเพศ” ที่ไมเทาเทียมกันพรอมกันไปดวย
ซึ่งก็คือการใหความสําคัญกับเรื่อง “สิทธิทางเพศ”
7. การสนับสนุนงบประมาณ ควรใหความสําคัญตอการสรางเครือขาย การเสริมศักยภาพการทํางาน การ
เชื่อมประสานระหวางกลุมคนที่ทํางาน ทั้งนี้ในการจัดทําโครงการของกลุมเปาหมาย ควรเปดใหมีการ
จัดทํางบประมาณสรางความเขมแข็งของเครือขาย เพื่อใหกระบวนการเครือขายเปนกระบวนการเสริม
ศักดิ์ศรีของคนที่เปนเจาของปญหาและตองการมีชีวิตที่ปลอดเอชไอวีเชนเดียวกับคนทุกคนในสังคม
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เรื่องที่สอง นโยบายการพัฒนาบริการการปรึกษาและตรวจเลือดโดยมีผูใหบริการเปนผูชักชวน (Provider Initiated
Counseling and Testing/PICT)
การดําเนินงานสงเสริมบริการการปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจ (VCT) ถูกหยิบยกขึ้นมาพัฒนาเปน
มาตรการและนโยบายสําคัญอีกครั้งในชวงหลังจากมีการขยายผลการดําเนินงานใหการรักษาดวยยาตานไวรัสใน
ประเทศ นัยวาเปนการยกระดับการดําเนินงาน VCT ใหเปนบริการ ที่จะชวยใหคนที่มีเอชไอวีไดรับรูสถานะการมี
เชื้อเอชไอวีของตนเองไดเร็วขึ้น และสามารถเขาถึงการดูแลรักษาไดเร็วขึ้น รวมทั้งสามารถปองกันการรับถายทอดเชื้อเอชไอวีเพิ่มไดดวย
หลายภาคสวนไดมีการพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน VCT เพื่อกระตุนใหเกิดการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการมีบริการ VCT ที่เคลื่อนที่เขาไปในชุมชน (Mobile VCT) จนถึงลาสุดได
มีการรวม VCT เขาไวในชุดสิทธิประโยชนของระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และมีการขยายผลการฝกอบรม
การใหบริการปรึกษาเบื้องตนใหกับพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐดวย
อยางไรก็ตามพบวา มีคนทั่วไปที่ตัดสินใจเขารับบริการ VCT ในจํานวนที่นอยมาก จึงมีความพยายามใน
การสงเสริมมาตรการใหมที่เรียกวา PICT (Provider Initiated Counseling and Testing) คือการใหผูใหบริการ
สุขภาพเปนผูกระตุนโนมนาวหรือชักชวนใหผูมารับบริการเขารับบริการการปรึกษาและตรวจเลือด ซึ่งในทาง
ปฏิบัติก็นาจะมีการดําเนินการในทํานองนี้มาแลวในชวงกอนหนานี้
การสงเสริมมาตรการ PICT ที่มีแนวโนมวาจะยกระดับใหกลายเปนนโยบายที่มีแนวปฏิบัติที่เขมขนขึ้นนี้
ดําเนินการบนสมมติฐานวา การที่มีคนมาตรวจเลือดจํานวนมาก จะชวยใหเกิดการตรวจคัดกรองผูที่มีเชื้อเอชไอวี
ไดเร็วและพบผูที่มีเชื้อเอชไอวีในจํานวนมากดวย ทําใหเปาหมายในการตรวจคนหาผูที่มีเชื้อเอชไอวีใหไดจํานวน
มากและรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทยทั้งการรักษาและปองกันมีแนวโนมความสําเร็จสูงขึ้น
ในชวงสองสามปที่ผานมามีงานวิจัยชื่อ “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
ใชบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ คือมีอัตราการเขาตรวจเพิ่มขึ้นถึง 50 เทา นอกจากนั้นในแง
ของความคุมคาตอการลงทุนที่เปนตัวเลขของเม็ดเงินที่จะใชไปกับคน 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 เพื่อใหสามารถ
ปองกันการรับ-ถายทอดเชื้อของตนเองและผูอื่น และเพื่อใหเขาถึงการรักษาไดเร็ว อันจะทําใหการรักษามี
ประสิทธิภาพและลดอัตราการเสียชีวิตลงได
จุดที่แตกตางกันของมาตรการ/รูปแบบนี้ นาจะอยูที่ เจตนาเบื้องหลังของความตองการที่ทําใหมีความ
พยายามสงเสริมการพัฒนาและใชรูปแบบตาง ๆ ขยาย เพิ่มเติมเขามาอีก จาก VCT ไปสู PIVCT และหรือ PICT
และนํามาใชเปนเครื่องมือที่แตกตางกันออกไปตามเจตนานั้นๆ กลาวคือหากมีเจตนาในการใชมาตรการนี้ไปเพื่อ
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แมวาสวนสําคัญของการดําเนินแนวทาง PICT จะเปนไปเพื่อทําใหผูคนในสังคมมีทางเลือกในการรับ
บริการและสงเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย แตหากเข็มมุงของการดําเนินนโยบายดังกลาว เนนไปที่การเพิ่ม
จํานวนของผูที่เขารับบริการตรวจเลือด นัยวา เพื่อการคนหาตัวผูที่มีเชื้อเอชไอวีใหไดเร็วและมากที่สุด ที่แมจะมี
เจตนาดีที่จะทําใหเกิดการปองกันการรับ-ถายทอดเชื้อเพิ่ม หรือเพื่อใหเขาถึงบริการการรักษาไดเร็วก็ตาม
หากการดําเนินนโยบายดังกลาวก็คาบเกี่ยวอยูบนเสนของการละเมิดสิทธิและกาวลวงเรื่องศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย เพราะอาจทําใหเกิดการกะเกณฑคนมาตรวจ เพื่อตองการนับเอาแตจํานวนตัวเลขผูมาตรวจเลือดใหได
ตามเปาหมาย อันจะสงผลกระทบตอเนื่องไปสูการใหบริการการปรึกษาที่ไมมีคุณภาพ ละเลย เพิกเฉย ในการให
ความสําคัญกับความละเอียดออนเรื่องความแตกตางหลากหลายของผูมารับบริการ ทั้งอัตลักษณ ตัวตนทางเพศ
และตัวตนดานอื่นๆ
ทั้งนี้การมุงหวังผลใหมีจํานวนผูที่มาตรวจเลือดใหมาก ยังจะเปนปจจัยใหเกิดการละเลยเรื่องสิทธิการ
ตัดสินใจบนหลักการไดรับขอมูลที่รอบดาน และสิทธิที่จะไดรับการคุมครองดูแลรักษาความลับอีกดวย ดังเชนที่
เห็นและปรากฎอยูในการดําเนินและจัดบริการแบบ PICT ในการจัดบริการ PMTCT สําหรับหญิงตั้งครรภ ที่
มุงเนนเรื่องการโนมนาวชักชวนใหหญิงตั้งครรภตรวจเลือดหาสถานะการมีเชื้อเอชไอวี เพื่อผลักดันใหหญิง
ตั้งครรภที่มีเอชไอวีเขาสูบริการ PMTCT โดยไมไดตระหนักเรื่องความสมัครใจ สงผลใหเกิดการลดทอนศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยดานการตัดสินใจของหญิงตั้งครรภ โดยการมองเนื้อตัวรางกายและระบบอนามัยเจริญพันธุของ
หญิงตั้งครรภที่มีเอชไอวีใหกลายเปนเพียงกลไกในการรับ-ถายทอดเชื้อ ซึ่งจะขอกลาวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมใน
สวนการวิเคราะหนโยบายถัดไป สวนที่ภาคประชาสังคมกังวลเพิ่มเติมคือ อาจมีการนําเอาแนวปฏิบัติเดียวกันนี้มา
เลือกใชกับกลุมประชากรที่ถูกเพงมองทางระบาดวิทยาวาเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงสุดดวยเชนกัน
สวนสําคัญที่ขาดหายไปสําหรับการดําเนินนโยบายดังกลาว นาจะอยูตรงที่ การใหความเคารพในเรื่อง
ความพรอม ความสมัครใจ (Voluntary) และการตัดสินใจของผูคนอยางแทจริง โดยใชการดําเนินงานในรูปแบบ
ดังกลาวไปเพื่อการจัดบริการการปรึกษา สงเสริมใหเกิดการเขาถึงขอมูล ความรู ความเขาใจในการประเมิน
พฤติกรรม โอกาส และทางเลือกในการจัดการกับความเปราะบางความเสี่ยงในการดําเนินชีวิตของตนเอง และการ
เลือกรับหรือไมรับบริการตรวจเลือดเพื่อทราบสถานะการมีเชื้อเอชไอวีนั้นใหขึ้นอยูกับการตัดสินใจของคนนั้น ๆ
โดยเจาหนาที่ผูใหบริการมีหนาที่และความรับผิดชอบในการรักษาความลับ (Confidentiality) อันเปนสิทธิขั้น
พื้นฐานของผูที่ตัดสินใจเขารับบริการนั้น
สิ่งที่สําคัญในการใชมาตรการการจัดและพัฒนาบริการ VCCT ใหเปนเครื่องมือหรือชองทางในการ
สงเสริมใหผูมารับบริการเขาใจสภาวะความเปราะบาง และพฤติกรรมความเสี่ยงของตนไดนั้น ผูใหบริการจําเปน
จะตองมีทัศนคติที่ดี เปดกวาง ในการทําความเขาใจ และยอมรับ อัตลักษณ/ตัวตนทางเพศที่แตกตาง หลากหลาย
และลื่นไหลไปมา รวมทั้งเขาใจเรื่อง อํานาจความสัมพันธระหวางเพศที่ไมเทาเทียมกันดวย และพรอมที่จะ
ใหบริการโดยปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ จึงจะทําให VCT, VCCT, PIVCT, PICT กลายเปนเครื่องมือ
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ประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือการเขาถึงและไดรับบริการ VCT ของเยาวชนที่อายุไมเกิน 18 ป ซึ่ง
แมจะมีการรวมสิทธิในการเขารับบริการ VCT เขาไวในสิทธิประโยชนของระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ แต
การใหบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีแกเยาวชนอายุต่ํากวา 18 ป ก็ยังไมสามารถทําไดเนื่องจากขัดกับ “แนวทาง
ปฏิบัติของแพทยเกี่ยวกับเรื่องเอดส” (แพทยสภา, 2545) ซึ่งระบุไววา ...ขอ 2.4 การรักษาความลับของผูรับการ
ตรวจ และการแจงผลแกผูเกี่ยวของ หากผูรับการตรวจเปนผูที่มีอายุนอยกวา 18 ป และยังไมบรรลุนิติภาวะดวย
การสมรส หรือเปนผูที่บกพรองทางกายหรือจิต ซึ่งไมสามารถเขาใจหรือตัดสินใจในขั้นตอนตางๆ ของ
กระบวนการปรึกษากอนตรวจ การขอความยินยอมในการตรวจ และการแจงผลตอผูรับการตรวจ และการให
คําปรึกษาแนะนําหลังทราบผลการตรวจ ใหดําเนินการดังกลาวแกผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรมของผูรับการ
ตรวจแทน.....
ความทาทายสําคัญประการหนึ่งจึงอยูที่ การรวมกันพิจารณาแกไขแนวทางปฏิบัติฯ เพื่อใหเยาวชนได
เขาถึงบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวี และนําไปสูบริการอื่นๆ ที่เหมาะสมตอไป โดยไมขัดกับหลักกฎหมาย และ
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กและเยาวชน ซึ่งภาคประชาสังคมโดยองคการแพธ ไดรวบรวมกฎหมายหรือหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวของเสนอใหกับคณะอนุกรรมการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดสของแพทยสภาได
พิจารณาอยูในขณะนี้
นอกจากนี้ยังมีปญหาสําคัญอีกประการในเรื่องบริการ VCT คือ การที่กลุมชาติพันธุและแรงงานขามชาติ
ยังเขาไมถึงบริการ VCT ซึ่งปจจุบันสามารถกลาวไดวา ยังไมมีบริการ VCT ในกลุมแรงงานขามชาติในการ
ตรวจหาเชื้อเอชไอวีในแรงงานขามชาติ
ภาคประชาสังคมมีขอเสนอตอการดําเนินนโยบาย VCCT ดังตอไปนี้
1. ใหพิจารณาและจัดบริการ VCCT เปนแนวทางในการสงเสริมการเขาถึงขอมูล การปรึกษา และทางเลือก
ในการเขาถึงบริการปองกัน ดูแล รักษาบนความสมัครใจ และการรักษาความลับ มากกวาใชมาตรการ
ดังกลาวเปนเครื่องมือในการเรงรัดการตรวจหาบุคคลที่มีเชื้อเอชไอวี เพื่อการควบคุมและปองกันโรค
2. ไมมุงเนนใชมาตรการนี้กับคนกลุมใดกลุมหนึ่ง บนฐานอคติ ความเชื่อ/ความรูเดียว แตใหใชมาตรการนี้
เปนชองทางในการจัดบริการใหกับทุกคนอยางเสมอภาคและเทาเทียม
3. มีระบบบริการที่เหมาะสม/ เปนมิตร มีความครบวงจรทั้งในเรื่องของการใหบริการปรึกษา บริการถุงยาง
อนามัย บริการอนามัยเจริญพันธุ บริการเขารวมกลุมผูติดเชื้อ บริการยาตานไวรัส บริการกลุมตั้งครรภ
เปนตน โดยใหมีระบบ VCCT กับทุกกลุมและใหบริการโดยมีความเขาใจและคํานึงถึงความละเอียดออน
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และวิถีชีวิตทางเพศ
4. เพื่อใหการเขาถึง VCT ในคนทุกกลุม ควรสงเสริมใหมีกระบวนการทํางานในการใหขอมูล จัดบริการ
ปรึกษาใหกับชุมชนในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง รวมทั้งควรมีการเพิ่มบุคลากรในการทํางานให
คําปรึกษา ทั้งนี้ผูใหคําปรึกษาไมจําเปนที่จะตองจํากัดอยูที่เจาหนาที่ของรัฐ ควรหาแนวรวมจากภาค
ประชาสังคม โดยพัฒนาศักยภาพใหกลุมคนเหลานั้น ใหสามารถเปนผูใหคําปรึกษาไดตามมาตรฐานการ
ใหคําปรึกษา รวมถึงการใหผูติดเชื้อเอชไอวีที่รวมบริการในศูนยองครวมของโรงพยาบาลกวา 500 แหง
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5. มีการใหบริการที่เปนภาษาของแรงงานขามชาติ กลุมชาติพันธุ กรณี อาสาสมัคร หรือเจาหนาองคพัฒนา
เอกชนที่ไดรับการอบรมในการใหบริการการปรึกษาที่ผานเกณฑ ก็ใหนับเปนผูใหบริการดวย โดยใหรวม
จัดบริการ VCT ในกลุมชาติพันธุและแรงงานขามชาติ อยางมีความเปนมิตร มีผูใหคําปรึกษาที่พูด
ภาษาเดียวกันกับแรงงานและกลุมชาติพันธุและมีความเขาในวัฒนธรรมและสังคมของกลุมคนเหลานั้น
เปนอยางดี
6. ใหมีการติดตามและจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน VCCT VCT PICT เพื่อสรุปทบทวนและปรับกลยุทธ
กลวิธี ในแผนบูรณาการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส แผนอนามัยเจริญพันธ แผน
คุมครองสิทธิ เพื่อใหการดําเนินงานดานนี้สงผลกระทบอยางแทจริงในการลดอัตราการติดเชื้อรายใหม
และการเขาถึงบริการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ
โดยความรวมมือของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับประชา
สังคม
เรื่องที่สาม นโยบายการปองกันการถายทอดเชื้อจากแมสูลูก (Prevention of Mother to Child
Transmission/PMTCT)
มองยอนไปนับแตป 2542 ที่กรมอนามัย ไดประกาศใหมีการดําเนินมาตรการ PMTCT ไวเปนนโยบาย
ระดับชาติ จนถึงปจจุบันนับเปนเวลากวา 10 ปแลว ภาคประชาสังคมไดวิเคราะหและมีความเห็นวา นโยบาย
PMTCT ดังกลาว แตเดิมเปนนโยบายที่พัฒนาขึ้นมาจากฐานความรูทางการแพทย และทําใหเรื่องการปองกันการ
รับ-ถายทอดเชื้อไปสูทารกเกิดใหม กลายเปนเรื่องเฉพาะทางการแพทยเทานั้น เห็นไดจากการกําหนดชื่อเรียก
นโยบายดังกลาว ที่สะทอนเฉพาะขอเท็จจริงทางการแพทย แตละเลยผลกระทบดานสังคม-วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นกับ
ตัวผูหญิงตั้งครรภที่มีเอชไอวี ที่จะถูกตีตราทางสังคมวาเปนผูที่แพรเชื้อเอชไอวีใหกับทารกเกิดใหม จึงมีความเห็น
วา ควรมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกขานนโยบายดังกลาวใหมจาก การปองกันการถายทอดเชื้อจากแมสูลูก ไปเปน
การปองกันการรับ-ถายทอดเชื้อไปยังทารกเกิดใหม อันเปนชื่อที่ยังคงขอเท็จจริงทางการแพทยไว แตเพิ่มความ
ตระหนักทางสังคม-วัฒนธรรม ที่จะไมนําไปสูการกลาวโทษ ตีตราทางสังคมกับหญิงตั้งครรภที่มีเชื้อเอชไอวี
และเมื่อมองการพัฒนานโยบายดังกลาวนี้ คูไปกับการพัฒนานโยบายการใหและขยายผลการรักษาดวย
ยาตานไวรัส โดยกรมควบคุมโรค ที่เริ่มตนพัฒนาขึ้นมาในระยะเวลาใกลเคียงกัน จะพบวา การดําเนินนโยบายและ
การจัดบริการยังคงมีการแยกสวน ไมเชื่อมโยงกัน กลายเปนชองวางในระดับของการประสานงานเพื่อการ
จัดบริการของกรมอนามัยที่ดูแลบริการแมและเด็กในคลินิกแมและเด็ก กับการจัดบริการของกรมควบคุมโรคที่ดูแล
เรื่องบริการการรักษาดวยยาตานไวรัสในคลินิกการรักษาดวยยาตานไวรัส สงผลใหหญิงหลังคลอดที่มีเชื้อเอชไอวี
แตยังคงมีสุขภาพแข็งแรงไมถึงเกณฑในการไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัส หลายราย ขาดการรับรูขอมูลเรื่อง
การรักษาดวยยาตานไวรัส เพื่อใชประกอบในการวางแผนเรื่องทางเลือกในการดูแลสุขภาพในอนาคต ที่แม
ภายหลังก็มีความพยายามในการปรับปรุงการประสานงานสงตอใหดีขึ้น แตก็ยังคงพบชองวางดังกลาวในการ
ประสานความรวมมือระหวางกรมควบคุมโรคและกรมอนามัยอยูเชนเดิม
ภาคประชาสังคมมองวา นโยบาย PMTCT ยังเปนเรื่องของการคุมครองการเกิดเปนหลัก เพื่อใหทารกที่
เกิดใหมมีความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี โดยละเลยไมไดใหความสําคัญกับสุขภาพของหญิงตั้งครรภที่มีเอชไอวี
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โดยความพยายามผลักดันของภาคประชาสังคม นําโดยเครือขายผูติดเชื้อฯ ประเทศไทยและภาคี ทําให
ในป 2552 ไดมขี อสรุปจากทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติและกรมอนามัยในการปรับเปลี่ยนสูตรยาใน
บริการ PMTCT ใหเปนสูตรยา 3 ตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันการถายทอดเชื้อในทารกเกิดใหมและ
ปองกันภาวะดื้อยาในแมตั้งครรภดวย โดยไดมีการใหบริการนํารองและจะขยายทั่วประเทศในเดือนตุลาคม 2553
นอกจากนี้ ภาคประชาสังคมยังมองวา PMTCT ยังไมไดคุมครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุของผูหญิง ทั้งใน
ดานการตัดสินใจวางแผนการดําเนินครรภตอ การยุติการตั้งครรภ การตั้งครรภใหม และจํานวนบุตรที่หญิงและคู
ตองการ ทั้งนี้การใหขอมูล การจัดบริการ และการตัดสินใจกรณีดงั กลาว ยังอิงอยูกับอํานาจการตัดสินใจของ
แพทยและพยาบาลอยูมาก ซึ่งบุคลากรทางแพทยดังกลาวยังมีทัศนคติตอเอชไอวี และผูที่อยูรวมกับเอชไอวีที่
แตกตางหลากหลายกันไป และบางคนก็มีทัศนคติที่เปนอคติตอการใหและวางแผนการใหบริการ ทําใหหลายครั้ง
เกิดการละเมิดสิทธิทางเพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุของหญิงที่มีเชื้อเอชไอวีและคู
นอกจากนี้ การจัดบริการที่เกี่ยวของกับหญิงตั้งครรภที่มีเอชไอวีในบางครั้งยังเปนการละเมิดสิทธิทาง
เพศอีกดวย ทั้งในเรื่องการดําเนินชีวิตทางเพศ การตัดสินใจมีคูใหม ซึ่งหญิงตั้งครรภที่มารับบริการมักถูกโนนนาว
ใหหยุดคิดเรื่องการมีคูใหม ดวยคําอธิบายวา จะทําใหคูใหมไดรับเชื้อเอชไอวี ซึ่งเปนการทําบาป ทําใหหญิงที่มา
รับบริการทั้งที่คลินิกแมและเด็กและคลินิกยาตานไวรัสตองตกอยูในภาวะกดดันจากการรับบริการ
ภาคประชาสังคมมองวานโยบายการจัดบริการ PMTCT จะตองมองใหครอบคลุมเรื่องการเคารพสิทธิทาง
เพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ บนการตัดสินใจของผูหญิงดวย โดยหญิงตั้งครรภตองไดรับบริการการให
คําปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจ และตองมีการดูแลรักษาความลับเรื่องสถานะการมีเอชไอวีดวย ทั้งนี้ควรมี
การพัฒนาเสริมสรางบริการการปรึกษาที่ดี เพื่อชวยใหผูหญิงมีการตัดสินใจวางแผนรองรับทั้งความตองการ
หรือไมตองการตรวจเลือดหาสถานะการมีเชื้อเอชไอวี รวมทั้งวางแผนรองรับในกรณีตาง ๆ อาทิ
หากพบวาตนเองมีเชื้อเอชไอวีจะมีการดําเนินชีวิตตออยางไร ตองการเขาหรือไมเขารับบริการ PMTCT
รวมทั้งการตัดสินใจและวางแผนบอกสถานะการมีเอชไอวีกับคู การพาหรือไมพาคูมารับบริการตรวจหาเชื้อ
หากพบวาตนเองไมมีเชื้อเอชไอวีจะมีการดําเนินชีวิตตออยางไร เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงและลด
ภาวะความเปราะบางตอความเสี่ยงในการไดรับเอชไอวีของตนเองและคูไดอยางไร
บริการปรึกษาดังกลาวตองครอบคลุมเรื่องการวางแผนการคุมกําเนิด การตั้งครรภซ้ํา และทางเลือกใน
การยุติการตั้งครรภเขาไวดวย
ภาคประชาสังคมมีขอเสนอแนะตอนโยบายการปองกันการถายทอดเชื้อจากแมสูลูกดังตอไปนี้
1. ปรับเปลี่ยนชื่อมาตรการนี้จาก การปองกันการถายทอดเชื้อจากแมสูลูก ไปเปน “การลดการถายทอดเชื้อ
ไปสูทารกเกิดใหม” บนหลักการที่ไมตองการใหเกิดการตีตราและสรางการรังเกียจกีดกัน
2. ใหระบบบัตรทอง หลักประกันสุขภาพ ดูแลตามปกติ โดยไมจําเปนจะตองเปนโครงการ PMTCT ที่อยู
ภายใตการดูแลของกรมอนามัย โดยที่
2.1 ใหสูตรยาตานไวรัส ในหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีเปนสูตรยา 3 ตัว
2.2 ใหหญิงทุกคนที่มาฝากครรภ ไดรับบริการ VCCT ที่ไมใช โนมนาวใหตรวจเลือด อยางเดียว
และไมมีการบังคับวา เอา สามี มาตรวจดวย
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

2.3 ในการใหบริการ VCCT ตองมีการใหขอมูลที่รอบดาน อาทิ ขอมูลความเสี่ยงในการตั้งครรภแตละ
ครั้งของหญิงตั้งครรภแตละคน ขอมูลบริการยาตาน ขอมูลการดูแลหลังคลอด และขอมูลวาดวย
ผลกระทบตอตนเอง ความลับ ชีวิตคู ฯลฯ ใหเปนสวนหนึ่งที่ หญิงตั้งครรภ จะตัดสินใจรับบริการ
ตรวจหรือไมตรวจเลือด และแมจะตั้งครรภและคลอดแลว
2.4 ตองมีการใหขอมูลบริการ VCCT ไปดวยวา ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หญิงตั้งครรภและ
คู ก็เชนเดียวกับทุกคนที่มีสิทธิประโยชนที่จะเขามารับบริการการปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจ
ไดปละสองครั้งโดยไมเสียคาใชจาย แมเหลานี้ก็เปนแมตั้งครรภที่ไดรับบริการ เชนแมตั้งครรภ
โดยทั่วๆไป
ผูหญิงที่มีเอชไอวีทุกคน มีสิทธิดานอนามัยการเจริญพันธุ และสิทธิทางเพศ ในเรื่องการตัดสินใจเรื่องการ
มีเพศสัมพันธ การวางแผนการตั้งครรภ/ยุติการตั้งครรภ การวางแผนคุมกําเนิด โดยตองไดรับขอมูล
ขาวสารเรื่องทางเลือกตาง ๆ ที่ครบถวนรอบดาน เชนเดียวกับการมีสิทธิเขาถึงและไดรับบริการ ขอมูล
ขาวสารเรื่อง บริการดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาดวยยาตานไวรัส โดยยืนยันวาสิทธินี้ครอบคลุมการ
ตัดสินใจของหญิงตั้งครรภที่มีเอชไอวี วาตองการไดรับบริการจากมาตรการการลดการถายทอดเชื้อไปยัง
ทารกเกิดใหมดวยหรือไม
ควรคํานึงถึงโอกาสและทางเลือกของหญิงตั้งครรภที่แตกตางกันอันเนื่องมาจาก ปจจัยเรื่อง สถานะการมี
เอชไอวี สถานะการมีคู สถานะความเปนพลเมืองไทย (หรือเปนแรงงาน/ผูติดตามแรงงาน/ผูที่ไมมี
เอกสารการเขาเมืองตามกฎหมาย) ทางเลือกและโอกาสทางเศรษฐกิจและการยังชีพ ฯลฯ ซึ่งเรื่อง
ดังกลาวอาจทําใหหญิงตั้งครรภเหลานี้มีความตองการไดรับการสนับสนุนดานการดูแลที่แตกตางกันไป
ดวย
พัฒนาเจาหนาที่ใหเกิดความเขาใจโดยเฉพาะในหลักสูตรการใหคําปรึกษา โดยเพิ่มประเด็น เพศสภาวะ
และ เพศวิถี ตลอดจนสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับอนามัยเจริญพันธ เพื่อเจาหนาที่สามารถใหการ
ปรึกษา ใหขอมูลและ ทํากลุมสนับสนุนสําหรับผูติดเชื้อ โดยสามารถเขาใจประเด็นเพศวิถี สนับสนุนใหมี
การพูดคุยปญหาที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ ความรุนแรง และ การมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยในกลุมผูติด
เชื้อ สามารถสนับสนุนผูหญิงที่ไมสามารถเปดเผยผลเลือด ถูกกระทําความรุนแรง และชวยเหลือดาน
จิตใจ สังคม หรือ กฎหมาย กับผูหญิงที่ถูกกระทําความรุนแรง
สงเสริมความรวมมือกับเครือขายผูหญิงที่อยูรวมกับเชื้อเอชไอวี เครือขายผูติดเชื้อฯ และเครือขายภาค
ประชาสังคมอื่นๆ เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมกันทํางานอยางเทาเทียมแทจริงในการใหบริการหญิง
ตั้งครรภและแมที่ติดเชื้อเอชไอวี
ผลักดันใหมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการยุติการตั้งครรภอยางปลอดภัย เพื่อรองรับกับความจําเปนที่เกิด
ขึ้นกับผูหญิงและผูหญิงติดเชื้อ โดยอยางนอยที่สุดควรจัดใหมีสถานบริการที่มีปะสิทธิภาพและปลอดภัย
สนับสนุนใหกรมอนามัย มีแผนงานอนามัยเจริญพันธในประชาชนทุกเพศ โดยมุงเนนใหเกิดการให
ขอมูลเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุในมุมสิทธิมนุษยชน นั่นคือ ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ สามารถ
เขาถึงความรูความเขาใจเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี ที่เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน การใหบริการใน
สถานบริการเปนบริการที่ทุกคนตระหนักและพรอมจะเขารับบริการโดยสมัครใจ ผูหญิง ผูชาย มี
ศักยภาพในการคุมครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุของตนเอง
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สวนที่สอง นโยบายดานการสงเสริมความรูและการเรียนรู
ปญหาการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุมเยาวชนนั้น ทําใหเกิดการเรียนรูและตระหนักวา
สวนหนึ่งของปญหาคือการขาดความรูความเขาใจอยางรอบดานในเรื่องเพศ แมวาการสงเสริมใหเกิดความรูความ
เขาใจในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ อาจมีเขียนไวในแผนยุทธศาสตรบูรณาการเพื่อการปองกันและแกไขปญหา
เอดสระดับชาติ หรือแผนงานอนามัยเจริญพันธุของกรมอนามัย ทวา กวาที่ประเทศไทยจะหาความลงตัวในดาน
หลักสูตรเพศศึกษาที่สอดรับกับสภาพความเปนจริง หรือสรางความเขาใจและสอดรับกับปญหาไดนั้นดูจะไมใช
เรื่องงาย
นอกจากปญหาการขาดความรูความเขาใจอยางรอบดานในเรื่องเพศแลว ยังพบปญหาอื่นๆ อีกหลาย
ประการที่เกิดขึ้นกับกลุมเยาวชนอันเนื่องจากเรื่องเพศศึกษานี้ เชน การตั้งทองโดยไมพรอม โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ หรือเรื่องความรุนแรงทางเพศ ดังนั้นการสอนเพศศึกษาอยางรอบดาน จึงเปนประเด็นหนึ่งที่ถูกนํามา
พิจารณาเพื่อใหชวยเสริมการทํางานเพื่อปองกันการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อ
ชวยแกปญหาบางสวนดังที่กลาวมาแลวขางตนดวย
ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดทําการศึกษาเนื้อหาเพศศึกษาและปรับปรุงใหมีความรอบดาน
มากขึ้น และในชวงที่มีการปฎิรูปการศึกษาก็นําเสนอเขาไปใหกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งตอมากระทรวงศึกษาธิการนําไปบรรจุอยูในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และประกาศใชอยาง
เปนทางการในป พ.ศ. 2545 โดยในหลักสูตรนี้ แบงการเรียนรูตามวัตถุประสงค 6 ดาน ซึ่งสามารถใชเปนหลักใน
การสอนที่บานไดดวยเชนกัน ดังนี้
1. พัฒนาการทางเพศ (Human sexual development) ความรูความเขาใจในเรื่องการ
เจริญเติบโต พัฒนาการทางเพศตามวัย ทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
2. สัมพันธภาพ (Interpersonal relation) การสรางและรักษาความสัมพันธกับบุคคลในสังคม การสราง
และรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนเพศเดียวกันและตางเพศ การเลือกคู การเตรียมตัวกอนสมรส และ
การสรางครอบครัว ความสัมพันธระหวางสามี-ภรรยา พอ-แม-ลูก
3. ทักษะสวนบุคคล (Personal and communication skills) ความสามารถในการจัดการสถานการณที่
เกี่ยวของกับเรื่องเพศ เชน ทักษะการสื่อสาร การสรางความสัมพันธ และควบคุมความสัมพันธให
อยูในความถูกตองเหมาะสม ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการขอความชวยเหลือ ทักษะการจัดการกับ
อารมณ ทักษะการตัดสินใจและแกปญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ
4. พฤติกรรมทางเพศ (Sexual behaviors) การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศหรือบทบาททางเพศ
(Gender role) ที่เหมาะสมกับบทบาททางเพศและวัย เปนที่ยอมรับของสังคม ไมเกิดความเสี่ยงทาง
เพศ) เชน เพศสัมพันธในวัยรุน เพศสัมพันธที่ปราศจากการปองการตั้งครรภหรือการติดเชื้อ (การ
สรางเอกลักษณทางเพศที่เหมาะสม ความเสมอภาคทางเพศ และบทบาททางเพศที่ชวยเหลือ
เกื้อกูลกันในสังคมอยางสมดุล
5. สุขอนามัยทางเพศ (Sexual health) ความรูความเขาใจและสามารถดูแลสุขภาพอนามัยทางเพศได
ตามวัย เชน การดูแลรักษาอวัยวะในระบบสืบพันธุ อนามัยการเจริญพันธุ สังเกตการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ และความผิดปกติในลักษณะและหนาที่ของอวัยวะเพศ การหลีกเลี่ยงอันตรายจากการชอกช้ํา
บาดเจ็บ อักเสบ และติดเชื้อ รวมถึงการถูกลวงเกินทางเพศ
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6. สังคมและวัฒนธรรม (Society and culture) คานิยมในเรื่องเพศที่เหมาะสมสอดคลองกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทย การใหเกียรติเพศตรงขาม การรักนวลสงวนตัว ไมปลอยใจใหเกิดเพศสัมพันธ
โดยงาย การปรับตัวตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะจากสื่อที่ยั่วยุทางเพศ
ตางๆ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ
เมื่อพิจารณาหลักสูตรเพศศึกษาที่กรมอนามัยปรับปรุงใหมีความรอบดานมากขึ้นนี้ จะพบความกาวหนา
และประเด็นสําคัญใหถกเถียงแลกเปลี่ยน อาทิ ในวัตถุประสงคที่ 4 ไดมีการระบุถึงเรื่อง ความเสมอภาคและการ
สรางเอกลักษณ/อัตลักษณทางเพศที่เหมาะสม แมวาจะยังไมมีคําอธิบายขยายความคําวา เหมาะสม วาหมายถึง
อะไรไดบางก็ตาม หรือในวัตถุประสงคที่ 2 ที่กลาวถึงการสรางและรักษาสัมพันธภาพทางเพศ และวัตถุประสงคที่
6 ที่ระบุถึงคานิยมในเรื่องเพศที่เหมาะสมสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมไทย ที่มีนัยยะสงเสริมใหเยาวชนละ
เวนการมีเพศสัมพันธ และมองการมีเพศสัมพันธเปนเรื่องของการสงเสริมใหเกิดการแตงงานสรางครอบครัว ซึ่ง
เนื้อหาดังกลาวนี้จะมีความกาวหนาและรอบดานมากขึ้น หากมีการพูดถึงเรื่อง อัตลักษณ/ตัวตนทางเพศที่แตกตาง
หลากหลาย และลื่นไหล รูปแบบความสัมพันธทางเพศหลากหลายรูปแบบ และการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย
อยางไรก็ตามยังพบวา หลักสูตรป 2545 ก็ยังไมมีผลการปฎิบัติอยางจริงจัง ทําใหการจัดการเรียนรูเรื่อง
เพศศึกษาในสถานศึกษาจึงไมบรรลุผลตามคาดหวังดวยสาเหตุปจจัยหลายประการ อาทิ ทัศนคติของผูสอน
ประสบการณและทักษะการสอนเพศศึกษา หลักสูตรเพศศึกษาที่มีประสิทธิภาพ นโยบายและบรรยากาศใน
สถานศึกษา เปนตน (Health Counterparts Consulting, 2552)
ทั้งนี้ กอนหนานั้นไมนานนัก (2542-2544) ไดมีความพยายามขององคกรแพธ ซึ่งเปนหนวยงานที่มี
ประสบการณในการทํางานดานเอดสมาอยางยาวนานและไดทําการทดลองพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เพศศึกษาแบบรอบดานขึ้นเปนโครงการนํารองในบางโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งตอมาในป 2546 กระทรวง
สาธารณสุขไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนโลก ซึ่งทางองคกรแพธไดรับเลือกใหเปนภาคีองคกรผูรับทุน
รองที่เขามาทํางานในเรื่องการปองกันเอดสในเยาวชนในสถานศึกษา
จากประสบการณการทํางานที่ผานมาของทางแพธเองและจากสถานการณปญหาเรื่องเพศของกลุม
เยาวชน รวมทั้ง การขาดความรูความเขาใจในเพศศึกษา ทําใหทางแพธจึงไดทําโครงการ “กาวยางอยางเขาใจ”
ขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อสงเสริมสุขภาวะทางเพศของเยาวชน ใหเยาวชนมีความรู มีวุฒิภาวะและมีทักษะที่สราง
สัมพันธภาพและใชชีวิตทางเพศอยางปลอดภัย เพื่อลดปญหาเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส การ
ตั้งครรภไมพึงประสงค และความรุนแรงทางเพศ โดยสนับสนุนใหเกิดการจัดการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาใน
สถานศึกษาอยางเปนระบบ รวมทั้งสนับสนุนใหเยาวชนมีบทบาทในการจัดการการเรียนรูและการสื่อสารทางเพศ
แกสังคมอยางสรางสรรค
ทั้งนี้ หลักสูตรเพศศึกษา “กาวยางอยางเขาใจ” อิงแนวคิดในทางเดียวกับกรมอนามัยในการเนนการ
จัดการเรียนรูแบบ “รอบดาน” โดยใชกรอบแนวคิด 6 มิติเรื่องเพศดังกลาวขางตน ซึ่งประกอบดวย พัฒนาการทาง
เพศ สัมพันธภาพทางเพศ ทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาพทางเพศ และสังคมวัฒนธรรม ดังที่ได
กลาวแลวขางตน โดยการเรียนรูเพศศึกษาภายใตโครงการดังกลาวนี้ เนน องคประกอบสําคัญ 3 ประการคือ 1)
เพศวิถี โดยสรางความเขาใจเรื่องเพศในทุกๆ มิติในชีวิตมนุษย 2) การพัฒนาเยาวชนในเชิงบวก โดยมีความ
เชื่อมั่นในศักยภาพเยาวชนวาสามารถเรียนรูและตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีใหตนเองได และ 3) กระบวนการจัดการ
เรียนรูที่สรางการเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ( Health Counterparts Consulting,2552)
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การเขามาดําเนินงานของ “โครงการกาวยางอยางเขาใจ” ตลอดระยะเวลา 5 ปนั้นนับวาเปนการเปด
แนวทางใหมในการสอนเรื่องเพศศึกษาในระบบการศึกษาของไทย โดยในการทํางานนั้นเนนการอบรมครูผูสอน
เพศศึกษา การพัฒนาคูมือการสอนเพศศึกษา การเปดสอนเพศศึกษาในโรงเรียนนํารอง และสรางเครือขาย
เพศศึกษาที่ประกอบดวยครูผูสอน และเยาวชนแกนนํา ในสวนเนื้อหานั้นได ใหความหมายกับเพศศึกษาในเชิง
บวกและขยายกวางออกไปมากกวาเรื่องสรีระและการรูเทาทันอารมณเพศที่มองจากสายตาของผูใหญ มาเปนการ
มองจากสายตาของเยาวชน และใหเกียรติเยาวชนวาตองไดฝก รับผิดชอบในการตัดสินใจของตัวเองบนฐานของ
ขอมูลที่รอบดาน ยิ่งกวานั้น เรื่องเพศก็ไมจํากัดอยูที่มุมมองการแพทยเทานั้น แตยังมีมิติดานสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร เขามามีอิทธิพลอยูดวย
จากการทํางานภายใต “โครงการกาวยางอยางเขาใจ” นั้น นอกจากการเกิดขึ้นของหลักสูตรแลว สวน
หนึ่งก็ไดทําใหสังคมไทยไดรับรูเรื่องราวเกี่ยวกับเพศศึกษาในแงมุมที่หลากหลาย เชน กิจกรรมคายเพศศึกษา
การขยายเพศศึกษาจากโรงเรียนไปสูสถานพินิจ การจัดเสวนา “เพศศึกษาเพื่อเยาวชน” ใหเด็กไดสะทอน
ความเห็นวา “เพศศึกษาที่เยาวชนอยากเห็น" เปนเชนไร ไมใชการกําหนดจากผูใหญฝายเดียวอีกตอไป แตเนน
ความรูที่เยาวชนตองพบเจอในโลกแหงความเปนจริง
อีกทั้งยังมีความทาทายในเรื่องการสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาที่รอบดานอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งการขยายออกจากสถานศึกษาไปสูครอบครัวและชุมชนดวย ทั้งนี้แมจะเห็นวา การเรียนรูเรื่อง
เพศศึกษามีเงื่อนไขและโอกาสที่เปดกวางมากขึ้นก็ตาม แตก็ยังคงตองรอพิจารณาเรื่องคุณภาพ ที่เปนเรื่องเนื้อหา
ที่รอบดาน เปนกระบวนการเรียนรูที่ตอเนื่อง เปนเพศศึกษาเชิงบวกจากมุมของเยาวชนโดยมีเยาวชนเปน
ศูนยกลาง ที่ไมไดมุงเนนเรื่องการควบคุม แตมุงเสริมสรางการเรียนรูและการตัดสินใจที่รอบดานในการดําเนินชีวิต
ทางเพศที่ปลอดภัยและเปนสุขของเยาวชน
หากมองถึงหลักสูตรการศึกษาของป 2551 แลวนับวา หลักสูตรเพศศึกษาในโรงเรียนนั้นมี
ความกาวหนาไปพอสมควร เพราะไดมีการระบุเนื้อหาที่รอบดานและแบงตามลําดับการเรียนอยางชัดเจนและมี
ความตอเนื่อง ทวา จากการสํารวจของกลุมคนทํางานดานเยาวชนนั้นพบวา อาจยังมีบางโรงเรียนที่ยังสอน
เพศศึกษาแคเรื่องสรีระเหมือนเดิม ในขณะที่บางโรงเรียนนั้นก็ไดนําเอาหลักสูตรใหม หรือหลักสูตร กาวยางอยาง
เขาใจไปใชแลว และพบวา ขณะนี้ปญหาเรื่องการจัดการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนนั้นไมไดมีปญหาในเชิง
นโยบาย เพราะตอนนี้หลักสูตรป 2551 ที่มีความรอบดานมากขึ้นนั้นไดประกาศใหใชกับทุกโรงเรียน แตขอจํากัดที่
พบนั้น จะอยูที่การปฎิบัติ ทั้งระดับผูบริหารการศึกษาและครูผูสอนที่ยังไมสามารถจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา
ในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพได
ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูเรื่องเพศศึกษานั้น หลักสําคัญที่สุดอยูที่ตัวครูผูสอน วาจะมี
ความเขาใจมากนอยแคไหน และการเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลางนั้นตองอาศัยความทุมเทอยางยิ่งและความ
รอบดานของครู ในขณะเดียวกันการสนับสนุนและใหความสําคัญของสถาบันการศึกษาตอเรื่องนี้ พบวาแม
หลักสูตรและเนื้อหาที่มีอยูนั้นจะมีความรอบดานก็จริง แตวิธีการสอนนั้นหากยังเปนแบบเดิมโดยครูเปนศูนยกลาง
ไมไดเอื้อใหนักเรียนไดมีโอกาสคิดหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่ตนเองสนใจอยูก็อาจทําใหการเรียนการ
สอนไมสามารถบรรลุเปาหมายที่แทจริงได
ในสวนของภาคประชาสังคมอื่น ๆ ทางเครือขายเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Youth for Change) (ชื่อ
เดิมคือเครือขายเยาวชนดานดานเอดส ประเทศไทย หรือ Youth Network on HIV/AIDS Thailand - Youthnet)
ไดมีขอเสนอเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเรื่องเอดสและเพศศึกษาดังนี้
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1. รัฐควรเรงสรางความเขาใจใหผใู หญและผูรับผิดชอบนโยบายที่เกี่ยวของกับเยาวชน ยอมรับความ
แตกตางหลากหลายและเขาใจธรรมชาติของเยาวชน ปราศจากการตัดสินแบบถูก ผิด เพื่อรวมกันสราง
ทางเลือกใหเยาวชนมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย โดยการจัดอบรมบุคลากร การรณรงคทางสังคม การใชสื่อ
สาธารณะ สรางกิจกรรมใหเยาวชนมีสวนรวมกับครอบครัวและชุมชนตลอดจนสังคมสาธารณะ
2. ตองมีการสอนและมีระบบการใหขอมูลเรื่องเอดส เพศศึกษา ที่รอบดานแกเด็กและเยาวชนทั้งในและนอก
โรงเรียน อยางจริงจัง ตอเนื่อง โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนเพศศึกษาที่ชัดเจน มีการพัฒนาความรู
ทัศนคติของผูสอน ผูใหบริการ ใหตระหนักถึงความจําเปนในการสื่อสารเรื่องเอดส เพศศึกษา และมี
ทัศนคติที่ดีตอถุงยางอนามัย เพื่อสงเสริมทางเลือกในการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย และรับผิดชอบของ
เยาวชน
3. ตองมีการพัฒนาระบบการใหบริการ ที่เปนมิตรตอเด็กและเยาวชน ที่มีบริการอุปกรณที่หลากหลาย
ไดแก ถุงยางอนามัย ยาคุมกําเนิด เจลหลอลื่น เข็มฉีดยาสําหรับผูใชสารเสพติด และยาตานไวรัส และ
สนับสนุนใหกลุมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เปนผูดําเนินการหรือรวมดําเนินการศูนยการเรียนรูเรื่องเอดส
และเพศศึกษา ในโรงเรียนและชุมชน ทั้งนี้จําเปนตองสนับสนุนใหมีบริการเฉพาะวัยรุน อาจไมใชทั้งใน
แบบคลินิคหรือที่โรงพยาบาลแบบเต็มรูปแบบ เชน คลินิคพิเศษวันเสารอาทิตย คลินิคสุขภาพเคลื่อนที่
บริการปรึกษาแบบสวนตัวและหลากหลาย เชน โทรศัพท พบปะนอกสถานที่ อินเตอรเน็ต หรือแมแต
การมีบริการอื่นรองรับแมวัยรุนและเด็ก เชน เดยแครสําหรับฝากลูก ฝากลูกชั่วคราว ครอบครัวอุปถัมภ
4. รัฐควรเรงจัดระบบการดูแลรักษาเยาวชนที่มีเชื้อเอชไอวี และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย
ใหเปนบริการเฉพาะที่แยกออกมาจากงานดานเด็กและผูใหญ เพราะเยาวชนเปนประชากรอีกกลุมหนึ่ง ที่
ตองการองคความรูเฉพาะในการจัดบริการ ซึ่งองคความรูเหลานี้ ยังขาดแคลนเปนอยางยิ่ง เมื่อ
เปรียบเทียบกับความตองการและปญหาที่เยาวชนเผชิญอยู
5. รัฐตองสนับสนุนทรัพยากรในการทํางานกับเยาวชนทั้งการปองกันและการดูแลรักษามากยิ่งขึ้น ไดแก
ทุนในการทํากิจกรรม บุคลากรที่มีความรู ขอมูลที่ทันตอสถานการณ อุปกรณที่เกี่ยวของ เชน ถุงยาง
อนามัย เข็มฉีดยา กิจกรรมสงเสริมคุณคา เชน กลุมบําบัด สงเสริมหรือฝกอาชีพ สงเสริมความมั่นใจใน
การใชชีวิตในสังคม
6. รัฐตองสนับสนุนใหเกิดสภาวะแวดลอมและกลไกการทํางานที่เอื้อตอการปองกันเอดส โดยพัฒนา
ศักยภาพเจาหนาที่ เชน ความรูความเขาใจตอวัยรุน ทัศนคติที่เอื้อตอการเขาถึงตัวเด็ก การปรึกษาหรือ
เยี่ยมบาน ที่แสดงถึงความเขาใจตอวัยรุนและกระตุนใหบังคับใชกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวของ ใหนําไปสู
การปฏิบัติ ในการแกปญหาเอดส โดยมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
7. ควรมีการสรางความเขาใจในเรื่องความเทาเทียมทางเพศ ลดอคติและการตีตราในเรื่องเพศ อายุ ชาติ
พันธุ ศาสนา อยางตอเนื่อง และมีมาตรการที่เปนจริงทางกฎหมาย เพื่อคุมครองการละเมิดสิทธิดาน
เอดส โดยเฉพาะการตรวจเลือดกอนเขาทํางานและการศึกษาตอ ในบางสาขา/อาชีพ

สวนที่สาม นโยบายดานการสงเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและการเคารพศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย
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จากประสบการณในการทํางานของภาคประชาสังคมพบวา รากเหงาสําคัญหนึ่งของปญหาการรับถายทอดเชื้อเอชไอวี เกิดขึ้นมาจาก ความรุนแรงและการกดบังคับทางเพศ ซึ่งมีที่มาจากความไมเสมอภาคและ
อํานาจทางเพศที่ไมเทาเทียมกัน การไมเคารพสิทธิทางเพศ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ โดยแสดงใหเห็นผานรูปแบบ
ตาง ๆ อาทิ ความรุนแรงในครอบครัว การบังคับคาประเวณี การลวงละเมิดทางเพศ ทั้ง 3 ประเด็นดังกลาวนี้จึงมี
นัยสําคัญตอการกระทําความรุนแรงทางเพศที่สัมพันธกับการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีและปญหาอื่นๆ ดังนั้น
ภาคประชาสังคมจึงไดหยิบเอา ตัวกฎหมายบางฉบับที่เกี่ยวของกับประเด็นดังกลาวนี้ขึ้นมาวิเคราะห
ทั้งนี้ ตัวอยางกฎหมายที่จะหยิบยกมาวิเคราะหในที่นี้มีทั้งกฎหมายที่มีผลบังคับใชแลว เชน
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และรางกฎหมายที่มีแนวโนมที่จะมีการบังคับใช ไดแก (ราง) พระราชบัญญัติ
การคุมครองการอนามัยเจริญพันธุ พ.ศ... (ราง) พระราชบัญญัติสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ
พ.ศ....
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
พ.ร.บ. นี้ไดสะทอนถึงวิธีคิดที่เปนมายาคติภายใตคําวา “ครอบครัว” และการเนนย้ําคุณคาของครอบครัว
เปนอยางมาก จนทําใหผูถูกกระทําความรุนแรงโดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงและเด็กไมสามารถมีทางออกจาก
สถานการณการถูกกระทําความรุนแรงได เพราะการเขามาดําเนินคดีกับสามีหรือบิดาของตนเอง อาจทําใหถูก
กลาวหาวาเปนผูที่ไมเห็น “คุณคา” ของครอบครัวได แทนที่ผูเสียหายจะไดรับการเยียวยาก็อาจกลับกลายเปนการ
ถูกตําหนิได นอกจากนี้ยังมีความพยายามที่จะไกลเกลี่ยเพื่อ “ใหไดอยูในครอบครัวเปนสําคัญ” โดยไมไดคํานึงวา
ผูถูกกระทําความรุนแรงจะรูสึกเจ็บปวดสักแคไหน ที่จะตองกลับไปเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวอีกทั้ง ๆ ที่
เพิ่งจะออกมาเรียกรองขอความเปนธรรม
ดังนั้น อาจกลาวไดวา กฎหมายคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 2550 นั้นไมไดมุงที่จะ
คุมครองผูไดรับความรุนแรงแตมุงคุมครอง “สถาบันครอบครัว” มากกวา เพราะตามกฎหมายนี้ยังไมเห็นการ
รับรองสิทธิในตัวตนของผูหญิง หรือผูที่ถูกกระทําความรุนแรง การคุมครองตามกฎหมายนี้เนนไปในเรื่อง
ครอบครัว “เพื่อใหครอบครัวเปนสุข”
หากมองในกรณีของความรุนแรงที่เขามาเกี่ยวของกับการติดเชื้อเอชไอวีแลว ความรุนแรงในครอบครัวก็
อาจสงผลตอการติดเชื้อเอชไอวีไดดวยเชนกัน เชน กรณีที่ผูหญิงไมสามารถตอรองที่จะไมมีเพศสัมพันธ หรือ
เพื่อใหมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยได
จากการทํางานของมูลนิธิผูหญิง พบกรณีตัวอยางที่ผูหญิงที่ไดรับความรุนแรงจากสามีที่มีเชื้อเอชไอวี
โดยที่ฝายหญิงไมไดมีเชื้อ ผูหญิงถูกควบคุมและถูกทุบตี ดวยความที่ฝายชายกังวลวาผูหญิงจะจากไป ทั้งที่จริงๆ
แลวฝายหญิงนั้นก็ไมเคยคิดที่จะจากไปเพราะมีลูกดวยกัน เมื่อทราบวาสามีมีเชื้อเอชไอวี เธอก็ไปรับบริการตรวจ
เลือด และพบวาตนเองยังไมไดรับเชื้อเอชไอวีจากสามี แตก็ไมพบวามีกระบวนการใหการปรึกษาใด ๆ แกผูหญิง
วาตองปฎิบัติตนอยางไรเพื่อไมใหมีการรับเชื้อเอชไอวีจากสามี และไมมีการสอบถามเพิ่มเติมถึงสถานการณที่ฝาย
หญิงตองเผชิญซึ่งอาจเปนโอกาสเสี่ยงได สําหรับฝายชายเองก็ไมพบวาจะมีกระบวนการที่จะทําใหไดมีโอกาสมา
เขารวมกลุมผูติดเชื้อ
เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนใหเขาไดเปดโลกทัศนวาจะสามารถใชชีวิตอยางเปนสุขตอไปได
อยางไร
ทั้งนี้ ในกรณีดังกลาวนี้อาจวิเคราะหไดวา การที่ผูชายใชความรุนแรงนั้นเนื่องจากเกิดความกดดันและไม
มีทางออกเนื่องจากสภาพที่ตนเองทํางานไดบางไมไดบาง กรณีที่เกิดขึ้นนี้นอกจากผูหญิงตองตกอยูในสภาพการ
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โอกาสเสี่ยงที่ผูหญิงจะไดรับความรุนแรงในครอบครัวนั้นเกิดขึ้นไดทั้งในกรณีที่ตนเองมีและไมมีเชื้อเอช
ไอวี ในกรณีที่มีเชื้อเอชไอวีพบวาผูหญิงบางคนอาจถูกไลออกจากบาน หรือ ถูกดูหมิ่นดูแคลน ทํารายรางกายและ
จิตใจ ทั้งนี้ ในสภาพการเชนนี้ การใชกฎหมายคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวเพียงอยางเดียวคงไม
เพียงพอ อาจจําเปนตองมีองคประกอบอื่น ๆ ดวย เพื่อใหสามารถลดความรุนแรงและคุมครองผูถูกกระทําความ
รุนแรงไดมากขึ้น เชน การใหการปรึกษาที่ดี การหาทางออกหรือใหทางเลือกแกผูถูกกระทํา แตสิ่งเหลานี้ไมถูก
ครอบคลุมเอาไวในมาตรการการคุมครองตาม พ.ร.บ.นี้
อยางไรก็ตาม วิธีคิดเรื่องความเปน “ครอบครัว” เองก็อาจเปนอีกหนึ่งอุปสรรคในการจัดบริการของ
สาธารณสุข เชน ตัวอยางวา การใหผูชายใชถุงยางอนามัย เมื่อภรรยาบอกวาสามีไมยอมใช ก็จบแคนั้นเพราะไม
สามารถไปดําเนินการใดตอได หรือในการทํางานพบวา ผูหญิงไดรับความรุนแรงจากสามี เจาหนาที่ดาน
สาธารณสุขเองก็คงไมสามารถที่จะทําอะไรไดอีกเนื่องจากเกรงการกาวลวง “ความเปนครอบครัว” ของเขา ในกรณี
เชนนี้หากมีการยอมรับไดแลวใหปฎิบัติตาม พ.ร.บ.การคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของสามารถที่จะเขาไปชวยเหลือได ซึ่งคําวา “เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ” นี้ควรจะรวมไปถึงเจาหนาที่ที่จัดบริการ
อื่นๆ ที่เขาเกี่ยวของกับผูถูกกระทําความรุนแรงฯ เชน เจาหนาที่สาธารณสุข นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห
ดวย เปนตน ทั้งนี้ หากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของนั้นเห็นวาเรื่องนี้เปนหนึ่งในหนาที่ และไดปรับเปลี่ยนวิธีคิดวาความ
รุนแรงในครอบครัวไมไดเปนเรื่องสวนตัวของแตละคน ก็จะทําใหเจาหนาที่ที่ใหบริการดานสารธารณสุขทํางานใน
เชิงลึกไดมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการบริการใหการปรึกษา อันจะนําไปสูความชวยเหลือและการเยียวยาที่
ถูกตองเหมาะสมตอไป
ดังนั้นดวยจุดออนในหลายๆ ประการที่กลาวมานี้จึงอาจกลาวไดวา พ.ร.บ. การคุมครองผูถูกกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 นั้น จึงเปนเพียง พ.ร.บ. ที่มีความพยายามจะใชแนวทางที่ครอบคลุมเพื่อ
แกไขปญหาความรุนแรงตอบุคคลในครอบครัวและผูมีความสัมพันธอันใกลชิด แตเนื่องจากระบุเจตนารมณของ
กฎหมายไวอยางแจมชัดวา “เพื่อดํารงไวซึ่งสถานภาพของการสมรสและความปรองดองในครอบครัว” โดยแนวคิด
เรื่องครอบครัวยังเปนไปในแนวทางอนุรักษนิยม
พ.ร.บ.ฉบับนี้จึงยังไมสามารถที่จะจัดการกับอาชญากรรมที่
เกิดขึ้นจากความรุนแรงในครอบครัวอันเกิดจากสัมพันธภาพเชิงอํานาจของชายที่อยูเหนือหญิงได ดังนั้น พ.ร.บ.
ดังกลาวจึงยังคงเปนเพียงเครื่องมือทางกฎหมายในอันที่จะแกไขความสัมพันธที่รุนแรงในครอบครัว แตไมไดเปน
หลักประกันในการสรางความยุติธรรมและความเสมอภาคระหวางหญิงชาย และหากมองในมุมที่เกี่ยวของกับเอช
ไอวีแลว การที่ไมใหความเสมอภาคทางเพศ ไมสามารถคุมครองผูถูกกระทําจากความรุนแรงในครอบครัวไดก็อาจ
สงผลตอการไดรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวี หรือสงผลตอการดูแลรักษาโรคไดเชนกัน
ทั้งนี้จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตนขอจํากัดที่พบในพ.ร.บ. นี้สามารถสรุปออกมาไดดังนี้
1. พ.ร.บ. ฉบับนี้ไมไดใหความคุม ครองแกผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวไดจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกรณี
1.1 ผูถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ (Sexual Violence) ในบริบทของครอบครัว เนื่องจากมองวาเรื่อง
เพศในครอบครัวเปนเรื่องที่มีหนาที่ในการจรรโลงความเปนครอบครัวเอาไว เมื่อเกิดการกระทํา
ความรุนแรงทางเพศขึ้น จึงมองเปนเรื่องภายในครอบครัว เปนเรื่องระหวางผัว-เมีย
1.2 ความรุนแรงในครอบครัวที่สะทอนผานความสัมพันธแบบพอแมลูก ที่กระทําความรุนแรงทางเพศ
ตอลูกหลาน หรือผูที่อยูใตการปกครอง เพราะมองวาเปนอบรมสั่งสอน หรือ ชวยเหลือลูกหลาน
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ในทั้ง 2 กรณีนี้ ไมเนนการดําเนินคดีตามกฎหมาย แตจะเนนกระบวนการไกลเกลี่ยยอมความเพื่อ
ธํารงความเปนครอบครัวเอาไว โดยไมไดมองความรุนแรงทางเพศในครอบครัว วาเปนเรื่องที่มีที่มาจาก
ความไมเสมอภาคและอํานาจที่ไมเทาเทียมกันระหวางเพศ และการละเลย/เพิกเฉยกับ “สิทธิทางเพศ”
ซึ่งไมเปนตามหลักการยอกยารการตา ขอ 1. สิทธิในการใชสิทธิมนุษยชนที่เปนสากล ขอ 2. มนุษยทุก
คนสมควรไดรับความคุมครองสิทธิมนุษยชนอยางสมบูรณโดยไมถูกเลือกปฏิบัติจากสาเหตุวิถีทางเพศ
และอัตลักษณทางเพศ ขอ 3. สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย ขอ 5. สิทธิในหลักประกันของบุคคล และ
ขอ 6. สิทธิในความเปนสวนบุคคล รวมทั้งในคําประกาศสิทธิทางเพศของเครือขายสุขภาพผูหญิง
นานาชาติ ( HERA) 1 ที่ระบุวา สิทธิในการใชชีวิตดวยเพศวิถีหนึ่ง ๆ ที่ปราศจากความรุนแรง การเลือก
ปฏิบัติ และการบังคับดวยกําลัง ภายใตกรอบการทํางานของความสัมพันธที่มีพื้นฐานบนความเทาเทียม
ความเคารพ และเปนธรรม
2. พ.ร.บ. ขาดความละเอียดออนในเรื่องเพศภาวะและเพศวิถี โดยเฉพาะการเคารพสิทธิทางเพศ ที่ใน
พ.ร.บ. นี้ใหการคุมครองหรือมีการดําเนินคดีในรูปแบบเดียว โดยเนนเพียงผูกระทําและผูถูกกระทํา และ
ไดการกําหนดมาตรการความชวยเหลือแบบเดียวกันโดยมองไมเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และไมได
คํานึงถึงความแตกตางทางเพศ เพศภาวะ เพศวิถี ของผูที่ถูกกระทําความรุนแรงที่มีความแตกตางกัน
3. กระบวนการบังคับใชกฎหมายเบื้องตนที่การตัดสินใจมักอิงอยูกับเจาพนักงาน เชนเดียวกับ กฎหมายอื่น
ๆ ที่ มิติหนึ่งของการบังคับใชกฎหมายเบื้องตนอิงอยูกับการใชดลุ ยพินิจและการตีความของเจาพนักงาน
ทําใหหลายครั้ง หลายกรณีที่เจาพนักงานไมไดมีความรู ความเขาใจ และความละเอียดออนในเรื่องเพศ
ภาวะ เพศวิถี และเคารพสิทธิทางเพศ ก็จะทําใหกระบวนการใชกฎหมายขึ้นอยูกับเจาพนักงานที่ขาด
ความละเอียดออนและเคารพในเรื่องสิทธิทางเพศ และมองวาตนเองมีหนาที่ตองเชิดชูสถาบันครอบครัว
เปนลําดับสําคัญ ก็จะทําใหการบังคังใชกฎหมาย นําไปสูการเลือกปฏิบัติได ทั้งในสวนของการเลือกใช
กฎหมาย (ฉบับใด) และการเลือกตีความการกระทําวาเปนเรื่องในครอบครัวของผัวเมีย พอแมลูก จน
นําไปสูการโนมนําใหไกลเกลี่ย ยอมความในที่สุด ทําใหผูถูกกระทําความรุนแรง ถูกกระทําความรุนแรง
ซ้ํา ๆ ตอไป
4. กระบวนการยุติธรรมขั้นศาลที่เปนไปในทิศทางเดียวกับขั้นตอนการแจงความ คือเนนยอมความ ทายสุด
คือ กระบวนการที่ศาลเนนการไกลเกลี่ย ยอมความ ตามเหตุผลดังกลาวขางตน ก็แสดงใหเห็นวาตัว
เจตนารมณของกฎหมาย เนนไปที่การธํารงไวซึ่งสถาบันครอบครัวเปนสําคัญ ทําใหอาจละเลยการให
ความคุมครองผูถ ูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งแมจะตีความไดวา เปนกระบวนการที่ดีในแงที่ไม
ใชความรุนแรงตอบโตหรือแกไขความรุนแรงดวยการตัดสินลงโทษ ซึ่งอาจมีการพิจารณา ภาคทัณฑ
ฯลฯ แตก็พบวากระบวนการติดตามหลังจากการพิจารณาคดีเพื่อนําไปสูการนําผูกระทําความรุนแรงไป
รับการบําบัด ฟนฟู เพื่อปองกันมิใหกลับมากระทําความรุนแรงซ้ํา มักจะไมเขมงวด สงผลใหเกิดการ
กระทําความรุนแรงซ้ํา ๆ เกิดขึ้นหลายครั้งตามที่ปรากฎเปนขาวในสื่อสารมวลชนเปนระยะเสมอมา

1

HERA ( Health, Empowerment, Rights, Accountability) เปนเครือขายนานาชาติที่รูจักกันดีในฐานะนักกิจกรรมที่ทํางดานดานผูหญิงและสิทธิ
มนุษยชนโดยเครือขายองคกรสนับสนุนสุขภาพผูหญิงนานาชาติเปนสํานักงานเลขาธิการ HERA ไดที่รวมผลักดันใหมีการประชุมนานาชาติ และ
ติดตามการทํางานใหเปนไปตามขอตกลงนาชาติที่เกี่ยวของกับสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ เชน ICPD, Beijing Declaration
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5. ขาดมาตรการปองกันความรุนแรงในครอบครัว ตามหลักการของแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล
กําหนดวา มาตรการทางกฎหมายจะตองรวมเรื่องการกําหนดวิธีการคุมครองและการปองกันไวดวยกัน
กฎหมายไมควรจะบรรจุไวเพียงเรื่องการลงโทษ แตตองสรางหลักประกันเรื่องการปองกันโดยมีการ
รณรงคเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงและการบริการใหความชวยเหลือตางๆ แมจะไดมีการระบุถึงศูนย
ปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวไวในระเบียบกระทรวงฯ แตก็มิไดมีการขยาย
ความถึงขอบเขตอํานาจหนาที่และองคประกอบของศูนยนี้ไวอยางชัดเจน ทั้งที่ศูนยนี้ควรจะตองมี
บทบาทสําคัญในการรณรงคในระดับชุมชน จังหวัดและระดับชาติ เพื่อระดมการสนับสนุนของผูเกี่ยวของ
จากทุกภาคสวนของสังคมและชุมชน
ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการเคารพสิทธิของบุคคลที่จะมีอิสรภาพและไดรับการคุมครอง
เพื่อใหมีเสรีภาพในการกําหนดทางเลือกเรื่องเพศ และมีสิทธิไดรับการคุมครองจากการกระทําความรุนแรงและ
อันตรายตอทางรางกาย และจิตใจ ดังนั้นจึงควรมีการรับรองสิทธิของบุคคลที่กําหนดรูปแบบความสัมพันธทางเพศ
กับคูของตนตามที่ตนเองปราถนา และไมมีใคร แมแตคนในครอบครัว เครือญาติและชุมชน ที่จะเปนเจาของเนื้อตัว
รางกายของผูอื่น และนําไปใชในการลวงละเมิด ขาย หรือชําระหนี้ โดยเปนอิสระจากการถูกแบงแยกกีดกัน การ
กระทําความรุนแรง การถูกจับกุม คุมขัง นอกจากนี้ รัฐเอง ก็ตองไมกระทําการอื่นใด ทั้งทางตรงและทางออม อัน
จะกอใหเกิดความรุนแรงตอสิทธิทางเพศ ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอ พ.ร.บ นี้ ดังตอไปนี้
1. ควรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายฉบับนี้ ทั้งในสวนที่เปนเจตนารมณของกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการ
บังคับใชกฎหมายตั้งแตเบื้องตนจนถึงกระบวนการยุติธรรม ใหมีความละเอียดออนในเรื่อง เพศภาวะ
เพศวิถี และเคารพสิทธิทางเพศ โดยมุงปกปองคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรง มากกวามุงเนนไปที่การ
ธํารงไวซึ่งสถาบันครอบครัว แตละเลย/เพิกเฉยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว รวมทั้งการ
พิจารณาความรุนแรงทางเพศในครอบครัวที่นอกเหนือจากหญิง ชาย แตควรสืบคนไปถึงความรุนแรงที่
เกิดขึ้นกับคนที่มีอัตลักษณทางเพศที่แตกตางหลากหลายออกไป ความรุนแรงที่พอแมกระทําตอลูกที่
เปนเกย กระเทย คนขามเพศ ทั้งดวยวาจา การหมิ่นแคลน การตีตรา รวมถึงการทํารายรางกาย หรือ
การกระทําของคนอื่นๆ ในครอบครัวตอวิถีทางเพศที่ตางออกไป ความรุนแรงเหลานี้ตองไดรับการ
อธิบายขยายความ และกระตุนใหกฎหมายอธิบายอยางครอบคลุม ผูใชกฎหมาย ผูปฏิบัติการ ไดเห็น
ความรุนแรงเหลานี้ดวย เพื่อใหกฎหมายคุมครองคนในครอบครัวจากความรุนแรง ไดรับประโยชนอยาง
ทั่วถึงกัน เชน การกระตุนใหคนที่มีเพศสภาพ และวิถีทางเพศที่หลากหลายสามารถเขาถึงและใช
กฎหมายนี้ไดดวย
2. ควรกําหนดมาตรการสําหรับการปองกันความรุนแรงตอบุคคลในครอบครัวและผูมีความสัมพันธใกลชิด
ลงไปใน พ.รบ. นี้ดวย โดยเฉพาะเรื่องการรณรงคเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสาธารณะ ที่ทําใหเห็น
วา รัฐไดตระหนักวาความรุนแรงตอบุคคลในครอบครัวและผูมีความสัมพันธใกลชิดไมใชเรื่องสวนตัวอีก
ตอไป และมีความจําเปนที่ชุมชนตองเขาแทรกแซงเพื่อระงับการกระทําความรุนแรงในครอบครัว ทั้งนี้
โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบตองมีการรณรงคใหเกิดการตระหนักในนโยบายนี้ เพื่อที่จะไดระดมความ
รวมมือจากชุมชนและภาคประชาสังคม สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนไดจัดตั้งการเฝาระวังของชุมชนใน
การตรวจตราความรุนแรงตอบุคคลในครอบครัวและผูมีความสัมพันธใกลชิด และแจงใหผูถูกกระทําได
ทราบถึงสิทธิทางกฎหมาย ที่รวมถึงการรองทุกขกลาวโทษและการเขาถึงมาตรการบรรเทาทุกข โดยที่

24

3. จัดตั้งระบบที่ดีในการติดตามประเมินผลที่มีความรวมมือจากหลายหนวยงานเพื่อประเมินการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ ระบบการติดตามนี้สามารถที่จะนํามาใชในการติดตามสถานการณเรื่องความรุนแรงตอ
บุคคลในครอบครัวและผูมีความสัมพันธอันใกลชิดดวย โดยเฉพาะระดับและรูปแบบของความรุนแรงตอ
สมาชิกในครอบครัว
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เปนตนไป โดยยกเลิก
พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 พ.ร.บ. นี้มีเปาหมาย
เพื่อใหการปองกันและปราบปรามการคามนุษยมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย การปรับปรุงการชวยเหลือ และคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษยให
เหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด
จากประสบการณขององคกรภาคประชาสังคมที่ทํางานที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือการคามนุษยนั้นได
พบและเล็งเห็นปญหาในบางประเด็นที่เกิดขึ้นจาก พ.ร.บ. นี้ในแงของการนําไปปฎิบัติ รวมทั้งมีขอจํากัดบาง
ประการที่อาจสงผลในกรณีของการนําไปสูการติดเชื้อเอชไอวี และหรือ การตัดโอกาสการเขาถึงการดูแลรักษา
กรณีที่เปนผูที่มีเชื้อเอชไอวี
จากประสบการณการทํางานของมูลนิธิผูหญิง ที่ไดเขาไปใหความชวยเหลือกรณีเด็กสาวชาวลาวที่แต
เดิมเคยทํางานเปนพนักงานเสริฟอยูในรานอาหารที่จังหวัดหนองคาย แตไดถูกหลอกมาคาบริการทางเพศที่
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแมนายจางจะทําบัตรแรงงานใหเธอก็ถูกบังคับใหตองไปทํางานขายบริการแทน และตอง
เปนหนี้นายจางตั้งแตเริ่มเขามาทํางาน และแมวาเธอไดทํางานจนใชหนี้จนหมดแลว เธอก็ไดถูกขายตอใหไปเปน
พนักงานที่อื่นและก็ตองผูกพันธเปนหนี้ใหมอีก เปนอยางนี้อยูถึง 3 ครั้ง ในตอนที่มูลนิธิฯ เขาไปชวยเหลือ ก็พบวา
เธอมีเชื้อเอชไอวีดวย
กรณีดังกลาวนี้ยืนยันไดชัดเจนวา เด็กสาวผูนี้คือเหยื่อการคามนุษย และเหตุการณที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นก็
ทําใหเห็นไดวา ผูตกเปนเหยื่อการคามนุษยนั้นอยูในภาวะเสี่ยงสูงตอการไดรับเชื้อเอชไอวี เพราะไมมีอํานาจ
ตอรอง นอกจากนั้นหลังจากไดรับเชื้อแลวก็ไมสามารถเขาถึงการดูแลรักษาไดเพราะถูกควบคุมจากสถานะการเขา
เมืองผิดกฎหมาย
ประเด็นที่พบเพิ่มเติมจากกรณีดังกลาวที่เปนขอจํากัดจาก พ.ร.บ. นี้คือ แมจะมีเรื่องของการคุมครอง
ผูเสียหายดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน แตกรณีที่ผูเสียหายจากการคามนุษยไดรับเชื้อเอชไอวีนั้น ก็ไมพบวา ตาม
พ.ร.บ. นี้จะมีมาตรการใดๆ ที่จะใหการคุมครองหรือชวยเหลือ ทั้งนี้ในในมุมมองของภาคประชาสังคมเห็นวา กรณี
ดังกลาวนี้ผูเสียหายไดรับเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยบนสถานการณที่ผูเสียหายนั้นอยูภาวะที่ไมมีทางเลือก ดังนั้น
ประเทศไทยควรที่จะมีกระบวนการเพื่อชวยเหลือและใหการดูแลรักษา และในกรณีที่จะสงกลับนั้นก็ตองแนใจวามี
ระบบรองรับที่ปลายทางทั้งในดานสังคมและการดูแลรักษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ตองรักษาดวยยาตานไวรัส
ตองมั่นใจวาผูเสียหายจะไดรับยาตานไวรัสอยางตอเนื่อง และมีระบบการสงตอที่ดี

25

ในขณะเดียวกัน พ.ร.บ. ดังกลาวนี้ก็ไดสรางกังวลตอกลุมพนักงานบริการทางเพศ ซึ่งตัดสินใจเลือก
ทํางานอาชีพนี้ โดยกลุมพนักงานบริการพบวา นับตั้งแต พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามคามนุษย มีผลบังคับใช
นั้นไดเกิดผลกระทบมากมายตอกลุมตนเอง เนื่องจากพรบ. ฉบับนี้ เปนกฎหมายที่ใหอํานาจกับเจาหนาที่มาก
เกินไป เชน การที่ใหเจาหนาที่เขาไปคนในสถานบริการไดโดยไมตองมีหมายคนจากศาล 2 จนหลายครั้งนําไปสู
การใชอํานาจโดยมิชอบของเจาหนาที่ เชน การเขาขมขูวาจะจับกุมพนักงานที่อยูในรานในขอหามั่วสุมคาประเวณี
หรือหากพบแรงงานตางชาติหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายทํางานอยู เจาของรานมักถูกขมขูวาจะถูกจับใน
ขอหาคามนุษยซึ่งมีโทษรายแรง สวนผูหญิงที่ทํางานสวนใหญจะถูกจับและสงกลับทั้งในฐานะเหยื่อการคามนุษย
และ/หรือ ในฐานะคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การปฎิบัติของเจาหนาที่ในลักษณะดังกลาวยิ่งทํา
ใหบรรดาพนักงานบริการตองหลบซอนตัว ไมสามารถเขาถึงบริการที่จําเปนโดยเฉพาะอยางยิ่งบริการดาน
สาธารณสุข
ภาคประชาสังคมมีขอเสนอแนะตอ พ.ร.บ.ฉบับนี้ดังตอไปนี้
1. ในสวนเจาหนาที่ในระดับปฎิบัติการนั้นควรจะไดรับการอบรมใหพิจารณาบังคับใชกฎหมายที่ไมได
มุงเนนไปที่การจับกุม คุมขัง ลงโทษ ผูตกเปนเหยื่อการคามนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่ง “ผูที่ถูกบังคับคา
บริการทางเพศ” แตพิจารณาและบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดไปที่กระบวนการคาและผูที่ไดรับ
ประโยชนจากการคามนุษย
2. ไมควรทําใหกระบวนการบังคับใชกฎหมาย กลายเปนอุปสรรคในการเขาถึงบริการสุขภาพตาง ๆ รวมทั้ง
ในการบริการดานการดูแลรักษาเอชไอวี/เอดส ของผูที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย โดยเฉพาะ“ผูที่ถูก
บังคับคาบริการทางเพศ” และไมพิจารณาวา “ผูที่ถูกบังคับคาฯ” เปนผูรวมกระทําความผิดเพื่อใหผูที่ถูก
บังคับคาฯ ไดมีโอกาสในการเขาถึงบริการปองกัน ดูแล และรักษาสุขภาพของตนเองได
3. กฎหมายฉบับนี้ควรคุมครองผูที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยที่ครอบคลุมทุกเพศ โดยไมยึดติดอยูกับกรอบ
เพศสรีระที่ระบุเพียง เพศชายและเพศหญิงเทานั้น
นอกเหนือจากพระราชบัญญติและกฎหมายตางๆ ที่ไดมีผลบังคับใชดังที่ไดกลาวไปขางตน ที่ดูเหมือนวา
เปนเจตนาที่จะคุมครองสิทธิ แตทวาดวยเหตุผลประการใดก็ตาม ทําใหกฎหมายบางฉบับไมสามารถคุมครองสิทธิ
ทางเพศไดจริง อยางไรก็ตามจะเห็นวารัฐไทยไดพยายามที่จะปรับปรุงและแกไขกฎหมายหรือพยายามที่จะออก
กฎหมายใหมขนึ้ มาเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและสอดคลองกับรัฐธรรมนูญหรือพันธกรณีตางๆ ที่
ประเทศไทยไดใหการรับรองเอาไวและจําเปนตองปฎิบัติ เพื่อที่จะใหแนใจวาสิทธิตางๆ จะไดรับการคุมครองอยาง
เสมอภาค ทั้งนี้กรณีของสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุนี้ กําลังมีรางกฎหมาย 2 ฉบับที่กําลังอยูระหวาง
2

มาตรา 27 เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดฐานคามนุษย ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ (1) มี
หนังสือเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐาน (2) ตรวจตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูเสียหายจากการกระทํา
ความผิดฐานคามนุษยเมื่อผูนั้นยินยอม แตถาผูนั้นเปนหญิงจะตองใหหญิงอื่นเปนผูตรวจ (3) ตรวจคนยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตาม
สมควรวามีพยานหลักฐานหรือบุคคลที่ตกเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยอยูในยานพาหนะนั้น (4) เขาไปในเคหสถานหรือ
สถานที่ใดๆ เพื่อตรวจคน ยึด หรืออายัด เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีพยานหลักฐานในการคามนุษย หรือเพื่อพบและชวยบุคคลที่ตกเปน
ผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย และหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกยาย ซอนเรน หรือทําลาย
ไปเสียกอน หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษราย โยกยาย หรือซอนเรน
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ราง พ.ร.บ. คุมครองอนามัยเจริญพันธุ
หากพิจารณาจากภาพรวมดูเหมือนวา ราง พ.รบ. ฉบับนี้มีความกาวหนาพอสมควรในแงของความ
พยายามที่จะคุมครองสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ จากการนิยามศัพทที่ครอบคลุมหลายแงมุมที่
เกี่ยวของกับสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ และการเลือกใชคําที่คอนขางระมัดระวัง มีความเปนบวก
มากกวากฎหมายอื่นๆ เชน มีการใชคําวา ยุติการตั้งครรภ โดยใหความหมายวา ทําใหการตั้งครรภสิ้นสุดลง ซึ่ง
ไมไดเปนความหมายในเชิงตัดสิน หรือการใหความหมายคําวา “ผูใหการปรึกษา” หมายความวา “บุคคลที่มี
ความรูความสามารถในการใหการปรึกษาดานอนามัยการเจริญพันธุ โดยตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน” สังเกตวามี
ระบุ “โดยตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน” เอาไวดวย รวมทั้งอาจจะเปนครั้งแรกที่ไดมีการระบุคําวาสิทธิทางเพศลงไป
อยางชัดเจน
นอกจากนั้นยังใหความสําคัญในเรื่องของสุขภาพทางเพศ พรอมทั้งยอมรับถึงความหลากหลายของวิถี
ชีวิตทางเพศ โดยสนับสนุนใหมีบริการที่ตอบสนองตอความจําเปนที่แตกตางกันออกไปของแตละกลุมคน ดังที่ได
ระบุไวในมาตราตางๆ อาทิ มาตรา 24, 25 และ 26
สําหรับในสวนของการสงเสริมและสนับสนุน เพศศึกษานั้น ก็นับวาสอดรับกับแผนยุทธศาสตรบูรณาการ
เพื่อการปองกันและแกไขปญหาเอดสระดับชาติ ดังที่กลาวไวแลวขางตน ซึ่งหลักสูตรเพศศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการนั้น ไดใชหลักสูตรที่พัฒนารวมกันโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเนื้อหาที่คอนขางรอบดาน และใชเปนหลักสูตรแกนกลางที่ใชทั้งระบบ นอกจากนี้ราง
พ.ร.บ. ฉบับดังกลาวนี้เปนกฎหมายที่กําหนดใหรัฐทําหลายประการ เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่ดีและชวย
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน กระนั้น ก็ยังมีหลายประเด็นที่ยังเปนที่นากังวลหรือขาดหายไป เชน
การไมมีนโยบายการยุติการตั้งครรภใหกับผูหญิง และ ราง พ.ร.บ. นี้ยังเนนการควบคุมเนื้อตัวรางกาย
และจํากัดสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุของผูหญิงไว โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑทางการแพทยเปน
หลัก ดังที่ระบุไวในมาตรา 38 วา “การยุติการตั้งครรภจะกระทําไดเมื่อจําเปนตองกระทําเนื่องจากสุขภาพทางกาย
หรือจิตใจของหญิงนั้น หรือเมื่อหญิงมีครรภเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาตามที่บัญญัติไวในมาตรา 276
มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา283 หรือ มาตรา 284 และตองกระทําโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ให
เปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548
แมในการนิยามศัพทนั้นไดครอบคลุมเพศวิถีที่หลากหลาย แตในการจัดระบบบริการสุขภาพกลับเนน
เพียงบริการอนามัยเจริญพันธุเพื่อการใหกําเนิด ทําใหกลุมคนที่มีเพศวิถีที่หลากหลายหลุดหายไปจากการเขาถึง
บริการอนามัยเจริญพันธุ ที่ไมไดกลาวถึงผูที่จะผาตัดแปลงเพศ/ตบแตงรางกายในเรื่องเพศ ซึ่งรัฐตองดูแลหรือ
กําหนดมาตรฐานที่จะตองดูแลใหเหมือนคนอื่นๆ เชน การใหฮอรโมน การผาตัดที่ไดมาตรฐาน ดังนั้นอาจกลาวได
วาราง พ.ร.บ. คุมครองอนามัยเจริญพันธุฉบับนี้ ยังคงมองมิติทางเพศภายใตกรอบความหมายเพศสัมพันธเพื่อ
การสืบทอดเผาพันธุและเนนการคุมครองอนามัยเจริญพันธุในกลุมหญิงชายเปนหลัก
นอกจากนี้ ขอจํากัดของราง พ.รบ. ฉบับนี้อีกประการหนึ่งคือ แมตัว ราง พ.ร.บ. จะมีเนื้อหาที่ไมได
เกี่ยวของกับสุขภาพเพียงมิติเดียว แตเกี่ยวของกับหลายฝายที่ครอบคลุมมิติทางเพศของบุคคล ทั้งดานสุขภาพ
วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน แตการที่เจาภาพหรือหนวยงานหลักที่รับผิดชอบคือ กระทรวงสาธารณสุขเพียง
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ราง พระราชบัญญัติสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. …
สถานะของ ราง พ.รบ. ฉบับนี้ในปจจุบัน คือไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา วาระที่ 3
ทั้งนี้ในกลุมภาคประชาสังคมที่ทํางานดานผูหญิงนั้นไดมีขอกังวลในหลายประเด็น ที่เรียกไดอาจยังขาดตก
บกพรองอยูในบางจุด และไดนําเสนอราง พ.ร.บ. เขาไปเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา เพื่อให ราง พ.รบ.
นี้มีความชัดเจนและใหความเสมอภาคทางเพศไดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อใหทําใหเปนไปตามอนุสัญญาวาดวยการ
ขัดการเลือกปฎิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW) ที่ประเทศไดเปนประเทศภาคีอยู
หากพิจารณา ถึงเจตนารมณหรือความตั้งใจแลว การมีราง พ.รบ. ความเสมอภาคทางเพศฯ ก็นับเปนอีก
หนึ่งความกาวหนาในกฎหมายไทย โดยตัวราง พ.ร.บ. มีจุดดี แสดงความกาวหนาในลักษณะที่หยิบเอาเรื่อง
โอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศขึ้นมาพิจารณา และมีการระบุถึงกลไกที่จะสงเสริมโอกาสและความเทา
เทียม รวมทั้งการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมทางเพศ ซึ่งนาจะเปนนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อแกไข
ปญหาความไมเสมอภาค เทาเทียมทางเพศ และสงเสริมสิทธิทางเพศไดดี หากแตในคําอธิบายเรื่องเพศทั้งหมด
ยังคงอิงอยูกับเพศสรีระทางชีววิทยา (Biological Sex) คือ เพศหญิงและเพศชายเทานั้น สงผลใหการมองการ
กระทําความรุนแรงทางเพศและสงเสริมการแกไขติดอยูเพียงในกรอบนั้น ซึ่งควรที่จะมีการพิจารณาขยายกรอบ
การมองเรื่องเพศที่กวางขวาง ครอบคลุมทุกเพศ
ดังที่ไดกลาวมาแลววา ความไมเทาเทียมและการเลือกปฎิบัติทางเพศนั้น เปนปจจัยที่เพิ่มความ
เปราะบางตอโอกาสในการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีได ดังนั้น หาก ราง พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะมองเห็นปญหาเรื่องเพศ
อื่นๆ ที่นอกเหนือจากเพศสรีระก็จะสงผลใหผูที่มีเพศวิถีที่แตกตางออกไปจากเพศสรีระไดรับการคุมครองอยางเทา
เทียมดวย
หากพิจารณาถึง ราง กฎหมายที่เกี่ยวของกับเพศ ทั้ง 2 ฉบับขางตนนี้พบวา มีบางอยางที่เหมือนกันคือ
ยังมีจุดออนในการใหความเสมอภาคทางเพศที่หลากหลายนอกเหนือไปจากหญิง ชาย กระนั้นก็สามารถมองไดวา
รัฐและสังคมไทยไดมีความกาวหนาขึ้นในการที่ไดเริ่มความสําคัญกับพันธกรณีวาดวยสิทธิของผูหญิง ทวายังไมมี
การพิจารณาสิทธิของเพศอื่นๆ ตาม หลักการยอกยาการตา (Yogyakarta Principles) ซึ่งไดใหความหมายเรื่องอัต
ลักษณทางเพศ วิถีชีวิตทางเพศ ซึ่งก็ถือเปนสิทธิมนุษยชน
ทั้งนี้ ในการจัดทํากฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวโยงเรื่องสิทธิทางเพศ โดยเฉพาะที่กลาวมาแลว 2
ฉบับขางตน ควรตั้งอยูบนหลักการสิทธิมนุษยชน และเปนสิทธิทางเพศของทุกเพศ ดังนั้นจึงควรมีการนําราง
พรบ. ทั้งสอง มาพิจารณาใหรอบดานโดยเฉพาะประเด็นสิทธิทางเพศที่หลากหลาย เพื่อใหกฎหมายสามารถใช
เปนประโยชนไดกับทุกเพศ ชวยยกระดับสิทธิทางเพศของทุกคน

สวนที่สี่ ดานโครงสรางและกลไกการพัฒนานโยบาย แผน และการดําเนินงาน
ในการทํางานเพื่อปองกันและแกไขปญหาเอดสของประเทศไทยนั้น คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดส หรือ “คณะกรรมการเอดสชาติ” ถือเปนกลไกหลักของชาติในการขับเคลื่อนนโยบาย
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ปจจุบัน ประเทศไทยใชโครงสรางและกลไกที่ขับเคลื่อนการตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศซึ่ง
แสดงไดดังผังนี้
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส
ศูนยอํานวยการบริหารจัดการ
ปญหาเอดสชาติ
คณะอนุกรรมการประสาน
แผนงานการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน

คณะอนุกรรมการกํากับการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติการปองกัน
โรคเอดส

คณะอนุกรรมการปองกันและ
แกไขปญหาเอดสจังหวัด

คณะอนุกรรมการควบคุมการ
ทดลองวัคซีนปองกันและรักษา
โรคเอดส

ศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไข
ปญหาเอดสจังหวัด

การดําเนินงานและขอจํากัดของคณะกรรมการเอดสชาติ
ในรายงานการทบทวนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดส ป พ.ศ. 2550 จัดพิมพโดย
คณะกรรมการเอดสชาติ จําแนกใหเห็นถึงการดําเนินการ และขอจํากัดของการดําเนินงาน เพื่อแกไขปญหาเอดส
ของประเทศไทยตลอดชวงที่ผานมานั้น พบวา มีหลายปจจัยที่สงผลกระทบตอการขับเคลื่อนการทํางานเอดส เริ่ม
ตั้งแตเรื่องการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข และการปฏิรูป
ระบบราชการ ตามดวย การบริหารจัดการระบบงบประมาณโดยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal
Management Information System : GFMIS) ตลอดไปจนถึง ปจจัยทางการเมือง
ในสวนของการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม “พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542” (มีผลบังคับใชวันที่ 17 พฤศจิกายน
2542) นั้นไดสงผลใหมีการจัดสรรงบประมาณใหมซึ่งสงผลตอการดําเนินการดานเอดสดวย ทั้งนี้ เนื่องจาก พ.ร.บ.
ดังกลาวนี้ไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปในสวนที่เกี่ยวของกับการบริการสาธารณะ
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นวา ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความจําเปนและความตองการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จากขอกําหนดดังกลาว รัฐจึงตองจัดสรรงบประมาณให อปท.โดยตรง มีผล
ใหหนวยงานสวนกลางไดรับงบประมาณลดลง และหนวยงานตาง ๆ ในภูมิภาคที่เคยไดรับงบประมาณจาก
สวนกลางตองไปขอรับการสนับสนุนจาก อปท.แทน ซึ่งก็ขึ้นอยู อปท. วาจะใหการสนับสนุนหรือไม ขอกําหนด
ดังกลาวจึงสงผลกระทบตอการดําเนินงานเพื่อปองกันและแกไขปญหาเอดสดวย กลาวคือ จากเดิมที่งบประมาณ
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สําหรับกรณีการปฎิรูประบบสาธารณสุขซึ่งในรายงานดังกลาวไดระบุวา ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอ
การบริหารจัดการการดําเนินการดานเอดสนั้น เนื่องจาก การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขตามโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา (Universal Health Care Coverage) ตั้งแตปงบประมาณ 2545 นั้นทําให
งบประมาณสําหรับการปองกันการติดเชื้อจากการใหบริการทางการแพทย และคายารักษาโรคติดเชื้อฉวย
โอกาส ประมาณ 480 ลานบาท/ป ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถูกตัดไปรวมกับงบประมาณใน
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งบริหารจัดการโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สป.สช.)
ตั้งแตปงบประมาณ 2545 เปนตนมา
การจัดสรรงบประมาณ ใหโรงพยาบาลจัดสรรคาใชจายแบบเหมาจายรายหัวอัตราเทากันทั้งประเทศ
มิไดจัดสรรตามสภาพปญหาสาธารณสุขของแตละพื้นที่ ซึ่งโรงพยาบาลสวนใหญจะนําไปใชในการรักษาพยาบาล
มากกวาการปองกันโรค เพราะมีผูปวยมารับบริการมากขึ้นกวาเดิมแตเก็บเงินไดครั้งละ 30 บาท/คน/ครั้งเทานั้น
จึงมีผลกระทบตอการดําเนินงานดานการปองเอดสดวยสวนหนึ่งเนื่องจากงบประมาณที่นอยลง
สวนการปฏิรูประบบราชการตาม “ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545” นั้นทําให
ตั้งแตปงบประมาณ 2546 หนวยงานราชการตองมีการปรับเปลี่ยนหนาที่ บทบาท ภารกิจ กรอบโครงสราง
อัตรากําลัง และการจัดสรรงบประมาณ สงผลกระทบตอการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคเอดส และโรคติดเชื้อ
ทางเพศสัมพันธดวยเชนกัน ทั้งนี้เนื่องจากโครงสรางเดิมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น งานดานเอดสและ
กามโรคมีบุคลากรโดยเฉพาะตั้งแต 8-12 คน แตในโครงสรางใหมนั้นเอดสเปนเพียงโรคติดตอโรคหนึ่งอยูภายใต
งานควบคุมโรคและมีผูรับผิดชอบโดยตรงเพียง 1 คนซึ่งคนๆ นั้นก็ยงั ตองรับผิดชอบโรคติดตออื่นๆ ดวยไมใช
เรื่องโรคเอดสเพียงอยางเดียว ดังนั้นภายใตโครงสรางใหมนั้นจึงสงผลใหงานเอดสถูกลดความสําคัญลงไป
ปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินการอีกประการหนึ่ง ก็คือ การบริหารจัดการระบบงบประมาณโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) จากเดิมที่กรมควบคุม
โรคเคยตั้งงบประมาณดานการปองกันเอดสใหแกหนวยงานตางๆทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตอมา
กระทรวงการคลังมีโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ทําใหกรมควบคุมโรคไมสามารถตั้งงบประมาณดานการปองกันเอดสใหแกหนวยงานตางๆได ทําใหตั้งแต
ปงบประมาณ 2550 แตละหนวยงานตองตั้งคําของบประมาณผานกระทรวงเจาสังกัด ที่พบวาในภาพรวมแลว
ลดลงกวาเดิม โดยในปงบประมาณ 2549 ตั้งรวมไวที่กรมควบคุมโรค ไดประมาณ 55 ลานบาท และบางหนวยงาน
ไมมีคําของบประมาณการปองกันเอดสมายังสํานักงบประมาณ แตทั้งนี้ก็ไมมีขอมูลวาอันที่จริงหนวยงานเหลานี้ตั้ง
คําขอแลวแตกระทรวงเจาสังกัดไมเห็นชอบหรือไม จึงไมผานคําขอไปยังสํานักงบประมาณ (คณะกรรมการเอดส
ชาติ,2550b)
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หากพิจารณาการรายงานทบทวนที่นํามาเสนอในขางตนนั้น อาจพอสรุปไดวา แมวาการกระจายอํานาจ
และการกระจายงบประมาณสูทองถิ่น นาจะสงผลดานบวกทําใหการดําเนินงานตอบสนองตอปญหาเอดสในพื้นที่
เกิดความชัดเจน สอดคลองกับความตองการและสภาพปญหาของพื้นที่ แตปรากฎวาผลที่ออกมากลับไมเปน
เชนนั้น แตกลับกลายเปนวาในสวนของงานเอดสนั้นกลับถูกลดความสําคัญลง จากรายงานการทบทวนการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดส ป 2550 ที่กลาวมา ประกอบกับสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นทั้งระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ การกระจายอํานาจ การปรับบทบาทของสํานักงานสวนกลางใหมีภาระเพิ่มมากขึ้น
ดานวิชาการ การติดตามหนุนเสริมและประเมินผล ตลอดจนงานปองกันดวยการรณรงคทางสังคม ลวนสงผลตอ
การดําเนินงานเอดสของประเทศ โดยมีสาเหตุหลักคือ
1. การใหความสําคัญกับปญหาเอชไอวี/เอดสในพื้นที่มีความแตกตางกัน ทั้งการดําเนินการในระดับจังหวัด
ระดับชุมชน ขึ้นอยูกับวาแตละพื้นที่มีการดําเนินงานดานเอดสมากนอยเพียงใดมากอนหรือไม เมื่อขาด
แรงกระตุนหนุนเสริมจากกลไกรัฐสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนจังหวัด ยิ่งทําใหบางพื้นที่ไมไดให
ความสําคัญในเรื่องนี้เลย
2. การปฏิรูประบบราชการ และการปฏิรูประบบสุขภาพ ที่สงผลใหเกิดการจัดปรับอัตรากําลัง ทําให
เจาหนาที่ดานงานวิชาการสาธารณสุขจํานวนหนึ่งที่มีประสบการณทํางานดานเอดสทั้งในระดับเขต และ
จังหวัด ตองถูกโยกยาย ถายเท และบางรายไดทําเรื่องขอเกษียณอายุราชการกอนกําหนด ทําใหพื้นที่
ขาดเจาหนาที่ที่มีประสบการณและความเขาใจในการทํางานตอบสนองตอปญหาเอดส ที่จะคอยเปนผู
กระตุนและสนับสนุนการทํางาน
3. การจัดปรับโครงสรางสวนกลางที่จะเปนกลไกสนับสนุนดานวิชาการยังไมสามารถแสดงศักยภาพในการ
กระตุน หนุนเสริมการทํางานของแตละจังหวัดได การสนับสนุนการทํางานสวนกลาง เหลานี้ลวนเปน
ปจจัยที่สงผลกระทบทําใหการตอบสนองตอปญหาเอดสของพื้นที่และในภาพรวมของประเทศออนกําลัง
ลง อันเนื่องมาจากชวงเปลี่ยนผานของการปฎิรูป และการกระจายอํานาจสูทองถิ่น
นอกจากนี้ในชวง 2 ปที่ผานมานั้น (2550-2551) ไมมีการประชุมคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดส (คช.ปอ.) แมแตครั้งเดียว กระทั่งเมื่อกลางป 2552 นี่เองจึงไดมีการประชุม คช.ปอ.
อีกครั้งหนึ่งโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการไดนําการประชุมดวยตนเอง
และยืนยันที่จะใหมีการประชุมคณะกรรมการเอดสชาติใหมีความสม่ําเสมอมากกวานี้ เพื่อใหการขับเคลื่อนการ
ทํางานเอดสเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากสถานการณตางๆ ที่สงผลตอการทํางานเอดสนี้ ในสวนของคนทํางานในภาคประชาสังคมที่มีความ
เขาใจและใกลชิดกับกลไกการขับเคลื่อน ทั้งในฐานะที่ทํางานในประเด็นเอดส และในฐานะที่เปนตัวแทนจากภาค
ประชาสังคมที่เขารวมเปนคณะกรรมการพบวา สิ่งที่ทําใหการดําเนินงานดานเอดสไมสามารถขับเคลื่อนไปได
อยางเต็มที่หรือขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น สวนหนึ่งก็เกิดจากการที่ไมไดมีการเตรียมบุคลากรให
ปรับตัวเพื่อทําบทบาทใหม ตัวอยางเชน การปรับระบบจากการที่สํานักโรคเอดสซึ่งอยูในตําแหนงเลขาฯกรรมการ
เอดสชาติ ที่แตเดิมมีบทบาทในการเปนหนวยงานที่จัดสรรงบประมาณไปยังคณะอนุกรรมการเอดสจังหวัด ซึ่ง
ตอมางบประมาณนั้นถูกกระจายอํานาจไปสูการปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น ทําใหเจาหนาที่ทั้งในระดับพื้นที่และ
สวนกลางตองปรับบทบาทมาทํางานสนับสนุนทางวิชาการ แทนการติดตามเรื่องงบประมาณ ทวาเจาหนาที่เหลานี้
กลับไมไดรับการเตรียมการ การอบรม การหนุนเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพใหทําหนาที่ในบทบาทใหม ใน
ขณะเดียวกัน ประจวบเหมาะกับการที่งบประมาณกองทุนโลกไดเขามาสนับสนุนการทํางานเอดสของประเทศไทย

31

ความพยายามจัดการเพื่อใหกลไกทํางาน
จากการปฎิรูประบบราชการและการกระจายอํานาจสูการปกครองสวนทองถิ่น ทําใหแผนยุทธศาสตร
บูรณาการเพื่อการปองกันและแกไขปญหาเอดสระดับชาติฉบับปจจุบันมีลักษณะเปนเพียงแผนชี้ทิศทางให
หนวยงานและภาคสวนตางๆ เพื่อใชเปนกรอบการพิจารณาในการจัดทําแผนงานหรือโครงการในพื้นที่ ซึ่ง
แตกตางจากที่ผานมา ที่มีการกําหนดแผนและงบประมาณจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น เพื่อใหสามารถ
เรงรัดและติดตามการดําเนินการดานงานเอดสได จึงมีการผลักดันใหรัฐบาลไดกําหนดใหเอดสเปนเรื่องหนึ่งของ
การตรวจราชการแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลก็เห็นชอบจึงไดมีการแตงตั้งคณะดําเนินงานตรวจราชการโครงการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดสระดับเขตตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมีผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจําเขตตรวจราชการ
เปนหัวหนาคณะสาธารณสุขนิเทศกและผูชวยผูตรวจประจําเขตตรวจราชการ เปนรองหัวหนาคณะผูแทนจาก
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมี
ผูแทนสํานักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธเปนเลขานุการ ออกตรวจราชการในเขตสาธารณสุข
13 เขตๆ ละ 1 จังหวัด รวม 13 จังหวัด (คณะกรรมการเอดสชาติ, 2550a:2550b)
หนวยที่รับการตรวจ ไดแก ผูแทนจังหวัดคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดส จังหวัด ผูแทน
ภาคประชาชนในคณะอนุกรรมปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัด การมีนโยบายใหโครงการปองกันและแกไข
ปญหาเอดส เปนโครงการรวมตรวจราชการแบบบูรณาการ นั้นไดชวยกระตุนใหหนวยงานในภูมิภาคให
ความสําคัญตองานเอดสมากขึ้น
นอกจากนั้นเพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการและการประสานงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส ไดมีคําสั่งที่ 1/2550 ลงวันที่ 4 เมษายน
2550 แตงตั้ง “คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฎิบัติการปองกันโรคเอดส” โดยมีอนุกรรมการทั้งหมด 24 คน มี
นายมีชัย วีระไวทยะ เปนประธาน รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปนรองประธาน ผูแทนจากภาครัฐ เอกชน องคกร
พัฒนาเอกชน เครือขายผูติดเชื้อ และผูเกี่ยวของ ฯลฯ เปนกรรมการ มีนายวีรสิทธิ์ สิทธิไตรย เปนเลขานุการ
นายแพทยสุริยเดว ทรีปาตี และผูแทนสํานักโรคเอดสวัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เปนผูชวยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลทิศทางการดําเนินงานใหสอดคลองตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส เห็นชอบ กําหนดกลไกรูปแบบการบริหาร
จัดการและขับเคลื่อนกลยุทธการปองกันโรคเอดสใหมีผลในทางปฏิบัติ และมีประสิทธิภาพ โดยเนนกระบวนการ
ทํางานที่เปดเผย โปรงใสปราศจากผลประโยชนทับซอน ติดตามผลการดําเนินงานและนํามาสังเคราะหเพื่อเปน
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สวนสําคัญอีกสวนหนึ่งของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ คือ การมีสํานักงานเลขาฯ ที่ทําหนาที่ดูแลและ
บริหารจัดการงบประมาณจํานวนหนึ่ง โดยไดสรางการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม ซึ่งการดําเนินงานที่ผานมา
นับประมาณปกวา นับตั้งแตจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ ขึ้นมา ก็ไดเห็นผลคืบหนาบางประการ อาทิ การพัฒนาและ
จัดทํายุทธศาสตรการขับเคลื่อนการตอบสนองตอการปองกันขึ้นมา 4 ยุทธศาสตร รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ

32

เมื่อพิจารณาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งกลไกของคณะอนุกรรมการชุดนี้ ซึ่งแมจะ
เปนกลไกใหม แตก็นับวามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนงานดานการปองกันของประเทศ นอกจากจะมีการ
พัฒนากลไก จัดทํายุทธศาสตรและแผนงานตามที่ไดกลาวไปแลวนั้น สวนสําคัญอีกสวนหนึ่งคือ การจัดใหมี
กระบวนการทบทวน ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานแบบมีสวนรวม ทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหเกิดการ
รวมกันตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นเรื่องการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ดวย
กลไกสําคัญอีกสวนคือ คณะอนุกรรมการประสานแผนงาน การกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน ภาคประชาสังคมเห็นดวยกับทิศทางในการสรางและพัฒนาใหเกิดกลไกการติดตามที่กระจายลงไปใน
ระดับพื้นที่ ทั้งในระดับเขต และจังหวัด ซึ่งไดเริ่มดําเนินการมาในชวงกอนหนานี้ และกําลังดําเนินการอยาง
ตอเนื่องอยูในปจจุบัน ผานกระบวนการจัดทํารายงานความกาวหนาระดับประเทศ ตามปฏิญญาวาดวยพันธกรณี
เรื่อง เอชไอวี/เอดส ของประเทศไทย อยางไรก็ตาม ภาคประชาสังคมเห็นวา กลไกสวนนี้ ควรใหความสําคัญกับ
เรื่องการติดตาม หนุนเสริม และการประเมินผลในเรื่องการดําเนินงานและการจัดบริการสุขภาพ การจัดการความรู
และการเรียนรู รวมทั้งการสงเสริมสิทธิ เพิ่มเติมเขาไปในสวนที่เปนบทบาทหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ และ
กลไกตาง ๆ ของคณะอนุกรรมการชุดนี้
ในขณะเดียวกันภายใตคณะกรรมการเอดสชาตินั้นก็ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหา
เอดสจังหวัด (คณะอนุฯเอดสจังหวัด) เปนหนวยขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานใน
ขณะที่สวนใหญแลวจะมีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนหนวยเลขานุการในการดําเนินงานโดยยึดหลักให
สอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ
อยางไรก็ตาม ก็พบวาคณะอนุฯเอดสจังหวัด ไมสามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะ
โครงสรางสวนใหญผูกติดอยูกับระบบราชการและหัวหนาหนวยงานราชการ กลาวคือหากในจังหวัดที่ผูวาราชการ
จังหวัดไมไดใหความสําคัญหรือไมกระตุนใหมีการทํางานเรื่องเอดส คณะอนุฯ ชุดนี้ก็ไมไดดําเนินการใดๆ จึงมีไว
เพียงในนามเทานั้น ดังนั้นจึงมีความพยายามคิดคนกลไกขับเคลื่อนในระดับจังหวัดขึ้นมาใหม คือศูนยประสานงาน
ประชาคมเอดสจังหวัด (ศปอจ. หรือ Provincial Coordinating Mechanism: PCM) ซึ่งอาจเปนโครงสรางใหมที่มา
แทนอนุฯ เอดสจังหวัด หรือวาเปนกลไกที่จะไปขับเคลื่อนใหอนุฯเอดสจังหวัดทํางานก็ได
มีขอสังเกตจากตัวแทนของภาคประชาสังคมที่มีความใกลชิดกับการทํางานในระดับโครงสราง
คณะกรรมการเอดสชาติวา นอกจากปญหาการที่บุคลากรไมไดรับการหนุนเสริมในการเปลี่ยนแปลงบทบาทแลว
การที่ฝายเลขาฯคือ ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติไมสามารถขับเคลื่อนใหเปนไปตามแผนได
นั้นก็อาจมีผลสวนหนึ่งมาจาก ตัวผูบริหารในอดีตเองก็ไมไดใหความสําคัญกับงานเอดสและขาดการชี้นําทิศทางที่
ชัดเจนใหกับเจาหนาที่ดวย
นอกจากนั้นในการที่ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ขึ้นมานั้น แมจะแสดงใหเห็นถึงความ
ความพยายามที่จะผลักดันในการขับเคลื่อนงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตาม ภาคประชา
สังคมตั้งขอสังเกตวา การตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ขึ้นมานี้ดูเหมือนตั้งใจที่จะใหปลดล็อคเรื่องการบริหาร
จัดการเรื่องเอดสของประเทศซึ่งเรียกไดวาเปนงานที่ใหญมาก แตคณะอนุกรรมการชุดนี้ อาจยังไมสามารถ
ดําเนินการเรื่องใดๆ ไดมากนัก เนื่องจากพบวา ถึงตอนนี้กลไกในการติดตามและประเมินผลซึ่งเปนภารกิจหลัก
นั้นก็ยังไมชัดเจนนักวาจะมีทิศทางไปทางใด ทั้งนี้อาจเปนไปไดวา ทางคณะอนุกรรมการฯ เอง ก็อาจจะยังไมแนใจ
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อยางไรก็ตาม ทางภาคประชาสังคมไดตั้งขอสังเกตวา ปญหาที่กลไกการทํางานเกิดการติดขัดไมสามารถ
ขับเคลื่อนไดอยางลื่นไหลนั้นไมไดเปนปญหาที่ถูกละเลยเสียทีเดียว เพราะในชวงที่นายแพทยมงคล ณ สงขลาได
เขามาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ก็ไดมีแนวคิดที่จะตั้งหนวยงานใหมใหขึ้นตรงกับสํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยไดดึงบุคลากรจากทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม เพื่อใหงานเอดสสามารถขับเคลื่อนไปได โดย
จะใชงบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพมาเปนงบบริหารจัดการ แตปรากฎวาพบอุปสรรค คือมี
ระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีวา หามมีการตั้งหนวยงานใหมหรือมีการเพิ่มเติมกําลังคนดวยประการทั้งปวง จึง
เปนเหตุใหไมสามารถจะแกปญหาการติดขัดในการขับเคลื่อนงานไดจนถึงขณะนี้ ทั้งนี้จึงเทากับวาปญหาเรื่องนี้ได
เปนที่รับรูแตไมสามารถจะหากลไกใดมาเพื่อใหสามารถขับเคลื่อนได
กระนั้น ในมุมมองของภาคประชาสังคมก็เห็นวา อาจจะไมใชทางตันเสียเลยทีเดียวในการใชกลไกเดิม
เนื่องจากในขณะนี้ก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูอํานวยการศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ (ศบ.
จอ.) ซึ่งทําหนาที่เลขาฯคณะกรรมการเอดสชาติไปแลว แตเพื่อจะใหสามารถดําเนินการไดจริงก็จําเปนที่จะตอง
เติมงบประมาณและกําลังคนลงไปเพิ่มเติมใหเพียงพอที่จะขับเคลื่อนงานไดจริง นอกจากนั้นในชุดของ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯนั้น มีขอสังเกตเพิ่มเติมอีกวา ปจจุบันนั้นยังติดอยูกับการดําเนินงานติดตาม
โครงการ ทั้งๆ ที่ความจริงแลวควรจะตองคิดงานเชิงโครงสรางใหมากขึ้น
ผลกระทบจากกลไกอื่นๆในการดําเนินงานเอดส
เริ่มตั้งแตป 2546 ประเทศไทยไดรับงบประมาณจากกองทุนโลกเพื่อตอสูกับโรคเอดส วัณโรคและ
มาเลเรีย (GFATM) ทําใหประเทศไทยไดจัดตั้งคณะกรรมการกลไกความรวมมือในประเทศ (Country
Coordinating Mechanism: CCM) ขึ้น เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนโลกใน
ประเทศไทย สามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานของกองทุนโลกและ
เปนหนวยงานกลางในการประสานงานระหวางหนวยงานในประเทศไทยและกองทุนโลก ดังนั้น CCM จึง
กลายเปนอีกหนึ่งกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานเอดสของประเทศไทย
คณะกรรมการ CCM ไดจัดตั้งคณะทํางานวิชาการ (Technical Committee: TC) เพื่อทําหนาที่ในการ
วิเคราะหและจัดทําขอเสนอ ประเด็น และแนวทางการจัดเตรียมโครงการ ที่เสริมการดําเนินงาน และสอดคลองกับ
นโยบายของประเทศไทย เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนโลก หรือแหลงทุนอื่น รวมทั้งประสานการพัฒนา
โครงการที่มีคุณภาพ ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ทั้งนี้ภายใต CCM ก็มีสํานักงานเลขานุการ
CCM ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหนาที่เปนฝายเลขานุการและทําหนาที่เปนศูนยกลางในการประสานงาน และการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับโครงการกองทุนโลก ทั้งภายในและตางประเทศ รวมทั้งเผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอดจน
ประสานความรวมมือ และใหการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะทํางานวิชาการ (TC)
ปจจุบันนี้ประเทศไทยไดรับงบประมาณดําเนินการภายใตการพิจารณาของกองทุนโลกในรอบที่ 8 และ
กองทุนโลกรอบ RCC (Rolling Continuing Channel) อันเปนการสนับสนุนตอเนื่องจากการดําเนินโครงการฯ
รอบที่ 1 ที่สิ้นสุดไป
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
ทํางานเพื่อปองกันในกลุมเยาวชน และการดูแลรักษาผูปวยเอดสในประเทศไทย โดยในสวนของงานปองกันนั้น
ดําเนินงานมุงเนนดําเนินการกับกลุมเปาหมายที่เปนเยาวชนในวัยเจริญพันธุอายุ 12 – 24 ป ซึ่งเปนกลุมที่อยูใน
ภาวะเปราะบางและมีโอกาสเสี่ยงตอการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีสูง โดยจะจะทํางานกับกลุมเยาวชนในชุมชน
โรงเรียนและสถานที่ทํางาน
ซึ่งภายหลังสิ้นสุดโครงการแลวมีการประเมินผลความสําเร็จวาเปนไปไดดวยดี จึงมีการพิจารณาใหทุน
การดําเนินตอในรอบ RCC หรือ Rolling Continuing Channel ซึ่งก็ไดรับการอนุมัติใหตออีก 6 ปโดย แบงเปน 2
ระยะ ระยะละ 3 ป จึงเรียกโครงการนี้วา เปนโครงการรอบ RCC - Round 1 โดยทํางานกับกลุมเปาหมายเดิม
และมีกิจกรรมที่เพิ่มเติมในเรื่องการผสมผสานงานดานการดูแลและการปองกันเขาดวยกัน และใหมีศูนยบริการที่
เปนมิตรกับเยาวชนผูติดเชื้อ (Youth PLHA Friendly Services -YPFS) โดยจะดําเนินการใน 43 จังหวัด
ทั้งนี้ การดําเนินงานโครงการดังกลาวนี้ จะขับเคลื่อนโดยกลไกประสานงานระดับจังหวัด ที่มีโครงสราง
รูปแบบการบริหารจัดการของ ศูนยประสานประชาคมเอดสจังหวัด (ศปอจ. หรือ Provincial Coordinating
Mechanism: PCM) ในการประสานงานและการผลักดันกลยุทธของโครงการ เขาสูแผนการปฏิบัติงานปกติใน
พื้นที่ดําเนินการ (แผนพัฒนาจังหวัด) และจัดหาทรัพยากรมาใชในการดําเนินงาน รวมทั้งกํากับและประเมิน
ยุทธศาสตรจังหวัด
สําหรับโครงสรางของ PCM นั้นอาจแตกตางจากคณะอนุกรรมการเอดสจังหวัดตรงที่ ไดมีการระบุ
กรรมการไวที่ไมเกิน 15 คนเพื่อความคลองตัวในการปฎิบัติงาน อยางไรก็ตามในบางจังหวัดก็มองวา อาจสามารถ
ใชโครงสรางศูนยเอดสจังหวัดที่มีอยูเดิมได แตเนื่องจากการเกิดขึ้นของ PCM ตอนนี้เปนชวงเพิ่งเริ่ม อาจยังไม
สามารถมองผลกระทบชัด ๆ ไดวาจะดีหรือไม ซึ่งโครงการรอบ RCC จะมีการดําเนินการ PCM ใน 43 จังหวัดเต็ม
พื้นที่โครงการ และยังจะมีการดําเนินการ PCM ในสวนของจังหวัดที่เหลือดวย โดยใชงบประมาณดําเนินงานจาก
โครงการฯ รอบ 8 ของประเทศ โดยหวังวา รูปแบบ PCM ของ GFATM นี้จะชวยขับเคลื่อนเติมเต็มการตอบสนอง
ของประเทศไดดีขึ้น โดยเฉพาะการขับเคลื่อนกลไกระดับจังหวัด ในยุคกระจายอํานาจสูทองถิ่น ดังนั้น PCM
อาจกลายระบบที่เปนกลไกหลักที่จะเขามาดําเนินงาน และสามารถทํางานควบคูไปกับกลุมที่ขับเคลื่อนงานดาน
สุขภาพ ทําหนาที่เปนกลไกที่ขับเคลื่อนงานเอดสของจังหวัดใหดําเนินไปไดดียิ่งขึ้น เพราะจะสามารถตอบโจทย
เรื่องการจัดสรรงบประมาณ พัฒนาศักยภาพคนได
ในขณะเดียวกันภาคประชาสังคมเองก็เห็นวา การขับเคลื่อนการทํางานในระดับจังหวัดนาจะเปน
ยุทธศาสตรสําคัญ ในยุคที่กลไกชาติเปนอัมพาตรักษาไมหาย ทั้งนี้ ประเด็นดังกลาวนี้ไดถูกนําเสนอในวาระเอดส
ของภาคประชาชนที่ไดจัดทําขึ้นเมื่อป 2550 โดยไดมีขอเสนอที่เปนรูปธรรมเกี่ยวกับการใหความสําคัญกับกลไก
การทํางานในระดับพื้นที่และมีขอเสนออยางเปนรูปธรรมที่จะใหงานเอดสสามารถขับเคลื่อนไปได โดยระบุวา “รัฐ
ตองสนับสนุนและสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และกลไกภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ เชน
คณะกรรมการเอดสตําบล หรือ หมูบาน มีศักยภาพสามารถจัดทําแผนแมบทชุมชนดานการปองกันและแกไข
ปญหาเอดส โดยประสานความรวมมือกับกลุมหรือเครือขายผูติดเชื้อฯองคกร พัฒนาเอกชน ตลอดจนหนวยงาน
ของรัฐที่มีหนวยปฎิบัติประจําอยูในทองถิ่นและใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการจัดสรรรายไดของ
องคกรจํานวน 10% มาสนับสนุนการทํางานดานการปองกันและแกไขปญหาเอดสในชุมชน”
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กลไกภาคประชาสังคม: การขับเคลื่อนที่ออนแรงลง
เปนที่รับรูกันดีวา ในการขับเคลื่อนการทํางานดานเอดสในสวนของภาคประชาสังคมนั้นมี คณะกรรมการ
องคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส ( กพอ.) เปนกลไปหลักในการขับเคลื่อนงานเอดสในประเทศไทยมาตั้งแตป 2536
โดยมี กพอ. สวนกลางหรือเรียกวา กพอ. ชาติเปนกลไกหลักในการดําเนินการประสานไปยังกพอ. ระดับภาคและ
องคกรสมาชิก และตลอดระยะเวลาของการทํางานที่ผานมานั้นเรียกไดวา กพอ.ชาตินั้นมีบทบาทหลักในการ
สงเสริมความรวมมือกันในกลุมคนทํางานและผลักดันการดําเนินงานในการตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศ
มาไดดีโดยตลอด
ทวา มาถึงตอนนี้เองนั้นทางภาคประชาสังคมเองไดมองเห็นวากลไกดังกลาวนี้ไดเริ่มออนแอ และมี
บทบาทนอยลงไปเรื่อยๆ นับตั้งแตป 2547 เปนตนมา โดยไดมีการตั้งขอสังเกตวาเห็นไดจากปรากฎการณ
ดังตอไปนี้
1. การกระจายอํานาจสูทองถิ่น การปฏิรูปของภาคสวนตาง ๆ ที่สงผลใหเกิดการลดงบประมาณจาก
สวนกลางในการสนับสนุนการดําเนินงานของ NGO ลงไป จากเคยสูงสุด 90 ลานบาทตอป เหลือ
เพียง 40 – 50 ลานบาทป และ กพอ.ชาติ ก็ไมสามารถพลิกสถานการณในการเขาถึงงบประมาณ
ขององคกรสมาชิกได
2. การดําเนินงานโครงการขนาดใหญภายใตการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก ( GFATM ) ทํา
ใหองคกรสมาชิกที่มีบทบาทสําคัญ ๆ จํานวนหนึ่ง สามารถเขาถึงทุนขนาดใหญที่มีความตอเนื่องได
จึงหันไปหาทิศทางสวนนี้แทน เพราะสามารถผลักดันภาระกิจที่ตนเองตองการได ทั้งในสวนของการ
ดําเนินงานในพื้นที่ และการผลักดันนโยบาย จึงสงผลใหความจําเปนในการใชบทบาทและพื้นที่ของ
กพอ.ชาติลดลง
3. การเติบโตของเครือขายและองคกรตาง ๆ อาทิ เครือขายผูติดเชื้อฯ ที่เริ่มมีบทบาทและขบวนการที่
เขมแข็งขึ้น เห็นไดจากการดําเนินงานเรื่อง การเขาถึงการรักษา นอกจากนี้หลังป 2547 เปนตนมา
เห็นไดชัดวา มีเครือขายยอย ๆ อยูในขบวน กพอ.ชาติ ถึง 15 - 18 เครือขายฯ และเริ่มทะยอยกัน
พัฒนาโครงการ เพื่อเขาถึงแหลงงบประมาณ GFATM เรื่อยมาเปนลําดับเชนกัน แมวาจะดูเสมือน
จะดี แตการเกิดขึ้นของเครือขายฯ ยอย ๆ ที่เขาถึงแหลงสนับสนุนงบประมาณไดเอง เครือขายฯ
ตาง ๆ ไมไดใหความสําคัญกับพื้นที่ของ กพอ.ชาติ เหมือนเชนเคย
4. กลไกการขับเคลื่อนของ กพอ.ทั้งในระดับชาติและภาคคือ คณะกรรมการฯ ก็เริ่มไมทํางาน เพราะ
คณะกรรมการมาจากผูแทนขององคกรตาง ๆ ที่เริ่มมีภาระกิจในการบริหารงานโครงการของตน
โดยเฉพาะโครงการที่ไดเงินจากกองทุนโลก ที่ตองการเวลาในการบริหารงานเอกสารคอนขางมาก
ทําให กลไกของ กพอ.ในหลาย ๆ ภาค รวมทั้ง กพอ.ชาติ เริ่มเปนอัมพาต ขับเคลื่อนไดไมเต็มที่
เห็นไดจากการไมสามารถประชุมคณะกรรมการ กพอ.ชาติไดเต็มคณะมาเปนเวลาหลายปแลว
5. นอกจากบทบาทในการระดมทุน บทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของ กพอ.ชาติ ก็ลดลงไปดวย
เนื่องจากบทบาทของ กพอ.ชาติ ในการสนับสนุนดานวิชาการใหกับเพื่อนสมาชิกก็ลดทอนลง กพอ.
ชาติ ไมไดคงสภาพการเปนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับเพื่อนสมาชิก ในขณะที่บุคลากรอาวุโสที่มี
ประสบการณของ กพอ.ชาติ และภาคประชาสังคมอื่น ๆ โดยรวม ที่มีบทบาทในการเปนผูแทนภาค
ประชาสังคมในกลไกความรวมมือกับภาครัฐ หลาย ๆ กลไก ก็ไมสามารถเปนผูแทนที่มีความหมาย
ไดอยางมีนัยสําคัญ อันเนื่องมาจาก การขาดการสนับสนุน ทําใหหลาย ๆ คน ทําหนาที่เปนเพียง
ผูเขารวมรับฟงในที่ประชุม ในขณะที่บางคนแมจะมีความคิดเห็น แตก็ขาดกลไกในการสนับสนุน
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เหตุดังกลาวขางตน แมจะยังไมสามารถระบุออกมาชัด ๆ วา สงผลใหขบวนการภาคประชาสังคม
โดยรวมออนแอลงหรือไม เพราะในบางจุด บางสวน บางชวงเวลา ก็ยังคงมีกลุมภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนงาน
ของตนเองไดอยู แตก็ไมไดเปนภาพขบวนการรวมเชนที่เคยเปนในอดีต อยางไรก็ตาม ในชวงป 2552 นี้ กพอ.
ชาติ กําลังพยายามพลิกวิกฤตของตนเองอีกครั้ง ดวยการฟนฟูบทบาทใหกพอ.เปนพื้นที่กลางในการผลักดันทาง
นโยบายโดยรวมของภาคประชาสังคมอีกครั้ง ซึ่งยังคงตองติดตามตอไปวา จะสามารถทําใหขบวนการภาคประชา
สังคมโดยรวมเขมแข็งขึ้นหรือไม เพื่อนําไปสูการเปนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เขมแข็งนําการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้นมาสูประเทศชาติและบานเมืองไดตอไป
อยางไรก็ตาม คงตองยอมรับวาการเขามาของงบประมาณจากกองทุนโลกนั้นไดมีสวนอยางยิ่งที่ทําให
เกิดการขับเคลื่อนเรื่องงานเอดสเกิดขึ้นอยางแข็งขันและมีการสรางงานปองกันเกิดขึ้นไดในระดับชุมชน หลาย
องคกรที่เคยขาดงบประมาณสนับสนุนไดมีโอกาสขับเคลื่อนงานไดมากขึ้น แตกระนั้นก็ตามภาคประชาสังคมได
ตั้งขอสงสัยเพิ่มเติมในกรณีที่องคกรตางๆ ที่ปจจุบันหันไปทํางานโดยตรงกับกองทุนโลกฯ จะยิ่งเปนการลดทอน
ความเขมแข็งในการทํางานในลักษณะเครือขายลงไปเรื่อยๆดวยหรือไม ทั้งนี้ มีการมองวา การดําเนินงานภายใต
กลไกของกองทุนโลกนั้นมีลักษณะตางคนตางทําไมไดเอื้อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานระหวางกันขององคกร
ภาคประชาสังคม โดยไดตั้งขอสังเกตวา สาเหตุนั้นอาจเปนเพราะการดําเนินงานและบริหารจัดการโครงการโดย
PR เองที่ยังไมไดเอื้อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานรวมกันระหวางแตละ SR ที่สงผลใหไมเกิดการนําไปสูการ
เรียนรูงานกับกลุมอื่นๆ ดวย
นอกจากนี้ ขอกังวลใจอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินเพื่อแกไขปญหาเอดสของประเทศไทยที่
ทางภาคประชาสังคมเห็นวา ทั้งรัฐไทยและรวมภาคประชาสังคมเองเองนาจะนํามาพิจารณาก็คือ ทุกวันนี้ดูเหมือน
การทํางานดานการปองกันเอดสของประเทศไทยจํานวนมากนั้นอิงอยูกับงบประมาณของกองทุนโลกเปนหลัก
ดังนั้น สิ่งที่ควรจะทําคือควรจะเริ่มคิดและรวมหาทางออกรวมกันแตเนิ่นๆวา ในอนาคตกรณีที่ไมมีกองทุนโลกแลว
การทํางานเอดสในประเทศไทยจะเปนอยางไร ทั้งภาครัฐและเอกชนเองควรจะเตรียมรับมือและมีแนวทางในการ
ทํางานตอไปอยางไรเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ควรพิจารณาและวางแผนไวอยางรอบคอบ
ภาคประชาสังคมมองเห็นประเทศไทยควรมีการจัดปรับโครงสรางและกลไกการพัฒนานโยบาย แผนงานและการ
ดําเนินงานดังนี้
1. ภายใตการเปลี่ยนผานของการปฏิรูปในทุกภาคสวน กลไกหลักเดิมทั้งในระดับชาติ คือ คณะกรรมการ
แหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส และในระดับจังหวัด คือ คณะอนุกรรมการปองกันและ
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2. ในสวนของกลไกสนับสนุนในระดับชาติ และจังหวัด ทั้งในสวนของคณะอนุกรรมการประสานแผนงานฯ
คณะอนุกรรมการกํากับการขับเคลื่อนฯ คณะอนุกรรมการควบคุมการทดลองวัคซีนฯ และคณะอนุกรรมการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัดนั้น ภาคประชาสังคมเห็นวา มีสวนสําคัญยิ่งในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจกําหนดแผนและนโยบายที่สําคัญ ซึ่งจําเปนอยางยิ่งทีตองมีการขับเคลื่อนรวมไปกับกลไกหลักดาน
การตัดสินใจอยางมีเอกภาพ และที่สําคัญยิ่งกวาคือ การสรางการมีสวนรวมของทองถิ่น และภาคสวนตาง ๆ
ตามทิศทางการกระจายอํานาจ เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการตอบสนองตอปญหาเอดสที่มีสวนรวมและมี
ประสิทธิภาพอยางแทจริง
3. ฟนเฟองสําคัญอีกอันหนึ่งในการขับเคลื่อนกลไก/โครงสรางตาง ๆ คือ ฟนเฟองในสวนกลางและทองถิ่นที่มี
บทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการ ทั้งในสวนของ ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ
สํานักโรคเอดสวัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักงานควบคุมโรคเขตตางๆ และศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัด รวมทั้งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่มีบทบาทหนาที่สรางเสริมและ
ผลักดันใหเกิดการจัดการความรู การจัดบริการ และการสงเสริมสิทธิใหเกิดขึ้นในการดําเนินงานตอบสนองตอ
ปญหาเอดสของประเทศนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองทบทวนและหนุนเสริมใหเกิดศักยภาพและมี
ความสามารถในการทําหนาที่ไดดีกวานี้
4. ในสวนของอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ภาคประชาสังคมมองเห็นวา จําเปนตองมีการมองเรื่องการปองกันที่
คํานึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิทางเพศ เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานดานการ
ปองกัน ที่ใหความสําคัญกับสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และความละเอียดออนเรื่องความแตกตาง
หลากหลายทางเพศ อันจะทําใหการพัฒนามาตรการดําเนินงานและการจัดบริการดานการสงเสริมการปองกัน
ไมไดเปนการดําเนินงานแบบแยกสวน แยกคนเปนกลุม ๆ มุงเนนเพียงการใหความรูเรื่องเอดส การแจกจาย
ถุงยางอนามัย สารหลอลื่น แตคํานึงถึงการเคารพสิทธิ การขจัดการตีตราและเลือกปฏิบัติ การสงเสริม
ทางเลือกและโอกาสในการจัดการกับความเหลื่อมล้ําทางสังคมในเรื่องเพศ เพื่อทําใหคนทุกคนสามารถ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเองในการมีสุขภาวะทางเพศที่ดีและปลอดภัยได
5. บนความพยายามของ กพอ. ที่จะขับเคลื่อนนโยบาย และผลักดันขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในเรื่องสิทธิ
ทางเพศ ซึ่งถือเปนเรื่องทาทาย และจําเปนที่ตองสรางการเรียนรูรวมกันกับสังคม เพื่อนําไปสูการอยูรวมกัน
อยางเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เขาใจในความแตกตางหลากหลายเรื่องเพศ เพื่อขยายมิติการ
ทํางานตอบสนองตอปญหาเอดสออกไปใหกวางไกลวาเรื่อง เชื้อโรค ความเจ็บปวย เพื่อไปใหถึงการสราง
สังคมที่มีสุขภาวะนั้น ในสวนของภาคประชาสังคม โดยเฉพาะสวนของคณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชน
ดานเอดสเอง จําเปนตองมีการทบทวนในสิ่งตาง ๆ ตอไปนี้
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 การทบทวนตรวจสอบความจําเปนในการมีอยูของ “พื้นที่สวนรวม” ในลักษณะของขบวนการแบบ กพอ.
วายังคงมีความจําเปน ในฐานะที่เปนขบวนการหนึ่งของภาคประชาสังคมเพื่อการขับเคลื่อนการ
ตอบสนองตอปญหาเอชไอวี/เอดสในประเทศตอไปหรือไม
 ถาควรมี ควรมีอยูอยางไร จึงจะเปนการมีอยูอยางมีความหมาย ในสภาวะแวดลอมที่มีเครือขายฯ และ
พื้นที่โครงการขนาดใหญเกิดและแตกตัวมากขึ้น กพอ.จะมีบทบาท หนาที่สําคัญในเรื่องใดบาง อาทิ
บทบาทในการเชื่อมรอยขบวนการของเครือขายตาง ๆ เขารวมเปนขบวนการเดียวกันของภาคประชา
สังคม ในการขับเคลื่อนทางนโยบายและการรณรงคสังคม
 กพอ.จะตองมีการปรับปรุง กลไกการขับเคลื่อนใหมีความหมายมากยิ่งขึ้นไดอยางไร เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู และการดําเนินงานของสมาชิกในขบวนการทั้งในระดับบุคคล กลุม/องคกร เครือขาย และ
ขบวนการเคลื่อนไหวตาง ๆ
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