


รายงาน การ วิเคราะห นโยบาย การ ตอบ สนอง ตอ 
ปญหา เอดส ของ ประเทศไทย    ใน มุม มอง ของ 
ภาค ประชา สังคม   ป   พ . ศ .   2552 
 
คนควาและรวบรวมรายงาน สุทธิดา  มะลิแกว
เรียบเรียงรายงาน นิวัตร  สุวรรณพัฒนา 
ดำเนินการโดย คณะทำงานจับตานโยบาย คณะกรรมการ
  องคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส (กพอ.)
  494 ซ.นครไทย 11 ลาดพราว 101
  คลองจั่น บางกะป กรุงเทพฯ 10240
  โทรศัพท 0-2377-5255 
  โทรสาร 0-2377-9719
  www.tncathai.org
จำนวนพิมพ 1,500 เลม
พิมพครั้งแรก มิถุนายน 2553
ออกแบบ อำภา  บัวระภา
ประสานงานการพิมพ ศิริพร  ระวีกูล
พิมพที่  หางหุนสวนจำกัด ดาราวรรณการพิมพ 
  362 - 364 ถนนซุปเปอรไฮเวย เชียงใหม 
  – ลำปาง ตำบลปาตัน อำเภอเมือง   
  จังหวัดเชียงใหม 50300 
  โทรศัพท 0-5387-2876-7 
  โทรสาร 0-538-7287-8

สนับสนุนโดย         



  เปา หมาย สำคัญ ใน การ ทำงาน เอดส สอง ประการ คอื   การ ลด การ 
ตดิ เชือ้ เอช ไอ ว ีราย ใหม   และ การ สง เสริม ให ผู ตดิ เชือ้ เอช ไอ ว ี  ผู ปวย เอดส 
เขา ถึง บริการ ดูแล รักษา   และ บริการ อื่น   ๆ    ที่ จำเปน   เพื่อ ให สามารถ 
ดำเนิน ชีวิต ได อยาง ปกติ สุข รวม กับ คน อื่น   ๆ  ใน สังคม   มี คุณภาพ ชีวิต ที่ 
ด ี  ซึง่ โครงการ โรค เอดส แหง สหประชาชาติ ( UNAIDS )   ได เสนอ มาตรการ 
ที ่จะ นำ ไป สู การ บรรล ุเปา หมาย ดงั กลาว วา จะ ตอง สง เสรมิ ให ประชาชน 
ทุก คน เขา ถึง บริการ ทั้ง ดาน การ ปองกัน และ การ ดูแล รักษา อยาง ทั่ว ถึง       
 เทา เทยีม กนั   หรอื ที ่รูจกั กนั วา หลกั การ ย ูเอ   ( UA - Universal   Access )   นัน้ 
   คณะ กรรมการ องคการ พฒันา เอกชน ดาน เอดส   ( กพอ . )   ใน ฐานะ 
ที ่เปน เครอื ขาย องคกร ที ่ทำงาน เอดส ใน ประเทศไทย   เหน็ ความ สำคญั ที ่
จะ ตอง ผลัก ดนั ให รฐับาล ไทย มนี โย บาย และ การ จดั บริการ ที ่เปน ไป ตาม 
หลัก การ ดัง กลาว ขาง ตน   
 ใน ป   2552   ที่ ผาน มา   กพอ . จึง ได มี การ ประชุม หารือ กับ15   
เครือ ขาย   ที่ ทำงาน รวม กัน ภาย ใต   กพอ .   ซึ่ง มี ความ เห็น ชอบ รวม กัน วา  
 ประเด็น สำคัญ ที่ มี ผล ตอ การ กำหนด นโยบาย และ การ เขา ถึง บริการ 
ดาน เอดส   คือ ประเด็น สิทธิ ทาง เพศ   สิทธิ ดาน เอดส   ซึ่ง ทั้ง สอง ประเด็น 
นี้ เปน สวน หน่ึง ของ สิทธิ มนุษย ชน   โดย ได รวม กัน จัด กิจกรรม เปด 
ประเด็น การ รณรงค เร่ือง นี ้ใน วนั เอดส โลก ประจำ ป   2552ใน สโลแกน วา   
สิทธิ ทาง เพศ   สิทธิ ดาน เอดส   คือ สิทธิ มนุษย ชน :   เคารพ   เขาใจ   
ปลอดภัย   เปนสุข  ซึ่ง สอดคลอง กับ คำขวัญ วัน เอดส โลก ที่ โครงการ 
โรค เอดส แหง สหประชาชาติ   ได กำหนด ขึ้น คือ   Universal   Access   
and   Human   Rights   และ   กพอ . กำหนด ให ประเด็น สิทธิ ทาง เพศ   
สิทธิ ดาน เอดส   สิทธิ มนุษย ชน   เปน ประเด็น การ รณรงค ของ   กพอ . 
 ใน ชวง ป   2552 - 2553   ดวย 

คำนำ



   นอกจาก นี้   กพอ .   ได จัด ตั้ง ทีม จับตา นโยบาย   ( Policy   Watch )   
ขึน้   ประกอบ ดวย บคุคล ที ่ม ีบทบาท สำคัญ ใน การ ทำงาน ดาน การ รณรงค 
เชิง นโยบาย ใน ประเด็น เอดส ใน สังคม ไทย มา โดย ตลอด   อาทิ   คุณ นิ มิตร   
เทียน อดุม   คณุ ส ุร ีรตัน   ตร ีมรรคา   คณุ น ิวตัร   สวุรรณ พฒันา   คณุ กาญจนา   
แถลง กจิ     โดย ทมี งาน ได รวบรวม นโยบาย สำคัญ   ๆ    ใน เรือ่ง เอดส ที ่ม ีการ 
ดำเนนิ การ อยู ใน ป   2552   และ ได ม ีการ จดั ประชมุ เพือ่ วเิคราะห นโยบาย 
เหลา นั้น หลาย ครั้ง   โดย ใช หลัก การ สิทธิ ทาง เพศ   และ สิทธิ มนุษย ชน   
 มา เปน มาตรฐาน ใน การ วิเคราะห   โดย มี ตัวแทน ของ คน ทำงาน เอดส ใน 
ภาค ประชา สังคม ทั่ว ประเทศ มา รวม ให มุม มอง   และ ได รวบรวม ออก มา 
จดั ทำ เปน   “ รายงาน การ วเิคราะห นโยบาย การ ตอบ สนอง ตอ ปญหา เอดส 
ของ ประเทศไทย ใน มุม มอง ของ ภาค ประชา สังคม   ฉบับ ป   พ . ศ .   2552 ”   
ที่ อยู ใน มือ ทาน เลม นี้ 
   ผล จาก การ จดั ทำ รา ยงานฯ ฉบบั นี ้ที ่สำคัญ ประการ หน่ึง คอื   กพอ . 
 ได มี การ พัฒนา ขอ เสนอ ให มี การ จัด ตั้ง คณะ อนุกรรมการ กำกับ ติดตาม   
และ เฝา ระวัง การ ตี ตรา และ เลือก ปฏิบัติ ตอ ผู ติด เช้ือ เอช ไอ วี   ภาย ใต 
 คณะ กรรมการ แหง ชาติ วา ดวย การ ปองกัน และ แกไข ปญหา เอดส     
 เพ่ือ เปน กลไก ใน การ ขบั เคลือ่น ยทุธศาสตร การ คุมครอง สิทธิ ดาน เอดส   
ซึ่ง เปน ยุทธศาสตร ที่   3   ใน แผน เอดส ชาติ ฉบับ ปจจุบัน   ขณะ นี้ อยู ใน ขั้น 
ตอน การ บรรจุ เขาไป เปน วาระ การ ประชุม ของ คณะ กรรมการ เอดส ชาติ   
   จังหวะ กาว ตอ ไป คือ   การ ติดตาม ขอ เสนอ แนะ วา ได รับ การ ตอบ 
สนอง จาก หนวย งาน ที ่เก่ียวของ ทาง ดาน นโยบาย หรือ ไม   อยางไร   รวม ทัง้ 
 การ สนับสนุน ผลัก ดัน ให ภาค ประชา สังคม และ ภาคี หนวย งาน ภาค รัฐ 
ตางๆ ได ใช มมุ มอง เร่ือง สทิธิ ทาง เพศ และ สทิธิ มนุษย ชน   ไป ใช ใน การ ขบั 
เคล่ือน นโยบาย การ ทำงาน ดาน เอดส และ สุขภาพ ทาง เพศ ใน ทุก ระดับ 



อยาง เปน รูป ธรรม มาก ขึ้น   เชน   การ ขับ เคลื่อน ผาน กลไก ศูนย ปฏิบัติ 
การ ปองกัน และ แกไข ปญหา เอดส จังหวัด   ( ศป จอ . )   หรือ   Provincial   
Coordinating   Mechanism   ( PCM )   เพ่ือ นำ ไป สู การ ตอบ สนอง ตอ การ 
ดำเนิน นโยบาย ดาน การ ปองกัน   ดูแล รักษา   และ ลด ผลก ระ ทบ ตอ กลุม 
ประชากร ตางๆ   ใน สังคม ไทย 
   ใน ฐานะ ตวัแทน ของ  กพอ .   ขอ ขอบคณุ มลู นธิ ิฟ อรด ที ่สนับสนนุ ให 
ม ีการ จดั ทำ รายงาน ฉบับ นี ้  เครอื ขาย ภาค ประชา สงัคม ทัง้   15   เครอื ขาย 
ที่ ชวย กัน ระดม ความ คิด   คณะ ทำงาน จับตา นโยบาย ที่ สละ เวลา ทำงาน 
องคกร และ เวลา สวน ตวั มา ชวย กนั ระดม สมอง ทำงาน รวม กนั   คณุ สทุธิ ดา  
 มะล ิแกว   ที ่ชวย รวบรวม และ คนควา เอกสาร ออก มา เปนตน ราง รายงาน   
และ คณุ น ิวตัร   สวุรรณ พฒันา   ที ่ชวย เรยีบ เรยีง รายงาน ออก มา เปน ฉบบั 
ยอ ให พวก เรา ได อาน กัน อยาง เพลิดเพลิน เจริญใจ   รวม ทั้ง หลาย ทาน ที่ 
มี สวน เก่ียวของ ใน การ ให ความ คิด เห็น รายงาน   ซึ่ง ไม สามารถ เอย นาม 
ได ทั้งหมด   ณ   ที่ นี้     
   สุดทาย นี้   ขอ ให ทุก คน มี สุขภาพ ทาง เพศ ที่ ดี   มี เพศ สัมพันธ ดวย 
ความ ยนิยอม พรอมใจ และ ไม ถกู บงัคบั   ปราศจาก ความ รนุแรง   ปลอดภยั 
จาก โรค ตดิตอ ทาง เพศ สมัพนัธ และ การ ตัง้ ครรภ ที ่ไม พรอม     เขา ถงึ ขอมลู 
ความ รู และ จง ภาค ภูมิใจ กับ ความ เปน ตัว ตน ทาง เพศ ของ ตัว เอง   ได รับ 
การ ปฏิบัติ ตอ กัน อยาง เคารพ   เขาใจ   ปลอดภัย   เปนสุข   กัน ทุก คน   
 
                         สุ ภัทร า     นา คะ ผิว   
             ประธาน คณะ กรรมการ องคการ พัฒนา เอกชน ดาน เอดส   ( กพอ . )   
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ภาค   ข .     ขอ เสนอ แนะ ดาน การ สง เสริม คุมครอง 

  สิทธิ ทาง เพศ และ สิทธิ อนามัย เจริญ พันธุ 

 ภาค   ค .     การ ประมวล สรุป   และ การ วิเคราะห 

  นโยบาย ตางๆ   ที่ เกี่ยวของ     

 สวน ที่ หนึ่ง     นโยบาย ดาน การ ดำเนิน งาน และ การ จัด 

  บริการ สุขภาพ 

 สวน ที่ สอง     นโยบาย ดาน การ สง เสริม ความ รู และ การ 

  เรียน รู 

 สวน ที่ สาม     นโยบาย ดาน การ สง เสริม และ สนับสนุน 

  สิทธิ มนุษย ชน และ การ เคารพ ศักดิ์ศรี   

  ความ เปน มนุษย 

 สวน ที่ สี่      ดาน โครงสราง และ กลไก การ พัฒนา 

  นโยบาย   แผน   และ การ ดำเนิน งาน
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