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สวน ที่ หนึ่ง  

 ใน สวน นโยบาย ดาน การ ดำเนนิ งาน และ การ จดั บรกิาร สขุภาพ นี ้  
จะ เปนการ วิเคราะห นโยบาย   3   เร่ือง ดวย กัน คือ   เร่ือง แรก   นโยบาย การ 
ลด อตัรา การ รบั - ถายทอด เชือ้ เอช ไอ ว ีราย ใหม ลง ครึง่ หนึง่ ภายใน ป   2554   
( Half   by   2011 )   เร่ือง ที่ สอง   นโยบาย การ พัฒนา บริการ การ ปรึกษา 
และ ตรวจ เลือด โดย มี ผู ให บริการ เปน ผู ชักชวน   ( Provider   Initiated   
Counseling   and   Testing / PICT )   และ เรือ่ง ที ่สาม   นโยบาย การ ปองกนั 
การ ถายทอด เชื้อ จาก แม สู ลูก   ( Prevention   of   Mother   to   Child   
Transmission / PMTCT )   ซึ่ง ทั้ง สาม เร่ือง สง ผล ให เกิด การ ดำเนิน งาน 
และ การ จัด บริการ สุขภาพ ที่ เกี่ยวของ กับ เอช ไอ วี / เอดส โดย เฉพาะ ดาน 
การ ปองกัน การ รับ   ถายทอด เชื้อ เอช ไอ วี 

  เรื่อง แรก   นโยบาย การ ลด อัตรา การ รับ - ถายทอด เชื ้อ เอช 
ไอ วี ราย ใหม ลง ครึ่ง หนึ่ง ภายใน ป   2554   ( Half   by   2011 )   

  นับ แต ปพ . ศ .   2550   ซึ่ง เปน ชวง เร่ิม ตน ป ของ แผน ยุทธ ศาสตร 
บรูณ า การ เพ่ือ การ ปองกัน และ แกไข ปญหา เอดส ระดับ ชาติ   ( พ . ศ .   2550   
–   2554 )   ประเทศไทย มี การ ดำเนิน นโยบาย และ การ สนับสนุน งาน 

นโยบาย ดาน การ ดำเนิน งาน และ การ จัด บริการ สุขภาพ 
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ดานการปองกัน เพ่ิม มาก ขึ้น   ทั้ง ใน สวน การ จัด ตั้ง คณะ อนุกรรมการ 
กำกับการ ขับ เคลื่อน การ ปองกัน เอดส   การ กำหนด ให มีน โย บาย การ 
ลด อัตรา การ ติด เช้ือ ราย ใหม ลง คร่ึง หน่ึง ภายใน ป   พ . ศ .   2554   ( Half   
by   2011)   โดย มุง เนน การ ดำเนิน งาน ใน   4   กลุม ประชากร ที่ ถูก ระบุ วา   
เปนก ลุม ที่ มี ความ เสี่ยง สูงสุด   ( Most   At   Risk   Populations / MARPs )  
 คือ   ผูใช สาร เสพ ติด ชนิด ฉีด   ( Intravenous   Drug   User :   IDU )  
 ชาย ที่ มี เพศ สัมพันธ กับ ชาย   ( Men   who   have   Sex   with   Men :   MSM )  
 แรงงานหญิง บริการ ทาง เพศ   ( Female   Sex   Worker :   FSW )   และ 
แรงงาน ขาม ชาติ   ( Migrant   Worker :   MW )   และ การ ดำเนิน แผน งาน ที่ 
ได รับ การสนับสนุน งบ ประมาณ จาก กอง ทุน โลกฯ ใน รอบ ตอ เน่ืองจาก 
รอบ   1   และ   โครงการ รอบ ที่   8   โดย เฉพาะ การ ดำเนิน งาน ใน รอบ ที่   8   
ซึง่ ม ีการ จดัสรร งบ ประมาณ ดำเนิน การ ใน กลุม ประชากร   4   กลุม ขาง ตน 
โดยตรง   ทำให เห็น ได วา   การ ดำเนิน นโยบาย ดัง กลาว มี นัย ยะ ที่ มุง เนน 
การ ดำเนิน งานใน   4   กลุม ประชากร หลัก ดัง กลาว 
 ภาค ประชา สงัคม มอง วา   การ พฒันา และ ดำเนิน นโยบาย   Half   by   
2011   เปนการ ใช ฐาน ความ รู ดาน ระบาด วิทยา เปน หลัก   โดย ใช รูป แบบ 
หรอื เครือ่ง มอื ทาง ระบาด วทิยา ใน การ คำนวณ และ คาด ประมาณ การ ตดิ 
เช้ือ ราย ใหม   ซึง่ มุง มอง ชอง ทางการ แพร ระบาด ของ การ รบั   ถายทอด เช้ือ 
เอช ไอ ว ีเปน หลกั   เพ่ือ ทำให เหน็ ภาพ ตวัแทน ของ กลุม ประชากร ที ่ม ีอตัรา 
การ รบั   ถายทอด เชือ้ เอช ไอ ว ีวา ม ีอตัราสวน สงู อยู ใน ประชากร กลุม ใด บาง   
โดย มุง เนน การ คนหา   จำแนก   และ นำ มา จัด ลำดับ เปน ประชากร กลุม 
เสี่ยง   ( Risk   Group )   และ ประชากร กลุม เสี่ยง สูงสุด   ( Most   At   Risk  
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 Populations / MARPs )   ทั้ง ใน ความ หมาย ของ การ รับ   ถายทอด เชื้อ 
เอช ไอ วี ใน กลุม ประชากร ตนเอง และ กระจาย ไป สู ประชากร กลุม อื่นๆ   
  สิง่ ที ่รปู แบบ และ เครือ่ง มอื ทาง ระบาด วทิยา ทำได หรอื บอก ได คอื   
การ คำนวณ อัตรา การ แพร ระบาด ใน กลุม ประชากร กลุม ตางๆ   ทำให 
เห็น ชอง ทางการ ระบาด หลัก   ๆ    ใน ประเทศ วา มี ชอง ทาง ใด และ เกิด ขึ้น 
กับ ประชากร กลุม ใด บาง   อาทิ   การ ใช เข็ม ฉีดยา ของ กลุม ผู ใช สาร เสพ 
ติด ชนิด ฉีด รวม กับ ผู ที่ มี เชื้อ เอช ไอ วี   การ มี เพศ สัมพันธ ที่ ไม ปองกัน กับ 
ผู ที่ มี เชื้อ เอช ไอ วี   ทั้ง ใน การ ซื้อ ขาย บริการ ทาง เพศ   ใน เพศ สัมพันธ ของ 
กลุม ชาย ที่ มี เพศ สัมพันธ กับ ชาย   และ ใน ความ สัมพันธ ทาง เพศ ระหวาง 
คู สาม ี  ภรรยา   และ นำ มา กำหนด เปน มาตรการ ดาน การ ปองกนั   คอื   การ 
สง เสรมิ ความ รู ดาน การ ตดิตอ ของ เช้ือ เอช ไอ ว ี  การ สง เสรมิ การ ใช ถงุ ยาง 
อนามัย   และ การ ลด อันตราย จาก การ ใช สาร เสพ ติด ชนิด ฉีด   
  ภาค ประชา สังคม มอง วา   การ พัฒนา นโยบาย ดัง กลาว ที่ มุง เนน 
การ ใช ฐาน ความ รู ดาน ระบาด วิทยา เปน มิติ หลัก   และ กำหนด มาตรการ 
ใน การ ปองกัน ตาม การ จำแนก ประชากร เปนก ลุม เสี่ยง และ กลุม เสี่ยง 
สูงสุด   บน เงื่อนไข ที่ ตอง มี การ ระดม ทรัพยากร และ ความ รวม มือ อยาง 
แข็ง ขัน   อาจ ชวย ลด อัตรา การ รับ   ถายทอด เชื้อ เอช ไอ วี ราย ใหม ได แต ก็ 
จะ เปน เพียง ใน ระยะ สั้น   แต จะ ไม สามารถ ปองกัน และ แกไข ปญหา การ 
แพร ระบาด ของ เอช ไอ วี ได ใน ระยะ ยาว 
  ทั้งนี้   เนื่องจาก สิ่ง หนึ่ง ที่ รูป แบบ และ เครื่อง มือ ทาง ระบาด วิทยา 
ทำ ไม ได หรอื บอก ไม ได คอื   “ อตั ลกัษณ ทาง เพศ   ที ่ม ีความ หลาก หลาย และ 
ลื่น ไหล ”   ที่ แสดง ผาน เพศ ภาวะ   ( Gender )   และ เพศ วิถี   ( Sexuality )   ที่ 
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ทำให ประชากร กลุม ตาง   ๆ    รวม ทัง้ ประชากร   4   กลุม ดงั กลาว ม ีอตั ลกัษณ 
/ ตัว ตน ทาง เพศ ที่ หลาก หลาย และ ลื่น ไหล เปลี่ยนแปลง ไป มา ได   โดย ไม 
ได ผกู ตดิ กบั เพศ สรีระ   และ / หรอื อตั ลกัษณ / ตวั ตน ทาง เพศ แบบ ตายตัว 
แบบ เดียว   อัน หมาย ถึง   ชาย ที่ มี เพศ สัมพันธ กับ ชาย   ก็ ไม ได มี ตัว ตน ที่ มี 
ความ สมัพนัธ ทาง เพศ กบั ชาย ใน รปู แบบ เดยีว   เพราะ อาจ ยงั ม ีตวั ตน ที ่ม ี
ความ สมัพนัธ ทาง เพศ กบั หญงิ   และ เพศ อืน่   ๆ    ได ดวย   แรงงาน หญงิ ผู ให 
บริการ ทาง เพศ   ก็ ไม ได มี ตัว ตน หรือ รูป แบบ ความ สัมพันธ ทาง เพศ แบบ 
ซือ้ ขาย บริการ รปู แบบ เดียว   แต ยงั ม ีตวั ตน หรือ รปู แบบ ความ สมัพันธ ทาง 
เพศ แบบ คูรัก   คู สามี   ภรรยา   หรือ รูป แบบ อื่น   ๆ    ได อีก   เปนตน   
  แมวา องค ความ รู ทาง ระบาด วิทยา อาจ ไม สนใจ หรือ ให ความ 
ละเอียด ออน กับ อัต ลักษณ / ตัว ตน ทาง เพศ ที่ หลาก หลาย และ ลื่น ไหล 
เปลี่ยนแปลง ไป มา ได   โดย มอง วา สิ่ง สำคัญ ที่สุด คือ   การ สง เสริม การ 
มี เพศ สัมพันธ ที่ ปลอดภัย โดย ใช ถุง ยาง อนามัย   เพื่อ ปองกัน การ รับ   
ถายทอด เชื้อ เอช ไอ วี เทานั้น ก็ตาม   
  แต สิง่ ที ่รปู แบบ และ เคร่ือง มอื ทาง ระบาด วทิยา ทำ ไม ได หรือ บอก 
ไม ได อกี ก ็คอื   แม ประชากร กลุม ตาง   ๆ    จะ ม ีความ รู เรือ่ง ชอง ทาง และ การ 
ปองกัน การ ติดตอ ของ เชื้อ เอช ไอ วี   รวม ทั้ง ได รับ แจก จาย ถุง ยาง อนามัย 
แลว กต็าม   แต ทำไม   การ ม ีเพศ สมัพันธ ระหวาง คู สาม ี  ภรรยา   การ ม ีเพศ 
สัมพันธ กับ เพศ เดียวกัน   และ การ มี เพศ สัมพันธ ใน การ ซื้อ ขาย บริการ
 ทาง เพศ   จึง ยงั เปน เพศ สัมพันธ ที่ ไม ปองกัน   ไมมี การ ใช ถุง ยาง อนามัย   
ซึ่ง เปน เรื่อง ที่ เกี่ยว โยง กับ การ จัดการ   “ อำนาจ ความ สัมพันธ ระหวาง 
เพศ ”   ที ่ไม เทา เทยีม กนั   อนั เปน ปจจยั สำคญั ใน การ กำหนด รปู แบบ ความ 
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สัมพันธ ทาง เพศ ใน เพศ วิถี หนึ่ง   ๆ    วา   จะ มี / ไมมี เพศ สัมพันธ   จะ มี เพศ 
สัมพันธ แบบ ปลอดภัย / ไม ปลอดภัย   จะ มี เพศ สัมพันธ แบบ ปองกัน / ไม 
ปองกัน   จะ มี เพศ สัมพันธ แบบ มี / ไมมี ความ สุข   ความ รื่นรมย   จะ มี เพศ 
สัมพันธ แบบ กด บังคับ / ทำ ตาม หนาท่ี / มี ตาม ความ ตองการ ของ ตนเอง   
ซึง่ การ ดำเนนิ การ เฉพาะ การ สง เสริม ความ รู เร่ือง ชอง ทางการ ตดิตอ ของ 
เอช ไอ วี และ การ สง เสริม การ ใช ถุง ยาง อนามัย   จะ ไม ชวย ให ผูคน 
กลุม ตาง ๆ    รวม ทั้ง กลุม ประชากร หลัก ๆ    ทั้ง   4   กลุม นี้ มี เพศ สัมพันธ 
ที่ ดี และ ปลอดภัย ได 
  นอกจาก นี้   อีก สิ่ง หนึ่ง ที่ รูป แบบ และ เครื่อง มือ ทาง ระบาด วิทยา 
ไม ได ทำ   แต เปน ผลก ระ ทบ ที่ เกิด ขึ้น ตาม มา จาก การ กำหนด นโยบาย 
และ มาตรการ ดัง กลาว คือ   การ สง ผล ให เกิด การ ตี ตรา และ เลือก ปฏิบัติ 
เกดิ ขึน้ กบั กลุม ประชากร ทัง้   4   กลุม   ที ่ถกู ระบุ วา เปนก ลุม ที ่ม ีความ เสีย่ง 
สงูสุด   ซึง่ จะ ถกู มุง มอง วา เปนก ลุม ประชากร ที ่ทำให เกิด การ แพร ระบาด 
ของ เอช ไอ วี   และ ยัง เปนการ ตอกย้ำ ทัศนคติ และ อคติ ตอ กลุม คน ที่ แตก 
ตาง   ทำให เกิด เปน อุปสรรค ใน การ เขา ถึง และ ได รับ บริการ   การ รับรอง 
สิทธิ และ สถานะ 
  การ พัฒนา นโยบาย   กำหนด มาตรการ เพื่อ การ ปองกัน แกไข 
ปญหา   จำเปน ตอง ใช องค ความ รู ใน ระดับ ที่ กวาง ขวาง ออก ไป ทั้ง ใน มิติ 
ทาง สังคม   วัฒนธรรม   รวม ทั้ง ใช ฐาน คิด เรื่อง สิทธิ มนุษย ชน เขา มา ผสม 
ผสาน   เพื่อ ทำให เกิด ความ เขาใจ เงื่อนไข ความ เปราะ บาง ทาง สังคม 
วฒันธรรม   ที ่เก่ียวของ กบั การ ละเมิด สทิธิ ทาง เพศ และ ศกัด์ิศรี ความ เปน 
มนุษย   ผาน อคติ และ สภาพ การ ถูก ปฏิเสธ   ไม ได รับ การ ยอมรับ สถานะ 
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ตัว ตน ทาง เพศ ที่ หลาก หลาย   การ ดอย อำนาจ ใน การ จัดการ เรื่อง ทาง 
เพศ ของ ตนเอง   หรือ อีก ดาน หนึ่ง คือ   การ ตี ตรา   การ แบง แยก กีดกัน และ 
เลือก ปฏิบัติ ทาง เพศ และ ตัว ตน ดาน อื่น   ๆ    ที่ สัมพันธ กัน   ที่ ทำให คน อยู 
ใน สภาวะ ดอย อำนาจ   เขา ไม ถงึ บรกิาร ใน การ ปองกัน   ดแูล   รกัษา ตนเอง   
จน นำ ไป สู ภาวะ ความ เสี่ยง ตอ การ ได รับ   ถายทอด เชื้อ เอช ไอ วี   
  ชาย ทีร่กั และ ม ีเพศ สมัพนัธ กบั เพศ เดยีวกัน   ไม ได รบั การ ยอมรับ 
การ ม ีสถานะ ตวั ตน ทาง เพศ ใน สงัคม   โดย อตั ลกัษณ ทาง เพศ ใน สงัคม มกั 
ถูก กำหนด ให เปน ภาพ ตายตัว   ที่ ผูก โยง เขา กับ อัต ลักษณ ทาง เพศ สรีระ  
 ( Biological   Sexual   Identity )   เทานั้น   ทำให ความ แตก ตาง ทาง เพศ ที่ 
ปราก ฎ   ไม ได รับ การ ยอมรับ   อีก ทั้ง ยัง ถูก นำ มา ลด ทอน ศักดิ์ศรี ความ 
เปน มนุษย ลง ไป อีก ดวย 
  แรงงาน หญิง บริการ ทาง เพศ   ตอง เผชิญ สภาวะ ดอย โอกาส ใน 
การ จดัการ เร่ือง ทาง เพศ ของ ตนเอง   อนั เกิด จาก สภาวะ ดอย อำนาจ ทาง 
เศรษฐกิจ   การ ไมม ี/ ไม ได รบั ความ ปลอดภยั และ สวัสดิการ ทาง สงัคม จาก 
การ ทำงาน   และ การ มอง อตั ลกัษณ / ตวั ตน ของ แรงงาน หญิง บริการ ทาง 
เพศ แบบ ตายตวั   ผกู ตดิ กบั ความ เปน แรงงาน หญิง บริการ ทาง เพศ ตลอด 
เวลา   ทำให ไม เขาใจ   เกิด การ ละเลย   สถานภาพ และ ตัว ตน ทาง เพศ และ 
ทาง สังคม ดาน อื่นๆ   ของ แรงงาน หญิง บริการ ทาง เพศ และ ไม สามารถ 
เสริม สราง ศกัยภาพ   เพิม่ โอกาส และ ทาง เลือก อืน่ๆ   ให กบั แรงงาน หญิง 
บริการ ทาง เพศ 
  แรงงาน ยาย ถิ่น   และ ผู ใช สาร เสพ ติด ชนิด ฉีด ก็ เชน เดียวกัน   ที่ 
มัก ถูก มอง แบบ ตายตัว   และ มอง เฉพาะ เรื่อง ที่ เกี่ยวของ กับ การ เชื้อ โรค  
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 ชอง ทางการ รบั   ถายทอด เช้ือ   ซึง่ เปน เร่ือง ที ่เปน เร่ือง เฉพาะ ทางการ แพทย  
 ทำให มอง ไม เห็น อัต ลักษณ และ ตัว ตน ทาง เพศ ที่ แตก ตาง หลาก หลาย   
เชน กัน   
  ภาพ การ มอง ประชากร กลุม ตางๆ   รวม ทั้ง กลุม ที่ ถูก ระบุ วา เปน   
กลุม ที่ มี ความ เส่ียง สูงสุด   เปนการ มอง และ ทำให ภาวะ ความ เปราะ 
บาง   ความ เสี่ยง   ถูก ทำให กลาย เปน เรื่อง ตายตัว   ( Static )   โดย มอง ไม 
เห็น ความ เปล่ียนแปลง ที่ เกิด ขึ้น ตลอด เวลา   ( Dynamism )   และ ทำให 
เรื่อง นี้ ถูก ทำให กลาย เปน เรื่อง เฉพาะ ทางการ แพทย   ( Medicalization )  
 ที่ เม่ือ ผูก โยง เขา กับ อัต ลักษณ / ตัว ตน ของ กลุม ผู ใช สาร เสพ ติด   กลุม 
แรงงาน ยาย ถิ่น   กลุม ชาย รัก ชาย   และ กลุม แรงงาน หญิง บริการ ทาง เพศ  
 ซึ่ง เผชิญ กับ ภาวะ การ ถูก ตี ตรา และ เลือก ปฏิบัติ ทาง สังคม อยู แลว   
ยอม ทำให ประชากร กลุม ตาง ๆ    เหลา นี้ ตก อยู ใน ภาวะ ความ เส่ียง 
เพิ่ม มาก ขึ้น   
 ภาค ประชา สังคม จึง มี ขอ เสนอ แนะ ตอ การ ดำเนิน นโยบาย  
 Half   by   2011   ดังนี้   
 
  รฐั ควร สนบัสนนุ การ ทำงาน ที ่เปนการ ทำความ เขาใจ ตอ เร่ือง วถิ ี
ชีวิต ของ คน แตละ กลุม   เพ่ือ ที่ จะ เขาใจ บริบท การ ใช ชีวิต ของ คน เหลา นี้ 
แบบ ไม แยก สวน   รวม ถึง การ ทำความ เขาใจ กับ วิถี ชีวิต ทาง เพศ ที่ เก่ียว 
กับ วัฒนธรรม ประเพณี และ ความ เช่ือ ตางๆ   เพ่ือ พัฒนา เปน องค ความรู ท่ี 
นำ มา ใช ใน การ ทำงาน ดาน การ ปองกัน   การ ดูแล รักษา   และ ลด ผลกระทบ 
ท่ี เกิด ข้ึน จาก การ ตี ตรา   ท้ังน้ี จำเปน ตอง ใช องค ความ รู ใน มิติ ท่ี หลาก หลาย 
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แบบ ผสม ผสาน   ทั้ง ฐาน คิด ดาน ระบาด วิทยา   สังคม   วัฒนธรรม   และ 
สิทธิ มนุษย ชน 
 
  รฐั ควร ให ความ สำคญั กบั การ สือ่สาร กบั สาธารณะ ถงึ เรือ่ง โอกาส 
เส่ียง และ แนวทาง การ ให ปองกัน ที่ ไม จำเปน ตอง ระบุ กลุม   ใน ขณะ 
เดียวกัน ยัง คง ตอง ทำงาน กับ กลุม ประชากร กลุม ตางๆ   ใน วิถี ที่ หลาก 
หลาย ใน การ ดำเนิน ชีวิต ขึ้น อยู กับ บริบท ของ แตละ คน   โดย เฉพาะ อยาง 
ยิง่ ความ หลาก หลาย ใน เพศ วถิ ี  บน การ เคารพ ใน ศกัด์ิศรี ความ เปน มนุษย   
เพื่อ จะ ทำให ทุก คน ได ปลอดภัย และ ใช ชีวิต ใน สังคม ได อยาง มี ความ สุข 
 
  รัฐ ควร ที่ จะ สนับสนุน ให ภาค ประชา สังคม ทำงาน ใหมี
ประสทิธิภาพ มาก ยิง่ ขึน้ โดย การ ปรับปรุง กฎหมาย ให เอ้ือ ที ่จะ ใหคนทุก 
คน หรือ ทุก กลุม สามารถ เขา ถึง บริการ การ ปองกัน และ การดูแล รักษา 
ได   ทั้งน้ี โดย ปรับปรุง กฎหมาย บน ฐาน ความ คิด เร่ือง สิทธิ มนุษยชน 
ใหมาก ขึ้น   อาทิ   กฎหมาย ที่ จะ สามารถ ลด เร่ือง ของ การ ทำให ผู ใช ยา 
เปน อาชญากร   หรือ   ลด การ ถูก คุกคาม โดย เจา หนาท่ี ของ รัฐ ตอ 
พนักงานบริการ ทาง เพศ   และ การ มอง วา ความ รัก และ เพศ สัมพันธ ของ 
คน รัก เพศเดียวกัน เปน เรื่อง ผิด ปกติ และ อันตราย   เปนตน   
 
  มีน โย บาย และ มาตรการ ดาน การ ปองกัน ที่ ให ความ สำคัญ กับ 
เรื่อง อำนาจ   ความ ไม เสมอ ภาค เทา เทียม ทาง เพศ   การ ขจัด การ เลือก 
ปฏิบตั ิอนั เน่ือง มา จาก   ความ แตก ตาง หลาก หลาย ทาง เพศ ภาวะ   เพศ วถิ ี  
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เงือ่นไข และ รปู แบบ การ ดำเนิน ชวีติ   โดย นำ กรอบ ความ คดิ เรือ่ง สทิธ ิทาง 
เพศ และ สทิธ ิอนามยั เจริญ พนัธุ เขา มา ใช ใน การ ทำงาน   ทัง้นี ้  หมายความ 
วา   ให มอง คน เหลา นั้น มาก ไป กวา ชิ้น สวน  อวัยวะ   ที่ เปน กลไก การ รับ   
ถาย ทอด เช้ือฯ   แต ให มอง ใน ฐานะ มนุษย และ เคารพ สิทธิ และ ศักดิ์ศรี 
ความ เปน มนุษย ดวย 
 
  มี การ สง เสริม การ เคารพ สิทธิ ทาง เพศ   และ ศักดิ์ศรี ความ เปน 
มนุษย   เพ่ือ สราง เสรมิ ให คน ม ีสขุ ภาวะ ทาง เพศ ที ่ด ีและ ปลอดภัย   เหมาะ 
สม   สอดคลอง กับ เพศ ภาวะ   เพศ วิถี   ที่ บุคคล นั้น   ๆ    เปน ผู เลือก ใน การ 
ดำเนิน ชีวิต ของ ตนเอง 
 
 การ สง เสริม ให ประชากร กลุม ตาง   ๆ    และ คู มี เพศ สัมพันธ ที่ ดี   
ปลอดภัย   มี การ ปองกัน   และ มี สุข ภาวะ ทาง เพศ ที่ ดี   จึง จำเปน ตอง มอง 
เรื่อง   “ อัต ลักษณ / ตัว ทาง ทาง เพศ   ที่ มี ความ แตก ตาง   หลาก หลาย   และ 
ลื่น ไหล ”   และ จำเปน ตอง มอง เร่ือง การ จัดการ   “ อำนาจ ความ สัมพันธ 
ระหวาง เพศ ”   ที่ ไม เทา เทียม กัน พรอม กัน ไป ดวย   ซึ่ง ก็ คือ การ ให ความ 
สำคัญ กับ เรื่อง   “ สิทธิ ทาง เพศ ”   
 
  การ สนับสนุน งบ ประมาณ     ควร ให ความ สำคัญ ตอ การ สราง 
เครือ ขาย การ เสริม ศักยภาพ การ ทำงาน   การ เชื่อม ประสาน ระหวาง 
กลุม คน ที่ ทำงาน     ทั้งน้ี ใน การ จัด ทำ โครงการ ของ กลุม เปา หมาย  
 ควร เปด ให มี การ จัด ทำ งบ ประมาณ สราง ความ เขม แข็ง ของ เครือ ขาย   
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เพ่ือ ให กระบวนการ เครือ ขาย เปนก ระ บวน การ เสริม ศักด์ิศรี ของ คน ที่ 
เปน เจาของ ปญหา และ ตองการ มี ชีวิต ที่ ปลอด เชื้อ เอช ไอ วี เชน เดียว กับ 
คน ทุก คนใน สังคม   

 เรื่อง ที่ สอง   นโยบาย การ พัฒนา บริการ การ ปรึกษา และ ตรวจ 
เลือด โดย มี ผู ให บริการ เปน ผู ชักชวน   ( Provider   Initiated   Counsel-
ing   and   Testing / PICT )   

  การ ดำเนิน งาน สง เสริม บริการ การ ปรึกษา และ ตรวจ เลือด โดย 
สมัคร ใจ   ( Voluntary   Counseling   and   Testing :   VCT )   ถูก หยิบยก 
ขึ้น มา พัฒนา เปน มาตรการ และ นโยบาย สำคัญ อีก ครั้ง ใน ชวง หลัง จาก 
มี การ ขยาย ผล การ ดำเนิน งาน ใหการ รักษา ดวย ยา ตาน ไวรัส ใน ประเทศ   
นยัวา เปนการ ยก ระดบั การ ดำเนิน งาน   VCT   ให เปน บริการ   ที ่จะ ชวย ให 
คน ที ่ม ีเอช ไอ ว ีได รบั รู สถานะ การ ม ีเชือ้ เอช ไอ ว ีของ ตนเอง ได เรว็ ขึน้   และ 
สามารถ เขา ถึง การ ดูแล รักษา ได เร็ว ขึ้น   รวม ทั้ง สามารถ ปองกัน การ รับ   
ถายทอด เชื้อ เอช ไอ วี เพิ่ม ได ดวย   
  หลาย ภาค สวน ได มี การ พัฒนา รูป แบบ การ ดำเนิน งาน   VCT   
เพ่ือ กระตุน ให เกิด การ ดำเนิน งาน ที่ มี ประสิทธิภาพ เพ่ิม มาก ขึ้น   ทั้ง ใน 
รูป แบบ การ มี บริการ   VCT   ที่ เคลื่อนที่ เขาไป ใน ชุมชน   ( Mobile   VCT )   
จนถึง ลาสุด ได ม ีการ รวม   VCT   เขา ไว ใน ชดุ สทิธิ ประโยชน ของ ระบบ หลัก 
ประกัน สุขภาพ แหง ชาติ   และ มี การ ขยาย ผล การ ฝก อบรม การ ให บริการ 
ปรึกษา เบื้อง ตน ให กับ พยาบาล ใน โรง พยาบาล ของ รัฐ ดวย   
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  อยางไร ก็ตาม พบ วา   มี คน ทั่วไป ที่ ตัดสิน ใจ เขา รับ บริการ   VCT   
ใน จำนวน ที่ นอย มาก   จึง มี ความ พยายาม ใน การ สง เสริม มาตรการ ใหม 
ที่ เรียก วา   PICT   ( Provider   Initiated   Counseling   and   Testing )   คือ 
การ ให ผู ให บริการ สุขภาพ เปน ผู กระตุน โนม นาว หรือ ชักชวน ให ผู มา รับ 
บริการ เขา รับ บริการ การ ปรึกษา และ ตรวจ เลือด   ซึ่ง ใน ทาง ปฏิบัติ ก็ นา 
จะ มี การ ดำเนิน การ ใน ทำนอง นี้ มา แลว ใน ชวง กอน หนา นี้ 
  การ สง เสรมิ มาตรการ   PICT   ที ่ม ีแนว โนม วา จะ ยก ระดบั ให กลาย 
เปน นโยบาย ที่ มี แนว ปฏิบัติ ที่ เขม ขน ขึ้น นี้   ดำเนิน การ บน สมมติฐาน วา   
การ ที ่ม ีคน มา ตรวจ เลอืด จำนวน มาก   จะ ชวย ให เกดิ การ ตรวจ คดั กรอง ผู 
ที่ มี เชื้อ เอช ไอ วี ได เร็ว และ พบ ผู ที่ มี เชื้อ เอช ไอ วี ใน จำนวน มาก ดวย   ทำให 
เปา หมาย ใน การ ตรวจ คนหา ผู ที่ มี เชื้อ เอช ไอ วี ให ได จำนวน มาก และ 
รวดเร็ว   เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางการ แพทย ทั้ง การ รักษา และ ปองกัน 
มี แนว โนม ความ สำเร็จ สูง ขึ้น   
  ใน ชวง สอง สาม ป ที่ ผาน มา มี งาน วิจัย ชื่อ   “ ศักยภาพ ใน การ ที่ จะ 
ดำเนิน การ ใน แนวทาง   ผู ให บริการ เปน ผู ริเริ่ม การ ให คำ ปรึกษา และ 
ตรวจ เลอืด อยาง สมคัร ใจ ใน สถาน บรกิาร สขุภาพ ใน ประเทศไทย ”   ( The  
 Potential   of   Provider   -   Initiated   Voluntary   Counseling   and   
Testing   in   Health   Care   Setting   in   Thailand :   PI ( V ) CT )   ซึ่ง ดำเนิน 
การ โดย   โครงการ ประเมนิ เทคโนโลยี และ นโยบาย ดาน สขุภาพ   ( Health   
Intervention   and   Technology   Assessment   Program :   HITAP )   
โดย ได รับ การ สนับสนุน จาก   Global   Development   Network   มูลนิธิ 
สง เสริมสุข ภาพ ไทย   และ สถาบันวิจัย ระบบ สุขภาพ ประเทศไทย   



36 รายงานการวิเคราะหนโยบายการตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศไทย

ซึง่ ผล การ ศกึษา ได ตอบ โจทย วา   การ ให บริการ รปู แบบ   PI ( V ) CT   ม ีผู เขา 
มา ใช บริการ ตรวจ หา เช้ือ เอช ไอ ว ีเพ่ิม ขึน้ อยาง ม ีนยั สำคัญ   คอื ม ีอตัรา การ 
เขา ตรวจ เพิ่ม ขึ้น ถึง   50   เทา   
  นอกจาก นัน้ ใน แง ของ ความ คุม คา ตอ การ ลงทุน ที ่เปน ตวัเลข ของ 
เม็ด เงิน ที่ จะ ใช ไป กับ คน   ๆ    หนึ่ง   ใน การ ทำงาน ตาม แนวทาง     PI ( V ) CT   
ก ็พบ วา ม ีความ คุม คา ดวย     ( ยศ   ต ีร วฒันา นนท ,   2553 )   และ ผล จาก การ 
ศกึษา นี ้ได ถกู นำ เสนอ ไป ใน ระดับ นโยบาย ให กบั สำนักงาน หลัก ประกนั 
สุขภาพ แหง ชาติ ไป แลว 
  เม่ือ มอง การ พัฒนา รูป แบบ การ ดำเนิน งาน ไม วา จะ เปน   VCT ,   VCCT   
( Voluntary   Confi dential   and   Testing ) ,   PIVCT  และ  PICT   ก็ตาม   
จะ พบ วา มาตรการ หรือ รูป แบบ ดัง กลาว นา จะ มี วัตถุประสงค / ความ 
ตองการ ใน ลกัษณะ ที ่คลายคลงึ กนั อยู   คอื   ความ ตองการ พฒันา รปู แบบ 
/ ชอง ทาง ให คน เขา รับ บริการ และ ได รับ รู สถานะ การ มี เชื้อ เอช ไอ วี ของ 
ตน ได เร็ว ขึ้น   เพื่อ ให สามารถ ปองกัน การ รับ   ถายทอด เช้ือ ของ ตนเอง 
และ ผู อื่น   และ เพื่อ ให เขา ถึง การ รักษา ได เร็ว   อัน จะ ทำให การ รักษา มี 
ประสิทธิภาพ และ ลด อัตรา การ เสีย ชีวิต ลง ได   
  จุด ที่ แตก ตาง กัน ของ มาตรการ / รูป แบบ นี้   นา จะ อยู ที่ เจตนา 
เบื้อง หลัง ของ ความ ตองการ ที่ ทำให มี ความ พยายาม สง เสริม การ 
พัฒนา และ ใช รูป แบบ ตาง   ๆ    ขยาย   เพิ่ม เติม เขา มา อีก   จาก   VCT   ไป 
สู   PI ( V ) CT   และ/ หรือ   PICT   และ นำ มา ใช เปน เครื่อง มือ ที่ แตก ตาง กัน 
ออก ไป ตาม เจต นา นั้นๆ   กลาว คือ หาก มี เจตนา ใน การ ใช มาตรการ นี้ 
ไป เพื่อ การ เปน เครื่อง มือ ใน การ ตรวจ หา ผู ที่ มี เชื้อ เอช ไอ วี ให ได เร็ว ขึ้น  
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 เพื่อ นำ ไป สู ชอง ทางใน การ ควบคุม / ปองกัน การ รับ   ถายทอด เชื้อ  
 ก็ จะ มี การ เลือก ใช / สง เสริม รูป แบบ   PICT     ซึ่ง การ ใช รูป แบบ ดัง กลาว 
มี ความ สุม เสี่ยง ตอ การ ทำให เจตนา พื้น ฐาน เบื้อง ตน ของ การ พัฒนา 
มาตรการ   VCCT   เบี่ยง เบน   ผิด เพ้ียน ไป เปน   CCTV   หรือ กลอง 
วงจรปด   เพื่อ การ คนหา และ ตรวจ จับ   คือ   ตอง มี มาตรการ ใน การ ตรวจ 
จับ   คนหา ผู ที่ มี เชื้อ ให รวดเร็ว   เพื่อ คัด กรอง   แยก กลุม คน เหลา นี้ ออก ไป   
ดัง จะ เห็น จาก ปราก ฎ การณ ที่ รัฐ พยายาม จะ ตรวจ คนหา ผู ที่ มี เชื้อ 
ไข หวัด ใหญ สาย พันธุ ใหม ไป เมื่อ เร็ว   ๆ    นี้   ที่ ทำให เห็น ผลก ระ ทบ เรื่อง  
การ แบง แยก   ตี ตรา   และ อคติ ที่ เกิด ขึ้น กับ ผู ที่ มี เชื้อ วา เปน ผูคน อันตราย 
ได อยาง ชัดเจน   
  แมวา สวน สำคัญ ของ การ ดำเนิน แนวทาง   PICT   จะ เปน ไป เพ่ือ 
ทำให ผูคน ใน สังคม มี ทาง เลือก ใน การ รับ บริการ และ สง เสริม พฤติกรรม 
ความ ปลอดภัย   แต หาก เข็ม มุง ของ การ ดำเนิน นโยบาย ดัง กลาว   เนน ไป 
ที ่การ เพ่ิม จำนวน ของ ผู ที ่เขา รบั บริการ ตรวจ เลือด   นยัวา   เพือ่ การ คนหา 
ตัวผู ที่ มี เชื้อ เอช ไอ วี ให ได เร็ว และ มาก ที่สุด   ที่ แม จะ มี เจตนา ดี ที่ จะ ทำให 
เกิด การ ปองกัน การ รับ   ถายทอด เชื้อ เพิ่ม   หรือ เพื่อ ให เขา ถึง บริการ การ 
รักษา ได เร็ว ก็ตาม 
 หาก การ ดำเนิน นโยบาย ดัง กลาว ก็ คาบ เกี่ยว อยู บน เสน ของ การ 
ละเมิด สิทธิ และ กาว ลวง เร่ือง ศักด์ิศรี ความ เปน มนุษย   เพราะ อาจ ทำให 
เกิด การ กะ เกณฑ คน มา ตรวจ   เพ่ือ ตองการ นบั เอาแต จำนวน ตวัเลข ผู มา 
ตรวจ เลือด ให ได ตาม เปา หมาย   อนั จะ สง ผลก ระ ทบ ตอ เน่ือง ไป สู การ ให 
บริการ การ ปรึกษา ที ่ไมม ีคณุภาพ   ละเลย   เพกิ เฉย   ใน การ ให ความ สำคญั 
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กบั ความ ละเอยีด ออน เร่ือง ความ แตก ตาง หลาก หลาย ของ ผู มา รบั บริการ   
ทั้ง อัต ลักษณ   ตัว ตน ทาง เพศ และ ตัว ตน ดาน อื่นๆ   
  ทั้งน้ี การ มุง หวัง ผล ให มี จำนวน ผู ที่มา ตรวจ เลือด ให มาก   ยัง จะ 
เปน ปจจัย ให เกิด การ ละเลย เร่ือง สิทธิ การ ตัดสิน ใจ บน หลัก การ ได รับ 
ขอมลู ที ่รอบ ดาน   และ สทิธ ิที ่จะ ได รบั การ คุมครอง ดแูล รกัษา ความ ลบั อกี 
ดวย   ดงั เชน ที ่เห็น และ ปราก ฎ อยู ใน การ ดำเนิน และ จดั บริการ แบบ   PICT   
ใน การ จัด บริการ ปองกัน การ ถายทอด เชื้อ จาก แม สู ลูก   ( Prevention   of   
Mother   to   Child   Transmission :   PMTCT   )   สำหรับ หญงิ ตั้ง ครรภ   ที่ 
มุง เนน เร่ือง การ โนม นาว ชักชวน ให หญิง ตั้ง ครรภ ตรวจ เลือด หาส ถา นะ 
การ มี เช้ือ เอช ไอ วี   เพื่อ ผลัก ดัน ให หญิง ตั้ง ครรภ ที่ มี เอช ไอ วี เขา สู บริการ   
PMTCT   โดย ไม ได ตระหนัก เร่ือง ความ สมัคร ใจ   สง ผล ให เกิด การ ลด ทอน 
ศักดิ์ศรี ความ เปน มนุษย ดาน การ ตัดสิน ใจ ของ หญิง ตั้ง ครรภ   โดย การ 
มอง เนื้อ ตัว รางกาย และ ระบบ อนามัย เจริญ พันธุ ของ หญิง ตั้ง ครรภ ที่ มี 
เอช ไอ ว ีให กลาย เปน เพียง กลไก ใน การ รบั   ถายทอด เช้ือ   ซึง่ จะ ขอ กลาว ถงึ 
ราย ละเอียด เพิ่ม เติม ใน สวน การ วิเคราะห นโยบาย ถัด ไป   
 สวน ที่ ภาค ประชา สังคม กังวล เพิ่ม เติม คือ   อาจ มี การนำ เอา แนว 
ปฏิบัติ เดียวกัน นี้ มา เลือก ใช กับ กลุม ประชากร ที่ ถูก เพง มอง ทาง ระบาด 
วิทยา วา เปนก ลุม ที่ มี ความ เสี่ยง สูงสุด ดวย เชน กัน   
  สวน สำคัญ ที่ ขาด หาย ไป สำหรับ การ ดำเนิน นโยบาย ดัง กลาว   
นา จะ อยู ตรง ที่   การ ให ความ เคารพ ใน เรื่อง ความ พรอม   ความ สมัคร ใจ  
 ( Voluntary )   และ การ ตัดสนิ ใจ ของ ผูคน อยาง แทจริง   โดย ใช การ ดำเนิน 
งาน ใน รปู แบบ ดงั กลาว ไป เพือ่ การ จดั บรกิาร การ ปรกึษา   สง เสริม ให เกดิ 
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การ เขาถึง ขอมูล   ความ รู   ความ เขาใจ ใน การ ประเมิน พฤติกรรม   โอกาส   
และ ทาง เลอืก ใน การ จดัการ กบั ความ เปราะ บาง ความ เสีย่ง ใน การ ดำเนนิ 
ชวีติ ของ ตนเอง   และ การ เลอืก รบั หรอื ไม รบั บรกิาร ตรวจ เลอืด เพือ่ ทราบ 
สถานะ การ มี เช้ือ เอช ไอ วี นั้น ให ขึ้น อยู กับ การ ตัดสิน ใจ ของ คน นั้น   ๆ   
 โดย เจา หนาท่ี ผู ให บริการ มีหนา ที่ และ ความ รับ ผิด ชอบ ใน การ รักษา 
ความ ลับ   ( Confi dentiality )   อัน เปน สิทธิ ขั้น พื้น ฐาน ของ ผู ที่ ตัดสิน ใจ 
เขา รับ บริการ นั้น   
  สิ่ง ที่ สำคัญ ใน การ ใช มาตรการ การ จัด และ พัฒนา บริการ   VCCT   
ให เปน เครื่อง มือ หรือ ชอง ทางใน การ สง เสริม ให ผู มา รับ บริการ เขาใจ 
สภาวะ ความ เปราะ บาง   และ พฤติกรรม ความ เส่ียง ของ ตน ได นั้น   ผู ให 
บริการ จำเปน จะ ตอง มี ทัศนคติ ที่ ดี   เปด กวาง   ใน การ ทำความ เขาใจ   
และ ยอมรับ   อัต ลักษณ / ตัว ตน ทาง เพศ ที่ แตก ตาง   หลาก หลาย   และ 
ลื่น ไหล ไป มา   รวม ทั้ง เขาใจ เรื่อง อำนาจ ความ สัมพันธ ระหวาง เพศ ที่ ไม 
เทา เทยีม กนั ดวย   และ พรอม ที ่จะ ให บรกิาร โดย ปราศจาก การ ต ีตรา และ 
เลือก ปฏิบัติ   จึง จะ ทำให   VCT ,   VCCT ,   PIVCT  และ   PICT   กลาย เปน 
เคร่ือง มือ หรือ ชอง ทางใน การ ทำงาน ควบคู ไป กับ การ ดำเนิน นโยบาย   
Half   by   2011   ได อยาง มี ประสิทธิภาพ บน ฐานการ เคารพ สิทธิ และ 
ศักดิ์ศรี ความ เปน มนุษย 
  ประเด็น สำคัญ อีก ประเด็น หน่ึง   คือ การ เขา ถึง และ ได รับ บริการ   
VCT   ของ เยาวชน ที ่อายุ ไม เกนิ   18   ป   ซึง่ แม จะ ม ีการ รวม สทิธ ิใน การ เขา 
รับ บริการ   VCT   เขา ไว ใน สิทธิ ประโยชน ของ ระบบ หลัก ประกัน สุขภาพ 
แหง ชาติ   แต การ ให บริการ ตรวจ หา เชื้อ เอช ไอ วี แก เยาวชน อายุ ต่ำ กวา   
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18   ป   ก็ ยัง ไม สามารถ ทำได เน่ืองจาก ขัด กับ   “ แนวทาง ปฏิบัติ ของ แพทย 
เกี่ยว กับ เรื่อง เอดส ”   ( แพทยสภา ,   2545 )   ซึ่ง ระบุ ไว วา 
  ขอ   2.4   การ รักษา ความ ลับ ของ ผูรับ การ ตรวจ   และ การ แจง ผล 
แก ผู เกี่ยวของ     หาก ผูรับ การ ตรวจ เปน ผู ที่ มีอายุ นอย กวา   18   ป   และ 
ยัง ไม บรรลุ นิติภาวะ ดวย การ สมรส   หรือ เปน ผู ที่ บกพรอง ทาง กาย หรือ 
จติ   ซึง่ ไม สามารถ เขาใจ หรอื ตดัสนิ ใจ ใน ขัน้ ตอน ตางๆ   ของ กระบวนการ 
ปรกึษา กอน ตรวจ   การ ขอ ความ ยนิยอม ใน การ ตรวจ   และ การ แจง ผล ตอ 
ผูรับ การ ตรวจ   และ การ ให คำ ปรึกษา แนะนำ หลัง ทราบ ผล การ ตรวจ   ให 
ดำเนิน การ ดงั กลาว แก ผู ปกครอง  หรือ ผู แทน โดย ชอบ ธรรม ของ ผูรบั การ 
ตรวจ แทน 
  ความ ทาทาย สำคัญ ประการ หนึ่ง จึง อยู ที่   การ รวม กัน พิจารณา 
แกไข แนว ทาง ปฏิบัติฯ   เพื่อ ให เยาวชน ได เขา ถึง บริการ ตรวจ หา
 เชื้อ เอช ไอ วี   และ นำ ไป สู บริการ อื่นๆ   ที่ เหมาะ สม ตอ ไป   โดย ไม ขัด กับ
 หลัก กฎหมาย   และ คำนึง ถึง ประโยชน สูงสุด ของ เด็ก และ เยาวชน   
ซึ่ง ภาค ประชา สังคม โดย องค การ แพธ   ได รวบรวม กฎหมาย หรือ 
หลัก กฎหมาย ที่ เก่ียวของ เสนอ ให กับ คณะ อนุกรรมการ จัด ทำ แนวทาง 
ปฏิบัติ เกี่ยว กับ โรค เอดส ของ แพทยสภา ได พิจารณา อยู ใน ขณะ นี้ 
  นอกจาก นี ้ยงั ม ีปญหา สำคญั อกี ประการ ใน เร่ือง บริการ   VCT   คอื   
การ ที่ กลุม ชาติพันธุ และ แรงงาน ขาม ชาติ ยัง เขา ไม ถึง บริการ   VCT   ซึ่ง 
ปจจุบัน สามารถ กลาว ได วา   ยัง ไมมี บริการ   VCT   ใน กลุม แรงงาน ขาม 
ชาติ ใน การ ตรวจ หา เชื้อ เอช ไอ วี ใน แรงงาน ขาม ชาติ 
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  ภาค ประชา สังคม มี ขอ เสนอ ตอ การ ดำเนิน นโยบาย   VCCT   
ดัง ตอ ไป นี้ 
  ให พิจารณา และ จัด บริการ   VCCT   เปน แนวทาง ใน การ สง เสริม 
การ เขา ถงึ ขอมลู   การ ปรกึษา   และ ทาง เลอืก ใน การ เขา ถงึ บรกิาร ปองกัน   
ดูแล   รักษา บน ความ สมัคร ใจ   และ การ รักษา ความ ลับ   มากกวา ใช 
มาตรการ ดงั กลาว เปน เครือ่ง มอื ใน การ เรงรัด การ ตรวจ หา บคุคล ที ่ม ีเช้ือ 
เอช ไอ วี   เพื่อ การ ควบคุม และ ปองกัน โรค 
 
  ไม มุง เนน ใช มาตรการ นี้ กับ คน กลุม ใด กลุม หน่ึง   บน ฐาน อคติ   
ความ เช่ือ / ความ รู เดียว   แต ให ใช มาตรการ นี ้เปน ชอง ทางใน การ จดั บริการ 
ให กับ ทุก คน อยาง เสมอ ภาค และ เทา เทียม 
 
  ม ีระบบ บริการ ที ่เหมาะ สม /   เปน มติร   ม ีความ ครบ วงจร ทัง้ ใน เร่ือง 
ของ การ ให บริการ ปรึกษา   บริการ ถุง ยาง อนามัย   บริการ อนามัย เจริญ 
พันธุ   บริการ เขา รวม กลุม ผู ติด เชื้อ   บริการ ยา ตาน ไวรัส   บริการ กลุม ตั้ง 
ครรภ     เปนตน   โดย ให มี ระบบ   VCCT   กับ ทุก กลุม และ ให บริการ โดย มี 
ความ เขาใจ และ คำนงึ ถงึ ความ ละเอยีด ออน   วฒันธรรม   วถิ ีชวีติ   และ วถิ ี
ชีวิต ทาง เพศ 
 
  เพ่ือ ใหการ เขา ถึง   VCT  ใน คน ทุก กลุม   ควร สง เสริม ให มี 
กระบวนการ ทำงาน ใน การ ให ขอมูล   จัด บริการ ปรึกษา ให กับ ชุมชน ใน
 รูป แบบ ตาง   ๆ    อยาง ตอ เน่ือง   รวม ทั้ง ควร มี การ เพ่ิม บุคลากร ใน การ 
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ทำงาน ให คำ ปรึกษา   ทั้งน้ี ผู ให คำ ปรึกษา ไม จำเปน ที่ จะ ตอง จำกัด อยู 
ที่ เจา หนาที่ ของ รัฐ   ควร หา แนว รวม จาก ภาค ประชา สังคม   โดย พัฒนา 
ศักยภาพ ให กลุม คน เหลา นั้น   ให สามารถ เปน ผู ให คำ ปรึกษา ได ตาม 
มาตรฐาน การ ให คำ ปรึกษา   รวม ถงึ การ ให ผู ตดิ เช้ือ เอช ไอ ว ีที ่รวม บริการ 
ใน ศูนย องค รวม ของ โรง พยาบาล กวา   500   แหง ทั่ว ประเทศ  ทำ หนาที่ 
ให บริการ   VCCT   โดย ให มี การ สนับ สนุ บงบ ประมาณ ให กลุม ตางๆ เขา 
มา มี สวน รวม ใน การ บริการ โดย รวม อยู ใน ระบบ ที่ มี อยู 
 
  มี การ ให บริการ ที่ เปน ภาษา ของ แรงงาน ขาม ชาติ   กลุม ชาติพันธุ   
กรณี อาสา สมัคร   หรือ เจา หนา องค พัฒนา เอกชน ที่ ได รับ การ อบรม ใน 
การ ให บริการ การ ปรกึษา ที ่ผาน เกณฑ   ก ็ให นบั เปน ผู ให บรกิาร ดวย   โดย 
ให รวม จัด บริการ     VCT   ใน กลุม ชาติ พันธ ุและ แรงงาน ขาม ชาติ   อยาง มี 
ความ เปน มติร   ม ีผู ให คำ ปรกึษา ที ่พดู ภาษา เดยีวกนั กบั แรงงาน และ กลุม 
ชาติพันธุ และ มี ความ เขา ใน วัฒนธรรม และ สังคม ของ กลุม คน เหลา นั้น 
เปน อยาง ดี 
 
  ให ม ีการ ตดิตาม และ จดั ทำ สรปุ ผล การ ดำเนนิ งาน   VCCT ,  VCT,   
PICT   เพือ่ สรปุ ทบทวน และ ปรบั กลยุทธ   กลวิธ ี  ใน แผน บรูณ า การ แหง ชาติ 
วา ดวย การ ปองกัน และ แกไข ปญหา เอดส   แผน อนามัย เจริญ พันธ ุ แผน 
คุมครอง สิทธิ   เพ่ือ ใหการ ดำเนิน งาน ดาน น้ี สง ผลก ระ ทบ อยาง แทจริง 
ใน การ ลด อัตรา การ ติด เช้ือ ราย ใหม และ การ เขา ถึง บริการ ดูแล รักษา ท่ี 
มี คุณภาพ   โดย ความ รวม มือ ของ หนวย งาน รัฐ ท่ี เก่ียวของ กับ ประชา สังคม 
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 เรื่อง ที่ สาม   นโยบาย การ ปองกัน การ ถายทอด เชื ้อ จาก แม 
สู ลูก   ( Prevention   of   Mother   to   Child   Transmission :   PMTCT )   

  มอง ยอน ไป นับ แต ป   2542   ที่ กรม อนามัย   ได ประกาศ ให มี การ 
ดำเนิน มาตรการ   PMTCT   ไว เปน นโยบาย ระดับ ชาติ   จนถึง ปจจุบัน นับ 
เปน เวลา กวา   10   ป แลว   ภาค ประชา สังคม ได วิเคราะห และ มี ความ เห็น 
วา   นโยบาย   PMTCT   ดัง กลาว   แต เดิม เปน นโยบาย ที่ พัฒนา ขึ้น มา จาก 
ฐาน ความ รู ทางการ แพทย   และ ทำให เรื่อง การ ปองกัน การ รับ   ถายทอด 
เชือ้ ไป สู ทารก เกดิ ใหม   กลาย เปน เรือ่ง เฉพาะ ทางการ แพทย เทานัน้   เห็น 
ได จาก การ กำหนด ชือ่ เรยีก นโยบาย ดงั กลาว   ที ่สะทอน เฉพาะ ขอ เทจ็ จรงิ 
ทางการ แพทย   แตละ เลย ผลก ระ ทบ ดาน สังคม   วัฒนธรรม ที่ เกิด ขึ้น กับ 
ตวัผู หญงิ ตัง้ ครรภ ที ่ม ีเอช ไอ ว ี  ที ่จะ ถกู ต ีตรา ทาง สงัคม วา เปน ผู ที ่แพร เชือ้ 
เอช ไอ ว ีให กบั ทารก เกดิ ใหม   จงึ ม ีความ เหน็ วา   ควร ม ีการ เปลีย่นแปลง ชือ่ 
เรยีก ขาน นโยบาย ดงั กลาว ใหม จาก   การ ปองกัน การ ถายทอด เชือ้ จาก แม 
สู ลูก   ไป เปนการ ปองกัน การ รับ   ถายทอด เช้ือ ไป ยัง ทารก เกิด ใหม   อัน 
เปน ชื่อ ที่ ยัง คง ขอ เท็จ จริง ทางการ แพทย ไว   แต เพ่ิม ความ ตระหนัก ทาง 
สงัคม   วฒันธรรม   ที ่จะ ไม นำ ไป สู การ กลาว โทษ   ต ีตรา ทาง สงัคม กบั หญงิ 
ตั้ง ครรภ ที่ มี เชื้อ เอช ไอ วี 
  และ เม่ือ มอง การ พัฒนา นโยบาย ดัง กลาว นี้   คู ไป กับ การ พัฒนา 
นโยบาย การ ให และ ขยาย ผล การ รกัษา ดวย ยา ตาน ไวรสั   โดย กรม ควบคมุ 
โรค   ที่ เริ่ม ตน พัฒนา ขึ้น มา ใน ระยะ เวลา ใกล เคียง กัน   จะ พบ วา   การ 
ดำเนิน นโยบาย และ การ จัด บริการ ยัง คง มี การ แยก สวน   ไม เชื่อม โยง กัน   
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กลาย เปน ชอง วาง ใน ระดับ ของ การ ประสาน งาน เพื่อ การ จัด บริการ ของ 
กรม อนามัย ที่ ดูแล บริการ แม และ เด็ก ใน คลินิก แม และ เด็ก   กับ การ จัด 
บรกิาร ของ กรม ควบคมุ โรค ที ่ดแูล เรือ่ง บรกิาร การ รกัษา ดวย ยา ตาน ไวรัส 
ใน คลินกิ การ รกัษา ดวย ยา ตาน ไวรสั   สง ผล ให หญิง หลังค ลอด ที ่ม ีเช้ือ เอช 
ไอ วี   แต ยัง คง มี สุขภาพ แข็ง แรง ไม ถึง เกณฑ ใน การ ได รับ การ รักษา ดวย 
ยา ตาน ไวรัส   หลาย ราย ขาด การ รับ รู ขอมูล เรื่อง การ รักษา ดวย ยา ตาน 
ไวรัส   เพื่อ ใช ประกอบ ใน การ วางแผน เรื่อง ทาง เลือก ใน การ ดูแล สุขภาพ 
ใน อนาคต   ที ่แม ภาย หลงั ก ็ม ีความ พยายาม ใน การ ปรบัปรุง การ ประสาน 
งาน สง ตอ ให ดี ขึ้น   แต ก็ ยงั คง พบ ชอง วาง ดัง กลาว ใน การ ประสาน ความ 
รวม มือ ระหวาง กรม ควบคุม โรค และ กรม อนามัย อยู เชน เดิม 
  ภาค ประชา สงัคม มอง วา   นโยบาย   PMTCT   ยงั เปน เรือ่ง ของ การ 
คุมครอง การ เกดิ เปน หลกั   เพือ่ ให ทารก ที ่เกดิ ใหม ม ีความ ปลอดภยั และ ม ี
สขุภาพ ที ่ด ี  โดย ละเลย ไม ได ให ความ สำคัญ กบั สขุภาพ ของ หญิง ตัง้ ครรภ 
ที ่ม ีเอช ไอ ว ี  ซึง่ สะทอน ให เหน็ จาก ขอ ถก เถยีง   และ ความ กงัวล ใจ เรือ่ง แม 
ตัง้ ครรภ ที ่ม ีเอช ไอ ว ีที ่เขา สู บรกิาร   PMTCT   ใน การ รบั ยา ตาน เพือ่ ปองกัน 
การ ถายทอด เชื้อ ไป ยัง ทารก เกิด ใหม   แลว อาจ เกิด ภาวะ ดื้อยา จาก สูตร 
ยา ปองกัน ดัง กลาว ขึ้น ได   
  โดย ความ พยายาม ผลัก ดัน ของ ภาค ประชา สังคม   นำ โดย
 เครอื ขาย ผู ตดิ เชือ้ฯ   ประเทศไทย และ ภาค ี  ทำให ใน ป   2552   ได ม ีขอ สรปุ
 จาก ทาง สำนกังาน หลกั ประกนั สขุภาพ แหง ชาต ิและ กรม อนามยั ใน การ 
ปรับ เปลี่ยน สูตร ยา ใน บริการ   PMTCT   ให เปน สูตร ยา   3   ตัว   เพื่อ เพิ่ม 
ประสิทธิภาพ ใน การ ปองกัน การ ถายทอด เช้ือ ใน ทารก เกิด ใหม และ 
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ปองกัน ภาวะ ดือ้ยา ใน แม ตัง้ ครรภ ดวย   โดย ได ม ีการ ให บริการ นำรอง และ 
จะ ขยาย ทั่ว ประเทศ ใน เดือน ตุลาคม   2553 
  นอกจาก นี้   ภาค ประชา สังคม ยัง มอง วา   PMTCT   ยัง ไม ได 
คุมครอง สิทธิ อนามัย เจริญ พันธุ ของ ผู หญิง   ทั้ง ใน ดาน การ ตัดสิน ใจ 
วางแผน การ ดำเนนิ ครรภ ตอ   การ ยตุ ิการ ตัง้ ครรภ   การ ตัง้ ครรภ ใหม   และ 
จำนวน บตุร ที ่หญงิ และ คู ตองการ   ทัง้นี ้การ ให ขอมลู   การ จดั บรกิาร   และ 
การ ตัดสิน ใจ กรณี ดัง กลาว   ยัง อิง อยู กับ อำนาจ การ ตัดสิน ใจ ของ แพทย 
และ พยาบาล อยู มาก   ซึ่ง บุคลากร ทาง แพทย ดัง กลาว ยัง มี ทัศนคติ ตอ
 เอช ไอ ว ี  และ ผู ที ่อยู รวม กบั เอช ไอ ว ีที ่แตก ตาง หลาก หลาย กนั ไป   และ บาง 
คน ก็ มี ทัศนคติ ที่ เปน อคติ ตอ การ ให และ วางแผน การ ให บริการ   ทำให 
หลาย ครั้ง เกิด การ ละเมิด สิทธิ ทาง เพศ   และ สิทธิ อนามัย เจริญ พันธุ ของ 
หญิง ที่ มี เชื้อ เอช ไอ วี และ คู 
  นอกจาก นี ้  การ จดั บริการ ที ่เก่ียวของ กบั หญิง ตัง้ ครรภ ที ่ม ีเอช ไอ ว ี
ใน บาง ครัง้ ยงั เปนการ ละเมิด สทิธ ิทาง เพศ อกี ดวย   ทัง้ ใน เรือ่ง การ ดำเนนิ 
ชวีติ ทาง เพศ   การ ตดัสนิ ใจ ม ีคู ใหม   ซึง่ หญงิ ตัง้ ครรภ ทีม่า รบั บรกิาร มกั ถกู 
โนน นาว ให หยุด คดิ เรือ่ง การ ม ีคู ใหม   ดวย คำ อธบิาย วา   จะ ทำให คู ใหม ได 
รับ เชื้อ เอช ไอ วี   ซึ่ง เปนการ ทำบาป   ทำให หญิง ที่มา รับ บริการ ทั้ง ที่ คลินิก 
แม และ เด็ก และ คลินกิ ยา ตาน ไวรสั ตอง ตก อยู ใน ภาวะ กดดนั จาก การ รบั 
บริการ 
  ภาค ประชา สงัคม มอง วาน โย บาย การ จดั บรกิาร   PMTCT   จะ ตอง 
มอง ให ครอบคลุม เร่ือง การ เคารพ สิทธิ ทาง เพศ และ สิทธิ อนามัย เจริญ 
พนัธุ   บน การ ตดัสนิ ใจ ของ ผู หญงิ ดวย   โดย หญงิ ตัง้ ครรภ ตอง ได รบั บรกิาร 
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การ ให คำ ปรึกษา และ ตรวจ เลือด โดย สมัคร ใจ   และ ตอง ม ีการ ดแูล รกัษา 
ความ ลบั เรือ่ง สถานะ การ ม ีเอช ไอ ว ีดวย   ทัง้นี ้ควร ม ีการ พฒันา เสริม สราง 
บริการ การ ปรึกษา ที่ ดี   เพื่อ ชวย ให ผู หญิง มี การ ตัดสิน ใจ วางแผน รองรับ 
ทัง้ ความ ตองการ หรอื ไม ตองการ ตรวจ เลอืด หาส ถา นะ การ ม ีเชือ้ เอช ไอ ว ี  
รวม ทั้ง วางแผน รองรับ ใน กรณี ตาง   ๆ    อาทิ   
  หาก พบ วา ตนเอง มี เช้ือ เอช ไอ วี จะ มี การ ดำเนิน ชีวิต ตอ อยางไร   
ตองการ เขา หรือ ไม เขา รับ บริการ   PMTCT   รวม ทั้ง การ ตัดสิน ใจ และ 
วางแผน บอก สถานะ การ ม ีเอช ไอ ว ีกบั คู   การพา หรือ ไม พา คู มา รบั บริการ 
ตรวจ หา เชื้อ 
 หาก พบ วา ตนเอง ไมม ีเช้ือ เอช ไอ ว ีจะ ม ีการ ดำเนนิ ชวีติ ตอ อยางไร   
เพ่ือ ปรับ เปล่ียน พฤติกรรม เส่ียง และ ลด ภาวะ ความ เปราะ บาง ตอ ความ 
เสี่ยง ใน การ ได รับ เอช ไอ วี ของ ตนเอง และ คู ได อยางไร   
  บริการ ปรึกษา ดัง กลาว ตอง ครอบคลุม เรื่อง การ วางแผน การ 
คุม กำเนิด   การ ตั้ง ครรภ ซ้ำ   และ ทาง เลือก ใน การ ยุติ การ ตั้ง ครรภ 
เขา ไว ดวย 
 ภาค ประชา สังคม มี ขอ เสนอ แนะ ตอ นโยบาย การ ปองกัน การ 
ถายทอด เชื้อ จาก แม สู ลูก ดัง ตอ ไป นี้ 
 
  ปรบั เปลีย่น ชือ่ มาตรการ นี ้จาก   การ ปองกัน การ ถายทอด เชือ้ จาก 
แม สู ลูก   ไป เปน   “ การ ลด การ ถายทอด เชื้อ ไป สู ทารก เกิด ใหม ”   บน หลัก 
การ ที่ ไม ตองการ ให เกิด การ ตี ตรา และ สราง การ รังเกียจ กีดกัน 
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  ให ระบบ บัตร ทอง   หลัก ประกัน สุขภาพ   ดูแล ตาม ปกติ   โดย ไม 
จำเปน จะ ตอง เปน โครงการ  PMTCT   ที ่อยู ภาย ใต การ ดแูล ของ กรม อนามัย   
โดยที่ ให สูตร ยา ตาน ไวรัส   ใน หญิง ตั้ง ครรภ ที่ ติด เชื้อ เอช ไอ วี เปน สูตร ยา  
 3   ตวั   ให หญงิ ทกุ คน ทีม่า ฝาก ครรภ   ได รบั บรกิาร   VCCT   ที ่ไมใช  โนม นาว
 ให ตรวจ เลือด อยาง เดียว   และ ไมมี การ บังคับ วา เอา สามี มา ตรวจ ดวย   

  ใน การ ให บริการ   VCCT   ตอง มี การ ให ขอมูล ที่ รอบ ดาน   อาทิ   
ขอมูล ความ เสี่ยง ใน การ ตั้ง ครรภ แตละ ครั้ง ของ หญิง ตั้ง ครรภ แตละ 
คน   ขอมูล บริการ ยา ตาน   ขอมูล การ ดูแล หลังค ลอด   และ ขอมูล วา ดวย 
ผลก ระ ทบ ตอ ตนเอง   ความ ลับ   ชีวิต คู   ฯลฯ   ให เปน สวน หน่ึง ที่  
 หญงิ ตัง้ ครรภ   จะ ตดัสนิ ใจ รบั บรกิาร ตรวจ หรอื ไม ตรวจ เลอืด   และ แม จะ 
ตั้ง ครรภ และ คลอด แลว   

  ตอง มี การ ให ขอมูล บริการ   VCCT   ไป ดวย วา   ใน ระบบ หลัก 
ประกัน สุขภาพ แหง ชาติ   หญิง ตั้ง ครรภ และ คู   ก็ เชน เดียว กับ ทุก คน ที่ 
มี สิทธิ ประโยชน ที่ จะ เขา มา รับ บริการ การ ปรึกษา และ ตรวจ เลือด โดย 
สมัคร ใจ ได ป ละ สอง คร้ัง โดย ไม เสีย คา ใช จาย   แม เหลา นี ้ก ็เปน แม ตัง้ ครรภ 
ที่ ได รับ บริการ   เชน   แม ตั้ง ครรภ   โดย ทั่วๆ ไป   
 
  ผู หญิง ที่ มี เอช ไอ วี ทุก คน   มี สิทธิ ดาน อนามัย การ เจริญ พันธุ   และ 
สิทธิ ทาง เพศ   ใน เรื่อง การ ตัดสิน ใจ เรื่อง การ มี เพศ สัมพันธ   การ วางแผน 
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การ ตั้ง ครรภ / ยุติ การ ตั้ง ครรภ   การ วางแผน คุม กำเนิด   โดย ตอง ได รับ 
ขอมูล ขาวสาร เรื่อง ทาง เลือก ตาง   ๆ    ที่ ครบ ถวน รอบ ดาน   เชน เดียว กับ 
การ ม ีสทิธ ิเขา ถงึ และ ได รบั บรกิาร   ขอมลู ขาวสาร เรือ่ง   บรกิาร ดแูล รกัษา 
สุขภาพ และ การ รักษา ดวย ยา ตาน ไวรัส   โดย ยืนยัน วา สิทธิ นี้ ครอบคลุม 
การ ตัดสิน ใจ ของ หญิง ตั้ง ครรภ ที่ มี เอช ไอ วี   วา ตองการ ได รับ บริการ จาก 
มาตรการ การ ลด การ ถายทอด เชื้อ ไป ยัง ทารก เกิด ใหม ดวย หรือ ไม   
 
  ควร คำนึง ถึง โอกาส และ ทาง เลือก ของ หญิง ตั้ง ครรภ ที่ แตก ตาง 
กัน อัน เนื่อง มา จาก   ปจจัย เรื่อง   สถานะ การ มี เอช ไอ วี   สถานะ การ มี คู   
สถานะ ความ เปน พลเมือง ไทย   ( หรือ เปน แรงงาน / ผู ติดตาม แรงงาน / 
ผู ที่ ไมมี เอกสาร การ เขา เมือง ตาม กฎหมาย )   ทาง เลือก และ โอกาส ทาง 
เศรษฐกิจ และ การ ยังชีพ   ฯลฯ   ซึ่ง เรื่อง ดัง กลาว อาจ ทำให หญิง ตั้ง ครรภ 
เหลา นี้ มี ความ ตองการ ได รับ การ สนับสนุน ดาน การ ดูแล ที่ แตก ตาง กัน 
ไป ดวย 
 
  พัฒนา เจา หนาท่ี ให เกิด ความ เขาใจ โดย เฉพาะ ใน หลักสูตร การ 
ให คำ ปรึกษา   โดย เพิ่ม ประเด็น   เพศ สภาวะ   และ   เพศ วิถี   ตลอด จน สิทธิ 
มนุษย ชน ที ่เก่ียวของ กบั อนามัย เจริญ พนัธ   เพ่ือ เจา หนาท่ี สามารถ ใหการ 
ปรึกษา   ให ขอมูล และ ทำ กลุม สนับสนุน สำหรับ ผู ติด เช้ือ   โดย สามารถ 
เขาใจ ประเด็น เพศ วิถี   สนับสนุน ให มี การ พูด คุย ปญหา ที่ เก่ียว กับ เพศ 
สมัพนัธ   ความ รนุแรง   และ การ ม ีเพศ สมัพนัธ ที ่ไม ปลอดภัย ใน กลุม ผู ตดิ 
เช้ือ   สามารถ สนับสนุน ผู หญิง ที่ ไม สามารถ เปด เผย ผล เลือด     ถูก กระทำ 
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ความ รุนแรง     และ ชวย เหลือ ดาน จิตใจ   สังคม   หรือ   กฎหมาย กับ ผู หญิง ท่ี ถูก 
กระทำ ความ รุนแรง   
 
  สง เสริม ความ รวม มือ กับ เครือ ขาย ผู หญิง ท่ี อยู รวม กับ เช้ือ เอช ไอ วี   เครือ 
ขาย ผู ติด เช้ือฯ   และ เครือ ขาย ภาค ประชา สังค มอ่ืนๆ   เพ่ือ ให เกิด การ มี สวน รวม 
กัน ทำงาน อยาง เทา เทียม แทจริง ใน การ ให บริการ หญิง ต้ัง ครรภ และ แม ท่ี ติด เช้ือ 
เอช ไอ วี   
 
  ผลัก ดัน ให มีน โย บาย ท่ี ชัดเจน ใน เร่ือง การ ยุติ การ ต้ัง ครรภ อยาง ปลอดภัย   
เพ่ือ รองรับ กับ ความ จำเปน ท่ี เกิด ข้ึน กับ ผู หญิง และ ผู หญิง ติด เช้ือ   โดย อยาง นอย 
ท่ีสุด ควร จัด ให มี สถาน บริการ ท่ี มี ปะ สิทธิ ภาพ และ ปลอดภัย 
 
  สนับสนุน ให กรม อนามัย   มี แผน งาน อนามัย เจริญ พันธ ใน ประชาชน 
ทุก เพศ     โดย มุง เนน ให เกิด การ ให ขอมูล เร่ือง สิทธิ อนามัย เจริญ พันธุ ใน มุม สิทธิ 
มนุษย ชน   น่ัน คือ   ทุก คน   ทุก เพศ   ทุก วัย   ทุก สถานะ   สามารถ เขา ถึง ความ รู ความ 
เขาใจ เร่ือง เพศ   เพศ สภาพ   เพศ วิถี     ท่ี เปน สิทธิ ข้ัน พ้ืน ฐาน ของ ทุก คน   การ ให 
บริการ ใน สถาน บริการ เปน บริการ ท่ี ทุก คน ตระหนัก และ พรอม จะ เขา รับ บริการ 
โดย สมัคร ใจ   ผู หญิง   ผูชาย   มี ศักยภาพ ใน การ คุมครอง สิทธิ อนามัย เจริญ พันธุ 
ของ ตนเอง 


