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สวนที่สอง

  ปญหา การ รับ   ถายทอด เชื้อ เอช ไอ วี ที่ เพิ่ม สูง ขึ้น ใน กลุม เยาวชน 
นั้น   ทำให เกิด การ เรียน รู และ ตระหนัก วา   สวน หนึ่ง ของ ปญหา คือ การ 
ขาด ความ รู ความ เขาใจ อยาง รอบ ดาน ใน เร่ือง เพศ   แมวา การ สง เสริม 
ให เกิด ความ รู ความ เขาใจ ใน เรื่อง อนามัย การ เจริญ พันธุ   อาจ มี เขียน ไว 
ใน แผน ยุทธ ศาสตร บูรณ า การ เพื่อ การ ปองกัน และ แกไข ปญหา เอดส 
ระดับ ชาติ   หรือ แผน งาน อนามัย เจริญ พันธุ ของ กรม อนามัย     ทวา   กวา 
ที ่ประเทศไทย จะ หาความ ลงตวั ใน ดาน หลกัสตูร เพศ ศกึษา ที ่สอด รบั กบั 
สภาพ ความ เปน จริง   หรือ สราง ความ เขาใจ และ สอด รับ กับ ปญหา ได นั้น 
ดู จะ ไมใช เรื่อง งาย 
   นอกจาก ปญหา การ ขาด ความ รู ความ เขาใจ อยาง รอบ ดาน ใน 
เรื่อง เพศ แลว   ยัง พบ ปญหา อื่นๆ   อีก หลาย ประการ ที่ เกิด ขึ้น กับ กลุม 
เยาวชน อัน เนื่องจาก เรื่อง เพศ ศึกษา นี้   เชน   การ ตั้ง ทอง โดย ไม พรอม   
โรค ติดตอ ทาง เพศ สัมพันธ   หรือ เร่ือง ความ รุนแรง ทาง เพศ   ดัง นั้น การ 
สอน เพศ ศึกษา อยาง รอบ ดาน   จึง เปน ประเด็น หนึ่ง ที่ ถูก นำ มา พิจารณา 
เพื่อ ให ชวย เสริม การ ทำงาน เพื่อ ปองกัน การ รับ   ถายทอด เชื้อ เอช ไอ วี ให 
มี ประสิทธิภาพ ยิ่ง ขึ้น   รวม ทั้ง เพ่ือ ชวย แก ปญหา บาง สวน ดัง ที่ กลาว มา 
แลว ขาง ตน ดวย 

นโยบาย ดาน การ สง เสริม ความ รู และ การ เรียน รู
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   ทาง กรม อนามัย   กระทรวง สาธารณสุข ได ทำการ ศึกษา เนื้อหา 
เพศ ศึกษา และ ปรับปรุง ให มี ความ รอบ ดาน มาก ขึ้น   และ ใน ชวง ที่ มี การ 
ปฎิ รูปการ ศึกษา ก็ นำ เสนอ เขาไป ให กระทรวง ศึกษาธิการ เพ่ือ ใช เปน 
ขอมูล ใน การ ปรับปรุง หลักสูตร   ซึ่ง ตอ มาก ระ ทรวง ศึกษาธิการ นำ ไป 
บรรจุ อยู ใน วชิา สขุศึกษา และ พลศึกษา   และ ประกาศ ใช อยาง เปน ทางการ 
ใน ป   พ . ศ .   2545   โดย ใน หลักสูตร นี้   แบง การ เรียน รู ตาม วัตถุประสงค   6   
ดาน   ซึ่ง สามารถ ใช เปน หลัก ใน การ สอน ที่ บาน ได ดวย เชน กัน   ดังนี้ 
  พัฒนาการ ทาง เพศ   ( Human   sexual   development )   ความ 
รู ความ เขาใจ ใน เรื่อง การ เจริญ เติบโต พัฒนาการ ทาง เพศ ตาม วัย   ทาง 
รางกาย   จิตใจ   อารมณ   และ สังคม 
 สมัพนัธภาพ   ( Interpersonal   relation )   การ สราง และ รกัษา ความ 
สัมพันธ กับ บุคคล ใน สังคม   การ สราง และ รักษา สัมพันธภาพ กับ เพื่อน 
เพศ เดียวกัน และ ตาง เพศ   การ เลือก คู   การเต รี ยม ตัว กอน สมรส   และ 
การ สราง ครอบครัว   ความ สัมพันธ ระหวาง สามี  -  ภรรยา   พอ  -  แม -  ลูก 
 ทักษะ สวน บุคคล   ( Personal   and   communication   skills )   
ความ สามารถ ใน การ จัดการ สถานการณ ที่ เกี่ยวของ กับ เรื่อง เพศ   เชน   
ทักษะ การ สื่อสาร   การ สราง ความ สัมพันธ   และ ควบคุม ความ สัมพันธ 
ให อยู ใน ความ ถูก ตอง เหมาะ สม   ทักษะ การ ปฏิเสธ   ทักษะ การ ขอ ความ 
ชวย เหลือ   ทักษะ การ จัดการ กับ อารมณ   ทักษะ การ ตัดสิน ใจ   และ แก 
ปญหา ที่ เก่ียว กับ เร่ือง เพศ   พฤติกรรม ทาง เพศ   ( Sexual   behaviors )  
 การ แสดงออก ถงึ พฤตกิรรม ทาง เพศ หรือ บทบาท ทาง เพศ   ( Gender   role )   
ที่ เหมาะ สม กับ บทบาท ทาง เพศ และ วัย   เปน ที่ ยอมรับ ของ สังคม   ไม เกิด 



52 รายงานการวิเคราะหนโยบายการตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศไทย

ความ เสีย่ง ทาง เพศ   เชน   เพศ สมัพนัธ ใน วยั รุน   (เพศ สมัพนัธ ที ่ปราศจาก 
การ ปอง การ ตั้ง ครรภ หรือ การ ติด เชื้อ )   การ สราง เอกลักษณ ทาง เพศ ที่ 
เหมาะ สม   ความ เสมอ ภาค ทาง เพศ   และ บทบาท ทาง เพศ ที่ ชวย เหลือ 
เกื้อกูล กัน ใน สังคม อยาง สมดุล ) 
  สุข อนามัย ทาง เพศ   ( Sexual   health )   ความ รู ความ เขาใจ และ 
สามารถ ดูแล สุขภาพ อนามัย ทาง เพศ ได ตาม วัย   เชน   การ ดูแล รักษา 
อวยัวะ ใน ระบบ สบืพนัธุ   อนามัย การ เจรญิ พนัธุ   สงัเกต การ เปลีย่นแปลง 
ตางๆ   และ ความ ผิด ปกติ ใน ลักษณะ   และ หนาท่ี ของ อวัยวะ เพศ   
การ หลีก เลี่ยง อันตราย จาก การ ชอกช้ำ   บาด เจ็บ   อักเสบ   และ ติด เชื้อ   
รวม ถึง การ ถูก ลวง เกิน ทาง เพศ     
  สังคม และ วัฒนธรรม   ( Society   and   culture )   คา นิยม ใน เรื่อง 
เพศ ที่ เหมาะ สม สอดคลอง กับ สังคม และ วัฒนธรรม ไทย   การ ให เกียรติ 
เพศ ตรง ขาม   การ รัก นวล สงวน ตัว   ไม ปลอย ใจ ให เกิด เพศ สัมพันธ โดย 
งาย   การ ปรับ ตัว ตอ กระแส การ เปลี่ยนแปลง ของ สังคม   โดย เฉพาะ จาก 
สื่อ ที่ ยั่ว ยุ ทาง เพศ ตางๆ   และ กฎหมาย ที่ เกี่ยวของ กับ เรื่อง เพศ     
  เม่ือ พิจารณา หลักสูตร เพศ ศึกษา ที่ กรม อนามัย ปรับปรุง ให มี 
ความ รอบ ดาน มาก ขึ้น นี้   จะ พบ ความ กาวหนา และ ประเด็น สำคัญ ให 
ถก เถียง แลก เปลี่ยน   อาทิ   ใน วัตถุประสงค ที่   4   ได มี การ ระบุ ถึง เร่ือง   
ความ เสมอ ภาค และ การ สราง เอกลักษณ / อตั ลกัษณ ทาง เพศ ที ่เหมาะ สม  
 แมวา จะ ยัง ไมมี คำ อธิบาย ขยาย ความ คำ วา  “ เหมาะ สม”   วา หมาย ถึง 
อะไร ได บาง ก็ตาม   หรือ ใน วัตถุประสงค ที่   2   ที่ กลาว ถึง การ สราง และ 
รักษา สัมพันธภาพ ทาง เพศ   และ วัตถุประสงค ที่   6   ที่ ระบุ ถึง คา นิยม ใน 
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เรื่อง เพศ ที่ เหมาะ สม สอดคลอง กับ สังคม และ วัฒนธรรม ไทย   ที่ มี นัย ยะ 
สง เสริม ให เยาวชน ละเวน การ ม ีเพศ สมัพนัธ   และ มอง การ ม ีเพศ สมัพนัธ 
เปน เรื่อง ของ การ สง เสริม ให เกิด การ แตงงาน สราง ครอบครัว   ซึ่ง เนื้อหา 
ดัง กลาว นี้ จะ มี ความ กาวหนา และ รอบ ดาน มาก ขึ้น   หาก มี การ พูด ถึง 
เร่ือง   อัต ลักษณ / ตัว ตน ทาง เพศ ที่ แตก ตาง   หลาก หลาย   และ ลื่น ไหล  
 รูป แบบ ความ สัมพันธ ทาง เพศ หลาก หลาย รูป แบบ   และ การ มี 
เพศ สัมพันธ ที่ ปลอดภัย   
  อยางไร กต็าม  ยงั พบ วา   หลักสูตร ป   2545   ก ็ยงั ไมม ีผล การ ปฎิบตั ิ
อยาง จรงิจงั   ทำให การ จดัการ เรยีน รู เรือ่ง เพศ ศกึษา ใน สถาน ศกึษา จงึ ไม 
บรรลุ ผล ตาม คาด หวัง ดวย สาเหตุ ปจจัย หลาย ประการ   อาทิ   ทัศนคติ 
ของ ผู สอน   ประสบการณ และ ทักษะ การ สอน เพศ ศึกษา   หลักสูตร เพศ 
ศกึษา ที ่ม ีประสิทธภิาพ   นโยบาย และ บรรยากาศ ใน สถาน ศกึษา   เปนตน   
( Health   Counterparts   Consulting ,   2552 )   
  ทัง้น้ี   กอน หนา นัน้ ไม นาน นกั   ( 2542 - 2544 )   ได ม ีความ พยายาม 
ของ องค กร แพธ   ซึ่ง เปน หนวย งาน ที่ มี ประสบการณ ใน การ ทำงาน ดาน 
เอดส มา อยาง ยาวนาน และ ได ทำการ ทดลอง พัฒนา หลักสูตร การ เรียน 
การ สอน เพศ ศกึษา แบบ รอบ ดาน ขึน้ เปน โครงการ นำรอง ใน บาง โรงเรยีน 
ใน กรุงเทพมหานคร   ซึ่ง ตอ มา ใน ป   2546   กระทรวง สาธารณสุข ได รับ 
งบ ประมาณ สนับสนุน จาก กองทุน โลก   ซึ่ง ทาง องค กร แพธ ได รับ เลือก 
ให เปน ภาคี องคกร ผูรับ ทุน รอง ที่ เขา มา ทำงาน ใน เร่ือง การ ปองกัน เอดส 
ใน เยาวชน ใน สถาน ศึกษา 
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  จาก ประสบการณ การ ทำงาน ที ่ผาน มา ของ ทาง แพธ เอง และ จาก 
สถานการณ ปญหา เร่ือง เพศ ของ กลุม เยาวชน   รวม ทั้ง   การ ขาด ความ รู 
ความ เขาใจ ใน เพศ ศกึษา   ทำให ทาง แพธ จงึ ได ทำ โครงการ   “ กาว ยาง อยาง 
เขาใจ ”   ขึน้   โดย ม ีเปา หมาย เพ่ือ สง เสริมสุข ภาวะ ทาง เพศ ของ เยาวชน   ให 
เยาวชน ม ีความ รู   ม ีวฒุ ิภาวะ และ ม ีทกัษะ ที ่สราง สมัพนัธภาพ และ ใช ชวีติ 
ทาง เพศ อยาง ปลอดภัย   เพื่อ ลด ปญหา เรื่อง โรค ติดตอ ทาง เพศ สัมพันธ 
และ เอดส   การ ตั้ง ครรภ ไม พึง ประสงค   และ ความ รุนแรง ทาง เพศ   โดย 
สนับสนุน ให เกิด การ จัดการ เรียน รู เรื่อง เพศ ศึกษา ใน สถาน ศึกษา อยาง 
เปน ระบบ   รวม ทัง้ สนบัสนนุ ให เยาวชน ม ีบทบาท ใน การ จดัการ การ เรยีน 
รู และ การ สื่อสาร ทาง เพศ แก สังคม อยาง สรางสรรค 
  ทั้งนี้   หลักสูตร เพศ ศึกษา   “ กาว ยาง อยาง เขาใจ ”   อิง แนวคิด ใน 
ทาง เดียว กับ กรม อนามัย ใน การ เนน การ จัดการ เรียน รู แบบ   “ รอบ ดาน ”  
 โดย ใช กรอบ แนวคิด   6   มิติ เร่ือง เพศ ดัง กลาว ขาง ตน   ซึ่ง ประกอบ ดวย   
พฒันาการ ทาง เพศ   สมัพนัธภาพ ทาง เพศ   ทกัษะ สวน บคุคล   พฤตกิรรม 
ทาง เพศ   สขุภาพ ทาง เพศ   และ สงัคม วฒันธรรม   ดงั ที ่ได กลาว แลว ขาง ตน   
โดย การ เรียน รู เพศ ศึกษา ภาย ใต โครงการ ดัง กลาว นี้   เนน   องค ประกอบ 
สำคัญ     3     ประการ คือ   1 )   เพศ วิถี     โดย สราง ความ เขาใจ เรื่อง เพศ ใน 
ทุกๆ   มิติ ใน ชีวิต มนุษย   2 )   การ พัฒนา เยาวชน ใน เชิง บวก   โดย มี ความ 
เชื่อ มั่น ใน ศักยภาพ เยาวชน วา สามารถ เรียน รู และ ตัดสิน ใจ เลือก สิ่ง ที่ ดี 
ให ตนเอง ได   และ   3 )   กระบวนการ จัดการ เรียน รู ที่ สราง การ เรียน รู แบบ 
ผู เรียน เปน ศูนยกลาง   (   Health   Counterparts   Consulting , 2552 ) 



55ในมุมมองของภาคประชาสังคม ป พ.ศ. 2552

  การ เขา มา ดำเนิน งาน ของ   “ โครงการ กาว ยาง อยาง เขาใจ ”    
 ตลอด ระยะ เวลา   5   ป นั้น   นับ วา เปนการ เปด แนวทาง ใหม ใน การ สอน 
เรื่อง เพศ ศึกษา ใน ระบบ การ ศึกษา ของ ไทย   โดย ใน การ ทำงาน นั้น เนน 
การ อบรม ครู ผู สอน เพศ ศึกษา   การ พัฒนา คูมือ การ สอน เพศ ศึกษา   
การ เปด สอน เพศ ศกึษา ใน โรงเรียน นำรอง   และ สราง เครือ ขาย เพศ ศกึษา 
ที่ ประกอบ ดวย ครู ผู สอน   และ เยาวชน แกน นำ   ใน สวน เน้ือหา นั้น ได  
 ให ความ หมาย กบั เพศ ศกึษา ใน เชิง บวก และ ขยาย กวาง ออก ไป มากกวา 
เร่ือง สรีระ และ การ รู เทา ทัน อารมณ เพศ ที่ มอง จาก สายตา ของ ผูใหญ   
มา เปนการ มอง จาก สายตา ของ เยาวชน   และ ให เกียรติ เยาวชน วา ตอง 
ได ฝก รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ของ ตัว เอง บน ฐาน ของ ขอมูล ที่ รอบ 
ดาน   ยิ่ง กวา นั้น   เร่ือง เพศ ก็ ไม จำกัด อยู ที่ มุม มอง การ แพทย เทาน้ัน  
 แต ยัง มี มิติ ดาน สังคม   วัฒนธรรม   เศรษฐกิจ   และ ประวัติศาสตร  เขา มา 
มี อิทธิพล อยู ดวย   
  จาก การ ทำงาน ภาย ใต   “ โครงการ กาว ยาง อยาง เขาใจ ”   นั้น   
นอกจาก การ เกิด ขึ้น ของ หลักสูตร แลว   สวน หนึ่ง ก็ได ทำให สังคม ไทย 
ได รบั รู เรือ่ง ราว เกีย่ว กบั เพศ ศกึษา ใน แง มมุ ที ่หลาก หลาย   เชน   กจิกรรม 
คาย เพศ ศึกษา   การ ขยาย เพศ ศึกษา จาก โรงเรียน ไป สู สถาน พินิจ   
การ จัด เสวนา   “ เพศ ศึกษา เพื่อ เยาวชน ”   ให เด็ก ได สะทอน ความ เห็น วา  
 “ เพศ ศึกษา ที่ เยาวชน อยาก เห็น ”   เปน เชน ไร   ไมใช การ กำหนด จาก 
ผูใหญ ฝาย เดียว อีก ตอ ไป   แต เนน ความ รู ที่ เยาวชน ตอง พบ เจอ ใน โลก 
แหง ความ เปน จริง 
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  อีก ทั้ง ยัง มี ความ ทาทาย ใน เร่ือง การ สง เสริม ให เกิด กระบวนการ 
เรียน รู เร่ือง เพศ ศึกษา ที่ รอบ ดาน อยาง ตอ เน่ือง   รวม ทั้ง การ ขยาย ออก 
จาก สถาน ศึกษา ไป สู ครอบครัว และ ชุมชน ดวย   ทั้งน้ี แม จะ เห็น วา   
การ เรียน รู เร่ือง เพศ ศกึษา ม ีเง่ือนไข และ โอกาส ที ่เปด กวาง มาก ขึน้ กต็าม   
แต ก็ ยัง คง ตอง รอ พิจารณา เร่ือง คุณภาพ   ที่ เปน เร่ือง เน้ือหา ที่ รอบ ดาน   
เปนก ระ บวน การ เรียน รู ที่ ตอ เน่ือง   เปน เพศ ศึกษา เชิง บวก จาก มุม ของ 
เยาวชน โดย มี เยาวชน เปน ศูนยกลาง   ที่ ไม ได มุง เนน เร่ือง การ ควบคุม   
แต มุง เสริม สราง การ เรียน รู และ การ ตัดสิน ใจ ที่ รอบ ดาน ใน การ ดำเนิน 
ชีวิต ทาง เพศ ที่ ปลอดภัย และ เปนสุข ของ เยาวชน 
  หาก มอง ถงึ หลักสูตร การ ศกึษา ของ ป     2551   แลว นบั วา   หลักสูตร 
เพศ ศึกษา ใน โรงเรียน นั้น มี ความ กาวหนา ไป พอ สมควร   เพราะ ได มี การ 
ระบุ เน้ือหา ที่ รอบ ดาน และ แบง ตาม ลำดับ การ เรียน อยาง ชัดเจน และ มี 
ความ ตอ เนื่อง   ทวา   จาก การ สำรวจ ของ กลุม คน ทำงาน ดาน เยาวชน นั้น 
พบ วา   อาจ ยงั ม ีบาง โรงเรยีน ที ่ยงั สอน เพศ ศกึษา แค เร่ือง สรีระ เหมือน เดิม  
 ใน ขณะ ที่ บาง โรงเรียน นั้น ก็ได นำ เอา หลักสูตร ใหม   หรือ หลักสูตร  
 กาว ยาง อยาง เขาใจ ไป ใช แลว   และ พบ วา  ขณะ นี้ ปญหา เร่ือง การ จัดการ 
เรยีน รู เรือ่ง เพศ ศกึษา ใน โรงเรยีน นัน้ ไม ได ม ีปญหา ใน เชงิ นโยบาย   เพราะ 
ตอน นี้ หลักสูตร ป   2551   ที่ มี ความ รอบ ดาน มาก ขึ้น นั้น ได ประกาศ ให 
ใช กับ ทุก โรงเรียน   แต ขอ จำกัด ที่ พบ นั้น จะ อยู ที่ การ ปฎิบัติ   ทั้ง ระดับ 
ผู บริหาร การ ศึกษา และ ครู ผู สอน   ที่ ยัง ไม สามารถ จัดการ เรียน การ สอน 
เพศ ศึกษา ใน โรงเรียน ให มี ประสิทธิภาพ ได 
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 ทัง้นี ้  ประสทิธภิาพ ของ การ จดัการ เรยีน รู เรือ่ง เพศ ศกึษา นัน้   หลกั 
สำคัญ ที่สุด อยู ที่ ตัว ครู ผู สอน   วา จะ มี ความ เขาใจ มาก นอย แค ไหน   และ 
การ เรียน รู แบบ ผู เรียน เปน ศูนยกลาง นั้น ตอง อาศัย ความ ทุมเท อยาง ยิ่ง 
และ ความ รอบ ดาน ของ ครู   ใน ขณะ เดียวกัน การ สนับสนุน และ ให ความ 
สำคัญ ของ สถาบัน การ ศึกษา ตอ เรื่อง นี้     พบ วา แม หลักสูตร และ เนื้อหา 
ที่ มี อยู นั้น จะ มี ความ รอบ ดาน ก็ จริง   แต วิธี การ สอน นั้น หาก ยัง เปน แบบ 
เดิม โดย ครู เปน ศูนยกลาง ไม ได เอ้ือ ให นักเรียน ได มี โอกาส คิด หรือ แลก 
เปลี่ยน ความ คิด เห็น ใน สิ่ง ที่ ตนเอง สนใจ อยู ก็ อาจ ทำให การ เรียน การ 
สอน ไม สามารถ บรรลุ เปา หมาย ที่แท จริง ได 
  ใน สวน ของ ภาค ประชา สงัคม อืน่   ๆ    ทาง เครือ ขาย เยาวชน เพ่ือ การ 
เปลี่ยนแปลง   ( Youth   for   Change )   ( ชื่อ เดิม คือ เครือ ขาย เยาวชน ดาน 
ดาน เอดส   ประเทศไทย   หรอื   Youth   Network   on   HIV / AIDS   Thailand   
-   Youthnet )   ได ม ีขอ เสนอ เก่ียว กบั การ จดัการ ศึกษา เร่ือง เอดส และ เพศ 
ศึกษา ดังนี้ 
 
  รัฐ ควร เรง สราง ความ เขาใจ ให ผูใหญ และ ผูรับ ผิด ชอบ นโยบาย 
ที่ เก่ียวของ กับ เยาวชน   ยอมรับ ความ แตก ตาง หลาก หลาย และ เขาใจ 
ธรรมชาติ ของ เยาวชน   ปราศจาก การ ตัดสิน แบบ ถูก   ผิด   เพื่อ รวม กัน 
สราง ทาง เลือก ให เยาวชน มี เพศ สัมพันธ ที่ ปลอดภัย   โดย การ จัด อบรม 
บุคลากร   การ รณรงค ทาง สังคม   การ ใช สื่อ สาธารณะ   สราง กิจกรรม ให 
เยาวชน มี สวน รวม กับ ครอบครัว และ ชุมชน ตลอด จน สังคม สาธารณะ     
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  ตอง ม ีการ สอน และ ม ีระบบ การ ให ขอมลู เรือ่ง เอดส   เพศ ศกึษา   ที ่
รอบ ดาน แก เดก็ และ เยาวชน ทัง้ ใน และ นอก โรงเรยีน   อยาง จรงิจงั   ตอ เนือ่ง   
โดย ม ีหลกัสตูร การ เรยีน การ สอน เพศ ศกึษา ที ่ชดัเจน   ม ีการ พฒันา ความ รู 
ทศันคติ ของ ผู สอน   ผู ให บรกิาร   ให ตระหนัก ถงึ ความ จำเปน ใน การ สือ่สาร 
เรื่อง เอดส   เพศ ศึกษา   และ มี ทัศนคติ ที่ ดี ตอ ถุง ยาง อนามัย   เพื่อ สง เสริม 
ทาง เลือก ใน การ มี เพศ สัมพันธ ที่ ปลอดภัย   และ รับ ผิด ชอบ ของ เยาวชน 

  ตอง มี การ พัฒนา ระบบ การ ให บริการ  ที่ เปน มิตร ตอ เด็ก และ 
เยาวชน   ที่ มี บริการ อุปกรณ ที่ หลาก หลาย   ไดแก   ถุง ยาง อนามัย   ยา คุม 
กำเนิด   เจล หลอ ลื่น   เข็ม ฉีดยา สำหรับ ผู ใช สาร เสพ ติด   และ ยา ตาน ไวรัส     
และ สนบัสนนุ ให กลุม เดก็ และ เยาวชน ใน พืน้ที ่  เปน ผู ดำเนิน การ หรอื รวม 
ดำเนิน การ ศูนย การ เรียน รู เร่ือง เอดส และ เพศ ศึกษา   ใน โรงเรียน และ 
ชมุชน   ทัง้น้ี จำเปน ตอง สนับสนุน ให ม ีบริการ เฉพาะ วยั รุน   อาจ ไมใช ทัง้ ใน 
แบบ ค ล ินคิห รอื ที ่โรง พยาบาล แบบ เตม็ รปู แบบ   เชน   ค ล ินคิ พเิศษ วนั เสาร 
อาทิตย   ค ลิ นิค สุขภาพ เคลื่อนที่   บริการ ปรึกษา แบบ สวน ตัว และ หลาก 
หลาย   เชน   โทรศัพท   พบปะ นอก สถาน ที่   อินเตอรเน็ต   หรือ แมแต การ 
มี บริการ อื่น รองรับ แม วัย รุน และ เด็ก   เชน   เดย แคร สำหรับ ฝาก ลูก   ฝาก 
ลูก ชั่วคราว   ครอบครัว อุปถัมภ   
 
  รัฐ ควร เรง จัด ระบบ การ ดูแล รักษา เยาวชน ที่ มี เช้ือ เอช ไอ วี   และ 
พัฒนา ศักยภาพ ของ บุคลากร ทางการ แพทย   ให เปน บริการ เฉพาะ ที่ 
แยก ออก มา จาก งาน ดาน เด็ก และ ผูใหญ   เพราะ เยาวชน เปน ประชากร 
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อกี กลุม หนึง่   ที ่ตองการ องค ความ รู เฉพาะ ใน การ จดั บรกิาร   ซึง่ องค ความ รู 
เหลา นี้   ยัง ขาดแคลน เปน อยาง ยิ่ง   เมื่อ เปรียบ เทียบ กับ ความ ตองการ 
และ ปญหา ที่ เยาวชน เผชิญ อยู 
 
  รัฐ ตอง สนับสนุน ทรัพยากร ใน การ ทำงาน กับ เยาวชน ทั้ง การ 
ปองกัน และ การ ดูแล รักษา มาก ยิ่ง ขึ้น   ไดแก   ทุน ใน การ ทำ กิจกรรม   
บุคลากร ที่ มี ความ รู   ขอมูล ที่ ทัน ตอ สถานการณ   อุปกรณ ที่ เก่ียวของ   
เชน   ถุง ยาง อนามัย   เข็ม ฉีดยา   กิจกรรม สง เสริม คุณคา   เชน   กลุม บำบัด   
สง เสริม หรือ ฝก อาชีพ   สง เสริม ความ มั่นใจ ใน การ ใช ชีวิต ใน สังคม 
 
  รัฐ ตอง สนับสนุน ให เกิด สภาวะ แวดลอม และ กลไก การ ทำงาน 
ที่ เอื้อ ตอ การ ปองกัน เอดส   โดย พัฒนา ศักยภาพ เจา หนาที่   เชน   ความ 
รู ความ เขาใจ ตอ วัย รุน   ทัศนคติ ที่ เอื้อ ตอ การ เขา ถึง ตัว เด็ก   การ ปรึกษา 
หรือ เย่ียม บาน   ที่ แสดง ถึง ความ เขาใจ ตอ วัย รุน และ กระตุน ให บังคับ ใช 
กฎหมาย   นโยบาย ที่ เกี่ยวของ   ให นำ ไป สู การ ปฏิบัติ ใน การ แก ปญหา 
เอดส   โดย มี การ ติดตาม ประเมิน ผลอ ยาง ตอ เนื่อง   
 
  ควร มี การ สราง ความ เขาใจ ใน เรื่อง ความ เทา เทียม ทาง เพศ  
 ลด อคติ และ การ ต ีตรา ใน เร่ือง เพศ   อายุ   ชาตพินัธุ   ศาสนา   อยาง ตอ เน่ือง   
และ มี มาตรการ ที่ เปน จริง ทาง กฎหมาย   เพื่อ คุมครอง การ ละเมิด สิทธิ 
ดาน เอดส   โดย เฉพาะ การ ตรวจ เลือด กอน เขา ทำงาน และ การ ศึกษา ตอ   
ใน บาง สาขา / อาชีพ


