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คำนำ
เปาหมายสำคัญในการทำงานเอดสสองประการคือ การลดการ
ติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม และการสงเสริมใหผูติ ดเชือ้ เอชไอวี ผูป วยเอดส
เขาถึงบริการดูแลรักษา และบริการอื่น ๆ ที่จำเปน เพื่อใหสามารถ
ดำเนินชีวิตไดอยางปกติสุขรวมกับคนอื่น ๆในสังคม มีคุณภาพชีวิตที่
ดี ซึง่ โครงการโรคเอดสแหงสหประชาชาติ(UNAIDS) ไดเสนอมาตรการ
ทีจะ
่ นำไปสูการ
 บรรลุเปาหมายดังกลาววาจะตองสงเสริมใหประชาชน
ทุกคนเขาถึงบริการทั้งดานการปองกันและการดูแลรักษาอยางทั่วถึง
เทาเทียมกัน หรือทีรู่ จ กั กันวาหลักการยูเอ (UA-Universal Access) นัน้
คณะกรรมการองคการพัฒนาเอกชนดานเอดส (กพอ.) ในฐานะ
ทีเป
่ นเครือขายองคกรทีทำงาน
่
เอดสในประเทศไทย เห็นความสำคัญที่
จะตองผลักดันใหรัฐบาลไทยมีนโยบายและการจัดบริการทีเป
่ นไปตาม
หลักการดังกลาวขางตน
ในป 2552 ที่ผานมา กพอ.จึงไดมีการประชุมหารือกับ15
เครือขาย ที่ทำงานรวมกันภายใต กพอ. ซึ่งมีความเห็นชอบรวมกันวา
ประเด็น สำคัญ ที่ มี ผล ตอ การ กำหนด นโยบาย และ การ เขา ถึง บริการ
ดานเอดส คือประเด็นสิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส ซึ่งทั้งสองประเด็น
นี้ เปน สวน หนึ่ง ของ สิทธิ มนุษย ชน โดย ได รวม กัน จัด กิจกรรม เปด
ประเด็นการรณรงคเรือ่ งนีใน
้ วันเอดสโลกประจำป 2552ในสโลแกนวา
สิทธิ ทาง เพศ สิทธิ ดาน เอดส คือ สิทธิ มนุษย ชน : เคารพ เขาใจ
ปลอดภัย เปนสุข ซึ่ง สอดคลอง กับ คำขวัญ วัน เอดส โลก ที่ โครงการ
โรคเอดสแหงสหประชาชาติ ไดกำหนดขึ้นคือ Universal Access
and Human Rights และ กพอ.กำหนด ใหประเด็นสิทธิทางเพศ
สิทธิ ดาน เอดส สิทธิ มนุษย ชน เปนประเด็นการ รณรงคของ กพอ .
ในชวงป 2552-2553 ดวย

นอกจากนี้ กพอ. ไดจัดตั้งทีมจับตานโยบาย (Policy Watch)
ขึน้ ประกอบดวยบุคคลทีมี่ บทบาทสำคัญในการทำงานดานการรณรงค
เชิงนโยบายในประเด็นเอดสในสังคมไทยมาโดยตลอด อาทิ คุณนิมิตร
เทียนอุดม คุณสุรีรัตน ตรีมรรคา คุณนิวัตร สุวรรณพัฒนา คุณกาญจนา
แถลงกิจ โดยทีมงานไดรวบรวมนโยบายสำคัญ ๆ ในเรือ่ งเอดสทีมี่ การ
ดำเนินการอยูใน
 ป 2552 และไดมีการจัดประชุมเพือ่ วิเคราะหนโยบาย
เหลานั้นหลายครั้ง โดยใชหลักการสิทธิทางเพศ และสิทธิมนุษยชน
มาเปนมาตรฐานในการวิเคราะห โดยมีตัวแทนของคนทำงานเอดสใน
ภาคประชาสังคมทั่วประเทศมารวมใหมุมมอง และไดรวบรวมออกมา
จัดทำเปน “รายงานการวิเคราะหนโยบายการตอบสนองตอปญหาเอดส
ของประเทศไทยในมุมมองของภาคประชาสังคม ฉบับป พ.ศ. 2552”
ที่อยูใน
 มือทานเลมนี้
ผลจากการจัดทำรายงานฯฉบับนีที้ สำคั
่ ญประการหนึง่ คือ กพอ.
ไดมีการพัฒนาขอเสนอใหมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตาม
และเฝาระวังการตีตราและเลือกปฏิบัติตอผูติดเชื้อเอชไอวี ภายใต
คณะ กรรมการ แหง ชาติ วา ดวย การ ปองกัน และ แกไข ปญหา เอดส
เพือ่ เปนกลไกในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตรการคุม ครองสิทธิดานเอดส
ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่ 3 ในแผนเอดสชาติฉบับปจจุบัน ขณะนี้อยูใน
 ขั้น
ตอนการบรรจุเขาไปเปนวาระการประชุมของคณะกรรมการเอดสชาติ
จังหวะกาวตอไปคือ การติดตามขอเสนอแนะวาไดรับการตอบ
สนองจากหนวยงานทีเกี
่ ย่ วของทางดานนโยบายหรือไม อยางไร รวมทัง้
การสนับสนุนผลักดันใหภาคประชาสังคมและภาคีหนวยงานภาครัฐ
ตางๆไดใชมุมมองเรือ่ งสิทธิทางเพศและสิทธิมนุษยชน ไปใชในการขับ
เคลื่อนนโยบายการทำงานดานเอดสและสุขภาพทางเพศในทุกระดับ

อยางเปนรูปธรรมมากขึ้น เชน การขับเคลื่อนผานกลไกศูนยปฏิบัติ
การปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัด (ศปจอ.) หรือ Provincial
Coordinating Mechanism (PCM) เพือ่ นำไปสูการ
 ตอบสนองตอการ
ดำเนินนโยบายดานการปองกัน ดูแลรักษา และลดผลกระทบตอกลุม
ประชากรตางๆ ในสังคมไทย
ในฐานะตัวแทนของ กพอ. ขอขอบคุณมูลนิธฟิ อรดทีสนั
่ บสนุนให
มีการจัดทำรายงานฉบับนี้ เครือขายภาคประชาสังคมทัง้ 15 เครือขาย
ที่ชวยกันระดมความคิด คณะทำงานจับตานโยบายที่สละเวลาทำงาน
องคกรและเวลาสวนตัวมาชวยกันระดมสมองทำงานรวมกัน คุณสุทธิดา
มะลิแกว ทีช่ วยรวบรวมและคนควาเอกสารออกมาเปนตนรางรายงาน
และคุณนิวัตร สุวรรณพัฒนา ทีช่ วยเรียบเรียงรายงานออกมาเปนฉบับ
ยอใหพวกเราไดอานกันอยางเพลิดเพลินเจริญใจ รวมทั้งหลายทานที่
มีสวนเกี่ยวของในการใหความคิดเห็นรายงาน ซึ่งไมสามารถเอยนาม
ไดทั้งหมด ณ ทีนี่ ้
สุดทายนี้ ขอใหทุกคนมีสุขภาพทางเพศที่ดี มีเพศสัมพันธดวย
ความยินยอมพรอมใจและไมถูกบังคับ ปราศจากความรุนแรง ปลอดภัย
จากโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการตัง้ ครรภทีไม
่ พรอม เขาถึงขอมูล
ความรูและจงภาคภูมิใจกับความเปนตัวตนทางเพศของตัวเอง ไดรับ
การปฏิบัติตอกันอยางเคารพ เขาใจ ปลอดภัย เปนสุข กันทุกคน
สุภัทรา นาคะผิว
ประธานคณะกรรมการองคการพัฒนาเอกชนดานเอดส (กพอ.)

สารบัญ
ภาค ก.

เกริ่นนำ

ภาค ข.

ขอ เสนอ แนะ ดาน การ สง เสริม คุมครอง
สิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ

ภาค ค.

การ ประมวล สรุ ป และ การ วิ เ คราะห
นโยบายตางๆ ทีเกี
่ ่ยวของ

สวนที่หนึ่ง นโยบายดานการดำเนินงานและการจัด
สวนที่สอง
สวนที่สาม
สวนที่สี่

บริการสุขภาพ
นโยบายดานการสงเสริมความรูและการ
เรียนรู
นโยบายดานการสงเสริมและสนับสนุน
สิ ท ธิ มนุ ษ ย ชน และ การ เคารพ ศั ก ดิ์ ศ รี
ความเปนมนุษย
ด า น โครงสร า ง และ กลไก การ พั ฒ นา
นโยบาย แผน และการดำเนินงาน
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“ภาคประชาสังคมมีความเชื่อวา การเคารพสิทธิทางเพศ นั้นมี
ความจำเปนอยางยิ่งที่จะชวยทำใหการคิด การมองเรื่องเพศ
เพศภาวะ และเพศวิถีสามารถมองทะลุกรอบคิดเรื่องเพศที่ยึด
ติดอยูกับ เพศหญิงและเพศชายออกไปได เพื่อใหทุกคนไดรับ
การคุมครองและไดรับการเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่
เทาเทียมกัน”
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รายงานการวิเคราะหนโยบายการตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศไทย

เกริ่นนำ
รายงานการวิเคราะหนโยบายการตอบสนองตอ
ปญหาเอดสของประเทศไทย
ในมุมมองของภาคประชาสังคม ป พ.ศ. 2552
ดำเนินการโดยคณะกรรมการองคกร
พัฒนาเอกชนดานเอดส
ประเทศไทยมีการดำเนินงานดานเอดสมากวา 20 ปแลว มี
ภาคประชาสังคมมากมายทีเข
่ ามารวมดำเนินงานตอบสนองตอปญหา
เอดสในประเทศ ประกอบดวย องคกรพัฒนาเอกชน องคกรชุมชน และ
ปจเจกบุคคล ที่ทำงานรวมกันเปนเครือขาย คณะทำงานตาง ๆ รวม
15 – 18 เครือขาย ภายใตการประสานงานของคณะกรรมการองคกร
พัฒนาเอกชนดานเอดส (กพอ.) โดยไดมองเห็นความสำคัญของการยก
ระดับการทำงานของสมาชิกในสูการ
 ผลักดันดานนโยบาย เพือ่ การตอบ
สนองตอปญหาเอชไอวี/เอดส ของประเทศใหดีขึ้น
การทำงานดานเอชไอวีกวา 20 ปที่ผานมา เปนการทำงานอยู
บนฐานความรูดานวิทยาศาสตรการแพทย โดยใชขอมูล ความรูดาน
ระบาดวิทยาเปนองคความรูใน
 การพัฒนาและกำกับนโยบาย มาตรการ
การตอบสนองตอปญหาเอดส ซึ่งภาคประชาสังคมมองวา การตอบ
สนองตอปญหาเอดสของประเทศ จำเปนตองใชองคความรูดานอื่น ๆ
โดยเฉพาะการใชองคความรูด านสังคมวัฒนธรรม และมุมมองดานสิทธิ
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เพิ่มเติม เพื่อใหการตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศมีการผสม
ผสานกันระหวางองคความรูดานระบาดวิทยาการแพทย ดานสังคม
วัฒนธรรม และดานสิทธิมนุษยชน
สาเหตุหลักของการรับ ถายทอดเชื้อเอชไอวีในสังคมไทย คือ
เรื่องเพศสัมพันธ ในขณะที่การตอบสนองตอปญหาเอดสในไทย กลับ
ดำเนินการโดยแบงแยกตามกลุมประชากร ซึ่งไมใชเปนทิศทางที่มีจะ
สรางสังคมทีมี่ สุขภาวะทางเพศทีดี่ เปนสุข และปลอดภัยไดในระยะยาว
การคำนวณ การเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีที่ใชองคความรู
และเครื่องมือทางระบาดวิทยาเปนฐาน ทำใหเห็นการรับ ถายทอด
เชื้อ เอช ไอ วี ที่ สามารถ จำแนก ได ตาม กลุม ประชากร แต การ แกไข
ปญหา จำเปนตองดูเรือ่ งมิตความ
ิ
สัมพันธทางเพศทัง้ ในสวนเพศสรีระ
เพศภาวะ และเพศวิถี โดยการทำความเขาใจเรื่องนี้อยางสอดคลอง
สัมพันธ กับ การ กำหนด คุณคา ความ หมาย ทาง สังคม วัฒนธรรม
จึงจะเปนการแกไขปญหาเอดสและการสงเสริมใหคนมีสุขภาวะทางเพศ
ที่ดี นารื่นรมย และปลอดภัยในระยะยาว
ภาคประชาสังคมมีความเชื่อวา การเคารพสิทธิทางเพศนั้น มี
ความจำเปนอยางยิง่ ทีจะ
่ ชวยทำใหการคิด การมองเรือ่ งเพศ เพศภาวะ
และเพศวิถี สามารถมองทะลุกรอบคิดเรือ่ งเพศทียึ่ ดติดอยูกั บเพศหญิง
และเพศชายออกไปได เพื่อใหทุกคนไดรับการคุมครองและไดรับการ
เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน ซึ่งจะสงผลใหปญหา
ตางๆทีเกิ
่ ดขึน้ อันเนือ่ งมาจากความไมเทาเทียมทางเพศนัน้ ลดลง รวม
ทัง้ การแกไขปญหาเอดสก็สามารถเปนไปอยางตรงจุดและประสบความ
สำเร็จมากขึ้น
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สิทธิทางเพศ คือ การเคารพในสิทธิบนเนื้อตัวรางกาย ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย การเคารพสิทธิทางเพศตองมองครอบคลุมเรื่องเพศ
ทัง้ 3 มิติ ทัง้ ในมิตเพศ
ิ สรีระ ทีติ่ ดตัวมาตัง้ แตกำเนิด จำแนกแยกแยะบน
ฐานความรูทาง
 วิทยาศาสตรการแพทย มิตเพศ
ิ สภาวะ/ภาวะ ทีกำหนด
่
บทบาทหนาที่ทางสังคมวัฒนธรม ผานการอบรมเลี้ยงดู ขัดเกลาทาง
สังคมในสถาบันพื้นฐาน เชน สถาบันครอบครัว ไปจนถึงสถาบันหลัก
ในสังคม เชน ชาติ ศาสนา การศึกษา และมิติเพศวิถี ทีเป
่ นการดำเนิน
ชีวติ ทางเพศ ตัง้ แตเรือ่ งเนือ้ ตัว รางกาย เรือ่ ยไปจนถึงความคิด ความเชือ่
และ การ กำหนด คุณคา การ ดำเนิน ชีวิต ที่ เกี่ยวของ สัมพันธ กับ เพศ
สรีระและเพศภาวะ ภาคประชาสังคมไดกำหนดวาระการรณรงคทาง
สังคมในป พ.ศ. 2552 – 2553 คือ “สิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส
คือ สิทธิมนุษยชน” บนฐาน “เคารพ เขาใจ ปลอดภัย เปนสุข” โดยมี
การใชความหมายดังนี้

สิทธิทางเพศ คนเกือบทุกคนมีอวัยวะเพศติดตัวมาแตเกิด แต
ความเปนเพศ ความรูสึก นึกคิด รสนิยมทางเพศของแตละคน อาจไม
ตรงกับอวัยวะเพศได เนื่องจากเพศสภาพ (Gender) ความเปนหญิง
ความเปนชาย และเพศวิถี (Sexuality) เปนสิง่ ทีสร
่ างขึน้ โดยวัฒนธรรม
ความ เชื่อ และ ถูก ควบคุม โดย สถาบัน ทาง สังคม ที่ สามารถ พัฒนา
เปลี่ยนแปลงได ในสังคมนี้ จึงเปนสังคมที่มีความสัมพันธและรสนิยม
ทางเพศซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย
สิทธิทางเพศ จึงเปนสิทธิพื้นฐานของมนุษย เปนเสรีภาพใน
การตัดสินใจเกีย่ วกับเพศ เกีย่ วกับความพึงพอใจทางเพศและ บทบาท
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หนาทีทาง
่ เพศของตนเอง ทีสมควร
่
ไดรับการปฏิบตั อย
ิ างเสมอภาคและ
เทาเทียม
คนทุกคนตองมีสิทธิไดรับการศึกษาเรียนรูเรื่องเพศ สิทธิที่จะ
ไดรับบริการสุขภาพทางเพศ บริการดานอนามัยเจริญพันธุ และไดรับ
การปกปองคุม ครองใหมีความสัมพันธทางเพศทีปราศจาก
่
ความรุนแรง
มีความสุข และปลอดภัย
นั่นคือทุกคน ทุกเพศสภาพ บนเพศวิถีที่แตกตาง ตองไดรับ
สิทธิที่กลาวมาขางตนอยางเทาเทียมและทั่วถึง

สิทธิดานเอดส

การมีเชื้อเอชไอวีอยูในรางกาย เปนโรค
เรื้อรังประเภทหนึ่ง ที่มนุษยทุกเพศมีโอกาสไดรับเชื้อไวรัสนี้จากการ
มีเพศสัมพันธหรือการใชเข็มฉีดยาเสพติด รวมกับผูที่มีเชื้อเอชไอวี
ผูติ ดเชือ้ เอชไอวีเปนมนุษยทีต่ องไดรับการคุม ครองสิทธิเชนผูป วยอืน่ ๆ
การกีดกัน การตีตรา การเลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากเพศ เพศสภาพ
เพศวิถี ของผูติดเชื้อเอชไอวี ถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การปองกันการระบาดของเชื้อเอชไอวีทีดี่ คือ การ
คุมครองสิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส
สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิที่ติดตัวมาแตกำเนิด เปนสิทธิใน
การดำรงชีวิตอยางสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดวยความเสมอภาค
เทาเทียม
เพศหญิงถูกกฎ กติกาของสังคม กำหนดกำกับดวยเพศสภาพ
วาเปนเพศที่ไมควรพูดคุยเรื่องเพศ ไมควรแสดงออกวาสนใจตองการ
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เรียนรูใน
 เรือ่ งเพศ ตองรักนวลสงวนตัว ทำใหเพศหญิงไดรับเชือ้ เอชไอวี
จากการมีเพศสัมพันธกับคนรัก คนทีไว
่ ใจ คนที่เปนคูชีวิต
เพศชายถูกกฏ กติกา ของสังคม กำกับใหเปนเพศทีต่ องเปนผูน ำ
ผูร บั ภาระ เปนผูที ต่ องรูใน
 เรือ่ งเพศ ทัง้ ทีหลาย
่
ครัง้ เปนความรู ความเชือ่
ที่ผิดๆเกี่ยวกับเพศสัมพันธ การไมไดรับการเรียนรูว าทุกคนมีสิทธิเทา
เทียมกันในการสรางสัมพันธทางเพศ ทำใหละเลยการคุมครองสิทธิผู
หญิง หรือคูรักทุกเพศของตน
คนที่เปนผูใหญ มีความคิด ความเชื่อวาเรื่องเพศของวัยรุนเปน
เรือ่ งทีไม
่ ควรเรียนรูก อนวัยอันควร สงผลใหไมมการ
ี สือ่ สารเรือ่ งเพศใน
ครอบครัว หรือในชุมชน ไมมพืี น้ ทีปลอดภั
่
ยใหเยาวชนไดทำความเขาใจ
เนื้อตัวรางกาย อารมณความรูสึก ตัวตนและอัตลักษณทางเพศที่พึง
ประสงคของตน การบังคับใหตองแสดงบทบาททางเพศตามลักษณะ
เพศธรรมชาติ การไมเปดโอกาสใหคนหาความตองการ ความพึงพอใจ
ทางเพศของแตละคน
คนทีมี่ อัตลักษณ จินตนาการ การแสดงออก อารมณความรูส กึ
การดำเนินวิถีชีวิตทางเพศ (Sexuality) ที่หลากหลาย ลื่นไหล คนที่
เลือกจะมีสัมพันธภาพทางเพศกับคนเพศเดียวกัน (Homosexual)
ทั้งนี้ สังคมไมเปดพื้นที่ใหคนเหลานี้ไดมีที่ยืนอยางสมศักดิ์ศรี โดยไม
ถูกประนามและแบงแยกกีดกัน
ระบบบริการสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ ทีหญิ
่ งไมมอำนาจ
ี
จัดการ
เรื่องการตั้งทอง ความถี่หางของการตั้งทอง การมีลูก หรือการทำแทง
เมื่อไมพรอมของการทองครั้งนั้น
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การอธิบายเรือ่ งครอบครัวแบบประเพณี ครอบครัวทีดี่ ทีสมบู
่ รณ
ตองมีพอ แม ลูก ซึ่งสงผลใหชีวิตครอบครัวตองมีลูกทั้งหญิงและชาย
ทำใหชีวติ ครอบครัวถูกกติกาของสังคมบีบบังคับเรือ่ งการมีลูก แตเมือ่
เปนผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตคู กติกาทางสังคมกลับเปลี่ยนและคิดอีก
อยาง จึงถูกกำกับเรื่องการไมใหมีลูก เพราะจะทำใหแพรเชื้อได หรือ
ตองบอกผลเลือดตอคู
กรณีดังกลาวขางตน สะทอนใหเห็นความหลากหลายในเรื่อง
เพศ ปญหา ที่ เกิด จาก การ กำกับ และ กรอบ วิธี คิด เรื่อง เพศ แบบ ชาย
หญิง การมีเพศสัมพันธแบบตางเพศ (Heterosexual) เทานั้น การไม
ใหโอกาสมนุษยแตละคนไดตัดสินใจในตัวตนทางเพศทีนอก
่ เหนือจาก
เพศหญิง ชาย สงผลตออำนาจทางเพศทีไม
่ เสมอภาค ไมเคารพสิทธิ
ทำใหมีคนไดรับการตีตราทางเพศ การละเมิดสิทธิทางเพศ และการได
รับเชือ้ เอชไอวีเมือ่ ไรซึง่ อำนาจตอรอง อำนาจในการเลือกและตัดสินใจ
เรื่องเพศของตนเอง
การสงเสริมใหมีการสือ่ สารเรือ่ งสิทธิทางเพศเปนการเสริมสราง
ศักยภาพในการเขาใจตัวเอง เขาใจสาเหตุของการครอบงำเรื่องเพศ
สภาพโดยสังคม ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี และการเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตทางเพศที่เลือกไดของแตละคน ที่สำคัญนี่เปนการทาทายสังคม
ใหเปดกวางในการพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศเพื่อตระหนักในเรื่อง สิทธิ
ทางเพศของทุกคน การเปดใหมีความปลอดภัยในการมีชีวิตทางเพศ
ที่หลากหลาย แตสามารถเขาถึงเครื่องมือในการปองกันทางเพศได
อยางเสมอภาค การทำใหเรื่องการมีอยูของ
 ความหลากหลายทางเพศ
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เปนเรื่องปกติ จึงเปนทางรอดของสังคมที่จะอยูรวมกันอยาง....

เคารพ

ความเปนมนุษยของทุกเพศ
ทุกวัยทุกชนชั้น

เขาใจ

ความแตกตางหลากหลายทางเพศ
เพศสภาพและวิถีทางเพศ

ปลอดภัย

เปดพืน้ ทีปลอดภั
่
ยในการเรียนรูเรื อ่ งเพศ
สื่อสาร และเสริมสรางเพศสัมพันธที่
เสมอภาค เทาเทียม

เปนสุข

มัน่ ใจในเพศทีตน
่ เลือกในวิถชีี วติ ทางเพศ
ทีปลอดภั
่
ยมีความสุขกับตัวตนทางเพศ

ข.
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“แมประชากรกลุมตางๆ จะมีความรูเรื่องชองทางและการปองกัน
การติดตอของเชื้อเอชไอวี รวมทั้งไดรับแจกจายถุงยางอนามัย
แลวก็ตาม แตทำไม การมีเพศสัมพันธระหวางคูสามี ภรรยา
การมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกันและการมีเพศสัมพันธในการ
ซื้อ-ขายบริการทางเพศ จึงยังเปนเพศสัมพันธที่ไมปองกัน ไมมี
การ ใช ถุง ยาง อนามัย ซึ่ง เปน เรื่อง ที่ เกี่ยว โยง กับ การ จัดการ
“อำนาจความสัมพันธระหวางเพศ” ที่ไมเทาเทียมกัน”

16

รายงานการวิเคราะหนโยบายการตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศไทย

ขอเสนอแนะดานการสงเสริม
คุมครองสิทธิทางเพศและสิทธิ
อนามัยเจริญพันธุ
ที่ผานมา เอชไอวี/เอดส ถูกทำใหกลายเปนเรื่องของเชื้อโรค
การปองกันการรับ ถายทอดเชื้อ ความเจ็บปวย และการดูแลรักษา
ทางการแพทย แตเพียงมิตเดี
ิ ยว มาตรการตางๆ ทัง้ การดำเนินงานและ
นโยบายที่เกี่ยวของ จึงถูกบดบัง กำกับดวยวิธีคิดทางดานการแพทย
เปนหลัก
แม จะ มี ความ พยายาม ให ความ สำคัญ กับ มิติ ทาง สังคม เพื่อ
ทำความ เขาใจ ที่มา ที่ ไป ของ การ มี พฤติกรรม สุขภาพ ที่ ไม ปลอดภัย
รวมไปถึงปจจัยและเงื่อนไขในการดำเนินชีวิต ที่สงผลใหผูคนมีโอกาส
ทางเลือก และการตัดสินใจที่ไมเทาเทียมกัน อันเปนความเปราะบาง
ความเสีย่ งทีนำพา
่
ผูค นไปสูสภาพ

ทีไม
่ สามารถปองกัน และดูแลตนเอง
อยูบางก็ตาม
หากแตวาวิธีคิด วิธีมองที่ใชในการพยายามจัดการ ควบคุม
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ผานมา กลับเนนไปที่การมอง
มิติความเปนมนุษยแบบแยกสวน มุงเนนการใหความรูเรื่องเชื้อไวรัส
การถายทอด และเนนเสริมการปองกันไปตามชิน้ สวนอวัยวะทีเป
่ นชอง
ทางการรับและ/หรือถายทอดเชือ้ มากกวาทีจะ
่ มองและใหความสำคัญ
กับปจจัย เงือ่ นไข ทีเป
่ นสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
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และการเมือง ทีทำให
่ คนมีทางเลือก โอกาส และอำนาจการตัดสินใจที่
ไมเทาเทียมกัน อันเปนสาเหตุสำคัญของการละเมิดสิทธิ และศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย
ความพยายามในการนำเสนอบทวิเคราะห มาตรการ กฎหมาย
นโยบายของรัฐ ผานมุมมองของภาคประชาสังคม จึงมีขอเสนอแนะ
ใหมีการมองเรื่องการตอบสนองตอปญหาการแพรระบาดของเอชไอวี
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น โดยนำเอามิตเรื
ิ ่องเพศ สิทธิและศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยเพิ่มเติมเขามา
ภาคประชาสังคมมีความเชื่อวา การเคารพสิทธิทางเพศนั้นมี
ความจำเปนอยางยิง่ ทีจะ
่ ชวยทำใหการคิด การมองเรือ่ งเพศเพศภาวะ
และเพศวิถสามารถ
ี
มองทะลุกรอบคิดเรือ่ งเพศทียึ่ ดติดอยูกั บ เพศหญิง
และเพศชายออกไปได เพื่อใหทุกคนไดรับการคุมครองและไดรับการ
เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน ซึ่งจะสงผลใหปญหา
ตางๆ ทีเกิ
่ ดขึน้ อันเนือ่ งมาจากความไมเทาเทียมทางเพศนัน้ ลดลง รวม
ทัง้ การแกไขปญหาเอดสก็สามารถเปนไปอยางตรงจุดและประสบความ
สำเร็จมากขึ้น
ทั้งนี้ ภาคประชาสังคมมีขอเสนอแนะตอกฎหมายและนโยบาย
เกี่ยวกับสิทธิทางเพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ อันจะสงผลใหการ
ทำงานเพื่อแกไขปญหาไดประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น ดังตอไปนี้
ใหมีการจัดตัง้ คณะอนุกรรมการติดตามและกำกับการขจัดการตี
ตราและเลือกปฏิบตั ติ อผูที อยู
่ ร วมกับเชือ้ เอชไอวีและผูป วยเอดสขึน้ มา
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เพิม่ เติมเปนอีกกลไกหนึง่ ในโครงสรางการขับเคลือ่ นการตอบสนองตอ
ปญหาเอดสของประเทศ โดยมีบทบาท หนาทีใน
่ การเฝาระวัง ติดตาม
ปญหาและผลกระทบอันเนือ่ งมาจากการตีตราและเลือกปฏิบตั ใน
ิ เรือ่ ง
ทางเพศและเรื่องเอดส
การพัฒนานโยบายและแผนงานตางๆ ในการตอบสนองตอ
ปญหาเอดส จะตองมีความครอบคลุมเรื่องการสงเสริมสุขภาวะทาง
เพศและอนามัยเจริญพันธุ การเคารพสิทธิทางเพศและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย โดยคำนึงถึงความแตกตางหลากหลายเรือ่ ง เพศ เพศภาวะ
และเพศวิถี ซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐานหนึ่งของสิทธิมนุษยชน และตองมี
การระบุเขาไวในแผนยุทธศาสตรบูรณาการเพื่อการปองกันและแกไข
ปญหาเอดสระดับชาติ
การพัฒนานโยบาย แผน และมาตรการตางๆ ในการตอบสนอง
ตอปญหาเอดส จะตองมองอยางเกี่ยวของสัมพันธกับนโยบาย และ
กฎหมายอื่น ๆ ทีส่ งผลตอการปกปอง คุมครอง และสงเสริมสิทธิทาง
เพศ เพื่อนำไปสูการสงเสริมสิทธิและแกไขปญหาที่ใหความสำคัญกับ
การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
คณะ กรรมการ แหง ชาติ วา ดวย การ ปองกัน และ แกไข ปญหา
เอดส ซึ่งเปนกลไกหลักในการดำเนินนโยบาย ควบคูไป
 กับกลไกอื่นๆ
ในสวนที่เปนคณะอนุกรรมการฯ จะตองทำหนาที่ดูแล กำกับใหมี
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การดำเนินงานตางๆ ที่รับรองสิทธิตางๆ ตามที่ไดมีการลงนามไวใน
ปฏิญญาสากลตางๆ รวมทัง้ ดำเนินการ ผลักดันใหมีการจัดการปรับปรุง
กฎหมาย นโยบายตางๆ ทีเป
่ นอุปสรรคในการรับรองสิทธินั้นๆ ดวย
จะตองยุตการ
ิ มองหรือเรียกคนเปน “กลุม เสีย่ ง” “กลุม เสีย่ งสูงสุด”
ที่นำไปสูความเขาใจและการตีตราคนกลุมนั้นๆ วาเปนกลุมที่ทำให
เกิดการแพรระบาดของเชื้อฯ เปนปญหาทางสังคม แตใหมีการดำเนิน
การสงเสริมทำความเขาใจ ปจจัย เงื่อนไข และโครงสรางทางสังคม
วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ เศรษฐกิจ และการเมือง ที่ไมเทาเทียม
ซึ่งทำใหคนกลุมตางๆ ในสังคม ตกอยูในสภาวะดอยอำนาจ ไมเทา
เทียม ถูกรังเกียจ ถูกเลือกปฏิบตั ิ และไมสามารถตัดสินใจเลือกดำเนิน
ชีวิตไดอยางปลอดภัย เชนคนกลุมอื่นๆ ในสังคม
จะตองเลิกหรือยุตการก
ิ ระทำใด ๆ อันจะนำไปสูการตีตราทาง
สังคม การแบงแยกกีดกัน เลือกปฏิบัติ หรือมองวาการดำเนินชีวิตของ
คนกลุมตาง ๆ เหลานี้เปนการกระทำที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
ประเพณี เพือ่ สงเสริมสิทธิในการเขาถึงและไดรับบริการสุขภาพในการ
สนับสนุนใหคนกลุม ตาง ๆ ไดสามารถดูแลและปองกันตนเองไดอยาง
เทาเทียมกัน
การสรางเสริมอำนาจใหกับคนกลุมตางๆ ดังกลาว เพื่อใหมี
สิทธิทางดานสุขภาพ การศึกษา ที่อยูอาศัย การทำงานเทาเทียมกับ
คนกลุมอื่นๆ ในสังคม
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การดำเนินงานและการจัดบริการสุขภาพและสาธารณสุข จะตอง
ใหความสำคัญกับการเคารพสิทธิและศักดิศ์ รีความเปนมนุษยใหมากขึน้
โดยการยอมรับความแตกตางหลากหลายของเพศ เพศภาวะ และเพศวิถี
วาไมไดมีเฉพาะเพียงเพศหญิง เพศชาย หรือความเปนผูหญิ
 งและความ
เปนผูชายเทานั้น และการตัดสินใจดำเนินชีวิตทางเพศ เพศภาวะ และ
เพศวิถทีี แตก
่ ตาง ก็มิไดเปนเรือ่ งผิดหรือทำใหคนเหลานัน้ มีศักดิศ์ รีความ
เปนมนุษยนอยลงแตอยางใด รวมทั้งไมควรมองหรือกระทำการใด ๆ
ที่ทำใหเรื่องเหลานี้กลายเปนเรื่องที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะทำใหผูคนที่มี
การดำรงชีวิตทางเพศที่แตกตางหลากหลายกลายเปนผูกระทำความ
ผิด ถูกรังเกียจ หรือถูกกีดกันจากการไดรับบริการและการอยูรวมใน
สังคมไดอยางเสมอภาคและปลอดภัย
ผูให
 บริการหรือผูดำเนิ
 นงานดานเอดสและผูเกี
 ย่ วของ ควรไดรับ
การสงเสริมการเรียนรู เพื่อใหเขาใจเรื่องสิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส
สิทธิมนุษยชน ความแตกตางหลากหลายทางเพศ เพศภาวะ และ
เพศวิถี และสามารถจัดปรับหรือพัฒนาการดำเนินงานหรือบริการให
วางอยูบนพื้นฐานการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดย
ใหมีการทบทวนองคความรู และเครื่องมือสงเสริมการเรียนรู เพื่อ
ใชในการจัดการเรียนรูและฝกอบรมบนความรวมมือระหวาง กพอ.
เครือขายผูติ ดเชื้อเอชไอวี/เอดส ประเทศไทย และมูลนิธิศูนยคุมครอง
สิทธิดานเอดส
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จะตองมีการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิด “การเรียนรูเรื่องเพศ
สัมพันธทีรอบ
่ ดาน” อยางตอเนือ่ ง และขยายใหครอบคลุมในระบบการ
ศึกษา และนอกระบบการศึกษา โดยลงทุนดานการพัฒนาศักยภาพ
ทัศนคติ ของผูสอนอยางเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ใหคณะกรรมการแหงชาติ
วาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส มอบหมายใหอนุกรรมการ
กำกับการขับเคลื่อนการปองกันแกไขปญหาเอดส ทำหนาทีสนั
่ บสนุน
การพัฒนาแนวคิดเรือ่ งศักดิศ์ รี สิทธิมนุษยชน สิทธิทางเพศของเยาวชน
ผานการปฏิบัติการหลักสูตรเพศศึกษารอบดาน ทั้งนี้ ใหกระทรวง
ศึกษาธิการเปนกลไกหลักในการประสานงาน และการมีสวนรวมของ
เยาวชน และสมาคมหรือสมาพันธครู ในประเทศเปนภาคีสำคัญในการ
ขับเคลื่อนงานรวมกันกับหนวยงานและองคกรทีอื่ ่นๆ ที่เกี่ยวของ
จะตองมีการพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรเรื่องเพศที่เปน
มิตรกับเยาวชน ผูหญิ
 ง และบริการอืน่ ๆ ทีให
่ ความสำคัญกับความออน
ไหวในเรื่องเพศภาวะ (gender) โดยเนนเรื่องบริการใหคำปรึกษา ให
ความรู ใหขอมูล เปนแหลงพึ่งพิงทางใจ ทางกาย ของเยาวชนได เปน
หนวยแรกรับใหบริการสงตอที่เหมาะสมกับเยาวชนตามสภาพปญหา
รวมถึงการใหขอมูล ทำความเขาใจกับครอบครัว พอแม ผูปกครอง
และสังคม เกี่ยวกับสภาพความตองการของเยาวชน ทั้งนี้ มอบให
กรมอนามัย รวมกับองคกรพัฒนาเอกชนที่ทำงานดานหลักสูตรเพศ
ศึกษา สภาเด็กและเยาวชน และกลุมเยาวชน เครือขายเยาวชนเปน
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คณะทำงานขับเคลื่อนใหเกิดรูปแบบนำรอง การสรุปผล การขยายผล
ตอไป
จะตองมีการรณรงคทางสังคมเรื่องเพศที่รอบดาน ทั้งนี้การ
ใหการเรียนรู การรณรงคนี้ไมใชการสงเสริมความผิดทางศีลธรรม แต
เปนการสรางคุณคา เรื่องชีวิต ของเยาวชน ที่เกี่ยวของกับ สิทธิในการ
ดำรงชีวิตทางเพศที่เปนจริง สอดคลองกับสภาพทางธรรมชาติ สังคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยใหหนวย
งานภาครัฐในกระทรวงสาธารณสุข ทีเป
่ นผูร บั ทุนหลักจากกองทุนโลก
และองคกรเอกชนที่รับทุนหลักหรือรับทุนตอเนื่องจากกองทุนโลก มา
ดำเนินงานในกลุมเยาวชน และกลุมเฉพาะตางๆ ใหเปนผูดำเนินงาน
สรางคณะทำงานในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ เนื่องจากตองยกระดับงานที่
ดำเนินการมากวา 5 ปใหเปนงานดานนโยบายสังคมตอไป
สงเสริมใหเกิด “การเรียนรูเรื
 ่องเพศสัมพันธที่รอบดาน” ทีเป
่ น
ไปตามหลักการที่ใชอยูในการคุมครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ

ค.
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“ภาคประชาสังคมมีขอเสนอแนะตอกฎหมายและนโยบายเกี่ยว
กับสิทธิทางเพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ อันจะสงผล
ใหการทำงานเพื่อแกไขปญหาไดประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น”
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การประมวลสรุป

และการวิเคราะหนโยบายตางๆ
ที่เกี่ยวของ

เนื้อหาในสวนนี้ประกอบดวย การวิเคราะหนโยบายและ
ขอเสนอแนะในรายละเอียดตอนโยบายตางๆ โดยจัดแบงการวิเคราะห
นโยบายออกเปน 4 สวนดวยกันคือ
สวนที่หนึ่ง
สวนที่สอง
สวนที่สาม
สวนที่สี่

นโยบายดานการดำเนินงานและการจัดบริการสุขภาพ
นโยบายดานการสงเสริมความรูและการเรียนรู
นโยบายดานการสงเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน
และการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ดานโครงสรางและกลไกการพัฒนานโยบาย แผน และ
การดำเนินงาน
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สวนที่หนึ่ง

นโยบายดานการดำเนินงานและการจัดบริการสุขภาพ

ในสวนนโยบายดานการดำเนินงานและการจัดบริการสุขภาพนี้
จะเปนการวิเคราะหนโยบาย 3 เรื่องดวยกันคือ เรื่องแรก นโยบายการ
ลดอัตราการรับ-ถายทอดเชือ้ เอชไอวีรายใหมลงครึง่ หนึง่ ภายในป 2554
(Half by 2011) เรื่องที่สอง นโยบายการพัฒนาบริการการปรึกษา
และตรวจเลือดโดยมีผูใหบริการเปนผูชักชวน (Provider Initiated
Counseling and Testing/PICT) และเรือ่ งทีสาม
่ นโยบายการปองกัน
การถายทอดเชื้อจากแมสูลูก (Prevention of Mother to Child
Transmission/PMTCT) ซึ่งทั้งสามเรื่องสงผลใหเกิดการดำเนินงาน
และการจัดบริการสุขภาพที่เกี่ยวของกับเอชไอวี/เอดสโดยเฉพาะดาน
การปองกันการรับ ถายทอดเชื้อเอชไอวี

เรื่องแรก นโยบายการลดอัตราการรับ-ถายทอดเชื้อเอช
ไอวีรายใหมลงครึ่งหนึ่งภายในป 2554 (Half by 2011)
นับแตปพ.ศ. 2550 ซึ่งเปนชวงเริ่มตนปของแผนยุทธศาสตร
บูรณาการเพือ่ การปองกันและแกไขปญหาเอดสระดับชาติ (พ.ศ. 2550
– 2554) ประเทศไทยมีการดำเนินนโยบายและการสนับสนุนงาน
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ดานการปองกันเพิ่มมากขึ้น ทั้งในสวนการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
กำกับการขับเคลื่อนการปองกันเอดส การกำหนดใหมีนโยบายการ
ลดอัตราการติดเชื้อรายใหมลงครึ่งหนึ่งภายในป พ.ศ. 2554 (Half
by 2011) โดยมุงเนนการดำเนินงานใน 4 กลุมประชากรทีถู่ กระบุวา
เปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงสุด (Most At Risk Populations/MARPs)
คือ ผูใช สาร เสพ ติด ชนิด ฉีด ( Intravenous Drug User : IDU )
ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย (Men who have Sex with Men: MSM)
แรงงานหญิงบริการทางเพศ (Female Sex Worker: FSW) และ
แรงงานขามชาติ (Migrant Worker: MW) และการดำเนินแผนงานที่
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกฯในรอบตอเนื่องจาก
รอบ 1 และ โครงการรอบที่ 8 โดยเฉพาะการดำเนินงานในรอบที่ 8
ซึง่ มีการจัดสรรงบประมาณดำเนินการในกลุม ประชากร 4 กลุม ขางตน
โดยตรง ทำใหเห็นไดวา การดำเนินนโยบายดังกลาวมีนัยยะที่มุงเนน
การดำเนินงานใน 4 กลุมประชากรหลักดังกลาว
ภาคประชาสังคมมองวา การพัฒนาและดำเนินนโยบาย Half by
2011 เปนการใชฐานความรูดานระบาดวิทยาเปนหลัก โดยใชรูปแบบ
หรือเครือ่ งมือทางระบาดวิทยาในการคำนวณและคาดประมาณการติด
เชือ้ รายใหม ซึง่ มุง มองชองทางการแพรระบาดของการรับ ถายทอดเชือ้
เอชไอวีเปนหลัก เพือ่ ทำใหเห็นภาพตัวแทนของกลุม ประชากรทีมี่ อัตรา
การรับ ถายทอดเชือ้ เอชไอวีวามีอัตราสวนสูงอยูใน
 ประชากรกลุม ใดบาง
โดยมุงเนนการคนหา จำแนก และนำมาจัดลำดับเปนประชากรกลุม
เสี่ยง (Risk Group) และประชากรกลุมเสี่ยงสูงสุด (Most At Risk
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Populations/MARPs) ทั้งในความหมายของการรับ ถายทอดเชื้อ
เอชไอวีในกลุมประชากรตนเองและกระจายไปสูประชากรกลุมอื่นๆ
สิง่ ทีรู่ ปแบบและเครือ่ งมือทางระบาดวิทยาทำไดหรือบอกไดคือ
การคำนวณอัตราการแพรระบาดในกลุมประชากรกลุมตางๆ ทำให
เห็นชองทางการระบาดหลัก ๆ ในประเทศวามีชองทางใดและเกิดขึ้น
กับประชากรกลุมใดบาง อาทิ การใชเข็มฉีดยาของกลุมผูใชสารเสพ
ติดชนิดฉีดรวมกับผูที่มีเชื้อเอชไอวี การมีเพศสัมพันธที่ไมปองกันกับ
ผูที่มีเชื้อเอชไอวี ทั้งในการซื้อขายบริการทางเพศ ในเพศสัมพันธของ
กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย และในความสัมพันธทางเพศระหวาง
คูสามี
 ภรรยา และนำมากำหนดเปนมาตรการดานการปองกัน คือ การ
สงเสริมความรูด านการติดตอของเชือ้ เอชไอวี การสงเสริมการใชถุงยาง
อนามัย และการลดอันตรายจากการใชสารเสพติดชนิดฉีด
ภาคประชาสังคมมองวา การพัฒนานโยบายดังกลาวที่มุงเนน
การใชฐานความรูด านระบาดวิทยาเปนมิติหลัก และกำหนดมาตรการ
ในการปองกันตามการจำแนกประชากรเปนกลุมเสี่ยงและกลุมเสี่ยง
สูงสุด บนเงื่อนไขที่ตองมีการระดมทรัพยากรและความรวมมืออยาง
แข็งขัน อาจชวยลดอัตราการรับ ถายทอดเชื้อเอชไอวีรายใหมไดแตก็
จะเปนเพียงในระยะสั้น แตจะไมสามารถปองกันและแกไขปญหาการ
แพรระบาดของเอชไอวีไดในระยะยาว
ทั้งนี้ เนื่องจากสิ่งหนึ่งที่รูปแบบและเครื่องมือทางระบาดวิทยา
ทำไมไดหรือบอกไมไดคือ “อัตลักษณทางเพศ ทีมี่ ความหลากหลายและ
ลื่นไหล” ที่แสดงผานเพศภาวะ (Gender) และเพศวิถี (Sexuality) ที่

28

รายงานการวิเคราะหนโยบายการตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศไทย

ทำใหประชากรกลุม ตาง ๆ รวมทัง้ ประชากร 4 กลุม ดังกลาวมีอัตลักษณ
/ตัวตนทางเพศที่หลากหลายและลื่นไหลเปลี่ยนแปลงไปมาได โดยไม
ไดผูกติดกับเพศสรีระ และ/หรืออัตลักษณ/ตัวตนทางเพศแบบตายตัว
แบบเดียว อันหมายถึง ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ก็ไมไดมีตัวตนที่มี
ความสัมพันธทางเพศกับชายในรูปแบบเดียว เพราะอาจยังมีตัวตนทีมี่
ความสัมพันธทางเพศกับหญิง และเพศอืน่ ๆ ไดดวย แรงงานหญิงผูให

บริการทางเพศ ก็ไมไดมีตัวตนหรือรูปแบบความสัมพันธทางเพศแบบ
ซือ้ ขายบริการรูปแบบเดียว แตยังมีตัวตนหรือรูปแบบความสัมพันธทาง
เพศแบบคูรัก คูสามี ภรรยา หรือรูปแบบอื่น ๆ ไดอีก เปนตน
แมวา องคความ รูทาง ระบาด วิทยา อาจ ไม สนใจ หรือให ความ
ละเอียดออนกับอัตลักษณ/ตัวตนทางเพศที่หลากหลายและลื่นไหล
เปลี่ยนแปลงไปมาได โดยมองวาสิ่งสำคัญที่สุดคือ การสงเสริมการ
มี เพศ สัมพันธ ที่ ปลอดภัย โดย ใช ถุง ยาง อนามัย เพื่อ ปองกัน การ รับ
ถายทอดเชื้อเอชไอวีเทานั้นก็ตาม
แตสิง่ ทีรู่ ปแบบและเครือ่ งมือทางระบาดวิทยาทำไมไดหรือบอก
ไมไดอีกก็คือ แมประชากรกลุม ตาง ๆ จะมีความรูเรื
 อ่ งชองทางและการ
ปองกันการติดตอของเชื้อเอชไอวี รวมทั้งไดรับแจกจายถุงยางอนามัย
แลวก็ตาม แตทำไม การมีเพศสัมพันธระหวางคูสามี
 ภรรยา การมีเพศ
สัมพันธกับเพศเดียวกัน และการมีเพศสัมพันธในการซื้อขายบริการ
ทางเพศ จึงยังเปนเพศสัมพันธที่ไมปองกัน ไมมีการใชถุงยางอนามัย
ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวโยงกับการจัดการ “อำนาจความสัมพันธระหวาง
เพศ” ทีไม
่ เทาเทียมกัน อันเปนปจจัยสำคัญในการกำหนดรูปแบบความ
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สัมพันธทางเพศในเพศวิถีหนึ่ง ๆ วา จะมี/ไมมีเพศสัมพันธ จะมีเพศ
สัมพันธแบบปลอดภัย/ไมปลอดภัย จะมีเพศสัมพันธแบบปองกัน/ไม
ปองกัน จะมีเพศสัมพันธแบบมี/ไมมีความสุข ความรื่นรมย จะมีเพศ
สัมพันธแบบกดบังคับ/ทำตามหนาที่/มีตามความตองการของตนเอง
ซึง่ การดำเนินการเฉพาะการสงเสริมความรูเรื
 อ่ งชองทางการติดตอของ
เอช ไอ วี และ การ สง เสริม การ ใช ถุง ยาง อนามั ย จะ ไม ชวย ให ผูคน
กลุมตางๆ รวมทั้งกลุมประชากรหลักๆ ทั้ง 4 กลุมนี้มีเพศสัมพันธ
ที่ดีและปลอดภัยได
นอกจากนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่รูปแบบและเครื่องมือทางระบาดวิทยา
ไมไดทำ แตเปนผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาจากการกำหนดนโยบาย
และมาตรการดังกลาวคือ การสงผลใหเกิดการตีตราและเลือกปฏิบัติ
เกิดขึน้ กับกลุม ประชากรทัง้ 4 กลุม ทีถู่ กระบุวาเปนกลุม ทีมี่ ความเสีย่ ง
สูงสุด ซึง่ จะถูกมุง มองวาเปนกลุม ประชากรทีทำให
่ เกิดการแพรระบาด
ของเอชไอวี และยังเปนการตอกย้ำทัศนคติและอคติตอกลุมคนที่แตก
ตาง ทำใหเกิดเปนอุปสรรคในการเขาถึงและไดรับบริการ การรับรอง
สิทธิและสถานะ
การ พัฒนา นโยบาย กำหนด มาตรการ เพื่อ การ ปองกัน แกไข
ปญหา จำเปนตองใชองคความรูในระดับที่กวางขวางออกไปทั้งในมิติ
ทางสังคม วัฒนธรรม รวมทั้งใชฐานคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเขามาผสม
ผสาน เพื่อทำใหเกิดความเขาใจเงื่อนไขความเปราะบางทางสังคม
วัฒนธรรม ทีเกี
่ ย่ วของกับการละเมิดสิทธิทางเพศและศักดิศ์ รีความเปน
มนุษย ผานอคติและสภาพการถูกปฏิเสธ ไมไดรับการยอมรับสถานะ
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ตัวตนทางเพศที่หลากหลาย การดอยอำนาจในการจัดการเรื่องทาง
เพศของตนเอง หรืออีกดานหนึ่งคือ การตีตรา การแบงแยกกีดกันและ
เลือกปฏิบัติทางเพศและตัวตนดานอื่น ๆ ทีสั่ มพันธกัน ทีทำให
่ คนอยู
ในสภาวะดอยอำนาจ เขาไมถึงบริการในการปองกัน ดูแล รักษาตนเอง
จนนำไปสูภาวะ
 ความเสี่ยงตอการไดรับ ถายทอดเชื้อเอชไอวี
ชายทีร่ กั และมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน ไมไดรับการยอมรับ
การมีสถานะตัวตนทางเพศในสังคม โดยอัตลักษณทางเพศในสังคมมัก
ถูกกำหนดใหเปนภาพตายตัว ที่ผูกโยงเขากับอัตลักษณทางเพศสรีระ
(Biological Sexual Identity) เทานั้น ทำใหความแตกตางทางเพศที่
ปรากฎ ไมไดรับการยอมรับ อีกทั้งยังถูกนำมาลดทอนศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยลงไปอีกดวย
แรงงานหญิงบริการทางเพศ ตองเผชิญสภาวะดอยโอกาสใน
การจัดการเรือ่ งทางเพศของตนเอง อันเกิดจากสภาวะดอยอำนาจทาง
เศรษฐกิจ การไมม/ี ไมไดรับความปลอดภัยและสวัสดิการทางสังคมจาก
การทำงาน และการมองอัตลักษณ/ตัวตนของแรงงานหญิงบริการทาง
เพศแบบตายตัว ผูกติดกับความเปนแรงงานหญิงบริการทางเพศตลอด
เวลา ทำใหไมเขาใจ เกิดการละเลย สถานภาพและตัวตนทางเพศและ
ทางสังคมดานอื่นๆ ของแรงงานหญิงบริการทางเพศและไมสามารถ
เสริมสรางศักยภาพ เพิม่ โอกาสและทางเลือกอืน่ ๆ ใหกับแรงงานหญิง
บริการทางเพศ
แรงงานยายถิ่น และผูใชสารเสพติดชนิดฉีดก็เชนเดียวกัน ที่
มักถูกมองแบบตายตัว และมองเฉพาะเรื่องทีเกี
่ ่ยวของกับการเชื้อโรค
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ชองทางการรับ ถายทอดเชือ้ ซึง่ เปนเรือ่ งทีเป
่ นเรือ่ งเฉพาะทางการแพทย
ทำใหมองไมเห็นอัตลักษณและตัวตนทางเพศที่แตกตางหลากหลาย
เชนกัน
ภาพการมองประชากรกลุมตางๆ รวมทั้งกลุมที่ถูกระบุวาเปน
กลุม ที่ มีความ เสี่ยง สูงสุด เปนการ มอง และ ทำให ภาวะ ความ เปราะ
บาง ความเสี่ยง ถูกทำใหกลายเปนเรื่องตายตัว (Static) โดยมองไม
เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา (Dynamism) และทำให
เรื่องนี้ถูกทำใหกลายเปนเรื่องเฉพาะทางการแพทย (Medicalization)
ที่เมื่อผูกโยงเขากับอัตลักษณ/ตัวตนของกลุมผูใชสารเสพติด กลุม
แรงงานยายถิ่น กลุมชายรักชาย และกลุมแรงงานหญิงบริการทางเพศ
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 เสี่ยง
เพิ่มมากขึ้น
ภาค ประชา สังคม จึง มี ขอ เสนอ แนะ ตอ การ ดำเนิน นโยบาย
Half by 2011 ดังนี้
รัฐควรสนับสนุนการทำงานทีเป
่ นการทำความเขาใจตอเรือ่ งวิถี
ชีวิตของคนแตละกลุม เพื่อที่จะเขาใจบริบทการใชชีวิตของคนเหลานี้
แบบไมแยกสวน รวมถึงการทำความเขาใจกับวิถีชีวิตทางเพศที่เกี่ยว
กับวัฒนธรรมประเพณีและความเชือ่ ตางๆ เพือ่ พัฒนาเปนองคความรูที ่
นำมาใชในการทำงานดานการปองกัน การดูแลรักษา และลดผลกระทบ
ทีเกิ
่ ดขึน้ จากการตีตรา ทัง้ นีจำเป
้ นตองใชองคความรูใน
 มิตทีิ หลาก
่
หลาย
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แบบผสมผสาน ทั้งฐานคิดดานระบาดวิทยา สังคม วัฒนธรรม และ
สิทธิมนุษยชน
รัฐควรใหความสำคัญกับการสือ่ สารกับสาธารณะถึงเรือ่ งโอกาส
เสี่ยง และ แนวทาง การ ให ปองกัน ที่ ไม จำเปน ตอง ระบุ กลุม ใน ขณะ
เดียวกันยังคงตองทำงานกับกลุมประชากรกลุมตางๆ ในวิถีที่หลาก
หลายในการดำเนินชีวิตขึ้นอยูกับบริบทของแตละคน โดยเฉพาะอยาง
ยิง่ ความหลากหลายในเพศวิถี บนการเคารพในศักดิศ์ รีความเปนมนุษย
เพื่อจะทำใหทุกคนไดปลอดภัยและใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
รั ฐ ควร ที่ จะ สนั บ สนุ น ให ภาค ประชา สั ง คม ทำงาน ให มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยการปรับปรุงกฎหมายใหเอือ้ ทีจะ
่ ใหคนทุก
คนหรือทุกกลุมสามารถเขาถึงบริการการปองกันและการดูแลรักษา
ได ทั้งนี้ โดย ปรับปรุง กฎหมาย บน ฐาน ความ คิด เรื่อง สิทธิ มนุษยชน
ใหมากขึ้น อาทิ กฎหมายที่จะสามารถลดเรื่องของการทำใหผูใชยา
เป น อาชญากร หรื อ ลด การ ถู ก คุ ก คาม โดย เจ า หน า ที่ ของ รั ฐ ต อ
พนักงานบริการทางเพศ และการมองวาความรักและเพศสัมพันธของ
คนรักเพศเดียวกันเปนเรื่องผิดปกติและอันตราย เปนตน
มีนโยบายและมาตรการดานการปองกันที่ใหความสำคัญกับ
เรื่องอำนาจ ความไมเสมอภาคเทาเทียมทางเพศ การขจัดการเลือก
ปฏิบตั อัิ นเนือ่ งมาจาก ความแตกตางหลากหลายทางเพศภาวะ เพศวิถี
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เงือ่ นไขและรูปแบบการดำเนินชีวติ โดยนำกรอบความคิดเรือ่ งสิทธิทาง
เพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุเข
 ามาใชในการทำงาน ทัง้ นี้ หมายความ
วา ใหมองคนเหลานั้นมากไปกวาชิ้นสวนอวัยวะ ที่เปนกลไกการรับ
ถายทอดเชื้อฯ แตใหมองในฐานะมนุษยและเคารพสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยดวย
มีการสงเสริมการเคารพสิทธิทางเพศ และศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เพือ่ สรางเสริมใหคนมีสุขภาวะทางเพศทีดี่ และปลอดภัย เหมาะ
สม สอดคลองกับเพศภาวะ เพศวิถี ทีบุ่ คคลนั้น ๆ เปนผูเลือกในการ
ดำเนินชีวิตของตนเอง
การสงเสริมใหประชากรกลุมตาง ๆ และคูมีเพศสัมพันธที่ดี
ปลอดภัย มีการปองกัน และมีสุขภาวะทางเพศทีดี่ จึงจำเปนตองมอง
เรื่อง “อัตลักษณ/ตัวทางทางเพศ ที่มีความแตกตาง หลากหลาย และ
ลื่นไหล” และจำเปนตองมองเรื่องการจัดการ “อำนาจความสัมพันธ
ระหวางเพศ” ที่ไมเทาเทียมกันพรอมกันไปดวย ซึ่งก็คือการใหความ
สำคัญกับเรื่อง “สิทธิทางเพศ”
การสนับสนุนงบประมาณ ควรใหความสำคัญตอการสราง
เครือ ขาย การเสริมศักยภาพการทำงาน การเชื่อม ประสานระหวาง
กลุม คน ที่ ทำงาน ทั้งนี้ ใน การ จัด ทำ โครงการ ของ กลุม เปา หมาย
ควรเปดใหมีการจัดทำงบประมาณสรางความเขมแข็งของเครือขาย
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เพื่อใหกระบวนการเครือขายเปนกระบวนการเสริมศักดิ์ศรีของคนที่
เปนเจาของปญหาและตองการมีชีวิตที่ปลอดเชื้อเอชไอวีเชนเดียวกับ
คนทุกคนในสังคม

เรื่องที่สอง นโยบายการพัฒนาบริการการปรึกษาและตรวจ
เลือดโดยมีผูใหบริการเปนผูชักชวน (Provider Initiated Counseling and Testing/PICT)
การดำเนินงานสงเสริมบริการการปรึกษาและตรวจเลือดโดย
สมัครใจ (Voluntary Counseling and Testing: VCT) ถูกหยิบยก
ขึ้นมาพัฒนาเปนมาตรการและนโยบายสำคัญอีกครั้งในชวงหลังจาก
มีการขยายผลการดำเนินงานใหการรักษาดวยยาตานไวรัสในประเทศ
นัยวาเปนการยกระดับการดำเนินงาน VCT ใหเปนบริการ ทีจะ
่ ชวยให
คนทีมี่ เอชไอวีไดรับรูสถานะ

การมีเชือ้ เอชไอวีของตนเองไดเร็วขึน้ และ
สามารถเขาถึงการดูแลรักษาไดเร็วขึ้น รวมทั้งสามารถปองกันการรับ
ถายทอดเชื้อเอชไอวีเพิ่มไดดวย
หลาย ภาค สวน ได มี การ พัฒนา รูป แบบ การ ดำเนิน งาน VCT
เพื่อกระตุนใหเกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งใน
รูปแบบการมีบริการ VCT ทีเคลื
่ ่อนที่เขาไปในชุมชน (Mobile VCT)
จนถึงลาสุดไดมีการรวม VCT เขาไวในชุดสิทธิประโยชนของระบบหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ และมีการขยายผลการฝกอบรมการใหบริการ
ปรึกษาเบื้องตนใหกับพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐดวย
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อยางไรก็ตามพบวา มีคนทั่วไปที่ตัดสินใจเขารับบริการ VCT
ในจำนวนที่นอยมาก จึงมีความพยายามในการสงเสริมมาตรการใหม
ที่เรียกวา PICT (Provider Initiated Counseling and Testing) คือ
การใหผูใหบริการสุขภาพเปนผูกระตุนโนมนาวหรือชักชวนใหผูมารับ
บริการเขารับบริการการปรึกษาและตรวจเลือด ซึ่งในทางปฏิบัติก็นา
จะมีการดำเนินการในทำนองนี้มาแลวในชวงกอนหนานี้
การสงเสริมมาตรการ PICT ทีมี่ แนวโนมวาจะยกระดับใหกลาย
เปนนโยบายที่มีแนวปฏิบัติที่เขมขนขึ้นนี้ ดำเนินการบนสมมติฐานวา
การทีมี่ คนมาตรวจเลือดจำนวนมาก จะชวยใหเกิดการตรวจคัดกรองผู
ที่มีเชื้อเอชไอวีไดเร็วและพบผูที่มีเชื้อเอชไอวีในจำนวนมากดวย ทำให
เปา หมาย ใน การ ตรวจ คนหา ผู ที่ มี เชื้อ เอช ไอ วี ให ได จำนวน มาก และ
รวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทยทั้งการรักษาและปองกัน
มีแนวโนมความสำเร็จสูงขึ้น
ในชวงสองสามปที่ผานมามีงานวิจัยชื่อ “ศักยภาพในการที่จะ
ดำเนินการในแนวทาง ผูใหบริการเปนผูริเริ่มการใหคำปรึกษาและ
ตรวจเลือดอยางสมัครใจในสถานบริการสุขภาพในประเทศไทย” (The
Potential of Provider - Initiated Voluntary Counseling and
Testing in Health Care Setting in Thailand: PI(V)CT) ซึ่งดำเนิน
การโดย โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (Health
Intervention and Technology Assessment Program: HITAP)
โดยไดรับการสนับสนุนจาก Global Development Network มูลนิธิ
สง เสริมสุข ภาพ ไทย และ สถาบันวิจัย ระบบ สุขภาพ ประเทศไทย
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ซึง่ ผลการศึกษาไดตอบโจทยวา การใหบริการรูปแบบ PI(V)CT มีผูเข
 า
มาใชบริการตรวจหาเชือ้ เอชไอวีเพิม่ ขึน้ อยางมีนัยสำคัญ คือมีอัตราการ
เขาตรวจเพิ่มขึ้นถึง 50 เทา
นอกจากนัน้ ในแงของความคุม คาตอการลงทุนทีเป
่ นตัวเลขของ
เม็ดเงินที่จะใชไปกับคน ๆ หนึ่ง ในการทำงานตามแนวทาง PI(V)CT
ก็พบวามีความคุม คาดวย (ยศ ตีรวัฒนานนท, 2553) และผลจากการ
ศึกษานีได
้ ถูกนำเสนอไปในระดับนโยบายใหกับสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติไปแลว
เมือ่ มองการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานไมวาจะเปน VCT, VCCT
(Voluntary Confidential and Testing), PIVCT และ PICT ก็ตาม
จะพบวามาตรการหรือรูปแบบดังกลาวนาจะมีวัตถุประสงค/ความ
ตองการในลักษณะทีคล
่ ายคลึงกันอยู คือ ความตองการพัฒนารูปแบบ
/ชองทางใหคนเขารับบริการและไดรับรูสถานะการมีเชื้อเอชไอวีของ
ตนไดเร็วขึ้น เพื่อใหสามารถปองกันการรับ ถายทอดเชื้อของตนเอง
และผูอื่น และเพื่อใหเขาถึงการรักษาไดเร็ว อันจะทำใหการรักษามี
ประสิทธิภาพและลดอัตราการเสียชีวิตลงได
จุดที่แตกตางกันของมาตรการ/รูปแบบนี้ นาจะอยูที่เจตนา
เบื้อง หลั ง ของ ความ ตองการ ที่ ทำให มี ความ พยายาม สง เสริม การ
พัฒนาและใชรูปแบบตาง ๆ ขยาย เพิ่มเติมเขามาอีก จาก VCT ไป
สู PI(V)CT และ/หรือ PICT และนำมาใชเปนเครื่องมือที่แตกตางกัน
ออกไปตามเจตนานั้นๆ กลาวคือหากมีเจตนาในการใชมาตรการนี้
ไปเพื่อการเปนเครื่องมือในการตรวจหาผูที่มีเชื้อเอชไอวีใหไดเร็วขึ้น

ในมุมมองของภาคประชาสังคม ป พ.ศ. 2552

37

เพื่อ นำ ไป สู ชอง ทางใน การ ควบคุม / ปองกัน การ รับ ถายทอด เชื้อ
ก็จะมีการเลือกใช/สงเสริมรูปแบบ PICT ซึ่งการใชรูปแบบดังกลาว
มีความสุมเสี่ยงตอการทำใหเจตนาพื้น ฐานเบื้องตนของการพัฒนา
มาตรการ VCCT เบี่ยง เบน ผิด เพี้ยน ไป เปน CCTV หรือ กลอง
วงจรปด เพื่อการคนหาและตรวจจับ คือ ตองมีมาตรการในการตรวจ
จับ คนหาผูที่มีเชื้อใหรวดเร็ว เพื่อคัดกรอง แยกกลุมคนเหลานี้ออกไป
ดัง จะ เห็น จาก ปราก ฎ การณ ที่ รัฐ พยายาม จะ ตรวจ คนหา ผู ที่ มี เชื้อ
ไขหวัดใหญสายพันธุใหมไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ทำใหเห็นผลกระทบเรื่อง
การแบงแยก ตีตรา และอคติที่เกิดขึ้นกับผูที่มีเชื้อวาเปนผูคนอันตราย
ไดอยางชัดเจน
แมวาสวนสำคัญของการดำเนินแนวทาง PICT จะเปนไปเพื่อ
ทำใหผูคนในสังคมมีทางเลือกในการรับบริการและสงเสริมพฤติกรรม
ความปลอดภัย แตหากเข็มมุงของการดำเนินนโยบายดังกลาว เนนไป
ทีการ
่ เพิม่ จำนวนของผูที เข
่ ารับบริการตรวจเลือด นัยวา เพือ่ การคนหา
ตัวผูที่มีเชื้อเอชไอวีใหไดเร็วและมากที่สุด ทีแม
่ จะมีเจตนาดีที่จะทำให
เกิดการปองกันการรับ ถายทอดเชื้อเพิ่ม หรือเพื่อใหเขาถึงบริการการ
รักษาไดเร็วก็ตาม
หากการดำเนินนโยบายดังกลาวก็คาบเกี่ยวอยูบนเสนของการ
ละเมิดสิทธิและกาวลวงเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เพราะอาจทำให
เกิดการกะเกณฑคนมาตรวจ เพือ่ ตองการนับเอาแตจำนวนตัวเลขผูมา

ตรวจเลือดใหไดตามเปาหมาย อันจะสงผลกระทบตอเนื่องไปสูการ
 ให
บริการการปรึกษาทีไม
่ มคุี ณภาพ ละเลย เพิกเฉย ในการใหความสำคัญ
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กับความละเอียดออนเรือ่ งความแตกตางหลากหลายของผูมา
 รับบริการ
ทั้งอัตลักษณ ตัวตนทางเพศและตัวตนดานอื่นๆ
ทั้งนี้การมุงหวังผลใหมีจำนวนผูที่มาตรวจเลือดใหมาก ยังจะ
เปนปจจัยใหเกิดการละเลยเรื่องสิทธิการตัดสินใจบนหลักการไดรับ
ขอมูลทีรอบ
่ ดาน และสิทธิทีจะ
่ ไดรับการคุม ครองดูแลรักษาความลับอีก
ดวย ดังเชนทีเห็
่ นและปรากฎอยูใน
 การดำเนินและจัดบริการแบบ PICT
ในการจัดบริการปองกันการถายทอดเชื้อจากแมสูลูก (Prevention of
Mother to Child Transmission: PMTCT ) สำหรับหญิงตั้งครรภ ที่
มุงเนนเรื่องการโนมนาวชักชวนใหหญิงตั้งครรภตรวจเลือดหาสถานะ
การมีเชื้อเอชไอวี เพื่อผลักดันใหหญิงตั้งครรภที่มีเอชไอวีเขาสูบริการ
PMTCT โดยไมไดตระหนักเรือ่ งความสมัครใจ สงผลใหเกิดการลดทอน
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดานการตัดสินใจของหญิงตั้งครรภ โดยการ
มองเนื้อตัวรางกายและระบบอนามัยเจริญพันธุของหญิงตั้งครรภที่มี
เอชไอวีใหกลายเปนเพียงกลไกในการรับ ถายทอดเชือ้ ซึง่ จะขอกลาวถึง
รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนการวิเคราะหนโยบายถัดไป
สวนที่ภาคประชาสังคมกังวลเพิ่มเติมคือ อาจมีการนำเอาแนว
ปฏิบัติเดียวกันนี้มาเลือกใชกับกลุมประชากรที่ถูกเพงมองทางระบาด
วิทยาวาเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงสุดดวยเชนกัน
สวน สำคัญ ที่ ขาด หาย ไป สำหรับ การ ดำเนิน นโยบาย ดัง กลาว
นาจะอยูตรง
 ที่ การใหความเคารพในเรื่องความพรอม ความสมัครใจ
(Voluntary) และการตัดสินใจของผูคนอยางแทจริง โดยใชการดำเนิน
งานในรูปแบบดังกลาวไปเพือ่ การจัดบริการการปรึกษา สงเสริมใหเกิด
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การเขาถึงขอมูล ความรู ความเขาใจในการประเมินพฤติกรรม โอกาส
และทางเลือกในการจัดการกับความเปราะบางความเสีย่ งในการดำเนิน
ชีวติ ของตนเอง และการเลือกรับหรือไมรับบริการตรวจเลือดเพือ่ ทราบ
สถานะการมีเชื้อเอชไอวีนั้นใหขึ้นอยูกับการตัดสินใจของคนนั้น ๆ
โดย เจา หนาที่ ผู ให บริการ มีหนา ที่ และ ความ รับ ผิด ชอบ ใน การ รักษา
ความลับ (Confidentiality) อันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของผูที่ตัดสินใจ
เขารับบริการนั้น
สิ่งที่สำคัญในการใชมาตรการการจัดและพัฒนาบริการ VCCT
ให เปนเครื่องมือหรือชองทางในการสง เสริม ให ผูมารับบริการเขาใจ
สภาวะความเปราะบาง และพฤติกรรมความเสี่ยงของตนไดนั้น ผูให
บริการจำเปนจะตองมีทัศนคติที่ดี เปดกวาง ในการทำความเขาใจ
และยอมรับ อัตลักษณ/ตัวตนทางเพศที่แตกตาง หลากหลาย และ
ลื่นไหลไปมา รวมทั้งเขาใจเรื่องอำนาจความสัมพันธระหวางเพศทีไม
่
เทาเทียมกันดวย และพรอมทีจะ
่ ใหบริการโดยปราศจากการตีตราและ
เลือกปฏิบัติ จึงจะทำให VCT, VCCT, PIVCT และ PICT กลายเปน
เครื่องมือหรือชองทางในการทำงานควบคูไปกับการดำเนินนโยบาย
Half by 2011 ไดอยางมีประสิทธิภาพบนฐานการเคารพสิทธิและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือการเขาถึงและไดรับบริการ
VCT ของเยาวชนทีอายุ
่ ไมเกิน 18 ป ซึง่ แมจะมีการรวมสิทธิในการเขา
รับบริการ VCT เขาไวในสิทธิประโยชนของระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ แตการใหบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีแกเยาวชนอายุต่ำกวา
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18 ป ก็ยังไมสามารถทำไดเนื่องจากขัดกับ “แนวทางปฏิบัตของ
ิ แพทย
เกี่ยวกับเรื่องเอดส” (แพทยสภา, 2545) ซึ่งระบุไววา
ขอ 2.4 การรักษาความลับของผูรับการตรวจ และการแจงผล
แกผูเกี่ยวของ หากผูรับการตรวจเปนผูที ่มีอายุนอยกวา 18 ป และ
ยังไมบรรลุนิติภาวะดวยการสมรส หรือเปนผูที่บกพรองทางกายหรือ
จิต ซึง่ ไมสามารถเขาใจหรือตัดสินใจในขัน้ ตอนตางๆ ของกระบวนการ
ปรึกษากอนตรวจ การขอความยินยอมในการตรวจ และการแจงผลตอ
ผูรับการตรวจ และการใหคำปรึกษาแนะนำหลังทราบผลการตรวจ ให
ดำเนินการดังกลาวแกผูปกครอง

หรือผูแทน
 โดยชอบธรรมของผูร บั การ
ตรวจแทน
ความทาทายสำคัญประการหนึ่งจึงอยูที่ การรวมกันพิจารณา
แก ไ ข แนว ทาง ปฏิ บั ติ ฯ เพื่ อ ให เยาวชน ได เข า ถึ ง บริ ก าร ตรวจ หา
เชื้อเอชไอวี และนำไปสูบริการอื่นๆ ที่เหมาะสมตอไป โดยไมขัดกับ
หลัก กฎหมาย และ คำนึง ถึง ประโยชน สูงสุด ของ เด็ก และ เยาวชน
ซึ่ ง ภาค ประชา สั ง คม โดย องค การ แพธ ได รวบรวม กฎหมาย หรื อ
หลักกฎหมายที่เกี่ยวของเสนอใหกับคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดสของแพทยสภาไดพิจารณาอยูใน
 ขณะนี้
นอกจากนียั้ งมีปญหาสำคัญอีกประการในเรือ่ งบริการ VCT คือ
การที่กลุมชาติพันธุและแรงงานขามชาติยังเขาไมถึงบริการ VCT ซึ่ง
ปจจุบันสามารถกลาวไดวา ยังไมมบริ
ี การ VCT ในกลุมแรงงานขาม
ชาติในการตรวจหาเชื้อเอชไอวีในแรงงานขามชาติ
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ภาค ประชา สังคม มี ขอ เสนอ ตอ การ ดำเนิน นโยบาย VCCT
ดังตอไปนี้
ใหพิจารณาและจัดบริการ VCCT เปนแนวทางในการสงเสริม
การเขาถึงขอมูล การปรึกษา และทางเลือกในการเขาถึงบริการปองกัน
ดูแล รักษา บน ความ สมัคร ใจ และ การ รักษา ความ ลับ มากกวา ใช
มาตรการดังกลาวเปนเครือ่ งมือในการเรงรัดการตรวจหาบุคคลทีมี่ เชือ้
เอชไอวี เพื่อการควบคุมและปองกันโรค
ไมมุงเนนใชมาตรการนี้กับคนกลุมใดกลุมหนึ่ง บนฐานอคติ
ความเชือ่ /ความรูเดี
 ยว แตใหใชมาตรการนีเป
้ นชองทางในการจัดบริการ
ใหกับทุกคนอยางเสมอภาคและเทาเทียม
มีระบบบริการทีเหมาะ
่
สม/ เปนมิตร มีความครบวงจรทัง้ ในเรือ่ ง
ของการใหบริการปรึกษา บริการถุงยางอนามัย บริการอนามัยเจริญ
พันธุ บริการเขารวมกลุมผูติดเชื้อ บริการยาตานไวรัส บริการกลุมตั้ง
ครรภ เปนตน โดยใหมีระบบ VCCT กับทุกกลุมและใหบริการโดยมี
ความเขาใจและคำนึงถึงความละเอียดออน วัฒนธรรม วิถชีี วติ และวิถี
ชีวิตทางเพศ
เพื่อ ให ก าร เขา ถึง VCT ใน คน ทุก กลุม ควร สง เสริม ให มี
กระบวนการทำงานในการใหขอมูล จัดบริการปรึกษาใหกับชุมชนใน
รูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง รวมทั้งควรมีการเพิ่มบุคลากรในการ
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ทำงานใหคำปรึกษา ทั้งนี้ผูใหคำปรึกษาไมจำเปนที่จะตองจำกัดอยู
ที่เจาหนาที่ของรัฐ ควรหาแนวรวมจากภาคประชาสังคม โดยพัฒนา
ศักยภาพใหกลุมคนเหลานั้น ใหสามารถเปนผูใหคำปรึกษาไดตาม
มาตรฐานการใหคำปรึกษา รวมถึงการใหผูติ ดเชือ้ เอชไอวีทีร่ วมบริการ
ในศูนยองครวมของโรงพยาบาลกวา 500 แหงทั่วประเทศ ทำหนาที่
ใหบริการ VCCT โดยใหมีการสนับสนุบงบประมาณใหกลุมตางๆเขา
มามีสวนรวมในการบริการโดยรวมอยูในระบบทีมี่ อยู
มีการใหบริการที่เปนภาษาของแรงงานขามชาติ กลุมชาติพันธุ
กรณีอาสาสมัคร หรือเจาหนาองคพัฒนาเอกชนที่ไดรับการอบรมใน
การใหบริการการปรึกษาทีผ่ านเกณฑ ก็ใหนับเปนผูให
 บริการดวย โดย
ใหรวมจัดบริการ VCT ในกลุมชาติพันธุและแรงงานขามชาติ อยางมี
ความเปนมิตร มีผูให
 คำปรึกษาทีพู่ ดภาษาเดียวกันกับแรงงานและกลุม
ชาติพันธุและมีความเขาในวัฒนธรรมและสังคมของกลุมคนเหลานั้น
เปนอยางดี
ใหมีการติดตามและจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน VCCT, VCT,
PICT เพือ่ สรุปทบทวนและปรับกลยุทธ กลวิธี ในแผนบูรณาการแหงชาติ
วาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส แผนอนามัยเจริญพันธุแผน
คุมครองสิทธิ เพื่อใหการดำเนินงานดานนี้สงผลกระทบอยางแทจริง
ในการลดอัตราการติดเชื้อรายใหมและการเขาถึงบริการดูแลรักษาที่
มีคุณภาพ โดยความรวมมือของหนวยงานรัฐทีเกี
่ ย่ วของกับประชาสังคม
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เรื่ อ ง ที่ สาม

นโยบาย การ ป อ งกั น การ ถ า ยทอด เชื้ อ จาก แม
สูลูก (Prevention of Mother to Child Transmission: PMTCT)
มองยอนไปนับแตป 2542 ทีกรม
่ อนามัย ไดประกาศใหมีการ
ดำเนินมาตรการ PMTCT ไวเปนนโยบายระดับชาติ จนถึงปจจุบันนับ
เปนเวลากวา 10 ปแลว ภาคประชาสังคมไดวิเคราะหและมีความเห็น
วา นโยบาย PMTCT ดังกลาว แตเดิมเปนนโยบายทีพั่ ฒนาขึ้นมาจาก
ฐานความรูทางการแพทย และทำใหเรื่องการปองกันการรับ ถายทอด
เชือ้ ไปสูทารก
 เกิดใหม กลายเปนเรือ่ งเฉพาะทางการแพทยเทานัน้ เห็น
ไดจากการกำหนดชือ่ เรียกนโยบายดังกลาว ทีสะท
่ อนเฉพาะขอเท็จจริง
ทางการแพทย แตละเลยผลกระทบดานสังคม วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นกับ
ตัวผูหญิ
 งตัง้ ครรภทีมี่ เอชไอวี ทีจะ
่ ถูกตีตราทางสังคมวาเปนผูที แพร
่ เชือ้
เอชไอวีใหกับทารกเกิดใหม จึงมีความเห็นวา ควรมีการเปลีย่ นแปลงชือ่
เรียกขานนโยบายดังกลาวใหมจาก การปองกันการถายทอดเชือ้ จากแม
สูลูก ไปเปนการปองกันการรับ ถายทอดเชื้อไปยังทารกเกิดใหม อัน
เปนชื่อที่ยังคงขอเท็จจริงทางการแพทยไว แตเพิ่มความตระหนักทาง
สังคม วัฒนธรรม ทีจะ
่ ไมนำไปสูการ
 กลาวโทษ ตีตราทางสังคมกับหญิง
ตั้งครรภที่มีเชื้อเอชไอวี
และเมื่อมองการพัฒนานโยบายดังกลาวนี้ คูไปกับการพัฒนา
นโยบายการใหและขยายผลการรักษาดวยยาตานไวรัส โดยกรมควบคุม
โรค ที่เริ่มตนพัฒนาขึ้นมาในระยะเวลาใกลเคียงกัน จะพบวา การ
ดำเนินนโยบายและการจัดบริการยังคงมีการแยกสวน ไมเชื่อมโยงกัน
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กลายเปนชองวางในระดับของการประสานงานเพื่อการจัดบริการของ
กรมอนามัยที่ดูแลบริการแมและเด็กในคลินิกแมและเด็ก กับการจัด
บริการของกรมควบคุมโรคทีดู่ แลเรือ่ งบริการการรักษาดวยยาตานไวรัส
ในคลินกิ การรักษาดวยยาตานไวรัส สงผลใหหญิงหลังคลอดทีมี่ เชือ้ เอช
ไอวี แตยังคงมีสุขภาพแข็งแรงไมถึงเกณฑในการไดรับการรักษาดวย
ยาตานไวรัส หลายรายขาดการรับรูขอมูลเรื่องการรักษาดวยยาตาน
ไวรัส เพื่อใชประกอบในการวางแผนเรื่องทางเลือกในการดูแลสุขภาพ
ในอนาคต ทีแม
่ ภายหลังก็มีความพยายามในการปรับปรุงการประสาน
งานสงตอใหดีขึ้น แตก็ยังคงพบชองวางดังกลาวในการประสานความ
รวมมือระหวางกรมควบคุมโรคและกรมอนามัยอยูเชนเดิม
ภาคประชาสังคมมองวา นโยบาย PMTCT ยังเปนเรือ่ งของการ
คุม ครองการเกิดเปนหลัก เพือ่ ใหทารกทีเกิ
่ ดใหมมีความปลอดภัยและมี
สุขภาพทีดี่ โดยละเลยไมไดใหความสำคัญกับสุขภาพของหญิงตัง้ ครรภ
ทีมี่ เอชไอวี ซึง่ สะทอนใหเห็นจากขอถกเถียง และความกังวลใจเรือ่ งแม
ตัง้ ครรภทีมี่ เอชไอวีทีเข
่ าสูบริ
 การ PMTCT ในการรับยาตานเพือ่ ปองกัน
การถายทอดเชื้อไปยังทารกเกิดใหม แลวอาจเกิดภาวะดื้อยาจากสูตร
ยาปองกันดังกลาวขึ้นได
โดย ความ พยายาม ผลั ก ดั น ของ ภาค ประชา สั ง คม นำ โดย
เครือขายผูติ ดเชือ้ ฯ ประเทศไทยและภาคี ทำใหในป 2552 ไดมีขอสรุป
จากทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติและกรมอนามัยในการ
ปรับเปลี่ยนสูตรยาในบริการ PMTCT ใหเปนสูตรยา 3 ตัว เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ใน การ ปองกัน การ ถายทอด เชื้อ ใน ทารก เกิด ใหม และ
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ปองกันภาวะดือ้ ยาในแมตัง้ ครรภดวย โดยไดมีการใหบริการนำรองและ
จะขยายทั่วประเทศในเดือนตุลาคม 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
วางแผนการดำเนินครรภตอ การยุตการ
ิ ตัง้ ครรภ การตัง้ ครรภใหม และ
จำนวนบุตรทีหญิ
่ งและคูต องการ ทัง้ นีการ
้ ใหขอมูล การจัดบริการ และ
การตัดสินใจกรณีดังกลาว ยังอิงอยูกับอำนาจการตัดสินใจของแพทย
และพยาบาลอยูมาก ซึ่งบุคลากรทางแพทยดังกลาวยังมีทัศนคติตอ
เอชไอวี และผูที อยู
่ ร วมกับเอชไอวีทีแตก
่ ตางหลากหลายกันไป และบาง
คนก็มีทัศนคติที่เปนอคติตอการใหและวางแผนการใหบริการ ทำให
หลายครั้งเกิดการละเมิดสิทธิทางเพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุของ
หญิงที่มีเชื้อเอชไอวีและคู
นอกจากนี้ การจัดบริการทีเกี
่ ย่ วของกับหญิงตัง้ ครรภทีมี่ เอชไอวี
ในบางครัง้ ยังเปนการละเมิดสิทธิทางเพศอีกดวย ทัง้ ในเรือ่ งการดำเนิน
ชีวติ ทางเพศ การตัดสินใจมีคูใหม
 ซึง่ หญิงตัง้ ครรภทีม่ ารับบริการมักถูก
โนนนาวใหหยุดคิดเรือ่ งการมีคูใหม
 ดวยคำอธิบายวา จะทำใหคูใหม
 ได
รับเชื้อเอชไอวี ซึ่งเปนการทำบาป ทำใหหญิงที่มารับบริการทั้งทีคลิ
่ นิก
แมและเด็กและคลินกิ ยาตานไวรัสตองตกอยูใน
 ภาวะกดดันจากการรับ
บริการ
ภาคประชาสังคมมองวานโยบายการจัดบริการ PMTCT จะตอง
มองใหครอบคลุมเรื่องการเคารพสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญ
พันธุ บนการตัดสินใจของผูหญิ
 งดวย โดยหญิงตัง้ ครรภตองไดรับบริการ
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การใหคำปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจ และตองมีการดูแลรักษา
ความลับเรือ่ งสถานะการมีเอชไอวีดวย ทัง้ นีควร
้ มีการพัฒนาเสริมสราง
บริการการปรึกษาที่ดี เพื่อชวยใหผูหญิงมีการตัดสินใจวางแผนรองรับ
ทัง้ ความตองการหรือไมตองการตรวจเลือดหาสถานะการมีเชือ้ เอชไอวี
รวมทั้งวางแผนรองรับในกรณีตาง ๆ อาทิ
หากพบวาตนเองมีเชื้อเอชไอวีจะมีการดำเนินชีวิตตออยางไร
ตองการเขาหรือไมเขารับบริการ PMTCT รวมทั้งการตัดสินใจและ
วางแผนบอกสถานะการมีเอชไอวีกับคู การพาหรือไมพาคูมา
 รับบริการ
ตรวจหาเชื้อ
หากพบวาตนเองไมมเชื
ี อ้ เอชไอวีจะมีการดำเนินชีวติ ตออยางไร
เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสีย่ งและลดภาวะความเปราะบางตอความ
เสี่ยงในการไดรับเอชไอวีของตนเองและคูไดอยางไร
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
เขาไวดวย
ภาค ประชา สังคม มี ขอ เสนอ แนะ ตอ นโยบาย การ ปองกัน การ
ถายทอดเชื้อจากแมสูลู กดังตอไปนี้
ปรับเปลีย่ นชือ่ มาตรการนีจาก
้ การปองกันการถายทอดเชือ้ จาก
แมสูลูก ไปเปน “การลดการถายทอดเชื้อไปสูทารกเกิดใหม” บนหลัก
การที่ไมตองการใหเกิดการตีตราและสรางการรังเกียจกีดกัน
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ใหระบบบัตรทอง หลักประกันสุขภาพ ดูแลตามปกติ โดยไม
จำเปนจะตองเปนโครงการ PMTCT ทีอยู
่ ภาย
 ใตการดูแลของกรมอนามัย
โดยที่ใหสูตรยาตานไวรัส ในหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีเปนสูตรยา
3 ตัว ใหหญิงทุกคนทีม่ าฝากครรภ ไดรับบริการ VCCT ทีไม
่ ใชโนมนาว
ใหตรวจเลือดอยางเดียว และไมมีการบังคับวาเอาสามีมาตรวจดวย
ในการใหบริการ VCCT ตองมีการใหขอมูลที่รอบดาน อาทิ
ขอมูล ความ เสี่ยง ใน การ ตั้ง ครรภ แตละ ครั้ง ของ หญิง ตั้ง ครรภ แตละ
คน ขอมูลบริการยาตาน ขอมูลการดูแลหลังคลอด และขอมูลวาดวย
ผลก ระ ทบ ตอ ตนเอง ความ ลับ ชีวิต คู ฯลฯ ให เปน สว น หนึ่ง ที่
หญิงตัง้ ครรภ จะตัดสินใจรับบริการตรวจหรือไมตรวจเลือด และแมจะ
ตั้งครรภและคลอดแลว
ตองมีการใหขอมูลบริการ VCCT ไปดวยวา ในระบบหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ หญิงตั้งครรภและคู ก็เชนเดียวกับทุกคนที่
มีสิทธิประโยชนที่จะเขามารับบริการการปรึกษาและตรวจเลือดโดย
สมัครใจไดปละสองครัง้ โดยไมเสียคาใชจาย แมเหลานีก็้ เปนแมตัง้ ครรภ
ที่ไดรับบริการ เชน แมตั้งครรภ โดยทั่วๆไป
ผูหญิงที่มีเอชไอวีทุกคน มีสิทธิดานอนามัยการเจริญพันธุ และ
สิทธิทางเพศ ในเรื่องการตัดสินใจเรื่องการมีเพศสัมพันธ การวางแผน
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การตั้งครรภ/ยุติการตั้งครรภ การวางแผนคุมกำเนิด โดยตองไดรับ
ขอมูลขาวสารเรื่องทางเลือกตาง ๆ ที่ครบถวนรอบดาน เชนเดียวกับ
การมีสิทธิเขาถึงและไดรับบริการ ขอมูลขาวสารเรือ่ ง บริการดูแลรักษา
สุขภาพและการรักษาดวยยาตานไวรัส โดยยืนยันวาสิทธินี้ครอบคลุม
การตัดสินใจของหญิงตั้งครรภที่มีเอชไอวี วาตองการไดรับบริการจาก
มาตรการการลดการถายทอดเชื้อไปยังทารกเกิดใหมดวยหรือไม
ควรคำนึงถึงโอกาสและทางเลือกของหญิงตั้งครรภที่แตกตาง
กันอันเนื่องมาจาก ปจจัยเรื่อง สถานะการมีเอชไอวี สถานะการมีคู
สถานะความเปนพลเมืองไทย (หรือเปนแรงงาน/ผูติดตามแรงงาน/
ผูที่ไมมีเอกสารการเขาเมืองตามกฎหมาย) ทางเลือกและโอกาสทาง
เศรษฐกิจและการยังชีพ ฯลฯ ซึ่งเรื่องดังกลาวอาจทำใหหญิงตั้งครรภ
เหลานี้มีความตองการไดรับการสนับสนุนดานการดูแลที่แตกตางกัน
ไปดวย
พัฒนาเจาหนาที่ใหเกิดความเขาใจโดยเฉพาะในหลักสูตรการ
ใหคำปรึกษา โดยเพิ่มประเด็น เพศสภาวะ และ เพศวิถี ตลอดจนสิทธิ
มนุษยชนทีเกี
่ ย่ วของกับอนามัยเจริญพันธ เพือ่ เจาหนาทีสามารถ
่
ใหการ
ปรึกษา ใหขอมูลและทำกลุมสนับสนุนสำหรับผูติดเชื้อ โดยสามารถ
เขาใจประเด็นเพศวิถี สนับสนุนใหมีการพูดคุยปญหาที่เกี่ยวกับเพศ
สัมพันธ ความรุนแรง และการมีเพศสัมพันธทีไม
่ ปลอดภัยในกลุม ผูติ ด
เชื้อ สามารถสนับสนุนผูหญิงที่ไมสามารถเปดเผยผลเลือด ถูกกระทำ
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ความรุนแรง และชวยเหลือดานจิตใจ สังคม หรือ กฎหมายกับผูหญิ
 งทีถู่ ก
กระทำความรุนแรง
สงเสริมความรวมมือกับเครือขายผูหญิ
 งทีอยู
่ ร วมกับเชือ้ เอชไอวี เครือ
ขายผูติ ดเชือ้ ฯ และเครือขายภาคประชาสังคมอืน่ ๆ เพือ่ ใหเกิดการมีสวนรวม
กันทำงานอยางเทาเทียมแทจริงในการใหบริการหญิงตัง้ ครรภและแมทีติ่ ดเชือ้
เอชไอวี
ผลักดันใหมีนโยบายทีชั่ ดเจนในเรือ่ งการยุตการ
ิ ตัง้ ครรภอยางปลอดภัย
เพือ่ รองรับกับความจำเปนทีเกิ
่ ดขึน้ กับผูหญิ
 งและผูหญิ
 งติดเชือ้ โดยอยางนอย
ทีส่ ดุ ควรจัดใหมีสถานบริการทีมี่ ปะสิทธิภาพและปลอดภัย
สนับสนุนใหกรมอนามัย มีแผนงานอนามัยเจริญพันธในประชาชน
ทุกเพศ โดยมุง เนนใหเกิดการใหขอมูลเรือ่ งสิทธิอนามัยเจริญพันธุใน
 มุมสิทธิ
มนุษยชน นัน่ คือ ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ สามารถเขาถึงความรูความ

เขาใจเรือ่ งเพศ เพศสภาพ เพศวิถี ทีเป
่ นสิทธิขัน้ พืน้ ฐานของทุกคน การให
บริการในสถานบริการเปนบริการทีทุ่ กคนตระหนักและพรอมจะเขารับบริการ
โดยสมัครใจ ผูหญิ
 ง ผูช าย มีศักยภาพในการคุม ครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ
ของตนเอง
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สวนที่สอง
นโยบายดานการสงเสริมความรูและการเรียนรู
ปญหาการรับ ถายทอดเชื้อเอชไอวีที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุมเยาวชน
นั้น ทำใหเกิดการเรียนรูและตระหนักวา สวนหนึ่งของปญหาคือการ
ขาดความรูความเขาใจอยางรอบดานในเรื่องเพศ แมวาการสงเสริม
ใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ อาจมีเขียนไว
ในแผนยุทธศาสตรบูรณาการเพื่อการปองกันและแกไขปญหาเอดส
ระดับชาติ หรือแผนงานอนามัยเจริญพันธุของ
 กรมอนามัย ทวา กวา
ทีประเทศไทย
่
จะหาความลงตัวในดานหลักสูตรเพศศึกษาทีสอด
่ รับกับ
สภาพความเปนจริง หรือสรางความเขาใจและสอดรับกับปญหาไดนั้น
ดูจะไมใชเรื่องงาย
นอกจากปญหาการขาดความรูความเขาใจอยางรอบดานใน
เรื่องเพศแลว ยังพบปญหาอื่นๆ อีกหลายประการที่เกิดขึ้นกับกลุม
เยาวชนอันเนื่องจากเรื่องเพศศึกษานี้ เชน การตั้งทองโดยไมพรอม
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ หรือเรื่องความรุนแรงทางเพศ ดังนั้นการ
สอนเพศศึกษาอยางรอบดาน จึงเปนประเด็นหนึ่งที่ถูกนำมาพิจารณา
เพื่อใหชวยเสริมการทำงานเพื่อปองกันการรับ ถายทอดเชื้อเอชไอวีให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อชวยแกปญหาบางสวนดังที่กลาวมา
แลวขางตนดวย
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ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดทำการศึกษาเนื้อหา
เพศศึกษาและปรับปรุงใหมีความรอบดานมากขึ้น และในชวงที่มีการ
ปฎิรูปการศึกษาก็นำเสนอเขาไปใหกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใชเปน
ขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งตอมากระทรวงศึกษาธิการนำไป
บรรจุอยูใน
 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และประกาศใชอยางเปนทางการ
ในป พ.ศ. 2545 โดยในหลักสูตรนี้ แบงการเรียนรูตามวัตถุประสงค 6
ดาน ซึ่งสามารถใชเปนหลักในการสอนที่บานไดดวยเชนกัน ดังนี้
พัฒนาการทางเพศ (Human sexual development) ความ
รูความเขาใจในเรื่องการเจริญเติบโตพัฒนาการทางเพศตามวัย ทาง
รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
สัมพันธภาพ (Interpersonal relation) การสรางและรักษาความ
สัมพันธกับบุคคลในสังคม การสรางและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อน
เพศเดียวกันและตางเพศ การเลือกคู การเตรียมตัวกอนสมรส และ
การสรางครอบครัว ความสัมพันธระหวางสามี - ภรรยา พอ - แม- ลูก
ทักษะสวนบุคคล (Personal and communication skills)
ความสามารถในการจัดการสถานการณที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ เชน
ทักษะการสื่อสาร การสรางความสัมพันธ และควบคุมความสัมพันธ
ใหอยูในความถูกตองเหมาะสม ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการขอความ
ชวยเหลือ ทักษะการจัดการกับอารมณ ทักษะการตัดสินใจ และแก
ปญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ พฤติกรรมทางเพศ (Sexual behaviors)
การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศหรือบทบาททางเพศ (Gender role)
ที่เหมาะสมกับบทบาททางเพศและวัย เปนที่ยอมรับของสังคม ไมเกิด
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ความเสีย่ งทางเพศ เชน เพศสัมพันธในวัยรุน (เพศสัมพันธทีปราศจาก
่
การปองการตั้งครรภหรือการติดเชื้อ) การสรางเอกลักษณทางเพศที่
เหมาะสม ความเสมอภาคทางเพศ และบทบาททางเพศที่ชวยเหลือ
เกื้อกูลกันในสังคมอยางสมดุล)
สุขอนามัยทางเพศ (Sexual health) ความรูความเขาใจและ
สามารถดูแลสุขภาพอนามัยทางเพศไดตามวัย เชน การดูแลรักษา
อวัยวะในระบบสืบพันธุ อนามัยการเจริญพันธุ สังเกตการเปลีย่ นแปลง
ตางๆ และ ความ ผิด ปกติ ใน ลักษณะ และ หนาที่ ของ อวัยวะ เพศ
การหลีกเลี่ยงอันตรายจากการชอกช้ำ บาดเจ็บ อักเสบ และติดเชื้อ
รวมถึงการถูกลวงเกินทางเพศ
สังคมและวัฒนธรรม (Society and culture) คานิยมในเรื่อง
เพศที่เหมาะสมสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมไทย การใหเกียรติ
เพศตรงขาม การรักนวลสงวนตัว ไมปลอยใจใหเกิดเพศสัมพันธโดย
งาย การปรับตัวตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะจาก
สื่อที่ยั่วยุทางเพศตางๆ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ
เมื่อ พิจารณา หลักสูตร เพศ ศึกษา ที่ กรม อนามัย ปรับปรุง ให มี
ความรอบดานมากขึ้นนี้ จะพบความกาวหนาและประเด็นสำคัญให
ถกเถียงแลกเปลี่ยน อาทิ ในวัตถุประสงคที่ 4 ไดมีการระบุถึงเรื่อง
ความเสมอภาคและการสรางเอกลักษณ/อัตลักษณทางเพศทีเหมาะ
่
สม
แมวาจะยังไมมีคำอธิบายขยายความคำวา “เหมาะสม” วาหมายถึง
อะไรไดบางก็ตาม หรือในวัตถุประสงคที่ 2 ที่กลาวถึงการสรางและ
รักษาสัมพันธภาพทางเพศ และวัตถุประสงคที่ 6 ที่ระบุถึงคานิยมใน
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เรื่องเพศทีเหมาะ
่
สมสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมไทย ทีมี่ นัยยะ
สงเสริมใหเยาวชนละเวนการมีเพศสัมพันธ และมองการมีเพศสัมพันธ
เปนเรื่องของการสงเสริมใหเกิดการแตงงานสรางครอบครัว ซึ่งเนื้อหา
ดังกลาวนี้จะมีความกาวหนาและรอบดานมากขึ้น หากมีการพูดถึง
เรื่อง อัตลักษณ/ตัวตนทางเพศที่แตกตาง หลากหลาย และลื่นไหล
รู ป แบบ ความ สั ม พั น ธ ทาง เพศ หลาก หลาย รู ป แบบ และ การ มี
เพศสัมพันธที่ปลอดภัย
อยางไรก็ตาม ยังพบวา หลักสูตรป 2545 ก็ยังไมมผล
ี การปฎิบตั ิ
อยางจริงจัง ทำใหการจัดการเรียนรูเรื
 อ่ งเพศศึกษาในสถานศึกษาจึงไม
บรรลุผลตามคาดหวังดวยสาเหตุปจจัยหลายประการ อาทิ ทัศนคติ
ของผูสอน ประสบการณและทักษะการสอนเพศศึกษา หลักสูตรเพศ
ศึกษาทีมี่ ประสิทธิภาพ นโยบายและบรรยากาศในสถานศึกษา เปนตน
(Health Counterparts Consulting, 2552)
ทัง้ นี้ กอนหนานัน้ ไมนานนัก (2542-2544) ไดมีความพยายาม
ขององคกรแพธ ซึ่งเปนหนวยงานที่มีประสบการณในการทำงานดาน
เอดสมาอยางยาวนานและไดทำการทดลองพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนเพศศึกษาแบบรอบดานขึน้ เปนโครงการนำรองในบางโรงเรียน
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งตอมาในป 2546 กระทรวงสาธารณสุขไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนโลก ซึ่งทางองคกรแพธไดรับเลือก
ใหเปนภาคีองคกรผูรับทุนรองที่เขามาทำงานในเรื่องการปองกันเอดส
ในเยาวชนในสถานศึกษา
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จากประสบการณการทำงานทีผ่ านมาของทางแพธเองและจาก
สถานการณปญหาเรื่องเพศของกลุมเยาวชน รวมทั้ง การขาดความรู
ความเขาใจในเพศศึกษา ทำใหทางแพธจึงไดทำโครงการ “กาวยางอยาง
เขาใจ” ขึน้ โดยมีเปาหมายเพือ่ สงเสริมสุขภาวะทางเพศของเยาวชน ให
เยาวชนมีความรู มีวุฒภาวะ
ิ และมีทักษะทีสร
่ างสัมพันธภาพและใชชีวติ
ทางเพศอยางปลอดภัย เพื่อลดปญหาเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และเอดส การตั้งครรภไมพึงประสงค และความรุนแรงทางเพศ โดย
สนับสนุนใหเกิดการจัดการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาในสถานศึกษาอยาง
เปนระบบ รวมทัง้ สนับสนุนใหเยาวชนมีบทบาทในการจัดการการเรียน
รูและ
 การสื่อสารทางเพศแกสังคมอยางสรางสรรค
ทั้งนี้ หลักสูตรเพศศึกษา “กาวยางอยางเขาใจ” อิงแนวคิดใน
ทางเดียวกับกรมอนามัยในการเนนการจัดการเรียนรูแบบ “รอบดาน”
โดยใชกรอบแนวคิด 6 มิติเรื่องเพศดังกลาวขางตน ซึ่งประกอบดวย
พัฒนาการทางเพศ สัมพันธภาพทางเพศ ทักษะสวนบุคคล พฤติกรรม
ทางเพศ สุขภาพทางเพศ และสังคมวัฒนธรรม ดังทีได
่ กลาวแลวขางตน
โดยการเรียนรูเพศศึกษาภายใตโครงการดังกลาวนี้ เนน องคประกอบ
สำคัญ 3 ประการคือ 1) เพศวิถี โดยสรางความเขาใจเรื่องเพศใน
ทุกๆ มิติในชีวิตมนุษย 2) การพัฒนาเยาวชนในเชิงบวก โดยมีความ
เชื่อมั่นในศักยภาพเยาวชนวาสามารถเรียนรูและตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดี
ใหตนเองได และ 3) กระบวนการจัดการเรียนรูที่สรางการเรียนรูแบบ
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ( Health Counterparts Consulting,2552)
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การ เขา มา ดำเนิน งาน ของ “ โครงการ กาว ยาง อยาง เขาใจ ”
ตลอดระยะเวลา 5 ปนั้น นับวาเปนการเปดแนวทางใหมในการสอน
เรื่องเพศศึกษาในระบบการศึกษาของไทย โดยในการทำงานนั้นเนน
การ อบรม ครู ผู สอน เพศ ศึกษา การ พัฒนา คูมือ การ สอน เพศ ศึกษา
การเปดสอนเพศศึกษาในโรงเรียนนำรอง และสรางเครือขายเพศศึกษา
ที่ประกอบดวยครูผูสอน และเยาวชนแกนนำ ในสวนเนื้อหานั้นได
ใหความหมายกับเพศศึกษาในเชิงบวกและขยายกวางออกไปมากกวา
เรื่องสรีระและการรูเทาทันอารมณเพศที่มองจากสายตาของผูใหญ
มาเปนการมองจากสายตาของเยาวชน และใหเกียรติเยาวชนวาตอง
ไดฝกรับผิดชอบในการตัดสินใจของตัวเองบนฐานของขอมูลที่รอบ
ดาน ยิ่งกวานั้น เรื่องเพศก็ไมจำกัดอยูที่มุมมองการแพทยเทานั้น
แตยังมีมิติดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตรเขามา
มีอิทธิพลอยูดวย
จากการทำงาน ภายใต “ โครงการกาว ยาง อยางเขาใจ” นั้น
นอกจากการเกิดขึ้นของหลักสูตรแลว สวนหนึ่งก็ไดทำใหสังคมไทย
ไดรับรูเรื
 อ่ งราวเกีย่ วกับเพศศึกษาในแงมุมทีหลาก
่
หลาย เชน กิจกรรม
คาย เพศ ศึกษา การ ขยาย เพศ ศึกษา จาก โรงเรียน ไป สู สถาน พินิจ
การจัดเสวนา “เพศศึกษาเพื่อเยาวชน” ใหเด็กไดสะทอนความเห็นวา
“เพศศึกษาที่เยาวชนอยากเห็น” เปนเชนไร ไมใชการกำหนดจาก
ผูใหญฝายเดียวอีกตอไป แตเนนความรูที่เยาวชนตองพบเจอในโลก
แหงความเปนจริง
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อีกทั้งยังมีความทาทายในเรื่องการสงเสริมใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูเรื่องเพศศึกษาที่รอบดานอยางตอเนื่อง รวมทั้งการขยายออก
จาก สถาน ศึกษา ไป สู ครอบครัว และ ชุมชน ดวย ทั้งนี้ แม จะ เห็น วา
การเรียนรูเรื
 อ่ งเพศศึกษามีเงือ่ นไขและโอกาสทีเป
่ ดกวางมากขึน้ ก็ตาม
แตก็ยังคงตองรอพิจารณาเรื่องคุณภาพ ที่เปนเรื่องเนื้อหาที่รอบดาน
เปนกระบวนการเรียนรูที่ตอเนื่อง เปนเพศศึกษาเชิงบวกจากมุมของ
เยาวชนโดยมีเยาวชนเปนศูนยกลาง ที่ไมไดมุงเนนเรื่องการควบคุม
แตมุงเสริมสรางการเรียนรูและการตัดสินใจที่รอบดานในการดำเนิน
ชีวิตทางเพศที่ปลอดภัยและเปนสุขของเยาวชน
หากมองถึงหลักสูตรการศึกษาของป 2551 แลวนับวา หลักสูตร
เพศศึกษาในโรงเรียนนั้นมีความกาวหนาไปพอสมควร เพราะไดมีการ
ระบุเนื้อหาที่รอบดานและแบงตามลำดับการเรียนอยางชัดเจนและมี
ความตอเนื่อง ทวา จากการสำรวจของกลุมคนทำงานดานเยาวชนนั้น
พบวา อาจยังมีบางโรงเรียนทียั่ งสอนเพศศึกษาแคเรือ่ งสรีระเหมือนเดิม
ใน ขณะ ที่ บาง โรงเรียน นั้น ก็ได นำ เอา หลักสูตร ใหม หรือ หลักสูตร
กาวยางอยางเขาใจไปใชแลว และพบวาขณะนี้ปญหาเรื่องการจัดการ
เรียนรูเรื
 อ่ งเพศศึกษาในโรงเรียนนัน้ ไมไดมีปญหาในเชิงนโยบาย เพราะ
ตอนนี้หลักสูตรป 2551 ที่มีความรอบดานมากขึ้นนั้นไดประกาศให
ใชกับทุกโรงเรียน แตขอจำกัดที่พบนั้นจะอยูที่การปฎิบัติ ทั้งระดับ
ผูบริ
 หารการศึกษาและครูผูสอน ที่ยังไมสามารถจัดการเรียนการสอน
เพศศึกษาในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพได
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ทัง้ นี้ ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูเรื
 อ่ งเพศศึกษานัน้ หลัก
สำคัญที่สุดอยูที่ตัวครูผูสอน วาจะมีความเขาใจมากนอยแคไหน และ
การเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลางนั้นตองอาศัยความทุมเทอยางยิ่ง
และความรอบดานของครู ในขณะเดียวกันการสนับสนุนและใหความ
สำคัญของสถาบันการศึกษาตอเรื่องนี้ พบวาแมหลักสูตรและเนื้อหา
ที่มีอยูนั้นจะมีความรอบดานก็จริง แตวิธีการสอนนั้นหากยังเปนแบบ
เดิมโดยครูเปนศูนยกลางไมไดเอื้อใหนักเรียนไดมีโอกาสคิดหรือแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่ตนเองสนใจอยูก็อาจทำใหการเรียนการ
สอนไมสามารถบรรลุเปาหมายที่แทจริงได
ในสวนของภาคประชาสังคมอืน่ ๆ ทางเครือขายเยาวชนเพือ่ การ
เปลี่ยนแปลง (Youth for Change) (ชื่อเดิมคือเครือขายเยาวชนดาน
ดานเอดส ประเทศไทย หรือ Youth Network on HIV/AIDS Thailand
- Youthnet) ไดมีขอเสนอเกีย่ วกับการจัดการศึกษาเรือ่ งเอดสและเพศ
ศึกษาดังนี้
รัฐควรเรงสรางความเขาใจใหผูใหญและผูรับผิดชอบนโยบาย
ที่เกี่ยวของกับเยาวชน ยอมรับความแตกตางหลากหลายและเขาใจ
ธรรมชาติของเยาวชน ปราศจากการตัดสินแบบถูก ผิด เพื่อรวมกัน
สรางทางเลือกใหเยาวชนมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย โดยการจัดอบรม
บุคลากร การรณรงคทางสังคม การใชสื่อสาธารณะ สรางกิจกรรมให
เยาวชนมีสวนรวมกับครอบครัวและชุมชนตลอดจนสังคมสาธารณะ
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ตองมีการสอนและมีระบบการใหขอมูลเรือ่ งเอดส เพศศึกษา ที่
รอบดานแกเด็กและเยาวชนทัง้ ในและนอกโรงเรียน อยางจริงจัง ตอเนือ่ ง
โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนเพศศึกษาทีชั่ ดเจน มีการพัฒนาความรู
ทัศนคติของผูสอน
 ผูให
 บริการ ใหตระหนักถึงความจำเปนในการสือ่ สาร
เรื่องเอดส เพศศึกษา และมีทัศนคติที่ดีตอถุงยางอนามัย เพื่อสงเสริม
ทางเลือกในการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย และรับผิดชอบของเยาวชน
ตอง มี การ พัฒนา ระบบ การ ให บริการ ที่ เปน มิตร ตอ เด็ก และ
เยาวชน ที่มีบริการอุปกรณที่หลากหลาย ไดแก ถุงยางอนามัย ยาคุม
กำเนิด เจลหลอลื่น เข็มฉีดยาสำหรับผูใชสารเสพติด และยาตานไวรัส
และสนับสนุนใหกลุม เด็กและเยาวชนในพืน้ ที่ เปนผูดำเนิ
 นการหรือรวม
ดำเนินการศูนยการเรียนรูเรื่องเอดสและเพศศึกษา ในโรงเรียนและ
ชุมชน ทัง้ นีจำเป
้ นตองสนับสนุนใหมีบริการเฉพาะวัยรุน อาจไมใชทัง้ ใน
แบบคลินิคหรือทีโรง
่ พยาบาลแบบเต็มรูปแบบ เชน คลินิคพิเศษวันเสาร
อาทิตย คลินิคสุขภาพเคลื่อนที่ บริการปรึกษาแบบสวนตัวและหลาก
หลาย เชน โทรศัพท พบปะนอกสถานที่ อินเตอรเน็ต หรือแมแตการ
มีบริการอื่นรองรับแมวัยรุนและเด็ก เชน เดยแครสำหรับฝากลูก ฝาก
ลูกชั่วคราว ครอบครัวอุปถัมภ
รัฐควรเรงจัดระบบการดูแลรักษาเยาวชนที่มีเชื้อเอชไอวี และ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย ใหเปนบริการเฉพาะที่
แยกออกมาจากงานดานเด็กและผูใหญ เพราะเยาวชนเปนประชากร
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อีกกลุม หนึง่ ทีต่ องการองคความรูเฉพาะ

ในการจัดบริการ ซึง่ องคความรู
เหลานี้ ยังขาดแคลนเปนอยางยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับความตองการ
และปญหาที่เยาวชนเผชิญอยู
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
บุคลากรที่มีความรู ขอมูลที่ทันตอสถานการณ อุปกรณที่เกี่ยวของ
เชน ถุงยางอนามัย เข็มฉีดยา กิจกรรมสงเสริมคุณคา เชน กลุมบำบัด
สงเสริมหรือฝกอาชีพ สงเสริมความมั่นใจในการใชชีวิตในสังคม
รัฐตองสนับสนุนใหเกิดสภาวะแวดลอมและกลไกการทำงาน
ที่เอื้อตอการปองกันเอดส โดยพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ เชน ความ
รูความเขาใจตอวัยรุน ทัศนคติที่เอื้อตอการเขาถึงตัวเด็ก การปรึกษา
หรือเยี่ยมบาน ที่แสดงถึงความเขาใจตอวัยรุนและกระตุนใหบังคับใช
กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวของ ใหนำไปสูการปฏิบัติในการแกปญหา
เอดส โดยมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
ควร มี การ สราง ความ เขาใจ ใน เรื่อง ความ เทา เทียม ทาง เพศ
ลดอคติและการตีตราในเรือ่ งเพศ อายุ ชาติพนั ธุ ศาสนา อยางตอเนือ่ ง
และมีมาตรการที่เปนจริงทางกฎหมาย เพื่อคุมครองการละเมิดสิทธิ
ดานเอดส โดยเฉพาะการตรวจเลือดกอนเขาทำงานและการศึกษาตอ
ในบางสาขา/อาชีพ
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สวนที่สาม
นโยบายดานการสงเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและ
การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
จาก ประสบการณ ใน การ ทำงาน ของ ภาค ประชา สังคม พบ วา
รากเหงาสำคัญหนึ่งของปญหาการรับ - ถายทอดเชื้อเอชไอวี เกิดขึ้น
มาจาก ความรุนแรงและการกดบังคับทางเพศ ซึ่งมีที่มาจากความไม
เสมอภาคและอำนาจทางเพศที่ไมเทาเทียมกัน การไมเคารพสิทธิทาง
เพศ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ โดยแสดงใหเห็นผานรูปแบบตางๆ อาทิ
ความรุนแรงในครอบครัว การบังคับคาประเวณี การลวงละเมิดทางเพศ
ทั้ง 3 ประเด็นดังกลาวนี้จึงมีนัยสำคัญตอการกระทำความรุนแรงทาง
เพศที่สัมพันธกับการรับ ถายทอดเชื้อเอชไอวีและปญหาอื่นๆ ดังนั้น
ภาคประชาสังคมจึงไดหยิบเอา ตัวกฎหมายบางฉบับที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นดังกลาวนีขึ้ ้นมาวิเคราะห
ทั้งนี้ ตัวอยาง กฎหมาย ที่ จะ หยิบยก มา วิเคราะห ใน ที่ นี้ มี ทั้ง
กฎหมายทีมี่ ผลบังคับใชแลว เชน พระราชบัญญัต(ิ พ.ร.บ.) คุม ครองผูถู ก
กระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 พ.ร.บ. ปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และรางกฎหมายที่มีแนวโนมที่
จะมีการบังคับใช ไดแก (ราง) พ.รบ. การคุม ครองการอนามัยเจริญพันธุ
พ.ศ... และ (ราง) พ.ร.บ. สงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ
พ.ศ....
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พระ ราช บั ญ ญั ติ คุ ม ครอง ผู ถู ก กระทำ ด ว ย ความ รุ น แรง ใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550
พ . ร . บ . นี้ ได สะท อ น ถึ ง วิ ธี คิ ด ที่ เป น มายา คติ ภาย ใต คำ ว า
“ครอบครัว” และการเนนย้ำคุณคาของครอบครัวเปนอยางมาก จน
ทำให ผู ถูก กระทำ ความ รุนแรง โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง ผู หญิง และ เด็ก ไม
สามารถมีทางออกจากสถานการณการถูกกระทำความรุนแรงได เพราะ
การเขามาดำเนินคดีกับสามีหรือบิดาของตนเอง อาจทำใหถูกกลาวหา
วาเปนผูที่ไมเห็น “คุณคา” ของครอบครัวได แทนทีผู่ เสียหายจะไดรับ
การเยียวยาก็อาจกลับกลายเปนการถูกตำหนิได นอกจากนี้ยังมีความ
พยายามทีจะ
่ ไกลเกลีย่ เพือ่ “ใหไดอยูใน
 ครอบครัวเปนสำคัญ” โดยไมได
คำนึงวาผูถูกกระทำความรุนแรงจะรูสึกเจ็บปวดสักแคไหน ที่จะตอง
กลับไปเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวอีกทั้ง ๆ ที่เพิ่งจะออกมา
เรียกรองขอความเปนธรรม
ดังนั้น อาจกลาวไดวา กฎหมายคุมครองผูถูกกระทำดวยความ
รุนแรงในครอบครัว 2550 นัน้ ไมไดมุง ทีจะ
่ คุม ครองผูได
 รับความรุนแรง
แตมุงคุมครอง “สถาบันครอบครัว” มากกวา เพราะตามกฎหมายนี้
ยังไมเห็นการรับรองสิทธิในตัวตนของผูหญิง หรือผูที่ถูกกระทำความ
รุนแรง การคุมครองตามกฎหมายนี้เนนไปในเรื่องครอบครัว “เพื่อให
ครอบครัวเปนสุข”
หากมองในกรณีของความรุนแรงทีเข
่ ามาเกีย่ วของกับการติดเชือ้
เอชไอวีแลว ความรุนแรงในครอบครัวก็อาจสงผลตอการติดเชือ้ เอชไอวี
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ไดดวยเชนกัน เชน กรณีทีผู่ หญิ
 งไมสามารถตอรองทีจะ
่ ไมมเพศ
ี สัมพันธ
หรือเพื่อใหมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยได
จากการทำงานของมูลนิธิผูหญิง พบกรณีตัวอยางที่ผูหญิงที่
ไดรับความรุนแรงจากสามีที่มีเชื้อเอชไอวี โดยที่ฝายหญิงไมไดมีเชื้อ
ผู หญิง ถูก ควบคุม และ ถูก ทุบตี ดวย ความ ที่ ฝาย ชาย กังวล วา ผู หญิง
จะจากไป ทั้งที่จริงๆแลวฝายหญิงนั้นก็ไมเคยคิดที่จะจากไปเพราะ
มีลูกดวยกัน เมื่อทราบวาสามีมีเชื้อเอชไอวี เธอก็ไปรับบริการตรวจ
เลือด และพบวาตนเองยังไมไดรับเชื้อเอชไอวีจากสามี แตก็ไมพบวา
มีกระบวนการใหการปรึกษาใด ๆ แกผูหญิง วาตองปฎิบัติตนอยางไร
เพื่อไมใหมีการรับเชื้อเอชไอวีจากสามี และไมมีการสอบถามเพิ่มเติม
ถึงสถานการณที่ฝายหญิงตองเผชิญซึ่งอาจเปนโอกาสเสี่ยงได สำหรับ
ฝายชายเองก็ไมพบวาจะมีกระบวนการทีจะ
่ ทำใหไดมีโอกาสมาเขารวม
กลุม ผูติ ดเชือ้ เพือ่ พูดคุยแลกเปลีย่ นใหเขาไดเปดโลกทัศนวาจะสามารถ
ใชชีวิตอยางเปนสุขตอไปไดอยางไร
ทั้งนี้ ในกรณีดังกลาวนีอาจ
้ วิเคราะหไดวา การทีผู่ ชายใชความ
รุนแรงนั้นเนื่องจากเกิดความกดดันและไมมีทางออกเนื่องจากสภาพ
ที่ตนเองทำงานไดบางไมไดบาง กรณีที่เกิดขึ้นนี้นอกจากผูหญิงตอง
ตกอยูในสภาพการเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวแลว อาจจะตอง
เสี่ยงจากการไดรับเชื้อเอชไอวีอีกดวย เพราะไมมีอำนาจตอรอง และ
ตองอยูใน
 สภาพที่ยอมจำนน
โอกาสเสีย่ งทีผู่ หญิ
 งจะไดรับความรุนแรงในครอบครัวนัน้ เกิดขึน้
ไดทั้งในกรณีที่ตนเองมีและไมมีเชื้อเอชไอวี ในกรณีที่มีเชื้อเอชไอวีพบ
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วาผูหญิ
 งบางคนอาจถูกไลออกจากบาน หรือถูกดูหมิน่ ดูแคลน ทำราย
รางกายและจิตใจ ทั้งนี้ ในสภาพการเชนนี้ การใชกฎหมายคุมครองผู
ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอ อาจ
จำเปนตองมีองคประกอบอื่น ๆ ดวย เพื่อใหสามารถลดความรุนแรง
และคุม ครองผูถู กกระทำความรุนแรงไดมากขึน้ เชน การใหการปรึกษา
ทีดี่ การหาทางออกหรือใหทางเลือกแกผูถู กกระทำ แตสิง่ เหลานีไม
้ ถูก
ครอบคลุมเอาไวในมาตรการการคุมครองตาม พ.ร.บ.นี้
อยางไรก็ตาม วิธคิี ดเรือ่ งความเปน “ครอบครัว” เองก็อาจเปนอีก
หนึ่งอุปสรรคในการจัดบริการของสาธารณสุข เชน ตัวอยางวา การให
ผูชายใชถุงยางอนามัย เมื่อภรรยาบอกวาสามีไมยอมใช ก็จบแคนั้น
เพราะไมสามารถไปดำเนินการใดตอได หรือในการทำงานพบวา ผูหญิ
 ง
ไดรับความรุนแรงจากสามี เจาหนาทีด่ านสาธารณสุขเองก็คงไมสามารถ
ที่จะทำอะไรไดอีกเนื่องจากเกรงการกาวลวง “ความเปนครอบครัว”
ของเขา ในกรณีเชนนีหาก
้ มีการยอมรับไดแลวใหปฎิบตั ตาม
ิ พ.ร.บ.การ
คุมครองผูถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
สามารถ ที่ จะ เขาไป ชวย เหลือ ได ซึ่ง คำ วา “ เจา หนาที่ ที่ เกี่ยวของ ”
นี้ควรจะรวมไปถึงเจาหนาที่ที่จัดบริการอื่นๆ ที่เขาเกี่ยวของกับผูถูก
กระทำความรุนแรงฯ เชน เจาหนาที่สาธารณสุข นักจิตวิทยาและนัก
สังคมสงเคราะหดวย เปนตน
ทั้งนี้ หาก เจา หนาที่ ที่ เกี่ยวของ นั้น เห็น วา เรื่อง นี้ เปน หนึ่ง ใน
หนาที่ และไดปรับเปลี่ยนวิธีคิดวาความรุนแรงในครอบครัวไมไดเปน
เรือ่ งสวนตัวของแตละคน ก็จะทำใหเจาหนาทีที่ ให
่ บริการดานสารธารณ
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สุขทำงานในเชิงลึกไดมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการบริการใหการ
ปรึกษา อันจะนำไปสูความชวยเหลือและการเยียวยาที่ถูกตองเหมาะ
สมตอไป
ดังนัน้ ดวยจุดออนในหลายๆ ประการทีกล
่ าวมานีจึ้ งอาจกลาว
ไดวา พ.ร.บ. การคุม ครองผูถู กกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
นัน้ จึงเปนเพียง พ.ร.บ. ทีมี่ ความพยายามจะใชแนวทางทีครอบคลุ
่
มเพือ่
แกไขปญหาความรุนแรงตอบุคคลในครอบครัวและผูมี ความสัมพันธอัน
ใกลชิด แตเนื่องจากระบุเจตนารมณของกฎหมายไวอยางแจมชัดวา
“ เพื่ อ ดำรง ไว ซึ่ ง สถานภาพ ของ การ สมรส และ ความ ปรองดอง ใน
ครอบครัว” โดยแนวคิดเรือ่ งครอบครัวยังเปนไปในแนวทางอนุรกั ษนิยม
พ.ร.บ.ฉบับนีจึ้ งยังไมสามารถทีจะ
่ จัดการกับอาชญากรรมทีเกิ
่ ดขึน้ จาก
ความรุนแรงในครอบครัวอันเกิดจากสัมพันธภาพเชิงอำนาจของชายที่
อยูเหนือหญิงได
ดังนั้น พ.ร.บ.ดังกลาวจึงยังคงเปนเพียงเครื่องมือทางกฎหมาย
ในอันที่จะแกไขความสัมพันธที่รุนแรงในครอบครัว แตไมไดเปนหลัก
ประกันในการสรางความยุติธรรมและความเสมอภาคระหวางหญิง
ชาย และหากมองในมุมที่เกี่ยวของกับเอชไอวีแลว การที่ไมใหความ
เสมอภาคทางเพศ ไมสามารถคุม ครองผูถู กกระทำจากความรุนแรงใน
ครอบครัวไดก็อาจสงผลตอการไดรับ - ถายทอดเชือ้ เอชไอวี หรือสงผล
ตอการดูแลรักษาโรคไดเชนกัน
ทั้งนี้จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตนขอจำกัดที่พบในพ.ร.บ. นี้
สามารถสรุปออกมาไดดังนี้
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พ.ร.บ. ฉบับนีไม
้ ไดใหความคุม ครองแกผูถู กกระทำความรุนแรง
ในครอบครัวไดจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีผูถูกกระทำความ
รุนแรงทางเพศ (Sexual Violence) ในบริบทของครอบครัว เนื่องจาก
มองวาเรือ่ งเพศในครอบครัวเปนเรือ่ งทีมี่ หนาทีใน
่ การจรรโลงความเปน
ครอบครัวเอาไว เมือ่ เกิดการกระทำความรุนแรงทางเพศขึน้ จึงมองเปน
เรื่องภายในครอบครัว เปนเรื่องระหวางผัวเมีย
ความรุนแรงในครอบครัวที่สะทอนผานความสัมพันธแบบพอ
แมลูก ที่กระทำความรุนแรงทางเพศตอลูกหลาน หรือผูที่อยูใตการ
ปกครอง เพราะมองวาเปนอบรมสั่งสอน หรือชวยเหลือลูกหลาน
ในทั้ง 2 กรณีนี้ ไมเนนการดำเนินคดีตามกฎหมาย แตจะ
เนน กระบวนการ ไกล เกลี่ย ยอม ความ เพื่อ ธำรง ความ เปน ครอบครัว
เอาไว โดยไมไดมองความรุนแรงทางเพศในครอบครัว วาเปนเรื่อง
ที่มีที่มาจากความไมเสมอภาคและอำนาจที่ไมเทาเทียมกันระหวาง
เพศ และการละเลย/เพิกเฉยกับ “สิทธิทางเพศ” ซึ่งไมเปนตามหลัก
การยอกยารการตา ขอ 1. สิทธิในการใชสิทธิมนุษยชนที่เปนสากล
ขอ 2. มนุษยทุกคนสมควรไดรับความคุมครองสิทธิมนุษยชนอยาง
สมบูรณโดยไมถูกเลือกปฏิบัติจากสาเหตุวิถีทางเพศและอัตลักษณ
ทางเพศ ขอ 3. สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย ขอ 5. สิทธิในหลัก
ประกันของบุคคล และขอ 6. สิทธิในความเปนสวนบุคคล รวมทั้ง
ใน คำ ประกาศ สิทธิ ทาง เพศ ของ เครือ ขาย สุขภาพ ผู หญิง นานาชาติ
(HERA)1 ที่ระบุวา สิทธิในการใชชีวิตดวยเพศวิถีหนึ่ง ๆ ทีปราศจาก
่
1. HERA ( Health, Empowerment, Rights, Accountability) เปนเครือขายนานาชาติทีรู่ จ กั กันดีในฐานะนักกิจกรรม
ทีทำ
่ งดานดานผูหญิ
 งและสิทธิมนุษยชนโดยเครือขายองคกรสนับสนุนสุขภาพผูหญิ
 งนานาชาติเปนสำนักงานเลขาธิการ
HERA ไดที่รวมผลักดันใหมีการประชุมนานาชาติ และติดตามการทำงานใหเปนไปตามขอตกลงนาชาติที่เกี่ยวของกับ
สิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ เชน ICPD, Beijing Declaration
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ความรุนแรง การเลือกปฏิบัติ และการบังคับดวยกำลัง ภายใตกรอบ
การ ทำงาน ของ ความ สัมพันธ ที่ มี พื้น ฐาน บน ความ เทา เทียม ความ
เคารพ และเปนธรรม
พ.ร.บ. ขาดความละเอียดออนในเรือ่ งเพศภาวะและเพศวิถี โดย
เฉพาะการเคารพสิทธิทางเพศ ทีใน
่ พ.ร.บ. นีให
้ การคุม ครองหรือมีการ
ดำเนินคดีในรูปแบบเดียว โดยเนนเพียงผูกระทำและผูถูกกระทำ และ
ไดการกำหนดมาตรการความชวยเหลือแบบเดียวกันโดยมองไมเห็นถึง
ผลกระทบทีเกิ
่ ดขึน้ และไมไดคำนึงถึงความแตกตางทางเพศ เพศภาวะ
เพศวิถี ของผูที่ถูกกระทำความรุนแรงที่มีความแตกตางกัน
กระบวนการ บังคับ ใช กฎหมาย เบื้อง ตน ที่ การ ตัดสิน ใจ มัก อิง
อยูกับเจาพนักงาน เชนเดียวกับกฎหมายอื่นๆ ที่ มิติหนึ่งของการ
บังคับใชกฎหมายเบือ้ งตนอิงอยูกั บการใชดุลยพินจิ และการตีความของ
เจาพนักงาน ทำใหหลายครั้ง หลายกรณีที่เจาพนักงานไมไดมีความ
รู ความเขาใจ และความละเอียดออนในเรื่องเพศภาวะ เพศวิถี และ
เคารพสิทธิทางเพศ ก็จะทำใหกระบวนการใชกฎหมายขึ้นอยูกับเจา
พนักงานทีขาด
่ ความละเอียดออนและเคารพในเรือ่ งสิทธิทางเพศ และ
มองวาตนเองมีหนาทีต่ องเชิดชูสถาบันครอบครัวเปนลำดับสำคัญ ก็จะ
ทำใหการบังคังใชกฎหมาย นำไปสูการเลือกปฏิบัติได ทั้งในสวนของ
การเลือกใชกฎหมาย (ฉบับใด) และการเลือกตีความการกระทำวา
เปนเรื่องในครอบครัวของผัวเมีย พอแมลูก จนนำไปสูการโนมนำให
ไกลเกลี่ย ยอมความในที่สุด ทำใหผูถูกกระทำความรุนแรง ถูกกระทำ
ความรุนแรงซ้ำ ๆ ตอไป
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กระบวนการยุตธิ รรมขัน้ ศาลทีเป
่ นไปในทิศทางเดียวกับขัน้ ตอน
การแจงความ คือเนนยอมความ ทายสุดคือ กระบวนการทีศาล
่ เนนการ
ไกลเกลี่ย ยอมความ ตามเหตุผลดังกลาวขางตน ก็แสดงใหเห็นวาตัว
เจตนารมณของกฎหมาย เนนไปทีการ
่ ธำรงไวซึง่ สถาบันครอบครัวเปน
สำคัญ ทำใหอาจละเลยการใหความคุม ครองผูถู กกระทำความรุนแรงใน
ครอบครัว ซึง่ แมจะตีความไดวา เปนกระบวนการทีดี่ ในแงทีไม
่ ใชความ
รุนแรงตอบโตหรือแกไขความรุนแรงดวยการตัดสินลงโทษ ซึง่ อาจมีการ
พิจารณา ภาคทัณฑ ฯลฯ แตก็พบวากระบวนการติดตามหลังจากการ
พิจารณาคดีเพื่อนำไปสูการนำผูกระทำความรุนแรงไปรับการบำบัด
ฟนฟู เพื่อปองกันมิใหกลับมากระทำความรุนแรงซ้ำ มักจะไมเขมงวด
สงผลใหเกิดการกระทำความรุนแรงซ้ำ ๆ เกิดขึ้นหลายครั้งตามที่
ปรากฎเปนขาวในสื่อสารมวลชนเปนระยะเสมอมา
ขาด มาตรการ ปองกัน ความ รุนแรง ใน ครอบครัว ตาม หลัก
การของแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากลกำหนดวา มาตรการทาง
กฎหมายจะตองรวมเรื่องการกำหนดวิธีการคุมครองและการปองกัน
ไวดวยกัน กฎหมายไมควรจะบรรจุไวเพียงเรื่องการลงโทษ แตตอง
สราง หลัก ประกัน เรื่อง การ ปองกัน โดย มี การ รณรงค เพื่อ สราง การ
เปลี่ยนแปลงและการบริการใหความชวยเหลือตางๆ แมจะไดมีการ
ระบุถึงศูนยปฏิบตั การ
ิ เพือ่ ปองกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
ไวในระเบียบกระทรวงฯ แตก็มิไดมีการขยายความถึงขอบเขตอำนาจ
หนาที่และองคประกอบของศูนยนี้ไวอยางชัดเจน ทั้งที่ศูนยนี้ควรจะ
ตองมีบทบาทสำคัญในการรณรงคในระดับชุมชน จังหวัดและระดับชาติ
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เพื่อระดมการสนับสนุนของผูเกี่ยวของจากทุกภาคสวนของสังคมและ
ชุมชน
ภาคประชาสังคมใหความสำคัญกับการเคารพสิทธิของบุคคล
ที่จะมีอิสรภาพและไดรับการคุมครอง เพื่อใหมีเสรีภาพในการกำหนด
ทางเลือกเรื่องเพศ และมีสิทธิไดรับการคุมครองจากการกระทำความ
รุนแรงและอันตรายตอทางรางกาย และจิตใจ ดังนัน้ จึงควรมีการรับรอง
สิทธิของบุคคลทีกำหนด
่
รูปแบบความสัมพันธทางเพศกับคูของ
 ตนตาม
ที่ตนเองปราถนา และไมมใคร
ี แมแตคนในครอบครัว เครือญาติและ
ชุมชน ที่จะเปนเจาของเนื้อตัวรางกายของผูอื่น และนำไปใชในการ
ลวงละเมิด ขาย หรือชำระหนี้ โดยเปนอิสระจากการถูกแบงแยกกีดกัน
การกระทำความรุนแรง การถูกจับกุม คุมขัง นอกจากนี้ รัฐเอง ก็ตอง
ไมกระทำการอื่นใด ทั้งทางตรงและทางออม อันจะกอใหเกิดความ
รุนแรงตอสิทธิทางเพศ
ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอ พ.ร.บ นี้ ดังตอไปนี้
ควร มี การ ปรับปรุง แกไข กฎหมาย ฉบับ นี้ ทั้ง ใน สวน ที่ เปน
เจตนารมณ ของ กฎหมาย ตลอด จน กระบวนการ บังคับ ใช กฎหมาย
ตั้งแตเบื้องตนจนถึงกระบวนการยุติธรรม ใหมีความละเอียดออนใน
เรือ่ ง เพศภาวะ เพศวิถี และเคารพสิทธิทางเพศ โดยมุง ปกปองคุม ครอง
ผูถูกกระทำความรุนแรง มากกวามุงเนนไปที่การธำรงไวซึ่งสถาบัน
ครอบครัว แตละเลย/เพิกเฉยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว
รวมทั้งการพิจารณาความรุนแรงทางเพศในครอบครัวที่นอก
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เหนือจากหญิง ชาย แตควรสืบคนไปถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับคน
ที่มีอัตลักษณทางเพศที่แตกตางหลากหลายออกไป ความรุนแรงที่
พอแมกระทำตอลูกที่เปนเกย กะเทย คนขามเพศ ทั้งดวยวาจา การ
หมิ่นแคลน การตีตรา รวมถึงการทำรายรางกาย หรือการกระทำของ
คนอื่นๆ ในครอบครัวตอวิถีทางเพศที่ตางออกไป ความรุนแรงเหลา
นี้ตองไดรับการอธิบายขยายความ และกระตุนใหกฎหมายอธิบาย
อยางครอบคลุม ผูใชกฎหมาย ผูปฏิ
 บัติการ ไดเห็นความรุนแรงเหลา
นี้ดวย เพื่อใหกฎหมายคุมครองคนในครอบครัวจากความรุนแรง ได
รับประโยชนอยางทั่วถึงกัน เชน การกระตุนใหคนที่มีเพศสภาพ และ
วิถีทางเพศที่หลากหลายสามารถเขาถึงและใชกฎหมายนี้ไดดวย
ควรกำหนดมาตรการสำหรับการปองกันความรุนแรงตอบุคคล
ในครอบครัวและผูมีความสัมพันธใกลชิด ลงไปใน พ.รบ. นี้ดวย โดย
เฉพาะเรื่องการรณรงคเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสาธารณะ ที่
ทำใหเห็นวา รัฐไดตระหนักวาความรุนแรงตอบุคคลในครอบครัวและผู
มีความสัมพันธใกลชิดไมใชเรื่องสวนตัวอีกตอไป และมีความจำเปนที่
ชุมชนตองเขาแทรกแซงเพื่อระงับการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
ทั้งนี้โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบตองมีการรณรงคใหเกิดการ
ตระหนักในนโยบายนี้ เพื่อที่จะไดระดมความรวมมือจากชุมชนและ
ภาค ประชา สังคม สง เสริม และ สนับสนุน ให ชุมชน ได จัด ตั้ง การ เฝา
ระวัง ของ ชุมชน ใน การ ตรวจ ตรา ความ รุนแรง ตอ บุคคล ใน ครอบครัว
และผูมีความสัมพันธใกลชิด และแจงใหผูถูกกระทำไดทราบถึงสิทธิ

70

รายงานการวิเคราะหนโยบายการตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศไทย

ทางกฎหมาย ทีรวม
่ ถึงการรองทุกขกลาวโทษและการเขาถึงมาตรการ
บรรเทาทุกข โดยที่แมจะไมมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ ที่ระบุ
บทบาทการมีสวนรวมของชุมชน แตก็สามารถใชการตีความจากมาตรา
5 และ 6 นี้ได
จัดตั้งระบบที่ดีในการติดตามประเมินผลที่มีความรวมมือจาก
หลายหนวยงานเพื่อประเมินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระบบ
การ ติดตาม นี้ สามารถ ที่ จะ นำ มา ใช ใน การ ติดตาม สถานการณ เรื่อง
ความรุนแรงตอบุคคลในครอบครัวและผูมี ความสัมพันธอันใกลชิดดวย
โดยเฉพาะระดับและรูปแบบของความรุนแรงตอสมาชิกในครอบครัว

พระราชบัญญัตปิ องกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551
พระราชบัญญัตปิ องกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 และ
มีผลบังคับใชตัง้ แตวันที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551 เปนตนไป โดยยกเลิก
พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิง
และเด็ก พ.ศ. 2540 พ.ร.บ. นี้มีเปาหมายเพื่อใหการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษยมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อปองกันและปราบปรามการคามนุษย การปรับปรุงการ
ชวย เหลือ และ คุมครอง สวัสดิภาพ ผู เสีย หาย จาก การ คา มนุษย ให
เหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด
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จาก ประสบการณ ของ องค ก ร ภาค ประชา สั ง คม ที่ ทำงาน ที่
เกีย่ วของกับการชวยเหลือการคามนุษยนัน้ ไดพบและเล็งเห็นปญหาใน
บางประเด็นที่เกิดขึ้นจาก พ.ร.บ. นีใน
้ แงของการนำไปปฎิบัติ รวมทั้งมี
ขอจำกัดบางประการทีอาจ
่ สงผลในกรณีของการนำไปสูการ
 ติดเชือ้ เอช
ไอวี และหรือการตัดโอกาสการเขาถึงการดูแลรักษากรณีทีเป
่ นผูที มี่ เชือ้
เอชไอวี
จากประสบการณการทำงานของมูลนิธิผูหญิง ที่ไดเขาไปให
ความชวยเหลือกรณีเด็กสาวชาวลาวที่แตเดิมเคยทำงานเปนพนักงาน
เสริฟอยู
 ในรานอาหารที่จังหวัดหนองคาย แตไดถูกหลอกมาคาบริการ
ทางเพศที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแมนายจางจะทำบัตรแรงงานใหเธอ
ก็ถูกบังคับใหตองไปทำงานขายบริการแทน และตองเปนหนี้นายจาง
ตั้งแตเริ่มเขามาทำงาน และแมวาเธอไดทำงานจนใชหนี้จนหมดแลว
เธอก็ไดถูกขายตอใหไปเปนพนักงานทีอื่ น่ และก็ตองผูกพันเปนหนีใหม
้
อีก เปนอยางนีอยู
้ ถึง 3 ครั้ง ในตอนทีมู่ ลนิธิฯ เขาไปชวยเหลือ ก็พบ
วาเธอมีเชื้อเอชไอวีดวย
กรณี ดั ง กล า ว นี้ ยื น ยั น ได ชั ด เจน ว า เด็ ก สาว ผู นี้ คื อ เหยื่ อ
การ คา มนุษย และ เหตุการณ ที่ เกิด ขึ้น กับ เธอ นั้น ก็ ทำให เห็น ได วา
ผูตกเปนเหยื่อการคามนุษยนั้นอยูในภาวะเสี่ยงสูงตอการไดรับเชื้อ
เอชไอวี เพราะไมมีอำนาจตอรอง นอกจากนั้นหลังจากไดรับเชื้อแลว
ก็ไมสามารถเขาถึงการดูแลรักษาได เพราะถูกควบคุมจากสถานะการ
เขาเมืองผิดกฎหมาย
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ประเด็นทีพบ
่ เพิม่ เติมจากกรณีดังกลาวทีเป
่ นขอจำกัดจาก พ.ร.บ.
นีคื้ อ แมจะมีเรือ่ งของการคุม ครองผูเสี
 ยหายดังทีได
่ กลาวไปแลวขางตน
แตกรณีที่ผูเสียหายจากการคามนุษยไดรับเชื้อเอชไอวีนั้น ก็ไมพบวา
ตาม พ.ร.บ. นี้จะมีมาตรการใดๆ ทีจะ
่ ใหการคุมครองหรือชวยเหลือ
ทั้งนี้ในในมุมมองของภาคประชาสังคมเห็นวา กรณีดังกลาวนี้
ผูเสียหายไดรับเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยบนสถานการณที่ผูเสียหาย
นัน้ อยูภาวะ
 ทีไม
่ มทาง
ี เลือก ดังนัน้ ประเทศไทยควรทีจะ
่ มีกระบวนการ
เพื่อชวยเหลือและใหการดูแลรักษา และในกรณีที่จะสงกลับนั้นก็ตอง
แนใจวามีระบบรองรับที่ปลายทางทั้งในดานสังคมและการดูแลรักษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ตองรักษาดวยยาตานไวรัสตองมั่นใจวาผู
เสียหายจะไดรับยาตานไวรัสอยางตอเนื่อง และมีระบบการสงตอทีดี่
ในขณะเดียวกัน พรบ. ดังกลาวนีก็้ ไดสรางกังวลตอกลุม พนักงาน
บริการทางเพศ ซึ่งตัดสินใจเลือกทำงานอาชีพนี้ โดยกลุมพนักงาน
บริการพบวา นับตั้งแต พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามคามนุษย มีผล
บังคับใชนั้นไดเกิดผลกระทบมากมายตอกลุมตนเอง เนื่องจาก พรบ.
ฉบับนี้ เปนกฎหมายทีให
่ อำนาจกับเจาหนาทีมาก
่ เกินไป เชน การทีให
่
เจาหนาที่เขาไปคนในสถานบริการไดโดยไมตองมีหมายคนจากศาล2
2. มาตรา 27 เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดฐานคามนุษย ใหพนักงาน
เจาหนาทีมี่ อำนาจหนาที่ดังตอไปนี้ (1) มีหนังสือเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคำหรือสงเอกสารหรือพยาน
หลักฐาน (2) ตรวจตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูเสียหายจากการกระทำความผิดฐานคามนุษย
เมื่อผูนั้นยินยอม แตถาผูนั้นเปนหญิงจะตองใหหญิงอื่นเปนผูตรวจ (3) ตรวจคนยานพาหนะใดๆ ทีมี่ เหตุ
อันควรสงสัยตามสมควรวามีพยานหลักฐานหรือบุคคลที่ตกเปนผูเสียหายจากการกระทำความผิดฐานคา
มนุษยอยูใน
 ยานพาหนะนัน้ (4) เขาไปในเคหสถานหรือสถานทีใดๆ
่ เพือ่ ตรวจคน ยึด หรืออายัด เมือ่ มีเหตุ
อันควรเชื่อไดวามีพยานหลักฐานในการคามนุษย หรือเพื่อพบและชวยบุคคลทีตก
่ เปนผูเสียหายจากการก
ระทำความผิดฐานคามนุษย และหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกยาย
ซอนเรน หรือทำลายไปเสียกอน หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษราย โยกยาย หรือซอนเรน
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จนหลายครัง้ นำไปสูการ
 ใชอำนาจโดยมิชอบของเจาหนาที่ เชน การเขา
ขมขูวาจะจับกุมพนักงานที่อยูในรานในขอหามั่วสุมคาประเวณี หรือ
หากพบแรงงานตางชาติหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายทำงานอยู
เจาของรานมักถูกขมขูวาจะถูกจับในขอหาคามนุษยซึ่งมีโทษรายแรง
สวนผูหญิงที่ทำงานสวนใหญจะถูกจับและสงกลับทั้งในฐานะเหยื่อ
การคามนุษยและ/หรือ ในฐานะคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองโดยผิด
กฎหมาย การปฎิบัตของ
ิ เจาหนาทีใน
่ ลักษณะดังกลาวยิ่งทำใหบรรดา
พนักงานบริการตองหลบซอนตัว ไมสามารถเขาถึงบริการทีจำเป
่ นโดย
เฉพาะอยางยิ่งบริการดานสาธารณสุข
ภาคประชาสังคมมีขอเสนอแนะตอ พ.ร.บ.ฉบับนี้ดังตอไปนี้
ในสวนเจาหนาที่ในระดับปฎิบัติการนั้นควรจะไดรับการอบรม
ให พิจารณา บังคับ ใช กฎหมาย ที่ ไม ได มุง เนน ไป ที่ การ จับกุม คุม ขัง
ลงโทษ ผูตกเปนเหยื่อการคามนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่ง “ผูที่ถูกบังคับ
คาบริการทางเพศ” แตพิจารณาและบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดไป
ทีกระบวนการ
่
คาและผูที่ไดรับประโยชนจากการคามนุษย
ไมควรทำใหกระบวนการบังคับใชกฎหมาย กลายเปนอุปสรรค
ในการเขาถึงบริการสุขภาพตาง ๆ รวมทั้งในการบริการดานการดูแล
รักษาเอชไอวี/เอดส ของผูที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย โดยเฉพาะ“ผู
ที่ถูกบังคับคาบริการทางเพศ” และไมพิจารณาวา “ผูที่ถูกบังคับคาฯ”
เปนผูรวมกระทำความผิดเพื่อใหผูที่ถูกบังคับคาฯ ไดมีโอกาสในการ
เขาถึงบริการปองกัน ดูแล และรักษาสุขภาพของตนเองได
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กฎหมายฉบับนี้ควรคุมครองผูที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยที่
ครอบคลุมทุกเพศ โดยไมยึดติดอยูกั บกรอบเพศสรีระที่ระบุเพียง เพศ
ชายและเพศหญิงเทานั้น
นอกเหนือจากพระราชบัญญัติและกฎหมายตางๆ ที่ไดมีผล
บังคับใชดังที่ไดกลาวไปขางตน ที่ดูเหมือนวาเปนเจตนาที่จะคุมครอง
สิทธิ แตทวาดวยเหตุผลประการใดก็ตาม ทำใหกฎหมายบางฉบับไม
สามารถคุมครองสิทธิทางเพศไดจริง อยางไรก็ตามจะเห็นวารัฐไทย
ได พยายาม ที่ จะ ปรับปรุง และ แกไข กฎหมาย หรือ พยายาม ที่ จะ ออก
กฎหมายใหมขึ้นมาเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและ
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญหรือพันธกรณีตางๆ ทีประเทศไทย
่
ไดใหการ
รับรองเอาไวและจำเปนตองปฎิบัติ เพื่อที่จะใหแนใจวาสิทธิตางๆ จะ
ไดรับการคุมครองอยางเสมอภาค
ทัง้ นี้ กรณีของสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุนี ้ กำลัง
มีรางกฎหมาย 2 ฉบับทีกำลั
่ งอยูระหว
 างกระบวนการใหสามารถนำมา
บังคับใชเปนกฎหมาย ไดแก รางพระราชบัญญัตคุิ ม ครองอนามัยเจริญ
พันธุ พ.ศ.... และ รางพระราชบัญญัตสิ งเสริมโอกาสและความเทาเทียม
ระหวางเพศ พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัตคุิ มครองอนามัยเจริญพันธุ
หากพิจารณาจากภาพรวมดูเหมือนวา ราง พ.ร.บ. ฉบับนี้มี
ความกาวหนาพอสมควรในแงของความพยายามทีจะ
่ คุม ครองสิทธิทาง
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เพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ จากการนิยามศัพททีครอบคลุ
่
มหลาย
แงมุมที่เกี่ยวของกับสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ และการ
เลือกใชคำทีค่ อนขางระมัดระวัง มีความเปนบวกมากกวากฎหมายอืน่ ๆ
เชน มีการใชคำวา ยุติการตั้งครรภ โดยใหความหมายวา ทำใหการตั้ง
ครรภสิ้นสุดลง ซึ่งไมไดเปนความหมายในเชิงตัดสิน หรือการใหความ
หมายคำวา “ผูใหการปรึกษา” หมายความวา “บุคคลที่มีความรูความ
สามารถในการใหการปรึกษาดานอนามัยการเจริญพันธุ โดยตระหนัก
ถึงสิทธิมนุษยชน” สังเกตวามีระบุ “โดยตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน” เอา
ไวดวย รวมทั้งอาจจะเปนครั้งแรกที่ไดมีการระบุคำวาสิทธิทางเพศลง
ไปอยางชัดเจน
นอกจากนัน้ ยังใหความสำคัญในเรือ่ งของสุขภาพทางเพศ พรอม
ทั้งยอมรับถึงความหลากหลายของวิถชีี วิตทางเพศ โดยสนับสนุนใหมี
บริการทีตอบ
่ สนองตอความจำเปนทีแตก
่ ตางกันออกไปของแตละกลุม
คน ดังที่ไดระบุไวในมาตราตางๆ อาทิ มาตรา 24 25 และ 26
สำหรับในสวนของการสงเสริมและสนับสนุน เพศศึกษานั้น ก็
นับวาสอดรับกับแผนยุทธศาสตรบูรณาการเพื่อการปองกันและแก
ไขปญหาเอดสระดับชาติ ดังที่กลาวไวแลวขางตน ซึ่งหลักสูตรเพศ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ไดใชหลักสูตรทีพั่ ฒนารวมกันโดย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
เนื้อหาทีค่ อนขางรอบดาน และใชเปนหลักสูตรแกนกลางทีใช
่ ทั้งระบบ
นอกจากนี้ราง พ.ร.บ. ฉบับดังกลาวนี้เปนกฎหมายที่กำหนดใหรัฐทำ
หลายประการ เพื่อใหประชาชนไดรับบริการทีดี่ และชวยแกไขปญหาที่
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เกิดขึ้นในปจจุบัน กระนั้น ก็ยังมีหลายประเด็นที่ยังเปนที่นากังวลหรือ
ขาดหายไป เชน
การไมมนโยบาย
ี
การยุตการ
ิ ตัง้ ครรภใหกับผูหญิ
 ง และ ราง พ.ร.บ.
นี้ยังเนนการควบคุมเนื้อตัวรางกายและจำกัดสิทธิทางเพศและสิทธิ
อนามัยเจริญพันธุของผูหญิงไว โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑทางการ
แพทยเปนหลัก ดังทีระบุ
่ ไวในมาตรา 38 วา “การยุตการ
ิ ตั้งครรภจะ
กระทำไดเมือ่ จำเปนตองกระทำเนือ่ งจากสุขภาพทางกายหรือจิตใจของ
หญิงนัน้ หรือเมือ่ หญิงมีครรภเนือ่ งจากการกระทำความผิดอาญาตามที่
บัญญัติไวในมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา283 หรือ
มาตรา 284 และตองกระทำโดยผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม ทัง้ นีให
้ เปน
ไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดในขอบังคับแพทยสภา
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบตั เกี
ิ ย่ วกับการยุตการ
ิ ตัง้ ครรภทางการแพทย
ตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548
แมในการนิยามศัพทนัน้ ไดครอบคลุมเพศวิถทีี หลาก
่
หลาย แตใน
การจัดระบบบริการสุขภาพกลับเนนเพียงบริการอนามัยเจริญพันธุเพื
 อ่
การใหกำเนิด ทำใหกลุมคนที่มีเพศวิถีที่หลากหลายหลุดหายไปจาก
การเขาถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ ที่ไมไดกลาวถึงผูที่จะผาตัดแปลง
เพศ/ตบแตงรางกายในเรื่องเพศ ซึ่งรัฐตองดูแลหรือกำหนดมาตรฐาน
ที่จะตองดูแลใหเหมือนคนอื่นๆ เชน การใหฮอรโมน การผาตัดที่ได
มาตรฐาน ดังนั้นอาจกลาวไดวาราง พ.ร.บ. คุมครองอนามัยเจริญพันธุ
ฉบับนี้ ยังคงมองมิตทาง
ิ เพศภายใตกรอบความหมายเพศสัมพันธเพือ่
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การสืบทอดเผาพันธุและเนนการคุมครองอนามัยเจริญพันธุในกลุม
หญิงชายเปนหลัก
นอกจากนี้ ขอจำกัดของราง พ.ร.บ. ฉบับนีอี้ กประการหนึ่งคือ
แมตัวราง พ.ร.บ. จะมีเนื้อหาทีไม
่ ไดเกี่ยวของกับสุขภาพเพียงมิติเดียว
แตเกี่ยวของกับหลายฝายที่ครอบคลุมมิติทางเพศของบุคคล ทั้งดาน
สุขภาพ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน แตการทีเจ
่ าภาพหรือหนวยงาน
หลักทีรั่ บผิดชอบคือ กระทรวงสาธารณสุขเพียงหนวยงานเดียวอาจจะ
ทำใหไมสามารถบังคับใชไดจริงในทางปฎิบัติ ทั้งนี้ ราง พ.ร.บ.ฉบับนี้
ควรจะเปนการบูรณาการรวมของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ และตอง
สรางเครือขายความรวมมือในเรื่องของการคุมครองสิทธิทางเพศและ
สิทธิอนามัยเจริญพันธุ

รางพระราชบัญญัติสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวาง
เพศ พ.ศ. …
สถานะของ ราง พ.ร.บ. ฉบับนีใน
้ ปจจุบนั คือไดผานการพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา วาระที่ 3 ทั้งนี้ในกลุมภาคประชาสังคม
ที่ทำงานดานผูหญิงนั้นไดมีขอกังวลในหลายประเด็น ทีเรี
่ ยกไดอาจยัง
ขาดตกบกพรองอยูในบางจุด และไดนำเสนอราง พ.ร.บ. เขาไปเปรียบ
เทียบเพือ่ ประกอบการพิจารณา เพือ่ ให ราง พ.ร.บ.นีมี้ ความชัดเจนและ
ใหความเสมอภาคทางเพศไดมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ เพือ่ ใหทำใหเปนไปตาม
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อนุสญ
ั ญาวาดวยการขัดการเลือกปฎิบตั ติ อสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW)
ที่ประเทศไดเปนประเทศภาคีอยู
หากพิจารณาถึงเจตนารมณหรือความตัง้ ใจแลว การมีราง พ.ร.บ.
ความเสมอภาคทางเพศฯ ก็นับเปนอีกหนึ่งความกาวหนาในกฎหมาย
ไทย โดยตัวราง พ.ร.บ. มีจุดดี แสดงความกาวหนาในลักษณะทีหยิ
่ บ
เอาเรื่อง โอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศขึ้นมาพิจารณา และ
มีการระบุถึงกลไกที่จะสงเสริมโอกาสและความเทาเทียม รวมทั้งการ
วินิจฉัยการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมทางเพศ ซึ่งนาจะเปนนโยบาย
และแนวปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาความไมเสมอภาค เทาเทียมทางเพศ
และสงเสริมสิทธิทางเพศไดดี หากแตในคำอธิบายเรือ่ งเพศทัง้ หมด ยัง
คงอิงอยูกับเพศสรีระทางชีววิทยา (Biological Sex) คือ เพศหญิงและ
เพศชายเทานั้น สงผลใหการมองการกระทำความรุนแรงทางเพศและ
สงเสริมการแกไขติดอยูเพียงในกรอบนั้น ซึ่งควรที่จะมีการพิจารณา
ขยายกรอบการมองเรื่องเพศทีกว
่ างขวาง ครอบคลุมทุกเพศ
ดังที่ไดกลาวมาแลววา ความไมเทาเทียมและการเลือกปฎิบัติ
ทาง เพศ นั้น เปน ปจจัย ที่ เพิ่ม ความ เปราะ บาง ตอ โอกาส ใน การ รับ
ถายทอดเชือ้ เอชไอวีได ดังนัน้ หาก ราง พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะมองเห็นปญหา
เรื่องเพศอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเพศสรีระก็จะสงผลใหผูที่มีเพศวิถีที่
แตกตางออกไปจากเพศสรีระไดรับการคุมครองอยางเทาเทียมดวย
หากพิจารณาถึงรางกฎหมายทีเกี
่ ย่ วของกับเพศ ทัง้ 2 ฉบับขาง
ตนนีพบ
้ วา มีบางอยางทีเหมื
่ อนกันคือยังมีจุดออนในการใหความเสมอ
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ภาคทางเพศทีหลาก
่
หลายนอกเหนือไปจากหญิงชาย กระนัน้ ก็สามารถ
มองไดวารัฐและสังคมไทยไดมีความกาวหนาขึ้นในการที่ไดเริ่มความ
สำคัญกับพันธกรณีวาดวยสิทธิของผูหญิ
 ง ทวายังไมมการ
ี พิจารณาสิทธิ
ของเพศอืน่ ๆ ตาม หลักการยอกยาการตา ซึง่ ไดใหความหมายเรือ่ งอัต
ลักษณทางเพศ วิถีชีวิตทางเพศ ซึ่งก็ถือเปนสิทธิมนุษยชน
ทัง้ นี้ ในการจัดทำกฎหมายของประเทศไทยทีเกี
่ ย่ วโยงเรือ่ งสิทธิ
ทางเพศ โดยเฉพาะที่กลาวมาแลว 2 ฉบับขางตน ควรตั้งอยูบน
 หลัก
การสิทธิมนุษยชน และเปนสิทธิทางเพศของทุกเพศ ดังนั้น จึงควรมี
การนำราง พ.ร.บ. ทั้งสอง มาพิจารณาใหรอบดานโดยเฉพาะประเด็น
สิทธิทางเพศทีหลาก
่
หลาย เพือ่ ใหกฎหมายสามารถใชเปนประโยชนได
กับทุกเพศ ชวยยกระดับสิทธิทางเพศของทุกคน
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สวนที่สี่

ดานโครงสรางและกลไกการพัฒนานโยบาย
แผน และการดำเนินงาน
ในการทำงานเพือ่ ปองกันและแกไขปญหาเอดสของประเทศไทย
นั้น คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส
หรือ “คณะกรรมการเอดสชาติ” ถือเปนกลไกหลักของชาติในการขับ
เคลื่อน นโยบาย การ แกไข ปญหา เอดส ของ ชาติ โดย มี นายก รัฐมนตรี
เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนรอง
ประธานคนที่หนึ่ง และกรรมการประกอบดวยปลัดกระทรวงตางๆ ผู
อำนวยการบางหนวยงานทีเกี
่ ย่ วของ รวมทัง้ มีกรรมการผูท รงคุณวุฒอีิ ก
11 คน ซึง่ ในนีมี้ ตัวแทนจากองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดสและตัวแทน
จากเครือขายผูติ ดเชื้อฯ รวมเปนกรรมการผูท รงคุณวุฒดิ วย ทัง้ นีโดย
้ มี
อธิบดีกรมควบคุมโรคเปนกรรมการและเลขานุการ ผูอำนวย

การสำนัก
โรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเจาหนาทีใน
่ ศูนย
อำนวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติทีได
่ รับมอบหมายจำนวน
หนึ่งคนเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ปจจุบนั ประเทศไทยใชโครงสรางและกลไกทีขั่ บเคลือ่ นการตอบ
สนองตอปญหาเอดสของประเทศซึ่งแสดงไดดังผังนี้
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การดำเนินงานและขอจำกัดของคณะกรรมการเอดสชาติ
ในรายงานการทบทวนการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหา
เอดส ป พ.ศ. 2550 จัดพิมพโดยคณะกรรมการเอดสชาติ จำแนกให
เห็นถึงการดำเนินการ และขอจำกัดของการดำเนินงาน เพือ่ แกไขปญหา
เอดสของประเทศไทยตลอดชวงที่ผานมานั้น พบวา มีหลายปจจัยที่
สงผลกระทบตอการขับเคลื่อนการทำงานเอดส เริ่มตั้งแตเรื่องการ
กระจายอำนาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น การปฏิรูประบบบริการ
สาธารณสุข และการปฏิรูประบบราชการ ตามดวยการบริหารจัดการ
ระบบงบประมาณโดยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal
Management Information System: GFMIS) ตลอดไปจนถึง ปจจัย
ทางการเมือง
ในสวนของการกระจายอำนาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตาม “พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542” (มีผลบังคับใชวันที่ 17
พฤศจิกายน 2542) นั้นไดสงผลใหมีการจัดสรรงบประมาณใหมซึ่งสง
ผลตอการดำเนินการดานเอดสดวย ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก พ.ร.บ.ดังกลาวนีได
้
มีขอกำหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจำปในสวนที่
เกีย่ วของกับการบริการสาธารณะในเขตองคกรปกครองสวนทองถิน่ วา
ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความจำเปนและความตองการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
จากขอกำหนดดังกลาว รัฐจึงตองจัดสรรงบประมาณให อปท.
โดยตรง มีผล ให หนวย งาน สวน กลางไดรับงบ ประมาณลด ลง และ
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หนวยงานตาง ๆ ในภูมิภาคทีเคย
่ ไดรับงบประมาณจากสวนกลางตอง
ไปขอรับการสนับสนุนจาก อปท.แทน ซึ่งก็ขึ้นอยู อปท. วาจะใหการ
สนับสนุนหรือไม ขอกำหนดดังกลาวจึงสงผลกระทบตอการดำเนินงาน
เพือ่ ปองกันและแกไขปญหาเอดสดวย กลาวคือ จากเดิมทีงบ
่ ประมาณ
สำหรับดำเนินการของคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดส
จังหวัดนัน้ กรมควบคุมโรคไดรับปละประมาณ 55 ลานบาทและจัดสรร
ใหแตละจังหวัด (จนกระทั่งถึง ป 2547)
ตอมาหลังป 2548 งบดังกลาวกระทรวงสาธารณสุขนำไปรวม
เปนงบรวมจัดสรรใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยไมมการ
ี ระบุวา
จะตองทำกิจกรรมดานเอดส โดยใหขึ้นกับดุลยพินิจของแตละจังหวัด
และปตอ ๆ มาก็ไมไดรับอีกเลย แตละจังหวัดตองไปของบสนับสนุน
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (คณะกรรมการเอดสชาติ, 2550b)
จุดนีอาจ
้ มีสวนทีจะ
่ ทำใหแตจะหวัดทบทวนวาจะใหความสำคัญกับการ
ทำงานเอดสตอหรือไม และการไมไดรับงบประมาณเพิ่มก็อาจทำให
แตละจังหวัดใหความสำคัญกับงานเอดสลดลงได
สำหรับกรณีการปฎิรูประบบสาธารณสุขซึ่งในรายงานดังกลาว
ไดระบุวา ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการบริหารจัดการการดำเนิน
การดานเอดสนั้น เนื่องจาก การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขตาม
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา (Universal Health Care Coverage) ตั้งแตปงบประมาณ 2545 นั้นทำใหงบประมาณสำหรับการ
ปองกันการติดเชื้อจากการใหบริการทางการแพทย และคายารักษา
โรคติดเชื้อฉวยโอกาส ประมาณ 480 ลานบาท/ป ของสำนักงานปลัด
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กระทรวงสาธารณสุข ถูกตัดไปรวมกับงบประมาณในโครงการหลัก
ประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งบริหารจัดการโดยสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ตั้งแตปงบประมาณ 2545 เปนตนมา
การจัดสรรงบประมาณ ใหโรงพยาบาลจัดสรรคาใชจายแบบ
เหมาจายรายหัวอัตราเทากันทั้งประเทศ มิไดจัดสรรตามสภาพปญหา
สาธารณสุขของแตละพื้นที่ ซึ่งโรงพยาบาลสวนใหญจะนำไปใชในการ
รักษาพยาบาลมากกวาการปองกันโรค เพราะมีผูปวยมารับบริการ
มากขึ้นกวาเดิมแตเก็บเงินไดครั้งละ 30 บาท/คน/ครั้งเทานั้น จึงมีผล
กระทบตอการดำเนินงานดานการปองเอดสดวยสวนหนึง่ เนือ่ งจากงบ
ประมาณที่นอยลง
สวนการปฏิรูประบบราชการตาม “พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545” นัน้ ทำใหตัง้ แตปงบประมาณ 2546
หนวยงานราชการตองมีการปรับเปลี่ยนหนาที่ บทบาท ภารกิจ กรอบ
โครงสราง อัตรากำลัง และการจัดสรรงบประมาณ สงผลกระทบตอการ
ดำเนินงานปองกันควบคุมโรคเอดส และโรคติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธดวย
เชนกัน ทั้งนี้เนื่องจากโครงสรางเดิมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นั้น งานดานเอดสและกามโรคมีบุคลากรโดยเฉพาะตั้งแต 8-12 คน
แตในโครงสรางใหมนัน้ เอดสเปนเพียงโรคติดตอโรคหนึง่ อยูภาย
 ใตงาน
ควบคุมโรคและมีผูรับผิดชอบโดยตรงเพียง 1 คน ซึ่งคนๆ นั้นก็ยังตอง
รับผิดชอบโรคติดตออืน่ ๆ ดวยไมใชเรือ่ งโรคเอดสเพียงอยางเดียว ดังนัน้
ภายใตโครงสรางใหมนั้นจึงสงผลใหงานเอดสถูกลดความสำคัญลงไป
ปจจัยที่สงผลกระทบตอการดำเนินการอีกประการหนึ่ง ก็คือ
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การบริหารจัดการระบบงบประมาณโดยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
จากเดิมที่กรมควบคุมโรคเคยตั้งงบประมาณดานการปองกันเอดสให
แกหนวยงานตางๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอ มาก ระ ทรวง การ คลัง มี โครงการ เปลี่ยน ระบบ การ บริหาร
งานการเงินการคลังภาครัฐสูระบบ

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ทำใหกรม
ควบคุมโรคไมสามารถตัง้ งบประมาณดานการปองกันเอดสใหแกหนวย
งานตางๆได ทำใหตัง้ แตปงบประมาณ 2550 แตละหนวยงานตองตัง้
คำของบประมาณผานกระทรวงเจาสังกัด ที่พบวาในภาพรวมแลวลด
ลงกวาเดิม โดยในปงบประมาณ 2549 ตั้งรวมไวทีกรม
่ ควบคุมโรค ได
ประมาณ 55 ลานบาท และบางหนวยงานไมมีคำของบประมาณการ
ปองกันเอดสมายังสำนักงบประมาณ แตทั้งนี้ก็ไมมีขอมูลวาอันที่จริง
หนวยงานเหลานี้ตั้งคำขอแลวแตกระทรวงเจาสังกัดไมเห็นชอบหรือ
ไม จึงไมผานคำขอไปยังสำนักงบประมาณ (คณะกรรมการเอดสชาติ,
2550b)
หาก พิ จ ารณา การ รายงาน ทบทวน ที่ นำ มา เสนอ ใน ข า ง ต น
นั้น อาจพอสรุปไดวา แมวาการกระจายอำนาจและการกระจายงบ
ประมาณสูท องถิน่ นาจะสงผลดานบวกทำใหการดำเนินงานตอบสนอง
ตอปญหาเอดสในพื้นที่เกิดความชัดเจน สอดคลองกับความตองการ
และสภาพปญหาของพืน้ ที่ แตปรากฎวาผลทีออก
่ มากลับไมเปนเชนนัน้
แตกลับกลายเปนวาในสวนของงานเอดสนัน้ กลับถูกลดความสำคัญลง
จากรายงานการทบทวนการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดส ป
2550 ที่กลาวมา ประกอบกับสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นทั้งระบบ
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หลักประกันสุขภาพแหงชาติ การกระจายอำนาจ การปรับบทบาทของ
สำนักงานสวนกลางใหมีภาระเพิม่ มากขึน้ ดานวิชาการ การติดตามหนุน
เสริมและประเมินผล ตลอดจนงานปองกันดวยการรณรงคทางสังคม
ลวนสงผลตอการดำเนินงานเอดสของประเทศ โดยมีสาเหตุหลักคือ
การใหความสำคัญกับปญหาเอชไอวี/เอดสในพืน้ ทีมี่ ความแตก
ตางกัน ทั้งการดำเนินการในระดับจังหวัด ระดับชุมชน ขึ้นอยูกั บวา
แตละพื้นที่มีการดำเนินงานดานเอดสมากนอยเพียงใดมากอนหรือไม
เมือ่ ขาดแรงกระตุน หนุนเสริมจากกลไกรัฐสวนกลาง สวนภูมภิ าค และ
สวนจังหวัด ยิ่งทำใหบางพื้นที่ไมไดใหความสำคัญในเรื่องนี้เลย
การปฏิรปู ระบบราชการ และการปฏิรปู ระบบสุขภาพ ทีส่ งผลให
เกิดการจัดปรับอัตรากำลัง ทำใหเจาหนาทีด่ านงานวิชาการสาธารณสุข
จำนวนหนึ่งที่มีประสบการณทำงานดานเอดสทั้งในระดับเขต และ
จังหวัด ตองถูกโยกยาย ถายเท และบางรายไดทำเรื่องขอเกษียณอายุ
ราชการกอนกำหนด ทำใหพื้นที่ขาดเจาหนาที่ที่มีประสบการณและ
ความเขาใจในการทำงานตอบสนองตอปญหาเอดส ที่จะคอยเปนผู
กระตุนและสนับสนุนการทำงาน
การจัดปรับโครงสรางสวนกลางที่จะเปนกลไกสนับสนุนดาน
วิชาการยังไมสามารถแสดงศักยภาพในการกระตุน หนุนเสริมการ
ทำงานของแตละจังหวัดได การสนับสนุนการทำงานสวนกลาง เหลานี้
ลวนเปนปจจัยที่สงผลกระทบทำใหการตอบสนองตอปญหาเอดสของ
พื้นที่และในภาพรวมของประเทศออนกำลังลง อันเนื่องมาจากชวง
เปลี่ยนผานของการปฎิรูป และการกระจายอำนาจสูท องถิ่น
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นอกจากนี้ในชวง 2 ปที่ผานมานั้น (2550-2551) ไมมีการ
ประชุมคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส
(คช.ปอ.) แมแตครั้งเดียว กระทั่งเมื่อกลางป 2552 นี่เองจึงไดมีการ
ประชุม คช.ปอ.อีกครั้งหนึ่งโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานคณะกรรมการไดนำการประชุมดวยตนเอง และยืนยัน
ที่ จะ ให มี การ ประชุม คณะ กรรมการ เอดส ชาติ ให มี ความ สม่ำเสมอ
มากกว า นี้ เพื่ อ ให ก าร ขั บ เคลื่ อ น การ ทำงาน เอดส เป น ไป อย า ง มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
จากสถานการณตางๆ ที่สงผลตอการทำงานเอดสนี้ ในสวน
ของคนทำงานในภาคประชาสังคมที่มีความเขาใจและใกลชิดกับกลไก
การขับเคลื่อน ทั้งในฐานะที่ทำงานในประเด็นเอดส และในฐานะที่
เปนตัวแทนจากภาคประชาสังคมที่เขารวมเปนคณะกรรมการพบวา
สิ่งที่ทำใหการดำเนินงานดานเอดสไมสามารถขับเคลื่อนไปไดอยาง
เต็มที่หรือขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น สวนหนึ่งก็เกิดจาก
การทีไม
่ ไดมีการเตรียมบุคลากรใหปรับตัวเพือ่ ทำบทบาทใหม ตัวอยาง
เชน การปรับระบบจากการที่สำนักโรคเอดสซึ่งอยูในตำแหนงเลขาฯ
กรรมการเอดสชาติ ทีแต
่ เดิมมีบทบาทในการเปนหนวยงานทีจั่ ดสรรงบ
ประมาณไปยังคณะอนุกรรมการเอดสจังหวัด ซึง่ ตอมางบประมาณนัน้
ถูกกระจายอำนาจไปสูการ
 ปกครองสวนทองถิน่ มากขึน้ ทำใหเจาหนาที่
ทั้งในระดับพื้นที่และสวนกลางตองปรับบทบาทมาทำงานสนับสนุน
ทางวิชาการ แทนการติดตามเรื่องงบประมาณ ทวาเจาหนาที่เหลานี้
กลับ ไม ได รับ การเต รี ยม การ การ อบรม การ หนุน เสริม เพื่อ พัฒนา
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ศักยภาพใหทำหนาทีใน
่ บทบาทใหม ในขณะเดียวกัน ประจวบเหมาะ
กับการที่งบประมาณกองทุนโลกไดเขามาสนับสนุนการทำงานเอดส
ของ ประเทศไทย ซึ่ง มี ความ ตองการ บุคลากร ที่ ตอง ทำงาน ใน กลไก
ขับเคลื่อนงานของกองทุนโลก บุคลากรในสวนกลางที่มีคุณภาพและ
แข็งขันในการปฎิบัติหนาที่จำนวนหนึ่ง ก็ไดถูกยายมาทำงานภายใต
กลไกกองทุนโลก จึงทำใหงานประจำเรือ่ งการปองกันเอดสทีอยู
่ ภาย
 ใต
ภาครัฐนั้นออนดอยลงไป

ความพยายามจัดการเพื่อใหกลไกทำงาน
จา กการปฎิ รูป ระบบ ราชการ และ การก ระ จา ยอำ นาจ สู การ
ปกครองสวนทองถิ่น ทำใหแผนยุทธศาสตรบูรณาการเพื่อการปองกัน
และแกไขปญหาเอดสระดับชาติฉบับปจจุบนั มีลักษณะเปนเพียงแผนชี้
ทิศทางใหหนวยงานและภาคสวนตางๆ เพือ่ ใชเปนกรอบการพิจารณา
ในการจัดทำแผนงานหรือโครงการในพืน้ ที่ ซึง่ แตกตางจากทีผ่ านมา ที่
มีการกำหนดแผนและงบประมาณจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข
ดังนั้น เพื่อใหสามารถเรงรัดและติดตามการดำเนินการดาน
งานเอดสได จึงมีการผลักดันใหรัฐบาลไดกำหนดใหเอดสเปนเรื่อง
หนึ่งของการตรวจราชการแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลก็เห็นชอบจึงได
มีการแตงตั้งคณะดำเนินงานตรวจราชการโครงการปองกันและแกไข
ปญหาเอดสระดับเขตตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อ
มุง ผล สัมฤทธิ์ ตาม นโยบาย ของ รัฐบาล ประจำ ปงบประมาณ พ . ศ .
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2550 โดย มี ผู ตรวจ ราชการ กระทรวง สาธารณสุข ประจำ เขต ตรวจ
ราชการเปนหัวหนาคณะสาธารณสุขนิเทศกและผูชวยผูตรวจประจำ
เขตตรวจราชการ เปนรองหัวหนาคณะผูแทน
 จากสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย หนวยงาน
ที่ เกี่ยวของ โดยมีผู แทนสำนัก โรคเอดส วัณโรค และโรค ติดตอทาง
เพศ สัมพันธ เปน เลขานุการ ออก ตรวจ ราชการ ใน เขต สาธารณสุข
13 เขตๆ ละ 1 จังหวัด รวม 13 จังหวัด (คณะกรรมการเอดสชาติ,
2550a : 2550b)
หนวยที่รับการตรวจ ไดแก ผูแทนจังหวัดคณะอนุกรรมการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดส จังหวัด ผูแทนภาคประชาชนในคณะ
อนุกร รม ปองกัน และ แกไข ปญหา เอดส จังหวัด การ มีน โย บาย ให
โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดส เปนโครงการรวมตรวจราชการ
แบบบูรณาการ นัน้ ไดชวยกระตุน ใหหนวยงานในภูมภิ าคใหความสำคัญ
ตองานเอดสมากขึ้น
นอกจากนัน้ เพือ่ พัฒนากลไกการบริหารจัดการและการประสาน
งานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกัน
และแกไขปญหาเอดส ไดมีคำสัง่ ที่ 1/2550 ลงวันที่ 4 เมษายน 2550
แตงตั้ง “คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฎิบัติการปองกันโรคเอดส”
โดยมีอนุกรรมการทัง้ หมด 24 คน มีนายมีชัย วีระไวทยะ เปนประธาน
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปนรองประธาน ผูแทน
 จากภาครัฐ เอกชน
องคกรพัฒนาเอกชน เครือขายผูติดเชื้อฯ และผูเกี่ยวของ ฯลฯ เปน
กรรมการ มีนายวีรสิทธิ์ สิทธิไตรย เปนเลขานุการ นายแพทยสุริยเดว
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ทรีปาตี และผูแทน
 สำนักโรคเอดสวัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
เปนผูชวยเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ
มีอำนาจหนาที่กำกับดูแลทิศทางการดำเนินงานใหสอดคลอง
ตาม แนวทาง ที่ คณะ กรรมการ แหง ชาติ วา ดวย การ ปองกัน และ แกไข
ปญหาเอดส เห็นชอบ กำหนดกลไกรูปแบบการบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนกลยุทธการปองกันโรคเอดสใหมีผลในทางปฏิบัติ และมี
ประสิทธิภาพ โดยเนนกระบวนการทำงานทีเป
่ ดเผย โปรงใสปราศจาก
ผลประโยชนทับซอน ติดตามผลการดำเนินงานและนำมาสังเคราะห
เพื่อเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สวนสำคัญอีกสวนหนึง่ ของคณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นฯ คือ การ
มีสำนักงานเลขาฯ ทีทำ
่ หนาทีดู่ แลและบริหารจัดการงบประมาณจำนวน
หนึ่ง โดยไดสรางการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม ซึ่งการดำเนิน
งานที่ผานมานับประมาณปกวา นับตั้งแตจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ
ขึ้นมา ก็ไดเห็นผลคืบหนาบางประการ อาทิ การพัฒนาและจัดทำ
ยุทธศาสตร การ ขับ เคลื่อน การ ตอบ สนอง ตอ การ ปองกัน ขึ้น มา 4
ยุทธศาสตร รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตามยุทธศาสตร
ดังกลาว เพือ่ กระตุน ใหภาคสวนทัง้ เครือขายฯ องคกร/หนวยงานตางๆ
ไดเขามาดำเนินการดานการปองกันฯ
เมื่อ พิจารณา การ ดำเนิน งาน ของ คณะ อนุกร รม การฯ รวม
ทั้ง กลไก ของ คณะ อนุกรรมการ ชุด นี้ ซึ่ง แม จะ เปน กลไก ใหม แต ก็
นั บ ว า มี บทบาท สำคั ญ ใน การ ขั บ เคลื่ อ น งาน ด า น การ ป อ งกั น ของ
ประเทศ นอกจาก จะ มี การ พั ฒ นา กลไก จั ด ทำ ยุ ท ธศาสตร และ
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แผนงานตามที่ไดกลาวไปแลวนั้น สวนสำคัญอีกสวนหนึ่งคือ การ
จั ด ให มี กระบวนการ ทบทวน ติ ด ตาม ประเมิ น ผล การ ดำเนิ น
งาน แบบ มี สวน รวม ทั้ง ภายใน และ ภายนอก เพื่อ ให เกิด การ รวม
กั น ตรวจ สอบ แสดง ความ คิ ด เห็ น เรื่ อ ง การ ดำเนิ น งาน ของ คณะ
อนุกรรมการฯ ชุดนี้ดวย
กลไกสำคัญอีกสวน คือ คณะอนุกรรมการประสานแผนงาน
การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ภาคประชาสังคม
เห็น ดวย กับ ทิศทาง ใน การ สราง และ พัฒนา ให เกิด กลไก การ ติดตาม
ที่กระจายลงไปในระดับพื้นที่ ทั้งในระดับเขต และจังหวัด ซึ่งไดเริ่ม
ดำเนินการมาในชวงกอนหนานี้ และกำลังดำเนินการอยางตอเนื่อง
อยูในปจจุบัน ผานกระบวนการจัดทำรายงานความกาวหนาระดับ
ประเทศ ตาม ปฏิญญา วา ดวย พันธกรณี เรื่อง เอช ไอ วี / เอดส ของ
ประเทศไทย
อยางไรก็ตาม ภาคประชาสังคมเห็นวา กลไกสวนนี้ ควรใหความ
สำคัญกับเรื่องการติดตาม หนุนเสริม และการประเมินผลในเรื่องการ
ดำเนินงานและการจัดบริการสุขภาพ การจัดการความรูและ
 การเรียนรู
รวมทัง้ การสงเสริมสิทธิ เพิม่ เติมเขาไปในสวนทีเป
่ นบทบาทหนาทีของ
่
คณะอนุกรรมการฯ และกลไกตาง ๆ ของคณะอนุกรรมการชุดนี้
ในขณะเดียวกันภายใตคณะกรรมการเอดสชาตินั้นก็ไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ ปองกันและ แกไขปญหาเอดส จังหวัด (คณะ อนุฯ
เอดสจังหวัด) เปนหนวยขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีผูวาราชการ
จังหวัดเปนประธานในขณะที่สวนใหญแลวจะมีสำนักงานสาธารณสุข
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จังหวัดเปนหนวยเลขานุการในการดำเนินงานโดยยึดหลักใหสอดคลอง
กับนโยบายของคณะกรรมการวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส
แหงชาติ
อยางไรก็ตาม ก็พบวาคณะอนุฯเอดสจังหวัด ไมสามารถดำเนิน
การไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะโครงสรางสวนใหญผูกติดอยูกั บ
ระบบราชการและหัวหนาหนวยงานราชการ กลาวคือหากในจังหวัดที่
ผูวาราชการจังหวัดไมไดใหความสำคัญหรือไมกระตุนใหมีการทำงาน
เรื่องเอดส คณะอนุฯ ชุดนีก็้ ไมไดดำเนินการใดๆ จึงมีไวเพียงในนาม
เทานัน้ ดังนัน้ จึงมีความพยายามคิดคนกลไกขับเคลือ่ นในระดับจังหวัด
ขึ้นมาใหม คือศูนยประสานงานประชาคมเอดสจังหวัด (ศปอจ. หรือ
Provincial Coordinating Mechanism: PCM) ซึ่งอาจเปนโครงสราง
ใหมที่มาแทนอนุฯ เอดสจังหวัด หรือวาเปนกลไกที่จะไปขับเคลื่อนให
อนุฯเอดสจังหวัดทำงานก็ได
มีขอสังเกตจากตัวแทนของภาคประชาสังคมที่มีความใกลชิด
กับการทำงานในระดับโครงสรางคณะกรรมการเอดสชาติวา นอกจาก
ปญหาการทีบุ่ คลากรไมไดรับการหนุนเสริมในการเปลีย่ นแปลงบทบาท
แลว การที่ฝายเลขาฯคือ ศูนยอำนวยการบริหารจัดการปญหาเอดส
แหงชาติไมสามารถขับเคลื่อนใหเปนไปตามแผนไดนั้นก็อาจมีผลสวน
หนึ่งมาจาก ตัวผูบริหารในอดีตเองก็ไมไดใหความสำคัญกับงานเอดส
และขาดการชี้นำทิศทางที่ชัดเจนใหกับเจาหนาที่ดวย
นอกจาก นั้น ใน การ ที่ ได มี การ แตง ตั้ง คณะ อนุกรรมการ ขับ
เคลือ่ นฯ ขึน้ มานัน้ แมจะแสดงใหเห็นถึงความความพยายามทีจะ
่ ผลัก
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ดันในการขับเคลือ่ นงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ อยางไร
ก็ตาม ภาคประชาสังคมตั้งขอสังเกตวา การตั้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ ขึ้นมานี้ดูเหมือนตั้งใจที่จะใหปลดล็อคเรื่องการบริหาร
จัดการเรือ่ งเอดสของประเทศซึง่ เรียกไดวาเปนงานทีใหญ
่ มาก แตคณะ
อนุกรรมการชุดนี้ อาจยังไมสามารถดำเนินการเรื่องใดๆ ไดมากนัก
เนื่องจากพบวา ถึงตอนนี้กลไกในการติดตามและประเมินผลซึ่งเปน
ภารกิจหลักนั้นก็ยังไมชัดเจนนักวาจะมีทิศทางไปทางใด
ทัง้ นีอาจ
้ เปนไปไดวา ทางคณะอนุกรรมการฯ เอง ก็อาจจะยังไม
แนใจวาจะทำงานไดมากขนาดไหน และความเปลีย่ นแปลงทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นบอยครั้งในประเทศไทยนั้นอาจสงผลใหเกิดความไมมั่นใจวา
แนวทาง ใน การ ดำเนิ น งาน หรื อ ระบบ ที่ จะ จั ด ขึ้ น มา นั้ น จะ ยั่ ง ยื น
หรือไม
อยางไรก็ตาม ทางภาคประชาสังคมไดตั้งขอสังเกตวา ปญหา
ที่กลไกการทำงานเกิดการติดขัดไมสามารถขับเคลื่อนไดอยางลื่นไหล
นั้นไมไดเปนปญหาที่ถูกละเลยเสียทีเดียว เพราะในชวงที่นายแพทย
มงคล ณ สงขลาไดเขามาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ก็ได
มีแนวคิดทีจะ
่ ตัง้ หนวยงานใหมใหขึน้ ตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได
ดึงบุคลากรจากทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม เพือ่ ใหงานเอดสสามารถ
ขับเคลือ่ นไปได โดยจะใชงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
มาเปนงบบริหารจัดการ แตปรากฎวาพบอุปสรรค คือมีระเบียบของ
สำนักนายกรัฐมนตรีวา หามมีการตั้งหนวยงานใหมหรือมีการเพิ่ม
เติมกำลังคนดวยประการทัง้ ปวง จึงเปนเหตุใหไมสามารถจะแกปญหา
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การติดขัดในการขับเคลือ่ นงานไดจนถึงขณะนี้ ทัง้ นีจึ้ งเทากับวาปญหา
เรื่อง นี้ ได เปน ที่ รับ รู แต ไม สามารถ จะ หา กลไก ใด มา เพื่อ ให สามารถ
ขับเคลื่อนได
กระนั้น ในมุมมองของภาคประชาสังคมก็เห็นวา อาจจะไมใช
ทางตันเสียเลยทีเดียวในการใชกลไกเดิม เนื่องจากในขณะนี้ก็ไดมี
การเปลี่ยนแปลงตัวผูอำนวยการศูนยอำนวยการบริหารจัดการปญหา
เอดสแหงชาติ (ศบ. จอ.) ซึ่งทำหนาที่เลขาฯคณะกรรมการเอดสชาติ
ไปแลว แตเพื่อจะใหสามารถดำเนินการไดจริงก็จำเปนที่จะตองเติม
งบประมาณและกำลังคนลงไปเพิ่มเติมใหเพียงพอที่จะขับเคลื่อนงาน
ไดจริง นอกจากนั้นในชุดของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯนั้น มีขอ
สังเกตเพิ่มเติมอีกวา ปจจุบันนั้นยังติดอยูกับการดำเนินงานติดตาม
โครงการ ทั้งๆ ที่ความจริงแลวควรจะตองคิดงานเชิงโครงสรางให
มากขึ้น

ผลกระทบจากกลไกอื่นๆในการดำเนินงานเอดส
เริ่มตั้งแตป 2546 ประเทศไทยไดรับงบประมาณจากกองทุน
โลก เพื่อ ตอสู กับ โรค เอดส วัณโรค และ มาเล เรีย ( GFATM ) ทำให
ประเทศไทย ได จัด ตั้ง คณะ กรรมการ กลไก ความ รวม มือ ใน ประเทศ
(Country Coordinating Mechanism: CCM) ขึ้น เพื่อใหการดำเนิน
งานตามโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนโลกในประเทศไทย
สามารถดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับแนวทางการ
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ดำเนินงานของกองทุนโลกและเปนหนวยงานกลางในการประสานงาน
ระหวางหนวยงานในประเทศไทยและกองทุนโลก ดังนัน้ CCM จึงกลาย
เปนอีกหนึ่งกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานเอดสของประเทศไทย
คณะกรรมการ CCM ไดจัดตัง้ คณะทำงานวิชาการ (Technical
Committee: TC) เพื่อทำหนาที่ในการวิเคราะหและจัดทำขอเสนอ
ประเด็น และแนวทางการจัดเตรียมโครงการ ที่เสริมการดำเนินงาน
และสอดคลองกับนโยบายของประเทศไทย เพื่อขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนโลก หรือแหลงทุนอื่น รวมทั้งประสานการพัฒนาโครงการ
ที่ มี คุณภาพ ดวย กระบวนการ มี สวน รวม ของ ภาค สวน ตางๆ ทั้งนี้
ภายใต CCM ก็มีสำนักงานเลขานุการ CCM ถูกจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ปฏิบตั หน
ิ าที่
เปนฝายเลขานุการและทำหนาที่เปนศูนยกลางในการประสานงาน
และ การ ดำเนิน งาน ที่ เกี่ยวของ กับ โครงการ กองทุน โลก ทั้ง ภายใน
และตางประเทศ รวมทั้งเผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอดจนประสาน
ความรวมมือ และใหการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงาน
วิชาการ (TC)
ปจจุบัน นี้ ประเทศไทย ได รับ งบ ประมาณ ดำเนิน การ ภาย ใต
การพิจารณาของกองทุนโลกในรอบที่ 8 และ กองทุนโลกรอบ RCC
(Rolling Continuing Channel) อันเปนการสนับสนุนตอเนือ่ งจากการ
ดำเนินโครงการฯ รอบที่ 1 ทีสิ่ ้นสุดไป
ในสวนของกองทุนโลกรอบที่ 8 ไดใหงบประมาณในการดำเนิน
การกับกลุม เปาหมาย 4 กลุม ไดแก หญิงบริการ ชายทีมี่ เพศสัมพันธกับ
ชาย ผูใช
 สารเสพติดชนิดฉีด และแรงงานขามชาติ เปนโครงการระยะ
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5 ป แบงออกเปนระยะ 2 ป แรก และ 3 ป หลัง มีพืน้ ทีทำงาน
่
41 จังหวัด
ในขณะเดียวกันในกองทุนโลกในรอบที่ 1 คือ ป 2546 – 2551
นั้น ประเทศไทยไดรับงบประมาณในการทำงานเพื่อปองกันในกลุม
เยาวชน และการดูแลรักษาผูปวยเอดสในประเทศไทย โดยในสวนของ
งานปองกันนั้นดำเนินงานมุงเนนดำเนินการกับกลุมเปาหมายที่เปน
เยาวชนในวัยเจริญพันธุอายุ 12 – 24 ป ซึ่งเปนกลุมที่อยูในภาวะ
เปราะบางและมีโอกาสเสี่ยงตอการรับ ถายทอดเชื้อเอชไอวีสูง โดยจะ
ทำงานกับกลุมเยาวชนในชุมชน โรงเรียนและสถานที่ทำงาน
ซึง่ ภายหลังสิน้ สุดโครงการแลวมีการประเมินผลความสำเร็จวา
เปนไปไดดวยดี จึงมีการพิจารณาใหทุนการดำเนินตอในรอบ RCC ซึง่
ก็ไดรับการอนุมัติใหตออีก 6 ปโดย แบงเปน 2 ระยะ ระยะละ 3 ป จึง
เรียกโครงการนี้วา เปนโครงการรอบ RCC - Round 1 โดยทำงานกับ
กลุม เปาหมายเดิม และมีกิจกรรมทีเพิ
่ ม่ เติมในเรือ่ งการผสมผสานงาน
ดานการดูแลและการปองกันเขาดวยกัน และใหมีศูนยบริการทีเป
่ นมิตร
กับเยาวชนผูติดเชื้อ (Youth PLHA Friendly Services: YPFS) โดย
จะดำเนินการใน 43 จังหวัด
ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการดังกลาวนี้ จะขับเคลื่อนโดยกลไก
ประสานงานระดับจังหวัด ที่มีโครงสรางรูปแบบการบริหารจัดการ
ของ ศูนยประสานประชาคมเอดสจังหวัด (ศปอจ. หรือ Provincial
Coordinating Mechanism: PCM) ในการประสานงานและการผลัก
ดันกลยุทธของโครงการ เขาสูแผนการปฏิบัติงานปกติในพื้นที่ดำเนิน
การ (แผนพัฒนาจังหวัด) และจัดหาทรัพยากรมาใชในการดำเนินงาน
รวมทั้งกำกับและประเมินยุทธศาสตรจังหวัด
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สำหรั บ โครงสร า ง ของ PCM นั้ น อาจ แตก ต า ง จาก
คณะอนุกรรมการเอดสจังหวัดตรงที่ ไดมีการระบุ กรรมการไวที่ไม
เกิน 15 คน เพื่อความคลองตัวในการปฎิบัติงาน อยางไรก็ตามใน
บางจังหวัดก็มองวา อาจสามารถใชโครงสรางศูนยเอดสจังหวัดทีมี่ อยู
เดิมได แตเนื่องจากการเกิดขึ้นของ PCM ตอนนี้เปนชวงเพิ่งเริ่ม อาจ
ยังไมสามารถมองผลกระทบชัด ๆ ไดวาจะดีหรือไม ซึ่งโครงการรอบ
RCC จะมีการดำเนินการ PCM ใน 43 จังหวัดเต็มพืน้ ทีโครงการ
่
และ
ยังจะมีการดำเนินการ PCM ในสวนของจังหวัดที่เหลือดวย โดยใชงบ
ประมาณดำเนินงานจากโครงการฯ รอบ 8 ของประเทศ โดยหวังวา รูป
แบบ PCM ของ GFATM นี้จะชวยขับเคลื่อนเติมเต็มการตอบสนอง
ของประเทศไดดีขึน้ โดยเฉพาะการขับเคลือ่ นกลไกระดับจังหวัด ในยุค
กระจายอำนาจสูทองถิ่น
ดังนัน้ PCM อาจกลายระบบทีเป
่ นกลไกหลักทีจะ
่ เขามาดำเนิน
งาน และสามารถทำงานควบคูไปกับกลุมที่ขับเคลื่อนงานดานสุขภาพ
ทำหนาทีเป
่ นกลไกทีขั่ บเคลือ่ นงานเอดสของจังหวัดใหดำเนินไปไดดียิง่
ขึ้น เพราะจะสามารถตอบโจทย เรื่องการจัดสรรงบประมาณ พัฒนา
ศักยภาพคนได
ในขณะเดียวกันภาคประชาสังคมเองก็เห็นวา การขับเคลื่อน
การทำงานในระดับจังหวัดนาจะเปนยุทธศาสตรสำคัญ ในยุคที่กลไก
ชาติเปนอัมพาตรักษาไมหาย ทั้งนี้ ประเด็นดังกลาวนี้ไดถูกนำเสนอ
ในวาระเอดสของภาคประชาชนที่ไดจัดทำขึ้นเมื่อป 2550 โดยไดมีขอ
เสนอที่เปนรูปธรรมเกี่ยวกับการใหความสำคัญกับกลไกการทำงานใน
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ระดับพื้นที่และมีขอเสนออยางเปนรูปธรรมที่จะใหงานเอดสสามารถ
ขับเคลื่อนไปได โดยระบุวา “รัฐตองสนับสนุนและสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) และกลไกภาคประชาสังคมในระดับพืน้ ที่
เชน คณะกรรมการเอดสตำบล หรือ หมูบ า น มีศักยภาพสามารถจัดทำ
แผนแมบทชุมชนดานการปองกันและแกไขปญหาเอดส โดยประสาน
ความรวมมือกับกลุมหรือเครือขายผูติดเชื้อฯองคกร พัฒนาเอกชน
ตลอดจนหนวยงานของรัฐที่มีหนวยปฎิบัตประจำ
ิ
อยูใน
 ทองถิ่นและให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการจัดสรรรายไดขององคกร
จำนวน 10% มาสนับสนุนการทำงานดานการปองกันและแกไขปญหา
เอดสในชุมชน”

กลไกภาคประชาสังคม : การขับเคลื่อนที่ออนแรงลง
เปนทีรั่ บรูกั นดีวา ในการขับเคลือ่ นการทำงานดานเอดสในสวน
ของภาคประชาสังคมนั้นมี กพอ. เปนกลไปหลักในการขับเคลื่อนงาน
เอดสในประเทศไทยมาตั้งแตป 2536โดยมี กพอ. สวนกลางหรือเรียก
วา กพอ. ชาติ เปนกลไกหลักในการดำเนินการประสานไปยัง กพอ.
ระดับภาคและองคกรสมาชิก และตลอดระยะเวลาของการทำงานที่
ผานมานั้นเรียกไดวา กพอ.ชาตินั้นมีบทบาทหลักในการสงเสริมความ
รวมมือกันในกลุมคนทำงานและผลักดันการดำเนินงานในการตอบ
สนองตอปญหาเอดสของประเทศมาไดดีโดยตลอด
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ทวา มาถึงตอนนี้เองนั้นทางภาคประชาสังคมเองไดมองเห็น
วากลไกดังกลาวนี้ไดเริ่มออนแอ และมีบทบาทนอยลงไปเรื่อยๆ นับ
ตั้งแตป 2547 เปนตนมา โดยไดมีการตั้งขอสังเกตวาเห็นไดจาก
ปรากฎการณดังตอไปนี้
การกระจายอำนาจสูท องถิน่ การปฏิรปู ของภาคสวนตางๆ ทีส่ ง
ผลใหเกิดการลดงบประมาณจากสวนกลางในการสนับสนุนการดำเนิน
งานขององคกรพัฒนาเอกชนลงไป จากเคยสูงสุด 90 ลานบาทตอป
เหลือเพียง 40 – 50 ลานบาทป และ กพอ.ชาติ ก็ไมสามารถพลิก
สถานการณในการเขาถึงงบประมาณขององคกรสมาชิกได
การ ดำเนิน งาน โครงการ ขนาด ใหญ ภาย ใต การ สนับสนุน งบ
ประมาณจากกองทุนโลก ( GFATM ) ทำใหองคกรสมาชิกที่มีบทบาท
สำคัญ ๆ จำนวนหนึ่ง สามารถเขาถึงทุนขนาดใหญที่มีความตอเนื่อง
ได จึงหันไปหาทิศทางสวนนี้แทน เพราะสามารถผลักดันภาระกิจที่
ตนเองตองการได ทั้งในสวนของการดำเนินงานในพื้นที่ และการผลัก
ดันนโยบาย จึงสงผลใหความจำเปนในการใชบทบาทและพื้นที่ของ
กพอ.ชาติลดลง
การเติบโตของเครือขายและองคกรตาง ๆ อาทิ เครือขายผูติด
เชือ้ ฯ ทีเริ
่ ม่ มีบทบาทและขบวนการทีเข
่ มแข็งขึน้ เห็นไดจากการดำเนิน
งานเรื่อง การเขาถึงการรักษา นอกจากนี้หลังป 2547 เปนตนมา เห็น
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ไดชัดวา มีเครือขายยอย ๆ อยูใน
 ขบวน กพอ.ชาติ ถึง 15 - 18 เครือ
ขายฯ และเริม่ ทะยอยกัน พัฒนาโครงการ เพือ่ เขาถึงแหลงงบประมาณ
GFATM เรื่อยมาเปนลำดับเชนกัน แมวาจะดูเสมือนจะดี แตการเกิด
ขึ้นของเครือขายฯ ยอย ๆ ที่เขาถึงแหลงสนับสนุนงบประมาณไดเอง
เครือขายฯ ตาง ๆ ไมไดใหความสำคัญกับพื้นที่ของ กพอ.ชาติ เหมือน
เชนเคย
กลไกการขับเคลือ่ นของ กพอ.ทัง้ ในระดับชาติและภาคคือ คณะ
กรรมการฯ ก็เริ่มไมทำงาน เพราะคณะกรรมการมาจากผูแทนของ
องคกรตาง ๆ ทีเริ
่ ่มมีภาระกิจในการบริหารงานโครงการของตน โดย
เฉพาะโครงการที่ไดเงินจากกองทุนโลก ที่ตองการเวลาในการบริหาร
งานเอกสารคอนขางมาก ทำให กลไกของ กพอ.ในหลาย ๆ ภาค รวมทัง้
กพอ . ชาติ เริ่ม เปน อัมพาต ขับ เคลื่อน ได ไม เต็ม ที่ เห็น ได จาก การ
ไมสามารถประชุมคณะกรรมการ กพอ.ชาติไดเต็มคณะมาเปนเวลา
หลายปแลว
นอกจาก บทบาท ใน การ ระดม ทุน บทบาท ใน การ ขับ เคลื่อน
นโยบายของ กพอ.ชาติ ก็ลดลงไปดวย เนือ่ งจากบทบาทของ กพอ.ชาติ
ในการสนับสนุนดานวิชาการใหกับเพือ่ นสมาชิกก็ลดทอนลง กพอ.ชาติ
ไมไดคงสภาพการเปนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับเพื่อนสมาชิก ใน
ขณะทีบุ่ คลากรอาวุโสทีมี่ ประสบการณของ กพอ.ชาติ และภาคประชา
สังคมอื่น ๆ โดยรวม ที่มีบทบาทในการเปนผูแทนภาคประชาสังคมใน
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กลไกความรวมมือกับภาครัฐ หลาย ๆ กลไก ก็ไมสามารถเปนผูแทนที

่
มีความหมายไดอยางมีนัยสำคัญ อันเนือ่ งมาจาก การขาดการสนับสนุน
ทำใหหลาย ๆ คน ทำหนาทีเป
่ นเพียงผูเขารวมรับฟงในที่ประชุม
ในขณะที่บางคนแมจะมีความคิดเห็น แตก็ขาดกลไกในการ
สนับสนุน เพื่อนำผลการประชุม การผลักดัน มาถายทอดลงไปตาม
กลไก ของ กพอ . ที่ เริ่ม เหี่ยวแหง ลง ไป เรื่อย ๆ ทำให แม จะ มี ผู แทน
ในสวนบน แตการถายทอดขอมูลขาวสาร และการผลักดัน ไมสามารถ
ทำไดผานกลไก กพอ. จึงทำใหสวนขบวนสมาชิกของ กพอ.คอย ๆ
ออนแอลงเปนลำดับ แมภาคประชาสังคมจะพยายามพลิกสถานการณ
โดยใชขบวนการและกลไกของ กพอ.อีกครั้ง ในชวงสิ้นแผนฯ 9 และ
รางแผนฯ 10 ผานขบวนการขับเคลื่อนของ กพอ.ทั้ง 4 ภาค เรื่อยมา
จนถึงการราง “คำประกาศ นนนที” (การประชุมสมัชชากพอ. 2550)
กอนจะกลายมาเปน วาระเอดสภาคประชาชน แตขบวนดังกลาวก็ยัง
ไมไดทำใหการขับเคลือ่ นกลไกของ กพอ.ดีขึน้ สงผลใหไมมการ
ี ติดตาม
วาระเอดสภาคประชาชนที่เสนอไว วามีผลเกิดขึ้นอยางไรตามมาบาง
เหตุดังกลาวขางตน แมจะยังไมสามารถระบุออกมาชัด ๆ วา
สงผลใหขบวนการภาคประชาสังคมโดยรวมออนแอลงหรือไม เพราะ
ในบางจุด บางสวน บางชวงเวลา ก็ยังคงมีกลุมภาคประชาสังคมทีขั่ บ
เคลือ่ นงานของตนเองไดอยู แตก็ไมไดเปนภาพขบวนการรวมเชนทีเคย
่
เปนในอดีต
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อยางไรก็ตาม ในชวงป 2552 นี้ กพอ.ชาติ กำลังพยายามพลิก
วิกฤตของตนเองอีกครั้ง ดวยการฟนฟูบทบาทใหกพอ.เปนพื้นที่กลาง
ในการผลักดันทางนโยบายโดยรวมของภาคประชาสังคมอีกครั้ง ซึ่งยัง
คงตองติดตามตอไปวา จะสามารถทำใหขบวนการภาคประชาสังคม
โดยรวมเขมแข็งขึ้นหรือไม เพื่อนำไปสูการเปนขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมที่เขมแข็งนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมาสูประเทศชาติและ
บานเมืองไดตอไป
อยางไรก็ตาม คงตองยอมรับวาการเขามาของงบประมาณจาก
กองทุนโลกนัน้ ไดมีสวนอยางยิง่ ทีทำให
่ เกิดการขับเคลือ่ นเรือ่ งงานเอดส
เกิดขึน้ อยางแข็งขัน และมีการสรางงานปองกันเกิดขึน้ ไดในระดับชุมชน
หลายองคกรทีเคย
่ ขาดงบประมาณสนับสนุนไดมีโอกาสขับเคลือ่ นงาน
ไดมากขึน้ แตกระนัน้ ก็ตามภาคประชาสังคมไดตัง้ ขอสงสัยเพิม่ เติมใน
กรณีทีองค
่ กรตางๆ ทีป่ จจุบนั หันไปทำงานโดยตรงกับกองทุนโลกฯ จะ
ยิง่ เปนการลดทอนความเขมแข็งในการทำงานในลักษณะเครือขายลงไป
เรื่อยๆ ดวยหรือไม
ทั้งนี้ มีการมองวา การดำเนินงานภายใตกลไกของกองทุนโลก
นั้นมีลักษณะตางคนตางทำไมไดเอื้อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูงาน
ระหวางกันขององคกรภาคประชาสังคม โดยไดตัง้ ขอสังเกตวา สาเหตุนัน้
อาจเปนเพราะการดำเนินงานและบริหารจัดการโครงการโดย PR เอง
ทียั่ งไมไดเอือ้ ใหเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูงาน
 รวมกันระหวางแตละ SR
ที่สงผลใหไมเกิดการนำไปสูการเรียนรูงานกับกลุมอื่นๆ ดวย
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นอกจากนี้ ขอกังวลใจอีกประการหนึง่ ทีเกี
่ ย่ วของกับการดำเนิน
เพือ่ แกไขปญหาเอดสของประเทศไทยทีท่ างภาคประชาสังคมเห็นวา ทัง้
รัฐไทยและรวมภาคประชาสังคมเองนาจะนำมาพิจารณาก็คือ ทุกวันนี้
ดูเหมือนการทำงานดานการปองกันเอดสของประเทศไทยจำนวนมาก
นั้นอิงอยูกับงบประมาณของกองทุนโลกเปนหลัก ดังนั้น สิ่งที่ควรจะ
ทำคือควรจะเริม่ คิดและรวมหาทางออกรวมกันแตเนิน่ ๆวา ในอนาคต
กรณี ที่ ไมมี กองทุน โลก แลว การ ทำงาน เอดส ใน ประเทศไทย จะ เปน
อยางไร ทั้งภาครัฐและเอกชนเองควรจะเตรียมรับมือและมีแนวทาง
ในการทำงานตอไปอยางไรเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ควรพิจารณาและ
วางแผนไวอยางรอบคอบ
ภาค ประชา สั ง คม มอง เห็ น ประเทศไทย ควร มี การ จั ด ปรั บ
โครงสรางและกลไกการพัฒนานโยบาย แผนงานและการดำเนินงาน
ดังนี้
ภายใตการเปลีย่ นผานของการปฏิรปู ในทุกภาคสวน กลไกหลัก
เดิมทัง้ ในระดับชาติ คือ คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและ
แกไขปญหาเอดส และในระดับจังหวัด คือ คณะอนุกรรมการปองกัน
และแกไขปญหาเอดสจังหวัด จำเปนตองมีการปรับตัว ในการทำหนาที่
ภาวะการนำรวม ทีมิ่ ไดอิงอยูกับผูนำเพียงคนเดียว คือประธานคณะ
กรรมการ หรือประธานคณะอนุกรรมการ ซึ่งเปนโครงสรางการนำ
แบบเดิมทีล่ าสมัย ภาคประชาสังคมเห็นดวยกับทิศทางการปรับเปลีย่ น
การนำไปสูการสรางภาวะการนำรวมกันของคณะกรรมการ ซึ่งอาจ
เทียบเคียงมาจากการจัดรูปแบบของ CCM และการดำเนินการพัฒนา
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รูปแบบ PCM ในระดับจังหวัดซึ่งกำลังดำเนินการอยูใน
 ปจจุบัน
อยางไรก็ตาม ยังมีความจำเปนที่จะตองมีการติดตามผลการ
จัดปรับโครงสราง/กลไกตาง ๆ เพื่อทบทวนใหเกิดการดำเนินงานทีมี่
ประสิทธิภาพ ไมเปนอุปสรรคในการขับเคลือ่ นการตอบสนองตอปญหา
เอดสของประเทศ
ในสวนของกลไกสนับสนุนในระดับชาติ และจังหวัด ทั้งในสวน
ของคณะอนุกรรมการประสานแผนงานฯ คณะอนุกรรมการกำกับการ
ขับเคลื่อนฯ คณะอนุกรรมการควบคุมการทดลองวัคซีนฯ และคณะ
อนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัดนัน้ ภาคประชาสังคม
เห็นวา มีสวนสำคัญยิ่งในการสนับสนุนการตัดสินใจกำหนดแผนและ
นโยบายที่สำคัญ ซึ่งจำเปนอยางยิ่งทีตองมีการขับเคลื่อนรวมไปกับ
กลไกหลักดานการตัดสินใจอยางมีเอกภาพ และทีสำคั
่ ญยิง่ กวาคือ การ
สรางการมีสวนรวมของทองถิน่ และภาคสวนตาง ๆ ตามทิศทางการก
ระจายอำนาจ เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการตอบสนองตอปญหาเอดส
ที่มีสวนรวมและมีประสิทธิภาพอยางแทจริง
ฟนเฟองสำคัญอีกอันหนึ่งในการขับเคลื่อนกลไก/โครงสราง
ตางๆ คือ ฟนเฟองในสวนกลางและทองถิน่ ทีมี่ บทบาทในการสนับสนุน
ทาง วิชาการ ทั้ง ใน สวน ของ ศูนย อำนวย การ บริหาร จัดการ ปญหา
เอดสแหงชาติ สำนักโรคเอดสวัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
สำนักงานควบคุมโรคเขตตางๆ และศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไข
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ปญหาเอดสจังหวัด รวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่มีบทบาท
หนาที่สรางเสริมและผลักดันใหเกิดการจัดการความรู การจัดบริการ
และการสงเสริมสิทธิใหเกิดขึ้นในการดำเนินงานตอบสนองตอปญหา
เอดสของประเทศนั้น มีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองทบทวนและหนุน
เสริมใหเกิดศักยภาพและมีความสามารถในการทำหนาทีได
่ ดีกวานี้
ในสวนของอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ภาคประชาสังคมมองเห็น
วา จำเปนตองมีการมองเรื่องการปองกันทีคำนึ
่ งถึงเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะสิทธิทางเพศ เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน
ดานการปองกัน ที่ใหความสำคัญกับสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
และความละเอียดออนเรื่องความแตกตางหลากหลายทางเพศ อันจะ
ทำใหการพัฒนามาตรการดำเนินงานและการจัดบริการดานการสง
เสริมการปองกัน ไมไดเปนการดำเนินงานแบบแยกสวน แยกคนเปน
กลุม ๆ มุง เนนเพียงการใหความรูเรื
 อ่ งเอดส การแจกจายถุงยางอนามัย
สารหลอลื่น แตคำนึงถึงการเคารพสิทธิ การขจัดการตีตราและเลือก
ปฏิบตั ิ การสงเสริมทางเลือกและโอกาสในการจัดการกับความเหลือ่ ม
ล้ำทางสังคมในเรื่องเพศ เพื่อทำใหคนทุกคนสามารถตัดสินใจเลือก
ทาง เลือก ที่ เหมาะ สม กับ ตนเอง ใน การ มี สุข ภาวะ ทาง เพศ ที่ ดี และ
ปลอดภัยได
บนความพยายามของ กพอ. ทีจะ
่ ขับเคลือ่ นนโยบาย และผลักดัน
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในเรื่องสิทธิทางเพศ ซึ่งถือเปนเรื่อง
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ทาทาย และจำเปนที่ตองสรางการเรียนรูรวมกันกับสังคม เพื่อนำไปสู
การอยูร วมกันอยางเคารพในสิทธิและศักดิศ์ รีความเปนมนุษย เขาใจใน
ความแตกตางหลากหลายเรือ่ งเพศ เพือ่ ขยายมิตการ
ิ ทำงานตอบสนอง
ตอปญหาเอดสออกไปใหกวางไกลวาเรื่อง เชื้อโรค ความเจ็บปวย เพื่อ
ไปใหถึงการสรางสังคมที่มีสุขภาวะนั้น ในสวนของภาคประชาสังคม
โดยเฉพาะสวนของคณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดสเอง
จำเปนตองมีการทบทวนในสิ่งตาง ๆ ตอไปนี้
- การทบทวนตรวจสอบความจำเปนในการมีอยูของ
 “พืน้ ทีส่ วน
รวม” ในลักษณะของขบวนการแบบ กพอ. วายังคงมีความจำเปน ใน
ฐานะทีเป
่ นขบวนการหนึง่ ของภาคประชาสังคมเพือ่ การขับเคลือ่ นการ
ตอบสนองตอปญหาเอชไอวี/เอดสในประเทศตอไปหรือไม
- ถาควรมี ควรมีอยูอยางไร จึงจะเปนการมีอยูอยางมีความ
หมาย ในสภาวะแวดลอมที่มีเครือขายฯ และพื้นที่โครงการขนาดใหญ
เกิดและแตกตัวมากขึ้น กพอ.จะมีบทบาท หนาทีสำคั
่ ญในเรื่องใดบาง
อาทิ บทบาทในการเชือ่ มรอยขบวนการของเครือขายตาง ๆ เขารวมเปน
ขบวนการเดียวกันของภาคประชาสังคม ในการขับเคลือ่ นทางนโยบาย
และการรณรงคสังคม
- กพอ.จะตองมีการปรับปรุง กลไกการขับเคลื่อนใหมีความ
หมายมากยิ่งขึ้นไดอยางไร เพื่อสนับสนุนการเรียนรู และการดำเนิน
งานของสมาชิกในขบวนการทั้งในระดับบุคคล กลุม/องคกร เครือขาย
และขบวนการเคลื่อนไหวตาง ๆ
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ภาคผนวก
ลำดับกระบวนการพัฒนาเนื้อหาและการสังเคราะหเขียนรายงาน
เวที วิเคราะห ของ ภาค ประชา สังคม ไทย ตอ นโยบาย กฎหมาย
และการตอบสนองตอปญหาเอชไอวีและเอดส ของภาครัฐวันที่ 26-27
มิถนุ ายน 2552 โรงแรมแกรนด ทาวเวอร อินน กรุงเทพฯ ผูเข
 ารวม 47 คน
ไดเชิญผูแทนเครือขาย 15 เครือขาย คณะกรรมการ กพอ. และผู
ประสานงานกพอ.ภาค มารวมปรึกษาหารือในการกำหนดประเด็นรณรงค
กลางของกพอ.รวมกัน จนไดขอสรุประเด็น สิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญ
พันธ เปนประเด็นรณรงครวมในระยะ 2 ปนี้
การประชุมคณะทำงานจับตานโยบาย 3 ครัง้
• ครัง้ ที่ 1 วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 จำนวน 10 คน
• ครัง้ ที่ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2552 จำนวน 10 คน
• ครัง้ ที่ 3 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2552 จำนวน 10 คน
จัดเวทีวิเคราะหนโยบาย 2 ทศวรรษของการพัฒนาระบบบริการใหคำ
ปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจในประเทศไทย วันที่ 14 ตุลาคม 2552
ณ โรงแรมกานตมณี กรุงเทพ จำนวน 37 คน
จัดเวทีวิเคราะหนโยบายการตอบสนองตอปญหาเอดส : Most At
Risk Populations/MARPs วันที่ 16-17 กันยายน ณ บานสบาย กรุงเทพ
จำนวน 37 คน
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