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เ พราะเรามองเอดสไ์มใ่ชเ่พยีงการแพรร่ะบาด

ของเชื้อไวรัสเอชไอวี และไม่ใช่เพียงความ 

เจบ็ปว่ยและการเสยีชวีติ แตม่มุทีเ่รามอง เอดสเ์ปน็เรือ่ง

ของชีวิต เป็นความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันของโอกาส 

และทางเลอืกในการดแูลตนเองของมนษุย ์เราจงึยนืยนั

ว่า การทำางานเอดส์ต้องเปลี่ยนแปลง

หลงัเหตกุารณค์วามรนุแรงในประเทศ เมือ่กลางปี 

2553 กระแสการปฏริปูการเมอืงและสงัคมถกูช ูและฟนัธง 

เรื่องการปฏิรูปประเทศ ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงใน

ระดับโครงสร้าง  ถ้อยคำา “ลดความเหลื่อมล้ำา สร้างความ

เป็นธรรม” ในสังคม กลายเป็นถ้อยความสำาคัญที่หยิบยก

บอกอ ขอบอก

กนัมาพดูคยุ ถกเถยีงกนัในมติติา่งๆ ทีต่อ้งการการปฏริปู

และเปลี่ยนแปลง

ทิศทาง “การกระจายอำานาจ” ที่เริ่มต้นเมื่อ

ป ี2540 อนัเปน็การกระจายถา่ยโอนภารกจิพรอ้มเมด็เงนิ

บางส่วนจากรัฐส่วนกลางสู่รัฐท้องถิ่น ถูกตั้งคำาถามเรื่อง

การรวมศูนย์อำานาจไว้ที่รัฐส่วนกลางและรัฐส่วนท้องถิ่น

และใหม้กีารทบทวนเปลีย่นรือ้แนวคดิใหมเ่รือ่งการจดัการ

ความสัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างรัฐกับประชาชน ถ้อยคำา 

“ลดอำานาจรัฐ เพิ่มอำานาจประชาชน” กลายเป็นถ้อย

ความสำาคัญที่หยิบยกมาพูดคุย ถกเถียงกันในมิติต่างๆ 

อนัเปน็การเพิม่อำานาจในการจดัการตนเองของชมุชนหรอื

พื้นที่ และของประชาชน

การท�างานเอดส์

ต้องเปลี่ยนแปลง
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ขบวนการภาคประชาชนด้านเอดส์ โดยเครือ

ข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) เครือข่าย 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย (TNP+) และภาคี  

ไดเ้ดนิหนา้พดูคยุหารอืเรือ่งการปฏริปูงานเอดส ์มาตัง้แต่

สมัชชา กพอ. เมื่อกลางปี 2553 เรื่อยมาจนมาสู่การทำา

เวทีวาระเอดส์ภาคประชาชน 4 ภาค (เหนือ กลาง ใต้ 

อีสาน) ในต้นปี 2554 เพื่อระดมข้อเสนอแนะในการ

ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงสังคม ลดความเหลื่อมล้ำา สร้างความ

เปน็ธรรมดา้นสขุภาพ และสวสัดกิารสงัคม อนัเชือ่วา่เปน็

ทางออกในการลดปญัหาเอดสใ์นระยะยาว โดยการจดัทำา

เปน็วาระเอดสแ์หง่ชาต ิโดยภาคประชาชน พรอ้มผลกัดนั

ใหข้บัเคลือ่นในแผนบรูณาการยทุธศาสตรก์ารปอ้งกนัและ

แก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ ฉบับใหม่ ปี 2555 – 2559

ในงานสัมมนาเอดส์ระดับชาติครั้งที่ 13 ใน

วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2554 นี้ เครือข่ายภาค

ประชาชนด้านเอดส์ ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกัน

พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องวาระเอดส์แห่งชาติ เพื่อ

ร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงงาน

เอดส์ให้เป็นงานแห่งชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำา 

สรา้งความเปน็ธรรม สรา้งหลกัประกนัในการดำาเนนิชวีติ 

มุ่งหน้าสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการ

ในแวดวงงานเอดส์ในระดับสากล UNAIDS 

ออกมาชี้ว่า แม้ 10 ปีของการขับเคลื่อนงานเอดส์

ตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องเอชไอวี/เอดส์  

(UNGASS) จะยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่ก็พบ

ความคืบหน้าหลายประการ พร้อมชี้ว่า หากต้องการเห็น

ความสำาเรจ็ กต็อ้งการการเปลีย่นแปลงทีม่ากกวา่นี ้พรอ้ม

เสนอยุทธศาสตร์  “000” (สามศูนย์) เพื่อสร้างความ

เปลี่ยนแปลงภายในปี 2015 

ความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการเห็นในงานเอดส์

คือ 1) การปฏิวัติงานด้านการป้องกัน เพื่อลดอัตรา

การรับ-ถ่ายทอดเชื้อรายใหม่ลงให้หมดไป 2) การเร่งรัด 

เดินหน้าเรื่องการเข้าถึงและได้รับการรักษา เพื่อลดการ

เสียชีวิตด้วยอาการสัมพันธ์กับเอดส์ให้หมดไป และ  

3) การขับเคลื่อนเรื่องความเสมอภาคทางเพศภาวะและ

สิทธิมนุษยชน เพื่อขจัดการตีตราและเลือกปฏิบัติให้ 

หมดไป

กระแสเรยีกรอ้งการปฏวิตั ิปฏริปูเหลา่นี ้สะทอ้น

ให้เห็นว่า การแก้ไขปัญหาต้องแก้ที่รากเหง้า และต้อง

เป็นการทำาเชิงโครงสร้างทั้งระบบของประเทศ



4 

ฉบบันีม้อีะไร
C
o
n
te
n
t

ฉบับนี้มีอะไร

2 บอกอขอบอก

  การทำางานเอดส์ ต้องเปลี่ยนแปลง

5  กพอ. ทำ อะไร

  การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

  ก่อนการสัมผัสเชื้อ (Pre-exposure prophylaxis - PrEP)

8  หยิบมาคุย

  อนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์...

  บทพิสูจน์เอดส์ คือ เรื่องราวชีวิต...ไม่ใช่โรค

10  เรื่องจากปก

  วาระเอดส์แห่งชาติ

17  เกาะกระแส

  หมดเวลาให้ผู้ประกันตน ในระบบประกัน

  สังคมร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล

19  เกาะกระแส

  จังหวัดจัดการตนเอง จัดการด้วยมือเราเอง
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กพอ. ท�าอะไร

ยุ ทธศาสตร์ที่สำาคัญของสาธารณสุขประการ

หนึ่ง คือการป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโรค 

หรือการป้องกันและควบคุมไม่ให้การแพร่ระบาดของโรค

รุนแรงมากไปกว่าเดิม ในการทำางานด้านเอดส์นั้น ทุกวันนี้ 

มีเครื่องมือในการป้องกันการติดเชื้อที่ได้ผล(ระดับหนึ่ง) 

และถูกนำามาใช้ในงานสาธารณสุขของทั่วโลกหลายอย่าง 

โดยเฉพาะถุงยางอนามัยชายและหญิง ยุทธศาสตร์การลด

อันตรายด้วยการใช้เข็มฉีดสารเสพติดและอุปกรณ์การฉีดที่

สะอาดปราศจากเชื้อ การป้องกันการถ่ายเชื้อจากแม่สู่ลูก

ด้วยการกินยาต้านไวรัส การขลิบปลายหนังหุ้มอวัยวะเพศ

ชายและการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ 

อยา่งไรกต็าม เครือ่งมอืตา่งๆ เหลา่นีก้ย็งัไมเ่พยีงพอ 

หรือไม่เหมาะสมกับทุกคนในทุกสถานการณ์ และผลของการ

ทำางานด้านเอดส์ในระยะสี่ห้าปีที่ผ่านมาแสดงถึงความสำาคัญ

ของการป้องกัน เพราะถึงแม้ว่าจำานวนผู้ที่มีเชื้อทั่วโลกที่ได้

รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส จะมีจำานวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่าง

มากทกุป ีแตใ่นขณะเดยีวกนัจำานวนผูม้เีชือ้รายใหมข่องแตล่ะ

ปีก็เพิ่มขึ้นในจำานวนที่มากกว่าอยู่เสมอ จนมีคำากล่าวว่าเรา 

ไม่สามารถที่จะรักษา(ผู้มีเชื้อ) จนปัญหาเอดส์หมดไปได้ 

(Can’t treat our way out of the HIV/AIDS epidemic) 

ดังนั้น จึงยังมีความจำาเป็นที่จะต้องทำาการศึกษา วิจัย เพื่อ

ค้นหาวิธีการป้องกันการติดเชื้อวิธีการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 

สองปีที่ผ่านมามีข่าวดีหลายข่าวที่เกี่ยวกับวิธีการ

ป้องกันการติดเชื้อด้วยวิธีการใหม่นอกเหนือจากเครื่องมือ

ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน เริ่มต้นด้วยการป้องกันด้วยวัคซีน ตาม

ด้วยการป้องกันด้วยสารเคลือบช่องคลอดที่มียาต้านไวรัส

ผสมอยู่ (Vaginal ARV-based microbicide) และข่าวดี

ชิ้นสุดท้ายคือการป้องกันการติดเชื้อด้วยการกินยาต้านไวรัส  

การป ้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวี
ก่อนการสัมผัสเชื้อ 
(Pre-Exposure Prophylaxis - PrEP)

“ป๋ันมอยบ้านใต้”

รายละเอียดเพิ่มเติม 

สามารถติดตามได้ในห้องซิมโปเซียมที่ 1 (S18) 

เรื่อง “นวัตกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี” 

ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 

เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ในงานสัมมนาเอดส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 

ที่อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วิทยากร : 

• การทบทวนสถานการณ์โรคเอดส์ : 

      นายแพทย์เฉวตสรร  นามวาท  

      สำานักระบาดวิทยา

• ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

สงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืงในการปอ้งกนั

การติดเชื้อเอชไอวี : นพ.ชัยยศ คุณานุสนธิ์ 

UNFPA

• มุมมองต่อการป้องกันเชิงสังคม และ

เศรษฐกิจ :  คุณอุดม ลิขิตวรรณวุฒิ ผู้แทน

ภาคประชาสังคม/กพอ.

ผู้ดำาเนินรายการ :  

นพ.อนุพงศ์ ชิตวรากร กรมควบคุมโรค 
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ก่อนที่ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ (Oral Pre-

Exposure Prophylaxis หรือ PrEP) 

การทดลองทั้งสามนี้ดำาเนินการทดลอง

ในประเทศไทยเสียสองโครงการ คือ

การทดลองวัคซีนแบบปูพื้นและกระตุ้น 

ซึ่งทำาการทดลองที่ระยองและชลบุรี 

และการทดลอง PrEP ซึ่งการทดลอง

ในเชียงใหม่เป็นหนึ่งของการทดลอง

อีกสิบเอ็ดแห่งทั่วโลก (ภายใต้โครงการ

ทดลอง iPrEX (Iniciative Profilaxis 

Preexposicion) ถึงแม้ว่าการทดลอง 

ทั้งสามจะประสบความสำาเร็จในระดับ

หนึ่ง แต่ระดับสัมฤทธิ์ผล (Efficacy) 

ของการป้องกันทั้งสามวิธียังต่ำากว่าที่

จะนำามาใช้ในงานสาธารณสุขได้ และที่

สำาคญัอกีประการหนึง่ การวจิยัทัง้สามนี ้

ยังต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน

และเพิ่มผลในการป้องกัน รวมทั้งเพื่อ

ศึกษาถึงผลด้านอื่นๆ ประกอบด้วย 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการป้องกันทั้ง

สามวิธีดังกล่าวแล้ว ในมุมมองของการ

ทำางานด้านเอดส์ทั้งหมดการป้องกัน

ด้วยยุทธศาสตร์ PrEP มีประเด็น

สำาคัญที่ต้องคำานึงถึงอยู่หลายประการ 

ก่อนที่จะนำามาใช้ในระดับประเทศ 

หรือ ในระดับสากล  

สิ่งที่ควรคำานึงที่

สำาคัญได้แก่ 

1. การวิจัย PrEP ที่เปิด

เผยผลแล้ว ( iPrEX) 

และที่ กำ า ลั ง ดำ า เ นิ นก า รอยู่

ในหลายๆแห่งทั่วโลก รวมทั้ง 

การวิจัยสารเคลือบช่องคลอดที่มี

ตัวยาต้านไวรัส ตัวยาต้านไวรัสที่ 

ใช้ในการทดลองต่างๆ นี้ ใช้ยาต้าน

ที่ใช้ในการรักษาอย่างแพร่หลาย

ในปัจจุบัน ได้แก่ ทิโนโฟเวียร์ 

(Tenofovir) หรอืทรวูาดา Truvada) 

ซึ่งต้องคำานึงถึง

• การจัดสรรยาระหว่างระบบ

การป้องกันและการดูแลรักษา หากว่า

มีการตัดสินใจนำาเอายาที่เอ่ยมาแล้วมา

ใช้ในยุทธศาสตร์ PrEP การจัดสรรยา 

สำาหรับสองเป้าหมายอาจนำาไปสู่

แก่งแย่งและการขาดยา รวมถึงการ 

ค้ายาในตลาดมืด และเชื่อมโยงไปสู่

ความเป็นธรรม เพราะในปัจจุบันยังมี 

ผู้มีเชื้ออีกเป็นจำานวนมากที่ไม่สามารถ

เข้าถึงยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพ

•ยาต้านทั้งสองถือว่า

เป็นยาต้านที่มีประสิทธิภาพ

ดีกว่ายาตัวอื่นอีกหลายตัว 

หากนำามาใช้ในการป้องกัน 

(และการป้องกันไม่ว่าวิธีการ

ใดๆ ไม่มีผล 100%) เมื่อผู้ใช้

ติดเชื้อขึ้นมา อาจมีการดื้อยาที่ใช้

ในการป้องกัน ทำาให้ทางเลือกใน

การรักษาต่อไปมีน้อยลง ต้อง

ใชย้าชนดิอืน่ทีแ่พงและเขา้ถงึ

ได้ยาก และในกรณีที่ผู้ใช้ยา

เพื่อป้องกันไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อ

และแพร่เชื้อให้คนอื่นต่อไป 

โอกาสของการแพร่กระจาย

ของเชื้อไวรัสที่ดื้อยาที่ใช้อยู่

ก็จะมีสูงขึ้น ส่งผลให้การรักษา

ด้วยยาต้านในระดับประชากร/ระดับ

ประเทศมีผลน้อยกว่าที่ควร 

• ยาทัง้สองตวัเปน็ยาทีห่าไดโ้ดย

ทั่วไป (ต่างกับสารเคลือบช่องคลอดที่มี

ส่วนผสมยาต้านไวรัสที่ไม่สามารถหา

ได้) ดังนั้นคนที่อยากใช้และมีฐานะดี

อาจหามาใช้เองและนำาไปสู่การใช้ที่ผิด 

(หรือแม้แต่การใช้ยาชนิดอื่น หรือการ

ใช้ยาปลอม) หรือนำาไปสู่การละเลย

พฤติกรรมป้องกันด้านอื่นๆ

2. ยุทธศาสตร์ PrEP มี

เป้าหมายในการป้องกัน 

ดงันัน้ กลุม่เปา้หมายคอืผูท้ีย่งัไมต่ดิเชือ้ 

และมีสุขภาพดีอยู่ ซึ่งจะมีแรงจูงใจใน

การกินยาอย่างถูกต้องที่ต่างกับผู้ที่ 

มีเชื้อแล้ว (และกินยาเพื่อให้สุขภาพดี

ขึน้) ในขณะเดยีวกบัผลของการทดลอง 

PrEP ขึน้อยูก่บัการกนิยาอยา่งถกูตอ้ง

ดว้ย ซึง่เปน็เรือ่งเกีย่วกบัพฤตกิรรมของ

คน ผลของ iPrEX แสดงให้เห็นว่าคน

ทีก่นิยาอยา่งสม่ำาเสมอจะลดโอกาสใน

การติดเชื้อได้มากกว่าคนที่กินยาอย่าง

ไม่สม่ำาเสมอ ดังนั้น

• ต้องมีระบบและบริการที่ 

เกี่ยวกับการให้คำาปรึกษาและประเมิน

ความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถ 

เข้าถึงและสะดวกมีความครอบคลุม 

ซึ่งในทางปฏิบัติจริงในระดับประเทศ 

บรกิารเชน่นีค้งไมส่ามารถทำาไดเ้ทยีบเทา่ 

กับระบบและบริการให้คำาปรึกษาที่มี

อยู่ในโครงการวิจัย และผลของการวิจัย

ก็แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถชักจูงให้

อาสาสมัครจำานวนหนึ่งให้กินยาอย่าง

ถกูตอ้งและสม่ำาเสมอไดเ้ทา่ทีค่วร ดงันัน้  

ก่อนที่จะนำาเอายุทธศาสตร์ PrEP มา

ขยายใช้ในระดับประเทศจำาเป็นต้องมี

การทบทวนระบบตา่งๆทีเ่กีย่วกบัการให ้

คำาปรกึษาวา่สามารถทีจ่ะรองรบัได ้หรอื

มีอะไรที่ต้องปรับปรุง

• เชือ่มโยงกบัการใหค้ำาปรกึษาที่

ต่อเนื่อง การนำาเอา PrEP มาขยายผล

ใช้ในระดับประเทศจะต้องรองรับด้วย

ระบบการตรวจหาเชื้อเอชไอวีที่สะดวก 

รวดเร็ว แม่นยำา ต่อเนื่องและการตรวจ

ซ้ำาที่มีความถี่ที่เหมาะสม ที่จะสามารถ

ตรวจพบการติดเชื้อในผู้ที่ใช้ PrEP ได้
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โดยเร็วที่สุด เพื่อยุติการกินยาทันทีเมื่อ

ยืนยันผลได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการดื้อยา

ต่อตัวยาต้านไวรัสที่ใช้ใน PrEP 

• นอกเหนอืจากการตรวจหาเชือ้

เอชไอวีแล้ว จำาเป็นที่จะต้องมีการตรวจ

ตับ (และการตรวจหาเชื้อตับอักเสบ

ชนิดบีเพราะทิโนโฟเวียร์ใช้ในการรักษา

ตับอักเสบบีด้วย ดังนั้น หากต้องหยุด

ยาเมื่อติดเชื้อก็จะมีผลกระทบต่อตับ) 

ตรวจไตและมวลกระดูกสำาหรับผู้ที่ใช้  

ทโินโฟเวยีร ์หรอืทรวูาดา ในการปอ้งกนั

อกีดว้ย ถงึแมว้า่ยาทัง้สองตวัจะมผีลขา้ง

เคียงน้อย และผลของการวิจัย iPrEX 

แสดงวา่ยงัไมม่ผีลตอ่ไต ตอ่ตบั หรอืมวล

กระดูก แต่ระยะเวลาของการติดตาม

อาสาสมัครและตรวจอาการดังกล่าว 

ยังถือว่าสั้น (18-27 เดือน รวม

ทั้งระยะเวลาติดตามต่อ

หลังการประกาศผลครั้ง

แรก) ไม่สามารถนำามาใช้

พ ย า ก รณ์ ผ ล ข้ า ง เ คี ย ง 

ระยะยาวได้อย่างแน่นอน

• ต้องมีการเตรียม 

ความพร้อมของระบบส่งต่อ

และการดูแล เพื่อรองรับผู้

ที่ใช้ PrEP ที่ติดเชื้อขึ้นมา 

และต้องคำานึงถึงระยะเวลาที่

เกี่ยวข้องด้วย เพราะกว่าที่ผู้

ที่ใช้ PrEPและติดเชื้อขึ้นมา 

ต้องเข้าสู่ระบบการดูแล นับ

เป็นเวลาหลายปี ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นแล้ว

มาตรฐานและระบบตา่งๆทีเ่กีย่วกบัการ

ดูแลจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าที่

เป็นอยู่ในขณะนี้อย่างแน่นอน 

3. การทดลอง PrEP ที่

พิสูจน์ผลได้ในขณะนี้เป็น

วิธีกินยาทุกวันและต้องกินภายใต้

การควบคุมดูแล และประเมินผล

โดยผู้ชำานาญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น เพื่อ

ความคุ้มค่าคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะ

ต้องนำามาใช้อย่างเจาะจงมุ่งเป้าไป 

ที่ประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง  

ที่ประเมินแล้วว่ามีความจำาเป็นและ 

อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่สูง

กว่าประชากรโดยทั่วไป ดังนั้น

• หากมีการนำาเอายุทธศาสตร์ 

PrEP มาขยายผลใช้โดยที่ไม่มีการ

วางแผนที่ดี และโดยที่ไม่มีส่วนร่วมของ

ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมถึงตัวแทนของ

กลุ่มประชากร ผู้ที่ใช้ PrEP จะถูกตีตรา

วา่เปน็ผูท้ีเ่สีย่ง หรอืผูท้ีก่อ่ใหเ้กดิปญัหา 

ดังนั้น การนำาเอา PrEP มาใช้จะต้อง

ควบคู่ไปกับกระบวนการให้ความรู้ที่ดี

แก่ชุมชน และการทำางานร่วมกับชุมชน 

เพื่อลดการรังเกียจ ตีตรา และเลือก

ปฏิบัติต่อผู้ที่มีเชื้อ หรือผู้ที่มีพฤติกรรม

ที่แตกต่างไปคนกลุ่มอื่น และเน้นการ

ใช ้PrEP ควบคูไ่ปกบัวธิกีารปอ้งกนัการ

ติดเชื้ออื่นๆ ที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล เช่น 

ถุงยางอนามัย

ชายหรือหญิง 

ม า ต ร ก า ร

ลดอันตราย

สำาหรับผู้ใช้สาร

เสพติดชนิดฉีด 

เข้าเส้น การลด

คู่เพศสัมพันธ์ 

เป็นต้น

• ต้อง

รับประกันเกี่ยว

กั บประ เด็ น

ก า ร เ ข้ า ถึ ง

ผลติภณัฑใ์นระยะยาว ทีจ่ะรบัประกนัวา่

ยาทีจ่ำาเปน็ตอ้งใชจ้ะมรีาคาถกูเหมาะสม 

กับประเทศ และจะต้องมีการวางแผน

ที่เกี่ยวกับการผลิตยาที่ใช้ใน PrEP 

สำาหรับใช้ภายในประเทศ รวมถึงแผนที่

เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรในการผลิต ใน

การขออนุญาตและขึ้นทะเบียน เพื่อใช้

ในการป้องกัน 

• สร้ า งสภาพแวดล้ อมที่  

เหมาะสมสำาหรับกลุ่มเป้าหมายและ

คนชายขอบอื่นๆ เพื่อให้สามารถ

หาความรู้ เข้าถึงบริการต่างๆ ที่มี

อยู่ได้อย่างสะดวกไม่ต้องคำานึงถึง

ผลกระทบใดๆ ซึ่งสภาพแวดล้อม

ที่ เหมาะสมนี้รวมถึงทัศนคติที่ดี  

ไม่ด่วนตัดสินใจต่อคนประเภทต่างๆ 

หรอืตอ่คนทีม่รีสนยิมสว่นตวัหรอืวถิชีวีติ

ทีแ่ตกตา่งไปจากคนสว่นใหญ ่นโยบายที่

เหมาะสม เปน็ธรรม รวมถงึระบบรองรบั

และโครงสร้างต่างๆที่เกี่ยวข้อง

• ต้องมีการเสริมศักยภาพการ

ป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อภายใน

ชุมชนร่วมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

เพราะการลดความรุนแรงของการติด

เชื้อในชุมชน ย่อมจะทำาให้การติดเชื้อใน

รายบุคคลลดตามไปด้วยในที่สุด

อยา่งไรกต็าม ผลทีน่า่ยนิดี

ทั้งของการวิจัย PrEP 

การวิจัยวัคซีนที่ได้ผล และสาร

เคลือบช่องคลอดที่มีส่วนผสมของ

ยาตา้นไวรสั เปน็ผลทีไ่ดจ้ากการวจิยั

เพียงโครงการเดียวเท่านั้น ดังนั้น 

ก่อนที่จะตัดสินใจนำาเอามาตรการ

ใดๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันทั้งสามนี้

ไปใชใ้นระดบัประชากรตอ่ไป จำาเปน็

ที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 

เพื่อยืนยันและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้

สงูขึน้ รวมทัง้ขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลข้างเคียง

และผลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของ

คนใช้ และสิ่งที่สำาคัญอีกประการ

หนึง่กค็อื การวจิยัเพิม่เตมิตา่งๆ และ

การนำาเอาไปใชต้อ่ไปในอนาคต ตอ้ง

ไมน่ำาไปสูก่ารแบง่แยกความคดิออก 

เปน็สองฝา่ยระหวา่งการปอ้งกนัและ

การดแูลรกัษา และนำาไปสูก่ารแยง่ชงิ 

ทรัพยากร เพราะการทำางานทั้งสอง

อย่างต่างก็มีเป้าหมายร่วมกัน คือ

การแก้ไขปัญหาเอชไอวี/เอดส์ 

ในมุมมองของ
การท�างานด้าน
เ อดส์ ทั้ ง หมด
การป้องกันด้วย
ยทุธศาสตร ์PrEP 
มีประเด็นส�าคัญ
ที่ต้องคำ นึงถึงอยู่
หลายประการ
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หยบิมาคยุ

สถานการณ์การตีตรา และการเลือก

ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากเชื้อ

เอชไอวี ทั้งในรูปแบบของการกีดกันโอกาส การจำากัด 

การแบ่งแยกไม่ให้ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับสิทธิ เสรีภาพ

อันพึงมีพึงได้ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเหมือนกับ

ประชาชนทั่วไป ปรากฏชัดเจนในรายงานการสำารวจ

การตีตราและการเลือกปฏิบัติของเครือข่ายผู้ติดเชื้อ 

เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ซึ่งเผยแพร่เมื่อต้นปี 2553 

ที่ผ่านมา  

เรื่องราวที่มีการร้องเรียนมาที่มูลนิธิศูนย์

คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ไม่ว่าจะเป็นเด็กติดเชื้อเอชไอวี 

ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนในชุมชนได้ การบังคับให้

ผู้สมัครงานโรงแรมต้องตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนรับเข้า

ทำางาน รวมทั้งกรณีการกำาหนดให้ผู้ที่จะบวชในโครงการ

อุปมบทหมู่ 100,000 รูปของวัดธรรมกาย ต้องตรวจ

หาเชื้อเอชไอวี หากพบว่าติดเชื้อเอชไอวีจะไม่ให้บวช 

(ตรวจสุขภาพไม่ผ่าน) ประกอบกับผลการศึกษาทบทวน 

ครึ่งแผนเอดส์ชาติ พ.ศ. 2550 - 2554 ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ซึ่งพบว่าไม่มีการปฏิบัติการ

ตามยุทธศาสตร์นี้เลยในช่วงที่ผ่านมา ในขณะที่ระบบ

สขุภาพของประเทศไทยทัง้หมด กำาหนดใหก้ารรกัษาดว้ย

ยาต้านไวรัสเอชไอวีเป็นสิทธิประโยชน์ ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อ 

อนุกรรมการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ : 

สภุทัรา  นาคะผวิ 

เอชไอวีกว่า 200,000 คน ได้เข้าถึงการรักษา และไม่

เจบ็ปว่ยมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ แตไ่มส่ามารถกลบัไปใชช้วีติ

ปกติได้ในสังคม 

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย  

จึงร่วมกับคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้าน

เอดส์(กพอ.) และมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ 

เสนอใหม้กีารจดัตัง้คณะอนกุรรมการขึน้มาชดุหนึง่ภายใต้ 

คณะกรรมการเอดส์ชาติ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน 

ตดิตาม ดแูล เฝา้ระวงั และสง่เสรมิใหม้ปีฏบิตักิารลดการ

ตีตรา การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากเชื้อ 

เอชไอว ีซึง่คณะกรรมการเอดสช์าตไิดใ้หค้วามเหน็ชอบให้

จดัตัง้คณะอนกุรรมการชดุนีเ้มือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2553 

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอให้นายกรัฐมนตรีในฐานะ

ประธานคณะกรรมการเอดส์ชาติลงนาม นับเป็นอีกก้าว

หนึ่งของประวัติศาสตร์การทำางานเอดส์ในประเทศไทย

ภาคประชาสังคมที่เสนอให้มีกลไกนี้ขึ้นมา 

คาดหวังว่าคณะอนุกรรมการชุดนี้ (พวกเราเรียกกันว่า

อนุกรรมการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ) จะมีบทบาท

สำาคัญในการทำางานร่วมกับกลไกการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่แล้วในสังคมไทย ไม่ว่าจะ

เป็นกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สภาทนายความ 

บทพิสูจน์เอดส์
คือเรื่องราวชีวิต…ไม่ใช่โรค
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สำานักงานอัยการสูงสุด เป็นต้น และจะมีบทบาทในการ

สง่เสรมิการเรยีนรูเ้รือ่งสทิธมินษุยชน สทิธดิา้นเอดส ์เพือ่

ลดอคต ิการเลอืกปฏบิตัติอ่ผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีมบีทบาทใน

การศึกษาทบทวนกฎหมาย นโยบาย มาตรการต่างๆ ที่

รฐักำาหนดขึน้ หากพบวา่เปน็อปุสรรคตอ่การแกไ้ขปญัหา

เอดส ์สง่ผลใหเ้กดิการตตีราหรอืการเลอืกปฏบิตัทิีไ่มเ่ปน็

ธรรม ต้องเสนอให้ยกเลิกหรือแก้ไข มีบทบาทในการ

จัดทำารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับ 

เอชไอวี/เอดส์ประจำาปี โดยในกระบวนการทำางานของ

คณะอนุกรรมการชุดนี้ จะต้องส่งเสริมให้เกิดการมีส่วน

รว่มของกลุม่ เครอืขา่ย องคก์ร ภาคประชาสงัคม ทกุขัน้ตอน 

หากมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดนี้ขึ้นและ 

ขบัเคลือ่นงานดา้นการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน 

ด้านเอดส์ได้เป็นจริงดังกล่าวข้างต้น เท่ากับว่าสังคม

ไทยได้ก้าวข้ามมิติการมอง “เอดส์” เป็นโรคหรือปัญหา

สาธารณสุขเพียงอย่างเดียวอย่างที่ผ่านมา ไปสู่มุมมอง 

“เอดส์คือเรื่องราวของชีวิต” อย่างแท้จริง

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี กว่า 
200,000 คน ไดเ้ขา้ถงึการรกัษา 
และไม่เจ็บป่วย มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น แต่ไม่สามารถกลับไปใช้
ชีวิตปกติได้ในสังคม 

“

”

รายละเอียดเพิ่มเติม 
สามารถตดิตามไดใ้นหอ้งเพลนาร ี(Plenary Session) 

เรื่อง “สิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือสิทธิมนุษยชน” 
ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 8.30 – 9.45 น. ในงาน
สัมมนาเอดส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ที่อาคารคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วิทยากร
• หลกัการสำาคญัของสทิธมินษุยชน และโรคเอดส ์         

คณุวิสา เบญจโน  คณะกรรมการสทิธมินษุยชน
• นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์                

คณุสวุณา สวุรรณจฑูะ  อธบิดกีรมคุม้ครองสทิธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

• ชอ่งวา่งของกฎหมายและนโยบายกบัการดำาเนนิ
งานด้านเอชไอวี/เอดส์ คุณสุภัทรา นาคะผิว 
คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ 
(กพอ.)

• ผลกระทบจากปญัหาการละเมดิสทิธแิละสภาพ
การตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อและ
ประชากรกลุ่มต่างๆ รวมทั้งเด็กและครอบครัว 
คุณอนันต์ เมืองมูลไชย คณะกรรมการมูลนิธิ
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย

ดำาเนินรายการ คุณสุรีรัตน์ ตรีมรรคา กรรมการ 
คณะกรรมการบริหารองค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)
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เรือ่งจากปก

วาระ เอดส์ แห่งชาติ 

(ร่าง) วาระเอดส์แห่งชาติ 2555 – 2559 
(ฉบับเผยแพร่ในงานสัมมนาเอดส์ชาติ)

จัดทำาโดย 

คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) 

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย 

เสนอเมื่อวันที่ 29  มีนาคม 2554

หลักการ

สิทธิด้านสุขภาพและสิทธิในการดำาเนิน

ชวีติ นบัเปน็สทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานของ 

ทกุคนบนผนืแผน่ดนิไทย และไดร้บัการรบัรองสทิธติาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 

4 บัญญัติว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ 

และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับการคุ้มครอง” 

ประกอบกับมาตรา 30 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมเสมอ

กันในกฎหมายและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

เท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การ

เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ง

ความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ 

อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ

ของบุคคล ฐานทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง

ศาสนา การศกึษาอบรม หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืง

อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทำามิได้”

AIDs
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รัฐจึงมีหน้าที่ต้องเคารพ ปกป้องคุ้มครอง และ

ส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงและได้รับบริการสุขภาพและ

สวัสดิการพื้นฐานที่จำาเป็นในการดำาเนินชีวิตบนพื้นฐาน 

การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเสมอภาค 

เท่าเทียมกัน

สังคมไทยทุกวันนี้ยังเผชิญปัญหาเอดส์ ที่ส่ง

ผล กระทบต่อสุขภาพทางกาย ทางใจ และทางปัญญา

ของประชาชน  ต้นตอที่ก่อให้เกิดปัญหาเอดส์นั้นมีความ 

ซบัซอ้น เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งทศันคตทิางเพศ ความเขา้ใจและ

เคารพสทิธขิองบคุคล สทิธทิางเพศ รวมถงึความเทา่เทยีม

กันที่จะได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน 

เอดส์เป็นปัญหาของทุกคน การป้องกันการ

รับ-ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เป็นความรับผิดชอบของ 

ทกุคน การดแูล รกัษาตอ้งอยูใ่นระบบหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติที่มีมาตรฐานเดียว อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

ครอบคลุมคนทุกคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย 

รัฐมีหน้าที่พัฒนานโยบายการจัดบริการส่งเสริม 

สุขภาพ การป้องกัน ดูแล รักษา และลดผลกระทบ โดย

มองการแก้ไขปัญหาเอดส์แบบบูรณาการ ครอบคลุมการ

ลดภาวะอันตรายจากการใช้ยา การจัดบริการทางสังคม 

การศึกษา เศรษฐกิจ และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน  

ทั่วถึง และเท่าเทียม เพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแล 

ปกปอ้งชวีติของคนในสงัคมทกุเพศภาวะ ทกุเพศวถิ ีทกุวยั 

ทุกชนชั้น ทุกฐานะทางเศรษฐกิจ และครอบคลุมทุกคน

บนผืนแผ่นดินไทย

การทำางานเรื่องเอดส์ในมิติใหม่ ต้องก้าวข้าม

เอดส์ในความหมายของโรคและความเจ็บป่วย ไปสู่การ

พัฒนาส่งเสริมสุขภาพและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริม

การดำารงชวีติอยา่งมศีกัดิศ์รขีองทกุคนในสงัคม จงึจำาเปน็

ตอ้งมกีารปฏริปูเปลีย่นแปลงทางสงัคมและการเมอืง ทีน่ำา

ไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำาและสร้างความเป็นธรรมด้าน

สุขภาพ ลดปัญหาเอชไอวี/เอดส์ 

และขยายไปสู่ความจำาเป็นพื้นฐาน

ในการดำาเนินชีวิต

การปฏิรูปสั งคมและ

การเมืองต้องการการกระจาย 

อำานาจตามแนวทางที่นำาไปสู่การลดการรวมศูนย์ของ

อำานาจรัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น และเพิ่มอำานาจ

ประชาชนในการร่วมจัดการสุขภาพและสวัสดิการสังคม

ของพื้นที่/ชุมชนและตนเอง เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาระบบ

รัฐสวัสดิการที่มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต และการ

ดำารงชีวิตอย่างเสมอภาค ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ ที่อยู่

อาศัย ที่ทำากิน และการดูแลสวัสดิการยามชราภาพ 

เป้าหมาย

1. เกิดการปฏิรูปสังคมและการเมืองที่นำาไปสู่

การลดความเหลือ่มล้ำา สรา้งความเปน็ธรรม

ด้านสุขภาพ และลดปัญหาเอดส์

2. การสร้างความมั่นคงของระบบหลักประกัน

สุขภาพ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ

สุขภาพของชุมชนและตนเอง

3. คนทกุคนบนผนืแผน่ดนิไทยมสีขุภาวะ เขา้ถงึ 

และได้รับบริการสุขภาพและสวัสดิการ 

พืน้ฐานทีจ่ำาเปน็ในการดำาเนนิชวีติ บนพืน้ฐาน 

การจัดบริการที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์
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วาระเอดส์ภาคประชาชน 
ประกอบด้วย 3 วาระ ดังนี้

1. การปฏิรูปสังคมและการเมือง เพื่อลดความ

เหลื่อมล้ำา สร้างความเป็นธรรม ลดปัญหา

เอดส์ มุ่งหน้าสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการ

2. การป้องกัน ดูแล รักษา ลดผลกระทบ และ

ขจัดการตีตราการเลือกปฏิบัติ

3. โครงสรา้งและกลไกการขบัเคลือ่นเพือ่สง่เสรมิ 

สิทธิมนุษยชน วาระเอดส์แห่งชาติ และ

กระบวนการทำางานของภาคประชาสังคม

ว าระที ่1  การปฏริปูสงัคมและการเมอืง เพือ่ลดความ

เหลื่อมล้ำา สร้างความเป็นธรรม ลดปัญหาเอดส์ มุ่ง

หน้าสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการ มีทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ 

ดังนี้

1. การปฏิรูปกฎหมายในสอดคล้องกับ 

หลักการสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ ให้

คนได้เข้าถึงและขจัดอุปสรรคในการได้รับ

บริการสุขภาพที่จำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิต

และเสรมิสรา้งหลกัประกนัสขุภาพและความ

มั่นคงในชีวิต อย่างเท่าถึงและเท่าเทียม

 y การดำาเนินงานปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

ที่มีอยู่ 

• พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 

2545 ที่กำาหนดให้ผู้เสพยาเสพติด

เป็นผู้ป่วย

• พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2547 ให้

ระบุเพิ่มเติมว่า ให้พนักงานที่ทำางาน

ในสถานบริการให้มีสถานะเป็น

ลูกจ้าง

• พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ให้

ยกเลิกการร่วมจ่ายด้านการรักษา

พยาบาลและคลอดบุตร

• พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ.2545 ให้สิทธิในการรับบริการ

สุขภาพครอบคลุมทุกคนบนผืนแผ่น

ดินไทย

 y การยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ล้าสมัย 

อาทิ พ.ร.บ.ปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 

2539

 y การจั ดหมวดหมู่ กฎหมายที่ อยู่

กระจัดกระจายให้เป็นระบบ เพื่อให้

ทำาความเข้าใจได้ง่ายและนำาไปใช้ได้

สะดวกขึ้น
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 y รณรงคส์งัคมสาธารณะเพือ่สง่เสรมิการ

เรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน

4. การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดพื้นที่/ชุมชน

จัดการสุขภาพตนเอง โดย

 y การเสริมสร้างพลังและคุณค่าภายใน

ของคนและชุมชน โดยการพัฒนา

แนวคิด ทักษะ และการบริหารจัดการ

สุขภาพตนเองและชุมชน/พื้นที่ตนเอง 

 y การสนบัสนนุแนวคดิเรือ่งพืน้ทีร่ปูธรรม

ในการบรหิารจดัการตนเองดา้นสขุภาพ

ว าระที่ 2 การป้องกัน ดูแล รักษา ลดผลกระทบ 

และขจัดการตีตราการเลือกปฏิบัติ มีทั้งหมด 7 

ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการ

ป้องกันเอชไอวีแบบผสมผสาน รอบด้าน 

และให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการ

ของประชาชน 

 y การพฒันามาตรฐานบรกิารสขุภาพดา้น

การป้องกันที่มีมาตรฐานเดียว  และส่ง

เสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ในการรว่มจดัและพฒันาบรกิารการเชงิ

รุกแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมให้คน

ได้เข้าถึงและขจัดอุปสรรคในการได้รับ

บริการสุขภาพ 

2. สนบัสนนุใหม้กีารพฒันากฎหมายเพิม่เตมิ 

อาทิ ร่างฯ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจาก

การรับบริการทางการแพทย์ ร่าง พ.ร.บ. 

บำานาญชราภาพ ร่าง พ.ร.บ.สิทธิทางเพศ 

และ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและสนับสนุน

องค์กรพัฒนาเอกชน

 y การปฏิรูปนโยบาย และระเบียบปฏิบัติ

ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและ

รฐัธรรม เพือ่การเสรมิสรา้งการเขา้ถงึและ

ขจัดอุปสรรคในการได้รับบริการสุขภาพ

ของหลกัประกนัทางสขุภาพแหง่ชาต ิโดย

 y การปรับปรุง/แก้ไขนโยบายและระเบียบ

ปฏิบัติไม่ให้เป็นอุปสรรคหรือขัดกับ

กฎหมายที่มีอยู่ อาทิ นโยบายการเป็น

ศูนย์กลางด้านบริการสุขภาพ (Medical 

Hub) นโยบายการทำาข้อตกลงการค้า

เสรี (FTA) และแนวปฏิบัติเรื่องโรคเอดส์

ของแพทยสภา

 y สง่เสรมิการนำานโยบายทีด่ทีีม่อียูใ่หถ้กูนำา

ไปปฏิบัติใช้จริง อาทิ แนวปฏิบัติแห่งชาติ

วา่ดว้ยการปอ้งกนัและบรหิารจดัการดา้น

เอดสใ์นสถานทีท่ำางาน และนโยบายเรือ่ง 

Harm Reduction 

 y พัฒนาให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติ

ที่ส่งเสริมการเข้าถึงและได้รับบริการ

สุขภาพของคนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย

 y ยกเลิกนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่

เป็นอุปสรรคขัดขวางการเข้าถึงและได้

รับบริการสุขภาพของคนทุกคนบนผืน 

แผ่นดินไทย

3. การเสรมิสรา้งพลงัและความเขม้แขง็ของภาค

ประชาสังคมบนฐานคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน 

โดย

 y การพฒันาศกัยภาพฐานคดิและการเรยีน

รู้เรื่องสิทธิมนุษยชนของคนทำางานเอดส์ 

เครือข่ายด้านเอดส์ และเครือข่ายภาค

ประชาสังคม ให้นำาไปผนวกใช้ในการ

ดำาเนินงานทุกระดับ
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 y ต้องจัดให้มีและแจกจ่ายเครื่องมือและ

อุปกรณ์ที่จำาเป็นเพื่อการป้องกันการ

รับ-ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งไวรัสตับ

อักเสบ บี และ ซี 

 y ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงและได้

รับบริการการปรึกษาและตรวจเลือดโดย

สมคัรใจและเปน็ความลบัใหก้บัทกุคนบน

ผืนแผ่นดินไทย 

 y รฐัตอ้งจดัสรรงบประมาณทีเ่พยีงพอ และ

เหมาะสม อย่างต่อเนื่อง สำาหรับการส่ง

เสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และ

การดูแลรักษาให้กับระบบหลักประกัน

สุขภาพต่างๆ หรือหน่วยงาน องค์กรที่

มหีนา้ทีร่บัผดิชอบทัง้ในหนว่ยงานของรฐั 

องค์กรพัฒนาเอกชน สถานประกอบการ 

และสหภาพ/สหพันธ์แรงงาน

2. การพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาสุขภาพ

ที่มีมาตรฐานเดียว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำา 

และขจัดการเลือกปฏิบัติในการเข้าถึงและ

ได้รับบริการสุขภาพ ทั้งในส่วนของรัฐและ

เอกชน 

 y การพัฒนามาตรฐานบริการทางการ

แพทย์ให้เป็นมาตรฐานเดียว และการ

คุ้มครองสิทธิประชาชนในการได้รับ

บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

 y การจัดบริการรักษาด้วยยาต้านไวรัสให้

ครอบคลุมคนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย

3. การพัฒนาบริการสุขภาพที่ขยายให้

ครอบคลุมคนที่ไม่ได้รับสิทธิในระบบ 

หรือกองทุนสุขภาพระบบใดๆ เช่น คน 

ไร้สถานะ 

4. การเสรมิสรา้งหลกัประกนัและความมัน่คง

ดา้นสขุภาพในการเขา้ถงึยาทีจ่ำาเปน็ตอ่การ

ดแูลสขุภาพ โดยสนบัสนนุยทุธศาสตรก์าร

เข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย เพื่อ

ส่งเสริมให้มีการผลิตและนำาเข้ายาต้าน

ไวรัสอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 

 y การนำามาตรการบังคับใช้สิทธิในการ 

นำาเข้าหรือผลิตยาที่ติดสิทธิบัตร  

(Compulsory Licensing) รวมทั้งมี

มาตรการการควบคุมราคายาที่ขาย เพื่อ

ไมใ่หส้งูไปกวา่ราคายาทีซ่ือ้มาใชใ้นระบบ

บริการสาธารณสุขของรัฐ
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 y ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ต้องไม่ผูกพัน

ประเทศเกินไปกว่าความตกลงว่า

ด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่

เกี่ยวข้องกับการค้า ค.ศ. 1994 (TRIPS  

Agreement)

5. การรณรงค์สังคมสาธารณะ เพื่อปรับ

เปลี่ยนทัศนคติ ส่งเสริมความเข้าใจเรื่อง

สิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ และการอยู่

รว่มกนั บนพืน้ฐานการเคารพศกัดิศ์รคีวาม

เป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน โดยควรให้มีการ

ดำาเนินงานดังนี้

 y การสื่อสารสร้างกระแสสังคมอย่าง 

ต่อเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและ

ความเข้าใจเรื่องเอดส์ ว่าเอดส์รักษาได้ 

เด็กที่มีเชื้อเอชไอวีเติบโตได้ ผู้ที่มีเอชไอวี 

ทำางานได้ เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน

สังคม  

 y การผลิตสื่อเรื่องเพศและเอดส์ด้วย

ทัศนคติเชิงบวก เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ

สร้างความรู้ ความเข้าใจ และขจัดอคติ

ทางเพศและเอดส ์และพฒันาการสือ่สาร

ใหต้รงกบักลุม่คนและวถิชีวีติของกลุม่คน

 y รัฐต้องจัดสรรช่วงเวลาให้มีการรณรงค์

ผ่านสื่อสาธารณะ และสนับสนุนให้

องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ชุมชน/เครือข่ายต่างๆ ได้เข้ามา

มีส่วนร่วมเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีเนื้อหาในเชิง

สร้างสรรค์ และส่งเสริมความเข้าใจอันดี

ในการอยูร่ว่มกบัผูต้ดิเชือ้เอชไอวผีา่นชอ่ง

ทางสื่อสาธารณะ

6. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชา

สังคมในกระบวนการทดลองวิจัยทาง 

ชวีเวชศาสตรด์า้นการปอ้งกนั (Bio Medical 

HIV Prevention) และการดูแลรักษา เพื่อ

ใหม้กีารดแูลผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัชมุชน 

และร่วมกันกำาหนดทิศทางการทำางานใน

เรื่องจริยธรรมการทดลองวิจัยในคน

7. การพัฒนาระบบรัฐสวัสดิการสำาหรับเด็ก

กำาพร้าและผู้สูงอายุอย่างเท่าเทียมกัน ไม่

แบ่งแยกเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจาก

เอดส์ ควรเป็นการดำาเนินการในรูปแบบที่

สนับสนุนให้ชุมชน องค์กรท้องถิ่นเข้าร่วม

ในการจัดการนอกเหนือจากการตั้งสถาน

สงเคราะห์โดยรัฐ เช่น การจัดสวัสดิการ

ชุมชนโดยองค์กรชุมชน

ว าระที่ 3 โครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนเพื่อ

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน วาระเอดส์แห่งชาติ และ

กระบวนการทำางานของภาคประชาสังคม มีทั้งหมด 

6 ยุทธศาสตร์

1. ให้มีการกำาหนดนโยบายและการจัดสรร 

งบประมาณตามแนวทางการกระจายอำานาจ

ตามแนวคิด การลดอำานาจรวมศูนย์ของรัฐ

และเพิ่มอำานาจประชาชนและชุมชนในการ

ดูแลชีวิต จัดการสุขภาพและชีวิตของตนเอง

2. การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหา

เอดส์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 y การทบทวนปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อน

งานเอดส์ของประเทศ โดยปรับย้าย

สำานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ

แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาเอดส์ ไปขึ้นอยู่กับสำานักนายก

รัฐมนตรี 

 y ให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมและกระบวนการของภาคประชา

สังคม
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3. ให้กลไกในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ 

(อนุกรรมการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ) มี

บทบาทหน้าที่

 y ประสานแผนงานและพัฒนาความร่วม

มือกับแผนแม่บทสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ปี 2552 – 2556

 y ร่วมกับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนส่ง

เสริมการเรียนรู้และสร้างบรรยากาศทาง

สังคมเรื่องสิทธิมนุษยชน

 y สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชา

สังคม ให้ร่วมติดตาม เฝ้าระวัง และ

กำากับดูแลให้มีการดำาเนินงานที่เคารพ 

ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิสุขภาพและ

สิทธิมนุษยชน 

4. ให้สนับสนุนความเข้มแข็งของกลไกภาค

ประชาชนด้านเอดส์ อาทิ เครือข่ายองค์กร

พฒันาเอกชนดา้นเอดส ์(กพอ.) และเครอืขา่ย 

ทำางานด้านเอดส์ ในทุกระดับ เพื่อให้มีการ

ติดตาม ขับเคลื่อนวาระเอดส์แห่งชาติ โดย

ภาคประชาชน

5. ส่งเสริมให้มีกลไกจังหวัดและท้องถิ่นใน

การจัดการสุขภาพตนเอง โดยมีการดำาเนิน

นโยบายดังต่อไปนี้

 y จัดทำาวาระและนโยบายเรื่องเอดส์ 

สุขภาพ และสวัสดิการสังคม

 y จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทำางาน

ด้านเอดส์ สุขภาพและสวัสดิการสังคม

 y สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนในกระบวนการจัดการเรื่อง

สุขภาพตนเอง

6. การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล

ที่มีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยให้มี

การสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของ

ส่วนราชการ องค์กร/เครือข่ายภาคประชา

สังคม และนักวิชาการ ในเรื่องการพัฒนา

ระบบติดตามและประเมินผลของประเทศ

ไปพร้อมๆ กัน

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวร่วมกันได้ที่ 
ห้อง 4 (S5) “ข้อเสนอวาระเอดส์ภาคประชาชนปี พ.ศ. 2555-2559” เวลา 

10.00 -12.00 น. วันที่ 29 มีนาคม 2554 ในกิจกรรมสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์  

ครั้งที่ 13 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

ผู้ดำาเนินรายการ/ผู้ดำาเนินการอภิปราย และวิทยากร

1.   พ.ญ.เพชรศรี ศิรินิรันดร์  ผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการบริหารจัดการปัญหา

เอดส์แห่งชาติ(ศบ.จอ.)   

2.   ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ อาจารย์ด้านสังคมวิทยาวัฒนธรรมและมานุษวิทยา 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากร

3.   นพ.ทวีทรัพย์  ศิรประภาศิริ  UNFPA วิทยากร 

4.   นายจอน อึง้ภากรณ ์คณะกรรมการระดบัโลกดา้นเอชไอวแีละกฎหมาย UNDP  

วิทยากร 

5.   นายนิวัตร  สุวรรณพัฒนา นักวิชาการอิสระ และคณะทำางานPolicy Watch 

กพอ.ชาติ วิทยากร

6.  น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ผู้อำานวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และ

ประธาน กพอ.ชาติ ผู้ดำาเนินการอภิปราย และวิทยากร 
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รู้ หรือไม่ว่า ผู้ประกันตน
เป็นกลุ่มเดียวที่ต้องจ่าย

สมทบค่ารักษาพยาบาล

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีระบบ
หลักประกันสุขภาพใหญ่ๆ 3 
ระบบ ได้แก่ 

• ระบบแรก เป็นระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดูแล

คนที่มีสัญชาติไทย ประมาณ 47 

ล้านคน ใช้งบประมาณจากภาษี

อากร เมื่อปี พ.ศ.2553 มีการใช้

งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 1 แสน

ล้านบาท

• ระบบที่สอง เป็นระบบ

ประกันสังคม ที่ดูแลผู้ประกันตน 

ประมาณ 9 ล้านคน โดยผู้ประกัน

ตนสมทบ รว่มกบันายจา้งและรฐั ใช้

งบประมาณในป ีพ.ศ. 2552 ในสว่น

ค่ารักษาพยาบาลประมาณ 4 หมื่น 

4 พันล้านบาท 

ใน 5% ของเงนิเดอืนทีเ่ราสมทบในระบบประกนั

สังคมนั้น แบ่งเป็น...

กลุม่สำาหรบัการเฉลีย่ทกุข ์เฉลีย่สขุ ซึง่ไดแ้ก ่กรณี

เจบ็ปว่ย 0.88% กรณคีลอดบตุร 0.12% กรณทีพุพลภาพ 

0.44% กรณีตาย 0.06% 

กลุ่มการออม ได้แก่ กรณี

ชราภาพ 3% และสงเคราะห์บุตร ซึ่ง

ส่วนนี้รัฐจ่ายทั้งหมด และกรณีว่าง

งาน 0.5%

 • และระบบที่สาม เป็น

ระบบสวัสดิการข้าราชการ หรือ

พนกังานรฐัวสิาหกจิ ครอบคลมุผูม้สีทิธิ

ประมาณ 5 ลา้นคน ใชง้บประมาณจากภาษี

อากร ใชง้บประมาณในป ีพ.ศ. 2553 ในสว่นคา่

รักษาพยาบาลประมาณ 7 หมื่นล้านบาท

ระบบใหญ่ๆของไทย ใช้งบประมาณจากภาษี

อากร ยกเว้น ระบบประกันสังคมที่ผู้ประกันตน และ

นายจ้างร่วมจ่าย เป็นความซ้ำาซ้อนที่ผู้ประกันตนต้อง

สมทบ เพื่อให้ได้สิทธิการรักษาพยาบาลเอง รวมทั้งต้อง

จ่ายภาษีอีกด้วย ในขณะที่กลุ่มอื่น ที่ไม่ใช่ผู้ประกันตนมี

สิทธิรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องร่วมจ่ายเงินสมทบ

 จ่ายสมทบแล้ว สิทธิประโยชน์ด้านการรักษา

พยาบาลยังด้อยกว่า

 มีสิทธิประโยชน์หลักน้อยกว่า 16 รายการ การ

บริหารจัดการด้อยกว่า 25 รายการ เช่น โรคไตวายเรื้อรัง 

สถานการณข์องโรคไตวายเรือ้รงั ในทัง้สองระบบยงัคงตอ้ง

มีการร่วมจ่าย ในกรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

หมดเวลาให้ผูป้ระกนัตน
ในระบบประกนัสงัคมร่วมจ่าย
ค่ารกัษาพยาบาล

ณฐักานต์ กจิประสงค์ มลูนธิเิข้าถงึเอดส์

เกาะกระแส
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แต่ความต่างที่ชัดเจน ได้แก่ การปลูกถ่ายไต ในระบบ

หลกัประกนัสขุภาพฯ ครอบคลมุทัง้หมด ตัง้แตก่ารเตรยีม 

การผ่าตัด และการผ่าตัดยังครอบคลุมทั้งผู้ให้ และ 

ผู้รับ ในขณะที่ระบบประกันสังคมยังมีเพดานค่าใช้จ่าย

ในหมวดต่างๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนเกินผู้ประกันตนจะต้อง 

รับผิดชอบเอง

ช่องว่างที่ใหญ่จริงๆ ของทั้งสองระบบ คือ 

ผู้ประกันตนที่เป็นไตวายเรื้อรังมาก่อนการเป็นผู้ประกัน

ตน จะได้สิทธิไม่เท่ากับผู้ประกันตนที่เป็นไตวายหลัง

จากการเป็นผู้ประกันตน คือ ยังไม่ครอบคลุมเรื่องการ 

ปลูกถ่ายไต ทำาให้คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวที่ไม่ได้สิทธิ ใน

ขณะที่ผู้มีสิทธิบัตรทองได้สิทธิ

ในกรณีของการชดเชยความเสียหายที่เกิดจาก

บริการสาธารณสุข 

ผูม้สีทิธใินระบบบตัรทองจะมรีะบบการชว่ยเหลอื

เยียวยา ในกรณีมีปัญหาเกิดขึ้นจากการไปรับบริการด้วย

การใช้สิทธิบัตรทอง เช่น มีสิทธิร้องเรียนตามมาตรา 41 

เพื่อรับการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากบริการทาง 

การแพทย ์โดยไดร้บัการชว่ยเหลอืจากกองทนุหลกัประกนั 

สุขภาพฯ อยู่ระหว่าง 50,000-200,000 บาท โดย

ยังไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด แต่ผู้ประกันตนต้องร้องผ่าน 

คณะกรรมการอุทธรณ์เท่านั้น และต้องผ่านการพิสูจน์

ถูกผิดก่อน

จะดีไหม...ถ้าเอาเงินที่เก็บไปเพิ่ม

สิทธิประโยชน์ อื่นๆ

จากเงินสมทบในด้าน

สุขภาพ 0.88% ที่

นายจ้างและลูกจ้างเคยจ่าย หาก

นำาเอาเงินก้อนนี้ไปเพิ่มสิทธิประ

โยชน์อื่นๆ เช่น เพิ่มเติมในบำานาญ

ชราภาพ ซึ่งจะทำาให้ผู้ประกันตนได้รับ

เงินบำาเหน็จ หรือบำานาญเพิ่มขึ้น เมื่อสิ้นสุดความเป็น

ผู้ประกันตน

เนื่องจากหากเราพิจารณาว่าในปัจจุบัน ถ้าเรา

เคยจ่ายสมทบ 3% สำาหรับบำานาญชราภาพ หากเรา 

เงินเดือน 10,000 บาท ทุกเดือน เราจะมีเงินสมทบใน

ส่วนบำานาญชราภาพทั้งของผู้ประกันตนและนายจ้าง 

รวม 600 บาท 1 ปี ก็ 7,200 บาท

หากเราไม่ต้องจ่ายสมทบด้านสุขภาพเรา ก็จะมี

เงินสมทบเพิ่มในส่วนชราภาพอีก 0.88% รวมในหนึ่งปี 

เราจะมีเงินสมทบเพิ่มอีก 2,112 บาท รวม 9,312 บาท 

ซึ่งก็ชัดเจนว่า เราจะได้บำาเหน็จหรือบำานาญเพิ่มขึ้นอีก

เยอะ เมื่อสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

มารว่มกนัพทิกัษส์ทิธเิพือ่นผูป้ระกนัตน ดว้ยการ

ร่วมเป็นสมาชิก ชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน

เพื่อทำาหน้าที่สื่อสารให้ข้อมูลกับเพื่อนๆ ที่เป็น 

ผู้ประกันตนให้เข้าใจและตระหนักถึงหลักการประกัน

สังคม บนหลักของการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข เพื่อให้เป็น 

แรงขับเคลื่อนให้ระบบประกันสังคมทำา หน้าที่เป็น 

หลักประกันทางสังคมได้อย่างแท้จริง

มาร่วมกันทำาหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ประกันตน 

ในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

การเตรียมคนเข้าเป็นกรรมการกองทุนประกันสังคม 

การเป็นปากเสียงแทนผู้ประกันตน และการผลักดัน

นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนร่วมกัน

สมัครสมาชิกได้ที่ 

www.aidsaccess.com/form.htm

แลกเปลี่ยนความเห็นได้ที่ Facebook: 

ชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน

อีเมล insure.social.right@gmail.com
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บษุยา คณุากรสวสัดิ ์เชยีงใหม่จดัการตนเอง 

เกาะกระแส

จังหวัดจัดการตนเอง�
จัดการด้วยมือเราเอง

“เมือ่ป ี2552 นคิมอตุสาหกรรม
มาบตาพุด มี เหตุการณ์แก๊สรั่ว 
อย่างน้อย 5 ครั้ง 1 ในนั้น เกิดเหตุตอน
บ่ายโมง ผมรู้ตอนบ่ายสามพร้อมคน
ทั่วประเทศจากสื่อ ผมเชิญผู้จัดการ
โรงงานมาชี้แจง แต่เขามาพบผมตอน
หกโมงเย็น” นี่เป็นคำ กล่าวหนึ่งของผู้ที่
ดำ รงตำ แหน่งพ่อเมืองของ จ.ระยอง ใน
ขณะนั้น  

สะท้อนให้เห็นว่า ถ้าเราจะมาหวัง

ให้เรื่องราว หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน

บ้านของเรา จังหวัดของเรา ให้ได้รับการดูแล

แก้ไขโดยพ่อเมือง หรือหน่วยงานที่อยู่ภายใน

จังหวัด เป็นอันว่าเลิกหวังไปได้เลย เพราะ

ขนาดพ่อเมืองเองยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา

ได้อย่างรวดเร็ว แม้แต่การจะเชิญให้ผู้รับผิดชอบโรงงาน 

มาหารือร่วมกันในทันทีก็ยังทำาไม่ได้ 

เพราะโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด จ.ระยอง มีการขอจัดตั้งโรงงานที่กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหากเกิด

ปัญหามลพิษ อำานาจการสั่งระงับ หรือปิดโรงงานอยู่ที่

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม ซึ่งทั้งสองหน่วยงานนี้เป็นรัฐส่วนกลาง

นี่จึงเป็นที่มาว่า ทำาไมแม้โรงงานอยู่ในพื้นที่ ก็ไม่

เคยสนใจว่าคนในพื้นที่คิดหรือเห็นอย่างไร 

ตัวอย่างดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ไม่มีอำานาจ 

ทำาอะไรได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องสุขภาพ 

การศึกษา เกษตร การใช้ทรัพยากร ฯลฯ เพราะการ

ตัดสินใจทั้งมวลรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง โดยมีกฎหมาย 
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ระเบียบอำานาจการสั่งการ การบัญชาการหน่วยงานและ

งบประมาณ เป็นเครื่องมือ

ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม รวมถึงความขัดแย้งระหว่างคนในพื้นที่ 

หนว่ยงานในพืน้ทีก่ลบัไมม่อีำานาจ รวมถงึไมก่ลา้ตดัสนิใจ 

เนื่องจากหน่วยงานส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่

ดูแล ควบคุมให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบที่ส่วนกลาง

กำาหนด  หรอืใหข้อ้คดิเหน็ ขอ้มลู เพือ่ใหส้ว่นกลางตดัสนิ

ใจเทา่นัน้  โดยมกีฎหมาย ระเบยีบ ทีใ่หอ้ำานาจการตดัสนิ

ใจอยู่ที่หน่วยงานส่วนกลาง หากหน่วยงานระดับพื้นที่ไม่

ปฏบิตัติาม ความผดิจากการผดิระเบยีบ ผดิคำาสัง่จะตาม

มาถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 

มาทำาความรู้จักการบริหารราชการแผ่นดินของ

ไทย  

ประเทศไทยแบ่งการบริหารราชการแผ่นดิน ออก

เป็น 3 ส่วน คือ รัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ

ส่วนท้องถิ่น 

รฐัสว่นกลาง คอื หนว่ยงานทีม่อีำานาจการบงัคบั

บัญชา และการวินิจฉัยสูงสุดแบ่งเป็นสำานัก กระทรวง

ตา่งๆ ทบวง กรมซึง่ตัง้อยูท่ัง้พืน้ทีก่รงุเทพ และตา่งจงัหวดั 

มทีำาเนยีบรฐับาลเปน็ศนูยก์ลางการบรหิารราชการแผน่ดนิ 

ของรัฐ   

ส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่

ทำาหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบาย ระเบียบ คำาสั่งของ 

หน่วยงานส่วนกลาง ถือเป็นหน่วยงานตัวแทนของ 

ส่วนกลางที่ไม่มีอำานาจตัดสินใจ หน่วยงานส่วนภูมิภาค 

มกัขึน้ตน้ดว้ยคำาวา่ สำานกังาน เขต พืน้ที ่แบง่เปน็ 2 ระดบั 

คือจังหวัดและอำาเภอ 

ส่วนท้องถิ่น ปัจจุบัน คือ องค์กรปกครองส่วน

จงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล ทำาหนา้ที่

ปฏิบัติงานโดยไม่ขัดกับนโยบาย ระเบียบ กฎหมายของ

ประเทศ  งานทีท่ำาสว่นใหญเ่ปน็งานพฒันาชมุชน คณุภาพ

ชีวิต   

เมื่อการรวมศูนย์การตัดสินใจ งบประมาณ 

และการบริหารจัดการทั้งหมดอยู่ที่ส่วนกลาง ไม่ว่าเรา

จะมีข้อเสนอทางนโยบายเรื่องการสอนเพศศึกษาใน

โรงเรียน ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การคัดค้าน

ไม่เห็นด้วยกับนโยบายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์  

(Medical hub) เราต้องต่อสู้ระดับชาติเสมอ ต้อง

ระดมคนจากทุกภาคมาที่หน้าทำาเนียบรัฐบาล และ

หน้ากระทรวง พื้นที่ทั้ง 2 จึงเป็นที่รวมพลของ

การชุมนุมนับหลายพันครั้งต่อปี ซึ่งเป็นเรื่องยาก 

เพราะศูนย์กลางมีอำานาจมากเกินกว่าที่เราจะไป

ต่อรองได้ รวมทั้งเมื่อต่อรองได้บ้าง ความซับซ้อน 

ของระบบการจัดการจากส่วนกลางถึงพื้นที่ ทำาให้การ

แก้ไขปัญหาล่าช้า ไม่ตอบสนองต่อแต่ละพื้นที่ที่มีความ

ต่างกัน

วันนี้ เราจึงต้องคิดถึงการเปลี่ยนให้ศูนย์กลาง

อำานาจเล็กลง กระทรวง กรม กอง มีอำานาจน้อยลง และ

กระจายอำานาจการตดัสนิใจ งบประมาณ การบรหิารจดัการ

มาอยู่จังหวัดเพื่อให้จังหวัดสามารถจัดการตนเองได้ 

ให้เราทุกคนอยู่ในบ้านของเราอย่างมีความสุข และ

ปลอดภัย ไม่ถูกบังคับให้อยู่กับโรงงานที่เราไม่ชอบ หรือ

ไลเ่ราออกจากบา้นของเราเอง ตอ้งใชถ้นนทีเ่ราไมต่อ้งการ 

ให้การเรียนการสอนไม่เหมาะกับเป้าหมาย และวิถีชีวิต

ของลูกหลานเรา  

เรามาร่วมกันจินตนาการถึงการจัดสรรอำานาจ

แบบใหม่ ที่ให้อำานาจการตัดสินใจอยู่ในมือเรา ให้อำานาจ

การบริหารอยู่ในจังหวัดแทนที่จะอยู่กับส่วนกลาง ให้

ประชาชนในจังหวัดกำาหนดทิศทางของตัวเองได้  ให้

จังหวัดมีโครงสร้างทางการเมือง การบริหารที่มาจากการ

เลอืกตัง้ สรา้งกระบวนการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน มี

กระบวนการตรวจสอบที่โปร่งใส มีกรรมาธิการประชาชน

ดแูลเรือ่งตา่งๆของจงัหวดั  มสีภาประชาชน ทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง

กบัผลประโยชนแ์ละมสีว่นรว่มในการกำาหนดทศิทางเมอืง  

มีภาษี* และงบประมาณที่เพียงพอในการพัฒนาบ้านเรา 

เพื่อให้เราสามารถพัฒนานโยบาย และกลไกเพื่อสร้าง

คุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นได้

หมายเหต ุ* ในจนี ญีปุ่น่ เกาหล ีลาว การจดัเกบ็

ภาษี จังหวัดท้องถิ่นได้รับไม่น้อยกว่าร้อยละ 60-80 

รฐัสว่นกลาง ไดร้บัไมเ่กนิ รอ้ยละ 40-20 แตป่ระเทศไทย   

จงัหวดัทอ้งถิน่ไดร้บัไมเ่กนิรอ้ยละ 25 ทีเ่หลอืจดัเกบ็และ

บริหารโดยรัฐส่วนกลาง

ร่วมเปลี่ยนประเทศไทย ให้จังหวัดจัดการตนเอง 

สนใจข้อมูลตามเป็นเพื่อนได้ใน facebook /

เชียงใหม่จัดการตนเอง
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Always (เรยีบเรยีงจากเวปไซด์ aids-cpp.net)มองต่างแดน

UNAIDS เร่ขายภาพฝันใหม่

ย้อนหลังไปเมื่อเกือบ 
10 ปีที่แล้ว ในปี พ.ศ. 

2544 ที่มีการจัดประชุมสมัชชา
สหประชาชาติวาระพิเศษว่าด้วย
เรื่องเอชไอวี/เอดส์ หรือที่รู้จักกัน
ว่า UNGASS  (เกือบ)ทั่วโลกก็
ถือเอาเอดส์เป็นวาระสำาคัญ มี
ประเทศต่างๆ ร่วมลงนาม (รวมทั้ง
ลงแต่เพียงในนาม) ด้วยกันอย่าง
คับคั่ง ตามมาด้วยการกระตุ้นการ
ทำางานดา้นเอดสร์ะดบัโลกของจอม 
ขมังเวทย์อย่าง WHO (องค์การ
อนามัยโลก) ที่ร่ายเวทย์มนต์ 
“ประชานยิม” อยา่ง 3 x 5 (ใหผู้ต้ดิ
เชื้อผู้ป่วยเอดส์ 3 ล้านคน เข้าถึง
การรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสัในป ีพ.ศ. 
2548) และมีการจัดตั้งกองทุน
การเงินระหว่างประเทศว่าด้วย
เรื่องเอดส์อย่าง GFATM (กองทุน
โลก) เพือ่ใหเ้งนิทำางานแกไ้ขปญัหา
เอดส์ ซึ่งส่งผลทำาให้บรรยากาศ 
โลกเปลี่ยนไป

ผ่านไป 5 ปี มนต์ดำาของ 
WHO แม้จะไม่สำาเร็จ แต่ก็สร้าง

ความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมิใช่น้อย  
หลังจากนั้น UNAIDS (ยูเอ็นเอดส์) 
ก็ออกรายงานตามมาอีกว่า เมื่อ
บรรยากาศโลกเปลี่ยนไป เราต้องปรับ
ยุทธศาสตร์ใหม่แล้ว เพราะการตอบ
สนองแกไ้ขปญัหาเอดส ์ตอ้งชีเ้ปน็ชีต้าย
กันอยู่ที่ระดับประเทศ โดยต้องอาศัย
พลังจากประเทศต่างๆ เพื่อร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหาเอดส์

UNAIDS จึงเสนอตั้งวงเล่นไพ่
ตอง “111” (หนึ่งสามตัว) พร้อมทำา
หน้าที่แทน WHO ด้วยการร่ายมนต์
ใหม่ “ประชานิยม” รอบ 2 อย่าง 
UA 2010 ขึ้นสำาทับ (คราวนี้ให้ทุกคน
ที่จำาเป็นและต้องการ สามารถเข้าถึง
การปอ้งกนั ดแูล รกัษา อยา่งถว้นหนา้ 
เท่าเทียมภายในปี พ.ศ. 2553)

1 ตวัแรก คอื ทัง้ประเทศมกีลไก
หนึ่งเดียว

1 ตัวที่สอง คือ ทั้งประเทศมี
แผนหนึ่งเดียว

1 ตัวที่สาม คือ ทั้งประเทศมี
ระบบการตดิตามประเมนิผลหนึง่เดยีว

พอสิ้นปี 2010 ไม่น่าเชื่อก็
ต้องเชื่อว่า ปัญหายังคงมีอยู่เหมือน
เดิม คราวนี้ UNAIDS อธิบายภาพ
อนาคตด้วยเสียงแปร่งๆ ว่า เพื่อ
เป็นการบรรลุเป้าหมายการเข้าถึง
บริการป้องกัน ดูแล รักษา และ
สนับสนุนอย่างถ้วนหน้าเท่าเทียม 
และเพื่อเป็นการหยุดยั้งการแพร่
ระบาดของเอชไอวี ตามภาพสำาเร็จของ 
เป้าหมายของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
ใหมใ่นป ีพ.ศ. 2558 (MDG) จงึชวนเรา
นบัถอยหลงัเขา้สูเ่ลขศนูย ์ดว้ยการทิง้ไพ่
ใบสุดท้าย “000” (ศูนย์สามตัว)

0 ตัวแรกคือ Zero new Infec-
tions หรือ “ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่” เรา
จำาเปน็ตอ้ง “เดนิไปสูก่ารปฏวิตักิารปอ้ง
กันเอชไอวี” หรือ Revolutionise HIV 
Prevention

0 ตัวที่สอง คือ Zero AIDS-
related Deaths หรือ “ไม่มีผู้ที่เสีย
ชีวิตด้วยอาการสัมพันธ์กับเอดส์แม้แต่
รายเดียว” คราวนี้ “ต้องเร่งเร้าการ
เดินหน้าไปสู่ระยะถัดไปของการดูแล
รักษาและสนับสนุน” หรือ Catalyse 
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the next phase of treatment, care 
and support

0 ตัวที่สาม (ตัวสุดท้าย) คือ 
Zero Discrimination หรือ “ไม่มีผู้ใด
ถูกเลือกปฏิบัติ” ซึ่งจะทำาเช่นนี้ได้
ต้องอาศัย “การขับเคลื่อนความเสมอ
ภาคทางเพศภาวะและสิทธิมนุษยชน
เพื่อการตอบสนองต่อเอชไอวี” หรือ 
Advance human rights and gender 
equality for the HIV response

ในจดหมายข่าวฉบับนี้ได้
ลองหยิบ ศูนย์แรก ว่า

ด้วย “การไม่มีการติดเชื้อฯ ราย
ใหม่” (Zero New Infections) 
มาพิจารณา ที่มีการกำาหนด 
เป้าหมายหลักไว้ 3 เป้าหมายดังนี้

1. การรับ-ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีทาง
เพศสัมพันธ์ลดลงครึ่งหนึ่ง โดย
รวมถึงกลุ่มเยาวชน ชายที่มีเพศ
สัมพันธ์กับชาย และในบริบท
ของการให้บริการทางเพศ

2. การถา่ยทอดเชือ้เอชไอวทีางตรง 
(Vertical transmission of HIV) 
หมดไป และอัตราการเสียชีวิต
ที่สัมพันธ์กับเอดส์ของแม่ลดลง
ครึ่งหนึ่ง

3. กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดทุกคนได้รับ
การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
รายใหม่

ผมอยากตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นว่า 
UNAIDS ยงัคงมองภาพความสำาเรจ็ใน

ด้านการป้องกันไว้ จำาแนกเป็นกลุ่มๆ 
นั่นคงเป็นเพราะหลักฐานทางระบาด
วิทยาบอกว่า พบอัตราความชุกในการ
รับ-ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีรายใหม่สูง
ในกลุ่มคนเหล่านี้ และเพื่อทำาให้การ
ป้องกันสัมฤทธิ์ผลดังตั้งเป้า จะต้อง 
มุ่งเน้นบริการไปยังกลุ่มคนเหล่านี้

ผมเองอยากเสนอว่า การมอง
ภาพอนาคตในการทำางานของเรา
ต้องมองหลุดออกไปจากกรอบคิด
แบบ “กลุ่มเสี่ยง” ให้ได้ และต้องมอง
ทะลุกรอบนี้ออกไปให้ เห็นภาพการ
ป้องกันการรับ-ถ่ายทอดเชื้อรายใหม่
ผ่านวิถีและรูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ 
4 รูปแบบ คือ วิถีและรูปแบบการมี
เพศสัมพันธ์ในส่วนของเยาวชน ส่วน
ของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ส่วน
ของการให้บริการทางเพศ และส่วน
ของเพศสัมพันธ์แบบหญิงชายในความ
สัมพันธ์แบบคู่แต่งงานหรือคู่รัก และดู
ว่าอะไรเป็นเงื่อนไข กฎกติกาอะไรบ้าง
ที่เป็นอุปสรรคให้วิถีชีวิตทางเพศใน
แบบตา่งๆ เหลา่นี ้ไมส่ามารถดแูลและ
ป้องกันตนเองได้ เพราะผมเชื่อและมี
อคตสิว่นตวัวา่ การแกไ้ขปญัหาโดยมอง
แบบ “กลุ่มเสี่ยง” เป็นภาพลวงตาของ
การแก้ไขปัญหาที่ไม่มีวันสำาเร็จ 

สำาหรับในส่วนของทิศทางทาง
ยุทธศาสตร์ในเรื่องการป้องกันนั้น 
UNAIDS ได้กำาหนดทิศวางทางไว้ว่า 
จำาเป็นต้องทำาให้เกิดการปฏิวัติด้าน
การปอ้งกนัการรบั-ถา่ยทอดเชือ้เอชไอว ี
(Revolutionize HIV Prevention) โดย
มองทิศทางทางยุทธศาสตร์ ไว้ 4 เรื่อง 
ซึง่ในทีน่ีข้อพดูเฉพาะเรือ่งแรก คอื การ
ปฏิวัติในส่วนของการเมือง นโยบาย 
และการปฏิบัติ ด้านการป้องกัน

UNAIDS พูดเสมอและดังขึ้น
เรื่อยๆ ว่าการรู้จักปัญหาการแพร่
ระบาดจะช่วยให้รู้ว่าจะป้องกันแก้ไข
ปัญหาได้อย่างไร (Knowing your 
epidemic knowing your response) 
จงึพยายามสง่เสรมิใหป้ระเทศตา่งๆ มี
การจัดทำาข้อมูลทางระบาดวิทยา และ
มีการสำารวจความชุก ติดตามเฝ้าระวัง 

รวมทั้งการคาดการณ์แนวโน้มการรับ-
ถา่ยทอดเชือ้รายใหม ่เปน็การแนะนำาให้
ประเทศดำาเนินการแก้ไขปัญหาบนหลัก
ฐานเชิงประจักษ์ที่ต้องจัด ทำาขึ้น

แนวคดิและเครือ่งมอืตา่งๆ เหลา่นี ้
ไดช้ีเ้ปา้หมายมารว่ม 10 ปแีลว้วา่ หลาย
ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย มี
อัตราการแพร่ระบาดของเอชไอวีอยู่ใน
กลุ่มประชากรหลักๆ ไม่กี่กลุ่ม ซึ่งถูก
เรียกว่าเป็น “กลุ่มประชากรที่มีความ
เสี่ยงสูงสุด” (The Most At Risk 
Populations) หรือ ม๊าบส์ (MARPs) 
เพื่อลดปัญหาการรับ-ถ่ายทอดเชื้อ
ในกลุ่มประชากรกลุ่มนี้ลง ก็ได้มีการ
รณรงค์ให้ลด หรือขจัดอุปสรรคทาง
กฎหมายและนโยบายที่กีดขวางไม่ให้
คนเหล่านี้เข้าถึงการป้องกันและดูแล
ตนเองได้ เช่น ควรมีการส่งเสริมและ
ให้ใช้อุปกรณ์กับเข็มสะอาดในกลุ่มผู้ใช้
ยาเสพติดฯ โดยไม่ถูกจับกุมข้อหาเสพ
ยาเสพติด หรือไม่มีการจับกุมแรงงาน
บริการทางเพศที่พกถุงยางอนามัย ใน
ข้อหาชักชวนให้มีการซื้อบริการ หรือ
มีพื้นที่ในสังคมให้คนที่มีอัตลักษณ์ตัว
ตน มีวิถีทางเพศที่แตกต่างหลากหลาย
โดยไม่มองเป็นความผิดบาป หรือ
อาชญากรรม เป็นต้น
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ผมยงัยนืยนัวา่ ตนเองไมเ่หน็ดว้ย
กับความคิดที่พูดเรื่อง “กลุ่มเสี่ยง” แต่
เห็นด้วยกับวิธีมองว่า กลุ่มคนเหล่านั้น 
มีความเสี่ยงเพราะเหตุใด และเห็นด้วย
กับความพยายามดำาเนินการแก้ไขเหตุ
นั้นๆ ให้หมดไป โดยไม่ทำาให้เกิดการ 
ตตีราและเลอืกปฏบิตั ิอนัเปน็การดำาเนนิ
การบนฐานการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของเขา

การปฏิวัติในส่วนการเมือง 
กฎหมายและนโยบายต่างๆ นั้น จะ
ทำาได้มากน้อยเพียงใด ยังเป็นข้อ
กังขาอยู่ เพราะการดำาเนินการตาม
ยทุธศาสตรน์ัน้ ตอ้งมหีลกัคดิพืน้ฐานใน
การนำาทางทีส่ำาคญักอ่น นัน่คอื หลกัการ
ที่ “มองคนเป็นคน” ไม่ได้มองแต่เพียง
อัตลักษณ์ หรือตัวตนบางด้านของเขา
วา่เปน็ผูใ้ชย้าฯ เปน็เกย ์เปน็หญงิบรกิาร  
หรือเป็น ฯลฯ อีกทั้งยังต้องการการ

ปฏิวัติความคิดของเราใน
การมองการแก้ไขปัญหา 
เอดส์ด้วย คือ นอกจากมอง 
ให้ทะลุกรอบคิดทางระบาด
วิทยาการแพทย์ที่กดทับ 
ก้อนสมองเราอยู่แล้ว ผมยัง

อยากเชิญชวนให้เราทำาการปฏิวัติความ
คดิเรือ่ง “เพศ” ใหห้ลดุจากกรอบทีก่กัขงั
เราไว้ จากการอบรมสั่งสอนในสถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา ในนโยบาย
ของรัฐในประเทศ ด้วยการมองว่า

• เพศและความเปน็เพศ มมีากกวา่ 
เพศหญิงเพศชาย

• รูปแบบความสัมพันธ์และวิถีทาง
เพศ ก็ไม่ได้มีเพียง “รักต่างเพศ” 
แต่มีหลากหลายมากมายกว่านั่น

• การมเีพศสมัพนัธก์ไ็มจ่ำาเปน็ตอ้ง
เป็นไปเพื่อหน้าที่ในการสืบทอด
เผ่าพันธุ์เท่านั้น

• ความสัมพันธ์ทางเพศไม่ควรถูก
จำากัดอยู่เพียงแต่ในกรอบความ
ถูกต้องเหมาะสมของสถาบัน
การแต่งงานและครอบครัวเพียง
เท่านั้น

หากปฏิวัติความคิดเรื่องเพศของ
เราเช่นนี้ได้ ผมคิดว่า การรณรงค์เรื่อง
เพศ เรื่องเอดส์ก็ไม่ต้องมุ่งเน้นแนวทาง
ขู่ให้กลัว ซึ่งทำาให้การพูดคุย การสื่อสาร
เรือ่งเพศ เรือ่งถงุยางอนามยั ตกหลมุอยู่
แตใ่นเรือ่งอนัตรายและความนา่กลวั ไม่
น่าไว้วางใจใครแต่เพียงมิติเดียวเท่านั้น 
เพราะนั่นทำาให้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่เรา
รณรงค์กันมากกว่า 30 ปี ตั้งแต่เริ่มยุค
สมัยแห่งเอดส์ กลายเป็นเรื่องเชื้อโรค 
อันตราย และเรื่องต้องห้าม

เรามาปฏิวัติการเรียนรู้เรื่องเพศ 
ทำาให้การพูดคุย สื่อสาร เรียนรู้เรื่อง
เพศมีมิติที่รอบด้าน เต็มไปด้วยอารมณ์ 
ความรู้สึก มีชีวิตชีวา มีความเป็นมนุษย์
มากขึ้นกันเถอะ นั่นน่าจะทำาให้การ
ปฏิวัติด้านการป้องกันฯ เอชไอวี เซ็กส์ซี่
ขึน้เยอะเลย (Make Revolutionize HIV 
Prevention more Sexy)

เราจำ เป็นต้องทำ ให้เกิดการปฏิวัติ
ด้านการป้องกันการรับ-ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี“ ”

 y ผู้ชายกับผลไม้

• ผู้ชายอายุ 20 เหมือนมะพร้าว เปลือกเยอะ 
เนื้อน้อย เรียกร้องมากมายแต่ไม่ค่อยให้อะไร
ตอบแทน

• ผู้ชายอายุ 30 เหมือนทุเรียน หนามแหลมคม
ดูอันตราย แต่อร่อยที่สุด

• ผู้ชายอายุ 40 เหมือนแตงโม ลูกโต กลมกลิ้ง 
รอบจัด จับไม่ค่อยได้ ไล่ไม่ค่อยทัน แต่ให้ 
น้ำาแตงโมงหวานฉ่ำาชื่นใจ

• ผู้ชายอายุ 50 เหมือนส้มแมนดาริน ปีหนึ่งจะมี
มาให้ลิ้มรสเพียงฤดูกาลเดียวเท่านั้น

• ผู้ชายอายุ 60 เหมือนลูกเกด อดีตผลองุ่นที่
ไม่มีน้ำาองุ่นอีกแล้วตลอดอายุขัย หมดน้ำายา ยู่ยี่
และเหี่ยวแห้ง

 y ผู้หญิงกับกีฬา

• ผูห้ญงิอาย ุ18 – 20 เหมอืนลกูฟตุบอล ทีม่ผีูช้าย 
20 คน คอยวิ่งไล่แย่งเธออยู่ตลอดเวลา

• ผู้หญิงอายุ 21 – 21 เหมือนลูกบาสเกตบอล
ที่มีผู้ชาย 10 คน คอยวิ่งไล่แย่งเธออยู่ตลอดเวลา

• ผู้หญิงอายุ 26 – 29 เหมือนลูกฮอกกี้ ที่มีผู้ชาย 
8 คน คอยวิ่งไล่แย่งเธออยู่ตลอดเวลา

• ผู้หญิงอายุ 30 -35 เหมือนลูกปิงปอง ที่มีผู้ชาย 2 
คน ที่พยายามตีเธอให้ออกห่างไปจากตัว

• ผู้หญิงอายุ 36 เหมือนลูกกอล์ฟ ที่มีผู้ชายเพียง
คนเดียว ที่พยายามตีไปให้ไกลจากตัวมากที่สุด 
เท่าที่จะทำาได้ และถ้าตีลงหลุมเลยก็ยิ่งดี 

เบาสมอง

สัจธรรมหญิงชาย 
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   หมายถึง พื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องเพศในมุมมองที่หลากหลาย
   เป็นจดหมายข่าวราย 3 เดือน จัดทำาโดย คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) มีวัตถุประสงค์  

เพือ่เปน็เครือ่งมอืหนึง่ในการสือ่สารเรือ่งเพศ เอดส ์และอนามยัเจรญิพนัธุ ์ทัง้ในระดบัพืน้ที ่และในระดบันโยบาย และเพือ่ใหผู้อ้า่นไดเ้หน็ภาพการขบัเคลือ่น 
งานประเด็นดังกล่าว อีกทั้งเป็นพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำางานร่วมกันผ่านการเขียนบทความ หรือแสดงความคิดเห็นมายัง 
กองบรรณาธกิาร และเวบ็ไซดข์อง กพอ.ชาต ิwww.tncathai.org หรอืเวบ็ไซดข์อง กพอ.เหนอื www.aids-cpp.net  โดยมเีปา้หมายสงูสดุ เพือ่ยนืยนัสทิธทิางเพศ 
ลดอคติ การแบ่งแยกกีดกันและการเลือกปฏิบัติในเรื่องเพศ เรื่องเอดส์ และอนามัยเจริญพันธุ์ในแนวทาง “เคารพ เข้าใจ ปลอดภัย และเป็นสุข” 

 นักเขียนรับเชิญประจำาฉบับ  อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ  สุภัทรา นาคะผิว  บุษยา คุณากรสวัสดิ์  และณัฐกานต์ กิจประสงค์
 กองบรรณาธิการ คณะทำางานพัฒนางานรณรงค์นโยบายและสังคมสาธารณะ   ติดต่อกองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการจดหมายข่าวคณะ

กรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) ฉบับ “เพศสังสรรค์” เลขที่ 225/112 หมู่บ้านสินธนา ซอย5 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่   
50210 โทรศัพท์ /โทรสาร 053- 350683 หรือ E-mail: northern.ngo@gmail.com   ติดตามความคืบหน้า และร่วมแสดงความคิดเห็นในแต่ละ
บทความของจดหมายข่าวได้ที่ www.aids-cpp.net ดาวน์โหลดจดหมายข่าวได้ที่ www.tncathai.org

 พิมพ์ที่   ดาราวรรณการพิมพ์ ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 จำานวนพิมพ์ 1,500 ฉบับ
 ออกแบบ  Sitster Print & Media

30 มีนาคม 2554 
กิจกรรม “Thank you party” 

ณ บริเวณเวทีลานกิจกรรม เครือข่ายคน

ทำางานภาคประชาสังคม ขอเชิญผู้แทนภาคี

เครือข่ายภาคประชาสังคม และองค์กรภาคี 

ร่วมสรุปผลการจัดงานสัมมนาเอดส์ฯ ชาติ 

พร้อมรับประทานอาหารว่าง และ

เครื่องดื่มเบาๆ ตั้งแต่เวลา 

17.00 น. เป็นต้นไป

31 มีนาคม 2554 
เวลา 8.30 – 9.45 น. 

เวทีเสวนาว่าด้วยเรื่อง “สิทธิทางเพศ 

สิทธิด้านเอดส์ คือสิทธิมนุษยชน” 

ห้องเพลนารี (Plenary Session) 

อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

31 มีนาคม 2554 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 

เวทีวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมการป้องกัน

การติดเชื้อเอชไอวี” ที่ห้องซิมโปเซียมที่ 1 (S18) 

อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี

29 มีนาคม 2554 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 

เวทีเสวนาวิชาการเรื่อง 

“ข้อเสนอวาระเอดส์ภาคประชาชนในปี 

พ.ศ. 2555 – 2559” 

บริเวณแกรนด์ ห้อง 4 S5 

อาคารคอนเวนชั่นเซนเตอร์

อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

กิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน 

ซุ้มนิทรรศการที่ B5 

“สิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือ 

สิทธิมนุษยชน” ณ Hall 9 อิมแพ็ค 

คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

ชื่อที่อยู่ผู้ส่ง
กพอ. 225/112 
หมู่บ้านสินธนา ซอย 5 
ต.สันพระเนตร อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่ 50210

กจิกรรม 
กพอ.


