สิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส คือ สิทธิมนุษยชน
จดหมายเปดผนึกถึง รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันเอดสโลก
1 ธันวาคม 2553
สงเสริมใหผูชายรวมรับผิดชอบ ในการมีเพศสัมพันธ และ การปองกันเอดส
ความสําคัญของการมีสวนรวมของผูชายในการปองกันเอดส การคุมกําเนิด และการทองไมพรอม
ขาวการพบซากรก กอนเลือด ชิ้นสวนของครรภมากกวา 2,000 ชิ้นสวนในกรุงเทพกลางเดือนพฤศจิกายนปนี้
แสดงใหเห็นวาสังคมไทยยังออนดอยตอการปองกันการตั้งครรภที่ไมพรอม

แมวาหลายหนวยงานจะไดมีการทํางานเรื่อง

การคุมกําเนิดและเอชไอวี/เอดส มาเปนเวลานานแลวก็ตาม
จากสถิติที่มีคนทําแทงปละ 400,000คน พบวาในทุก100,000 คน จะมีผูเสียชีวิตประมาณ 300 คน คาดการณวา
ในปหนึ่งจะมีผูเสียชีวิตประมาณ1,200 คน สาเหตุสําคัญของความลมเหลวในการปองกันการทองไมพรอม และปองกัน
ผูหญิงจากการติดเชื้อเอชไอวีจากคู

สวนหนึ่งมาจากการที่ผูชายไมเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการใชถุงยางอนามัย

เนื่องจากผูหญิงขาดอํานาจที่จะตอรองใหผูชายใชถุงยางอนามัยได โดยเฉพาะการติดเชื้อในกลุมคูประจํา เชนคูสามีภรรยา
ซึ่งการปองกันยิ่งทําไดยาก เพราะคนสวนใหญคิดวาตนเองไมเสี่ยง มีความไวใจในคูของตน หรือมีความเขาใจผิดๆ เชน
คิดวาการหลั่งขางนอกจะเปนการปองกันการตั้งครรภและปองกันเอดสได
จากการเก็บขอมูลของเครือขายผูหญิงที่อยูรวมกับเชื้อ และมูลนิธิรักษไทย รวมกับองคกรพัฒนาเอกชนอื่นๆ อีก
12 องคกร 1 พบวา ผูชายรอยละ 88.5 ที่มาฝากครรภรวมกับภรรยามั่นใจวาจะไมติดเชื้อในอนาคต มีอัตราการใชถุงยางเพียง
รอยละ 23.1 เทานั้น ซึ่งถือวาต่ํามาก ในขณะที่สัดสวนการติดเชื้อของผูหญิงนั้นติดจากผูชายในคูสมรสสูงถึงกวารอยละ 40
ของอัตราการติดเชื้อรายใหมทั้งหมด การทํางานในเชิงการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี และทองไมพรอม จึงจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมุงเนนไปที่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมการยอมรับของผูชายตอการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยในคูประจํา
ทั้งคูสามีภรรยา คูรัก และแฟน ใหมากขึ้นกวาที่เปนอยู
โครงการของรัฐที่ดําเนินการอยูโดยเฉพาะงานดานการปองกันเอชไอวียังขาดความตระหนักในเรื่องความสัมพันธ
เชิงอํานาจที่ชายและหญิงมีไมเทากัน

และผลกระทบตอการทองไมพรอมและการรับเชื้อของผูหญิงจากคูรัก โดยเฉพาะ

อยางยิ่งแผนงานหรือโครงการที่มุงเนนการทํางานเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในกลุมผูชายโดยตรงยังมีนอยมาก

1

“นโยบายและการดําเนินงานดานอนามัยเจริญพันธุ : มุมมองจากภาคประชาสังคม” สวนหนึ่งของรายงานความกาวหนาระดับประเทศ

ตามปฎิญญาวาดวยพันธกรณี เรื่องเอชไอวี/เอดส จัดทําโดย คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส มกราคม
2551 – ธันวาคม 2552

หนวยงานหลักที่ทํางานเรื่องนี้ในปจจุบันมีไมมากนัก เชน UNFPA, กรมอนามัย, สํานักโรคเอดส วัณโรค และ โรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ
ตัวอยางที่เห็นชัดคือทุกครั้งที่มีขาวเรื่องการทําแทง สื่อมวลชนมักจะมุงเนนวาเปนความผิดของ “แม” โดยไมได
กลาวถึง “พอ” ซึ่งมีจํานวนเทาๆ กัน และในคลีนิคการฝากครรภพบวา คูสมรสไดรับคําแนะนําใหใชยาคุมกําเนิดมากที่สุด
(รอยละ 67.8) ขณะที่คําแนะนําใหใชถุงยางมีนอยกวาครึ่ง (รอยละ 48.3 ) แนะนําใหผูหญิงทําหมันรอยละ 27.5 และทํา
หมันชายเพียงรอยละ 7.2 แสดงใหเห็นชัดเจนวาสังคมมองวาผูหญิงเปนฝายที่ตองรับผิดชอบในเรื่องเพศและการคุมกําเนิด
มากกวาผูชาย ปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคหรือตั้งครรภโดยไมไดไปวางแผน จึงไมไดเกิดจากเจตนาในการประกอบ
อาชญากรรม แตเปนการแกปญหาโดยการเลือกทางออกที่มีทางเดียวเทานั้น การแกปญหาทําแทงจึงตองแกดวยวิธีการทาง
สังคม ใหโอกาส ใหทางเลือก และใหความชวยเหลือ ไมสามารถแกไดดวยวิธีการทางกฎหมาย
แนวทางการทํางานของสาธารณสุขปจจุบันที่มุงเนนใหผูชายเขามามีสวนรวมในการดูแลสุขภาพผูหญิงตั้งครรภ
มากขึ้น เชน โครงการสายใยรัก ถือเปนนิมิตรหมายอันดี หากสิ่งที่ควรคํานึงถึงอันดับแรกๆ คือ การจัดบริการที่เหมาะสม
สําหรับสามี

เพื่อใหเกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยแมในครอบครัวของตนเอง

ซึ่งจากการเก็บขอมูลของ

เครือขายผูหญิงติดเชื้อพบวา ผูชายยังเขารวมในกระบวนการฝากครรภนอยมาก และในจํานวนผูชายที่มาฝากครรภพรอมกับ
ภรรยาพบวา มีผูชายที่ไมไดประเมินความเสี่ยงของตนเองมากถึง รอยละ 37.5 นโยบายใหมๆที่เกิดขึ้น เชน
ครรภคู

ซึ่งหวังผลวาจะสามารถปองกันความเสี่ยงในการติดเชื้อในคูสามีภรรยาที่ฝายใดฝายหนึ่งรูผลเลือดแลว

การฝาก
ควร

ระมัดระวังอยางยิ่งวาจะสงผลกระทบใหผูหญิงตองเผชิญกับความกดดันในการเปดเผยผลเลือดกับสามี หรือพาสามีมาตรวจ
เลือดดวย
จากการเก็บขอมูลของเครือขายผูหญิงติดเชื้อในกลุมผูติดเชื้อ พบวา ผูชายที่อยูรวมกับเชื้อ ทราบผลเลือดของ
ตนเองกอนการตั้งครรภของภรรยามากถึงประมาณรอยละ 50 ในขณะที่ผูหญิงที่อยูรวมกับเชื้อทราบผลเลือดของตนเอง
กอนการตั้งครรภประมาณรอยละ 59 แสดงใหเห็นวา การสื่อสารเรื่องผลเลือดระหวางคูเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่ง

แตการ

ทํางานในเรื่องนี้จําเปนตองทําดวยความละเอียดออน เนื่องจากในการเก็บขอมูลครั้งนี้ มีผูชายรอยละ 16.7 และ ผูหญิงรอย
ละ 24.5 ที่บอกวาตนเองประสบปญหาหลังการเปดเผยผลเลือด เชน ผูหญิงรอยละ 9.4 ถูกกระทําความรุนแรง หรือถูก
กลาวหาวาแพรเชื้อ ไมไดรับการยอมรับ และสามีขอแยกทางมากถึงรอยละ 20
การที่ผูหญิงที่อยูรวมกับเชื้อเขาถึงการรักษา และการมีโครงการการปองกันการถายทอดเชื้อจากแมสูลูก ทําให
ผูหญิงมีสุขภาพรางกายที่ดีขึ้น หากเจาหนาที่สาธารณสุขจํานวนไมนอยก็ยังมีอคติวา ผูหญิงที่อยูรวมกับเชื้อ ไมควรมีคูใหม
หรือมีลูก จากการที่เจาหนาที่ใชคําเรียกปรากฏการณผูหญิงติดเชื้อที่ตั้งครรภภายหลังการติดเชื้อวา “ทองซ้ํา” เทากับเปน
การตีตรา ซ้ําเติม และเลือกปฏิบัติตอผูหญิง ซึ่งจากการสอบถามผูใหบริการพบวา ปจจัยที่เกี่ยวกับการตัดสินใจมีบุตรอีก
ครั้งของผูหญิงที่อยูรวมกับเชื้อนั้นเกี่ยวของกับการพึ่งพิงทั้งดานเศรษฐกิจ และดานสังคมตอสามี (รอยละ 61.9 และ รอยละ

การประณามผูหญิงที่อยูรวมกับเชื้อซึ่งตั้งครรภวาเปนผูที่ไมรับผิดชอบนั้นยอมเทากับเพิ่มความกดดันใหกับผูหญิง

38.1)
มากขึ้น

จากขอมูลสถานการณดังกลาว เครือขายผูหญิงที่อยูรวมกับเอชไอวีขอเสนอแนวทางการทํางานดังนี้
1. ใหมีการทํางานประชาสัมพันธวงกวาง เรื่องการคุมกําเนิด การปองกันเอดส การดูแลครรภ ดูแลบุตร เปนเรื่องที่หญิง
ชายมีหนาที่เทาเทียมกัน มีนโยบายเชิงรุกใหผูชายเขาสูระบบบริการรักษาเอชไอวี เชน การประเมินความเสี่ยง การ
ตรวจเลือด นโยบายดานการปองกันการทองไมพรอม เชน การสงสารทางสังคมที่ชัดเจนสําหรับวัยรุน และวัยเจริญ
พันธุชาย ใหตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนในการปองกันการทองไมพรอม สงเสริมใหผูหญิงและวัยรุนหญิงรูสึก
มั่นใจมากขึ้นในการปฎิเสธการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย
2. พัฒนาระบบสนับสนุนใหผูชายเขาสูระบบการตรวจเลือดโดยสมัครใจและรักษาความลับ ทั้งผูชายโสด และผูชายที่
สมรสแลว เชน การพัฒนานโยบายระดับประเทศเรื่องการตรวจเลือดโดยสมัครใจของผูชายเพื่อกระตุนใหเกิดการ
ทํางานของหนวยงานตางๆอยางสอดคลองกัน, การประชาสัมพันธใหผูชายเห็นความสําคัญของการเขาสูบริการ
3. ในโรงพยาบาลสนับสนุนผูหญิงทั้งที่ติดเชื้อและไมติดเชื้อใหมีขอมูลและสามารถเลือกวิธีคุมกําเนิดที่เหมาะสมกับ
ตนเอง สามารถวางแผนการตั้งครรภไดอยางเหมาะสม, มีการจัดทําขอมูลเรื่องการตั้งครรภไมพรอมสําหรับผูหญิงติด
เชื้อและไมติดเชื้อในคลินิคฝากครรภทุกโรงพยาบาล
4. มีการพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการประเมินผลนโยบายเรื่องการฝากครรภคู ในเรื่องการสนับสนุนใหผูหญิงมีความ
พรอมในการชักชวนคูใหมีความพรอมในการเขารับบริการการปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจและรักษาความลับ
(VCCT) และผูชายที่เขาสูบริการดังกลาวตองไดรับบริการอื่นๆนอกจากการตรวจเลือด เชน การใหคําปรึกษาเพื่อ
ประเมินความเสี่ยง การวางแผนครอบครัวที่เหมาะสม เปนตน นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงการประชาสัมพันธเชิงรุก
เรื่องบทบาทของผูชายในการฝากครรภ และการปองกันเอดสในครอบครัว ตลอดจนชักชวนใหผูชายเขาสูบริการฝาก
ครรภรวมกับผูหญิงเนื่องจากเห็นความสําคัญ มากกวาการใหบริการแบบตั้งรับที่โรงพยาบาลเพียงอยางเดียว โดยการ
ประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ ศูนยบริหารจัดการเอดสระดับจังหวัด
5. สงเสริมการทํางานรวมกันของหนวยบริการ, หนวยงานดานนโยบาย, หนวยงานบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด
อยางไดผล ในการสรางความเชื่อมโยงระหวางประเด็นอนามัยเจริญพันธ กับเอชไอวีในระดับสถานบริการและ
หนวยงานในพื้นที่ เชน ประเด็นการปองกันการทองไมพรอม, การวางแผนครอบครัว, การปองกันเอดสและดูแลผูติด
เชื้อ, การปองกันและชวยเหลือผูถูกลวงละเมิดทางเพศ และผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ใหมีความเชื่อมโยง
กัน
6. การพัฒนาโปรแกรมดานสาธารณสุข ซึ่งมีการทํางานรวมกันระหวางกองการอนามัยเจริญพันธุ ซึ่งทําหนาที่ดานการ
วางแผนครอบครัวและ สํานักโรคเอดส ซึ่งทําหนาที่ดานการปองกันเอดสและดูแลผูติดเชื้อ และ สปสช. ซึ่งกํากับ
นโยบาย การปฎิบัติ และ งบประมาณ เพื่อใหแผนเอดสชาติและแผนงานดานอนามัยเจริญพันธมีความสอดคลองกัน

7. สงเสริมการทํางานของคณะกรรมการแมและเด็กในระดับจังหวัด (MCH Board) ใหทํางานดานการปองกันทองไม
พรอม และ ยุติการตั้งครรภที่ไมพรอมในระดับโรงพยาบาล เพื่อใหผูหญิงมีทางเลือกในการเขาสูบริการยุติการ
ตั้งครรภที่ปลอดภัย แทนที่จะตองใชบริการทําแทงที่ไมปลอดภัยดังปรากฎเปนขาว
และในนามของเครือขายคนทํางานดานเอดสและสุขภาพ ขอเสนอแนวทางการแกปญหาทองไมพรอม และการดูแลผูหญิง
ตั้งครรภ เพื่อคุมครองสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธคนทุกคนที่อาศัยอยูบนผืนแผนดินไทย ดังตอไปนี้
1. ใหจัดตั้งคลีนิคสุขภาพหญิงเพื่อแกปญหาการทําแทง การหามทําแทง คือ หามการมีมาตรฐานทางการแพทยและ
คลินิคทําแทงที่ไดมาตรฐาน
2. หยุดใชวิธีการปราบปรามแบบอาชญากรรม ตํารวจและสื่อมวลชนใหภาพ สืบสวนสอบสวนหาหลักฐาน แบบ
อาชญากรรม
3. หยุดการประจาน ซ้ําเติมปญหา และใหมีหนวยงานมารับผิดชอบ หยุดปลอยใหเรื่องดําเนินไปตามยถากรรม
4. สงเสริมใหมีทางออก โอกาส ทางเลือกทางสังคมในการดูแลเด็กที่เกิดมาใหมีความสุข รวมถึงโครงการที่ได
มาตรฐานทางสังคมรองรับแมและเด็กระหวางคลอด และ หลังคลอด

เครือขายผูหญิงอยูรวมกับเชื้อเอชไอวี
มูลนิธิรักษไทย
มูลนิธิเอ็มพาวเวอร
และ คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส(กพอ.)

