วาระที่ 2 การป้องกัน ดูแล รักษา ลดผลกระทบ
และขจัดการตีตราการเลือกปฏิบัติ

1)การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการป้องกันเอชไอวี
แบบผสมผสาน รอบด้าน มีมาตรฐานเดียว และให้สอดคล้องกับ
สภาพความต้องการของประชาชนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย
2)การพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาสุขภาพที่มีมาตรฐาน
เดียว ให้ครอบคลุมคนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้
และขจัดการเลือกปฏิบัติในการเข้าถึงและได้รับบริการสุขภาพ ทั้งใน
ส่วนของรัฐและเอกชน
3)การพัฒนาบริการสุขภาพที่ขยายให้ครอบคลุมคนที่ไม่ได้
รับสิทธิ ในระบบหรือกองทุนสุขภาพระบบใดๆ เช่น คนไร้สถานะ
4) การเสริมสร้างหลักประกันและความมัน่ คงด้านสุขภาพใน
การเข้าถึงยาที่จ�ำเป็นต่อการดูแลสุขภาพ โดยสนับสนุนยุทธศาสตร์
การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิต
และน�ำเข้ายาต้านไวรัสอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ
5)การรณรงค์สังคมสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ และการอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐานการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน
6)การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ใน
กระบวนการทดลองวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์ดา้ นการป้องกัน (Bio Medical
HIV Prevention) และการดูแลรักษา เพื่อให้มีการดูแลผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน และร่วมกันก�ำหนดทิศทางการท�ำงานในเรื่อง
จริยธรรมการทดลองวิจัยในคน
7)การพัฒนาระบบรัฐสวัสดิการส�ำหรับเด็กก�ำพร้าและ
ผู้สูงอายุอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจาก
เอดส์ ควรเป็นการด�ำเนินการในรูปแบบที่สนับสนุนให้ชุมชน องค์กร
ท้องถิ่นเข้าร่วมในการจัดการนอกเหนือจากการตั้งสถานสงเคราะห์
โดยรัฐ เช่น การจัดสวัสดิการชุมชนโดยองค์กรชุมชน

วาระที่ 3

โครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อน
เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน วาระเอดส์แห่งชาติ และ
กระบวนการท�ำงานของภาคประชาสังคม

1) ให้มีการจัดตั้งกองทุน ด้านการป้องกันเอดส์ในระดับ
ประเทศ โดยก�ำหนดนโยบายและการจัดสรรงบประมาณตามแนวทาง
การกระจายอ�ำนาจตามแนวคิด การลดอ�ำนาจรวมศูนย์ของรัฐและ
เพิ่มอ�ำนาจประชาชนและชุมชนในการดูแลชีวิต จัดการสุขภาพและ
ชีวิตของตนเอง
2)การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้องทบทวนปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนงานเอดส์
ของประเทศ โดยปรับย้ายส�ำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ไปขึ้นอยู่กับส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี
3)สนับสนุนให้กลไกในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
(อนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์) มีบทบาท
หน้าที่ ประสานแผนงาน และพัฒนาความร่วมมือกับแผนแม่บท
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติปี 2552 – 2556 ร่วมกับหน่วยงานด้าน
สิทธิมนุษยชนส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างบรรยากาศทางสังคมเรื่อง
สิทธิมนุษยชน และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ให้ร่วมติดตาม เฝ้าระวัง และก�ำกับดูแลให้มีการด�ำเนินงานที่เคารพ
ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิสุขภาพและสิทธิมนุษยชน
4) ให้สนับสนุนความเข้มแข็ง ของกลไกภาคประชาชน
ด้านเอดส์ อาทิ เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.)
และเครือข่ายท�ำงานด้านเอดส์ ในทุกระดับ เพื่อให้มีการติดตาม
ขับเคลื่อนวาระเอดส์แห่งชาติ โดยภาคประชาชน
5) ส่งเสริมให้มกี ลไกจังหวัดและท้องถิน่ ในการจัดการสุขภาพ
ตนเอง โดยมีการด�ำเนินนโยบายจัดท�ำวาระและนโยบายเรื่องเอดส์
สุขภาพ และสวัสดิการสังคม มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ท�ำงานด้านเอดส์ สุขภาพและสวัสดิการสังคม และสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการจัดการเรือ่ งสุขภาพตนเอง
6)การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน โดยให้มกี ารสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของส่วน
ราชการ องค์กร/เครือข่ายภาคประชาสังคม และนักวิชาการ ในเรื่อง
การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลของประเทศไปพร้อมๆ กัน

วาระเอดส์ภาคประชาชน
พ.ศ. 2555– 2559

จัดทำ�โดย
คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.)
และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย
(มิถุนายน 2555)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิฟอร์ด

Ford Foundation

VCCT ฟรี ทุกสิทธิ
ปีละ 2 ครั้ง

หลักการและความส�ำคัญ

วาระเร่งด่วน

ต่อทิศทางการขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์งานเอดส์ของ
ประเทศในระยะ 2 ปีแรก

(2555–2557) รับรองในงานสมัชชา กพอ.
วันที่ 25-27 มกราคม 2555 ณ ศุภาลัย
ป่าสัก รีสอร์ตแอนด์สปา อ�ำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย 4 เรื่อง
ส�ำคัญดังนี้
1. การส่งเสริมงานด้านการป้องกัน ประกอบด้วยภารกิจ
4 เรื่องดังนี้
• การจัดตั้งกองทุนด้านงานป้องกันเอดส์ของประเทศ
• การจัดตั้งกองทุนถุงยางอนามัยแห่งชาติ เพื่อเป็น
หลักประกันด้านการเข้าถึงถุงยางอนามัยชาย +
สารหล่อลื่น และถุงอนามัยสตรีได้ฟรีและเพียงพอ
• การสนับสนุนนโยบายและมาตรการการลดอันตราย
จากการใช้สารเสพติดฯ (Harm Reduction) ให้มี
การด�ำเนินการจริง
• การรณรงค์สง่ เสริมอย่างต่อเนือ่ ง ให้ประชาชนทีผ่ า่ นการ
ประเมินความเสีย่ งของตนเองแล้วได้รบั บริการปรึกษา
ก่อนและหลังตรวจเลือด สามารถเข้าถึงบริการตรวจ
เลือดโดยสมัครใจมากขึน้ รวมทัง้ ได้รบั บริการต่อเนือ่ ง
อาทิ การได้รบั แจกถุงยางอนามัยอย่างสม�ำ่ เสมอ การ
ได้รบั การส่งต่อเพือ่ เข้ารับการรักษาตามสิทธิประโยชน์
2. การรณรงค์สังคมสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง
สิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ และสิทธิมนุษยชน และ
การเคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ โดยสนับสนุนการรณรงค์
เรื่องเอดส์และเพศในเชิงบวก
3. การเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสุขภาพ และการมี
หลักประกันสุขภาพมาตรฐานเดียว โดยการสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4. การปฏิรูปกฎหมาย นโยบาย และระเบียบปฏิบัติ ให้
สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ เพือ่ ลด
ความเหลือ่ มล�ำ้ สร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพและสังคม

สิ ท ธิ ด ้ า นสุ ข ภาพและสิ ท ธิ ใ นการด� ำ เนิ น ชี วิ ต นั บ เป็ น
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย และได้รับ
การรับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 4 รัฐจึงมีหน้าที่ต้องเคารพ ปกป้องคุ้มครอง และส่งเสริมให้
เกิดการเข้าถึงและได้รบั บริการสุขภาพและสวัสดิการพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็น
ในการด�ำเนินชีวติ บนพืน้ ฐานการเคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์อย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมกัน
การท� ำ งานเรื่ อ งเอดส์ ใ นมิ ติ ใ หม่ ต้ อ งก้ า วข้ า มเอดส์ ใ น
ความหมายของโรคและความเจ็บป่วย ไปสูก่ ารพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและ
การมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ส่งเสริมการด�ำรงชีวติ อย่างมีศกั ดิศ์ รีของทุกคนใน
สังคม จึงจ�ำเป็นต้องมีการปฏิรปู เปลีย่ นแปลงทางสังคมและการเมือง
ให้มีการเคารพ คุ้มครอง และเติมเต็มสิทธิที่พึงมีพึงได้รับ และมี
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารลดความเหลือ่ มล�ำ้ และสร้าง
ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ลดปัญหาเอชไอวี/เอดส์ และขยายไปสู่
ความจ�ำเป็นพื้นฐานในการด�ำเนินชีวิต
การปฏิ รู ป สั ง คมและการเมื อ งต้ อ งการ
การกระจายอ�ำนาจตามแนวทางทีน่ ำ� ไปสูก่ ารลดการ
รวมศูนย์ของอ�ำนาจรัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น
และเพิ่มอ�ำนาจประชาชนในการร่วมจัดการ
สุขภาพและสวัสดิการสังคมของพืน้ ที/่ ชุมชน
และตนเอง เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาระบบ
รัฐสวัสดิการที่มีหลักประกันความมั่นคง
ในชีวิต และการด�ำรงชีวิตอย่าง
เสมอภาค ทัง้ ด้านการศึกษา
สุขภาพ ที่อยู่อาศัย
ที่ท�ำกิน และการ
ดู แ ลสวั ส ดิ ก าร
ยามชราภาพ

เป้าหมาย
1. เกิดการปฏิรูปสังคมและการเมืองที่น�ำไปสู่การลดความ
เหลื่อมล�้ำ สร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ และลดปัญหา
เอดส์
2. การสร้างความมั่นคงของระบบหลักประกันสุขภาพ ที่
ประชาชนมีสว่ นร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชนและตนเอง
3. คนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยมีสุขภาวะ เข้าถึงและได้รับ
บริการสุขภาพและสวัสดิการพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นในการด�ำเนินชีวติ
บนพื้นฐานการจัดบริการที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

วาระเอดส์
ภาคประชาชน
(ปี 2555 – 2559)

ประกอบด้วย 3 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 การปฏิรูปสังคมและการเมือง เพื่อลด

ความเหลื่อมล�้ำ สร้างความเป็นธรรม ลดปัญหาเอดส์
มุ่งหน้าสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการ

1) การปฏิ รู ป กฎหมายให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การ
สิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ ให้คนได้เข้าถึงและขจัดอุปสรรคใน
การได้รับบริการสุขภาพที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินชีวิตและเสริมสร้าง
หลักประกันสุขภาพและความมัน่ คงในชีวติ อย่างเท่าถึงและเท่าเทียม
อาทิ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เพื่อให้สอดคล้องกับ
พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ที่ก�ำหนดให้
ผูเ้ สพยาเสพติดเป็นผูป้ ว่ ย การยกเลิกกฎหมายบางฉบับทีล่ า้ สมัย อาทิ
พ.ร.บ.ปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 การจัดหมวดหมู่กฎหมาย
ที่อยู่กระจัดกระจายให้เป็นระบบ เพื่อให้ท�ำความเข้าใจได้ง่ายและน�ำ
ไปใช้ได้สะดวกขึน้ และการสนับสนุนให้มกี ารพัฒนากฎหมายเพิม่ เติม
อาทิ ร่างฯ พ.ร.บ.คุม้ ครองผูเ้ สียหายจากการรับบริการทางการแพทย์
ร่าง พ.ร.บ.บ�ำนาญชราภาพ ร่าง พ.ร.บ.สิทธิทางเพศ และร่าง
พ.ร.บ.ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน
2) การปฏิรูปนโยบาย และระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ และไม่ให้เป็นอุปสรรคหรือ
ขัดกับกฎหมายที่มีอยู่ อาทิ นโยบายการเป็นศูนย์กลางด้านบริการ
สุขภาพ (Medical Hub) นโยบายการท�ำข้อตกลงการค้าเสรี (FTA)
และแนวปฏิบัติเรื่องโรคเอดส์ของแพทยสภา
3) ส่งเสริมการน�ำนโยบายทีด่ ที มี่ อี ยูใ่ ห้ถกู น�ำไปปฏิบตั ใิ ช้จริง
อาทิ แนวปฏิบตั แิ ห่งชาติวา่ ด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์
ในสถานที่ท�ำงาน และนโยบายเรื่อง Harm Reduction
4) การเสริมสร้างพลังและความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม
บนฐานคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยการรณรงค์สังคมสาธารณะ และ
การพัฒนาศักยภาพฐานคิดและการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนของคน
ท�ำงานเอดส์ เครือข่ายด้านเอดส์ และเครือข่ายภาคประชาสังคม ให้
น�ำไปผนวกใช้ในการด�ำเนินงานทุกระดับ
5) การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดพื้นที่/ชุมชนจัดการสุขภาพ
ตนเอง โดยการเสริมสร้างพลังและคุณค่าภายในของคนและชุมชน โดย
การพัฒนาแนวคิด ทักษะ และการบริหารจัดการสุขภาพตนเองและ
ชุมชน/พื้นที่ตนเอง

