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สารบัญ 
                          หนา 
 

คํานํา 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร         
บทที่ 1 บทนํา 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา 
1.2 วัตถุประสงค 
1.3 ขอบขายของการศึกษาวิเคราะห 
1.4 กระบวนการจดัทํารายงาน 
1.5 อุปสรรคและขอจํากัด 
1.6 องคประกอบของรายงาน 

 
บทที่ 2  ทบทวนกฎหมาย นโยบายตางๆที่เก่ียวของกับประเด็นเอดส  

สิทธิทางเพศ และสิทธิอนามัยเจริญพนัธุ 
2.1 แผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ  

พ.ศ. 2550-2554 กับ เปาหมายการลดการติดเชื้อลงคร่ึงหนึ่งภายใน 
ป 2554 ( Half by 2011) 

2.2 นโยบายและกฎหมายไทยที่เก่ียวของประเด็นเอดส สิทธิทางเพศ 
           และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ  

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
- แผนปฏิบัติการแมบทดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
- กฎหมายอาญาที่เก่ียวของกับเรื่องเอดส 
- นโยบายเรื่องเอดสกับการจางงานและมาตรฐาน  ASO 
- พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 
- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 
- พรบ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
-  พรบ. สงเสริมการพัฒนเด็กและเยาวชนแหงชาติ  พ.ศ. 2552 
- รางพระราชบญัญัติคุมครองอนามัยการเจริญพันธุ พ.ศ. ... 

2.3 กฎหมาย หลักการ หรือ ขอตกลงระหวางประเทศที่สงเสริม 
การคุมครองสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวของกับดานเอดสและ 
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สิทธิอนามัยเจริญพันธุที่ประเทศไทยมีภาระผูกพัน 
- ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธมินุษยชน   
- ปฏิญญาองคการสหประชาชาติ วาดวยพนัธกรณีเรื่องเอดส   
-  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ 
      สิทธิทางการเมือง พ.ศ. 2509 
-  กติการะหวางประเทศวาดวยเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
- อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบตัติอสตรีในทุกรูปแบบ 
- อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2532 
- แนวปฎิบตัิเรือ่งโรคเอดสในโลกแหงการทํางาน 

2.4  ขอตกลง และ กฎหมายระหวางประเทศที่เก่ียวของกับประเด็น 
สิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุเปนการเฉพาะ 
- แผนปฏิบัตปิระชากรและการพัฒนา  พ.ศ. 2537 
- แผนปฏิบัติการเพ่ือความกาวหนาของสตรี 
- ปฎิญญาวาเลนเซียวาดวยสทิธิทางเพศ วาดวยเรื่องสิทธิทางเพศ   
- หลักการยอกยาการตา   

2.5  วาระเอดสภาคประชาชน 
 
บทที่ 3 นโยบายดานการดําเนินงานและการจัดบริการสุขภาพ 

3.1 กลุมเส่ียงสูงสุด (Most at Risk Populations) : ใหความสําคัญหรือตีตรา 
3.2 การใหคําปรึกษาเพื้อตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ  
     และเปนความลับ (VCCT) จริงหรือ 
3.2 การปองกันการติดเชื้อจากแมสูลูก: ดําเนินการกับแมเพ่ือลูกปลอดภัย 

 
บทที่ 4   นโยบายดานการสงเสริมความรูและการเรียนรู 

4.1 โอกาสและคุณภาพการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาของเยาวชน 
-  หลักสูตรเพศศึกษา 

ราง) พรบ.อนามัยเจริญพันธุที่สงเสริมการจัดการเรียนรู -  (
4.2 จากนโยบายสูการปฎิบัต ิ

 
บทที่ 5  นโยบายดานการสงเสริมและสนับสนุนสิทธิและการเคารพศักด์ิศรคีวามเปนมนุษย 

5.1 พ.ร.บ.คุมครอง “ผูถูกกระทาํความรุนแรงในครอบครวั”หรือ “คุมครองครอบครัว” 

 3



5.2 กฎหมายขมขืน ที่ยังคงสรางความขื่นขม 
5.3 การ (ไม) คุมครองผูเสียหายในกฎหมายคามนุษย 
5.4 กฎหมายใหมที่อาจเปนความหวัง 
- (ราง) พ.รบ. อนามัยเจริญพันธุที่อาจเปนความหวัง 
- (ราง) พ.ร.บ. สงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ 

5.5 กฎหมาย  ระเบียบการอ่ืนๆที่สงเสริมหรือละเลยการคุมครองสิทธ ิ
- พ.ร.บ สถานประกอบการที่ไมคุมครองพนักงานบริการ 
- กรณีการตรวจเลือกทหารกองเกิน 
- พ.ร.บ.คํานําหนานามหญิง 

 
บทที่ 6 โครงสรางและกลไกการพัฒนานโยบาย แผน และการดําเนินงาน 
 6.1 การดําเนินงานและขอจํากัดของคณะกรรมการเอดสชาต ิ
 6.2 ความพยายามจัดการเพ่ือใหกลไกทาํงาน 
 6.3 ผลกระทบจากกลไกอ่ืนๆในการดําเนินงานเอดส 
 6.4 ผลกระทบตอการขบัเคลื่อนโดยภาคประชาสังคม 

6.5 ขอเสนอแนะ  
 
บทที่ 7 บทสงัเคราะหสรปุ และขอเสนอ 

7.1 การเผชิญหนาระหวางมายาคติในสังคมไทยกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล 
7.2 ขอเสนอ 

 
เอกสารประกอบการวิเคราะห 
 
ภาคผนวก 
1.  แผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550-2554 
2.  ประเด็นสทิธิดานเอดส สิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ ที่ระบุอยูในแผนแมบทสิทธิ
มนุษยชนแหงชาต ิ
3. รายชื่อคณะทํางานจับตานโยบาย 
4. รายชื่อองคสมาชิก คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส ( กพอ.) 
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บทที่ 7 
อภิปรายสรุป วิเคราะห และขอเสนอ 

 
7.1 มายาคติในสังคมไทย กับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล 
 (Myth in Thai Society VS Human Rights Principles) 
 
จากหลักการสิทธิมนุษยชนที่นํามาเสนอเอาไวแลวทัง้หมด ทําใหสามารถเชื่อมโยงไปยังขอสรุปที่วา
สิทธิทางเพศเปนสิทธขิั้นพ้ืนฐาน และการที่คนไมมีความเสมอภาคทางเพศน้ันก็นํามาสูการละเมิด 
ความรุนแรง การคุกคาม การตีตราทางเพศ การกีดกันและเลือกปฎิบัติ  
 
เม่ือมองกรอบนโยบาย แนวทาง และมาตรการการตอบสนองตอปญหาเอดสดังที่ยกมาเปนตัวอยาง
ในการวิเคราะห จะเห็นวา นโยบายการลดอัตราการติดเชื้อรายใหมลงใหไดคร่ึงหนึ่ง ภายในป 2554 
นั้น แมจะมุงใหความสําคัญในการสนับสนุนใหกลุมคนที่อยูในภาวะดอยอํานาจ เปราะบางตอความ
เสี่ยงในการไดรับหรือถายทอดเชื้อเอชไอวี อาทิ กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย กลุมพนักงานหญิง
บริการทางเพศ กลุมผูใชยาเสพติดชนิดฉดี ไดเขาถึงความรูและบริการที่มีอุปกรณปองกัน ซึ่งถือ
เปนเรื่องที่ดี แตในอีกดานหนึ่ง การรณรงคโดยมุงเนนคนเปนกลุม ๆ อาจทําใหเกิดการสรางภาพ
ประทับ ตีตราทางสังคม วาคนกลุมตาง ๆ เหลาน้ีเปนผูที่มีความเสีย่งในฐานะผูทีท่ําใหเกิดการแพร
ระบาดของเชือ้เอชไอวีในสงัคม อันจะนําไปสูการเลือกปฏิบัติ การกีดกันทางสังคม  และลดทอน
ศักด์ิศรีความเปนมนุษยในที่สุด  
 
สวนสําคัญของการดําเนินนโยบายดังกลาวก็เพ่ือทําใหผูคนในสังคมมีความปลอดภัย ดังนั้นโจทย
สําคัญท่ีขาดหายไปสําหรับนโยบายดังกลาวนาจะอยูตรงที่ การเขาใจสภาวะดอยอํานาจทางสังคม 
ซึ่งผูกโยงเปนเนื้อเดียวกับเง่ือนไขการกําหนดและใหคณุคาเร่ืองเพศสภาพและเพศวิถขีองคนกลุม
ตาง ๆ  ที่สงผลใหคนกลุมตาง ๆ ขางตน ไมไดรับความเทาเทียมในเร่ืองโอกาสและทางเลือกในการ
ดําเนินชีวิต อันนําพาคนกลุมเหลาน้ีไปสูสภาวะความเสีย่งในการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวี  
 
เชนเดียวกันกับนโยบายการสงเสริมการเขารับบริการการปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจ (VCT) 
ซึ่งกําลังปรับเปลี่ยนไปเปน การกระตุน ชกัชวนโดยผูใหบริการ เพ่ือใหเขารับบริการตรวจเลือดหา
เชื้อเอชไอวี (PICT) ที่สวนสําคัญของการดําเนินแนวทางดังกลาว ก็เพื่อทําใหผูคนในสังคมมีความ
ปลอดภัย แตหากเข็มมุงของการดําเนินนโยบายดังกลาว เนนไปที่การเพ่ิมจํานวนของผูที่เขารับ
บริการตรวจเลือด นัยวา เพ่ือการคนหาตัวผูที่มีเชื้อเอชไอวีใหไดเร็วและมากทีส่ดุ ที่แมจะมีเจตนาดี
ที่จะทําใหเกิดการปองกันการรับ-ถายทอดเชื้อเพ่ิม หรือเพ่ือใหเขาถงึบริการการรักษาไดเร็วก็ตาม 
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โจทยสําคัญท่ีขาดหายไปสําหรับการดําเนินนโยบายดังกลาว ที่ไมวาจะใชรูปแบบ VCCT, VCT, 
PIVCT หรือ PICT นาจะอยูตรงที่ การใหความเคารพในเรื่องความพรอม ความสมัครใจ และการ
ตัดสินใจของผูคนอยางแทจริง โดยใชการดําเนินงานในรูปแบบดังกลาวไปเพ่ือการสรางใหเกิดการ
เขาถึงขอมูล ความรู ความเขาใจในการประเมินพฤตกิรรม โอกาส และทางเลือกในการจัดการกับ
ความเปราะบางความเสี่ยงในการดําเนินชีวิตของตนเอง และการเลือกรับหรือไมรับบริการตรวจ
เลือดเพ่ือทราบสถานะการมีเชื้อเอชไอวี ก็ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของคนนั้น ๆ โดยเจาหนาที่ผู
ใหบริการมีหนาที่และความรับผิดชอบในการรักษาความลับ อันเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูที่ตัดสินใจ
เขารับบริการน้ัน  
 
ในสวนของนโยบาย การลดการถายทอดเชื้อไปสูทารกเกิดใหม หรือที่เรียกกันทัว่ไปอยางคุนเคยวา 
การปองกันการถายทอดเชือ้จากแมสูลูก (PMTCT)  ก็เชนเดียวกัน โจทยสําคัญท่ีขาดหายไปในการ
ดําเนินนโยบายดังกลาวตลอดระยะเวลา 10 ปที่ผานมา คือ การละเลยไมไดใหความสําคัญกับ ความ
ปลอดภัยและสิทธิบนเน้ือตวัรางกายของผูหญิงในเร่ืองการวางแผนการตั้งครรภ การดําเนินครรภ 
หรือการยุติการตั้งครรภ ทีจ่ะตัดสินใจบนทางเลือกทีมี่การใหขอมูลที่ครบถวนรอบดาน  อีกทั้งการ
มองไมเห็นภาวะการตตีราทางสังคม ที่สงผลกระทบตอตัวผูหญิงวาเปนผูที่แพรเชือ้ใหกับชีวติที่
เกิดขึ้นใหม   
 
การดําเนินนโยบายดังกลาวจึงตองการอาศัยความกลาหาญที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายและการ
จัดระบบบริการใหม ที่ใหความสําคัญกับสิทธิดานอนามัยเจริญพันธุของผูหญิง การใหความสําคัญ
กับภาวะดอยอํานาจทางสังคมระหวางเพศ ทั้งกับความสัมพันธระหวางคู ในครอบครัว ชุมชนและ
สังคม เพ่ือเพ่ิมพื้นที่ความปลอดภัยใหผูหญิงในการสื่อสารเร่ืองเพศ เรื่องเน้ือตัวรางกาย การมีคู มี
ลูกหรือยุติการตั้งครรภไดอยางเปนสุขและปลอดภัยมากขึ้น  
 
นอกจากนี้ ที่ผานมาประสบการณการทาํงานของภาคประชาสังคมนั้นพบวา การกดบังคับหรือ
กําหนดใหกรอบคิดเร่ืองเพศ จํากัดอยูดวยเพียง เพศหญิงและเพศชาย ซึ่งถือเปนความรุนแรงทาง
เพศอีกชนิดหน่ึง และจะทําใหเราไมหลุดออกจากมายาคติและการเลือกปฏิบตัิเรือ่งเพศและมีผลตอ
การสงเสริมสิทธิ เสรีภาพ และการเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย เพ่ือใหทุกคน ดํารงชีวิตไดอยางมี
สุขภาวะ ไดรบัการเคารพ เขาใจ ปลอดภัย เปนสุข บนสิทธิทางเพศที่ตนเองเปนผูกําหนดและเลอืก   
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ทั้งน้ีสิ่งที่ภาคประชาสังคมเล็งเห็นดังที่กลาวไปแลวขางตนน้ันสอดคลองกับหลักเกณฑและกตกิาตาง 
ๆ ในทางสากลที่เชื่อวา ความเสมอภาคทางเพศ การเคารพสิทธทิางเพศ และการเขาใจในเพศภาวะ
และเพศวิถทีีแ่ตกตางน้ันจะทําใหผูคนมีทางเลือกและสามารถดําเนินชีวติไดอยางมีความสุขมากขึ้น 
 
ทวา หากพิจารณาจากนโยบายและกฎหมายตางๆท่ีไดนํามาวิเคราะหในบทที่ผานมานั้นพบวา 
ประเทศไทยแมไดพยายามที่จะออกกฎหมาย และนโยบายมาโดยมีเปาหมายเพ่ือการคุมครองสิทธิ
ทางเพศหรือสิทธิอนามัยเจริญพันธุในกลุมคนตาง ๆ ทวา ในทั้งในตวัรายละเอียดของกฎหมายและ
ในทางปฏิบตัจิริงนั้นกลับพบวา การคุมครองสิทธิทางเพศและสทิธิอนามัยเจริญพันธุนั้นยังไม
สามารถตอบสนองคนทุกกลุม 
 
ตัวอยางเชน ในกรณีที่เก่ียวของกับสิทธทิางเพศและสทิธิอนามัยเจริญพันธุในกลุมผูหญิงนั้น พบวา 
ผูหญิงยังไมสามารถตัดสินในเนื้อตัวรางกายของตนเองได ไมมีอํานาจจัดการเร่ืองการตั้งครรภ 
ความถี่หางของการตั้งครรภ การมีลูก หรือการยุติการตั้งครรภเม่ือไมพึงประสงคจากการตั้งครรภ
คร้ังนั้น  อํานาจในการตัดสินใจสวนใหญเก่ียวกับเรื่องเน้ือตัวรางกายของผูหญิงนั้นสวนใหญจึงตก
อยูในมือของบุคลากรทางการแพทยซึ่งมักจะตัดสินดวยหลักวิทยาศาสตรและละเลยสวนที่เปนจิตใจ 
 
การอธิบายเรือ่งครอบครัวแบบประเพณีคอืพอ แม ลูก สงผลใหชวีิตครอบครัวตองมีลูก ดังนั้นทั้ง
ผูหญิงและผูชายที่เลือกชวีิตครอบครัวถูกกดดันเรื่องการมีลกู หากมีชีวติครอบครวัก็ตองมีลูก 
ในทางกลับกนักรณีของผูที่มีเชื้อซ่ึงก็เชื่อเชนกันวาครอบครัวคือ พอ แม ลูก แตก็ตองเผชิญสภาวะที่
ลักลั่น ขัดแยง ทั้งจากความคิดที่ตองการมีลูก หรือถูกทําใหเชื่อรวมทั้งกํากับวา ผูที่มีเชื้อ “ไมควรมี
ลูก” ดวยเกรงวาจะเปนผูถายทอดเชื้อไปสูลูก หรืออาจไมสามารถเลีย้งลูกใหดีไดเพราะอาจ “ไม
พรอม” สําหรับการเลี้ยงดูลกู     
 
แมกระทั่งในประเด็นเรื่องการศึกษา การใหความรูเรื่องเพศศึกษาที่ผานที่อาจเรียกไดวาคอนขาง
ลมเหลวน้ันก็เกิดขึ้นเนื่องจากการขามไมพนจากมายาคติทั้งปวง ทั้งน้ีจากการศึกษาพบวา ปจจัย
ตางๆ ไดแก ทัศนคติของผูสอนเพศศึกษา มีสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหการใหการศึกษาเรื่อง
เพศศึกษาประสบความสําเร็จหรือลมเหลว เน่ืองจากสังคมสวนใหญ รวมทั้งผูสอนเพศศึกษา มี
ทัศนคติที่ไมดีตอเรื่องเพศ เพราะสังคมคดิวา เรื่องเพศเปนสิ่งนาอาย ไมควรเปดเผย ประกอบกับ
การสอนเพศศึกษา เปนสิ่งละเอียดออน ที่ความเชื่อและคานิยมของผูสอน จะมีผลตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรูอยางมาก ทําใหผูที่ไดรับมอบหมายใหสอนเพศศึกษา ไมสะดวกใจในการที่จะสอน  
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ในขณะเดียวกันมายาคติ เรื่อง “ครอบครัวอบอุน” ที่พอ แม ลูก ตองอยูกันพรอมหนาสงผลให 
กฎหมายคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งสวนใหญเปนหญิงและเด็กที่เปน
ผูเสียหายมักไมไดรับความคุมครองจริง เพราะจะมีการไกลเกลีย่ใหเกิดการประณีประนอมเพ่ือ 
“ครอบครัวเปนสุข” โดยการใหกลับไปอยูดวยกันเหมือนเดิมในขณะที่ผูกระทําความรุนแรงนั้นก็
ไมไดถูกดําเนินคดีอาญาขอหาทํารายรางกาย และก็ไมมีการรับประกนัใดๆไดวา ความรุนแรงจะไม
เกิดขึ้นอีกหลังจากประณีประนอมยอมความกันไปแลว กรณีเชนนีห้ากผูเสียหายไมยอมประณี
ประนอมอาจมักถูกตําหนิวาไมรักครอบครัว ดังนั้น พ.ร.บ การคุมครองผูถูกกระทาํความรุนแรงใน
ครอบครัว จึงกลายเปนการคุมครองครอบครัวและใหโอกาสกับผูกระทํามากกวาเนนการใหความ
ชวยเหลือ เยียวยาและใหการคุมครองผูถูกกระทํา 
 
นอกจากนั้น จากการทบทวนนโยบายและกฎหมายตางๆน้ันก็พบวาส่ิงที่สะทอนออกมาในกฎหมาย
ก็คือ เพศท่ีถูกระบุถึงนั้นมีเพศหญิง และชาย โดยใชเพศสรีระเปนตัวกําหนดเทาน้ัน ไมมีการ
ครอบคลุมหรือใหความสําคญัตอเพศอ่ืนๆที่หลากหลายและมีบริบทและความจําเปนของชีวิตที่
แตกตางกันออกไป ตัวอยางกฎหมายขมขืน ที่แมฉบับที่มีใชอยูในปจจุบันจะคุมครองผูเสียหายที่
สามารถเกิดขึน้ไดในทุกเพศ ทวา กลบัมีแนวคิดที่ถอยหลังกลับไปสูความคิดทีล่าหลังที่ใหผูเสยีหาย
จากการขมขืนคือผูหญิงเทาน้ัน ( อาจหมายเพียงแคผูที่มีเพศสรีระเปนหญิงโดยกําเนิด)   
 
ดังนั้น แมจะมองเห็นความพยายามของรัฐไทยในการที่จะพยายามเอาหลักสิทธิมนุษยชนสากลเขา
มาใชหลังจากที่ไดเขาเปนสมาชิก โดยการลงนามในปฎิญญา หรือ อนุสัญญาระหวางประเทศตางๆ
แลวก็ตาม แตเราก็ยังเห็นจุดออนในแตละกฎหมายและนโยบายที่ไมไดสงเสริมหรือใหความเคารพ
ในสิทธทิางเพศที่เทาเทียมกันอยู  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีตัวอยางที่ยกมาขางตน ทั้งน้ี กรณีที่
กฎหมายขมขืน ไมไดคุมครองบุคคลทีเ่ปนเพศอ่ืนๆที่ไมใชเพศหญิงน้ัน ถือวา ไมสอดคลองอยางยิ่ง
กับหลักการตามปฎิญญาสากลวาดวยสทิธิมนุษยชนขอที่  1 และขอที่ 5   และ หลักการยอกยาการ
ตา ขอ 1, 2, และ 5 ดังที่ไดกลาวไวแลวในบทที่ 2  
 
จะเห็นไดวา สิ่งที่เกิดขึ้นในกฎหมายและนโยบายของไทยในสวนที่เก่ียวกับมิติเรือ่งทางเพศน้ัน แมดู
เหมือนจะมีความพยายามที่จะกาวหนาแตก็ไมวายทีจ่ะหวนกลับมาติดยึดในกรอบเดิมๆ คือ นิยาม
ของคําวาเพศที่แคบโดยไมครอบคลุมไปยังผูที่มีเพศวถิีที่หลากหลายกวาการมีแคเพศสรีระแบบ
หญิง-ชาย  ทั้งนี้เน่ืองจากวา ฐานคติเรื่องเพศทางสังคมไทยนั้นมีอยูชดุเดียวเปนกระแสหลักหรือ
กระแสจารีต และกระแสนี้ก็ถูกนําไปครอบงําในทุกอณูของสังคมไทย ทั้งในสถานบันการศึกษา 
โรงเรียนที่ปรากฎออกมาเปนตัวหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ทั้งในสถาบันยุตธิรรมที่
ปรากฎออกมาเปนกฎหมาย และไมมีกลไกใดๆท่ีจะทําใหขามพนวิธคีิดนี้ไปได ดังนั้นกฎหมายที่
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กลาวโดยสรุป ดูเหมือนวา กฎหมายและนโยบายของไทยในขณะนีเ้กิดขึ้นมาจากฐานการตอสูกัน
ทางความคิดระหวางมายาคติเดิมๆของสังคมไทยกับความพยายามที่จะมีความกาวหนาในระดับ
สากลโดยการปฎิบัติการตามหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งอาจจําเปนตองใชเวลา ในการร้ือถอนมายาคติ
เหลาน้ีเพ่ือใหกฎหมายไทยน้ันสามารถครอบคลุมการคุมครองคนทุกคนตามหลักการสิทธิมนุษยชน
สากลไดมากขึ้น 
 
7.2 ขอเสนอ ( Recommendation)  
 
ที่ผานมา เอชไอวี/เอดส ถูกทําใหกลายเปนเรื่องของเชื้อโรค การปองกันการรับ-ถายทอดเชื้อ ความ
เจ็บปวย และการดูแลรักษาทางการแพทย แตเพียงมิติเดียว มาตรการตางๆ ทั้งการดําเนินงานและ
นโยบายที่เก่ียวของ จึงถูกบดบัง กํากับดวยวธิีคิดทางดานการแพทยเปนหลัก  
 
แมจะมีความพยายามใหความสําคัญกับมิติทางสังคม เพ่ือทําความเขาใจที่มาที่ไปของการมี
พฤติกรรมสขุภาพที่ไมปลอดภัย รวมไปถงึปจจัยและเง่ือนไขในการดําเนินชีวติ ที่สงผลใหผูคนมี
โอกาส ทางเลือก และการตดัสินใจที่ไมเทาเทียมกัน อันเปนความเปราะบาง ความเสี่ยงที่นําพาผูคน
ไปสูสภาพที่ไมสามารถปองกัน และดูแลตนเองอยูบางก็ตาม 
 
หากแตวา วธิคีิด วิธีมองที่ใชในการพยายามจัดการ ควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวี ที่
ผานมา กลับเนนไปที่การมองมิติความเปนมนุษยแบบแยกสวน มุงเนนการใหความรูเรื่องเช้ือไวรัส 
การถายทอด และเนนเสริมการปองกันไปตามชิ้นสวนอวัยวะที่เปนชองทางการรับและหรือถายทอด
เชื้อ มากกวาที่จะมองและใหความสําคัญกับปจจัย เง่ือนไข ที่เปนสภาพแวดลอมทางสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่ทําใหคนมีทางเลอืก โอกาส และอํานาจการตัดสินใจที่ไมเทา
เทียมกัน อันเปนสาเหตุสําคัญของการละเมิดสิทธิ และศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
 
ความพยายามในการนําเสนอบทวิเคราะห มาตรการ กฎหมาย นโยบายของรัฐ ผานมุมมองของ
ภาคประชาสังคม จึงขอเสนอแนะใหมีการมองเร่ืองการตอบสนองตอปญหาการแพรระบาดของเอช
ไอวีใหกวาวขวางยิ่งขึ้น โดยนําเอามิติเรือ่งเพศ สิทธิและศกัด์ิศรีความเปนมนุษยเพ่ิมเติมเขามา  
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ภาคประชาสังคมมีความเชือ่วา การเคารพสิทธิทางเพศ นั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะชวยทําให
การคิด การมองเร่ืองเพศ เพศภาวะ และเพศวถิีสามารถมองทะลุกรอบคิดเร่ืองเพศที่ยึดติดอยูกับ 
เพศหญิงและเพศชายออกไปได เพ่ือใหทุกคนไดรับการคุมครองและไดรับการเคารพในศักด์ิศรี
ความเปนมนษุยที่เทาเทียมกัน ซึ่งจะสงผลใหปญหาตางๆท่ีเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความไมเทา
เทียมทางเพศนั้นลดลง รวมทั้งการแกไขปญหาเอดสก็สามารถเปนไปอยางตรงจุดและประสบ
ความสําเร็จมากขึ้น ทั้งน้ี ภาคประชาสังคมมีขอแนะนําตอกฎหมายและนโยบายเก่ียวกับสทิธทิาง
เพศ และสทิธอินามัยเจริญพันธุ  อันจะสงผลใหการทํางานเพ่ือแกไขปญหาไดประสบความสําเร็จ
ยิ่งขึ้น ดังตอไปน้ี   
 
ก. การดําเนินงานและการจัดบริการดานสาธารณสุข 

1. ใหความสําคญักับการเคารพสิทธิและศักด์ิศรีความเปนมนุษยใหมากขึ้น โดยการยอมรับ
ความแตกตางหลากหลายของเพศ เพศภาวะ และเพศวิถี วาไมไดมีเฉพาะเพียงเพศหญงิ 
เพศชาย หรือความเปนผูหญิงและความเปนผูชายเทาน้ัน และการตดัสินใจดําเนินชีวติทาง
เพศ เพศภาวะ และเพศวิถทีี่แตกตาง ก็มิไดเปนเรื่องผิดหรือทําใหคนเหลาน้ันมีศักด์ิศรี
ความเปนมนษุยนอยลงแตอยางใด รวมทั้งไมควรมองหรือกระทําการใด ๆ ที่ทําใหเรื่อง
เหลาน้ีกลายเปนเรื่องที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะทําใหผูคนที่มีการดํารงชีวิตทางเพศทีแ่ตกตาง
หลากหลายกลายเปนผูกระทําความผิด ถูกรังเกียจ หรือถูกกีดกันจาการไดรับบรกิารและ
การอยูรวมในสังคมไดอยางเสมอภาคและปลอดภัย 

2. ผูใหบริการหรือผูดําเนินงานดานเอดสและผูเก่ียวของ  ควรไดรับการสงเสริมการเรียนรู 
เพ่ือใหเขาใจเรื่องความแตกตางหลากหลายทางเพศ เพศภาวะ และเพศวถิี และสามารถจัด
ปรับหรือพัฒนาการดําเนินงานหรือบริการใหวางอยูบนพ้ืนฐานการเคารพในสิทธิและ
ศักด์ิศรีความเปนมนุษย  ทัง้นี้ ควรที่จะดําเนินการในกลุมตางๆดังนี้  
 พนักงานบริการทางเพศควรไดรับการคุมครองสวัสดิการดานตาง ๆ ตามสิทธิ
ประกันสังคม 

 ชายที่มีความรักในเพศเดียวกัน ควรไดรบับริการทีค่ํานึงถึงความแตกตางทางเพศภาวะ
และเพศวิถี โดยไมถูกมองวาเปนคนผิดปกติ เปนเรื่องผิดธรรมชาต ิ

 ผูใชสารเสพตดิ ควรไดเขาถึงบริการสุขภาพ ไดรับคําแนะนําในการใชสารเสพติดอยาง
ปลอดภัย และหรือไดรับสารทดแทน เพ่ือลดภาวะความเสี่ยงจากการไดรับเชื้อเอชไอวี
จากการใชสารเสพติด 
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 หญิงตั้งครรภ (รวมทั้งหญิงทุกคน) ควรไดรับบริการที่เคารพสิทธิ การตัดสินใจบนเนื้อ
ตัวรางกาย ในเร่ืองการวางแผนการตั้งครรภ การตั้งครรภ การดําเนินครรภ และการยุติ
การตั้งครรภ 

 เด็กและเยาวชนควรไดเขาถึงบริการและการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและ
สื่อสารเร่ืองเพศอยางรอบดาน 

 ประชากรยายถิ่น ควรเขาถงึบริการสุขภาพ โดยไมถูกกีดกัน เลือกปฏิบัติ เพราะการไม
มีสัญชาติหรือไมมีสถานะบคุคลเปนพลเมืองไทย  

 
ข. ดานการสงเสริมความรูและการเรียนรู 

1. สนับสนุนและสงเสริมใหเกิด"การเรียนรูเรื่องเพศสัมพันธที่รอบดาน"อยางตอเน่ือง และ
ขยายใหครอบคลุมในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษา โดยลงทุนดานการพัฒนา
ศักยภาพ ทัศนคติ ของผูสอนอยางเต็มรูปแบบ ทั้งน้ีใหคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดส มอบหมายใหอนุกรรมการกํากับการขับเคลื่อนการปองกัน
แกไขปญหาเอดส ทําหนาที่สนับสนุนการพัฒนาแนวคดิเร่ืองศักด์ิศรี สิทธิมนุษยชน สิทธิ
ทางเพศของเยาวชน ผานการปฏิบัติการหลักสูตรเพศศึกษารอบดาน ทั้งน้ี ให
กระทรวงศึกษาธิการเปนกลไกหลักในการประสานงาน และการม่ีสวนรวมของเยาวชน และ
สมาคมหรือสมาพันธครู ในประเทศเปนภาคีสําคัญในการขับเคลื่อนงานรวมกันกับ
หนวยงานและองคกรที่อ่ืนๆที่เก่ียวของ 

2. การพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรเรือ่งเพศที่เปนมิตรกับเยาวชน ผูหญิง และบริการ
อ่ืนๆ ที่ใหความสําคัญกับความออนไหวในเรื่องเพศภาวะ (gender)โดยเนนเรื่องบริการให
คําปรึกษา ใหความรู ใหขอมูล เปนแหลงพ่ึงพิงทางใจ ทางกาย ของเยาวชนได เปนหนวย
แรกรับใหบริการสงตอที่เหมาะสมกับเยาวชนตามสภาพปญหา รวมถงึการใหขอมูล ทํา
ความเขาใจกับครอบครวั พอแม ผูปกครอง และสังคม เก่ียวกับสภาพความตองการของ
เยาวชน  ทั้งน้ี  มอบใหกรมอนามัย รวมกับองคกรพัฒนาเอกชนที่ทาํงานดานหลักสูตร
เพศศึกษา สภาเด็กและเยาวชน และกลุมเยาวชน เครือขายเยาวชน เปนคณะทํางาน
ขับเคลื่อนใหเกิดรูปแบบนํารอง การสรุปผล การขยายผลตอไป   

3. การรณรงคทางสังคมเรื่องเพศที่รอบดาน ทั้งน้ีการใหการเรียนรู การรณรงคนี้ไมใชการ
สงเสริมความผิดทางศีลธรรม แตเปนการสรางคุณคาเร่ืองชีวิตของเยาวชนที่เก่ียวของกับ
สิทธิในการดํารงชีวิตทางเพศท่ีเปนจริง สอดคลองกับสภาพทางธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม 
และเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยใหหนวยงานภาครัฐในกระทรวงสาธารณสุข 
ที่เปนผูรับทุนหลักจากกองทุนโลก และองคกรเอกชนที่รับทุนหลักหรือรับทุนตอเนื่องจาก
กองทุนโลก มาดําเนินงานในกลุมเยาวชน และกลุมเฉพาะตางๆ ใหเปนผูดําเนินงานสราง

 11



4. สงเสริมใหเกิด  “การเรียนรูเรื่องเพศสัมพันธที่รอบดาน”ที่เปนไปตามหลักการที่ใชอยูในการ
คุมครองสิทธอินามัยเจริญพันธุ  

 
ค. ดานการสงเสริมและสนับสนุนสิทธิและการเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

1. จะตองยุติการมองหรือเรียกคนเปน “กลุมเสี่ยง”  “กลุมเส่ียงสูงสุด” ที่นําไปสูการตตีราคน
กลุมน้ัน ๆ วาเปน กลุมที่ทาํใหเกิดการแพรระบาดของเชื้อฯ เปนปญหาทางสังคม แตใหมี
การดําเนินการสงเสริมทําความเขาใจ ปจจัย เง่ือนไข และโครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม 
ศาสนา ความเชื่อ เศรษฐกิจ และการเมือง ที่ไมเทาเทยีม ซึ่งทําใหคนกลุมตาง ๆ ในสังคม 
ตกอยูในสภาวะดอยอํานาจ ไมเทาเทียม ถูกรังเกียจ ถูกเลือกปฏิบตั ิและไมสามารถ
ตัดสินใจเลือกดําเนินชีวิตไดอยางปลอดภัย เชนคนกลุมอ่ืนๆ ในสังคม 

2. การสรางเสริมอํานาจใหกับคนกลุมตาง ๆ ดังกลาว เพ่ือใหมีสิทธิทางดาน สุขภาพ 
การศึกษา ที่อยูอาศัย การทาํงาน เทาเทียมกับคนกลุมอ่ืน ๆ ในสังคม  

3.  เลิกหรือยุติการกระทําใด ๆ อันจะนําไปสูการตีตราทางสังคม การแบงแยกกีดกัน เลือก
ปฏิบัติ หรือมองวาการดําเนินชีวติของคนกลุมตาง ๆ เหลาน้ีเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย 
กฎระเบียบ หรือประเพณี เพ่ือสงเสริมสิทธิในการเขาถึงและไดรับบริการสุขภาพในการ
สนับสนุนใหคนกลุมตาง ๆ ไดสามารถดูแลและปองกันตนเองไดอยางเทาเทียมกัน 

 
ง. ดานโครงสรางและกลไกการพัฒนานโยบาย แผนงาน และการดําเนินงาน 

1. จะตองมีการพัฒนานโยบายและแผนงานที่ครอบคลุมเร่ืองการสงเสริมสุขภาวะทางเพศและ
อนามัยเจริญพันธุ การเคารพสิทธิทางเพศและศักด์ิศรีความเปนมนุษย โดยคํานึงถึงความ
แตกตางหลากหลายเร่ือง เพศ เพศภาวะ และเพศวิถี ซึ่งเปนสิทธขิัน้พ้ืนฐานหนึ่งของสิทธิ
มนุษยชน เขาไวในแผนปองกันและแกไขปญหาเอดสฯ แหงชาติ  

2. จะตองมองการพัฒนานโยบาย แผน และมาตรการตาง ๆ ในการตอบสนองตอปญหาเอดส 
อยางเก่ียวของสัมพันธกับนโยบายและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่สงผลตอการปกปอง คุมครอง และ
สงเสริมสิทธิทางเพศ เพ่ือนําไปสูการสงเสริมสิทธิและแกไขปญหาทีใ่หความสําคญักับการ
เคารพศักด์ิศรีความเปนมนษุย 

3. คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส ซึ่งเปนกลไกหลกัในการ
ดําเนินนโยบาย ควบคูไปกบักลไกอ่ืน ๆ ในสวนทีเ่ปนคณะอนุกรรมการฯ จะตองทําหนาที่
ดูแล กํากับใหใหมีการดําเนินงานตาง ๆ ที่รับรองสิทธติาง ๆ ตามทีไ่ดมีการลงนามไวใน
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4. ใหมีการเฝาระวัง ติดตามปญหาและผลกระทบอันเนื่องมาจากการตีตราและเลือกปฏิบัตใิน
เรื่องทางเพศและเรื่องเอดส โดยการจัดตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและกํากับการขจัดการตี
ตราและเลือกปฏิบัติ ขึ้นมาเพ่ิมเติมเปนอีกกลไกหนึ่งในโครงสรางการขับเคลื่อนการ
ตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศ 
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