
(ราง) รายงาน
การวิเคราะหนโยบายการตอบสนองตอปญหาเอดสในประเทศไทยโดยภาคประชาสังคม

: กรณีสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ

เวทีการประชุมระดับชาติ
เรื่อง กฎหมาย นโยบาย และสถานการณสิทธิมนุษยชนดานเอดสในประเทศไทย 

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
โรงแรมหลุยสแทเวิรน  กรุงเทพมหานคร

โดย
คณะกรรมการองคการพัฒนาเอกชนดานเอดส ประเทศไทย

Thai NGOs Coalition on AIDS (TNCA)
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กระบวนการ
 จัดทาํรายงาน
 และผูจัดทํา
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กรอบการมอง
 และ             

การวิเคราะห
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ขอเสนอแนะ



I

กระบวนการ
 จัดทาํรายงาน
 และผูจัดทํา



กพอ.ชาติ จัดประชุม
 ปรึกษาหารือ เรื่องการ
 พัฒนางานรณรงค

คณะทํางานจับตา
 นโยบาย

16

 

–

 

18 
เครือขาย/

 คณะทํางานภาค

 ประชาสงัคม

คณะทํางานรณรงค
 



สังคม

# 1 ระดมนโยบาย : 15 กค.

# 1 สิทธิทางเพศ: 22 มิย.

# 2 สิทธิการเรียนรู: 27 กค.

# 1 สวนกลาง :
 

17 กค.

มิย. 52 ธค. 52

# 2 วางแผน: 20 สค.

# 2 สวนกลาง :
 

20 สค.

ขบวนการวิเคราะหและพัฒนางานรณรงคของ กพอ.ชาติ

# 3 Half by 2011:
 

26 สค.

# 3 Half by 2011: 16 กย.

# 4 PICT: 14 ตค.



สิทธิทางเพศ 

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ

(รายงาน)วิเคราะห
 



กฎหมายและนโยบาย 
ผานมุมมองสิทธ

 
ิ

มนุษยชน

รายงานสุขภาพทางเพศ
 และอนามัยเจริญพันธุ

ธค. 52มิย. 52

(รายงาน)ดัชนีชี้วัดเรื่อง
 การตีตราและแบงแยก
 กีดกัน

FAR

TNP+

รักษไทยและภาคี

เวทีนําเสนอ
 รายงาน

ขบวนการวิเคราะหและพัฒนางานรณรงคของ กพอ.ชาติ

16

 

–

 

18 
เครือขาย/

 คณะทํางานภาค

 ประชาสงัคม

TNCA

เทศกาลงาน
 รณรงควัน

 เอดสโลก



ทีมจับตานโยบาย

กระบวนการทํางานวิเคราะหนโยบายของทีมจับตานโยบาย

ระดมมาตรการ กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวของ
 ไดรวม17 ชิ้น

จัดการทบทวนเอกสารตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของ

จัดการพูดคุย
 แลกเปลี่ยนในเวทีและ

 ทางกลุมอีเมล

เขียน
 รายงาน



รายชื่อคณะทํางานจับตานโยบาย กพอ.ชาติ

น.ส. สุรีรัตน   ตรีมรรคา         กพอ.เหนอื
นาย นิวัตร     สุวรรณพัฒนา กพอ.เหนือ/นักวิชาการอิสระ
น.ส. อุษา      เลิศศรีสันทัด  มูลนิธิผูหญิง
น.ส. สุพีชา    เบาทิพย  มูลนิธิรักษไทย
น.ส. สุไลพร   ชลวิไล  นกัวิชาการอิสระ/เครือขายผูหญิง
นาย นมิติร     เทียนอุดม  กรรมการกพอ./มูลนิธิเขาถึงเอดส
น.ส. สุภัทรา   นาคะผิว          ประธาน กพอ./มลูนิธิศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส
น.ส. กาญจนา แถลงกิจ          ผูประสานงาน

ผูเขยีนหลัก : สุทธิดา มะลิแกว



II

กรอบการมอง
 และ             

การวิเคราะห



มองการเคารพสิทธิ และศักดิ์ศรี ความเปนมนุษย 
ผานเลนส

เรื่องสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจรญิพันธุ 

ในการตอบสนองตอปญหาเอชไอวี/เอดส ของ
 ประเทศไทย



ประเด็นหลักสําคัญ 3 ประเด็นที่เสนอใหมกีารทบทวน

Sexual and Reproductive  Rights

Stigma & 
Discrimination

Access to Friendly 
Services

Policy & Public 
Advocacy



กรอบการมองและการวิเคราะห

การดําเนินงาน
 และจัดบริการ
 สุขภาพ

การสงเสริม
 ความรูและ
 การเรียนรู

การสงเสริม
 และสนับสนุน
 สิทธิ

กลไก โครงสราง

การมีสวนรวม
 ของชุมชน

การระดม
 ทรัพยากร

ความมุงมั่น
 ทางการเมือง



•  เนนปองกันการถายทอดเชื้อ

• ละเลยสิทธิทางเพศและสิทธ
 

ิ
อนามัยเจริญพันธุ

• เนนการตรวจเลือดหาเชื้อ
 มากกวาใหคนเขาใจและ

 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
 ดําเนินชีวิต

• มุงเนนสถานบริการพยาบาล

•  แยกสวน สงผลตอการตีตรา เลือกปฏิบัติ

•  ละเลยสิทธิทางเพศ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

• มองไมเห็นปจจัย/เงื่อนไขความไมเสมอภาค

นโยบายดานการดําเนินงานและการจัดบริการสุขภาพ

PICT PMTCT

Half by 
2011

เนนควบคุม/ปองกันการแพรระบาดของเชื้อฯ โดยไม
 


สงเสริมสิทธิและการตัดสินใจ



•  ยอมรับความแตกตาง  
สรางทางเลือก ไมตัดสิน

• สงเสริมทางเลือกเรื่อง
 เพศสัมพันธที่ปลอดภัย
 และรับผิดชอบ

• มีองคประกอบ
 เพิ่มเติม แตยังไม

 


รอบดาน

• เนน “A”
 

& “
 

B”

• มีคูมือ-กระบวนการแบบเยาวชนเปนศูนยกลาง

• มีเครือขายเพศศึกษา (ครู-เยาวชนแกนนํา)

• เพศศึกษาเชิงบวกจากมุมเยาวชน

นโยบายดานการสงเสริมความรูและการเรียนรู

การพัฒนา
 หลักสูตรและ
 กระบวนการ
 เรียนรู

เครือขาย
 เยาวชนดาน

 เอดสฯ ไทย

เพศศึกษา
 ที่รอบดาน

ไมมุงควบคุม แตมุงสรางการเรียนรูที่รอบดานและสงเสริม
 การตัดสินใจที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ



นโยบายดานการสงเสริมและสนับสนุนสิทธิและการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

• คุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว

• การกระทําความรุนแรงทางเพศ (ขมขืน)

• การคามนุษย

•  อนามัยเจริญพันธุ

•  สงเสริมโอกาสและความ
 เทาเทียมทางเพศ

• คํานําหนานามหญิง

• สถานประกอบการ

พ.ร.บ. ราง พ.ร.บ.

กฎหมาย



ดานโครงสรางและกลไกการพัฒนานโยบาย แผน และการดําเนนิงาน

กองทุนโลก กพอ.ชาติ

คณะกรรมการ
 เอดสชาติ



III

ขอเสนอแนะ



นโยบายดานการดําเนินงานและการจัดบริการสุขภาพ

1.
 

การดําเนินงานและจัดบริการสุขภาพที่ใหความสําคัญกับ
 การเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยใหมากขึ้น โดย

•
 

ยอมรับความแตกตางหลากหลายของเพศ เพศภาวะ 
และเพศวิถี

•
 

ไมตัดสินวาการดําเนินชีวิตทางเพศ และเพศวิถีท
 

ี่
แตกตาง เปนเรื่องผิด ถูก หรือทําใหคนมีศักดิ์ศรีความ

 เปนมนุษยนอยลง

2.
 

การสงเสริมการเรียนรูใหกับผูใหบริการและผูดําเนินงาน
 ดานเอดสใหสามารถจัดปรับบริการที่วางอยูบนการเคารพ

 สิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย



นโยบายดานการสงเสริมความรูและการเรียนรู

1.
 

สนับสนนุและสงเสริมใหเกิด “การเรียนรูเรื่องเพศสัมพันธ
 


ที่รอบดาน” อยางตอเนื่อง ครอบคลุมทั้งในและนอกระบบ

 การศึกษา โดย

•
 

การพัฒนาศักยภาพ ทัศนคติของผูสอน

•
 

สนับสนนุการพัฒนาแนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีและสิทธ
 

ิ
มนุษยชน

2.
 

การพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรเรื่องเพศที่เปนมิตร
 กับเยาวชน

3.
 

การรณรงคทางสังคมเรื่องเพศที่รอบดาน ที่สรางคุณคา
 เรื่องชีวิตและการดําเนนิชวีิต และสิทธิในการดํารงชีวิต

 ทางเพศที่เปนจริง

4.
 

การสงเสริมใหเกิด “การเรียนรูเรื่องเพศสัมพันธที่รอบ
 ดาน” ตามหลักการการคุมครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ



นโยบายดานการสงเสริมและสนับสนุนสิทธิและการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

1.
 

ยุติการมองหรือเรียกคนเปน “กลุมเสี่ยง” และ “กลุมเสี่ยง
 สูงสุด” ซึ่งนําไปสูการตีตราและเลือกปฏิบัติ แตใหมีการ

 ดําเนินงานเพื่อทําความเขาใจบริบทและเงือ่นไขที่ทําใหคน
 กลุมตาง ๆ ตกอยูในภาวะดอยอํานาจ โอกาส และ

 ทางเลือกในการดูแลปองกันตนเอง

2.
 

เลิกหรือยุติการกระทําตาง ๆ ที่นาํไปสูการตีตรา แบงแยก 
กีดกันและเลือกปฏิบัติ เพื่อสงเสริมสิทธิในการเขาถึงและ

 ไดรับบริการสุขภาพ ใหคนกลุมตาง ๆ ไดสามารถดูแลและ
 ปองกันตนเอง

3.
 

การสรางเสริมอํานาจใหคนกลุมตาง ๆ เพื่อสงเสริมสิทธ
 

ิ
และความเทาเทียมดานสุขภาพ การศึกษา ที่อยูอาศัย และ

 การทํางาน



ดานโครงสรางและกลไกการพัฒนานโยบาย แผน และการดําเนนิงาน

1.
 

ใหมีการพัฒนานโยบายและแผนงานที่ครอบคลุมเรื่องการสงเสริม
 สุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ โดยคํานงึถึงความ

 แตกตางหลากหลายทางเพศ เพศภาวะ และเพศวิถี

2.
 

มองการพัฒนานโยบาย แผน และมาตรการตาง ๆ เพื่อการ
 ตอบสนองตอปญหาเอดส อยางสัมพันธกับนโยบายและกฎหมาย

 อื่น ๆ ที่สงผลตอการปกปอง คุมครอง และสงเสริมสิทธิทางเพศ 
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

3.
 

คณะกรรมการเอดสชาติฯ ตองทําหนาที่ดูแล กํากับใหมีการ
 ดําเนินงานตาง ๆ ที่รับรองสิทธิ ตามที่ไดมีการลงนามไวใน

 ปฏิญญาสากลตางๆ 

4.
 

ใหมีการเฝาระวัง ติดตามปญหาและผลกระทบอันเนือ่งมาจากการ
 ตีตราและเลือกปฏิบัติในเรื่องทางเพศและเรื่องเอดส โดยการ

 จัดตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและกํากับการขจัดการตีตราและ
 เลือกปฏิบัติ ขึน้มาเพิ่มเติมเปนอีกกลไกหนึง่ในโครงสรางการ

 ขับเคลื่อนการตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศ



ขอบคุณครับ
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