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ที่ บานสบาย เมืองบางกอก



มองการเคารพสิทธิ และศักดิ์ศรี ความเปนมนุษย 
ผานเลนส

เรื่องสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจรญิพันธุ 

ในการตอบสนองตอปญหาเอชไอวี/เอดส ของ
 ประเทศไทย



ข. ชวนกันวิเคราะหเรื่องผลกระทบ

•
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งดานบวก และลบ และดานที่ยังเบลอ ๆ

ก. ชวนมองการพัฒนานโยบาย ลดอัตรการติดเชื้อลงครึ่งหนึ่งภายในป 

2554
 

(Half by 2011) ในการตอบสนองตอปญหาเอดสในประเทศ
 ไทย ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10

 
(ป 

2550
 

–
 

2554)
1.

 
 ที่มาที่ไป

2.
 

Half by 2011 กับมาตรการการทํางานกับกลุมทีม่ีความเสีย่งสูงสุด MARPs

3.
 

 สวนทีร่ะบุในแผนเอดสชาติ ฉบับปจจุบัน

ค. ชวนครุนคิดแนวนโยบายเรื่อง สิทธิทางเพศ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ

•
 

ขอเสนอเรื่องการพัฒนานโยบายสิทธิทางเพศ ในแผนเอดสชาต
 

ิ

ฉบับตอไป



ก. ชวนมองการพัฒนานโยบาย ลดอัตรการติดเชื้อลง
 ครึ่งหนึ่งภายในป 2554

 
(Half by 2011) ในการตอบสนอง

 ตอปญหาเอดสในประเทศไทย ภายใตแผนพัฒนา
 เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบัที่ 10

 
(ป 2550

 
–

 
2554)

1.
 

ที่มาที่ไป

2.
 

Half by 2011 กับมาตรการการทํางานกับกลุมที่มีความเสี่ยงสูงสุด 

(MARPs
 

–
 

Most At Risk Populations)

3.
 

สวนที่ระบุในแผนเอดสชาติ ฉบับปจจุบัน



 ทนัสถานการณกับประเทศไทย 

ชองวางในการตอบสนอง การเฝามองไปในอนาคต 

และผลที่เกิดขึ้นจากยาตานไวรัส

Tim Brown, Wiwat
 

Peerapatanapokin, and Emiko Masaki

Integrated Analysis and Advocacy (A2) Meeting

18 April 2005

Bangkok, Thailand

หนึ่งในที่มาที่ไปคือ การจัดประชุมของ A2



สถานการณเอดสในประเทศไทยกําลังเคลื่อนตัวไป

นับแตการเฝามองเมื่อครั้งกอน มีประเด็นเฉพาะบางประเด็นที่
เกิดขึ้น

–
 

การเขาถึงยาตานไวรสัอยางกวางขวาง โดยมีการผลิต GPO
 

vir ซึ่งเปน
 ยาตานไวรัสราคาต่ําผลิตไดเองในประเทศ

–
 

มีการตรวจพบอัตราการมีเอชไอวีสูงในกลุม MSM

–
 

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในกลุม IDU

–
 

มีหลักฐานแสดงเรื่องการเปลีย่นแปลงรูปแบบของความเสี่ยงของ 
Youth

–
 

อะไรคอืขอเทจ็จริงเกี่ยวกับการใชถุงยางอนามัย ?

ทําใหเห็นความจําเปนที่ชัดเจนในการทบทวนขอมูลอยางเปน
ระบบ



เรื่องการใชถุงยางอนามัย

คนกลุมตาง ๆ ไมไดมีการใชถุงยางอนามัย 100
 

% ในการมีเพศสัมพันธ 

(ทั้งกับคู กับคูชั่วคราว และกับผูคาบริการทางเพศ)

• นักเรยีนในจ.เชยีงราย (ป 1999)

• IDU ในกรุงเทพฯ (2002) และภาคใต (1999)

• ชายขายบริการในเชยีงใหม (ป 2003)



MSM และการแพรระบาดของประเทศไทย

•
 

ผูที่มีเอชไอวีรายแรก ๆ ในประเทศไทยเปน MSM

•
 

แตดวยการแพรระบาดแบบลูกระเบิดในงานบริการทางเพศ สงผลใหเกิด
 การปรบัเปลีย่นจุดเนนไป

–
 

การศึกษาในกลุมทหารเกณฑชวงแรก ๆ ไมไดแสดงผลอะไรชัดเจนมาก

–
 

แตตอมาในป 2538 ก็เริ่มแสดงใหเห็นนัยสําคัญ

•
 

การเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีอยางตอเนือ่งพบวา

–
 

อัตราการมีเชื้อเอชไอวีในกลุม MSW อยูที่ 10% อยูหลายป

•
 

การศึกษาในกลุม MSM ในกรุงเทพฯ (ป 2547) พบอัตราการมีเชื้อเอชไอว
 

ี

อยูที่ 17% 



กลุมผูใชยาเสพติดชนิดฉีด

•
 

 อัตราการมีเชื้อเอชไอวียังคงสูงอยูในทุกภาคนบัตั้งแตป 1990 จนถึง ป 

2004

•
 

 แตมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงจํานวน ดูจากกลุมผูใชยาเสพติดชนิดฉีดใน
 กรุงเทพฯ ทีล่ดจํานวนลง (ดูจากจํานวนคาดประมาณ และจํานวนที่เขามา
 รับการรักษา)

• การคาดประมาณ ป 1993 มี 32,974 คน ป 2002 มี 9,612 คน

• ผูที่เขามารับการรักษา ป 1993 มี 13,340 คน ป 2002 มี 5,336 คน



ชองวางทางขอมูลสวนอื่น ๆ

•
 

การสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงในกลุมประชากรทั่วไปในภาวะปจจุบัน

–
 

สภาพการณ/สถานะของแบบสัมพันธทางออม

–
 

ความเขาใจตอเรือ่งความไมคงที่/แนนอนของการใชถงุยางอนามัย

•
 

พฤติกรรมเสีย่งของเยาวชนในภาพระดับประเทศ



การเฝาจับตามองในชวงกอน (ป 2543) ยังใชไดอยูหรือไม ?

การเฝาระวังรูปแบบการแพรระบาดของเอเชียในป 2543 (2000 

AEM projection) ไดทํานายการแพรระบาดในประเทศไทยในชวง

สองสามปนั้นไวในเรื่อง

•
 

จากการเฝาระวังจะพบอัตราการติดเชื้อลดลง

•
 

จํานวนผูปวยเอดสเปรียบเทียบระหวางชายกับหญิง

•
 

แนวโนมรายงานจํานวนผูปวยเอดส

•
 

การศึกษาเรื่องอัตราการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากเอดส



อัตราเปรียบเทียบระหวางเพศชายกับเพศหญิงดูจาก
 

กลุมผูปวยเอดสรายใหม
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จํานวนผูปวยเอดส : ที่คาดประมาณ & ที่มีรายงาน

Average reporting fraction = 48%
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ทําไมเราจึงจําเปนตองปรับการเฝาจับตามองใหทัน
 

สถานการณในตอนนี้ ? (ป 2548)

กระทรวง สธ. กําลังเตรยีมแผนเอดสชาติ ฉบับใหม

รฐับาลไทยไดเพิ่มการเขาถึงยาตานไวรัส ซึง่จะสงผลตอการรับ-ถายทอด
เชือ้เอชไอวีในอนาคต

ควรมีการปรับปรุงแบบแผนโดยเพิ่มขอมูลใหม ๆ ทีร่วมเรือ่ง

•
 

MSM

•
 

การรักษาดวยยาตานไวรัส

ขอสมมติฐานบางประการไดเปลี่ยนแปลงไปแลว

•
 

ขนาดของกลุม IDU 

•
 

การถายทอดเชื้อจากแมสูลูก



การรบั-ถายทอดเชื้อในทวีปเอเชยี

•
 

แผนผังแสดงแบบแผนการแพร
 



ระบาดของเอชไอวีในกลุมประชากร
 ตาง ๆ ในเอเชยีระบุกลุมประชากร

 อยู 6 กลุม MSM, FSW, IDU, ลูกคา
 เพศชาย เพศหญิง ทารกเกดิใหม

•
 

ชองทางการแพรระบาดหลัก
 อยูที่ การคาบริการทางเพศ 

การใชยาเสพติดชนดิฉีด 

เพศสัมพันธของคนรกัเพศ
 เดียวกัน เพศสัมพันธใน/

 นอกสมรส และจากแมสูลูก 

(commercial sex, injecting 

drug use, homosexual, 

intramarital/extramarital sex, 

mother to child)

ลูกคา

เพศชายที่ไมมีความ

 เสี่ยงหรือเสี่ยงต่ํา

MSM IDU

FSW

ทารกเกิดใหม

เพศหญิงที่ไมมีความ

 เสี่ยงหรือเสี่ยงต่ํา



การปรับเปลี่ยนชองทางการถายทอดเชื้อแสดงใหเห็น การแพร
 



ระบาดที่กําลังปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
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นัยยะที่ไดจากผลสํารวจเบื้องตน

•
 

ประเทศไทยยังคงมีชองวางในการปองกันการติดเชื้อรายใหม

–
 

กลุมผูใชยาเสพติดชนิดฉีด

–
 

ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย

–
 

การถายทอดเชื้อระหวางสามี-ภรรยา

•
 

ความจําเปนดานการดูแลและคาใชจายเรื่องยาตานไวรัสจะสูง
 เปนเวลาอีกหลายป



The National AIDS Plan  
and  

Half by 2010

Wiput
 

Phoolcharoen

A2

 
Thailand



สําหรับประเทศไทยแลว
 

แบบแผนหลักของการแพรระบาดอยูท
 

ี

เพศสัมพันธ 3 รูปแบบ 1) ภายในการแตงงาน 2)ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย     
และ 3) เพศสัมพันธแบบฉาบฉวย
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กลุมประชากรเปาหมายในการทํางาน

•
 

คูผลเลือดตาง หรือคูนอน

•
 

ชายที่มีเพศสัมพันธกบัชาย

•
 

พนักงานคาบริการทางเพศและลูกคา

•
 

ผูใชยาเสพติดทั้งทั่วไปและชนิดฉีด

•
 

เยาวชนในฐานะที่เปนกลุมที่อยูในทุกกลุมประชากร



กลุมประชากร Strategy 1 Strategy 2

คูผลเลือดตาง VCT สําหรับผูที่มีเชื้อ/ผูปวยเอดสเพื่อใหรับร

 
ู

สถานะการมีเอชไอวี

การให VCT แบบคู สําหรับคูแตงงาน

 หรือคูนอนประจํา

แรงงานหญิงบริการ
 ทางเพศ

การประสานความรวมมือกับสถานบันเทิง/

 บริการตาง ๆ และแรงงานหญิงบริการเพื่อ

 เพิ่มการใชถุงยางอนามัย

บริการดานสุขภาพใหกับแรงงานหญิง

 บริการทางเพศ 

ชายที่มีเพศสัมพันธ
 



กับชาย

การใหการศึกษาแบบเพื่อนชวยเพื่อนและ

 บริการตาง ๆ ในสถานที่ ๆ MSM ไปรวมตัว/

 ใชบริการ

การรณรงคสื่อสารตามเปาหมายท

 
ี่

กําหนดไว/การริเริ่มดําเนินการตาง ๆ

ผูใชยาเสพติด การออกไปทํางานในชุมชนและ VCT บริการรักษาดานยาเสพติด

เยาวชน การใหการศึกษาเรื่องเพศและสุขภาพทางเพศ

 ใหกับนักเรียน

การใหการศึกษาแบบเพื่อนชวยเพื่อน

 และบริการตาง ๆ ในชุมชน

กลยุทธหลัก ๆ ในแตละกลุมประชากร



(ราง)
 แผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดส

 


แหงชาติ พ.ศ.
 

2550-2554

โดย

นางบุษบา ตันติศักดิ์

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8

สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

วันที ่26 สิงหาคม 2549



Half by 2010
 

(A2)

เปนแผนการลดการติดเชื้อลงครึ่งหนึ่ง ภายในป 2010 เปนแผนดานการ
 ปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ครอบคลุมกลุมเปาหมาย 6 กลุม ไดแก

1. กลุมสามีภรรยา หรือคูรักที่ฝายใดฝายหนึ่งติดเชือ้

2. กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย

3. กลุมหญิงบริการและผูซื้อบริการ

4. กลุมผูใชยา

5. กลุมเด็กและเยาวชน

6. กลุมประชากรอื่นๆ 
6.1 กลุมผูตองขัง

6.2 ประชากรในสถานควบคุมตามกระบวนการยุติธรรม 

6.3 กลุมแรงงานขามชาติ  

6.4 กลุมแรงงานไทยไปตางประเทศ

6.5 กลุมชาติพันธุและคนไทยผลัดถิ่น 

6.6 กลุมผูลี้ภัย/ผูอพยพ

6.7 กลุมแรงงานในสถานประกอบกิจการ แรงงานเคลื่อนยาย



ยุทธศาสตรที่ 2 การบูรณาการปองกนั ดูแลรักษา และลด
 ผลกระทบตามกลุมประชากรเปาหมาย 

ภาพความสําเร็จ

การติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในประชากรกลุมตางๆ ลงลง

การดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสแบบองครวม ทั้งดานรางกาย 

จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ และเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และสงเสริมการอยูรวมกัน

ในสังคมของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ครอบครัว และผูไดรับ

ผลกระทบจากปญหาเอดสลงลง 



ตัวชี้วัด

•
 

อัตราความชุกของการติดเชือ้เอชไอวีในหญิงตั้งครรภ จากรอยละ 0.95 ในป 2549 
ใหต่ํากวารอยละ 0.90 ทุกจงัหวัด ในป 2550 และลดลงรอยละ 0.05 ในแตละป

•
 

อัตราความชุกของการติดเชือ้เอชไอวีในชายไทยกอนเขาเปนทหารกองประจาํการ 
จากรอยละ 0.45 ในป 2549 ใหต่ํากวารอยละ 0.40 ทุกจังหวัด ในป 2550 และลดลง

 รอยละ 0.05 ในแตละป

•
 

จํานวนผูติดเชื้อ ผูปวยเอดสที่ไดรับการดูแลรักษาดวยยาตานไวรสัเอดสอยาง
 ครบถวนและตอเนือ่ง จากจํานวน 82,000 ราย ในป 2549 เปนจาํนวน 138,000 ราย 

ในป 2550 และเพิ่มขึ้นปละ 40,000 ราย

•
 

อัตราการติดเชื้อเอช ไอ วี ของเด็กต่ํากวา 2 ป จากรอยละ 3 ในป 2549 ใหต่ํากวา
 รอยละ 3 ในแตละป

•
 

รอยละของผูติดเชื้อ ผูปวยเอดส และครอบครัว ไดรับการสงเสริมอาชพีและม
 

ี
รายได อยางนอยรอยละ 80 เมื่อสิ้นสุดแผน

•
 

รอยละของเด็กที่ไดรบัผลกระทบจากเอดสเขาถึงบริการดานสุขภาพ การศึกษา 
และบรกิารทางสังคมอืน่ๆ อยางนอยรอยละ 80 เมื่อสิ้นสุดแผน

•
 

รอยละของผูปวยเอดสและผูสูงอายทุี่ไดรับผลกระทบจากเอดส ไดรับเบี้ยยังชพีเพื่อ
 การดํารงชีวิต อยางนอยรอยละ 80 เมื่อสิ้นสุดแผน



1) การปองกันการติดเชื้อเอชไอวี

ภาพความสําเร็จ

การติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในประชากรกลุมตางๆ ลงลง

ตัวชี้วัด

อัตราความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ จากรอยละ 

0.95 ในป  2549 ใหต่ํากวารอยละ 0.90  ทุกจังหวัด ในป 2550 และ 

ลดลงรอยละ 0.05 ในแตละป

อัตราความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในชายไทยกอนเขาเปนทหาร

กองประจําการ จากรอยละ 0.45 ในป 2549 ใหต่ํากวารอยละ 0.40 

ทุกจังหวัด ในป 2550 และลดลงรอยละ 0.05 ในแตละป



กลุมเปาหมาย

1.1 กลุมหญิงตั้งครรภที่มีมาฝากครรภ

มาตรการ 

•
 

พฒันาการใหคําปรึกษาและตรวจเลือด สําหรับคูสามีภรรยา และการใหการปรึกษา
 ในการเปดเผยสถานะ 

•
 

เสริมสรางความตระหนักและทัศนคติทางบวกและลดปญหาทางเพศ โดยการ
 รณรงคผานสื่อที่เขาถงึกลุมเปาหมาย

•
 

สงเสรมิพฤตกิรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและการใชถงุยางอนามัย

•
 

สงเสรมิการยอมรับและไมเลือกปฏิบัติตอผูหญิง/หญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อ

•
 

พฒันาระบบการใหบริการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมหญิงตั้งครรภและสามี

•
 

สงเสรมิการปองกันการถายทอดเชือ้เอชไอวีจากแมสูลูก

•
 

ศึกษาวิจัยการปองกันและแกไขปญหาเอดสในกลุมผูหญิง/หญิงตั้งครรภ

1.
 

กลุมสามีภรรยา หรือคูรักที่ฝายใดฝายหนึ่งติดเชื้อ



1.2 กลุมผูติดเชื้อและผูปวยเอดสที่มารับบริการสุขภาพ อยูในระบบบริการสุขภาพ

มาตรการ 

•
 

สงเสริมพฤติกรรมการปองกัน และการใชถุงยางอนามยั

•
 

สงเสริมการใหบริการปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี สําหรับคูของ
 ผูรับบริการ

•
 

สรางสภาพแวดลอมเพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ

1.3 ประชาชนที่ไมทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีที่เขารับบริการสุขภาพ

มาตรการ 

•
 

ผลักดันใหผูบริหารเห็นความสําคัญและสนับสนุนการบริการปรึกษาเรื่องโรค
 เอดส

•
 

เสริมสรางความตระหนักในการประเมนิความเสี่ยงและการตรวจหาการติดเชื้อ

•
 

สงเสริมพฤติกรรมการปองกัน และการใชถุงยางอนามยั

•
 

ขยายการบริการและเพิ่มคุณภาพการใหการบริการปรึกษากอนและหลังการ
 ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในสถานบริการสุขภาพ

•
 

สรางสภาพแวดลอมเพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ



1.4 ประชาชนทั่วไปที่ไมทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวี ที่ไมไดอยูในระบบ
 บริการ

มาตรการ 

•
 

เสริมสรางความตระหนักในการประเมินความเสี่ยง และการตรวจหาการ
 ติดเชื้อเอชไอวีและโรคอื่นที่เกี่ยวกับภาวะสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุมค

 
ู

สามีภรรยา คูรัก แฟน และชายที่มีความเสี่ยงสูง  

•
 

เสริมสรางความตระหนักและทัศนคติเชิงบวก ลดการตีตราและการเลือก
 ปฏิบัติ รวมถึงปญหาระหวางเพศ โดยผานสื่อที่เขาถึงกลุมเปาหมาย 

•
 

สงเสริมการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
 



โดยรวมบริการเหลานี้เขากับการบริการสุขภาพประจําอื่นๆ 

•
 

สรางสภาพแวดลอมเพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ



หนึ่ง กลุมสามีภรรยาหรือคูที่ฝายใดฝายหนี่งมีเอชไอวี

(1.หญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภ 2.
 

PLHA ที่มารับบริการ 3.คนทั่วไปที่มารับบริการ และ 4.คนทั่วไปท
 

ี่

ไมอยูในระบบบริการ)

มาตรการที่กําหนด

1.
 

VCT และ การเปดเผยสถานะการมีเอชไอวี (Disclosure)

2.
 

การใชถุงยางอนามัย (Condom use)

3.
 

สรางความตระหนักและทัศนคติเชิงบวก เพื่อลดปญหาทางเพศ (A
 

= งด
 เวนการมีเพศสัมพันธ B = มีคูคนเดียว ) 

4.
 

สรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเพื่อลดการตีตราและแบงแยกกีดกัน 

(Stigma & Discrimination)

5.
 

การปองกันการถายทอดเชื้อจากแมสูลูก (PMTCT)



2. กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกบัชาย

มาตรการ 

•
 

สงเสริมใหเกิดความตระหนักในการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 

•
 

เพิ่มการเขาถึงขอมูลขาวสาร  การใหบริการปรึกษาและตรวจรักษาโรคติดตอทาง
 เพศสัมพันธและโรคเอดสทีเ่หมาะสมกับชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย

•
 

สรางเขาใจเรื่องเพศ เพศวิถี เพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ 

•
 

สงเสริมการเขาถึงการใชถุงยางอนามัยและสารหลอลื่น 

•
 

สงเสริมศักยภาพการมีสวนรวมของชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ในการปองกันโรคติดตอ
 ทางเพศสัมพันธและโรคเอดส และการจัดรูปแบบบริการดานสุขภาวะ 

•
 

พัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานกับชายที่มเีพศสัมพันธกับชายในพื้นที่

•
 

สรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่สนับสนุนการดําเนนิงานในชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย

•
 

สงเสริมการจัดการความรูและการสื่อสารสาธารณะผานกลุมเพื่อน และเครือขายใน
 รูปแบบที่หลากหลาย 

•
 

ประสานงานกับกลุมเครือขายการทํางานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กลุมยาเสพติด เยาวชน 
หรือผูตองขังเรือนจําที่เปนชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย



สอง กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย

มาตรการที่กําหนด

1.
 

สรางความตระหนัก

2.
 

พัฒนาศักยภาพผูใหบริการ สรางการเขาถึงและมีบริการที่เหมาะสม 

(ถุงยางและสารหลอลื่น)

3.
 

ความเขาใจเรื่อง เพศและเพศวิถี เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ

4.
 

สงเสริมการมีสวนรวม

5.
 

สรางสภาพแวดลอมทางนโยบายที่เอื้อ

6.
 

มีการจัดการความรูและสื่อสารสาธารณะ

7.
 

การประสานงานกับกลุมและเครือขายตางๆ 



3. กลุมหญงิบริการและผูซื้อบริการ

3.1 กลุมหญิงบริการที่อยูในสถานบริการ

มาตรการ 

•
 

สรางความตระหนักและความเขาใจที่ถูกตองของหญิงบรกิาร ผูซื้อบริการ 
และเจาของสถานบริการในเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส

•
 

ปรับเปลี่ยนทัศนคติและภาพลักษณที่ดีของสังคมที่มีตอหญิงบริการ

•
 

ผลักดันใหเกิดการใชถุงยางอนามัยอยางถูกตองและทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ 
รวมทั้งการใชสารหลอลื่นที่เหมาะสม

•
 

เพิ่มการเขาถึงขอมูลขาวสาร บริการปรึกษา และบริการตรวจรักษาที่เกี่ยวของ
 กับสุขภาพผูหญิง รวมถึงโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 

•
 

จัดตั้งศูนยบริการเคลื่อนที่  

•
 

เพิ่มศักยภาพของหญิงบริการในการดูแลสุขภาพผูหญิง รวมถึงการปองกัน
 โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 

•
 

สรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหา
 เอดสในสถานบริการ



3.2 กลุมหญิงบริการที่อยูนอกสถานบริการ 

มาตรการ 

•
 

สรางความเขาใจที่ถูกตองของหญิงบริการ และผูซื้อบริการในเรื่อง
 โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส

•
 

ปรับเปลี่ยนทัศนคติและภาพลักษณที่ดีของสังคมที่มีตอหญิงบริการ

•
 

ผลักดันใหเกิดการใชถุงยางอนามัยอยางถูกตองและทุกครั้งที่ม
 

ี
เพศสัมพันธ รวมทั้งการใชสารหลอลื่นที่เหมาะสม

•
 

เพิ่มการเขาถึงขอมูลขาวสาร บริการใหการปรึกษา และบริการตรวจ
 รักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 

•
 

เพิ่มศักยภาพของหญิงบริการและผูซื้อบริการในการปองกันโรคติดตอ
 ทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 

•
 

สรางสภาพแวดลอมเชงินโยบายเพื่อสนับสนุนการปองกันและแกไข
 ปญหาเอดสนอกสถานบริการ 

•
 

ศึกษาวิจัยเพื่อติดตามรูปแบบการบริการที่เปลี่ยนแปลงไป 



3.3 กลุมลูกคา กลุมคูประจํา หรอืสามีของหญิงบริการ

มาตรการ 

•
 

สรางความตระหนักและความเขาใจทีถู่กตองในกลุมผูซื้อบริการเกีย่วกับโรคติดตอ
 ทางเพศสัมพนัธและโรคเอดสอยางเขมขนและตอเนือ่ง

•
 

ผลักดันใหเกิดการใชถุงยางอนามัยอยางถูกตองทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ รวมทั้งการ
 ใชสารหลอลื่นอยางเหมาะสม

•
 

เพิ่มการเขาถึงบริการสุขภาพทางเพศ บรกิารใหการปรกึษา และบริการตรวจรักษา
 โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส รวมทั้งขอมูลขาวสารทีเ่กี่ยวของกับสถาน
 บริการสุขภาพ

3.4 กลุมหญิงบริการทีอ่ยูในสถานบริการ นอกสถานบรกิาร กลุมลูกคา กลุมคูประจํา 

หรอืสามีของหญิงบรกิาร

มาตรการ 

•
 

ศึกษาวิจัยเพื่อติดตามรูปแบบการบริการที่เปลี่ยนแปลงไป



สาม กลุมหญิงบริการและผูซื้อบริการ

(1. หญิงบริการในสถานบริการ 2. นอกสถานบริการ 3. ลูกคา คูประจําหรือสามี 4. รวม 1 - 3)

มาตรการที่กําหนด

1.
 

สรางความตระหนักและความเขาใจที่ถูกตองเรื่อง STIs และ HIV

2.
 

ปรับทัศนคติและภาพลักษณของสังคมที่มีตอหญิงบริการ

3.
 

สงเสริมการใชถุงยางรวมทั้งการใชสารหลอลื่นใหถูกตองและทุกครั้ง

4.
 

เขาถึงขอมูลขาวสาร บริการปรึกษาและตรวจรักษา

5.
 

มีศูนยบริการเคลื่อนที่

6.
 

เพิ่มศักยภาพในการดูแลและการปองกันของหญิงบริการ และผูซื้อบริการ

7.
 

สรางสภาพแวดลอมทางนโยบายที่สนบัสนุนการปองกันและแกไขปญหาในสถานบริการ

8.
 

ศึกษาติดตามรูปแบบบริการที่เปลี่ยนแปลงไป



4. กลุมผูใชยา
4.1 กลุมผูใชยา

มาตรการ 

•
 

รณรงคสงเสรมิเพื่อลดการตีตรา เลือกปฏิบัติ และการใชนโยบายและกฎหมายท
 

ี่
เหมาะสม

•
 

ศึกษาและพฒันาขอมูลขาวสารและบทเรยีนที่เกี่ยวกับยาเสพติด 

•
 

พฒันาการเขาถึงผูใชยา

•
 

พฒันาการดูแลรักษาผูใชยาแบบครบถวน

4.2 กลุมผูใชยาที่เปนผูตองหา ผูตองขัง และเยาวชนในสถานพนิิจและคุมครองเด็ก 
ฯลฯ

มาตรการ

•
 

พฒันาแนวทางการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมผูใชยาทีเ่ปนผูตองหา 
ผูตองขัง และเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็ก ฯลฯ

•
 

ขยายการดูแลรักษาดวยยาตานไวรสัเอดสและวัณโรคในกลุมผูใชยาที่เปนผูตองหา 
ผูตองขัง และเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็ก ฯลฯ



สี่ กลุมผูใชยา

(1. ผูใชยา 2. กลุมในเรือนจําและเยาวชนในสถานพินิจ)

มาตรการทีก่ําหนด

1.
 

ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ และใหมีการใชนโยบายและ
 กฎหมายที่เหมาะสม 

2.
 

ศึกษาและพัฒนาขอมูลขาวสารและบทเรียนเรื่องยาเสพติด

3.
 

พัฒนาการเขาถึง

4.
 

พัฒนาการดูแล รักษา และปองกัน



5. กลุมเด็กและเยาวชน

5.1 กลุมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

มาตรการ 

•
 

จัดกระบวนการเรียนรูเรื่องเพศและเอดสอยางตอเนื่อง

•
 

พัฒนาและสนับสนุนใหเยาวชนเขาถึงบริการสุขภาพและอุปกรณตางๆ 
เพื่อการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส

•
 

จัดและสงเสริมสภาพแวดลอมทางสังคมใหเกิดการสื่อสารเรื่องเอดสและ
 เพศในครอบครัวและชุมชน

•
 

พัฒนาการมีสวนรวมของเยาวชนในการตัดสินใจและดําเนินงานดานการ
 ปองกันเอดสทุกระดับ

•
 

สงเสริมความรวมมอืขององคกรสวนทองถิ่นในการสนับสนุนการ
 ดําเนินงานดานการปองกันเอดสในสถานศึกษา



5.2 กลุมเด็กและเยาวชนในสถานประกอบการ

มาตรการ 

•
 

สงเสริมและผลักดันใหสถานประกอบการมบีทบาทในการปองกันการแพรระบาดและขจัด
 การเลือกปฏิบัตกิีดกัน

•
 

สนับสนุนแรงงานที่ติดเชื้อและผูที่ไดรับผลกระทบใหเขาถึงการบริการความชวยเหลือดาน
 การรักษา ดานเศรษฐกิจและสังคม และการคุมครองสิทธิ  

5.3 กลุมเด็กและเยาวชนในชุมชน 

มาตรการ 

•
 

จัดกระบวนการเรียนรูเรื่องเพศและเอดสอยางตอเนื่องที่สอดคลองกบับริบทสังคมและ
 วัฒนธรรม

•
 

พัฒนาและสนับสนุนใหเยาวชนเขาถึงบริการสุขภาพ และอุปกรณตาง ๆ เพื่อปองกัน
 โรคติดตอทางเพศสัมพนัธและเอดส

•
 

จัดและสงเสริมสภาพแวดลอมทางสังคมใหเกิดการสื่อสารเรื่องเพศและเอดสในครอบครัว
 และชุมชน

•
 

สงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชนในการตัดสินใจและดําเนินงานดานการปองกันเอดสทุก
 ระดับ

•
 

สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสนับสนุนการดําเนินงานดาน
 การปองกันเอดสในชุมชน



5.4 กลุมเด็กและเยาวชนที่สมควรไดรับการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตาม 

พรบ .
 

คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546

มาตรการ 

•
 

จัดกระบวนการเรียนรูเรื่องเอดสและเพศอยางตอเนื่อง

•
 

พัฒนาและสนับสนุนใหเยาวชนเขาถึงบริการสุขภาพและอุปกรณตางๆ 

เพื่อการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส โดยสอดคลองกับ
 พฤติกรรมเสี่ยงเฉพาะกลุม

•
 

สงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชนในการดําเนินงานดานการปองกัน
 เอดสสงเสริมการมีสวนรวมขององคกรสวนทองถิ่นในการสนับสนุนการ

 ดําเนินงานในชุมชน

•
 

สงเสริมการมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุนการ
 ดําเนินงานดานการปองกันเอดส



หา กลุมเด็กและเยาวชน

(1. ในสถานศึกษา 2. ในสถานประกอบการ 3. ในชุมชน และ 4. ตามพ.ร.บ.คุมครองเด็กป 2546)

มาตรการที่กําหนด

1.
 

กระบวนการเรยีนรูเรือ่งเพศและเอดส

2.
 

เขาถึงบริการสุขภาพและอุปกรณตางๆ เพือ่การปองกัน

3.
 

สงเสรมิสภาพแวดลอมทางสังคมใหเกิดการสื่อสารเรือ่งเพศและเอดส

4.
 

พฒันาการมีสวนรวมของเยาวชนในการตดัสินใจและดําเนนิงาน

5.
 

สงเสรมิความรวมมือขององคกรสวนทองถิน่

6.
 

ใหสถานประกอบการมีบทบาท

7.
 

สนับสนนุบรกิารความชวยเหลือดานการรักษา ดานเศรษฐกิจและสังคม และการ
 คุมครองสิทธิ ใหผูติดเชือ้และผูไดรับผลกระทบ



6. กลุมประชากรอื่นๆ 

6.1 กลุมผูตองขัง

มาตรการ 

•
 

สงเสริมการใหความรูโดยใชกลไกเพื่อนชวยเพื่อนในเรือนจํา เพื่อสรางเพื่อน
 ชวยเพื่อน

•
 

จัดบริการปรกึษาและการตรวจเลือดโดยสมัครใจ 

•
 

สงเสริมการเขาถึงถุงยางอนามัยของผูตองขัง

•
 

สงเสริมการเขาถึงยาตานไวรัสเอดสของผูตองขังที่ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส

•
 

พัฒนาบริการปองกันดูแลรักษาแบบครบถวนและตอเนื่องในกลุมผูตองขัง 

ระบบการสงตอโดยการมีสวนรวมขององคกรภายนอก 

•
 

วิจัยและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการปองกันและแกไขปญหาเอดสใน
 เรือนจํา



6.2 ประชากรในสถานควบคุมตามกระบวนการยุตธิรรม (เด็กเยาวชน ผูตองขัง 
ผูรับการบาํบดัยาเสพติดตาม พ.ร.บ. ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

มาตรการ 

•
 

สงเสริมกระบวนการเรียนรู  เรือ่งเอดส เพศศึกษา  เพศวิถี และทักษะชีวิต 
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  เพื่อการปองกันและลดการตีตราบาปและเลือก

 ปฏบิัต ิ โดยใชกลไก  เพื่อนชวยเพื่อน   

•
 

สงเสริมการมีสวนรวมของเด็ก/เยาวชนและผูตองขังในการดําเนินงานดานการ
 ปองกันเอดส

•
 

สงเสริมการใหคําปรึกษาและการตรวจเลือดโดยสมัครใจ   

•
 

สงเสริมการเขาถึงและการใชถุงยางอนามัย 

•
 

พัฒนาระบบบริการ สงตอ ดานการปองกัน ดูแลรักษาอยางครอบคลุม 
ครบถวนและตอเนื่อง  โดยประสานกับหนวยงานภายนอก

•
 

พัฒนาการวิจัยและรปูแบบที่เหมาะสมในการปองกันและแกไขปญหาเอดส 
ในสถานควบคุม



6.3 กลุมแรงงานขามชาติ  

มาตรการ 

•
 

พัฒนาระบบขอมูลแรงงานขามชาติใหมีความเชื่อมโยงมิติตางๆ   

•
 

สงเสรมิใหแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบประกันสขุภาพ  และ
 สามารถใชบริการปองกัน ดูแลรกัษา และสงเสรมิสขุภาพไดครบถวน ตาม
 สิทธิ

•
 

พัฒนาการใหบริการดานการดแูลรกัษา การสงเสริมสขุภาพ และการ
 ปองกัน ติดตาม และควบคุมโรค ในกลุมแรงงานขามชาติและผูติดตาม

•
 

สนับสนนุการมีสวนรวมของแรงงานขามชาติหรอื/และผูติดตามในการ
 ดําเนนิงานเอดส

•
 

พัฒนาศกัยภาพผูใหบริการ แรงงานขามชาติ ในการปองกันและแกไข
 ปญหาเอดส

•
 

พัฒนากลไก เครือขาย การประสานความรวมมือการดําเนินงานปองกัน
 และแกไขปญหาเอดสในกลุมแรงงานขามชาติ ทุกระดับ  ทั้งในประเทศ
 และระหวางประเทศ

•
 

พัฒนารูปแบบและแนวทางการปองกันเอดสในกลุมแรงงานขามชาติ



6.4 กลุมแรงงานไทยไปตางประเทศ

มาตรการ 

•
 

ผลักดันใหแนวทาง/มาตรการการปองกัน ดูแลเรื่องโรคเอดส และการใหความ
 ชวยเหลือเมื่อติดเชื้อเอชไอวี  เขาอยูในแผนคุมครองดูแลแรงงานไทยใน

 ตางประเทศของกระทรวงแรงงาน หรอื การใหบริการดานสุขภาพกระทรวง
 สาธารณสุขหรอืหนวยงานทีเ่กี่ยวของ

•
 

พฒันาฐานขอมูลการเฝาระวังโรคทีเ่ชื่อมโยงกับฐานขอมูลแรงงานในประเทศและ
 ระหวางประเทศ  ขอมูลสถานการณที่เอือ้ตอการแพรระบาดโรคเอดส

•
 

สงเสรมิการสรางความเขาใจทีถู่กตอง สรางความตระหนัก และเสรมิทักษะการ
 ปองกันจากการไดรบัเชือ้เอชไอวีใหแกแรงงานไทย ในระยะกอนออกเดินทางและ

 ระยะทีอ่าศัยในตางประเทศ

•
 

สนับสนนุใหแรงงานไทย คนไทย ทีท่ํางานในตางประเทศทุกสถานภาพเขาถึง
 บริการการปองกัน การดูแลรักษา และขาวสารเรือ่งโรคเอดส



6.5 กลุมชาติพันธุและคนไทยผลัดถิ่น ไดแก ชาวไทยภูเขา  ผูที่ไมไดรับ
 สัญชาติไทย ตกสํารวจ  เกิดในไทยรอการรับรอง  ฯลฯ

มาตรการ 

•
 

พัฒนารูปแบบและแนวทางการปองกันและแกไขปญหาเอดสในกลุมชาต
 

ิ

พันธุและคนไทยผลัดถิ่น

•
 

สงเสริมการเขาถึงบริการสุขภาพแกกลุมชาติพันธุและคนไทยผลัดถิ่น

•
 

สงเสริมการมีสวนรวมของกลุมชาติพันธุและคนไทยผลัดถิ่นในการ
 ปองกันการติดเชื้อเอชไอวี

6.6 กลุมผูลี้ภัย/ผูอพยพ

มาตรการ 

•
 

สงเสริมใหผูอพยพไดรับการปองกัน ดูแลรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส แต
 



ตองอยูภายใตขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับ UNHCR



6.7 กลุมแรงงานขามชาติในสถานประกอบกิจการ แรงงานเคลื่อนยาย 

(เกษตรกรรม ประมง กอสราง  เรขายสินคา รับจาง)

มาตรการ 

•
 

ผลักดันเชิงนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อการจัดการและแกไข
 ปญหาเอดสอยางเหมาะสม  โดยสงเสริมการมีสวนรวมของภาค

 ประชาชนในการกําหนดนโยบาย  

•
 

พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

•
 

สงเสริมการเขาถึงสื่อ  คานิยม และพฤติกรรมที่เหมาะสม

•
 

สงเสริมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีกลุมแรงงานอุตสาหกรรม

•
 

จัดระบบบริการดูแลชวยเหลือกลุมแรงงานอุตสาหกรรม



ข. ชวนกันวิเคราะหผลกระทบ

•
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งดานบวก และลบ และดานที่ยังเบลอ ๆ

ทราบวา ขณะนี้อยูในชวงเริ่มกระบวนการติดตามประเมินผล เมื่อมีการ
 ดําเนินงานผานชวงครึ่งเทอมของแผนฯ อยู และเนื่องจากเรายังไมทราบผล

 การดําเนินงาน จึงชวนดูสิ่งที่ระบุไวในรายงาน UNGASS ของประเทศ เมื่อ
 ป 2551



ผลกระทบดานที่สงผลบวก

1.
 

ประเทศมีการใหความสําคัญกับเรื่องการปองกันมากขึ้น

2.
 

การทํางานกับกลุม MSM, IDU, SW……MMP ถูกยกระดับขึ้นมาให
 



ความสําคัญในระดับนโยบาย

•
 

ตางกันตรงที่มองเปนกลุมชายขอบ/กลุมเปราะบาง หรือเรียกวากลุม
 ที่มีความเสี่ยงสูงสุด

3.
 

มีการเพิ่มพื้นที่การมีสวนรวม และพัฒนายุทธศาสตร จัดสรรและระดม
 งบประมาณจากทั้งใน (อนุฯ ขับเคลื่อนฯ และนอกประเทศ GFATM-R.8)

กลุม(ที่ถูกทําใหเปน)คนชาย
 ขอบ Marginalized People

กลุมที่มีความเสี่ยงสูงสุด 

(Most At Risk Populations)

มีนัยยะมองวาเปนกลุมที่ทําใหเกิด
 การแพรระบาดของเอชไอวี
ถูกแบงแยกกีดกัน ทําใหขาด

 โอกาส-ทางเลือกในการดูแลตนเอง

VS



แลวผลกระทบดานลบละมีอะไรบาง



Three Ones 
CCM

กรอบการมองเรื่องการปองกันฯ ที่ระบุไวใน แผนฯ เอดสชาติ และรายงาน CAA ก
 

็
ใชกรอบเดียวกันในการมองเรื่อง “กลุมที่มีความเสี่ยงสูงสุด”

(สามี)
 ลูกคา

ภรรยา
 /คู

PMTCTสามี/คู/ภรรยา

เยาวชน

IDU MSM FSW

Harm Reduction ถุงยางอนามัย

ระบบสงตอ

เพศศึกษา

VCT

การมีสวนรวม
 ของชุมชน

การระดม
 ทรัพยากร

ความมุงมั่นทางการเมือง

กลไกขับเคลื่อนที่ดี สภาพแวดลอม
 ที่เอื้อ

MMP

Peer Education

Outreach

Drop in center



SW

MSM

ความรู

เพื่อนชวยเพื่อน MARPs

เข็มสะอาด

IDU

MMP

ถุงยาง

Drop in center

สารทดแทน

กรอบการมองเรื่องการปองกันฯ ใน “กลุมที่มีภาวะเสี่ยงสูงสุด”
 ระบุไวในรายงาน UNGASS ประเทศไทย #

 

3 (P.27‐30)

ระบบสงตอเพื่อเขารับ
 บริการสุขภาพ



นโยบาย Half by 2011 ที่มุงเนน MARPs แสดงใหเห็นวา 

1.
 

การพัฒนานโยบายนี้ ใชฐานความรูหลักทางระบาดวิทยา ซึ่งใชวิธีคิด/วิธ
 

ี

มองแบบแยกสวน คือ 

•
 

การมองที่ที่เนนไปที่เชื้อโรคที่เปนสาเหตุของความเจ็บปวย 

•
 

มองคนแบบแยกกลุม โดยเนนกลุมเสี่ยง และเสี่ยงสูงสุด

•
 

มองคนแบบแยกสวน โดยแยกชิ้นสวน/อวัยวะที่เปนชองทางของการ
 รับเชื้อ



นโยบาย Half by 2011 ที่มุงเนน MARPs แสดงใหเห็นวา

2.
 

มาตรการที่สงเสริม เปนการมุงมองไปที่การจองกําจัด/ปดชองทางการ
 รับ-ถายทอดเชื้อแบบแยกสวน แยกอวัยวะ คือมองชองทาง/กลไกในการ

 รับ-ถายทอดเชื้อ อาทิ จิ๋ม รูทวาร มดลูก 

•
 

ไมไดมองคนในฐานะที่เปนมนุษย ขาดความละเอียดออนในการ
 เคารพสิทธและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

•
 

ขาดความละเอียดออนเรื่อง Gender and Sexuality เพราะมองกลุม
 คนแบบเหมารวม

•
 

มองไมเห็นความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกันในการม
 

ี

เพศสัมพันธที่ทําใหฝายหนึ่งไมสามารถดูแลและปองกันตนเองได



นโยบาย Half by 2011 ที่มุงเนน MARPs แสดงใหเห็นวา

3.
 

การแกปญหาที่เนนไปที่กลุมที่มีความเสี่ยงสูงสุด และทุมทรัพยากรลงไป 

อาจชวยใหเกิดผลในการชะลอการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีไดในระยะสั้น 

เพราะเปนการมุงไปที่เฉพาะตัวคน พฤติกรรมเฉพาะดาน 

•
 

ไมไดมองอัตลักษณตัวตนดานอื่น ๆ (เพราะมุงมองแตตัวตนที่มีความ
 เสี่ยง)

•
 

ไมไดมองเรื่องบรรทัดฐานทางสังคม คานิยม คุณคา ฯลฯ ที่มีสวน
 โครงสรางทางสังคม ที่สัมพันธและมีอิทธิพลตอเพศภาวะและเพศวิถ

 
ี

ของบุคคลและชุมชน

4.
 

การเสนอนโยบายแบบกลุมเสี่ยงสูงสุด ทําใหคนที่ไมถูกระบุหรือเขาใจวา
 ตนเองไมไดอยูในกลุมนั้น ละเลยความสําคัญในการดูแลและปองกัน

 ตนเอง



นโยบาย Half by 2011 ที่มุงเนน MARPs สงผลกระทบอะไรบาง

1.
 

การทํางานกับกลุม MSM, IDU, SW……MMP ถูกยกระดับขึ้นมาให
 



ความสําคัญในระดับนโยบาย แตถกูมองและตีตราวาเปนกลุมที่มีความ
 เสี่ยงสูงสุด ซึ่งมีนัยยะวาเปนกลุมที่ทําใหเกิดการแพรระบาดได

2.
 

ในขณะที่ แมจะมีขอมูลทางระบาดวิทยาวามีเพศหญิงที่ไดรับเอชไอวีกวา 

50
 

% แตก็ยังไมมีการทํางานเพื่อปองกัน/ลดอัตราการมีเอชไอวีที่ชัดเจน
 ในเพศหญิง (เพราะไมมีนัยยะทางระบาดวิทยาในการถายทอดเชื้อไปยัง
 คนอื่นๆ เหมือน MARPs)

ลูกคา

เพศชายที่ไมมีความ

 เสี่ยงหรือเสี่ยงต่ํา

MSM IDU

FSW

ทารกเกิดใหม

เพศหญิงที่ไมม

 
ี

ความเสี่ยงหรือ

 เสี่ยงต่ํา



นโยบาย Half by 2011 ที่มุงเนน MARPs สงผลกระทบอะไรบาง

3.
 

แมวาอาจแกไข/ปองกันการมีเอชไอวีไดในระยะสั้น แตคนที่ถูกระบุวา
 เปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงสุดจะไดรับผลกระทบเรื่อง การถูกตีตราและ
 แบงแยกกีดกัน และยังเปนการตอกย้ําทัศนคติและอคติตอกลุมคนท

 
ี่

แตกตาง (และเปนกลุมชายขอบ) ทําใหเกิดเปนอุปสรรคในการเขาถึง
 และไดรับบริการ การรับรองสิทธิ สถานะการมีตัวตน

4.
 

มาตรการนี้จะยังไมเปนการแกไขปญหาการติดเชื้อเอชไอวีได ในระยะ
 ยาว เห็นไดจากมีแนวโนมจะมีการปรับระดับการปองกันการติดเชื้อให
 



เขมขนขึ้น โดยมีการผลักดันกฎหมายในหลายประเทศให การแพรเชื้อ
 เอชไอวีเปนเรื่องอาชญากรรม (criminalization of HIV transmission)



5.
 

จุดมุงเนนการมองคลาดเคลือ่น ไปสูกลุมคน และพฤติกรรมเสี่ยง สงผล
 ใหเกิดการกําหนดกลยุทธและมาตรการการดําเนินงานแบบแยกสวน ท
 

ี่

มุงมองเฉพาะจุด เฉพาะสวนที่เปนความเสี่ยง แทนที่จะเปนเรื่องอํานาจ
 และความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกันเรื่องเพศภาวะและเพศวิถี และการทํา
 ความเขาใจเรื่องที่มาที่ไปของความไมเทาเทียมทางเพศ ซึ่งเปนปจจัย-

 เงื่อนไขที่นําไปสูความเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย ที่ไดระบ
 

ุ

ไวเปนการดําเนินงานในยุทธศาสตรภาคตัดขวางในวาระเอดสภาค
 ประชาชน  รวมทั้งการมองเรื่องเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย ไมเปนสุข ไม

 


เคารพ ไมเขาใจ ซึ่งเปนเรื่องสิทธิทางเพศ ที่ กพอ.วิเคราะหวา เปนจุด
 เปลี่ยนสําคัญในการตอบสนองตอปญหาเอดส

นโยบาย Half by 2011 ที่มุงเนน MARPs สงผลกระทบอะไรบาง



นโยบาย Half by 2011 ที่มุงเนน MARPs สงผลกระทบอะไรบาง

6.
 

ทั้งนโยบายและมาตรการที่วางอยูบนฐานความรูทางระบาดวิทยานี้ ไมได
 



ใหความสนใจกับการยอมรับสิทธิและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย บน
 ความแตกตางหลากหลายทางเพศภาวะและเพศวิถี สงผลใหไมมีการ

 ดําเนินนโยบายหรือพัฒนามาตรการใด ๆ ที่จะรองรับสิทธิทางเพศและ
 สิทธิอนามัยเจริญพันธุของมนุษยที่มีความแตกตางหลากหลายทางเพศ 

แมจะมีการระบุไวอยูบางในแผนเอดสชาติ (ฉบับที่ผานมาและฉบับ
 ปจจุบัน)

7.
 

กรอบการมองการตอบสนองตอปญหาเอดสของเรายังเนน”การปองกัน
 การติดเชื้อ” ที่เปนมาตรการระยะสั้น มากกวาการขยายกรอบการมอง

 เปนเรื่อง การสงเสริมใหทุกคนมี “สุขภาวะทางเพศที่ดี”



นโยบาย Half by 2011 ที่มุงเนน MARPs สงผลกระทบอะไรบาง

8.
 

ไมมีการพัฒนาองคความรูและการเรียนรูเรื่องความแตกตางหลากหลาย
 ของเพศภาวะ และเพศวิถี อันมีสวนสัมพันธกับการรับและถายทอดเชื้อ
 เอชไอวี

9.
 

ไมมีการพัฒนานโยบายหรือมาตรการ  เพื่อสงเสริมเรื่องสิทธิและการม
 

ี

สุขภาวะทางเพศที่ดี ปลอดภัย ในระยะยาวในสังคม อันจะสงผลใหคน
 ปลอดภัยจากการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวี

สิทธิในการดํารงชีวิตเปนมนุษยที่มีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน

สิทธทิางเพศและการมีสุขภาวะทางเพศที่ดี



VC(C)T

PIVCTYouth-PLHA Friendly 

Service/YPFS

ความสําคัญของ   V = Voluntary หรอืความสมัครใจ และ  C = Confidentiality หรอื 

การเคารพรักษาความลับ หายไป

การมุงเนนไปที ่การกระตุน/สงเสรมิใหคนตรวจเลือดเพือ่คนหาเอชไอวีไดเร็วและทนั
 ในการรักษา จะทําใหเกิดการละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรคีวามเปนมนุษย ได

Provider Initiated Counseling and Testing

PICT
Adolescent Friendly 

Health Service/AHFS

?



ค. ชวนครุนคิดแนวนโยบายเรื่อง สิทธทิางเพศ สิทธิอนามัยเจริญ
 พันธุ

•
 

ขอเสนอเรื่องการพัฒนานโยบายสิทธทิางเพศ ในแผนเอดส
 



ชาติฉบับตอไป



Three Ones 
CCM

กรอบการมองเรื่องการปองกันฯ ที่ระบุไวใน แผนฯ เอดสชาติ และรายงาน CAA ก
 

็
ใชกรอบเดียวกันในการมองเรื่อง “กลุมที่มีความเสี่ยงสูงสุด”

(สามี)
 ลูกคา

ภรรยา
 /คู

PMTCTสามี/คู/ภรรยา

เยาวชน

IDU MSM FSW

Harm Reduction ถุงยางอนามัย

ระบบสงตอ

เพศศึกษา

VCT

การมีสวนรวม
 ของชุมชน

การระดม
 ทรัพยากร

ความมุงมั่นทางการเมืองกลไกขับเคลื่อนที่ดี

Decriminalization

สภาพแวดลอม
 ที่เอื้อ

สิทธิทางเพศ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ

MMP

Peer Education

Outreach

Drop in center



สิทธิทางเพศ 
Sexual Rights 

(SR)



1.
 

 สิทธิในการมีสุขภาพทางเพศสูงสุดตามมาตรฐาน รวมการเขาถึงบริการ
 สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ

2.
 

 สิทธิในการแสวงหาและไดรับขอมูลรอบดานเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถี

3.
 

 สิทธิในการเรียนรูเรื่องเพศวิถีศึกษา (sexuality education)

4.
 

 สิทธิที่จะไดรับการเคารพในศักดิ์ศรีของรางกาย (bodily integrity)

5.
 

 สิทธิในการเลือกคูชีวิต

6.
 

 สิทธิในการตัดสินใจวาจะมีเพศสัมพันธหรือไม

7.
 

 สิทธิในการมีเพศสัมพันธดวยความยินยอมพรอมใจ

8.
 

 สิทธิในการแตงงานดวยความยินยอมพรอมใจ

9.
 

 สิทธิในการตัดสินใจวาจะมีลูกกี่คน และเมื่อไหรที่จะมีลูก

10. สิทธิในการแสวงหาความสุนทรียของเพศสัมพันธที่ปลอดภัยและ
 รื่นรมย 

องคการอนามัยโลกสิทธิทางเพศ



1.
 

 สิทธิในความสุข ความฝน และจนิตนาการตางๆ 

2.
 

 สิทธิในการสํารวจเพศวิถีของตนเองที่เปนอิสระจากความหวาดกลัว ความอาย ความเชือ่ที่ผิด ๆ  

และอุปสรรคทั้งปวงที่อาจเปนตัวขัดขวางการแสดงออกซึ่งความปราถนาทางเพศอยางเสรี

3.
 

 สิทธิในการใชชวีิตดวยเพศวิถีหนึ่ง ๆ ที่ปราศจากความรุนแรง การเลือกปฏิบัติ และการบังคับ
 ดวยกําลัง ภายใตกรอบการทํางานของความสัมพันธที่มีพื้นฐานบนความเทาเทียม ความเคารพ 

และเปนธรรม

4.
 

 สิทธิในการเลือกคูสัมพันธทางเพศ โดยปราศจากการเลอืกปฏิบัติใด ๆ 

5.
 

 สิทธิในการไดมาซึ่งความเคารพในศักดิ์ศรีของรางกาย (bodily integrity)

6.
 

 สิทธิในการเลือกมีเพศสัมพันธ ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิที่จะมเีพศสัมพันธแบบยินยอมพรอมใจ และ
 เขาสูการสมรสดวยความเต็มใจอยางเปนอิสระทั้งสองฝาย

7.
 

 สิทธิที่จะแสดงออกถึงรสนิยมทางเพศอยางเปนอิสระ และเปนตัวของตัวเอง

8.
 

 สิทธิในการแสดงออกถึงเพศวิถีที่เปนอิสระจากการมีหรือไมมีลูก

9.
 

สิทธิในการไดมาซึ่งสุขภาพทางเพศที่ดี เขาถึงขอมูล การศึกษา และบริการในเรื่องเพศวิถีและ
 สุขภาพทางเพศในทุกๆเรื่องที่เปนความลับ การบริการเหลานี้ตองมีคุณภาพสูงสุดเทาที่จะเปนไป

 ได

10. สิทธิในการยืนยันและมเีพศสัมพันธที่ปลอดภัย เพื่อเปนการปองกัน การตั้งครรภที่ไมพึงประสงค 

และการแพรโรคติดตอทางเพศและเอชไอวี/เอดส

เครือขายองคกรสนับสนุนสุขภาพผูหญิงนานาชาติ / HERAสิทธิทางเพศ



องคการอนามัยโลก HERA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

สิทธิทางเพศ

ค.ศ.
 2004

ค.ศ.
 1999



สิทธทิางเพศ สวนทีร่ะบุตรงกันระหวาง WHO กับ HERA

4.
 

 สิทธิในการเลือกคูสัมพันธทางเพศ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ (HERA)

5.
 

สิทธิในการไดมาซึ่งความเคารพในศักดิ์ศรขีองรางกาย (bodily integrity)

6.
 

สิทธิในการเลือกมีเพศสัมพนัธ ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิทีจ่ะมีเพศสัมพนัธแบบ
 ยนิยอมพรอมใจ และเขาสูการสมรสดวยความเต็มใจอยางเปนอสิระทั้งสองฝาย

9.
 

สิทธิในการไดมาซึ่งสุขภาพทางเพศที่ดี เขาถึงขอมูล การศึกษา และบริการใน
 เรื่องเพศวิถีและสุขภาพทางเพศในทุกๆเรือ่งทีเ่ปนความลับ การบริการเหลาน
 

ี้

ตองมีคุณภาพสูงสุดเทาทีจ่ะเปนไปได

10.สิทธิในการยืนยนัและมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย มีสุนทรยี (WHO) เพือ่เปนการ
 ปองกันการตัง้ครรภที่ไมพึงประสงค และการแพรโรคติดตอทางเพศและเอชไอ
 วี/เอดส



1. สิทธิในความสุข ความฝน และจินตนาการตางๆ 

2. สิทธิในการสํารวจเพศวิถีของตนเองที่เปนอิสระจากความ
 หวาดกลัว ความอาย ความเชื่อที่ผิด ๆ  และอุปสรรคทั้งปวงที่อาจ

 เปนตัวขัดขวางการแสดงออกซึ่งความปราถนาทางเพศอยางเสรี

3. สิทธิในการใชชีวิตดวยเพศวิถีหนึ่ง ๆ ที่ปราศจากความรุนแรง การ
 เลือกปฏิบัติ และการบังคับดวยกําลัง ภายใตกรอบการทํางานของ
 ความสัมพันธที่มีพื้นฐานบนความเทาเทียม ความเคารพ และเปน
 ธรรม

7. สิทธิที่จะแสดงออกถงึรสนิยมทางเพศอยางเปนอิสระ และเปนตัว
 ของตัวเอง

8. สิทธิในการแสดงออกถึงเพศวิถีที่เปนอิสระจากการมีหรือไมมีลูก

สิทธทิางเพศ สวนทีข่าดหายไปจากกรอบของ WHO



ยังไมไดมีการทบทวนคําประกาศสิทธิทางเพศ ของการ
 ประชุมระดับโลกวาดวยเรื่องเพศวิทยา 

ครั้งที่ 13 คําประกาศวาเลนเซีย มิถนุายน 1997

ครั้งที่ 14 คําประกาศฮองกง เดือนสิงหาคม 1999



1. The right to freedom, which excludes all forms of sexual coercion, exploitation and abuse at any time 
and in all situations in life. The struggle against violence is a social priority. All children should be 
desired and loved.

2. The right to autonomy, integrity and safety of the body. This right encompasses control and 
enjoyment of our own bodies, free from torture, mutilation and violence of any sort.

3. The right to sexual equity and equality. This refers to freedom from all forms of discrimination, paying 
due respect to sexual diversity, regardless of sex, gender, age, race, social class, religion and sexual 
orientation.

4. The right to sexual health, including availability of all sufficient resources for development of research 
and the necessary knowledge of HIV/AIDS and STDs, as well as the further development of resources 
for research, diagnosis and treatment.

5. The right to wide, objective and factual information on human sexuality in order to allow decision- 
making regarding sexual life.

6. The right to a comprehensive sexuality education from birth and throughout the life cycle. All social 
institutions should be involved in this process.

7. The right to associate freely. This means the possibility to marry or not, to divorce, and to establish 
other types of sexual associations.

8. The right to make free and responsible choices regarding reproductive life, the number and spacing of 
children and the access to means of fertility regulation.

9. The right to privacy, which implies the capability of making autonomous decisions about sexual life 
within a context of personal and social ethics. Rational and satisfactory experience of sexuality is a 
requirement for human development.

SEXUAL

 

HEALTH

 

IS

 

A

 

BASIC

 

AND

 

FUNDAMENTAL

 

HUMAN

 

RIGHT.

 

Approved

 

June

 

1997

XIII World Congress of Sexology, Valencia Declaration on Sexual Rights, Spain, June 
1997



1. The right to sexual freedom. Sexual freedom encompasses the possibility for individuals to express their full 
sexual potential. However, this excludes all forms of sexual coercion, exploitation and abuse at any time and 
situations in life.

2. The right to sexual autonomy, sexual integrity, and safety of the sexual body. This right involves the ability to 
make autonomous decisions about one's sexual life within a context of one's own personal and social ethics. It 
also encompasses control and enjoyment of our own bodies free from torture, mutilation and violence of any 
sort.

3. The right to sexual privacy. This involves the right for individual decisions and behaviors about intimacy as long 
as they do not intrude on the sexual rights of others.

4. The right to sexual equity. This refers to freedom from all forms of discrimination regardless of sex, gender, 
sexual orientation, age, race, social class, religion, or physical and emotional disability.

5. The right to sexual pleasure. Sexual pleasure, including autoeroticism, is a source of physical, psychological, 
intellectual and spiritual well being.

6. The right to emotional sexual expression. Sexual expression is more than erotic pleasure or sexual acts. 
Individuals have a right to express their sexuality through communication, touch, emotional expression and 
love.

7. The right to sexually associate freely. This means the possibility to marry or not, to divorce, and to establish 
other types of responsible sexual associations.

8. The right to make free and responsible reproductive choices. This encompasses the right to decide whether or 
not to have children, the number and spacing of children, and the right to full access to the means of fertility 
regulation.

9. The right to sexual information based upon scientific inquiry. This right implies that sexual information should 
be generated through the process of unencumbered and yet scientifically ethical inquiry, and disseminated in 
appropriate ways at all societal levels.

10. The right to comprehensive sexuality education. This is a lifelong process from birth throughout the life cycle 
and should involve all social institutions.

11. The right to sexual health care. Sexual health care should be available for prevention and treatment of all 
sexual concerns, problems and disorders.

Sexual Rights are Fundamental and Universal Human Rights  Adopted in Hong Kong August 26, 1999

XIV World Congress of Sexology, Hong Kong Declaration on Sexual Rights, 
August 1999



Decriminalization
 

of HIV Transmission and

Stigma and Discrimination
 

on Gender and Sexuality

การทําใหการถายทอดเชื้อเอชไอวีเปนเรื่องของอาชญากรรม 

กับ

การตีตราและแบงแยกกีดกันในเรื่องเพศภาวะและเพศวถิี



การประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ในป 1994 ไดพิจารณา
 ตัดสินวา กฎหมายประเภทดังกลาวเปนความรุนแรง และละเมิดสิทธิ รวมทั้งเปนการ

 แบงแยกกีดกันมนุษย อนัเนือ่งมาจากการมี Sexual Orientation ทีแ่ตกตางกัน

Discrimination and Decriminalization : Gender and Sexuality

องคกรสากลของ LGBT, the Intersex Association และองคกร
 พันธมิตรอื่น ๆ ประเมินวา ยังคงมีอีกกวา 70 ประเทศ ที่ยังคงใช
 



กฎหมายลงโทษตอ การมีเพศสัมพันธของผูใหญที่มีเพศเดียวกัน

ในขณะที่

ในประเทศไทย อาจไมมีกฎหมายระบุชัด แตวามี การแบงแยกกีดกัน รวมทั้ง
 อคตทิางเพศ อนัเนือ่งมาจาก การมีเพศวิถทีีแ่ตกตาง มองผาน รางกฎหมาย
 เกี่ยวกับความรนุแรงทางเพศ ม.276

 
–

 
279 และ 285 ทีถ่กเถยีงกันอยูในขณะนี้



ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม 2008 มี 66 ประเทศ ได
 



สนับสนนุแถงการณทีย่นืยนั การปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชนสากล ที่ครอบคลุม
 เรื่อง Sexual Orientation and Gender Identity

 
(ไมรูรวมไทยดวยหรอืเปลา)

สิทธิในการใชชีวิตดวยเพศวิถหีนึ่ง ๆ ที่ปราศจากความรุนแรง การเลือกปฏิบัติ และ

การบังคับดวยกําลัง ภายใตกรอบการทาํงานของความสัมพันธที่มีพืน้ฐานบนความ

เทาเทยีม ความเคารพ และเปนธรรม

สิทธิทีจ่ะแสดงออกถึงรสนยิมทางเพศอยางเปนอิสระ และเปนตัวของตัวเอง

สิทธิในการแสดงออกถึงเพศวิถีที่เปนอิสระจากการมีหรอืไมมีลูก

Discrimination and Decriminalization : Gender and Sexuality

หมายถึงอะไร ?



กรณีตัวอยางเรื่องหนึ่งใน เคิรดจีกิสธาน (Kyrgyzstan) 

บทสัมภาษณในรายงาน 

“These Everyday Humiliations: Violence Against Lesbians, Bisexual
 women and Transgender men”

 
ระบุถึง 

การถูกทุบตี บังคับแตงงาน บังคับขมขืน และลวงละเมิดทางรางกาย 

จิตใจ ตอ Lesbians, Bisexual women and Transgender men
 เพื่อลงโทษที่คนกลุมนี้ที่ไมไดดํารงเพศวิถีตามแบบประเพณี            

หรืออางวา เพื่อทําการรักษา                                 

โดยที่กระบวนการยุติธรรมในประเทศก็เพิกเฉย
REPRODUTIVE HEALTH matters 

(Volume 17 Number 33 May 2009 

หนา 188)



ขอเรยีกรองของ NGO ใน เคริดจีกิสธาน 

บริการ/การดําเนินงาน

ผูใหบริการ/ผูดําเนินงาน

สังคมสาธารณะ

มาตรการทางกฎหมาย

ปรับปรุงใหมีบริการที่มีความละเอียดออนและม
 

ี

ทัศนคติที่ไมเปนอุปสรรค

อบรมเจาหนาที่ผูใหบริการเรื่อง Sexual 

Orientation and Gender Identity

รณรงคใหการศึกษาเรื่อง สิทธิทางเพศ และ
 ความรุนแรงในครอบครัว

พัฒนากฎหมายและมาตรการที่รองรับความ
 เปลี่ยนแปลงดานอัตลักษณ/สถานะบุคคล และ

 มาตรการที่รับรอง เคารพการกําหนดอัตลักษณ
 



ทางเพศของแตละบุคคลดวยตนเอง



หากจะสงเสริมเรื่องสิทธิทางเพศ เราคาดหวังถึงการกําหนดมาตรการ/การ
 ดําเนินงานอะไรบาง ?

บริการ/การดําเนนิงาน ผูใหบรกิาร/ผูดําเนินงาน

สังคมสาธารณะ มาตรการทางกฎหมาย

เพศภาวะ เพศวิถี

เพศ

ความเคารพ ความเขาใจ

ความปลอดภยั ความเปนสุข

สิทธิทางเพศ



WHO ระบุวา การทํางานสงเสรมิสุขภาพทางเพศควรคํานึงถึง หลักการ 6 ขอ คือ

1.
 

วัฒนธรรมความเปนเพศ (gender) มีอิทธิพลตอสุขภาพทางเพศ

2.
 

เคารพในความหลากหลายทางเพศ

3.
 

เคารพในสิทธิของบุคคล

4.
 

สงเสรมิการมีสวนรวมของทุกคนโดยเฉพาะคนที่เปราะบางและอยูชายขอบ
 มากที่สุด

5.
 

การดําเนนิงานเรือ่งนี้ตองละเอยีดออนตอความเปราะบางและความเสีย่งของ
 แตละคนซึ่งมีไมเทากันและไมเหมือนกนั

6.
 

ตองมีการปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานทางสังคมเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อให
 



คนมีสุขภาพทางเพศที่ดีดวย 
จากอีเมลของ ผึง้ สคส.เมื่อ 

10 กย.52



สิทธิอนามัยเจริญพันธุ 
Reproductive Rights (RR)



ชวง 5 ปหลัง (นับแตป 2547) มีการพูดเรื่อง การรวมเอาการ
 ทํางานเรื่องเอชไอว/ีเอดส เขาไวกับเรื่องสุขภาพทางเพศและ
 อนามัยเจริญพันธุ

Sexual and Reproductive Health

HIV/AIDS

ถารวมกันเขาจริง ๆ 

• อะไรอาจหายไปบาง 

• และอะไรที่ไมเคยปรากฎอยู



การวางแผน

ครอบครัว
แมและเด็ก

โรคเอดส

โรคติดเชือ้

ในระบบสืบพันธุ

อนามัยวัยรุน
เพศศึกษา

การแทงและ

ภาวะแทรกซอน

มะเร็งใน

ระบบสืบพันธุ

ภาวะหลังวัยเจริญ
 พนัธุและผูสูงอายุ

RH

องคประกอบของอนามัยการเจริญพันธุที่ผูใหบริการสุขภาพมักใชอธิบายเสมอ ๆ

ภาวะการมีบุตรยาก

ครอบคลุมประเด็น
บทบาทชาย-หญิง ความเทาเทียมกันทางเพศ สิทธิสตรี สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ 



กลุมเปาหมาย

แมและเด็ก

วัยรุน

วัยทอง

บริการ

การรักษาพยาบาล

วางแผนครอบครัว

ภาวะมีบุตรยาก

การทําแทงและการดูแลหลังการทําแทง

โรคติดเชือ้ในระบบสืบพนัธุ

โรคเอดส

กามโรค

มะเร็งในระบบสืบพนัธุ
เพศศึกษา

ความรุนแรงตอผูหญิงบริการอนามัยเจริญพันธุ 4 มิติ 
(อ.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล)

ตัดขวาง



สวนที่หายไป 

•
 

 ความรุนแรงทางเพศ 

•
 

 วิธีการมองหรืออธิบายความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ที่เสมอกัน 

กับสภาพเปนมิติตัดขวาง ที่หมายถึงตองมีการเรียนรู เขาใจ และ
 ดําเนินการเรื่องนี้ในทุก ๆ องคประกอบ 

•
 

 การรับรองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ

เรามีขอเสนออะไรในเรื่องนี้บางหรือไม ?



สิทธิอนามัยเจริญพันธุ อันเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ผูหญิงทุกคนพึงไดรับ

1.
 

การมีเพศสัมพันธของผูหญงิกับการมีลูก : มีเมื่อใด กับใคร และ
 จะมีลูกหรือไม กี่คน เวนชวงการมีลูกนานแคไหน

2.
 

ผูหญงิกับการเขาถึงบริการสุขภาพ : คุมกําเนิด/ทอง/แทง/
 คลอดลูกไปจนถึงลูกมีสุขภาพดี

3.
 

การที่ผูหญงิตองมีสิทธิที่จะตัดสินใจเรื่องนีท้ั้งหมด โดยปราศจาก 
การเลือกปฏิบัติ การบังคับขูเข็ญ และความรุนแรง 

การประชุมนานาชาติเรื่องประชากรและการพัฒนา ป 2537 รับรองโดย 184 ประเทศ

มุมมอง สิทธิการตัดสินใจบนเนื้อตัว รางกายของผูหญงิ



อํานาจระหวาง หญงิกับชาย/คู

อํานาจระหวาง พอแมกับลูก/ครอบครัว

อํานาจระหวาง ผูใหกับผูรับบริการ/บริการ

อํานาจระหวาง รัฐกับประชาชน/กฎหมาย-นโยบาย

อํานาจระหวาง ประเทศซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต

อํานาจระหวาง การแพทยเรื่องเชื้อ/โรค กับศักดิ์ศรีความ
 เปนมนุษย

อํานาจระหวาง ศีลธรรมความถูกผิด กับทัศนคติ/อคติตอ
 ความเปนมนุษย

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ ยังตองคํานึงถึง ความสัมพันธเชิงอํานาจ 5 ระดบั

เอชไอวี/เอดส (+
 

2)



มองเรื่องเพศสัมพันธที่มีหนาที่สืบทอดเผาพันธุมนษย และ
 ตองการการมีอนามัยการเจริญพันธุที่ดี

จึงตองควบคุม/ปองกัน ดูแล รักษา

ขาดมิติดานความสุข จินตนาการ ความสุนทรีย

ขาดมิติอัตลักษณทางเพศ : เพศภาวะ และลืมเลือนผูชาย

ไมคุมครองกิจกรรมของคนรกัเพศเดียวกัน
 

                   
และกิจกรรมทางเพศที่ไมกอใหเกิดการสืบพันธุ

สวนที่ไมเคยปรากฎอยู 

บริการอนามัยเจริญพันธ
 

ุ                                  
วางอยูบนกรอบเรื่องเพศสัมพันธแบบตางเพศ (Heterosexual)



PMTCT

Sexual Reproductive Health 
(and Rights)

รายงานสุขภาพทางเพศ
 และอนามัยเจริญพันธุ

รักษไทยและภาคี

เพศศึกษา บริการสุขภาพทางเพศและ
 อนามัยเจริญพันธุ

ความรุนแรงตอผูหญิง

รายงาน UNGASS



ขอ 37

เรื่องภาวะผูนําของรฐับาล 

ขอ 52
 

53 และ 54

เรื่องการปองกัน 

ขอ 59
 

60 และ 61

เรื่องสิทธิมนุษยชน 
ขอ 62,

 
63 และ 64

เรื่องการลดภาวะความเปราะบาง 

ขอ 65

เรื่องเดก็กําพรา 

ขอ 68

เรื่องการลดผลกระทบ

ดานสังคมและเศรษฐกิจ

ขอ 72

เรื่องการวิจัยและพฒันา 

(สิทธิ)สุขภาวะทางเพศ

และอนามัยเจรญิพันธุ 

ปฏิญญาวาดวยพนัธกรณีเรือ่งโรคเอดส 103 ขอ (UNGASS) ป 2544



สิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส คือสิทธิมนุษยชน

เคารพ 
 

ทุกอัตลักษณ ทุกเพศวิถี มีศักดิ์ศรคีวามเปนมนุษยเทาเทยีมกัน

เขาใจ
 

เรือ่งเพศไมใชเรือ่งธรรมชาติ แตเปนเรือ่งที่เกิดจากการเรยีนรู

ปลอดภยั  อบอุนใจ ปราศจากอคติ ความรุนแรง และการเลอืกปฏิบัติ

เปนสุข
 

มีความมั่นใจกับเพศวิถีที่เลือก

12 –
 

18 เครอืขายฯ ใน กพอ.
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