
เวทวีิเคราะหของภาคประชาสังคมไทย

ตอ นโยบาย กฎหมาย และการตอบสนองตอปญหาเอชไอวี

และเอดส ของภาครัฐ

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2552 

โรงแรมแกรนด ทาวเวอร อินน  กรุงเทพฯ 

โดย 

นิวัตร สุวรรณพัฒนา  คณะทํางานจับตานโยบาย

กาญจนา แถลงกิจ  ผูประสานงาน



1)  พัฒนาประเด็นการรณรงค

2)  มาวางแผนการทํางานรณรงค

สองวันนี้ เรามารวมกันเพื่อ



งานรณรงคฯ กพอ.ชาติ 

ผานการดําเนินงานโครงการที่ไดรับงบประมาณสนับสนนุจากฟอรด
วัตถุประสงคโครงการฯ 

1)
 

เสริมสรางใหเครือขายองคกรสมาชิกของกพอ.
 

16 เครือขาย ม
 

ี
ความสามารถในการ วิเคราะห นโยบาย กฎหมาย ขอกําหนดตางๆ ท

 
ี่

เกี่ยวของกับเรื่องเอชไอวี/เอดส โดยใชมุมมองในเรื่องเพศภาวะ และ
 มุมมองเฉพาะบริบทอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

2)
 

 สงเสริมใหเกิดกระบวนการ/พื้นที่สนทนา พูดคุยแลกเปลี่ยน ถกเถียง 
เรียนรู ในเรื่องนโยบายที่เกี่ยวของกับประเด็นการทํางานของ กลุม 
เครือขาย องคกรสมาชิก ทั้งในระดับทองถิ่น และระดับชาติ 

3)      รวมกันพัฒนากระบวนการหรือขั้นตอนในการวิเคราะหนโยบาย เพื่อ
 กําหนดกลยุทธการรณรงคทางนโยบายทั้งระดับชาติ ระดับทองถิ่น ของ

 ภาคประชาสังคม
4)     กระตุนใหมีการสื่อสารสาธารณะผานทางอนิเตอรเน็ท สื่อสิ่งพิมพ และ

 สื่อกระจายภาพและเสียง เพื่อใหสังคมติดตามเรื่องกระบวนการพัฒนา
 นโยบายที่ตองมีความเปนประชาธิปไตยและความโปรงใสในการ

 ตัดสินใจ 
5)

 
พัฒนาเครื่องมือในการรณรงคทางนโยบาย อาทิ รายงานเงาตอเรื่อง

 ของสถานะปญหาเอดสในระดับประเทศ(มีการรายงานสถานะเรื่องของ
 ภาคประชาสังคมกับการตอบสนองตอปญหาเอดส  (ประจําป)



การดําเนินงานโครงการฯ ชวงทีผ่านมา - ปจจุบัน

การคนหาประเด็นรณรงคฯ 

สมัชชา กพอ.ชาติ 25 -27 กพ.
 

2552

เวทีพฒันาประเด็นรณรงคฯ #1:
 

14 –
 

16 มีค.
 

2552

เวทีพฒันาประเด็นรณรงคฯ #2:
 

26 –
 

27 มิย.
 

2552

เวทีระดับชาติ

เวทีระดับภาค เวทีพฒันาประเด็นรณรงคฯ เรื่องสิทธิทางเพศ 

30-31 มีนาคม 2552

เวทีวิเคราะหนโยบาย #1:
 

22 มิย. 2552

เหนือ



ขอสรุปเบื้องตนเรื่อง ประเด็นรณรงครวมของกพอ. 3 ประเด็น

สรุปรวมกันมาจากประเด็นรณรงคของ 13 เครอืขายฯ จากงานสมัชชากพอ.ชาติ

25-27 กุมภาพันธ 2552 (วังสิงหรีสอรต)

1.
 

บริการที่เปนมิตร(กับคนทุกกลุมคนและเพศตางๆ)

2.
 

สิทธทิางเพศ

3.
 

ผูติดเชื้อสามารถทํางานได 



เวทีพัฒนาประเด็นรณรงค 14
 

-
 

16  มี.ค. 52

•
 

การใหการศึกษาในระดับบุคคล

•
 

การรณรงคทางสังคม

•
 

การเคลือ่นไหวผลักดันนโยบาย

การรณรงคทางสังคม

ตองการเขาถึงคนจํานวนมาก – สื่อมวลชน
สรางการมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย

ตองมีทิศทาง จงัหวะกาวในการขับเคลื่อน และ
 มีความตอเนื่อง 



เครือขายฯ ประเดน็การรณรงค

1) เยาวชน ใหเยาวชนสามารถเขาถึงบริการที่เปนมิตรและสอดคลอง

กับวิถีชีวิตของเยาวชน

การบริการที่เปนมิตรกับเยาวชน หมายถึง บริการที่              

1)
 

สอดคลองกับวิถีชีวิตความหลากหลายของเยาวชน 

2)
 

คุมครองสิทธิทางเพศของเยาวชน                                

3)
 

รักษาความลับ และ 

4)
 

เยาวชนตองมีสวนรวมในการคิดบริการตางๆ



กระบวนการทํางานใหถึงเปาหมาย  (๑๔-๑๖ มีค.๕๒ )

การใหการศึกษาใน
 ระดับบุคคล

การรณรงคทางสังคม การเคลือ่นไหว
 ผลกัดนันโยบาย

•
 

การอบรมแกนนํา 
เยาวชน

•
 

การจัดบรกิารที่เปน
 มิตร

•
 

กลาเลือก กลา
 รับผิดชอบ

•
 

การผลักดันระบบ
 หลักประกันสุขภาพ 

บริการที่เปนมิตร
•

 
อายุต่ํากวา ๑๘ ตรวจ

 เลือดไมจําเปนแจงพอ
 แมผูปกครอง

•
 

การผลักดันใหหลักสูตร
 การศึกษาบรรจ

 
ุ

เพศศึกษา



กลุมเยาวชน  
สุขภาวะเรื่องเพศ – การสื่อสารเรื่องเพศ (๑๔-๑๖ มีค.๕๒)

ก. สถานการณ
•

 
คนเขาใจวาเรื่องเพศ เปนเรื่อง เพศสัมพันธ 
เทานั้น

ข. กลุมเปาหมาย
– เยาวชน
–ผูปกครอง/ครู

ค. วัตถุประสงค
•

 
ตองทําใหคนเขาใจเพศศึกษารอบดาน
(ถาเขาใจ จะนําไปสูการมีสุขภาวะทางเพศ)



(๑๔-๑๖ มีค.๕๒) เยาวชน

กลุมเปาหมาย:
 

 ผูปกครอง
วัตถุประสงค
•

 
ใหผูปกครองเขาใจและเหน็ประโยชนของเพศศึกษา

•
 

กลาสื่อสารเรื่องเพศศึกษากับลูก

เนื้อหาหลัก
•

 
เพศศึกษา มากกวาเพศสัมพันธ

•
 

เพศศึกษา ทําใหสัมพันธภาพในครอบครัวดีขึน้
•

 
“วันนีคุ้ณคุยเรื่องเพศกับลูกหรือยัง ?”

•
 

เรื่องเพศไมใชแคเรื่องเซ็กส
•

 
เพศศึกษา เพิ่มปญญาใหวัยรุน



เครือขายคนทํางานกับเยาวชน  ๑๔-๑๖มีค.๕๒

แผนรณรงค : “ใหพอแมคุยกับลูก”

- ลดอํานาจพอแม เพิ่มอํานาจใหลูก เพื่อใหเกิดการสือ่สารได -

๑
 

.ทําความเขาใจกับพอแม ใหเห็นความเชื่อที่หลากหลายในเรื่องเพศ

๒
 

.นําเสนอทางเลือกในการเรียนรู ที่ไมใช การชี้ถูกผิด

๓.ใหเห็นเรื่อง “การใชอํานาจ” “การรกัลูก” วา เปนอุปสรรคในการ
 สื่อสาร

๔
 

.ทําใหเห็นวาทุกคนมีสิทธิเลือกชีวิตของตนเองได

“เรื่องเพศ มีความเชื่อตางกันได 

เพียงแครับฟงกัน แลวเราจะ คุยกันได”

ประสานงาน –
 

youthnet



เครือขายฯ ประเดน็การรณรงค

2) ชาติพันธุ 1.
 

การเขาถึงการรักษาอยางทั่วถึงเทาเทียม

ระยะสั้น – ศูนยบริการเปนมิตรกับชาติพันธุ โดยมีอาสาสมัคร
 ชาติพันธุ (อสช.) มสีื่อในการรับรูขาวสารในภาษาตนเอง

ระยะยาว –
 

ผลักดันนโยบายเรื่องสัญชาติ

2.
 

สงเสริมใหมเีครือขายสิทธิมนุษยชนสําหรับแรงงานขาม
 ชาติ มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการมองคนชาติพันธุม

 
ี

คุณคาเฉกเชนคนอื่นๆ

3.
 

มีกลุมผูติดเชื้อชาติพันธุ 

* ใหมีการรณรงคกับ จนท.ภาครัฐ (อนามัย, รพ.)



เครือขายฯ ประเดน็การรณรงค

3) คณะทํางาน
 ผูหญิงฯ และ
 เครือขายผูหญิง

 ติดเชื้อ

สิทธิทางเพศในมิติสุขภาพทางเพศ โดยคํานึงถึงหลักการพื้นฐาน

เรื่อง ความมีตัวตน ความหลากหลายทางเพศ (ผูหญิงติดเชื้อ, 

พนักงานบรกิาร, แรงงานขามชาติ, ชาติพันธุ, โสด, ไมโสด) ทีผู่หญิง

เปนสวนหนึ่งในความหลากหลายทางเพศ 

ศูนยบรกิารทีเ่ปนมิตรตอผูหญิง

4) ความ
 หลากหลายทาง

 เพศ

การสรางความเขาใจเรื่องเพศวิถีของบุคคลที่มีความหลากหลาย

ทางเพศ เพื่อนําไปสูการลดความรุนแรงทัง้ที่มองเห็นและมองไม

เห็น อคติทางเพศ การเลือกปฏิบัติ เชน การทาํงาน การละเมดิสิทธิ

ตางๆ

การทํางานรวมมือกับสถานบรกิารทางการแพทย มีการตรวจเฉพาะ

ทางดวยศูนยบรกิารที่เปนมิตร

ศูนยบรกิารเฉพาะสําหรับสาวประเภทสอง 



สิทธคิวามหลากหลายทางเพศ ๑๔-๑๖ มีค. ๕๒

•
 

เปาหมาย:

สรางความเขาใจ/การยอมรับ
 ในความหลากหลายทางเพศ

•
 

กระบวนการ

๑. สรางความเขาใจในกลุม 

GLBT เอง

•
 

อัตลักษณ

•
 

วิถีทางเพศ

๒. ทําความเขาใจ กับสังคม

•
 

เรื่องความเทาเทียม

•
 

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

•
 

ผลที่ได  

–
 

GLBT มีตัวตน

–
 

ชุมชนเขาใจความหลากหลาย

•
 

ยังไดผลนอย:  เขาไมถึงกลุมเพื่อน 
GLBT ไดนอย/นโยบายยังไมเขาใจ

•
 

จดุแข็ง

–
 

เกิดเครือขาย/เกิดกลุมใหมๆ

–
 

มีการทํางานรวมกัน/ผลักดัน
 นโยบายดวยกัน

•
 

จดุออน

–
 

ยังมีการละเมดิสิทธิทางเพศ

–
 

ยังมีการตีตรา (แพรเชื้อ)



กระบวนการทํางานใหถึงเปาหมาย  ๑๔-๑๖ มีค. ๕๒

การใหการศึกษาใน
 ระดับบุคคล

การรณรงคทาง
 สังคม

การเคลื่อนไหว
 ผลักดันนโยบาย

•
 

การผลักดันเพิ่ม คําวา
 ความหลากหลายทางเพศ 

ในรัฐธรรมนูญ

•
 

การออก สด.๙



กลุมความหลากหลายทางเพศ   ๑๔-๑๖ มีค.๕๒

ก. สถานการณ

•
 

กลุม GLBT ถูกละเมิดสิทธิ, 

เลือกปฏิบัติ, ถูกใชความ
 รุนแรง

•
 

ลดการติดเชื้อรายใหมใน 

GLBT

คนที่เกี่ยวของ:

สังคม, GLBT, ภาครัฐ เอกชน

ข. กลุมเปาหมาย

๑
 

.
 

กลุมเปาหมายหลัก: สังคม และ
 บุคคลสาธารณะ

•
 

มีทัศนะดานลบตอ GLBT  

อาจจะเขาใจแตไมยอมรับ

•
 

เขาใจวา GLBT เปนกลุมแพร
 



เชื้อ, เปนคนไมดี

๒
 

.
 

กลุมเปาหมายรอง: GLBT

•
 

ทําใหเขาใจเรื่องการละเมิด
 สิทธิมากขึ้น



14-
 

16 มีค. 52
 

กลุมความหลากหลายทางเพศ

กลุมเปาหมาย

•
 

สังคม/สาธารณชน

วัตถุประสงค

•
 

ไมเลือกปฏบิตัิกับคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

เนื้อหาหลัก

•
 

สิทธิ-ความเสมอภาคทางเพศ กับความหลากหลายทางเพศ

•
 

“รักเพศเดียวกัน” คือ ทางเลือกของความรัก

•
 

เขาใจ ยอมรับ ไมตัดสิน เพราะคุณไมใชผูพิพากษาชีวิตใคร



เครือขายความหลากหลายทางเพศ

แผนรณรงค          (๑๔ -๑๖ มีค. ๕๒)

๑
 

.
 

การลดความรนุแรง และการเลือกปฏิบตัิ กับ GLBT

•
 

หามบริจาคเลือด

•
 

หามออกสื่อ

•
 

หามเขาสถานบันเทิง

•
 

หามเปนครู

•
 

การใชถอยคํารุนแรง

๒
 

.
 

วันที่ ๒๑ ของทุกเดือน จะเปนวันรณรงครวม โดยการไป
 พูดคุยกับชุมชน

ประสานงาน- ฟาสีรุง



เครือขายฯ ประเดน็การรณรงค

5) สิทธิ ใหผูกําหนดนโยบายมีแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น

ทําใหแผนของรัฐอยูบนหลักการของสิทธิมนุษยชน ไมใหเกิด

การเลือกปฏบิัติตอกลุมคนใดกลุมคนหนึ่ง 

สรางความเขาใจเรือ่งสิทธิในคนทํางานดานเอดสรวมทั้งเอ็นจี

โอใหมากขึ้น 

ทั่วถึงเทาเทียม 



เครือขายฯ ประเดน็การรณรงค

6) พนักงานบริการ การถูกตีตราวาเปนผูแพรเชื้อ (อาชีพไมใชสาเหตุของการแพร

เชื้อ)

เปนอาชีพที่มสีวัสดิการรองรับ (ประกันสังคม)

กองทุนพนักงานบริการ (ชาติพันธุ, แรงงานขามชาติ)

อาชีวอนามัยในสถานที่ทํางาน 



เครือขายฯ ประเดน็การรณรงค

7) ชุมชน ทองถิ่นสามารถขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพทางเพศดวยตนเอง

การเชื่อมกองทุนตางๆ ในชุมชนใหเชื่อมรอยกัน



เครือขายฯ ประเดน็การรณรงค

8) ผูติดเชื้อฯ การรวมกองทุนประกันสังคมและหลักประกันสุขภาพใหเปน

กองทุนเดียว ใหไดสิทธิการรักษาที่เหมอืนกัน 

ใชบัตรประชาชนแทนการใชสิทธิบัตรตางๆ

มาตรฐานการรักษาที่มีคณุภาพ

เขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาระบบบริการในสถานบริการ 

หนุนชวยและทํางานกับกลุมผูปวยเรื้อรังอื่นๆ เชน ผูปวยโรค

ไต

สรางความเขาใจในมิติชีวิตอื่นๆ ของผูติดเชื้อ



การเขาถึงการรักษา   (๑๔-๑๖มีค.๕๒)

• เปาหมาย:

๑.
 

PHA ตองไดรับการรักษา
 ทั่วถึงและเทาเทียม

๒. ใหสงัคม/ผูใหบริการเขาใจวา
 เอดสรักษาได

๓. สรางความเขมแข็งใหเครือขาย
• กระบวนการทาํงาน

– ตองทําใหยาถูกลง
– ตองทําใหระบบมีมาตรฐาน
– ผูรับบริการมีสวนรวมในการ

 รักษา

– ปรับทัศนะ

•
 

วิธีการทาํงาน

–
 

ทําความเขาใจในเครือขาย

–
 

ประสานกับเครือขายอื่น

–
 

รณรงค/เคลื่อนไหว/ผลักดันนโยบาย/สื่อ
 สาธารณะ

–
 

ศูนยองครวม

–
 

ประเมินผล

•
 

ผลที่ได

–
 

นโยบาย – ยาถูกลง, เปนระบบในรพ., คน
 เขาถึงยามากขึ้น

–
 

ยังไมไดผล

•
 

บริการไมไดคุณภาพ/ไมไดมาตรฐาน

•
 

ไมไดรับการยอมรับ

•
 

ยังมีปญหาเรื่องทศันะ - ที่ตองทํางาน
 ตอ



การเขาถึงการรักษา   (๑๔-๑๖ มีค.๕๒)

•
 

จุดแข็ง

–
 

ประเด็นชัด เขาใจ
 ประเด็น

–
 

มีภาคี/แนวรวม ท
 

ี่

มากกวาประเด็น
 เอดส

–
 

มีฐานกลุม/เครือขาย

–
 

มีปญหารวม

•
 

จุดออน

–
 

การทํางานกับสื่อ นอย ไมตอเนื่อง

–
 

ยังทํางานกับภาคีนอยในเรื่อง
 ประเด็น

–
 

การสือ่สารกับชุมชนนอย

–
 

ขาดเครื่องมือในการทํางานกับ
 ชุมชนตอ

–
 

งานปรับทัศนะเปนเรื่องยาก

–
 

มีประเด็นเคลื่อนไหวหลายประเด็น 

ทําความเขาใจกับเพื่อนไมทัน

–
 

เขาไมถึงกลุมคนที่เขาถึงยาก

Presenter
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สิทธทิางเพศ – ผูตดิเชื้อ  (๑๔-๑๖ มีค.๕๒)

สถานการณ  (ชีวิตหลังการกินยา)

•
 

การถูกตีตราวา เปนคนแพรเชื้อ

•
 

ผูติดเชื้อ ไมควรมีเพศสัมพันธ มีคู มีลูก

•
 

เรื่องเพศ เปนเรื่องไมดี ไมควรคุยกัน

•
 

ความเขาใจของตัวผูติดเชื้อเอง

•
 

ไมกลาสื่อสารกับคู



วางแผนรณรงค

๑
 

.
 

วิเคราะหสถานการณปญหา 
และผลกระทบ

๒
 

.
 

กําหนดกลุมเปาหมาย (หลัก/
 รอง)

•
 

รูจัก/วิเคราะห 
กลุมเปาหมาย

๓
 

.
 

ระบุวัตถุประสงคการรณรงค 

- ตองการเห็นกลุมเปาหมาย
 เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร  ?

๔
 

.
 

พัฒนาเนื้อหาหลักที่

ตองการใชในการรณรงค 

๕.
 

เลือก ชองทาง/วิธกีาร

สื่อสาร ที่จะเขาถึง

กลุมเปาหมายไดอยางม
 

ี

ประสิทธิภาพ

๖.
 

วางแผนจังหวะกาวในการ

รณรงคใหมีความตอเนื่อง 

และดําเนินการ



ทัศนะตอ

ชีวิตทางเพศ

ของผูติดเชื้อ

ถาคนเขาใจเรือ่ง
 ตอไปนี้..จะดขีึ้น

(แนวคิดใหม/
 คานิยมใหม/ฯลฯ)

•
 

สิทธิทางเพศ

•
 

ฯลฯ

รากของปญหา

•
 

ความคดิ/
 ความเชื่อเดมิ

•
 

ความไม
 



เขาใจ/ไมรูใน
 เรื่องอะไร

สิทธทิางเพศ – ผูตดิเชื้อ   (๑๔-๑๖ มีค.๕๒)



(๑๔-๑๖ มีค.๕๒) สิทธทิางเพศผูติดเชื้อ

กลุมเปาหมาย:
 

สังคม

วัตถุประสงค

•
 

เพื่อใหเขาใจวาสิทธิทางเพศ เปนเรื่องสิทธิมนุษยชน

เนื้อหาหลัก

•  อยาตัดสินฉันเพียงเพราะฉันมีเลือดบวก



(๑๔-๑๖ มีค.๕๒) ผูติดเชื้อเขาถึงการรักษา

กลุมเปาหมาย:
 

ผูติดเชื้อ (ที่รูตัว/ไมรูตัว)

วัตถุประสงค:

•
 

ใหผูติดเชื้อเขาสูการรักษาเร็วขึ้น

เนื้อหาหลัก

•  เอดส รักษาได

•  รูความเสี่ยงของตัวเอง และรูวาจัดการได



เครือขายผูติดเชือ้   (๑๔-๑๖ มีค.๕๒)

แผนรณรงค
๑

 
.

 
“สิทธิทางเพศ” จะคุย ๖-๘ เมษา
•

 
เพศ ไมไดมีแค หญิง-ชาย

•
 

เรื่องเพศ ตองคุยกันได  ถาจะทําใหเอดสใกลตัว
๒

 
.

 
เอดสรักษาได
•

 
คนทั่วไป

•
 

คนที่มีเชื้อแตไมรู
•

 
ไมรูวารับบริการที่ไหน

•
 

ไมรูวาเอดสรักษาได
•

 
คนที่รู – แตยังกลัวผลกระทบ

๓
 

.
 

โอกาสตอการรับเชื้อ/ ทําความเขาใจเรื่อง “เอดส” กับ “เอชไอวี”

ประสานงาน- ผู ปสง. เครือขาย



เครือขายฯ ประเดน็การรณรงค

9) เด็กฯ ลดการกดีกันและสรางความเขาใจในการเขาเรียนของเด็ก ทําใหเห็นวาเด็ก

ติดเชื้อจะมีชีวิตที่ยืนยาวหากไดรับการดูแลรักษาที่เหมาะสม 

การปกปองคุมครองเรื่องการดูแลและการรกัษา และทรัพยสินของเด็ก

ชุมชนมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือเด็ก (โดยเฉพาะเด็กกําพราและเด็กที่

ปวยอยางตอเนื่อง)

การผลักดันงานเขาไปสูนโยบายของทองถิ่น การใหความรูเรื่องสิทธิ

การพฒันาศักยภาพของเด็ก (ใหเห็นคุณคาของตนเอง) ผานเรื่องทักษะชีวิต

และเพศศึกษา

ผลักดันใหมีการเรียนรูเรื่องเพศศกึษาในเด็กที่ไดรับผลกระทบ (ทั้งมีและไม

มีเชื้อ)

บริการทีเ่ปนมิตร (รักษาความลับ และมีมาตรฐานเดียวกัน เอื้อกับวิถีชีวิต/

การดําเนินชีวิตประจําวันและการไดรับบริการรกัษา)

การคุมครองสิทธิ (การสื่อสารเรื่องเด็กกับสาธารณะโดยไมละเมิดสิทธิเด็ก)

มาตรฐานดานการดูแลรักษาเด็กที่อยูในสถานสงเคราะห



เครือขายฯ ประเดน็การรณรงค

10) ผูสูงอายุ การบูรณาการมีสวนรวมของทุกขาย เพราะผูสูงอายุเปนหลักชัย

ของครอบครัว 

การจัดสวัสดิการสังคม

สิทธิการเขาถึงการรับบริการสุขภาพ ตาม พ.ร.บ. ผูสูงอายุ



เครือขายฯ ประเดน็การรณรงค

11) ศาสนา ประกันและสงเสริมการมีสวนรวมการแกไขปญหาเอดสทั้งระดับ

ชุมชนและองคกรศาสนา โดยการลดการตีตราและการกีดกัน 

และสรางการนับถือตนเองใหกับผูติดเชื้อ 

Presenter
Presentation Notes
เน้น การใช้คุณธรรมนำในการทำงานส่งเสริมและป้องกันในกลุ่มผู้ติดเชื้อ และการลดการตีตราและเลือกปฎิบัติในกลุ่มผู้ติดเชื้อ



เครือขายฯ ประเดน็การรณรงค

12) ผูใชยาฯ รณรงคการลดอันตรายทั้งระบบอยางครอบคลุมทุกประเด็น

เขาสูนโยบายที่ปฏบิตัิไดจริง

การเขาถึงบริการ(ที่เปนมิตร – ไมละเมดิสิทธิของผูใชยา)



เครือขายฯ ประเดน็การรณรงค

13) แรงงานขาม
 ชาติ 

ผลักดันใหมีระบบสุขภาพที่รองรับคนทีไ่มมีหลักประกันใดๆ 

เลยในประเทศไทย บนหลักการที่วา ทุกคนที่ไมมีหลกัประกัน

ตองไดรับบริการที่ตองครอบคลุมการเจบ็ปวยทุกอยาง

(แรงงานขามชาติ และกลุมชาติพันธ)



แรงงานขามชาติ   ๑๔-๑๖ มีค.๕๒

คนพมา

•
 

ขาดขอมูลเรื่องเอดส

•
 

ไมปองกัน

•
 

อายที่จะพูดเรื่องเพศ

คนไทย

–
 

นายจาง

–
 

ผูใหบริการ

–
 

นโยบาย

ทัศนะที่เปนปญหา

• แยงงานคนไทย

• สรางปญหา

คนพมา

•
 

ขาดขอมูลเรื่องเอดส

•
 

ไมปองกัน

•
 

อายที่จะพูดเรื่องเพศ

คนไทย

–
 

นายจาง

–
 

ผูใหบริการ

–
 

นโยบาย



การเขาถึงการรักษา แรงงานขามชาติ (๑๔-๑๖มีค.๕๒)

สถานการณ

•
 

ผูติดเชื้อ

–
 

ขาดขอมูล 

–
 

ไมไปรับการรักษา, ไมพรอมเปดตัว/ไปรับการรักษา

–
 

ขาดขอมูลของกลุมผูติดเชื้อ ที่เขาไมถึง

•
 

สังคม/ผูใหบริการ – ไมเชื่อวาเอดสรักษาได, เอดสเปน
 แลวตาย, เปนเรื่องหามมาเอง, ทัศนะตอผูติดเชื้อ

•
 

ระบบ ไมเอื้อตอการเขาถึงบริการ

•
 

การกระจายขอมูลขาวสารในเครือขาย



กระบวนการทํางานใหถึงเปาหมาย  แรงงานขามชาติ

การใหการศึกษาใน
 ระดับบุคคล

การรณรงคทาง
 สังคม

การเคลื่อนไหว
 ผลักดันนโยบาย

•
 

การอบรมแกนนาํ/ครู

•
 

การจัดบริการที่เปนมิตร

•
 

การผลักดันระบบ
 หลกัประกันสุขภาพ

•
 

การผลักดันการขึ้น
 ทะเบียนแรงงานขามชาติ

•
 

การผลักดันใหหลกัสูตร
 การศกึษาบรรจุเพศศกึษา



( ๑๔-๑๖ มีค. ๕๒)
 

แรงงานขามชาติ

กลุมเปาหมาย:
 

แรงงานขามชาติ

วัตถุประสงค

•
 

ใหรูสึกดีกับถุงยาง

•
 

ใหตระหนักวาถุงยางเปนทางเลือกหนึ่งในการปองกัน

เนื้อหาหลัก

•
 

ถุงยาง ปองกันทอง ปองกันโรค

•
 

ถุงยาง ไมใชเรื่องนาอาย เปนอุปกรณปองกัน

•
 

“รักสนุกแตไมผูกพัน มีเพศสัมพันธกันตองใชถุงยางอนามัย



เครือขายฯ ประเดน็การรณรงค

14) สถาน
 ประกอบการ

ผูติดเชื้อทํางานได (ไมตรวจเลือดกอนเขาทํางาน)

เอดสเปนเรื่องใกลตัว

ดูไมออกวาใครเปนผูติดเชื้อ



วางแผนรณรงค

๑
 

.
 

วิเคราะหสถานการณปญหา 
และผลกระทบ

๒
 

.
 

กําหนดกลุมเปาหมาย (หลัก/
 รอง)

•
 

รูจัก/วิเคราะห 
กลุมเปาหมาย

๓
 

.
 

ระบุวัตถุประสงคการรณรงค 

- ตองการเห็นกลุมเปาหมาย
 เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร  ?

๔
 

.
 
พัฒนาเนื้อหาหลักที่

ตองการใชในการรณรงค 

๕.
 

เลือก ชองทาง/วิธกีาร

สื่อสาร ที่จะเขาถึง

กลุมเปาหมายไดอยางม
 

ี

ประสิทธิภาพ

๖.
 

วางแผนจังหวะกาวในการ

รณรงคใหมีความตอเนื่อง 

และดําเนินการ



1.
 

บริการที่เปนมติร(กับคนทุกกลุมคนและเพศตางๆ)

2.
 

สิทธิทางเพศ สุขภาวะทางเพศ อนามัยเจริญพันธ (ความไมเทาเทียมทางเพศ 

อคติทางเพศ ถุงยางอนามัย  ฯ)

3.
 

ผูติดเชื้อสามารถทํางานได  สิทธิในการมีงานทํา

4.
 

ลดการตีตราและเลือกปฎิบตัิ อันเนื่องมาจากอคติทางเพศ อายุ ชาติพันธ/เชื้อ
 ชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อาชีพ และการมีเอชไอวี/เอดส

5.
 

เขาถึงการรักษา

เปาหมายการรณรงค ??

1.
 

การทํางานปองกันเพื่อลดการติดเชื้อรายใหม

ประเด็นในการรณรงคของกพอ.  ????

Presenter
Presentation Notes
YPFS กำลังขับเคลื่อนเรื่องศูนย์บริการที่เป็นมิตรกับเยาวชนที่ติดเชื้อและผู้ติดเชื้อ




สิทธทิางเพศ    นาจะหมายถึง อะไรบาง และครอบคลุมถึงเรื่อง
 อะไรบาง

•
 

เปนสวนหนึ่งของการทาํความเขาใจคําวา สิทธิมนุษยชน

•
 

เรื่องเพศ/เพศสัมพันธ คือ แกนกลางของเรื่องสิทธิทางเพศ

•
 

 สุขภาพทางเพศ/อนามัยทางเพศ และ อนามัยเจริญพันธ  มีความสุข ปลอดภัย 

ปราศจากความรุนแรง มีลกูเมื่อพรอม

•
 

ครอบคลุม ตัวตน ความหลากหลายทางเพศ  การลดความรุนแรงทางเพศ รสนิยมทาง
 เพศ

•
 

สิทธิในการตัดสินใจวาจะสืบพันธ/ไมสืบพันธ การตัดสินใจวามหีรือไมมีเพศสมัพันธ 

การไดรับขอมูลความรูเรื่องเพศ

•
 

การตีความปญหาการติดเชื้อ ในมิติเรื่องเพศและวิถีชีวิตทางเพศที่มากไปกวาหญิงและ
 ชาย (ครอบคลุมวิถีชีวิตของ GLBT )

•
 

การลดอคติทางเพศ และความเสมอภาคทางเพศ 

Presenter
Presentation Notes
สิทธิทางเพศ  เป็นเรื่องที่ถูกกระทำในเชิงกว้าง 



เปาหมายการรณรงค

•  การทํางานปองกันเพื่อลดการติดเชื้อรายใหม

•  การเขาถึงการดูแลรักษา



การจัดลาํดับวิธีการทํางานรณรงค

ภายในเครือขาย

• การรณรงคเพื่อลดอคติทางเพศ ในกลุมคนทํางานเรื่องเอดส/เพศ และ
 สุขภาพ

•สรางสํานึกการมีสวนรวม

ภายนอกเครือขาย/สาธารณะ

• การเขาถึงการปองกันดูแลรักษา ในกลุมคนที่ยงัเขาไมถึง(ชาติพันธุ 

แรงงานขามชาติ)



ระดมความเห็นเพื่อชวยกันลําดับความสาํคัญของการประเด็นการทํางาน
 รณรงคของ กพอ.

แบงกลุม (คละขาย/ภาค)
 

โดยมีเกณฑพิจารณา 4 ขอ ดังนี้

1)
 

เปนปญหาที่กระทบกับคุณภาพชีวิตคนจํานวนมาก

2)
 

เปนปญหาเรงดวน

3)
 

มีชองทางในการทํางานรณรงค มีภาคีการทํางาน

4)
 

มีความเปนไปได มีทมี มีกลไกขับเคลื่อน

Presenter
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ช่องทางในการทำงานรณรงค์  ในกรอบภารกิจงานของGFATM ชุมชน รอบRCC  



ขอสรุปรวม การกําหนดประเด็นรณรงคของกพอ.
 

???

•
 

ความเขาใจและการยอมรับเรื่อง สิทธิทางเพศ

•
 

ลดการตตีราและเลือกปฎิบัติ 

•
 

สรางความเขาใจและยอมรับเรื่อง สิทธิทางเพศ เพื่อนําไปสูการลด
 อคติทางเพศ ซึ่งเปนสาเหตุของการถูกตีตราและเลือกปฎิบัติ  ??

หรือ

• ลดการตีตราและเลือกปฎิบัติ อันเนื่องมาจากอคติทางเพศ 



ปญหาท
 

ี่

ตองการรณรงค

สิทธิทางเพศ

ประเด็นรณรงค

“Message”

อยากเห็นอะไร

กลไกของ กพอ.

ชองทางการขับเคลื่อน

การพฒันาเนื้อหาและชุดขอมูล
 ในการสือ่สาร(เครื่องมือ)

การสื่อสาร
 สาธารณะ

การทํางาน
 ในพื้นที/่ของ
 เครือขาย

 ตาง ๆ

ทําความ
 เขาใจกบั
 คนทํางาน

กิจกรรม
 เฉพาะตาม
 เหตุการณ

Policy Watchคนทํางานเต็มเวลา

นโยบาย สาธารณะ

เสียบกับ GFATM-RCC



คณะทํางาน 1 ชุด ของ กพอ.

•

 
ACCESS

 
ตุย 

•

 
TNP+

 
โอม

•

 
เครือขายเยาวชน เตา

•

 
ความหลากหลาย

 
ตอ

•

 
ผูหญิงติดเชื้อฯ

 
ชมพู

•

 
พนักงานบริการ

 
เจซี่

•

 
ชุมชนภาคเหนือ เรื่องนี้ตามที่แจด

•

 
สิทธ

 
ิ เสถียร

•

 
รฐัสวัสดิการ

 
สุรีรัตน

นัดหมาย บาย 17 กค.
 

2552 ที่ สนง.มูลนธิิเขาถึงเอดส

เพื่อวางแผนงานรณรงคทางสังคมเรื่องสิทธิทางเพศของ กพอ.
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