
 

ขอสรุปประเด็นรณรงครวมในเบื้องตนของ 15 เครือขายในกพอ. 

 

 

เครือขายฯ ขอสรุปเบื้องตนเรื่อง ประเด็นรณรงค

รวมของกพอ.  3 ประเด็นหลัก 1 

1. บริการที่เปนมติร(กับคนทุกกลุมคนและเพศ
ตางๆ) 

2. สิทธทิางเพศ 

3. ผูติดเชื้อฯ สามารถทาํงานได 

แผนรณรงค 2 ประเด็นรณรงค  

สิทธทิางเพศ สิทธิดานเอดส คือสิทธิ

มนุษยชน : เคารพ เขาใจ ปลอดภัย เปน

สุข3 

 (เติมเนื้อหาหลักที่สอดคลองกับประเด็น

รณรงคของแตละขายที่ตองการเสนอ) 

1) เยาวชน  ใหเยาวชนสามารถเขาถึงบริการที่เปนมิตรและ

สอดคลองกับวถิีชีวิตของเยาวชน 

การบริการที่เปนมิตรกับเยาวชน หมายถึง 

บริการที่               

1) สอดคลองกับวถิีชีวิตความหลากหลายของ

เยาวชน      

2) คุมครองสิทธิทางเพศของเยาวชน               

แผนรณรงค :  “ใหพอแมคุยกบัลูก” 

- ลดอํานาจพอแม เพิ่มอํานาจใหลูก เพื่อใหเกิดการ

สื่อสารได - 

1. ทําความเขาใจกับพอแม ใหเห็นความเชื่อที่

หลากหลายในเรื่องเพศ 

2. นําเสนอทางเลือกในการเรียนรู ที่ไมใช การชี้

ถูกผิด 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 สรุปรวมกันมาจากประเด็นรณรงคของ 13 เครือขายฯ จากงานสมัชชากพอ.ชาติ 25-27 กุมภาพนัธ 2552 (วังสิงหรีสอรต) 
2

 สรุปมาจากเวทีพัฒนาประเด็นรณรงคทางสังคม กพอ.ชาติ 14 -16 มีนาคม 2552 (กทม.) มี 5 เครือขายฯ ที่เขารวม: เยาวชน, คณะทํางานผูหญิงและเครือขายผูหญิงที่มีเอชไอวี, ความหลากหลายทางเพศ, ผูติดเชือ้, แรงงานขามชาติ 
3

 สรุปรวมกันโดยคณะทํางานพัฒนางานรณรงคทางสังคมของกพอ. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552  



เครือขายฯ ขอสรุปเบื้องตนเรื่อง ประเด็นรณรงค

รวมของกพอ.  3 ประเด็นหลัก 1 

1. บริการที่เปนมติร(กับคนทุกกลุมคนและเพศ
ตางๆ) 

2. สิทธทิางเพศ 

3. าํงานไดผูติดเชื้อฯ สามารถท

3) รักษาความลับ 

 

แผนรณรงค 2 ประเด็นรณรงค  

สิทธทิางเพศ สิทธิดานเอดส คือสิทธิ

มนุษยชน : เคารพ เขาใจ ปลอดภัย เปน

สุข3 

 (เติมเนื้อหาหลักที่สอดคลองกับประเด็น

รณรงคของแตละขายที่ตองการเสนอ) 

4) เยาวชนตองมีสวนรวมในการคดิบริการ

ตางๆ 

3. ใหเห็นเรื่อง “การใชอาํนาจ” “การรักลูก” วา เปน

อุปสรรคในการสื่อสาร 

4. ทําใหเห็นวาทุกคนมีสิทธิเลือกชีวิตของตนเองได 

“เรื่องเพศ มีความเชื่อตางกันได  

เพียงแครับฟงกัน แลวเราจะ คุยกันได” 

2) ชาติพันธุ  

 

1. การเขาถึงการรักษาอยางทั่วถึงเทาเทียม 

ระยะสั้น – ศูนยบริการเปนมติรกับชาติพันธุ 

โดยมีอาสาสมคัรชาติพันธุ (อสช.) มีสื่อในการ

รับรูขาวสารในภาษาตนเอง 

ระยะยาว –  ผลักดันนโยบายเรื่องสัญชาติ 

2. สงเสริมใหมีเครือขายสิทธิมนุษยชนสําหรับ

แรงงานขามชาติ มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่อง

การมองคนชาติพันธุมีคุณคาเฉกเชนคนอื่นๆ 

3. มีกลุมผูติดเชื้อชาติพันธุ  

* ใหมีการรณรงคกับ จนท.ภาครัฐ (อนามัย, 

  



เครือขายฯ ขอสรุปเบื้องตนเรื่อง ประเด็นรณรงค

รวมของกพอ.  3 ประเด็นหลัก 1 

1. บริการที่เปนมติร(กับคนทุกกลุมคนและเพศ
ตางๆ) 

2. สิทธทิางเพศ 

3. ผูติดเชื้อฯ สามารถทาํงานได 

แผนรณรงค 2 ประเด็นรณรงค  

สิทธทิางเพศ สิทธิดานเอดส คือสิทธิ

มนุษยชน : เคารพ เขาใจ ปลอดภัย เปน

สุข3 

 (เติมเนื้อหาหลักที่สอดคลองกับประเด็น

รณรงคของแตละขายที่ตองการเสนอ) 

3) คณะทํางาน

ผูหญิงฯ 

และ

เครือขาย

ผูหญิงติด

เชื้อ 

1. สิทธิทางเพศในมิติสุขภาพทางเพศ โดย

คํานึงถึงหลักการพื้นฐานเรื่อง ความมีตัวตน 

ความหลากหลายทางเพศ (ผูหญิงติดเชื้อ, 

พนักงานบริการ, แรงงานขามชาติ, ชาติพันธุ, 

โสด, ไมโสด) ที่ผูหญิงเปนสวนหนึ่งในความ

หลากหลายทางเพศ  

2. ศูนยบริการที่เปนมิตรตอผูหญิง 

 

4) ความ

หลากหลา

ยทางเพศ 

 

1. การสรางความเขาใจเรื่องเพศวิถีของบุคคลที่มี

ความหลากหลายทางเพศ เพื่อนําไปสูการลด

ความรุนแรงทั้งที่มองเห็นและมองไมเห็น อคติ

ทางเพศ การเลือกปฏิบัติ เชน การทํางาน การ

ละเมิดสิทธิตางๆ 

2. การทํางานรวมมือกับสถานบริการทาง

การแพทย มีการตรวจเฉพาะทางดวย

เนื้อหาหลัก 

 สิทธิ-ความเสมอภาคทางเพศ กับความ

หลากหลายทางเพศ 

 “รักเพศเดียวกัน” คือ ทางเลือกของความรัก 

 เขาใจ ยอมรับ ไมตัดสิน เพราะคุณไมใชผู

พิพากษาชีวิตใคร 

 

1. การลดความรุนแรง และการเลือกปฏิบัติ กับ GLBT 

 หามบริจาคเลือด 

 หามออกสื่อ 

 หามเขาสถานบันเทิง 

 หามเปนครู 

 การใชถอยคํารุนแรง 

2. วันที่ ๒๑ ของทุกเดือน จะเปนวันรณรงครวม โดย

3.  



เครือขายฯ ขอสรุปเบื้องตนเรื่อง ประเด็นรณรงค

รวมของกพอ.  3 ประเด็นหลัก 1 

1. บริการที่เปนมติร(กับคนทุกกลุมคนและเพศ
ตางๆ) 

2. สิทธทิางเพศ 

3. างานได 

แผนรณรงค 2 ประเด็นรณรงค  

สิทธทิางเพศ สิทธิดานเอดส คือสิทธิ

มนุษยชน : เคารพ เขาใจ ปลอดภัย เปน

สุข3 

 (เติมเนื้อหาหลักที่สอดคลองกับประเด็น

รณรงคของแตละขายที่ตองการเสนอ) 

3. ศูนยบริการเฉพาะสําหรับสาวประเภทสอง  

5) สิทธ ิ 1. การสรางความเขาใจเรื่องเพศวิถีของบุคคลที่มี

ความหลากหลายทางเพศ เพื่อนําไปสูการลด

ความรุนแรงทั้งที่มองเห็นและมองไมเห็น อคติ

ทางเพศ การเลือกปฏิบัติ เชน การทํางาน การ

ละเมิดสิทธิตางๆ 

2. การทํางานรวมมือกับสถานบริการทาง

การแพทย มีการตรวจเฉพาะทางดวย

ศูนยบริการที่เปนมิตร 

3. ศูนยบริการเฉพาะสําหรับสาวประเภทสอง  

  

6) พนักงาน

บริการ 

 

1. เปนอาชีพที่มีสวัสดิการรองรับ (ประกันสังคม) 

2. กองทุนพนักงานบริการ (ชาติพันธุ, แรงงานขาม

ชาติ) 

3. อาชวีอนามัยในสถานที่ทํางาน  

  



เครือขายฯ ขอสรุปเบื้องตนเรื่อง ประเด็นรณรงค

รวมของกพอ.  3 ประเด็นหลัก 1 

1. บริการที่เปนมติร(กับคนทุกกลุมคนและเพศ
ตางๆ) 

2. สิทธทิางเพศ 

3. ผูติดเชื้อฯ สามารถทาํงานได 

1. ทองถิ่นสามารถขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพทางเพศ

ดวยตนเอง 

แผนรณรงค 2 ประเด็นรณรงค  

สิทธทิางเพศ สิทธิดานเอดส คือสิทธิ

มนุษยชน : เคารพ เขาใจ ปลอดภัย เปน

สุข3 

 (เติมเนื้อหาหลักที่สอดคลองกับประเด็น

รณรงคของแตละขายที่ตองการเสนอ) 

7) ชุมชน 

2. การเชื่อมกองทุนตางๆ ในชุมชนใหเชื่อมรอยกัน 

 ชุมชนภาคเหนือ เสนอ 

“เรื่องเพศ เปนเรื่องธรรมชาติ หรือเปนเรื่องของการ

เรียนรู ? 

กําหนดการแผนงาน 

๑) วันที ่ ๒๐-๒๒  ตุลา ๕๒  เทศกาลงานเยาวชน

และชุมชน  บทเรียนการทํางานเรื่องเพศใน

ชุมชน ที่เชียงใหม 

๒)  วันที่ ๒๕  ตุลาคม  ๕๒  เทศกาลรณรงคกับ

ผูปกครองและประชาชนทั่วไปใน อ.ฝาง จ.

เชียงใหม 

๓)  เทศกาลและเดือนแหงการรณรงค

เรื่อง  เอดสรูเร็วรักษาได และ การสื่อสารเรื่อง

เพศในครอบครัว รวม ยืดอกพกถุง  ระหวาง

เดือนตุลาคม และ พฤศจิกายน  โดยมีกิจกรรม

เทศการวันรณรงครวมกันในวันที่  ๒๘ พย. 

๕๒  ที่ ลําปาง  



เครือขายฯ ขอสรุปเบื้องตนเรื่อง ประเด็นรณรงค

รวมของกพอ.  3 ประเด็นหลัก 1 

1. บริการที่เปนมติร(กับคนทุกกลุมคนและเพศ
ตางๆ) 

2. สิทธทิางเพศ 

3. ผูติดเชื้อฯ สามารถทาํงานได 

1. การรวมกองทุนประกันสังคมและหลักประกัน

สุขภาพใหเปนกองทุนเดียว ใหไดสิทธิการรักษา

ที่เหมือนกัน  

แผนรณรงค 2 ประเด็นรณรงค  

สิทธทิางเพศ สิทธิดานเอดส คือสิทธิ

มนุษยชน : เคารพ เขาใจ ปลอดภัย เปน

สุข3 

 (เติมเนื้อหาหลักที่สอดคลองกับประเด็น

รณรงคของแตละขายที่ตองการเสนอ) 

8) ผูติดเชื้อฯ 

 

2. ใชบัตรประชาชนแทนการใชสิทธิบัตรตางๆ 

3. มาตรฐานการรกัษาที่มีคุณภาพ 

4. เขาไปมีสวนรวมในการพฒันาระบบบริการใน

สถานบริการ หนุนชวยและทํางานกับกลุม

ผูปวยเรื้อรังอื่นๆ เชน ผูปวยโรคไต 

5. สรางความเขาใจในมิติชีวิตอืน่ๆ ของผูติดเชื้อ 

เนื้อหาหลัก 

 เอดส รักษาได 

 รูความเสี่ยงของตัวเอง และรูวาจัดการได 

 

1. “สิทธิทางเพศ” จะคุย ๖-๘ เมษา 

 เพศ ไมไดมีแค หญิง-ชาย 

 เรื่องเพศ ตองคุยกันได  ถาจะทําใหเอดสใกลตัว 

2. เอดสรักษาได 

 คนทั่วไป 

 คนที่มีเชื้อแตไมรู 

• ไมรูวารับบริการที่ไหน 

• ไมรูวาเอดสรักษาได 

 คนที่รู – แตยังกลัวผลกระทบ 

3. โอกาสตอการรับเชื้อ/ ทําความเขาใจเรื่อง “เอดส” 

กับ “เอชไอว”ี 

 



เครือขายฯ ขอสรุปเบื้องตนเรื่อง ประเด็นรณรงค

รวมของกพอ.  3 ประเด็นหลัก 1 

1. บริการที่เปนมติร(กับคนทุกกลุมคนและเพศ
ตางๆ) 

2. สิทธทิางเพศ 

3. ผูติดเชื้อฯ สามารถทาํงานได 

1. ลดการกีดกันและสรางความเขาใจในการเขา

เรียนของเด็ก ทําใหเห็นวาเด็กติดเชื้อจะมชีีวติที่

ยืนยาวหากไดรับการดูแลรักษาที่เหมาะสม  

แผนรณรงค 2 ประเด็นรณรงค  

สิทธทิางเพศ สิทธิดานเอดส คือสิทธิ

มนุษยชน : เคารพ เขาใจ ปลอดภัย เปน

สุข3 

 (เติมเนื้อหาหลักที่สอดคลองกับประเด็น

รณรงคของแตละขายที่ตองการเสนอ) 

9) เด็ก 

2. การปกปองคุมครองเรื่องการดูแลและการรักษา 

และทรัพยสินของเด็ก 

3. ชุมชนมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือเด็กอยาง

ตอเนื่อง 

4. การผลักดันงานเขาไปสูนโยบายของทองถิ่น 

การใหความรูเรื่องสิทธิ 

5. ผลักดันใหมีการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาในเด็กที่

ไดรับผลกระทบ (ทั้งมีและไมมีเชื้อ) 

  

10) ผูสูงอายุ 1. การบูรณาการมีสวนรวมของทุกขาย เพราะ

ผูสูงอายุเปนหลักชัยของครอบครัว  
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รวมของกพอ.  3 ประเด็นหลัก 1 

1. บริการที่เปนมติร(กับคนทุกกลุมคนและเพศ
ตางๆ) 

2. สิทธทิางเพศ 

3. ผูติดเชื้อฯ สามารถทาํงานได 

1. ประกันและสงเสริมการมีสวนรวมการแกไข

ปญหาเอดสทั้งระดับชุมชนและองคกรศาสนา 

โดยการลดการตีตราและการกีดกัน และสราง

การนับถือตนเองใหกับผูติดเชื้อ  

แผนรณรงค 2 ประเด็นรณรงค  

สิทธทิางเพศ สิทธิดานเอดส คือสิทธิ

มนุษยชน : เคารพ เขาใจ ปลอดภัย เปน

สุข3 

 (เติมเนื้อหาหลักที่สอดคลองกับประเด็น

รณรงคของแตละขายที่ตองการเสนอ) 

11) ศาสนา   

12) ผูใชยา 1. รณรงคการลดอันตรายทั้งระบบอยาง

ครอบคลุมทุกประเด็นเขาสูนโยบายที่ปฏบิัติได

จริง 

2. การเขาถึงบริการ(ที่เปนมิตร – ไมละเมิดสิทธิ

ของผูใชยา)  

  

13) แรงงาน

ขามชาติ 

1. ผลักดันใหมีระบบสุขภาพที่รองรับคนที่ไมมี

หลักประกันใดๆ เลยในประเทศไทย บน

หลักการที่วา ทุกคนที่ไมมีหลักประกันตองไดรับ

บริการที่ตองครอบคลุมการเจบ็ปวยทุกอยาง 

เนื้อหาหลัก 

1. ถุงยาง ปองกันทอง ปองกันโรค 

2. ถุงยาง ไมใชเรื่องนาอาย เปนอุปกรณปองกนั 

3. “รักสนุกแตไมผูกพัน มีเพศสัมพันธกันตองใชถุงยาง

อนามัย 
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ตางๆ) 
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3. ผูติดเชื้อฯ สามารถทาํงานได 

แผนรณรงค 2 ประเด็นรณรงค  

สิทธทิางเพศ สิทธิดานเอดส คือสิทธิ
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สุข3 

 (เติมเนื้อหาหลักที่สอดคลองกับประเด็น

รณรงคของแตละขายที่ตองการเสนอ) 

14) เพศศึกษา     

15) สถาน

ประกอบก

าร  

   

 


