เวทีสังเคราะหของภาคประชาสังคมไทยตอนโยบาย กฎหมาย และการตอบสนองตอปญหาเอชไอวี/เอดสของรัฐ
26-27 มิถุนายน 2552
โรงแรมแกรนด ทาวเวอร อินน
จัดโดย คณะกรรมการองคการพัฒนาเอกชนดานอดส (กพอ.ชาติ)
สนับสนุนโดยมูลนิธิฟอรด
ผูบันทึก จุทาทิพย เดชะบุญ

วัตถุประสงคเวที
1.พัฒนาประเด็นการรณรงค
2.มาวางแผนการทํางานรณรงค
งานรณรงคฯ กพอ.ชาติ ผานการดําเนินงานโครงการที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากฟอรด
วัตถุประสงคโครงการ
1) เสริมสรางใหเครือขายองคกรสมาชิกของกพอ. 16 เครือขาย มีความสามารถในการ วิเคราะห นโยบาย กฎหมาย
ขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องเอชไอวี/เอดส โดยใชมุมมองในเรื่องเพศภาวะ และมุมมองเฉพาะบริบทอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
2) สงเสริมใหเกิดกระบวนการ/พื้นที่สนทนา พูดคุยแลกเปลี่ยน ถกเถียง เรียนรู ในเรื่องนโยบายที่เกีย่ วของกับ
ประเด็นการทํางานของ กลุม เครือขาย องคกรสมาชิก ทั้งในระดับทองถิ่น และระดับชาติ
3) รวมกันพัฒนากระบวนการหรือขั้นตอนในการวิเคราะหนโยบาย เพือ่ กําหนดกลยุทธการรณรงคทางนโยบายทัง้
ระดับชาติ ระดับทองถิ่น ของภาคประชาสังคม
4) กระตุน ใหมีการสื่อสารสาธารณะผานทางอินเตอรเน็ท สื่อสิ่งพิมพ และสื่อกระจายภาพและเสียง เพื่อใหสังคม
ติดตามเรื่องกระบวนการพัฒนานโยบายที่ตองมีความเปนประชาธิปไตยและความโปรงใสในการตัดสินใจ
5) พัฒนาเครื่องมือในการรณรงคทางนโยบาย อาทิ รายงานเงาตอเรื่องของสถานะปญหาเอดสในระดับประเทศ (มี
การรายงานสถานะเรื่องของภาคประชาสังคมกับการตอบสนองตอปญหาเอดส (ประจําป)
การดําเนินงานโครงการฯ ชวงที่ผานมา – ปจจุบัน
การคนหาประเด็นรณรงค
เวทีระดับชาติ – สมัชชา กพอ.ชาติ 25-27 ก.พ.2552
- เวทีพฒ
ั นาประเด็นรณรงคฯ ครั้งที่ 1: 14-16 มี.ค.2552
- เวทีพฒ
ั นาประเด็นรณรงคฯ ครั้งที่ 2: 26-27 มิ.ย.2552
เวทีระดับภาค - เหนือ - เวทีพฒ
ั นาประเด็นรณรงคฯ เรื่องสิทธิทางเพศ 30-31 มี.ค.2552
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- เวทีวิเคราะหนโยบาย ครั้งที่ 1: 22 มิ.ย.2552
ขอสรุปเบื้องตนเรื่อง ประเด็นรณรงครวมของ กพอ. 3 ประเด็น
สรุปรวมกันมาจากประเด็นรณรงคของ 13 เครือขายฯ จากงานสมัชชากพอ.ชาติ
25-27 กุมภาพันธ 2552 (วังสิงหรีสอรต)
1. บริการที่เปนมิตร(กับคนทุกกลุมคนและเพศตางๆ)
2. สิทธิทางเพศ
3. ผูติดเชื้อสามารถทํางานได
เวทีพัฒนาประเด็นรณรงค 14-16 มี.ค.52 (สไลดประกอบจากหนูนา)
• การใหการศึกษาในระดับบุคคล
• การรณรงคทางสังคม
• การเคลื่อนไหวผลักดันนโยบาย
การรณรงคทางสังคม
ตองการเขาถึงคนจํานวนมาก – สื่อมวลชน
สรางการมีสวนรวมของกลุม เปาหมาย
ตองมีทิศทาง จังหวะกาวในการขับเคลื่อน และมีความตอเนื่อง
เครือขาย
1) เยาวชน

ประเด็นการรณรงค
• ใหเยาวชนสามารถเขาถึงบริการที่เปนมิตรและสอดคลองกับวิถีชีวิตของเยาวชน
การบริการที่เปนมิตรกับเยาวชน หมายถึง บริการที่
1. สอดคลองกับวิถีชีวิตความหลากหลายของเยาวชน
2. คุมครองสิทธิทางเพศของเยาวชน
3. รักษาความลับ และ
4. เยาวชนตองมีสวนรวมในการคิดบริการตางๆ
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กระบวนการทํางานใหถึงเปาหมาย
การวิเคราะหสถานการณ/ปญหา

การใหการศึกษาในระดับบุคคล
• การอบรมแกนนํา เยาวชน
• การจัดบริการที่เปนมิตร
• กลาเลือก กลารับผิดชอบ

การรณรงคทางสังคม

การเคลื่อนไหวผลักดันนโยบาย
• การผลักดันระบบหลักประกัน
สุขภาพ บริการที่เปนมิตร
• อายุต่ํากวา ๑๘ ตรวจเลือดไม
จําเปนแจงพอแมผูปกครอง
• การผลักดันใหหลักสูตร
การศึกษาบรรจุเพศศึกษา

กลุมเยาวชน
สุขภาวะเรื่องเพศ – การสื่อสารเรื่องเพศ (๑๔-๑๖ มีค.๕๒)
ก. สถานการณ
• คนเขาใจวาเรือ่ งเพศ เปนเรือ่ ง เพศสัมพันธ เทานั้น
ข. กลุมเปาหมาย
• เยาวชน
• ผูปกครอง/ครู
ค. วัตถุประสงค
• ตองทําใหคนเขาใจเพศศึกษารอบดาน
(ถาเขาใจ จะนําไปสูการมีสุขภาวะทางเพศ)
(๑๔-๑๖ มีค.๕๒) เยาวชน
กลุมเปาหมาย: ผูปกครอง
วัตถุประสงค
• ใหผูปกครองเขาใจและเห็นประโยชนของเพศศึกษา
• กลาสื่อสารเรื่องเพศศึกษากับลูก
เนื้อหาหลัก
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•
•
•
•
•

เพศศึกษา มากกวาเพศสัมพันธ
เพศศึกษา ทําใหสัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้น
“วันนี้คณ
ุ คุยเรือ่ งเพศกับลูกหรือยัง ?”
เรื่องเพศไมใชแคเรื่องเซ็กส
เพศศึกษา เพิ่มปญญาใหวยั รุน

เครือขายคนทํางานกับเยาวชน ๑๔-๑๖ มีค.๕๒ แผนรณรงค : “ใหพอแมคุยกับลูก”
- ลดอํานาจพอแม เพิ่มอํานาจใหลกู เพื่อใหเกิดการสื่อสารได 1. ทําความเขาใจกับพอแม ใหเห็นความเชื่อที่หลากหลายในเรื่องเพศ
2. นําเสนอทางเลือกในการเรียนรู ที่ไมใช การชี้ถูกผิด
3. ใหเห็นเรื่อง “การใชอํานาจ” “การรักลูก” วา เปนอุปสรรคในการสื่อสาร
4. ทําใหเห็นวาทุกคนมีสิทธิเลือกชีวิตของตนเองได
“เรื่องเพศ มีความเชื่อตางกันได
เพียงแครับฟงกัน แลวเราจะ คุยกันได”
ประสานงาน – youthnet
เครือขาย
2) ชาติพันธุ

ประเด็นการรณรงค
1) การเขาถึงการรักษาอยางทั่วถึงเทาเทียม
ระยะสั้น – ศูนยบริการเปนมิตรกับชาติพันธุ โดยมีอาสาสมัครชาติพันธุ (อสช.) มีสื่อ
ในการรับรูขาวสารในภาษาตนเอง
ระยะยาว – ผลักดันนโยบายเรื่องสัญชาติ
2) สงเสริมใหมีเครือขายสิทธิมนุษยชนสําหรับแรงงานขามชาติ มีการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติเรื่องการมองคนชาติพันธุมีคุณคาเฉกเชนคนอื่นๆ
3) มีกลุมผูติดเชื้อชาติพันธุ
* ใหมีการรณรงคกับ จนท.ภาครัฐ (อนามัย, รพ.)
3) คณะทํางานผูหญิงฯ
- สิทธิทางเพศในมิติสุขภาพทางเพศ โดยคํานึงถึงหลักการพื้นฐานเรื่อง ความมีตัวตน
และเครือขายผูหญิงติดเชื้อ ความหลากหลายทางเพศ (ผูหญิงติดเชื้อ, พนักงานบริการ, แรงงานขามชาติ, ชาติ
พันธุ, โสด, ไมโสด) ที่ผูหญิงเปนสวนหนึง่ นความหลากหลายทางเพศ
- ศูนยบริการที่เปนมิตรตอผูหญิง
4) ความหลากหลายทาง
- การสรางความเขาใจเรื่องเพศวิถีของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อนําไปสู
เพศ
การลดความรุนแรงทั้งที่มองเห็นและมองไมเห็น อคติทางเพศ การเลือกปฏิบัติ เชน
การทํางาน การละเมิดสิทธิตางๆ
- การทํางานรวมมือกับสถานบริการทางการแพทย มีการตรวจเฉพาะทางดวย
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- ศูนยบริการเฉพาะสําหรับสาวประเภทสอง
สิทธิความหลากหลายทางเพศ ๑๔-๑๖ มีค. ๕๒
• เปาหมาย:
• ผลที่ได
สรางความเขาใจ/การยอมรับในความ
- GLBT มีตัวตน
หลากหลายทางเพศ
- ชุมชนเขาใจความหลากหลาย
• กระบวนการ
• ยังไดผลนอย: เขาไมถึงกลุมเพื่อน GLBT
ไดนอย/นโยบายยังไมเขาใจ
๑. สรางความเขาใจในกลุม GLBT เอง
• จุดแข็ง
• อัตลักษณ
- เกิดเครือขาย/เกิดกลุมใหมๆ
• วิถีทางเพศ
- มีการทํางานรวมกัน/ผลักดันนโยบายดวยกัน
๒. ทําความเขาใจ กับสังคม
• จุดออน
• เรื่องความเทาเทียม
- ยังมีการละเมิดสิทธิทางเพศ
• ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
- ยังมีการตีตรา (แพรเชื้อ)
กระบวนการทํางานใหถึงเปาหมาย
การวิเคราะหสถานการณ/ปญหา

การใหการศึกษาในระดับบุคคล

การรณรงคทางสังคม

กลุมความหลากหลายทางเพศ ๑๔-๑๖ มีค.๕๒
ก. สถานการณ
• กลุม GLBT ถูกละเมิดสิทธิ, เลือกปฏิบัติ, ถูก
ใชความรุนแรง
• ลดการติดเชื้อรายใหมใน GLBT
คนที่เกี่ยวของ:
สังคม, GLBT, ภาครัฐ เอกชน

การเคลื่อนไหวผลักดันนโยบาย
• การผลักดันเพิม่ คําวาความหลากหลายทาง
เพศ ในรัฐธรรมนูญ
• การออก สด.๙

ข. กลุมเปาหมาย
1. กลุมเปาหมายหลัก: สังคม และบุคคลสาธารณะ
• มีทัศนะดานลบตอ GLBT อาจจะเขาใจแต
ไมยอมรับ
• เขาใจวา GLBT เปนกลุมแพรเชื้อ, เปนคนไม
ดี
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2. กลุมเปาหมายรอง: GLBT
• ทําใหเขาใจเรือ่ งการละเมิดสิทธิมากขึ้น

14- 16 มีค. 52 กลุมความหลากหลายทางเพศ
กลุมเปาหมาย
• สังคม/สาธารณชน
วัตถุประสงค
• ไมเลือกปฏิบัติกับคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
เนื้อหาหลัก
• สิทธิ-ความเสมอภาคทางเพศ กับความหลากหลายทางเพศ
• “รักเพศเดียวกัน” คือ ทางเลือกของความรัก
• เขาใจ ยอมรับ ไมตัดสิน เพราะคุณไมใชผพู ิพากษาชีวิตใคร
เครือขายความหลากหลายทางเพศ
แผนรณรงค
(๑๔ -๑๖ มีค. ๕๒)
1. การลดความรุนแรง และการเลือกปฏิบัติ กับ GLBT
• หามบริจาคเลือด
• หามออกสื่อ
• หามเขาสถานบันเทิง
• หามเปนครู
• การใชถอยคํารุนแรง
2. วันที่ ๒๑ ของทุกเดือน จะเปนวันรณรงครวม โดยการไปพูดคุยกับชุมชน
ประสานงาน- ฟาสีรุง
เครือขาย
5) สิทธิ

•
•
•
•

ประเด็นการรณรงค
ใหผูกําหนดนโยบายมีแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึน้
ทําใหแผนของรัฐอยูบนหลักการของสิทธิมนุษยชน ไมใหเกิดการเลือกปฏิบัติตอ
กลุมคนใดกลุมคนหนึ่ง
สรางความเขาใจเรื่องสิทธิในคนทํางานดานเอดสรวมทั้งเอ็นจีโอใหมากขึ้น
ทั่วถึงเทาเทียม
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6) พนักงานบริการ

7) ชุมชน
8) ผูติดเชื้อฯ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การถูกตีตราวาเปนผูแพรเชือ้ (อาชีพไมใชสาเหตุของการแพรเชื้อ)
เปนอาชีพที่มสี วัสดิการรองรับ (ประกันสังคม)
กองทุนพนักงานบริการ (ชาติพันธุ, แรงงานขามชาติ)
อาชีวอนามัยในสถานที่ทํางาน
ทองถิ่นสามารถขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพทางเพศดวยตนเอง
การเชื่อมกองทุนตางๆ ในชุมชนใหเชื่อมรอยกัน
การรวมกองทุนประกันสังคมและหลักประกันสุขภาพใหเปนกองทุนเดียว ใหได
สิทธิการรักษาที่เหมือนกัน
ใชบัตรประชาชนแทนการใชสิทธิบัตรตางๆ
มาตรฐานการรักษาที่มีคุณภาพ
เขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาระบบบริการในสถานบริการ หนุนชวยและ
ทํางานกับกลุม ผูปวยเรื้อรังอื่นๆ เชน ผูปวยโรคไต
สรางความเขาใจในมิติชีวิตอืน่ ๆ ของผูติดเชื้อ

การเขาถึงการรักษา (๑๔-๑๖มีค.๕๒)
• เปาหมาย:
๑. PHA ตองไดรับการรักษาทั่วถึงและเทาเทียม
๒. ใหสังคม/ผูใหบริการเขาใจวาเอดสรักษาได
๓. สรางความเขมแข็งใหเครือขาย
• กระบวนการทํางาน
- ตองทําใหยาถูกลง
- ตองทําใหระบบมีมาตรฐาน
- ผูรับบริการมีสวนรวมในการรักษา
- ปรับทัศนะ

• วิธีการทํางาน
ทําความเขาใจในเครือขาย
ประสานกับเครือขายอื่น
รณรงค/เคลื่อนไหว/ผลักดันนโยบาย/สื่อสาธารณะ
ศูนยองครวม
ประเมินผล
• ผลที่ได
นโยบาย – ยาถูกลง, เปนระบบในรพ., คนเขาถึงยา
มากขึ้น
ยังไมไดผล
บริการไมไดคณ
ุ ภาพ/ไมไดมาตรฐาน
ไมไดรับการยอมรับ
ยังมีปญหาเรื่องทัศนะ - ที่ตองทํางานตอ
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• จุดแข็ง
- ประเด็นชัด เขาใจประเด็น
- มีภาคี/แนวรวม ที่มากกวาประเด็นเอดส
- มีฐานกลุม/เครือขาย
- มีปญหารวม

• จุดออน
- การทํางานกับสื่อ นอย ไมตอ เนื่อง
- ยังทํางานกับภาคีนอยในเรื่องประเด็น
- การสื่อสารกับชุมชนนอย
- ขาดเครื่องมือในการทํางานกับชุมชนตอ
- งานปรับทัศนะเปนเรื่องยาก
- มีประเด็นเคลื่อนไหวหลายประเด็น ทําความ
เขาใจกับเพื่อนไมทัน
- เขาไมถึงกลุมคนที่เขาถึงยาก

สิทธิทางเพศ – ผูตดิ เชื้อ (๑๔-๑๖ มีค.๕๒)
สถานการณ (ชีวิตหลังการกินยา)
• การถูกตีตราวา เปนคนแพรเชื้อ
• ผูติดเชื้อ ไมควรมีเพศสัมพันธ มีคู มีลูก
• เรื่องเพศ เปนเรื่องไมดี ไมควรคุยกัน
• ความเขาใจของตัวผูติดเชื้อเอง
• ไมกลาสื่อสารกับคู
วางแผนรณรงค
1. วิเคราะหสถานการณปญหา และผลกระทบ
2. กําหนดกลุม เปาหมาย (หลัก/รอง)
รูจัก/วิเคราะห กลุมเปาหมาย
3. ระบุวัตถุประสงคการรณรงค
- ตองการเห็นกลุมเปาหมายเกิดการเปลี่ยนแปลง
อะไร ?
4. พัฒนาเนื้อหาหลักที่
- ตองการใชในการรณรงค

5. เลือก ชองทาง/วิธีการ
- สื่อสาร ที่จะเขาถึง
- กลุมเปาหมายไดอยางมี
6. วางแผนจังหวะกาวในการ
- รณรงคใหมีความตอเนื่อง
และดําเนินการ

ประสิทธิภาพ
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สิทธิทางเพศ – ผูติดเชื้อ (๑๔-๑๖ มีค.๕๒)

รากของปญหา
 ความคิด/ความเชื่อเดิม
 ความไมเขาใจ/ไมรูใน
เรื่องอะไร

ทัศนะตอ
ชีวิตทางเพศ
ของผูติดเชื้อ

ถาคนเขาใจเรื่องตอไปนี้..จะดีขึ้น
(แนวคิดใหม/คานิยมใหม/ฯลฯ)
 สิทธิทางเพศ
 ฯลฯ

(๑๔-๑๖ มีค.๕๒) สิทธิทางเพศผูตดิ เชื้อ
กลุมเปาหมาย: สังคม
วัตถุประสงค เพื่อใหเขาใจวาสิทธิทางเพศ เปนเรื่องสิทธิมนุษยชน
เนื้อหาหลัก อยาตัดสินฉันเพียงเพราะฉันมีเลือดบวก
(๑๔-๑๖ มีค.๕๒) ผูตดิ เชื้อเขาถึงการรักษา
กลุมเปาหมาย: ผูติดเชื้อ (ที่รูตวั /ไมรูตวั )
วัตถุประสงค: ใหผูติดเชื้อเขาสูการรักษาเร็วขึ้น
เนื้อหาหลัก

- เอดส รักษาได
- รูความเสี่ยงของตัวเอง และรูวาจัดการได

เครือขายผูติดเชื้อ (๑๔-๑๖ มีค.๕๒)
แผนรณรงค
1. “สิทธิทางเพศ” จะคุย ๖-๘ เมษา
 เพศ ไมไดมแี ค หญิง-ชาย
 เรื่องเพศ ตองคุยกันได ถาจะทําใหเอดสใกลตัว
2. เอดสรักษาได
 คนทั่วไป
 คนที่มีเชื้อแตไมรู
o ไมรูวารับบริการที่ไหน
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o ไมรูวาเอดสรกั ษาได
 คนที่รู – แตยังกลัวผลกระทบ
3. โอกาสตอการรับเชื้อ/ ทําความเขาใจเรื่อง “เอดส” กับ “เอชไอวี”
ประสานงาน- ผู ปสง. เครือขาย
เครือขาย
9) เด็ก









11) ศาสนา








12) ผูใชยาฯ



13) แรงงานขามชาติ




10) ผูสูงอายุ

ประเด็นการรณรงค
ลดการกีดกันและสรางความเขาใจในการเขาเรียนของเด็ก ทําใหเห็นวาเด็กติด
เชื้อจะมีชวี ิตทีย่ ืนยาวหากไดรับการดูแลรักษาที่เหมาะสม
การปกปองคุมครองเรื่องการดูแลและการรักษา และทรัพยสินของเด็ก
ชุมชนมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือเด็ก (โดยเฉพาะเด็กกําพราและเด็กที่ปวย
อยางตอเนื่อง)
การผลักดันงานเขาไปสูนโยบายของทองถิ่น การใหความรูเรื่องสิทธิ
การพัฒนาศักยภาพของเด็ก (ใหเห็นคุณคาของตนเอง) ผานเรื่องทักษะชีวิตและ
เพศศึกษา
ผลักดันใหมกี ารเรียนรูเรื่องเพศศึกษาในเด็กที่ไดรับผลกระทบ (ทั้งมีและไมมี
เชื้อ)
บริการที่เปนมิตร (รักษาความลับ และมีมาตรฐานเดียวกัน เอื้อกับวิถีชวี ิต/การ
ดําเนินชีวิตประจําวันและการไดรับบริการรักษา)
การคุมครองสิทธิ (การสื่อสารเรื่องเด็กกับสาธารณะโดยไมละเมิดสิทธิเด็ก)
มาตรฐานดานการดูแลรักษาเด็กที่อยูใ นสถานสงเคราะห
การบูรณาการมีสวนรวมของทุกขาย เพราะผูสูงอายุเปนหลักชัยของครอบครัว
การจัดสวัสดิการสังคม
สิทธิการเขาถึงการรับบริการสุขภาพ ตาม พ.ร.บ. ผูสูงอายุ
ประกันและสงเสริมการมีสวนรวมการแกไขปญหาเอดสทั้งระดับชุมชนและ
องคกรศาสนา โดยการลดการตีตราและการกีดกัน และสรางการนับถือตนเอง
ใหกับผูติดเชื้อ
รณรงคการลดอันตรายทั้งระบบอยางครอบคลุมทุกประเด็นเขาสูนโยบายที่
ปฏิบัติไดจริง
การเขาถึงบริการ(ที่เปนมิตร – ไมละเมิดสิทธิของผูใชยา)
ผลักดันใหมีระบบสุขภาพทีร่ องรับคนที่ไมมีหลักประกันใดๆ เลยในประเทศ
ไทย บนหลักการที่วา ทุกคนที่ไมมีหลักประกันตองไดรบั บริการที่ตอง
ครอบคลุมการเจ็บปวยทุกอยาง(แรงงานขามชาติ และกลุม ชาติพันธ)
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แรงงานขามชาติ ๑๔-๑๖ มีค.๕๒
คนพมา
 ขาดขอมูลเรื่องเอดส
 ไมปองกัน
 อายที่จะพูดเรือ่ งเพศ

คนไทย
- นายจาง
- ผูใหบริการ
- นโยบาย

ทัศนะที่เปนปญหา
- แยงงานคนไทย
- สรางปญหา
การเขาถึงการรักษา แรงงานขามชาติ (๑๔-๑๖มีค.๕๒)
สถานการณ
• ผูติดเชื้อ
- ขาดขอมูล
- ไมไปรับการรักษา, ไมพรอมเปดตัว/ไปรับการรักษา
- ขาดขอมูลของกลุมผูติดเชื้อ ที่เขาไมถึง
• สังคม/ผูใหบริการ – ไมเชื่อวาเอดสรักษาได, เอดสเปนแลวตาย, เปนเรื่องหามมาเอง, ทัศนะตอผูติดเชื้อ
• ระบบ ไมเอื้อตอการเขาถึงบริการ
• การกระจายขอมูลขาวสารในเครือขาย
กระบวนการทํางานใหถึงเปาหมาย แรงงานขามชาติ
การวิเคราะหสถานการณ/ปญหา

การใหการศึกษาในระดับบุคคล
 การอบรมแกนนํา/ครู
 การจัดบริการที่เปนมิตร

การรณรงคทางสังคม

การเคลื่อนไหวผลักดันนโยบาย
• การผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพ
• การผลักดันการขึ้นทะเบียนแรงงานขาม
ชาติ
• การผลักดันใหหลักสูตรการศึกษาบรรจุ
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( ๑๔-๑๖ มีค. ๕๒) แรงงานขามชาติ
กลุมเปาหมาย: แรงงานขามชาติ
วัตถุประสงค: - ใหรูสึกดีกับถุงยาง
- ใหตระหนักวาถุงยางเปนทางเลือกหนึ่งในการปองกัน
เนื้อหาหลัก
 ถุงยาง ปองกันทอง ปองกันโรค
 ถุงยาง ไมใชเรือ่ งนาอาย เปนอุปกรณปองกัน
 “รักสนุกแตไมผูกพัน มีเพศสัมพันธกันตองใชถุงยางอนามัย
เครือขาย
14) สถานประกอบการ

ประเด็นการรณรงค
• ผูติดเชื้อทํางานได (ไมตรวจเลือดกอนเขาทํางาน)
• เอดสเปนเรื่องใกลตัว
• ดูไมออกวาใครเปนผูติดเชื้อ

วางแผนรณรงค
1. วิเคราะหสถานการณปญหา และผลกระทบ
2. กําหนดกลุม เปาหมาย (หลัก/รอง)
 รูจัก/วิเคราะห กลุมเปาหมาย
3. ระบุวัตถุประสงคการรณรงค
 ตองการเห็นกลุมเปาหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร ?
4. พัฒนาเนื้อหาหลักที่ตองการใชในการรณรงค
5. เลือก ชองทาง/วิธีการ สื่อสาร ที่จะเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. วางแผนจังหวะกาวในการรณรงคใหมคี วามตอเนื่อง และดําเนินการ
สิทธิทางเพศ นาหมายถึงอะไรบาง ครอบคลุมถึงเรื่องอะไรบาง
 เปนสวนหนึ่งของการทําความเขาใจคําวา สิทธิมนุษยชน
 เรื่องเพศ/เพศสัมพันธ คือ แกนกลางของเรื่องสิทธิทางเพศ
 สุขภาพทางเพศ/อนามัยทางเพศ และ อนามัยเจริญพันธ มีความสุข ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง มีลูก
เมื่อพรอม
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 ครอบคลุม ตัวตน ความหลากหลายทางเพศ การลดความรุนแรงทางเพศ รสนิยมทางเพศ
 สิทธิในการตัดสินใจวาจะสืบพันธ/ไมสืบพันธ การตัดสินใจวามีหรือไมมีเพศสัมพันธ การไดรับขอมูล
ความรูเรื่องเพศ
 การตีความปญหาการติดเชือ้ ในมิติเรื่องเพศและวิถีชีวติ ทางเพศที่มากไปกวาหญิงและชาย (ครอบคลุมวิถี
ชีวิตของ GLBT )
 การลดอคติทางเพศ และความเสมอภาคทางเพศ
ประเด็นในการรณรงคของ กพอ.
1. บริการที่เปนมิตร (กับคนทุกกลุมคนและเพศตางๆ)
2. สิทธิทางเพศ และสุขภาวะทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ
3. ผูติดเชื้อสามารถทํางานได
4. ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากอคติทางเพศ อายุ ชาติพนั ธุ วัฒนธรรม ศาสนา อาชีพ และการมีเอช
ไอวี/เอดส
เปาหมายการรณรงค??
1. การทํางานปองกันเพื่อลดการติดเชื้อรายใหม
2. การเขาถึงการดูแลรักษา (เมื่อมีเอชไอวี/เอดส)
เปาหมายการรณรงค
- ลดการตีตราและเลือกปฏิบตั ิ อันเนื่องมาจากอคติทางเพศ อายุ ชาติพันธุ วัฒนธรรม ศาสนา เอชไอวี/เอดส อาชีพ
- การทํางานปองกันเพื่อลดการติดเชื้อรายใหม
- การเขาถึงการดูแลรักษา
อภิปราย
– เพศสัมพันธของความหลากหลายทางเพศไมไดเปนไปเพื่อการเจริญพันธุ เสนอใชคํา “อนามัยทางเพศ”
– ประเด็นเรื่องเพศของชุมชนกับเยาวชนควรจะอยูอันไหน ระหวางสิทธิทางเพศหรือบริการที่เปนมิตร หรือตองมี
เกิดขึ้นใหมหรือไม
– ยังมีปญหาเรือ่ งการตีตรา อาชีพเปนสาเหตุของการแพรเชื้อ สงผลใหเกิดการเลือกปฏิบัติ นาจะเปนประเด็นที่เพิม่
เขามา
– กรณีผูติดเชือ้ ทํางานไดก็อาจจะอยูในประเด็นการลดการตีตรา เสนอเพิ่ม ประเด็นทางนโยบายบางอยางมีอยูแ ลว
เพียงแตเรามาพัฒนาใหเปนมิตรมากขึ้น อยางประเด็น แรงงานขามชาติ ทุกคนตองเขาถึงบริการสุขภาพไดจริง
– ถุงยางฯ ไมนาจะมาเปนประเด็นรณรงค ทําใหเห็นวา ถุงยางเทากับเอดส ไมใชถุงยางเทากับสุขภาวะอนามัย
ถุงยางเปนแคเครื่องมือ แตสิ่งที่ควบคุมคืออํานาจ
13

- ควรมีการตกผลึกทางความคิดกับคําตางๆ “อนามัยเจริญพันธุ” “สิทธิทางเพศ” ความเขาใจที่ตรงกันของคนทํางาน
ในการทํางานรณรงค
- บริการที่เปนมิตร และการที่ผูติดเชื้อทํางานได มีการเริม่ บางแลว แตเรื่องสิทธิยังเปนที่ถูกกระทําในเชิงกวาง
ปญหายิ่งแรงขึน้
- ประเด็นรวมคือการตีตราที่นําไปสูการเลือกปฏิบัติที่เกิดจากอคติและเกิดจากตัวกฎหมายโดยตรง พอเรื่องอคติตอง
ทําการรณรงคทางสังคม เสนอใหวิเคราะหปญหาวาอันไหนเกิดจากอคติ อันไหนเกิดจากกฎหมายเพื่อจะสามารถ
เดินไดถูกทาง
- นาจะมีประเด็นรวมในการรณรงคทางสังคมเพื่อนําไปสูข อเสนอเชิงนโยบาย
- แตนโยบายไมเปนจริงเสมอไป ที่สุดแลวขึ้นอยูกับความเขาใจของคนในสังคม
- สนับสนุนประเด็นลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ
- เห็นดวยกับเรื่องสิทธิทางเพศ เรื่องเพศเปนสิทธิพื้นฐาน
- สนับสนุนประเด็นลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ เปนประเด็นที่เกีย่ วโยงกับทุกเรื่องของชีวิตเด็ก
- เสนอใหมเี ปาตรงกลางที่ชัดเจนเพื่องายตอการสนับสนุนประเด็นรณรงคโดยตัดสินใจจากฐานงานที่ทํา
- โดยบทบาทของศาสนาพยายามเนนเรื่องคุณธรรม เมตตาธรรม และความรักใหมากขึ้นในงานดานตางๆ เพื่อลด
อคติ การตีตรา สนับสนุนประเด็นการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ เรื่องสุขภาพทางเพศจะเนนเรื่องคุณคาของชีวติ
คุณคาของเพศ
- สนับสนุนประเด็นลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ ที่สงผลกระทบตอผูสูงอายุและเด็กในพื้นทีก่ ารทํางาน
- สนับสนุนประเด็นสิทธิทางเพศ ผนวกกับการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ
- เรื่องการลดการตีตราคือการเพิ่มสิทธิทางเพศ เสนอใหนําประเด็นมารวมกัน รวมไปถึงการฟนฟูภายในตนเอง
- เลือกการรณรงคทางสังคมที่สงเสริมใหคนมีสิทธิในการปองกันตนเอง “ปองกัน ลดการติดเชื้อรายใหม”
- เนนใหคนทํางานรูจักเรื่อง “สิทธิ” ใหมากขึ้น
- สิทธิทางเพศ หรือสิทธิมนุษยชน เปนแนวคิด ถาคนเขาใจแนวคิดชัด การตีตราและการเลือกปฏิบัติก็จะไมเกิดขึน้
นําไปสูการเขาถึงการรักษา ผูติดเชื้อทํางานได และการบริการที่เปนมิตร แตยังขาดเรื่องสุขภาวะทางเพศ
- ลดการติดเชือ้ รายใหม และทําใหผูตดิ เชือ้ เขาถึงการรักษา ยังคงเปนเปาเดิม แตอุปสรรคที่ทําใหไปไมถึงคือการตี
ตราและการเลือกปฏิบัติ
- ทําอยางไรใหเรื่องเพศพูดไดในพื้นที่สาธารณะ จะสื่อสารเรื่องเพศในประเด็นไหน สิทธิทางเพศคอนขาง
หลากหลาย เพศของใคร?
- ประเด็น “สิทธิทางเพศ” ตองการใหสังคมเปลี่ยนแปลงอะไร? สิทธิทางเพศเปนคําทีใ่ หญเกินไป ตองหาความ
คมชัด
- สนใจใหลอประเด็นสิทธิมนุษชนไปกับการรณรงคระดับนานาชาติ
- มองเรื่องการลดการตีตราโดยเนนการสื่อสารเรื่องเพศ (มากไปกวาเรื่องเอดส) ในสังคม
- ถอนประเด็นการเขาถึงการรักษาเนื่องจาก ประเด็นนี้กย็ งั มีคนทํางานอยูเยอะ
- การชูประเด็นรณรงค การใช wording ที่ประชาชนทั่วไปไมเขาใจ ตองใชคําที่คม ชัด คนทั่วไปสามารถเขาใจได
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- ประเด็นรณรงครวมภายใต กพอ. นาจะเปนประเด็นที่อยูใ นการทํางานของทุกเครือขาย บางประเด็นที่มีเจาภาพ
แลวก็สามารถสนับสนุนเสริมไดในนาม กพอ.
- เห็นดวยกับวิธีการ vote เพื่อจัดลําดับความสําคัญประเด็นรณรงคภายใต กพอ. แตเสนอใหมกี ารอภิปรายรวมดวย
เพื่อสรางความเขาใจระหวางผูเสนอประเด็นอื่นที่ไมไดรับการคัดเลือก
- ไมควร vote เพราะ กพอ. ควรทํามีบทบาทในการสนับสนุนประเด็นรณรงคของเครือขายตางๆ เพราะ กพอ.ไมควร
มีประเด็นเปนของตนเองในการผลัก
- กพอ.ไมมีศกั ยภาพพอในการทํารณรงคไดในทุกประเด็น เหมือนวาระเอดสแหงชาติภาคประชาชน จึงจําเปนตอง
ใหมีประเด็นหลัก
- เสนอใหทาํ ทุกประเด็นโดยทํารวมกับเจาภาพหลักในแตละประเด็น และชวยผลักดันใหทั้ง 4 ประเด็นนีด้ ันเขาไปสู
ในระดับนโยบายใหได
- ประเด็นทางสังคมควรเปนประเด็นเพียงหนึ่งเดียวที่จะตองผลักรวมกันภายใต กพอ.
- ประเด็นของพี่นิมิตรเปนเรือ่ งบทบาทที่ควรจะเปนของ กพอ. มากกวา ควรทําความเขาใจรวมกันกอน
- ตองหาประเด็นหลักที่เคลือ่ นรวมกันในนาม กพอ. เพราะหลายเรื่องมีเจาภาพทําอยู โดยใชพื้นทีข่ อง กพอ.หนุน
ชวย
- ถาจะทําในนาม กพอ. ใครจะเปนคนทํา? ตองมีจังหวะ เกาะติด รวมหัวจมทาย
- มีขอจํากัดของ กพอ. ที่ตองคํานึงถึง คือ คน เวลา งบประมาณ
- vote ประเด็นเพื่อใหสมาชิก กพอ. มาทํารวมกัน ชวยกันรับผิดชอบ
- ความเปนไปไดที่จะชวยเสริมการตัดสินใจเลือกประเด็น ใหอธิบายเพิ่มเติมถึง “ความเปนไปได”
- กพอ. มีความสําคัญ กรรมการมีศักยภาพ นาจะสามารถขับเคลื่อนงานรณรงคไปไดดี
- ประเด็นทางสังคมควรเหลือประเด็นเดียว แตงานนโยบายก็สามารถขับเคลื่อนไปไดทุกเรื่อง
มติจากผูเขารวมประชุมจํานวน 20 เสียงเห็นดวยกับการใหเลือกประเด็นทางสังคมเพียงประเด็นเดียว โดยการ vote
และขยับงานนโยบายไปไดทุกเรื่อง
องคประกอบการขับเคลื่อนงานรณรงค : กรรมการ กพอ. ผูประสานงาน 4 ภาค เครือขายตางๆ Policy watch
การลําดับความสําคัญของประเด็นการทํางานรณรงคของ กพอ.
อภิปรายกลุมใหญโดยมีเกณฑพิจารณา 4 ขอ ดังนี้
1) เปนปญหาที่กระทบกับคุณภาพชีวิตคนจํานวนมาก
2) เปนปญหาเรงดวน
3) มีชองทางในการทํางานรณรงคมีภาคีการทํางาน
4) มีความเปนไปไดมีทีม มีกลไกขับเคลื่อน
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Vote ครั้งที่ 1 (คะแนนเสียงทั้งหมด 28 เสียง)
ประเด็นการเขาถึงและไดรับบริการที่เปนมิตร/เขาถึงการรักษา – ไมมีคะแนน
ประเด็นสิทธิในการมีงานทํา/ผูติดเชื้อทํางานได – ไมมีคะแนน
ประเด็นการลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ – 12 คะแนน
ประเด็นสิทธิทางเพศ – 12 คะแนน
งดออกเสียง – 4 คะแนน
อภิปรายเพิ่มเติม
- ที่ไมเลือกประเด็นตีตราเพราะคิดวาเปนประเด็นตัดขวางในประเด็นสิทธิทางเพศ ซึ่งมีทรัพยากรพรอมสําหรับการ
ทํางาน ความเปนไปไดในเรือ่ งความคมชัดของประเด็นสิทธิทางเพศสามารถทําได
- สิทธิทางเพศอาจขับเคลื่อนรูปแบบนโยบาย แตการรณรงคทางสังคมเรื่องการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติจะนํามา
ซึ่งเรื่องสิทธิตางๆ
- จากการทํางานในพืน้ ที่อีสาน ผลชัดเจนทีส่ ัมผัสไดคือเรื่องเพศที่สรางผลสะเทือนได
- สิทธิทางเพศกระทบกับชีวติ ทางเพศของคนจํานวนมาก ไทยติดหนึง่ ในสิบของโลกที่รุนแรงเรื่องเพศ
- เห็นดวยกับประเด็นลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะการตีตราและการเลือกปฏิบัติกับพนักงานบริการ
ทางเพศ
- ใหความสําคัญทั้งสองประเด็น แตเปนตัวแทนของเครือขายพนักงานบริการซึ่งชูประเด็นเรื่องการลดการตีตราและ
การเลือกปฏิบัติ
- การตีตราเริ่มจากการไมเขาใจเรื่องของวิถชี ีวิตทางเพศ ทําใหมองผูติดเชื้อวา “สําสอน” โดยไมไดมองบริบทอื่น
ผูหญิงติดเชื้อจากสามีทั้งที่รักเดียวใจเดียว แตเกิดจากการไมมีสิทธิทางเพศของผูหญิง
- แดผูถูกตีตราและเลือกปฏิบตั ิเรื่องเพศ แตประเด็นการตีตราและเลือกปฏิบัติเปนเรื่องเรงดวน ตองทํากอน
- เรื่องลดการตีตรามีกิจกรรมหลายอยาง แตเราจะทําบนฐานคิดอะไร แตฐานคิดทางเพศจะชวยใหฐานเรื่องการตี
ตราและการแบงแยกมีน้ําหนักมากขึ้น ถาจะเริ่มควรจะตองทําความเขาใจเรื่องสิทธิทางเพศดวยกันกอน
Vote ครั้งที่ 2 (คะแนนเสียงทั้งหมด 27 เสียง)

ประเด็นสิทธิทางเพศ – 17 คะแนน
ประเด็นการลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ – 10 คะแนน
ปญหาที่ กพอ. ตองการรณรงค
- การเลือกปฏิบัติ
- ถูกกระทําความรุนแรง
- ความไมเทาเทียม
- เรื่องการใหคณ
ุ คา
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- ความรุนแรงในครอบครัว
- ไมสามารถกําหนด/เลือกวิถีชีวิตทางเพศของตัวเองไดอยางแทจริง
- ถูกประณาม
- มุมมอง/ทัศนคติเชิงลบตอเรื่องเพศ มองเรื่องเพศมิติเดียว
- การตีตราบาปโดยใชกรอบความคิด/ความเชื่อของตนไปวัดคนอื่น
- เขาไมถึงขอมูลที่สําคัญและจําเปน
- ปญหาทองไมพรอม/ทําแทง
- ระบบบริการดานสุขภาพไมเอื้อ
- ถูกละเมิด
- ไมปลอดภัย/นําไปสูความเสี่ยงเรื่องเอดส
- สั่นคลอนความสัมพันธเชิงโครงสรางทางสังคม
โดยมีที่มาจากความเชื่อ วัฒนธรรม ศาสนา นโยบาย และกฎหมาย
อยากเห็นอะไรใน 2 ป?
เปาหมายที่ตองการเห็น
- เปนเรื่องที่สรางความมั่นใจใหคนรูว ามีสทิ ธิ์ในการเลือกวิถีชีวิตทางเพศของตัวเอง
- มีความปลอดภัย มีความสุขกับวิถีชีวิตทางเพศที่ไดเลือกแลว
- เพิ่มการรับรูร ะดับบุคคลและระดับคนทํางาน
- การตระหนักในสิทธิ์ของตนเองนําไปสูการเคารพสิทธิ์ของผูอื่น
- สรางสมดุลทางเพศเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง มีความปลอดภัย
สิ่งที่ทําอยู/กําลังจะทํา
เยาวชน

- พัฒนาชุดขอมูล เนื้อหา ความรู ผลิตสื่อ เรื่องความสุข/สุขภาวะ และความปลอดภัยเรื่องเพศ
กับคนทํางาน (เยาวชน)

TNP+

- สรางความเขาใจเรื่องตัวตน – สิทธิทางเพศ ความแตกตางหลากหลาย ในกลุมคนทํางาน
- งานกิจกรรมรณรงคเรื่อง เพศสัมพันธที่รับผิดชอบ 6-7 ส.ค. 52

เครือขายความหลากหลายทางเพศ
/เสารซาวเอ็ด

- สงเสริมสิทธิ-ความเทาเทียม-ยอมรับความหลากหลาย
- รณรงคสาธารณะทุก 21 ของทุกเดือน
- สรางโอกาส-ทํางานในขบวนการของเครือขายฯ
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เครือขายผูหญิงติดเชื้อ /- พัฒนาเครื่องมือและสรางพื้นที่การพูดคุย แลกเปลีย่ นในผูหญิงติดเชือ้
เรื่องสุขภาวะทางเพศ
ศาสนา

- ศาสนธรรมกับการสรางสุขภาวะทางเพศ
- ระหวางศาสนากับเยาวชนและครอบครัว
- ยังไมไดทําในเรื่องมิติทางเพศ

ชุมชนเหนือ

- การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว (สื่อสารไมใชสั่งสอน)
- งานชุมชนมีสองระดับเรื่องการสื่อสารในครอบครัวระหวางภาคเหนือกับ 3 ภาคที่เหลือ
- งาน National Program (งานรณรงคระดับประเทศ) (17 ลาน)
- YPFS: สุขภาวะทางเพศ

GFATM

พนักงานบริการ - สิทธิในการประกอบอาชีพ (สิทธิอนามัยเจริญพันธุ) งานอาชีวอนามัย
- คุณคา ศักดิ์ศรี โอกาส การมีตัวตน
ผูสูงอายุ

- เห็นประเด็นเรื่องเพศสัมพันธแตยังไมไดทําในเรื่องมิตทิ างเพศ

สถานประกอบการ

- ยังไมไดพูด/แตะเรื่องสิทธิทางเพศ
- ทําเรื่องผูติดเชื้อทํางานได

สิทธิมนุษยชน - กําลังทํางานกับ IDU, Female Sex Worker, MSM, Migrant
- ทําเรื่องสิทธิมนุษยชน – FAR
Migrant Working Group (MWG) - ยังไมไดคุยเรื่องสิทธิทางเพศ คุยเฉพาะเรื่องความเสี่ยงตอเอชไอวีกอน
(รอบ 2)
กพอ.เหนือ

- เปดพืน้ ที่คุยในคนทํางาน และงานวิเคราะหนโยบายเรื่องสุขภาวะทางเพศ สิทธิทางเพศ
ผานกลไก/พืน้ ที่ ACPP
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