ความเห็นและขอเสนอแนะ เรื่องวาระเอดสแหงชาติ ป พ.ศ. 2550
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สถานการณการแพรระบาดของโรคเอดสในปจจุบัน (พ.ศ. 2550) พบวา มี
ประชากรทั่วโลกติดเชื้อเอช ไอ วี ประมาณ 38.6 ลานคน (รายงานของUNAIDS: 2006) เสียชีวิตไป
แลว 2.6 ลานคน และยังคงมีชีวิตอยู 40 ลานคน สําหรับในประเทศไทย มีการคาดประมาณพบวามีผู
ติดเชื้อเอชไอวี สะสมตั้งแตป พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2549 ถึง 1 ลานกวาคน ซึ่ง ประมาณ 5 แสนคน
เสียชีวิตไปแลว และยังมีผูที่มีชีวิตอยูอีกประมาณกวา 7 แสนคน ซึ่งปญหาเอดสไดสงผลกระทบ
อยางมากมาย ตอ สุขภาพทางกาย ทางใจ ของ ประชาชน ไมวาจะเปนใครก็ตามทั้งกลุมคนที่เปน
ผูชาย ผูหญิง เด็ก - เยาวชน กลุมที่มีความหลากหลายทางเพศ คนรักตางเพศ คนรักเพศเดียวกัน
ผูใชยา หรือกลุมแรงงานขามชาติก็ตาม
ตนตอที่กอใหเกิดปญหาเอดส นั้น มีความซับซอน เกี่ยวของ กับ เรื่องทัศนคติทางเพศและ
บทบาทหญิงชายที่ถูกกําหนดโดยสังคม ความเขาใจและเคารพสิทธิของบุคคล สิทธิทางเพศ ความ
เทาเทียมกันทีจ่ ะไดรับรัฐสวัสดิการ การไดรับการรักษาที่มีคุณภาพ การศึกษา ตลอดจนเรื่อง
แนวคิดในการพัฒนาประเทศที่เนนเรื่องของความร่ํารวย
จึงสงผลตอการดําเนินการของบุคคล
หนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสอดคลองกับสถานการณการแพรกระจายของเชื้อเอชไอวี
ในประเทศไทย ที่พบไดในกลุมประชากรทั่วไปที่ดํารงชีวิตอยูภ ายใตภาวะความเสี่ยงตอการรับเชื้อ
เอชไอวี/เอดส ทั้งจากการมีวิถีชีวิตทางเพศที่หลากหลาย รูปแบบความสัมพันธเชิงอํานาจของ
ความสัมพันธทางเพศที่ไมสามารถตอรองการมีเพศสัมพันธใหตวั เองปลอดภัย โดยเฉพาะในผูห ญิง
ที่เปนคูรัก แฟน ภรรยา ไมวาจะอยูในวัยรุน วัยทํางาน วัยผูใหญ และผูสูงอายุ การขาดองคความรู
ความเขาใจ ความตระหนักตอการใชเครื่องมือปองกันทางเพศทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ ซึ่งเกิดขึ้นทัง้
ในเพศหญิง ชาย และเพศตามเจตจํานง การขาดบริการการปองกันอยางทั่วถึง เทาเทียม รวมถึงการ
เขาถึงอุปกรณปองกันที่ราคาประหยัดหรือแมแตตองใหฟรีในบางพื้นที่ จึงทําใหบางสถานการณ
เกิดการมีเพศสัมพันธที่เสี่ยงตอการรับเชื้อเอชไอวี/เอดสสูงอยู
การควบคุมของสังคมในเรื่องเพศโดยใชมาตรฐานทางจริยธรรม ศีลธรรม คานิยม มากํากับ
อยางแข็งตัว ไมยืดหยุน ไมเปนไปตามสภาพความเปนจริงของสังคม ทําใหการเรียนรูเรื่องเพศ การ
พูดเรื่องเพศ การพัฒนาความสัมพันธทางเพศ ของคนในสังคมไมกาวหนาไปตามสภาพวิถีชวี ิตทาง
เพศที่ปรากฏอยูจริง รวมไปถึงการสรางความเทาเทียมในเรื่องสิทธิทางเพศ การมีทางเลือกเพือ่
จัดการเรื่องเพศเพียงดานเดียวคือมีเพศสัมพันธในกรอบการสมรสเทานั้น จึงทําใหเรื่องของการมี
เพศสัมพันธเปนเรื่องวัยอันควร ไมควรนําเรื่องเพศมาคุยในที่สาธารณะ ผูชายคุยเรือ่ งเพศไดผูหญิง
ไมควรสนใจเรื่องเพศ เหลานี้เปนขอจํากัดในการสรางความตระหนักในเรื่องสิทธิทางเพศ อัน
นําไปสูการมีความสามารถในการมีเพศสัมพันธที่ไมเทาเทียมและไมสามารถปองกันตนเองได
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ในกลุมผูใชยาชนิดฉีดเขาเสนเลือดถือไดวา เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่สําคัญของการแพรเชื้อเอช
ไอวี/เอดสในสังคมไทย จํานวนผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสในกลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีดยังมีจํานวนสูง
มากขึ้น เนื่องจากกลุมผูใชยาชนิดตางๆไดมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการใชจากแบบสูดดมไอระเหย การ
กิน กลายเปนการฉีดเขาเสนเลือดจึงทําใหอยูในภาวะเสีย่ งที่จะรับและแพรเชื้อเอชไอวี/เอดสไดผาน
ทางการใชเข็มและกระบอกฉีดยารวมกัน ในขณะนีแ้ มวาจะมีการยอมรับวาผูใชยาเปนผูปวยและ
ควรไดรับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ ตามที่รัฐไดเขียนเปนเหตุผลในการตรา พระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ที่ถือวาผูใชสารเสพติดเปนผูปว ยที่สามารถกลับเปนซ้ําได และ
อาจตองไดรับการบําบัดฟนฟูเปนระยะๆตลอดชวงชีวิต
ซึ่งสอดคลองกับที่รัฐบาลไดพยายาม
รณรงคเปลี่ยนมุมมองใหมวาผูใชยาเปนผูปว ยไมใชอาชญากรแลวก็ตาม
แตในความเปนจริงยัง
ไมไดเปนเชนนั้นสังคมยังมองภาพของผูใชยาชนิดฉีดเปนอาชญากรของสังคม จึงทําใหถูกจํากัดใน
เรื่องสิทธิในการเขาถึงบริการดานสุขภาพและบริการตางๆของรัฐดวย
ในปจจุบนั มีผรู ับเชื้อเอชไอวี/เอดสที่มีชีวิตอยูไมนอยกวาเจ็ดแสนราย สังคมไทยไมอาจ
ละเลยไดวาคนเหลานี้มีครอบครัวที่อยูรวมกันอีกจํานวนไมนอย นั่นรวมถึงเด็ก ผูสูงอายุ ที่ไดรับ
ผลกระทบทั้งเปนผูไดรับเชื้อ ผูตองกําพรา หรือตองเลี้ยงดูคนปวย หรือเด็กกําพรา ซึ่งกําลังไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากปญหาเอดสอยางมาก ทั้งในดานการขาดความมั่นคงในชีวติ และทรัพยสนิ
การเขาถึงสวัสดิการของรัฐ ซึ่งจะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนกลุมนี้ในระยะยาวตอไป
ขณะเดียวกัน แมวาในปจจุบนั ผูติดเชื้อกวาแสนรายจะไดรับการดูแลรักษาดวยยาตานไวรัส ซึ่งทํา
ใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไมเจ็บปวยและสามารถดํารงชีวิต ทํางานเลี้ยงชีพไดก็ตาม แตผูติดเชื้อเหลานี้
ยังไมไดรับการปฏิบัติจากคนทั่วไปในสังคมอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนการทํางาน การมีวิถีชีวติ
หรือแมแตในเรื่องสิทธิทางเพศของตนเอง
สําหรับกระบวนการแกไขปญหาเอดสที่ผานมาของภาคประชาชน โดยมีองคกรพัฒนา
เอกชน เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส และองคกรชุมชนไดริเริ่มและพัฒนาการทํางานดานเอดส
นับตั้งแตปพ.ศ. 2527 ปจจุบันมีองคกรภาคประชาชนลักษณะดังกลาวทํางานดานเอดสมากกวา
1,000 องคกรทั่วประเทศ โดยมีการทํางานที่ครอบคลุมถึงเรื่องการใหความรูเพื่อปองกันการติดเชือ้
เอชไอวี/เอดส การสรางทัศนคติที่ดีตอการเขาใจและยอมรับความแตกตางในเรื่องเพศ การประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันนําไปสูการลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อ
เอชไอวี
การสรางและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการรักษาพยาบาลของกลุมเปาหมายตางๆ
โดยเฉพาะกลุม เปาหมายทีเ่ ขาถึงยาก เชน เด็กและเยาวชน เด็กเรรอน ชายและหญิงบริการทางเพศ ผู
ตองโทษคุมขัง ผูใชยา และแรงงานขามชาติ เปนตน ซึ่งที่ผานมาองคกรภาคประชาชนดังกลาวได
พัฒนากลวิธีการทํางานอยางหลากหลายเพือ่ ใหบรรลุถึงเปาหมาย แตการสนับสนุนการทํางานที่
ชัดเจนและตอเนื่องจากภาครัฐยังเปนอุปสรรคที่สําคัญ ทั้งดานการกําหนดนโยบายที่ขาดความเขาใจ
ตอการมองปญหาเอดสแบบองครวมและขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน
ทัศนคติของ
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ดังนั้นแนวทางที่สําคัญในกระบวนการแกปญหาเอดสจําเปนที่ผูนําประเทศไดแก
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะผูบริหารระดับสูงของประเทศ ตองมีความเขาใจ และนโยบายที่
ดี โดยมองการแกไขปญหาเอดสแบบบูรณาการและเชื่อมโยง ตั้งแตการสรางความเทาเทียมทางเพศ
การยอมรับความแตกตางหลากหลายของคนในสังคมดานเพศ การสรางความมั่นใจในการดูแล
ปกปองชีวิตทางเพศของคนในสังคมทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น และทุกฐานะทางเศรษฐกิจ การลด
ภาวะอันตรายจากการใชยา การจัดบริการทางสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ และสาธารณสุขที่ได
มาตรฐาน ทั่วถึง และเทาเทียม โดยตั้งอยูบ นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิศ์ รีความเปน
มนุษย ความเสมอภาคทางเพศ ชนชั้น อายุ และความแตกตางทางเชื้อชาติและศาสนา
2. การดําเนินงานเพื่อจัดทําขอเสนอแนะ
2.1 ในป 2549 ประเทศไทยไดจัดทําแผน Universal Access towards Prevention,
Treatment, Care and Support on HIV/AIDS by 2010 (UA 2010) ซึ่งเปนแผนรณรงคระดับโลกของ
องคการสหประชาชาติดานเอดส กระทรวงสาธารณสุขเองไดกําหนดใหแผน UA 2010 เปน
แผนปฏิบัติการ(Action Plan) ตอมาไดปรับระยะเวลาสิ้นสุดของแผนใหเปนป 2011 เพื่อให
สัมพันธกับแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550-2554 (แผนฯ10)
ซึ่งถูกวางใหเปนแผนยุทธศาสตรระดับประเทศ ถึงแมวา ที่ผานมาจะมีการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น
จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทํางานดานเอดสในระดับประเทศอยูห ลายครั้ง แตสัดสวนผูแทน
ภาคประชาสังคมและเครือขายคนทํางานดานเอดสที่ไดเขาไปรวมนั้นยังมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับ
เนื้อหาและประเด็นการทํางานของภาคประชาสังคมที่มีความหลากหลายและแตกตางกัน
คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส (กพอ.) เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส
ประเทศไทย และภาคีหนวยงานสหประชาชาติดานเอดส จึงจัดใหมีเวทีพัฒนาขอเสนอแนะตอการ
ทํางานดานเอดสระดับชาติเพื่อจัดทําเปนแผนเอดสภาคประชาสังคม โดยใหองคกรพัฒนาเอกชน
องคกรชุมชน เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวีและผูทํางานที่เกี่ยวของกับเอดสและสุขภาพในพืน้ ที่ ไดมี
เวทีระดมความเห็นอยางทั่วถึงทั้ง 5 ภูมิภาค และเวทีระดับชาติ ทัง้ หมดจํานวน 6 ครั้งในชวง
ระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2549
ผลจากการจัดเวทีครั้งนั้นไดทําใหเกิดแผนยุทธศาสตรขับเคลื่อนงานดานเอดสภาค
ประชาชน 4 ยุทธศาสตร และไดมีการจัดทําเปนรางขอเสนอแผนเอดสภาคประชาสังคม เพื่อเสนอ
ตอการปฏิรูปสังคมและการเมือง และงานสมัชชาสังคมไทย (Thai social Forum)
ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(ศูนยรังสิต) เมือ่ ปลายปพ.ศ. 2549 ตลอดจนไดมกี ารปรับเพิ่มเติม
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2.2 คณะทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุมครองผูบริโภค สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเห็นความสําคัญขอเสนอของเครือขายภาคประชาชนซึ่งถือวาเปน
สวนหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน จึงรวมกับภาคีหนวยงานสหประชาชาติ
ดานเอดส และเครือขายภาคประชาสังคม พัฒนาขอเสนอแนะจากทุกภาคสวนใหเปน “วาระเอดส
แหงชาติ” โดยเริ่มจากการสัมมนากลุมยอยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงขอเสนอแนะรวมกัน ในระหวาง
วันที่ 24-25 มีนาคม 2550 ณ นนทนที รีสอรต จ.นนทบุรี พรอมกับจัดตั้งคณะทํางานยกราง
ขอเสนอวาระเอดสแหงชาติ รวมกันดวย
2.3 คณะทํางานฯ ไดรวบรวมขอเสนอเชิงนโยบายทีไ่ ดจาก การจัดเวทีวันที่ 24-25 มีนาคม
2550 และขอเสนอเชิงนโยบายจากเวทีระดับชาติตางๆ เชน เวทีการประชุมระดับชาติเรื่อง “ผูหญิง
เด็ก กับเอดส- เพศและสิทธิ” จัดโดย คณะทํางานผูหญิงและเด็กกับเอดส เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม
2550เขามาเปนสวนเพิ่มเติมในรางวาระเอดสแหงชาติ และนําเสนอตอการประชุมของหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการทํางานดานเอดส เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 ณ หองประชุมสํานักงานสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งมีผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ ประกอบดวยกระทรวง ทบวง
กรมตางๆ และเครือขายภาคประชาสังคมดานเอดส เขารวมแสดงความคิดเห็นตอรางวาระเอดส
แหงชาติ
ขอเสนอแนะจากเวทีดังกลาวทั้งหมด ไดถกู นํามารวบรวม เรียบเรียง และจัดทําเปนวาระ
เอดสแหงชาติ เพื่อกระตุนและย้ําเตือนใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาเอดสทุกระดับ
ไดตระหนักและใชเปนขอพิจารณาและเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและแผนงานดานเอดส
ในประเทศตอไป
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ขอเสนอเพื่อจัดทํา วาระเอดสแหงชาติ
เสนอตอสภาทีป่ รึกษาดานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สป.)
คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และคุมครองผูบริโภค สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เห็นควรมีขอเสนอทางนโยบายและขอเสนอแนวทางการปฏิบัติตอ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ดังนี้
1. รัฐบาลควรมีการกําหนดนโยบาย
1.1 การดําเนินการรัฐสวัสดิการทีช่ ัดเจน ครอบคลุมประชากรในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐาน
เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตอยางมีศกั ดิศ์ รี ครอบคลุมดานการศึกษา การ
สาธารณสุข ที่อยูอาศัย การประกันการวางงาน การยังชีพที่เหมาะสมเพียงพอของ
ผูสูงอายุ
1.2 นโยบายเรื่องสุขภาพตองแยกออกจากนโยบายความมั่นคงของประเทศ รัฐตอง
จัดบริการและใหการดูแลรักษาสุขภาพของบุคคลที่อยูในระหวางการรับรองสถานะ
บุคคล เชน กลุมชาติพันธ กลุม ไทยพลัดถิ่น ชนกลุมนอย ใหไดรับการดูแลรักษา โดย
ไมตองคํานึงถึงขอจํากัดใดใด ในขณะเดียวกันใหรีบเรงแกปญหาเรื่องสถานภาพบุคคล
1.3 การดําเนินการใดๆ ของรัฐ ในเรื่องการคาเสรีกับประเทศตางๆ ที่สงผลกระทบตอการ
ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนรัฐตองจัดใหมีการศึกษาและประเมินผลกระทบอยาง
รอบดานจากสถาบันวิชาการอิสระ และมีระบบรับฟงความเห็น การทําประชาพิจารณ
ที่เปนไปตามระเบียบขอบังคับสํานักนายกรัฐมนตรี
จากตัวแทนทุกภาคสวนอยาง
แทจริงและตองนํารางขอตกลงเขตการคาเสรี
เขาสูกระบวนการพิจารณาใหความ
เห็นชอบของรัฐสภา
1.4 นโยบายคุมครองสิทธิประชาชนเรื่องเอดส การควบคุมไมใหมกี ารตรวจเลือดเอชไอวี
กอนการสมัครเขาทํางาน ระหวางการทํางาน การขอบวชในพุทธศาสนา การเขาศึกษา
ในสถานศึกษาทุกระดับ การเลื่อนตําแหนงหนาทีก่ ารงานในหนวยงานรัฐและเอกชน
การตรวจเอชไอวี/เอดสกอนผาตัดหรือตรวจเลือดดวยความสมัครใจกอนการทํา
หัตถการทางการแพทยตางๆ หากมีการตรวจพบ หามปฏิเสธการรักษาตามที่ไดตั้งใจ
ไวเดิม
1.5 การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ และเหมาะสม อยางตอเนื่อง สําหรับ การสงเสริม
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวี และ การดูแลรักษา ใหกับระบบหลักประกันสุขภาพ
ตางๆ หรือหนวยงาน องคกรที่มีหนาที่รบั ผิดชอบ ทั้งในหนวยงานของรัฐ องคกร
พัฒนาเอกชน สถานประกอบการ และสหภาพ/สหพันธแรงงาน
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2. คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส ที่มีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธาน มีการจัดทําเปนวาระแหงชาติเรื่องเอดส เพื่อสรางความรวมมือในทิศทาง
เดียวกันโดยใหมีการดําเนินการ ดังนี้
2.1 ทําแผนงานสงเสริมพัฒนาเรื่องสิทธิทางเพศ การจัดการเรียนรูเรื่องเพศ การสื่อสาร
เรื่องเพศในสังคม เพื่อสรางความเทาเทียมทางเพศ ลดอคติทางเพศ และการยอมรับ
ความแตกตางหลากหลายของวิถีชีวิตทางเพศ
2.2 การกําหนดนโยบายสงเสริมสุขภาพทางเพศ การเขาถึงการปองกันรูปแบบตางๆ ทั้ง
ถุงยางอนามัย ถุงอนามัยผูหญิง สารหลอลื่น เข็มสะอาด สารทําความสะอาดเข็ม สาร
ปองกันการติดเชื้อ(หากผลการศึกษาวิจยั สําเร็จ) ฯลฯ
2.3 กําหนดนโยบายคุมครองสิทธิอนามัยเจริญพันธสําหรับประชาชนทุกคนรวมทั้งผูติด
เชื้อเอชไอวี
2.4 กําหนดนโยบายสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน องคกรชุมชน องคกรทองถิ่น
2.5 กําหนดนโยบายลดอันตรายจากการใชยาชนิดฉีด จัดหาบริการและวิธกี ารที่ไดรับการ
พิสูจนและยอมรับทั่วโลกแลววาสามารถลดอันตรายจากการใชยาชนิดฉีด(Harm
Reduction) โดยการพัฒนาและขยายบริการให ผูใชยา ไดรับบริการอยาง ทัว่ ถึงและเทา
เทียม เชน การใชสารทดแทน (เมธาโดน)ระยะยาว การแจกเข็มใหม สะอาด เพื่อลด
การติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี โดยเฉพาะการบําบัดรักษาผูใชยา ตอง
คํานึงวาผูใชยาเปนผูปวยทีต่ อ งไดรับการรักษาไมใชอาชญากร
และกระบวนการ
ดังกลาว ตองเปนกระบวนการที่เกิดจากความเขาใจและสมัครใจของผูใชยา
2.6 กําหนดนโยบายคุมครองสิทธิของผูติดเชื้อเอชไอวี
2.7 กําหนดนโยบายชุดสิทธิประโยชนในการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี ผูป วยเอดส ให
เปนมาตรฐานเดียวกัน ในทุกระบบหลักประกันสุขภาพ(ประกันสังคม หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และระบบ
ประกันสุขภาพของแรงงานขามชาติ ฯลฯ)
2.8 กําหนดนโยบายสนับสนุนและสงเสริมการผลิตหรือนําเขายา เพื่อรักษาผูติดเชื้อ ผูปวย
เอดส อยางเพียงพอและมีคุณภาพ เชน การใชมาตรการใชสิทธิโดยรัฐตอยาที่มี
สิทธิบัตร(Compulsory Licensing) การนําเขาหรือผลิตยาที่ติดสิทธิบัตร พรอมกับมี
มาตรการควบคุมราคายาที่ขายในโรงพยาบาลรัฐ ตองไมสูงเกินไปกวาราคายาที่ซอื้ มา
แจกจายประชาชน สําหรับประชาชนกลุมที่ตองซื้อยากินเอง
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2.9 ตองสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการทดลองวิจัยยา วัคซีน และผลิตภัณฑ
ตางๆอาทิ สารปองกันการติดเชื้อ(ไมโครบิไซด) ตั้งแตเริ่มตนจนสิน้ สุดกระบวนการ
โดยใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน(Community Advisory Board:CAB)
ระดับชาติ ทําหนาที่ดแู ลผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชนและกําหนดทิศทางการทํางานใน
เรื่องจริยธรรมการทดลองวิจยั ในคน รวมกับตัวแทนชุมชนและอาสาสมัครทดลอง
2.10 การจัดโครงสรางองคกรเลขานุการ เพื่อดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ
ไดอยางตอเนือ่ ง มีประสิทธิภาพ เทาทันสถานการณ โดยไดรับงบประมาณจากรัฐ
3. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
3.1 รณรงคเสริมสรางคานิยม สิทธิและความเทาเทียมทางเพศ ยอมรับและเคารพความ
แตกตางหลากหลายของวิถีชวี ิตทางเพศ
3.2 การจัดระบบรัฐสวัสดิการสําหรับเด็กกําพราและผูสูงอายุอยางเทาเทียมกันไมแบงแยก
เฉพาะผูไดรับผลกระทบจากเอดส ควรเปนการดําเนินการในรูปแบบที่สนับสนุนให
ชุมชน องคกรทองถิ่นเขารวมในการจัดการนอกเหนือจากการตั้งสถานสงเคราะหโดย
รัฐ เชน การจัดสวัสดิการชุมชนโดยองคกรชุมชน
3.3 การสงเสริมสนับสนุนภาคประชาสังคม องคกรทองถิ่น ครอบครัว ใหมกี ารดําเนินการ
ดานสงเสริมการเรียนรูเรื่องเพศที่เคารพตนเองและผูอื่น
3.4 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดูแลเด็กที่ติดเชื้อ และหรือ ไดรับผลกระทบจากเอดส ใน
สถานสงเคราะหของรัฐ หรือของเอกชน และครอบคลุมถึงเด็กในสถานพินิจเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งตองมีระบบกํากับติดตาม รวมกันกับภาคประชาสังคม เพื่อใหเปนไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด
3.5 คุมครองสิทธิใหผูมีอาชีพเปนพนักงานใหบริการทางเพศ เพื่อใหไดรบั สวัสดิการที่เทา
เทียมกับประชากรอื่น การคุมครองสิทธิในฐานะพนักงานในสถานประกอบการดาน
บันเทิง การไดรับประกันสังคมเชนเดียวกับพนักงานในสถานประกอบการอื่นๆ
4. กระทรวงสาธารณสุข
4.1 การรณรงค ปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเขาใจ จากเอดสเปนแลวตาย เปนความเขาใจ
ใหมวา “เอดส รักษาได” “เด็กติดเชื้อเอชไอวี มีสติปญญา สามารถเติบโตได” ผูติด
เชื้อ/ผูปวยเอดส และประชาชนทั่วไป ตองไดรับขอมูลที่เพียงพอ ที่เกีย่ วกับการ
สงเสริมการปองกัน และการดูแลรักษาตนเอง เขาใจสิทธิประโยชน ที่จะไดรับจาก
ระบบหลักประกันสุขภาพตางๆ
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4.2 พัฒนารูปแบบการใหบริการอนามัยการเจริญพันธุที่คุมครองศักดิ์ศรี ทั้งสําหรับเด็ก
เยาวชน ผูหญิง ผูชาย กระเทย เกย เลสเบี้ยน ผูแปลงเพศ ผูใชยา ทุกวัย ใหเปนบริการที่
ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ ครอบคลุม ทั่วถึง เทาเทียม
4.3 จัดทํารูปแบบบริการดูแลรักษาเด็กทีต่ ิดเชือ้ เอชไอวี โดยสนับสนุนใหโรงพยาบาล
ชุมชนมี ความสามารถในการดูแลเด็กกลุมนี้ และสงเสริมใหองคการเภสัชกรรม หรือ
ภาคเอกชน มีการผลิตยาตานไวรัสในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับเด็ก
4.4 กระทรวงสาธารณสุขรวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.)
ดําเนินการดานการเขาถึงยาราคาเหมาะสม การเจรจาตอรองราคายา และการใช
มาตรการการใชสิทธิโดยรัฐตอยาที่มีสิทธิบัตร ทั้งนี้ โดยมีการปรึกษาหารือรวมกับ
หนวยงาน กระทรวง ที่เกี่ยวของ
4.5 กระทรวงตองเพิ่มการรักษาผูต ิดเชื้อเอชไอวีดวยยาตานไวรัสสําหรับแรงงานตางดาว
ที่มาขึ้นทะเบียนแรงงานและถูกบังคับใหซอื้ ประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข
( เอกสาร มาตรการและแนวทางการดําเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ
แรงงานตางดาว กระทรวงสาธารณสุข ป 2550 โดยสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมษายน 2550) เรื่องที่ไมประกันการรักษาดวยยาตาน
ไวรัสเอชไอวี ทั้งตัวแรงงาน ผูติดตาม แมตดิ เชื้อที่ตั้งครรภ รวมถึงผูลี้ภยั ในคายผู
อพยพ ทั้งนี้ แรงงานตางดาวคือกลุมคนที่มีความเสี่ยงสูงในการรับเชื้อเอชไอวี และ
เปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรไดรับบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานในประเทศที่ตนเขา
มาทํางาน
5. คณะกรรมการและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
กําหนดชุดสิทธิประโยชนการรักษาผูติดเชือ้ เอชไอวี ผูปวยเอดส ทุกคนมีสิทธิเขาถึง
การดูแลรักษาดวยยาตานไวรัส และความเจ็บปวยดวยโรคอื่นๆ เชน การผาตัด การ
รักษาทางทันตกรรม การรักษาไวรัสตับอักเสบในกลุมผูใชยาเสพติดชนิดฉีดที่มีเชื้อ
เอชไอวี ที่มีมาตรฐาน ทั่วถึงเทาเทียม และครอบคลุมกลุมคนที่เขาถึงยาก เชน เด็ก
ผูตองขัง เยาวชนในสถานพินิจ ผูใชยา กลุมชาติพันธ คนไทยพลัดถิ่น แรงงานขาม
ชาติ และอื่นๆ
รวมกับกระทรวงสาธารณสุขในการดําเนินการใชสิทธิโดยรัฐตอยาที่มสี ิทธิบัตร
กําหนดชุดสิทธิประโยชนใหประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สามารถขอรับ
การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ ทั้งนี้ ตองผานระบบใหบริการคําปรึกษาที่มีคุณภาพกอน
การตัดสินใจตรวจเลือด การบอกผลเลือด และการติดตามตอเนื่องกรณีผลการตรวจเลือดวาพบเชื้อ
เอชไอวี รวมถึงมีระบบการรักษาความลับที่ดีมีคุณภาพ
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จัดใหมีบริการดานสุขภาพที่เหมาะสมกับ คนที่มีความหลากหลายทางเพศ เชน การมีคลินิก
ตรวจรักษาโรคทางเพศสัมพันธของคนรักเพศเดียวกัน คลินิกเฉพาะผูห ญิง คลินิกสุขภาพทางเพศ
สําหรับเด็กและเยาวชน ที่มีความเปนสวนตัวและรักษาความลับ
สนับสนุน พัฒนารูปแบบการทํางาน แบบตางๆ ของภาคประชาสังคม เชน การมีสวนรวมรักษา
ของอาสาสมัครผูติดเชื้อฯ ที่รวมใหบริการดูแลรักษาผูติดเชื้อ ผูปวยเอดส ในระบบการทํางานของ
“ศูนยบริการแบบองครวม” อยางเปนรูปธรรม อาทิ การสนับสนุนดานงบประมาณและองคความรู
ควบคูไปกับการสงเสริมการพัฒนารูปแบบการบริการของรัฐ รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริการที่
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
สนับสนุนและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาสังคมในพื้นที่ เชน
คณะกรรมการเอดสตําบลหรือหมูบาน
ใหมีศักยภาพที่สามารถจัดทําแผนแมบทชุมชนดานการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดส
โดยประสานความรวมมือกับกลุมและเครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี
องคกรเอ็นจีโอ หนวยงานรัฐในพืน้ ที่ การจัดสรรงบประมาณขององคกรทองถิ่นสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแผนงาน
ดําเนินการใหกองทุนหลักประกันสุขภาพมีความเทาเทียม และมีมาตรฐานเดียวกันทั้ง 4
กองทุน คือ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ระบบ
ประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และ ระบบประกันสุขภาพแรงงานขามชาติ โดยใหทุก
กองทุนสามารถโอนยายสถานบริการได และตรวจสอบไมใหมกี ารปฏิเสธการรักษาผูติดเชื้อไมวา
ในรูปแบบใดก็ตาม
6. กระทรวงศึกษาธิการ
6.1 พัฒนาหลักสูตรเพศศึกษา ความสัมพันธระหวางบุคคล การเขาใจถึงอิทธิพลของ
สังคมที่มีบทบาทตอการหลอหลอมความคิดและความเชื่อในเรื่องใชชีวิตทางเพศ
ของคนในสังคม การที่สามารถพัฒนาระบบคิดและตัดสินใจ อยางรับผิดชอบกับ
ตัวเองและผูอื่นได การปองกันและรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ มี
ความสามารถสรางทางเลือกที่เหมาะสมและปลอดภัยใหกับตนเอง และการรูจัก
เคารพ ความแตกตางของบุคคล เนนการเรียนรูรวมกัน ระหวางเยาวชนกับเยาวชน
ดวยกันเอง ผูใ หญกับเยาวชน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา และมีกระบวนการ
ติดตามและสนับสนุนใหผูใชหลักสูตรนําหลักสูตรไปใชใหเกิดการเรียนรูไดจริง
ครอบคลุมถึงการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรูเรือ่ งเพศ วิถีชีวิตทางเพศ
และสุขภาพทางเพศ ที่ดําเนินโดยเครือขายภาคประชาชน องคกรชุมชน ภาค
ประชาสังคม เครือขายครอบครัว
6.2 รณรงคและผลิตสื่อเพื่อสรางความรู ความเขาใจ ใหสังคมเกิดการเรียนรูเรื่องเพศ
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และมีทัศนคติเชิงบวกตอเรื่องเพศ, สรางความสมดุลในอํานาจการตอรองทางเพศ
ระหวางหญิง- ชาย และเพศที่หลากหลาย, สิทธิทางเพศ, หลีกเลี่ยงการใหขอมูลที่
สรางความหวาดกลัวและรังเกียจผูติดเชื้อ
และสนับสนุนใหองคกรภาคเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน/เครือขายตางๆ ไดเขามามีสวนรวมเปนผูผลิต
สื่อที่มีเนื้อหาในเชิงสรางสรรค และสงเสริมความเขาใจอันดีในการอยูร วมกับผูติด
เชื้อเอชไอวี ผานชองทางสื่อสาธารณะ เชน วิทยุ โทรทัศน เปนตน
ภาคผนวก : อธิบายคําศัพท
“สุขภาพทางเพศ” หมายความวา การมีสุขภาพดานเพศทีท่ ั้ง กาย ใจ และสังคม ซึ่งไมใชแค
การไมมีโรค หรือปราศจากความทุพพลภาพเทานั้น สุขภาพทางเพศจะดีไดตองมีความคิดเชิงบวก
ตอความสัมพันธทางเพศ และมีความเคารพตอวิถีทางเพศที่แตกตาง นอกจากนี้ สุขภาพทางเพศ ยัง
ครอบคลุมถึงการมีประสบการณทางเพศที่ปลอดภัยและมีความพึงพอใจ ปราศจากการบังคับ การ
เลือกปฏิบัติและความรุนแรง
“อนามัยเจริญพันธ” หมายความวา ภาวะสุขภาพของมนุษย อันเปนผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจาก
กระบวนการและการทําหนาที่ของระบบการเจริญพันธุที่สมบูรณแตละชวงชีวิต
“เพศภาวะ” (Gender) หมายความวา ภาวะความเปนหญิงชายที่ถูกกําหนดโดยปจจัย
แวดลอมและสังคมวัฒนธรรมในชวงเวลาหนึ่งๆ
“วีถีชีวิตทางเพศ” (Sexuality) หมายถึง เรื่องทางเพศ อาทิ วิถีทางเพศ รสนิยมทางเพศ
ความสัมพันธทางเพศ การดําเนินชีวิตทางเพศ การพูดคุยสื่อสารเรื่องทางเพศ อารมณและความรูสึก
ทางเพศ
“สิทธิทางเพศ” หมายความวา สิทธิของบุคคลที่ถูกระบุไวแลวในกฎหมายและขอตกลง
ตางๆ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เปนสิทธิของคนทุกคนที่ตองไดรับโดยไมถูกเลือกปฏิบัติ
ไมมีการบังคับและไมมีความรุนแรงในเรื่องตอไปนี้ คือ การไดรับบริการดานสุขภาพทางเพศและ
อนามัยเจริญพันธุที่มีมาตรฐาน การไดรบั ขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับวิถีชีวิตทางเพศและอนามัยเจริญ
พันธุที่มีมาตรฐาน การไดรบั ขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับวิถีชีวิตทางเพศ การไดรับการใหการศึกษาเรือ่ ง
วิถีชีวิตทางเพศ การควบคุมเนื้อตัวรางกายของตนเอง การเลือกคูครอง การสมัครใจมีความสัมพันธ
ทางเพศ การสมัครใจแตงงาน การตัดสินใจวาจะมีบุตรหรือไมและมีเมือ่ ใด การมีชีวติ ดานเพศทีพ่ ึง
ใจและปลอดภัย
“เอดส รักษาได” หมายความวา “เอดส” คือ กลุมอาการของโรคฉวยโอกาส ที่เกิดกับผูติด
เชื้อเอชไอวี ที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง สามารถรักษาหาย หรือปองกันไมใหเกิดโรคฉวยโอกาส
ได และมีแนวทางการ รักษาดวยยาตานไวรัส เพื่อควบคุม และลดจํานวนเชื้อ ไวรัสใหอยูในระดับ
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