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คำนำ
เปาหมายสำคัญในการทำงานเอดสสองประการคือ การลดการ
ติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม และการสงเสริมใหผูติ ดเชือ้ เอชไอวี ผูป วยเอดส
เขาถึงบริการดูแลรักษา และบริการอื่น ๆ ที่จำเปน เพื่อใหสามารถ
ดำเนินชีวิตไดอยางปกติสุขรวมกับคนอื่น ๆในสังคม มีคุณภาพชีวิตที่
ดี ซึง่ โครงการโรคเอดสแหงสหประชาชาติ(UNAIDS) ไดเสนอมาตรการ
ทีจะ
่ นำไปสูการ
 บรรลุเปาหมายดังกลาววาจะตองสงเสริมใหประชาชน
ทุกคนเขาถึงบริการทั้งดานการปองกันและการดูแลรักษาอยางทั่วถึง
เทาเทียมกัน หรือทีรู่ จ กั กันวาหลักการยูเอ (UA-Universal Access) นัน้
คณะกรรมการองคการพัฒนาเอกชนดานเอดส (กพอ.) ในฐานะ
ทีเป
่ นเครือขายองคกรทีทำงาน
่
เอดสในประเทศไทย เห็นความสำคัญที่
จะตองผลักดันใหรัฐบาลไทยมีนโยบายและการจัดบริการทีเป
่ นไปตาม
หลักการดังกลาวขางตน
ในป 2552 ที่ผานมา กพอ.จึงไดมีการประชุมหารือกับ15
เครือขาย ที่ทำงานรวมกันภายใต กพอ. ซึ่งมีความเห็นชอบรวมกันวา
ประเด็น สำคัญ ที่ มี ผล ตอ การ กำหนด นโยบาย และ การ เขา ถึง บริการ
ดานเอดส คือประเด็นสิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส ซึ่งทั้งสองประเด็น
นี้ เปน สวน หนึ่ง ของ สิทธิ มนุษย ชน โดย ได รวม กัน จัด กิจกรรม เปด
ประเด็นการรณรงคเรือ่ งนีใน
้ วันเอดสโลกประจำป 2552ในสโลแกนวา
สิทธิ ทาง เพศ สิทธิ ดาน เอดส คือ สิทธิ มนุษย ชน : เคารพ เขาใจ
ปลอดภัย เปนสุข ซึ่ง สอดคลอง กับ คำขวัญ วัน เอดส โลก ที่ โครงการ
โรคเอดสแหงสหประชาชาติ ไดกำหนดขึ้นคือ Universal Access
and Human Rights และ กพอ.กำหนด ใหประเด็นสิทธิทางเพศ
สิทธิ ดาน เอดส สิทธิ มนุษย ชน เปนประเด็นการ รณรงคของ กพอ .
ในชวงป 2552-2553 ดวย

นอกจากนี้ กพอ. ไดจัดตั้งทีมจับตานโยบาย (Policy Watch)
ขึน้ ประกอบดวยบุคคลทีมี่ บทบาทสำคัญในการทำงานดานการรณรงค
เชิงนโยบายในประเด็นเอดสในสังคมไทยมาโดยตลอด อาทิ คุณนิมิตร
เทียนอุดม คุณสุรีรัตน ตรีมรรคา คุณนิวัตร สุวรรณพัฒนา คุณกาญจนา
แถลงกิจ โดยทีมงานไดรวบรวมนโยบายสำคัญ ๆ ในเรือ่ งเอดสทีมี่ การ
ดำเนินการอยูใน
 ป 2552 และไดมีการจัดประชุมเพือ่ วิเคราะหนโยบาย
เหลานั้นหลายครั้ง โดยใชหลักการสิทธิทางเพศ และสิทธิมนุษยชน
มาเปนมาตรฐานในการวิเคราะห โดยมีตัวแทนของคนทำงานเอดสใน
ภาคประชาสังคมทั่วประเทศมารวมใหมุมมอง และไดรวบรวมออกมา
จัดทำเปน “รายงานการวิเคราะหนโยบายการตอบสนองตอปญหาเอดส
ของประเทศไทยในมุมมองของภาคประชาสังคม ฉบับป พ.ศ. 2552”
ที่อยูใน
 มือทานเลมนี้
ผลจากการจัดทำรายงานฯฉบับนีที้ สำคั
่ ญประการหนึง่ คือ กพอ.
ไดมีการพัฒนาขอเสนอใหมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตาม
และเฝาระวังการตีตราและเลือกปฏิบัติตอผูติดเชื้อเอชไอวี ภายใต
คณะ กรรมการ แหง ชาติ วา ดวย การ ปองกัน และ แกไข ปญหา เอดส
เพือ่ เปนกลไกในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตรการคุม ครองสิทธิดานเอดส
ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่ 3 ในแผนเอดสชาติฉบับปจจุบัน ขณะนี้อยูใน
 ขั้น
ตอนการบรรจุเขาไปเปนวาระการประชุมของคณะกรรมการเอดสชาติ
จังหวะกาวตอไปคือ การติดตามขอเสนอแนะวาไดรับการตอบ
สนองจากหนวยงานทีเกี
่ ย่ วของทางดานนโยบายหรือไม อยางไร รวมทัง้
การสนับสนุนผลักดันใหภาคประชาสังคมและภาคีหนวยงานภาครัฐ
ตางๆไดใชมุมมองเรือ่ งสิทธิทางเพศและสิทธิมนุษยชน ไปใชในการขับ
เคลื่อนนโยบายการทำงานดานเอดสและสุขภาพทางเพศในทุกระดับ

อยางเปนรูปธรรมมากขึ้น เชน การขับเคลื่อนผานกลไกศูนยปฏิบัติ
การปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัด (ศปจอ.) หรือ Provincial
Coordinating Mechanism (PCM) เพือ่ นำไปสูการ
 ตอบสนองตอการ
ดำเนินนโยบายดานการปองกัน ดูแลรักษา และลดผลกระทบตอกลุม
ประชากรตางๆ ในสังคมไทย
ในฐานะตัวแทนของ กพอ. ขอขอบคุณมูลนิธฟิ อรดทีสนั
่ บสนุนให
มีการจัดทำรายงานฉบับนี้ เครือขายภาคประชาสังคมทัง้ 15 เครือขาย
ที่ชวยกันระดมความคิด คณะทำงานจับตานโยบายที่สละเวลาทำงาน
องคกรและเวลาสวนตัวมาชวยกันระดมสมองทำงานรวมกัน คุณสุทธิดา
มะลิแกว ทีช่ วยรวบรวมและคนควาเอกสารออกมาเปนตนรางรายงาน
และคุณนิวัตร สุวรรณพัฒนา ทีช่ วยเรียบเรียงรายงานออกมาเปนฉบับ
ยอใหพวกเราไดอานกันอยางเพลิดเพลินเจริญใจ รวมทั้งหลายทานที่
มีสวนเกี่ยวของในการใหความคิดเห็นรายงาน ซึ่งไมสามารถเอยนาม
ไดทั้งหมด ณ ทีนี่ ้
สุดทายนี้ ขอใหทุกคนมีสุขภาพทางเพศที่ดี มีเพศสัมพันธดวย
ความยินยอมพรอมใจและไมถูกบังคับ ปราศจากความรุนแรง ปลอดภัย
จากโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการตัง้ ครรภทีไม
่ พรอม เขาถึงขอมูล
ความรูและจงภาคภูมิใจกับความเปนตัวตนทางเพศของตัวเอง ไดรับ
การปฏิบัติตอกันอยางเคารพ เขาใจ ปลอดภัย เปนสุข กันทุกคน
สุภัทรา นาคะผิว
ประธานคณะกรรมการองคการพัฒนาเอกชนดานเอดส (กพอ.)
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