ก.
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ภาค

7

“ภาคประชาสังคมมีความเชื่อวา การเคารพสิทธิทางเพศ นั้นมี
ความจำเปนอยางยิ่งที่จะชวยทำใหการคิด การมองเรื่องเพศ
เพศภาวะ และเพศวิถีสามารถมองทะลุกรอบคิดเรื่องเพศที่ยึด
ติดอยูกับ เพศหญิงและเพศชายออกไปได เพื่อใหทุกคนไดรับ
การคุมครองและไดรับการเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่
เทาเทียมกัน”
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เกริ่นนำ
รายงานการวิเคราะหนโยบายการตอบสนองตอ
ปญหาเอดสของประเทศไทย
ในมุมมองของภาคประชาสังคม ป พ.ศ. 2552
ดำเนินการโดยคณะกรรมการองคกร
พัฒนาเอกชนดานเอดส
ประเทศไทยมีการดำเนินงานดานเอดสมากวา 20 ปแลว มี
ภาคประชาสังคมมากมายทีเข
่ ามารวมดำเนินงานตอบสนองตอปญหา
เอดสในประเทศ ประกอบดวย องคกรพัฒนาเอกชน องคกรชุมชน และ
ปจเจกบุคคล ที่ทำงานรวมกันเปนเครือขาย คณะทำงานตาง ๆ รวม
15 – 18 เครือขาย ภายใตการประสานงานของคณะกรรมการองคกร
พัฒนาเอกชนดานเอดส (กพอ.) โดยไดมองเห็นความสำคัญของการยก
ระดับการทำงานของสมาชิกในสูการ
 ผลักดันดานนโยบาย เพือ่ การตอบ
สนองตอปญหาเอชไอวี/เอดส ของประเทศใหดีขึ้น
การทำงานดานเอชไอวีกวา 20 ปที่ผานมา เปนการทำงานอยู
บนฐานความรูดานวิทยาศาสตรการแพทย โดยใชขอมูล ความรูดาน
ระบาดวิทยาเปนองคความรูใน
 การพัฒนาและกำกับนโยบาย มาตรการ
การตอบสนองตอปญหาเอดส ซึ่งภาคประชาสังคมมองวา การตอบ
สนองตอปญหาเอดสของประเทศ จำเปนตองใชองคความรูดานอื่น ๆ
โดยเฉพาะการใชองคความรูด านสังคมวัฒนธรรม และมุมมองดานสิทธิ
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เพิ่มเติม เพื่อใหการตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศมีการผสม
ผสานกันระหวางองคความรูดานระบาดวิทยาการแพทย ดานสังคม
วัฒนธรรม และดานสิทธิมนุษยชน
สาเหตุหลักของการรับ ถายทอดเชื้อเอชไอวีในสังคมไทย คือ
เรื่องเพศสัมพันธ ในขณะที่การตอบสนองตอปญหาเอดสในไทย กลับ
ดำเนินการโดยแบงแยกตามกลุมประชากร ซึ่งไมใชเปนทิศทางที่มีจะ
สรางสังคมทีมี่ สุขภาวะทางเพศทีดี่ เปนสุข และปลอดภัยไดในระยะยาว
การคำนวณ การเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีที่ใชองคความรู
และเครื่องมือทางระบาดวิทยาเปนฐาน ทำใหเห็นการรับ ถายทอด
เชื้อ เอช ไอ วี ที่ สามารถ จำแนก ได ตาม กลุม ประชากร แต การ แกไข
ปญหา จำเปนตองดูเรือ่ งมิตความ
ิ
สัมพันธทางเพศทัง้ ในสวนเพศสรีระ
เพศภาวะ และเพศวิถี โดยการทำความเขาใจเรื่องนี้อยางสอดคลอง
สัมพันธ กับ การ กำหนด คุณคา ความ หมาย ทาง สังคม วัฒนธรรม
จึงจะเปนการแกไขปญหาเอดสและการสงเสริมใหคนมีสุขภาวะทางเพศ
ที่ดี นารื่นรมย และปลอดภัยในระยะยาว
ภาคประชาสังคมมีความเชื่อวา การเคารพสิทธิทางเพศนั้น มี
ความจำเปนอยางยิง่ ทีจะ
่ ชวยทำใหการคิด การมองเรือ่ งเพศ เพศภาวะ
และเพศวิถี สามารถมองทะลุกรอบคิดเรือ่ งเพศทียึ่ ดติดอยูกั บเพศหญิง
และเพศชายออกไปได เพื่อใหทุกคนไดรับการคุมครองและไดรับการ
เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน ซึ่งจะสงผลใหปญหา
ตางๆทีเกิ
่ ดขึน้ อันเนือ่ งมาจากความไมเทาเทียมทางเพศนัน้ ลดลง รวม
ทัง้ การแกไขปญหาเอดสก็สามารถเปนไปอยางตรงจุดและประสบความ
สำเร็จมากขึ้น
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สิทธิทางเพศ คือ การเคารพในสิทธิบนเนื้อตัวรางกาย ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย การเคารพสิทธิทางเพศตองมองครอบคลุมเรื่องเพศ
ทัง้ 3 มิติ ทัง้ ในมิตเพศ
ิ สรีระ ทีติ่ ดตัวมาตัง้ แตกำเนิด จำแนกแยกแยะบน
ฐานความรูทาง
 วิทยาศาสตรการแพทย มิตเพศ
ิ สภาวะ/ภาวะ ทีกำหนด
่
บทบาทหนาที่ทางสังคมวัฒนธรม ผานการอบรมเลี้ยงดู ขัดเกลาทาง
สังคมในสถาบันพื้นฐาน เชน สถาบันครอบครัว ไปจนถึงสถาบันหลัก
ในสังคม เชน ชาติ ศาสนา การศึกษา และมิติเพศวิถี ทีเป
่ นการดำเนิน
ชีวติ ทางเพศ ตัง้ แตเรือ่ งเนือ้ ตัว รางกาย เรือ่ ยไปจนถึงความคิด ความเชือ่
และ การ กำหนด คุณคา การ ดำเนิน ชีวิต ที่ เกี่ยวของ สัมพันธ กับ เพศ
สรีระและเพศภาวะ ภาคประชาสังคมไดกำหนดวาระการรณรงคทาง
สังคมในป พ.ศ. 2552 – 2553 คือ “สิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส
คือ สิทธิมนุษยชน” บนฐาน “เคารพ เขาใจ ปลอดภัย เปนสุข” โดยมี
การใชความหมายดังนี้

สิทธิทางเพศ คนเกือบทุกคนมีอวัยวะเพศติดตัวมาแตเกิด แต
ความเปนเพศ ความรูสึก นึกคิด รสนิยมทางเพศของแตละคน อาจไม
ตรงกับอวัยวะเพศได เนื่องจากเพศสภาพ (Gender) ความเปนหญิง
ความเปนชาย และเพศวิถี (Sexuality) เปนสิง่ ทีสร
่ างขึน้ โดยวัฒนธรรม
ความ เชื่อ และ ถูก ควบคุม โดย สถาบัน ทาง สังคม ที่ สามารถ พัฒนา
เปลี่ยนแปลงได ในสังคมนี้ จึงเปนสังคมที่มีความสัมพันธและรสนิยม
ทางเพศซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย
สิทธิทางเพศ จึงเปนสิทธิพื้นฐานของมนุษย เปนเสรีภาพใน
การตัดสินใจเกีย่ วกับเพศ เกีย่ วกับความพึงพอใจทางเพศและ บทบาท
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หนาทีทาง
่ เพศของตนเอง ทีสมควร
่
ไดรับการปฏิบตั อย
ิ างเสมอภาคและ
เทาเทียม
คนทุกคนตองมีสิทธิไดรับการศึกษาเรียนรูเรื่องเพศ สิทธิที่จะ
ไดรับบริการสุขภาพทางเพศ บริการดานอนามัยเจริญพันธุ และไดรับ
การปกปองคุม ครองใหมีความสัมพันธทางเพศทีปราศจาก
่
ความรุนแรง
มีความสุข และปลอดภัย
นั่นคือทุกคน ทุกเพศสภาพ บนเพศวิถีที่แตกตาง ตองไดรับ
สิทธิที่กลาวมาขางตนอยางเทาเทียมและทั่วถึง

สิทธิดานเอดส

การมีเชื้อเอชไอวีอยูในรางกาย เปนโรค
เรื้อรังประเภทหนึ่ง ที่มนุษยทุกเพศมีโอกาสไดรับเชื้อไวรัสนี้จากการ
มีเพศสัมพันธหรือการใชเข็มฉีดยาเสพติด รวมกับผูที่มีเชื้อเอชไอวี
ผูติ ดเชือ้ เอชไอวีเปนมนุษยทีต่ องไดรับการคุม ครองสิทธิเชนผูป วยอืน่ ๆ
การกีดกัน การตีตรา การเลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากเพศ เพศสภาพ
เพศวิถี ของผูติดเชื้อเอชไอวี ถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การปองกันการระบาดของเชื้อเอชไอวีทีดี่ คือ การ
คุมครองสิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส
สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิที่ติดตัวมาแตกำเนิด เปนสิทธิใน
การดำรงชีวิตอยางสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดวยความเสมอภาค
เทาเทียม
เพศหญิงถูกกฎ กติกาของสังคม กำหนดกำกับดวยเพศสภาพ
วาเปนเพศที่ไมควรพูดคุยเรื่องเพศ ไมควรแสดงออกวาสนใจตองการ
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เรียนรูใน
 เรือ่ งเพศ ตองรักนวลสงวนตัว ทำใหเพศหญิงไดรับเชือ้ เอชไอวี
จากการมีเพศสัมพันธกับคนรัก คนทีไว
่ ใจ คนที่เปนคูชีวิต
เพศชายถูกกฏ กติกา ของสังคม กำกับใหเปนเพศทีต่ องเปนผูน ำ
ผูร บั ภาระ เปนผูที ต่ องรูใน
 เรือ่ งเพศ ทัง้ ทีหลาย
่
ครัง้ เปนความรู ความเชือ่
ที่ผิดๆเกี่ยวกับเพศสัมพันธ การไมไดรับการเรียนรูว าทุกคนมีสิทธิเทา
เทียมกันในการสรางสัมพันธทางเพศ ทำใหละเลยการคุมครองสิทธิผู
หญิง หรือคูรักทุกเพศของตน
คนที่เปนผูใหญ มีความคิด ความเชื่อวาเรื่องเพศของวัยรุนเปน
เรือ่ งทีไม
่ ควรเรียนรูก อนวัยอันควร สงผลใหไมมการ
ี สือ่ สารเรือ่ งเพศใน
ครอบครัว หรือในชุมชน ไมมพืี น้ ทีปลอดภั
่
ยใหเยาวชนไดทำความเขาใจ
เนื้อตัวรางกาย อารมณความรูสึก ตัวตนและอัตลักษณทางเพศที่พึง
ประสงคของตน การบังคับใหตองแสดงบทบาททางเพศตามลักษณะ
เพศธรรมชาติ การไมเปดโอกาสใหคนหาความตองการ ความพึงพอใจ
ทางเพศของแตละคน
คนทีมี่ อัตลักษณ จินตนาการ การแสดงออก อารมณความรูส กึ
การดำเนินวิถีชีวิตทางเพศ (Sexuality) ที่หลากหลาย ลื่นไหล คนที่
เลือกจะมีสัมพันธภาพทางเพศกับคนเพศเดียวกัน (Homosexual)
ทั้งนี้ สังคมไมเปดพื้นที่ใหคนเหลานี้ไดมีที่ยืนอยางสมศักดิ์ศรี โดยไม
ถูกประนามและแบงแยกกีดกัน
ระบบบริการสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ ทีหญิ
่ งไมมอำนาจ
ี
จัดการ
เรื่องการตั้งทอง ความถี่หางของการตั้งทอง การมีลูก หรือการทำแทง
เมื่อไมพรอมของการทองครั้งนั้น
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การอธิบายเรือ่ งครอบครัวแบบประเพณี ครอบครัวทีดี่ ทีสมบู
่ รณ
ตองมีพอ แม ลูก ซึ่งสงผลใหชีวิตครอบครัวตองมีลูกทั้งหญิงและชาย
ทำใหชีวติ ครอบครัวถูกกติกาของสังคมบีบบังคับเรือ่ งการมีลูก แตเมือ่
เปนผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตคู กติกาทางสังคมกลับเปลี่ยนและคิดอีก
อยาง จึงถูกกำกับเรื่องการไมใหมีลูก เพราะจะทำใหแพรเชื้อได หรือ
ตองบอกผลเลือดตอคู
กรณีดังกลาวขางตน สะทอนใหเห็นความหลากหลายในเรื่อง
เพศ ปญหา ที่ เกิด จาก การ กำกับ และ กรอบ วิธี คิด เรื่อง เพศ แบบ ชาย
หญิง การมีเพศสัมพันธแบบตางเพศ (Heterosexual) เทานั้น การไม
ใหโอกาสมนุษยแตละคนไดตัดสินใจในตัวตนทางเพศทีนอก
่ เหนือจาก
เพศหญิง ชาย สงผลตออำนาจทางเพศทีไม
่ เสมอภาค ไมเคารพสิทธิ
ทำใหมีคนไดรับการตีตราทางเพศ การละเมิดสิทธิทางเพศ และการได
รับเชือ้ เอชไอวีเมือ่ ไรซึง่ อำนาจตอรอง อำนาจในการเลือกและตัดสินใจ
เรื่องเพศของตนเอง
การสงเสริมใหมีการสือ่ สารเรือ่ งสิทธิทางเพศเปนการเสริมสราง
ศักยภาพในการเขาใจตัวเอง เขาใจสาเหตุของการครอบงำเรื่องเพศ
สภาพโดยสังคม ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี และการเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตทางเพศที่เลือกไดของแตละคน ที่สำคัญนี่เปนการทาทายสังคม
ใหเปดกวางในการพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศเพื่อตระหนักในเรื่อง สิทธิ
ทางเพศของทุกคน การเปดใหมีความปลอดภัยในการมีชีวิตทางเพศ
ที่หลากหลาย แตสามารถเขาถึงเครื่องมือในการปองกันทางเพศได
อยางเสมอภาค การทำใหเรื่องการมีอยูของ
 ความหลากหลายทางเพศ
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รายงานการวิเคราะหนโยบายการตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศไทย

เปนเรื่องปกติ จึงเปนทางรอดของสังคมที่จะอยูรวมกันอยาง....

เคารพ

ความเปนมนุษยของทุกเพศ
ทุกวัยทุกชนชั้น

เขาใจ

ความแตกตางหลากหลายทางเพศ
เพศสภาพและวิถีทางเพศ

ปลอดภัย

เปดพืน้ ทีปลอดภั
่
ยในการเรียนรูเรื อ่ งเพศ
สื่อสาร และเสริมสรางเพศสัมพันธที่
เสมอภาค เทาเทียม

เปนสุข

มัน่ ใจในเพศทีตน
่ เลือกในวิถชีี วติ ทางเพศ
ทีปลอดภั
่
ยมีความสุขกับตัวตนทางเพศ

