ข.
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“แมประชากรกลุมตางๆ จะมีความรูเรื่องชองทางและการปองกัน
การติดตอของเชื้อเอชไอวี รวมทั้งไดรับแจกจายถุงยางอนามัย
แลวก็ตาม แตทำไม การมีเพศสัมพันธระหวางคูสามี ภรรยา
การมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกันและการมีเพศสัมพันธในการ
ซื้อ-ขายบริการทางเพศ จึงยังเปนเพศสัมพันธที่ไมปองกัน ไมมี
การ ใช ถุง ยาง อนามัย ซึ่ง เปน เรื่อง ที่ เกี่ยว โยง กับ การ จัดการ
“อำนาจความสัมพันธระหวางเพศ” ที่ไมเทาเทียมกัน”
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ขอเสนอแนะดานการสงเสริม
คุมครองสิทธิทางเพศและสิทธิ
อนามัยเจริญพันธุ
ที่ผานมา เอชไอวี/เอดส ถูกทำใหกลายเปนเรื่องของเชื้อโรค
การปองกันการรับ ถายทอดเชื้อ ความเจ็บปวย และการดูแลรักษา
ทางการแพทย แตเพียงมิตเดี
ิ ยว มาตรการตางๆ ทัง้ การดำเนินงานและ
นโยบายที่เกี่ยวของ จึงถูกบดบัง กำกับดวยวิธีคิดทางดานการแพทย
เปนหลัก
แม จะ มี ความ พยายาม ให ความ สำคัญ กับ มิติ ทาง สังคม เพื่อ
ทำความ เขาใจ ที่มา ที่ ไป ของ การ มี พฤติกรรม สุขภาพ ที่ ไม ปลอดภัย
รวมไปถึงปจจัยและเงื่อนไขในการดำเนินชีวิต ที่สงผลใหผูคนมีโอกาส
ทางเลือก และการตัดสินใจที่ไมเทาเทียมกัน อันเปนความเปราะบาง
ความเสีย่ งทีนำพา
่
ผูค นไปสูสภาพ

ทีไม
่ สามารถปองกัน และดูแลตนเอง
อยูบางก็ตาม
หากแตวาวิธีคิด วิธีมองที่ใชในการพยายามจัดการ ควบคุม
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ผานมา กลับเนนไปที่การมอง
มิติความเปนมนุษยแบบแยกสวน มุงเนนการใหความรูเรื่องเชื้อไวรัส
การถายทอด และเนนเสริมการปองกันไปตามชิน้ สวนอวัยวะทีเป
่ นชอง
ทางการรับและ/หรือถายทอดเชือ้ มากกวาทีจะ
่ มองและใหความสำคัญ
กับปจจัย เงือ่ นไข ทีเป
่ นสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
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และการเมือง ทีทำให
่ คนมีทางเลือก โอกาส และอำนาจการตัดสินใจที่
ไมเทาเทียมกัน อันเปนสาเหตุสำคัญของการละเมิดสิทธิ และศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย
ความพยายามในการนำเสนอบทวิเคราะห มาตรการ กฎหมาย
นโยบายของรัฐ ผานมุมมองของภาคประชาสังคม จึงมีขอเสนอแนะ
ใหมีการมองเรื่องการตอบสนองตอปญหาการแพรระบาดของเอชไอวี
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น โดยนำเอามิตเรื
ิ ่องเพศ สิทธิและศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยเพิ่มเติมเขามา
ภาคประชาสังคมมีความเชื่อวา การเคารพสิทธิทางเพศนั้นมี
ความจำเปนอยางยิง่ ทีจะ
่ ชวยทำใหการคิด การมองเรือ่ งเพศเพศภาวะ
และเพศวิถสามารถ
ี
มองทะลุกรอบคิดเรือ่ งเพศทียึ่ ดติดอยูกั บ เพศหญิง
และเพศชายออกไปได เพื่อใหทุกคนไดรับการคุมครองและไดรับการ
เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน ซึ่งจะสงผลใหปญหา
ตางๆ ทีเกิ
่ ดขึน้ อันเนือ่ งมาจากความไมเทาเทียมทางเพศนัน้ ลดลง รวม
ทัง้ การแกไขปญหาเอดสก็สามารถเปนไปอยางตรงจุดและประสบความ
สำเร็จมากขึ้น
ทั้งนี้ ภาคประชาสังคมมีขอเสนอแนะตอกฎหมายและนโยบาย
เกี่ยวกับสิทธิทางเพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ อันจะสงผลใหการ
ทำงานเพื่อแกไขปญหาไดประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น ดังตอไปนี้
ใหมีการจัดตัง้ คณะอนุกรรมการติดตามและกำกับการขจัดการตี
ตราและเลือกปฏิบตั ติ อผูที อยู
่ ร วมกับเชือ้ เอชไอวีและผูป วยเอดสขึน้ มา
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เพิม่ เติมเปนอีกกลไกหนึง่ ในโครงสรางการขับเคลือ่ นการตอบสนองตอ
ปญหาเอดสของประเทศ โดยมีบทบาท หนาทีใน
่ การเฝาระวัง ติดตาม
ปญหาและผลกระทบอันเนือ่ งมาจากการตีตราและเลือกปฏิบตั ใน
ิ เรือ่ ง
ทางเพศและเรื่องเอดส
การพัฒนานโยบายและแผนงานตางๆ ในการตอบสนองตอ
ปญหาเอดส จะตองมีความครอบคลุมเรื่องการสงเสริมสุขภาวะทาง
เพศและอนามัยเจริญพันธุ การเคารพสิทธิทางเพศและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย โดยคำนึงถึงความแตกตางหลากหลายเรือ่ ง เพศ เพศภาวะ
และเพศวิถี ซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐานหนึ่งของสิทธิมนุษยชน และตองมี
การระบุเขาไวในแผนยุทธศาสตรบูรณาการเพื่อการปองกันและแกไข
ปญหาเอดสระดับชาติ
การพัฒนานโยบาย แผน และมาตรการตางๆ ในการตอบสนอง
ตอปญหาเอดส จะตองมองอยางเกี่ยวของสัมพันธกับนโยบาย และ
กฎหมายอื่น ๆ ทีส่ งผลตอการปกปอง คุมครอง และสงเสริมสิทธิทาง
เพศ เพื่อนำไปสูการสงเสริมสิทธิและแกไขปญหาที่ใหความสำคัญกับ
การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
คณะ กรรมการ แหง ชาติ วา ดวย การ ปองกัน และ แกไข ปญหา
เอดส ซึ่งเปนกลไกหลักในการดำเนินนโยบาย ควบคูไป
 กับกลไกอื่นๆ
ในสวนที่เปนคณะอนุกรรมการฯ จะตองทำหนาที่ดูแล กำกับใหมี
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การดำเนินงานตางๆ ที่รับรองสิทธิตางๆ ตามที่ไดมีการลงนามไวใน
ปฏิญญาสากลตางๆ รวมทัง้ ดำเนินการ ผลักดันใหมีการจัดการปรับปรุง
กฎหมาย นโยบายตางๆ ทีเป
่ นอุปสรรคในการรับรองสิทธินั้นๆ ดวย
จะตองยุตการ
ิ มองหรือเรียกคนเปน “กลุม เสีย่ ง” “กลุม เสีย่ งสูงสุด”
ที่นำไปสูความเขาใจและการตีตราคนกลุมนั้นๆ วาเปนกลุมที่ทำให
เกิดการแพรระบาดของเชื้อฯ เปนปญหาทางสังคม แตใหมีการดำเนิน
การสงเสริมทำความเขาใจ ปจจัย เงื่อนไข และโครงสรางทางสังคม
วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ เศรษฐกิจ และการเมือง ที่ไมเทาเทียม
ซึ่งทำใหคนกลุมตางๆ ในสังคม ตกอยูในสภาวะดอยอำนาจ ไมเทา
เทียม ถูกรังเกียจ ถูกเลือกปฏิบตั ิ และไมสามารถตัดสินใจเลือกดำเนิน
ชีวิตไดอยางปลอดภัย เชนคนกลุมอื่นๆ ในสังคม
จะตองเลิกหรือยุตการก
ิ ระทำใด ๆ อันจะนำไปสูการตีตราทาง
สังคม การแบงแยกกีดกัน เลือกปฏิบัติ หรือมองวาการดำเนินชีวิตของ
คนกลุมตาง ๆ เหลานี้เปนการกระทำที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
ประเพณี เพือ่ สงเสริมสิทธิในการเขาถึงและไดรับบริการสุขภาพในการ
สนับสนุนใหคนกลุม ตาง ๆ ไดสามารถดูแลและปองกันตนเองไดอยาง
เทาเทียมกัน
การสรางเสริมอำนาจใหกับคนกลุมตางๆ ดังกลาว เพื่อใหมี
สิทธิทางดานสุขภาพ การศึกษา ที่อยูอาศัย การทำงานเทาเทียมกับ
คนกลุมอื่นๆ ในสังคม
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การดำเนินงานและการจัดบริการสุขภาพและสาธารณสุข จะตอง
ใหความสำคัญกับการเคารพสิทธิและศักดิศ์ รีความเปนมนุษยใหมากขึน้
โดยการยอมรับความแตกตางหลากหลายของเพศ เพศภาวะ และเพศวิถี
วาไมไดมีเฉพาะเพียงเพศหญิง เพศชาย หรือความเปนผูหญิ
 งและความ
เปนผูชายเทานั้น และการตัดสินใจดำเนินชีวิตทางเพศ เพศภาวะ และ
เพศวิถทีี แตก
่ ตาง ก็มิไดเปนเรือ่ งผิดหรือทำใหคนเหลานัน้ มีศักดิศ์ รีความ
เปนมนุษยนอยลงแตอยางใด รวมทั้งไมควรมองหรือกระทำการใด ๆ
ที่ทำใหเรื่องเหลานี้กลายเปนเรื่องที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะทำใหผูคนที่มี
การดำรงชีวิตทางเพศที่แตกตางหลากหลายกลายเปนผูกระทำความ
ผิด ถูกรังเกียจ หรือถูกกีดกันจากการไดรับบริการและการอยูรวมใน
สังคมไดอยางเสมอภาคและปลอดภัย
ผูให
 บริการหรือผูดำเนิ
 นงานดานเอดสและผูเกี
 ย่ วของ ควรไดรับ
การสงเสริมการเรียนรู เพื่อใหเขาใจเรื่องสิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส
สิทธิมนุษยชน ความแตกตางหลากหลายทางเพศ เพศภาวะ และ
เพศวิถี และสามารถจัดปรับหรือพัฒนาการดำเนินงานหรือบริการให
วางอยูบนพื้นฐานการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดย
ใหมีการทบทวนองคความรู และเครื่องมือสงเสริมการเรียนรู เพื่อ
ใชในการจัดการเรียนรูและฝกอบรมบนความรวมมือระหวาง กพอ.
เครือขายผูติ ดเชื้อเอชไอวี/เอดส ประเทศไทย และมูลนิธิศูนยคุมครอง
สิทธิดานเอดส
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จะตองมีการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิด “การเรียนรูเรื่องเพศ
สัมพันธทีรอบ
่ ดาน” อยางตอเนือ่ ง และขยายใหครอบคลุมในระบบการ
ศึกษา และนอกระบบการศึกษา โดยลงทุนดานการพัฒนาศักยภาพ
ทัศนคติ ของผูสอนอยางเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ใหคณะกรรมการแหงชาติ
วาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส มอบหมายใหอนุกรรมการ
กำกับการขับเคลื่อนการปองกันแกไขปญหาเอดส ทำหนาทีสนั
่ บสนุน
การพัฒนาแนวคิดเรือ่ งศักดิศ์ รี สิทธิมนุษยชน สิทธิทางเพศของเยาวชน
ผานการปฏิบัติการหลักสูตรเพศศึกษารอบดาน ทั้งนี้ ใหกระทรวง
ศึกษาธิการเปนกลไกหลักในการประสานงาน และการมีสวนรวมของ
เยาวชน และสมาคมหรือสมาพันธครู ในประเทศเปนภาคีสำคัญในการ
ขับเคลื่อนงานรวมกันกับหนวยงานและองคกรทีอื่ ่นๆ ที่เกี่ยวของ
จะตองมีการพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรเรื่องเพศที่เปน
มิตรกับเยาวชน ผูหญิ
 ง และบริการอืน่ ๆ ทีให
่ ความสำคัญกับความออน
ไหวในเรื่องเพศภาวะ (gender) โดยเนนเรื่องบริการใหคำปรึกษา ให
ความรู ใหขอมูล เปนแหลงพึ่งพิงทางใจ ทางกาย ของเยาวชนได เปน
หนวยแรกรับใหบริการสงตอที่เหมาะสมกับเยาวชนตามสภาพปญหา
รวมถึงการใหขอมูล ทำความเขาใจกับครอบครัว พอแม ผูปกครอง
และสังคม เกี่ยวกับสภาพความตองการของเยาวชน ทั้งนี้ มอบให
กรมอนามัย รวมกับองคกรพัฒนาเอกชนที่ทำงานดานหลักสูตรเพศ
ศึกษา สภาเด็กและเยาวชน และกลุมเยาวชน เครือขายเยาวชนเปน
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รายงานการวิเคราะหนโยบายการตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศไทย

คณะทำงานขับเคลื่อนใหเกิดรูปแบบนำรอง การสรุปผล การขยายผล
ตอไป
จะตองมีการรณรงคทางสังคมเรื่องเพศที่รอบดาน ทั้งนี้การ
ใหการเรียนรู การรณรงคนี้ไมใชการสงเสริมความผิดทางศีลธรรม แต
เปนการสรางคุณคา เรื่องชีวิต ของเยาวชน ที่เกี่ยวของกับ สิทธิในการ
ดำรงชีวิตทางเพศที่เปนจริง สอดคลองกับสภาพทางธรรมชาติ สังคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยใหหนวย
งานภาครัฐในกระทรวงสาธารณสุข ทีเป
่ นผูร บั ทุนหลักจากกองทุนโลก
และองคกรเอกชนที่รับทุนหลักหรือรับทุนตอเนื่องจากกองทุนโลก มา
ดำเนินงานในกลุมเยาวชน และกลุมเฉพาะตางๆ ใหเปนผูดำเนินงาน
สรางคณะทำงานในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ เนื่องจากตองยกระดับงานที่
ดำเนินการมากวา 5 ปใหเปนงานดานนโยบายสังคมตอไป
สงเสริมใหเกิด “การเรียนรูเรื
 ่องเพศสัมพันธที่รอบดาน” ทีเป
่ น
ไปตามหลักการที่ใชอยูในการคุมครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ

