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“แม ประชากร กลุม ตาง ๆ    จะ มี ความ รู เรื่อง ชอง ทาง และ การ ปองกัน 
การ ติดตอ ของ เชื้อ เอช ไอ วี   รวม ทั้ง ได รับ แจก จาย ถุง ยาง อนามัย 
แลว ก็ตาม   แต ทำไม   การ มี เพศ สัมพันธ ระหวาง คู สามี   ภรรยา   
การ มี เพศ สัมพันธ กับ เพศ เดียวกัน และ การ มี เพศ สัมพันธ ใน การ 
ซื้อ - ขาย บริการ ทาง เพศ   จึง ยัง เปน เพศ สัมพันธ ที่ ไม ปองกัน   ไมมี 
การ ใช ถุง ยาง อนามัย   ซึ่ง เปน เรื่อง ที่ เกี่ยว โยง กับ การ จัดการ  
 “ อำนาจ ความ สัมพันธ ระหวาง เพศ ”   ที่ ไม เทา เทียม กัน”  
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 ที่ ผาน มา   เอช ไอ วี / เอดส   ถูก ทำให กลาย เปน เรื่อง ของ เชื้อ โรค   
การ ปองกัน การ รับ   ถายทอด เชื้อ   ความ เจ็บ ปวย   และ การ ดูแล รักษา 
ทางการ แพทย   แต เพียง มติ ิเดียว   มาตรการ ตางๆ   ทัง้ การ ดำเนนิ งาน และ 
นโยบาย ที่ เก่ียวของ   จึง ถูก บดบัง   กำกับ ดวย วิธี คิด ทาง ดาน การ แพทย 
เปน หลัก   
  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   
รวม ไป ถึง ปจจัย และ เงื่อนไข ใน การ ดำเนิน ชีวิต   ที่ สง ผล ให ผูคน มี โอกาส  
 ทาง เลือก   และ การ ตัดสิน ใจ ที่ ไม เทา เทียม กัน   อัน เปน ความ เปราะ บาง   
ความ เสีย่ง ที ่นำพา ผูคน ไป สู สภาพ ที ่ไม สามารถ ปองกัน   และ ดแูล ตนเอง 
อยู บาง ก็ตาม 
  หาก แต วา วิธี คิด   วิธี มอง ที่ ใช ใน การ พยายาม จัดการ   ควบคุม 
การ แพร ระบาด ของ เชื้อ ไว รัส เอช ไอ วี  ที่ ผาน มา   กลับ เนน ไป ที่ การ มอง 
มิติ ความ เปน มนุษย แบบ แยก สวน   มุง เนน การ ให ความ รู เร่ือง เช้ือ ไวรัส   
การ ถายทอด   และ เนน เสริม การ ปองกัน ไป ตาม ชิน้ สวน อวัยวะ ที ่เปน ชอง 
ทางการ รบั และ /หรือ ถายทอด เช้ือ   มากกวา ที ่จะ มอง และ ให ความ สำคัญ 
กบั ปจจัย   เง่ือนไข   ที ่เปน สภาพ แวดลอม ทาง สงัคม   วฒันธรรม   เศรษฐกจิ   

ขอ เสนอ แนะ ดาน การ สง เสริม 
คุมครอง สิทธิ ทาง เพศ และ สิทธิ 
อนามัย เจริญ พันธุ
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และ การเมือง   ที ่ทำให คน ม ีทาง เลอืก   โอกาส   และ อำนาจ การ ตดัสนิ ใจ ที ่
ไม เทา เทียม กัน   อัน เปน สาเหตุ สำคัญ ของ การ ละเมิด สิทธิ   และ ศักดิ์ศรี 
ความ เปน มนุษย 
  ความ พยายาม ใน การนำ เสนอ บท วเิคราะห   มาตรการ   กฎหมาย   
นโยบาย ของ รัฐ   ผาน มุม มอง ของ ภาค ประชา สังคม   จึง มี ขอ เสนอ แนะ 
ให มี การ มอง เรื่อง การ ตอบ สนอง ตอ ปญหา การ แพร ระบาด ของ เอช ไอ วี 
ให กวาง ขวาง ยิ่ง ขึ้น   โดย นำ เอา มิติ เรื่อง เพศ   สิทธิ และ ศักดิ์ศรี ความ เปน 
มนุษย เพิ่ม เติม เขา มา   
  ภาค ประชา สังคม มี ความ เช่ือ วา   การ เคารพ สิทธิ ทาง เพศ นั้น มี 
ความ จำเปน อยาง ยิง่ ที ่จะ ชวย ทำให การ คดิ   การ มอง เรือ่ง เพศ  เพศ ภาวะ   
และ เพศ วถิ ีสามารถ มอง ทะลุ กรอบ คดิ เรือ่ง เพศ ที ่ยดึ ตดิ อยู กบั   เพศ หญงิ 
และ เพศ ชาย ออก ไป ได   เพื่อ ให ทุก คน ได รับ การ คุมครอง และ ได รับ การ 
เคารพ ใน ศักดิ์ศรี ความ เปน มนุษย ที่ เทา เทียม กัน   ซึ่ง จะ สง ผล ให ปญหา 
ตางๆ  ที ่เกิด ขึน้ อนั เน่ือง มา จาก ความ ไม เทา เทยีม ทาง เพศ นัน้ ลด ลง   รวม 
ทัง้ การ แกไข ปญหา เอดส ก ็สามารถ เปน ไป อยาง ตรง จดุ และ ประสบ ความ 
สำเร็จ มาก ขึ้น   
 ทั้งนี้   ภาค ประชา สังคม มี ขอ เสนอ แนะ ตอ กฎหมาย และ นโยบาย 
เกี่ยว กับ สิทธิ ทาง เพศ   และ สิทธิ อนามัย เจริญ พันธุ     อัน จะ สง ผล ใหการ 
ทำงาน เพื่อ แกไข ปญหา ได ประสบ ความ สำเร็จ ยิ่ง ขึ้น   ดัง ตอ ไป นี้   
 
  ให ม ีการ จดั ตัง้ คณะ อนุกรรมการ ตดิตาม และ กำกบั การ ขจัด การ ต ี
ตรา และ เลอืก ปฏบิตั ิตอ ผู ที ่อยู รวม กบั เชือ้ เอช ไอ ว ีและ ผู ปวย เอดส ขึน้ มา 
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เพิม่ เตมิ เปน อกี กลไก หนึง่ ใน โครงสราง การ ขบั เคล่ือน การ ตอบ สนอง ตอ 
ปญหา เอดส ของ ประเทศ   โดย มี บทบาท   หนาที่ ใน การ เฝา ระวัง   ติดตาม 
ปญหา และ ผลก ระ ทบ อนั เนือ่ง มา จาก การ ต ีตรา และ เลอืก ปฏบิตั ิใน เรือ่ง 
ทาง เพศ และ เรื่อง เอดส 

  การ พัฒนา นโยบาย และ แผน งาน ตาง ๆ    ใน การ ตอบ สนอง ตอ 
ปญหา เอดส   จะ ตอง มี ความ ครอบคลุม เร่ือง การ สง เสริมสุข ภาวะ ทาง 
เพศ และ อนามัย เจริญ พันธุ   การ เคารพ สิทธิ ทาง เพศ และ ศักด์ิศรี ความ 
เปน มนษุย   โดย คำนึง ถงึ ความ แตก ตาง หลาก หลาย เรือ่ง   เพศ   เพศ ภาวะ   
และ เพศ วิถี   ซึ่ง เปน สิทธิ ขั้น พื้น ฐาน หนึ่ง ของ สิทธิ มนุษย ชน   และ ตอง มี 
การ ระบุ เขา ไว ใน แผน ยุทธ ศาสตร บูรณ า การ เพ่ือ การ ปองกัน และ แกไข 
ปญหา เอดส ระดับ ชาติ 
 
  การ พฒันา นโยบาย   แผน   และ มาตรการ ตาง ๆ    ใน การ ตอบ สนอง 
ตอ ปญหา เอดส   จะ ตอง มอง อยาง เกี่ยวของ สัมพันธ กับ นโยบาย   และ 
กฎหมาย อื่น   ๆ    ที่ สง ผล ตอ การ ปกปอง   คุมครอง   และ สง เสริม สิทธิ ทาง 
เพศ   เพื่อ นำ ไป สู การ สง เสริม สิทธิ และ แกไข ปญหา ที่ ให ความ สำคัญ กับ 
การ เคารพ ศักดิ์ศรี ความ เปน มนุษย 
 
  คณะ กรรมการ แหง ชาติ วา ดวย การ ปองกัน และ แกไข ปญหา 
เอดส   ซึ่ง เปน กลไก หลัก ใน การ ดำเนิน นโยบาย   ควบคู ไป กับ กล ไก อื่นๆ   
ใน สวน ท่ี เปน คณะ อนุกร รม การฯ   จะ ตอง ทำ หนาท่ี ดูแล   กำกับ ให มี 
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การ ดำเนิน งาน ตาง ๆ    ที่ รับรอง สิทธิ ตาง ๆ    ตาม ที่ ได มี การ ลง นาม ไว ใน 
ปฏิญญา สากล ตาง  ๆ   รวม ทัง้ ดำเนนิ การ   ผลัก ดนั ให ม ีการ จดัการ ปรับปรงุ 
กฎหมาย   นโยบายตางๆ   ที่ เปน อุปสรรค ใน การ รับรอง สิ ทธิ นั้นๆ   ดวย     
 
  จะ ตอง ยตุ ิการ มอง หรือ เรียก คน เปน   “ กลุม เส่ียง ”     “ กลุม เส่ียง สงูสุด ”   
ที่ นำ ไป สู ความ เขาใจ และ การ ตี ตรา คน กลุม นั้น  ๆ    วา เปนก ลุม ที่ ทำให 
เกิด การ แพร ระบาด ของ เชื้อฯ   เปน ปญหา ทาง สังคม   แต ให มี การ ดำเนิน 
การ สง เสริม ทำความ เขาใจ   ปจจัย   เงื่อนไข   และ โครงสราง ทาง สังคม   
วัฒนธรรม   ศาสนา   ความ เชื่อ   เศรษฐกิจ   และ การเมือง   ที่ ไม เทา เทียม   
ซึ่ง ทำให คน กลุม ตาง ๆ    ใน สังคม   ตก อยู ใน สภาวะ ดอย อำนาจ   ไม เทา 
เทยีม   ถกู รงัเกยีจ   ถกู เลอืก ปฏบิตั ิ  และ ไม สามารถ ตดัสนิ ใจ เลอืก ดำเนนิ 
ชีวิต ได อยาง ปลอดภัย   เชน คน กลุม อื่นๆ   ใน สังคม 
 
  จะ ตอง เลิก หรือ ยุติ การก ระ ทำ ใด   ๆ    อัน จะ นำ ไป สู การ ตี ตรา ทาง 
สังคม   การ แบง แยก กีดกัน   เลือก ปฏิบัติ   หรือ มอง วาการ ดำเนิน ชีวิต ของ 
คน กลุม ตาง   ๆ    เหลา นี้ เปนการ กระทำ ที่ ผิด กฎหมาย   กฎ ระเบียบ   หรือ 
ประเพณ ี  เพือ่ สง เสรมิ สทิธิ ใน การ เขา ถงึ และ ได รบั บริการ สขุภาพ ใน การ 
สนบัสนนุ ให คน กลุม ตาง   ๆ    ได สามารถ ดแูล และ ปองกนั ตนเอง ได อยาง 
เทา เทียม กัน 
 
  การ สราง เสริม อำนาจ ให กับ คน กลุม ตาง  ๆ    ดัง กลาว   เพื่อ ให มี 
สิทธิ ทาง ดาน สุขภาพ   การ ศึกษา   ที่ อยู อาศัย   การ ทำงาน  เทา เทียม กับ 
คน กลุม อื่น ๆ    ใน สังคม   
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   การ ดำเนิน งาน และ การ จดั บริการ สขุภาพ และ สาธารณสขุ   จะ ตอง 
ให ความ สำคญั กบั การ เคารพ สทิธ ิและ ศกัดิศ์ร ีความ เปน มนษุย ให มาก ขึน้   
โดย การ ยอมรับ ความ แตก ตาง หลาก หลาย ของ เพศ   เพศ ภาวะ   และ เพศ วถิ ี  
วา ไม ได ม ีเฉพาะ เพยีง เพศ หญงิ   เพศ ชาย   หรือ ความ เปน ผู หญงิ และ ความ 
เปน ผูชาย เทานั้น   และ การ ตัดสิน ใจดำ เนิน ชีวิต ทาง เพศ   เพศ ภาวะ   และ 
เพศ วถิ ีที ่แตก ตาง   ก ็มไิด เปน เร่ือง ผดิ หรือ ทำให คน เหลา นัน้ ม ีศกัด์ิศรี ความ 
เปน มนุษย นอย ลง แต อยาง ใด   รวม ทั้ง ไม ควร มอง หรือ กระทำ การ ใด   ๆ   
 ที่ ทำให เรื่อง เหลา นี้ กลาย เปน เรื่อง ที่ ผิด กฎหมาย   ซึ่ง จะ ทำให ผูคน ที่ มี 
การ ดำรง ชีวิต ทาง เพศ ที่ แตก ตาง หลาก หลาย กลาย เปน ผู กระทำ ความ 
ผิด   ถูก รังเกียจ   หรือ ถูก กีดกัน จาก การ ได รับ บริการ และ การ อยู รวม ใน 
สังคม ได อยาง เสมอ ภาค และ ปลอดภัย 
 
  ผู ให บรกิาร หรอื ผู ดำเนนิ งาน ดาน เอดส และ ผู เกีย่วของ     ควร ได รบั
 การ สง เสริม การ เรียน รู   เพื่อ ให เขาใจ เรื่อง สิทธิ ทาง เพศ   สิทธิ ดาน เอดส   
สิทธิ มนุษย ชน   ความ แตก ตาง หลาก หลาย ทาง เพศ   เพศ ภาวะ   และ 
เพศ วิถี   และ สามารถ จัด ปรับ หรือ พัฒนาการ ดำเนิน งาน หรือ บริการ ให 
วาง อยู บน พื้น ฐาน การ เคารพ ใน สิทธิ และ ศักดิ์ศรี ความ เปน มนุษย   โดย 
ให มี การ ทบทวน องค ความ รู   และ เครื่อง มือ สง เสริม การ เรียน รู   เพ่ือ 
ใช ใน การ จัดการ เรียน รู และ ฝก อบรม บน ความ รวม มือ ระหวาง   กพอ .  
 เครือ ขาย ผู ติด เชื้อ เอช ไอ วี / เอดส   ประเทศไทย   และ มูลนิธิ ศูนย คุมครอง 
สิทธิ ดาน เอดส   
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  จะ ตอง มี การ สนับสนุน และ สง เสริม ให เกิด   “ การ เรียน รู เรื่อง เพศ 
สมัพนัธ ที ่รอบ ดาน ”   อยาง ตอ เนือ่ง   และ ขยาย ให ครอบคลมุ ใน ระบบ การ 
ศึกษา   และ นอก ระบบ การ ศึกษา   โดย ลงทุน ดาน การ พัฒนา ศักยภาพ   
ทัศนคติ   ของ ผู สอน อยาง เต็ม รูป แบบ   ทั้งน้ี ให คณะ กรรมการ แหง ชาติ 
วา ดวย การ ปองกัน และ แกไข ปญหา เอดส   มอบ หมาย ให อนุกรรมการ 
กำกับ การ ขับ เคลื่อน การ ปองกัน แกไข ปญหา เอดส   ทำ หนาที่ สนับสนุน 
การ พฒันา แนวคดิ เร่ือง ศกัด์ิศรี   สทิธิ มนุษย ชน   สทิธิ ทาง เพศ ของ เยาวชน   
ผาน การ ปฏิบัติ การ หลักสูตร เพศ ศึกษา รอบ ดาน   ทั้งน้ี   ให กระทรวง 
ศึกษาธิการ เปน กลไก หลัก ใน การ ประสาน งาน   และ การ มี สวน รวม ของ 
เยาวชน   และ สมาคม หรอื สมา พนัธ คร ู  ใน ประเทศ เปน ภาค ีสำคญั ใน การ 
ขับ เคลื่อน งาน รวม กัน กับ หนวย งาน และ องคกร ที่ อื่นๆ   ที่ เกี่ยวของ 

  จะ ตอง มี การ พัฒนา ระบบ บริการ แบบ ครบ วงจร เรื่อง เพศ ที่ เปน 
มติร กบั เยาวชน   ผู หญงิ   และ บรกิาร อืน่ๆ   ที ่ให ความ สำคญั กบั ความ ออน 
ไหว ใน เรื่อง เพศ ภาวะ   ( gender )   โดย เนน เรื่อง บริการ ให คำ ปรึกษา   ให 
ความ รู   ให ขอมูล   เปน แหลง พึ่ง พิง ทาง ใจ   ทาง กาย   ของ เยาวชน ได   เปน 
หนวย แรก รับ ให บริการ สง ตอ ที่ เหมาะ สม กับ เยาวชน ตาม สภาพ ปญหา   
รวม ถึง การ ให ขอมูล   ทำความ เขาใจ กับ ครอบครัว   พอ แม   ผู ปกครอง   
และ สังคม   เกี่ยว กับ สภาพ ความ ตองการ ของ เยาวชน     ทั้งนี้     มอบ ให 
กรม อนามัย   รวม กับ องคกร พัฒนา เอกชน ที่ ทำงาน ดาน หลักสูตร เพศ 
ศึกษา   สภา เด็ก และ เยาวชน   และ กลุม เยาวชน   เครือ ขาย เยาวชน เปน 
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คณะ ทำงาน ขับ เคลื่อน ให เกิด รูป แบบ นำรอง   การ สรุป ผล   การ ขยาย ผล 
ตอ ไป   
 
  จะ ตอง มี การ รณรงค ทาง สังคม เร่ือง เพศ ที่ รอบ ดาน   ทั้งน้ี การ 
ใหการ เรียน รู   การ รณรงค นี้ ไมใช การ สง เสริม ความ ผิด ทาง ศีล ธรรม   แต 
เปนการ สราง คุณคา เร่ือง ชีวิต ของ เยาวชน ที่ เก่ียวของ กับ สิทธิ ใน การ 
ดำรง ชีวิต ทาง เพศ ที่ เปน จริง   สอดคลอง กับ สภาพ ทาง ธรรมชาติ   สังคม   
วัฒนธรรม   และ เศรษฐกิจ   ที่ เปลี่ยนแปลง ไป ตลอด เวลา   โดย ให หนวย 
งาน ภาค รฐั ใน กระทรวง สาธารณสุข   ที ่เปน ผูรบั ทนุ หลัก จาก กองทนุ โลก   
และ องคกร เอกชน ที่ รับ ทุน หลัก หรือ รับ ทุน ตอ เนื่องจาก กองทุน โลก   มา 
ดำเนิน งาน ใน กลุม เยาวชน   และ กลุม เฉพาะ ตางๆ   ให เปน ผู ดำเนิน งาน 
สราง คณะ ทำงาน ใน การ ขับ เคลื่อน เรื่อง นี้   เนื่องจาก ตอง ยก ระดับ งาน ที่ 
ดำเนิน การ มากวา   5   ป ให เปน งาน ดาน นโยบาย สังคม ตอ ไป 
 
  สง เสริม ให เกิด   “ การ เรียน รู เรื่อง เพศ สัมพันธ ที่ รอบ ดาน ”  ที่ เปน 
ไป ตาม หลัก การ ที่ ใช อยู ใน การ คุมครอง สิทธิ อนามัย เจริญ พันธุ   


