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สวนที่หนึ่ง

นโยบายดานการดำเนินงานและการจัดบริการสุขภาพ

ในสวนนโยบายดานการดำเนินงานและการจัดบริการสุขภาพนี้
จะเปนการวิเคราะหนโยบาย 3 เรื่องดวยกันคือ เรื่องแรก นโยบายการ
ลดอัตราการรับ-ถายทอดเชือ้ เอชไอวีรายใหมลงครึง่ หนึง่ ภายในป 2554
(Half by 2011) เรื่องที่สอง นโยบายการพัฒนาบริการการปรึกษา
และตรวจเลือดโดยมีผูใหบริการเปนผูชักชวน (Provider Initiated
Counseling and Testing/PICT) และเรือ่ งทีสาม
่ นโยบายการปองกัน
การถายทอดเชื้อจากแมสูลูก (Prevention of Mother to Child
Transmission/PMTCT) ซึ่งทั้งสามเรื่องสงผลใหเกิดการดำเนินงาน
และการจัดบริการสุขภาพที่เกี่ยวของกับเอชไอวี/เอดสโดยเฉพาะดาน
การปองกันการรับ ถายทอดเชื้อเอชไอวี

เรื่องแรก นโยบายการลดอัตราการรับ-ถายทอดเชื้อเอช
ไอวีรายใหมลงครึ่งหนึ่งภายในป 2554 (Half by 2011)
นับแตปพ.ศ. 2550 ซึ่งเปนชวงเริ่มตนปของแผนยุทธศาสตร
บูรณาการเพือ่ การปองกันและแกไขปญหาเอดสระดับชาติ (พ.ศ. 2550
– 2554) ประเทศไทยมีการดำเนินนโยบายและการสนับสนุนงาน
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ดานการปองกันเพิ่มมากขึ้น ทั้งในสวนการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
กำกับการขับเคลื่อนการปองกันเอดส การกำหนดใหมีนโยบายการ
ลดอัตราการติดเชื้อรายใหมลงครึ่งหนึ่งภายในป พ.ศ. 2554 (Half
by 2011) โดยมุงเนนการดำเนินงานใน 4 กลุมประชากรทีถู่ กระบุวา
เปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงสุด (Most At Risk Populations/MARPs)
คือ ผูใช สาร เสพ ติด ชนิด ฉีด ( Intravenous Drug User : IDU )
ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย (Men who have Sex with Men: MSM)
แรงงานหญิงบริการทางเพศ (Female Sex Worker: FSW) และ
แรงงานขามชาติ (Migrant Worker: MW) และการดำเนินแผนงานที่
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกฯในรอบตอเนื่องจาก
รอบ 1 และ โครงการรอบที่ 8 โดยเฉพาะการดำเนินงานในรอบที่ 8
ซึง่ มีการจัดสรรงบประมาณดำเนินการในกลุม ประชากร 4 กลุม ขางตน
โดยตรง ทำใหเห็นไดวา การดำเนินนโยบายดังกลาวมีนัยยะที่มุงเนน
การดำเนินงานใน 4 กลุมประชากรหลักดังกลาว
ภาคประชาสังคมมองวา การพัฒนาและดำเนินนโยบาย Half by
2011 เปนการใชฐานความรูดานระบาดวิทยาเปนหลัก โดยใชรูปแบบ
หรือเครือ่ งมือทางระบาดวิทยาในการคำนวณและคาดประมาณการติด
เชือ้ รายใหม ซึง่ มุง มองชองทางการแพรระบาดของการรับ ถายทอดเชือ้
เอชไอวีเปนหลัก เพือ่ ทำใหเห็นภาพตัวแทนของกลุม ประชากรทีมี่ อัตรา
การรับ ถายทอดเชือ้ เอชไอวีวามีอัตราสวนสูงอยูใน
 ประชากรกลุม ใดบาง
โดยมุงเนนการคนหา จำแนก และนำมาจัดลำดับเปนประชากรกลุม
เสี่ยง (Risk Group) และประชากรกลุมเสี่ยงสูงสุด (Most At Risk

ในมุมมองของภาคประชาสังคม ป พ.ศ. 2552

27

Populations/MARPs) ทั้งในความหมายของการรับ ถายทอดเชื้อ
เอชไอวีในกลุมประชากรตนเองและกระจายไปสูประชากรกลุมอื่นๆ
สิง่ ทีรู่ ปแบบและเครือ่ งมือทางระบาดวิทยาทำไดหรือบอกไดคือ
การคำนวณอัตราการแพรระบาดในกลุมประชากรกลุมตางๆ ทำให
เห็นชองทางการระบาดหลัก ๆ ในประเทศวามีชองทางใดและเกิดขึ้น
กับประชากรกลุมใดบาง อาทิ การใชเข็มฉีดยาของกลุมผูใชสารเสพ
ติดชนิดฉีดรวมกับผูที่มีเชื้อเอชไอวี การมีเพศสัมพันธที่ไมปองกันกับ
ผูที่มีเชื้อเอชไอวี ทั้งในการซื้อขายบริการทางเพศ ในเพศสัมพันธของ
กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย และในความสัมพันธทางเพศระหวาง
คูสามี
 ภรรยา และนำมากำหนดเปนมาตรการดานการปองกัน คือ การ
สงเสริมความรูด านการติดตอของเชือ้ เอชไอวี การสงเสริมการใชถุงยาง
อนามัย และการลดอันตรายจากการใชสารเสพติดชนิดฉีด
ภาคประชาสังคมมองวา การพัฒนานโยบายดังกลาวที่มุงเนน
การใชฐานความรูด านระบาดวิทยาเปนมิติหลัก และกำหนดมาตรการ
ในการปองกันตามการจำแนกประชากรเปนกลุมเสี่ยงและกลุมเสี่ยง
สูงสุด บนเงื่อนไขที่ตองมีการระดมทรัพยากรและความรวมมืออยาง
แข็งขัน อาจชวยลดอัตราการรับ ถายทอดเชื้อเอชไอวีรายใหมไดแตก็
จะเปนเพียงในระยะสั้น แตจะไมสามารถปองกันและแกไขปญหาการ
แพรระบาดของเอชไอวีไดในระยะยาว
ทั้งนี้ เนื่องจากสิ่งหนึ่งที่รูปแบบและเครื่องมือทางระบาดวิทยา
ทำไมไดหรือบอกไมไดคือ “อัตลักษณทางเพศ ทีมี่ ความหลากหลายและ
ลื่นไหล” ที่แสดงผานเพศภาวะ (Gender) และเพศวิถี (Sexuality) ที่
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ทำใหประชากรกลุม ตาง ๆ รวมทัง้ ประชากร 4 กลุม ดังกลาวมีอัตลักษณ
/ตัวตนทางเพศที่หลากหลายและลื่นไหลเปลี่ยนแปลงไปมาได โดยไม
ไดผูกติดกับเพศสรีระ และ/หรืออัตลักษณ/ตัวตนทางเพศแบบตายตัว
แบบเดียว อันหมายถึง ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ก็ไมไดมีตัวตนที่มี
ความสัมพันธทางเพศกับชายในรูปแบบเดียว เพราะอาจยังมีตัวตนทีมี่
ความสัมพันธทางเพศกับหญิง และเพศอืน่ ๆ ไดดวย แรงงานหญิงผูให

บริการทางเพศ ก็ไมไดมีตัวตนหรือรูปแบบความสัมพันธทางเพศแบบ
ซือ้ ขายบริการรูปแบบเดียว แตยังมีตัวตนหรือรูปแบบความสัมพันธทาง
เพศแบบคูรัก คูสามี ภรรยา หรือรูปแบบอื่น ๆ ไดอีก เปนตน
แมวา องคความ รูทาง ระบาด วิทยา อาจ ไม สนใจ หรือให ความ
ละเอียดออนกับอัตลักษณ/ตัวตนทางเพศที่หลากหลายและลื่นไหล
เปลี่ยนแปลงไปมาได โดยมองวาสิ่งสำคัญที่สุดคือ การสงเสริมการ
มี เพศ สัมพันธ ที่ ปลอดภัย โดย ใช ถุง ยาง อนามัย เพื่อ ปองกัน การ รับ
ถายทอดเชื้อเอชไอวีเทานั้นก็ตาม
แตสิง่ ทีรู่ ปแบบและเครือ่ งมือทางระบาดวิทยาทำไมไดหรือบอก
ไมไดอีกก็คือ แมประชากรกลุม ตาง ๆ จะมีความรูเรื
 อ่ งชองทางและการ
ปองกันการติดตอของเชื้อเอชไอวี รวมทั้งไดรับแจกจายถุงยางอนามัย
แลวก็ตาม แตทำไม การมีเพศสัมพันธระหวางคูสามี
 ภรรยา การมีเพศ
สัมพันธกับเพศเดียวกัน และการมีเพศสัมพันธในการซื้อขายบริการ
ทางเพศ จึงยังเปนเพศสัมพันธที่ไมปองกัน ไมมีการใชถุงยางอนามัย
ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวโยงกับการจัดการ “อำนาจความสัมพันธระหวาง
เพศ” ทีไม
่ เทาเทียมกัน อันเปนปจจัยสำคัญในการกำหนดรูปแบบความ
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สัมพันธทางเพศในเพศวิถีหนึ่ง ๆ วา จะมี/ไมมีเพศสัมพันธ จะมีเพศ
สัมพันธแบบปลอดภัย/ไมปลอดภัย จะมีเพศสัมพันธแบบปองกัน/ไม
ปองกัน จะมีเพศสัมพันธแบบมี/ไมมีความสุข ความรื่นรมย จะมีเพศ
สัมพันธแบบกดบังคับ/ทำตามหนาที่/มีตามความตองการของตนเอง
ซึง่ การดำเนินการเฉพาะการสงเสริมความรูเรื
 อ่ งชองทางการติดตอของ
เอช ไอ วี และ การ สง เสริม การ ใช ถุง ยาง อนามั ย จะ ไม ชวย ให ผูคน
กลุมตางๆ รวมทั้งกลุมประชากรหลักๆ ทั้ง 4 กลุมนี้มีเพศสัมพันธ
ที่ดีและปลอดภัยได
นอกจากนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่รูปแบบและเครื่องมือทางระบาดวิทยา
ไมไดทำ แตเปนผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาจากการกำหนดนโยบาย
และมาตรการดังกลาวคือ การสงผลใหเกิดการตีตราและเลือกปฏิบัติ
เกิดขึน้ กับกลุม ประชากรทัง้ 4 กลุม ทีถู่ กระบุวาเปนกลุม ทีมี่ ความเสีย่ ง
สูงสุด ซึง่ จะถูกมุง มองวาเปนกลุม ประชากรทีทำให
่ เกิดการแพรระบาด
ของเอชไอวี และยังเปนการตอกย้ำทัศนคติและอคติตอกลุมคนที่แตก
ตาง ทำใหเกิดเปนอุปสรรคในการเขาถึงและไดรับบริการ การรับรอง
สิทธิและสถานะ
การ พัฒนา นโยบาย กำหนด มาตรการ เพื่อ การ ปองกัน แกไข
ปญหา จำเปนตองใชองคความรูในระดับที่กวางขวางออกไปทั้งในมิติ
ทางสังคม วัฒนธรรม รวมทั้งใชฐานคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเขามาผสม
ผสาน เพื่อทำใหเกิดความเขาใจเงื่อนไขความเปราะบางทางสังคม
วัฒนธรรม ทีเกี
่ ย่ วของกับการละเมิดสิทธิทางเพศและศักดิศ์ รีความเปน
มนุษย ผานอคติและสภาพการถูกปฏิเสธ ไมไดรับการยอมรับสถานะ
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ตัวตนทางเพศที่หลากหลาย การดอยอำนาจในการจัดการเรื่องทาง
เพศของตนเอง หรืออีกดานหนึ่งคือ การตีตรา การแบงแยกกีดกันและ
เลือกปฏิบัติทางเพศและตัวตนดานอื่น ๆ ทีสั่ มพันธกัน ทีทำให
่ คนอยู
ในสภาวะดอยอำนาจ เขาไมถึงบริการในการปองกัน ดูแล รักษาตนเอง
จนนำไปสูภาวะ
 ความเสี่ยงตอการไดรับ ถายทอดเชื้อเอชไอวี
ชายทีร่ กั และมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน ไมไดรับการยอมรับ
การมีสถานะตัวตนทางเพศในสังคม โดยอัตลักษณทางเพศในสังคมมัก
ถูกกำหนดใหเปนภาพตายตัว ที่ผูกโยงเขากับอัตลักษณทางเพศสรีระ
(Biological Sexual Identity) เทานั้น ทำใหความแตกตางทางเพศที่
ปรากฎ ไมไดรับการยอมรับ อีกทั้งยังถูกนำมาลดทอนศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยลงไปอีกดวย
แรงงานหญิงบริการทางเพศ ตองเผชิญสภาวะดอยโอกาสใน
การจัดการเรือ่ งทางเพศของตนเอง อันเกิดจากสภาวะดอยอำนาจทาง
เศรษฐกิจ การไมม/ี ไมไดรับความปลอดภัยและสวัสดิการทางสังคมจาก
การทำงาน และการมองอัตลักษณ/ตัวตนของแรงงานหญิงบริการทาง
เพศแบบตายตัว ผูกติดกับความเปนแรงงานหญิงบริการทางเพศตลอด
เวลา ทำใหไมเขาใจ เกิดการละเลย สถานภาพและตัวตนทางเพศและ
ทางสังคมดานอื่นๆ ของแรงงานหญิงบริการทางเพศและไมสามารถ
เสริมสรางศักยภาพ เพิม่ โอกาสและทางเลือกอืน่ ๆ ใหกับแรงงานหญิง
บริการทางเพศ
แรงงานยายถิ่น และผูใชสารเสพติดชนิดฉีดก็เชนเดียวกัน ที่
มักถูกมองแบบตายตัว และมองเฉพาะเรื่องทีเกี
่ ่ยวของกับการเชื้อโรค
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ชองทางการรับ ถายทอดเชือ้ ซึง่ เปนเรือ่ งทีเป
่ นเรือ่ งเฉพาะทางการแพทย
ทำใหมองไมเห็นอัตลักษณและตัวตนทางเพศที่แตกตางหลากหลาย
เชนกัน
ภาพการมองประชากรกลุมตางๆ รวมทั้งกลุมที่ถูกระบุวาเปน
กลุม ที่ มีความ เสี่ยง สูงสุด เปนการ มอง และ ทำให ภาวะ ความ เปราะ
บาง ความเสี่ยง ถูกทำใหกลายเปนเรื่องตายตัว (Static) โดยมองไม
เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา (Dynamism) และทำให
เรื่องนี้ถูกทำใหกลายเปนเรื่องเฉพาะทางการแพทย (Medicalization)
ที่เมื่อผูกโยงเขากับอัตลักษณ/ตัวตนของกลุมผูใชสารเสพติด กลุม
แรงงานยายถิ่น กลุมชายรักชาย และกลุมแรงงานหญิงบริการทางเพศ
ซึ่ง เผชิญ กับ ภาวะ การ ถูก ตี ตรา และ เลือก ปฏิบัติ ทาง สังคม อยู แลว
ยอม ทำให ประชากร กลุม ตาง ๆ เหลา นี้ ตก อยู ใน ภาวะ ความ เสี่ยง
เพิ่มมากขึ้น
ภาค ประชา สังคม จึง มี ขอ เสนอ แนะ ตอ การ ดำเนิน นโยบาย
Half by 2011 ดังนี้
รัฐควรสนับสนุนการทำงานทีเป
่ นการทำความเขาใจตอเรือ่ งวิถี
ชีวิตของคนแตละกลุม เพื่อที่จะเขาใจบริบทการใชชีวิตของคนเหลานี้
แบบไมแยกสวน รวมถึงการทำความเขาใจกับวิถีชีวิตทางเพศที่เกี่ยว
กับวัฒนธรรมประเพณีและความเชือ่ ตางๆ เพือ่ พัฒนาเปนองคความรูที ่
นำมาใชในการทำงานดานการปองกัน การดูแลรักษา และลดผลกระทบ
ทีเกิ
่ ดขึน้ จากการตีตรา ทัง้ นีจำเป
้ นตองใชองคความรูใน
 มิตทีิ หลาก
่
หลาย
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แบบผสมผสาน ทั้งฐานคิดดานระบาดวิทยา สังคม วัฒนธรรม และ
สิทธิมนุษยชน
รัฐควรใหความสำคัญกับการสือ่ สารกับสาธารณะถึงเรือ่ งโอกาส
เสี่ยง และ แนวทาง การ ให ปองกัน ที่ ไม จำเปน ตอง ระบุ กลุม ใน ขณะ
เดียวกันยังคงตองทำงานกับกลุมประชากรกลุมตางๆ ในวิถีที่หลาก
หลายในการดำเนินชีวิตขึ้นอยูกับบริบทของแตละคน โดยเฉพาะอยาง
ยิง่ ความหลากหลายในเพศวิถี บนการเคารพในศักดิศ์ รีความเปนมนุษย
เพื่อจะทำใหทุกคนไดปลอดภัยและใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
รั ฐ ควร ที่ จะ สนั บ สนุ น ให ภาค ประชา สั ง คม ทำงาน ให มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยการปรับปรุงกฎหมายใหเอือ้ ทีจะ
่ ใหคนทุก
คนหรือทุกกลุมสามารถเขาถึงบริการการปองกันและการดูแลรักษา
ได ทั้งนี้ โดย ปรับปรุง กฎหมาย บน ฐาน ความ คิด เรื่อง สิทธิ มนุษยชน
ใหมากขึ้น อาทิ กฎหมายที่จะสามารถลดเรื่องของการทำใหผูใชยา
เป น อาชญากร หรื อ ลด การ ถู ก คุ ก คาม โดย เจ า หน า ที่ ของ รั ฐ ต อ
พนักงานบริการทางเพศ และการมองวาความรักและเพศสัมพันธของ
คนรักเพศเดียวกันเปนเรื่องผิดปกติและอันตราย เปนตน
มีนโยบายและมาตรการดานการปองกันที่ใหความสำคัญกับ
เรื่องอำนาจ ความไมเสมอภาคเทาเทียมทางเพศ การขจัดการเลือก
ปฏิบตั อัิ นเนือ่ งมาจาก ความแตกตางหลากหลายทางเพศภาวะ เพศวิถี
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เงือ่ นไขและรูปแบบการดำเนินชีวติ โดยนำกรอบความคิดเรือ่ งสิทธิทาง
เพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุเข
 ามาใชในการทำงาน ทัง้ นี้ หมายความ
วา ใหมองคนเหลานั้นมากไปกวาชิ้นสวนอวัยวะ ที่เปนกลไกการรับ
ถายทอดเชื้อฯ แตใหมองในฐานะมนุษยและเคารพสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยดวย
มีการสงเสริมการเคารพสิทธิทางเพศ และศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เพือ่ สรางเสริมใหคนมีสุขภาวะทางเพศทีดี่ และปลอดภัย เหมาะ
สม สอดคลองกับเพศภาวะ เพศวิถี ทีบุ่ คคลนั้น ๆ เปนผูเลือกในการ
ดำเนินชีวิตของตนเอง
การสงเสริมใหประชากรกลุมตาง ๆ และคูมีเพศสัมพันธที่ดี
ปลอดภัย มีการปองกัน และมีสุขภาวะทางเพศทีดี่ จึงจำเปนตองมอง
เรื่อง “อัตลักษณ/ตัวทางทางเพศ ที่มีความแตกตาง หลากหลาย และ
ลื่นไหล” และจำเปนตองมองเรื่องการจัดการ “อำนาจความสัมพันธ
ระหวางเพศ” ที่ไมเทาเทียมกันพรอมกันไปดวย ซึ่งก็คือการใหความ
สำคัญกับเรื่อง “สิทธิทางเพศ”
การสนับสนุนงบประมาณ ควรใหความสำคัญตอการสราง
เครือ ขาย การเสริมศักยภาพการทำงาน การเชื่อม ประสานระหวาง
กลุม คน ที่ ทำงาน ทั้งนี้ ใน การ จัด ทำ โครงการ ของ กลุม เปา หมาย
ควรเปดใหมีการจัดทำงบประมาณสรางความเขมแข็งของเครือขาย
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เพื่อใหกระบวนการเครือขายเปนกระบวนการเสริมศักดิ์ศรีของคนที่
เปนเจาของปญหาและตองการมีชีวิตที่ปลอดเชื้อเอชไอวีเชนเดียวกับ
คนทุกคนในสังคม

เรื่องที่สอง นโยบายการพัฒนาบริการการปรึกษาและตรวจ
เลือดโดยมีผูใหบริการเปนผูชักชวน (Provider Initiated Counseling and Testing/PICT)
การดำเนินงานสงเสริมบริการการปรึกษาและตรวจเลือดโดย
สมัครใจ (Voluntary Counseling and Testing: VCT) ถูกหยิบยก
ขึ้นมาพัฒนาเปนมาตรการและนโยบายสำคัญอีกครั้งในชวงหลังจาก
มีการขยายผลการดำเนินงานใหการรักษาดวยยาตานไวรัสในประเทศ
นัยวาเปนการยกระดับการดำเนินงาน VCT ใหเปนบริการ ทีจะ
่ ชวยให
คนทีมี่ เอชไอวีไดรับรูสถานะ

การมีเชือ้ เอชไอวีของตนเองไดเร็วขึน้ และ
สามารถเขาถึงการดูแลรักษาไดเร็วขึ้น รวมทั้งสามารถปองกันการรับ
ถายทอดเชื้อเอชไอวีเพิ่มไดดวย
หลาย ภาค สวน ได มี การ พัฒนา รูป แบบ การ ดำเนิน งาน VCT
เพื่อกระตุนใหเกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งใน
รูปแบบการมีบริการ VCT ทีเคลื
่ ่อนที่เขาไปในชุมชน (Mobile VCT)
จนถึงลาสุดไดมีการรวม VCT เขาไวในชุดสิทธิประโยชนของระบบหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ และมีการขยายผลการฝกอบรมการใหบริการ
ปรึกษาเบื้องตนใหกับพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐดวย
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อยางไรก็ตามพบวา มีคนทั่วไปที่ตัดสินใจเขารับบริการ VCT
ในจำนวนที่นอยมาก จึงมีความพยายามในการสงเสริมมาตรการใหม
ที่เรียกวา PICT (Provider Initiated Counseling and Testing) คือ
การใหผูใหบริการสุขภาพเปนผูกระตุนโนมนาวหรือชักชวนใหผูมารับ
บริการเขารับบริการการปรึกษาและตรวจเลือด ซึ่งในทางปฏิบัติก็นา
จะมีการดำเนินการในทำนองนี้มาแลวในชวงกอนหนานี้
การสงเสริมมาตรการ PICT ทีมี่ แนวโนมวาจะยกระดับใหกลาย
เปนนโยบายที่มีแนวปฏิบัติที่เขมขนขึ้นนี้ ดำเนินการบนสมมติฐานวา
การทีมี่ คนมาตรวจเลือดจำนวนมาก จะชวยใหเกิดการตรวจคัดกรองผู
ที่มีเชื้อเอชไอวีไดเร็วและพบผูที่มีเชื้อเอชไอวีในจำนวนมากดวย ทำให
เปา หมาย ใน การ ตรวจ คนหา ผู ที่ มี เชื้อ เอช ไอ วี ให ได จำนวน มาก และ
รวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทยทั้งการรักษาและปองกัน
มีแนวโนมความสำเร็จสูงขึ้น
ในชวงสองสามปที่ผานมามีงานวิจัยชื่อ “ศักยภาพในการที่จะ
ดำเนินการในแนวทาง ผูใหบริการเปนผูริเริ่มการใหคำปรึกษาและ
ตรวจเลือดอยางสมัครใจในสถานบริการสุขภาพในประเทศไทย” (The
Potential of Provider - Initiated Voluntary Counseling and
Testing in Health Care Setting in Thailand: PI(V)CT) ซึ่งดำเนิน
การโดย โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (Health
Intervention and Technology Assessment Program: HITAP)
โดยไดรับการสนับสนุนจาก Global Development Network มูลนิธิ
สง เสริมสุข ภาพ ไทย และ สถาบันวิจัย ระบบ สุขภาพ ประเทศไทย
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ซึง่ ผลการศึกษาไดตอบโจทยวา การใหบริการรูปแบบ PI(V)CT มีผูเข
 า
มาใชบริการตรวจหาเชือ้ เอชไอวีเพิม่ ขึน้ อยางมีนัยสำคัญ คือมีอัตราการ
เขาตรวจเพิ่มขึ้นถึง 50 เทา
นอกจากนัน้ ในแงของความคุม คาตอการลงทุนทีเป
่ นตัวเลขของ
เม็ดเงินที่จะใชไปกับคน ๆ หนึ่ง ในการทำงานตามแนวทาง PI(V)CT
ก็พบวามีความคุม คาดวย (ยศ ตีรวัฒนานนท, 2553) และผลจากการ
ศึกษานีได
้ ถูกนำเสนอไปในระดับนโยบายใหกับสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติไปแลว
เมือ่ มองการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานไมวาจะเปน VCT, VCCT
(Voluntary Confidential and Testing), PIVCT และ PICT ก็ตาม
จะพบวามาตรการหรือรูปแบบดังกลาวนาจะมีวัตถุประสงค/ความ
ตองการในลักษณะทีคล
่ ายคลึงกันอยู คือ ความตองการพัฒนารูปแบบ
/ชองทางใหคนเขารับบริการและไดรับรูสถานะการมีเชื้อเอชไอวีของ
ตนไดเร็วขึ้น เพื่อใหสามารถปองกันการรับ ถายทอดเชื้อของตนเอง
และผูอื่น และเพื่อใหเขาถึงการรักษาไดเร็ว อันจะทำใหการรักษามี
ประสิทธิภาพและลดอัตราการเสียชีวิตลงได
จุดที่แตกตางกันของมาตรการ/รูปแบบนี้ นาจะอยูที่เจตนา
เบื้อง หลั ง ของ ความ ตองการ ที่ ทำให มี ความ พยายาม สง เสริม การ
พัฒนาและใชรูปแบบตาง ๆ ขยาย เพิ่มเติมเขามาอีก จาก VCT ไป
สู PI(V)CT และ/หรือ PICT และนำมาใชเปนเครื่องมือที่แตกตางกัน
ออกไปตามเจตนานั้นๆ กลาวคือหากมีเจตนาในการใชมาตรการนี้
ไปเพื่อการเปนเครื่องมือในการตรวจหาผูที่มีเชื้อเอชไอวีใหไดเร็วขึ้น
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เพื่อ นำ ไป สู ชอง ทางใน การ ควบคุม / ปองกัน การ รับ ถายทอด เชื้อ
ก็จะมีการเลือกใช/สงเสริมรูปแบบ PICT ซึ่งการใชรูปแบบดังกลาว
มีความสุมเสี่ยงตอการทำใหเจตนาพื้น ฐานเบื้องตนของการพัฒนา
มาตรการ VCCT เบี่ยง เบน ผิด เพี้ยน ไป เปน CCTV หรือ กลอง
วงจรปด เพื่อการคนหาและตรวจจับ คือ ตองมีมาตรการในการตรวจ
จับ คนหาผูที่มีเชื้อใหรวดเร็ว เพื่อคัดกรอง แยกกลุมคนเหลานี้ออกไป
ดัง จะ เห็น จาก ปราก ฎ การณ ที่ รัฐ พยายาม จะ ตรวจ คนหา ผู ที่ มี เชื้อ
ไขหวัดใหญสายพันธุใหมไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ทำใหเห็นผลกระทบเรื่อง
การแบงแยก ตีตรา และอคติที่เกิดขึ้นกับผูที่มีเชื้อวาเปนผูคนอันตราย
ไดอยางชัดเจน
แมวาสวนสำคัญของการดำเนินแนวทาง PICT จะเปนไปเพื่อ
ทำใหผูคนในสังคมมีทางเลือกในการรับบริการและสงเสริมพฤติกรรม
ความปลอดภัย แตหากเข็มมุงของการดำเนินนโยบายดังกลาว เนนไป
ทีการ
่ เพิม่ จำนวนของผูที เข
่ ารับบริการตรวจเลือด นัยวา เพือ่ การคนหา
ตัวผูที่มีเชื้อเอชไอวีใหไดเร็วและมากที่สุด ทีแม
่ จะมีเจตนาดีที่จะทำให
เกิดการปองกันการรับ ถายทอดเชื้อเพิ่ม หรือเพื่อใหเขาถึงบริการการ
รักษาไดเร็วก็ตาม
หากการดำเนินนโยบายดังกลาวก็คาบเกี่ยวอยูบนเสนของการ
ละเมิดสิทธิและกาวลวงเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เพราะอาจทำให
เกิดการกะเกณฑคนมาตรวจ เพือ่ ตองการนับเอาแตจำนวนตัวเลขผูมา

ตรวจเลือดใหไดตามเปาหมาย อันจะสงผลกระทบตอเนื่องไปสูการ
 ให
บริการการปรึกษาทีไม
่ มคุี ณภาพ ละเลย เพิกเฉย ในการใหความสำคัญ
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กับความละเอียดออนเรือ่ งความแตกตางหลากหลายของผูมา
 รับบริการ
ทั้งอัตลักษณ ตัวตนทางเพศและตัวตนดานอื่นๆ
ทั้งนี้การมุงหวังผลใหมีจำนวนผูที่มาตรวจเลือดใหมาก ยังจะ
เปนปจจัยใหเกิดการละเลยเรื่องสิทธิการตัดสินใจบนหลักการไดรับ
ขอมูลทีรอบ
่ ดาน และสิทธิทีจะ
่ ไดรับการคุม ครองดูแลรักษาความลับอีก
ดวย ดังเชนทีเห็
่ นและปรากฎอยูใน
 การดำเนินและจัดบริการแบบ PICT
ในการจัดบริการปองกันการถายทอดเชื้อจากแมสูลูก (Prevention of
Mother to Child Transmission: PMTCT ) สำหรับหญิงตั้งครรภ ที่
มุงเนนเรื่องการโนมนาวชักชวนใหหญิงตั้งครรภตรวจเลือดหาสถานะ
การมีเชื้อเอชไอวี เพื่อผลักดันใหหญิงตั้งครรภที่มีเอชไอวีเขาสูบริการ
PMTCT โดยไมไดตระหนักเรือ่ งความสมัครใจ สงผลใหเกิดการลดทอน
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดานการตัดสินใจของหญิงตั้งครรภ โดยการ
มองเนื้อตัวรางกายและระบบอนามัยเจริญพันธุของหญิงตั้งครรภที่มี
เอชไอวีใหกลายเปนเพียงกลไกในการรับ ถายทอดเชือ้ ซึง่ จะขอกลาวถึง
รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนการวิเคราะหนโยบายถัดไป
สวนที่ภาคประชาสังคมกังวลเพิ่มเติมคือ อาจมีการนำเอาแนว
ปฏิบัติเดียวกันนี้มาเลือกใชกับกลุมประชากรที่ถูกเพงมองทางระบาด
วิทยาวาเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงสุดดวยเชนกัน
สวน สำคัญ ที่ ขาด หาย ไป สำหรับ การ ดำเนิน นโยบาย ดัง กลาว
นาจะอยูตรง
 ที่ การใหความเคารพในเรื่องความพรอม ความสมัครใจ
(Voluntary) และการตัดสินใจของผูคนอยางแทจริง โดยใชการดำเนิน
งานในรูปแบบดังกลาวไปเพือ่ การจัดบริการการปรึกษา สงเสริมใหเกิด
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การเขาถึงขอมูล ความรู ความเขาใจในการประเมินพฤติกรรม โอกาส
และทางเลือกในการจัดการกับความเปราะบางความเสีย่ งในการดำเนิน
ชีวติ ของตนเอง และการเลือกรับหรือไมรับบริการตรวจเลือดเพือ่ ทราบ
สถานะการมีเชื้อเอชไอวีนั้นใหขึ้นอยูกับการตัดสินใจของคนนั้น ๆ
โดย เจา หนาที่ ผู ให บริการ มีหนา ที่ และ ความ รับ ผิด ชอบ ใน การ รักษา
ความลับ (Confidentiality) อันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของผูที่ตัดสินใจ
เขารับบริการนั้น
สิ่งที่สำคัญในการใชมาตรการการจัดและพัฒนาบริการ VCCT
ให เปนเครื่องมือหรือชองทางในการสง เสริม ให ผูมารับบริการเขาใจ
สภาวะความเปราะบาง และพฤติกรรมความเสี่ยงของตนไดนั้น ผูให
บริการจำเปนจะตองมีทัศนคติที่ดี เปดกวาง ในการทำความเขาใจ
และยอมรับ อัตลักษณ/ตัวตนทางเพศที่แตกตาง หลากหลาย และ
ลื่นไหลไปมา รวมทั้งเขาใจเรื่องอำนาจความสัมพันธระหวางเพศทีไม
่
เทาเทียมกันดวย และพรอมทีจะ
่ ใหบริการโดยปราศจากการตีตราและ
เลือกปฏิบัติ จึงจะทำให VCT, VCCT, PIVCT และ PICT กลายเปน
เครื่องมือหรือชองทางในการทำงานควบคูไปกับการดำเนินนโยบาย
Half by 2011 ไดอยางมีประสิทธิภาพบนฐานการเคารพสิทธิและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือการเขาถึงและไดรับบริการ
VCT ของเยาวชนทีอายุ
่ ไมเกิน 18 ป ซึง่ แมจะมีการรวมสิทธิในการเขา
รับบริการ VCT เขาไวในสิทธิประโยชนของระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ แตการใหบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีแกเยาวชนอายุต่ำกวา
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18 ป ก็ยังไมสามารถทำไดเนื่องจากขัดกับ “แนวทางปฏิบัตของ
ิ แพทย
เกี่ยวกับเรื่องเอดส” (แพทยสภา, 2545) ซึ่งระบุไววา
ขอ 2.4 การรักษาความลับของผูรับการตรวจ และการแจงผล
แกผูเกี่ยวของ หากผูรับการตรวจเปนผูที ่มีอายุนอยกวา 18 ป และ
ยังไมบรรลุนิติภาวะดวยการสมรส หรือเปนผูที่บกพรองทางกายหรือ
จิต ซึง่ ไมสามารถเขาใจหรือตัดสินใจในขัน้ ตอนตางๆ ของกระบวนการ
ปรึกษากอนตรวจ การขอความยินยอมในการตรวจ และการแจงผลตอ
ผูรับการตรวจ และการใหคำปรึกษาแนะนำหลังทราบผลการตรวจ ให
ดำเนินการดังกลาวแกผูปกครอง

หรือผูแทน
 โดยชอบธรรมของผูร บั การ
ตรวจแทน
ความทาทายสำคัญประการหนึ่งจึงอยูที่ การรวมกันพิจารณา
แก ไ ข แนว ทาง ปฏิ บั ติ ฯ เพื่ อ ให เยาวชน ได เข า ถึ ง บริ ก าร ตรวจ หา
เชื้อเอชไอวี และนำไปสูบริการอื่นๆ ที่เหมาะสมตอไป โดยไมขัดกับ
หลัก กฎหมาย และ คำนึง ถึง ประโยชน สูงสุด ของ เด็ก และ เยาวชน
ซึ่ ง ภาค ประชา สั ง คม โดย องค การ แพธ ได รวบรวม กฎหมาย หรื อ
หลักกฎหมายที่เกี่ยวของเสนอใหกับคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดสของแพทยสภาไดพิจารณาอยูใน
 ขณะนี้
นอกจากนียั้ งมีปญหาสำคัญอีกประการในเรือ่ งบริการ VCT คือ
การที่กลุมชาติพันธุและแรงงานขามชาติยังเขาไมถึงบริการ VCT ซึ่ง
ปจจุบันสามารถกลาวไดวา ยังไมมบริ
ี การ VCT ในกลุมแรงงานขาม
ชาติในการตรวจหาเชื้อเอชไอวีในแรงงานขามชาติ

ในมุมมองของภาคประชาสังคม ป พ.ศ. 2552

41

ภาค ประชา สังคม มี ขอ เสนอ ตอ การ ดำเนิน นโยบาย VCCT
ดังตอไปนี้
ใหพิจารณาและจัดบริการ VCCT เปนแนวทางในการสงเสริม
การเขาถึงขอมูล การปรึกษา และทางเลือกในการเขาถึงบริการปองกัน
ดูแล รักษา บน ความ สมัคร ใจ และ การ รักษา ความ ลับ มากกวา ใช
มาตรการดังกลาวเปนเครือ่ งมือในการเรงรัดการตรวจหาบุคคลทีมี่ เชือ้
เอชไอวี เพื่อการควบคุมและปองกันโรค
ไมมุงเนนใชมาตรการนี้กับคนกลุมใดกลุมหนึ่ง บนฐานอคติ
ความเชือ่ /ความรูเดี
 ยว แตใหใชมาตรการนีเป
้ นชองทางในการจัดบริการ
ใหกับทุกคนอยางเสมอภาคและเทาเทียม
มีระบบบริการทีเหมาะ
่
สม/ เปนมิตร มีความครบวงจรทัง้ ในเรือ่ ง
ของการใหบริการปรึกษา บริการถุงยางอนามัย บริการอนามัยเจริญ
พันธุ บริการเขารวมกลุมผูติดเชื้อ บริการยาตานไวรัส บริการกลุมตั้ง
ครรภ เปนตน โดยใหมีระบบ VCCT กับทุกกลุมและใหบริการโดยมี
ความเขาใจและคำนึงถึงความละเอียดออน วัฒนธรรม วิถชีี วติ และวิถี
ชีวิตทางเพศ
เพื่อ ให ก าร เขา ถึง VCT ใน คน ทุก กลุม ควร สง เสริม ให มี
กระบวนการทำงานในการใหขอมูล จัดบริการปรึกษาใหกับชุมชนใน
รูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง รวมทั้งควรมีการเพิ่มบุคลากรในการ
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ทำงานใหคำปรึกษา ทั้งนี้ผูใหคำปรึกษาไมจำเปนที่จะตองจำกัดอยู
ที่เจาหนาที่ของรัฐ ควรหาแนวรวมจากภาคประชาสังคม โดยพัฒนา
ศักยภาพใหกลุมคนเหลานั้น ใหสามารถเปนผูใหคำปรึกษาไดตาม
มาตรฐานการใหคำปรึกษา รวมถึงการใหผูติ ดเชือ้ เอชไอวีทีร่ วมบริการ
ในศูนยองครวมของโรงพยาบาลกวา 500 แหงทั่วประเทศ ทำหนาที่
ใหบริการ VCCT โดยใหมีการสนับสนุบงบประมาณใหกลุมตางๆเขา
มามีสวนรวมในการบริการโดยรวมอยูในระบบทีมี่ อยู
มีการใหบริการที่เปนภาษาของแรงงานขามชาติ กลุมชาติพันธุ
กรณีอาสาสมัคร หรือเจาหนาองคพัฒนาเอกชนที่ไดรับการอบรมใน
การใหบริการการปรึกษาทีผ่ านเกณฑ ก็ใหนับเปนผูให
 บริการดวย โดย
ใหรวมจัดบริการ VCT ในกลุมชาติพันธุและแรงงานขามชาติ อยางมี
ความเปนมิตร มีผูให
 คำปรึกษาทีพู่ ดภาษาเดียวกันกับแรงงานและกลุม
ชาติพันธุและมีความเขาในวัฒนธรรมและสังคมของกลุมคนเหลานั้น
เปนอยางดี
ใหมีการติดตามและจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน VCCT, VCT,
PICT เพือ่ สรุปทบทวนและปรับกลยุทธ กลวิธี ในแผนบูรณาการแหงชาติ
วาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส แผนอนามัยเจริญพันธุแผน
คุมครองสิทธิ เพื่อใหการดำเนินงานดานนี้สงผลกระทบอยางแทจริง
ในการลดอัตราการติดเชื้อรายใหมและการเขาถึงบริการดูแลรักษาที่
มีคุณภาพ โดยความรวมมือของหนวยงานรัฐทีเกี
่ ย่ วของกับประชาสังคม
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เรื่ อ ง ที่ สาม

นโยบาย การ ป อ งกั น การ ถ า ยทอด เชื้ อ จาก แม
สูลูก (Prevention of Mother to Child Transmission: PMTCT)
มองยอนไปนับแตป 2542 ทีกรม
่ อนามัย ไดประกาศใหมีการ
ดำเนินมาตรการ PMTCT ไวเปนนโยบายระดับชาติ จนถึงปจจุบันนับ
เปนเวลากวา 10 ปแลว ภาคประชาสังคมไดวิเคราะหและมีความเห็น
วา นโยบาย PMTCT ดังกลาว แตเดิมเปนนโยบายทีพั่ ฒนาขึ้นมาจาก
ฐานความรูทางการแพทย และทำใหเรื่องการปองกันการรับ ถายทอด
เชือ้ ไปสูทารก
 เกิดใหม กลายเปนเรือ่ งเฉพาะทางการแพทยเทานัน้ เห็น
ไดจากการกำหนดชือ่ เรียกนโยบายดังกลาว ทีสะท
่ อนเฉพาะขอเท็จจริง
ทางการแพทย แตละเลยผลกระทบดานสังคม วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นกับ
ตัวผูหญิ
 งตัง้ ครรภทีมี่ เอชไอวี ทีจะ
่ ถูกตีตราทางสังคมวาเปนผูที แพร
่ เชือ้
เอชไอวีใหกับทารกเกิดใหม จึงมีความเห็นวา ควรมีการเปลีย่ นแปลงชือ่
เรียกขานนโยบายดังกลาวใหมจาก การปองกันการถายทอดเชือ้ จากแม
สูลูก ไปเปนการปองกันการรับ ถายทอดเชื้อไปยังทารกเกิดใหม อัน
เปนชื่อที่ยังคงขอเท็จจริงทางการแพทยไว แตเพิ่มความตระหนักทาง
สังคม วัฒนธรรม ทีจะ
่ ไมนำไปสูการ
 กลาวโทษ ตีตราทางสังคมกับหญิง
ตั้งครรภที่มีเชื้อเอชไอวี
และเมื่อมองการพัฒนานโยบายดังกลาวนี้ คูไปกับการพัฒนา
นโยบายการใหและขยายผลการรักษาดวยยาตานไวรัส โดยกรมควบคุม
โรค ที่เริ่มตนพัฒนาขึ้นมาในระยะเวลาใกลเคียงกัน จะพบวา การ
ดำเนินนโยบายและการจัดบริการยังคงมีการแยกสวน ไมเชื่อมโยงกัน
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กลายเปนชองวางในระดับของการประสานงานเพื่อการจัดบริการของ
กรมอนามัยที่ดูแลบริการแมและเด็กในคลินิกแมและเด็ก กับการจัด
บริการของกรมควบคุมโรคทีดู่ แลเรือ่ งบริการการรักษาดวยยาตานไวรัส
ในคลินกิ การรักษาดวยยาตานไวรัส สงผลใหหญิงหลังคลอดทีมี่ เชือ้ เอช
ไอวี แตยังคงมีสุขภาพแข็งแรงไมถึงเกณฑในการไดรับการรักษาดวย
ยาตานไวรัส หลายรายขาดการรับรูขอมูลเรื่องการรักษาดวยยาตาน
ไวรัส เพื่อใชประกอบในการวางแผนเรื่องทางเลือกในการดูแลสุขภาพ
ในอนาคต ทีแม
่ ภายหลังก็มีความพยายามในการปรับปรุงการประสาน
งานสงตอใหดีขึ้น แตก็ยังคงพบชองวางดังกลาวในการประสานความ
รวมมือระหวางกรมควบคุมโรคและกรมอนามัยอยูเชนเดิม
ภาคประชาสังคมมองวา นโยบาย PMTCT ยังเปนเรือ่ งของการ
คุม ครองการเกิดเปนหลัก เพือ่ ใหทารกทีเกิ
่ ดใหมมีความปลอดภัยและมี
สุขภาพทีดี่ โดยละเลยไมไดใหความสำคัญกับสุขภาพของหญิงตัง้ ครรภ
ทีมี่ เอชไอวี ซึง่ สะทอนใหเห็นจากขอถกเถียง และความกังวลใจเรือ่ งแม
ตัง้ ครรภทีมี่ เอชไอวีทีเข
่ าสูบริ
 การ PMTCT ในการรับยาตานเพือ่ ปองกัน
การถายทอดเชื้อไปยังทารกเกิดใหม แลวอาจเกิดภาวะดื้อยาจากสูตร
ยาปองกันดังกลาวขึ้นได
โดย ความ พยายาม ผลั ก ดั น ของ ภาค ประชา สั ง คม นำ โดย
เครือขายผูติ ดเชือ้ ฯ ประเทศไทยและภาคี ทำใหในป 2552 ไดมีขอสรุป
จากทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติและกรมอนามัยในการ
ปรับเปลี่ยนสูตรยาในบริการ PMTCT ใหเปนสูตรยา 3 ตัว เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ใน การ ปองกัน การ ถายทอด เชื้อ ใน ทารก เกิด ใหม และ
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ปองกันภาวะดือ้ ยาในแมตัง้ ครรภดวย โดยไดมีการใหบริการนำรองและ
จะขยายทั่วประเทศในเดือนตุลาคม 2553
นอกจาก นี้ ภาค ประชา สังคม ยัง มอง วา PMTCT ยัง ไม ได
คุมครอง สิทธิ อนามัย เจริญ พันธุ ของ ผู หญิง ทั้ง ใน ดาน การ ตัดสิน ใจ
วางแผนการดำเนินครรภตอ การยุตการ
ิ ตัง้ ครรภ การตัง้ ครรภใหม และ
จำนวนบุตรทีหญิ
่ งและคูต องการ ทัง้ นีการ
้ ใหขอมูล การจัดบริการ และ
การตัดสินใจกรณีดังกลาว ยังอิงอยูกับอำนาจการตัดสินใจของแพทย
และพยาบาลอยูมาก ซึ่งบุคลากรทางแพทยดังกลาวยังมีทัศนคติตอ
เอชไอวี และผูที อยู
่ ร วมกับเอชไอวีทีแตก
่ ตางหลากหลายกันไป และบาง
คนก็มีทัศนคติที่เปนอคติตอการใหและวางแผนการใหบริการ ทำให
หลายครั้งเกิดการละเมิดสิทธิทางเพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุของ
หญิงที่มีเชื้อเอชไอวีและคู
นอกจากนี้ การจัดบริการทีเกี
่ ย่ วของกับหญิงตัง้ ครรภทีมี่ เอชไอวี
ในบางครัง้ ยังเปนการละเมิดสิทธิทางเพศอีกดวย ทัง้ ในเรือ่ งการดำเนิน
ชีวติ ทางเพศ การตัดสินใจมีคูใหม
 ซึง่ หญิงตัง้ ครรภทีม่ ารับบริการมักถูก
โนนนาวใหหยุดคิดเรือ่ งการมีคูใหม
 ดวยคำอธิบายวา จะทำใหคูใหม
 ได
รับเชื้อเอชไอวี ซึ่งเปนการทำบาป ทำใหหญิงที่มารับบริการทั้งทีคลิ
่ นิก
แมและเด็กและคลินกิ ยาตานไวรัสตองตกอยูใน
 ภาวะกดดันจากการรับ
บริการ
ภาคประชาสังคมมองวานโยบายการจัดบริการ PMTCT จะตอง
มองใหครอบคลุมเรื่องการเคารพสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญ
พันธุ บนการตัดสินใจของผูหญิ
 งดวย โดยหญิงตัง้ ครรภตองไดรับบริการ
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การใหคำปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจ และตองมีการดูแลรักษา
ความลับเรือ่ งสถานะการมีเอชไอวีดวย ทัง้ นีควร
้ มีการพัฒนาเสริมสราง
บริการการปรึกษาที่ดี เพื่อชวยใหผูหญิงมีการตัดสินใจวางแผนรองรับ
ทัง้ ความตองการหรือไมตองการตรวจเลือดหาสถานะการมีเชือ้ เอชไอวี
รวมทั้งวางแผนรองรับในกรณีตาง ๆ อาทิ
หากพบวาตนเองมีเชื้อเอชไอวีจะมีการดำเนินชีวิตตออยางไร
ตองการเขาหรือไมเขารับบริการ PMTCT รวมทั้งการตัดสินใจและ
วางแผนบอกสถานะการมีเอชไอวีกับคู การพาหรือไมพาคูมา
 รับบริการ
ตรวจหาเชื้อ
หากพบวาตนเองไมมเชื
ี อ้ เอชไอวีจะมีการดำเนินชีวติ ตออยางไร
เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสีย่ งและลดภาวะความเปราะบางตอความ
เสี่ยงในการไดรับเอชไอวีของตนเองและคูไดอยางไร
บริการ ปรึกษา ดัง กลาว ตอง ครอบคลุม เรื่อง การ วางแผน การ
คุม กำเนิด การ ตั้ง ครรภ ซ้ำ และ ทาง เลือก ใน การ ยุติ การ ตั้ง ครรภ
เขาไวดวย
ภาค ประชา สังคม มี ขอ เสนอ แนะ ตอ นโยบาย การ ปองกัน การ
ถายทอดเชื้อจากแมสูลู กดังตอไปนี้
ปรับเปลีย่ นชือ่ มาตรการนีจาก
้ การปองกันการถายทอดเชือ้ จาก
แมสูลูก ไปเปน “การลดการถายทอดเชื้อไปสูทารกเกิดใหม” บนหลัก
การที่ไมตองการใหเกิดการตีตราและสรางการรังเกียจกีดกัน
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ใหระบบบัตรทอง หลักประกันสุขภาพ ดูแลตามปกติ โดยไม
จำเปนจะตองเปนโครงการ PMTCT ทีอยู
่ ภาย
 ใตการดูแลของกรมอนามัย
โดยที่ใหสูตรยาตานไวรัส ในหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีเปนสูตรยา
3 ตัว ใหหญิงทุกคนทีม่ าฝากครรภ ไดรับบริการ VCCT ทีไม
่ ใชโนมนาว
ใหตรวจเลือดอยางเดียว และไมมีการบังคับวาเอาสามีมาตรวจดวย
ในการใหบริการ VCCT ตองมีการใหขอมูลที่รอบดาน อาทิ
ขอมูล ความ เสี่ยง ใน การ ตั้ง ครรภ แตละ ครั้ง ของ หญิง ตั้ง ครรภ แตละ
คน ขอมูลบริการยาตาน ขอมูลการดูแลหลังคลอด และขอมูลวาดวย
ผลก ระ ทบ ตอ ตนเอง ความ ลับ ชีวิต คู ฯลฯ ให เปน สว น หนึ่ง ที่
หญิงตัง้ ครรภ จะตัดสินใจรับบริการตรวจหรือไมตรวจเลือด และแมจะ
ตั้งครรภและคลอดแลว
ตองมีการใหขอมูลบริการ VCCT ไปดวยวา ในระบบหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ หญิงตั้งครรภและคู ก็เชนเดียวกับทุกคนที่
มีสิทธิประโยชนที่จะเขามารับบริการการปรึกษาและตรวจเลือดโดย
สมัครใจไดปละสองครัง้ โดยไมเสียคาใชจาย แมเหลานีก็้ เปนแมตัง้ ครรภ
ที่ไดรับบริการ เชน แมตั้งครรภ โดยทั่วๆไป
ผูหญิงที่มีเอชไอวีทุกคน มีสิทธิดานอนามัยการเจริญพันธุ และ
สิทธิทางเพศ ในเรื่องการตัดสินใจเรื่องการมีเพศสัมพันธ การวางแผน
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การตั้งครรภ/ยุติการตั้งครรภ การวางแผนคุมกำเนิด โดยตองไดรับ
ขอมูลขาวสารเรื่องทางเลือกตาง ๆ ที่ครบถวนรอบดาน เชนเดียวกับ
การมีสิทธิเขาถึงและไดรับบริการ ขอมูลขาวสารเรือ่ ง บริการดูแลรักษา
สุขภาพและการรักษาดวยยาตานไวรัส โดยยืนยันวาสิทธินี้ครอบคลุม
การตัดสินใจของหญิงตั้งครรภที่มีเอชไอวี วาตองการไดรับบริการจาก
มาตรการการลดการถายทอดเชื้อไปยังทารกเกิดใหมดวยหรือไม
ควรคำนึงถึงโอกาสและทางเลือกของหญิงตั้งครรภที่แตกตาง
กันอันเนื่องมาจาก ปจจัยเรื่อง สถานะการมีเอชไอวี สถานะการมีคู
สถานะความเปนพลเมืองไทย (หรือเปนแรงงาน/ผูติดตามแรงงาน/
ผูที่ไมมีเอกสารการเขาเมืองตามกฎหมาย) ทางเลือกและโอกาสทาง
เศรษฐกิจและการยังชีพ ฯลฯ ซึ่งเรื่องดังกลาวอาจทำใหหญิงตั้งครรภ
เหลานี้มีความตองการไดรับการสนับสนุนดานการดูแลที่แตกตางกัน
ไปดวย
พัฒนาเจาหนาที่ใหเกิดความเขาใจโดยเฉพาะในหลักสูตรการ
ใหคำปรึกษา โดยเพิ่มประเด็น เพศสภาวะ และ เพศวิถี ตลอดจนสิทธิ
มนุษยชนทีเกี
่ ย่ วของกับอนามัยเจริญพันธ เพือ่ เจาหนาทีสามารถ
่
ใหการ
ปรึกษา ใหขอมูลและทำกลุมสนับสนุนสำหรับผูติดเชื้อ โดยสามารถ
เขาใจประเด็นเพศวิถี สนับสนุนใหมีการพูดคุยปญหาที่เกี่ยวกับเพศ
สัมพันธ ความรุนแรง และการมีเพศสัมพันธทีไม
่ ปลอดภัยในกลุม ผูติ ด
เชื้อ สามารถสนับสนุนผูหญิงที่ไมสามารถเปดเผยผลเลือด ถูกกระทำ
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ความรุนแรง และชวยเหลือดานจิตใจ สังคม หรือ กฎหมายกับผูหญิ
 งทีถู่ ก
กระทำความรุนแรง
สงเสริมความรวมมือกับเครือขายผูหญิ
 งทีอยู
่ ร วมกับเชือ้ เอชไอวี เครือ
ขายผูติ ดเชือ้ ฯ และเครือขายภาคประชาสังคมอืน่ ๆ เพือ่ ใหเกิดการมีสวนรวม
กันทำงานอยางเทาเทียมแทจริงในการใหบริการหญิงตัง้ ครรภและแมทีติ่ ดเชือ้
เอชไอวี
ผลักดันใหมีนโยบายทีชั่ ดเจนในเรือ่ งการยุตการ
ิ ตัง้ ครรภอยางปลอดภัย
เพือ่ รองรับกับความจำเปนทีเกิ
่ ดขึน้ กับผูหญิ
 งและผูหญิ
 งติดเชือ้ โดยอยางนอย
ทีส่ ดุ ควรจัดใหมีสถานบริการทีมี่ ปะสิทธิภาพและปลอดภัย
สนับสนุนใหกรมอนามัย มีแผนงานอนามัยเจริญพันธในประชาชน
ทุกเพศ โดยมุง เนนใหเกิดการใหขอมูลเรือ่ งสิทธิอนามัยเจริญพันธุใน
 มุมสิทธิ
มนุษยชน นัน่ คือ ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ สามารถเขาถึงความรูความ

เขาใจเรือ่ งเพศ เพศสภาพ เพศวิถี ทีเป
่ นสิทธิขัน้ พืน้ ฐานของทุกคน การให
บริการในสถานบริการเปนบริการทีทุ่ กคนตระหนักและพรอมจะเขารับบริการ
โดยสมัครใจ ผูหญิ
 ง ผูช าย มีศักยภาพในการคุม ครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ
ของตนเอง

