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ภาคประชาสังคมก�ำลังเตรียมงานกันอย่างขมักเขม้น
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ส่องพม่า

นายอ�ำเภอไม่อนุญาตให้ชาวพม่า

เข้าร่วมงานสัมมนาเอดส์ชาติ
เป็ น เรื่ อ งที่ ย อมรั บ ไม่
ได้ที่คนท�ำงานเอดส์มา
มากกว่ า 10 ปี ใ น
ประเทศไทยทั้งสองคน
จะถูกปล้นสิทธิทจี่ ะเดิน
ทางอย่างอิสระเพื่อมา
ร่วมงานสัมมนาส�ำคัญ
ครั้งนี้

เด่นในฉบับ

เปลี่ยนได้แล้วมั้ง
เรื่อง

“กลุม่ เสีย่ ง”
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ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นปีที่ ๒๗ ของการพบผู้ป่วยเอดส์รายแรกของประเทศไทย หากย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้น เราจะ
เห็นการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการท�ำงานด้านเอดส์มากมาย จากความกลัวที่มองเอดส์เป็นโรคระบาด กลัวการติดต่อ
เห็นภาพผู้ป่วยเอดส์ที่ล้มตายเหมือนใบไม้ร่วง การดูแลรักษาที่ยังต้องอาศัยการค้นคว้า หาแนวทาง เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนที่
ท�ำให้เอดส์ในยุคต้น เป็น “โรค” ที่น่ากลัว เป็นยุคสมัยของการรังเกียจ กีดกัน และสั่งสมอคติของการติดเชื้อเอชไอวีอย่าง
ฝังรากลึก
ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยเอดส์ ถูกท�ำให้เป็นปัญหาของกลุม่ คนทีม่ พี ฤติกรรมทางเพศทีไ่ ม่ดี น่าอับอาย และกลาย
เป็นการกล่าวโทษต่อกัน อคติดงั กล่าวส่งผลต่อการปฏิบตั ทิ งั้ ต่อตัว “โรค” และ “โลก” ของผูท้ มี่ ชี วี ติ ร่วมกับเชือ้ เอชไอวี ความ
เชื่อว่าเป็นแล้วตาย รักษาไม่หาย เพราะมีพฤติกรรมไม่ดี สมควรแล้วที่จะติดเชื้อฯ กลายเป็นปัญหาใหญ่ในยุคแรกที่ยังคง
มีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
การรวมกลุม่ ของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี จึงเกิดขึน้ ท่ามกลางม่านอคติ เพือ่ แสวงหาทีย่ นื ทางสังคมจากเพียงแค่ความเข้าใจ
สู่พลังการขับเคลื่อนเพื่อลบภาพอคติที่สังคมมีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ควบคู่ไปกับการพิทักษ์และเรียกร้องสิทธิที่ไม่ได้ต่างไป
จากคนทั่วไป
ขณะเดียวกันการค้นหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้พัฒนามาอย่างต่อ
เนื่อง จากเป้าหมายหยุดการติดเชื้อในยุคต้น ที่เน้นอุปกรณ์การป้องกันอย่างถุงยางอนามัย โดยมีเป้าหมายไปยัง “กลุ่ม
เสี่ยง” ส่งผลให้เกิดการลดการติดเชื้อเอชไอวีใน “กลุ่มเสี่ยง” แต่กลับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มอื่นๆเพิ่มมากขึ้น
เหล่านี้ล้วนเป็นบทเรียนที่คนท�ำงานเอดส์ในวันนี้ต้องมองย้อนกลับไปเรียนรู้อดีต เพื่อมุ่งไปข้างหน้าร่วมกัน
เราพร้อมแล้วหรือยังที่จะพูดว่า “เอดส์ รักษาได้” เพื่อส่งสานส์ต่อสังคม ถึงคนที่ก�ำลังติดเชื้อเอชไอวี ถึงคนที่กังวล
ว่าจะติดเชื้อเอชไอวี ถึงคนที่อยู่ร่วมกับผู้มีเชื้อเอชไอวี ถึงคนที่ก�ำลังป่วยด้วยเอดส์ และถึงคนที่ต้องดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีและผูป้ ว่ ยเอดส์ ความเชือ่ มัน่ ต่อผูร้ บั สารว่าเขาเหล่านัน้ มีศกั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะคิด วิเคราะห์ได้วา่ “เขา” เลือกทีจ่ ะ
พาตัวเองไปรับเชื้อ หรือเลือกที่จะท�ำให้ตัวเองปลอดภัยจากการรับเชื้อ และเอดส์ไม่ได้เป็นโรคที่น่ากลัวอีกต่อไป
เราพร้อมแล้วหรือยังที่จะท�ำงานเอดส์ด้วยความไม่อคติ การสอนเพศศึกษาแบบไม่สั่งสอน การสื่อสารเรื่องเพศ
รอบด้านอย่างตรงไปตรงมาต่อสาธารณะ การส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ ไม่ว่าเพศไหน การเท่าทันและเตือน
ตนเองเสมอว่าเราต้องไม่สร้างความเข้าใจผิดในเรื่องเอดส์ต่อสังคม
เราพร้อมแล้วหรือยังที่จะยืนยันว่า “ทุกคนที่มีเชื้อเอชไอวี ต้องได้รับสิทธิพื้นฐานด้านต่างๆอย่างเท่าเทียม และ
ไม่ต่างจากคนอื่นๆในสังคม” ซึ่งหมายถึงการฏิบัติทันทีหากพบเจอการละเมิดและริดรอนสิทธิต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ
ผู้ป่วยเอดส์
เราพร้อมแล้วหรือยังที่จะยืนยันว่า “ติดเชื้อเอชไอวีแล้ว ก็สามารถมีชีวิตทางเพศ มีครอบครัว มีลูกได้” โดยอยู่บน
พื้นฐานการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน รวมทั้งการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอรอบด้าน ไม่โน้มน้าว ไม่อคติ และไม่ตัดสิน
ความท้าทายเหล่านีเ้ ป็นทางข้างหน้าทีต่ อ้ งการสัญญาจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและจริงใจ การมาร่วมกันในการ
สัมมนาเอดส์ชาติครั้งที่ ๑๓ ต้องเป็นครั้งที่ ๑๓ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะเราเชื่อมั่นว่า ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมา
ร่วมประชุมครั้งนี้ ต่างก็มีเป้าหมายต่อการท�ำงานเอดส์ร่วมกัน นั่นคือลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับผู้ติดเชื้อฯ ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว โดยมีหัวใจของการเคารพ และคุ้มครองสิทธิต่อทุกคน
ด้วยความเคารพ
เข้าใจ
ปลอดภัย
และเป็นสุข
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No entry: District office denies Burmese community
workers right to participate in National AIDS Seminar
“BURMA SPOTLIGHT” – Reporting from the Thai National
AIDS Seminar Bangkok, 29-31 March 2011
“ส่องพม่า” – รายงานจากงานสัมมนาระดับชาติ
By Wisa S.

เรื่องโรคเอดส์ที่กรุงเทพ 29-31 มีนาคม 2554
นายอ�ำเภอตากไม่อนุญาตให้หญิงชาวพม่าสองคนที่ท�ำงาน
เพื่อชุมชนในไทยเข้าร่วมการสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์

T

wo community workers were denied permission to enter
Thailand by the head of a district in Tak province, bordering
to Karen State in Burma to travel to Bangkok to attend the
Thailand National AIDS Conference XIII on the ground that
any Burmese-related organization working on the ground in
migrant communities cannot be granted permission at this
time, allegedly for fear that the ‘activists’ might infiltrate their
ranks.
The denial was irrevocable despite the fact that the
women had a formal letter of invitation from the Ministry of
Public Health (MoPH) and a letter of recommendation from
the Thai Youth Volunteer Group; their organization had
recently won a prestigious international award for its outstanding work; both women possessed official ten-years’ stay
permits for refugees fleeing from war zones; they lived and
worked among PLHIV, loved and respected by the community; and one of them had adopted a Burmese child who had
been trafficked into Thailand.
Two women of Burmese origin who both have been
living and working in Thailand for over ten years are doing
exactly what this year conference highlights: “AIDS rights are
human rights. Join to protect and respond”. They protect over
300 migrant women and children from Burma affected by HIV
and AIDS through dedicated work of a Thailand-based nonprofit organization and by doing so, they respond to their
HIV- and other health-related needs through various projects
and activities such as safe houses, shelters, orphanages, HIV
awareness raising, prevention workshops, peer educators and
other trainings that reach out to over 20,000 people.
It is unacceptable that two hard-working, worthy individuals like this – employed by an organization implementing
complex, effective and very necessary interventions (helping

โดย วิสาข์ ส.
Thai society by taking over that responsibility!) and expressly
invited by our MoPH – should be robbed of the right to move
around freely, and to thus be unable to attend the National
AIDS Conference, a gathering that aims to bring together as
many different individuals and groups as possible to learn from
one another and to share a wide range information, news,
practices and experiences on HIV and AIDS from across the
country where tolerance and openness to the differences are
celebrated.

“สิ

ทธิด้านเอดส์คือสิทธิมนุษยชน ร่วมพิทักษ์สิทธิ ร่วมรับผิด
ชอบ” คือค�ำขวัญของงานสัมมนาระดับชาติเรือ่ งเอดส์ ครัง้
ที่ 13 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคมในปีนี้ แต่ส�ำหรับหญิง
ชาวพม่าสองคนที่ท�ำงานให้กับสมาชิกองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
เอดส์ในไทย กลับได้รับการปฏิเสธจากที่ว่าการอ�ำเภอจังหวัดตาก
ไม่ให้เดินทางมาร่วมการสัมมนาครั้งนี้ โดยอ้างเหตุผลว่า “องค์กร
ใดๆ เกีย่ วกับพม่า จะไม่ได้รบั อนุญาตให้ออกนอกพืน้ ที”่ แม้วา่ จะ
มีจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการจากกระทรวงสาธารณสุข และ
จดหมายแนะน�ำจากกลุ่มอาสาสมัครเยาวชนไทย (Thai Youth
Volunteer Group) ซึ่งเป็นองค์กรที่พวกเธอท�ำงานอยู่ก็ตาม
เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ที่คนท�ำงานเอดส์มามากกว่า 10
ปีในประเทศไทยทัง้ สองคน จะถูกปล้นสิทธิทจี่ ะเดินทางอย่างอิสระ
เพื่อมาร่วมงานสัมมนาส�ำคัญครั้งนี้ หญิงชาวพม่าทั้งสองคน
ท�ำงานด้านการพิทักษ์สิทธิด้านเอดส์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก
ร่วมกับองค์กรทีด่ ำ� เนินกิจกรรมเกีย่ วกับสุขภาพของผูอ้ พยพและผู้
พลัดถิ่นกว่า 2 หมื่นคนในไทย เราจึงไม่อาจเพิกเฉยต่อพวกเขา
เพียงด้วยเหตุผลในความต่างของเชื้อชาติ
การห้ามเข้าร่วมในงานสัมมนาดังกล่าวเท่ากับเป็นการ
ละเมิดสิทธิ์พวกเขาอย่างไร้เหตุผล ทั้งที่เป้าหมายส�ำคัญของการ
ประชุมครัง้ นี้ คือการเปิดพืน้ ทีใ่ ห้กบั กลุม่ คนทีแ่ ตกต่างกันมาเรียนรู้
แลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์ในการท�ำงานด้านเอดส์
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สัมภาษณ์ คุณนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์
จากข้อมูลฝังหัว จากต�ำรับต�ำรา จากค�ำโฆษณา ค�ำ
พูดของใครต่อใคร ผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี คือพนักงาน
บริการ กลุ่มรักร่วมเพศ กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด เรามักเรียกคน
เหล่านีว้ า่ “กลุม่ เสีย่ ง” และทีส่ ำ� คัญคือ ‘ไม่ใช่ฉนั ’ แต่หากมอง
ลึกกว่านั้น เราทุกคนล้วนมีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี
เพียงแค่คุณมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อฯ (ที่ส�ำคัญคือดูไม่ออก
จากภายนอก ซึ่งนั่นอาจเป็นคู่รักของคุณ หรือใครก็ตาม) โดย
ไม่ปอ้ งกัน และเราก็มงุ่ ท�ำงานป้องกันโดยเพ่งความสนใจไปที่
‘กลุ่มเสี่ยง’ ข้างต้นเป็นหลัก
ในทรรศนะของ นิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิ
เข้าถึงเอดส์มองว่า จุดอ่อนที่ท�ำให้การท�ำงานส่งเสริมป้องกันล้ม
เหลวคือ การมองข้ามสาเหตุทแี่ ท้จริง ท�ำงานบนฐานความไม่เข้าใจ
ซึง่ นอกจากจะท�ำให้ขบั เคลือ่ นงานผิดเป้าหมาย ผิดทิศทางแล้ว ยัง
เป็นการตีตราบางคน บางกลุม่ และมองข้ามความเป็นจริงทีว่ า่ เรา
ทุกคนล้วนมีโอกาสได้รับเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่
ปลอดภัยเท่าๆกัน
สิ่งส�ำคัญที่สุดในการท�ำงานส่งเสริมป้องกัน คือท�ำให้คน
ทัว่ ไปประเมินความเสีย่ งของตัวเองให้ได้วา่ ตัวเองมีโอกาสเสีย่ งต่อ
การรับเชื้อเอชไอวีหรือไม่ นั่นหมายถึงทุกคนที่มีคู่ และมีเพศ
สัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ล้วนมีโอกาสได้รับเชื้อเอชไอวีได้
เช่นกัน จากนัน้ จึงค่อยมาก�ำหนดยุทธศาสตร์การป้องกัน วางแผน
ระยะสั้น ระยะยาว ใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อไปสู่เป้าหมาย
หลัก คือการลดผู้ติดเชื้อฯรายใหม่
เบื้ อ งต้ น คื อ ท� ำ ให้ ค นใช้ ถุ ง ยางอนามั ย ทุ ก ครั้ ง ที่ มี เ พศ
สัมพันธ์ อาจต้องแจกถุงยางอนามัยให้เพียงพอ เพราะไม่ใช่ทกุ คน
ทีม่ คี วามรับผิดชอบ หรือมีความพร้อมจะซือ้ ถุงยางอนามัยทุกครัง้
ที่มีเพศสัมพันธ์ ส่วนแผนระยะยาวคือ การปรับระบบความคิด
ความเข้าใจในเรือ่ งเพศ เรือ่ งพฤติกรรมเสีย่ ง ปรับกระบวนการเรียน
การสอนเพศศึกษา รวมถึงค่อยๆท�ำให้เรื่องถุงยางอนามัยเข้าไป
อยู่ในระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง หรือ
ต้องท�ำให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการจัดหาถุงยางอนามัยเพิม่ เติม ถือ
เป็นแผนระยะยาวที่ต้องค่อยๆท�ำควบคู่กันไป

มิตร์ กล่าวว่าการตรวจเลือดเพือ่ หาเชือ้ เอชไอวี ไม่ใช่ทาง
ป้องกันแต่เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญในการแก้ปญ
ั หา ซึง่ มีประโยชน์
ในสองกรณี หนึ่งส�ำหรับคนที่คิดว่าตัวเองมีพฤติกรรมเสี่ยง เมื่อ
ไปตรวจแล้วพบว่าไม่ติดเชื้อฯ จะได้มีความมั่นใจในการป้องกันที่
ท�ำอยู่แล้วก็ท�ำต่อไป เพื่อตัดโอกาสรับเชื้อฯจากคนอีกหลายคน
ส่วนกรณีทสี่ องถ้าพบว่าติดเชือ้ ฯ คนนัน้ ก็จะได้เข้าสูร่ ะบบการดูแล
รักษาได้เร็วขึน้ ซึง่ ประเทศไทยเป็นเพียงไม่กปี่ ระเทศทีม่ รี ะบบการ
ดูแลรักษาที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
นอกจากนี้ กลุ่มคนที่ขับเคลื่อนงานเอดส์ ควรกระตุ้นให้
คนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเห็นความส�ำคัญ และมีความต้องการตรวจ
เลือด เพื่อตัดโอกาสการส่งเชื้อฯ หรือรับเชื้อฯต่อไป
กระบวนการส่งเสริมป้องกันทีก่ ล่าวมาข้างต้น นิมติ ร์มอง
ว่าความท้าทายของการบรรลุเป้าหมายนั้นอยู่ที่การท�ำให้คนที่
ท�ำงานเรื่องนี้มีเอกภาพ มีภาพที่ชัดเจนว่าจะท�ำงานส่งเสริม
ป้องกันอย่างไร ซึ่งปัจจุบันมีความลักลั่น ไม่สอดคล้อง ไม่เป็นใน
ทิศทางเดียวกัน การก�ำหนดเป้าหมายที่กระจัดกระจาย ซึ่งควร
ต้องมีนโยบายทีช่ ดั เจน จัดวาระว่าในระยะเวลานัน้ ๆ ควรจะลงไป
ท�ำงานกับ คนกลุ่มไหน การก�ำหนดเป้าหมายเพี ย งเพื่ อสร้ าง
ประสิทธิภาพในการสือ่ สารแต่ตอ้ งเป็นการก�ำหนดเป้าหมายแบบ
ไม่ตาบอด ไม่ใช่การไปก�ำหนดกลุ่มเสี่ยง หรือตีตราแบบที่เคยท�ำ
กันมา
นิมิตร์ สรุปในตอนท้ายว่ากระบวนการส่งเสริมป้องกันที่
ดีที่สุดคือการท�ำให้คนมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย โดยการใช้
ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
“ถุงยางอนามัยถือเป็นเครื่องมือที่ง่ายที่สุด และถูกที่สุด
ในตอนนี้เมื่อเทียบกับวัคซีนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไร หากเทียบ
กับยาคุมก�ำเนิดซึ่งไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ หรือการห้ามมีเซ็กส์ก็เป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นถุง
ยางอนามัยเป็นเครืองมือคุมก�ำเนิดชนิดเดียว ที่ถ้าคุณใช้ถือว่ามี
ประสิทธิภาพทีส่ ดุ ในการป้องกันการติดเชือ้ ฯ เราต้องท�ำให้ชมุ ชน
สังคมโดยทั่วไป มองถุงยางอนามัยเป็นเรื่องปกติที่จะท�ำให้เขา
ปลอดภัย แล้วเรื่องอื่นๆ ค่อยท�ำในล�ำดับถัดไป”

หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ งานสัมมนาระดับชาติเรื่องเอดส์ ครั้งที่ 13
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เพศศึกษา

ป้องกันการติดเชื้อ

เอชไอวี ได้จริงหรือ
ขณะที่ สั ง คมยั ง คงระแวงระวัง การให้ค วามรู้เรื่องเพศ
ศึกษาแก่เด็กวัยรุ่นว่าจะเป็นการ “ชี้โพรงให้กระรอก” หรือไม่ ยังมี
อีกหลายโรงเรียนที่คิดต่างว่า การสอนเรื่องเพศศึกษา จ�ำเป็นต้อง
เปิดกว้าง เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจว่าเพศเป็นเรื่อง
ธรรมชาติของมนุษย์ ไม่ใช่เรื่องผิดบาป หรือน่าอาย
หนึ่งในโรงเรียนที่มีแนวคิดดังกล่าวคือ โรงเรียนเสสะเวช
วิทยา ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ขององค์การแพธ
เป็นโครงการสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศ
ศึกษา แม้หลายคนมองว่าเป็นการชี้โพรงให้กระรอก อ.สุชาติ
ณิลพงษ์ หรือ อ.โจ้ ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียน
เสสะเวช ที่มองในมุมกลับอีกด้านว่า “กระรอกต้องเข้าโพรงทุกตัว
ไม่มตี วั ไหนไม่เข้า หน้าทีข่ องเราคือเข้าใจธรรมชาติของเขา และท�ำ
อย่างไรให้เขาเลือกโพรงที่ปลอดภัย เข้าไปแล้วไม่มีงูอยู่ในโพรง”
ดังนั้นสิ่งที่ต้องท�ำ คือ การพูดคุยให้เข้าใจในเรื่องเพศอย่างตรงไป
ตรงมา
รูปแบบการเรียนเพศศึกษาของโรงเรียน จึงเรียนผ่านการ
ท�ำกิจกรรมในห้อง เช่น การสมมุติให้เด็กเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์
ก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ แต่ไม่มีถุงยางอนามัย โดยให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นว่าถ้าเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้น จะท�ำอย่างไร ซึ่ง
จุดเด่นของแผนการเรียนรู้เพศศึกษา คือการยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ไม่ใช่ครูบอก หรืออธิบายคนเดียว ถ้าห้องเรียนหนึ่งมีนักเรียน
สามสิ บ คน เราจะได้ ส ามสิ บ ความคิ ด เนื่ อ งจากแต่ ล ะคนมี
ประสบการณ์ชีวิตต่างกัน แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ต่างกัน สิ่งที่เรา
จะรู้คือปัญหาเรื่องเดียวกันนั้นมีวิธีแก้ได้มากกว่าหนึ่งเสมอ
ส่วนวิธีการที่จะท�ำให้นักเรียนกล้าพูดเรื่องเพศอย่างตรง
ไปตรงมา ต้องอาศัยตัว “ครู” เป็นส�ำคัญ ซึ่ง “ครู” ต้องเปิดใจกว้าง
ยอมรับฟังความคิดของนักเรียน ไม่ตัดสินว่าความคิดนั้นผิดหรือ
ถูก ที่ส�ำคัญ “ครู” ต้องร่วมสร้างกติกาส�ำหรับการเรียน เช่น การ
ห้ามน�ำไปพูดต่อ หรือการล้อเลียนเพื่อนที่เปิดใจถึงเรื่องเพศ การ
มีกติกาดังกล่าวจะท�ำให้เด็กสบายใจ และกล้าเปิดใจพูดคุยมากขึน้
อย่างไรก็ตาม อ.โจ้ ยอมรับว่า เมื่อแรกเริ่มน�ำการสอน
เพศศึกษาเข้ามาใช้ในโรงเรียน มีครูบางส่วนที่ต่อต้าน แต่สุดท้าย

ก็สามารถท�ำความเข้าใจกันได้ว่า ธรรมชาติของเด็ก “ห้าม” ไม่ได้
“ถ้าเด็กมีปญ
ั หาครูสว่ นใหญ่เต็มร้อยอยูแ่ ล้วทีจ่ ะช่วย ต้อง
เข้าใจว่าวัยรุ่นเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต
เป็นช่วงที่อารมณ์ และพลังในตัวเขาค่อนข้างเยอะ มุทะลุ ตาม
กระแส ถ้าเขาผ่านไปได้ดว้ ยตัวเองนัน่ คือความโชคดี แต่ถา้ เขาผ่าน
ไปได้เพราะเราเสริมภูมิคุ้มกันเรื่องเพศให้เขา มันก็จะเป็นความ
ภาคภูมิใจของครูอย่างหนึ่ง โดยไม่ต้องมีรางวัล นั่นคือความสุข
ของครู” อ.โจ้ กล่าว
ความส�ำเร็จจากการเปิดสอนเรื่องเพศในโรงเรียนน่าจะ
สะท้อนได้จากการรวมกลุม่ กันของนักเรียนทีม่ คี วามสนใจและใส่ใจ
อยากจะน�ำเสนอความรู้ ในนามชมรม safety sex station ชมรม
ที่ท�ำกิจกรรมเรื่องเพศศึกษาโดยจัดกิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อให้
ความรู้เรื่องเพศศึกษาและเอดส์ แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น
ระหว่างนักเรียนด้วยกัน
นายอนุ วั ช ร์ อ� ำ นาจเกษม (น้ อ งกั น ) นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีทหี่ ก และรองประธานชมรมฯ กล่าวถึงกิจกรรมของ
ชมรมล่าสุด คือ การท�ำหนังสั้นเกี่ยวกับทางเลือกของชีวิต เพื่อ
เป็นช่องทางการสื่อสาร และเผยแพร่ความรู้ในเรื่องเพศศึกษาที่
รอบด้าน นอกจากนี้ยังใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมในหมู่วัย
รุน่ ให้เป็นประโยชน์ เช่น การมี facebook ไว้สอื่ สารเพือ่ สร้างความ
เข้าใจในเรื่องเพศ และเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ของคนวัยเดียวกัน และไม่วา่ วิธดี งั กล่าวอาจยังเป็นข้อถกเถียงกัน
ในสังคมไทยว่าดีจริงหรือไม่ แต่อย่างน้อยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สร้าง
ภูมิคุ้มกันในเรื่องเพศศึกษาให้แก่เยาวชน

เสียงสิทธิ
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เปลี่ยนได้แล้วมั้ง
เรื่อง

“กลุม่ เสีย่ ง”

นิวัตร สุวรรณพัฒนา

“กลุ่มเสี่ยง” คืออะไร ค�ำตอบคือ กลุ่มคนที่มีความ
เสีย่ งต่อการรับ-ถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวี และหากถามว่า “หมาย
ถึงใครบ้าง” แน่นอนล่ะไม่ใช่ผม เพราะผมไม่ใช่ ชายที่มีเพศ
สัมพันธ์กับชาย (MSM) หรือ ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีการฉีด
(IDU) หรือ พนักงานบริการทางเพศ (SW) ซึ่งคนกลุ่มนี้ถูกระบุ
ว่าเป็น “กลุ่มเสี่ยงสูงสุด” (Most-At-Risk Populations/
MARPs)
ผมเคยมีค�ำถามทีเล่นทีจริงว่าใน “กลุ่มเสี่ยงสูงสุด” นี่
“กลุม่ ไหนเสีย่ งมากทีส่ ดุ ” ถามเล่นๆ แต่กลับมีคำ� ตอบให้จริงๆ ผม
จะไม่เฉลยแต่ให้ลองเดากันเอาเองนะครับ
ถามว่า “ท�ำไมเราถึงคิดว่าคนกลุ่มนี้เสี่ยง” ค�ำตอบคือ
เพราะมีหลักฐานทางระบาดวิทยาระบุวา่ คนกลุม่ นีม้ อี ตั ราการรับถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีสูงกว่าคนกลุ่มอื่นๆ
ถามว่า “จริงไหม”? ค�ำตอบคือ ก็จริง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด
เพราะองค์ความรูท้ างระบาดวิทยา เป็นความรูแ้ บบหนึง่ เท่านัน้ ที่
มุ ่ ง หาช่ อ งทางของการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ โรค เพื่ อ รวบรวม
หลักฐาน ท�ำการก�ำจัด และเฝ้าระวัง
ถามว่า แล้วมาพูดเรื่อง “กลุ่มเสี่ยง” หรือ “กลุ่มเสี่ยง
สูงสุด” กันอีกท�ำไม ในเมือ่ มันเป็นความจริงและมีหลักฐานชัดเจน
มี “อีวีเดนซ์เบส” (evidence-based) เชียวนะ
ค�ำตอบคือ
1) “เพราะคนไม่ใช่เชื้อโรคน่ะสิ” การมองคนคล้ายๆ กับ
การมองเชื้อโรค เป็นวิธีมองที่รับได้ไหมล่ะ
2) การมองแบบ “กลุ่มเสี่ยง” หรือ “กลุ่มเสี่ยงสูงสุด” เป็น
วิธีมองแบบเหมาเข่ง ท�ำให้คิดกันไปได้ว่า คนทุกคนที่อยู่ในกลุ่มมี
พฤติกรรมและการด�ำเนินชีวิตเหมือนกันไปหมดทุกคน
3) นอกจากเหมารวมแล้ว ยังเป็นการเหมารวมในท�ำนอง
ร้ายด้วย ว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหา (แบบว่า ไม่รับบริจาคเลือด
เพราะเป็นกลุม่ เสีย่ ง) นัน่ ยิง่ ท�ำให้คนกลุม่ นีด้ แู ลและป้องกันตนเอง
ได้ยากยิ่งขึ้น
4) ท�ำให้คนกลุ่มอื่นๆ ที่มีพฤติกรรมความเสี่ยง แต่ไม่คิด
ว่าตนเองเป็นคนในกลุ่มเสี่ยง (สูงสุด) ข้างต้น ละเลยที่จะดูแล
ตนเอง ยิง่ ไปกว่านัน้ คนท�ำงานก็ละเลยทีจ่ ะท�ำงานกับคนกลุม่ อืน่ ๆ
เพราะมัวแต่มุ่งท�ำงานกับกลุ่มเสี่ยงสูงสุด

5) มุมมองแบบกลุ่มเสี่ยง ท�ำให้มองว่า “คนกลุ่มนี้เป็น
ปัญหา” เป็นอันตราย ซึ่งไม่ได้เป็นการเสริมพลังให้เขาดูแลตนเอง
แต่กลับเป็นการพยายามไปควบคุม และจ�ำกัดเขาอีกต่างหาก
ถามว่า “อะไรคือความเสี่ยงต่อการรับ-ถ่ายทอดเชื้อเอช
ไอวี”คนจ�ำนวนมากพอรู้ว่า ความเสี่ยงคือ 1) การมีเพศสัมพันธ์
แบบสอดใส่ที่ไม่ได้ป้องกัน 2) การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน และ
3) ทางเลือด โดยทั้ง 3 ช่องทางเป็นการกระท�ำร่วมกับคนที่มีเชื้อ
เอชไอวี
แล้ว “ใครเสี่ยงบ้าง” ค�ำตอบคือ ก็ทุกคนที่มีพฤติกรรม
และการด�ำเนินชีวิตบนความเสี่ยง 3 ช่องทางข้างต้น
แล้วเราจะมี “วิธีมอง หรือแก้ปัญหาเอดส์กันอย่างไร ?”
ค�ำตอบคือ
1) มองว่า “เอดส์เป็นปัญหาของทุกคน เป็นเรื่องของทุก
คน” ที่ต้องดูแลป้องกันตนเอง เพราะทุกคนมีโอกาสมีพฤติกรรม
การด�ำเนินชีวิตเช่นนั้นได้
2) ไม่มองแบบเหมาเข่งว่า “ทุกคนมีปัญหาเหมือนกัน
หมด” แต่ต้องดูว่า แต่ละคน แต่ละกลุ่มมีโอกาสเสี่ยงและมีทาง
เลือกในการดูแลป้องกันตนเองที่แตกต่างกัน
3) ต้องมองลึกลงไปอีกว่า อะไรท�ำให้คนกลุม่ นีไ้ ม่สามารถ
ดูแลและป้องกันตนเองได้ เช่น รูปแบบการด�ำเนินชีวิตทางเพศ ที่
ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม การถูกมองและให้ค่าว่าอันตรายและ
เสีย่ ง เพราะเป็นเพศสัมพันธ์ของเพศเดียวกัน (MSM) เพศสัมพันธ์
ในการซือ้ ขายบริการ (SW) เป็นเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร (วัยรุน่ )
เป็นเพศสัมพันธ์ตามหน้าที่ (ผู้หญิง) ซึ่งล้วนแสดงให้เห็นว่าเป็น
เพศวิถที ขี่ าดพลังอ�ำนาจในการดูแลและจัดการเรือ่ งเพศของตนเอง
เหล่านี้แหละเรียกว่า “ความเปราะบาง” ที่ท�ำให้คนกลุ่ม
นีไ้ ม่สามารถดูแลและป้องกันตนเองให้มเี พศสัมพันธ์ทดี่ ี ปลอดภัย
และมีความสุขได้ ท�ำให้เขามีโอกาสเสี่ยงต่อการรับ-ถ่ายทอดเชื้อ
เอชไอวี แต่ไม่ใช่เพราะว่า เขาเป็นคนกลุ่มนั้น กลุ่มนี้
ดังนัน้ ค�ำถามสุดท้ายว่า เปลีย่ นได้ละมัง้ เรือ่ ง “กลุม่ เสีย่ ง”
ค�ำตอบน่าจะเป็นอะไรดีครับ

หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ งานสัมมนาระดับชาติเรื่องเอดส์ ครั้งที่ 13
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ผนึกก�ำลัง
“สิ่ ง ที่ เราต้ อ งการจะบอกต่ อ คน
ภายนอกที่อาจจะไม่ได้มาร่วมงานให้รับรู้
ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อเอช
ไอวีในประเทศเรายังเป็นปัญหา รวมทัง้ การ
เข้าถึงบริการสุขภาพ และเรื่องเอดส์ ไม่ใช่
เรื่ อ งของคนเฉพาะกลุ ่ ม อยากให้ ค น
ภายนอกรับรู้ด้วย เราก็พยายามพัฒนาวิธี
การสื่อสารเรื่องนี้ออกไป”
นพ.สมศักดิย์ งั กล่าวเพิม่ เติมอีกว่า
งานสั ม มนาครั้ ง นี้ ถื อ เป็ น ครั้ ง แรกที่ มี
ตัวแทนเครือข่ายด้านเอดส์ของภาคประชา
สังคมเข้ามามีส่วนในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และร่วมในคณะกรรมการจัดงาน
สัมมนาตั้งแต่ต้น ซึ่งท�ำให้เกิดแลกเปลี่ยน
จุดแข็งจุดอ่อนในการท�ำงานของภาครัฐ
และประชาสังคม เพื่อน�ำมาพัฒนาการจัด
งานให้มคี วามหลากหลายของกิจกรรมมาก
ขึ้น
ขณะที่ น ายอภิ วั ฒ น์ กวางแก้ ว
ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ประเทศไทย ในฐานะคณะผู้จัดงานภาค
ประชาสังคมกล่าวว่า การจัดงานในครั้ง
ก่อนๆ จะแบ่งการเตรียมงานออกเป็นส่วน
เนื้ อ หาวิ ช าการซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เรื่ อ ง
สุขภาพและสาธารณสุข ที่ภาครัฐจะเข้ามา
รับผิดชอบ ส่วนการปฏิบัติงานของภาค
ประชาสั ง คมก็ มี อ งค์ ก รพั ฒ นาเอกชน
ด้านเอดส์ และเครือข่ายย่อยต่างๆเป็นผู้
จัดกิจกรรม ดังนั้นมุมมองด้านเนื้อหาใน
งานก็ยังถือว่ามีไม่กี่มิติ
“การเตรี ย มงานสั ม มนาครั้ ง นี้ มี
กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
ภาครัฐและประชาสังคมมากขึ้น ส่งผลให้มี
การตกผลึกทางความคิดร่วมกัน กลายมา
เป็นธีมหลักของการจัดงานในครั้งนี้” นาย
อภิวัฒน์กล่าว นอกจากนี้ยังต้องการให้
สื่อมวลชนให้ความสนใจการสัมมนาครั้งนี้
โดยช่วยสื่อสารให้คนภายนอกตระหนักถึง
เรื่องเอดส์ให้มากขึ้น
นายกฤษดากร สอทอง ผู้จัดการ
ศูนย์ให้คำ� ปรึกษาแก่ผใู้ ช้สารเสพติด(โอโซน)
มูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย) กล่าวว่า การ
เข้าร่วมในการประชุมเตรียมงานกับภาครัฐ

นั้นเป็นเรื่องดี ท�ำให้ประชาสังคมที่ท�ำงาน
ด้านเอดส์ได้เข้ามามีสว่ นร่วมมากขึน้ และมี
หลายมุมมอง โดยทุกภาคส่วนมีจุดร่วม
เดียวกันคือการแก้ปัญหาเอดส์
นายกฤษดากร กล่าวเพิ่มว่าใน
ส่วนของโอโซนมีความคาดหวังให้ผู้ที่มา
ร่วมงานได้เรียนรู้จากกันและกัน ได้เรียนรู้
มุมมองอื่นๆ ที่หลากหลายขึ้น อย่างเช่น
การลดอั น ตรายจากความเสี่ ย งที่ จ ะติ ด
เชื้อฯของกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดซึ่งไม่ได้มีมุม
มองแค่ในด้านสาธารณสุข แต่มเี รือ่ งการลด
อันตรายจากการใช้ยาด้วยตัวเอง ซึ่งยัง
สามารถลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสังคม
รอบข้างด้วย

พญ.พัชรา ศิรวิ งศ์รงั สรร ผูอ้ ำ� นวย
การส�ำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข กล่าวว่าในการสัมมนาตลอด
ทั้งสามวันภาคประชาสังคมมีผลงานมาน�ำ
เสนอมากขึน้ และจากการเข้ามามีสว่ นร่วม
ของภาคประชาสังคมในการเตรียมงานครัง้
นี้ท�ำให้เกิดรูปแบบงานที่หลากหลาย เช่น
กิ จ กรรมรณรงค์ ข องภาคประชาสั ง คมที่
ออกไปนอกสถานที่ ที่เรียกว่าดาวกระจาย
รวมถึ ง ครั้ ง นี้ เ ป็ น ครั้ ง แรกที่ ไ ด้ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์การมอบรางวัล Red Ribbon
Award ให้คนภายนอกรับทราบด้วย

เอดส์ชาติฯ 13 เตรียมจัดรณรงค์สร้างความเข้าใจ
สัมมนาเอดส์ชาติเตรียมจัดงาน
รณรงค์ ส าธารณะ หน้ า เดอะมอลล์
งามวงศ์วานและพันธุ์ทิพย์พลาซ่า 30
มี.ค. นี้ น�ำโดยเครือข่ายภาคประชาชน
ด้านเอดส์ หวังรุกสร้างความเข้าใจเรื่อง
เอดส์ เรื่องสิทธิ และการตรวจเลือดสู่
ประชาชนวงกว้าง
นอกจากกิจกรรมภายในอิมแพ็ค
อารีน่า เมืองทองธานีแล้ว ยังมีกิจกรรม
รณรงค์ ส าธารณะหน้ า ห้ า งเดอะมอลล์
งามวงศ์วาน และพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เป็น
กิจกรรมพิเศษนอกสถานที่ ในวันที่ 30 มี.ค.
นี้ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น.
นางสาวญาธิป ลัคนาศิโรรัตน์ เจ้า
หน้าที่รณรงค์ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ ประเทศไทย ผู้ประสานงานการจัด
กิจกรรมรณรงค์สาธารณะกล่าวว่า กิจกรรม
นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมลานชุมชน มีจดุ
ประสงค์ที่ต้องการสื่อสารต่อสาธารณะใน
เรื่องเอดส์ รวมทั้งเป็นการสร้างสีสันและ
กระตุ้นความสนใจแก่บุคคลภายนอกที่ไม่
ได้มโี อกาสมาร่วมประชุมครัง้ นี้ การรณรงค์
ครัง้ นีม้ งุ่ เน้นการสร้างความเข้าใจเรือ่ งสิทธิ

ด้านเอดส์ ทีถ่ อื ได้วา่ เป็นส่วนหนึง่ ของสิทธิ
มนุษยชน นอกจากนี้ยังเน้นรณรงค์ให้คน
ทั่วไปได้มีข้อมูลเรื่องการตรวจเลือดโดย
สมัครใจ รวมถึงการรณรงค์ให้เด็กอายุต�่ำ
กว่า 18 ปีสามารถมาขอรับการตรวจเลือด
ได้โดยไม่ต้องขอค�ำยินยอมจากผู้ปกครอง
ด้ า นนายอรรถพล บุ ญ เลี้ ย ง ผู ้
จัดการพื้นที่กรุงเทพมหานคร เครือข่าย
เยาวชนเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง กล่ า วถึ ง
บทบาทของตั ว แทนเยาวชนในการจั ด
กิจกรรมรณรงค์นี้ว่า ได้เพิ่มความสนุกใน
ขบวนเดินรณรงค์ดว้ ยการแต่งตัวทีเ่ ป็นสีสนั
มีตัวมาสค็อต รวมถึงการแปรขบวนเพื่อ
กระตุ้นความสนใจให้กับผู้ที่เดินผ่านไปมา
“หากอยากรู ้ ว ่ า การแสดงจะ
สนุกสนานแค่ไหน ใครทีส่ นใจคงต้องไปร่วม
ด้ ว ยตั ว เองนะครั บ นอกจากนี้ ท างกลุ ่ ม
เยาวชน ยั ง อยากให้ ก ารรณรงค์ ค รั้ ง นี้
กระตุน้ ให้สงั คมเห็นความส�ำคัญเรือ่ งการให้
เด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี ตรวจเลือดหาเชื้อ
เอชไอวีได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจาก
พ่ อ แม่ ห รื อ ผู ้ ป กครอง” นายอรรถพล
ทิ้งท้าย

เสียงสิทธิ
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สิทธิทางเพศ

ทีห่ ายไป

ไม่น่าเชื่อ แต่ก็ต้องเชื่อ… เมื่อเครือข่ายผู้หญิงที่อยู่ร่วม
กับเชื้อเอชไอวี มูลนิธิรักษ์ไทย และองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ 12
องค์กร เปิดเผยผลส�ำรวจออกมาว่า กว่าร้อยละ 40 ของอัตราผู้
หญิงที่ติดเชื้อรายใหม่นั้น ติดเชื้อมาจากคู่สมรสของตนเอง!
สาเหตุมาจากคนส่วนใหญ่คิดว่าตนเองไม่เสี่ยง และมี
ความไว้ใจในคู่สมรส นอกจากนี้ยังพบว่าร้อยละ 88.5 ของผู้ชาย
ที่พาภรรยามาฝากครรภ์ “มั่นใจ” ว่าจะไม่ติดเชื้อเอชไอวี และเมื่อ
ถามต่อเรื่องอัตราการใช้ถุงยางอนามัย พบว่ามีเพียงร้อยละ 23.1
เท่านั้นที่ได้ใช้ถุงยางอนามัยกับคู่
ทั้งนี้ผลการส�ำรวจยังพบว่าผู้หญิงขาด “อ�ำนาจต่อรอง”
เพือ่ ให้ผชู้ ายใช้ถงุ ยางอนามัย นัน่ หมายความว่า แม้ฝา่ ยหญิงอยาก
ให้ฝ่ายชายใช้ถุงยางอนามัย แต่หากฝ่ายชายปฏิเสธ?
รุ่ง อนัญญา เจ้าหน้าที่กิจกรรมเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอ
วี/ เอดส์ ประเทศไทยประจ�ำภาคกลาง กล่าวว่าทีผ่ า่ นมาวัฒนธรรม
ไทย และสังคมยังมองว่าการพูดคุยเรื่องเพศเป็นเรื่องต้องปกปิด
ผูห้ ญิงไม่ควรเรียนรู้ หรือสือ่ สารเรือ่ งเพศ และหญิงส่วนใหญ่กเ็ ดิน
ตามกรอบนั้น
วิธีการให้ผู้หญิงเข้าใจถึงสิทธิทางเพศและเสริมพลังด้าน
สิทธิของเขา จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิด “พื้นที่ปลอดภัย” ให้แก่
ผูห้ ญิงทีจ่ ะได้พดู คุย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเรือ่ งสุขภาพทางเพศ
ด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ตัวอย่างจากวงเล็กๆทีไ่ ด้ทดลอง เปิดพืน้ ทีป่ ลอดภัยเรือ่ ง
เพศ พบว่าจากการที่สมาชิกในกลุ่มไม่กล้าพูดความต้องการกับ
สามี เพราะรู้สึกว่าตัวเองต้องพึ่งพิงสามีทางด้านเศรษฐกิจ แต่
หลังจากได้รว่ มพูดคุยกับเพือ่ นสมาชิกคนอืน่ แล้ว ก็เปลีย่ นมุมมอง
ว่ า จริ ง ๆ แล้ ว ต่ า งคนต่ า งมี ห น้ า ที่ ร ่ ว มกั น หรื อ บางคนน� ำ
ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่มไปปรับใช้กับตนเอง ดังนั้นจึง
จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี พื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว เพื่ อ สร้ า งให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจและ
ตระหนักถึงสิทธิของตนเองก่อนว่าผู้หญิงก็มีสิทธิทางเพศเช่นกัน
เพราะทุกคนมีความเสี่ยงเท่ากัน
สุภัทรา นาคะผิว ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิ
ด้านเอดส์ ก็มองเห็นถึงปัญหาดังกล่าวว่าเป็นหนึ่งในปัญหาเรื่อง

อนงลักษณ์ สมแพง

“สิทธิด้านเอดส์” โดยมองว่า “เอดส์” เป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่
คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาหากพูดถึงเรื่อง “เอดส์” หลายคน
มองว่าเป็นเรื่องของโรค เป็นเรื่องของสาธารณสุข แต่อยากให้มี
การยกระดับขึน้ ไปอีกว่า เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ เพราะสาเหตุ
หลักของการติดเชือ้ ฯ คือการเข้าไม่ถงึ สิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีท่ กุ คนควร
จะได้รบั เช่น การได้รบั การศึกษา การเข้าถึงยา การบริการสุขภาพ
หรือการได้เรียนรูเ้ รือ่ งเพศอย่างรอบด้าน ซึง่ เรือ่ งดังกล่าว คือหลัก
การพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน ที่รัฐจ� ำเป็นต้องลดความ
เหลื่อมล�้ำ สร้างความเป็นธรรม และไม่เลือกปฎิบัติต่อผู้ติดเชื้อให้
ได้ ดังนั้นการสัมมนาระดับชาติเรื่องเอดส์ในครั้งนี้จึงเน้นให้คนได้
เข้าใจในเรื่อง สิทธิด้านเอดส์ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน
ซึ่งเป็นสิทธิของทุกคน
จากผลส�ำรวจและมุมมองของคนท�ำงานด้านเอดส์ดัง
กล่าว พอจะเป็นแรงปลุกความเข้าใจของพวกเราได้หรือไม่วา่ “ทุก
คน” ล้วนมีโอกาส “เสีย่ ง” ต่อการรับเชือ้ เอชไอวี หากมีเพศสัมพันธ์
โดยไม่ป้องกัน
แต่ขณะเดียวกัน “เอดส์” สามารถป้องกันได้ หากทุกคน
ตระหนักถึง “สิทธิทางเพศ” ของแต่ละคน
หนังสือพิมพ์

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ
แสงศิริ ตรีมรรคา
กองบรรณาธิการ
อนงลักษณ์ สมแพง
ธนพร ตั้งวิจิตรราภรณ์
ตุลย์ธิดา เราเจริญ
เพ็ญพิชา เขียวพอ
ปฐมพงษ์ เสิกภูเขียว
ปณิตตา อุทัยเภตรา
ญาธิป ลัคนาศิโรรัตน์
ณัฐกานต์ กิจประสงค์
ศิริวัฒน์ สายสุนทร
นิวัตร สุวรรณพัฒนา
กาญจนา แถลงกิจ

