สิทธิทางเพศ
สิทธิด้านเอดส์
คือสิทธิมนุษยชน

หนังสือพิมพ์

งานสัมมนาระดับชาติเรื่องเอดส์ครั้งที่ 13
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

พลิ
ก
โฉม
บริการในเรือนจ�ำ

ผู้ต้องขังเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีสูงกว่าคนทั่วไป

29 มีนา ในการสัมมนาเอดส์ช าติครั้งที่ 13 นางนิ ภา
งามไตรไร นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ กองบริการ
การแพทย์ กรมราชทัณฑ์ กล่าวในการสัมมนาหัวข้อ “การเข้าถึง
นายกรัฐมนตรีเปิดลานประชาคม เยี่ยมชมซุ้มกิจกรรม บริการป้องกันและดูแลรักษาเอชไอวีในกลุ่มผู้ต้องขัง” ว่า
อ่านต่อหน้า 8
ประวัติศาสตร์งานเอดส์ผ่านเสื้อรณรงค์

ชาติ#13
บริการมิตรแท้ เอดส์
ร่วมพิทักษ์สิทธิ

ส�ำหรับเยาวชน ร่วมรับผิดชอบ
๒๙ มีค. วันแรกของการสัมมนาระดับชาติเรื่องเอดส์ครั้งที่ ๑๓ “การ
พัฒนารูปแบบทีเ่ ป็นมิตรส�ำหรับเยาวชน” เป็นหนึง่ ในหัวข้อการประชุม โดย
ได้มีการอภิปรายถึงแนวทางของการจัดรูปแบบเป็นมิตร
อ่านต่อหน้า 6

เด่นในฉบับ

ข้อเสนอวาระเอดส์ภาคประชาชน ปี 2555 – 2559
ร่วมขับเคลื่อนงานเอดส์ บนฐานคิดด้านสิทธิมนุษยชน
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ไม่ใช่ “ไทย” ไม่ครอบคลุม
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เปิดแล้ว “สัมมนาเอดส์ชาติครั้งที่ 13”
กระทรวงสาธารณสุขชู 3 แนวทางแก้ไข
ปัญหาเอดส์ ด้านภาคประชาสังคมระบุ
ต้องปฏิรูปสังคม สร้างความเท่าเทียม
ด้านสิทธิมนุษยชน ลดการตีตรา เลือก
ปฏิบตั ิ ปรับปรุงระบบการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขในกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ

เมื่อเวลา14.30 น. วันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา
ณ อิมแพ็คคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี ได้มี
พิธเี ปิดงานสัมมนาระดับชาติเรือ่ งเอดส์ ครัง้ ที1่ 3 โดย
อ่านต่อหน้า 6

เสียงสิทธิ
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ส่ง

เสียง

“พีเ่ ราจะท�ำยังไงกันดี รอไม่ได้แล้วนะ ตอนนีพ้ เี่ ค้าบวมมาก ทัง้ เหนือ่ ยทัง้ หอบ” เป็นข่าวร้ายทีน่ อ้ งคนหนึง่
ส่งมาในเช้าก่อนวันที่เริ่มการประชุมเอดส์ชาติครั้งที่ 13 ข่าวร้ายที่ว่าเป็นเรื่องของพี่แกนน�ำผู้ติดเชื้อเอชไอวีคน
หนึง่ ทางภาคเหนือ ทีน่ อกจากจะมีชวี ติ อยูร่ ว่ มกับเชือ้ เอชไอวีมากว่า 10 ปี ยังพบว่าตัวเองก�ำลังเผชิญกับอาการ
ไตวายเรื้อรัง ซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับการฟอกไต แต่ปัญหาคือ “คิว” ในการฟอกต้องรอเวลาไม่น้อยกว่า 100 คิว
และทีส่ ำ� คัญคือ ความไม่มนั่ ใจว่าจะได้รบั การฟอกไตหรือไม่ อันเนือ่ งมาจากการมีเชือ้ เอชไอวีของตนเอง ล่าสุด
พบว่าโรงพยาบาลได้รับตัวเข้าเป็นผู้ป่วยในแล้ว แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้รับการฟอกไตเมื่อไหร่
นี่เป็นเพียงเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่ย�้ำให้คนท�ำงานเอดส์ได้ตระหนักเสมอว่า “งานเอดส์” เป็นงานที่มากก
ว่าเรื่อง “เอดส์” หรือเรื่อง “ถุงยางอนามัย” แต่เป็นเรื่องของ “ชีวิต” ที่คนท�ำงานเอดส์อย่างเราๆ ไม่ควรละเลย
และแยกส่วน
การร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบการดูแลรักษาอย่างเป็นมาตรฐานภายใต้ระบบสุขภาพมาตฐาน การผลัก
ดันสู่การมีรัฐสวัสดิการ การจัดบริการที่ครอบคลุมทุกคนทุกด้านอย่างเท่าเทียม นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการ
ท�ำงานเอดส์ ที่แม้ว่าจะมีหลากทัศนะที่มองว่าเป็น “เรื่องใหญ่” “เรื่องยาก” และมีค�ำถามว่า “เราจ�ำเป็นต้องท�ำ
ไหม” คงเป็นค�ำถามทีเ่ ราอาจจะไม่จำ� เป็นต้องหาค�ำตอบมาอธิบายให้มากความเท่ากับเรือ่ งเล่าทีเ่ ราพบเจอจาก
การท�ำงาน เช่นเรื่องของพี่แกนน�ำข้างต้น
? เรา “คนท�ำงานป้องกัน” จะท�ำอย่างไร หากพบว่าคนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยก�ำลังเผชิญกับการเลือกปฏิบัติ
ในการเข้าถึงการรักษา
? เรา “คนท�ำงานด้านรักษา” จะท�ำอย่างไร หากพบว่ามีอีกหลายคน
ที่ก�ำลังเผชิญหน้ากับโอกาสในการรับเชื้อเอชไอวี
? เรา “คนท�ำงานเอดส์” จะท�ำอย่างไร หากพบว่ายังมีการละเมิด
สิทธิด้านเอดส์ ละเมิดสิทธิมนุษยชนรอบตัวเราอยู่ตลอดเวลา
ค�ำตอบคงไม่ได้อยูแ่ ค่ในห้องประชุม แต่จะมีทไี่ หน “เรา” “ท่าน”
คงต้องช่วยกันหาค�ำตอบ และลงมือท�ำอย่างทันที

เสียงจาก MARPs (เขาว่าเรา”เสี่ยง”)
“เวลาท�ำงานกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นชายรักชาย เราไม่ได้สื่อสารว่า
เค้าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเอดส์เป็นโรค
น่ า กลั ว แต่ เ ราสื่ อ สารเรื่ อ งเพศ
สั ม พั น ธ์ ที่ ป ลอดภั ย และการดู แ ล
สุขภาพทางเพศมากกว่า สารทีเ่ ราสือ่
ออกไปส่วนใหญ่เป็นสารกลางๆที่
เข้าถึงทัง้ กลุม่ ชายรักชายทัง้ บวกและ
ลบ”
(ปอย, 21 ปี , แกนน� ำ ภาคสนาม
สมาคมฟ้าสีรุ้ง กรุงเทพฯ)

“หยุ ด การระบุ ว ่ า คนรั ก เพศ
เดียวกันเป็นกลุ่มเสี่ยง ควรกล่าวว่า
ทุกคน ทุกกลุ่มมีความเสี่ยงหากมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน”
(เจษฎา แต้สมบัติ, 25 ปี, ผู้ประสาน
งาน เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย)

“การพูดเรื่องกลุ่มเสี่ยงท�ำให้กลุ่มชายรัก
ชายและสาวประเภทสองสามารถเข้าถึงข้อมูล
เรื่องการป้องกันมากขึ้น และส่งต่อข้อมูลให้
เพื่อนได้”
(ชาติชาย ค�ำมะมูล, 25 ปี, เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
เครือข่ายสุขภาพและโอกาส)

“ในการท�ำงานสื่อสารสาธารณะ เรา
พยายามบอกว่าทุกคนมีความเสี่ยง แต่พอ
เราคุยกันภายในแวดวงคนท�ำงาน เรากลับ
บอกว่ามีกลุม่ เสีย่ ง เป็นความลักลัน่ ของการ
ท�ำงาน เหมือนการภายเรือในอ่าง ที่ขยับ
ตามกลุ่มเสี่ยงไปเรื่อยๆไม่มีจุดจบ โดยส่วน
ตัวจึงไม่เห็นด้วยกับการจัดกลุ่มเสี่ยง”
(ศตายุ สิทธิกาน, 30 ปี, ทีป่ รึกษาองค์กรบ้าน
สีม่วง เชียงใหม่)

หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ งานสัมมนาระดับชาติเรื่องเอดส์ ครั้งที่ 13
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ข้อเสนอวาระเอดส์ภาคประชาชน ปี 2555 – 2559
ร่วมขับเคลื่อนงานเอดส์ บนฐานคิดด้านสิทธิมนุษยชน

ศิริพร ระวีกูล

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. มีการ
จัดเวทีเสวนาวิพากษ์ (ร่าง) “ข้อเสนอวาระเอดส์ภาคประชาชน
พ.ศ. 2555 – 2559” ในการสัมมนาระดับชาติเรื่องเอดส์ ครั้งที่ 13
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นายนิวตั ร สุวรรณพัฒนา นักวิชาการอิสระ และคณะท�ำงาน
จับตานโยบาย ของคณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์
(กพอ.) กล่าวว่าต้นตอของการเกิดปัญหาเอดส์นนั้ มีหลายประเด็น
ที่ซ้อนทับกันอยู่ ทั้งเรื่องของความเหลื่อมล�้ำทางเพศ ความไม่
เข้าใจในเรือ่ งสิทธิทางเพศ รวมถึงการไม่เคารพสิทธิสว่ นบุคคล ซึง่
จะเห็นได้ว่าเอดส์ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบในเรื่องของสุขภาพ แต่
ยังส่งผลถึงจิตใจ สังคม ชุมชน รวมถึงการก�ำหนดนโยบายในระดับ
ชาติอีกด้วย
กรอบข้อเสนอวาระเอดส์ภาคประชาชนที่มาจากการระดม
ความเห็นของคนท�ำงานด้านเอดส์ ทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ จึง
ครอบคลุมเรื่องการเคารพสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การ
ลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ไม่ เ ป็ น ธรรมทางสุ ข ภาพและสั ง คม
การกระจายอ�ำนาจประชาชนให้จดั การสุขภาพ และสวัสดิการของ
ตนเอง โดยลดอ�ำนาจการรวมศูนย์ และเพิ่มอ�ำนาจให้ประชาชน
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาระบบรัฐสวัสดิการที่เป็นหลักประกันของ
ความมั่นคงในชีวิต
เนื้อหาของวาระเอดส์ภาคประชาชนมี 3 วาระด้วยกัน คือ
การปฏิรูปสังคมและการเมือง เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ สร้างความ
เป็นธรรมในสังคม การปฏิรปู ในเชิงนโยบาย ทัง้ การปฏิรปู กฎหมาย
ให้สอดคล้องกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน และการเสริมสร้าง
พลัง ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมบนฐานของสิทธิมนุษยชน
วาระที่ 2 ว่าด้วยการป้องกัน ดูแล รักษา การลดผลกระทบ
และการขจัดการตีตรา การเลือกปฏิบัติ เช่นการมีระบบการรักษา
พยาบาลที่มีมาตรฐานเดียว มีบริการด้านเอชไอวีที่รองรับกับคน

ทุกกลุม่ การรณรงค์ในเชิงสาธารณะสร้างความเข้าใจเรือ่ งสิทธิทาง
เพศ สิทธิด้านเอดส์ สิทธิมนุษยชน และการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในงานวิจัย
วาระที่ 3 ว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างกลไกการขับเคลื่อน
เรื่องสิทธิมนุษยชนให้เป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพื้นที่ในการ
พูดคุยเรื่องสิทธิ การสนับสนุนความเข้มแข็งของกลไกภาคประชา
สังคม และการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลด้วยการมีสว่ นร่วม
ของภาคประชาชน
นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภา กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
(UNFPA) กล่าวว่า ยังมองไม่เห็นประเด็นของผูห้ ญิง ว่าจะมีบทบาท
อย่างไร ในการขับเคลื่อนร่างวาระดังกล่าว ดังนั้น จึงต้องค�ำนึงถึง
กระบวนการที่ จ ะมาช่ ว ยเติ ม เต็ ม ประเด็ น ที่ ห ายไปให้ มี ค วาม
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
อีกทั้งในการปฏิรูปสังคม และการเมือง เราต้องไม่สนใจ
เฉพาะเรื่ อ งของการแก้ ก ฎหมายเพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ต ้ อ งมี
กระบวนการในสร้างความเข้าใจวิธคี ดิ การปฏิรปู งานเอดส์ในระดับ
พืน้ ทีด่ ว้ ย เพราะถ้าขับเคลือ่ นในเชิงนโยบายระดับชาติเพียงอย่าง
เดียว แต่ในระดับพื้นที่ยังไม่เข้าใจ ไม่มีใครเห็นความส�ำคัญ การ
ขับเคลื่อนก็ท�ำได้ล�ำบาก
ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัญหารากเหง้าเรื่องเอดส์ ต้องปลด
ล็อคความไม่ยตุ ธิ รรม และการไม่ละเมิดสิทธิพลเมืองซึง่ กันและกัน
จึงต้องมีการส่งเสริมการเคารพสิทธิทงั้ ในระดับรัฐและในระดับภาค
ประชาชนควบคู่กันไป
นอกจากนีย้ งั มีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมถึงร่างดังกล่าวว่า ควรมี
การน�ำเสนอเรื่องสิทธิทางเพศ มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญของ
ประเด็น อีกทั้งต้องมีการวางยุทธศาสตร์การท�ำงานในเชิงรุก และ
การคิดถึงตัวชี้วัดการท�ำงานออกมาให้ชัดเจน

เสียงสิทธิ
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ช่องว่างในการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีสำ� หรับผูม้ เี ชือ้ พลัดถิน่
ในประเทศไทยเพิ่มความเสี่ยงในการดื้อยา

“ส่องพม่า”

รายงานจากงานสัมมนาระดับชาติเรือ่ งโรคเอดส์
ที่กรุงเทพ 29-31 มีนาคม 2554

โดย วิสาข์ ส.

“ตอนทีฉ่ นั เห็นว่ายาต้านไวรัสทีม่ สี ำ� หรับทัง้ ปีใกล้จะหมด ฉัน
รู้สึกกลัวและคิดว่าบางทีฉันอาจตายเร็วๆนี้”
นั่นคือสิ่งที่ หยิน ม่อน หญิงอพยพผู้มีเชื้อเอชไอวีพูดไว้เมื่อ
ปลายปี 2553 เธอพูดถึงยาต้านไวรัสที่ได้รับส�ำรองไว้ใช้ทั้งปีจาก
องค์ ก รพั ฒ นาเอกชนนานาชาติ แ ห่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง ได้ ย ้ า ยออกจาก
ประเทศไทยไปแล้วในปี 2552 ส่งผลให้เธอ และผู้อพยพผู้พลัดถิ่น
ที่มีเชื้อเอชไอวีอีก 64 คนใน อ.แม่สอดไม่สามารถเข้าถึงยาต้าน
ไวรัสเอชไอวีได้อีกต่อไป
ปัญหาหนึ่งในการท�ำงานกับผู้อพยพ หรือแรงงานข้ามชาติ
คื อ การกิ น ยาต้ า นไวรั ส ฯอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม�่ ำ เสมอ (drug
adherence) ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อกลุ่มประชากรเป้าหมายมีแนวโน้ม
ย้ายถิ่นตลอดเวลา การดื้อยาจึงกลายเป็นปัญหาส�ำคัญเมื่อมีการ
หยุด หรือใช้ยาไม่สม�่ำเสมอ
เพือ่ เป็นการลดช่องว่าง ในปี 2553 แม่ตาวคลินกิ ซึง่ ให้บริการ
ด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพแก่ ผู ้ อ พยพและผู ้ พ ลั ด ถิ่ น ใกล้ ช ายแดน
ไทย-พม่าได้รบั ช่วงในการให้บริการรักษา โดยการจ่ายยาต้านฯและ
ให้การดูแลสุขภาพด้านอืน่ ๆ รวมทัง้ บริการตรวจเลือดโดยสมัครใจ
พร้อมบริการปรึกษาทั้งก่อนและหลังตรวจและการส่งต่ออย่างมี
คุณภาพ (voluntary confidential counseling and testing: VCCT)
การดูแลที่บ้าน การให้ความรู้ การรักษาโรคฉวยโอกาสและท�ำงาน
ร่วมกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีฯในพื้นที่
ปัจจุบันหยิน ม่อน ได้รับยาจากโครงการนี้ “ตั้งแต่ฉันเริ่มใช้
ยาต้านไวรัส สุขภาพก็ดีขึ้นจนรับงานจากโรงงานทอผ้าในท้องถิ่น
มาท�ำได้ และสามารถอุปการะเด็กจากแม่ที่มีเชื้อเอชไอวีที่ไม่
สามารถดูแลลูกของเธอได้”
พนักงานของแม่ตาวคลินิกได้ให้ข้อมูลว่า แม่ตาวคลินิกไม่ได้
รับยาต้านไวรัสโดยตรง แต่ได้รับมาจากโรงพยาบาลของรัฐที่ใกล้
เคียงและจากผูบ้ ริจาค ยาต้านไวรัสทีไ่ ด้รบั จากโรงพยาบาลมาจาก
โครงการส่วนขยายของการเข้าถึงยาต้านไวรัสส�ำหรับผูม้ เี ชือ้ เอชไอ
วีของไทย หรือ NAPHA Extension ภายใต้การสนับสนุนจาก
กองทุนโลก โครงการนี้เปิดด�ำเนินการเมื่อหลายปีก่อนเพื่อตอบ
สนองความต้องการในการรักษาผู้ด้อยโอกาสอื่นๆที่ไม่ได้อยู่
ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น คนงานที่ไม่ได้ขึ้น
ทะเบียน และกลุ่มชาติพันธุ์ วิธีการนี้เป็นเพียงการปิดช่องว่าง
ชั่วคราวเท่านั้น
ตัวแทนจากเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีฯ ภาคเหนือตอนบน
เล่าว่า ปัญหาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง คือการที่คนไทยจ�ำนวนหนึ่งที่กลัว

การถูกตีตราและไม่อยากเปิดเผยสถานะการติดเชื้อฯได้เข้ามารับ
บริการยาต้านไวรัสจากโครงการดังกล่าวแทนที่จะรับบริการใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งผลให้ยาต้านไวรัสฯไม่เพียง
พอส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายจริงของโครงการ
ปัญหาเรือ่ งการจัดหายาต้านไวรัสของหยิน ม่อน และปัญหา
เชื้ อ เอชไอวี แ ละวั ณ โรคดื้ อ ยา ได้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ค� ำ ถามที่ ต ้ อ งการ
ร่วมกันหาค�ำตอบ รวมทั้งการจัดระบบบริการเพื่อรองรับกลุ่มผู้
อพยพ แรงงานข้ามชาติ กลุ่มชาติพันธ์ ที่ไม่มีบัตรประชาชนไทย
บนหลักการของสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะเมื่อการดูแลพวกเขา
ท�ำให้เกิดประโยชน์ตอ่ ประเทศไทย และหากจะพูดอย่างเปิดอก ผู้
อพยพถือเป็นแรงงานส�ำคัญ สามารถท�ำงานทีส่ กปรกทีค่ นไทยไม่
อยากท�ำ พูดได้วา่ เราเป็นหนีพ้ วกเขา ค�ำถามคือ เราจะให้การดูแล
สุขภาพกับพวกเขาเหมือนกับที่ให้กับคนไทยไม่ได้เชียวหรือ
มีเพื่อนๆจากโครงการเอชไอวีของแม่ตาวคลินิกเข้าร่วมงาน
สัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์หากท่านสนใจพูดคุยกับพวกเขา
กรุณาไปที่บูธหมายเลข 23 ของ MAP Foundation หรือ
โทร 080-133-7718
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mae Tao Clinic
ได้ที่: http://maetaoclinic.org/
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MAP Foundation
ได้ที่: http://www.mapfoundationcm.org/

หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ งานสัมมนาระดับชาติเรื่องเอดส์ ครั้งที่ 13
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ไม่ใช่ “ไทย” ไม่ครอบคลุม
ณัฐกานต์ กิจประสงค์

เคยได้ยินประโยคเหล่านี้ไหม “เราต้องดูแลคนไทยก่อน”
“ถ้าเราดูแลดี เดี๋ยวก็อพยพมาอยู่บ้านเรา มาแย่งงานคนไทยท�ำ
หมด”
ความเห็นคล้ายๆเหล่านี้ ได้ยินกันจนเป็นค�ำที่ชินหู และ
มากกว่านั้นยังเป็นนโยบายด้านความมั่นคงที่ส่งผลไปถึงเรื่อง
บริการสุขภาพและความเป็นอยู่ของ คน ไม่มีเลข 13 หลักที่ถูก
ตีความว่า ไม่ใช่คนไทย ซึง่ รวมทัง้ คนไทยทีไ่ ร้สทิ ธิและแรงงานข้าม
ชาติด้วย
การดูแลและรักษาด้วยยาต้านไวรัส ปัจจุบันครอบคลุมคน
ไทยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิ
ประกันสังคม สิทธิข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ นอกเหนือ
จากนี้ “ไม่ครอบคลุม” ทางออกของคนเหล่านีค้ อื โครงการ NAPHA
Extension (นภา เอกซ์เทนชั่น) ซึ่งจ�ำกัดโควต้าไว้ คนที่จ�ำเป็นต้อง
ได้รับยาจะได้รับยา แต่ไม่ได้ทุกคน
ถึงแม้จะมีนโยบายระบบหลักประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ
ที่ไทยรับแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) ที่
ขึ้นทะเบียน โดยเรียกเก็บค่าประกันสุขภาพปีละ 1,300 บาท ค่า
ตรวจสุขภาพปีละ 600 บาท ครอบคลุมการรักษาโรคทั่วไป แต่ไม่
ครอบคลุมการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี
เสถียร ทันพรม เจ้าหน้าที่มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
ท�ำงานกับแรงงานข้ามชาติ กล่าวว่าที่ผ่านมา ทางออกของเพื่อน
ที่ไม่มีสิทธิดังกล่าวคือโครงการนภา เอกซ์เทนชั่น แต่ก็ยังไม่เพียง
พอ เนือ่ งจากยังมีคนไทยบางส่วนมาร่วมใช้สทิ ธิในโครงการนีด้ ว้ ย
ที่ผ่านมาได้พยายามผลักดันให้คนที่มีสิทธิกลับไปใช้สิทธิของตน
แต่ก็ยังพบปัญหาอุปสรรค เช่น การไม่ยอมรับของชุมชน หรือไม่
พร้อมจะเปิดเผยสถานะการติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น
ที่ผ่านมามีการแก้ปัญหาเป็นรายๆ เช่น โรงพยาบาลใช้ยา
ของตัวเองที่มีอยู่จ่ายให้ หรือใช้ยาที่เข้าสู่โครงการทดลอง โดยที่
โรงพยาบาลต้ อ งเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลผู ้ ติ ด เชื้ อ ฯที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ
เหล่านี้เอง หาวิธีบริหารจัดการเอง
เสถียร มั่นใจว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผล คือ การผลักดันให้
ประเทศมีนโยบาย “ระบบสุขภาพส�ำหรับทุกคน” บนพื้นฐานว่า
สิทธิการรักษาต้องเป็น สิทธิพื้นฐานส�ำหรับทุกคนที่อยู่บนผืน

แผ่นดินไทย “รัฐต้องปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกัน ไม่มองสถานะที่
การเข้าเมือง แต่มองสถานะความเป็นมนุษย์”
สอดคล้องกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
นิมิตร์ เทียนอุดม พูดถึงแนวนโยบายที่ต้องการแก้ปัญหานี้ว่า
“ปัญหาของแรงงานข้ามชาติเป็นปัญหาร่วมของทุ ก คน เป็ น
ภาวะโรคทีม่ ผี ลกระทบต่อคนไทย ซึง่ แนวนโยบายคือ รัฐต้องดูแล
ครอบคลุมทุกคน”
ต้องเริ่มจากการแก้ทัศนคติของคนในสังคม โดยเฉพาะทาง
ด้านความมัน่ คง ทีต่ อ้ งแยกเรือ่ งสุขภาพกับความมัน่ คงของรัฐออก
จากกัน ต่อกรณีปัญหาในด้านการเงินที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะเป็น
ภาระของ คนไทย ผู้เสียภาษี ก็ต้องนึกไปให้กว้างว่าเพื่อนเหล่านี้
ก็เป็นแรงงานทีส่ ร้างรายได้ทางเศรษฐกิจและเสียภาษีทางอ้อมให้
ประเทศเช่นกัน”
ที่ผ่านมา โรงพยาบาลในพื้นที่บางแห่งก็ดูแลรักษาผู้ป่วยทุก
คน โดยนึกถึงหลักมนุษยธรรมก่อน โดยไม่ค�ำนึงว่าจะเป็นสิทธิใด
อยู่แล้ว แต่โรงพยาบาลต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเหล่านั้น ไม่มีระบบ
บริ ห ารจั ด การจากนโยบายส่ ว นกลางลงไปรองรั บ ท� ำ ให้
โรงพยาบาลเกิดปัญหาด้านการเงิน หลายโรงพยาบาลจึงเลือกที่
จะยุตกิ ารให้บริการเพือ่ จะได้ไม่เป็นภาระ แต่ปญ
ั หาก็ไปตกอยูก่ บั
คนที่ไม่ใช่คนไทย เหล่านั้น
“การแก้ ป ั ญ หาในรายกรณี เบื้ อ งต้ น เร่ ง ด่ ว นคื อ ท� ำ ให้
โรงพยาบาลดูแลทุกคนก่อน โดยทีร่ ฐั ต้องมีนโยบายรองรับ เช่น มี
ระบบช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณ หรือ ช่วยบริหารจัดการให้
หน่วยบริการสามารถให้บริการกลุ่มคนเหล่านี้ได้อย่างคล่องตัว
มากขึ้น ต้องปฏิรูประบบบัตรสุขภาพแรงงานข้ามชาติ บริหาร
จัดการใหม่ โดยให้สามารถรับภาระเสี่ยงเรื่องโรคได้มากขึ้น ไม่ใช่
มองแค่วา่ เป็นแหล่งรายได้ของหน่วยงานบางหน่วยงานเท่านัน้ แต่
ผลประโยชน์ไม่ได้เกิดกับแรงงานข้ามชาติอย่างแท้จริง” นิมิตร์
ทิ้งท้าย

เสียงสิทธิ
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เอดส์ชาติ#13
นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธเี ปิด กล่าว
ว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยเอดส์สะสมประมาณ
1.6 ล้านราย เสียชีวติ แล้ว 6 แสนกว่าราย และ
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณปีละ 10,000 ราย
โดยรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ก�ำหนด
แนวนโยบายแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับแผน
ก ล ยุ ท ธ ์ ใ ห ม ่ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร เ อ ด ส ์ แ ห ่ ง
สหประชาชาติ (UNAIDS) “Three Zero” โดย
มีสามแนวทางคือ หนึ่งร่วมกันลดผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ ร่ ว มกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจั ด
หลั ก สู ต รการศึ ก ษา เรื่ อ งเพศ เรื่ อ งเอดส์
รณรงค์ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย การ
พั ฒ นาระบบดู แ ลบริ ก ารสุ ข ภาพที่ เ ป็ น มิ ต ร
และการเปิดโอกาสให้ผใู้ ช้ยาน�ำเข็มเก่ามาแลก
เข็มใหม่ได้
ส่ ว นแนวทางที่ ส องคื อ การลดการ
เสียชีวิตเนื่องจากการติดเชื้อเอชไอวี โดยการ
ปรับมาตรฐานการให้ยาต้านไวรัสเร็วขึ้น ให้
บริ ก ารตรวจเลื อ ดในโรงพยาบาลสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุขปีละสองครัง้ เพิม่ โอกาส
การเข้าถึงบริการรักษาด้วยยาต้านไวรัสใน
ประชากรต่างด้าว และอนุมตั งิ บประมาณการ
รักษาเพิ่มขึ้น จากปี2553 อีกประมาณ 200
ล้านบาท ขยายสิทธิได้รับการรักษาไปถึงกลุ่ม
ชาติพันธ์ ขยายซีแอลยา 2 รายการ ท�ำให้
ปัจจุบนั มีผเู้ ข้าถึงยาต้านไวรัสมากขึน้ ถึงร้อยละ
76.6
แนวทางที่สามคือลดการตีตรา กีดกันผู้
ติดเชื้อเอชไอวี โดยการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของเครื อ ข่ า ยผู ้ ติ ด เชื้ อ ในชุ ม ชน การปรั บ
ทัศนคติบคุ ลากรสาธารณสุข ให้เคารพสิทธิไม่
เลือกปฏิบตั ิ มีบริการทีเ่ ป็นมิตร ไม่บงั คับตรวจ
เลือดก่อนรับเข้าท�ำงาน
ด้านนายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธาน
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย
เป็นตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคม 15
เครื อ ข่ า ย กล่ า วถึ ง ทิ ศ ทางวาระเอดส์ ภ าค
ประชาชนว่ า การป้ อ งกั น การรั บ เชื้ อ และ
ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี เป็นเรื่องของทุกคนที่
ต้องร่วมมือกันป้องกัน แก้ไข การท�ำงานทีผ่ า่ น
มาท�ำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตคนที่เรามักตีตราว่า

เป็นกลุ่มเสี่ยง พบความเหลื่อมล�้ำ ขาดโอกาส
ได้รับการดูแลรักษาที่มีสาเหตุมาจากทัศนคติ
ที่ผิด อคติต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมในสังคม
การท�ำงานด้านเอดส์เป็นการท�ำงานกับ
ชีวิตเพื่อนมนุษย์ ที่มีคุณค่า มีศักดิ์ศรีความ
เป็นคนที่เท่าเทียมกัน ดังนั้นจ�ำเป็นต้องเดิน
หน้าสู่การปฏิรูปสังคมการเมือง เพื่อลดความ
เหลื่อมล�้ำ สร้างความเป็นธรรมเรื่องสุขภาพ
ต้องเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล เช่น การแก้ไข
แนวปฏิบัติเรื่องโรคเอดส์ของแพทยสภา ให้
เด็กอายุตำ�่ กว่า18 ปี เข้าตรวจเลือดโดยไม่ตอ้ ง
ขอความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ปฏิรูป
ระบบการศึกษาให้ความรู้เรื่องเพศที่รอบด้าน
บนฐานความเชื่อมั่น ในการเคารพความคิด
เด็ก เยาวชน
“เรามุง่ หวังทีจ่ ะเห็นการจัดสรรทรัพยากร
การกระจายอ� ำ นาจที่ ส ร้ า งพลั ง ให้ ภ าค
ประชาสังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
พืน้ ทีช่ มุ ชนในการจัดการสุขภาพตนเอง อยาก
เห็นการรณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนะ เรื่อง
สิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ สิทธิมนุษยชน
และการอยู ่ ร ่ ว มกั น บนพื้ น ฐานการเคารพ
ศักดิศ์ รีทเี่ ท่าเทียมกัน อยากเห็นการสร้างหลัก
ประกันทางสังคมอื่นๆที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนิน
ชีวติ และสุดท้ายการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญครัง้
นี้จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือพลังความ
กล้าหาญในการปฏิรปู สร้างความเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมการเมืองครั้งส�ำคัญร่วมกัน” นาย
อภิวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย
โดยภายหลั ง พิ ธี เ ปิ ด นายอภิ สิ ท ธิ์
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาในพิธี
และร่วมถ่ายรูปกับผู้ได้รับรางวัลโรงพยาบาล
พัฒนาคุณภาพด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีและตัวแทนภาคประชาสังคม พร้อม
ทัง้ รับมอบภาพวาดจากเด็กหญิงผูไ้ ด้รบั ผลกระ
ทบจากเชื้อเอชไอวี หลังจากนั้นคณะนายก
รั ฐ มนตรี ไ ด้ ไ ปเดิ น ชมงานนิ ท รรศการภาค
ประชาสังคมด้วยความสนใจ

ของหน่ ว ยบริ ก าร ทั้ ง สิ่ ง แวดล้ อ มและผู ้ ใ ห้
บริการ สิง่ ทีก่ ดี กันเด็กในการเข้ารับบริการ คือ
ทัศนะคติหรืออคติของผู้ให้บริการที่มองว่า
วัยรุน่ สร้างปัญหา หรือมองว่าเด็กท�ำผิด “น้อง
เป็นอย่างนี้เพราะน้องท�ำตัวเองนะ”ค�ำพูด
เหล่านี้ท�ำให้การบริการที่เป็นมิตรกลายเป็น
มิตรเทียม ทันที
วิชญ์ธาวิน ทัศนพิศลย์ ตัวแทนเยาวชน
กล่าวว่า “มิตรแท้ ควรเริ่มตั้งแต่ท่าทีเป็นมิตร
ท�ำงานจากใจ รับฟังและร่วมแก้ปัญหาอย่าง
จริงใจ พร้อมให้บริการตลอดเวลา ไม่ใช่เห็น
เด็กมารับบริการ แต่ไม่ให้บริการเพราะได้เวลา
เลิกงานแล้ว”
อีกด้านหนึ่ง หากเยาวชนไร้ความรู้สึกที่
เป็นมิตรต่อตัวเอง บริการที่เป็นมิตรก็จะไม่มี
ประโยชน์หรือไร้ผล ฐิตานันท์ หนักป้อ กล่าว
ว่า เราควรช่วยกันก�ำจัดความคิดที่ว่า “ฉันไม่
ได้ปว่ ย จะไปท�ำไม ไปรับการบริการอะไร” โดย
ร่วมกันสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การป้องกัน ช่วยกันสร้างความเป็นมิตรในใจ
ของเด็ก ว่าปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้กับทุกคน
และมีทางแก้
กรวิทย์ คนยืน เสริมว่า “ยิ่งมีเครือข่าย
มากเท่าไร การเข้าถึงก็จะง่ายมากเท่านัน้ โดย
การเพิ่มจ�ำนวนของศูนย์บริการที่เป็นมิตร มี
บริการออนไลน์ตอบค�ำถามเรือ่ งเพศ ทีส่ ำ� คัญ
ต้องครอบคลุมเยาวชนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น
หญิง ชาย กระเทย เกย์ แว๊น หรือกลุม่ ใดก็ตาม
ยิ่งครอบคลุมทุกกลุ่มเท่าไร ก็ยิ่งเข้าถึงได้มาก
เท่านัน้ แกนน�ำเยาวชนเป็นช่องทางหนึง่ ทีเ่ ข้า
ถึงเยาวชนได้ดีที่สุด”
ในส่วนของบริการที่เป็นมิตรในโรงเรียน
ปนัดดา สุทธิลักษณ์ คุณครูแนะแนว กล่าวว่า
ไม่ว่าจะเป็นคุณครูภาษาไทย วิทยาศาสตร์
คุณครูทุกวิชาต้องมีทัศนะคติ ความเข้าใจที่ดี
และกล้าสอนเรื่องเพศ เด็กจึงจะกล้าเข้ามา
ปรึกษา ผู้ให้บริการที่เป็นมิตรควรเก็บความ
ลับได้ในขอบเขตทีจ่ ำ� เป็น หากแต่บางเรือ่ งเรา
ไม่ สามารแก้ ปั ญ หาได้ คนเดี ยว ต้อ งมีการ
ส่งต่อปัญหาไปยังบุคคลที่เหมาะสม เช่น เด็ก
เล่าปัญหาสู่เพื่อน เพื่อนปรึกษาครู ครูแจ้งผู้
บริการมิตรแท้
ปกครองหรือผู้บริหาร หากปัญหาใหญ่อาจมี
กรวิทย์ คนยืน ตัวแทนเยาวชนกล่าวว่า การส่งต่อไปยังองค์กรที่เหมาะสม ดังนั้นการ
“การบริการทีเ่ ป็นมิตร คือรูปแบบทีเ่ ป็น “มิตร” เชื่อมต่อเครือข่ายจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นและส�ำคัญ

หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ งานสัมมนาระดับชาติเรื่องเอดส์ ครั้งที่ 13
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ค�ำตอบของการป้องกัน วัคซีนหรือถุงยาง
ห้ อ งสั ม มนาย่ อ ยเรื่ อ ง “ความก้ า วหน้ า ในการป้ อ งกั น การ
แพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี” ในงานสัมมนาแห่งชาติเรื่องเอดส์ครั้งที่
13 นายแพทย์อนุพงศ์ ชิตวรากร กรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์
การติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยว่าน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในกลุ่มคน
อายุนอ้ ยทีม่ เี พศสัมพันธ์เร็วขึน้ และกว่าร้อยละ 16 ของหญิงทีต่ งั้ ครรภ์
มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ขณะที่มีการคาดการณ์ในอนาคตว่าหนึ่งในสาม
ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะมาจากกลุ่มชายรักชาย รวมทั้งหนึ่งในสามของ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาจากผู้หญิงที่ติดเชื้อจากคู่สมรส
ด้านนพ.ชัยยศ คุณานุสนธิ์ ที่ปรึกษาด้านประชากรการป้องกัน
โรคเอดส์ UNFPA กล่าวถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ว่า
ปีทผี่ า่ นมามีงานวิจยั ซึง่ เป็นความหวังใหม่แก่ผตู้ ดิ เชือ้ ฯคือ ความส�ำเร็จ
ของการทดลองวัคซีนเอดส์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง พบว่า
สามารถลดการติดเชื้อเอชไอวีได้ถึงร้อยละ 32 เป็นครั้งแรกของโลก
และพบเจลทาช่องคลอดที่สามารถต้านเชื้อเอชไอวีผลการทดลองใน
ทวีปแอฟริกา พบว่าสามารถลดได้ถึงร้อยละ 39
ขณะทีน่ ายนิมติ ร์ เทียนอุดม ผูอ้ ำ� นวยการมูลนิธเิ ข้าถึงเอดส์ กล่าว

ว่า ความก้าวหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ เอชไอวีวา่ การ
ค้นพบวัคซีนเอดส์ เพือ่ น�ำมาต้านเชือ้ เอชไอวียงั ต้องใช้เวลาวิจยั อีกนาน
กว่าทีจ่ ะสามารถผลิตออกมาใช้ได้จริง ดังนัน้ อย่าเพิง่ ไปตัง้ ความหวังว่า
เทคโนโลยีจะเป็นความหวังเดียวที่จะน�ำมาลดการติดเชื้อเอชไอวีได้
ต้องมองในความเป็นจริงว่า เทคโนโลยีเก่าคือ การใช้ถุงยางอนามัย
และการใช้เข็มใหม่ทุกครั้งในหมู่ผู้ใช้สารเสพติดยังเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่ที่
ยังคงมีการติดเชื้อเอชไอวีอยู่ ก็เพราะผู้ติดเชื้อเอชไอวีทุกคนยังเข้าไม่
ถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว เช่น ไม่มีเงินซื้อถุงยางอนามัย
ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่แจกถุงยางอนามัยได้ทั่วถึง เป็นต้น
ทีส่ ำ� คัญคนในสังคมต้องปรับทัศนคติการตรวจเลือดก่อนแต่งงาน
ว่าไม่ใช่การป้องกัน แต่จริงๆ แล้วควรสนับสนุนการตรวจเลือดหาเชื้อ
เอชไอวีด้วยความสมัครใจมากกว่า และหากผลการตรวจออกมาเป็น
ลบ ก็ยังจ�ำเป็นต้องแนะน�ำถึงความส�ำคัญของผลการตรวจว่า อย่า
วางใจว่าจะไม่เสีย่ งต่อการรับเชือ้ เอชไอวีอกี เลย เพราะถ้ามีเพศสัมพันธ์
ไม่ปลอดภัยก็ยังคงมีโอกาสเสี่ยงเช่นกัน นิมิตร์กล่าว

คอนดอมนิทัศน์ เรื่องเล่าจากถุงยางฯ
หลายคนอาจรู ้ สึ ก จั ก จี้ เวลาเอ่ ย ถึ ง
“ถุงยางฯ” แต่ถุงยางอนามัยก็เป็นสิ่งเดียว
เท่านั้นที่ป้องกันการตั้งครรภ์ และป้องกัน
เอดส์ได้ผลที่สุดในเวลานี้
คอนดอมนิทัศน์ (Condom Gallery)
รวบรวมเรือ่ งราวน่ารูท้ เี่ ราอาจไม่เคยรูเ้ กีย่ ว
กับถุงยางอนามัย โดยบอกเล่าออกมาเป็น
รูปแบบนิทรรศการ ที่มีทั้งส่วนข้อมูลให้
ความรู้อย่างประวัติศาสตร์ถุงยางอนามัย
ตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณก่อนที่โลกของเรา
จะรู้จักเอชไอวีและเอดส์ วิวัฒนาการมาถึง
ถุงยางอนามัยในยุคปัจจุบนั ข้อมูลสถิตขิ อง
ผู้ใช้ถุงยางฯ ในประเทศไทย เรื่อยไปจนถึง
ก า ร แ ส ด ง ตั ว อ ย ่ า ง ถุ ง ย า ง อ น า มั ย
หลากหลายประเภท และอุปกรณ์เพิม่ ความ
สุขทางเพศ (Sex toys) นานาชนิดพร้อมการ
อธิบายให้ความรู้ประกอบจากวิทยากร
น.ส.ปิ ย วรรณ ไชยเชื้ อ ผู ้ เข้ า ชม
นิทรรศการกล่าวว่า การจัดนิทรรศการเกีย่ ว
กับถุงยางอนามัยเป็นเรื่องดี ท�ำให้ได้ความ
รู้ในแง่มุมอื่นๆ ของถุงยางอนามัย ซึ่งผู้
เข้าชมงานหลายคนอาจยังไม่ทราบ และ

คอนดอมนิทศั น์เองก็จดั ได้นา่ สนใจ สือ่ สาร
ออกมาอย่ า งมี สี สั น และหลากหลาย
สามารถสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้เข้า
ชมนิทรรศการได้มาก
ใครอยากเห็นของจริง สามารถเข้าชม

“คอนดอมนิ ทั ศ น์ ” ได้ ใ นส่ ว นพื้ น ที่
ลานกิจกรรมของภาคประชาสังคม ฮอลล์
9 อิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทอง
ธานี ในงานสัมมนาระดับชาติเรื่องเอดส์
ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 29-31 มีนาคมนี้
กล่ อ งอุ ป กรณ์ ท� ำ งาน
ของพนั ก งานบริ ก าร

ส่ ว นแสดงอุ ป กรณ์
Sex Toy ได้รบั ความสนใจ
จากผู้เข้าชมอย่างมากทั้ง
หนุ่มๆ และสาวๆ

เสียงสิทธิ
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ลานกิจกรรมคนเนืองแน่น กิจกรรมหลากหลาย สร้างความเข้าใจมิติใหม่
บรรยากาศวันแรกของกิจกรรมนิทรรศการลานชุมชนเป็น
ไปอย่างคึกคัก ภายในงานมีหลายหลากกิจกรรมเพื่อให้ผู้ชม
งานได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกัน
งานสัมมนาระดับชาติเรื่องเอดส์ ครั้งที่ 13 ภายใต้ค�ำขวัญ
“สิทธิดา้ นเอดส์คอื สิทธิมนุษยชน ร่วมพิทกั ษ์สทิ ธิ ร่วมรับผิดชอบ”
นอกจากเป็นงานสัมมนาวิชาการถึงความก้าวหน้าเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของภาครัฐแล้ว
ขณะเดี ย วกั น ยั ง เป็ น เวที แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ของภาค
ประชาสังคมและชุมชนคนท�ำงานเอดส์ โดยมีกจิ กรรมนิทรรศการ
ลานชุมชน จัดขึ้นภายในบริเวณ HALL 9 ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น
เซนเตอร์ เมืองทองธานี โดยในปีนิ้มีกิจกรรมหลากหลายและ
น่าสนใจมากมายได้แก่ การแสดงผลงานวิชาการจากเยาวชน
จังหวัดต่างๆ ซุ้มนิทรรศการจากเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน
ด้านเอดส์ทวั่ ประเทศ ตลาดนัดสินค้าจากชุมชน รวมทัง้ ลานแสดง
ผลงาน Red Ribbon Award นิทรรศการ Condom Zone และเวที
การแสดงต่างๆเป็นต้น
บรรยากาศวันแรกของงานมีประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ เข้า
ร่วมชม และร่วมท�ำกิจกรรมอย่างคึกคัก นางสาวทฎษฎี สว่างยิ่ง
ผู้จัดการโครงการเครือข่ายสุขภาพและโอกาส ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายที่จัดแสดงสาธิต
การใช้ถงุ ยางอนามัยผูห้ ญิงรุน่ FC2 กล่าวว่า การใช้ถงุ ยางอนามัย
ผู้หญิงถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ซึ่ง

การใช้ถงุ ยางอนามัยผูห้ ญิงมีความปลดภัยมากกว่าถุงยางอนามัย
ผู้ชาย เพราะครอบคลุมถึงการป้องกันโรคที่เกิดจากการสัมผัส
อวัยวะเพศชายได้ เช่น โรคเริม แต่จากการรณรงค์ 4 – 5 ปีที่ผ่าน
มาพบว่า ในเมืองไทยการใช้ถงุ ยางอนามัยผูห้ ญิงยังไม่เป็นทีน่ ยิ ม
สาเหตุเพราะคนยังไม่เข้าใจถึงวิธีใช้ ดังนั้นงานสัมมนาครั้งนี้ จึงได้
จัดการสาธิตวิธกี ารใส่ถงุ ยางอนามัยผูห้ ญิงให้กบั ผูเ้ ข้าชมงาน โดย
จัดแสดงวันละ 6 รอบ ทั้งหมด 3 วัน ซึ่งได้รับความสนใจจาก
ผู้เข้าชมงานเป็นจ�ำนวนมาก
ด้านนางสาวนราวดี หนองบัว บัณฑิตอาสา จังหวัดแพร่
กล่าวถึงการเข้าชมงานในครั้งนี้ว่า โดยส่วนตัวมองว่าเรื่องเอดส์
เป็นเรือ่ งของทุกคน ทุกคนมีความเสีย่ งทีจ่ ะติดเชือ้ เอชไอวีเท่ากัน
ดังนั้นจึงตั้งใจเดินชมกิจกรรมนิทรรศการลานชุมชนของเครือข่าย
ต่างๆ เพื่อน�ำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้แก่คนในชุมชน คือ
ชุมชน ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ โดยเฉพาะสนใจนิทรรศการทีเ่ ผย
แพร่ความรู้ในเรื่องเพศศึกษาส�ำหรับเยาวชนเป็นพิเศษ เพราะ
ชุมชนของตนเองมีกลุ่มเยาวชนอยู่ ประมาณ 100 คนถือว่ามาก
พอสมควร จึงคิดว่าจ�ำเป็นต้องให้เยาวชนในชุมชนมีความเข้าใจ
เรื่องเพศศึกษา และเรื่องเอดส์อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานยังมีกิจกรรมของเครือข่ายต่างๆ
เช่น การแสดงพลังรณรงค์เรียกร้องให้มีการเคารพสิทธิของผู้ใช้
สารเสพติด “ใช้ยาเสพติด ก็เป็นคน” เป็นหนึง่ ในป้ายรณรงค์ทสี่ ร้าง
สีสันภายในงาน

พลิกโฉม
ผู้ต้องขังเป็นกลุ่มประชากรที่มีความ
ชุ ก ของการติ ด เชื้ อ เอชไอวี สู ง กว่ า สั ง คม
ภายนอก 3-4 เปอร์ เซ็ น ต์ แต่ มี ค วาม
สามารถในการเข้าถึงยาต้านไวรัสต�่ำ การ
เข้าถึงถุงยางอนามัยก็มีข้อจ�ำกัด รวมถึงไม่
สามารถเข้าถึงความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศ
และเอดส์ ซึง่ เป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดการแพร่
กระจายของเชื้อเอชไอวีในเรือนจ�ำ
ทั้งนี้ช่องทางการติดเชื้อเอชไอวีเกิด
จากการมีเพศสัมพันธ์ทไี่ ม่ปลอดภัย การใช้
เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน การสักลาย และ
การตกแต่งอวัยวะเพศ ซึ่งที่ผ่านมา ทาง
กรมราชทัณฑ์ได้พัฒนาช่องทางการเข้าถึง

หนังสือพิมพ์

กองบรรณาธิการ

ความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศและเอดส์แก่ผู้
ต้องขัง รวมถึงเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เพื่อลด
การแพร่ ก ระจายเชื้ อ เอชไอวี ใ นเรื อ นจ� ำ
นอกจากนั้นยังเพิ่มช่องทางการเข้าถึงถุง
ยางอนามั ย เพื่ อ การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ที่
ปลอดภัย
“เนื่องจากยังอยู่ในช่วงประเมินผลจึง
ไม่สามารถบอกผลส�ำเร็จเป็นตัวเลขได้ แต่
ถ้าประเมินจากการท�ำงานซึ่งสะดวกมาก
ขึ้น สามารถแจกจ่ายถุงยางอนามัยให้กับ
หลายเรือนจ�ำได้ ก็นบั ว่าการด�ำเนินงานเกิด
ผล” นิภากล่าว

หัวหน้าบรรณาธิการ
สุภัทรา นาคะผิว
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

