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คนกับการวิจัยในคน

สิทธิมนุษยชน กับประชาชนที่
ถูกเรียกว่า “กลุ่มเสี่ยง”

ผลส�ารวจพบสองในสามของเด็ก
ไม่รูจ้กัวธีิคุมก�าเนดิ และต้องการแหล่ง
ข้อมลูหรอืทีป่รกึษาเรือ่งเพศ ไว้ใจ และ
อยากคุยกับพ่อแม่เรื่องเพศแต่พ่อแม่
เองก็ไม่รู้จะเริ่มต้นพูดกับลูกอย่างไร

ภาคประชาชนรณรงค์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนทั่วไป 
ณ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน



2 เสียงสิทธิ

วันสุดท้ายของการประชุมหวังว่าจะไม่ใช่แค่วันสุดท้ายของการท�างานเอดส์ เพราะยังมีความท้าทายให้เรา 
“คนท�างานเอดส์” ได้เก็บพลังที่ได้จากการประชุมครั้งนี้กลับไปสู่การท�างานจริง ที่ต้องกล้าคิด กล้าท�า และกล้า
ที่จะยืนยัน มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ต้องการเห็นทุกคนปลอดภัยจากการรับเชื้อเอชไอวี และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของผู้ติดเชื้อฯ ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัว โดยปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 

“สิทธิด้านเอดส์คือสิทธิมนุษยชน ร่วมพิทักษ์สิทธิร่วมรับผิดชอบ” จะเป็นเพียงประโยคที่พูดกันเพราะๆแค่
เพียงในการจัดงาน หรือจะเป็นประโยคที่ท�าให้เป็นจริงได้ คงไม่มีใครสามารถตอบแทนใครได้ แต่คงต้องตอบ
ตัวเองว่าเราจะร่วมกันสร้างสิทธิ พิทักษ์สิทธิ ในเรื่องเอดส์ได้อย่างไร 

เด็กเยาวชนควรได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลเรื่องเพศอย่างรอบด้าน การส่งเสริมให้
เด็กได้เรียนรู้ การไม่จ�ากัดจินตนาการ รวมทั้งการเคารพในมุมมองความคิดของเด็ก

ผู้หญิง ผู้ชาย เกย์ กะเทย หญิงรักหญิง ไม่ว่าจะเป็นใคร มีรสนิยมทางเพศแบบไหน ต้องได้รับการเคารพ 
คุ้มครอง โดยไม่ตีตราและแบ่งแยก ผู้ใช้ยา ต้องได้รับการปฏิบัติในฐานะผู้ป่วย ไม่ใช่อาชญากร

ผูต้ดิเชือ้เอชไวอ ีผูป่้วยเอดส์ คอืมนษุย์คนหนึง่ ทีม่ชีวีติไม่แตกต่างไปจากใครๆ ในสงัคม สามารถมคีวามรกั 
มีครอบครัว มีความหวัง และมีสิทธิที่จะได้รับบริการต่างๆ ทางสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

ที่เขียนมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงวาทะกรรมที่ใครๆ ก็พูดได้ อ้างได้ แต่ท�าได้จริงหรือไม่ คงต้องพิสูจน์กันอย่าง
ตรงไปตรงมา ใครอ่อนด้อยตรงไหน ใครเข้มแข็งอย่างไร ใครมีดีที่ไหน สมควรที่เราควรต้องเปิดใจ ยอมรับ และ
เรียนรู้จากกันและกัน 

หมดยุคสมัยของการแบ่งแยก “เขา” และ “เรา” “รัฐ” กับ “เอ็นจีโอ”  “ติดเชื้อฯ” กับ “ไม่ติดเชื้อฯ” หรือ “ใช้
ยาเสพติด” กับ “ไม่ใช้ยาเสพติด” เพราะการแบ่งเขาแบ่งเรา จะส่งผลให้งานเอดส์ถูกคิดถูกท�าแบบแยกส่วน เป็น
จุดกระจายที่ไม่มีทางมารวมกันได้ 

เอดส์ชาติครั้งที่ 13 ครั้งนี้คงจะไม่ได้เป็นเพียงการรวมตัวแบบชั่วคราว เมื่อถึงเวลาก็แยกกระจัดกระจาย 
ต่างคนต่างไป ต่างคนต่างท�า จะท�าอย่างไรที่จุดของเราจะสามารถเชื่อมต่อไปยังจุดอื่นๆ ได้ หากวันนี้เรายังไม่
ได้เริ่ม ขอชวนทุกคนมาเป็นจุดเริ่มต้นที่มุ่งไปหากัน เพื่อเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ การลดการติดเชื้อฯรายใหม่ 
การลดอัตราการป่วยและตายจากเอดส์ และการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติทั้งในเรื่องเอดส์และเรื่องเพศ

ส่งเสียง

ยกกองกนัมาบนัทกึเทปรายการถงึงานสมัมนาระดบัชาต ิเรือ่ง
โรคเอดส์ ครั้งที่ 13 ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทอง
ธานีกันเลยทเีดยีว ส�าหรบัรายการ “ชรูกัชรูส” เพือ่ให้เข้ากบัเน้ือหา
งานในวนันี ้เรือ่งทีค่ยุกนักห็นไีม่พ้นเรือ่งเกีย่วกบัเชือ้เอชไอว/ีเอดส์ 
โดยมีนพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์  สูตินารีแพทย์ประจ�ารายการ และ
นพ.วัชระ พุ่มประดิษฐ์ ที่ปรึกษาองค์การ แพธ(PATH) ร่วมพูดคุย 
มหีลายค�าถามจากผูร่้วมบนัทกึเทปหลายคนทีน่่าสนใจ หนึง่ในนัน้
ถามถึงเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี คุณหมอทั้งสองไล่

เรียงให้ฟังว่าพฤติกรรมแบบใด ทั้งฝ่ายรุก ฝ่ายรับ หญิง ชาย ใน
กรณใีดบ้างทีม่คีวามเสีย่งมาก หอืเสีย่งน้อย แต่มาโดนใจสดุๆ เอา
กับค�าพูดตบท้ายของหมอพันธ์ศักดิ์ ที่ว่า “คนที่มีความเสี่ยงมาก
ทีสุ่ดคอื คนทีไ่ร้เดียงสา เพราะคดิว่า คร้ังเดียวคงไม่เป็นไร คงไม่ใช่
ฉันที่โชคร้าย ” ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด การใช้
ถุงยางอนามัย จึงเป็นค�าตอบของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย 
เพราะป้องกันได้ทั้งการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ รวมถึงการรับและ
ส่งต่อเชื้อเอชไอวีด้วย

Condom is the best!!!
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“Universal Access and Human Rights” เป็นประเดน็รณรงค์
ของโครงการสหประชาชาตด้ิานเอดส์ ท่ีเน้นการเข้าถงึบรกิารสขุภาพ
ว่าเป็นสิทธิมนุษยชน ในไทยก็มีการพูดถึง “สิทธิทางเพศ สิทธิ
ด้านเอดส์ คือสิทธิมนุษยชน” ที่มองว่าไม่ว่าจะเป็นใคร มีวิถีชีวิต
ทางเพศแบบไหน จะติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ ก็สามารถเข้าถึงสิทธิ
ขัน้พ้ืนฐานได้อย่างเท่าเทยีมกนั ซึง่สอดคล้องกบัการสมัมนาระดบั
ชาตเิรือ่งเอดส์ ครัง้ที ่13 ทีว่่าด้วย “สทิธด้ิานเอดส์ คอืสทิธมินษุยชน 
ร่วมพิทักษ์สิทธิ ร่วมรับผิดชอบ” 

ส่วนการปรับมุมมองการท�างานด้านเอดส์ จากโรคไปสู่เรื่อง
สิทธิมากขึ้น น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ประธานคณะกรรมการองค์กร
พัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) และมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้าน
เอดส์ เล่าให้ฟังว่า ตลอดระยะเวลาของการท�างานด้านเอดส์ทีผ่่าน
มา พบว่าความแตกต่างหลากหลายของชีวิตคน ไม่ว่าจะเป็นเพศ 
เชื้อชาติ การศึกษา เศรษฐกิจ ฯลฯ ล้วนก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้า
ในสังคม ท�าให้การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ทั้งการเข้าถึงข้อมูล การ
เข้าบรกิารการรักษา ไม่เป็นไปอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีมอย่างแท้จรงิ 
รากเหง้าของปัญหาเอดส์ จึงไม่ใช่เป็นเรื่องของพฤติกรรมของคน
ไม่ดี ไม่ใช่เป็นเรื่องของโรค หรือการรักษาเพียงอย่างเดียว แต่มี
ความหลากหลายของประเด็นทางสังคมที่ซ้อนทับกันอยู่ด้วย 

“เอดส์จึงเป็นเพียงประเด็นน�าในการท�างานแก้ไขปัญหา
ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม”

ในระยะหลังมานี้การผลักดันเรื่องสิทธิจึงมีความชัดเจนมาก
ยิง่ขึน้ เช่นมีการท�างานเร่ืองสทิธทิางเพศ การเรยีนรูเ้รือ่งเพศศกึษา 
การเข้าถงึอปุกรณ์และบรกิารทีเ่อือ้ต่อการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั 
รวมถึงการไม่ละเมิดทางเพศ ที่น�าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รวมทัง้การเคารพความหลากหลาย การส่งเสรมิความเท่าเทยีมกนั
ทางเพศ การไม่ตีตราและเลือกปฏิบัติ ด้วยการน�าเอาปัจจัยของ
การติดเชื้อเอชไอวี มาเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
อันพึงมีพึงได้ของประชาชนทุกคน

ในส่วนของความก้าวหน้าในการขบัเคลือ่นเรือ่งสทิธทิางเพศ 
สิทธิด้านเอดส์ และสิทธิมนุษยชน ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานั้น น.ส.สุ
ภทัรา กล่าวว่า การรณรงค์ประเดน็ดงักล่าวมกีารขานรบัทัง้ในส่วน
ของภาครัฐและภาคประชาชนและชัดเจนมากขึ้น เห็นได้จากการ
รณรงค์ช่วงมหกรรมเอดส์โลก และการสัมมนาเอดส์ชาติ ก็มีการชู
ประเด็นเรื่องสิทธิ นอกจากนี้ เมื่อปี 2552 คณะกรรมการป้องกัน
และควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ (คณะกรรมการเอดส์ชาติ) ยังให้
ความเห็นชอบในแนวปฏิบัติที่ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์ในที่ท�างาน ซึ่งสาระส�าคัญคือการรณรงค์ไม่ให้มีการตรวจ
เลือดทั้งก่อนและระหว่างการท�างาน อีกทั้งภาคประชาชนเองยัง
เสนอตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม และก�ากับการขจัดการตีตรา

และเลือกปฏิบัติเข้าไปในคณะกรรมการเอดส์ชาติ เพื่อท�าหน้าที่
ขับเคลื่อนงานด้านสิทธิด้านเอดส์ สิทธิมนุษยชนให้เดินหน้าได้ 

สุภัทรา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในประเทศไทยมีกฎหมายหลายตัว
ที่ส่งเสริม คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เช่น กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ที่มีเนื้อหาในการคุ้มครองสิทธิ และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทกุภาคส่วน กฎหมายหลักประกนัสุขภาพแห่งชาต ิที่
เอื้อต่อการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม แต่ก็ยัง
มีกฎหมายบางส่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการรักษาของ
ประชาชนบางกลุ่ม เช่น พ.ร.บ. ยาเสพติด ปี 2522 ที่ระบุว่าผู้เสพ
ยาเป็นอาชญากร แต่พรบ. ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูใ้ช้ยาเสพตดิ พ.ศ. 2545 
ว่าผู้เสพยาคือผู้ป่วย จนเกิดสับสนในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน หรือภาครัฐ
เองก็ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะมีแนวทางในการดูแลรักษาด้าน
เอชไอวี/เอดส์ให้กับแรงงานข้ามชาติอย่างไร 

นอกจากนี ้นโยบายกม็คีวามขดัแย้งกนัเองในด้านการส่งเสรมิ
การเข้าถงึการรกัษาของประชาชนกบัการแสวงหาผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจ เช่น นโยบายศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (เมดิคัลฮับ) 
การท�าเขตการคา้เสร ี(เอฟทเีอ) ดังนั้น จงึมข้ีอเสนอให้ภาครฐัต้อง
มีการปฏิรูปกฎหมายที่เป็นอุปสรรค หรือขัดแย้งกับการเข้าถึงการ
รักษาในเรื่องเอชไอวี/เอดส์ และงานด้านสิทธิมนุษยชน

ส�าหรับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ การตีตราและเลือก
ปฏิบติัต่อผูติ้ดเชือ้เอชไอวี อนนัต์ เมืองมลูไชย สมาชกิสภาทีป่รกึษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และที่ปรึกษาเครือข่ายผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทยกล่าวว่า การตีตราและเลือกปฏิบัติมี
ในทุกระดับ ทั้งในกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ ด้วยกันเอง เช่น การต่อว่าเมื่อ
ทราบว่าผู้ติดเชื้อฯ มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน ในระดับผู้ให้
บรกิารในสถานพยาบาลทีม่ต่ีอผูต้ดิเชือ้ฯ เช่น การวางแผนครอบครวั 
การมีลูก การคุมก�าเนิดให้กับผู้ติดเชื้อฯ โดยที่ผู้ติดเชื้อฯ ไม่ได้
ตดัสนิใจเอง ในชมุชนกม็กีารกดีกนัการเข้าถงึสวสัดกิารชมุชน การ
ไม่ให้เข้าร่วมกองทุนฌาปนกิจ การไม่ให้กู้เงิน ในสังคมวงกว้างที่
มองว่าผู้ติดเชื้อฯ คือคนไม่ดี และที่ส�าคัญที่สุดคือผู้ติดเชื้อก็มี
การตีตราภายในตัวเอง ยอมรับสภาพเนื่องจากไม่ต้องการให้
สังคมรังเกียจ 

การตตีราและเลอืกปฏบิตัทิีเ่กดิขึน้นัน้ มาจากการมองไม่เหน็
คุณค่าของความเป็นคนที่เท่าเทียมกัน ดังนั้น ทางออกท่ีจะมา
จดัการสถานการณ์เหล่าน้ีได้ ทกุคนในสงัคมต้องมกีารปฏวิตัวิธิคีดิ
ของตัวเอง ด้วยการเคารพความหลากหลายของคนทกุคนในสงัคม 
และมองความเป็นคนอย่างเท่าเทียมกัน 

“แม้จะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ซึ่งไม่รู้จะ
ยาวนานเท่าไหร่ แต่ถ้าไม่เริ่มท�าเสียแต่ตอนนี้ ปัญหาดังกล่าวก็ยัง
คงย�่าอยู่ที่เดิม” อนันต์กล่าว

คือสิทธิมนุษยชน ศิริพร ระวีกูล

ทางเพศ
ด้านเอดส์สิทธิ
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ผลส�ารวจพบสองในสามเดก็ไม่รูจ้กัวธิี
คุมก�าเนิด และเด็กอยากให้พ่อแม่คุยเรื่อง
เพศมากที่สุด

งานสมัมนาเรือ่ง “คยุเรือ่งเพศอย่างไร
ให้เป็นเชิงบวก” ในงานสัมมนาระดับชาติ
เร่ืองเอดส์ครัง้ที ่13 ประจ�าวนัที ่30 มนีาคม 
นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้จัดการแผนงาน
สร้างเสริมสขุภาวะทางเพศ เปิดเผยผลส�ารวจ
เรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ
ของเด็กและเยาวชนไทย ใน 5 เมืองใหญ่
คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี 
และสงขลา พบว่า สองในสามของเด็ก
ไม่รู้จักวิธีการคุมก�าเนิด และส่วนใหญ่เป็น
เพศชายมากกว่าเพศหญิง นอกจากนี้พบ
ว่ามเีพยีงร้อยละ 35 เท่านัน้ทีร่ะบวุธิป้ีองกนั
และวธิใีช้เพือ่ป้องกนัโรคทีเ่กดิจากการมเีพศ
สัมพันธ์ ได้อย่างถูกต้อง โดยส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

นางสาวณฐัยากล่าวต่อว่า แหล่งข้อมลู
หรอืทีป่รกึษาเรือ่งเพศทีเ่ด็กต้องการปรกึษา
มากที่สุดคือ พ่อแม่หรือผู้ปกครอง รองลง
มาคือเพื่อนสนิท แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ตามล�าดับ ส่วนสาเหตุเพราะเด็กๆ เชื่อว่า
ข้อมูลจากทางบ้านเป็นข้อมูลที่น่าเช่ือถือ
และพ่อแม่เป็นผู้หวังดีกับลูกมากที่สุด 

สอดคล้องกบัข้อมลูทีไ่ด้จากการท�างาน
เร่ืองเพศศึกษาในพื้นที่ของนางสาวปรียา

กมล น้อยกรณ กลุม่แบ่งฝันปันใจ จ.แม่ฮ่องสอน
ระบวุ่า ผลการส�ารวจเดก็ทีอ่ยูใ่นชมุชนเลก็ๆ 
ไม่แตกต่างกบัผลการส�ารวจเดก็ในเมอืงใหญ่ 
ที่พบว่า พ่อแม่คือบุคคลที่เด็กต้องการค�า
ปรึกษามากที่สุด แต่ในทางปฎิบัติกลับพบ
ว่าเด็กเลือกปรึกษาเรื่องเพศกับพ่อแม่เป็น
อันดบัสดุท้าย เมือ่ปัญหาดงักล่าวหลกีเลีย่ง
ไม่ได้แล้ว

นางสาวปรียากมลกล่าวต่อไปว่า พ่อ
แม่หรือผู้ปกครองก็คิดเช่นเดียวกับเด็กว่า 
พ่อแม่คือบุคคลที่ควรคุยเรื่องเพศกับเด็ก
มากที่สุด แต่ถ้าจะต้องคุยจริงๆ ก็ยังไม่
สามารถคุยเร่ืองเพศกับลูกได้ นอกจากนี้
ความสมัพนัธ์ระหว่างพ่อแม่และลกูมผีลต่อ
การสื่อสารระหว่างกันมาก เช่น ถ้าพ่อแม่
ไม่อยากให้ลูกกลับบ้านดึกเพราะเป็นห่วง 
แต่ไม่สามารถสื่อสารออกมาให้ลูกรู้ได้ว่า
เป็นห่วง จงึใช้วธิกีารห้ามไม่ให้กลบับ้านดกึ 
โดยไม่บอกเหตผุล กจ็ะท�าให้พ่อแม่และลกู
ไม่เข้าใจกัน ดังนั้นจึงต้องสร้างพื้นที่ให้พ่อ
แม่ได้สือ่สารกบัลกูอย่างเข้าใจในเรือ่งอืน่ๆ 
ก่อน ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเรื่องเพศ และเมื่อ
สื่อสารเรื่องอื่นๆ ส�าเร็จแล้วถึงค่อยๆ พูด
คุยเรื่องเพศกับลูกอย่างจริงจัง

ฝึกทักษะการพูดเชิงบวกให้พ่อ แม่

เครือข่ายผูติ้ดเชือ้เอชไอว/ีเอดส์ จงัหวัด
ศรีสะเกษมองเห็นถึงปัญหาการสื่อสารใน
เรื่องเพศระหว่างพ่อแม่กับลูก ได้ร่วมกับ
องค์การแพธ (PATH) จัดอบรมเชงิปฏบิตักิาร
เรือ่ง “การจัดกจิกรรมการสือ่สารระหว่างพ่อ
แม่ ผู้ปกครองกับบุตรหลานเพื่อส่งเสริมสุข
ภาวะทางเพศในเยาวชน” เพือ่เป็นเวทใีห้พ่อ
แม่และผูป้กครองแลกเปลีย่นความคดิเหน็แก่
กนั และน�าเสนอหลกัสตูรการสือ่สารระหว่าง
พ่อแม่ผู้ปกครอง กับบุตรหลาน หลักสูตรดัง
กล่าวได้น�าไปใช้ในจังหวัดศรีสะเกษ ผลการ
ด�าเนินงานพบว่า การสื่อสารระหว่างพ่อแม่
และลูกในจังหวัดศรีสะเกษมีความเข้าใจใน
เรื่องเพศระหว่างกันมากขึ้น

หลักสูตรดังกล่าวเป็นการเปิดพื้นที่ให้
พ่อแม่เข้าใจลูก และฝึกทักษะการพูดในเชิง
บวกกับลูก โดยพ่อแม่ต้องเข้ารับการอบรม
จากวทิยากรทัง้หมด 2 วนั วนัแรกเป็นกจิกรรม
ให้ผู้ปกครองนึกย้อนไปถึงช่วงเวลาที่ตนเอง
เป็นวัยรุ่น และระลึกว่าค�าพูดไหนที่พ่อแม่ผู้
ปกครองพูดแล้วตนเองไม่ชอบ เพื่อเตือนไม่
ให้น�าไปใช้กับลูกตนเอง ส่วนกิจกรรมวันที่
สองให้ผู้ปกครองทบทวนว่าค�าพูดไหนที่ลูก
พูดแล้วตนเองไม่ชอบ และฝึกวิธีการเปลี่ยน
จากค�าพูดเชิงลบให้เป็นเชิงบวกให้ได้ ดังนั้น
ภายในระยะเวลาสองวัน จะท�าให้ผู้ปกครอง
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรับ
ทัศนคติในเรื่องเพศ ว่าพ่อแม่ต้องเป็นคนที่
เด็กเดินเข้ามาปรึกษาได้เสมอทุกเรื่อง 

คนท�างานเห็นร่วมกันเรื่องการลด
อันตรายจากการใช้ยา ทุกคนได้ ไม่มีใคร
เสีย เป็นบทสรุปจากห้องสัมมนาย่อยเรื่อง 
"การลดอันตรายจากการใช้ยา ใครได้ ใคร
เสีย" ในงานสัมมนาเอดส์ชาติครั้งที่ 13 ซึ่ง
ประกอบไปด้วยผูใ้ช้สารเสพตดิ ฝ่ายนโยบาย 
ฝ่ายกฎหมาย สถานบ�าบัด และตัวแทน
ชมุชน โดยทกุฝ่ายมคีวามเห็นไปในทิศทาง
เดยีวกนัว่านโยบายการลดอันตรายจากการ
ใช้ยามีผลดีมากกว่าผลเสีย 

นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา 

ผู้อ�านวยการศูนย์บ�าบัดรักษายาเสพติด
อุดรธานี เห็นว่าการลดอันตรายเป็นทาง
เลือกหนึ่งในการดูแลคนไข้ผู้ติดยาเสพติด 
นโยบายลดอันตรายจากการใช้ยา ที่ค�านึง
ถึงสิทธิของผู้ใช้ยาฯ ในการเข้าถึงบริการ
สุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ นโยบายลด
อันตรายอาจมีข ้อด้อยที่หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบสนองนโยบายมีหลาย
หน่วยงาน เช่น กระทรวงสาธาณสุข และ
ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
ซึ่งพันธกิจของแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกัน 

ทางด้าน นพ.เจตน์ ศิรธนานนท์ อดีต
สมาชิกวุฒิสภา ก็เห็นด้วยกับนโยบายลด
อนัตราย พร้อมกบักล่าวว่าหลายๆ ประเทศ
ท�าแล้วได้ผลทั้งคนท�างานภาครัฐเองและ 
เอ็นจีโอ อีกทั้งไม่เห็นด้วยกับ การบังคับ
บ�าบัด เพราะสิ้นเปลืองงบประมาณ อีกทั้ง
การทีผู่ใ้ช้ยาถกูจ�ากดัใหอ้ยูใ่นพืน้ทีแ่คบ ยิง่
เปิดช่องทางให้ผู้ค้าพบกับผู้เสพได้ง่ายขึ้น 
จึงเห็นว่างบประมาณควรน�ามาใช้ด�าเนิน
นโยบายการลดอันตรายดีกว่า

การลดอันตรายจากการใช้ยา ใครได้ ใครเสีย

โพลเด็กชี้ชัด
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ทุกๆ สองปีของการจัดงานสัมมนาเอดส์ชาติ ที่ในระยะหลัง 
ถกูจดัขึน้ภายใต้เงือ่นไขว่า “ต้องจัดท่ีอมิแพ็ค คอนเวนชัน่ เมอืงทอง
ธานี” คนท�างานเอดส์มักจะนึกถึงแปลนพื้นที่จัดงาน ที่บังคับให้
เราเลือกเดนิเลีย้วขวา หากจะไปฟังการน�าเสนอหวัข้อทางวชิาการ 
และเลี้ยวซ้าย หากจะไปชื่นชมการน�าเสนอของงานชุมชน หรือ 
ฮอลล์ 9 นั่นเอง 

รปูแบบการน�าเสนอผลงานของชุมชนท่ีหลากหลาย ถ่ายทอด
เรื่องราวของเอดส์ ในมิติที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตชุมชน ผ่านการร้อง 
เล่น การแสดงทางวัฒนธรรม งานศิลปะ การสนทนา หนังสือเรื่อง
เล่า ซุ้มนิทรรศการของเครือข่ายต่างๆ เสื้อยืดบอกเล่าเรื่องงาน
รณรงค์กับสังคม จากชีวิตของเด็กๆ เยาวชน ผู้สูงอายุ กะเทย เกย์ 
ผูห้ญงิ ผูช้าย มสุลมิ นกับวช แรงงานข้ามชาต ิคนใช้ยา คร ูนักเรยีน 
ฯลฯ นับรวมไปถึง ของแจก ของขาย ของฟรี อาหารดี ดนตรีก็
ไพเราะ 

 ลานชุมชนจึงเต็มไปด้วยสีสัน ชีวิตชีวา ความรื่นรมย์ ที่ห่าง
ไกลจาก “เชื้อโรคและความตาย” 

ลานชมุชน ท�าให้เรามองเหน็ความสมัพนัธ์ทีม่ต่ีอกนั ได้เพ่ือน
ใหม่ เจอเพื่อนเก่า เป็นอารมณ์ร่วมที่ถูกถ่ายทอดผ่านค�าพูดมา
จากผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมกว่า 15 เครือข่าย ที่มาร่วม
สรปุและประมวลความรูสึ้กของตวัเองท่ีมต่ีองานสัมมนาเอดส์ชาติ 

ในช่วงท้ายของงานสัมมนาวันที่สอง ก็พอจะกล้อมแกล้มกับเรื่อง
วุ่นๆ ของการจัดการอย่างที่เพื่อนๆ เครือข่ายบอกว่า 

 “งานใหญ่ขนาดนี้ ต้องอาศัยความอดทน แต่ครั้งนี้ก็เป็นจุด
เริม่ต้นทีภ่าครฐัและภาคประชาสงัคมพดูเรือ่งสทิธมินษุยชนในงาน
เอดส์ร่วมกัน” 

“วันนี้ ผู้ใช้ยามั่นใจและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับต�ารวจ กับ 
ปปส. มากขึ้น เราเข้มแข็งมากขึ้น”

“ส่วนใหญ่พวกเราที่เป็นแม่ ก็มาพร้อมกับลูก อยากให้งาน
สัมมนาฯ มีมุมส�าหรับเด็กในงานด้วย”

“งานเอดส์และงานสุขภาพ เชื่อมเรากับการสร้างความเป็น
ธรรมในสังคมมากขึ้น”

“ดีใจที่เรามีโอกาสได้เป็นตัวแทนของการแสดง ผู้เข้าร่วม
สมัมนาเหน็ความส�าคญัของเนือ้หาทีเ่ราน�าเสนอ เหน็ความหลาก
หลายของการท�างานเอดส์ ทุกคนมบีทบาทเท่าเทียมกนั เป็นเพือ่น
กัน และมีความสุขร่วมกัน” 

สุดท้ายไม่ว่าเราจะเลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา แต่เชื่อได้ว่าการ
มาร่วมสัมมนาเอดส์ชาติครั้งนี้ จะเป็นประสบการณ์แห่งการเรียน
รู้อาจจะกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่ก็หวังว่าจะไม่ท�าให้เราหยุดเดิน
กัน...ชิมิ...ชิมิ...

ชุมชนเลี้ยวซ้าย วิชาการเลี้ยวขวา

Punkanna
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กรรมการเอดส์ชาติ

กรรมการเอดส์ชาติเห็นชอบกรอบ
แนวคดิการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์เอดส์ชาติ 
พ.ศ. 2555-2559

ยังไงก็ยังต้องเป็น “กลุ่มเสี่ยง”
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ภายหลังพิธิเปิด

การสัมมนาระดับชาติเร่ืองเอดส์ครั้งที่ 13 
นายกรฐัมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการ
แห่งชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
เอดส์ ได้เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการฯ ครัง้ท่ี 1/2554 ทีห้่องแซฟไฟร์ 6 
อมิแพค็คอนเวนชัน่เซน็เตอร์ เมอืงทองธานี 
ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่าง
แน่นหนา

ท่ีประชมุได้พจิารณาและเหน็ชอบกรอบ
แนวคิดต่อการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์เอดส์
ชาติพ.ศ.2555-2559 โดยมีเป้าหมายที่จะ
เดนิหน้าไปสูก่ารเป็นศูนย์ (Getting to Zero) 
ตามยุทธศาสตร์ของยเูอน็เอดส์ ค.ศ. 2011-

2015 ดังนี้ 
ศูนย์แรก ต้องไม่มีผู้ติดเช้ือรายใหม่ 

โดยยงัคงมุง่ไปทีก่ลุม่ประชากรทีพ่บว่ามกีาร
ตดิเชือ้รายใหม่สงู ได้แก่ชายท่ีมเีพศสมัพนัธ์
กับชาย พนักงานบริการ ผู้ใช้ยาด้วยวิธี
การฉีด หญงิตัง้ครรภ์ทีม่าฝากท้อง (ตดิเชือ้ฯ
จากคู่ครอง) และการตดิเชือ้ฯ ในเพศสมัพันธ์
กับผู้ท่ีไม่ใช่คู่ครอง (รวมกลุ่มเยาวชน) ใน
พื้นที่ 27 จังหวัด ซึ่งคาดว่าจะลดการติด
เชื้อฯ รายใหม่ลงได้ 70% ตามการคาด
ประมาณ โดยใช้ Asian Epidemic Model 
ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้นใน
ระหว่างปี 2555-2559  จ�านวน 43,040 คน

ศนูย์ทีส่อง ต้องไม่มีการตายด้วยอาการ
สัมพันธ์กับเอดส์ โดยผู้ติดเช้ือฯ ทุกคนใน
แผ่นดนิไทยเข้าถงึการดแูลรกัษาทีม่คีณุภาพ
อย่างเท่าเทยีมกนั ผูต้ดิเชือ้ฯและครอบครวั
ได้รบัการคุม้ครองทางสงัคม และเข้าถงึการ
ดูแลช่วยเหลือที่มีคุณภาพ รวมทั้งจ�านวน
ผู้ติดเชื้อฯ เสียชีวิตเนื่องจากวัณโรคลดลง

มากกว่าร้อยละ 50 
ศูนย์ที่สาม ต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

โดยท�าให้เกิดกลไกการคุ้มครองสิทธิในทุก
จังหวัดด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  
กฎหมายและนโยบายที่เป็นอุปสรรคต่อ
ประสทิธผิลของการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
เอดส์ได้รับการแก้ไข 

นอกจากนีย้งัมกีารก�าหนด “พืน้ท่ีสาธิต” 
การเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์อย่างเข้มข้น
จ�านวน 5 จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร 
พะเยา ลพบุรี บุรีรัมย์ และสงขลา โดยจะ
จัดให้มีบริการให้ค�าปรึกษาและตรวจเลือด
โดยผู้ให้บริการเป็นผู้ริเร่ิมกระบวนการ(PICT) 
และมีโครงการที่เรียกว่า test and treat คือ
ตรวจหาเช้ือเอชไอวีเป็นประจ�าหากพบว่า
ติดเชื้อก็จะให้การรักษาทันที

โดยแผนยุทธศาสตร์จะเป็นแผน 5 ปี 
แต่จะมีการจัดท�าแผนปฏิบัติการทุก 2 ปี 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และจะมี
แผนการติดตามประเมินผลทุก 2 ปีเช่นกัน 
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…..วันหนึ่งคุณรู้สึกไม่สบาย ป่วยมากจนรู้ว่าควรไปหาหมอ กิน
ยาแล้วนอนพักผ่อน แต่คุณอาศัยอยู่ต่างประเทศ พูดภาษาท้องถิ่น
ไม่ได้ ท�างานวันละ 12 ชั่วโมงไม่มีวันหยุดในโรงงานผลิตเสื้อผ้า หาก
หยดุงานอาจหมายถงึต้องตกงาน นัน่เป็นภาระ/หน้าทีแ่รกทีค่ณุต้อง
ท�า 

คุณยังมีสามีและลูกเล็กๆ 2 คน ทุกคนต้องการให้คุณดูแลเวลา
กลับบ้านไปหลังเลิกงาน คุณท�างานบ้านทุกอย่าง ท�าอาหาร และเลี้ยง
ลกู ส่วนสามกีส็งัสรรค์อยูก่บัเพือ่นหลงัเลกิงาน พดูคยุ ดืม่เหล้าสบูบหุร่ี
กัน...แล้วคุณจะท�าอย่างไร

ฟังดูน่าเครียดใช่ไหม และบางคนอาจมีประสบการณ์คล้ายๆ กัน 
ไม่ว่าจะเป็นนกัธรุกิจ ผู้สือ่ข่าว หรอืข้าราชการ ทีเ่ม่ือกลบับ้านด้วยความ
เหนื่อยล้าแต่ก็ยังต้องดูแลครอบครัว แต่หากเราโชคดีและมีเงิน ก็อาจ
จ้างแม่บ้านชาวพม่าให้ท�างานบ้านแทนได้

แต่ผูอ้พยพหญิงหลายพนัคนทีอ่าศยัและท�างานอยูใ่นประเทศไทย
ไม่อาจจ้างแม่บ้านมาช่วยงานได้ จึงต้องอดทนและแบกรับภาระงาน
บ้าน ซึ่งเป็น “ภาระ/หน้าที่ที่สอง’ 

และหากคุณมีเชื้อเอชไอวีด้วย ก็เท่ากับว่าคุณต้องมีภาระ/หน้าที่
ที่ 3 ในการดูแลสุขภาพตนเองด้วย

“การต้องแบก ‘ภาระเป็น 3 เท่า’ นี้ท�าให้แรงงานหญิงข้ามชาติ
มีทางเลือกที่จ�ากัดค่อนข้างมาก” คุณนามิชี จะแต เจ้าหน้าที่โครงการ
ส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติ ประเทศไทย (“โครงการ
ฟ้ามิตร”) กล่าว

เธอกล่าวเพิ่มเติมว่า “เปรียบได้กับวัฒนธรรมไทย ที่มักคาดหวัง
ให้ผู้หญิงไม่แสดงความรู้สึก ต้องท�าตามใจสามี ท�าให้ไม่กล้าต่อรอง
เรือ่งเพศสมัพนัธ์เพือ่ป้องกนัตนเอง และเป็นสาเหตุส�าคญัท่ีท�าให้อตัรา
การตดิเชือ้เอชไอวพุ่ีงสงูมากในหมูผู่อ้พยพหญิงชาวพม่ารวมถงึผู้หญงิ
ไทยที่แต่งงานแล้ว” 

ปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติในไทยที่เป็นผู้หญิงอยู่ประมาณ 50 % 
โดยในบางพื้นที่มีสูงถึง 70 – 80 % ส่วนใหญ่มาจากรัฐฉานที่ชาว
กะเหร่ียงอาศยัอยูใ่นพืน้ทีแ่ม่สอด ส่วนกลุม่ชาตพินัธุอ์ืน่ๆ ได้แก่ อาข่า 
ลาหู่ ลีซอ พะโอ ไทใหญ่ และที่เริ่มมีเพิ่มขึ้นคือจากคะชิน

ในเวลาทีเ่จบ็ป่วย แรงงานหญงิข้ามชาติเหล่านี ้ต้องเผชญิอปุสรรค
มากมายเมื่อต้องการไปรับบริการสุขภาพ ทั้งในเรื่องไม่มีสิทธิในการ
รับบริการ ต้องจ่ายเงินค่ารักษาเองที่เท่ากับค่าจ้าง 2 วัน พูดภาษาไทย
ไม่ได้ กลวัถกูต�ารวจจบัและถกูส่งตวักลบัประเทศ และจะไม่มคีนดแูลลูก 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องระยะทาง การเดินทางไปรับบริการ และ
ไม่ทราบจะไปรับบริการที่ไหน 

แม้ท่ีอ�าเภอแม่สอดจะมอีงค์กร Social Action for Women (SAW) 
ซึง่เป็นองค์กรชมุชนทีมุ่ง่ตอบสนองความต้องการทางสขุภาพของผูห้ญงิ
อพยพและย้ายถิ่น โดยให้บริการกับกลุ่มประชากรประมาณ 20,000 
คน และมีบ้านดูแลสุขภาพ (Health Care House) ที่ช่วยเหลือผู้หญิง
และเด็กกว่า 175 คนในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งที่เชียงใหม่ มี MAP 
Foundation ทีใ่ห้พืน้ทีป่ลอดภัยให้ผูห้ญิงอพยพทีม่เีชือ้เอชไอวมีาพบปะ
แบ่งปันข้อมลู รวมทัง้มศีนูย์บรกิารช่วยเหลอืเดก็และสตรใีนภาวะวกิฤต
จากความรุนแรง (one stop crisis center) ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ แต่
ก็ยังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการท�างาน

การท�างานกบัแรงงานหญงิข้ามชาตเิป็นการช่วยเหลอืเพือ่นมนษุย์
ในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิในสงัคมท่ีเท่าเทยีมกนั และแรงงานหญงิข้ามชาติ
เหล่านี้พร้อมจะท�างานหนักเพื่อให้ผลผลิตที่มีคุณภาพกับนายจ้าง
ชาวไทย เพื่อให้ตนเองและครอบครัวมีชีวิตที่ดีและมีความสุขเช่นคน
อื่นๆ และไม่ให้เป็นภาระต่อสังคมไทย

************************
สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MAP Foundation ได้ที่: 
http://www.mapfoundationcm.org/ หรือโทร 080-133-7718

“ส่องพม่า” – รายงานจากงานสัมมนาระดับชาติ
เรื่องโรคเอดส์ที่กรุงเทพฯ 29-31 มีนาคม 2554 โดย วิสาข์ ส.

ภาระสามเท่า: ผู้อพยพหญิงที่มีเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยประสบปัญหามากกว่าคู่/สามี

ในการประชมุหวัข้อเรือ่งการให้ค�าปรกึษา

เดก็วัยรุ่นทีอ่ยูร่่วมกบัเชือ้เอชไอว ีเมือ่วนัที ่30 

มีนาคม ในงานสัมมนาระดับชาติเรื่องเอดส์ 

เข้าสู่วันที่สองของการประชุม นายแพทย์สุพร 

เกิดสว่าง เปิดเผยตัวเลขจากการท�างานให้ค�า

ปรึกษาเยาวชน พบว่า เด็กที่อยู่ร่วมกับเชื้อ

เอชไอวีทั้งหมดร้อยละ 86 ติดเชื้อเอชไอวีมา

จากแม่ เพราะฉะนั้นแม่จึงเป็นบุคคลที่ส�าคัญ

ที่สุดในการท�าความเข้าใจกับลูก เพื่อให้ลูก

สามารถด�าเนนิชวีติได้โดยไม่รูส้กึแตกต่างจาก

คนทั่วไป 

ด้านนางนิศาชล อุ่นจิตร ตัวแทนจาก

โรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

มหาราชินีกล่าวว่าโครงการ Happy Teen 

เป็นการสือ่สารกบัเดก็ผ่านกจิกรรมนนัทนาการ 

เช่น เกม เพือ่สะท้อนว่าเดก็มคีวามคดิอย่างไร

ในเรือ่งเพศ ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล น�าไปสู่

การให้ค�าปรึกษาและให้ความรู้แก่เด็ก

ด้านนางสาวดารารัตน์ รวมสุข แกนน�า

เครือข่ายเยาวชนรักษ์ไทย จังหวัดเชียงใหม่ 

กล่าวว่าเด็กที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีต้องการ

ก�าลังใจและความเข้าใจจากทุกคนว่าเด็กกลุ่ม

ดังกล่าวก็เหมือนเด็กทั่วไป อยากมีชีวิตปกติ 

และไม่อยากถกูเลอืกปฏบิตั ิซึง่สิง่เหล่านีก้ระทบ

ต่อจติใจของเดก็ แม้เพยีงแค่การแสดงออกทาง

สายตาเด็กกรู้็สกึได้ และทีส่�าคญัอยากให้ผูใ้หญ่

บอกความจรงิแก่เดก็ทีอ่ยูร่่วมกบัเอชไอว ีเช่น

ไม่ใช่เพยีงแค่สัง่ให้เดก็กนิยาต้านไวรสัเอชไอวี

โดยไม่บอกว่าเป็นยาอะไร หรือการมีวิธีที่จะ

บอกกับเด็กถึงสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของ

ตัวเอง เป็นต้น

เด็กวอนขอความจริงจากผู้ใหญ่ และอย่าเลือกปฏิบัติ
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สิทธิมนุษยชน เป็นสิ่งที่หลายประเทศให้ความส�าคัญ จึงได้
มีการประกาศรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ภายใต้
สมัชชาสหประชาชาติ ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งที่ออกเสียงให้การ
สนับสนุน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 และเกิดหน่วยงานระดับชาติคือ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประเด็น
สิทธิมนุษยชนได้น�าไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง

ผศ.ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์ อาจารย์จาก ม. มหิดล ได้ให้นิยาม
สิทธิมนุษยชนว่า คือสิทธิของความเป็นคนที่ทุกคนมีมาตั้งแต่เกิด 
ในการด�ารงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพ ได้รับบริการ
สาธารณะท่ีเป็นธรรมทุกเรื่องตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น การศึกษา 
เศรษฐกิจ การบริการสุขภาพ และการถูกปฏิบัติในกระบวนการ
ยุติธรรม โดยใครจะละเมิดไม่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เช่น เชื้อชาติ 
ผิว เพศ ภาษา ศาสนา เผ่าพันธุ์ ฯลฯ ในระดับรัฐ สิทธิมนุษยชน
ต้องอยู่เหนือสิทธิของรัฐ และในระดับบุคคล บุคคลต้องตระหนัก
ในสทิธมินษุยชนของตนเองและมหีน้าทีต้่องเคารพสทิธมินษุยชน
ของคนอื่นไปพร้อมกัน 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประชาชนหลายกลุ่ม เช่น กลุ่ม
ผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มพนักงานบริการหญิง กลุ่มแรงงานข้ามชาติ 
เป็นต้น ท�าให้คนเหล่านั้นเข้าไม่ถึงโอกาสที่ดีในสังคม จึงมีชีวิตอยู่
โดยเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ขณะเดียวกันก็มีการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนซ�า้ซ้อนตามมา หลงัจากการตดิเชือ้เอชไอว ีหรอืการเป็น
ผู้ป่วยเอดส์ด้วย ดังนั้น การละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงเป็นทั้งสาเหตุ
และผลกระทบ ทีส่�าคญัผูค้นในสงัคมตัง้แต่ระดบัรฐัทีม่อี�านาจตดัสนิ
ใจด้านนโยบาย เรื่อยไปจนถึงผู ้ให้บริการและผู้ปฏิบัติงาน 
ตลอดจนชาวบ้านในระดับฐานรากทั่วไป ต่างไม่ตระหนักในสิทธิ
พลเมืองของกันและกัน

กฤษดากร สอทอง คณะท�างานด้านการลดอันตรายจากการ
ใช้ยา ได้สะท้อนกรณทีีเ่พือ่นผูใ้ช้ยาถกูเจ้าหน้าทีต่�ารวจใช้กฎหมาย
บังคับบ�าบัด กลายเป็นการละเมิดสิทธิอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะ
เป็นการตั้งด่านตรวจปัสสาวะ เมื่อพบว่าเสพก็จะใส่กุญแจมือ ถูก
จับไปโรงพัก ห้ามใช้โทรศัพท์ ข่มขู่ ละเมิดสิทธิสารพัด บางคนเป็น
ผู้น�าครอบครัว ต้องถูกจับขังเป็นเวลากว่า 45 วัน ครอบครัวก็ได้
รับผลกระทบ แต่หากมองว่า “ผู้เสพยาคือผู้ป่วย” และหากเข้าใจ
ว่าการทีเ่ขาเสพยา อาจมเีงือ่นไขทางสงัคมทีเ่ป็นต้นเหตหุลายด้าน 
การแก้ไขปัญหาก็น่าจะมีทางเลือกอื่นมากกว่าการบังคับบ�าบัด 
จับกุม เช่น แนวทางการลดอันตรายจากการใช้ยา เป็นต้น

เช่นเดียวกับกรณีพนักงานบริการทางเพศหญิง ที่ จันทวิภา 
อภิสุข จากมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ ได้หยิบยกประสบการณ์จากการ
ท�างานที่ผ่านมา ที่สะท้อนให้เห็นอุปสรรคที่เกิดจากเจ้าหน้าที่
ภาครฐัในระดับพืน้ที ่ทีใ่ช้วธิกีารล่อซือ้ จบั และกักขัง โดยทีม่ลูนธิฯิ 
ไม่สามารถช่วยเหลอืในการประกันตวัใดๆ ได้ ปรากฏการณ์หลายๆ 
เรื่องในงานสัมมนาเอดส์ชาติครั้งที่ 13 ไม่ว่าจะเป็นพิธีเปิดที่เต็ม
ไปด้วย รปภ.คุ้มกันนายกฯ หรือการมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงบอกให้
เก็บรื้อบูธถุงยางอนามัยโดยหาว่าผิดกฏหมาย รวมทั้งการตีตรา
พนักงานบริการว่าเป็นต้นเหตุของการแพร่เช้ือไปสู่คู่สามีภรรยา 
ยิ่งท�าให้เห็นว่า ผู้น�ารัฐ หรือสังคมยังไม่เข้าใจการท�างานของภาค
ประชาสังคมอย่างแท้จริง ต่างน�าเอาบรรทัดฐานทางศีลธรรมท่ี
ตายตัวไปตัดสินความดีความช่ัวกันอย่างล�าเอียง การบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปแบบแข็งทื่อ ไม่ยืดหยุ่น ไม่ค�านึงถึงมิติความเป็น
มนุษย์ น�ามาซึ่งการไม่เคารพสิทธิ การกีดกันแบ่งแยก และการ
เลือกปฏิบัติต่อกันและกัน ดังนั้น การท�างานเพื่อเปลี่ยนทัศนคติ
ของผู้น�า เจ้าหน้าที่รัฐ และสังคมในเรื่องสิทธิมนุษยชน จึงจ�าเป็น
ต้องท�าต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อน 

สุดท้าย ในความเห็นของ ผศ.ดร. สุชาดา เห็นว่า ประเด็นที่
น่าจะต้องมุ่งเน้นในนโยบายและแผนเอดส์ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 
ทั้งที่เป็นนโยบายที่เสนอในวาระภาครัฐและวาระภาคประชาชน 
คือ การเสริมสร้างวัฒนธรรมของการเคารพสิทธิของพลเมืองทุก
กลุ่มที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นทั้งในระดับ
รัฐและระดับปัจเจกบุคคล 

สิทธิมนุษยชน

ไททัศน์ ภัยพิลัย

กับประชาชนที่ถูกเรียกว่า

“กลุม่เส่ียง”
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“ไกลจังนะ” ฉันบ่นกับพี่คนขับแท็กซี่ระหว่างเดินทางมาร่วม
งานสัมมนาเอดส์ชาติ  ที่ยังคงจัดขึ้น ณ สถานที่แห่งเดิมเหมือน
เช่นทุกครั้งที่ผ่านมา 

พอรู้ว่าฉันมางานอะไร พี่คนขับแท็กซี่ก็เริ่มเปิดประเด็นชวน
คุยว่า ที่หมู่บ้านของเขา ก็มีผู้ติดเชื้อฯหลายคน ลูกพี่ลูกน้องของ
เขาเองคนหนึ่งก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมา

ฉันถามเขาว่า ผู้ติดเชื้อฯส่วนใหญ่ที่เขาเห็นเป็นผู้ชาย หรือผู้
หญิง เขาบอกว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และญาติของเขาที่เพิ่งเสีย
ชีวิตไปก็เป็นผู้หญิง  แล้วเขาก็เริ่มเล่าเรื่องของน้องสาวที่เป็นลูกพี่
ลูกน้องให้ฉันฟัง

ก่อนหน้าที่จะติดเชื้อฯ น้องสาวของเขาเคยมีสามีเป็นชาว
ญี่ปุ่น มีลูกด้วยกันหนึ่งคน  สามีส่งเงินมาให้เธอทุกเดือน หวังว่า
จะให้เธอเก็บเงินไว้ปลูกบ้าน แต่แม่ของเธอกลับเอาเงินเหล่าน้ัน
ไปเล่นการพนัน และกนิเหล้าจนหมด  สดุท้ายสามกีท็ิง้เธอไป  และ
เมือ่ไม่มทีางเดนิอืน่ใดให้เลือก เธอจงึตดัสินใจไปท�างานขายบรกิาร
ทีพ่ทัยา และตดิเชือ้ฯ เธอเดนิทางกลบัมาบ้านอกีครัง้ เมือ่ล้มป่วย 
และก็ต้องเผชิญกับการถูกแม่ของเธอด่าว่าอย่างหนัก หลังจาก
อาการดขีึน้เธอกลบัไปท�างานอกีครัง้ สดุท้ายเธอกล้็มป่วยและเสยี
ชีวิต 

ที่งานสัมมนาเอดส์ชาติเพื่อนผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวีอีก
สองคนจากภาคเหนือเล่าถึงปัญหาในพื้นที่ให้ฟังว่า พบเยาวชน
หญิงที่อยู่ร่วมกับเชื้อฯ 3 รายซึ่งท้องไม่พร้อมตั้งแต่อายุน้อย ๆ 
ขณะท่ีหมอผู้ให้การดูแลรักษา ก็ตั้งใจว่าหลังคลอดจะให้เยาวชน
หญงิทัง้หมดนีค้มุก�าเนดิด้วยการฝังยาคมุ โดยทีไ่ม่ได้ถามถงึความ
สมคัรใจของเจ้าตวั หรอืไม่แม้แต่จะพูดคยุ ท�าความเข้าใจกบัเยาวชน
หญิงเหล่านั้น

ในขณะที่คุณภาพการให้การบริการของเราก้าวหน้าไปเร่ือย 
ๆ เรามียาต้านไวรัสฯที่ช่วยลดอัตราการถ่ายทอดเชื้อจากแม่ไปสู่
ลูก เรามีเป้าหมายค�าภาษาอังกฤษเก๋ ๆ ใหม่ ๆ ออกมาให้แปล
อยู่เรื่อย ๆ...จาก  half by 2011 ถึง 3 Zeros  ( ลดอัตราการติด
เชื้อรายใหม่ ลดการตายอันเกี่ยวเนื่องกับเอดส์ ลดการตีตราและ
เลือกปฏิบัติ )  แต่เรากลับไม่ได้ใส่ใจกับค�าในภาษาอังกฤษอีกค�า

หนึ่ง คือค�าว่า“เจนเดอร์” (  gender  ) หรือ “เพศภาวะ” ที่บอกเรา
ว่า เราไม่ได้ “เกิดมาเป็น” ผู้ชาย หรือผู้หญิง แต่เรา “ถูกท�าให้เป็น” 
ผูช้าย และผูห้ญงิ  ซึง่ในมิตขิอง “เพศภาวะ” ความแตกต่างระหว่าง
หญงิ กบัชาย ไม่ใช่แค่ความต่างทางด้านสรรีะร่างกาย แต่เป็นความ
ต่างในเรื่องอ�านาจ สถานะ บทบาทที่ไม่เท่าเทียม และแน่นอนว่า 
ผู้ที่อยู่ในสถานะทางสังคมที่ด้อยกว่าทุกประการก็คือ “ผู้หญิง”

ความแตกต่างด้านเพศภาวะ ไม่เพยีงเป็นรากเหง้าของความ
เหลื่อมล�้า และอคติทางเพศ แต่ยังส่งผลต่อความเปราะบางต่อ
เรื่องการถูกกระท�าความรุนแรงทางเพศ และการติดเชื้อฯ ตลอด
จนปัญหาด้านอนามัยเจริญพันธุ์ที่ผู้หญิงมักต้องเป็นฝ่ายรับภาระ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การคุมก�าเนิด การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และ
การรับภาระเลี้ยงดูบุตรที่เกิดมาจากความไม่พร้อม ความเป็นผู้
หญิงของพวกเธอต้อง“ท�าหน้าที่” ลูกสาว-เมีย และแม่ ตั้งแต่เกิด
จนตายตลอดเวลา

ประเด็นเรื่องความเปราะบาง อันเนื่องมาจากความไม่เท่า
เทียมทางเพศใน “ความเป็นผู้หญิง” ด�ารงอยู่ในทุกที่ทุกเวลา ขึ้น
อยู่กบัว่า เรามคีวามพยายามทีจ่ะมองเหน็มนัหรอืไม่ เช่นเดยีวกบั
ที่มีผู้หญิงอยู่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งในทุก ๆ กลุ่มประชากรที่ได้ชื่อ
เรยีกว่าเป็น “ประชากรกลุม่เสีย่ง”  แม้แต่ในกลุม่ชายทีม่เีพศสัมพนัธ์
กับชาย หลายคนก็มีคู่เป็นผู้หญิง  หรือแม้กระทั่งรับเอา “ความ
เป็นผูห้ญงิ” บางอย่างมาใช้ในการแสดงตวัตน เช่นกรณขีองกะเทย 
แต่ไม่เคยมีใครตั้งค�าถามถึง “ความเป็นผู้หญิง” ของกะเทย ว่า
เหมือน หรือแตกต่างจาก “ความเป็นผู้หญิง”ของผู้หญิง และมัน
ส่งผลต่อตัวตน และความเปราะบางต่อการติดเชื้อฯของ “พวก
เธอ”และ “เธอ”มากน้อยแค่ไหน

....... 
เพราะอะไรกันนะ ประเด็นเรื่อง “ผู้หญิง” จึงมักถูกมองข้าม

ไปอยู่เสมอ ?  
แล้วอีกไกลสักเท่าไรกัน ที่ถนนสายเอชไอวีนี้จะทอดยาวไป

ถึงประเด็นเรื่องผู้หญิงเสียที
ถึงเวลาแล้วหรือยัง ? ที่พวกเราคนท�างานเอดส์ทุกคนจะมา

ช่วยกันตอบค�าถาม ๆ นี้ด้วยกัน 

ความเป็นผู้หญิง บนถนนสายเอชไอวี/เอดส์
สุไลพร ชลวิไล
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การท�างานด้านเอดส์ที่ผ่านมาหากจะเปรียบเทียบกับการ
ท�าสงครามกค็งจะไม่ต่างกนัเท่าไหร่นกั ดังจะเหน็ได้จากค�าศพัท์ที่
ใช้อธบิายการท�างาน เช่น การต่อสู ้การก�าจดั และการรณรงค์ หรอื
ที่เกี่ยวกับแผน เช่น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การขับเคลื่อน หรือศัพท์
ที่เกี่ยวกับกลุ่ม เช่น ภาคี แนวร่วม พันธมิตร เป็นต้น ศัพท์เหล่านี้
ล้วนเกี่ยวโยงกับการท�าสงครามทั้งสิ้น

อุปสรรคส�าคัญประการหนึ่งในการท�างานเอดส์ไม่ว่าจะเป็น
ยคุใด หรอืทีไ่หนกต็ามคอืการตตีรา  (stigma) ต่อผูม้เีชือ้ฯ และเมือ่
พจิารณาดอูย่างถีถ้่วนแล้ว จะเหน็ว่าการตตีราต่อผูม้เีชือ้ฯ มคีวาม
เชือ่มโยงอย่างแยกไม่ออกกบัการตตีราด้านอืน่ด้วย เช่น การรงัเกยีจ
ดถูกูคนชาตอิื่น่ (หรอืความคลัง่ชาต)ิ การรงัเกยีจคนทีม่เีพศสมัพนัธ์
กับเพศเดียวกัน การกีดกันผู้หญิง หรือการรังเกียจพฤติกรรมที่
ถอืว่าไม่เหมาะสมต่อสงัคม เช่น การรงัเกียจผู้เสพสารเสพตดิ การ
รังเกียจพนักงานบริการทางเพศ เป็นต้น และที่ส�าคัญอีกประการ
หนึ่ง การตีตรานี้โดยมากแล้วไม่ได้จ�ากัดเฉพาะตัวบุคคล แต่ขยาย
ถึงคู่ครอง สมาชิกในครอบครัว กลุ่มคนหรือชุมชนที่บุคคลท่ีถูก
รังเกียจเป็นสมาชิกอยู่ 

การตตีรานัน้จะแสดงออกได้หลายรปูแบบ ตัง้แต่อคติภายใน 
การดถูกู และการเลอืกปฏิบัติต่อบุคคลและครอบครวั หรอืแสดงออก
ในรูปแบบของนโยบาย หรือการบริการที่ไม่เอื้อต่อกลุ่มคนที่ถูก
ตตีรา หรอืแสดงออกในรปูแบบของกฎระเบยีบ กฎหมายทีล่งโทษ
ผู้ที่ถูกตีตรานั้น

การท�าสงคราม วิธีการหรืออาวุธอย่างหนึ่งที่ได้ผลมากและ
มีความคุม้ทนุสงู คอืการซุม่ยงิจากระยะทางไกลๆ หรอืรูจ้กักนัโดย
ทั่วไปว่าสไนเปอร์ (sniper) สไนเปอร์คนหนึ่งสามารถท�าให้ทหาร
หนึ่งหน่วย หรือในบางกรณีหนึ่งกองไม่สามารถปฏิบัติการได้ตาม
ปกต ิหน่วยทหารต้องหยดุชะงกั เปลีย่นแปลง และด�าเนนิการด้วย
ความหวาดระแวงอยู่เสมอ การก�าจัดสไนเปอร์ต้องลงทุนสูงด้วย
ชีวิต การใช้กระสุนปืนครกหรือปืนใหญ่ หรือแม้แต่การทิ้งระเบิด 

ยิงถล่มจากเครื่องบิน วิธีการเหล่านี้ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะ
สามารถก�าจัดสไนเปอร์ที่หลบซ่อนอยู่ได้ และค่าใช้จ่ายก็สูงมาก
จนเทียบกันไม่ได้เลย

การตีตราต่อผู้มีเชื้อฯเปรียบเทียบได้กับการซุ่มยิงโดย
สไนเปอร์ การตีตรากีดกันคนไม่ให้ตรวจเชื้อฯ และแสวงหาบริการ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาความรู้และอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ
เพือ่ป้องกันตวัเองจากการตดิเช้ือฯ หรอืเพือ่ดูแลรกัษาตวัเอง และ
การตตีราไม่ได้จ�ากดัอยูเ่ฉพาะผูท้ีม่เีชือ้เท่านัน้แต่แพร่ไปถงึคูค่รอง
และสมาชิกในครอบครัวของเขาด้วย การตีตรายังมีผลต่อสภาพ
จติใจ ต่อภาวะความเป็นอยูข่องผูม้เีชือ้ฯ และครอบครวัอย่างหลกี
เลี่ยงไม่ได้ การตีตราสร้างความหวั่นไหว ความรู้สึกไม่ปลอดภัย 
ความรู้สึกสิ้นหวังให้แก่คนที่ถูกตีตรา แต่ผลของการตีตรายังน�าไป
สู่ความรู้สึกผิด รู้สึกต�่าต้อย ไร้คุณค่า ซึ่งน้อยนักที่สไนเปอร์จะ
สามารถมีผลได้ขนาดนี้ 

นับเป็นเวลาเกือบสามสิบปีมาแล้วท่ีประเทศไทยพยายาม
ต่อสูกั้บเอดส์ ท่ามกลางการตีตราต่อผูม้เีชือ้และครอบครวั ต่อกลุม่
คนทีม่วีถิชีวีติแตกต่างไปจากค่านยิมสงัคมกระแสหลัก ถึงเวลาแล้ว
ที่จะต้องทุ่มเทให้ความส�าคัญ ต่อการก�าจัดการตีตราที่เกี่ยวกับ
เอดส์ และการตีตราต่อกลุ่มคนที่แตกต่างไปจากสังคมให้หมดสิ้น
ไปจากสังคมไทยเพราะตราบใดที่ยังมีการตีตรา ปัญหาเอดส์ก็จะ
ยังคงมีอยู่ ปัญหาเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้มีเชื้อฯและครอบครัวก็
ยังเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ 

การแก้ไขปัญหาเรื่องการตีตราไม่ต่างกับการก�าจัดสไนเปอร์
หนึ่งคน แต่หากไม่ก�าจัดสไนเปอร์ให้เสร็จไป ทหารก็จะตายและ
บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากหมวดไปสู่กองร้อยไปสู่กองพันไล่ไป
เรื่อยๆ จนน�าไปสู่การแพ้ท้ังสมรภูมิ การแก้ไขปัญหาการตีตราก็
เช่นกนั จ�าเป็นต้องเสยีสละและทุม่เททรพัยากรในการจดัการอย่าง
เด็ดขาด ซึ่งต้องไม่ปล่อยให้ปัญหาลุกลามเรื้อรังไปเรื่อยๆ จนแพ้
กันทั้งประเทศ

ตีตรา : สงครามที่ต้องเอาชนะ
อ้ายปั๋นมอย
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“การศึกษามากมายในกลุ่มเกย์ท�าให้กลุ่มเกย์เนื้อหอมขึ้น” 
ผู้น�าเสนอท่านหน่ึงเอ่ยในเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ
การวิจยัทางการแพทย์ จรยิธรรม และการมส่ีวนร่วมของประชาชน 
ในการประชุมเอดส์ชาติครั้งนี้

“การวิจัยในกลุ่มเกย์และกลุ่มTG(หรือสาวประเภทสอง - 
transgender) ต้องระวังไม่ท�าให้เกิดการเหมารวมว่าเกย์และTG 
เป็นกลุ่มเสี่ยง” นักกิจกรรมกลุ่ม TG ท่านหนึ่งเน้น

“จ�าเป็นทีต้่องมกีารวจิยัในคน เพราะคนบางกลุม่เช่นหญงิตัง้
ครรภ์เป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆ หากไม่มีการวิจัยในเรื่องนี้ เราคง
ไม่สามารถลดการตดิเชือ้จากแม่สู่ลูกลงเหลือ 1% อย่างในปัจจบุนั” 
ผู้เข้าร่วมการประชุมท่าน หนี่งเอ่ยขึ้น

ความเหน็เหล่าน่้ีสะท้อนให้เหน็ว่าการวจิยัเป็นทัง้เรือ่งทีจ่�าเป็น
ที่น�าไปสู่ความก้าวหน้าและทางออกในการแก้ไขปัญหา หรือการ
วจิยั(หากด�าเนนิการโดยไม่ระมดัระวงั)อาจน�าไปสูผ่ลในทางลบหรอื
น�าไปสู่การฉวยโอกาสได้ และส่ิงที่ปฏิเสธได้ยากก็คือการแก้ไข
ปัญหาเอดส์ต้องใช้มาตรการที่หลากหลายไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะ
เป็นทางด้านชีวการแพทย์ ทางด้านพฤติกรรม มนุษยศาสตร์และ
สังคม และกระบวนการทางการเมือง

ในอดีตที่ผ่านมาการวิจัยต่างๆรวมทั้งการวิจัยทางชีวการ
แพทย์ถอืว่าเป็นหน้าทีข่องนกัวิจยัและผู้เชีย่วชาญทางวิทยาศาสตร์
เท่านั้น แต่นักเคลื่อนไหวที่ท�างานด้านเอดส์ได้เปลี่ยนแปลงความ
เชื่อและวิธีการวิจัยในคนแบบเดิมๆไปอย่างสิ้นเชิง ปัจจุบันองค์
ประกอบส�าคญัของการวจิยัในคนทีเ่ก่ียวกับเอดส์คอืการมส่ีวนร่วม
ของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

ในการน�าเสนอที่ิเอ่ยถึงข้างต้น ผู้น�าเสนอที่ท�างานกับกลุ่ม
เกย์ กลุม่สาวประเภทสองในระดับพืน้ทีท่ัง้จากเชียงใหม่และชมุชน
สลีมต่างสะท้อนให้เห็นว่า หากไม่มคีวามร่วมมอืและส่วนร่วมจาก
ชุมชนและนักกิจกรรมที่ท�างานกับกลุ่มเกย์ และสาวประเภทสอง
แล้ว การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาอาสาสมัครมาเข้าร่วมการ
วิจัยคงท�าได้ยาก หรือความร่วมมือจากเจ้าของสถานที่ประกอบ
การก็คงไม่ดีเท่าที่ควร และในทางตรงกันข้ามหากชุมชนและผู้มี
ส่วนได้เสีย(ในกรณีนี้รวมถึงเจ้าของสถานประกอบการ บาร์ ร้าน
นวด ฯลฯ)ไม่มีส่วนร่วม ไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการวิจัย 
อาจเกิดข่าวลือในทางที่ไม่ดีน�าไปสู่การต่อต้านโครงการวิจัย และ
น�าไปสู่การกล่าวโทษ ประนามกลุ่มเกย์ และสาวประเภทสองว่า
เป็นสาเหตุของการแพร่เชื้อ จนกลายเป็นการกล่าวโทษคนอื่น(ซึ่ง
เป็นธรรมชาตแิละความเคยชนิของคนส่วนมาก) ท�าให้คนมองข้าม
ตัวเองว่ามีโอกาสในการติดเชื้อและแพร่เชื้อได้เช่นเดียวกัน

นักวิจัยท่านหนึ่งเอ่ยถึงหลักการส�าคัญของจริยธรรมในการ
ทดลองที่เกี่ยวกับมนุษย์ซึ่งได้แก่ 1.การเคารพตัวบุคคลและการ
ตดัสนิใจของเขา 2. คณุประโยชน์ทีจ่ะเกดิต่ออาสาสมคัร และแนว
โน้มของอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้กบัอาสาฯ การมมีาตรการรองรบัใน
การควบคุมและจัดการกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 3. ความยุติธรรม
ซึ่งหมายถึงการคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยต้องเป็นไป
อย่างยุติธรรมมีกฏเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ชัดเจนเหมาะสม ไม่น�า
ไปสู่การฉวยโอกาสกับคนที่ด้อยโอกาส

ส�าหรับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆสิ่งที่จะเชื่อมโยงหลัก
การส�าคัญทั้งสามเข้าด้วยกันคือกระบวนการขอความยินยอมซึ่ง
ประกอบไปหลักสามอย่างคือ 1. ต้องให้ข้อมูลครบถ้วน และต้อง
มีวิธีการในการให้ข้อมูลที่เหมาะสมทั้งในด้านภาษาและวิธีการ
อธบิาย 2. ต้องสามารถประเมนิตรวจสอบได้ว่าอาสาฯหรอืผู้ทีส่นใจ
ต้องการเข้าร่วมมีความเข้าใจต่อการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย หน้าที่
ความรับผิดชอบของอาสาฯ (เช่นการมาตามนัด มากี่ครั้ง และ
แต่ละครัง้ต้องท�าอะไรบ้าง) หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของนกัวจิยั ผล
ประโยชน์และความเสี่ยงที่มีอยู่ เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร 
และข้อมลูเกีย่วกบัการตดิต่อกบัทมีวจิยัเพือ่ขอข้อมลูเพิม่เตมิหรอื
เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคหรือเพื่อเสนอความคิดเห็น
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ 3. ต้องแน่ใจว่าการเข้าร่วมการวิจัยเป็นไป
อย่างสมัครใจจริงๆ ไม่มีการโน้มน้าว บังคับ หรือชี้น�า และการ
ตัดสินใจดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง 

การท�าความเข้าใจเกีย่วกบักระบวนการขอความยนิยอมทีถ่กู
ต้องถอืได้ว่าเป็นก้าวส�าคญัทีช่มุชนจะสามารถให้ค�าแนะน�าแก่ทมี
วจิยัได้ว่าต้องท�าอย่างไรจงึจะเหมาะสมต่อกลุม่เป้าหมายและบรบิท
ของชมุชน โดยเฉพาะประเดน็ทีเ่กีย่วกบัความเสีย่งหรอืโทษทีอ่าจ
เกิดขึ้นได้กับอาสาฯและชุมชนของเขา ซึ่งเป็นประเด็นที่ละเอียด
อ่อน หากนักวิจัยไม่ได้รับค�าแนะน�าจากชุมชน ประเด็นที่ซับซ้อน
อ่อนไหวบางประเด็นอาจถูกมองข้ามไปและน�าไปสู่ผลกระทบที่
ร้ายแรงได้ในภายหลัง เช่นการมาตามนัดเพ่ือพบปะกับทีมวิจัย 
หรอืการให้ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัท้องท่ีเพ่ือไม่ให้เป็นการเอา
เงินเข้าล่อ เป็นต้น

กระบวนการขอความยินยอมไม่ได้เป็นเพียงแค่เอกสารและ
การเซ็นเอกสารเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจและ
ขอความยนิยอมทีต่่อเนือ่ง ซึง่เอกสารเกีย่วกบัการขอความยนิยอม
มีพันธะผูกมัดทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างนักวิจัยและ
อาสาสมัครที่นักวิจัยต้องเคารพและต้องมีความมุ่งมั่นที่จะรักษา
พันธสัญญาดังกล่าว

กับการวิจัยในคน คน
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กองบรรณาธิการ
หัวหน้าบรรณาธิการ

สุภัทรา นาคะผิว 

บรรณาธิการ 

แสงศิริ ตรีมรรคา

กองบรรณาธิการ

อนงลักษณ์ สมแพง

ธนพร ตั้งวิจิตราภรณ์

ตุลย์ธิดา เราเจริญ

เพ็ญพิชชา เขียวพอ

ปฐมพงษ์ เสิกภูเขียว

ปณิตตา อุทัยเภตรา

ญาธิป ลัคนาศิโรรัตน์

ณัฐกานต์ กิจประสงค์

ศิริวัฒน์ สายสุนทร

นิวัตร สุวรรณพัฒนา

กาญจนา แถลงกิจ

หนงัสอืพิมพ์

เครอืข่ายผูต้ดิเช้ือ HIV/AIDS ประเทศไทย 
ร่วมกบัมลูนธิส่ิงเสรมิโอกาสผูห้ญงิ (Empower 
Foundation) องค์กรฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย 
เครอืข่ายเยาวชนเพือ่การเปล่ียนแปลง (Youth-
net Thailand) และเครือข่ายภาคประชาสังคม
ที่ท�างานด้านเอดส์อีกกว่า 17 เครือข่าย ร่วม
กันจัดการรณรงค์ให้ความรู้ว่าด้วยเรื่องสิทธิ
ด้านเอดส์และความรู้เรื่องเอดส์ แก่ประชาชน
ทัว่ไปทีบ่ริเวณหน้าห้างสรรพสนิค้าเดอะมอลล์
และพันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขางามวงศ์วาน เมื่อ
วันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา

การรณรงค์สาธารณะครั้งนี้จัดขึ้นเนื่อง
ในงานสัมมนาระดับชาติเรื่องเอดส์ ครั้งที่ 13 
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจ
เก่ียวกบัเชือ้เอชไอวแีละเอดส์ การป้องกนัด้วย
ถุงยางอนามัย การเข้าถึงการรักษา และสิทธิ

ต่างๆ ที่ผู้ติดเชื้อฯ รวมไปถึงคนทั่วไปพึงได้รับ 
รวมทั้งการเรียกร้องให้มีการตรวจเลือดอย่าง
สมัครใจในเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี โดยไม่ต้อง
ได้รับอนุญาตจากพ่อ แม่ผู้ปกครอง การไม่
กีดกันผู้ติดเชื้อฯ ในการท�างานหรือบวช หรือ
การไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อฯ ในกรณีไปรับ
การรักษาที่โรงพยาบาล เป็นต้น

กิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ตั้งขบวน
ประชาสมัพนัธ์และเดนิแจกเอกสารความรูเ้กีย่ว
กับเอดส์และถุงยางอนามัยให้ประชาชนใน
ละแวกห้างเดอะมอลล์และพันธุ์ทิพย์ฯ ตลอด
เส้นทางได้รบัความสนใจจากประชาชนอย่างมาก 

น.ส.ธัชญาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ พนักงาน
แคชเชยีร์ศนูย์การค้าพนัธุท์พิย์ กล่าวว่า ความ
รู้ที่ได้ฟังจากการรณรงค์วันนี้บางเรื่องก็รู้แล้ว 
เช่นการใช้ถุงยางฯ ป้องกันการติดเชื้อ แต่บาง

เรื่องอย่างเอดส์รักษาได้นั้นไม่เคยรู้มาก่อน 
และคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น

“คิดว่าถุงยางฯ ป้องกันเอดส์ได้ผลที่สุด 
มาแจกให้อย่างนี้ดีค่ะ เพราะผู้หญิงเราจะไม่
กล้าไปซื้อมาพกไว้ใช้ จะหวังให้แฟนซื้อมา
ป้องกนัทกุครัง้กไ็ม่ได้ เรากต้็องพยายามป้องกัน
ตัวเอง”

ขณะที่นายสิทธิโชค ไชยสุภาสิน หนึ่งใน
เครือข่ายเยาวชนเพื่อการเปล่ียนแปลงที่มา
สร้างสีสันในการรณรงค์ครั้งนี้เล่าว่า รู้สึกสนุก
ที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์สาธารณะ โดยส่วน
ของเครอืข่ายเยาวชนฯ ได้รณรงค์เรือ่งการตรวจ
เลือดในเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี และครั้งนี้พา
เพ่ือนๆ มาแสดงสันทนาการสร้างความ
สนุกสนานแก่ประชาชนด้วย

รณรงค์สาธารณะ “สิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือสิทธิมนุษยชน”

ครีเอตละคร สร้างความเข้าใจ ลดการตีตรา
วนัที ่2 ของการสมัมนาระดบัชาตเิรือ่ง

เอดส์ ครัง้ท่ี13 ณ อมิแพค็อารน่ีา เมอืงทอง
ธาน ีได้จดักจิกรรมการแสดงละครเรือ่งการ
ตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ โดยเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ประเทศไทย เนื้อหาละครสะท้อนปัญหา
การตตีราและเลอืกปฏบิตัต่ิอผูม้เีชือ้เอชไอวทีี่
เกิดขึ้นจริงในสังคม เช่น การเลือกปฏิบัติ
ต่อเดก็ทีม่เีชือ้เอชไอว ีการกดีกนัการเข้าถงึ
บริการทางสาธารณสุข การห้ามไม่ให้แม่ที่
ติดเชื้อฯต้ังครรภ์ หรือการท่ีสถาน
ประกอบการบางแห่งบังคับให้ผู้สมัครงาน
ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนจะ
รับเข้าท�างาน ซ่ึงถือเป็นการกีดกันโอกาส
ในการประกอบอาชีพการงาน

นางสาวจฑุารตัน์ เงนิงาม ทีมสนบัสนนุ
เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ กล่าวถึงแนวคิดของ
ละครเรื่องนี้ว่า ต้องการให้คนทั่วไปเห็นว่า
ผูต้ดิเชือ้เอชไอวีไม่ได้เป็นปัญหาของสงัคม 
สามารถอยูร่่วมกบัผูไ้ม่มเีชือ้ได้ สิง่ทีส่ะท้อน
ผ่านละครเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน

สังคม ในชุมชน ที่ผู้ติดเชื้อฯถูกละเมิดสิทธิ
ในด้านต่างๆ แม้แต่คนที่ท�างานในด้าน
สาธารณสุขหรือคนของภาครัฐเองก็ยังมี
บางกลุ่มที่มีอคติต่อผู้ติดเชื้อฯอยู่ โดยมุ่ง
หวังให้ผู้ท่ีชมละครเรื่องนี้ เลิกคิดว่าผู้ติด
เชื้อฯ เป็นปัญหาสังคม ปรับความคิดใหม่
ว่าผูต้ดิเชือ้ฯ ไม่จ�าเป็นต้องนอนป่วยทีบ้่าน 
เพราะปัจจุบันมียาต้านไวรัสฯ ท�าให้ผู้ติด
เช้ือมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น สามารถท�าอะไร
ได้อย่างคนทั่วไป

นางสาวจฑุารตัน์ ยงักล่าวถงึทางออก
ของปัญหาการตีตราที่เกิดขึ้นในสังคมว่า 
หลายฝ่ายต้องร่วมมือกันสื่อสารความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ท�าให้ประเด็นเรื่อง
เอดส์เป็นเรื่องของทุกคน 

นายวรุฒ หอมสาลี หนึ่งในผู้ร่วมชม
ละครกล่าวว่า เรือ่งการตตีราและเลือกปฏบัิติ
กับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในสังคมน้ัน ส่วนหน่ึง
อาจมาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาด
ข้อมลูเรือ่งเอดส์ของคนท่ัวไปในสงัคม โดย
ส่วนตัวเมื่อก่อนก็เคยมีอคติต่อผู้ติดเชื้อฯ

เหมอืนกนั แต่การได้รบัข้อมลูท่ีกว้างขึน้และ
หลากหลายมากขึน้ กช่็วยปรบัเปลีย่นทศันคติ
ไปได้มาก และโดยส่วนตัวคิดว่า นอกจาก
สังคมจะช่วยกันสื่อสารความรู้ความเข้าใจ
ทีถ่กูต้องแล้ว ตวัผูป่้วยเองกค็วรต้องมกี�าลัง
ใจทีเ่ข้มแขง็ และทีส่�าคญัทีส่ดุกไ็ม่ควรตตีรา
ตัวเองด้วยเช่นกัน


