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บอกอ ขอบอก

การท�ำงานเอดส์

ต้องเปลี่ยนแปลง
เ

พราะเรามองเอดส์ไม่ใช่เพียงการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสเอชไอวี และไม่ใช่เพียงความ
เจ็บป่วยและการเสียชีวติ แต่มมุ ทีเ่ รามอง เอดส์เป็นเรือ่ ง
ของชีวิต เป็นความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันของโอกาส
และทางเลือกในการดูแลตนเองของมนุษย์ เราจึงยืนยัน
ว่า การทำ�งานเอดส์ต้องเปลี่ยนแปลง
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ทิศทาง “การกระจายอำ�นาจ” ที่เริ่มต้นเมื่อ
ปี 2540 อันเป็นการกระจายถ่ายโอนภารกิจพร้อมเม็ดเงิน
บางส่วนจากรัฐส่วนกลางสู่รัฐท้องถิ่น ถูกตั้งคำ�ถามเรื่อง
การรวมศูนย์อำ�นาจไว้ที่รัฐส่วนกลางและรัฐส่วนท้องถิ่น
และให้มกี ารทบทวนเปลีย่ นรือ้ แนวคิดใหม่เรือ่ งการจัดการ
ความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจระหว่างรัฐกับประชาชน ถ้อยคำ�
“ลดอำ�นาจรัฐ เพิ่มอำ�นาจประชาชน” กลายเป็นถ้อย
ความสำ�คัญที่หยิบยกมาพูดคุย ถกเถียงกันในมิติต่างๆ
อันเป็นการเพิม่ อำ�นาจในการจัดการตนเองของชุมชนหรือ
พื้นที่ และของประชาชน
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หลังเหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศ เมือ่ กลางปี
2553 กระแสการปฏิรปู การเมืองและสังคมถูกชู และฟันธง
เรื่องการปฏิรูปประเทศ ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับโครงสร้าง ถ้อยคำ� “ลดความเหลื่อมล้�ำ สร้างความ
เป็นธรรม” ในสังคม กลายเป็นถ้อยความสำ�คัญที่หยิบยก

กันมาพูดคุย ถกเถียงกันในมิตติ า่ งๆ ทีต่ อ้ งการการปฏิรปู
และเปลี่ยนแปลง
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ในแวดวงงานเอดส์ในระดับสากล UNAIDS
ออกมาชี้ว่า แม้ 10 ปีของการขับเคลื่อนงานเอดส์
ตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องเอชไอวี/เอดส์
(UNGASS) จะยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่ก็พบ
ความคืบหน้าหลายประการ พร้อมชี้ว่า หากต้องการเห็น
ความสำ�เร็จ ก็ตอ้ งการการเปลีย่ นแปลงทีม่ ากกว่านี้ พร้อม
เสนอยุทธศาสตร์ “000” (สามศูนย์) เพื่อสร้างความ
เปลี่ยนแปลงภายในปี 2015
ความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการเห็นในงานเอดส์
คือ 1) การปฏิวัติงานด้านการป้องกัน เพื่อลดอัตรา
การรับ-ถ่ายทอดเชื้อรายใหม่ลงให้หมดไป 2) การเร่งรัด
เดินหน้าเรื่องการเข้าถึงและได้รับการรักษา เพื่อลดการ
เสียชีวิตด้วยอาการสัมพันธ์กับเอดส์ให้หมดไป และ
3) การขับเคลื่อนเรื่องความเสมอภาคทางเพศภาวะและ
สิทธิมนุษยชน เพื่อขจัดการตีตราและเลือกปฏิบัติให้
หมดไป
กระแสเรียกร้องการปฏิวตั ิ ปฏิรปู เหล่านี้ สะท้อน
ให้เห็นว่า การแก้ไขปัญหาต้องแก้ที่รากเหง้า และต้อง
เป็นการทำ�เชิงโครงสร้างทั้งระบบของประเทศ

ขบวนการภาคประชาชนด้านเอดส์ โดยเครือ
ข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) เครือข่าย
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย (TNP+) และภาคี
ได้เดินหน้าพูดคุยหารือเรือ่ งการปฏิรปู งานเอดส์ มาตัง้ แต่
สมัชชา กพอ. เมื่อกลางปี 2553 เรื่อยมาจนมาสู่การทำ�
เวทีวาระเอดส์ภาคประชาชน 4 ภาค (เหนือ กลาง ใต้
อีสาน) ในต้นปี 2554 เพื่อระดมข้อเสนอแนะในการ
ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงสังคม ลดความเหลื่อมล้�ำ สร้างความ
เป็นธรรมด้านสุขภาพ และสวัสดิการสังคม อันเชือ่ ว่าเป็น
ทางออกในการลดปัญหาเอดส์ในระยะยาว โดยการจัดทำ�
เป็นวาระเอดส์แห่งชาติ โดยภาคประชาชน พร้อมผลักดัน
ให้ขบั เคลือ่ นในแผนบูรณาการยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ ฉบับใหม่ ปี 2555 – 2559
ในงานสัมมนาเอดส์ระดับชาติครั้งที่ 13 ใน
วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2554 นี้ เครือข่ายภาค
ประชาชนด้ า นเอดส์ ขอเชิ ญ ชวนทุ ก คนร่ ว มกั น
พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นเรื่ อ งวาระเอดส์ แ ห่ ง ชาติ เพื่ อ
ร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป เปลี่ ย นแปลงงาน
เอดส์ ใ ห้ เ ป็ น งานแห่ ง ชี วิ ต ลดความเหลื่ อ มล้ำ �
สร้างความเป็นธรรม สร้างหลักประกันในการดำ�เนินชีวติ
มุ่งหน้าสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการ

3

ฉบับนีม้ อี ะไร
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บอกอขอบอก
การทำ�งานเอดส์ ต้องเปลี่ยนแปลง
กพอ. ทำ�อะไร
การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ก่อนการสัมผัสเชื้อ (Pre-exposure prophylaxis - PrEP)
หยิบมาคุย
อนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์...
บทพิสูจน์เอดส์ คือ เรื่องราวชีวิต...ไม่ใช่โรค
เรื่องจากปก
วาระเอดส์แห่งชาติ
เกาะกระแส
หมดเวลาให้ผู้ประกันตน ในระบบประกัน
สังคมร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล
เกาะกระแส
จังหวัดจัดการตนเอง จัดการด้วยมือเราเอง
มองต่างแดน
UNIAIDS เร่ขายภาพฝันใหม่ 0-0-0
กิจกรรม กพอ.
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“ปัน๋ มอยบ้านใต้”

การป้ อ งกั น

กพอ. ท�ำอะไร

การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
ก่(Pre-Exposure
อนการสั
ม
ผั
ส
เชื
้
อ
Prophylaxis - PrEP)
ยุ

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถติดตามได้ในห้องซิมโปเซียมที่ 1 (S18)
เรื่อง “นวัตกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี”
ในวันที่ 31 มีนาคม 2554
เวลา 10.00 – 12.00 น.
ในงานสัมมนาเอดส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13
ที่อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิทยากร :
• การทบทวนสถานการณ์โรคเอดส์ :
นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท
สำ�นักระบาดวิทยา
• ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในการป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวี : นพ.ชัยยศ คุณานุสนธิ์
UNFPA
• มุ ม มองต่ อ การป้ อ งกั น เชิ ง สั ง คม และ
เศรษฐกิจ : คุณอุดม ลิขิตวรรณวุฒิ ผู้แทน
ภาคประชาสังคม/กพอ.
ผู้ด�ำ เนินรายการ :
นพ.อนุพงศ์ ชิตวรากร กรมควบคุมโรค

ทธศาสตร์ที่สำ�คัญของสาธารณสุขประการ
หนึ่ง คือการป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโรค
หรือการป้องกันและควบคุมไม่ให้การแพร่ระบาดของโรค
รุนแรงมากไปกว่าเดิม ในการทำ�งานด้านเอดส์นั้น ทุกวันนี้
มีเครื่องมือในการป้องกันการติดเชื้อที่ได้ผล(ระดับหนึ่ง)
และถูกนำ�มาใช้ในงานสาธารณสุขของทั่วโลกหลายอย่าง
โดยเฉพาะถุงยางอนามัยชายและหญิง ยุทธศาสตร์การลด
อันตรายด้วยการใช้เข็มฉีดสารเสพติดและอุปกรณ์การฉีดที่
สะอาดปราศจากเชื้อ การป้องกันการถ่ายเชื้อจากแม่สู่ลูก
ด้วยการกินยาต้านไวรัส การขลิบปลายหนังหุ้มอวัยวะเพศ
ชายและการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ
อย่างไรก็ตาม เครือ่ งมือต่างๆ เหล่านีก้ ย็ งั ไม่เพียงพอ
หรือไม่เหมาะสมกับทุกคนในทุกสถานการณ์ และผลของการ
ทำ�งานด้านเอดส์ในระยะสี่ห้าปีที่ผ่านมาแสดงถึงความสำ�คัญ
ของการป้องกัน เพราะถึงแม้ว่าจำ�นวนผู้ที่มีเชื้อทั่วโลกที่ได้
รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส จะมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่าง
มากทุกปี แต่ในขณะเดียวกันจำ�นวนผูม้ เี ชือ้ รายใหม่ของแต่ละ
ปีก็เพิ่มขึ้นในจำ�นวนที่มากกว่าอยู่เสมอ จนมีคำ�กล่าวว่าเรา
ไม่สามารถที่จะรักษา(ผู้มีเชื้อ) จนปัญหาเอดส์หมดไปได้
(Can’t treat our way out of the HIV/AIDS epidemic)
ดังนั้น จึงยังมีความจำ�เป็นที่จะต้องทำ�การศึกษา วิจัย เพื่อ
ค้นหาวิธีการป้องกันการติดเชื้อวิธีการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
สองปีที่ผ่านมามีข่าวดีหลายข่าวที่เกี่ยวกับวิธีการ
ป้องกันการติดเชื้อด้วยวิธีการใหม่นอกเหนือจากเครื่องมือ
ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน เริ่มต้นด้วยการป้องกันด้วยวัคซีน ตาม
ด้วยการป้องกันด้วยสารเคลือบช่องคลอดที่มียาต้านไวรัส
ผสมอยู่ (Vaginal ARV-based microbicide) และข่าวดี
ชิ้นสุดท้ายคือการป้องกันการติดเชื้อด้วยการกินยาต้านไวรัส
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ก่ อ นที่ ผู้ ที่ ยั ง ไม่ ติ ด เชื้ อ (Oral PreExposure Prophylaxis หรือ PrEP)
การทดลองทั้งสามนี้ด�ำ เนินการทดลอง
ในประเทศไทยเสียสองโครงการ คือ
การทดลองวัคซีนแบบปูพื้นและกระตุ้น
ซึ่งทำ�การทดลองที่ระยองและชลบุรี
และการทดลอง PrEP ซึ่งการทดลอง
ในเชียงใหม่เป็นหนึ่งของการทดลอง
อีกสิบเอ็ดแห่งทั่วโลก (ภายใต้โครงการ
ทดลอง iPrEX (Iniciative Profilaxis
Preexposicion) ถึงแม้ว่าการทดลอง
ทั้งสามจะประสบความสำ�เร็จในระดับ
หนึ่ง แต่ระดับสัมฤทธิ์ผล (Efficacy)
ของการป้องกันทั้งสามวิธียังต่ำ�กว่าที่
จะนำ�มาใช้ในงานสาธารณสุขได้ และที่
สำ�คัญอีกประการหนึง่ การวิจยั ทัง้ สามนี้
ยังต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน
และเพิ่มผลในการป้องกัน รวมทั้งเพื่อ
ศึกษาถึงผลด้านอื่นๆ ประกอบด้วย
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการป้องกันทั้ง
สามวิธีดังกล่าวแล้ว ในมุมมองของการ
ทำ�งานด้านเอดส์ทั้งหมดการป้องกัน
ด้ ว ยยุ ท ธศาสตร์ PrEP มี ป ระเด็ น
สำ�คัญที่ต้องคำ�นึงถึงอยู่หลายประการ
ก่ อ นที่ จ ะนำ � มาใช้ ใ นระดั บ ประเทศ
หรื อ ในระดั บ สากล
สิ่ ง ที่ ค วรคำ � นึ ง ที่
สำ�คัญได้แก่
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1

. การวิ จั ย PrEP ที่ เ ปิ ด
เผยผลแล้ ว (iPrEX)
แ ล ะ ที่ กำ � ลั ง ดำ � เ นิ น ก า ร อ ยู่
ในหลายๆแห่ ง ทั่ ว โลก รวมทั้ ง
การวิจัยสารเคลือบช่องคลอดที่มี
ตัวยาต้านไวรัส ตัวยาต้านไวรัสที่
ใช้ในการทดลองต่างๆ นี้ ใช้ยาต้าน
ที่ใช้ในการรักษาอย่างแพร่หลาย
ในปั จ จุ บั น ได้ แ ก่ ทิ โ นโฟเวี ย ร์
(Tenofovir) หรือทรูวาดา Truvada)
ซึ่งต้องคำ�นึงถึง
• การจัดสรรยาระหว่างระบบ
การป้องกันและการดูแลรักษา หากว่า
มีการตัดสินใจนำ�เอายาที่เอ่ยมาแล้วมา
ใช้ในยุทธศาสตร์ PrEP การจัดสรรยา
สำ � หรั บ สองเป้ า หมายอาจนำ � ไปสู่
แก่งแย่งและการขาดยา รวมถึงการ
ค้ายาในตลาดมืด และเชื่อมโยงไปสู่
ความเป็นธรรม เพราะในปัจจุบันยังมี
ผู้มีเชื้ออีกเป็นจำ�นวนมากที่ไม่สามารถ
เข้าถึงยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพ
•ยาต้านทั้งสองถือว่า
เป็นยาต้านที่มีประสิทธิภาพ
ดีกว่ายาตัวอื่นอีกหลายตัว
หากนำ�มาใช้ในการป้องกัน
(และการป้องกันไม่ว่าวิธีการ
ใดๆ ไม่มีผล 100%) เมื่อผู้ใช้
ติดเชื้อขึ้นมา อาจมีการดื้อยาที่ใช้
ในการป้องกัน ทำ�ให้ทางเลือกใน
การรักษาต่อไปมีน้อยลง ต้อง
ใช้ยาชนิดอืน่ ทีแ่ พงและเข้าถึง
ได้ยาก และในกรณีที่ผู้ใช้ยา
เพื่อป้องกันไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อ
และแพร่เชื้อให้คนอื่นต่อไป
โอกาสของการแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัสที่ดื้อยาที่ใช้อยู่
ก็จะมีสูงขึ้น ส่งผลให้การรักษา
ด้วยยาต้านในระดับประชากร/ระดับ
ประเทศมีผลน้อยกว่าที่ควร

• ยาทัง้ สองตัวเป็นยาทีห่ าได้โดย
ทั่วไป (ต่างกับสารเคลือบช่องคลอดที่มี
ส่วนผสมยาต้านไวรัสที่ไม่สามารถหา
ได้) ดังนั้นคนที่อยากใช้และมีฐานะดี
อาจหามาใช้เองและนำ�ไปสู่การใช้ที่ผิด
(หรือแม้แต่การใช้ยาชนิดอื่น หรือการ
ใช้ยาปลอม) หรือนำ�ไปสู่การละเลย
พฤติกรรมป้องกันด้านอื่นๆ
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. ยุ ท ธศาสตร์ PrEP มี
เป้ า หมายในการป้ อ งกั น
ดังนัน้ กลุม่ เป้าหมายคือผูท้ ยี่ งั ไม่ตดิ เชือ้
และมีสุขภาพดีอยู่ ซึ่งจะมีแรงจูงใจใน
การกินยาอย่างถูกต้องที่ต่างกับผู้ที่
มีเชื้อแล้ว (และกินยาเพื่อให้สุขภาพดี
ขึน้ ) ในขณะเดียวกับผลของการทดลอง
PrEP ขึน้ อยูก่ บั การกินยาอย่างถูกต้อง
ด้วย ซึง่ เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับพฤติกรรมของ
คน ผลของ iPrEX แสดงให้เห็นว่าคน
ทีก่ นิ ยาอย่างสม่ำ�เสมอจะลดโอกาสใน
การติดเชื้อได้มากกว่าคนที่กินยาอย่าง
ไม่สม่�ำ เสมอ ดังนั้น
• ต้ อ งมี ร ะบบและบริ ก ารที่
เกี่ยวกับการให้คำ�ปรึกษาและประเมิน
ความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถ
เข้าถึงและสะดวกมีความครอบคลุม
ซึ่งในทางปฏิบัติจริงในระดับประเทศ
บริการเช่นนีค้ งไม่สามารถทำ�ได้เทียบเท่า
กับระบบและบริการให้คำ�ปรึกษาที่มี
อยู่ในโครงการวิจัย และผลของการวิจัย
ก็แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถชักจูงให้
อาสาสมัครจำ�นวนหนึ่งให้กินยาอย่าง
ถูกต้องและสม่�ำ เสมอได้เท่าทีค่ วร ดังนัน้
ก่อนที่จะนำ�เอายุทธศาสตร์ PrEP มา
ขยายใช้ในระดับประเทศจำ�เป็นต้องมี
การทบทวนระบบต่างๆทีเ่ กีย่ วกับการให้
คำ�ปรึกษาว่าสามารถทีจ่ ะรองรับได้ หรือ
มีอะไรที่ต้องปรับปรุง
• เชือ่ มโยงกับการให้ค�ำ ปรึกษาที่
ต่อเนื่อง การนำ�เอา PrEP มาขยายผล
ใช้ในระดับประเทศจะต้องรองรับด้วย
ระบบการตรวจหาเชื้อเอชไอวีที่สะดวก
รวดเร็ว แม่นยำ� ต่อเนื่องและการตรวจ
ซ้ำ�ที่มีความถี่ที่เหมาะสม ที่จะสามารถ
ตรวจพบการติดเชื้อในผู้ที่ใช้ PrEP ได้

โดยเร็วที่สุด เพื่อยุติการกินยาทันทีเมื่อ
ยืนยันผลได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการดื้อยา
ต่อตัวยาต้านไวรัสที่ใช้ใน PrEP

ที่ประเมินแล้วว่ามีความจำ�เป็นและ
อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่สูง
กว่าประชากรโดยทั่วไป ดังนั้น

• นอกเหนือจากการตรวจหาเชือ้
• หากมีการนำ�เอายุทธศาสตร์
เอชไอวีแล้ว จำ�เป็นที่จะต้องมีการตรวจ PrEP มาขยายผลใช้ โ ดยที่ ไ ม่ มี ก าร
ตับ (และการตรวจหาเชื้อตับอักเสบ วางแผนที่ดี และโดยที่ไม่มีส่วนร่วมของ
ชนิดบีเพราะทิโนโฟเวียร์ใช้ในการรักษา ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมถึงตัวแทนของ
ตับอักเสบบีด้วย ดังนั้น หากต้องหยุด กลุ่มประชากร ผู้ที่ใช้ PrEP จะถูกตีตรา
ยาเมื่อติดเชื้อก็จะมีผลกระทบต่อตับ) ว่าเป็นผูท้ เี่ สีย่ ง หรือผูท้ กี่ อ่ ให้เกิดปัญหา
ตรวจไตและมวลกระดูกสำ�หรับผู้ที่ใช้ ดังนั้น การนำ�เอา PrEP มาใช้จะต้อง
ทิโนโฟเวียร์ หรือทรูวาดา ในการป้องกัน ควบคู่ไปกับกระบวนการให้ความรู้ที่ดี
อีกด้วย ถึงแม้วา่ ยาทัง้ สองตัวจะมีผลข้าง แก่ชุมชน และการทำ�งานร่วมกับชุมชน
เคียงน้อย และผลของการวิจัย iPrEX เพื่อลดการรังเกียจ ตีตรา และเลือก
แสดงว่ายังไม่มผี ลต่อไต ต่อตับ หรือมวล ปฏิบัติต่อผู้ที่มีเชื้อ หรือผู้ที่มีพฤติกรรม
กระดูก แต่ระยะเวลาของการติดตาม ที่แตกต่างไปคนกลุ่มอื่น และเน้นการ
อาสาสมัครและตรวจอาการดังกล่าว ใช้ PrEP ควบคูไ่ ปกับวิธกี ารป้องกันการ
ยั ง ถื อ ว่ า สั้ น (18-27 เดื อ น รวม ติดเชื้ออื่นๆ ที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล เช่น
ทั้ ง ระยะเวลาติ ด ตามต่ อ
ถุงยางอนามัย
หลั ง การประกาศผลครั้ ง
ชายหรื อ หญิ ง
ในมุ
ม
มองของ
แรก) ไม่ ส ามารถนำ � มาใช้
มาตรการ
การทำ�งานด้ า น ลดอั น ตราย
พ ย า ก ร ณ์ ผ ล ข้ า ง เ คี ย ง
ระยะยาวได้อย่างแน่นอน
เ อ ด ส์ ทั้ ง ห ม ด สำ�หรับผู้ใช้สาร
• ต้ อ งมี ก ารเตรี ย ม
การป้องกันด้วย เสพติดชนิดฉีด
เข้าเส้น การลด
ความพร้อมของระบบส่งต่อ
ยุทธศาสตร์ PrEP คู่เพศสัมพันธ์
และการดู แ ล เพื่ อ รองรั บ ผู้
มีประเด็นสำ�คัญ เป็นต้น
ที่ ใ ช้ PrEP ที่ ติ ด เชื้ อ ขึ้ น มา

ที่ต้องคำ�นึงถึงอยู่
และต้องคำ�นึงถึงระยะเวลาที่
• ต้ อ ง
เกี่ยวข้องด้วย เพราะกว่าที่ผู้
หลายประการ
รับประกันเกี่ยว
ที่ใช้ PrEPและติดเชื้อขึ้นมา
กั บ ป ร ะ เ ด็ น
ต้องเข้าสู่ระบบการดูแล นับ
ก า ร เ ข้ า ถึ ง
เป็นเวลาหลายปี ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นแล้ว ผลิตภัณฑ์ในระยะยาว ทีจ่ ะรับประกันว่า
มาตรฐานและระบบต่างๆทีเ่ กีย่ วกับการ ยาทีจ่ �ำ เป็นต้องใช้จะมีราคาถูกเหมาะสม
ดูแลจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าที่ กับประเทศ และจะต้องมีการวางแผน
เป็นอยู่ในขณะนี้อย่างแน่นอน
ที่ เ กี่ ยวกั บ การผลิ ต ยาที่ ใ ช้ ใ น PrEP
. การทดลอง PrEP ที่ สำ�หรับใช้ภายในประเทศ รวมถึงแผนที่
พิสูจน์ผลได้ในขณะนี้เป็น เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรในการผลิต ใน
การขออนุญาตและขึ้นทะเบียน เพื่อใช้
วิธีกินยาทุกวันและต้องกินภายใต้
ในการป้องกัน
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การควบคุมดูแล และประเมินผล
โดยผู้ชำ�นาญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น เพื่อ
ความคุ้มค่าคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะ
ต้องนำ�มาใช้อย่างเจาะจงมุ่งเป้าไป
ที่ ป ระชากรกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง

• ส ร้ า ง ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่
เหมาะสมสำ�หรับกลุ่มเป้าหมายและ
คนชายขอบอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
หาความรู้ เข้ า ถึ ง บริ ก ารต่ า งๆ ที่ มี
อยู่ ไ ด้ อ ย่ า งสะดวกไม่ ต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง

ผลกระทบใดๆ ซึ่ ง สภาพแวดล้ อ ม
ที่ เ หมาะสมนี้ ร วมถึ ง ทั ศ นคติ ที่ ดี
ไม่ด่วนตัดสินใจต่อคนประเภทต่างๆ
หรือต่อคนทีม่ รี สนิยมส่วนตัวหรือวิถชี วี ติ
ทีแ่ ตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ นโยบายที่
เหมาะสม เป็นธรรม รวมถึงระบบรองรับ
และโครงสร้างต่างๆที่เกี่ยวข้อง
• ต้องมีการเสริมศักยภาพการ
ป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อภายใน
ชุมชนร่วมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
เพราะการลดความรุนแรงของการติด
เชื้อในชุมชน ย่อมจะทำ�ให้การติดเชื้อใน
รายบุคคลลดตามไปด้วยในที่สุด

อ

ย่างไรก็ตาม ผลทีน่ า่ ยินดี
ทั้งของการวิจัย PrEP
การวิ จั ย วั ค ซี น ที่ ไ ด้ ผ ล และสาร
เคลือบช่องคลอดที่มีส่วนผสมของ
ยาต้านไวรัส เป็นผลทีไ่ ด้จากการวิจยั
เพียงโครงการเดียวเท่านั้น ดังนั้น
ก่อนที่จะตัดสินใจนำ�เอามาตรการ
ใดๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันทั้งสามนี้
ไปใช้ในระดับประชากรต่อไป จำ�เป็น
ที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
เพื่อยืนยันและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้
สูงขึน้ รวมทัง้ ข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลข้างเคียง
และผลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
คนใช้ และสิ่งที่สำ�คัญอีกประการ
หนึง่ ก็คอื การวิจยั เพิม่ เติมต่างๆ และ
การนำ�เอาไปใช้ตอ่ ไปในอนาคต ต้อง
ไม่น�ำ ไปสูก่ ารแบ่งแยกความคิดออก
เป็นสองฝ่ายระหว่างการป้องกันและ
การดูแลรักษา และนำ�ไปสูก่ ารแย่งชิง
ทรัพยากร เพราะการทำ�งานทั้งสอง
อย่างต่างก็มีเป้าหมายร่วมกัน คือ
การแก้ไขปัญหาเอชไอวี/เอดส์
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หยิบมาคุย

สุภทั รา นาคะผิว

อนุกรรมการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ :

บทพิสูจน์เอดส์

คือเรื่องราวชีวิต…ไม่ใช่โรค

ส

ถานการณ์ ก ารตี ต รา และการเลื อ ก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากเชื้อ
เอชไอวี ทั้งในรูปแบบของการกีดกันโอกาส การจำ�กัด
การแบ่งแยกไม่ให้ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับสิทธิ เสรีภาพ
อันพึงมีพึงได้ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเหมือนกับ
ประชาชนทั่วไป ปรากฏชัดเจนในรายงานการสำ�รวจ
การตีตราและการเลือกปฏิบัติของเครือข่ายผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ซึ่งเผยแพร่เมื่อต้นปี 2553
ที่ผ่านมา
เรื่ อ งราวที่ มี ก ารร้ อ งเรี ย นมาที่ มู ล นิ ธิ ศู น ย์
คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ไม่ว่าจะเป็นเด็กติดเชื้อเอชไอวี
ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนในชุมชนได้ การบังคับให้
ผู้สมัครงานโรงแรมต้องตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนรับเข้า
ทำ�งาน รวมทั้งกรณีการกำ�หนดให้ผู้ที่จะบวชในโครงการ
อุปมบทหมู่ 100,000 รูปของวัดธรรมกาย ต้องตรวจ
หาเชื้อเอชไอวี หากพบว่าติดเชื้อเอชไอวีจะไม่ให้บวช
(ตรวจสุขภาพไม่ผ่าน) ประกอบกับผลการศึกษาทบทวน
ครึ่งแผนเอดส์ชาติ พ.ศ. 2550 - 2554 ยุทธศาสตร์ที่ 3
การคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ซึ่งพบว่าไม่มีการปฏิบัติการ
ตามยุทธศาสตร์นี้เลยในช่วงที่ผ่านมา ในขณะที่ระบบ
สุขภาพของประเทศไทยทัง้ หมด กำ�หนดให้การรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสเอชไอวีเป็นสิทธิประโยชน์ ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อ
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เอชไอวีกว่า 200,000 คน ได้เข้าถึงการรักษา และไม่
เจ็บป่วยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ แต่ไม่สามารถกลับไปใช้ชวี ติ
ปกติได้ในสังคม
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย
จึงร่วมกับคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้าน
เอดส์(กพอ.) และมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
เสนอให้มกี ารจัดตัง้ คณะอนุกรรมการขึน้ มาชุดหนึง่ ภายใต้
คณะกรรมการเอดส์ชาติ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
ติดตาม ดูแล เฝ้าระวัง และส่งเสริมให้มปี ฏิบตั กิ ารลดการ
ตีตรา การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากเชื้อ
เอชไอวี ซึง่ คณะกรรมการเอดส์ชาติได้ให้ความเห็นชอบให้
จัดตัง้ คณะอนุกรรมการชุดนีเ้ มือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอให้นายกรัฐมนตรีในฐานะ
ประธานคณะกรรมการเอดส์ชาติลงนาม นับเป็นอีกก้าว
หนึ่งของประวัติศาสตร์การทำ�งานเอดส์ในประเทศไทย
ภาคประชาสั ง คมที่ เ สนอให้ มี ก ลไกนี้ ขึ้ น มา
คาดหวังว่าคณะอนุกรรมการชุดนี้ (พวกเราเรียกกันว่า
อนุกรรมการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ) จะมีบทบาท
สำ � คั ญ ในการทำ � งานร่ ว มกั บ กลไกการส่ ง เสริ ม และ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่แล้วในสังคมไทย ไม่ว่าจะ
เป็นกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สภาทนายความ

สำ�นักงานอัยการสูงสุด เป็นต้น และจะมีบทบาทในการ
ส่งเสริมการเรียนรูเ้ รือ่ งสิทธิมนุษยชน สิทธิดา้ นเอดส์ เพือ่
ลดอคติ การเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี มีบทบาทใน
การศึกษาทบทวนกฎหมาย นโยบาย มาตรการต่างๆ ที่
รัฐกำ�หนดขึน้ หากพบว่าเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา
เอดส์ ส่งผลให้เกิดการตีตราหรือการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็น
ธรรม ต้องเสนอให้ยกเลิกหรือแก้ไข มีบทบาทในการ
จัดทำ�รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับ
เอชไอวี/เอดส์ประจำ�ปี โดยในกระบวนการทำ�งานของ
คณะอนุกรรมการชุดนี้ จะต้องส่งเสริมให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของกลุม่ เครือข่าย องค์กร ภาคประชาสังคม ทุกขัน้ ตอน

ไทยได้ก้าวข้ามมิติการมอง “เอดส์” เป็นโรคหรือปัญหา
สาธารณสุขเพียงอย่างเดียวอย่างที่ผ่านมา ไปสู่มุมมอง
“เอดส์คือเรื่องราวของชีวิต” อย่างแท้จริง

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถติดตามได้ในห้องเพลนารี (Plenary Session)
เรื่อง “สิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือสิทธิมนุษยชน”
ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 8.30 – 9.45 น. ในงาน
สัมมนาเอดส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ที่อาคารคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วิทยากร
•

หากมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดนี้ขึ้นและ
ขับเคลือ่ นงานด้านการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ด้านเอดส์ได้เป็นจริงดังกล่าวข้างต้น เท่ากับว่าสังคม

“

ผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี กว่ า
200,000 คน ได้เข้าถึงการรักษา
และไม่เจ็บป่วย มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น แต่ไม่สามารถกลับไปใช้
ชีวิตปกติได้ในสังคม

”

•
•

•

หลักการสำ�คัญของสิทธิมนุษยชน และโรคเอดส์
คุณวิสา เบญจโน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
คุณสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมคุม้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ช่องว่างของกฎหมายและนโยบายกับการดำ�เนิน
งานด้านเอชไอวี/เอดส์ คุณสุภัทรา นาคะผิว
คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์
(กพอ.)
ผลกระทบจากปัญหาการละเมิดสิทธิและสภาพ
การตี ต ราและเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ติ ด เชื้ อ และ
ประชากรกลุ่มต่างๆ รวมทั้งเด็กและครอบครัว
คุณอนันต์ เมืองมูลไชย คณะกรรมการมูลนิธิ
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย

ดำ�เนินรายการ

คุณสุรีรัตน์ ตรีมรรคา กรรมการ
คณะกรรมการบริหารองค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)
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AIDs

เรือ่ งจากปก

วาระ เอดส์ แห่งชาติ
(ร่าง) วาระเอดส์แห่งชาติ 2555 – 2559

(ฉบับเผยแพร่ในงานสัมมนาเอดส์ชาติ)

จัดทำ�โดย
คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.)
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย

เสนอเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554
หลักการ

สิ

ทธิด้านสุขภาพและสิทธิในการดำ�เนิน
ชีวติ นับเป็นสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานของ
ทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย และได้รบั การรับรองสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา
4 บัญญัติว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับการคุ้มครอง”
ประกอบกับมาตรา 30 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมเสมอ
กันในกฎหมายและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำ�เนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ
อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทำ�มิได้”
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รัฐจึงมีหน้าที่ต้องเคารพ ปกป้องคุ้มครอง และ
ส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงและได้รับบริการสุขภาพและ
สวัสดิการพื้นฐานที่จำ�เป็นในการดำ�เนินชีวิตบนพื้นฐาน
การเคารพศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ อ ย่ า งเสมอภาค
เท่าเทียมกัน
สังคมไทยทุกวันนี้ยังเผชิญปัญหาเอดส์ ที่ส่ง
ผล กระทบต่อสุขภาพทางกาย ทางใจ และทางปัญญา
ของประชาชน ต้นตอที่ก่อให้เกิดปัญหาเอดส์นั้นมีความ
ซับซ้อน เกีย่ วข้องกับเรือ่ งทัศนคติทางเพศ ความเข้าใจและ
เคารพสิทธิของบุคคล สิทธิทางเพศ รวมถึงความเท่าเทียม
กันที่จะได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
เอดส์เป็นปัญหาของทุกคน การป้องกันการ
รับ-ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เป็นความรับผิดชอบของ
ทุกคน การดูแล รักษาต้องอยูใ่ นระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติที่มีมาตรฐานเดียว อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ครอบคลุมคนทุกคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย
รัฐมีหน้าที่พัฒนานโยบายการจัดบริการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกัน ดูแล รักษา และลดผลกระทบ โดย
มองการแก้ไขปัญหาเอดส์แบบบูรณาการ ครอบคลุมการ
ลดภาวะอันตรายจากการใช้ยา การจัดบริการทางสังคม
การศึกษา เศรษฐกิจ และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
ทั่วถึง และเท่าเทียม เพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแล
ปกป้องชีวติ ของคนในสังคมทุกเพศภาวะ ทุกเพศวิถี ทุกวัย
ทุกชนชั้น ทุกฐานะทางเศรษฐกิจ และครอบคลุมทุกคน
บนผืนแผ่นดินไทย
การทำ�งานเรื่องเอดส์ในมิติใหม่ ต้องก้าวข้าม
เอดส์ในความหมายของโรคและความเจ็บป่วย ไปสู่การ
พัฒนาส่งเสริมสุขภาพและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริม
การดำ�รงชีวติ อย่างมีศกั ดิศ์ รีของทุกคนในสังคม จึงจำ�เป็น
ต้องมีการปฏิรปู เปลีย่ นแปลงทางสังคมและการเมือง ทีน่ ำ�
ไปสู่การลดความเหลื่อมล้�ำ และสร้างความเป็นธรรมด้าน

สุขภาพ ลดปัญหาเอชไอวี/เอดส์
และขยายไปสู่ความจำ�เป็นพื้นฐาน
ในการดำ�เนินชีวิต
การปฏิ รู ป สั ง คมและ
การเมื อ งต้ อ งการการกระจาย
อำ�นาจตามแนวทางที่นำ�ไปสู่การลดการรวมศูนย์ของ
อำ�นาจรัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น และเพิ่มอำ �นาจ
ประชาชนในการร่วมจัดการสุขภาพและสวัสดิการสังคม
ของพื้นที่/ชุมชนและตนเอง เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาระบบ
รัฐสวัสดิการที่มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต และการ
ดำ�รงชีวิตอย่างเสมอภาค ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ ที่อยู่
อาศัย ที่ทำ�กิน และการดูแลสวัสดิการยามชราภาพ
เป้าหมาย
1. เกิดการปฏิรูปสังคมและการเมืองที่นำ�ไปสู่
การลดความเหลือ่ มล้ำ� สร้างความเป็นธรรม
ด้านสุขภาพ และลดปัญหาเอดส์
2. การสร้างความมั่นคงของระบบหลักประกัน
สุขภาพ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
สุขภาพของชุมชนและตนเอง
3. คนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยมีสขุ ภาวะ เข้าถึง
และได้ รั บ บริ ก ารสุ ข ภาพและสวั ส ดิ ก าร
พืน้ ฐานทีจ่ �ำ เป็นในการดำ�เนินชีวติ บนพืน้ ฐาน
การจัดบริการที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์

11

วาระเอดส์ภาคประชาชน
ประกอบด้วย 3 วาระ ดังนี้
1. การปฏิรูปสังคมและการเมือง เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำ� สร้างความเป็นธรรม ลดปัญหา
เอดส์ มุ่งหน้าสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการ
2. การป้องกัน ดูแล รักษา ลดผลกระทบ และ
ขจัดการตีตราการเลือกปฏิบัติ
3. โครงสร้างและกลไกการขับเคลือ่ นเพือ่ ส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน วาระเอดส์แห่งชาติ และ
กระบวนการทำ�งานของภาคประชาสังคม

ว

าระที่ 1 การปฏิรปู สังคมและการเมือง เพือ่ ลดความ
เหลื่อมล้�ำ สร้างความเป็นธรรม ลดปัญหาเอดส์ มุ่ง
หน้าสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการ มีทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์
ดังนี้
1. การปฏิ รู ป กฎหมายในสอดคล้ อ งกั บ
หลักการสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ ให้
คนได้เข้าถึงและขจัดอุปสรรคในการได้รับ
บริการสุขภาพที่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินชีวิต
และเสริมสร้างหลักประกันสุขภาพและความ
มั่นคงในชีวิต อย่างเท่าถึงและเท่าเทียม
yy การดำ�เนินงานปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ที่มีอยู่
• พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด พ.ศ.
2545 ที่กำ�หนดให้ผู้เสพยาเสพติด
เป็นผู้ป่วย
• พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2547 ให้
ระบุเพิ่มเติมว่า ให้พนักงานที่ทำ�งาน
ในสถานบริ ก ารให้ มี ส ถานะเป็ น
ลูกจ้าง
• พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ให้
ยกเลิกการร่วมจ่ายด้านการรักษา
พยาบาลและคลอดบุตร
• พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2545 ให้สิทธิในการรับบริการ
สุขภาพครอบคลุมทุกคนบนผืนแผ่น
ดินไทย
yy การยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ล้าสมัย
อาทิ พ.ร.บ.ปรามการค้าประเวณี พ.ศ.
2539
yy ก า ร จั ด ห ม ว ด ห มู่ ก ฎ ห ม า ย ที่ อ ยู่
กระจัดกระจายให้เป็นระบบ เพื่อให้
ทำ � ความเข้ า ใจได้ ง่ า ยและนำ� ไปใช้ ไ ด้
สะดวกขึ้น
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2. สนับสนุนให้มกี ารพัฒนากฎหมายเพิม่ เติม
อาทิ ร่างฯ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจาก
การรับบริการทางการแพทย์ ร่าง พ.ร.บ.
บำ�นาญชราภาพ ร่าง พ.ร.บ.สิทธิทางเพศ
และ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและสนับสนุน
องค์กรพัฒนาเอกชน

yy รณรงค์สงั คมสาธารณะเพือ่ ส่งเสริมการ
เรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน
4. การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดพื้นที่/ชุมชน
จัดการสุขภาพตนเอง โดย
yy การเสริมสร้างพลังและคุณค่าภายใน
ของคนและชุ ม ชน โดยการพั ฒนา
แนวคิด ทักษะ และการบริหารจัดการ
สุขภาพตนเองและชุมชน/พื้นที่ตนเอง

yy การปฏิรูปนโยบาย และระเบียบปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและ
รัฐธรรม เพือ่ การเสริมสร้างการเข้าถึงและ
ขจัดอุปสรรคในการได้รับบริการสุขภาพ
ของหลักประกันทางสุขภาพแห่งชาติ โดย
yy การปรับปรุง/แก้ไขนโยบายและระเบียบ
ปฏิ บั ติ ไ ม่ ใ ห้ เ ป็ น อุ ป สรรคหรื อ ขั ด กั บ
กฎหมายที่มีอยู่ อาทิ นโยบายการเป็น
ศูนย์กลางด้านบริการสุขภาพ (Medical
Hub) นโยบายการทำ�ข้อตกลงการค้า
เสรี (FTA) และแนวปฏิบัติเรื่องโรคเอดส์
ของแพทยสภา
yy ส่งเสริมการนำ�นโยบายทีด่ ที มี่ อี ยูใ่ ห้ถกู นำ�
ไปปฏิบัติใช้จริง อาทิ แนวปฏิบัติแห่งชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้าน
เอดส์ในสถานทีท่ �ำ งาน และนโยบายเรือ่ ง
Harm Reduction
yy พัฒนาให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติ
ที่ส่งเสริมการเข้าถึงและได้รับบริการ
สุขภาพของคนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย

yy การสนับสนุนแนวคิดเรือ่ งพืน้ ทีร่ ปู ธรรม
ในการบริหารจัดการตนเองด้านสุขภาพ

ว

าระที่ 2 การป้องกัน ดูแล รักษา ลดผลกระทบ
และขจัดการตีตราการเลือกปฏิบัติ มีทั้งหมด 7
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการ
ป้องกันเอชไอวีแบบผสมผสาน รอบด้าน
และให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการ
ของประชาชน
yy การพัฒนามาตรฐานบริการสุขภาพด้าน
การป้องกันที่มีมาตรฐานเดียว และส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการร่วมจัดและพัฒนาบริการการเชิง
รุกแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมให้คน
ได้เข้าถึงและขจัดอุปสรรคในการได้รับ
บริการสุขภาพ

yy ยกเลิ ก นโยบายและระเบี ย บปฏิ บั ติ ที่
เป็นอุปสรรคขัดขวางการเข้าถึงและได้
รับบริการสุขภาพของคนทุกคนบนผืน
แผ่นดินไทย
3. การเสริมสร้างพลังและความเข้มแข็งของภาค
ประชาสังคมบนฐานคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน
โดย
yy การพัฒนาศักยภาพฐานคิดและการเรียน
รู้เรื่องสิทธิมนุษยชนของคนทำ�งานเอดส์
เครือข่ายด้านเอดส์ และเครือข่ายภาค
ประชาสังคม ให้นำ�ไปผนวกใช้ในการ
ดำ�เนินงานทุกระดับ
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yy ต้องจัดให้มีและแจกจ่ายเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่จำ�เป็นเพื่อการป้องกันการ
รับ-ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งไวรัสตับ
อักเสบ บี และ ซี

yy การพั ฒนามาตรฐานบริ ก ารทางการ
แพทย์ให้เป็นมาตรฐานเดียว และการ
คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ป ระชาชนในการได้ รั บ
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

yy ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงและได้
รับบริการการปรึกษาและตรวจเลือดโดย
สมัครใจและเป็นความลับให้กบั ทุกคนบน
ผืนแผ่นดินไทย

yy การจัดบริการรักษาด้วยยาต้านไวรัสให้
ครอบคลุมคนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย

yy รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทีเ่ พียงพอ และ
เหมาะสม อย่างต่อเนื่อง สำ�หรับการส่ง
เสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และ
การดูแลรักษาให้กับระบบหลักประกัน
สุขภาพต่างๆ หรือหน่วยงาน องค์กรที่
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบทัง้ ในหน่วยงานของรัฐ
องค์กรพัฒนาเอกชน สถานประกอบการ
และสหภาพ/สหพันธ์แรงงาน
2. การพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาสุขภาพ
ที่มีมาตรฐานเดียว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ�
และขจัดการเลือกปฏิบัติในการเข้าถึงและ
ได้รับบริการสุขภาพ ทั้งในส่วนของรัฐและ
เอกชน
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3. การพั ฒ นาบริ ก ารสุ ข ภาพที่ ข ยายให้
ครอบคลุ ม คนที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ใ นระบบ
หรือกองทุนสุขภาพระบบใดๆ เช่น คน
ไร้สถานะ
4. การเสริมสร้างหลักประกันและความมัน่ คง
ด้านสุขภาพในการเข้าถึงยาทีจ่ �ำ เป็นต่อการ
ดูแลสุขภาพ โดยสนับสนุนยุทธศาสตร์การ
เข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการผลิตและนำ�เข้ายาต้าน
ไวรัสอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ
yy การนำ�มาตรการบังคับใช้สิทธิในการ
นำ � เข้ า หรื อ ผลิ ต ยาที่ ติ ด สิ ท ธิ บั ต ร
(Compulsory Licensing) รวมทั้งมี
มาตรการการควบคุมราคายาที่ขาย เพื่อ
ไม่ให้สงู ไปกว่าราคายาทีซ่ อื้ มาใช้ในระบบ
บริการสาธารณสุขของรัฐ

yy ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ต้องไม่ผูกพัน
ประเทศเกิ น ไปกว่ า ความตกลงว่ า
ด้ ว ยสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่
เกี่ยวข้องกับการค้า ค.ศ. 1994 (TRIPS
Agreement)
5. การรณรงค์ สั ง คมสาธารณะ เพื่ อ ปรั บ
เปลี่ยนทัศนคติ ส่งเสริมความเข้าใจเรื่อง
สิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ และการอยู่
ร่วมกัน บนพืน้ ฐานการเคารพศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน โดยควรให้มีการ
ดำ�เนินงานดังนี้
yy การสื่ อ สารสร้ า งกระแสสั ง คมอย่ า ง
ต่อเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
ความเข้าใจเรื่องเอดส์ ว่าเอดส์รักษาได้
เด็กที่มีเชื้อเอชไอวีเติบโตได้ ผู้ที่มีเอชไอวี
ทำ�งานได้ เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน
สังคม
yy การผลิ ต สื่ อ เรื่ อ งเพศและเอดส์ ด้ ว ย
ทัศนคติเชิงบวก เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และขจัดอคติ
ทางเพศและเอดส์ และพัฒนาการสือ่ สาร
ให้ตรงกับกลุม่ คนและวิถชี วี ติ ของกลุม่ คน
yy รัฐต้องจัดสรรช่วงเวลาให้มีการรณรงค์
ผ่ า นสื่ อ สาธารณะ และสนั บ สนุ น ให้
องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน/เครือข่ายต่างๆ ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีเนื้อหาในเชิง
สร้างสรรค์ และส่งเสริมความเข้าใจอันดี
ในการอยูร่ ว่ มกับผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีผา่ นช่อง
ทางสื่อสาธารณะ

เอดส์ ควรเป็นการดำ�เนินการในรูปแบบที่
สนับสนุนให้ชุมชน องค์กรท้องถิ่นเข้าร่วม
ในการจัดการนอกเหนือจากการตั้งสถาน
สงเคราะห์โดยรัฐ เช่น การจัดสวัสดิการ
ชุมชนโดยองค์กรชุมชน

ว

าระที่ 3 โครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนเพื่อ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน วาระเอดส์แห่งชาติ และ
กระบวนการทำ�งานของภาคประชาสังคม มีทั้งหมด
6 ยุทธศาสตร์
1. ให้มีการกำ�หนดนโยบายและการจัดสรร
งบประมาณตามแนวทางการกระจายอำ�นาจ
ตามแนวคิด การลดอำ�นาจรวมศูนย์ของรัฐ
และเพิ่มอำ�นาจประชาชนและชุมชนในการ
ดูแลชีวิต จัดการสุขภาพและชีวิตของตนเอง
2. การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์อย่างมีประสิทธิภาพ
yy การทบทวนปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อน
งานเอดส์ ข องประเทศ โดยปรั บ ย้ า ย
สำ�นักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์ ไปขึ้นอยู่กับสำ�นักนายก
รัฐมนตรี
yy ให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและกระบวนการของภาคประชา
สังคม

6. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชา
สั ง คมในกระบวนการทดลองวิ จั ย ทาง
ชีวเวชศาสตร์ดา้ นการป้องกัน (Bio Medical
HIV Prevention) และการดูแลรักษา เพื่อ
ให้มกี ารดูแลผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ กับชุมชน
และร่วมกันกำ�หนดทิศทางการทำ�งานใน
เรื่องจริยธรรมการทดลองวิจัยในคน
7. การพัฒนาระบบรัฐสวัสดิการสำ�หรับเด็ก
กำ�พร้าและผู้สูงอายุอย่างเท่าเทียมกัน ไม่
แบ่ ง แยกเฉพาะผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
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3. ให้กลไกในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
(อนุกรรมการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ) มี
บทบาทหน้าที่

5. ส่งเสริมให้มีกลไกจังหวัดและท้องถิ่นใน
การจัดการสุขภาพตนเอง โดยมีการดำ�เนิน
นโยบายดังต่อไปนี้

yy ประสานแผนงานและพัฒนาความร่วม
มือกับแผนแม่บทสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปี 2552 – 2556

yy จั ด ทำ � วาระและนโยบายเรื่ อ งเอดส์
สุขภาพ และสวัสดิการสังคม

yy ร่วมกับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนส่ง
เสริมการเรียนรู้และสร้างบรรยากาศทาง
สังคมเรื่องสิทธิมนุษยชน
yy สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคม ให้ร่วมติดตาม เฝ้าระวัง และ
กำ�กับดูแลให้มีการดำ�เนินงานที่เคารพ
ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิสุขภาพและ
สิทธิมนุษยชน
4. ให้สนับสนุนความเข้มแข็งของกลไกภาค
ประชาชนด้านเอดส์ อาทิ เครือข่ายองค์กร
พัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) และเครือข่าย
ทำ�งานด้านเอดส์ ในทุกระดับ เพื่อให้มีการ
ติดตาม ขับเคลื่อนวาระเอดส์แห่งชาติ โดย
ภาคประชาชน

yy จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทำ�งาน
ด้านเอดส์ สุขภาพและสวัสดิการสังคม
yy สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของภาค
ประชาชนในกระบวนการจัดการเรื่อง
สุขภาพตนเอง
6. การพัฒนาระบบการติดตามประเมิน ผล
ที่มีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยให้มี
การสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของ
ส่วนราชการ องค์กร/เครือข่ายภาคประชา
สังคม และนักวิชาการ ในเรื่องการพัฒนา
ระบบติดตามและประเมิน ผลของประเทศ
ไปพร้อมๆ กัน

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวร่วมกันได้ที่
ห้อง 4 (S5) “ข้อเสนอวาระเอดส์ภาคประชาชนปี พ.ศ. 2555-2559” เวลา
10.00 -12.00 น. วันที่ 29 มีนาคม 2554 ในกิจกรรมสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์
ครั้งที่ 13 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
ผู้ดำ�เนินรายการ/ผู้ดำ�เนินการอภิปราย และวิทยากร
1. พ.ญ.เพชรศรี ศิรินิรันดร์ ผู้อำ�นวยการศูนย์อำ�นวยการบริหารจัดการปัญหา
เอดส์แห่งชาติ(ศบ.จอ.)
2. ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ อาจารย์ด้านสังคมวิทยาวัฒนธรรมและมานุษวิทยา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากร
3. นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ UNFPA วิทยากร
4. นายจอน อึง้ ภากรณ์ คณะกรรมการระดับโลกด้านเอชไอวีและกฎหมาย UNDP
วิทยากร
5. นายนิวัตร สุวรรณพัฒนา นักวิชาการอิสระ และคณะทำ�งานPolicy Watch
กพอ.ชาติ วิทยากร
6. น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ผู้อำ�นวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และ
ประธาน กพอ.ชาติ ผู้ดำ�เนินการอภิปราย และวิทยากร
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ณัฐกานต์ กิจประสงค์ มูลนิธเิ ข้าถึงเอดส์

เกาะกระแส

หมดเวลาให้ผปู้ ระกันตน
ในระบบประกันสังคมร่วมจ่าย

ค่ารักษาพยาบาล

ใน 5% ของเงินเดือนทีเ่ ราสมทบในระบบประกัน
สังคมนั้น แบ่งเป็น...
กลุม่ สำ�หรับการเฉลีย่ ทุกข์ เฉลีย่ สุข ซึง่ ได้แก่ กรณี
เจ็บป่วย 0.88% กรณีคลอดบุตร 0.12% กรณีทพุ พลภาพ
0.44% กรณีตาย 0.06%

รู้ หรืเป็นอกลุไม่่มว่าเดียผูวที้ประกั่ต้องจ่นตนาย

สมทบค่ารักษาพยาบาล

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีระบบ
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพใหญ่ ๆ 3
ระบบ ได้แก่

• ระบบแรก เป็นระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดูแล
คนที่มีสัญชาติไทย ประมาณ 47
ล้านคน ใช้งบประมาณจากภาษี
อากร เมื่อปี พ.ศ.2553 มีการใช้
งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 1 แสน
ล้านบาท
• ระบบที่สอง เป็นระบบ
ประกันสังคม ที่ดูแลผู้ประกันตน
ประมาณ 9 ล้านคน โดยผู้ประกัน
ตนสมทบ ร่วมกับนายจ้างและรัฐ ใช้
งบประมาณในปี พ.ศ. 2552 ในส่วน
ค่ารักษาพยาบาลประมาณ 4 หมื่น
4 พันล้านบาท

กลุ่ ม การออม ได้ แ ก่ กรณี
ชราภาพ 3% และสงเคราะห์บุตร ซึ่ง
ส่วนนี้รัฐจ่ายทั้งหมด และกรณีว่าง
งาน 0.5%
• และระบบที่สาม เป็น
ระบบสวั ส ดิ ก ารข้ า ราชการ หรื อ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ครอบคลุมผูม้ สี ทิ ธิ
ประมาณ 5 ล้านคน ใช้งบประมาณจากภาษี
อากร ใช้งบประมาณในปี พ.ศ. 2553 ในส่วนค่า
รักษาพยาบาลประมาณ 7 หมื่นล้านบาท
ระบบใหญ่ๆของไทย ใช้งบประมาณจากภาษี
อากร ยกเว้น ระบบประกันสังคมที่ผู้ประกันตน และ
นายจ้างร่วมจ่าย เป็นความซ้ำ�ซ้อนที่ผู้ประกันตนต้อง
สมทบ เพื่อให้ได้สิทธิการรักษาพยาบาลเอง รวมทั้งต้อง
จ่ายภาษีอีกด้วย ในขณะที่กลุ่มอื่น ที่ไม่ใช่ผู้ประกันตนมี
สิทธิรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องร่วมจ่ายเงินสมทบ
จ่ายสมทบแล้ว สิทธิประโยชน์ด้านการรักษา
พยาบาลยังด้อยกว่า
มีสิทธิประโยชน์หลักน้อยกว่า 16 รายการ การ
บริหารจัดการด้อยกว่า 25 รายการ เช่น โรคไตวายเรื้อรัง
สถานการณ์ของโรคไตวายเรือ้ รัง ในทัง้ สองระบบยังคงต้อง
มีการร่วมจ่าย ในกรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
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แต่ความต่างที่ชัดเจน ได้แก่ การปลูกถ่ายไต ในระบบ
หลักประกันสุขภาพฯ ครอบคลุมทัง้ หมด ตัง้ แต่การเตรียม
การผ่าตัด และการผ่าตัดยังครอบคลุมทั้งผู้ให้ และ
ผู้รับ ในขณะที่ระบบประกันสังคมยังมีเพดานค่าใช้จ่าย
ในหมวดต่างๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนเกินผู้ประกันตนจะต้อง
รับผิดชอบเอง
ช่องว่างที่ใหญ่จริงๆ ของทั้งสองระบบ คือ
ผู้ประกันตนที่เป็นไตวายเรื้อรังมาก่อนการเป็น ผู้ประกัน
ตน จะได้สิทธิไม่เท่ากับผู้ประกันตนที่เป็นไตวายหลัง
จากการเป็น ผู้ประกันตน คือ ยังไม่ครอบคลุมเรื่องการ
ปลูกถ่ายไต ทำ�ให้คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวที่ไม่ได้สิทธิ ใน
ขณะที่ผู้มีสิทธิบัตรทองได้สิทธิ
ในกรณีของการชดเชยความเสียหายที่เกิดจาก
บริการสาธารณสุข
ผูม้ สี ทิ ธิในระบบบัตรทองจะมีระบบการช่วยเหลือ
เยียวยา ในกรณีมีปัญหาเกิดขึ้นจากการไปรับบริการด้วย
การใช้สิทธิบัตรทอง เช่น มีสิทธิร้องเรียนตามมาตรา 41
เพื่อรับการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากบริการทาง
การแพทย์ โดยได้รบั การช่วยเหลือจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ อยู่ระหว่าง 50,000-200,000 บาท โดย
ยังไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด แต่ผู้ประกันตนต้องร้องผ่าน
คณะกรรมการอุทธรณ์เท่านั้น และต้องผ่านการพิสูจน์
ถูกผิดก่อน

หากเราไม่ต้องจ่ายสมทบด้านสุขภาพเรา ก็จะมี
เงินสมทบเพิ่มในส่วนชราภาพอีก 0.88% รวมในหนึ่งปี
เราจะมีเงินสมทบเพิ่มอีก 2,112 บาท รวม 9,312 บาท
ซึ่งก็ชัดเจนว่า เราจะได้บำ�เหน็จหรือบำ�นาญเพิ่มขึ้นอีก
เยอะ เมื่อสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
มาร่วมกันพิทกั ษ์สทิ ธิเพือ่ นผูป้ ระกันตน ด้วยการ
ร่วมเป็นสมาชิก ชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน
เพื่อทำ�หน้าที่สื่อสารให้ข้อมูลกับเพื่อนๆ ที่เป็น
ผู้ประกันตนให้เข้าใจและตระหนักถึงหลักการประกัน
สังคม บนหลักของการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข เพื่อให้เป็น
แรงขับเคลื่อนให้ระบบประกัน สังคมทำ � หน้าที่เป็น
หลักประกันทางสังคมได้อย่างแท้จริง
มาร่วมกันทำ�หน้าที่เป็นตัวแทนผู้ประกันตน
ในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การเตรียมคนเข้าเป็นกรรมการกองทุนประกันสังคม
การเป็นปากเสียงแทนผู้ประกันตน และการผลักดัน
นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนร่วมกัน

จะดีไหม...ถ้าเอาเงินที่เก็บไปเพิ่ม
สิทธิประโยชน์ อื่นๆ

จ

ากเงิ น สมทบในด้ า น
สุ ข ภาพ 0.88% ที่
นายจ้างและลูกจ้างเคยจ่าย หาก
นำ � เอาเงิ น ก้ อ นนี้ ไ ปเพิ่ ม สิ ท ธิ ป ระ
โยชน์อื่นๆ เช่น เพิ่มเติมในบำ�นาญ
ชราภาพ ซึ่งจะทำ�ให้ผู้ประกันตนได้รับ
เงินบำ�เหน็จ หรือบำ�นาญเพิ่มขึ้น เมื่อสิ้นสุดความเป็น
ผู้ประกันตน
เนื่องจากหากเราพิจารณาว่าในปัจจุบัน ถ้าเรา
เคยจ่ายสมทบ 3% สำ�หรับบำ�นาญชราภาพ หากเรา
เงินเดือน 10,000 บาท ทุกเดือน เราจะมีเงินสมทบใน
ส่วนบำ�นาญชราภาพทั้งของผู้ประกันตนและนายจ้าง
รวม 600 บาท 1 ปี ก็ 7,200 บาท
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สมัครสมาชิกได้ที่
www.aidsaccess.com/form.htm
แลกเปลี่ยนความเห็นได้ที่ Facebook:
ชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน
อีเมล insure.social.right@gmail.com

บุษยา คุณากรสวัสดิ์ เชียงใหม่จดั การตนเอง

เกาะกระแส

จังหวัดจัดการตนเอง
จัดการด้วยมือเราเอง
“เมือ่ ปี 2552 นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุ ด มี เ หตุ ก ารณ์ แ ก๊ ส รั่ ว
อย่างน้อย 5 ครั้ง 1 ในนั้น เกิดเหตุตอน
บ่ายโมง ผมรู้ตอนบ่ายสามพร้อมคน
ทั่วประเทศจากสื่อ ผมเชิญผู้จัดการ
โรงงานมาชี้แจง แต่เขามาพบผมตอน
หกโมงเย็น” นี่เป็นคำ�กล่าวหนึ่งของผู้ที่
ดำ�รงตำ�แหน่งพ่อเมืองของ จ.ระยอง ใน
ขณะนั้น

สะท้อนให้เห็นว่า ถ้าเราจะมาหวัง
ให้เรื่องราว หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
บ้านของเรา จังหวัดของเรา ให้ได้รับการดูแล
แก้ไขโดยพ่อเมือง หรือหน่วยงานที่อยู่ภายใน
จังหวัด เป็นอันว่าเลิกหวังไปได้เลย เพราะ
ขนาดพ่อเมืองเองยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา

ได้อย่างรวดเร็ว แม้แต่การจะเชิญให้ผู้รับผิดชอบโรงงาน
มาหารือร่วมกันในทันทีก็ยังทำ�ไม่ได้
เพราะโรงงานที่ ตั้ ง อยู่ ใ นนิ ค มอุ ต สาหกรรม
มาบตาพุด จ.ระยอง มีการขอจัดตั้งโรงงานที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหากเกิด
ปัญหามลพิษ อำ�นาจการสั่งระงับ หรือปิดโรงงานอยู่ที่
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ซึ่งทั้งสองหน่วยงานนี้เป็นรัฐส่วนกลาง
นี่จึงเป็นที่มาว่า ทำ�ไมแม้โรงงานอยู่ในพื้นที่ ก็ไม่
เคยสนใจว่าคนในพื้นที่คิดหรือเห็นอย่างไร
ตัวอย่างดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ไม่มีอำ�นาจ
ทำ�อะไรได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องสุขภาพ
การศึกษา เกษตร การใช้ทรัพยากร ฯลฯ เพราะการ
ตัดสินใจทั้งมวลรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง โดยมีกฎหมาย
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ระเบียบอำ�นาจการสั่งการ การบัญชาการหน่วยงานและ
งบประมาณ เป็นเครื่องมือ
ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงความขัดแย้งระหว่างคนในพื้นที่
หน่วยงานในพืน้ ทีก่ ลับไม่มอี �ำ นาจ รวมถึงไม่กล้าตัดสินใจ
เนื่องจากหน่วยงานส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ดูแล ควบคุมให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบที่ส่วนกลาง
กำ�หนด หรือให้ขอ้ คิดเห็น ข้อมูล เพือ่ ให้สว่ นกลางตัดสิน
ใจเท่านัน้ โดยมีกฎหมาย ระเบียบ ทีใ่ ห้อำ�นาจการตัดสิน
ใจอยู่ที่หน่วยงานส่วนกลาง หากหน่วยงานระดับพื้นที่ไม่
ปฏิบตั ติ าม ความผิดจากการผิดระเบียบ ผิดคำ�สัง่ จะตาม
มาถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
มาทำ�ความรู้จักการบริหารราชการแผ่นดินของ
ไทย

ป

ระเทศไทยแบ่งการบริหารราชการแผ่นดิน ออก
เป็น 3 ส่วน คือ รัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น

รัฐส่วนกลาง คือ หน่วยงานทีม่ อี ำ�นาจการบังคับ
บัญชา และการวินิจฉัยสูงสุดแบ่งเป็นสำ�นัก กระทรวง
ต่างๆ ทบวง กรมซึง่ ตัง้ อยูท่ งั้ พืน้ ทีก่ รุงเทพ และต่างจังหวัด
มีท�ำ เนียบรัฐบาลเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐ
ส่ ว นภู มิ ภ าค เป็ น หน่ ว ยงานที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่
ทำ�หน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบาย ระเบียบ คำ�สั่งของ
หน่วยงานส่วนกลาง ถือเป็นหน่วยงานตัวแทนของ
ส่วนกลางที่ไม่มีอำ�นาจตัดสินใจ หน่วยงานส่วนภูมิภาค
มักขึน้ ต้นด้วยคำ�ว่า สำ�นักงาน เขต พืน้ ที่ แบ่งเป็น 2 ระดับ
คือจังหวัดและอำ�เภอ
ส่วนท้องถิ่น ปัจจุบัน คือ องค์กรปกครองส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำ�บล ทำ�หน้าที่
ปฏิบัติงานโดยไม่ขัดกับนโยบาย ระเบียบ กฎหมายของ
ประเทศ งานทีท่ �ำ ส่วนใหญ่เป็นงานพัฒนาชุมชน คุณภาพ
ชีวิต
เมื่อการรวมศูนย์การตัดสินใจ งบประมาณ
และการบริหารจัดการทั้งหมดอยู่ที่ส่วนกลาง ไม่ว่าเรา
จะมีข้อเสนอทางนโยบายเรื่องการสอนเพศศึกษาใน
โรงเรียน ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การคัดค้าน
ไม่เห็นด้วยกับนโยบายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
(Medical hub) เราต้องต่อสู้ระดับชาติเสมอ ต้อง

20

ระดมคนจากทุกภาคมาที่หน้าทำ�เนียบรัฐบาล และ
หน้ า กระทรวง พื้ น ที่ ทั้ ง 2 จึ ง เป็ น ที่ ร วมพลของ
การชุ ม นุ ม นั บ หลายพั น ครั้ ง ต่ อ ปี ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งยาก
เพราะศู น ย์ ก ลางมี อำ � นาจมากเกิ น กว่ า ที่ เ ราจะไป
ต่อรองได้ รวมทั้งเมื่อต่อรองได้บ้าง ความซับซ้อน
ของระบบการจัดการจากส่วนกลางถึงพื้นที่ ทำ�ให้การ
แก้ไขปัญหาล่าช้า ไม่ตอบสนองต่อแต่ละพื้นที่ที่มีความ
ต่างกัน
วันนี้ เราจึงต้องคิดถึงการเปลี่ยนให้ศูนย์กลาง
อำ�นาจเล็กลง กระทรวง กรม กอง มีอำ�นาจน้อยลง และ
กระจายอำ�นาจการตัดสินใจ งบประมาณ การบริหารจัดการ
มาอยู่จังหวัดเพื่อให้จังหวัดสามารถจัดการตนเองได้
ให้เราทุกคนอยู่ในบ้านของเราอย่างมีความสุข และ
ปลอดภัย ไม่ถูกบังคับให้อยู่กับโรงงานที่เราไม่ชอบ หรือ
ไล่เราออกจากบ้านของเราเอง ต้องใช้ถนนทีเ่ ราไม่ตอ้ งการ
ให้การเรียนการสอนไม่เหมาะกับเป้าหมาย และวิถีชีวิต
ของลูกหลานเรา
เรามาร่วมกันจินตนาการถึงการจัดสรรอำ�นาจ
แบบใหม่ ที่ให้อำ�นาจการตัดสินใจอยู่ในมือเรา ให้อ�ำ นาจ
การบริหารอยู่ในจังหวัดแทนที่จะอยู่กับส่วนกลาง ให้
ประชาชนในจังหวัดกำ�หนดทิศทางของตัวเองได้ ให้
จังหวัดมีโครงสร้างทางการเมือง การบริหารที่มาจากการ
เลือกตัง้ สร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน มี
กระบวนการตรวจสอบที่โปร่งใส มีกรรมาธิการประชาชน
ดูแลเรือ่ งต่างๆของจังหวัด มีสภาประชาชน ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กับผลประโยชน์และมีสว่ นร่วมในการกำ�หนดทิศทางเมือง
มีภาษี* และงบประมาณที่เพียงพอในการพัฒนาบ้านเรา
เพื่อให้เราสามารถพัฒนานโยบาย และกลไกเพื่อสร้าง
คุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นได้
หมายเหตุ * ในจีน ญีป่ นุ่ เกาหลี ลาว การจัดเก็บ
ภาษี จังหวัดท้องถิ่นได้รับไม่น้อยกว่าร้อยละ 60-80
รัฐส่วนกลาง ได้รบั ไม่เกิน ร้อยละ 40-20 แต่ประเทศไทย
จังหวัดท้องถิน่ ได้รบั ไม่เกินร้อยละ 25 ทีเ่ หลือจัดเก็บและ
บริหารโดยรัฐส่วนกลาง
ร่วมเปลี่ยนประเทศไทย ให้จังหวัดจัดการตนเอง
สนใจข้อมูลตามเป็นเพื่อนได้ใน facebook /
เชียงใหม่จัดการตนเอง

มองต่างแดน

Always (เรียบเรียงจากเวปไซด์ aids-cpp.net)

UNAIDS เร่ขายภาพฝันใหม่

ย้

อนหลั ง ไปเมื่ อ เกื อ บ
10 ปีที่แล้ว ในปี พ.ศ.
2544 ที่มีการจัดประชุมสมัชชา
สหประชาชาติวาระพิเศษว่าด้วย
เรื่องเอชไอวี/เอดส์ หรือที่รู้จักกัน
ว่า UNGASS (เกือบ)ทั่วโลกก็
ถื อ เอาเอดส์ เ ป็ น วาระสำ� คั ญ มี
ประเทศต่างๆ ร่วมลงนาม (รวมทั้ง
ลงแต่เพียงในนาม) ด้วยกันอย่าง
คับคั่ง ตามมาด้วยการกระตุ้นการ
ทำ�งานด้านเอดส์ระดับโลกของจอม
ขมังเวทย์อย่าง WHO (องค์การ
อนามั ย โลก) ที่ ร่ า ยเวทย์ ม นต์
“ประชานิยม” อย่าง 3 x 5 (ให้ผตู้ ดิ
เชื้อผู้ป่วยเอดส์ 3 ล้านคน เข้าถึง
การรักษาด้วยยาต้านไวรัสในปี พ.ศ.
2548) และมีการจัดตั้งกองทุน
การเงิ น ระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ย
เรื่องเอดส์อย่าง GFATM (กองทุน
โลก) เพือ่ ให้เงินทำ�งานแก้ไขปัญหา
เอดส์ ซึ่งส่งผลทำ�ให้บรรยากาศ
โลกเปลี่ยนไป

ความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมิใช่น้อย
หลังจากนั้น UNAIDS (ยูเอ็นเอดส์)
ก็ อ อกรายงานตามมาอี ก ว่ า เมื่ อ
บรรยากาศโลกเปลี่ยนไป เราต้องปรับ
ยุทธศาสตร์ใหม่แล้ว เพราะการตอบ
สนองแก้ไขปัญหาเอดส์ ต้องชีเ้ ป็นชีต้ าย
กันอยู่ที่ระดับประเทศ โดยต้องอาศัย
พลังจากประเทศต่างๆ เพื่อร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหาเอดส์

ผ่ า นไป 5 ปี มนต์ ดำ � ของ
WHO แม้ จ ะไม่ สำ � เร็ จ แต่ ก็ ส ร้ า ง

1 ตัวที่สาม คือ ทั้งประเทศมี
ระบบการติดตามประเมินผลหนึง่ เดียว

UNAIDS จึงเสนอตั้งวงเล่นไพ่
ตอง “111” (หนึ่งสามตัว) พร้อมทำ�
หน้าที่แทน WHO ด้วยการร่ายมนต์
ใหม่ “ประชานิยม” รอบ 2 อย่าง
UA 2010 ขึ้นสำ�ทับ (คราวนี้ให้ทุกคน
ที่จำ�เป็นและต้องการ สามารถเข้าถึง
การป้องกัน ดูแล รักษา อย่างถ้วนหน้า
เท่าเทียมภายในปี พ.ศ. 2553)
1 ตัวแรก คือ ทัง้ ประเทศมีกลไก
หนึ่งเดียว
1 ตัวที่สอง คือ ทั้งประเทศมี
แผนหนึ่งเดียว

พอสิ้ น ปี 2010 ไม่ น่ า เชื่ อ ก็
ต้องเชื่อว่า ปัญหายังคงมีอยู่เหมือน
เดิม คราวนี้ UNAIDS อธิบายภาพ
อนาคตด้ ว ยเสี ย งแปร่ ง ๆ ว่ า เพื่ อ
เป็ น การบรรลุ เ ป้ า หมายการเข้ า ถึ ง
บริ ก ารป้ อ งกั น ดู แ ล รั ก ษา และ
สนั บ สนุ น อย่ า งถ้ ว นหน้ า เท่ า เที ย ม
และเพื่ อ เป็ น การหยุ ด ยั้ ง การแพร่
ระบาดของเอชไอวี ตามภาพสำ�เร็จของ
เป้าหมายของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
ใหม่ในปี พ.ศ. 2558 (MDG) จึงชวนเรา
นับถอยหลังเข้าสูเ่ ลขศูนย์ ด้วยการทิง้ ไพ่
ใบสุดท้าย “000” (ศูนย์สามตัว)
0 ตัวแรกคือ Zero new Infections หรือ “ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่” เรา
จำ�เป็นต้อง “เดินไปสูก่ ารปฏิวตั กิ ารป้อง
กันเอชไอวี” หรือ Revolutionise HIV
Prevention
0 ตัวที่สอง คือ Zero AIDSrelated Deaths หรือ “ไม่มีผู้ที่เสีย
ชีวิตด้วยอาการสัมพันธ์กับเอดส์แม้แต่
รายเดียว” คราวนี้ “ต้องเร่งเร้าการ
เดินหน้าไปสู่ระยะถัดไปของการดูแล
รักษาและสนับสนุน” หรือ Catalyse
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the next phase of treatment, care
and support
0 ตัวที่สาม (ตัวสุดท้าย) คือ
Zero Discrimination หรือ “ไม่มีผู้ใด
ถู ก เลื อ กปฏิ บั ติ ” ซึ่ ง จะทำ � เช่ น นี้ ไ ด้
ต้องอาศัย “การขับเคลื่อนความเสมอ
ภาคทางเพศภาวะและสิทธิมนุษยชน
เพื่อการตอบสนองต่อเอชไอวี” หรือ
Advance human rights and gender
equality for the HIV response

ใ

นจดหมายข่ า วฉบั บ นี้ ไ ด้
ลองหยิ บ ศู น ย์ แ รก ว่ า
ด้วย “การไม่มีการติดเชื้อฯ ราย
ใหม่” (Zero New Infections)
มาพิ จ ารณา ที่ มี ก ารกำ � หนด
เป้าหมายหลักไว้ 3 เป้าหมายดังนี้
1. การรับ-ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีทาง
เพศสัมพันธ์ลดลงครึ่งหนึ่ง โดย
รวมถึงกลุ่มเยาวชน ชายที่มีเพศ
สัมพันธ์กับชาย และในบริบท
ของการให้บริการทางเพศ
2. การถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีทางตรง
(Vertical transmission of HIV)
หมดไป และอัตราการเสียชีวิต
ที่สัมพันธ์กับเอดส์ของแม่ลดลง
ครึ่งหนึ่ง
3. กลุ่ม ผู้ใช้ยาเสพติดทุกคนได้รับ
การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
รายใหม่
ผมอยากตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นว่า
UNAIDS ยังคงมองภาพความสำ�เร็จใน

ด้านการป้องกันไว้ จำ�แนกเป็นกลุ่มๆ
นั่นคงเป็นเพราะหลักฐานทางระบาด
วิทยาบอกว่า พบอัตราความชุกในการ
รับ-ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีรายใหม่สูง
ในกลุ่มคนเหล่านี้ และเพื่อทำ�ให้การ
ป้องกันสัมฤทธิ์ผลดังตั้งเป้า จะต้อง
มุ่งเน้นบริการไปยังกลุ่มคนเหล่านี้
ผมเองอยากเสนอว่า การมอง
ภาพอนาคตในการทำ � งานของเรา
ต้ อ งมองหลุ ด ออกไปจากกรอบคิ ด
แบบ “กลุ่มเสี่ยง” ให้ได้ และต้องมอง
ทะลุกรอบนี้ออกไปให้ เห็นภาพการ
ป้องกันการรับ-ถ่ายทอดเชื้อรายใหม่
ผ่านวิถีและรูปแบบการมีเพศสัมพันธ์
4 รูปแบบ คือ วิถีและรูปแบบการมี
เพศสัมพันธ์ในส่วนของเยาวชน ส่วน
ของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ส่วน
ของการให้บริการทางเพศ และส่วน
ของเพศสัมพันธ์แบบหญิงชายในความ
สัมพันธ์แบบคู่แต่งงานหรือคู่รัก และดู
ว่าอะไรเป็นเงื่อนไข กฎกติกาอะไรบ้าง
ที่เป็นอุปสรรคให้วิถีชีวิตทางเพศใน
แบบต่างๆ เหล่านี้ ไม่สามารถดูแลและ
ป้องกันตนเองได้ เพราะผมเชื่อและมี
อคติสว่ นตัวว่า การแก้ไขปัญหาโดยมอง
แบบ “กลุ่มเสี่ยง” เป็นภาพลวงตาของ
การแก้ไขปัญหาที่ไม่มีวันสำ�เร็จ
สำ�หรับในส่วนของทิศทางทาง
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นเรื่ อ งการป้ อ งกั น นั้ น
UNAIDS ได้กำ�หนดทิศวางทางไว้ว่า
จำ�เป็นต้องทำ�ให้เกิดการปฏิวัติด้าน
การป้องกันการรับ-ถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวี
(Revolutionize HIV Prevention) โดย
มองทิศทางทางยุทธศาสตร์ ไว้ 4 เรื่อง
ซึง่ ในทีน่ ขี้ อพูดเฉพาะเรือ่ งแรก คือ การ
ปฏิวัติในส่วนของการเมือง นโยบาย
และการปฏิบัติ ด้านการป้องกัน
UNAIDS พูดเสมอและดังขึ้น
เรื่ อ ยๆ ว่ า การรู้ จั ก ปั ญ หาการแพร่
ระบาดจะช่วยให้รู้ว่าจะป้องกันแก้ไข
ปัญหาได้อย่างไร (Knowing your
epidemic knowing your response)
จึงพยายามส่งเสริมให้ประเทศต่างๆ มี
การจัดทำ�ข้อมูลทางระบาดวิทยา และ
มีการสำ�รวจความชุก ติดตามเฝ้าระวัง
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รวมทั้งการคาดการณ์แนวโน้มการรับถ่ายทอดเชือ้ รายใหม่ เป็นการแนะนำ�ให้
ประเทศดำ�เนินการแก้ไขปัญหาบนหลัก
ฐานเชิงประจักษ์ที่ต้องจัด ทำ�ขึ้น
แนวคิดและเครือ่ งมือต่างๆ เหล่านี้
ได้ชเี้ ป้าหมายมาร่วม 10 ปีแล้วว่า หลาย
ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย มี
อัตราการแพร่ระบาดของเอชไอวีอยู่ใน
กลุ่มประชากรหลักๆ ไม่กี่กลุ่ม ซึ่งถูก
เรียกว่าเป็น “กลุ่มประชากรที่มีความ
เสี่ยงสูงสุด” (The Most At Risk
Populations) หรือ ม๊าบส์ (MARPs)
เพื่ อ ลดปั ญ หาการรั บ -ถ่ า ยทอดเชื้ อ
ในกลุ่มประชากรกลุ่มนี้ลง ก็ได้มีการ
รณรงค์ให้ลด หรือขจัดอุปสรรคทาง
กฎหมายและนโยบายที่กีดขวางไม่ให้
คนเหล่านี้เข้าถึงการป้องกันและดูแล
ตนเองได้ เช่น ควรมีการส่งเสริมและ
ให้ใช้อุปกรณ์กับเข็มสะอาดในกลุ่มผู้ใช้
ยาเสพติดฯ โดยไม่ถูกจับกุมข้อหาเสพ
ยาเสพติด หรือไม่มีการจับกุมแรงงาน
บริการทางเพศที่พกถุงยางอนามัย ใน
ข้อหาชักชวนให้มีการซื้อบริการ หรือ
มีพื้นที่ในสังคมให้คนที่มีอัตลักษณ์ตัว
ตน มีวิถีทางเพศที่แตกต่างหลากหลาย
โดยไม่ ม องเป็ น ความผิ ด บาป หรื อ
อาชญากรรม เป็นต้น

“

”

เราจำ�เป็นต้องทำ�ให้เกิดการปฏิวัติ
ด้านการป้องกันการรับ-ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี

ผมยังยืนยันว่า ตนเองไม่เห็นด้วย
กับความคิดที่พูดเรื่อง “กลุ่มเสี่ยง” แต่
เห็นด้วยกับวิธีมองว่า กลุ่มคนเหล่านั้น
มีความเสี่ยงเพราะเหตุใด และเห็นด้วย
กับความพยายามดำ�เนินการแก้ไขเหตุ
นั้นๆ ให้หมดไป โดยไม่ทำ�ให้เกิดการ
ตีตราและเลือกปฏิบตั ิ อันเป็นการดำ�เนิน
การบนฐานการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของเขา
การปฏิ วั ติ ใ นส่ ว นการเมื อ ง
กฎหมายและนโยบายต่างๆ นั้น จะ
ทำ � ได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด ยั ง เป็ น ข้ อ
กังขาอยู่ เพราะการดำ�เนินการตาม
ยุทธศาสตร์นนั้ ต้องมีหลักคิดพืน้ ฐานใน
การนำ�ทางทีส่ �ำ คัญก่อน นัน่ คือ หลักการ
ที่ “มองคนเป็นคน” ไม่ได้มองแต่เพียง
อัตลักษณ์ หรือตัวตนบางด้านของเขา
ว่าเป็นผูใ้ ช้ยาฯ เป็นเกย์ เป็นหญิงบริการ
หรือเป็น ฯลฯ อีกทั้งยังต้องการการ

ปฏิ วั ติ ค วามคิ ด ของเราใน
การมองการแก้ ไ ขปั ญ หา
เอดส์ด้วย คือ นอกจากมอง
ให้ทะลุกรอบคิดทางระบาด
วิ ท ยาการแพทย์ ที่ ก ดทั บ
ก้อนสมองเราอยู่แล้ว ผมยัง
อยากเชิญชวนให้เราทำ�การปฏิวัติความ
คิดเรือ่ ง “เพศ” ให้หลุดจากกรอบทีก่ กั ขัง
เราไว้ จากการอบรมสั่งสอนในสถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา ในนโยบาย
ของรัฐในประเทศ ด้วยการมองว่า

หากปฏิวัติความคิดเรื่องเพศของ
เราเช่นนี้ได้ ผมคิดว่า การรณรงค์เรื่อง
เพศ เรื่องเอดส์ก็ไม่ต้องมุ่งเน้นแนวทาง
ขู่ให้กลัว ซึ่งทำ�ให้การพูดคุย การสื่อสาร
เรือ่ งเพศ เรือ่ งถุงยางอนามัย ตกหลุมอยู่
แต่ในเรือ่ งอันตรายและความน่ากลัว ไม่
น่าไว้วางใจใครแต่เพียงมิติเดียวเท่านั้น
เพราะนั่นทำ�ให้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่เรา
รณรงค์กันมากกว่า 30 ปี ตั้งแต่เริ่มยุค
สมัยแห่งเอดส์ กลายเป็นเรื่องเชื้อโรค
อันตราย และเรื่องต้องห้าม

• เพศและความเป็นเพศ มีมากกว่า
เพศหญิงเพศชาย

เรามาปฏิวัติการเรียนรู้เรื่องเพศ
ทำ�ให้การพูดคุย สื่อสาร เรียนรู้เรื่อง
เพศมีมิติที่รอบด้าน เต็มไปด้วยอารมณ์
ความรู้สึก มีชีวิตชีวา มีความเป็นมนุษย์
มากขึ้นกันเถอะ นั่นน่าจะทำ�ให้การ
ปฏิวัติด้านการป้องกันฯ เอชไอวี เซ็กส์ซี่
ขึน้ เยอะเลย (Make Revolutionize HIV
Prevention more Sexy)

• รูปแบบความสัมพันธ์และวิถีทาง
เพศ ก็ไม่ได้มีเพียง “รักต่างเพศ”
แต่มีหลากหลายมากมายกว่านั่น
• การมีเพศสัมพันธ์กไ็ ม่จำ�เป็นต้อง
เป็นไปเพื่อหน้าที่ในการสืบทอด
เผ่าพันธุ์เท่านั้น
• ความสัมพันธ์ทางเพศไม่ควรถูก
จำ�กัดอยู่เพียงแต่ในกรอบความ
ถู กต้ อ งเหมาะสมของสถาบั น
การแต่งงานและครอบครัวเพียง
เท่านั้น

เบาสมอง

สัจธรรมหญิงชาย
yy ผู้ชายกับผลไม้
• ผู้ชายอายุ 20 เหมือนมะพร้าว เปลือกเยอะ
เนื้อน้อย เรียกร้องมากมายแต่ไม่ค่อยให้อะไร
ตอบแทน
• ผู้ชายอายุ 30 เหมือนทุเรียน หนามแหลมคม
ดูอันตราย แต่อร่อยที่สุด
• ผู้ชายอายุ 40 เหมือนแตงโม ลูกโต กลมกลิ้ง
รอบจัด จับไม่ค่อยได้ ไล่ไม่ค่อยทัน แต่ให้
น้ำ�แตงโมงหวานฉ่ำ�ชื่นใจ
• ผู้ชายอายุ 50 เหมือนส้มแมนดาริน ปีหนึ่งจะมี
มาให้ลิ้มรสเพียงฤดูกาลเดียวเท่านั้น
• ผู้ชายอายุ 60 เหมือนลูกเกด อดีตผลองุ่นที่
ไม่มีน้ำ�องุ่นอีกแล้วตลอดอายุขัย หมดน้ำ�ยา ยู่ยี่
และเหี่ยวแห้ง

yy ผู้หญิงกับกีฬา
• ผูห้ ญิงอายุ 18 – 20 เหมือนลูกฟุตบอล ทีม่ ผี ชู้ าย
20 คน คอยวิ่งไล่แย่งเธออยู่ตลอดเวลา
• ผู้หญิงอายุ 21 – 21 เหมือนลูกบาสเกตบอล
ที่มีผู้ชาย 10 คน คอยวิ่งไล่แย่งเธออยู่ตลอดเวลา
• ผู้หญิงอายุ 26 – 29 เหมือนลูกฮอกกี้ ที่มีผู้ชาย
8 คน คอยวิ่งไล่แย่งเธออยู่ตลอดเวลา
• ผู้หญิงอายุ 30 -35 เหมือนลูกปิงปอง ที่มีผู้ชาย 2
คน ที่พยายามตีเธอให้ออกห่างไปจากตัว
• ผู้หญิงอายุ 36 เหมือนลูกกอล์ฟ ที่มีผู้ชายเพียง
คนเดียว ที่พยายามตีไปให้ไกลจากตัวมากที่สุด
เท่าที่จะทำ�ได้ และถ้าตีลงหลุมเลยก็ยิ่งดี
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30 มีนาคม 2554

29 มีนาคม 2554
เวลา 10.00 – 12.00 น.
เวทีเสวนาวิชาการเรื่อง
“ข้อเสนอวาระเอดส์ภาคประชาชนในปี
พ.ศ. 2555 – 2559”
บริเวณแกรนด์ ห้อง 4 S5
อาคารคอนเวนชั่นเซนเตอร์
อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
กิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน
ซุ้มนิทรรศการที่ B5
“สิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือ
สิทธิมนุษยชน” ณ Hall 9 อิมแพ็ค
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

กิจกรรม “Thank you party”
ณ บริเวณเวทีลานกิจกรรม เครือข่ายคน
ทำ�งานภาคประชาสังคม ขอเชิญผู้แทนภาคี
เครือข่ายภาคประชาสังคม และองค์กรภาคี
ร่วมสรุปผลการจัดงานสัมมนาเอดส์ฯ ชาติ
พร้อมรับประทานอาหารว่าง และ
เครื่องดื่มเบาๆ ตั้งแต่เวลา
17.00 น. เป็นต้นไป

31 มีนาคม 2554
เวลา 8.30 – 9.45 น.
เวทีเสวนาว่าด้วยเรื่อง “สิทธิทางเพศ
สิทธิด้านเอดส์ คือสิทธิมนุษยชน”
ห้องเพลนารี (Plenary Session)
อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

31 มีนาคม 2554

กิจกรรม
กพอ.

เวลา 10.00 – 12.00 น.
เวทีวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมการป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวี” ที่ห้องซิมโปเซียมที่ 1 (S18)
อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี

ชื่อที่อยู่ผู้ส่ง
กพอ. 225/112
หมู่บ้านสินธนา ซอย 5
ต.สันพระเนตร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210

			
หมายถึง พื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องเพศในมุมมองที่หลากหลาย
			
เป็นจดหมายข่าวราย 3 เดือน จัดทำ�โดย คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) มีวัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ในการสือ่ สารเรือ่ งเพศ เอดส์ และอนามัยเจริญพันธุ์ ทัง้ ในระดับพืน้ ที่ และในระดับนโยบาย และเพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้เห็นภาพการขับเคลือ่ น
งานประเด็นดังกล่าว อีกทั้งเป็นพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำ�งานร่วมกันผ่านการเขียนบทความ หรือแสดงความคิดเห็นมายัง
กองบรรณาธิการ และเว็บไซด์ของ กพอ.ชาติ www.tncathai.org หรือเว็บไซด์ของ กพอ.เหนือ www.aids-cpp.net โดยมีเป้าหมายสูงสุด เพือ่ ยืนยันสิทธิทางเพศ
ลดอคติ การแบ่งแยกกีดกันและการเลือกปฏิบัติในเรื่องเพศ เรื่องเอดส์ และอนามัยเจริญพันธุ์ในแนวทาง “เคารพ เข้าใจ ปลอดภัย และเป็นสุข”
นักเขียนรับเชิญประจำ�ฉบับ อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ สุภัทรา นาคะผิว บุษยา คุณากรสวัสดิ์ และณัฐกานต์ กิจประสงค์
กองบรรณาธิการ คณะทำ�งานพัฒนางานรณรงค์นโยบายและสังคมสาธารณะ ติดต่อกองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการจดหมายข่าวคณะ
กรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) ฉบับ “เพศสังสรรค์” เลขที่ 225/112 หมู่บ้านสินธนา ซอย5 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
50210 โทรศัพท์ /โทรสาร 053- 350683 หรือ E-mail: northern.ngo@gmail.com ติดตามความคืบหน้า และร่วมแสดงความคิดเห็นในแต่ละ
บทความของจดหมายข่าวได้ที่ www.aids-cpp.net ดาวน์โหลดจดหมายข่าวได้ที่ www.tncathai.org
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