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เกี่ยวกับ GATE

GATE เป็นองค์กรสนับสนุนระดับน�น�ช�ติที่ทำ�ง�นเพื่อคว�มยุติธรรมและคว�มเท่�เทียมกันสำ�หรับชุมชนข้�มเพศ คว�ม
หล�กหล�ยท�งเพศ และเพศกำ�กวม ด้วยร�กฐ�นของก�รเคลื่อนไหวของเร� เร�ทำ�ง�นร่วมกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในระดับ
โลกเพื่อให้คว�มรู้ ทรัพย�กร และก�รเข้�ถึงสถ�บันและกระบวนก�รระหว่�งประเทศ วิสัยทัศน์ของเร�คือโลกที่ปร�ศจ�กก�ร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยพิจ�รณ�จ�กอัตลักษณ์ท�งเพศ ก�รแสดงออกท�งเพศ และลักษณะท�งเพศ กลยุทธ์ของเร�คือ
ก�รเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของก�รสนับสนุนระดับโลก ก�รสร้�งคว�มรู้ และก�รกระจ�ยทรัพย�กรผ่�นก�รรวมก�รเคลื่อนไหว
ที่สำ�คัญของคนข้�มเพศ คว�มหล�กหล�ยท�งเพศ และเพศกำ�กวมในทุกระดับของกระบวนก�รท�งก�รเมือง กฎหม�ย และ
เศรษฐกิจและสังคม

ง�นของเร�เกี่ยวกับก�รกำ�จัดพย�ธิสภ�พมุ่งเน้นไปที่ก�รรณรงค์เพื่อก�รรับรองเพศสภ�พต�มกฎหม�ย ก�รดูแลสุขภ�พท�ง
เพศและคว�มครอบคลุมด้�นสุขภ�พ และโดยก�รแสวงห�ก�รยอมรับก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนจำ�นวนม�กที่มีร�กฐ�นม�
จ�กพย�ธิสภ�พ เร�ทำ�สิ่งนี้โดยร่วมมือกับองค์ก�รอน�มัยโลกในกระบวนก�รเฉพ�ะ รวมถึงก�รปฏิรูปก�รจำ�แนกโรคระหว่�ง
ประเทศ ก�รสร้�งก�รเจรจ�ที่สำ�คัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและก�รผลิตและแบ่งปันทรัพย�กรท�งเทคนิคและทรัพย�กร
ก�รเมือง ก�รแนะนำ�พย�ธิสภ�พเป็นประเด็นสำ�คัญในระบบสิทธิมนุษยชนระหว่�งประเทศ และเฝ้�ติดต�มก�รล่วงละเมิด
ท�งกฎหม�ยและก�รโจมตีต�มอุดมก�รณ์ท�งเพศต่อชุมชนของเร�

ค้นห�ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GATE ได้ที่ www.gate.ngo
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5บทนำ�

จ�กข้อมูลในประเทศต่�งๆ พบว่� ประช�กรข้�มเพศเป็นประช�กรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระ
ทบม�กที่สุดในเรื่องปัญห�เอชไอวี และต้องเผชิญกับปัญห�หนักอื่นๆ อีก เช่น ก�รตีตร�เชิง
โครงสร้�งและท�งสังคม ก�รเลือกปฏิบัติ และก�รใช้คว�มรุนแรงที่มีอยู่ในทั่วทุกภูมิภ�ค ซึ่ง
ปัญห�เหล่�นี้ยังเป็นอุปสรรคต่อคว�มพร้อมและก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พ รวมถึงบริก�รอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกับเอชไอวี 1.  

ถึงกระนั้น ประช�กรข้�มเพศก็ยังถูกมองข้�ม โดยภ�ครัฐไม่ให้คว�มสำ�คัญที่จะนำ�ข้อมูลด้�นเอชไอวี ของพวกเข�ม�พิจ�รณ�
ในก�รเก็บข้อมูลระดับช�ติ และด้วยเหตุนี้ ก�รพิจ�รณ�ให้คนข้�มเพศเข้�ม�มีส่วนร่วมอย่�งแท้จริงในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ 
(National Strategic Plans - NSPs) จึงเป็นเรื่องที่มีคว�มสำ�คัญและเกิดขึ้นได้ย�ก ก�รกีดกันคนข้�มเพศไม่เพียงแต่ส่งผลก
ระทบด้�นสุขภ�พต่อพวกเข�ที่เกี่ยวข้องกับปัญห� เอชไอวี แต่ยังเป็นอุปสรรคต่อก�รระดมทุนและก�รจัดทำ�แผนง�นต่�งๆ 
เฉพ�ะสำ�หรับกลุ่มคนข้�มเพศ อีกด้วย เนื่องจ�กผู้บริจ�คส่วนใหญ่มักมุ่งให้คว�มสำ�คัญม�กขึ้นไปที่โครงก�รต่�งๆ ที่อยู่ภ�ย
ใต้แผนยุทธศ�สตร์ช�ติ ดังนั้น ก�รให้ลำ�ดับคว�มสำ�คัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ จึงอ�จเป็นเรื่องที่มีคว�ม
ท้�ท�ย แต่เมื่อใดก็ที่ภ�รกิจเสร็จสิ้น โดยคนข้�มเพศได้รับก�รพิจ�รณ�ให้เข้�ร่วมแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ จะเป็นใบเบิกท�งสู่
ก�รได้รับเงินสนับทุนสนุนที่เพิ่มม�กขึ้นจ�กทั้งภ�ยในและต่�งประเทศให้กับชุมชนข้�มเพศต่อไป 

คู่มือสำ�หรับภ�ครัฐนี้ ถูกจัดทำ�ขึ้นเพื่อมุ่งแก้ไขปัญห�เกี่ยวกับก�รกีดกันคนข้�มเพศ โดยก�รพัฒน�แนวปฏิบัติที่ดีซึ่งมีขั้น
ตอนที่ชัดเจนและภ�ษ�ที่เหม�ะสม ที่ภ�ครัฐส�ม�รถนำ�ไปใช้เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกและส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมอย่�แท้จริง
ของชุมชนข้�มเพศในก�รพัฒน�แผนยุทธศ�สตร์ช�ติ

ระเบียบวธีิ

ก�รวิจัยนี้ใช้วิธีก�รเก็บข้อมูลที่แตกต่�งกันไป รวมถึงก�รสำ�รวจประเด็นที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นแบบกว้�งๆ เช่น ประเด็นด้�น
บริก�รสุขภ�พสำ�หรับคนข้�มเพศ ก�รดูแลด้�นเอชไอวี ตัวอย่�งนโยบ�ย ก�รจัดทำ�สื่อเพื่อให้คว�มรู้ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อสะท้อน
ให้เห็นถึงประเด็นโดยรวม นอกจ�กนี้ ยังมีก�รเก็บข้อมูลด้วยวิธีก�รสัมภ�ษณ์ ซึ่งช่วยให้เร�ส�ม�รถระบุปัญห�ที่แคบลงม�
สำ�หรับคนข้�มเพศ เพื่อนำ�ไปสู่ก�รมีส่วนร่วมกับชุมชนข้�มเพศได้อย่�งมีประสิทธิภ�พต่อไปในก�รพัฒน�แผนยุทธศ�สตร์
ช�ติ 

นอกจ�กนี้ ยังมีก�รใช้วิธีก�รค้นคว้�ข้อมูลจ�กอินเทอร์เน็ตร่วมด้วย โดยมุ่งเน้นไปที่ก�รรวบรวมข้อมูลของชุมชนข้�มเพศใน
ฐ�นะประช�กรกลุ่มเสี่ยง:
• ก�รใช้แบบสำ�รวจออนไลน์สั้นๆ ที่ประกอบไปด้วยคำ�ถ�มสำ�คัญ 14 ข้อ โดยแบบสำ�รวจนี้ถูกจัดทำ�ขึ้นและเผยแพร่

ในชุมชนข้�มเพศ รวมถึงนักกิจกรรมและเครือข่�ยภ�คีข้�มเพศต่�งๆ จ�กทุกภูมิภ�คทั่วโลก เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจ
สถ�นก�รณ์ในปัจจุบันของก�รมีส่วนร่วมของชุมชนข้�มเพศในก�รพัฒน�แผนยุทธศ�สตร์ช�ติ ตลอดจนปัจจัยที่ช่วย
ให้พวกเข�ส�ม�รถเข้�ไปมีส่วนร่วมได้อย่�งแท้จริง รวมถึงอะไรคือสิ่งที่จำ�เป็นต้องทำ�เพื่อบรรลุเป้�หม�ยดังกล่�ว ผลที่ได้
รับคือ มีผู้ตอบแบบสำ�รวจอย่�งครบถ้วนทั้งหมด 45 ร�ย โดยในก�รสำ�รวจนี้ มี 2 คำ�ถ�มที่ไม่ได้นำ�ม�ใช้ ก็คือ คำ�ถ�มที่ให้
ผู้เข้�ร่วมระบุคว�มเป็นคนข้�มเพศ และคำ�ถ�มที่ให้ระบุองค์กรที่พวกเข�ทำ�ง�นไม่ว่�จะในระดับใดก็ต�มในด้�นแผน
ยุทธศ�สตร์ช�ติ

__________
1 UNAIDS (2021). HIV and transgender and other gender-diverse people. Human Rights Fact Sheet Series. 



6• ก�รสัมภ�ษณ์และทำ�สนทน�กลุ่มกับผู้เข้�ร่วมกลุ่มสำ�คัญต่�งๆ รวมถึงนักกิจกรรม ข้�ร�ชก�ร ผู้บริจ�ค และตัวแทน
ชุมชนขององค์กรในพื้นที่เป้�หม�ย เพื่อเป็นก�รเก็บข้อมูลต่อยอดจ�กแบบสำ�รวจ ในจำ�นวนนี้ ยังประกอบไปด้วยนัก
กิจกรรมข้�มเพศจ�กประเทศกัมพูช� เคนย� เซียร์ร�ลีโอน ยูกันด� และยูเครน ตลอดจนกลุ่มผู้บริจ�คจ�ก COC Neth-
erlands (โครงก�ร “Bridging the Gaps”), กองทุนโลก, Global Philanthropy Project และ UNAIDS รวมถึงตัวแทน
ของภ�ครัฐและแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ จ�กประเทศเคนย�และยูกันด� 

• ก�รพัฒน�กรณีศึกษ�ในแต่ละประเทศ เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจสถ�นก�รณ์ที่เกี่ยวข้องในหล�ยๆ ประเทศอย่�งใกล้ชิดยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ เนื่องจ�กในแต่ละประเทศต่�งก็มีบริบทของก�รเข้�ไปมีส่วนร่วมและคว�มเป็นจริงท�งด้�นกฎหม�ยสำ�หรับคน
ข้�มเพศที่แตกต่�งกันไป กรณีศึกษ�เหล่�นี้ยังจะถูกนำ�ม�ใช้เป็นพื้นฐ�นในก�รดำ�เนินก�รขับเคลื่อน และก�รเข้�ไปมี
ส่วนร่วมต่อไปอีกด้วย

• ก�รจัดประชุมตรวจสอบร่วมกับนักกิจกรรมข้�มเพศที่สำ�คัญจ�กภูมิภ�คต่�งๆ เพื่อสรุปแนวท�งต่�งๆ  

ก�รเสนอผลก�รวจัิย
ผลจ�กก�รศึกษ� มีดังนี้ 

คนข้�มเพศในฐ�นะประช�กรกลุ่มเสี่ยงต�มแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ:

• UNAIDS จัดให้กลุ่มช�ยรักช�ยและผู้ช�ยอื่นๆ ที่มีเพศสัมพันธ์กับช�ย คนข�ยบริก�รท�งเพศ คนข้�มเพศ และผู้ใช้ส�ร
เสพติดแบบฉีด นักโทษ และผู้ต้องขังอื่นๆ เป็น 5 ประช�กรกลุ่มเสี่ยง ที่มีคว�มเปร�ะบ�งต่อก�รติดเชื้อเอชไอวี และมัก
ข�ดก�รเข้�ถึงบริก�รต่�งๆ 

• แผนยุทธศ�สตร์ช�ติในแต่ละประเทศส่วนใหญ่ ใช้คำ�ว่� “ประช�กรกลุ่มเสี่ยง” เพื่ออธิบ�ยกลุ่มประช�กรที่มีคว�มเสี่ยง
ต่อก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไอไอวี ถึงแม้ว่�คว�มหม�ยที่แท้จริงอ�จจะมีคว�มคล้�ยคลึงกัน แต่คำ�ศัพทน์ก็อ�จถูกนำ�
ม�ใช้ต่�งกันในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติของแต่ละประเทศ นอกจ�กคำ�ว่� “ประช�กรกลุ่มเสี่ยง” แล้ว ยังมีก�รคำ�หรือวลี
อื่นๆ ที่พวกเข�ใช้ เช่น “ประช�กรช�ยขอบ” “ประช�กรที่มีคว�มเสี่ยงม�กที่สุด” และ “กลุ่มเปร�ะบ�ง” เป็นต้น แผน
ยุทธศ�สตร์ช�ติในม�ล�วี กำ�หนดให้ผู้ให้บริก�รท�งเพศและผู้ช�ยที่มีเพศสัมพันธ์กับช�ย (MSM) อยู่ในหมวดหมู่ของ 
“ประช�กรกลุ่มเสี่ยง” แต่จัดนักโทษให้อยู่ในหมวดหมู่ของ “กลุ่มเปร�ะบ�ง” ในประเทศเคนย� ก�รทำ�โครงก�รประช�กร
กลุ่มเสี่ยงต่�งๆ มักมุ่งเน้นไปที่กลุ่มช�ยที่มีเพศสัมพันธ์กับช�ย พนักง�นบริก�รหญิง และผู้ใช้ส�รเสพติดแบบฉีด ใน
ขณะที่สำ�หรับคนข้�มเพศ พวกเข�เข้�ถึงบริก�รต่�งๆ ผ่�นโครงก�รของกลุ่มช�ยที่มีเพศสัมพันธ์กับช�ย โครงก�รของ
กลุ่มพนักง�นบริก�รหญิง และโครงก�รของกลุ่มผู้ใช้ส�รเสพติดแบบฉีด อย่�งไรก็ต�ม พวกเข�ต่�งมีคว�มเสี่ยงและ
คว�มเปร�ะบ�งที่แตกต่�งกันไป โดยจ�กทั้งร�ยง�นวิเคร�ะห์เพศสภ�พ(Gender Analysis) ที่จัดทำ�ขึ้นในประเทศ
เคนย� และโครงก�รขับเคลื่อนประช�กรกลุ่มเสี่ยงต่�งๆ ขององค์กรข้�มเพศ ต่�งก็จัดให้คนข้�มเพศอยู่ในสถ�นะของ
ประช�กรกลุ่มเสี่ยง  ในหล�ยๆ ประเทศส่วนใหญ่ ยังพบว่�มีก�รขับเคลื่อนที่เข้มข้นม�กขึ้นเพื่อรวมคนข้�มเพศเข้�ไว้ใน
ฐ�นะ “กลุ่มประช�กรหลัก” ในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติของพวกเข� ซึ่งหนึ่งในคว�มสำ�เร็จใที่เห็นได้อย่�งเป็นประจักษ์ชัดก็
คือ ก�รขับเคล่ื่อนของนักกิจกรรมและองค์กรข้�มเพศในประเทศเคนย�และยูกันด�3.

__________ 

2 UNAIDS. (n.d.) Key Populations. https://www.unaids.org/en/topic/key-populations

https://www.unaids.org/en/topic/key-populations


7ประเทศยูกันด� ได้ปรับคำ�จำ�กัดคว�มของ ประช�กรกลุ่มเสี่ยงต�มแผนยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นเอชไอวีและเอดส์ปี 
2563/64 – 2567/68 ไว้ว่�4

“ประช�กรกลุ่มเสี่ยง: หม�ยถึง กลุ่มผู้ที่มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อเอชไอวีหรือแพร่เชื้อเอชไอวีม�กที่สุด และก�รมีส่วนร่วมของ
พวกเข�มีบทบ�ทสำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รจัดกับปัญห�เอชไอวีได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ กล่�วคือ พวกเข�เป็นส่วนสำ�คัญในก�ร
แพร่ระบ�ดและเป็นกุญแจสำ�คัญในก�รแก้ไขปัญฆ�ดังกล่�ว UNAIDS จัดให้กลุ่มช�ยรักช�ยและผู้ช�ยอื่นๆ ที่มีเพศสัมพันธ์
กับช�ย หญิงข�ยบริก�รท�งเพศ รวมถึงลูกค้�ของพวกเข� คนข้�มเพศ และผู้ใช้ส�รเสพติดแบบฉีด (PWID) นักโทษ และ
ผู้ต้องขังอื่นๆ เป็นประช�กรกลุ่มเสี่ยง ซึ่งก�รจัดหมวดหมู่ดังกล่�วนี้ยังถูกนำ�ม�ใช้ในประเทศยูกันด� อีกด้วย”

กรอบยุทธศ�สตร์โรคเอดส์ของประเทศเคนย� (The Kenya AIDS Strategic Framework II - KASF II) 2563/64-
2567/685  ได้กำ�หนดว่�:

ผู้ใช้ส�รเสพติดแบบฉีด (PWI/UDs) และ คนข้�มเพศ เนื่องจ�กข้อเท็จจริงที่ว่� พวกเข�มีคว�มชุกของก�รติดเชื้อเอชไอ
วีสูงกว่�ประช�กรกลุ่มอื่นทั่วไป โดยพวกเข�ยังเผชิญกับก�รตีตร� ก�รเลือกปฏิบัติ ก�รกำ�หนดคว�มผิดท�งอ�ญ� และก�รใช้
คว�มรุนแรง ซึ่งยิ่งทำ�ให้พวกเข�มีคว�มเสี่ยงและคว�มเปร�ะบ�งต่อก�รติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อท�งเพสสัมพันธ์ม�ก
ขึ้น จ�กก�รว�งแผนและก�รประเมินประช�กรกลุ่มสี่ยงที่ดำ�เนินก�รในปี 2561 พบว่�ในปัจจุบัน มีหญิงข�ยบริก�ร จำ�นวน 
206,000 คน ช�ยที่มีเพศสัมพันธ์กับช�ย จำ�นวน 50,000 คน ผู้ใช้ส�รเสพติดแบบฉีด จำ�นวน 19,000 คน และ คนข้�มเพศ 
จำ�นวน 5,000 คน จ�กข้อมูลดังกล่�วนี้ พบว่� 9-11% ของประช�กรกลุ่มสี่ยงต�มจุดเสี่ยงต่�งๆ เป็นประช�กรที่มีอ�ยุต่ำ�กว่� 
18 ปี ซึ่งยิ่งตอกย้ำ�ให้เห็นถึงคว�มจำ�เป็นในก�รรวมประช�กรกลุ่มเสี่ยงที่มีอ�ยุน้อยเหล่�นี้ เข้�ไว้ในก�รดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ 
นอกจ�กนี้ ยังพบคว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งเพศในประช�กรกลุ่มเสี่ยงในก�รให้บริก�รต่�งๆ อีกด้วย ดังนั้น KASF II จึงได้เดินหน้�
ให้คว�มสำ�คัญไปที่ประช�กรกลุ่มเสี่ยง พร้อมเพิ่มจำ�นวนก�รทำ�กิจกรรมต่�งๆ ให้ม�กขึ้นเพื่อครอบคลุมประช�กรที่มีคว�ม
เสี่ยงทุกกลุ่มเท่�ที่จะเป็นไปได้ โดยไม่ทอดทิ้งใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไว้เบื้องหลัง ไม่ว่�จะเป็น กลุ่มผู้หญิงที่ใช้ย�ด้วยวิธีฉีด หรือ
ใช้ส�รเสพติด กลุ่มเสี่ยงที่เป็นเย�ชน ตลอดจนกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในสถ�นะของผู้อพยพ และผู้ต้องขัง โดยใช้ช่องท�งก�รเข้�
ถึงที่เชื่อถือได้

• ในภูมิภ�คแอฟริก� แผนยุทธศ�สตร์ช�ติส่วนใหญ่ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รมีส่วนร่วมของประช�กรกลุ่มเสี่ยง โดย
เน้นไปที่กลุ่มผู้ให้บริก�รท�งเพศและช�ยที่มีเพศสัมพันธ์กับช�ย  ห�กแต่ยังไม่ค่อยพบก�รกล่�วถึงกลุ่มคนข้�มเพศ 
นักโทษ รวมถึงผู้ต้องขังอื่นๆ หรือผู้ใช้ส�รเสพติดด้วยวิธีฉีด เท่�ที่ควร แผนยุทธศ�สตร์ช�ติที่ผ่�นก�รรับรองแล้ว มัก
มีบทบ�ทที่หล�กหล�ยต่อประช�กรกลุ่มเสี่ยง เพื่อช่วยในก�รเข้�ถึงและปรับปรุงบริก�รสุขภ�พต่�งๆ สำ�หรับพวกเข� 
ตลอดจนก�รมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดกรอบก�รทำ�ระดับช�ติเพื่อแก้ไขปัญห�เอชไอวี รวมถึงเฝ้�ติดต�มนโยบ�ย ก�รขับ
เคลื่อน และคว�มรับผิดชอบของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องต่อก�รแก้ไขปัญห� อย่�งไรก็ต�ม ยังคงมีแผนยุทธศ�สตร์ช�ติไม่กี่
ฉบับที่กล่�วถึงคว�มสำ�คัญของก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของประช�กรกลุ่มเสี่ยงในก�รจัดก�รกับก�รแพร่ระบ�ดของเอช
ไอวี

__________

3 World Health Organization. (n.d.) Focus on key populations in national HIV strategic plans in the African region. https://www.afro.who.int/publications/focus-key-populations-nation-
al-hiv-strategic-plans-african-region
4 The Republic of Uganda. (2020). The National HIV and AIDS Strategic Plan 2020/21 – 2024/25. 
5 Harambe Ministry of Health. (n.d.) Kenya AIDS Strategic Framework II Sustain Gains, Bridge Gaps and Accelerate Progress. https://nacc.or.ke/wp-content/uploads/2021/01/KASFII_
Web22.pdf
6 World Health Organization. (n.d.) Focus on key populations in national HIV strategic plans in the African region. https://www.afro.who.int/publications/focus-key-populations-nation-
al-hiv-strategic-plans-african-region

https://www.afro.who.int/publications/focus-key-populations-national-hiv-strategic-plans-african-region
https://www.afro.who.int/publications/focus-key-populations-national-hiv-strategic-plans-african-region
https://nacc.or.ke/wp-content/uploads/2021/01/KASFII_Web22.pdf
https://nacc.or.ke/wp-content/uploads/2021/01/KASFII_Web22.pdf
https://www.afro.who.int/publications/focus-key-populations-national-hiv-strategic-plans-african-region 
https://www.afro.who.int/publications/focus-key-populations-national-hiv-strategic-plans-african-region 


8แผนยุทธศ�สตร์ช�ติในบ�งประเทศที่ยอมรับคนข้�มเพศในฐ�นะประช�กรกลุ่มเสี่ยง ได้มีก�รกล่�วถึงกิจกรรมเฉพ�ะสำ�หรับ
ชุมชนข้�มเพศ ยกตัวอย่�งเช่น ก�รตรวจและให้คำ�ปรึกษ�ด้�นเอชไอวี/ก�รส่งต่อผู้ป่วย ก�รดูแลรักษ�เอชไอวี ก�รควบคุม/
ยับยั้งจำ�นวนไวรัส ก�รป้องกัน รวมถึงก�รจัดก�รก�รติดเชื้อร่วมและก�รติดโรคร่วมด้วย (โรคไวรัสตับอักเสบ วัณโรค สุขภ�พ
จิต) ก�รทำ�โครงก�รแจกถุงย�งอน�มัยและเจลหล่อลื่นแบบครอบคลุม สุขภ�วะท�งเพศและอน�มัยก�รเจริญพันธุ์ ก�รใช้ย� 
PrEP ก�รลดภ�วะเสี่ยงในก�รใช้ส�รเสพติดและก�รใช้เข็มอย่�งปลอดภัย ก�รบำ�บัดท�งพฤติกรรม ตลอดจนก�รแก้ไขปัญห�
ก�รตีตร� และก�รเลือกปฏิบัติ นอกจ�กนี้ ในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติยังได้รวมเป้�หม�ยและตัวชี้วัดต่�งๆ เฉพ�ะสำ�หรับคนข้�ม
เพศไว้อีกด้วย

ก�รมีส่วนร่วมของนักกิจกรรมข้�มเพศในกลวิธีของแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ:

1.  เหตุใดก�รมีส่วนร่วมกับนักกิจกรรมข้�มเพศจึงมีคว�มสำ�คัญ 
• คนข้�มเพศจัดอยู่ใน 5 กลุ่มประช�กรกลุ่มเสี่ยงต่อก�รติดเชื้อเอชไอวี และมักข�ดก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พที่เหม�ะสม

และเพียงพอ โดยประช�กรกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดคิดเป็น 65% ของก�รติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกในปี 2563 ในขณะเดียวกัน ก็ยัง
คิดเป็น 93% และ 35% ของก�รติดเชื้อเอชไอวีร�ยใหม่ที่อยู่นอกเขตและในเขตแอฟริก�ตอนใต้ของทะเลทร�ยซ�ฮ�ร� 
ต�มลำ�ดับ อย่�งไรก็ต�ม พวกเข�ยังคงถูกมองและปฏิบัติในฐ�นะกลุ่มประช�กรช�ยขอบ ซึ่งทำ�ให้พวกเข�ยังข�ดก�รเข้�
ถึงบริก�รด้�นเอชไอวีในประเทศส่วนใหญ่

• ก�รมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสิ่งสำ�คัญในก�รจัดก�รกับปัญห�โรคเอดส์ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นประช�กรกลุ่มเสี่ยง ซึ่ง
รวมถึงคนข้�มเพศ ส�ม�รถมีบทบ�ทให้ก�รเป็นผู้นำ�และสนับสนุนก�รให้บริก�รด้�นเอชไอวี ตลอดจนปกป้องสิทธิ
มนุษยชน สนับสนุนและดูแลเพื่อนในชุมชนด้วยกันเองได้ ดังนั้น พวกเข�จึงเป็นกลไกที่สำ�คัญอย่�งยิ่ง ในก�รจัดก�ร
กับปัญห�โรคเอดส์ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมถึงเป็นเส�หลักสำ�คัญในก�รให้ก�รสนับสนุนต่�งๆ

• ในฐ�นะส่วนหนึ่งของว�ระก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ประเทศต่�งๆ 
มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ทั้ง 17 ประก�ร จนถึงปี 2573 
ซึ่งหลักก�รสำ�คัญของเป้�หม�ยทั้ง  17 ประก�รนี้  และเป็นหลักก�รของก�รแก้ไขปัญห�โรคเอดส์ คือ ก�รไม่ทิ้งใครไว้
ข้�งหลัง ก�รแพร่ระบ�ดของโรคเอดส์นั้น จะไม่ส�ม�รถยุติลงได้เลย ห�กเร�ไม่ให้คว�มสำ�คัญต่อคว�มต้องก�รของผู้ติด
เชื้อและประช�กรกลุ่มเสี่ยง หรือละเลยปัจจัยด้�นสุขภ�พและคว�มเสี่ยงอื่นๆ ของพวกเข� อย่�งไรก็ต�ม ท่�มกล�งคว�ม
พย�ย�มของภ�ครัฐในก�รที่จะต่อสู้เพื่อเปิดโก�สให้กลุ่มประช�กรช�ยขอบ เข้�ม�มีส่วนร่วมอย่�งแท้จริงม�กขึ้นในก�ร
ตัดสินใจต่�งๆ ก็ยังคงมีกฎหม�ยบ�งอย่�งที่มีคว�มล้�หลัง ก�รกำ�หนดคว�มผิดท�งอ�ญ�ก�รสำ�หรับก�รสมรสของเพศ
เดียวกัน ประเด็นเรื่องก�รเกลียดกลัวคนข้�มเพศ ก�รตีตร� ก�รเลือกปฏิบัติ ก�รท�รุณกรรม รวมถึงก�รใช้คว�มรุนแรง 
ก�รข�ดข้อมูลด้�นเอชไอวีของคนข้�มเพศ คว�มหละหลวมในก�รบังคับใช้กฎหม�ยโดยเจ้�หน้�ที่ที่ทำ�ง�นด้�นคว�ม
ยุติธรรมและก�รบังคับใช้กฎหม�ย ตลอดจนก�รข�ดก�รเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�ร ก�รมีส่วนร่วม และก�รเข้�ถึงบริก�รต่�งๆ 
ของเย�วชนข้�มเพศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อด้�นสุขภ�พและคว�มเป็นอยู่ที่ดีของพวกเข� 

• ในเดือนมิถุน�ยน พ.ศ. 2564 ประเทศสม�ชิกสหประช�ช�ติได้นำ�ชุดเป้�หม�ยใหม่ที่มีคว�มท้�ท�ยม�ใช้เป็นปฏิญญ�
ท�งก�รเมือง7  ที่ก�รประชุมระดับสูงสมัชช�สหประช�ช�ติว่�ด้วยเรื่องโรคเอดส์ โดยปฏิญญ�ท�งก�รเมืองดังกล่�วได้
แถลงยอมรับด้วยคว�มกังวลว่� ประช�กรกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม ซึ่งรวมถึงคนข้�มเพศ มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อเอชไอวี รวม
ถึงเผชิญกับคว�มรุนแรง ก�รตีตร� ก�รเลือกปฏิบัติ และกฎหม�ยที่จำ�กัดก�รออกม�เคลื่อนไหวหรือก�รเข้�ถึงบริก�ร
ต่�งๆ ของพวกเข� ประเทศสม�ชิกยังให้คำ�มั่นต่อหลักก�ร ‘ก�รมีส่วนร่วมม�กขึ้นของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์’ (Greater 
Involvement of People Living with HIV/AIDS - GIPA) และพร้อมเปิดโอก�สให้เครือข่�ยทั้งในระดับโลก ระดับ
ภูมิภ�ค ระดับประเทศ และระดับภ�ยในประเทศ รวมถึงชุมชนอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ มีส่วนในก�รตัดสินใจ ว�งแผน 
ดำ�เนินก�ร และติดต�มผลก�รทำ�ง�นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี ตลอดจนได้รับก�รสนับสนุนทั้งท�งด้�นเทคนิคและ
ก�รเงินที่เพียงพอ พวกเข�ยังเห็นด้วยกับเป้�หม�ยใหม่เกี่ยวกับก�รมีส่วนร่วมและก�รให้ชุมชนเป็นผู้นำ�ในก�รให้บริก�ร
ต่�งๆ รวมถึงให้องค์กร  ที่นำ�โดยชุมชนมีหน้�ที่:  

__________
7 United Nations General Assembly. (2021). A/Res/75/284. https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids
8 “องค์กรที่นำ�โดยชุมชนคือองค์กรที่นำ�โดยบุคคลที่พวกเข�ให้บริก�รและมีคว�มรับผิดชอบต่อพวกเข�อย่�งสำ�คัญ ผลสะท้อนต่อโรคเอดส์ ซึ่งรวมถึงองค์กรเพื่อผู้ที่อ�ศัยอยู่กับเอชไอวีหรือวัณโรคโดยผู้ที่
อ�ศัยอยู่กับเอชไอวีหรือวัณโรค และองค์กรเพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจ�กเอชไอวี รวมทั้งช�ยรักร่วมเพศและช�ยอื่นๆ ที่มีเพศสัมพันธ์กับช�ย ผู้ที่ใช้ย�เสพติด ผู้ต้องขัง พนักง�นบริก�รท�งเพศ คนข้�มเพศ
โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจ�กเอชไอวี รวมทั้งช�ยรักร่วมเพศและช�ยอื่นๆ ที่มีเพศสัมพันธ์กับช�ย ผู้ที่ใช้ย�เสพติด ผู้ต้องขัง พนักง�นบริก�รท�งเพศ คนข้�มเพศ”  world-aids-day-2019-communities-
make-the-difference_en.pdf (unaids.org

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids 
http:// world-aids-day-2019-communities-make-the-difference_en.pdf (unaids.org) 
http:// world-aids-day-2019-communities-make-the-difference_en.pdf (unaids.org) 


9
 - 30% ของบริก�รตรวจและรักษ� มุ่งเน้นไปที่ก�รตรวจเอชไอวี แล้วจึงเชื่อมต่อไปสู่ก�รรักษ�
 - 80% ของบริก�รป้องกันเอชไอวี มุ่งเน้นไปที่ประช�กรกลุ่มเสี่ยง ซึ่งรวมถึงผู้หญิง
 - 60% ของโครงก�รมุ่งไปที่ก�รสนับสนุนคว�มสำ�เร็จของปัจจัยเอื้อท�งสังคม (societal enablers)

• มันเป็นจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่โครงก�รของรัฐบ�ลจะต้องได้รับก�รออกแบบและนำ�เสนอโดยคำ�นึงถึงคว�มต้องก�รและสิทธิที่
แตกต่�งกันของคนข้�มเพศ รวมถึงคนข้�มเพศรุ่นใหม่ โดยพิจ�รณ�ในเรื่องอ�ยุ ประสบก�รณ์ พฤติกรรมที่มีลักษณะ
เฉพ�ะต่�งๆ ตลอดจนคว�มซับซ้อนของสภ�พแวดล้อมท�งสังคมและกฎหม�ยของพวกเข� รวมถึงสถ�นก�รณ์โรค
ระบ�ด

• นักกิจกรรมและองค์กรข้�มเพศจำ�นวนม�ก มีคว�มเชื่อมั่นในพลังของก�รขับเคลื่อนร่วมกับภ�คีของพวกเข�ที่มีคว�ม
คิดเห็นไปในทิศท�งเดียวกัน ม�กกว่�ก�รมุ่งทำ�ง�นให้กับชุมชนของตนเองเพียงอย่�งเดียว ทั้งนี้เป็นเพร�ะว่� ธรรมช�ติ
และคว�มต้องก�รของชุมชนคนข้�มเพศมีคว�มแตกต่�งกัน ก�รทำ�ง�นในลักษณะนี้จึงช่วยให้ก�รขับเคลื่อนมีคว�ม
แข็งแกร่งม�กยิ่งขึ้น เพร�ะคว�มส�มัคคีคือพลัง สิ่งสำ�คัญอีกประก�รหนึ่งคือ ก�รรับรู้ว่�ได้มีกระบวนก�รขับเคลื่อนอื่นๆ 
ที่มีอยู่แล้ว เช่น ก�รขับเคลื่อนในประเด็นเย�วชนและสตรี ซึ่งชุมชนข้�มเพศส�ม�รถใช้เป็นประตูในก�รเข้�ไปมีส่วน
ร่วมอย่�งมีกลยุทธ์ในกระบวนก�รตัดสินใจต่อไปได้   

2. อะไรคืออุปสรรคและคว�มท้�ท�ยที่สำ�คัญในก�รนำ�คนข้�มเพศเข้�ไปมีส่วนร่วมในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ?
• ประช�กรข้�มเพศก็ยังถูกมองข้�ม โดยภ�ครัฐไม่ให้คว�มสำ�คัญที่จะนำ�ข้อมูลด้�นเอชไอวีของพวกเข�ม�พิจ�รณ�ในก�ร

เก็บข้อมูลระดับช�ติ และด้วยเหตุนี้ ก�รพิจ�รณ�ให้คนข้�มเพศเข้�ม�มีส่วนร่วมอย่�งแท้จริงในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ 
(National Strategic Plans - NSPs) จึงเป็นเรื่องที่มีคว�มสำ�คัญและเกิดขึ้นได้ย�ก ก�รกีดกันคนข้�มเพศไม่เพียงแต่ส่ง
ผลกระทบด้�นสุขภ�พต่อพวกเข�ที่เกี่ยวข้องกับปัญห� เอชไอวี แต่ยังเป็นอุปสรรคต่อก�รระดมทุนและก�รจัดทำ�แผน
ง�นต่�งๆ เฉพ�ะสำ�หรับกลุ่มคนข้�มเพศ อีกด้วย ยิ่งคนข้�มเพศต้องเผชิญกับคว�มเสี่ยงม�กขึ้น ก�รที่ประเทศส่วนใหญ่
ยังคงมองข้�มและละเลยก�รเปิดโอก�สให้ชุมชนข้�มเพศเข้�ม�มีส่วนร่วมอย่�งแท้จริงในก�รแก้ไขปัญห�ระดับช�ติ ก็ยิ่ง
ทำ�ให้พวกเข�ต้องเผชิญกับคว�มเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น  

• ก�รดึงบุคคลข้�มเพศเข้�ม�มีส่วนร่วมในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติเป็นเรื่องที่ทำ�ได้ย�ก ถ้�ห�กพวกเข�ยังรู้สึกว่�ไม่ได้รับก�ร
สนับสนุนในเรื่องบริก�รเพื่อก�รข้�ม ดังนั้น จึงมีคว�มเป็นไปได้สูงที่พวกเข�จะไม่อย�กเข้�ม�มีส่วนร่วมในบริก�รดูแล
และป้องกันเอชไอวี นอกจ�กนี้ ปัจจัยอื่นๆ เช่น ก�รเหยียดเชื้อช�ติ ก�รตีตร�อันเนื่องม�จ�กก�รติดเชื้อเอชไอวี และ
คว�มเกลียดกลัวคนข้�มเพศ ยังส�ม�รถส่งผลกระทบต่อก�รมีพฤติกรรมเสี่ยงของคนข้�มเพศจำ�นวนม�ก รวมถึงก�รรับ
รู้สถ�นะเอชไอวี ก�รดูแลเอชไอวี และก�รเข้�ถึงบริก�รที่จำ�เป็นอื่นๆ ของพวกเข� อีกด้วย

• คว�มพร้อมด้�นข้อมูลก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีข้อจำ�กัดม�กที่สุดสำ�หรับก�รมีส่วนร่วมของคนข้�มเพศในกระบวนก�ร



10แผนยุทธศ�สตร์ช�ติ ในปัจจุบัน ข้อมูลด้�นเอชไอวีเฉพ�ะของคนข้�มเพศยังคงมีจำ�นวนจำ�กัด ตลอดจนวรรณกรรมที่
ได้รับก�รตีพิมพ์ส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับผู้หญิงข้�มเพศ อันเนื่องม�จ�กภ�ระม�กม�ยด้�นเอชไอวีที่พวกเข�ต้องแบกรับ

• สม�ชิกขบวนก�รขับเคลื่อนของคนข้�มเพศจำ�นวนม�ก ยังคงข�ดทักษะและคว�มรู้พื้นฐ�นในก�รมีส่วนร่วมใน
กระบวนก�รระดับช�ติ ยกตัวอย่�งเช่น คำ�ศัพท์จำ�นวนม�กที่ถูกนำ�ม�ใช้ในเอกส�รต่�งๆ รวมถึงก�รประชุมแผน
ยุทธศ�สตร์ช�ติ ยังเป็นสิ่งเข้�ใจย�กเพร�ะเป็นคำ�ศัพท์ท�งเทคนิค ซึ่งส่งผลต่อก�รมีส่วนร่วมอย่�งแท้จริงของพวกเข�

• นอกเหนือจ�กประเด็นหล่�นี้แล้ว ชุมชนข้�มเพศยังเผชิญกับคว�มท้�ท�ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รเดินท�ง ซึ่งรวมถึง
อุปสรรคด้�นก�รเงินในก�รเดินท�งเพื่อเข้�ร่วมก�รประชุมหรือก�รห�รือต่�งๆ จ�กก�รทำ�แบบสำ�รวจของเร� พบว่� 73% 
ของผู้เข้�ร่วมมองว่� อุปสรรคด้�นก�รเงินเป็นข้อจำ�กัดที่สำ�คัญที่สุดในก�รเข้�ไปมีส่วนร่วมในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ ข้อ
จำ�กัดที่มีคว�มสำ�คัญม�กที่สุดรองม�เป็นอันดับที่สอง คือ เรื่องว�ระก�รประชุมที่ไม่เคยกล่�วถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
คนข้�มเพศโดยเฉพ�ะ ส่วนข้อจำ�กัดที่มีคว�มสำ�คัญม�กที่สุดรองม�เป็นอันดับที่ส�ม คือ กิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นของคนข้�มเพศต�มที่ปร�กฎในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ มักไม่ได้รับก�รสนับสนุนในด้�นก�รดำ�เนินง�นและก�ร
จัดสรรงบประม�ณให้กับองค์กรข้�มเพศ”.



11
• ผู้บริจ�คและภ�คีเครือข่�ยที่มีส่วนร่วมในก�รพัฒน� ต่�งให้เงินทุนสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภ�พในก�รทำ�ง�น ตลอด

จนหนุนเสริมคว�มเข้มแข็งให้กับนักกิจกรรมและองค์กรข้�มเพศ ในก�รเข้�ไปมีส่วนร่วมในก�รสื่อส�รเชิงกลยุทธ์และ
ทำ�ก�รขับเคลื่อนร่วมกับผู้กำ�หนดนโยบ�ยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนข้�มพศ อย่�งไรก็ต�ม ชุมชนข้�มเพศยังคงต้อง
ต่อสู้อย่�งหนักกับคว�มท้�ท�ยในก�รเป็นผู้นำ�และในเรื่องของก�รประส�นง�น ซึ่งทำ�ให้เกิดก�รแย่งชิงทรัพย�กรขึ้น 
รวมถึงก�รมีคว�มเห็นไม่ตรงกันภ�ยในชุมชนเอง ซึ่งบ�งครั้งส่งผลต่อคว�มพย�ย�มในก�รขับเคลื่อน

• นอกจ�กนี้ ยังมีช่องโหว่ในเรื่องเจตจำ�นงท�งก�รเมืองในก�รที่จะเข้�ไปมีส่วนร่วมในประเด็นประช�กรกลุ่มเสี่ยงอันเนื่อง
ม�จ�กหล�กหล�ยปัจจัย เช่น ในหล�ยประเทศยังมีกฎหม�ยที่กำ�หนดให้ก�รเป็นคนข้�มเพศเป็นคว�มผิดท�งอ�ญ� ใน
ขณะที่บ�งประเทศยังกำ�หนดให้ก�รมีคว�มสัมพันธ์ท�งเพศกับเพศเดียวกัน รวมถึงก�รข�ยบริก�รท�งเพศเป็นคว�ม
ผิดท�งอ�ญ� ผู้กำ�หนดนโยบ�ยบ�งคนมีคว�มเชื่อท�งศ�สน�ที่กีดกันคนข้�มเพศอย่�งรุนแรง เจ้�หน้�ที่ของรัฐบ�งคน
ไม่เข้�ใจหรือไม่มีคว�มรู้อะไรเลยเกี่ยวกับคนข้�มเพศ บ�งคนกลัวได้รับผลกระทบจ�กปฏิกิริย�ตอบโต้ของกลุ่มก�รเมือง
ฝ่�ยตรงข้�มและ/หรือสม�ชิกในชุมชนของพวกเข�เอง ทั้งหมดนี้ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นอย่�งเปิดเผยในประเด็นเรื่องคนช้�
มเพศมีคว�มท้�ท�ย หล�ยคนยังถูกกีดกันออกจ�กคณะทำ�ง�นที่มีส่วนสำ�คัญในก�รตัดสินใจต่�งๆ เช่น คณะกรรมก�ร
กลไกคว�มร่วมมือในประเทศ (Country Coordinating Mechanism - CCM) และคณะทำ�ง�นด้�นเทคนิค (Technical 
Working Group - TWG)

• เมื่อสอบถ�มผู้เข้�ร่วมทำ�แบบสำ�รวจว่� พวกเข�คิดว่�อะไรคือคว�มท้�ท�ยของรัฐบ�ลในก�รเปิดโอก�สให้คนข้�มเพศเข้�
ม�มีส่วนร่วมในคณะกรรมก�รกลไกคว�มร่วมมือในประเทศ (Country Coordinating Mechanism), คณะทำ�ง�นด้�น
เทคนิค (Technical Working Group ) หรือก�รทำ�ง�นในรูปแบบภ�คีสม�ชิกที่มีหน้�ที่ดูแลจัดก�รตนเอง คำ�ตอบที่ได้
รับม�กที่สุด (81%) ระบุว่� “พวกเข�ไม่รู้ว่�มีประเด็นอะไรบ้�งที่คนข้�มเพศและผู้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศต้องเผชิญ” 
ต�มม�ด้วยคำ�ตอบที่ระบุว่� “ไม่มีเจตจำ�นงท�งก�รเมืองใดๆ ที่ต้องเปิดโอก�สให้คนข้�มเพศในฐ�นะประช�กรกลุ่มเสี่ยง
เข้�ม�มีส่วนร่วม” 
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รัฐบ�ลส�นต่อแนวท�งคนข้�มเพศในฐ�นะประช�กรกลุ่มเสี่ยงต�มแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ(ระดับช�ติ)
• ในบ�งประเทศ รัฐบ�ลส�ม�รถส�นต่อก�รดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ ของชุมชนข้�มเพศได้ ยกตัวอย่�งเช่น ในประเทศ

อินโดนีเซีย โครงก�รที่ชุมชนข้�มเพศเสนอเข้�สู่แผนยุทธศ�สตร์ช�ติ ได้ถูกนำ�ไปใช้ในข้อเสนอโครงก�รเพื่อขอรับเงิน
สนับสนุนจ�กกองทุนโลกด้วยเช่นกันในก�รจัดสรรงบปี 2063 – 2565 (ประเด็นเรื่องวัณโรค เอชไอวี ก�รสร้�งภูมิคุ้มกัน
ท�งใจและระบบสุขภ�พที่ยั่งยืน) ส่วนในประเทศเคนย� ได้มีคว�มรร่วมมือกันระหว่�งสถ�บันแห่งช�ติเพื่อก�รควบคุม
โรคเอดส์และโรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์ (NASCOP) องค์กรข้�มเพศ ภ�คีฝ่�ยปฎิบัติง�น ผู้บริจ�ค และภ�คีฝ่�ยพัฒน� 
ซึ่งนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�คู่มือระดับช�ติร่วมกับคนข้�มเพศในก�รดำ�เนินโครงก�รด้�นโรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์และเอช
ไอวี  โดยคู่มือดังกล่�วนี้ได้สรุปถึงวิธีก�รนำ�ไปปฏิบัติใช้ บริก�รที่จำ�เป็นต่�งๆ สำ�หรับคนข้�มเพศในก�รจัดก�รปัญห�เอช
ไอวี ตลอดจนอธิบ�ยถึงชุดบริก�รป้องกันและรักษ�เอชไอวีที่จำ�เป็นสำ�หรับประช�กรข้�มเพศ อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจตจำ�นงที่จะปฏิบัติต�มพันธกรณีของรัฐบ�ลเกิดขึ้นม�จ�กก�รขับเคลื่อนภ�ยในประเทศของคนข้�มเพศที่มีคว�ม
เข้มแข็ง ที่ผลักดันให้รัฐบ�ลมีคว�มรับผิดชอบต่อคำ�มั่นสัญญ�ต่�งๆ ที่ให้ไว้โดยตระหนักถึงสิทธิท�งเพศและอน�มัยก�ร
เจริญพันธุ์ (Sexual and Reproductive Health Rights - SRHR) ของพวกเข�

• จ�กผลจ�กก�รทำ�แบบสำ�รวจ พบว่� ผู้เข้�ร่วมส่วนใหญ่ (90%) มีคว�มเห็นว่� คณะทำ�ง�นด้�นเทคนิค (TWG) ควรมี
ตัวแทนของคนข้�มเพศนั่งอยู่ในคณะทำ�ง�นด้วย 
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แนวปฏิบัติที่ดีและคำ�แนะนำ�ในก�รเข้�ไปมีส่วนร่วมกับคนข้�มเพศ           

• ขั้นตอนที่ 1: ระบุร�ยชื่อขององค์กรและเครือข่�ยข้�มเพศ – ในฐ�นะรัฐบ�ล ท่�นควรเริ่มจ�กก�รระบุร�ยชื่อองค์กร
และเครือข่�ยข้�มเพศที่สำ�คัญที่ท่�นจะทำ�ง�นร่วมด้วยออกม� เพร�ะนี่จะเป็นฐ�นข้อมูลที่สำ�คัญเพื่อให้ภ�คีของท่�น
ติดต่อเพื่อเข้�ไปมีส่วนร่วมในกระบวนก�รเหล่�นี้ ตลอดจนส่งเสริมบทบ�ทของประช�กรกลุ่มเสี่ยงในก�รนำ�แผน
ยุทธศ�สตร์ช�ติไปใช้ ภ�ครัฐส�ม�รถพิจ�รณ�ขอข้อมูลติดต่อเหล่�นี้ได้จ�กเครือข่�ยประช�กรกลุ่มเสี่ยงภ�ยในประเทศ 
องค์กรข้�มเพศ หรือนักกิจกรรมด้�นสิทธิมนุษยชนต่�งๆ ภ�คีของท่�นยังส�ม�รถทำ�หน้�ที่เป็นสื่อกล�งในก�รให้ข้อมูล
และสร้�งคว�มตระหนักรู้ภ�ยในกลุ่มง�นต่�งๆ ที่พวกเข�ติดต่อไปได้ อีกด้วย

• ขั้นตอนที่ 2: พูดคุยกับนักกิจกรรมข้�มเพศเพื่อเข้�ใจคว�มต้องก�รและลำ�ดับคว�มสำ�คัญของพวกเข� (“เรื่อง
สำ�คัญที่เร�ต้องมีส่วนร่วม!”) – ก�รได้สนทน�และปรึกษ�ห�รือกับคนข้�มเพศและองค์กรข้�มเพศอย่�งต่อเนื่องมี
คว�มสำ�คัญ ทั้งนี้เพร�ะก�รสร้�งพื้นที่ในก�รสนทน� แบ่งปันคว�มรู้ และเรียนรู้ เป็นจุดเริ่มต้นในก�รทำ�ง�นร่วมกัน ซึ่ง
ในท�งปฏิบัติ ยังมีกลุ่มคนที่ให้ก�รสนับสนุนคนข้�มเพศอีกเป็นจำ�นวนม�ก ที่ยังไม่ได้รับโอก�สให้เข้�ม�มีส่วนร่วมใน
กระบวนก�รระดับช�ติ เนื่องม�จ�กเหตุผลหล�ยประก�ร ได้แก่ สภ�พแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำ�นวยต่อประช�กรกลุ่มเสี่ยง
ภ�ยในประเทศ ขีดคว�มส�ม�รถในก�รมีส่วนร่วมอย่�งมีประสิทธิผล เป็นต้น ในก�รสร้�งก�รมีร่วมส่วนร่วม ส�ม�รถ
ทำ�ได้ในแบบวงกว้�งม�กกว่�ก�รเข้�ถึงนักกิจกรรมเป็นร�ยบุคคล โดยก�รส่งคำ�เชิญไปยังเครือข่�ยประช�กรกลุ่มเสี่ยง
ต่�งๆ รวมถึงเครือข่�ยคนข้�มเพศ รวมถึงใช้ประโยชน์จ�กพื้นที่ที่หล�กหล�ย (พื้นที่ออนไลน์) เพื่อให้พวกเข�ได้รับ
ข้อมูลอย่�งทันท่วงที รวมถึงให้ข้อมูลที่จำ�เป็นเพื่อช่วยให้พวกเข�เกิดคว�มกระตือรือร้นม�กขึ้นในก�รที่จะเข้�ร่วม

ก�รพูดคุยและห�รือเหล่�นี้ ยังส�ม�รถช่วยให้ผู้จัดทำ�โครงก�รมีคว�มเข้�ใจต่อคว�มต้องก�รที่มีลักษณะเฉพ�ะ รวมถึงสิ่ง
สำ�คัญเป็นอันดับต้นๆ ของชุมชนข้�มเพศ ในก�รออกแบบกิจกรรมต่�งๆเพื่อแก้ไขอุปสรรคต่�งๆ ของพวกเข�ได้ ตลอดจน
ยังมอบพื้นที่ในก�รขับเคลื่อนร่วมกับผู้กำ�หนดนโยบ�ย และผู้มีอิทธิพลต่�งๆ ในก�รส่งต่อประเด็น รวมถึงทบทวนนโยบ�ย
และกรอบก�รทำ�ง�นต่�งๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประช�กรกลุ่มเสี่ยงเหล่�นี้ นอกจ�กนี้ ยังเป็นพื้นที่ในก�รระดมทุนจ�ก
ผู้บริจ�คและภ�คีฝ่�ยพัฒน�ต่�งๆ เพื่อทำ�กิจกรรมสนับสนุนและขับเคลื่อนต่อไปให้กับกลุ่มคนข้�มเพศโดยเฉพ�ะ 

รัฐบ�ลควรพัฒน�กลไกเพื่อผลักดันให้องค์กรข้�มเพศเป็นส่วนหนึ่งของก�รเดินท�งในครั้งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นสู่ก�ร
มีส่วนร่วมในกระบวนก�รตัดสินใจต่�งๆ และร่�งงบประม�ณที่เกี่ยวข้องกับคนข้�มเพศในฐ�นะกลุ่มประช�กรข้�ม
เพศต�มแผนยุทธศ�สตร์ นอกจ�กนี้ ก�รรับฟังประสบก�รณ์ของพวกเข�เอง ยังจะเป็นกุญแจสำ�คัญที่นำ�ไปสู่ก�ร
ทำ�คว�มเข้�ใจคว�มต้องก�รและคว�มท้�ท�ยของคนข้�มเพศให้ดีขึ้นอีกด้วย

• ขั้นตอนที่ 3: สร้�งโอก�สในก�รมีส่วนร่วมเชิงกลยุทธ์ในโครงสร้�งก�รตัดสินใจ (เป็นส่วนหนึ่งของคณะทำ�ง�น) 
– ก�รได้พูดคุยแลกเปลี่ยนคว�มรู้กับคนข้�มเพศเป็นสิ่งที่สำ�คัญ อย่�งไรก็ต�ม ก�รเปิดโอก�สให้นักกิจกรรมข้�มเพศ
ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้�งก�รตัดสินใจก็มีคว�มจำ�เป็นเช่นกัน เพร�ะในโครงสร้�งก�รตัดสินใจนี้ จะมีส่วนในก�ร
พัฒน� ทบทวน และอนุมัติงบประม�ณ นโยบ�ย และกรอบก�รทำ�ง�นต่�งๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเข� ก�รให้
นักกิจกรรมข้�มเพศเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้�งก�รทำ�ง�นระดับท้องถิ่นและระดับช�ติ ก็ยิ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่� พวก
เข�จะถูกรับรองในฐ�นะผู้ครองสิทธิ์ ผู้เป็นเจ้�ของโครงก�รและกลยุทธ์ต่�งๆ (ต�มที่ชุมชนของพวกเข�เองเป็นผู้เสนอ) 
ตลอดจนได้ขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์เพื่อก�รมีส่วนร่วมอย่�งแท้จริงในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ อย่�งไรก็ต�ม ก�รที่รัฐบ�ล
เปิดโอก�สให้พวกเข�เป็นเพียงส่วนหนึ่งอ�จยังไม่เพียงพอ แต่ยังจำ�เป็นต้องทำ�ให้พวกเข�มีส่วนร่วมในเชิงโครงสร้�ง
อย่�งแท้จริง ซึ่งในส่วนนี้ส�ม�รถทำ�ให้เห็นเป็นประจักษ์ชัดได้จ�กก�รทำ�โครงก�ร กำ�หนดวงเงินงบประม�ณ ว�ระและ
บทบ�ทหน้�ที่สำ�คัญให้โดยเฉพ�ะสำ�หรับบุคคลข้�มเพศ 
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กรณีศึกษ�ที่ 1:  ประเทศยูกันด�และเคนย�ได้จัดตั้งคณะทำ�ง�นด้�นเทคนิคสำ�หรับประช�กรกลุ่มเสี่ยง (Key Pop-
ulation Technical Working Groups) ทั้งในระดับช�ติและระดับภ�ยในประเทศ โดยคณะทำ�ง�นเหล่�นี้มีกระทรวง
ส�ธ�รณสุขเป็นประธ�นและจัดประชุมกันในทุกไตรม�ส เพื่อห�รือเกี่ยวกับคว�มคืบหน้�ของก�รดำ�เนินโครงก�ร 
หลักฐ�น และประเด็นในก�รขับเคลื่อนต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับประช�กรกลุ่มเสี่ยง9.

“ตอนนี้เร�ยังให้พวกเข�เข้�ม�มีส่วนร่วมในคณะทำ�ง�นด้�นเทคนิคของเร�ด้วย โดยเมื่อเร็วๆ นี้ เร�ได้จัดตั้งคณะ
อนุกรรมก�รเฉพ�ะสำ�หรับชุมชนข้�มเพศ ซึ่งทำ�ให้พวกเข�รู้สึกมีคว�มสุขม�ก ตอนนี้เร�กำ�ลังมีก�รประชุมแบบทวิภ�คีร่วม
กับผู้บริจ�ค ทำ�ให้[ชุมชน] คนข้�มเพศ ส�ม�รถแสดงคว�มเห็นของพวกเข�ได้ ซึ่งนี่เป็นแบบจำ�ลองบริก�รที่เร�ต้องก�ร คือ

มีก�รออกแบบม�เพื่อชุมชนของเร�โดยเฉพ�ะ เร�ชอบก�รขับเคลื่อนแบบนี้ ซึ่งฉันคิดว่�มีคว�มสมบูรณ์แบบ ครอบคลุม 
และมีคว�มละเอียดอ่อนท�งวัฒนธรรมเป็นอย่�งม�ก และพวกเข�ต้องก�รทำ�ง�นร่วมกับรัฐบ�ลเพียงเพื่อให้แน่ใจว่� ก�ร

ทำ�ง�นรูปแบบนี้มีก�รพัฒน�อย่�งแท้จริงเพื่อให้เครือข่�ยของพวกเข�ได้เข้�ม�มีส่วนร่วมม�กขึ้น”
โดย: Helgar Musyoki หัวหน้�ผู้จัดก�รด้�นก�รป้องกัน และโครงก�รประช�กรกลุ่มเสี่ยง 

NASCOP - กระทรวงส�ธ�รณสุข ประเทศเคนย�

• ขั้นตอนที่ 4: สร้�งข้อมูลหลักฐ�นเพื่อนำ�ไปสู่ก�รขับเคลื่อนและจัดทำ�โครงก�ร – ในขณะที่ก�รอภิปร�ยยังคง
ดำ�เนินต่อไป ท่�นจำ�เป็นต้องมีข้อมูลหลักฐ�นเพื่อให้คว�มสำ�คัญกับคนข้�มเพศในก�รแก้ไขปัญห�เอชไอวีม�ก่อน
เป็นอันดับแรก ข้อมูลหลักฐ�นนี้จะช่วยให้ก�รขับเคลื่อนโครงก�รประช�กรกลุ่มเสี่ยงระดับช�ติซึ่งถูกออกแบบม�เพื่อ
ก�รป้องกันเอชไอวีโดยเฉพ�ะ ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของคนข้�มเพศได้ ในปี 2561 โครงก�รประช�กรกลุ่ม
เสี่ยงของเคนย�ได้ทำ�ก�รศึกษ�ขน�ดประช�กรกลุ่มเสี่ยงขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งในก�รศึกษ�ครั้งนี้ยังรวมถึงก�รว�งแผน
และค�ดก�รณ์จำ�นวนคนข้�มเพศต�มจุดเสี่ยงต่�งๆ (จ�กก�รศึกษ� พบว่� มีคนข้�มเพศร�ว 4,305 คน ที่มีคว�มเสี่ยง) 
นอกจ�กนี้ก�รศึกษ�ขน�ดประช�กรแล้ว รัฐบ�ลยังส�ม�รถเก็บข้อมูลด้�นประช�กรศ�สตร์และระบ�ดวิทย� โดยจัดทำ�
ข้อมูลท�งด้�นพฤติกรรมและคว�มชุกของก�รติดเชื้อเอชไอวีของพวกเข�แยกออกม� ตลอดจนทำ�ก�รวัดผลสำ�เร็จของ
โครงก�รในก�รแก้ไขปัญห�ต่�งๆ ของคนข้�มเพศ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งปัญห�ด้�นก�รเข้�บริก�รที่องค์กรข้�มเพศนำ�เสนอ
เข้�ม� รวมถึงวิจัยผลกระทบท�งด้�นกฎหม�ยและนโยบ�ยเกี่ยวกับก�รเข้�ถึงบริก�รด้�นสุขภ�พและบริก�รอื่นๆ ของ
เย�วชนข้�มเพศ

• ก�รมีส่วนร่วมของเย�วชนข้�มเพศในก�รทำ�วิจัยที่มีคว�มปลอดภัยและถูกต้องต�มจริยธรรมนั้นเป็นสิ่งสำ�คัญ เพื่อ
ให้ข้อมูลที่ได้มีคว�มถูกต้องเหม�ะสม เป็นที่ยอมรับ และมีคว�มเกี่ยวข้องในส�ยต�ของชุมชน โดยในประเทศเคนย� 
รัฐบ�ลได้พิจ�รณ�เก็บข้อมูลจ�กหล�ยแหล่ง รวมถึงก�รทำ�วิจัยโดยชุมชนข้�มเพศ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ม�ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับอุปสรรคระดับโครงสร้�งของพวกเข�เอง

กรณีศึกษ� 2:  ในปี 2562 ประเทศยูกันด� ได้มีก�รจัดหมวดหมู่คนข้�มเพศเข้�ไว้ในฐ�นะกลุ่มประช�กรเสี่ยงเป็น
ครั้งแรก ซึ่งในภ�พรวมแล้ว ประช�กรข้�มเพศมีอยู่โดยประม�ณระหว่�ง 0.1% ถึง 1.1% ของประช�กรทั้งหมด ก�ร
มีข้อมูลเหล่�นี้ได้ช่วยให้พวกเข�ส�ม�รถกำ�หนดเป้�หม�ยที่มีคว�มครอบคลุม รวมถึงเป็นแนวท�งในก�รให้บริก�ร
และจัดทำ�งบประม�ณสำ�หรับโครงก�รเอชไอวีสำ�หรับประช�กรข้�มเเพศต่อไป

• ขั้นตอนที่ 5: ก�รพิจ�รณ�คนข้�มเพศเข้�ม�อยู่ในกรอบก�รทำ�ง�นระดับช�ติ – ก�รกำ�หนดและยอมรับคนข้�ม
เพศเป็นส่วนหนึ่งของประช�กรกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปร�ะบ�งในกรอบก�รทำ�ง�นและแนวปฏิบัติระดับช�ติ เช่น แผน
ยุทธศ�สตร์ช�ติเพื่อยุติปัญห�เอดส์ ช่วยให้ประเทศตระหนักและให้คว�มสำ�คัญกับคนข้�มเพศในก�รแก้ไขปัญห�เอช
ไอวีม�ก่อนเป็นอันดับแรก นอกจ�กนี้ ยังเป็นก�รช่วยกำ�หนดขอบเขตคว�มรับผิดชอบในก�รดำ�เนินโครงก�รป้องกันเอ
ชไอวีที่เหม�ะสำ�หรับคนข้�มเพศ อีกด้วย รัฐบ�ลควรพิจ�รณ�พัฒน�นโยบ�ยและกฎหม�ยที่หลีกเลี่ยงก�รกำ�หนดคว�ม
ผิดท�งอ�ญ�สำ�หรับก�รมีพฤติกรรมแบบรักร่วมเพศหรือก�รมีอัตลักษณ์ท�งเพศนอกกรอบเพศ ตลอดจนก�รมีกฎหม�ย
รับรองเพศสภ�พสำ�หรับคนข้�มเพศ เป็นต้น ก�รจัดก�รกับอุปสรรคท�งกฎหม�ย ส�ม�รถช่วยลดก�รกีดกันคนข้�มเพศ
และปัญห�อื่นๆ ที่เป็นปัจจุัยทำ�ให้พวกเข�มีคว�มเสี่ยงต่อเอชไอวีม�กขึ้น10.

__________
9 The Republic of Uganda. (2019). Synthesis, Consolidation and Building Consensus on Key Priority Population Size Estimation in Numbers in Uganda. Uganda 2020-2024.  https://www.
theglobalfund.org/media/9768/crg_humanrightsuganda2020-2024_plan_en.pdf
10 World Health Organization. (2015). Policy Brief: Transgender People and HIV. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/179517/WHO_HIV_2015.17_eng.pdf?sequence=1&isAl-
lowed=y

https://www.theglobalfund.org/media/9768/crg_humanrightsuganda2020-2024_plan_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9768/crg_humanrightsuganda2020-2024_plan_en.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/179517/WHO_HIV_2015.17_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/179517/WHO_HIV_2015.17_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y


15กรณีศึกษ� 3: ในประเทศเคนย� โครงก�รประช�กรกลุ่มเสี่ยงระดับช�ติ พร้อมด้วยองค์กรข้�มเพศ ได้ร่วมกันขับเคลื่อน
เพื่อผลักดันให้ประช�กรข้�มเพศถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในประช�กรกลุ่มเสี่ยงต�มแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ โดยก�รขับเคลื่อนแบบ
มีหลักฐ�นรองรับได้ช่วยให้คว�มพย�ย�มนี้ประสบคว�มสำ�เร็จได้ (ร่วมกับประช�กรกลุ่มอื่นๆ คือ หญิงข�ยริก�รท�งเพศ ช�ย
ที่มีเพศสัมพันธ์กับช�ย และ ผู้ใช้ส�รเสพติดแบบฉีด) ต�มกรอบยุทธศ�สตร์โรคเอดส์ของประเทศเคนย� ปี 2563-2567 
(NACC, KASF II) จ�กเครื่องมือทำ�ร�ยง�นประช�กรกลุ่มเสี่ยงระดับช�ติ (MOH 731 B) ของระบบข้อมูลสุขภ�พของ
ประเทศเคนย� (Kenya Health Information System - KHIS) แสดงให้เห็นว่� รัฐบ�ลเคนย�ได้จัดให้ชุมชนข้�ม
เพศอยู่ในฐ�นะประช�กรกลุ่มย่อย โดยให้ภ�คีฝ่�ยปฏิบัติง�นเป็นผู้ร�ยง�นข้อมูลเกี่ยวกับก�รให้บริก�รแก่ประช�กร
ข้�มเพศแยกออกม�ต่�งห�ก ซึ่งเป็นก�รช่วยทำ�ให้พวกเข�มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงก�รต่�งๆ ของกลุ่มประช�กรข้�ม
เพศ รวมถึงยังเป็นกรณีตัวอย่�งในก�รเปิดโอก�สให้คนข้�มเพศเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รทำ�แบบสำ�รวจของประเทศ
ครั้งต่อไป อีกด้วย

• ขั้นตอนที่ 6: ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของข้�ร�ชก�รในบทบ�ทต่�งๆ ในก�รทำ�ง�นร่วมกับคนข้�มเพศและ
เพื่อคนข้�มเพศ – เพื่อเป็นก�รเสริมสร้�งศักยภ�พของหน่วยง�นภ�ครัฐในก�รจัดก�รกับปัญห�อุปสรรคต่�งๆ ของ
ประช�กรข้�มเพศ เจ้�หน้�ที่ภ�ครัฐเองควรได้รับก�รเสริมสร้�งทักษะและคว�มรู้ ไม่ว่�จะเป็น เจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุข ครู 
สม�ชิกรัฐสภ� ตลอดจนผู้กำ�หนดนโยบ�ยอื่นๆ เพื่อให้พวกเข�มีคว�มเข้�ใจ ตระหนัก และรับทร�บคว�มต้องก�รที่แตก
ต่�งกันไปของประช�กรข้�มเพศก่อนเริ่มลงมือดำ�เนินโครงก�ร รัฐบ�ลควรเริ่มพิจ�รณ�ปรับปรุงชุดคู่มือฝึกอบรมให้มี
คว�มครอบคลุมประเด็นก�รทำ�โครงก�รต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับประช�กรข้�มเพศ ตลอดจนทำ�วิจัยและเก็บข้อมูลเพื่อช่วย
ให้เจ้�หน้�ที่ด้�นเทคนิคในหน่วยง�นรัฐมีทักษะคว�มส�ม�รถในก�รให้คำ�ปรึกษ�แก่ชุมชนข้�มเพศในวงกว้�งได้ รวมถึง
ส�ม�รถนำ�เสนอและอธิบ�ยประเด็นสำ�คัญต่�งๆ ของคนข้�มเพศได้อย่�งฉะฉ�นและชัดเจน

กรณีศึกษ�ที่ 4:  รัฐบ�ลเคนย�ได้ลงทุนในโครงก�รเสริมสร้�งศักยภ�พที่ดำ�เนินม�อย่�งต่อเนื่อง ให้กับผู้ปฏิบัติง�นที่นำ�แนว
ปฏิบัติสำ�หรับคนข้�มเพศม�ใช้ โดยหน่วยง�นอย่�ง NASCOP ได้ริเริ่มสร้�งทีมฝึกอบรมจ�กองค์กรข้�มเพศ พร้อมพัฒน�
ทักษะและคว�มรู้ให้กับพวกเข�ในก�รทำ�โครงก�รด้�นเอชไอวีกับประช�กรข้�มเพศต�มแนวท�งระดับช�ติ เมื่อโครงก�รมี
ขน�ดใหญ่ขึ้น ก�รเสริมสร้�งศักยภ�พให้กับฝ่�ยทำ�ง�นก็ยิ่งมีคว�มจำ�เป็นม�กยิ้งขึ้น และด้วยเหตุนี้ ทีมผู้ฝึกอบรมที่เป็นคน
ข้�มเพศจึงยังจะเป็นแหล่งทรัพย�กรที่สำ�คัญต่อไป

• ขั้นตอนที่ 7: ก�รขับเคลื่อนร่วมกับผู้บริจ�คเพื่อก�รจัดสรรทรัพย�กร – รัฐบ�ลส�ม�รถสนับสนุนและทำ�ง�นร่วมกับ
นักกิจกรรมเพื่อระดมทรัพย�กรจ�กภ�คีเครือข่�ยต่�งๆ เช่น แผนฉุกเฉินของประธ�น�ธิบดีสหรัฐอเมริก�เพื่อบรรเท�
ปัญห�เอดส์ (PEPFAR), กองทุนโลก และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนก�รมีส่วนร่วมเฉพ�ะกลุ่มคนข้�มเพศ เงินสนับสนุน
เหล่�นี้ส�ม�รถนำ�ไปใช้เพื่อจัดก�รให้คำ�ปรึกษ�ในระดับภูมิภ�ค ก�รประเมินขน�ดประช�กร ก�รจัดทำ�คู่มือ และอื่นๆ 
นอกจ�กก�รมีส่วนร่วมกับผู้บริจ�คแล้ว รัฐบ�ลควรตรวจสอบว่� งบประม�ณในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติของพวกเข�มีก�ร
จัดสรรทรัพย�กรที่เพียงพอสำ�หรับจัดทำ�โครงก�รสำ�หรับชุมชนข้�มเพศ “มีเงินสนับสนุนเพื่อก�รป้องกันเพียง 0.3% 
เท่�นั้น ที่เข้�ถึงโครงก�รสำ�หรับคนข้�มเพศ ในขณะที่คนข้�มเพศทั่วโลกมีโอก�สได้รับเชื้อเอชไอวีม�กกว่�ประช�กร
ผู้ใหญ่ทั่วไปถึง 12 เท่� แต่ก�รจัดก�รกับปัญห�เอชไอวีในชุมชนคนข้�มเพศใน LMICs กลับมีน้อยม�ก” 11.

“ฉันคิดว่� สิ่งหนึ่งก็คือ ถ้�เป็นก�รให้เงินสนับสนุนกับรัฐบ�ล ส่วนหนึ่งของข้อตกลง ‘บนพื้นฐ�นของเหตุผล’ สำ�หรับ
ประช�กรกลุ่มเสี่ยง ก็คือ จำ�เป็นต้องมีก�รจัดสรรเงินทุนส่วนหนึ่งให้กับประช�กรกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้พวกเข�มีส่วนร่วมอย่�ง
แท้จริงในกระบวนก�รพัฒน�แผนยุทธศ�สตร์ ตัวอย่�งเช่น ห�กเป็นกองทุนโลกและผู้รับเงินสนับสนุนหลัก คือ กระทรวง
ส�ธ�รณสุข ควรมีข้อกำ�หนดจ�กกองทุนโลกที่ระบุให้คนข้�มเพศเป็นผู้รับเงินสนับสนุนรอง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในกรณีที่ 

ฝ่�ยระบ�ดวิทย�ชี้ให้เห็น แล้วว่� มีผลกระทบต่อประช�กรกลุ่มเสี่ยงและคนข้�มเพศในชุมชน เงินสนับสนุนนี้จะช่วยให้นัก
กิจกรรมมีส่วนร่วมอย่�งแท้จริงและอย่�งกระตือรือร้นในกระบวนก�รแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ”

  บทสัมภ�ษณ์ของ Dave Scamell, GPP

__________
11 Aidsfonds. (n.d.) Fast-Track or Off Track: How insufficient funding for  key populations jeopardises ending AIDS by 2030. https://aidsfonds.org/resource/fast-track-or-off-track-how-in-
sufficient-funding-for-key-populations-jeopardises-ending-aids-by-2030

https://aidsfonds.org/resource/fast-track-or-off-track-how-insufficient-funding-for-key-populations-jeopardises-ending-aids-by-2030
https://aidsfonds.org/resource/fast-track-or-off-track-how-insufficient-funding-for-key-populations-jeopardises-ending-aids-by-2030


16กรณีศึกษ� 5: คณะกรรมก�รโรคเอดส์ยูกันด� (Uganda AIDS Commission)ทำ�ง�นร่วมกับนักกิจกรรมแผนยุทธศ�สตร์
ช�ติภ�ยในประเทศ เพื่อล็อบบี้ห�เงินทุนสนับสนุนชุมชนในก�รพัฒน�กรอบก�รทำ�ง�นระดับช�ติเพื่อ่ชวยเหลือประช�กร
กลุ่มเสี่ยง ซึ่งกรอบก�รทำ�ง�นนี้ได้รับก�รพัฒน�ขึ้นร่วมกับประช�กรกลุ่มเสี่ยง มีรัฐบ�ลเป็นเจ้�ของโครงก�ร และช่วยอัพเดท
ข้อมูลเกี่ยวกับก�รตรวจสอบและพัฒน�แผนยุทธศ�สตร์ช�ติ

กรณีศึกษ� 6: ในประเทศยูกันด� รัฐบ�ล (กระทรวงส�ธ�รณสุขและกระทรวงยุติธรรม) ทำ�ง�นร่วมกับนักกิจกรรมภ�คประช�
สังคมเพื่อล็อบบี้ขอทรัพย�กรสนับสนุนจ�กกองทุนโลก เพื่อพัฒน�แผนรับมือที่มีคว�มครอบคลุมในก�รจัดก�รกับอุปสรรค
ด้�นคว�มเท่�เทียมในก�รเข้�ถึงบริก�รเอชไอวี วัณโรค และม�ล�เรียในยูกันด�ด้วยก�รสนับสนุนท�งเทคนิค จ�ก UN-
AIDS12

• ขั้นตอนที่ 8: ก�รจัดทำ�งบประม�ณเพื่อก�รมีส่วนร่วมอย่�งแท้จริง – รัฐบ�ลส�ม�รถจัดสรรทรัพย�กรลงในงบ
ประม�ณของประเทศเพื่อก�รมีส่วนร่วมของคนข้�มเพศได้ ในก�รมีส่วนร่วมอย่�งแท้จริงอ�จหม�ยถึง ก�รจัดสรรงบ
ประม�ณสำ�หรับก�รเดินท�งเพื่อเข้�ร่วมก�รประชุม ก�รขับเคลื่อนเครือข่�ยคนข้�มเพศภ�ยในประเทศเพื่อจัดตั้งและ
เป็นส่วนหนึ่งของคณะทำ�ง�นในระยะย�ว สิ่งสำ�คัญที่ต้องตระหนักถึง คือ คว�มจำ�เป็นในก�รจัดตั้งเครือข่�ยคนข้�มเพศ
หรือคณะทำ�ง�นข้�มเพศเสียก่อน เนื่องจ�กมีคว�มเป็นไปได้ว่� ในบ�งประเทศอ�จมองข้�มก�รมีส่วนร่วมของคนข้�ม
เพศอย่�งสิ้นเชิง 

• ขั้นตอนที่ 9: ก�รสื่อส�รและก�รให้ข้อมูล – ในก�รพิจ�รณ�รวมคนข้�มเพศเข้�ม�มีส่วนร่วมในกระบวนก�รสำ�คัญ
อย่�ง แผนยุทธศ�สตร์ช�ติเพื่อยุติปัญห�เอดส์ จำ�เป็นจะต้องใช้คว�มพย�ย�มอย่�งระมัดระวังในก�รปรับปรุงวิธีก�ร
สื่อส�รระหว่�งภ�ครัฐและชุมชน ในหล�ยประเทศ มักสื่อส�รผ่�นประช�กรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับก�รคัดเลือกให้เป็นตัวแทน
ของพวกเข�ในคณะทำ�ง�นด้�นเทคนิค (TWG) ของรัฐบ�ล ผ่�นก�รสื่อส�รแลกเปลี่ยนภ�ยในเครือข่�ยประช�กรกลุ่ม
เสี่ยง หรือกลุ่มเครือข่�ยที่คล้�ยกัน เช่น กลุ่มเย�วชน ผู้หญิง ผู้พิก�รท�งส�ยต� กลุ่มช�ยรักช�ย กลุ่มต่�งๆ เป็นต้น 
นอกจ�กนี้ ยังจำ�เป็นต้องใช้คว�มพย�ย�มอย่�งรอบคอบม�กขึ้นในก�รทำ�ให้ร�ยง�น ก�รประเมิน รวมถึงง�นวิจัย
ต่�งๆ มีคว�มเข้�ใจง่�ยม�กขึ้น โดยมีก�รกล่�วถึงจุดยืนของรัฐบ�ลในประเด็นคนข้�มเพศต่�งๆ ตลอดจนจัดทำ�สื่อ
ประช�สัมพันธ์ที่ช่วยให้คนข้�มเพศทร�บถึงกระบวนก�รมีส่วนร่วม ช่องท�งก�รสื่อส�รที่หล�กหล�ย รวมถึงก�รใช้
ภ�ษ�ที่เหม�ะสม อีกทั้ง เอกส�รเหล่�นี้จำ�เป็นต้องส่งถึงนักกิจกรรมข้�มเพศอย่�งทันท่วงที ภ�ษ�ที่ใช้ต้องเข้�ใจได้ นัก
กิจกรรมข้�มเพศควรได้รับคำ�แนะนำ�และคำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับรูปแบบก�รทำ�ง�นของร�ชก�รที่บ�งครั้งคำ�นึงถึงระเบียบขั้น
ตอนม�กเกินไป อย่�งไรก็ต�ม ก�รสื่อส�รที่ทันท่วงทีและสม่ำ�เสมอส�ม�รถช่วยสร้�งคว�มไว้ว�งใจ ส่งเสริมคว�มสัมพันธ์
ในก�รทำ�ง�น และช่วยให้นักกิจกรรมมีข้อมูลเพียงพอในก�รมีส่วนร่วม และทำ�ให้กระบวนก�รทำ�ง�นมีคุณค่�ม�กขึ้น

__________
12 The Global Fund. (2019). National Strategic Plan to Reduce Human Rights-Related Barriers to HIV, TB and Malaria Servic-
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