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จ�กข้อมูลในประเทศต่�งๆ พบว่� ประช�กรข้�มเพศเป็นประช�กรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบม�กที่สุด
ในเรื่องปัญห�เอชไอวี และต้องเผชิญกับปัญห�หนักอื่นๆอีก เช่น ก�รตีตร�เชิงโครงสร้�งและท�งสังคม 
ก�รเลือกปฏิบัติ และก�รใช้คว�มรุนแรงที่มีอยู่ในทั่วทุกภูมิภ�ค ซึ่งปัญห�เหล่�นี้ยังเป็นอุปสรรคต่อ
คว�มพร้อมและก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พ รวมถึงบริก�รอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี 1.  

ถึงกระนั้น ประช�กรข้�มเพศก็ยังถูกมองข้�ม โดยภ�ครัฐไม่ให้คว�มสำ�คัญที่จะนำ�ข้อมูลด้�นเอชไอวี ของพวกเข�ม�พิจ�รณ�ในก�รเก็บข้อมูล
ระดับช�ติ และด้วยเหตุนี้ ก�รพิจ�รณ�ให้คนข้�มเพศเข้�ม�มีส่วนร่วมอย่�งแท้จริงในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ (National Strategic Plans - NSPs) 
จึงเป็นเรื่องที่มีคว�มสำ�คัญและเกิดขึ้นได้ย�ก ก�รกีดกันคนข้�มเพศไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบด้�นสุขภ�พต่อพวกเข�ที่เกี่ยวข้องกับปัญห� เอชไอวี 
แต่ยังเป็นอุปสรรคต่อก�รระดมทุนและก�รจัดทำ�แผนง�นต่�งๆ เฉพ�ะสำ�หรับกลุ่มคนข้�มเพศ อีกด้วย เนื่องจ�กผู้บริจ�คส่วนใหญ่มักมุ่งให้คว�ม
สำ�คัญม�กขึ้นไปที่โครงก�รต่�งๆ ที่อยู่ภ�ยใต้แผนยุทธศ�สตร์ช�ติ ดังนั้น เมื่อใดก็ต�มที่ภ�รกิจเสร็จสิ้น โดยคนข้�มเพศได้รับก�รพิจ�รณ�ให้เข้�
ร่วมแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ จะเป็นใบเบิกท�งสู่ก�รได้รับแรงสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นให้กับชุมชนข้�มเพศต่อไป

ด้วยเหตุนี้ เร�จึงได้พัฒน�คู่มือ 2 ชุดนี้ขึ้นม� โดยชุดแรกมีชื่อว่� “คู่มือสำ�หรับภ�ครัฐในก�รมีส่วนร่วมกับคนข้�มเพศในก�รพัฒน�แผน
ยุทธศ�สตร์ช�ติ” และ “คู่มือสำ�หรับนักกิจกรรมข้�มเพศในก�รร่วมพัฒน�แผนยุทธศ�สตร์ช�ติ” คู่มือทั้ง 2 ชุด ดังกล่�วนี้ มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไข
ปัญห�ก�รกีดกันคนข้�มเพศ โดยก�รเปิดโอก�สให้พวกเข�มีส่วนร่วมม�กขึ้นในก�รพัฒน�แผนยุทธศ�สตร์ช�ติ
คู่มือเหล่�นี้ ประกอบไปด้วยเนื้อห�จ�กแหล่งต่�งๆ :
• ก�รค้นคว้�ข้อมูลจ�กอินเทอร์เน็ต 
• ก�รทำ�แบบสำ�รวจกับนักกิจกรรมข้�มเพศจำ�นวน 45 คน จ�กทั่วโลก ที่เคยมีส่วนรวมในก�รรณรงค์แผนยุทธศ�สตร์ช�ติม�ก่อน (ซึ่งในคู่มือ

นี้ จะเรียกว่� แบบสำ�รวจของนักกิจกรรม)
• ก�รสัมภ�ษณ์และทำ�สนทน�กลุ่มกับนักกิจกรรมข้�มเพศ เจ้�หน้�ที่ของรัฐ และตัวแทนชุมชนขององค์กรในประเทศกรณีศึกษ�ต่�งๆ 

(กัมพูช� เคนย� เซียร์ร�ลีโอน ยูกันด� และยูเครน) ตลอดจนก�รสัมภ�ษณ์ผู้บริจ�ค (จ�กโครงก�ร “Bridging the Gaps” ของ COC Neth-
erlands, กองทุนโลก, Global Philanthropy Project และ UNAIDS)   

• ก�รประชุมตรวจสอบคู่มือร่วมกับนักกิจกรรมข้�มเพศที่มีส่วนร่วมในก�รรณรงค์แผนยุทธศ�สตร์ช�ติ
 

แผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อยุติปัญหาเอดส์คืออะไร? 

แผนยุทธศ�สตร์ช�ติ เป็นแผนยุทธศ�สตร์ที่ประเทศทั่วโลกต่�งพัฒน�เพื่อใช้เป็นแนวท�งระดับช�ติในก�รจัดก�รปัญห�ด้�นเอชไอวี อย่�งไร
ก็ต�ม ในบ�งประเทศ แผนยุทธศ�สตร์ยังประกอบไปด้วยแนวนโยบ�ยและโครงก�รต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องวัณโรค ก�รติดเชื้อท�งเพศ
สัมพันธ์ และม�ล�เรีย อีกด้วย ซึ่งโดยปกติแล้ว จะใช้ระยะเวล�ดำ�เนินก�รระหว่�ง 3 ถึง 5 ปี ในก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ (National Strategic 
Planning) เป็นก�รกำ�หนดกรอบก�รทำ�ง�นในก�รจัดก�รปัญห�ระดับช�ติ รวมถึงก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ก�รกำ�หนดงบประม�ณ ตลอดจน
กระบวนก�รติดต�มและประเมินผลต่�งๆ เพื่อให้แน่ใจว่�ก�รดำ�เนินง�นบรรลุต�มเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ ซึ่งมักจะมุ่งไปที่ก�รกำ�หนดแนวท�ง ก�ร
จัดห�ทรัพย�กร และก�รจัดก�รกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของเอชไอวี ว่�ควรจะเริ่มดำ�เนินก�รอย่�งไรในก�รป้องกัน ตรวจห�เชื้อ ให้คำ�
ปรึกษ� รวมถึงวิธีก�รดูแลรักษ� ก�รควบคุมไวรัสในผู้ป่วย ก�รป้องกันและจัดก�รกับภ�วะก�รติดเชื้อร่วม หรือมีโรคอื่นร่วมด้วย (ไวรัสตับอักเสบ 
วัณโรค และสุขภ�พจิต) ตลอดจนก�รจัดทำ�โครงก�รแจกถุงย�งอน�มัยและเจลหล่อลื่น ก�รทำ�ง�นในประเด็นเรื่องอน�มัยท�งเพศและก�รเจริญ
พันธุ์ (sexual and reproductive health - SRH) ก�รใช้ย� PrEP ก�รใช้แนวท�งลดคว�มเสี่ยงในก�รใช้ส�รเสพติดและก�รฉีดส�รเข้�ร่�งก�ยอย่�ง
ปลอดภัย ก�รแทรกแซงท�งพฤติกรรม และก�รจัดก�รกับก�รตีตร�และก�รเลือกปฏิบัติ

__________

1 UNAIDS (2021). HIV and transgender and other gender-diverse people. Human Rights Fact Sheet Series.
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ประช�กรคนข้�มเพศยังคงประสบปัญห�เอชไอวี เพร�ะข�ดว�มช่วยเหลือที่เหม�ะสม จ�กร�ยง�นล่�สุดของ UNAIDS ที่ตีพิมพ์ในปี 2020  ผู้
หญิงข้�มเพศมีคว�มเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี ม�กกว่�ประช�กรผู้ใหญ่กลุ่มอื่นๆ ถึง 34 เท่� โดยคนข้�มเพศยังเป็น 1 ใน 5 กลุ่มประช�กรหลักที่มี
คว�มเสี่ยงต่อก�รติดเชื้อเอชไอวีม�กที่สุด แต่ยังข�ดก�รเข้�ถึงบริก�รต่�งๆ ที่เพียงพอ ถึงกระนั้น ภ�ครัฐก็ยังไม่ให้คว�มสำ�คัญที่จะนำ�ข้อมูลด้�น
เอชไอวีของพวกเข�ม�พิจ�รณ�ในก�รเก็บข้อมูลระดับช�ติ   
เรื่องสำ�คัญที่เร�ต้องมีส่วนร่วม ก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ เป็นคว�มร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำ�คัญระดับประเทศ ได้แก่ ภ�ครัฐบ�ล 
ภ�คเอกชน องค์กรพัฒน�เอกชน กลุ่มชุมชน ภ�คีเครือข่�ย ผู้บริจ�ค และหน่วยง�นต่�งๆ ของสหประช�ช�ติ นอกจ�กนี้ ชุมชนและกลุ่มผู้ติด
เชื้อ เอชไอวี ยังควรมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รมีส่วนร่วมในกระบวนก�รนี้ด้วย ก�รพิจ�รณ�คนข้�มเพศเข้�ม�มีส่วนร่วมอย่�งแท้จริงในก�รว�งแผน
ยุทธศ�สตร์ช�ติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ย�ก ซึ่งก�รกีดกันคนข้�มเพศไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบด้�นสุขภ�พต่อพวกเข�ที่เกี่ยวข้องกับปัญห�เอชไอวี 
แต่ยังเป็นอุปสรรคต่อก�รระดมทุนและก�รจัดทำ�แผนง�นต่�งๆ เฉพ�ะสำ�หรับกลุ่มคนข้�มเพศอีกด้วย ก�รที่คนส่วนใหญ่ในประเทศต่�งๆ ยังคง
มองข้�มและไม่ให้คว�มสำ�คัญในก�รนำ�สถ�นก�รณ์เอชไอวี ของคนข้�มเพศม�พิจ�รณ�ในก�รต่อสู้กับปัญห� มีแต่จะยิ่งทำ�ให้พวกเข�ต้องเผชิญ
กับคว�มเสี่ยงที่สูงขึ้น 

รู้หรือไม่?
ประช�กรกลุ่มเสี่ยง (Key Populations - KPs) คือ กลุ่มประช�กรที่ยังคงต้องแบกรับคว�มรุนแรงของก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อเอชไอวี เพร�ะถูก
มองว่�เป็นคนช�ยขอบ ตลอดจนถูกริดรอนสิทธิในก�รแสวงห�และเข้�ถึงบริก�รต่�งๆ ด้�นเอชไอวี เนื่องม�จ�กก�รตีตร�ที่ฝังแน่น ก�รเลือก
ปฏิบัติ และก�รกีดกันท�งสังคม

กรณีศึกษา – ประเทศยูเครน: การต่อสู้กับการเจตนากีดกัน
ในประเทศยูเครน ก�รพิจ�รณ�คนข้�มเพศเข้�ม�เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมก�รกลไกคว�มร่วมมือในประเทศ (Country Coordinating 
Mechanism - CCM) เป็นเพียงก�รดำ�เนินก�รในระดับพิธีก�รม�โดยตลอด โดยตัวแทนคนข้�มเพศคนปัจจุบันที่ได้รับเลือก ได้รับก�รบอกกล่�ว
อย่�งชัดเจนว่� พวกเข�จะไม่มีท�งเลือกใดๆ ในก�รเข้�ร่วมคณะทำ�ง�นที่มีอำ�น�จในก�รตัดสินใจ พวกเข�ถูกปฏิเสธที่จะส่งลิ้งค์ก�รประชุมผ่�น 
Zoom ให้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่� มันเป็นเรื่องง่�ยที่จะพิจ�รณ�คนข้�มเพศเข้�ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ แต่ในท�งปฏิบัติแล้ว พวกเข�ยังคงถูก
กีดกัดโดยระบบก�รทำ�ง�นบ�งอย่�ง ซึ่งนักกิจกรรมข้�มเพศได้เน้นย้ำ�ถึงคว�มสำ�คัญของก�รต่อสู่กับก�รกีดกันเชิงก�รทำ�ง�นลักษณะนี้ ด้วยก�ร
รณรงค์ให้มีก�รนำ�รูปแบบก�รทำ�ง�น เช่น ก�รใช้ระบบโควต้�ในก�รพิจ�รณ�คนข้�มเพศเข้�ม�มีส่วนร่วมในคณะทำ�ง�นที่มีบทบ�ทสำ�คัญใน
ก�รตัดสินใจ เป็นต้น ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รเปิดโอก�สให้คนข้�มเพศมีส่วนร่วมอย่�งแท้จริง รวมถึงมีพื้นที่ในก�รผลักดันให้รัฐบ�ลแสดงรับผิดชอบ
ต่อคำ�มั่นสัญญ�ใดๆ ที่ให้ไว้กับพวกเข� ในระหว่�งนี้ นักกิจกรรม และองค์กรข้�มเพศต่�งๆ ในยูเครน ก็ยังคงเดินหน้�ห�หนท�งและรูปแบบที่
สร้�งสรรค์เพื่อต่อสู้กับก�รกีดกันเหล่�นี้ พวกเข�ยังได้ริเริ่มจัดโครงก�รฝึกอบรมทักษะและคว�มส�ม�รถในก�รทำ�หน้�ที่เป็นผู้ช่วยเจ้�หน้�ที่ของ
รัฐ ขณะเดียวกันก็เดินหน้�สร้�งคว�มสัมพันธ์ระยะย�วกับภ�คี รวมถึงสร้�งเครือข่�ยเชิงกลยุทธ์ต่�งๆ เพื่อเป็นก�รเพิ่มศักยภ�พและขีดคว�ม
คว�มส�ม�รถให้กับนักกิจกรรมในก�รส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนคนข้�มเพศต่อไป เมื่อได้มีโอก�สทำ�ง�นร่วมกับผู้ที่มีอำ�น�จใน
ก�รตัดสินใจ

ปฏิรูปความมุ่งมั่นระดับโลกในการดำาเนินงานระดับท้องถิ่น

วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเทศส่วนใหญ่ในโลก (193 ประเทศสม�ชิกของสหประช�ช�ติ) ได้ร่วมลงน�มในว�ระก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sus-
tainable Development) ซึ่งประกอบไปด้วย 17 เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ในจำ�นวนนี้ เป้�หม�ย
ที่ 3 หรือ  SDG 3 เป็นก�รให้คว�มสำ�คัญในเรื่องก�รมีสุขภ�พที่ดีและคว�มเป็นอยู่ที่ดี โดยมีหลักก�ร ก็คือ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง” หลักก�รดังกล่�ว
นี้มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งสำ�หรับบุคคลและชุมชนข้�มเพศ ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกมองข้�มและทอดทิ้งไว้ข้�งหลังม�โดยตลอด จ�กก�รกำ�หนดนโยบ�ยและ
ก�รออกแบบโครงก�รต่�งๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับน�น�ช�ติ
__________
2 UNAIDS (2021). Global AIDS update – Confronting Inequalities: lessons for pandemic responses from 40 years of AIDS.
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ก�รนำ�หลักก�รและกรอบก�รทำ�ง�นของ SDG 3 ม�ใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมก�รมีสุขภ�พที่ดี ซึ่งเน้นไปที่ก�ร “ไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง” นั้น ยัง
ช่วยให้นักกิจกรรมเข้�ม�มีบทบ�ทม�กขึ้นในพื้นที่ระดับน�น�ช�ติ อย่�ง สหประช�ช�ติ ในก�รเข้�ร่วมและติดต�มก�รปฏิบัติง�นของภ�ค
รัฐ รวมถึงเพิ่มโอก�สให้นักกิจกรรมได้รับทร�บข้อมูลข่�วส�รอยู่ตลอดเวล� เสริมสร้�งเครือข่�ยทำ�ง�นที่มีคว�มเป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน และ
ร่วมกันผลักดันให้ภ�ครัฐมีคว�มรับผิดชอบม�กขึ้นต่อคว�มมั่นสัญญ�ใดๆ ที่ให้ไว้ภ�ยใต้แผนยุทธศ�สตร์ช�ติ กร�ฟด้�นบนแสดงให้เห็นถึง
ประเด็นต่�งๆ ที่นักกิจกรรมและองค์กรข้�มเพศนำ�ม�ใช้เพื่อสอดส่องคว�มรับผิดชอบในก�รทำ�ง�นของภ�ครัฐ นอกจ�กนี้ ยังแสดงให้เห็น
ถึงประเด็นที่ต้องปรับปรุง เช่น ร�ยง�นข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยระดับช�ติ ร�ยง�นเง�(shadow report) และ SDGs ที่ประเทศสม�ชิกได้
ทำ�ก�รลงน�ม ท่�นส�ม�รถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ�งประเด็นเหล่�นี้ ได้ที่ ชุดคู่มือ “เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน และก�รมีส่วนร่วมของ
คนข้�มเพศ” ของ GATE โดยเฉพ�ะในหน้� 12-13

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ประเทศสม�ชิกสหประช�ช�ติได้นำ�ชุดเป้�หม�ยใหม่ที่มีคว�มท้�ท�ยม�ใช้เป็นปฏิญญ�ท�งก�รเมือง3 ที่ก�รประชุมระดับสูงสมัชช�
สหประช�ช�ติว่�ด้วยเรื่องโรคเอดส์ โดยปฏิญญ�ท�งก�รเมืองดังกล่�วได้แถลงยอมรับด้วยคว�มกังวลว่� ประช�กรกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม ซึ่งรวม
ถึงคนข้�มเพศ มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อเอชไอวี รวมถึงเผชิญกับคว�มรุนแรง ก�รตีตร� ก�รเลือกปฏิบัติ และกฎหม�ยที่จำ�กัดก�รออกม�
เคลื่อนไหวหรือก�รเข้�ถึงบริก�รต่�งๆ ของพวกเข�   
ประเทศสม�ชิกแสดงคว�มตกลงที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่� น้อยกว่� 10% ประเทศจะมีก�รบังคับใช้กฎหม�ยและนโยบ�ยอย่�งเข้มงวดอันนำ�
ไปสู่ก�รปฏิเสธหรือจำ�กัดก�รเข้�ถึงบริก�รต่�งๆ ภ�ยในปี 2568 รวมถึงให้คำ�มั่นสัญญ�ว่� พวกเข�จะมีประช�กรที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วม มีคว�มเสี่ยง 
หรือได้รับผลกระทบจ�กเอชไอวี น้อยกว่� 10% ที่ยังต้องเผชิญกับก�รตีตร�และก�รเลือกปฏิบัติภ�ยในปี 25684 

ประเทศสม�ชิกยังให้คำ�มั่นต่อหลักก�ร ‘ก�รมีส่วนร่วมม�กขึ้นของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์’ (Greater Involvement of People Living with 
HIV/AIDS - GIPA) และพร้อมเปิดโอก�สให้เครือข่�ยทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภ�ค ระดับประเทศ และระดับภ�ยในประเทศ รวมถึงชุม
ชนอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ มีส่วนในก�รตัดสินใจ ว�งแผน ดำ�เนินก�ร และติดต�มผลก�รทำ�ง�นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี ตลอดจนได้รับ
ก�รสนับสนุนทั้งท�งด้�นเทคนิคและก�รเงินที่เพียงพอ พวกเข�ยังเห็นด้วยกับเป้�หม�ยใหม่เกี่ยวกับก�รมีส่วนร่วมและก�รให้ชุมชนเป็น
ผู้นำ�ในก�รให้บริก�รต่�งๆ รวมถึงให้องค์กรที่นำ�โดยชุมชนมีหน้�ที่:

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

ปฏิญญ�ท�งก�รเมือง พ.ศ. 2564 เกิดขึ้นจ�กก�รกำ�หนดแผนยุทธศ�สตร์เพื่อยุติปัญห�เอดส์ พ.ศ. 2564-2569 (Global AIDS Strategy 
2021-2026) ซึ่งตระหนักว่� คว�มไม่เท่�เทียมกันเป็นอุปสรรคต่อคว�มก้�วหน้�ในก�รยุติก�รแพร่ระบ�ดของโรคเอดส์ และประช�กรกลุ่ม
เสี่ยง เช่น คนข้�มเพศ ผู้ให้บริก�รท�งเพศ กลุ่มช�ยรักช�ย และกลุ่มผู้ใช้ย�เสพติดแบบฉีด มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งต่อก�รบรรลุวิสัยทัศน์ที่มี
คว�มท้�ท�ยนี้

––––––––––
3 United Nations General Assembly. (2021). A/Res/75/284. https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids 
4 UNAIDS. (2021). New global pledge to end all inequalities faced by communities and people affected by HIV towards ending AIDS. https://www.unaids.org/en/resources/presscen-

tre/pressreleaseandstatementarchive/2021/june/20210608_hlm-opens

https://gate.ngo/wp-content/uploads/2020/12/SDGs-and-Trans-Engagement-Toolkit.pdf
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2021/june/20210608_hlm-opens 
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2021/june/20210608_hlm-opens 


8ในขณะนี้ ประเทศต่�งๆ กำ�ลังดำ�เนินก�รแปลคำ�มั่นสัญญ�ระดับโลกเหล่�นี้ต่อแผนและกลยุทธ์ระดับช�ติที่จะดำ�เนินก�รภ�ยในปี 2568 ชุมชน
และองค์กรข้�มเพศต่�งๆ ส�ม�รถนำ�พันธสัญญ�เหล่�นี้ม�ใช้เพื่อสนับสนุนก�รมีส่วนร่วมม�กยิ่งขึ้นและอย่�งแท้จริงในกระบวนก�รนี้
พันธกรณีระหว่�งประเทศเหล่�นี้ และก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์ช�ติในประเทศของท่�น ต่�งมีคว�มเชื่อมโยงและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดย
ในขณะพวกเข�กำ�ลังว�งแผน ดำ�เนินก�ร และติดต�มระบบก�รทำ�ง�นต่�งๆ ภ�ยในประเทศ เช่น ก�รทำ�ง�นของกรมอน�มัย รัฐสภ� หรือคณะ
กรรมก�รกลไกคว�มร่วมมือในประเทศ เป็นต้น พวกเข�ก็ยังต้องร�ยง�นเป็นระยะๆ ต่อสหประช�ช�ติ (UN) ในระดับส�กลด้วย สิ่งสำ�คัญคือ ต้อง
รู้จักก�รทำ�ง�นในแต่ละระดับเหล่�นี้ มีคว�มแตกต่�งและส�ม�รถเชื่อมโยงในก�รก้�วไปสู่เป้�หม�ยเดียวกันอย่�งมีกลยุทธ์ได้อย่�งไร
 

พวกเราดำาเนินมาถึงขั้นตอนไหนแล้ว?

การทำาความเข้าใจผลกระทบของโรคระบาดต่อประชากรกลุ่มเสี่ยง
จ�กร�ยง�นล่�สุด5 ของ UNAIDS ระบุว่� ในปี 2563 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีร�ยใหม่จำ�นวน 1.5 ล้�นคน ส่วนใหญ่ม�จ�กประช�กรกลุ่มเสี่ยงและคู่นอน
ของพวกเข� ผู้ใช้ส�รเสพติดแบบฉีด ผู้หญิงข้�มเพศ คนข�ยบริก�รท�งเพศ กลุ่มช�ยรักร่วมเพศ รวมถึงผู้ช�ยอื่นๆ ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ช�ย 
และคู่นอนของประช�กรกลุ่มเสี่ยงเหล่�นี้ ซึ่งคิดเป็น 65% ของจำ�นวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีร�ยใหม่ทั้งหมดทั่วโลกในปี 2020 ในจำ�นวนผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีร�ยใหม่ทั้งหมดที่อยู่นอกเขตแอฟริก�ใต้สะฮ�ร� คิดเป็นประช�กรกลุ่มเสี่ยง 93% ในขณะที่ประช�กรกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ภ�ยในเขตแอฟริก�ใต้สะ
ฮ�ร� คิดเป็น 35% อย่�งไรก็ต�ม พวกเข�ส่วนใหญ่เหล่�นี้ ยังคงถูกมองเป็นคนช�ยขอบ และข�ดก�รเข้�ถึงบริก�รด้�นเอชไอวีที่เหม�ะสม

อย่�งไรก็ต�ม ยังพบว่�มีอุปสรรคสำ�คัญในก�รให้เงินสนับสนุนเพื่อจัดก�รปัญห�เอชไอวีสำ�หรับประช�กรกลุ่มเสี่ยงเหล่�นี้ จ�กร�ยง�นของ 
Aidsfonds พบว่� โครงก�รต่�งๆ ที่มุ่งให้คว�มช่วยเหลือประช�กรกลุ่มเสี่ยงเหล่�นี้ ระหว่�งปี 2016-2018 ได้รับเงินสนับสนุนเพียง 2% ของเงิน
สนับสนุนด้�นเอชไอวีทั้งหมด ทำ�ให้โครงก�รเหล่�นี้ต้องประสบกับปัญห�ด้�นทรัพย�กรถึง 80% 6

เพื่อก�รจัดก�รปัญห�เอชไอวีอย่�งมีประสิทธิภ�พ WHO ได้รวบรวมแนวท�ง  ในก�รป้องกัน ก�รวินิจฉัย ก�รดูแลและรักษ�สำ�หรับประช�กรกลุ่ม
เสี่ยง โดยระบุว่� พวกเข�ควรได้รับโอก�สให้เข้�ม�มีส่วนร่วมอย่�งแท้จริง หรือเป็นผู้นำ�ในก�รดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ ที่มุ่งให้คว�มช่วยเหลือชุมชน
ของพวกเข�เอง เพร�ะมันเป็นเรื่องจำ�เป็นที่ชุมชนจะต้องขับเคลื่อนง�นนี้ด้วยตัวเอง แต่กระนั้น ก็ยังพบอุปสรรคที่สำ�คัญ คือ พวกเข�มักไม่ได้
รับโอก�สให้เข้�ม�มีส่วนร่วมอย่�งแท้จริง ดังนั้น ก�รพิจ�รณ�ให้องค์กรและชุมชนข้�มเพศเข้�ม�มีส่วนร่วมเชิงรุกและเชิงกลยุทธ์ในก�รรับมือ
ปัญห�เอชไอวีระดับช�ติ จึงถือเป็นก้�วสำ�คัญและเป็นก�รสร้�งโอก�สในก�รว�งแผน สนับสนุนเงินทุน และจัดทำ�โครงก�รต่�งๆ ด้�นโรคระบ�ด
อย่�งมีประสิทธิผล ตลอดจนทำ�ให้วิสัยทัศน์ปี 2573 เข้�ใกล้คว�มเป็นจริงม�กขึ้น 

ประชากรกลุ่มเสี่ยง และประชากรข้ามเพศในการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ
แต่ละประเทศจะต้องร�ยง�นคว�มคืบหน้�ก�รดำ�เนินง�นของพันธสัญญ�ทั่วโลกต่อ UNAIDS เป็นประจำ�ทุกปีผ่�นระบบก�รเฝ้�ติดต�ม
สถ�นก�รณ์โรคเอดส์ (Global AIDS Monitoring - GAM) ซึ่งรวมถึงเครื่องมือตรวจสอบก�รทำ�ง�นด้�นพันธกรณีระดับช�ติและนโยบ�ย 
(National Commitments and Policy Instrument - NCPI) โดยในเครื่องมือ NCPI นี้ ประกอบไปด้วยคำ�ถ�มเฉพ�ะเกี่ยวกับก�รมีส่วนร่วมของ
ประช�กรกลุ่มเสี่ยงในก�รพัฒน�นโยบ�ย/แนวท�ง/ยุทธศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภ�พของพวกเข� ข้อมูลล่�สุดจ�กประเทศที่มีก�รทำ�ร�ยง�น
แสดงให้เห็นว่� ประช�กรข้�มเพศมีส่วนร่วมเพียง 40% ซึ่งน้อยกว่�กลุ่มช�ยรักร่วมเพศและผู้ช�ยคนอื่นๆ ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ช�ย (60%) และ
กลุ่มผู้ให้บริก�รท�งเพศ (53%) 8 

นอกจ�กเรื่องก�รมีส่วนร่วมในกระบวนก�รแล้ว ยังต้องวิเคร�ะห์อีกว่� มีประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประช�กรกลุ่มเสี่ยงรวมอยู่ในแผนระดับช�ติ
อย่�งมีประสิทธิภ�พหรือไม่

__________

5 UNAIDS. (n.d.) UNAIDS report shows that people living with HIV face a double jeopardy, HIV and COVID-19, while key populations and children continue to be left behind in access to HIV 
services. https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2021/july/20210714_global-aids-update
6 Ibid. 
7 World Health Organization. (2014). Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and care for key populations. http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopula-
tions/en/ 

8 Data available at lawsandpolicies.unaids.org.

https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2021/july/20210714_global-aids-update
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/en/ 
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/en/ 
http:// lawsandpolicies.unaids.org.
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แผนยุทธศ�สตร์ช�ติในแต่ละประเทศ ยังมีก�รใช้คำ�ศัพท์และคำ�จำ�กัดคว�มที่แตกต่�งกันสำ�หรับประช�กรกลุ่มเสี่ยง นอกจ�กคำ�ว่� “ประช�กร
กลุ่มเสี่ยง” แล้ว ยังมีก�รคำ�หรือวลีอื่นๆ ยกตัวอย่�งเช่น “ประช�กรช�ยขอบ” “ประช�กรที่มีคว�มเสี่ยงม�กที่สุด” และ “กลุ่มเปร�ะบ�ง” เป็นต้น 
คำ�ศัพท์เหล่�นี้มีคว�มแตกต่�งกันเล็กน้อยซึ่งอ�จมีนัยสำ�คัญในก�รดำ�เนินโครงก�รด้�นเอชไอวี องค์ก�รอน�มัยโลก  ถือว่�ประช�กรกลุ่มเสี่ยง
เป็นกลุ่มที่ “มีคว�มเสี่ยงในก�รที่จะติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้น เนื่องจ�กมีพฤติกรรมเสี่ยงสูง โดยไม่ได้พิจ�รณ�ถึงประเภทของก�รแพร่ระบ�ดหรือ
บริบทของท้องถิ่น” นอกจ�กนี้ “ยังเป็นกลุ่มที่มักมีปัญห�ท�งกฎหม�ยและสังคมที่เกี่่ยวข้องกับพฤติกรรมเพิ่มคว�มเสี่ยงต่อก�รติดเชื้อเอชไอวีอีก
ด้วย” ในท�งกลับกัน พวกเข�ถือว่�กลุ่มที่เปร�ะบ�งคือกลุ่มที่ “ในบ�งบริบทมีคว�มเสี่ยงต่อก�รติดเชื้อเอชไอวีด้วย ประช�กรเหล่�นี้ไม่ได้เปร�ะ
บ�งหรือได้รับผลกระทบอย่�งเท่�เทียมกันในทุกๆ ประเทศ และสถ�นที่ที่มีก�รแพร่ระบ�ด” แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ สถ�นก�รณ์ และสภ�พ
แวดล้อม ตัวอย่�งเช่น แผนยุทธศ�สตร์ช�ติในม�ล�วี กำ�หนดให้ผู้ช�ยที่มีเพศสัมพันธ์กับช�ย (MSM) และผู้ให้บริก�รท�งเพศอยู่ในหมวดหมู่
ของ “ประช�กรกลุ่มเสี่ยง” แต่จัดนักโทษให้อยู่ในหมวดหมู่ของ “กลุ่มเปร�ะบ�ง” 

รู้หรือไม่?
UNAIDS จัดให้กลุ่มช�ยรักช�ยและผู้ช�ยอื่นๆ ที่มีเพศสัมพันธ์กับช�ย คนข�ยบริก�รท�งเพศ คนข้�มเพศ และผู้ใช้ส�รเสพติดแบบฉีด นักโทษ 
และผู้ต้องขังอื่นๆ เป็น 5 ประช�กรกลุ่มเสี่ยง ที่มีคว�มเปร�ะบ�งต่อก�รติดเชื้อเอชไอวี และมักข�ดก�รเข้�ถึงบริก�รต่�งๆ10.

ในหล�ยประเทศ ก�รรวมคนข้�มเพศไว้ในหมวดหมู่ของ “ประช�กรกลุ่มเสี่ยง” ต�มที่ที่กำ�หนดไว้ในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ เป็นผลม�จ�กคว�ม
พย�ย�มในก�รขับเคลื่อนอย่�งเข้มข้นขึ้น ยกตัวอย่�งเช่น ในปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวล�ที่ประเทศเคนย�และยูกันด�กำ�ลังพัฒน�แผนยุทธศ�สตร์
ช�ติ นักกิจกรรมและองค์กรข้�มเพศต่�งๆ ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รผลักดันเพื่อให้มีก�รพิจ�รณ�คนข้�มเพศไว้ในหมวดหมู่ของประช�กรกลุ่ม
เสี่ยง 

กิจกรรม
ในหล�ยประเทศ ก�รรวมคนข้�มเพศไว้ในหมวดหมู่ของ “ประช�กรกลุ่มเสี่ยง” ต�มที่ที่กำ�หนดไว้ในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ เป็นผลม�จ�กคว�ม
พย�ย�มในก�รขับเคลื่อนอย่�งเข้มข้นขึ้น ยกตัวอย่�งเช่น ในปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวล�ที่ประเทศเคนย�และยูกันด�กำ�ลังพัฒน�แผนยุทธศ�สตร์
ช�ติ นักกิจกรรมและองค์กรข้�มเพศต่�งๆ ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รผลักดันเพื่อให้มีก�รพิจ�รณ�คนข้�มเพศไว้ในหมวดหมู่ของประช�กรกลุ่ม
เสี่ยง 

รู้หรือไม่?
คนข้�มเพศเข้�ถึงเพียง 0.3% ของเงินทุนเพื่อก�รป้องกันทั้งหมด ถึงแม้ว่�ทั่วโลก11,คนข้�มเพศจะมีโอก�สติดเชื้อเอชไอวีม�กกว่�ประช�กร
ผู้ใหญ่ทั่วไปถึง 34 เท่�ก็ต�ม 12. 

จ�กข้อมูลในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ พบว่� ประช�กรข้�มเพศยังคงเป็นกลุ่มประช�กรที่ถูกมองข้�ม โดยจ�กก�รทบทวน13 แผนยุทธศ�สตร์ช�ติ
ครั้งล่�สุดโดย GATE และ amfAR ซึ่งพิจ�รณ�ในส่วนข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ได้รับผลกระทบจ�กปัญห�เอชไอวีม�กที่สุดจ�ก 5 ภูมิภ�คของ 
UNAIDS ที่มีคว�มชุกของก�รติดเชื้อเอชไอวีในผู้ใหญ่ม�กที่สุด พบว่� กรณีตัวอย่�งของประช�กรข้�มเพศถูกกล่�วถึงบ่อยที่สุดในส่วนของก�ร
บรรย�ยแผนยุทธศ�สตร์ช�ติทั่วไป ในขณะที่ ในส่วนข้อมูลด้�นระบ�ดวิทย� พบสิ่งที่น่�กังวลคือ มีก�รกล่�วถึงคนข้�มเพศน้อยกว่�ประช�กรกลุ่ม
อื่นม�ก (มีก�รกล่�วถึงคนข้�มเพศมีเพียง 20% เท่�นั้น) โดยก�รกล่�วถึงคนข้�มเพศในส่วนอื่นๆ คิดเป็น ส่วนที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด/เป้�หม�ยในก�ร
ติดต�มและประเมินผล (23.3%) ส่วนงบประม�ณ (13.3%) หรือส่วนกิจกรรม (38.3%)

ข้อมูลเหล่�นี้แสดงให้เห็นถึงคว�มจำ�เป็นที่คนข้�มเพศควรได้รับก�รพิจ�รณ�ให้เข้�ม�มีส่วนร่วมอย่�งแท้จริงในกระบวนก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์ 
นอกจ�กนี้ ยังเน้นย้ำ�ถึงคว�มสำ�คัญที่นักกิจกรรมจะต้องวิเคร�ะห์โดยละเอียดในส่วนต่�งๆ ของแผนยุทธศ�สตร์ในประเทศของตน เพื่อให้แน่ใจ
ว่�พวกข�จะมีกรอบก�รทำ�ง�นที่เพียงพอในก�รผลักดันให้ภ�ครัฐตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบต่อคำ�มั่นสัญญ�ที่ได้ให้ไว้
สุดท้�ยนี้ ด้วยข้อมูลด้�นเอชไอวีเฉพ�ะสำ�หรับกลุ่มคนข้�มเพศยังมีอยู่อย่�งจำ�กัด โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงข้�มเพศเนื่องด้วยภ�ระ
หล�ยอย่�งที่พวกเข�ต้องเผชิญ ในขณะที่ข้อมูลเดียวกันสำ�หรับผู้ช�ยข้�มเพศและกลุ่มนอนไบน�รียังคงมีอยู่อย่�งจำ�กัด จึงเป็นเรื่องสำ�คัญที่นัก
กิจกรรมควรนำ�ช่องโหว่ในเรื่องดังกล่�วนี้ม�สู่ก�รพิจ�รณ�ห�รือในก�รทำ�ง�นให้ม�กขึ้น 
__________
9 World Health Organization. (2016). Consolidated Guidelines on HIV Prevention, Diagnosis, Treatment and Care for Key Populations – 2016 Update.
10 UNAIDS. (n.d.) Key Populations. https://www.unaids.org/en/topic/key-populations
11 Aidsfonds. (2020). 

12 UNAIDS (2021). Global AIDS update – Confronting Inequalities: lessons for pandemic responses from 40 years of AIDS.
13 Lankiewicz, T. et al. (2021). Assessing inclusion of transgender populations in HIV/AIDS National Strategic Plans: a global review. Manuscript in preparation.

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


10เป้าหมายของเราคืออะไร?

ทำาความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยการเชื่อมโยงเข้ากับ
ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายที่ดำาเนินอยู่ในองค์กรของท่าน
แผนยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นเอชไอวี/เอดส์ เป็นก�รว�งกรอบก�รทำ�ง�นที่มุ่งให้คว�มสำ�คัญไปที่ก�รดำ�เนินโครงก�รและก�รให้บริก�รต่�งๆ รวมถึง
ช่วยให้เร�ส�ม�รถวัดคว�มก้�วหน้�ในก�รทำ�ง�นสู่เป้�หม�ยในระดับช�ติและระดับน�น�ช�ติได้ และยังจะช่วยให้ก�รประส�นง�นด้�นเทคนิค 
ทรัพย�กร และกิจกรรมของหน่วยง�นต่�งๆ (รวมถึงรัฐ องค์กรพัฒน�เอกชน ภ�คเอกชน ผู้บริจ�ค หน่วยง�นของสหประช�ช�ติ และภ�คีเครื่อง
ข่�ยอื่นๆ)  เป็นไปอย่�งมีระบบม�กยิ่งขึ้น เพื่อเป้�หม�ยคือก�รยุติปัญห�เอดส์ภ�ยในปี 2573 นอกจ�กนี้ แผนยุทธศ�สตร์ช�ติยังช่วยขับเคลื่อนก�ร
ทำ�ง�นไปสู่ก�รบรรลุเป้�หม�ย SDG ที่เกี่ยวข้อง นั่นก็คือ เป้�หม�ยด้�นสุขภ�พ และทำ�ให้ก�รมีส่วนร่วมในกระบวนก�รพัฒน�แผนยุทธศ�สตร์
ช�ติมีคว�มหม�ยม�กยิ่งขึ้น เพื่อผลักดันให้ภ�ครัฐมีคว�มรับผิดชอบต่อคำ�มั่นสัญญ�ที่พวกเข�ได้ให้ไว้บนเวทีระดับภูมิภ�คและระดับโลก พร้อม
สร้�งแรงกระทบในระดับช�ติและระดับท้องถิ่นที่จะนำ�ไปสู่คุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนข้�มเพศต่อไป ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำ�คัญในก�รที่จะ
พิจ�รณ�ว่� องค์กรของท่�นมีกิจกรรม ภ�รกิจ กลยุทธ์ และเป้�หม�ยใดๆ ที่มีคว�มค�บเกี่ยวกับประเด็นต่�งๆ ในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ เพื่อให้ง�น
ของท่�นมีคว�มสอดประส�นอย่�งเป็นองค์รวมม�กยิ่งขึ้น รวมถึงว�งแผน ให้คว�มรู้ และส่งเสริมให้ชุมชนข้�มเพศของท่�นตระหนักถึงคว�ม
สำ�คัญของก�รมีส่วนร่วมในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ เพื่อท้�ยที่สุด ท่�นจะได้ส�ม�รถแบ่งปันข้อมูลต่�งๆ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวท�ง
ต่�งๆ จ�กพวกเข�ได้ต่อไป เมื่อมีคว�มจำ�เป็น 

กร�ฟด้�นบนเป็นข้อมูลจ�กแบบสำ�รวจของนักกิจกรรมและก�รประชุมตรวจสอบซึ่งแสดงให้เห็นว่� ก�รมีส่วนร่วมของคนข้�มเพศในแผน
ยุทธศ�สตร์ช�ติมีหล�กหล�ยเป้�หม�ย โดยนักกิจกรรมที่มีประสบก�รณ์ในง�นนี้มองว่� ก�รมีส่วนร่วมในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติมีประเด็นสำ�คัญ
ต่�งๆ เช่น:
• เจ้�หน้�ที่ของรัฐมีคว�มตระหนักรู้ม�กยิ่งขึ้นถึงคว�มต้องก�รของชุมชนข้�มเพศ (84%)
• ชุมชนคนข้�มเพศมีคว�มเข้�ถึงบริก�รเอชไอวี/เอดส์ม�กขึ้น (84%) 
• คนข้�มเพศเป็นผู้นำ�ในก�รว�งแผนและดำ�เนินก�รให้บริก�รด้�นเอชไอวี (83%) 
• องค์กรข้�มเพศมีเครือข่�ยที่แข็งแกร่งกว่�ภ�คส่วนต่�งๆ (82%)  
• อัตร�ก�รติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ลดลงภ�ยในชุมชนข้�มเพศ (80%)
• ชุมชนข้�มเพศมีคว�มเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พทั่วไปสำ�หรับพวกเข�ม�กขึ้น (79%)
• มีก�รเข้�ถึงบริก�รเพื่อก�รข้�มเพศม�กขึ้น (77%)

มันเป็นเรื่องสำ�คัญที่จะทำ�คว�มเข้�ใจว่� ก�รมีส่วนร่วมในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติจะช่วยให้เร�ส�ม�รถเรียงลำ�ดับคว�มสำ�คัญในทำ�ง�นของชุมชน
ของเร�ได้อย่�งไร รวมถึงควรมีก�รกล่�วถึงประเด็นนี้ในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติล้วน ลองนึกดูว่� คนข้�มเพศจะรู้สึกอย่�งไรห�กพวกเข�ไม่ได้รับ
คว�มช่วยเหลือในก�รเข้�รับบริก�รเพื่อก�รข้�มเพศท�งก�รแพทย์ พวกเข�จะอย�กมีส่วนร่วมในก�รป้องกันและดูแลเอชไอวีได้อย่�งไรห�กได้
รับคว�มช่วยเหลือด้�นจิตสังคมที่ไม่เพียงพอ แผนยุทธศ�สตร์ช�ติมีคว�มเชื่อมโยงกับปัญห�ป�กท้องของคนข้�มเพศอย่�งไร เป็นต้น พวกเร�
ยังควรมีบทบ�ทในก�รตรวจสอบให้แน่ใจว่� ภ�ครัฐรับรู้ว่�ก�รกำ�หนดคว�มผิดท�งอ�ญ� ก�รกีดกันท�งเพศ ก�รตีตร�ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และคว�ม
เกลียดชังคนข้�มเพศ ส�ม�รถส่งผลกระทบต่อคนข้�มเพศจำ�นวนม�ก ทั้งในเรื่องก�รทำ�ให้พวกเข�มีพฤติกรรมเสี่ยง มีผลต่อก�รรับรู้
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จงอธิบ�ยว่� เหตุใดก�รมีส่วนร่วมในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติจึงมีคว�มสำ�คัญสำ�หรับองค์กรของท่�น ท่�นค�ดหวังที่จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่�งไรจ�ก
ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ? สิ่งนี้มีคว�มเชื่อมโยงกับง�นอื่น ๆ ของท่�นอย่�งไร? อะไรคือประโยชน์รองลงม�สำ�หรับท่�นในก�รทำ�
สิ่งนี้? ตัวอย่�งเช่น เช่น ช่วยให้เครือข่�ยของท่�นมีคว�มเข้มแข็งขึ้น มีคว�มใกล้ชิดกับภ�คีต่�งๆ ขององค์กรม�กขึ้น เป็นต้น ให้ท่�นใช้เวล�ใน
ก�รว�งแผน จัดทำ�เอกส�ร และห�รือในเรื่องนี้ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่�งๆ เช่น ผู้บริจ�ค สม�ชิกในชุมชน ตลอดจนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ เป็นต้น 
ทั้งนี้ เพื่อที่ท่�นจะได้มีแนวท�งที่ชัดเจนและนำ�ไปขับเคลื่อนนอกองค์กรต่อไป 

ชุมชนข้ามเพศถูกกำาหนดให้เป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
มีก�รกล่�วถึงประช�กรกลุ่มเสี่ยงอยู่ทั่วไปในส่วนต่�งๆ ของแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วประกอบไปด้วย (1) ส่วนก�รบรรย�ยทั่วไปของ
แผนยุทธศ�สตร์ช�ติ (2) ข้อมูลด้�นระบ�ดวิทย� (3) ตัวชี้วัดและเป้�หม�ยในก�รติดต�มและประเมินผล (Monitoring and Evaluation - M&E) 
(4) กิจกรรมของแผนยุทธศ�สตร์ช�ติและ (5) งบประม�ณแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ โดยทั่วไปแล้ว แผนยุทธศ�สตร์ช�ติสะท้อนถึงคว�มตระหนักและ
คว�มเข้�ใจในบริบทของประช�กรข้�มเพศ ซึ่งทำ�ให้เชื่อได้ว่� มีคว�มเป็นไปได้สูงที่จะนำ�ไปสู่ก�รจัดทำ�โครงก�รต่�งๆ ด้�นเอชไอวีสำ�หรับชุมชน
ข้�มเพศที่มีคว�มจริงจัง หรือไม่ใช่เพียงกระทำ�ไปในระดับพิธีก�รเท่�นั้น โดยในแต่ละส่วนส�ม�รถสรุปสั้นๆ ได้ดังนี้ 

1. การยอมรับคำาจำากัดความและคำาอธิบายของประชากรกลุ่มเสี่ยงในแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ภ�ครัฐให้ก�รยอมรับอย่�งชัดแจ้งว่� คนข้�มเพศเป็นหนึ่งในประช�กรกลุ่มเสี่ยง ซึ่งก�รยอมรับนี้ช่วยให้ภ�ครัฐส�ม�รถจัดก�รกับปัญห�ก�ร
แพร่ระบ�ดของเชื้อเอชไอวีในกลุ่มคนข้�มเพศได้อย่�งมีเป้�หม�ยและมีประสิทธิภ�พ โดยถ้�จะให้ดีที่สุด ชุมชนข้�มเพศควรถูกกำ�หนดให้เป็น
ประช�กรกลุ่มเสี่ยงด้วยคว�มตระหนักว่� พวกเข�เองต่�งก็มีคว�มหล�กหล�ย รวมถึงมีก�รใช้คำ�ศัพท์ท้องถิ่นในก�รระบุตนเองที่แตกต่�งกันไป 
ก�รกล่�วถึงประช�กรข้�มเพศควรมีก�รกล่�วแยกออกม�ต่�งห�กด้วยคว�มระมัดระวัง รอบคอบในร�ยละเอียด ตลอดในส่วนก�รบรรย�ยของแผน
ยุทธศ�สตร์ช�ติ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้มองเห็นภ�พก�รจัดก�รปัญห�ต�มบริบทได้ดียิ่งขึ้น 

2. การกล่าวถึงอย่างมีนัยสำาคัญในส่วนข้อมูลด้านระบาดวิทยา
ประช�กรกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพ�ะคนข้�มเพศ ยังต้องแบกรับปัญห�ด้�นเอชไอวีที่มีคว�มรุนแรงแตกต่�งกันไป รวมถึงพวกเข�ยังไม่ถูกให้คว�ม
สำ�คัญม�กเท่�ที่ควร โดยจ�กข้อมูลด้�นระบ�ดวิทย�ของกลุ่มคนข้�มเพศในแต่ละประเทศยังพบว่�มีอยู่อย่�งจำ�กัด ก�รใช้วิธีก�รเก็บข้อมูลด้�น
ระบ�ดวิทย�โดยให้ชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้นักกิจกรรม ตลอดจนผู้ที่มีอำ�น�จในก�รตัดสินใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝั่ง
รัฐบ�ล และผู้บริจ�ค ส�ม�รถตัดสินใจแบบมีหลักฐ�นรองรับได้ ในก�รว�งแผนระดับช�ติ ไม่ว่�จะเป็นในเรื่องก�รประเมินขน�ดประช�กรกลุ่ม
เสี่ยง ทั้งในเรื่องคว�มชุกและก�รค�ดเด�เหตุก�รณ์ ก�รจัดทำ�แผนผังก�รป้องกันและรักษ�เอชไอวี คว�มรุนแรงที่พวกเข�ต้องเผชิญ ก�รใช้ถุง
ย�งอน�มัยอย่�งสม่ำ�เสมอ และก�รมีส่วนร่วมในระบบบริก�รสุขภ�พที่มีรูปแบบเฉพ�ะสำ�หรับประช�กรข้�มเพศ

3. กิจกรรมต่างๆ ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ก�รกล่�วถึงกิจกรรมที่มีรูปแบบเฉพ�ะสำ�หรับคนข้�มเพศในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ สะท้อนให้เห็นถึงคว�มตั้งใจและมุ่งมั่นในก�รพิจ�รณ�พวกเข�
ให้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินก�ร แต่ก�รที่ภ�ครัฐกล่�วถึงสถ�นก�รณ์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ โดยไม่มีกิจกรรมใดเลยที่
มุ่งเน้นเพื่อจัดก�รกับคว�มเหลื่อมล้ำ� ทำ�ให้ถูกมองได้ว่�เป็นก�รดำ�เนินก�รแต่เพียงผิวเผินเท่�นั้น

4. ตัวชี้วัดและเป้าหมายในการติดตามและประเมินผลที่มีความเฉพาะเจาะจง 
ในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ ก�รมีตัวชี้วัดและเป้�หม�ยในก�รติดต�มและประเมินผล (M&E) เฉพ�ะสำ�หรับกลุ่มคนข้�มเพศนั้น จะช่วยในก�ร
ติดต�มก�รเปลี่ยนแปลง คว�มคืบหน้� หรือก�รถดถอยในก�รบรรลุเป้�หม�ยต�มแผนที่กำ�หนดไว้ได้ ทั้งนี้ เพื่อนำ�ไปสู่ก�รปรับปรุงก�รจัดก�รแก้
ปัญห�เอชไอวีของคนข้�มเพศ ก�รกล่�วถึงในส่วนอื่นๆ ของแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ โดยไม่มีตัวบ่งชี้หรือเป้�หม�ยเฉพ�ะสำ�หรับคนข้�มเพศนั้น อ�จ
ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถประเมินได้ว่� กิจกรรมดังกล่�วส�ม�รถช่วยพัฒน�ให้สถ�นก�รณ์ต่�งๆ ดีขึ้นได้หรือไม่ 

5. งบประมาณแผนยุทธศาสตร์ชาติ
งบประม�ณเป็นเครื่องมือในก�รควบคุมก�รจัดห�ทรัพย�กรสำ�หรับกิจกรรมที่ว�งแผนไว้ ก�รมุ่งมั่นทำ�กิจกรรมโดยไม่มีก�รจัดสรรงบประม�ณ มี
แนวโน้มที่จะทำ�ให้กิจกรรมนั้นๆ ไม่ส�ม�รถดำ�เนินไปต�มแผนที่ว�งไว้

กิจกรรม
ให้ท่�นพิจ�รณ�ดูแผนยุทธศ�สตร์ช�ติในประเทศของท่�นเพื่อประเมินว่� ได้มีก�รกล่�วถึงคนข้�มเพศม�กน้อยแค่ไหน? พวกเข�ถูกกล่�วถึงใน
ส่วนก�รบรรย�ยยุทธศ�สตร์ ส่วนข้อมูลด้�นระบ�ดวิทย� ส่วนกิจกรรม ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวกับเป้�หม�ยและตัวชี้วัด M&E รวมถึงส่วนงบประม�ณ
หรือไม่? ตลอดจนมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนง�นแบบองค์รวม ก�รกำ�หนดเป้�หม�ย ก�รกล่�วถึงคนข้�มเพศแบบแยกหัวข้อออกม�ต่�งห�ก และมีแผน
ง�นที่เกี่ยวกับบริบทเฉพ�ะสำ�หรับชุมชนข้�มเพศในแผนยุทธศ�สตร์ดังกล่�ว หรือไม่?
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ด้�นล่�งนี้เป็นคำ�แนะนำ�บ�งส่วนเกี่ยวกับสิ่งที่ท่�นและองค์กรส�ม�รถทำ�ได้เพื่อมีส่วนร่วม! 

1. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวในปัจจุบันว่า มี/ไม่มีการกล่าวถึงคนข้ามเพศอย่างไร
ในว�งแผนก�รขับเคลื่อนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ท่�นจำ�เป็นต้องมีคว�มรู้ว่� บุคคลข้�มเพศยังคงถูกกีดกันในส่วนไหนและอย่�งไร เร�จึง
สนับสนุนให้ท่�นพิจ�รณ�และทำ�คว�มคุ้นเคยกับแผนยุทธศ�สตร์ช�ติในประเทศของท่�นก่อน โดยหน่วยง�นต่�งๆ ของรัฐบ�ล (เช่น หน่วยง�น
ที่ทำ�ง�นด้�นสุขภ�พ ก�รพัฒน�สังคม เพศสภ�พ ฯลฯ) มักจะนำ�แผนยุทธศ�สตร์ที่ถูกพัฒน�เสร็จเรียบร้อยแล้วและมีคว�มครอบคลุม ม�ใช้เป็น
แนวท�งในก�รพัฒน�แผนอื่นๆ ที่มีคว�มเกี่ยวข้องต่อไปสำ�หรับหน่วยง�นของพวกเข�เอง ให้ท่�นพิจ�รณ�ว่� แผนดังกล่�วเหล่�นั้นได้มีก�รรวม
คนข้�มเพศให้เข้�ไปมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินก�รต่�งๆ หรือไม่และอย่�งไร? สิ่งที่องค์กรส�ม�รถทำ�ได้และมีประโยชน์ คือ ทบทวนดูว่� คนข้�ม
เพศได้เข้�ไปมีส่วนร่วมในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติในประเทศของท่�นม�กน้อยแค่ไหน ตลอดจนได้นำ�ม�สู่ก�รเกิดแผนยุทธศ�สตร์ระดับกระทรวง
และก�รจัดทำ�ร�ยง�นที่เป็นประโยชน์สำ�หรับก�รขับเคลื่อนต่อไปได้อย่�งไร

2. วางแผนและทำาความเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
เพื่อให้ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งมีกลยุทธ์ ท่�นจำ�เป็นต้องว�งแผนกระบวนก�รตัดสินใจ รวมถึงแจกแจงออกม�ให้ได้ว่� ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่สำ�คัญ ใครคือภ�คีเครือข่�ยที่เกี่ยวข้องของก�รพัฒน�แผนยุทธศ�สตร์ช�ติ พร้อมทำ�คว�มเข้�ใจบริบทต่�งๆ ในประเทศของท่�นเอง ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ในก�รว�งแผนเข้�ไปมีส่วนร่วมทั้งในระยะสั้น ระยะกล�ง และระยะย�ว นอกจ�กนี้ ท่�นต้องเข้�ใจวงรอบของแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ
ในประเทศของท่�นด้วย เช่น ระยะเวล�ที่แผนมีคว�มครอบคลุม กระบวนก�รตรวจสอบครั้งต่อไปจะเริ่มต้นอีกครั้งเมื่อใด ตลอดจนท่�นมีวิธีเชิง
รุกในก�รเข้�ไปทำ�ง�นร่วมกับภ�คีเครือข่�ย และเริ่มต้นกระบวนก�รต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องอย่�งไร

3. พิจารณาขยายความร่วมมือและรูปแบบการทำางานแบบเครือข่ายให้กว้างขึ้น 
นักกิจกรรมข้�มเพศที่ทำ�ง�นเกี่ยวกับก�รมีส่วนร่วมในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ ได้ระบุว่� ก�รทำ�ง�นร่วมกับภ�คีเครือข่�ยและองค์กรอื่นๆ ที่นำ�โดย
ประช�กรกลุ่มเสี่ยง เป็นจุดเริ่มต้นของก�รผลักดันให้รัฐบ�ลมีคว�มรับผิดชอบในทำ�ง�นส่วนนี้ม�กขึ้น และยังพบว่� ก�รประส�นง�นข้�มกลุ่ม
องค์กรเป็นสิ่งที่มีคุณค่� ยกตัวอย่�งเช่น ในประเทศยูเครน ก�รเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่ทำ�ง�นเพื่อบุคคลตรงเพศในด้�นบริก�รเอชไอวี ช่วย
ให้นักกิจกรรมข้�มเพศมีพื้นที่ในก�รเข้�ร่วมโต๊ะเสวน� ในขณะที่ในประเทศกัมพูช� องค์กรชุมชนที่เริ่มต้นจ�กก�รเป็นองค์กรช�ยรักช�ย ได้จัด
แคมเปญรณรงค์ที่นำ�โดยคนข้�มเพศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอก�สให้คนข้�มเพศเข้�ม�มีส่วนร่วมในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ ซึ่งพวกเข�ยังได้
ออกแบบโครงก�รต่�งๆด้วยคว�มตระหนักว่� คนข้�มเพศเป็นกลุ่มประช�กรที่มีคุณลักษณะแตกต่�งไปจ�กประช�กรกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ เป็นต้น ภ�พ
ด้�นล่�งซึ่งนำ�ข้อมูลม�จ�กแบบสำ�รวจของนักกิจกรรม ยังได้เน้นย้ำ�ถึงประโยชน์ของแนวท�งนี้เพิ่มเติม 
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ในปัจจุบัน ในประเทศของท่�นมีเครือข่�ย องค์กร และหน่วยง�นใดบ้�งที่ทำ�ง�นเพื่อประช�กรกลุ่มเสี่ยง? ท่�นส�ม�รถแจกแจงออกม�ได้ไหม? 
มีองค์กรไหนบ้�งที่ท่�นยังไม่เคยร่วมง�นด้วยม�ก่อน? คว�มสัมพันธ์ระหว่�งองค์กรของท่�นกับพวกเข�เป็นอย่�งไร? มีวิธีใดบ้�งที่จะช่วยให้ท่�น
สร้�งหรือกระชับคว�มสัมพันธ์ รวมถึงสร้�งคว�มไว้ว�งใจกับพวกเข�? เมื่อใดที่ท่�นจะมีโอก�สทำ�ง�น ว�งแผน และดำ�เนินง�นต่�งๆ ร่วมกับพวก
เข�?

พิจ�รณ�นำ�คว�มเห็นของคนข้�มเพศที่มีคว�มหล�กหล�ยไปใช้ในก�รดำ�เนินง�นของท่�น ยังมีองค์กรหรือบุคคลข้�มเพศอื่นใดอีกบ้�งที่ท่�น
ส�ม�รถเชิญเข้�ม�เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเด็นต่�งๆของคนข้�มเพศในพื้นที่ชนบท? พวกเข�เหล่�นั้นเน้นไปที่ประเด็นของผู้ช�ยข้�มเพศ กลุ่ม
นอนไบน�รี หรือผู้พิก�รข้�มเพศหรือไม่? ทั้งนี้เพร�ะส�มัคคีคือพลัง จงถ�มตัวเองว่�: ท่�มกล�งก�รมีส่วนร่วม ยังมีใครในชุมชนของเร�อีกบ้�งที่
ยังถูกมองข้�ม? เร�มีวิธีตรวจสอบอย่�งไรเพื่อให้แน่ใจว่�พวกเร�ได้รับโอก�สให้เข้�ม�มีส่วนร่วมอย่�งแท้จริง?

4. ให้การสนับสนุนและ/หรือมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล
แต่เร�ก็ยังข�ดข้อมูลที่เพียงพอที่จะรู้ได้อย่�งแน่ชัดว่� จำ�เป็นต้องมีทรัพย�กรเพิ่มม�กขึ้นแค่ไหน ซึ่งในปัจจุบัน มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่�นั้นที่มี
ข้อมูลจำ�นวนประช�กรข้�มเพศภ�ยในประเทศที่พอเชื่อถือได้ ที่แย่ไปกว่�นั้น ข้อมูลเหล่�นี้ถูกทำ�ให้เลือนห�ยไปในประวัติศ�สตร์ พร้อมกับก�รมี
ทัศนคติต่อคนข้�มเพศในฐ�นะบุคคลช�ยขอบ อย่�งไรก็ต�ม จ�กข้อมูลที่มีอยู่ ช่วยให้เร�รู้ได้อย่�งชัดเจนว่� ยังคงมีทรัพย�กรไม่เพียงพอสำ�หรับ
กลุ่มประช�กรข้�มเพศ นักกิจกรรมจึงส�ม�รถมีบทบ�ทในก�รสนับสนุนและมีส่วนร่วมในก�รเก็บข้อมูลเพื่อประเมินจำ�นวนประช�กรดังกล่�ว 
รวมถึงข้อมูลในประเด็นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รปัญห�เอชไอวี (เช่น อุปสรรคหรือโอก�สของคนข้�มเพศในก�รเข้�ถึงโครงก�รป้องกัน 
ดูแล และรักษ� หรือข้อมูลเกี่ยวกับก�รให้เงินสนับสนุนโครงก�รแก้ไขปัญห�ต่�งๆ ที่ขับเคลื่อนโดยคนข้�มเพศเองในประเทศของท่�น) วิธีที่เร�
ส�ม�รถทำ�ได้เพื่อนำ�ไปสู่ก�รสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงก็คือ ก�รใช้วิธีก�รเก็บข้อมูลโดยให้ชุมชนเป็นผู้นำ�ในก�รขับเคลื่อน และสร้�งช่องท�งในก�ร
แบ่งปันข้อมูลเหล่�นั้นร่วมกับหน่วยง�นส�ธ�รณสุข รวมถึงเลือกใช้วิธีก�รเก็บข้อมูลที่มีรูปแบบเฉพ�ะสำ�หรับคนข้�มเพศ ไม่ใช่วิธีแบบทั่วไป เพื่อ
ให้ได้ม�ซึ่งข้อมูลที่มีคุณค่�และส�ม�รถนำ�ไปใช้ต่อได้อย่�งแท้จริง ต้องทำ�อย่�งไรจึงจะได้ม�ซึ่งข้อมูลที่สะท้อนคว�มหล�กหล�ยของประช�กรข้�ม
เพศอย่�งแท้จริง? ก�รเข้�ไปเก็บข้อมูลจ�กชุมชนข้�มเพศในพื้นที่ชนบท? ก�รเก็บข้อมูลจ�กคนข้�มเพศที่กำ�ลังประสบปัญห�อื่นๆ จ�กก�รถูก
ทำ�ให้เป็นบุคคลช�ยขอบ? เป็นต้น       

กรณีศึกษา – ประเทศยูกันดา

ก�รเก็บข้อมูลและหลักฐ�นมักเป็นกระบวนก�รที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในก�รขับเคลื่อนด้�นส�ธ�รณสุข ก�รมีข้อมูลเพื่ออ้�งถึงเปรียบเสมือนก�รเปิด
ประตูที่ปิดอยู่ เช่นเดียวกัน ก�รข�ดข้อมูลก็เหมือนกับก�รปล่อยให้ประตูปิดทิ้งไว้นั่นเอง ดร. ปีเตอร์ ไคแอมบัดเดย์ ตัวแทนกระทรวงส�ธ�รณสุข 
ประเทศยูกันด� ซึ่งเป็นผู้ดูแลคลินิกสำ�หรับประช�กรกลุ่มเสี่ยง (Most at Risk Populations Initiative – MARPI) ได้กล่�วกับนักกิจกรรมเกี่ยว

กับคว�มสำ�คัญของหลักฐ�นไว้ดังนี้:  
“พูดคุยกับหลักฐ�นและหมั่นตรวจตร� เมื่อมีคนตั้งคำ�ถ�มว่� ง�นวิจัยส�ม�รถทำ�อะไรได้บ้�ง คนข้�มเพศควรถูกพิจ�รณ�ให้เข้�ม�มีส่วนร่วมและ
มีคว�มพย�ย�มในก�รทำ�วิจัยเฉพ�ะสำ�หรับพวกเข� ก�รไม่มีข้อมูลทำ�ให้เป็นเรื่องย�กม�ก คุณพูดอะไรไม่ได้ถ้�คุณไม่มีหลักฐ�น มันจำ�เป็นต้องมี

ก�รเก็บข้อมูลเพร�ะกระทรวงไม่ส�ม�รถทำ�ง�นได้โดยไม่มีหลักฐ�น แนวท�งที่สร้�งแรงกระทบได้ม�กที่สุด คือ 
ดำ�เนินก�รต�มกระบวนก�รที่เหม�ะสม ตลอดจนขอรับคว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�น 

และก�รสนับสนุนจ�กสถ�บันวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ ง�นวิจัยต้องผ่�นก�รยอมรับให้ใช้เป็นหลักฐ�นได้ 
คำ�ถ�มสำ�คัญสำ�หรับพวกเร�ในฐ�นะคนทำ�โครงก�รก็คือ ไหนหละข้อมูล?” 

5. พร้อมมีส่วนร่วมโดยไม่ต้องรอให้ใครมาเชิญ!
ในหล�ยประเทศ คนข้�มเพศมักถูกกีดกันไม่ให้เข้�ร่วมกระบวนก�รพัฒน�แผนยุทธศ�สตร์ช�ติตั้งแต่เริ่มต้น ห�กท่�นเป็นคนหนึ่งที่ถูกกีดกัน 
อย่�เพียงแต่รีรอให้ใครม�เชิญ ท่�นส�ม�รถกระตือรือร้นว�งแผนและเริ่มขับเคลื่อนก�รมีส่วนร่วมด้วยตัวของท่�นเองได้เลย ให้นึกถึงกลวิธีและ
เครื่องมือขับเคลื่อนต่�งๆ ที่ท่�นคุ้นเคยและมีประสบก�รณ์ในก�รใช้ องค์กรของท่�นส�ม�รถเริ่มเขียนจดหม�ยอย่�งเป็นท�งก�รถึงหน่วยง�น
ภ�ครัฐเพื่อแสดงให้พวกเข�รับรู้ถึงก�รถูกกีดกัน พร้อมสนับสนุนให้พวกเข�เปิดโอก�สให้ท่�นเข้�ไปมีส่วนร่วมอย่�งแท้จริง ท่�นส�ม�รถใช้วิธี
รวบรวมล�ยเซ็นจ�กองค์กรข้�มเพศอื่นๆ ในประเทศของท่�น หรือจัดก�รประชุมเพื่อว�งกลยุทธ์ ว�งแผน และทำ�ง�นร่วมกับชุมชนของท่�น หรือ
กดดันผู้มีอำ�น�จตัดสินใจบ�งกลุ่มต�มที่ท่�นระบุไว้ในร�ยชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แค่คิดริเริ่มและทำ�มัน! 

6. ส่งหนังสือเสนอการแก้ไขแผนยุทธศาสตร์ชาติ
วงรอบของแผนยุทธศ�สตร์ช�ติในประเทศของท่�นครั้งต่อไปคือเมื่อไร? รัฐบ�ลของท่�นได้เปิดเผยข้อมูลต่อส�ธ�รณะเกี่ยวกับกระบวนก�รแก้ไข
แผนยุทธศ�สตร์ช�ติหรือไม่? ท่�นส�ม�รถเดินหน้�ประเมินแผนยุทธศ�สตร์ช�ติฉบับปัจจุบันได้เลย โดยไม่จำ�เป็นต้องรอแผนยุทธศ�สตร์ฉบับ
ต่อไป โดยทำ�ง�นร่วมกับเครือข่�ยองค์กรประช�กรกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ในก�รร่�งแผนยุทธศ�สตร์อีกฉบับขึ้นม� รวมถึงแผนอื่นๆ ที่มีคว�มเฉพ�ะ
เจ�ะจงสำ�หรับกลุ่มคนข้�มเพศ ยกตัวอย่�ง ในประเทศยูกันด� นักกิจกรรมได้พัฒน�แผนยุทธศ�สตร์ช�ติอีกฉบับขึ้นม� ภ�ยใต้โครงก�ร PITCH 
ซึ่งสุดท้�ยนำ�ไปสู่ก�รผลักดันให้รัฐบ�ลนำ�คำ�แนะนำ�บ�งอย่�งม�รวมไว้ในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติฉบับใหม่ของประเทศ 



14
7. จัดการให้คำาปรึกษาหรือเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชน เพื่อเปิดรับคำาแนะนำาต่างๆ ต่อการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ชาติ
คว�มท้�ท�ยประก�รหนึ่งสำ�หรับองค์กรข้�มเพศในก�รเข้�ไปมีส่วนร่วมในกระบวนก�รแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ คือ ก�รที่ชุมชนยังไม่มีคว�ม
ตระหนักรู้ที่เพียงพอ ท่�นจึงควรคิดห�วิธีสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจให้กับชุมชน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง โดยก�รจัดเสวน�พูดคุยเกี่ยวกับส่วนต่�งๆ 
ของแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ รวมถึงจัดพื้นที่ให้คว�มรู้โดยผู้เชี่ยวช�ญ เพื่อสร้�งคว�มตระหนักรู้ในชุมชน ให้ท่�นพิจ�รณ�คำ�พูดด้�นล่�งและคิดห�
วิธีทำ�ง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พต�มบริบทในประเทศของท่�นเพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้และคว�มเข้�ใจของชุมชนคนข้�มเพศที่ท่�นเป็นตัวแทน

“ชุมชนข้�มเพศยังคงข�ดข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ มีเพียงไม่กี่คนในประเทศยูกันด� (และ
อ�จจะในประเทศอื่นๆ) ที่รู้ว่�แผนยุทธศ�สตร์ช�ติคืออะไร สิทธิโดยชอบธรรมคืออะไร มีประโยชน์
อย่�งไรต่อชุมชนข้�มเพศ - มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่� แผนยุทธศ�สตร์ช�ติมีอยู่จริง ดังนั้น ชุมชนคนข้�ม
เพศจึงจำ�เป็นต้องมีคว�มรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ รวมถึงโครงก�รต่�งๆ ที่อยู่ภ�ยใต้ ไม่เช่นนั้น 
จะเป็นเรื่องย�กที่องค์กรที่ดำ�เนินโครงก�รที่มีชุมชนเป็นผู้นำ�ในก�รขับเคลื่อน จะว�งแผนและขับ
เคลื่อนก�รมีส่วนร่วมของคนข้�มเพศในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ” Jay Mulucha, FEM Alliance ประเทศ
ยูกันด�   

8. ร่วมมือกับรัฐบาลในการสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาการฝึกอบรม
เมื่อสอบถ�มผู้เข้�ร่วมทำ�แบบสำ�รวจว่� พวกเข�คิดว่�อะไรคือคว�มท้�ท�ยของรัฐบ�ลในก�รเปิดโอก�สให้คนข้�มเพศเข้�ม�มีส่วนร่วมในคณะ
กรรมก�รกลไกคว�มร่วมมือในประเทศ (Country Coordinating Mechanism), คณะทำ�ง�นด้�นเทคนิค (Technical Working Group ) หรือ
ก�รทำ�ง�นในรูปแบบภ�คีสม�ชิกที่มีหน้�ที่ดูแลจัดก�รตนเอง คำ�ตอบที่ได้รับม�กที่สุด (81%) ระบุว่� “พวกเข�ไม่รู้ว่�มีประเด็นอะไรบ้�งที่คนข้�ม
เพศและผู้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศต้องเผชิญ” ต�มม�ด้วยคำ�ตอบที่ระบุว่� “ไม่มีเจตจำ�นงท�งก�รเมืองใดๆ ที่ต้องเปิดโอก�สให้คนข้�มเพศใน
ฐ�นะประช�กรกลุ่มเสี่ยงเข้�ม�มีส่วนร่วม” 

ก�รข�ดคว�มเข้�ใจแบบองค์รวม รวมถึงคว�มเข้�ใจในคว�มหล�กหล�ยในบริบทของชุมชนข้�มเพศ เป็นอุปสรรคสำ�คัญในก�รเปิดโอก�สให้
พวกเข�เข้�ม�มีส่วนร่วม ท่�นจึงควรพิจ�รณ�จัดประชุมและก�รฝึกอบรมให้กับเจ้�หน้�ที่ของรัฐ เพื่อสร้�งคว�มตระหนักรู้ให้กับพวกเข�เกี่ยวกับ
ชุมชนข้�มเพศ ตลอดจนจัดเสวน�แลกเปลี่ยนคว�มรู้ระหว่�งชุมชนข้�มเพศกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่�งๆ ของภ�ครัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนก�ร
พัฒน�แผนยุทธศ�สตร์ช�ติ ท่�นเคยทำ�ง�นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคว�มละเอียดอ่อนม�ก่อนหรือไม่? มีกลยุทธ์ใดบ้�งที่ท่�นเคยใช้ซึ่งมี
ประสิทธิภ�พและส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้ในง�นนี้ได้บ้�ง?
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ให้ท่�นคิดถึงกลยุทธ์ก�รสื่อส�รต่�งๆ ท่�นมีวิธีสื่อส�รอย่�งไรเพื่อให้ภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้? อะไรคือข้อคว�มสำ�คัญที่สุดที่ท่�นต้องก�รจะสื่อ
ออกไป? มีช่องท�งไหนบ้�งที่ท่�นส�ม�รถใช้ได้? ท่�นมีวิธีดึงดูดให้บุคคลทั่วไปเข้�ม�สนใจและเข้�ใจในประเด็นนี้ได้อย่�งไร? บ�งทีอ�จเป็นในรูป
แบบของก�รทำ�แคมเปญบนสื่อสังคมออนไลน์ จัดประชุมออนไลน์ จัดวิทยุชุมชน สร้�งวิดีโอ หรือจัดทำ�แผ่นพับ เป็นต้น ให้พิจ�รณ�รูปแบบก�ร
สื่อส�รที่ท่�นเคยใช้ม�ก่อนและประสบคว�มสำ�เร็จในก�รดึงคว�มสนใจไปที่ประเด็นที่ท่�นเคยขับเคลื่อน
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