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คู่มือฉบบัน้ีไดรั้บการจัดท าข้ึนโดยการร่วมมือของ Mplus ประเทศไทย, Bridges Across 
Borders Southeast Asia Legal Educational  และ  Open University   โดยไดรั้บเงินทุนจาก
โครงการ MSM Initiative Community Awards Grant   จากมูลนิธิ  amfAR  ซ่ึงเป็นมูลนิธิเพื่อ
การคน้ควา้เร่ืองเอดส์  ขอ้มูลหรือค าแนะน าต่างๆนั้นไดรั้บความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก บา้นสี
ม่วงเชียงใหม่ และ สมาคมฟ้าสีรุ่งแห่งประเทศไทย (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมขององค์กร
ดา้นบนไดใ้นภาคผนวก) 

 
ขอ้มูลในส่วนอื่นท่ีถูกอา้งอิงข้ึนไดรั้บความร่วมมือและค าแนะน ามาจากอาสาสมคัรที่ท  างาน
ร่วมกบัชุมชนชายท่ีมีเพศสัมพนัธ์กบัชายในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงถา้ไม่มีพวกเขาคู่มือฉบบัน้ีคง
จะไม่สมบูรณ์แบบถา้ไม่มีทุกท่านช่วยใหค้วามร่วมมือร่วมใจ 

 
ดอกเตอร์คริสโตเฟอร์ วอลช์  (The Open University),  คุณนาดา ไชยจิตต์ อาสาสมคัร 
MPlus, คุณพอล อาร์โนลด,์ คุณปรีดา สายอุปราช,  คุณนฤดล วรรณรัตน์, คุณวรเศรษฐ์ วรา
วฒันานนท ์และคุณเมธาวี เลิศเดชธนพงศ ์ ไดมี้การจดัการอบรมเชิงปฏิบติัการข้ึนและขอ้มูล
ทั้งหมดไดร้วบรวมจากการอบรมในคร้ังนั้น องค์กร Bridges Across Borders Southeast Asia 
Community Legal Education Initiative  ไดจ้ดัการเรียนรู้วิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น ความรู้
ทางดา้นกฎหมาย สิทธิมนุษยชน และกฎหมายเฉพาะอื่นๆ  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย
เกี่ยวกบัเอชไอวีและเอดส์  อีกทั้งในระหว่างการเรียนรู้ร่วมกนันั้น คณะผูจ้ดัท  าไดเ้ขา้ถึงขอ้มูล
และชุดประสบการณ์จากตวัแทนจากชุมชนท่ีเขา้ร่วมเรียนรู้ทั้งกลุ่มชายท่ีมีเพศสัมพนัธ์กบัชาย
,กะเทยสาว,ประเภทสอง,ผูห้ญิงขา้มเพศ,ผูใ้หบ้ริการทางเพศ ซ่ึงมีส่วนหนุนเสริมใหคู้่มือฉบบั
น้ีมีเน้ือหาท่ีสมบูรณ์และตรงต่อความตอ้งการของชุมชนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 
คู่มือฉบบัน้ีไดรั้บการตรวจทานโดยคุณ Gurmit Singh จาก International AIDS Society 
(IAS, Geneva), คุณระพีพนัธ์ จอมมะเริง (โอห์ม) แผนงานเอชไอวีประเทศไทย,แผนงาน 
Regional MSM and Focal Point  จาก UNESCO รวมถึงไดรั้บการตรวจทานขอ้มูลดา้น
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กฎหมายจากนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยคุณนัทชา พลไวย ์
และ ชีวิน เชียงการ 

 
                                    Gurmit Singh     International AIDS Society (IAS, 
Geneva),                       (     )                      ,       Regional 
MSM and Focal Point      UNESCO 
                                                           4 
                                                                  ยงการ 
 
การอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ี จดัข้ึนภายใตโ้ครง Expanding HIV prevention and outreach 
coverage @Mplus+ ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากงบประมาณจาก มูลนิธิ amfAR เพื่อการวิจัย
ดา้นเอดส์ แผนงาน MSM Initiative Community Awards ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ปี พ.ศ. 2553 

 



คู่มอือ้างอิงสิทธิทางเพศและกฎหมายชุมชน ส าหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนน า 
ชุมชนชายที่มเีพศสัมพันธ์กบัชาย สาวประเภทสองและชายให้บริการทางเพศ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 4 

 
 

องคก์ร ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง  

MPlus คุณสุพจน์ บุญเตม็ ผูอ้  านวยการ Mplus 
MPlus คุณผดั เทพสาย ผูจ้ดัการ drop in centre 
MPlus  คุณศิริศกัด์ิ ไชยเทศ  ผูจ้ดัการโครงการ 
MPlus คุณฐิติญานนัท์ หนกัป้อ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสาวประเภทสอง 
MPlus คุณเจตน์สฤษฏ์ิ อินตะ๊วงค์  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสวนสาธารณะและซาวน่า 
MPlus คุณจิตร ศรีจนัทร์ดร เจา้หนา้ท่ีฝ่ายซาวน่าและงานรณรงค ์
MPlus คุณรัฐวิทย ์อภิพุฒิพนัธ์  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบาร์และสถานประกอบการ 
MPlus คุณพงศ์ภีระ พฐัภีระพงศ์ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายติดตามประเมินผลและผลิตส่ือ 
MPlus คุณเอกพล พิชวงศ์ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายเยาวชน 
MPlus คุณปราโมทย ์ชยันา เจา้หนา้ท่ี drop in center 
MPlus คุณธนัวา แตงทอง  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายลิตส่ือ  
MPlus คุณอิกนิษฐ์ กนัทวีขยั อาสาสมคัร MPlus 
MPlus คุณธีระพงษ์ เตียวประยุษกุล อาสาสมคัร MPlus 
MPlus คุณภากร ไชยเฟย อาสาสมคัร MPlus 
The Open University     Dr. Christopher S Walsh      ผูบ้รรยายการสอน 
บา้นสีม่วง คุณอชัชฌานนท ์บุญเทพ ผูจ้ดัการโครงการ 
บา้นสีม่วง ภานุวฒัน์ ปาลี อาสาสมคัรบา้นสีม่วง 
สมาคมฟ้าสีรุ้งฯ ภูมิภาคลา้นนา คุณสุวฒัน์ หรรสาธิกร เจา้หนา้ท่ีภาคสนาม 
สมาคมฟ้าสีรุ้งฯ ภูมิภาคลา้นนา คุณพรพิพฒัน์ โพธิสาร ผูจ้ดัการ drop in center 
BABSEA CLE Bruce A. Lasky ผูอ้  านวยการ 
BABSEA CLE Wendy Jane Morrish ผูอ้  านวยการร่วม 
BABSEA CLE คุณนฤดล วรรณรัตน์ ผูจ้ดัการส านกังานประจ าประเทศไทย 
BABSEA CLE Paul  Arnold เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนบัสนุนดา้นกฎหมาย 
BABSEA CLE Erin Flynn เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนบัสนุนดา้นกฎหมาย 
BABSEA CLE คุณนาดา ไชยจิตต ์ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายพฒันาโครงการ 
BABSEA CLE คุณปรีดา สายอุปราช ผูฝึ้กสอนกฎหมาย 
BABSEA CLE คุณวรเศรษฐ์ วราวฒันานนท ์ ผูฝึ้กสอนกฎหมาย 
BABSEA CLE คุณเมธาวี  เลิศเดชธนพงษ ์ ผูฝึ้กสอนกฎหมาย 
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ค าน า 
บทที่ 1 บทบาทของแกนน า และ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 
บทที่ 2 กฎหมายคืออะไร 
บทที่ 3 กฎหมายทั่วไปในประเทศไทย 
บทที่ 4  ความเข้าใจเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
บทที่ 5 บรรทัดฐานและอุปสรรคทางสังคม  
บทที่ 6 กฎหมายเก่ียวกับสุขภาพในประเทศไทย 
บทที่ 7 กฎหมายด้านโรคเอดส์ในประเทศไทย 
บทที่ 8 อุปสรรคและการถูกตีตรา ของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กะเทย สาว

ประเภทสอง  ผู้หญิงข้ามเพศ และผู้ให้บริการทางเพศ 
บทที่ 9 คุณจะท าอยาางไรหากคุณถูกละเมิดหรือไมาได้รับความคุ้มครองสิทธิ 
บทที่ 10 ถาม-ตอบ 
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AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome                       

ART Anti-Retroviral Therapy การรักษาด้วยยาต้านเรโทรไวรัส 

ARV Antiretroviral (usually referring to 
regime of drugs) 

ยาต้านไวรัสเอชไอวี 

HIV Human Immunodeficiency Virus              

MSM Men who have Sex with Men (or males 
who have sex with males) 

                            

PEP Post Exposure Prophylaxis                                          
  

STI Sexually Transmitted Infection                           

TG 
 

Transgender (male to female pre and 
post operative sex change) 

 ะ          ะ                       
(                     ะ             ) 

VCT Voluntary Counseling and Testing            ะ                       
          

 

ค ายา   ะ         
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คู่มือฉบับน้ีเป็นคู่มือท่ีพัฒนาเพิ่มเติมจาก คู่มืออ้างอิงสุขภาพทางเพศส าหรับชายที่ มี
เพศสัมพนัธ์กบัชาย ส าหรับแกนน าใหค้วามรู้และเจา้หนา้ที่ภาคสนาม ขององคก์ารยูเนสโก
ซ่ึงถูกใชใ้นการท างานภาคสนามของ Mplus อยา่งไรกต็ามแกนน าให้ความรู้และเจ้าหน้าที่
ภาคสนาม มีความจ าเป็นต้องการข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับเร่ือง สิทธิมนุษยชน กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกบัเอชไอวีและเอดส์ เพื่อส่งเสริมการเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพและกฎหมายใน
กรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ หรือถูกกระท าความรุนแรง ในกลุ่มประชากร ชายที่มีเพศสัมพนัธ์กบั
ชาย กะเทย สาวประเภทสอง ผูห้ญิงขา้มเพศ และผูใ้หบ้ริการทางเพศ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 
จากการส ารวจสถิติประชากรผูท่ี้ไดรั้บเช้ือของชายท่ีมีเพศสัมพนัธ์กบัชายนั้นมีจ านวนเพิ่ม
มากข้ึนในกรุงเทพนั้นพบว่าในปี พ.ศ. 2546 มีจ านวนผูรั้บเช้ือถึง13% ต่อมาในปี พ.ศ.2550 
มีจ านวนเพิ่มสูงข้ึนถึง 31% อตัราการรับเช้ือรายใหม่ พื้นท่ีจังหวดัเชียงใหม่นั้นพบว่าในปี
2548นั้นมีจ านวนผูรั้บเช้ือถึง15.3% ต่อมาในปี พ.ศ.2550 มีจ านวนเพิ่มข้ึนถึง16.9% การ
ส ารวจในจังหวดัภูเก็ตเองในปีเดียวกนักบัเชียงใหม่ จ านวนผูรั้บเช้ือรายใหม่เพิ่มข้ึนจาก
5.5% เป็นจ านวน20% ท  าให้เห็นได้ชัดว่าการให้การป้องกันโรคเอดส์ในชายที่ มี
เพศสัมพนัธ์กบัชาย กะเทย  สาวประเภทสอง  ผูห้ญิงขา้มเพศ และผูใ้ห้บริการทางเพศใน
ประเทศไทยนั้นยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร องคก์ร Mplus เขา้ใจดีว่าสาเหตุหน่ึงมา
จากการขาดความรู้เกี่ยวกบัการป้องกนัการติดเช้ือ เม่ือรวมกบัความหวาดกลวัและอุปสรรค
ทางสังคม ยิง่เพิ่มพูนปัจจยัเส่ียงต่อการติดเช้ือมากข้ึน 
 
การยอมรับข้อเรียกร้องเพื่อประสานความร่วมมือแกไ้ขวิกฤติของปัญหาน้ี จึงเกิดการ
ประสานความร่วมมือกนัระหว่างองค์กร Mplus, มูลนิธิ Bridges Across Border South East 
Asia Community Legal Education Initiative และ The Open University ประเทศองักฤษ 
จดัท าคู่มือฉบบัน้ีข้ึนมาเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับแกนน าใหค้วามรู้และเจา้หนา้ท่ีภาคสนาม 
ในเร่ืองขอ้มูลเกี่ยวกบักฎหมาย สิทธิมนุษยชนและ สิทธิทางเพศ ส่วนคู่มือตน้ฉบบัของ
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ยเูนสโก ที่ช่ือว่าคู่มืออา้งอิงสุขภาพทางเพศส าหรับชายที่มีเพศสัมพนัธ์กบัชายใช ้ส าหรับ
แกนน าใหค้วามรู้และเจา้หนา้ท่ีภาคสนามนั้นกมี็ขอ้มูลเกี่ยวกบั HIV/AIDS อยูแ่ลว้ 
 
คู่มืออา้งอิงฉบับน้ี ไดน้ าเสนอขอ้มูลที่จ  าเป็นเกี่ยวกบักฎหมาย สิทธิทางเพศ และสิทธิ
มนุษยชน โดยมุ่งหวงัใหแ้กนน าและเจา้หนา้ที่ภาคสนามไดเ้ขา้ถึงและแบ่งปันขอ้มูลเหล่าน้ี
เพื่อต่อสู้กบัอุปสรรคและการตีตราทางสังคม ที่มีต่อกลุ่มชายที่มีเพศสัมพนัธ์กบัชาย  กะเทย  
สาวประเภทสอง  ผูห้ญิงขา้มเพศ และผูใ้หบ้ริการทางเพศในเชียงใหม่ ความมุ่งหวงัอย่างสูง
ต่อการจัดท าคู่มือฉบับน้ี สามารถช่วยให้แกนน าและเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ทราบถึง
หน่วยงานส่งต่อเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายไดรั้บบริการทางกฎหมายโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  หรือ
ตอบปัญหาของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพนัธ์กบัชาย  กะเทย  สาวประเภทสอง  ผูห้ญิงขา้มเพศ 
และผูใ้หบ้ริการทางเพศได ้
 

 
 
คู่มือน้ีจะสามารถช่วยให้แกนน าและเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ท  างานร่วมกับกลุ่มชายที่มี
เพศสัมพนัธ์กบัชาย  ใหเ้ขา้ใจถึงขอ้มูลทางกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบั  สิทธิมนุษยชน สุขภาพ
ทางเพศ และเอชไวี/เอดส์ ขอ้มูลส่วนต่างๆท่ีประกอบอยู่ในคู่มือนั้ น เพื่อตอบค าถามที่
อาจจะเกิดข้ึนระหว่างการท างานของเจ้าหน้า ท่ีและแกนน าผู ้ท  างานร่วมกับชายที่ มี
เพศสัมพนัธ์กบัชาย และเพิ่มเติมขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ เอชไอวี 
เอดส์ ภายใตก้ารท างานในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และพื้นท่ีโดยรอบ 
 
เป้าหมายเพื่อการพฒันาแห่งสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ 8 ขอ้ หน่ึงในหัวข้อ
ส าคญัคือ เอชไอวีและเอดส์ การใหค้วามส าคญักบัเร่ืองเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพนัธ์
กบัชาย และสาวประเภทสอง ชายใหบ้ริการทาทางเพศ เป็นการพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงยทุธศาสตร์
ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อลดอัตราการเพิ่มจ านวนของผู ้รับเ ช้ือเอชไอวี ท่ีเพิ่มมากข้ึนใน
กลุ่มเป้าหมาย อยา่งไรกต็าม “การตีตรา” ในกลุ่มประชาการชายที่มีเพศสัมพนัธ์กบัชาย สาว
ประเภทสอง และชายให้บริการทางเพศ ก่อให้เกิดอุปสรรคทางสังคม ผลักให้กลุ่ม

วตัถุประสงคใ์นการสร้างคู่มือฉบบัน้ี 
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ประชากรเหล่าน้ีกลายเป็นปัญหาเร้ือรัง นอกจากน้ีโครงการรณรงค์ป้องกันเอชไอวีใน
ประเทศไทยหลายโครงการ บ่อยคร้ังไม่สามารถเขา้ถึงกลุ่มชายที่มีเพศสัมพนัธ์กบัชาย สาว
ประเภทสองและชายให้บริการทางเพศได ้ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะยงัเกิดอุปสรรค การตีตรา 
ขดัขวางการเรียนรู้ถึงคุณค่าของตนเองและปกป้องตนเองใหห่้างไกลจากเอชไอวี คู่มือฉบบั
น้ีมีวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงสิทธิข้ึนพื้นฐานเพื่อการป้องกนัเอชไอวีในกลุ่มเป้าหมาย
เหล่าน้ี และสิทธิในสุขภาพไม่ไดห้มายถึงเพียงแต่การไดรั้บบริการดา้นสุขภาพท่ีทนัเวลา
และเหมาะสม แต่ยงัหมายถึงสิทธิในการเขา้ถึงการรักษาท่ีเป็นปัจจัยพื้นฐานเช่นเดียวกบั
ปัจจยัทางสังคมอื่นๆ เช่นสิทธิทางเพศ เช้ือชาติ และความแตกต่างในความเป็นมนุษย ์
 
คูมื่อฉบบัน้ียงัมีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเปิดพื้นท่ีการเรียนรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชนท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพ โดยไม่มีการเลือกปฏิบติั เพื่อตระหนักถึงสุขภาพและสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพนัธ์กบัชาย สาวประเภทสองและชายให้บริการทางเพศ โดยเน้น
ไปที่ความเขา้ใจเร่ืองอุปสรรคทางสังคมและทางกฎหมายเพื่อเขา้ถึงการป้องกนัเอชไอวีและ
เอดส์ 
 

 
 
ขอ้มูลในคู่มือฉบบัน้ี ประกอบไปดว้ยขอ้มูลที่แตกต่างกนัในแต่ละบท โดยจดัท าในรูปแบบ 
ค าถาม-ค าตอบ ซ่ึงเป็นการง่ายต่อการเขา้ใจและสามารถน าไปใชใ้นการลงภาคสนามได้
เน่ืองจากขอ้มูลในคู่มือน้ีมาจากการท างานของผูท่ี้ท  างานร่วมกบัปัญหาจริง  ท  าให้ไดข้อ้มูล
ท่ีแทจ้ริง อีกทั้งคู่มือน้ีใชภ้าษาอ่านไดง่้าย มีทั้งขอ้มูลเกี่ยวกบักฎหมายกบัเอชไอวีและเอดส์ 
การให้บริการดา้นสุขภาพ มีทั้งภาษาไทยและองักฤษ  และประกอบดว้ยข้อมูลสถานท่ี 
หน่วยงาน หรือองคก์รที่สามารถช่วยเหลือ กลุ่มประชากร ชายที่มีเพศสัมพนัธ์กบัชายได ้ถา้
หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัสถานท่ีเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือ สามารถดูไดจ้าก
คู่มือเล่มน้ี หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยข้อแนะน า  เกี่ยวกับคู่มือฉบับน้ี 
สามารถติดต่อโดยตรงไดท้ี่องคก์ร Mplus, BABSEA CLE และ The Open University 
 

ควรใชคู้่มือฉบบัน้ีอยา่งไร 
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Mplus 
หลงัโจ๊กสมเพชรเมืองเชียงหม่, Chiang Mai 50200, Thailand  
โทรศพัทมื์อถือ: 053-814487 
Website: www.mplusthailand.com  
ติดต่อ:  
คุณ สุพจน์ บุญเตม็ ผูจ้ดัการโครงการ Mplus mplus_msm@hotmail.com  
คุณฐิติญานนัท ์หนกัป้อ ploy_bit4@msn.com 
คุณศิริศกัดิ์  ไชยเทศ siriton_posh@hotmail.com 
 
BABSEA CLE 
ที่อยู ่ : ซอย 8 ถนน สวนดอก ต าบลสุเทพ อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่   50200 
เบอร์โทรศพัท ์และ แฟกซ์: (66-53)808-057   Website : www.babseacle.org 
ติดต่อ :  
คุณ Bruce Avery Lasky     ผูอ้  านวยการ  blasky@babseacle.org 
คุณ Wendy Jane Morrish   ผูอ้  านวยการร่วม wmorrish@babseacle.org  
คุณ นาดา ไชยจิตต ์  เจา้หนา้ที่พฒันาโครงการ   Nada.Chaiyajit@babseacle.org 
 
The Open University 
Faculty of Education and Language Studies 
ที่อยู ่The Open University Walton Hall 
Milton Keynes, MK7 6AA UK 
ติดต่อ: Dr. Christopher S Walsh Senior Lecturer c.s.walsh@open.ac.uk 
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mailto:wmorrish@babseacle.org
mailto:Nada.Chaiyajit@babseacle.org
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คู่มอือ้างอิงสิทธิทางเพศและกฎหมายชุมชน ส าหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนน า 
ชุมชนชายที่มเีพศสัมพันธ์กบัชาย สาวประเภทสองและชายให้บริการทางเพศ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 11 

 



คู่มอือ้างอิงสิทธิทางเพศและกฎหมายชุมชน ส าหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนน า 
ชุมชนชายที่มเีพศสัมพันธ์กบัชาย สาวประเภทสองและชายให้บริการทางเพศ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 12 

 

 
 
เจา้หนา้ที่ภาคสนาม Mplus+  มีหนา้ที่เฟ้นหาบุคคลเพื่อเขา้ไปท าความรู้จักและให้ความรู้จัก 
(ส่วนใหญ่มกัเป็นผูท้ี่อยูน่อกเครือข่ายทางสังคมของตน) มกัจะเป็นในสถานท่ีท่ีบุคคลเหล่าน้ี
มีความเส่ียงสูง ในกรณีของชายที่มีเพศสัมพนัธ์กบัชาย จะเป็นสถานท่ีท่ีชายกลุ่มน้ีเส่ียงต่อการ
ไดรั้บและถ่ายทอดเช้ือเอชไอวี เจ้าหน้าที่ภาคสนามมุ่งช่วยให้กลุ่มเป้าหมายไดมี้การป้องกนั
การถ่ายทอดเช้ือเอชไอวี เจ้าหน้าที่ภาคสนามมุ่งช่วยให้กลุ่มเป้าหมายไดมี้การป้องกนัการ
ได้รับและถ่ายทอดเช้ือเอชไอวีและเข้ารับการปรึกษาและตรวจการติดเช้ือโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์ (STI) โดยความสมคัรใจ (VCT) และการดูแลรักษาโดยยาตา้นเช้ือไวรัส (ARV) 
และรวมถึงบริการหรือการสนบัสนุนช่วยเหลือทางสังคมอื่นๆ ดว้ย 
 
แกนน า ใหค้วามรู้ดา้นเอชไอวีจะปฏิบติังานภายในกลุ่มเครือข่ายเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงาน 
(ส่วนใหญ่จะอยู่ในเครือข่ายทางสังคมของตน) โดยการใช้ความรู้ ทัศนคติที่เป็นแบบอย่าง
และอิทธิพลของความเป็นเพื่อนเพื่อเพิ่มความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกบัเอชไอวี ท  าใหส้ามารถ
ป้องกนัการรับและถ่ายทอดเช้ือเอชไอวี การตรวจโรคติดเช้ือทางเพศสัมพนัธ์ (STI) ตรวจหา
เช้ือเอชไอวีโดยความสมัครใจ  (VCT) และการดูแลรักษาโดยยาต้านเรโทรไวรัส (ART) 
รวมถึงบริการหรือการสนบัสนุนช่วยเหลือทางสังคมอื่นๆ ดว้ย 

 
                                                       : 

1.       /                                                              , 
                                              HIV 
                                  

2.                                                             
                                (                        )            

1.1 เจา้หนา้ท่ีภาคสนามแตกต่างจากผูท่ี้เป็นแกนน าอยา่งไร? 



คู่มอือ้างอิงสิทธิทางเพศและกฎหมายชุมชน ส าหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนน า 
ชุมชนชายที่มเีพศสัมพันธ์กบัชาย สาวประเภทสองและชายให้บริการทางเพศ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 13 

                              (                                              
                                           ) 

3.                                          (                ) 
                                        (IEC) 

4.                                                                 
                                                  

5.                                      :                         ; 
                          ;                                      ; 
                              ; 
                                          

6.                                                 (                           
                           )                            (               
             ) 

7.                                                                       
                                                      
                                        
                                                                              
        

8.                                                                          
                                                

9.                                                                           
                                                       

10.                                                                        
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                       ?                                              
                                                                
                               

1. ผม/ดิฉัน มีความสนใจในเร่ือง ‘การมีเพศสัมพนัธ์ที่ดี’ และ ‘เพศสัมพนัธ์ที่ปลอดภยั
กว่า’ 

2.   /                                                          
3.               /           /                            
4.   /                                                        
5.   /                                         

                                                                    
6.   /                                                                    
7.   /                                                  

                                          
8.   /                                                                  
9.   /                                                          

                                                    
10.   /                                                                   

 
คุณมาสนใจสุขภาพ,สิทธิมนุษยชนและสิทธิทางเพศของบุคคลอื่นท าไม? 
 
 
 
 

1.2 งานหลกัของแกนน า/เจา้หนา้ท่ีภาคสนาม คืออะไร 
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ค าถามน้ีบางคร้ังอาจถูกถามในเชิงลบ – ในท านองว่า ‚ช่วยไปไกลๆ และอย่ามายุ่งเร่ือง
ส่วนตวัของคนอื่น‛ คนท่ีถามค าถามน้ีอาจไม่รู้หรือไม่ชอบท่ีจะไดรั้บค าตกัเตือนว่าเขาอาจท า
ให้ทั้งตนเองและคู่นอนของเขา มีความเส่ียงท่ีจะติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ดงันั้ น
ปฏิกิริยาตอบสนองของผูถ้ามอาจมีตั้งแต่ความเพิกเฉย ไม่สนใจ ไปจนถึงการต่อตา้นหรือ
แมแ้ต่เป็นศตัรู การรับมือกบัทศันคติเช่นน้ีไม่ง่ายนกั อยา่งไรกต็าม คุณสามารถใหค้  าตอบตาม
แนวทางดงัต่อไปน้ี: 

1.   /                                                
                                            
                                                   

2.   /                                                               
                                  

3.   /                                                                              
4.   /                                         

                                                                   
                                                 

5.                                                    
                                                                                

6.   /                                                           
                                               

7.   /                                                                       
     /                                                   
  /                                                                        
                                                                   

1.3   ท าไมคุณถึงสนใจเก่ียวกบัสุขภาพทางเพศและสิทธิของคนอ่ืน? 
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8.   /                                                                        
     /                                                                  

 

 
 

1. การรักษาความลับ: ขอ้มูลต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัเพื่อนหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณจะตอ้ง
เกบ็เป็นความลบั คุณสามารถยกตวัอยา่งบุคคลที่คุณรู้จกัจากงานของคุณ หรือเครือข่าย
ทางสังคมของคุณได ้แต่ตอ้งแน่ใจว่าคนท่ีคุณคุยดว้ยไม่รู้ว่าคนท่ีคุณอา้งถึงนั้นเป็นใคร 
การเกบ็รักษาความลบัส่วนบุคคลเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในการสร้างความไวว้างใจจาก
เพื่อนหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณ 

2. ให้ความเคารพ: ใหก้ารยอมรับผูท้ี่คุณพูดคุยดว้ยเสมอ แมว้่าพวกเขาจะไม่เช่ือคุณ 
ปฏิเสธค าแนะน าของคุณหรือมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างออกไป อยา่เพิ่งตดัสินพวกเขา 
พึงระลึกไวว้่าการใชเ้ทคนิค “สร้างความหวาดกลวั” ไม่ใช่วิธีการท างานที่ไดผ้ล 

3.            :                                                  
                                             

4.      ะ                             : 
                                                                           

5.               ะ          : 
                                                                            
                                             
                                                                  
                                                         

6.                  ะ  : 
                                                                         
                                          

1.4 หลกัการพ้ืนฐานของการเป็นแกนน า/เจา้หนา้ท่ีภาคสนาม 



คู่มอือ้างอิงสิทธิทางเพศและกฎหมายชุมชน ส าหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนน า 
ชุมชนชายที่มเีพศสัมพันธ์กบัชาย สาวประเภทสองและชายให้บริการทางเพศ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 17 

7.                    :                  ‚         ‛ 
                                                                   
                                                             
                                                
                                                                               
                

8.                                     :                                         
                                                                     

9.                                                          : 
                                                
                                                    
                                                                   

10.                 :                                                           
                                                                            
                                                   
                                          
                                                   (   ) 
                                                                       

11.                   : 
                                                                     
             Mplus                
                                                                       
Mplus  
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 กฎหมายคือ กฎเกณฑ์ที่วางระเบียบแห่งการอยู่ร่วมกนัของมนุษยใ์นสังคม  โดยมีสภาพ   
บงัคบัของสังคมนั้นๆ  (รองศาสตราจารย ์ดร. โภคิน พลกุล) กฎหมายยงัคงมีจุดมุ่งหมายที่
ปกป้องสิทธิของบุคคลในสังคมใหอ้ยูอ่ยา่งสงบสุข แต่ค  านิยมของกฎหมายนั้นก็มีเป็นจ านวน
มากกเ็พียงเพราะเป็นค านิยามหน่ึงเท่านั้น แต่ท่ีชดัเจนก็คือ กฎหมายเม่ือบญัญติัออกมาบงัคบั
ใช้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามถ้าฝ่าฝืนย่อมต้องรับโทษ กฎหมายนั้ นก็มีต้นก าเนิดมาจากหลัก
ศีลธรรม จารีตประเพณี และวฒันธรรม ซ่ึงท าให้กฎหมายในแต่ละพื้นท่ีนั้นจะแตกต่างกัน
ออกไปข้ึนอยู่กับวัฒนธรรม ศาสนา ค่านิยม ของในแต่ละประเทศ  เช่นในประเทศไทย
ก าหนดใหก้ารแต่งงานท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายเกิดข้ึนไดร้ะหว่างกบัเพศชายกบัเพศหญิงเท่านั้น 
แต่ท่ีประเทศเนเธอร์แลนดก์ารแต่งงานที่ถูกตอ้งตามกฎหมายสามารถเกิดข้ึนไดร้ะหว่างชาย

กบัชายและหญิงกบัหญิง1  

 

 
 

ชีวิตเราเกี่ยวข้องกับกฎหมายตั้ งแต่เกิดจนตาย ในการด าเนินชีวิตของเรายอมเกี่ยวขอ้งกับ
กฎหมายตั้งแต่การซ้ือ จบัจ่ายใชส้อยในชีวิตประจ าวนั  การเช่าอาคาร ที่อยู่อาศยั การขบัขี่รถ
หรือยานพาหนะต่างๆ   อีกทั้งการอยู่ร่วมกนัของคนจ านวนมากจ าเป็นต้องมีกฎหมายเป็น
กรอบกติกา ท าให้เรารู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรท า เพื่อปกป้องและคุม้ครองสิทธิของคนใน
สังคมของตนเองและผูอ้ื่น เพื่อท าให้สังคมน่าอยู่   ท  าให้เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าของตนเอง
และผูอ้ื่น ท าใหรู้้ว่าคนในสังคมแต่ละคนมีสิทธิหนา้ท่ีอะไรบา้งดงันั้นการมีกฎหมายข้ึนมาจึง
มีความจ าเป็น คือ  

                                                             
1

 กฎหมายการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันในประเทศเนเธอร์แลนด์เร่ิมบงัคบัใช้เมื่อวันที ่1 

เมษายน พ.ศ. 2544 

 

2.2 ท าไมกฎหมายจึงมีความส าคญั 

2.1 กฎหมายคืออะไร 
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1. เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยในการให้สิทธิและเสรีภาพดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้น
เศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นการเมือง เป็นตน้  

2. เพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคคลใหอ้ยูใ่นระเบียบแบบแผนที่ดีงาม ป้องกนัการเกิด 
ความวุ่นวายและไร้ระเบียบในสังคม เช่น การแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน 
เป็นตน้  

3. เพื่อคุม้ครองรักษาชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน  บุคคลย่อมมีสิทธิในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของตน บุคคลอื่นจะท าร้ายหรือแยง่ชิงเอาทรัพยสิ์นไม่ได  ้จึงจ าเป็นตอ้งมี
กฎหมายเขา้มาคุม้ครองสิทธิ 

 

 
 

กฎหมายมีกระทบต่อการด ารงชีวิต ความเป็นอยู ่ของแต่ละคนในสังคม เช่น ดา้นการประกอบ
อาชีพ การสมรส   สุขภาพ การบริหารการจัดการเกี่ยวกบัทรัพยสิ์น เงินทอง และการศึกษา 
รวมไปถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม เน่ืองจากรัฐ มีประชากรเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมี
ความแตกต่างหลากหลาย จึงตอ้งมีกฎเพื่อการอยูร่วมกนัอยา่งสันติสุข  

 

 
 

ภายใตก้ฎหมายไทยประชาชนทุกคนย่อมมีความเท่าเทียม และเสมอภาคในการไดรั้บสิทธิ
และปกป้องตามกฎหมาย  เราย่อมไดรั้บการปกป้องคุม้ครองโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
ดงันั้นภายใตก้ฎหมายของประเทศไทยเรามีสิทธิ ดงัต่อไปน้ี  

                                        
                                      
                     
                                          

2.4 คุณมีสิทธิอะไรบา้งภายใตก้ฎหมายของประเทศไทย ? 

 

2.3 กฎหมายมีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวนัของเราอยา่งไร 
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                                             รักชาย และสาวประเภทสองที่
ตอ้งการแต่งงานกับคู่ครองที่มีเพศเดียวกบัตนเองตอนก าเนิดไม่สามารถจดทะเบียนสมรส
                                                                           
                                                         นั้น นอกจากน้ียงัมีกรณีท่ี  
กลุ่มชายที่มีเพศสัมพนัธ์กบัชาย และสาวประเภทสอง  ถูกปฏิเสธการเขา้รับท างานเน่ืองจาก
อตัตลกัษณ์ทางเพศของตน แมว้่ารัฐธรรมนูญไม่ไดร้ะบุชดัเจนว่าจะปกป้องเพศและความ
หลากหลายทางเพศ  อย่างไรก็ตามจากเอกสารบันทึกเจตนาของรัฐธรรมนูญ ได้ระบุ
ความหมายของบุคคลท่ีมีอตัตลกัษณ์ทางเพศที่แตกต่างหรือมีความหลากหลายทางเพศ ตอ้ง
ไดรั้บความคุม้ครองภายใตรั้ฐธรรมนูญ แต่ในทางปฏิบติัยงัคงเกิดกรณีของคนหลากหลาย
ทางอตัตลกัษณ์เพศยงัคงถูกเลือกปฏิบติัยูใ่นสังคม  
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รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุดที่ใชเ้ป็นหลกัในการปกครองประเทศ  ซ่ึงกฎหมายอื่น ๆจะ
ขดัแยง้ไม่ได ้และเป็นกฎหมายที่ก  าหนดสิทธิ หนา้ที่ และเสรีภาพของประชาชนนับตั้งแต่มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขจนถึง
ปัจจุบนั  จะเห็นไดว้่าที่ผ่านไทยมีรัฐธรรมนูญหลายฉบบั อีกทั้งสิทธิในรัฐธรรมนูญมีทั้งเพิ่มข้ึน
และลดลง ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาและ
สถานการณ์บา้นเมืองท่ีเปลี่ยนไป หลกัสาระส าคญัในรัฐธรรมนูญคือ 

 ปกป้องสิทธิเสรีภาพ 
 การมีส่วนร่วมในทางการเมือง 
 ส่งเสริมความยติุธรรมในศาล และหน่วยงานอื่น 
 ที่ส าคญัคือการใหค้วามส าคญักบัคุณค่า ศีลธรรม จริยธรรมในการปกครองประเทศ  

 

 
 
การที่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด จึงเป็นหลกัประกนัว่าผูบ้ริหารประเทศชาติไม่สามารถใช ้
อ านาจไดต้ามอ าเภอใจหรือออกกฎหมายใด ๆ ที่จะเป็นการขดัต่อรัฐธรรมนูญได้ เป็นการ
คุม้ครองสิทธิ เสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน และเป็นการจัดระเบียบทางการเมืองการ
ปกครองต่าง ๆ และประชาชนในประเทศ เพื่อให้เกิดความชดัเจนและความเรียบร้อยในการ
ปกครองประเทศ 
 

 
 
                                                     ‚      30 
                                                                   

3.3                                                      
 

3.2 กฎหมายรัฐธรรมนูญมีความส าคญัอยา่งไร   
 

3.1 รัฐธรรมนูญคืออะไร 
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                                                    ‛ 

 
         30                                                               เท่า
เทียมกนัของคนทุกคนท่ีมีเหมือนกนั ดงันั้นรัฐธรรมนูญจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีจะช่วยรักษา
สิทธิ เรามีสิทธิอะไรบา้งที่ส าคญัตามรัฐธรรมนูญ 

                                 
                                                                          

                                       
                                                     
                        
                         
                                                         
                                       
                            

 
แต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีควรทราบคือ ถึงแมว้่าจะมีการก าหนดสิทธิหลายอย่างไว้ในรัฐธรรมนูญอย่าง
ชดัเจนแต่ขอ้ก  าหนดบางอย่างก็ไม่สามารถน าไปใชจ้ริงได้ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแลว้
ในทางปฏิบติักไ็ม่สามารถอา้งอิงถึงสิทธิต่างๆ(ตามรัฐธรรมนูญ)เหล่าน้ีมาใชไ้ดอ้ย่างแทจ้ริงดว้ย
เช่นกนั นอกจากในรัฐธรรมนูญจะก าหนดถึงสิทธิแลว้ ไดมี้การก  าหนดหนา้ที่ท่ีเราตอ้งท าอีกเช่น 

                          
                             
                       
                    
                                       



คู่มอือ้างอิงสิทธิทางเพศและกฎหมายชุมชน ส าหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนน า 
ชุมชนชายที่มเีพศสัมพันธ์กบัชาย สาวประเภทสองและชายให้บริการทางเพศ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 25 

 



คู่มอือ้างอิงสิทธิทางเพศและกฎหมายชุมชน ส าหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนน า 
ชุมชนชายที่มเีพศสัมพันธ์กบัชาย สาวประเภทสองและชายให้บริการทางเพศ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 26 

 
 
สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ส าคญัและจ าเป็นอย่างมากในการด ารงชีวิตของคนเรา ในชีวิตของ
เราทุกๆวนักม็กัเกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองสิทธิทั้งส้ิน เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนที่จะใชชี้วิตอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข คือตั้งแต่การไดรั้บอาหารท่ีเพียงพอ   การไดด่ื้มน ้ าที่สะอาด การ
ไดรั้บการรับบริการดา้นสุขภาพโดยรัฐเม่ือเจ็บป่วย เราทุกคนย่อมตอ้งการอิสรเสรีภาพ เช่น
การไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ  การมีสิทธิไดเ้ลือกท าตามประเพณีตามศาสนาที่ตนนับ
ถือ 

 
สิทธิมนุษยชนติดตวัมนุษยม์าตั้งแต่ก  าเนิด ซ่ึงไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หรือแจกให้กบัผู ้
หน่ึงผูใ้ดได ้สิทธิดงักล่าวน้ีมีความเป็นสากลและเป็นนิรันดร์ ทุกๆคนไม่ว่าแก่หรือหนุ่ม รวย
หรือจน ไม่ว่าชายหรือหญิง หรือเป็นชายที่มีเพศสัมพนัธ์กบัชาย ไม่ว่าจะมีถิ่นก  าเนิดที่ไหนก็
ตาม มีความเช่ืออยา่งไร กช็อบธรรมที่จะมีสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นใครก็จะตอ้งไดรั้บการ
ปฏิบติัต่อกนัอยา่งเท่าเทียมกนัทั้งหมด สิทธิมนุษยชนนั้นมีรากฐานมาจากวฒันธรรม ค่านิยม 
จากคนต่างๆทัว่โลก และถูกสร้างข้ึนร่วมกนัโดยคนในแต่ละประเทศท าให้เห็นว่าคนทุกคน
บนโลกต่างตอ้งการใหค้นอื่นปฏิบติัต่อกนัอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

 
ความโชคร้ายที่พบเห็นไดจ้ากหนา้ประวติัศาสตร์ ประชาชนหลายแห่งทัว่ทุกมุมโลกท่ีผ่านมา
ไดผ้่านประสบการณ์ทุกขท์รมานอยา่งแสนสาหสัภายใตก้ารบริหารประเทศของรัฐบาลทหาร
และกฎสงคราม     ซ่ึงสงครามก่อให้เกิดความรุนแรง  การขาดแคลนอาหาร และการ
รักษาพยาบาลที่ไม่เพียงพอส าหรับบรรเทาความเจ็บป่วย  ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีเป็นการคุกคาม
ความมั่นคงของมนุษย์  ดงันั้ นการมีกฎหมายและระเบียบท่ีรับรองสิทธิมนุษยชนถือเป็น
หลกัการส าคญัเพื่อใหม้ัน่ใจว่าประชาชนและชุมชนจะไดรั้บความคุม้ครองและการดูแลอย่าง
เพียงพอ 

 

4.1 สิทธิมนุษยชน คืออะไร   
 



คู่มอือ้างอิงสิทธิทางเพศและกฎหมายชุมชน ส าหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนน า 
ชุมชนชายที่มเีพศสัมพันธ์กบัชาย สาวประเภทสองและชายให้บริการทางเพศ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 27 

ตามปฏิญญาสากลของสิทธิมนุษยชน มนุษยท์ุกคนเกิดมามีอิสระและเสมอภาคในศกัด์ิศรี ทุก

คนมีสิทธิและสิทธิเสรีภาพโดยเท่าเทียมกนั 2โดยที่ไม่ค  านึงถึง ชาติพันธ์ุ  สีผิว เพศ  ภาษา  
ศาสนา  อุดมการณ์ทางการเมือง หรือความคิดเห็นท่ีแตกต่าง  เช้ือชาติ ตน้ตระกูล  ทรัพยสิ์น 

ชาติก  าเนิด หรือสถานะอื่นๆ3 
 

คนทุกคนมีความเสมอภาคกนัตามกฎหมายและมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองอย่างเท่าเทียมกนั

ตามกฎหมาย การมีสิทธิเท่าเทียมกนัน้ีเพื่อป้องกนัการเลือกปฏิบติัในรูปแบบต่างๆ4  ทุกคนยงั
มีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอส าหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ของตนเองและ
ครอบครัว ซ่ึงหมายรวมถึง อาหารเส้ือผา้ท่ีอยูอ่าศยัและการรักษาพยาบาลและการบริการทาง
สังคมที่จ  าเป็น และสิทธิในการคุม้ครองจากกรณีของการว่างงาน เจ็บป่วย พิการหรือเม่ือแก่

ชรา5 
 

 
 

ภายหลงัส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยงัคงท้ิงความเสียหายไวเ้บ้ืองหลงัท าให้หลงั ท าให้ใน
ที่สุดไดมี้การจดัตั้งองคก์ารสหประชาชาติ องคก์ารระหว่างประเทศซ่ึงให้ความส าคญัต่อการ
เคารพสิทธิมนุษยชน และเพื่อเป็นการประกนัความมัน่คงและสันติภาพของโลกและมวล

มนุษยชาติ  โดยมีการจัดตั้งกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ6ข้ึน ซ่ึงมีบทบัญญัติหรือมาตราที่

                                                             
2 กฎข้อท่ี 1 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิมนษุยชน 
3 กฎข้อท่ี 2 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิมนษุยชน 
4 กฎข้อท่ี  7 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิมนษุยชน 
5 กฎข้อท่ี 25 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิมนษุยชน 
6
 ก                 (      : Charter of the United 

Nations)                                                                                              
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1.                                                     

4.2 สิทธิมนุษยชนมาจากไหน 

 



คู่มอือ้างอิงสิทธิทางเพศและกฎหมายชุมชน ส าหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนน า 
ชุมชนชายที่มเีพศสัมพันธ์กบัชาย สาวประเภทสองและชายให้บริการทางเพศ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 28 

เกี่ยวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนอยา่ง ชดัเจน โดยข้ึนอยูก่บัแต่ละประเทศว่าจะรับกฎหมายระหว่าง
ประเทศขององคก์ารสหประชาชาติมาใช้หรือไม่ ท าให้ในแต่ละประเทศมีกฎหมายเกี่ยวกบั
สิทธิมนุษยชนที่แตกต่างกนัไป  ในบางประเทศถา้ชายมีเพศสัมพันธ์กับชายดว้ยกนั จะมี
บทลงโทษรุนแรงถึงขั้นถูกประหารชีวิต  แต่ในประเทศไทยก็ไม่ไดมี้กฎหมายแบบน้ี    บาง
ประเทศมีขอ้กฎหมายก าหนดใหเ้พศชายสามารถแต่งงานกบัเพศชายได ้แต่บางประเทศก็ไม่
สามารถแต่งงานได ้

 

 
 

ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมลงนามรับรอง "ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน"7 ของสมชัชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ ซ่ึงเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ดงันั้นบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย จึงไดก้  าหนดเกี่ยวกบัสิทธิมนุษยชนไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อให้ทุกคนตระหนัก
ในความส าคญัของสิทธิมนุษยชน และเป็นแนวทางปฏิบติัต่อกนัในฐานะเพื่อนมนุษยอ์ยา่งเท่า
เทียมกนั โดยตระหนกัว่าทุกคนมีสิทธิในชีวิต มีสิทธิในการยอมรับนับถือ และมีสิทธิในการ
ด ารงชีวิตและพฒันาตนเองตามแนวทางท่ีถูกตอ้งนั้นเอง 
 

 
 
สิทธิทางเพศ ทั้งในความหมายของประเทศไทย หรือ ต่างประเทศก็ไม่สามารถให้ค  านิยามที่
ตรงกนัไดเ้พราะมีความหมายที่แตกต่างกนัของแต่ละคน บางคนอาจหมายถึงสิทธิของเราใน

                                                                                                                                                
2.                                                                                                        
3.                                                                                                                     
                                                                                                                            
                 
4.                                                                                                            
7 ประเทศไทยได้ท าการลงนามกฎหมายระหว่างประเทศส าคญัฉบบัหน่ึงท่ีเรียกว่า ปฏิญญาสากลว่าด้วยหลกัสทิธิมนษุยชน ในปีพ.ศ. 
2549 

 

4.4 สิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเพศ คืออะไร  
 

4.3 สิทธิมนุษยชนในไทย เป็นอยา่งไร   
 



คู่มอือ้างอิงสิทธิทางเพศและกฎหมายชุมชน ส าหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนน า 
ชุมชนชายที่มเีพศสัมพันธ์กบัชาย สาวประเภทสองและชายให้บริการทางเพศ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 29 

การมีเพศสัมพนัธ์กบัเพศเดียวกนั  หรือบางคนอาจเห็นว่าเป็นสิทธิของบุคคลทีต่อ้งการเปลี่ยน
เพศ   หรือแมก้ระทั้ งในประเทศไทยนั้นมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติรวมถึงจารีต
วฒันธรรมที่มีมาแต่โบราณ ท าใหป้ระเทศไทยไม่ยอมรับสิทธิบางอย่าง  เช่น  ไม่มีกฎหมายที่
ระบุว่า”หา้มผูช้ายแปลงเพศเป็นผูห้ญิง” ท าให้การแปลงเพศไม่ผิดกฎหมาย(จนกว่าจะมีการ
ออกกฎหมายมาว่าหา้มท า) แมว้่าจะแปลงเพศจากชายเป็นหญิงแลว้ก็ตาม ก็ไม่สามารถไดรั้บ
สิทธิตามกฎหมายของเพศหญิง   เพราะโดยกฎหมายแลว้เราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงขอ้มูล
ในบตัรประชาชนไดน้ั้นเอง 
 
อย่างไรก็ตามในประเทศไทยม ไม่ผิดกฎหมายที่ผู ้ชายจะมีเพศสัมพนัธ์กบัผู ้ชายหรือสาว
ประเภทสอง  แตผู่ช้ายสามารถจดทะเบียนแต่งงานเพียงแค่กบัเพศเกิดหญิงเท่านั้นไม่สามารถ
แต่งงานกบัชาย หรือ สาวประเภทสองได ้ ท  าให้เกิดปัญหาเม่ือคู่รักของตนเสียชีวิตไปและ
ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสกนั คู่ชีวิตจะไม่สามารถไดรั้บมรดกของคู่รักของตน แต่จะตกไปสู่
ครอบครัวของผู ้เสียชีวิตในกรณีที่ไม่ไดท้  าพินัยกรรมไว้ อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยงัมี
กฎหมายการคุ ้มครองเกี่ยวกับเร่ืองเพศอยู่  เ ช่น กฎหมายช่วยปกป้องผู ้ที่ถูกบังคับให้มี
เพศสัมพนัธ์ กบัคนที่ไม่ตอ้งการ หรือถูกล่วงละเมิด กระท าความรุนแรงทางเพศ 
 

 
 
หากรู้สึกว่าถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถใหค้วามช่วยเหลือกบัเราได ้โดยท าการส่งเร่ือง
ร้องเรียนไดท้ี่ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(สามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกบัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไดท้ี่บทท่ี 9) 

 
 

4.5 หากสิทธิของคุณไม่ไดรั้บความคุม้ครองคุณจะท าอยา่งไร 

 



คู่มอือ้างอิงสิทธิทางเพศและกฎหมายชุมชน ส าหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนน า 
ชุมชนชายที่มเีพศสัมพันธ์กบัชาย สาวประเภทสองและชายให้บริการทางเพศ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 30 

 



คู่มอือ้างอิงสิทธิทางเพศและกฎหมายชุมชน ส าหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนน า 
ชุมชนชายที่มเีพศสัมพันธ์กบัชาย สาวประเภทสองและชายให้บริการทางเพศ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 31 

 

 
 

การอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ย่อมน ามาซ่ึงการปฏิบัติต่อกันและกันบนฐานของความ
คิดเห็น ความเช่ือ ความรู้สึก ที่อาจเหมือนหรือแตกต่างกนัออกไป ในระยะแรกๆของสังคมจึง
มีความหลากหลายและกระจดักระจายทางความคิดและการกระท า เม่ือเวลาผ่านไปความคิด
และพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมจะค่อยๆ ตกผลึกเป็นแบบแผนที่เหมือนๆ กนั  โดยที่กลุ่ม
คนจ านวนหน่ึงในกลุ่มยอมรับ เห็นคล้อยตามกัน และน าไปปฏิบติัใชเ้ป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตทั้งในระดบับุคคลจนไปถึงระดบัสังคมวงกวา้ง หากสมาชิกคนหน่ึงคนใดในกลุ่ม
สังคมไม่ปฏิบติัตามก็ไม่มีบทลงโทษกฎหมาย  ตวัอย่างของการปฏิบติัสืบต่อกนัมาของกลุ่ม
คนในสังคมในประเทศไทย  เ ช่น การถอดรองเทา้ก่อนเขา้บา้น อย่างไรก็ตามหากมีคนใส่
รองเทา้เขา้บา้นกไ็ม่ไดรั้บโทษตามกฎหมาย 

 

 
 

บรรทดัฐานทางสังคมนั้น เป็นส่ิงท่ีสมาชิกในสังคมปฏิบติักนัอยู่ทุกเม่ือเช่ือวนั คนที่ท  าตามก็
สามารถใชชี้วิตร่วมกบัผูอ้ื่นได้ง่าย ในสังคมไทยเร่ืองของชายที่มีเพศสัมพนัธ์กบัชาย  สาว
ประเภทสอง  ผูใ้ห้บริการทางเพศ เป็นเร่ืองยากที่จะไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มคนในสังคม  
เพราะบรรทดัฐานทางสังคมไดก้  าหนดไวว้่า  เพศชายตอ้งคู่กบัเพศหญิงเท่านั้น ท าให้เกิดการ
ไม่ยอมรับต่อคู่ความสัมพนัธ์ของรักเพศเดียวกนั หรือการที่สังคมไทยสร้างบรรทดัฐานว่า
กระโปรงไม่ใช่เคร่ืองแต่งกายส าหรับผูช้าย ดงันั้นเม่ือสาวประเภทสอง(ซ่ึงคนในสังคมมองว่า
เป็นเพศชาย)ใส่กระโปรง จึงถูกจับจ้องหรือถูกสังคมต าหนิ  เพราะคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม
บรรทดัฐานของกลุ่มคนในสังคม ไดป้ฏิบติัในส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความคิดความเช่ือของคน
ในสังคม หรือในกรณีที่ผูช้ายเลือกที่จะใชชี้วิตคู่กบัผูช้ายดว้ยกนั แทนที่จะเลือกแต่งงานอย่าง
ถูกตอ้งตามกฎหมายกบัผูห้ญิง อาจถูกปฏิเสธหรือไม่ไดรั้บการยอมรับจากครอบครัว เป็นตน้  

 

5.2 บรรทดัฐานทางสงัคมมีผลกระทบต่อการใชชี้วิตอยา่งไร 

 

5.1 อะไรคือ บรรทดัฐานทางสงัคม  
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อุปสรรคทางสังคมมีความเกี่ยวเน่ืองกนักบับรรทดัฐานทางสังคม อุปสรรคทางสังคมเกิดจาก
แนวทางการปฏิบติัสืบต่อกนัมาของกลุ่มคนในสังคมที่มองเห็นว่าส่ิงน้ีควรท าส่ิงน้ีไม่ควรท า
เป็นตวัก  าหนดใหค้นในสังคมตอ้งแสดงออกหรือท าตวัอยา่งไร ท าใหเ้กิดการปฏิบติัตนไม่เท่า
เทียมหากมีคนที่ปฏิบติัแตกต่างออกไป  เช่น ผูใ้หบ้ริการทางเพศนั้น ยากที่จะมีความสัมพนัธ์
กบัใครในระยะยาวได ้เพราะสังคมใหคุ้ณค่าและมองเห็นผูใ้หบ้ริการทางเพศในดา้นลบ หรือ
ในกรณีที่ส่ือต่างๆ น าเสนอขอ้มูลดา้นลบต่อผูท้ี่อยูร่่วมกบัเอชไอวี ท  าใหพ้วกเขาตอ้งเผชิญกบั
อุปสรรคทางสังคมในเร่ืองการท างาน หรือการเขา้ถึงบริการทางการแพทยท์ี่เป็นมิตร 
 

 
 
         หมายถึง            มีทศันคติที่                    ข                   
หรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหน่ึง เพราะ                             นมีความคิดหรือการ
แสดงออกที่แตกต่าง                                โดยให้ความหมายของผูท้ี่ปฏิบติั
หรือคิดต่างจากความคิดเห็นส่วนใหญ่ของคนในสังคมในดา้นลบ  
 
การตีตรา คือ การที่สังคมไม่เห็นดว้ยกบัลกัษณะชองบุคคลใดบุคคลหน่ึง เกิดจากการที่คน
หรือกลุ่มคนนั้นท าตวัแปลกไปจากบรรทดัฐานท่ีสังคมก าหนดไว ้ท าให้กลุ่มคนเหล่านั้นถูก
แบ่งแยก หรือจ ากดัพื้นท่ีทางสังคม  ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การเขา้ถึงสวสัดิการของรัฐ  ตวัอยา่งของการตีตราทางสังคม ไดแ้ก่คนที่ทุพพลภาพ
หรือมีอาการผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ  คนรักเพศเดียวกนั คนที่นบัถือศาสนาที่ต่างกนั คน
ท่ีมีประวติัอาชญากรรมนั้นกถ็ูกตีตราเช่นกนั 
 
 

 

5.4 อะไรคือ การตีตรา 
  

 

5.3 อะไรคือ อุปสรรคทางสงัคม   
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การเอาชนะปัจจัยอันเป็นอุปสรรคทางสังคมต่างๆเหล่า น้ีเป็นเร่ืองยาก เพราะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงความคิดที่ฝังลึกของแต่ละคน ผูค้นมกัคิดว่า  ชายที่มีเพศสัมพนัธ์กบัชาย  สาว
ประเภทสอง  ผู ้ให้บริการทางเพศ เป็นคนไม่ดี เป็นคนที่ผิดปกติแตกต่างไปจากคนทั่วไป
เพราะในสังคมไทยยงัมีความคิดว่าเพศมีเพียงแค่สองเพศคือชายและหญิงเท่านั้น ส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ี
เราท าได้คือการรวมกลุ่มกันเพื่อที่แสดงให้สังคมรับรู้ว่าพวกเราเป็นส่วนหน่ึงและไม่ได้
แตกต่างไปจากคนอื่นในสังคม  เช่น การเข้าร่วมกบักลุ่มหรือองค์กรที่ท  างานเกี่ยวขอ้งกับ
ชุมชนชายที่มีเพศสัมพนัธ์กบัชาย  สาวประเภทสอง  ผูใ้หบ้ริการทางเพศ  ผูอ้ยูร่่วมกบัเอชไอวี
และเอดส์ (สามารถดูเพิ่มเติมได้ในบทท่ี 9) อีกทั้ งการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องในเร่ืองความ
หลากหลายทางเพศแก่ชุมชน และสถานพยาบาลเป็นตน้  
 
ที่ส าคญัตอ้งใหค้วามรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชนในภาคการศึกษาของเยาวชนไทยเพิ่มมากข้ึน การ
สร้างเครือข่ายทางสังคมเหล่าน้ีเป็นประโยชน์ให้บุคคลทราบว่าพวกเขาไม่ไดอ้ยู่อย่างโดด
เด่ียวในสังคม เครือข่ายเหล่าน้ีสามารถให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขาได ้โดยการน าขอ้มูล
ข่าวสารกระจายไปสู่ชุมชนและบุคคลอื่นๆในสังคมวงกวา้ง การให้ความรู้เกี่ยวกบักลุ่มคน
ชายขอบทางสังคม สามารถช่วยยบัย ั้งการตีตราท่ีสังคมมีต่อกลุ่มคนเหล่านั้น นอกจากน้ีการ
ใหข้อ้มูลความรู้กบัสถานศึกาและโรงพยาบาล เพื่อสอนเยาวชนและผูใ้หบ้ริการดา้นสุขภาพที่
เกี่ยวขอ้งกับปัญหาของคนกลุ่มน้ี ยงัสามารถช่วยลดอุปสรรคทางสังคมท่ีมีต่อกลุ่มชายท่ีมี
เพศสัมพนัธ์กบัชาย สาวประเภทสอง และผูใ้หบ้ริการทางเพศไดใ้นอนาคต 

5.5 เราจะเอาชนะอุปสรรคทางสงัคมเหล่าน้ีไดอ้ยา่งไร 
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ทัศนคติของพวกเขาได้ นอกจากนี้การให้ข้อมลูตามสถานท่ีส าคัญในชุมชนเช่น โรงเรียน  
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ในประเทศไทยมีเอกสารทางกฎหมายหลายฉบบัท่ีสนบัสนุนหลกัความเสมอภาคและการไม่
เลือกปฏิบติัในการเขา้รับบริการดา้นสุขภาพ หน่ึงในนั้นคือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ (ดูเพิ่มเติม
ในบทที่ 2) ซ่ึงไดพู้ดถึงก่อนหนา้น้ีแลว้ว่า ประชาชนทุกคนในประเทศไทย ‚มีสิทธิเท่าเทียม

กนัที่จะไดรั้บบริการดา้นสาธารณสุขที่มีคุณภาพ‛8 ซ่ึงหมายรวมถึง ตอ้งแน่ใจไดว้่าไม่มีการ
เลือกปฏิบติัเพื่อที่จะเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพที่พิเศษ และจะตอ้งแจกจ่ายยารักษาโรคท่ีจ าเป็น
อยา่งทัว่ถึงคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นชายที่มีเพศสัมพนัธ์กบัชาย สาวประเภทสอง ผูใ้ห้บริการ
ทางเพศ ทั้งหมดน้ีร่วมไปถึงเร่ืองเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์อื่นๆดว้ย 
 

 
 
รัฐบาลไทยจัดสร้างแผนหลกัประกนัสุขภาพให้กบัประชาชนหรือท่ีเรียกกันโดยทั่วไปว่า
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า  ตามพระราชบญัญติัหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 
ส าหรับประชาชนที่ถือสัญชาติไทยทุกคน  ซ่ึงครอบคลุมการรักษาเกือบทุกโรค ส าหรับ
ประชาชนไทยที่ถือบตัรทอง (บตัรหลกัประกนัสุขภาพ) การให้บริการดา้นสุขภาพในท่ีน้ี 
รวมถึง การรักษาโดยแพทย ์โรงพยาบาล และบริการอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งโดยแบ่งพื้นท่ีให้บริการ
ตามเขตที่ตนเองมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน  ถา้บุคคลใดมีปัญหาสุขภาพและต้องการแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง  แพทยป์ระจ าหน่วยปฐมภูมิที่ประจ าแต่ละเขตสามารถส่งต่อเพื่อไดรั้บ
การรักษาที่เหมาะสมที่โรงพยาบาลหรือหน่วยใหบ้ริการอื่นใด การให้บริการลกัษณะน้ี ผูเ้ขา้
รับบริการตอ้งลงทะเบียนเลือกหน่วยงานบริการสาธารณสุขของรัฐซ่ึงตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีตนเอง
อาศยัตามทะเบียนบ้าน  อย่างไรก็ตามกลุ่มบุคคลชายขอบ และคนที่ไม่มีสัญชาติไทยก็ไม่
สามารถใชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพน้ีได ้
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6.2 สิทธิตามกฎหมายเก่ียวกบัสุขภาพในกฎหมายไทยมี
อะไรบา้ง 

 

6.1 กฎหมายเก่ียวกบัสุขภาพในกฎหมายไทยเป็นอยา่งไ 
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คือบตัรที่กระทรวงสาธารณสุขออกให้แก่บุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยกฎหมาย ตามโครงการ

สร้างหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 9เพื่อใหป้ระชาชนผูถ้ือบตัรไดรั้บบริการดา้นสุขภาพและ
การสาธารณสุข 
 

 
 
ผูมี้สิทธิในระบบหลกัประกันสุขภาพถว้นหน้า  คือ บุคคลที่มีสัญชาติไทย และมีหมายเลข
ประจ าตวัประชาชน 13 หลกั โดยที่ไม่มีสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจดัให ้เช่น 
สิทธิบตัรประกนัสังคม, สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากตน้สังกัดของหน่วยงาน กรม กอง 
ส่วนราชการต่างๆ  
 

 
 
ผูใ้ชสิ้ทธิตอ้งไปที่โรงพยาบาลรัฐหรือสถานีอนามยัในเขตที่อยู่ของตนตามทะเบียนบา้น โดย
น าส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัที่มีรูปถ่ายซ่ึงทางราชการออกให้   หาก
เป็นเดก็ต ่าอายตุ  ่ากว่า15ปี ใชส้ าเนาใบสูติบตัร (ใบแจง้เกิด)  ส าเนาทะเบียนบา้นที่ผูข้อใชสิ้ทธิ
มีช่ืออยู ่เขียนแบบค าร้องลงทะเบียนผูมี้สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า /ขอเปลี่ยนหน่วย
บริการประจ า (ดาวน์โหลดไดท้ี่) http://www.nhso.go.th เม่ือไดย้ื่นหลกัฐานขอข้ึนทะเบียน
และไดรั้บบตัรทองแลว้  หรือมีใบรับรองการรับเอกสารการข้ึนทะเบียนบตัรทองท่ีสถานี
อนามยัหรือโรงพยาบาลออกให้ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการตรวจรับรองสิทธ์ิจากโรงพยาบาลที่ไป
ตรวจรักษา 
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6.5 ท าอยา่งไรถึงไดบ้ตัรทอง 

6.4 ใครมีสิทธิไดรั้บบตัรทอง 

6.3 บตัรประกนัสุขภาพล่วงหนา้หรือบตัรทองคืออะไร 
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กรณีผูใ้ชสิ้ทธิมีที่พกัอาศยัอยูจ่ริง ไม่ตรงตามทะเบียนบา้นใหแ้สดงหลกัฐานอยา่งใดอย่าง
หน่ึงดงัน้ี 
 ส าเนาทะเบียนบา้นของบุคคลที่ตนไปพกัอาศยัอยู่ พร้อมหนงัสือรับรองของเจา้บา้น 
 หนงัสือรับรองของผูน้  าชุมชน ซ่ึงรับรองว่าผูข้อลงทะเบียนพกัอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีนั้นๆ   
 หนงัสือรับรองของผูว้่าจา้งหรือนายจา้ง   
 เอกสารหรือหลักฐานอื่นเช่น  สัญญาเช่าที่พักอาศัย  ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก

ใบเสร็จรับเงินค่าน ้า ใบเสร็จรับเงินค่าโทรศพัท์บา้น ฯลฯ ที่แสดงว่าผูข้อลงทะเบียน
พกัอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีนั้นๆ จริง 

 

 
   
บตัรทองหลกัประกนัสุขภาพให้สิทธิการรักษาโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมีรายละเอียด

ครอบคลุมดงัต่อไปน้ี 
                                          
                   (                       )   
                   /      
                                        
                                                               
                                                                     
                                                                     
                                                                                

                                                             
                            

 

6.6 บตัรหลกัประกนัสุขภาพ (บตัรทอง) ใหก้ารคุม้ครอง โรคท่ีเก่ียวขอ้ง
และครอบคลุมถึงโรคอะไรบาง 
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การตรวจ คดักรองโรคติดเช้ือทางเพศสัมพนัธ์และเช้ือเอชไอวี สามารถขอรับบริการโดยไม่
เสียค่าใชจ่้ายในจงัหวดัเชียงใหม่ อีกทั้งบตัรทองยงัสามารถใชไ้ดก้รณีที่คุณร้องการตรวจจาก
ผูเ้ช่ียวชาญเกี่ยวกบัเอชไอวีและเอดส์โดยเฉพาะ โปรดดูไดท้ี่ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ (www.nhso.go.th) ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม ขอ้ส าคญัท่ีพึงจดจ าไวคื้อ เป็นส่ิงส าคญัท่ี
จะตอ้งทราบว่า การใชสิ้ทธิบตัรทองประกนัสุขภาพนั้นไม่ครอบคลุมยาเพื่อการรักษาและ
ฟ้ืนฟูจากยาเสพติด 
 
การผ่าตดัแปลงเพศ ภายใตเ้ง่ือนไขของสิทธิตามบตัรทองฯ ถือว่าเป็นการศลัยกรรมเพื่อความ
งามและไม่ไดอ้ยูภ่ายใตน้โยบายแผนงานดูแลสุขภาพตามหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า การ
ใชฮ้อร์โมนบ าบดัยงัคงไม่ครอบคลุมในชุดสิทธิบตัรทองฯ ซ่ึงทั้งการผ่าตดัแปลงเพศและการ
ใชฮ้อร์โมนบ าบดัลว้นมีราคาแพงมาก ซ่ึงสาวประเภทสองจ านวนมากตอ้งเสียค่าใชจ่้ายดว้ย
ตนเองในส่วนน้ี 
 

 
 
                                                                                
  ดงันั้นเพื่อเป็นการคุม้ครองใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ผูท้ี่ตอ้งการผ่าตดัแปลงเพศ แพทยสภา
จึงออกขอ้บงัคบัแพทยสภาว่าดว้ยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เร่ือง เกณฑ์การ
รักษาเพื่อการแผลงเพศ โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

           20                                 18                 20 ปี ตอ้งไดรั้บความ
ยนิยอมจากผูป้กครอง 

                                                                        โดย
ได้รับการรับรองจากแพทยสภาทั้ งน้ีศัลยแพทย์ท่ีท  าการผ่าตัดต้องปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนตามประกาศของแพทยสภา  

 ผูท้ี่ท  าการผ่าตดัแปลงเพศตอ้งผ่านการประเมินความพร้อมจากแพทยผ์ูท้  าการผ่าตดั  
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“การผ่าตดัแปลงเพศ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงคร้ังส าคญัของชีวิต” การลงพื้นท่ีท  างานใน
ชุมชน เราอาจพบค าถามจากกะเทย  สาวประเภทสอง หรือผูห้ญิงขา้มเพศ เกี่ยวกบัการผ่าตดั
แปลงเพศ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่นิยม “ตดัไข”่ การผ่าตดัอณัฑะออกไปจากร่างกายเพื่อ
หวงัผลลพัธ์ของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างใหดู้นุ่มนวล มีสัดส่วนแบบเพศหญิงเช่นเดียวกบัการ
แปลงเพศ โดยขาดการศึกษาขอ้มูลและประเมินความตอ้งการภายในจิตใจของตนเองอย่าง
ถ่องแทเ้สียก่อน ดงันั้นเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ท่ีผูต้อ้งการผ่าตดัแปลงเพศตอ้งผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบ ประเมินถึงความต้องการของจิตใจอย่างลึกซ้ึง เพราะการผ่าตัดแปลงเพศเม่ือ
กระท าไปแลว้ไม่สมารถเรียกร้องกลบัคืนมาได ้ 

 
การผ่าตดัแปลงเพศไม่ไดห้มายถึงการสร้างอวยัวะเพศหญิงใหม่ใหก้บัร่างกายของผูเ้ขา้รับการ
ผา่ตดัเท่านั้น พึงระลึกอยูเ่สมอว่าเป็นอวยัวะเพศหญิงท่ีถูกสร้างข้ึน แมว้่าจะมีความสามารถใน
การมีเพศสัมพนัธ์ได ้แต่กจ็  าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลสุขอนามยัเป็นพิเศษ เพราะอวยัวะเพศจาก
การผ่าตดัไม่สามารถท าความสะอาดตวัเองไดเ้หมือนอวยัวะเพศหญิงตามธรรมชาติ ที่ส าคญั
แมว้่าจะเป็นอวยัวะเพศจากการแปลงเพศกต็าม แต่การให้ความส าคญักบัการมีเพศสัมพนัธ์ที่
ปลอดภยัเป็นส่ิงท่ีควรปฏิบติัอยูเ่สมอดว้ยการใชถุ้งยางอนามยัอย่างถูกตอ้ง ร่วมกบัสารหล่อ
ลื่นชนิดน ้ าทุกคร้ังท่ีมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการับและถ่ายทอดเช้ือเอชไอวี และเช้ือ
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์อื่นๆ  
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ในประเทศ   มีขอ้กฎหมายหลายฉบบัท่ีสามารถน ามาใชก้บัเร่ืองโรเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์                               กฎหมายแพ่งโดยท่ีรัฐธรรมนูญนั้นบญัญติัให้
ทุกคนมีความเท่าเทียมกนัทั้งในดา้นการไดรั้บสิทธิดา้นสุขภาพ หมายความว่าทุกคนแมว้่าจะ
เป็นผูอ้ยูร่่วมกบัเช้ือเอชไอวีหรือมีอาการของโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ก็ตอ้ง
ไดรั้บการปฏิบติัที่เท่าเทียมกนั มีกฎหมายอาญาหลายเร่ืองท่ีไดก้ล่าวถึงเร่ืองการรักษาความลบั
ของผูอ้ยูร่่วมกบัเอชไอวีและผูป่้วยเอดส์ ขอ้บงัคบัแพทยสภาในเร่ืองจรรยาบรรณของแพทย์
เอง ก็ตอ้งรักษาคนไขทุ้กคนดว้ยความเสมอภาคและไม่สามารถปฏิเสธการรักการรักษาได้
และไม่สามารถน าความลบัของคนไขไ้ปเปิดเผยไดจ้นกว่าจะไดรั้บความยินยอมจากคนไข้

ก่อน ไม่เช่นนั้นอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือตอ้งโทษจ าคุก10 
 
ในดา้นกฎหมายเกี่ยวกบัเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์โดยเฉพาะนั้น ไม่ไดมี้ก  าหนดไว ้
ท าใหส้ถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจจ านวนมาก ยงัคงมีการบงัคบัตรวจ
เลือดก่อนเขา้ท างานอยู ่ในปัจจุบนัปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ เม่ือบงัคบัใหต้รวจและพบว่าผูรั้บ
การตรวจเป็นผูอ้ยู่ร่วมกบัเอชไอวีหรือเป็นผูป่้วยโรคเอดส์ นายจ้างก็จะเลิกจ้างซ่ึงสิทธิการ
บอกเลิกจา้งนั้นนายจา้งสามารถท าได ้แต่อยา่งไรกต็ามการเลิกจา้งเพราะไดรั้บเช่ือเอชไอวีถือ
เป็นการเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรม เพราะลูกจ้างเป็นเพียงผูอ้ยู่ร่วมกบัเอชไอวีเท่านั้น ยงัสามารถ
ท างานได้ตามปกติ ไม่ไดมี้ขอ้บกพร่องต่อหน้าที่การงาน หากนายจ้างเลิกจ้างจะตอ้งจ่าย
        11  
 
                                                                                           
                                                                                          
                                                                     

                                                             
10กฎหมายอาญามาตรา 323 แห่งประมวลกฎหมายอาญาแห่งราชอาณาจกัรไทย 
11 http://dpc9.ddc.moph.go.th/aidstb/general/law.html  
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                     (                             9)  
อย่างไรก็ตามยงัไม่มีกฎหมายคุ ้มครองในเร่ืองเอชไอวี /เอดส์โดยเฉพาะ มีเพียงการออก
นโยบายแห่งชาติว่าดว้ยการตรวจเอดส์โดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาเอดส์ไดก้  าหนดนโยบายเร่ืองการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี ซ่ึงสามารถใชเ้ป็น
หลกัการอา้งอิงประกอบกบักฎหมายส าคญัอื่นๆในการพิจารณานโยบายแห่งชาติว่าดว้ยการ
ตรวจเอชไอวี/เอดส์ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. การตรวจตอ้งท าดว้ยความสมคัรใจของผูต้รวจ 
2. ก่อนและหลงัการตรวจตอ้งให้ขอ้มูลและค าปรึกษาเพื่อเตรียมพร้อมทางอารมณ์และ

จิตใจ 
3. ผลการตรวจจะตอ้งเป็นความลบัระหว่างผูถู้กตรวจและแพทยเ์ท่านั้น 
4. การเผยแพร่ผลการตรวจแก่ผูใ้ดจะตอ้งเป็นความยนิยอมของผูถู้กตรวจ ฉะนั้นหากการ

ตรวจเลือดผูส้มคัรงาน การตรวจเลือดพนกังาน กาตรวจเลือดเพื่อซ้ือประกนัชีวิตหรือ
สุขภาพ การตรวจเลือดเพื่อฝากครรภ ์การตรวจเลือดเพื่อเขา้ศึกษาและการตรวจเลือด
เพื่อเขา้รับบริการทางการแพทย์ ไม่เป็นไปตามหลกัการ 4 ประการ น้ีถือว่าเป็นการ
กระท าที่ขดัต่อนโยบายเอดส์แห่งชาติ 

 
เพื่อที่จะสร้างความเขม้แขง็ใหก้บักฎหมายเพื่อผูอ้ยูร่่วมกบัเอชไอวี/เอดส์ ผูป้ฏิบติังานวิชาชีพ
ดา้นสุขภาพและองคก์รดา้นสิทธิมนุษยชน ควรท างานร่วมกนัเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลต่อนายจ้าง
หรือสถานประกอบการที่ยงัมีขอ้บงัคบัใหลู้กจา้งตอ้งเขา้รับการตรวจเลือด 
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ตามกฎหมายไทยแลว้คนไทยสัญชาติไทยทุกคนมีสิทธิไดรั้บบริการดา้นสุขภาพอยา่งเท่าเทียม
กนัแมว้่าอายเุท่าไหร่ เพศอะไร ศาสนาอะไร อาชีพอะไร เจ็บป่วยอยา่งไรกช็อบที่จะไดรั้บการ

ปฏิบติัที่เท่าเทียมกนัทุกคน12 โดยที่ผูป่้วยทุกคนจะตอ้งไดรั้บสิทธิ การใหก้ารรักษา 

 การใหก้ารรักษา  
 การใหค้วามยนิยอม (ดูที่ขอ้ 7.3) 
 การรักษาความลบั(ดูที่ขอ้7.4) 

 
ปัจจุบนัการรักษาผูป่้วยเอดส์จะไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัส (ART) ส าหรับผูอ้ยู่ร่วมกบั
เช้ือสามารถเขา้ถึงการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสไดเ้ฉพาะผูถ้ือสัญชาติไทยและแรงงานชาติพนัธ์ุที่
มีเมด็เลือดขาวชนิด CD4 ต ่ากว่า 200 หน่วย หรือผูท้ี่มีอาการโรคแทรกซ้อนที่มี CD4 ประมาณ 
250 หน่วย การรักษาดว้ยยาตา้นไวรัส ART คือการที่ผูป่้วยไดรั้บสูตรยาตา้นไวรัสเอชไอวี 3 
ชนิดเพื่อยบัย ั้งการเพิ่มจ านวนของเช้ือเอชไอวีในร่างกาย และลดโอกาสเกิดโรคเอดส์ ซ่ึงมี
ส่วนช่วยให้ผูอ้ยู่ร่วมกบัเอชไอวีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ช่วยลดความทรมานจากการเจ็บป่วย 
นอกจาน้ีผูป่้วยกมี็สิทธิดงัน้ีในการตรวจเช้ือเอดส์ ตามชุดสิทธิหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ
ดงัน้ี 
 สิทธิในการเขา้ถึงการตรวจเช้ือเอดส์ 
 สิทธิการปฏิเสธการเขา้รับการตรวจ 
 สิทธิในการเกบ็ผลการตรวจเอชไอวี/เอดส์ไวเ้ป็นความลบั 

 
การบงัคบัตรวจ: ไม่มีใครสามารถบงัคบัใหบุ้คคลอื่นบุคคลใด เขา้รับการตรวจหา HIV/AIDS 
ได ้เพราะนัน่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อหลกักฎหมายในประเทศไทย ยกตวัอยา่งเช่น นายจ้างไม่สามารถ
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 สทิธิข้อนีม้าจากข้อบงัคบัแพทยสภาฯว่าด้วยแนวทางการปฏิบตัิของแพทย์ต่อผู้อยู่ร่วมกบัเอชไอวีและผู้ ป่วยเอดส ์

 

7.2 สิทธิของผูป่้วยเร่ืองเอดส์เป็นอยา่งไร 



คู่มอือ้างอิงสิทธิทางเพศและกฎหมายชุมชน ส าหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนน า 
ชุมชนชายที่มเีพศสัมพันธ์กบัชาย สาวประเภทสองและชายให้บริการทางเพศ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 44 

บงัคบัใหลู้กจา้งของตนเขา้รับการตรวจหา HIV/AIDS โดยที่ลูกจ้างไม่ไดแ้สดงความยินยอม
ได ้
 

 
 
คุณมีสิทธิท่ีจะถามค าถามเพิ่มเติมก่อนท่ีจะตกลงหรือปฏิเสธการตรวจรักษา ขอ้มูลท่ีคุณควร
ตจะไดรั้บเกี่ยวกบัการตรวจหาเอชไอวี เพื่อท่ีจะช้ีแจงและแสดงความยนิยอมมีดงัต่อไปน้ี 
 ประโยชน์ที่จะไดรั้บจากการตรวจ 
 สิทธิที่จะปฏิเสธบริการแจง้ผลการตรวจซ่ึงจะถูกจัดไวใ้นกรณีที่ผลการตรวจออกมา

เป็นผลบวก ความส าคญัของการเตรียมตวัรับฟังผลลพัธ์ 
 ความจ าเป็นท่ีจะไดรั้บการช้ีแจงถึงลกัษณะของบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงหรือหากพวก

เขาถูกสงสัยว่าจะไดรั้บเช้ือเอชไอวี 
 
เม่ือคุณใหก้ารยอมรับการรักษาพยาบาล คุณตอ้งไดรั้บการช้ีแจงขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์กนั 2 ส่วน
ดงัน้ี: ขอ้มูลเกี่ยวกบัการรักษา (สร้างความเขา้ใจ) และความยนิยอม (สร้างขอ้ตกลง) หมายถึง 

 
 เขา้ใจโดยละเอียดว่าคุณจะไดรั้บการรักษาดว้ยวิธีการใด อยา่งไร 
 หลงัจากนั้นคุณจะยนิยอมรับการรักษาตามวิธีการท่ีไดรั้บการช้ีแจงนั้นหรือไม่ อยา่งไร 

 
ถา้คุณยงัคงรู้สึกไม่สบายใจในการเข้ารับการรักษาด้วยยาตา้นไวรัส  คุณสามารถสอบถาม
ขอ้มูลเพิ่มเติมก่อนท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธรักษาส าหรับขอ้มูลเกี่ยวกบัยาต้านไวรัส ARV 
สามารถดูรายละเอียดไดจ้ากไดจ้าก คู่มืออา้งอิงสุขภาพทางเพศ ส าหรับชายที่มีเพศสัมพนัธ์กบั
ชาย ส าหรับแกนน าใหค้วามรู้และเจา้หนา้ที่ภาคสนาม บทที่ 6 

 
 
 

7.3 รายละเอียดการให้ความยินยอมเป็นอยา่งไร 
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กฎหมายประเทศไทยในเร่ืองของการปกปิดขอ้มูลส่วนตวั ของบุคคลที่อยู่ร่วมกบัเอชไอวี /
เอดส์ ถา้เขาเหล่านั้นไม่ตอ้งการเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบว่าพวกเขาเป็นผู ้อยู่ร่วมกับเช้ือ 
ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้ี่ปฏิบติัหนา้ที่ในวิชาชีพที่ใหก้ารตรวจรักษาอาจบอกผลการตรวจเอชไอวี /
เอดส์ ของบุคคลหน่ึงให้กับอีกบุคคลหน่ึงเม่ือได้รับความยินยอมจากผู ้ป่วย  โดยที่ความ
ยนิยอมหมายถึง การอนุญาตใหบุ้คคลใครบุคคลหน่ึงกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง ยกตวัอยา่งเช่น  
 
 แพทยผ์ูท้  าการรักษาอาจสอบถามถึงการยนิยอมจากผูอ้ยูร่่วมกบัเช้ือหรือผูป่้วยเอดส์ให้

แพทยเ์จา้ของไขแ้จง้ผลการรักษาให้กบัสมาชิกในครอบครัวของผูป่้วยทราบเกี่ยวกบั
ผลตรวจเอชไอวี/เอดส์ หากผูป่้วยปฏิเสธที่จะใหก้ารยนิยอม(ไม่อนุญาต) แพทยเ์จา้ของ
ไขไ้ม่สามารถบอกกล่าวผลการตรวจกบัครอบครัวของคนไขไ้ด้ ถา้แพทยท์  าการบอก
กล่าวผลการตรวจกบับุคคลอื่นโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากคนไข้ แพทยผ์ูท้  าการ
รักษามีความผิดตอ้งโทษจ าคุกและ/ถูกปรับ และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ13 

 ในกรณีที่ผูเ้ขา้รับการตรวจ เป็นผูเ้ยาวห์รือบุคคลที่มีสภาวะผิดปกติทางดา้นจิตใจ ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลจากบุคคลอื่น เช่น พ่อ แม่ หรือผูป้กครองตามกฎหมาย เม่ือ
บุคคลที่มีอายุต  ่ากว่า  18 ปี หรือมีสภาวะผิดปกติดา้นจิตใจ และไม่สามารถท าการ
ตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง ผูใ้ห้การรักษาอาจแจ้งผลการตรวจเอชไอวี/เอดส์ ให้กบับิดา 
มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายทราบได ้หรือบอกกล่าวกบับุคคลในครอบครัวผูมี้
ความใกล้ชิดกับผู ้ป่วยมากที่ สุด  ผู ้ปกครองตามกฎหมาย คือ บุคคลที่สามารถ
รับผิดชอบชีวิตของบุคคลอื่นบุคคลใด ผูซ่ึ้งไม่สามารถดูแลตนเองได้ เช่น เด็กก  าพร้า 
ไม่มีครอบครัว หรือบุคคลที่มีความผิดปกติดา้นจิตใจ โดยที่ผูป้กครองสามารถให้การ
ดูแล คุม้ครองบุคคลนั้นไม่แตกต่างไปจากบิดา มารดา เลี้ยงดูบุตรของตนเอง เจ้าหน้าที่
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7.4 การรักษาความลบัของผูติ้ดเช้ือเป็นอยา่งไร 
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หรือผู ้ให้บริการด้านสุขภาพ จะตอ้งได้รับความยินยอมจากคุณก่อนที่จะให้ขอ้มูล
เกี่ยวกับการรักษาของคุณกบับุคคลอื่น รวมถึงผู ้ให้บริการด้านสุขภาพคนอื่นหรือ
ศูนยบ์ริการดา้นสุขภาพอื่นๆดว้ย 

 ศาลมีค าสั่งใหเ้ปิดเผยสถานะเอชไอวี ศาลสามารถสั่งให้ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูป้ฏิบติังาน
วิชาชีพทางการแพทยเ์ปิดเผยสถานะเอชไอวีไดใ้นกรณีที่ ผูอ้ยูร่่วมกบัเอชไอวีทราบถึง
สถานะตนเองดี แต่มีความตั้งใจท่ีจะถ่ายทอดเช้ือเอชไอวีใหก้บับุคคลอื่น  

 
 

 
 
ผูใ้หบ้ริการดา้นสุขภาพไม่สามารถบอกถึงผลการตรวจเอชไอวีกบัคู่ชีวิตของคุณไดห้ากคุณไม่
ยินยอม ผูใ้ห้บริการด้านสุขภาพควรจะให้ค  าปรึกษาถึงความจ าเป็นที่ควรจะบอกคู่ชีวิตให้
ทราบและใหค้วามส าคญักบัฝึกทกัษะเร่ืองการมีเพศสัมพนัธ์ที่ปลอดภยั 

 

 
 

ความเจ็บป่วยหรือโรคซ่ึงแจง้ความหรือรายงานสถานการณ์ หมายถึง ผูใ้หบ้ริการดา้นสุขภาพ
จะตอ้งรายงานผลทางสถิติเกี่ยวกบัจ านวนผูป่้วยที่พบต่อผูบ้ริหารงานดา้นสุขภาพผูเ้ช่ียวชาญ
ในวิชาชีพทางการแพทย ์ผูท้  าการตรวจรักษาเอชไอวี/เอดส์ หรือผูป้ฏิบติังานเกี่ยวกบัการตรวจ
ผลเอชไอวี/เอดส์ ตอ้งรายงานต่อหน่วยงานสาธารณสุขทั้งระดบัเขตหรือระดบัจงัหวดัถา้ตรวจ
พบผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ จากนั้นสาธารณสุขจงัหวดัจะตอ้งรายต่อกระทรวงสาธารณสุขเป็น
ล าดับต่อไป การท่ีผู ้ให้บริการด้านสุขภาพจ าเป็นต้องรายงานเกี่ยวกับกรณีน้ี เพราะมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ ต่อรัฐบาลและผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพทางการแพทยท์ัว่โลก เพื่อรับทราบ
ถึงจ านวนประชากรผูอ้ยู่ร่วมกบัเอชไอวีและผูป่้วยเอดส์เอดส์ ต าแหน่งแห่งหนที่ประชาชน
ไดรั้บเช้ือ และประชาชนกลายเป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและป่วยดว้ยอาการโรคเอดส์ไดอ้ย่างไร 
แต่รายงานไม่ควรระบุถึงช่ือจริง ท่ีอยู่ หรือขอ้มูลอื่นใดท่ีจะสามารถระบุถึงบุคคลนั้ นๆได ้

7.6 เอชไอวี และ เอดส์ ในสถานะโรคซ่ึงตอ้งแจง้ความนั้นเป็นอยา่งไร 

  7.5  ผูต้รวจสุขภาพสามารถบอกใหคู้่รักของตนทราบไดห้รือไม่ว่าตนติดเช้ือ 
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รายงานสถานการณ์ต้องแสดงเฉพาะขอ้มูลทัว่ไป เช่น เพศ ประวติัการมีเพศสัมพนัธ์ และ
ประวติัการใชส้ารเสพติดเท่านั้น ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วยให้แพทยเ์ขา้ใจเกี่ยวกบัสถานการณ์
ปัจจุบนัของเอชไอวี/เอดส์ และคา้หาวิธีต่างๆเพื่อหยุดการรับและถ่ายทอดของเอชไอวีใน
สังคมวงกวา้ง  จึงมีความส าคญัที่จะตอ้งเขา้ใจความจ าเป็นต่อการรายงานสถานการณ์ของผูติ้ด
เช้ือ ว่าไม่ไดห้มายถึงการแจง้ผลการตรวจของบุคคลซ่ึงเป็นผูอ้ยูร่่วมกบัเช้ือต่อสาธารณชนแต่
ประการใด 
 

 
 
ไม่ใช่ประเด็นท่ีสามารถเปิดเผยให้ทราบโดยทัว่ไป เพราะว่าผูอ้ยู่ร่วมกบัเช้ือมีความกลวัต่อ
การแบ่งแยกในเชิงลบที่สังคมมีต่อกรณีน้ี และอาจเกิดการเลือกปฏิบติัซ่ึงจะท าให้ผูอ้ยู่ร่วมกบั
เช้ือตอ้งเผชิญกบัความทุกขย์ากในการใชชี้วิต โดยปัจจัยเหล่าน้ีก่อให้เกิดความยากล าบากต่อ
พวกเขาที่จะก้าวผ่านความกลวัที่จะบอกกบัผู ้อื่นถึงสถานะและความเจ็บป่วยของตนเอง 
ประชาชนควรไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ปิดใจกวา้งยอมรับถึงสถานะของการเป็นผูอ้ยู่ร่วมกบัเอช
ไอวีและการเป็นผูป่้วยโรคเอดส์ ซ่ึงจะท าใหส้ังคมมีอคติที่ลดนอ้ยลงและเกิดความตระหนักรู้
เกี่ยวกบัสถานการณ์ดา้นเอชไอวีและเอดส์ 
 
การเปิดเผยตวัตนเกี่ยวกบัสถานะของการเป็นผูอ้ยูร่่วมกบัเอชไอวี/เอดส์ของคุณ ย่อมหมายถึง
คุณเลือกที่จะบอกกบัคนที่คุณไวว้างใจได ้โดยที่คุณไม่สูญเสียสิทธิให้การรักษาความลบักบั
แพทย์ผู ้ให้การรักษา พยาบาล และผูใ้ห้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ หรือแม้กระทั่งนายจ้าง 
ยกตวัอย่างเช่น สิทธิส่วนบุคคลของคุณที่จะรักษาความลบัและความเป็นส่วนตวัยงัคงตอ้ง
ไดรั้บการเคารพ และเป็นทางเลือกของคุณที่จะบอกกบับุคคลอื่นๆ และเลือกที่จะบอกกบัใคร
ไดท้ี่คุณตอ้งการ กรณีน้ียงัสามารถปรับใชก้บัเร่ืองเพศวิถีของคุณ เพียงแค่เพราะว่าคุณเปิดเผย
ถึงเพศวิถีของคุณแลว้ ผูใ้หบ้ริการดา้นสุขภาพไม่มีสิทธิท่ีจะน าขอ้มูลน้ีบอกต่อผูอ้ื่นได ้
 
 
 

7.7 ขอ้มลูท่ีเป็นความลบั และขอ้มลูท่ีสามารถเปิดเผยไดน้ั้นต่างกนัไหม 

เอชไอวี/เอดส์ 
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โรงพยาบาลหรือศูนยบ์ริการดา้นสุขภาพตอ้งใหค้วามใส่ใจอยา่งสูงสุดที่จะรักษาขอ้มูลอนัเป็น
ความลบัของคนไข ้ซ่ึงจะช่วยใหผู้ป่้วยหรือผูเ้ขา้รับบริการเกิดความเช่ือใจและช่วยหนุนเสริม
การท างานของผูใ้หบ้ริการ ถา้เกิดกรณีขอ้มูลการรักษาซ่ึงเป็นความลบัของคุณถูกเปิดเผยข้ึน 
คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากคลินิกกฎหมาย มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่ หรือจาก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได ้(ดูขอ้มูลเพิ่มเติมในบทท่ี 9) 

 

7.8 สามารถท าอะไรไดบ้า้งเมื่อสิทธิในการรักษาความลบัของคุณถกูเปิดเผย 
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ในกรณีทัว่ไปกฎหมายไม่รองรับสิทธิในการเป็นคู่ชีวิตท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีจะสามารถ
อนุญาตใหก้ารรักษา(เช่น การผ่าตดั) ของแพทยต่์อคู่ชีวิตได ้อีกทั้งปัญหาการมีบุตร ที่คู่รักฝ่าย
ใดมีลูกติดมา คู่รักอีกคนก็ไม่สามารถมอบสิทธิตามกฎหมายบางอย่างให้ได้ เพราะชายที่มี
ความสัมพนัธ์กบัชายก็ไม่สามารถจดทะเบียนแต่งงานไดต้ามกฎหมายไทย คู่รักที่ใชชี้วิตอยู่
ดว้ยกนั ไม่สามารถใชสิ้ทธิหรือสวสัดิการซ่ึงกนัและกนัได้ เช่นในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็น 
ขา้ราชการ และมี สวสัดิการใดๆ อีกฝ่ายไม่สามารถใช ้สวสัดิการของอีกฝ่ายหน่ึงได้ ซ่ึงหาก
ปกติเป็นคู่สมรสท่ีกฎหมายรับรองจะสามารถใชสิ้ทธิต่างๆเหล่าน้ีได ้
 

 
 
กะเทย สาวประเภทสอง หรือผูห้ญิงขา้มเพศไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเอกสารตามกฎหมายให้
ตรงกับเพศที่ตนเองเลือกได้ ท  าให้เ ม่ือต้องเข้า รับการรักษาในกรณีเป็นผู ้ป่วยในของ
โรงพยาบาล โดยปกติแล้วโรงพยาบาลได้แยกห้องผู ้ป่วยตามเพศโดยก าเนิด  ท าให้เกิด
ความรู้สึกอึดอดั อบัอาย  การรักษาโรคท่ีเกี่ยวกบัสุขภาพทางเพศหรือการตรวจภายในในกรณี
ที ่ไดมี้การผ่าตดัแปลงเพศนั้น ยงัไม่มีกระบวนการรอง รับ หรือให้ค  าดูแลรักษาอย่างถูกตอ้ง 
หากสาวประเภทสองมีคู่ชีวิต กฎหมายกไ็ม่ใหก้ารรับรองสิทธิต่างๆ ท าใหส้าวประเภทสองไม่
สามารถใชสิ้ทธิหรือสวสัดิการของคู่ได ้รวมถึงการขาดแคลนสถานพยาบาลหรือศูนยบ์ริการ
ที่เป็นมิตร บุคลากรทางการแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะส าหรับสาวประเภทสองหรือผูห้ญิงขา้ม
เพศยงัไม่แพร่หลาย  บริการยงัครอบคลุมและไม่ทัว่ถึง เช่นเร่ือง ฮอร์โมน, ศลัยกรรม เป็นตน้ 
 

8.2 อุปสรรคอะไรบา้งท่ีกลุ่มประชากร สาวประเภทสองพบในเร่ือง
กฎหมายเก่ียวกบัการรักษาสุขภาพหรือการเขา้ถึงการบริการทางการแพทย ์

8.1 อุปสรรคอะไรบา้งท่ีกลุ่มประชากร ชายท่ีมีความสมัพนัธก์บัชาย พบใน
เร่ืองกฎหมายเก่ียวกบัการรักษาสุขภาพหรือการเขา้ถึงการบริการทาง
การแพทย ์
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อาชีพการให้บริการทางเพศ ยงัเป็นเป็นอาชีพท่ีไม่ไดรั้บรองตามกฎหมาย นั่นหมายถึง ผู ้
ประกอบอาชีพให้บริการทางเพศไม่ไดรั้บสวสัดิการทางสังคมเหมือนกบัผูป้ระกอบอาชีพ
อื่นๆในสังคม ส่งผลต่อการเขา้ถึงการเขา้รับบริการดา้นสุขภาพในโรงพยาบาล  ในบางกรณีผู ้
ใหบ้ริการทางเพศมีการยา้ยถิ่นฐานการประกอบอาชีพ ส่งผลกระทบในเร่ืองการใชสิ้ทธิบตัร
หลกัประกนัสุขภาพ เพราะจ าเป็นตอ้งมีช่ือที่และที่อยูท่ี่ระบุอยูใ่นทะเบียนบา้นชดัเจน  
 

 
 
พบในเร่ืองกฎหมายเกี่ยวกบัการรักษาสุขภาพหรือการเขา้ถึงการบริการทางการแพทยก์ารไม่มี
บตัรประชาชนแสดงเพื่อแสดงความเป็นเป็นพลเมือง จึงไม่สามารถข้ึนทะเบียนเพื่อรับสิทธิ
ตามหลกัประกันสุขภาพเน่ืองจากไม่มีบตัร (ส าหรับผูอ้พยพ หรือแรงงานขา้มชาติ) หรือ
โรงพยาบาลไม่มีระบบรองรับการรักษาส าหรับผูท้ี่ท  างานใหบ้ริการทางเพศ เน่ืองจากกลุ่มคน
เหล่าน้ีมี มกัจะมีปัญหาทางสุขภาวะทางเพศจากการท างาน 

 

 
 

สิทธิตามกฎหมายในเร่ืองการเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพในประเทศไทยนั้นครอบคลุมทุกกลุ่ม
ประชากรที่ถือสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือมีสถานะทางสังคมระดับใดก็ตาม แต่
เพราะการตีตราจากสังคมสร้างอคติให้คนทัว่ไปคิดว่า ชายท่ีมีความสัมพนัธ์กบัชาย กะเทย 
สาวประเภทสอง และผูใ้หบ้ริการทางเพศเป็นกลุ่มเส่ียงต่อการไดรั้บและถ่ายทอดเช้ือเอชไอวี

8.3 อุปสรรคอะไรบา้งท่ีกลุ่มประชากร ผูใ้หบ้ริการทางเพศ พบในเร่ือง
กฎหมายเก่ียวกบัการรักษาสุขภาพหรือการเขา้ถึงการบริการทางการแพทย ์

8.4 อุปสรรคท่ีกลุ่มประชากรชาติพนัธ ์ท่ีประกอบอาชีพใหบ้ริการทาง
เพศมีอะไรบา้ง 

8.5 อุปสรรคทางสงัคม ต่อ ชายท่ีมีเพศสมัพนัธก์บัชาย สาวประเภทสอง 
และผูใ้หบ้ริการทางเพศเก่ียวกบัการรักษาสุขภาพหรือการเขา้ถึงการ

บริการทางการแพทยม์ีอะไรบา้ง 
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และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ สังคมไทยยงัขาดความรู้ความเขา้ใจและยอมรับเกี่ยวกบัความ
หลากหลายทางเพศ อีกทั้งส่ือเองยงัน าเสนอภาพเชิงลบ หรือสร้างทศันคติที่ไม่ถูกตอ้งเกี่ยวกบั
กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ สังคมยงัมีความเขา้ใจว่า กลุ่มคนรักเพศเดียวกนั เป็นผู ้
วิกลจริต, ผิดเพศ หรือเป็นโรคจิต   และถูกมองว่า เป็นกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมส าส่อนทางเพศ , 
มัว่เพศ, เปลี่ยนคู่บ่อย, มีรสนิยมทางเพศที่ผิดแปลกไปจากธรรมชาติ   สังคมยงัมองว่าถา้หา
กรับสาวประเภทสองเขา้ท างาน จะท าให้เกิดความเส่ือมเสียช่ือเสียงแก่องค์กร บริษทั หรือ
ดา้นราชการ ถูกมองว่า เป็นแม่พิมพ์ของชาติไม่ไดเ้พราะเด็กจะเลียนแบบพฤติกรรม ท าให้
สังคมดูถูกและกลายเป็นพลเมืองชั้นสอง  
 
ในขณะเดียวกนัผูใ้หบ้ริการทางการแพทยย์งัคงขาดความเขา้ใจเกี่ยวกบักลุ่มประชากรเหล่าน้ี 
ท  าให้เม่ือเกิดปัญหาดา้นสุขภาพ ชายที่มีเพศสัมพนัธ์กับชาย กะเทย สาวประเภทสอง จึง
หลีกเลี่ยงท่ีจะใช้บริการด้านสุขภาพจากหน่วยงานของรัฐ อีกทั้ งสถานพยาบาลหรือ
ศูนยบ์ริการที่เป็นมิตรที่มีความรู้ความเขา้ใจและตอบสนองต่อเพศวิถีของกลุ่มประชากร
เหล่าน้ียงัมีอยู่อย่างจ ากดั เช่นไม่มีบริการดา้นสุขภาพทางเพศส าหรับผูห้ญิงขา้มเพศที่ผ่าตดั
แปลงเพศแล้ว เป็นต้น ในเร่ืองการเก็บรักษาความลับนั้ น ผู ้ให้บริการด้านสุขภาพยงัไม่
สามารถท าใหก้ลุ่มประชากรเหล่าน้ีเช่ือถือไดใ้นเร่ืองการรักษาความลบั บางคร้ังพวกเขาอยาก
เปิดเผยตัวตนทางเพศเพื่อต้องการที่จะเข้า รั บการรักษาโรคที่ เกี่ยวกับโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ (การตรวจ ทวารหนัก ปาก และอวัยวะเพศ) หรือการเป็นผู ้ประกอบอาชีพ
ให้บริการทางเพศ พวกเขากลบัไม่กลา้ที่จะเปิดเผยตวัเน่ืองจากยงัไม่มีกระบวนการรองรับ
หรือใหค้  าปรึกษาดา้นการดูแลสุขภาพอยา่งถูกตอ้ง  
 

 
 
องคก์รชุมชนและเครือข่ายสามารถท าหนา้ที่เป็นกลุ่มสนบัสนุนและเขียนจดหมายร้องเรียนถึง
รัฐบาลเกี่ยวกบันโยบายพอสังเขปหรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกบักฎหมายตามที่ผ่านรัฐสภา 
เครือข่ายเหล่าน้ีช่วยให้บุคคลท่ีเข้ามาร่วมกันและพูดเป็นเสียงเดียวกนักลายเป็นกลุ่มพลัง

8.6 เราจะเอาชนะอุปสรรคอยา่งไร 
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เดียวกนัได ้เครือข่ายเหล่าน้ีมีประโยชน์มากในการเสริมสร้างศกัยภาพของบุคคลโดยท าให้
พวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่ไดใ้ชชี้วิตอยูอ่ยา่งโดดเด่ียว มีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือ 
 
กลุ่มองค์กรพิทกัษ์สิทธิและเครือข่ายยงัสามารถท างานให้ขอ้มูลในสถานทีส าคญัต่างๆใน
ชุมชน เช่น โรงเรียน กลุ่มบุคคลที่ท  างานดา้นกฎหมาย โรงพยาบาล ในการสอนเยาวชน ผู ้
ให้บริการด้านสุขภาพ ทนายความหรือนักกฎหมาย เกี่ยวกับประเด็นหรืออุปสรรคที่
กลุ่มเป้าหมายตอ้งเผชิญ และช่วยลดปัญหาอุปสรรคทางสังคมต่างๆในกลุ่มประชากรชายที่มี
เพศสัมพนัธ์กบัชาย สาวประเภทสอง และผูใ้หบ้ริการทางเพศ 
 
นอกจากน้ีในฐานะประชาชนไทย กลุ่มประชากรผู ้มีความหลากหลายทางเพศยงัสามารถ
รวบรวมรายช่ือให้ครบจ านวนตามที่กฎหมายก าหนดเพื่อเสนอเร่ืองร้องเรียนภาครัฐแกไ้ข
ปัญหาของเราได ้นอกจากน้ีในฐานะเจา้หนา้ท่ีภาคสนามและแกนน าให้ความรู้ อาจให้ขอ้มูล
ความรู้ในโรงเรียน โรงพยาบาล สถานีอนามยั หรือองคก์รดา้นกฎหมาย ทนายความ เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจและทศันคติที่ถูกตอ้งเกี่ยวกบักลุ่มประชากรชายที่มีความสัมพนัธ์กบัชาย กะเทย 
สาวประเภทสองไดอ้ีกทางหน่ึง  
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องค์กรพัฒนาเอกชนท่ีส่งเสริมสิทธิความหลากหลายทางเพศ 
 
Mplus 
เป็นองค์กรที่ท างานรณรงค์ป้องกัน เอชไอวี /เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ Mplus 
สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์และอบรมหลกัสตูรการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในกลุ่มชายที่มี
เ พ ศ สั มพัน ธ์ กับ ช า ย  แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ สิ ท ธิ ท า ง เ พ ศ  น อ ก จ า ก น้ี Mplus มี
                                                                                 
          ศ และมีบริการห้องสมุด ส่ือวีดิทัศน์และหนังสือเกี่ยวกบัการดูสุขภาพให้กับ
สมาชิกและประชาชนทัว่ไป 
185/1 ถนนราชภาคินยั ต าบลศรีภูมิ                       50200 
                          053-814487  
                 084-6106465 
Email: Mplus_msn@hotmail.com      
http://www.Mplusthailand.com 
 

Bridges Across Borders Southeast Asia Community legal Education Initiative 
(BABSEA CLE) 
         :        8     6                                                     50200 
                         053-808-057 Website: www.babseacle.org 
E-mail: blasky@babseacle.org, wmorrish@babseacle.org     
 
                     
                                                                                 

9.1 เราสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดไดบ้า้ง 

http://www.mplusthailand.com/
mailto:blasky@babsea.org
mailto:wmorrish@babseacle.org
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111             .                                                         
10320 
   : 02-6934939, 02-6934831       : 02-2753954  
Website: http://www.crcf.or.th/th/index.php 
 
                            
159                           8  .               (          19) 
                10310    : 02-690-7733-4,       : 02-690-7735 
                                                                               083-
5751380   http://www.rsat.info/home.html 
 
 

                                   
                                                                                         
                                                   
                                              
 
                                                          
                          .       .           .       .          50300 
         053-112716, 053-112719        053-112718 
E-mail: chiangmai@m-society.go.t 
 
                                                    
บ้านสีม่วง 
                     9/57  .         3  .       .       .       .          50200  
     053 - 808518        053-808519     http://www.violethome.org 
                                                                  053-808518  

http://www.crcf.or.th/th/index.php
mailto:chiangmai@m-society.go.th
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                                     -     ,     09.00-17.00 .  
                                                  

             . 087-3007060  
            (      )    .081-7245095 
         (      )    .089-9514554  

E-mail:  violethome_2009@hotmail.com, samrantagun@hotmail.com  
 
Thai Aids Action Group (TTAG)                                 
       18/89                     40                 10900  
              +66-2-939-6434 
              +66-2-939-6437 
http://www.ttag.info/index.php# 
 
                      AIDSNet 
       145/1                                                               50300 
         053-222-417,        053-222-484 
E-mail: aidsnetf@loxinfo.co.th  
 

 
องค์กรเก่ียวกับสิทธิด้านแรงงาน 
 
                                      
                                                      25/17-18                         
                                                            74000   
                           034-434726,                032-314667 
                                       086-1631390 

                       089-4224213 

mailto:violethome_2009@hotmail.com
mailto:samrantagun@hotmail.com
mailto:aidsnetf@loxinfo.co.th
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                          081-1658232, 
                            086-9958119           

        lpn.network@gmail.com, sompong.sakaew@gmail.com,             
http://www.lpnrights.org/contacteng.php   
http://www.lpnrights.org/index.php 

 
 
                                
                                            .       .           .       .          50300 
         : 053-112662-3 
 

องค์กรรรับ                                             
  
                                                         (MAP) 
      . 7                       .       .          50200   
         (66)53-811202  E-mail: map@mapfoundationcm.org  
 
                                                                             
                                      
                                                           
                                                       
       255                                        60                           3 
                                              10400 
         0-2306-8628-9       . 0-2354-4643 
E-mail: focal.trafficking@gmail.com  
 
 

http://www.lpnrights.org/index.php
mailto:map@mapfoundationcm.org
mailto:focal.trafficking@gmail.com
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329                                       50200                                                                 
               053-943589                                                                                            
Website: http://www.cmulawclinic.com  Email: cmulawclinic@gmail.com 
 
องค์กรด้านสุขภาพจติ บ าบัดและลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด 
 
                                       
                                                        131              
 .       .          50100            053-201191  
http://www.suanprung.go.th/ 
 
Asian Harm Reduction Network 
ตู ้ปณ. 18 ไปรษณียม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50202 
โทรศพัท:์ 053893175, 053893144 
โทรสาร: 053893176 
อีเมล: info@ahrn.net 
Website: http://www.ahrn.net/ 
 
 
 
 
 

http://www.cmulawclinic.com/
mailto:cmulawclinic@gmail.com
http://www.suanprung.go.th/
mailto:info@ahrn.net
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 น าบตัรประจ าตวั                                 
                                                     
                                                                           
                                                                           

 
หากคุณถูกกระท าความรุนแรงทางเพศ การน าเร่ืองน้ีไปเปิดเผยกบัใครนั้นอาจะเป็นเร่ืองยาก 
รวมถึงการที่จะฟ้องร้องเป็นคดีความต่อเจา้หนา้ที่ อยา่งไรกต็ามการตีตราเกี่ยวกบัการฟ้องร้อง
คดีความรุนแรงทางเพศหรือการถูกข่มขืนในปัจจุบนัมีความรุนแรงน้อยลงมากว่าแต่ก่อน ซ่ึง
เป็นเร่ืองท่ีช่วยให้ผูต้กเป็นเหน่ือยตดัสินใจแจ้งความด าเนินคดีง่ายข้ึน เหตุผลที่คุณควรแจ้ง
ความหากไดรั้บความรุนแรงหรืออาชญากรรมทางเพศ มีดงัต่อไปน้ี 
 
 เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ก้ระท าความผิดลอยนวลและไปท าความผิดแก่ผูอ้ื่นอีก 
 เป็นการบรรเทาความทุกขท์างจิตใจของตวัคุณ 
 เพื่อใหมี้การรักษา ตรวจสอบทั้งสุขภาพกายและใจของคุณใหดี้ข้ึน  

 
การกระท าความรุนแรงทางเพศถือเป็นอาชญากรรมและหลายๆคนตอ้งการที่จะให้แน่ใจว่าผู ้
ที่กระท าการข่มขืนหรือความรุนแรงทางเพศจะไดรั้บการด าเนินคดีและน าความยติุธรรมมาสู่
ผูเ้สียหาย ถึงแมม้นัเป็นเร่ืองท่ียากในการแจ้งความแต่ส่ิงน้ีถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีตอ้งเขา้
แจ้งความเกี่ยวกบัการถูกกระท าความรุนแรงทางเพศแก่ต  ารวจให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได ้
อยา่งไรกต็ามหากเขา้แจง้ความชา้กว่าปกติกส็ามารถแจง้ถึงสาเหตุของการมาแจ้งความชา้ให้
ทราบ เช่น ความกลวั  ความละอาย และ ความสับสนเพราะการแจ้งความที่ชา้อาจเป็นเหตุ
ตอ้งสงสัยว่าเป็นการแจง้ความเทจ็ได ้ 

9.2 กระบวนการแจง้ความ 
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ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดเม่ือเกิดเหตุการณ์ข้ึน ควรบอกเร่ืองราวต่อครอบครัว หรือ เพื่อนโดยทนัที 
และใหแ้จง้ความต่อเจา้หนา้ที่ต  ารวจในเวลาเดียวกนั ครอบครัวและเพื่อน สามารถช่วยเหลือ
ใหก้  าลงัใจ ค  าแนะน า เพื่อช่วยใหเ้ราผ่านพน้ช่วงเวลาที่เลวร้ายหลงัจากเหตุการณ์ถูกกระท า
ความรุนแรงทางเพศได ้
 
เม่ือต้องแจ้งความด าเนินคดีเกี่ยวกบัเหตุการณ์ถูกกระท าความรุนแรงทางเพศ คุณควร
สังเกตและจดจ าสถานที่และเวลา  อธิบายจ านวนและลกัษณะของผูก้ระท าความผิด  เขียน
รายละเอียดให้มากที่สุดเกี่ยวกบัสถานการณ์รอบๆที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้
หลงัจากเกิดเหตุการณ์ข้ึนทนัที   พยายามจดจ าส่ิงท่ีเกิดข้ึนระหว่างเกิดเหตุและแจ้งขอ้มูล
ดงักล่าวแก่เจา้หนา้ที่ต  ารวจ   ทุกๆรายละเอียดมีความส าคญัมากซ่ึงส่งผลต่อการจับกุมและ
ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อผูก้ระท าความผิด ใหเ้ป็นไปไดโ้ดยประสบความส าเร็จ  ตวัอย่าง
รายละเอียดที่ส าคญัที่ควรจดบนัทึกลงไป เช่น 
 

 มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนบา้ง 

 เรียงล าดบัของเหตุการณ์ 

 ระยะเวลาของแต่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและส้ินสุด 

 มีใครพูดอะไรกบัใครอยา่งไรบา้ง 

 จ านวนคร้ังท่ีไดต่้อสู้ขดัขืน 

 ไดมี้การต่อสู้ขดัขืนอะไรบา้ง 

 รายละเอียดผิดปกติอื่นๆเห็นได ้

 เกี่ยวขอ้งใดท าร้ายร่างกาย 

 ความเจ็บปวดอื่นๆ 

 มีการกระท าความรุนแรงแบบไหนบา้ง 

 ไดใ้ชห้รือมีอาวุธที่เห็นในระหว่างเกิดเหตุการณ์อยา่งไร 

 มีความผิดปกติทางร่างกายภายใน และ ที่ปรากฏใหเ้ห็นอะไรบา้ง 

 มีร่องรอยการบาดเจ็บจากเหตุการณ์ตรงไหนบา้ง 
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เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในการรักษาหลกัฐานใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์มากที่สุด หลงัจากเกิดเหตุ
ไม่ควรเช็ด ล้างหรือท้ิงสารคัดหลั่งใด ๆ ท่ีสามารถใช้เป็นหลักฐานได้ ไม่ซักล้างหรือ
เปลี่ยนเส้ือผ้า เคร่ืองนอน เฟอร์นิเจอร์ หรือผ้าใดๆ ของตนเองและในสถานท่ีเกิดเหตุ 
เพื่อใหห้ลกัฐานมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด พร้อมทั้งน ารายการหลกัฐานเหล่าน้ีบรรจุใส่ถุง
กระดาษแหง้และประทบัตราไวเ้พื่อน าส่งตรวจ 
 
คุณจะไดรั้บการตรวจพิเศษโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพที่ผ่านการฝึกอบรมที่โรงพยาบาล 
อีกทั้งตวัอย่างท่ีเก็บมาเป็นหลกัฐาน มีความส าคญัในการพิสูจน์การกระท าความผิด ซ่ึง
หลักฐานเหล่าน้ีสามารถตรวจหา DNA เพื่อใชแ้สดงเป็นหลักฐานในการระบุตวัของ
ผูก้ระท าความผิดได ้
 
โดยโรงพยาบาลจะท าการตรวจหาเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ และเช้ือเอชไอวีร่วมดว้ย 
เพื่อพิจารณาให้ยาป้องกันการรับเช้ือเอชไอวี สามารถรับยาตา้นไวรัสสูตรน้ีโดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายในประเทศไทยไดเ้ฉพาะในกรณีการถูกข่มขืน และ การถูกกระท าความรุนแรงทาง
เพศ  ยาป้องกนัการรับเช้ือเอชไอวีสูตรน้ีคือ  ยาตา้นไวรัสเอชไอวีอย่างเขม้ขน้เต็มที่  เป็น
ระยะเวลาประมาณหน่ึงเดือน การรักษาตอ้งเร่ิมตน้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดแ้ละต่อเน่ือง
จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ สามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัยาป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวีหลงั
ไดรั้บเช้ือไดโ้ดยสามารถพูดคุยสอบถามกบัแพทยห์รือโรงพยาบาลใกลบ้า้นของคุณได ้ 
Mplus ไดผ้ลิตการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวเพื่อเป็นส่ือการสอนสาวประเภทสองและบุคคล
ทัว่ไปท่ีมีประสบการณ์ หรืออาจถูกกระท าความรุนแรงทางเพศ เพื่อเป็นแนวทางในการ
เขา้ถึงกระบวนการการช่วยเหลือของคลินิกกฎหมายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณสามารถ
รับชมการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวดงักล่าวไดท้างอินเตอร์เน็ทไดท้ี่  
 
http://www.youtube.com/watch?v=LQ4rBIZo1qk หรือทางเวบ็ไซด ์ 
Mplus: www.mplusthailand.com และ BABSEA CLE: www.babseacle.org  

 

http://www.youtube.com/watch?v=LQ4rBIZo1qk
http://www.mplusthailand.com/
http://www.babseacle.org/
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ในบทน้ีน าเสนอชุดค าถามที่เ จ้าหน้าที่ภาคสนามของ Mplus ได้ระดมความคิดจาก
ประสบการณ์ท างานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมา  ซ่ึงเป็นชุดค าถามเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับ 
แกนน าให้ความรู้ ละเจ้าหน้าที่ภาคสนามขององค์กร Mplus และองค์กรที่ท างานกับกลุาม
ประชากร ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมา เน้ือหา
ของชุดค าถามถูกแบางออกเป็น 2 หมวดคอื  

 

 
 
ค าถามที่ 1: การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเช้ือเอชไอวี  แตาใช้ถุงยางอนามัย จะมีความเส่ียง
หรือไมา แล้วม่ันใจได้อยาางไรวาาถุงยางอนามัยสามารถป้องกันได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 
 
ตอบ: การใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ังเป็นส่ิงส าคญัและเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการป้องกนัการรับและ
ถ่ายทอดเช้ือเอชไอวี  นอกจากความส าคัญในเร่ืองการใช้ถุงยางอนามัยเป็นประจ าแล้ว 
จ าเป็นตอ้งใชใ้หถู้กตอ้งดว้ยการใชถุ้งยางอนามยัร่วมกบัสารหล่อลื่นชนิดน ้าทุกคร้ัง ไม่ใช่สาร
หล่อลื่นจ าพวกน ้ามนัแร่ น ้ามนันวดตวั วาสลีน โลชัน่ ไม่เช่นนั้นแลว้ถุงยางอนามยัอาจแตกร่ัว 
หรือเลื่อนหลุดในระหว่างการมีเพศสัมพนัธ์ได ้ท าให้เกิดความเส่ียงต่อการไดรั้บเช้ือเอชไอวี 
ถา้คุณอยากมีเพศสัมพนัธ์ที่ราบร่ืนและมีความสุขโดยไม่ตอ้งกงัวลใจหรือในกรณีที่มีเพส
สัมพนัธ์กบัคนท่ีมีผลเลือดต่างกนั คุณสามารถมีเพศสัมพนัธ์กบัผูท่ี้อยู่ร่วมกบัเช้ือเอชไอวีได้
อยา่งปลอดภยั  
 

***** 

 
ค าถามที่ 2: โรคเอดส์กับโรคติดตาอทางเพศสัมพันธ์เก่ียวข้องกันอยาางไร 
 
ตอบ: โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และโรคเอดส์ เป็นโรคที่มีสาเหตุจากการมีเพศสัมพนัธ์ทั้ง
สองประเภท ซ่ึงโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และโรคเอดส์สามารถรักษาไดใ้ห้หายได ้แต่เช้ือ
เอชไอวียงัคงอยูใ่นร่างกายของคุณ ดงันั้นหากเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์อยู่จะเพิ่มโอกาส

10.1 ชุดค าถามเก่ียวกบัสุขภาพทางเพศ และ เอชไอวี 

Question & Answer (Q&A) 
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รับเช้ือเอชไอวีจากคนท่ีคุณมีเพศสัมพนัธ์ดว้ย และหากคุณรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์จะ
ช่วยลดโอกาสท่ีคุณจะไดรั้บเช้ือเอชไอวีเขา้สู่ร่างกาย 
 

***** 

 
ค าถามที่ 3: จริงหรือไมา คนที่เปล่ียนคูาบาอย ๆ มีโอกาสตาอการติดเช้ือเอชไอวี มากกวาาคนที่รัก
เดียวใจเดียวใชาหรือไมาอยาางไร 
 
ตอบ: ทุกคนมีโอกาสเส่ียงเท่า ๆ กนั ไม่ว่าคุณจะมีคู่นอนสักกี่คนก็ตามถา้คุณไม่ป้องกนัเพียง
คร้ังเดียวกมี็โอกาสในการรับเช้ือเอชไอวีไดเ้ช่นกนั ดงันั้นถา้มีเพศสัมพนัธ์ไม่ว่ากบัใครก็ควร
ใส่ถุงยางอนามยัทุกคร้ัง 
 
ค าถามที่ 4: ความเมามีผลท าให้มีความเส่ียงตาอการติดเช้ือ HIV มากขึ้นหรือไมา อยาางไร  
 
ตอบ: ความมึนเมาจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์หรือจากการใชส้ารเสพติด ท าใหคุ้ณไม่มีสติเพียง
พอท่ีจะใชถุ้งยางอนามัย หรือในขณะเมาอยู่นั้ นไดใ้ชถุ้งยางอนามยัหรือไม่ ความมึนเมายงั
ส่งผลต่อความรู้สึกเป็นสุขในการมีเพศสัมพนัธ์อีกดว้ย  
 

***** 

 
ค าถามที่ 5: การมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคูานอนประจ า จ าเป็นต้องใสา ถุงยางอนามัยหรือไมา
อยาางไร 
 
ตอบ: แมว้่าเราจะมีเพศสัมพนัธ์กบัคนรัก หรือคู่ความสัมพนัธ์แบบระยะยาว ควรใส่ถุงยาง
อนามยัทุกคร้ังเพราะก่อนหนา้น้ีเราก็ไม่รู้ว่าแฟนของเรามีเพศสัมพนัธ์กบัใครมาป้องและได้
ป้องกนัหรือไม่ และในขณะที่เขาอยู่กบัเรา ก็ไม่สามารถบอกไดว้่าเขามีความสัมพนัธ์กบัเรา
เพียงคนเดียวหรือไม่ เพราะฉะนั้นปลอดภยัไวก้่อนดว้ยการใชถุ้งยางอนามยัร่วมกบัสารหล่อ
ลื่นชนิดน ้าทุกคร้ัง เพื่อความสุข ความสบายใจในการมีเพศสัมพนัธ์กบัคู่ของคุณ 
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***** 

 
ค าถามที่ 6: การหล่ังข้างนอก ชาวยป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีได้หรือไมา อยาางไร 
 
ตอบ: การหลั่งนอก...สะดุดอารมณ์ และความร่ืนรมย์ทางเพศ โอกาสที่จะน าอวยัวะเพศ
ออกมาหลั่งข้างนอกไม่ทันก็มีมาก และไม่ช่วยป้องกันการติดเ ช้ือทั้ งโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์และเช้ือเอชไอวี เพราะในขณะท่ีมีเพศสัมพันธ์กันจะมีน ้ าคดัหลัง่ต่างๆ ไหล
ออกมา ซ่ึงสารคดัหลัง่เหล่านั้ นอาจมีเช้ือโรคต่างๆปนเป้ือนอยู่ การใช้ถุงยางอนามัยช่วย
ป้องกนัการไดรั้บและถ่ายทอดเช้ือหลงัจากสวมใส่ถุงยางอนามยัอยา่งถูกวิธีเท่านั้น ดงันั้นก่อน
ใส่ถุงยางอนามัย หากมีการใช้อวัยวะเพศสัมผัสกันภายนอกก็ตาม อาจจ าให้ได้รับเช้ือ
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ได ้ 
 

***** 

 
ค าถามที่ 7: การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารคร้ังแรกจะเจ็บจริงหรือไมา และคุณมีวิธีในการผาอน
คลายความเจ็บน้ันได้อยาางไร 
 
ตอบ: ความรู้สึกเจ็บปวดระหว่างมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักได้ อาจเกิดข้ึนอยู่กบัแต่ละ
บุคคล การผ่อนคลายความเจ็บท่ีดีวิธีหน่ึงคือ การใชถุ้งยางอนามยัและสารล่อลื่น คุณควรบอก
ใหคู่้นอนใหท้ราบถึงความรู้สึกเจ็บป่วยนั้น เพราะเพศสัมพนัธ์เป็นความสุขความร่ืนรมยข์อง
ทั้งสองฝ่าย เช่น บอกคู่ของคุณว่าการเลา้โลมเวลามีเพศสัมพนัธ์ช่วยลดความรู้สึกเจ็บปวดของ
คุณได ้
 

***** 
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ค าถามที่ 8: หากคุณเจอคูานอนที่ หลาอ ขาว สะอาด โดนใจใชาเลยไมาจ าเป็นต้องใสา ถุงยางอนามัย
จริงหรือไมาอยาางไร 
 
ตอบ:  เราไม่สามรถมองเห็นด้วยตาเปล่าว่าใครเป็นผูอ้ยู่ร่วมกับเช้ือเอชไอวี หรือเป็น
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ไม่ว่าคู่นอนของคุณจะ หล่อ ขาว สะอาดสักแค่ไหน เราจะไวใ้จได้
อยา่งไรว่าเขาปลอดภยั ความไวใ้จกบัความปลอดภยัเป็นเร่ืองคนละประเด็นกนั ใครก็อาจจะ
เป็นผูอ้ยู่ร่วมกับเช้ือเอชไอวีได ้ดังนั้นควรใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ังไม่ว่าคู่ของคุณจะดูหล่อ 
มาดแมน หรือดูมีสุขภาพดีเพียงใดกต็าม 
 

***** 

 
ค าถามที่ 9: การใช้ปากกับอวัยวะเพศจ าเป็นต้องใสา ถุงยางอนามัยหรือไมาอยาางไร 
 
ตอบ: แมว้่าการใชป้ากกบัอวยัวะเพศจะมีโอกาสติดเช้ือเอชไอวีไดน้้อยมาก ยกเวน้ผูใ้ชป้ากมี
ปัญหาดา้นสุขภาพช่องปากต่างๆ เช่น เป็นแผล หรือมีอาการเจ็บคอ แต่การใชป้ากกบัอวัยวะ
เพศมีโอกาสเส่ียงสูงต่อการรับเช้ือโรคติดต่อทาเพศสัมพนัธ์ เช่น หนองใน ซิฟิลิส หรือเริม 
เป็นตน้ ดงันั้นเพื่อความปลอดภยัควรใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ังเช่นเดียวกบัการป้องกนัเอชไอวี
และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ คุณอาจใชถุ้งยางท่ีมีกลิ่นผลไมห้รือรสชาติเพื่อช่วยให้คุณรู้สึก
ดีข้ึน 

***** 
 
ค าถามที่ 10: การจูบปากเส่ียงตาอการติดเช้ือเอชไอวีหรือไมา อยาางไร 
 
ตอบ: เช้ือเอชไอวี ไม่ถ่ายทอดผ่านทางน ้าลาย เพราะในน ้ าลายไม่มีเช้ือเอชไอวี ดงันั้นการจูบ
กนัจึงไม่ติดเช้ือเอชไอวี แต่เส่ียงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ เช่น เริม ไวรัสตับ
อกัเสบบี เป็นตน้ 
 

***** 
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ค าถามที่ 11: เราจะรู้ได้อยาางไรวาาได้รับเช้ือเอชไอวี 
 
ค าตอบ: เราจะรู้ไดโ้ดยการตรวจเลือดเท่านั้น ซ่ึงการตรวจเลือดตอ้งไดรั้บการให้ค  าปรึกษาทั้ง
ก่อน/หลงัการตรวจเลือด การตรวจเลือดตอ้งเป็นการตรวจโดยการสมคัรใจไม่มีใครบงัคบัให้
ตรวจเท่านั้น เพื่อความแน่ใจจ าเป็นตอ้งตรวจเลือดทุกๆ 3 เดือน หลงัจากวนัที่มีเพศสัมพนัธ์
โดยไม่ไดป้้องกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ังข้ึนไป 
 

***** 

 
ค าถามที่ 12: การตรวจเลือดใชาการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีหรือไมาอยาางไร 
 
ตอบ: การตรวจเลือดไม่ใช่การป้องกนัการไดรั้บเช้ือเอชไอวี เพราะการตรวจเลือดเป็นการหา
ผลว่าเราไดรั้บเช้ือเอชไอวีหรือไม่ หลงัจากเรามีเพศสัมพนัธ์แบบไม่ปลอดภยัคร้ังสุดทา้ยแลว้
อยา่งนอ้ย 3 เดือนก่อน ดงันั้นวิธีป้องกนัที่ดีที่สุดคือ การใส่ถุงยางอนามยัร่วมกบัสารหล่อลื่น
ชนิดน ้าเม่ือมีเพศสัมพนัธ์ หรือเราอาจใชว้ิธีช่วยตวัเอง รวมถึงการมีเพศสัมพนัธ์แบบไม่สอด
ใส่ 
 

***** 

 
ค าถามที่ 13: การชาวยตัวเองบาอยๆ ท าให้เส่ือมสมรรถภาพทางเพศจริงหรือไมา อยาางไร 
 
ตอบ: การช่วยตวัเองไม่ไดท้  าใหเ้ส่ือมสมรรถภาพทางเพศ ยงัเป็นการปลดปล่อยอารมณ์และ
เป็นการป้องกันการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ต่างๆ เช่นถา้คุณมีคู่ความสัมพนัธ์กบัคน
หลายคน การผลดักนัช่วยตวัเองกบัคู่ของคุณช่วยลดโอกาสท่ีคุณจะไดรั้บเช้ือเอชไอวีได ้
 

***** 
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ค าถามที่ 14: การสวมถุงยางอนามัย2ช้ัน ท าให้ปลอดภัยจากการรับเช้ือเอชไอวีและโรคติดตาอ
ทางเพศสัมพันธ์มากขึ้นจริงหรือไมาอยาางไร 
 
ตอบ: การสวมถุงยางอนามยั2ชั้น ไม่ท าให้ป้องกนัการไดรั้บเช้ือโรคไดม้ากข้ึนแต่อย่างใด 
ในทางกลับกันยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสท าให้ถุงยางอนามัยเกิดการร่ัวหรือแตกได้ง่ายข้ึน 
เน่ืองจากถุงยางอนามยัท าดว้ยยางพาราเม่ือเสียดสีกนัจะท าใหเ้กิดความร้อนท าให้ถุงยางร่ัวได้
ง่าย ถุงยางอนามยัผลิตมาเพื่อให้ใชไ้ดค้ร้ังเดียว และคุณควรถุงยางคร้ังละ 1 ช้ินร่วมกบัสาร
หล่อลื่นชนิดน ้ าในการมีเพศสัมพนัธ์แต่ละคร้ัง และหากมีการสอดใส่เกินคร่ึงชัว่โมง ควร
เปลี่ยนถุงยางอนามยัและเพิ่มสารหล่อลื่นชนิดน ้ าเพื่อป้องกนัการร่ัวซึม หรือแตกของถุงยาง
อนามยัได ้

***** 

 
ค าถามที่ 15: โลช่ันทาผิว วาสลีน และสบูา  สามารถใช้แทนเจลหลาอล่ืน ได้จริงหรือไมาอยาางไร 
 
ตอบ: โลชัน่ทาผิว วาสลีน  หรือสบู่ ไม่สามารถใชแ้ทนเจลหล่อลื่นได ้ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีมี
ส่วนผสมของน ้ ามันจึงมีผลท าให้ถุงยางเกิดการร่ัวหรือแตกได ้ควรใชเ้จลหล่อลื่นสูตรน ้ า
เท่านั้น ถา้ไม่มีเจลหล่อลื่นใหใ้ชน้ ้าหรือน ้าลายของผูรั้บแทนได ้
 

***** 

 
ค าถามที่ 16: การพกถุงยางอนามัยติดตัวไว้ตลอดจะท าให้ เกิดอาการ“แห้ว”จากการหาคูา (หาคูา
นอนไมาได้) จริงหรือไมา? 
 
ตอบ: ความเช่ือเร่ืองพกถุงยางแลว้จะท าให้หาคู่นอนไม่ได ้เป็นความเช่ือแบบผิดๆ การพก
ถุงยางอนามยัติดตวัไวถ้ือว่าเป็นการเตรียมตวัในการป้องกนั ไม่ไดเ้กี่ยวกบัการที่จะหาคู่นอน 
การท่ีจะหาได้หรือไม่ไดน้ั้ น เป็นเร่ืองท่ีข้ึนอยู่กบัแต่ละบุคคล การพกถุงยางอนามัยติดตัว
พร้อมสารหล่อลื่นชนิดน ้า ช่วยท าใหคุ้ณมัน่ใจทุกคร้ังท่ีคุณตอ้งการมีเพศสัมพนัธ์ 

***** 
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ค าถามที่ 17: กาอนตัดสินใจตรวจเลือดคุณควรจะได้รับข้อมูลอะไรบ้าง 
 
ตอบ:  
- ไดรั้บขอ้มูลเร่ืองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ เอชไอวี/เอดส์ และการตรวจเลือดอย่างถูกตอ้ง
ชดัเจน  
- ประเมินส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกบัตวัเอง เม่ือผลของการตรวจเลือดเป็นบวก 
- ประเมินความรู้สึก หรือความคิดล่วงหนา้จะท าอยา่งไรเม่ือรู้ผลเลือดแลว้ 
การตดัสินใจว่าจะตรวจเลือดหรือไม่นั้น ควรข้ึนอยู่กบัความพร้อมและความตอ้งการของแต่
ละคน พึงระลึกไวเ้สมอว่าไม่มีใครตดัสินใจเร่ืองการตรวจเลือดแทนใครได้ (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกบัการตรวจเลือดไดใ้นบทที่ 7) 
 

***** 

 
ค าถามที่ 18: การตรวจเลือดเอชไอวี มีผลออกมาเป็นอยาางไรบ้างและหมายถึงอะไร 
 
ตอบ:  
- ผลเลือดเอชไอวีเป็นบวก หมายถึงร่างกายไดรั้บเช้ือเอชไอวีแลว้  
- ผลเลือดเอชไอวีเป็นลบ หมายถึง ร่างกายยงัไม่ไดรั้บเช้ือ หรือไดรั้บเช้ือแลว้แต่ยงัตรวจไม่
พบเช้ือเพราะท าการตรวจเลือดเร็วกว่าท่ีร่างกายสร้างสารต่อสู้กบัเช้ือเอชไอวี  
โดยปกติแลว้ถา้ผลตรวจเอชไอวีในปัจจุบนัมีความแม่นย  าสูง ดงันั้นถา้ผลเลือดเอชไอวีเป็นลบ 
ค่อนขา้งแน่ใจไดช้ดัว่าคุณปลอดภยัจากการติดเช้ือเอชไอวี ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็
ตาม เพื่อความแน่ใจ คุณควรตรวจเลือดซ ้ าอีกคร้ังภายใน 3 เดือน หลงัจากมีเพศสัมพนัธ์แบบ
ไม่ปลอดภยัคร้ังสุดทา้ย  
 

***** 
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ค าถามที่ 19: ข้อดีของการทราบผลเลือดเป็นบวกมีอะไรบ้าง 
 
ตอบ: ขอ้ดีเม่ือทราบผลเลือดเอชไอวีของคุณเป็นผลบวกคือ  คุณจะไดเ้ร่ิมตน้ดูแลสุขภาพให้
แขง็แรง เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้จ็บป่วยไดง่้าย ป้องกนัร่างกายไม่ให้รับหรือถ่ายทอดเช้ือไปสู่คนที่
คุณรักหรือคนที่คุณมีความสัมพนัธ์ดว้ย โดยการใชถุ้งยางอนามยัร่วมกบัสารหล่อลื่นชนิดน ้ า
ทุกคร้ังท่ีมีเพศสัมพนัธ์ ส่ิงเหล่าน้ีช่วยใหคุ้ณวางแผนชีวิตตนเองใหร้อบคอบมากยิง่ข้ึน  
 

***** 

 
ค าถามที่ 20: หากผลการตรวจเลือดเอชไอวีของคุณเป็นลบ จะสางผลอยาางไร 
 
ตอบ: หากผลเลือดเอชไอวีของคุณเป็นลบ ขอ้ดีคือ รู้สึกโล่งใจ สบายใจข้ึน และคุณควรเร่ิมตน้
ป้องกนัตวัเองมากข้ึน เช่นใช่ถุงยางอนามยัพร้อมสารหล่อลื่นชนิดน ้ าทุกคร้ัง เพื่อความสุข 
ความสบายใจของคุณเองทุกคร้ังท่ีมีเพศสัมพนัธ์ แต่ภายหลงัทราบผลเลือดแลว้ หากคุณยงัใช้
ชีวิตทางเพศแบบไม่ปลอดภยั ไม่ใชถุ้งยางอนามยัเม่ือมีเพศสัมพันธ์ คุณก็มีความเส่ียงต่อการ
ไดรั้บเช้ือเอชไอวี หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ได ้
 

***** 

 
ค าถามที่ 21: สถานที่ที่ให้บริการตรวจเลือดและรักษาโรคติดตาอทางเพศสัมพันธ์ในเชียงใหมามี
ที่ไหนบ้าง แล้วมีคาาใช้จาายหรือไมา  
 
ตอบ: ในขณะปัจจุบนั มีแหล่งใหบ้ริการดงัน้ี 

สถานที่ เบอร์โทรศัพท์ ช่ัวโมงท างานและคาาใช้จาาย 

                     
                         
               10     

        : 053 213-636 และ 
053-140-774-6 ตอ่ 114-7 
โทรสาร : 053-140773 

               17.00 -
20.00  . /      -        
     8.30 -12.00  .  
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นนท์ ต าบลช้างม่อย อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

 

โทรศัพท์: 053-235-161 และ 

053 212-537 

         -      
(                     
                    )  
         8.00-16.00  . 
 

อัตราค่าใช้จ่าย: ขึน้อยู่กับ
บริการตรวจเลือดท่ีคุณ
ต้องการ หากต้องการแบบรู้
แบบรวดเร็วภายในคร่ึงชั่วโมง 
เสียค่าใช้จ่าย 200 บาท ถ้า
ต้องการผลเลือดใน 3 วัน เสีย
ค่าใช้จ่าย 80 บาท  

 

               
               โดยความ
สมคัรใจ 
ที่อยูา:  
ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 1 ต า
บุลสุเทพ อ าเภอเมอืง จงัหวัด
เชียงใหมา 50200 

โทรศพัท์: 053 211-363 

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี. 085 520 1176 

 อีเมล: 

pimancenter@hotmail.com 
 

     11.00-18.00น.
            ศพัท์นดัหมาย
            เขา้รับบริการ 
อัตราคาาใช้จาาย: ไมาเสียคาาใช้จาาย
แตาอยาางใดถ้าผู้รับบริการอายุ
มากกวาา 18 ปีขึน้ไป และเป็นชาย
ที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่อยูาใน
จงัหวัดเชียงใหมาและล าพูน 
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(                                    085 029-1863) 

http://dpc10.ddc.moph.go.th/
mailto:pimancenter@hotmail.com
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ค าถามที่ 22: เราสามารถป้องกันตนเองจากการติดเช้ือเอชไอวีได้อยาางไรบ้าง 
 
ตอบ: ปัจจุบนัยงัไม่มีวิธีการรักษาเอชไอวีใหห้ายขาดได ้จึงส าคญัว่าท าไมเราจึงควรห่างไกล
จากโรคน้ี ขอ้มูลเหล่าน้ีคือทางเลือกท่ีเราสามารถน าไปใชเ้พื่อป้องกนัตนเองให้ห่างไกลจาก
เอชไอวี 
1. การไม่มีเพศสัมพนัธ์ (ทั้งการสอดใส่ การใชป้าก หรือทางทวารหนัก) แต่ในความเป็น

จริงแลว้ คนส่วนใหญ่ไม่สามารถท าได ้เพราะเพศสัมพนัธ์เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตที่สร้าง
ความสุขและความร่ืนรมยใ์หก้บัชีวิตมนุษย ์

2. ถา้คุณมีเพศสัมพนัธ์อยา่งมีความสุขกบัคู่เพียงคนเดียว 
 ใชถุ้งยางอนามยัพร้อมสารหล่อลื่นชนิดน ้ า โดยเฉพาะเวลามีเพศสัมพนัธ์แบบสอด

ใส่ทางทวารหนกั หรือช่องคลอดทุกคร้ังท่ีมีเพศสัมพนัธ์ 
                                                  

                                                                    
3. ถา้มีคู่ความสัมพนัธ์มากกว่าหน่ึงคนข้ึนไป เทคนิคที่จะช่วยให้คุณลดเส่ียงต่อการรับเช้ือ

เอชไอวีดงัต่อไปน้ี 
                         ล่อลื่นชนิดน ้ าทุกคร้ัง ที่มีเพศสัมพนัธ์ทางทวารหนัก

            
 เปิดใจพูดคุยกบัคู่ของคุณเกี่ยวกบัชีวิตทางเพศในอดีตที่ผ่านมา  รวมถึงสุขภาพทาง

เพศของตวัคุณดว้ย 
 ลดจ านวนคู่ความสัมพนัธ์หรือคู่นอนลง 
 ลดหรือจ ากดัรูปแบบการมีเพศสัมพนัธ์ เช่น เพศสัมพนัธ์แบบใชป้ากกบัอวยัวะเพศ 

ช่วยกนัส าเร็จความใคร่ การกอด จูบ เลา้โลม เพราะลดการมีเพศสัมพนัธ์แบบสอด
ใส่ 

4. ถา้คุณเป็นผูใ้ชส้ารเสพติด อยา่ใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกบับุคคลอื่นและเปลี่ยนเขม็ใหม่ทุกคร้ัง  



คู่มอือ้างอิงสิทธิทางเพศและกฎหมายชุมชน ส าหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนน า 
ชุมชนชายที่มเีพศสัมพันธ์กบัชาย สาวประเภทสองและชายให้บริการทางเพศ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 74 

 

 
 
ค าถามที่ 1: การรวมตัวเดินขบวนพาเหรดงานเชียงใหมาเกย์ไพรด์ ผิดหรือไมา 
 
ตอบ: การรวมตวักนัชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมทางสังคมเป็นส่ิงท่ีไม่ผิด ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็
ตามมีสิทธิในการชุมนุมทั้งส้ิน จากเหตุการณ์เชียงใหม่เกยไ์พรด ์คร้ัง 2 ที่ผ่านมาเราถูกใชเ้ป็น
เคร่ืองมือทางการเมืองของคนกลุ่มหน่ึงเท่านั้น มวลชน ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนรักสอง
เพศ คนขา้มเพศ และเพื่อนพี่นอ้งคนรักต่างเพศ ต่างรู้สึกเป็นทุกข์จากการถูกเลือกปฏิบติัและ
ใชค้วามรุนแรงละเมิดสิทธิของพวกเรา ขบวนพาเหรดของเราเน้นการรณรงค์เร่ืองเอดส์ เร่ือง
สิทธิมนุษยชน ไม่ไดท้  าลายวฒันธรรมตามที่กลุ่มคนมีสีทางการเมืองกล่าวอา้ง การชุมนุมที่ท  า
ใหค้นอื่นเดือนร้อน ใชค้วามรุนแรงเบียดเบียนผูอ้ื่น ไม่สนใจคนในสังคมต่างหาก เป็นเร่ืองที่
ผิดกฎหมายและไม่สมควรกระท า เพราะคณะผู ้จัดขบวนพาเหรด  ได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 
 

***** 

 
ค าถามที่ 2: ถ้าน้อง ๆ พนักงานบริการบาร์ถูกต ารวจจับและยึดรถไป โดยที่น้องคนน้ันเป็น
แรงงานข้ามชาติและไมามีบัตรประชาชนจะท าอยาางไร 
 
A: ในกรณีดงักล่าวนั้นถา้ถูกต ารวจจบักไ็ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือไดอ้ย่างเต็มท่ีเพราะผิด
กฎหมาย ดั้งนั้นหลีกเลี่ยงการใชร้ถจักรยานยนต์หรือระมดัระวงัในการใชใ้ห้มากข้ึน เพราะ
แรงงานขา้มชาติไม่สามารถท าบตัรประชาชนไดจึ้งไม่มีกฎหมายมารองรับ หากโดนจับกุม
สามารถขอความช่วยเหลือได้จากองค์กร MAP Foundation หรือคลินิกกฎหมาย คณะ
นิติศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (ดูขอ้มูลเพิ่มเติมบทท่ี 9) 
 

***** 

10.2 ชุดค าถามเก่ียวกบักฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
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ค าถามที่ 3: การต้ังใจถาายทอดเช้ือเอชไอวีสูา บุคคลอ่ืน ถือเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไมา? 
 
ตอบ: ในปัจจุบนัน้ี พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2523 ก็ไดย้กเลิกไม่ให้โรคเอดส์เป็นโรคติดต่ออีก
ต่อไปแลว้ และกย็งัไม่มีกฎหมายอื่นใดที่จะลงโทษกบัผูก้ระท าการแพร่เช้ือเอดส์ได ้ ความผิด
เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายในประมวลกฎหมายอาญา ที่น ามาปรับใช้ในการวินิจฉัยลงโทษ
ผูก้ระท าการแพร่เช้ือโรค ท่ีเป็นโรคติดต่อร้ายแรงโดยเฉพาะโรคเอดส์ โรคไวรัสตบัอกัเสบบี 
ซี และโรคซิฟิลิสมีอุปสรรคในการน ามาบังคับใช้ในการวินิจฉัยคว ามรับผิด เน่ืองจาก
ความผิดดงักล่าวเป็นความผิดท่ีตอ้งการผลของการกระท า แต่กรณีการแพร่เช้ือโรคติดต่อ
ร้ายแรงยอ่มอาศยัระยะเวลาในการฟักตวั ช่วงหน่ึงจึงจะปรากฏอาการที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชีวิตและร่างกาย ของผูก้ระท าอนัเป็นเหตุใหไ้ม่อาจด าเนินคดีอาญากบัผูก้ระท าการแพร่เช้ือ
โรค และในบางกรณีผูติ้ดเช้ือโรคติดต่อร้ายแรงท่ีไดก้ระการแพร่เช้ือโรคไป อาจถึงแก่ความ
ตายก่อนหรือในระหว่างด าเนินคดีอาญา ซ่ึงส่งผลใหสิ้ทธิในการน าคดีอาญามาฟ้องยอ้มระงบั
ไปตาม หลกัประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา     ถึงอย่างไรก็ตามก็ยงัมีคดีเร่ืองการ
แพร่เช้ือเอดส์ไปสู่ผู ้อื่นข้ึนเป็นคดีความมากมาย  ดังนั้ นเพื่อความปลอดภยัทุกคร้ังเม่ือมี
เพศสัมพนัธ์ตอ้งใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ังและกบัทุกคน 
 
ที่มา: ความรับผิดทางอาญาในการแพร่เช้ือโรคท่ีเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
ผูเ้ขียน: ศิริพร จารุพิสิฐไพบูลย ์
ขอ้มูลเพิ่มเติม: http://www.gnpplus.net/criminalisation/ 
 

***** 

 
 
 
 

http://www.gnpplus.net/criminalisation/
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ค าถามที่  4:                                                            
                                ะ                                
 
ตอบ:                                                         m plus        m plus 
                                                                  
 
                                          10   .       .          50200 
    0 5321 3636 Call Center 08 0679 1754 
                        –             08.00 – 16 – 00  . 
    16.30 – 20.00  .       08.00 – 12.00  . 
 
I – Teen Center                                    
10  .        .        .       .          50200  
    0 5321 1048     – 131 
Call Center 08 0679 1754 
 

***** 

 
ค าถาม 5:                             หาวิทยาลัย  ะ                       ถูก
ต ารวจจับข้อหาเตร็ดเตรายามวิกาล จะท าอยาางไรและใครสามารถชาวยเหลือได้บ้าง 
 
ตอบ:                                      ดงันั้นต ารวจไม่สามารถจับกุมดว้ยขอ้หาพก
ถุงยางอนามยัได ้                                                                  
แต่ในกรณีท่ีเข้าไปในเขตพื้นท่ีท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในเวลากลางคืน เป็นส่ิงท่ีผิดไม่
สามารถกระท าได้ อาจจะเป็นเหตุให้ถูกจับกุม หากต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อ 
                                               สามารถใหค้  าปรึกษาเร่ืองกฎหมายโดย
ไม่เสียค่าใชจ่้าย                          
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329           .                       50200   
               053-943589    
Website: http://www.cmulawclinic.com  
Email: cmulawclinic@gmail.com 

 
***** 

 
ค าถามที่ 6: องค์กรที่ท างานด้านประเด็นเร่ืองเกย์ กะเทย ในเชียงใหมามีที่ไหนบ้าง 
 
ตอบ:  
 โครงการเพื่อชายรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ Mplus และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย 

ส านกังานภูมิภาคลา้นนา ท างานดา้นการรณรงคเ์ร่ืองเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์
และสิทธิทางเพศของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นหลกั 

 บา้นสีม่วงเชียงใหม่ ท างานดา้นการดูแลรักษาและให้ค  าปรึกษา กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ชายรักชายท่ีอยู่ร่วมกับเช้ือเอชไอวี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนของผูอ้ยูร่่วมกบัเช้ือ  

 
***** 

 
ค าถามที่ 7: ถ้าเราเป็นพนักงานบริการทางเพศที่เป็นสาวประเภทสองบริเวณ  ถนนทาาแพ-ลอย
เคราะห์ เวลาถูกต ารวจจับ ด้วยข้อหาตาางๆ ท าไมถึงต้องจับพวกเราด้วย องค์กร Mplus 
สามารถให้ความชาวยเหลือได้อยาางไรบ้าง 
 
ตอบ: เบ้ืองตน้คงเป็นเร่ืองการใหค้  าปรึกษา และ บนัทึกเร่ืองร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
ชดัเจน ก่อนที่จะมีการแนะน าและเสนอทางเลือกให้ว่าถ้าตอ้งการเรียกร้องด าเนินคดีหรื อ
อะไรก็ตามควรมีการปรึกษาคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดย

http://www.cmulawclinic.com/
mailto:cmulawclinic@gmail.com
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เจา้หนา้ที่คลินิกกฎหมาย อาจจะมีค าแนะน า เกี่ยวกบัขั้นตอนด าเนินคดีต่างๆทางกฎหมาย โดย
ติดต่อ 

คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
329 ถนนสุเทพ อ.เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50200   
เบอร์โทรติดต่อ 053-943589    
Website: http://www.cmulawclinic.com  
Email: cmulawclinic@gmail.com 

 
ในขณะเดียวกนั       Mplus ไดจ้ัดท าการ์ตูนภาพเคลื่อนไหว  เพื่อให้กะเทย สาวประเภท
สอง หรือผูห้ญิงขา้มเพ   ละบุคคลทัว่ไป ทีป่ระสบเหตุการณ์ถูกกระท าความรุนแรงทางเพศ 
ไดท้ราบขอ้มูลเกี่ยวกบัการเขา้รับบริการของคลินิกกฎหมาย  หาวิทยาลยัเชียงใหม่ สามารถ
ดาวน์โหลดและรับชมได้ที่  http://www.youtube.com/watch?v=LQ4rBIZo1qk หรือได้ที่
องคก์ร Mplus 
 

http://www.cmulawclinic.com/
mailto:cmulawclinic@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=LQ4rBIZo1qk

