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2553 การประชมุปรึกษาหารือของคณะกรรมการประสานงานองค์กรพฒันาเอกชนเร่ืองการตตีราและการเลอืกปฏิบตั:ิ สรุปข้อมลู: เอเชียแปซิฟิก 

 

เอกสารนีเ้ป็นรายงานสรุปข้อมลูที่ได้รับจากเอเชีย แปซิฟิก จากการประชมุปรึกษาหารือของคณะกรรมการประสานงานองค์กรพฒันาเอกชนของ UNAIDS ปี  2553 ข้อมลูเหลา่นีเ้ป็น
สว่นประกอบผลสรุปข้อมลูทัว่โลก สามารถหาอา่นได้ที่ unaidspcbngo.org ทัง้นี ้ Sara Simon และ Natalie Siniora จากคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการทางด้านการอ านวย
ความสะดวกในการสือ่สาร ได้ท างานร่วมกบั Laurel Sprague นกัวิเคราะห์ข้อมลูจากมหาวิทยาลยั Wayne State เพื่อพฒันารายงานการสรุปนี ้รวมถึง 5 รายงานระดบัภมูิภาค ข้อมลู
ทัง้หมดถกูท าขึน้เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการสนบัสนนุ โปรดให้ความนบัถือแกค่ณะผู้แทนองค์กรพฒันาเอกชนของคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการ 2553 ในข้อมลูเร่ืองการตีตรา
และการเลอืกปฏิบตัิ อนึง่เราอยากขอขอบคณุผู้ เข้าร่วมมากกวา่ 1,500 คนในการประชมุภาคประชาสงัคมนี ้ที่มีสว่นร่วมในการส ารวจทัง้จากการสมัภาษณ์และการสนทนากลุม่ทีท่ าให้
เกิดข้อมลูเหลา่นีข้ึน้มา 
I. ใครร่วมท าแบบสอบถาม? 

ก. อนภุมูิภาค 

ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 254 คนจากภมูิภาคเอเชีย
แปซิฟิก1 ได้ท าการส ารวจ อนภุมูิภาคมีดงัตอ่ไปนี ้ จ านวนมาก
ที่สดุของผู้ตอบแบบสอบถาม มาจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
เอเชียตะวนัออกกลางและเอเชียใต้ สว่นตวัแทนจากหมูเ่กาะ
แปซิฟิกทางใต้และอาณาเขต มีจ านวนน้อยดงันัน้จึงเป็นสิง่
ส าคญัที่จะไมล่งความเห็นข้อสรุปจากอนภุมูิภาคนี ้
 

ข. เพศ 

มีความสมัพนัธ์กบัผลการส ารวจทัว่โลกที่วา่ จ านวนผู้ตอบแบบ 
สอบถามผู้ชายมมีากกวา่ผู้หญิง ยกเว้นผู้ตอบแบบสอบถาม

จากหมูเ่กาะแปซิฟิกทางใต้และอาณาเขต (ผู้หญิง 71%) และออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์ (ผู้หญิง 53%) ผู้ตอบแบบสอบถาม 10% ในเอเชียกลางและเอเชียตะวนัออกระบเุป็นคนข้าม
เพศ ในขณะท่ีไมม่ีผู้ตอบแบบสอบถามจากหมูเ่กาะแปซิฟิกทางใต้ ตะวนัออกกลางหรือออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์ระบเุป็นคนข้ามเพศ 
 

ค. การระบอุตัลกัษณ์ 

ผู้ตอบสว่นใหญ่ระบวุา่ตนเองหรือชมุชนท่ีพวกเขาท างานด้วยเป็นผู้อาศยัอยูร่่วมกบัเชือ้เอชไอวี (PLHIV) ยกเว้นในหมูเ่กาะแปซิฟิกทางใต้และอาณาเขต ที่เพียง 29% ระบเุป็นผู้อาศยัอยู่
ร่วมกบัเชือ้เอชไอวี สว่นในตะวนัออกกลาง 50% ระบวุา่เป็นหรือท างานเพื่อผู้อาศยัอยูร่่วมกบัเชือ้เอชไอวี และ 55% ระบวุา่เป็นหรือท างานเพื่อเยาวชน ในหมูเ่กาะแปซิฟิกทางใต้และ
อาณาเขต 43% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบวุา่เป็นหรือท างานเพื่อผู้หญิงและเด็กหญิง ผู้ให้บริการทางเพศและเยาวชน เอเชียใต้มีจ านวนสงูสดุของผู้ตอบแบบสอบถามที่ท างานเพื่อผู้
                                                      
1
 โปรดเข้าเว็บไซด์ http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm เพ่ือดรูายช่ือของประเทศในแตล่ะอนภุมูิภาค 

เอเชียใต้       เอเชีย เอเชียกลาง  หมูเ่กาะ ตะวนัออก    ออสเตรเลีย 
 ตะวนัออก  และเอเชีย  แปซิฟิก    กลาง     และ 
   เฉียงใต้  ตะวนัออก   ทางใต้และ  นิวซีแลนด์ 

อาณาเขต 

http://unaidspcbngo.org
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm
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ให้บริการทางเพศ ผู้หญิงและเดก็หญิง เยาวชน เดก็เลก็ ชมุชนที่เคลือ่นย้ายไปเร่ือยๆ ผู้พิการ แรงงานและชมุชนความเช่ือทางศาสนา ออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์มีจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามสงูสดุที่ระบวุา่เป็นหรือท างานเพื่อผู้อาศยัอยูร่่วมกบัเชือ้เอชไอวี คนข้ามเพศ (แม้ไมม่ผีู้ตอบระบเุป็นคนข้ามเพศเลย) ผู้ทีใ่ช้ยาเสพตดิ เกย์หรือเลสเบีย้น ชายทีม่ีเพศสมัพนัธ์
กบัชาย ผู้ลีภ้ยัหรือผู้แสวงหาที่ลีภ้ยั ผู้พลดัถ่ินในประเทศ แรงงานข้ามชาติ ชมุชนพืน้เมืองและอดีตนกัโทษหรือนกัโทษในภมูิภาค 

 

ผู้ตอบแบบสอบถามถกูถามเก่ียวกบัประเภทขององค์กรที่พวกเขาท างานอยู ่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ในอนภุมูิภาคทัง้หมดมสีว่นเก่ียวข้องกบั องค์กรเพื่อชมุชนหรือองค์กรพฒันา
เอกชนหรือเครือขา่ย ยกเว้นในหมูเ่กาะแปซิฟิกทางใต้และตะวนัออกกลาง อนึง่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่จากหมูเ่กาะแปซิฟิกทางใต้มีความเก่ียวข้องกบักบัองค์กรพฒันาเอกชน 
องค์กรด้านวชิาการหรือการวจิยั หรือชมุชนความเช่ือทางศาสนา ในตะวนัออกกลางผู้ตอบสว่นใหญ่มาจากองค์กรพฒันาเอกชนระดบัประเทศหรือนานาชาติ หรือเครือขา่ยเพื่อผู้อาศยั
อยูร่่วมกบัเชือ้เอชไอวี 

ตารางท่ี 1 : กลุ่มประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม* เอเชียใต้ 
เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ 
เอเชียกลางและ
เอเชียตะวันออก 

หมู่เกาะแปซิฟิกทางใต้
และอาณาเขต 

ตะวันออกกลาง 
ออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด์ 
ผู้อาศยัอยูร่่วมกบัเอชไอวี 78% 64% 51% 29% 50% 94% 

ผู้หญิงและเด็กหญิง 65% 36% 26% 43% 41% 44% 

ผู้ ใช้ยาเสพติด 44% 39% 21% 0% 27% 56% 

ผู้ ให้บริการทางเพศ 65% 44% 18% 43% 9% 39% 

เกย์หรือเลสเบีย้น 26% 35% 28% 29% 18% 67% 

ชายมีเพศสมัพนัธ์กบัชาย 52% 51% 31% 29% 23% 72% 

คนข้ามเพศ 37% 27% 13% 14% 0% 56% 

เยาวชน 65% 45% 38% 43% 55% 50% 

เด็ก 61% 17% 8% 29% 27% 22% 

ผู้สงูอาย ุ 13% 6% 5% 0% 18% 28% 

ผู้ลีภ้ยัหรือผู้หาท่ีลีภ้ยั 7% 1% 0% 0% 23% 50% 

ผู้พลดัถ่ินภายในประเทศ 15% 1% 5% 0% 0% 17% 

แรงงานข้ามชาติ 24% 17% 18% 14% 9% 44% 

ชมุชนท่ีเคลื่อนย้ายไปเร่ือยๆ (ทัง้การเคลื่อนไหวชัว่คราวหรือการตัง้ถ่ินฐานถาวร) 24% 10% 11% 0% 0% 6% 

ชนพืน้เมืองและชนกลุม่น้อย 17% 11% 7% 14% 0% 72% 

ผู้ พิการ 26% 8% 7% 14% 14% 17% 

นกัโทษ 13% 5% 5% 0% 9% 28% 

อดีตนกัโทษ 7% 5% 8% 0% 5% 22% 

แรงงาน 22% 12% 10% 0% 9% 0% 

กลุม่ความเช่ือ/องค์กรทางศาสนา 19% 6% 7% 29% 0% 0% 

องค์กรเอกชน 6% 12% 13% 0% 0% 0% 

ไมร่ะบคุ าตอบ 0% 0% 3% 14% 5% 0% 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด  54 84 61 7 22 18 

*ตอบได้หลายค าตอบ       
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II. ผู้ตอบแบบส ารวจมีประสบการณ์การถกูตีตราและเลอืกปฏิบตัิอยา่งไร? 

 

ผู้ตอบแบบสอบถามจากภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกถกูถามเก่ียวกบัประสบการณ์การถกูตตีราและ/หรือเลอืกปฏิบตัิของพวกเขาหรือชมุชนท่ีพวกเขาท างานด้วย พวกเขารายงานเก่ียวกบั
ประสบการณ์การถกูตตีรา และเลอืกปฏิบตัิในระดบัสงูที่สดุ ในบางอนภุมูิภาคหรือบางภมูิภาคจากการส ารวจทัว่โลก  
 

ตารางที่ 2 : สัญญาณและประสบการณ์การถูกตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี* เอเชียใต้ 

เอเชีย
ตะวันออก
เฉียงใต้ 

เอเชียกลาง
และเอเชีย
ตะวันออก 

หมู่เกาะ
แปซิฟิกทาง
ใต้และ

อาณาเขต 

ตะวันออก
กลาง 

ออสเตรเลีย
และ

นิวซีแลนด์ 

ทศันคติและพฤติกรรมเชิงลบเพราะสถานะเอชไอวีหรือสมาคมกบัชมุชนบางกลุม่ 77% 68% 91% 80% 86% 86% 

สงัคมไมย่อมรับ 66% 37% 26% 60% 50% 50% 

ศาสนาไมย่อมรับ 48% 18% 14% 60% 14% 29% 

การเลือกปฏิบตัิในที่ท างาน (ไมย่อมรับหรือถกูบงัคบัให้เปิดเผยสถานะ) 61% 65% 49% 0% 57% 50% 

สญูเสียการจ้างงาน 59% 60% 44% 0% 57% 50% 

โรงเรียนไมย่อมรับ 50% 17% 14% 0% 36% 29% 

ครอบครัวไมย่อมรับ 61% 47% 40% 40% 43% 79% 

เจ้าหน้าที่ด้านสขุภาพไมใ่ห้ความชว่ยเหลืออยา่งเต็มที่หรือปฏิเสธที่จะให้การดแูล 57% 43% 53% 20% 43% 50% 

การห้ามเดินทางหรือเลือกปฏิบตัิในการเข้าเมือง 36% 28% 42% 20% 64% 50% 

การถกูเปิดเผยข้อมลูสถานะเอชไอวีโดยไมส่มคัรใจ โดยเจ้าหน้าที่การแพทย์ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสื่อมวลชน 41% 38% 33% 0% 36% 43% 

การถกูกกักนั หรือแยกออกจากผู้ อ่ืน 23% 12% 12% 0% 29% 14% 

ภยัคกุคามทางกายภาพ  43% 17% 14% 60% 43% 14% 

ก าหนดเป็นความผิดทางอาญาและกฎหมายการเลือกปฏิบตัิอื่นๆ 52% 60% 40% 20% 43% 64% 

ไมมี่ข้างต้น 5% 5% 2% 20% 0% 0% 

จ านวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม  44 60 43 5 14 14 

*ตอบได้หลายค าตอบ       
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ครอบครัวไมย่อมรับนัน้พบได้สงูทัว่ทกุอนภุมูิภาคทัว่โลก แตพ่บสงูมากในออสเตรเลยี
และนิวซีแลนด์ (79%) รวมทัง้ในเอเชียใต้ (61%) จากอนภุมูิภาคทัง้หมด ในการส ารวจ
ครัง้นี ้ ผู้ตอบแบบสอบถามจากออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์รายงานถึงอตัราการไมไ่ด้รับ
การยอมรับจากครอบครัวสงูทีส่ดุ อยา่งน้อยคร่ึงหนึง่ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมดใน
เอเชียใต้ หมูเ่กาะแปซิฟิกทางใต้ ตะวนัออกกลาง และออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์มี
ประสบการณ์สงัคมไมย่อมรับ สถานการณ์ศาสนาไมย่อมรับพบได้สงูโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในหมูเ่กาะแปซิฟิกทางใต้และในเอเชียใต้ คร่ึงหนึง่ของผู้ตอบแบบสอบถามในเอเชีย
ใต้ รายงานวา่พวกเขาหรือชมุชนท่ีพวกเขาท างานด้วย มีประสบการณ์การไมไ่ด้รับการ
ยอมรับจากโรงเรียน เอเชียใต้รายงานอตัราเร่ืองสงัคมและโรงเรียนไมย่อมรับสงูสดุจาก
การส ารวจครัง้นี ้ นอกจากนีต้ะวนัออกกลาง หมูเ่กาะแปซิฟิกทางใต้ และออสเตรเลยี
และนิวซีแลนด์ พร้อมด้วยเอเชียใต้ ซึง่รวมแล้วเทา่กบั 4 ใน 5 อนภุมูิภาคทีม่ีการ
รายงานจ านวนสงูทีส่ดุในเร่ืองไมไ่ด้รับการยอมรับจากสงัคม 

 
 
 

อนภุมูิภาคทัง้หมดยกเว้นหมูเ่กาะแปซิฟิกทางใต้ กลา่วถึงการเลอืกปฏิบตัิในสถานที่ท างานใน
ระดบัสงู (ในนามตนเองหรือหรือชมุชนที่พวกเขาท างานด้วย) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ นอกจากนีอ้นภุมูิภาคทัง้สองนีม้ีการรายงานการสญูเสยีการจ้าง
งานมากที่สดุของตวัเลขการจ้างงานในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก ตามด้วยตะวนัออกกลาง อนึง่เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้รายงานถงึการเลอืกปฏิบตัิในที่ท างานสงูเป็นอนัดบัทีส่อง จากอนภุมูิภาคและ
ภมูิภาคทัง้หมด (รองจากแคริบเบียน) 
 

สามในสีอ่นภุมูิภาครายงานการสญูเสยีการจ้างงานในระดบัสงูทีส่ดุ เนื่องมาจากการถกูตตีราเร่ือง
เอชไอวใีนภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (สงูสดุ) เอเชียใต้ (สงูอนัดบัท่ี 2) 
และตะวนัออกกลาง (อนัดบั 4) (อื่นๆ คือลาตินอเมริกา) 
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ทศันคติและการปฏิบตัิเชิงลบนัน้มีสงูทกุที่และในทกุอนภุมูิภาค แตผู่้ตอบแบบสอบถามสว่นมากจากเอเชียกลางและเอเชียตะวนัออกรายงานวา่พวกเขาหรือชมุชนทีพ่วกเขาท างานด้วย
ประสบกบัปัญหาเร่ืองทศันคติและการปฏิบตัิเชิงลบมากกวา่ภมูิภาคหรืออนภุมูิภาคอื่นๆ นอกจากนีผู้้ตอบแบบสอบถามจากตะวนัออกกลาง หมูเ่กาะแปซิฟิกตอนใต้ และเอเชียใต้
จ านวนไมน้่อย รายงานเร่ืองภยัคกุคามทางกายภาพมากกวา่ภมูิภาคหรืออนภุมูิภาคอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การห้ามเดินทาง หรือการเลอืกปฏิบตัิในการเข้าเมืองถกูรายงานวา่พบสงูเป็นพิเศษใน

ตะวนัออกกลาง การก าหนดเป็นความผิดทางอาญาและกฎหมายการเลอืกปฏิบตัิอื่นๆ 

พบได้สงูที่สดุในออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์ และพบได้คอ่นข้างสงูในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้และเอเชียใต้ การเปิดเผยข้อมลูสถานะเอชไอวีโดยไมส่มคัรใจพบได้ทัว่ไปยกเว้น

ในหมูเ่กาะแปซิฟิกทางใต้ การถกูเลอืกปฏิบตัิโดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มีอยูส่งูอยา่ง

เดน่ชดัในทกุๆอนภุมูิภาค ยกเว้นในหมูเ่กาะแปซิฟิกทางใต้ อนึง่ทางเอเชียใต้รายงาน

การถกูเลอืกปฏิบตัิโดยเจ้าหน้าทีท่างการแพทย์สงูเป็นอนัดบัสอง (ซึง่รองจากยโุรป

ตะวนัออก) ในการส ารวจผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ในตะวนัออกกลาง รายงานถงึ

การถกูกกักนั หรือถกูแยกออกจากผู้อื่นมากกวา่ภมูิภาคอื่นๆทัว่โลก สามในสีอ่นัดบัแรก

จากอนภุมูิภาคทีร่ายงานการห้ามเดินทาง และการเลอืกปฏิบตัใินการเข้าเมืองล้วนอยู่

ในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกดงันี ้ เอเชียกลางและเอเชียตะวนัออก ตะวนัออกกลาง (สงูสดุ

ของอนภุมูิภาคหรือภมูิภาคทัง้หมด) และออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์ (นอกเหนือ จาก

ยโุรปตะวนัออก) 
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III. การถกูตีตราและเลอืกปฏิบตัิ (S & D) มีผลกระทบตอ่ผู้ตอบแบบสอบถามในการเข้าถึงบริการเพื่อการป้องกนัเอชไอวี การดแูลรักษาและการสนบัสนนุอยา่งไร?  

 

ในทกุประเภทของบริการตา่งๆ มากกวา่คร่ึงหนึง่ของผู้ตอบแบบสอบถามในภมูิภาคนีร้ายงานเป็นเสยีงเดียวกนัวา่ การเข้าใช้บริการทัง้ส าหรับตวัเองหรือชมุชนที่พวกเขาท างานด้วยเป็น
เร่ืองยากหรือแทบเป็นไปไมไ่ด้  
 

แผนภมูิ 7-10: ผลกระทบของ S & D ในการเข้าถึงบริการเพือ่การป้องกนัเอชไอวี การรักษา การดแูลและบริการสนบัสนนุ 

 

ความกลวัในการเข้าใช้บริการการป้องกนัมีสงูในอนภุมูิภาคทัง้หมด ยกเว้นเอเชียกลางและ
เอเชียตะวนัออก แม้วา่จะมีจ านวนไมม่ากนกัแตใ่นเอเชียใต้และตะวนัออกกลางก็มจี านวนผู้  
ตอบแบบสอบถามสงูทีส่ดุทีร่ายงานวา่ พวกเขาหรือชมุชนทีพ่วกเขาท างานด้วยเข้าถึงบริการ
การป้องกนัโดยปราศจากการถกูตีตราและเลอืกปฏิบตัิ หรือพบเพียงเลก็น้อย มากกวา่หนึง่
ในสามของผู้ตอบแบบสอบถามจากเอเชียใต้กลา่ววา่การเข้าถึงบริการการป้องกนั เป็นสิง่ที่
ท าได้ยากด้วยเหตผุลอื่นๆ ที่ไมใ่ช่การถกูตตีรา 
 
 
 
 
 
 

สว่นใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามในทกุอนภุมูิภาค รายงานการถกูตีตราและเลอืกปฏิบตัเิมื่อ
เข้าใช้บริการสขุภาพทางเพศและอนามยัเจริญพนัธุ์ แม้วา่เอเชียใต้มีจ านวนผู้ตอบสงูทีส่ดุ
รายงานการเข้าถึงบริการนีโ้ดยปราศจากการถกูตีตราและเลอืกปฏิบตัิ หรือพบเพียงเลก็น้อย 
แตก็่ยงัมีการระบวุา่ความกลวัเป็นอปุสรรคที่ส าคญัส าหรับพวกเขา นอกจากนีค้วามกลวัยงั
เป็นเร่ืองที่พบได้สงูในออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์เช่นกนั 
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จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเพียงเลก็น้อยจากหมูเ่กาะแปซิฟิกตอนใต้ ระบเุป็นเสยีงเดียวกนั
วา่สามารถเข้าถึงบริการการรักษาแม้จะพบการถกูตตีราก็ตาม ซึง่เร่ืองนีค้วรมีการศกึษา
เพิ่มเติมในอนาคต เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามจากอนภุมูิภาคนี ้ระบเุป็นผู้อาศยัอยูร่่วมกบั
เชือ้เอชไอวีน้อยกวา่ในอนภุมูิภาคอื่นๆคอ่นข้างมาก ซึง่ท าให้เป็นการยากที่จะทราบถงึวิธีการ
ที่พวกเขาพบเจอหรือมีความคุ้นเคยในการเข้าถงึบริการการรักษา อีกครัง้หนึง่ทีค่วามกลวั
ยงัคงพบได้สงู ยกเว้นในเอเชียกลางและเอเชียตะวนัออก และหมูเ่กาะแปซิฟิกตอนใต้ ร้อย
ละยี่สบิของผู้ตอบแบบสอบถามจากออสเตรเลยีและนวิซีแลนด์ รายงานวา่ถกูปฏิเสธการเข้า
ใช้บริการ ในขณะทีอ่นภุมูิภาคอืน่ๆมีเปอร์เซ็นต์การถกูปฏิเสธคอ่นข้างต า่กวา่ 
 
 
 

 
 

บริการการดแูลและให้การสนบัสนนุ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่แสดงแนวโน้มคล้ายกนั
ที่วา่ พวกเขาหรือชมุชนที่พวกเขาท างานด้วย มีประสบการณ์การถกูตีตราและเลอืกปฏิบตัใิน
การเข้าถงึบริการการดแูลและให้การสนบัสนนุ เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่บอกวา่
พวกเขาหรือชมุชนที่พวกเขาท างานด้วยกลวัการเข้าถงึบริการการดแูล และให้การสนบัสนนุ
นัน้มีอยูส่งูทัว่ทกุอนภุมูิภาคโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเอเชียใต้ 
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ผู้ตอบแบบสอบถามที่ตอบวา่ "กลวั" หรือ "ถกูปฏิเสธ" ได้รับสีต่วัเลอืกเพื่อระบสุาเหตดุงัตอ่ไปนี ้ การระบตุวัตนในชมุชนที่มีการเลอืกปฏิบตัิ การระบเุพศหรือรสนิยมทางเพศ ด้วยเหตุ
ผลการรักษาความลบั และบคุลากรทางการแพทย์ ไมใ่ห้ความชว่ยเหลอือยา่งเตม็ที่ หรือปฏิเสธที่จะรักษา เร่ืองการระบตุวัตนในชมุชนที่มกีารเลอืกปฏิบตัิมีแนวโน้มที่จะได้รับการอ้าง
เป็นสาเหตใุนกรณีของการเข้าใช้บริการการป้องกนั สว่นการระบเุพศหรือรสนิยมทางเพศถือเป็นอปุสรรคในการเข้าถงึบริการการรักษา อนึง่เหตผุลการรักษาความลบัมีแนวโน้มที่จะเป็น
อปุสรรคในการเข้าถึงบริการการดแูลและสนบัสนนุ สว่นทศันคติของบคุลากรทางการแพทย์นบัเป็นอปุสรรคในการเข้าถงึบริการสขุภาพทางเพศและอนามยัเจริญพนัธุ์ ซึง่สาเหตเุร่ือง
การเลอืกปฏิบตัิโดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ถกูอ้างเป็นอปุสรรคโดยเกือบ 70% ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 ตวัเลือกค าตอบนีไ้ม่ได้มีอยู่ในบางสว่นของการส ารวจส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีระบเุป็นผู้ ท่ีอาศยัอยู่ร่วมกบัเอชไอวีในภมูิภาคเอเชียและแปซฟิิก ตวัเลือกไม่ได้มีส าหรับ: 5 คน (8%) ของผู้ ท่ีถามเก่ียวกบัการป้องกนัและ 5 คน (8%) 
ของผู้ ท่ีถามเก่ียวกบัเร่ืองเพศและการให้บริการอนามยัการเจริญพนัธุ์ 1คน (2%) ของผู้ ท่ีถามเก่ียวกบัการบริการการรักษาและ 8 คน (12%) ของผู้ ท่ีถามเก่ียวกบับริการดแูลและให้การสนบัสนนุ 

3
 ตวัเลือกค าตอบนีไ้ม่ได้มีอยู่ส าหรับ 4 (6%) จากการส ารวจทัง้หมดส าหรับผู้ตอบท่ีระบเุป็นผู้อาศยัอยูร่่วมกบัเอชไอวีในภมูิภาคเอเชียแปซฟิิก 
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IV. ผู้ตอบแบบสอบถามทราบเก่ียวกบักฎหมายการคุ้มครองและบริการทางด้านกฎหมายหรือไม?่  

 

อยา่งน้อยคร่ึงหนึง่ของผู้ตอบแบบสอบถามในแตล่ะอนภุมูิภาคทราบเก่ียวกบักฎหมายคุ้มครอง ซึง่รวมถงึผู้ตอบแบบสอบถามจากหมูเ่กาะแปซิฟิกทางใต้ทัง้หมด(ซึง่มีจ านวนน้อย) 
ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นน้อย ทราบถึงอปุสรรคทางกฎหมายในประเทศของพวกเขา ซึง่รวมผู้ตอบจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ทีต่ระหนกัถึงกฎหมายบทลงโทษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรงกนัข้ามกบัอนภุมูิภาคอื่นๆในการส ารวจ ออสเตรเลยีและนิวซแีลนด์ระบวุา่กฎหมายคุ้มครองเป็นที่รู้จกักนัดี เอเชียใต้ก็มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามคอ่นข้างสงูที่ระบวุา่กฎหมายเป็น
ที่รู้จกักนัดี มีเพยีงผู้ตอบจากออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์ทีร่ะบวุา่มีการบงัคบัใช้กฎหมายในจ านวนท่ีเห็นได้ชดั มากกวา่ 60% ของผู้ตอบจากตะวนัออกกลางและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
กลา่ววา่ไมท่ราบถึงกฎหมายคุ้มครอง ซึง่เอเชียใต้ เอเชียกลางและเอเชียตะวนัออกตา่งก็ยอมรับด้วย การบงัคบัใช้กฎหมายเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับผู้ตอบจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
หมูเ่กาะแปซิฟิกทางใต้และเอเชียกลางและเอเชียตะวนัออก นอกจากนีเ้อเชียตะวนัออกเฉียงใต้และเอเชียกลางและเอเชียตะวนัออก ยงัแสดงตวัเลขที่สงูมาก ถงึเร่ืองที่วา่กฎหมายไมไ่ด้
มีการปฏิบตัิตาม 
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กลไกการระบแุละรับมือปัญหา การ
เลอืกปฏิบตัิ เก่ียวกบัประเด็นเอชไอวี
มีอยู ่ ในออสเตรเลยีและนิวซแีลนด์ 
และอยา่งน้อย มีกลไกการรับมือ
จดัการปัญหา ในตะวนัออกกลาง 
และเอเชียกลางและเอเชียตะวนัออก  

 

โปรแกรมการอบรม ให้ความรู้ผู้อาศยั
อยูร่่วมกบัเอชไอวี เก่ียวกบัสทิธิของ
ตนเอง มีรายงานวา่สามารถพบได้
อยา่งน้อยบางสว่นของประเทศ ทัว่ทัง้
ภมูิภาค และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
เอเชียใต้ 

 

การลดคา่ใช้จา่ย หรือให้บริการทาง 
ด้านกฎหมายฟรี มีผู้ตอบแบบสอบ 
ถามเพียงสว่นน้อยไมเ่กิน 45% ในอนุ
ภมูิภาคตา่งๆ ที่ระบถุึงการมีอยูข่อง
บริการนีอ้ยา่งน้อยในบางสว่น ของ
ประเทศ ยกเว้นหมูเ่กาะแปซิฟิกตอน
ใต้ 
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V. สิง่ใดเป็นอปุสรรคในการแก้ปัญหาการตีตราและ/หรือการเลอืกปฏิบตัิ? 

 

ตาราง 3: ข้อจ ากัดวิธีแก้ปัญหาการตีตราและการเลือกปฏิบัติ?* เอเชียใต้ 
เอเชีย

ตะวันออก
เฉียงใต้ 

เอเชียกลางและ
เอเชีย

ตะวันออก 

หมู่เกาะแปซิฟิก
ทางใต้และ
อาณาเขต 

ตะวันออกกลาง 
ออสเตรเลีย

และ
นิวซีแลนด์ 

        

ขาดทรัพยากร 81% 71% 75% 100% 64% 85% 

ขาดการสนบัสนนุจากภาครัฐ 63% 68% 73% 100% 64% 46% 

ขาดพนกังานหรือบคุคลอ่ืนๆ ที่ทุม่เทในการท างานเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ 63% 48% 41% 80% 64% 46% 

พนกังานขาดความสามารถทางเทคนิค ที่จะเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ 51% 46% 50% 80% 64% 23% 

อปุสรรคทางวฒันธรรมในประเทศของคณุ 58% 50% 36% 80% 57% 31% 

ขาดความร่วมมือจากผู้ มีสว่นร่วม 51% 41% 45% 60% 43% 31% 

อปุสรรคทางกฎหมายในประเทศของคณุ 44% 63% 45% 40% 50% 8% 

การตีตราทศันคติหรือพฤติกรรมของพนกังาน 51% 36% 36% 60% 43% 23% 

อปุสรรคด้านศาสนาในประเทศของคณุ 51% 36% 9% 60% 36% 15% 

ไมท่ราบ 2% 4% 0% 0% 0% 8% 

จ านวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 43 56 44 5 14 13 

*ตอบได้หลายค าตอบ       

 
 

ทกุอนภุมูิภาคจดัอนัดบัให้การขาดทรัพยากรเป็นอปุสรรคอนัดบัหนึง่ และเป็นข้อจ ากดัในการเขียนโปรแกรมการจดัการปัญหาการถกูตีตราและเลอืกปฏิบตั ิ ตามด้วยการขาดการ

สนบัสนนุจากภาครัฐ ในตะวนัออกกลางผู้ตอบแบบสอบถามจดัทัง้สองปัญหานีอ้ยูใ่นอนัดบัทีเ่ทา่กนั พร้อมกบัการขาดบคุลากรทีอ่ทุิศตวัให้กบังานนี ้ อนึง่ในออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์

มีแนวโน้มคอ่นข้างต ่าทีจ่ะกลา่วถึงอปุสรรคการขาดความสามารถทางเทคนิคของพนกังาน อปุสรรคทางวฒันธรรมมีแนวโน้มที่จะได้รับการกลา่วอ้างโดยผู้ตอบแบบสอบถามจากหมู่

เกาะแปซิฟิกทางใต้ สว่นผู้ตอบแบบสอบถามในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีแนวโน้มทีจ่ะกลา่วถงึปัญหาและอปุสรรคทางด้านกฎหมาย ท้ายสดุอปุสรรคทางศาสนามีโอกาสน้อยทีจ่ะ

ได้รับการกลา่วถงึในเอเชียกลางและเอเชียตะวนัออก และในออสเตรเลยีและนวิซีแลนด์ 

 
 
 
 



13 

VI. สิง่ใดที่ผู้ตอบจดัล าดบัความส าคญัเพื่อจดัการกบัปัญหาการตีตราและเลอืกปฏิบตัิ?  

การสร้างความตระหนกัและให้ความรู้ประชาชนเก่ียวกบัเอชไอวีจดัเป็นเร่ืองส าคญัทีส่ดุส าหรับแตล่ะอนภุมูิภาครวมถึงภมูิภาคตา่งๆ ยกเว้นในหมูเ่กาะแปซิฟิกทางใต้ซึง่จดัเร่ืองนีเ้ป็น
อนัดบัท่ีสอง อนึง่การให้ทนุองค์กรภาคประชาสงัคมและ/หรือสนบัสนนุการเสริมสร้างศกัยภาพจดัเป็นความส าคญัในเอเชียใต้ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เอเชียกลางและเอเชียตะวนัออก 
และตะวนัออกกลางเช่นกนั สว่นการผลกัดนัให้รัฐบาลเปลีย่นกฎหมายบทลงโทษเป็นความส าคญัสงูสดุจากผู้ตอบในออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์ และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 

 
ตารางท่ี 4: การจัดล าดับความส าคัญสูงสุดตามภูมภิาค 

ภูมภิาค อันดับ ล าดับความส าคัญ จ านวนผู้ตอบ 

เอเชียใต้ 

1 การสร้างความตระหนกัและความรู้ของประชาชนเก่ียวกบัเอชไอวี 20% 

2 ให้ทนุองค์กรภาคประชาสงัคม 9.3% 

3 การสนบัสนนุการเสริมสร้างศกัยภาพขององค์กรภาคประชาสงัคม 8.1% 

     

เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ 

1 การสร้างความตระหนกัและความรู้ของประชาชนเก่ียวกบัเอชไอวี 16.7% 

2 ให้ทนุองค์กรภาคประชาสงัคม 14% 

3 การผลกัดนัให้รัฐบาลเปล่ียนนโยบายและกฎหมายท่ีเป็นอนัตราย 12.2% 

     

เอเชียกลางและ
เอเชียตะวนัออก 

1 การสร้างความตระหนกัและความรู้ของประชาชนเก่ียวกบัเอชไอวี 14.8% 

2 ให้ทนุองค์กรภาคประชาสงัคม 14.4% 

3 การสนบัสนนุการเสริมสร้างศกัยภาพขององค์กรภาคประชาสงัคม 11% 

     

หมู่เกาะแปซฟิิก
ตอนใต้และอาณา

เขต 

1 สนบัสนนุสิทธิของผู้อาศยัอยู่ร่วมกบัเอชไอวี 20% 

2* สนบัสนนุสิทธิของชมุชนท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสดุ 16.7% 

2* การสร้างความตระหนกัและความรู้ของประชาชนเก่ียวกบัเอชไอวี 16.7% 

     

ตะวนัออกกลาง 

1 การสร้างความตระหนกัและความรู้ของประชาชนเก่ียวกบัเอชไอวี 21.4% 

2 การสนบัสนนุการเสริมสร้างศกัยภาพขององค์กรภาคประชาสงัคม 11.9% 

3* ให้ทนุองค์กรภาคประชาสงัคม 10.7% 

3* ให้การสนบัสนนุชมุชนท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสดุ 10.7% 

3* สนบัสนนุการสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายผู้อาศยัอยูร่่วมกบัเอชไอวี 10.7% 

     

ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ 

1 การสร้างความตระหนกัและความรู้ของประชาชนเก่ียวกบัเอชไอวี 22.6% 

2 การผลกัดนัให้รัฐบาลเปล่ียนนโยบายและกฎหมายท่ีเป็นอนัตราย 16.7% 

3 
การประสานความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งในหมู่คนท างานท่ีมีความตัง้ใจและทุม่เทอย่างจริงจงัเพ่ือ
แก้ปัญหาการตีตราและเลือกปฏิบตั ิ 

9.5% 

* แสดงถงึอนัดบัท่ีเทา่กนั   


