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การศึกษาทบทวนนี้เปนกิจกรรมหนึ่งของโครงการ 

AIDS Rights Advocacy and Stigma Discrimination 

Index Development

สนับสนุนโดย UN Family

UNDP UNAIDS
 

UNFPA
 
UNICEF

WHO
 

UNESCO

และสมาพันธการวางแผนครอบครัวสากล (IPPF)



 



เปาหมายหลกัของการศึกษาทบทวนนี้เพื่อ

ศึกษาวามีนโยบาย กฎหมายอะไรบางที่เอื้อ 

และไมเอื้อ ตอการแกไขปญหาเอดสใน

ประเทศไทย และควรจะมีกฎหมาย นโยบาย 

อะไรเพิ่มเติมรวมทั้งจัดทาํขอเสนอเชิงนโยบาย

ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ



หลักการสิทธิมนษุยชน

หลักศักดิ์ศรีความเปนมนษุย

หลักความเสมอภาคเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ

หลักสนัติวิธี(สนัติภาพ) การไมใชความรุนแรง

หลักการทั่วถึง เทาเทียมหรือ UA-Universal Access



การลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม(การปองกัน)

สงเสริมการเขาถึงการดูแลรักษาที่มีคณุภาพ มาตรฐาน

ของผูติดเชื้อเอชไอวี ผูปวยเอดส

การลดผลกระทบที่เกิดจากเอดส



การทบทวนเอกสาร งานวิจัย ตาง ๆ

การสัมภาษณบคุคลที่เกี่ยวของ



ประเทศไทยไมมีกฎหมายเฉพาะเรื่องเอชไอวี/เอดส แมจะ

มคีวามพยายามเสนอรางพระราชบญัญัตคิุมครองสิทธิผู

ติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส พ.ศ....ในป 2550 แตถูก

คดัคานจากฝายตาง ๆรวมทัง้คณะกรรมการสิทธิ

มนษุยชนแหงชาติขอใหยับยั้งไวกอน



ประเทศไทยไดลงนามรับรองกฎหมาย พันธกรณี และ

แนวปฏิบัติระหวางประเทศดานสิทธิมนษุยชนและดาน

เอดสหลายฉบบั



ปฎิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

กติการระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก

อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบตัติอสตรีทุกรูปแบบ



อนสุัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

อนสุัญญาวาดวยการตอตานการทรมาน

พันธกรณีเรื่องโรคเอดส ป2001(ขอตกลงUNGASS)

แนวปฏิบัติเรื่องโรคเอดสในสถานประกอบการของ องคการ 

แรงงานระหวางประเทศ 

(ILO Code of Practice on HIV/AIDS in the world of Work) 

 ปฏิญญาวาเลนเซีย 1994



ประเทศไทยมกีฎหมายที่ดี เอื้อตอการแกไขปญหาเอดส ไดแก 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
 

2550

มาตรา 4  การคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ 

มาตรา 26 หนวยงานรัฐตองใหบริการโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย สิทธิและเสรีภาพของประชาชน

มาตรา 28 ประชาชนสามารถยกบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเปน

ขอตอสูในศาลได



ไดบัญญัติใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนอยางกวางขวาง

อาทิ

สิทธิในชีวิต รางกาย สิทธิสวนบุคคล 

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการพัฒนา

สิทธิในการศึกษา สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุข

เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 



- ประมวลกฎหมายอาญา/แพงและพานิช

- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

- พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 

- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร

-
 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน

-
 

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก



ประเทศไทยมีนโยบายที่ดี ที่เอื้อตอการแกปญหาเอดส ไดแก
- แผนยุทธศาสตรบูรณาการเพื่อปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ

- แผนแมบทสิทธมินษุยชนแหงชาติ ฉบับที ่2 (ครม.เห็นชอบ 20 ตุลาคม 2552)

- นโยบายการดูแลรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสในระบบหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ ระบบประกันสังคม และสวัสดิการขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

- การเพิ่มสิทธิประโยชนการรักษาดวยสารทดแทนเมธาโดนระยะยาว 

(MMT)ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เมือ่ 1 ตลุาคม 2551

- โครงการที่สนับสนนุโดยกองทนุโลก เพื่อตอสูกับโรคเอดส วัณโรค และมาลาเรยี



คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ (กสม)

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

ยุติธรรมจังหวัด กองทุนยตุิธรรม

สภาทนายความ

สํานักงานอัยการสูงสุด



แนวปฏิบตัิแหงชาติวาดวยการปองกนัและจัดการปญหาเอดสใน

สถานที่ทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๒ (พัฒนามาจาก ASO)

การประกาศใชมาตรการใชสิทธิเหนือสทิธิบัตรยาโดยรัฐ 

(Compulsory licensing /CL)

แนวนโยบายการชวยเหลอื ดูแลเดก็ที่ไดรับผลกระทบจากเอดสของ

กระทรวงศึกษาธกิาร และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คง

ของมนุษย

กองทุนการตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (กองทุน VCT)



มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กุมภาพันธ 2550

(๑)
 

หามออกกฎหมายหรือระเบยีบที่ลิดรอนสิทธิผ
 

ู

ติดเชื้อเอดส  คนพิการ และผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
 

ซึ่งพนจากสภาพการใชยาเสพติด



(๒) หามอางเหตุแหงการติดเชื้อเอดส  ความ
พิการ หรือการเคยเสพ หรือติดยาเสพติดซึ่งพน
จากสภาพการใชยาเสพติด  เปนเหตุผลในการ
ลิดรอนสิทธิในการเขารับการศกึษา  การรับ
ทุนการศึกษา หรอืเขาทํางาน  ตลอดจน
ความกาวหนา  การใหออกจากการศึกษาหรือให
ออกจากงาน



(๓) ใหผูติดเชื้อเอดส  คนพิการ และผูที่เคยมีประวัติการเสพ
หรือติดยาเสพติด  ซึ่งพนจากสภาพการใชยาเสพติด หรือได
ผานการบําบัดรักษาของทางราชการ หรือสถานบําบัดรักษา ที่
ไดรับการรับรองจากแพทย หรือสถานบําบัดนั้นๆ  ที่สามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได  มีสิทธิที่จะสมัครสอบแขงขันหรือคัดเลือกเพื่อ
บรรจุเปนขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจาง  รวมทั้งการเขารับ
การศึกษา และการรับทุนการศึกษาไดดังเชนบุคคลทั่วๆไป โดย
ใหดําเนินการดวยความเสมอภาคตามระบบคุณธรรม รวมถึง
การพิจารณาตําแหนงงานใหเหมาะสม



(๔)
 

ใหหนวยงานทีเ่กี่ยวของชีแ้จงทําความเขาใจกับบุคลากรภายใน
 หนวยงานและภาคเอกชนถึงความสําคัญและจําเปนของการใหโอกาสแกผ

 
ู

ติดเชื้อเอดส  คนพกิาร  และผูเสพ/ผูติดยาเสพติดซึ่งพนจากสภาพการใช
 



ยาเสพติดที่สามารถปฏิบัติหนาทีไ่ด  ตลอดจนขอความรวมมือกับ
 ภาคเอกชน ในการรบับุคคลดังกลาวเขาทํางาน หรอืศึกษาตอ  เพือ่ให

 


เปนไปในแนวทางเดียวกันดวย  รวมทั้งเสริมสรางเจตคติที่ดีตอผูติดเชื้อ
 เอดส  คนพกิาร และผูเสพ/ผูติดยาเสพติดซึ่งพนจากสภาพการใช

 


ยาเสพติด วาสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนสุข เพือ่ไมใหเกิด
 การตอตานหรอืรังเกียจจากผูบังคับบัญชาและเพือ่นรวมงาน และเพือ่ให

 


เกิดการยอมรบัแกบุคคลเหลานี้



นโยบายการสนับสนุนกลุม/เครือขายผูติดเชื้อเอชไอ

วี/เอดสใหมีสวนรวมในระบบบริการสุขภาพ เพือ่ลด
ชองวางการใหบริการ ผานกิจกรรม “ศูนยองค
รวม” ของ สป.สช.
นโยบายการใหการชวยเหลือ สงเคราะหผูติดเชื้อ
เอชไอวแีละครอบครวั เชน เบี้ยยังชีพของ อปท. 
ทุนประกอบอาชพีของ พม.



-
 

นโยบายการใหยาตานไวรัสเพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวี

ในผูเสียหายความผิดเกี่ยวกับเพศ

-
 

นโยบาย ASO ของกรมสวสัดิการและคุมครองแรงงาน

-
 

นโยบายการลดการติดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก (PMTCT)

-
 

โครงการใหยาตานไวรัสผูติดเชื้อเอชไอวีที่ไมใชคนไทย 
(NAPHA EXTENTION)



ประเทศไทยมนีโยบาย/ระเบียบปฏิบัติทีเ่ปนอุปสรรค

ตอการแกไขปญหาเอดส ไดแก   

- ระเบยีบสํานกังานตํารวจแหงชาติ 

- ระเบยีบสํานกังานอัยการสูงสุด 

- ระเบยีบศาล/ตุลาการ 



นโยบายรัฐขัดกันเอง (Conflict of Policy/Conflicting 

Policy) เชน ในขณะที่รัฐบาลมีนโยบายดานสาธารณสุข มี

การประกันสุขภาพถวนหนาใหกับประชาชน เพื่อให

ประชาชนไดเขาถึงการดูแลรักษาเมื่อเจ็บปวย ใน

ขณะเดยีวกันก็มีนโยบายทางการคาที่ทําใหเกิดการผูกขาด 

การเขาถึงยาไดยากลําบากขึ้น



กฎหมาย นโยบายที่ควรมีแตยังไมม ีหรือยังไม
ชัดเจน ไดแก
- นโยบายการลดอนัตรายจากการใชสารเสพตดิแบบรอบดาน 

(Comprehensive Harm Reduction) 

- การใหการดูแลรักษาแรงงานขามชาติ/ชาติพันธุ/คนไรรัฐ

ที่ติดเชื้อเอชไอวี

- บัตรประกันสุขภาพแรงงานขามชาติยังไมครอบคลุมการรักษา
 ดวยยาตานไวรัสเอดส



รางกฎหมาย 6 ฉบบัที่ภาคประชาชนเสนอ

- รางพระราชบญัญัตยิาพ.ศ...

- รางพระราชบญัญัติเขาถึงยา พ.ศ....

- รางพระราชบญัญํตสิิทธิบัตร พ.ศ...

- รางพระราชบญัญัติคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการ
 

สาธารณสุข พ.ศ...



ประเทศไทยมีกลไกที่เกี่ยวของกับเอดส ดงันี้

คณะกรรมการเอดสชาติ /คณะอนุกรรมการเอดสระดับจังหวัด

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานปองกันเอดส ภายใตคณะกรรมการเอดสชาติ 

ซึ่งแตงตั้งขึ้นเมื่อป ๒๕๕๐ มนีายมีชัย วีระไวทยะ เปนประธาน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และยุติธรรมจังหวัด

สภาทนายความ 

อัยการ สคช. สํานักงานอัยการสูงสุด (ยกเวนคูกรณีเปนหนวยงานรัฐ)

PCM ศูนยประสานประชาคมเอดสจังหวัด



ประเทศไทยมกีฎหมาย นโยบายที่ด ีเอื้อตอการจัดการปญหา

เอดสสามารถใชเปนเครื่องมือในการจัดการปญหาเอดสไดทั้งใน

เชิงปองกัน การดูแลรักษา และการลดผลกระทบจากเอดส

 ในขณะเดยีวกันเราก็ยังมีนโยบายระเบยีบปฏิบัติที่เปนอุปสรรค 

ขัดขวาง การแกปญหาเอดส 

มีนโยบายที่มีลักษณะนโยบายขดักัน เชน นโยบายทางการคาโดย

เฉพาะที่เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตรยา)



ไมมีความจาํเปนที่จะตองมีกฎหมายเฉพาะเรื่องเอชไอวี/เอดส

ตองทําใหนโยบายที่ดีที่มีอยูไดรับการปฏิบัตจิริง

ใหบัตรประกนัสุขภาพแรงงานตางดาวครอบคลุมถึงการดูแล

รักษาดวยยาตานไวรัสเอดส

ยกเลิกกฎหมาย นโยบาย ระเบียบปฏิบตัิที่มีลักษณะละเมดิสิทธ ิ

กดีกันโอกาส       หรือมลีกัษณะตตีรา เลอืกปฏิบตัติอผูตดิเชื้อ

เอชไอวี ผูปวยเอดสในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ เพื่อเปน

ตัวอยางใหภาคเอกชน



กําหนดนโยบายการลดอนัตรายจากการใชสารเสพตดิแบบรอบ

ดาน (Comprehensive Harm Reduction)

กําหนดใหมยีุทธศาสตรการเขาถึงยาจําเปนของประชาชน

สรางบรรยากาศทางสังคมเรื่องสิทธิมนุษยชน ใหเกิดความรับรู 

ความเขาใจ ความตระหนกัในสิทธิของตนเอง และเคารพในสิทธิ

ของผูอืน่
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