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คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 20 ตุลาคม 2552

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม       

เปนเจาภาพหลัก

คณะกรรมการแหงชาติวาดวยนโยบายและแผนสิทธิ

มนษุยชน นายกรัฐมนตรีเปนประธาน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงยตุิธรรม เปนรองประธาน



แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนดานการศึกษา การเรียนรู  วฒันธรรม และศาสนา
แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนดานอาชีพ  และแรงงาน
แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนดานสาธารณสุข

แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนดานที่อยูอาศัย

แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนดานการไดรับขอมูลขาวสารของทางราชการ และการ
คุมครองผูบริโภค

แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนดานสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารและสื่อมวลชน  
แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนดานการเมอืงการปกครอง (รวมถึงสิทธิเสรีภาพในการ
รวมกลุมและการกระจายอํานาจสูทองถิ่น)

แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนดานกระบวนการยุติธรรม

แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนดานสิทธิชุมชน



นโยบายบังคบัใหแรงงานชาติเขาสูกระบวนการพิสูจน

สัญชาติ

นโยบายไมมคีวามชดัเจน

บรษิทัเอกชนเขามาหาประโยชนโดยไมมีมาตรการควบคมุ 

และคุมครองแรงงาน

ผลกระทบดานสิทธิมนษุยชนแรงงานพมา



สถานการณเอดสประเทศไทยป 2552



สถานการณสิทธิมนุษยชนดานเอดส



วันที่ 24 กรกฎาคม 2552 นายกรัฐมนตรีเปนประธานการประชุม

มติการประชุมที่สําคัญ คือ:-

มาตรการเรงรัด เพื่อลดการติดเชื้อรายใหมครึ่งหนึ่งภายในป 2554 

ประกอบดวย การสื่อสารสาธารณะ การสงเสริมการใชถุงยาง
 อนามยั การสงเสริมการปองกนัในกลุมประชากรที่มีความเสี่ยงสูง

ศูนยบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ (ศบจอ.)

ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขาฯของคณะกรรมการเอดสชาติ



การกําหนดภารกิจการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา

เอดสของแตละหนวยงาน

การกําหนดตัวชี้วัดรวม (Joint KPI) และตัวชี้วัดของแตละ

หนวยงานที่นําไปสูเปาหมายรวม 

การจัดทําแผนงบประมาณ

เห็นชอบแนวปฏิบัติแหงชาติวาดวยการปองกันและจัดการ

ดานเอดสในสถานที่ทํางาน



คณะกรรมการเอดสชาติใหความเห็นชอบ 24 กรกฎาคม 2552

นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการเอดสชาติลงนาม

สงหนังสือเวียนหนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจทุกแหง

ยังไมมีแผนการเผยแพรประชาสัมพันธ สรางความรับรูและเขาใจ

สาระสําคัญ เปนไปตามหลกัการสิทธิมนุษยชน



โครงการสงเสริมการปองกนัเอดสในกลุมประชากรที่มีความเสี่ยงสูง
(MARPs)ในประเทศไทย (รอบที่ 8) กลุมเปาหมาย 4 กลุม

- ผูใชสารเสพตดิโดยการฉีด (Injection Drug User-IDU)

- พนักงานบริการทางเพศหญิง(Female Sex Worker-FSW)

- ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย(Men who have sex with Men-MSM)

- แรงงานขามชาต(ิMigrant Worker-MW)

1 กรกฎาคม 2552
 

–
 

30 มิถุนายน 2557



การดูแลรักษาผูใหญ

การดูแลรักษาเด็ก

การตรวจทางหองปฏิบัติการ

การลดการตดิเชื้อจากแมสูลกู (PMTCT)

เริ่มใหการรักษาดวยยาตานไวรัสเร็วขึ้น (CD4=350)

ปรับปรุงสูตรยา เพิ่มคุณภาพชีวิตผูปวย



ปปส.รวมมือกับกระทรวงสาธารณสุข

คณะทํางานที่มสีวนรวมจากทุกภาคสวน

การศึกษาดงูานในประเทศใตหวัน มาเลเซีย

การยกรางนโยบายการลดอนัตรายจากการสารเสพตดิ

นําเสนอตอคณะกรรมการเอดสชาติ และคณะกรรมการ ปปส.



สิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส คือสิทธิมนุษยชน 

เคารพ เขาใจ ปลอดภัย เปนสุข



กําหนดใหเด็กทีอ่ายุต่ํากวา 18 ป จะตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี ตองไดรับความยินยอม

จากพอแม ผูปกครอง

เจรจากับแพทยสภาใหตั้งคณะอนุกรรมการแนวปฏิบัติเรื่องโรคเอดสของแพทยสภา 

โดยมีตัวแทนเยาวชน เอ็นจีโอ ผูปกครอง ครู ฯลฯ มีสวนรวม

ยกรางแกไขแนวปฏิบัติใหเด็กอายุต่ํากวา 18 ปสามารถตรวจเอดสไดโดยไมตองขอความ

ยินยอมจากพอแม ผูปกครอง

จัดเวทีประชาพิจารณ

นักกฎหมายใหความเห็น

เสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา แตยังไมเหน็ชอบ

























โครงการ NAPHA EXTENTION สนับสนุนโดยกองทุนโลกฯ 

จํานวน 2,000 คน ไมเพียงพอ ไมเปนมาตรฐานเดียวกับคนไทย



โรงเรียนปฏิเสธรับเดก็เขาเรียน

การบังคบัตรวจเอดสผูสมัครงาน

ถูกใหออกจากงานเพราะติดเชื้อเอชไอวี

พระสงฆถูกปฏิเสธไมใหเบีย้ยงัชีพ

เด็กติดเชื้อเพราะรบัเลือดที่โรงพยาบาล



พนักงานบริการทางเพศ(Sex Worker) ถูกบังคับเจาะเลือดโดยไม

เต็มใจ

ผูใชยาไปขอรับบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCCT) ถูก

ปฏิเสธการใชสิทธิ เจาหนาที่เรียกเก็บเงินคาตรวจ เพราะการใชยา

โดยการฉีดเปนการหาเชื้อเอชไอวีใสตัวเอง ตองรับผิดชอบตัวเอง

โรงพยาบาลปฏิเสธทําบัตรประกันสุขภาพใหแรงงานพมา เพราะตดิ

เชื้อเอชไอวี(มีโรคประจําตัว)



การประกาศเสียงตามสาย

ใหปฏิญาณตนวาตองเปนคนดี จึงจะใหการรักษา
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