
รายงานการทบทวนยุทธศาสตรที่ 3 การคุมครองสิทธิดานเอดสใน 
การทบทวนครึ่งแผนปองกันและแกไขปญหาเอดสชาติ ฉบับ ป พ.ศ. 2550 – 2554 

 
โดย     

คณะทํางานวิชาการและคณะทํางานในพื้นท่ีโครงการทบทวน (คร่ึงแผน) 
แผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ 

รวมกับ  
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรสาธารณสุขและการประเมินผล มหาวิทยาลัยมหิดล 

และ UNAIDS 
 

 
รับผิดชอบและดําเนินการโดย  

1. คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส (กพอ.)  
2. มูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส  
3. เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ประเทศไทย 

เขียนโดย  
1. นิวัตร สุวรรณพัฒนา คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส (กพอ.) 
2. สุภัทรา นาคะผิว ประธานคณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส (กพอ.) และผูอํานวยการ

มูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส 
3. กาญจนา แถลงกิจ ผูประสานงานคณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดศ (กพอ.) 

 
รายงานชิ้นนี้ประกอบไปดวย สามสวนคือ 
ก. ภาคการทบทวน 

1. ยุทธศาสตรท่ี 3 การคุมครองสิทธิดานเอดส ในแผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหา
เอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550 – 2554  

2. การทบทวนเอกสารรายงานการศึกษา วิจัย 3 ชิ้นของภาคประชาสังคม  
3. การจัดเวทีนําเสนอผลเบื้องตนจากการทบทวนเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวันท่ี 26 

กุมภาพันธ 2553 โดยแบงการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเปน 2 ชวง ชวงเชาเปนเวทีรับฟงความ
คิดเห็นจากภาครัฐ และชวงบายเปนเวทีรับฟงความคิดเห็นจากภาคประชาสังคม 

 
ข. ภาคการวิเคราะห เปนการรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสองสวน 

1. ขอคนพบและขอเสนอแนะ จากการทบทวนรายงานและ(ราง)รายงาน 3 ฉบับ 
2. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากการจัดเวทีทบทวน 26 กพ.2553 

 
ค. ภาคผนวก 

1. ยุทธศาสตรท่ี 3 การคุมครองสิทธิดานเอดส ในแผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหา
เอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550 – 2554 

2. รายงานการศึกษาทบทวนกฎหมาย นโยบาย ท่ีเกี่ยวของกับเอดสในประเทศไทย ผานมุมมองเรื่อง
สิทธิมนุษยชน โดย มูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส 



3. (ราง)รายงานการทบทวนนโยบายการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสของประเทศไทย ผาน
มุมมองเรื่องสิทธิทางเพศ โดย คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส ประเทศไทย (กพอ.) 

-------------------------------------------------------------- 
ก. ภาคการทบทวน 
 แผนยุทธศาสตรบู รณาการปองกันและแก ไขปญหาเอดสแห งชาติ  พ .ศ .  2550  – 2554         
ยุทธศาสตรท่ี 3 การคุมครองสิทธิดานเอดส  ไดกําหนดภาพความสําเร็จ และตัวชี้วัดเปาหมาย
ความสําเร็จไวดังนี้ 
 
ภาพความสําเร็จ 
1. ผูติดเชื้อเอชไอวีและผูไดรับผลกระทบจากเอดสกลุมตาง ๆ ไดรับการคุมครองสิทธิและไดรับการปฏิบติ

อยางเทาเทียมกับบุคคลอื่นในสังคม 
2. กลุมประชากรที่เขาถึงยาก (เชน ผูใชสารเสพติด แรงงานตางชาติ กลุมชาติพันธุ กลุมชายท่ีมี

เพศสัมพันธกับชาย ผูขายบริการทางเพศ ผูตองขัง เปนตน) ไดรับการคุมครองสิทธิ และเขาถึงบริการ
ปองกันไดครอบคลุมและมีคุณภาพ 

 
ตัวชี้วัดและเปาหมายความสําเร็จ 
1. รอยละของผูใหบริการทั้งดานการปองกันและแกไขปญหาเอดสมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติเกี่ยวกับ

เร่ืองสิทธิท่ีเกี่ยวของกับเอดส 
2. รอยละของผูติดเชื้อ ผูปวยเอดส และผูไดรับผลกระทบจากเอดสท่ีประสบปญหาถูกละเมิดสิทธิ ไดรับการ

ชวยเหลือเพ่ือคุมครองสิทธิ 
3. ระบบการติดตามและจัดทํารายงานสถานะการณดานสิทธิเรื่องโรคเอดส โดยการมีสวนรวมของภาคสวน

ตาง ๆ รวมท้ังเครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ปละ 1 ครั้ง 
 
หมายเหตุ รายละเอียดของยุทธศาสตร ดูเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 
 
1. การทบทวนเอกสารรายงานการศึกษา วิจัย 3 ชิ้นของภาคประชาสังคม  

รายงานชิ้นท่ีหนึ่ง (ราง) การวิจัยสํารวจประสบการณการตีตราและเลือกปฏิบัติตอผูติดเชื้อเอชไอวีใน
ประเทศไทย ป 2552 ผานมุมมองเรื่องการตีตราและเลือกปฏิบัติ โดย เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส
ประเทศไทย 
รายงานชิ้นที่สอง  รายงานการศึกษาทบทวนกฎหมาย นโยบาย ท่ีเกี่ยวของกับเอดสในประเทศไทย ผาน
มุมมองเรื่องสิทธิมนุษยชน โดย มูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส 
รายงานชิ้นท่ีสาม (ราง) รายงานการทบทวนนโยบายการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสของ
ประเทศไทย ผานมุมมองเรื่องสิทธิทางเพศ โดย คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส               
ประเทศไทย (กพอ.) 

 
รายงานชิ้นท่ีหน่ึง 
(ราง) การวิจัยสํารวจประสบการณการตีตราและเลือกปฏิบัติตอผูติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย ป 
2552 ผานมุมมองเร่ืองการตีตราและเลือกปฏิบัติ โดย เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสประเทศไทย                
(ตัวรายงานฉบับสมบูรณกําลังอยูในระหวางการปรับปรุง) 



 
 
 
ความเปนมา 
การศึกษาทบทวนนี้เปนกิจกรรมหนึ่งของโครงการ AIDS Rights Advocacy and Stigma Discrimination 
Index Development สนับสนุนโดย UN Family: UNDP, UNAIDS, UNFPA, UNICEF, WHO, UNESCO 
และ IPPF 
 
เปาหมาย 

1. เพ่ือศึกษาปรากฎการณการตีตราและเลือกปฏิบัติตอผูติดเชื้อเอชไอวีในเครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส ประเทศไทย 

2. เพ่ือสรางโอกาสในการเรียนรูเรื่องการตีตราและเลือกปฏิบัติใหกับผูติดเชื้อเอชไอวีในฐานะผูรวมทีม
วิจัย 

3. เพ่ือศึกษาวิจัยแนวทางและจัดทําขอเสนอเพ่ือการพัฒนาดัชนีชี้วัดการตีตราและเลือกปฏิบัติตอผูติด
เชื้อเอชไอวีในประเทศไทย 

 
กรอบการศึกษาวิจัย 

1. ใชหลักการเรื่องสิทธิมนุษยชน 
2. พิจารณาความสัมพันธระหวาง การเรียนรูเร่ืองสิทธิของสังคมกับการกําหนดพ้ืนท่ีปฏิบัติการทาง

สิทธิ 
3. ปรับใชเคร่ืองมือการสํารวจการตีตราและเลือกปฏิบัติตอผูติดเชื้อเอชไอวีท่ีพัฒนาโดย 4 หนวยงาน

ไดแก GNP+, ICW, IPPF และ UNAIDS 
 
กระบวนการ/วิธีการศึกษาวิจัย 

1. การศึกษาทบทวนเอกสาร งานวิจัยตาง ๆ  
2. การศึกษาวิจัยแบบมีสวนรวมโดยทีมวิจัยจากเครือขายผูติดเชื้อฯ ใน 7 ภูมิภาค โดยสํารวจจากการ

สัมภาษณผูท่ีอยูรวมกับเอชไอวีจํานวน 233 คน แยกเปนหญิง 148 คน ชาย 57 คน และเพศอื่นๆ 
28 คน 

3. การจัดเวทีนําเสนอขอคนพบ ขอเสนอแนะเบื้องตน 3 คร้ังในระดับภูมิภาค และ 1 คร้ังใน
ระดับประเทศ 

4. จัดทําสรุปรายงาน 
 
ขอคนพบท่ีสําคัญ (เบ้ืองตน) 

1. พบประสบการณการถูกตีตรา-เลือกปฏิบัติกับผูติดเชื้อเอชไอวี ท่ีเชื่อวาเกี่ยวของกับสถานะการมีเชื้อ
เอชไอวีของตนเองในหลายรูปแบบ ไดแก 

• การถูกกีดกันไมใหเขารวมกิจกรรมของชุมชน 

• การถูกกีดกันไมใหเขารวมกิจกรรมทางศาสนาและสถานท่ีศักด์ิสิทธิ 

• การตกเปนเปาของการถูกนินทา 

• ถูกปฏิเสธการวาจางเขาทํางาน รวมท้ังสูญเสียงานและแหลงรายได 



• ถูกปฏิเสธและหรือเลือกปฏิบัติเมื่อเขาไปรับบริการทางการแพทย 

• ถูกปฏิเสธการทําประกัน 
2. พบการเลือกปฏิบัติจากบริการสุขภาพ 

• ถูกเปดเผยสถานะการมีเอชไอวี ท้ังจากผูรวมงาน ผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข 

• ผูหญิงถูกบังคับใหทําหมัน ยุติการตั้งครรภ และหรือถูกตั้งเง่ือนไขวา ตองคุมกําเนิดกอนเขารับ
บริการการรักษาดวยยาตานไวรัส 

3. พบการ “ตีตราภายใน” อาทิ รูสึกละอาย รูสึกผิด โทษตัวเอง เชื่อถือตนเองนอยลง อยากฆาตัวตาย 
รูสึกวาตนเองควรถูกลงโทษ 

4. มีการรับรู มีความรูดานสิทธิ เน้ือหาของกฎหมายและนโยบาย รวมท้ังปฏิญญาดานเอดสนอย  
5. สวนมากไมเคยพยายามรองเรียนหรือแกไขปญหาใหเปนไปตามสิทธิ 

 
ขอเสนอแนะ (เบื้องตน) 

1. ควรมีกระบวนการที่สรางความเขาใจเรื่อง “สิทธิ” ในหลาย ๆ กรอบ ท้ังดานกฎหมาย รัฐศาสตร  
และวัฒนธรรม 

2. เนนการแกไขปญหาท่ีการปรับแกไขทัศนคติและความเขาใจ รวมไปกับประเด็นทางกฎหมาย             
การปกครอง ฯลฯ อันจะชวยเสริมใหกระบวนการขับเคล่ือนเรื่องสิทธิมีมิติท่ีครอบคลุมมากขึ้น 

3. ตองมีการขับเคล่ือนหลายมิติ โดยไมไดมองการละเมิดสิทธิดานเอดสอยางแยกสวนเพียงมิติเดียว 
แตใหมองเชื่อมโยงเขากับอคติอื่นๆ เดิมท่ีมีอยู โดยเฉพาะในเรื่อง “เพศ” และพฤติกรรมท่ีสังคม
วัฒนธรรมมองวา “เบ่ียงเบน” “ผิดปกติ” “เลว” ท้ังหลาย 

4. ควรมีการขับเคล่ือนโดยเครือขายท่ีมีองคประกอบอยางนอย 4 สวนคือ ภาคประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบ ภาคองคกรเอกชน ภาคองคกรรัฐ และภาควิชาการ 

 
รายงานชิ้นท่ีสอง 
การศึกษาทบทวนกฎหมาย นโยบาย ท่ีเกี่ยวของกับเอดสในประเทศไทย ผานมุมมองเร่ืองสิทธิ
มนุษยชน โดย มูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส 
 
ความเปนมา 
การศึกษาทบทวนนี้เปนกิจกรรมหนึ่งของโครงการ AIDS Rights Advocacy and Stigma Discrimination 
Index Development สนับสนุนโดย UN Family: UNDP, UNAIDS, UNFPA, UNICEF, WHO, UNESCO 
และ IPPF 

 
เปาหมาย 
เพ่ือศึกษาวามีนโยบาย กฎหมายอะไรบาง ท่ีเอ้ือและไมเอ้ือตอการแกไขปญหาเอดสในประเทศไทย และควรมี
กฎหมาย นโยบายอะไรเพิ่มเติม รวมท้ังจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 
กรอบการศึกษาทบทวน 
ใชหลักการสําคัญ 2 หลักการคือ หลักการเรื่องสิทธิมนุษยชน และหลักการเรื่องความท่ัวถึง-เทาเทียม 
(Universal Access)  

หลักการสิทธิมนุษยชน วางอยูบนพ้ืนฐานสําคัญ 3 ประการคือ 



1. หลักศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
2. หลักความเสมอภาคเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ 
3. หลักสันติวิธี(สันติภาพ) หรือการไมใชความรุนแรง 

หลักการความท่ัวถึง-เทาเทียม ซึ่งเปนหลักการสากลสําคัญท่ีกําหนดโดยองคการสหประชาชาติเปน
เปาหมายการทํางานดานเอชไอวี/เอดสในป 2553 ท่ีรูจักกันในชื่อ Universal Access 2010 (UA 2010) 
เพ่ือใหคนทุกคนเขาถึงบริการปองกัน ดูแล รักษาและสนับสนุนดานเอดส 

 
กระบวนการ/วิธีการศึกษาทบทวน 

1. การทบทวนเอกสาร งานวิจัยตาง ๆ 
2. การสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน กลุม/เครือขายองคกรชุมชน 
3. การจัดเวทีนําเสนอขอคนพบ ขอเสนอแนะเบื้องตน 3 คร้ังในระดับภูมิภาค และ 1 คร้ังใน

ระดับประเทศ 
4. จัดทําสรุปรายงาน 

 
ขอคนพบท่ีสําคัญ 

1. ประเทศไทยไมมีกฎหมายเฉพาะเรื่องเอชไอวี/เอดส แมจะมีความพยายามเสนอรางพระราชบัญญัติ
คุมครองสิทธิผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส พ.ศ. .....ในป 2550 แตถูกคัดคานจากฝายตาง ๆ 
รวมทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติก็ขอใหยับย้ังการพิจารณาราง พ.ร.บ.ฉบับดังกลาวไว
กอน 

2.  ประเทศไดลงนามรับรองกฎหมาย พันธกรณี และแนวปฏิบัติระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
และดานเอดสหลายฉบับ อาทิ 

• ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

• กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

• กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

• อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 

• อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ 

• อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ 

• อนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมาน 

• ปฏิญญาวาดวยพันธกรณีเร่ืองเอชไอวี/เอดส ป 2544 

• ปฏิญญาการเมืองวาดวยพันธกรณีเร่ืองโรคเอดส ป  2549 

• แนวปฏิบัติ เ ร่ืองโรคเอดสในสถานประกอบการขององคการแรงงานระหวางประเทศ                     
(ILO Code of Practice on HIV/AIDS in the World of Work, 2001) 

3. ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีดี ท่ีเอ้ือตอการแกไขปญหาเอดส ไดแก 

• รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในมาตราตางๆ อาทิ 
· มาตรา 4 การคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ 
· มาตรา 26 หนวยงานรัฐตองใหบริการโดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน 
· มาตรา 28 ประชาชนสามารถยกบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเปนขอตอสูในศาลได 



· มาตรา 30 การหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความ
แตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง  

• รัฐธรรมนูญหมวด 3 วาดวยสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย ไดบัญญัติใหความคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพประชาชนอยางกวางขวาง อาทิ สิทธิในชีวิต รางกาย สิทธิสวนบุคคล สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม สิทธิในการพัฒนา สิทธิในการศึกษา สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุข 
เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

• ประมวลกฎหมายอาญา/แพงและพาณิชย 

• พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

• พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 

• พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 

• พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

• พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก 
4. ประเทศไทยมีนโยบายที่ดีและเอื้อตอการแกไขปญหาเอดส ไดแก 

• แผนยุทธศาสตรบูรณาการเพ่ือปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ 2550 - 2554 

• แผนแมบทสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 
2552) 

• นโยบายการดูแลรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ระบบ
ประกันสังคม และสวัสดิการขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

• การเพ่ิมสิทธิประโยชนการรักษาดวยสารทดแทนเมธาโดนระยะยาว (MMT) ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เมื่อ 1 ตุลาคม 2551 

• การระดมทรัพยากรเพ่ือการดําเนินงานปองกันแกไขปญหาเอดส ผานการพัฒนาโครงการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนโลก เพ่ือตอสูกับโรคเอดส วัณโรค และมาลาเรีย 

• แนวปฏิบัติแหงชาติวาดวยการปองกันและจัดการปญหาเอดสในสถานที่ทํางาน พ.ศ. 2552 ซึ่ง
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดสใหความเห็นชอบเมื่อ 24 
กรกฎาคม 2552 

• การประกาศใชมาตรการใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา โดยรัฐ 

• แนวนโยบายการชวยเหลือ ดูแลเด็กท่ีไดรับผลกระทบจากเอดสของกระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

• กองทุนการรับบริการการปรึกษาและตรวจเลือดหาสถานะการมีเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ 
(กองทุน VCT) 

• มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2550 
1) หามออกกฎหมายหรือระเบียบท่ีลิดรอนสิทธิผูติดเชื้อเอชไอวี คนพิการ และผูเสพ/ผูติด

ยาเสพติด ซึ่งพนจากสภาพการใชยาเสพติด 
2) หามอางเหตุแหงการติดเชื้อ ความพิการ หรือการเคยเสพยาหรือติดยาเสพติด ซึ่งพน

สภาพการใชยาเสพติด เปนเหตุผลในการลิดรอนสิทธิในการเขารับการศึกษา การรับ



ทุนการศึกษา หรือเขาทํางาน ตลอดจนความกาวหนา การใหออกจากการศึกษาหรือให
ออกจากงาน 

3) ใหผูติดเชื้อ คนพิการ และผูท่ีเคยมีประวัติการเสพหรือติดยาเสพติด ซึ่งพนจากสภาพการ
ใชยาเสพติด หรือไดผานการบําบัดรักษาของทางราชการ หรือสถานบําบัดรักษา ท่ีไดรับ
การรับรองจากแพทย หรือสถานบําบัดนั้น ๆ ท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีได มีสิทธิท่ีจะสมัคร
สอบแขงขันหรือคัดเลือกเพ่ือบรรจุเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง รวมทั้งการเขารับ
การศึกษาและการรับทุนการศึกษาไดดังเชนบุคคลทั่วๆ ไป โดยใหดําเนินการดวยความ
เสมอภาค ตามระบบคุณธรรม รวมถึงการพิจารณาตําแหนงงานใหเหมาะสม 

4) ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของชี้แจง ทําความเขาใจกับบุคลากรภายในหนวยงานและภาคเอกชน 
ถึงความสําคัญและจําเปนของการใหโอกาสแกผูติดเชื้อ คนพิการ และผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 
ซึ่งพนจากสภาพการใชยาเสพติดท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ตลอดจนขอความรวมมือกับ
ภาคเอกชน ในการรับบุคคลดังกลาวเขาทํางานหรือศึกษาตอ เพ่ือใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกันดวย รวมท้ังเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอผูติดเชื้อ คนพิการ และผูเสพ/ติดยาเสพติด     
ซึ่งพนจากสภาพการใชยาเสพติด วาสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนสุข เพ่ือไมให
เกิดการตอตานหรือรังเกียจจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน และเพ่ือใหเกิดการ
ยอมรับแกบุคคลเหลานี้ 

• นโยบายการสนับสนุนกลุม/เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ใหมีสวนรวมในระบบบริการ
สุขภาพ เพ่ือลดชองวางการใหบริการ ผานกิจกรรม “ศูนยองครวม” ของ สปสช. 

• นโยบายการใหการชวยเหลือ สงเคราะหผูติดเชื้อเอชไอวี ผูปวยเอดส และครอบครัว เชน การ
จายเบ้ียยังชีพขององคการปกครองสวนทองถ่ิน ทุนประกอบอาชีพของกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย 

• นโยบายการให ยาตานไวรัส เพ่ือลดการติดเชื้อเอชไอวีในผูเสียหายความผิดเกี่ยวกับเพศ 

• นโยบาย ASO ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

• นโยบายการลดการติดเชื้อจากแมสูลูก 

• โครงการใหยาตานไวรัสผูติดเชื้อเอชไอวีท่ีไมใชคนไทย (NAPHA Extension) 
5. ประเทศไทยมีแนวนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีเปนอุปสรรคตอการแกไขปญหาเอดส อาทิ การระบุ

ใหมีการตรวจเลือดหาสถานะการมีเชื้อเอชไอวีของผูสมัครสอบเขารับราชาการตาม ระเบียบ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด ระเบียบศาล/ตุลาการ  

6. ประเทศไทยมีนโยบายรัฐท่ีขัดกันเอง เชน ในขณะท่ีรัฐบาลมีนโยบายดานการสาธารณสุข มีการ
ประกันสุขภาพถวนหนาใหกับประชาชน เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงการดูแลรักษาเมื่อเจ็บปวย ใน
ขณะเดียวกันก็มีนโยบายทางการคาดานสิทธิบัตรยาที่ทําใหเกิดการผูกขาดยา สงผลใหการเขาถึงยา
ทําไดยากลําบากขึ้น หรือนโยบาย Medical Hub in Asia ซึ่งสงผลตอการดึงบุคลากรทางการแพทย
ออกจากระบบสุขภาพ ทําใหเกิดปญหามันสมองไหล 

7. ประเทศไทยยังไมมีกฎหมาย และนโยบายที่ควรมี หรือมีแตยังไมชัดเจน ไดแก 

• นโยบายการลดอันตรายจากการใชสารเสพติดแบบรอบดาน (Comprehensive Harm 
Reduction) 

• การใหการดูแลรักษาแรงงานขามชาติ/ชาติพันธุ/คนไรรัฐท่ีมีเชื้อเอชไอวี 

• บัตรประกันสุขภาพแรงงานขามชาติยังไมครอบคลุมการรักษาดวยยาตานไวรัส 



• มีรางกฎหมาย 4 ฉบับท่ีภาคประชาชนเสนอ ไดแก 
 ราง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ...... 
 ราง พ.ร.บ. เขาถึงยา พ.ศ...... 
 ราง พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ...... 
 ราง พ.ร.บ.คุมครองสิทธิผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ.... 

8. ประเทศไทยมีกลไกท่ีเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนและเอดสดังนี้ 

• คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส//คณะอนุกรรมการเอดสระดับ
จังหวัด 

• คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนงานปองกันเอดส ภายใตคณะกรรมการเอดสชาติ ซึ่งแตงตั้งขึ้นเมื่อ
ป พ.ศ. 2550  

• การจัดต้ังศูนยบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ (ศบ.จอ.) ตามมติคณะกรรมการเอดส
แหงชาติเมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพ่ือทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการเอดสชาติ  

• คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

• กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และยุติธรรมจังหวัด 

• สภาทนายความ 

• อัยการ สคช. สํานักงานอัยการสูงสุด 
9. ยังคงพบการรายงานการละเมิดสิทธิหลายกรณี อาทิ 

• โรงเรียนปฏิเสธการรับเด็กเขาเรียน 

• การบังคับตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีสําหรับผูท่ีตองการสมัครงาน 

• การถูกใหออกจากงานเพราะมีเชื้อเอชไอวี 

• พระสงฆท่ีมีเชื้อเอชไอวีถูกปฏิเสธไมใหเบ้ียยังชีพ 

• เด็กไดรับเชื้อเอชไอวีจากการไปรับเลือดท่ีโรงพยาบาล 

• พนักงานบริการทางเพศถูกบังคับตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีโดยไมไดสมัครใจ 

• ผูใชยาเสพติดไปขอรับบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ ถูกปฏิเสธการใชสิทธิในกองทุน 
VCT โดยเจาหนาท่ีเรียกเก็บเงินคาตรวจ อางวา เพราะการใชยาเสพติดโดยการฉีด เปนการหา
เชื้อเอชไอวีใสตัวเอง ตองรับผิดชอบตัวเอง 

• โรงพยาบาลปฏิเสธการทําบัตรประกันสุขภาพใหแรงงานพมา อางวาเพราะมีเชื้อเอชไอวี              
(เปนโรคประจําตัว) 

• การประกาศชื่อผูท่ีมีเอชไอวีออกเสียงตามสายเพ่ือใหมารับเบ้ียยังชีพ 

• การใหผูท่ีมีเอชไอวี/ผูปวยเอดสท่ีไปรับบริการรักษาตองปฏิญาณตนวาจะเปนคนดี จึงไดรับเขา
รับการรักษาดวยยาตานไวรัส 

 
สรุปและขอเสนอแนะ 

1. ประเทศไทยมีกฎหมาย นโยบายที่ดี เอ้ือตอการจัดการปญหาเอดส สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการ
จัดการปญหาเอดสได ท้ังในเชิงปองกัน การดูแลรักษา และการลดผลกระทบจากเอดส 



2. ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็ยังมีนโยบาย ระเบียบปฏิบัติท่ีเปนอุปสรรคขัดขวางการแกปญหา
เอดส 

3. บางนโยบายก็มีลักษณะขัดแยงกัน เชน นโยบายเรื่องหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพ่ือใหเขาถึงยา
และการรักษา กับนโยบายทางการคา โดยเฉพาะสวนท่ีเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา (เรื่องสิทธิบัตร
ยา) 

4. ไมมีความจําเปนที่จะตองมีกฎหมายเฉพาะเรื่องเอชไอวี/เอดส 
5. ตองทําใหนโยบายท่ีดีท่ีมีอยู ไดรับการนําไปปฏิบัติจริง 
6. ใหมีนโยบายใหบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาวครอบคลุมถึงการดูแลรักษาดวยยาตานไวรัส 
7. ยกเลิกกฎหมาย นโยบาย ระเบียบปฏิบัติท่ีมีลักษณะละเมิดสิทธิ กีดกันโอกาส หรือมีลักษณะตีตรา 

เลือกปฏิบัติตอผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เพ่ือเปนตัวอยางใหภาคเอกชน 
8. ใหมีการกําหนดนโยบายการลดอันตรายจากการใชสารเสพติดแบบรอบดาน (Comprehensive 

Harm Reduction) 
9. กําหนดใหมียุทธศาสตรการเขาถึงยาจําเปนของประชาชน 
10. สรางบรรยากาศทางสังคมเรื่องสิทธิมนุษยชน ใหเกิดความรับรู ความเขาใจ ความตระหนักในสิทธิ

ของตนเอง และเคารพในสิทธิของผูอื่น 
 
รายงานชิ้นท่ีสาม 
(ราง) รายงานการทบทวนนโยบายการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสของประเทศไทย ผาน
มุมมองเร่ืองสิทธิทางเพศ โดย คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส ประเทศไทย (กพอ.)                  
(ตัวรายงานฉบับสมบูรณกําลังอยูในระหวางการปรับปรุง คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนเมษายน) 
 
ความเปนมา 
การศึกษาทบทวนนี้เปนกิจกรรมหนึ่งของโครงการ “การวิเคราะหของภาคประชาสังคมไทยตอ นโยบาย 
กฎหมาย และการตอบสนองตอปญหาเอชไอวีและเอดส ของภาครัฐ” สนับสนุนโดย มูลนิธิฟอรด 
 
เปาหมาย 
เพ่ือใหมีการพัฒนานโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอตกลง และแนวทางการดําเนินงานดานเอชไอวีเอดสของรัฐ 
ท่ีตอบสนองตอความตองการของประชากรกลุมตางๆทั้งท่ีอยูรวมกับเชื้อเอชไอวีและไดรับผลกระทบจาก              
เอชไอวี/เอดส รวมท้ังสนับสนุนใหภาคประชาสังคมสามารถตอบสนองตอปญหาเอดสในประเทศไดดี 
 
กรอบการศึกษาทบทวน 
ใชมุมมองเรื่องสิทธิทางเพศและสิทธิดานอนามัยเจริญพันธุ 
 
กระบวนการ/วิธีการศึกษาทบทวน 

1. การศึกษาทบทวนเอกสาร งานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
2. การจัดประชุมทีมจับตานโยบายเพื่อทบทวนวิเคราะหนโยบายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
3. การจัดเวทีทบทวนและวิเคราะหนโยบายในระดับประเทศรวมกับกลุม/เครือขายสมาชิก 3 ครั้ง 
4. การจัดเวทีนําเสนอ (ราง)รายงานการทบทวนและวิเคราะหนโยบายในระดับประเทศ 1 ครั้ง 

 



 
 
ขอคนพบท่ีสําคัญ  
ในสวนนโยบายดานการดําเนินงานและการจัดบริการสุขภาพ 

1. นโยบายการลดอัตราการติดเชื้อรายใหมลงคร่ึงหนึ่งภายในป 2554 (Half by 2011) โดยมุงเนนไปท่ี
กลุมประชากรบางกลุมท่ีเรียกวา “กลุมเส่ียงสูงสุด” (Most At Risk Populations/MARPs) แสดงให
เห็นวา 
1.1 การพัฒนานโยบายนี้ ใชฐานความรูหลักทางระบาดวิทยา ซึ่งใชวิธีคิด/วิธีมองแบบแยกสวน คือ  

 การมองที่ท่ีเนนไปท่ีเชื้อโรคที่เปนสาเหตุของความเจ็บปวย  
 มองคนแบบแยกกลุม โดยเนนกลุมเส่ียง และเส่ียงสูงสุด 
 มองคนแบบแยกสวน โดยแยกชิ้นสวน/อวัยวะท่ีเปนชองทางของการรับเชื้อ 

1.2 มาตรการที่สงเสริม เปนการมุงมองไปที่การจองกําจัด/ปดชองทางการรับ-ถายทอดเชื้อแบบแยก
สวน แยกอวัยวะ คือมองชองทาง/กลไกในการรับ-ถายทอดเชื้อ อาทิ จิ๋ม รูทวาร มดลูก  
 ไมไดมองคนในฐานะที่เปนมนุษย ขาดความละเอียดออนในการเคารพสิทธิและศักด์ิศรี

ความเปนมนุษย  
 ขาดความละเอียดออนเรื่อง Gender and Sexuality เพราะมองกลุมคนแบบเหมารวม 
 มองไมเห็นความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันในการมีเพศสัมพันธท่ีทําใหฝายหนึ่ง

ไมสามารถดูแลและปองกันตนเองได 
1.3 การแกปญหาที่เนนไปท่ีกลุมท่ีมีความเส่ียงสูงสุด และทุมทรัพยากรลงไป อาจชวยใหเกิดผลใน

การชะลอการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวีไดในระยะส้ัน เพราะเปนการมุงไปที่เฉพาะตัวคน 
พฤติกรรมเฉพาะดาน  
 ไมไดมองอัตลักษณตัวตนดานอื่น ๆ (เพราะมุงมองแตตัวตนท่ีมีความเส่ียง) 
 ไมไดมองเรื่องบรรทัดฐานทางสังคม คานิยม คุณคา ฯลฯ ท่ีมีสวนโครงสรางทางสังคม ท่ี

สัมพันธและมีอิทธิพลตอเพศภาวะและเพศวิถีของบุคคลและชุมชน 

• การเสนอนโยบายแบบกลุมเส่ียงสูงสุด ทําใหคนท่ีไมถูกระบุหรือเขาใจวาตนเองไมไดอยูในกลุม
นั้น ละเลยความสําคัญในการดูแลและปองกันตนเอง 

2. นโยบายการลดอัตราการติดเชื้อรายใหมลงคร่ึงหนึ่งภายในป 2554 (Half by 2011) โดยมุงเนนไปท่ี
กลุมประชากรบางกลุมท่ีเรียกวา “กลุมเส่ียงสูงสุด” (Most At Risk Populations/MARPs) สงผล
กระทบทั้งดานบวก และลบดังนี้ 
2.1 การทํางานกับกลุม MSM, IDU, SW……MMP ถูกยกระดับขึ้นมาใหความสําคัญในระดับ

นโยบาย แตถูกมองและตีตราวาเปนกลุมท่ีมีความเส่ียงสูงสุด ซึ่งมีนัยยะวาเปนกลุมท่ีทําใหเกิด
การแพรระบาดได 

2.2 ในขณะท่ี แมจะมีขอมูลทางระบาดวิทยาวามีเพศหญิงท่ีไดรับเอชไอวีสูงกวา 30 - 50 % 
ตอเนื่องเปนเวลาหลายป แตก็ยังไมมีการทํางานเพ่ือปองกัน/ลดอัตราการมีเอชไอวีท่ีชัดเจนใน
เพศหญิง เพราะไมมีนัยยะทางระบาดวิทยาในการถายทอดเชื้อไปยังคนอ่ืนๆ เหมือน MARPs 
ทําใหการดําเนินงานสวนนี้ถูกละเลย 

2.3 แมวานโยบายดังกลาวอาจแกไข/ปองกันการมีเอชไอวีไดในระยะส้ัน แตคนท่ีถูกระบุวาเปนกลุม
ท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจะไดรับผลกระทบเรื่อง การถูกตีตราและแบงแยกกีดกัน และยังเปนการ



ตอกยํ้าทัศนคติและอคติตอกลุมคนที่แตกตาง (และเปนกลุมชายขอบ) ทําใหเกิดเปนอุปสรรคใน
การเขาถึงและไดรับบริการ การรับรองสิทธิ สถานะการมีตัวตน 

2.4 มาตรการนี้จะยังไมเปนการแกไขปญหาการติดเชื้อเอชไอวีไดในระยะยาว เห็นไดจากมีแนวโนม
จะมีการปรับระดับการปองกันการติดเชื้อใหเขมขนขึ้น โดยมีการผลักดันกฎหมายในหลาย
ประเทศให การแพรเชื้อเอชไอวีเปนเรื่องอาชญากรรม (criminalization of HIV transmission) 

2.5 จุดมุงเนนการมองคลาดเคล่ือน โดยเปนการมองมุงเนนไปท่ีกลุมคนและพฤติกรรมเส่ียง สงผล
ใหเกิดการกําหนดกลยุทธและมาตรการการดําเนินงานแบบแยกสวน ท่ีมุงมองเฉพาะจุด เฉพาะ
สวนท่ีเปนความเส่ียง แทนท่ีจะเปนเรื่องอํานาจและความสัมพันธท่ีไมเทาเทียมกันเรื่องเพศ
ภาวะและเพศวิถี และการทําความเขาใจเรื่องท่ีมาท่ีไปของความไมเทาเทียมทางเพศ ซึ่งเปน
ปจจัย-เง่ือนไขที่นําไปสูความเส่ียงของการมีพฤติกรรมทางเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย ซึ่งเปน
เรื่องสิทธิทางเพศ ท่ี กพอ.วิเคราะหวา เปนจุดเปล่ียนสําคัญในการตอบสนองตอปญหาเอดส
ของประเทศ 

2.6 ท้ังนโยบายและมาตรการที่วางอยูบนฐานความรูทางระบาดวิทยานี้ ไมไดใหความสนใจกับการ
ยอมรับสิทธิและเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย บนความแตกตางหลากหลายทางเพศภาวะและ
เพศวิถี สงผลใหไมมีการดําเนินนโยบายหรือพัฒนามาตรการใด ๆ ท่ีจะรองรับสิทธิทางเพศและ
สิทธิอนามัยเจริญพันธุของมนุษยท่ีมีความแตกตางหลากหลายทางเพศ แมจะมีการระบุไวอยู
บางในแผนเอดสชาติ (ฉบับท่ีผานมาและฉบับปจจุบัน) 

2.7 กรอบการมองการตอบสนองตอปญหาเอดสของเรายังเนน”การปองกันการติดเชื้อ” ท่ีเปน
มาตรการระยะส้ัน มากกวาการขยายกรอบการมองเปนเรื่อง การสงเสริมใหทุกคนมี “สุขภาวะ
ทางเพศท่ีดี” 

2.8 ไมมีการพัฒนาองคความรูและการเรียนรูเรื่องความแตกตางหลากหลายของเพศภาวะ และเพศ
วิถี อนัมีสวนสัมพันธกับการรับและถายทอดเชื้อเอชไอวี 

2.9 ไมมีการพัฒนานโยบายหรือมาตรการ  เพ่ือสงเสริมเรื่องสิทธิและการมีสุขภาวะทางเพศที่ดี 
ปลอดภัย ในระยะยาวในสังคม อันจะสงผลใหคนปลอดภัยจากการรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวี 

3. นโยบายการใหบริการปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจ ซึ่งมีสัญญาณบงชี้วาภาครัฐจะจัดสงเสริม
มาตรการการเชิญชวนใหรับบริการปรึกษาและตรวจเลือดโดยผูใหบริการเปนผูชักชวน (Provider 
Initiated Counseling and Testing/PICT) เพ่ิมเติมเขามา/เขามาใชแทนท่ีมาตรการ VCT เดิมท่ีมีอยู 
อาจสงผลกระทบดานบวกในแงของการชวยใหคนประเมินความเส่ียงและมีทางเลือกในการรับรู
สถานะการมีเอชไอวี เพ่ือเขาถึงการรักษาไดเร็วขึ้น ทําใหการรักษามีประสิทธิภาพ และเพ่ือปองกัน
การรับ-ถายทอดเชื้อใหกับตนเองและผูอื่น 

4. นโยบาย/มาตรการเชิญชวนใหรับบริการปรึกษาและตรวจเลือดโดยผูใหบริการเปนผูชักชวน 
(Provider Initiated Counseling and Testing/PICT) อาจสงผลกระทบดังนี้ 
4.1 หากมีเจตนาการดําเนินมาตรการนี้ไปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการตรวจหา/มุงคนหาผูท่ีมีเชื้อเอช

ไอวีใหเร็วขึ้น เพ่ือนําไปสูชองทางในการควบคุม/ปองกันการรับ-ถายทอดเชื้อ ก็จะสงผลกระทบ
เรื่องการแบงแยก การตีตรา เลือกปฏิบัติ ละเลยหลักการเรื่อง ความสมัครใจและการรักษา
ความลับ รวมท้ังสงผลใหเกิดอคติขึ้นกับผูท่ีถูกมองและระบุวาเปน “กลุมเส่ียงสูงสุด” และผูท่ี
พบวามีเชื้อเอชไอวี 

4.2 หากมีเจตนาท่ีจะใชมาตรการนี้ไปเพ่ือการสรางชองทางในการส่ือสารเรียนรู เพ่ือใหคนเขาใจ 
ตระหนักในการปรับเปล่ียน/ลดพฤติกรรมเส่ียง และหากตองการบริการตรวจเลือดก็ใหเปนไป



โดยความสมัครใจ ก็จะทําใหเกิดการพัฒนาบริการท่ีเปนทางเลือกบนหลักพ้ืนฐานที่คํานึงถึงการ
เคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษยของบุคคลนั้น ๆ  

5. บริการ VCT ในปจจุบันยังคงมีขอนากังวลใจท่ีควรปรับปรุงอยูหลายประการดวยกัน ไดแก 
5.1 การขาดแคลนบุคลากร ทําใหการใหบริการปรึกษาที่มีคุณภาพทําไดยาก เจาหนาท่ีไมสามารถ

ใชเวลาใหบริการการปรึกษาท่ีเพียงพอกับผูมารับบริการ 
5.2 ผูใชบริการมีความหลากหลายในวิถีชีวิตทางเพศ การใชขอมูลกลางๆ ในการใหคําปรึกษาอาจ

ไมตอบโจทยหรือทําใหผูรับบริการไดรับขอมูลท่ีกวางขวางและลึกซึ้งเพียงพอ 
5.3 ยังไมมีพ้ืนที่ท่ีจะทําใหคนรูสึกสบายใจท่ีจะเขาไปขอคําปรึกษาโดยไมถูกตีตราวาเปนกลุมเส่ียง 
5.4 การใหบริการยังคงเนนการหาเชื้อโรคโดยไมมีมุมมองทางสังคมรวมอยูดวย 
5.5 ยังขาดบริการรองรับหรือไมมีการทํางานกับคนท่ีไปตรวจเลือดแลวผลเปนลบเพ่ือใหคงผลเลือด

ท่ีเปนลบใหนานที่สุด 
5.6 กรอบการมองเรื่องการปองกันฯ ท่ีระบุไวใน แผนฯ เอดสชาติ และรายงาน CAA ก็ใชกรอบ

เดียวกันในการมองเรื่อง “กลุมท่ีมีความเส่ียงสูงสุด” มีผลตอ VCT  เพราะวาจะยิ่งเนนลงไปทํา 
VCT ในกลุมเส่ียงมากยิ่งขึ้น ท้ังท่ีใครก็ตามควรท่ีจะไดรับการใหการปรึกษาเพ่ือใหสามารถ
ประเมินไดวามีความเส่ียงหรือไมและนําไปสูการตรวจเลือด 

5.7 กลุมชาติพันธุและแรงงานขามชาติยังเขาไมถึงบริการ VCT โดยปจจุบันสามารถกลาวไดวา ยัง
ไมมีบริการ VCT ในกลุมแรงงานขามชาติ 

6. นโยบายการปองกันการถายทอดเชื้อจากแมสูลูก (Prevention of Mother To Child Transmission-
PMTCT) ไดสงผลกระทบท้ังดานบวกและลบดังนี้ 
6.1 ชวยปองกันไมใหทารกเกิดใหมไดรับเชื้อเอชไอวี ทําใหอัตราการไดรับเชื้อเอชไอวีในกลุมทารก

เกิดใหมลดลง 
6.2 ชวยลดภาระดานการดูแลรักษาความเจ็บปวย และผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาจากการดูแล 
6.3 สงผลใหเด็กทารกท่ีเกิดใหมมีคุณภาพชีวิตทางดานสุขภาสพรางกายดีขึ้น 
6.4 นโยบายและการดําเนินงาน “การปองกันการถายทอดเชื้อจากแมสูลูก” สงผลใหเกิดทัศนคติท่ีตี

ตราผูหญิงวาเปนผูถายทอดเชื้อใหกับทารกเกิดใหม 
6.5 การดําเนินนโยบายดังกลาวมุงเนนใหความสําคัญกับการปองกันการถายทอดเชื้อใหกับทารก

เกิดใหม โดยละเลยหรือไมไดใหความสําคัญกับสุขภาพรางกายของผูหญิงท่ีเปนเจาของครรภ 
ท้ังในเรื่องผลขางเคียงของยาปองกันท่ีอาจสงผลตอสุขภาพและทําใหเกิดภาวะการดื้อยาในตัว
ผูหญิงได 

6.6 การดําเนินนโยบายดังกลาว มุงเนนไปท่ีการสงเสริมการเกิดท่ีปลอดภัย โดยไมไดเคารพ/
สงเสริมสิทธิบนเนื้อตัวรางกายของผูหญิงท่ีมีเชื้อเอชไอวี ในเรื่องสิทธิในการไดรับขอมูลขาวสาร
ท่ีรอบดานเพื่อตัดสินใจเรื่อง การต้ังครรภ การยุติการต้ังครรภการวางแผนการตั้งครรภและการ
คุมกําเนิด ซึ่งยังคงพบวา แพทยและบุคลากรทางการแพทยมักเปนผูตัดสินใจหรือโนมนาว/ชี้นํา
การตัดสินใจของผูหญิง 

 
ในสวนโครงสรางและกลไกการพัฒนานโยบาย แผน และการดําเนินงาน 

1. นับแตเขาสูชวงกระจายอํานาจสูทองถ่ิน พบวา การใหความสําคัญกับปญหาเอชไอวี/เอดสในพ้ืนท่ีมี
ความแตกตางกัน  ท้ังการดําเนินการในระดับจังหวัด ระดับชุมชน ขึ้นอยูกับวาแตละพ้ืนท่ีมีการ



ดําเนินงานดานเอดสมากนอยเพียงใดมากอนหรือไม  เมื่อขาดแรงกระตุนหนุนเสริมจากกลไกรัฐ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนจังหวัด  ยิ่งทําใหบางพ้ืนที่ไมไดใหความสําคัญในเรื่องนี้เลย 

2. การปฏิรูประบบราชการ และการปฏิรูประบบสุขภาพ ท่ีสงผลใหเกิดการจัดปรับอัตรากําลัง ทําให
เจาหนาท่ีท่ีทํางานดานวิชาการสาธารณสุขจํานวนหนึ่งท่ีมีประสบการณทํางานดานเอดสท้ังในระดับ
เขต และจังหวัด ตองถูกโยกยาย ถายเท และบางรายไดทําเรื่องขอเกษียณอายุราชการกอนกําหนด 
ทําใหพ้ืนท่ีขาดเจาหนาท่ีท่ีมีประสบการณและความเขาใจในการทํางานตอบสนองตอปญหาเอดส ท่ี
จะคอยเปนผูกระตุนและสนับสนุนการทํางาน 

3. การจัดปรับโครงสรางสวนกลางท่ีจะเปนกลไกสนับสนุนดานวิชาการยังไมสามารถแสดงศักยภาพใน
การกระตุน หนุนเสริมการทํางานของแตละจังหวัดได การสนับสนุนการทํางานสวนกลาง เหลาน้ีลวน
เปนปจจัยท่ีสงผลกระทบทําใหการตอบสนองตอปญหาเอดสของพื้นท่ีและในภาพรวมของประเทศ
ออนกําลังลง อันเนื่องมาจากชวงเปล่ียนผานของการปฎิรูป และการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน 

4. คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส ไดมีคําส่ัง ท่ี 1/2550  ลง    
วันท่ี   4  เมษายน 2550   แตงตั้ง  “คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการปฎิบัติการปองกันโรคเอดส” มี
อํานาจหนาท่ีกํากับดูแลทิศทางการดําเนินงานใหสอดคลองตามแนวทางที่คณะกรรมการแหงชาติวา
ดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส เห็นชอบ กําหนดกลไกรูปแบบการบริหารจัดการและ
ขับเคล่ือนกลยุทธการปองกันโรคเอดสใหมีผลในทางปฏิบัติ  และมีประสิทธิภาพ 

5. กลไกสําคัญในการขับเคล่ือนงานเอดสอีกกลไกหนึ่งคือ คณะอนุกรรมการประสานแผนงาน                 
การกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  ท่ีภาคประชาสังคมเห็นดวยกับทิศทางในการสราง
และพัฒนาใหเกิดกลไกการติดตามท่ีกระจายลงไปในระดับพ้ืนที่ ท้ังในระดับเขต และจังหวัด 

 
ขอเสนอแนะ 
นโยบายดานการดําเนินงานและการจัดบริการสุขภาพ 

1. การดําเนินงานและจัดบริการสุขภาพท่ีใหความสําคัญกับการเคารพสิทธิและศักด์ิศรีความเปนมนุษย
ใหมากขึ้น โดยยอมรับความแตกตางหลากหลายของเพศ เพศภาวะ และเพศวิถี 

2. การสงเสริมการเรียนรูใหกับผูใหบริการและผูดําเนินงานดานเอดสใหสามารถจัดปรับบริการท่ีวางอยู
บนการเคารพสิทธิและศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

นโยบายดานการสงเสริมความรูและการเรียนรู 
1. สนับสนุนและสงเสริมใหเกิด “การจัดกระบวนการเรียนรูเรื่องเพศสัมพันธท่ีรอบดาน” อยางตอเนื่อง 

ครอบคลุมท้ังในและนอกระบบการศึกษา โดย 

• การพัฒนาศักยภาพ ทัศนคติของผูสอน 

• สนับสนุนการพัฒนาแนวคิดเรื่องศักด์ิศรีและสิทธิมนุษยชน 
2. การพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรเรื่องเพศที่เปนมิตรกับเยาวชน 
3. การรณรงคทางสังคมเรื่องเพศที่รอบดาน ท่ีสรางคุณคาเรื่องชีวิตและการดําเนินชีวิตทางเพศท่ีเปน

จริง 
4. การสงเสริมใหเกิด “การจัดการเรียนรูเรื่องเพศสัมพันธท่ีรอบดาน” ตามหลักการการคุมครองสิทธิ

อนามัยเจริญพันธุ 
นโยบายดานการสงเสริมและสนับสนุนสิทธิและการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 



1. ยุติการมองหรือเรียกคนเปน “กลุมเส่ียง” และ “กลุมเส่ียงสูงสุด” ซึ่งนําไปสูการตีตราและเลือกปฏิบัติ 
แตใหมีการดําเนินงานเพื่อทําความเขาใจบริบทและเง่ือนไขท่ีทําใหคนกลุมตาง ๆ ตกอยูในภาวะ
ดอยอํานาจ โอกาส และทางเลือกในการดูแลปองกันตนเอง 

2. การสรางเสริมอํานาจใหคนกลุมตาง ๆ เพ่ือสงเสริมสิทธิและความเทาเทียมดานสุขภาพ การศึกษา 
ท่ีอยูอาศัย และการทํางาน 

3. เลิกหรือยุติการกระทําตาง ๆ ท่ีนําไปสูการตีตรา แบงแยก กีดกันและเลือกปฏิบัติ เพ่ือสงเสริมสิทธิ
ในการเขาถึงและไดรับบริการสุขภาพ ใหคนกลุมตาง ๆ ไดสามารถดูแลและปองกันตนเอง 

ดานโครงสรางและกลไกการพัฒนานโยบาย แผน และการดําเนินงาน 
1. ใหมีการพัฒนานโยบายและแผนงานที่ครอบคลุมเรื่องการสงเสริมสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญ

พันธุ โดยคํานึงถึงความแตกตางหลากหลายทางเพศ เพศภาวะ และเพศวิถี 
2. มองการพัฒนานโยบาย แผน และมาตรการตาง ๆ เพ่ือการตอบสนองตอปญหาเอดส อยางสัมพันธ

กับนโยบายและกฎหมายอื่น ๆ ท่ีสงผลตอการปกปอง คุมครอง และสงเสริมสิทธิทางเพศ และ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

3. คณะกรรมการเอดสชาติฯ ตองทําหนาท่ีดูแล กํากับใหมีการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีรับรองสิทธิ ตามท่ี
ไดมีการลงนามไวในปฏิญญาสากลตางๆ  

4. ใหมีการเฝาระวัง ติดตามปญหาและผลกระทบอันเนื่องมาจากการตีตราและเลือกปฏิบัติในเรื่องทาง
เพศและเรื่องเอดส โดยการจัดตั้งคณะอนุกรรมการกํากับและติดตามเฝาระวังการตีตราและเลือก
ปฏิบัติฯ ขึ้นมาเพ่ิมเติมเปนอีกกลไกหนึ่งในโครงสรางการขับเคล่ือนการตอบสนองตอปญหาเอดส
ของประเทศ 

 
3. การจัดเวทีนําเสนอผลเบื้องตนจากการทบทวนเพื่อรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 

2553 โดยแบงการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเปน 2 ชวง ชวงเชาเปนเวทีรับฟงความคิดเห็นจากภาครัฐ 
และชวงบายเปนเวทีรับฟงความคิดเห็นจากภาคประชาสังคม  ขอนําผลไปวิเคราะหรวมกันในสวนถัดไป 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ข. ภาคการวิเคราะห เปนการรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสองสวน 

• ขอคนพบและขอเสนอแนะ จากการทบทวนรายงานและ(ราง)รายงาน 3 ฉบับ 

• ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดจากการจัดเวทีทบทวนเมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2553  
ซึ่งมีผู เขารวม 32 คนประกอบดวย ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ               
ผูแทนกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ผูแทนศูนยบริหารจัดการปญหาเอดส
แหงชาติ (ศบจอ.)ผูแทนกรมราชทัณฑ ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ผูแทน UNAIDS 
ผูแทน UNICEF ผูแทนสํานักบริหารงานสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูแทน
เครือขายผูหญิงติดเชื้อ ผูแทนเครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสประเทศไทย ผูแทนเครือขายชาติพันธุ               
ผูแทนเครือขายผูสูงอายุ ผูแทนเครือขายพนักงานบริการ ผูแทนเครือขายผูสูงอายุ ผูแทนเครือขาย
แรงงานขามชาติ ผูแทนเครือขายเพศศึกษา ผูแทนเครือขายสิทธิมนุษยชนกับเอชไอวี/เอดส ผูแทน
เครือขายศาสนา และผูแทนกพอ.ภาคเหนือ กพอ.ชาติ  
  

โดยพิจารณาจากเปาหมายในทางยุทธศาสตรและกรอบในการทบทวน 5 องคประกอบของการทบทวนครึ่ง
แผน ดังนี้ 
เปาหมายในทางยุทธศาสตร 
1. การติดเชื้อรายใหมลดลงอยางนอยคร่ึงหน่ึงจากท่ีเคยคาดประมาณไว 
2. PLHA ท่ีตองไดรับ ART สามารถเขาถึงบริการ ART ไดอยางครอบคลุมและท่ัวถึง 
3. PLHA ครอบครัว และผูไดรับผลกระทบที่จําเปนตองไดรับการดูแลทางสังคม สามารถเขาถึงบริการทาง

สังคมไดไมนอยกวา รอยละ 80 
กรอบในการทบทวนยุทธศาสตรท่ี 3 การคุมครองสิทธิ มองใน 5 องคประกอบดวยกันคือ  
1. โครงสราง/กลไกการจัดการเรื่องสิทธิ 
2. การเขาถึง/การใชสิทธิของกลุมเปาหมาย 
3. ประเด็นการละเมิดสิทธิ 
4. การยอมรับของชุมชน และการรังเกียจ 
5. การตีตรา 
 



การดําเนินงานในชวงครึ่งแรกของแผนที่ผานมา พบความสําเร็จ อุปสรรค/ความทาทาย และขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
ความคืบหนา/ความสําเร็จ อุปสรรค/ความทาทาย และขอเสนอแนะในเรื่องทิศทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร การคุมครองสิทธิดานเอดส 
 
1. ดานโครงสราง/กลไกการจัดการเรื่องสิทธิ  

ความคืบหนา/ความสําเร็จ อุปสรรค/ความทาทาย ขอเสนอแนะ 

• ยุทธศาสตรที่ 3 การคุมครองสิทธิดานเอดส ในแผนฯ 
เอดสชาติ ฉบับ 2550 - 2554 

• องคกรหนวยงานที่ทํางานดานเอดสยังขาดมิติมุมมองใน
เรื่องการทํางานที่ใชฐานคิด/แนวพินิจเรื่องสิทธิเปน
พื้นฐาน (Rights Based Approach) ในการทํางาน  

• การพัฒนาระบบติดตาม กํากับ ประเมินผลตามแผนฯ 
และตัวชี้วัด ในยุทธฯ นี้ยังไมมีความชัดเจนและเปน
ระบบ 

• องคประกอบในยุทธศาสตรยังคาดความสอดคลองและ
ชัดเจน 
- ในสวนของกิจกรรมในแตละกลยุทธมีจํานวนมาก
และอาจยังไม สื่อวาจะทําใหบรรลุถึงตัวชี้วัดได
อยางไร 

- สวนมาตรการ/กลยุทธ กับสวนกลวิธี/กิจกรรมหลัก 
กับสวนตัวชี้วัด ยังอาจไมมีความสอดคลองตองกันที่
ชัดเจน เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบการติดตาม 
วัดผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 

- สวนของหนวยงานผูรับผิดชอบยังไมไดมีการระบุ
หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก ๆ ในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามมาตรการ/กลยุทธ 

• ใหมีการขับเคลื่อนการทํางานเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาเอดสที่ใชฐานคิด/แนวพินิจเรื่องสิทธิเปนพื้นฐาน 
(Rights Based Approach) 

• ใหมีการจัดกระบวนการเรียนรู ฝกอบรมเรื่องการ
ทํางานที่ใชฐานคิด/แนวพินิจเรื่องสิทธิเปนพื้นฐาน  
(Rights Base Approach) ใหกับหนวยงานตาง ๆ และ
มี ก ร ะบวนการรณรงค ส ง เสริ ม โดยการจั ด ให มี
กระบวนการประเมินวามีองคกร/หนวยงานใดที่มีการ
ทํางานเขาขายการใช Rights Base Approach ใน
หนวยงานหรือไม หากผานการประเมินก็ใหมีการใหใบ
ประกาศนียบัตรรับรอง โดยใหเปนโครงการรวมระหวาง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และ องคกรภาค
ประชาสังคม TNP+/TNCA/FAR เปนตน  

• การสรางเสริมความเขาใจวาการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรการคุมครองดานสิทธิ ไมไดเปนการใหสิทธิ
พิเศษกับคน/กลุมคนใดเปนพิเศษ แตกตางจากคน/กลุม
คนอื่น ๆ ในสังคม แตเปนการดูแลคุมครองใหคน/กลุม
คนตาง ๆ ไดรับการดูแลอยางเทาเทียมกัน โดยไมมี
การเลือกปฏิบัติ 



ความคืบหนา/ความสําเร็จ อุปสรรค/ความทาทาย ขอเสนอแนะ 

• การจัดตั้งคณะอนุกรรมการกํากับและติดตามเฝาระวัง
การตีตราและเลือกปฏิบัติฯ เพิ่มในโครงสราง/กลไก
เอดสระดับชาติ (ภายใตคณะกรรมการแหงชาติวาดวย
การปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ) 

• ใหมีการจัดปรับแผนยุทธศาสตรโดยเฉพาะในสวนของ
การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลใหชัดเจนอีก
ครั้ง 

• ใหมีการเพิ่มเติมเรื่องการสงเสริมสิทธิทางเพศ การ
เรียนรูทําความเขาใจเรื่อง Sex, Gender, Sexuality 
(SGS) เขาไวในแผนดวย 

• แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2556  
(มติ ค.ร.ม. 20 ตุลาคม 2552) 

• ยังไมมีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหวางแผนสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ กับแผนฯ เอดสชาติ 

• คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดรับเรื่องรองเรียนเรื่องการ
ละเมิดสิทธิจากการไปรับบริการทางการแพทยของผูติด

เชื้อ แตยังไมมีกลไกคณะทํางานที่ดุแลการคุมครองสิทธิ

มนุษยชนของผูติดเชื้อ 

• ใหมีกระบวนการดําเนินงานดานการประสานแผน การ
พัฒนาความรวมมือ จัดโครงสราง/กลไก เพื่อประสาน
แผนสิทธิมนุษยชนฯ กับแผนฯ เอดสชาติ 

• การทํางานรวมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
และกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม(ใน
ฐานะหนวยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2556) โดยการ
เสนอใหมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการคุมครองดูแลสิทธิ
ดานเอดส 

• การใหกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ฯ ภายใต
คณะกรรมการกํากับแผนฯ มีบทบาทในการสรางความ
ตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนใหกับเจาหนาที่สวนราชการ 
 



ความคืบหนา/ความสําเร็จ 

• มีการพัฒนากลไกการคุมครองสิทธิเพิ่มเติม โดยกรม
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กระทรวง
ยุติธรรม เขารวมเปนเครือขายการคุมครองสิทธิและรับ
เรื่องราวการละเมิดสิทธิรวมกับเครือขายผูติดเชื้อฯ และ
มูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิฯ 

อุปสรรค/ความทาทาย 

• กลไกคุมครองสิทธิมนุษยชน ยังมีบทบาทนอยมากในการ

คุมครองสิทธิดานเอดส ผูปฏิบัติงานในกลไกสิทธิ
มนุษยชนยังขาดความรู ความเขาใจเรื่องเอดส 

ขอเสนอแนะ 

• การพัฒนาระบบใหกลไกคุ มครองสิท ธิ ในระดับ
โครงสรางและระดับปฏิบัติมีการดําเนินงานที่สอดคลอง
ไปดวยกัน 

• กลไกการคุมครองสิทธิในระดับโครงสรางกับระดับปฏิบัติ
ยังไมเคลื่อนไหวสอดคลองไปดวยกัน 

• การพัฒนาองคความรูเรื่องเอดส ใหกับผูปฏิบัติงานใน
กลไกการคุมครองสิทธิ (โดยเฉพาะกรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ  กระทรวงยุติ ธรรม  และสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ) 

• มีกลไกการขับเคลื่อนที่ดี เ พิ่มขึ้น  คืออนุกรรมการ
ขับเคลื่อนงานปองกันเอดสฯ ภายใตคณะกรรมการ
แหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส 

- • การติดตามกํากับการดําเนินงาน อนุกรรมการขับเคลื่อน
ฯ ใหมีประสิทธิภาพ 

• การจัดตั้งคณะอนุกรรมการกํากับและติดตามเฝาระวัง
การตีตราและเลือกปฏิบัติฯ เพิ่มในโครงสราง/กลไก
เอดสระดับชาติ 

• มีนโยบายที่ดีหลายสวน แตไมไดมีการนําไปปฏิบัติ 

• มีกลไกทางกฎหมายและนโยบายดานเอดสที่ดี และเอื้อ
ใหมี การดํ า เนินงาน ที่ดี อยู แล ว  ทํ า ให ไม มี ความ
จําเปนตองมีกฎหมายเฉพาะเรื่อง HIV (เชน พ.ร.บ.
คุมครองฯ ฉบับปพ.ศ..... ที่เคยนําเสนอในป 2550 และ
ถูกคัดคาน เพราะมีลักษณะการละเมิดสิทธิเอง) 

- • ใหมีการจัดทําแนวปฏิบัติเพื่อนํานโยบาย กฎหมายตาง 
ๆ ไปปฏิบัติไดจริง 

• ไมมีความจําเปนตองมีกฎหมายเฉพาะเรื่อง HIV 

• สนับสนุนราง พ.ร.บ. 6 ฉบับดานการเขาถึงยาและ
คุมครองการไดรับบริการสุขภาพ ที่เสนอโดยภาค
ประชาชน 

• ใหมีการพัฒนานโยบายและแผนงานที่ครอบคลุมเรื่อง
การสงเสริมสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ โดย
คํานึงถึงความแตกตางหลากหลายทางเพศ เพศภาวะ 
และเพศวิถี 
 



ความคืบหนา/ความสําเร็จ 

• รายงานการศึกษาทบทวนกฎหมาย นโยบายดานสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิดานเอดสของมูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิ
ดานเอดส ในป 2552 

อุปสรรค/ความทาทาย 

• (นาจะ) มีการทบทวนเรื่องสถานการณและการใหความรู
เรื่องสิทธิอยูพอสมควร แตยังไมเห็นแนวทางในการนํา
ความรูที่ไดจากการทบทวนไปสูการปฏิบัติเพื่อจัดปรับ
การดําเนินงานและบริการบนฐานสิทธิมนุษยชน เพื่อ
แกไขปญหาการละเมิดสิทธิในการจัดบริการ 

ขอเสนอแนะ 

• การสนับสนุนใหภาคประชาสังคมจัดกระบวนการจัดทํา
รายงานและการรณรงคสาธารณะเ พื่อ เผยแพร
สถานการณดานสิทธิ และสงเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชน 

•  รายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับเอชไอ
วี/เอดสในประเทศไทย โดยมูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิฯ 
ประจําป 2550 และ 2551 

• รายงานการวิเคราะหนโยบายการตอบสนองตอปญหา
เอดสผานมุมมองเรื่องสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยการ
เจริญพันธุของ กพอ. (ฉบับราง) 

• โครงการในทางการปฏิบัติพอมีอยูบางแตเปนลักษณะ
โครงการนํารองเล็ก ๆ  

• การจัดกระบวนการรณรงคเชิงสาธารณะในเรื่องนี้ยังมี
นอย 

• ใหมีการศึกษารายงาน ตาง ๆ เ พิ่มเติมเพื่อนํามา
วิเคราะหรวมกันในการกําหนดจัดทําเปนกรอบแผนฯ 
เอดสชาติในฉบับถัดไปอาทิ  
- รายงานความกาวหนาระดับประเทศ ตามปฏิญญาวา
ด วย พันธกร ณี เ รื่ อ ง เ อชไอวี / เ อดส  (รายงาน 
UNGASS) ป 2549 – 2550 และป 2551 – 2552 
(กําลังอยูในระหวางการจัดทํารายงาน) 

- รายงานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ เชน รายงาน

ICSCR ที่มีรายงานครอบคลุมเรื่องสิทธิดาน

การแพทย 

• การจัดทําแผนฯ เอดสชาติในฉบับถัดไปอาจตองเนน
เรื่องสงเสริมการใหความชวยเหลือบุคคลไรรัฐ ไรสัญชาติ 

ใหมากขึ้น และเนนการบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ

ทั้งหมด(มหาดไทย สธ. แรงงาน) 

• แนวปฏิบัติแหงชาติวาดวยการปองกันและจัดการปญหา
เอดสในสถานที่ทํางาน (24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552) 

- - 

 
 
 
 
 



2. ดานการเขาถึงและการใชสิทธิ 
ความคืบหนา/ความสําเร็จ อุปสรรค/ความทาทาย ขอเสนอแนะ 

• การเพิ่มกองทุน VCCT รวมเขาไวในชุดสิทธิประโยชนใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

• คนทั่วไปยังไมทราบสิทธิประโยชนดานนี้ของตนเอง และ
มองไมเห็น/ไมตระหนักในความเสี่ยงของตนเอง ที่จะเขา
รับบริการ 

- 

• มีการผลิตคูมือ/หลักสูตรการอบรมเรื่องสิทธิดานเอดส 
สําหรับ คนทํางาน ผูติดเชื้อ และ อปท. และโครงการ 
AIDS Rights มีการอบรมใหกับคนทํางานกวา 800 คน 

• มีคนจํานวนหนึ่งที่เขาไมถึงหรือมีอุปสรรคในการเขาถึง
บริการดูแลรักษาทางการแพทยเนื่องจากไมสอดคลอง
กับสภาพการดําเนินชีวิตประจําวัน 

• ใหมีการรวบรวมความกาวหนาของเทคโนโลยีการรักษา
ทางการแพทย รวมเขาไวในการจัดการเรียนรูและรณรงค
เรื่องสิทธิ เพื่อใหคนสามารถเลือกใชสิทธิประโยชนที่
สอดคลองกับสภาพการดําเนินชีวิตของตนเองไดดีขึ้น
ดวย 

• มีความคืบหนาในการดําเนินงานดาน Harm Reduction 
ที่มีสวนรวมของหลายภาคสวน โดยเฉพาะภาคสวนที่
เกี่ ยวข องกับกฎหมายและความยุติ ธรรม  ในรูป
คณะทํางานระดับประเทศ และสงเสริมใหมีการเรียนรู
จากสภาพการณที่เกิดขึ้นจริง นําไปสูการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและสรางความตระหนักในการรับรูและรวมกัน
แกไขปญหา 

• การเพิ่มการรักษาดวยสารทดแทนเมธาโดนระยะยาว 
รวมเขาไวในชุดสิทธิประโยชนในระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2551) 

• การดําเนินงานโครงการ NAPHA Extension เพื่อใหการ
ดูแลรักษาดวยยาตานไวรัสแกแรงงานตางชาติ กลุมชาติ
พันธุ และคนที่ไมมีสถานะพลเมืองจํานวน 2,000 ราย 

• มีนโยบายที่ไมเอื้อ หรือไมชัดเจน เปนอุปสรรคในการ
เขาถึงบริการสุขภาพ 
- Harm Reduction สําหรับ IDU 
- ยังมีแรงงานตางชาติและกลุมชาติพันธุรวมทั้งคนที่ไมมี
สถานะพลเมืองอีกจํานวนหนึ่งที่ไมไดรับการรักษาดวย
ยาตานไวรัส เพราะมีจํานวนเกินที่กําหนดไว ใน 
NAPHA Ext. 

• การผลักดันใหมีนโยบายการลดอันตรายฯ ที่รอบดาน 
(Comprehensive Harm Reduction) 

• การขยายความคุมครอง/สิทธิประโยชนเรื่องการรักษา
ดวยยาตานไวรัสในบัตรประกันสุขภาพใหแกแรงงาน
ขามชาติ โดยเบื้องตนอาจนําเงิน 50 บาท/ราย จากเงิน
ประกันสุขภาพของแรงงานจํานวน 1,300 บาทมาใชได
เลย 

• การจัดตั้งกองทุนสุขภาพเพื่อใหการดูแลรักษาดวยยา
ตานไวรัสใหแกคนที่ไมเขาเกฑณใด ๆ 

• รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําลังนําเรื่องการ • กลุมชาติพันธุ/ชาวไทยภูเขา ทั้งคนมีบัตร/ไมมีบัตร และไม • ใหมีการเรงรัดกระบวนการและขั้นตอนการพิสูจน



• มีกลุมชาติพันธุ (ชาวไทยภูเขา) จํานวนมากยังเขาไมถึงสิทธิ
ตาง ๆ) เนื่องจากความลาชาและปญหาการคอรับชั่นใน

กระบวนการพิสูจนสัญชาติ สํารวจสถานะบุคคล 

• มีการดําเนินงาน สงเสริมเรื่อง VCT การแจกจายถุงยาง
อนามัย และงานดาน Harm Reduction ในเรือนจําอยู
บาง โดยยังอยูในระหวางขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินงานที่ เหมาะสม แตก็คิดวาอาจมีขอจํากัดใน
ทางการปฏิบัติ 

•  ผูตองขังสวนใหญไมคอยไดรูสิทธิของตนเอง  และ

เจาหนาที่ก็มักละเลยวาผูตองขังควรมีสิทธิอะไร รวมทั้งไม

อยากใหผูตองขังรูเรื่องสิทธิตนเอง 

• การดูแลสิทธิดานการรักษาตามสิทธิประโยชนมีความ
ลาชา และมีขอจํากัด เชน 
- มีผูตองขังตางชาติจํานวนหนึ่งที่มี เอชไอวีแตไม
เขาเกณฑใด ๆ ในการไดรับสิทธิการรักษาดวยยาตาน
ไวรัส เพราะมีสถานะภาพเปนแรงงานตางชาติ 

- ผูตองขังที่ไมมีเลข 13 หลักก็เขาไมถึงบริการสุขภาพ 
ใด ๆ เลย 

• ใหมีการดําเนินงานประสานงานใหสถานฑูตประเทศนั้น 
ๆ  เ ป น ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ดู แ ล ค า ใ ช จ า ย ด า น ก า ร
รักษาพยาบาลของผูตองขังชาตินั้นๆ  

• การดําเนินงานโครงการฯ ที่ไดรับการสนับสนุนจาก
กองทุนโลก รอบตอเนื่องจากรอบหนึ่ง (RCC-R1) และ 
รอบ 8 (R8) 

• มีการยกระดับประเด็นงานขับเคลื่อนของกลุมพนักงาน
บริการ เรื่องสิทธิการเขาถึงบริการสุขภาพในกลุมพนักงาน

บริการ ดวยการพัฒนางานวิจัยเขามารองรับ โดยดึงภาคี

งานแรงงานรวมกันผลักดันระบบอาชีวะอนามัย  การ

• พบปญหาการละเมิดสิทธิบังคับ/โนมนาวใหพนักงาน
บริการทางเพศทั้งเพศหญิงและเพศอื่นๆ ใหตรวจเลือด 
ทั้งจากเจาหนาที่ผูใหบริการสุขภาพที่ออกบริการ VCT 
ไปตามสถานบันเทิง และจากเจาของบารผูประกอบการ 
และไมมีการรักษาความลับ พรอมกับถูกใหออกจากงาน
เมื่อพบวามีเอชไอวี 

• พบปญหาการละเมิดสิทธิดานอนามัยเจริญพันธุในกลุม

• ทบทวนแนวปฏิบัติในการสงเสริมบริการ VCT ในกลุม
ประชากรตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมที่อยูในภาวะเปราะบาง 
ไมมีอํานาจตอรอง  และถูกเลือกปฏิบัติ  อาทิ  กลุม
พนักงานบริการทางเพศทั้งหญิง ชาย และเพศอื่นๆ 
ผูตองขัง ผูใชสารเสพติ และแรงงานตางชาติ 

• สงเสริมการใหความรูเรื่องสิทธิในกลุมคนตาง ๆ รวมทั้ง
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดวย 



ขอเสนอแนะ 

• ยุทธศาสตรที่ 3 การคุมครองสิทธิดานเอดสนี้ ในสวนของ
มาตรการ/กลยุทธมีการระบุถึง การเผยแพรความรูและ
ความเขาใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในบุคลากรและประชากร
กลุมตางๆ ไว 

•  ในสวนของกลวิธี/กิจกรรมหลัก ไมมีสวนที่ระบุถึง การ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูเพศศึกษาแบบรอบดานใหกับ
ครูและนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งเปนสิทธิในการเรียนรู รับรู 
และสื่อสารขั้นพื้นฐาน 

• ใหมีการระบุเพิ่มเติมเรื่องการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
เพศศึกษาแบบรอบดานใหกับครูและนักเรียน/นักศึกษา 

 
 
3. ดานการละเมิดสิทธิ 

ความคืบหนา/ความสําเร็จ อุปสรรค/ความทาทาย ขอเสนอแนะ 

• นโยบาย PMTCT ยังเนนการปองกันทารกเกิดใหม และ
ไมคุมครองสิทธิดานอนามัยเจริญพันธุของแม 

• มีความคืบหนาเรื่องการปรับสูตรยาสําหรับ PMTCT เปน
ยาสูตรสามตัว โดยนํารองในเขต 7 และ 4 จังหวัด และ
จะมีการขยายการดําเนินงานทุกพื้นที่ในเดือนตุลาคม 
2553 

• มีการริเริ่มดําเนินงานโครงการ Staying Negative ใน
คลินิกแมและเด็ก โดยการสงเสริมบริการฝากครรภแบบ
คู และใหการปรึกษาเพื่อใหดูแลปองกันตนเองจากการ
รับเชื้อ HIV 

• การดําเนินงาน PMTCT ยังขาดการสงเสริมการเคารพ
สิทธิบนเนื้อตัวรางกายและสิทธิดานอนามัยเจริญพันธุ
ของผูหญิง ในการตัดสินใจเรื่อง การตั้งครรภ การยุติ
การตั้งครรภ และการคุมกําเนิด 

• การใหบริการ VCT ที่คลินิคแมและเด็ก แกหญิงตั้งครรภ
ยังเปนลักษณะที่ไมไดเปนไปตามความสมัครใจ เพราะ
เจาหนาที่มุงเนนความตองการตรวจเลือดหาเชื้อ เพื่อ
ผลักดันเขาสูการดําเนินงาน PMTCT เปนหลัก ทําใหให
ความสําคญันอยกับเรื่อง ความสมัครใจ 

• สงเสริมการเคารพสิทธิบนเนื้อตัวรางกายและสิทธิดาน
อนามัยเจริญพันธุของผูหญิง 

• พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศที่เปนมิตร และ
เคารพสิทธิผูมารับบริการ 

• สงเสริมการจัดบริการแบบคูสําหรับหญิงที่มาฝากครรภ 
เพื่อเอื้ออํานวยใหผูหญิงไดสื่อสารทําความเขาใจเรื่อง
การปองกันกับคูไดเพิ่มขึ้น 

• มีการจัดทํา Hotline เรื่องเอดส สุขภาพ และเพศ 
 

• ยังไมมีระบบสนับสนุนการจัดการรวบรวมขอมูลการ
รองเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิในเชิงจํานวน 

• มีเรื่องเขาขายละเมิดสิทธิ 

• ยกเลิกกฎหมาย นโยบาย ระเบียบปฏิบัติที่มีลักษณะ
ละเมิดสิทธิ ตีตรา เลือกปฏิบัติ ในหนวยงานของรัฐและ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อเปนตัวอยางแกหนวยงานเอกชน 



ความคืบหนา/ความสําเร็จ อุปสรรค/ความทาทาย 

- กรณี พิพิธภัณฑชีวิตของวัดพระบาทน้ําพุ 

ขอเสนอแนะ 

• ควรมีการวิเคราะหเพิ่มเติมวา ปญหาการละเมิดสิทธิใน
หลายกรณีดังกลาว กระทําใหบริบทและเงื่อนไขใดบาง 
ผู ที่ละเมิดสิทธิกระทําไปบนสาเหตุ / เจตนาหรือมี
เปาหมายใด เพื่อใหเกิดความเขาใจเรื่องการละเมิดสิทธิ
เพิ่มขึ้น อันจะนําไปสูการพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน
คุมครองปองกันการละเมิดสิทธิ 

- การบังคับตรวจหา HIV กรณีสมัครงาน 
- DU ถูกเรียกเก็บเงินเมื่อไปขอรับบริการ VCT 
- กรณีโรงเรียนปฏิเสธรับเด็กเขาเรียน 

• การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการรวบรวมขอมูล
รองเรียนการละเมิดสิทธิ 

• มีคณะกรรมการคุมครองเด็กฯ ภายใตกระทรวง พม. 
เปนหนวยงานหลักที่ทํางานดานการดูแลเด็กที่ไดรับ
ผลกระทบจากเอดส ทั้งที่มีและไมมีเชื้อเอชไอวี 

• การดูแลเด็กในสถานสงเคราะหเด็กของรัฐ และเอกชน
จํานวนหนึ่งยังขาดมาตรฐาน ซึ่งอาจเขาขายการละเมิด
สิทธิ อาทิ การแยกเรือนนอนเด็ก การใชเด็กในการ
สื่อสารเพื่อการระดมทุนในการดําเนินงานของสถาน
สงเคราะห 

• การพัฒนามาตรฐานการดูแลเด็กที่ไดรับผลกระทบจาก
เอดสในสถานสงเคราะหและที่อื่นๆ  โดยมี พ.ร.บ. การ
คุมครองเด็กเปนพื้นฐานในการกําหนดมาตรฐาน 
จากนั้นใหมีการจัดการอบรม/เผยแพรใหกับคนทํางาน 
โดยมีกระทรวง พม . เปนผูรับผิดชอบหลักในการ
ดําเนินการ 

 
 
 
4. ดานการยอมรับ/การรังเกียจของชุมชน 

ความคืบหนา/ความสําเร็จ อุปสรรค/ความทาทาย ขอเสนอแนะ 

• การริเริ่มทําวิจัย สํารวจประสบการณการตีตราและเลือก
ปฏิบัติ โดยเครือขายผูติดเชื้อฯ  

• การทําดัชนีชีวัดเรื่องเอดส สะทอนใหเห็นวา ตราบใดที่
คนไมเขาใจเรื่องเอดส ก็ยอมไมเขาใจวาผูติดเชื้อฯ ใน
ฐานะมนุษยคนหนึ่งก็มีสิทธิเทาเทียมกับคนอื่นๆ ทั่วไป 
ไมไดเปนสิทธิพิเศษ ซึ่งเรื่องนี้ก็คือความหมายของสิทธิ
ดานเอดส  และอาจมองไดวา จริงๆ แลวเจาหนาที่และ

• สนับสนุนใหมีการพัฒนาตอเนื่อง เพื่อจัดทําเปนดัชนีชี้
วัดเรื่องนี้ และนําไปแปรเปน 
- การสงเสริมการขจัดการตีตราและเลือกปฏิบัติดวย
เหตุอันเนื่องมาจากการมีเชื้อเอชไอวี 

- การสงเสริมการยอมรับและอยูรวมกันในสังคม 



ความคืบหนา/ความสําเร็จ ขอเสนอแนะ 

• ใหมีการทบทวน พัฒนาองคความรู ความเขาใจเรื่องเอดส 

และวางรากฐานเรื่องความเขาใจเรื่องเอดสในระยะยาว

ใหกับผูคนในสังคม 

 
 
5. ดานการตีตรา 

ความคืบหนา/ความสําเร็จ อุปสรรค/ความทาทาย ขอเสนอแนะ 

• เครือขายผูติดเชื้อฯ มีการจัดทําวิจัยสํารวจการตีตราและ
เลือกปฏิบัติตอผูติดเชื้อฯ ในป 2552 

- • ควรมีกระบวนการสรางความเขาใจเรื่องสิทธิ ในหลาย ๆ 
กรอบ (กฎหมาย รัฐศาสตร วัฒนธรรม) 

•  เนนแกไขทัศนะและความเขาใจรวมไปกับประเด็น
กฎหมาย ฯลฯ 

• เนนแกไขอคติดานเอชไอวี ที่เชื่อมโยงกับเรื่องอื่น เชน
เรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ/ชาติพันธุ 

• เรามีนโยบายและการสนับสนุนงานดานการปองกันเพิ่ม
มากขึ้น ทั้งในสวน PMTCT และนโยบาย Half by 2011 

• การดําเนินงานปองกันเปนการกําหนดมาตรการ
ดําเนินงานเปนกลุมประชากร ตามแนวคิด “กลุมเสี่ยง” 
ตามฐานแนวคิด/ความรูทางระบาดวิทยา ซึ่งทําใหเกิด
ความเข า ใจ ที่คลาดเค ลื่อนไปจากการมองเรื่ อ ง 
“พฤติกรรมเสี่ยง” และไมมีการดําเนินงานกับปจจัย/
เ งื่อนไขเรื่อง อํานาจ ความไม เสมอภาคทางเพศ  
ชาติพันธุ ฯลฯ ที่เปนปจจัยใหคนเกิดพฤติกรรมเสี่ยง 

• สงเสริมใหมีการดําเนินงานที่ใชฐานคิดแบบผสมผสาน
ทั้งฐานคิดทางระบาดวิทยา  ฐานคิดทาง สังคม -
วัฒนธรรม และฐานคิดทางดานสิทธิมนุษยชน 

• ใหมีการดําเนินงาน จัดบริการ และสงเสริมการเรียนรู
ของผูจัดบริการเพื่อจัดปรับบริการที่เคารพสิทธิและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมากขึ้น 

• ยุติการมองหรือเรียกคนเปน “กลุมเสี่ยง”/ “กลุมเสี่ยง
สูงสุด” 

•  การรณรงคทางสังคมเรื่องเพศที่รอบดาน 



ความคืบหนา/ความสําเร็จ 

• มีการพูดคุย ถกเถียง แลกเปลียนเรื่อง การใชภาษาและ
คํ า  (wording) ในเชิ งกฎหมายและนโยบาย  และ
มาตรการทางการแพทย มีความลอแหลมตอการละเมิด
สิทธิ และตีตราและเลือกปฏิบติทางสังคม เชน “กลุม
เสี่ยง” “การถายทอดเชื้อจากแมสูลูก” ฯลฯ  

อุปสรรค/ความทาทาย 

• ยังไมมีกระบวนการการทบทวนองคความรู ความเขาใจ
ดานเอชไอวี /เอดส ที่เปนพื้นฐานและมีการพัฒนา
กาวหนาไป ทําใหเกิดอุปสรรคในการทําความเขาใจ 
การมอง การอธิบาย/สื่อสารความรู และการกําหนด
มาตรการตาง ๆ  

ขอเสนอแนะ 

• ควรจัดใหมีกระบวนการทบทวนองคความรู ความเขาใจ
ดานเอชไอวี ในหลากหลายมิติ และฐานความรู เพื่อ
พัฒนาเปนองคความรูที่ปรับเปลี่ยนสอดคลองกับสภาพ
บริบททางสังคมและความกาวหนาทางเทคโนโลยี
การแพทยที่เปลี่ยนแปลงไป 

 • ทัศนคติ ความรู ความเขาใจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ทั้งฝายบริการสุขภาพและฝายกฎหมายตอเรื่องเอชไอวี 
การรับ-ถายทอดเชื้อเอชไอวี 

• จัดใหมีการอบรมความรูความเขาใจพื้นฐานเรื่องเอชไอ
วี/เอดส โดยใหความสําคัญกับเรื่องทัศนคติ การตัดสิน 
การใหคุณคา/การตีตรา และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ให แก เ จ าหน า ที่ผู ปฏิบ ติ ง านและบุคลาการทาง
การแพทย-การสาธารณสุข 

• เลิกหรือยุติการกระทําตาง ๆ ที่นําไปสูการตีตรา 
แบงแยก กีดกันและเลือกปฏิบัติ เพื่อสงเสริมสิทธิใน
การเขาถึงและไดรับบริการสุขภาพ ใหคนกลุมตาง ๆ 
ไดสามารถดูแลและปองกันตนเอง 

• มีเครือขายตาง ๆ ที่ทํางานและใหความสนใจเรื่องสิทธิ
เ พิ่มมากขึ้น  อาทิ  เครือขายศาสนา  และสมาพันธ
นักศึกษาแพทย 

• เหตุและความเชื่อแหงศาสนา การตีความคําสอนทาง
ศาสนาก็มีผลตอการตีตราและเลือกปฎิบัติและละเมิด
สิทธิผูติดเชื้อและผูที่รักเพศเดียวกัน  

• ทัศนะทางสังคม(การติดเชื้อและเรื่องเพศ)  ในกลุมแพทย 
มีผลตอการจัดบริการทางการแพทยที่ละเมิดสิทธิผูปวย
ไดตลอดเวลา 

• ตองสรางพื้นที่การทํางานเรื่องสิทธิกับเครือขายศาสนา 

และการใหความละเอียดออนตอความเชื่อและวิถีปฎิบัติ

แหงศาสนา 

• การเปดมุมมองเนื้อหาเรื่องสิทธิมนุษยชนและผูอพยพ

(เติมหัวใจความเปนมนุษยในหลักสูตรแพทย) เปน

หลักสูตรหนึ่งที่จะพูดคุยทําความเขาใจกับนักศึกษาแพทย

โดยทํางานกับสมาพันธนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย 

 
 



ขอเสนออื่น ๆ เพิ่มเติม (ที่ยังไมไดทําในการทบทวนครั้งนี้) 
1. ในการมองทิศทางการทํางานในยุทธศาสตรการคุมครองสิทธิดานเอดส จําเปนตองมีการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นปญหาและแนวทางการสงเสริม เพื่อนําไปสูการกําหนด

ทิศทางและแนวทางในการทํางานในอีก 2 ปขางหนาในกรอบเวลาของแผนฯ เอดสชาติฉบับปจจุบัน และมองไปถึงทิศทางการพัฒนาแผนฯ เอดสชาติ ในฉบับถัดไปดวย 
 



ค. ภาคผนวก 
1. ยุทธศาสตรท่ี 3 การคุมครองสิทธิดานเอดส ในแผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดส

แหงชาติ พ.ศ. 2550 – 2554 
2. รายงานการศึกษาทบทวนกฎหมาย นโยบาย ท่ีเกี่ยวของกับเอดสในประเทศไทย ผานมุมมองเรื่องสิทธิ

มนุษยชน โดย มูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส 
3. (ราง) รายงานการทบทวนนโยบายการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสของประเทศไทย ผานมุมมอง

เรื่ อง สิทธิทาง เพศ  โดย  คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนด านเอดส  ประเทศไทย  (กพอ . )                  
(รายงานฉบับสมบูรณกําลังอยูในระหวางปรับแกไข สามารถดาวนโหลดไดจาก www.tncathai.org                
เดือนเมษายน 2553) 

 

http://www.tncathai.org/

