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การคุมครองสิทธ
 

ิ

ดานเอดส



ภาพความสําเร็จ

1.
 

PLHA และผูไดรับผลกระทบฯ กลุมตาง ๆ ไดรับการคุมครองสิทธิและไดรับ
 การปฏิบัติอยางเทาเทยีมกับบุคคลอืน่ในสังคม

2.
 

กลุมประชากรทีเ่ขาถึงยาก (DU, MW, Ethnics, MSM, SW, Prisoner, etc.) 

ไดรับการคุมครองสิทธิและเขาถึงบริการปองกันไดครอบคลุมและมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดและเปาหมาย

1.
 

รอยละของผูใหบริการมีความรู เขาใจ และปฏิบัติเกี่ยวกับเรือ่งสิทธิท
 

ี่

เกี่ยวของกับเอดส

2.
 

รอยละของ PLHA และผูไดรับผลกระทบฯ ที่ประสบปญหาถูกละเมิดสิทธิ ดั้บ
 การชวยเหลือเพื่อคุมครองสิทธิ

3.
 

ระบบการติดตามและจัดทํารายงานสถานการณดานสิทธิ โดยมีสวนรวมจาก
 ภาคสวนตาง ๆ รวมทั้ง TNP+ ปละ 1 ครั้ง



1. ทบทวนและพัฒนาองค
 



ความรูเรื่องสิทธิและ
 ปรับปรุงกฎหมายใหเทาทัน

 สถานการณและสอดคลอง
 กับสภาพสังคม

2. จน.รายงานสถานการณสิทธิ

มนุษยชนดานเอดส

1. จน.เรื่องการทบทวนกฎหมาย ฯลฯ 

ที่กีดกัน/ละเมิดสทิธิ PLHA

3. รู
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2. เผยแพรความรูและความ
 เขาใจเรื่องสิทธิมนุษยชนใน
 บุคลากรและประชาชนกลุม
 ตาง ๆ

2. คูมือและขอมูลความรู-

ความเขาใจเรื่อง HR

1. รอยละของบุคลากรและประชาชน
 ไดรับความรู-ความเขาใจเรื่อง HR

3. รู
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3. พัฒนาเครือขาย
 และกลไกสงเสริม
 และคุมครองสิทธ
 

ิ

มนุษยชนในระดับ
 ตาง ๆ

1. จน.หนวยงานที่มีตัวชี้วัด
 ดานการคุมครอง HR

2. จน.เครือขายเฝาระวังและปองกันการ
 ละเมิดสทิธิฯ ในประชากรกลุมตาง ๆ

3. จน.คณะอนุกก.ดานการคุมครอง
 สิทธิฯ ในคณะกก.เอดสชาติ

4. จน.รูปแบบ/กลไกการสงเสริม-
 คุมครองสิทธิระดับจังหวัด

5. จน.คณะทํางานดานสิทธิฯ ใน
 คณะอนุฯเอดสระดับจังหวัด

6. รอยละPLHA-ผูไดรับผลกระทบ 

ไดรับการคุมครองสิทธิ

7. จน.รายงานการติดตามกิจกรรม
 สงเสริมสิทธิ ที่สามารถทําไดจริง



4. สงเสริมการเขาถึงการ
 ดูแลรักษาดวยาตานไวรัส

1. จน.นโยบายที่เอื้อใหแรงงานขามชาต
 

ิ

เขาสูระบบบริการสุขภาพมากขึ้น

2. จน.เมธาโดน
 อยูในสิทธ

 
ิ

ประโยชนของ 

UC และ
 ประกันสังคม

3. จน.ขอตกลง
 ระหวางประเทศ

 ที่สงเสริมการ
 เขาถึง ART ตาม

 มาตรฐานสากล

4. จน.การผลิต ARV 

สําหรับเด็กโดยตรง



5. สงเสริมทัศนคติเชิงบวก
 ของชุมชน สถาน

 ประกอบการ และสังคม   

ตอ PLHA และผูไดรับ
 ผลกระทบ รวมทั้งกลุม
 ประชากรเขาถึงยาก

1. รอยละกลุม/เครือขายผูติดเชื้อ รพ. NGO
 CBO มีการรณรงคเรื่องเอดสในระดับชุมชน

2. จน.รูปแบบการสงเสริมทัศนคติเชิง
 บวก ตอกลุมประชากรเขาถึงยาก



6. สงเสริมบทบาทหญิงชาย
 และความเทาเทียมทางเพศ

1. จน.โครงการที่มีการดําเนินงานเกี่ยวกับ
 บทบาทและความเทาเทียมทางเพศ



7. สงเสริมการคุมครองสิทธิ

1. รอยละกลุมเปาหมายที่ไดรับการคุมครองสิทธิ



กรอบการทบทวน



1. โครงสราง/กลไกการ
 จัดการเรื่องสิทธิ

2. การเขาถึง/การใชสิทธ
 

ิ

ของกลุมเปาหมาย

3. ประเด็นการ
 ละเมิดสทิธิ

4. การยอมรับของชุมชน 

และการรังเกียจ 5. การตีตรา

2. PLHA ที่ตองไดรับ ART 

สามารถเขาถึงบริการ ART 

ไดอยางครอบคลุมและทั่วถึง

3. PLHA ครอบครัว และผูไดรับ
 ผลกระทบที่จําเปนตองไดรับ
 การดูแลทางสังคม สามารถ

 เขาถึงบริการทางสังคมไดไม
 



นอยกวา รอยละ 80

1. การติดเชื้อรายใหมลดลง
 อยางนอยครึ่งหนึ่งจากท

 
ี่

เคยคาดประมาณไว

ดานองคความรูเนนทบทวน
 เรื่องการคุมครองสิทธิ โดย
 เนนการตีตราทางสังคม



การศึกษาทบทวน
 นโยบายและกฎหมาย

 ดานเอดสของประเทศ 

โดย ม.คุมครองสิทธ
 

ิ

ดานเอดส





























(ราง)
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กพอ.ชาติ



นโยบายดานการดําเนนิงานและการจัดบรกิารสุขภาพ

PICT PMTCT

Half by 2011



นโยบายดานการดําเนินงานและการจัดบริการสุขภาพ

+ประเทศใหความสําคัญกับ
 เรื่องการปองกันมากขึ้น

+ การทํางานกับ 4 กลุม
 ประชากร ถูกยกระดับ
 ในทางนโยบาย

+ มีการเพิ่มพื้นที่การมีสวน
 รวม พฒันายทุธศาสตร 

จัดสรรและระดม
 งบประมาณจากทั้งในและ

 นอกประเทศ

- บางกลุมถูกตีตรา บางกลุม
 ถูกละเลย

- เปนการแกไขปญหาใน
 ระยะสั้น มากกวาในระยะ

 ยาว เพราะมองไมเหน็เหตุ/
 ปจจัยของการม

 
ี

เพศสัมพันธทีไ่มปลอดภัย

- มีอุปสรรคในการเขาถึง/
 ไดรับบริการทีเ่คารพ

 ศักดิ์ศรคีวามเปนมนษุยHalf by 2011



นโยบายดานการดําเนินงานและการจัดบริการสุขภาพ

+ เพือ่เขาถึงการรักษาไดเร็ว
 ขึ้น ทําใหการรักษาม

 
ี

ประสทิธิภาพ

+ เพือ่ปองกันการรบั-
 ถายทอดเชื้อใหกับตนเอง

 และผูอื่น

+ ชวยใหคนประเมินความ
 เสี่ยงและมีทางเลือกในการ

 รับรูสถานะการมีเอชไอวี

- มุงใช PICT เปนเครือ่งมือ
 ในการตรวจคนหาผูที่มีเอช
 ไอวี

- ละเลยหลักการสําคัญเรือ่ง 

ความสมัครใจ และการ
 รักษาความลับ

- ละเลยการสงเสริมใหคน
 ประเมินความเสีย่งและ

 ปรับเปลีย่นพฤติกรรม

PICT



นโยบายดานการดําเนินงานและการจัดบริการสุขภาพ

- สงผลใหเกิดการตีตรา
 ผูหญิงวาเปนผูถายทอด

 เชือ้

- ไมไดใหความสําคัญกับ
 สุขภาพของผูหญิง

- ไมไดเคารพ/สงเสรมิสิทธ
 

ิ

บนเนือ้ตัวรางกายของ
 ผูหญิง

+ ชวยปองกันไมใหทารก
 เกิดใหมไดรับเชือ้เอชไอวี

+ ลดภาระการดูแลและ
 ผลกระทบที่เกิดขึ้น

+ เด็กมีคุณภาพชีวิตทาง
 รางกายที่ดีขึ้น

PMTCT



นโยบายดานการสงเสริมความรูและการเรียนรู

โอกาสและ
 คุณภาพ

 การเรียนรู

จากนโยบายส
 

ู

การปฏิบัติ

เพศศึกษา



นโยบายดานการสงเสริมและสนับสนุนสิทธิและการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

• คุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว

• การกระทําความรุนแรงทางเพศ (ขมขืน)

• การคามนุษย

•
 

 อนามัยเจริญพันธุ

•
 

 สงเสริมโอกาสและความ
 เทาเทียมทางเพศ

• คํานําหนานามหญิง

• สถานประกอบการ
พ.ร.บ. ราง พ.ร.บ.

กฎหมาย



ดานโครงสรางและกลไกการพัฒนานโยบาย แผน และการดําเนนิงาน

กพอ.ชาติ กองทนุโลก

คณะกรรมการ
 เอดสชาติ



ขอเสนอทางนโยบายดานการดําเนนิงานและการจัดบริการสุขภาพ

1.
 

การดําเนนิงานและจดับริการสุขภาพทีใ่หความสําคัญกับการเคารพสทิธิและ
 ศักดิ์ศรคีวามเปนมนษุยใหมากขึ้น โดยยอมรับความแตกตางหลากหลายของเพศ 

เพศภาวะ และเพศวิถี

2.
 

การสงเสริมการเรยีนรูใหกับผูใหบรกิารและผูดําเนนิงานดานเอดสใหสามารถจัด
 ปรับบรกิารที่วางอยูบนการเคารพสทิธิและศักดิ์ศรคีวามเปนมนษุย



ขอเสนอทางนโยบายดานการสงเสรมิความรูและการเรยีนรู

1.
 

สนับสนนุและสงเสริมใหเกิด “การเรยีนรูเรื่องเพศสัมพันธทีร่อบดาน” อยาง
 ตอเนือ่ง ครอบคลุมทั้งในและนอกระบบการศึกษา โดย

•
 

การพฒันาศักยภาพ ทศันคติของผูสอน

•
 

สนับสนนุการพัฒนาแนวคิดเรือ่งศักดิ์ศรแีละสิทธิมนุษยชน

2.
 

การพฒันาระบบบรกิารแบบครบวงจรเรื่องเพศทีเ่ปนมิตรกับเยาวชน

3.
 

การรณรงคทางสังคมเรื่องเพศทีร่อบดาน ทีส่รางคุณคาเรือ่งชีวติและการดําเนนิ
 ชีวิตทางเพศทีเ่ปนจรงิ

4.
 

การสงเสริมใหเกิด “การเรยีนรูเรื่องเพศสมัพันธทีร่อบดาน” ตามหลักการการ
 คุมครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ



ขอเสนอทางนโยบายดานการสงเสรมิและสนับสนนุสิทธิและการเคารพศักดิ์ศรีความ
 เปนมนษุย

1.
 

ยุติการมองหรอืเรยีกคนเปน “กลุมเสี่ยง” และ “กลุมเสี่ยงสูงสุด” ซึ่งนําไปสูการตีตรา
 และเลือกปฏิบัติ แตใหมีการดําเนนิงานเพื่อทําความเขาใจบริบทและเงือ่นไขทีท่าํ

 ใหคนกลุมตาง ๆ ตกอยูในภาวะดอยอํานาจ โอกาส และทางเลือกในการดูแล
 ปองกันตนเอง

2.
 

การสรางเสรมิอํานาจใหคนกลุมตาง ๆ เพื่อสงเสริมสิทธิและความเทาเทยีมดาน
 สุขภาพ การศึกษา ทีอ่ยูอาศัย และการทาํงาน

3.
 

เลิกหรอืยุติการกระทาํตาง ๆ ทีน่ําไปสูการตีตรา แบงแยก กีดกันและเลือกปฏิบัติ 

เพื่อสงเสริมสิทธิในการเขาถึงและไดรับบรกิารสุขภาพ ใหคนกลุมตาง ๆ ได
 



สามารถดูแลและปองกันตนเอง



ขอเสนอดานโครงสรางและกลไกการพฒันานโยบาย แผน และการดําเนนิงาน

1.
 

ใหมีการพฒันานโยบายและแผนงานทีค่รอบคลุมเรื่องการสงเสริมสุขภาวะทางเพศ
 และอนามัยเจรญิพันธุ โดยคํานึงถงึความแตกตางหลากหลายทางเพศ เพศภาวะ 

และเพศวิถี

2.
 

มองการพฒันานโยบาย แผน และมาตรการตาง ๆ เพือ่การตอบสนองตอปญหา
 เอดส อยางสัมพันธกับนโยบายและกฎหมายอื่น ๆ ทีส่งผลตอการปกปอง คุมครอง 

และสงเสริมสิทธิทางเพศ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

3.
 

คณะกรรมการเอดสชาติฯ ตองทําหนาทีดู่แล กาํกับใหมีการดําเนนิงานตาง ๆ ท
 

ี่

รับรองสิทธิ ตามที่ไดมีการลงนามไวในปฏิญญาสากลตางๆ 

4.
 

ใหมีการเฝาระวัง ติดตามปญหาและผลกระทบอนัเนือ่งมาจากการตีตราและเลือก
 ปฏิบัติในเรือ่งทางเพศและเรือ่งเอดส โดยการจดัตั้งคณะอนกุรรมการกํากับและ

 ติดตามเฝาระวังการตีตราและเลอืกปฏิบัติฯ ขึ้นมาเพิ่มเติมเปนอีกกลไกหนึ่งใน
 โครงสรางการขับเคลื่อนการตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศ



(ราง)
 การศึกษาวิจัยเรื่อง

 การตีตราและเลือก
 ปฏิบัติตอ PLHA ป 

2522



ขอคนพบ ขอเสนอ

1.พบประสบการณการถูกตีตรา-เลือกปฏิบัติหลายรปูแบบ

•
 

การเขารวมกิจกรรมของชุมชน

•
 

การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา

•
 

สูญเสียงานและแหลงรายได

•
 

ถูกปฏิเสธการเขารับบริการทางการแพทย

•
 

ถูกปฏิเสธการทําประกัน

1. ควรมีกระบวนการสราง
 ความเขาใจเรือ่งสิทธิ ใน
 หลาย ๆ กรอบ 

(กฎหมาย รฐัศาสตร 

วัฒนธรรม)

2.เนนแกไขทศันะและ
 ความเขาใจรวมไปกับ
 ประเด็นกฎหมาย ฯลฯ

3.เนนแกไขอคติดานเอช
 ไอวี ที่เชื่อมโยงกับเรือ่ง
 อืน่ เชนเรือ่งเพศ อาย ุ

เชือ้ชาติ/ชาติพนัธุ 

2. พบการ “ตีตราภายใน” (ละอาย รูสึกผิด โทษตัวเอง 

เชือ่ถือตนเองนอยลง

3.พบการเลือกปฏิบัติจากบริการสุขภาพ

•
 

ถูกเปดเผยสถานะการมีเอชไอวี

•
 

ถูกบังคบัใหทําหมัน - ยุติการตั้งครรภ

•
 

ถูกตั้งเงื่อนไขวาตองคุมกําเนิดกอนรับ ART



ผลสรุปดานการ  
คุมครองสิทธิ



ขอคนพบ ขอเสนอ

1.มีกลไกทางกฎหมาย
 และนโยบายทีด่ี/เอือ้ 

และขัดแยงกันอยู

1.ไมมีความจําเปนตองมีกฎหมายเฉพาะเรือ่ง HIV

2.สนับสนนุราง พ.ร.บ. 6 ฉบับดานการเขาถึงยาและคุมครอง
 การไดรับบริการสุขภาพ ที่เสนอโดยภาคประชาชน

3.ใหมีการพฒันานโยบายและแผนงานทีค่รอบคลุมเรื่องการ
 สงเสรมิสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ โดยคํานงึถึง

 ความแตกตางหลากหลายทางเพศ เพศภาวะ และเพศวิถี

2. มีกลไกการขับ
 เคลื่อนที่ดีเพิ่มขึ้น 

คืออนกุรรมการ
 ขับเคลื่อนงาน

 ปองกันเอดสฯ

1.ตองติดตามกํากับการดําเนินงาน อนุกรรมการขับเคลื่อนฯ

2.เสนอตั้งคณะอนุกรรมการกํากับและติดตามเฝาระวังการต
 

ี

ตราและเลือกปฏิบัติฯ เพิ่มในโครงสราง/กลไกเอดส
 



ระดับชาติ

1. โครงสราง/กลไกการจัดการเรื่องสิทธิ



ขอคนพบ ขอเสนอ

1.
 

มีนโยบายทีไ่มเอือ้ หรอืไมชดัเจน เปน
 อุปสรรคในการเขาถึงบริการสุขภาพ

•
 

Harm Reduction สําหรับ IDU

•
 

NAPHA Ext. สําหรับ ผูไมมีสถานะ
 พลเมืองและ MMP

1.ใหมีนโยบายการลดอนัตรายฯ ทีร่อบ
 ดาน

2. ใหมีนโยบายดาน ART ทีช่ดัเจน แก 

แรงงานตางชาติ

2. การเขาถึง/การใชสิทธิของกลุมเปาหมาย



ขอคนพบ ขอเสนอ

1. นโยบาย PMTCT ยงัเนนการปองกัน
 ทารกเกิดใหม และไมคุมครองสิทธิดาน

 อนามัยเจริญพันธุของแม

1. สงเสรมิการเคารพสทิธิบนเนือ้ตัว
 รางกายและสิทธิดานอนามัยเจรญิพันธ

 
ุ

ของผูหญิง

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศท
 

ี่

เปนมิตร และเคารพสิทธิผูมารับบริการ

2. มีเรือ่งเขาขายละเมิดสิทธิ 

•
 

กรณี พพิิธภัณฑชีวิตของวัดพระบาท
 น้ําพุ

•
 

การบังคับตรวจหา HIV กรณีสมัครงาน

•
 

DU ถูกเรยีกเกบ็เงินเมื่อไปขอรับบรกิาร 

VCT

•
 

กรณีโรงเรยีนปฏิเสธรับเด็กเขาเรยีน

1. ยกเลกิกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ
 ปฏิบัติที่มีลักษณะละเมิดสิทธิ ตีตรา 

เลือกปฏิบัติ ในหนวยงานของรัฐและ
 รฐัวิสาหกิจ เพือ่เปนตัวอยางแก

 


หนวยงานเอกชน

3. การละเมิดสิทธิ



ขอคนพบ ขอเสนอ

1. การรเิริ่มทาํวิจัย สํารวจประสบการณ
 



การตีตราและเลือกปฏิบัติ

1.
 

สนับสนนุใหมีการพฒันาตอเนือ่ง เพื่อ
 จัดทําเปนดัชนชีี้วัดเรือ่งนี้ และนําไป

 แปรเปน

•
 

การสงเสริมการขจัดการตีตราและเลือก
 ปฏิบัติดวยเหตุอันเนือ่งมาจากการม

 
ี

เชือ้เอชไอวี

•
 

การสงเสริมการยอมรบัและอยูรวมกัน
 ในสังคม

4. การยอมรับ/รังเกยีจของชุมชน



ขอคนพบ ขอเสนอ

1. มีนโยบายปองกันม
 

ี

นยัยะสงผลตอการต
 

ี

ตราทางสังคม Half  

by 2011 (MARPs, 

PMTCT)

1. ใหมีการดําเนนิงาน จัดบรกิาร และสงเสริมการเรยีนรูของผ
 

ู

จัดบริการเพือ่จัดปรบับริการทีเ่คารพสิทธิและศักดิ์ศรคีวาม
 เปนมนษุยมากขึ้น

2. ยุติการมองหรอืเรยีกคนเปน “กลุมเสี่ยง”/
 

“กลุมเสี่ยงสูงสุด”

3. การรณรงคทางสังคมเรือ่งเพศทีร่อบดาน 

2. งานดัชนีตตีราและ
 เลือกปฏิบัติตอ 

PLHA

1. ควรมีกระบวนการสรางความเขาใจเรื่องสิทธิ ในหลาย ๆ 

กรอบ (กฎหมาย รฐัศาสตร วัฒนธรรม)

2. เนนแกไขทศันะและความเขาใจรวมไปกับประเด็น
 กฎหมาย ฯลฯ

3. เนนแกไขอคติดานเอชไอวี ที่เชือ่มโยงกับเรื่องอืน่ เชนเรือ่ง
 เพศ อายุ เชื้อชาติ/ชาติพันธุ 

5. การตีตรา



มีความสําเร็จ 

อุปสรรค 

ความทาทาย  
อะไรอกีบาง



ขอบคุณครับ
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