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เอชไอวี
/
เอดส์
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โดย มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

หน้าเครดิต

คำนำ 1 หน้า

สารบัญ

สารบัญ

ส่วน 1 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา
ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเมื่อ
เดือนมิถุนายน
มติครม.14/12/2553 เรื่อง การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 87
ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วย
สิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง     
มติครม. 23 มีนาคม 2553
ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจาการรับบริการสาธารณสุข
การเคลื่อนไหว FTA Thai - EU India - EU
ร่างพ.ร.บ.อนามัยเจริญพันธ์
ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ
แนวทางการดำเนินงานลดอันตรายฯ
ร่างแก้ไขพ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับบูรณาการแรงงาน)
ห้ามกะเทยขึ้นรถแห่ยี่เป็ง
โจ๊ก-จิ๊บ ไผ่เขียว
มติคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 21 กันยายน 2553 (34.) เรื่อง การถอนข้อสงวนของ
อนุสัญญาว่าด้วย สิทธิเด็ก ข้อ 7

ส่วน 2 สถานการณ์ด้านเอดส์ในรอบปี 2553
สถานการณ์สากล
รายงานตัวเลข ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์
การประชุมเอดส์โลก ประกาศผลการทดลองไมรโครวบีไซ ที่เวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย
สถานการณ์ในประเทศ
รายงานตัวเลข ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์
การประกาศผลการศึกษาผลการทดลอง การป้องกันการติดเชื้อในกลุ่ม MSM
ส่วน 3 สถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ในรอบปี 2553
มติคณะกรรมการเอดส์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ วันที่
1 พ.ย. 53 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีในสังคม โดย
เฉพาะปัญหาการถูกละเมิดสิทธิ(ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์)
นโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ
เอชไอวี
แนวนโยบาย ปปส. ตั้งคณะทำงาน 3 ชุด และ 10 จังหวัดนำร่อง
ส่วน 4 สรุปการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
ส่วน 5 กรณีศึกษา / กรณีตัวอย่างการคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ที่สำเร็จ
เด็กติดเชื้อที่ จ.ชัยภูมิไม่ได้เข้าเรียน
ลากเด็กหญิง8ขวบเข้าป่าทุบตีบีบคอข่มขืนสาหัส (คมชัดลึก)
อ้างเป็นตร. หนุ่มติดเอดส์ ไล่ข่มขืนนร.สาว (ไทยรัฐ)
สภาผู้แทนราษฎร ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนการตรวจร่างกายและตรวจ
เลือดของผู้ที่จะเข้าอุปสมบท โรงพยาบาลทั่วประเทศ

บทนำ

บทนำ

บทนำ

บทนำ

1

ส่วน

สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย

ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
เอกอัครราชทูต
หัวหน้าคณะผูแ้ ทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา
เป็นประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 14
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เอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะผูแ้ ทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา คือ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
ได้ รั บ การคั ด เลื อ กจากที่ ป ระชุ ม คณะมนตรี สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง สหประชาชาติ (Human
Rights Council-UNHRC) เป็นประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
สมัยที่ 14 โดยมีวาระ 1 ปี (ระหว่างเดือนมิถุนายน 2553-มิถุนายน 2554) โดยประเทศไทย
ได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการสิทธิฯ ครั้งนี้เป็นสมัยแรก ทั้งนี้การที่ไทยได้รับเลือกเป็น
HRC และเป็นประธาน UNHRC แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยที่จะส่งเสริม
ความร่วมมือและการหารืออย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั่วโลก และความเป็นผู้นำ
ของประเทศไทย ในการผลักดันให้การดำเนินงานของ HRC มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Human
Rights Council) มีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน แทนหน่วยงานเดิมที่เรียกว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(The United Nations High Commissioner for Human Rights)

ส่วน 1 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
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มติครม.14/12/2553
เรื่องการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 ว่าด้วย
เสรีภาพในการสมาคมและคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวม
ตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง     
รัฐบาลไทย ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ
ฉบับที่ 98 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 ธันวาคม 2553 เรื่อง การให้สัตยาบันอนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและคุ้มครองสิทธิใน
การรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ และให้เสนอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบตามมาตรา 190 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก่อนดำเนินการให้สัตยาบัน
สำหรับขั้นตอนการลงนามและการให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าว รวม 2 ฉบับ ให้
กระทรวงแรงงานดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 (เรื่อง การ
ทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่างๆ)
อนุสัญญาฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม และ ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการรวมตัว
และสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วม เป็น 2 ใน 8 ของอนุสัญญาหลักของ ILO ที่ถือกันว่าเป็น
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกประเทศจะต้องเคารพและดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
เพราะสิทธิดังกล่าวเป็นประตูด่านแรกของการที่จะทำให้คนทำงานทั้งหลายสามารถเข้าถึงสิทธิ
อื่นๆ ได้จริง และจะสามารถทำให้สิ่งที่เรียกว่า งานที่มีคุณค่า (Decent Work) และเป็น
ธรรมเกิดขึ้นจริง
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สาระสำคัญอนุสัญญาฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม
และการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว
1. นายจ้างและคนทำงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานในภาครัฐ หรือเอกชน ไม่ว่าจ
ะเป็นแรงงานในระบบหรือแรงงานนอกระบบ พวกเขามีสิทธิที่จะรวมตัวจัดตั้งหรือเข้าเป็นสมาชิ
กองค์กรของตน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนได้อย่างอิสระโดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตล่ว
งหน้าจากหน่วยงานใดๆ
2. การรวมตัวนั้นเป็นไปได้อย่างเสรีปราศจากการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตก
ต่างทางด้านเชื้อชาติ อาชีพ ศาสนา เพศ อายุ ความคิดเห็นทางการเมือง สีผิว ของเขาเหล่า
นั้น
3. มีเสรีภาพในการที่จะยกร่างธรรมนูญข้อบังคับองค์กรของตนเอง และคัดเลือกผู้แทน
ของตน และการจัดการบริหารองค์กรของตนโดยที่รัฐจะต้องหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปแทรกแซงหรือ
จำกัดสิทธิดังกล่าว
4. องค์กรนายจ้างและองค์กรแรงงานมีสิทธิและเสรีภาพที่จะจัดตั้งหรือเข้าร่วมกิจกรรม
และเป็นสมาชิกขององค์กรระดับสหพันธ์ หรือสภา รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศได้

สาระสำคัญอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัว
และการเจรจาต่อรองร่วม
1. รัฐต้องคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวจากการกระทำใดๆ อันเป็นการเลือกปฏิบัติในการ
จ้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำที่ทำให้แรงงานไม่สามารถเข้าร่วมสหภาพได้ หรือต้อง
ออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพหรือการเลิกจ้าง เพราะการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน
หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหภาพแรงงาน
2. รัฐมีหน้าที่ต้องให้ความคุ้มครองแก่องค์กรของนายจ้างและองค์กรแรงงานให้ปลอด
จากการแทรกแซงกันและกัน
3. รัฐต้องดำเนินการพัฒนากระบวนการต่างๆ ให้กฎหมายคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว
และการเจรจาต่อรองร่วมสามารถบังคับใช้ได้จริง
ส่วน 1 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
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มติ ครม. 23 มีนาคม 2553
การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข
กับบุคคลที่มีปัญหาสถานะ และ สิทธิ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอ ดังนี้
1. อนุมัติให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขซึ่งครอบคลุม การส่งเสริมสุขภาพ การ
รักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ และการควบคุมป้องกันโรค กับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและ
สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป โดยมอบให้สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ดำเนินการ
2. อนุมัติให้จัดตั้ง “กองทุนให้บริการด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและ
สิทธิ” โดยให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดหางบประมาณสำรองจ่ายใน
การดำเนินงานให้กับหน่วยบริการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2553 สำหรับบุคคลที่มีปัญหา
สถานะและสิทธิจำนวนทั้งสิ้น 457,409 คน เป็นเงิน 472,823,683.30 บาท และขอตั้งงบ
ประมาณชดเชย รวมทั้ ง งบประมาณเหมาจ่ า ยรายหั ว ปรั บ ตามโครงสร้ า งอายุ ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ 2554 เป็นต้นไป
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการด้านสาธารณสุขดังต่อไปนี้
1. กลุ่มที่คณะรัฐมนตรีรับรองสถานะให้อาศัยอยู่ถาวร ได้แก่
1.1 กลุ่มที่มีเลขขึ้นต้นในบัตรประจำตัวบุคคล เลข 3 และ 4 ที่เข้าเมืองโดย
ชอบ ได้สิทธิอาศัยถาวร (พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522) ประเภททะเบียน
ราษฎร์ ท.ร.๑๔ จำนวน 59,281 คน
1.2 กลุ่มที่เลขขึ้นต้นในบัตรประจำตัวบุคคล เลข 5 และ 8 เป็นคนต่างด้าวที่
เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิอาศัยถาวร ประเภททะเบียนราษฎร์
ท.ร.๑๔ จำนวน 30,752 คน
2. กลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ชั่วคราวเพื่อรอกระบวนการแก้ปัญหา
2.1 กลุ่มที่มีปัญหาการส่งกลับซึ่งได้รับการสำรวจทำทะเบียนประวัติและบัตรสี/
บั ต รประจำตั ว ผู้ ไ ม่ ใ ช่ สั ญ ชาติ ไ ทยเพื่ อ การควบคุ ม และอยู่ ร ะหว่ า งการแก้
ปัญหา
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(1) กลุ่มที่มีเลขขึ้นต้นในบัตรประจำตัวบุคคล เลข 6
เป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ในลั ก ษณะชั่ ว คราว (ม.12 13, 34, 35
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522) และคนต่างด้าวที่
เข้ า เมื อ งโดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย (ม.17
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522) ประเภททะเบียน
ราษฎร์ ท.ร.๑๓ จำนวน 234,501 คน
(2) กลุ่มที่มีเลขขึ้นต้นในบัตรประจำตัวบุคคล เลข 7
เป็ น บุ ต รคนต่ า งด้ า วที่ เ ข้ า เมื อ งโดยชอบด้ ว ย
กฎหมายในลักษณะชั่วคราวที่เกิดในประเทศไทย
(ม.12, 12, 34, 35 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.
2522) และบุตรคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบ
ด้ ว ยกฎหมายที่ เ กิ ด ในประเทศไทย (ม.17
พ.ร.บ.คนเข้ า เมื อ ง พ.ศ. 2522) ประเภท
ทะเบียนราษฎร์ ท.ร. ๑๓ จำนวน 63,362 คน
2.2 กลุ่มที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติและบัตร
ประจำตั ว บุ ค คลผู้ ไ ม่ มี ส ถานะทางทะเบี ย นภายใต้
ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล เฉพาะกลุ่มต่อไปนี้
(1) กลุ่มนักเรียนในสถานศึกษาที่รับสวัสดิการจากรัฐบาลด้านการศึกษา มี
เลขขึ้นต้นด้วยเลข ๐ ประเภททะเบียนราษฎร์ ท.ร. ๓๘ ก จำนวน
66,937 คน
(2) กลุ่มไร้รากเหง้า มีเลขขึ้นต้นในบัตรประชาชน เลข ๐ ประเภททะเบียน
ราษฎร์ ท.ร.๓๘ ก จำนวน 3,553 คน
(3) กลุ่มคนที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศ มีเลขขึ้นต้นในบัตรประชาชน เลข
๐ ประเภททะเบียนราษฎร์ ท.ร. ๓๘ก จำนวน 23 คน
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ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจาการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ.....
ปัจจุบันมีกฎหมายทั้งหมด 7 ฉบับที่ถูกเสนอและรอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
วาระที่ 1
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
(นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
(นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมความสัมพันธ์ในระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
(นายบรรพต ต้นธีรวงศ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ให้บริการและผู้รับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
(นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
(นายสุทัศน์ เงินหมื่น กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
(นางสาวสารี อ๋องสมหวัง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 10,631 คน เป็นผู้
เสนอ)

เกิน 7 คน ประกอบด้วยผู้แทนผู้ให้บริการและผู้รับบริการในสัดส่วนที่เท่ากัน และผู้ทรงคุณ
วุฒิ โดยมีการพิจารณาจ่ายเงินในระดับจังหวัด ปีที่ผ่านมามีผู้ขอรับการช่วยเหลือเพียง 810
ราย และเข้าข่ายต้องช่วยเหลือจำนวน 660 รายใช้เงินไปประมาณ 73 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้
บริการในหน่วยบริการประมาณ 200 ล้านครั้ง
3. แต่กลไกการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41 ของพระราชบัญญัติหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ ครอบคลุมเฉพาะคนไข้บัตรทองประมาณ 47 ล้านคน ดังนั้น
ประชาชน 16 ล้านคนยังไม่มีระบบใดๆ รองรับ เมื่อเกิดปัญหาแพทย์หรือหน่วยบริการนั้นก็
ต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงต้องจ่ายค่าเสียหายหรือค่าช่วยเหลือเบื้องต้น ด้วยแพทย์ หรือโรง
พยาบาล
4. ความขัดแย้งของแพทย์และคนไข้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ
อาทิเช่น ระบบความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นระบบสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้า
ถึงบริการสาธารณสุขการแพทย์สาธารณสุขที่เป็นการค้ามากขึ้น การพัฒนาคุ้มครองสิทธิมนุษย
ชนในประเทศไทย ระบบทุนนิยม และบทบาทของสื่อมวลชน เป็นต้น โดยมีสถิติการฟ้องร้อง
คดีแพ่งต่อศาลในช่วงปี 2539 - 2551 จำนวน 76 คดี

ทำไมต้องมีกฎหมายนี้
1. ในอดีตก่อนมี พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อผู้ป่วยได้รับความเสียหาย
จากการรับบริการสาธารณสุขและไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหมอหรือโรงพยาบาล ผู้ป่วยมัก
จะเงียบ หรือมีจำนวน หนึ่งซึ่งน้อยมากไปขอรับความเป็นธรรมจากศาล ซึ่งพบว่ามีความยาก
ลำบากในการพิสูจน์ความถูกความผิดที่เกิดขึ้น
2. พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงได้นำปัญหานี้ไปแก้ไขโดยกำหนดไว้ในมาตรา
41 ให้มีการกันเงินไว้ไม่น้อยร้อยละ 1 ไว้จ่ายแทนแพทย์และหน่วยบริการ เพื่อช่วยเหลือ
เบื้องต้นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากบริการสาธารณสุข ที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพของโรคนั้นๆ
ไม่ต้องมีการพิสูจน์ถูกผิดและครอบคลุมเหตุสุดวิสัยทางการแพทย์ โดยมีคณะกรรมการไม่
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7. คณะรัฐมนตรีรับหลักการ และได้ส่งต่อให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาและจัด
ทำเป็นกฎหมายของรัฐบาล ตลอดขั้นตอนในคณะกรรมการ มีตัวแทนทุกภาคส่วน ทั้งจาก
กองประกอบโรคศิลปะ แพทยสภา แพทยสมาคม สมาคมคลินิกเอกชน ตัวแทนผู้เสียหาย
องค์กรผู้บริโภค ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านร่วมกันพิจารณาจนได้
เป็นร่างของคณะรัฐมนตรีที่รอการพิจารณาในสมัยประชุมนิติบัญญัตินี้
8. เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค องค์กรพัฒนาเอกเอกชนด้านเอดส์ เครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรัง
เครือข่ายทางการแพทย์ได้ รวบรวมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 10,000 รายชื่อ ยื่นต่อประธานรัฐสภา
วันที่ 5 มิถุนายน 2552 เสนอร่างกฎหมายฉบับประชาชน
9. นอกจากนี้ ตัวแทนผู้ป่วย องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรผู้บริโภค ได้เข้าพบนายก
รัฐมนตรี วันที่ 20 ต.ค. 53 เพื่อให้มีการจัดตั้งกองทุนชั่วคราวในการชดเชยความเสียหาย
โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้จัดทำข้อมูลรายละเอียด ว่าจะใช้งบประมาณในการดำเนิน
การจำนวนเท่าใด ซึ่งปัจจุบันได้มีการเสนอข้อมูลให้นายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อย
5. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 สนับสนุนประชาชนให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมมากขึ้น สามารถฟ้องด้วยวาจา ไม่ต้องใช้ทนาย ไม่ต้องจ่ายค่าวางศาล
ทำให้โอกาสในการฟ้องคดีทางการแพทย์เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ทำให้ความสัมพันธ์ของแพทย์
กับคนไข้แย่ลงกว่าเดิม
6. ในปี 2550 กลุ่มประชาชนผู้ได้รับความเสียหายทางการแพทย์ กลุ่มองค์กรผู้บริโภค
กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยและองค์ ก รพั ฒ นาเอกชน ได้ ป รึ ก ษาหารื อ กั น และประสานความร่ ว มมื อ กั บ
นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้น จึงเป็นที่มาที่อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอให้มีการตั้งคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข โดยมีนพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข เป็นประธาน และ
มีองค์ประกอบจากนักวิชาการ แพทยสภา กองประกอบโรคศิลปะ ตัวแทนผู้เสียหาย องค์กร
ผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ การชดเชยความ
เสียหายจากบริการสาธารณสุขโดยไม่พิสูจน์ถูกผิด การลดการฟ้องฟ้องระหว่างแพทย์และ
คนไข้ และการนำความเสียหายที่เกิดขึ้นปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุข และกระทรวง
สาธารณสุขได้ปรับปรุงเป็นร่างกฎหมายฉบับกระทรวงสาธารณสุข และจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นจากแพทยสภาและผู้ประกอบวิชาชีพไม่น้อยกว่า 300 คน โดยกลุ่มประชาชนผู้เสนอ
กฎหมายคัดค้านการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนั้น เพื่อนำร่างเข้าสู่การพิจารณาของคณะ
รัฐมนตรี
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การเคลื่อนไหว FTA Thai – EU India – EU
ในช่วงปี 2550-2552 ไทยได้เข้าร่วมกับอาเซียนในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้า
เสรีระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป แต่การเจรจาหยุดพักลง เนื่องจากความเห็นที่แตกต่างกัน
ในเรื่องระดับการเปิดตลาด และระดับการพัฒนาที่ยังแตกต่างกันมากระหว่างสมาชิกอาเซียน
และอาเซียนกับสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปจึงได้เปลี่ยนแนวทางการเจรจาเป็นแบบทวิภาคีกับ
ประเทศที่พร้อมก่อน 3 ประเทศ โดยสนใจเจรจากับสิงคโปร์ เวียดนาม และไทย โดย
สหภาพฯ แสดงความสนใจทีจะเจรจากับไทยมาอย่างต่อเนือง และรับทราบถึงกระบวนการ
ภายในของไทยในการขอความเห็นชอบในการเจรจาจากรัฐสภา
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 กระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของทุกภาคส่วนในเรื่องการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป” โดยมีที่
ปรึกษาการพาณิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้แทน
ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และภาคเอกชน เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นทั้งด้านประโยชน์
และข้อกังวล รวมถึงมาตรการรองรับ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ รวมถึง
ผลดี ผลเสียในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป
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ร่างพ.ร.บ.อนามัยเจริญพันธ์

เพื่อให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นได้ครอบคลุมทุกภาคส่วน คณะกรรมการรับฟัง
ความเห็นฯ จึงจัดตั้ง“คณะอนุกรรมการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ในเรื่องการ
จัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป” จำนวน 4 คณะ ได้แก่
1) ภาคเกษตร ผศ. ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้า
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธาน
2) ภาคประชาสังคม นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้แทนกลุ่มศึกษาเขต
การค้าเสรีภาคประชาชน : FTA Watch และผู้แทนเครือข่ายการเข้า
ถึงการรักษาองค์การหมอไร้พรมแดน เป็นประธาน
3) ภาคเอกชน นายอัครพล ลีลาจินดามัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
4) ภาครัฐ นางอัญชนา วิทยาธรรมธัช รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ เป็นประธาน
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สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ว่าด้วย การคุ้มครองสิทธิและการให้บริการด้านอนามัย
การเจริญพันธุ์ที่บุคคลย่อมมีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสาร การบริการ รวมถึงการปรึกษา
ที่ปราศจากการบังคับ และเลือกปฏิบัติ โดยรัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนให้ บ ริ ก ารด้ า นอนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง มี คุ ณ ภาพ และจั ดให้ มี “คณะ
กรรมการคุ้ ม ครองอนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ ” ที่ ท ำหน้ า ที่ ก ำหนดนโยบาย การส่ ง เสริ ม และ
คุ้มครองสิทธิด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การเผยแพร่สื่อด้านเพศศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน
รัฐต้องจัดให้มีการเรียนการสอนเพศศึกษาในสถานศึกษา และเผยแพร่ความรู้ด้าน
อนามัยการเจริญพันธุ์แก่ชุมชน สังคมอย่างต่อเนื่อง และถูกต้องเหมาะสมกับวิถีชีวิตทางเพศ
ในแต่ละช่วงวัย โดยครอบคลุมถึงสิทธิทางเพศ เพศภาวะ ความรับผิดชอบ และความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างเพศ
นอกจากนี้รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพทางเพศที่ดี สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพได้อย่างสะดวก เหมาะสม รัฐต้องคุ้มครองป้องกันปัญหาความรุนแรงทางเพศทุกรูป
แบบ รวมทั้งต้องจัดให้มีบริการการวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิดอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
กฎหมายคุ้มครองสวัสดิการด้านสุขภาพฉบับนี้ยังครอบคลุมถึงการดูแลสุขภาพของ
หญิงตั้งครรภ์ การสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว การเลี้ยงดูบุตร การส่งเสริมให้มีการ
บริการด้านสุขภาพผู้สูงอายุในสถานพยาบาลของรัฐ การให้บริการด้านเทคโนโลยีอนามัยการ
เจริญพันธุ์ และการจัดให้มี “กองทุนอนามัยเจริญพันธุ์” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บริการ และ
การปรึกษาอนามัยเจริญพันธุ์ของประเทศอย่างมีคุณภาพอีกด้วย

ส่วน 1 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
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ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ......
(ฉบับประชาชน)
................................................................

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาค
ระหว่างเพศ
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ พ.ศ.............
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 บรรดากฏหมาย กฏ และข้อบังคับอื่นที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติ
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ขอให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“เพศ” หมายความว่า ลักษณะทางชีวภาพของหญิงหรือชายที่มีมาแต่กำเนิด
“เพศสภาวะ” หมายความว่า ภาวะความเป็นหญิงความเป็นชายที่ถูกกำหนดโดยปัจจัย
แวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึ่งๆ
“การส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ” หมายความว่า การกำหนด
นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กลไกมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีดำเนินการ เพื่อส่งเสริม
คุ้มครอง ป้องกันและเป็นหลักประกันให้เกิดโอกาสเข้าถึงความเสมอภาคระหว่างเพศอย่าง
แท้จริง ทั้งในการดำเนินงานของภาครัฐ ภาคสังคม และภาคเอกชน
“การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” หมายความว่า การกระทำหรือไม่
กระทำการใดอันเป็นการแบ่งแยก การกีดกั้น การไม่ยอมรับ หรือการจำกัดสิทธิประโยชน์ใดๆ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชาย
หรือเพศหญิง หรือมีอัตลักษณ์ทางเพศหรือมีการแสดงออกซึ่งแตกต่างจากเพศโดยกำเนิดอัน
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
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“ความรุนแรงเนื่องด้วยความแตกต่างทางเพศ” หมายความว่า การกระทำใดๆ ด้วย
เหตุแห่งความแตกต่างทางเพศจนก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ
เพศ หรือเสื่อมเสียต่อสิทธิ เสรีภาพ ชื่อเสียงเกียรติคุณ หรือขัดขวางการเข้าถึง การใช้ หรือ
ได้ประโยชน์ซึ่งสิทธิประโยชน์หรือโอกาสที่ควรได้โดยชอบและให้หมายความรวมถึงการคุกคาม
ทางเพศด้วย
“การคุกคามทางเพศ” หมายความว่า การกระทำใดๆ ด้วยท่าทาง แสดงด้วยเสียง
รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฏหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือสิ่งของลามกอนาจาร เกี่ยวกับเพศ หรือกระทำการอย่างอื่นในทำนองเดียวกันโดยกระทำ
การที่น่าจะทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือนร้อน รำคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียด
หยามและให้หมายรวมถึงการติดตามรังควาญหรือการกระทำการใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่
ปลอดภัย โดยปราศจากเหตุอันสมควร
“ผู้ที่ควรได้รับการส่งเสริมโอกาสเป็นพิเศษ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับความรุนแรงอัน
เนื่องด้วยความแตกต่างทางเพศและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม หรือหญิงพิการหรือทุพพลภาพ
หรือวิกลจริตหรือหญิงสูงอายุ หรือหญิงที่ต้องเลี้ยงดูบุตรโดยลำพัง หรือหญิงที่มีความแตก
ต่างทางชาติพันธุ์
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
“องค์กรเอกชน” หมายความว่า องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมโอกาสและคยามเสมอภาค
ระหว่างเพศ
“ศาล” หมายความว่า ศาลเยาวชนและครอบครัว
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมโอกาสและความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัตินี้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมโอกาสและ
ความเสมอภาคระหว่างเพศ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ส่วน 1 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
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มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวดที่ 1

มาตรา 11 หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่ว่าทาง
ตรงหนือทางอ้อมต้องส่งเสริมและเสริมสร้างโอกาสให้หญิงและชายทุกช่วงวัยเข้าถึงสิทธิด้าน
อนามัยการเจริญพันธุ์อย่างเหมาะสม มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างเสมอภาคและทั่วถึงตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์

การห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

มาตรา 12 หน่วยงานภาครัฐต้องส่งเสริมและเสริมสร้างโอกาสให้ชายและหญิงมีสิทธิ
โดยอิสระในการสมรส มีสิทธิได้รับบริการการวางแผนครอบครัวหรือบริการด้านอนามัยการ
เจริญพันธุ์อย่างเหมาะสม มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
เพื่อความมั่นคงของครอบครัวหน่วยงานภาครัฐต้องส่งเสริมและเสริมสร้างโอกาสให้
หญิงและชายคู่สมรสมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันในการเลี้ยงดูและการศึกษาของ
บุตร การหาเลี้ยงครอบครัวและการจัดการทรัพย์สิน ไม่ว่าการสมรสจะจดทะเบียนสมรสโดย
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

มาตรา 7 การกำหนดนโยบาย กฏ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนใด ในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
เพราะเหตุแห่งเพศจะกระทำมิได้

มาตรา 13 หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชนต้องส่งเสริมและเสริมสร้างโอกาสให้
หญิงและชายมีโอกาสเข้าถึงการทำงาน การจ้างงาน การศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ
การเลื่อนระดับหรือตำแหน่งค่าตอบแทน สวัสดิการ สวัสดิภาพและความปลอดภัยในการ
ทำงานอย่างเสมอภาคกันในทุกขั้นตอน
แรงงานหญิงย่อมได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษในระหว่างตั้งครรภ์และภายหลังคลอด
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

.....................................................
มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในด้านการทำงานด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม ด้าน
สื่อสารมวลชน ด้านการเมือง ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ ด้านครอบครัว ด้าน
เกษตรกรรมรวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดตามที่กำหนดในกฏ
กระทรวง

มาตรา 8 การกระทำตามมาตรา 7 และมาตรา 8 เป็นการกำหนดมาตรการพิเศษเพื่อ
ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ และเสรีภาพได้เท่าเทียมกับบุคคลอื่น ไม่
ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 9 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำความรุนแรงเนื่องด้วยความแตกต่างทางเพศต่อผู้อื่น

หมวด 2

การคุ้มครองและการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ

...........................................................
มาตรา 10 หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนต้องคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ความรุนแรงเนื่องด้วยความแตกต่างทางเพศหรือการ
คุกคามทางเพศอันอาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงานหรือองค์กรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
โดยคณะกรรมการ

30

รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย ปี 2553

มาตรา 14 หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนต้องส่งเสริมและเสริมสร้างโอกาสให้
หญิงและชายมีสิทธิและอิสระในการประกอบกิจการ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเข้าถึง
แหล่งทุนหรือสินเชื่อด้านการพาณิชย์ การบริการ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอย่างเสมอ
ภาค
มาตรา 15 หน่วยงานภาครัฐและองคืกรเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต้องส่ง
เสริมและเสริมสร้างโอกาสให้หญิงและชายมีความเสมอภาคกันในการเข้าถึงการศึกษา การฝึก
อบรม และการพัฒนาทักษะอาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและทั่วถึง

ส่วน 1 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
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มาตรา 16 หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวจข้องกับสื่อสารมวลชน
ต้องส่งเสริมและเสริมสร้างโอกาสให้หญิงและชายมีสิทธิเข้าถึงอาชีพสื่อสารมวลชนอย่างเสมอ
ภาคกัน การเสนอข่าวสารต้องเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของหญิง ทั้งไม่เสนอข่าวสาร
หรือโฆษณาที่ส่อไปในทางมีอคติหรือเหยียดหยามเพศหญิง หรือผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตก
ต่างจากเพศโดยกำเนิด
มาตรา 17 หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเมืองต้องส่งเสริมและเสริมสร้างโอกาสให้
หญิงและชายมีความเสมอภาคในการเข้ามีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมือง การปกครอง การ
ปกครองท้องที่ การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารกิจการภาครัฐทุกระดับในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกัน
มาตรา 18 หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ต้องส่งเสริมและเสริมสร้างโอกาสให้หญิงและชายมี
สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และการเข้ า ถึ ง การใช้ ห รื อ ได้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์สาธารณะตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที่คณะกรรมการกำหนด
มาตรา 19 การส่งเสริมและเสริมสร้างโอกาสความเสมอภาคระหว่างเพศในหมวดนี้
ให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องคำนึงถึงสิทธิของผู้ที่ควรได้รับการส่งเสริม
โอกาสเป็นพิเศษเป็นลำดับแรกเสมอ ทั้งต้องสอดคล้องกับความต้องการและจำเป็นของบุคคล
ดังกล่าวด้วย

หมวดที่ 3

คณะกรรมการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ

..................................................
มาตรา 20 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมโอกาสและคยามเสมอภาคระหว่างเพศ เรียก
โดยย่อว่า “คณะกรรมการ สคพ.” ประกอบด้วย
1. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ
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2. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธาน
กรรมการ
3. กรรมการโดยตำแหน่งจำนวนสิบคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจำนวน หกคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
โอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศไม่น้อยกว่าห้าปี จำนวนสามคน โดยให้องค์กรเอกชนที่
ทำงานด้านส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศเสนอชื่อให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือจิตวิทยา จำนวนสามคน กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงาน
จำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ไปนี้

มาตรา 21 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อ

1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
5. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะกระทำผิดวินัย
6. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เคยต้องคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ วสพ.ว่าได้กระทำการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมระหว่างเพศ
8. ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
ส่วน 1 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
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9. ไม่เคยเป็นผู้กระทำการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศ
10. ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สามชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภา
ท้ อ งถิ่ น ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น กรรมการหรื อ ผู้ ด ำรงตำแหน่ ง ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห าร
พรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรรคการเมือง
	
มาตรา 22 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้
รับแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อ
กัน
ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระ ในระหว่างที่ยังมิได้
แต่งตั้งกรรมการใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่า
จะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่
มาตรา 23 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตำแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อ
หน้าที่หรือหย่อนความสามารถ
4. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 21.
มาตรา 24 ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้ดำเนินการ
แต่งตั้งกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือ
ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างก็ได้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง มีวาระการดำรงตำแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรกมารผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน
มาตรา 25 การประชุมของคณะกรรมการ สคพ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และต้องจัดการประชุมอย่างน้อย
ปีละ 3 ครั้ง
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ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงขี้ขาด
มาตรา 26 คณะกรรมการ สคพ.มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบาย มาตรการ กลไก แผนปฏิบัติงาน เพื่อให้มีการส่งเสริมโอกาสและ
ความเสมอภาคระหว่างเพศในทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งในส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
2. เสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัตินี้
3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคุ้มครอง ส่งเสริมหรือเสริมเสร้างโอกาสความ
เสมอภาคระหว่างเพศตามพระราชบัญญัตินี้
4. กำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ การบรรเทาทุกข์ หรือ
ชดเชยแก่บุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ให้เสร็จ
สิ้นภายในหกสิบวัน นับแต่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
5. ตรวจสอบ แนะนำ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
6. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิด
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างประเทศ
7. เสนอรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ต่อคณะ
รัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
8. วางระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การกำกั บ ดู แ ล และตรวจสอบการดำเนิ น งานของคณะ
กรรมการ วสพ.และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรกมาร
สคพ.หรือที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
ส่วน 1 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
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มาตรา 27 คณะกรรมการ สคพ. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือ
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการ สคพ.มอบหมายก็ได้

หมวด 4

คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ

...............................................
มาตรา 28 ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
เรี ย กโดยย่ อ ว่ า “คณะกรรมการ วลพ.” ประกอบด้ ว ย ประธานกรรมการหนึ่ ง คนและ
กรรมการอื่นอีกจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จำนวนสาม
คน โดยให้องค์กรเอกชนที่ทำงานด้านส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศเสนอชื่อ
และผู้มีความรู้และประสบการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านนิติศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้าน
จิตวิทยา และด้านแรงงาน อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน กรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติที่ไม่
เป็นธรรมระหว่างเพศ ต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้เลขาธิการมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการ
ในสำนั ก งานเป็ น เลขานุ ก ารและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาประธาน
กรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ สคพ.กำหนด
มาตรา 29 คณะกรรมการ วลพ. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. วินิจฉัยปัญหาที่มีการยื่นคำร้องว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ตามมาตรา 32
2. กำหนดมาตราการพิเศษชั่วคราวก่อนมีคำวินิจฉัยเพื่อคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์
ตามมาตรา 33
3. ออกคำสั่งตามมาตรา 34
4. ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา 35
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
วลพ.
มาตรา 30 ให้นำบทบัญญัติมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 และ
มาตรา 25 มาใช้บังคับคณะกรรมการ วลพ. โดยอนุโลม
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มาตรา 31 ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ
รับผิดชอบงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ สคพ. และคณะกรรมการ วลพ.
และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. รับคำร้องว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พร้อมทั้งทำความเห็น
เสนอต่อคณะกรรมการ สคพ. คณะกรรมการ วลพ. หรือคณะอนุกรรมการ แล้วแต่กรณี
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวงกับการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ และป้องกัน มิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
3. ประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาค
ประชาชน เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ให้ความคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
4. จัดทำรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอคณะ
กรรมการ สคพ. เพื่ อ เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี อ ย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง และเผยแพร่ ต่ อ
สาธารณชน
5. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ สคพ.
คณะกรรมการ วลพ.หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย

หมวด 5

การยื่นคำร้องและการตรวจสอบการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

.......................................................
มาตรา 32 ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือน่าจะได้รับความเสียหายจากการกระทำใน
ลักษณะที่เป็นการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามมาตรา 6 มาตรา 7 หรือ
มาตรา 9 และมิใช่เป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่ง
เด็ดขาดแล้ว ให้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ วลพ. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่า มีการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศหรือไม่ คำวินิจฉัจยของคณะกรรมการ วลพ. ให้เป็นที่สุด
คำร้องต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อและที่อยู่ของผู้เสียหาย
2. ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเป็นเหตุของการกระทำหรือการละเลยการกระทำอัน
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
3. ลายมือชื่อของผู้ร้องหรือผู้ทำการแทนที่ได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิ
ยื่นคำร้อง
ส่วน 1 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
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4. การร้องเรียนด้วยวาจากระทำโดยร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ การยื่นคำร้องให้ยื่นต่อสำนักงานหรือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ตามที่ สคพ.กำหนด
เมื่อได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่งแล้วให้สำนักงานงานแจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้ร้องหรือผู้
ทำการแทนโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ต้องไม่เกินเจ็ดวันทำการ นับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำร้อง
การร้องขอตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องในอันที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายฐาน
ละเมิดต่อศาลที่มีเขตอำนาจ โดยให้ศาลมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายอย่างอื่น อันมิใช่ตัวเงินให้
แก่บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศได้ และหากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมระหว่างเพศนั้นเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ศาลจะกำหนด
ค่าเสียหายในเชิงลงโทษให้แก่บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศได้ไม่เกินสี่
เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงด้วยก็ได้
การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศอาจขอให้องค์กรที่เกี่ยวยข้องเป็นผู้ยื่นคำร้องหรือฟ้องคดีแทนได้
การฟ้ อ งร้ อ งคดี ต ามวรรคสอง ให้ ฟ้ อ งภายในระยะเวลาสองปี นั บ แต่ วั น ที่ ค ณะ
กรรมการ วลพ.มีคำวินิจฉัย หรือนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
ในกรณีมีการดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 6 หรือมาตรา 9 ผู้เสีย
หายจะร้องขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจในคดีเดียวกันกำหนดค่าเสียหายตามวรรคสามก็ได้
มาตรา 33 ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลที่มีเขตอำนาจไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือ
คดีอาญาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ศาลมีอำนาจกำหนดมาตราการ
คุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาเพื่อคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศเท่าที่จำเป็นและสมควรแก่กรณีก็ได้
ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศของคณะ
กรรมการ วลพ. ให้นำมาตรการคุ้มครองชั่วคราวตามวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 34 ในกรณีที่คณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัยว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมระหว่างเพศ ให้มีอำนาจออกคำสั่ง ดังต่อไปนี้
1. ให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน บุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ด้วยวิธีที่เหมาะสม หรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ เพื่อระงับและป้องกันมิให้เกิดการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
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2. ให้ความช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ผู้เสียหายตามความในหมวด 6
คำสั่งของคณะกรรมการ วลพ.ตามวรรคหนึ่งจะต้องแสดงเหตุผลอย่างชัดเจน และ
อาจกำหนดเงื่ อ นไขใดๆ ได้ เ ท่ า ที่ จ ำเป็ น รวมทั้ ง จะมี ข้ อ สั ง เกตเสนอต่ อ คณะกรรมการ
สคพ.เพื่อให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควร
ก็ได้
มาตรา 35 ในกรณีที่คณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัยว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมระหว่างเพศโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และยังไม่มี
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้คณะกรรมการ วลพ.มี
อำนาจยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณายื่นเรื่องต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
มาตรา 36 ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการ วลพ. คณะอนุกรรมการ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการ วลพ.มอบหมายมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. เข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดย
มีหมายค้น
2. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาให้ให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่
เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา
ให้ผู้เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวก ชี้แจงข้อเท็จจริง ตอบหนังสือสอบถาม หรือส่ง
สิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวจ้องแก่คณะกรรมการ วลพ. คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้า
หน้าที่ดังกล่าวในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 37 ให้คณะกรรมการ วลพ. คณะอนุกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ซี่ง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เป็นเต้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคบลที่เกี่ยวจ้อง
ทุกครั้ง
คณะกรรมการ วลพ. คณะอนุกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องสร้างหลักประกัน
และคุ้มครองไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบโดยไม่เป็นธรรมแก่ผู้ยื่นคำร้องอันเป็นผลมาจากการ
ยื่นคำร้อง การฟ้องร้อง หรือ กระบวนการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
ส่วน 1 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
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หมวด 6

การช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ การบรรเทาทุกข์ และชดเชยแก่ผู้เสียหาย

..............................................
มาตรา 38 เมื่อคณะกรรมการ วลพ.มีคำวินิจฉัยว่ามีการเลือกปฏิบัติที่โดยเป็นธรรม
ระหว่างเพศ ให้ผู้เสียหายมีสิทธิขอรับการช่วยเหลือคุ้มครอง การบรรเทาทุกข์ หรือชดเชย
โดยยื่นคำขอต่อสำนักงาน ตามแบบที่เลขาธิการประกาศกำหนด ภายในสองปีนับแต่วันที่ได
รับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ.
สิทธิขอรับการช่วยเหลือคุ้มครอง การบรรเทาทุกข์ หรือชดเชยตามวรรคหนึ่ง เป็น
สิทธิเฉพาะตัวไม่อาจโอนกันได้ และไม่ตกทอดทางมรดก
มาตรา 39 ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความ
สามารถ หรือในกรณีไม่สามารถยื่นคำขอช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ การบรรเทาทุกข์ หรือชดเชย
ด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผุ้อนุบาล สามีหรือภริยา หรือผู้ดูแล แล้วแต่กรณี จะยื่น
คำขอแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการประกาศกำหนด
มาตรา 40 การช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ การบรรเทาทุกข์ หรือชดเชยแก่ผู้เสียหาย ให้
กระทำโดยให้ความช่วยเหลือประการหนึ่ง ประการใด หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ดัง
ต่อไปนี้
1. คำขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
2. ค่าสูญเสียโอกาสที่เป็นค่าเสียหายในเชิงพาณิชย์ซึ่งสามารถคำนวณเป็นเงินได้
3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวจ้องในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย
และจิตใจ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ วลพ. – หรือการฟ้องร้องคดี
ตามพระราชบัญญัตินี้
4. การช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ การบรรเทาทุกข์ หรือชดเชย ในรูปแบบหรือลักษณะ
อื่น
หลักเกณฑ์ วิธีการ และจำนวนเงินในการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ การบรรเทาทุกข์
หรือชดเชยแก่ผู้เสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ สคพ. กำหนด
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มาตรา 41 การได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา 40 ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องในอันที่
จะฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดต่อศาลที่มีเขตอำนาจ ทั้งนี้ให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา 32
วรรคสาม –และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 42 หากคู่ ก รณี เ ห็ น ว่ า การกระทำหรื อ คำวิ นิ จ ฉั ย ของ วลพ.ไม่ ช อบด้ ว ย
กฎหมาย ให้มีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง

หมวด 7

กองทุนส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ

..................................................
มาตรา 43 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักงาน เรียกว่า “กองทุนส่งเสริม
โอกาสและคยามเสมอภาคระหว่างเพศ” เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมโอกาสและ
ความเสมอภาคระหว่างเพศตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 44 กองทุน ประกอบด้วย
1. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้
2. เงินสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาค
ระหว่างเพศ
3. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน
4. เงินค่าปรับที่ได้รับจากการลงโทษผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
5. ผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน
6. รายได้อื่น
เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้ของ
แผ่นดิน
มาตรา 45 เงินในกองทุนนี้ให้ใช้จ่าย ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาค
ระหว่างเพศ
2. เพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ส่วน 1 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
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3. เพื่อช่วยเหลือหรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมตามมาตรา 40
4. เพื่อการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
5. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและประเมินผล และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกัน มิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
6. เพื่อการติดต่อ ประสานงาน และสนับสนุนให้ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมโอกาสและ
ความเสมอภาคระหว่างเพศและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
มาตรา 46 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่งประกอบด้วย เลขาธิการเป็น
ประธานกรรมการ ผู้แมนสำนังงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะ
กรรมการ สคพ.แต่งตั้งจำนวนสี่คน ในจำนวนนี้จะต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชน ซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นกรรมการ และให้รองเลขาธิการซึ่ง
ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารกองทุนจะแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานไม่เกิน 2 คน เป็นผู้
ช่วยเลขานุการก็ได้
มาตรา 47 ให้นำบทบัญญัติ มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 และ
มาตรา 25 มาใช้บังคับกับคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา 48 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. บริหารกองทุน การรับ การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทั้งดำเนิน
การเกี่ยวกับการระดมทุน การลงทุน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการ สคพ.กำหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ บรรเทาทุกข์ และ
ชดเชยแก่ผู้เสียหายเนื่องจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามระเบียบที่คณะ
กรรมการ สคพ.กำหนด
3. รายงานสถานะทางการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ สคพ.

หมวด 8

บทกำหนดโทษ

..................................
มาตรา 49 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 6 และมาตรา 9 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 50 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ตามมาตรา 36 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
สามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทัง้ ปรับ
มาตรา 51 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 34(1) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 52 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าคณะกรรมการ วลพ.เห็นว่าผู้
กระทำผิดไม่ควรได้รับโทษจำคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องเมื่อบุคคลนั้นและผู้เสียหายยินยอมให้
เปรียบเทียบ ให้คณะกรรมการ วลพ.เปรียบเทียบโดยกำหนดให้บุคคลนั้นชำระค่าปรับตาม
จำนวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันเปรียบเทียบ	
เมื่อผู้กระทำความผิดได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้
ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้กระทำผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชำระค่าปรับ
ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินคดีต่อไป
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
..........................................................

นายกรัฐมนตรี

แก้ไขคำผิดวันที่ 25 พ.ค. 53
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เอกสารแนบหนังสือที่ สธ 0205.11 (ศตส.สธ.)/1349
ลงวันที่ 28 เมษายน 2554
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
แนวทางการดำเนินงานด้านการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
1. ความเป็นมา
1.1 สถานการณ์
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาณ 500,000 คน จากสถิติ
จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้จากการประมาณการ พบว่าตั้งแต่ปี 2548-2554 จะมี
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง แต่มีผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มมากขึ้น หากจำแนกสัดส่วนผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีตามปัจจัยเสี่ยง ตั้งแต่ปี 2527-2553 พบว่า ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์
84.3% ติดจากการใช้ยาเสพติดชนิดฉีด 4.5% และติดเชื้อจากมารดา 3.7% ตามลำดับ จาก
สถานการณ์ที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีในผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด มีการตรวจและพบเชื้อ
ประมาณ 30-40% (2543-2552) ส่วนใหญ่ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดรายใหม่ จะตรวจพบการติด
เชื้อประมาณ 8.7% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี หากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
เช่นในประเทศจีน เวียดนาม มาเลเซีย จะพบการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มผู้ใช้ยาชนิดฉีดมาก
กว่า 75% (2553) ส่วนอัตราการใช้เข็มและกระบอกฉีดยาร่วมกันพบประมาณ 36% (2551)
นอกจากนี้ผู้ฉีดยาเสพติดยังติดเชื้อโรคที่ติดต่อทางเลือดอื่นๆ ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบ เอ
ไวรัสตับอักเสบ บี และไวรัสตับอักเสบ ซี ในอัตราสูงเช่นกัน
เหตุผลและความจำเป็นในการใช้มาตรการลดอันตรายฯ คือ เพื่อให้ผู้ที่ใช้ยาเสพติดที่
ยังเลิกไม่ได้ได้รับการดูแล โดยการป้องกันไม่ให้เสี่ยงต่อการติดและแพร่กระจายเชื้อต่อตนเอง
และผู้อื่น ได้รับบริการจนสามารถเลิกใช้ยาและกลับมาใช้ชีวติในสังคมได้ตามปกติ ทั้งนี้ก็เพื่อ
ลดปัญหาหรืออันตรายที่อาจเกิดกับตัวบุคคล ชุมชน และสังคม โดยเน้นการป้องกันอันตราย
โรคการเสียชีวิต บนพื้นฐานของการดำรงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี จากรายงานของโครงการเอดส์
แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) องค์การอนามัยโลก (WHO) และกองทุนช่วยเหลือเด็กแห่ง
สหประชาชาติ (UNICEF) และคณะทำงานป้องกันเอดส์โลก พบว่ามาตรการลดอันตรายฯ
สามารถลดความเสี่ยงต่อการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีของผู้ใช้ยาเสพติดที่ยังเลิกไม่ได้ ลด
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อัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด และช่วยให้ผู้ใช้ยาเสพติดมี
โอกาสเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดเพิ่มขึ้น
1.2 มติคณะกรรมการเอดส์
ผลจากการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
(คช.ปอ.) ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบกับ
นโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดแล้ว โดยกำหนดเป้าหมายพื้นที่การดำเนินงาน 17
จังหวัด ในปี 2554-2555 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี
เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ชลบุรี ราชบุรี กระบี่ สุราษฎร์ธานี สตูล ตรัง พัทลุง
สงขลา นครศรีธรรมราช และปัตตานี
1.3 มติ ครม.
นายกรัฐมนตรีไดลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 306/2553 เมื่อวันที่ 18
พฤศจิ ก ายน 2553 เรื่ อ งปฏิ บั ติ ก ารประเทศไทยเข้ ม แข็ ง ชนะยาเสพติ ด ยั่ ง ยื น ภายใต้
ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 3 (พฤศจิกายน 2553-กันยายน 2554)
โดยในคำสั่งดังกล่าวได้บรรจุเรื่องการดำเนินมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
(Hurm Reduction) ในพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของการใช้
ยาเสพติดด้วยวิธีการฉีด และจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดยาเสพติดโดยวิธีฉีดที่เข้ารับการบำบัด
รักษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-2553 สูงสุด 10 อันดับแรก เป็นพื้นที่ปฏิบัติการแรก ได้แก่
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา
นราธิวาส และปัตตานี ไว้ในแผนปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย
1.4 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 306/2553 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 กำหนดให้มีการ
ดำเนินมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) เป็นมาตรการที่มุ่ง
ลดผลกระทบและป้องกันการแพร่ระบาดโรคร้ายแรง เช่น เอชไอวี อันเนื่องมาจากการใช้ยา
เสพติด เพื่อให้ผู้ใช้ยาเสพติดสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ โดยไม่เป็นอันตรายต่อบุคคล
ชุมชน สังคม ตามมติคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ทั้งนี้ใน
ระยะแรกให้กำหนดพื้นที่นำร่องที่มีปัญหาหนาแน่นกว่าจังหวัดอื่นๆ รวม 10 จังหวัด ประกอบ
ส่วน 1 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
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ด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก สุราษฎร์ธานี สงขลา
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นพื้นที่ปฏิบัติการแรก ซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำแผนของ
จังหวัดในการขับเคลื่อนงานด้านการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดภายใต้บริบทของประเทศ
ไทย และให้แต่ละจังหวัดจัดทำแปนการดำเนินงานลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด เพื่อให้
สำนักงาน ป.ป.ส. วิเคราะห์และนำเสนอคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พิจารณาในความเห็นชอบ
1.5 คำนิยาม
1) การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด หมายถึง การลดปัญหา หรือภาวะ
เสี่ยงอันตราย การแพร่ระบาด การสูญเสียจากการใช้ยาเสพติด ที่อาจเกิด
กับตัวบุคคล ชุมชน และสังคม เป็นการป้องกันอันตรายโดยการทำให้เกิด
พฤติกรรมที่เป็นอันตรายลดลง ในขณะที่ยังไม่สามารถหยุดยาเสพติดได้
เป็นการยืดหยุ่นวิธีการรักษาที่ยึดความพร้อมของผู้ป่วยเป็นฐาน โดยคำนึงถึง
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน และความเข้าใจ
ธรรมชาติของผู้ใช้ยาเสพติด
2) สถานที่ให้บริการบางส่วน หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการตามความต้องการที่
จำเป็น (Holisic Needs) และปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ยาเสพติด เป็นสถานที่
ที่ให้การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดในด้านต่างๆ ทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตวิญญาณ ความรู้ การศึกษา อาชีพ รวมถึงการ
ปกป้องสิทธิ์ในสังคมอย่างเสมอภาค โดยเน้นบริการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การเสพยาเสพติดและป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ ลดการแพร่
เชื้อโรคการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และนำไปสู่การบำบัดรักษาที่เหมาะสม ซึ่ง
บางแห่งเรียกว่า “ศูนย์ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด หรือศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร – Drop in Center”
3) สถานที่ให้บริการแบบรอบด้าน หมายถึง สถานบริการที่สามารถให้บริการ
ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด และเอชไอวี เอดส์ ได้อย่างน้อย 9 ใน 10
บริการ ได้แก่
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

3.1) การให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก และการประเมิน
ความเสี่ยงของตนเอง รวมถึงการฝึกทักษะการป้องกันการติดเชื้อเอชไอ
วี และยาเสพติด
3.2) การบำบัดรักษายาเสพติดโดยใช้สารทดแทนระยะยาวได้แก่ เมทาโดน
3.3) การสนับสนุนให้ใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาด
3.4) การแจกถุงยางอนามัย
3.5) การให้คำปรึกษา และตรวจการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ และส่งต่อ
รับบริการดูแลรักษา
3.6) การตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3.7) การป้องกัน วินิจฉัยและรักษาวัณโรค
3.8) กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
3.9) การให้บริการรักษาด้านจิตเวชและการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับยา
เสพติด
3.10) การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพรวมถึงกิจกรรมกลับสู่สังคม และ
การป้องกันการเสพติดซ้ำ
Provincial Co-ordination mechanism (PCM) หมายถึง คณะ
ทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัด
Injecting drug user (IDU) หมายถึง ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีการฉีด
Outreach worker หมายถึง อาสาสมัครทำงานเชิงรุกที่ทำหน้าที่ค้นหาผู้
ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีประวัติการใช้สาร
เสพติดมาก่อน
Information Education Communication (IEC) หมายถึง การให้
ข้อมูลการศึกษาและการสื่อสารทำความเข้าใจ
Methadine detoxification หมายถึง การบำบัดรักษาผู้ติดอนุพันธ์ของ
ฝิ่นโดยใช้เมทาโดนในการถอนพิษยา
Metadone Maintenance Terapy (MMT) หมายถึง การบำบัดรักษา
ผู้ติดอนุพันธ์ของฝิ่นด้วยเมทาโดนระยะยาว
ARV/ART หมายถึง การบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ด้วยการใช้ยา
ต้านไวรัส
ส่วน 1 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
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11) Voluntary counseling and testing (VCT) หมายถึง การให้คำ
ปรึกษาแนะนำเพื่อการตรวจหาเชื้อเอชไอวีเอดส์โดยสมัครใจ
12) การบริการแบบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service ) หมายถึง จุด
บริการที่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดด้านการบำบัดรักษายา
เสพติด และเอชไอวี เอดส์ ในที่เดียวกัน
13) บริการส่งต่อแบบลัดขั้นตอน (Fast track) หมายถึง การให้บริการด้าน
การบำบัดรักษายาเสพติด และเอชไอวี เอดส์ แก่ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด
โดยตรงได้ที่จุดบริการแบบไม่ผ่านแผนกรับผู้ป่วยนอก

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด
2. เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดเข้าสู่การบำบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ให้สามารถ
ลด ละ เลิก ยาเสพติดได้ในที่สุด

3. เป้าหมาย

1. เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด
2. เพือ่ บำบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด

4. พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ เชียงใหม่
เชียงราย ตาก สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา นราธิวาส และปัตตานี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีการฉีด

5. แนวทางการดำเนินงาน

ให้จังหวัดนำร่องดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้ (แผนภูมิที่ 1.1)
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5.1 กลไกการดำเนินงานด้านการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดในจังหวัด
คณะทำงานบำบัดในจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านการลดอันตราย
จากการใช้ยาเสพติด โดยแต่งตั้งผู้แทนจากคณะทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
จังหวัด (PCM) เพิ่มเติมในคณะทำงานบำบัดยาเสพติดจังหวัด เพื่อให้มีการบูรณาการ
มาตรการการลดอันตรายของจังหวัด กับแผนงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ ที่
เชื่อมโยงและประสานสอดคล้องกัน
โดยคณะทำงานบำบัดจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ด้านการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
ดังนี้

ส่วน 1 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
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1) อำนวยการ ประสานงาน และพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติดชนิดฉีด ที่เข้า
สู่กระบวนการการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
2) กำกับ ดูแล และนิเทศติดตามการดำเนินงานหน่วยบริการทั้งภาครัฐและภาคประชา
สังคม ที่ให้บริการด้านการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
3) มอบหมายให้สถานบริการสถานบริการที่ให้บริการบางส่วน และสถานที่บริการแบบ
รอบด้านจัดทำแบบบันทึกการให้บริการสุขภาพสำหรับผู้ใช้ยา/สารเสพติด รายบุคคล
และส่งข้อมูลให้ สสจ. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานการดำเนินงาน
ให้ ศตส.จ.เสนอผลในที่ประชุม ศตส.จ.ทุกเดือน
4) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด โดย มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
• ข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับบริการการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
• ข้อมูลอาสาสมัครทำงานเชิงรุก (Outreach worker)
• ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวจข้องกับการดำเนินงานด้านการลดอันตรายจากการใช้ยา
เสพติดและทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนในการออกบัตรประจำตัวผู้เข้ารับบริการ
ด้านการลดอันตราย โดยรูปแบบของบัตรให้ตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารบางส่ ว น สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแบบรอบด้ า น ตำรวจ
เจ้าหน้าที่ปกครอง เพื่อเป็นที่เข้าใจร่วมกัน และเป็นมาตรฐานของจังหวัด
• พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดใน
จังหวัด
5.2) การรณรงค์ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
คณะทำงานบำบัดยาเสพติดจังหวัด ควรจัดให้มีการรณรงค์ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการ
ดำเนินการด้าน การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านการ
บังคับใช้กฎหมายและด้านสาธารณสุข อาทิ สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล ศูนย์บำบัดยา
เสพติด ตำรวจ ฝ่ายปกครอง หน่วยงานภคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับผู้ปฏิบัติ และระดับชุมชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูก
ต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานการลดอันตราย และใช้วิธีการรณรงค์ ผ่านสื่อบุคคล เท่านั้น โดย
ให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขเป็นผู้จัดทำหลักสูตร/เนื้อหาในการรณรงค์ชี้แจง ทั้งนี้คณะทำงาน
อาจพิจารณาให้มีจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภายหลังที่ได้มีการรณรงค์ชี้แจงแล้ว
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5.3) การค้นหา
ดำเนินการค้นหาผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดที่ยังเลิกไม่ได้ในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน โดยให้
อาสาสมัครทำงานเชิงรุก (Outreach worker) ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมเป็นผู้ดำเนิน
การค้นหา และนำผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดเข้าสู่กระบวนการลดอันตรายฯ ของสถานที่ให้
บริการของภาครัฐ ตลอดจนจัดทะเบียนผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดต่อไป หรือในเบื้องต้นอาจนำ
ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดที่อยู่ในบริการภาครัฐ หรือภาคประชาสังคม ที่มีข้อมูลอยู่แล้ว และยัง
ไม่พร้อมที่เลิกใช้ยาเสพติด มาดำเนินการแทนก็ได้
5.4) การคัดกรอง / ส่งต่อ
เมื่อดำเนินการค้นหาได้ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดในชุมชน ให้สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดจัดทำทะเบียนผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดและออกบัตรประจำตัวผู้เข้าร่วมโครงการ จาก
นั้นทากรคัดกรองผู้ป่วยประเมินความพร้อมผู้ป่วยในการเข้ารับการบริการ ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่
พร้อมเข้ารับบริการของภาครัฐให้ทำการส่งต่อไปยังสถาตนที่ให้บริการบางส่วน (Drop in
center) ของภาครัฐ หรือภาคประชาสังคมก็ได้
5.5) การบำบัดรักษาการติดยาเสพติด และการติดเชื้อเอชไอวี เอดส์
นำผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดที่ยังเลิกไม่ได้เข้าสู่ระบบการบริการดังนี้
1) กรณีผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดสมัครใจเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ ซึ่งเป็นสถานที่ให้
บริการด้านการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดแบบรอบด้าน โดยจัดให้มีบริการอย่างน้อย 9
ใน 10 รายการได้แก่
1.1 การให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก และการประเมินความ
เสี่ยงของตนเอง รวมถึง การฝึกทักษะการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และยา
เสพติด (IEC)
1.2 การบำบัดรักษายาเสพติดโดยใช้สารทดแทนระยะยาว (MMT) ได้แก่ เมทา
โดน
1.3 การสนับสนุนให้ใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาด
1.4 การแจกถุงยางอนามัย
1.5 การให้คำปรึกษา และตรวจการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ และส่งต่อรับ
บริการดูแลรักษา (VCT)
ส่วน 1 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
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1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

การตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การป้องกัน วินิจฉัยและรักษาวัณโรค
กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
การให้บริการรักษาด้านจิตเวชและการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับยาเสพติด
การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพรวมถึงกิจกรรมกลับสู่สังคม และการ
ป้องกันการเสพติดซ้ำ โดยในทุกจังหวัดจะต้องจัดให้มีการบำบัดรักษาด้วย
เมทาโดนระยะยาว และจัดให้มีการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service) หรือบริการส่งต่อแบบลัดขั้นตอน (Fast track) ทั้งนี้
การให้บริการของภาครัฐต้องมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับบริการสามารถเลิกใช้ยาเสพ
ติดในที่สุด
2) กรณีผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดยังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ ให้ส่งตัวเข้าสู่
สถานที่ให้บริการบางส่วน โดยเป็นสถานบริการที่ให้การบริการไม่ครบทั้ง 10 รายการ ซึ่ง
จังหวัดจะต้องจัดให้มีสถานบริการในลักษณะนี้ โดยเป็นการดำเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชนในการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ และเมื่อผู้เข้ารับบริการในสถานบริการ
แห่งนี้มีความพร้อมที่จะเลิกใช้ยาเสพติด ให้ทำการส่งต่อมายังสถานบริการที่ให้บริการด้านการ
ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดแบบรอบด้านของระบบบริการของรัฐ

5.7 การบันทึกข้อมูล
การจัดทำบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน ให้สถานบริการของรัฐและภาคประชาสังคม
รายงานตามแบบบันทึกประวัติข้อมูลรายบุคคลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ (แบบบันทึกแรกรับ
Harm1) และจัดทำประวัติการรับบริการสุขภาพ (แบบบันทึกติดตาม Harm 2) จากนั้น
ทำการส่งต่อข้อมูลให้ศูนย์ข้อมูลจังหวัด โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล เพื่อติดตามสถานการณ์ / กำหนด แผนการ
ดำเนินงานของพื้นที่ ตลอดจนสรุปผลการดำเนินงานรายเดือนตามแบบรายงานที่กำหนดให้
(แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด) ให้ ศตส.จ. นำ
เสนอในที่ประชุมจังหวัด ตลอดจนรายงานให้ ศตส.มท. และคณะอนุกรรมการบูรณาการ
บำบัดฯ นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ส. พิจารณาต่อไป (แผนภูมิ
1.2)

5.6) การติดตาม ดูแล ผู้รับบริการการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
การติดตามผู้รับบริการฯ ในพื้นที่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. สถานที่ให้บริการบางส่วน - ดำเนินการติดตามผู้เข้ารับบริการเป็นระยะจนกว่า ผู้
เข้ารับบริการจะเข้าสู่ระบบ การบริการแบบครบวงจง หรือเลิกยาเสพติดได้ในที่สุด โดยภาค
ประชาสังคม ท้องถิ่น และชุมชน ช่วยกันดูแลติดตามผู้เข้ารับบริการ ให้สามารถเข้าถึงการ
บริการและมีสุขภาพที่ดีขึ้น
2. สถานที่ให้บริการแบบรอบด้าน - ดำเนินการติดตามผู้เข้ารับบริการทั้งหมดที่อยู่ใน
ความดูแลของสถานบริการนั้น
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6. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (แผนภูมิ 1.3)

การติดตามประเมินผล จะแบ่งเป็น 2 ส่วน
1. การติดตามและประเมินผลภายในจังหวัด ให้ทุกจังหวัดติดตามผลการดำเนินงาน –
สถานที่ให้บริการบางส่วนและสถานที่ให้บริการแบบรอบด้านทำหน้าที่ติดตามผู้ใช้ยาเสพติด
ด้วยวิธีการฉีดที่ยังไม่สามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้ที่เข้าสู่บริการการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพ
ติด เพื่อให้ผู้ใช้ยาเสพติดสามารถป้องกันตนเองและผู้อื่นจากการแพร่ระบายจากเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ ตลอดจนชักจูงให้ผู้ใช้ยาเสพติดเข้าสู่ระบบบริการในพื้นที่
2. การนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ภายหลังจากที่แต่ละจังหวัดมีการดำเนินการด้านการลดอันตรายจากการใช้ยาสเพติดใน
พื้นที่ตามแผนบูรณาการของจังหวัดแล้ว จะมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ในภาพรวมทั้ง 10 จังวหัดดังนี้
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- นิเทศติดตามและประเมินผลโดย กระทรวงสาธารณสุข ศตส.ตร. ศตส.มท. และ
สำนักงาน ป.ป.ส.
- การศึกษาวิจัยและประเมินผลการดำเนินงานด้านการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
โดยองค์กรวิชาการจากสถาบันการศึกษา
7. บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
1. ศตส.จ. รับผิดชอบในการประสาน สนับสนุนการดำเนินงานด้านการลดอันตรายจาก
การใช้ยาเสพติด และเป็นเจ้าภาพและเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการแผนการลดอันตรายของ
จังหวัด
2. ตำรวจ รับผิดชอบในการปราบปรามมิให้มีการค้ายาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้
ใช้ยาเสพติดด้วย วิธีการฉีดเข้ารับบริการการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดจากสถานที่ให้
บริการบางส่วน หรือสถานที่ให้บริการแบบรอบด้านอย่างต่อเนื่อง
3. ฝ่ายปกครอง รับผิดชอบในการสนับสนุนผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีการฉีดเจ้ารับบริการ
ด้านการลดอันตราย ติดตาม ดูแลให้ผู้รับบริการฯ เข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเฝ้า
ระวังมิให้มีการค้ายาเสพติดในพื้นที่
4. หน่วยงานด้านสาธารณสุข
• สาธารณสุขจังหวัด - บริหารจัดการงานด้านการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
จัดระบบส่งต่อผู้เข้ารับบริการ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการ เพื่อจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานให้ ศตส.จ.นำเสนอในที่ประชุมจังหวัด
• โรงพยาบาล ศูนย์บำบัดฯ - จัดให้มีสถานที่ที่ให้บริการบางส่วน หรือสถานที่ให้
บริการแบบรอบด้าน จัดทำข้อมูลผู้รับบริการ และรายงานผลการดำเนินงานไป
ยังสาธารณสุขจังหวัด
5. องค์กรภาคประชาสังคม รับผิดชอบในการค้นหา ให้บริการการลดอันตรายแก่ผู้ใช้
ยาเสพติดด้วยวิธีการฉีด ตลอดจนชักจูงผู้ป่วยเข้าสู่ระบบบริการของรัฐอย่างรอบด้าน จัดทำ
ข้อมูลผู้รับบริการ และรายงานผลการดำเนินงานไปยังสาธารณสุขจังหวัด
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ร่างแก้ไขพ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับบูรณาการแรงงาน)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย , เครือ
ข่ายแรงงานนอกระบบ , เครือข่ายองค์กรแรงงาน และเครือข่ายผู้ประกันตนต่างๆ ได้ร่วมกัน
ยกร่าง “พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. ….(ฉบับบูรณาการแรงงาน)” เพื่อให้เกิด
การบูรณาการข้อเสนอทิศทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสำนักงานประกันสังคม ทั้งในส่วน
ของการบริหารจัดการองค์กรที่ควรเป็นองค์กรอิสระ การขยายสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
และการขยายการคุ้มครองไปสู่ผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุมทั้งนี้ เพื่อเป็นการผลัก
ดันร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. …. (ฉบับบูรณาการแรงงาน) สู่การปฏิรูป เป็นองค์กรอิสระ
โดยการมีส่วนร่วมจากผู้ประกันตนที่เห็นด้วยต่อการปฏิรูปประกันสังคม ด้วยการมีส่วนร่วมลง
รายมือชื่อเสนอกฎหมายร่วมกัน 
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ห้ามกะเทยขึ้นรถแห่ยี่เป็ง

กรณีเทศบาลนครเชียงใหม่ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดริ้วขบวน
กระทงใหญ่ในประเพณี ยี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2553 จ.เชียงใหม่ ที่จะมีขึ้นในวันที่
20 -22 พ.ย. ห้ามไม่ให้กะเทยนั่งประกอบกระทงในขบวนประกวด สำหรับเกณฑ์การให้
คะแนนกระทงใหญ่ ข้อที่ 2 ในหลักเกณฑ์รางวัลชนะเลิศกระทงยอดเยี่ยมชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง) ประจำปี
2553 ซึ่งเป็นข้อที่กลุ่มเกย์การเมืองไทย และกลุ่มเชียงใหม่อารยะ เห็นว่าเป็นปัญหาและเรียก
ร้องให้มีการแก้ไขนั้นระบุไว้ว่า “การตัดสินจะพิจารณาจากขบวนที่กำหนด รูปทรง รูปร่าง
ความประณีต ความสวยงาม แสงสว่าง สื่อความหมาย ผู้นั่งประกอบกระทง ตามเนื้อเรื่องที่
นำเสนอ (เฉพาะสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษเท่านั้น) ถ้าหากผิดหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะไม่
พิจารณาให้คะแนน”
กลุ่มเกย์การเมืองไทย และกลุ่มเชียงใหม่อารยะ ยื่นฟ้องเทศบาลนครเชียงใหม่ ต่อ
ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และขอคุ้มครองชั่วคราว กรณีที่เทศบาลเชียงใหม่ได้ตั้งกฎห้าม
บุคคลเพศที่สามร่วมอยู่ในขบวนกระทงใหญ่ งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง)
ประจำปี 2553
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ศาลปกครองได้มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับเป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็น
อย่างอื่น ซึ่งจะทำให้กลุ่มบุคคลเพศที่สามสามารถเข้าร่วมอยู่ในขบวนกระทงใหญ่ได้โดยไม่ขัด
กับกฎที่คณะกรรมการได้ตั้งไว้
สำหรับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนั้น ศาลปกครองจะแจ้งไปยังเทศบาลนคร
เชียงใหม่เกี่ยวกับการคุ้มครองชั่วคราว และให้เทศบาลทำการแก้ไขกฎข้อที่ 2 ในหลักเกณฑ์
รางวัลชนะเลิศกระทงยอดเยี่ยมชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานประเพณี
เดือนยี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง) ประจำปี 2553 ที่ระบุไว้ว่า “การตัดสินจะพิจารณาจาก
ขบวนที่กำหนด รูปทรง รูปร่าง ความประณีต ความสวยงาม แสงสว่าง สื่อความหมาย ผู้นั่ง
ประกอบกระทง ตามเนื้อเรื่องที่นำเสนอ (เฉพาะสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษเท่านั้น) ถ้าหากผิด
หลักเกณฑ์ที่กำหนดจะไม่พิจารณาให้คะแนน” ซึ่งเป็นประเด็นที่นายนทีได้ยื่นฟ้อง เนื่องจาก
เห็นว่ากฎข้อดังกล่าวเป็นการห้ามไม่ให้บุคคลเพศที่สามเข้าร่วมอยู่ในขบวนกระทงใหญ่
ในคำพิจารณาของศาลปกครองต่อกรณีดังกล่าวได้ระบุว่า การที่ศาลเห็นควรให้ทุเลา
การบังคับเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเห็นว่าเทศบาลมีเจตนาที่จะกีดกันไม่ให้กลุ่มบุคคลเพศที่
สามเข้าร่วมในขบวนกระทงใหญ่ โดยเทศบาลได้ชี้แจงในการให้การต่อศาลปกครองว่า กฎดัง
กล่าวคณะกรรมการจัดงานได้ตั้งขึ้น เพราะในปีที่ผ่านมามีบุคคลเพศที่สามที่เข้าร่วมขบวนบาง
ส่วนแต่งกายและแสดงกริยาไม่เหมาะสม
อีกทั้งยังได้รับการท้วงติงทั้งจากประชาชนและสื่อมวลชนในทำนองว่าไม่สามารถหาผู้
หญิ ง สวยมาเข้ า ร่ ว มขบวนได้ แ ล้ ว หรื อ อี ก ทั้ ง มองว่ า การประกวดนั้ น เป็ น การชิ ง ถ้ ว ย
พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ที่จะได้รับรางวัลควรจะมีความเหมาะสม เป็น
สาเหตุให้คณะกรรมการตัดสินใจตั้งกฎข้อดังกล่าวขึ้น
นอกจากนี้ ทางเทศบาลได้ชี้แจงด้วยว่าในปีนี้ผู้ที่ส่งขบวนกระทงใหญ่เข้าประกวดได้
รับทราบและไม่มีปัญหาต่อกฎข้อดังกล่าว แต่ศาลปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกีดกัน
ซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 30 วรรคสาม ที่ระบุว่าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะ
เหตุแห่งความแตกต่างด้านเพศจะกระทำไม่ได้ จึงได้มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับเป็นการชั่วคราว
ในที่สุด
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โจ๊ก-จิ๊บ ไผ่เขียว

จากกรณีคนขี่รถจักรยานยนต์ใช้อาวุธปืนยิงใส่รถโตโยต้า ยาริส ทะเบียนป้ายแดง
กข 3271 ปทุมธานี เป็นเหตุให้ด.ช.โภคิน ดีผิว หรือน้องโตมี่ อายุ 12 ปีที่นั่งมาในรถพร้อม
ครอบครัว รวม 7 คน ถูกยิงเข้าหน้าผากอาการสาหัสถึงขั้นสมองตายไม่รู้สึกตัว และมีผู้บาด
เจ็บอีก 3 ราย เหตุเกิดบนถนนสายเอเชีย ก.ม.1 ขาเข้ากทม. ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน
จ.พระนคร ศรีอยุธยา นำไปสู่การวิสามัญนายชาญชัย หรือโจ๊ก ไผ่เขียว ประสงค์ศิลป์ อายุ
29 ปี
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่ง
มาเยี่ยมอาการน้องโตมี่ กล่าวว่า วันนี้ได้ให้พ่อแม่น้องโตมี่เขียนคำร้องเพื่อขอรับเงินค่าชดเชย
และค่ า ตอบแทนในฐานะผู้ เ สี ย หายในคดี อ าญา โดยกรมจะนำคำร้ อ งนี้ เ ข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป สิทธิที่น้องโตมี่จะได้รับ ประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล
ตามจริง ไม่เกิน 3 หมื่นบาท
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มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 กันยายน 2553 (34.)
เรื่อง การถอนข้อสงวนของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 7
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการถอนข้อสงวนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 7 และมอบ
หมายให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการถอนข้อสงวนของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 7
ต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

คณะอนุ ก รรมการเรื่ อ ง “สิ ท ธิ เ ด็ ก ” ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2553 วั น ที่ 12
พฤษภาคม 2553 มีมติเห็นชอบการถอนข้อสงวนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 7 และให้
เสนอเรื่องการถอนข้อสงวนของอนุสัญญาว่าด้วย สิทธิเด็ก ข้อ 7 ต่อคณะกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/
2553 วันที่ 11 มิถุนายน 2553 มีมติเห็นชอบการถอนข้อสงวนของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ข้อ 7 และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยมีข้อเท็จจริง เหตุผล
ประกอบ รวมทั้งการดำเนินงานของไทยที่มีการประกัน สิทธิขั้นพื้นฐานแก่เด็กทุกคนแล้ว ซึ่ง
เอื้อต่อการถอนข้อสงวนดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
สาระของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 7 คือ “เด็กทุกคนต้องได้รับการจดทะเบียน
ทันทีหลังเกิด มีชื่อ และสิทธิที่จะได้สัญชาติ” ได้มีการตีความ โดยหน่วยงานขององค์การ
สหประชาชาติที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า “ไม่มีผลผูกพันต้องให้สัญชาติไทยแก่เด็กทุกคนที่อยู่ใน
ประเทศไทย” ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้ระบุในเอกสารข้อคิดเห็น
ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิเด็กตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองว่า
“ในบริบทของการปกป้องเด็ก ควรมีการให้ความสนใจพิเศษในสิทธิของเด็กทุกคนที่จะได้มาซึ่ง
สัญชาติตามที่บัญญัติในกติการะหว่างประเทศฯ ข้อ 24 (3) ที่ไม่ด้อยลงจากสังคมและรัฐอัน
เนื่องมาจากการเป็นคนไร้รัฐ ซึ่งไม่จำเป็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวก่อภาระหน้าที่แก่รัฐในการที่จะ
ให้สัญชาติกับเด็กทุกคนที่เกิดในดินแดนของรัฐนั้นแต่อย่างใด”
คณะอนุกรรมการเรื่อง “สิทธิเด็ก” ในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ ได้จัดการประชุมและชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเรื่องสิทธิที่จะได้สัญชาติของเด็ก
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ส่วน

2

สถานการณ์ด้านเอดส์
ในรอบปี 2553

สถานการณ์สากล
รายงานตัวเลข ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์

การรายงานสถานการณ์เอดส์ทั่วโลกล่าสุด (www.unaids.org/unaids/ (English
orignial, December 2009) นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวี UNAIDS/
WHO คาดว่ามีผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีแล้วประมาณ 60 ล้านคน และมีผู้ที่เสียชีวิตจากสาเหตุการ
ติดเชื้อเอชไอวีอีกประมาณ 25 ล้านคน โดยเฉพาะใน พ.ศ.2551 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก
ประมาณ 33.4 ล้านคน (31.1-35.8 ล้านคน)
• ผู้ใหญ่ประมาณ 31.3 ล้านคน (29.2-33.7 ล้านคน)
• ผู้หญิงที่ติดเชื้อ ประมาณ 15.7 ล้านคน (14.2-17.2 ล้านคน)
• เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ประมาณ 2.1 ล้านคน (2.0-2.5 ล้านคน)
• ผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ประมาณ 2.0 ล้านคน (1.7-2.4 ล้านคน)
ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ประมาณ 2.7 ล้านคน (2.4-3.0 ล้านคน) ทั่ว
โลก โดยคาดว่าจะมีเด็กวัยรุ่นที่อายุ 15-24 ปี มีการติดเชื้อ ร้อยละ 40 ในขณะที่ผู้หญิงมี
การติดเชื้อถึง ร้อยละ 48 ซึ่งพบว่าทวีป SUB-Saharan Africa เป็นพื้นที่ที่ได้รับผล
กระทบจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีมากที่สุดในครัว เรือนประมาณ ร้อยละ 67 ของผู้ติดเชื้อ
ทั่วโลก มีเด็กที่ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ ร้อยละ 91 และมีเด็กกำพร้ามากกว่า 14 ล้านคนใน
ทวีป SUB-Saharan Africa รองลงมาอยู่ในแถบ South & South East Asia
ประมาณ 3.8 ล้านคน ส่วนใหญ่ประเทศที่มีการติดเชื้อสูง ร้อยละ 97 จะอยู่ในประเทศที่มี
รายได้ต่ำหรือยากจนและอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ ปานกลาง นอกจากนี้ ยังพบว่า
ประมาณ 1 ใน 3 คน ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีสาเหตุของการเสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อนจาก
วัณโรค
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การประชุมเอดส์โลก ประกาศผลการทดลองไมรโครวีไซร์
ที่เวียนนา ประเทศออสเตรีย
การนำเสนอเกี่ยวกับการทดลองและผลของการทดลองเพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีใน
หญิงด้วยสารเคลือบช่องคลอดทีม่ สี ว่ นผสมของยาต้านไวรัส (ARV-based microbicides)
การพยายามค้นหาวิธีการทางชีวเวชศาสตร์ (bio-medical) เพื่อลดการติดเชื้อในหญิงโดยใช้
สารเคลือบช่องคลอด
ผลของการทดลองสารเคลือบช่องคลอดของโครงการ CAPRISA 004 ที่ดำเนินการ
โดยศูนย์การวิจัย CAPRISA ของอาฟริกาใต้ ที่พิสูจน์ว่ามีผลในการป้องกันการติดเชื้อใน
หญิงได้ถึง 39% (ลดโอกาสในการติดเชื้อได้ 39%) สารเคลือบช่องคลอดที่ใช้ในการทดลองมี
ส่วนผสมของยาต้านไวรัส tenofovir อยู่ 1% (สาเหตุที่เลือกใช้ tenofovir เพราะผลของ
การรักษาด้วย tenofovir แสดงว่าเป็นยาที่ได้ผลดี สะดวกต่อการใช้และไม่มีฤทธิ์ข้างเคียงที่
รุนแรง) โครงการ CAPRISA 004 ทำการทดลองในหญิงทั้งในชุมชนเมือง (1 แห่ง) และ
ส่วน 1 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
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ชุมชนชนบท (1 แห่ง) ในอาฟริกาใต้ที่เป็นพื้นที่ที่
มีอัตราการติดเชื้อในหญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์สูง
มาก (เช่น จากสถิติการเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์
ของเมืองหนึ่งพบว่าหญิงในช่วงอายุ 18-20 ปี มี
อัตราการติดเชื้อ 1 ใน 3 และในช่วงอายุ 20 24 ปี มีอัตราการติดเชื้อ 1 ใน 2) CAPRISA
004 เป็ นโครงการทดลองในคนระยะที่ 2 B
(Phase II B clinical trial) ซึ่งเป็นการ
ทดลองแนวความคิด (Proof of concept)
เพื่ อ พิ สู จ น์ ว่ า สารเคลื อ บ tonofovir มี ค วาม
เหมาะสมที่ จ ะนำไปพั ฒ นาเป็ น สารเคลื อ บช่ อ ง
คลอดเพื่ อ ป้ อ งกั นการติ ด เชื้ อ เอชไอวี ในหญิ งได้
หรือไม่ ทดลองในหญิงที่ไม่ติดเชื้อและอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศ
สัมพันธ์กับชาย และเป็นกลุ่มหญิงในช่วงอายุ 18 ปี ถึง 40 ปี จำนวน 889 คน ทำการ
ติดตามผู้เข้าร่วมทดลองเป็นเวลา 30 เดือน การใช้สารเคลือบต้องใช้สองครั้งคือ ไม่เกิน 12
ชั่วโมงก่อนมีเพศสัมพันธ์และไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ การใช้ต้องใช้หลอด
สำหรับสอดสารเคลือบ (applicator) ผลของการวิเคราะห์พบว่ามีอาสาสมัคร 98 คนติด
เชื้อ โดยที่ 39 คนอยู่ในกลุ่มผู้ที่ได้รับสารเคลือบ ทดลอง 1% tenofovir gel และอีก 60
คนอยู่ในกลุ่มอาสาที่ได้รับสารเคลือบเลียนแบบ (placebo)
ผลการทดลองของ CAPRISA 004 นี้มีความน่าเชื่อถือและมีนัยสำคัญทางสถิติทุก
อย่างไม่ว่าจะวิเคราะห์ผลแบบใดก็ตาม ผลการวิเคราะห์ที่สำคัญได้แก่เช่น
• มีประสิทธิผล 39% เมื่อวินัยในการใช้อย่างถูกต้อง (หรือ adherence) สูง
ประมาณ 75% หรือ 3 ใน 4 ครั้งของการมีเพศสัมพันธ์ (ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นเป็น
54% หากวินัยในการใช้สูงกว่า 80% หรือ 4 ใน 5 ครั้งที่มีเพศสัมพันธ์)
• นอกจาก 1% tenofovir gel สามารถลดการเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในหญิง
แล้ ว สารเคลื อ บทดลองนี้ ยั ง สามารถป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ เริ ม ของอวั ย วะเพศ
(Herpes Simplex Virus หรือ HSV-2) ได้ถึง 51% ซึ่งการป้องกันการติดเชื้อ
เริมของอวัยวะเพศนี้มีผลต่อการติดเชื้อเอชไอวีด้วย เพราะการติดเชื้อเริมจะเพิ่ม
โอกาสในการติดเชื้อเอชไอวีและแพร่เชื้อให้ผู้อื่น
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• การใช้ 1% tenofovir gel ทางช่องคลอดมีผลข้างเคียงน้อย ไม่ส่อถึงความไม่
ปลอดภัย และการวิเคราะห์พบร่องรอยของ tenofovir ที่ตกค้างในกระแสเลือด
น้อยมาก และการวิเคราะห์เยื่อบุผนังช่องคลอดพบปริมาณ tenofovir สูงกว่าที่พบ
ในกระแสเลือดถึง 1,000 เท่า แสดงให้เห็นว่าการให้ยาต้านเฉพาะที่ (topical)
เกิดการดูดซึมเข้าไปอยู่ในส่วนของร่างกายที่ต้องการ (บริเวณช่องคลอด) ได้ดีกว่า
การกินยาซึ่งยาจะกระจายไปทั่วตามกระแสเลือด (และการที่ยาไม่กระจายไปตาม
กระแสเลือดก็จะลดโอกาสที่อาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับสารทดลองและติดเชื้อในระหว่าง
การทดลองจะเกิดอาการดื้อยาต้านไวรัสเมื่อถึงเวลาต้องกินยาต้านไวรัสต่อไปใน
อนาคต)
• การใช้สารเคลือบทดลองของอาสาสมัครที่พบว่าตั้งครรภ์ในระหว่างการทดลองจะถูก
ยุติทันที และผลการวิเคราะห์ผลของการได้รับยาต้านไวรัสติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่ง
เดือนที่อาจมีต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในท้องในระยะแรกของการตั้งครรภ์ไม่มีข้อ
กังวลที่เกี่ยวกับความปลอดภัยแต่อย่างใด
• อัตราการใช้สารเคลือบอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ (adherence) สูงถึง 70% และ
ส่วนใหญ่ผู้ชายจะไม่รู้ว่าผู้หญิงใช้สารเคลือบปริมาณไวรัสหรือ viral load ใน
ร่างกายของอาสาที่ติดเชื้อทั้งสองกลุ่ม (กลุ่มที่ได้รับสารเคลือบทดลองและกลุ่มที่ได้
รับสารเคลือบเลียนแบบ) ไม่มีความแตกต่างกันดังที่กล่าวมาแล้ว โครงการนี้เป็น
โครงการที่ ต้ อ งการพิ สู จ น์ แ นวความคิ ด บางอย่ า งไม่ ใ ช้ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ พิ สู จ น์
ประสิ ท ธิ ผ ลของสารเคลื อ บเพื่ อ ที่ จ ะนำไปขึ้ น ทะเบี ย นเพื่ อ นำไปใช้ ต่ อไป (หรื อ
efficacy trial) และผลต่างๆ ที่ได้ถึงแม้ว่าจะมีความเข้มแข็งและมีนัยสำคัญทาง
สถิติทุกอย่างแต่ก็ถือว่ามีประสิทธิผลการป้องกันในระดับพอประมาณ (moderate
protection) ยังจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลและเพื่อพัฒนา
ประสิทธิผลอีกต่อไปกว่าที่จะนำไปสู่การจดทะเบียนและนำเอาไปใช้จริง และเช่น
เดียวกับการวิจัยอื่น ผลของ CAPRISA 004 ก็นำไปสู่คำถามอีกมากมาย เช่น:
• จะต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไรกว่าที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ได้จริง จะต้องมี
การศึกษาเพิ่มเติมอีกเท่าไร รวมถึงขั้นตอนในการอนุมัติและจดทะเบียนนำใช้
• หากเพิ่มขนาดยา หรือเพิ่มตัวยาต้านไวรัสอื่นเข้าไปด้วยจะสามารถเพิ่มประสิทธิผลได้
หรื อ ไม่ เช่ น จาก tonofovir มาเป็ น truvada (teonfovir ผสมกั บ
emtricitabine)
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• ราคาสารเคลือบเมื่อผลิตออกมาใช้จริงรวมทั้งราคาของหลอดในการสอดใส่ยา (ซึ่ง
แพงกว่าสารเคลือบ) จะสามารถลดราคาให้ถูกลงไปอีกได้หรือไม่ เพื่อให้คนส่วน
มากสามารถเข้าถึงได้ (จากโครงการ CAPRISA 004 ราคาสารเคลือบต่อครั้ง .65
บาท แต่ราคาหลอดสำหรับสอดใส่สารเคลือบแท่งละ 13 บาท และต้องใช้สองครั้ง
ก่อนและหลังการมีเพศ) และหลอดที่สอดใส่ต้องเป็นหลอดชนิดใช้เพียงครั้งเดียว
หรือสามารถผลิตหลอดชนิดที่นำมาใช้ใหม่ได้อีก หรือว่าจะสามารถใช้ได้โดยที่ไม่
ต้องใช้หลอดได้หรือไม่ (และปัญหาเกี่ยวกับความสม่ำเสมอของขนาด/ปริมาณการใช้
ในแต่ละครั้งหากไม่ใช้หลอด)
• จะสามารถปรับการใช้ให้เหลือแค่ครั้งเดียวได้หรือไม่เพื่อความสะดวกหรือเพื่อรักษา
ความลับ โดยเฉพาะกรณีที่หญิงไม่ต้องการให้คู่สมรสหรือคู่มีเพศสัมพันธ์ทราบ
หรือสภาพที่อยู่อาศัยไม่อำนวย (เช่น บ้านไม่มีห้องแยกเฉพาะต้องอยู่รวมกันใน
ครอบครัวหลายคน หรือไม่มีห้องน้ำในห้องนอนหรือแยกอยู่นอกบ้าน เป็นต้น)
• จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของพนักงานบริการทางเพศซึ่งต้องมีเพศ
สัมพันธ์มากกว่าโดยเฉลี่ยได้หรือไม่
• สามารถนำมาใช้เพื่อป้องกันการร่วมเพศทางทวารหนักได้หรือไม่ (ปัจจุบันยังไม่มี
โครงการทดลองสารเคลือบเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการร่วมเพศทางทวารหนัก
อย่างไรก็ดี Dr. Salim Abdool Karim หัวหน้าทีมวิจัย CAPRISA 004 บอก
ว่าผลของการวิเคราะห์เนื้อเยื่อในทวารหนักของอาสาที่ได้รับสารเคลือบทดลองร่อง
รอยของ tenofovir เช่นกันเพราะเนื้อเยื่อระหว่างช่องทางทั้งสองบางมาก)
• จะเพิ่มวินัยในการใช้และการรักษาความลับได้อย่างไร เพราะผลที่พบพิสูจน์ว่า
ประสิทธิผลของสารเคลือบทดลองเพิ่มขึ้นหากวินัยในการใช้ดี 
• ถึงแม้ว่าการวิจัยดังกล่าวจะเป็นการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ แต่คำถามดังกล่าวส่วน
หนึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น
• การทำงานกับชุมชนที่ดีขึ้นเพื่อให้ได้อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการทดลองที่จะต้องมีต่อ
ไปและสามารถสรรหาอาสาสมัครได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และกระบวนการ
สรรหาและคัดกรองอาสาสมัครมีมาตรฐานทางจริยธรรมการทดลองในคนที่ดี 
• การรณรงค์เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การตลาดเพื่อสังคม (social marketing) เพื่อ
ส่งเสริมการใช้และเพื่อให้หญิงในประเทศยากจนสามารถเข้าถึงได้ 
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• การติดตามเฝ้าระวังให้มีการดูแลอาสาสมัครที่ติดเชื้อในระหว่างการทดลองให้ได้รับ
การดูแลตามที่สัญญาไว้กับอาสาฯ และหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับตรวจสอบการวิจัย
สามารถทำหน้าที่ได้ตามความคาดหวัง 
• การให้การความรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการสร้างความตระหนักแก่ชุมชน
เพื่อลดการรังเกียจและเพื่อให้ผู้หญิงไม่ต้องแอบใช้สารเคลือบเพื่อไม่ให้คู่ครองรู้
เพื่อรักษาวินัยในการใช้อย่างสม่ำเสมอ หรือเพื่อป้องกันการนำเอาสารเคลือบไปใช้
โดยผิดวิธีหรือผิดวัตถุประสงค์
• การรณรงค์กับรัฐบาล แหล่งทุนเพื่อให้ความสำคัญต่อการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน
วิธีอื่นๆ ที่เหมาะสมกับหญิงและกลุ่มชายขอบทางสังคม-เศรษฐกิจต่างๆ ที่มีความ
เปราะบางต่อการติดเชื้อเอชไอวีมากว่าประชากรทั่วไป เช่น กลุ่มชายร่วมเพศกับชาย
กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น กลุ่มพนักงานบริการทางเพศ เป็นต้น
• การทำงานด้านนโยบายที่ส่งเสริมให้ดำเนินการป้องกันในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย
เพื่อสร้างทางเลือกที่หญิงในสภาวะต่างๆสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม
วิธีการต่างๆ เหล่านี้ควรเป็นภาระของผู้ทำงานชุมชน นักพัฒนาทั้งหลายที่ต้องรับช่วงต่อ
ไป หลังจากที่นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องมือที่จะสามารถลด
การติดเชื้อรายใหม่ได้แล้ว 
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สถานการณ์ในประเทศ
รายงานตัวเลข ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์

สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการในประเทศไทยล่าสุด (31 สิงหาคม
2553) สำนักระบาดวิทยา รายงานว่ามีจำนวนผู้ป่วยเอดส์ ทั้งสิ้น จำนวน 368,921ราย เสีย
ชีวิตแล้ว จำนวน 97,694 ราย แนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์และผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ลดลง
กว่าในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากการรักษาผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่
ยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงทำให้มีผู้ป่วยเอดส์และผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ลดลงกว่า
อดีต
แสดงแนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการ จำแนกตามรายปี
ตั้งแต่ กันยายน 2527 - 31 พฤษภาคม 2553

แหล่งข้อมูล: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
พบว่ารายงานผู้ป่วยเอดส์ส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงานและวัยเจริญพันธุ์ (อายุ 15-59 ปี)
ร้อยละ 89.41 พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ30-34 ปีร้อยละ 25.02 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 25-29
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ปีร้อยละ 22.01 อัตราป่วยในกลุ่มวัยรุ่น ที่อายุ 15-19 ปีพบว่าเพศหญิงมีสัดส่วนของอัตรา
ป่วยเอดส์สูงกว่าเพศชาย เท่ากับ 2 : 1 ซึ่งพบว่าผู้ที่มีอายุตั้งแต่50 ปีขึ้นไปมี อัตราป่วยเอดส์
ร้อยละ 5.56 ในขณะที่กลุ่มเด็กอายุ 0-14 ปีมีอัตราป่วยเอดส์ร้อยละ 5.03 ตามลำดับ
ผู้ป่วยเอดส์ส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยง
• เพศสัมพันธ์สูงถึงร้อยละ 84.17
• เพศชายรักต่างเพศ ร้อยละ 56.37
• หญิงรักต่างเพศ ร้อยละ 27.79
• ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดร้อยละ 4.34
• กลุ่มที่ติดเชื้อจากมารดา พบร้อยละ 3.61
• กลุ่มรับเลือดร้อยละ 0.02
• กลุ่มที่ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง และอื่นๆ ร้อยละ 7.81 ตามลำดับ
ผู้ป่วยเอดส์ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำและประกอบอาชีพการใช้แรงงาน/รับจ้างทั่วไป ลูกจ้าง
โรงงาน ขับรถรับจ้าง กรรมกร ร้อยละ 47.46 รองลงมาเป็น ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ร้อยละ 19.49 ผู้ที่ว่างงาน ร้อยละ 5.96 ค้าขาย ร้อยละ 4.59 แม่บ้าน ร้อยละ 4.28 เด็กต่ำ
กว่าวัยเรียน 2.90 ข้าราชการ (ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และข้าราชการไม่ทราบ
สังกัด) ร้อยละ 3.13 ผู้ต้องขัง ร้อยละ 1.51 และอื่นๆ รวมทั้งผู้ที่ไม่ระบุอาชีพ ร้อยละ 4.64
จากรายงานผู้ ป่ ว ยโรคเอดส์ ส่ ว นใหญ่ มี ภ าวะแทรกซ้ อ นของโรคติ ด เชื้ อ ฉวยโอกาส
(Opportunistic Infection) ที่พบมากที่สุด 6 อันดับแรก คือ Mycobacterium
Tuberculosis,Pulmonary or extrapulmonary 115,018 ราย (ร้อยละ 28.71) รอง
ลงมา คือ โรคปอดบวมจากเชื้อ Pneumocystis carinii 75,347 ราย (ร้อยละ 18.81)
Wasting syndrome (emaciation,slim disease) 72,058 ราย (ร้อยละ 17.99)
Cryptococcosis 51,676 ราย (ร้อยละ 12.90) Candidiasis ของหลอดอาหาร
หลอดลม (Trachea, bronchi) หรื อ ปอด 18,141 ราย (ร้ อ ยละ 4.53) และ
Pneumonia recurrent (Bacteria) มากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปี 12,533 ราย (ร้อยละ
3.13) ตามลำดับ
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การประกาศผลการศึกษาผลการทดลอง
การป้องกันการติดเชื้อในกลุ่ม MSM
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยในประเทศ
อื่นๆ อีก 6 ประเทศ ร่วมกันศึกษาวิจัยการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี แนวทางใหม่ ภายใต้
โครงการ iPrEx เป็นเวลากว่า 2 ปี ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ
ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับยาต้านไวรัสวันละ 1 เม็ด ซึ่งเป็นยาต้านฯ ที่ใช้สำหรับรักษาผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีอยู่แล้ว ช่วยลดการติดเชื้อฯ ให้ต่ำกว่ากลุ่มคนที่ได้รับยาเลียนแบบ หรือยาที่ไม่มีตัวยา
อยู่จริง ประมาณร้อยละ 43.8 แม้ว่าอาสาสมัครส่วนหนึ่งอาจไม่ได้กินยาอย่างสม่ำเสมอก็ตาม
ซึ่งถือเป็นการป้องกันการติดเชื้อด้วยยาต้านไวรัสก่อนได้รับเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติด
เชื้อเอชไอวีในมนุษย์
อาสาสมัครของโครงการวิจัยมีจำนวนทั้งสิ้น 2,499 คน ทั้งชายที่เป็นเกย์ คนข้ามเพศที่
มี เ พศสั ม พั น ธ์ กั บ ชาย ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ต่ อ การติ ด เชื้ อ ฯ จากประเทศบราซิ ล
เอกวาดอร์ เปรู อัฟริกาใต้ ไทย และสหรัฐอเมริกา    
จากการวิเคราะห์ข้อมูลยังพบด้วยว่า การกินยาล่วงหน้าก่อนการติดเชื้อฯ ในคนที่กินยา
เป็นประจำสม่ำเสมอมากกว่าร้อยละ 50 สามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีไปได้ที่
ร้อยละ 50.2 แต่หากอาสาสมัครกินยาอย่างสม่ำเสมอมากกว่าร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป จะช่วยลด
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อลงได้ถึงร้อยละ 72.8
ข้อกังวลว่าการกินยาต้านเพื่อการป้องกันล่วงหน้าก่อนการติดเชื้ออาจเป็นเหตุให้อาสา
สมัครลดความระมัดระวังในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนั้น ไม่ปรากฏว่าเกิดขึ้นกับอาสา
สมัครในโครงการวิจัยนี้ แต่อาสาสมัครทั้งในกลุ่มที่ได้รับยาจริงและยาเลียนแบบ มีความเสี่ยง
ด้านพฤติกรรมทางเพศลดลงและใช้ถุงยางอนามัยมากขึ้นด้วย
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ส่วน

3

สถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์
ในรอบปี 2553

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล
๑. การบูรณาการแผนปฏิบัติการเร่งรัดการป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.๑ ที่ประชุมเห็นชอบ ภารกิจการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของ
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ (เอกสารหมายเลข ๑) และ มอบฝ่ายเลขานุการ
นำเรียนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และแจ้งหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำแผนและตั้งงบประมาณ
๑.๒ ที่ป ระชุมเห็นชอบ ตั วชี้วัดร่ว มยุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอ
วี(เอกสารหมายเลข ๒) และมอบ สำนักงาน ก.พ.ร. นำเรียนที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรีเพื่อทราบ และแจ้งหน่วยงานต่างๆใช้เป็นแนวทางในการกำหนดตัวชี้
วัดในการดำเนินงาน
๑.๓ ที่ประชุมเห็นชอบ แผนปฏิบัติการเร่งรัดการป้องกันการติดเชื้อฯรายใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข ๓) และ มอบ ฝ่าย
เลขานุการ ดำเนินการจัดทำรายละเอียดงบประมาณแยกเป็นรายหน่วยงาน
เสนอประธาน คช.ปอ. เพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานต่างๆ สปสช. และ
สสส. พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
หมายเหตุจากฝ่ายเลขานุการ
แก้ไขข้อผิดพลาดในการรวมจำนวนงบประมาณจาก ๒๖๓,๖๔๘,๑๓๒ บาท เป็น
๒๗๔,๔๔๘,๑๓๒ บาท จึงทำให้งบประมาณที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม เป็นจำนวน
๒๔๗,๕๔๘,๑๓๒ บาท
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๒. กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการบูรณาการเร่งรัดการป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่ประชุมเห็นชอบ กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการบูรณาการเร่งรัดการป้องกันการติด
เชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เอกสารหมายเลข ๔) และ มอบ ฝ่ายเลขานุการนำ
เรียนที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบ และแจ้งหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง สปสช. ใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำแผนและตั้งงบประมาณ และ สสส.ในกรณีของงบประมาณสนับสนุนภาค
ประชาสังคม โดยให้สำนักงบประมาณสอบทานหน่วยงานต่างๆ ให้ตั้งงบประมาณตามกรอบ
การจัดทำแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๓. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงาน
ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติ
แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงาน (เอกสารหมายเลข ๕)
๔. นโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ
เอชไอวี
ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของการติดเชื้อ เอชไอวี (เอกสารหมายเลข ๖) และการนำนโยบายฯ สู่การปฏิบัติ ซึ่ง
จะดำเนินการนำร่องในพื้นที่ ๑๗ จังหวัด ในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ และขยายครอบคลุม
ทั่วประเทศในปี พ.ศ.๒๕๕๙ และ มอบ สำนักงาน ป.ป.ส. นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อประสานนโยบายที่เกี่ยวข้อง
๕. ประเด็นเชิงนโยบายจากรายงานความก้าวหน้าระดับประเทศตามปฏิญญาว่าด้วย
พันธกรณี เรื่อง เอชไอวี/เอดส์ รอบปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ที่ประชุมเห็นชอบประเด็นการพัฒนานโยบาย เรื่องการเข้าถึงการดูแลรักษา ในกลุ่ม
ประชากรข้ามชาติ และกลุ่มชาติพันธุ์และการจัดกลไกการเฝ้าระวังและติดตามการละเมิดสิทธิ
และส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และมีมติ
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๕.๑ มอบกรมควบคุมโรค และ สปสช. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาค
รัฐและภาคประชาสังคมประมวลข้อมูลและจัดทำข้อเสนอประเด็นเชิงนโยบาย
เรื่องการเข้าถึงการดูแลรักษา ในกลุ่มประชากรข้ามชาติ และกลุ่มชาติพันธุ์
เสนอต่อ คช.ปอ. เพื่อพิจารณา
๕.๒ มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานการจัดทำคำสั่ง และเสนอประธาน คช.ปอ. แต่ง
ตั้งคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังและติดตามการละเมิดสิทธิและส่งเสริมการ
คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
๖. การปรับปรุงคณะอนุกรรมการควบคุมการทดลองวัคซีนป้องกันและรักษาโรคเอดส์
ที่ประชุมเห็นชอบ ข้อเสนอการเปลี่ยนชื่อคณะอนุกรรมการควบคุมการทดลองวัคซีน
ป้องกันและรักษาโรคเอดส์ เป็น “คณะอนุกรรมการวิชาการการทดลองวัคซีนเอดส์” โดยให้
เพิ่มบทบาทหน้าที่ให้ครอบคลุมมาตรการป้องกันด้านชีวการแพทย์ ซึ่งอาจพิจารณาให้มีคณะ
อนุกรรมการด้านวัคซีนชุดต่างหากภายใต้คณะอนุกรรมการที่ครอบคลุมมาตรการป้องกันด้าน
ชีวการแพทย์

๙. แนวทางการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ พ.ศ.
๒๕๕๓
ที่ประชุมรับทราบ แนวทางการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วย
เอดส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่าแนวทางฯ มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ทางการแพทย์ให้ผู้ติดเชื้อฯเริ่มการ
รักษาด้วยยาต้านไวรัสฯได้เร็วขึ้น การเพิ่มสูตรยาต้านไวรัสฯที่ใช้ในการรักษา และการให้ยา
ต้านไวรัสฯ ๓ ชนิดในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี
๑๐. การขับเคลื่อนการประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับชาติ
ที่ประชุมรับทราบ การขับเคลื่อนการประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับ
ชาติ ที่ได้พัฒนาประเด็นและคำถามการประเมินผลฯที่เป็นฉันทามติ และได้เริ่มดำเนินการ
ประเมินผลใน ๓ ประเด็น คือนโยบายประเทศและการบริหารจัดการแผนงานฯเอดส์ของ
ประเทศ การป้องกันการติดเชื้อฯกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูง และการรักษาการดูแลช่วยเหลือผู้ติด
เชื้อฯ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

๗. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำกับการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติการป้องกันโรคเอดส์
ที่ประชุมรับทราบ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำกับการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันโรคเอดส์ ในการพัฒนารูปแบบและกลไกป้องกันเอดส์ ตาม
กลยุทธ์ ๓ ด้าน การสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันเอดส์ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายป้องกันเอดส์ และการสร้างกลไกที่ยั่งยืนของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในการขับเคลื่อนและการเป็นเจ้าของงานป้องกันเอดส์ในพื้นที่
๘. ผลการทดสอบทางคลินิกของวัคซีนเอดส์ทดลองในระยะที่ ๓
ที่ประชุมรับทราบ ผลการทดสอบทางคลินิกของวัคซีนเอดส์ทดลองในระยะที่ ๓ ว่า
วัคซีนมีประสิทธิผลสามารถลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ร้อยละ ๓๑.๒ แต่ไม่มีผลในการ
ลดปริ ม าณไวรั ส ฯ ในกระแสเลื อ ด และได้ ป ระกาศผลอย่ า งเป็ น ทางการเมื่ อ วั น ที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๒
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(ร่าง)
นโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
1. เหตุผลและความจำเป็น

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาณ 500,000 คน ในแต่ละปี
มีผู้ติดเชื้อฯรายใหม่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน จากการคาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อฯ
รายใหม่ เป็นผู้ติดเชื้อฯ จากการฉีดยาเสพติดคิดเป็นร้อยละ 8.7 ของผู้ติดเชื้อฯรายใหม่
ทั้งหมด และในการติดตามแนวโน้มของการติดเชื้อฯในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด พบว่า
อัตราความชุกการติดเชื้อฯในช่วงปี 2543-2552 อยู่ระหว่าง ร้อยละ 30-40 มาโดยตลอด
ทั้งนี้จำนวนผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดในประเทศจากการคาดประมาณโดยหน่วยงานต่างๆ ไม่
ต่ำกว่า 30,000 คน และด้วยอัตราการใช้เข็มและกระบอกฉีดร่วมกันที่สูงถึงร้อยละ 36 ในปี
พ.ศ.2551 ทำให้คาดประมาณว่ามีผู้ติดเชื้อฯรายใหม่ที่เป็นผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดในปี 2553
จำนวนประมาณ 900 คน หากสามารถดำเนินการเร่งรัดการป้องกันการติดเชื้อฯโดยใช้วิธีที่ได้
ผล จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดก็จะลดลงเหลือประมาณ 400 คน
นอกจากการติดเชื้อ เอชไอวีแล้ว ผู้ฉีดยาเสพติดยังติดเชื้อโรคที่ติดต่อทางเลือดอื่นๆ ได้แก่
ไวรัสตับอักเสบ เอ ไวรัสตับอักเสบ บี และไวรัสตับอักเสบ ซี ในอัตราสูงเช่นกัน
การที่อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันการติดเชื้อฯทางเพศสัมพันธ์ของผู้ใช้ยา
เสพติดด้วยวิธีฉีดที่ยังต่ำ มีโอกาสนำไปสู่การรับและการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ระหว่างผู้ใช้ยาเสพติดกับประชากรกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้ยา
เสพติด และด้วยเหตุที่การใช้เข็มและกระบอกฉีดร่วมกันทำให้เกิดการติดเชื้อเอชไอวีได้ง่าย
ทำให้ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดมีอัตราความชุกของการติดเชื้อ เอชไอวี สูง เป็นการส่งผลอย่าง
มากต่อการระบาดของการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศ
นอกจากยาเสพติดชนิดฉีดเช่นเฮโรอีนแล้ว ยังมีการใช้สารอื่นฉีดด้วย จากการศึกษา
ในปี 2552 กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดจำนวน 746 ในกรุงเทพมหานคร และ 309
คน ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีการฉีดเมทแอมเฟตามีนอย่างเดียวหรือร่วมกับสารอย่างอื่น
ที่กรุงเทพมหานครร้อยละ 63 และจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 32
นอกจากนี้ การติดสารเสพติดยังก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ปัญหา
อาชญากรรม เนื่องจากผู้ใช้ยาเสพติดต้องการเงินเพื่อไปซื้อยาเสพติด หรือการถูกครอบงำจาก
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ฤทธิ์ยาเสพติด หรือตกอยู่ในอาการขาดยาเสพติด อาจทำให้ผู้เสพยาขาดสติและก่อความ
รุนแรงต่อทรัพย์สินหรือบุคคล
การติดยาเสพติดเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง จึงเป็นการยากที่ผู้ติดยาเสพติดจะเลิกเสพ
นอกจากจะได้รับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แม้ถึงกระนั้น ผู้ติดยาเสพติดก็อาจ
กลับมาเสพซ้ำได้อีก ดังนั้นในระหว่างที่ยังเลิกเสพไม่ได้ จำเป็นต้องหาวิธีลดอันตรายจากการ
ใช้ยา เพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบอื่นๆ ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ให้มีการรับและ
ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดจากการใช้เข็มและกระบอกฉีดร่วมกัน รวมถึง
ระหว่างผู้ใช้ยาเสพติดรายเก่ากับรายใหม่ และต้องป้องกันการระบาดของเชื้อเอชไอวี ทางเพศ
สัมพันธ์โดยการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยด้วย การเข้าถึงบริการลดอันตรายจากการใช้ยา
เสพติดอย่างสะดวกและเร็วที่สุดนั้น มีประโยชน์ทั้งต่อผู้ใช้ยาเสพติดและครอบครัวอีกประการ
หนึ่ง กล่าวคือ ถ้าผู้ใช้ยาเสพติดอยู่ในวัยแรงงานและได้รับบริการจนเลิกใช้ยา หรือใช้เฉพาะ
สารทดแทนภายใต้การกำกับของแพทย์ เช่น เมทาโดน ก็จะสามารถกลับมาทำงานได้
ดั ง นั้ น วิ ธี ก ารที่ ดี ที่ สุ ดในการแก้ ปั ญ หาดั ง กล่ า ว คื อ การดำเนิ น การป้ อ งกั นไม่ ใ ห้
ประชาชนใช้ยาเสพติด ควบคู่ไปกับ การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดในระหว่างที่ผู้ใช้ยา
เสพติดยังเลิกไม่ได้
การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) คือ การลดความเสี่ยง
และอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาเสพติดโดยการใช้เข็มและกระบอกฉีดร่วมกัน ผู้
ที่ใช้ยาเสพติดอาจยังเลิกใช้ยาไม่ได้ทันที ฉะนั้นระหว่างที่กำลังพยายามจะเลิก จึงควรมีวิธีการ
ลดอันตราย จากการติดและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี และชนิดบี
อีกทั้งช่วยให้ผู้ที่ใช้ยาเสพติดสามารถปรับตัวเองให้ลดการใช้ยาลง และดำรงสถานภาพการไม่
กลับไปเสพซ้ำให้นานขึ้น
การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดนี้ได้รับการยอมรับในระดับสากล ว่าเป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังเป็นวิธีการที่คำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ของผู้ใช้ยาเสพติดและครอบครัว โดยการให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม
ให้โอกาสและทางเลือกแก่ผู้ใช้ยาเสพติดในการเข้าสู่กระบวนการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพ
ติด ไปจนถึงการรักษา ฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพในการทำงานและใช้ชีวิตร่วมกับคนใน
สังคมตามปกติสุข
เนื่องจากยาเสพติด เอดส์ และเพศสัมพันธ์ มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด ดังนั้นการ
ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด จึงต้องมีบริการหลายด้านประกอบกันเป็นชุด ซึ่งจะต้องให้
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กับผู้ใช้ยาเสพติด เพื่อเป็นการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด อย่างมีประสิทธิภาพ จาก
รายงานของโครงการเอดส์ แ ห่ ง สหประชาชาติ (UNAIDS) กองทุ น ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก แห่ ง
สหประชาชาติ (UNICEF) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ตลอดจนคณะทำงานป้องกัน
เอดส์โลก พบว่าโครงการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด เป็นการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
รับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีของผู้ใช้ยาเสพติดที่ยังเลิกใช้ยาเสพติดไม่ได้ มีผลให้ลดอัตราการ
ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด และทำให้ผู้ใช้ยาเสพติดได้เข้าถึง
บริการบำบัดรักษายาเสพติดเป็นจำนวนมากขึ้น ตัวอย่างของประเทศที่ประสบความสำเร็จ เช่น
จีน มาเลเซีย อิหร่าน สวิตเซอร์แลนด์ รัสเซีย บราซิล และออสเตรเลีย เป็นต้น
องค์การอนามัยโลก ให้ความหมายของยาเสพติดว่า สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความ
ต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมาก
ขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจขึ้น
สำหรับนโยบายฉบับนี้ ยาเสพติดหมายถึง ยาเสพติดที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 และ
พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533

2. เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดและผู้ที่มี
เพศสัมพันธ์ด้วย
ตัวชี้วัด: 2.1 ร้อยละของผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดที่รายงานว่าใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดยา
		
ที่สะอาด ในการใช้ยาเสพติดแบบฉีดครั้งล่าสุด
		 2.2 ร้อยละของผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดรายงานว่าใช้ถุงยางอนามัยในการมี
		
เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด
วิธีวัด การเฝ้าระวังพฤติกรรม โดยสำนักระบาดวิทยา
3. เพื่อลดจำนวนผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด
ตัวชี้วัด: ร้อยละของผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดที่รับบริการเมทาโดนอย่างต่อเนื่อง อย่าง
น้อย 12 เดือน
วิธีวัด การบันทึกและรายงานจากหน่วยบริการ
4. เพื่อลดอัตราการเกิดอาชญากรรมจากผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด
ตัวชี้วัด: ร้อยละที่ลดลงของการเกิดอาชญากรรมจากผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด
วิธีวัด การศึกษาวิจัย และการพัฒนาระบบข้อมูลของสำนักงานดำรวจแห่งชาติ

2. เป้าประสงค์

4. ยุทธศาสตร์

เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด ด้วยมาตรการที่คำนึงถึง
หลักการพื้นฐานเรื่องสิทธิมนุษยชน
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จำนวนผู้ติดเชื้อ เอชไอวี รายใหม่ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด
ด้วยวิธีฉีดลดลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี พ.ศ. 2559
วิธีวัด คาดประมาณโดยใช้ข้อมูลพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อฯ และนำมา
คำนวณโดยใช้Asian Epidemic Model (AEM)

3. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดเข้าถึงบริการแบบรอบด้านของการลดอันตรายจาก
การใช้ยาเสพติด
ตัวชี้วัด: จำนวนผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดที่ได้รับบริการอย่างน้อย 9 อย่างในการลด
อันตรายจาก การใช้ยาเสพติด
วิธีวัด การบันทึกและรายงานจากหน่วยบริการ
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ในการนำนโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดสู่การปฏิบัติได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ
1. ยุทธศาสตร์ การบริการแบบบูรณาการและครบวงจร
2. ยุทธศาสตร์ การบริการเชิงรุก
3. ยุทธศาสตร์ การศึกษาวิจัยและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการแบบบูรณาการและครบวงจร
มาตรการ
1. เสริมสร้างความเข้าใจเชิงบวกของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ในการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดเพื่อป้องกัน
การติดเชื้อ เอชไอวี
2. พัฒนาและให้บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดที่เป็นชุดบริการแบบครบวงจร
ประกอบด้วย บริการ 10 ด้านให้ผู้ใช้ยาเสพติดแต่ละคนได้เข้าถึงบริการทุกด้านอย่างเหมาะ
สมและทั่วถึงโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม
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ก. บริการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอชไอวี ประกอบด้วย	
2.1 การให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก และการประเมินความ
เสี่ยงของตนเอง
รวมถึงการฝึกทักษะการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และยาเสพติด
2.2 การบำบัดรักษายาเสพติดโดยใช้สารทดแทนระยะยาว ได้แก่เมทาโดน
2.3 การสนับสนุนให้ใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาด
2.4 การแจกถุงยางอนามัย
ข. บริการตรวจรักษา ประกอบด้วย
2.5 การให้คำปรึกษา และตรวจการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ และส่งต่อรับ
บริการดูแลรักษา
2.6 การตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2.7 การป้องกัน วินิจฉัยและรักษาวัณโรค
ค. บริการด้านจิตใจและการบำบัดรักษาการติดยาเสพติด ประกอบด้วย
2.8 กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
2.9 การให้บริการรักษาด้านจิตเวชและการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับยาเสพติด
2.10 การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพรวมถึงกิจกรรมกลับสู่สังคม และการป้องกัน
การเสพติดซ้ำ
วิธีดำเนินการ
1. กำหนดมาตรฐานการให้บริการของประเทศในการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
ทบทวนและพัฒนาปรับปรุงบริการแต่ละด้านของการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด จัดทำ
คู่มือการดำเนินงานสำหรับผู้ให้บริการภาครัฐและภาคประชาสังคมในระดับต่างๆ และกำหนด
ระบบเชื่อมต่อบริการด้านต่าง ๆ ให้ครบวงจร
2. ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและทัศนคติเชิงบวกให้กับองค์กรภาคีและชุมชนที่
เกี่ยวข้องในเรื่องนโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด รวมถึงมาตรฐานการให้บริการและ
การดำเนินงาน โดยการเผยแพร่ ประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
3. จัดทำข้อตกลงระหว่างหน่วยบริการภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมถึงฝ่ายปราบ
ปราม ฝ่ายปกครองและฝ่ายยุติธรรม เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดตามนโยบายลด
อันตรายจากการใช้ยาเสพติด
4. พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากรและอาสาสมัครของหน่วยบริการ

80

รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย ปี 2553

ภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามมาตรฐานการให้บริการ
5. พัฒนาขีดความสามารถของสถานบริการสาธารณสุขที่ให้บริการด้านยาเสพติด ให้
สามารถบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดแบบครบวงจรและได้มาตรฐาน
6. ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบให้เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานตาม
นโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการเชิงรุก
มาตรการ
1. เพิ่มการเข้าถึงผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนโดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของภาครัฐและ
ภาคประชาสังคม เพื่อให้ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดเข้าสู่ระบบบริการตามมาตรฐานของประเทศ
ในการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดอย่างครบวงจร
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและเครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวกับการลดอันตราย
จากการใช้ยาเสพติดทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ ครอบครัว ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
วิธีดำเนินการ
1. สรรหาและอบรม เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร โดยความร่วมมือของภาคประชาสังคม
และ ภาครัฐ และดำเนินกิจกรรมเข้าถึงและให้บริการลดอันตรายแก่ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด
ในชุมชน
2. ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครในการเสริมงานบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดใน
สถานบริการสาธารณสุข
3. จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลความรู้และความช่วยเหลือ (Drop –in Center)
ที่เหมาะสมและมีมาตรฐานในชุมชน ด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมและภาครัฐ เพื่อ
เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
4. ให้ความรู้ ความเข้าใจผ่านสื่อต่างๆ แก่ครอบครัว ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อชักชวนผู้ใช้ยาเสพติดให้เข้ามารับบริการ ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด รวมทั้ง
สนับสนุนให้ผู้ใช้ยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
5. ประสานความร่วมมือและระดมทรัพยากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ตามนโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
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6. สนับสนุนทั้งด้านวิชาการและทรัพยากรในการดำเนินงานแก่เครือข่ายองค์กรภาครัฐ
และประชาสังคม ในระดับชาติและในพื้นที่

ติด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษาวิจัยและประเมินผล
มาตรการ
1. พัฒนาระบบข้อมูลข้อสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพ

2. ศึกษาวิจัยผลกระทบของการดำเนินงานลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด เพื่อนำมา
ใช้ปรับปรุงนโยบายและวิธีการดำเนินงาน
3. ติดตามและประเมินผลนโยบายและการดำเนินงานลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
วิธีดำเนินการ
1. พัฒนาฐานข้อมูลผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด และการบริการลดอันตรายจากการใช้ยา
เสพติดติด รวมถึงอาชญากรรมที่เกิดจากยาเสพติด โดยการบูรณาการข้อมูลของทุกภาคส่วน
2. สนับสนุนการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องด้านผลของการบริการลดอันตรายจากการใช้
ยาเสพติด ทั้งผลในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการป้องกันยาเสพติด ด้านการบำบัดรักษายาเสพ
ติด ด้านการป้องกันเอดส์และด้านการลดอาชญากรรม ตลอดจนผลด้านคุณภาพชีวิตของผู้ใช้
ยาเสพติดด้านต่างๆ รวมถึงการทำงานได้ตามปกติ
3. วิจัยและพัฒนา การบำบัดรักษายาเสพติด รวมถึงสารทดแทนสำหรับสารเสพติด
ชนิดต่างๆ
4. สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายวิจัยยาเสพติดและเอดส์
5. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
6. ประเมินผลตามเป้าหมายของนโยบาย

5. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ลดการระบาดของเชื้อเอชไอวี รวมทั้งเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี และชนิดบีในกลุ่มผู้
ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดและผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ด้วย ส่งผลต่อการลดปัญหาเอดส์ของประเทศ
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2. ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดได้รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดแบบครบวงจร
จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงสามารถกลับมาทำงานได้
3. ลดอัตราการเกิดอาชญากรรมจากผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด

7. กลไกขับเคลื่อนนโยบาย

เนื่องจากมีกลไกระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องใน 2 ส่วน คือ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ที่ทำหน้าที่กำหนดและกำกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ที่ทำ
หน้าที่กำหนดและกำกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเอดส์ จึงจำเป็นต้องนำเสนอร่างนโยบายให้คณะ
กรรมการฯ ทั้ง 2 คณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้จัดตั้ง “คณะกรรมการลดอันตราย
จากการใช้ยาเสพติด” เพื่อเป็นกลไกในการอำนวยการ กำกับการดำเนินงาน ประสานงาน
ติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของคณะกรรมการและ
เลขานุการจากคณะกรรมการฯ ระดับชาติทั้ง 2 คณะ และรายงานผลต่อคณะกรรมการการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์

8. การติดตามและประเมินผล

มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและประเมินผลตามเป้า
หมายของนโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดและศึกษาผลกระทบของนโยบาย

9. หน่วยงานรับผิดชอบ
กระทรวงสาธารณสุข

10. หน่วยงานสนับสนุน

สำนั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และภาคประชาสังคม

ส่วน 3 สถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ในรอบปี 2553
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ส่วน

4

สรุปการให้คำปรึกษา
ทางโทรศัพท์

ประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน UN
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ส่วน 1 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
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สรุปการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และดำเนินการช่วยเหลือ เดือนมกราคม - ธันวาคม
2553 มีผู้โทรศัพท์ขอคำปรึกษา จำนวน 66 สาย ชาย 34 ราย, หญิง 28 ราย, MSM
3ราย, TG 1 ราย
แยกเป็น 	
1. กลุ่ม MW 40 ราย
- กัมพูชา 17 ราย
- พม่า 21 ราย
- ไทย 1 ราย
- ลาว 1 ราย
2. กลุ่ม FSW 6 ราย
- ไทย 4 ราย
- กัมพูชา TG 1 ราย
- กัมพูชา 1 ราย
3. กลุ่ม IDU 2 ราย
- ไทย 2 ราย
4. กลุ่ม MSM 3 ราย
- ไทย 3 ราย
5. กลุ่ม อื่นๆ (ผู้ติดเชื้อ) 15 ราย
- ผู้ติดเชื้อ ไทย 13 ราย
- เยาวชน ไทย 1ราย
- อื่นๆ ไทย 1 ราย
ช่วงอายุ ผู้รับคำปรึกษา
- 10-20 ปี 10 ราย แยกเป็น หญิง 6 ราย ชาย 3 ราย M 1 ราย
- 21-30 ปี 18 ราย แยกเป็น หญิง 7 ราย ชาย 10 ราย M 1 ราย
- 31-40 ปี 17 ราย แยกเป็น หญิง 7 ราย ชาย 10 ราย
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- 41-50 ปี 3 ราย
แยกเป็น หญิง 1 aราย ชาย 2 ราย
- 51-60 ปี 2 ราย
แยกเป็น หญิง 2 ราย ชาย - ราย
- ไม่ทราบอายุ 16 ราย แยกเป็น หญิง 5 ราย ชาย 9 ราย M 1 ราย TG 1 ราย

แหล่งที่มา

อาสาสมัครมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
เจ้าหน้าที่มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ภาคตะวันออก
เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิต จังหวัดนนทบุรี
แรงงานโทรมาปรึกษาเอง (โดยเอาเบอร์มาจากหนังสือ)
อาสาสมัครUSAIDS
เครือข่ายผู้ใช้ยา
1133
เคยโทรมาปรึกษาที่มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
MAP เชียงใหม่
แผ่นพับแนะนำองค์กร
มูลนิธิพัฒนรักษ์
ศูนย์เอราวัณ	
นักข่าว(เพื่อนอาสาสมัคร)	
Internet
นายจ้าง
แรงงานข้ามชาติ
คนทำงานด้าน FSW
คนทำงานด้าน IDU
คนทำงานด้าน MSM
ผู้ติดเชื้อ HIV
	

ส่วน 1 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
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ประเด็นในการขอรับคำปรึกษา
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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แรงงานถูกจับข้อหาลักทรัพย์
แรงงานต้องการเปลี่ยนนายจ้างใหม่แต่กลัวเปลี่ยนไม่ได้
แรงงานตั้งครรภ์แต่ไม่เคยไปฝากครรภ์ และเรื่องแรงงานทะเลาะกันในแคมป์
โรงงานจะปลดคนงานออกหากประเมินการทำงานไม่ผ่านแรงงานมีความ
กังวลว่าจะโดนปลด
แรงงานเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ตื่นขึ้นมาสติไม่ดี
แรงงานไม่ได้รับค่าจ้าง
แรงงานถูกรถชนเสียชีวิต เอาศพออกมาไม่ได้
แรงงานติดเชื้อ HIV ไม่มีเงินเลี้ยงดูลูก 3 คน
แรงงานประสบอุบัติเหตุนิ้วขาด นายจ้างไม่ยอมรับว่าเป็นลูกจ้าง
แรงงานได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน แต่โรงงานไม่รับผิดชอบ
อยากทราบว่ามีงานที่ไหนบ้างที่ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ HIV ก่อนทำงาน
หนังสือพิมพ์ใช้ข้อความในข่าว ตีตรา ผู้ใช้ยา
แรงงานสวมสิทธิของคนอื่น
อยากทราบว่าเอกสารที่สามีชาวต่างชาติส่งมาเป็นเอกสาร หย่า หรือไม่
ช่วยตนเองจนอวัยวะแดง เลยกังวล
ผู้ติดเชื้อ ไม่ได้รับยาต้าน KAletra
ผู้ติดเชื้อได้รับการรังเกียจจากหมอที่ให้บริการ
เยาวชนแต่งงานแล้วโรงเรียนไล่ออก
แรงงานพม่าถูกนายจ้างทำร้ายร่างกายและไม่ให้ลาออก
อุบัติเหตุจากการทำงาน ที่โรงงานไทยเฟริส
แรงงานเสียชีวิตแล้วไม่สามารถนำศพออกจากโรงพยาบาลได้เนื่องจากไม่จ่าย
ค่ารักษาพยาบาล
โรงพยาบาลแกลงไม่ให้แรงงานที่ติดเชื้อทำบัตรประกันสุขภาพ
ถูกลักพาตัวและกักขังหน่วงเหนี่ยว
แรงงานถูกจับ ที่ลำลูกกา คลอง 2
แรงงานไม่มีบัตรถูกจับ ไม่ทราบว่าถูกจับไปที่ไหน
แรงงานติดเชื้อ HIV ต้องการตรวจเลือดหา CD4 และกินยา
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แรงงานข้ามชาติซื้อยาต้านไวรัสกินเอง แต่ยาราคาแพงมาก
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่กังวลว่าจะไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้
แรงงานประสบอุบัติเหตุจากการทำงานนิ้วขาด
แรงงานติดคุก 1ปีแล้วแต่ยังไม่ทราบความคืบหน้าคดี
ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนเด็ก
มาทำงานประเทศไทยอยากเดินทางกลับประเทศ
พนักงานบริการถูกทำร้ายร่างกายตำรวจไม่รับแจ้งความ
ถูกบังคับให้ขายเหล้าและอยู่กับแขก หนีออกมาต้องการกลับประเทศ
ข้อกฎหมาย พรบ.ค้าประเวณี
พนักงานบริการต้องการทำบัตรใหม่แต่เทศบาลไม่ทำบัตรให้
การทำบัตรประชาชนของคนไทย(กรณีติดคุกมานาน)
ไปสมัครงานบริษัทบังคับตรวจเลือด
อยากทราบวิธีการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV
กังวลว่าจะติดเชื้อ HIV
ผู้ติดเชื้อตาบอด ต้องการทำพินัยกรรม
ติดเชื้อเป็นผื่นคันตามร่างกาย
ผู้ติดเชื้อไม่ได้รับเงินยังชีพ
เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ HIV ไม่ได้เข้าเรียน
ติดเชื้อและเป็นวัณโรคปอด
ผู้ติดเชื้อต้องการหางานทำที่ผู้ติดเชื้อสามารถทำได้
แรงงานทำงานบ้านถูกแจ้งจับข้อหาลักทรัพย์ ถูกขังที่ทัณฑสถานหญิงกลาง
เด็กกัมพูชาถูกข่มขืน
เจ้าหน้าที่ภาคตะวันออกโทรมาปรึกษาว่ามีแรงงานกัมพูชาไม่ได้รับค่าจ้าง
ประมาณ 20 คน
แรงงานถูกโกงค่ารับเหมาก่อสร้าง
แรงงานกัมพูชาอยากแยกทางกับสามีเพราะสามีกินเหล้า ไม่ทำงาน
แรงงานต้องการต่ออายุใบอนุญาตทำงานไม่ทราบว่าต่อได้หรือไม่
แรงงานไม่ได้รับค่าจ้าง
แรงงานต้องการให้ตรวจสอบว่าเด็กกัมพูชา 3 คนยังอยูใ่ นประเทศไทยหรือไม่
ส่วน 1 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
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55. แรงงานพม่า 11 คนถูกขัง
56. จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช. วันที่
14-15 พ.ค. 53
57. แรงงานพม่าถูกทำร้ายร่างกาย และกักขังหน่วงเหนี่ยว
58. แรงงานไม่ได้รับค่าจ้าง และค่าพิสูจน์สัญชาติ
59. แรงงานถูกตำรวจจับ
60. ผูต้ ดิ เชือ้ ต้องการให้ออกใบเสร็จให้แต่ถา้ ออกกลัวระบุวา่ ติดเชือ้ แล้วจะโดนฟ้อง
61. ลูกของเครือข่ายผู้ติดเชื้ออายุ 15ปีไปไปข่มขืนเด็กอายุ 5 ปีและ 6 ปี
62. เพื่อนต้องการไปสมัครตำรวจแต่ในประกาศระบุว่าต้องไม่เป็นโรคเอดส์เพราะ
ไปเสี่ยงมาเลยไม่กล้าไปตรวจ อยากร้องเรียนแต่ไม่อยากเปิดเผยชื่อ
63. ไปเสี่ยงมา แล้วมีเชื้อราที่อวัยวะเพศ เลยคิดว่าตัวเองติดเชื้อ HIV แต่ไป
ตรวจแล้วเมื่อเดือนมกราพบว่าไม่เป็น แต่ก็ยังกังวล
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เด็กติดเชื้อที่ จ.ชัยภูมิไม่ได้เข้าเรียน

ลากเด็กหญิง 8 ขวบเข้าป่าทุบตีบีบคอข่มขืนสาหัส (คมชัดลึก)

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดชัยภูมิ ปรึกษากับเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิ
ศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ภาคอีสาน ว่ามีเด็กหญิง อายุ 5 ขวบ ซึ่งติดเชื้อเอชไอวี ไม่ได้
เข้าเรียนเนื่องจากว่าผู้ปกครองของเด็กอนุบาลในห้องไม่ยอมให้มาเรียน ถ้ามาเรียนผู้ปกครอง
จะย้ายลูกไปเรียนที่โรงเรียนอื่น ทำให้ทางโรงเรียนไม่กล้ารับเด็กหญิงคนนี้เข้าเรียน
เด็กหญิงอาศัยอยู่กับยายและพี่น้องอีก 5 คน ปัจจุบันแม่ของเด็กเสียชีวิตแล้ว ส่วน
พ่อของเด็กเมื่อไปตรวจเลือดพบว่าติดเชื้อเอชไอวี ยายจึงไล่พ่อของเด็กออกจากบ้าน เด็ก 5
คน มีเพียงเด็กหญิง 5 ขวบ คนเดียวที่ติดเชื้อ เด็กหญิงกินยาต้านมาโดยตลอดจน CD 4
800
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2553 ได้จัดประชุมเพื่อพูดคุยปรับเปลี่ยนแนวความคิดกับผู้
ปกครองของเด็กอนุบาล โดยทางมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์รับผิดชอบในส่วนของการ
เติมข้อมูลเรื่องสิทธิเด็ก ทางสาธารณสุขจังหวัด ทีมสิทธิของมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้าน
เอดส์,เครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดชัยภูมิ, โรงพยาบาลจัตุรัส, และสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส ได้พูด
คุยกับทางผู้ปกครองของนักเรียนอนุบาล จำนวน 30 ท่าน ซึ่งนักเรียนในห้องอนุบาลนั้น มี
35 คน เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองของนักเรียนอนุบาลทุก
คนพอได้รับทราบข้อมูลช่องทางการติดเชื้อเอชไอวี ว่าไม่ได้ติดกันง่ายๆ ผู้ปกครองของ
นักเรียนอนุบาลทุกคนก็ยอมให้เด็กหญิงอายุ 5 ขวบ ได้เข้าเรียนใน วันที่ 23 สิงหาคม 2553
ซึ่งทุกวันนี้เด็กหญิงอายุ 5 ขวบก็ได้เข้าเรียนตามปกติ และมีความสุข โดยมี ทาง
มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์, เครือข่ายผู้ติดเชื้อ, โรงพยาบาลจัตุรัส, สาธารณสุขอำเภอ
จัตุรัส และสาธารณสุขจังหวัด คอยติดตามประเมินผลว่าเด็กได้เรียนและมีความสุขไหม

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 มกราคม พ.ต.ท.อรรถรส ครองราชย์ พนักงานสอบสวน
สภ.สัตหีบ ได้รับแจ้งมีเด็กหญิงวัย 8 ขวบ ถูกข่มขืนภายในป่าละเมาะหลังโรงน้ำแข็ง ตลาด
ทองทิพย์บ้านเตาถ่าน หมู่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงนำกำลังไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบ นายออ (นามสมมติ) อายุ 35 ปี นางหน่อย (นามสมมติ) อายุ 31 ปี สามี
ภรรยาเป็นคนงานชาวพม่า และชาวบ้านจำนวนมาก กำลังช่วยชีวิต ด.ญ.บี (นามสมมติ )
อายุ 8 ขวบ บุตรสาวของนายออและนางหน่อย ซึ่งถูกนายวสันต์ อ้นปาน หรือต้น อายุ 20
ปี คนงานโรงน้ำแข็ง ภูมิลำเนาอยู่ จ.สุโขทัย ข่มขืน และทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัส
ต้องนำส่งโรงพยาบาลสัตหีบ โดย ด.ญ.บี มีบาดแผลอวัยวะเพศฉีกขาด เลือดไหล ตาม
ร่างกายมีบาดแผลฟกช้ำจากการถูกทำร้ายหลายแห่ง
หลังจากตำรวจทราบว่า นายวสันต์ เป็นผู้ก่อเหตุ จึงติดตามจนสามารถจับกุมตัวได้
ขณะปิดประตูห้องพักหมกตัวเงียบใกล้ที่เกิดเหตุ เนื่องจากมีอาการมึนเมา ประชาชนที่อยู่ใน
บริเวณดังกล่าวรู้ข่าวได้กรูเข้ามาเพื่อจะรุมประชาทัณฑ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องกันชาวบ้านแยก
ย้ายกันออกไป 
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า เป็นคนลงมือข่มขืนเด็กหญิงวัย 8 ขวบจริง เนื่องจาก
ช่วงเช้านั่งดื่มสุรา 30 ดีกรี จนมึนเมา และเกิดอารมณ์ทางเพศ ขณะนั้นเห็นน้องบีเดินอยู่คน
เดียว จึงหลอกพาเข้าไปในป่าละเมาะแล้วข่มขืน แต่น้องบีดิ้นรนขัดขืนตะโกนให้คนช่วย จึง
ทุบที่ใบหน้า ลำตัวหลายครั้ง แล้วบีบคอจนหมดสติไป และลงมือข่มขืนโดยไม่สวมถุงยาง
อนามัย จากนั้นจึงกลับเข้าห้องพักเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น โดยทิ้งน้องบีให้นอนอยู่ในป่าเพียง
คนเดียว กระทั่งมีคนมาพบ
พ.ต.ท.อรรถรส กล่าวว่า ได้รับรายงานจากแพทย์ เบื้องต้นผลการตรวจร่างกายมีรอย
ฟกช้ำหลายแห่ง และอวัยวะเพศฉีกขาด ภายในช่องคลอดมีคราบน้ำอสุจิ คนไข้มีอาการหวาด
กลัวอยู่ตลอดเวลา ส่วนคนร้ายทราบว่าเมื่อ 3 เดือนก่อน ภรรยาที่อยู่กินด้วยกันเสียชีวิตด้วย
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเอชไอวี และผู้ต้องหายังรับว่าทุกครั้งมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาก็ไม่
เคยสวมถุงยางอนามัย แต่ไปตรวจเลือดแล้วแพทย์ระบุว่าปกติ ซึ่งพ่อแม่ของเด็กเกรงว่า
ลูกสาวอาจติดเชื้อถ้าเป็นโรคร้ายจริง ทั้งนี้ ตำรวจได้ตั้งข้อหาข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุ
ไม่เกิน 13 ปี
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อ้างเป็นตร. หนุ่มติดเอดส์ ไล่ข่มขืนนร.สาว (ไทยรัฐ)
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 02.40 น.วานนี้ (10 ม.ค.) ร.ต.ท.เจน วิเศษรัมย์ ร้อย
เวร สภ.เมืองอำนาจเจริญ รับแจ้งจากนายบี (นามสมมติ) ว่า ขณะที่ตนกับแฟนสาวชื่อ
น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 18 ปี บ้านอยู่ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ นักเรียนชั้น
ม.6 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ขี่รถ จยย.กลับจากการชมหมอลำซิ่งที่วัดบ้านดอนหวายมุ่งหน้าจะไปส่ง
แฟนสาวที่ บ้ า น มาตามถนนสายบ้ า นดอนหวาย-บ้ า นนาแต้ พอมาถึ ง ใกล้ ท างเข้ า
ร.ร.อำนาจเจริญ 2 พบชายแต่งกายคล้าย อปพร.ยืนอยู่กลางถนน และใช้ไฟฉายส่อง ส่ง
สัญญาณให้หยุดรถ พอรถจอดชายคนดังกล่าวอ้างเป็นตำรวจขอตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย ตน
และแฟนสาวบอกว่าเป็นนักเรียนและยอมให้ตรวจค้นโดยดี แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไร แต่
ชายคนดังกล่าวยังไม่เชื่อบอกให้ไปหาบุคคลมายืนยัน
ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า นายบี เล่าว่า พวกตนเลยขี่รถไปหาอาจารย์คนหนึ่งที่รู้จักกัน ที่
มีบ้านพักอยู่ในโรงเรียนเพื่อให้ช่วยยืนยันว่าเป็นนักเรียนจริง โดยชายที่อ้างเป็นตำรวจขี่รถ
จักรยานยนต์ตามไปด้วย เมื่ออาจารย์ออกมาช่วยยืนยันแล้ว ชายที่อ้างเป็นตำรวจถึงยอม
ปล่อยพวกตนไป แต่ยังขี่รถสะกดรอยตามมาติด ๆ เมื่อไปถึงกลางทางเปลี่ยว ชายคนเดิม
ตะโกนบอกให้หยุดรถ พร้อมขอตรวจเอกสารทะเบียนรถ ตนบอกว่าไม่ได้นำติดรถมาด้วย
ตำรวจเก๊ก็บอกให้กลับบ้านไปเอาเอกสารคู่มือรถและป้ายวงกลมมาแสดง ไม่เช่นนั้นจะยึดรถ
ไว้ แต่ ใ ห้ ก ลั บไปคนเดี ย วโดยปล่ อ ยผู้ ห ญิ ง รออยู่ ที่ นี่ ก่ อ น เมื่ อ ตนกลั บไปเอาเอกสารรถ
จักรยานยนต์ที่บ้านและย้อนกลับมาอีกครั้ง ปรากฏว่าไม่พบแฟนสาวและชายคนดังกล่าวแล้ว
คิดว่าน่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับแฟนสาวแน่นอน
ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานอี ก ว่ า หลั ง รั บ แจ้ ง จึ ง รายงานให้ พ.ต.อ.วี ร ะพงษ์ พงษ์ พุ่ ม
ผกก.สภ.อำนาจเจริญ ทราบ พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกค้นหาทันที ต่อมาเมื่อเวลา
04.30 น. น.ส.เอโทรศัพท์เข้ามือถือแฟนหนุ่มบอกว่า ถูกตำรวจเก๊ใช้มีดปลายแหลม บังคับขึ้น
รถ จยย.พาไปข่มขืนที่กระท่อมกลางทุ่งนา ระหว่างถนนบ้านคำกลางไปบ้านโสกโดน และตอน
นี้ได้รับการช่วยเหลืออยู่ที่บ้านเพื่อนในหมู่บ้านคำกลางแล้ว ตำรวจจึงไปรับตัว น.ส.เอ มาสอบ
ถามรายละเอียดที่โรงพัก เบื้องต้นเหยื่อกามให้การว่า หลังแฟนหนุ่มขี่รถจากไป ตำรวจเก๊ใช้
มีดจี้บังคับขึ้นรถจักรยานยนต์พาไปข่มขืน โดยขู่ว่าถ้าไม่ยอมจะฆ่าให้ตาย ตนกลัวถูกฆ่าเลย
ยอมถูกข่มขืนไป 1 ครั้งเพื่อแลกกับชีวิต จากนั้นเลยออกอุบายให้เบอร์ โทรศัพท์กับตำรวจเก๊
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ไป และบอกว่าตอนเช้าให้โทร.หาด้วย หลังสอบปากคำตำรวจส่งตัว น.ส.เอไปตรวจหาร่องรอย
การถูกข่มขืนที่ รพ.อำนาจเจริญ
รายงานข่าวแจ้งว่า ต่อมาเมื่อเวลา 07.20 น. ตำรวจเก๊โทรศัพท์เข้ามือถือ น.ส.เอ ผู้
เสียหาย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้วย ก่อนจะให้ผู้เสียหายหลอกถามจนทราบว่า ตอนนี้ไอ้
หื่นนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนที่หมู่บ้านดอนหวาย เจ้าหน้าที่รีบนำกำลังออกไปจับกุม พบไอ้หื่น
ตำรวจเก๊นั่งดื่มเหล้าแบบสบายใจอยู่ ทันทีที่เห็นตำรวจไอ้หื่นรีบวิ่งหลบหนี แต่ถูกรวบตัวเอาไว้
ได้ทราบชื่อ นายโสภา ภิรมย์ อายุ 34 ปีอยู่บ้านเลขที่ 95 หมู่ 6 บ้านคำสมบูรณ์ ต.โนน
หนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ นำตัวมาสอบสวนให้การรับสารภาพว่า อ้างตัวเป็นตำรวจ โดย
จะแต่งเครื่องแบบคล้ายตำรวจ แล้วขี่ จยย.
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“มุ่งมั่นเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนมืออาชีพ
ด้านเอดส์ สุขภาพ และแรงงาน ที่อยู้เคียงข้างผู้ขาดโอกาส

