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บทที่  2 
ขอตกลงระหวางประเทศ กฎหมาย นโยบาย สถานการณเอดส 

และสิทธิของผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส 
 

การกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานเอดสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบัน
จะตองดําเนินการภายใตสถานการณ และแนวโนมตางๆ ที่สอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศ 
กฎหมาย และนโยบาย ที่เปนมาตรฐานสากล รวมถึง รัฐธรรมนูญ ปฏิญญาเอดส แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 และแผนปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ ซ่ึงมาตรฐานการพัฒนา
ดําเนินงานดานเอดสจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และเพื่อพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานดาน
เอดสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไปสูเปาหมายตรงกับแนวนโยบายตางๆ ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

2.1 ขอตกลงระหวางประเทศ กฎหมาย นโยบาย และการดําเนินงานดานเอดส 
 2.1.1 มาตรฐานสากลงานดานเอดส1 
  การปองกัน 
   1) ความชุกของเอดสและซิฟลิสในผูหญิง ในชวงอายุ 15-24 ป 

  2) รอยละของประชากรในวัยเจริญพันธุที่สามารถบอกไดถึงการปองกันการ
ติดเชื้อเอชไอวีที่ถูกตองและการปองกันการตั้งครรภที่ไมสามารถปองกันเอชไอวีได 
  3) การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยในเยาวชน (15 - 19 ป) และลดการติดเชื้อจาก
การมีเพศสัมพันธโดยไมปองกัน 

  4) การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยในวัยทํางาน (20 - 49 ป) ลดการติดเชื้อจากการ
มีเพศสัมพันธกับคนที่ไมใชคูสมรสโดยไมปองกัน 
  
                                                 
1 UNAIDS. NATIONAL AIDS COUNCILS: MONITORING AND EVALUATION OPERATIONS MANUAL; 2002. 
http:/www.unaids.org 
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  การบรรเทา 
  5) ยกระดับคุณภาพชีวิตของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส เด็กกําพราจากบิดา/มารดา
เสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส และเด็กผูดอยโอกาส 
  6) ยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส และเด็กผูดอยโอกาส 
  คณะกรรมการเอดสชาติ 
  7) ตั้งคณะกรรมการเอดสชาติที่จะดําเนินงานดานนี้ 
  8) แผนงานและงบประมาณคณะกรรมการเอดสชาติ 
  9) การเงิน การจัดซื้อ เครื่องมือ การสนับสนุนทางเทคนิคและระบบการติดตาม
และประเมินผลระบบของคณะกรรมการเอดสชาติ 
  10) สัดสวนการสนับสนุนกองทุนจากคณะกรรมการเอดสชาติ 
  11) จํานวนและรอยละของแผนงานดานเอชไอวี/เอดส ที่ไดรับการพิจารณาและ
สนับสนุนงบประมาณ 
  เพิ่มการบริการสาธารณะ 
  12) จํานวนรอยละของแผนงานดานเอชไอวี/เอดส ที่ใหงบประมาณสนับสนุน
สําหรับลูกจาง 
  13) จํานวนรอยละของการสนับสนุนเตรียมการทางดานดูแลสุขภาพของผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดส 
   14) จํานวนรอยละของการจัดหลักสูตรความรูเร่ืองเอชไอวี/เอดส ที่เหมาะสม
สําหรับนักเรียนในระดับตางๆ 
  15) จํานวนรอยละของตําบลที่มีสวัสดิการที่จะสนับสนุนงบประมาณใหเด็กดอย
โอกาส 
  16) จํานวนสถานบริการสาธารณะดานเอดส 
  เพิ่มสถานบริการสาธารณะดานเอดสสําหรับประชาชน 
   17) จํานวนของสถานบริการสาธารณะดานเอดสที่ไดงบประมาณจากคณะกรรมการ
เอดสชาติ 
  18) รอยละของทุนทั้งหมดที่ไดรับการสนับสนุนจากสังคม 
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  19) จํานวนของชุมชนใหม2ที่ไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการเอดสชาติ 
  20) จํานวนสถานบริการเอชไอวี/เอดส ทั้งหมดที่มีในชุมชน 
  21) จํานวนชั่วโมงหรือสัดสวนที่มีการออกอากาศเรื่องเอชไอวี/เอดส ทางสถานี 
โทรทัศนหรือวิทยุ 
  22) จํานวนแผนพับเรื่องการปองกันเอชไอวี/เอดส ที่นําออกเผยแพร 
  23) จํานวนอาสาสมัครหรือเจาหนาที่ที่ลงทํางานเรื่องการปองกัน 
  24) จํานวนการประชุมเรื่องการปองกัน 
  25) จํานวนถุงยางอนามัยที่แจกจายสูชุมชน 
  26) จํานวนชาย/หญิงที่ไดรับการดูแลในเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธจาก
สถานบริการสาธารณสุขที่เจาหนาที่ไดรับการฝกอบรม และไดรับยาอยางตอเนื่อง 
  27) จํานวนรอยละของชาย/หญิงที่มารับคําปรึกษาและตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี 
  28) จํานวนรอยละของผูติดเชื้อหญิงที่ไดรับยาปองกันการติดเชื้อจากแมสูลูกเมื่อ
ขณะตั้งครรภ 
  สถานบริการที่รักษาเอชไอวี/เอดส 
  29) จํานวนของบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครที่ผานการอบรม 
  30) จํานวนกลุมผูติดเชื้อที่ไดรับการสนับสนุน จํานวนชาย/หญิงที่เปนสมาชิก 
  31) จํานวนโครงการของเอชไอวี/เอดส 
  32) จํานวนโครงการที่สนับสนุนเด็กกําพราจากบิดา/มารดาเสียชีวิตจากเอชไอวี/
เอดสและจํานวนเด็กที่อยูในโครงการ 
  33) จํานวนและคาคาดประมาณรอยละของเด็กที่ไดรับทุนการศึกษา 
  34) คาใชจายของเจาหนาที่โครงการ อาสาสมัครใหม จํานวนการจัดอบรม  
 2.1.2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
  มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความ
คุมครอง 

                                                 
2 ชุมชนใหม หมายถึง กลุมผูติดเชื้อที่มีการรวมกลุมกันในพื้นที่ เพื่อทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอผูติดเชื้อเองอยางตอเนื่อง เชน 
มีการฝกอาชีพในกลุมทุกวันอังคาร เปนตน 
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  มาตรา 5 ประชาชนชาวไทยไมวาแหลงกําเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอมอยูใน
ความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 
  มาตรา 52 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน 
และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาล จากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสีย
คาใชจาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  การบริการทางสาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดย
จะตองสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนมีสวนรวมดวยเทาที่จะกระทําได  
  การปองกันและขจัดโรคติดตออันตราย รัฐตองจัดใหประชาชน โดยไมคิดมูลคา 
และทันตอเหตุการณ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  มาตรา 84 รัฐตองจัดและสงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนไดรับบริการที่ได
มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง 
  จากบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงถือเปนกฎหมาย
สูงสุดและกฎหมายแมบทที่สําคัญ ที่กําหนดแนวทางรวมถึงบทบาทหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ในเรื่องที่เกี่ยวกับบริการสาธารณสุขและขจัดโรคติดตออันตรายตางๆ โดยวิธีใหความรู 
ความเขาใจ และกําหนดแนวทางปองกันโรคติดตอ (โรคเอดส) ใหแกประชาชนในทองถ่ินอยางทั่วถึง 
  อีกทั้งตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม รณรงคสงเสริมในรูปแบบตางๆ เกี่ยวกับงาน
ดานสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนในดานงานบริการ ไมวาจะเปนดานคําปรึกษา ดาน
ความเขาใจเกี่ยวกับโรคติดตออันตราย (โรคเอดส) อยางมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพทั่วถึง 
 2.1.3 ปฏิญญาเอดส 
  ในป พ.ศ. 2544 ผูนําจาก 189 ประเทศ รวมลงนามในระหวางการจัดประชุมของ
องคการสหประชาชาติวาดวยเรื่องของเอชไอวี/เอดส ซึ่งไดรับการรับรองอยางเปนเอกฉันทที่จะ
ประกาศถึงเจตนารมณในเรื่องของเอชไอวี/เอดส ความรูเร่ืองการแพรระบาดของเอดส “เปนความ
ฉุกเฉินของทั่วโลกและเปนหนึ่งในความทาทายที่ยิ่งใหญที่จะทําเพื่อมนุษยชาติ” การรับรองถึงการ
ประกาศเจตนารมณนี้ครอบคลุมถึง 10 หัวขอหลักๆ จากกองทุนเพื่อการปองกันและรักษา ความมุง
หมายในการประชุมเพื่อที่จะกําหนดใหลดเอชไอวี/เอดสใหสําเร็จในปพ.ศ. 25583 
                                                 
3  http://www.unaids.org/en/Goals/default.asp 
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 2.1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  9 (พ .ศ .2545-2549) ไดให
ความสําคัญกับการพัฒนาแบบองครวม ที่ยึด “คน” เปนศูนยกลางการพัฒนา และการพัฒนาอยางมี 
“ดุลยภาพ” ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม เพื่อใหคนในสังคมมีความสุข
ถวนหนา สามารถพึ่งตนเองและกาวทันโลก โดยยังคงรักษาเอกลักษณของความเปนไทย และ
มุงเนนการปรับระบบบริหารจัดการประเทศใหม เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากระบบการ
บริหารงานภาครัฐเปนแบบรวมศูนยอํานาจทําใหขาดความยืดหยุน และขาดประสิทธิภาพ ระบบ
กฎหมายที่ลาสมัย และปรับไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ไมสามารถปรับกระบวนการได
ทันตอการเปลี่ยนแปลง จึงทําใหการแปลงแผนสูภาคปฏิบัติในชวง พ.ศ.2540-2544 เปนไปไดชา 
  ภายใตสถานการณ และแนวโนมในอนาคตที่มีผลตอการพัฒนาประเทศดังกลาว 
จึงไดกําหนดแนวทางพัฒนาประเทศแบบองครวมที่เนนคนเปนศูนยกลาง ซ่ึงเปนแนวทางที่
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของโลกในยุคปจจุบัน ยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ที่มุงเนนหลักทางสายกลาง ความสมดุลพอดี รูจักพอประมาณอยางมีเหตุผล เปนพื้นฐาน
การพัฒนาและเปนหลักสรางภูมิคุมกันใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกตามแนวเศรษฐกิจ    
ยุคใหม อันจะนําการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางสมดุลดวยคุณภาพ ดังนั้นทิศทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จึงไดกําหนดที่จะมุงการปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคม ใหเกิดสัมฤทธิ์ผล
ในทางปฏิบัติใหมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญลําดับสูงกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อสรางสภาวะผูนํารวมกันในทุกระดับในอันที่จะสรางพลังรวมกันใหเกิดคานิยมใหมในสังคม  
ที่จะผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการประเทศใหมที่มุงสูประสิทธิภาพและคุณภาพ 
พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสําคัญตอการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของประเทศ โดยเฉพาะคนยากจนและ
ผูดอยโอกาส ทั้งนี้เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยางมีคุณภาพ ควบคูไปกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ที่มี “คน” เปนศูนยกลางอยางแทจริง 
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  นอกไปจากนั้นปญหาชนกลุมนอย และแรงงานอพยพผิดกฎหมายเขามาในประเทศ 
จะยังมีปริมาณมากขึ้นในอนาคต ซ่ึงคนเหลานี้ขาดโอกาสที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ปองกันตัวเองจากโรคเอดส อันจะทําใหความซับซอนของการแกปญหาในดานนี้เพิ่มมากขึ้น4 
 2.1.5 แผนปองกัน และแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2545-2549 
  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทําแผนปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ 
(พ.ศ.2545-2549) กลาววา “แผนปองกัน และแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2545-2549 ไดมีการ
ปรับปรุงแนวคิด และทิศทางการดําเนินงานที่สอดคลอง และตอเนื่องจากแผนปองกัน และแกไข
ปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2540-2544 และสอดคลองกับสถานการณเอดสที่แปรเปลี่ยนไปอยาง
รวดเร็ว ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมภายในประเทศไดปรับเปลี่ยนไป
ตามกระแสโลกาภิวัฒน” 
  คนในสังคมมีความสามารถปองกันตัวเองจากการติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งพัฒนากลุม
ผูดอยโอกาสในสังคมและผูที่ไดรับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีใหมีศักยภาพในการปองกัน 
และแกไขปญหาเอดส โดยอาศัยความรวมมือ และการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในชุมชน 
  ผูติดเชื้อ และผูปวยเอดสมีความสามารถในการสรางเสริมสุขภาพดวยตนเอง และ
ไดรับการดูแลรักษาโดยไมเลือกปฏิบัติภายใตระบบประกันสุขภาพแหงชาติ 
  ความสัมพันธระหวางองคกรจัดการปญหาเอดสระดับชาติกับองคกรปกครอง           
สวนทองถ่ิน และองคกรชุมชน จะตองมีการผสมผสานองคความรูรวบยอดเรื่องโรคเอดสเขากับ
งานวิจัยเฉพาะพื้นที่ แลวบูรณาการดําเนินงานเขาสูแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพื่อใหเกิดการปองกัน และแกไขปญหาเอดสจากการมีสวนรวมของทุกสวนในชุมชนระดับทองถ่ิน 
  ทิศทาง 
  1. เนนพัฒนาศักยภาพ และการมีสวนรวมของคน ครอบครัว และชุมชน ในการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดส 

                                                 
4 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทําแผนปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ.2545-2549 ,2544.แผน
ปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ 2545-2549  หนา 1 
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  2. เนนการปองกัน และแกไขปญหาเอดสในลักษณะองครวมในทุกระดับ
ชุมชน ใหสอดคลองกับสภาพปญหาเอดสของแตละพื้นที่ และกลุมเปาหมาย และไดรับการ
สนับสนุนจากทุกภาคสวน 
  3. เนนพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อบูรณาการงานปองกัน และแกไข
ปญหาเอดส ใหเปนภารกิจของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

2.2   สถานการณเอดสในปจจุบัน 
 จากรายงานสถานการณเร่ืองเอดส ณ ธันวาคม 2546 องคการสหประชาชาติ/องคการ
อนามัยโลก พบวา มีจํานวนผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดสทั่วโลกประมาณ 34-46 ลานคน 
จําแนกเปนผูใหญประมาณ 31-43 ลานคน เปนเด็กที่อายุต่ํากวา 15 ป ประมาณ 2.1-2.9 ลานคน และ
เปนหญิงวัยรุนที่ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกประมาณเกือบรอยละ 50 ของผูติดเชื้อรายใหมที่อยูในกลุม
อายุ 15-24 ป มีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีเฉลี่ยทั่วโลกวันละ 6,000 กวาคน และในแอฟรกิาพบอตัราการ
ติดเชื้อเอชไอวีในกลุมหญิงถึงรอยละ 75 จากรายงานของสํานักระบาดวิทยา (สิงหาคม 2548) พบวา 
มีจํานวนผูติดเชื้อและผูปวยเอดส ที่มีอาการ จํานวน 366,888 ราย เสียชีวิตแลว จํานวน 90,059 ราย 
แนวโนมของการเจ็บปวย และตายดวยเอดสลดลงกวาอดีตที่ผานมา (พ.ศ.2538-2548) ผูปวยเอดส
สวนใหญพบมากในกลุมอายุ 30-34 ป รอยละ 26.03 รองลงมาอายุ 25-29 ป รอยละ 25.62 อายุ 35-
39 ป รอยละ 16.70 และเด็กที่อายุ 0-4 ป รอยละ 3.05 ตามลําดับ 
 2.2.1 แนวโนมสถานการณของปญหาเอดสในประเทศไทย 
  การคาดประมาณผูติดเชื้อ และผูปวยเอดสในประเทศไทย โดยคณะผูเชี่ยวชาญใน
ประเทศไทย (The Thai Working Group) ไดคาดประมาณตัวเลขผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส 
ในป พ.ศ.2548 วานาจะมี ผูติดเชื้อสะสมประมาณ 1,092,327 ราย ในจํานวนนี้ เปนเด็กที่ติดเชื้อ
ประมาณ 50,620 ราย มีผูเสียชีวิตสะสมประมาณ 551,505 ราย เหลือผูติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู และ
ตองการดูแลรักษา จํานวน 540,822 ราย ในจํานวนนี้ เปนผูติดเชื้อรายใหมประมาณ 18,172 ราย 
และคาดวาในป พ.ศ.2549 จะมีจํานวนผูติดเชื้อสะสมประมาณ 1,109,000 ราย ในจํานวนนี้ เปนเด็ก
ที่ติดเชื้อประมาณ 53,400 ราย คาดวาจะมีผูเสียชีวิตประมาณ 600,600 ราย เปนผูติดเชื้อและผูปวย
เอดสที่ตองการรักษาพยาบาลประมาณ 508,300 ราย และเปนผูติดเชื้อรายใหม จํานวน 17,000 ราย 
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  ในชวง 3 ปที่ผานมา พบวาอัตราการปวยในกลุมหญิงวัยรุนสูงกวาชายวัยรุน หรือ
เทากับเพศชาย ซึ่งทําใหตองพิจารณาหรือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคานิยมในเรื่องเพศของเด็กวัยรุน
ในยุคใหมที่เปลี่ยนไปจากในอดีต กลุมวัยรุนที่มีอายุ 15-19 ป และอายุ 20-24 ป มีแนวโนมของ
ปจจัยเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธสูง ในป พ.ศ. 2539-2540 อัตราการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ
สูงสุด และมีแนวโนมที่ลดลงในปตอๆ มาจนถึงปจจุบันในทั้งสองกลุมอายุ 
 2.2.2 อัตราปวยดวยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส (Opportunistic Infection) 
  อัตราปวยดวยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ในผูปวยเอดสที่ไดรับรายงาน 5 อันดับแรก 
พบวัณโรคปอดและนอกปอด 81,955 ราย (รอยละ 29.74) รองลงมาโรคปอดบวม 58,433 ราย 
(รอยละ 21.21) เชื้อราขึ้นสมอง 44,061 ราย (รอยละ 15.99) เชื้อราในหลอดอาหาร หลอดลม หรือ
ปอด 14,568 ราย (รอยละ 5.29) และ ปอดอักเสบ มากกวา 1 คร้ังใน 1 ป จํานวน 10,251 ราย            
(รอยละ 3.72) ตามลําดับ5 

2.3 สิทธิของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส 
 ในการคุมครองพิทักษสิทธิของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส เปนการชวยใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส 
สามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพ และสวัสดิการตางๆ ไดอยางเหมาะสม อันจะสงผลใหผูติดเชื้อ 
และผูปวยเอดสสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข สามารถทําประโยชน
ใหกับสังคมไดตอไป ซ่ึงสิทธิของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได
บัญญัติใหประชาชนทุกคน ไมวาเปนผูปวยเอดส, ผูติดเชื้อ หรือไมติดเชื้อก็ตาม ประชาชนคนไทย
ทุกคนยอมมีสิทธิเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการดานตางๆ ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน6 คือ 
 2.3.1 สิทธิดานการเขาถึงบริการดานสุขภาพ 
 2.3.2 สิทธิดานสวัสดิการสังคม 
 2.3.3 สิทธิดานการศึกษา 

                                                 
5  The Thai Working Group.  แนวโนมสถานการณของปญหาเอดสในประเทศไทย  , โหลด 
http://www.aidsthai.org/sathana_050131.htm 
วันที่ 11 มกราคม 2548 , ซึ่งถูกอางใน กลุมโรคเอดส สํานักงานโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข   
6 กองพัฒนาระบบสาธารณาสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , 2545. รูไวไมเสียสิทธิ ,   
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 2.3.4 สิทธิดานการทํางาน 
 2.3.5 สิทธิดานกฎหมาย 
 2.3.1 สิทธิดานการเขาถึงบริการดานสุขภาพ ไดแก 
  1) ไดรับทราบขอมูลความรู 
  2)  เขาถึงเครื่องมือ หรืออุปกรณปองกันเอดส เชน ถุงยางอนามัย 
  3)  ไดรับบริการในดานคําปรึกษาทั้งกอน และหลังการตรวจเอดสทุกครั้ง และ
ไดรับการฟนฟูดานจิตใจ 
  4)  การตัดสินใจดวยตนเองวาจะตรวจหรือไมตรวจเอดส 
  5)  ไดรับการรักษาความลับในเรื่องของการตรวจเอชไอวี/เอดส 
  6)  ไดรับการดูแลรักษาชวยเหลือเมื่อติดเชื้อ หรือเปนผูที่ไดรับผลกระทบจาก
เอดส โดยการใชสิทธิประกันสังคม และบัตรประกันสุขภาพถวนหนา 
  7)  ไดรับเลือด หรือผลิตภัณฑจากเลือดหรือเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะบริจาคทีป่ลอดภยั
จากเอชไอวี/ เอดส 
  8)  ไดรับรักษาโรคฉวยโอกาส โดยไดรับยาปองกัน และไดรับยาตานไวรัสเอดส 
เมื่อภูมิคุมกันมีจํานวนซีดี 4 นอยกวา 200 หรือตามแนวทางการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข 
 2.3.2 สิทธิดานสวัสดิการสังคม 
  1)  ผูติดเชื้อ  และผูปวยเอดส มีสิทธิไดรับสวัสดิการสังคมตางๆ  ไดแก 
ทุนประกอบอาชีพ ทุนสงเคราะหครอบครัว และเครื่องอุปโภคบริโภค บริการบานพักชั่วคราว 
  2)  ผูปวยเอดสมีสิทธิ์ไดรับเบี้ยยังชีพ รายละ 500 บาท/เดือน (ดูภาคผนวก ก) 
  3)  คารักษาพยาบาลไมเกินครั้งละ 1,000 บาท และจะชวยติดตอกันไดไมเกิน 3 
คร้ัง/ครอบครัว 
 2.3.3 สิทธิดานการศึกษา 
  1) ผูติดเชื้อ และผูปวยเอดสมีสิทธิไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมาย
กําหนด 
  2) สิทธิที่จะเขาเรียนในชั้นเรียน และรวมกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา 
  3) สิทธิที่จะไดรับทุนการศึกษาตามเงื่อนไข ของทุนนั้นๆ 
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 2.3.4 สิทธิดานการทํางาน 
  1) ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่ทํางาน มีสิทธิ์ที่จะไดทํางานตอไปจนกวาจะทํางาน
ไมได และมีสิทธิไดรับสวัสดิการสังคมตางๆ เชน การฝกอบรมวิชาชีพ และทุนฝกอาชีพ 
  2)  การติดเชื้อเอชไอวี ไมถือเปนความผิดที่ทําใหนายจางเลิกจางได 
  3)  พระราชบัญญัติ คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 ประกอบพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49 ในกรณีที่ลูกจางถูกเลิกจาง 
เพราะวาติดเชื้อเอชไอวี นายจางตองจายคาชดเชยใหแกลูกจาง ซ่ึงทั้งนี้ลูกจางสามารถฟองรองตอ
ศาลแรงงานเรียกคาเสียหายจากนายจางไดอีก เนื่องจากถือวาการเลิกจางไมเปนธรรม 
 2.3.5 สิทธิดานกฎหมาย 
  1) ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ไดรับการคุมครองทางกฎหมาย หากมีการละเมิดสิทธิ
ของผูติดเชื้อ/ ผูปวยเอดสในการเปดเผยผลการตรวจเอดส เชน 
   1.1)  ในหมวด 2 เร่ือง ความผิดฐานเปดเผยความลับ หากผูใดแจงผลการ
ตรวจเอดสใหผูอ่ืนรูโดยพลการ ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสก็ดี จะมีความผิด
ฐานเปดผนึกเอกสารผูอ่ืน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 322 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน        
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
   1.2)  ผูใดลวงรูความลับ เพราะเหตุที่เปนเจาพนักงาน โดยเหตุที่ประกอบอาชีพ
ไดแก แพทย เภสัชกร คนจําหนายยา นางผดุงครรภ ผูพยาบาล นักบวช ทนายความ ฯลฯ และเปนผู
เปดเผยผลการตรวจเอดสใหผูอ่ืนรู และทําใหเกิดความเสียหายใหผูหนึ่งผูใด จะมีความผิดฐาน
เปดเผยความลับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 323 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
   1.3)  ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ซ่ึงถูกละเมิดสิทธิดังกลาว สามารถฟองรองเรียก
คาสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 
 
 


