คำกล่ำวเปิ ดเวทีนำเสนอข้อมูลสิ ทธิ มนุษยชนของผูใ้ ช้ยำ
ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภำคม 2548 เวลำ 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงำนคณะกรรมกำรสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชำติ
*****************************************************************************************

ท่ำนผูม้ ีเกียรติที่เคำรพ
กำรประชุ มในวันนี้ เป็ นกำรจัดเวที เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิ งวิจยั เรื่ อง สิ ทธิ ของผูใ้ ช้ยำ
โดยมีวตั ถุประสงค์ส่วนหนึ่ งเพื่อพัฒนำศักยภำพของสมำชิ กเครื อข่ำยผูใ้ ช้ยำเป็ นประกำรแรก ทั้งนี้ เพื่อ
นำไปสู่ กำรพัฒนำทักษะกำรดำเนิ นชี วิตในด้ำนอื่นๆ ต่อไป โดยเครื อข่ำยผูใ้ ช้ยำประเทศไทย หน่ วย
ปฏิบตั ิกำรวิจยั เภสัชศำสตร์ สังคม คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรสิ ทธิ
มนุ ษยชนแห่ งชำติ ศูนย์คุม้ ครองสิ ทธิ ด้ำนเอดส์ และคณะกรรมกำรสิ ทธิ มนุ ษยชนสภำทนำยควำม
ร่ วมกันจัดกำรประชุมนี้ข้ ึน
ในด้ำนเครื อข่ำยของผูใ้ ช้ยำ ประเทศไทยนั้นมีองค์กรพันธมิตรร่ วมทำกิ จกรรมด้วย
หลำยองค์กร ซึ่ งเข้ำถึ งกำรรักษำผูต้ ิดเชื้ อ HIV และผูป้ ่ วยเอดส์ ได้แก่ มูลนิ ธิรักษ์ไทย ศูนย์บำบัด
ยำเสพติดบ้ำนภมรบุตร บ้ำนออเด้นเฮ้ำส์ และคณะกรรมกำรองค์กรพัฒนำเอกชนด้ำนเอดส์
ในกำรประชุ มครั้งนี้ ยงั มีผแู ้ ทนของกระทรวงสำธำรณสุ ขมำให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในเรื่ อง
นโยบำยของกระทรวงกับกำรรักษำผูต้ ิดเชื้ อ HIV ด้วยยำประเภท ARV และได้เชิญศูนย์คุม้ ครองสิ ทธิ
ด้ำนเอดส์ มำร่ วมให้ขอ้ มูลเรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชนในกำรคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของผูต้ ิ ดเชื้ อ HIV และผูป้ ่ วยเอดส์
ซึ่ งกฎหมำยเกี่ยวกับเรื่ องอันสำคัญนี้ ในประเทศไทยยังล้ำหลังอยู่มำก แม้แต่รำชอำณำจักรกัมพูชำก็มี
กฎหมำยคุม้ ครองนี้แล้ว ที่มีระเบียบคณะรัฐมนตรี ใช้อยูก่ ็ expire พ้นวำระกำรใช้กฎหมำยตั้งแต่ปี 2544
แล้ว ขณะนี้ประเทศไทยไม่มีแม้แต่ระเบียบปฏิบตั ิ อย่ำว่ำแต่พระรำชบัญญัติเลยที่จะใช้พิทกั ษ์คุม้ ครอง
สิ ทธิ ของผูป้ ่ วย HIV และเอดส์ ในนำมของคณะกรรมกำรสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชำติตอ้ งขอแสดงควำม
เสี ยใจและละอำยสังคมโลกเป็ นอย่ำงยิง่
ในกำรประชุ มเอดส์ โลกที่ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2547 นำยกรัฐมนตรี ของไทยได้
ประกำศอย่ำงกึกก้องในกำรปิ ดกำรประชุ มที่มีผคู ้ นจำกนำนำชำตินบั หมื่นคน ว่ำรัฐบำลจะจ่ำยยำ ARV
ให้ แ ก่ ผู ้ติ ด เชื้ อ HIV และผู้ป่ วย AIDS ทุ ก คนโดยไม่ มี ข ้อ ยกเว้น ทั้ง จะส่ ง ยำ ARV ไปช่ ว ยเหลื อ
ประชำชนชำวกัมพูชำซึ่ งขำดยำ ARV อย่ำงยิ่งอีกด้วย แต่จนบัดนี้ ยงั มีคนไทยอีกมำกที่เป็ นคนไข้เอดส์
มำร้องเรี ยนต่อผมในฐำนะประธำนคณะอนุกรรมกำรด้ำนสุ ขภำพอนำมัย คณะกรรมกำรสิ ทธิ มนุษยชน
แห่งชำติ ในเรื่ องสิ ทธิ ของกำรได้รับยำ HIV ฟรี แม้แต่ทหำรเกณฑ์ยงั ถูกปลดประจำกำร
HIV เป็ นโรคระบำดที่มำกับกระแสโลกำภิวฒั น์ แต่กำรวิจยั ในเรื่ องยำและวัคซี นล่ำช้ำ
ไม่เป็ นไปตำมภำวะควำมเจริ ญเติบโตของโลกำภิวฒั น์เลย อีกทั้งคนไข้ติดยำเสพติดชนิ ดฉี ดมักจะเคียงคู่
กับ HIV อยูเ่ สมอ ยำ Methadone หรื อยำอื่นๆ ที่ใช้รักษำ Drug Addiction ก็มิได้มีกำรพัฒนำตำม

Development of Globalization เลยแม้แต่น้อย ถือว่ำเป็ นหน้ำที่ๆ พึงตระหนักในกำรประชุ มครั้งนี้
เช่นกัน
โลกเจริ ญอย่ำงรวดเร็ ว สหประชำชำติ ก็มีกติกำสนธิ สัญญำระหว่ำงประเทศออกมำ
หลำยต่อหลำยฉบับ อยำกขอพูดเพียง Covention on Migrant workers and their families เท่ำนั้น
ผูอ้ พยพ แรงงำนข้ำมชำติที่ไม่มีสัญชำติไทยเหล่ำนี้ ไม่มีสิทธิ ในกำรรับกำรรักษำพยำบำลเพรำะไม่ได้
รับบัตรทอง 30 บำท ชีวติ จึงถูกปล่อยตำมบุญตำมกรรม กำรระบำดของ HIV จำกแรงงำนข้ำมชำติสู่คน
ไทยมีอยูค่ ่อนข้ำงสู ง ซึ่ งเรำควรจะตระหนักเรื่ องนี้ให้มำกเช่นเดียวกัน
ผมหวังว่ำกำรประชุ มในวันนี้ จะเป็ นไปทั้งในด้ำนระดมปั ญหำของผูใ้ ช้ยำเสพติดของ
เครื อข่ำยต่ำงๆ พร้อมกันนี้ ก็เป็ นกำรระดมสมองเพื่อหำแนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำที่เกิ ดขึ้ นซึ่ งมีอยู่
มำกมำยหลำยประกำรเพื่อเป็ นกำรศึกษำเรี ยนรู ้ร่วมกัน ผมหวังว่ำกำรประชุ มครั้งนี้ จะได้ขอ้ ยุติที่จะเป็ น
ประโยชน์ยงิ่ แก่เครื อข่ำยและผูใ้ ช้ยำต่ำงๆ
ผมขอเปิ ดกำรประชุม ณ บัดนี้
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