บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
กำรศึกษำวิจัยเรื่อง
กำรเลือกปฏิบัติในกำรประกอบอำชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
สถำบันวิจัยสังคม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
1. บทนำ
เมื่อปี 2527 ประเทศไทยได้ตรวจพบผู้ป่วยเอดส์รายแรก หลังจากนั้นจานวนผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีก็ ป รากฏต่อ สั งคมเพิ่ ม มากยิ่ งขึ้น จนถึ งปั จจุ บั น ซึ่ งจากข้อ มูล ส านั กระบาดวิท ยา กรมควบคุม โรค
กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 รายงานว่า ประเทศไทยมีจานวนผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี ตั้งแต่ พ.ศ.2527 ถึงวัน ที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 376,690 ราย และเสี ยชีวิต
98,721 ราย โดยกลุ่ ม อายุ ข องผู้ ป่ ว ยและผู้ ติด เชื้อที่ พ บมากที่สุ ด เป็ นกลุ่ มคนวัยทางานที่ มีอายุ 30–34 ปี
ร้อยละ 24.97 รองลงมาอายุ 25–29 ปี และ 35–39 ปี ร้อยละ 21.73 และ 18.19 ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 45.48 รองลงมาเป็นเกษตรกรรม และผู้ว่างงาน ร้อยละ 19.49 และ
6.06 ตามลาดับ ซึ่งจากสถิติดังกล่าวพบว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20–44 ปี และเป็นวัย
แรงงานที่สาคัญของประเทศ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีในระยะแรก สังคมมีความตระหนก หวาดกลัว เนื่องจาก
คนในสั งคมยั งขาดความรู้ ความเข้ าใจ และข้ อ เท็ จจริงเกี่ ยวกั บ โรคที่ เกิ ดจากเชื้ อ เอชไอวี ดั งนั้ น ภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จึงมีความพยายามรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอดส์อย่างแพร่หลาย โดยเน้นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง เช่น ผู้ซื้อบริการทางเพศ
กลุ่มชายรักชาย และกลุ่มผู้ติดยาเสพติดซึ่งใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน นอกจากนี้ ประชาชนทั่วไปยังมีทัศนคติในเชิง
ลบต่ อ ผู้ ติ ดเชื้ อเอชไอวี โดยมองว่ าผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวีเป็ น ผู้ มี พ ฤติ ก รรมทางเพศไม่ เหมาะสม หรือ เป็ น ผู้ ติ ด
ยาเสพติด จนทาให้ภาพลักษณ์ของผู้ติดเชื้อคือคนเลว คนไม่ดี และเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม ทาให้การใช้
ชีวิตประจาวันของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นไปอย่างยากลาบาก ทั้งในเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพจิต สภาวะความ
เป็นอยู่ หน้าที่การงาน สถานภาพทางสังคม ถูกรังเกียจ เหยียดหยาม ถูกแบ่งแยกออกจากคนในสังคม เพราะ
หากทราบว่าผู้ใดติดเชื้อเอชไอวี ก็มักจะแสดงท่าทีรังเกียจ ไม่ยอมรับ หรือถูกบีบบังคับออกจากงาน มีผลทาให้
ผู้ติดเชื้อไม่กล้าเปิดเผยตนเองต่อสังคม ไม่กล้าไปพบแพทย์เพื่อรักษาตัว และไม่กล้าขอคาปรึ กษาแนะนาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เพราะเกรงว่าจะถูกครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน นายจ้างและผู้เกี่ยวข้องรังเกียจ รวมทั้ง
อาจมีผลกระทบต่อผู้ใกล้ชิด เช่น คู่สมรสและบุตร เป็นต้น
ปัญหาดังกล่าว ล้วนแต่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต และศัก ดิ์ศรี
ความเป็น มนุ ษย์ของผู้ติดเชื้อและผู้ใกล้ ชิด ทั้งนี้สาเหตุสาคัญมาจากการที่สังคม เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเอชไอวีหรือเอดส์ ตลอดจนขาดความตระหนักในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมในประชากรทุกกลุ่ม ตามที่บัญญัติไว้ใน
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และในคาประกาศ
เจตจานงเกี่ยวกับ HIV/AIDS (Declaration of Commitment on HIV/AIDS) ซึ่งกาหนดว่า “สิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานสาหรับทุกคนเป็นสิ่งจาเป็นในการลดภาวะเสี่ยงต่อเอชไอวี/เอดส์ และเพื่อขจัดการ
เลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ติดเชื้อ และผู้ที่มีภาวะเสี่ยงทุกคนต้องได้รับความเคารพใน
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ในอันที่จะเข้าถึงการศึกษา การจ้างงาน บริการด้านสุขภาพและสังคม
การป้องกันโรค การช่วยเหลือและการรักษาข้อมูลข่าวสารและการปกป้องคุ้มครองตามกฎหมาย โดยความ
เคารพต่อความเป็นส่วนตัวและความลับส่วนบุคคล ตลอดจนเพื่อขจัดความรู้สึกอับอาย และการแยกตัวออก
จากสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวี”
ด้วยเหตุดังกล่าวสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ จึงเห็นชอบให้ สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้
ติดเชื้อเอชไอวี” เพื่อให้มีการศึกษาวิจัยสาเหตุและสภาพปัญหาการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพให้ได้รับ
การปกป้ อ งคุ้ ม ครองสิ ท ธิต ามกฎหมายและตามหลั ก การสิ ท ธิม นุ ษ ยชนอย่ างเป็ น รู ป ธรรม รวมทั้ งจั ด ท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
(2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระเบี ย บ ประกาศ นโยบายของรัฐ มาตรการทางกฎหมาย แนวทางการ
ปฏิบัติและการดาเนินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิในการประกอบอาชีพของ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
(3) เพื่ อเสนอรูป แบบการคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการประกอบอาชีพ และ
เสนอแนะแนวทางและมาตรการที่ เหมาะสมในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิในการประกอบอาชี พ ของ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ประสบปัญหาการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพ และสรุปเป็นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย
กำรตีตรำและกำรเลือกปฏิบัติ (Stigma and Discrimination)
แนวคิ ดเรื่องการตีตรา และการเลื อกปฏิบั ติมีความเชื่อมโยงต่อกัน โดยเฉพาะการตีตราผู้ ติดเชื้ อ
เอชไอวี เมื่อพวกเขาถูกตีตราจากสังคมหนึ่งๆ ก็ทาให้ถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกกีดกันจากสังคม และอาจถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้วย โดยในหลายประเทศ มีการรายงานถึงกรณีที่ผู้ติดเชื้อถูกปฏิเสธสิทธิในการรักษาพยาบาล
การทางาน การศึกษารวมถึงเสรีภาพในการเคลื่อนไหวด้วย1
1

UNAIDS.HIV/AIDS-related Stigma, Discrimination and Human Right Violation: Cases Studies of Successful
Programme, 2005 [online] available at http://data.unaids.org/publications/irc-pub06/jc999humrightsviol_en.pdf
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การตีตราหมายถึง “ภาวะที่บุ คคลหรือกลุ่มชนในสั งคมหนึ่งกาหนดว่าอะไรคือความแตกต่างของ
บุคคลลักษณะของบุคคลที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ควรเป็นอย่างไรลักษณะใดที่มีความแตกต่างไปจากที่
คนส่วนใหญ่ประสงค์จะถือว่ามีความเบี่ยงเบนส่งผลให้บุคคลสูญเสียชื่อเสียงไม่น่าไว้วางใจหรือเกิดความอับอาย
ตลอดจนทาให้บุคคลนั้นรู้สึกว่าคุณค่าตัวตนลดลงในสายตาของสังคมบุคคลที่ได้รับ ตราบาปหรือถูกตีตราบาป
จะเกิดความรู้สึกว่า “ตนมีความแตกต่างจากผู้ อื่นอย่างที่ไม่พึงประสงค์ ” (Undesirable difference) ทั้งนี้
คุณลักษณะที่จะถูกตีตราบาปดังกล่าวขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่คนจานวนมากในสังคมนั้นๆมี
อานาจเป็นผู้กาหนดขึ้นซึ่งความหมายของตราบาปเน้นไปที่มุมมองของสังคมที่อ้างอิงจากบรรทัดฐานทางสังคม
หล่อหลอมรวมกันเป็นความรู้สึกที่แยกแยะ “ความต่าง” (difference) หรือ “ความเบี่ยงเบน” (deviance)
ส่งผลให้บุคคลเกิดการต่อต้านจากสังคมโดยผู้ที่ถูกตีตราบาปจะถูกมองจากคนในสังคมว่าเป็นผู้ที่มี “ลักษณะ
เด่นที่ทาให้เกิดการเสื่อมเสีย” (Spoiled Identity)2
บุคคลมีแนวโน้มที่จะถูกสังคมตีตรามีลักษณะ 3 ประการได้แก่ มีควำมผิดปกติทำงกำยภำพ เช่น
ร่างกายพิการหรือด้อยความสามารถ มีควำมเบี่ยงเบนทำงด้ำนวัฒนธรรมหรือกฎเกณฑ์มำตรฐำนของสังคม
เช่น คนที่มีความผิดปกติทางจิต คนติดยา หรือผู้มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ และควำมแตกต่ำงทำงเผ่ำพันธุ์เชื้อ
ชำติชนชั้นศำสนำเช่นชนกลุ่มน้อย
การตีตราเป็นการให้ความหมายทางสังคมที่ส่งผลต่อการรับรู้ของบุคคลในทางลบการรับรู้นี้อาจเป็นสิ่ง
ที่สัมผัสได้หรืออาจจะสัมผัสไม่ได้บุ คคลที่มีลักษณะพึงประสงค์จะรู้สึกอยู่เหนือกว่า (Superior) ส่วนบุคคลที่มี
ลักษณะไม่พึงประสงค์จะรู้สึกต่าต้อย (Inferior)กระบวนการตีตราบาปจึงเป็นผลจากการเปรียบเทียบทางสังคม
ทาให้เกิดการแบ่งแยกและการลดคุณค่าการตีตราจึงเป็นต้นทางของปัญหาการเลือกปฏิบัติที่ตามมา
สาเหตุของการเลือกปฏิบัติและการตีตราต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
Richard Parker et.al. ชี้ ให้ เห็ น ว่ าสาเหตุ ส าคั ญ ของการตี ต ราและการเลื อ กปฏิ บั ติ ข องผู้ ติ ด เชื้ อ
เอชไอวีว่า นอกจากจะมาจากการถูกจัดประเภทว่าไม่ปกติ ทั้งในแง่ของพฤติกรรมทางเพศที่ผิดไปจากคนทั่วไป
เชื้อชาติ (เช่น มายาคติทางเชื้อชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของคนผิวดา) และชนชั้น (คนจนมีความเสี่ยงใน
การติดเชื้อมากกว่าคนรวย) แล้ว ยังมาจากความหวาดกลัวการติดเชื้อและอาการของโรคด้วย สาเหตุของ
การตีตราและเลือกปฏิบัติเหล่านี้ มักมีความเชื่อมโยงและส่งอิทธิพลซึ่งกันและกัน และยิ่งทาให้ปัญหาการตีตรา
และเลือกปฏิบัติหยั่งรากลงไปมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเขาเรียกวงจรนี้ว่าเป็น วงจรอุบาทว์ของการตีตราและเลือก
ปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ (the vicious circle of stigma and discrimination) ซึ่งเกิดขึ้นสืบเนื่องกันดังนี้ ขั้นแรก
เนื่องจากการติดเชื้อเอชไอวีมักเกี่ยวข้องกับกลุ่มหรือผู้ที่มีพฤติกรรมที่ผิดไปจากคนส่วนใหญ่ในสังคม บุคคลที่
ติดเชื้อมักจะถูกตั้งข้อสันนิษฐานว่า เป็นคนชายขอบของสังคมและอาจจะถูกตีตราในสิ่งที่พวกเขาไม่เคยเป็น
เช่น บางครั้งผู้ชายอาจจะเกรงว่าการเปิดเผยว่าตนติดเชื้อเอชไอวี จะทาให้ถูกมองว่าตนเองเป็นกลุ่มรักร่วมเพศ
2

Erving Goffman. Stigma : Note on the Management of Spoiled Identity. Harmondsworth: Penguins Book,
1963 อ้างถึงใน นิฮาฟีซา หะยีวาเงาะ, ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์และการตีตราทางสังคม :กรณีศึกษาชุมชนมุสลิมในจังหวัด
ปัตตานี, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2555, หน้า 18-19.
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หรือผู้หญิงก็อาจจะไม่อยากเปิดเผยเพราะเกรงจะถูกมองว่าเป็นผู้หญิงสาส่อน เป็นกลุ่มค้าบริการ ขั้นที่สอง
การตีตราและการเลือกปฏิบัติเป็นการซ้าเติมอาการของผู้ติดเชื้อมีความเสี่ยงมากกว่าเดิม ทาให้พวกเขายิ่งถูกตี
ตราและกีดกันมากยิ่งขึ้น
ระเบียบวิธีกำรศึกษำ
การศึกษาวิจัยเรื่องการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี เป็น กำรวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้มา
สร้างความรู้ร่วมกัน (co-production of knowledge) โดยอาศัย “กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ครั้งที่ 1” (stakeholder’s workshop #1) เป็นเวทีในการเริ่มต้นตั้งโจทย์วิจัย การพัฒนาเครื่องมือ
ร่วมกัน
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมนี้ มีจุดเด่นในแง่ที่นอกจากจะทาให้ผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างลุ่มลึก รอบ
ด้านแล้ว ยังเป็นโอกาสในการเสริมพลังทางด้านความรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในการวิจัยด้วย
ดังที่ได้กล่าวไว้ในส่วนที่แล้วว่า สาเหตุสาคัญของการตีต ราและการเลือกปฏิบัติส่วนหนึ่งมาจากการ
ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวี คณะผู้วิจัยจึงออกแบบให้การวิจัย
ครั้งนี้ มีส่ วนในการพัฒ นาความรู้ความเข้าใจของคณะผู้วิจัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้
ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อที่เป็นจริง
เพื่อวัตถุป ระสงค์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการเก็บข้อมูล และประยุกต์ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
หลายอย่างประกอบกัน ดังนี้
1. กำรวิจัยเอกสำร มี 2 ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันดังนี้
1.1 การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ หลักการสิทธิมนุษยชน
หลักการสากล และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี จากกฎหมายในประเทศไทยและต่างประเทศ ปฏิญญาสากล กติกาและอนุสัญญาระหว่างประเทศ
เอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตารา รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงการศึกษา
เปรียบเทียบตัวอย่างมาตรการของต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศโดยให้ความสาคัญกับประเทศที่ประสบ
ความสาเร็จในการคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเชื้อ ประเทศที่มีกฎหมำยห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในแบบต่ำงๆ กัน เช่น
เครือรัฐออสเตรเลีย อาจเป็นตัวอย่างของประเทศที่มีมาตรการคุ้มครองสิทธิในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อ
ในแบบเสรีนิยม ประเทศสหราชอาณาจักร และเครือรัฐออสเตรเลียอาจเป็นตัวอย่างของประเทศที่มีนโยบายรัฐ
สวัสดิการ และอาจหยิบยกกรณีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นอีกตัวอย่าง
ของประเทศกาลังพัฒนา เป็นต้น
1.2 การวิเคราะห์แนวทางและนโยบายการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไทยในการคุ้มครองสิทธิใน
การประกอบอาชีพ ของผู้ ติ ดเชื้ อเอชไอวี โดยศึก ษาจากระเบียบ ประกาศ นโยบายของรัฐ มาตรการทาง
กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติและการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2. กำรศึกษำสภำพกำรประกอบอำชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในมิติต่ำงๆ สำเหตุและปัจจัยที่ทำให้
เกิดปัญหำ รวมทั้งผลกระทบในมิติสิทธิมนุษยชนต่อกำรเลือกปฏิบัติในกำรประกอบอำชีพของผู้ติดเชื้อ
อาศัยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งให้ความสาคัญกับการทาความเข้าใจและตีความข้อมูลอย่างลุ่มลึกในมุมมอง
แบบคนใน และเก็บข้อมูลเชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถให้ ข้อมูลได้อย่าง
ชัดเจน จึงทาให้สามารถได้ผลการศึกษาที่หนักแน่น และเชื่อถื อได้ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาเชิงปริมาณที่เน้น
การสร้ างข้ อสรุ ป ทั่ ว ไป (generalization) จึงต้องให้ ความส าคัญ กับ จานวนตั ว อย่างที่ส ามารถเป็ น ตัว แทน
ประชากรได้ แต่การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจะไม่สามารถแสดงให้เห็นปัญหาเฉพาะบางประการ โดยเฉพาะการ
เลือกปฏิบัติได้ชัดเจน
โดยมีการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 6 กลุ่ม โดยวิธีการดังนี้
กลุ่ม
วิธีการ
จานวน
ผู้ติดเชื้อ
การสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกับการจัด
- กลุ่มที่มีงาน
สนทนากลุ่มแบบปรึกษาหารือ
10 – 12 คน
- กลุ่มที่เคยถูกปฏิเสธ/เลิกจ้าง (deliberative focus group) ครอบคลุม
พื้นที่เมือง-ชนบท และประเภทกิจการ
กลุ่มผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
15 – 20 คน
กลุ่มนายจ้าง/เจ้าของสถาน
การสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกับการจัด
8-10 คน
ประกอบการ
สนทนากลุ่มแบบปรึกษาหารือ ครอบคลุม
กิจการของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน
โดยเฉพาะกิจการอาหารและกิจการ
ต่อเนื่อง, กิจการบริการร่วมกับการศึกษา
กรณีศึกษา
กลุ่มลูกจ้างในสถานประกอบการ การจัดสนทนากลุ่มแบบปรึกษาหารือ
8-10 คน
และตัวแทนสหภาพแรงงาน
กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ/เอกชน/องค์กร การสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกับการจัด
8 – 10 คน
พัฒนาเอกชนที่ทางานเกี่ยวข้อง สนทนากลุ่มแบบปรึกษาหารือ
กับผู้ติดเชื้อ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อเอชไอวี สัมภาษณ์เชิงลึก
1-2 คน
การสนทนากลุ่มในการวิจัยครั้งนี้ไม่ใช่การสนทนากลุ่มโดยทั่วไป แต่เป็นวิธีการที่พัฒนามาจากการ
สารวจความคิดเห็นแบบปรึกษาหารือ (Deliberative Polling) ซึ่งเป็นวิธีการที่ James Fishkinออกแบบโดย
ให้ความสาคัญกระบวนการอภิปรายที่ผู้เข้าร่วมมีข้อมูลมากเพียงพอ และสามารถชั่งน้าหนักของข้อเสนอต่างๆ
ที่เกิดขึ้น คุณ ภาพของการปรึกษาหารือขึ้นอยู่กับ ความสมบูรณ์ในการเสนอประเด็นจากทุกฝ่าย ข้อมูลที่มี
ความแม่นยาในเชิงเหตุผล ความมีสานึกในการตัดสินใจ (conscientiousness)
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โดยทั่วไป การคัดเลื อกผู้เข้าร่วมส ารวจความคิดเห็ นแบบปรึกษาหารือจะมาจากการสุ่มเลือกโดย
พิ จ ารณาความครอบคลุ ม ของภู มิ ห ลั ง ความแตกต่ างทั้ งในด้ านพื้ น ที่ ลั ก ษณะประชากร โครงสร้างของ
กระบวนการสารวจความคิดเห็นแบบปรึกษาหารื อ ประกอบด้วย การอภิปรายกลุ่มย่อยโดยมีผู้ดาเนินการ
อภิปรายที่มีประสบการณ์ และการให้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในเวทีใหญ่ที่ผู้เข้าร่วมมีโอกาสซักถาม และการ
สารวจความคิดเห็นในขั้นสุดท้าย โดยหลักการ ผู้เข้าร่วมกระบวนการจะมีโอกาสในการทบทวนสิ่งที่ฟังมาจาก
เวทีใหญ่ก่อนจะตัดสินใจตอบแบบสารวจ การให้ข้อมูลกับผู้เข้าร่วมอย่างรอบด้านจึงเป็นเรื่องสาคัญ ในบาง
กรณีอาจมีการให้ข้อมูลกับผู้เข้าร่วมเพื่อเป็นการเตรียมการล่วงหน้าอีกด้วย3
แต่สาหรับในงานวิจัยครั้งนี้ จะปรับรูปแบบจากการสารวจความเห็นมาเป็นการสนทนากลุ่ม ตั้งแต่การ
เลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จะใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ได้ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจนใน
เรื่องนั้นๆ (ในขณะที่การสารวจความเห็นแบบปรึกษาหารือใช้การสุ่มเลือก) และในกระบวนการสนทนากลุ่มนี้
จะมีขั้นตอนดังนี้
o เริ่มจากการตั้งคาถามเบื้องต้นถึงสภาพปัญหา สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
o ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่กระจายและการติดเชื้อเอชไอวีมาตรฐานสากล
ของการคุ้มครองสิทธิในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
o ย้อนกลับมาให้ผู้เข้าร่วมสนทนาใคร่ครวญ ถกแถลงถึงคาถามเดิมและตอบคาถามอีก
ครั้ง
o ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอที่เป็นทางออกสาหรับปัญหาการเลือกปฏิบัติในการประกอบ
อาชีพของผู้ติดเชื้อ
นอกจากการเก็บข้อมูลข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยยังกาหนดให้มีการศึกษากรณีศึกษาเพิ่มเติมด้วย โดยเฉพาะ
กรณี ศึ ก ษา Best Practices ในกิ จ การที่ ไม่ มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ โดยให้ ค วามส าคั ญ เป็ น พิ เศษกั บ ประเด็ น ที่
เกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเป็นหลัก4
เมื่อผู้ วิจั ยเก็บ ข้อมูล ครบทุกกลุ่ มแล้ ว จึงประมวลผลข้อมูล เพื่อยกร่างเป็นผลการศึกษาที่แสดงถึง
ปัญหาการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อในสังคมไทย สาเหตุ/ปัจจัยของการเลือกปฏิบัติ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมกับสรุปสังเคราะห์และยกร่างข้อเสนอในด้านนโยบายและกฎหมายคุ้มครองสิทธิใน
การประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และนาร่างรายงานดังกล่าว เสนอต่อ เวทีประชุมเชิงปฏิบัติกำรของ
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James Fishkinand Cynthia Farrar,. Deliberative Polling: From Experiment to Community Resource. InGastil,
John and Levine, Peter.eds.The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic
Engagement in the Twenty-First Century. pp. 68-79. San Francisco: Jossey-Bass, 2005.
4

เป็นระเบียบวิธีการเก็บข้อมูลที่มีการเพิ่มเติมจากที่ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1
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ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholder’s Workshop#2) ก่อนจะนาเสนอต่อ เวทีสำธำรณะ และปรับปรุงเป็ น
รายงานฉบับสมบูรณ์ต่อสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป
สาหรับภาพรวมของกรอบการศึกษาและขั้นตอนการศึกษา สามารถดูได้ในแผนภาพที่ 1
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เวลำ

แผนภำพที่ 1 กรอบกำรศึกษำและแผนกำรทำงำนศึกษำวิจัยแบบมีส่วนร่วม
แผนงำน/วิธีกำร
ทบทวนเอกสารศึกษาแนวคิด หลักการสิทธิมนุษยชนและ
มาตรฐานสากลและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศไทย
กาหนด Methodology ชุมชน กรณีศึกษา และกลุม่
ตัวอย่างและปฏิทินการทางาน

output
Stakeholderswork
shop#1

Detailed Research
Methodology/Work plan

เดือนที่ 1

Inception Report
1.กำรวิจัยเอกสำรศึกษาและวิเคราะห์นโยบายของรัฐ
3.
หลักการและมาตรฐานที
่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครอง
สิทธิในการประกอบอาชีพของผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี สาหรับกรณี
ประเทศไทยและโดยเปรียบเทียบกรณีตา่ งประเทศ 3
ประเทศ

ร่างผลการศึกษา
มาตรการทาง
นโยบาย/กฎหมาย

2. กำรศึกษำสภำพกำรประกอบอำชีพของผู้ติดเชื้อ/เหตุ
ปัจจัยของปัญหาการเลือกปฏิบัต/ิ ผลกระทบ

กลุ่มผู้ติดเชื้อ

มีงาน

กลุ่มผู้ใกล้ชิด

ไม่มีงาน

กลุ่มนายจ้าง

จ้างงาน

ขรก/NGOs
/CivSoc

กลุ่มลูกจ้าง

ผู้เชี่ยวชาญ

ไม่จ้างงาน

(Deliberative)Focus Group and In-depth Interview อย่างน้อยกลุ่มละ 1ครั้ง

In-depth Interview
qus
ร่างผลการศึกษา
สภาพปัญหา/สาเหตุ/
ผลกระทบ

เดือนที่ 4

Report Draft#1
Stakeholders Workshop#2 สังเคราะห์และสรุปผลการศึกษาและยกร่างข้อเสนอเบื้องต้น

เดือนที่ 5
การจัดเวทีสาธารณะเพื่อนาเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ

Final Draft Report

Final Report
เดือนที่ 6
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2. ข้อค้นพบจำกกำรศึกษำ
2.1 สถำนกำรณ์กำรเลือกปฏิบัติในกำรประกอบอำชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีผลกระทบและเหตุปัจจัย
2.1.1 สถำนกำรณ์กำรเลือกปฏิบัติ
แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะมีบทบัญญัติที่ว่าด้วยความเสมอภาค
และการไม่เลือกปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคสาม5 และมีแนวปฏิบัติการป้องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถาน
ประกอบกิจการของกระทรวงแรงงาน และแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์
ในสถานที่ทางาน ที่ออกโดย คช.ปอ. แต่จากข้อมูลจากการศึกษา ทั้งจากการทบทวนเอกสารและการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามของโครงการ พบว่า ในปัจจุบันสถานการณ์การเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี ยั งปรากฏในทั้ ง 3 ระดับ คือ ระดับ กฎหมาย/นโยบาย ระดั บ สถาบั น และระดับ ชุ ม ชน ดั งแสดง
รายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
(1) การเลือกปฏิบัติระดับกฎหมาย มีการเลือกปฏิบัติในระเบียบย่อยขององค์กรบางแห่ง ในขั้นตอน
ของการรั บ สมัค รงาน โดยเฉพาะที่ ป รากฏในระเบี ยบของข้าราชการตารวจ และข้าราชการฝ่ ายตุล าการ
อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในต่างประเทศ แม้ในประเทศที่มีกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ อย่างใน
กรณีเครือรัฐออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักรเอง ก็ยังคงมีข้อยกเว้นในสถานการณ์ดังกล่าว ได้แก่ หลักกำร
คุ ณ ลั ก ษณ ะที่ ส ำคั ญ อย่ ำ งยิ่ ง ต่ อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนประเภทนั้ น ในค ำพิ พ ำกษำศำลสู ง ในคดี X v
Commonwealth ของเครือรัฐออสเตรเลีย ในกรณีของการปฏิบัติหน้าที่ทหาร ซึ่งให้ความสาคัญกับสุขภาพ
ที่แข็งแรง หรือในข้อยกเว้นในกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยกำรเลื อกปฏิบัติในประเทศสหรำชอำณำจักร ซึ่ง
ยกเว้นไม่บังคับในกรณีกำรประกอบอำชีพ เช่น กำรรับรำชกำรทหำร ตำรวจ และองค์กรวิชำชีพ เช่น เนติ
บัณฑิตยสภำ (รายละเอียดดูในบทที่ 2)
แม้ว่าจะมีความพยายามให้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบทั้ง 2 ฉบับในประเทศไทย แต่ดูเหมือนความ
พยายามดังกล่าวจะไม่ประสบผล การเลือกปฏิบัติในระดับกฎหมายในประเทศไทย จึงเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยาก
ที่สุด อย่างไรก็ดี สาหรับกรณีผู้ติดเชื้อที่ทางานในองค์กรเหล่านั้นอยู่แล้วในประเทศไทย เช่น ในสังกัดสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ก็มีการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่า จะให้การสนับสนุนและให้ปฏิบัติงานตามปกติ
(2) การเลือกปฏิบัติระดับสถาบัน เป็นระดับที่มีปัญหากว้างขวางที่สุด โดยเฉพาะในนโยบายการรับ
คนเข้าทางานในหลายประเภทกิจการ (รายละเอียดดูในตารางที่ 3) อย่างไรก็ดี จากบทเรียนการดาเนินงาน
ของกลไกที่มีส่วนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเชื้อ การแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติในระดับนี้ ดูจะมี
5

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 วรรคสาม “การเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล

เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทามิได้”
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ความหวังมากกว่า โดยเฉพาะเมื่อสามารถทาความเข้าใจกับนายจ้าง และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
นโยบายในองค์กรเหล่านี้ได้ แต่ ความพยายามแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติในระดับสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นจาก
มาตรฐาน ASO THAILAND หรือจากความพยายามของอนุกรรมการฯ ภายใต้ คช.ปอ. และองค์กรในภาค
ประชาสังคม มักจะประสบผลเฉพาะรายกรณี มีเพียงไม่กี่กรณีที่สามารถผลักดันให้เปลี่ยนแปลงนโยบายของ
องค์กรในภาพรวมได้
(3) การเลือกปฏิบัติในระดับชุมชน เป็นอีกระดับที่ส่งผลกระทบกว้างขวาง และมีผลซ้าเติมกับผู้ติด
เชื้อที่ออกจากงานในระบบ และกลับมาอยู่ในชุมชน แต่การเลือกปฏิบัติในระดับนี้ ดูจะเป็นระดับที่แก้ไขได้ง่าย
ที่สุด โดยเฉพาะเมื่อผู้ติดเชื้อมีศักยภาพในการทาความเข้าใจกับคนในชุมชนของตนเองได้ ก็จะทาให้สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ได้ตามปกติ
ดังสามารถแสดงให้เห็นได้ในตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 สถำนกำรณ์กำรเลือกปฏิบัติในกำรประกอบอำชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ระดับการเลือกปฏิบัติ
ระดับกฎหมาย/นโยบาย

ระดับสถาบัน

ประเภทหน่วยงาน/ลักษณะการเลือกปฏิบัติ
หน่วยงานภาครัฐ
บังคับให้มีกำรตรวจหำเชื้อเอชไอวีเป็นเงื่อนไขในกำรรับเข้ำทำงำน ปรากฏอยู่
ใน
- ระเบี ย บส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ ว่ าด้ ว ยเรื่อ ง รับ สมั ค รและสอบแข่ งขั น
บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจ
ชั้นประทวน พ.ศ. 2551
- ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุ ติธรรมว่าด้วยโรคอันมีลักษณะต้องห้าม
ที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2545
กำรบังคับตรวจเลือดเพื่อหำเชื้อเอชไอวีในผู้ที่ต้องกำรอุปสมบท
หน่วยงานภาคเอกชน
บังคับให้มีกำรตรวจหำเชื้อเอชไอวีเป็นเงื่อนไขในกำรรับเข้ำทำงำน ในธุรกิจ
- โรงแรม
- บริษัทขายอาหารและเบเกอรี่
- ธุรกิจขายรถยนต์
- ธุรกิจค้าปลีกที่มีการขายอาหาร
- ธุรกิจธนาคาร
- ธุรกิจอาหารแช่แข็ง
- อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
- บริษัทขายเครื่องใช้ในบ้าน1
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ระดับการเลือกปฏิบัติ

ระดับชุมชน2

ประเภทหน่วยงาน/ลักษณะการเลือกปฏิบัติ
ให้ออกจำกงำนเนื่องจำกติดเชื้อเอชไอวี
- ร้านอาหาร1
- ไม่ซื้ออาหารที่ผู้ติดเชื้อทาขาย เพราะเกรงว่าจะติดเชื้อจากอาหาร และ
รังเกียจสภาพร่างกายของผู้ติดเชื้อ
- ลูกค้าไม่ซื้อเห็ดจากที่ผู้ติดเชื้อเพาะขาย เพราะเกรงว่าจะมีการปนเปื้อน
เชื้อเอชไอวีในระหว่างเก็บเห็ด
- คนในชุมชนไม่ยอมจ้างงาน เพราะเห็นว่าสุขภาพอ่อนแอ
- หมอนวดแผนไทยลาออกจากร้านนวดแผนไทย เมื่อรู้ตัวว่าติดเชื้อ เมื่อ
สุ ขภาพดีขึ้ น ได้กลั บ มาเปิ ด บริก ารร้านนวดของตนเอง โดยไม่ ได้แจ้ ง
ลูกค้าทั่วไปว่าตนเองติดเชื้อ และแม้ว่าเคยบอกลูกค้าบางคนที่มีความ
สนิทสนม ปรากฏว่าลูกค้าบางคนก็ไม่เชื่อ
- การบังคับให้ผู้ที่จะเข้าอุปสมบทตรวจเลือดตามมติของมหาเถระสมาคม

หมำยเหตุ:
1. กิจการที่เป็นตัวเอียง เป็นกิจการที่เคยมีนโยบายการเลือกปฏิบัติ แต่ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนนโยบายแล้ว
2. การเลือกปฏิบัติระดับชุมชนเป็นประสบการณ์ที่ผู้ติดเชื้อประสบในระยะแรกๆ ที่เปิดตัว ต่อมาหลังจากมีการทา
ความเข้าใจในระดับชุมชน ก็สามารถแก้ไขการเลือกปฏิบัติในระดับชุมชนได้

อย่างไรก็ดี ประเด็น สาคัญในเรื่องการเลือกปฏิบัติ มิใช่จากัดอยู่เฉพาะเรื่องสถานการณ์ และความ
รุนแรงในการแก้ปัญหา ผลการศึกษาที่ผ่านมายังชี้ให้เห็นว่า ช่องทางในการร้องเรียนเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา
การเลื อกปฏิบั ติที่ผู้ติดเชื้อเข้าถึงได้ง่าย และประสบผลรวดเร็วกว่า มักจะเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่มี
ทรัพยากรจากัด และแม้จะมีช่องทางในการร้องเรียนต่อองค์กรภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ แต่ก็เข้าถึง
ได้ยาก อย่างเช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็มีภารกิจที่ครอบคลุมสิทธิมนุษยชนหลายเรื่อง การ
แก้ไขปัญหาแต่ละเรื่องจึงใช้เวลายาวนาน ประเด็นสาคัญที่ควรพิจารณาต่อไปคือ จะผลักดันให้หน่วยงานที่มี
บทบาทหน้าที่โดยตรง ดาเนินงานคุ้มครองสิทธิในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และสนั บ สนุ น องค์กรภาคประชาสั งคมเหล่ านี้ ให้ มีทรัพ ยากรในการดาเนิน งานให้ มากขึ้น เพื่ อให้
สามารถทางานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2.1.2 ผลกระทบจำกกำรเลือกปฏิบัติ
จากผลการศึกษา พบว่า เมื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ประสบปัญหาการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพ ผู้
ติดเชื้อได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อม ดังนี้
ผลกระทบโดยตรง
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- ทาให้ต้องสูญเสียงานและแหล่งรายได้หลัก ในบางกรณี ผู้ติดเชื้อยังรู้สึกว่าสถานะการติดเชื้อมีผลต่อ
ความก้าวหน้าในการทางานด้วย
- การบังคับตรวจเลือดในการสมัครงาน ทาให้ผู้ติดเชื้อมีทางเลือกในการประกอบอาชีพน้อยลง ขาด
โอกาสในความก้าวหน้าในการทางาน ตลอดจนโอกาสในการเพิ่มรายได้
ผลกระทบทางอ้อม
- ท าให้ ผู้ ติ ด เชื้ อ ยิ่ ง ตี ต ราบาปให้ ตั ว เอง (self-stigma) หรื อ เป็ น การตี ต ราภายในตนเอง (internal
stigma) ยอมรับทัศนะของคนรอบข้างว่า การติดเชื้อเอชไอวีเป็นเรื่องผิดบาป น่ารังเกียจ เห็นว่า การเลือก
ปฏิบัติของคนอื่นๆ เป็นเรื่องที่ถูกต้อง เหมาะสม ดังนั้น จึงเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล ของตนเอง ใช้ชีวิตอยู่
อย่างหวาดระแวง เกรงว่าผู้อื่นจะรู้ตลอดเวลา ในหลายกรณีที่ผู้ติดเชื้อตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลและเข้ารับการ
รักษาช้าเกินไป ทาให้เสียชีวิตก่อนเวลาอันควร
- กรณีที่ผู้ติดเชื้อเปิดเผยตนเองต่อคนรอบข้างและคนในชุมชนโดยไม่สมัครใจ ทาให้ต้องประสบความ
ยากลาบากในการดารงชีวิต ไม่เฉพาะตัวผู้ติดเชื้อ แต่รวมถึงครอบครัวและคนใกล้ชิด ได้รับผลกระทบจากการ
ถูกตีตราและตั้งข้อรังเกียจจากคนในชุมชนด้วย
- การเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพ เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ส่งผลให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้าน
อื่นๆ ของผู้ติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็ นการถูกบังคับให้เข้ารับบริการทางการแพทย์ รวมทั้งตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี
การถูกกักตัว กักเพื่อตรวจโรคถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยว แบ่งแยกทั้งยังมีการตรวจเลือดการได้รับบริการปรึกษาที่
ไม่รอบด้านบีบบังคับการแจ้งผลเลือดการถูกกดดันให้บอกสถานะของการติดเชื้อ ถูกเลือกปฏิ บัติในการเข้ารับ
บริการทางการแพทย์ เช่น ถูกจัดให้ทาฟันหรือตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นลาดับท้าย
- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม เมื่อสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้บริการโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยครอบคลุมยาต้านไวรัสสาหรับผู้ติดเชื้อ เพื่อให้ผู้ติดเชื้อมี สุขภาพแข็งแรงและ
สามารถดาเนินชีวิตได้ตามปกติ แต่ในทางปฏิบัติ กลับมีการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อ ทา
ให้กาลังแรงงานส่วนหนึ่งหายไปจากระบบอย่างน่าเสียดาย
2.1.3 สำเหตุของกำรเลือกปฏิบัติในกำรประกอบอำชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
จากผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า สาเหตุหลักของการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อมี
ดังนี้
- การขาดความรู้ที่ถูกต้องของคนในสังคมเรื่องการติดเชื้อเอชไอวี ทาให้นายจ้างในกิจการประเภทที่
เกี่ยวข้องกับอาหารและการบริการ หวาดกลัว และตั้งข้อรังเกียจ
- การขาดความรู้ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายไทย ทั้งในส่วนของ
นายจ้าง และตัวผู้ติดเชื้อเอง สาเหตุนี้ทาให้นายจ้าง จานวนมากยังคงมีนโยบายเลือกปฏิบัติ ในขณะที่
ตัวผู้ติดเชื้อจานวนมากก็ไม่รู้สิทธิของตนเอง และยอมรับการถูกละเมิดสิทธิ
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- การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องความก้าวหน้าเทคโนโลยีการดูแลรักษา ที่สามารถทาให้ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีสามารถดารงชีวิตได้ตามปกติ ทาให้ผู้คนจานวนมากยังเข้าใจว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวี จะมีสุขภาพ
ไม่แข็งแรง นายจ้างจานวนหนึ่ง จึงไม่ยอมจ้างผู้ติดเชื้อเข้าทางาน เพราะเกรงว่าจะไม่คุ้มและต้องมี
รายจ่ายเพิ่ม
- อคติของคนในสังคม ที่ยังคงมองว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ จึงไม่ควรจะไป
เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อ
การขาดความรู้ ความเข้าใจและอคติเหล่านี้ ผลมาจากการรณรงค์ป้องกันการระบาดของโรคเอดส์
ตั้งแต่ทศวรรษแรกๆ ที่มีลักษณะขู่ให้คนกลัวซึ่งการปลูกฝังมายาคติ ทาให้เอดส์ และเชื้อเอชไอวีเป็นเรื่องน่า
กลัว โดยนโยบายการบริหารจัดการเอดส์ของภาครัฐเช่นนี้ เคยถูกวิจารณ์ว่า นโยบายของรัฐในการจัดการ
ปัญหาโรคเอดส์คือการลดพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีไปยังผู้อื่ นตกอยู่ภายใต้
แนวคิดระบาดวิทยานั้น เป็นการจากัดมุมมองไม่ให้เห็นเอดส์ในมิติอื่นๆ และยิ่งเป็นซ้าเติมการตีตราและการ
เลือกปฏิบัติอยู่ต่อไป
จากการศึกษาสถานการณ์และปัญหาการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี
ของไทย พบว่า ภายใต้กรอบกฎหมายปัจจุ บัน แม้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อกลุ่มผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี แต่รัฐธรรมนูญของประเทศไทยได้มีบทบัญญัติในหลักความเสมอภาคและการ
ไม่เลือกปฏิบัติ อีกทั้งยังมีบทบัญญัติว่าด้วยการเลือกปฎิบัติที่เป็นธรรมเพื่อใช้เป็นมาตรการคุ้มครองกลุ่ มที่มี
ความแตกต่ างในสถานการณ์ ที่แตกต่าง ซึ่งกรณี ของกลุ่ มผู้ อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีก็จะได้รับประโยชน์จาก
บทบัญญัติดังกล่าวเช่นกัน เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 30 วรรคสาม จะพบว่าการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพ อาทิ การบังคับให้มีการตรวจเลือดเพื่อหา
เชื้อเอชไอวีของผู้สมัครงานหรือพนักงาน ไม่ว่าระหว่างการจัดหางาน การสมัครงานหรือการจ้างงาน รวมตลอด
ถึงการเลิกจ้างพนักงานด้วยเหตุที่เป็นผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีถือว่าเป็นการกระทาทีข่ ัดต่อรัฐธรรมนูญ นอกจาก
การกระทาที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแล้ว พบว่า การกระทาของนายจ้างบางประการ อาทิ การเข้าถึง
ข้อมูลด้านสุขภาพของลูกจ้างโดยไมได้รับความยินยอม หรือการขอให้โรงพยาบาลแจ้งผลการตรวจสุขภาพและ
การตรวจเลือดถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และเป็นทั้งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรองและคุ้มครองบุคคลจากการเลือกปฏิบัติ จากการศึกษา
พบว่า ปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบกลไกการร้องทุกข์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนที่
ซับซ้อนและอาจต้องใช้เวลานานเกินความจาเป็นเนื่องจากมีความทับซ้อนในเขตอานาจขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
หลายองค์กร เช่น กรณีที่บุ คคลถูกละเมิดสิทธิเสรีภ าพสิ ทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ หากจะใช้สิทธิทางศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อมีคาวินิจฉัยในกรณีมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จะสามารถกระทาได้ก็
ต่อเมื่อได้ดาเนิน การตามช่องทางอื่น ๆ (มาตรา 212) เช่น ยื่นคาร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่ นดิน (มาตรา 245)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (มาตรา 257) หรือ ศาล (มาตรา 211) กลายเป็นอุปสรรคสาคัญที่ทาให้
บุคคลผู้ ถูกกระทบสิทธิป ระสบปั ญ หาการเข้าถึงกลไกการร้องทุกข์และการได้รับการเยียวยาจากการเลือก

14
ปฏิบัติ เนื่องจากไม่ต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการตามกลไกที่มีอยู่ ดังนั้น ควรมีการพิจารณาพัฒนากลไกการ
ร้องทุกข์ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า การดาเนินกิจกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงกลไกการร้องทุกข์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในที่นี้ คือ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ยังขาดการบูรณาการในมิติต่างๆ อย่างชัดเจน
อาทิ การบริห ารจั ดการฐานข้อมู ล ร่ วมกัน แนวปฏิบั ติในการสร้างกลไกการส่ งต่อ และระบบการติด ตาม
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อการกาหนดแผน หรือยุทธศาสตร์ด้านการส่ งเสริมการเข้าถึง
กลไกการคุ้มครองอย่างเป็นระบบ
3. ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ
ในการเสนอแนะรูปแบบที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติด
เชื้อเอชไอวีในที่นี้ คณะผู้วิจัย แบ่งข้อเสนอเป็น 2 แบบ คือ ข้อเสนอเชิงนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย ซึ่ง
ได้ ม าจากการทบทวนแนวคิ ด หลั ก ความเสมอภาคในการประกอบอาชี พ หลั ก การสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยสังเคราะห์ร่วมกับ
ผลการศึกษาสภาพและสาเหตุการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในบริบทประเทศไทย
และแบบที่สองเป็น ข้อเสนอแนะแนวทำงและมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรคุ้มครองสิทธิในกำรประกอบ
อำชีพของผู้ติดเชื้อ โดยใช้มำตรกำรอื่นๆ แต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ข้อเสนอเชิงนโยบำยและข้อเสนอในกำรปรับปรุงกฎหมำยเพื่อขจัดกำรเลือกปฏิบัติในกำรประกอบ
อำชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะมีบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองบุคคลจาก
การเลือกปฏิบัติ ดังที่ปรากฏในมาตรา 30 วรรคสาม แต่กฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ประสบปัญหา
ถูกเลือกปฏิบัติยังมีลักษณะกระจัดกระจาย เช่น ในประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ อีกทั้งผู้ประสบปัญหาการเลือกปฏิบัติก็ไม่สามารถเข้าถึงกลไกการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญได้
โดยตรง จึงมีความจาเป็นต้องพิจารณาบัญญัติกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติ ที่กาหนดบรรทัดฐานที่ชัดเจนใน
การคุ้มครองกรณีการถูกเลือกปฏิบัติทั้งที่หน่วยงานรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนต้องปฏิบัติตาม อันจะเป็น
แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติที่ปรากฏในระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง การ
สร้างกลไก/กระบวนการคุ้มครองสิทธิที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิสามารถเข้าถึงได้โดยตรง ดังนั้น จำเป็น ต้องมีกำร
ผลักดันกฎหมำยเพื่อขจัดกำรเลือกปฏิบัติ หรือกฎหมำยเพื่อควำมเสมอภำคในภำพรวมในลักษณะเดียวกับ
กฎหมำยเสมอภำคของประเทศสหรำชอำณำจักร และเพื่อลดปัญหำกำรซ้ำเติมกำรเลือกปฏิบัติ และเสริม
พลังกำรขับเคลื่อนกฎหมำย กฎหมำยฉบับนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นกฎหมำยเฉพำะสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี แต่
ต้องสังเครำะห์ร่วมกับปัญหำกำรเลือกปฏิบัติในกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มคนพิกำร ผนวกกลุ่มเป้ำหมำยอื่นที่
ประสบปัญหำกำรเลือกปฏิบัติด้วย โดย
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(1) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผลักดันโดยตรงด้วยการเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมายและกฎที่มีเนื้อหาขจัดการเลือกปฏิบัติ ต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี เพื่อคุ้มครอง
ส่ งเสริ ม และคุ้ม ครองสิ ท ธิม นุ ษ ยชนต่ อ ผู้ ที่ สุ่ ม เสี่ ยงต่ อการถูก เลื อ กปฏิ บั ติ ตามอ านาจหน้ าที่ ข อง
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ในบทบั ญ ญั ติ มาตรา 257(5) ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25506 โดยกาหนดให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี รวมถึงกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ที่ประสบปัญหา
การเลือกปฏิบัติ
โดยแนวทางในการบัญญัติกฎหมายดังกล่าวจะต้อง
- ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งสิทธิ (Rights based)
- มีมิติเพื่อตอบสนองต่อหญิงชายอย่างเท่าเทียม (gender responsiveness)
- ให้ ค วามส าคั ญ กั บ รู ป แบบของกลไกการร้อ งทุ ก ข์ วิ ธีก ารเยี ย วยาและลั ก ษณะขององค์ ก รที่
ทาหน้าที่รับเรื่องราวการร้องทุกข์และติดตามประเมินผลและการรายงาน
สาหรับบทบัญญัติเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพนั้น
- ส่งเสริมบทบาทของนายจ้าง องค์กรลูกจ้างและองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมการคุ้มครอง
สิทธิของกลุ่มผู้อาศัยอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีทั้งในระหว่างการจัดหางาน การสมัครงานและการจ้าง
งาน
- มีบทลงโทษในกรณีการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และการ
เปิดเผยข้อมูลลับต่างๆ ที่มีความชัดเจนและเพียงพอ ทั้งบทลงโทษทางอาญาและบทลงโทษทาง
แพ่งเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติ
- ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ในรูปแบบของการลดหย่อนอัตราภาษี
หรือการยกเว้นภาษี หรือการสนับสนุนทางด้านตัวเงิน หรือโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมต่อ
สถานประกอบการ นายจ้างที่มีบทบาทในการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มอยู่ร่วมกับเชื้อ
เอชไอวีถือเป็นประเด็นที่ควรนามาพิจารณาประกอบการบัญญัติกฎหมาย
(2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผลักดันทางอ้อมโดยสนับสนุนหรือดาเนินการร่วมกับหน่วยงาน
อื่นที่ดาเนินการอยู่แล้ว เช่น คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและองค์กรเครือข่าย เครือข่ายคนพิการ
โดยกาหนดให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี และผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวีด้วย โดยมีแนวทางเดียวกับข้อ (1)
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 (5) “เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการพัฒนา
กฎหมาย และกฏ ต่อรัฐสภา หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน”
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3.2 ข้อเสนอแนะแนวทำงและมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรคุ้มครองสิทธิในกำรประกอบอำชีพ ของ
ผู้ติดเชือ้ เอชไอวี โดยใช้มำตรกำรอื่นๆ
จากผลการศึกษาสถานการณ์การเลือกปฏิบัติ และความพยายามในการแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติ
ในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในส่วนที่ไม่ใช่มาตรการทางกฎหมาย พบว่า แม้จะมีความริเริ่มในการ
คุ้มครองสิทธิในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีดังที่ปรากฏใน แนวปฏิบัติกำรป้องกันและจัดกำรด้ำน
เอดส์ในสถำนประกอบกิจ กำร ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2548 (ต่อมา
ปรับปรุงแก้ไขในปี 2554) และแนวปฏิบัติแห่งชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและบริหำรจัดกำรด้ำนเอดส์ในสถำนที่
ทำงำน ซึ่ง คช.ปอ. ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2552 แต่ก็ดูเหมือนว่าแนวปฏิบัติทั้งสองฉบับ จะไม่สามารถบังคับ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ยังพบว่ามีสถานประกอบการจานวนหนึ่งยังมีนโยบายเลือกปฏิบัติต่อการ
ประกอบอาชีพของผู้ ติดเชื้อในหลายประเภทกิจการ และในส่ วน คช.ปอ. ซึ่งแม้จะเป็นกลไกความร่วมมือ
ระหว่างภาคราชการและภาคประชาสังคม มีการจัดทายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ชาติ พ.ศ.
2555-2559 ที่มีเป้าหมายหนึ่งในการลดปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี แต่ เนื่องจากขาดทรัพยากร
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นอุปสรรคในการดาเนินงานลดปัญหาการเลือกปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่การเข้าถึงกลไกภาครัฐ เป็นเรื่องยาก และน้อยครั้งที่ทาให้เกิดการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ
กลไกที่ผู้ติดเชื้อสามารถเข้าถึงได้มากที่สุด และสามารถผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้มากที่สุด
จึงกลายเป็นกลไกภาคประชาสังคม อย่างไรก็ดี กลไกภาคประชาสังคม ที่เน้นการทางานลดการเลือกปฏิบัติ
โดยใช้วิธีการเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ก็มีข้อจากัดในการดาเนินงานเนื่องจากมีทรัพยากรและ
บุคลากรที่จากัด ดังนั้น จึงจาเป็นต้องพิจารณาแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองสิทธิในการ
ประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี นอกเหนือจากมุมมองทางกฎหมาย และกลไกภาครัฐ
จากผลการวิเคราะห์บริบทของการคุ้มครองสิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย รูปแบบที่เหมาะสมใน
การคุ้มครองสิทธิในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี จึงเป็น รูปแบบกำรส่งเสริมกำรคุ้มครองสิทธิใน
กำรประกอบอำชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภำคประชำสังคม โดยสนับสนุนและเสริมพลังให้ กลไกในภาค
ประชาสังคมที่สามารถดาเนินงานคุ้มครองสิทธิในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อ เอชไอวีอยู่แล้ว มีทรัพยากร
ในการดาเนินงานที่เพียงพอ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ที่ประสบปัญหาได้อย่างกว้ างขวางขึ้น และเสริมพลังให้
ผู้ติดเชื้อมีศักยภาพในการคุ้มครองสิทธิ และดูแลซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน แนวทางการคุ้มครองสิทธิในการ
ประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในด้านนี้ มีดังนี้
(1) คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ควรกาหนดมาตรการที่ชัดเจนในการสนับสนุนการดาเนินงาน
ขององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเจ้าของปัญหาที่ได้รับผลกระทบในการเลือกปฏิบัติ
และละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นดังกล่าว โดยอาจพิจารณาแนวทางการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนใน
ภาคประชาสังคม ด้วยกำรจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเสนอแนะไป
ยังรัฐบาลเพื่อให้มีกำรตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อเอชไอวีผ่ำน
คณะกรรมกำรแห่งชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์ (คช.ปอ.) ทั้งนี้เพื่อลดช่องว่างใน
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การดาเนินงานเพื่อคุ้มครองสิทธิในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีของภาครัฐ โดยยอมรับและ
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือจากภาคประชาสังคม และเสริมความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชา
สังคม และเจ้าของปัญหาให้มีส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยถือเป็นการใช้อานาจตามมาตรา
257 (7) ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และมาตรา 24 แห่ง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 25427
(2) คณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติ ต้องให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติในการ
ประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ต้นเหตุคือ การขาดความรู้ความเข้าใจที่สาคัญในเรื่องการติดต่อ
และสิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวี จึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับมาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อ
การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ ส่งเสริมให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณชน ในเรื่องการ
ติดเชื้อเอชไอวี ความก้าวหน้ าในการดูแลรักษาผู้ ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อเป็นการขจัดมายาคติ อันเป็น
สาเหตุสาคัญของการเลือกปฏิบัติ โดยในการรณรงค์ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรผนวกเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี ซึ่งจาเป็นต้องรวมไปถึงการเสริมความรู้ เรื่องการติดเชื้อเอชไอวี ความก้าวหน้าในการดูแล
รั กษาผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี เพื่ อ เป็ น การขจั ด มายาคติ อั น เป็ น สาเหตุ ส าคั ญ ของการเลื อ กปฏิ บั ติ และ
จาเป็นต้องให้ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วย
(3) คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ต้องเร่งดาเนินการตรวจสอบและเสนอมาตรการการแก้ไข
โดยเร็ว ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเรื่องการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกอบ
อาชีพ หรือเรื่องการศึกษาซึ่งมีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อให้ผู้ติดเชื้ อเอชไอวีเข้าถึง
การคุ้ มครองสิ ท ธิมนุ ษ ยชนอย่ างรวดเร็ว และในกรณี ที่ คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษ ยชนแห่ งชาติ ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อได้ ให้พิจารณาเสนอเรื่องไปยัง
กลไกในกระบวนการยุติธรรมตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 8 ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา 257 (3))
7

ตามมาตรา 257 (7) แห่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนไว้ดังนี้ “ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การอื่นใน
ด้านสิทธิมนุษยชน” และมาตรา 23-24 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวถึง
บทบาทขององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนในฐานะกลไกการทางานร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
8
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257
“(2) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผรู้ ้องเรียนว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใด
กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(3) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มผี ู้ร้องเรียนว่า กฎ คาสั่ง หรือการกระทาอื่นใด
ในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปญ
ั หาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ตาม
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
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หรือศาลปกครอง (มาตรา 257 (4)) ในกรณีที่เป็นการละเมิดสิทธิจากภาครัฐ เป็นโจทก์ฟ้องคดีต่อศาล
ยุติธรรมในกรณีที่เป็นการละเมิดสิทธิในภาคเอกชน (มาตรา 257 (5)) หรือเป็นโจทก์ร่วมฟ้องคดีกับ
ผู้เสียหาย เพื่อสร้างบรรทัดฐานการไม่เลือกปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิในการประกอบอาชีพของ ผู้
ติดเชื้อเอชไอวีในอนาคต
(4) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรเสนอแนะให้ รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงานให้ควำมสำคัญ
กับประเด็นกำรเลือกปฏิบัติในกำรประกอบอำชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีกำรรณรงค์ให้สำธำรณชน
เห็นควำมสำคัญของปัญหำกำรเลือกปฏิบัติมำกขึ้น ตลอดจนผลักดันให้มำตรกำรป้องกันกำรเลือก
ปฏิบั ติ ที่มีอยู่เกิด ผลในทำงปฏิบั ติ โดยเฉพาะแนวปฏิบัติแห่ งชาติว่าด้ว ยการป้องกัน และบริห าร
จัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทางาน ของ คช.ปอ. และแนวปฏิบัติการป้องกันและจัดการด้านเอดส์ใน
สถานประกอบกิจการ ของกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติเรื่องการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 28 (2) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.
25429 ตลอดจนควรส่งเสริมให้มีการเจรจาแบบไตรภาคีเพื่อหาข้อตกลงร่วมและแนวปฏิบัติเพื่อการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพ และการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิกลุ่มผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี ใน
ส่ ว นของนโยบายการจ้ างงานของสถานประกอบการต่ า งๆ ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามอ านาจหน้ าที่ ต าม
บทบั ญ ญั ติแ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั ก ราช2550 มาตรา 257 (7) 10 โดยให้
ความสาคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้
- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ เช่น การให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องต่อแรงงาน
- มาตรการคุ้มครองการเลื อกปฏิบัติในการประกอบอาชีพและการละเมิดสิทธิ เช่น การปกปิด
ข้อมูลส่วนบุคคล การจัดบริการที่จาเป็นต่อกลุ่มผู้อาศัยอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี การจัดที่พักและ
รูปแบบการทางานที่เหมาะสม
- มาตรการเยียวยาและฟื้นฟู เช่น ค่าชดเชย การเกษียณก่อนเวลา เป็นต้น
ทั้ ง นี้ ร วมไปถึ ง มาตรฐาน ASO THAILAND ที่ ยั ง ไม่ มี แ รงจู ง ใจให้ น ายจ้ า งเข้ า ร่ ว มโครงการ
จาเป็นต้องเสนอแนะให้หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมควบคุม
โรค และสมาคมแนวร่ ว มธุร กิ จ ไทยต้ านภั ย เอดส์ ด าเนิ น งานร่ว มกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดยตรง
โดยเฉพาะฝ่ายลูกจ้าง หรือผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้เข้ามามีบทบาทในการร่วมผลักดันให้มากขึ้น

(4) ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผูเ้ สียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผูเ้ สียหายและเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
9
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 (2) “ในการกาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหา
ละเมิดสิทธิมนุษยชนตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการอาจกาหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานดาเนินการตามอานาจหน้าที่ด้วยวิธีใดที่
เห็นเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะทานองเดียวกันอีกได้”
10
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 (7) “ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานหน่วย
ราชการ องค์การเอกชน และองค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน”
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(5) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ในเรื่องการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการประกอบอาชีพ หรือสิทธิมนุษยชนใน
ภาพรวม เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ เพื่อให้องค์กรเหล่านี้
สามารถคุ้มครองสิทธิของประชาชนและผู้ติดเชื้อได้อย่างแท้จริง
(6) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรเสนอแนะให้กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ดาเนินการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวีจากกฎหมายที่มีอยู่แล้วอย่าง
เคร่งครัด เช่น ใช้กลไกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กับสถานบริการทางการแพทย์
ที่มีบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและเปิดเผยผลการตรวจต่อผู้อื่น เป็นต้น

