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หยุดการตีตราและเลือกปฎิ บตั ิ ต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี เริ่มที่เรา ..เราทาได้
1 ธันวาคม วันเอดส์โลก
เครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย และคณะกรรมการองค์ก ารพัฒนาเอกชน
ด้านเอดส์ ขอประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม 2555 “การมีเชือ้ เอช
ไอวีในร่างกายไม่ได้ทาให้คนๆหนึ่งสูญเสียศักดิ ์ศรีและความเป็นมนุษย์ ขอเรียกร้องทุกภาคส่วน
หยุดการละเมิดสิทธิ หยุดการตีตราและการเลือกปฏิบตั ติ ่อผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี”
ในขณะทีก่ ารดูแลรักษาผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยเอดส์กา้ วหน้าไปมาก ทาให้ผตู้ ดิ เชือ้ ฯ
มีสุขภาพทีแ่ ข็งแรง มีชวี ติ ยืนยาวได้ จนสามารถกล่าวได้วา่ “เอดส์รกั ษาได้” แต่กระนัน้ ก็ตาม ยัง
มีการรังเกียจตีตราและเลือกปฏิบตั ติ ่อผูต้ ดิ เชือ้ ฯ เกิดขึน้ โดยได้แอบแฝงอยูใ่ นหลายรูปแบบ อัน
เป็นผลมาจากความเชื่อทีว่ า่ “ผูต้ ดิ เชือ้ ฯไม่แข็งแรง” “ผูต้ ดิ เชือ้ ฯ คือกลุ่มคนทีม่ พี ฤติกรรมไม่เป็น
ทีย่ อมรับของสังคม” รวมไปถึงความเข้าใจผิดว่า “เอชไอวีสามารถติดต่อกันได้ง่ายๆจากการใช้
ชีวติ ประจาวันร่วมกัน”
แม้สถานการณ์การรังเกียจในชุมชนจะลดหายไปบ้างแล้ว แต่กลับมีการตีตราทีแ่ ปรรูป
แฝงอยูใ่ นหลายรูปแบบ ในทุกกลุ่มคน ทุกระดับการศึกษา ทุกเพศ ทุ
กวัย เช่น การที่
มหาวิทยาลัยบางแห่ง มีนโยบายบังคับตรวจเลือดนักศึกษา เพื่อกีดกันไม่ให้นกั ศึกษาทีม่ เี ชือ้ เอช
ไอวีให้มโี อกาสเรียนในบางคณะ และสถานทีท่ างาน , บริษทั เอกชน มีนโยบายบังคับตรวจเลือด
ก่อนรับเข้าทางาน หากติดเชือ้ ก็จะไม่รบั เข้าทางาน เป็นต้น ทัง้ นี้ นโยบายการบังคับตรวจเลือด
เอชไอวี ไม่เพียงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขันพื
้ น้ ฐานอย่างรุนแรงเท่านัน้ แต่ยงั ส่งผลต่อ
อนาคตและชีวติ ของคน ทีถ่ ูกจากัดสิทธิเรื่องเรียน และการทางาน
จากผลของการทาวิจยั เรื่องดัชนีการตีตราต่อผูต้ ดิ เชือ้ ฯ โดยเครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี /
เอดส์ประเทศไทย ในปี 2553 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในผูต้ ดิ เชือ้ ฯ 233 รายพบว่า กว่าร้อยละ
26.18 เคยถูกปฏิเสธการจ้างงานด้วยเหตุผลเรื่องการติดเชือ้ เอชไอวี และร้อยละ 32.19 เคย
สูญเสียงานและรายได้เนื่องจากการติดเชือ้ ฯ และกว่าร้อยละ 47.21 เคยถูกละเมิดสิทธิในฐานะที่
เป็นผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี เป็นต้น แม้วา่ งานวิจยั ชิน้ นี้จะเป็นผลจากงานวิจยั ทีด่ าเนินการในช่วงปี
2553 แต่กลับพบว่ากรณีการละเมิดสิทธิยงั คงดารงอยูแ่ ละมีให้เห็นมาอย่างต่อเนื่อง
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ดังนัน้ เครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ ฯ และเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ จึงขอประกาศ
เจตนารมณ์เนื่องในวันเอดส์โลก ภายใต้ยทุ ธศาสตร์เอดส์แห่งชาติทป่ี ระกาศว่า “ต้องลดจานวนผู้
ติดเชือ้ ฯรายใหม่ ต้องลดการตีตราและเลือกปฏิตบิ ตั ิ และต้องลดอัตราการเสียชีวติ ด้วยเอดส์ลง
จนเป็นศูนย์” (Getting to Zero) ดังนี้
1. ทุกหน่ วยงานทัง้ รัฐและเอกชน ต้องไม่มกี ารบังคับตรวจเลือดเอชไอวีทงั ้ ก่อนและ
ระหว่างการทางาน
2. ทุกสถาบันด้านการศึกษา ต้องไม่ใช้เหตุแห่งการมีเชือ้ เอชไอวี มา ลิดรอนสิทธิดา้ น
การศึกษา และต้องไม่มกี ารบังคับตรวจเลือดเอชไอวีไม่วา่ ในกรณีใดทัง้ สิน้
3. รัฐบาลต้องดาเนินการให้เกิดการปฏิบตั ทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรูแ้ ละสร้างความเข้าใจใหม่ต่อการป้องกันการรับ-ถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีวา่ เป็น
หน้าทีข่ องทุกคน ไม่ใช่ผลักภาระการป้องกันให้กบั ผูต้ ดิ เชือ้ ฯเพียงลาพัง รวมทัง้ การ
ส่งเสริมความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง เกีย่ วกับผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ผูป้ ว่ ยเอดส์
4. รัฐบาลต้องมีมาตรการทีเ่ ป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมทัง้ ต้องมีการจัดตัง้ หรือ
ส่งเสริมให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถปฏิบตั กิ ารให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
คณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยการป้องกันและแก้ไขปญั หาเอดส์ทต่ี อ้ งการ “ลดให้
เป็นศูนย์” ทัง้ ในด้านการตีตราเลือกปฏิบตั ิ ด้านการรักษา และการป้องกัน โดยต้อง
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน ซึง่ มาตรการเร่งด่วนคือ การ
จัดบริการเพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดทีร่ อบด้าน (Comprehensive Harm
Reduction) เป็นไปตามมาตรฐานสากล และการขยายการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอช

ไอวีในระบบประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ
“มีเอชไอวีกเ็ รียนได้ ทางานได้”
เครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย
คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์

