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เกี่ยวกับคู่มือ ศึกษา พิสูจน์ และเปลี่ยนแปลง: 
หลักสูตรสิทธิศึกษาสำาหรับกลุ่มรากหญ้า
	 ศึกษา	 พิสูจน์	 และเปลี่ยนแปลง!	 หลักสูตรสิทธิศึกษาสำาหรับกลุ่มรากหญ้า	 เป็นชุดคู่มือ
ท่ีจัดทำาขึ้นเพื่อช่วยเหลือองค์กรที่ทำางานในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์โดยเฉพาะ	
เพื่อช่วยให้เข้าใจถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน	สามารถเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิ	รวมทั้งออกแบบและดำาเนิน
การโครงการรณรงค์ได้		คู่มือชุดนี้ประกอบด้วยหนังสือสามเล่ม	คือ:
 		ศึกษา	(Know	It):	กรอบคิดด้านสิทธิ	(The	Rights	Framework)	ว่าด้วยความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	 และการนำากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับความ 
อยุติธรรมต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่อาศัยร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับ
เชื้อ	
 	พิสูจน์	(Prove	It):	พื้นฐานการเก็บข้อมูลด้านสิทธิ	(Basics	of	Rights	Documen-
tation)	ว่าด้วยวิธีการวางแผนและจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	และ	
 	เปลี่ยนแปลง	(Change	It):	ยุติการละเมิดสิทธิ	 (Ending	Rights	Abuses)	ว่าด้วย
วิธีการวางแผนและจัดการรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน	 ทั้งในระดับพื้นที่	 ระดับประเทศ	 และนานา
ประเทศ	โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลงานวิจัย
	 หนังสือทั้งสามเล่มประกอบด้วยคู่มืออธิบายถึงขั้นตอนที่ควรปฏิบัติในการดำาเนินการด้าน
สิทธิมนุษยชน	 และเนื้อหาเสริมสำาหรับนำาไปใช้ในการอบรมผู้อื่น	 ได้แก่	 แผนการสอน	 ตัวอย่าง
แบบฝึกหัด	และรูปแบบกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่ล้อกับเนื้อหาในคู่มือ	
	 ชุดหนังสือ	“ศึกษา	พิสูจน์	และเปลี่ยนแปลง”	จัดทำาขึ้นจากความร่วมมือของสามองค์กร
ที่มีประสบการณ์ยาวนานในการอบรมด้านสิทธิ	 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์	 (Thai	 AIDS	
Treatment	 Action	 Group	 หรือ	 TTAG)	 จากกรุงเทพฯ	 ประเทศไทย	 มุ่งทำางานส่งเสริมให้มี
การเข้าถึงการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	 และรณรงค์เพื่อสิทธิของกลุ่มคน
ชายขอบ	ทั้งผู้ใช้ยาและผู้ต้องขังในเรือนจำา	ศูนย์กฎหมายเอดส์กอร์เกตา	(Korekata	AIDS	Law	
Center)	ที่กรุงปักกิ่ง	ประเทศจีน	มีภารกิจในการคุ้มครองสิทธิของผู้มีเชื้อ	และส่งเสริมการพัฒนา
กฎหมายในจีนเพื่อปกป้องสิทธิของผู้มีเชื้อ	 หน่วยงานเอเชียคะตาลิสต์	 (Asia	 Catalyst)	 เป็น
องค์กรพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอที่ตั้งอยู่ที่กรุงนิวยอร์ก	สหรัฐอเมริกา	โดยเป็นแหล่งทรัพยากรให้
กับเอ็นจีโอรากหญ้าในเอเชีย	 มีการจัดอบรมการเป็นโค้ชในระยะยาวและให้ความช่วยเหลือด้าน
เทคนิคในระยะสั้นกับอพช.ใหม่ที่พึ่งตั้งขึ้น	 	 ทั้งสามองค์กรจัดอบรมการเก็บข้อมูลและการรณรงค์
ด้านสิทธิอย่างสม่ำาเสมอ	รวมทั้งรณรงค์ทั้งในระดับพื้นที่และในระดับโลก
	 เพือ่ใหห้ลกัสตูรทีจ่ดัทำาสามารถนำาไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นหลายบรบิท												และสอดคลอ้งกบัประ 
เด็นและสถานการณ์จริงในพื้นที่	 เราจึงได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือโฟกัสกรุ๊ปหลาย
คร้ังท้ังท่ีจีนและไทย	 โดยเชิญตัวแทนคนรากหญ้าท่ีทำางานด้านการลดอันตรายและเอดส์จากท้ังสอง 
ประเทศมาเข้าร่วม	 นอกจากนี้	 เราได้ทดลองใช้ร่างหลักสูตรในการอบรมผู้แทนชุมชนทั้งจีนและ
ไทยเพื่อรับฟังความเห็นเพิ่มเติม	 และรับฟังข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ผู้ซึ่ง
ทำางานกับประชากรกลุ่มชายขอบในภูมิภาค
อีกด้วย
	 หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใดเพื่อปรับปรุงคู่มือทั้งสามเล่มนี้	 สามารถ
แจ้ง	เราได้ผ่านอีเมล์นี้	info@asiacatalyst.org
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คู่มือเล่มนี้: ศึกษา: กรอบด้านสิทธิ
	 หน่วยงานของพวกเราเชื่อว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับปัญหาการละเมิดสิทธิคือ:	
	 1.	พวกเราต้องเข้าใจสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเราเอง
	 2.	ทำาวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้น	และ	
	 3.	วางแผนและจัดการรณรงค์ในชุมชนของเราเพื่อยุติการละเมิดสิทธิ
	 หนังสือเล่มนี้ให้ภาพรวมของกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล	 และอธิบายว่าเราจะสามารถ
นำากฎบัตรเหล่านี้ไปใช้เพื่อทำาความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชากรกลุ่มที่	 อ่อนไหวหรือผู้ที่
อาศัยร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ต้องเผชิญอยู่ได้อย่างไรบ้าง	 ทั้งยังชี้ให้เห็นข้อจำากัดของระบบสิทธิ
มนุษยชน	 งานด้านเอชไอวี/เอดส์และสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องใหม่	 และยังเปลี่ยนแปลงและเติบโต
อยู่เสมออย่างรวดเร็ว
	 ในการเขียนหนังสือเล่มนี้	 เราได้ขอให้กลุ่มรากหญ้าที่เรารู้จักทั้งในจีนและไทยบอกเล่า
คำาถาม	 เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์และสิทธิทางกฎหมายที่พวกเขาพบเจอบ่อยๆ	 เวลาทำางาน	 และ
เค้าโครงของหนังสือ	เล่มนี้ก็เป็นไปเพื่อตอบคำาถาม	เหล่านั้น
	 เราไม่ได้ตอบทุกคำาถามที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับประเด็นเอชไอวี/เอดส์และสิทธิมนุษยชน 
หากคุณต้องการศึกษาเพิ่มเติม	 ขอให้อ่านจากสนธิสัญญาและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ 
โดยตรง	 	 คุณอาจมีความเห็นต่อเรื่องต่างๆ	 ในสนธิสัญญาและมาตรฐานเหล่านี้แตกต่างจากเรา 
ทั้งนี้เพราะ	 งานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นงานที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	 ซึ่งแม้แต่ผู้เชี่ยว 
ชาญด้านกฎหมาย	 ที่ศึกษากฎหมายสิทธิมาเป็นเวลาหลายปี	 ก็อาจมีความเห็นที่ขัดแย้งกันและมี
เหตุผลที่แตกต่างกัน	 ไปในการตีความการที่คุณอ่านคู่มือนี้และเริ่มทำาความเข้าใจกับสิทธิของคุณ
เองก็เท่ากับว่าคุณได้ก้าวเข้าสู่	 ขั้นตอนแรกในการเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวระดับ
สากลนี้ที่ยิ่งวันก็ยิ่งเติบโตขึ้น
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บทที่

1
บทที่หนึ่ง

เอชไอวี/เอดส์: กรอบด้านสิทธิ

สิทธิมนุษยชนคืออะไร?
 สิทธิมนุษยชนเป็นชุดของสิทธิที่งอกเงยขึ้นจากหลักง่ายๆ	 ของความเท่าเทียมกันและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นของมนุษย์ทุกคน	 สิทธิมนุษยชนของเรา	 ได้รับการระบุไว้ในกฎหมายต่างๆ	 ซึ่ง
กำาหนดให้รัฐบาลมีหน้าที่ทั้งต่อพลเมืองของตนเองและประชาคมสากล	 ที่จะต้องเคารพ	 คุ้มครอง	 และ
ปฏิบัติให้สิทธิเหล่านี้เกิดขึ้นจริง	 เราเองในฐานะบุคคลคนหนึ่งก็มีหน้าที่ต้อง	 เคารพสิทธิมนุษยชนของคน
อื่นด้วย	

เอชไอวี/เอดส์และสิทธิมนุษยชนมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
 สิทธิมนุษยชนและเอชไอวี/เอดส์เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด	ประการแรก	การมีเชื้อ	เอช
ไอวี/เอดส์มักนำาไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ผู้มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์มักต้องเผชิญกับการถูกตีตราบาป	
และการเลือกปฏิบัติที่สามารถทำาให้เกิดการละเมิดสิทธิตามมา	 ทั้งโดยผู้ให้บริการด้านสุขภาพ	 นายจ้าง	
เจ้าของบ้านเช่า	 โรงเรียน	 และอื่นๆ	 	 	 บางครั้งเด็กที่พ่อแม่เป็นผู้มีเชื้อก็ถูกละเมิดและเอาเปรียบ	 ในบาง
แห่ง	ผู้ต้องขังผู้มีเชื้อจะถูกปฏิเสธไม่ให้ได้รับการรักษาพยาบาล	และบางครั้งผู้หญิงที่ถูกตรวจพบว่ามีเชื้อ
เอชไอวี	 ก็จะถูกบังคับให้ทำาหมัน	 เหล่านี้คือการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นเพียงเพราะบุคคลเหล่านี้มีเชื้อเอชไอ
วี/เอดส์
	 ในขณะเดียวกัน	 การละเมิดสิทธิมนุษยชนก็สามารถเป็นปัจจัยส่งเสริมการแพร่ระบาดของเชื้อ	
เอชไอวี/เอดส์ได้เช่นกัน	 	 ความหวาดกลัวว่าจะถูกเลือกปฏิบัติเป็นเหตุให้คนจำานวนมากไม่กล้าเข้า	 รับ
การตรวจหาเชื้อเอชไอวี	บางครั้งผู้ที่เป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศอาจรับเชื้อเอชไอวี/เอดส์มา	กลุ่มคนที่ 
ถูกผลักให้เป็นคนชายขอบของสังคมมีโอกาสตกเป็นเหยื่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้มากเป็นพิเศษ	
และ	 ตกเป็นเหยื่อของการแพร่เชื้อเอชไอวี/เอดส์ตามมา	 	 สถานะการเป็นคนชายขอบของผู้ใช้ยาด้วยวิธี
การฉีด	 ผู้ขายบริการทางเพศ	 และชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในหลายประเทศ	 เป็นเหตุให้บุคคลเหล่านี้
ไม่กล้า	เปิดเผยตนเองและเข้าร่วมในโครงการป้องกันการติดเชื้อของรัฐบาล	
	 ประสบการณ์จากนานาประเทศชี้ให้เห็นว่า	 จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้กับสาธาณชนและ	
รณรงค์ผลักดันเพื่อลดการสร้างตราบาปและการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการมีเชื้อเอชไอวี/เอดส์	 ทั้ง
ยังจำาเป็นจะต้องหาทางคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายขั้นพื้นฐาน	 โดยถือเป็นมาตรการระดับชาติ	 เพื่อแก้
ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ	

เกี่ยวกับระบบสิทธิมนุษยชนสากล
 หลังเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง	หลายประเทศรวมตัวกันเพื่อสนับสนุนให้เกิดสันติภาพและความ
มั่นคงในโลก	 พวกเขามาทำางานร่วมกัน	 เพราะมีเป้าหมายเดียวกันที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการฆ่าล้างเผ่า
พันธุ์หรือการทารุณกรรมอันโหดเหี้ยมอื่น	ๆ	(อย่างเช่น	การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว	หรือ	Holocaust)	ใน
ตอนนี้เองที่องค์การสหประชาชาติได้รับการ	 ก่อตั้งขึ้น	 และมีการเขียนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย
ชน	(Universal	Declaration	of	Human	Rights	-	UDHR)	เป็นถ้อยแถลงระดับโลกเพื่อยืนยันถึงสิทธิ
โดยพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน	
	 ต่อมา	 เพื่อสร้างความชัดเจนและขยายหลักการในปฏิญญา	 UDHR	 ผู้ชำานาญการที่องค์การ	
สหประชาชาติจึงได้จัดทำากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม 
(International	Covenant	on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights	-	ICESCR)	และกติการะหว่าง	
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 (International	 Covenant	 on	 Civil	 and	 Political 
Rights	-	ICCPR)	เอกสารทั้งสามฉบับรวมกันเป็น	“บทบัญญัติระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสากล 
(International	Bill	of	Rights)

   คนชายขอบ	–มีคำาหลายคำาที่เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ในภาษาอังกฤษ	อย่างเช่น	ประชากรกลุ่มเสี่ยงมากสุด	(Most-at-risk-popu-
lations	-	MARPs)	และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหลัก	(Key	Affected	Populations	-	KAPs)	ในคู่มือฉบับนี้	มีการใช้คำาว่า	“คนชาย
ขอบ”	(marginalized	group)	หรือ	“ชุมชนชายขอบ”	(marginalized	community)		เพื่ออธิบายถึงกลุ่มคนที่อ่อนไหวต่อการติดเชื้อ	
เอชไอวี/เอดส์	ไม่ว่าจะเป็น	ผู้ใช้ยาด้วยวิธีการฉีด	ผู้ขายบริการทางเพศ	เลสเบี้ยน	เกย์	ไบเซ็กชวล	และคนข้ามเพศ	(lesbian,	gay,	
bisexual	and	transgender	people	-	LGBT)	ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย	(men	who	have	sex	with	men	-	MSM)	ชนกลุ่ม
น้อยทางชาติพันธุ์	ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย	ผู้พิการ	และผู้ต้องขังในเรือนจำา	ได้จัดทำากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	
และวัฒนธรรม	(International	Covenant	on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights	-	ICESCR)	และกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	(International	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights	-	ICCPR)	เอกสารทั้งสามฉบับ
รวมกันเป็น	“บทบัญญัติระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสากล	(International	Bill	of	Rights)
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ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	องค์การสหประชาชาติได้ทำางานร่วมกันเพื่อจัดทำากติกาและสนธิสัญญา	ที่สำาคัญและ
มีผลผูกพันทางกฎหมายอีกหลายฉบับ	ตัวอย่างเช่น		

	 •	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี	 	 (Convention	 on	 the	 Elim 
	 		ination	of	All	Forms	of	Discrimination	Against	Women	-	CEDAW)
	 •				อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ	ที่โหดร้ายไร้มนุษย 
	 		ธรรมหรือที่ย่ำายีศักดิ์ศรี	(Covention	Against	Torture	-	CAT)		
	 •	อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	(Convention	on	the	Rights	of	the	Child	-	CRC)		
	 •	อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ	(Convention	on	the	Rights	of	Persons	with	Disabilities	-	CRPD) 
	 •	อื่น	ๆ	อีกมากมาย

	 คู่มือศึกษาเล่มนี้เน้นไปที่กฎบัตร	UDHR,	ICCPR	และ	ICESCR	เราสนับสนุนให้ท่านศึกษาเพิ่ม
เติมถึงสนธิสัญญาและกติกาอื่นๆ	ที่ประเทศของท่านได้ลงนามไว้	ให้ความรู้กับชุมชนของท่าน	และผลักดันให้
รัฐบาลปฏิบัติตามคำาสัญญาที่รัฐบาลได้ให้ไว้

สิทธิมนุษยชนมีความเป็นมาอย่างไรในการต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาเอชไอวี/เอดส์ระดับโลก?
	 เมื่อเอดส์แพร่ระบาดเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ	 1980	 มีการตีตราบาปอย่าง
รุนแรงกับการระบาดที่เกิดขึ้น	 หนังสือพิมพ์ใช้คำาว่า	 “โรคระบาดของชาวเกย์”	 แพทย์ไม่ยอมรับรักษาผู้ป่วย
ที่ป่วยเป็น	 “โรคระบาด”	 ลึกลับ	 คนหลายพันคนต้องตายอย่างทุกข์ทรมาน	 ภายใต้ตราบาป	 และการหลบ
ซ่อน	 ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ	 ไม่กล้าแม้แต่จะพูดคำาว่า	 “เอดส์”	 ต่อสาธารณะชนเป็นเวลาหลายปี	 ไม่มี
เอ็นจีโอที่ทำางานด้านเอชไอวี/เอดส์	 แพทย์ที่รักษาโรคเอดส์	 ก็มีเพียงไม่กี่คน	 ไม่มีเงินทุนสนับสนุนการวิจัย	
ไม่มีโครงการดูแลผู้มีเชื้อ	 	 ที่มีเงินทุนสนับสนุนงานด้าน	 เอชไอวี/เอดส์	 โครงการของรัฐ	 รวมถึงหน่วยงาน
สหประชาชาติและเอ็นจีโอที่ทำางานด้านนี้ในปัจจุบัน	 ก็เป็นเพราะการรณรงค์เรียกร้องจากกลุ่มคนที่ทำางานใน
ระดับรากหญ้านั่นเอง	
	 กลุ่มพันธมิตรเอดส์เพื่อแสดงพลัง	(AIDS	Coalition	to	Unleash	Power	หรือ	ACT-UP)	เป็น
พันธมิตรระดับรากหญ้าในสหรัฐอเมริกา	 เป็นหนึ่งในผู้นำาขบวนการรายแรกๆ	 ที่เรียกร้อง	 ให้มีการแก้ปัญหา
การแพร่ระบาดของเอดส์	 กลุ่ม	ACT-UP	ซึ่งนำาโดยกลุ่มความหลากหลายทางเพศ	 (LGBT)	และผู้อยู่ร่วม
กับเชื้อเอชไอวี/เอดส์	 ทำางานโดยใช้อาสาสมัคร	 ไม่มีเงินทุนสนับสนุน	 ไม่มีเจ้าหน้าที่	 หรือสำานักงาน	 แต่ก็
สามารถรณรงค์ให้สาธารณะชนสนใจการระบาดของเชื้อได้	แนวทางการทำางานของ	พวกเขาคือการ	“เปลี่ยน
ความโกรธ	ความกลัว	และความเศร้าให้เป็นปฏิบัติการ”
	 ACT-UP	 ร่วมมือกับศิลปินที่มีชื่อเสียงจัดทำาโปสเตอร์	 สติ๊กเกอร์และเสื้อยืดที่มีภาพที่เตะตา	
ประกอบกับคำาขวัญที่ชวนให้จดจำา	 อย่างเช่น	 “SILENCE	 =	 DEATH”	 (ความเงียบเท่ากับความตาย)	
เพื่อเปรียบเทียบการแพร่ระบาดของเอดส์กับเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว	 ที่ชาวยิวกว่า	 หกล้านคน
ต้องตายในขณะที่คนทั้งโลกพากันเงียบเฉย	 สมาชิกกลุ่มเอาข้อความเหล่านี้ไปติดไว้ใน	 รถไฟใต้ดินและที่
สาธารณะต่างๆ	แบบ	“การรณรงค์แนวการตลาดกองโจร”	พวกเขาชุมนุมประท้วง	อย่างสร้างสรรค์และดุดัน	
มีการแบกโลงศพและเอาเถ้ากระดูกของคนที่พวกเขารักและเสียชีวิตจากเอดส์	 ไปโปรยที่หน้าทำาเนียบขาว	มี
การนำาโลงศพเปิดไปทำาพิธี	“ฌาปนกิจการเมือง”	ในท้องถนน	และ	มีปฏิบัติการ	“นอนตาย”	ตามสถานที่เชิง
สัญลักษณ์ต่างๆ	เช่น	อาสนวิหารเซ็นต์แพททริก	(St.	Patrick’s	Cathedral)	ที่กรุงนิวยอร์ก	เพื่อวิจารณ์การที่
ศาสนจักรแคทอลิกต่อต้านการใช้ถุงยางอนามัย	ในการประท้วง	ที่อาสนวิหารเซ็นต์แพททริก	ผู้ประท้วงหลาย
สิบคนได้เข้าไปขัดจังหวะพิธีกรรมในโบสถ์	 และมีการ	 “นอนตาย”	 เพื่อประท้วงผลกระทบเนื่องจากนโยบาย
ของศาสนจักร	ชมวีดิโอเกี่ยวกับปฏิบัติการของ	ACT-UP	ได้ที่	http://www.actupny.org/video/	

บทที่
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บทที่

1	 การรณรงค์อย่างสร้างสรรค์ของ	 ACT	 UP	 ช่วยให้สาธารณะชนมีความเข้าใจมากขึ้นต่อการ
ระบาด	 ของเอชไอวี/เอดส์	 รวมทั้งช่วยให้เกิดเงินสนับสนุนจากรัฐบาล	 งานวิจัยทางการแพทย์	 และ
โครงการเพื่อ	 ตอบสนองความต้องการของผู้มีเชื้อ	 	 ในขณะเดียวกัน	 เอ็นจีโอและนักกฎหมายก็ใช้
ยุทธศาสตร์ที่แตกต่างไป	 เช่น	 เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับรัฐบาล	 หรือมุ่งรณรงค์ผลักดันให้แก้ไขนโยบาย
และกฎหมายที่เลือกปฏิบัติ	ต่อผู้มีเชื้อ
	 ในช่วงทศวรรษ	 1990	 เกิดการเคลื่อนไหวครั้งสำาคัญหลายครั้งที่สร้างความเชื่อมโยงให้กับ
ประเดน็สทิธมินษุยชนและการตอ่สูก้บั	ปญัหาเอชไอว/ีเอดส	์	นายแพทยโ์จนาธาน	แมนน	์					(Jonathan	Mann) 
ผู้อำานวยการคนแรกของโครงการ	ระดับโลกว่าด้วยเอดส์ขององคก์ารอนามยัโลก								(Global	Program	on	AIDS) 
(เป็นหน่วยงานที่ต่อมาพัฒนาขึ้นเป็น	UNAIDS)	เป็นผู้นำาระดับโลกคนแรกที่เชื่อมโยงปัญหาสุขภาพ	
กับสิทธิมนุษยชนเข้าด้วยกันอย่างชัดเจนและรณรงค์สนับสนุนนโยบายที่แก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติ	 โดย
ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหาเอดส์
	 ในประเทศไทย	ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศกำาลังพัฒนารายแรกๆ	ของโลกที่มีเครือข่ายผู้มีเชื้อ	ที่เข้ม
แข็ง	 กลุ่มผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี/เอดส์ได้รวมตัวเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็ง	 ทั้งกับเอ็นจีโอที่ทำางานด้านเอดส์	
ระดับรากหญ้า	และกับกลุ่มที่ทำางานระดับสากล	 เช่น	แพทย์ไร้พรมแดน	 (Medecins	Sans	Frontieres	
-	 MSF)	 และ	 Oxfam	 รวมทั้งร่วมกับนักวิจัย	 นักกฎหมาย	 และผู้กำาหนดนโยบายในรัฐบาล	 พวกเขา
ผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มรากหญ้าเพื่อประท้วงการตั้งราคายารักษาเอดส์ที่สูง	 และประท้วง
บริษัทยาข้ามชาติยักษ์ใหญ่	เช่น	Abbott,	GlaxoSmith	Kline	(GSK)	และ	Bristol-Myers	Squibb	
(BMS)
	 ข้อความสำาคัญที่เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์แห่งประเทศไทย	(Thai	Network	of	People	
Living	with	HIV/AIDS	 -	TNP+)	 ใช้	 คือการเรียกการต่อสู้เพื่อให้คนสามารถเข้าถึงยาที่จำาเป็น	 ว่า
เป็นการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในการที่จะมีชีวิต	โดยกล่าวว่าสุขภาพไม่ใช่สินค้าสำาหรับซื้อขาย	ทางเครือ
ข่ายผู้มีเชื้อฯ	 ได้รับชัยชนะที่สำาคัญหลายครั้งในคดีที่ฟ้องร้องบริษัทยาต่อศาล	 รัฐบาลไทย	 เริ่มต่อสู้กลับ
บริษัทยาในเรื่องข้อจำากัดในการผลิตยาตามสิทธิบัตรยา	 และประกาศใช้	 “การบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิ
บัตรยา”	 (compulsory	 licenses)	 ประเทศไทยเริ่มผลิตยารักษาเอชไอวีใช้เอง	 ในประเทศโดยองค์การ
เภสัชกรรม

	 ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อในไทยยังได้รณรงค์ผลักดันให้มีหลักประกันสุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานให้	
ประชาชน	 และในทุกวันนี้เราสามารถรักษาเอชไอวีได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการ	 ประกัน
สุขภาพนี้	เป็นเรื่องราวความสำาเร็จที่เล่าขานในเวทีโลก	ว่าภาคประชาสังคมในประเทศไทย	ใช้วิธีการตาม
แนวคิดด้านสิทธิเพื่อขยายการเข้าถึงการรักษาเอชไอวี/เอดส์ที่ช่วยชีวิตคนได้	
	 แอฟริกาใต้ซึ่งมีปัญหาการแพร่ระบาดของเอชไอวีร้ายแรงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก	 ก็เป็นกรณี
ตัวอย่าง	 ที่สำาคัญซึ่งผู้มีเชื้อได้ใช้หลักการด้านสิทธิต่อสู้ให้ได้มาซึ่งสิทธิที่ดีขึ้นของชุมชน	 กลุ่มรณรงค์
เพื่อปฏิบัติการ	รักษา	(Treatment	Action	Campaign	-	TAC)	ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวในวงกว้างของ
ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อและ	 พันธมิตรเช่น	 โครงการกฎหมายเอดส์	 (AIDS	 Law	 Project)	 ได้ฟ้องร้องรัฐบาล
แอฟริกาใต้	 ในการไม่ให้บริการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกสำาหรับหญิงมีครรภ์	 พวกเขาอ้างถึงสิทธิ
ด้านสุขภาพ	ซึ่งมีการรับรองในรัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้	และชนะคดีในศาล	
	 กลุ่มอื่นๆ	 ที่ใช้มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายในประเทศเพื่อผลักดัน	 ให้
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้แก่	สมาคมนักกฎหมายแห่งอินเดีย	(Lawyers	Collective	in	India)	ซึ่ง
สามารถรณรงค์ให้ล้มเลิกกฎหมาย	 Sodomy	 ที่เอาผิดต่อการร่วมเพศทางทวารหนักของผู้ชายเกย์	 	 ใน
ขณะที่เครือข่ายกฎหมายเอชไอวี/เอดส์แห่งแคนาดา	 (Canadian	 HIV/AIDS	 Legal	 Network	 -	
CHALN)	ชนะคดีที่สำาคัญในศาลฎีกา	ทำาให้ศูนย์ฉีดยาโดยปลอดภัย	(Safer	Injecting	Facility)	ที่ชื่อ
อินไซต์	(Insite)	ที่แวนคูเวอร์สามารถเปิดดำาเนินงานต่อไปได้	 3



 ในเดือนกรกฎาคม	2553	นักรณรงค์ด้านเอดส์หลายพันคน	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	และเจ้าหน้าที่ของ	องค์การ
สหประชาชาติ	 ได้รวมตัวกันเรียกร้องให้นำาวิธีการตามแนวคิดด้านสิทธิมาแก้ปัญหาเอชไอวี/เอดส์	 ในระหว่างการ
ประชุมเอดส์โลกที่กรุงเวียนนา	พวกเขาเดินขบวนถือป้าย	“Rights	Here,	Rights	Now”		(“สิทธิที่นี่	สิทธิเดี๋ยวนี้”) 
ในปัจจุบัน	มีการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยมากกว่าเมื่อ	30	ปีที่แล้ว	เกี่ยวกับ	ความสำาคัญของการใช้ประเด็นด้านสิทธิ
ในการรับมือกับเอดส์		แต่ความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงยังคงต้อง	ใช้เวลา	นั่นจึงเป็นเหตุว่าทำาไมจึงสำาคัญนักที่ชุมชน
ต้องมีส่วนร่วมเพื่อศึกษาทำาความเข้าใจสิทธิของตนเอง	 เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้น	 และร่วม
มือกับหน่วยงานของรัฐ	องค์การสหประชาชาติ	และแหล่งทุนระดับสากลเพื่อยุติการละเมิดสิทธิที่เป็นอยู่

วิธีการตามแนวคิดด้านสิทธิเหมาะสมกับทุกประเทศและวัฒนธรรมหรือไม่? 
 การระบาดของเอชไอวี/เอดส์ไม่ได้จำากัดขอบเขตอยู่เพียงในพรมแดนประเทศของประเทศใดประเทศ
หนึ่ง	 เช่นเดียวกัน	มาตรฐานระหว่างประเทศและสนธิสัญญาต่างๆ	 เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนก็มีผลครอบคลุมถึง	ทุก
ประเทศและทุกคนอย่างเท่าเทียม	 แต่ละประเทศล้วนมีพันธกรณีระดับสากลที่จะต้องคุ้มครอง	 เคารพ	 และส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนภายในพรมแดนของตน	
	 แม้ว่าแต่ละประเทศจะมีจารีต	 รูปแบบการสื่อสาร	 และแนวทางการเมืองแตกต่างกัน	 (ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญ
ที่ต้องคำานึงถึงในการวางแผนการรณรงค์)	 แต่พวกเราทั้งสามองค์กรจากประเทศไทย	 จีน	 และสหรัฐฯ	 กลับพบว่า
ลักษณะการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นกับชุมชนชายขอบในประเทศของพวกเรา	 ไม่แตกต่างกัน	 ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน
บริการ	(พนักงานบริการทางเพศ)	ในปักกิ่ง	ผู้ใช้ยาในนิวยอร์ก	หรือกลุ่มคนข้ามเพศ	(transgender)		ในเชียงใหม่	
ผู้คนที่เราทำางานด้วยต้องเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติ	 ขาดสิทธิความเป็นส่วนตัว	 ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	
และถูกละเมิดสิทธิโดยตำารวจ	 รวมทั้งถูกละเมิด	 สิทธิด้านอื่นๆ	 ที่ทำาให้พวกเขามีความอ่อนไหวต่อการได้รับเอชไอ
วี/เอดส์มากขึ้น
	 ขบวนการสิทธิมนุษยชนที่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเอดส์เป็นกระแสการเคลื่อนไหว
ในระดับโลก	 ที่สร้างบทเรียนให้เราได้เห็นวิธีการเคลื่อนไหวหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ	 แต่แน่นอนว่า
เราก็ยังต้องหายุทธวิธีที่เหมาะสมที่สุดในบริบทที่จำาเพาะของตนเอง	 การรณรงค์อาจทำาได้	 หลายแบบ	 ตั้งแต่การ
ประชุมร่วมกัน	 การฟ้องคดีต่อศาล	 ปฏิบัติการ	 ทางตรง	 (direct	 action)	 และการขัดขืนต่ออำานาจรัฐแบบสันติวิธี	
(civil	disobedience)		ดังที่กลุ่มต่าง	ๆ	เช่น	ACT-UP	และ	TAC	ปฏิบัติ		ชุมชนของคุณก็อาจมีวิธีการทำางาน
แบบอื่นๆ	 ที่สร้างสรรค์และประสบความสำาเร็จเป็นแรงบันดาลใจ	 ให้กับนักกิจกรรมด้านเอดส์ในที่อื่นๆ	 ของโลก
ด้วยเช่นกัน		รายละเอียดเกี่ยวกับการวางแผนการรณรงค์	จะอยู่ในคู่มือฉบับที่สามที่ว่าด้วย	เปลี่ยนแปลง:	ยุติการ
ละเมิดสิทธิ	(มีกำาหนดเผยแพร่ในปี	2555)	

รู้จักสิทธิมนุษยชนของตัวเราเองแล้วมีประโยชน์อย่างไร?
	 สิทธิมนุษยชนไม่ใช่แค่เรื่องดีๆ	 ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนได้เท่านั้น	 หากเป็นสิ่งที่ปฏิบัติให้เกิดขึ้น	 ได้
จริง	และสามารถสร้างพลังให้ทั้งตัวเราและชุมชนให้ดูแลตนเองได้	การที่เรารู้จักสิทธิมนุษยชนของ	ตัวเราเองนั้น	จะ
ช่วยให้เราตอบคำาถามได้ดีขึ้นว่า	“สิ่งนี้ถูกต้องหรือไม่?”	ในกรณีที่เราคิดว่าเราถูกปฏิบัติ	อย่างไม่เป็นธรรม	หากเรา
รู้จักสิทธิของตนเอง	 เราจะสามารถแยกแยะได้ว่าการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนั้น	 เกิดขึ้นกับเราเพียงเพราะความโชค
ร้ายของเรา	หรือผู้ปฏิบัติกำาลังละเมิดกฎหมายในประเทศหรือ	ระหว่างประเทศหรือไม่
	 มาตรฐานสิทธิระหว่างประเทศเกิดขึ้นเพราะคนจำานวนมากทั่วโลกทั้งที่เป็นนักเคลื่อนไหว	 ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมาย	 ผู้พิพากษา	 นักวิชาการและผู้นำาชุมชนอย่างพวกเรา	 ได้ลงความเห็นร่วมกันว่า	 เรื่องบางเรื่องที่เกิด
ขึ้นในหลายที่นั้นไม่ยุติธรรม	และต้องมีการแก้ไข	เราสามารถใช้มาตรฐานสิทธิมนุษยชน	ระหว่างประเทศที่มีสถานะ
เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ	 เป็นเครื่องมือสนับสนุนรณรงค์ให้เกิดการปฏิบัติงาน	 ให้ตรงตามนโยบายดีๆ	 ที่มีอยู่
แล้ว	 	 หรือเพื่อล้มล้างกฎหมายหรือนโยบายแย่ๆ	 ที่ต้องการการปฏิรูป	 หรือ	 เพื่อส่งเสริมให้มีการกำาหนดนโยบาย
และกฎหมายที่ดีขึ้น

  คำาว่า	Rights	Here	และ	Rights	Now	พ้องกับคำาว่า	right	here	ซึ่งแปลว่า	ที่นี่	แบบเน้นความหมาย	และคำาว่า	right	now	ซึ่งแปลว่า	เดี๋ยวนี้	แบบ
เน้นความหมายเช่นกัน
		Transgender	มีการใช้คำาไทยใหม่แทนว่า	คนข้ามเพศ	กลุ่มเคลื่อนไหวบางกลุ่มเรียก	กะเทย	เพื่อนำาคำาไทยโบราณ	ที่เคยใช้ในความหมายกว้างทั้ง
กับผู้ชายและผู้หญิงกลับมาใช้อีกครั้ง
	 	 Civil	 disobedience	 	 เป็นรูปแบบการต่อต้านทางการเมือง	 ผู้ขัดขืนอาจเลือกที่จะฝ่าฝืนกฎหมายบางอย่าง	 	 เพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือ
นโยบายนั้นๆ	 ของรัฐบาล	 เป็นการกระทำาในที่สาธารณะโดยสันติวิธี	 บ้างครั้งเรียก	 “อารยะขัดขืน”	 บางครั้งเรียก	 “การดื้อแพ่ง”	 หรือ	 “การดื้อแพ่ง
มวลชน”

บทที่

1

2

3
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บทที่

1มาตรฐานระหว่างประเทศเหล่านี้คืออะไร?
	 มาตรฐานและบรรทัดฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหมายถึงหลักการด้านสิทธิมนุษยชน	
ที่มีสถานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ	 สำานักงานสหประชาชาติข้าหลวงใหญ่สำาหรับสิทธิมนุษยชน 
(UN	Office	of	the	High	Commissioner	for	Human	Rights	-	UNOHCHR)	เป็นหน่วยงานหลักที่
มีหน้าที่identifyมาตรฐานเหล่านี้	เผยแพร่ต่อสาธารณะ	และดูแลให้มีการนำาไปใช้	
	 มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่	
	 1.		ปฏิญญาหรือแนวปฏิบัติ	(declarations	or	guidelines)	เป็นเอกสารที่ครอบคลุมมาตรฐาน 
	 				และหลักการต่างๆ	 	 ตัวอย่างที่ดีได้แก่	 	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 	 (Universal	 
	 				Declaration	of	Human	Rights	-	UDHR)	เอกสารเหล่านี้อาจไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย 
	 					โดยตัวของมันเอง	แต่มักประกอบด้วยหลักการสำาคัญที่มาจากกฎหมายสิทธิมนุษยชน		
	 2.			อนุสัญญา	สนธิสัญญา	หรือกฎบัตร	(conventions,	treaties	or	charters)	เป็นความตกลง	ที่ 
	 	 	 	มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างรัฐต่างๆ	 หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ	 กติการะหว่าง 
	 					ประเทศว่าด้วย	สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	(International	Covenant	on	Civil	and 
	 					Political	Rights	-	ICCPR)	และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และ 
	 				วัฒนธรรม	(International	Covenant	on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights	-	ICE 
	 				SCR)	ต่างถือว่าเป็นสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน
	 3.		บรรทัดฐานของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ			(Norms	of	Customary	Interna- 
	 				tional	Law)	อย่างเช่น	กฎหมายสงครามต่างๆ	 	ซึ่งเป็นหลักการที่มีการปฏิบัติอย่างกว้าง 
	 				ขวางจนกระทั่ง	มีสถานะมีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ		
	 ความแตกต่างที่สำาคัญของเอกสารเหล่านี้คือระดับของความผูกพันตามกฎหมาย		“ความผูกพัน 
ตามกฎหมาย”			หมายถงึประเทศตา่งๆ						มคีวามจำาเปน็ตามกฎหมายทีจ่ะตอ้งปฏบิตั	ิตามหลกัการทีก่ำาหนด 
ไว้สนธิสัญญา	
	 ในฐานะที่เป็น	 “ปฏิญญา”	 หรือคำาประกาศแสดงเจตนารมณ์	 UDHR	 หรือปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน	 จึงไม่มีความผูกพันตามกฎหมายโดยตัวของมันเอง	 อย่างไรก็ตาม	 หลักการพื้นฐาน
หลายอย่างที่กำาหนดไว้ใน	UDHR	มีข้อผูกพันตามกฎหมายด้วยเหตุผลหลายประการ	 	 เราได้นำาเนื้อหา
ของ	UDHR	ไปไว้ในส่วนของคู่มือเสริมสำาหรับผู้อบรม	ถือได้ว่า	UDHR	เป็นเอกสารที่มี	การแปลอย่าง
แพร่หลายมากสุดในโลก	คุณสามารถดูฉบับแปลเป็นภาษาต่างๆ	ได้จากเว็บไซต์ทางการของ	UDHR	ที่	
http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/introduction.aspx
	 ส่วนกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 หรือ	 ICESCR	 และ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	หรือ	 ICCPR	นั้น	 ในฐานะที่เป็น 
“สนธิสัญญา”	 จึงมีความผูกพันตามกฎหมายต่อประเทศที่ได้ให้สัตยาบัน	 สนธิสัญญาทั้งสองฉบับยัง	 มี
สิ่งที่เรียกว่า	 “กลไกติดตามผล”	 หรือคณะกรรมการของผู้ชำานาญการด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	
ซึ่งติดตามให้รัฐบาลต้องรายงานว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดในสนธิสัญญาหรือไม่		สุดท้ายในปี	2554	ทุก
ประเทศในโลกมีการให้สัตยาบันแล้วในสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นฉบับหลักอย่างน้อย	 ฉบับใด
ฉบับหนึ่ง
	 โดยทั่วไป	 บรรทัดฐานของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศมีความผูกพันทางกฏหมาย
ต่อทุกประเทศ	โดยแทบไม่มีข้อยกเว้นใดๆ	
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ประเด็นเอชไอวี/เอดส์อยู่ที่ตรงไหนในระบบสิทธิมนุษยชน? 
	 แม้ว่าจะไม่มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับใดที่กล่าวถึงเอชไอวี/เอดส์อย่างชัดเจน	 แต่ก็มีสนธิ
สัญญาที่กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริบทของเอชไอวี/เอดส์	 ทั้งในเรื่องของ	 สิทธิด้าน
สุขภาพ	การไม่เลือกปฏิบัติ	ความเป็นส่วนตัว	เสรีภาพและความมั่นคงส่วนบุคคล	ไปจนถึงเสรีภาพ	ในการ
แสดงออกและการสมาคม	และอื่นๆ	
	 นอกจากนั้น	บางครั้งหน่วยงานตามสนธิสัญญาจะออก	“ความเห็นทั่วไป”	(General	Comments) 
(บางครั้งเรียกว่า	“ข้อเสนอแนะทั่วไป”	หรือ	General	Recommendations	ของหน่วยงานตามสนธิสัญญา) 
ซึ่งเป็นการตีความของผู้ชำานาญการถึงบางมาตราที่ปรากฏในกฎหมายสิทธิมนุษยชน	 	 ในปี	 2543	 คณะ
กรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 (Committee	 on	 Economic,	 Social,	 and	
Cultural	Rights	-	CESCR)	ได้ออกความเห็นทั่วไป	14	ว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับมาตรฐานด้านสุขภาพ	ที่สูง
ที่สุดที่เป็นไปได้	และกล่าวถึงประเด็นเอชไอวี/เอดส์โดยตรง
	 แหล่งข้อมูลอื่นที่สำาคัญ	 ได้แก่	 ไกด์ไลน์หรือแนวปฏิบัติระดับนานาชาติต่างๆ	 เช่น	 แนวปฏิบัติ	
ระดับนานาชาติว่าด้วยเอชไอวี/เอดส์และสิทธิมนุษยชน	 (International	 Guidelines	 on	 HIV/AIDS	
and	 Human	 Rights)	 ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐ	 นักเคลื่อนไหว	 ผู้มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และตัวแทนจากองค์การ
สหประชาชาติ	ได้ร่วมกันจัดทำาขึ้น		บอกถึงแนวปฏิบัติของรัฐบาลว่าจะจัดทำานโยบายด้านเอชไอวี/เอดส์ที่
รวมการปกป้อง	สิทธิมนุษยชนไว้ด้วยได้อย่างไร	
	 ท้ายที่สุด	เรายังมีปฏิญญาและมติขององค์การสหประชาชาติที่แสดงถึงเจตจำานงและแนวคิด	ของ
ประชาคมสากลอีกด้วย	ตัวอย่างเช่น	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ	ได้มีมติเมื่อปี	
2544	2545	และ	2546	ระบุว่า	การเข้าถึงการรักษาเอชไอวีเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน	ของสิทธิด้านสุขภาพ	
และเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานสหประชาชาติส่งเสริมการเข้าถึงดังกล่าว	 อีกตัวอย่างหนึ่งได้แก	่
ปฏิญญาว่าด้วยพันธกิจที่มีต่อเอชไอวี/เอดส์	พ.ศ.	2544	(2001	Declaration	of	Commitment	on	HIV/
AIDS)	ซึ่งเกิดขึ้นจากการประชุมวาระพิเศษว่าด้วยเอชไอวี/เอดส์ของสมัชชาใหญ่	องค์การสหประชาชาติ	
(UN	General	Assembly	Special	Session	on	HIV/AIDS	-	UNGASS)
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ใครมีหน้าที่ปกป้องสิทธิมนุษยชนของเรา? 
	 ถือว่าเราถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หากรัฐบาลหรือผู้มีบทบาทนอกภาครัฐอ่ืนๆ	(เช่น	บริษัทข้ามชาติ) 
กระทำาการที่ละเมิด	เพิกเฉย	หรือปฏิเสธสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน		โดย	“ผู้มีบทบาท	ภาครัฐ”	ซึ่งหมายถึง
บุคคลซึ่งทำาหน้าที่ในนามหน่วยงานของรัฐบาล		ส่วน	“ผู้มีบทบาทนอกภาครัฐ”	หมายถึงบุคคลหรือหน่วย
งานซึ่งไม่ได้ทำางานให้รัฐบาล	อย่างเช่น	เอ็นจีโอ	บริษัทข้ามชาติ	สื่อมวลชน	ระหว่างประเทศ	กลุ่มศาสนา	
และกลุ่มติดอาวุธที่ใช้ความรุนแรง	 	 โดยทั่วไปแล้วรัฐบาลของคุณมีหน้าที่	 ต้องจัดร่างกฎหมายและปกป้อง
สิทธิตามกฏหมายของคุณ	รวมถึงกฎหมายสิทธิมนุษยชนด้วย
	 รัฐบาลจะต้องปกป้องสิทธิมนุษยชนของคุณในสี่ด้าน:
			•	 รัฐบาลจะต้องเคารพสิทธิมนุษยชน	โดยงดเว้นจากการแทรกแซงการใช้สิทธิของบุคคล		 	
	 ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม		
			•	 รฐับาลจะตอ้งคุม้ครองสทิธมินษุยชน	ดว้ยการบญัญตักิฎหมายเพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิการแทรกแซง 
	 สิทธิของบุคคลใดๆ		
			•	 รัฐบาลจะต้องทำาให้เกิดการมีสิทธิมนุษยชนขึ้นจริง	 ด้วยการจัดตั้งสถาบันและกำาหนดขั้นตอน 
	 ปฏิบัติ		และจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อช่วยให้บุคคลสามารถใช้สิทธิของตนได้		
			•	 และรัฐบาลจะต้องสนับสนุนสิทธิประการต่างๆ		โดยดำาเนินการให้บุคคลทราบถึงสิทธิที่ตนมี	  
	 และวิธีการใช้สิทธิเหล่านั้น	

สิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับกฎหมายในประเทศอย่างไร? 
	 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ	แต่ละประเทศต้องดำาเนินการหลายขั้นตอน	
	 ขั้นแรก	ประเทศต้องลงนามในสนธิสัญญาหรือกติกา	แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของประเทศสนับสนุน 
	 กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าว	 และรัฐบาลแสดงเจตจำานงที่จะไม่กระทำาการใด	 ที่ขัด 
	 ขวางกฎหมายเหล่านั้น		
	 ขั้นต่อมาคือการให้สัตยาบันในสนธิสัญญาหรือกติกา	 ซึ่งหมายถึงการที่หน่วยงานของรัฐบาล	 ที่ 
	 เป็นผู้ออกกฎหมายตกลงให้สัตยาบันกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าว	 การให้สัตยาบัน	 เป็น 
	 กฎหมายเป็นการแสดงความเห็นชอบอย่างเป็นทางการต่อการส่งเสริมสนธิสัญญานั้น
	 ในเวลาเดียวกัน	ประเทศต่างๆ	จะต้องปฏิรูปกฎหมายในประเทศ	หรือบัญญัติกฎหมายใหม่	เพื่อ 
	 ให้นโยบายของประเทศมีความสอดคล้องกับมาตรฐานของสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน	ที่ตนลง 
	 นามไว้	
	 ในระดับประเทศ	 สิทธิมนุษยชนมักถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งโดยปกติแล้วถือเป็นกฎหมาย
สูงสุดในประเทศ	 บางประเทศอาจออกกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่มีลักษณะครอบคลุมก็ได้	 บางประเทศอาจ
นำาประเด็นสิทธิมนุษยชนเข้าไปผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายในประเทศที่กำากับดูแลภาคส่วนต่าง	ๆ  
อย่างเช่น	กฎหมายอาญาหรือกฎหมายการดูแลสุขภาพ
	 ในโลกอุดมคติ	ทุกประเทศควรลงนามและสัตยาบันสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับ	และจะ
ต้องปฏิรูปกฎหมายของตนเองเพื่อให้เกิดสิทธิตามสนธิสัญญาเหล่านี้	 ในโลกอุดมคติ	บุคคลที่เผชิญกับการ
ละเมิดสิทธิจะต้องสามารถนำาคดีฟ้องร้องต่อศาลและใช้กฎหมายในประเทศเพื่อบังคับ
ให้มีการปฏิบัติตามสิทธิของตนได้

Q
Q

Q
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1	 ในโลกแห่งความเป็นจริงอาจไม่ได้เป็นเช่นนี้เสมอไป	 กฎหมายของบางประเทศอาจไม่ประกัน	
สิทธิด้านสุขภาพ	แม้ว่ารัฐบาลจะลงนามในกติกา	ICESCR	ซึ่งคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพแล้วก็ตาม
	 แมเ้มือ่กฎหมายในประเทศคุม้ครองสทิธมินษุยชน	แตศ่าลกอ็าจไมไ่ดน้ำากฎหมายนัน้มาบงัคบัใช้ 
อย่างเป็นธรรม	การมีตัวบทกฎหมายไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะนำาไปสู่การปฏิบัติ	เราต้องเข้าใจกฎหมาย	
ในประเทศของเราเสียก่อน	จึงจะสามารถนำามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติในความเป็นจริงที่ประชาชน
ได้รับ	และถ้าเราเข้าใจมาตรฐานสิทธิมนุษยชน	เราก็จะสามารถผลักดันให้เกิดกฎหมายที่ดีขึ้นและการ
ปฏิบัติ	ที่ดีขึ้นได้
	 น้ีคือสาเหตุว่าทำาไมระบบสิทธิมนุษยชนสากลจึงมีความสำาคัญ	 เราสามารถใช้เป็นมาตรฐานขั้นสูง 
ท่ีรัฐบาลของแต่ละประเทศมีความผูกพันตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม	และสามารถใช้ประเมินเพื่อพัฒนา 
ทั้งตัวบทกฎหมายและระบบกฎหมายในประเทศได้	

ใครในองค์การสหประชาชาติที่รับผิดชอบดูแลให้ประเทศต่างๆ ปฏิบัติตามสัญญา?
	 สนธิสัญญา	อนุสัญญา	และกติกาแต่ละฉบับจะมี	 “หน่วยงานตามสนธิสัญญา”	 (treaty	 body)	
หรือ	 คณะกรรมการผู้ชำานาญการอิสระ	 ซึ่งรับผิดชอบติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามพันธกรณี	
ของแต่ละประเทศ	อย่างไรก็ดี	มีหลายประเทศและหลายสถานการณ์การละเมิดสิทธิที่ต้องติดตาม	“หน่วย
งานตามสนธิสัญญา”	 เหล่านี้จึงต้องพึ่งพาเอ็นจีโอในแต่ละประเทศ	 และเอ็นจีโอสากลอย่างมาก	 ในการ
แจ้งให้หน่วยงานตามสนธิสัญญาทราบถึงสถานการณ์ที่กำาลังเกิดขึ้นในพื้นที่	
	 ทุกประเทศที่ให้สัตยาบันในสนธิสัญญามีหน้าท่ีต้องส่งรายงานให้กับหน่วยงานตามสนธิสัญญา	
ทุกสามหรือห้าปี	เอ็นจีโอมักมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ด้วยการส่ง	“รายงานคู่ขนาน”	(Shadow	Reports) 
ซึ่งรวบรวมกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศนั้น คณะกรรมการจะพิจารณารายงานคู่ขนาน	
ประกอบกับรายงานของรัฐบาล	 ซึ่งมักให้ข้อมูลไม่ตรงกัน	 จากนั้นคณะกรรมการจะจัดการซักถามรัฐบาล	
และออกรายงานขั้นสุดท้ายของคณะกรรมการ	 ในการซักถามนี้คณะกรรมการมักจะตั้งคำาถามจากข้อมูล	
ในรายงานคู่ขนานของเอ็นจีโอ
	 รายงานขั้นสุดท้าย	 ซึ่งมักเรียกกันว่า	 “ข้อสังเกตเชิงสรุป”	 (Concluding	 Observations)	 จะ
กล่าวถึงความก้าวหน้าในการดำาเนินงานของประเทศนั้น	 และระบุถึงสิ่งที่ควรปรับปรุง	 รวมทั้งข้อเสนอ
แนะต่างๆ
	 นอกเหนือจากหน่วยงานตามสนธิสัญญา	 บางครั้ง	 องค์การสหประชาชาติอาจแต่งตั้งผู้ชำานาญ
การ	หรือที่เรียกว่าผู้รายงานพิเศษ	 (Special	Rapporteur)	 เป็นผู้รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่ว
ทุกแห่ง	ในโลก	บุคคลและองค์กรสามารถนำาปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปเสนอต่อผู้รายงานพิเศษที่
เกี่ยวข้องได้		หนึ่งในผู้รายงานพิเศษดังกล่าวได้แก่	ผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิสุขภาพ	ผู้ซึ่งจะรับฟังข้อมูล
และรายงาน	ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์	 เอ็นจีโอสามารถส่งรายงานต่างหากให้กับผู้
รายงานพิเศษ	และขอให้ผู้รายงานพิเศษนำาประเด็นไปตั้งคำาถามต่อรัฐบาลได้	

9



ไม่ใช่ว่าความอยุติธรรมอย่างรุนแรงทุกรูปแบบจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรอกหรือ?
	 ไม่ใช่ว่าความอยุติธรรมทุกอย่างจะถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนท้ังหมด	 ผู้มีเชื้อเอชไอวี/เอดส ์
อาจต้องเผชิญปัญหามากมายในชีวิตประจำาวัน	แต่ไม่ใช่ว่าทุกปัญหาจะถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
	 เมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับกรอบด้านสิทธิมากขึ้น	 เราจะเห็นพลังของภาษาและความสำาคัญของ
ภาษา	ที่กระชับในการจัดทำากฎบัตรสิทธิมนุษยชน	 	 ในฐานะนักรณรงค์ด้านสิทธิ	บางครั้งเราอาจต้องฝึก
คิดแบบ	นักกฎหมาย	และวิเคราะห์สถานการณ์โดยไม่ใช้อารมณ์	โดยดูตามหลักกฎหมายสิทธิ	 	อย่างไร
ก็ตาม	 คนมักเข้าใจผิดว่าเฉพาะนักกฎหมายเท่านั้นที่จะทำางานด้านสิทธิมนุษยชนได้	 นักเคลื่อนไหวด้าน
เอดส์	หลายคนไม่มีความรู้ด้านกฎหมายมาก่อนเลย	แต่ก็สามารถเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิระดับสากล
ได้!

ฉันมีเรื่องจะร้องทุกข์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ของฉัน ฉันสามารถฟ้องร้อง ต่อ
องค์การสหประชาชาติได้ไหม?
	 แม้ว่าสิทธิมนุษยชนบางเรื่องจะมีข้อผูกพันตามกฎหมาย	 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า	 จะถูกนำาไป
บังคับใช้ได้ง่ายๆ	 แม้จะมีศาลอาญาระหว่างประเทศ	 (International	 Criminal	 Court)	 แต่ในปัจจุบันก็
ยังคงทำาหน้าที่เกี่ยวกับสถานการณ์ใหญ่	ๆ	อย่างเช่น	อาชญากรรมสงคราม	อาชญากรรม	ต่อมนุษยชาติ	
และการสังหารล้างเผ่าพันธุ์	 แต่จะไม่ทำาคดีเล็กๆ	 อย่างเช่น	 กรณีที่โรงพยาบาลปฏิเสธ	 ไม่ยอมรักษาผู้มี
เชื้อ	
	 เน่ืองจากมีประเทศอยู่หลายประเทศ	และมีสิทธิมนุษยชนหลายประการที่ต้องติดตามตรวจสอบ 
องค์การสหประชาชาติจึงไม่สามารถรับฟังข้อเท็จจริงในการร้องเรียนของบุคคลได้ การนำาเรื่องเข้าสู่ 
องค์การสหประชาชาติ เราจะต้องเริ่มจากการใช้ช่องทางกฎหมายในประเทศเพื่อหาทางเยียวยา	
การละเมิดเสียก่อน เราเรียกกลไกนี้ว่า “การใช้กลไกเยียวยาที่มีอยู่ในประเทศจนหมดเสียก่อน” 
(exhausting	 local	 remedies)	 ซึ่งหมายถึงข้อกำาหนดให้เราต้องใช้ช่องทางที่มีอยู่ทั้งหมดในประเทศ	
เพื่อแสวงหาความยุติธรรมเสียก่อน	จึงจะนำาเรื่องขึ้นสู่ระดับนานาชาติ	
	 หากเรานำาเรื่องขึ้นฟ้องต่อตัวแทนขององค์การสหประชาชาติ	 สิ่งแรกที่ตัวแทนจะถามน่าจะเป็น
ว่า	ท่านได้ลองใช้กลไกเยียวยาที่มีอยู่ในประเทศจนหมดแล้วหรือยัง	ดังที่กล่าวถึงข้างต้น	 รัฐบาลมีหน้าที่
ส่งเสริม	 สิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาที่ตนให้สัตยาบัน	 และกำาหนดช่องทางให้มีการเยียวยาความเสีย
หาย	 เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิขึ้น	 ซึ่งสามารถดูได้จากตารางที่ช่วยให้ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับ	 “ข้อกำาหนด
ให้ใช้	กลไกในประเทศจนหมดก่อน”	[ภาคผนวก	1:	แนวปฏิบัติตามข้อกำาหนดให้ใช้กลไกที่มีอยู่จนหมด]
	 ในทางปฏิบัติ	 การใช้กลไกในประเทศจนหมดอาจหมายถึงการร้องเรียนหรือฟ้องคดี	 หรือร้อง
เรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหากมีอยู่ในประเทศของเรา	 ยกตัวอย่างเช่น	 ประเทศไทย
ได้จัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (กสม.)	 เมื่อวันที่	 13	 กรกฎาคม	 2544	 เพื่อทำาหน้าที่
สอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกประเภท	 กสม.ได้ทำาหน้าที่ตรวจสอบการสังหาร	 นอกกระบวนการ
กฎหมาย	การจับกุมโดยพลการ	และการละเมิดอื่นๆ	หลายกรณี	ดังที่รายงานไว้ในปี	2546	ในช่วงที่มีการ
ปราบปรามยาเสพติดในระดับชาติอย่างรุนแรง	
	 อย่างไรก็ตาม	 เราแนะนำาให้คุณหาทางติดต่อองค์การสหประชาชาติ	 และแจ้งให้ทราบถึงข้อมูล	
ที่คุณได้รวบรวมขึ้นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนของคุณ	
	 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรณรงค์กับองค์การสหประชาชาติ	 จะอยู่ในคู่มือเล่มที่	 3	 ในเรื่อง	
เปลี่ยนแปลง;	ยุติการละเมิดสิทธิ

บทที่

1
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บทที่

1เมื่อเข้าใจสิทธิของตนเองแล้ว	เราจะทำาอย่างไรเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิขึ้น?
	 พวกเราทั้งสามกลุ่มขอแนะนำาวิธีการสามขั้นตอนในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิ	ดังนี้
	 1.	ศึกษา:	เพื่อให้ทราบถึงสิทธิของเราเอง	และวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่โดยอ้างอิง	มาตรฐาน
ด้านสิทธิเหล่านี้	ทำาความเข้าใจว่าอะไรเป็นเพียงความอยุติธรรม	อะไรเป็นการละเมิดกฎหมาย	ด้านสิทธิ	
ทำาความเข้าใจว่ากฎหมายในประเทศหรือในท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิได้หรือไม่	
	 2.	พิสูจน์:	 เก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิทั้งหมด	 โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่ถูกละเมิด	ตรวจทาน	ความ
ถูกต้องของข้อมูลจากแต่ละแหล่งแยกกันด้วย	 และรวบรวมหลักฐานและข้อมูลที่มีพลัง	 จากปากคำา	 ของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์การละเมิด	 รวมถึงรวบรวมข้อมูลว่าการละเมิดนั้นส่งผลต่อชีวิต	
ของผู้ถูกกระทำาอย่างไรบ้าง	
	 3.	 เปลี่ยนแปลง:	 ใช้ความรู้และข้อมูลจากการศึกษามาตรฐานด้านสิทธิ	 เพื่อบ่งชี้ว่าต้องทำาสิ่งใด	
ให้เกิดขึ้นจึงจะเป็นการยุติการละเมิดสิทธิ	ออกแบบและวางแผนยุทธศาสตร์ที่ใช้ได้ผลในพื้นที่ของเรา	ซึ่ง
อาจรวมถึงการจัดตั้งชุมชน	 การร้องเรียน	 การทำางานร่วมกับเอ็นจีโอ	 สื่อมวลชน	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 	 ที่มี
จุดยืนข้างเดียวกับเรา	และพันธมิตรอื่นๆ	ที่ช่วยให้เราทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง
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บทที่

2 บทที่สอง
ตราบาปและการเลือกปฏิบัติ

 ปัญหาการระบาดของการสร้างตราบาปและการเลือกปฏิบัติต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์	
ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ	 แต่ยังส่งผลต่อครอบครัว	 คนที่พวกเขารัก	 และผู้ที่ให้การดูแล	
พวกเขาด้วย	
	 การเลือกปฏิบัติเป็นแนวคิดหลักในเรื่องสิทธิมนุษยชน	 เนื่องจากระบบสิทธิมนุษยชน	 สร้างอยู่
บนหลักการของ	ความเป็นสากล	(เป็นจริงและสามารถปฏิบัติได้โดยทั่วไป)	ศักดิ์ศรี	และความเท่าเทียม	
การเป็นอิสระจากการถูกเลือกปฏิบัติจึงเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่มีการรับรองใน กฎบัตรสิทธิ
มนุษยชนทั้งระดับสากลและภูมิภาค	 ในบทนี้	 เราจะสำารวจความแตกต่างระหว่างตราบาป	 และการเลือก
ปฏิบัติในมาตรฐานสิทธิมนุษยชนฉบับต่างๆ	

ตราบาปคืออะไร? 
	 ตราบาปเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการสูญเสียเกียรติหรือความน่าละอาย	 มีที่มาจากสมัยโบราณ	
ซึ่งมีการประทับตราลงบนหน้าของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามี	 “ความบกพร่องทางศีลธรรม”	 และดังนั้นจึงเป็น	
บุคคลที่สมาชิกคนอื่นๆ	 ของสังคมควรหลีกเลี่ยง	 ตราบาปที่เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์มักเกิดจากอคติอื่นๆ	
เช่น	อคติที่เนื่องมาจากเพศสภาพ	เพศวิถี	และเชื้อชาติ	ตัวอย่างเช่น	ตราบาปที่เกิดจากเอชไอวี/เอดส์	มัก
มีรากฐานมาจากการเชื่อมโยงเอชไอวีและเอดส์เข้ากับพฤติกรรมท่ีสังคมสร้างตราบาปและถูกกีดกันอยู่
ก่อนหน้าแล้วเช่น	การขายบริการ	การใช้ยา	การมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันและ	การมีเพศสัมพันธ์ของ
กะเทยหรือบุคคลข้ามเพศ
	 “ตราบาปซ้ำาซ้อน”	 (double	 stigma)	 หมายถึง	 การที่บุคคลถูกตราหน้าว่ามีตราบาปมากกว่า	
หนึ่งอย่าง		ตัวอย่างเช่น		เป็นทั้งผู้ใช้ยาหรือผู้ขายบริการทางเพศ		และยังเป็นผู้มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ด้วย	
ตราบาปภายใน	หรือ	“ตราบาปในใจตนเอง”	(self	stigma)	อาจเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลรู้สึกอับอาย	กับการ
มีเชื้อเอชไอวี	และมีพฤติกรรมถอนตัวไม่เข้าสังคมและไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับใคร		
	 ตัวอย่างของตราบาปที่เกิดจากเอชไอวี/เอดส์:
			•	 ครอบครัวของผู้หญิงปฏิเสธที่จะกินข้าวร่วมกับเธอเพราะเธอเป็นผู้มีเชื้อ	
			•	 เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลใช้คำาพูดที่ไม่เหมาะสม และใช้สายตาไม่สุภาพมองไปยังชายผู้มีเชื้อ 
	 ระหว่างที่เขารอเข้ารับการตรวจตามปรกติ		
			•	 เด็กที่พ่อแม่เป็นผู้มีเชื้อถูกเด็กคนอื่นๆ	ที่โรงเรียนกลั่นแกล้ง	
			•	 คนทึกทักเอาว่าชายคนหนึ่งได้รับเชื้อเอชไอวี/เอดส์เพราะว่าเขาเป็นเกย์	 และนินทาเขา	ข้างต้น 
	 เป็นตัวอย่างของตราบาป	ในแต่ละตัวอย่าง	บุคคลถูกสังคมกีดกันเพียงเพราะ	อัตลักษณ์ของเขา	
หรืออัตลักษณ์ที่คนอื่นเชื่อว่าเขามี	
	 ทั้งตราบาปและการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นร่วมกัน เป็นอุปสรรคสำาคัญที่ทำาให้ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ	
ไม่สามารถใช้สิทธิมนุษยชนของตนได้อย่างเต็มที่	 และเป็นอุปสรรคสำาคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหา	 การ
ระบาดของเชื้อ	
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2	 ต่อไปนี้เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับตราบาปที่เกิดจากเอชไอวี/เอดส์

“ประมาณเที่ยงวัน	 หวังปิงเดินทางไปถึงสถานีรถไฟฝั่งตะวันตกของกรุงปักกิ่ง	 รถไฟที่จะไปยัง	 มณฑล
ส่านซีของเขามีกำาหนดออกเวลาทุ่มครึ่ง	

	 แต่ชายอายุ	 26	 ปีคนนี้มาถึงสถานีรถไฟล่วงหน้าหลายชั่วโมง	 เพราะเขาไม่อาจทนรออยู่เพียง
ลำาพัง	ในที่พักของเขาในกรุงปักกิ่ง	ท่าทางเขาอารมณ์เสียมาก	หวังกำาลังกลับบ้านเพื่อไปเจรจากับพ่อแม่	
เกี่ยวกับการแต่งงานของเขา	 เช่นเดียวกับคนชนบทจำานวนมากที่มีลูกทำางานอยู่ในเมือง	 พ่อแม่ของหวัง	
ได้เตรียมหมั้นหมายเขาไว้กับใครบางคนแล้ว	 แต่ทั้งพ่อแม่และผู้ที่จะเป็นเจ้าสาวไม่ทราบเลยว่าอันที่จริง	
หวังเป็นเกย์และยังมีเชื้อเอชไอวีด้วย	

	 เมื่อหนึ่งปีก่อน	 หวังป่วยเป็นหวัดและมีอาการทรุดลงเรื่อยๆ	 หลังจากได้รับผลเลือดจากโรง
พยาบาล	 หมอบอกกับหวังว่าเขาเป็นผู้มีเชื้อ	 หมออธิบายว่าเอชไอวีเป็นไวรัสที่นำาไปสู่โรคเอดส์	 และการ
ที่มีสถานะ	“บวก”	หมายถึงว่าเขาติดเชื้อ	“คำาพูดของหมอกระชากความรู้สึกผม	เหมือนโดนใครต่อย	ผม
ได้แต่ยืนตัวชา	 มึนงงไปหมด”	 หวังเล่า	 “ต้องใช้เวลาครู่ใหญ่กว่าผมจะเริ่มรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น	 แล้วผมก็
เริ่มร้องไห้เหมือน	เด็กๆ”	เขาได้รับยารักษาจนหายจากหวัด	และเข้ารับคำาปรึกษากับแพทย์หลายครั้งจน
กระทั่งเอาชนะ	 ความช็อกที่เกิดขึ้นได้”	 	 “ตอนนั้นผมคิดว่าตราบใดที่ผมไม่ไปกังวลกับมัน	 มันก็ทำาอะไร
ผมไม่ได้”	เขากล่าว		

	 หลังจากนั้นมาเขาก็ไม่เคยป่วยอีก แต่เขาก็เปล่ียนแปลงไปไม่ใช่ชายหนุ่มช่างเจรจาแบบท่ีเคย
เป็น	“เดิมผมเคยโทรศัพท์หาพ่อแม่ทุกสองวัน	แต่ตอนนี้ทุกสองเดือน”	 เขากล่าว	“พวกเขาไม่พอใจมาก	
แต่ผมก็ไม่รู้จะทำายังไง”	 ตอนนี้หวังมีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกผิดบาปและอับอาย	 อันเนื่องมาจากตราบาป	
ที่มีอยู่เป็นเวลานานแล้วในประเทศจีนต่อการรักเพศเดียวกันและการมีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ชายหนุ่มพบ
ว่า	 ตัวเองเป็นเกย์ไม่นานหลังเดินทางมาถึงปักกิ่งเพื่อทำางานเป็นคนตัดเย็บเสื้อผ้า	 เขาบอกว่าเขายังรู้สึก
อับอาย	ต่ออัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง	หวังเชื่อว่าเขาคงติดเชื้อจากคู่ขาที่เป็นผู้ชายคนหนึ่ง	“คนจะคิด
ยังไง	ถ้าพวกเขารู้ว่าผมเป็นเกย์	พ่อแม่ผมจะเสียใจแค่ไหน”	เขากล่าว	พร้อมกับพยายามกล้ำากลืนน้ำาตา	
“จะทำายังไงดีเพราะตอนนี้ผมเป็นผู้มีเชื้อเอชไอวีแล้ว	 ผมไม่มีทางแต่งงานกับใครได้หรอก”	 (ตัดตอนมา
จาก	Lin	Shujuan,	“Body	of	Lies,”	China	Daily,	12	มกราคม	2552)	

	 หวังอับอายกับสภาพของตนเองเพราะตราบาปที่เกิดจากเอชไอวี/เอดส์	 และการเป็นเกย์	 ใน
สังคมจีน	เขากังวลอย่างมากกับการเล่าเรื่องนี้ให้พ่อแม่ซึ่งอยู่ในชนบทฟัง	ความกังวลของเขาส่งผลกระทบ 
ต่อความสัมพันธ์ของเขากับพ่อแม่และคนอื่นๆ หวังเกิดความทุกข์ใจอย่างมากจากตราบาปทางสังคม 
ที่ฝังลึกที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์และการรักเพศเดียวกัน
	 อย่างไรก็ตาม	 แม้หวังจะเจ็บปวดมากเพียงใด	 แต่ก็ไม่อาจถือได้ว่าเขาเป็นผู้เสียหายจากการ	
เลือกปฏิบัติ	
	 ความแตกต่างระหว่างตราบาปที่เกิดจากเอชไอวี/เอดส์และการเลือกปฏิบัติในระดับบุคคล	 เป็น
เรื่องสำาคัญ	 เพราะกฎหมายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นตราบาป	 โชคร้ายที่ผู้พิพากษาก็ไม่สามารถ	
บังคับให้ใครรักชอบใครได้	 เราคงไม่สามารถฟ้องร้องคนอื่นได้เพียงเพราะเขาเลือกจะไปกินข้าวกับเพื่อน	
อีกคนหนึ่ง	 เราคงไม่สามารถใช้กฎหมายบังคับให้เด็กไปเล่นกับเด็กคนอื่นๆ	 ได้	 แต่หากตราบาปกลาย
เป็น	 อุปสรรคขัดขวางการใช้สิทธิมนุษยชนของบุคคล	 ประเทศก็มีพันธกรณีที่จะต้องกำาจัดตราบาปเหล่า
นั้น
	 อย่างไรก็ตาม	 ศาลสามารถและควรคุ้มครองสิทธิที่เท่าเทียมของพลเมืองในการมีชีวิต	 การ
ทำางาน	การไปโรงเรียน	และการได้รับบริการสาธารณะ	ไม่ว่าพลเมืองคนนั้นจะเป็นที่ชมชอบหรือยอมรับ
ของคนอื่น	หรือไม่	ซึ่งนำาเราไปสู่หัวข้อของการเลือกปฏิบัติ 13
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2 การเลือกปฏิบัติคืออะไร?
 การเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นเมื่อมีใครปฏิบัติต่อเราอย่างไม่เป็นธรรมเพียงเพราะคุณลักษณะบาง
อย่าง	ของเรา	เช่น	การมีเชื้อเอชไอวี	การเป็นผู้พิการ	หรือการเป็นเกย์	การเลือกปฏิบัติมักเป็นผลมาจาก	
กฎหมายหรือวิธีการบางอย่างที่ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย	 ทำาให้คนบางกลุ่มมีอภิสิทธิ์เหนือคนบางกลุ่ม	
เพียงเพราะเหตุผลด้านเชื้อชาติ	อายุ	เพศ	สัญชาติ	ศาสนา	รสนิยมทางเพศ	อัตลักษณ์ทางเพศสภาพ	หรือ
สถานะด้านสุขภาพของบุคคลผู้นั้น
	 ในกรณีที่เกิดการเลือกปฏิบัติ	 บุคคลจะไม่สามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนได้	 เพียงเพราะเขา	
หรือเธอเป็นส่วนหนึ่งของคนกลุ่มหนึ่งหรือชนชั้นหนึ่ง	ซึ่งอาจหมายรวมถึงสิทธิในการทำางาน	การควบคุม	
ดูแลธุรกิจ	การได้รับการศึกษา	การมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง	หรือการเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพ	ยกตัวอย่าง
เช่น	 หญิงผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ต้องการเดินทางไปประชุมต่างประเทศ	 แต่ถูกปฏิเสธไม่ให้ได้รับ
วีซ่า	 เพียงเพราะสถานะการมีเชื้อของเธอ	 หรือพนักงานบริการถูกบังคับให้ตรวจหาเชื้อเอชไอวี	 โดยไม่
ยินยอม	พร้อมใจ	หรือกะเทย/คนข้ามเพศไปแจ้งความที่โรงพักในพื้นที่ว่าถูกข่มขืน	แต่ตำารวจปฏิเสธที่จะ
สอบสวน	คดี
	 รัฐมีความรับผิดชอบที่จะคุ้มครองไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยบุคลากรของรัฐ	 เช่น	 ตำารวจ	 ผู้
พิพากษา	 ครู	 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลของรัฐ	 ทั้งยังมีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหา	
และป้องกันการที่บุคคลบางกลุ่มในสังคมถูกปฏิเสธไม่ให้ได้รับสิทธิโดยระบบสังคมและระบบของรัฐ	

	 นี่คือตัวอย่างของการเกิดการเลือกปฏิบัติ	
	 “โรงพยาบาลที่จีนแห่งหนึ่งปฏิเสธไม่รักษาคนงานข้ามชาติท่ีได้รับบาดเจ็บสาหัสเม่ือเกิดข้อ 
	 พิพาทเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง	เพราะแพทย์พบว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นผู้มีเชื้อเอชไอวี	หลีนาอายุ	37	ปี 
	 ถูกซ้อมและถูกนำาตัว	 ส่งโรงพยาบาลเมื่อเดือนกรกฎาคม	 หลังจากที่เธอและเพื่อนร่วมงานในที่ 
	 ก่อสร้างในเขตชั้นในของมองโกเลีย		ได้ขอให้บริษัทจ่ายค่าจ้างที่ค้างอยู่			หวูจีเปียว			เพื่อนร่วม 
	 งานคนหนึ่งเล่า	

	 ‘เธอถูกตีอย่างแรงหกครั้ง จนกระอักเป็นเลือด แต่พอแพทย์ตรวจเลือดและพบว่าเธอมีเชื้อ 
	 เอชไอวี	ก็ไม่ยอม	รักษาเธอ’	 เขากล่าว	 ‘พวกเขาไม่ยอมให้เธอพักในโรงพยาบาลด้วย	และทาง 
	 บริษัทบอกว่าจะไม่จ่ายเงินให้	 พวกเราถ้าหลีนาไม่ยอมออกจากโรงพยาบาล	 สุดท้ายเธอก็เลย 
	 ต้องออกมา’	หวูบอกว่า	แพทย์บอกกับเพื่อนคนงานของหลีนาว่าเธอเป็นผู้มีเชื้อ	‘ตอนนี้หลีนาไม่ 
	 อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป	เพราะเพื่อนร่วมงานไม่อยากคุยด้วย	ทุกคนดูถูกเธอทั้งนั้น’	เขากล่าว” 
	 (ตัดตอนมาจาก	David	Cozac,	“Hospital	refuses	to	treat	HIV-positive	woman	(China),” 
	 HIV/AIDS	Policy	&	Law	Review	15(1)	ตุลาคม	2553:	19)

	 ในกรณีศึกษานี้	 หลีนาเป็นเหยื่อของการทั้งตราบาปและการเลือกปฏิบัติ	 เพื่อนร่วมงานสร้าง
ตราบาปให้เธอด้วยการปฏิเสธไม่ยอมคุยด้วยและดูถูกเธอ	ทำาให้หลีนาต้องทุกข์ใจมาก		แต่นั่นก็ยังไม่อาจ
ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ	 เพราะแม้ว่ามันจะทำาให้เธอแสนเศร้า	 แต่ตราบาปนี้ก็ไม่ได้กีดกัน	 สิทธิของเธอที่
จะทำางาน
	 อยา่งไรกต็าม	การปฏิบตัิของแพทยต์่อหลนีาถือเป็นการเลอืกปฏบิัตอิย่างชดัเจน	แพทยจ์ับหลีนา 
ตรวจหาเชื้อ	 และปฏิเสธที่จะคุ้มครองสิทธิในการรักษาพยาบาลของเธอ	 เป็นทั้งการเลือกปฏิบัติและ
ละเมิด	สิทธิพลเรือนขั้นพื้นฐานของเธอ	หากว่าในประเทศของเธอมีกฎหมายที่เหมาะสม	และหลีนาอยาก
ฟ้องร้อง	โรงพยาบาล	ก็เป็นไปได้ว่าคดีของเธอจะชนะ	
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2	 ตัวอย่างอื่น	ๆ	ของการเลือกปฏิบัติ:
			•	 รัฐบาลยอมให้มีการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกับทุกคน	 ยกเว้น 
	 ผู้ใช้ยาด้วยวิธีการฉีด	เพราะพวกเขามองว่าผู้ใช้ยาด้วยวิธีการฉีดไม่มีวินัยในการกินยา		
			•	 โรงเรียนไม่ยอมรับเด็กซึ่งแม่ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีเข้าเรียน		เพราะครอบครัวอื่นๆ		 ก ลั ว ว่ า 
	 ลูกหลานของตนจะติดไวรัสจากเด็กคนนี้		
			•	 หลังจากนักเคลื่อนไหวด้านเอดส์คนหนึ่งไปออกรายการโทรทัศน์	เจ้าของห้องเช่าก็บังคับ	ให้เขา 
	 ต้องย้ายออกไป	เพราะ	“เราไม่ต้องการคนอย่างพวกเธอที่นี่”	
			•	 คนไข้ติดต่อเพื่อเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาล	 แต่หลังจากที่จับคนไข้ตรวจหาเชื้อเอชไอวี	 โดย 
	 ไม่รับเขาเข้ารักษาตัว	

	 ในตัวอย่างข้างต้นแต่ละกรณี	 ผู้มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ไม่สามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน	 ในการ
ทำางาน	 การส่งให้ลูกเข้ารับการศึกษา	 การมีที่อยู่อาศัย	 หรือการได้รับการรักษาพยาบาลได้	 เพียงเพราะ	
ถูกมองว่าเป็นสมาชิกคนกลุ่มหนึ่งๆ	ในสังคม		
	 แนวคิดเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติเป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายด้านสิทธิระหว่างประเทศ	โดย
ปรากฏอยู่ในสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนสากลทุกฉบับ โดยเฉพาะในเนื้อหาช่วงต้นของสนธิสัญญา	
กฎหมายระหว่างประเทศเหล่านี้ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติ	 ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านเชื้อชาติ	 สีผิว	 เพศ	
ภาษา	 ศาสนา	 ความเห็นทางการเมือง	 หรือความเห็นเรื่องอื่น	 ทรัพย์สิน	 ชาติกำาเนิด	 หรือสถานะอื่นใด	
ทำาไมการไม่เลือกปฏิบัติจึงสำาคัญนัก?
	 ประการแรก	 การไม่เลือกปฏิบัติเชื่อมโยงกับหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งก็คือ	 หลัก
ความเท่าเทียม	 มนุษย์ทุกคนถือกำาเนิดมาเท่าเทียมกัน	 และย่อมมีสิทธิขั้นพื้นฐานเสมอเหมือนกัน	 สิทธิ
มนุษยชนอื่นๆ	ก็พัฒนาขึ้นมาจากความเข้าใจพื้นฐานนี้		
	 ประการที่สอง การไม่เลือกปฏิบัติมีความสำาคัญย่ิงเพราะเชื่อมโยงกับหลักการด้านสิทธิมนุษย
ชน	ที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง	กล่าวคือการที่ผู้มีอำานาจไม่สามารถใช้อำานาจโดยพลการ	ตามอำาเภอใจ	ของ
ตนเองได้	กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ	ผู้มีอำานาจต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการใช้อำานาจ	และ
หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องใช้กับทุกคนให้เสมอเหมือนกัน	นอกจากนี้	หลักเกณฑ์และมาตรฐานเหล่านี้	ยังจะ
ต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและหลักฐานอีกด้วย	
	 ประสบการณ์ที่ผ่านมายังสอนเราอีกด้วยว่า	 การเลือกปฏิบัติสามารถนำาไปสู่การละเมิดสิทธิ	 ที่
ร้ายแรงอื่นๆ	 ได้	 อย่างเช่นกรณี	 “การฆ่าล้างชาติพันธุ์”	 ที่เกิดขึ้นกับของชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม	 การ
จับกุมและควบคุมตัวโดยพลการ	การเหยียดสีผิว	และการทรมาน	
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บทที่

2 จริงหรือไม่ที่บอกว่าทางออกเดียวในการแก้ปัญหาตราบาปและการเลือกปฏิบัติคือการให้ความรู้
กับคนเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์?
	 ไม่จริง	 แม้ว่าการให้ความรู้และการรณรงค์ต่อสาธารณะเพื่อลดตราบาปที่เกิดจากเอชไอวี/เอดส์	
และการเลือกปฏิบัติเป็นสิ่งจำาเป็นในการสร้างความเข้าใจและทำาให้เกิดบรรยากาศท่ีสนับสนุนการเข้าถึง
การป้องกัน	 การรักษาและการดูแลสำาหรับทุกคนอย่างเท่าเทียม	 แต่เราได้เห็นแล้วว่าความรู้เพียงอย่าง
เดียว	 ไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคน	 แม้ว่ารัฐบาลควรส่งเสริมการให้ข้อมูลและการศึกษาด้าน	
เอชไอวี/เอดส์ที่มีพื้นฐานจากการพิสูจน์วิจัยแล้วอย่างกว้างขวาง	 แต่ก็ต้องดูแลให้มีกฎหมายที่ก่อให้เกิด	
บรรยากาศในเชิงสนับสนุนต่อการแก้ปัญหาตราบาปและการเลือกปฏิบัติด้วย
	 ประเทศต่างๆ	 มีพันธกรณีสากลที่จะต้องประกันให้ผู้มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์เข้าถึงระบบกฎหมาย	
เพื่อให้สามารถฟ้องร้องนายจ้าง	 โรงเรียน	 และโรงพยาบาลที่เลือกปฏิบัติต่อพวกเขา	 ผู้ละเมิดสิทธิ	 เช่น
โรงเรียนรัฐบาลที่ไล่เด็กนักเรียนที่มีเชื้อออก	 เพราะพ่อแม่เด็กคนอื่นไม่ต้องการให้ลูกของตนอยู่ใกล้	 ควร
ต้องเข้ารับการไต่สวนตามกฎหมาย	ความกลัวที่จะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลและการเสียภาพลักษณ์ที่ดี	อาจเป็น
เหตุจูงใจให้ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ	 พยายามให้ความรู้กับพนักงานของตนเองเกี่ยวกับเอชไอวี	 และ
กำาหนดนโยบายเพื่อประกันไม่ให้ผู้มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติ

โรงพยาบาลสามารถปฏิเสธไม่รักษาอาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเชื้อเอชไอวีของเรา เพียงเพราะว่า
เราเป็นผู้มีเชื้อหรือไม่? 
	 โรงพยาบาลไม่สามารถปฏิบัติต่อเราแตกต่างจากคนอื่นเพียงเพราะเราเป็นผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ	หรือ
เพียงเพราะสถานภาพอื่นใด	ข้อ	25(f)	ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ	(Convention	on	the	Rights	
of	Persons	with	Disabilities	-	CRPD)	กำาหนดให้ประเทศต่างๆ	“ป้องกันการปฏิเสธการดูแล	ด้าน
สุขภาพหรือการบริการด้านสุขภาพหรืออาหารและสารเหลวโดยเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความพิการ”	
	 ข้อ	 12(b)	 ของความเห็นทั่วไป	 14	 ว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับมาตรฐานด้านสุขภาพสูงสุดเท่าที่เป็น
ไปได้ของคณะกรรมการ	CESCR	ระบุว่า	องค์ประกอบที่สำาคัญอย่างหนึ่งของสิทธิด้านสุขภาพได้แก่	การ
เข้าถึงได้	 (accessibility)	 ทุกคนจะต้อง	 เข้าถึงสถานพยาบาล	 เวชภัณฑ์และบริการต่างๆ	 ได้โดยไม่ถูก
เลือกปฏิบัติ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 สำาหรับประชากรกลุ่มชายขอบหรือกลุ่มที่เสียเปรียบ	 หากเราต้องการ
การผ่าตัด	 ก็ควรได้รับการผ่าตัด	 หากเราต้องการพูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
เอชไอวี	และต้องการให้แพทย์รักษา	นั่นก็เป็นสิทธิของเรา	

เราเป็นผู้ใช้ยาและมีเชื้อเอชไอวี เรายังมีสิทธิในการถือครองทรัพย์สินของเราหรือไม่? ครอบครัว
บอกว่าเราไม่สามารถดูแลตัวเองได้ และของของเราไป 
	 กฎหมายระหว่างประเทศประกันสิทธิของเราที่จะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกบุกรุกและละเมิด	
ความเป็นส่วนตัว	ครอบครัว	บ้านเรือน	หรือการโต้ตอบทางจดหมาย	 (ข้อ	 17,	 ICCPR)	 ไม่มีใครมีสิทธิ	
เอาทรัพย์สินของเราไปจากเรา
	 ในบางกรณี	 กฎหมายในประเทศอนุญาตให้มีคณะกรรมการหรือบุคคลบริหารจัดการ	ทรัพย์สิน
ของเรา	 กรณีที่ศาลเห็นว่าเราไม่สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง	 แต่กระบวนการดังกล่าว	 ควรเป็น
ไปตามขั้นตอนของกฎหมาย	 โดยที่เราควรมีโอกาสได้โต้แย้ง	 และให้หลักฐานสนับสนุน	 ว่ายังมีความ
สามารถในการดูแลตนเองได้	 ข้อ	 12.4	 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ	 (CRPD)	 กำาหนดว่าการ
จำากัดการใช้ความสามารถทางกฎหมายจะต้องกระทำาอยู่บนพื้นฐานการ	 “เคารพสิทธิ	 เจตนารมณ์	 และ
ความประสงค์ของบุคคลนั้น	 ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน	 และอิทธิพลที่เกินควร	 อีกทั้งต้องได้สัดส่วน
และเหมาะสมกับสภาวการณ์ของบุคคล	 โดยจะบังคับใช้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด	 เท่าที่จะเป็นไปได้	 และจะ
ต้องมีการทบทวนเป็นระยะโดยหน่วยงานที่มีอำานาจซึ่งมีความเป็นอิสระ และเป็นกลางหรือองค์กรทาง
ตุลาการ”	16



บทที่

2ถ้าครอบครัวขับไล่เราออกจากบ้านเพราะว่าเราเป็นผู้มีเชื้อ ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ของเราหรือไม่? 
	 ในทางเทคนิค	 การถูกขอให้ออกจากบ้านหรือครอบครัวเป็นประสบการณ์ที่ขมขื่น	 แต่ก็ยังไม่ใช่	
การละเมิดสิทธิของเรา	 เว้นเสียแต่ว่าเราเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้น	 ถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้น	 เราควร
ปรึกษากับทนายความ	 และดูว่ามีทางเลือกทางกฎหมายอย่างไรเพื่อที่จะใช้สิทธิอยู่อาศัยต่อไป	 แต่ถ้าเรา
ไม่ใช่เจ้าของบ้าน	เราก็ไม่สามารถบังคับใครให้ยอมให้เราอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นได้		
	 กฎบัตรสิทธิมนุษยชนสากลประกันสิทธิของมนุษย์ทุกคน	 รวมทั้งผู้มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์	 ที่จะ
มีที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัย	มั่นคง	 ในราคาที่ซื้อหาได้	 โดยปราศจากการคุกคาม	 (โปรดดูข้อ	 25(1)	ของ
ปฏิญญา	UDHR;	และข้อ	11(1)	ของกติกา	ICESCR)	ไม่มีใครสามารถขับไล่หรือถูกคุกคามใคร	เพราะ
เขาผู้นั้นมีเชื้อเอชไอวีได้	 	 กฎหมายระหว่างประเทศยังคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการเช่าอาศัย	 หรือซื้อ
ทรัพย์สินอีกด้วย	
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บทที่

3 บทที่ 3
สิทธิด้านสุขภาพ

สิทธิด้านสุขภาพคืออะไร? 
 กติกา	ICESCR	ประกันสิทธิของคนทุกคนในการที่จะได้รับมาตรฐานด้านสุขภาพที่สูงที่สุด	เท่า
ที่เป็นไปได้	 	 หมายความว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใด	 เราก็ควรมีสิทธิได้รับบริการดูแลสุขภาพ	 ตามมาตรฐาน
เดียวกับคนในที่อื่นๆ	ของประเทศ	ทั้งในแง่ของสิทธิที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพ	และอนามัยที่เหมาะสม	
รวมทั้งสิทธิที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมและสภาพที่ทำาให้สุขภาพแข็งแรง	
	 สิทธิด้านสุขภาพมีสี่องค์ประกอบ	คือ:
1.	การมีอยู่	(Availability)	หมายถึงแต่ละประเทศควรมีสถานบริการสุขภาพ	สินค้า	บริการและโครงการ 
				ด้านสุขภาพสำาหรับทุกคนท่ีจำาเป็นต้องใช้	รวมท้ังยาจำาเป็นตามรายการท่ีเขียนไว้		โดยองค์การอนามัยโลก
2.	การเข้าถึงได้	(Accessibility)	หมายถึง	ทุกคนควรสามารถใช้สินค้าและบริการเหล่านี้ได้	ไม่ว่าเขาจะ 
				เป็นผู้พิการ	มาจากกลุ่มชายขอบ	หรือยากจน
3.	การยอมรับได้	(Acceptability)	หมายถึง	สินค้าและบริการทั้งปวงต้องอยู่บนพื้นฐานของการเคารพ	ใน 
			วัฒนธรรมและความแตกต่างในรูปแบบต่างๆ		รวมทั้งเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของคนทุกคน
4.	 คุณภาพ	 (Quality)	หมายถึง	บริการ	 สถานที่ให้บริการและสินค้าต่างๆ	ต้องมีคุณภาพดี	 บุคลากรมี 
	 ความสามารถ	 และเวชภัณฑ์ก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยและผ่านการทดลอง	 และยืนยันทาง 
				วิทยาศาสตร์มาแล้ว	

	 มีสิทธิอีกหลายประการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ	เช่น	สิทธิที่จะมีชีวิตรอด	สิทธิที่จะมีศักดิ์ศรี	สิทธิ
ที่จะมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์	 สิทธิที่จะได้รับอาหารและน้ำา	 สิทธิที่จะมีที่อยู่อาศัย	 สิทธิที่จะเข้าถึง	
ข้อมูลข่าวสาร	การมีส่วนร่วมและความเป็นส่วนตัว	ทั้งหมดถือได้ว่าเป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งสิ้น		

สิทธิด้านสุขภาพประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง? 
	 ในเดือนพฤษภาคม	2543	คณะกรรมการว่าด้วยกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	
สังคม	และวัฒนธรรมได้อธิบายและขยายความหมายของคำาว่า	“สิทธิด้านสุขภาพ”	ใน	“ความเห็นทั่วไป		
14	ของคณะกรรมการ	CESCR:	สิทธิที่จะได้รับมาตรฐานด้านสุขภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้”	ซึ่งให้ข้อมูล
เพิ่มเติมท่ีสำาคัญอย่างเช่นความสำาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกแบบ ดำาเนินการและ
ควบคุมบริการด้านสุขภาพ และความสำาคัญของการแก้ปัจจัยปัญหาที่อยู่เบื้องหลัง การดูแลสุขภาพ	
ความเห็นทั่วไปฉบับนี้ห้ามชัดเจนมิให้มีการเลือกปฏิบัติด้านสุขภาพต่อผู้อยู่ร่วมกับ เชื้อเอชไอวี/เอดส์	
ด้วยเหตุผลด้านอัตลักษณ์ทางเพศ	และกำาหนดให้ประเทศต่างๆ	จัดทำาแผนระดับชาติ	ที่มีความชัดเจนใน
การปกป้องมิติด้านเพศสภาพของบุคคล	
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บทที่

3เราอยู่ในประเทศกำาลังพัฒนา ไม่ไร้เหตุผลไปหน่อยหรือที่ไปคาดหวังว่าประเทศกำาลังพัฒนา จะ
สามารถให้การดูแลสุขภาพได้ตามมาตรฐานเดียวกับประเทศร่ำารวย?
	 ทุกคนต้องได้รับการประกันการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในขั้นต่ำาโดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ	ตามกฎหมายระหว่างประเทศ	
	 ในพื้นที่ซึ่งยังไม่สามารถปฏิบัติตามสิทธิด้านสุขภาพได้อย่างเต็มที่	ข้อ	2	ของกติกา	 ICESCR	
กำาหนดมาตรฐานของการบรรลุผลแบบก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป	 (progressive	 realization)	 กล่าวอีกอย่าง
หนึ่ง	 แม้ว่าทุกประเทศจะไม่มีทรัพยากรด้านเศรษฐกิจมากพอที่จะให้บริการด้านสุขภาพตามมาตรฐาน
ที่สูงได้	 แต่ทุกประเทศก็ควรมีแผนการที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว	 และมีการ	
ออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนแผนการดังกล่าว	 ทั้งนี้เพื่อประกันให้เกิดสิทธิทั้งปวงโดยไม่เลือกปฏิบัติ	 ตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ	รัฐบาลไม่สามารถดำาเนินการถอยหลังได้	อย่างเช่น	ทำาสิ่งใดที่เป็นอุปสรรค	ขัด
ขวางการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนมากขึ้น	กรณีที่มีทรัพยากรจำากัด	อย่างน้อยรัฐบาลก็ควร	จัด
ทำาโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้กับประชากรกลุ่มที่เสียเปรียบมากที่สุดในสังคม	
	 ไม่ใช่ว่าบริการที่ไม่ดีจากรัฐหรือการปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้องจากผู้ให้บริการสุขภาพจะถือเป็นการ
ละเมิด	 สิทธิมนุษยชนไปเสียทั้งหมด	 ควรพิจารณาด้วยว่ามีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ที่รัฐบาลไม่สามารถ
ปฏิบัติ	 ตามพันธกรณีในการให้คนมีสิทธิด้านสุขภาพได้	 ที่รัฐบาลทำาไม่ได้เป็นเพราะรัฐบาลไม่สามารถ	
หรือ	 ไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีของตนเองกันแน่?	 ในประเทศบราซิล	 แอฟริกาใต้	 และไทย	 นัก
เคลื่อนไหว	ด้านเอดส์ได้ท้าทายรัฐบาลซึ่งล้มเหลวในการให้บริการยาต้านไวรัส	 โดยกล่าวหาว่า	 เป็นการ
ปฏิเสธสิทธิ	ด้านสุขภาพ	ในกรณีที่รัฐบาลไม่สามารถให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัส	แก่พลเมืองของตนเอง	
ในพื้นที่ยากจนได้	แต่กลับมีงบประมาณไปสร้างโครงการหรูๆ	แพงๆ	เพื่อประโยชน์ของคนรวย	ดังนั้น	ก็
มีเหตุผลที่จะระบุว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจที่จะปฏิบัติ	ตามพันธกรณีเพื่อส่งเสริมสิทธิด้านสุขภาพ
	 ในกรณีที่รัฐบาลไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีของตนเองได้	 ต้องมีการแสดงให้เห็นว่า	 ได้
ทำาอย่างดีแล้วที่สุด	 และมีแผนการที่กำาหนดไว้เพื่อที่จะส่งเสริมการมีอยู่และการเข้าถึงของบริการ	 ดูแล
สุขภาพ	

ประเทศของเราไม่มีบริการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ไม่คิดมูลค่า เพราะว่ารัฐบาลอ้างว่า เป็น
โครงการที่ใช้เงินจำานวนมาก เพื่อนของเราก็ไม่มีปัญญาที่จะซื้อยารักษาเอชไอวี/เอดส์ และหลาย
คนกำาลังจะตาย ถือเป็นการละเมิดสิทธิด้านสุขภาพหรือไม่?
	 ใช่	 การเข้าถึงยาที่จำาเป็นรวมทั้งการรักษาด้วยยาต้านไวรัส	 เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง	 ของ
สิทธิด้านสุขภาพ	ในปัจจุบันมีผู้มีเชื้อ	10	ล้านจาก	15	ล้านคนที่ต้องการการรักษาด้วยยาต้านไวรัส	แต่ไม่
ได้รับบริการดังกล่าว	แม้ว่าจะมีการแสดงเจตจำานงระดับโลกเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาด้วยยา	ต้าน
ไวรัสอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	แต่คนยากจนอีกหลายคนก็ยังเสียชีวิตจากเอชไอวี/เอดส์	เพราะการรักษา
มีราคาแพง	 บุคคลไม่ควรถูกปฏิเสธการรักษาที่จำาเป็นต่อชีวิตด้วยสาเหตุเนื่องจาก	 ราคายาที่สูงและการ
ปกป้องสิทธิบัตรยา
	 ในความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร	 (Agreement	 on	 Trade-Related	 As-
pects	of	Intellectual	Property	Rights	หรือ	‘TRIPS	Agreement’)	ขององค์การการค้าโลก	(World	
Trade	 Organization)	 ที่กำาหนดให้มีความคุ้มครองต่อสินค้าที่ซื้อขายกันในระดับโลก	 รวมทั้งคุ้มครอง
สิทธิบัตร	 ของยารักษาเอชไอวี	 มีข้อกำาหนดด้านความยืดหยุ่นที่อนุญาตให้ประเทศกำาลังพัฒนาสามารถ
ใช้สิทธิ	 เหนือการคุ้มครองสิทธิบัตรยาที่ไม่ชอบด้วยเหตุผลได้	 (เช่น	 กำาหนดอายุของสิทธิบัตร	 20	 ปี
สำาหรับยา	ที่มีความจำาเป็นเร่งด่วน)	ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขที่ร้ายแรงในประเทศ		
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	 แม้ว่าองค์การอนามัยโลกจะสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ	 ใช้ประโยชน์จากข้อกำาหนด	 ด้านความ
ยืดหยุ่นดังกล่าว	 (อย่างเช่นการบังคับใช้สิทธิเหนือการคุ้มครองสิทธิบัตรยารักษาเอดส์	 หรือการนำาเข้า
คู่ขนาน	 (Parallel	 Importing)	 ทั้งนี้โดยการแก้ไขกฎหมายในประเทศเพื่อส่งเสริม	 การใช้ประโยชน์
ของยา	 แต่มีเพียงไม่กี่ประเทศที่จะกล้าเสี่ยงทำาให้ประเทศคู่ค้าไม่พอใจ	 อย่างเช่น	 สหรัฐฯ	 ซึ่งมักปกป้อง
ผลประโยชน์ของบริษัทยาข้ามชาติ	 และรัฐบาลของประเทศกำาลังพัฒนาจึงไม่ยอม	 ใช้ประโยชน์จากข้อ
กำาหนดด้านความยืดหยุ่นเพื่อประกันให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาในราคาที่จ่ายได้

	 ข้อ	 6	 ของแนวปฏิบัติระหว่างประเทศว่าด้วยเอชไอวี/เอดส์และสิทธิมนุษยชน	 (International	
Guidelines	on	HIV/AIDS	and	Human	Rights)	ระบุว่ารัฐบาลควรพยายามทำาสิ่งต่างๆ	ดังนี้ให้ดีที่สุด	
			•	ออกกฎหมายเพื่อควบคุมยา	สินค้า	บริการ	และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอชไอวี
			•	ดูแลให้ทุกคนสามารถเข้าถึงยา		บริการ	ข้อมูลข่าวสาร	รวมทั้งเข้าถึงการดูแลและความสนับสนุน	ที่ 
					มีคุณภาพ
			•	ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อปัญหาเหล่านี้เพราะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่เสียเปรียบ	
	 แนวปฏิบัติดังกล่าวไม่เข้มงวดเท่ากับกฎหมายระหว่างประเทศ	 เช่นกติกา	 ICESCR	 แต่เป็น	
ความเห็นสำาคัญที่ช่วยให้รัฐบาลสามารถจัดทำานโยบายด้านเอชไอวี/เอดส์ที่ดีได้	
	 ยาต้านไวรัสได้ถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 (List	 of	 Essential	 Medicines)	 ของ
องค์การอนามัยโลกตั้งแต่ปี	 2545	 การจัดให้มีรายการยาจำาเป็นเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติ	 ถือเป็นองค์
ประกอบสำาคัญของสิทธิด้านสุขภาพ	 ในบัญชียาที่มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อปี	 2554	 ขององค์การ
อนามัยโลกประกอบด้วยยาต่างๆ	ได้แก่	abacavir,	atazanavir,	didanosine,	efavirenz,	emtricitabine,	
indinavir,	 lamivudine,	 lopinavir,	 nevirapine,	 oseltamivir,	 ribavirin,	 ritonavir,	 saquinavir, 
stauvudine,	tenofovir	disoproxil	fumarate	และ	zidovudine
	 สำาหรับการอธิบายประเด็นต่างๆ	อย่างกระชับเป็นภาษาอังกฤษ	โปรดดู	“Using	TRIPs	Flex-
ibilities	to	Improve	Access	to	HIV	Treatment	(UNAIDS/WHO/UNDP,	2011)”
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2554/
JC2049_PolicyBrief_TRIPS_en.pdf	

บทที่

3

นิยามที่สำาคัญ
การบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา	(Compulsory	Licensing	-	CL)	เราอาจสามารถกดดันให้รัฐบาล	
ประกาศการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยารักษาเอชไอวี	 กรณีที่บริษัทที่ผลิตยารักษาเอชไอวี	 (และ
เป็นเจ้าของสิทธิบัตร)	ปฏิเสธที่จะให้สิทธิโดยสมัครใจ	(voluntary	 license)	การให้สิทธิโดยสมัครใจ	
ทำาให้เราสามารถผลิตยาสามัญท่ีมีราคาถูกกว่ายาลักษณะเดียวกันที่ติดสิทธิบัตร ทั้งนี้โดยการชำาระ	
ค่าสิทธิบัตรจำานวนหนึ่งให้กับเจ้าของสิทธิหรือกำาหนดเป็นเงินอื่นๆ	 ที่จะจ่ายให้	 การประกาศบังคับ
ใช้สิทธิ ทำาให้สามารถกดดันให้บริษัทยาให้สิทธิในการผลิตกับผู้ผลิตรายอื่นทั้งภายในและภายนอก
ประเทศของเรา	ทำาให้เราสามารถซื้อหายาในราคาถูกกว่าได้

การนำาเข้าคู่ขนาน	 (Parallel	 Importing)	 เป็นเหมือนการกดดันเพื่อต่อรองราคา	 หรือเป็นการนำา
เข้ายา	 ที่มีราคาถูกกว่าจากแหล่งผลิตอื่นๆ	 นอกประเทศ	 ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นการแข่งขันและกดดันให้
ราคายา	 ในประเทศต่ำาลง	 เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตสินค้าจำานวนมากมักนำามาใช้	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์	
คอมพิวเตอร์	 ซีดีเพลง	 และยา	 ทั้งนี้เป็นการนำาเข้ายาในราคาถูกกว่าคู่ขนานไปกับยาราคาแพง	 โดย
ไม่ขออนุญาต	จากบริษัทยา	
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บทที่

3เราถูกจับตรวจหาเชื้อเอชไอวีตอนที่ไปตรวจรักษาโรคตามปรกติ แพทย์สามารถทำาเช่นนั้น โดย
ไม่แจ้งให้เราทราบหรือไม่ขออนุญาตจากเราได้หรือไม่? 
	 ไม่ได้	 ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเรา	 เป็นการจับเราเข้าตรวจหาเชื้อโดยไม่แจ้งให้
ทราบ	 หรือไม่ได้ขอความยินยอมที่เกิดจากความเข้าใจ	 (Informed	 consent)	 (แนวปฏิบัติระหว่าง
ประเทศว่าด้วย	 เอชไอวี/เอดส์และสิทธิมนุษยชน,	 20B)	 ความยินยอมที่เกิดจากความเข้าใจหมายถึง
การที่บุคคลอนุญาต	 ให้ทำาได้	 หลังจากได้รับข้อมูลอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้	 ทั้งนี้ในข้อมูล
ต้องรวมถึงทางเลือกที่มีอยู่	 การทำาเช่นนั้นจะมีประโยชน์ต่อท่านเองอย่างไร	 และจะทำาให้เกิดผลด้านลบ
อย่างไร	และหากท่านยินยอม	ให้มีการตรวจเลือด	ท่านก็ย่อมมีสิทธิได้ทราบผลการตรวจ
	 แนวปฏิบัติระหว่างประเทศว่าด้วยเอชไอวี/เอดส์และสิทธิมนุษยชนระบุว่า	บุคคลควรได้รับ	การ
ตรวจหาเชื้อเอชไอวีก็ต่อเมื่อมีการแสดงความยินยอมที่เกิดจากความเข้าใจอย่างชัดเจนแล้ว	 ข้อยกเว้น	
ต่อการตรวจโดยสมัครใจอาจได้แก่กรณีที่ผู้พิพากษามีคำาสั่งเป็นการเฉพาะ	 และกระทำาได้เมื่อพิจารณา	
ถึงผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น	
	 ยกตัวอย่างเช่น	 ในหลายประเทศ	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับอนุญาตให้ทำาการตรวจเพื่อเฝ้า
ระวัง	 โดยไม่ต้องขอความยินยอมที่เกิดจากความเข้าใจ	 เฉพาะกรณีที่เป็น	 “การตรวจแบบปกปิดชื่อ”	
(“unlinked	 testing”)	 (หมายถึงว่ามีการเก็บผลการตรวจโดยไม่ระบุชื่อผู้ที่ถูกตรวจ	 ไม่มีการเชื่อมโยง
ไปยังชื่อหรือ	เวชระเบียนของท่าน)	โดยเจ้าหน้าที่จะใช้ผลการตรวจที่ได้เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด	และ
สำารวจว่า	มีกลุ่มใดในพื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบมากสุดเท่านั้น

ในโรงพยาบาลของเรา	 แฟ้มคนไข้ถูกวางไปทั่วบนโต๊ะประชาสัมพันธ์คนผ่านไปผ่านมาสามารถ	 เห็น
ข้อมูล	ในนั้นได้ง่าย	โรงพยาบาลต้องรับผิดชอบคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเราหรือไม่?
	 ใช่ แพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขควรเก็บรักษาเวชระเบียนคนไข้ให้ปลอดภัยและเป็น
ความลับ	 เช่น	 เก็บไว้ในตู้เก็บเอกสารที่มีกุญแจล็อก	 ไม่ใช่เอาไปวางอยู่บนโต๊ะหรือในสถานที่อื่นใด	 ซึ่ง
บุคคลทั่วไป	สามารถเข้าถึงได้		
	 ย่อหน้า	3	ของความเห็นทั่วไปของกติกา	ICESCR	14	ระบุว่า	สิทธิด้านสุขภาพ	“เชื่อมโยงและ	
พึ่งพากับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนให้เกิดผล”	 ซึ่งรวมถึงสิทธิความเป็นส่วนตัว	 สิทธิความเป็น
ส่วนตัวได้รับการคุ้มครองตามข้อ	17	ของกติกา	ICCPR	ย่อหน้า	12(b)	ของความเห็นทั่วไป	14	ของคณะ
กรรมการ	 CESCR	 ระบุว่า	 ทุกคนมีสิทธิ	 “ที่จะได้รับการคุ้มครองให้ข้อมูลด้านสุขภาพ	 ส่วนบุคคลเป็น
ความลับ”	 หมายถึงว่าแพทย์	 พยาบาล	 และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไม่ควรเผยแพร่ข้อมูล	 ด้านการแพทย์
ของเราให้กับบุคคลอื่นทราบ	เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเราเสียก่อน	

เราเป็นผู้มีเชื้อเอชไอวี เจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคจะสามารถเข้ามาและ “ทำาความสะอาด” 
บ้านของเราได้หรือไม่ พร้อมกับบอกครอบครัวและเพื่อนบ้านของเราว่าเราเป็นผู้มีเชื้อ? 
	 ดังท่ีกล่าวถึงข้างต้น สิทธิความเป็นส่วนตัวของเราได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ	กรมควบคุมโรคไม่ควรได้รับอนุญาตให้เข้ามาในบริเวณบ้านของเอกชนหากไม่มีหมายศาล		
	 ข้อ	 17	 ของกติกา	 ICCPR	 คุ้มครองความเป็นส่วนตัว	 บ้านและจดหมายของเราจากการบุกรุก	
และเรามีสิทธิได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย		
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3 	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	พ.ศ.	2491	ระบุว่า	“บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอำาเภอใจ	
ในความเป็นส่วนตัว	 ครอบครัว	 ที่อยู่อาศัย	 หรือการสื่อสาร	 หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้	
ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น”
(ข้อ	 12)	 เป็นหลักการที่กำาหนดนิยามสิทธิความเป็นส่วนตัว	 ซึ่งได้รับการคุ้มครองในสนธิสัญญาสากล	
ด้านสิทธิมนุษยชน	 อย่างเช่น	 กติกา	 ICCPR	 อนุสัญญาว่าด้วยคนงานข้ามชาติ	 และอนุสัญญาว่าด้วย 
สิทธิเด็ก	
	 ในทำานองเดียวกัน	ข้อ	22.1	ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ	(CRPD)	กำาหนดว่า	“คนพิการ	
ไม่ว่าจะมีสถานที่อยู่อาศัยหรือการจัดที่อยู่อาศัยลักษณะใดจะถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตัว	 ครอบครัว	
เคหสถาน	 หรือการติดต่อทางจดหมายหรือการสื่อสารชนิดอื่นโดยพลการหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	
หรือถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงโดยมิชอบด้วยกฎหมายมิได้	 คนพิการมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง	
ตามกฎหมายจากการถูกแทรกแซงหรือถูกลบหลู่ดังกล่าว”	

ในฐานะผู้หญิง เรามีสิทธิจะมีลูกและปฏิเสธการทำาหมันหรือไม่ ถึงแม้เราจะเป็นผู้มีเชื้อ? 
	 ใช่	ในฐานะผู้หญิง	เรามีสิทธิตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะมีลูกหรือไม่	จะมีกี่คนและมีเมื่อไร	นอกจาก
นั้น	 แพทย์จะต้องได้รับความยินยอมที่เกิดจากความเข้าใจของเราก่อนจะจัดการทำาหมัน	 ถ้าไม่เช่นนั้นก็
ถือว่าแพทย์ละเมิดแนวปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ	 รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลให้บุคลากร	 ทางการแพทย์ต้อง
ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและลงโทษคนที่ละเมิดหลักการดังกล่าว
	 ข้อ	 23(2)	 ของกติกา	 ICCPR	ประกันสิทธิในการสร้างครอบครัว	 การบังคับหรือจับให้ทำาหมัน	
โดยไม่สมัครใจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ทั้งยังอาจถือได้ว่าเป็นการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้าย	
ไร้มนุษยธรรม	และย่ำายีศักดิ์ศรีอย่างหนึ่ง		
	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี	 (CEDAW)	 ยืนยันสิทธิของผู้
หญิง	 ในการตัดสินใจว่าจะมีลูกหรือไม่	 และการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ	 รวมทั้งการวางแผนครอบครัว	
โดยไม่เลือกปฏิบัติ	นอกจากนั้น	ความเห็นทั่วไป	14	คณะกรรมการ	CESCR	ยังระบุว่า	รัฐบาล	มีความ
รับผิดชอบต้องไม่	 “บังคับให้รับบริการทางการแพทย์บางอย่าง”	 (ย่อหน้า	 34)	 อนุสัญญา	 CRPD	 ข้อ	
23.1(b)	 คุ้มครองสิทธิของผู้พิการ	 “ในการตัดสินใจได้อย่างอิสระและอย่างมีความรับผิดชอบ	 ในการ
กำาหนดจำานวนบุตรและการเว้นระยะการมีบุตร”	และคุ้มครองสิทธิของผู้พิการ	“[ในการ]	คงไว้ซึ่ง	ความ
สามารถในการเจริญพันธุ์บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น”	
	 นอกจากนั้น	 สมาพันธ์สูตินรีแพทย์นานาชาติ	 (International	 Federation	 of	 Gynecol-
ogy	 and	Obstetrics	 -	 FIGO)	 ได้จัดทำาแนวปฏิบัติใหม่ว่าด้วย	 “การทำาหมันเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์
ของสตรี”	 เมื่อปี	 2554	 โดยแนวปฏิบัติได้ระบุ	 อย่างเช่น	 ผู้หญิงเท่านั้นจะเป็นผู้ให้คำายินยอมเพื่อให้มี
การทำาหมันตนเองได้	 หมายความว่าสมาชิกครอบครัว	 แพทย์	 เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีสิทธิที่จะแสดงความ
ยินยอม	 ในนามของผู้หญิงได้	 แนวปฏิบัติยังระบุด้วยว่า	 การทำาหมันเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในอนาคต	
ไม่ถือเป็นการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน จึงไม่มีความชอบธรรมที่จะไม่ปฏิบัติตามหลักการขอความ
ยินยอม	ที่เกิดจากความเข้าใจ	นอกจากนั้น	ยังระบุด้วยว่าไม่ควรกำาหนดให้การทำาหมันเป็นเงื่อนไขเพื่อที่
จะ	 ได้รับบริการดูแลทางการแพทย์	 หมายถึงว่าแพทย์ไม่สามารถบอกเราให้ไปทำาหมันก่อน	 ไม่อย่างนั้น
จะไม่ให้ยาต้านไวรัส
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3	 สุดท้าย	 เรามีสิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้เข้ารับบริการทางการแพทย์บางอย่าง	 ทั้งนี้เป็นไปตาม	
อนุสัญญาว่าด้วยการทรมานและในมาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัว	 แต่ในกรณีพนักงานบริการ		
รัฐบาลหลายแห่งมักไม่คำานึงถึงหลักเกณฑ์นี้	และมักมีการบังคับให้พนักงานบริการเข้ารับการตรวจหาเชื้อ 

เราเป็นผู้ใช้ยาและมีเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลสามารถบังคับให้เราต้องเข้ารับเมทาโดนเสียก่อน 
หรือบังคับให้เราต้องหยุดการใช้เมทาโดนเสียก่อนที่จะให้การรักษาเราด้วยยาต้านไวรัสหรือไม่?
	 ไม่	 การบังคับให้เริ่มต้นหรือยุติการบำาบัดด้วยเมทาโดนเพื่อเป็นเงื่อนไขของการรักษา	 ด้วยยา
ต้านไวรัสเป็นการละเมิดสิทธิด้านสุขภาพของเรา	แพทย์ควรพิจารณาจากสภาพทางร่างกายของเรา	 เพื่อ
ตัดสินใจว่าเราพร้อมจะรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสหรือไม่	 ไม่ใช่ใช้ข้อมูลที่มาจากการเลือกปฏิบัติ	 เช่น	
ถามว่าท่านยังใช้ยาอยู่หรือใช้เมทาโดนหรือไม่
	 อันที่จริง	 งานวิจัยระหว่างประเทศชี้ว่าวินัยในการรับรักษาด้วยยาต้านไวรัสของผู้ที่ใช้ยา	 ผิด
กฎหมายกับบุคคลอื่นๆ	ไม่มีความแตกต่างกัน	งานวิจัยระหว่างประเทศมีข้อเสนอแนะให้การรักษา	ด้วย
สารทดแทนอนุพันธุ์ฝิ่น	อย่างเช่น	เมทาโดน	เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการป้องกัน	รักษา	และดูแล	ด้าน
เอชไอวีอย่างเป็นองค์รวมเท่านั้น	
	 แพทย์มีความรับผิดชอบต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกริยาระหว่างยาสองชนิดที่อาจมีต่อกัน	การใช้
เมทาโดนพร้อมกับยาต้านไวรัสบางตัว	เช่น	เนวิราพีน	(nevirapine)	อาจทำาให้เกิดผลข้างเคียง	บางอย่าง	
แต่ก็สามารถจัดการและแก้ไขได้ไม่ยาก
	 ความเห็นทั่วไป	14	คณะกรรมการ	CESCR	ว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับมาตรฐานด้านสุขภาพสูงสุด	
เท่าที่เป็นไปได้	 กำาหนดให้มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพ	 โดยระบุว่า	 “ต้องจัดให้
ทุกคนเข้าถึงสถานบริการ	 สินค้าและบริการ	 โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยง	หรือกลุ่มที่ถูกเบียด
ให้อยู่ชายขอบของสังคมมากที่สุด	 ทั้งนี้ให้ทำาทั้งในทางกฎหมายและโดยไม่เลือกปฏิบัติ	 ต่อเงื่อนไขต้อง
ห้ามบางอย่าง”	(ย่อหน้า	12(b)	ซึ่งรวมถึงความพิการทางกายหรือใจ	สถานะด้านสุขภาพ	และสถานะอื่นๆ 
“ที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบ	 ทำาลาย	 หรือบั่นทอนความเท่าเทียมในด้านสิทธิ	 หรือขัดขวางการเข้าถึง
สิทธิด้านสุขภาพ”	(ย่อหน้า	18)
	 ท้ังยังถือเป็นการทรมานตามกฎหมายระหว่างประเทศ ที่จะปฏิเสธไม่ให้การรักษาพยาบาล
แก่เรา	 หากเราไม่ยอมสารภาพผิดต่ออาชญากรรม	 หรือปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนทาง
อาญา
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4 บทที่ 4
ตำารวจและสิทธิของเรา

เรามีสิทธิใดบ้างในกรณีที่ต้องข้องเกี่ยวกับตำารวจ?
	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองคุ้มครองสิทธิหลายประการใน
แง่	ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจและกฎหมาย	ทั้งนี้ตามกติกา	ICCPR	ท่านมีสิทธิประการต่างๆ 
รวมทั้งสิทธิ	
	 	 	 ที่จะไม่ถูกจับกุมเว้นแต่จะมีเหตุผลและเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำาหนดไว้	 ตามกฎหมาย 
						ในประเทศของท่าน
						ที่จะได้รับแจ้งในช่วงที่มีการจับกุมถึงเหตุผลของการจับกุมและข้อกล่าวหาใดๆ	ต่อท่าน
	 	 	 ที่จะได้รับการนำาตัวไปหาผู้พิพากษาเพื่อเข้ารับการไต่สวนในช่วงเวลาที่เหมาะสม	 ภายหลังการถูก 
						จับกุมตัว
	 ที่จะได้รับการไต่สวนเบื้องหน้าศาลเพื่อพิสูจน์ว่าการควบคุมตัวท่านเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
					หรือไม่
					ที่จะได้รับคำาปรึกษาด้านกฎหมายและมีเวลาเพื่อเตรียมข้อแก้ต่างให้กับตนเอง
					ที่จะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนจะมีการพิสูจน์ความผิด
					ที่จะไม่ถูกบังคับให้สารภาพผิดหรือให้การอันเป็นปรปักษ์ต่อตัวท่านเอง	และ
					ที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาหากมีการควบคุมตัวท่านไว้โดยไม่ชอบด้วยเหตุผล
 
	 ข้างต้นเป็นมาตรฐานตามกฎหมายระหว่างประเทศที่คุ้มครองสิทธิของท่านในกรณีที่ต้องข้อง
เกี่ยว	กับตำารวจ	
	 แต่ดังที่เราได้อธิบายถึงในบริบทอื่นๆ มาตรฐานเหล่านี้มีการนำาไปปฏิบัติผิดแผกแตกต่าง
กัน	 ไปในแต่ละประเทศ	 ในกรณีที่ตัวท่านหรือชุมชนที่ท่านทำางานเสี่ยงต่อการจับกุม	ต้องพยายามศึกษา	
กฎหมายและระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในประเทศของท่านด้วย	
 
หากเราคิดว่าเสี่ยงต่อการถูกจับกุม....	
	 ในหลายประเทศ	 ผู้ขายบริการทางเพศ	 ผู้ใช้ยา	 ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย	 กะเทยและผู้เข้า
เมือง	 มักมีอันต้องข้องเกี่ยวกับตำารวจอยู่เสมอ	 ในกรณีที่เราหรือคนที่เรารู้จักเสี่ยงต่อการถูกควบคุมตัว	
เราควรพยายามติดต่อกับบุคคลที่เราไว้วางใจ	 และพยายามแจ้งให้เขาทราบเสมอว่าอยู่ในที่ใด	 และแจ้ง	
ให้เขาทราบว่าต้องการให้ทำาอย่างไรกรณีที่มีการควบคุมตัวเราไว้	หรือกรณีที่เขาไม่สามารถติดต่อเราได้
	 เรายังควรพกเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่ไว้วางใจและควรติดต่อในยามฉุกเฉินไว้	 อาจเป็นเบอร์
ของทนายความหรือคนที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบกฎหมาย	 และคนที่สามารถเจรจากับตำารวจได้	 แต่ต้อง
คำานึงว่าในระหว่างถูกจับกุม	 โทรศัพท์มือถือของเราอาจถูกยึดไป	 เราจึงควรพกเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน	 ที่
จดไว้ในกระดาษหรือพกเป็นนามบัตรไว้ในกระเป๋า
	 หากประเทศมีการรับรองให้ผู้ถูกควบคุมตัวมีสิทธิได้เข้าถึงทนายความ	 ตามที่ควรจะเป็นตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ	 เราก็ควรพยายามใช้สิทธิดังกล่าวเสมอ	 ชุดหลักการแห่งสหประชาชาติว่าด้วย
การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการควบคุมตัวหรือการคุมขังไม่ว่าในรูปแบบใด	(Body	of	Principles	for	
the	Protection	of	All	Persons	under	Any	Form	of	Detention	or	Imprisonment)	ระบุว่าทางการ
ต้องแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิที่จะมีทนายความ	และพยายามช่วยเหลือให้ท่านมีทนายความ	บางประเทศ
ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว	แต่บางประเทศก็ไม่	
	 ทนายความหรือท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของท่านอาจแจ้งให้ทราบว่าจะต้องไม่พูดคุยกับตำารวจ
หากพวกเขาไม่อยู่ด้วย	ทั้งนี้เพื่อว่าทนายความจะให้ความเห็นต่อท่านได้ว่าควรหรือไม่ควรพูดสิ่งใด

•

•

•

•

•
•
•
•
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บทที่

4อย่างไรก็ตามในหลายประเทศ	 โดยเฉพาะในประเทศที่มีความฉ้อฉลของตำารวจอย่างกว้างขวาง	 คนที่ถูก
จับอาจหลีกเลี่ยงไม่พบทนายความ	และพยายามหาทางเจรจาหรือติดสินบนเพื่อเอาตัวรอด	ซึ่งเป็นเรื่องที่
เสี่ยง	แต่พบได้ทั่วไป	โดยเฉพาะในประเทศที่ไม่สามารถเข้าถึงทนายความได้ง่ายๆ		และทนายความเอง
ก็ไม่คุ้นเคยกับปัญหาดังกล่าว	 หรือคิดค่าใช้จ่ายสูง	 เราควรพยายามเลือกที่จะพบกับทนายความถ้าทำาได้	
แต่เราก็ควรใช้วิจารณญาณของตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาด้วย และเลือกทำาสิ่งที่จะทำาให้ตนเองปลอดภัย
ก่อนเสมอ	
	 ไม่ว่าเราจะมีทนายความช่วยเหลือหรือไม่ในยามท่ีถูกควบคุมตัว เราก็ควรพยายามจดจำาส่ิงท่ี
เกิดขึ้นกับเรา	และช่วงเวลาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด	แม้ว่าจะกำาลังเครียดอย่างมาก	แต่ก็ควรพยายามจดจำา
รายละเอียดต่างๆ		พยายามมีสติว่าในขณะนั้นตนเองอยู่ที่ไหน		ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพใด		มีการปฏิบัติ
โดยมิชอบต่อเราอย่างไร	 หรือไม่	 และหากเราต้องการการการรักษาพยาบาล	 เราได้รับหรือไม่	 พยายาม
บันทึกชื่อและตำาแหน่งของเจ้าหน้าที่ตำารวจที่เข้ามาเกี่ยวข้อง และลำาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
ตั้งแต่ถูกจับกุม	 หากในช่วงแรกที่ถูกควบคุมตัว	 เรายังสามารถเก็บโทรศัพท์มือถือไว้กับตนเองได้	 และ
หากว่าปลอดภัย	 พยายามใช้โทรศัพท์ติดต่อคนรัก	 คนที่ไว้วางใจ	 หรือเพื่อนร่วมงาน	 เพื่อบอกข้อมูลกับ
เขาให้มากที่สุด	ก่อนที่จะถูกยึดโทรศัพท์
	 ข้อมูลดังกล่าวอาจมีความสำาคัญสำาหรับคนท่ีพยายามช่วยเหลือให้เรารอดจากการควบคุมตัว	
และคนที่เตรียมการแก้ต่างให้ในเวลาขึ้นศาล	

ตำารวจต้องรับผิดชอบคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเราหรือไม่?
	 ใช่	เพราะตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	ตำารวจไม่สามารถบุกเข้าไปยังสถานท่ีใด	ๆ
โดยไม่มีหมายจากศาลได้	ยกเว้นในกรณีพิเศษจริงๆ	ความเป็นส่วนตัวเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตาม
ที่รับรองไว้ในกติกา	ICCPR	
	 ข้อ	17	ของกติกา	ICCPR	ระบุว่า	“บุคคลจะถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตัว	ครอบครัว	เคหสถาน	
หรือการติดต่อสื่อสารโดยพลการหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้	 และจะถูกลบหลู่เกียรติและชื่อเสียงโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้”	 มาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศของเจ้าหน้าที่ตำารวจ	 ยัง
ระบุด้วยว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย	 “ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนใดๆ	 ต้องปฏิบัติ
โดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปด้วยความเหมาะสมเท่านั้น”	และ	“ไม่อนุญาตให้มีการสืบสวนสอบสวน
ใดๆ	ที่เป็นไปโดยพลการ	หรือมีการล่วงล้ำาความเป็นส่วนตัวอย่างไม่เหมาะสม”	

ตำารวจบุกเข้ามาในคาราโอเกะที่ฉันทำางานอยู่ และนำาผู้สื่อข่าวเข้ามาทำาข่าวด้วย ผู้สื่อข่าวได้ถ่าย
ภาพฉันและผู้หญิงคนอื่นๆ ไว้ และเอาไปลงหนังสือพิมพ์โดยระบุว่าพวกเราเป็นโสเภณี ทำาให้
ทุกคนแถวบ้านรู้กันหมดว่าฉันทำาอาชีพอะไร และครอบครัวก็ไม่ยอมคุยกับฉันอีก ถือเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่?
	 ใช่	เพราะตามมาตรฐานสิทธิระหว่างประเทศ	การที่ตำารวจนำาผู้สื่อข่าวมาถ่ายภาพเราในระหว่าง
บุกเข้ามาตรวจค้นเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเรา ตัวผู้สื่อข่าวเองก็ต้องปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณในฐานะสื่อมวลชนมืออาชีพ	และก่อนจะทำาอย่างนั้นก็ควรขอความยินยอมจากเราเสียก่อน	
	 อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกฎหมายแต่ละประเทศแตกต่างกัน การที่ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพเราอาจไม่
เป็นการละเมิดกฎหมายในบางประเทศ	แต่ในบางประเทศ	เราสามารถฟ้องร้องดำาเนินคดีกับหนังสือพิมพ์
หรือตำารวจฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราได้
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	 ไม่ว่าการที่ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพเราหรือผู้หญิงคนอื่นๆ	 ที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเราจะเป็นเรื่องผิด
กฎหมายหรือไม่ก็ตาม เราก็ยังสามารถร้องเรียนต่อบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ถึงพฤติกรรมเช่นนั้นได้	
หน่วยงานของเราสามารถโทรศัพท์ไปที่กองบรรณาธิการ	 และขอเข้าพบเพื่ออธิบายให้พวกเขาฟังถึงผลก
ระทบด้านลบที่มีต่อตัวเราและผู้หญิงคนอื่นๆ	 ได้	 บ่อยครั้งการทำาเช่นนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน	
และทำาให้เกิดความสัมพันธ์ในเชิงการทำางานที่ดีขึ้นในอนาคต

ตำารวจสามารถบุกเข้ามาในช่วงที่มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยา เพื่อจับกุมตัวผู้ที่ต้องสงสัยว่า
เป็นผู้ใช้ยาได้หรือไม่? 
	 โชคร้ายท่ีคำาตอบคือใช่ กรณีที่ตำารวจมีหมายจับจากศาลเพื่อมาควบคุมตัวบุคคลที่มีชื่อตาม
หมายดังกล่าว
	 ประเทศส่วนใหญ่เน้นการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาการใช้ยา	 แทนที่จะยอมรับว่าการใช้
ยาเป็นปัญหาด้านสุขภาพอย่างหนึ่ง	เป็นเหตุให้การแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยากลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายในบาง
ประเทศ	 และอุปกรณ์การฉีดที่สะอาดอาจถูกยึดเป็นของกลางตามกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์ที่ช่วยในการ
ใช้ยาได้	
	 สำานักงานโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ	(UNAIDS)	องค์การอนามัยโลก	และสำานักงาน
ว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ	(UN	Office	on	Drugs	and	Crime	-	UNODC)	
ถือว่ากิจกรรมแลกเปล่ียนเข็มฉีดยาเป็นองค์ประกอบสำาคัญของโครงการป้องกัน รักษาและดูแลเอชไอ
วีสำาหรับผู้ใช้ยาด้วยการฉีด	 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยาอาจเป็นสะพานเชื่อมนำาไปสู่บริการอื่นๆ	 เพื่อ
ช่วยลดการแพร่เชื้อเอชไอวี	และสนับสนุนให้มีการรับยาและการรักษาด้านเอชไอวี	
	 กฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาขึ้นก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวด้านการ
ลดอันตราย	 อย่างไรก็ตาม	 มีการตั้งแนวปฏิบัติระหว่างประเทศว่าด้วยเอชไอวี/เอดส์และสิทธิมนุษยชน
หลังจากกฎหมายเหล่านี้	 แม้จะเป็นเพียงชุดของข้อเสนอแนะที่ไม่ใช่กฎหมายระหว่างประเทศ	 แต่แนว
ปฏิบัติดังกล่าวก็มุ่งลดอันตราย	 และทำาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนและเอชไอวี/เอดส์	 ซึ่งให้คำา
แนะนำาที่ดีเยี่ยมในการที่รัฐบาลจะคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการต่อสู้กับ
ปัญหาเอชไอวี/เอดส์
	 ข้อ	 21	 ของแนวปฏิบัติฯ	 ระบุว่า	 “กฎหมายอาญาไม่ควรเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อมาตรการที่
รัฐนำามาใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อเอชไอวีในบรรดาผู้ใช้ยาด้วยวิธีการฉีด	 และการให้การดูแล
และการรักษาด้านเอชไอวีสำาหรับผู้ใช้ยาด้วยการฉีด”	 แนวปฏิบัติฯ	 ยังมีข้อเสนอแนะว่ากฎหมายอาญา
ในแต่ละประเทศควรได้รับการแก้ไขเพื่อกำาจัดอุปสรรคที่มีต่อการเข้าถึงการรักษาในบรรดาผู้ใช้ยา	 และมี 
ข้อเสนอแนะให้รัฐบาลอนุญาตให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยา/หลอดฉีดยา	 และให้แก้ไขกฎหมายที่
เอาผิดการมีเข็มและหลอดฉีดยาไว้ในครอบครองและการจำาหน่ายจ่ายแจกเข็มและหลอดฉีดยา
	 ตำารวจจะดำาเนินการตามกฎหมายในประเทศเท่านั้น	 ดังนั้นหากกฎหมายในประเทศสนับสนุน
ให้ตำารวจบุกเข้ามาในคลินิกและจับกุมผู้ใช้ยา	 นั่นก็จะเป็นสิ่งที่ตำารวจทำา	 เราคงต้องพยายามรณรงค์
กดดันให้มีการพัฒนากฎหมายทั้งในและระหว่างประเทศที่สนับสนุนหลักการลดอันตรายตามข้อเสนอ
แนะในแนวปฏิบัติฯ	นี้มากขึ้น
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4เราเป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และตำารวจมักจะมาบุกตรวจค้นบาร์หรือสวนสาธารณะที่พวก 
เราชอบไปรวมตัวกัน เราจะสามารถปฏิเสธไม่ไปโรงพักกับตำารวจได้หรือไม่? 
	 ตามกติกา	ICCPR	เราย่อมมีสิทธิที่จะไม่ถูกควบคุมตัวโดยพลการ	หมายถึงว่ามีสิทธิที่จะไม่ถูก
ควบคุมตัวโดยไม่มีเหตุหรือไม่มีหมายจับอย่างเป็นทางการ	กรณีที่ตำารวจจับตัวเราโดยไม่มีเหตุอันเหมาะ
สมว่าเรากำาลังทำาผิดกฎหมาย	 ก็ต้องถือเป็นการควบคุมตัวโดยพลการ	 และในกรณีที่ตำารวจมุ่งตรวจค้น
แต่บาร์ที่มีผู้มีความหลากหลายทางเพศทำางานอยู่	 โดยไม่สนใจจะไปตรวจค้นบาร์ของคนรักต่างเพศบ้าง	
เราก็สามารถจะแย้งได้ว่าตำารวจกำาลังเลือกปฏิบัติ		
	 ในทางปฏิบัติ	 ทางคณะผู้เขียนแนะนำาว่าไม่ควรขัดขืนการจับกุม	 เพราะอาจทำาให้สถานการณ์
แย่ลงไปอีก	 เมื่อถูกควบคุมตัวแล้ว	 ให้จดชื่อเจ้าหน้าที่ผู้จับกุม	 ตำาแหน่งและหมายเลขรหัสของเขา	 และ
บันทึกว่าในระหว่างถูกจับและถูกควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อเราและคนอื่นๆ	 อย่างไร	 รวมทั้งมีการ
ตั้งข้อกล่าวหาต่อเราหรือคนอื่นหรือไม่ สำาคัญมากท่ีจะต้องจดบันทึกข้อมูลอย่างแม่นยำาและละเอียด	
เพราะเมื่อได้รับการปล่อยตัวแล้ว	 เราก็สามารถขอความเห็นด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาว่าสิ่งที่ตำารวจทำา
เป็นการปฏิบัติโดยพลการหรือโดยการเลือกปฏิบัติหรือไม่	 และดูว่าจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร	 แต่ที่สำาคัญ
ต้องเอาตัวรอดให้ปลอดภัยและทำาอย่างฉลาด

เราเป็นผู้ใช้ยา ตำารวจสามารถตามหาเราข้างนอกหรือในโรงแรม และจับเราตรวจปัสสาวะหรือ
ไม่?
	 ไม่ได้	แต่โชคร้ายที่ในประเทศส่วนใหญ่ในโลกตำารวจมักทำาเช่นนั้น	การบังคับตรวจหายา	อย่าง
เช่นการตรวจปัสสาวะเพื่อดูว่ามีการใช้ยาหรือไม่เป็นตัวอย่างของการลงโทษแบบหนึ่งต่อ	 “สถานภาพ”	
ความเป็นผู้ใช้ยา	
	 ตามแนวปฏิบัติระหว่างประเทศว่าด้วยเอชไอวี/เอดส์และสิทธิมนุษยชน	 (20B)	 คุณต้องให้
ความยินยอมที่เกิดจากความเข้าใจ	(informed	consent)	เสียก่อนที่จะมีการตรวจด้านการแพทย์	ถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิความเป็นส่วนตัว	ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามข้อ	17	กติกา	ICCPR	
	 อย่างไรก็ตาม	 บางประเทศมีนโยบายที่ให้ตำารวจบังคับตรวจได้ในรูปแบบต่างๆ	 กัน	 หาก
ประเทศของเรามีนโยบายลักษณะนี้	 แนะนำาว่าไม่ควรขัดขืนตำารวจ	 เพราะอาจทำาให้สถานการณ์แย่ลง	
อย่างไรก็ตาม	 เราอาจพยายามหาทางรวมตัวกับผู้ใช้ยาด้วยวิธีการฉีดเพื่อทำารายงานข้อมูลถึงการปฏิบัติ
ของตำารวจ	 และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชน	 และสามารถนำาข้อมูลไปเป็นหลักฐานในการฟ้อง
ร้องคดีหรือการรณรงค์ในระดับประเทศเพื่อให้มีการแก้ไขกฎหมายต่อไป

เราเป็นพนักงานบริการ ตำารวจเข้ามาล่อซื้อด้วยการปลอมตัวเป็นผู้ซื้อบริการระหว่างที่เราทำา 
งานอยู่ข้างนอก ตำารวจมีสิทธิทำาแบบนั้นและควบคุมตัวเราได้หรือไม่? 
	 ดูเหมือนจะเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย แต่ในทางปฏิบัติตำารวจก็มักจะปลอมตัวเป็นลูกค้า
เพื่อล่อซ้ือคนท่ีต้องสงสัยว่ากระทำาผิดกฎหมาย ตำารวจทั่วไปก็มักใช้วิธีทำางานนอกเครื่องแบบและการ
ล่อซื้อเช่นนี้ และตำารวจหลายคนเชื่อว่าไม่เป็นไรที่จะโกหกเพื่อจับกุมบุคคลที่พวกเขาเห็นว่ากระทำาผิด
กฎหมาย
	 โชคร้ายที่ไม่มีข้อห้ามที่จำาเพาะต่อการล่อซื้อในกฎหมายระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้
เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบางส่วนรวมทั้งศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปมีความเห็นว่า	 การล่อซื้อในบางกรณี
อาจนำาไปสู่การละเมิดสิทธิที่จะได้รับการไต่สวนคดีอย่างเป็นธรรม	 ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตาม
ข้อ	14	ของกติกา	ICCPR
	 ส่วนผู้ชำานาญการด้านสิทธิระหว่างประเทศยังไม่มีมติเป็นเอกฉันท์ในเรื่องนี้	 ในกรณีข้างต้นนี้	
เราแนะนำาว่าให้ปรึกษาทนาย	 เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการล่อซื้อและการปลอมตัวของตำารวจแตกต่าง
กันไปในแต่ละประเทศ 27



ตำารวจสามารถใช้ถุงยางอนามัยเป็นหลักฐานยืนยันต่อศาลว่าเราเป็นพนักงานบริการได้หรือ
ไม่?
	 ผู้ชำานาญการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเห็นว่าการเข้าถึงถุงยางอนามัยและบริการป้อง
กันเอชไอวีเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนที่จะได้รับมาตรฐานสูงสุดด้านสุขภาพเท่าที่เป็นไปได้	 กติกา	
ICESCR	 กำาหนดให้รัฐภาคีต้องดำาเนินการตามขั้นตอน	 “ที่จำาเป็นเพื่อ...การป้องกัน	 รักษาและควบคุม
โรคระบาด...และโรคอื่นๆ”	รวมทั้งเอชไอวี/เอดส์	คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม
ตีความว่าข้อบัญญัตินี้ครอบคลุมการเข้าถึงถุงยางอนามัยและข้อมูลอย่างรอบด้านเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์	
การแทรกแซงที่กระทบต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ช่วยรักษาชีวิตอย่างเช่น	 ถุงยางอนามัยอาจถือได้ว่า
เป็นการละเมิดสิทธิที่จะมีชีวิตรอด
	 อย่างไรก็ตาม	 ในหลายประเทศทั่วโลกที่งานบริการทางเพศเป็นสิ่งผิดกฎหมาย	 พนักงาน
อัยการมีสิทธินำาถุงยางอนามัยมาใช้เป็นหลักฐานได้	 เราจึงมีข้อแนะนำาเหมือนในกรณีอื่นๆ	 ว่าให้หาทาง
พูดคุยกับทนายความเพื่อดูว่ากฎหมายในประเทศของเราอนุญาตให้ใช้ถุงยางอนามัยเป็นหลักฐานได้หรือ
ไม่	เนื่องจากกฎหมายในประเทศอาจสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศก็ได้

ตำารวจขอตรวจค้นเพื่อนเราระหว่างอยู่ข้างนอก และพบยาจำานวนไม่มากอยู่ในตัวเขา แต่
เนื่องจากกฎหมายยาเสพติดในประเทศของเราเข้มงวดมาก แม้จะพบยาไม่มาก แต่เพื่อนเราก็
อาจต้องติดคุกเป็นเวลานาน ตำารวจซ้อมเพื่อนของเรา และบอกว่าถ้าไม่อยากติดคุกให้เอาเงิน
มาจ่าย การทำาแบบนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่? 
	 เหตุการณ์แบบนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน เป็นการละเมิดต่อมาตรฐาน
ระหว่างประเทศหลายประการ	 และน่าจะละเมิดต่อกฎหมายในประเทศเองด้วย	 ตำารวจไม่มีสิทธิที่จะซ้อม
ประชาชนหรือรีดไถใคร	ไม่มีสิทธิจะไปบังคับให้สารภาพผิดทั้งๆ	ที่ไม่ได้ทำา	
	 ความรุนแรงทางกายไม่ว่าจะในรูปแบบใดรวมทั้งการซ้อม	เป็นข้อห้ามตามข้อ	7	ของกติกา	IC-
CPR	 ซึ่งระบุว่า	 “บุคคลจะถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย	 ไร้มนุษยธรรมหรือ
ย่ำายีศักดิ์ศรีมิได้”	 ข้อ	 1(1)	 ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน	 (CAT)	 ให้นิยามว่าการทรมานหมายถึง	
“การกระทำาใดก็ตามโดยเจตนาที่ทำาให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอย่างสาหัส	 ไม่ว่าทางร่างกาย
หรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	 เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะทำาให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือคำาสารภาพจาก
บุคคลนั้นหรือจากบุคคลที่สาม	 การลงโทษบุคคลนั้น	 สำาหรับการกระทำา	 ซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม
กระทำาหรือถูกสงสัยว่าได้กระทำา	 หรือเป็นการข่มขู่ให้กลัวหรือเป็นการบังคับขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่
สาม	 หรือเพราะเหตุผลใด	 บนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติ	 ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด	 เมื่อความเจ็บปวด
หรือความทุกข์ทรมานนั้นกระทำาโดย	 หรือด้วยการยุยง	 หรือโดยความยินยอม	 หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้า
พนักงานของรัฐ	หรือของบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งทางการ”
	 สืบเน่ืองจากการลอยนวลพ้นผิดของตำารวจในหลายประเทศ การพยายามเอาผิดกับผู้ละเมิด
สิทธิอาจเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายหรือเปล่าประโยชน์ แต่ถ้าไม่แก้ปัญหาอะไรเลยก็อาจทำาให้เกิดการ
ละเมิดซ้ำาได้อีก	กรณีที่เราถูกซ้อม	ควรไปหาหมอรักษาตัว	และหากเป็นไปได้	ลองประเมินทางเลือกของ
เราโดยปรึกษาเอ็นจีโอและนักกฎหมาย	
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4เพื่อนของเราเป็นพนักงานบริการและถูกตำารวจข่มขืน ตำารวจบอกว่าถ้าไม่ยอมก็จะจับกุมเพื่อน
เราไป อย่างนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่?
	 ใช่	 การข่มขืนกระทำาชำาเรา	 หรือการละเมิดทางเพศแบบอื่นล้วนเป็นอาชญากรรมร้ายแรง	 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้กระทำาผิดเป็นตำารวจหรือบุคคลที่ทำางานให้กับรัฐบาล
	 อนุสัญญาต่อต้านการทรมานให้นิยามคำาว่าทรมาน	ว่าหมายถึง	“การกระทำาใดก็ตามโดยเจตนา
ที่ทำาให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอย่างสาหัส	 ไม่ว่าทางร่างกายหรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง”	 (ข้อ	 1)	 โดยทั่วไปแล้ว	 ผู้ชำานาญการกฎหมายระหว่างประเทศเห็นว่านิยามดังกล่าวครอบคลุมถึง
การข่มขืนกระทำาชำาเราหรือความรุนแรงทางเพศอื่นๆ		
	 อนุสัญญา	CEDAW	ได้รับการตีความว่าเป็นข้อห้ามต่อความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศสภาพ	ซึ่ง
หมายถึงความรุนแรงที่มุ่งกระทำาต่อผู้หญิงเพียงเพราะสถานะที่เป็นผู้หญิง	หรือรูปแบบของความรุนแรงที่
มักกระทบต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย	ซึ่งรวมถึง	“การกระทำาใดๆ		ที่ก่อให้เกิดอันตรายทางกาย	ใจ		และวิถีทาง
เพศ	หรือความทรมานที่เกิดจากการขู่ที่จะทำาเช่นนั้น	การบังคับ	และการควบคุมตัว”	(CEDAW	ข้อเสนอ
แนะทั่วไป	19	ย่อหน้า	6)	ข้อ	2(c)	ของปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ	
(United	Nations	Declaration	 on	 the	Elimination	 of	Violence	 against	Women)	มีความเห็น
ประณามความรุนแรงทั้งทางกาย	 วิถีทางเพศและทางใจ	 โดยเฉพาะที่กระทำาหรือปล่อยให้กระทำาโดยรัฐ 

	 ในกรณีของเพื่อนเราคนนี้	 เนื่องจากผู้กระทำาผิดเป็นตำารวจ	 ผู้ซึ่งความจริงแล้วมีหน้าที่ในการ
คุ้มครองเพื่อนของเรา	 จึงอาจเกิดความยุ่งยากที่จะแสวงหาความเป็นธรรมในเรื่องนี้	 เพื่อนของเราควรไป
รับการรักษาพยาบาล	 ปรึกษากับนักกฎหมายถึงทางเลือกที่มีอยู่	 โดยอาจร้องเรียนกับหน่วยงานรัฐบาล
ซึ่งมีหน้าที่กำากับดูแลตำารวจ	 เช่น	ผู้ตรวจการณ์แผ่นดิน	 คณะกรรมการตำารวจชุมชน	หรือคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	หากมีกลไกเหล่านี้อยู่ในประเทศของเรา
	 หากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในพื้นที่ที่เราอยู่	ก็น่าจะหาทางเก็บข้อมูลในเรื่องนี้อย่าง
จริงจัง	 และส่งเป็นรายงานไปให้กับองค์การสหประชาชาติ	 ซึ่งเราจะอธิบายถึงขั้นตอนนี้อย่างละเอียดใน
คู่มือเล่มที่	3	ที่ชื่อ	เปลี่ยนแปลง:	ยุติการละเมิดสิทธิ	

ในฐานะพนักงานบริการที่เป็นผู้ใหญ่ เรามีสิทธิไม่ขอรับ “ความช่วยเหลือ” จากตำารวจหรือเอ็นจี
โอได้หรือไม่? 
	 เราย่อมมีสิทธิปฏิเสธ	แต่ก็ควรพิจารณาด้วยว่าการทำาเช่นนั้นจะทำาให้ตัวเองปลอดภัยหรือไม่	
	 ในบางประเทศ	ตำารวจและเอ็นจีโอที่ทำางานด้านการค้ามนุษย์มักจะออกปฏิบัติการ	“ช่วยเหลือ”	
พนักงานบริการที่เป็นผู้หญิง	 อย่างไรก็ตาม	 แม้กลุ่มคนเหล่านี้จะพยายามแก้ปัญหาที่ซับซ้อน	 แต่ปฏิบัติ
การ	 “ช่วยเหลือ”	 เช่นนี้ในบางครั้งกลับนำาไปสู่การจับกุมพนักงานบริการที่เป็นผู้ใหญ่	 รวมทั้งผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์เองด้วย จากนั้นตำารวจหรือเอ็นจีโอก็จะนำาตัวพนักงานบริการที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งได้รับ
ความ	“ช่วยเหลือ”	ออกมาไปควบคุมตัวไว้	และบังคับให้เข้าโครงการฟื้นฟูตนเอง	การฝึกอาชีพและการ
อบรมด้านศีลธรรม
	 กฎหมายระหว่างประเทศคุ้มครองสิทธิของบุคคลทุกคนท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงความเห็น	
เสรีภาพในการสมาคมและเสรีภาพที่จะปฏิเสธการรักษาพยาบาล และการกระทำาที่เป็นกึ่งการรักษา
พยาบาล	ทั้งยังประกันสิทธิที่จะได้รับการไต่สวนคดีอย่างเป็นธรรม	
	 หากงานขายบริการเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศของเรา	 เราก็อาจถูกจับกุม	 ต้องเข้ารับการ
ไต่สวนและได้รับบทลงโทษทางอาญา	ซึ่งก่อนหน้านั้น	ก็ต้องมีการไต่สวน	ตัดสินความผิดของเราโดยศาล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย	 และเราต้องมีสิทธิที่จะสามารถแก้ต่างและนำาเสนอหลักฐานต่อผู้พิพากษาหรือองค์
คณะตุลาการด้วย
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	 แน่นอนว่าสิทธิเหล่านี้มักไม่ได้รับการเคารพ	 และการขัดขืนการจับกุมหรือที่เรามักเรียกว่าการ	
“ช่วยเหลือ”	 อาจเป็นเรื่องอันตราย	 เราควรจดบันทึกหรือเฝ้าสังเกตกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด	
และรายงานข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานอิสระ	หรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานด้านกฎหมาย
	 หน่วยงานของพนักงานบริการบางแห่งแย้งว่า	 การลดการเอาผิดทางอาญาต่องานขายบริการ
จะช่วยให้พนักงานบริการมีอำานาจต่อรองสัญญา	 สามารถตรวจสอบการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมและละเมิด
สิทธิ	และทำาให้มีทางเลือกต่อสภาพการทำางานมากขึ้น	แต่ในประเทศส่วนใหญ่	ความพยายามเช่นนี้ยังไม่
บรรลุผล

บทที่

4
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บทที่

5 บทที่ 5
สิทธิในระหว่างการควบคุมเพื่อรอการไต่สวนของศาล

ตำารวจมีสิทธิควบคุมตัวเราไว้นานแค่ไหน? 
	 ผู้ชำานาญการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศแนะว่าการควบคุมตัวเราไว้	 ควรใช้เวลาให้สั้นที่สุด
เท่าที่เป็นไปได้	 เนื่องจากยิ่งการควบคุมตัวเกิดขึ้นนานเท่าไร	 ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นที่เราจะถูกทรมาน
หรือละเมิดสิทธิ
	 มาตรฐานระหว่างประเทศสองข้อ	 ทั้งกติกา	 ICCPR	 และชุดของหลักการแห่งสหประชาชาติ
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการควบคุมตัวหรือการคุมขังไม่ว่าในรูปแบบใดระบุว่า	 บุคคลที่ถูก
ควบคุมตัวควรได้รับการนำาตัวไปขึ้นศาลหรือหน่วยงานอื่นโดยพลัน และควรได้รับแจ้งโดยพลันถึงคำา
สั่งให้ควบคุมตัว	และเหตุผลของการควบคุมตัว	 (“โดยพลัน”	 ไม่ได้รับการนิยามอย่างชัดเจน	 เช่น	 ไม่ได้
กำาหนดว่ากี่ชั่วโมงหรือกี่วัน	แต่โดยทั่วไปมักหมายถึง	“โดยไม่หน่วงเวลาให้ยืดออกไป”)	
	 แต่ละประเทศจะมีหลักเกณฑ์การควบคุมตัวของตัวเอง	 ซึ่งมักกำาหนดไว้ในประมวลกฎหมาย
อาญาวิธีพิจารณาความอาญา	 อย่างเช่นในจีน	 กฎหมายระบุว่า	 หากมีการควบคุมตัวเราในทางอาญา	
ตำารวจจะต้องมีหมายสำาหรับการควบคุมตัวด้วย	 และครอบครัวของเราต้องได้รับแจ้งภายใน	 24	 ชั่วโมง	
และตำารวจต้องซักถามเราให้เสร็จภายใน	 24	 ชั่วโมงภายหลังไปถึงสถานที่ควบคุมตัว	 ในสภาพการณ์
ทั่วไป	 ตำารวจยังจะต้องขอหมายจับกุมเราอย่างเป็นทางการภายในเวลาสามวันด้วย	 ส่วนในประเทศไทย	
บุคคลที่ถูกจับกุมด้วยความผิดด้านยาเสพติดมักถูกควบคุมตัวนานถึง	45	วัน	แม้ว่าตามกฎหมายจะต้อง
มีการประเมินผู้ถูกกล่าวหาภายในเวลา	15	วันหรืออย่างมากที่สุดก็ไม่เกิน	30	วัน	หาก	“มีเหตุจำาเป็น”
	 เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญาแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ	 และ
บางครั้งก็มีความซับซ้อน	เราจึงควรพยายามขอความช่วยเหลือด้านกฎหมายในกระบวนการนี้
 
เราควรอยู่ในสภาพการควบคุมตัวลักษณะไหนตามกฎบัตรสิทธิมนุษยชน?
	 กฎหมายและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศหลายฉบับระบุอย่างเป็นรูปธรรมถึงการปฏิบัติที่เหมาะ
สมระหว่างการควบคุมตัว
	 ประการแรกเรามีสิทธิได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ	(ข้อ	10	ICCPR)	และต้องถูกควบคุมตัว
แยกจากบุคคลที่ถูกศาลตัดสินลงโทษแล้ว	(หลักการ	8	ชุดหลักการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการควบคุมตัวหรือการคุมขังไม่ว่าในรูปแบบใด)		
	 นอกจากนั้นหากเรามีอายุต่ำากว่า	18	ปี	เรามีสิทธิที่จะถูกขังแยกจากผู้ใหญ่
		 ชุดหลักการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการควบคุมตัวหรือการคุม
ขังไม่ว่าในรูปแบบใด	ยังระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่อนักโทษของรัฐบาล	อย่างเช่น	มีการ
ระบุว่า	 เรามีสิทธิร้องขอการตรวจร่างกายและการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ใน
สถานควบคุมตัว	(หลักการ	24)	และยังระบุอีกว่า	ในระหว่างถูกควบคุมตัวเรามีสิทธิพูดคุยกับทนายความ
เป็นการส่วนตัว	โดยตำารวจหรือผู้คุมไม่ได้ยินข้อความที่พูด	(หลักการ	18)	รายละเอียดทั้งหมดเป็นภาษา
อังกฤษอยู่ที่นี่	http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm		
	 นอกจากนั้น	 มาตรฐานหลักเกณฑ์ขั้นต่ำาว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษ	 (Standard	 Minimum	
Rules	 for	 the	 Treatment	 of	 Prisoners)	 ระบุสภาพการคุมขัง	 ทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นอยู่	
แสงสว่าง	ที่นอน	เสื้อผ้า	สุขอนามัย	อาหาร	การออกกำาลังกาย	การรักษาพยาบาลและวินัย	รายละเอียด
ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษอยู่ที่นี่
http://www2.ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm
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 นอกจากนั้น	 มาตรฐานหลักเกณฑ์ขั้นต่ำาว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษ	 (Standard	 Minimum	
Rules	 for	 the	 Treatment	 of	 Prisoners)	 ระบุสภาพการคุมขัง	 ทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นอยู่	
แสงสว่าง	ที่นอน	เสื้อผ้า	สุขอนามัย	อาหาร	การออกกำาลังกาย	การรักษาพยาบาลและวินัย	รายละเอียด
ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษอยู่ที่นี่
http://www2.ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm
	 เรายังจะต้องตระหนักอีกด้วยว่ามีความเสี่ยงอย่างมากที่เราจะติดเชื้อเอชไอวีระหว่างอยู่ในเรือน
จำา	เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงเข็มฉีดยาสะอาดและถุงยางอนามัยได้

การปฏิเสธไม่ให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยา หรือการบำาบัดด้วยสารทดแทนอนุพันธุ์ฝิ่นใน
ระหว่างการควบคุมเพื่อรอการไต่สวนของศาล หรือระหว่างอยู่ในเรือนจำา เป็นการละเมิดสิทธิ
ของเราหรือไม่? 
 ใช่	 ผู้ต้องขังและผู้ถูกควบคุมตัวทุกคนย่อมมีสิทธิด้านสุขภาพเสมอเหมือนกับผู้ที่ไม่ได้อยู่ใน
เรือนจำา	 ดังนั้นถ้าขณะอยู่ภายนอกเราสามารถเข้ารับการบำาบัดด้วยสารทดแทนอนุพันธุ์ฝิ่นได้	 ถ้าอยู่ใน
เรือนจำาก็ควรได้รับบริการเช่นเดียวกัน	 คนข้ามเพศหรือกะเทยก็มีสิทธิที่จะได้รับการบำาบัดด้วยฮอร์โมน
ต่อไประหว่างอยู่ในเรือนจำาด้วย	
		 ข้อ	12	ของกติกา	ICESCR	ประกันสิทธิด้านสุขภาพและความเห็นทั่วไป	14	ของคณะกรรมการ	
CESCR	 ระบุว่ารัฐบาลจะต้องไม่	 “ปฏิเสธหรือจำากัดการเข้าถึงที่ทั่วถึงและเท่าเทียมของบุคคลทุกคน	
รวมทั้งนักโทษหรือผู้ถูกควบคุมตัว”
		 แม้ว่ากติกา	 ICCPR	 จะไม่ได้ประกันสิทธิด้านสุขภาพอย่างชัดเจน	 แต่ประเทศต่างๆ	 ก็ต้อง
คุ้มครองสิทธิที่จะมีชีวิตรอด	(ข้อ	6)	และสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติด้วยความมีมนุษยธรรม	(ข้อ	10)
	 หลักการพื้นฐานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษ	 (UN	 Basic	 Principles	 for	
the	Treatment	of	Prisoners)	กำาหนดให้ผู้ต้องขังมีสิทธิที่จะได้รับมาตรฐานการดูแลสุขภาพแบบเดียว
กับที่เคยได้รับระหว่างอยู่ภายนอก	 “ผู้ต้องขังจะต้องสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีอยู่ในประเทศ
นั้น	โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลด้านสถานภาพทางกฎหมายของตน”	หลักการ	9	ของหลักการพื้นฐาน
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษยังระบุต่อไปว่า	 “ผู้ต้องขังจะต้องสามารถเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพที่มีอยู่ในประเทศนั้น	 โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลด้านสถานภาพทางกฎหมายของตน”	
หลักการ	 24	 ของชุดหลักการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการควบคุมตัวหรือ
การคุมขังไม่ว่าในรูปแบบใดยังระบุว่า	 สถานควบคุมตัวควรให้บริการดูแลและรักษาพยาบาลกับเราโดย
ไม่คิดมูลค่า	
 แนวปฏิบัติและมติขององค์การสหประชาชาติอื่นๆ	 อีกมากมายระบุถึงมาตรฐานการดูแลบุคคล
ที่ถูกควบคุมตัว	 รวมทั้งมาตรฐานหลักเกณฑ์ขั้นต่ำาว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษ	 พ.ศ.	 2498	 (1955	UN	
Standard	Minimum	Rules	on	the	Treatment	of	Prisoners)	และหลักการพื้นฐานว่าด้วยการปฏิบัติ
ต่อนักโทษ	พ.ศ.	2533	(1990	Basic	Rules	for	the	Treatment	of	Prisoners)
	 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศแนวปฏิบัติว่าด้วยการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ในเรือนจำาเม่ือปี	
2536	 ซึ่งเน้นย้ำาว่า	 “ผู้ต้องขังทุกคนมีสิทธิได้รับการดูแลสุขภาพ	 รวมทั้งมีมาตรการป้องกันเสมอเหมือน
กับที่คนภายนอกได้รับโดยไม่เลือกปฏิบัติ”	 ซึ่งได้รับการยืนยันเมื่อเร็วๆ	 นี้จากการกำาหนดกรอบระดับ
ชาติเพื่อการแก้ปัญหาเอชไอวี/เอดส์ในเรือนจำา	 พ.ศ.	 2549	 ซึ่งเป็นการจัดทำาร่วมกันระหว่างสำานักงาน
ว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ	 (UNODC)	 องค์การอนามัยโลก	 และสำานักงาน
โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ	 (UNAIDS)	 หน่วยงานทั้งสามยังมีข้อเสนอแนะต่อไปว่า	 “ผู้ต้อง
ขังควรสามารถเข้าถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยาได้อย่างสะดวกและเป็นความลับ	 และผู้ต้องขังกับเจ้า
หน้าที่ควรได้รับข้อมูลและการศึกษาเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว	 และมีส่วนร่วมในการออกแบบและดำาเนิน
การโครงการด้วย”	และบริการการบำาบัดด้วยสารทดแทนอนุพันธุ์ฝิ่นที่มีอยู่ภายนอกก็ควรมีอยู่ในเรือนจำา
ด้วย	 “โดยไม่ขาดความต่อเนื่อง”	 ทั้งยังระบุว่า	 “ทางการควรจัดให้มีทางเลือกการบำาบัดภาวะพึ่งพายาที่
หลากหลายสำาหรับผู้ต้องขังที่มีปัญหาการใช้ยา”	(WHO/UNODC/UNAIDS,	Evidence	for	Action	
Technical	Papers:	Effectiveness	of	Interventions	to	Address	HIV	in	Prisons,	Geneva,	2550)
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5เราถูกควบคุมตัวเพราะว่าเป็นเกย์ ตำารวจขอให้ทีวีมาถ่ายทำาเป็นรายงานตอนที่เราอยู่ในเรือน
จำา ตอนที่เราถูกควบคุมตัว เรามีสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือไม่? เราสามารถปฏิเสธไม่ให้พวก
เขามาถ่ายทำาได้หรือไม่? 
	 เช่นเดียวกับคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเรือนจำา	 เรามีสิทธิความเป็นส่วนตัวแม้จะอยู่ในเรือนจำา	 ข้อ	 17	
ของกติกา	ICCPR	ระบุว่า	“บุคคลจะถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตัว	ครอบครัว	เคหสถาน	หรือการติดต่อ
สื่อสารโดยพลการหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้	 และจะถูกลบหลู่เกียรติและชื่อเสียงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายมิได้”
 

เราควรมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรในศูนย์บังคับบำาบัด?
 สำานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ	(UNODC)	กำาหนดแนวปฏิบัติ 

ที่ดีที่สุดสำาหรับการบำาบัดภาวะพึ่งพายาและการป้องกันเอชไอวี	 ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงการบำาบัดด้วย 

สารทดแทนอนุพันธุ์ฝิ่น	 การได้ข้อมูลการป้องกันเอชไอวี	 การเข้าถึงยาต้านไวรัส	 และการรักษาเมื่อเกิด 

อาการถอนยา	 การปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงการบำาบัดและการรักษาดังกล่าวนี้เป็นการละเมิดสิทธิที่จะได้รับ 

มาตรฐานด้านสุขภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้	 (ตามที่รับรองไว้ในกติกา	 ICESCR)	 และถือเป็นการปฏิบัติ

ที่ไร้มนุษยธรรมและย่ำายีศักดิ์ศรี	(ซึ่งต้องห้ามตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน	รวมทั้งกติกา	ICCPR)

	 นอกจากนั้น	 การที่ตำารวจควบคุมตัวเราไว้ในศูนย์บังคับบำาบัดโดยไม่มีการไต่สวนของศาล	 ยัง

ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเรา	 กติกา	 ICCPR	 และชุดหลักการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการ

คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการควบคุมตัวหรือการคุมขังไม่ว่าในรูปแบบใดต่างระบุว่า	 เรามีสิทธิที่จะได้รับ 

“กระบวนการอันควรตามกฎหมาย”	 หรือสิทธิที่จะให้ศาลตัดสินว่าการควบคุมตัวที่เกิดขึ้นนั้นชอบด้วย

กฎหมายหรือไม่	 ซึ่งไม่เพียงมีผลต่ออาชญากรรมทั่วไป	 แต่ยังรวมถึงการควบคุมตัวอันเนื่องมาจาก

กฎหมายเข้าเมือง	อาการทางจิต	หรือภาวะพึ่งพายา	

ตอนที่อยู่ในเรือนจำาหรือศูนย์บังคับบำาบัด เราจำาเป็นต้องทำางานหรือไม่? 
 โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ	 คำาถามแรกคือเราได้รับค่าตอบแทนหรือไม่หากต้อง

ทำางานในศูนย์บำาบัด	 กฎหมายระหว่างประเทศห้ามไม่ให้มีการใช้งานโดยไม่ให้ค่าตอบแทน	 (ข้อ	 8.1,	

ICCPR)	 เว้นแต่ว่าศาลมีคำาสั่งเป็นการเฉพาะให้บุคคลทำางานโดยเป็นส่วนหนึ่งของการลงโทษ	 (ข้อ	 8.3	

กติกา	ICCPR)	

	 อีกคำาถามเกี่ยวข้องกับประเภทของงานที่ทำาระหว่างอยู่ในศูนย์	 งานที่ทำามีประโยชน์ต่อตัว 

เราเอง	 หรือเพียงแต่ทำาให้เกิดผลกำาไรกับศูนย์บำาบัด?	 มาตรฐานหลักเกณฑ์ขั้นต่ำาว่าด้วยการปฏิบัติ

ต่อนักโทษแห่งสหประชาชาติระบุว่า	 งานที่ทำาควรเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ต้องขัง	 ไม่ใช่เพื่อผลกำาไร	

(หลักเกณฑ์	 72.2)	 หากงานที่ทำาระหว่างถูกควบคุมตัวช่วยให้เราเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ	 ก็มีความชอบธรรม

มากกว่าการจัดให้เราไปทำางานหนักและไม่มีการสอนทักษะอันเป็นประโยชน์เลย

	 คำาถามสุดท้ายคือ	 ที่เราต้องเข้ารับการบังคับบำาบัดนั้นเป็นเพราะถูกศาลตัดสินโดยผ่านการ

ไต่สวนอย่างเป็นธรรมหรือไม่	ถ้าไม่ใช่การตัดสินคดีของศาล	แสดงว่าเรายังไม่ถูกลงโทษต่อความผิดใดๆ		

ในกรณีเช่นนั้น	ตามกฎหมายระหว่างประเทศทางการย่อมไม่มีสิทธิบังคับให้เราทำางานเลย

33



ถ้าเราอยู่ในศูนย์บังคับบำาบัดหรือเรือนจำา เราสามารถปฏิเสธไม่เข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ได้หรือไม่?
	 ได้	 การบังคับตรวจเป็นเรื่องผิดหลักจริยธรรม	 มีแนวปฏิบัติระหว่างประเทศมากมายเกี่ยวกับ
การตรวจทางการแพทย์	 และต่างมีข้อกำาหนดให้ต้องขอความยินยอมที่เกิดจากความเข้าใจของบุคคลที่
ถูกตรวจเสียก่อน	ยกตัวอย่างเช่น	แนวปฏิบัติระหว่างประเทศว่าด้วยเอชไอวี/เอดส์และสิทธิมนุษยชนระบุ
ว่า	 บุคคลควรได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีก็ต่อเมื่อได้มีการให้ความยินยอมที่เกิดจากความเข้าใจอย่าง
ชัดเจนแล้ว	
	 ข้อยกเว้นเดียวต่อการตรวจโดยสมัครใจ	 ได้แก่กรณีที่ศาลมีคำาสั่งเป็นการเฉพาะ	 และภายหลัง
จากศาลพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลดังกล่าวแล้ว	 ยกตัวอย่าง
เช่น	 เพื่อให้สามารถติดตามการระบาดของโรคและจำาแนกกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมากสุด	 และจำาแนก
สถานที่ซึ่งมีพฤติกรรมการระบาดร้ายแรงที่สุด	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับอนุญาตให้ทำาการตรวจเพื่อ
เฝ้าระวังโดยไม่ต้องขอความยินยอม	แต่ก็ต้องเป็น	“การตรวจแบบปกปิดชื่อ”	หมายถึงว่าผลการตรวจจะ
ไม่มีการระบุชื่อผู้ถูกตรวจ
	 หากท่านได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีตอนที่ถูกควบคุมตัว	 ไม่ว่าจะมีการให้ความยินยอมหรือ
ไม่ก็ตาม	ท่านย่อมมีสิทธิที่จะทราบผลการตรวจนั้น	
	 แต่ในอีกด้านหนึ่งการให้การปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจ	(Voluntary	Counseling	and	
Testing	 -	 VCT)	 ในเรือนจำาเป็นข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก/UNODC/UNAIDS	 และเรือน
จำาก็ควรสนับสนุนให้ผู้ต้องขังทั้งที่แรกเข้าและระหว่างถูกคุมขังสามารถเข้าถึงบริการเช่นนี้ได้ง่าย	 การ
ปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจควรเป็นสิ่งที่ทำากันเป็นความลับเสมอ	 และเชื่อมโยงกับการเข้าถึงการ
ดูแล	 การรักษาและการสนับสนุนสำาหรับผู้ที่ตรวจแล้วพบว่าเลือดบวก	 การปรึกษาและตรวจเลือดโดย
สมัครใจควรเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเอชไอวีอย่างเป็นองค์รวม	 ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงมาตรการป้องกัน	
อย่างเช่น	ถุงยางอนามัยและอุปกรณ์การฉีดที่สะอาด	
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6บทที่ 6
สิทธิของผู้ทำางานด้านเอชไอวี/เอดส์

 สิทธิทั้งปวงเชื่อมโยงและพึ่งพากันอย่างลึกซึ้ง
	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาสิทธิของบุคคลที่ทำางานด้านเอชไอวี/เอดส์	 เพื่อให้เข้าถึงชุมชน
ชายขอบ	 เราจำาเป็นต้องก่อตั้งเอ็นจีโอระดับรากหญ้า	 เพื่อช่วยให้รัฐบาลกำาหนดและปฏิบัติตามนโยบาย
ด้านเอชไอวี/เอดส์ให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้	 เราจะต้องสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเสรีและพูดถึง
ปัญหาตอนที่เริ่มพบเห็นได้
	 ตามกติกา	ICCPR	บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการสมาคม	หมายถึงการร่วมกับบุคคล
อื่นๆ	แสดงออก	ติดตามผลและส่งเสริมประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นกลุ่ม	บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพ
ด้านข้อมูลสนเทศและเสรีภาพในการแสดงออก	 หมายถึงสิทธิที่จะแสดงความเห็นของตนเอง	 และได้รับ
ข้อมูลที่จำาเป็นต่อการตัดสินใจที่ดี	
	 คงเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้	 หากจะแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเอดส์ให้ได้ผลดี	 รวมทั้ง
ประกันสิทธิด้านสุขภาพของทุกคน	โดยไม่มีสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองขั้นพื้นฐาน

เรามีสิทธิที่จะประชุมกับพนักงานบริการคนอื่นหรือไม่?
	 ใช่	สิทธิที่จะชุมนุมอย่างสงบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศหลายฉบับ	รวมทั้ง
ข้อ	 21	ของกติกา	 ICCPR	หากเราปฏิบัติตามกฎหมายและการชุมนุมของเราไม่เป็นภัยคุกคามต่อความ
สงบเรียบร้อยของสาธารณะหรือสาธารณสุข	เราก็ย่อมมีสิทธิที่จะมาพบและรวมตัวกัน

ถ้าหน่วยงานไม่แสวงหากำาไรของเราเป็นองค์กรของผู้ใช้ยา เราจะได้รับอนุญาตให้จด 
ทะเบียนตามกฎหมายหรือไม่? 
	 ข้อ	22	ของกติกา	ICCPR	ประกันว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการสมาคม	หมายความ
ว่าอย่างน้อยเราทุกคนมีสิทธิที่จะจัดตั้งองค์กรภาคประชาสังคมได้	 แต่ละประเทศย่อมมีสิทธิกำาหนดหลัก
เกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนองค์กรเป็นของตนเอง	 แต่ก็ต้องไม่ทำาให้เกิดอุปสรรคที่ไม่ชอบด้วยเหตุผล
ต่อการขอจดทะเบียนองค์กร	 ย่อหน้า	 139	 ของแนวปฏิบัติระหว่างประเทศว่าด้วยเอชไอวี/เอดส์และสิทธิ
มนุษยชน	 ยังระบุด้วยว่า	 “เสรีภาพในการชุมนุมและรวมตัวเป็นองค์กรกับบุคคลอื่นเป็นสิ่งสำาคัญต่อการ
จัดตั้งกลุ่มรณรงค์	ล็อบบี้	และกลุ่มช่วยเหลือตนเองด้านเอชไอวี	ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวแทนและตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มต่างๆ	ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี	รวมทั้งผู้มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์”
	 องค์กรไม่แสวงหากำาไรก็ควรต้องปฏิบัติตามกฎหมายการจดทะเบียนองค์กรแบบเดียวกัน	 ไม่
ว่าจะมีสมาชิกอย่างไรหรือมีพ้ืนท่ีเป้าหมายที่ไหน หลักเกณฑ์การจดทะเบียนก็ต้องนำามาใช้อย่างเท่า
เทียมกับหน่วยงานทุกแห่ง โดยเราสามารถศึกษาได้จากหลักการระหว่างประเทศว่าด้วยการไม่เลือก
ปฏิบัติและความเท่าเทียม	 ไม่ควรมีการปฏิบัติต่อบุคคลใดแตกต่างไป	 เพียงเพราะเหตุด้านเชื้อชาติ	 อายุ	
เพศ	สัญชาติ	ภูมิภาค	อัตลักษณ์ทางเพศ	อัตลักษณ์ทางเพศสภาพ	หรือสถานภาพอื่นใด
	 ตราบใดท่ีหน่วยงานของเราไม่ละเมิดกฎหมายในประเทศ							(อยา่งเชน่	การขายยาเสพตดิในประเทศ 
ที่มีกฎหมายห้ามการขายยาเสพติด)	 ดังนั้น	 แม้ว่าสมาชิกหน่วยงานของเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
ชายขอบ	เราก็ควรได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นองค์กร
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เราเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์เกี่ยวกับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย แต่ว่าทางการสั่งปิดเว็บไซต์ของเรา
โดยอ้างว่ามีการส่งเสริมการค้าประเวณี แต่อันที่จริงเว็บไซต์ของเราเป็นแหล่งข้อมูลที่สำาคัญ
เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ 
	 ตามข้อ	19	ของกติกา	ICCPR	คนทุกคนมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านข้อมูลสนเทศและเสรีภาพใน
การแสดงออก	 หมายถึงว่าเรามีสิทธิที่จะแบ่งปันข้อมูล	 และมีสิทธิแสดงความเห็น	 ซึ่งการใช้สิทธิเหล่านี้
เป็นสิ่งสำาคัญมากในบริบทการต่อสู้กับการระบาดของเอดส์
	 อย่างไรก็ตาม	 กฎหมายสิทธิมนุษยชนไม่ได้คุ้มครองให้บุคคลละเมิดกฎหมายได้	 แม้เราจะเชื่อ
ว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นไม่เป็นธรรมก็ตาม	หากสมาชิกหน่วยงานของเราสนับสนุนการเลิกเอาผิดหรือการ
จดทะเบียนงานบริการทางเพศ เราย่อมมีสิทธิที่จะสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของเราและ
การรณรงค์อย่างสันติวิธีอื่นๆ

เราสามารถแจกจ่ายเข็ม/กระบอกฉีดยา หรือถุงยางอนามัยในโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอ
วีได้หรือไม่? 
	 เนื่องจากการลดอันตราย	 อย่างเช่น	 การแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยา	 เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ในด้าน
นโยบายสาธารณสุข	 จึงยังไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	 กฎหมาย
ส่วนใหญ่จัดทำาขึ้นในช่วงทศวรรษ	 2500	 (ค.ศ.	 1960)	 ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ใช้ยาและพนักงานบริการยังไม่มี
ความสัมพันธ์ท่ีเข้มแข็งกับองค์กรระหว่างประเทศ และไม่มีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมาย	
	 แนวปฏิบัติระหว่างประเทศว่าด้วยเอชไอวี/เอดส์และสิทธิมนุษยชนเสนอแนะว่า	กฎหมายอาญา
ไม่ควรเป็นอุปสรรคความพยายามของรัฐในการลดการแพร่เชื้อเอชไอวีการดูแลผู้ใช้ยา แนวปฏิบัติยัง
ชี้แนะว่า	 ควรมีการแก้ไขกฎหมายอาญาเพื่อส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนเข็มและกระบอกฉีดยา	 และการ
ยกเลิกกฎหมายที่เอาผิดต่อการแจกจ่ายและมีเข็มฉีดยาและหลอดฉีดยาไว้ในครอบครอง
	 แนวปฏิบัติกำาหนดข้อเสนอแนะในการสร้างนโยบายสิทธิมนุษยชนท่ีดีในบริบทการต่อสู้กับเอช
ไอวี	ซึ่งเราสามารถนำามาใช้ในการรณรงค์ได้	อย่างไรก็ตาม	แนวปฏิบัติเหล่านี้ไม่ได้เข้มแข็งชัดเจนเท่ากับ
กฎหมายระหว่างประเทศ	 เราจึงยังคงต้องผลักดันให้มีกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่จะคุ้มครองสิทธิของพวก
เราในการได้รับประโยชน์จากนโยบายลดอันตราย	

บทที่
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บทที่

7บทที่เจ็ด
สิทธิของชุมชนชายขอบ

เพศวิถีของฉันได้รับการคุ้มครองตามกลไกสิทธิมนุษยชนหรือไม่?
 ใช่	การคุ้มครองนี้นับเป็นทิศทางใหม่ของสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการพัฒนาขึ้น	พอล	ฮันต์	(Paul	
Hunt)	อดีตผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิด้านสุขภาพ	(Special	Rapporteur	on	the	Right	to	Health)	
เคยกล่าวไว้ว่า “สิทธิทางเพศครอบคลุมสิทธิของคนทุกคนที่จะแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ทางเพศของตน	
โดยคำานึงถึงความเป็นอยู่และสิทธิของผู้อื่น	 ทั้งนี้โดยไม่ต้องกลัวต่อการข่มขู่	 การควบคุมอิสรภาพหรือ
การแทรกแซงทางสังคม”	
	 เช่นเดียวกับสิทธิมนุษยชนทั้งปวง	รากฐานของสิทธิทางเพศก็คือบรรทัดฐานตามแนวทางสากล
ที่สอดแทรกอยู่ในเครื่องมือและกลไกด้านสิทธิมนุษยชนนานา	 ตัวอย่างเช่น	 สิทธิที่จะปลอดจากความ
รุนแรงและการเลือกปฏิบัติ	 และสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการสมาคมและการชุมนุม	 สิทธิเหล่านี้ครอบคลุม
สิทธิที่จะมีร่างกายอันสมบูรณ์	 สิทธิที่จะปลอดจากการเลือกปฏิบัติทั้งปวง	 การบังคับและการทรมานหรือ
การปฏิบัติที่โหดร้าย	 สิทธิที่จะได้รับข้อมูลสนเทศและความรู้ด้านเพศวิถีที่รอบด้าน	 สิทธิที่จะเลือกคู่นอน
ของตน	 สิทธิที่จะได้รับมาตรฐานสุขภาพทางกายและใจสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้	 รวมทั้งการเข้าถึงบริการ
ดูแลสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์
	 ทั่วโลก บุคคลในกลุ่มหลากหลายทางเพศต้องทนทุกข์กับการละเมิดสิทธิหลายอย่าง ทั้ง
สิทธิที่จะมีชีวิตรอด	 (โทษประหารชีวิตจากการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน)	 เสรีภาพในการสมาคม 
(ที่มีกฎหมายห้าม) สิทธิที่จะได้รับความเสมอภาคด้านกฎหมาย (การไม่สามารถคุ้มครองผู้มีความ
หลากหลายทางเพศด้วยการบัญญัติกฎหมายและรัฐธรรมนูญต่อต้านการเลือกปฏิบัติหรือการบังคับใช้
กฎหมาย)	 สิทธิความเป็นส่วนตัว	 (การมีกฎหมายที่ห้ามการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน)	 สิทธิที่จะมี
เสรีภาพในการเดินทาง	 เสรีภาพจากการจับกุมโดยพลการ	 (การถูกจับกุมเพียงเพราะอัตลักษณ์ของตน
หรืออัตลักษณ์ที่คนอื่นคิดว่าเป็น)	และการละเมิดอื่นๆ	อีกมากมาย	
	 สิทธิเหล่านี้และสิทธิอื่นๆ	ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ		และควรมีการบังคับ
ใช้โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือต้องแยกแยะใดๆ	กับผู้มีความหลากหลายทางเพศในทุกที่	 มีมติมากมายที่ไม่มี
ผลผูกพันตามกฎหมายซ่ึงห้ามการเลือกปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่าง
ชัดเจน และเราสามารถอ้างถึงมติเหล่านี้เพื่อประจานรัฐบาลของเราที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน
เหล่านี้ได้	

เราอยู่ในประเทศนี้โดยไม่มีหนังสืออนุญาตอย่างถูกต้อง เรายังคงมีสิทธิหรือไม่? 
	 ใช่	 สิทธิมนุษยชนเป็นของมนุษย์ทุกคน	 ไม่ว่าจะมีสถานภาพทางกฎหมายหรือทางสัญชาติ
อย่างไร	 แม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้อาศัยโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศนั้น	 แต่รัฐบาลของประเทศนั้นยัง
คงต้องมีความรับผิดชอบในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของเรา	 	 ข้อ	 2	 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกครอบครัว	(International	Convention	on	the	Rights	
of	All	Migrant	Workers	and	Members	of	Their	Families-	ICRMW)	ประกันสิทธิของบุคคลทุก
คน	 “ที่จะมารับจ้าง	 ได้รับการจ้างหรือถูกว่าจ้างแล้วในกิจกรรมที่มีค่าตอบแทนในรัฐซึ่งเขาหรือเธอผู้นั้น
มิได้มีสัญชาติอยู่”		
	 อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	 (United	Nations	Convention	Relat-
ing	to	the	Status	of	Refugees)	ยังประกันสิทธิของผู้ลี้ภัย	(refugees)	หรือผู้ขอลี้ภัย	(asylum	seekers) 
ทั้งยังมีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของบุคคลไร้รัฐ	(Convention	Relating	to	the	Status	of	Stateless	
Persons)	สนธิสัญญาระหว่างประเทศเหล่านี้ประกันสิทธิของบุคคลผู้ไม่มีเอกสารประจำาตัว 37



	 เราเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง	 เรายังคงมีสิทธิมนุษยชนที่จะได้
รับข้อมูลเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ในภาษาของเราเองหรือไม่?	
	 สิทธิที่จะได้รับมาตรฐานด้านสุขภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ครอบคลุมสิทธิที่จะได้รับบริการ	 ทั้ง
ข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงได้และเหมาะสม	 ท่านย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูลในภาษาของท่านเองและได้รับบริการ
ด้านสุขภาพซึ่งเหมาะสมกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นของท่าน	ข้อ	27	ของกติกา	ICCPR	ยังระบุด้วยว่า	ชนก
ลุ่มน้อยด้านภาษามีสิทธิที่จะใช้ภาษาของตนเอง	และแสดงออกซึ่งจารีตวัฒนธรรมของตนเอง	

เรามีสิทธิในการใช้ยาหรือไม่? 
	 ไม่	ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
	 อย่างไรก็ตาม	 มีองค์กรหลายองค์กรที่ทำางานต่อต้านการห้ามใช้ยาและสนับสนุนการทำาให้การ
ใช้ยาเป็นสิ่งถูกกฎหมาย	 ในบางประเทศ	 เช่น	 เนเธอร์แลนด์	การใช้ยาบางประเภท	 (กัญชา	 เฮโรอีนที่ใช้
เพื่อการบำาบัดสำาหรับบางคนที่ติดสารอนุพันธุ์ฝิ่นมาเป็นเวลานาน)	 เป็นเรื่องไม่ผิดกฎหมายแล้ว	 ไม่ก็มี
การลดการเอาผิดทางอาญา	 หรือถือว่าเป็นความผิดในเชิงปกครอง	 แต่ไม่ใช่ความผิดทางอาญา	 แต่ใน
ประเทศส่วนใหญ่	การใช้ยา	การมียาไว้ในครอบครอง	การจำาหน่าย	และการลักลอบนำาเข้ายาถือเป็นความ
ผิดทางอาญาเสมอเหมือนกัน
	 เหตุผลหลักซึ่งสนับสนุนการเอาผิดทางอาญาต่อผู้ใช้ยาส่วนมากมาจากอนุสัญญาสหประชาชาติ
สามฉบับซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย	ได้แก่	Single	Convention	on	Narcotic	Drugs	(1961),	Con-
vention	of	Psychotropic	Substances	(1971)	และ	Convention	against	Illicit	Traffic	in	Narcotic	
Drugs	and	Psychotropic	Substances	(1988)	แม้ว่าคนจำานวนมากเข้าใจอย่างถูกต้องว่าภาวะพึ่งพายา
มีลักษณะเหมือน	 “โรคเรื้อรังที่ไม่หายขาด”	 และควรได้รับการรักษาเหมือนเป็นปัญหาด้านสุขภาพอย่าง
หนึ่ง	และไม่ควรถือเป็นความผิดทางอาญา	แต่ผู้ใช้ยาก็ยังคงถูกเอาผิดทางอาญาและถูกจองจำา		
	 ผู้สนับสนุนแนวคิดการลดอันตรายก็ยังคงถกเถียงกันถึงข้อดีข้อด้อยของการลดอันตรายตาม
แนวสิทธิแบบ	 “อ่อน”	 (ซึ่งผู้ใช้ยาควรได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดี)	 และกรอบด้านสิทธิแบบ	 “แข็ง”	 ซึ่ง
หมายถึงการมีสิทธิที่จะใช้ยา
	 ดังนั้น	 แม้ว่าเราจะไม่มีสิทธิใช้ยา	 แต่ตามกติกา	 ICCPR	 เรายังมีสิทธิมนุษยชนที่จะสนับสนุน
การปฏิรูปหรือแก้ไขกฎหมายที่เอาผิดทางอาญากับการใช้ยา	 และมีสิทธิเข้าร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อจัดตั้ง
องค์กรสนับสนุนการลดการเอาผิดทางอาญาหรือการทำาให้การใช้ยาถูกกฎหมาย	

เรามีสิทธิทำางานเป็นพนักงานบริการหรือไม่? 
	 เรื่องนี้เป็นประเด็นทางมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นมาใหม่	ที่เปิดโอกาสให้พนักงานบริการ
และผู้ที่ทำางานสนับสนุนพนักงานบริการสามารถรณรงค์เพื่อให้มีการปรับแก้กฎหมายได้	 	 มาตรฐานสิทธิ
ระหว่างประเทศบางข้อต่อต้านการให้บริการอย่างชัดเจน	อย่างเช่น	 ใน	ข้อ	 6	 ของอนุสัญญา	CEDAW	
ระบุว่า	รัฐต้องดำาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อ	“ปราบปรามการค้าสตรีและการแสวงหาประโยชน์
จากการค้าประเวณีของสตรีทุกรูปแบบ”	(น่าสนใจว่าไม่ได้กล่าวถึงการค้าประเวณีของผู้ชาย)	
	 กลุ่มสิทธิบางกลุ่มแย้งว่าควรนำามาตรฐานด้านสิทธิที่ประกันสิทธิในการทำางานของคนทั้งปวงมา
ใช้กับชายหญิงที่เลือกทำางานเป็นพนักงานบริการด้วย		ซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงต่อสู้และผลักดันกันอยู่
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คนงานข้ามชาติมีสิทธิได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในประเทศที่ตนไปทำางาน
หรือไม่? 
 รัฐมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างเท่าเทียม รวมทั้ง
การให้คนงานข้ามชาติได้เข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสด้วย		สิทธิด้านสุขภาพเป็นสิทธิที่ทุกคนต้องได้
รับการคุ้มครองโดยไม่เลือกปฏิบัติ	 ซึ่งรวมถึงการเลือกปฏิบัติในแง่สัญชาติต่อคนข้ามชาติที่อาศัยอยู่นอก
ประเทศเกิด	 	 ในปี	 2551	สมัชชาสุขภาพโลก	 (World	Health	Assembly)	 เรียกร้องรัฐภาคีให้ส่งเสริม
นโยบายสุขภาพที่คำานึงถึงคนข้ามชาติ	 ส่งเสริมการเข้าถึงการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพสำาหรับคน
ข้ามชาติอย่างเท่าเทียม	บันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี่ที่สุดซึ่งตอบสนองความต้องการ
ด้านสุขภาพของคนข้ามชาติ	 อบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อให้จัดการกับปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยว
เนื่องกับการโยกย้ายถิ่นฐาน		และร่วมมือกับทุกประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการอพยพเพื่อดูแล
ประเด็นด้านสุขภาพของคนข้ามชาติ	ถึงกระนั้นก็ยังมีเพียงไม่กี่รัฐที่เปิดให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเป็น
ส่วนหน่ึงของบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานและจัดบริการให้ทุกคนที่อยู่ในพรมแดนของประเทศโดยไม่
เลือกปฏิบัติในแง่สัญชาติต่อคนข้ามชาติ	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	 (Human	 Rights	 Com-
mittee)	 ซึ่งเป็นหน่วยงานกำากับดูแลกติกา	 ICCPR	 ระบุว่า	 สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองจะต้อง	
“ได้รับการประกัน	 โดยไม่เลือกปฏิบัติระหว่างพลเมืองและคนต่างด้าว	 คนต่างด้าวย่อมได้รับสิทธิตาม
ข้อกำาหนดทั่วไปว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ	 ทั้งนี้ตามสิทธิที่ได้รับการรับรองในกติกาฉบับนี้	 และได้ระบุ
ถึงในข้อ	 2	หลักประกันนี้มีผลบังคับใช้อย่างเท่าเทียมระหว่างคนต่างด้าวกับพลเมืองของตน	 (UNHRC,	
1994a,	 ย่อหน้า	 2)	 แม้ว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นพลเมืองจะไม่ได้รับการคุ้มครองให้ปลอดจากการไม่เลือกปฏิบัติ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ	แต่	UNHCHR	ได้ตั้งข้อสังเกตว่า	“บุคคลทุกคน	ในฐานะมนุษย์	ย่อมได้
รับสิทธิมนุษยชนทั้งปวง	ข้อยกเว้นที่เป็นการแบ่งแยก	อย่างเช่น	ระหว่างพลเมืองกับผู้ที่ไม่ใช่พลเมือง	นำา
มาใช้ได้เฉพาะเมื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายของรัฐ	และมีสัดส่วนเหมาะสมต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว”	(2549,	น.	5)
	 คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรมกำาหนดข้อห้ามอย่างชัดเจนต่อการ
เลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองในแง่การรับบริการดูแลสุขภาพ	 “รัฐมีพันธกรณีในการคุ้มครองสิทธิด้าน
สุขภาพ	 รวมทั้งการไม่ปฏิเสธหรือจำากัดการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมของบุคคลทุกคน	 ทั้งผู้ต้องขังหรือผู้ถูก
ควบคุมตัว	 ชนกลุ่มน้อย	 ผู้ขอลี้ภัย	 และผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย	 ในการที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพเพื่อ
การป้องกัน	รักษา	และประคับประคองอาการ”	(ย่อหน้า	34	ความเห็นทั่วไป	14)
	 ข้อ	28	ของอนุสัญญา	ICRMW	ประกันอย่างชัดเจนถึงสิทธิของคนงานข้ามชาติและครอบครัว
ของพวกเขาที่จะได้รับการดูแลสุขภาพฉุกเฉิน	 หมายถึงการให้การดูแลทางการแพทย์	 “ในยามที่จำาเป็น
เร่งด่วนเพื่อรักษาชีวิต	 หรือเป็นการหลีกเลี่ยงอันตรายต่อสุขภาพที่ยากต่อการแก้ไข”	 ในลักษณะที่เท่า
เทียมกับคนในชาติ	โดยไม่คำานึงถึงสถานภาพที่ไม่ปรกติของบุคคลเหล่านั้น	ในแง่ของบริการด้านสุขภาพ
เพิ่มเติม	 ข้อ	 43	 ของอนุสัญญา	 ICRMW	ประกันการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมระหว่างคนงานข้ามชาติกับ
คนในชาติ	 ในแง่การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและสังคม	 ถ้าผู้รับบริการมีคุณสมบัติอื่นสอดคล้องตาม
โครงการดังกล่าว
	 เป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีจะต้องรณรงค์ระดับสากลเพื่อแก้ปัญหารุนแรงเรื่องประชากรข้ามชาติที่ถูก
ผลักให้เป็นบุคคลชายขอบ	ให้พวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้
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1 ภาคผนวก 1: แนวปฏิบัติตามขอกําหนดใหใชกลไกที่มีอยูจนหมด (Exhaustion Requirement) 
ตัดตอนมาจาก Sullivan, D., Overview of the Rule Requiring the Exhaustion of Domestic Remedies Under the 
optional Protocol to CEDAW, International Women’s Rights Action Watch Asia-Pacific (2551),  p.30 
แผนผังการปฏิบัติตามขอกําหนดในการใชกลไก 
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คําถามหลัก ขอยกเวนที่เปนไปไดสําหรับขอกําหนดใหใชกลไกจน

หมด 

ประกอบดวยขอมูลที่แสดงใหเห็นวามกีารใชกลไกในประเทศจนหมดแลว หรือ
เหตุผลท่ีไมสามารถใชไดจนหมด 

สํานักเลขาธิการอาจขอขอมูลเพ่ิมเติมจากผูรองเรียนเกี่ยวกับการใชกลไก 

รฐัภาคีใหขอมูลตอบโตหรือยืนยันวามีการใชกลไกจนหมดแลว 

การสงขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัการใชกลไกของคูกรณี
ท้ังสอง 

คณะกรรมการดาํเนินการไตสวนขอเทจ็จริงเพ่ือจาํแนกวามีการ
ใชกลไกในประเทศจนหมดแลวหรอืไม 

องคประกอบที่คณะกรรมการคํานึงถึง ไดแก 

กรอบเวลา: 
ตองมีการใช
กลไกเยียวยา
จนหมดใน
ชวงเวลาที่

คณะกรรมการ
พิจารณาขอมูล

เหลาน้ี 

ขอมูลจากผูรองเรียน 

ก. ในสภาพการณที่เก่ียวของกับการรองเรียนของ
ผูเสียหาย กลไกเยียวยาในประเทศ 

ก. ในสภาพการณที่เกี่ยวของกับการรองเรียน มีการถวง
เวลาของกลไกเยียวยาในประเทศอยางไมเหมาะสม
หรือไม? • มีอยู 
ข. ในสภาพการณที่เก่ียวของกับการรองเรียน กลไก
เยียวยาในประเทศไมเปนผล (“ไมนาจะสงผลใหเกิดการ
เยียวยา”) อันเนื่องมาจากปจจัยตาง ๆ อยางเชน การไม
เขาถึง ขอบกพรองในระบบยุติธรรม การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่เกิดขึ้นอยางแพรหลาย หรือมาตรการเยียวยา
ท่ีไมเพียงพอตอการแกปญหาที่เกิดขึ้น? 

• เพียงพอหรือเหมาะสมตอการขอการเยียวยา 
• เปนผล 

ข. คดีสิ้นสุดแลวหรือไม? 
ค. สาระในขอรองเรียนไดรับการนําเสนอในระดับประเทศ
หรือไม? 

 
 
คณะกรรมการวินิจฉัยวามีการใชกลไกในประเทศจน

หมดตามขอกําหนดของพิธีสารเลือกรับหรือไม 
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2ภาคผนวก 2: คำาศัพท์ด้านสิทธิมนุษยชน
*ตัดตอนมาจาก	UNICEF	คำาศัพท์ด้านสิทธิมนุษยชน	http://www.unicef.org/crc/files/Definitions.pdf 

ภาคยานุวัติ (Accession)	 	“ภาคยานุวัติ”	หมายถึงการที่รัฐลงนามความตกลงซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตาม
กฎหมายตามข้อกำาหนดในสนธิสัญญา	 โดยมีผลตามกฎหมายในลักษณะเดียวกับการให้สัตยาบัน	 เพียง
แต่ว่าไม่มีการลงนามก่อนเท่านั้น	 ขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นทางการของภาคยานุวัติแตกต่างกันไปตามข้อ
กำาหนดกฎหมายในประเทศของแต่ละรัฐ	 ในการให้ภาคยานุวัติสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน	 หน่วยงาน
ระดับชาติของรัฐที่เกี่ยวข้อง	อย่างเช่น	รัฐสภา	วุฒิสภา	Crown	(คล้ายๆ	หน่วยงานตัวแทนของพระมหา
กษัตริย์	 –	 ผู้แปล)	 ประมุขของรัฐหรือรัฐบาล	 หรือหน่วยงานเหล่านี้รวมกันจะดำาเนินการตามขั้นตอนใน
ประเทศเพื่อขอฉันทานุมัติ	และมีมติอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าเป็นรัฐภาคีของสนธิสัญญา	จากนั้นจะมีการ
จัดเตรียมจดหมายแสดงภาคยานุวัติ	 ซึ่งเป็นจดหมายปิดผนึกอย่างเป็นทางการอ้างถึงมติและการลงนาม
ของหน่วยงานของรัฐผู้มีอำานาจ	และจะส่งไปให้กับเลขาธิการองค์การสหประชาชาติที่กรุงนิวยอร์ก	

การรับรอง (Adoption)	 “การรับรอง”	 หมายถึงขั้นตอนอย่างเป็นทางการเพื่อจัดทำารูปแบบและ
เนื้อหาของสนธิสัญญาที่เสนอ	 สนธิสัญญาที่ผ่านกระบวนการเจรจาในหน่วยงานระหว่างประเทศอย่าง
เช่น	 องค์การสหประชาชาติจะได้รับการรับรองตามมติของหน่วยงานตัวแทน	 ซึ่งมีสมาชิกที่มีส่วนร่วมใน
สนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง	 (เช่นกรณีการรับรองสนธิสัญญาของที่ประชุมสมัชชาใหญ่	องค์การสหประชาชาติ	
เป็นต้น)

ข้อ (Article)	กฎหมายระหว่างประเทศมักประกอบไปด้วยส่วนของอารัมภบท	(ระบุถึงเหตุผลและความ
เข้าใจขั้นพื้นฐานของผู้จัดทำาและผู้รับรองร่างกฎหมาย)	และกฎหมาย	“ข้อต่างๆ”	ซึ่งกำาหนดพันธกรณีให้
รัฐที่ประสงค์จะมีผลผูกพันตามกฎหมาย	และกำาหนดขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญา	คำาว่า	“ข้อ
บัญญัติ”	(“provision”)	มักสามารถใช้แทนกันได้เมื่ออ้างถึงเนื้อหาบางข้อ	

ธรรมนูญ (Charter)	 คำาว่า	 “ธรรมนูญ”	 มักใช้กับกฎบัตรที่รับรองอย่างเป็นทางการและจริงจัง	 อย่าง
เช่น	 สนธิสัญญาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อตั้งองค์กรระหว่างประเทศ	 อย่างเช่น	 องค์การสหประชาชาติ	
(ธรรมนูญองค์การสหประชาชาติ	-	Charter	of	the	United	Nations)	

อนุสัญญา (Convention)	 “อนุสัญญา”	 เป็นความตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างรัฐ	 ในความหมาย
ทั่วไป	 ‘อนุสัญญา’	 จึงมีความคล้ายคลึงกับ	 “สนธิสัญญา”	 อนุสัญญามักเป็นกฎบัตรที่เปิดให้ประชาคม
นานาชาติมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผย	 หรือการมีส่วนร่วมของรัฐจำานวนมาก	 โดยปรกติแล้วกฎบัตรที่ผ่าน
กระบวนการเจรจาขององค์กรระหว่างประเทศมักเรียกว่าอนุสัญญา	(อย่างเช่น	อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ซึ่งรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่	องค์การสหประชาชาติในปี	2532)	

ปฏิญญา (Declaration)	คำาว่า	“ปฏิญญา”	มักใช้กับกฎหมายระหว่างประเทศหลายแบบ	ปฏิญญาสิทธิ
มนุษยชนสากลไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย	 การใช้คำานี้มุ่งสื่อว่ารัฐภาคีไม่ได้ต้องการมีผลผูกพันตาม
กฎหมาย	 เพียงแต่ต้องการประกาศเจตจำานงบางประการ	อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน	พ.ศ.	 2491	 จะไม่มีจุดมุ่งหมายแต่เบื้องต้นให้มีผลผูกพันตามกฎหมาย	 แต่ก็มีข้อบัญญัติหลาย
ประการที่ในเวลาต่อมาได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายจารีตประเพณี		
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เริ่มมีผลบังคับใช้ (Entry into Force)	สนธิสัญญาไม่ได้มีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากมีการรับรอง	โดย
ทั่วไปแล้ว	ข้อบัญญัติในสนธิสัญญาจะกำาหนดวันที่ซึ่งสนธิสัญญาจะมีผลบังคับใช้	โดยมักกำาหนดเป็นช่วง
เวลาท่ีชัดเจนภายหลังจากมีรัฐภาคีให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติครบตามจำานวนที่กำาหนด ยกตัวอย่าง
เช่น	อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	2	กันยายน	2530	ซึ่งเป็นวันที่	30	หลังจากรัฐภาคีที่	
20	 ได้ส่งมอบจดหมายแสดงการให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ	 สนธิสัญญามีผลบังคับใช้ต่อรัฐภาคีที่แสดง
ความยินยอมตามข้อกำาหนด	

พิธีสารเลือกรับ (Optional Protocol)	 คำาว่า	 “พิธีสาร”	 มักใช้กับภาคผนวกของกฎบัตรซึ่งเป็นส่วน
หนุนเสริมสนธิสัญญาดังกล่าว	 พิธีสารอาจเกี่ยวข้องกับเนื้อหาตามข้อบัญญัติบางข้อในสนธิสัญญา	 และ
อาจใช้เพิ่มเติมเนื้อหานอกเหนือจากที่มีในสนธิสัญญา	 อาจเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อกังวลที่กำาลังเกิด
ขึ้นหรือข้อกังวลใหม่ๆ	หรืออาจเพิ่มเติมขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการและการบังคับใช้สนธิ
สัญญา	อย่างเช่น	การเพิ่มในส่วนข้อบัญญัติว่าด้วยกลไกร้องเรียนของบุคคล	พิธีสารมีลักษณะ	“เลือกรับ”	
เพราะไม่มีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติกับประเทศที่ให้สัตยาบันสนธิสัญญาแล้ว	 ทั้งนี้แต่ละรัฐภาคีสามารถ
พิจารณาเองว่าจะให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติพิธีสารหรือไม่	 อย่างเช่น	 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็กเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเด็กในการขัดกันด้วยอาวุธ	 และการขายเด็ก	 การค้าประเวณีเด็ก	
และภาพถ่ายอนาจารของเด็ก	เป็นต้น

ให้สัตยาบัน (Ratify/ratification)	การ	“ให้สัตยาบัน”	หมายถึงการที่รัฐแสดงความยินยอมที่จะมีผล
ผูกพันตามกฎหมายต่อข้อกำาหนดในสนธิสัญญา	 ในการให้สัตยาบันสนธิสัญญา	 รัฐจะต้องลงนามจากนั้น
ก็ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมายในประเทศเสียก่อน	 เมื่อหน่วยงานระดับชาติในประเทศ	 อย่างเช่น	
รัฐสภา	วุฒิสภา	Crown	(คล้ายๆ	หน่วยงานตัวแทนของพระมหากษัตริย์	–	ผู้แปล)	ประมุขของรัฐหรือ
รัฐบาล	 หรือหน่วยงานเหล่านี้รวมกันปฏิบัติตามขั้นตอนในรัฐธรรมนูญแล้ว	 และมีมติอย่างเป็นทางการ
เพื่อเข้าเป็นรัฐภาคีของสนธิสัญญา	จากนั้นจะมีการจัดเตรียมจดหมายแสดงภาคยานุวัติ	ซึ่งเป็นจดหมาย
ปิดผนึกอย่างเป็นทางการอ้างถึงมติและการลงนามของหน่วยงานของรัฐผู้มีอำานาจ	 และจะส่งไปให้กับ
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติที่กรุงนิวยอร์ก	

การลงนาม (Signature)	 สนธิสัญญาเป็นการแสดงความเห็นชอบเบื้องต้นของรัฐต่อกฎบัตร	 การลง
นามยังไม่ทำาให้เกิดผลผูกพันตามกฎหมาย	 แต่แสดงถึงเจตจำานงของรัฐที่จะทบทวนกฎหมายในประเทศ
และพิจารณาที่จะให้สัตยาบันสนธิสัญญา	 แม้ว่าการลงนามจะไม่เป็นการบังคับให้รัฐต้องให้สัตยาบัน	 แต่
ก็เป็นการบังคับให้รัฐต้องงดเว้นการกระทำาใดๆ	 ที่ขัดหรือบั่นทอนวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ของสนธิ
สัญญานั้น

รัฐภาคี (State party)	 “รัฐภาคี”	 ของสนธิสัญญาหมายถึงประเทศที่ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติสนธิ
สัญญาฉบับนั้น	ๆ	และมีความผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติของกฎบัตร

สนธิสัญญา (Treaty):	 เป็นความตกลงที่มีการสรุปและให้สัตยาบันอย่างเป็นทางการระหว่างรัฐต่างๆ	
เป็นคำาที่มักใช้เรียกกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย	 และผ่านการเจรจาของหน่วย
งานระหว่างประเทศ	 (รัฐหรือหน่วยงานต่างๆ)	 ตามอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา	 สนธิ
สัญญาจะต้อง	 (1)	 เป็นกฎบัตรที่มีผลผูกพัน	 หมายถึงว่ารัฐที่เป็นคู่สัญญามีเจตจำานงกำาหนดสิทธิและ
หน้าที่ตามกฎหมายของตน	 (2)	 ผ่านการเจรจาของรัฐหรือหน่วยงานระหว่างประเทศซึ่งมีอำานาจในการ
จัดทำาสนธิสัญญา	(3)	เป็นไปตามโครงสร้างการควบคุมของกฎหมายระหว่างประเทศ	และ	(4)	เป็นลาย
ลักษณ์อักษร	

ภ�ค
ผนวก
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ศึกษา:
กรอบดานสิทธิ
วิธีใชคูมือเสริม 

บทที่ 1 | เอชไอวี/เอดส: กรอบดานสิทธ ิ     
บทเรียนที่ 1.1: ความหมายของการเปนมนุษย?     
บทเรียนที่ 1.2: สิทธิมนุษยชนคืออะไร?       
บทเรียนที่ 1.3: ประเด็นดานสิทธิในชุมชนของเรา 
บทเรียนที่ 1.4: จัตุรัสสิทธิมนุษยชน     
 
บทที่ 2 | ตราบาปและการเลือกปฏิบัติ       
บทเรียนที่ 2.1: ความแตกตางระหวางตราบาปและการเลือกปฏิบัติ   

บทที่ 3 | สิทธิดานสุขภาพ       
บทเรียนที่ 3.1: สิทธิในสถานพยาบาล  

บทที่ 4 | สิทธิของชุมชนชายขอบ     
บทเรียนที่ 4.1: จับคูการละเมิดสิทธิกับมาตรฐานทางกฎหมาย: ผูมีเชื้อเอชไอวี/เอดส    
บทเรียนที่ 4.2: จับคูการละเมิดสิทธิกับมาตรฐานทางกฎหมาย: ผูใชยาดวยการฉีด
บทเรียนที่ 4.3: จับคูการละเมิดสิทธิกับมาตรฐานทางกฎหมาย: เลสเบี้ยน เกย ไบเซ็กชวล และกะเทย ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย และผูขายบริการทางเพศ
ขอมูลเพิ่มเติม

คูมือเสริม
สำหรับผูอบรม
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วิธีใช้คู่มือเสริม 
	 หนังสือ	ศึกษา,	พิสูจน์,	เปลี่ยนแปลง	แต่ละเล่มประกอบด้วยส่วนที่เป็นคู่มือซึ่งคนทั่วไปสามารถ
นำาไปใช้เพื่อให้ความรู้กับตนเองได้	 และคู่มือเสริมสำาหรับผู้อบรม	 ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ผู้อบรมนำาไปใช้อบรมผู้
อื่น	 เราเสนอว่าควรจำากัดจำานวนผู้เข้าอบรมไว้ที่	 10-20	 คน	 เพื่อให้แต่ละคนมีโอกาสเรียนรู้ในประเด็นที่
ตนสนใจอย่างเต็มที่	
	 คู่มือเสริมสำาหรับผู้อบรม	“ศึกษา:	กรอบด้านสิทธิ”	ประกอบด้วยสามส่วน	
• แผนการเรียนการสอน	ซึ่งอธิบายวิธีการสอนบทเรียนสั้นๆ	เกี่ยวกับทักษะบางประการ	เราได้รับเสียง
สะท้อนค่อนข้างมากจากผู้เข้าอบรมว่าพวกเขาอยากมีโอกาสแลกเปลี่ยนในประเด็นด้านสิทธิของชุมชน
ตนเอง	ดังนั้น	บทเรียนในคู่มือศึกษา	จึงเน้นในประเด็นนี้	
• แบบฝึกหัด	 เป็นเนื้อหาส่วนที่สามารถปริ้นต์ออกมาและใช้เป็นกิจกรรมสำาหรับการวางแผนการเรียน
การสอน	 และผู้เข้าอบรมแต่ละคนก็สามารถนำาไปปริ้นต์และใช้ในการอบรมได้	 หรือนำาไปใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิงในอนาคต	
• แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม	 เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานสิทธิระหว่างประเทศ	 และเป็นเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการอบรมส่วนอื่นๆ

แผนการเรียนการสอนแต่ละแผนประกอบด้วยส่วนต่างๆ	ดังนี้	

จะใช้คู่มือเสริมอย่างไร?	เราสามารถนำาคู่มือเสริมไปปรับใช้ได้ในหลายรูปแบบ	โดยอาจใช้แผนการเรียน
การสอนทั้งหมดตามที่ปรากฏในคู่มือเสริมในการอบรมสี่วันก็ได้	 หรืออาจเลือกแผนการเรียนการสอน
บางส่วนซึ่งตอบสนองความต้องการบางประการของหน่วยงานของท่านสำาหรับการอบรมแบบวันเดียว 

ทำาไมต้องประเมิน?	 เราได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการประเมินสิ่งที่ผู้เข้าอบรมเรียนรู้	 ซึ่งเป็นโอกาส
ที่ผู้อบรมจะได้ทราบว่าอาจต้องมีการทบทวนข้อมูลบางอย่าง	หรือใช้วิธีการสอนอีกแบบหนึ่ง	

อะไรเป็นคำาตอบที่ถูกต้อง?	ในแบบฝึกหัดจะมีการตอบคำาถามไว้บางส่วน	อย่างไรก็ตาม	เอกสารเกี่ยว
กับสิทธิมักมีเนื้อหาซับซ้อน	จึงอาจไม่ได้มีคำาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
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เตรียมการเพื่อนำาการอบรมตามคู่มือศึกษา		ศึกษาให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ	แต่ไม่ได้ตอบคำาถามทุกข้อที่อยู่ในการอบรม	ในการเตรียมการ	เราเสนอแนะให้ท่านทำาสี่
อย่างดังนี้	
						ทำาความรู้จักกับมาตรฐานสิทธิที่อ้างถึงในคู่มือ	ท่านสามารถหาข้อมูลมากมายจากหน่วยงานสิทธิมนุษย
ชนในประเทศท่านเอง	 หรือการเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของสำานักงานสหประชาชาติข้าหลวงใหญ่สำาหรับสิทธิ
มนษุยชน				(UN	Office	of	the	High				Commissioner	for	Human	Rights	-	UNOHCHR)		(www.ohchr.org) 
	 	 ขอคำาปรึกษาล่วงหน้าจากผู้ชำานาญการด้านกฎหมายในประเด็นเอชไอวี/เอดส์ หรือถ้าให้ดีให้เชิญ 
เขามาร่วมในการอบรม
									บันทึกคำาถามที่เกิดขึ้นในการอบรม	และติดต่อเราได้ที่	info@asiacatalyst.org	เราจะพยายามหา
คำาตอบให้ท่าน	หรือขอให้บุคคลอื่นช่วยเหลือ

เรียนรู้จากการปฏิบัติ การทำาความเข้าใจประเด็นสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นได้จากการเข้าไปทำาคดี 
ต่างๆ	และเรียนรู้จากการทำางาน	
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บทที่ 1
เอชไอวี/เอดส์: กรอบด้านสิทธิ

บทเรียน	1.1:	ความหมายของการเป็นมนุษย์?
ดัดแปลงจาก	“Human	Rights	Here	and	Now:	Celebrating	the	Universal	Declaration	of	Hu-
man	Rights”	University	of	Minnesota	Human	Rights	Center

ขั้นตอน
แนะนำารายการ
1.	 เขียนคำาว่า	“มนุษย์”	ด้านบนของกระดาษที่ติดบนกระดาน	วาดวงกลมใส่	
2.	 เริ่มบทเรียนด้วยการอธิบายเพื่อทำาความเข้าใจสิทธิของเรา	 เราต้องเริ่มจากความเข้าใจว่า	 ความ 
เป็นมนุษย์หมายถึงอย่างไร?	
กิจกรรม	
3.	 ขอให้ผู้เข้าร่วมระดมความเห็นถึงคุณลักษณะที่กำาหนดความเป็นมนุษย์	 และเขียนเป็นคำาหรือ
สัญลักษณ์ในกรอบวงกลม	อย่างเช่น	คำาว่า	“ความฉลาด”	“อารมณ์”	หรือ	“ความสัมพันธ์”	
4.	 จากนั้นถามผู้เข้าร่วมว่ามนุษย์ต้องการทำาสิ่งใดเพื่อให้บรรลุศักยภาพของตน	 อย่างเช่นได้รับ 
“การศึกษา”	 “มิตรภาพ”	 หรือ	 “ครอบครัวที่อบอุ่น”	 ใส่คำาตอบอยู่ข้างนอกวงกลม	 และขอให้ผู้เข้าร่วม
อธิบายคำาต่าง	ๆ	เหล่านี้	

 1 
/ :  
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การอภิปราย
5.	 ช่วยกันอภิปรายถึงความหมายของคำาเหล่านี้	
	 •	 การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จะต้องทำาอย่างไร?	 แตกต่างอย่างไรกับ	 “การมีชีวิตอยู่”	 หรือ	 “การ 
อยู่รอด”?	
	 •	 	สิ่งที่เราต้องมีเพื่อให้สามารถดำารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี?
	 •	 โดยสาระแล้วมนุษย์ทุกคนต้องเท่าเทียมกันหรือไม่? ความแตกต่างของมนุษย์มีคุณค่า 
อย่างไร?
	 •	 เป็นไปได้หรือไม่ที่จะตัดเอาคุณลักษณะความเป็นมนุษย์	 “ที่จำาเป็น”	 ออกไปจากตัวเรา? 
ยกตัวอย่างเช่น	 มนุษย์เท่านั้นที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาที่ซับซ้อน	 ถ้าเราสูญเสียความสามารถในการ
พูดไป	จะยังถือเป็นมนุษย์หรือไม่?

6.	 อธิบายว่าทุกคำาที่อยู่ในวงกลมเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีของมนุษย์	 ความเป็นมนุษย์อย่างเป็นองค์ 
	 รวมอย่างไร	 สิ่งที่เขียนนอกวงกลมสะท้อนถึงสิ่งที่จำาเป็นเพื่อให้เกิดศักดิ์ศรีของมนุษย์	 สิทธ 
	 มนุษยชนก็เกิดขึ้นได้จากปัจจัยที่สำาคัญเหล่านี้	

สรุปและประเมินผล 
7.	 เอาภาพวัยเด็กให้ทุกคนดู	 และถามว่าเราจำาเป็นต้องทำาสิ่งใดบ้างในโลกเพื่อดูแลให้เด็กคนนี้ได้ 
	 รับทุกสิ่งที่ต้องการ?			
8.	 อธิบายว่ากฎบัตรระหว่างประเทศกำาหนดมาตรฐานที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อกันในลักษณะที่เคารพ 
	 ศักดิ์ศรีของมนุษย์แต่ละคน	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระบุว่า…ยอมรับศักดิ์ศรีแต่กำาเนิด	 
	 และสิทธิท่ีเท่าเทียมกันและที่ไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งมวลแห่งครอบครัวมนุษยชาติ 
	 เป็นพื้นฐานแห่งอิสรภาพ	ความยุติธรรม	และสันติภาพในโลก…	

	 มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ	 ต่างในตนมีเหตุผลและ	 มโนธรรม 
	 และควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ	
9.	 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ช่วยกันระดมความเห็นหรือไม่?	 สิ่งที่พูดคุยสะท้อนว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เข้าใจ 
	 ความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นมนุษย์สากล	 ความต้องการขั้นพื้นฐาน	 ศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน 
	 หรือไม่?	ถ้าไม่	อาจต้องมีการทบทวนบทเรียนนี้	
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บทเรียน	1.2:	สิทธิมนุษยชนคืออะไร?
ดัดแปลงจาก		“Human	Rights	Here	and	Now:	Celebrating	the	Universal	Declaration	of	Hu-
man	Rights.”	University	of	Minnesota	Human	Rights	Center

ขั้นตอน
แนะนำารายการ
1.	 อ่านวลีต่อไปนี้ที่มาจากแบบฝึกหัด	“หลักการด้านสิทธิมนุษยชน”	
 มนุษย์ท้ังปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักด์ิศรีและสิทธิ ต่างในตนมีเหตุผลและมโนธรรม 
 และควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ
	 (ข้อ	1	ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน)	
	 อธิบายว่าเรากำาลังเสนอนิยามคำาว่าสิทธิมนุษยชนของเราเอง	 จากนั้นให้ใช้คำานิยามนี้เพื่อทำา 
	 ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของกฎบัตรสิทธิมนุษยชน

กิจกรรม   
2.	 แบ่งเป็นกลุ่มย่อย	 (หรือจะทำาเป็นกลุ่มใหญ่ก็ได้)	 แต่ละกลุ่มระดมความเห็นถึงนิยามคำาว่าสิทธิ 
	 มนุษยชน	และเขียนนิยามเหล่านี้บนกระดาน	
3.	 จากข้อมูลการพูดคุยในกลุ่มย่อย	 หรือในกลุ่มใหญ่	 ทางกลุ่มสามารถจัดทำานิยามที่ทุกคนเห็น 
	 ชอบ	 คำานิยามดังกล่าวครอบคลุมหลักการพื้นฐานอะไรบ้าง?	 ให้เน้นคำาบางคนในนิยาม	 อย่าง 
	 เช่น	“ความเท่าเทียม”	

 1.2: ? 
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4.	 ให้แจกแบบฝึกหัด	 “หลักการด้านสิทธิมนุษยชน”	 จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมอ่านนิยามของคำาว่าสิทธิ 
	 มนุษยชน		
			•	 สิทธิมนุษยชนเป็นของคนทุกคนโดยไม่เลือกว่าจะมีเพศ	เชื้อชาติ	สีผิว	ภาษา	ชาติกำาเนิด	อายุ 
	 ชนชั้น	 ศาสนาหรือความเชื่อทางการเมืองอย่างไร	 เป็นสิ่งสากล	 เพิกถอนไม่ได้	 แบ่งแยกไม่ได้ 
	 และเชื่อมโยงกัน	
			•	 ความเป็นสากลหมายถึงอย่างไร?	 เพิกถอนไม่ได้หมายถึงอย่างไร?	 แบ่งแยกไม่ได้หมายถึง 
	 อย่างไร?	 เชื่อมโยงกันหมายถึงอย่างไร?	 ผู้อบรมอ่านและอภิปรายนิยามของคำานิยามเหล่านี้ซึ่ง 
	 มาจากแบบฝึกหัด	“หลักการด้านสิทธิมนุษยชน”	
   ความเป็นสากล:		มีผลในทุกแห่งหน	สำาหรับทุกคนและไม่ว่าในสภาพการณ์ใด
   เพิกถอนไม่ได้:				ไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นหรือปฏิเสธได้
   แบ่งแยกไม่ได้:				เป็นหนึ่งเดียว	ไม่สามารถแบ่งแยกออกไปได้
   เชื่อมโยงกัน:						เป็นสิ่งสองสิ่งหรือกว่านั้นที่เชื่อมโยงกัน	หรือพึ่งพาอาศัยกัน	
5.	 อธิบายถ้อยคำาเหล่านี้ซึ่งเมื่อนำามาประกอบกันจะหมายถึงสิทธิมนุษยชน	ซึ่งมีผลบังคับใช้ต่อทุก 
	 คนตั้งแต่เกิด	 และไม่มีใครมีสิทธิที่จะเพิกถอนสิทธิเหล่านี้จากใครได้	 ทั้งยังหมายถึงว่า	 สิทธิ 
	 มนุษยชนทั้งปวงมีความสำาคัญเท่าเทียมกัน	และมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งต่อกัน	
6.	 ให้เขียนบนกระดานหรือกระดาษแผ่นใหญ่	 แบ่งเป็นสองหัวข้อได้แก่	 สิทธิพลเมืองและสิทธิ 
	 ทางการเมืองกับสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	อธิบายว่าสิทธิทั้งปวงสำาคัญเท่าเทียม 
	 กัน	และมักแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ
7.	 แบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อระดมความเห็นว่าสิทธิบางอย่างจะจำาแนกเข้าไปในสิทธิทั้งสองประเภท 
	 อย่างไร	อย่างเช่น	“สิทธิในการทำางาน”	หรือ	“เสรีภาพในการแสดงออก”	ให้เพิ่มเติมสิทธิอื่นๆ 
	 ในแต่ละรายการ	 เพื่อให้แต่ละหัวข้อมีสิทธิประเภทต่างๆ	 สี่หรือห้าอย่าง	 (ตัวอย่างด้านล่าง	 แต่ 
	 ท่านอาจเลือกสิทธิประเภทอื่นๆ	ได้)	
 สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
	 เสรีภาพในการแสดงออก	 	 	 สิทธิด้านสุขภาพ
	 เสรีภาพในการสมาคม	 	 	 สิทธิที่จะได้รับน้ำา
	 การไม่ถูกทรมาน	 	 	 	 สิทธิที่จะได้รับอาหาร
	 ความเสมอภาคเบื้องหน้าศาล	 	 สิทธิที่จะได้รับการศึกษา
	 สิทธิความเป็นส่วนตัว	 	 	 สิทธิที่จะจัดตั้งสหภาพแรงงาน
	 สิทธิด้านความคิด	 	 	 	 สิทธิในการทำางาน
	 เสรีภาพด้านความเห็น	 	 	 สิทธิที่จะได้รับการประกันสังคม
	 สิทธิในการเลือกตั้ง
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การอภิปราย
8.	 อภิปรายในกลุ่มใหญ่	โดยใช้คำาถามนำาดังนี้	
	 •	 สิทธิมนุษยชนควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความต้องการที่ช่วยให้มนุษย์อยู่รอดได้เท่านั้นหรือไม่? 
	 			ทำาไมใช่	หรือทำาไมไม่ใช่?
	 •		เหตุใดจึงแบ่งประเภทสิทธิออกเป็นเช่นนี้?	สิทธิเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันอย่างไร?
	 •		สิทธิในประเภทหนึ่ง	“เชื่อมโยง”	(หรือเกี่ยวข้อง)	กับสิทธิในอีกประเภทหนึ่งอย่างไร?	
	 •		หลักการ	“ความเป็นสากล”	หมายถึงว่าทุกคนมีสิทธิเหล่านี้อย่างเท่าเทียม	จากประสบการณ์ 
	 			ของท่าน	ทุกคนได้รับสิทธิเหล่านี้อย่างเท่าเทียมหรือไม่?	ทำาไมใช่	หรือทำาไมไม่ใช่?
	 •		ถ้าไม่	เหตุใดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจึงระบุว่าสิทธิเหล่านี้	“แบ่งแยกไม่ได้”?	

สรุปและประเมินผล
9.	 ในการสรุป	ให้อธิบายถึงหลักการพื้นฐานของสิทธิเหล่านี้	เช่น	หลักความเป็นสากล	ยังมีวิธีการ 
	 อื่นที่แบ่งสิทธิเป็นประเภทต่างๆ	 อย่างไรก็ตาม	 สิทธิเหล่านี้มีความเชื่อมโยงถึงกัน	 ในบท 
	 เรียนต่อไป	 ทางกลุ่มจะได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาของการจัดทำาหลักการเหล่านี้และการแบ่งแยก 
	 สิทธิเป็นประเภทต่างๆ	รวมทั้งกฎหมายที่กำาหนดให้มีสิทธิเหล่านี้	
10.	 เพื่อประเมินว่าทางกลุ่มได้เรียนรู้เนื้อหาของบทเรียนอย่างไรบ้าง	 ขอให้ทุกคนคว่ำาแบบฝึกหัด 
	 ลงเพื่อจะได้ไม่เห็นสิ่งที่ได้เขียนลงไป	 จากนั้นให้พูดชื่อคำาต่างๆ	 ที่ได้เรียนในบทนี้	 และขอให้ผู้ 
	 เข้าร่วมให้นิยามความหมายของคำาๆ	นั้น	ถ้าให้นิยามไม่ถูกต้อง	ขอให้คนอื่นช่วยเสริม	เป็นการ 
	 ประเมินที่สนุก	 ไม่ใช่เป็นการตั้งคำาถามเพื่อจัดระดับความรู้ของผู้เข้าอบรม	 แต่เป็นวิธีการ 
	 ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้เพื่อทำาความเข้าใจว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไรบ้าง
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แบบฝึกหัด | บทเรียน 1.2
หลักการด้านสิทธิมนุษยชน

	 “มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ	 ต่างในตนมีเหตุผลและ
มโนธรรม	และควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ”	
	 —ข้อ	1	ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(UDHR)
	 สิทธิมนุษยชนเป็นของคนทุกคนโดยไม่เลือกว่าจะมีเพศ	เชื้อชาติ	สีผิว	ภาษา	ชาติกำาเนิด	อายุ	
ชนชั้น	 ศาสนาหรือความเชื่อทางการเมืองอย่างไร	 เป็นสิ่งสากล	 เพิกถอนไม่ได้	 แบ่งแยกไม่ได้และเชื่อม
โยงกัน
 ความเป็นสากล:		มีผลในทุกแห่งหน	สำาหรับทุกคนและไม่ว่าในสภาพการณ์ใด
 เพิกถอนไม่ได้:			ไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นหรือปฏิเสธได้
 แบ่งแยกไม่ได้:		 เป็นหนึ่งเดียว	ไม่สามารถแบ่งแยกออกไปได้
 เชื่อมโยงกัน:		 เป็นสิ่งสองสิ่งหรือกว่านั้นที่เชื่อมโยงกัน	หรือพึ่งพาอาศัยกัน	
	 สิทธิมนุษยชนมีผลกับทุกคน	ทุกคน	ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก	รักต่างเพศ	เกย์หรือกะเทย	ผิว
สีดำา	น้ำาตาล	เหลืองหรือขาว	ต่างก็มีสิทธิเหล่านี้	ท่านมีสิทธิมนุษยชนเพราะว่าท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่ง	
	 สิทธิมนุษยชนหมายรวมถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 อย่างเช่น	 สิทธิที่จะได้รับการ
ไต่สวนคดีอย่างเป็นธรรม	 หรือการไม่ถูกทรมาน	 ทั้งยังรวมถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	
อย่างเช่น	สิทธิที่จะได้รับอาหารและที่อยู่อาศัย	และสิทธิด้านสุขภาพ	สิทธิมนุษยชนมีขอบเขตกว้างขวาง
มาก	และมีการขยายออกไปเรื่อยๆ	ในขณะที่ขบวนการสิทธิมนุษยชนเติบโตขึ้น	
	 สิทธิมนุษยชนหมายถึงการสร้างความเข้มแข็ง	การสร้างความเข้มแข็งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้
บุคคลหรือชุมชนมีความสามารถและอำานาจมากขึ้นในการตัดสินใจด้วยตนเอง	 ปฏิบัติตามหลักการที่เชื่อ	
และเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง	 ความตระหนักรู้ต่อสิทธิมนุษยชนของท่านช่วยให้ท่านสามารถดำาเนินการ
เพื่อปรับปรุงชีวิตและชุมชนของท่านได้	
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1

ขั้นตอน
เตรียมการ
1.	 ทบทวนเนื้อหาของกติกา	 ICCPR	 และ	 ICESCR	 เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสิทธิที่ให้การ 
	 คุ้มครอง	และทบทวนแบบฝึกหัด	“สิทธิประเภทต่างๆ”		
2.	 ช่วยกันหารายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์	 ทำาสำาเนาแจกให้ 
	 ผู้เข้าร่วม	
แนะนำารายการ
3.	 ให้แจกรายงานข่าว	 (หรืออ่านย่อหน้าแรกๆ	 ของรายงานข่าวให้ทั้งกลุ่มฟัง)	 ถามผู้เข้าร่วมว่า 
	 ประเดน็ในรายงานขา่วถอืไดว้า่เปน็การละเมดิสทิธมินษุยชนหรอืไม	่ใหต้อบหนึง่หรอืสองคนและ 
	 ให้บอกพวกเขาว่าใช่	รายงานข่าวชิ้นนี้เป็นตัวอย่างของการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์	
4.	 อธิบายกับกลุ่มว่าการเลือกปฏิบัติเป็นปัญหาทั่วไป	 แต่ก็เป็นการละเมิดมาตรฐานสิทธิระหว่าง 
	 ประเทศ	 การละเมิดสิทธิเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	 แต่เราสามารถรณรงค์ให้ยุติการละเมิดได้ถ้า 
	 เราทราบว่าเรามีสิทธิอะไรบ้าง	 ในบทเรียนนี้	 เราจะเชื่อมโยงการละเมิดเหล่านี้เข้ากับกฎหมาย 
	 ระหว่างประเทศ
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กิจกรรม
5.	 ขอให้กลุ่มระดมความเห็นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิที่เคยเผชิญมา	หรือเคยได้ยินจากคนอื่น	เตือน 
	 ทุกคนว่าข้อมูลที่พูดคุยให้เก็บเป็นความลับ	 และห้ามไม่ให้ผู้เข้าร่วมนำาข้อมูลเหล่านี้ไปพูดซ้ำา 
	 นอกที่ประชุม		
6.	 ในระหว่างระดมความเห็น	 ให้จดประเด็นต่างๆ	 บนกระดานให้ทุกคนเห็น	 กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วม 
	 พูดถึงปัญหาอย่างเฉพาะเจาะจง	อย่างเช่น	ถ้ามีคนบอกว่า	“สิทธิของผู้ใช้ยา”	ขอให้พวกเขาพูด 
	 ให้เฉพาะเจาะจงกว่านั้น	อย่างเช่นบอกว่า	“การเข้าถึงเมทาโดน”		
7.	 เมื่อมีการบันทึกคำาต่างๆ		บนกระดานแล้ว	ให้แต่ละคนดูว่าการละเมิดเหล่านี้มีลักษณะคล้ายคลึง 
	 กันอย่างไรบ้าง	 เพื่อให้มีการแบ่งการละเมิดเป็นประเภทต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแบบเดียวกัน 
	 อย่างเช่น		
	 	 การเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อโดยโรงพยาบาล		 	
	 	 ผู้ใช้ยาไม่สามารถหางานทำาได้   } การเลือกปฏิบัติ
	 	 โรงเรียนไม่รับเด็กที่มีเชื้อเอชไอวีเข้าเรียน
	 ท่านสามารถดูตัวอย่างของสิทธิประเภทอื่นๆ	ได้จากแบบฝึกหัด	“สิทธิประเภทต่าง	ๆ”	
8.	 ชี้แจงว่าการละเมิดบางอย่างกระทบต่อสิทธิหลายประการ	 อย่างเช่น	 ถ้าโรงเรียนปฏิเสธไม่รับ 
	 เด็กมีเชื้อเข้าเรียน	 จะเป็นการละเมิดทั้งสิทธิที่จะได้รับการศึกษาของเด็ก	 รวมทั้งสิทธิที่จะไม่ 
	 ถูกเลือกปฏิบัติ	 ถ้าผู้ใช้ยาถูกควบคุมตัวโดยไม่มีการไต่สวนและถูกซ้อมระหว่างการควบคุมตัว 
	 เท่ากับเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ใช้ยาที่จะได้รับการไต่สวนคดี	และสิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน
9.	 ถามผู้เข้าร่วมว่ามีคำาสำาคัญที่อธิบายความเชื่อมโยงของสิทธินี้คือคำาว่าอะไร	 ให้คะแนนพิเศษ 
	 กรณีที่ใครจำาได้ว่าคือ	“ความเชื่อมโยงกัน”	
10.	 แจกแบบฝึกหัด	 “สิทธิประเภทต่างๆ”	 และจับคู่หรือแบ่งเป็นกลุ่มย่อย	 ขอให้แต่ละคู่หรือกลุ่ม 
	 เขียนถึงการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นจริงข้างๆ	สิทธิประเภทต่างๆ	ในแบบฝึกหัด	
11.	 เมื่อคนส่วนใหญ่ทำาเสร็จแล้ว	 ขอให้ทุกคนกลับมารวมเป็นกลุ่ม	 จากนั้นให้ทบทวนสิทธิต่างๆ	 
	 ร่วมกัน	ตัวอย่างของสิทธิที่เขียนไว้	โดยจัดประเภทสิทธิเป็นกลุ่มต่างๆ
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1 สรุปและประเมินผล
12.	 ในการสรุป	 ให้ชี้ว่าตัวอย่างของสิทธิในแบบฝึกหัดอาจนำามาใช้กับสิทธิหลายประเภท	 ถามผู้เข้า 
	 ร่วมว่าใครตอบคำาถามพิเศษได้	 ซึ่งเป็นกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมากกว่าหนึ่งอย่าง	 และถามว่า 
	 คนที่เหลือในกลุ่มเห็นด้วยหรือไม่
13.	 ให้ยกตัวอย่างกรณีที่เกี่ยวข้องกับทั้งสิทธิทางพลเรือนและการเมืองกับสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม 
	 และวัฒนธรรม	 แต่เมื่อมีคนที่พยายามแก้ไขปัญหาการละเมิด	 (ด้วยการร้องเรียน	 ดำาเนินคดี 
	 เขียนเป็นบทความทางอินเตอร์เน็ต)	ก็อาจเป็นเหตุให้มีการละเมิดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ 
	 เมืองของเขาได้	
14.	 ถ้ามีเวลา	 ให้ถามคำาถามพิเศษว่า	 สิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติเป็นสิทธิพลเมือง/การเมือง	 หรือ 
	 เป็นสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	คำาตอบ	สิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่ง 
	 ของสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับ	เพราะเป็นพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนทั้งปวง	
15.	 ในบางกรณี	 บางคนอาจมีปัญหาในการยกตัวอย่างการละเมิดสิทธิ	 เราได้ให้แบบฝึกหัดที่เป็น 
	 ตัวอย่างไว้แล้วเพื่อช่วยกระตุ้นให้สามารถคิดออก	
16.	 ให้ดูแบบฝึกหัดแต่ละอันเพื่อประเมินว่าทางกลุ่มได้เรียนรู้ในการนำามาตรฐานด้านสิทธิไป 
	 ประยุกต์ใช้ในแต่ละกรณีมากน้อยเพียงใด 
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สิทธิประเภทต่างๆ
	 ให้ใส่ตัวอย่างจริงของสิทธิแต่ละประเภท	 จะใช้ตัวอย่างจากชีวิตท่านเองก็ได้	 หรือตัวอย่างที่
ได้ยินมา	หรือจากรายงานข่าว	ด้านล่างเป็นเพียงสิทธิบางอย่าง	อาจไม่ครอบคลุมสิทธิทุกประการที่ท่านมี

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

	 สิทธิด้านสุขภาพ
	 สิทธิที่จะได้รับน้ำา
	 สิทธิที่จะได้รับอาหาร
	 สิทธิที่จะได้รับการศึกษา
	 สิทธิที่จะจัดตั้งสหภาพแรงงาน
	 สิทธิที่จะได้รับการประกันสังคม		 	 	 	 	 	
 
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

	 เสรีภาพในการแสดงออก
	 เสรีภาพในการสมาคม
	 การไม่ถูกทรมาน
	 ความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย
	 สิทธิความเป็นส่วนตัว
	 สิทธิในการเลือกตั้ง

คำาถามพิเศษ

1.	ใส่เครื่องหมาย	*	ในกรณีที่ตัวอย่างนั้นเกี่ยวข้องกับสิทธิมากกว่าหนึ่งประเภท	
2.	 สิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติเป็นสิทธิพลเมือง/การเมืองหรือสิทธิทางเศรษฐกิจ/สังคม/วัฒนธรรม	 หรือ
เป็นทั้งสองประเภท?	

บทที่
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สิทธิประเภทต่างๆ [คู่มือเสริมผู้อบรม]
	 ให้ใส่ตัวอย่างจริงของสิทธิแต่ละประเภท	 จะใช้ตัวอย่างจากชีวิตท่านเองก็ได้	 หรือตัวอย่างที่
ได้ยินมา	หรือจากรายงานข่าว	ด้านล่างเป็นเพียงสิทธิบางอย่าง	อาจไม่ครอบคลุมสิทธิทุกประการที่ท่านมี

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

สิทธิด้านสุขภาพ
	 •	โรงพยาบาลปฏิเสธไม่รับรักษาผู้มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์		*
	 •	ผู้ใช้ยาถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงเมทาโดนหรือยาต้านไวรัสระหว่างถูกควบคุมตัว	*
สิทธิที่จะได้รับน้ำา		
	 •	มลพิษจากโรงงานทำาให้น้ำาแถวนั้นไม่ปลอดภัยสำาหรับการบริโภค 
	 •	น้ำาดื่มราคาแพงมากทำาให้คนยากจนจำานวนมากไม่มีเงินซื้อหามาบริโภค 
สิทธิที่จะได้รับอาหาร	
	 •	ชาวไร่ชาวนาถูกบีบให้ออกจากที่ดิน	ส่งผลให้ไม่มีการปลูกอาหารมากพอเพื่อเลี้ยงประชาชน 
	 •	รัฐบาลล้มเหลวในการควบคุมความปลอดภัยของอาหาร	และอาหารท่ีไม่ปลอดภัยทำาให้ผู้บริโภค 
    เจ็บป่วย 
สิทธิที่จะได้รับการศึกษา		
	 •	ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่แพงเป็นเหตุให้ครอบครัวยากจนไม่สามารถส่งลูกเข้าเรียน 
	 •	โรงเรียนรัฐรับแต่เด็กผู้ชายเข้าเรียน	แต่ไม่มีโรงเรียนสำาหรับเด็กผู้หญิง	*
สิทธิที่จะจัดตั้งสหภาพแรงงาน	
	 •	รัฐบาลไม่ยอมให้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานอย่างเป็นอิสระ	
	 •	 รัฐบาลยอมให้จัดต้ังสหภาพแรงงาน	 แต่พอบริษัทจ้างอันธพาลมาทำาร้ายคนงานท่ีประท้วงหยุด 
    งาน	ตำารวจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือคนงานเลย 
สิทธิที่จะได้รับการประกันสังคม
	 •	รัฐบาลไม่มีแผนจัดการสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ	
	 •	รัฐบาลไม่กำาหนดให้นายจ้างต้องให้การดูแลด้านสุขภาพกับลูกจ้าง
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สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

	 เสรีภาพในการแสดงออก
	 				•	 คนทำาเว็บบล็อกที่เขียนแสดงความเห็นทางการเมืองถูกคุมขัง 
	 เสรีภาพในการชุมนุม	
	 				•	 การชุมนุมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกขัดขวางโดยตำารวจ	*
	 เสรีภาพในการสมาคม	
	 				•	 เอ็นจีโอถูกปฏิเสธไม่ให้จดทะเบียน 
	 				•	 รัฐบาลไม่อนุญาตให้ประชาชนตั้งพรรคการเมืองอย่างเป็นอิสระ 
	 การไม่ถูกทรมาน
	 				•	 ผู้หญิงถูกซ้อมระหว่างการควบคุมตัว 
	 ความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย
	 				•	 ผู้ถูกควบคุมตัวไม่ได้รับสิทธิที่จะมีการไต่สวนคดีอย่างเป็นธรรม 
	 				•	 ผู้ถูกควบคุมตัวในข้อหาอาญาไม่ได้รับอนุญาตให้ขอความช่วยเหลือจากทนายความ 
	 				•	 ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ถูกกล่าวหาและต้องเข้ารับการไต่สวนโดยใช้ภาษาของคน 
  ส่วนใหญ่	และไม่มีการจัดล่ามไว้ให้	*
	 				•	 ผู้ถูกควบคุมตัวถูกบังคับให้สารภาพ 
	 สิทธิความเป็นส่วนตัว	
	 				•	 กะเทยถูกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขล้อเลียนต่อหน้าคนอื่นระหว่างที่ไปขอข้อมูลด้าน 
  สุขภาพ*
	 				•	 โรงพยาบาลเผยแพร่ผลการตรวจเลือดโดยไม่ขอความยินยอมจากผู้ป่วยเสียก่อน 
	 สิทธิในการเลือกตั้ง	
	 				•	 ไม่มีการเลือกตั้งสำาหรับตำาแหน่งทางการเมืองในประเทศ 
	 				•	 รัฐบาลอนุญาตให้เฉพาะผู้ชายไปลงคะแนนเสียง	แต่ไม่รวมถึงผู้หญิง	*

คำาถามพิเศษ
1.	ใส่เครื่องหมาย	*	ในกรณีที่ตัวอย่างนั้นเกี่ยวข้องกับสิทธิมากกว่าหนึ่งประเภท
 คำาตอบ:	สิทธิทั้งปวงที่มีเครื่องหมาย	*	เกี่ยวข้องกับการไม่เลือกปฏิบัติด้วย	บางกรณีก็เกี่ยวกับ
สิทธิอื่น	ๆ	ด้วย 
2.	 สิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติเป็นสิทธิพลเมือง/การเมืองหรือสิทธิทางเศรษฐกิจ/สังคม/วัฒนธรรม	 หรือ
เป็นทั้งสองประเภท?
 คำาตอบ:	เป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองในกติกาที่สำาคัญทั้งหมด	คำาตอบคือ	“ทั้งสอง”

บทที่
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บทเรียน 1.4: จัตุรัสสิทธิมนุษยชน

บทที่

1

ขั้นตอน
แนะนำารายการ
1.	 ผู้อบรมอธิบายให้ทุกคนตระหนักว่าพวกเขารู้จักสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง	 และแต่ละคนก็รู้จักสิทธิแตก 
					ต่างกัน	เกมนี้ช่วยให้ทุกคนเริ่มคิดถึงสิ่งที่ตนเองรู้	และสิ่งที่ไม่รู้	และช่วยให้ทุกคนรู้จักกันมากขึ้น	

กิจกรรม
2.	 ผู้อบรมแจกแบบฝึกหัด	 “จัตุรัสสิทธิมนุษยชน”	 ให้กับผู้เข้าร่วมแต่ละคน	ผู้เข้าร่วมแต่ละคนต้องไปหา 
			ผู้เข้าร่วมอีกคนหนึ่งเพื่อขอให้ใส่ข้อมูลในแต่ละช่อง	และเซ็นชื่อไว้ด้วย	ผู้เข้าร่วมมีเวลาห้านาทีสำาหรับ
กิจกรรมนี้	

การอภิปราย
3.	ผู้อบรมเตรียมชุดคำาตอบที่เป็นไปได้สำาหรับกิจกรรมจัตุรัสสิทธิมนุษยชนล่วงหน้า	กระตุ้นให้แต่ละกลุ่ม 
			แลกเปลี่ยนคำาตอบสำาหรับแต่ละคำาถาม	และนำาการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับคำาตอบเหล่านี้
4.	ผู้อบรมขอให้ผู้เข้าร่วมบางคนแลกเปลี่ยน
•	คำาถามไหนตอบได้ง่ายสุด?	
•	คำาถามไหนตอบได้ยากสุด?	ทำาไม?
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5.	 ผู้อบรมแจกปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	และกระตุ้นให้กลุ่มนำาคำาตอบไปจับคู่กับสิทธิประเภท 
				ต่างๆ	ที่ปรากฏในปฏิญญาฯ		

6.	 ผู้อบรมชี้ให้เห็นว่ามีสิทธิบางประการที่สำาคัญสำาหรับผู้ที่เสี่ยงหรือมีเชื้อเอชไอวี	 เตรียมชุดคำาตอบ 
				สำาหรับคำาถามเหล่านี้ไว้ล่วงหน้า	และบอกให้ผู้เข้าร่วมตะโกนว่า	
•		ประเทศที่เอาผิดทางอาญากับการแพร่เชื้อเอชไอวี	
•		ประเทศที่เมื่อเร็วๆ	นี้ยกเลิกการห้ามผู้มีเชื้อเข้าประเทศ	
•		สิทธิที่เด็กผู้มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์มักจะถูกปฏิเสธ
•		ผู้ที่ทำางานสนับสนุนสิทธิของผู้มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์
•		ประเทศที่รัฐบาลไม่ได้จัดให้มีการรักษาเอชไอวี	
ผู้อบรมชี้ให้เห็นว่าสิทธิเหล่าน้ีได้รับการคุ้มครองในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญา
อื่นๆ	 รวมทั้งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 และกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	

สรุปและประเมินผล
7.	ผู้อบรมสรุปด้วยการขอให้ผู้เข้าร่วมบางส่วนแลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู้จากกิจกรรม	ซึ่งเป็นความรู้ใหม่
สำาหรับพวกเขา

บทที่
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จัตุรัสสิทธิมนุษยชน 
ดัดแปลงจาก David Shiman Teaching Human Rights. Denver: Center for Teaching International Relations 
Publications, University of Denver, 1993 

วิธีเลน: ใหสอบถามขอมูลจากสมาชิกในกลุม และใสคําตอบในจัตุรัสดานลางใหมากท่ีสุดเทาที่จะทําได โดยการเขียน
คําตอบในจัตุรัส คําตอบแตละคําตอบควรมาจากสมาชิกท่ีแตกตางกัน โดยนับจากคนที่เซ็นชื่อในจัตุรัสใหกับเรา  

สิทธิมนุษยชน ประเทศที่มีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

เอกสารที่ประกาศ
รับรองสิทธิมนุษยชน 

กลุมในประเทศของ
เราท่ีไมเคารพสิทธิ
มนุษยชนของคนอื่น 

ประเทศที่มีการ
ปฏิเสธสิทธิของ
บุคคลเพียงเพราะ
เหตุผลดานเชื้อชาติ/
สีผิว และชาติพันธุ 

องคกรที่ตอสูเพ่ือ
สิทธิมนุษยชน 

ภาพยนตรและวิดีโอ
เกี่ยวกับสิทธิ 

นักรองซึ่งรองเพลง
เกี่ยวกับสิทธิ 

สิทธิท่ีพอแมเรามี
หรือเคยมี แตเราไมม ี

ประเทศที่มีการ
พัฒนาดานสิทธิ
มนุษยชนเมื่อเร็ว ๆ 
นี้ 

ประเภทของการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ซึ่งเราถือวารายแรง
สุด 

หนังสือเกี่ยวกับสิทธิ สิทธิท่ีผูหญิงอาจถูก
ปฏิเสธในบางครั้ง 

สิทธิท่ีเด็กทุกคนพึงมี
พึงได 

ประเทศที่มีการ
ปฏิเสธสิทธิของ
บุคคลเพียงเพราะ
ศาสนาของพวกเขา 

สิทธิมนุษยชนที่ยัง
เรียกรองไมสําเร็จใน
ประเทศนี้ 

ประชาชนที่ถูก
ปฏิเสธสิทธิในการ
จดัตั้งประชาชาติหรือ
ประเทศอันเปน
แผนดินเกิดของตน 

สิทธิมนุษยชนที่
เรียกรองจนสําเร็จทั่ว
โลก 

สิทธิของเราที่ไดรับ
ความเคารพ 

ใครบางที่เปนผู
พิทักษสิทธิมนุษยชน 

ใหหยุดเมื่อมีสัญญาณหมดเวลา 
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ด้วยภาษาง่าย ๆ)
[ดัดแปลงจาก	Amnesty	International,	http://www.universalrights.net/main/decl_1.htm]

ทุกคนในทุกแห่งหนต่างมีสิทธิมนุษยชนเสมอเหมือนกัน	 ไม่มีใครพรากไปได้	 เป็นพื้นฐานของเสรีภาพ	
ความยุติธรรม	และสันติภาพในโลก	

ปฏิญญาฯ	 ยืนยันศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์ทุกคน	 และความเท่าเทียมของสิทธิระหว่างหญิงกับชาย	
สิทธิตามที่ปรากฏในที่นี้เป็นมาตรฐานสากลสำาหรับมนุษย์ในทุกแห่งหน

ทุกคนและทุกประเทศควรสนับสนุนความเข้าใจและความเคารพต่อสิทธิเหล่านี้	 และดำาเนินการเพื่อให้มี
การเคารพและปฏิบัติตามในทุกแห่งหน	สำาหรับทุกคน		
 
ข้อ 1: ท่านมีสิทธิมนุษยชนแบบเดียวกับที่คนอื่นๆ	 ในโลกมี	 เพราะว่าท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่ง	 ไม่มีใคร
สามารถเพิกถอนสิทธิเหล่านี้ได้ ทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นใครหรืออยู่ที่ใดก็ควรได้รับการปฏิบัติอย่างมี
ศักดิ์ศรี	

ข้อ 2: ไม่ควรมีการปฏิบัติต่อท่านแตกต่างจากคนอื่น	 หรือมีการเพิกถอนสิทธิของท่านเพียงเพราะเชื้อ
ชาติ	สีผิว	เพศ	ภาษา	ศาสนา	หรือความเห็นทางการเมือง	ควรมีการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน	ไม่
ว่าท่านจะเกิดในประเทศใด	ไม่ว่าท่านจะยากดีมีจนอย่างไร
 
ข้อ 3: ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต	เสรีภาพ	และความมั่นคงแห่งบุคคล
 
ข้อ 4: ต้องไม่มีการทำาตัวเป็นเจ้าของหรือซื้อขายมนุษย์	ไม่มีใครมีสิทธิที่จะเอาคนลงเป็นทาส	การเอาคน
ลงเป็นทาสเป็นอาชญากรรม	
 
ข้อ 5: การทรมานเป็นสิ่งต้องห้ามสำาหรับทุกเวลาและทุกสถานการณ์	ไม่ควรมีการปฏิบัติหรือลงโทษต่อ
ผู้ใดในลักษณะที่โหดร้ายหรือทำาให้เขารู้สึกว่าตัวเองต่ำากว่ามนุษย์	

ข้อ 6: ทุกคนมีสิทธิได้รับการปฏิบัติเหมือนมนุษย์คนหนึ่งเมื่ออยู่เบื้องหน้ากฎหมาย	
 
ข้อ 7: ท่านมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายในลักษณะเดียวกับคนอื่นๆ	 ท่านมีสิทธิที่จะได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมายในประเทศของท่านเช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ	ในประเทศ
 
ข้อ 8: กรณีที่สิทธิตามกฎหมายของท่านถูกละเมิด	ท่านย่อมมีสิทธิเห็นผู้กระทำาผิดถูกลงโทษ
 
ข้อ 9: ตำารวจไม่อาจจับตัวท่านหรือควบคุมตัวไว้ที่โรงพักได้โดยไม่มีเหตุผลอันชอบ	 ท่านจะต้องไม่ถูก
บังคับให้ออกจากประเทศของตน	 หากท่านถูกควบคุมตัว	 ท่านย่อมมีสิทธิที่จะโต้แย้งโดยขอให้ศาลใช้
อำานาจทบทวน
 
ข้อ 10: ท่านมีสิทธิที่จะได้รับการไต่สวนคดีอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย	 และหากท่านถูกกล่าวหาว่า
ละเมิดกฎหมาย	 หรือท่านต้องไปศาลด้วยเหตุผลอื่นใด	 ศาลต้องมีความเป็นอิสระจากรัฐบาล	 มีความรู้
ความชำานาญในด้านกฎหมาย	และตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ
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ข้อ 11: หากท่านถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิด	 ท่านมีสิทธิจะได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นผู้บริสุทธิ์
จนกว่าจะมีการพิสูจน์ความผิดของท่านตามกฎหมาย	 ท่านมีสิทธิได้รับการไต่สวนคดีอย่างเป็นธรรมและ
เปิดเผย	เพื่อให้สามารถแก้ต่างให้ตนเองได้	ท่านจะต้องไม่เข้ารับการไต่สวนในความผิดที่ไม่ได้บัญญัติไว้
ในกฎหมายในช่วงเวลาที่มีการกระทำาผิดดังกล่าว
 
ข้อ 12: บุคคลอื่นไม่มีสิทธิแทรกแซงชีวิตส่วนตัว	หรือบุกรุกเข้ามาในบ้านหรือครอบครัวโดยไม่มีเหตุผล
อันควร	บุคคลอื่นไม่มีสิทธิโจมตีว่าร้ายท่านโดยไม่มีเหตุผล	กฎหมายควรคุ้มครองท่านจากการแทรกแซง
เช่นนั้น
 
ข้อ 13: ท่านมีสิทธิเดินทางในประเทศได้อย่างเสรี	ท่านยังมีสิทธิเดินทางไปและกลับยังประเทศ	และเดิน
ทางออกจากประเทศใดๆ	
 
ข้อ 14: หากท่านถูกบังคับให้ต้องออกจากประเทศตนเองเนื่องจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ท่านย่อม
มีสิทธิแสวงหาที่ปลอดภัยในประเทศอื่น	 สิทธิดังกล่าวไม่มีผลกรณีที่ท่านกระทำาความผิดที่ไม่ใช่เรื่อง
การเมือง	หรือการกระทำาของท่านไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในปฏิญญาฉบับนี้
 
ข้อ 15: ท่านมีสิทธิได้รับการปฏิบัติเหมือนพลเมืองจากประเทศของท่านเอง	 ไม่มีใครสามารถเพิกถอน
สัญชาติของท่านได้	หรือห้ามไม่ให้ท่านเปลี่ยนประเทศ	โดยไม่มีเหตุผลอันควร
 
ข้อ 16: ผู้ใหญ่ทุกคนมีสิทธิแต่งงาน	ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ	ไม่ว่าจะมาจากประเทศหรือศาสนาใด	โดยคู่สมรส
มีสิทธิเท่าเทียมกันในการแต่งงาน	 และการแต่งงานจะเกิดขึ้นได้เมื่อได้รับความเห็นชอบอย่างอิสระและ
เต็มใจ	ครอบครัวทุกครอบครัวมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากรัฐ
 
ข้อ 17: ท่านมีสิทธิเป็นเจ้าของสินค้า	ที่ดิน	และทรัพย์สินอื่นใด	ทั้งที่เป็นของตนเองและที่เป็นเจ้าของร่วม
กับผู้อื่น	ไม่มีใครมีสิทธิพรากทรัพย์สินไปจากท่านได้โดยไม่มีเหตุผลอันควร
 
ข้อ 18: ท่านมีสิทธิที่จะให้ความสำาคัญกับประเด็นใดๆ	 ที่สนใจ	 โดยไม่ต้องกลัวการลงโทษหรือการ
เซ็นเซอร์	 ท่านยังมีสิทธิที่จะเชื่อในศาสนาใดๆ	 หรือไม่นับถือศาสนาใดๆ	 เลย	 ท่านมีสิทธิในการเปลี่ยน
ศาสนาหากต้องการ	และสามารถปฏิบัติและสอนศาสนาและความเชื่อของตนได้	
 
ข้อ 19: ท่านมีสิทธิแจ้งให้ผู้อื่นทราบถึงความเห็นของตน	 ท่านควรสามารถแสดงความเห็นได้	 แม้จะ
ไม่สอดคล้องกับคนส่วนใหญ่	 แต่ก็ควรทำาได้โดยไม่ต้องกลัวการลงทัณฑ์	 ท่านมีสิทธิแสดงความเห็นใน
ประเทศของท่านเองและประชาชนในประเทศอื่นๆ	
 
ข้อ 20: ท่านมีสิทธิรวมตัวชุมนุมกับผู้อื่นอย่างสงบในที่สาธารณะและที่ส่วนตัว	ไม่มีใครบังคับให้ท่านเข้า
ร่วมกลุ่มใดได้หากไม่ต้องการไปเข้าร่วม	

ข้อ 21: ท่านมีสิทธิเข้าร่วมในรัฐบาลของประเทศท่านเองโดยตรง	หรือโดยผ่านตัวแทน	ทุกคนมีสิทธิเข้า
ถึงบริการสาธารณะในประเทศของตนอย่างเท่าเทียม	 รัฐบาลเป็นตัวแทนเจตจำานงของประชาชน	 ดังนั้น
จึงควรมีการจัดการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรมอย่างสม่ำาเสมอ
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ข้อ 22: ท่านมีสิทธิได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน	ทุกคนควรมีสิทธิอยู่ในสภาพเศรษฐกิจ	
สังคม	 และวัฒนธรรมที่คุ้มครองศักดิ์ศรีและเปิดโอกาสให้พัฒนาตัวตนของตนเองได้	 ทุกประเทศควรทำา
ทุกสิ่งเพื่อช่วยให้สิ่งนี้เกิดขึ้น
 
ข้อ 23: ท่านมีสิทธิทำางานในสภาพที่เป็นธรรมและปลอดภัย	 และสามารถเลือกงานได้	 ท่านมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนอย่างเพียงพอต่อการครองชีพอย่างเหมาะสม	 และได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติม	 ท่านยังมีสิทธิ
จัดตั้งหรือเข้าร่วมสหภาพแรงงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตน
 
ข้อ 24: ท่านมีสิทธิที่จะมีเวลาหยุดงาน	 ไม่มีใครบังคับให้ท่านทำางานนอกเวลาได้	 และท่านมีสิทธิหยุด
งานในวันหยุดได้โดยได้รับค่าตอบแทน
 
ข้อ 25: ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตที่เหมาะสม	 รวมทั้งอาหารที่เพียงพอ	 เสื้อผ้า	 ที่อยู่อาศัย	 การรักษา
พยาบาล	และบริการด้านสังคม	สังคมควรช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถทำางานซึ่งเป็นเพราะว่างงาน	 เจ็บป่วย	
พิการ	หรือสูงวัยเกินกว่าจะทำางาน	แม่และเด็กย่อมมีสิทธิได้รับการดูแลและช่วยเหลือเป็นพิเศษ
 
ข้อ 26: ทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษา	 โดยในปฐมวัย	 ควรเป็นการศึกษาภาคบังคับที่ไม่มีค่าใช้จ่าย	 การ
ศึกษาในระดับสูงขึ้นไปก็ควรมีการจัดหาให้อย่างเท่าเทียมกับทุกคนตามระดับคุณธรรมความสามารถ	
การศึกษาควรพัฒนาความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์	และส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
 
ข้อ 27:  ไม่มีใครห้ามท่านไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนได้	ท่านยังมีสิทธิได้รับประโยชน์
จากการค้นพบด้านวิทยาศาสตร์	 และมีสิทธิได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองผลงานด้านวิทยาศาสตร์หรือ
ศิลปกรรมใดๆ	ของท่านเอง
 
ข้อ 28: มนุษย์มีสิทธิอาศัยอยู่ในโลกซึ่งให้ความเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ		
 
ข้อ 29: เราทุกคนต่างมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่อยู่รอบตัวเรา	 และเราสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ที่ด้วยการดูแลซึ่งกันและกัน	สิทธิประการต่างๆ	ในปฏิญญาฯ	อาจถูกจำากัดได้เฉพาะเมื่อมีกฎหมาย	และ
เฉพาะเมื่อจำาเป็นเพื่อการคุ้มครองสิทธิคนอื่นๆ	 เมื่อสอดคล้องกับมโนธรรมสำานึกของสังคม	 เพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อย	และเพื่อดูแลสวัสดิภาพโดยรวมของสังคม
 
ข้อ 30: ไม่มีเนื้อหาใดในปฏิญญาฯ	 ที่สนับสนุนให้บุคคลหรือรัฐกระทำาการใดๆ	 ที่จะเป็นการเพิกถอน
สิทธิอันพึงมีพึงได้ของเราทุกคน
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บทที่

2 บทที่ 2 
ตราบาปและการเลือกปฏิบัติ 

 
บทเรียน 2.1: ความแตกตางระหวางตราบาปและการเลือกปฏิบัติ 
 
เกร่ินนํา  ตราบาปและการเลือกปฏิบัติเปนส่ิงท่ีผูมีเชื้อเอชไอวี/เอดสและกลุมชายขอบมักตอง

เผชิญ อยางไรก็ตาม ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ท้ังสองอยางมี
ความแตกตางกันเล็กนอย ในบทเรียนนี้เราจะใชกรณีศึกษาจริงเพ่ือทบทวนแนวคิด
เกี่ยวกับตราบาปและการเลือกปฏิบัติ 

แนวคิด ความหมายของ “ตราบาป” และ “การเลือกปฏิบัติ” และความแตกตางระหวางทั้งสอง
คํา 
60 เวลาที่ตองใช นาที 
•จุดประสงค เพ่ือทําความเขาใจความแตกตางระหวางตราบาปและการเลือกปฏิบัติ 
• เพ่ือทําความเขาใจการเลือกปฏิบัติประเภทตาง ๆ ตามมาตรฐานระหวาง

ประเทศ 
•ทรัพยากรท่ีจําเปน สําเนาแบบฝกหัด: การเลือกปฏิบัติ  
• กระดาษแผนใหญและกระดานเขียน 

สรุป ผูอบรมและผูเขารวมรวมกันทบทวนตัวอยางของการเลือกปฏิบัติและตราบาป และใช
สถานการณตาง ๆ เพ่ือแยกแยะความแตกตางระหวางคําท้ังสอง 

ประเมินผล 
 

คําถามปากเปลา  

 
ข้ันตอน  
เตรียมการ 
1. สําเนาแบบฝกหัด “การเลือกปฏิบัติ” ใหผูเขารวมแตละคน  
แนะนํารายการ 
2. หากไดอภิปรายบทเรียน 1.3 ดวยกัน ใหทบทวนตัวอยางของการเลือกปฏิบัตบิางประการ แตถาไมไดทํา

บทเรียนนั้นดวยกัน ใหชวยกันระดมความคิดอยางรวดเร็วเกี่ยวกับตัวอยางของการเลือกปฏิบัติในกลุมใหญ 
และใหบันทึกขอมูลไว 

3. อธิบายวาบางอยางท่ีเราคิดวาเปนการเลือกปฏิบัติ อันท่ีจริงเปนตราบาป และในบทเรียนนี้เราจะไดเรียนรูถึง
ความแตกตางระหวางท้ังสองคําตามกฎบัตรระหวางประเทศ 

การอภิปราย 
4. นําเสนอนิยามของการเลือกปฏิบัติ ซึ่งอยูในแบบฝกหัด “การเลือกปฏิบัติ”  

การเลือกปฏิบัติเกิดข้ึนเมื่อมีการแยกแยะในลักษณะท่ีเปนคุณหรือเปนโทษตอบุคคล โดยคํานึงถึง
กลุม ชนชั้น หรือประเภทของบุคคลดังกลาว แทนท่ีจะคํานึงถึงคุณธรรมความสามารถของบุคคลเปน
หลัก การเลือกปฏิบัติมักเปนผลมาจากกฎหมายหรือการปฏิบัติโดยท่ัวไปซึ่งยอมใหมีหรือปฏิเสธ
อภิสิทธ์ิกับกลุมคนบางกลุมดวยเหตุผลดานเชื้อชาติ อายุ เพศ สัญชาติ ศาสนา อัตลักษณทางเพศ อัต
ลักษณทางเพศสภาพ หรือสถานะทางสุขภาพ  
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ในกรณีของการเลือกปฏิบัติ	บุคคลจะไม่สามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองได้เพียงเพราะเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มหรือชนชั้นบางกลุ่ม/ชนชั้น	ซึ่งรวมถึงสิทธิของบุคคลและสิทธิขั้นพื้นฐานประการต่างๆ	อย่างเช่น	
	 •	การทำางาน	
	 •	การศึกษา	
	 •	ที่อยู่อาศัย	
	 •	การดูแลสุขภาพ	
5.	 ในแบบฝึกหัด	“การเลือกปฏิบัติ”	ให้อ่านกรณีศึกษาการเลือกปฏิบัติ	(กรณีหลีนา)	ทั้งกลุ่ม	จาก 
	 นั้นให้แยกแยะความแตกต่างระหว่างการเลือกปฏิบัติและตราบาป
	 	 ก.	โรงพยาบาลของรัฐปฏิเสธไม่รับรักษาหลีนาเพียงเพราะเธอเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ 
	 	 				มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์	เช่นนี้ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ
	 	 ข.	เพ่ือนร่วมงานปฏิเสธท่ีจะกินข้าวพร้อมกับหลีนาเพียงเพราะเธอเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม 
	 	 																		ผูม้เีชือ้เอชไอว/ีเอดส	์เปน็เรือ่งทีส่รา้งความทกุขใ์จและทำาใหเ้กดิปญัหากบัหลนีามาก 
	 	 	 	 แต่กรณีนี้ถือว่าเป็นตราบาป	 	 ไม่ใช่การเลือกปฏิบัติ	 เพราะไม่ได้ขัดขวางความ 
	 	 			สามารถของหลีนาในการใช้สิทธิของตนเอง	
6.		 ทบทวนตัวอย่างของการเลือกปฏิบัติอื่นๆ	ด้านล่าง	
						•	 กลุ่มเพื่อนกะเทยไปร้านอาหารและสั่งอาหาร	 เจ้าของร้านพอเห็นว่าเป็นกะเทย	 ก็ไม่ยอมเสิร์ฟ 
	 อาหารให้		
						•	 โรงเรียนไม่ยอมรับเด็กเข้าเรียนโดยอ้างว่าแม่ของเด็กเป็นผู้มีเชื้อเอชไอวี แต่ความจริงเป็น 
	 เพราะครอบครัวอื่นๆ	กลัวว่าลูกหลานของตนจะติดไวรัสจากเด็กคนนี้		
						•	 หลังจากนักเคลื่อนไหวด้านเอดส์คนหนึ่งไปออกรายการโทรทัศน์	 เจ้าของห้องเช่าก็บังคับให้เขา 
	 ต้องย้ายออกไป	เพราะ	“เราไม่ต้องการให้มีคนอย่างพวกคุณในที่พักแห่งนี้”	
6.	 อธิบายว่าในตัวอย่างข้างต้น	 ผู้มีเชื้อเอชไอวีไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะไม่ถูกเลือก 
	 ปฏิบัติของตน	รวมทั้งไม่สามารถส่งลูกไปโรงเรียน	ไม่มีที่จะอยู่	หรือไม่ได้รับการรักษาพยาบาล	
7.	 อ่านนิยามของคำาว่าตราบาปในแบบฝึกหัด	 “การเลือกปฏิบัติ”	 จากนั้นให้อ่านตัวอย่างของ 
	 ตราบาป	
8.	 อธิบายว่าในตัวอย่างเหล่านี้	 บุคคลถูกสังคมกีดกันเพียงเพราะสถานภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของ 
	 กลุ่ม	(ผู้มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์)
9.	 เหตุใดความแตกต่างจึงสำาคัญ	
	 ตราบาปและการเลือกปฏิบัติสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด	 โชคร้ายที่ผู้พิพากษาก็ไม่สามารถบังคับ
ให้ใครรักชอบใครได้	 เราคงไม่สามารถฟ้องร้องคนอื่นได้เพียงเพราะเขาเลือกจะไปกินข้าวกับเพื่อนอีก
คนหนึ่ง	 เราคงไม่สามารถใช้กฎหมายบังคับให้เด็กไปเล่นกับเด็กคนอื่นๆ	ได้	อย่างไรก็ตาม	ศาลสามารถ
และควรคุ้มครองสิทธิที่เท่าเทียมของพลเมืองในการมีชีวิตและการทำางาน	 การไปโรงเรียน	 และการได้รับ
บริการสาธารณะ	ไม่ว่าพลเมืองคนนั้นจะเป็นที่ชมชอบหรือยอมรับของคนอื่นหรือไม่	

บทที่

2

65



บทที่

2 สรุปกิจกรรม
10.	 กลับไปที่ตัวอย่างที่กล่าวถึงในตอนต้นของบทเรียน	 และอภิปรายเป็นกลุ่มว่าตัวอย่างไหนเป็น 
	 ตราบาปหรือการเลือกปฏิบัติ	 โดยมีคำาถามว่า	 ในแต่ละกรณี	 บุคคลดังกล่าวได้ถูกหน่วยงาน 
	 ธุรกิจหรือรัฐบาลขัดขวางจากการใช้สิทธิของตนเองหรือไม่?	 หรือเพียงแต่ว่าบุคคลดังกล่าวถูก 
	 สังคมกีดกัน?	

ประเมินผล 
11.	 คำาถามปากเปล่า!	 ให้อธิบายคำาถามที่ไม่ใช่มุ่งจัดระดับความรู้	 แต่เพียงเพื่อให้ทราบว่ามีความ 
	 เข้าใจตรงกันหรือไม่เกี่ยวกับตราบาปและการเลือกปฏิบัติ

12.	 ขอให้ทุกคนเขียนหมายเลข	 1-5	 ในกระดาษแต่ละชิ้น	 จากนั้นให้ท่านยกตัวอย่างเพื่อใส่ไปใน 
	 หลังหมายเลขแต่ละข้อ	 และให้ทุกคนเขียนลงไปว่าตัวอย่างแต่ละข้อเป็น	 “ตราบาป”	 หรือ 
	 “การเลือกปฏิบัติ”

13.	 หลังกิจกรรม	 ให้ถามคำาถามแต่ละข้อใหม่	 โดยในระหว่างข้อขอให้ผู้เข้าร่วมยกมือถ้าตอบว่า 
	 “ตราบาป”	หรือ	“การเลือกปฏิบัติ”	ในแต่ละกรณี	จากนั้นให้คำาตอบที่ถูกต้องไป	

คำาถาม:
	 1.	ผู้ป่วยไปติดต่อเพื่อเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาล	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคิดว่าเขาเป็นผู้ใช้ยา 
เลยจับเขาตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยไม่แจ้งให้ทราบและไม่ขอความยินยอม	 จากนั้นก็ปฏิเสธที่จะให้การ
รักษาพยาบาลกับเขา	(คำาตอบ	การเลือกปฏิบัติ)
	 2.	ผู้หญิงคนหนึ่งพยายามหาทางไปศูนย์ตรวจเชื้อเอชไอวี	และได้ไปสอบถามทางจากผู้หญิงอีก 
สองคนในถนน	 ผู้หญิงทั้งสองคนหัวเราะใส่และเดินหนีไปเพราะกลัวว่าจะติดเชื้อจากผู้หญิงคนนั้น 
(คำาตอบ	ตราบาป)
	 3.	หลังจากกะเทยคนหนึ่งได้รับการสัมภาษณ์จากหนังสือพิมพ์	คนที่อยู่ในตึกเดียวกันก็ล้อเลียน 
เธอทุกครั้งเวลากลับมาบ้าน	ทำาให้เธอไม่อยากกลับมาบ้านอีก	(คำาตอบ	ตราบาป)
	 4. ตำารวจบังคับให้ผู้มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ไปนอนในห้องขังแยกจากผู้ถูกควบคุมตัวคนอื่นๆ 
(คำาตอบ	การเลือกปฏิบัติ)
	 5.	นายจ้างบอกกับผู้ใช้ยาว่าไม่ต้องการจ้างเขาอีกต่อไป	เพราะ	“คนอย่างพวกคุณมันเชื่อถือไม่ 
ได้”	(คำาตอบ	การเลือกปฏิบัติ)
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บทที่

2แบบฝึกหัด | บทเรียน 2.1
การเลือกปฏิบัติ

	 แนวคิดการไม่เลือกปฏิบัติเป็นองค์ประกอบสำาคัญของกฎบัตรสิทธิมนุษยชนสากล	โดยเป็นส่วน
หนึ่งของสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนสากลทุกฉบับ	 เหตุที่สำาคัญเพราะมีพื้นฐานมาจากหลักความเท่า
เทียม	และสิทธิมนุษยชนอื่น	ๆ	ทั้งหมดก็มีรากเหง้ามาจากความเท่าเทียม	การไม่เลือกปฏิบัติเป็นพื้นฐาน
แข็งแรงที่ช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนด้านอื่นๆ
การเลือกปฏิบัติคืออะไร?
 การเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นเมื่อมีการแยกแยะในลักษณะที่เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อบุคคล 
 โดยคำานึงถึงกลุ่ม ชนชั้น หรือประเภทของบุคคลดังกล่าว แทนที่จะคำานึงถึงคุณธรรม 
 ความสามารถของบุคคลเป็นหลัก การเลือกปฏิบัติมักเป็นผลมาจากกฎหมายหรือการ 
 ปฏิบัติโดยทั่วไปซึ่งยอมให้มีหรือปฏิเสธอภิสิทธิ์กับกลุ่มคนบางกลุ่มด้วยเหตุผลด้านเช้ือ 
 ชาติ อายุ เพศ สัญชาติ ศาสนา อัตลักษณ์ทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศสภาพ หรือสถานะ 
 ทางสุขภาพ 

กรณีศึกษา
	 “โรงพยาบาลที่จีนแห่งหนึ่งปฏิเสธไม่รักษาคนงานข้ามชาติท่ีได้รับบาดเจ็บสาหัสเม่ือเกิดข้อ 
	 พิพาทเกี่ยวกับค่าจ้าง	เพราะแพทย์พบว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นผู้มีเชื้อเอชไอวี	หลีนาอายุ	37	ปี 
	 ถูกซ้อมและถูกนำาตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อเดือนกรกฎาคม	 หลังจากที่เธอและเพื่อนร่วมงานในที่ 
	 ก่อสร้างในเขตชั้นในของมองโกเลียได้ขอให้บริษัทจ่ายค่าจ้างที่ค้างอยู่	หวูฉีเปียว	เพื่อนร่วมงาน 
	 คนหนึ่งบอก	

	 ‘เธอถูกตีอย่างแรงหกครั้ง	 จนกระอักเป็นเลือด	 แต่พอแพทย์ตรวจเลือดและพบว่าเธอเป็นผู้มี 
	 เชื้อเอชไอวี	 แพทย์ก็ไม่ยอมรักษาเธอ’	 เขากล่าว	 ‘พวกเขาไม่ยอมให้เธอพักในโรงพยาบาลด้วย 
	 และทางบริษัทบอกว่าจะไม่จ่ายเงินให้พวกเราถ้าหลีนาไม่ยอมออกจากโรงพยาบาล	 สุดท้ายเธอ 
	 ก็เลยต้องออกมา’	 หวูบอกว่า	 แพทย์บอกกับเพื่อนคนงานของหลีนาว่าเธอเป็นผู้มีเชื้อ	 ‘ตอนนี้ 
	 หลีนาไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป	 เพราะเพื่อนร่วมงานไม่อยากคุยด้วย	 ทุกคนดูถูกเธอทั้งนั้น’ 
	 เขากล่าว”	(ตัดตอนมาจาก	David	Cozac,	“Hospital	refuses	to	treat	HIV-positive	woman 
	 (China),”	HIV/AIDS	Policy	&	Law	Review	15(1)	ตุลาคม	2553:	19)

การละเมิดในกรณีศึกษานี้:
					•	 โรงพยาบาลปฏิเสธไม่รับรักษาคนงานข้ามชาติเพราะว่าเธอมีเชื้อเอชไอวี:	การเลือกปฏิบัติ
					•	 โรงพยาบาลแจ้งกับเพื่อนร่วมงานของหลีนาว่าเธอมีเชื้อเอชไอวี:	การละเมิดความเป็นส่วนตัว	
					•	 เพื่อนร่วมงานไม่ยอมกินข้าวกับหลีนาเพราะว่าเธอเป็นผู้มีเชื้อเอชไอวี:	ตราบาป
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2 ตราบาปคืออะไร?
ตราบาปเป็นท่าทีของสังคมที่มีต่อบุคคลหรือกลุ่ม ในลักษณะที่ลดทอนคุณค่าหรือกีดกันทาง
สังคมต่อบุคคล เพียงเพราะภาพลักษณ์ที่มีต่อบุคคลดังกล่าว 

ตัวอย่างของตราบาป:
					•	 ผู้ชายมีเชื้อเอชไอวี/เอดส์คนหนึ่งไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายประจำาปี	 เจ้าหน้าที่โรง
พยาบาลบ่นว่าเขา	และมองด้วยสายตาเย็นชา		
					•	 เด็กซึ่งพ่อแม่เป็นผู้มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ถูกเพื่อน	ๆ	ที่โรงเรียนล้อเลียน	
					•	 จากการสำารวจของ	 China	 HIV/AIDS	Media	 Partnership	 ในปี	 2551	 พบว่าเกือบ	 48% 
	 ของผู้ให้ข้อมูลไม่ต้องการกินข้าวร่วมกับผู้มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์	ประมาณ	41%	ไม่ต้องการทำางาน 
	 ร่วมกับผู้มีเชื้อ	 และประมาณ	 30%	 คิดว่านักเรียนที่มีเชื้อไม่ควรเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไป 
	 (Wan	Yanhai	 et	 al,	 “Discrimination	Against People with HIV/AIDS in China,”  
 The Equal Rights Review, vol. 4, 2009, p. 18.)
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3บทท่ี 3 
สิทธิดานสุขภาพ 

บทเรียน 3.1: สิทธิในสถานพยาบาล  
 
เกร่ินนํา  บทเรียนนี้เปนการใชประสบการณของผูเขารวมจําแนกองคประกอบของสิทธิท่ีจะ

ไดรับมาตรฐานดานสุขภาพสูงสุดเทาท่ีเปนไปได สิทธิดานสุขภาพครอบคลุมเง่ือนไข
หลายประการ รวมท้ังความสามารถของรัฐท่ีจะจัดใหมีบริการโดยขึ้นอยูกับสภาพทาง
เศรษฐกิจ  

แนวคิด สิทธิท่ีจะไดรับมาตรฐานดานสุขภาพสูงสุดเทาที่เปนไปได สิทธิท่ีจะมีชีวิตรอด ความ
เปนสวนตัว บูรณภาพทางกาย ส่ิงแวดลอมที่ดี การบรรลุผลตามลําดับ  
45 เวลาที่ตองใช นาที 

จุดประสงค เรียนรูท่ีจะจําแนกสิทธิท่ีแตละคนมีในสถานพยาบาล 

•ทรัพยากรท่ีจําเปน แบบฝกหัด “สิทธิเกี่ยวกับสุขภาพ”   
• กระดาษแผนใหญและกระดานเขียน 

สรุป ผูเขารวมแลกเปล่ียนประสบการณเกี่ยวกับสิทธิดานสุขภาพ โดยจับคูระหวาง
กฎหมายกับสิทธิท่ีเกี่ยวของ 

ประเมินผล 
 

การอภิปรายคําถาม 

 
ข้ันตอน 
เตรียมการ 
1. สําเนาแบบฝกหัดแจกใหกับผูเขารวมแตละคน  
2. ทบทวนกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวของกับสิทธิดานสุขภาพ และทําสําเนาไวใชอางอิง ถามีผูชํานาญการดาน

กฎหมายอยูดวย ก็นาจะมีประโยชนท่ีจะใหเขาเขามามีสวนรวม  
กจิกรรม 
3. ขอใหกลุมแลกเปล่ียนตัวอยางจากประสบการณตนเองในแงสิทธิดานสุขภาพ ท้ังในแงการละเมิดหรือตัวอยาง

การเคารพสิทธิ ใหเขียนตัวอยางเหลาน้ันในกระดาษแผนใหญ 
4. จับคูหรือแบงกลุมยอย ขอใหแตละกลุมเลือกตัวแทนหนึ่งคนเลาเรื่อง แจกแบบฝกหัดและขอใหแตละกลุมเลือก

สิทธิท่ีเกี่ยวของกับกรณีตัวอยาง  
5. เมื่อผานไป 15 นาที ขอใหทุกคนหยุด และกลับมารวมเปนกลุมใหญ ขอใหแตละกลุมหรือคูเลือกเพ่ือนหน่ึงคน

มาพูดเปนตัวแทนของกลุมหรือคู และแลกเปลี่ยนส่ิงท่ีพูดคุยกัน กระตุนใหคนอ่ืน ๆ เสนอสิทธิท่ีเกี่ยวของ
เพ่ิมเติม หรืออภิปรายวาเปนสิทธิท่ีเกี่ยวของหรือไม 

6. ถามวากฎหมายในประเทศฉบบัใดเกี่ยวของกับประเด็นที่อภิปราย ถาผูเขารวมไมทราบ ใหลองใหคําตอบ
บางสวน (หรือเชิญผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายมาใหคําตอบ) 

คําถามเพื่อการอภิปราย  
 เปนธรรมหรือไมท่ีหวังวาทุกประเทศจะใหสิทธิเทาเทียมกัน เนื่องจากประเทศตาง ๆ มีสภาพเศรษฐกิจไม
เหมือนกัน 
 ตามมาตรฐานระหวางประเทศ สิทธิท่ีจะไดรับมาตรฐานดานสุขภาพสูงสุดเทาท่ีเปนไปไดเปนส่ิงท่ีมี “การ
บรรลุผลตามลําดับ” หมายถึงวาไมมีการคาดหวังวาประเทศใดจะสามารถใหสิทธิดานสุขภาพทุกประการกับพลเมือง

26
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3 คำาถามเพื่อการอภิปราย 
	 เป็นธรรมหรือไม่ที่หวังว่าทุกประเทศจะให้สิทธิเท่าเทียมกัน	 เนื่องจากประเทศต่างๆ	 มีสภาพ
เศรษฐกิจไม่เหมือนกัน
	 ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ สิทธิที่จะได้รับมาตรฐานด้านสุขภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้
เป็นสิ่งที่มี	 “การบรรลุผลตามลำาดับ”	 หมายถึงว่าไม่มีการคาดหวังว่าประเทศใดจะสามารถให้สิทธิด้าน
สุขภาพทุกประการกับพลเมืองของตนทันที	 แต่ประเทศต่างๆ	 ควรดำาเนินการเพื่อให้บรรลุสิทธิดังกล่าว
ตามขั้นตอน	และควรเป็นสิ่งที่สามารถวัดได้	 โดยควรมีเป้าหมายและกรอบเวลาของความสัมฤทธิ์ผลของ
แต่ละประเทศอย่างชัดเจน	และเป็นสิ่งที่วัดได้ด้วยภววิสัย
	 ในประเทศของท่านมีการใช้หลักเกณฑ์ใดเป็นตัววัดความก้าวหน้า?	ท่านทราบหรือไม่?	ท่านจะ
รู้ได้อย่างไร?	ท่านเห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ที่ประเทศท่านใช้หรือไม่
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3
แบบฝกหัด | บทเรียน 3.1 
สิทธิท่ีจะไดรับมาตรฐานดานสุขภาพสูงสุดเทาที่เปนไปได  

• สิทธิท่ีจะมีชีวิตรอด: หากสุขภาพของทานมีความเส่ียง อาจถือไดวาเปนการละเมิดสิทธิท่ีจะมีชีวิตรอด 
• สิทธิความเปนสวนตัว: ไมมีใครสามารถเขาถึงขอมูลทางสุขภาพของทาน ลวงล้ํารางกายหรือบานของทานได 

หากทานไมอนุญาต  
• สิทธิท่ีจะมีบูรณภาพทางกายและใจ: ทานสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับรางกายตนเองได หากใครท่ีตองการตรวจ 

(เชน ตรวจหาเชื้อเอชไอวี ตรวจปสสาวะ ฯลฯ) พวกเขาตองขออนุญาตทานกอน  
• สิทธิท่ีจะอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี: ทานไดอยูอาศัยในที่ซึ่งปลอดจากปจจัยเส่ียง ไมวาจะเปนมลพิษ โรคภัยไข

เจ็บ หรืออันตรายทางกายที่อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ   
• สิทธิท่ีจะไดรับอาหารและน้ํา: อาหารและน้ําสําคัญตอการเติบโตและการมีสุขภาพดี หากทานไมมีกินเพียงพอ 

ทานก็อาจเจ็บปวยไดงาย น้ําสะอาดสําคัญเพราะน้ําที่มีเชื้อโรคยอมทําใหผูบริโภคเขาไปกลายเปนโรคทองรวง
หรืออหิวาตได  

• สิทธิท่ีจะมีท่ีอยูอาศัย: ทานมีท่ีอยูอาศัยเพียงพอ เปนบานที่มีโครงสรางแข็งแรงและมีระบบสุขอนามัยท่ีดี  
• สิทธิท่ีจะไดรับความเทาเทียม: เชื่อมโยงกับสิทธิท่ีจะไมถูกเลือกปฏิบัติซึ่งไดกลาวถึงแลวในบทท่ีแลว การ

ปฏิบัติอยางไมเปนธรรมหรือการกีดกันโดยอางสถานภาพของทาน สงผลกระทบรายแรงตอสุขภาพของกลุม
เส่ียง 

• สิทธิท่ีจะเขาถึงขอมูลสนเทศ: ทานสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพตนเองได และรูวิธีรักษารางกายให
สมบูรณ เชน ขอมูลเก่ียวกับนโยบายของรัฐและโรงพยาบาล เวชระเบียนสวนบุคคล และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีบอกให
รูวาอะไรเปนสาเหตุของโรค  

• สิทธิท่ีจะมีสวนรวม: ทานมีสวนในการตัดสินใจท่ีอาจกระทบตอสุขภาพของทานเองได 
 
  
 
  
การบรรลุผลตามลําดับ : หมายถึงวาไมมีการคาดหวังวาประเทศใดจะ
สามารถใหสิทธิดานสุขภาพทุกประการกับพลเมืองของตนทันที แตประเทศ
ตาง ๆ ควรดําเนินการเพื่อใหบรรลุสิทธิดังกลาวตามขั้นตอน และควรเปนส่ิงท่ี
สามารถวัดได โดยควรมีเปาหมายและกรอบเวลาของความสัมฤทธิ์ผลของแต
ละประเทศอยางชัดเจน และเปนส่ิงท่ีวัดไดดวยภววิสัย 
 
 

28

แบบฝึกหัด | บทเรียน 3.1
สิทธิที่จะได้รับมาตรฐานด้านสุขภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ 
	 •	สิทธิที่จะมีชีวิตรอด:	หากสุขภาพของท่านมีความเสี่ยง	อาจถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิที่จะมี 
	 			ชีวิตรอด
	 •	สิทธิความเป็นส่วนตัว:	ไม่มีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพของท่าน	ล่วงล้ำาร่างกายหรือ 
	 		บ้านของท่านได้	หากท่านไม่อนุญาต	
	 •	สิทธิที่จะมีบูรณภาพทางกายและใจ:	ท่านสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกายตนเองได้	หากใคร 
	 								ทีต่อ้งการตรวจ	(เชน่	ตรวจหาเชือ้เอชไอว	ีตรวจปสัสาวะ	ฯลฯ)	พวกเขาตอ้งขออนญุาตทา่นกอ่น 
	 •	สิทธิที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี:	 ท่านได้อยู่อาศัยในที่ซึ่งปลอดจากปัจจัยเสี่ยง	 ไม่ว่าจะเป็น 
	 			มลพิษ	โรคภัยไข้เจ็บ	หรืออันตรายทางกายที่อาจทำาให้เกิดอุบัติเหตุ		
	 •	สิทธิที่จะได้รับอาหารและน้ำา:	อาหารและน้ำาสำาคัญต่อการเติบโตและการมีสุขภาพดี	หากท่าน 
	 	 ไม่มีกินเพียงพอ	 ท่านก็อาจเจ็บป่วยได้ง่าย	 น้ำาสะอาดสำาคัญเพราะน้ำาที่มีเชื้อโรคย่อมทำาให้ผู้ 
	 		บริโภคเข้าไปกลายเป็นโรคท้องร่วงหรืออหิวาต์ได้	
	 •	สิทธิที่จะมีที่อยู่อาศัย:	ท่านมีที่อยู่อาศัยเพียงพอ	เป็นบ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรงและมีระบบสุข 
	 			อนามัยที่ดี	
	 •	สิทธิที่จะได้รับความเท่าเทียม:	 เชื่อมโยงกับสิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติซึ่งได้กล่าวถึงแล้วใน 
	 	 บทที่แล้ว	 การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกีดกันโดยอ้างสถานภาพของท่าน	 ส่งผลกระ 
	 			ทบร้ายแรงต่อสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง
	 •	สิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลสนเทศ:	 ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพตนเองได้	 และรู้วิธี 
	 			รักษาร่างกายให้สมบูรณ์	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐและโรงพยาบาล	เวชระเบียนส่วน 
	 			บุคคล	และข้อมูลอื่นๆ	ที่บอกให้รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของโรค	
	 •	สิทธิที่จะมีส่วนร่วม:	ท่านมีส่วนในการตัดสินใจที่อาจกระทบต่อสุขภาพของท่านเองได้

 

 
การบรรลุผลตามลำาดับ :	หมายถึงว่าไม่มีการคาดหวังว่าประเทศ
ใดจะสามารถให้สิทธิด้านสุขภาพทุกประการกับพลเมืองของตนทันที
แต่ประเทศต่างๆ	ควรดำาเนินการเพื่อให้บรรลุสิทธิดังกล่าวตามขั้น
ตอน	และควรเป็นสิ่งที่สามารถวัดได้	โดยควรมีเป้าหมายและกรอบ
เวลาของความสัมฤทธ์ิผลของแต่ละประเทศอย่างชัดเจน	และเป็นส่ิง
ที่วัดได้ด้วยภววิสัย

71



บทที่

4 บทท่ี 4 
สิทธิของผูมีเชื้อเอชไอวี/เอดสและชุมชนชายขอบ 

 
บทเรียน 4.1: จับคูการละเมิดสิทธิกับมาตรฐานทางกฎหมาย: ผูมีเชื้อเอชไอวี/เอดส 
 
เกร่ินนํา  สิทธิไดรับการบัญญัติไวในกฎหมายระหวางประเทศหลายฉบับ แตปฏิญญาสากลวา

ดวยสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเปนกฎบัตรจารีตประเพณีระหวางประเทศ เปนการสรุป
ความท่ีดี  

แนวคิด สิทธิดานสุขภาพ สิทธิความเปนสวนตัว การไมเลือกปฏิบัติ เสรีภาพในการสราง
ครอบครัว 
45 เวลาที่ตองใช นาที 

จุดประสงค จบัคูกรณีท่ีเกิดขึ้นจริงกับหลักการดานสิทธิและมาตรฐาน  
•ทรัพยากรท่ีจําเปน สําเนาแบบฝกหัด: สิทธิของผูมีเชื้อเอชไอวี/เอดส  
• กระดาษแผนใหญและกระดานเขียน  

สรุป ในบทเรียนนี้ ผูเขารวมจับคูกรณีตัวอยางกับสิทธิประเภทตาง ๆ และจับคูกับ
มาตรฐานสิทธิดวย  

ประเมินผล 
 

แบบฝกหัดเปนการประเมินผลอยางหนึ่ง 

 
ข้ันตอน 
 
เตรียมการ 
1. ใหปริ้นตแบบฝกหัด “สิทธิของผูมีเชื้อเอชไอวี/เอดส” และตัดเปนชิ้น ๆ จากน้ันใหปร้ินตสําเนาแบบฝกหัดอีกชิ้น

หนึ่งและเก็บไวกับตัวทานเอง  
2. ใหนําชิ้นสวนของ “หลักการดานสิทธิ” ไปติดไวในที่ตาง ๆ ท่ัวหอง เวนพ้ืนที่ดานลางของหลักการแตละขอ  
3. จับคูหรือแบงกลุมยอยเปนกลุมละสามหรือส่ีคน แตละกลุมจะไดรับแจกกรณีตัวอยางจํานวนหนึ่ง ใหกลุมทํางาน

ดวยกันเพ่ือตัดสินวากรณีตัวอยางแตละขอตรงกับ “หลักการดานสิทธิ” อันไหน เมื่อตกลงกันไดแลวก็ใหเอกรณี
ตัวอยางไปติดไวใน “หลักการดานสิทธิ” ท่ีเกี่ยวของ 

4. เมื่อเสร็จแลวใหแจก “มาตรฐานระหวางประเทศ” แตละขอท่ีตัดเปนชิ้น ๆ ใหกับแตละกลุม และใหแตละกลุมนํา
มาตรฐานระหวางประเทศเหลาน้ันไปติดอยูใตมาตราตาง ๆ ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งสอดคลอง
กบัหลักการดานสิทธิแตละขอ 

5. เมื่อเสร็จแลว ใหทบทวน “หลักการดานสิทธิ” แตละขอและอภิปรายถึงกรณีตัวอยางและมาตรฐานดานสิทธิท่ี
เกี่ยวของ ในบางกรณีอาจตองมีการแกไขเพราะจับคูผิด และในบางกรณีมาตรฐานเดียวกันอาจใชไดกับหลายกรณี
ตัวอยาง 

29
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4แบบฝึกหัด | บทเรียน 4.1
สิทธิของผู้มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์

หลักการด้านสิทธิ: สิทธิที่จะได้รับมาตรฐานด้านสุขภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ 
	 กรณี:	เรือนจำาปฏิเสธไม่ให้ยาต้านไวรัสกับผู้มีเชื้อ	
	 กรณ:ี				ผูห้ญงิคนหนึง่ถกูคมุขงัภายหลงัโดนขม่ขนืกระทำาชำาเราและตัง้ครรภ	์ระหวา่งอยูใ่นเรอืนจำา 
เธอตรวจพบว่าติดเชื้อเอชไอวีแต่ไม่ได้รับบริการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก	 เธอคลอดลูกในเรือนจำา	
และลูกก็ติดเชื้อเอชไอวีเช่นกัน		
	 กรณี:	 เหตุการณ์น้ำาท่วมส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงการรักษาและการดูแลสุขภาพของผู้มีเชื้อจำา 
นวนมาก	ภายหลังอุทกภัย	หลายคนไม่มีที่อยู่	พวกเขาไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาล	ในขณะ
ที่รัฐบาลก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรกับพวกเขา		
	 กรณี:	เด็กผู้ชายอายุห้าขวบคนหนึ่งซึ่งมีเชื้อเอชไอวี/เอดส์	เขาเสียชีวิตด้วยความเจ็บปวดสาหัส
จากอาการแทรกซ้อนของเอชไอวี	เขามีอาการปวดท้องมากแต่โรงพยาบาลกลับไม่ยอมให้ยาแก้ปวดกับเขา
	 กรณี:	 โรงพยาบาลมีอยู่แต่ในเมืองใหญ่ๆ	 แต่ผู้มีเชื้อจำานวนมากอยู่ตามหัวเมืองเล็กๆ	 พวกเขา
จึงไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้
	 กรณี:	ประเทศหนึ่งไม่ให้บริการยาต้านไวรัสที่ไม่คิดมูลค่าหรือไม่แพง	รัฐบาลอ้างว่าเป็นเพราะยา 
“แพงเกินไป”	

มาตรฐานระหว่างประเทศ (ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน):
	 ข้อ	3	UDHR:		ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต	เสรีภาพ	และความมั่นคงแห่งบุคคล
	 ข้อ	5	UDHR:	บุคคลใดจะถูกกระทำาการทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย	ไร้ 
มนุษยธรรมหรือย่ำายีศักดิ์ศรีไม่ได้
	 ข้อ	25	UDHR:	(1)	ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสำาหรับสุขภาพและความ
อยู่ดีของตน	และของครอบครัว	รวมทั้งอาหาร	เครื่องนุ่งห่ม	ที่อยู่อาศัย	และการดูแลรักษาทางการแพทย์	
และบริการสังคมที่จำาเป็น	 และมีสิทธิในหลักประกันยามว่างงาน	 เจ็บป่วย	 พิการ	 หม้าย	 วัยชรา	 หรือ
ปราศจากการดำารงชีพอื่นในสภาวะแวดล้อมนอกเหนือการควบคุมของตน
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4 หลักการด้านสิทธิ: การไม่เลือกปฏิบัติ
	 กรณี:	คนงานข้ามชาติถูกบังคับให้ตรวจหาเชื้อเอชไอวี	เมื่อพบว่ามีเชื้อก็จะถูกส่งกลับ
	 กรณ:ี					ครบูางคนแสดงอาการเลอืกปฏบิตัติอ่เดก็ผูม้เีชือ้อยา่งเปดิเผย	เปน็เหตใุหเ้ดก็ทีอ่ยูร่ะหวา่ง 
การกินยาต้านไวรัสกลัวและไม่กล้ากินยาที่โรงเรียน	

มาตรฐานระหว่างประเทศ (ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน):
	 ข้อ	 7	 UDHR:	 ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎ 
หมายเท่าเทียมกัน		โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด
	 ข้อ	23	UDHR:	(1)	ทุกคนมีสิทธิในการทำางาน	ในการเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขที่ยุติธรรม
และเอื้ออำานวยต่อการทำางาน	และในการคุ้มครองต่อการว่างงาน

หลักการด้านสิทธิ: สิทธิความเป็นส่วนตัว
	 กรณี:	ระหว่างอยู่ในสถานควบคุมตัว	เจ้าหน้าที่ถามผู้หญิงคนหนึ่งต่อหน้าผู้ถูกควบคุมตัวคน 
อื่น	ๆ	ว่า	“เธอเป็นผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีใช่หรือเปล่า?”		
	 กรณี:	 โรงพยาบาลปล่อยให้รายงานผลการตรวจเชื้อเอชไอวีวางอยู่บนโต๊ะพยาบาลคนหนึ่ง	 คน
ที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นข้อมูลพวกนี้หมด
	 กรณี:	โรงพยาบาลจับผู้ป่วยตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยไม่แจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอม
	 กรณี:	พนักงานของศูนย์ตรวจเชื้อเอชไอวีแห่งหนึ่ง	โทรศัพท์ไปแจ้งนายจ้างของผู้ชายที่มาตรวจ
เลือดแล้วบอกว่า	“คุณรู้หรือเปล่าว่าลูกจ้างของคุณติดเชื้อเอชไอวี?”	
มาตรฐานระหว่างประเทศ	(ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน):
	 ข้อ	12	UDHR:	บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามพลการในความเป็นส่วนตัว	ครอบครัว	ที่อยู่อาศัย	
หรือการสื่อสาร	 หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้	 ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของ
กฎหมายต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น
	 ข้อ	9	UDHR:	บุคคลใดจะถูกจับกุม	กักขัง	หรือเนรเทศตามพลการไม่ได้

หลักการด้านสิทธิ: สิทธิในการสร้างครอบครัว
	 กรณี:	แพทย์แจ้งให้ผู้หญิงคนหนึ่งทราบว่าเธอติดเชื้อเอชไอวี	และจะต้องทำาหมัน	
มาตรฐานระหว่างประเทศ	(ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน):
	 ข้อ	 16	 UDHR:	 (1)	 บรรดาชายและหญิงที่มีอายุครบบริบูรณ์แล้ว	 มีสิทธิที่จะสมรสและก่อร่าง
สร้างครอบครัวโดยปราศจากการจำากัดใด	อันเนื่องจากเชื้อชาติ	สัญชาติ	หรือศาสนา	ต่างย่อมมีสิทธิเท่า
เทียมกันในการสมรส	ระหว่างการสมรส	และในการขาดจากการสมรส	(2)	การสมรสจะกระทำาโดยความ
ยินยอมอย่างอิสระและเต็มที่ของผู้ที่จะเป็นคู่สมรสเท่านั้น	 (3)	 ครอบครัวเป็นหน่วยธรรมชาติและพื้นฐาน
ของสังคม	และย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากสังคมและรัฐ
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4บทเรียน	4.2:	จับคู่การละเมิดสิทธิกับมาตรฐานทางกฎหมาย:	ผู้ใช้ยาด้วยการฉีด

ขั้นตอน
เตรียมการ
1.	ให้ปริ้นต์แบบฝึกหัด	“สิทธิของผู้ใช้ยาด้วยการฉีด”	และตัดเป็นชิ้นๆ	จากนั้นให้ปริ้นต์สำาเนาแบบฝึกหัด
อีกชิ้นหนึ่งและเก็บไว้กับตัวท่านเอง	
2.	 ให้นำาชิ้นส่วนของ	 “หลักการด้านสิทธิ”	 ไปติดไว้ในที่ต่างๆ	 ทั่วห้อง	 เว้นพื้นที่ด้านล่างของหลักการ
แต่ละข้อ	
3.	 จับคู่หรือแบ่งกลุ่มย่อยเป็นกลุ่มละสามหรือสี่คน	 แต่ละกลุ่มจะได้รับแจกกรณีตัวอย่างจำานวนหนึ่ง	 ให้
กลุ่มทำางานด้วยกันเพื่อตัดสินว่ากรณีตัวอย่างแต่ละข้อตรงกับ	“หลักการด้านสิทธิ”	อันไหน	เมื่อตกลงกัน
ได้แล้วก็ให้เอกรณีตัวอย่างไปติดไว้ใน	“หลักการด้านสิทธิ”	ที่เกี่ยวข้อง
4.	 เมื่อเสร็จแล้วให้แจก	 “มาตรฐานระหว่างประเทศ”	 แต่ละข้อที่ตัดเป็นชิ้นๆ	 ให้กับแต่ละกลุ่ม	 และให้
แต่ละกลุ่มนำามาตรฐานระหว่างประเทศเหล่านั้นไปติดอยู่ใต้มาตราต่างๆ	 ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน	ซึ่งสอดคล้องกับหลักการด้านสิทธิแต่ละข้อ
5.	 เมื่อเสร็จแล้ว	 ให้ทบทวน	 “หลักการด้านสิทธิ”	 แต่ละข้อและอภิปรายถึงกรณีตัวอย่างและมาตรฐาน
ด้านสิทธิที่เกี่ยวข้อง	 ในบางกรณีอาจต้องมีการแก้ไขเพราะจับคู่ผิด	 และในบางกรณีมาตรฐานเดียวกัน
อาจใช้ได้กับหลายกรณีตัวอย่าง

บทเรียน 4.2: จับคูการละเมิดสิทธิกับมาตรฐานทางกฎหมาย: ผูใชยาดวยการฉีด 
 
เกร่ินนํา  สิทธิของผูใชยาไดรับการคุมครองตามขอบัญญัติตาง ๆ ท้ังในกติการะหวางประเทศ

วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

แนวคิด สิทธิท่ีจะมีชีวิตรอด สิทธิความเปนสวนตัว เสรีภาพในการสมาคม เสรีภาพในการ
ชมุนุม สิทธิดานสุขภาพ สิทธิของผูหญิงและเด็ก 
60-90 เวลาที่ตองใช นาที 
•จุดประสงค จับคูกรณีท่ีเกิดขึ้นจริงกับหลักการดานสิทธิและมาตรฐาน 
•ทรัพยากรท่ีจําเปน แบบฝกหัด: สิทธิของผูใชยาดวยการฉีด 
• เทป 

สรุป ในบทเรียนนี้ ผูเขารวมจับคูกรณีตัวอยางกับสิทธิประเภทตาง ๆ และจับคูกับ
มาตรฐานสิทธิดวย  

ประเมินผล 
 

แบบฝกหัดเปนการประเมินผลอยางหนึ่ง 

 
ข้ันตอน 
เตรียมการ 
1. ใหปริ้นตแบบฝกหัด “สิทธิของผูใชยาดวยการฉีด” และตัดเปนชิ้น ๆ จากนั้นใหปริ้นตสําเนาแบบฝกหัดอีกชิ้นหน่ึง

และเก็บไวกับตัวทานเอง  
2. ใหนําชิ้นสวนของ “หลักการดานสิทธิ” ไปติดไวในที่ตาง ๆ ท่ัวหอง เวนพ้ืนที่ดานลางของหลักการแตละขอ  
3. จับคูหรือแบงกลุมยอยเปนกลุมละสามหรือส่ีคน แตละกลุมจะไดรับแจกกรณีตัวอยางจํานวนหนึ่ง ใหกลุมทํางาน

ดวยกันเพ่ือตัดสินวากรณีตัวอยางแตละขอตรงกับ “หลักการดานสิทธิ” อันไหน เมื่อตกลงกันไดแลวก็ใหเอกรณี
ตัวอยางไปติดไวใน “หลักการดานสิทธิ” ท่ีเกี่ยวของ 

4. เมื่อเสร็จแลวใหแจก “มาตรฐานระหวางประเทศ” แตละขอท่ีตัดเปนชิ้น ๆ ใหกับแตละกลุม และใหแตละกลุมนํา
มาตรฐานระหวางประเทศเหลานั้นไปติดอยูใตมาตราตาง ๆ ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งสอดคลอง
กบัหลักการดานสิทธิแตละขอ 

5. เมื่อเสร็จแลว ใหทบทวน “หลักการดานสิทธิ” แตละขอและอภิปรายถึงกรณีตัวอยางและมาตรฐานดานสิทธิท่ี
เกี่ยวของ ในบางกรณีอาจตองมีการแกไขเพราะจับคูผิด และในบางกรณีมาตรฐานเดียวกันอาจใชไดกับหลายกรณี
ตัวอยาง 

 

32

75



บทที่

4 แบบฝึกหัด |บทเรียน 4.2
สิทธิของผู้ใช้ยาด้วยการฉีด
หลักการด้านสิทธิ: สิทธิที่จะมีชีวิตรอด
	 กรณ:ี												รฐับาลไมส่อบสวนการฆาตกรรมผูต้้องสงสัยวา่คา้ยาซึง่เกดิขึน้ในชว่งทีร่ฐับาลปราบปราม 
ยาเสพติด	
	 กรณี:	 รถพยาบาลปฏิเสธไม่ยอมไปรับตัวผู้ป่วยจากอาการน็อคยา	 	 โดยอ้างว่าการใช้ยาผิด
กฎหมาย
	 กรณี:		รัฐบาลกำาหนดโทษประหารสำาหรับความผิดด้านยาเสพติด	
มาตรฐานระหว่างประเทศ:	
	 ข้อ	6	ICCPR:	(1)	มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมาแต่กำาเนิด	สิทธินี้ต้องได้รับการคุ้มครองโดย
กฎหมาย	บุคคลจะต้องไม่ถูกทำาให้เสียชีวิตโดยพลการ

หลักการด้านสิทธิ: การไม่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวโดยพลการ
	 กรณี:	ผู้ใช้ยาถูกคุมขังตามความผิดทางอาญาโดยที่ยังไม่มีการไต่สวนอย่างเป็นธรรม
	 กรณี:	ผู้ใช้ยาถูกจับหรือควบคุมตัวเพราะถูกยัดยา
	 กรณี:	ผู้ใช้ยาถูกบังคับบำาบัดโดยไม่ยินยอมพร้อมใจ
มาตรฐานระหว่างประเทศ:
	 ข้อ	 9	 ICCPR:	 (1)	บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกาย	บุคคลจะถูก
จับกุมหรือควบคุมโดยพลการมิได้	 บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได้	 ยกเว้นโดยเหตุและโดยเป็น
ไปตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

หลักการด้านสิทธิ: สิทธิที่จะได้รับการไต่สวนคดีอย่างเป็นธรรม
	 กรณี:	มีคนถูกตัดสินลงโทษในความผิดด้านยาเสพติดโดยไม่มีการไต่สวนคดี
	 กรณี:	มีการควบคุมบุคคลไว้เพื่อรอการไต่สวนของศาลในข้อหายาเสพติดเป็นเวลานานเกินควร		
มาตรฐานระหว่างประเทศ:
	 ข้อ	9	ICCPR:	(3)	บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในข้อหาทางอาญา	จะต้องถูกนำาตัวโดย
พลันไปยังศาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่มีอำานาจตามกฎหมายที่	 จะจะใช้อำานาจทางตุลาการ	 และจะต้องมีสิทธิ
ได้รับการพิจารณาคดีภายในเวลาอันสมควร	หรือได้รับการปล่อยตัวไป
	 ข้อ	9	ICCPR:	(4)	บุคคลใดที่ถูกลิดรอนเสรีภาพโดยการจับกุมหรือการควบคุม	มีสิทธินำาคดีขึ้น
สู่ศาลเพื่อให้ตัดสินโดยไม่ชักช้าถึงความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมผู้นั้น	 และหากการควบคุมไม่
ชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาลมีคำาสั่งปล่อยตัวไป
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4หลักการด้านสิทธิ: สิทธิความเป็นส่วนตัว
	 กรณี:		ตำารวจได้รับมอบอำานาจให้จับตัวผู้ต้องสงสัยว่าใช้ยามาตรวจปัสสาวะ
	 กรณี:	 แพทย์เปิดเผยประวัติคนไข้ที่เป็นผู้ใช้ยาหรือมีอาการพึ่งพายาโดยไม่ขอความยินยอม
จากคนไข้
	 กรณี:		คลินิกเอาข้อมูลของผู้ใช้ยาที่มาลงทะเบียนไปให้กับตำารวจดู	
	 กรณี:		ตำารวจบุกค้นบ้านผู้ต้องสงสัยว่าใช้ยาโดยไม่มีหลักฐานหรือไม่มีหมายจากศาล	
มาตรฐานระหว่างประเทศ:
	 ข้อ	 17	 ICCPR:	 (1)	 บุคคลจะถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตัว	 ครอบครัว	 เคหสถาน	 หรือการ
ติดต่อสื่อสารโดยพลการหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้	 และจะถูกลบหลู่เกียรติและชื่อเสียงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายมิได้

หลักการด้านสิทธิ: เสรีภาพแห่งการแสดงออกและการรับข้อมูลข่าวสาร
	 กรณี:	 ผู้ใช้ยาได้รับการปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันเอชไอวี	 การลดอันตราย	
และการใช้ยาอย่างปลอดภัย	
	 กรณี:	 รัฐบาลห้ามเผยแพร่สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการใช้ยาหรือการลดอันตราย	 โดยอ้างว่าเป็นการ
โฆษณาส่งเสริมกิจกรรมผิดกฎหมาย
มาตรฐานระหว่างประเทศ:
	 ข้อ	 19	 ICCPR:	 (2)	 บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก	 สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่
จะแสวงหา	 รับ	 และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภท	 โดยไม่คำานึงถึงพรมแดน	 ทั้งนี้	 ไม่
ว่าด้วยวาจาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการตีพิมพ์	 ในรูปของศิลปะ	 หรือโดยอาศัยสื่อประการอื่นตามที่ตน
เลือก

หลักการด้านสิทธิ: เสรีภาพในการชุมนุมและรวมตัวเป็นองค์กร
	 กรณี:	ทางการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนองค์กรของผู้ใช้ยา
	 กรณี:	ตำารวจสลายการชุมนุมอย่างสงบเพื่อต่อต้านกฎหมายยาเสพติด
มาตรฐานระหว่างประเทศ:
	 ข้อ	21	ICCPR:	สิทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับการรับรอง
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4 หลักการด้านสิทธิ: สิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
	 กรณี:	 	 บุคคลไม่ได้รับโอกาสที่จะทำางาน	 มีที่อยู่อาศัย	 ได้รับการศึกษา	 การดูแลสุขภาพ	 ฯลฯ	
เนื่องมาจากการใช้ยาหรือต้องสงสัยว่าใช้ยา
	 กรณี:	 ตำารวจพุ่งเป้าจับกุมคนเข้าเมืองและชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ในความผิดเกี่ยว
กับยาเสพติด
	 กรณี:		ผู้ใช้ยาไม่มีตัวแทนมากพอในโครงการรักษาด้านเอชไอวี	แม้ว่าผู้มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้ใช้ยา
มาตรฐานระหว่างประเทศ
	 ข้อ	2	ICCPR:	(1)	รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพและประกันแก่ปัจเจกบุคคลทั้งปวง	
ภายในดินแดนของตนและภายใต้เขตอำานาจของตนในสิทธิทั้งหลายที่รับรองไว้ในกติกานี้	 โดยปราศจาก
การแบ่งแยกใด	ๆ	อาทิ	เชื้อชาติ	ผิว	เพศ	ภาษา	ศาสนา	ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่น
ใด	เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม	ทรัพย์สิน	กำาเนิด	หรือสถานะอื่นๆ
	 ข้อ	 26	 ICCPR:	 บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย	 และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง
เท่าเทียมกันตามกฎหมาย	 โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ	 ในกรณีนี้	 กฎหมายจะต้องห้ามการเลือก
ปฏิบัติใดๆ	 และต้องประกันการคุ้มครองบุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นผลจริงจังจากการ	 เลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุผลใด	เช่น	เชื้อชาติ	ผิว	เพศ	ภาษา	ศาสนา	ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็น
อื่นใด	เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม	ทรัพย์สิน	กำาเนิด	หรือสถานะอื่นๆ

หลักการด้านสิทธิ: สิทธิที่จะได้รับมาตรฐานด้านสุขภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ 
	 กรณี:	ผู้ใช้ยาถูกปฏิเสธไม่ให้ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลในระบบสาธารณสุข
	 กรณี:	 รัฐบาลห้ามจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยา	หรือมีการยึดเข็มฉีดยาจากผู้ใช้ยา	 โดยอ้าง
ว่าเป็นการส่งเสริมกิจกรรมผิดกฎหมาย
	 กรณี:	รัฐบาลห้ามการบำาบัดด้วยสารทดแทนอนุพันธุ์ฝิ่น
มาตรฐานระหว่างประเทศ:
	 ข้อ	12	ICESCR:	(1)	รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นได้	
	 ข้อ	 12	 ICESCR:	 (2)	 ขั้นตอนในการดำาเนินการโดยรัฐภาคีแห่งกติกานี้	 เพื่อบรรลุผลในการ
ทำาให้สิทธินี้เป็นจริงอย่างสมบูรณ์จะต้องรวมถึงสิ่งต่างๆ	ที่จำาเป็นเพื่อ	(ค)	การป้องกัน	รักษาและควบคุม
โรคระบาด	โรคประจำาถิ่น	โรคจากการประกอบอาชีพและโรคอื่น	ๆ

78



บทที่

4หลักการด้านสิทธิ: สิทธิของผู้หญิงและเด็ก
	 กรณี:	ผู้หญิงถูกปฏิเสธทำาให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการลดอันตรายอย่างเท่าเทียมกับผู้ชาย
	 กรณี:	ผู้หญิงตั้งครรภ์ซึ่งใช้ยาถูกบังคับให้ทำาแท้งหรือทำาหมัน
	 กรณี:.ผู้ใช้ยาวัยรุ่นถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงข้อมูลท่ีแท้จริงและบริการเก่ียวกับการฉีดยาอย่าง
ปลอดภัยและการลดอันตราย
มาตรฐานระหว่างประเทศ:
	 ข้อ	3	ICCPR:	รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกันสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี	ในการ
ที่จะได้ใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองทั้งปวงที่ได้ระบุไว้ในกติกานี้
	 ข้อ	24	ICCPR:	(1)	เด็กทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยมาตรการต่างๆ	ที่จำาเป็นตาม
สถานะของผู้เยาว์	 จากครอบครัวของตน	 สังคมและรัฐ	 โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเชื้อ
ชาติ	ผิว	เพศ	ภาษา	ศาสนา	เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม	ทรัพย์สิน	หรือกำาเนิด
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4 บทเรียน	4.3:	จับคู่การละเมิดสิทธิกับมาตรฐานทางกฎหมาย:	เลสเบี้ยน	เกย์	ไบเซ็กชวล	และกะเทย	ชาย
ที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย	และผู้ขายบริการทางเพศ 

ขั้นตอน
เตรียมการ
1.	 ให้ปริ้นต์แบบฝึกหัด	 “สิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ	 ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย	 และผู้ขาย
บริการทางเพศ”	และตัดเป็นชิ้นๆ	จากนั้นให้ปริ้นต์สำาเนาแบบฝึกหัดอีกชิ้นหนึ่งและเก็บไว้กับตัวท่านเอง	
2.	 ให้นำาชิ้นส่วนของ	 “หลักการด้านสิทธิ”	 ไปติดไว้ในที่ต่างๆ	 ทั่วห้อง	 เว้นพื้นที่ด้านล่างของหลักการ
แต่ละข้อ	
3.	 จับคู่หรือแบ่งกลุ่มย่อยเป็นกลุ่มละสามหรือสี่คน	 แต่ละกลุ่มจะได้รับแจกกรณีตัวอย่างจำานวนหนึ่ง	 ให้
กลุ่มทำางานด้วยกันเพื่อตัดสินว่ากรณีตัวอย่างแต่ละข้อตรงกับ	“หลักการด้านสิทธิ”	อันไหน	เมื่อตกลงกัน
ได้แล้วก็ให้เอกรณีตัวอย่างไปติดไว้ใน	“หลักการด้านสิทธิ”	ที่เกี่ยวข้อง
4.	 เมื่อเสร็จแล้วให้แจก	 “มาตรฐานระหว่างประเทศ”	 แต่ละข้อที่ตัดเป็นชิ้นๆ	 ให้กับแต่ละกลุ่ม	 และให้
แต่ละกลุ่มนำามาตรฐานระหว่างประเทศเหล่านั้นไปติดอยู่ใต้มาตราต่างๆ	 ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน	ซึ่งสอดคล้องกับหลักการด้านสิทธิแต่ละข้อ
5.	 เมื่อเสร็จแล้ว	 ให้ทบทวน	 “หลักการด้านสิทธิ”	 แต่ละข้อและอภิปรายถึงกรณีตัวอย่างและมาตรฐาน
ด้านสิทธิที่เกี่ยวข้อง	 ในบางกรณีอาจต้องมีการแก้ไขเพราะจับคู่ผิด	 และในบางกรณีมาตรฐานเดียวกัน
อาจใช้ได้กับหลายกรณีตัวอย่าง

 
เกร่ินนํา  สิทธิของผูมีความหลากหลายทางเพศและผูขายบริการทางเพศไดรับการคุมครองใน

หลายขอ ท้ังในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและ
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

แนวคิด สิทธิความเปนสวนตัว การไมเลือกปฏิบัติ 
60-90 เวลาที่ตองใช นาที 

จุดประสงค เพ่ือทําความเขาใจสิทธิมนุษยชนบางประการที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกับเลสเบี้ยน เกย 
ไบเซ็กชวล และกะเทย ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย และผูขายบริการทางเพศ 
•ทรัพยากรท่ีจําเปน เทป 
• ปากกาเสนใหญ  
• สําเนาแบบฝกหัด: สิทธิของผูมีความหลากหลายทางเพศ ชายที่มีเพศสัมพันธ

กบัชาย และผูขายบริการทางเพศ 
สรุป การทราบถึงสิทธิตนเองทําใหสามารถยืนหยัดปกปองตนเองกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิ

ได 
ประเมินผล 
 

การอภิปรายกลุม  

 
ข้ันตอน 
เตรียมการ 
1. ใหปริ้นตแบบฝกหัด “สิทธิของผูมีความหลากหลายทางเพศ ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย และผูขายบริการทางเพศ” 

และตัดเปนชิ้น ๆ จากนั้นใหปร้ินตสําเนาแบบฝกหัดอีกชิ้นหน่ึงและเก็บไวกับตัวทานเอง  
2. ใหนําชิ้นสวนของ “หลักการดานสิทธิ” ไปติดไวในที่ตาง ๆ ท่ัวหอง เวนพ้ืนที่ดานลางของหลักการแตละขอ  
3. จับคูหรือแบงกลุมยอยเปนกลุมละสามหรือส่ีคน แตละกลุมจะไดรับแจกกรณีตัวอยางจํานวนหนึ่ง ใหกลุมทํางาน

ดวยกันเพ่ือตัดสินวากรณีตัวอยางแตละขอตรงกับ “หลักการดานสิทธิ” อันไหน เมื่อตกลงกันไดแลวก็ใหเอกรณี
ตัวอยางไปติดไวใน “หลักการดานสิทธิ” ท่ีเกี่ยวของ 

4. เมื่อเสร็จแลวใหแจก “มาตรฐานระหวางประเทศ” แตละขอท่ีตัดเปนชิ้น ๆ ใหกับแตละกลุม และใหแตละกลุมนํา
มาตรฐานระหวางประเทศเหลานั้นไปติดอยูใตมาตราตาง ๆ ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งสอดคลอง
กบัหลักการดานสิทธิแตละขอ 

5. เมื่อเสร็จแลว ใหทบทวน “หลักการดานสิทธิ” แตละขอและอภิปรายถึงกรณีตัวอยางและมาตรฐานดานสิทธิท่ี
เกี่ยวของ ในบางกรณีอาจตองมีการแกไขเพราะจับคูผิด และในบางกรณีมาตรฐานเดียวกันอาจใชไดกับหลายกรณี
ตัวอยาง 
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4แบบฝึกหัด | บทเรียน 4.3
สิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศและผู้ขายบริการทางเพศ
หลักการด้านสิทธิ: สิทธิที่จะมีชีวิตรอด
	 กรณี:	 ประมวลกฎหมายอาญากำาหนดโทษประหารสำาหรับการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส	 (ทั้งรัก
เพศเดียวกันและรักต่างเพศ)
	 กรณี:	ตำารวจข่มขืนหรือทำาร้ายร่างกายอย่างรุนแรงต่อกะเทยซึ่งเป็นคนไร้บ้าน
	 กรณี:	ตำารวจไม่สอบสวนกรณีการฆาตกรรมผู้ที่ทำางานขายบริการทางเพศ	ไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย	ผู้
หญิง	หรือกะเทย
มาตรฐานระหว่างประเทศ:
	 ข้อ	6	ICCPR:	(1)	มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมาแต่กำาเนิด	สิทธินี้ต้องได้รับการคุ้มครองโดย
กฎหมาย	บุคคลจะต้องไม่ถูกทำาให้เสียชีวิตโดยพลการ

หลักการด้านสิทธิ:	 การไม่ถูกทรมาน	 หรือได้รับการปฏิบัติ	 หรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือ
ต่ำาช้า	รวมทั้งระหว่างอยู่ในเรือนจำา	
	 กรณี:	 ผู้ขายบริการทางเพศถูกตำารวจข่มขืนกระทำาชำาเราระหว่างการควบคุมตัว	 ไม่มีการ
สอบสวนหาผู้กระทำาผิดหรือการเยียวยา
	 กรณี:	 ผู้ชายเกย์ในเรือนจำาถูกห้ามไม่ให้นอนบนเตียง	 และถูกทำาร้ายและข่มขืนซ้ำาแล้วซ้ำาอีก
โดยผู้ต้องขังด้วยกันเอง	ส่วนเจ้าหน้าที่ก็ไม่เข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือเขา
มาตรฐานระหว่างประเทศ:
	 ข้อ	 7	 ICCPR:	 	 บุคคลจะถูกทรมาน	 หรือได้รับการปฏิบัติ	 หรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้
มนุษยธรรมหรือต่ำาช้ามิได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 บุคคลจะถูกใช้ในการทดลองทางการแพทย์	 หรือทาง
วิทยาศาสตร์โดยปราศจากความยินยอมอย่างเสรีของบุคคลนั้นมิได้

หลักการด้านสิทธิ: การไม่ถูกเอาตัวลงเป็นทาสหรืออยู่ในภาวะเยี่ยงทาส 
	 กรณี:	เด็กถูกนำาตัวหรือถูกพรากจากครอบครัวเพื่อจุดประสงค์ในการเอาเปรียบทางเพศ
	 กรณี:	 ผู้ชายหรือผู้หญิงถูกหลอกให้เข้าทำางานค้าประเวณี	 โดยมีการสัญญาว่าจะให้ไปทำางาน
ต่างประเทศ
มาตรฐานระหว่างประเทศ:
	 ข้อ	8	ICCPR:	(1)	บุคคลจะถูกเอาตัวลงเป็นทาสมิได้	การเอาคนลงเป็นทาสและการค้าทาสทุก
รูปแบบจะต้องถูกห้าม	
	 ข้อ	8	ICCPR:	(2)	บุคคลจะถูกบังคับให้ตกอยู่ในภาวะเยี่ยงทาสมิได้
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4 หลักการด้านสิทธิ: การไม่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวโดยพลการ
	 กรณี:	ตำารวจมักจะบุกตรวจค้นบาร์ที่ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายมักไปเที่ยว	
	 กรณี:	ผู้ชายเกย์ถูกจับกุมโดยไม่มีข้อกล่าวหาโดยตำารวจนอกเครื่องแบบในบริเวณที่ชาวเกย์มัก
รวมตัวกัน
	 กรณี:	 วัยรุ่นที่เป็นเลสเบี้ยนถูกควบคุมตัวโดยไม่มีข้อกล่าวหา	 เพราะว่าพ่อแม่ทราบถึงอัต
ลักษณ์ทางเพศของเธอและแจ้งตำารวจ
	 กรณี:	 เอ็นจีโอปฏิบัติการ	 “ช่วยเหลือ”	 ผู้ขายบริการทางเพศจากสถานบริการโดยได้รับความ
ช่วยเหลือจากตำารวจ	 ผู้ขายบริการทางเพศเหล่านั้นถูกบังคับให้ต้องไปอยู่ใน	 “ศูนย์ฟื้นฟู”	 ของเอ็นจีโอ	
และถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามหลักศาสนา
มาตรฐานระหว่างประเทศ:
	 ข้อ	 9	 ICCPR:	 (1)	บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกาย	บุคคลจะถูก
จับกุมหรือควบคุมโดยพลการมิได้	 บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได้	 ยกเว้นโดยเหตุและโดยเป็น
ไปตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

หลักการด้านสิทธิ: สิทธิความเป็นส่วนตัว
	 กรณี:	หนังสือพิมพ์ตีพิมพ์บทความประณามอัตลักษณ์ทางเพศของครูหรือผู้สื่อข่าวคนหนึ่ง	
	 กรณี:	 ตำารวจเชิญผู้สื่อข่าวทีวีให้มาทำาข่าวตอนที่บุกเข้าไปตรวจค้นในสวนสาธารณะที่ชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชายมักมารวมตัวกัน	ในรายงานข่าวปรากฏภาพใบหน้าของผู้ที่ถูกควบคุมตัวโดยไม่มีการ
ขอความยินยอมจากพวกเขา
	 กรณี:	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบังคับให้วัยรุ่นต้องขอความยินยอมจากพ่อแม่หากต้องการเข้ารับ
บริการด้านสุขภาพทางเพศ
มาตรฐานระหว่างประเทศ:
	 ข้อ	 17	 ICCPR:	 (1)	 บุคคลจะถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตัว	 ครอบครัว	 เคหสถาน	 หรือการ
ติดต่อสื่อสารโดยพลการหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้	 และจะถูกลบหลู่เกียรติและชื่อเสียงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายมิได้

หลักการด้านสิทธิ: สิทธิที่จะมีเสรีภาพแห่งการแสดงออกและการรับข้อมูลข่าวสาร
	 กรณี:	 วัยรุ่นถูกปฏิเสธไม่ให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์	 เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและถุง
ยางอนามัย	รวมทั้งพฤติกรรมทางเพศ	อย่างเช่น	เพศวิถีของคนรักเพศเดียวกัน
	 กรณี:	 นักเรียนที่เป็นกะเทยถูกโรงเรียนบังคับให้ต้องแต่งกายตาม	 “เพศตามลักษณะชีวภาพ”	
ของตน
มาตรฐานระหว่างประเทศ:
	 ข้อ	19	ICCPR:	(2)	บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก	สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะ
แสวงหา	รับ	และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภท	โดยไม่คำานึงถึงพรมแดน	ทั้งนี้	ไม่ว่าด้วย
วาจาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการตีพิมพ์	ในรูปของศิลปะ	หรือโดยอาศัยส่ือประการอ่ืนตามท่ีตนเลือก
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4หลักการด้านสิทธิ: เสรีภาพในการชุมนุมและรวมตัวเป็นองค์กร
	 กรณี:	เทศบาลสั่งห้ามจัดเดินขบวนพาเหรดของชาวเกย์
	 กรณี:	 รัฐบาลห้ามหรือเอาผิดทางอาญากับหน่วยงานส่งเสริมสิทธิของผู้มีความหลากหลายทาง
เพศ	หรือปฏิเสธที่จะรับจดทะเบียนองค์กรผู้มีความหลากหลายทางเพศ	
มาตรฐานระหว่างประเทศ:
	 ข้อ	21	ICCPR:	สิทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับการรับรอง

หลักการด้านสิทธิ: สิทธิในการสมรสและสร้างครอบครัว
	 กรณี:	ผู้หญิงเลสเบี้ยนถูกปฏิเสธไม่ให้ได้รับสิทธิในการเข้าถึงบริการการผสมเทียม
	 กรณี:	ผู้ชายชาวเกย์ถูกปฏิเสธไม่ให้ได้รับสิทธิในการอุปถัมภ์เด็ก	
	 กรณี:	ผู้หญิงมีเชื้อเอชไอวีถูกบังคับให้ยุติการตั้งครรภ์	
มาตรฐานระหว่างประเทศ:
	 ข้อ	23	ICCPR:	(2)	สิทธิของชายและหญิงในวัยที่อาจสมรสได้ในการที่จะสมรสและมีครอบครัว
ย่อมได้รับการรับรอง

หลักการด้านสิทธิ: สิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
	 กรณี:	 บุคคลถูกปฏิเสธไม่ให้มีงานทำา	 ไม่มีที่อยู่อาศัย	 การดูแลสุขภาพ	การเข้าถึงเงินกู้ยืมหรือ
การศึกษาเพียงเพราะอัตลักษณ์ทางเพศ	 อัตลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศสภาพ	 หรือเพราะเป็นผู้
ขายบริการทางเพศ
	 กรณี:	หญิงวัยรุ่นถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะตั้งครรภ์	
	 กรณี:	รายการโทรทัศน์ถูกทางการห้ามออกอากาศ	เพราะเสนอภาพการจูบของคนเพศเดียวกัน	
แต่กลับให้มีการออกอากาศภาพการจูบของคนต่างเพศเป็นประจำา
มาตรฐานระหว่างประเทศ:
	 ข้อ	2	ICCPR:	(1)	รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพและประกันแก่ปัจเจกบุคคลทั้งปวง	
ภายในดินแดนของตนและภายใต้เขตอำานาจของตนในสิทธิทั้งหลายที่รับรองไว้ในกติกานี้	 โดยปราศจาก
การแบ่งแยกใดๆ	อาทิ	เชื้อชาติ	ผิว	เพศ	ภาษา	ศาสนา	ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด	
เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม	ทรัพย์สิน	กำาเนิด	หรือสถานะอื่นๆ	
	 ข้อ	 26	 ICCPR:	 บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย	 และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง
เท่าเทียมกันตามกฎหมาย	 โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ	 ในกรณีนี้	 กฎหมายจะต้องห้ามการเลือก
ปฏิบัติใดๆ	 และต้องประกันการคุ้มครองบุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นผลจริงจังจากการ	 เลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุผลใด	เช่น	เชื้อชาติ	ผิว	เพศ	ภาษา	ศาสนา	ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็น
อื่นใด	เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม	ทรัพย์สิน	กำาเนิด	หรือสถานะอื่นๆ
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4 หลักการด้านสิทธิ: สิทธิที่จะได้รับมาตรฐานด้านสุขภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ 
	 กรณี:..ตำารวจใช้ถุงยางอนามัยเป็นหลักฐานในศาลเพื่อเอาผิดกับกิจกรรมนอกกฎหมาย 
(การขายบริการทางเพศ)	
	 กรณี:	 ระบบสุขภาพแห่งชาติไม่ให้บริการยาต้านไวรัสกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ	 หรือผู้
ขายบริการทางเพศ	แต่คนอื่นกลับได้รับบริการดังกล่าว	
มาตรฐานระหว่างประเทศ:
	 ข้อ	12	ICESCR:	(1)	รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นได้	
	 ข้อ	 12	 ICESCR:	 (2)	 ขั้นตอนในการดำาเนินการโดยรัฐภาคีแห่งกติกานี้	 เพื่อบรรลุผลในการ
ทำาให้สิทธินี้เป็นจริงอย่างสมบูรณ์จะต้องรวมถึงสิ่งต่างๆ	 ที่จำาเป็นเพื่อ...(ค)	 การป้องกัน	 รักษาและ
ควบคุมโรคระบาด	โรคประจำาถิ่น	โรคจากการประกอบอาชีพและโรคอื่นๆ
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4แหล่งทรัพยากรเพิ่มเติม 
ด้านล่างเป็นตัวอย่างของข้อบัญญัติของสิทธิบางประการที่กล่าวถึงในคู่มือเล่มนี้	

ตัวอย่างของข้อบัญญัติว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติในสนธิสัญญาสากลด้านสิทธิมนุษยชน: 
•	UDHR,	ข้อ	7:	“ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายเท่า
เทียมกัน		โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด”

•	 ICCPR,	 ข้อ	 26:	 “บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย	 และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่า
เทียมกันตามกฎหมาย	โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ	ในกรณีนี้	กฎหมายจะต้องห้ามการเลือกปฏิบัติ
ใด	ๆ 	และต้องประกันการคุ้มครองบุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นผลจริงจังจากการ	เลือกปฏิบัติด้วย
เหตุผลใด	 เช่น	 เชื้อชาติ	ผิว	 เพศ	ภาษา	ศาสนา	ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด	 เผ่า
พันธุ์แห่งชาติหรือสังคม	ทรัพย์สิน	กำาเนิด	หรือสถานะอื่นๆ”

•	CESCR,	ข้อ	2.2:	 “รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกันว่าสิทธิทั้งหลายที่ระบุไว้ในกติกานี้จะ	 ใช้ได้โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ	ในเรื่องเชื้อชาติ	สีผิว	 เพศ	ภาษา	ศาสนา	ความคิดเห็นทางการเมืองหรือ
ความคิดเห็นอื่นใด	ชาติหรือสังคมดั้งเดิม	ทรัพย์สิน	กำาเนิดหรือสถานะอื่น”

ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ:
•	ICERD,	ข้อ	1.1:	“ในอนุสัญญานี้	คำาว่า	“การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ”	จะหมายถึง	การจำาแนก	การ
กีดกัน	การจำากัด	หรือการเลือก	โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเชื้อชาติ	สีผิว	 เชื้อสายหรือชาติกำาเนิดหรือเผ่า
พันธุ์กำาเนิด	 ซึ่งมีเจตนาหรือมีผลให้เกิดการระงับหรือกีดกั้นการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้น
ฐานของบุคคลในด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และในด้านอื่นๆ	ของการดำารงชีวิตในสังคม	
รวมทั้งการระงับหรือกีดกั้นการใช้สิทธิเหล่านั้นอย่างเสมอภาคของบุคคล”

ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อผู้สตรี:
•	 CEDAW,	 ข้อ	 1.1:	 “เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้	 คำาว่า	 “เลือกปฏิบัติต่อสตรี”	 จะหมายถึง	
การแบ่งแยก	การกีดกัน	หรือการจำากัดใด	ๆ	เพราะเหตุแห่งเพศ	ซึ่งมีผลหรือความมุ่งประสงค์ที่จะทำาลาย
หรือทำาให้เสื่อมเสียการยอมรับ	 การได้อุปโภค	 หรือใช้สิทธิโดยสตรี	 โดยไม่คำานึงถึงสถานภาพด้านการ
สมรส	 บนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในด้าน
การเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรมของพลเมืองหรือด้านอื่นๆ”	

ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติและการทรมาน: 
•	CAT,	ข้อ	1.1:	“เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้	คำาว่า	“	การทรมาน	“	หมายถึง	การกระทำาใด
ก็ตามโดยเจตนาที่ทำาให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอย่างสาหัส	ไม่ว่าทางร่างกายหรือทางจิตใจต่อ 
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	 เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะทำาให้ได้มาซึ่งข้อสนเทศหรือคำาสารภาพจากบุคคลนั้นหรือ 
จากบุคคลที่สาม	 การลงโทษบุคคลนั้น	 สำาหรับการกระทำา	 ซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามกระทำาหรือถูก
สงสัยว่าได้กระทำา	หรือเป็นการข่มขู่ให้กลัวหรือเป็นการบังคับขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม	หรือเพราะ
เหตุผลใดใด	บนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติ	 ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด	 เมื่อความเจ็บปวดหรือความทุกข์
ทรมานนั้นกระทำาโดย	 หรือด้วยการยุยง	 หรือโดยความยินยอม	 หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าพนักงานของ
รัฐ	 หรือของบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งทางการ	 ทั้งนี้	 ไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์
ทรมานที่เกิดจาก	หรืออันเป็นผลปกติจาก	หรืออันสืบเนื่องมาจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย”	
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4 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อเด็ก: 
•	 CRC,	 ข้อ	 2.1:	 “รัฐภาคีจะเคารพและประกันสิทธิตามที่กำาหนดไว้ในอนุสัญญานี้แก่เด็กแต่ละ 
	 คนที่อยู่ในเขตอำานาจของตน	โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไม่ว่าชนิดใดๆ	โดยไม่คำานึงถึง	เชื้อ 
	 ชาติ	 สีผิว	 เพศ	 ภาษา	 ศาสนา	 ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น	 ต้นกำาเนิดทางชาติ 
	 ชาติพันธุ์	 หรือสังคม	ทรัพย์สิน	 ความทุพพลภาพ	การเกิดหรือสถานะอื่นๆ	 ของเด็ก	หรือบิดา 
	 มารดา	หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย”

ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติและผู้เข้าเมือง: 
•	 ICPRMW,	 ข้อ	 7:	 “รัฐภาคีดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎบัตรระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิ 
	 มนุษยชน	 	 โดยเคารพและให้หลักประกันแก่คนงานอพยพทั้งปวงและสมาชิกครอบครัวของเขา 
	 ที่อยู่ภายในอาณาเขตและอยู่ในขอบเขตอำานาจของตน	 	 ในเรื่องของสิทธิต่างๆ	 ที่กำาหนดไว้ใน 
	 อนุสัญญานี้โดยปราศจากการแบ่งแยกใดๆ		อาทิ		เพศ		เชื้อชาติ			สีผิว		ภาษา		ศาสนาหรือ 
	 ความเชื่อ	 	ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอื่น	 	ต้นกำาเนิดทางชาติ	 	ชาติพันธุ์หรือสังคม 
	 สัญชาติ		อายุ		ฐานะทางเศรษฐกิจ		สินทรัพย์		สถานภาพการสมรส		การเกิด	หรือสถานภาพอ่ืน”

ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติและผู้พิการ: 
•	CRPD,	ข้อ	5.1-4:	
	 1.	 รัฐภาคียอมรับว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกันเบื้องหน้าและภายใต้กฎหมาย	 และมีสิทธิที่จะได้ 
	 รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกันตามกฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
	 ใดๆ
	 2.	 ให้รัฐภาคีห้ามการเลือกปฏิบัติทั้งปวงเพราะเหตุแห่งความพิการ	 และประกันให้คนพิการได้ 
	 รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิผลจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุท้ัง 
	 ปวง	
	 3.	 เพื่อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมกันและขจัดการเลือกปฏิบัติ	 ให้รัฐภาคีดำาเนินขั้นตอนที่ 
	 เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกันว่าจะจัดให้มีการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล
	 4.	 มาตรการเฉพาะซึ่งจำาเป็นในการเร่งหรือเพื่อให้บรรลุถึงความเท่าเทียมกันในทางปฏิบัติแก่ 
	 คนพิการต้องไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของอนุสัญญานี้

มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิด้านสุขภาพ 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(UDHR) 
ข้อ	25.1	ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสำาหรับสุขภาพและความอยู่ดีของตน	และของ
ครอบครัว	 รวมทั้งอาหาร	 เครื่องนุ่งห่ม	 ที่อยู่อาศัย	 และการดูแลรักษาทางการแพทย์	 และบริการสังคมที่
จำาเป็น	และมีสิทธิในหลักประกันยามว่างงาน	เจ็บป่วย	พิการ	หม้าย	วัยชรา	หรือปราศจากการดำารงชีพ
อื่นในสภาวะแวดล้อมนอกเหนือการควบคุมของตน	

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	(ICCPR)
ข้อ	 6.1	 มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมาแต่กำาเนิด	 สิทธินี้ต้องได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย	 บุคคลจะ
ต้องไม่ถูกทำาให้เสียชีวิตโดยพลการ
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4กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	(ICESCR) 
ข้อ	12
	 1.	 รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูง 
สุดเท่าที่เป็นได้																
	 2.	 ขั้นตอนในการดำาเนินการโดยรัฐภาคีแห่งกติกานี้	 เพื่อบรรลุผลในการทำาให้สิทธินี้เป็นจริง
อย่างสมบูรณ์จะต้องรวมถึงสิ่งต่าง	ๆ	ที่จำาเป็นเพื่อ
	 	 (ก)..การหาหนทางลดอัตราการตายของทารกก่อนคลอดและของเด็กแรกเกิดและการ 
	 	 					พัฒนาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเด็ก																
	 	 (ข)	การปรับปรุงในทุกด้านของสุขลักษณะทางสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม																
	 	 (ค)		การป้องกัน	รักษาและควบคุมโรคระบาด	โรคประจำาถิ่น	โรคจากการประกอบอาชีพ 
	 	 					และโรคอื่น	ๆ
	 	 (ง)	 การสร้างสภาวะที่ประกันบริการทางแพทย์	 และการให้การดูแลรักษาพยาบาลแก่ 
	 	 					ทุกคนในกรณีเจ็บป่วย

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ	(ICERD)
ข้อ	 5	 เพื่อให้สอดคล้องตามพันธกรณีพื้นฐานที่ได้จัดวางไว้ตามข้อ	 2	 ของอนุสัญญา	 นี้	 รัฐภาคีจะห้าม
และขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ	 โดยไม่จำาแนกตามเชื้อชาติ	 สีผิว	 หรือชาติหรือเผ่าพันธุ์
กำาเนิด	และประกันสิทธิของทุกคนให้มีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้สิทธิ
ดังต่อไปนี้…(iv)	สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข	การดูแลทางการแพทย์	การประกันสังคม	และการ
บริการทางสังคม

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี	(CEDAW)
ข้อ	 12.1	 รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง	 เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านการรักษา
สุขภาพ	 เพื่อประกันการมีโอกาสได้รับการบริการในการรักษาสุขภาพ	 รวมทั้งบริการที่เกี่ยวกับการ
วางแผนครอบครัว	บนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี	

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	(CRC)
ข้อ	24
	 1.	 รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กที่จะได้รับมาตรฐานสาธารณสุขที่สูงที่สุดเท่าที่จะหาได้	 และ
สิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับการบำาบัดรักษาความเจ็บป่วยและการฟื้นฟูสุขภาพ	 รัฐภาคีจะพยายาม
ดำาเนินการที่จะประกันว่าไม่มีเด็กคนใดถูกลิดรอนสิทธิในการรับบริการดูแลสุขภาพเช่นว่านั้น
	 2.	รัฐภาคีจะให้มีการปฏิบัติตามซึ่งสิทธินี้อย่างเต็มที่	และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะดำาเนินมาตรการ
ที่เหมาะสมดังนี้
	 ก)		ลดการเสียชีวิตของทารกและเด็ก
	 ข)	 ประกันให้มีการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่จำาเป็นและการดูแลสุขภาพแก่เด็กทุกคน 
	 					โดยเน้นการพัฒนาการดูแลสุขภาพขั้นมูลฐาน
	 ค)...ต่อสู้กับโรคภัยและทุพโภชนาการ	 รวมทั้งที่อยู่ภายในขอบข่ายของการดูแลสุขภาพขั้น 
	 				มูลฐาน	ซึ่งนอกเหนือจากวิธีการอื่นแล้วยังดำาเนินการโดยการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่พร้อมแล้ว 
	 	 และโดยการจัดหาอาการที่ถูกหลักโภชนาการและน้ำาดื่มที่สะอาดอย่างเพียงพอ	 ทั้งนี้โดย 
	 				พิจารณาถึงอันตรายและความเสี่ยงของมลภาวะแวดล้อม
	 ง)		ประกันให้มีการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมแก่มารดาทั้งก่อนและหลังคลอด
	 จ)	 ประกันว่าทุกส่วนของสังคม	 โดยเฉพาะบิดามารดาและเด็ก	 จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเข้า 
	 	 	 ถึงการศึกษาและการสนับสนุนให้ใช้ความรู้พื้นฐานในเรื่องโภชนาการและสุขภาพเด็ก	 เรื่อง 
	 									ประโยชนข์องการเลีย้งลกูดว้ยนมมารดา	เรือ่งอนามยัและสขุาภบิาลสภาพแวดลอ้ม	และเรือ่ง 
																การป้องกันอุบัติเหตุ 87
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4 ฉ)	พัฒนาการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน	การแนะแนวแก่บิดามารดาและการให้บริการและการศึกษาในเรื่อง
การวางแผนครอบครัว
	 3.	 รัฐภาคีจะดำาเนินมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งปวง	 เพื่อที่จะขจัดทางปฏิบัติ
ดั้งเดิมที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพของเด็ก
	 4.	 รัฐภาคีรับที่จะส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่าประเทศ	 เพื่อที่จะให้การดำาเนินการ
ให้สิทธิที่ยอมรับในข้อนี้บังเกิดผลอย่างเต็มที่ตามลำาดับ	 เกี่ยวกับเรื่องนี้ความจำาเป็นของประเทศกำาลัง
พัฒนาจะได้รับการพิจารณาเป็น	พิเศษ

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกครอบครัว	(ICRMW) 
ข้อ	 28:	 คนงานอพยพและสมาชิกครอบครัว	 ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลรักษาทางการแพทย์ในยาม
ต้องการเร่งด่วนเพื่อรักษาชีวิต	 	 หรือเป็นการหลีกเลี่ยงอันตรายต่อสุขภาพที่ยากต่อการแก้ไข	 	 บนพื้น
ฐานของการปฏิบัติที่เท่ากับคนชาติของรัฐที่เกี่ยวข้อง		และจะต้องไม่มีการปฏิเสธการรักษาพยาบาลยาม
ฉุกเฉิน		เพียงเหตุเพราะเขาเข้าอาศัยหรือมีการจ้างงานที่ไม่ปกติ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ	(CRPD)
ข้อ	25
	 รัฐภาคียอมรับว่าคนพิการมีสิทธิในการอุปโภคมาตรฐานสาธารณสุขสูงสุดเท่าที่จะหาได้	 โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ	 เพราะเหตุแห่งความพิการ	 ให้รัฐภาคีดำาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อ
ประกันให้คนพิการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขโดยคำานึงถึงเพศสภาพ	รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
สุขภาพ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รัฐภาคี
	 (ก)	 จัดให้มีบริการด้านสุขภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	 หรือที่สามารถจ่ายได้สำาหรับคนพิการ 
	 	 	 	 ในระดับคุณภาพและมาตรฐานเช่นเดียวกับที่จัดให้บุคคลอื่นรวมถึงบริการด้านสุขภาพทาง 
	 						เพศและอนามัยเจริญพันธุ์	และโครงการสาธารณสุขที่มีให้กับประชาชนทั่วไป
	 (ข)...จัดให้มีบริการด้านสุขภาพที่จำาเป็นสำาหรับคนพิการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับความ 
	 	 	 	 	 พิการ	รวมทั้งการบ่งชี้และช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มอย่างเหมาะสม	และการบริการที่จัดให้ 
	 					เพื่อจำากัดระดับความพิการให้น้อยที่สุดและป้องกันไม่ให้เกิดความพิการเพิ่มขึ้น	ทั้งนี้	รวม 
	 						ทั้งในเด็กและผู้สูงอายุ
	 (ค)...จัดให้มีบริการด้านสุขภาพเหล่านี้	 ให้อยู่ใกล้เคียงมากที่สุดกับชุมชนที่คนพิการอาศัยอยู่ 
	 						เท่าที่จะเป็นไปได้	รวมทั้งในพื้นที่ชนบท
	 (ง)...กำาหนดให้บุคลากรทางการแพทย์ให้การดูแลคนพิการด้วยคุณภาพเดียวกันกับที่ให้แก่คน 
........................อื่นๆ	 รวมถึงบนพื้นฐานของความยินยอมโดยสมัครใจและโดยได้รับข้อมูลข่าวสาร	 ด้วย 
	 	 	 	 การสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน	 ศักดิ์ศรี	 การอยู่ได้ด้วยตนเอง	 และความต้อง 
......................การจำาเป็นของคนพิการโดยวิธีฝึกอบรมและประกาศใช้มาตรฐานจรรยาบรรณสำาหรับการ 
	 						ดูแลสุขภาพโดยภาครัฐและเอกชน
	 (จ)	 ห้ามการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในการประกันสุขภาพและการประกันชีวิต	 ซึ่งต้องจัดให้มี 
.......................อย่างยุติธรรมและสมเหตุสมผล	 และในกรณีการประกันชีวิต	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
	 						ภายในของรัฐนั้นที่กำาหนดให้มีการประกันชีวิตได้	
	 (ฉ)..ป้องกันการปฏิเสธการดูแลด้านสุขภาพหรือการบริการด้านสุขภาพหรืออาหารและสาร 
	 						เหลวโดยเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความพิการ

88



บทที่

4ความเห็นทั่วไป 14 คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (CESCR)
สิทธิด้านสุขภาพไม่ใช่สิทธิที่จะมีความแข็งแรงสมบูรณ์ (ย่อหน้า 8)
	 โปรดเข้าใจว่า	 สิทธิด้านสุขภาพไม่ใช่สิทธิที่จะมีความแข็งแรงสมบูรณ์	 สิทธิด้านสุขภาพครอบ 
คลุมทั้งเสรีภาพและการได้รับ	 (entitlement)	 เสรีภาพครอบคลุมถึงสิทธิในการควบคุมสุขภาพและ
ร่างกายของตนเอง	 รวมทั้งเสรีภาพด้านเพศและการเจริญพันธุ์	 และสิทธิที่จะปลอดจากการแทรกแซง	
อย่างเช่น	 สิทธิที่จะปลอดจากการทรมาน	 การรักษาพยาบาลและการทดลองโดยไม่ได้รับความยินยอม	
ในทางตรงข้าม	 การได้รับครอบคลุมสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพตามระบบ	 ทั้งนี้เป็นการให้
โอกาสที่เท่าเทียมเพื่อให้บุคคลมีสุขภาพดีสุดเท่าที่เป็นไปได้

นิยามโดยพิศดารของสุขภาพ (ย่อหน้า 10)
	 …นิยามโดยพิสดารของสุขภาพครอบคลุมถึงข้อกังวลด้านสังคมด้วย	 อย่างเช่น	 ความรุนแรง
และการขัดกันด้วยอาวุธ	 นอกจากนั้น	 โรคที่แต่เดิมไม่เคยมีมาก่อน	 อย่างเช่น	 เอชไอวี/เอดส์	 และโรค
อื่น	ๆ	ที่แพร่หลายมากขึ้น	อย่างเช่น	มะเร็ง	รวมทั้งการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชาคมโลก	ทำาให้เกิด
อุปสรรคใหม่	ๆ	ต่อการบรรลุสิทธิด้านสุขภาพ	ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ต้องคำานึงถึงในการตีความข้อ	12	

องค์ประกอบที่เชื่อมโยงและสำาคัญ (ย่อหน้า 12)
o	การมีอยู่	(Availability)	หมายถึงว่าแต่ละประเทศควรมีสถานบริการ	สินค้า	บริการและโครงการด้าน
สุขภาพสำาหรับทุกคนที่จำาเป็นต้องใช้	รวมทั้งยาพื้นฐานที่จำาเป็น
o	การเข้าถึงได้	(Accessibility)	หมายถึงการที่ทุกคนสามารถใช้สินค้าและบริการเหล่านี้ได้	ไม่ว่าเขาจะ
เป็นผู้พิการ	มาจากกลุ่มชายขอบ	หรือเป็นคนยากจน
o	การยอมรับได้	(Acceptability)	หมายถึงว่า	สินค้าและบริการทั้งปวงต้องอยู่บนพื้นฐานความเคารพต่อ
วัฒนธรรมและรูปแบบที่แตกต่าง	และมีการเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคลทุกคน
o	คุณภาพ	(Quality)	หมายถึงการที่บริการ	สถานบริการและสินค้าต่างๆ	มีคุณภาพดี	บุคลากรมีความ
สามารถ	และเวชภัณฑ์ก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยและผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์มาแล้ว	

การรักษาและควบคุมโรค (ย่อหน้า 16)
	 “การป้องกัน	 รักษาและควบคุมโรคระบาด	 โรคประจำาถิ่น	 โรคจากการประกอบอาชีพและโร
คอื่นๆ”	 (ข้อ	 12.2	 (c))	 กำาหนดให้มีการจัดทำาโครงการป้องกันและให้ความรู้เพื่อรับมือกับข้อกังวลด้าน
สุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรม	 อย่างเช่น	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 โดยเฉพาะเอชไอวี/เอดส์	 และ
โรคที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่ออนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ	 และส่งเสริมปัจจัยด้านสังคมที่นำาไป
สู่สุขภาวะ	เช่น	ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม	การศึกษา	การพัฒนาเศรษฐกิจ	และความเท่าเทียมทาง
เพศสภาพ	สิทธิที่จะได้รับการรักษายังรวมถึงการจัดทำาระบบให้บริการฉุกเฉิน	กรณีอุบัติเหตุ	 โรคระบาด
และปัญหาด้านสุขภาพที่คล้ายคลึงกัน	 และการจัดให้มีการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติและความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน	 การควบคุมโรคหมายถึงความพยายามของรัฐเพียงลำาพัง
และที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น	 เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่	 เพื่อให้มีการเฝ้าระวังโรคติดต่อและ
ปรับปรุงการเฝ้าระวังที่มีอยู่	 รวมทั้งการเก็บข้อมูลที่จำาแนกประเภทตามปัจจัยต่างๆ	 การจัดทำาและส่ง
เสริมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันโรค	และยุทธศาสตร์อื่นๆ	ในการควบคุมโรคติดต่อ
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4 พันธกรณีของรัฐ (ย่อหน้า 19)
	 ในแง่สิทธิด้านสุขภาพ	 ต้องมีการเน้นความเท่าเทียมในการเข้าถึงการดูแลและบริการด้าน
สุขภาพ	 รัฐมีพันธกรณีพิเศษที่ต้องให้บริการเหล่านี้กับผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพและไม่สามารถเข้าถึงสถาน
บริการสุขภาพ	 และต้องป้องกันการเลือกปฏิบัติใดๆ	 ด้วยเหตุซึ่งเป็นข้อห้ามสากลในแง่การให้การดูแล
และบริการด้านสุขภาพ	โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นพันธกรณีหลักของสิทธิด้านสุขภาพ
	 การจัดสรรทรัพยากรด้านสุขภาพที่ไม่เหมาะสมอาจนำาไปสู่การเลือกปฏิบัติทั้งที่เห็นได้ชัดเจน
หรือไม่ก็ตาม	อย่างเช่น	ไม่ควรมุ่งลงทุนในบริการด้านสุขภาพที่มุ่งรักษาโรคและมีราคาแพง	ซึ่งมักเข้าถึง
ได้เฉพาะกลุ่มคนเล็กๆ	ที่มีอภิสิทธิ์	แทนที่จะลงทุนในบริการสาธารณสุขขั้นมูลฐานและบริการเชิงป้องกัน	
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่มากกว่า

การอ้างเหตุด้านสุขภาพเพื่อจำากัดสิทธิ (ย่อหน้า 28)
	 ในบางครั้ง	รัฐอาจอ้างเหตุด้านสาธารณสุขเพื่อจำากัดการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานอื่น	ๆ	คณะกรรมการ
ต้องการเน้นว่าเหตุแห่งการจำากัดสิทธิตามข้อ	4	ของกติกาฯ	มุ่งคุ้มครองสิทธิของบุคคลมากกว่าเป็นการ
อนุญาตให้รัฐเข้ามาจำากัดสิทธิ	 ด้วยเหตุดังกล่าว	 รัฐภาคีที่จำากัดการเดินทางหรือควบคุมตัวบุคคลที่ป่วย
เป็นโรคติดต่อ	อย่างเช่น	เชื้อเอชไอวี/เอดส์	และรัฐที่ปฏิเสธไม่ให้แพทย์รักษาพยาบาลบุคคลที่เชื่อว่าเป็น
ฝ่ายต่อต้านรัฐบาล	 หรือรัฐที่ไม่ให้บริการสร้างภูมิคุ้มกันกับชุมชนสำาหรับโรคติดต่อร้ายแรงโดยอ้างเหตุ
ด้านความมั่นคงของประเทศหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม	ในการทำาเช่นนั้น	รัฐมีภาระต้อง
แสดงเหตุผลสนับสนุนการใช้มาตรการรุนแรงที่กระทบต่อองค์ประกอบแต่ละข้อในข้อ	 4	 ด้วย	 การจำากัด
สิทธิเช่นนั้นต้องกระทำาเท่าที่กฎหมายบัญญัติไว้	 รวมทั้งมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศด้วย	
และต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามกติกา	 ต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ชอบธรรม	และเท่าที่จำาเป็นเพื่อการส่งเสริมสวัสดิภาพโดยรวมของสังคมประชาธิปไตย	

การบรรลุผลตามลำาดับ (Progressive realization) (ย่อหน้า 30-31)
	 30.	 แม้กติกาอนุญาตให้มีการบรรลุผลตามลำาดับและยอมรับข้อจำากัดอันเนื่องมาจากทรัพยากร
ที่มีจำากัด	 แต่ก็กำาหนดพันธกรณีหลายประการที่รัฐภาคีต้องปฏิบัติให้เกิดผลโดยพลัน	 รัฐภาคีมีพันธกรณี
เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิด้านสุขภาพ	อย่างเช่น	การประกันว่า	ให้มีการใช้สิทธิได้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใด	ๆ  
(ข้อ	2.2)	และพันธกรณีที่จะดำาเนินการตามขั้นตอน	(ข้อ	2.1)	เพื่อให้บรรลุผลตามข้อ	12	ทั้งหมด	ขั้นตอน
เหล่านั้นต้องมีความหนักแน่น	เป็นรูปธรรม	และมุ่งไปยังการบรรลุสิทธิด้านสุขภาพทั้งหมด
	 31.	 ไม่ควรตีความว่า	 การบรรลุผลตามลำาดับสำาหรับสิทธิด้านสุขภาพในช่วงเวลาหนึ่ง	 เป็นการ
เปิดช่องให้รัฐไม่ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีอย่างจริงจัง	แทนที่จะเป็นเช่นนั้น	การบรรลุผลตามลำาดับหมาย
ถึงการที่รัฐภาคีมีพันธกรณีที่ชัดเจนและต่อเนื่อง	โดยต้องเดินหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นผลให้มากสุด	เพื่อ
ให้บรรลุสิทธิทั้งปวงตามข้อ	12
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4เอเชียคะตาลิสต์	(Asia	Catalyst)	ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาเพื่อปฏิบัติการตงเจิ้น	(Dongjen	Center	for 
Human	Rights	Education	and	Action)	และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์	ขอขอบคุณเอ็นจีโอไทย
และจีนที่แบ่งปันกรณีตัวอย่างและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคู่มือ	และขอขอบคุณ	Joanne	Csete,	Andrew	
Fields	และ	Andrew	Hunter	สำาหรับคำาปรึกษา	(	ผู้แปล:	คุณพิภพ	อุดมอิทธิพงศ์,	คุณศรัทธารา	หัตถีรัตน์	) 

	 เรายังขอขอบคุณแหล่งทุนเหล่านี้ด้วย

Levi Strauss Foundation

Open Society Institute

US-China Legal Cooperation Fund
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ศึกษา
หลักสูตรสิทธิศึกษาสำหรับกลุมระดับรากหญา

และเปลี่ยนแปลงพิสูจน


