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บทสรุปสําหรับผูบริหารและขอเสนอแนะ
หมอบอกวา ถาผมใชยา ผมก็ไมสามารถรับยาตานไวรัสเอดสได
- เอช อายุ 45 ป ผูใชยาที่มีเชื้อเอชไอวี
ไทยเปนหนึ่งในประเทศกําลังพัฒนาไมกี่แหงซึ่งประสบความสําเร็จในการควบคุมการแพรระบาดของเอชไอวี/เอ
ดส และตั้งแตป 2534 เปนตนมาสามารถลดจํานวนผูติดเชื้อรายใหมลงไดเกือบรอยละ 80 อยางไรก็ตาม
อัตราการแพรระบาดของเอชไอวีในบรรดาผูใชยาดวยการฉีดไมไดลดลงแตอยางใด และทรงตัวอยูที่ระดับเกือบรอยละ 50
ซึ่งเทากับวาไมมีการเปลี่ยนแปลงเลยในชวงสองทศวรรษที่ผานมา
นอกจากนี้ ในบรรดาประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลก
ไทยเปนประเทศผูนําในแงของการใหบริการการรักษาดวยยาตานไวรัส โดยสถิติเมื่อกลางเดือน ตุลาคม 2550
ชี้วามีผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสที่ไดรับยาตานไวรัสแลวมากกวา 180,000 คน
การที่ผูที่ตองการยาตานไวรัสเอดสในประเทศไทยมากกวารอยละ 80 สามารถเขาถึงยาดังกลาวได
ทําใหไทยเปนหนึ่งในสามประเทศของบรรดาประเทศที่กําลังพัฒนาทั่วโลก
และเปนเพียงประเทศเดียวในเอเชียที่มีบริการยาตานไวรัสที่ครอบคลุมถึงระดับดังกลาว1
ประเทศไทยยังไดรับการยอมรับใหเปนแมแบบของความพยายามในการใหยาตานไวรัสแกผูหญิงที่มีเชื้อเอชไอวีเพื่อปองกั
นการถายทอดเชื้อจากแมสูลูก และสามารถเขาถึงผูหญิงที่ตองการบริการนี้ไดถึงรอยละ 89
แตแมจะมีการประกาศครั้งแลวครั้งเลาถึงการสงเสริมการเขาถึงการรักษาดวยยาตานไวรัสสําหรับ “ทุกคน” ที่ตองการ
รัฐบาลไทยกลับประสบความลมเหลวในการขยายบริการนี้อยางเปนระบบใหคลอบคลุมถึงกลุมผูใชยาได
รัฐบาลไทยปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามยุทธศาสตรที่ผานการพิสูจนและมีขอมูลสนับสนุนอยางเต็มที่
เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีในบรรดาผูใชยา ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่สนับสนุนโดยองคการอนามัยโลก (World
Health Organization) องคการดานเอดสแหงสหประชาชาติ (UNAIDS)
และสํานักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime) และในอดีต
รัฐบาลไดพยายามกีดกันอยางเปนระบบที่จะไมใหผูใชยาสามารถเขาถึงการรักษาเชื้อเอชไอวีได และที่ชัดเจนที่สุดคือ ในป
2546 รัฐบาลไทยไดประกาศ “สงครามปราบปรามยาเสพติด” ซึ่งไรมนุษยธรรมและปาเถื่อน
อันเปนเหตุใหเกิดการกระทําวิสามัญฆาตกรรมผูถูกกลาวหาวาใชหรือจําหนายยาจํานวนหลายพันคน
และเปนเหตุใหผูใชยาหลบไปอยูใตดิน และไมสามารถเขาถึงบริการปองกันหรือรักษาที่มีประสิทธิภาพได
ผลจากนโยบายดังกลาวเปนเหตุใหเกิดการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีในบรรดาผูใชยา
ซึ่งทําลายชื่อเสียงของประเทศไทยในแงที่เปน “ตัวอยางความสําเร็จ” ในการตอสูกับปญหาเอดสระดับโลก ในปจจุบนั
หนึ่งในสี่ของผูติดเชื้อรายใหมเปนผูใชยาดวยการฉีด
ผลจากการรณรงคของผูใชยาเปนเหตุใหรัฐบาลไทยดําเนินการเพื่อลดอุปสรรคในการเขาถึงบริการสุขภาพ
ยกตัวอยางเชน ในป 2547
รัฐบาลไทยยกเลิกนโยบายระดับชาติที่อนุญาตใหตัดผูใชยาดวยการฉีดออกจากกลุมผูมีสิทธิ์เขารับบริการในโครงการรักษ
าดวยยาตานไวรัส
1 อีกสองประเทศ ไดแก บอตสวานา และ บราซิล
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รัฐบาลไทยใหสัญญาครั้งแลวครั้งเลาที่จะแกไขความลมเหลวในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
รวมทั้งการขยายการรักษาใหคลอบคลุมผูใชยา ในรายงานตอที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษวาดวยเรื่องเอดส
(UNGASS) ในป 2549 รัฐบาลไทยระบุวา “ยังไมมีการดําเนินการใดๆมากนักในการแกไขปญหาทาทายจําเพาะ”
เกี่ยวกับการใหบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและการใหคําปรึกษา การดูแลและสนับสนุน
รวมทั้งการรักษาดวยยาตานไวรัสสําหรับผูใชยาดวยการฉีด พรอมทั้งระบุวา รัฐบาลจะ “ดําเนินการโดยเรงดวน”
ในการเพิ่มขนาดของบริการที่จัดเขาไปในชุมชน ในดานการลดอันตราย
การรักษาดวยยาตานไวรัสและบริการดานเอชไอวี/เอดสอื่น ๆ ที่เกี่ยวของสําหรับผูใชยาดวยการฉีด
และในที่ประชุมพิเศษดังกลาว
รัฐบาลสัญญาวาจะสงเสริมและใหบริการปองกันการติดเชื้อและลดอันตรายสําหรับผูที่ตองการทุกคน
สงเสริมใหมีการเขาถึงการบําบัดดวยเมธาโดนไดมากขึ้น
และเสริมสรางความเขมแข็งใหผูใชยาสามารถใชวิธีการตางๆในการลดพฤติกรรมการฉีดที่ไมปลอดภัยและสามารถเขารว
มในโครงการบําบัดการติดยาได แผนเอดสแหงชาติสําหรับ พ.ศ. 2550 – 2554 ที่เริ่มใชเมื่อเดือนมิถุนายน 2550
ก็ยังย้ําถึงความตระหนักที่มีอยูเกี่ยวกับความลมเหลวในการแกไขปญหาเอชไอวี/เอดสในกลุมผูใชยา
และยังใหคํามั่นซ้ําอีกครั้งวา จะจัดใหมีบริการดานเอชไอวีเอดสแกกลุมดังกลาว
อยางไรก็ตาม งานวิจัยของฮิวแมนไรทวอชท และกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสพบวา
ผูใชยายังคงตองเผชิญกับอุปสรรคทาทายในการเขาถึงบริการที่จําเปนดังกลาว
ผูใหบริการจํานวนมากไมรูหรือไมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดานการรักษาเอชไอวี/เอดสที่ไดรับการปรับปรุงใหม
และยังคงปฏิเสธที่จะใหการรักษาดวยยาตานไวรัสกับผูที่ตองการยา โดยอางวาพวกเขาเปนผูใชยา
แมวาพวกเขาจะอยูระหวางการบําบัดดวยเมธาโดนก็ตาม ผูใหบริการดานเอชไอวีและการบําบัดการติดยาเกือบทั้งหมด
ตางไดรับขอมูลหรือการอบรมที่ไมพียงพอเกี่ยวกับประเด็นการดูแลและการบําบัดที่เหมาะสมสําหรับผูใชยา
และผูใหบริการเหลานี้ยังคงปลอยใหทัศนคติที่ตนมีในแงลบตอผูใชยาเปนตัวขัดขวางการใชสิทธิ์ของผูใชยาในการเขาถึงบ
ริการสุขภาพ ตัวอยาง เชน ผูใหบริการสุขภาพบางคนปฏิเสธที่จะใหการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสแกผูใชยา
เนื่องดวยการตัดสินผิดๆวา การใหยาตานฯนั้นจะเปนการ “เสียของ” เปลาๆ และ ผูใชยาที่ “เชื่อถือไมได” นี้
จะไมกินยาอยางตอเนื่องตามแผนการรักษา ทําใหเชื้อดื้อตอยา หรือ มีการแพรระบาดของเชื้อเอดสในสายพันธที่ดื้อยานี้
แพทยผูใหการรักษาเอชไอวี และ ผูใหบริการบําบัดการติดยา ไดรายงานวา
พวกเขาไมไดรับความรูหรือการฝกอบรมในสิ่งที่พวกเขาตองการทราบเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหวางกันของยาตานไวรัสเอดส
และเมธาโดน หรือยาผิดกฎหมายอื่นๆ รวมทั้งผลเกี่ยวของที่จะเกิดตามมา
ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นอีกมิติหนึ่งของปญหาเดียวกันนี้
ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสยังพบดวยวา
ผูใชยาซึ่งไดรับยาตานไวรัสมักไมกลาบอกใหแพทยรูวาตัวเองใชยาอยู
และไมกลาขอขอมูลเกี่ยวกับการบําบัดภาวะพึ่งพายาจากผูใหบริการยาตานไวรัส เนื่องจากกลัววาจะถูกตอบโต
ความกลัวเชนนี้มีอยูจริง
งานวิจัยของเรายืนยันวาโรงพยาบาลและคลินิกของรัฐหลายแหงสงขอมูลเกี่ยวกับผูใชยาใหกับหนวยงานผูรักษากฎหมาย
อื่น ๆ ซึ่งเปนทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและการปฏิบัติตามปกติ
ผูใหบริการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสบางคนก็นํานโยบาย “หากไมถาม ก็ไมบอก” มาใชกับผูใชยา
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และในการปฏิเสธที่จะถามคําถามเกี่ยวกับการใชยาหรือประวัติการบําบัดการติดยาของผูปวย
แมแตในรายที่ทราบหรือสงสัยวาผูปวยกําลังใชยาอยูหรือกําลังไดรับการบําบัดดวยเมธาโดน
ในสถานบริการดังกลาว การใหขอมูลซึ่งกันและกันระหวางผูใชยาและแพทย นับเปนกับดักตนเองที่อันตรายยิ่ง
กลาวคือ ในบริบทที่เจาหนาที่ตํารวจสามารถเขาถึงขอมูลของโรงพยาบาลเกี่ยวกับผูใชยาได
ทั้งโดยการขอทราบอยางเปนทางการหรือโดยการสืบดูแบบลับๆ ทั้งผูใชยาและผูใหบริการสุขภาพผูมีน้ําใจ
จึงมีเหตุผลที่ดีที่จะไมเปดเผยขอมูลใดๆเกี่ยวกับการใชยา อยางไรก็ดี
การไมประสบความสําเร็จในการทําใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันนี้
สามารถทําใหการเขาถึงบริการที่เพียงพอดานเอชไอวีและบริการสุขภาพอื่นๆของผูใชยาลดนอยลงไป
และสามารถทําใหผูที่กําลังไดรับยาตานไวรัสเอดสอยูนั้น ตองเผชิญกับอันตรายจากการมีปฏิกิริยาระหวางกันของยา
ประสบการณในหลายประเทศชี้ใหเห็นวา หากไดรับการสนับสนุนอยางพอเพียง
ผูใชยาก็สามารถกินยาไดตรงเวลาและไดรับประโยชนจากบริการดูแลดานเอชไอวีในสัดสวนที่ทัดเทียมกับผูไมไดใชยา
องคการอนามัยโลก องคการดานเอดสแหงสหประชาชาติ
และสํานักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ ไดแนะนําวา รูปแบบบริการครบวงจร
ซึ่งประกอบดวยการรักษาทางการแพทยทั่วๆไป การบําบัดภาวะพึ่งพายาและการสนับสนุนดานจิตสังคม
เปนสิ่งจําเปนในการรักษาผูใชยาที่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส
แตในประเทศไทยยังไมมีการใหบริการแบบบูรณาการดังกลาวแกผูใชยาแตอยางใด
หนวยงานนานาชาติยังสนับสนุนอยางเต็มที่ตอยุทธศาสตรการลดอันตรายเนื่องมาจากการใชยาผิดกฎหมายแม
แตในบรรดาผูที่ไมสามารถหรือไมตองการจะหยุดการใชยาเหลานั้น
ยุทธศาสตรการลดอันตรายประกอบดวยการแทรกแซงอยางมีเปาหมาย
ทั้งนี้โดยผานการเขาไปใหบริการในชุมชนและการใหความรูโดยผูใชยาดวยกันเอง
ไมวาจะเปนการแจกจายอุปกรณการฉีดที่สะอาด การบําบัดดวยเมธาโดนระยะยาว
และการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและใหคําปรึกษา
มีการพิสูจนแลววาปฏิบัติการเหลานี้ประสบความสําเร็จในการปองกันการแพรเชื้อเอชไอวีและผลกระทบรายแรงเนื่องจาก
การใชยา โดยไมเปนเหตุใหการใชยาเพิ่มขึ้นหรือทําใหอาชญากรรมเนื่องจากยาเพิ่มขึ้น
ประชาคมนานาชาติยังยอมรับวาวิธีการเหลานี้เปนจุดเริ่มตนสําคัญในการสงเสริมบริการดานสุขภาพสําหรับผูใชยา
รัฐบาลไทยแทบไมไดใหความสนับสนุนตอบริการลดอันตรายสําหรับผูใชยาเลย
แมประสิทธิภาพของบริการเหลานี้จะเปนที่พิสูจนทราบกันทั่วไปแลวก็ตาม
โครงการลดอันตรายขั้นพื้นฐานสําหรับผูใชยาดวยการฉีด เชน โครงการแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยา
ยังคงเปนประเด็นถกเถียงที่สําคัญ โดยเจาหนาที่ของรัฐมักเพิกเฉยตอเสียงเรียกรองขององคกรพัฒนา เอกชน
ในการขอใหมีบริการดังกลาว แทนการใชแนวทางที่มุงไปสูการเลิกยาเปนหลัก
นอกจากนั้น
โครงการลดอันตรายที่มีอยูนอยในประเทศไทยยังมีประสิทธิภาพดอยลงมากเนื่องจากการรณรงคปราบปรามยาเสพติดอย
างรุนแรงและตอเนื่องของรัฐบาล
เจาหนาที่ตํารวจมักจะไปกอกวนผูใชยาที่ไปรับบริการตามศูนยบําบัดรักษายาเสพติดตาง ๆ
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และพยายามตั้งขอหายาเสพติดเมื่อพบวาผูใชยาครอบครองเข็มฉีดยาสะอาด หรือไปปรากฏตัวอยูแถวคลินิกเมธาโดน
นายตํารวจระดับผูกํากับทานหนึ่งที่เชียงใหม ยอมรับวา
หนวยงานของเขายังมีการขึ้นบัญชีดําผูตองสงสัยวาเกี่ยวของกับยาเสพติด
และกลาววาการครอบครองเข็มฉีดยาสะอาดเปนสิ่งที่ถูกกฎหมาย
แตก็อาจเปนเหตุใหเจาพนักงานดําเนินการสอบสวนผูนั้นได หากเขามีชื่ออยูในบัญชีดําเรียบรอยแลว ในความเปนจริง
เจาพนักงานหลายคนดูเหมือนจะไมทราบวาการครอบครองเข็มฉีดยาเปนสิ่งที่ถูกกฎหมายในไทย
ผูแทนของกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทยผูใหบริการรักษาเชื้อเอชไอวี/เอดสและบริการบําบัดการติดยาตามคลินิกของรัฐและเจาพนักงานผูรักษากฎหมา
ยบอกกับฮิวแมนไรทวอชทวา การแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยาเปนสิ่งผิดกฎหมายหรือไมสามารถปฏิบัติไดในประเทศไทย
แมวาจะขัดแยงกับแนวปฏิบัติระดับสากลก็ตาม
หนวยงานของรัฐหลายแหงมองวาโครงการแลกเปลี่ยนเข็มและหลอดฉีดยาเปนสิ่งที่ “ผิดศีลธรรม” “เปนของตางชาติ”
“ไมใชของไทย หรือไมเหมาะสมกับประเทศไทย” หรือ “สงเสริมใหมีการใชยามากขึ้น” ดวยเหตุดังกลาว
เจาหนาที่ภาคสนามที่เปนผูใชยามักจะถูกบังคับใหตองจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยาอยางลับ ๆ
และมักจะถูกตํารวจกลั่นแกลงอยูเสมอ
การกลั่นแกลงเจาหนาที่ภาคสนามที่เปนผูใชยาสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพและชีวิตของผูใชยา
ผูใชยาหลายคนระบุวาผูใชยาดวยกันเองเปนแหลงขอมูลที่สําคัญ หรือเปนแหลงขอมูลเพียงแหลงเดียวเกี่ยวกับเอชไอวี
การใหคําปรึกษาและการสนับสนุนใหมีการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี
รวมทั้งการเขารับบริการดานสุขภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเอชไอ วีและการบําบัดการติดยา ในทํานองเดียวกัน
การกลั่นแกลงผูใชยาก็สงผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพของโครงการภาคสนามที่ใหบริการโดยเพื่อนผูใชยาดวยกันเอ
ง
ผูใชยาในไทยจํานวนมากมักจะถูกจับกุมคุมขังหรือถูกสงเขาเรือนจําเพื่อรอการไตสวน
และมักจะเขาออกสถานที่แหงนี้เปนประจํา เมื่ออยูในเรือนจําและสถานคุมขัง
ผูใชยาจะประสบความยากลําบากมากขึ้นในการขอรับบริการที่จําเปนเพื่อปองกัน ดูแลและรักษาเอชไอวี
รัฐบาลไทยไมมีแนวปฏิบัติระดับชาติที่กําหนดใหมีการเขาถึงการรักษาดวยยาตานไวรัสทั้งในชวงที่เขาหรือออกจากเรือน
จํา ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสพบวา
การรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสมีอยูจํากัดมากสําหรับผูตองขัง
และรัฐบาลไทยไมมีมาตรการที่จะทําใหบริการขั้นพื้นฐานตางๆ (ทั้งดานการรักษาพยาบาล การลดอันตราย
การบําบัดภาวะพึ่งพายา การสนับสนุนดานจิตสังคม)
มีการประสานซึ่งกันและกันในชุมชนทั่วไปและมีการประสานกับบริการตางๆทั้งในชวงเขาหรือออกจากเรือนจํา
บริการทั้งหลายเหลานี้เปนองคประกอบสําคัญของการดูแลดานเอชไอวีที่ครบวงจรสําหรับผูใชยา
ความลมเหลวของรัฐบาลในการสงเสริมใหผูใชยาสามารถเขาถึงการรักษาดวยยาตานไวรัสอยางเทาเทียม
รวมทั้งการเขาถึงบริการลดอันตราย เปนการละเมิดบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดใหรัฐ
“จัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ” (มาตรา 80) และ
“การปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐอยางเหมาะสมโดยไมเสียคาใชจายและทันตอเหตุการณ” (มาตรา 51)
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ความลมเหลวของรัฐบาลในการใหบริการดานเอชไอวี/เอดสอยางครบวงจรตอผูใชยาตามมาตรฐานสากล
เปนการละเมิดหลักการเคารพและปฏิบัติตามสิทธิดานสุขภาพ
การปฏิเสธไมใหการรักษาดวยยาตานไวรัสโดยอางวาเปนผูใชยาเปนการละเมิดสิทธิที่จะไมถูกเลือกปฏิบัติ
ความลมเหลวที่จะกําหนดเงื่อนไขเพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการใชยาอยางเปดเผย
และการเก็บความลับของขอมูลเกี่ยวกับการใชยา เปนการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานที่มีตอขอมูลขาวสารและสุขภาพ
และอาจละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวดวย
รัฐบาลไทยจะตองดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อแกไขความลมเหลวดังที่ระบุถึงในรายงานฉบับนี้
ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสมีขอเสนอแนะที่สําคัญดังนี้

ขอเสนอแนะ
ถึงรัฐบาลไทย
เพิ่มบริการลดอันตรายสําหรับผูใ ชยา
• กําหนดนโยบายลดอันตรายระดับชาติที่ชัดเจนและสอดคลองกับมาตรฐานสากล
โดยเปนการปรึกษาหารือของเจาหนาที่ในระดับสูงทั้งในกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
องคกรพัฒนาเอกชนดานเอดสและการลดอันตรายจากการใชยาในประเทศไทยและระดับภูมิภาค
เจาหนาที่และหนวยงานที่เกี่ยวของจากสหประชาชาติ (เชน โครงการรวมดานเอชไอวี/เอดสแหงสหประชาชาติ
หรือ ทูตพิเศษดานเอชไอวีเอดสของสหประชาชาติประจําภาคพื้นเอเชีย และ
สํานักงานสหประชาชาติวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรม หรือ UNODC) และกลุมผูใชยา
• จัดใหมีบริการแลกเปลี่ยนเข็มและกระบอกฉีดยา การบําบัดระยะยาวดวยเมธาโดนและมาตรการลดอันตรายอื่น
ๆตามที่มีหลักฐานเชิงประจักษสนับสนุน และบูรณาการบริการตางๆเหลานี้เขากับบริการตางๆทีมีอยู ณ
ปจจุบันในศูนยองครวมตามโรงพยาบาลตาง ๆ ในประเทศไทย
• สงเสริมใหผูใชยาเขาถึงบริการลดอันตราย ซึ่งรวมทั้งบริการเมธาโดนและเข็มฉีดยาสะอาด
โดยไมทําใหราคาหรือคาบริการเปนอุปสรรคตอการเขาถึง
ซึ่งจะสอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งกําหนดใหบุคคลทุกคนไดรับ
“การปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐอยางเหมาะสมโดยไมเสียคาใชจายและทันตอเหตุการณ”
(มาตรา 51)
• กําหนดเปาหมายที่ชัดเจนและมีกรอบเวลาในการขยายบริการลดอันตราย
(ที่สามารถลดไดตั้งแตอันตรายขั้นที่ไมรุนแรงมากนัก) ไปยังทุกสวนของประเทศ
ปฏิบัติตามขั้นตอนอยางเปนรูปธรรมเพื่อชวยใหผูใชยามีความหวาดกลัวตอการขอรับบริการสุขภาพนอยลง
• ประกาศโดยทันทีและอยางเปนทางการวา
ผูใชยาที่มาขอรับบริการสุขภาพจะไมไดรับการลงโทษหรือถูกบังคับใหเขารับการบําบัดการติดยา
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เพียงดวยเหตุของการถูกระบุวาเปนผูใชยา
และใหแกไขกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของเพื่อใหมีผลตามนโยบายดังกลาวโดยทันที
• ใหการอบรมขั้นพื้นฐานแกเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับการปองกัน การดูแล และการรักษาเอชไอวี/เอดส
รวมทั้งความสําคัญของการลดอันตรายในฐานะที่เปนแนวทางหนึ่งในการแกไขปญหาเอชไอวี/เอดส
• ดําเนินการอยางจริงจังเพื่อแกปญหาความไมเชื่อมั่นของผูใชยาที่มีตอบริการสุขภาพของรัฐ
ซึ่งรวมทั้งมาตรการที่เปนรูปธรรมในการควบคุมไมใหมกี ารเผยแพรขอมูลการใชยา
(ของผูใชยาที่ใหไวขณะมาขอรับบริการ) ในบรรดาหนวยงานของรัฐ
และสงเสริมใหมีความรวมมืออยางเขมแข็งระหวางภาครัฐกับโครงการลดอันตรายและเจาหนาที่ภาคสนาม
• อบรมผูใหบริการดานสุขภาพสามารถใหการดูแลและรักษาอยางเหมาะสมตอผูใชยา
ซึ่งรวมทั้งการอบรมดานสิทธิมนุษยชนเพื่อลดตราบาปและการเลือกปฏิบัติที่มีตอผูใชยา
ปฏิบัติตามขั้นตอนอยางเปนรูปธรรมเพื่อใหผูใชยามีสิทธิไดรับขอมูลขาวสาร
• สงเสริมใหผูใชยา ผูใหบริการดานสุขภาพ และเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย
มีขอมูลที่สมบูรณและถูกตองเกี่ยวกับบริการตางๆดานเอชไอวี/เอดส การรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส
และการลดอันตรายจากการใชยา รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับสิทธิของผูใชยาที่จะไดรับบริการเหลานี้
• สงเสริมใหผูใชยาไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัส การลดอันตราย และขอมูลและบริการอื่น ๆ
เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส โดยไมตองกลัววาจะถูกลงโทษหรือถูกเลือกปฏิบัติ
• สงเสริมและขยายขอบเขตการสนับสนุนดานการรักษาดวยยาตานไวรัส การลดอันตรายและขอมูลและบริการอื่น
ๆ เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส
ซึ่งรวมทั้งการตรวจหาเชื้อและการใหคําปรึกษาโดยสมัครใจสําหรับผูตองขังในเรือนจําและผูถูกคุมขังในสถานที่อ่ื
นๆ
• ใหขอมูลและการอบรมแกผูใหบริการดานสุขภาพในแงของหลักการและการปฏิบัติในการใหบริการรักษาดวยยา
ตานไวรัสสําหรับผูใชยาดวยการฉีด รวมทั้งเรื่องวินัยในการกินยา ปฏิกิริยาตอกันของยา
และการติดเชื้อสองชนิดรวมกัน เชน วัณโรคและไวรัสตับอักเสบชนิดซี
• ใหขอมูลและการอบรมแกผูใชยาเกี่ยวกับบริการดานเอชไอวี/เอดส ซึ่งรวมทั้งการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส
ปฏิกิริยาตอกันของยา วัณโรค และไวรัสตับอักเสบชนิดซี
• ใหการสนับสนุนตอเพื่อนผูใชยาที่ปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ภาคสนามและผูใหความรู
รวมทั้งผูใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี
การใหความรวมมือในการกินยาตานไวรัสตามแผนการรักษา และการลดอันตรายจากการใชยา
• พัฒนาและสงเสริมการสื่อสารระหวางกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของ (ไดแก กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และสํานักนายกรัฐมนตรี)
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แกไขอุปสรรคเชิงโครงสรางตอการเขาถึงบริการดานการดูแล
• นํานโยบายระดับชาติที่ชัดเจนมาใชและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับนโยบายนี้
เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการจัดบริการขั้นพื้นฐานตางๆแกผูใชยา (บริการดานเอชไอวี/เอดส
การลดอันตราย การบําบัดการติดยาและการสนับสนุนดานจิตสังคม)
และใหมีการประสานงานกันระหวางบริการตางๆเหลานั้น ทั้งที่อยูในชุมชนและที่อยูในสถานที่คุมขัง
• พัฒนาระบบสงตอที่มีประสิทธิภาพระหวางบริการตางๆดานเอชไอวี ดานการบําบัดการติดยา และดานอื่นๆ
เพื่อสรางการเชื่อมโยงระหวางชุมชนและสถานที่คุมขัง
• สงเสริมใหผูใชยามีสิทธิอยางเทาเทียมที่จะไดรับบริการดานสุขภาพ สวัสดิการ และการปองกันโรคตาง ๆ
รัฐธรรมนูญของไทยกําหนดใหมีการคุมครองสิทธิในการเขาถึงบริการดานสุขภาพและสวัสดิการสังคม
• ดําเนินการตามขั้นตอนโดยเรงดวนเพื่อแกปญหาการคอรัปชั่นของตํารวจ
และลงโทษในกรณีที่ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

ถึงรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกา
• ยกเลิกคําประกาศหาม การใหเงินสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาสําหรับโครงการแลกเปลี่ยนเข็ม
• ใหการรับรองอยางเปนทางการถึงความสําคัญของการลดอันตรายจากการใชยา
ในฐานะที่เปนแนวทางหนึ่งในการปองกันเอชไอวี/เอดสและโรคติดเชื้ออื่นๆ
และกระตุนและสนับสนุนความพยายามของนานาชาติในการดําเนินการแทรกแซงตางๆเพื่อลดอันตรายดังกลาว
ซึ่งรวมถึงมาตรการตางๆที่สงเสริมการเขาถึงกระบอกฉีดยาที่สะอาด

ถึงองคการสหประชาชาติและองคกรระหวางประเทศผูใหทนุ สนับสนุนแกประเทศไทย
• หนวยงานที่เกี่ยวของของสหประชาชาติ (ไดแก โครงการรวมดานเอชไอวี/เอดสแหงสหประชาชาติ [UNAIDS]
องคการอนามัยโลก [WHO] สํานักงานสหประชาชาติวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรม [UNODC]
ผูแทนพิเศษแหงสหประชาชาติวาดวยเรื่องเอชไอวี/เอดสในเอเชีย [U.N. Special Envoy for HIV/AIDS in Asia]
ผูตรวจการพิเศษแหงสหประชาชาติวาดวยเรื่องสิทธิดานสุขภาพ [Special Rapporteur on the Right to
Health]) และองคกรระหวางประเทศที่ใหทุนสนับสนุนแกประเทศไทย
ควรดําเนินขั้นตอนตางๆใหแนใจวาประเทศไทยมีการดําเนินมาตรการตางๆในทันทีเพื่อแกไขปญหาเรื่องความกลั
วของผูใชยาในการมาขอรับบริการสุขภาพ
และประเทศไทยจะดําเนินการโดยทันทีในการปฏิบัติตามคํามั่นที่ไดใหไวแกสาธารณชนวา
จะจัดใหมีบริการดานการลดอันตรายจากการใชยา การรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส
และบริการดานอื่นๆดานเอชไอวีสําหรับผูใชยา
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วิธีวิจัย
ขอมูลในรายงานฉบับนี้ไดมาจากการวิจัยภาคสนามในประเทศไทยในชวงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม และ
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2549 โดยมีเจาหนาที่สองคนจากกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดส
และเจาหนาที่หนึ่งคนจากฮิวแมนไรทวอชทเปนผูสัมภาษณผูใหขอมูลโดยละเอียด ซึ่งประกอบดวยผูใชยาและอดีตผูใชยา
43 คน รวมทั้งการพูดคุยอยางไมเปนทางการกับผูใชยาสองกลุมในศูนยดรอปอินสําหรับผูปวยที่รักษาดวยเมธาโดน
และสําหรับผูมีเชื้อหรือเสี่ยงที่จะมีเชื้อเอชไอวี/เอดส โดยเปนการสัมภาษณทั้งที่เชียงใหม กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
สงขลาและสตูล หาจังหวัดซึ่งกระจายตามภูมิภาคตาง ๆ และเปนแหลงที่มีผูใชยาดวยการฉีดจํานวนมาก
เปนการสัมภาษณโดยใชภาษาไทย หรือมีลามแปลกลับไป-มาระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยมีอพช.ที่ทํางานกับผูมีเชื้อหรือเสี่ยงที่จะมีเชื้อเอชไอวี/เอดสเปนผูประสานงานใหมีการสัมภาษณกับผูใชยา
ซึ่งเปนเหตุใหผูใหสัมภาษณเหลานี้อาจจะสามารถเขาถึงบริการลดอันตรายและบริการดานเอชไอวี/เอดสไดมากกวากลุมผู
ไดรับผลกระทบจากปญหาเอชไอวี/เอดสทั่วไป มีการใชนามแฝงเพื่อปกปดขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ
และมีการตัดขอมูลบางสวนออกเพื่อคุมครองความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของผูใหขอมูล
นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณเพิ่มเติมในภาษาไทย
หรือมีการแปลจากไทยเปนอังกฤษกับผูใหบริการดานสุขภาพที่ใหการดูแลดานเอชไอวี/เอดสและ/หรือบริการบําบัดการติด
ยา ซึ่งไดแกนายแพทยใหญในเรือนจําขนาดใหญที่สุดของไทย
และผูอํานวยการและเจาหนาที่ของศูนยบําบัดการติดยาแบบผูปวยในของรัฐบาลซึ่งใหญที่สุดสองแหง
และศูนยบําบัดการติดยาแบบผูปวยในสําหรับการบังคับบําบัดของรัฐบาล
รวมทั้งเจาหนาที่ระดับสูงในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
หนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขทั้งในสวนกลางและระดับจังหวัด
ผูแทนจากอพช.ภายในประเทศและอพช.นานาชาติที่ทํางานกับผูใชยาและผูมีเชื้อเอชไอวี/เอดส
และเจาหนาที่ขององคการสหประชาชาติ เอกสารที่อางอิงถึงในรายงานฉบับนี้เปนเอกสารสาธารณะ
และบางสวนอยูในแฟมขอมูลของฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดส
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ความเปนมา
ประเทศไทยในฐานะ “เรื่องราวของความสําเร็จ” ดานเอชไอวี
ไทยเปนหนึ่งในประเทศกําลังพัฒนาไมกี่แหงซึ่งประสบความสําเร็จในการควบคุมการแพรระบาดของเอชไอวี/เอดส
และตั้งแตป 2534 เปนตนมาสามารถลดจํานวนผูติดเชื้อรายใหมลงไดเกือบรอยละ 802 นอกจากนี้
ในบรรดาประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลก ไทยเปนประเทศผูนําในแงของการใหบริการการรักษาดวยยาตานไวรัส
โดยสถิติเมื่อกลางเดือน ตุลาคม 2550 ชี้วามีผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสที่ไดรับยาตานไวรัสแลวมากกวา 180,000 คน3
การที่ผูที่ตองการยาตานไวรัสเอดสในประเทศไทยมากกวารอยละ 80 สามารถเขาถึงยาดังกลาวได
ทําใหไทยเปนหนึ่งในสามประเทศของประเทศที่กําลังพัฒนาทั่วโลกและเปนเพียงประเทศเดียวในเอเชียที่มีบริการยาตานไ
วรัสที่ครอบคลุมถึงระดับดังกลาว4
ประเทศไทยยังไดรับการยอมรับใหเปนแมแบบของความพยายามในการใหยาตานไวรัสแกผูหญิงที่มีเชื้อเอชไอวีเพื่อปองกั
นการถายทอดเชื้อจากแมสูลูก และสามารถเขาถึงผูหญิงที่ตองการบริการนี้ไดถึงรอยละ 89 5
เอชไอวี/เอดสและการใชยาดวยการฉีดในประเทศไทย
ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมผูใชยาในประเทศไทย มีความแตกตางจากกลุมเสี่ยงตอเอชไอวีกลุมอื่นๆ
อยางชัดเจน (เชน กลุมผูใหบริการทางเพศ หรือ กลุมทหารเกณฑ) กลาวคือ
ความชุกในกลุมนี้ไมเคยลดลงอยางมีนัยสําคัญเลย6 ผูใชยาดวยการฉีดถือไดวาเปน “คลื่นลูกแรก”
ของการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย
โดยอัตราความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมนี้พุงขึ้นอยางรวดเร็วเหมือนติดจรวด จากเกือบไมมีเลยไปเปนรอยละ 40
ภายในปเดียวหลังจากที่มีคนพบโรคนี้เปนครั้งแรกในระหวางป 2530-25317
ผลจากการที่รัฐบาลไทยไมสามารถนํายุทธศาสตรการลดอันตรายมาใชโดยทันที
แมจะตระหนักถึงประสิทธิภาพของยุทธศาสตรนี้ตามที่ไดมีการยืนยันดวยการวิจัยตางๆในทองถิ่น (ดังที่กลาวถึงขางลางนี้)
อาจถือไดวาเปนการรั้งใหอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมผูใชยาดวยการฉีด

2 United Nations Development Programme (UNDP), Thailand Human Development Report 2007 (Bangkok: United Nations
Development Programme, 2007), p. 2
3 จดหมายอิเลคทรอนิกส จาก นพ.สัญชัย ชาสมบัติ, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ที่สงมายัง กลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดส, 18

ตุลาคม 2550
4 World Health Organization, UNAIDS,UNICEF, Towards Universal Access: Scaling Up Priority HIV/AIDS Interventions in the Health
Sector: Progress Report, April 2550 (Geneva: World Health Organization, 2550), p. 15. อีกสองประเทศไดแก บอตสวานา และบราซิล
5 Ministry of Public Health, Thailand and World Health Organization Regional Office for South-East Asia (WHO-SEARO), External
Review of the Health Sector Response to HIV/AIDS in Thailand (New Delhi: WHO Regional Office for South-East Asia, 2005), p. 35.
6

โปรดดูตัวอยาง เชน Chris Beyrer et al., “Drug Use, Increasing Incarceration Rates, and Prison-Associated HIV Risks in Thailand,” AIDS

and Behavior, vol. 7, no. 2, June 2003, p. 153, citing Ministry of Public Health, Thailand, HIV/AIDS Sentinel Surveillance Report
(Bangkok, 2000).
7 World Bank, “Thailand Social Monitor: Thailand’s Response to AIDS: Building on Success, Confronting the Future,” November 30,
2000,
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2002/03/29/000094946_02031904060482/Rende
red/PDF/multi0page.pdf (accessed November 5, 2007), p. 5. HIV spread rapidly among networks of injection drug users in Thailand
in the late 1980s, with clear links to incarceration. Ibid.
9
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อยูในระดับที่สูงอยางตอเนื่องยืดเยื้อมาจนถึงปจจุบัน
คณะทํางานดานการพยากรณปญหาเอชไอวี/เอดสของไทยประเมินไวในป 2544 วา
หากมีการลงทุนอยางเต็มที่ตอโครงการลดการใชเข็มฉีดยารวมกันของผูใชยาดวยการฉีด
จํานวนผูติดเชื้อรายใหมของไทยจะลดลงจาก 29,000 ในป 2543 เปน 11,800 ในป 2549
แตถาไมมีการดําเนินงานดังกลาว จํานวนผูติดเชื้อรายใหมในป 2549 จะเพิ่มเปน 17,000 คน8
ซึ่งตรงกับจํานวนผูติดเชื้อรายใหมที่รายงานในป 2549 พอดี9
สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) รายงานไวในป 2547 วา
หนึ่งในสี่ของการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม จะอยูในกลุมของผูใชยาชนิดฉีด10
ในที่ประชุมระดับสูงของสหประชาชาติวาดวยเรื่องเอชไอวี/เอดส เมื่อป 2549
รัฐบาลไทยไดแสดงความหวงใยอยางเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับอัตราการติดเชื้อเอชไอวีที่สูงในกลุมผูใชยา
โดยระบุวาอัตราการติดเชื่อดังกลาว “ไดทรงตัวอยูในระดับที่สูงเกินกวาที่จะยอมรับได
โดยสูงเชนนี้มาตลอดตั้งแตระยะเริ่มตนของการระบาด”11
จนถึงป 2546
ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในผูใชยาดวยการฉีดในประเทศไทยตามขอมูลของคลินิกบําบัดการติดยาอยูที่ประมาณรอ
ยละ 45 ซึ่งสูงกวาสถิติในป 253112 จากผลการเฝาระวังเชิงปองกันในพื้นที่ 39 แหงเมื่อป 2543
พบวาความชุกของเอชไอวีในบรรดาผูใชยาดวยการฉีดอาจสูงถึงรอยละ 60 ในบางพื้นที่ 13 ทุกปเราจะพบวารอยละ 3-10
ของผูใชยาดวยการฉีดเปนผูติดเชื้อรายใหม ซึ่งสวนใหญมีสาเหตุมาจากการใชอุปกรณฉีดยาที่ไมสะอาด14
รัฐบาลไทยใหสัญญาครั้งแลวครั้งเลาที่จะแกไขความลมเหลวในการแกไขปญหาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมผูใชย
า ซึ่งจนถึงปจจุบันก็ยังไมสามารถปฏิบัติตามคําสัญญานั้นใหสําเร็จ
ในรายงานตอที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษวาดวยเรื่องเอดส (UNGASS) ในป 2549 รัฐบาลไทยระบุวา
“ยังไมมีการดําเนินการใดๆมากนักในการแกไขปญหาทาทายจําเพาะ”
เกี่ยวกับการใหบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและการใหคําปรึกษา การดูแลและสนับสนุน
รวมทั้งการรักษาดวยยาตานไวรัสสําหรับผูใชยาดวยการฉีด พรอมทั้งระบุวา รัฐบาลจะ “ดําเนินการโดยเรงดวน”
ในการเพิ่มขนาดของบริการที่จัดเขาไปในชุมชน ในดานการลดอันตราย
8 Thai Working Group on AIDS Projections, Projections for HIV/AIDS in Thailand (Bangkok: Ministry of Public Health, Thailand, 2001),
p. xvii.
9 กระทรวงสาธารณสุขของไทยประมาฯการวา จํานวนผูตด
ิ เชื้อเอชไอวีรายใหมในป 2549 คือประมาณ 17,000 ราย โปรดดู Pongphon Sarnsamak,

(รายงานวาพบผูตดิ เชื้อรายใหม 7000 รายหรือรอยละ 40
ที่เปนการติดเชื้อในหมูคูสมรสในป 2549 ดังนั้น จํานวนการติดเชื้อทั้งหมดคือประมาณ 17,500 ราย)
“HIV Rate Rises in Married Couples,” The Nation, October 11, 2007

10 UNDP, Thailand’s Response to HIV/AIDS: Progress and Challenges ,(Bangkok: UNDP, 2004), p. 54
11 Thailand Ministry of Public Health, “Towards Universal Access by 2010: Thailand National HIV and AIDS Program,” 2006.
12 วารุณี พรรณพาณิช และคณะ, “Thailand’s Response to the HIV Epidemic: Yesterday, Today,and Tomorrow,” AIDS Education and
Prevention, Supplement A, June 2004, pp. 119-136.
13 UNAIDS, “Epidemiological Fact Sheet on HIV/AIDS and Sexually Transmitted Infections: Thailand” (2002) Sentinel surveillance
for HIV/AIDS is the unlinked and anonymous testing of blood for the purpose of monitoring the prevalence and trends in HIV
infection over time and place in a given population. WHO Regional Office for South-East Asia, “Tuberculosis and HIV: Some
Questions and Answers,” http://www.searo.who.int/en/Section10/Section18/Section356/Section421_1623.htm(accessed
November 2, 2007).
14 UNAIDS, AIDS Epidemic Update, 2006, p. 33
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การรักษาดวยยาตานไวรัสและบริการดานเอชไอวี/เอดสอื่น ๆ ที่เกี่ยวของสําหรับผูใชยาดวยการฉีด
และมีขอเสนอใหรัฐบาล “ปฏิบัติการโดยเรงดวน” เพื่อสงเสริมเขาถึงบริการลดอันตราย
การรักษาดวยยาตานไวรัสและบริการดานเอชไอวี/เอดสอื่น ๆ สําหรับผูใชยาดวยการฉีด15 และในที่ประชุมพิเศษดังกลาว
รัฐบาลสัญญาวาจะสงเสริมและใหบริการปองกันการติดเชื้อและลดอันตรายสําหรับผูที่ตองการทุกคน
สงเสริมใหมีการเขาถึงการบําบัดดวยเมธาโดนไดมากขึ้น
และเสริมสรางความเขมแข็งใหผูใชยาสามารถใชวิธีการตางๆในการลดพฤติกรรมการฉีดที่ไมปลอดภัยและสามารถเขารว
มในโครงการบําบัดการติดยาได 16 และในแผนเอดสแหงชาติสําหรับ พ.ศ. 2550 – 2554 ที่เริ่มใชเมื่อเดือนมิถุนายน 2550
ประเทศไทยก็ยังย้ําถึงความตระหนักที่ตนมีอยูเกี่ยวกับความลมเหลวในการแกไขปญหาเอชไอวี/เอดสในกลุมผูใชยา
และยังใหคํามั่นซ้ําอีกครั้งวา จะจัดใหมีบริการดานเอชไอวีเอดสแกกลุมดังกลาว17
ประมาณวาประชากร 3 ลานคน (รอยละ 5 ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทย) เปนผูใชยา
แมวาสวนใหญจะใชยาบา (เมธแอมฟตามิน) แตก็ประมาณวามีผูใชเฮโรอีน 100,000 -275,000 คน โดยรอยละ 80
จะใชโดยการฉีดเขาเสน ในป 2546 รัฐบาลไทยไดประกาศ “สงครามกับยาเสพติด” ซึ่งจะกลาวถึงในสวนตอๆไปขางลางนี้
การวิจัยหลายชิ้นระบุวา ผลลัพธที่ไมคาดหมายอยางหนึ่งของสงครามปราบปรามยาเสพติดดังกลาว
คือทําใหมีการฉีดยากลอมประสาท (โดยเฉพาะมิดาโซแลม) มากขึ้น ในบรรดาผูฉีดเฮโรอีน18 ทั้งยังมีรายงานวา
มีการฉีดยาบา ฝน และโคเคนดวย19
กฎหมายและนโยบายดานยาเสพติดในประเทศไทย
กฎหมายและนโยบายของประเทศไทยเกี่ยวกับผูใชยาเริ่มจะสะทอนฉันทามติของนานาชาติมากขึ้นเมื่อไมนานม
านี้เอง กลาวคือ มีการมองวาภาวะพึ่งพายาเปนความเจ็บปวยที่ตองไดรับการบําบัด
ไมใชการกระทําผิดที่ตองไดรับการลงโทษ
ยอนกลับไปในป 2534 การวิจัยของกรุงเทพมหานครชิ้นหนึ่ง ชี้ใหเห็นวา ผูปวย
“ที่ไดรับการบําบัดดวยเมธาโดนในระยะยาว” (ในกรณีนี้คือ 180 วัน) มีแนวโนมต่ําที่จะหันกลับไปใชเฮโรอีนอีก
เมื่อเปรียบเทียบกับผูที่ผานโครงการ “ใชเมธาโดนในการลางพิษยา” (ในกรณีนี้ คือ 45 วัน)20 อยางไรก็ตาม
ก็ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งป 2544

15 Submission by Royal Thai Government to UNAIDS, , “Follow-up to the Declaration of Commitment on HIV/AIDS (UNGASS) Country
Report,” 2006, p. 19,
http://www.unaids.org/en/Publications/2005ungassreporting/default.asp (accessed November 5, 2007).
16 Thailand Ministry of Public Health, “Towards Universal Access by 2010: Thailand National HIV and AIDS Program,” 2006
Thailand Ministry of Public Health, Department of Disease Control, Book 1: National Plan for Strategic and Integrated HIV and AIDS
Prevention and Alleviation 2007-2011: Key Contents (National Committee for HIV and AIDS Prevention and Alleviation, 2007), pp. 8,

17

11-15, 19, 28, 30.
18

วิชัย โปษยะจินดา และคณะ, “Illicit substance supply and abuse in 2000-2004: an approach to assess the outcome of the war on drug

operation,” Drug and Alcohol Review , September 2005, p. 465.
19 United Nation on Drugs and Crime, Regional Center for East Asia and the Pacific (UNODC-SEARO), Patterns and Trends of
Amphetamine-Type Stimulants and Other Drugs of Abuse in East Asia and the Pacific 2005, June 2006,
http://www.apaic.org/dc/Patterns_and_Trends_2005.pdf (accessed November 5, 2007), p. 103.
20 M. Ainsworth et al., Thailand’s Response to AIDS, p. 45.
11
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เมื่อกระทรวงสาธารณสุขไดเปลี่ยนนโยบายและอนุญาตใหมีการบําบัดดวยเมธาโดนในระยะยาว
แตถึงอยางนั้นก็จํากัดระยะเวลาบําบัดสูงสุดไวที่สองป 21
ในระหวางป 2535-2544
จํานวนผูตองขังในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นมากกวาสามเทาอันเนื่องมาจากนโยบายดานยาเสพติดที่เขมงวด 22
นับถึงเดือนกุมภาพันธ 2545 มีผูถูกคุมขังอยูตามทัณฑสถานตาง ๆ ทั่วประเทศไทย 250,000 คน
ซึ่งคิดเปนเกือบสามเทาของความสามารถที่รองรับได23 และเกือบสองในสามของผูตองขังเปนผูกระทําผิดในคดียาเสพติด24
ในป 2545 รัฐบาลไทยหาทางแกไขปญหานักโทษลนเรือนจําโดยการแกไขพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เพื่อใหมีทางเลือกอื่นนอกจากการคุมขังสําหรับคดียาเสพติด25 กฎหมายดังกลาวมองวา “ผูติดยา” เปน “ผูปวย” ไมใช
“อาชญากร” โดยใหโอกาสเขารับการบังคับบําบัดเปนเวลาติดตอกันไดนานถึงหกเดือน (แทนการคุมขัง)
และอาจขยายระยะเวลาเพิ่มเปนสามปได เปนเงื่อนไขสําหรับ“ผูใชยา” หรือ “ผูติดยา”
ซึ่งถูกตรวจพบวาใชหรือครอบครองยาผิดกฎหมายในปริมาณเล็กนอย หลังการบําบัด
คณะกรรมการที่แตงตั้งโดยหนวยงานของรัฐจะพิจารณาวาบุคคลดังกลาว “ไดรับการบําบัด” แลวหรือไม
หรือควรมีการดําเนินการทางอาญาตอไป26
แตทั้งนี้ยังไมมีการแกไขกฎหมายควบคุมยาเสพติดที่เขมงวดของไทยใหสอดคลองกับเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
กฎหมายยาเสพติดยังคงมุงลงโทษแมในกรณีที่มีการครอบครองยาจํานวนเล็กนอยเพื่อใชสวนตัว
และใหอํานาจอยางกวางขวางกับตํารวจในการตรวจคน ยึดของกลางและจับกุม27
21 UNODC-SEARO, “Drugs and HIV/AIDS in South East Asia: A Review of Critical Geographic Areas of HIV/AIDS Infection among
Injecting Drug Users and of National Programme Responses in Cambodia, China, Lao PDR, Myanmar, Thailand and Viet Nam”,
February 2004, http://www.unodc.un.or.th/drugsandhiv/publications/2004/5_hivaids.pdf (accessed November 5, 2007), p. 38
22 R. Walmsley, “World Prison Brief. Prison Population for Thailand”, 2005
http://www.kcl.ac.uk/depsta/rel/icps/worldbrief/continental_asia_records.php?code=114Population List (6th ed.). (accessed
August 26, 2007)
23 กนกพรรณ กัลยาณสุต และ อัจฉรา สุริยวงศ, “The Criminal Justice System and Community-Based Treatment of Offenders in
Thailand,” Paper presented at the 121st International Training Course. Resource Material Series No. 61, pp. 265-293. Tokyo: United
Nations Asia and Far East Institute For the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (2002), pp. 273-274.
24 เพิ่งอาง หนา 273
25 โปรดดู พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดพ.ศ.

2545 และ Mikinao Kitada, director, United Nations Asia and Far East

Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, “Prison Population in Asian Countries: Facts, Trends and
Solutions,” paper presented at UN Programme Network Institute’s Technical Assistance Workshop, Vienna, Austria, May 10, 2001, p.
8: และ Ampa Santimetanedol, “Faster executions, but amnesties for minor crimes,” Bangkok Post, March 15, 2001.

ฮิวแมนไรทวอชทกังวลวา อํานาจที่มอบหมายใหคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
อาจขัดกับขอรับรองภายใตกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิในการมีเสรีภาพ (ขอที่ 9)
และสิทธิในการรับฟงการพิจารณาคดีอยางยุติธรรมตอหนาศาลผูมีอํานาจ เปนอิสระ และเปนกลาง (ขอที่ 14)
เนื่องจากคณะอนุกรรมการประกอบดวยขาราชการที่ไมไดมาจากฝายตุลาการและบุคคลอื่นๆที่อาจจะไมมีความเปนอิสระ ในการใชอํานาจนี้
ในการตัดสินวาผูตองหาเขาสมควรเขารับการฟนฟูและปลอยตัวตามกฎหมายนี้หรือไม
26

27 โปรดดู ตัวอยาง เชน มาตรา 14 ของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2519

ตามที่แกไขโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
และพระราชบัญญัตปิ องกันและปราบปรามยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 หมวด 2, 8, 10, 12
(ตามที่แกไขโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
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รัฐบาลไทยใหงบประมาณจํานวนมากกับชุมชนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการจําแนกและรายงานตัวผูใชยาและผูคายา
ตามขอมูลของคุณพิทยา จินาวัฒน รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (หรือ ปปส.
ซึ่งเปนสํานักงานที่ประสานงานตางๆและเปนผูจัดทํานโยบายดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด) ปปส.เอง
ก็มีการขอความชวยเหลือจากประชาชนอยางจริงจังในการเฝาระวังผูใชยาและผูคายาในระดับทองถิ่น
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูลกับ ปปส. ดวย คุณพิทยากลาววา มีการจัดสรรเงิน 200 ลานบาท28
ใหแกคณะกรรมการหมูบานสําหรับการชวยเหลือในการเฝาระวังระดับทองถิ่น เปนจํานวนมากกวา 10,000 หมูบาน
(จากทั้งหมด 85,000 หมูบาน)29
ตั้งแตป 2546 เปนตนมา รัฐบาลไทยก็ไดเริ่มประกาศความสําเร็จของการทํา “สงครามกับยาเสพติด”
ออกมาเปนระยะ โดยระยะแรกของสงครามเปนไปในลักษณะของการตัดสินโดยพลการและมีการทารุณกรรม
และมีผูที่ตองสงสงสัยวาใชยาหรือจําหนายยาถูกวิสามัญฆาตรกรรมไปไมนอยกวา 2,275 คน 30
จากการสอบสวนกรณีการสังหารในชวงสงครามปราบปรามยาเสพติดรอบแรกในป 2546
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพบวาผูเสียชีวิตสวนใหญเปนผูบริสุทธิ์
และที่ผานมาไมมีการสอบสวนหาสาเหตุอยางเหมาะสม และการฆาตกรรมในบางกรณี
ก็เปนสถานการณที่จัดขึ้นโดยอยางชัดแจงโดยเจาหนาที่ตํารวจ31
ในรายงานของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเกี่ยวกับประเทศไทยเมื่อป 2548 แสดงความกังวลถึง
“วิสามัญฆาตกรรมที่เกิดขึ้นกับคนจํานวนมากในระหวาง ‘สงครามปราบปรามยาเสพติด’ ซึ่งเริ่มตนเมื่อเดือนกุมภาพันธ
2546” และความลมเหลวของรัฐบาลในการสอบสวนการสังหาร หรือนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ32
สี่ปครึ่งหลังจากสงครามปราบปรามยาเสพติดในรอบแรกที่เปนรอบที่รุนแรงที่สุด
และมากกวาสองปหลังจากที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเสนอรายงาน
รัฐบาลเพิ่งเริ่มตนการไตสวนการสังหารทั้งแบบเต็มที่และบางสวน รวมทั้งดําเนินการทางกฎหมายตอผูกระทําผิด
ในเดือนสิงหาคม 2550
รัฐบาลทหารของไทยแตงตั้งคณะอนุกรรมการหกชุดเพื่อสอบสวนวิสามัญฆาตกรรมในระหวางสงครามปราบปรามยาเสพ

28 ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 เงิน 200

ลานบาท เทากับ 5,236,530 เหรียญสหรัฐอเมริกา

29 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณพิทยา จินาวัฒน กรุงเทพฯ 25
30

โปรดดูคาํ สั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 29/2546, “การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด”

กรกฎาคม 2549

Y. Tunyasiri and W. Ngamkham, “Thaksin orders new

round of suppression,” Bangkok Post, February 29, 2004; Order of the National Command Center for Combating Drugs (NCCD) No.
6/B.E. 2547 (2004), “Kingdom’s Unity for Victory Over Drugs,” NCCD Order No. 24/B.E. 2547 (2004), “Second Kingdom’s Unity for
Victory Over Drugs;” “ Anti-Narcotics Campaign: PM Launches New Round In War On Drugs,” The Nation, April 12, 2005; ONCB,
Roadmap of Drug Surveillance and Establishment of Sustainable Victory over Drugs 2006-2008,” March 24, 2006,
http://en.oncb.go.th/document/Roadmap06-08.pdf (accessed November 12, 2007). Human rights abuses in the “war on drugs”
are documented in Human Rights Watch, Not Enough Graves: The War on drugs, HIV/AIDS, and Violations of Human Rights, vol. 16,
no. 8(c), June 2004, http://hrw.org/reports/2004/thailand0704/thailand0704.pdf.
31

โปรดดู Statement by Asian Human Rights Commission, “Thailand: Investigate institutions that kill, not just killers,” 23 พฤศจิกายน

2549.
32 UN Human Rights Committee, “Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 40 of the Covenant,
Concluding Observations, Thailand,” CCPR/CO/84/THA, July 8, 2005,
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/e860ca7730edc51ec125706900453a28/$FILE/G054350
4.pdf, para. 10.
13
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ติดเมื่อป 2546 และวิเคราะหผลกระทบของนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่เกิดขึ้นในชวงของรัฐบาลดังกลาว
ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหการละเมิดสิทธิดังกลาวเกิดขึ้นอีก33
การใหบริการดูแลและรักษาดานเอชไอวีตอผูใชยา: หลักการทั่วไป
ประสบการณจากนานาชาติพิสูจนใหเห็นวาหากใหความสนับสนุนเพียงพอ
ผูใชยาก็สามารถมีวินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัสและไดรับประโยชนจากบริการดูแลดานเอชไอวีอื่น ๆ
ในระดับที่ทัดเทียมกับผูไมใชยา34 องคการอนามัยโลก (WHO) สํานักงานสหประชาชาติวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรม
(UNODC) และองคการดานเอดสแหงสหประชาชาติ (UNAIDS)
ไดใชประสบการณเหลานี้เพื่อกําหนดหลักการสําคัญของการใหบริการดูแลและรักษาดานเอชไอวีตอผูใชยา
เพื่อชวยใหพวกเขาสามารถเขาถึงและมีวินัยอยางเต็มที่ตอการรักษาดวยยาตานไวรัส ตามที่สรุปไวดานลาง35
รัฐธรรมนูญของไทยและกฎหมายดานเอชไอวี/เอดสระดับชาติใหการยอมรับหลักการเหลานี้
และใหความสําคัญในการกําหนดเปนเปาหมายเพื่อใหมีการรักษาดวยยาตานไวรัสอยางทั่วถึงและเทาเทียมทั้งประเทศ36
ควรมีการใหบริการรักษาดวยยาตานไวรัสอยางเทาเทียมตอทุกคนที่ตองการ
และใหเปนไปตามหลักเกณฑทางการแพทยที่ยอมรับในระดับสากล
การใชยาทั้งในปจจุบันหรืออดีตไมควรเปนหลักเกณฑในการตัดสินวาควรไดรับยาตานไวรัสเอดสหรือไม
บริการดูแลสุขภาพควรครอบคลุมและบูรณาการเขากับบริการทางการแพทยทั่วไป บริการลดอันตราย
การบําบัดภาวะพึ่งพายา และการสนับสนุนดานจิตสังคม

33

Supawadee Inthawong, “Drug War Inquiry Chiefs Named,” Bangkok Post, August 30, 2550.

34 โปรดดู Matt Curtis, editor, Delivering HIV Care

และ Treatment for People Who Use Drugs: Lessons from Research and Practice

(New York: Open Society Institute, 2549), pp. 25-35.
35

ขอมูลในบทนีไ้ ดมาจาก WHO, UNAIDS, UNODC, “Evidence for action on HIV/AIDS and Injecting Drug Use.

Policy Brief: Antiretroviral

Therapy and Injecting Drug Users,” WHO/HIV/2005.06; World Health Organization, WHO Regional Offices for South-East Asia and
the Western Pacific, HIV/AIDS Care and Treatment for People Who Inject Drugs In Asia. A Guide to Essential Practice (Draft),
December 2006; Matt Curtis, ed., Delivering HIV Care and Treatment for People Who Use Drugs; WHO, UNAIDS, UNODC, “Joint
WHO/UNAIDS/UNODC Mission on Opioid Substitution Therapy in Ukraine,” pp. 11, 14-20; WHO, UNODC, UNAIDS, “Substitution
maintenance therapy in the management of opioid dependence and HIV/AIDS prevention: Position paper, 2004; ” World Health
Organization Regional Office for Europe, HIV/AIDS Treatment and Care for Injecting Drug Users. Clinical Protocol for the WHO
European Region“ (2006), p. 5-24.
36

มาตรา 52, 55 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย; sections 51, 55; National Committee for Prevention and Solutions to AIDS Problems,

"National Strategic Plan to Integrate Prevention and Solutions to AIDS Problems (2007-2011), Main Content (Book 1), 2007; National
Committee for Prevention and Solutions to AIDS Problems, "National Strategic Plan to Integrate Prevention and Solutions to AIDS
Problems (2007-2011): Details on Strategy, Standards, Approaches and Indicators and Responsible Agencies,” 2007.
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ผูใชยาไดพิสูจนตนเองแลววา สามารถทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษาและผูใหความรู
เพื่อเสริมและสนับสนุนการดูแลและรักษาดานเอชไอวีสําหรับเพื่อนผูใชยาดวยกันเอง
และควรมีสวนรวมในการออกแบบและดําเนินโครงการตางๆสําหรับการรักษาแบบองครวม
ทั้งนี้ ตองมีการรับประกันดวยวา จะมีการสื่อสารเรื่องปฏิกิริยาตอกันของยาอยางเปดเผย
องคการอนามัยโลกใหคําแนะนําตอผูใหบริการดานสุขภาพเปนการจําเพาะวา
“ควรใหคําปรึกษาตอผูปวยทุกคนเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอกันระหวางยาตานไวรัสเอดสและยาชนิดอื่น ๆที่เขาไดรับ
ไมวาจะเปนยาที่ใชเปนสารทดแทนในการบําบัดการติดยา ยาผิดกฎหมาย/สารที่ใชเพื่อความสนุกสนาน
และยาสําหรับรักษาวัณโรค ไวรัสตับอักเสบชนิดบี ไวรัสตับอักเสบชนิดซี และโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่น ๆ
การตระหนักถึงปฏิกิริยาตอกันของยา การรายงานเและการจัดการอาการเหลานี้
มีความสําคัญอยางยิ่งตอความผาสุกของผูปวย ความรวมมือในการรักษา ประสิทธิภาพของการรักษา
และการจัดการในการแกไขปญหาเรื่องปฏิกิริยาตอกันของยา” 37
ควรแกไขปญหาเรื่องไวรัสตับอักเสบและวัณโรค
ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของการดูแลรักษาเอชไอวี/เอดส การติดเชื้ออื่นๆรวมดวย เชน ไวรัสตับอักเสบชนิดบี
ไวรัสตับอักเสบชนิดซี และ/หรือ วัณโรค เปนสิ่งที่พบไดบอยในผูใชยาโดยการฉีดที่ไดรับเชื้อเอชไอวีอยูแลว
ผูใหบริการดานสุขภาพซึ่งใหการรักษาเอชไอวี/เอดสกับผูใชยาตองเขาใจถึงพลวัตของการติดเชื้อรวมระหวางเอชไอวี
กับไวรัสตับอักเสบชนิดบีและชนิดซี และวัณโรค และไดรับการอบรมใหสามารถวินิจฉัย รักษา
และติดตามสภาวะการติดเชื้อหลายชนิดรวมกันดังกลาว
บริการดานสุขภาพควรมีการประสานกับโครงการลดอันตรายจากการใชยา
โครงการลดอันตรายอาจเปนจุดเริ่มตนที่ดีที่ชักนําผูใชยาใหเขาสูระบบบริการสุขภาพ
และที่ผานมาพบวามีประสิทธิภาพชวยใหผูใชยาที่มีเชื้อเอชไอวีเขารับการดูแลรักษาเอชไอวีมากขึ้น
และใหความรวมมือตามแผนการดูแลรักษามากขึ้นดวย ผูใชยาที่ติดเชื้อเอชไอวี
สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและแปซิฟกตะวันตกขององคการอนามัยโลกตระหนักถึงความสําคัญของโครงก
37 World Health Organization Regional Office for Europe, HIV/AIDS Treatment and Care for Injecting Drug Users. Clinical Protocol for
the WHO European Region (2549), p. 5-24; see also WHO Regional Offices for South-East Asia and the Western Pacific, HIV/AIDS
Care and Treatment for People Who Inject Drugs In Asia, pp. 29-30. ฮิวแมนไรทวอทช ชอบใชคําวา “การบําบัดโดยใหยาชวยt”

แทนคําวา

“การบําบัดโดยใหสารทดแทน” การบําบัดโดยใหยาชวยt (MAT) เปนการใหสารชนิดใดชนิดหนึ่ง เชน เมธาโดน หรือ บิวพรีนอรฟน
ซึ่งใหผลเชิงเภสัชวิทยาที่ดีในการบําบัดสารบางตัวที่ทําใหตดิ ปกติจะใหทางปาก ภายใตการดูแลของแพทย MAT จะชวยปองกันอาการถอนยา
ลดความอยากเสพฝน และชวยขจัดฤทธิข์ องยาฝนที่ผิดกฎหมายใหหมดไป ยาที่ใชในการบําบัดแบบนี้
แพทยอาจออกใบสั่งใหใชไดเปนระยะเวลาสั้นๆหรือระยะยาวก็ได ในการรักษาแบบ MAT สําหรับผูพึ่งพาสารกลุมฝนนี้ (ซึ่งมักเรียกวา “opioid
substitution therapy” หรือ “substitution maintenance therapy”) ผูปวยจะไดรับ เมธาโดน หรือ บิวพรีนอรฟน ในขนาดที่คงที่เปนระยะเวลานาน
เปนวิธีทไี่ ดผลที่สดุ และมีการวิจัยรองรับหรือสนับสนุนมากมาย สําหรับผูพึ่งพาฝน เมื่อผูปวยมีอาการคงที่แลว ก็จะสามารถกระทําสิ่งตางๆไดตามปกติ
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ารลดอันตรายที่มีตอการสงเสริมการเขาถึงบริการรักษาและดูแลดานเอชไอวีในอินโดนีเซีย ซึ่งเมื่อนับถึงกลางป 2549
รัฐบาลของประเทศนี้ ไดจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยามากกวา 91 โครงการ และโครงการเมธาโดนอีก 7 โครงการ
(รวมทั้งโครงการเมธาโดนในเรือนจําหนึ่งแหงดวย)38
ตองมีบริการดูแลและรักษาเอชไอวี/เอดสในเรือนจําและสถานคุมขังเชนเดียวกับในชุมชนทั่วไป
ผูใชยาจํานวนมากอยูในเรือนจําหรือสถานคุมขังอื่น ๆ เชน โรงพัก สถานบังคับบําบัดการติดยา หรือ ศูนย
“ฟนฟูสมรรถภาพ” ในหลายประเทศพบวา
ผูตองขังและผูถูกควบคุมตัวโดยรัฐมีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีสูงกวาประชาชนทั่วไปมาก
ผูใชยาที่ถูกจองจําอาจเริ่มมีภาวะพึ่งพายา และ/หรือ เพิ่งไดรับการรักษาเอชไอวีกอนถูกคุมขัง
และตองเลิกการใชยาแบบทันทีทันใด และ/หรือ ตองหยุดการรักษาดวยยาตานไวรัสไวชั่วคราวขณะถูกคุมขัง ดังนั้น
เรือนจําและสถานคุมขัง จึงเปนสถานที่ที่ใหโอกาสอันดีสําหรับการแกไขปญหาเอชไอวี/เอดสและภาวะพึ่งพายา
ผูตองขังจะตองสามารถเขาถึงบริการครบวงจรสําหรับภาวะพึ่งพายาและการติดเชื้อเอชไอวี เชน
บริการเกี่ยวกับการลดอันตรายจากการใชยา การบําบัดการติดสารกลุมฝนโดยใชยาทางการแพทยชวย
และการรักษาเอชไอวีดวยยาตานไวรัสเอดส
การจัดการใหผูตองขังไดรับบริการเหลานี้อยางตอเนื่องตั้งแตเขามาในเรือนจําจนกระทั่งไดรับการปลอยตัว
เปนสิ่งสําคัญยิ่ง
กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานตางๆ
ที่ชวยใหบริการตางๆสําหรับผูใชยาอยางดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผล
ปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหมีการเขาถึงบริการดานสุขภาพ
ผูใชยาทั่วโลกตองเผชิญกับปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่หลากหลาย ซึ่งทําใหเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีและโรคอื่น ๆ
ทําใหไมสามารถเขาถึงบริการดานเอชไอวี/เอดสและบริการสุขภาพอื่น ๆสําหรับโรคดังกลาว กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
นโยบาย และทัศนคติที่เกื้อหนุน ที่ชวยปองกันไมใหมีการกีดกัน การเลือกปฏิบัติและการสรางตราบาปตอผูใชยา
และชวยคุมครองสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของพวกเขา
ลวนมีความสําคัญที่จะทําใหผูใชยาสามารถเขาถึงบริการที่ครบวงจรดานเอชไอวี/เอดส39

38

อางแลว

39 WHO Regional Offices for South-East Asia and the Western Pacific, HIV/AIDS Care and Treatment for People Who Inject Drugs In
Asia, pp. 7,9-10; UNAIDS, Joint UNAIDS Statement on HIV Prevention and Care Strategies for Drug Users, June 2005
http://data.UNAIDS.org/UNA-docs/cco_idupolicy_en.pdf (accessed November 2, 2007).
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ผลการวิจัย
นโยบายการปราบปรามยาเสพติดและการปฏิบัติงานของตํารวจ ที่ปดกั้นโอกาสการเขาถึง
การรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส
ในป 2542 ชัย แอล ...ซึ่งผูใชยาที่มีเชื้อเอชไอวีคนหนึ่ง เปดศูนยบําบัดการติดยาขึ้นในหมูบานของเขา
ซึ่งใหบริการบําบัดการติดยา และบริการดานการปองกัน ดูแลและรักษาเอชไอวีสําหรับผูใชยา
ทั้งแบบผูปวยในและแบบผูปวยนอก เขาคัดเลือกผูใชยาจากชุมชน
(ซึ่งหลายคนเคยเขารับการบําบัดรวมกับเขาในศูนยบําบัดการติดยาแหงหนึ่งซึ่งตั้งอยูในจังหวัดอื่นที่หางไกลจากบานของเ
ขามาก) เพื่อชวยกอสรางศูนยฯนี้และทํางานเปนผูใหคําปรึกษากับเพื่อนผูใชยาที่นี่ ชัย
ทํางานประสานกับคลินิกเมธาโดนของโรงพยาบาลทองถิ่น
และสงเสริมงานของคลีนิกในสวนที่เกี่ยวกับเพื่อนผูใชยาทั้งในชุมชนและในศูนยศาสนาตางๆ
ในระหวางสงครามปราบปรามยาเสพติดเมื่อป 2546 เจาหนาที่ทหารซึ่งรูจักกับชัย
ไดมาที่ศูนยของชัยและนําตัวผูปวยไปเขาโครงการ “วิวัฒนพลเมือง”
ซึ่งเปนศูนยบําบัดการติดยาแบบบังคับบําบัดของทหารที่มีอยูมากกวา 40 แหงที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น
พวกเขาตองการจํานวนผูปวยมาเขาอบรมใหครบตามโควตาที่ไดรับมอบหมายมา
เมื่อฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสไปเยี่ยมชัยเมื่อป 2549
พบวาศูนยที่ชัยและเพื่อนไดกอตั้งขึ้นตั้งแตป 2542 และไดเคยใหบริการผูปวยมาแลวมากกวา 300 คน
ไดกลายเปนศูนยท่วี างเปลา ไมมีคนเลย ชัยบอกวา “ศูนยของเรายังคงดําเนินการอยู
แตผูรับบริการหายไปหมดในชวงที่มีสงครามปราบปรามยาเสพติด หายไปเหมือนกับ (ผูคนที่) โดนคลื่นสึนามิถลม (ในป
2548) ผูปวยในศูนยของผมถูกบังคับใหยายไปที่โครงการ วิวัฒนพลเมือง ” ในชวงหลังจากป 2546 เปนตนมา
ก็มีผูใชยาบางสวนกลับมาบาง “แตกลับมาในฐานะผูติดเชื้อเอชไอวี
เพราะการมีสถานภาพเปนผูติดเชื้อจะปลอดภัยกวาการเปนผูใชยา” 40
แมวานโยบายของรัฐในปจจุบันจะเนนที่การฟนฟูสมรรถภาพมากกวาการลงโทษ
(การปฏิบัติตอผูกระทําผิดเรื่องยาเสพติดที่มีการครอบครองยาในปริมาณเพียงเล็กนอย หรือ กระทําความผิดเปนครั้งแรก
ในฐานะ “ผูปวย” ไมใช “อาชญากร”)

40

ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ ชัย แอล., จังหวัดสตูล 10 กรกฎาคม 2549
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แตผูใชยาก็ยังคงอยูในการเฝาระวังการของตํารวจและหนวยงานปราบปรามยาเสพติด
มีแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการใชยาของผูปวยระหวางหนวยงานสาธารณสุขและหนวยงานผูบังคับใชกฎหมาย
จากสิ่งที่ฮิวแมนไรทวอชทและฝายอื่นๆไดบันทึกเปนรายงานไว
ผลพวงที่ตามมาและจะดํารงอยูตอไปอีกนานของสงครามยาเสพติด ก็คือ
ผูใชยาที่ตองการปกปองตนเองจากการกระทํารุนแรงของตํารวจ การถูกบังคับใหเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ
และการถูกจับกุม ถูกผลักดันใหหลบลงใตดิน หางไกลจากบริการสุขภาพและการสนับสนุนที่จําเปน
และมีความเสี่ยงสูงขึ้นตอการรับเชื้อเอชไอวี41 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสพบวา
การปฏิบัติเชนนี้ทั้งในอดีตและที่ดําเนินอยูในปจจุบัน
สงผลใหผูใชยาหลีกเลี่ยงที่จะเขารับบริการสุขภาพตางๆของรัฐทั้งหมด
รวมทั้งบริการสุขภาพที่จําเปนตางๆที่กลาวถึงกอนหนานี้ หรือ หันไปใชบริการการรักษาจากสถาบันตางๆในภาคเอกชน
โดยตองจายเงินสําหรับบริการตางๆที่ตนมีสิทธิ์ไปรับบริการไดฟรีจากทางภาครัฐ
การขึ้นทะเบียนผูใชยาของตํารวจ
ผูใชยาและเจาหนาที่ภาคสนามบอกวา “สงครามปราบปรามยาเสพติด”
ยังคงสงผลกระทบตอเนื่องตอการเขาถึงบริการดานสุขภาพสําหรับผูใชยา
ทําใหพวกเขาหลายคนไมไปขอรับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐ เพราะกลัววาจะมีการนําขอมูลการใชยาของพวกเขา
(ทั้งในอดีตหรือปจจุบัน) ไปใหกับตํารวจ ซึ่งในความเปนจริงแลว
โรงพยาบาลของรัฐและศูนยบําบัดการติดยาตางรวบรวมและเปดเผยขอมูลการใชยาของแตละบุคคลใหแกหนวยงานตางๆ
รวมทั้งหนวยงานผูบังคับใชกฎหมาย ทั้งโดยเปนการปฏิบัติตามนโยบายและเปนไปตามแนวการปฏิบัติโดยทั่วไป
เมื่อถามวาการประกาศสงครามปราบปรามยาเสพติดรอบใหมในเดือนพฤษภาคม 2549
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง เล็ก แอล. เจาหนาที่ภาคสนามอายุ 28 ปที่เชียงใหมบอกวา
“ถาดูเฉพาะจํานวนคนที่ถูกฆาตาย อาจจะพูดไดวามันดีขึ้น แตที่แยลงคือจํานวนของผูที่หวาดกลัวและไมมาขอรับบริการ”
เขาบอกอีกวา ในฐานะที่เขาเปนเจาหนาที่ภาคสนาม เขาไดเรียนรูวาสิ่งที่ผูใชยามีความกังวลมากที่สุดคือ
ถาพวกเขารายงานตัวตอหนวยงานของรัฐ พวกเขาก็อาจจะถูก “ขึ้นบัญชีดํา” หรือขึ้นทะเบียนในฐานะผูใชยา
และชื่อของพวกเขาจะอยูในบัญชีตลอดไป”42 แอท เค. ผูติดเชื้อเอชไอวี อายุ 33 ป
ที่ทําหนาที่เปนผูใหความรูแกเพื่อนๆที่เชียงใหมอธิบายวา ผูใชยาที่มีเชื้อเอชไอวีแบบเขา

41 โปรดดู ตัวอยาง เชน Human Rights Watch, Not Enough Graves. และดู UN Special Rapporteur on Right to Health July 24, 2004
communication to Thai government (expressing concern that the government’s anti-narcotics campaign, coupled with limited
access to harm reduction services “had inadvertently created the conditions for a more extensive spread of the virus in Thailand”).
42

ฮิวแมนไรทวอชทสัมภาษณ เล็ก แอล. เชียงใหม 12 กรกฎาคม 2549.
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“จะไมไปโรงพยาบาลเวนแตจะถูกลากตัวไป” “สงครามปราบปรามยาเสพติดสงผลกระทบตอผมโดยสวนตัวดวย” แอท
เค.บอก “นโยบายนี้ยังคงมีอยูตอไป
ผูใชยาที่มีเชื้อเอชไอวีไมกลาไปพบแพทยเพราะนโยบายนี้มีการปฏิบัติมานานแลวและเริ่มจะเอากลับมาใชใหม เพื่อน ๆ
ก็ไมกลาไปโรงพยาบาล...พวกเขาบอกวามันเปนหนวยงานของรัฐ เปนสถานที่ทํางานของรัฐบาล”43
ผูใชยาบอกวาตองไปใชบริการจากคลินิกเอกชนสําหรับบริการตาง ๆ ที่ตองมีการเปดเผยชื่อ (เชน การรักษาฝ
หรือ การขอรับเมธาโดน) การไปพบแพทยเอกชนไมเพียงมีคาใชจายสูง
แตยังทําใหผูใชยามีโอกาสไดรับขอมูลเกี่ยวกับบริการดานเอชไอวี/เอดสของรัฐนอยลง
(รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการรักษาดวยยาตานไวรัสที่มีคาใชจายต่ํา) ที่พวกเขามีสิทธิไปใชบริการนั้นๆ
อิท อาร. อายุ 27 ป บอกวา เขากลัวที่จะไปโรงพยาบาลของรัฐเพื่อใชบริการที่เกี่ยวกับการใชยาเสพติด
และในกลางป 2549 ตอนที่เพื่อนไดรับบาดเจ็บจากการฉีดยา อิท อาร. พาเพื่อนไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน อิท อาร.
บอกวาโรงพยาบาลเอกชนไมสอบถามขอมูลสวนตัวและไมเอาขอมูลไปใหตํารวจ
“ผมกังวลวาโรงพยาบาลรัฐอาจเอาขอมูลไปใหตํารวจ ผมสบายใจที่จะจายแพงวา แทนการเอาชีวิตผมไปเสี่ยง”44
เจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขและเจาหนาที่ของปปส. อธิบายวา
โรงพยาบาลของรัฐจะลงประวัติขอมูลของผูใชยาไวในแบบฟอรม
ซึ่งจะมีการจัดสงทางอินเตอรเน็ตใหกับหนวยงานกลางที่อยูในกระทรวงสาธารณสุข45 รัชนีกร สรสิริ
ผูอํานวยการกองการตางประเทศ สํานักงานปปส.อธิบายวา แบบฟอรมเหลานี้ใชเพื่อ “ติดตามดูแลสถานการณการใชยา”
รัชนีกรและเพื่อนรวมงานในปปส. อธิบายอีกวา เปนขอมูลที่ใชรวมกันระหวางปปส.
หนวยงานตํารวจที่เกี่ยวของกับการบําบังคับบําบัดและศูนยฟนฟูสมรรถภาพตาง ๆ46 พลเอกบวร งามเกษม
ที่ปรึกษาศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ (ศตส.) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลาววา
มีการเอาชื่อผูใชยาใหกับหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขระดับทองถิ่น
รวมทั้งคณะกรรมการระดับอําเภอซึ่งมีตํารวจรวมอยูดวย พลเอกบวรกลาววา
“ถาคุณมาโรงพยาบาลเพราะขาหักและสมัครใจที่จะเขารับการบําบัด (การติดยา)

43 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ แอท เค.,
44

เชียงใหม 15 กรกฎาคม

2549

ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณอิท อาร. เชียงใหม 27 กรกฎาคม 2549

กรุงเทพฯ, 19 กรกฎาคม 2549
ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณรัชนีกร สรสิริ ผูอํานวยการกองการตางประเทศ สํานักงานปปส. 25 กรกฎาคม 2549

45 ฮิวแมนไรทวอชทสัมภาษณพลเอกบวร งามเกษม

46 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณรัชนีกร สรสิริ ผูอํานวยการกองการตางประเทศ สํานักงานปปส.

25 กรกฎาคม

2549. และโปรดดูหมายเหตุ สัมภาษณปปส. กรกฎาคม 2549
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เขาก็จะใสชื่อคุณไวในเครือขายของกระทรวงสาธารณสุข แตจะไมมีการเอาขอมูลนี้ใหกับตํารวจโดยอัตโนมัติ
แตถาตํารวจตองการขอมูลเกี่ยวกับผูที่เคยเขารับการบําบัดการติดยา เขาก็จะไดขอมูลนี้ไป”47
นายตํารวจระดับผูกํากับทานหนึ่งในเชียงใหมซึ่งเปนจังหวัดที่มีวิสามัญฆาตกรรมจํานวนมากในระหวาง
“สงครามปราบปรามยาเสพติด” เมื่อป 2546 ยอมรับวา หนวยงานของเขายังคงขึ้นบัญชีดําผูตองสงสัยวาใชยา
“ซึ่งมีแนวโนมวาจะเปนผูใช ผูติดยาหรือผูคายา...แตละ อําเภอ จะตองสงบัญชีมาใหกับหนวยงานระดับจังหวัด
และจะมีการไลดูวาผูที่มีรายชื่ออยูในบัญชีไดถูกจับกุมแลวหรือไม
หนวยงานจังหวัดจะเปนผูตรวจสอบและติดตามงานของเรา”
รอยตํารวจโททานนั้นอธิบายถึงวิธีการเรียกขอมูลเกี่ยวกับผูใชยาจากโรงพยาบาลทั้งที่เปนของรัฐและของเอกชน
“โรงพยาบาลรัฐจะตองสงชื่อผูใชยาที่เขารับบริการภายในพื้นที่ใหกับเรา
ในกรณีของโรงพยาบาลเอกชนเราตองใชวิธีการอื่น อยางเชน
เราจะสงเจาหนาที่ตํารวจหรือสายสืบไปคลุกคลีกับเจาหนาที่โรงพยาบาลและสอบถามวาผูปวยของเขาคือใครและอยูที่ไห
นบาง” เมื่อถามวาการตรวจสอบเฝาระวังเชนนี้สงผลกระทบตอการเขาถึงบริการสุขภาพของผูใชยาหรือไม ผูกํากับบอกวา
“กระทบแนนอน! บางครั้งพวกเขาไมพรอมจะเปดเผยวาตัวเองเปนผูใชยา เพราะจะมีการแจงใหตํารวจทราบ
และพวกเขาตองมาตรวจปสสาวะที่โรงพัก ถาผลเปนบวกก็จะถูกตั้งขอหา ถาผลเปนลบเราก็จะจับตามองพวกเขาตอไป”48
เจาหนาที่ดานสาธารณสุขและบริการสุขภาพ
แสดงความเห็นแตกตางกันเกี่ยวกับการใหขอมูลแกเจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่บางคนในโรงพยาบาลของรัฐ ยอมรับวา
พวกเขาจะแจงเกี่ยวกับผูใชยาใหตํารวจทราบ และนั่นทําใหผูใชยาไมมาขอรับยาตานไวรัสเอดสที่โรงพยาบาลรัฐ ตัวอยาง
เชน พญ. อัญชลี อวิหิงสานนท แพทยผูเชี่ยวชาญดานเอชไอวีที่กรุงเทพฯ บอกวา
โรงพยาบาลมีหนาที่ตองรายงานขอมูลผูใชยาซึ่งยังคงใชยาอยูใหกับเจาหนาที่ของรัฐ และเสริมดวยวา
“ผูใชยาซึ่งยังคงใชยาอยู กลัววาจะถูกจับและสงตัวใหตํารวจ หรือถูกสงเขาโครงการบําบัดการติดยา”49 อยางไรก็ตาม
ทินมณี ทิพยปญญา หัวหนาฝายงานยาเสพติด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมใหความเห็นวา
“ผูใชยาเคยบอกกับดิฉันวา ถาพวกเขาเปดเผยขอมูลตอเจาหนาที่สาธารณสุข
พวกเขาไมมั่นใจวาขอมูลนี้จะรั่วไปถึงตํารวจหรือเปลา พวกเราในฐานะเจาหนาที่สาธารณสุข

กรุงเทพฯ, 19 กรกฎาคม 2549.
พลเอกบวรแสดงความกังวลวาขอมูลเกี่ยวกับผูใชยาที่ตํารวจมีอาจลาสมัย เปนเหตุใหมีการขึ้นบัญชีผูใชยาผิด ๆ
เขาบอกวาเขาพยายามใหตํารวจทําขอมูลใหทันสมัย เพราะกลัววา “คนที่อยูในบัญชีของตํารวจจะเลิกยาไปแลว”

47 ฮิวแมนไรทวอชทสัมภาษณพลเอกบวร งามเกษม

48

ฮิวแมนไรทวอชท สัมภาษณ ตํารวจระดับผูกํากับ (ขอสงวนนาม) เชียงใหม, 18 กรกฎาคม 2549

49 ฮิวแมนไรทวอชท สัมภาษณ พญ.

อัญชลี อวิหิงสานนท แพทยและผูประสานงานโครงการวิจัย HIV-NATศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย

กรุงเทพฯ 20 กรกฎาคม 2549
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เราสนใจเฉพาะประเด็นดานสุขภาพ เราไมไดทําเรื่องการสืบสวนสอบสวนผูใชยา” คุณทินมณีบอกวา
ขอมูลเกี่ยวกับผูใชยาที่ถูกจับกุมและดําเนินการ ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
จะมีการสงใหกับตํารวจเปนประจํา
แตขอมูลที่ผูใชยาเปดเผยในระหวางเขารับบริการดานสุขภาพหรือบําบัดยาดวยความสมัครใจ
จะไมมีการเอาไปใหกับตํารวจ50
ความจริงแลว ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
ชื่อและขอมูลที่เกี่ยวของของผูพึ่งพายา ที่สงมาเพื่อการพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้
จะสงใหแกบุคคลทั้งหมดที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่บังคับใชพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากกระทรวงยุติธรรมและกรมคุมประพฤติ รวมทั้งแพทย นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา
และในบางกรณี ยังรวมถึงอดีตผูใชยาที่ปฏิบัตงิ านอยูในศูนยฟนฟูสมรรถภาพดวย51
ทิณมณีเสริมดวยวา “โดยสวนตัวแลวดิฉันคิดวาผูใชยาควรบอกขอมูลกับเจาหนาที่สาธารณสุขอยางเปดเผย
เพื่อจะไดรับการรักษาที่ถูกตองและมีสุขภาพดีขึ้น แตพวกเขาอาจไดขอมูลมาผิด ๆ และกลัววาถาใหขอมูลกับเรา
ตํารวจก็จะมีขอมูลดวย แตในฐานะเจาหนาที่สาธารณสุข
ดิฉันบอกทุกคนวาดิฉันจะไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการใชยาใหกับตํารวจ”
แตเธอยอมรับวาตํารวจพยายามจะขอขอมูลในสวนนี้ “เปนธรรมดาที่ตํารวจจะมีวิธีการเพื่อใหไดขอมูล
พวกเขามีนักสืบที่จะมาสืบหาขอมูลอยูแลว”52

50

ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณทินมณี ทิพยปญ
 ญา เชียงใหม 14 กรกฎาคม 2549

51 พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545, มาตรา 6-13, 35; และดู ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพือ
่ การรักษาเอดสสัมภาษณ
หนึ่ง พี. กรุงเทพ 21 กรกฎาคม 2549
52

ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณทินมณี ทิพยปญ
 ญา เชียงใหม 14 กรกฎาคม 2549
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การรักษาความลับของขอมูลดานการรักษาพยาบาล ไดรับความคุมครองทั้งจากกฎหมายระหวางประเทศ53
และกฎหมายของไทย54
แมวาสิทธิเรื่องความเปนสวนตัวจะไมอาจถือเปนกฎโดยสมบูรณสําหรับใชกับเรื่องความลับของขอมูลดานการรักษาพยาบ
าล แตหากจะตองละเมิดกฎนี้ ตองกระทําโดยเครงครัดและดวยเหตุผลที่จําเปนจริงๆเทานั้น แมวาในบางกรณี
อาจจะมีการเปดเผยขอมูลเรื่องการใชยาของผูปวยไดบางตามขอบเขตที่จํากัดไว (เชน
เพื่อใหผูปวยสามารถปฏิบัติตามโปรแกรมการบังคับบําบัดการติดยา ตาม พรบ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.
2545) แตการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการใชยาอยางแพรหลาย
โดยเฉพาะเพื่อใชในการกวาดลางผูใชยาอยางรุนแรงของรัฐบาล นับวาเปนสิ่งที่ไมสมเหตุผล
การขัดขวางแทรกแซงบริการลดอันตรายจากการใชยา
รัฐบาลไทยไดใหคํามั่นตอสาธารณชนหลายครั้งวา
จะพัฒนาและดําเนินการโครงการลดอันตรายในระดับชาติสําหรับผูใชยา
และตระหนักวาโครงการลดอันตรายนี้มีความสําคัญในฐานะเปนจุดเริ่มตนที่ชักนําผูใชยาใหเขาสูกระบวนการรักษาเอชไอ
วีได55 แตที่ผานมารัฐบาลใหความสนับสนุนเรื่องบริการลดอันตรายสําหรับผูใชยานอยมาก
แมบริการนี้จะไดรับการพิสูจนแลววามีประสิทธิผล และในบางกรณี
53 ในอรรถาธิบายทั่วไปขอ 14

วาดวยสิทธิดานสุขภาพ คณะกรรมการเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมระบุถึง
“สิทธิที่จะไดรับการปกปดขอมูลสุขภาพสวนบุคคลเปนความลับ” ยอหนา 12 คณะกรรมการตั้งขอสังเกตอยางกวาง ๆ วา
“สิทธิดานสุขภาพเกีย่ วของและสัมพันธอยางใกลชิดกับการบรรลุซึ่งสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ตามที่ระบุไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
ซึ่งรวมทั้งสิทธิ...ความเปนสวนตัว” (right to intimacy) อางแลว ยอหนา 3 ในการอางถึงสิทธิความเปนสวนตัวตามมาตรา 19
ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คณะกรรมการระบุวา ให
“ความสําคัญอยางยิ่งตอการเขาถึงขอมูลขาวสารเนื่องจากมีความสําคัญอยางยิ่งตอสุขภาพ” ยอหนา 12 เชิงอรรถ 8
ตามการตีความกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของ Manfred Nowak สิทธิความเปนสวนตัวยังรวมถึงสิทธิในเรื่องใกลตัว
(right of intimacy) กลาวคือ “สิทธิที่จะปกปดบุคลิกนิสัย การกระทํา หรือขอมูลที่เปนสวนตัวจากการรูเ ห็นของสาธารณะ”
สิทธิในเรื่องใกลตัวจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีมาตรการคุมครองสิทธิดังกลาว รวมทั้งการปฏิบัติตามพันธกรณีเกีย่ วกับการปกปดเปนความลับ
สําหรับแพทยหรือพระสงฆ และอื่น ๆนอกจากนั้น “สิทธิในเรื่องใกลตัวยังคุมครองการตีพิมพเผยแพร การรุกราน
หรือแมเพียงการเขาไปรูเห็นพื้นที่อันเปนเรือ่ งใกลตัวโดยปราศจากความยินยอมของบุคคล ซึ่งอาจถือเปนการแทรกแซงที่ไมชอบธรรมอยางหนึ่ง”
(ตัวเนนในตนฉบับ) Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (Kehl am Rein: N.P. Engel, 1993), p.
296 สิทธิของการเคารพชีวิตสวนตัวของบุคคลยังปรากฏในอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของยุโรป (European Convention on
Human Rights and Fundamental Freedoms) มาตรา 8
พระราชบัญญัตขิ อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540;
ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2526

54 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 323-325;

โปรดดู อยางเชน UNGASS submission (2549)
(ซึ่งระบุถึงประสิทธิภาพของการลดอันตรายและแนะนําใหรัฐบาลไทยดําเนินการอยางรีบดวนเพื่อขยายงานภาคสนามและโครงการลดอันตราย );
“Towards Universal Access by 2010” (ใหสัญญาวาจะพัฒนาและดําเนินการ
“ตามวิธีการและกิจกรรมใหมเพื่อสงเสริมการใชยุทธศาสตรเพื่อลดอันตรายระดับชาติ”)
55
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เจาหนาที่ของรัฐยังเขาไปแทรกแซงบริการเหลานี้โดยตรงอีกดวย เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2547
สํานักงานสหประชาชาติวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรม ไดประมาณการวา มีเพียงรอยละ 1
ของผูใชยาโดยการฉีดในประเทศไทยที่ไดรับบริการดานการลดอันตราย56 และจากการศึกษาโดย USAID
ในเดือนกรกฎาคม 2549 ก็พบวาสถานการณไมไดดีขึ้นเลย กลาวคือ บริการลดอันตรายสามารถครอบคลุมเพียงรอยละ 1
ของผูใชยาในกรุงเทพมหานคร57
การครอบครองและจําหนายเข็มและกระบอกฉีดยาเปนสิ่งถูกกฎหมายในประเทศไทย
เราสามารถหาซื้อไดตามรายขายยาโดยไมตองมีใบสั่งยาจากแพทย อยางไรก็ตาม ตามกฎหมายไทย
การครอบครองอุปกรณฉีดยาอาจกลายเปนหลักฐานที่ใชเพื่อพิสูจน “การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด”ได 58
สํานักงานตํารวจแหงชาติมีบันทึกขอความแจงวาการครอบครองอุปกรณการฉีดไมสามารถใชเปนมูลเหตุของการจับกุมได
59

แตในทางปฏิบตั ิตํารวจมักจะแทรกแซงความพยายามของผูใชยาที่จะหาทางปองกันการติดเชื้อ เชน

ใชการครอบครองเข็มฉีดยาสะอาด หรือ การไปปรากฎตัวที่คลินิกเมธาโดน
เปนมูลเหตุแหงการตั้งขอหาการกระทําผิดเกี่ยวกับสารเสพติด
นายตํารวจระดับผูกํากับทานหนึ่งในเชียงใหม ซึ่งระบุวาหนวยงานของเขายังคงขึ้นบัญชีดําผูตองสงสัยวาใชยา
(โปรดดูขางบน) บอกวาการครอบครองเข็มฉีดยาสะอาดแมวาจะถูกกฎหมาย แตก็อาจเปนเหตุใหมีการสอบสวนได
หากผูนั้นมีชื่ออยูในบัญชีดํา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดยืนยันวา ในทางปฏิบัติ
บางครั้งเจาหนาที่ตํารวจก็ใชเข็มฉีดยาสะอาดเปนหลักฐานวามีการใชยาได60
เจาหนาที่ของรัฐทั้งตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข แพทยผูรักษาเอชไอวี/เอดสและรักษาอาการติดยา
และเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายกลาววา
โครงการแลกเปลี่ยนเข็มและกระบอกฉีดยาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายและไมสามารถปฏิบัติได
แมวาแนวทางการปฏิบัตินานาชาติจะเปนไปในทางตรงกันขามก็ตาม และหนวยงานของรัฐหลายแหงมองวามันเปนสิ่งที่
“ผิดศีลธรรม” “เปนของตางชาติ” “ไมใชของไทย หรือไมเหมาะสมกับประเทศไทย” หรือ เปนการ
“สงเสริมใหมีการใชยามากขึ้น” นโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งหามใชงบประมาณจากสหรัฐฯ
สําหรับบริการแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยา ก็เปนการบอนทําลายงานลดอันตรายเชนกัน61
56 UNODC-SEARO, “Drugs and HIV/AIDS in South East Asia, “p. 15.
57 USAID, “Mapping HIV/AIDS Service Provision for Most At-Risk and Vulnerable Populations in the Greater Mekong Sub-Region,”
July 2006, http://www.unaids.org.vn/facts/docs/MappingHIVAIDS.pdf (accessed September 25, 2007), pp. 46-47.
58 มาตรา 14

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522

59 หนังสือเลขที่ ตจ 0031212/1468 จาก พลตํารวจโท ชาญวุฒิ วัชรพุก ปฏิบัติราชการแทนผูบังคับการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 27 กุมภาพันธ 2549
อางถึง หนังสือ เลขที่ 0424.4/4/350 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 30 มกราคม 2549
60 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณพิทยา จินาวัฒน กรุงเทพฯ 25 กรกฎาคม 2549
61 The Health Omnibus Programs Extension of 1988, Pub L No 100-607, 102 Stat 3048 (sec. 256(b)), imposed a federal ban on
funding of needle exchange program services “unless the [Surgeon General] of the US determines that a demonstration needle
exchange program would be effective in reducing drug abuse and the risk that the public will become infected with the etiologic
agent for acquiring immune deficiency syndrome.” Even more stringent language has been included in annual appropriations bills,
which have stipulated without exception since 2000 that no funding could be spent “to carry out any program of distributing sterile
needles for the hypodermic injection of any illegal drug or distributing bleach for the purpose of cleansing needles for such
23
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เจาหนาที่ภาคสนามในองคกรที่ไดรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ กลาววา
ผูบริหารองคกรสั่งการวาไมสามารถแจกจายเข็มฉีดยาไดเนื่องจากขัดกับขอตกลงที่องคกรทําไวกับ USAID
ซึ่งเปนไปตามกฎหมายสหรัฐฯ 62 แมวาผูรับทุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ
อาจใชงบประมาณสวนอื่นสําหรับโครงการแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยาได
แตเจาหนาที่ภาคสนามซึ่งทํางานกับผูใชยาทั่วประเทศไทยบอกวา ผูบริหารก็ไมไดเลือกที่จะทําเชนนั้น เล็ก แอล.
เจาหนาที่ภาคสนามจากองคกรที่ไดรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ กลาววา “นโยบาย (ของผูบริหาร)
ไมใหแจกจายเข็มฉีดยา...(ผูบริหาร) ไดรับทุนจาก USAID และทาง USAID ไมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยา”63
เจาหนาที่ภาคสนามที่ทํางานสงเสริมการแลกเปลี่ยนกระบอกฉีดยา
มักตองเผชิญกับการกลั่นแกลงและละเมิดสิทธิโดยตํารวจ ซึ่งมองวาพวกเขาเปนผูใชยา
และเผชิญกับความเสี่ยงตอการถูกจับกุมจากการพกพาเข็มฉีดยาหรือสงสัยวามีสวนแจกจาย เปรม
ซี.ซึ่งเปนเจาหนาที่ภาคสนามที่กรุงเทพฯ บอกวา “เราไมสามารถแจกจายเข็มฉีดยาไดเพราะผิดกฎหมาย
พวกเขาถือวาเปนการสงเสริมการใชยา ถาพวกเรามีเข็มฉีดยา พวกเราอาจถูกจับหรือมีการตรวจปสสาวะ”64
เจาหนาที่ภาคสนามยังบอกดวยวาไดตกเปนเปาของการจับกุมและกลั่นแกลง ณ
คลินิกเมธาโดนในกรุงเทพฯที่พวกเขาทํางานอยูและตองผจญกับการกลั่นแกลงและจับกุมซ้ําแลวซ้ําเลา
รวมทั้งการถูกจับกุมบริเวณภายนอกของคลินิกเมธาโดนเมื่อสองวันกอนที่จะมาประชุมกับฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรง
คเพื่อการรักษาเอดส เปรม ซี.กลาววา “ขณะ(ที่ถกู จับ)นั้น
พวกเราเพิ่งเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมกับสมาชิกโดยใชหองที่อยูภายในคลีนิก
และพวกเราอยูในชวงพักรับประทานอาหารกลางวันและกําลังสูบบุหรี่กันบริเวณภายนอกคลีนิก”65 แดง พี.
เจาหนาที่สนามที่ทํางานรวมกับ เปรม ซี. เลาใหผูวิจัยฟงวา “ผมอยูที่หนาคลินิกใกลกับโทรศัพทสาธารณะ ตํารวจบอกวา
‘อยาขยับนะ เราตามหาคุณมานานแลว’ ตํารวจสามสี่นายเดินมาหาและบอกวาพวกเขารูวาเราเปนอดีตผูใชยา
พวกเขาคนตัวเราหนาคลินิกตอหนาเพื่อนผูใชยา ทําใหเราเสียหนาอับอาย
จากนั้นก็เอาตัวพวกเราหกคนไปที่โรงพักและตองอยูที่นั่นเปนเวลาสองชั่วโมง
ตํารวจบอกวาถาไมอยากถูกจับกุมใหชวยพวกเขาสืบหาผูคายาดวย”66
hypodermic injection,” see Departments of Labor, Health and Human Services, and Education and Related Agencies Appropriations
Act, 2006, Pub.L. 109-149, 119 Stat. 2833, 2879 (sec. 505), and the Ryan White Comprehensive AIDS Resources Emergency Act of
1990, Pub L No 101-381, 42 USC 300ff (sec. 422). The U.S. government has chosen to apply the restriction on financing for needles
and syringes to funding for overseas programs See USAID, “Guidance On The Definition And Use Of The Child Survival And Health
Programs Fund and the Global HIV/AIDS Initiative Account FY 2004
update,“ http://media.shs.net/globalaids/Field_Officer_Orientation_2004/Module2-SettingtheContext/DefChildSurvivalHealthPrograms2004.doc (accessed November 12, 2007).
62 ความจริงแลว นโยบายของสหรัฐ ไมไดหา มผูรับทุนชวยเหลือจากสหรัฐฯ มิใหใชเงินทุนดังกลาวสําหรับโครงการแลกเปลี่ยนกระบอกฉีดยา
63 ฮิวแมนไรทวอชท สัมภาษณ เล็ก แอล.,
64

เชียงใหม 12 กรกฎาคม 2549

ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ เปรม ซี. กรุงเทพฯ 2 ธันวาคม 2549

65 Ibid.
66 ฮิวแมนไรทวอชท สัมภาษณ แดง พี.,
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กรุงเทพฯ 2 ธันวาคม 2549
24

อุปสรรคการเขาถึงยาตานไวรัสในสถานบริการสุขภาพ
การปฏิเสธไมใหการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสแกใหผูใชยา
ในป 2547
ประเทศไทยไดแกไขแนวปฏิบัติระดับชาติซึ่งเดิมกีดกันไมใหผูที่ยังใชยาอยูเขารับการรักษาดวยยาตานไวรัส67
การเปลี่ยนแปลงนโยบายเชนนั้นสงผลดีตอผูใชยาบางสวนซึ่งในปจจุบันไดรับยาตานไวรัสจากโครงการของรัฐบาล68
แตภายหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบาย รัฐบาลกลับไมไดรณรงคเพื่อสรางความตระหนักและจัดใหมีการอบรมในเรื่องนี้
เปนเหตุใหเจาหนาที่สาธารณสุขไมทราบหรือไมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปดังกลาว
เจาหนาที่ทางการแพทยดานเอชไอวีรายงานไวแตกตางกันวา นโยบายของโรงพยาบาลปฏิเสธไมใหยาตานไวรัสกับผูใชยา
(ซึ่งไมตรงกับสิ่งที่เขาทราบมาวานโยบายของรัฐบาลไดกําหนดไวอีกอยางหนึ่ง)
หรือมีการจัดทําบันทึกเปนลายลักษณอักษรวานโยบายของรัฐไดตัดผูใชยาออกจากการเปนผูมีสิทธิ์เขารับการรักษาในโคร
งการยาตานไวรัสเอดสของรัฐบาล เปนเหตุใหผูใชยาไมมีคุณสมบัติไดรับยาตานไวรัส
การปฏิเสธในทั้งสองลักษณะยังขยายวงมาครอบคลุมผูใชยาที่อยูระหวางการบําบัดดวยเมธาโดนดวย (โปรดดูขางลาง)
เจาหนาที่ทางการแพทยดานเอชไอวีในสองจังหวัดทีมีการวิจัยกลาวอยางเปดเผยวา
พวกเขาจะไมใหยาตานไวรัสกับผูที่ยังใชยาอยู นพ.สมศักดิ์ วสุวิทิตกุล
รองผูอาํ นวยการโรงพยาบาลประจําอําเภอแหงหนึ่งในจังหวัดสตูลบอกวา
โรงพยาบาลมีนโยบายไมใหยาตานไวรัสแกผูที่ยังใชยาอยู แมวาจะขัดกับนโยบายของรัฐบาลก็ตาม
“มันไมใชขอบังคับของกระทรวงสาธารณสุข แตถาคนไขยังใชยาอยู เราก็จะไมใหพวกเขาเริ่มการรักษาดวยยาตานไวรัส”69
พยาบาลทานหนึ่งในโรงพยาบาลประจําจังหวัดแหงหนึ่งในภาคใต ซึ่งทํางานดานการใหคําปรึกษาดานเอชไอวีแกผูติดเชื้อ
รวมทั้งผูปวยที่ไดรับยาตานไวรัสดวย กลาวที่โรงพยาบาลของเธอวา “เราตองแนใจกอนวาผูปวยหยุดใชยาแลว
ไมเชนนั้นหมอจะไมใหยาตานไวรัสกับเขา”70
พยาบาลทานนี้เขาใจวาการเลิกเมธาโดนหรือเลิกยาเปนเงื่อนไขของการเขารวมโครงการรักษาดวยยาตานไวรัสแหงชาติ
เธอบอกวา “ตามขอมูล (ของโครงการที่รัฐบาลใหเงินอุดหนุน)
ผูปวยจะตองเลิกใชยากอนถึงจะมีสิทธิ์เขาโครงการยาตานไวรัสได”71

67 แนวปฏิบต
ั ิระบุวา “ผูปวยที่ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงอยางเชน การเสพยา ตองเขารับการบําบัดกอน”

กระทรวงสาธารณสุข

“Practical Approach to

developing the service system and monitoring the results of treatment for people living with HIV/AIDS with ARV therapy in Thailand,
2002 (National ARV Treatment Guidelines),”

พฤศจิกายน 2545, หนา 16 (ภาษาไทย)

68 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณผูใชยาที่รับยาตานไวรัสจํานวน 11 คน และมีอยางนอยหนึ่งคนทีม
่ ีคณ
ุ สมบัติควรไดรับยา
แตก็ไมไดรับ
69 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณนพ.สมศักดิ์ วสุวิทต
ิ กุล

รองผูอํานวยการ โรงพยาบาลละงู, 8 กรกฎาคม 2549

70 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ พยาบาล (ขอสงวนนาม),

สตูล 10 กรกฎาคม 2549

71 อางแลว
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เหตุผลที่เจาหนาที่สาธารณสุขอางในการปฏิเสธที่จะใหยาตานไวรัสกับผูใชยาก็คือ
ความกังวลวาผูใชยาจะไมสามารถใหความรวมมือในการกินยาตามแผนการรักษาได
รวมทั้งยาเสพติดหรือเมธาโดนอาจทําใหประสิทธิภาพของยาตานไวรัสเอดสลดลง 72
ผูใชยาทั่วทั้งประเทศไทยระบุวา คําบอกกลาวที่พวกเขาไดรับก็คือ
ถาพวกเขาไมสามารถเลิกยาไดก็จะไมไดรับยาตานไวรัส นอย ไอ. ซึ่งเปนผูใชยาคนหนึ่งในกรุงเทพฯ
ก็มีความเห็นคลายกับคนอื่น ๆ เธอบอกกับนักวิจัยวา “ดิฉันไปพบหมอ (ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ)
และบอกวามีเชื้อเอชไอวี ถามหมอวาทําอยางไรฉันจึงจะไดรับการรักษา หมอบอกวาดิฉันตองเลิกยากอน
หมอกลัววาฤทธิ์ของยามันจะตีกัน นักสังคมสงเคราะหก็บอกกับดิฉันเปนการสวนตัววา
ยาที่รักษาเอชไอวีจะไมไดผลถาดิฉันยังใชยาเสพติดอยู ดิฉันไมเคยกลับไปที่นั่นอีก และลองไปหาหมอที่อื่น ที่ผานมา
ดิฉันยังไมเคยไดรับยาตานไวรัสเอดสเลย มีแตการบําบัดการติดยา”73
ไมนาประหลาดใจที่ผูใชยาบอกวาพวกเขาจะไมใหขอมูลการใชยากับแพทยผูดูแลเรื่องเอชไอวี
ทั้งนี้เพราะกลัววาจะถูกบีบใหออกจากโครงการยาตานไวรัส
(ในกรณีที่พวกเขาไดเขาโครงการแลวและกําลังไดรับยาตานฯอยู)
หรือถูกพิจารณาวาไมมีคุณสมบัติที่จะไดรับยาตานไวรัสเอดส เทียน ซี. อายุ 44 ป เจาหนาที่ภาคสนามในกรุงเทพฯ
ที่เปนผูรับยาตานไวรัสบอกวา เขาไมไดบอกหมอวาตัวเองใชยา “เพราะกลัววาจะถูกคัดออกจากโครงการยาตาน”74 เล็ก
แอล. เจาหนาที่ภาคสนามผูหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมบอกวา นอกจากความกลัววาจะถูก “ขึ้นบัญชีดํา” แลว
สิ่งที่ผูใชยากังวลควบคูกันไปดวยก็คือ กลัววาแพทยจะปฏิเสธที่จะใหการรักษา (ดวยยาตานฯ) แกพวกเขา
“หมอสวนใหญตองการใหทุกคนหยุดใชยากอนที่จะเริ่มการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส ผูใชยาอาจโกหกหมอได
หากพวกเขาไมมีประวัติอยู บางคนก็ไมสามารถไดรับการบําบัดการติดยาโดยใชสารทดแทน
(หรือใชยาทางการแพทยชวย) และบางคนก็เสียชีวิตไป”75
อคติตอผูใชยาของเจาหนาที่สนามผูมีเชื้อเอชไอวี
ผูติดเชื้อเอชไอวีมีบทบาทอยางมากในการชวยใหเพื่อนผูติดเชื้อดวยกันไดรับยาตานไวรัส
โดยเฉพาะในโรงพยาบาลที่มี “ศูนยการดูแลแบบองครวม” ซึ่งเปนศูนยที่มีผูติดเชื้อเปนสวนหนึ่งในทีมของผูใหบริการ
พวกเขาไมเพียงชวยสงเสริมความรวมมือของผูติดเชื้อในการกินยาตามแผนการรักษา และใหคําปรึกษาตางๆที่เกี่ยวของ
72 โปรดดู,อยางเชน ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ,
73 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ นอย ไอ.,
74

สตูล10 กรกฎาคม 2549 ที่อางแลว

กรุงเทพฯ 23 กรกฎาคม 2549

ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ เทียน ซี., กรุงเทพฯ 30 พฤศจิกายน 2549

75 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ เล็ก แอ.ล,
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แตยังทํางานเหมือนผูเฝาประตูที่เปดไปสูการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส
โดยชวยเหลือเจาหนาที่สาธารณสุขในการคนหาผูติดเชื้อที่อาจจําเปนตองไดรับยาตานไวรัส
เจาหนาที่ภาคสนามที่ทํางานกับผูใชยาบอกวา ผูนําของกลุมผูติดเชื้อมักจะมีอคติตอผูใชยา
และเหมาเอาวาไมมีความรับผิดชอบมากพอที่จะไดรับยาตานไวรัส และกีดกันไมใหผูใชยาไดรับยาตานไวรัส
โดยปฏิเสธที่จะสงตัวเพื่อรับการรักษาจากแพทย เจาหนาที่ภาคสนามที่ทํางานกับผูใชยาในสมุทรปราการบอกวา
ผูนํากลุมผูติดเชื้อในโรงพยาบาลไมยอมชวยเหลือใหเขาสงตัวผูใชยาที่เปนเอดสไปรับการรักษาดวยยาตานไวรัส
และบอกตรง ๆ วาเพราะเขาไมคิดวาผูใชยาคูควรกับการรักษาเชนนั้น
พวกเขาคิดวาถามียาแคเม็ดเดียว (ยาตานไวรัสที่มีจํากัด)
พวกเขาก็จะเลือกใหกับคนที่ไมติดยา
เพราะผูใชยาจะไมใชยาตานฯอยางมีความรับผิดชอบ
และผูใชยาจะแสวงหาอาการเคลิบเคลิ้มจากการใชยาตอไปเรื่อยๆ
ผมไดรับคําบอกเลาดังกลาวจากผูใหคําปรึกษาแกผูมีเชื้อเอชไอวี...
เปนความเห็นของหนึ่งในผูนํากลุมของผูติดเชื้อ
และบุคคลนี้เปนหัวหนาที่ดูแลเรื่องการใหคําปรึกษาตอผูที่มีผลเลือดเปนบวก
เปนผูติดเชื้อระดับแกนนําของชมรมเพื่อนใหม
และเปนเจาหนาที่ของศูนยองครวมดวย เขากลาวขอความขางบนนี้
ในขณะที่นาย..(ขอสงวนนาม)..ถูกนําตัวมาสงที่ศูนยฯ ดวยระดับ CD4
ที่เหลืออยูแค 3 76 ผมถามวาทําไมไมใหยาตานไวรัสแกนาย ...(สงวนนาม)...
เขาบอกวาอยางไรเสีย นาย....... นี่ก็กําลังจะตายอยูแลว
ใหประหยัดยาตานไวรัสไวดีกวา เพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งปวยหนักเหมือนกัน
พยายามขอคําปรึกษาจากประธานกลุมคนนี้วา
เหตุใดจึงไมมีการสงตอเพื่อนของเขาไปยังโรงพยาบาลบําราศนราดูร

ซีดี 4 ที ลิมโฟไซต (CD4+ T-cells) ประสานการทํางานของภูมิคมุ กันในรางกาย และเปนเปาหมายหลักที่เอชไอวีเขาโจมตี การที่ซีดี 4
ถูกทําลายเปนสาเหตุสําคัญที่ทาํ ใหระบบภูมคิ ุมกันออนแอลงเรื่อยๆในผูที่ไดรับเชื้อเอชไอวี การมีระดับซีดี 4 ต่ํา
เปนการชี้วาการติดเชื้อเอชไอวีดําเนินไปมากแลว และกลไกการคุมกันของรางกายหยอนสมรรถภาพลง WHO and UNAIDS, “CD4+ T-Cell

76

Enumeration Technologies. Technical Information,” 2007,
http://www.who.int/diagnostics_laboratory/CD4_Technical_Advice_ENG.pdf (accessed November 15, 2007), p. 1.
27

การปฏิเสธอยางเลือดเย็น

(ในจังหวัดนนทบุรี) เขาบอกวาสงตัวไปที่ไหนก็เหมือนกัน ยังไรเสีย นาย..........
ก็ตองตายอยูดี 77
แนวทางตางๆที่เปนปญหาตอผูปวยที่รับการบําบัดดวยเมธาโดน
การบําบัดดวยเมธาโดนในระยะยาว มีสวนชวยใหผูใชยากลุมฝนที่มีเชื้อเอชไอวีเขามารับบริการมากขึ้น
และทําใหพวกเขาใหความรวมมือในการกินยาตามแผนการรักษามากขึ้นดวย78
องคการยาและสุขภาพนานาชาติไดแนะนํามาโดยตลอดใหบูรณาการการบําบัดดวยเมธาโดนในระยะยาวนี้เขาเปนสวนห
นึ่งของโครงการดูแลและรักษาดานเอชไอวี/เอดส 79
การประสานงานระหวางโครงการรักษาดวยยาตานไวรัสและเมธาโดนจึงเปนเรื่องสําคัญ
เพราะปฏิกิริยาตอกันระหวางยาทั้งสองประเภท (หรือปฏิกิริยาตอกันกับยาอื่น ๆ)
ทําใหเกิดที่ตามมามากมายตอบุคคลที่ใชยาตานไวรัสเอดสรวมกับยาประเภทอื่นๆ
กรณีรวมถึงความจําเปนที่จะตองเพิ่มปริมาณของเมธาโดนที่จะให เชน ในกรณีที่เปนการรักษาดวยยาตานไวรัสสูตร 1
และสูตร 2 ซึ่งเปนยาสูตรสามัญในประเทศไทย (อยางเชน เนวิราพีน เอฟาไวเรนซ เนลฟนาเวียร และโลพินาเวียร)80 ทั้ง
เอฟาไวเรนซ และ เนวิราพีน ตางก็มีปฏิกิริยาตอกันกับเมธาโดน
คือทําใหความเขมขนของเมธาโดนลดลงและสงผลใหมีอาการถอนยาตามมา
(ปฏิกิริยาตอกันของยาเหลานี้กับเฮโรอินหรือสารเขาฝนอื่นๆก็มีลักษณะคลายๆกัน) องคการอนามัยโลกไดบันทึกไววา
อาการถอนยาเมธาโดน เปนสิ่งที่พบไดเปนปกติ และจําเปนตอง “เพิ่มขนาดของเมธาโดนอยางเหมาะสม”
ในผูปวยที่กําลังไดรับ เอฟาไวเรนซ หรือ เนวิราพีน อยู81
ประเทศไทยไมมีนโยบายหรือแนวปฏิบัติระดับชาติเกี่ยวกับการใหยาตานไวรัสกับผูปวยที่ไดรับการบําบัดดวยเม
ธาโดน ทั้งไมมีการประสานงานระหวางหนวยบําบัดการติดยากับหนวยงานที่ใหการดูแลและรักษาดานเอชไอวี
สงผลใหเกิดการปฏิบัติที่แตกตางกันในแตละจังหวัด
เจาหนาที่สาธารณสุขบางคนปฏิเสธที่จะใหการรักษาแกผูปวยที่บําบัดดวยเมธาโดน
77 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ หมู ที.,สมุทรปราการ,

2 ธันวาคม 2549.

78 โปรดดู WHO, UNODC, UNAIDS, “Substitution maintenance therapy in the management of opioid dependence and HIV/AIDS
prevention: Position paper,” p. 2; Thomas Kerr et al., “Opioid Substitution and HIV/AIDS Treatment and Prevention,” The Lancet, vol.
364 (พฤศจิกายน 27, 2004), pp. 1918-19.
79 WHO, UNODC, UNAIDS, “Substitution maintenance therapy in the management of opioid dependence and HIV/AIDS prevention:
Position paper,” p. 2 .
80 ผูที่ไดรับยาตานไวรัสโดยผานระบบสาธารณสุขสวนใหญจะไดรับยาในแบบหลายชนิดรวมอยูในเม็ดเดียว ซึ่งประกอบดวยสเตวูดน
ี

ลามิวดู ีนและเนวิราพีน ซึ่งผลิตและจํานายโดยองคการเภสัชกรรม โดยมีชื่อเรียกยาสูตรนี้วา จีพโี อเวียร ผูปวยซึ่งไมสามารถทนฤทธิ์ของเนวิราพีนได
อาจไดรับยาสูตรที่มกี ารใช เอฟาไวเรนซ หรืออินดินาเวียร/รีโทนาเวียร แทนเนวิราพีน
World Bank, The Economics of Effective AIDS Treatment (Washington, D.C.: The World Bank, 2006), p. 62.
81 WHO Regional Office for Europe, “HIV/AIDS Treatment and Care for Injecting Drug Users,” p. 25.
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บางคนก็รับผูปวยเขาโครงการยาตานโดยไมมีการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการใชเมธาโดน
ทําใหไมไดรับขอมูลดานสุขภาพที่จําเปนและลดทอนประสิทธิภาพของการรักษา
การปฏิเสธไมใหยาตานไวรัสเนื่องจากการใชเมธาโดนขัดกับมาตรฐานสุขภาพสากล
และไมสอดคลองกับการปฏิบัติตามสิทธิเพื่อสุขภาพ
ความลมเหลวในการประสานงานระหวางโครงการรักษาดวยยาตานไวรัสและคลีนิกเมธาโดนทําใหผูปวยไดรับขอมูลนอยล
ง และมีโอกาสเขาถึงบริการดูแลทางการแพทยและวิทยาศาสตรนอยลงดวย
การปฏิเสธที่จะใหการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสแกผูปวยที่รับการบําบัดดวยเมธาโดน
นโยบายของกรุงเทพมหานคร (กทม.) คือการบูรณาการบริการเมธาโดนเขากับการรักษาเอชไอวี82 ณ สิ้นป 2549
กทม.มีสถานที่แจกจายเมธาโดน 19 แหง (คลินิก 17 แหงและโรงพยาบาล 2 แหง) สําหรับผูปวย 2,000 คน83
นายแพทยสิทธิสัตย เจียมวงศแพทย ผูอํานวยการสํานักอนามัย กทม. กลาววา
คลินิกกทม.และโรงพยาบาลในเครือบูรณาการบริการดานเมธาโดน ยาตานไวรัสเอดส และวัณโรค เขาดวยกัน
นายแพทยสิทธิสัตยประมาณวา ณ สิ้นป 2549 มีผูที่รักษาดวยยาตานไวรัสเอดสและเมธาโดนอยู 600-700
คนในกรุงเทพฯ เมื่อถามวาทางกทม.มีเงื่อนไขใหผูที่ตองการรับยาตานไวรัสตองหยุดกินเมธาโดนกอนหรือไม
นายแพทยสิทธิสัตยตอบวา “ไม ผมคิดวาการใหเมธาโดนจะจูงใจใหคนมารับการรักษา
ถาไมมีเมธาโดนพวกเขาก็จะไมมาหาหมอ”84
อยางไรก็ตามผูใชยาในกรุงเทพฯ บอกวาในทางปฏิบัติแลว
อาจไมมีการประสานงานระหวางบริการยาตานไวรัสกับเมธาโดนเสมอไป เทียน ซี. เจาหนาที่ภาคสนามในกรุงเทพฯ
ที่กําลังไดรับยาตานไวรัสเอดสอยู
ยอมรับวาเจาหนาที่ที่คลินิกเมธาโดนอยูในสถานะที่สามารถใหขอมูลและสงเสริมใหผูใชยาไดเขาถึงยาตานไวรัสไดเปนอย
างดี แตบอกวาจากประสบการณของเขา
เจาหนาที่สาธารณสุขในกรุงเทพฯบางคนก็ปฏิเสธไมยอมใหการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสแกผูปวยที่บําบัดดวยเมธาโดน
เทียนเคยไดรับเมธาโดนจากคลินิกในกรุงเทพฯ ที่ใหยาตานฯดวย
แตหลังจากไดยินเจาหนาที่ตําหนิผูใชยาที่รักษาดวยเมธาโดน

82 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณนพ.สิทธิสัตย เจียมวงศแพทย ผูอํานวยการสํานักอนามัย กทม.,

กรุงเทพฯ 4 ธันวาคม

2549
83 กทม.มีคลินิกเพื่อบําบัดยา 19

แหงในกรุงเทพฯ มีอยูสองแหงซึ่งตั้งอยูในโรงพยาบาล
ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณนพ.สิทธิสัตย เจียมวงศแพทย 4 ธันวาคม 2549
84 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ เทียน ซ.,

กรุงเทพฯ 30 พฤศจิกายน2549.
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และประกาศอยางเปดเผยวาจะไมใหยาตานไวรัสกับคนเหลานี้ เพราะ “จะเปลืองยาเปลาๆ”
เทียนจึงหยุดไปรับเมธาโดนที่นั่น เทียนบอกวาถาตองการใชเมธาโดน เขาก็ตองไปซื้อหาเองเปนการสวนตัว85
นอกจากนี้ นโยบายของกทม.อาจถือเปนกรณียกเวน นพ. สิทธิชัย กุลพรศิริกุล
แพทยผูเชี่ยวชาญดานเอชไอวีที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งอยูไมไกลนัก บอกวา
เปนนโยบายของโรงพยาบาลสมุทรปราการที่จะตองใหผูปวยเลิกใชเมธาโดนกอนจะรับยาตานไวรัส86
ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสังเกตพบวา ที่โรงพยาบาลนี้มีคลินิกเมธาโดนอยู
ซึ่งนาจะชวยใหแพทยที่ดูแลดานเอชไอวีและผูใหบริการเมธาโดนสามารถประสานงานกันในการใหบริการสําหรับผูปวยที่ต
องการไดรับบริการทั้งสองอยางได ซึ่งเปนสิ่งที่พวกเขาสามารถกระทําได แตในทางปฏิบัติจริงๆแลว นพ. สิทธิชัย
กุลพรศิริกุล กลาววา “ปกติแลวคนที่ฉลาดจะไมมารับเมธาโดนที่นี่
เพราะเรามีประวัติของพวกเขาอยูเพื่อใหเราสามารถติดตามเรื่องการเจ็บปวยของพวกเขาได...พวกเขาจะไปรับการบําบัดก
ารติดยาที่อื่น เขาจะไมบอกเราโดยตรงหรอกวาเขาใชเมธาโดน
เพราะถาพวกเขารับเมธาโดนจากโรงพยาบาลสมุทรปราการ เราก็จะทราบอยูดี”87
ผูใหบริการเมธาโดนที่โรงพยาบาลรัฐแหงหนึ่งในจังหวัดสตูลซึ่งใหบริการยาตานไวรัสเอดสดวยเชนกัน บอกวา
มีปจจัยสองประการที่ทําใหผูปวยที่คลินิกเมธาโดนของเธอลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว (จาก 44 รายลดลงเหลือ 3
รายตั้งแตป 2545 เปนตนมา) ประการแรกคือ การปราบปรามผูใชยาอยางหนักของรัฐบาลเมื่อเร็วๆนี้
และประการที่สองคือการกําหนดใหผูปวยตองเลิกใชเมธาโดนกอนจะเขารับยาตานไวรัส เธอกลาววา
“(เรามีผูปวยนอยมาก) เพราะในปนี้ (2549) รัฐบาลประกาศสงครามปราบปรามยาเสพติด”
ตลอดชวงระยะเวลาที่เธอทํางานในคลินิกเมธาโดนมาเปนเวลาเจ็ดป เธอบอกวา
“ไมเคยมีผูปวยที่ไดรับทั้งยาตานไวรัสและเมธาโดนควบคูกัน เนื่องจากเราไมอนุญาตใหผูปวยไดรับยาทั้งสองชนิดพรอมกัน
พวกเขาตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง”88
ความลมเหลวของแพทยในการประสานการรักษาดวยยาตานไวรัสกับการใชเมธาโดน
นพ.สมศักดิ์ วสุวิทิตกุล รองผูอํานวยการโรงพยาบาลละงูในจังหวัดสตูล (ซึ่งมีคลินิกเมธาโดนอยูดวย)
ระบุถึงสิ่งที่ทําใหมีขอสรุปดานนโยบายวา ที่โรงพยาบาลนี้
จะไมมีการสนใจเรื่องการใชยาหรือการใชเมธาโดนของผูปวยที่เขารับการรักษาดวยยาตานไวรัส

85

อางแลว

86

ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณนายแพทยสิทธิชัย กุลพรศิริกุล, โรงพยาบาลสมุทรปราการ, 4 ธันวาคม 2549

87 อางแลว
88 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณผูใหบริการเมธาโดน (ขอสงวนนาม) โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู 8 กรกฎาคม 2549
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“โรงพยาบาลไมมีขอมูลเกี่ยวกับการใชยาในปจจุบันของผูปวย
แมวาเขาจะผูปวยเกาของเราที่เคยไดรับยาตานไวรัสมากอนและกลับบานไปแลว และหันกลับไปใชยาอีก
และไปขอรับเมธาโดนที่อื่น...แตถาพวกเขาไดรับยาตานไวรัสอยูและเริ่มเสพยา พวกเขาก็ไปหาเมธาโดนที่อื่น
คลินิกเมธาโดนแจงใหผมทราบเรื่องนี้และทําใหผมตกใจ เพราะผมไมทราบขอมูลนี้มากอน”89
แพทยผูเชี่ยวชาญดานเอชไอวีคนอื่นๆอีกหลายคนพูดถึงการใชนโยบาย “หากไมถาม ก็ไมบอก” กับผูใชยา
ซึ่งก็คือการปฏิเสธที่จะสอบถามประวัติการใชยาหรือการบําบัดการติดยาของผูปวย
แมวาจะรูหรือสงสัยวาผูปวยยังมีการใชยาเสพติดหรือใชเมธาโดนอยูก็ตาม แพทยผูใหการรักษาดวยยาตานไวรัส ณ
โรงพยาบาลใหญแหงหนึ่งในเชียงใหม
ก็ใหความเห็นในลักษณะเดียวกันกับความเห็นของผูใหบริการหลายคนที่เราสัมภาษณไปวา “สําหรับผูปวยที่ผมรักษา
ผมเองก็ไมรูวาใครใชยาหรือไมใช ผมไมถามเขาเกี่ยวกับประวัติการใชยา ไมถามวาเขาใชยาอยูหรือไม
หรือเขาติดเชื้อเอชไอวีมาอยางไร ผมไมตองการเขาไปยุงเกี่ยวกับสิทธิสวนตัวของเขา
สวนใหญผมจะไมถามวาเขาไดรับการถายทอดเชื้อมาจากทางใด ไมถามเกี่ยวกับการใชเมธาโดนของผูปวยดวย”90
นายแพทยสิทธิชัย กุลพรศิริกุล
แพทยผูทําหนาที่หลักในดานใหการรักษาดานเอชไอวีที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ และบังอร แจมฤกษแจง
พยาบาลซึ่งดูแลผูติดเชื้อที่โรงพยาบาลบอกวา พวกเขาไมเคยถามผูปวยเกี่ยวกับการใชยา ผูปวยเองก็ไมอยากบอก
พวกเขายังปฏิเสธไมใหยาตานไวรัสกับผูปวยที่ใชเมธาโดนอีกดวย เนื่องจากเหตุผลทางดานนโยบาย (ดังไดกลาวไวขางตน)
อยางไรก็ตาม ทั้งสองทานยอมรับวาผูปวยบางคนอาจใชยาเสพติดหรือเมธาโดนอยู
พยาบาลทานนี้จําไดวาเคยมีผูปวยอยูสองรายที่กินยาตานไวรัสและใชเมธาโดนดวย “เขาบอกวาเขาเลิกแลว
แตเราก็ไมรูวาจริงหรือไม เราไมมีทางรูเพราะไมไดติดตามพวกเขาตลอด”91 ทํานองเดียวกัน
ผูใหบริการเมธาโดนที่โรงพยาบาลสมุทรปราการบอกกับฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสวา “ใช
เรามีผูรับยาตานที่ใชเมธาโดนดวย... ผูใหบริการเมธาโดนจะไมทราบขอมูลสวนนี้ เราจะไมสืบสวนเรื่องนี้
ยกเวนกรณีที่เขาบอกเราเองวากําลังกินยาตานอยู”92
ความลมเหลวในการประสานงานระหวางบริการดานเอชไอวีและการบําบัดยาอาจลดทอนประสิทธิภาพการดูแล
ดานเอชไอวี/เอดสสําหรับผูใชยา และบั่นทอนประสิทธิภาพการบําบัดการติดยาสําหรับผูติดเชื้อ เพราะโดยปรกติแลว
การบําบัดการติดยาจะมีบริการที่โรงพยาบาลและคลินิกที่ใหบริการดานเอชไอวี/เอดสอยูแลว หรืออยูไมไกลจากที่นั่นนัก

89

ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณนพ.สมศักดิ์ วสุวทิ ติ กุล รองผูอํานวยการโรงพยาบาลละงู อําเภอละงู 8 กรกฎาคม 2549

90 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณนพ.วิรัตน

กลิ่นบัวแยม โรงพยาบาลสันปาตอง 14 กรกฎาคม 2549

91 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ บังอร แจมฤกษแจง, พยาบาล, สมุทรปราการ 4

ธันวาคม 2549

ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ จุฑาทิพย เหมินทร หัวหนาฝายการใหคําปรึกษาดานจิตวิทยา ศูนยบําบัดการติดยา
โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 4 ธันวาคม 2549
92
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ความลมเหลวในการประสานงานของบริการทั้งสองอยางทําใหพลาดโอกาสที่จะสงเสริมใหผูใชยาสามารถเขาถึงบริการดา
นสุขภาพและเขาถึงขอมูลที่สามารถชวยใหผูใชยาที่มีเชื้อหรือเสี่ยงตอการมีเชื้อ มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น
การขาดความรูเรื่องปฏิกิริยาตอกันของยา
ตามที่กลาวถึงขางตน การมีปฏิกิริยาตอกันระหวางยาตานไวรัสเอดสและเมธาโดนหรือยาประเภทอื่นๆ
มีผลตามมาหลายอยางตอผูใชยาเหลานี้รวมกัน แพทยดา นเอชไอวีหลายคนที่เราไดคุยดวยยอมรับวา
พวกเขาไมมีขอมูลเพียงพอเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอกันของยาและตองการการอบรมในดานนี้เพิ่มเติม93
ทํานองเดียวกัน ผูใชยาหลายคนบอกวา
พวกเขาตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาดวยยาตานไวรัสและการใชยา
แตไมกลาพูดเรื่องนี้เพราะกลัววาจะถูกปฏิเสธไมไดรับยาตาน สงผลใหผูใชยาที่ใชยาตานตองทดลองกับตัวเองในแตละวัน
ซึ่งอาจเกิดผลกระทบรายแรงดานสุขภาพ และอาจถึงขั้นเสียชีวิต
บัง อิน ที. อายุ 40 ป ผูใชยาดวยการฉีดและอยูระหวางรับยาตาน บอกเราวา เขาจะฉีดยาบา (แอมฟตามีน)
บางเปนบางครั้ง นับแตเริ่มรับยาตาน บางครั้งเขารูสึกหายใจไมสะดวก เขาอยากเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับการใชยาเสพติด
การติดเชื้อเอชไอวี และยาตานไวรัสเอดส แตก็ไมกลาไปพูดกับหมอ เพราะหมอเคยบอกวาจะหยุดใหยาตานกับคนที่ใชยา
“ผมไมสบายใจเลยเวลาพูดกับหมอเกี่ยวกับการใชยา ผมกลัววาหมอจะไมใหยาตานและจะไมดูแลผม
หมอไมไดบอกกับผมโดยตรงแบบนั้น แตบอกวาถาหมอรูวาใครยังใชยาอยู หมอก็จะหยุดการใหยาตานแกคนๆนั้น
คงดีมากถาผมจะสามารถคุยกับหมอเกี่ยวกับยาที่ผมยังใชอยูเปนบางครั้ง โดยที่ไมตองกลัววาจะไมไดรับยาตานตอ
ผมไมเคยรับขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการใชยา การติดเชื้อเอชไอวี และยาตานไวรัสเลย
ผมคิดวามันคงมีปฏิกิริยาที่ไมดีตอกันสักเทาไร แตก็อยากรูวามันเปนยังไง ผมไมรูจะไปหาขอมูลเรื่องนี้จากที่ไหน” 94
ผูใชยาบางรายบอกวาไดรับขอมูลบางสวนจากเพื่อน ๆเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอกันระหวางเมธาโดนกับยาตานไวรัส
อยางไรก็ตาม นอกจากจะเคยฟงคําเตือนวาการกินยาตานพรอมกับการใชยาเสพติดอาจเปนอันตรายถึงชีวิตแลว
ผูใชยาที่เราสัมภาษณบอกวาไมเคยไดรับขอมูลอื่น ๆ
เกี่ยวกับเมธาโดนหรือการใชยาผิดกฎหมายและยาตานไวรัสจากเจาหนาที่สาธารณสุขเลย
เมื่อถามวาเขาเคยไดรับขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบของเมธาโดนตอยาตานไวรัสหรือไม เทียน ซี.
ซึ่งเปนผูใชเมธาโดนที่มีเชื้อเอชไอวีและอยูระหวางรับยาตานบอกวา “ผมไปพบกับกลุมลดอันตราย

ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ นพ. สิทธิชัย กุลพรศิริกุล, โรงพยาบาลสมุทรปราการ, สมุทรปราการ,
4 ธันวาคม 2549; ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ นพ. สมศักดิ์ วสุวทิ ิตกุล, รองผูอํานวยการโรงพยาบาลละงู,
จังหวัดสตูล, 8 กรกฎาคม 2549; ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ นพ. ประพันธ ภานุภาค, กรุงเทพ, 20 กรกฎาคม 2549

93 โปรดดู อยางเชน

94 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ บังอิน ที.
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พวกเขาบอกวายาตานบางตัวไมสามารถใชกับเมธาโดนได เพราะจะทําใหเมธาโดนมีประสิทธิภาพนอยลง” แตเทียน
ซี.ก็ไมเคยไดรับขอมูลจากเจาหนาที่สาธารณสุขเกี่ยวกับการมีปฏิกิริยาตอกันระหวางเมธาโดนและยาตานไวรัสเลย
เขาบอกวา “ผมไมเคยไดรับขอมูลจากหมอหรือพยาบาลเกี่ยวกับผลของเมธาโดนที่จะมีตอยาตานไวรัสเลย”95 หมี ยู. อายุ
33 ป กลาววา หมอเคยบอกเขาวา “ถาผมรับยาตาน ผมจะตองหยุดยา
เพราะถากินยาตานพรอมกับยาเสพติดจะทําใหตาย ผมเชื่อวาเปนเรื่องจริง เพราะเคยไดยินเกี่ยวกับคนที่ไดยารับตาน
(และเสียชีวิต) และเพื่อนของคนนั้นบอกวา เขาใชยาจํานวนมากดวย”96
บริการที่ไมเพียงพอดานการใหคําปรึกษาและการตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ
ผูใชยาที่มีเชื้อเอชไอวีจําเปนตองทราบสถานะเอชไอวีของตนเพื่อขอรับบริการรักษาดวยยาตานไวรัสและบริการสุ
ขภาพอื่น ๆ บริการใหคําปรึกษาและตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT)
เปนกระบวนการที่บุคคลจะไดรับการใหคําปรึกษาที่เปนความลับ เพื่อแนะนําทางเลือกที่มีการใหขอมูลประกอบ
เพื่อบุคคลนั้นจะตัดสินใจไดวาจะตรวจหาเชื้อเอชไอวีหรือไม หรือ
ประสงคที่จะทราบสภาวะของตนเองเกี่ยวกับเอชไอวีหรือไม ลักษณะของการดําเนินการโดยสมัครใจของ VCT นั้น
เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอนั้นไมไดเปนไปโดยการบังคับ
และทําใหบุคคลสามารถเลือกทางเลือกที่มีการใหขอมูลประกอบวา ตนตองการตรวจหาเชื้อหรือไม
การใหคําปรึกษาและตรวจหาเชื้อเอชไอวีอยางสมัครใจ
เปนสิ่งจําเปนสําหรับการคนหาวาผูใชยาคนใดบางที่มีเชื้อเอชไอวีอยู ทั้งนี้
เพื่อใหพวกเขาสามารถเขารับการบริการดูแลและสนับสนุนดานเอชไอวีโดยทันที
รวมทั้งมีการสงตอไปผูท่ตี รวจเลือดแลวไดผลเปนบวก ไปยังบริการบําบัดการติดยาและบริการดานสุขภาพและสังคมอื่นๆ
การใหคําปรึกษาและตรวจหาเชื้อเอชไอวีอยางสมัครใจ
ยังเปนโอกาสสําคัญที่จะใหคําปรึกษาแกผูใชยาเกี่ยวกับการลดอันตรายจากการใชยาไดดวย
การใหคําปรึกษาและตรวจหาเชื้อเอชไอวีอยางสมัครใจนี้
ไดรับการพิสูจนแลววามีประสิทธิภาพในการชวยลดพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อในบรรดาผูใชยา
และเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรปองกันการติดเชื้อสําหรับผูใชยา97 จากการทบทวนในประเทศไทยเมื่อเร็วๆนี้
95 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ เทียน ซ.,
96

กรุงเทพฯ 30 พฤศจิกายน2549

ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ หมี ยู., สมุทรปราการ ธันวาคม 2549

97 โปรดดู อยางเชน H. Colon et al., “Behavioral effects of receiving HIV test results among injecting drug users in Puerto Rico, AIDS
(1996), vol. 10, pp. 1163-68; D. Gibson et al., “Effectiveness of brief counseling in reducing HIV risk behavior in injecting drug users:
final results of randomized trails of counseling with and without HIV testing,” AIDS and Behavior (1999), vol. 3, pp. 3-12; R.
MacGowan et al., “Sex, drugs and HIV counseling and testing: a prospective study of behavior-change among methadone
maintenance clients in New England, AIDS (1997), vol. 11, pp. 229-235.
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พบวาผูใชยาโดยการฉีดที่ไดรับการยืนยันเรียบรอยแลววามีเชื้อเอชไอวี
มีความเขาใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการปองกันการแพรเชื้อเอชไอวีดีกวาผูใชยาชนิดฉีดที่ไมทราบสภาวะเกี่ยวกับเอชไอวีของตน
เอง (รอยละ 97-100 ของผูที่ทราบวาตนเองมีเชื้อเอชไอวี เปรียบเทียบกับรอยละ 48-70
ของผูที่ไมทราบวาตนเองติดเชื้อหรือไม ที่ทราบวาการใชเข็มรวมกันสามารถแพรเชื้อเอชไอวีได)98
ตั้งแตป 2535 เปนตนมา โรงพยาบาลรัฐจะมีบริการใหคําปรึกษาและตรวจผลเลือดอยางสมัครใจ
แตกระทรวงสาธารณสุขและองคกรนานาชาติพบวา
บริการใหคําปรึกษาและตรวจผลเลือดอยางสมัครใจในโรงพยาบาลมีขอจํากัดเนื่องจากเจาหนาที่ไดรับการอบรมไมเพียงพ
อและการขาดแคลนเจาหนาที่ ไมมีการเก็บขอมูลเปนความลับ
มีคาใชจายของบริการใหคําปรึกษาและตรวจผลเลือดอยางสมัครใจ และไมมีบริการตรวจผลเลือดโดยไมระบุชื่อ99
กระทรวงสาธารณสุขและองคการอนามัยโลกพบวาที่ผานมาแทบไมมีความพยายามที่จะพัฒนาบริการใหคําปรึกษาและต
รวจผลเลือดอยางสมัครใจใหดีขึ้นสําหรับผูใชยา แมอัตราการแพรเชื้อในกลุมนี้จะสูงก็ตาม100 งานศึกษาในป 2549
ของนักวิจัยไทยเกี่ยวกับบริการใหคําปรึกษาและตรวจผลเลือดอยางสมัครใจสําหรับผูใชยาชี้วา
ปรกติแลวจะไมมีการใหคําปรึกษาหรือมีก็ไมมีประสิทธิภาพ
และอัตราการติดเชื้อรายใหมในบรรดาผูใชยายังคงอยูในระดับสูง
แมจะมีบริการใหคําปรึกษาและตรวจผลเลือดอยางสมัครใจแลวก็ตาม101
การสัมภาษณของฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสชี้ใหเห็นปญหามากมายเกี่ยวกับบริการใ
หคําปรึกษาและตรวจผลเลือดอยางสมัครใจสําหรับผูใชยา
ผูใชยารายงานวาทางคลินิกบําบัดการติดยาหรือเรือนจําทําการตรวจหาเชื้อโดยไมมีการขอความสมัครใจที่มีการใหขอมูล
ประกอบ และกอนการตรวจเลือด หากมีการใหขอมูลหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับเอชไอวี
ก็จะไดรับขอมูลหรือการใหคําปรึกษานอยมาก (รวมทั้งไมมีการแจงวาเปนการตรวจหาเชื้อเอชไอวีดว ย) และ
หลังการตรวจแลว ก็ไมมีการใหคําปรึกษาหลังตรวจ หรือหากมี ก็นอยมาก รวมทั้ง ในกรณีที่ตรวจพบวามีผลเลือดบวก
ก็ไมมีการสงตอไปยังบริการดานการรักษาหรือดานสังคมอื่น ๆ และไมมีบริการปองกันการแพรเชื้อที่เกี่ยวของกับการใชยา
บริการใหคําปรึกษาทั้งกอนและหลังตรวจหาเชื้อซึ่งมีอยูนอยบั่นทอนสิทธิมนุษยชนในแงของการเขาถึงขอมูลดาน
สุขภาพที่จําเปน ทั้งยังปดกั้นโอกาสในการเขาถึงบริการดูแลและรักษาที่พอเพียงสําหรับผูใชยา
98 U. Perngparn and Petchsri Sirinirund, Department of Disease Control/Ministry of Public Health, Thailand, and UNDP, “Mid-term
Review on National Plan for the Prevention and Alleviation of HIV/AIDS in Thailand 2002-2006: Drug Dependents,” p. 7.
99 Ministry of Public Health, Thailand and WHO-SEARO, External Review of the Health Sector Response to HIV/AIDS in Thailand, p.
35; UNDP, Thailand’s Response to HIV/AIDS: Progress and Challenges, pp. 40-41.
100 Ministry of Public Health, Thailand and WHO-SEARO, External Review of the Health Sector Response to HIV/AIDS in Thailand, pp.
26-27.
101 Surinda Kawichai et al., “HIV voluntary counseling and testing and HIV incidence in male injecting drug users in Northern
Thailand,” Journal of Acquired Immune Deficiency Syndrome, vol. 41, no. 2, February 1, 2006, pp. 186-193 (estimating 10.2 HIV
incidence rate among drug users who had been tested for HIV , and finding that 59 percent of those tested had received no pre- or
post-test counseling).
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ปดกั้นโอกาสที่รัฐจะปฏิบัติตามพันธะสัญญาเพื่อคุมครองสิทธิดานสุขภาพซึ่งรวมทั้งการดําเนินงานที่จําเปนเพื่อ “ปองกัน
รักษาและควบคุมการแพรระบาด...ของโรค”
แนวปฏิบัติสากลดานเอชไอวี/เอดสและสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ
ซึ่งเปนแนวปฏิบัติที่ใชในการตีความกฎบัตรสากลที่เกี่ยวของกับประเด็นเอชไอวีและเอดสเสนอวา
“กฎหมายดานสุขภาพควรอยางยิ่งที่จะกําหนดใหมีการใหคําปรึกษาทั้งกอนและหลังการตรวจหาเชื้อในทุกกรณี”
เนื่องจากการใหคาํ ปรึกษาจะชวยใหเกิดการตรวจเลือดอยางสมัครใจ
และชวยใหการปองกันหรือดูแลดานเอชไอวีที่ตามมาภายหลังมีประสิทธิภาพมากขึ้น102
งานวิจัยของฮิวแมนไรทวอทชและกลุมรณรรงคเพื่อการรักษาเอดสชี้ใหเห็นวา
ผูใชยาไมไดรับบริการใหคําปรึกษาที่เพียงพอที่จะทําใหบังเกิดผลทั้งสองอยางนั้น
เปนเหตุใหผูใชยาไมไดรับขอมูลที่จําเปนซึ่งจะชวยใหพวกเขาสามารถใหความยินยอม หรือไมใหความยินยอม
ที่จะเขารับการตรวจหาเชื้อ (หลังจากไดทราบขอมูลประกอบแลว)
ทั้งยังทําใหพวกเขาไมไดรับขอมูลที่จําเปนที่จะทําใหพวกเขาสามารถเขาถึงบริการดานการดูแลหรือรักษาเอชไอวีอีกดวย
ปอง เอช. อายุ 29 ป ผูถูกตรวจหาเชื้อเอชไอวีที่สมุทรปราการ บอกผูวิจัยวา “การใหคําปรึกษา (กอนตรวจเลือด)
ที่ผมไดรับคือ ‘ถาคุณมีเชื้อ คุณจะรับไดหรือเปลา?’...ไมมีการพูดคุยอยางอื่น เจาหนาที่บอกแควา
‘คุณคิดวามีความเปนไปไดบางหรือเปลาที่ คุณจะมีเชื้อเอชไอวี?’ “103
เจาหนาที่และผูปวยที่คลินิกบําบัดยาแบบผูปวยนอกใหขอมูลวา
พวกเขาทําการตรวจผลเลือดผูปวยที่รับเมธาโดนเปนประจํา104
ผูใชยาบอกวาพวกเขารูสึกวาถูกบังคับใหตองรับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีเพื่อเปนเงื่อนไขที่จะไดรับเมธาโดน
หรือเขารวมในโครงการวิจัยทางการแพทย

วัฒน วี. อายุ 31 ปพบวาเขาเปนผูมีเชื้อจากการตรวจที่คลินิกเมธาโดน

ในขณะที่เปนผูปวยนอก เขาบอกผูวิจัยวา “พยาบาลที่คลินิกบอกวาเขาตองการตรวจเลือดทุกคนและก็ตรวจจริง ๆ”
เมื่อถามวาไดรับขอมูลเกี่ยวกับการตรวจเลือดหรือไม วัฒน วี. บอกวา “ไม และนั่นก็ผมก็ไมรูวาเขาตรวจเลือดไปทําไม
เหมือนกับผมถูกบังคับใหตองทํา ตอนนั้นผมไปรับเมธาโดนที่คลินิก ก็ตองใหความรวมมือ

102 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Joint United Nations Programme
on HIV/AIDS, HIV/AIDS and Human Rights International Guidelines (from the second international consultation
on HIV/AIDS and human rights 23-25 September 1996, Geneva) (Geneva: UNAIDS, 1998), U.N. Doc. HR/PUB/98/1, para. 20(c).
103

ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ ปอง เอช., กรุงเทพฯ 1 ธันวาคม 2549

104 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ วัฒน วี.

สมุทรปราการ 1 ธันวาคม 2549;
ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ ชวย ซี. สมุทรปราการ 2 ธันวาคม 2549;
ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ หมี ยู., Samut Prakhan, สมุทรปราการ 2 ธันวาคม 2549;
ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ จุฑาทิพย เหมินทร หัวหนาฝายการใหคําปรึกษาดานจิตวิทยา ศูนยบําบัดการติดยา
โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 4 ธันวาคม 2549; ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ นักสังคมสงเคราะห
ลาดพราวคลีนิก 8 ธันวาคม 2549
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เขาไมไดบอกหรอกวาเปนการตรวจหาเชื้อเอชไอวี
เขาบอกแควาเปนการเอาตัวอยางเลือดไปตรวจและไมไดบอกวาตรวจเพื่ออะไร ผมคิดวานาจะเปนการตรวจหาเชื้อเอชไอวี
แตเขาก็ไมไดอธิบาย เขาบอกแควา ‘ในวันนี้กอนที่จะรับเมธาโดนพวกคุณจะตองรับการตรวจเลือดกอน’ “105
ชวงที่ผูปวยกลับมารับผลเลือด
เจาหนาที่สาธารณสุขมีบทบาทสําคัญที่จะใหคําปรึกษาและสงตอเพื่อบริการรักษาดูแลและปองกันที่เหมาะสม
แตพวกเขามักไมใชประโยชนจากโอกาสเชนนี้ในตอนที่บอกผลเลือดกับผูใชยา เมื่อถามวามีการบอกผลเลือดกับเขาหรือไม
ปอง เอช. บอกวา “เจาหนาที่บอกแควาผมเปนเลือดบวก เขาไมไดอธิบายวาเอชไอวีและเอดสตางกันอยางไร
ไมมีการใหขอมูลวาจะดูแลตัวเองอยางไร เขาบอกแควา ‘คุณมีเลือดบวก’” 106 เมื่อ วัฒน วี. กลับไปรับผลเลือด
นักสังคมสงเคราะหบอกเขาวา “เธอตองอดทนตอสิ่งนี้นะ ไมรูวาเธอจะทนไดไหม” เมื่อเขาตอบวาได
นักสังคมสงเคราะหก็เรียกเขามาและบอกวา “เธอมีเลือดบวก และเธอตองดูแลสุขภาพตัวเอง
แตยังไมถึงขั้นที่เธอตองรับยา และเธอมีไวรัสตับอักเสบซีดวย”107
ไวรัสตับอักเสบชนิดซี
ไวรัสตับอักเสบชนิดซี (HCV) เปนโรคระบาดในบรรดาผูใชยาดวยการฉีดในประเทศไทย
เจาหนาที่สาธารณสุขในหนวยงานของรัฐไทยจําเปนตองยอมรับวามีการแพรระบาดของไวรัสตับอักเสบซี
หลังจากที่มีรายงานการวิจัยออกมาเปนลําดับวาความชุกของไวรัสตับอักเสบซีในบรรดาผูใชยาดวยการฉีดของไทยอสูงกว
ารอยละ 90108 เนื่องจากวิธีการแพรระบาดของไวรัสตับอักเสบซีมีบางสวนที่เปนแบบเดียวกับเอชไอวี
เปนเหตุใหมีการแพรระบาดมากในบรรดาผูใชยาดวยการฉีดที่มีเชื้อเอชไอวี
การวิจัยตางๆของนักวิจัยไทยพบวาการติดเชื้อเอชไอวีรวมกับไวรัสตับอักเสบซีในกลุมผูใชยาชนิดฉีดมีอัตราสูงมาก
และการติดเชื้อรวมดังกลาวในกลุมผูใชยาชนิดฉีดที่อยูในเรือนจํานั้นสูงถึงรอยละ 99 ทีเดียว109
ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ วัฒน วี. สมุทรปราการ 1 ธันวาคม 2549;
ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ ชวย ซี. สมุทรปราการ 2 ธันวาคม 2549;
ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ คํา ยู. สมุทรปราการ 2 ธันวาคม 2549;
ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ ปอง เอช. กรุงเทพ 12 ธันวาคม 2549.
105

106 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ ปอง พี.,

สมุทรปราการ 12 ธันวาคม 2549

107 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ วัฒน วี.,

กรุงเทพฯ 1 ธันวาคม 2549

108 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ อัมพรพันธุ บัววิรัตน นักจิตวิทยา

สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 8 ธันวาคม 2549

(citing unpublished World Health Organization study reporting 96 percent HCV prevalence among Bangkok injection drug users); T.
Hansurabhanon et al., “Infection with hepatitis C virus among intravenous drug users: prevalence, genotypes, and risk-factorassociated behavior patterns in Thailand,” Annals of Tropical Medicine & Parasitology, vol. 96, no. 6, (2002) pp. 615 – 625 (92.5
percent hepatitis C prevalence among injection drug users in southern Thailand); J. Jittiwutikarn et al., “Hepatitis C Infection among
Drug Users in Northern Thailand,” American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, vol. 74, no. 6 (2006), pp. 1111-1116 (86
percent hepatitis C prevalence among injection drug users).
109 W. Paungtubtim et al., “High Incidence and Prevalence of Hepatitis C Virus Infection among Bangkok Inmates, Thailand,”
presented at XVth International AIDS Conference; Bangkok, 2004. See also Somnuek Sungkanupharp et al., “Prevalence of
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การมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีรวมดวย นับการเจ็บปวยที่สําคัญพรอมกันสองโรคสําหรับผูมีเชื้อเอชไอวี เพราะ
• เอชไอวีทําใหไวรัสตับอักเสบซีมีการดําเนินโรคที่เร็วขึ้น
• การติดเชื้อเอชไอวีทําใหความเสี่ยงตอการเกิดตับแข็งเพิ่มขึ้นเปนสองเทา
• การมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีรวมดวย ทําใหการรักษาเอชไอวีซับซอนขึ้น
เพราะเพิ่มความเสี่ยงตออาการตับเปนพิษอันเนื่องมาจากการใชยาตานไวรัสและทําใหการรักษาไมตอเนื่อง
• ในสหรัฐฯ และบางสวนของยุโรปซึ่งมีบริการรักษาดวยยาตานไวรัส
โรคตับระยะสุดทายที่เกิดจากไวรัสตับอักเสบซี
ไดกลายเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตในบรรดาผูมีเชื้อเอชไอวี
การรักษาเชื้อเอชไอวีมีความสําคัญอยางยิ่งตอผูติดเชื้อรวม
การรักษาดวยยาตานไวรัสชวยชะลอการดําเนินโรคของไวรัสตับอักเสบซี
และลดอัตราการเสียชีวิตเนื่องจากโรคตับสําหรับผูติดเชื้อรวม อยางไรก็ดี ตองเลือกใชยารักษาเอชไอวีอยางระมัดระวัง
เนื่องจากยาบางสูตร รวมทั้งสูตรที่แจกจายในประเทศไทยโดยรัฐบาล มีผลเปนพิษตอตับ110
ไวรัสตับอักเสบซีเปนโรคที่รักษาได ไมวาจะมีเชื้อเอชไอวีหรือไม อันที่จริง
สายพันธุของเชื้อไวรัสตับอักเสบซีที่พบบอยในประเทศไทย (genotype three)
เปนชนิดที่มีโอกาสรักษาไดสําเร็จสูงกวาชนิดอื่น111
ทั้งโอกาสในการกําจัดไวรัสตับอักเสบซีในผูติดเชื้อเดี่ยวและผูติดเชื้อรวมมีอยูสูงถึงประมาณรอยละ 50 และ 44 ตามลําดับ
การรักษาไวรัสตับอักเสบซียังมีประโยชนเพิ่มเติม แมแตในกลุมที่ไมตอบสนองตอการรักษา
เพราะมีสวนชวยลดการอักเสบของตับและทําใหความเสี่ยงจากการเสียชีวิตเนื่องจากอาการของตับลดลง112
ในสภาพที่มีการระบาดของไวรัสตับอักเสบซีในบรรดาผูใชยาดวยการฉีดในไทยอยางกวางขวาง
เปนที่นาประหลาดใจวาเหตุใดผูใชยาจํานวนมากจึงไมมีขอมูลหรือมีขอมูลนอยมากเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบซี
ทั้งในแงการแพรเชื้อ การปองกัน ธรรมชาติและกระบวนการเกิดโรค หรือการรักษา
เจาหนาที่สาธารณสุขทั้งเจาหนาที่ทางการแพทยดานเอชไอวีและผูบําบัดยาเสพติดเองก็ไมมีขอมูลที่สําคัญเหลานี้

Hepatitis B Virus and Hepatitis C Virus Co-infection with Human Immuno-deficiency Virus in Thai Patients: a Tertiary-care-based
Study,” Journal of the Medical Association of Thailand, vol. 87, no. 11 (2004) (88 percent of HIV-positive injectors co-infected with
hepatitis C).
110 ความเสี่ยงตอการเกิดโรคตับรุนแรงจะสูงสุดเมื่อบุคคลมีระดับมี CD 4 นอยกวา 200 cells/mL
111

ความสําเร็จในการรักษาไวรัสตับอักเสบซีชนิด genotype three มีอยูสูงถึงรอยละ 82 และมากถึงรอยละ 73 สําหรับผูติดเชื้อรวมกับเอชไอวี

112 Raymond T. Chung et al., “Peginterferon Alfa-2a lus Ribavirin versus Interferon alfa-2a plus Ribavirin for Chronic Hepatitis C in
HIV-coinfected persons, New England Journal of Medicine, vol. 351,no. 5 (July 29, 2004), pp. 451-9.; MW Fried et al., ”Peginterferon
Alfa-2a plus Ribavirin for Chronic Hepatitis C Virus Infection. New England Journal of Medicine, vol. 347,no. 13 (Sept. 26, 2002), pp.
975-82; Montserrat Laguno et al., Peginterferon Alfa-2b plus Ribavirin Compared with Interferon alfa-2b plus Ribavirin for
Treatment of HIV/HCV Co-infected Patients, AIDS, vol. 18, no. 13 (Sept. 2004), pp. 27- 36.
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ไวรัสตับอักเสบซีเปนโรคที่ปองกันได ถาผูใชยาไดรับความรูและวิธีการปกปองตนเองและคนอื่น
มีโอกาสมากมายที่จะปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีรายใหมสําหรับผูใชยาดวยการฉีดในไทย
เนื่องจากสวนใหญจะติดไวรัสตับอักเสบซีภายในสองถึงสามปหลังจากเริ่มใชยา113
โชครายที่ไมมีบริการปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีอยางเปนระบบในไทย
ผูใชยาดวยการฉีดสวนใหญก็ไมทราบวาตนเองมีไวรัสตับอักเสบซีหรือไม
และไมสามารถตรวจเลือดหาเชื้อนี้หรือรับการรักษาได หนึ่ง พี. อายุ 47 ป
ทํางานดานใหความรูกับเพื่อนผูใชยาเปนเวลานานและทํางานในศูนยบําบัดการติดยามา22 ปแลว
เปนศูนยที่เขาทํางานกับผูใชยาดวยการฉีดจํานวนมาก เขาบอกผูวิจัยวา
เราแทบไมมีขอมูลเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบเลย ถาเปนเรื่องเอชไอวี พวกเราทราบ
แตแทบไมมีหมอคนไหนที่มีขอมูลไวรัสตับอักเสบซีเลย
ถาไมไดติดตอกับเครือขายผูใชยาแหงประเทศไทย
ผมก็คงไมรูจักไวรัสตับอักเสบซีเหมือนกัน114
ในประเทศไทย การรักษาไวรัสตับอักเสบซีมีคาใชจายมากกวา 10,000 ดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 340,000 บาท)
ตอคน ทําใหผูใชยาสวนใหญไมสามารถรับการรักษาได
รัฐบาลก็ไมมีโครงการดูแลอยางครบวงจรทั้งการวินิจฉัยและการติดตามโรค ตัวอยางเชน
การติดตามดูปริมาณไวรัสตับอักเสบซี และยังไมมีบริการตรวจเอ็นไซมของตับสําหรับผูที่ไมมีเงินมากพอที่จะขอใชบริการ
หนึ่ง พี.บอกผูวิจัยวา “ผมไปที่โรงพยาบาลเอกชนและบอกวา ‘ผมมีไวรัสตับอักเสบซีและอยากรักษา’ (หมอ) บอกวา
‘เรารักษาไมได ในเมืองไทยแทบไมมีบริการรักษาไวรัสตับอักเสบซีเลย’”115
แตอันที่จริงในเมืองไทยมีการรักษาไวรัสตับอักเสบซี อุปสรรคสําคัญคือคาใชจาย ตามขอมูลของ พญ.อัญชลี
อวิหิงสานนท แพทยผูเชี่ยวชาญดานเอชไอวี “รอยละ 99 ของผูปวยไวรัสตับอักเสบซีไมสามารถเขารับการรักษา
คนที่รักษาไดคือคนที่มีเงินเทานั้น”116 นายแพทยจอหน เลอวิทยวรพงศ ผูอํานวยการฝายเวชกรรม
เรือนจํากลางคลองเปรมบอกวา “เราไมตรวจไวรัสตับอักเสบซีเพราะมันแพง”117

113 T. Hansurabhanon, T., et al, ,”Infection with hepatitis C virus among intravenous-drug users: prevalence, genotypes and riskfactor-associated behaviour patterns in Thailand,” . Annals of Tropical Medicine and Parasitology, Vol. 96, No. 6, (2002), 615-625
114 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ หนึ่ง

พี. กรุงเทพ 21 กรกฎาคม 2549

115 อางแลว
116 ฮิวแมนไรทวอชท สัมภาษณพญ.อัญชลี อวิหิงสานนท กรุงเทพฯ 20 กรกฎาคม 2549
117 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ นพ.จอน
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เลอวิทยวรพงษ กรุงเทพฯ 21 กรกฎาคม 2549
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การขาดขอมูลเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบซีและการติดเชื้อนี้รวมกับเอชไอวีทําใหผูใชยาไมไดรับการรักษาที่เหมาะส
มสําหรับทั้งสองโรค เทียน ซี. ซึ่งเปนผูใชยาที่ติดเชื้อสองชนิดนี้รวมกัน ไมไดเริ่มการรักษาดวยยาตานไวรัส
จนกระทั่งเวลาผานพนไปนานกวาหนึ่งปหลังจากที่ตรวจพบวามี CD4 ต่ํากวา 200 เซลล/มิลลิลิตร ซึ่งเปนปริมาณ CD4
ที่ทําใหเขามีสิทธิ์ไดรับยาตาน ซึ่งทําใหเขามีความเสี่ยงโดยไมจําเปนจากการใชเข็มในชวงระยะเวลาดังกลาว
ที่อาจทําใหเขาไดรับเชื้อโรคฉวยโอกาสตางๆหรือทําใหตับของเขาเสียหายรุนแรง
แมวาแพทยผูดูแลจะทราบวาเขาเปนผูใชยาโดยการฉีด
เขาก็ไมเคยไดรับขอมูลใดๆเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบซีจากแพทยเหลานั้นเลย
หลังจากที่เขาทราบจากเพื่อนวาเขามีความเสี่ยงตอการเปนตับอักเสบชนิดซี เขาก็เลยเปลี่ยนโรงพยาบาลอยูสองครั้ง
กอนที่เขาจะไดเขารวมในโครงการยาตานฯ เทียน บอกผูวิจัยวา หลังจากเขาทราบวามีระดับ CD4 ต่ํากวา 200
“ผมถามหมอวาเมื่อไรจะไดยาตาน...ผมถามหลายครั้งเพราะรูดีเกี่ยวกับหลักเกณฑการรับยาเมื่อ CD4 ต่ํา ตอนนั้นเปนป
2547 พวกเขาบอกวาใหดูแลตับของผมกอน...ตอนนั้นผมยังไมไดรับการรักษาตับ พวกเขาถามวาผมติดเอชไอวีไดอยางไร
ผมบอกหมอวาติดจากการใชยา (หมอ) บอกวาตับผมไมดี...จากนั้นก็ใชเวลาอีกประมาณหนึ่งปกวาผมจะไดยาตาน”118
การเขาถึงบริการเอชไอวีในทัณฑสถาน
ผูใชยาในไทยจํานวนมากเปนผูตองขังในบางชวงของชีวิต ทั้งที่อยูในเรือนจํา
สถานฝากขังกอนหรือระหวางการพิจารณาคดี สถานกักกันเยาวชนและศูนยบังคับบําบัดยา119
การจองจําเปนปจจัยที่เกี่ยวของอยางยิ่งตอการติดเชื้อเอชไอวีของผูใชยาในไทย120 ขอมูลของทางการระบุวา
มีผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส 869 รายและมีผูเสียชีวิตจากเอดส 331 รายในเรือนจําของไทยเมื่อป 2547
(จากจํานวนนักโทษในเรือนจําทั้งหมด 167,000 คน) 121 แตในป 2549
กระทรวงสาธารณสุขประมาณวาตัวเลขที่แทจริงนาจะอยูที่ 4,800 ราย (จากจํานวนนักโทษในเรือนจําทั้งหมด 160,000

118 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ เทียน ซ.,

กรุงเทพฯ 30 พฤศจิกายน 2549

119 โปรดดู C. Beyrer et al., “Drug Use, Increasing Incarceration Rates, and Prison-Associated HIV Risks in Thailand,” AIDS and
Behavior, vol. 7, no. 2, June 2003 pp. 153-161 (รอยละ 27

ของผูใชยา และรอยละ 60
ของผูใชยาดวยการฉีดในเชียงใหมเคยตองถูกสั่งขังมากอนอยางนอยครั้งหนึ่งในชีวติ ); K. Dolan et al., “Review of injecting drug users and HIV
infection in prisons in developing and transitional countries,” UN Reference Group on HIV/AIDS Prevention and care among
Injecting Drug Users,” (2004); UNODC, “HIV/AIDS in Custodial Settings in South East Asia. An Exploratory Review into the Issue of
HIV/AIDS and Custodial Settings in Cambodia, China, Lao, PDR, Myanmar, Thailand and Viet Nam,” November 2006, p. 47; K.
Choopanya et al., “Incarceration and Risk for HIV Infection Among Drug Users in Bangkok,” Journal of Acquired Immune Deficiency
Syndromes, vol. 29, no. 1 (January 2002), pp. 86-94.
120

โปรดดู,อยางเชน Beyrer et al., “Drug Use, Increasing Incarceration Rates, and Prison-Associated HIV Risks in Thailand;” K. Dolan

et al., “HIV in prison in low-income and middle-income countries,” Lancet Infectious Disease, vol. 7, Jan. 2550, pp. 32-41; H. Thaisri
et al., “HIV Infection and risk factors among Bangkok prisoners, Thailand: a prospective cohort study,” BMC Infectious Diseases, vol.
3 (2003); UNDOC study cited in note 1, p. 57(อางถึงงานศึกษาของ FHI

ในป 2006 เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงในเรือนจําสี่แหงในกรุงเทพฯ เมื่อป

2548)
121 UNODC, เอชไอวีเอดสในทัณฑสถานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต,

หนา 13
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คน)122 งานศึกษาผูใชยาดวยการฉีดซึ่งเคยถูกคุมขังกอนหรือหลังการพิจารณาคดีพบวา ตัวเลขที่แทจริงนาจะสูงกวานี้มาก
งานศึกษาของนักวิจัยไทยพบวาอัตราการแพรระบาดของเอชไอวีในบรรดาผูใชยาดวยการฉีดซึ่งเคยเปนผูตองขังอยูสูงถึงร
อยละ 40
และพบวามีอัตราความเสี่ยงตอเอชไอวีสูงมากเนื่องมาจากการใชเข็มฉีดยารวมกันในสถานฝากขังกอนการพิจารณาดดีแล
ะในเรือนจํา123 สัดสวนของผูตองขังเนื่องจากคดีเกี่ยวกับยาที่สูงมาก คือมีจํานวนมากวา 90,000 รายในป 2549
และอัตราการแพรเชื้อเอชไอวีที่สูงในบรรดาผูใชยา (โดยเฉพาะผูใชยาดวยการฉีด) ชี้วา
จํานวนผูมีเชื้อเอชไอวี/เอดสในเรือนจํานาจะสูงกวา 4,800 ราย124 ผูตองขังยังมีความเสี่ยงที่จะไดรับเชื้อชนิดอื่น ๆ (เชน
วัณโรคและไวรัสตับอักเสบซี) ซึ่งทําใหอาการเนื่องจากเอชไอวีรุนแรงขึ้นและทําใหการรักษาซับซอนมากขึ้น125
จนถึงกลางป 2550
รัฐบาลไทยก็ยังไมมีนโยบายระดับชาติที่ชัดเจนเพื่อใหบริการยาตานไวรัสในสถานคุมขังกอนการพิจารณาคดีหรือในเรือน
จํา126

122 Erika Fry, “AIDS Lingers Behind Bars,” Bangkok Post, October 30, 2549 (ตั้งขอสังเกตวาในป 2549

ทางกรมราชทัณฑประกาศวามีผูตองขังทีม่ ีเอชไอวี/เอดสอยู 740 ราย ในขณะทีต่ ัวเลขประมาณของสํานักโรคเอดส วัณโรค
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธอยูท4ี่ 800 ราย)
123 โปรดดู อยางเชน H. Thaisri et al., “HIV infection and risk factors among Bangkok prisoners, Thailand: a prospective cohort study,”
BMC Infectious Diseases, vol. 3 (2003) (พบวามีอัตราการมีเชื้อเอชไอวีรอยละ 25.4

ของผูตองขัง 689 คนที่ยอมใหตรวจเลือด ในจํานวนนี้

รอยละ 49 เปนผูใชยาดวยการฉีด และรอยละ 95 ใชเข็มฉีดยารวมกับผูอื่น
และมีการสรุปวาสาเหตุหลักของความเสียงตอการติดเชื้อเอชไอวีในเรือนจําที่กรุงเทพฯ คือการฉีดยา); C. Beyrer et al., “Drug use, increasing
incarceration rates, and prison-associated HIV risks in Thailand,” AIDS and Behavior, vol. 7, no. 2 (June 2003), pp. 153-161 (รอยละ
38.2 ของผูชายที่ใชยาดวยการฉีด 104 คนซึ่งเคยถูกตองโทษจําขังตางมีผลเลือดบวก เมื่อเปรียบเทียบกับรอยละ 20.2
ของผูที่ไมเคยตองโทษจําขังมากอน); A. Buavirat et al., “Risk of prevalent HIV infection associated with incarceration among injecting
drug users in Bangkok, Thailand: Case-control study,” British Medical Journal, Vol. 326, 2003, pp. 308-326 (สรุปวา
“ผูใชยาดวยการฉีดในกรุงเทพฯ มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอยางมากตอการติดเชื้อเอชไอวีเนื่องจากการใชเข็มรวมกันกับคนอื่นหลายคน
ในระหวางอยูในเรือนจํา”); Choopanya et al., “Incarceration and Risk for HIV Infection Among Drug Users in Bangkok,” Journal of
Acquired Immune Deficiency Syndromes, vol. 29, no. 1 (January 2002), pp. 86-94
124 จากเว็บไซตของกรมราชทัณฑ กวารอยละ 60

ของผูตองขัง (มากกวา 90,000 คน) เปน “ผูกระทําผิดกฎหมายยาเสพติดใหโทษ” ในป 2549

http://www.correct.go.th/eng/stat/statistic.htm#_Prison_Population_breakdown_by%20Type_1 (accessed November 12, 2007)

หนวยงานของไทยยังประมาณการวา รอยละ 60 - 80 ของผูตองขังในไทยมีประวัติเกี่ยวกับยา และรอยละ 22 ถูกจองจําดวยคดีการใชยา UNDOC ,
“HIV/AIDS in Custodial Settings in South East Asia,” p. 14.
125 อัตราการแพรระบาดของวัณโรคในเรือนจําสูงกวาในประชากรทั่วไปหลายเทา โปรดดู อยางเชน S. Nateniyom, “Implementation of the DOTS
Strategy in Prisons at Provincial Level, Thailand,” International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, vol. 8, no. 7, 2004, pp. 848854 (2004) และมีหลักฐานยืนยันวาอัตราการแพรระบาดของวัณโรคแบบดื้อยาหลายสูตรมีอยูสูงมากในบรรดาผูตองขัง โปรดดู Public Health Watch,
TB Policy in Thailand, (New York: Open Society Institute) p. 51 (citing studies). Thailand has reported TB and AIDS as the main
causes of death in prison. UNODC, “HIV/AIDS and Custodial Settings in South East Asia,” p. 16.
126 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณนิภา งามไตรไร,

กรุงเทพฯ, 12 ธันวาคม 2549
ตามแผนเอดสชาติซึ่งออกมาเมื่อกลางป 2550 กระทรวงยุติธรรมมีหนาทีต่ องใหบริการรักษาและดูแลดานเอชไอวีอยางครบวงจรตอผูตองขังทุกคน
แมในกรณีที่ผตู องขังตองออกจากเรือนจําหรือสถานคุมขังเพื่อไปรับการรักษา National Committee for Prevention and Solutions to AIDS
40
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ผูตองขังซึ่งไมไดรับยาตานไวรัสในเรือนจําจะเผชิญอุปสรรคในการเขาถึงบริการดูแลและรักษาเมื่อไดรับการปลอยตัวออกม
า
การเขาถึงการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส
การตรวจหาเชื้อเอชไอวีในเรือนจําจะกระทําเมื่อมีการรองขอจากผูตองขัง
และการใหการรักษาดวยยาตานไวรัสก็จะใชแนวทางการักษาเดียวกันกับที่ใชกันอยูภายนอกเรือนจํา127 น.พ. จอน
เลอวิทยวรพงศ ผูอํานวยการกองการแพทย เรือนจํากลางคลองเปรม กลาววา
“ไมมีอุปสรรคเรื่องการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสในเรือนจํา”
เนื่องจากนักโทษในกรุงเทพฯทุกคนไดรับยาตานฯโดยไมตองเสียคาใชจาย
และเจาหนาที่เรือนจําก็ไดพยายามที่จะใหขอมูลเรื่องการรักษาดวยยาตานฯและบริการอื่นๆเกี่ยวกับเอชไอวีใหผูตองขังทร
าบ128 อยางไรก็ตาม น.พ. จอน เลอวิทยวรพงศ
ยอมรับวาเจาหนาที่เรือนจําไมสามารถเขาถึงนักโทษทุกคนที่จําเปนตองไดรับการดูแล
เนื่องจากนักโทษที่มีเชื้อเอชไอวีบางคนไมอยากเปดเผยสถานะของตนเอง
หรือขอรับการตรวจซึ่งเปนการเปดเผยสภาวะของตน129 นิภา งามไตรไร
เจาหนาที่สาธารณสุขดานเอชไอวี/เอดสของกรมราชทัณฑ ยืนยันวา “มี (นักโทษ) นอยมากที่จะขอตรวจหาเชื้อเอชไอวี”130
ซึ่งเปนผลใหสามารถระบุนักโทษที่จําเปนตองรับการรักษาดวยยาตานไวรัสได
ก็ตอเมื่อนักโทษนั้นๆมีอาการหรืออาการแสดงของโรคออกมาแลว
ในป 2549 มีผูตองขังประมาณ 300 คนจากทั่วประเทศที่ไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัส ในจํานวนนี้ประมาณ
200 คนไดรับบริการในเรือนจําที่กรุงเทพฯ131 ถาอยูนอกเขตกรุงเทพฯ

Problems,"National Strategic Plan to Integrate Prevention and Solutions to AIDS Problems (2007-2011): Main Content (Book 1),”
2007, p. 15.
127 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ นิภา งามไตรไร,

กรุงเทพฯ, 12 ธันวาคม 2549

128 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณนายแพทยจอหน เลอวิทยวรพงษ ผูอํานวยการกองการแพทย เรือนจํากลางคลองเปรม,
กรุงเทพฯ, 21 กรกฎาคม 2549
129 อางแลว
130 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณนิภา งามไตรไร,

กรุงเทพฯ, 12 ธันวาคม 2549

กรุงเทพฯ, 12 ธันวาคม 2549;
ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณนายแพทยจอหน เลอวิทยวรพงษ ผูอํานวยการกองการแพทย เรือนจํากลางคลองเปรม,
กรุงเทพฯ, 21 กรกฎาคม 2549 (มีผูตองขังที่ไดรับยาตานไวรัส 182 คนที่เรือนจํากลางคลองเปรม) นับแตป 2546
โครงการหมอไรพรมแดนใหบริการทางการแพทยในเรือนจําสองแหงที่กรุงเทพฯ และในเดือนมิถุนายน 2550 รายงานวา ไดรบั ผูปวย 88
คนเขาโครงการยาตานไวรัส ในจํานวนนีม้ ีอยู 63 คนที่อยูระหวางการคุมขัง D. Wilson et al., “HIV Prevention, Care, and Treatment in Two
131 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณนิภา งามไตรไร,

Prisons in Thailand,” PLoS Med., v0l. 4(6), June 2550.

โปรดสังเกตวาหลักเกณฑการรับผูตองขังเขาโครงการยาตานไวรัสเหมือนกับผูที่อยูนอกเรือนจํา
เปนเหตุใหผูตองขังหลายคนที่เปนคนตางชาติหรือชาวเขาทีไ่ มมีบัตรประชาชน ไมไดรับยาตานไวรัส ฮิวแมนไรทวอชทสัมภาษณทางโทรศัพทกับ Paul
Cawthorne, head of mission, MSF, กรุงเทพฯ 31 กรกฎาคม 2550
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การเขาถึงการรักษาดวยยาตานไวรัสมักขึ้นอยูกับระบบที่จัดเตรียมไวโดยหนวยงานสาธารณสุขในระดับทองถิ่นและโรงพย
าบาลในระดับจังหวัดและทองถิ่น หรือความชวยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว132 ตามขอมูลของนิภา งามไตรไร
เจาหนาที่ในกองบริการทางการแพทย กรมราชทัณฑ
รัฐบาลไทยไมมีนโยบายระดับชาติที่ชัดเจนที่จะใหยาตานไวรัสในเรือนจํา และโอกาสที่ผูตองขังจะไดรับยาตานไวรัส
“จึงขึ้นอยูกับสถานการในแตละสถานที่”133 นิภา งามไตรไรมีขอสังเกตวา “โรงพยาบาลบางแหงจะเขมงวดมาก”
และกําหนดใหตองนําตัวผูตองขังไปขอรับการรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งทําใหเกิดภาระกับเจาหนาที่เรือนจํา
และทําใหผูตองขังอาจไมไดรับการดูแลดานสุขภาพที่เหมาะสม “เราตองใชผูคุมสองคนตอนักโทษหนึ่งคน
ในเรือนจําจังหวัดเชียงรายซึ่งมีผูตองขังที่รับยาตาน 30 คน เราจึงไมมีเจาหนาที่มากพอที่จะใหบริการชวยเหลือ
เราไมสามารถพาตัวพวกเขาไปโรงพยาบาลไดคราวละหลายๆคน”134 ในบางจังหวัด
เจาหนาที่สาธารณสุขไดรับมอบหมายใหบริการดานเอชไอวีในเรือนจําดวย จากขอมูลของนิภา งามไตรไร
สภาพเชนนี้ก็เปนปญหาตอการเขาถึงบริการดูแลเชนกัน
เพราะในบางจังหวัดแพทยคนเดียวตองมีหนาที่ดูแลเรือนจําหรือสถานกักขังหลายแหง
อพช.มีบทบาทสําคัญในการใหขอมูลและบริการเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดสแกผูตองขัง
ซึ่งเปนประเด็นที่มีความเห็นตรงกันระหวางองคกรนานาชาติและเจาหนาที่ของรัฐ135 นับแตป 2546
โครงการหมอไรพรมแดนของเบลเยี่ยมประจําประเทศไทย (MSF-Belgium/Thailand)
ใหบริการดานเอชไอวี/เอดสในเรือนจําสองแหงในกรุงเทพฯ และจากขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2550
ไดรับผูปวยเขาโครงการยาตานไวรัสแลว 88 ราย 136 ใจ ดับเบิลยู. อายุ 24 ป
ไดรับยาตานไวรัสรวมทั้งการรักษาอยางอื่นจากโครงการหมอไรพรมแดน
ทั้งในชวงที่อยูในเรือนจําและในชวงไดรับการปลอยตัวแลว
และมีการชวยเหลือจนสามารถสงตอเขาระบบสาธารณสุขไดจนสําเร็จ137

132 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณนิภา งามไตรไร,

กรุงเทพฯ, 12 ธันวาคม 2549;
ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณพ.ญ. ทัศนา หลิวเสรี, หัวหนาฝายโครงการเอชไอวี/เอดส สํานักงานปองกันและควบคุมโรค
เขต 10 เชียงใหม, 12 กรกฎาคม 2549

133

ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ นิภา งามไตรไร, 12 ธันวาคม 2549

134 อางแลว
135 UNODC, “HIV/AIDS in Custodial Settings in South East Asia. An Exploratory Review into the Issue of HIV/AIDS and Custodial
Settings in Cambodia, China, Lao, PDR, Myanmar, Thailand and Viet Nam,” November 2006, p. 47;

ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณนิภา งามไตรไร, กรุงเทพฯ, 12 ธันวาคม 2549. โครงการหมอไรพรมแดน (Médicins Sans
Frontières-Belgium/Thailand SF-Belgium) ใหบริการกับผูที่ไมไดรับบริการซึ่งอยูในเรือนจํามีนบุรีและบางขวาง รวมทั้งที่อื่น ๆ
136 D. Wilson et al., “HIV Prevention, Care, and Treatment in Two Prisons in Thailand.”
137 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ ใจ ดับเบิลยู.
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กรุงเทพฯ, 30 พฤศจิกายน2549

การเขาถึงการบําบัดดวยการใหยาชวย (Medication-assisted Treatment) สําหรับผูพึงพาสารกลุมฝน ...
สํานักงานสหประชาชาติวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรม
องคการอนามัยโลกและโครงการรวมดานเอชไอวี/เอดสสหประชาชาติตางเสนอวา
ควรมีการใหบริการบําบัดดวยเมธาโดนระยะยาวและการบําบัดดวยสารกลุมฝนอื่นๆทดแทนโดยไมคิดมูลคาตอผูตองขังใน
กรณีที่มีบริการบําบัดดวยการใหยาชวยเชนนั้นอยูภายนอกเรือนจํา138 หนวยงานเหลานี้แนะนําวา
บุคคลใดก็ตามที่ไดรับการบําบัดดวยการใหยาชวยตั้งแตกอนถูกคุมขัง ควรจะไดรับการบําบัดตอไปอยางตอเนื่อง
สวนคนอื่นๆที่มีคุณสมบัติพรอมสําหรับการเริ่มการบําบัด
ก็ควรเริ่มไดรับการบําบัดโดยการใหสารทดแทนตั้งแตในขณะที่ถูกคุมขัง 139
แมวาเรือนจําตองใหบริการดูแลที่ไดมาตรฐานตอผูตองขังเชนเดียวกับบริการสําหรับประชาชนทั่วไปเปนอยางนอย
แตผูตองขังสวนใหญก็ไมไดรับบริการบําบัดดวยเมธาโดนและดวยการใหยาอื่นๆที่ชวยในการบําบัด
ผูตองขังบางคนยังสามารถหายาจากภายในระบบของเรือนจําได140 งานวิจัยในเรือนจําของไทยชี้วา
ผูตองขังที่พึ่งพายายังคงฉีดยาอยูในระหวางที่ถูกคุมขังโดยมักใชเข็มรวมกับผูตองขังคนอื่น
ทําใหเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีและโรคที่ติดตอทางเลือดอื่น ๆ141 นักวิจัยชาวไทยพบวาผูใชยาชนิดฉีดในกรุงเทพ
“ยังคงมีความเสี่ยงสูงตอการรับเชื้อเอชไอวีจากการใชเข็มรวมกับหลายๆคนในระหวางที่ถูกกักตัวไวในหองขังกอนถูกสงมา
เรือนจํา”142
ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสไดสัมภาษณเจาหนาที่สนามที่ทํางานกับนักโทษและอดีตนักโทษ
พบวามีทั้งการฉีดยาภายในเรือนจํา
และการที่เจาหนาที่ไมสามารถหาทางปองกันจัดการเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับเอชไอวีของผูใชยาที่ถูกคุมขัง

138 United Nations Office on Drugs and Crime, Word Health Organization, and UNAIDS, “HIV/AIDS Prevention, Care, Treatment and
Support in Prison Settings. A Framework for an Effective National Response,” 2006, para. 77; WHO, UNODC, UNAIDS, Interventions to
Address HIV in Prisons. Drug Dependence Treatments (Geneva: WHO, 2007), p. 17.
139

อางแลว

140 Erika Fry, “AIDS Lingers Behind Bars,” Bangkok Post, October 30, 2006.
141 Beyrer et al., “Drug Use, Increasing Incarceration Rates, and Prison-Associated HIV Risks in Thailand”; A. Buavirat et al., “Risk of
prevalent HIV infection associated with incarceration among injecting drug users in Bangkok.” Studies in prisons throughout the
world (including Australia, Canada, Mexico, England, Wales, Scotland, and the United States) have found likewise. See, for example,
David Shewan et al. , “Behavioural change amongst drug injectors in Scottish prisons, “ Social Science and Medicine, vol. 39, no. 11
(1994), 1585-1586.; A. Boys et al. (2002). “Drug use and initiation in prison: results from a national prison survey in England and
Wales,” Addiction, vol. 97, no.12 (2002), pp. 1551-60; Liviana M. Calzavara et al., Prior opiate injection and incarceration history
predict injection drug use among inmates,”. Addiction,” vol. 98 no. 9 (2003), pp. 1257-1265; P. Cravioto et al. , “Patterns of heroin
consumption in a jail on the northern Mexican border: barriers to treatment access,” Salud Publica de Mexico, vol. 45 (2003), pp.
181-90; Robert Heimer et al., “Methadone Maintenance in a Men's Prison in Puerto Rico: A Pilot Program,”Journal of Correctional
Health Care, vol. 11, no. 3 (2005), pp. 295-305, Kate Dolan et al., “Methadone Maintenance Treatment Reduces Heroin Injection in
New South Wales Prison,” Drug and Alcohol Review, vol. 17 (1998), pp. 153-58.
142 A. Buavirat et al., “Risk of prevalent HIV infection associated with incarceration among injecting drug users in Bangkok.”
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มีการพิสูจนแลววาการบําบัดดวยเมธาโดนในระยะยาวชวยลดการใชยาดวยการฉีดในเรือนจํา143
ในทํานองเดียวกัน การหยุดใหเมธาโดนระหวางอยูในเรือนจําเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการใชเข็มรวมกันมากขึ้น144
เจาหนาที่จากกรมราชทัณฑ และแพทยดานเอชไอวี/เอดส
ซึ่งใหการดูแลทั้งในและนอกเรือนจําใหเหตุผลหลายประการที่ทําใหไมมีการใหเมธาโดนในเรือนจํา นิภา งามไตรไรบอกวา
“มันเปนสิ่งผิดกฎหมาย” ที่จะใหเมธาโดนในเรือนจํา
และไมใชสิ่งจําเปนเนื่องจากจํานวนผูใชยาดวยการฉีดในเรือนจํามีอยูนอยมาก145 อยางไรก็ตาม
ตัวเลขประมาณการของรัฐบาลระบุวา เกือบรอยละ 80 ของนักโทษเปนผูตองขังคดีเกี่ยวกับยาเสพติด และรอยละ 60-80
ของนักโทษมีประวัติการใชยามากอน146 งานวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ชี้วา
จํานวนผูใชยาดวยการฉีดในเรือนจําก็ไมใชวาจะไมมีนัยสําคัญ147
นพ. วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ แพทยที่เรือนจํากลางคลองเปรม กรุงเทพฯ ยอมรับวา
ที่เรือนจํายังคงมีปญหาการใชยาดวยการฉีดอยู แตบอกวาทางโรงพยาบาลเรือนจําไมมีนโยบายใหเมธาโดน
และบอกตอไปวา เขาเชื่อวาไมมีเหตุผลทางการแพทยสนับสนุนการใหเมธาโดนในเรือนจํา
“ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางการบําบัดดวยเมธาโดนและการหักดิบ
หากมองในแงของการเจ็บปวยและการเสียชีวิต”148
นพ. วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ แสดงความกังวลตอการใหเมธาโดนในเรือนจํา เขาอธิบายวา
“เราใหการรักษาอาการถอนยาแตเราไมมีการบําบัดดวยสารทดแทน (หรือการใหยาชวย)
เราไมใชเมธาโดนเพราะวามันไมดีถาใชในเรือนจํา” เขาอางถึงตัวอยางในออสเตรเลียและเสริมวา
“เราไดเรียนรูจากประเทศอื่นวามันไมดีที่จะใชเมธาโดนในเรือนจํา เพราะจะทําใหเกิดตลาดมืดของเมธาโดน”149
ในระดับโลกมีการพัฒนาโครงการเมธาโดนที่ประสบความสําเร็จในเรือนจําหลายที่ ทั้งในอินโดนีเซีย อิหราน
เปอรโตริโกและแคนาดา150
143 Kate Dolan et al., “Methadone Maintenance Treatment Reduces Heroin Injection in New South Wales Prison;” Robert Heimer et
al., “Methadone Maintenance in a Men's Prison in Puerto Rico;” Thomas Haig, “Randomized Controlled Trial Proves Effectiveness of
Methadone Maintenance Treatment in Prison,” Canadian HIV/AIDS Law and Policy Review, vol. 8, no. 3 (2003), p. 48.
144 David. Shewan et al. , “Behavioural change amongst drug injector in Scottish prisons.”
145 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณนิภา งามไตรไร,

กรุงเทพฯ, 12 ธันวาคม 2549

146 UNODC, HIV/AIDS and Custodial Settings in South East Asia, p. 14
147 Buavirat et al., “Risk of prevalent HIV infection associated with incarceration among injecting drug users in Bangkok,” pp. 308326.
148

ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ นพ. วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ 21 กรกฎาคม 2549

149 อางแลว
150 Robert Heimer et al., “Methadone Maintenance in a Men's Prison in Puerto Rico,” S. Sefatian et al., “The harm reduction policy
to help drug users in Iran,” In: Proceedings of the 16th International Conference on the Reduction of Drug-Related Harm, Belfast, UK,
2005; Barbara Sibbald, “Methadone maintenance expands inside federal prisons,” Canadian Medical Association Journal, vol. 167,
no. 10 (2002), p.1154; Fabio Mesquita et al., “Public Health the Leading Force of the Indonesian Response to the HIV/AIDS Crises
among People Who Inject Drugs,” Harm Reduction Journal, vol. 4, no. 9 (2007),
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องคการอนามัยโลกมีความเห็นวาการจัดโครงการบําบัดโดยการใหสารกลุมฝนทดแทนภายในเรือนจํานั้นทําไดไมยาก151
จากขอมูลหลักฐานเหลานี้ การที่รัฐบาลไมจัดการรักษาที่จําเปนตอผูตองขังที่พึ่งพาสารกลุมฝน
จึงทําใหเกิดความเปราะบางตอการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเลือดอื่น ๆ
ถือไดวาเปนการทําใหผูตองขังไดรับการปฏิบัติตออยางโหดรายผิดมนุษยที่เลวรายอยางยิ่ง
เปนการละเมิดพันธสัญญาของรัฐบาลในการปองกันไมใหเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น
และพันธสัญญาที่จะจัดการใหผูตองขังไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรม152
ผูตองขังที่พึ่งพาสารกลุมฝนที่ไมสามารถหรือไมเต็มใจที่จะหายาในเรือนจํามาใช
อาจถูกบังคับใหตองเลิกยาโดยฉับพลัน (ทั้งการเลิกเมธาโดนซึ่งไดรับโดยถูกกฎหมายและการเลิกยาที่ผิดกฎหมาย)
การบังคับใหตองเลิกยาโดยฉับพลันทําใหเกิดความเจ็บปวดทั้งทางกายและจิตใจมาก
และอาจมีผลกระทบรายแรงทางสุขภาพตอหญิงตั้งครรภและเด็กในครรภ สงผลกระทบตอผูมีภูมิคุมกันบกพรอง
และผูที่มีอาการเจ็บปวยหลายๆอยางรวมกัน (comorbid medical disorders)153
ความเจ็บปวดเนื่องจากการถูกจองจําและอาการถอนยาที่รุนแรง
อาจทําใหเกิดความเสี่ยงสูงของการคิดฆาตัวตายในกลุมของผูที่มีภาวะพึ่งพายา
เนื่องจากตองทรมานจากอาการเจ็บปวยหลายอยางพรอมกัน154
นอกจากนี้ยังอาจทําใหการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสของผูใชยาไมไดผล
เนื่องจากการบําบัดการติดยาดวยการใหสารทดแทนนับเปนสิ่งสําคัญที่จะเอื้อใหพวกเขามีความรวมมือในการกินยาตานฯ
ตามแผนการรักษา155
ความตอเนื่องของการดูแลระหวางอยูในเรือนจําและระหวางสงตัวไปเรือนจําอื่น
การดูแลใหเกิดความรวมมือในการกินยาตานไวรัสตามแผนการรักษามีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของก
ารรักษาเชื้อเอชไอวี เนื่องจากการกินยาไมครบตามแผนการรักษาจะทําใหเกิดภาวะลมเหลวทางไวรัสวิทยา (virological

151 WHO, UNAIDS, UNODC, “Evidence for action on HIV/AIDS and Injecting Drug Use. Policy Brief: Reduction of HIV Transmission in
Prisons,” WHO/HIV/2004.05.

มาตรา 7 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระบุวา
“บุคคลใดจะถูกทรมานหรือไดรับผลปฏิบตั ิหรือการลงโทษที่โหดรายผิดมนุษยธรรมหรือต่ําชามิได” และมาตรา 10: “บุคคลทั้งหลายที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ
ตองไดรับการปฏิบัตอิ ยางมีมนุษยธรรมและไดรับการเคารพในศักดิศ์ รีแหงความเปนมนุษย “

152

153

โปรดดู K. Fiscella et al, “Management of opiate detoxification in jails., ”Journal of Addictive Diseases, vol. 24 (2000), pp. 61-71.

154 US Department of Health and Human Services (HHS), Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for
Substance Abuse Treatment, “Medication-Assisted Treatment for Opioid Addiction in Opioid Treatment Programs,” Treatment
Improvement Protocol (TIP) Series 43, DHHS Publication No. (SMA) 05-4048, Rockville, MD, 2005.
155 WHO, “HIV/AIDS Care and Treatment for People Who Inject Drugs In Asia. A Guide to Essential Practice.”
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failure) และเกิดดื้อยาของเชื้อ ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพการรักษาลดลงและเพิ่มความเสี่ยงในการแพรเชื้อไวรัสที่ดื้อยา156
การกินยาตานฯไมครบยังสงผลตอการดําเนินโรคของเอชไอวีและการเสียชีวิต157
รัฐบาลไมมีแนวปฏิบัติหรือนโยบายที่จะจัดการใหมีความตอเนื่องของการรักษาดวยยาตานไวรัสในชวงที่เขาหรือ
ชวงที่ออกจากทัณฑสถาน (สถานคุมขังกอนการพิจารณาคดี เรือนจํา หรือศูนยบําบัดรักษายาเสพติดแบบผูปวยใน)
ความลมเหลวของรัฐบาลในการประสานความตอเนื่องของงานบริการดานเอชไอวี/เอดสในชวงที่เขามาและชวงที่ออกจากเ
รือนจํา เปนภัยคุกคามตอชีวิตและสุขภาพของผูมีเชื้อเอชไอวี/เอดสทั้งในและนอกเรือนจํา
รวมทั้งผูที่เปนคูนอนและเพื่อนผูใชยา158
งานวิจัยของฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสชี้วา
ผูที่รับยาตานไวรัสมักเสี่ยงที่จะไมไดรับยาอยางตอเนื่องในระหวางการยายไปเรือนจําอื่นและในชวงที่ไดรับการปลอยตัว
ซึ่งจะสงผลกระทบตอสุขภาพของตน
ปญหาการไมสามารถรักษาดวยยาตานไวรัสอยางตอเนื่องตั้งแตจุดที่เขาและออกจากเรือนจํา
เปนความกังวลที่สําคัญสําหรับแพทยผูรักษาทั้งที่อยูภายในและนอกเรือนจํา
เจาหนาที่กรมราชทัณฑซึ่งทํางานดานเอชไอวี/เอดสในเรือนจํา
อพช.ที่ทํางานกับผูใชยาที่อยูในเรือนจําและไดรับการปลอยตัวออกมาแลว และผูใชยา
เแพทยผูดูแลดานเอชไอวีที่จังหวัดสตูล เชียงใหม กรุงเทพฯและสมุทรปราการ
ใหขอมูลวามีปญหาในการติดตามดูแลผูปวยที่รับยาตานซึ่งถูกจองจําหรือเขาโครงการบําบัดยา
และในสถานคุมขังกอนและหลังการพิจาณราคดีหลายแหงก็ไมมี “เจาหนาที่”
้
ที่คอยดูแลเรื่องยาตานไวรัสใหกับผูตองขังเหลานี159

156 See World Health Organization, WHO Regional Offices for South-East Asia and the Western Pacific, “HIV/AIDS Care and
Treatment for People Who Inject Drugs In Asia. A Guide to Essential Practice” p. 34 (citing studies).
157 โปรดดู studies cited in WHO protocol at 5-22; Matt Curtis, ed., “Delivering HIV Care and Treatment for People Who Use Drugs”, p.
27.
158 ปญหาในการรักษาดวยยาตานไวรัสอยางตอเนื่องยังเกิดขึ้นในชวงการสงตัวนักโทษระหวางเรือนจํา แพทยจากโครงการหมอไรพรมแดนใหขอมูลวา

พวกเขาไมสามารถติดตามผูตองขังหาคนที่อยูระหวางรับยาตานไวรัสได หลังจากที่มีการสงตัวไปยังเรือนจําอื่น พวกเขาตั้งขอสังเกตวา
แมจะมีความพยายามบอกใหเจาหนาที่เรือนจําทราบถึงความตองการดานเอชไอวี/เอดสของผูตองขังเหลานี้
“แตในความเปนจริงเราไมรูวามีบริการดูแลใหกับผูตองขังหาคนที่อยูในโครงการของเราและถูกยายไปเรือนจําอื่นอยางไร.” Wilson, et al., “HIV
Prevention, Care, and Treatment in Two Prisons in Thailand.”

ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณนพ.สมศักดิ์ วสุวิทติ กุล รองผูอํานวยการโรงพยาบาลละงู, 8 กรกฎาคม 2549;
ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณนพ.วิรัตน กลิ่นบัวแยม, โรงพยาบาลสันปาตอง 14กรกฎาคม 2549;
ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ พญ.ทัศนา หลิวเสรี หัวหนาฝายโครงการเอชไอวี/เอดส ศูนยปองกันและควบคุมโรค เขต 10
เชียงใหม 12 กรกฎาคม 2549; ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณ ทิพาพร อัปสรธนสมบัติ นักสังคมสงเคราะห
ศูนยปองกันและควบคุมโรค เขต 10 เชียงใหม 14 กรกฎาคม 2549; ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณนพ.ประพันธ
ภานุภาค, กรุงเทพฯ, 20 กรกฎาคม 2549; ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพือ่ การรักษาเอดสสัมภาษณนพ.สิทธิชัย กุลพรศิริกุล, สมุทรปราการ, 4
ธันวาคม 2549
159
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แพทยหลายคนบอกวาบางครั้งสมาชิกในครอบครัวตองเอายาตานไปใหกับญาติที่เปนผูตองขังเอง
แตแพทยเหลานี้ไมสามารถติดตามใหการดูแลในกรณีนี้ได เนื่องจากเรือนจําไมไดอยูในพื้นที่การทํางานของโรงพยาบาล160
นพ.ประพันธ ภานุภาค ผูอํานวยการศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย
และผูประสานงานของศูนยความรวมมือออสเตรเลีย เนเธอรแลนด และไทย เพื่อวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส (HIV-NAT)
บอกวาบริการสงตอที่มีอยูเปนลักษณะชั่วคราว ในกรณีที่ผูปวยตองโทษคุมขัง ทางศูนยก็จะไมทราบ
เวนแตครอบครัวของพวกเขาจะแจงมา คุณหมอเสริมวา
“ผูที่อยูในเรือนจําจะไดยาตานหรือไมขึ้นอยูกับวาเรือนจําตั้งอยูที่ไหน และครอบครัวใหการเอาใจใสดูแลหรือไม ปกติ
ในเรือนจํา...จะไมมีใครบอกคนอื่นวาตนเองมีเชื้อเอชไอวี หรือบอกวาตนเองกําลังรับยาตานอยู”161
นิภา งามไตรไรบอกวา กรณีที่ผูตองขังอยูในเรือนจําอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งไมใชจังหวัดที่เคยรับยาตานไวรัส
ก็จะทําใหเกิดความไมตอเนื่องของการรักษา เธอบอกวา “ถาเขารับยาตานอยูที่จังหวัดหนึ่ง แตไปถูกจับกุมอีกจังหวัดหนึ่ง
จังหวัดที่เขาถูกคุมขังจะไมใหยาตาน ดิฉันตองตอสูจนกระทั่งผูตองขังไดรับยาตาน
หรือไดรับการชวยเหลือจากโครงการหมอไรพรมแดน” เธอเสริมวา
“เราพยายามไมใหมีการยายผูตองขังระหวางเรือนจําเนื่องจากทําใหการดูแลไมตอเนื่อง
ซึ่งเปนนโยบายที่ใชกับผูปวยทั่วไปไมใชเฉพาะกับผูติดเชื้อเอชไอวี
มันไมมีคูมือการปฏิบัติที่เขียนไวเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ...
.แตมีคําสั่งอยางเปนทางการวาหามเคลื่อนยายผูตองขังที่ไดรับยาตาน”162
ผูตองขังที่ไดรับยาตานไวรัสมักเผชิญกับปญหาในการรับยาเมื่อไดรับการปลอยตัวแลว
เจาหนาที่สาธารณสุขในเรือนจํากลางคลองเปรม กรุงเทพฯ
บอกวาเมื่อออกจากเรือนจําผูตองขังมักมีปญหาไมไดรับยาตานไวรัส
และอดีตผูตองขังหลายคนตองกลับไปรับยาในเรือนจําเปนเวลาหลายเดือนแมจะถูกปลอยตัวออกมาแลว
เนื่องจากขั้นตอนสงตอเขาสูโรงพยาบาลภายนอกยังไมแลวเสร็จ 163
อพช.ซึ่งทํางานกับผูตองขังและอดีตผูตองขังใหขอมูลวา อดีตผูตองขังจํานวนมากไมมีบัตรประชาชน

160 โปรดดู,อยางเชน ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณนพ.วิรัตน กลิ่นบัวแยม สันปาตอง;

ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณนพ.สมศักดิ์ วสุวิทติ กุล รองผูอํานวยการโรงพยาบาลละงู 8 กรกฎาคม 2549;
ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณนพ. สิทธิสัตย เจียมวงศแพทย, ผูอํานวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร, 4 ธันวาคม
2549
161 ฮิวแมนไรทวอชท สัมภาษณนพ.ประพันธ ภานุภาค,
162

กรุงเทพฯ, 20 กรกฎาคม 2549

ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณนิภา งามไตรไร, กรุงเทพฯ, 12 ธันวาคม 2549

163 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณนักสังคมสงเคราะห โรงพยาบาลเรือนจํากลางคลองเปรม กรุงเทพฯ, 21 กรกฎาคม 2549
47
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ทําใหไมสามารถขอรับยาตานไวรัสและบริการดานสุขภาพอื่น ๆ ตามโครงการหลักประกันสุขภาพได164
เมื่อถามวาคนที่ไมมีบัตรจะขอรับบริการไดที่ไหน นิภา งามไตรไรบอกวาถาเปนในกรุงเทพฯ
“พวกเขาสามารถติดตอโครงการหมอไรพรมแดนหรือบานอัลเดน (อพช..แหงหนึ่งในกทม.) ได”165 ในบางกรณี
(อยางเชนกรณีของ ใจ ดับบเบิลยู ที่กลาวถึงขางตน) อพช.อยางโครงการหมอไรพรมแดนจะชวยอุดชองวางตรงนี้
แตก็ไมทุกกรณี
เจาหนาที่สาธารณสุขในเรือนจํากลางคลองเปรมกลาววา การใหยาตานไวรัสอยางเดียวคงไมพอ
เรายังตองปรับปรุงใหเกิดบริการสุขภาพที่ครบวงจรสําหรับขั้นตอนตาง ๆ ของชีวิตผูตองขัง
ซึ่งรวมถึงชวงที่เขาและออกจากเรือนจํา 166
ศูนยบําบัดการติดยาแบบการบังคับบําบัด
จากขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2548 ประเทศไทยมีศูนยบําบัดรักษายาเสพติดแบบบังคับ 49 แหง
ซึ่งผูใชยาตองเขารับการบําบัดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และเมื่อถึงสิ้นป 2547
ก็มีการสงผูใชยาไปรับการบําบัดในยังศูนยเหลานี้เกือบ 10,000 คน167
เจาหนาที่ในศูนยบําบัดภาคบังคับเหลานี้บอกเชนกันวา
ผูปวยที่ติดเชื้อและรับยาตานไวรัสจะประสบปญหาในการรับยาและการดูแลที่ไมตอเนื่องระหวางเขารับการบําบัด168
มณฑล แกวเกา ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดลาดหลุมแกว
ซึ่งเปนศูนยบําบัดภาคบังคับแหงหนึ่งภายใตกระทรวงยุติธรรม
เห็นความสําคัญของการใหบริการรักษาและดูแลดานเอชไอวีและดานการรักษาอื่นๆอยางตอเนื่องหลังจากผูรับการบําบัด
ออกจากศูนยไปแลว มณฑลพยายามพัฒนาระบบการติดตามผูปวยหลังออกจากศูนยแลว
แตบอกวาที่ศูนยก็ไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแลใหมีการสงตอผูปวยทุกรายและจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากหนว
ยงานอื่น

164 อดีตผูตองขังบางคนทําบัตรประชาชนหาย และมีปญหาในการออกบัตรใหม คนไทยหลายคนไมเคยมีบต
ั รประชาชน

สวนบัตรประจําตัวของคนชาติพนั ธุกลุมนอยไมไดชว ยใหเขาไดรับบริการดานสุขภาพทีค่ รบถวน
จากการสื่อสารทางจดหมายอิเลกทรอนิกสระหวางกลุมรณรงคเพื่อรักษาเอดสกับ Paul Cawthornie, head of mission โครงการหมอไรพรมแดน 21
ตุลาคม 2550 และโปรดดูบทความของ D. Wilson และคณะ เรื่อง “HIV Prevention, Care, and Treatment in Two Prisons in Thailand.”
165 ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณนิภา งามไตรไร กรุงเทพฯ, 12 ธันวาคม 2549
166 Comments by Mrs.

วิชชุดา คงพรอมสุข, nurse, and Ms. ปาริชาด วงศลือ, social worker, Klong Prem Central Prison, at meeting on

Human Rights Watch/TTAG research on access to HIV/AIDS treatment for injection drug users in Thailand, Bangkok, May 4, 2007.
167 UNODC, HIV/AIDS and Custodial Settings in South East Asia, p. 46.

ฮิวแมนไรทวอชท สัมภาษณ เรืออากาศโทนพ. สมิต วัฒนธัญกรรม รองผูอํานวยการสถาบันธัญญารักษ ปทุมธานี, 24 กรกฎาคม 2549;
ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณมณฑล แกวเกา ผูอํานวยการศูนยฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดลาดหลุมแกว, 8 ธันวาคม
168

2549.
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มณฑลเสนอวาควรจะมีนโยบายระดับชาติเพื่อชวยใหผูปวยที่รับบริการดานเอชไอวีไดรับบริการอยางตอเนื่องหลังออกจาก
ศูนยแลว “เราควรมีการประสานงานกับโรงพยาบาล” มณฑลกลาว “ตัวอยางเชน อดีตผูปวยคนหนึ่งที่อาศัยอยูที่
(ขอสงวนชื่อจังหวัด) ทางศูนยก็ควรสงจดหมาย (ไปยังโรงพยาบาล...) เพราะเขาตองไปรับยาตานไวรัสที่จังหวัดแหงนั้น”
แตเขาเสริมวา “เราพยายามใหคําปรึกษาและชวยเหลือมากที่สุดเทาที่จะทําได แตปญหานี้เปนเรื่องระดับชาติ
ซึ่งไมสามารถแกไขที่ระดับของเราเอง เราจําเปนตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานทุกภาคสวน” 169

169

ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสสัมภาษณมณฑล แกวเกา 8 ธันวาคม
49

2549
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มาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ประเทศไทยเปนรัฐภาคีของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ICESCR)
และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICESCR)170
และจําเปนตองปฏิบัติตามพันธกรณีที่จะเคารพ
คุมครองและปฏิบัติตามสิทธิตามที่ปรากฏในกฎบัตรทั้งสองสําหรับพลเมืองของตนทุกคน รวมทั้งผูใชยาที่มีเชื้อเอชไอวีดวย
โดยเฉพาะอยางยิ่งควรเคารพสิทธิของทุกคนเพื่อใหพวกเขา
“ไดรับมาตรฐานดานสุขภาพทั้งทางกายและใจดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได”171 สิทธิความเปนสวนตัว172
และสิทธิของผูถูกคุมขังทุกคนที่จะไดรับการปฏิบัติอยางมีศักดิ์ศรี173 ในรัฐธรรมนูญของไทยยังกําหนดใหทุกคนมี
“สิทธิที่เทาเทียมกันที่จะไดรับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ”174
รัฐบาลไทยยังตองปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ชวยใหผูใชยาไดรับสิทธิดานสุขภาพโดยไมตองหวาดกลัวตอการลงโทษและกา
รเลือกปฏิบัติ รวมทั้งขณะที่อยูในเรือนจํา โดยสามารถเขาถึงบริการทางการแพทยไดโดยสมัครใจ
ไมมีคาใชจายสูงเกินไปและมีคุณภาพ175
ทั้งยังตองกําหนดมาตรการในเชิงบวกเพื่อสงเสริมการเขาถึงขอมูลดานเอชไอวี/เอดสและบริการปองกัน
ดูแลและรักษาสําหรับผูมีเชื้อและผูที่เสี่ยงตอการมีเชื้อทุกคนอยางเทาเทียม176
สิทธิดานสุขภาพ
สิทธิดานสุขภาพประกอบดวยเสรีภาพและการไดรับสิทธิของตน
เสรีภาพจากการแทรกแซงที่ไมชอบธรรมของรัฐทั้งโดยทางตรงและทางออมตอสุขภาพของบุคคล
และการไดรับบริการดานสุขภาพที่ไมเลือกปฏิบัติ177 การเคารพสิทธิดานสุขภาพยังเกี่ยวของกับการเคารพสิทธิอยางอื่น ๆ

170 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc.
A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entered into force Mar. 23, 1976, arts. 6(1), 7, 9, and 14(1). Thailand became a party to the ICCPR on
October 29, 1996. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), adopted ธันวาคม 16, 1966, entered into
force January 3, 1976, GA Res. 2200 (XXI), 21 UN GAOR, 21st Sess., Supp. No. 16, at 49, UN Doc. A/6316 (1966), art. 12. Thailand
became a party to the ICESCR on September 5, 1999.
171 ICESCR, มาตรา 12
172 ICCPR,

มาตรา17

173 ICCPR,

มาตรา 7

174 Constitution of Thailand, Part 9, http://www.parliament.go.th/parcy/sapa_db/sapa25-upload/25-25500517151204_2550.pdf
(accessed August 26, 2550)
175 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 14, UN Doc. E/C.12/2000/4, adopted August 11, 2000,
paras. 34 and 36.
176

อางแลว

177 อางแลว, para 33.
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เชน สิทธิความเปนสวนตัวและสิทธิที่จะแสวงหา ไดรับ และเผยแพรขอมูล ในการตอบสนองสิทธิดานสุขภาพ
รัฐจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่จําเปนเพื่อ “ปองกัน รักษาและควบคุมการแพรระบาดของโรค”178 ซึ่งครอบคลุมถึง
“การจัดโครงการปองกันและใหความรูเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากพฤติกรรม เชน โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และโดยเฉพาะเอชไอวี/เอดส”179 กฎหมายและนโยบายซึ่ง
“อาจเปนเหตุใหเกิด...การเจ็บปวยที่ไมจําเปนและการเสียชีวิตที่ปองกันได”
ถือเปนการละเมิดพันธกรณีในดานการเคารพสิทธิดานสุขภาพ180
คณะกรรมการดานสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมสหประชาชาติ ไดจําแนกองคประกอบสําคัญ 4
ประการของสิทธิดานสุขภาพ อันประกอบดวย การมีอยู การเขาถึง การยอมรับได และคุณภาพ181 ในแงของการมีอยู
รัฐบาลตองดูแลใหมี “สถานที่ ผลิตภัณฑ และบริการรักษาและดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ”
ในแงการเขาถึงครอบคลุมมิติทั้งสี่ดานที่ทับซอนกันไดแก การไมเลือกปฏิบัติ การเขาถึงทางกายภาพ
การเขาถึงทางเศรษฐกิจ และการเขาถึงดานขอมูลขาวสาร (ประชาชนมีโอกาสในการแสวงหา ไดรับ
และเผยแพรขอมูลดานสุขภาพ)
ในแงการยอมรับไดหมายถึงบริการสุขภาพมีลักษณะที่เหมาะสมทั้งในเชิงการแพทยและวัฒนธรรม สุดทาย
บริการสุขภาพจะตองมีความเหมาะสมทั้งดานวิทยาศาสตรและการแพทย และมีคุณภาพดี
สิทธิที่จะไดรับมาตรฐานดานสุขภาพดีที่สุดเทาที่จะเปนไปไดตามที่ระบุถึงในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิท
างเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เปนสิ่งที่ “ตองทําอยางตอเนื่อง” กลาวคือรัฐภาคีจะตองมี
“พันธกิจอยางตอเนื่องและเปนขั้นตอนที่จะดําเนินงานอยางอุตสาหะและมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด
เพื่อตอบสนองสิทธิดังกลาวอยางเต็มที่”182 รัฐจะตองปฏิบัติตามพันธกิจหลักซึ่งเปนสวนหนึ่งของสิทธิดานสุขภาพ
อันประกอบดวยการดูแลใหมีการเขาถึงหนวยงานดานสุขภาพโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
โดยเฉพาะสําหรับประชาชนกลุมชายขอบหรือกลุมที่ออนแอ ใหบริการยาที่จําเปน ดูแลใหมีการกระจายสถานที่ ผลิตภัณฑ
และบริการดานสุขภาพอยางเทาเทียม ยอมรับและปฏิบัติตามยุทธศาสตรสาธารณสุขและแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ซึ่งมีตัวชี้วัดและกรอบเวลาอยางชัดเจน ดูแลใหมีบริการดานอนามัยเจริญพันธุและอนามัยแมและเด็ก
ดําเนินการเพื่อปองกัน รักษาและควบคุมการแพรระบาดของโรค
ใหความรูและสงเสริมการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับปญหาสุขภาพที่สําคัญ
และใหการอบรมอยางเหมาะสมกับเจาหนาที่สาธารณสุข รวมทั้งการใหความรูดานสุขภาพและสิทธิมนุษยชนดวย183
178 ICESCR, Article 12 (2) c.
179 General Comment 14, para. 16.
180

อางแลว, para. 50.

181 อางแลว, para. 12.
182 อางแลว paras. 30, 31.
183 อางแลว paras. 43 and 44; see also ibid., para. 12.
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ในกรณีที่ลมเหลวในการปฏิบัติตามพันธกิจขั้นต่ําดังกลาวอันเนื่องมาจากการขาดแคลนทรัพยากร รัฐภาคี
“จะตองพิสูจนใหเห็นวาไดใชความพยายามทุกอยางเพื่อใชทรัพยากรที่มีอยูเพื่อตอบสนองพันธกิจขั้นต่ําเหลานั้นโดยจัดให
เปนประเด็นเรงดวน”184
สิทธิของผูถูกคุมขังที่จะไดรับการดูแลสุขภาพ
กฎบัตรสิทธิมนุษยชนสากลยืนยันอยางชัดเจนวา ผูตองขังยังคงมีสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ยกเวนสิทธิในดานอิสรภาพ ซึ่งอาจถูกจํากัดไปบางตามสมควรแกสภาพที่ปดในสถานคุมขัง185 อยางไรก็ตาม
สภาพการคุมขังตองไมทําใหความทรมานที่เกิดเนื่องจากการจองจําเพิ่มขึ้นอีก186 ดวยเหตุดังกลาว
ผูตองขังจะตองไดรับสิทธิสูงสุดเทาที่จะเปนไปไดในดานสุขภาพและสิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติอยางมีศักดิ์ศรี
และไดรับการคุมครองจากการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดรายผิดมนุษยธรรมหรือต่ําชา เชนเดียวกับบุคคลทั่วไปทุกคน187
กฎบัตรนานาชาติระบุถึงมาตรการที่ชวยใหสภาพการจองจําสอดคลองกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสิทธิมนุษยช
นสากล การหามไมใหมีการปฏิบัติที่โหดรายผิดมนุษยธรรม
“เปนเหตุใหหนวยงานของรัฐตองงดเวนจากการปฏิบัติดังกลาว
ทั้งยังตองดําเนินการดานการปองกันเพื่อคุมครองความสมบูรณดานรางกายและสุขภาพของบุคคลที่ถูกลิดรอนอิสรภาพ”
188

เปนที่ตระหนักวา การไมสามารถใหการรักษาหรือดูแลสุขภาพอยางพอเพียงตอผูตองขัง

อาจนําไปสูเงื่อนไขที่ถือไดวาเปน”การปฏิบัติที่โหดรายผิดมนุษยธรรม”189
กฎบัตรนานาชาติตางรับรองสิทธิของผูตองขังที่จะไดรับการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานเชนเดียวกับบุคคลภายนอ
กทั่วไป โดยไมมีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากสถานภาพทางกฎหมายของผูตองขัง190 คณะกรรมการดานสิทธิทางเศรษฐกิจ

184 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 3: The Nature of States Parties Obligations (Art. 2)(1),
UN Doc. E/1991/23., para. 10.
185 United Nations Human Rights Committee, “General Comment No. 21: Humane treatment of persons deprived of liberty (Art. 10),”
(Adopted April 10, 1992) Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies,
HRI/GEN/1/Rev.7, para. 3; European Court of Human Rights (ECHR), Gelfmann v. France, no. 25875/03, Judgment of 14 December
2004, para. 50.
186 อางแลว
187 มาตรา 7

และ 10 ตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในวันที่ 2 ตุลาคม 2550
ประเทศไทยยังเขาเปนภาคีของอนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี

(Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment), G.A. res. 39/46, [annex, 39 U.N.
GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984)] ซึ่งมีผลบังคับใชเมือ
่ เดือนมิถุนายน 2530

แมวาไทยจะยังไมไดเปนภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้ ในชวงที่มกี ําลังมีการทําวิจัยชิ้นนี้
188 Pantea v. Romania (2005), 40 EHRR 26 para 189.
189 โปรดดู European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 3rd General
Report on the CPT’s activities covering the perid January 1 to ธันวาคม 31 1992, para 31; ECHR, Melnik v. Ukraine, no. 72286/01,
judgment of March 28, 2549.
190 United Nations Basic Principles for the Treatment of Prisoners, UN General Assembly Resolution 45/111 (1990); WHO Guidelines
on HIV Infection and AIDS in Prisons (1999), Articles A (4) and C (ii); the Body of Principles for the Protection of All Persons Under
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สังคมและวัฒนธรรมสหประชาชาติ ใหความเห็นตอสิทธิดานสุขภาพ
โดยเนนย้ําหลายครั้งถึงความสําคัญที่รัฐตองปฏิบัติตามพันธกรณีเพื่อสงเสริมการเขาถึงหนวยงาน
ผลิตภัณฑและบริการดานสุขภาพสําหรับบุคคลทุกคน “โดยเฉพาะกลุมประชากรชายขอบหรือกลุมเสี่ยง”
ทั้งนี้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ (อาทิ) “ในดานสถานะทางสุขภาพซึ่งรวมทั้งการมีเชื้อเอชไอวี/เอดส”
“สถานะทางการเมือง สังคมหรืออื่น ๆ” ซึ่ง
“มุงหรือมีผลในทางปดกั้นหรือทําลายโอกาสที่จะไดรับสิทธิดานสุขภาพอยางเทาเทียม” คณะกรรมการตั้งขอสังเกตวา
รัฐบาลมีหนาที่จะตอง
“งดเวนการปฏิเสธหรือจํากัดซึ่งการเขาถึงอยางเทาเทียมของบุคคลทุกคนรวมทั้งผูตองขังหรือผูถูกคุมขัง...ในแงการไดรับบ
ริการปองกัน รักษาและประคับประคองสุขภาพ” และจะตองงดเวนจาก “การนํานโยบายที่มีการเลือกปฏิบัติมาใช”191

any form of Detention or Imprisonment, UN General Assembly Resolution 43/173 (1988).

แมวากฎบัตรเหลานีจ้ ะไมมีผลบังคับทางกฎหมาย

แตเปนแนวปฏิบัติสาํ หรับรัฐตาง ๆ ในการตีความพันธกรณีในอนุสัญญาที่เกี่ยวของ
191 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 14, UN Doc. E/C.12/2000/4, adopted August 11, 2000,
paras. 12, 18, 34.
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สรุป
ในเดือนมิถุนายน 2550 รัฐบาลไทยไดนําแผนเอดสแหงชาติป 2550-2554 มาใช
ซึ่งในแผนระบุถึงความลมเหลวในการแกปญหาเอชไอวี/เอดสในบรรดาผูใชยาและผูตองขัง
และเสนอใหมีการสงเสริมการเขาถึงบริการปองกัน ดูแลและรักษาเอชไอวี/เอดสสําหรับกลุมประชากรเหลานั้น
ความสําเร็จของประเทศไทยในการแกปญหาเอชไอวี/เอดสสําหรับประชากรทั่วไป
สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดสินใจเปดรับใหผูติดเชื้อและผูเสี่ยงตอการติดเชื้อรวมทั้งเครือขายเขามาทํางานเปนภาคีในก
ารแกปญหาอยางเทาเทียมกัน การสงเสริมความพยายามเพื่อแกปญหาเอชไอวี/เอดสสําหรับผูใชยา
จะตองเกิดจากการใหผูใชยาเปนภาคีที่เทาเทียมในการวางแผน
ในทํานองเดียวกับการสงเสริมบทบาทของผูติดเชื้อและผูเสี่ยงตอการติดเชื้อ
การสื่อสารอยางเปดกวางและเปดเผยเกี่ยวกับเมธาโดนและการใชยาโดยไมตองพะวงถึงสิ่งที่จะตามมาในเชิงลบ
นับเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหไดรับการดูแลที่ดี
ประเทศไทยตองดําเนินการตามพันธกิจของตนโดยใหมีการปฏิบัติโดยทันทีและจริงจังเพื่อแกปญหาการละเมิดสิทธิมนุษย
ชนของผูใชยาและผูตองขังโดยเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายและเจาหนาที่สาธารณสุข
รวมทั้งแกปญหาเกี่ยวกับอคติโดยทั่วไปที่หนวยงานของรัฐและประชาสังคมมีตอบุคคลกลุมนี้
หากประเทศไทยดําเนินตามขั้นตอนดังกลาว
ก็จะสามารถบรรลุถึงเปาหมายที่สงเสริมการเขาถึงบริการเอชไอวี/เอดสอยางเทาเทียมสําหรับบุคคลทุกคนที่ตองการ
ไมเชนนั้นแลวก็จะพลาดโอกาสในการแกปญหาการแพรระบาด และทําใหผูใชยาตองเสียชีวิตอีกหลายพันคน
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กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยรายงานชิ้นนี้ประกอบดวยแครีน แคแพลน ผูอํานวยการฝายนโยบายและการรณรงค
ของการกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดส ไพศาล สุวรรณวงษ ผูอํานวยการกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดส และรีเบคกา
ชไลเฟอร เจาหนาที่รณรงคของโครงการเอชไอวี/เอดสและสิทธิมนุษยชน ของ องคการฮิวแมนไรทวอชท
ผูเขียนรายงานประกอบดวยแครีน แคแพลนและรีเบคกา ชไลเฟอร ผูอานทบทวนรายงานประกอบดวยโจเซฟ เอมอน
ผูอํานวยการโครงการเอชไอวี/เอดสและสิทธิมนุษยชน เจาหนาที่ในแผนกเอเชียขององคการฮิวแมนไรทวอชท เอสลิง เรดี้
ที่ปรึกษาดานกฎหมายและเอียน กอรวิน ที่ปรึกษาโครงการขององคการฮิวแมนไรทวอชท โดยมีคลารา เพรสเลอร
แอนเดรีย ฮอลเลย เวโรนิกา มาทูชา แอนนา โลปริออร เกรซ ชอยและ ฟทซรอย เฮปกินส
เปนฝายชวยในการผลิตและจัดทํา ราฟาเอล จิมาเนซ เปนผูออกแบบปก รายงานนี้แปลเปนภาษาไทยโดย พิภพ
อุดมอิทธิพงศ และ อนุสรณ ความหมั่น
ทั้งนี้โดยไดรับความชวยเหลือในการวิจัยจากผูเชี่ยวชาญและองคกรพัฒนาเอกชนจํานวนมากทั้งในประเทศไทยแ
ละที่อื่นๆ ฮิวแมนไรทวอชทและกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดสขอขอบคุณเครือขายผูใชยาแหงประเทศไทย
เจาหนาที่สํานักงานและเจาหนาที่ภาคสนามของมูลนิธิรักษไทยในกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ Population Services
International เชียงใหม โครงการบานอัลเดน กรุงเทพฯ กลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดส กรุงเทพฯ เทรซี สวอน
ผูอํานวยการโครงการการติดเชื้อรวมระหวางเอชไอวีและตับอักเสบชนิดซี ของกลุมรณรงคเพื่อการรักษา และเมดเดอลีน
โอแฮร ที่ปรึกษาของกลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดส สําหรับความชวยเหลือในการทํางานนี้
ที่สําคัญที่สุด เราขอขอบคุณเพื่อนผูใชยาและผูมีเชิ้อเอชไอวี
ซึ่งกลาหาญเพียงพอที่จะแบงปนประสบการณกับเรา
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