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กสม. ยา้ ผู้ติดเชื้ อเอชไอวีต้องไม่ ถูกกีดกันสิ ทธิการเข้ าถึงการจ้ างงานทั้งในหน่ วยงานรัฐ/เอกชน
แนะรั ฐบาลเร่ งส่ งเสริมความเข้ าใจทีถ่ ูกต้ องเกีย่ วกับผู้ติดเชื้ อ - ป้ องกันการเลือกปฏิบัติ
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางฉั ตรสุ ดา จันทร์ ดียิ่ง กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ในฐานะ
ประธานคณะท างานด้า นสิ ท ธิ ผูส้ ู ง อายุ ผูพ้ ิ ก าร เด็ ก การศึ ก ษา และการสาธารณสุ ข เปิ ดเผยถึ ง กรณี ที่
มีผูร้ ้ องเรี ยนมายังคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) ว่า ถูกเลือกปฏิบตั ิในการสมัครเข้าทางาน
เนื่องจากเป็ นผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus : HIV) จากการตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริ ง
ว่า หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างกาหนดให้การตรวจหาเชื้อเอชไอวีเป็ นเงื่อนไขในการพิจารณารับเข้า
ท างาน ทั้ง ที่ ปั จ จุ บ ัน ผู ้เ ชี่ ย วชาญจากทั่ว โลกและศาสตราจารย์กิ ต ติ คุ ณ นายแพทย์ป ระพัน ธ์ ภานุ ภ าค
ผู ้ อ านวยการศู น ย์ วิ จ ั ย โรคเอดส์ สภากาชาดไทย ยื น ยั น ว่ า การติ ด เชื้ อมี ไ ด้ เ พี ย ง ๒ ทาง คื อ
๑. การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย และ ๒. การใช้เข็มฉี ดยา (เสพติด) ร่ วมกัน ซึ่ งปั จจุบนั มียาต้าน
ไวรัสที่ให้ผลการรักษาเป็ นอย่างดี ผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีจึงสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถดารงชี วิตหรื อ
ทากิ จกรรมได้เช่ นเดี ยวกับบุ คคลทัว่ ไป ดังนั้น สถานะการเป็ นผูต้ ิ ดเชื้ อเอชไอวีจึงไม่ควรเป็ นอุ ปสรรคต่อ
การทางานไม่วา่ ในตาแหน่งใด
นางฉัตรสุ ดา จันทร์ ดียิ่ง ระบุว่า เพื่อให้ผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ ในการทางานและ
ไม่ถูกเลือกปฏิบตั ิ จากทั้งหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน อันสอดคล้องกับหลักความเสมอภาคและความเท่า
เทียมของบุคคลที่ได้รับการรับรองไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมื อง
(International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ท าง
เศรษฐกิ จ สั ง คม และวัฒ นธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights –
ICESCR) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งแนวปฏิบตั ิระหว่างประเทศว่าด้วย
เชื้ อเอชไอวี/เอดส์ และสิ ทธิ มนุ ษยชน (International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights) เนื่ องใน
วันเอดส์ โลก ๑ ธันวาคม ที่ จะถึ งนี้ จึงขอเสนอแนะและเรี ยกร้ องให้หน่ วยงานภาครั ฐและเอกชนทุกแห่ ง
พิจารณายกเลิ ก ปรั บปรุ ง แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบี ยบ หรื อเงื่ อนไขการตรวจหาเชื้ อเอชไอวีก่อนรั บ เข้า
ทางานในทุกตาแหน่ง และขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเร่ งเผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
เชื้ อเอชไอวีต่อไป เพื่อให้ผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีซ่ ึ งสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติ ร่วมกับคนทัว่ ไป ได้มีสิทธิ ในการ
ทางานและการเข้าถึงการจ้างงานโดยปราศจากเงื่อนไขในที่สุด
เผยแพร่ โดย สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

