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แนวปฏิบตั ิ
การป้องกันและจัดการด้ านเอดส์ ในสถานประกอบกิจการ
_________________
๑. บทนํา
เรื่ องเอดส์กระทบต่อการดําเนิ นกิจการของภาคธุ รกิจ และเป็ นความรับผิดชอบ
ทางสังคมของภาคธุ รกิจในยุคการแข่งขันเสรี ทางการค้าโลก เพราะส่ งผลกระทบต่อแรงงานและ
ผลประกอบการของสถานประกอบกิ จการ อาทิ เช่ น การเสี ยโอกาสจ้างแรงงานที่ มีความรู ้ และ
ประสบการณ์ การสู ญเสี ยแรงงานที่มีฝีมือ มีความชํานาญ อันเนื่ องมาจากนายจ้าง ลูกจ้างมีความ
เข้าใจเรื่ องเอดส์ไม่เพียงพอ ส่ งผลให้เกิดทัศนคติที่ไม่ยอมรับการทํางานร่ วมกันกับลูกจ้างซึ่งติดเชื้อ
เอชไอวี ประเด็นเรื่ องเอดส์จึงจําเป็ นต้องได้รับการบริ หารจัดการเช่ นเดี ยวกับประเด็นธุ รกิ จอื่นๆ
เพื่อสร้างหลักประกันให้สถานประกอบกิจการมีกลไกการป้ องกันและการจัดการที่จะลดผลกระทบ
เรื่ องเอดส์อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิของสากลบนพื้นฐานกรอบการทํางานที่มีคุณค่า
และมีศกั ดิ์ศรี ในการทํางาน
กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน โดยความร่ วมมือของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) องค์กรนายจ้าง
องค์กรลูกจ้าง องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) เครื อข่ายผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี หน่ วยราชการ และ
สถาบันการศึกษาต่างๆ จึงได้ร่วมกันจัดทําแนวปฏิบตั ิการป้ องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถาน
ประกอบกิจการฉบับนี้ข้ ึน โดยมีวตั ถุประสงค์ ๓ ประการ คือ
๑.๑ เพื่อให้สถานประกอบกิจการใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิ นงานป้ องกันและ
จัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการด้วยความสมัครใจ รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ลูกจ้าง และ
องค์กรต่างๆ ที่ดาํ เนิ นงานด้านเอดส์ โดยนําสาระแห่ งแนวปฏิบตั ิน้ ี ไปกําหนดเป็ นนโยบาย และ
มีการจัดการให้เป็ นไปตามนโยบายอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
๑.๒ เพื่อส่ งเสริ มให้มีการเจรจา หารื อ และสร้างความร่ วมมือระหว่างหน่ วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี ผูไ้ ด้รับผลกระทบ ผูน้ าํ ชุมชน และองค์กร
พัฒนาเอกชน
๑.๓ เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์พิจารณาให้การรับรองมาตรฐานการบริ หารจัดการด้านเอดส์ใน
สถานประกอบกิจการ (AIDS-response Standard Organization : ASO) แก่สถานประกอบกิจการที่
ประสงค์ขอการรับรองตามมาตรฐานนี้

-๒แนวปฏิบตั ิการป้ องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการนี้ จัดทําขึ้น
ตามกรอบของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย บทบัญญัติของกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่น
ที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เป็ นต้น ตลอดจน
แนวปฏิบตั ิเรื่ องโรคเอดส์ในโลกแห่ งการทํางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ปฏิญญาว่าด้วย
ความตกลงร่ วมกันเรื่ องโรคเอดส์แห่ งสหประชาชาติ (United Nation General Assembly Special
Session, June 2001: UNGASS) และนโยบายแห่ งชาติว่าด้วยการตรวจเอดส์ของคณะกรรมการ
แห่งชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
๒. ขอบเขตและการนําไปใช้
แนวปฏิบตั ิน้ ี สามารถนําไปใช้ได้กบั นายจ้าง ลูกจ้าง ผูส้ มัครงานในภาครั ฐและ
ภาคเอกชน รวมถึงสถานประกอบกิจการทุกประเภทและทุกขนาด ทั้งในระบบและนอกระบบ ที่จะ
นําแนวปฏิบตั ิน้ ี ไปเป็ นแนวทางในการดําเนิ นงานป้ องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบ
กิจการของตนโดยสมัครใจ
๓. การติดตามและประเมินผลแนวปฏิบตั ิแห่ งชาติ
แนวปฏิบตั ิน้ ี จดั ทําโดยคณะกรรมการพัฒนานโยบายการป้ องกันและการจัดการ
ด้านเอดส์ในโลกแห่ งการทํางาน ซึ่งเป็ นคณะกรรมการพหุ ภาคี และประกาศใช้โดยกระทรวงแรงงาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนานโยบายการป้ องกันและการจัดการด้านเอดส์ในโลกแห่ งการทํางาน
จะทบทวน และปรับปรุ งแก้ไขแนวปฏิบตั ิน้ ีเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เอดส์
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงจะมีการพัฒนากลไกการติดตามผลการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิน้ ี
โดยการส่ งเสริ มให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดให้มีส่วนร่ วมในการประเมินผลนี้ดว้ ย
๔. บทนิยาม
“ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี” หมายความว่า ผูไ้ ด้รับเชื้อไวรัสเอชไอวีเข้าสู่ ร่างกาย แต่ร่างกาย
ยังแข็งแรง สามารถทํางานได้ตามปกติ
“ผูป้ ่ วยเอดส์” หมายความว่า ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะภูมิคุม้ กันเสื่ อม และมี
ภาวะการเจ็บป่ วยด้วยโรคฉวยโอกาส ซึ่ งภาวะภูมิคุม้ กันเสื่ อมและความเจ็บป่ วยเหล่านี้สามารถดูแล
รักษาให้ดีข้ ึนได้

-๓“ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากเอดส์” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี
และผูป้ ่ วยเอดส์ และได้รับผลกระทบทางด้านสังคม จิตใจ และเศรษฐกิจจากเอดส์
“เจ้าหน้าที่ ภาครั ฐ” หมายความว่า บุคคลหรื อคณะบุคคลที่ปฏิ บตั ิงานให้แก่
กระทรวงแรงงาน ซึ่งใช้อาํ นาจหรื อได้รับมอบหมายให้ใช้อาํ นาจตามกฎหมาย
๕. การพัฒนานโยบายด้ านเอดส์ ในสถานประกอบกิจการ
นายจ้างและลูกจ้างควรตระหนักว่า ปั ญหาเอดส์เป็ นความรับผิดชอบและกระทบ
ต่อผลประโยชน์ของหน่ วยงานและสถานประกอบกิจการ หากไม่มีมาตรการป้ องกันหรื อจัดการ
ด้านเอดส์ที่เหมาะสมแล้ว อาจเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรบุคคล และผลผลิตขององค์กรได้ ดังนั้น
นายจ้างและลูกจ้างต้องร่ วมกันพัฒนานโยบายด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการของตนเอง เพื่อให้
สามารถป้ องกันการติดเชื้อเอชไอวี และลดความกลัวหรื อความวิตกกังวลของลูกจ้างในการทํางาน
ร่ วมกับลูกจ้างซึ่งติดเชื้อเอชไอวี รวมถึงสามารถลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
ต่อลูกจ้างซึ่ งติดเชื้อเอชไอวีและผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ดว้ ย ทั้งนี้ การกําหนดนโยบายด้านเอดส์
ในสถานประกอบกิจการต้องอยูบ่ นพื้นฐานของหลักการสําคัญดังต่อไปนี้
๕.๑ สิ ทธิมนุษยชน
นายจ้างควรมีนโยบายด้านบุคคลหรื อการปฏิ บตั ิ ใดที่ส่งเสริ มความเท่าเทียมกัน
และขจัดการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อลูกจ้างซึ่ งติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว หรื อผูท้ ี่ได้รับ
ผลกระทบในทุกรู ปแบบดังนี้
๕.๑.๑ การจ้างงานต้องไม่มีการตรวจเอดส์ หรื อร้องขอหนังสื อรับรองการติด
หรื อไม่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อคัดกรองผูส้ มัครงานและลูกจ้าง หรื อเพื่อเป็ นเงื่อนไขในการจ้างงาน หรื อ
การส่ งเสริ ม และให้สิทธิ ประโยชน์แก่ลูกจ้าง แนวปฏิบตั ิในการจ้างงานจะต้องอยู่บนหลักการ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และระบาดวิทยาที่ว่า ผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีจะไม่แพร่ กระจายเชื้ อเอชไอวี
โดยการทํางานร่ วมกัน ทั้งนี้ นายจ้างไม่ควรใช้สถานภาพการติดเชื้อเอชไอวี เป็ นหลักเกณฑ์ที่ตดั สิ น
ว่าผูส้ มัครงานหรื อลูกจ้างขาดคุณสมบัติในการจ้างงาน
๕.๑.๒ ลูกจ้างซึ่ งติดเชื้ อเอชไอวีย่อมได้รับสิ ทธิ ในการจ้างงานตราบเท่าที่จะ
สามารถทํางานได้ และมีโอกาสก้าวหน้าในการทํางานตามปกติ หากต้องเปลี่ยนงานที่เหมาะสม
ให้แก่ลูกจ้างซึ่งติดเชื้อเอชไอวี นายจ้างควรหารื อกับลูกจ้างนั้นก่อนเปลี่ยนงาน
๕.๑.๓ นายจ้างต้องเคารพสิ ทธิ ส่วนบุคคลและมีระบบการเก็บรักษาความลับ
นายจ้า งต้อ งไม่ร ้อ งขอให้ผู ส้ มัค รงานหรื อ ลูก จ้า งเปิ ดเผยข้อ มูล ส่ ว นตัว เกี ่ย วกับ เอชไอวี
ต่อนายจ้าง หรื อบุคคลอื่นในที่ทาํ งาน นายจ้างจะเปิ ดเผยสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของลูกจ้างมิได้

-๔เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากลูกจ้างนั้น นอกจากนี้ ในกรณี ที่ลูกจ้างประสงค์
จะเปิ ดเผยสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้คาํ ปรึ กษา การดูแลรักษา
และการรับสิ ทธิ ประโยชน์ของลูกจ้างนั้นจะถูกเก็บเป็ นความลับเช่ นเดี ยวกับข้อมูลทางการแพทย์
อย่างเคร่ งครัด
๕.๒ การป้ องกันการติดเชื้อเอชไอวี
นายจ้า งควรหารื อกับลูก จ้างหรื อผูแ้ ทนฝ่ ายลู กจ้าง เพื่ อจัด การศึ ก ษาหรื อ จัด ให้
ความรู ้เรื่ องเอดส์ แบบมีส่วนร่ วม เพื่อปรั บทัศนคติและพฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อการติดเชื้ อเอชไอวี
แก่ลูกจ้างทุกคนทุกระดับในช่วงเวลาทํางาน โดยบรรจุไว้ในแผนงานพัฒนาบุคคลและแผนงาน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ที่มีเนื้อหามุ่งเน้นให้ลูกจ้างเห็นว่า
เอดส์เป็ นเรื่ องใกล้ตวั สามารถประเมินโอกาสเสี่ ยงต่อเอดส์ในชีวิตของตนเองได้ และสามารถเลือกแนว
ทางการลดโอกาสเสี่ ยงต่อเอดส์ของตนเองได้ รวมถึงลดความกลัว รังเกียจลูกจ้างซึ่ งติดเชื้อเอชไอวี มี
ความมัน่ ใจในการทํางานและอยู่ร่วมกับลูกจ้างซึ่ งติดเชื้ อเอชไอวีได้ นอกจากนี้ นายจ้างควรจัด
สภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยปราศจากความเสี่ ยงต่อปัญหาสุ ขภาพของลูกจ้าง
๕.๓ การช่วยเหลือดูแลลูกจ้างซึ่ งติดเชื้ อเอชไอวีและครอบครัว รวมถึงผูท้ ี่ได้รับ
ผลกระทบจากเอดส์
ลูกจ้างซึ่ งติดเชื้ อเอชไอวีและครอบครัว รวมถึงผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ควร
ได้รับการช่วยเหลือดูแลจากนายจ้าง ตลอดจนได้รับสิ ทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ เช่นเดียวกับ
โรคและความเจ็บป่ วยอื่นๆ นายจ้างควรช่วยเหลือสนับสนุ นให้ลูกจ้างซึ่ งติดเชื้ อเอชไอวีได้รับยา
ต้านไวรัสเอดส์เมื่อเข้าสู่ ระยะป่ วย นายจ้างควรให้ลูกจ้างซึ่ งติดเชื้ อเอชไอวีมีสิทธิ ในการลางาน
ได้ต ามสมควร เพื่ อ รั บ คํา ปรึ ก ษาหรื อ รั บ การบํา บัด รั ก ษาทั้ง นี้ ตามที่ ก ฎหมายกํา หนด ลูก จ้า ง
ซึ่ ง ติด เชื้ อ เอชไอวีควรได้รับการดู แลรั กษาที่จาํ เป็ นจากระบบสวัสดิ การสังคมที่ มีอยู่โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย และนายจ้างควรสนับสนุนให้มีบริ การให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา บริ การตรวจเอดส์โดยสมัครใจ
และเป็ นความลับ รวมถึงการให้บริ การส่ งต่อทางการแพทย์ในการบําบัดรักษาจากแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญหรื อ
หากสถานประกอบกิจการมีหน่ วยบริ การสุ ขภาพที่มีความชํานาญ และสามารถให้คาํ ปรึ กษาอย่าง
เป็ นความลับได้แล้ว นายจ้างควรจัดบริ การดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างซึ่ งติดเชื้ อเอชไอวีดว้ ย
๖. สาระสํ าคัญของนโยบายด้ านเอดส์ ในสถานประกอบกิจการ
สถานประกอบกิ จ การต่ า งๆ มัก จะประสบปั ญ หาเอดส์ ๓ ประการคื อ ลูก จ้า ง
มี พฤติกรรมเสี่ ยง ลูกจ้างซึ่ งติดเชื้ อเอชไอวีถูกรังเกียจ และลูกจ้างซึ่ งติดเชื้อเอชไอวีไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ

-๕ดูแลอย่างเหมาะสม ดังนั้น นโยบายด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ ได้
ต้องมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
๖.๑ สนับสนุ นให้ลูกจ้างมีความรู ้ ความเข้าใจและได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่ องเอดส์
ที่ถูกต้อง โดยสถานประกอบกิจการควรจัดการอบรมเรื่ องเอดส์ให้แก่ลูกจ้างทุกคนทุกระดับ และ
จัดกิจกรรมเสริ มอย่างต่อเนื่ อง โดยบูรณาการกิจกรรมการให้ความรู ้ในแผนงานพัฒนาบุคลากร แผนงาน
ด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมทั้งแผนงานด้านการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพอื่นๆ เช่น ยาเสพติด แอลกอฮอลล์ ความเครี ยด อนามัยเจริ ญพันธุ์ ซึ่ งมีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงนําไปสู่ การติดเชื้อเอชไอวี ทั้งนี้ การจัดกระบวนการให้การศึกษาเรื่ องเอดส์ตอ้ งคํานึ งถึง
ความแตกต่างในเรื่ องเพศ ทัศนคติ และปั จจัยเสี่ ยงต่อเอดส์ และควรใช้หลักสู ตรที่ออกแบบเฉพาะ
สําหรับแต่ละกลุ่ม รวมถึงการรณรงค์หรื อจัดบริ การให้ลูกจ้างมีโอกาสเข้าถึงหรื อสามารถจัดหา
ถุงยางอนามัยได้ง่ายและสะดวกเมื่อจําเป็ นต้องใช้
๖.๒ ปฏิบตั ิต่อลูกจ้างและผูส้ มัครงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่บงั คับให้ลูกจ้าง
และผูส้ มัครงานต้องตรวจเอดส์ แต่จะส่ งเสริ มให้มีการตรวจเอดส์ตามความสมัครใจโดยไม่ตอ้ ง
รายงานผลให้สถานประกอบกิจการหรื อนายจ้างทราบ รวมถึงจะส่ งเสริ มให้มีการให้คาํ ปรึ กษาก่อน
และหลังการตรวจเอดส์ดว้ ย
๖.๓ ส่ งเสริ มสิ ทธิ ในการรักษาความลับส่ วนบุคคล ลูกจ้างที่รู้ตวั ว่าติดเชื้อเอชไอวี
ไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้สถานประกอบกิ จการหรื อนายจ้างทราบ รายงานด้านสุ ขภาพและรายงาน
การรักษาพยาบาลของลูกจ้างเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคล ที่สถานประกอบกิจการต้องมีระบบเก็บรักษา
ไว้เป็ นความลับด้วยความระมัดระวัง การเปิ ดเผยข้อมูลความลับดังกล่ าวจะกระทําได้ก็ต่อเมื่ อ
ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากลูกจ้างแล้วเท่านั้น
๖.๔ สนับสนุ นให้ลูกจ้างที่ ป่วยด้วยโรคเอดส์ หรื อโรคเรื้ อรั ง เช่ น โรคมะเร็ ง
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เป็ นต้น สามารถทํางานได้ตามปกติ หากหลักฐานทางการแพทย์บ่งชี้ ว่า
สภาพการทํางานนั้นไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างที่ป่วยด้วยโรคเอดส์หรื อ
โรคเรื้ อรั ง และผูอ้ ื่ น ทั้ง นี้ ลู ก จ้า งที่ ป่ วยด้ว ยโรคเอดส์ ห รื อ โรคเรื้ อรั ง ต้อ งได้รั บ การสนับ สนุ น
ให้ทาํ งานต่อไปจนกว่าจะไม่สามารถทํางานต่อไปได้ หรื อเมื่อแพทย์แนะนําให้หยุดพัก โดยมีหลักฐาน
ทางการแพทย์ประกอบ และหากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างที่ป่วยด้วยโรคเอดส์หรื อโรคเรื้ อรังแล้ว
ลูกจ้างดังกล่าวจะได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมาย
๖.๕ ให้ความยุติธรรมและความเสมอภาคในการพิจารณาให้สิทธิ ประโยชน์ และ
สวัสดิการต่างๆ ตลอดจนโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานแก่ลูกจ้างทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แม้วา่ ลูกจ้างผูน้ ้ นั จะมีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อมีปัญหาทางด้านสุ ขภาพ

-๖๖.๖ พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกจ้างที่ป่วยด้วยโรคเอดส์จนไม่สามารถทํางาน
ต่อไปได้ ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้างและครอบครัวให้ดาํ เนิ นชี วิตต่อไปได้
อย่างไม่ยากลําบาก
๗. การมอบหมายลูกจ้ างในสถานประกอบกิจการให้ ปฏิบัติงานเรื่องเอดส์
นายจ้างควรมอบหมายลูกจ้างให้ปฏิบตั ิงานเรื่ องเอดส์ในสถานประกอบกิ จการ
โดยนายจ้างต้องแจ้งรายชื่อลูกจ้างซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานเรื่ องเอดส์ให้ลูกจ้างทุกคนทราบ
และลู ก จ้า งซึ่ งได้รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บ ัติ ง านเรื่ องเอดส์ ค วรได้รั บ การฝึ กอบรมเรื่ องเอดส์
อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ลูกจ้างซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานเรื่ องเอดส์ควรมีบทบาทดังต่อไปนี้
๗.๑ ประสานงานกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานในสถานประกอบกิจการ หรื อคณะกรรมการทวิภาคีในสถานประกอบกิจการอื่นๆ
ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายแรงงาน เช่น คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ คณะกรรมการ
ลูกจ้าง เป็ นต้น เพื่อติดตามและกํากับการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามนโยบายด้านเอดส์ในสถาน
ประกอบกิจการ
๗.๒ จัดการศึกษา ฝึ กอบรม รณรงค์ และเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเรื่ องเอดส์ในสถาน
ประกอบกิจการ
๗.๓ ให้คาํ แนะนําปรึ กษาเบื้ องต้น และประสานส่ งต่อเพื่อขอความช่ วยเหลื อ
จากหน่วยงานภายนอก
๗.๔ สํารวจ และบันทึกสถิติอุบตั ิเหตุจากการทํางานที่เสี่ ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
๗.๕ เก็บรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกจ้างซึ่ งติดเชื้อเอชไอวี
๗.๖ ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานป้ องกันและจัดการ
ด้านเอดส์ให้สถานประกอบกิจการหรื อนายจ้างทราบเป็ นระยะ
๘. บทบาทของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในสถาน
ประกอบกิจการ
นายจ้า งควรสนับ สนุ น ให้ค ณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานในสถานประกอบกิ จการมีบทบาทในการดําเนิ นงานป้ องกันและ
จัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ และส่ งเสริ มให้ลูกจ้างมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานป้ องกัน
และจัด การด้า นเอดส์ ใ นสถานประกอบกิ จ การเท่ า ที่ จ ะสามารถทํา ได้ โดยคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในสถานประกอบกิจการควรได้รับการฝึ ก

-๗อบรมเกี่ยวกับการบริ หารจัดการด้านเอดส์ เพื่อให้สามารถดําเนินงานในบทบาทที่เกี่ยวข้องกับเอดส์
ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น การพัฒ นานโยบาย การดํา เนิ น งาน และทบทวนนโยบายและ
แผนงานด้านเอดส์ การให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับมาตรการการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อเอชไอวี
เพื่อลดความเสี่ ยงต่อการแพร่ ระบาด การรับเรื่ องราวร้องทุกข์ และหาแนวทางแก้ไขปั ญหา เป็ นต้น
ทั้งนี้ หากสถานประกอบกิจการใดไม่มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํา งานในสถานประกอบกิ จ การแล้ว นายจ้า งควรสนับ สนุ น ให้ค ณะกรรมการทวิ ภ าคี
ในสถานประกอบกิ จการอื่ น ๆ ที่ จ ัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแรงงาน เช่ น คณะกรรมการสวัสดิ ก าร
ในสถานประกอบกิจการ คณะกรรมการลูกจ้าง เป็ นต้น มีบทบาทในการดําเนินงานแทน
๙. ความเสมอภาคระหว่ างลูกจ้ างหญิงและชาย
เนื่ องจากผูห้ ญิงเป็ นผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของเอดส์มากกว่า
ผูช้ าย ไม่ว่าจะเป็ นเหตุผ ลด้า นสรี ร ะร่ า งกาย วัฒ นธรรม สัง คม เศรษฐกิ จ หากสัง คมใดมีก าร
เลือ กปฏิบ ตั ิร ะหว่า งหญิ งและชาย ที่ทาํ ให้ผูห้ ญิ งตกอยู่ในสถานะตํ่าต้อยมากเท่าใด ก็จะเกิ ด
ผลกระทบเชิงลบจากโรคเอดส์มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น การส่ งเสริ มความเท่าเทียมกันระหว่างบทบาท
ของลูกจ้างหญิงและชาย การสร้างพลังอํานาจและให้ความสําคัญของบทบาทผูห้ ญิงและสุ ขภาพ
อนามัยเจริ ญพันธุ์ในสถานที่ ทาํ งาน จะเป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ มให้การป้ องกันและควบคุ มการแพร่
ระบาดของโรคเอดส์ประสบความสําเร็ จมากยิง่ ขึ้น
๑๐. บทบาทและความรับผิดชอบของนายจ้ าง และองค์ กรนายจ้ าง
นายจ้างและองค์กรนายจ้างควรมีบทบาทและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑๐.๑ ควรยึดหลักการตามแนวปฏิบตั ิน้ ี และนโยบายแห่งชาติวา่ ด้วยการตรวจเอดส์
ของคณะกรรมการแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ว ยการป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาเอดส์ รวมถึ ง รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่ ง ราชอาณาจักรไทย ซึ่งสนับสนุนหลักการว่าด้วยการไม่แบ่งแยกกีดกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ และการ
รั กษาความลับส่ วนบุคคล เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนิ นงานป้ องกันและการจัดการด้านเอดส์
ในสถานประกอบกิจการ
๑๐.๒ ควรหารื อ กับ ลู ก จ้า งและองค์ก รลู ก จ้า ง เพื่ อ พัฒ นาและจัด ทํา นโยบาย
ด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการที่เหมาะสม

-๘๑๐.๓ นโยบายด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการควรสอดคล้องกับนโยบายอื่น
ของสถานประกอบกิ จการ เนื่ องจากสถานประกอบกิ จการนั้น อาจมีแนวทางปฏิบตั ิดา้ นสุ ขภาพ
อนามัยสําหรับลูกจ้างที่เป็ นโรคเรื้ อรังอื่นๆ อยูแ่ ล้ว ดังนั้น นโยบายหรื อแนวทางปฏิบตั ิเรื่ องเอดส์
จึงไม่ควรขัดแย้งกับแนวปฏิบตั ิเดิม เพราะอาจทําให้ลูกจ้างไม่เข้าใจ และอาจไม่ยอมรับในนโยบาย
ดังกล่าวได้
๑๐.๔ การกํา หนดนโยบายด้า นเอดส์ ใ นสถานประกอบกิ จ การควรมี ผู ้แ ทน
ฝ่ ายนายจ้าง ผูแ้ ทนฝ่ ายลูกจ้าง และผูแ้ ทนสหภาพแรงงานหรื อผูแ้ ทนองค์กรลูกจ้างอื่น ๆ เข้าร่ วม
กําหนดนโยบายด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้นโยบายด้านเอดส์ในสถานประกอบ
กิจการได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ าย และเกิดการตอบสนองนโยบายด้านเอดส์ในสถานประกอบ
กิจการอย่างเต็มใจ
๑๐.๕ ควรศึกษานโยบายด้านเอดส์ในสถานประกอบกิ จการของสถานประกอบ
กิจการอื่นเป็ นตัวอย่าง แล้วนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการของตน
๑๐.๖ ควรกําหนดแผนงานกิจกรรมตามนโยบายด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ
พร้อมทั้งจัดกิจกรรม และให้การสนับสนุ นงบประมาณอย่างเหมาะสม เพื่อให้นโยบายด้านเอดส์
ในสถานประกอบกิจการที่กาํ หนดขึ้นได้รับการปฏิบตั ิจริ ง
๑๐.๗ ควรกําหนดนโยบายด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ซึ่ งจะทําให้ลูกจ้างทุกระดับเชื่ อมัน่ และวางใจว่านโยบายดังกล่าวจะไม่ถูกปรั บเปลี่ ยนเมื่ อมี การ
เปลี่ ย นแปลงผูบ้ ริ ห ารระดับสู ง ทั้งนี้ นโยบายด้า นเอดส์ ใ นสถานประกอบกิ จ การนั้น สามารถ
กําหนดขึ้นเป็ นนโยบายเฉพาะหรื ออาจผนวกรวมกับนโยบายอื่นๆ ก็ได้
๑๐.๘ ควรประกาศนโยบายด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการให้ทราบโดยทัว่ กัน
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการให้แก่ผบู ้ ริ หารและลูกจ้าง
ทุกระดับ เพื่อให้สามารถนํานโยบายด้านเอดส์ ในสถานประกอบกิ จการนั้นไปปฏิบตั ิได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
๑๐.๙ ควรส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีภาคีความร่ วมมือ หรื อมีเครื อข่ายองค์กรนายจ้าง
เพื่อระดมความร่ วมมือ ในการป้ องกันและการจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ
๑๐.๑๐ ควรเข้ามีส่วนร่ วมในการเป็ นภาคีความร่ วมมือกับนานาชาติในการป้ องกัน
และการจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ

-๙๑๑. บทบาทและความรับผิดชอบของลูกจ้ าง
ลูกจ้างควรมีบทบาทและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑๑.๑ ลู ก จ้า งทุ ก คนควรมี ส่ ว นร่ ว มในการดํา เนิ น งานตามนโยบายด้า นเอดส์
ของสถานประกอบกิจการ
๑๑.๒ ลูกจ้างไม่ควรเลือกปฏิบตั ิหรื อตั้งข้อรังเกียจเพื่อนร่ วมงานที่ติดเชื้อเอชไอวี
หรื อกดดันจนทําให้ลูกจ้างซึ่งติดเชื้อเอชไอวีไม่สามารถทํางานต่อไปได้
๑๑.๓ ลูก จ้างทุ กคนต้องปฏิ บตั ิ ตามมาตรการและขั้นตอนการป้ องกัน อุบตั ิ เ หตุ
และอันตรายจากการทํางาน โดยสวมใส่ อุปกรณ์ที่นายจ้างจัดไว้ให้ และปฏิบตั ิตามขั้นตอนการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุในการทํางานขึ้น
๑๑.๔ ศึ ก ษาและทํา ความเข้า ใจในนโยบายและกิ จ กรรมด้า นเอดส์ ข องสถาน
ประกอบกิ จการและเข้าร่ วมในการจัดทํานโยบายด้านเอดส์ ในสถานประกอบกิ จการตามความ
เหมาะสม
๑๑.๕ ลูก จ้างซึ่ งติดเชื้ อเอชไอวีตอ้ งดูแลรักษาสุ ขภาพของตน โดยปฏิบตั ิตาม
คําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่ งครัด รวมถึงต้องปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ
๑๑.๖ ลูกจ้างซึ่ งติดเชื้อเอชไอวีตอ้ งมีพฤติกรรมที่ป้องกันตนเองจากการรับเชื้อเอช
ไอวีเพิ่มจากผูอ้ ื่น และไม่แพร่ เชื้อเอชไอวีให้กบั ครอบครัวและผูอ้ ื่น
๑๒. บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรลูกจ้ าง
องค์กรลูกจ้างควรริ เริ่ มและให้ความร่ วมมือในการบรรจุเรื่ องเอดส์ไว้เป็ นส่ วนหนึ่ง
ของนโยบายและแผนงานองค์กร องค์กรลูกจ้างสามารถผสมผสานประเด็นเรื่ องเอดส์เข้าไว้ใน
บทบาทประจําขององค์กรได้ ดังต่อไปนี้
๑๒.๑ มี บทบาทด้านการคุม้ ครองสิ ทธิ ของลูกจ้าง เช่ น ติดตามและรายงานให้
เจ้าหน้าที่ภาครัฐได้ทราบเมื่อพบว่าสถานประกอบกิจการละเมิดสิ ทธิของลูกจ้าง ให้การช่วยเหลือ
คุม้ ครองสิ ทธิลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้างที่ไม่เป็ นธรรมเนื่องจากติดเชื้อเอชไอวี จัดให้มีบริ การรับเรื่ องร้องทุกข์
ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา หรื อจัดกิจกรรมช่วยเหลือลูกจ้างซึ่งติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว เป็ นต้น
๑๒.๒ มีบทบาทด้านการให้การศึกษา เช่น จัดการฝึ กอบรมและพัฒนาผูน้ าํ แรงงาน
เพื่อให้มีความสามารถในการเผยแพร่ ความรู ้เรื่ องเอดส์อย่างถูกต้องให้แก่ลูกจ้าง หรื อเป็ น

-๑๐วิทยากรให้ความรู ้เรื่ องโรคเอดส์ จัดกิจกรรมให้การศึกษาเรื่ องเอดส์ทุกรู ปแบบและต่อเนื่ อง
แก่ลูกจ้างซึ่งเป็ นสมาชิก
๑๒.๓ มีบทบาทในการเจรจาต่อรองโดยเจรจาเพื่อร่ วมมือกับนายจ้างในการ
พัฒนาแผนงานด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ เจรจากับนายจ้างเพื่อให้บรรจุเรื่ องเอดส์ไว้ใน
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ร่ วมมือกับนายจ้างในการจัดทํานโยบายด้านเอดส์ในสถานประกอบ
กิ จการ ร่ วมมื อกับนายจ้างในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ เกี่ ยวกับนโยบายด้านเอดส์ แก่ ลูกจ้างซึ่ งเป็ น
สมาชิก และร่ วมมือกับนายจ้างในการทบทวนนโยบายและแผนงานด้านเอดส์
๑๒.๔ มี บ ทบาทในการเป็ นตัว แทนของลู ก จ้า ง โดยการเสนอตัว เข้า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการด้านเอดส์ในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับสถานประกอบกิจการ
๑๒.๕ มีบทบาทในการผลักดันนโยบายและกฎหมายโดยการประสานความ
ร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้มีกฎหมายคุม้ ครองสิ ทธิ ของลูกจ้างด้านเอดส์
ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิน้ ี
๑๒.๖ ควรร่ วมมือกับองค์กรหรื อหน่วยงานในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อ
ร่ วมมือกันแก้ไขปั ญหาเอดส์ในโลกแห่งการทํางานและคุม้ ครองสิ ทธิของลูกจ้าง
๑๓. บทบาทและความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าทีภ่ าครัฐ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐควรมีบทบาทและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ดําเนินการทบทวน ปรับปรุ ง พัฒนากฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิน้ ี
๑๓.๒ พัฒนาองค์ความรู ้ สร้างความเข้าใจเรื่ องเอดส์ และเสริ มทักษะการดําเนิ นงาน
ป้ องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการให้กบั เจ้าหน้าที่ที่ทาํ งานเกี่ยวข้องกับสถาน
ประกอบกิ จการทุ กประเภท ทุ กขนาด และให้ถือว่าการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของลู กจ้างให้ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเรื่ องเอดส์อย่างถูกต้องและคุม้ ครองสิ ทธิ ของลูกจ้างซึ่ งติดเชื้อเอชไอวี ไม่ให้ถูกเลือกปฏิบตั ิ
อย่างไม่เป็ นธรรมในสถานประกอบกิจการ เป็ นภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ภาครัฐทั้งในส่ วนกลาง
และส่ วนภูมิภาค
๑๓.๓ ประสานและสนับสนุ น องค์ก รภาครั ฐ ภาคเอกชน และองค์ก รพัฒ นา
เอกชนเพือ่ สาธารณประโยชน์ ในการดําเนินงานป้ องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ

ภาคผนวก

ภาคผนวก ๑
กฎหมาย และกฎระเบียบต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับเรื่องเอดส์
____________
๑. รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีบทบัญญัติที่เกี่ ยวข้อง
กับเรื่ องเอดส์ ในเรื่ องศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุษย์ การไม่เลือกปฏิบตั ิ สิ ทธิ และเสรี ภาพในชีวิตและ
ร่ างกาย สิ ทธิ ในชื่ อเสี ยง รวมทั้งแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรั ฐ และคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชน
แห่งชาติดงั นี้
มาตรา ๔ ศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลย่อมได้รับความ
คุม้ ครอง
มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ งความแตกต่างกันเรื่ อง
ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรื อสัง คม ความเชื่ อ ทางศาสนา การศึ ก ษาอบรม หรื อ ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งอัน ไม่ ขดั ต่ อ
บทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได้
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรื อส่ งเสริ มให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ
และเสรี ภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็ นการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมตามวรรคสาม
มาตรา ๓๑ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรี ภาพในชีวิตและร่ างกาย
การทรมาน ทารุ ณกรรม หรื อการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรื อไร้มนุ ษยธรรม
จะกระทํา มิ ไ ด้ แต่ ก ารลงโทษประหารชี วิ ต ตามที่ ก ฎหมายบัญ ญัติ ไม่ ถื อ ว่ า เป็ นการลงโทษ
ด้วยวิธีการโหดร้ายหรื อไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้
การจับ คุมขัง การตรวจค้นตัวบุคคล หรื อการกระทําใดอันกระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพ
ตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
มาตรา ๓๔ สิ ทธิ ของบุคคลในครอบครัว เกีย รติย ศ ชื่อเสี ยง หรื อความเป็ นอยู่
ส่ วนตัวย่อมได้รับความคุม้ ครอง
การกล่า วหรื อไขข่า วแพร่ ห ลายซึ่ งข้อ ความหรื อ ภาพไม่ว่า ด้ว ยวิธีก ารใดไปยัง
สาธารณชน อันเป็ นการละเมิดหรื อกระทบต่อสิ ทธิ ของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสี ยง หรื อ
ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว จะกระทํามิได้ เว้นแต่กรณี ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณชน

-๑๓มาตรา ๘๖ รั ฐ ต้อ งส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชากรวัย ทํา งานมี ง านทํา คุ ้ม ครองแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานเด็ ก และแรงงานหญิ ง จัดระบบแรงงานสั มพัน ธ์ การประกันสั งคม รวมทั้ง
ค่าตอบแทนแรงงานให้เป็ นธรรม
มาตรา ๒๐๐ คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอาํ นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรื อการละเลยการกระทําอันเป็ นการละเมิด
สิ ทธิ มนุ ษยชน หรื ออันไม่เป็ นไปตามพันธกรณี ระหว่างประเทศเกี่ ยวกับสิ ทธิ มนุ ษยชนที่ประเทศ
ไทยเป็ นภาคี และเสนอมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรื อหน่วยงานที่กระทําหรื อละเลยการ
กระทําดังกล่าวเพื่อดําเนิ นการ ในกรณี ที่ปรากฏว่าไม่มีการดําเนิ นการตามที่เสนอ ให้รายงานต่อ
รัฐสภาเพื่อดําเนินการต่อไป
(๒) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุ งกฎหมาย กฎ หรื อข้อบังคับต่อ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เพื่อส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน
(๓) ส่ งเสริ มการศึกษา การวิจยั และการเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นสิ ทธิมนุษยชน
(๔) ส่ งเสริ มความร่ วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน
และองค์การอื่นในด้านสิ ทธิมนุษยชน
(๕)
จัด ทํา รายงานประจํา ปี เพื่ อ ประเมิ น สถานการณ์ ด้า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา
(๖) อํานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในการปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ คณะกรรมการสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ต ้ อ งคํา นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชนประกอบด้วย
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติมีอ าํ นาจเรี ย กเอกสารหรื อ หลัก ฐานที่
เกี่ย วข้องจากบุคคลใด หรื อเรี ยกบุคคลใดมาให้ถอ้ ยคํา รวมทั้งมีอาํ นาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
๒. ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญามีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องเอดส์ ในเรื่ องการเปิ ดเผย
ความลับและการหมิ่นประมาทดังนี้
มาตรา ๓๒๒ ผูใ้ ดเปิ ดผนึกหรื อเอาจดหมาย โทรเลข หรื อเอกสารใด ๆ ซึ่งปิ ดผนึก
ของผูอ้ ื่นไป เพื่อล่วงรู ้ขอ้ ความก็ดี เพื่อนําข้อความในจดหมายโทรเลขหรื อเอกสารเช่นว่านั้นออก

-๑๔เปิ ดเผยก็ดี ถ้าการกระทํานั้นน่ าจะเกิ ดความเสี ยหายแก่ ผูห้ นึ่ งผูใ้ ด ต้องระวางโทษจําคุ กไม่เกิ น
หกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๒๓ ผูใ้ ดล่วงรู ้หรื อได้มาซึ่ งความลับผูอ้ ื่น โดยเหตุที่เป็ นเจ้าพนักงานผูม้ ี
หน้าที่ โดยเหตุที่ป ระกอบอาชี พ เป็ นแพทย์ เภสัช กร คนจํา หน่ า ยยา นางผดุง ครรภ์ ผูพ้ ยาบาล
นักบวช หมอความ ทนายความหรื อผูส้ อบบัญชี หรื อโดยเหตุที่เป็ นผูช้ ่วยในการประกอบอาชีพนั้น
แล้วเปิ ดเผยความลับนั้นในประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ผูห้ นึ่ งผูใ้ ด ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
ผูร้ ั บ การศึ ก ษาอบรมในอาชี พ ดัง กล่ า วในวรรคแรก เปิ ดเผยความลับ ของผูอ้ ื่ น
อันตนได้ล่วงรู ้หรื อได้มาในการศึกษาอบรมนั้น ในประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ด
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
มาตรา ๓๒๖ ผูใ้ ดใส่ ความผูอ้ ื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทําให้ผอู ้ ื่นนั้น
ต้องเสี ยชื่อเสี ยง ถูกดูหมิ่นหรื อถูกเกลียดชัง ผูน้ ้ นั กระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๒๗ ผูใ้ ดใส่ ความผูต้ ายต่อบุคคลที่สามและการใส่ ความนั้นน่าเป็ นเหตุให้
บิดา มารดา คู่สมรส หรื อบุตรธิ ดาของผูต้ ายเสี ยชื่ อเสี ยง ถูกดูหมิ่นหรื อถูกเกลียดชัง ผูน้ ้ นั กระทํา
ความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒๖ นั้น
๓. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มีบทบัญญัติที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องเอดส์ ในเรื่ อง
ละเมิดต่อชื่อเสี ยงดังนี้
มาตรา ๔๒๐ ผูใ้ ดจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ ทําต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขา
เสี ยหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรี ภาพก็ดี ทรัพย์สินหรื อสิ ทธิ อย่างหนึ่ งอย่างใดก็ดี
ท่านว่าผูน้ ้ นั ทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อการนั้น
๔. ข้ อบังคับแพทยสภาว่ าด้ วยการรักษาจริยธรรมแห่ งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖มี
ข้อกําหนดเกี่ยวกับเรื่ องเอดส์ดงั นี้
ข้อ ๔ ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยโดยสุ ภาพและปราศจาก
การบังคับขู่เข็ญ

-๑๕ข้อ ๙ ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมต้องไม่เปิ ดเผยความลับของผูป้ ่ วยซึ่ งตนทราบ
เนื่ องมาจากการประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ดว้ ยความยินยอมของผูป้ ่ วยหื อเมื่อต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
หรื อหน้าที่
ข้อ ๑๐ ผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมต้อ งไม่ ป ฏิ เ สธการช่ ว ยเหลื อ ผูอ้ ยู่ใ นระยะ
อันตรายจากการเจ็บป่ วยเมื่อได้รับคําขอร้องและตนอยูใ่ นฐานะที่จะช่วยได้
๕. นโยบายแห่ งชาติว่าด้ วยการตรวจเอดส์
คณะกรรมการแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ว ยการป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาเอดส์ ไ ด้ก ํา หนด
นโยบายเรื่ องการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีไว้ดงั นี้
๑. การตรวจต้องกระทําโดยความสมัครใจของผูถ้ ูกตรวจ
๒. ก่ อ นและหลัง การตรวจต้อ งให้ข ้อ มู ล และคํา ปรึ ก ษา เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มทาง
อารมณ์และจิตใจ
๓. ผลการตรวจ ต้องเป็ นความลับระหว่างผูถ้ ูกตรวจและแพทย์
๔. การเปิ ดเผยผลการตรวจแก่ผใู ้ ด ต้องเป็ นความยินยอมของผูถ้ ูกตรวจ
๖. คําประกาศสิ ทธิผ้ ูป่วย
เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพกับผูป้ ่ วย ตั้งอยูบ่ น
พื้นฐานของความเข้าใจอันดี และเป็ นที่ไว้วางใจซึ่ งกันและกัน แพทยสภา สภาการพยาบาล สภา
เภสัช กรรม ทัน ตแพทยสภา คณะกรรมการควบคุ ม การประกอบโรคศิ ลปะ จึ ง ได้ร่ว มกัน ออก
ประกาศรับรองสิ ทธิของผูป้ ่ วยไว้ดงั ต่อไปนี้
๑.ผูป้ ่ วยทุก คนมีสิทธิ พื้นฐานที่จะได้รับบริ การด้านสุ ขภาพตามที่บญั ญัติไ ว้ใ น
รัฐธรรมนูญ
๒. ผูป้ ่ วยมีสิทธิ ที่จะได้รับบริ การจากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพโดยไม่มีการ
เลือกปฏิบตั ิ เนื่ องจากความแตกต่างด้าน ฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิ การเมือง เพศ
อายุ และลักษณะของความเจ็บป่ วย
๓. ผูป้ ่ วยที่ขอรับบริ การด้านสุ ขภาพมีสิทธิ ที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ
และเข้าใจชัดเจนจากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพ เพื่อให้ผูป้ ่ วยสามารถเลือกตัดสิ นใจ ในการ
ยินยอม หรื อไม่ยินยอม ให้ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพปฏิบตั ิต่อตน เว้นแต่เป็ นการช่วยเหลือ
รี บด่วน หรื อจําเป็ น

-๑๖๔. ผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือรี บด่วน
จากผูป้ ระกอบวิชาชี พด้านสุ ขภาพ ทันทีตามความจําเป็ นแก่กรณี โดยไม่คาํ นึ งว่าผูป้ ่ วยจะร้องขอ
ความช่วยเหลือหรื อไม่
๕. ผูป้ ่ วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบ ชื่อ สกุล และประเภทของผูป้ ระกอบวิชาชีพด้าน
สุ ขภาพที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การแก่ตน
๖. ผูป้ ่ วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพอื่น ที่มิได้เป็ น
ผูใ้ ห้บริ การแก่ตน และมีสิทธิขอเปลี่ยนผูใ้ ห้บริ การแก่ตน และสถานที่บริ การได้
๗. ผูป้ ่ วยมีสิทธิ ที่จะได้รับการปกปิ ดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จากผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ด้า นสุ ข ภาพโดยเคร่ ง ครั ด เว้น แต่ จ ะได้รั บ ความยิน ยอมจากผูป้ ่ วย หรื อ การปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ต าม
กฎหมาย
๘. ผูป้ ่ วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน ในการตัดสิ นใจเข้าร่ วม หรื อ
ถอนตัวจากการเป็ นผูถ้ ูกทดลอง ในการทําวิจยั ของผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพ
๙. ผูป้ ่ วยมีสิทธิ ที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตน
ที่ปรากฎในเวชระเบี ยนเมื่ อร้ องขอ ทั้งนี้ ขอ้ มูลดังกล่าวต้องไม่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ส่วนตัวของ
บุคคลอื่น
๑๐. บิดา มารดา หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิ แทนผูป้ ่ วยที่เป็ นเด็กอายุ
ยังไม่เกินสิ บแปดปี บริ บูรณ์ ผูบ้ กพร่ องทางกาย หรื อจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิของตัวเองได้

ภาคผนวก ๒
มาตรฐานการบริหารจัดการด้ านเอดส์ ในสถานประกอบกิจการ (ASO)
____________
มาตรฐานการบริ หารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการหรื อที่เรี ยกว่ามาตรฐาน
ASO นั้น ย่อมาจาก AIDS-response Standard Organization ซึ่ งประเมินมาตรฐานโดยสมาคม
แนวร่ วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ (TBCA) และลงนามรับรองมาตรฐานร่ วมกันระหว่าง อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข
มาตรฐาน ASO นี้ เป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยให้สถานประกอบกิจการมีการป้ องกัน
และแก้ไขสถานการณ์ของเอดส์ในสถานที่ทาํ งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มาตรฐานดังกล่าวส่ งเสริ ม
นโยบายด้านเอดส์ของสถานที่ทาํ งานต่างๆ ดังนี้
๑. ส่ งเสริ มให้มีนโยบายไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี
๒. ส่ งเสริ มให้มีการประกาศนโยบายเรื่ องเอดส์ในสถานประกอบกิจการ
๓. ส่ งเสริ มให้มีมาตรการรักษาความลับเรื่ องเอดส์ของลูกจ้าง
๔. ส่ งเสริ มให้มีมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างซึ่งติดเชื้อเอชไอวี
๕. ส่ งเสริ มให้มีการให้การศึกษาเรื่ องเอดส์ในสถานประกอบการ
๖. ส่ งเสริ มให้มีส่วนร่ วมกับชุมชนและสังคมในการป้ องกันและแก้ปัญหาเอดส์
การประเมินเพื่อออกใบรับรองมาตรฐานให้สถานประกอบกิจการต่างๆ แบ่งเป็ น
๒ ขั้นตอน คือ
การประเมิ น ขั้น ที่ ๑ เป็ นการประเมิ น นโยบายหลัก ของสถานประกอบกิ จ การ
๔ ประการ โดยที่สถานประกอบกิจการจะต้องมีนโยบายครบทุกประการจึงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นต้นของ ASO นโยบายดังกล่าวประกอบด้วย
๑. นโยบายไม่บงั คับให้ผสู ้ มัครงานตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี
๒. นโยบายไม่บงั คับให้ลูกจ้างตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี
๓. นโยบายไม่เลิกจ้างเพราะเหตุที่ติดเชื้อเอชไอวี และ
๔. นโยบายให้การศึกษาเรื่ องเอดส์แก่ลูกจ้าง
การประเมิ นขั้นที่ ๒ เป็ นการประเมิ นการบริ หารจัดการเรื่ องเอดส์ ของสถาน
ประกอบกิจการ โดยมีการให้คะแนนในขั้นตอนนี้จาํ นวน ๑๐๐ คะแนน หากสถานประกอบกิจการ
แห่งใดที่มีนโยบายครบ ๔ ประการ และได้คะแนนในการบริ หารจัดการเรื่ องเอดส์ต้งั แต่ ๖๐ คะแนนขึ้นไป

-๑๘สถานประกอบกิจการนั้นจะได้ใบรับรองมาตรฐานระดับทอง (ASO Gold) หากสถานประกอบกิจการ
แห่ งใดได้คะแนนน้อยกว่า ๖๐ คะแนน สถานประกอบกิจการนั้นจะได้ใบรับรองมาตรฐานระดับเงิน
(ASO Silver) ตัวชี้วดั สําหรับการประเมินในขั้นที่ ๒ นี้ ประกอบด้วย
๑. มีการจัดการอบรมลูกจ้างและผูบ้ ริ หารในเรื่ องเอดส์ (๒๕ คะแนน)
๒. มีการจัดกิจกรรมเสริ มความรู ้ความเข้าใจเรื่ องเอดส์ เช่น ส่ งเสริ มการใช้ถุงยาง
ทําบอร์ดเอดส์ สอดแทรกเอดส์ในที่ประชุม เผยแพร่ เอกสารความรู ้เรื่ องเอดส์ เป็ นต้น (๒๐ คะแนน)
๓. มีมาตรการในการเก็บรักษาความลับของลูกจ้างซึ่งติดเชื้อเอชไอวี (๒๐ คะแนน)
๔. มีการช่วยเหลือลูกจ้างซึ่งติดเชื้อเอชไอวีอย่างเหมาะสม เช่นไม่ลดสวัสดิการ
ไม่ลดสิ ทธิ ให้ทาํ งานร่ วมกันไม่แบ่งแยก ให้พกั รักษาตัวเมื่อป่ วย เป็ นต้น (๒๐ คะแนน)
๕. มีการประกาศนโยบายเรื่ องเอดส์ให้ลูกจ้างทราบ (๑๐ คะแนน)
๖. มีการช่วยเหลือสังคมในเรื่ องเอดส์ เช่น ทําโครงการเอดส์ ทํากิจกรรมเอดส์ เผยแพร่
ความรู ้เรื่ องเอดส์สู่ ประชาชน บริ จาคช่วยผูป้ ่ วย ช่วยเหลือครอบครัวผูป้ ่ วย เป็ นต้น (๕ คะแนน)
นโยบายด้านเอดส์ที่เหมาะสมของสถานประกอบกิ จการ ซึ่ งนายจ้างและลูกจ้าง
ร่ วมกันกําหนดขึ้น ตามหลักการของแนวปฏิบตั ิดา้ นเอดส์ในโลกแห่ งการทํางานขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) และตามเกณฑ์มาตรฐาน ASO จะช่วยทําให้ลูกจ้างซึ่งติดเชื้อเอชไอวีไม่รู้สึก
ว่าตนเองแตกต่างจากพนักงานคนอื่น ๆ และจะช่วยเป็ นกําลังใจให้พนักงานที่ติดเชื้อทุ่มเทแรงกาย
แรงใจทํางานเพื่อตอบแทนองค์กรอย่างเต็มความสามารถ ขณะเดียวกันพนักงานอื่น ๆ ก็จะหมดความ
กังวลที่จะต้องทํางานร่ วมกับพนักงานที่ติดเชื้อเอชไอวีอีกต่อไป

ภาคผนวก ๓
การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากอุบัติเหตุในการทํางาน
____________
การทํางานโดยปกติของลูกจ้างจะไม่มีความเสี่ ยงใด ๆ ต่อการรับเชื้อเอชไอวี เพราะ
เชื้อนี้ จะไม่ติดต่อทางเหงื่อ นํ้าตา นํ้ามูก นํ้าลาย เสมหะ อุจจาระ และอาเจียน แต่ลูกจ้างที่ตอ้ งสัมผัส
เลือด นํ้าอสุ จิ และนํ้าในช่องคลอด อาจมีความเสี่ ยงต่อการรับเชื้อนี้
หลักการป้องกันแบบครอบจักรวาล (Universal Precaution)
ในการช่ วยชี วิตและการปฐมพยาบาลลูกจ้างที่ประสบอุบตั ิเหตุมีเลือดออก หรื อ
หมดสติน้ ัน อาจจะนําหลักการของ Universal Precaution ที่ใช้กนั ในโรงพยาบาลต่าง ๆ มา
ประยุกต์ใช้ คือระมัดระวังปั องกันตนเองตลอดเวลากับผูป้ ่ วยทุกคนโดยไม่ตอ้ งมีการตรวจเลือด
ผูป้ ่ วยว่าติดเอดส์หรื อไม่ เพื่อให้สามารถป้ องกันการติดเชื้ อจากผูป้ ่ วยมาสู่ ตนเองและตนเองไปสู่
ผู ป้ ่ วยด้ว ย ข้อ แนะนํา ทั่ว ไปที่ ส ามารถใช้เ ป็ นหลัก ปฏิ บ ัติ สํา หรั บ การป้ องกัน แบบ Universal
Precaution มีดงั ต่อไปนี้
๑. ฝึ กนิ สัยการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ทุกครั้งทั้งก่อนและหลังสัมผัสผูป้ ่ วย โดย
ไม่จาํ เป็ นว่าผูป้ ่ วยนั้นจะติดเชื้อเอชไอวีหรื อไม่
๒. พยายามหลีกเลี่ยงการเกิดบาดแผลขณะทํางาน โดยเฉพาะควรระมัดระวังการถูก
เข็มฉี ดยาที่ใช้กบั ผูป้ ่ วยตํามือ ด้วยการไม่พยายามสวมเข็มกลับคืนในปลอกเข็ม หรื อพยายามหักงอ
เข็มเมื่อใช้แล้ว และระมัดระวังการใช้ของมีคมทั้งหลาย
๓. เข็มฉี ดยาที่ใช้แล้วควรทิ้งในภาชนะที่เหมาะสม เช่นกระป๋ องโลหะปากแคบที่มี
ฝาปิ ด เพื่อป้ องกันมิให้พนักงานทําความสะอาดหรื อคนเก็บขยะถูกเข็มฉีดยาทิ่มตําโดยบังเอิญ
๔. สวมถุงมือและผ้ากันเปื้ อนในกรณี ที่จะต้องสัมผัสกับเลือดหรื อนํ้าเหลืองของ
ผูป้ ่ วย และสวมแว่นตาป้ องกัน ในกรณี ที่อาจมีการกระเด็นของเลือด หรื อนํ้าเหลืองเข้าตา
๕.
ทํา ความสะอาดพื้น และบริ เ วณที่ เ ปื้ อนเลื อ ดด้ว ยนํ้า ยาซัก ผ้า ขาว หรื อ
แอลกอฮอล์สาํ หรับล้างแผล (แอลกอฮอล์ ๗๐%)
๖. เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ตอ้ งสัมผัสกับเลือด หากจําเป็ นต้องนํากลับมาใช้อีกให้ใช้
นํ้ายาซักผ้าขาว หรื อแอลกอฮอล์ หรื อนําร้อน แล้วตามด้วยผงซักฟอก

-๒๐การช่ วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและการป้องกันการติดเชื้อในขณะให้ การช่ วยเหลือ
เมื่อพนักงานคนใดเกิดอุบตั ิเหตุถึงขั้นเลือดออก ผูใ้ ห้การช่วยเหลือจะต้องคํานึ งถึง
หลักการป้ องกันแบบครอบจักรวาลเป็ นอันดับแรกเพื่อลดโอกาสเสี่ ยงต่อการรั บเชื้ อที่สามารถ
ติดต่อกันทางเลือด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี และเชื้อเอชไอวี เป็ นต้น ทั้งนี้เพราะเราไม่สามารถทราบ
ได้วา่ พนักงานที่ได้รับอุบตั ิเหตุน้ นั มีเชื้อดังกล่าวหรื อไม่ การปฏิบตั ิการช่วยเหลือที่มีโอกาสเสี่ ยงต่อ
การรับเชื้อเหล่านี้ได้แก่ การช่วยหายใจด้วยการเป่ าปาก การปฐมพยาบาลพนักงานที่มีเลือดออก การ
ทําความสะอาดพื้นและบริ เวณที่เปื้ อนเลือด ตลอดจนการปฏิบตั ิเมือเกิดเหตุการณ์ที่ทาํ ให้กงั วลว่าจะ
ติดเชื้อเอชไอวี
นายจ้างควรระบุลกั ษณะอาชีพหรื อกิจกรรมของงานที่มีโอกาสเสี่ ยงต่อการสัมผัส
เลือ ด สารคัด หลัง่ ของร่ า งกาย และให้ก ารศึก ษา ฝึ กอบรม สร้า งความตระหนัก ในการใช้
หลักการป้ องกันแบบครอบจักรวาล (Universal Precaution) รวมทั้งจัดหาเครื่ องมือ อุปกรณ์
ป้ องกันเพื่อลดโอกาสเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อ ขั้นตอนการดําเนิ นการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือกรณี
ฉุ กเฉิ นจากอุบตั ิเหตุจากการทํางาน ขั้นตอนการรายงานอุบตั ิเหตุจากการทํางานที่มีความเสี่ ยงต่อ
การสัมผัสเชื้อเอชไอวี
การช่ วยหายใจด้ วยการเป่ าปาก
พนักงานที่หมดสติและหยุดหายใจ ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น
อาการของโรคหัวใจ ถูกไฟดู ด หรื อศี รษะกระทบกระเทื อนอย่างแรง เป็ นต้น อาจจะต้องช่ ว ย
หายใจนด้วยการเป่ าปากโดยทันทีจึงจะสามารถช่วยชีวิตไว้ได้ การติดเชื้อเอชไอวีจากการเป่ าปากยัง
ไม่เคยปรากฏในรายงานทางการแพทย์ใดๆ แต่การเป่ าปากอาจจะมีความเสี่ ยงต่อการรับเชื้อดังกล่าว
หากผูป้ ่ วยมีเลือดออกในปาก ถ้าไม่แน่ ใจควรให้ผา้ เช็ดหน้าหรื อกระดาษทิชชู่เช็ดปากผูป้ ่ วยแล้ว
จึงทําการเป่ าปาก การใช้เครื่ องช่วยหายใจนั้นควรใช้โดยผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรมมาแล้วเท่านั้น เพราะ
การใช้ไม่ถูกวิธีก็อาจะเกิ ดอันตรายกับผูป้ ่ วยเช่ นกัน การไม่เป่ าปากผูป้ ่ วยเพราะเหตุผลเพียงไม่มี
เครื่ องช่วยหายใจนั้น เป็ นเหตุผลที่เกินความจําเป็ น
การปฐมพยาบาลพนักงานทีม่ ีเลือดออก
ผูช้ ่ ว ยเหลื อ ต้อ งไม่ ล ัง เลที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ เพราะหากเลื อ ดออกมากอาจจะทํา ให้
เสี ยชี วิตได้ เริ่ มต้นด้วยการกดแผลเพื่อห้ามเลือดไว้ก่อนด้วยผ้าหนา ๆ หากผูป้ ่ วยยังรู ้สึกตัวดี อยู่
อาจจะให้ผปู ้ ่ วยกดปากแผลเองก็ได้ อย่างไรก็ตาม การสัมผัสเลือดโดยที่มือเราไม่มีบาดแผลใด ๆ ก็
นับว่าปลอดภัยแล้ว แต่ผชู ้ ่วยเหลือต้องระมัดระวังไม่เผลอใช้มือขยี้ตาตนเอง และต้องล้างมือฟอกสบู่

-๒๑ทั้งก่อนและหลังให้การช่วยเหลือ การไม่ช่วยเหลือผูป้ ่ วยเพราะเหตุที่ไม่มีถุงมือนั้น เป็ นการกระทํา
ที่ไม่สมเหตุสมผล
การทําความสะอาดพืน้ และบริเวณทีเ่ ปื้ อนเลือด
เริ่ มต้นด้วยการใส่ ถุงมื อยางและผ้ายาวกันเปื้ อน แล้วซับเลื อดด้วยผ้าขี้ ริ้ว หรื อ
กระดาษทิชชู่ หรื อขี้เลื่อย เสร็ จแล้วกวาดใส่ ลงในถุงพลาสติก นําไปเผาหรื อฝัง จากนั้นใช้น้ าํ ยาซัก
ผ้าขาวผสมนํ้า ๑ ต่อ ๑๐ ส่ ว น ราดพื้นบริ เวณที่ เปื้ อนเลื อด (นํ้ายาซัก ผ้าขาวนั้นมี ส่วนผสมของ
คลอรี น และเมื่อผสมนํ้า ๑๐ ส่ วนจะได้คลอรี น ๐.๕ % ซึ่ งสามารถฆ่าเชื้อ เอช ไอ วีได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ) เสร็ จแล้วใช้น้ าํ ล้างพื้นให้สะอาด ผูท้ าํ ความสะอาดต้องสังเกตและระมัดระวังเศษ
แก้ว เศษกระจก หรื อสิ่ งของที่แตกในบริ เวณนั้นเพราะอาจนะทําให้เราเป็ นแผลและมีความเสี่ ยงต่อ
การรับเชื้อ
แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ ทที่ าํ ให้ กงั วลว่ าจะติดเชื้อเอ็ชไอวี
การถูกเข็มฉี ดยาที่ มีเลือดอยู่ขา้ งในแทงลึ กถึงกล้ามเนื้ อ หรื อถูกเครื่ องมื อเปื้ อน
เลือดบาดลึก กรณี เหล่านี้มีโอกาสเสี่ ยงมากที่จะรับเชี้อ เอช ไอ วี (Dramatic Exposure) ให้บีบแผล
เอาเลือดออกให้มากที่สุด ชําระบาดแผลด้วยนํ้าสบู่หลายๆ ครั้ง ใส่ แอลกอฮอล์ ๗๐ % ที่บาดแผล
ทายาใส่ แผลสด แล้วพบแพทย์ แจ้งข้อมูลลักษณะอุบตั ิเหตุ เพื่อประเมินความเสี่ ยงต่อการรับเชื้อ
และขอคําปรึ กษาถึงข้อดี ข้อเสี ยของการใช้ยาต้านไวรัส และตัดสิ นใจในการกินยาด้วยตนเอง โดย
ปกติทุกโรงพยาบาลจะจัดยาเหล่านี้ ไว้ที่ห้องยาและห้องฉุ กเฉิ นเตรี ยมพร้อมไว้แล้ว ยาต้านไวรัสที่
นิ ยมใช้ป้องกันกรณี เกิ ดอุบตั ิเหตุเช่ นนี้ เช่ น ยาซี โดวูดีน (Zidovudine (AZT) ยาลามิวูดีน
(Lamivudine 3TC) และยาอินดินาเวียร์ ( Indinavir IDV) โดยรับประทานร่ วมกันทั้ง ๓ ตัว และควร
รั บ ประทานยามื้ อ แรก ภายใน ๔-๖ ชั่ว โมง หลัง เกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ แล้ว รั บ ประทานต่ อ ไปจนครบ
๔ สัปดาห์ และควรตรวจเลือดหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ตรวจการทํางานของไตและตับ
เพื่อเฝ้ าระวังผลข้างเคียงของยาต้านไวรัสด้วย กรณี ที่เกิดอาการข้างเคียงให้พบแพทย์และให้อยู่ใน
ดุลพินิจของแพทย์ที่จะให้หยุดยาหรื อเปลี่ยนยาหรื อไม่ และไม่ควรหยุดยาด้วยตนเอง
ผูป้ ระสบเหตุควรตรวจเลือดเพื่อหา Anti-HIV ภายใน ๔๘ ชัว่ โมง ถ้าผลเลือดเป็ น
บวก แสดงว่าผูน้ ้ นั ติดเชื้อเอชไอวี มาก่อนที่จะได้รับอุบตั ิเหตุแล้ว แต่หากผลการตรวจเลือดภายใน
๔๘ ชัว่ โมงเป็ นลบ และต่อมาภายหลังตรวจเลือดซํ้า ที่ ๖ สัปดาห์ หรื อ ๓ เดือน หรื อ ๖ เดือน แล้ว
ให้ผลบวก แสดงว่าลูกจ้างผูน้ ้ นั ได้รับเชื้อเอชไอวี จากการปฏิบตั ิหน้าที่จริ ง นายจ้างจึงควรพิจารณา
ให้การช่วยเหลือและควรปรึ กษาบริ ษทั ที่รับประกันชีวิตและสุ ขภาพของพนักงานว่า กรณี น้ ีจะไดรับ
การชดเชยจากบริ ษทั ประกันอย่างไร สําหรับในช่วงเวลาที่ยงั ไม่ทราบผลว่าจะติดเชื้อหรื อไม่น้ นั

- ๒๒ผูป้ ระสบเหตุตอ้ งไม่บริ จาคโลหิ ต และต้องใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ จนกว่าจะทราบผล
การตรวจเลื อดขั้นสุ ดท้าย ขั้นตอนต่ าง ๆ ดังกล่ าวนี้ สามารถใช้กับกรณี ที่พนักงานถูกข่มขืนได้
เช่นกัน กรณี อุบตั ิเหตุเล็กน้อย (Probable Exposure) ได้แก่ ถูกเข็มเปื้ อนเลือดแทงเข้าใต้ผวิ หนังแต่
ไม่มีเลื อดออก หรื อถูกสารคัดหลัง่ สัมผัสผิวหนังที่ มีบาดแผลหรื อเยื่อบุอ่อนที่ ตาหรื อปาก กรณี
เหล่านี้ มีโอกาสติดเชื้อน้อย ให้ลา้ งออกด้วยนํ้าสะอาด หากเข้าปากให้บว้ นนํ้าลายทิ้ง แล้วล้างปาก
ด้วยนํ้าหรื อนํ้ายาบ้วนปากนาน ๆ และต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณาตัดสิ นใจเพื่อใช้ยาป้ องกัน สําหรับ
กรณี อุบตั ิเหตุที่ไม่อนั ตราย (Doubtful Exposure) ได้แก่ เลือดหรื อนํ้าคัดหลัง่ ที่มีเชื้อเอชไอวีสัมผัส
ผิวหนังที่ไม่มีแผล หรื ออุบตั ิเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับสารที่มีเชื้อเอชไอวี กรณี เหล่านี้ไม่มีโอกาสติดเชื้อ
จึงไม่จาํ เป็ นต้องดําเนินการใด ๆ นอกจากการล้างทําความสะอาดเท่านั้น
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