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ประเทศไทย:
เอชไอวีและการย้ ายถิ่นของแรงงานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่
นา้ โขง (GMS) – สรุ ปนโยบายของ JUNIMA
ประเทศไทยคือประเทศปลายทางสาคัญสาหรับผู้ย้ายถิ่นร้ อยละ 60
ในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขง (GMS) โดยมีผ้ ยู ้ ายถิ่นที่ลงทะเบียนไว้ จานวน 1.48
คน จากประเทศเมียนมาร์ (ร้ อยละ 78.6) กัมพูชา (ร้ อยละ 10.9)
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ร้ อยละ 10.5) ใน พ.ศ. 25541
ส่วนการย้ ายถิ่นที่ผิดปรกตินนั ้ เป็ นเรื่ องที่พบได้ ทวั่ ไป
โดยมีผ้ ยู ้ ายถิ่นที่ไม่ลงทะเบียนอย่างน้ อย 1.5 ล้ านคน
รวมทังผู
้ ้ ย้ายถิ่นระยะยาวและบุตรของผู้ย้ายถิ่นที่ถือกาเนิดในประเทศไทย
ซึง่ ส่วนใหญ่นนมาจากเมี
ั้
ยนมาร์ 2 ในประเทศไทย
ผู้ย้ายถิ่นเพศชายมักทางานด้ านการประมง ก่อสร้ าง เกษตรกรรมและการผลิต
ส่วนเพศหญิงมักทางานในด้ านการก่อสร้ าง โรงงานสิง่ ทอ งานบ้ าน
อุตสาหกรรมแปรรูปจากการประมง บันเทิงและการเกษตร ทังนี
้ ้
ประชากรย้ ายถิ่นเพศหญิงจานวนมากทางานแบบไม่เป็ นทางการ
ทาให้ ได้ รับความคุ้มครองด้ านแรงงานและด้ านสิทธิมนุษยชนน้ อยกว่า และใน
พ.ศ. 2553 มีบตุ รที่เกิดจากประชากรย้ ายถิ่นเพศหญิงประมาณ 98,000 คน3
สาหรับการย้ ายถิ่นภายในประเทศไทยนัน้
ส่วนใหญ่เป็ นการย้ ายถิ่นจากบริ เวณชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริ เ
วณที่มีความขัดแย้ งทางภาคใต้ เข้ ามายังบริเวณกรุงเทพมหานคร
ผู้ย้ายถิ่นเพศหญิงทางานในด้ านการบันเทิง การขาย และสิง่ ทอ ส่วนเพศชาย
ทางานประเภททาความสะอาด ขับรถ และโรงงาน 4 ทังนี
้ ้
มีชาวไทยจานวนเล็กน้ อยที่เข้ าไปทางานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวและประเทศจีน
ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสเอชไอวีโดยทัว่ ไป
ในขณะที่ความชุกของเอชไอวีระดับประเทศลดลง
เนื่องจากความสาเร็ จในการดาเนินโครงการป้องกันซึง่ นาโดยกลุม่ ประชาสังคม
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และรัฐบาลไทย ความชุกของเอชไอวีในผู้ใหญ่ลดลงเป็ นร้ อยละ 1.3
และความชุกของเอชไอวีในกลุม่ ผู้ให้ บริ การทางเพศลดลงเป็ นร้ อยละ 1.8 ใน พ.ศ. 25545
การติดเชื ้อรายใหม่จานวนมากมาจากการติดเชื ้อระหว่างเพศตรงข้ าม
แต่การแพร่กระจายของเอชไอวีอย่างรวดเร็ วระหว่างชายรักชาย การติดเชื ้อเอชไอวีจานวนมากในกลุม่ ผู้ใช้ ยาเสพติด
และอัตราการติดเชื ้อเอชไอวีทเี่ พิม่ สูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องในกลุม่ ผู้ให้ บริ การทางเพศนันยั
้ งคงเป็ นเรื่ องที่นา่ กังวลอยู่ ใน พ.ศ.
2554 มีผ้ รู ับการรักษาเอชไอวีจานวน 225,272 คน โดยคาดว่า ร้ อยละ 65 ได้ รับยาต้ านเชื ้อไวรัสเอดส์ ( ART)
ข้ อมูลที่เชื่อถือได้ เกี่ยวกับความชุกของเอชไอวีในกลุม่ ผู้ย้ายถิ่นในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขง (GMS) นันมี
้ อยูจ่ ากัด
แต่การศึกษาบางส่วนชี ้ให้ เห็นว่า ความเสีย่ งของเอชไอวีนนอาจเชื
ั้
่อมโยงได้ กบั : อาชีพที่มกี ารเคลือ่ นที่สงู
รูปแบบของพฤติกรรมทางเพศหรือยาเสพติดที่มีความเสีย่ งสูง ตาแหน่งทางภูมศิ าสตร์ บางแห่ง
รวมทังการเข้
้
าถึงการป้องกันและการรักษาเอชไอวีที่มีอยูจ่ ากัด6
ประชากรย้ ายถิ่นต้ องเผชิญกับความเสีย่ งต่อเอชไอวีบางประการอันเนื่องมาจากข้ อจากัดและอุปสรรคต่างๆในการเข้ าถึงบริ ก
ารสุขภาพและบริ การด้ านเอชไอวี สภาพการดารงชีวิตและการทางานที่ถกู เอารัดเอาเปรี ยบ
นโยบายรัฐบาลซึง่ จากัดให้ ผ้ ยู ้ ายถิ่นอยูใ่ นสถานที่บางแห่งหรื อผู้จ้างงานบางราย
รวมทังการตราหน้
้
าและการเลือกปฏิบตั ิในระดับสูง7 ใน พ.ศ. 2553 การสารวจของ IBBS
ได้ ประมาณเส้ นฐานความชุกของเอชไอวีสาหรับแรงงานย้ ายถิ่นในประเทศไทยไว้ ที่ร้อยละ 0.88 อย่างไรก็ตาม
ประชากรย้ ายถิ่นบางส่วนในประเทศไทยแสดงถึงค่าความชุกของเอชไอวีที่สงู กว่า รวมทังผู
้ ้ ให้ บริการทางเพศ ชาวประมง
คนงานในโรงงาน คนงานเพศชายในด้ านการขนส่ง และผู้ย้ายถิ่นเพศหญิงในบางจังหวัด
ในจังหวัดชายแดนและจังหวัดชายฝั่ งเจ็ดจังหวัดของประเทศไทย
พบว่าอัตราการติดเชื ้อเอชไอวีในกลุม่ ชาวประมงนันสู
้ งกว่าอัตราการติดเชื ้อในระดับประเทศ (ร้ อยละ 2.5 ใน พ.ศ. 2551) 9
และสูงกว่าผู้ย้ายถิ่นเพศชายในอาชีพอื่น
(อัตราการติดเชื ้อเอชไอวีในกลุม่ ผู้ย้ายถิ่นเพศชายในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล อยูท่ ี่ร้อยละ 2.34 ประมงทะเลลึก
ร้ อยละ 1.96 เกษตรกรรม ร้ อยละ 0.7%)10 นอกจากนี ้
ผู้ขบั ขี่รถบรรทุกระยะยาวจากประเทศไทยและประเทศอื่นๆในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขงยังถือว่าเป็ นกลุม่ ที่มีความเสีย่ งสูงเนื่อ
งจากการที่คนเหล่านี ้มีเพศสัมพันธ์กบั คนจานวนมาก รวมทังผู
้ ้ ให้ บริ การทางเพศ คูน่ อนชัว่ คราว และคูส่ มรส
11
ทังยั
้ งไม่คอ่ ยใช้ ถงุ ยางอนามัย การสารวจครัง้ หนึง่ ใน พ.ศ. 2553 แสดงให้ เห็นว่า
ผู้อพยพเพศหญิงในหกจังหวัดทังชายฝั
้
่ งและในแผ่นดินใหญ่ มีอตั ราความชุกของเอชไอวีสงู กว่า (ร้ อยละ 2.1)
ผู้อพยพเพศชาย (ร้ อยละ 1.7) 12 ประชากรอพยพเพศหญิงในประเทศไทย ซึง่ เป็ นภรรยา
หรื อคูข่ องประชากรอพยพเพศชายที่มีพฤติกรรมความเสี่ยงสูง
ยังแสดงถึงอัตราความชุกของเอชไอวีและโรคติดเชื ้อทางเพศสัมพันธ์ (STI) ในระดับสูง
สิง่ ที่นา่ กังวลคือข้ อมูลที่แสดงให้ เห็นว่า ประชากรย้ ายถิ่นเพศหญิงที่ตงครรภ์
ั้
มีอตั ราความชุกของเอชไอวีสงู กว่าประชากรไทยเพศหญิงในจังหวัดชายแดน รวมทังทั
้ ง้ ตราด ระนอง และตาก ถึง 2-3 เท่า
13
ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2549
อัตราการการติดเชื ้อโรคทางเพศสัมพันธ์สาหรับผู้ย้ายถิ่นเพศหญิงจากลาวในจังหวัดมุกดาหารซึง่ อยูบ่ ริ เวณชายแดนระหว่าง
ไทย-ลาว เกือบจะเป็ นสองเท่าของอัตราการติดเชื ้อโรคทางเพศสัมพันธ์ในกลุม่ ผู้หญิงชาวไทย ส่วนในจังหวัดตราด
อัตราการติดเชื ้อโรคทางเพศสัมพันธ์ของผู้ย้ายถิ่นชาวกัมพูชานันสู
้ งกว่าประชากรไทยถึงสิบเท่าใน พ.ศ. 2549 14
2

ข้ อมูลเกี่ยวกับความเสีย่ งต่อเชื ้อเอชไอวีในกลุม่ ผู้ย้ายถิ่นที่ขายบริการทางเพศนันมี
้ จากัด อย่างไรก็ตาม การสารวจใน พ.ศ.
2549 ได้ แสดงให้ เห็นว่า
ผู้ให้ บริ การทางเพศที่เป็ นประชากรย้ ายถิ่นมีอตั ราการติดเชื ้อเอชไอวีสงู กว่าผู้ใช้ บริ การทางเพศชาวไทยในจังหวัดระนองซึง่ อยู่
บริ เวณชายแดนประเทศเมียนมาร์ และในจังหวัดตราดบริ เวณชายแดนประเทศกัมพูชา15
ปั ญหาต่างๆที่มีผลกระทบถึงอัตราการติดเชื ้อเอชไอวีในกลุม่ ผู้ย้ายถิ่น ได้ แก่ การขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเอชไอวี
การไม่นิยมใช้ ถงุ ยางอนามัย การตรวจหาเชื ้อเอชไอวีในระดับต่าและข้ อจากัดในการเข้ าถึงการรักษา
การมีคนู่ อนหลายคนสาหรับกลุม่ ประชากรเคลือ่ นที่บางกลุม่ 16 นอกจากนี ้
ยังพบว่าแรงงานย้ ายถิ่นที่ทางานในโรงงานในเขตชายฝั่ งและชายแดนซึง่ ได้ สารวจใน พ.ศ. 2547
ขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เพิง่ ย้ ายถิ่นเข้ ามายังประเทศไทย 17
สาหรับชายแดนระหว่างเมียนมาร์ กบั ประเทศไทยนัน้ ถือว่าเป็ นเขตที่มีความเสีย่ งสูงมาก
เนื่องจากมีการใช้ ยาเสพติดชนิดฉีดในปริ มาณสูงและประชากรมีการเคลือ่ นย้ ายมาก
นโยบายระดับประเทศ /โครงการริเริ่มเพื่อการพัฒนาในด้ านการย้ ายถิ่น สุขภาพ และเอชไอวี
กฎหมายว่าด้ วยการจ้ างงานผู้ย้ายถิ่นมายังประเทศไทยนัน้ อยูภ่ ายใต้ พระราชบัญญัตคนเข้ าเมือง พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัตกิ ารจ้ างงานคนต่างด้ าว พ.ศ. 2551 และข้ อมติของคณะรัฐมนตรี รวมทังข้
้ อตกลงทวิภาคีจานวนหนึง่
แรงงานทีย่ ้ ายถิ่นเข้ ามาในประเทศไทยนัน้ จาเป็ นจะต้ องมีวีซา่ ใบอนุญาตทางาน และต้ องผ่านการตรวจสุขภาพ ทังนี
้ ้
มิได้ มีการกาหนดให้ ตรวจหาเชื ้อเอชไอวีสาหรับผู้ย้ายถิ่นในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขง
และประเทศไทยก็ไม่มขี ้ อจากัดในการเดินทางทีเ่ กี่ยวกับเอชไอวี
ในขณะที่ผ้ ยู ้ ายถิ่นที่เดินทางออกไปยังประเทศปลายทางบางแห่ง จะต้ องถูกกาหนดให้ รับการตรวจหาเชื ้อเอชไอวี18
ประเทศไทยไม่มีกฎหมายเอชไอวีระดับชาติ อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญไทย
ห้ ามมิให้ มีการเลือกปฏิบตั ดิ ้ วยเหตุผลของสถานะทางสุขภาพ และระเบียบปฏิบตั ิวา่ ด้ วยเอชไอวี/เอดส์ ในองค์กร
ซึง่ ไม่มีผลผูกพัน (พ.ศ. 2548) ห้ ามมิให้ บงั คับตรวจหาเชื ้อเอชไอวีและเลือกปฏิบตั ิด้วยเหตุจากเอชไอวีในการจ้ างงาน
ประเทศไทยได้ ก่อตังเขตเศรษฐกิ
้
จชายแดนในจุดข้ ามแดนที่สาคัญๆระหว่างประเทศไทยกับเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา
ทังยั
้ งได้ ลงนามในบันทึกความเข้ าใจ (MOU) เกี่ยวกับการย้ ายถิ่นของแรงงานกับแต่ละประเทศ เพือ่ รับประกันว่า
แรงงานทีเ่ ข้ าสูป่ ระเทศที่มกี ารลงทะเบียนไว้ นนั ้ จะสามารถเข้ าถึงการประกันสุขภาพ ค่าแรงขันต
้ ่า
และสิทธิด้านแรงงานภายใต้ กฎหมายไทย ตังแต่
้ พ.ศ. 2549 โครงการพิสจู น์สญ
ั ชาติ (Nationality Verification Program NVP)
ในประเทศไทยได้ ปรับปรุงการจัดทาเอกสารและทางเลือกในการย้ ายถิ่นอย่างเป็ นทางการสาหรับแรงงานย้ ายถิ่นที่ไม่อยูใ่ นร
ะบบจากประเทศลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา ทังนี
้ ้ ประเทศไทยได้ ลงนามในบันทึกความเข้ าใจของอนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขง
(พ.ศ. 2555) ว่าด้ วยความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอชไอวีและการเคลือ่ นย้ ายของประชากร
ซึง่ มุง่ ไปที่การป้องกันและรักษาการติดเชื ้อเอชไอวีในกลุม่ ประชากรย้ ายถิ่น
รวมทังการปรั
้
บปรุงนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาร่วมกันในเขตอนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขง นอกจากนี ้
ยังมีแผนที่จะให้ ประเทศไทยและเมียนมาร์ ได้ ลงนามในบันทึกข้ อตกลงอีกฉบับหนึง่ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556
สาหรับการส่งตัวผู้ป่วยข้ ามเขตแดนสาหรับผู้ย้ายถิ่นนัน้ จะกระทาระหว่างสถานพยาบาลของรัฐบาลบางแห่ง
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และในโครงการประชาสังคมทีด่ าเนินการบริ เวณชายแดนที่ติดกับเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และกัมพูชา
ประเทศไทยมีโครงการที่ครอบคลุมการประกันสุขภาพสาหรับแรงงานย้ ายถิ่นอยูส่ องโครงการ
ผู้ย้ายถิ่นที่ทางานอยูใ่ นภาคแรงงานอย่างเป็ นทางการ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับประโยชน์จากโครงการประกันสังคม (SSS)
ได้ ในกรณีที่ได้ ผา่ นการพิสจู น์สญ
ั ชาติแล้ ว และมีหนังสือเดินทาง หรื อเอกสารแสดงตัวทีเ่ หมาะสม
รวมทังมี
้ ใบอนุญาตทางาน19 ทังนี
้ ้ โครงการประกันสังคม กาหนดให้ ผ้ จู ้ างงานหักค่าประกันสังคมเป็ นรายเดือน
และให้ สทิ ธิประโยชน์เจ็ดประเภท
ซึง่ รวมถึงการรักษาสุขภาพและการดูแลสุขภาพของสตรีมีครรภ์ในโรงพยาบาลและคลีนิคของรัฐในประเทศไทย นอกจากนี ้
ประเทศไทยยังวางแผนที่จะขยายโครงการที่สอง ได้ แก่ โครงการประกันสุขภาพภาคบังคับสาหรับผู้ย้ายถิ่น (Compulsory
Migrant Health Insurance Scheme -CMHI) ซึง่ มุง่ ไปที่ผ้ ยู ้ ายถิ่นชัว่ คราวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กัมพูชา และเมียนมาร์ โดยตังแต่
้ พ.ศ. 2552 โครงการ CMHIS นัน้ ครอบคลุมเฉพาะ ‘ผู้ย้ายถิ่นทีล่ งทะเบียน’
ซึง่ มีใบอนุญาตทางานเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ตังแต่
้ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 โครงการนี ้จะขยายออกไป
เพื่อให้ ผ้ ยู ้ ายถิ่นที่ไม่ได้ ลงทะเบียนและผู้ติดตามมีสทิ ธิรับการประกันสุขภาพและรับการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสเอดส์ (ART)
รวมทังบริ
้ การสุขภาพอื่นๆ โดยจ่ายค่าธรรมเนียมต่อปี (2200 บาท)
เพื่อช่วยให้ ผ้ ยู ้ ายถิ่นเข้ าถึงการดูแลสุขภาพถ้ วนหน้ าได้ ดยี ิ่งขึ ้น
โดยผู้ย้ายถิ่นจะต้ องผ่านการตรวจสุขภาพเพื่อสมัครเข้ าร่วมโครงการนี ้ ทังนี
้ ้ เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี ต้ องเสียค่าธรรมเนียม 365
บาท และผู้ที่อายุเกิน 7 ปี ต้ องจ่ายค่าธรรมเนียม 2200 บาท นอกจากนี ้ ผู้ที่อายุเกิน 15 ปี
จะต้ องเข้ ารับการตรวจสุขภาพประจาปี ในราคา 600 บาท ซึง่ ทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยต่อปี ทังหมดเป็
้
น 2800 บาท ในขณะนี ้
ก่อนถูกส่งกลับประเทศ
แรงงานที่ไม่ได้ จดทะเบียนสามารถเข้ ารับการรักษาฉุกเฉินและพื ้นฐานได้ ด้วยกองทุนการกุศลของโรงพยาบาล
หรื อจากโครงการขององค์กรพัฒนาเอกชน แต่จะต้ องจ่ายเงินสาหรับการรักษาที่นอกเหนือจากนี ้
ประเทศไทยเป็ นเพียงประเทศเดียวในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขง ที่มโี ครงการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวีทวั่ ประเทศ
โดยมุง่ เป้าหมายไปที่ประชากรย้ ายถิ่น และมีนโยบายที่ชดั เจนในการให้ การรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสเอดส์แก่แรงงานย้ ายถิ่น
ทังนี
้ ้ การป้องกันเอชไอวีสาหรับผู้ย้ายถิ่นนัน้ ได้ จดั ทาภายใต้ โครงการกองทุนระดับโลก PHAMIT (Global Fund PHAMIT
Project) พร้ อมทังมี
้ องค์กรระดับชุมชนซึง่ ได้ ชว่ ยในการแจกจ่ายถุงยางอนามัย ช่วยให้ การศึกษาเกี่ยวกับเอชไอวี
การตรวจคัดกรอง VCT และ STI ใน 22 จังหวัด ส่วนโครงการรักษาวัณโรคและเอชไอวีนนั ้
จะมุง่ ไปที่ผ้ ยู ้ ายถิ่นและประชากรพลัดถิ่นในเขตชายแดนไทย-เมียนมาร์ นอกจากนี ้
โครงการเข้ าถึงบริ การยาต้ านไวรัสเอดส์ระดับชาติสาหรับผู้ติดเชื ้อเอชไอวี (The National Access to Antiretroviral
Program for People Living with HIV -NAPHA) ซึง่ ได้ รับทุนสนับสนุนจากกองทุนระดับโลกตังแต่
้ พ.ศ. 2547
ยังได้ ให้ บริการยาต้ านไวรัสเอดส์ (ART) แก่แรงงานย้ ายถิ่นทังที
้ ่มีทะเบียนและไม่มีทะเบียนจานวนหนึง่
โดยผ่านทางโรงพยาบาลและคลีนิคของรัฐ และยังมีโครงการ PMTCT
ซึง่ ได้ รวมอยูใ่ นบริ การสุขภาพสาหรับสตรี มีครรภ์และเด็กของรัฐ
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แผนเอดส์แห่งชาติ (National AIDS Plan) พ.ศ. 2554-2558 มีเป้าหมายที่แรงงานย้ ายถิ่น
โดยให้ การป้องกันเอชไอวีผา่ นโครงการ PHAMIT แผนการนี ้ มุง่ ไปที่จงั หวัดสาคัญ 31 จังหวัด
เพื่อใช้ โครงการป้องกันเอชไอวี รวมทังจั
้ งหวัดปลายทางสาคัญสาหรับผู้ย้ายถิ่น และมีเป้าหมายให้ มีการเข้ าถึง ART และ
PMTCT อย่างถ้ วนหน้ า นอกจากนี ้ ยังมีแผนการตรวจติดตามและประเมินผลระดับชาติ (National Monitoring and
Evaluation Plan) ซึง่ มุง่ ไปที่แรงงานย้ ายถิ่น เยาวชนย้ ายถิ่น (อายุ 15-24 ปี )
เพื่อให้ การป้องกันและรักษาเอชไอวีอย่างมีเป้าหมายทัว่ ทุกระดับในการแทรกแวง รวมทังการใช้
้
ถงุ ยางอนามัย
การแจกเข็มฉีดยา การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) การรักษาด้ วย VCT, ART, PMTCT
สาหรับผู้หญิงที่มิได้ ถือสัญชาติไทย การเฝ้ าระวัง BCC และ IBBS
สาหรับผลเอชไอวีในกลุม่ แรงงานย้ ายถิ่นในจังหวัดเป้าหมาย แผนนี ้ ได้ ใช้ แนวทางที่องิ สิทธิ
และมุง่ ที่จะเสริ มสร้ างกฎหมายต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ิ
และทบทวนอุปสรรคทางกฎหมายสาหรับแรงงานย้ ายถิ่นและกลุม่ เป้าหมายที่สาคัญ ส่วนแผนพัฒนาสุขภาพชายแดน
(Border Health Development Plan) พ.ศ. 2555-2559 มุง่ ไปที่การปรับปรุงบริ การด้ านสุขภาพใน 31 จังหวัดชายแดน
โดยมีประชากรย้ ายถิ่นทังที
้ ่ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียนเป็ นประชากรหลักในการป้องกันเอชไอวีและในการให้ บริ การสุขภา
พการเจริ ญพันธุ์ ทังยั
้ งมุง่ ทีจ่ ะเพิม่ การเข้ าถึงประกันสุขภาพสาหรับผู้ย้ายถิ่นในบริ เวณชายแดน ภาคประชาสังคม
เป็ นภาคส่วนที่แข็งแกร่งและสาคัญในการดาเนินการต่อต้ านเอชไอวีในประเทศไทยด้ วยโครงการป้องกันเอชไอวีที่นาโดยชุมช
นสาหรับกลุม่ ประชากรสาคัญทังหมดรวมทั
้
งประชากรย้
้
ายถิ่น นอกจากนี ้
ภาคประชาสังคมยังดาเนินงานอย่างใกล้ ชิดกับรัฐบาลในกลุม่ ปฏิบตั ิงานระดับจังหวัดและระดับชาติ
รวมทังในการพั
้
ฒนาโครงการและนโยบายด้ านเอชไอวี
โครงการปฏิบัตทิ ่ ดี ีและโครงการริเริ่มเพื่อให้ ความสนับสนุนสุขภาพผู้ย้ายถิ่น / เอชไอวี
โครงการป้องกันเอชไอวีและเอดส์ ในกลุ่มแรงงานย้ ายถิ่นในประเทศไทย (The Prevention of HIV and AIDS
among Migrant Workers in Thailand (PHAMIT) Project) เป็ นโครงการป้องกันเอชไอวีระดับชาติสาหรับผู้ย้ายถิ่น
ซึง่ ได้ ครอบคลุมผู้ย้ายถิ่นจานวน 480,000 คน ใน 22 จังหวัด ตังแต่
้ พ.ศ. 2556 โครงการนี ้
ได้ ใช้ รูปแบบการป้องกันเอชไอวีอย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาบริ การสุขภาพที่เป็ นมิตรต่อผู้ย้ายถิ่น
โดยใช้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานด้ านสุขภาพทีเ่ ป็ นประชากรย้ ายถิ่น และโดยพยายามเข้ าถึงสถานที่ทางานและที่อยูอ่ าศัยของผู้ย้ายถิ่น
รวมทังศู
้ นย์ป้องกันเอชไอวีที่ผ้ ยู ้ ายถิ่นสามารถเข้ ารับบริ การได้ โครงการนี ้
ได้ รับทุนสนับสนุนจากกองทุนโลกเพื่อเอชไอวี/เอดส์ (Global Fund for HIV/AIDS)
และมีองค์กรในภาคประชาสังคมเจ็ดองค์กรเป็ นผู้ดาเนินการ
โรงพยาบาลเชียงแสน ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดชายแดนทีต่ ิดกับลาวและเมียนมาร์ โรงพยาบาลแห่งนี ้
ได้ ให้ การรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสเอดส์ (ART) อย่างครบวงจร แบบองค์รวม และมีประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน
แก่ประชากรชายขอบที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณชายแดน ตังแต่
้ พ.ศ. 2547-2552 โครงการนี ้ ได้ ให้ การรักษาผู้ป่วยกว่า 100 ราย
ที่ไม่สามารถเข้ าถึงการรักษาอย่างเป็ นทางการได้ ทังในสาธารณรั
้
ฐประชาชนลาวและในประเทศไทย
ทังยั
้ งได้ ทางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย กลุม่ ประชาสังคมต่างๆ กลุม่ สนับสนุน PLHA ในท้ องถิ่น

5

องค์กรพัฒนาสังคมและโรงพยาบาลต่างๆใน สปป ลาว
เพื่อช่วยให้ เกิดความสะดวกในความร่วมมือข้ ามเขตแดนอย่างมีประสิทธิผล
มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ (Empower Foundation) คือองค์กรสาหรับผู้ให้ บริ การทางเพศ ซึง่ ครอบคลุมผู้ให้ บริ การทางเพศกว่า
30,000 คนต่อปี รวมทังผู
้ ้ ให้ บริ การทางเพศทีเ่ ป็ นประชากรย้ ายถิ่นจากเมียนมาร์ และลาว
ประชากรย้ ายถิ่นที่ให้ บริ การทางเพศเหล่านี ้
ทาหน้ าที่เป็ นผู้นาชุมชนและดาเนินโครงการป้องกันเอชไอวีในเขตชายแดนสาคัญสามแห่ง ด้ วยวิธีออกไปหาผู้ติดเชื ้อ
ด้ วยการให้ การศึกษาเกี่ยวกับเอชไอวี รวมทังให้
้ ความสนับสนุนทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
และให้ การฝึ กอบรมทักษะต่างๆ
รัฐบาลไทย: โครงการประกันสังคมและโครงการประกันสุขภาพประชากรย้ ายถิ่น :
โครงการประกันสังคมได้ ขยายการให้ ความคุ้มครองของการประกันสังคมสาหรับแรงงานย้ ายถิ่น
เพื่อให้ แรงงานเหล่านี ้มีสทิ ธิได้ รับความคุ้มครองสุขภาพถ้ วนหน้ าและได้ รับการรักษาเอชไอวีในมาตรฐานเดียวกันกับแรงงาน
สัญชาติไทย และสามารถเข้ าถึงการคุ้มครองเหล่านี ้ได้ ในโรงพยาบาลของรัฐ
ความเคลือ่ นไหวล่าสุดเพื่อขยายการครอบคลุมและเข้ าถึงโครงการประกันสุขภาพประชากรย้ ายถิ่นภาคบังคับนัน้
มุง่ ที่การปรับปรุงการรักษาสุขภาพและการรักษาเอชไอวีแก่ประชากรย้ ายถิ่นที่ไม่ได้ ลงทะเบียนไว้
ความไม่ เชื่อมโยงของนโยบายปั จจุบันและช่ องว่ างในด้ านสุขภาพและเอชไอวีของประชากรย้ ายถิ่น
ช่ องว่ างในการป้องกันและรั กษาเอชไอวี : ในขณะนี ้ การให้ บริ การที่ครอบคลุม การผลิต
และการแจกจ่ายยาต้ านไวรัสเอดส์ (ART)
นันยั
้ งไม่สามารถตอบสนองความต้ องการการรักษาสาหรับประชากรท้ องถิ่นหรื อประชากรเคลือ่ นที่ได้
จึงมีแรงงานย้ ายถิ่นชัว่ คราวจานวนถึง 3,000 คน อยูใ่ นรายชื่อรอรับการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสเอดส์ในประเทศไทยใน พ.ศ.
255520 แผนที่จะยกระดับการตรวจหาเชื ้อเอชไอวีและการนาการตรวจหาเชื ้อเอชไอวีอย่างรวดเร็วมาใช้ กบั สาธารณชน21
โดยที่ไม่มีสงิ่ อานวยความสะดวกในการให้ การรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสเอดส์ (ART) อย่างเพียงพอ
ทาให้ ผ้ ทู ี่ตรวจพบเชื ้อเอชวีแต่ไม่สามารถเข้ าถึงการรักษาได้ เกิดความกังวลอย่างมาก
การที่ไม่สามารถเข้ าถึงบริ การสุขภาพทางเพศและการเจริ ญพันธุ์อย่างครบวงจรสาหรับผู้ย้ายถิ่นเพศหญิ งเป็ นปั ญหาสาคัญ
เมื่อพิจารณาถึงสิง่ บ่งชี ้ความเสีย่ งในระดับสูงของประชากรกลุม่ นี ้ 22
การป้องกันและรักษาเอชไอวีสาหรับประชากรย้ ายถิ่นนัน้ ส่วนใหญ่จะได้ รับทุนสนับสนุนจากโครงการ PHAMIT
ของกองทุนโลก ส่วนองค์กรของผู้ย้ายถิ่นที่ให้ บริ การทางเพศนันได้
้ ถกู นาออกจากโครงการตังแต่
้ พ.ศ. 2551 ดังนัน้
การให้ ทนุ สนับสนุนระยะยาวจึงเป็ นความท้ าทายที่สาคัญซึง่ จะรับประกันว่าจะมีโครงการป้องกันและรักษาอย่างต่อเนื่อง
ในราคาที่จา่ ยได้ และเป็ นโครงการที่ผ้ ยู ้ ายถิ่นสามารถเข้ าถึงได้
การประกันสุขภาพ : ในขณะนี ้
นโยบายประกันสุขภาพและประกันสังคมของประเทศไทยยังไม่สามารถตอบสนองความต้ องการทางสุขภาพของผู้ย้ายถิ่นได้
โครงการประกันสังคมไม่รวมถึงแรงงานที่ไม่จดทะเบียนและแรงงานที่ไม่เป็ นทางการ นอกจากนี ้
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ผู้ย้ายถิ่นยังมีการใช้ โครงการประกันสังคมน้ อย เนื่องจากต้ องขึน้ อยูก่ บั ผู้จ้างงานซึง่ มักจะไม่ปฏิบตั ติ ามโครงการ
โดยเมื่อเร็ วๆนี ้ กระทรวงแรงงานได้ เสนอให้ ลดสิทธิในปั จจุบนั ของผู้ย้ายถิ่น (การแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533) ซึง่ เป็ นเรื่ องน่ากังวล เนื่องจากมีการเสนอให้ ยกเว้ นผลประโยชน์ในการตังครรภ์
้
เด็ก และการว่างงาน
23
ทังยั
้ งขัดแย้ งกับพันธะในการไม่เลือกปฏิบตั ิภายใต้ ข้อตกลง CEDAW ส่วนการประกันสุขภาพของ CHMI
ยังมีสถานที่ให้ การรักษาทีจ่ ากัด โดยมีผ้ ยู ้ ายถิ่นเข้ ารับการรักษาเพียง 880,614 คน ใน พ.ศ. 255324 ทังนี
้ ้ ในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2556 ได้ มีการพัฒนาแผนทีจ่ ะยกระดับ CHMI และเพิ่มการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสเอดส์ (ART)
สาหรับผู้ย้ายถิ่นที่ไม่ได้ จดทะเบียน
อุปสรรคต่ อสภาพแวดล้ อมที่เอื้ออานวย : ความไม่แน่นอนของนโยบายด้ านคนเข้ าเมืองของประเทศไทยนัน้
นาไปสูก่ ารย้ ายถิ่นแบบไม่เป็ นไปตามช่องทางปรกติในระดับสูง
ซึง่ เป็ นการคุกคามอย่างร้ ายแรงต่อการป้องกันเชื ้อไวรัสเอชไอวีในประเทศไทยและในภูมิภาค นอกจากนี ้
บันทึกความตกลงระดับทวิภาคีและกลไก NVP ร่วมกับประเทศเพือ่ นบ้ านในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขงยังมีคา่ ใช้ จ่ายสูง
ใช้ เวลามาก และสร้ างความสับสนให้ แก่ผ้ ยู ้ ายถิ่น
ส่วนการใช้ ข้อมติของคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดการกระบวนการจดทะเบียนทาให้ ผ้ ยู ้ ายถิ่นในประเทศไทยอยูใ่ นสถานะทางกฎหม
ายอย่างชัว่ คราวและไม่มนั่ คง25 ดังนัน้ ผู้ย้ายถิ่นจานวนมากจึงเลือกใช้ วธิ ีย้ายถิ่นอย่างไม่ปรกติหรื อโดยผิดกฎหมาย
และในฐานะที่เป็ นผู้ย้ายถิ่นที่ไม่มีการจดทะเบียน
จึงต้ องอยูน่ อกระบบสาธารณสุขและต้ องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆในการเข้ าถึงบริ การด้ านสุขภาพอันเนื่องมาจากสถานะที่ผิด
กฎหมายและความเสีย่ งที่จะถูกแสวงผลประโยชน์ ข้ อจากัดที่มตี อ่ เสรี ภาพในการเคลือ่ นไหว
ซึง่ เป็ นการผูกมัดผู้ย้ายถิ่นไว้ กบั นายจ้ างเฉพาะรายหรื อสถานทีเ่ ฉพาะแห่ง รวมทังการที
้
่นายจ้ างยึดเอกสารของผู้ย้ายถิ่น
26
ทาให้ เกิดอุปสรรคมากขึ ้นต่อการเข้ าบริ การป้องกันเอชไอวี นอกจากนี ้ ความแตกต่างทางด้ านภาษา
ค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมต่างๆ และการเลือกปฏิบตั ิจากคณะทางานด้ านสุขภาพ
ยังกีดขวางการเข้ าถึงบริ การสุขภาพสาหรับผู้ย้ายถิ่นทังชายและหญิ
้
ง 27
ผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทย ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ ประชากรเคลือ่ นที่ที่สาคัญในประเทศไทยนัน้
ได้ รับผลกระทบในเชิงลบจากกฎหมายและนโยบายว่าด้ วยการค้ าประเวณีและการใช้ ยาเสพติด
การขายบริ การทางเพศนันถื
้ อว่าเป็ นอาชญากรรมภายใต้ กฎหมายอาญาของประเทศไทย
รวมทังพระราชบั
้
ญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ าประเวณี และมาตราที่ 8 ของพระราชบัญญัติคนเข้ าเมือง ทังนี
้ ้
องค์กรพัฒนาเอกชนและผู้จ้างงานได้ กาหนดให้ ผ้ ขู ายบริ การทางเพศต้ องเข้ ารับการตรวจหาเชื ้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพ
ศสัมพันธ์ (STI) ส่วนผู้ที่ทางานในภาพบันเทิง (รวมทังผู
้ ้ ขายบริ การทางเพศที่เป็ นผู้ย้ายถิ่น)
ไม่สามารถเข้ าลงทะเบียนได้ อย่างแท้ จริ ง ดังนัน้ จึงมีปัญหาในการเข้ าถึงยาต้ านไวรัสเอดส์หากตรวจพบเชื ้อเอชไอวี
ภายใต้ กฎหมายต่อต้ านการค้ ามนุษย์ของประเทศไทยนัน้
การเข้ าจู่โจมสถานค้ าบริ การทางเพศส่งผลให้ เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และทาให้ ผ้ คู ้ าบริ การทางเพศต้ องถูกส่งกลับประเทศ นอกจากนี ้
ตารวจยังใช้ ถงุ ยางอนามัยเป็ นหลักฐานเพื่อจับกุมในข้ อหาค้ าประเวณี 28
กฎหมายของประเทศไทยว่าด้ วยการควบคุมยาเสพติด (รวมทังบทลงโทษจ
้
าคุกตังแต่
้ 20 ปี จนถึงตลอดชีวติ
สาหรับผู้ใช้ ยาเสพติดชนิดฉีด บทลงโทษประหารชีวิตสาหรับผู้ค้ายาเสพติด
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และพระราชบัญญัติฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
ยังได้ กาหนดให้ มีการรักษาการติดยาเสพติดทังในศู
้ นย์รักษายาเสพติดที่ควบคุมโดยชุมชนหรื อโดยรัฐจนถึงสามปี 29
ระบบกฎหมายเหล่านี ้
ได้ บนั่ ทอนกลยุทธ์ในการลดอันตรายและแนวทางป้องกันเอชไอวีสาหรับกลุม่ ประชากรเคลือ่ นที่และกลุม่ เสีย่ งที่สาคัญ

ข้ อเสนอแนะ
1. ทบทวนและปรับนโยบายด้ านคนเข้ าเมืองและสุขภาพระดับชาติให้ เข้ ากัน
เพื่อจัดสรรชุดบริการสุขภาพทางเพศและสุขภาพการเจริ ญพันธุ์ทเี่ หมาะสม
รวมทังบริ
้ การป้องกันและรักษาเอชไอวีสาหรับผู้ย้ายถิ่นทุกคนไม่วา่ จะมีสถานะทางกฎ
หมายอย่างไรก็ตาม
โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ
และให้ บริ การคุณภาพเช่นเดียวกับพลเมืองของประเทศไทย
2. ปรับปรุงการเก็บข้ อมูลในบริเวณที่มีความเสีย่ งสูงและบริเวณชายแดน
เพื่อบ่งชี ้ถึงช่องว่างในการให้ บริการสาหรับประชากรย้ ายถิ่น
รวมทัง้
การจัดทาแผนที่การให้ บริ การสุขภาพและการเข้ าถึงบริ การสุขภาพของผู้ลี ้ภัย
ประวัติด้านเอชไอวี สุขภาพ สถิติประชากร และพฤติกรรมทางเพศของผู้ย้ายถิ่น
เพื่อเป็ นข้ อมูลสาหรับการให้ บริการ
3. ให้ ผ้ ยู ้ ายถิ่นมีสว่ นร่วมในการป้องกันเอชไอวีมากขึ ้น
โดยอาศัยรูปแบบที่อิงชุมชนและการให้ บริ การเชิงรุกโดยมีทนุ สนับสนุนสาหรับการวางโ
ครงการระยะยาว
4. สร้ างความมัน่ ใจว่าผู้ย้ายถิ่นจะยังคงรักษาสิทธิที่มีอยูป่ ั จจุบนั ในระบบประกันสังคม
และพิจารณามาตรการต่างๆเพื่อช่วยให้ ผ้ ยู ้ ายถิ่นสามารถเข้ าถึงระบบประกันสุขภาพระ
ดับชาติได้ ดียงิ่ ขึ ้น
5. ทบทวนและแก้ ไขกฎหมายและนโยบายซึง่ ทาให้ งานบริ การทางเพศและการใช้ ยาเสพติ
ดชนิดฉีดเป็ นอาชญากรรม
รวมทังใช้
้ มาตรการเพื่อมิให้ นาถุงยางอนามัยมาใช้ เป็ นหลักฐานในการประกอบอาชญา
กรรม
6. พัฒนาการตอบโต้ เชิงนโยบายอย่างครบวงจร ยัง่ ยืน และมีผลในหลายภาคส่วน
ต่อเอชไอวีและการย้ ายถิ่นในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขง
เพื่อกาหนด:
สิทธิบางประการสาหรับแรงงานย้ ายถิ่นทุกคนที่มตี อ่ การป้องกัน
การรักษา
และการดูแลด้ านเอชไอวี
กลไกให้ บริการในระดับรองจากระดับชาติ
ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนโดยแหล่งทรัพยากรด้ านเทคนิคและด้ านการเงินต่างๆ
การรับประกันว่าจะรักษาความลับและป้องกันมิให้ มีการลงโทษผู้ย้ายถิ่ นโดยผิดกฎหมา
ยซึง่ ต้ องการการดูแลสุขภาพ
รวมทังประกาศที
้
ช่ ดั เจนเกี่ยวกับสิทธิของผู้ย้ายถิ่นและกลไกในการเข้ าถึงยาต้ านไวรัสเอ
ดส์ (ART)
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หน่วยงานที่เป็ นผู้นา––––
กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทย/
คณะกรรมการเอดส์แห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทย กระทรวงแรงงาน

คณะกรรมการเอดส์แห่งประเท
ศไทย
กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทย
กระทรวงยุติธรรม ประเทศไทย

คณะกรรมการเอดส์แห่งประเท
ศไทย / กระทรวงสาธารณสุข
/การย้ ายถิ่นของแรงงาน

7. พัฒนากลไกความร่วมมือภายในภูมิภาคและรูปแบบที่มีประสิทธิผลในการส่งต่อผู้ป่วย
ด้ วยเชื ้อเอชไอวี
การรักษา
และการประกันสุขภาพสาหรับผู้ย้ายถิ่นในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขง
ทังในประเทศต้
้
นทาง ประเทศผ่านทาง และประเทศปลายทาง
8. ปรับปรุงการเข้ าถึงกลไกการย้ ายถิ่นอย่างเป็ นทางการ
ซึง่ รับประกันถึงงานทีด่ ี
สิทธิแรงงาน
และสิทธิด้านสุขภาพอย่างครบวงจรสาหรับผู้ย้ายถิ่นทุกคน
และเสริ มสร้ างการนากลไกการย้ ายถิ่นทวิภาคอย่างเป็ นทางการ (MOU และ NVP)
มาปฏิบตั ิเพื่อลดต้ นทุนและความซับซ้ อน
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กระทรวงแรงงาน ประเทศไทย/
กองตรวจคนเข้ าเมือง
/
สาธารณสุข/
ผู้ร่วมงานในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่
น ้าโขง
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