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มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ร่วมกับกองโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
ได้ร่วมกันพฒันาระบบรับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสทิธด้ิานเอดส ์ เพศ
ภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือก
ปฏิบัติหรือ Crisis Response System (CRS) ขึ้น โดยคาดหวังให้
เป็นระบบฐานข้อมูลของประเทศ เพื่อประโยชน์ในการลดการตี
ตราและเลือกปฏิบติัตามยุทธศาสตร์แหง่ชาติว่าด้วยการยุติปัญหา
เอดส ์ พ.ศ. 2560 – 2573  ซึ่งได้มีการน าระบบดังกล่าวมา
ด าเนนิงานในพื้นท่ี 14 จังหวัดน าร่องเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ดังนัน้ 
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สง่เสริมและคุ้มครองสทิธิด้านเอดส ์ ภายใต้คณะกรรมการแหง่ชาติว่า
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ในพืน้ท่ีน ารอ่ง จึงได้รว่มกันพฒันาคู่มือแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
การละเมิดสทิธด้ิานเอดส ์เพศภาวะ และความเปน็กลุม่ประชากรเปราะบาง
ต่อการถกูเลือกปฏิบติัเล่มนีข้ึน้  
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ยินดีน้อมรับเพื่อน าไปปรบัปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 
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1.1 หลักการและเหตผุล  
 การด าเนนิงานเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายตามแผนยุทธศาสตรแ์หง่ชาติ

ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573 ซึ่งมีเป้าหมาย
ส าคัญ 3 ประการคือ ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ลงให้ได้น้อยกว่า 
1,000 รายต่อปี ลดการเสยีชีวิตอันเนื่องมาจากเอดสใ์หไ้ด้น้อยกว่า 
4,000 รายต่อป ี และลดการตีตราเลือกปฏิบัติลงให้ได้ 90% 
พบว่าการด าเนนิงานเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายท่ี 1 และ 2 มีระบบการ
ติดตามประเมนิผลท่ีสามารถวัดประสทิธภิาพประสทิธผิลในการ
ด าเนนิงานได้ค่อนขา้งชดัเจน  แต่ในสว่นของเป้าหมายท่ี 3 ลดการตีตรา
และเลือกปฏิบติันั้น ยังไม่มีระบบฐานข้อมูล และการวัดผลได้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน อาทิเช่น 

 การท างานในเรื่องการตีตราและเลือกปฏิบัติ เป็นการท างาน
กับระบบความคิด ความเชื่อท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถ 
วัดผลใหเ้หน็เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน 

 การรับเรื่องร้องเรียนให้ความช่วยเหลือ ผู้รับเรื่องไม่มั่นใจว่า
เรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนนั้นเป็นการตีตราและเลือกปฏิบัติ
หรือไม่ 

 ผู้ได้รับผลกระทบไม่กล้าเปิดเผยตัวตน หรือร้องเรียน 
เนื่องจากกังวลว่าจะมีผลกระทบตามมาในภายหลัง 

 เรื่องบอกเล่าสถานการณ์การถูกตีตราและเลือกปฏิบัติจาก
ตัวบุคคล  ยังขาดหลักฐานหรือการบันทึกข้อมูลท่ีสนับสนุน
ในเชิงปริมาณ  ซึ่งสามารถสะท้อนข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นได้ 

 ระบบฐานข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน กระจายอยู่ในแต่ละ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไม่เกิดการบูรณาการน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 
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ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ

ร้องเรียนการตีตราและเลือกปฏิบติั เพื่อสะท้อนสถานการณ์จริงท่ีเกิดขึ้น
ในพื้ น ท่ี  โดยสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประสบปัญหา ผู้พบเห็น
สถานการณ์  ในการแจ้งเรื่อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานหรือ
องค์กรท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีในการรับเรื่ องร้องเรียนการช่วยเหลือ
คุ้มครองสิทธิ และบันทึกเหตุการณ์ เพื่ อให้เกิดการรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล วิเคราะห ์และวางแผน เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ ท้ัง
ในระดับบุคคล องค์กร และนโยบายของประเทศ  

 
การพฒันาระบบระบบรับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสทิธด้ิานเอดส ์

เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบติั 
(Crisis Response system : CRS) โดยความร่วมมือของกองโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
มูลนิธศินูย์คุ้มครองสทิธด้ิานเอดส ์ คณะอนกุรรมการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธิ
ด้านเอดสภ์ายใต้คณะกรรมการแหง่ชาติว่าด้วยการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาเอดส ์
และองค์กรภาคี เพื่อใหม้ีระบบรับเรื่องร้องเรียน  และการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน อีกท้ังเป็นช่องทางในการรับทราบข้อมูลปญัหาการละเมิดสทิธ ิ 
มีระบบการดูแลช่วยเหลือท่ีสะดวก รวดเร็ว มีประสทิธภิาพ ทันต่อ
สถานการณ์ พร้อมท้ังมีระบบฐานข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐาน ในระดับ
หน่วยงาน องค์กร และประเทศ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการลดการ
ตีตราและเลือกปฏิบติัได้ 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

 
1. เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานรับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือคุ้มครองสทิธิ
ด้านเอดส ์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อ
การถูกเลือกปฏิบติั มแีนวทางขั้นตอน / กระบวนการ ในการรับ
เรื่องและการจัดการเรื่องร้องเรียน เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. เพื่อให้เกิดระบบการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนท่ีเป็น
มาตรฐานในระดับหน่วยงาน องค์กร และประเทศ  
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1.3 ค าจ ากัดความ 

“การตีตรา ” หมายถึง ความคิดหรือ
มุมมอง การใหคุ้ณค่าในเชงิลบต่อบุคคลหรือ
กลุ่มคน หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีไม่เป็นไปตาม
กรอบ หรือบรรทัดฐานทางสงัคม หรือความคิด
ความเชื่อท่ีตนเองยึดถือ ซึ่งการตีตราสามารถ
น าไปสูพ่ฤติกรรมการเลือกปฏิบติัหรือปฏิบติั
อย่างไม่เท่าเทียมได้ 

“การเลือกปฏิบัติ” หมายถึง การ
กระท าหรือไม่กระท าการใดๆท่ี
ส่งผลให้เกิด การกีดกัน การจ ากัด 
การแบ่งแยก เพื่อไม่ให้บุคคลได้รับ
สิทธิอันพึงมีพึงได้ ไม่ว่าจะทางตรง
หรือทางอ้อม  

“กลุ่มเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ” หมายถึง กลุ่มคนท่ีมี
ข้อจ ากัดในเรื่องการช่วยเหลือตัวเอง การตัดสินใจ อ านาจต่อรอง และมี
ความสุ่มเสี่ยงท่ีจะถูกคุกคาม ถูกเลือกปฏิบัติ หรือถูกละเมิดสิทธิ
ตลอดจนขาดศักยภาพในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงท่ีเผชิญอยู่และ
ผลกระทบท่ีตามมา 
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“ผู้ขอค าปรึกษา” หมายถึง ผู้ ท่ี
ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือด้านข้อมูล 
หรือขอรับค าแนะน า ในเรื่องท่ีต้องการ
ทราบหรือประสบปัญหา 

“ภาวะวิกฤต” หมายถึง สถานการณ์ท่ีมีการกระท าละเมิดสิทธิ อัน
ส่งผลให้ผู้ถูกกระท าอาจสูญเสียชีวิต ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นอันตราย
สาหสั หรือสญูเสยีอิสรภาพ 

“เ รื่ อ ง ข อ ค า ป รึ ก ษ า ” 
หมายถึง ประเด็นปัญหาท่ีผู้ขอ
ค าปรึกษา  ต้องการข้อมูลหรือ
ค าแนะน า  

“การละเมดิสทิธ”ิ หมายถึง การกระท าใดๆท่ีก่อใหเ้กิดความเสยีหาย
ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สนิ ชื่อเสยีง เสรีภาพ หรือสทิธอิย่างใดอย่างหนึ่ง
ของบุคคล โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และขัดต่อหลักการสทิธมินษุยชน ไม่
ว่าโดยเจตนา จงใจ หรือประมาทเลินเล่อ  
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“ผูร้อ้งเรยีน” หมายถึง ผูท่ี้แจ้งความประสงค์จะขอความช่วยเหลือ
ใหกั้บตนเอง หรือใหกั้บบุคคลอ่ืนท่ีถูกกระท าละเมิดสทิธ ิโดยท่ีบุคคลอ่ืน
นั้นร้องขอใหช้่วยร้องเรียนแทน และหมายความรวมถึงผูข้อค าปรึกษาด้วย 

“คู่กรณี” หมายถึง ผู้กระท าละเมิด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา 
กลุ่มคน คณะบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงาน
ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ  

“เรื่องรอ้งเรยีน” หมายถึง เรื่องท่ีมี
ผูร้้องเรียนเข้ามาเพื่อขอค าปรึกษา 
หรือขอความช่วยเหลือจากการถกู
ละเมิดสทิธ ิ
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“การคุม้ครองสทิธ”ิ หมายถึง การใหค้วามรู้ ค าแนะน า การเจรจา
ไกล่เกล่ีย และด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน 

“ปดิเคส” หมายถึง เรื่องขอค าปรึกษา หรือเรื่องร้องเรียนได้รับ
การจัดการแก้ไขหรือการไกล่เกลี่ย จนสิน้สดุกระบวนการด าเนนิการ ตาม
สทิธท่ีิพงึมีพงึได้ ไม่ว่าจะเป็นคดีความท้ังทางแพง่หรือทางอาญา  ท้ังนี้ให้
รวมถึงกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ อันเกิดจากผูร้้องเรียนมีความ
ประสงค์ยุติการด าเนนิการ หรือมีปัจจัยท่ีสง่ผลใหไ้ม่สามารถด าเนนิการ
ต่อไปได้ เช่น ไม่สามารถติดต่อผูร้้องฯได้ เป็นต้น  
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1.4 กลไกการด าเนนิงานสง่เสรมิและคุ้มครองสทิธด้ิานเอดส ์เพศภาวะ 
และความเปน็กลุ่มประชากรเปราะบาง 

1.4.1. กลไกระดับชาติ

คณะกรรมการแห่งชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (คช.ปอ.) 

คณะอนุกรรมกำรระดับพื้นท่ี 2 คณะ 

อ านาจหน้าที่ 
(1) พัฒนำและจัดท ำข้อเสนอเชงินโยบำย กฎหมำย ระเบยีบ และกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวกับกำรส่งเสรมิ

และคุ้มครองสิทธิด้ำนเอดส์ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้ำหมำยไมม่กีำรรงัเกียจ กีดกัน และ
เลือกปฏิบติัท่ีเกี่ยวข้องกับเอชไอวี 

(2) พัฒนำกรอบกำรด ำเนินงำนและสนับสนุนให้มกีำรท ำแผนปฏิบติักำรท่ีเกี่ยวกับกำรส่งเสรมิ
และคุ้มครองสิทธิด้ำนเอดส์ 

(3) สง่เสรมิสนบัสนนุกำรสรำ้งควำมเขำ้ใจเรือ่งสทิธด้ิำนเอดสกั์บสงัคม รวมท้ังหนว่ยงำนต่ำง  ๆท้ัง
ภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(4) เฝ้ำระวัง รบัเรื่องรอ้งเรยีน และติดตำมสถำนกำรณก์ำรละเมดิสิทธิ กำรรงัเกียจกีดกันและ
เลือกปฏิบติัท่ีเกี่ยวข้องกับเอชไอวี และประสำนหำแนวทำงกำรแก้ไข 

(5) ติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรคุ้มครองสิทธิด้ำนเอดส์ และจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณเ์รื่องสิทธิ
ด้ำนเอดส์ รำยงำนต่อคณะกรรมกำรแห่งชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์
รวมท้ังเผยแพรแ่ก่สำธำรณะและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

(6) แต่งต้ังคณะท ำงำนเพื่อด ำเนินงำนท่ีได้รับมอบหมำยตำมควำมจ ำเป็น 

(7) รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนต่อคณะกรรมกำรแหง่ชำติว่ำด้วยกำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำเอดส ์

(8) ปฏิบติัภำรกิจอื่นๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรแห่งชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์ 
มอบหมำย 

คณะอนุกรรมกำรระดับสว่นกลำง 5 คณะ 
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  คณะอนกุรรมการสง่เสริมและคุ้มครองสทิธด้ิานเอดสไ์ด้แต่งต้ัง
คณะท างาน เพื่อเป็นกลไกในระดับปฏิบติัการสว่นกลาง คือ
คณะท างานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การสง่เสริมและคุ้มครองสทิธด้ิาน
เอดส ์ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 
(1) รองอธบิดีอัยการ ส านกังานคุ้มครองสทิธแิละช่วยเหลือทาง

กฎหมายแก่ประชาชน ส านักงานอัยการสงูสดุ เป็นท่ีปรึกษา 
(2) นางเสาวนีย์ วิบุลสนัติ กองโรคเอดสแ์ละโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์

เป็นประธานคณะท างาน 
(3) อัยการพเิศษฝา่ยคดีเยาวชนและครอบครัว 6  ส านักงานคดีเยาวชน

และครอบครัว ส านักงานอัยการสงูสดุ 
(4) อัยการพเิศษฝา่ยแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย ส านักงานคุ้มครอง

สทิธแิละช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ส านกังานอัยการสงูสดุ 
(5) นายณรงค์ ศรีระสนัต์ อัยการผูเ้ชี่ยวชาญพเิศษ ส านักงานอัยการ

พเิศษฝา่ยแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย 
(6) นางสาวกรภัทร นิษฐาอัครากุล อัยการผูเ้ชี่ยวชาญ ส านักงาน

อัยการภาค 2 ช่วยราชการ ส านักงานคุ้มครองสทิธแิละช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายแก่ประชาชน ปฏิบติัราชการส านักงาน อัยการพเิศษ
ฝา่ยแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย  

(7) นายเลอศักด์ิ ดุกสขุแก้ว อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการ
พเิศษฝา่ยแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย 

(8) นางธรีาพร สรุิสหีเสถียร อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการ
สงูสดุ ส านักงานอัยการพเิศษฝา่ยคดีเยาวชนและครอบครัว 6 

(9) นายสาโรช นกัเบศร์ อัยการอาวุโส ส านักงานอัยการพเิศษฝา่ยคดี
เยาวชน คณะท างานและครอบครัว 6 

(10) นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือขา่ยผูติ้ดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ประเทศไทย  

(11) นางสาวไพลิน ดวงมาลา มลูนิธศิูนย์คุ้มครองสทิธด้ิานเอดส ์ 
(12) นางเพญ็ศรี สวัสด์ิเจริญยิ่ง กองโรคเอดสแ์ละโรคติดต่อทาง

เพศสมัพนัธ ์ 
(13) นางพรทิพย์ เข็มเงิน กองโรคเอดสแ์ละโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์ 
(14) นางสาวสริิพร มนยฤทธิ ์กองโรคเอดสแ์ละโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์ 
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(15) นางสาวอุมานาฏ อุณอนันต์ กองโรคเอดสแ์ละโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์ 
(16) นางพชัรภรณ์ ภวภูตานนท์ กองโรคเอดสแ์ละโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์

เป็นเลขานุการคณะท างาน 
(17) นายศรายุทธ นามสงิห ์ส านักงานอัยการพเิศษฝา่ยแผนช่วยเหลือ

ทางกฎหมาย ส านกังานอัยการสงูสดุ เป็นผูช้่วยเลขานุการคณะท างาน 
(18) นางสาวศรัญญา สขุอ่า กองโรคเอดสแ์ละโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์

เป็นผูช้่วยเลขานุการคณะท างาน 
 
บทบาท/หน้าท่ี/ความรับผิดชอบ 

(1) ก ากับดูแลการพฒันาระบบการรับเรื่องร้องเรียน การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน และติดตามการรายงานผลการปฏิบติังานของ
คณะท างานระดับจังหวัด 

(2) พฒันารูปแบบกลไกการสง่เสริมและคุ้มครองสทิธด้ิานเอดสใ์น 
14 จังหวัดน าร่อง และขยายใหค้รอบคลมุท่ัวประเทศ 

(3) ปรับภาพลักษณ์ ความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมท้ังกลไกการคุ้มครองสทิธ ิ เพื่อลด
การรังเกียจกีดกัน การเลือกปฏิบติัท่ีเก่ียวเนื่องกับเอชไอวี/เอดส์ 
และเพศภาวะ 

(4) จัดท ากรอบการด าเนนิงานและสนับสนุนใหม้ีการท าแผนปฏิบติั
การท่ีเก่ียวกับการสง่เสริมและคุ้มครองสทิธด้ิานเอดสใ์นจังหวัด 

(5) เฝา้ระวัง รับเรื่องร้องเรียน และติดตามสถานการณ์การละเมิด
สทิธ ิ การรังเกียจ กีดกันและเลือกปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องกับเอชไอวี 
และประสานหาแนวทางการแก้ไข 

(6) ติดตามการด าเนินงานการคุ้มครองสทิธด้ิานเอดส ์และจัดท า
รายงานสถานการณ์เรื่องสทิธด้ิานเอดสร์ายงานต่อ
คณะอนกุรรมการสง่เสริมและคุ้มครองสทิธด้ิานเอดสร์วมท้ัง
เผยแพร่แก่หน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้อง  

(7) ปฏิบติัภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีคณะอนกุรรมการสง่เสริมและคุ้มครอง
สทิธด้ิานเอดสม์อบหมาย  
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1.4.2. กลไกระดับจังหวัด 
คณะอนกุรรมการสง่เสริมและคุ้มครองสทิธด้ิานเอดสไ์ด้แต่งต้ัง

คณะท างาน เพื่อเป็นกลไกปฏิบติัการระดับจังหวัด คือคณะท างาน
สง่เสริมและคุ้มครองสทิธิด้านเอดสใ์นรูปแบบ สหวิชาชีพระดับจังหวัด 
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี ้
(1) อัยการคุ้มครองสทิธแิละช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี

จังหวัด เป็นประธานคณะท างาน 
(2) ปลัดจังหวัด  
(3) ท้องถ่ินจังหวัด  
(4) พฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือผูแ้ทน  
(5) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือผูแ้ทน  
(6) ศึกษาธกิารจังหวัด หรือผูแ้ทน  
(7) ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสขุภาพแหง่ชาติ ระดับเขต หรือ

ผูแ้ทน  
(8) ประธานสภาทนายความจังหวัด  
(9) ผูแ้ทนเครือข่ายผูติ้ดเชื้อเอชไอวี/เอดส ์ระดับจังหวัด 
(10) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้แทน เป็นเลขานุการ

คณะท างาน 
(11) เจ้าหน้าท่ีส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและชว่ยเหลือทางกฎหมาย

และการบงัคับคดีจังหวัด เป็นผูช้่วยเลขานุการคณะท างาน 
(12) ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมปกป้องคุ้มครองสิทธิด้านเอดส ์

(ระบุชื่อองค์กรในจังหวัด) เป็นผูช้่วยเลขานุการคณะท างาน 
 
 บทบาท/หน้าท่ี/ความรับผิดชอบ 

(1) รับเรื่องร้องเรียน และการจัดการเรื่องร้องเรียนข้อพิพาทการละเมิด
สิทธิ การรังเกียจ กีดกันและเลือกปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับเอชไอวีและ
เพศภาวะ 

(2) พฒันาระบบการรับเรื่องร้องเรียน การจัดการเรื่องร้องเรียน  
(3) รายงานผลการปฏิบัติต่อ คณะท างานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การ

สง่เสริมและคุ้มครองสทิธด้ิานเอดส ์ 
(4) พฒันารูปแบบกลไกการสง่เสริมและคุ้มครองสทิธด้ิานเอดสใ์น 14 

จังหวัดต้นแบบ และครอบคลมุ ท่ัวประเทศ  



 

คู่มือแนวทำงกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรละเมิดสิทธิด้ำนเอดส์  
เพศภำวะ และควำมเป็นกลุ่มประชำกรเปรำะบำงต่อกำรถูกเลือกปฏิบัติ  12 

(5) ปรับภาพลักษณ์ ความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน รวมท้ังกลไก การคุ้มครองสิทธิ์  เพื่อลดการ
รังเกียจกีดกัน การเลือกปฏิบติัท่ีเก่ียวเนื่องกับเอชไอวีและเพศภาวะ  

(6) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครอง
สทิธด้ิานเอดสม์อบหมาย 

 
แนวทางในการด าเนนิงาน 

1. ใหม้ีคณะท างานเพื่อท าหนา้ท่ีในการวิเคราะห ์วางแผนจัดการ และ
ติดตามการแก้ไขปัญหาการละเมิดสทิธิ 

2. ก าหนดใหม้ีทีมปฏิบติัการ ท่ีมีความคล่องตัวในการสบืค้นข้อเท็จจริง 
และใหค้ าปรึกษาเบื้องต้นกรณีเกิดการละเมิดสทิธ ิเช่น ทีมมา้เร็ว นัก
กฎหมายเท้าเปล่า ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกของกลุ่มหรือเครือข่าย
ภาคประชาสงัคมในพื้นท่ีท่ีผา่นการอบรม การเปน็นกัปกป้องสทิธิ
มนุษยชน 

3. ก าหนดใหม้ีทีมปฏิบติัการเชิงรุก เพื่อสง่เสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
สทิธด้ิานเอดสใ์นพื้นท่ี เพื่อป้องกันปัญหาการเลือกปฏิบติัอัน
เนื่องมาจากเอดส ์เพศภาวะ และลดอคติท่ีมีต่อกลุ่มเปราะบางต่อ
การถูกเลือกปฏิบติั 

4. จัดท ารายงานข้อมูล ข้อเสนอแนะต่อการพฒันานโยบายการ
คุ้มครองสทิธด้ิานเอดสใ์นระดับจังหวัด 



 

 
 
 
ลักษณะการถูกเลือกปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องกับเอชไอวี/เอดส ์สามารถ

แบง่กว้างๆ ได้เป็น 2 แบบ คือ  
1) การเลือกปฏิบติัอันเนื่องมาจากเอชไอวี/เอดส ์ซึ่งเกิดกับ

ประชาชนท่ัวไป และผูติ้ดเชื้อเอชไอวี  
2) การเลือกปฏิบติัอันเนื่องมาจากเพศภาวะ และความเป็นกลุ่ม

เปราะบาง เช่น กลุ่มความหลากหลายทางเพศ กลุ่มพนักงานบริการ 
กลุ่มผูใ้ช้สารเสพติด กลุ่มประชากรข้ามชาติ กลุ่มผูต้้องขัง ฯลฯ 
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ลักษณะการเลือกปฏิบัติ 

กลุม่
ประชากร 

ลักษณะ 
การเลือกปฏิบติั 

กฎหมาย/ นโยบาย 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. การเลือกปฏิบติัอันเนื่องมาจากเอชไอวี/เอดส ์

1.1 คน
ท่ัวไป 

ถูกบงัคับตรวจหา 
เชื้อเอชไอวี 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สทิธพิลเมืองและสทิธทิางการ
เมือง 
 กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สทิธทิางเศรษฐกิจ สงัคม และ
วัฒนธรรม 
ประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์
ประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 
พ.ร.บ.แรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ.2518  
ยุทธศาสตรแ์หง่ชาติว่าด้วยการ
ยุติปัญหาเอดสพ์.ศ.2560-2573 
แนวปฏิบติัการป้องกันและ
จัดการด้านเอดสใ์นสถาน
ประกอบการ 
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วย
การป้องกันและยุติปัญหาเอดส ์
เรื่อง นโยบายไม่เลือกปฏิบติัต่อผู้
ติดเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การ
คัดเลือก และการเรียนหรอืศึกษา
ต่อในสถานศึกษา 

1.2 ผูติ้ด
เชือ้เอชไอวี
และผูไ้ด้รบั
ผลกระทบ 
 

ถูกบงัคับตรวจหาเชื้อ
เอชไอวี ก่อนและ
ระหว่างท างาน 

ถูกปฏิเสธในการ
รับเข้าท างาน จาก
สถานะผลเลือด 

ถูกเลิกจ้างเนื่องจากมี
เชื้อเอชไอวี 

ถูกเปิดเผยสถานะผล
เลือด โดยไม่ได้รับ
ความยนิยอม 

ถูกปฏิเสธ รับเข้า
เรียนก่อน และ
ระหว่างการศึกษา 

ถูกปฏิเสธการรักษา/
ไม่ได้รับการรักษาตาม
มาตรฐาน เช่น ใหอ้ยู่
คิวสดุท้าย 

พ.ร.บ. = พระรำชบัญญัติ   พ.ร.ก. = พระรำชก ำหนด 
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กลุ่ม
ประชากร 

ลักษณะ 
การเลือกปฏิบติั 

กฎหมาย / นโยบาย 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การเลือกปฏิบติัอันเนื่องมาจาก เพศภาวะ และความเปน็กลุ่มประชากร
เปราะบาง 

2.1 กลุ่มความ
หลากหลาย
ทางเพศ 

 ถูกบงัคับใหแ้ต่งกายตาม
เพศก าเนิด 

 ถูกหา้มเข้าบางสถานท่ี 
 เรียกค าหนา้นามในหน่วย
บริการสขุภาพ 

 ถูกปฏิเสธรับเข้าท างาน 

พ.ร.บ.ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 

2.2 กลุม่
พนกังาน
บรกิาร 

 ถูกจับเพราะพกถุงยาง
อนามัย 

 ลกูค้าท ารา้ยรา่งกาย 
 ลกูค้าไม่จ่ายค่าบริการ 
 ถูกบงัคับใหม้ีเพศสมัพนัธ์
โดยไม่มีการป้องกัน 

ประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ค้าประเวณี พ.ศ.2539 
ยุทธศาสตรแ์หง่ชาติว่า
ด้วยการยุติปัญหาเอดส์
พ.ศ.2560-2573 

2.3 กลุม่ผูใ้ช้
สารเสพติด 

 ถูกยัดยาเพื่อด าเนนิคดี 
 ถูกตรวจค้น บงัคับตรวจ
ปัสสาวะ และเรียกรับ
ผลประโยชน์  

พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโ้ทษ 
พ.ศ. 2522 
พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ.2519 
พ.ร.บ.จราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 
บนัทึกข้อความท่ี 
0007.34/5578 เรื่อง
ก าชับมาตรการปฏิบติั
เก่ียวกับการต้ังด่านตรวจ 
จุดตรวจ และจุดสกัด  

พ.ร.บ. = พระรำชบัญญัติ   พ.ร.ก. = พระรำชก ำหนด 
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กลุม่
ประชากร 

ลักษณะ 
การเลือกปฏิบติั 

กฎหมาย / นโยบาย 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การเลือกปฏิบติัอันเนื่องมาจากเพศภาวะ และความเปน็กลุ่มประชากร
เปราะบาง 

2.4 กลุม่
ประชากร
ขา้มชาติ 

 ถูกนายจ้างยดึเอกสาร
ประจ าตัว 

 นายจ้างไม่จ่ายค่าแรง 
 ไม่ได้รับค่าแรงตาม
กฎหมาย 

 ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม  
 เข้าไม่ถึงระบบบริการ
สขุภาพ ไม่สามารถใช้สทิธิ
การรักษาพยาบาลได้ 

 ถูกปฏิเสธรับเข้าเรียน 

 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560 

 พ.ร.บ.ประกันสงัคม 
พ.ศ.2533 

 พ.ร.ก.การบริหารจัดการ
การท างานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ.2561 

 คู่มือและแนวปฏิบติั
ส าหรับการจัดการศึกษา
แก่บุคคลท่ีไม่มีหลักฐาน
ทะเบยีนราษฎรหรือไม่มี
สญัชาติไทย(ฉบบั
ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560) 

 แนวทางการตรวจสขุภาพ
และประกันสขุภาพ
แรงงานต่างด้าว 

2.5 กลุม่
ผูต้้องขงั 

 ถูกซ้อมทรมาน  กติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสทิธพิลเมืองและ
สทิธทิางการเมือง 

 พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ 
พ.ศ.2560 

พ.ร.บ. = พระรำชบัญญัติ   พ.ร.ก. = พระรำชก ำหนด 
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กลุ่ม
ประชากร 

ลักษณะ 
การเลือกปฏิบติั 

กฎหมาย / นโยบายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2. การเลือกปฏิบติัอันเนื่องมาจากเพศภาวะ และความเปน็กลุ่มประชากร
เปราะบาง 

2.6 กลุม่
สตร ี

ถูกปฏิเสธเข้าท างาน
เพราะเพศก าเนิด 

ถูกครอบครัวใช้ความ
รุนแรง 

ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
ข่มขืน อนาจาร 

ท้องไม่พร้อม  
ไม่สามารถเข้าบริการยุติ
การต้ังครรภ์ท่ีปลอดภัย  

 กติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสทิธทิางเศรษฐกิจ 
สงัคม และวัฒนธรรม 

 อนุสญัญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบติัต่อสตรีใน
ทุกรูปแบบ 

 ประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ร.บ.ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
พ.ร.บ.สง่เสริมการพฒันา
และคุ้มครองสถาบนั
ครอบครัว พ.ศ.2562 
พ.ร.บ.การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ.2559 
 แนวทางการยุติการ
ต้ังครรภ์เพื่อป้องกันการ
ท าแท้งท่ีไม่ปลอดภัย 

2.7 กลุม่เด็ก
และเยาวชน 

ถูกครอบครัวใช้ความ
รุนแรง 

ถูกเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
กระท าละเมิด 

ถูกกล่ันแกล้ง ล้อเลียน ใน
โรงเรียน  

อนุสญัญาว่าด้วยสทิธเิด็ก
แหง่สหประชาชาติ 
พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และวิธพีจิารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ.2553 
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 
พ.ศ.2546 
พ.ร.บ.สง่เสริมการพฒันา
และคุ้มครองสถาบนั
ครอบครัว พ.ศ.2562 
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 3.1 การรบัเรื่อง 
 

ชอ่งทางใหค้ าปรกึษา และรบัเรื่องรอ้งเรยีน  
 
 ผูข้อรับค าปรึกษา หรือผูร้้องเรียน สามารถร้องเรียนเรื่องความ

ไม่เป็นธรรม และถูกเลือกปฏิบติัผา่นช่องทางดังต่อไปนี้ ระบบรับ
เรื่องร้องเรียนการละเมิดสทิธด้ิานเอดส ์เพศภาวะ และความเป็นกลุ่ม
ประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบติั (CRS) / ทางโทรศัพท์ / 
สง่โทรสาร/ สง่จดหมายรอ้งเรียน / ทางอีเมล / ผา่น Facebook / 
ผา่น Line application หรือผา่นเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนโดยตรง 
การร้องเรียนในทุกช่องทาง ต้องบนัทึกลงในระบบรับเรื่องร้องเรียน
การละเมิดสทิธด้ิานเอดส ์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากร
เปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบติั (CRS) ท้ังหมด  

3.2 การสอบขอ้เท็จจริง      

การสอบข้อเท็จจริงมุ่งเพื่อใหท้ราบปัญหาและความต้องการของผู้
ร้องเรียน ในการสอบข้อเท็จจริง มีวิธกีารดังต่อไปนี้ 
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3.2.1 การสัมภาษณ์ 
กระบวนการท่ีได้มาซึ่งข้อมูลเบื้องต้น ของผูข้อค าปรึกษาหรือผู้

ร้องเรียน ฝา่ยหนึ่ง และคู่กรณีของผูข้อรับค าปรึกษาหรือผูร้้องเรียนอีก
ฝา่ยหนึ่ง ข้อมูลท่ีต้องมีเพื่อประกอบการพจิารณาในความช่วยเหลือ 
ดังนี ้

 ขอ้มลูพื้นฐาน (ใคร) 

 ชื่อ – นามสกุล  

 เพศ/อายุ 

 ลักษณะรูปรา่ง ต าหนิ 

 ท่ีอยู่ตามบตัร/ท่ีอยู่ปัจจุบนั 

 หมายเลขติดต่อ/หมายเลขติดต่อฉกุเฉนิ 

 Facebook / e-mail / Line 
 

 รายละเอียดขอ้เท็จจรงิ 
ท าอะไร หมายถึง ประเด็นท่ีผูข้อค าปรกึษาหรอืผูร้อ้งเรียน ถูก

กีดกัน ถูกเลือกปฏิบติั ถูกละเมิดสทิธิ 

ท่ีไหน หมายถึงสถานท่ีท่ีเกิดเหต ุ

เมื่อไหร่ หมายถึงเวลาท่ีเกิดเหตุ หากไม่สามารถระบุได้ ให้
แบง่เป็นช่วงเวลา 

อย่างไร หมายถึงพฤติการณ์ท่ีถูกกีดกัน ถูกเลือกปฏิบัติ ถูก
ละเมิดสทิธ ิ

 
***หมาย เหตุ   กรณี  “ขอรับค าปรึ กษา” อาจ ไม่ ต้ องขอ

รายละเอียดท้ังหมด แต่ควรมีข้อมูลท่ีส าคัญ  เช่น ชื่อหรือนามสมมุติ 
และช่องทางติดต่อกลับ 
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 3.2.2 การแสวงหาข้อเท็จจริง 

การแสวงหาข้อเท็จจริง (Fact finding) สามารถท าได้
หลากหลายวิธ ี เช่น การสอบข้อเท็จจริงจากผูไ้ด้รับผลกระทบ โดย
วิธกีารพดูคุยตัวต่อตัว หรือพดูคุยทางโทรศัพท์  การหาขอ้เท็จจรงิจากสือ่  
กล้องวงจรปิด  การตรวจสอบจากรายงาน เอกสาร ข่าว การสอบถาม
ข้อมูลจากคู่กรณ ี บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  รวมท้ังการลงพื้นท่ี
ไปดูสถานการณ์จริง และควรมกีารตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  เพือ่
ประมวลสถานการณ ์ และรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีได้ท้ังหมดประกอบการ
พจิารณาด าเนินการใหค้วามช่วยเหลืออย่างรอบด้าน  

ขอ้พงึระวังในการสอบขอ้เท็จจรงิ 
 
1) ท่าทีในการพดูคุยควรมีลักษณะท่ีเปน็มิตร เคารพ ไมก่ดดัน 

คาดค้ัน เพื่อใหไ้ด้ข้อมูล 
2) การต้ังค าถาม ต้องระมัดระวังประเด็นท่ีจะก่อใหเ้กิดการ

กระทบกระเทือนต่อภาวะจิตใจของผูร้้องเรียน 
3) ไม่ใช้ความรู้สกึ หรืออารมณ์ในการสรุปข้อมูลผูข้อรับค าปรึกษา

หรือผูร้้องเรียน 
4) สถานท่ีสอบข้อเท็จจริงต้องเป็นพื้นท่ีปลอดภัย และเป็นมิตรกับผู้

ขอรับค าปรึกษาหรือผูร้้องเรียน 
5) ชี้แจง ท าความเข้าใจ และท าข้อตกลงยินยอม ในการน าข้อมูล

ของผูร้้องเรียนไปด าเนนิการใหก้ารช่วยเหลือ 
6) ทบทวนข้อมูลท่ีบนัทึกใหผู้ร้้องเรียนฟงั เพื่อยืนยันความถูกต้อง

ของข้อมูล 
7) ไม่ควรน าข้อมูลของผูร้้องเรียนไปเปิดเผยโดยไม่ได้รบัความ

ยินยอม  
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3.2.3 การบันทึกข้อมูล  
การบันทึกข้อมูลคือการบันทึกรายละเอียดต้ังแต่การรับเรื่อง ให้

ค าปรึกษา หรือการด าเนินการช่วยเหลือในทุกขั้นตอน จนกระท่ังสิน้สุด
การด าเนินการช่วยเหลือในระบบรับเรื่องร้องการละเมิดสิทธิด้านเอดส ์
เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือก
ปฏิบติั (CRS) 

 
 3.3 การด าเนินงานและช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ 

3.3.1 การประเมินปัญหา 
ผูร้ับเรื่องร้องเรียนจะต้องวิเคราะหป์ัญหาข้อร้องเรียน ดังต่อไปนี้  

 ผู้ร้องเรียนต้องการร้องเรียนในประเด็นใด เรื่องนั้นอยู่ในภาวะ
เร่งด่วนหรือไม่ 

 เรื่องร้องเรียนนั้น อยู่ในขอบข่ายท่ีหน่วยงานสามารถด าเนินการ
ได้หรือไม่ 

 ผู้ร้องเรียนสามารถด าเนินการด้วยตนเองได้หรือไม่ หากสามารถ
ด าเนินการเองได้ ก็ให้ข้อมูลค าแนะน าเพื่อไปด าเนินการ หรือ
อาจแนะน าให้ไปปรึกษาผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางท่ีจะสามารถช่วยเหลือหรือใหค้ าแนะน าแก่ผูร้้องเรียนก็ได้ 
 
3.3.2 การตกลงบริการ  
หลังจากรับเรื่องร้องเรียน สอบข้อเท็จจริง วิเคราะหป์ระเด็น

ปัญหาแล้วนั้นสิง่ท่ีต้องกระท าคือ ตกลงบริการ โดยผูร้้องเรียนเป็นผู้
ตัดสนิใจเอง ว่าต้องการด าเนนิการหรือไม่ อยา่งไร โดยผูร้ับเรื่อง
ร้องเรียนต้องใหข้้อมูล ข้อเท็จจริงอย่างเพยีงพอและรอบด้าน เพื่อใหผู้้
ร้องเรียนเหน็ถึงผลดี ผลเสีย และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ต่อ
การตัดสนิใจในการด าเนินการหรือไม่ด าเนนิการ  

ผูร้ับเรื่องต้องไม่บังคับหรือโน้มนา้วผูร้้องเรียนใหด้ าเนินการโดย
ไม่สมัครใจ และเคารพการตัดสนิใจของผูร้้องเรียนเป็นส าคัญ 
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3.3.3 การด าเนินงานช่วยเหลือ 

ผูร้ับเรื่องต้องประเมินความเร่งด่วนในการใหค้วามชว่ยเหลือเป็น
ระดับต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 
กรณเีรง่ด่วน หมายถึง ผูร้อ้งเรยีนอยูใ่นสภาวะท่ีหากไมไ่ด้รบัการ

ช่วยเหลือทันทีภายใน 12 ชั่วโมง ผูร้้องเรียนอาจเสีย่งต่อการถูกคกุคาม
ต่อชีวิต ร่างกาย อิสรภาพ  

กรณไีมเ่รง่ด่วน หมายถึง ผูร้อ้งเรยีนสามารถรอรบัการชว่ยเหลือ
ได้ โดยไม่อยู่ในสภาวะเสีย่งต่อการถูกคกุคามต่อชีวิต ร่างกาย อิสรภาพ  

 
ลักษณะของการช่วยเหลือ ประกอบด้วย 

การใหค้ าปรกึษา หลังจากรบัเรื่องรอ้งเรยีน และสอบขอ้เท็จจรงิ
แล้วนั้น ผูร้ับเรื่องร้องเรียนต้องสื่อสารหรือตกลงบริการกับผูร้้องเรียน
ก่อนว่าประสงค์จะขอรับค าปรึกษา หรือต้องการใหด้ าเนินการช่วยเหลือ 
หากผูร้้องเรียนประสงค์ท่ีจะขอรับค าปรึกษาอย่างเดียว ผูร้ับเรื่อง
ร้องเรียนสามารถใหค้ าปรกึษา และสิน้สดุการด าเนนิการภายในครั้ง
เดียวได้ทันที  

 
 การให้การช่วยเหลือในภาวะเร่งด่วน  กรณีท่ีผู้ร้องเรียน

ต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเนื่องจากถูกกระท าละเมิดอันอาจ
เป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และอิสรภาพ  โดยเมื่อรับเรื่องและสอบ
ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วเชื่อได้ว่าผู้ร้องเรียนอยู่ในภาวะท่ีอาจเกิด
อันตรายจริง ต้องจัดทีมปฏิบัติการลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
ในทันทีหรือภายใน 12 ชั่วโมง และให้การช่วยเหลือแบบเร่งด่วน โดย
ประสานการช่วยเหลือร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามกฎหมาย   
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การด าเนินการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ ได้แก่ การเจรจาไกล่

เกลี่ยกับคู่กรณี การสง่จดหมายร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน 
หรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการคุ้มครองสิทธิ เช่น คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) เป็นต้น  

 
 3.4 การประสานส่งต่อ   

  เมื่อรับเรื่องร้องเรียนใดมาและได้ท าการสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น
แล้ว หากพจิารณาเหน็ว่า ไม่สามารถใหก้ารช่วยเหลือได้เอง ควรสง่ต่อ
ใหภ้าคีอ่ืน หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรอิสระ ร่วมใหก้ารช่วยเหลือ   

ประเด็นท่ีส าคัญในการประสานสง่ต่อ ควรวิเคราะหว่์ามีใครหรือ
หน่วยงานใด เก่ียวข้องบา้ง เพื่อพจิารณาการสง่ต่อ หรือประสานการ
ช่วยเหลือต่อไป 

 
 3.5 การติดตามและการแจ้งผล  

ในทุกขั้นตอนของการด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือ ผูร้ับเรื่อง 
จ าเป็นต้องแจ้งใหผู้ร้้องเรียนทราบถึงขั้นตอนการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  

แต่ในกรณีท่ีถูกบงัคับด้วยเง่ือนเวลาตามกฎหมาย ผูร้บัเรื่อง
จะต้องแจ้งแนวปฏิบติั และเวลาในการด าเนนิการของหน่วยงานผู้
บงัคับใช้กฎหมายใหผู้ร้้องเรียนทราบ 
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ขอ้แนะน า/ขอ้พงึระวังในการใหค้วามชว่ยเหลือ 

1) ใหข้้อมูลในสว่นท่ีผูร้้องเรียนต้องการความช่วยเหลือ และ
สนับสนุนใหส้ามารถช่วยเหลือหรือด าเนินการเองได้  

2) ไม่ควรสญัญาหรือรับปากผูร้้องเรียนว่าสามารถแก้ปญัหาใหไ้ด้
อย่างแน่นอน 

3)   ควรมีระบบการจัดเก็บเอกสาร และรักษาความลับข้อมูลของผู้
ร้องเรียน ป้องกันไม่ใหข้้อมูลถูกเปิดเผย  
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กรณท่ีี 1 ถูกบงัคับตรวจหำเชื้อเอชไอวี 
ก่อนเขำ้ท ำงำน(กรณเีอกชน) 

 สอบถำมหน่วยงำนท่ีส่งต่อ 
 สอบถำมสถำนกำรณ์จำกผู้ร้องเรียน 

5.ติดตำม
ควำม
คืบหน้ำ 

 ใบส่งตัวไปตรวจ 
 รำยละเอียดpackage 
 ใบแจ้งผลกำรตรวจ
สุขภำพ 

1.กำร
ตรวจสอบ
หลักฐำน 

 เจรจำกับคู่กรณี เช่น ขอเข้ำพบพูดคุย โดยกำร
ประสำนผู้เก่ียวข้องไปร่วมพูดคุย 

3.ด ำเนินกำร
ช่วยเหลือ 

 ขอทรำบช่ือหน่วยงำนหรือสถำน
ประกอบกำร 

 สอบถำมข้อมูลจำกคู่กรณี เพื่อตรวจสอบ
และช่ังน้ำหนักข้อเท็จจริง 

2. สอบ
ข้อเท็จจริง 

 ส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่
ประชำชน(สคช.)ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  

 กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ(กสม.) 

4.ส่งต่อ
หน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง 
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กรณท่ีี 2 ถูกบงัคับตรวจหำเชื้อเอชไอวี 
ก่อนเขำ้ท ำงำน(กรณหีน่วยงำนรัฐ) 

 สอบถำมหน่วยงำนท่ีส่งต่อ 
 สอบถำมสถำนกำรณ์จำกผู้ร้องเรียน 

5.ติดตำม
ควำม
คืบหน้ำ 

 กฎระเบียบข้อบังคับของ
หน่วยงำนน้ันๆ 

 ใบส่งตัวไปตรวจ 
 รำยละเอียดpackage 
 ใบแจ้งผลกำรตรวจสุขภำพ 

1.กำร
ตรวจสอบ
หลักฐำน 

 เจรจำกับคู่กรณี เช่น ขอเข้ำพบพูดคุย 
 ฟ้องศำลปกครอง 

 ขอทรำบชื่อหน่วยงำน 
 สอบถำมข้อมลูจำกคู่กรณ ีเพ่ือตรวจสอบและชั่งนำ้หนักข้อเท็จจริง 

2. สอบ
ข้อเท็จจริง 

 ส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่
ประชำชน(สคช.)ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ(กสม.) 

4.ส่งต่อ
หน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง 

3.ด ำเนินกำร
ช่วยเหลือ 
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1.กำรตรวจเลือดหำเช้ือเอชไอวี ผู้รับบริกำรควรได้รับ
ค ำปรึกษำและทรำบข้อมูล ก่อนและหลังกำรตรวจเลือด
และผู้รับบริกำรมีสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธไม่ขอรับกำรตรวจหำเช้ือ
เอชไอวีได้ 

2.กำรตรวจเลือดต้องเป็นควำมสมัครใจ และได้รับควำม
ยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้ถูกตรวจเลือดเสมอ 

3.ผลกำรตรวจเลือดเป็นควำมลับส่วนบุคคล แพทย์ หรือ
บุคคลอ่ืน ไม่สำมำรถจะน ำไปเปิดเผยได้ ยกเว้นได้รับควำม
ยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้รับกำรตรวจเลือด 

4.กำรเปิดเผยข้อมูลท่ีอำจจะท ำให้เกิดควำมเสียหำย เช่น กำร
น ำผลเลือดไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน แล้วท ำให้ผู้รับกำรตรวจ
เลือดเสียหำย มีควำมผิดฐำนเปิดเผยควำมลับ ตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 323 มีโทษจ ำคกุและปรับ 

5.ฝ่ำยบุคคลหรือผู้ใดก็ตำมท่ีเปิดเอกสำร หรือจดหมำย ท่ีเป็น
ผลกำรตรวจเลือดหรือข้อมูลส่วนบุคคล ท่ีมีช่ือของผู้อ่ืนอยู่
ท่ีหน้ำซองเพื่อจะรู้ผลเลือดหรือข้อควำมในซองเอกสำรน้ัน 
มีควำมผิดฐำนเปิดผนึกเอกสำรส่วนตัวของผู้อ่ืนตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 322 มีโทษจ ำคกุและปรับ 
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 กรณท่ีี 3 ถูกเลิกจ้ำงหรือใหอ้อกจำกงำน 
โดยไม่ได้รับควำมเป็นธรรม 

 สอบถำมหน่วยงำนท่ีส่งต่อ 
 สอบถำมสถำนกำรณ์จำกผู้ร้องเรียน 

5.ติดตำม
ควำม
คืบหน้ำ 

 หนังสือเลิกจ้ำง 

1.กำร
ตรวจสอบ
หลักฐำน 

 เจรจำกับคู่กรณี เช่นขอเข้ำพบพูดคุย โดยกำร
ประสำนผู้เก่ียวข้องไปร่วมพูดคุย 

 แจ้งต่อส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
 ฟ้องศำลแรงงำน (ไม่ต้องมีทนำย สำมำรถฟ้องด้วย
วำจำกับนิติกรได้) 

3.ด ำเนินกำร
ช่วยเหลือ 

 ขอทรำบช่ือหน่วยงำนหรือสถำนประกอบกำร 
 สอบถำมข้อมูลจำกคู่กรณี เพื่อตรวจสอบและ
ช่ังน้ำหนักข้อเท็จจริง 

 ข้อเท็จจริงอ่ืนๆทีเก่ียวข้องเช่น ระยะเวลำกำร
ท ำงำน ค่ำตอบแทน ต ำแหน่งหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบ 

2. สอบ
ข้อเท็จจริง 

 ส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่
ประชำชน (สคช.) ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ(กสม.) 

4.ส่งต่อ
หน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง 
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 หำกไม่มีหนังสอืเลิกจ้ำง แต่นำยจ้ำง
ไม่ใหเ้ข้ำไปท ำงำน ลูกจ้ำงต้องไปแจ้ง
ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
จังหวัด ใหบ้นัทึกไว้เปน็หลักฐำนว่ำไมไ่ด้มี
เจตนำจะขำดงำน หำกไม่ไปแจ้งและไม่ได้มี
เจตนำจะขำดงำน หำกเกิน 3 วัน ถือเป็น
ควำมผิดร้ำยแรง เปน็เหตุใหน้ำยจ้ำงเลิกจ้ำงได้
โดยไม่ต้องจ่ำยค่ำชดเชย และค่ำเสียหำยอ่ืนๆ
ตำมกฎหมำย 

 
กำรบอกเลิกจ้ำงด้วยวำจำ
ไม่มผีลทำงกฎหมำย
นำยจ้ำงต้องมีหนังสือเลิก
จ้ำงเปน็ลำยลักษณอั์กษร 
และในหนังสือนั้นต้องบอก
เหตุผลกำรเลิกจ้ำงด้วย 
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กรณท่ีี 4 กรณหีน่วยงำนหรือสถำนประกอบกำรมนีโยบำย 
ไม่รับผู้ติดเชื้อเอชไอวี คนท่ีมคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ  

ผู้ใช้ยำเสพติดเขำ้ท ำงำน 

 สอบถำมหน่วยงำนท่ีส่งต่อ 
 สอบถำมสถำนกำรณ์จำกผู้ร้องเรียน 

 ตรวจสอบนโยบำยกำรรับคน
เข้ำท ำงำนของหน่วยงำนหรือ
สถำนประกอบกำร 

1.กำร
ตรวจสอบ
หลักฐำน 

 เจรจำกับคู่กรณี เช่น ขอ
เข้ำพบพูดคุย โดยกำร
ประสำนผู้เก่ียวข้องไปร่วม
พูดคุย 

3.ด ำเนินกำร
ช่วยเหลือ 

 ขอทรำบช่ือหน่วยงำนหรือ
สถำนประกอบกำร 

 สอบถำมข้อมูลจำกคู่กรณีเพื่อ
ตรวจสอบและช่ังน้ำหนัก
ข้อเท็จจริง 

2. สอบ
ข้อเท็จจริง 

 ส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน(สคช.)
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  

 กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ(กสม.) 
 กรณีควำมหลำกหลำยทำงเพศให้อ้ำงอิง พ.ร.บ.ควำมเท่ำเทียมระหว่ำง
เพศ (ร้องเรียนคณะกรรมกำร วลพ.) 

 กรณีเอชไอวีให้ร้องเรียนไปท่ีคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
ด้ำนเอดส ์

5.ติดตำม
ควำม
คืบหน้ำ 

4.ส่งต่อ
หน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง 
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กรณ ี5 กรณถีูกเปิดเผยสถำนะผลเลือด 

 สอบถำมหน่วยงำนท่ีส่งต่อ 
 สอบถำมสถำนกำรณ์จำกผู้ร้องเรียน 

5.ติดตำม
ควำม
คืบหน้ำ 

 พยำนบุคคล 
 หลักฐำนกำรเผยแพร่
ข้อมูลเช่นหน้ำ Face-
book LINE อีเมลคลิป
วิดีโอจดหมำย บัตร
สนเท่ห์ ใบปลิว ฯลฯ 

1.กำร
ตรวจสอบ
หลักฐำน 

 เจรจำกับคู่กรณี 
 แจ้งควำมด ำเนินคดีกับต ำรวจหรือ
ผู้ใหญ่บ้ำน ก ำนัน 

***กรณีกำรเปิดเผยสถำนภำพโดยกำร
เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ให้
แจ้งควำมท่ีกองบังคับกำรปรำบปรำมกำร
กระท ำควำมผิดเก่ียวกับอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลยี 

3.ด ำเนินกำร
ช่วยเหลือ 

 ลักษณะของข้อควำมท่ี
เผยแพร่ 

 ลักษณะพฤติกรรมหรือ
ค ำพูดท่ีเปิดเผย
สถำนภำพ พูดกับใคร 

2. สอบ
ข้อเท็จจริง 

 ส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่
ประชำชน(สคช.) ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ(กสม.) 
คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้ำนเอดส ์
มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้ำนเอดส ์

4.ส่งต่อ
หน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง 
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กรณ ี6 กรณไีม่รับเขำ้เรียนหรือใหอ้อกจำกกำรเรยีน 

 สอบถำมหน่วยงำนท่ีส่งต่อ 
 สอบถำมสถำนกำรณ์จำกผู้ร้องเรียน 

5.ติดตำม
ควำม
คืบหน้ำ 

 มติคณะกรรมกำร
โรงเรียน 

 พยำนบุคคล 

1.กำร
ตรวจสอบ
หลักฐำน 

 เจรจำกับคู่กรณี เช่น ขอเข้ำพบพูดคุย โดยกำร
ประสำนผู้เก่ียวข้องไปร่วมพูดคุย  3.ด ำเนินกำร

ช่วยเหลือ 

ขอทรำบช่ือสถำนศึกษำช่ือผู้บริหำรสถำนศกึษำ 
สอบถำมข้อมูลจำกสถำนศึกษำซ่ึงเป็นคู่กรณีเพื่อ
ตรวจสอบและช่ังน้ำหนักข้อเท็จจริง 

2. สอบ
ข้อเท็จจริง 

ส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำย
แก่ประชำชน(สคช.) ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  

ศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
(กสม.) 

ศูนย์ด ำรงธรรม 
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม พม. (OSCC 1300)  
*กรณีโรงเรียนเอกชนร้องคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน (สช.) 
**กรณีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนร้องท่ีกรมส่งเสริมกำร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.ส่งต่อ
หน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง 
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กรณ ี7 ถูกปฏิเสธกำรรักษำหรอืไมไ่ด้รับกำรรักษำตำมมำตรฐำน 
(ท้ังคนไทยและแรงงำนขำ้มชำติ) 

 สอบถำมหน่วยงำนท่ีส่งต่อ 
 สอบถำมสถำนกำรณ์จำกผู้ร้องเรียน 

5.ติดตำม
ควำม
คืบหน้ำ 

 หลักฐำนกำรถูกปฏิเสธ เช่น 
บัตรนัด 

 สิทธิกำรรักษำพยำบำล 
 พยำนบุคคล 
 แนวปฏิบัติหรือนโยบำย
ของ รพ. 

1.กำร
ตรวจสอบ
หลักฐำน 

 เจรจำกับคู่กรณี เช่นขอเข้ำ
พบพูดคุยโดยกำรประสำน
ผู้เก่ียวข้องไปร่วมพูดคุย 

3.ด ำเนินกำร
ช่วยเหลือ 

 ขอทรำบช่ือสถำนบริกำร
สุขภำพ แผนกช่ือผู้ให้บริกำร  

 สอบถำมข้อมูลจำกคู่กรณีเพื่อ
ตรวจสอบและช่ังน้ำหนัก
ข้อเท็จจริง 

2. สอบ
ข้อเท็จจริง 

 ส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่
ประชำชน (สคช.) 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ(กสม.) 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด (สสจ.) 
 ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ(สปสช.) 
 ส ำนักงำนประกันสังคม (สปส.) 
 หน่วยรับเร่ืองร้องเรียนอิสระตำมมำตรำ 50 (5) 
*กรณีแรงงำนข้ำมชำติให้ร้องไปท่ีกลุ่มงำนบริหำรกองทุน
ประกันสุขภำพคนต่ำงด้ำวและแรงงำนต่ำงด้ำว 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

4.ส่งต่อ
หน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง 
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กรณ ี8 กรณพีนักงำนบริกำรทำงเพศถูกท ำรำ้ยรำ่งกำย 

 สอบถำมหน่วยงำนท่ีส่งต่อ 
 สอบถำมสถำนกำรณ์จำกผู้ร้องเรียน 

แนะน ำให้พนักงำนบริกำรตรวจสอบข้อมูล หรือ
ถ่ำยรูปลูกค้ำก่อนตกลงให้บริกำรเพื่อใช้เป็นหลักฐำน

หำกเกิดกรณีท ำร้ำยร่ำงกำย 

5.ติดตำม
ควำม
คืบหน้ำ 

 ภำพถ่ำย คลิปวิดีโอ 
 หลักฐำนกำรตรวจ
ร่ำงกำยและกำรรักษำ 

 พยำนบุคคล 

1.กำร
ตรวจสอบ
หลักฐำน 

 เจรจำกับลูกค้ำคู่กรณี
เพื่อให้จ่ำยค่ำเสียหำยหรือ
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำร
รักษำพยำบำล 

 แจ้งควำมกับต ำรวจใน
ท้องท่ีท่ีเกิดเหตุเพื่อ
ด ำเนินคดี 

3.ด ำเนินกำร
ช่วยเหลือ 

 ขอทรำบช่ือหน่วยงำน
หรือสถำนประกอบกำร 

2. สอบ
ข้อเท็จจริง 

 ส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่
ประชำชน(สคช.) ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ(กสม.) 
 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม พม. (OSCC 1300) 

4.ส่งต่อ
หน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง 
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กรณีเร่ืองควำมรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกับควำมผิดทำงอำญำ 
เช่น กำรท ำร้ำยร่ำงกำย กำรฆำตกรรม กำรหม่ินประมำท กำร
ข่มขืนกระท ำช ำเรำ  
ในกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ ควรศึกษำรำยละเอียด 

เง่ือนไขควำมผิดแต่ละประเภทภำยใต้ประมวลกฎหมำยอำญำ  
เช่น เพศ อำยุ อำยุควำม ฯลฯ  เน่ืองจำกมีควำมแตกต่ำงกันใน
กำรวำงแผนให้ควำมช่วยเหลือ 

กรณตัีวอยา่ง : การขม่ขนืกระท าช าเรา แบ่งเป็น 2 กรณ ี

1.ความผดิอันยอมความได้ เป็นการกระท าต่อคู่สมรสหรอื
บุคคลอ่ืนท่ีอายุเกินกวา่ 15 ปีขึ้นไป โดยการกระท าความผดิ
จะต้องไมเ่กิดต่อหนา้ธารก านัล หรอืไมเ่ป็นเหตุให้ผูถู้กกระท า
ได้รบัอันตรายสาหัสหรอืถงึแก่ความตาย  

2.ความผดิอันยอมความไมไ่ด้ เป็นการกระท าต่อบุคคล
อายุไมเ่กิน 15 ปี หรอืบุคคลท่ีต้องได้รบัการปกปอ้ง เช่น ผูม้จิีต
บกพรอ่ง โรคจิต หรอืจิตฟั่ นเฟือน คนป่วย คนชรา สตรมีคีรรภ์   

ความผดิท่ียอมความได้ หากผูเ้สียหายไมแ่จ้งความรอ้ง
ทุกขเ์พื่อด าเนินคดีต่อพนกังานสอบสวนภายใน 3 เดือน ถือว่า
ขาดอายุความไมส่ามารถฟ้องรอ้งด าเนินคดีต่อไปได้  

ส่วนคดีท่ียอมความไมไ่ด้ ผูเ้สียหายหรอืผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรม สามารถแจ้งความร้องทุกขต่์อพนักงานสอบสวนเพื่อ
ด าเนินคดีได้ภายใน 10 ปี  

การถูกขม่ขนืกระท าช าเรา ผูเ้สียหายต้องเขา้รบัการตรวจ
รา่งกายให้เรว็ท่ีสุดแต่ไมค่วรเกิน 5 วัน  
อ้ำงอิง: สภุำวรรณ เศรษฐบรรจง.(2546).กำรตรวจพิสจูนน์้ำอสจิุ.

สบืค้นจำก: https://www.si.mahidol.ac.th/sirirajcme/
Others/Hot_issues/semen.asp [1 มนีาคม2563]          
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กรณ ี9 แรงงำนขำ้มชำติไมไ่ด้รับค่ำแรงตำมกฎหมำย 

 บันทึกกำรท ำงำนส่วนตัวของแรงงำนสำมำรถใช้เป็น
หลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำร้องได้     

 ในกรณีท่ีมีกำรเจรจำต่อรอง ควรแนะน ำแรงงำนอย่ำ
ยอมรับค่ำแรงท่ีต่ำกว่ำค่ำแรงข้ันต่ำตำมกฎหมำย 

 ในกำรเจรจำต่อรองควรกระท ำท่ีส ำนักงำนสวัสดิกำร
และคุ้มครองแรงงำนจังหวัด 

 สอบถำมหน่วยงำนท่ีส่งต่อ 
 สอบถำมสถำนกำรณ์จำกผู้ร้องเรียน 

5.ติดตำม
ควำม
คืบหน้ำ 

 หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน 
 สัญญำจ้ำง 
 บันทึก/รำยงำนกำร
ปฏิบัติงำน 

 บัตรประจ ำตัวพนักงำน 

1.กำร
ตรวจสอบ
หลักฐำน 

 เจรจำกับคู่กรณี เช่น ขอเข้ำ
พบพูดคุย โดยกำรประสำน
ผู้เก่ียวข้องไปร่วมพูดคุย 

3.ด ำเนินกำร
ช่วยเหลือ 

 ขอทรำบช่ือสถำนประกอบกำร/
นำยจ้ำง 

 สอบถำมข้อมูลจำกคู่กรณีเพื่อ
ตรวจสอบและช่ังน้ำหนัก
ข้อเท็จจริง 

2. สอบ
ข้อเท็จจริง 

ส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่
ประชำชน(สคช.) ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  

กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ(กสม.) 
ศำลแรงงำน 

4.ส่งต่อ
หน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง 
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กรณ ี10 ถูกบงัคับตรวจปัสสำวะจำกกำรต้ังด่ำน 
และเรียกรับผลประโยชน ์

 สอบถำมหน่วยงำนท่ีส่งต่อ 
 สอบถำมสถำนกำรณ์จำกผู้ร้องเรียน 

 ภำพถ่ำย คลิปเสียง
คลิปภำพ ท่ีแสดงว่ำ
เป็นด่ำนลอยหรือมี
กำรเรียกรับ
ผลประโยชน์ 

 พยำนบุคคล 

1.กำร
ตรวจสอบ
หลักฐำน 

 กรณีอยู่ท่ีด่ำนให้ปฏิเสธกำรตรวจปัสสำวะทุก
กรณีและจะยอมตรวจเมื่อไปตรวจท่ี 
โรงพยำบำลเท่ำน้ัน 

 หำกไปท่ีเกิดเหตุได้ให้พูดคุยเจรจำกับต ำรวจว่ำ
กำรต้ังด่ำนตรวจไม่ถูกต้องขอให้ปล่อยตัวและ
ให้ไปตรวจท่ี โรงพยำบำลแทน 

 กรณีท่ีเกิดข้ึนแล้วสำมำรถด ำเนินกำรร้องเรียน
ผู้บังคับบัญชำเร่ืองกำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยมิชอบ 

 ลักษณะกำรตรวจ ปัสสำวะ 
เช่น กำรจัดสถำนท่ีให้ปัสสำวะ 

 ตรวจสอบหนังสือกำรขอ
อนุญำตต้ังด่ำนจำกหน่วยงำน
บังคับบัญชำในพื้นท่ี 

 ลงพื้นท่ีเพื่อสังเกตกำรณ์
บริเวณท่ีมีกำรต้ังด่ำนเป็น
ประจ ำหรือบ่อยๆตำมค ำกล่ำว
อ้ำงของผู้ร้อง 

3.ด ำเนินกำร
ช่วยเหลือ 

2. สอบ
ข้อเท็จจริง 

 ส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่
ประชำชน(สคช.) ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท.) 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ(กสม.) 
 ศูนย์ด ำรงธรรม 
 ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
จังหวัด(ศอ.ปส. จ.) 

4.ส่งต่อ
หน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง 

5.ติดตำม
ควำม
คืบหน้ำ 
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1.กำรต้ังด่ำนท่ีถูกต้องตำมกฎหมำย ต้องมีนำยต ำรวจช้ัน
สัญญำบัตร (ยศร้อยต ำรวจตรีข้ึนไป) เป็นหัวหน้ำต้ังด่ำน 

2.ต้องมีกำรต้ังป้ำยสัญลักษณ์ กรวยแดง เจ้ำหน้ำท่ีต้องแสดง
ตัวชัดเจน เช่น สวมชุดเคร่ืองแบบ มีป้ำยช่ือติดหน้ำอก ให้
สังเกตและจดจ ำช่ือ ยศ และเลขหมวก ของเจ้ำหน้ำท่ี 

3.ต้องจัดสถำนท่ีท่ีเหมำะสมให้ถ่ำยปัสสำวะ มีม่ำนก้ัน 

4.กำรตรวจปัสสำวะท่ีด่ำน เป็นกำรตรวจเบ้ืองต้นเท่ำน้ัน ยัง
ไม่สำมำรถยืนยันได้ว่ำมีกำรเสพสำรเสพติดหรือไม่ ต้องส่ง
ปัสสำวะไปตรวจยืนยันท่ีโรงพยำบำล 

5.เม่ือมีกำรตรวจปัสสำวะ แม้จะมีปัสสำวะสีม่วง ต ำรวจยัง
ไม่มีอ ำนำจควบคุมตัว ท ำได้เพียงจดช่ือ นำมสกุล ท่ีอยู่ 
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชนไว้เท่ำน้ัน หำกเรำมีภำรกิจ
กำรงำนก็สำมำรถไปได้ 

6.โดยส่วนใหญ่เจ้ำหน้ำท่ีท่ีท ำกำรตรวจปัสสำวะผู้ขับ
ยำนพำหนะ จะใช้กำรบังคับตำม พ.ร.บ.จรำจรทำงบก 
พ.ศ.2522 แจ้งข้อหำเสพขับ และต้องเสียค่ำปรับในช้ันศำล 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนว่ยงาน บทบาทหนา้ท่ี เบอรโ์ทรติดต่อ 

คณะกรรมการสทิธิ
มนษุยชนแหง่ชาติ 
(กสม.)   

 ตรวจสอบและรายงาน
ข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องเก่ียวกับ
การละเมิดสทิธมินษุยชน 
และเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางท่ีเหมาะสมใน
การป้องกันหรือแก้ไขการ
ละเมิดสทิธมินุษยชน 
รวมท้ังการเยียวยาผูไ้ด้รับ
ความเสยีหายจากการ
ละเมิดสทิธมินุษยชนต่อ
หน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนท่ีเก่ียวข้อง 

 เสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการสง่เสริมและ
คุ้มครองสทิธมินษุยชนต่อ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวม
ตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรือ
ค าสัง่ใด ๆ เพื่อใหส้อดคล้อง
กับหลักสทิธมินุษยชน 

 สร้างเสริมทุกภาคสว่นของ
สงัคมใหต้ระหนักถึง
ความส าคัญของสทิธิ
มนุษยชน 

สายด่วน 
1377  
(เวลาท าการ  
จันทร-์ศกุร ์ 
08.30 -16.30 น. ) 
  



 

คู่มือแนวทำงกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรละเมิดสิทธิด้ำนเอดส์  
เพศภำวะ และควำมเป็นกลุ่มประชำกรเปรำะบำงต่อกำรถูกเลือกปฏิบัติ  44 

 

 

 

 

 

 

 

หนว่ยงาน บทบาทหนา้ท่ี เบอรโ์ทรติดต่อ 

สภาทนายความ    ใหค้ าปรึกษา ช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย  

 เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
ใหแ้ก่ประชาชน 

สายด่วน 
1167  
(เวลาท าการ  
จันทร-์ศกุร ์ 
08.30 -16.30 น.) 

ส านกังานคุ้มครอง
สทิธแิละชว่ยเหลอื
ทางกฎหมายแก่
ประชาชน(สคช.)
ส านกังานอัยการ
สงูสดุ  

 ใหค้ าปรึกษา ช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย  

 เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
ใหแ้ก่ประชาชน 

สายด่วน  
1157  
(เวลาท าการ  
จันทร-์ศกุร ์ 
08.30 -16.30 น.) 

กรมคุ้มครองสทิธิ
และเสรภีาพ 
กระทรวงยุติธรรม 

 ใหค้ าปรึกษากฎหมาย และ
ช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย 

 กองทุนยุติธรรม ช่วยเหลือค่า
ทนายความ เงินประกันตัว  

 กองทุนค่าทดแทนผูเ้สยีหาย
ในคดีอาญา 

สายด่วน  
1111 กด 77 
(เวลาท าการ  
จันทร-์ศกุร ์ 
8.30-16.30 น. ) 

มลูนธิศินูยค์ุ้มครอง
สทิธด้ิานเอดส ์ 

 ใหค้ าปรึกษา รับเรื่อง
ร้องเรียน ช่วยเหลือทาง
กฎหมาย ประเด็นสทิธด้ิาน
เอดส ์สทิธสิขุภาพ  สทิธิ
แรงงาน  สทิธผิูใ้ช้ยา  

 

สายด่วน  
083-543-3608 
(ไทย) 
064-649-3061
(กัมพชูา) 
083-597-2211 
(เมียนมา) 
 (เวลาท าการ 
08.00-20.00 น. ) 
ทุกวัน 



 

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้ำนเอดส์   45 

หนว่ยงาน บทบาทหนา้ท่ี เบอรโ์ทรติดต่อ 

สายด่วนเอดสแ์ละ
ท้องไมพ่รอ้ม  

 ใหค้ าปรึกษาประเด็นเอชไอวี/
เอดส ์และท้องไม่พร้อม  

 แนะน าบริการ ช่วยเหลือ
ผูห้ญงิในภาวะวิกฤต 

สายด่วน 
1663  
(เวลาท าการ  
09.00-21.00 น.) 
ทกุวัน 

กรมสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

 พฒันาระบบการคุ้มครอง
สทิธแิรงงานใหเ้ทียบเท่า
ระดับสากล 

 สร้างและยกระดับคณุภาพ
ชีวิตและความปลอดภัยใน
การท างาน 

 สง่เสริมใหน้ายจ้างปฏิบติัตาม
กฎหมายอยา่งมีความ
รับผดิชอบ 

 สายด่วน 
1506 กด 3 
(เวลาท าการ  
จันทร-์ศกุร ์ 
08.30 -16.30 น. ) 

ศนูยเ์ฉพาะกิจ
คุ้มครองและ
ชว่ยเหลอืนกัเรยีน 
ส านกังานกรรมการ
การศกึษาขัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

 ใหก้ารคุ้มครอง ดแูล 
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนท่ีเสีย่ง
หรือต้องสงสยัว่าถูกกระท า
รุนแรง ล่วงละเมิด หรือถูก
เลือกปฏิบติั 

สายด่วน 
 1579 
(เวลาท าการ  
จันทร-์ศกุร ์ 
08.30 -16.30 น. ) 

สายสบายใจ 
สมาคมฟา้สรุ้ีงแหง่
ประเทศไทย 

 ใหค้ าปรึกษาประเด็นเก่ียวกับ
เอชไอวี/เอดส ์และการถูก
เลือกปฏิบติัจากเหตุแหง่เพศ 

082-5821714 
(เวลาท าการ  
ทกุวัน  
09.00 -17.00 น.) 

กระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คง
ของมนษุย ์(พม.) 

  เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี 
ผูส้งูอายุ และคนพกิาร 
เพื่อใหป้ระชาชนท่ีประสบ
ปัญหาได้รับความคุ้มครอง
อย่างสะดวก และรวดเร็วใน
การขอรับความช่วยเหลือ 

 สายด่วน 
1300  
(เวลาท าการ  
ทุกวัน  
ตลอด 24 ชม.) 







 

ค ำสัง่คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้ำนเอดส ์ 
ท่ี ๑ /๒๕๖๓ 

 เรื่อง แต่งตัง้คณะท ำงำนขบัเคล่ือนยุทธศำสตรก์ำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้ำนเอดส ์ 
--------------------------------------  

คณะอนุกรรมการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธดิา้นเอดส ์ ภายใตค้ณะกรรมการแหง่ชาตวิา่ดว้ย 
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส ์ มมีตจิากการประชมุคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ที ่ ๔/๒๕๖๒ วนัที ่ ๑๐ มถิุนายน 
๒๕๖๒ รบัทราบการพฒันาระบบรายงานการละเมดิสทิธดิา้นเอดส ์และการกระท าความรนุแรง (Crisis Response 
System: CRS) และเหน็ชอบใหม้กีารท าโครงการพฒันาระบบสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธดิา้นเอดสใ์นพืน้ที ่ จงัหวดั
น ารอ่ง ๑๔ จงัหวดั ต่อมาไดม้มีตจิากการประชมุคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ที ่ ๕/๒๕๖๒ วนัที ่๒๓ สงิหาคม ๒๕๖๒ 
รบัทราบโครงการเทดิพระเกยีรตพิระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้โสมสวล ี กรมหมื่นสุทธนารนีาถ ทีท่รงไดร้บัการ
ถวายต าแหน่งทตูสนัถวไมตรขีองโครงการโรคเอดสแ์หง่สหประชาชาตใินการป้องกนัเอชไอว ี ในภูมภิาคเอเชยีและ
แปซฟิิก ดว้ยการเพิม่บทบาทพนกังานอยัการในการบูรณาการความรว่มมอืเพื่อคุม้ครอง สทิธแิละขจดัการเลอืก
ปฏบิตัทิีเ่กีย่วเนื่องกบัเอชไอวดีว้ยรปูแบบสหวชิาชพี นัน้  

 เพื่อเตรยีมความพรอ้มระบบ วเิคราะหร์ปูแบบการด าเนินงาน ผลกระทบ การวางกลไก
การ สง่เสรมิและปกป้องคุม้ครองสทิธดิา้นเอดส ์ และเกดิการประสานความรว่มมอืเพื่อขจดัการเลอืกปฏบิตั ิ ที่
เกีย่วเนื่องกบัเอชไอวดีว้ยรปูแบบสหวชิาชพี คณะอนุกรรมการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธดิา้นเอดส ์ จงึแตง่ตัง้
คณะท างานขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธดิา้นเอดสโ์ดยมอีงคป์ระกอบและ บทบาทหน้าที่
ดงัต่อไปนี ้
 

๑. คณะท ำงำนขบัเคล่ือนยุทธศำสตรก์ำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้ำนเอดส ์ 
องคป์ระกอบ  
(๑) รองอธบิดอียัการ  ส านกังานคุม้ครองสทิธแิละชว่ยเหลอื  ทีป่รกึษา  
 ทางกฎหมายแก่ประชาชน  ส านกังานอยัการสงูสดุ  
(๒) นางเสาวนยี ์วบิลุสนัต ิ กองโรคเอดสแ์ละโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ประธานคณะท างาน  
(๓) อยัการพเิศษฝ่ายคดเียาวชน  ส านกังานคดเียาวชนและครอบครวั   คณะท างาน  
 และครอบครวั ๖   ส านกังานอยัการสงูสดุ  
(๔) อยัการพเิศษฝ่ายแผน  ส านกังานคุม้ครองสทิธแิละชว่ยเหลอื  คณะท างาน  
    ชว่ยเหลอืทางกฎหมาย ทางกฎหมายแกป่ระชาชน  
    ส านกังานอยัการสงูสดุ  
(๕) นายณรงค ์ศรรีะสนัต ์ อยัการผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ   คณะท างาน  
    ส านกังานอยัการพเิศษฝ่ายแผนชว่ยเหลอืทางกฎหมาย  
(๖) นางสาวกรภทัร นิษฐาอคัรากลุ อยัการผูเ้ชีย่วชาญ ส านกังานอยัการภาค ๒  คณะท างาน 

    ชว่ยราชการ ส านกังานคุม้ครองสทิธแิละชว่ยเหลอื  
   ทางกฎหมายแก่ประชาชน ปฏบิตัริาชการส านกังาน  
   อยัการพเิศษฝ่ายแผนชว่ยเหลอืทางกฎหมาย 

/(๗) นายเลอศกัดิ.์..  



- ๒ - 
(๗) นายเลอศกัดิ ์ดกุสุขแกว้  อยัการจงัหวดัประจ าส านกังานอยัการสูงสุด  คณะท างาน 
     ส านกังานอยัการฝ่ายแผนชว่ยเหลอืทางกฎหมาย  

 (๘) นางธรีาพร สุรสิหีเสถยีร  อยัการจงัหวดัประจ าส านกังานอยัการสูงสุด  คณะท างาน 
    ส านกังานอยัการพเิศษฝ่ายคดเียาวชนและครอบครวั ๖  
 (๙) นายสาโรช นกัเบศร ์ อยัการอาวโุส ส านกังานอยัการพเิศษฝ่ายคดเียาวชน คณะท างาน 
    และครอบครวั ๖     
 (๑๐) นายอภวิฒัน์ กวางแกว้  ประธานเครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสป์ระเทศไทย คณะท างาน  
 (๑๑) นางสาวไพลนิ ดวงมาลา  มลูนิธศินูยค์ุม้ครองสทิธดิา้นเอดส ์  คณะท างาน  
 (๑๒) นางเพญ็ศร ีสวสัดิเ์จรญิยิง่  กองโรคเอดสแ์ละโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ คณะท างาน  
 (๑๓) นางพรทพิย ์เขม็เงนิ  กองโรคเอดสแ์ละโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ คณะท างาน  
 (๑๔) นางสาวสริพิร มนยฤทธิ ์ กองโรคเอดสแ์ละโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ คณะท างาน  
 (๑๕) นางสาวอมุานาฏ อณุอนนัต ์ กองโรคเอดสแ์ละโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ คณะท างาน  
 (๑๖) นางพชัรภรณ์ ภวภูตานนท ์ กองโรคเอดสแ์ละโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ คณะท างานและ 
        เลขานุการ  
 (๑๗) นายศรายุทธ นามสงิห ์ ส านกังานอยัการพเิศษฝ่ายแผนชว่ยเหลอื  คณะท างานและ 
    ทางกฎหมาย ส านกังานอยัการสูงสุด     ผูช้ว่ยเลขานุการ  
 (๑๘) นางสาวศรญัญา สุขอ ่า  กองโรคเอดสแ์ละโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ คณะท างานและ 
        ผูช้ว่ยเลขานุการ  

บทบำทหน้ำท่ี  
(๑) ก ากบัดแูลการพฒันาระบบการรบัเรื่องรอ้งเรยีน การจดัการเรื่องรอ้งเรยีน และตดิตามการ รายงานผล

การปฏบิตังิานของคณะท างานระดบัจงัหวดั  
(๒) พฒันารปูแบบกลไกการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธดิา้นเอดสใ์น ๑๔ จงัหวดัน ารอ่ง และขยายให ้

ครอบคลุมทัว่ประเทศ    
(๓) ปรบัภาพลกัษณ์ ความเขา้ใจ เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ระดบับคุคล ครอบครวั ชมุชน รวมทัง้กลไกการ 

คุม้ครองสทิธ ิเพื่อลดการรงัเกยีจกดีกนั การเลอืกปฏบิตัทิีเ่กีย่วเนื่องกบัเอชไอว/ีเอดส ์และเพศภาวะ  
(๔) จดัท ากรอบการด าเนินงานและสนบัสนุนใหม้กีารท าแผนปฏบิตักิารทีเ่กีย่วกบัการส่งเสรมิและ คุม้ครอง

สทิธดิา้นเอดสใ์นจงัหวดั  
(๕) เฝ้าระวงั รบัเรื่องรอ้งเรยีน และตดิตามสถานการณ์การละเมดิสทิธ ิการรงัเกยีจ กดีกนัและเลอืก ปฏบิตัิ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอชไอว ีและประสานหาแนวทางการแกไ้ข  
(๖) ตดิตามการด าเนินงานการคุม้ครองสทิธดิา้นเอดส ์และจดัท ารายงานสถานการณ์เรือ่งสทิธดิา้นเอดส ์

รายงานต่อคณะอนุกรรมการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธดิา้นเอดสร์วมทัง้เผยแพรแ่ก่หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง  

(๗) ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะอนุกรรมการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธดิา้นเอดสม์อบหมาย  
  ทัง้นี้ ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป  

สัง่ ณ วนัที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓  
 
 

(นางสาวสุภทัรา นาคะผวิ)  
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธดิา้นเอดส ์



 

ค ำสัง่คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้ำนเอดส ์ 
ท่ี ๒ /๒๕๖๓  

เร่ือง แต่งตัง้คณะท ำงำนส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้ำนเอดสใ์นรปูแบบสหวิชำชีพจงัหวดั  
--------------------------------------  

คณะอนุกรรมการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธดิา้นเอดส ์ ภายใตค้ณะกรรมการแหง่ชาตวิ่าดว้ย 
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส ์ มมีตจิากการประชมุคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ที ่ ๔/๒๕๖๒ วนัที ่ ๑๐ มถิุนายน 
๒๕๖๒ รบัทราบการพฒันาระบบรายงานการละเมดิสทิธดิา้นเอดส ์และการกระท าความรนุแรง (Crisis Response 
System: CRS) และเหน็ชอบใหม้กีารท าโครงการพฒันาระบบสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธดิา้นเอดสใ์นพืน้ที ่ จงัหวดั
น ารอ่ง ๑๔ จงัหวดั ต่อมาไดม้มีตจิากการประชมุคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ที ่ ๕/๒๕๖๒ วนัที ่๒๓ สงิหาคม ๒๕๖๒ 
รบัทราบโครงการเทดิพระเกยีรตพิระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้โสมสวล ี กรมหมืน่สุทธนารนีาถ ทีท่รงไดร้บัการ
ถวายต าแหน่งทตูสนัถวไมตรขีองโครงการโรคเอดสแ์หง่สหประชาชาตใินการป้องกนัเอชไอว ี ในภูมภิาคเอเชยีและ
แปซฟิิก ดว้ยการเพิม่บทบาทพนกังานอยัการในการบูรณาการความรว่มมอืเพื่อคุม้ครอง สทิธแิละขจดัการเลอืก
ปฏบิตัทิีเ่กีย่วเนื่องกบัเอชไอวดีว้ยรปูแบบสหวชิาชพี นัน้  

เพื่อเตรยีมความพรอ้มระบบ วเิคราะหร์ปูแบบการด าเนินงาน ผลกระทบ การวางกลไกการ 
ส่งเสรมิและปกป้องคุม้ครองสทิธดิา้นเอดส ์และเกดิการประสานความรว่มมอืเพื่อขจดัการเลอืกปฏบิตั ิทีเ่กีย่วเนื่อง
กบัเอชไอวดีว้ยรปูแบบสหวชิาชพี คณะอนุกรรมการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธดิา้นเอดส ์ จงึแต่งตัง้คณะท างาน
ส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธดิา้นเอดสใ์นรปูแบบสหวชิาชพีจงัหวดั โดยมอีงคป์ระกอบและ บทบาทหน้าทีด่งัต่อไปนี ้
  
 คณะท ำงำนส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้ำนเอดสใ์นรปูแบบสหวิชำชีพระดบัจงัหวดั  
 องคป์ระกอบ  

 (๑) อยัการคุม้ครองสทิธแิละชว่ยเหลอืทางกฎหมายและการบงัคบัคดจีงัหวดั ประธานคณะท างาน  
 (๒) ปลดัจงัหวดั       คณะท างาน  
 (๓) ทอ้งถิน่จงัหวดั       คณะท างาน  
 (๔) พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั หรอืผูแ้ทน   คณะท างาน  
 (๕) สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั หรอืผูแ้ทน    คณะท างาน  
 (๖) ศกึษาธกิารจงัหวดั หรอืผูแ้ทน      คณะท างาน  
 (๗) ผูอ้ านวยการส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิระดบัเขต หรอืผูแ้ทน  คณะท างาน  
 (๘) ประธานสภาทนายความจงัหวดั     คณะท างาน  
 (๙) ผูแ้ทนเครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ระดบัจงัหวดั    คณะท างาน  
(๑๐) นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั หรอืผูแ้ทน    คณะท างานและเลขานุการ   
(๑๑) เจา้หน้าทีส่ านกังานอยัการคุม้ครองสทิธแิละชว่ยเหลอื          คณะท างานและผูช้ว่ยเลขานุการ  
 ทางกฎหมายและการบงัคบัคดจีงัหวดั  

 (๑๒) ผูแ้ทนองคก์รภาคประชาสงัคมปกป้องคุม้ครองสทิธดิา้นเอดส ์คณะท างานและผูช้ว่ยเลขานุการ 
  (ระบุชื่อองคก์รในจงัหวดั) 

 /บทบาท...  



-๒- 

 บทบำทหน้ำท่ี  

(๑) รบัเรื่องรอ้งเรยีน และการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนขอ้พพิาทการละเมดิสทิธ ิ การรงัเกยีจ กดีกนัและ 

เลอืกปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัเอชไอวแีละเพศภาวะ 

(๒) พฒันาระบบการรบัเรื่องรอ้งเรยีน การจดัการเรื่องรอ้งเรยีน  

(๓) รายงานผลการปฏบิตัติ่อ คณะท างานขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธดิา้นเอดส ์ 

(๔) พฒันารปูแบบกลไกการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธดิา้นเอดสใ์น ๑๔ จงัหวดัตน้แบบ และครอบคลมุ 

ทัว่ประเทศ  

(๕) ปรบัภาพลกัษณ์ ความเขา้ใจ เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ระดบับคุคล ครอบครวั ชมุชน รวมทัง้กลไก 

การคุม้ครองสทิธิ ์เพื่อลดการรงัเกยีจกดีกนั การเลอืกปฏบิตัทิีเ่กีย่วเน่ืองกบัเอชไอวแีละเพศภาวะ  

(๖) ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะอนุกรรมการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธดิา้นเอดสม์อบหมาย  

  ทัง้นี้ ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป  

สัง่ ณ วนัที่ ๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓  
 
 

(นางสาวสุภทัรา นาคะผวิ)  
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธดิา้นเอดส ์

 

 



กรมควบคุมโรค 
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ ์


