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แนวปฏิบัต ิ
การป้องกนัและจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกจิการ  

_________________ 
๑. บทนํา 

 เร่ืองเอดส์กระทบต่อการดาํเนินกิจการของภาคธุรกิจ และเป็นความรับผิดชอบ
ทางสังคมของภาคธุรกิจในยคุการแข่งขนัเสรีทางการคา้โลก เพราะส่งผลกระทบต่อแรงงานและ 
ผลประกอบการของสถานประกอบกิจการ อาทิเช่น การเสียโอกาสจา้งแรงงานท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ การสูญเสียแรงงานท่ีมีฝีมือ มีความชาํนาญ อนัเน่ืองมาจากนายจา้ง ลูกจา้งมีความ
เขา้ใจเร่ืองเอดส์ไม่เพียงพอ ส่งผลใหเ้กิดทศันคติท่ีไม่ยอมรับการทาํงานร่วมกนักบัลูกจา้งซ่ึงติดเช้ือ
เอชไอวี ประเด็นเร่ืองเอดส์จึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการบริหารจดัการเช่นเดียวกบัประเด็นธุรกิจอ่ืนๆ 
เพื่อสร้างหลกัประกนัใหส้ถานประกอบกิจการมีกลไกการป้องกนัและการจดัการท่ีจะลดผลกระทบ
เร่ืองเอดส์อยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัของสากลบนพ้ืนฐานกรอบการทาํงานท่ีมีคุณค่า
และมีศกัด์ิศรีในการทาํงาน 
 กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน โดยความร่วมมือของ
องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) องคก์รนายจา้ง   
องคก์รลูกจา้ง องคก์รพฒันาเอกชน (NGO) เครือข่ายผูติ้ดเช้ือเอชไอวี  หน่วยราชการ และ
สถาบนัการศึกษาต่างๆ จึงไดร่้วมกนัจดัทาํแนวปฏิบติัการป้องกนัและจดัการดา้นเอดส์ในสถาน
ประกอบกิจการฉบบัน้ีข้ึน โดยมีวตัถุประสงค ์๓ ประการ คือ 
 ๑.๑ เพื่อให้สถานประกอบกิจการใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานป้องกนัและ
จดัการดา้นเอดส์ในสถานประกอบกิจการดว้ยความสมคัรใจ รวมถึงเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ ลูกจา้ง และ
องคก์รต่างๆ ท่ีดาํเนินงานดา้นเอดส์ โดยนาํสาระแห่งแนวปฏิบติัน้ีไปกาํหนดเป็นนโยบาย และ        
มีการจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้มีการเจรจา หารือ และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ นายจา้ง ลูกจา้ง ผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ผูไ้ดรั้บผลกระทบ ผูน้าํชุมชน และองคก์ร
พฒันาเอกชน 
 ๑.๓ เพื่อใชเ้ป็นเกณฑพ์ิจารณาใหก้ารรับรองมาตรฐานการบริหารจดัการดา้นเอดส์ใน
สถานประกอบกิจการ (AIDS-response Standard Organization : ASO) แก่สถานประกอบกิจการท่ี
ประสงคข์อการรับรองตามมาตรฐานน้ี 
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 แนวปฏิบติัการป้องกนัและจดัการดา้นเอดส์ในสถานประกอบกิจการน้ี จดัทาํข้ึน
ตามกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บทบญัญติัของกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย  ์เป็นตน้ ตลอดจน 
แนวปฏิบติัเร่ืองโรคเอดส์ในโลกแห่งการทาํงานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ปฏิญญาวา่ดว้ย
ความตกลงร่วมกนัเร่ืองโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (United Nation General Assembly Special 
Session, June 2001: UNGASS) และนโยบายแห่งชาติว่าดว้ยการตรวจเอดส์ของคณะกรรมการ
แห่งชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์ 
 
๒. ขอบเขตและการนําไปใช้ 

 แนวปฏิบติัน้ีสามารถนาํไปใช้ได้กบันายจา้ง ลูกจา้ง ผูส้มคัรงานในภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมถึงสถานประกอบกิจการทุกประเภทและทุกขนาด ทั้งในระบบและนอกระบบ ท่ีจะ
นาํแนวปฏิบติัน้ีไปเป็นแนวทางในการดาํเนินงานป้องกนัและจดัการดา้นเอดส์ในสถานประกอบ
กิจการของตนโดยสมคัรใจ 
 
๓. การติดตามและประเมินผลแนวปฏิบัติแห่งชาต ิ

 แนวปฏิบติัน้ีจดัทาํโดยคณะกรรมการพฒันานโยบายการป้องกนัและการจดัการ
ดา้นเอดส์ในโลกแห่งการทาํงาน ซ่ึงเป็นคณะกรรมการพหุภาคี และประกาศใชโ้ดยกระทรวงแรงงาน 
ทั้งน้ี คณะกรรมการพฒันานโยบายการป้องกนัและการจดัการดา้นเอดส์ในโลกแห่งการทาํงาน
จะทบทวน และปรับปรุงแกไ้ขแนวปฏิบติัน้ีเป็นประจาํทุกปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์เอดส์
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงจะมีการพฒันากลไกการติดตามผลการปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิน้ี 
โดยการส่งเสริมใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัจงัหวดัใหมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลน้ีดว้ย 
 
๔. บทนิยาม 

 “ผูติ้ดเช้ือเอชไอวี” หมายความว่า  ผูไ้ดรั้บเช้ือไวรัสเอชไอวีเขา้สู่ร่างกาย แต่ร่างกาย
ยงัแขง็แรง สามารถทาํงานไดต้ามปกติ 
 “ผูป่้วยเอดส์” หมายความว่า ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีภาวะภูมิคุม้กนัเส่ือม และมี
ภาวะการเจบ็ป่วยดว้ยโรคฉวยโอกาส ซ่ึงภาวะภูมิคุม้กนัเส่ือมและความเจบ็ป่วยเหล่าน้ีสามารถดูแล
รักษาใหดี้ข้ึนได ้
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 “ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากเอดส์” หมายความว่า บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูติ้ดเช้ือเอชไอวี
และผูป่้วยเอดส์ และไดรั้บผลกระทบทางดา้นสงัคม จิตใจ และเศรษฐกิจจากเอดส์ 
 “เจา้หน้าท่ีภาครัฐ” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีปฏิบติังานให้แก่
กระทรวงแรงงาน ซ่ึงใชอ้าํนาจหรือไดรั้บมอบหมายใหใ้ชอ้าํนาจตามกฎหมาย 

๕. การพฒันานโยบายด้านเอดส์ในสถานประกอบกจิการ 

 นายจา้งและลูกจา้งควรตระหนกัว่า ปัญหาเอดส์เป็นความรับผิดชอบและกระทบ
ต่อผลประโยชน์ของหน่วยงานและสถานประกอบกิจการ หากไม่มีมาตรการป้องกนัหรือจดัการ
ดา้นเอดส์ท่ีเหมาะสมแลว้ อาจเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรบุคคล และผลผลิตขององคก์รได ้ ดงันั้น
นายจา้งและลูกจา้งตอ้งร่วมกนัพฒันานโยบายดา้นเอดส์ในสถานประกอบกิจการของตนเอง เพื่อให้
สามารถป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี และลดความกลวัหรือความวิตกกงัวลของลูกจา้งในการทาํงาน
ร่วมกบัลูกจา้งซ่ึงติดเช้ือเอชไอวี รวมถึงสามารถลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม
ต่อลูกจา้งซ่ึงติดเช้ือเอชไอวีและผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากเอดส์ดว้ย ทั้งน้ี การกาํหนดนโยบายดา้นเอดส์
ในสถานประกอบกิจการตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของหลกัการสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 ๕.๑ สิทธิมนุษยชน 
 นายจา้งควรมีนโยบายดา้นบุคคลหรือการปฏิบติัใดท่ีส่งเสริมความเท่าเทียมกนั 
และขจดัการเลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมต่อลูกจา้งซ่ึงติดเช้ือเอชไอวีและครอบครัว หรือผูท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบในทุกรูปแบบดงัน้ี 
     ๕.๑.๑ การจา้งงานตอ้งไม่มีการตรวจเอดส์ หรือร้องขอหนงัสือรับรองการติด
หรือไม่ติดเช้ือเอชไอวี เพื่อคดักรองผูส้มคัรงานและลูกจา้ง หรือเพื่อเป็นเง่ือนไขในการจา้งงาน หรือ
การส่งเสริม  และให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกจา้ง แนวปฏิบติัในการจา้งงานจะตอ้งอยู่บนหลกัการ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และระบาดวิทยาท่ีว่า ผูต้ิดเช้ือเอชไอวีจะไม่แพร่กระจายเช้ือเอชไอวี 
โดยการทาํงานร่วมกนั ทั้งน้ี นายจา้งไม่ควรใชส้ถานภาพการติดเช้ือเอชไอวี เป็นหลกัเกณฑท่ี์ตดัสิน
วา่ผูส้มคัรงานหรือลูกจา้งขาดคุณสมบติัในการจา้งงาน 
  ๕.๑.๒ ลูกจา้งซ่ึงติดเช้ือเอชไอวีย่อมไดรั้บสิทธิในการจา้งงานตราบเท่าท่ีจะ
สามารถทาํงานได ้และมีโอกาสกา้วหน้าในการทาํงานตามปกติ หากตอ้งเปล่ียนงานท่ีเหมาะสม
ใหแ้ก่ลูกจา้งซ่ึงติดเช้ือเอชไอวี นายจา้งควรหารือกบัลูกจา้งนั้นก่อนเปล่ียนงาน 
  ๕.๑.๓ นายจา้งตอ้งเคารพสิทธิส่วนบุคคลและมีระบบการเก็บรักษาความลบั 
นายจา้งตอ้งไม่ร ้องขอให ้ผูส้มคัรงานหรือลูกจา้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัเกี ่ยวกบัเอชไอวี              
ต่อนายจา้ง หรือบุคคลอ่ืนในท่ีทาํงาน นายจา้งจะเปิดเผยสถานะการติดเช้ือเอชไอวีของลูกจา้งมิได ้ 
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เวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากลูกจา้งนั้น นอกจากน้ี ในกรณีท่ีลูกจา้งประสงค์
จะเปิดเผยสถานะการติดเช้ือเอชไอวีของตนเอง ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้าํปรึกษา การดูแลรักษา 
และการรับสิทธิประโยชน์ของลูกจา้งนั้นจะถูกเก็บเป็นความลบัเช่นเดียวกบัขอ้มูลทางการแพทย์
อยา่งเคร่งครัด 
 ๕.๒ การป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี 
 นายจ้างควรหารือกับลูกจ้างหรือผูแ้ทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อจัดการศึกษาหรือจัดให้
ความรู้เร่ืองเอดส์แบบมีส่วนร่วม เพื่อปรับทศันคติและพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี
แก่ลูกจา้งทุกคนทุกระดบัในช่วงเวลาทาํงาน โดยบรรจุไวใ้นแผนงานพฒันาบุคคลและแผนงาน
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ท่ีมีเน้ือหามุ่งเนน้ใหลู้กจา้งเห็นว่า
เอดส์เป็นเร่ืองใกลต้วั สามารถประเมินโอกาสเส่ียงต่อเอดส์ในชีวิตของตนเองได ้และสามารถเลือกแนว
ทางการลดโอกาสเส่ียงต่อเอดส์ของตนเองได ้รวมถึงลดความกลวั รังเกียจลูกจา้งซ่ึงติดเช้ือเอชไอวี มี
ความมัน่ใจในการทาํงานและอยู่ร่วมกบัลูกจา้งซ่ึงติดเช้ือเอชไอวีได ้ นอกจากน้ี นายจา้งควรจดั
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยัปราศจากความเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพของลูกจา้ง 
 ๕.๓ การช่วยเหลือดูแลลูกจา้งซ่ึงติดเช้ือเอชไอวีและครอบครัว รวมถึงผูท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบจากเอดส์ 
   ลูกจา้งซ่ึงติดเช้ือเอชไอวีและครอบครัว รวมถึงผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากเอดส์ควร
ไดรั้บการช่วยเหลือดูแลจากนายจา้ง ตลอดจนไดรั้บสิทธิประโยชน์และสวสัดิการต่างๆ เช่นเดียวกบั
โรคและความเจ็บป่วยอ่ืนๆ นายจา้งควรช่วยเหลือสนับสนุนให้ลูกจา้งซ่ึงติดเช้ือเอชไอวีไดรั้บยา
ตา้นไวรัสเอดส์เม่ือเขา้สู่ระยะป่วย นายจา้งควรให้ลูกจา้งซ่ึงติดเช้ือเอชไอวีมีสิทธิในการลางาน
ได้ตามสมควร เพื่อรับคาํปรึกษาหรือรับการบาํบดัรักษาทั้ งน้ีตามที่กฎหมายกาํหนด ลูกจ้าง
ซ่ึงติดเช้ือเอชไอวีควรไดรั้บการดูแลรักษาท่ีจาํเป็นจากระบบสวสัดิการสังคมท่ีมีอยู่โดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย และนายจา้งควรสนบัสนุนใหมี้บริการใหค้าํปรึกษา แนะนาํ บริการตรวจเอดส์โดยสมคัรใจ
และเป็นความลบั รวมถึงการใหบ้ริการส่งต่อทางการแพทยใ์นการบาํบดัรักษาจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญหรือ
หากสถานประกอบกิจการมีหน่วยบริการสุขภาพท่ีมีความชาํนาญ และสามารถให้คาํปรึกษาอย่าง
เป็นความลบัไดแ้ลว้  นายจา้งควรจดับริการดงักล่าวให้แก่ลูกจา้งซ่ึงติดเช้ือเอชไอวีดว้ย 
 
๖. สาระสําคญัของนโยบายด้านเอดส์ในสถานประกอบกจิการ 

 สถานประกอบกิจการต่างๆ มกัจะประสบปัญหาเอดส์ ๓ ประการคือ ลูกจา้ง 
มีพฤติกรรมเส่ียง ลูกจา้งซ่ึงติดเช้ือเอชไอวีถูกรังเกียจ และลูกจา้งซ่ึงติดเช้ือเอชไอวีไม่ไดรั้บความ
ช่วยเหลือ 
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ดูแลอยา่งเหมาะสม ดงันั้น นโยบายดา้นเอดส์ในสถานประกอบกิจการท่ีจะช่วยแกปั้ญหาเหล่าน้ีได้
ตอ้งมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 ๖.๑ สนับสนุนให้ลูกจา้งมีความรู้ความเขา้ใจและไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเร่ืองเอดส์       
ท่ีถูกตอ้ง โดยสถานประกอบกิจการควรจดัการอบรมเร่ืองเอดส์ใหแ้ก่ลูกจา้งทุกคนทุกระดบั และ
จดักิจกรรมเสริมอยา่งต่อเน่ือง โดยบูรณาการกิจกรรมการให้ความรู้ในแผนงานพฒันาบุคลากร แผนงาน
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมทั้งแผนงานดา้นการส่งเสริม   
สุขภาพอ่ืนๆ เช่น ยาเสพติด แอลกอฮอลล ์ความเครียด อนามยัเจริญพนัธุ์  ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้ง
เช่ือมโยงนาํไปสู่การติดเช้ือเอชไอวี ทั้งน้ี การจดักระบวนการให้การศึกษาเร่ืองเอดส์ตอ้งคาํนึงถึง
ความแตกต่างในเร่ืองเพศ ทศันคติ และปัจจยัเส่ียงต่อเอดส์ และควรใชห้ลกัสูตรท่ีออกแบบเฉพาะ
สาํหรับแต่ละกลุ่ม รวมถึงการรณรงคห์รือจดับริการให้ลูกจา้งมีโอกาสเขา้ถึงหรือสามารถจดัหา
ถุงยางอนามยัไดง่้ายและสะดวกเม่ือจาํเป็นตอ้งใช ้
 ๖.๒ ปฏิบตัิต่อลูกจา้งและผูส้มคัรงานอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่บงัคบัให้ลูกจา้ง
และผูส้มคัรงานตอ้งตรวจเอดส์ แต่จะส่งเสริมให้มีการตรวจเอดส์ตามความสมคัรใจโดยไม่ตอ้ง
รายงานผลใหส้ถานประกอบกิจการหรือนายจา้งทราบ รวมถึงจะส่งเสริมใหมี้การใหค้าํปรึกษาก่อน
และหลงัการตรวจเอดส์ดว้ย 
 ๖.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรักษาความลบัส่วนบุคคล ลูกจา้งท่ีรู้ตวัว่าติดเช้ือเอชไอวี
ไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ให้สถานประกอบกิจการหรือนายจา้งทราบ รายงานดา้นสุขภาพและรายงาน    
การรักษาพยาบาลของลูกจา้งเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีสถานประกอบกิจการตอ้งมีระบบเก็บรักษา        
ไวเ้ป็นความลบัด้วยความระมดัระวงั การเปิดเผยขอ้มูลความลบัดังกล่าวจะกระทาํได้ก็ต่อเม่ือ       
ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากลูกจา้งแลว้เท่านั้น 
 ๖.๔ สนับสนุนให้ลูกจา้งท่ีป่วยดว้ยโรคเอดส์หรือโรคเร้ือรัง เช่น โรคมะเร็ง 
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เป็นตน้ สามารถทาํงานไดต้ามปกติ หากหลกัฐานทางการแพทยบ่์งช้ีว่า
สภาพการทาํงานนั้นไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยัของลูกจา้งท่ีป่วยดว้ยโรคเอดส์หรือ
โรคเร้ือรังและผูอ่ื้น ทั้ งน้ี ลูกจ้างท่ีป่วยด้วยโรคเอดส์หรือโรคเร้ือรังต้องได้รับการสนับสนุน             
ใหท้าํงานต่อไปจนกวา่จะไม่สามารถทาํงานต่อไปได ้หรือเม่ือแพทยแ์นะนาํใหห้ยดุพกั โดยมีหลกัฐาน
ทางการแพทยป์ระกอบ และหากนายจา้งเลิกจา้งลูกจา้งท่ีป่วยดว้ยโรคเอดส์หรือโรคเร้ือรังแลว้ 
ลูกจา้งดงักล่าวจะไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย 
 ๖.๕ ให้ความยติุธรรมและความเสมอภาคในการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ และ 
สวสัดิการต่างๆ  ตลอดจนโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานแก่ลูกจา้งทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบติั      
ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง แมว้า่ลูกจา้งผูน้ั้นจะมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีปัญหาทางดา้นสุขภาพ 
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 ๖.๖ พิจารณาใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูกจา้งท่ีป่วยดว้ยโรคเอดส์จนไม่สามารถทาํงาน
ต่อไปได ้ ทั้งน้ี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจา้งและครอบครัวให้ดาํเนินชีวิตต่อไปได ้                
อยา่งไม่ยากลาํบาก 

๗. การมอบหมายลูกจ้างในสถานประกอบกจิการให้ปฏบัิติงานเร่ืองเอดส์ 

 นายจา้งควรมอบหมายลูกจา้งให้ปฏิบติังานเร่ืองเอดส์ในสถานประกอบกิจการ 
โดยนายจา้งตอ้งแจง้รายช่ือลูกจา้งซ่ึงไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานเร่ืองเอดส์ใหลู้กจา้งทุกคนทราบ 
และลูกจ้างซ่ึงได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเร่ืองเอดส์ควรได้รับการฝึกอบรมเร่ืองเอดส์                  
อยา่งถูกตอ้ง ทั้งน้ี ลูกจา้งซ่ึงไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานเร่ืองเอดส์ควรมีบทบาทดงัต่อไปน้ี 
 ๗.๑ ประสานงานกบัคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงานในสถานประกอบกิจการ หรือคณะกรรมการทวิภาคีในสถานประกอบกิจการอ่ืนๆ           
ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายแรงงาน เช่น คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ คณะกรรมการ       
ลูกจา้ง เป็นตน้ เพื่อติดตามและกาํกบัการดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายดา้นเอดส์ในสถาน
ประกอบกิจการ 
 ๗.๒  จดัการศึกษา ฝึกอบรม รณรงค ์และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเร่ืองเอดส์ในสถาน
ประกอบกิจการ 
 ๗.๓ ให้คาํแนะนาํปรึกษาเบ้ืองตน้ และประสานส่งต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ            
จากหน่วยงานภายนอก 
 ๗.๔  สาํรวจ และบนัทึกสถิติอุบติัเหตุจากการทาํงานท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี 
 ๗.๕ เก็บรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกจา้งซ่ึงติดเช้ือเอชไอวี 
 ๗.๖ ประเมินผล และรายงานความกา้วหนา้ในการดาํเนินงานป้องกนัและจดัการ
ดา้นเอดส์ใหส้ถานประกอบกิจการหรือนายจา้งทราบเป็นระยะ 
 
๘. บทบาทของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงานในสถาน
ประกอบกจิการ 

 นายจา้งควรสนบัสนุนให้คณะกรรมการความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานในสถานประกอบกิจการมีบทบาทในการดาํเนินงานป้องกนัและ
จดัการดา้นเอดส์ในสถานประกอบกิจการ และส่งเสริมใหลู้กจา้งมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานป้องกนั
และจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการเท่าท่ีจะสามารถทําได้ โดยคณะกรรมการ                  
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานในสถานประกอบกิจการควรไดรั้บการฝึก 
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อบรมเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นเอดส์ เพื่อใหส้ามารถดาํเนินงานในบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอดส์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพฒันานโยบาย การดาํเนินงาน และทบทวนนโยบายและ 
แผนงานดา้นเอดส์ การให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัมาตรการการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือเอชไอวี 
เพื่อลดความเส่ียงต่อการแพร่ระบาด การรับเร่ืองราวร้องทุกข ์และหาแนวทางแกไ้ขปัญหา เป็นตน้ 
ทั้งน้ี หากสถานประกอบกิจการใดไม่มีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงานในสถานประกอบกิจการแล้ว นายจ้างควรสนับสนุนให้คณะกรรมการทวิภาคี            
ในสถานประกอบกิจการอ่ืนๆ ท่ีจัดตั้ งข้ึนตามกฎหมายแรงงาน เช่น คณะกรรมการสวสัดิการ            
ในสถานประกอบกิจการ คณะกรรมการลูกจา้ง เป็นตน้ มีบทบาทในการดาํเนินงานแทน 
 
๙. ความเสมอภาคระหว่างลูกจ้างหญงิและชาย 

 เน่ืองจากผูห้ญิงเป็นผูที้่ไดร้ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเอดส์มากกว่า
ผูช้าย ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลดา้นสรีระร่างกาย วฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจ หากสังคมใดมีการ
เลือกปฏิบตัิระหว่างหญิงและชาย ท่ีทาํให้ผูห้ญิงตกอยู่ในสถานะตํ่าตอ้ยมากเท่าใด ก็จะเกิด
ผลกระทบเชิงลบจากโรคเอดส์มากข้ึนเท่านั้น ดงันั้น การส่งเสริมความเท่าเทียมกนัระหว่างบทบาท
ของลูกจา้งหญิงและชาย การสร้างพลงัอาํนาจและให้ความสําคญัของบทบาทผูห้ญิงและสุขภาพ
อนามยัเจริญพนัธ์ุในสถานท่ีทาํงาน จะเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมให้การป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคเอดส์ประสบความสาํเร็จมากยิง่ข้ึน 
 
๑๐. บทบาทและความรับผดิชอบของนายจ้าง และองค์กรนายจ้าง 

 นายจา้งและองคก์รนายจา้งควรมีบทบาทและความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี
 ๑๐.๑ ควรยดึหลกัการตามแนวปฏิบติัน้ี และนโยบายแห่งชาติวา่ดว้ยการตรวจเอดส์
ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  รวมถึงรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย ซ่ึงสนบัสนุนหลกัการวา่ดว้ยการไม่แบ่งแยกกีดกนั ไม่เลือกปฏิบติั และการ
รักษาความลบัส่วนบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานป้องกันและการจดัการด้านเอดส์      
ในสถานประกอบกิจการ 
 ๑๐.๒  ควรหารือกับลูกจ้างและองค์กรลูกจ้าง เพื่อพัฒนาและจัดทาํนโยบาย           
ดา้นเอดส์ในสถานประกอบกิจการท่ีเหมาะสม 
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 ๑๐.๓ นโยบายดา้นเอดส์ในสถานประกอบกิจการควรสอดคลอ้งกบันโยบายอ่ืน
ของสถานประกอบกิจการ เน่ืองจากสถานประกอบกิจการนั้น อาจมีแนวทางปฏิบติัดา้นสุขภาพ
อนามยัสาํหรับลูกจา้งท่ีเป็นโรคเร้ือรังอ่ืนๆ  อยูแ่ลว้ ดงันั้น นโยบายหรือแนวทางปฏิบติัเร่ืองเอดส์ 
จึงไม่ควรขดัแยง้กบัแนวปฏิบติัเดิม เพราะอาจทาํให้ลูกจา้งไม่เขา้ใจ และอาจไม่ยอมรับในนโยบาย
ดงักล่าวได ้
 ๑๐.๔  การกําหนดนโยบายด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการควรมีผู ้แทน               
ฝ่ายนายจา้ง ผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้ง และผูแ้ทนสหภาพแรงงานหรือผูแ้ทนองค์กรลูกจา้งอ่ืน ๆ เขา้ร่วม
กาํหนดนโยบายดา้นเอดส์ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้นโยบายดา้นเอดส์ในสถานประกอบ
กิจการไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่าย และเกิดการตอบสนองนโยบายดา้นเอดส์ในสถานประกอบ
กิจการอยา่งเตม็ใจ 
 ๑๐.๕ ควรศึกษานโยบายดา้นเอดส์ในสถานประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการอ่ืนเป็นตวัอยา่ง แลว้นาํมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานประกอบกิจการของตน 
 ๑๐.๖ ควรกาํหนดแผนงานกิจกรรมตามนโยบายดา้นเอดส์ในสถานประกอบกิจการ 
พร้อมทั้งจดักิจกรรม และให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม เพื่อให้นโยบายดา้นเอดส์        
ในสถานประกอบกิจการท่ีกาํหนดข้ึนไดรั้บการปฏิบติัจริง 
 ๑๐.๗ ควรกาํหนดนโยบายดา้นเอดส์ในสถานประกอบกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ซ่ึงจะทาํให้ลูกจา้งทุกระดบัเช่ือมัน่และวางใจว่านโยบายดงักล่าวจะไม่ถูกปรับเปล่ียนเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงผูบ้ริหารระดับสูง ทั้งน้ี นโยบายด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการนั้น สามารถ
กาํหนดข้ึนเป็นนโยบายเฉพาะหรืออาจผนวกรวมกบันโยบายอ่ืนๆ  กไ็ด ้
 ๑๐.๘ ควรประกาศนโยบายดา้นเอดส์ในสถานประกอบกิจการใหท้ราบโดยทัว่กนั 
และสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายดา้นเอดส์ในสถานประกอบกิจการใหแ้ก่ผูบ้ริหารและลูกจา้ง
ทุกระดบั เพื่อให้สามารถนาํนโยบายดา้นเอดส์ในสถานประกอบกิจการนั้นไปปฏิบติัไดอ้ย่างมี   
ประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๙ ควรส่งเสริมสนบัสนุนให้มีภาคีความร่วมมือ หรือมีเครือข่ายองคก์รนายจา้ง 
เพื่อระดมความร่วมมือ ในการป้องกนัและการจดัการดา้นเอดส์ในสถานประกอบกิจการ 
 ๑๐.๑๐ ควรเขา้มีส่วนร่วมในการเป็นภาคีความร่วมมือกบันานาชาติในการป้องกนั
และการจดัการดา้นเอดส์ในสถานประกอบกิจการ 
 
 
 



-๙- 

๑๑. บทบาทและความรับผดิชอบของลูกจ้าง 

 ลูกจา้งควรมีบทบาทและความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 
 ๑๑.๑ ลูกจ้างทุกคนควรมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามนโยบายด้านเอดส์            
ของสถานประกอบกิจการ  
 ๑๑.๒ ลูกจา้งไม่ควรเลือกปฏิบติัหรือตั้งขอ้รังเกียจเพื่อนร่วมงานท่ีติดเช้ือเอชไอวี 
หรือกดดนัจนทาํใหลู้กจา้งซ่ึงติดเช้ือเอชไอวีไม่สามารถทาํงานต่อไปได ้
 ๑๑.๓ ลูกจ้างทุกคนตอ้งปฏิบติัตามมาตรการและขั้นตอนการป้องกันอุบติัเหตุ          
และอนัตรายจากการทาํงาน โดยสวมใส่อุปกรณ์ท่ีนายจา้งจดัไวใ้ห ้และปฏิบติัตามขั้นตอนการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ เม่ือเกิดอุบติัเหตุในการทาํงานข้ึน 
 ๑๑.๔ ศึกษาและทาํความเข้าใจในนโยบายและกิจกรรมด้านเอดส์ของสถาน
ประกอบกิจการและเขา้ร่วมในการจดัทาํนโยบายดา้นเอดส์ในสถานประกอบกิจการตามความ
เหมาะสม 
 ๑๑.๕  ลูกจา้งซ่ึงติดเช้ือเอชไอวีตอ้งดูแลรักษาสุขภาพของตน โดยปฏิบตัิตาม
คาํแนะนาํของแพทยอ์ยา่งเคร่งครัด รวมถึงตอ้งปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ความสามารถ 
 ๑๑.๖ ลูกจา้งซ่ึงติดเช้ือเอชไอวีตอ้งมีพฤติกรรมท่ีป้องกนัตนเองจากการรับเช้ือเอช
ไอวีเพิ่มจากผูอ่ื้น และไม่แพร่เช้ือเอชไอวีใหก้บัครอบครัวและผูอ่ื้น   
 
๑๒. บทบาทและความรับผดิชอบขององค์กรลูกจ้าง 

 องคก์รลูกจา้งควรริเร่ิมและใหค้วามร่วมมือในการบรรจุเร่ืองเอดส์ไวเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของนโยบายและแผนงานองคก์ร องคก์รลูกจา้งสามารถผสมผสานประเด็นเร่ืองเอดส์เขา้ไวใ้น
บทบาทประจาํขององคก์รได ้ดงัต่อไปน้ี 
 ๑๒.๑ มีบทบาทดา้นการคุม้ครองสิทธิของลูกจา้ง เช่น ติดตามและรายงานให้
เจา้หนา้ท่ีภาครัฐไดท้ราบเม่ือพบว่าสถานประกอบกิจการละเมิดสิทธิของลูกจา้ง ใหก้ารช่วยเหลือ
คุม้ครองสิทธิลูกจา้งซ่ึงถูกเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรมเน่ืองจากติดเช้ือเอชไอวี จดัใหมี้บริการรับเร่ืองร้องทุกข ์
ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ หรือจดักิจกรรมช่วยเหลือลูกจา้งซ่ึงติดเช้ือเอชไอวแีละครอบครัว เป็นตน้ 
 ๑๒.๒ มีบทบาทดา้นการให้การศึกษา เช่น จดัการฝึกอบรมและพฒันาผูน้าํแรงงาน
เพื่อใหมี้ความสามารถในการเผยแพร่ความรู้เร่ืองเอดส์อยา่งถูกตอ้งใหแ้ก่ลูกจา้ง หรือเป็น 
 

 



-๑๐- 

วิทยากรให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ จดักิจกรรมให้การศึกษาเร่ืองเอดส์ทุกรูปแบบและต่อเน่ือง     
แก่ลูกจา้งซ่ึงเป็นสมาชิก 
 ๑๒.๓  มีบทบาทในการเจรจาต่อรองโดยเจรจาเพ่ือร่วมมือกบันายจา้งในการ
พฒันาแผนงานดา้นเอดส์ในสถานประกอบกิจการ เจรจากบันายจา้งเพ่ือให้บรรจุเร่ืองเอดส์ไวใ้น 
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง ร่วมมือกบันายจา้งในการจดัทาํนโยบายดา้นเอดส์ในสถานประกอบ
กิจการ ร่วมมือกบันายจา้งในการเผยแพร่ให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายดา้นเอดส์แก่ลูกจา้งซ่ึงเป็น
สมาชิก และร่วมมือกบันายจา้งในการทบทวนนโยบายและแผนงานดา้นเอดส์ 
 ๑๒.๔ มีบทบาทในการเป็นตัวแทนของลูกจ้าง โดยการเสนอตัวเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการดา้นเอดส์ในระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และระดบัสถานประกอบกิจการ 
 ๑๒.๕ มีบทบาทในการผลกัดนันโยบายและกฎหมายโดยการประสานความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อผลกัดนัใหมี้กฎหมายคุม้ครองสิทธิของลูกจา้งดา้นเอดส์ 
ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัน้ี 
 ๑๒.๖  ควรร่วมมือกบัองคก์รหรือหน่วยงานในระดบัภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อ
ร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาเอดส์ในโลกแห่งการทาํงานและคุม้ครองสิทธิของลูกจา้ง 
 
๑๓. บทบาทและความรับผดิชอบของเจ้าหน้าทีภ่าครัฐ 

 เจา้หนา้ท่ีภาครัฐควรมีบทบาทและความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 
 ๑๓.๑ ดาํเนินการทบทวน ปรับปรุง พฒันากฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัน้ี 
 ๑๓.๒  พฒันาองคค์วามรู้ สร้างความเขา้ใจเร่ืองเอดส์ และเสริมทกัษะการดาํเนินงาน
ป้องกนัและจดัการดา้นเอดส์ในสถานประกอบกิจการให้กบัเจา้หน้าท่ีท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งกบัสถาน
ประกอบกิจการทุกประเภท ทุกขนาด และให้ถือว่าการคุม้ครองสิทธิของลูกจ้างให้ได้รับขอ้มูล
ข่าวสารเร่ืองเอดส์อยา่งถูกตอ้งและคุม้ครองสิทธิของลูกจา้งซ่ึงติดเช้ือเอชไอวี ไม่ให้ถูกเลือกปฏิบติั
อยา่งไม่เป็นธรรมในสถานประกอบกิจการ เป็นภารกิจหลกัของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐทั้งในส่วนกลาง   
และส่วนภูมิภาค 
 ๑๓.๓  ประสานและสนับสนุนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพฒันา     
เอกชนเพ่ือสาธารณประโยชน์ ในการดาํเนินงานป้องกนัและจดัการดา้นเอดส์ในสถานประกอบกิจการ  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ๑ 
กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัเร่ืองเอดส์ 

____________ 
 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ มีบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองเอดส์ ในเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์การไม่เลือกปฏิบตัิ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกาย สิทธิในช่ือเสียง รวมทั้งแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน      
แห่งชาติดงัน้ี 
 มาตรา ๔ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย  ์สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอ่มไดร้ับความ
คุม้ครอง 
 มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกนัในกฎหมาย และไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกนั 
 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั 
 การเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างกนัเร่ือง
ถ่ินกาํเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อาย ุสภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อ
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทาํมิได ้
 มาตรการท่ีรัฐกาํหนดข้ึนเพื่อขจดัอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใชสิ้ทธิ
และเสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน ยอ่มไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 
 มาตรา ๓๑ บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดว้ยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม  
จะกระทํามิได้ แต่การลงโทษประหารชีวิตตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษ                 
ดว้ยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคน้ี 
 การจบั คุมขงั การตรวจคน้ตวับุคคล หรือการกระทาํใดอนักระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ
ตามวรรคหน่ึง จะกระทาํมิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
 มาตรา ๓๔ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเป็นอยู่
ส่วนตวัยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 
 การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซ่ึงขอ้ความหรือภาพไม่ว่าดว้ยวิธีการใดไปยงั
สาธารณชน อนัเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือ
ความเป็นอยูส่่วนตวั จะกระทาํมิได ้เวน้แต่กรณีท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 



-๑๓- 

 มาตรา ๘๖ รัฐต้องส่งเสริมให้ประชากรวยัทาํงานมีงานทาํ คุ ้มครองแรงงาน 
โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพนัธ์ การประกันสังคม รวมทั้ ง
ค่าตอบแทนแรงงานใหเ้ป็นธรรม 
 มาตรา ๒๐๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทาํหรือการละเลยการกระทาํอนัเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรืออนัไม่เป็นไปตามพนัธกรณีระหว่างประเทศเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศ
ไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีกระทาํหรือละเลยการ
กระทาํดงักล่าวเพื่อดาํเนินการ ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดาํเนินการตามที่เสนอ ให้รายงานต่อ
รัฐสภาเพื่อดาํเนินการต่อไป 
 (๒) เสนอแนะนโยบายและขอ้เสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอ้บงัคบัต่อ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
 (๓) ส่งเสริมการศึกษา การวิจยั และการเผยแพร่ความรู้ดา้นสิทธิมนุษยชน 
 (๔) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหวา่งหน่วยราชการ องคก์ารเอกชน 
และองคก์ารอ่ืนในดา้นสิทธิมนุษยชน 
 (๕) จัดทาํรายงานประจาํปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา 
 (๖) อาํนาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 ในการปฏิบัติหน้า ท่ี  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องคํานึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชนประกอบดว้ย 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอาํนาจเรียกเอกสารหรือหลกัฐานท่ี
เกี่ยวขอ้งจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถอ้ยคาํ รวมทั้งมีอาํนาจอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

๒. ประมวลกฎหมายอาญา 

 ประมวลกฎหมายอาญามีบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเอดส์ ในเร่ืองการเปิดเผย
ความลบัและการหม่ินประมาทดงัน้ี 
 มาตรา ๓๒๒ ผูใ้ดเปิดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใด ๆ ซ่ึงปิดผนึก
ของผูอ่ื้นไป เพื่อล่วงรู้ขอ้ความกดี็ เพื่อนาํขอ้ความในจดหมายโทรเลขหรือเอกสารเช่นวา่นั้นออก 
 

 



-๑๔- 

เปิดเผยก็ดี ถา้การกระทาํนั้นน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน             
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 มาตรา ๓๒๓ ผูใ้ดล่วงรู้หรือไดม้าซ่ึงความลบัผูอ่ื้น โดยเหตุท่ีเป็นเจา้พนกังานผูมี้
หนา้ที่ โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเป็นแพทย  ์เภสัชกร คนจาํหน่ายยา นางผดุงครรภ  ์ผูพ้ยาบาล 
นกับวช หมอความ ทนายความหรือผูส้อบบญัชี หรือโดยเหตุท่ีเป็นผูช่้วยในการประกอบอาชีพนั้น 
แลว้เปิดเผยความลบันั้นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด ตอ้งระวางโทษจาํคุก 
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 ผูรั้บการศึกษาอบรมในอาชีพดังกล่าวในวรรคแรก เปิดเผยความลับของผูอ่ื้น             
อนัตนไดล่้วงรู้หรือไดม้าในการศึกษาอบรมนั้น ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด 
ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกนั 
 มาตรา ๓๒๖ ผูใ้ดใส่ความผูอ่ื้นต่อบุคคลท่ีสาม โดยประการท่ีน่าจะทาํให้ผูอ่ื้นนั้น
ตอ้งเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชงั ผูน้ั้นกระทาํความผดิฐานหม่ินประมาท ตอ้งระวางโทษ
จาํคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 มาตรา ๓๒๗ ผูใ้ดใส่ความผูต้ายต่อบุคคลท่ีสามและการใส่ความนั้นน่าเป็นเหตุให้
บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรธิดาของผูต้ายเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชงั ผูน้ั้นกระทาํ
ความผดิฐานหม่ินประมาท ตอ้งระวางโทษดงับญัญติัไวใ้นมาตรา ๓๒๖ นั้น 
 
๓. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยมี์บทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเอดส์ ในเร่ือง
ละเมิดต่อช่ือเสียงดงัน้ี 
 มาตรา ๔๒๐ ผูใ้ดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทาํต่อบุคคลอ่ืนโดยผดิกฎหมายใหเ้ขา
เสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามยัก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสิ์นหรือสิทธิอยา่งหน่ึงอยา่งใดก็ดี 
ท่านวา่ผูน้ั้นทาํละเมิดจาํตอ้งใชค่้าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 
 
๔. ข้อบังคบัแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 ขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖มี
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัเร่ืองเอดส์ดงัน้ี 
 ขอ้ ๔ ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตอ้งปฏิบตัิต่อผูป่้วยโดยสุภาพและปราศจาก
การบงัคบัขู่เขญ็ 



-๑๕- 

 ขอ้ ๙ ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตอ้งไม่เปิดเผยความลบัของผูป่้วยซ่ึงตนทราบ
เน่ืองมาจากการประกอบวิชาชีพ เวน้แต่ดว้ยความยนิยอมของผูป่้วยหือเม่ือตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย
หรือหนา้ท่ี 
 ขอ้ ๑๐ ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผูอ้ยู่ในระยะ
อนัตรายจากการเจบ็ป่วยเม่ือไดรั้บคาํขอร้องและตนอยูใ่นฐานะท่ีจะช่วยได ้
 
๕. นโยบายแห่งชาติว่าด้วยการตรวจเอดส์ 

 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ได้กําหนด
นโยบายเร่ืองการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีไวด้งัน้ี 
 ๑. การตรวจตอ้งกระทาํโดยความสมคัรใจของผูถู้กตรวจ 
 ๒. ก่อนและหลังการตรวจต้องให้ข้อมูลและคาํปรึกษา เพื่อเตรียมพร้อมทาง
อารมณ์และจิตใจ 
 ๓. ผลการตรวจ ตอ้งเป็นความลบัระหวา่งผูถู้กตรวจและแพทย ์
 ๔. การเปิดเผยผลการตรวจแก่ผูใ้ด ตอ้งเป็นความยนิยอมของผูถู้กตรวจ 
 
๖. คาํประกาศสิทธิผู้ป่วย  

 เพื่อให้ความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพกบัผูป่้วย ตั้งอยูบ่น
พื้นฐานของความเขา้ใจอนัดี และเป็นท่ีไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั แพทยสภา สภาการพยาบาล สภา
เภสัชกรรม ทนัตแพทยสภา คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออก
ประกาศรับรองสิทธิของผูป่้วยไวด้งัต่อไปน้ี 
 ๑.ผูป่้วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะไดร้ับบริการดา้นสุขภาพตามที่บญัญตัิไวใ้น
รัฐธรรมนูญ 
 ๒. ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บบริการจากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพโดยไม่มีการ
เลือกปฏิบติั เน่ืองจากความแตกต่างดา้น ฐานะ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลทัธิการเมือง เพศ 
อาย ุและลกัษณะของความเจบ็ป่วย 
 ๓. ผูป่้วยท่ีขอรับบริการดา้นสุขภาพมีสิทธิท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลอย่างเพียงพอ 
และเขา้ใจชดัเจนจากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพ เพื่อให้ผูป่้วยสามารถเลือกตดัสินใจ ในการ
ยินยอม หรือไม่ยินยอม ให้ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพปฏิบตัิต่อตน เวน้แต่เป็นการช่วยเหลือ
รีบด่วน หรือจาํเป็น 



-๑๖- 

 ๔. ผูป่้วยท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียงอนัตรายถึงชีวิต มีสิทธิท่ีจะไดรั้บการช่วยเหลือรีบด่วน
จากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพ ทนัทีตามความจาํเป็นแก่กรณี โดยไม่คาํนึงว่าผูป่้วยจะร้องขอ
ความช่วยเหลือหรือไม่ 
 ๕. ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บทราบ ช่ือ สกุล และประเภทของผูป้ระกอบวิชาชีพดา้น
สุขภาพท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการแก่ตน 
 ๖. ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะขอความเห็นจากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพอ่ืน ท่ีมิไดเ้ป็น 
ผูใ้หบ้ริการแก่ตน และมีสิทธิขอเปล่ียนผูใ้หบ้ริการแก่ตน และสถานท่ีบริการได ้
 ๗. ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการปกปิดขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง จากผูป้ระกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เวน้แต่จะได้รับความยินยอมจากผูป่้วย หรือการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
กฎหมาย 
 ๘. ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งครบถว้น ในการตดัสินใจเขา้ร่วม หรือ
ถอนตวัจากการเป็นผูถู้กทดลอง ในการทาํวิจยั ของผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพ 
 ๙. ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลเฉพาะของตน            
ท่ีปรากฎในเวชระเบียนเม่ือร้องขอ   ทั้งน้ีขอ้มูลดงักล่าวตอ้งไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตวัของ
บุคคลอ่ืน 
 ๑๐. บิดา มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม อาจใชสิ้ทธิแทนผูป่้วยท่ีเป็นเด็กอาย ุ  
ยงัไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผูบ้กพร่องทางกาย หรือจิต ซ่ึงไม่สามารถใชสิ้ทธิของตวัเองได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก ๒ 
มาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกจิการ (ASO) 

____________ 

 มาตรฐานการบริหารจดัการดา้นเอดส์ในสถานประกอบกิจการหรือท่ีเรียกวา่มาตรฐาน  
ASO นั้น ย่อมาจาก AIDS-response Standard Organization ซ่ึงประเมินมาตรฐานโดยสมาคม              
แนวร่วมภาคธุรกิจไทยตา้นภยัเอดส์ (TBCA) และลงนามรับรองมาตรฐานร่วมกนัระหวา่ง อธิบดีกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 มาตรฐาน ASO น้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้สถานประกอบกิจการมีการป้องกนั
และแกไ้ขสถานการณ์ของเอดส์ในสถานท่ีทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มาตรฐานดงักล่าวส่งเสริม
นโยบายดา้นเอดส์ของสถานท่ีทาํงานต่างๆ ดงัน้ี 
 ๑. ส่งเสริมใหมี้นโยบายไม่เลือกปฏิบติัต่อผูติ้ดเช้ือเอชไอว ี
 ๒. ส่งเสริมใหมี้การประกาศนโยบายเร่ืองเอดส์ในสถานประกอบกิจการ 
 ๓. ส่งเสริมใหมี้มาตรการรักษาความลบัเร่ืองเอดส์ของลูกจา้ง 
 ๔. ส่งเสริมใหมี้มาตรการช่วยเหลือลูกจา้งซ่ึงติดเช้ือเอชไอว ี
 ๕. ส่งเสริมใหมี้การใหก้ารศึกษาเร่ืองเอดส์ในสถานประกอบการ 
 ๖. ส่งเสริมใหมี้ส่วนร่วมกบัชุมชนและสงัคมในการป้องกนัและแกปั้ญหาเอดส์ 

 การประเมินเพื่อออกใบรับรองมาตรฐานให้สถานประกอบกิจการต่างๆ แบ่งเป็น 
๒ ขั้นตอน คือ 
 การประเมินขั้นท่ี ๑ เป็นการประเมินนโยบายหลกัของสถานประกอบกิจการ             
๔ ประการ โดยท่ีสถานประกอบกิจการจะตอ้งมีนโยบายครบทุกประการจึงจะผา่นเกณฑม์าตรฐาน
ขั้นตน้ของ ASO นโยบายดงักล่าวประกอบดว้ย 
 ๑. นโยบายไม่บงัคบัใหผู้ส้มคัรงานตรวจเลือดเพื่อหาเช้ือเอชไอว ี
 ๒. นโยบายไม่บงัคบัใหลู้กจา้งตรวจเลือดเพ่ือหาเช้ือเอชไอว ี
 ๓. นโยบายไม่เลิกจา้งเพราะเหตุท่ีติดเช้ือเอชไอวี และ 
 ๔. นโยบายใหก้ารศึกษาเร่ืองเอดส์แก่ลูกจา้ง 
 การประเมินขั้นท่ี ๒ เป็นการประเมินการบริหารจดัการเร่ืองเอดส์ของสถาน
ประกอบกิจการ โดยมีการใหค้ะแนนในขั้นตอนน้ีจาํนวน ๑๐๐ คะแนน หากสถานประกอบกิจการ
แห่งใดท่ีมีนโยบายครบ ๔ ประการ และไดค้ะแนนในการบริหารจดัการเร่ืองเอดส์ตั้งแต่ ๖๐ คะแนนข้ึนไป 

 

 



-๑๘-  

สถานประกอบกิจการนั้นจะไดใ้บรับรองมาตรฐานระดบัทอง (ASO Gold) หากสถานประกอบกิจการ
แห่งใดไดค้ะแนนนอ้ยกว่า ๖๐ คะแนน สถานประกอบกิจการนั้นจะไดใ้บรับรองมาตรฐานระดบัเงิน 
(ASO Silver)  ตวัช้ีวดัสาํหรับการประเมินในขั้นท่ี ๒ น้ี ประกอบดว้ย 
 ๑. มีการจดัการอบรมลูกจา้งและผูบ้ริหารในเร่ืองเอดส์ (๒๕ คะแนน) 
 ๒. มีการจดักิจกรรมเสริมความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเอดส์ เช่น ส่งเสริมการใชถุ้งยาง 
ทาํบอร์ดเอดส์ สอดแทรกเอดส์ในท่ีประชุม เผยแพร่เอกสารความรู้เร่ืองเอดส์ เป็นตน้ (๒๐ คะแนน) 
 ๓. มีมาตรการในการเกบ็รักษาความลบัของลูกจา้งซ่ึงติดเช้ือเอชไอวี (๒๐ คะแนน) 
 ๔. มีการช่วยเหลือลูกจา้งซ่ึงติดเช้ือเอชไอวีอยา่งเหมาะสม เช่นไม่ลดสวสัดิการ  
ไม่ลดสิทธิ ใหท้าํงานร่วมกนัไม่แบ่งแยก ใหพ้กัรักษาตวัเม่ือป่วย เป็นตน้ (๒๐ คะแนน) 
 ๕. มีการประกาศนโยบายเร่ืองเอดส์ใหลู้กจา้งทราบ (๑๐ คะแนน) 
 ๖. มีการช่วยเหลือสงัคมในเร่ืองเอดส์ เช่น ทาํโครงการเอดส์ ทาํกิจกรรมเอดส์ เผยแพร่
ความรู้เร่ืองเอดส์สู่ประชาชน บริจาคช่วยผูป่้วย ช่วยเหลือครอบครัวผูป่้วย เป็นตน้ (๕ คะแนน) 

 นโยบายดา้นเอดส์ท่ีเหมาะสมของสถานประกอบกิจการ ซ่ึงนายจา้งและลูกจา้ง
ร่วมกนักาํหนดข้ึน  ตามหลกัการของแนวปฏิบติัดา้นเอดส์ในโลกแห่งการทาํงานขององคก์ารแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) และตามเกณฑม์าตรฐาน ASO จะช่วยทาํใหลู้กจา้งซ่ึงติดเช้ือเอชไอวีไม่รู้สึก
ว่าตนเองแตกต่างจากพนกังานคนอ่ืน ๆ และจะช่วยเป็นกาํลงัใจให้พนกังานท่ีติดเช้ือทุ่มเทแรงกาย
แรงใจทาํงานเพ่ือตอบแทนองคก์รอยา่งเตม็ความสามารถ ขณะเดียวกนัพนกังานอ่ืน ๆ ก็จะหมดความ
กงัวลท่ีจะตอ้งทาํงานร่วมกบัพนกังานท่ีติดเช้ือเอชไอวีอีกต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ๓ 
การป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวจีากอุบัติเหตุในการทาํงาน 

____________ 

 การทาํงานโดยปกติของลูกจา้งจะไม่มีความเส่ียงใด ๆ ต่อการรับเช้ือเอชไอวี เพราะ
เช้ือน้ีจะไม่ติดต่อทางเหง่ือ นํ้าตา นํ้ามูก นํ้าลาย เสมหะ อุจจาระ และอาเจียน แต่ลูกจา้งท่ีตอ้งสัมผสั
เลือด นํ้าอสุจิ และนํ้าในช่องคลอด อาจมีความเส่ียงต่อการรับเช้ือน้ี 

 หลกัการป้องกนัแบบครอบจักรวาล (Universal Precaution)  
 ในการช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลลูกจา้งท่ีประสบอุบติัเหตุมีเลือดออก หรือ
หมดสตินั้น อาจจะนาํหลกัการของ Universal Precaution ท่ีใชก้นัในโรงพยาบาลต่าง ๆ มา
ประยุกตใ์ช ้คือระมดัระวงัปัองกนัตนเองตลอดเวลากบัผูป่้วยทุกคนโดยไม่ตอ้งมีการตรวจเลือด
ผูป่้วยว่าติดเอดส์หรือไม่ เพื่อให้สามารถป้องกนัการติดเช้ือจากผูป่้วยมาสู่ตนเองและตนเองไปสู่
ผูป่้วยด้วย ข้อแนะนําทั่วไปท่ีสามารถใช้เป็นหลักปฏิบัติสําหรับการป้องกันแบบ Universal 
Precaution มีดงัต่อไปน้ี 
 ๑. ฝึกนิสัยการลา้งมือให้สะอาดดว้ยสบู่ทุกคร้ังทั้งก่อนและหลงัสัมผสัผูป่้วย โดย
ไม่จาํเป็นวา่ผูป่้วยนั้นจะติดเช้ือเอชไอวีหรือไม่ 
 ๒. พยายามหลีกเล่ียงการเกิดบาดแผลขณะทาํงาน โดยเฉพาะควรระมดัระวงัการถูก
เขม็ฉีดยาท่ีใชก้บัผูป่้วยตาํมือ ดว้ยการไม่พยายามสวมเขม็กลบัคืนในปลอกเขม็ หรือพยายามหักงอ
เขม็เม่ือใชแ้ลว้ และระมดัระวงัการใชข้องมีคมทั้งหลาย 
 ๓. เขม็ฉีดยาท่ีใชแ้ลว้ควรท้ิงในภาชนะท่ีเหมาะสม เช่นกระป๋องโลหะปากแคบท่ีมี   
ฝาปิด   เพื่อป้องกนัมิใหพ้นกังานทาํความสะอาดหรือคนเกบ็ขยะถูกเขม็ฉีดยาท่ิมตาํโดยบงัเอิญ    
 ๔. สวมถุงมือและผา้กนัเป้ือนในกรณีท่ีจะตอ้งสัมผสักบัเลือดหรือนํ้ าเหลืองของ
ผูป่้วย และสวมแวน่ตาป้องกนั ในกรณีท่ีอาจมีการกระเดน็ของเลือด หรือนํ้าเหลืองเขา้ตา 
 ๕. ทาํความสะอาดพื้นและบริเวณท่ีเป้ือนเลือดด้วยนํ้ ายาซักผา้ขาว หรือ
แอลกอฮอลส์าํหรับลา้งแผล (แอลกอฮอล ์๗๐%) 
 ๖. เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ตอ้งสัมผสักบัเลือด หากจาํเป็นตอ้งนาํกลบัมาใชอี้กให้ใช้
นํ้ ายาซกัผา้ขาว หรือแอลกอฮอล ์หรือนาํร้อน แลว้ตามดว้ยผงซกัฟอก 
 
 
 
 

 



-๒๐- 

 การช่วยเหลอืผู้ประสบอุบัติเหตุและการป้องกนัการติดเช้ือในขณะให้การช่วยเหลอื 
 เม่ือพนกังานคนใดเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นเลือดออก ผูใ้หก้ารช่วยเหลือจะตอ้งคาํนึงถึง
หลกัการป้องกันแบบครอบจกัรวาลเป็นอนัดบัแรกเพื่อลดโอกาสเส่ียงต่อการรับเช้ือท่ีสามารถ
ติดต่อกนัทางเลือด เช่น ไวรัสตบัอกัเสบบี และเช้ือเอชไอวี เป็นตน้ ทั้งน้ีเพราะเราไม่สามารถทราบ
ไดว้า่พนกังานท่ีไดรั้บอุบติัเหตุนั้นมีเช้ือดงักล่าวหรือไม่ การปฏิบติัการช่วยเหลือท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อ
การรับเช้ือเหล่าน้ีไดแ้ก่ การช่วยหายใจดว้ยการเป่าปาก การปฐมพยาบาลพนกังานท่ีมีเลือดออก การ
ทาํความสะอาดพื้นและบริเวณท่ีเป้ือนเลือด ตลอดจนการปฏิบติัเมือเกิดเหตุการณ์ท่ีทาํใหก้งัวลว่าจะ
ติดเช้ือเอชไอวี 
 นายจา้งควรระบุลกัษณะอาชีพหรือกิจกรรมของงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการสัมผสั
เลือด สารคดัหลัง่ของร่างกาย และให้การศึกษา ฝึกอบรม สร้างความตระหนกัในการใช ้   
หลกัการป้องกนัแบบครอบจกัรวาล (Universal Precaution) รวมทั้งจดัหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์
ป้องกนัเพื่อลดโอกาสเส่ียงต่อการติดเช้ือ ขั้นตอนการดาํเนินการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือกรณี
ฉุกเฉินจากอุบติัเหตุจากการทาํงาน ขั้นตอนการรายงานอุบติัเหตุจากการทาํงานท่ีมีความเส่ียงต่อ
การสัมผสัเช้ือเอชไอวี 

 การช่วยหายใจด้วยการเป่าปาก 
 พนกังานท่ีหมดสติและหยดุหายใจ ซ่ึงอาจจะเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น 
อาการของโรคหัวใจ ถูกไฟดูด หรือศีรษะกระทบกระเทือนอย่างแรง เป็นตน้ อาจจะตอ้งช่วย
หายใจนดว้ยการเป่าปากโดยทนัทีจึงจะสามารถช่วยชีวิตไวไ้ด ้การติดเช้ือเอชไอวีจากการเป่าปากยงั
ไม่เคยปรากฏในรายงานทางการแพทยใ์ดๆ แต่การเป่าปากอาจจะมีความเส่ียงต่อการรับเช้ือดงักล่าว        
หากผูป่้วยมีเลือดออกในปาก ถา้ไม่แน่ใจควรให้ผา้เช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชู่เช็ดปากผูป่้วยแลว้          
จึงทาํการเป่าปาก การใชเ้คร่ืองช่วยหายใจนั้นควรใชโ้ดยผูท่ี้ไดรั้บการฝึกอบรมมาแลว้เท่านั้น เพราะ
การใชไ้ม่ถูกวิธีก็อาจะเกิดอนัตรายกบัผูป่้วยเช่นกนั การไม่เป่าปากผูป่้วยเพราะเหตุผลเพียงไม่มี
เคร่ืองช่วยหายใจนั้น เป็นเหตุผลท่ีเกินความจาํเป็น 
 การปฐมพยาบาลพนักงานทีมี่เลอืดออก 
 ผูช่้วยเหลือต้องไม่ลังเลท่ีจะช่วยเหลือ เพราะหากเลือดออกมากอาจจะทาํให้
เสียชีวิตได ้เร่ิมตน้ดว้ยการกดแผลเพื่อห้ามเลือดไวก่้อนดว้ยผา้หนา ๆ  หากผูป่้วยยงัรู้สึกตวัดีอยู ่
อาจจะใหผู้ป่้วยกดปากแผลเองก็ได ้อยา่งไรก็ตาม การสัมผสัเลือดโดยท่ีมือเราไม่มีบาดแผลใด ๆ ก็
นบัวา่ปลอดภยัแลว้  แต่ผูช่้วยเหลือตอ้งระมดัระวงัไม่เผลอใชมื้อขยี้ตาตนเอง และตอ้งลา้งมือฟอกสบู่ 
 

 



-๒๑- 

ทั้งก่อนและหลงัให้การช่วยเหลือ การไม่ช่วยเหลือผูป่้วยเพราะเหตุท่ีไม่มีถุงมือนั้น เป็นการกระทาํ 
ท่ีไม่สมเหตุสมผล 
 การทาํความสะอาดพืน้และบริเวณทีเ่ป้ือนเลอืด 
 เร่ิมตน้ด้วยการใส่ถุงมือยางและผา้ยาวกันเป้ือน แลว้ซับเลือดด้วยผา้ข้ีร้ิว หรือ 
กระดาษทิชชู่ หรือข้ีเล่ือย เสร็จแลว้กวาดใส่ลงในถุงพลาสติก นาํไปเผาหรือฝัง จากนั้นใชน้ํ้ ายาซกั
ผา้ขาวผสมนํ้ า ๑ ต่อ ๑๐ ส่วน ราดพ้ืนบริเวณท่ีเป้ือนเลือด (นํ้ ายาซักผา้ขาวนั้นมีส่วนผสมของ
คลอรีน และเม่ือผสมนํ้ า ๑๐ ส่วนจะไดค้ลอรีน ๐.๕ % ซ่ึงสามารถฆ่าเช้ือ เอช ไอ วีไดอ้ยา่งมี    
ประสิทธิภาพ) เสร็จแลว้ใชน้ํ้ าลา้งพื้นให้สะอาด ผูท้าํความสะอาดตอ้งสังเกตและระมดัระวงัเศษ
แกว้ เศษกระจก หรือส่ิงของท่ีแตกในบริเวณนั้นเพราะอาจนะทาํใหเ้ราเป็นแผลและมีความเส่ียงต่อ
การรับเช้ือ 
 แนวทางปฏิบัติเม่ือเกดิเหตุการณ์ทีท่าํให้กงัวลว่าจะติดเช้ือเอช็ไอว ี
 การถูกเข็มฉีดยาท่ีมีเลือดอยู่ขา้งในแทงลึกถึงกลา้มเน้ือ หรือถูกเคร่ืองมือเป้ือน
เลือดบาดลึก กรณีเหล่าน้ีมีโอกาสเส่ียงมากท่ีจะรับเช้ีอ เอช ไอ วี (Dramatic Exposure) ใหบี้บแผล
เอาเลือดออกให้มากท่ีสุด ชาํระบาดแผลดว้ยนํ้ าสบู่หลายๆ คร้ัง ใส่แอลกอฮอล ์๗๐ % ท่ีบาดแผล 
ทายาใส่แผลสด แลว้พบแพทย ์ แจง้ขอ้มูลลกัษณะอุบติัเหตุ เพื่อประเมินความเส่ียงต่อการรับเช้ือ 
และขอคาํปรึกษาถึงขอ้ดี ขอ้เสียของการใชย้าตา้นไวรัส และตดัสินใจในการกินยาดว้ยตนเอง โดย
ปกติทุกโรงพยาบาลจะจดัยาเหล่าน้ีไวท่ี้ห้องยาและห้องฉุกเฉินเตรียมพร้อมไวแ้ลว้ ยาตา้นไวรัสท่ี
นิยมใชป้้องกนักรณีเกิดอุบติัเหตุเช่นน้ีเช่น ยาซีโดวูดีน (Zidovudine (AZT) ยาลามิวูดีน          
(Lamivudine 3TC) และยาอินดินาเวียร์ ( Indinavir IDV) โดยรับประทานร่วมกนัทั้ง ๓ ตวั และควร
รับประทานยาม้ือแรก ภายใน ๔-๖ ชั่วโมง หลังเกิดอุบัติเหตุ แล้วรับประทานต่อไปจนครบ                   
๔ สปัดาห์ และควรตรวจเลือดหาความสมบูรณ์ของเมด็เลือด (CBC) ตรวจการทาํงานของไตและตบั 
เพื่อเฝ้าระวงัผลขา้งเคียงของยาตา้นไวรัสดว้ย กรณีท่ีเกิดอาการขา้งเคียงให้พบแพทยแ์ละให้อยู่ใน
ดุลพินิจของแพทยท่ี์จะใหห้ยดุยาหรือเปล่ียนยาหรือไม่ และไม่ควรหยดุยาดว้ยตนเอง 
 ผูป้ระสบเหตุควรตรวจเลือดเพ่ือหา Anti-HIV ภายใน ๔๘ ชัว่โมง ถา้ผลเลือดเป็น
บวก แสดงว่าผูน้ั้นติดเช้ือเอชไอวี มาก่อนท่ีจะไดรั้บอุบติัเหตุแลว้ แต่หากผลการตรวจเลือดภายใน 
๔๘ ชัว่โมงเป็นลบ และต่อมาภายหลงัตรวจเลือดซํ้ า ท่ี ๖ สัปดาห์ หรือ ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน แลว้
ใหผ้ลบวก แสดงว่าลูกจา้งผูน้ั้นไดรั้บเช้ือเอชไอวี จากการปฏิบติัหนา้ท่ีจริง นายจา้งจึงควรพิจารณา
ใหก้ารช่วยเหลือและควรปรึกษาบริษทัท่ีรับประกนัชีวิตและสุขภาพของพนกังานวา่ กรณีน้ีจะไดรับ
การชดเชยจากบริษทัประกนัอยา่งไร สาํหรับในช่วงเวลาท่ียงัไม่ทราบผลวา่จะติดเช้ือหรือไม่นั้น       

 



- ๒๒- 

ผูป้ระสบเหตุตอ้งไม่บริจาคโลหิต และตอ้งใชถุ้งยางอนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์ จนกว่าจะทราบผล
การตรวจเลือดขั้นสุดทา้ย ขั้นตอนต่าง ๆ ดังกล่าวน้ีสามารถใช้กับกรณีท่ีพนักงานถูกข่มขืนได้
เช่นกนั กรณีอุบติัเหตุเลก็นอ้ย (Probable Exposure) ไดแ้ก่ ถูกเขม็เป้ือนเลือดแทงเขา้ใตผ้วิหนงัแต่
ไม่มีเลือดออก หรือถูกสารคดัหลัง่สัมผสัผิวหนังท่ีมีบาดแผลหรือเยื่อบุอ่อนท่ีตาหรือปาก กรณี
เหล่าน้ีมีโอกาสติดเช้ือนอ้ย ให้ลา้งออกดว้ยนํ้ าสะอาด หากเขา้ปากให้บว้นนํ้ าลายท้ิง แลว้ลา้งปาก
ดว้ยนํ้าหรือนํ้ายาบว้นปากนาน ๆ และตอ้งพบแพทยเ์พื่อพิจารณาตดัสินใจเพื่อใชย้าป้องกนั สาํหรับ
กรณีอุบติัเหตุท่ีไม่อนัตราย (Doubtful Exposure) ไดแ้ก่ เลือดหรือนํ้ าคดัหลัง่ท่ีมีเช้ือเอชไอวีสัมผสั
ผวิหนงัท่ีไม่มีแผล หรืออุบติัเหตุท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัสารท่ีมีเช้ือเอชไอวี กรณีเหล่าน้ีไม่มีโอกาสติดเช้ือ 
จึงไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการใด ๆ นอกจากการลา้งทาํความสะอาดเท่านั้น 
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