
                 
 
 

 
สนับสนุน อย่าลงโทษ: 

โครงการรณรงค์เพ่ือยุตกิารแพร่เชื้อเอชไอวี  
โดยการเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิรูปมาตรการด้านยาเสพตดิ 

 

 
การเอาผิดทางอาญาตอ่ผู้ใช้ยาเป็นปัจจยัสง่เสริมการระบาดของเชือ้เอชไอวี 
รัฐบาลต้องปฏิรูปนโยบายและกฎหมายด้านยาเสพติด 
ซึง่ก าหนดบทลงโทษและมาตรการบงัคบัใช้กฎหมายที่รุนแรงตอ่ผู้ใช้ยา 
ซึง่เป็นอปุสรรคตอ่การเข้าถึงบริการการป้องกนัเอชไอวีและสขุภาพท่ีจ าเป็น1 
ความเสีย่งตอ่เอชไอวีทีเ่พิ่มขึน้ของผู้ใช้ยาด้วยการฉีดเป็นปัญหาที่ไมอ่าจเพิกเฉยได้อีกตอ่ไป 
ทางหนว่ยงานความร่วมมือด้านนโยบายยาเสพตดิระหวา่งประเทศ  (International Drug Policy Consortium - IDPC) 
เครือขา่ยผู้ใช้ยาระหวา่งประเทศ (International Network of People who Use Drugs) 
เครือขา่ยลดอนัตรายระหวา่งประเทศ (Harm Reduction International) และพนัธมิตรด้านเอชไอวี/เอดส์ระหวา่งประเทศ 
(International HIV/AIDS Alliance) จึงได้เร่ิมโครงการรณรงค์ “สนบัสนนุ อยา่ลงโทษ” 
เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยตุินโยบายด้านยาเสพติดที่สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ ท าให้เกิดปัญหาด้านสงัคม เศรษฐกิจ 
และสทิธิมนษุยชน  
 

 
ในปัจจบุนัคาดวา่มีจ านวนผู้ใช้ยาด้วยการฉีดทัว่โลก 11-21 ล้านคน ซึง่เป็นกลุม่ประชากรที่มีอตัราการติดเชือ้สงูถงึ 37% 
ในรัสเซียและ 52% ในอินโดนีเซยีi ผู้ใช้ยาด้วยการฉีดคิดเป็น 30% 
ของผู้ติดเชือ้เอชไอวีนอกพืน้ท่ีทวปีแอฟริกาใต้ที่ต า่กวา่ทะเลทรายซาฮาราลงมา และมากถึง 80% 
ของผู้ติดเชือ้ในยโุรปตะวนัออกและเอเชียกลางii    
 
การระบาดของเชือ้เอชไอวีรุนแรงมากขึน้โดยเป็นผลมาจากกฎหมาย 
นโยบายและการปฏิบตัิที่ก าหนดบทลงโทษและมาตรการท่ีรุนแรงตอ่ผู้ใช้ยา 
จากความเช่ือในเบือ้งต้นวา่การบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งเข้มงวดจะช่วยลดขนาดของตลาดซือ้ขายยาเสพติดได้ 
แตม่าตรการลงโทษกลบัล้มเหลวไมไ่ด้ช่วยลดระดบัการใช้ยาเสพติดลงเลยiii 
ทัง้ยงัน าไปสูก่ารเลอืกปฏิบตัิและการสร้างตราบาปตอ่ผู้ใช้ยา ปิดกัน้การเข้าถงึบริการการป้องกนั 
รักษาและดแูลด้านเอชไอวี ซึง่มคีวามจ าเป็นตอ่การรักษาชีวิตและควบคมุการแพร่ระบาดของเอชไอวี  
 

                                                        
1 HRI, IDPC, the Alliance, และ INPUD เป็นพนัธมิตรเชิงนโยบายกบัโครงการปฏิบติัการระดบัชมุชนเพื่อลดอนัตราย (Community Action on Harm Reduction - CAHR) CAHR 
เป็นโครงการที่ท้าทายและได้รับทนุสนบัสนนุจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ มีเป้าหมายเพื่อสง่เสริมการเข้าถงึบริการป้องกนัเอชไอวีที่มีคณุภาพในบรรดาผู้ใช้ยาด้วยการฉีด 
ครอบครัวของพวกเขาและคู่ครองในประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย เคนยา และมาเลเซีย เป็นโครงการที่ด าเนินงานโดยพนัธมิตรองค์กรที่เชื่อมโยงกนั (Alliance Linking Organisations) 
ได้แก่ พนัธมิตรเอชไอวี/เอดส์สากลประเทศจีน (International HIV/AIDS Alliance in China), พนัธมิตรเอชไอวี/เอดส์สากลประเทศอินเดีย (International HIV/AIDS Alliance in India), 
Rumah Cemara (อินโดนีเซีย), สมาคมเอ็นจีโอแห่งเคนยา (Kenyan AIDS NGO Consortium) (KANCO) และ สภาเอดส์แห่งมาเลเซีย (Malaysian AIDS Council) 

http://www.aidsalliance.org/linkingorganisationdetails.aspx?id=23
http://www.aidsalliance.org/linkingorganisationdetails.aspx?id=23
http://www.aidsalliance.org/linkingorganisationdetails.aspx?id=9
http://www.aidsalliance.org/linkingorganisationdetails.aspx?id=9
http://www.aidsalliance.org/linkingorganisationdetails.aspx?id=20
http://www.aidsalliance.org/linkingorganisationdetails.aspx?id=8
http://www.aidsalliance.org/linkingorganisationdetails.aspx?id=52


Support don’t Punish 

การเอาผิดทางอาญากบัการใช้ยาเสพติดท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ยอมรับการคมุขงับคุคลซึง่กระท าความผิดเพียงเลก็น้
อย เปิดโอกาสให้มีการละเมดิสทิธิมนษุยชนจากหนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมาย ทัง้ในรูปของการทรมาน การประหารชีวติ 
การสงัหารนอกกระบวนการกฎหมาย การติดสนิบน การคมุขงัโดยอ้างวา่เป็นการบ าบดัรูปแบบหนึง่ และการละเมิดอื่น ๆ 
อนัเป็นผลมาจากสภาพท่ีแออดัยดัเยียดในเรือนจ าiv การคมุขงัผู้ใช้ยาสง่ผลให้เกิดความเสีย่งตอ่การติดเชือ้มากขึน้ 
เนื่องจากสภาพการฉีดและการมเีพศสมัพนัธ์ที่ไมป่ลอดภยั 
และสง่ผลกระทบตอ่ผลการรักษาด้านเอชไอวเีนื่องจากไมส่ามารถเข้าถึงการรักษาได้อยา่งเพียงพอv  
 
มาตรการด้านเอชไอวีที่ผา่นการพิสจูน์วา่ได้ผล (Evidence-based interventions) 
ช่วยหยดุยัง้หรือลดการระบาดของเชือ้เอชไอวีในบรรดาผู้ใช้ยาด้วยการฉีดได้ 
และเป็นมาตรการท่ีรับรองโดยหนว่ยงานระหวา่งประเทศ อยา่งเชน่ องค์การอนามยัโลก (WHO) 
ส านกังานโครงการโรคเอดส์แหง่สหประชาชาติ (UNAIDS) 
และส านกังานวา่ด้วยยาเสพตดิและอาชญากรรมแหง่สหประชาชาติ (UNODC)vi 
แตก่ารด าเนินงานอยา่งเต็มที่ถกูขดัขวางโดยอปุสรรคเชิงนโยบายและกฎหมาย ทรัพยากรที่ไมเ่พยีงพอ การขาดศกัยภาพ 
และแรงตอ่ต้านทางการเมืองหรืออดุมการณ์ กลุม่ผู้ช านาญการและผู้ก าหนดนโยบายที่ส าคัญอยา่งเช่น 
คณะกรรมาธิการโลกวา่ด้วยเอชไอวีและกฎหมาย (Global Commission on HIV and the Law) 
และคณะกรรมาธิการโลกวา่ด้วยนโยบายด้านยาเสพติด (Global Commission on Drug Policy) 
ได้ตีพิมพ์รายงานเมื่อเร็ว ๆ นี ้vii 
เรียกร้องให้มกีารปฏิรูปนโยบายด้านยาเสพตดิโดยให้อยูบ่นพืน้ฐานข้อมลูที่ผา่นการพิสจูน์มาแล้ว 
และสอดคล้องกบัหลกัสทิธิมนษุยชน ทัง้นีเ้พื่อป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวีในบรรดาผู้ใช้ยาด้วยการฉีด 
ทัง้องค์ความรู้และแรงสนบัสนนุเพื่อการเปลีย่นแปลงมีเพิม่มากขึน้เร่ือย ๆ  
 
ในฐานะเป็นสว่นหนึง่ของแรงสนบัสนนุดงักลา่ว โครงการรณรงค์ “สนบัสนนุ อยา่ลงโทษ” 
เรียกร้องให้รัฐบาลเผชิญหน้ากบัอปุสรรคด้านการเมือง กฎหมาย และอดุมการณ์ 
และคุ้มครองสขุภาพและสทิธิมนษุยชนของผู้ใช้ยา ครอบครัวของพวกเขา และชมุชนโดยทัว่ไป  
 
สนับสนุน: โดยลงทุนในมาตรการแก้ปัญหาเอชไอวทีี่เป็นผลส าหรับผู้ใช้ยา  

 เราเรียกร้องให้ทกุประเทศเพิม่มาตรการป้องกนัการติดเชือ้ที่ผา่นการพิสจูน์วา่ได้ผลส าหรับผู้ใช้ยาด้วยการฉีด 
รวมทัง้โครงการป้องกนัการใช้อปุกรณ์การฉีดยาร่วมกนั (โครงการเข็มและหลอดฉีดยา - needle and syringe 
programmes) และจดัท าโครงการท่ีเป็นผลเพื่อแก้ปัญหาการพึง่พายาเสพติด 
(การบ าบดัด้วยสารทดแทนอนพุนัธุ์ฝ่ิน)   

 เราเรียกร้องให้แหลง่ทนุ หนว่ยงานสหประชาชาติและกองทนุโลก 
สนบัสนนุทรัพยากรเพื่อปิดช่องวา่งระหวา่งระดบัความต้องการกบัระดบัการลงทนุท่ีเป็นอยู ่
เพื่อสง่เสริมโครงการลดอนัตรายและโครงการด้านเอชไอวีส าหรับผู้ใช้ยา 

 เราเรียกร้องให้แหลง่ทนุระหวา่งประเทศปฏิบตัิตามค าสญัญาทีใ่ห้ไว้กบักองทนุโลก 
เพื่อสง่เสริมโครงการท่ีจ าเป็นเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเอชไอวีในบรรดาผู้ใช้ยา 
เพื่อให้บรรลสุมัฤทธิผลที่จ าเป็น  

 



Support don’t Punish 

อย่าลงโทษ: 
โดยปรับปรุงนโยบายและปฏิรูปกฎหมายที่ขัดขวางมาตรการแก้ปัญหาเอชไอวีที่เป็นผลส าหรับผู้ใช้ยา  

 เราเรียกร้องให้รัฐบาลยตุิการเอาผิดทางอาญาและการลงโทษผู้ใช้ยา 
และยตุิการห้ามด าเนินการตามโครงการเข็มและหลอดฉีดยา และการบ าบดัด้วยสารทดแทนอนพุนัธุ์ฝ่ิน  

 เราเรียกร้องให้รัฐบาลดแูลให้มีโครงการบ าบดัด้านยาเสพติดอยา่งสมคัรใจ ผา่นการพิสจูน์วา่ใช้ได้ผล 
และสอดคล้องกบัหลกัสทิธิมนษุยชน และให้ยตุิการคมุขงัโดยอ้างวา่เป็นการบ าบดัรูปแบบหนึง่  

 เราเรียกร้องให้รัฐบาลท างานร่วมกบัองค์กรภาคประชาสงัคมและกลุม่ประชากรที่มีความเสีย่งมากสดุ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึน้เก่ียวกบัผลกระทบด้านลบของนโยบายและกฎหมายด้านยาเสพตดิ 
และจดัท าโครงการท่ีผา่นการพิสจูน์วา่สามารถหยดุยัง้การแพร่ของเชือ้เอชไอวีได้ 

 
ถึงเวลาที่ต้องยตุิการเมือง อดุมการณ์ และอคติที่เป็นอนัตราย 
ถึงเวลาที่ต้องให้ความส าคญักบัสขุภาพและสวสัดิภาพของผู้ใช้ยา ครอบครัวของพวกเขาและชมุชน  
 
                                                        
i Mathers, B et al. (2551) ระบาดวิทยาในระดบัโลกของการใช้ยาด้วยการฉีดและเอชไอวีในบรรดาผู้ ใช้ยาด้วยการฉีด: การทบทวนอยา่งเป็นระบบ (The global 
epidemiology of injecting drug use and HIV among people who inject drugs: a systematic review) The Lancet, Vol 372, Iss 9651:1733-45 ; Federal 
Service on Customers' Rights and Human Well-being Surveillance of the Russian Federation. (2010) 
รายงานความก้าวหน้าระดบัประเทศวา่ด้วยความก้าวหน้าในการปฏิบติัตามปฏิญญาวา่ด้วยพนัธกรณีด้านเอชไอวี/เอดส์ (Country Progress Report on the progress 
of implementing the Declaration of Commitment on HIV/AIDS) ซึง่รับรองโดยการประชุมสมชัชาสหประชาชาติสมยัพิเศษวา่ด้วยเอชไอวี/เอดส์ (United Nations 
General Assembly Special Session on HIV/AIDS: UNGASS) สมยัท่ี 26 วาระการรายงาน มกราคม 2551 – ธันวาคม 2552 
ส านกังานวา่ด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime) (2555) เอชไอวีและเอดส ์
https://www.unodc.org/eastasiaandpacific/en/topics/hiv-and-aids/overview.html 
ii Mathers, B et al. (2553) บริการป้องกนั รักษาและดแูลด้านเอชไอวสี าหรับผู้ ใช้ยาด้วยการฉีด: การทบทวนอยา่งเป็นระบบต่อขอบเขตการให้บริการในระดบัโลก 
ระดบัภมูิภาค และระดบัประเทศ (HIV prevention, treatment, and care services for people who inject drugs: A systematic review of global, regional, and 
national coverage) The Lancet, Vol 375, Iss 9719:1014-1028 ; Mathers B et al. (2551) 
ระบาดวิทยาในระดบัโลกของการใช้ยาด้วยการฉีดและเอชไอวีในบรรดาผู้ ใช้ยาด้วยการฉีด: การทบทวนอยา่งเป็นระบบ (The global epidemiology of injecting drug 
use and HIV among people who inject drugs: A systematic review) Lancet, Vol 372, Iss 9651:1733-1745; Horton, R. and Das, P. (2553) 
การช่วยเหลือผู้มีเชือ้ท่ีใช้ยาเสพติด (Rescuing People with HIV who Use Drugs) The Lancet, Vol 376, Iss 9737:207-208. 
iii Degenhardt, L., Chiu, W-T., Sampson, N., et al. (2551) ภาพรวมของการบริโภคแอลกอฮอล์ ยาสบู กญัชา และโคเคน: 
ข้อค้นพบจากการส ารวจด้านสขุภาพจิตขององค์การอนามยัโลก (Toward a global view of alcohol, tobacco, cannabis, and cocaine use: Findings from the 
WHO World Mental Health Surveys) PLOS Medicine. 5:1053-67; Jurgens, R., Ball, A., and Verster, A. (2552) 
มาตรการแทรกแซงเพ่ือลดการแพร่เชือ้เอชไอวีเน่ืองจากการใช้ยาด้วยการฉีดในเรือนจ า (Interventions to reduce HIV transmission related to injecting drug use in 
prison) The Lancet Infectious Disease, 9:57-66; The National Centre on Addiction and Substance Abuse at Columbia University. (2552) 
ผลกระทบของการใช้ยาเสพติดต่องบประมาณของรัฐ (Shoveling up II: The impact of substance abuse on State budgets) New York: Columbia University; 
Reuter P. (2552) สิบปีหลงัการประชมุสมชัชาสหประชาชาติสมยัพิเศษวา่ด้วยเอชไอวี/เอดส์: การประเมินปัญหาด้านยาเสพติด ข้อเสนอด้านโนบายและการปฏิรูป  (Ten 
years after the United Nations General Assembly Special Session (UNGASS): assessing drug problems, policies and reform proposals) Addiction 
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