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Prominent Thai Social Entrepreneur Amongst World Leaders on 
UNAIDS High Level Commission
 
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่มีชื่อเสียงของไทยและผู้นําระดับสูงของโลกในฐานะ 
คณะกรรมาธิการระดับสูงของ องค์การเอดส์แห่งสหประชาชาติ UNAIDS

เจนีวา - องค์การเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นเอดส์ (UNAIDS) เปิดตัว  คณะกรรมาธิการ
ระดับสูง ชุดใหม่ มี “มีชัย วีระไวทยะ” ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการระดับสูง เพื่อการป้องกัน
เอชไอวี ร่วมทํางานกับคนดังระดับโลก ซึ่งรวมถึงผู้ได้รับรางวัลโนเบล 3 คนและอดีต
ประธานาธิบดี 3 คนจากฝรั่งเศส ชิลีและบอสวานา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการรณรงค์ด้านสังคม
และการเมืองเพื่อระดมความร่วมมือและผลักดัน การป้องกันโรคเอดส์ให้เกิดประสิทธิภาพ 

          เมื่อเร็วๆ นี้ นายมีชัย วีระไวทยะ อดีตสมาชิกวุฒิสภาและผู้ประสบความสําเร็จในการ
รณรงค์ให้ประชาชนใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคเอดส์ (ปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธานมูลนิธิ
มีชัย วีระไวทยะและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน) ได้รับเกียรติร่วมเป็นหนึ่งในคณะ
กรรมาธิการระดับสูงที่ยูเอ็นเอดส์เพิ่งตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยผู้นําที่มีชื่อเสียงระดับ
โลก 19 คน อาทิ ดร.มิเชลล์ แบเชอเล่ท์ อดีตประธานาธิบดี ประเทศชิลี มร.ชาค ชิรัค อดีต
ประธานาธิบดี ประเทศฝรั่งเศส มร.เปา กาซอล นักกีฬาบาสเก็ตบอลยอดนิยมชาวสเปน ดร.โม
ฮัมเมด ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ และมร. คริส ฮิวจ์ กรรมการบริหาร บริษัท จูโม อินเต
อร์แนชั่นนัล (ผู้ร่วมก่อตั้งเฟสบุค) เป็นต้น คณะกรรมาธิการระดับสูงชุดนี้มีภารกิจหลักในการใช้
ความสามารถพิเศษในการรณรงค์ทางสังคมและการเมืองเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนพลังอันยิ่ง
ใหญ่ในการป้องกันเอชไอวีอย่างมีประสิทธิภาพ
          นายมีชัย วีระไวทยะ เปิดเผยความรู้สึกว่า “มีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้
ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการระดับสูงของยูเอ็นเอดส์ จุดประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้คน
ทั่วโลกหันมาสนใจการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีอย่างจริงจัง เพราะการป้องกันจะเป็นหนทาง
เดียวเท่านั้นในการรักษา เราต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และกล้าคิดแบบนอกกรอบในการหยุด
ยั้งการแพร่เชื้อเอชไอวี และเชื่อว่าคณะกรรมาธิการชุดนี้จะช่วยเสริมสร้างความพยายามครั้ง
ใหม่ของการระดมความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนทั่วโลก” 

          “ภารกิจของคณะกรรมาธิการที่จะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีคือ การรณรงค์ให้ผู้คน
ตระหนักถึงการใช้ถุงยางอนามัย ปัญหาเรื่องเอดส์ เอชไอวี เป็นปัญหาสําคัญระดับโลก การ
ป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคเอดส์ทุกวันนี้ยังน่าเป็นห่วงอย่างมาก เพราะผู้ติดเอดส์รายใหม่ยังมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นรวดเร็ว
กว่าคนที่เข้ารับการรักษา มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกวันละ  7,000 คน ในขณะที่การรักษามีความ
ก้าวหน้ามาก แต่การป้องกันยังล้าหลัง ดังนั้นการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์จึงเป็น
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หนทางป้องกันโรคเอดส์ให้ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะภาครัฐต้องเปิดหูเปิดตา อย่ามุ่งแต่
ห้ามเยาวชนไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ ต้องเปลี่ยนเป็นให้ความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่าง
ปลอดภัย” นายมีชัย กล่าวเพิ่มเติม

          รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
          นายมีชัย วีระไวทยะ เป็นผู้ที่องค์การสหประชาชาติ ได้รับการยกย่องในความสําเร็จของ
งานพัฒนาชุมชนที่ผสมผสานแนวคิดเชิงธุรกิจเพื่อสังคม และความสําเร็จในการรณรงค์ความ
นิยมใช้ถุงยางอนามัย จนถึงกับทําให้คนไทยเรียกถุงยางอนามัยว่า ถุงยางมีชัย แนวทางการ
รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ของนายมีชัยเป็นตัวอย่างของความสําเร็จของประเทศไทยในการ
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อเอชไอวีในเวทีระดับโลก โดยสหประชาชาติได้ประเมินว่าใน 12 ปี
แรกของการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อทําให้ผู้ติดเชื้อ รายใหม่ลดลงไปร้อยละ 90 และ
ธนาคารโลกได้ประเมินว่าคนไทย 7,700,000 คน (เจ็ดล้านเจ็ดแสนคน) ได้รอดพ้นจาก การติด
เชื้อ นอกจากนี้ปัจจุบันนายมีชัยเป็นประธานคณะอนุกรรมการกํากับการขับเคลื่อนการปฏิบัติ
การป้องกันโรคเอดส์ ภายใต้คณะกรรมการเอดส์ชาติและเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน 

รายชื่อคณะกรรมาธิการระดับสูงของยูเอ็นเอดส์ ชุดนี้ได้รวมไปถึงผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล 3 คน มี
ดังนี้
1. Professor Francoise Barré-Sinoussi ศาสตราจารย์ฟรองซัวส์ บาเร่ ชินุสสี่ ผู้ได้รับรางวัลโน

เบลสาขาแพทยศาสตร์ในฐานะผู้ค้นพบเอชไอวี
2.  Archbishop Emeritus Desmond Tutu อาร์คบิชอบ กิตติคุณ เดสมอนด์ ตูตู ผู้ได้รับรางวัลโน

เบลสาขาสันติภาพ
3. Dr. Michelle Bachelet  ดร. มิเชลล์ แบเชอเล่ท์ อดีตประธานาธิบดี ประเทศชิลี 
4. Mr. Jacques Chirac มร. ชาค ชิรัค อดีตประธานาธิบดี ประเทศฝรั่งเศส
5. H.E. Festus Mogae ฯพณฯ เฟสตัส โมกาย อดีตประธานาธิบดี บอทสวาน่า
6. H.E. Jean Ping ฯพณฯ ชอง ปิง ประธานสหภาพอัฟริกา
7. Dr. Mohamed ElBaradei ดร. โมฮัมเมด เอลบาราเดอิ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
8. Ms. Rita Süssmuth นาง ริต้า ซุสมูธ อดีตประธานรัฐสภา เยอรมนีและอดีตรัฐมนตรีกิจกรรม

ครอบครัวสตรีเยาวชนและสุขภาพ
9. Ms. Vuyiseka Dubula นาง วูยิเซก้า ดูบูล่า เลขาธิการของ Treatment Action Campaign

10. Professor Peter Piot ศาสตราจารย์ ปีเตอร์ ปิออต อดีตกรรมการบริหารของ UNAIDS และ
ปัจจุบันเป็นผู้อํานวยการวิทยาลัยสุขอนามัยและแพทย์ศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย
ลอนดอน
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11. Ms. Elena Franchuk นาง เอเลน่า ฟรังชุค นักธุจกิจชาวยูเครนและผู้ก่อตั้งมูลนิธิต่อต้านเอดส์
เอเลน่า ฟรังชุค

12. Mr. Nizan Guanaes มร. นิซาน กัวเนส์ เจ้าของกิจการการสื่อสารชั้นนําของบราซิลและ
ประธานกรรมการ Grupo ABC de Comunicação

13. Mr. Chris Hughes มร. คริส ฮิวจ์ กรรมการบริหาร บริษัท จูโม อินเตอร์แนชั่นนัล และเป็นผู้
ร่วมก่อตั้งเฟสบุค 

14. Mr. Robin Li มร. โรบิน ลี เจ้าของกิจการและผู้ร่วมก่อตั้งเสิร์ชเอนจิ้น ยอดนิยมของจีนชื่อ 
Baidu Inc. 

15. Mr. Magic Johnson มร. แมจิค จอห์นสัน อดีตดาราบาสเก็ตบอล และเป็นนักกีฬาคนแรกๆ ที่
เปิดเผยว่าติดเชื้อเอชไอวี

16. Mr. Pau Gasol มร. เปา กาซอล นักกีฬาบาสเก็ตบอลยอดนิยมชาวสเปน
17. Ms. Irene Khan นางไอรีน คาน นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและอดีตเลขาธิการของแอมเนสตี้ 

อินเตอแนชั่นนัล
18. Mr. Vladimir Vladimirovich Pozner มร. วลาดีมีร์ วลาดิมิโรวิช พอซเนอร์ นักหนังสือพิมพ์ที่

มีชื่อเสียงชาวรัสเซีย 

19. คุณมีชัย วีระไวทยะ อดีตวุฒิสมาชิกและผู้นําในวงการธุรกิจเพื่อสังคม ผู้มีชื่อเสียงด้านการ
รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยในประเทศไทย



4

“ทุกวันนี้ ในขณะที่มีคน 2 คนที่เริ่มเข้ารับการรักษา แต่จะมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้น 5 คน” - ศาสตราจารย์ 
Barré-Sinoussi กล่าว  การเพิ่มชึ้นของการติดเชื้อจะไม่สามารถควบคุมให้หมดสิ้นได้ ถ้าขาดพันธ
สัญญาที่เข้มแข็งในการร่วมมือกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อและรักษา HIV ทั่วทั้งโลก

อาร์คบิชอบ กิตติคุณ เดสมอนด์ ตูตู กล่าวว่า หนทางเดียวที่จะรักษาโรคเอดส์ได้คือ การไม่ติดเชื้อ เพื่อ
เห็นแก่อนาคตภายภาคหน้า และเพื่อเห็นแก่ผู้ที่ต้องสู้ชีวิตด้วยโรคเอดส์ ดังนั้นเราจะต้องทําให้การติดเชื้อ  
HIV รายใหม่หมดไปกลายเป็นศูนย์

“เราได้รับการสนับสนุนอย่างท้วมท้นจากคณะกรรมาธิการระดับสูงขององค์การเอดส์แห่งสหประชาชาติ 
ในการป้องกันระบาดของ HIV” กล่าวโดย Michel  Sidibé ผู้อํานวยการบริหารของ UNAIDS   “ความ
สําเร็จครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับการรับมือกับโรคเอดส์นี้ได้เกิดขึ้นในประเทศที่มีมีการขับเคลื่อนในระดับ
ผู้นําและให้ความสําคัญในการลดการติดเชื้อเอดส์เป็นอันดับต้นๆ ด้วยการสนับสนุนกลุ่มผู้นําเหล่านี้ 
พวกเราสามารถทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในการป้องกันการระบาดเอดส์นี้ได้”
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A Scientific Advisory Panel chaired by Ms Laurie Garrett of the Council on Foreign 
Relations  จะช่วยเหลือ คณะกรรมาธิการระดับสูง โดยใช้งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชั้นสูงเพื่อพัฒนา
แผนงานเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการป้องกันการะบาดของเชื้อ HIV

เราเฝ้าติดตามหาวิธีที่ทําให้การป้องกันโรคเอดส์สัมฤทธิ์ผล และสร้างกระแสความสนใจในระดับนานา
ประเทศได้สําเร็จ และร่วมมือกันเพื่อเอาชนะความผิดพลาดและความขาดแคลนในปัจจุบัน “ กล่าวโดย 
คุณการ์เร็ต

กว่า 30 ปีที่มีการระบาดของ AIDS ทั่วโลกได้สร้างความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่ในการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์
ได้อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่มากกว่า 7,000 คนต่อวัน ขณะที่
การรับมือกับการติดเชื้อได้มุ่งความสนใจไปที่การรักษาโรคเป็นสําคัญเป็นหลัก จึงทําให้การป้องกันโรค
ได้รับการเพิกเฉย เหล่าคณะกรรมาธิการได้ตระหนักและพร้อมที่จะร่วมมือในพันธสัญญาครั้งนี้เพื่อ
สนับสนุนให้การป้องกันต่อต้านโรคเอดส์ในวงสังคมที่ตนมีศักยภาพ และปรัทัศนคติของสังคมให้กลับมา
ลงมือป้องกันโรคเอดส์ให้สัมฤทธิ์ผล

องค์การเอดส์แห่งสหประชาชาติ UNAIDS,  the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 
เป็นผลของนวัตกรรมองค์กรในความร่วมมือกันของสหประชาชาติ ที่ช่วยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้คนทั่วโลกในการเข้าถึงอย่างทั่วถึงการป้องกันโรคเอดส์ รักษา รวมถึงการดูแลผู้ติดเชื้อ หาข้อมูลเพิ่ม
เติมได้ที่ www.unaids.org. 

http://www.unaids.org/
http://www.unaids.org/

