กสม. ห่ วงการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ส่ งผลกระทบด้ านสิ ทธิมนุษยชนในหลายมิติ
ขอรัฐประกันสิ ทธิในสุ ขภาพและการดารงชีพ – สั งคมไม่ ตีตราผู้ได้ รับผลกระทบ
วันที่ 26 ธันวาคม 2563 นางประกายรั ตน์ ต้ นธี รวงศ์ กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ทาหน้ าที่
แทนประธานกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ เปิ ดเผยว่า คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.)
มี ค วามห่ ว งกัง วลต่ อ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 ระลอกใหม่ ซึ่ งได้ส่ ง ผลกระทบ
ด้านสิ ทธิ มนุษยชนต่อประชาชนในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประชาชนในพื้นเสี่ ยงเช่นจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มีคนไทยและแรงงานต่างด้าวได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ การจ้างงาน และการถูก
เลือกปฏิบตั ิหรื อถูกตีตราทางสังคม
นางประกายรัตน์กล่ าวต่อไปว่า กสม. ขอขอบคุ ณรัฐบาลที่ ได้เร่ งสั่งการและยกระดับการควบคุ ม
การแพร่ ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ ว เช่ น การเร่ งตรวจหาผูต้ ิดเชื้ อในวงกว้าง การแยกกักผูต้ ิดเชื้ อด้วยการ
จัด ตั้ง โรงพยาบาลสนามตามขี ด ความสามารถในพื้ น ที่ ก ารระบาด และเปิ ดโอกาสให้แ รงงานต่ า งด้า ว
ที่ เข้า เมื องอย่างผิดกฎหมายได้ล งทะเบี ย นเพื่ อรั บ การตรวจหาเชื้ อและรั กษาพยาบาล โดยยุติการจับกุ ม
ชัว่ คราวเพื่อป้ องกันการเคลื่ อนย้าย อย่างไรก็ดี กสม. ยังมีความกังวลต่อการเข้าถึ งการรักษาพยาบาลและ
มาตรการป้ องกัน ด้า นสาธารณสุ ข อย่า งทั่ว ถึ ง ของประชาชนทั้ง คนไทยและแรงงานต่ า งด้า วในพื้ น ที่
การระบาดสู ง โดยเฉพาะในกรณี ที่มีการใช้มาตรการควบคุมการเข้า-ออกและการเคลื่อนย้ายที่ทาให้แรงงาน
ต่างด้าวในพื้นที่ดงั กล่าวอาจต้องถูกกักตัวอยู่ในสภาพแออัดและยังไม่สามารถแยกบุคคลที่อาจติดเชื้ อและ
ไม่ติดเชื้ อออกจากกันได้ รัฐจึงควรหามาตรการเพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่ อสาร
เพื่ อประชาสัม พันธ์ค วามรู้ เรื่ องการป้ องกันโรคและมาตรการที่รัฐ ดาเนิ นการให้เป็ นไปอย่างทัว่ ถึ งและ
ในรู ป แบบที่ ส ามารถเข้า ใจได้ พร้ อ มสนับ สนุ น ปั จ จัย ที่ เ พี ย งพอต่ อ การด ารงชี พ แก่ ป ระชาชนทุ ก คน
ในเขตพื้นที่การควบคุมสู งสุ ดโดยไม่มีความแตกต่าง
“กสม. เห็นว่า การประกันสิ ทธิ ในสุ ขภาพ (right to health) และการให้ประชาชนสามารถดารงชีวิต
ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ าเป็ นสิ่ งสาคัญที่รัฐต้องให้ความคุ ม้ ครองแก่ คนทุ กคนในยามนี้ ไม่ว่าจะเป็ นคนไทย
หรื อแรงงานต่างด้าว ทั้งในแง่การมีอยูห่ รื อจัดหาให้มี (availability) การเข้าถึง (accessibility) การปรับให้เข้า
กับสถานการณ์ (adaptability) และการเป็ นที่ยอมรับ (acceptability) เช่ น ให้การดูแลรักษาพยาบาลที่ เหมาะสม
และสอดคล้องกับวิถีวฒั นธรรม เป็ นต้น นอกจากนี้ ขอเรี ยกร้องให้สังคมเข้าใจ ให้ความช่วยเหลือกัน ไม่ตีตรา
เหมารวม และเลือกปฏิบตั ิต่อผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรค ไม่ว่าจะเป็ นผูต้ ิดเชื้ อทั้งคนไทย
และคนต่างด้าว หรื อแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ที่ตอ้ งตรวจรักษาผูป้ ่ วยในพื้นที่ และขอให้ร่วมกันส่ ง
กาลังใจให้แก่ เจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานและผูป้ ่ วยหรื อผูต้ ิ ดเชื้ อให้สามารถก้าวผ่านวิกฤติ ระลอกนี้ ไปได้ด้วยกัน
ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์และสิ ทธิ มนุษยชนของคนทุกคน” ประธาน กสม. กล่าว
สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
26 ธันวาคม 2563

