แถลงการณ์ คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ (กสม.)
เรื่ อง สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19
ตามที่ ได้เกิ ดการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ซึ่ งองค์การอนามัย โลกได้ประกาศ
ให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็ นภาวะฉุ กเฉิ นทางสาธารณสุ ขระหว่างประเทศ ในส่ วนประเทศไทยรัฐบาล
โดยกระทรวงสาธารสุ ข ได้ประกาศให้ โรคโควิด 19 เป็ นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติ ดต่อ
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยนั้น
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) มี ความห่ วงใยต่อสถานการณ์ การระบาดของโรค
ดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อสิ ทธิในการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน ซึ่ งพึงได้รับการคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทยและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ICESCR)
ที่ ป ระเทศไทยเป็ นภาคี และมี พ นั ธกรณี ที่ จะต้อ งปฏิ บ ัติ ตาม โดยขอชื่ นชมและให้ก าลัง ใจทุ ก ภาคส่ ว น
โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ขที่ได้อุทิศตนอย่างเต็มกาลังความสามารถในการรณรงค์
ป้ องกัน และระงับยับยั้งการแพร่ ระบาดของโรค อย่างไรก็ตาม กสม. มีขอ้ ห่ วงใยและมีขอ้ เสนอต่อทุกภาคส่ วน
เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้ องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย รวมทั้งการเยียวยาความเสี ยหาย ดังนี้
1. รัฐบาลควรจัดตั้งองค์กรที่มีกลไกร่ วมกันในการป้ องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19
โดยมีอานาจเต็มในการดาเนิ นการ ไม่ควรให้หน่วยงานของรัฐต่างฝ่ ายต่างดาเนินการ และเผยแพร่ ข่าวจนเกิด
ความสับสนแก่ประชาชน
2. กลไกตามข้อ 1. ควรเปิ ดเผยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคอย่า งเป็ นระบบและชัด เจน
รวมทั้งมีมาตรการในการดาเนิ นการเฝ้าระวัง ป้ องกัน และยับยั้งการแพร่ ระบาดอย่างรัดกุม เป็ นเอกภาพ และ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้แก่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อีกทั้งควรเตรี ยมแผนการรับมือสถานการณ์ กรณี มีการแพร่ ระบาดในวงกว้าง โดยพึงสื่ อสารให้ประชาชน
รวมทั้งผูท้ ี่มีขอ้ จากัดทางร่ างกาย ได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ทัว่ ถึง และรวดเร็ ว ตลอดจนแก้ไข
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยเร็ ว เพื่อลดความตื่นตระหนกและความหวาดระแวงในหมู่ประชาชน
3. รัฐบาลควรเร่ งแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนอุปกรณ์และสิ่ งจาเป็ นในการป้ องกันโรค เช่น หน้ากาก
อนามัย แอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ ให้เพียงพอต่อความต้องการของทุ กภาคส่ วนตามลาดับความจาเป็ น
เร่ งด่วน โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ข ผูป้ ่ วย และผูท้ ี่มีความเสี่ ยงต่อการแพร่ ระบาดของ
โรค ขณะเดี ยวกันประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าถึ งได้สะดวกและราคาเป็ นธรรม ทั้งนี้ รัฐบาลควรนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริ หารจัดการอุปกรณ์และสิ่ งจาเป็ น เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัดทาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทัว่ ถึง และเป็ นธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

4. มาตรการขั้นเด็ดขาดตามกฎหมายที่รัฐอาจนาออกมาใช้เพื่อแก้ไขปั ญหาโดยมุ่งถึงประโยชน์ของ
ส่ วนรวมในระยะยาวเป็ นสาคัญในครั้ งนี้ แม้จะสามารถกระทาได้ก็ตาม แต่ก็พึงคานึ งถึ งความจาเป็ นและ
ความได้สัดส่ วนกับความเสี่ ยงที่ประเมินแล้ว และหากเกิดผลกระทบต่อประชาชน รัฐพึงมีมาตรการชดเชย
เยียวยาตามความเหมาะสมให้ทนั ท่วงที
5. รัฐบาลควรให้การดู แลเยียวยาเป็ นพิเศษแก่ผูม้ ีรายได้น้อย ประชาชนในชนบทห่ างไกล ผูพ้ ิการ
ผูส้ ู งอายุ และผูต้ อ้ งขัง ซึ่ งมี โอกาสได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคเช่ นกัน เพื่อให้กลุ่ มคน
เหล่านี้ สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันที่จาเป็ น การดูแลสุ ขภาพ การเฝ้าระวัง และการรักษาอย่างถูกต้อง และ
ทันท่วงที
6. ประชาชนควรพิจารณาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างระมัดระวัง เพื่อมิให้มีการเผยแพร่ ส่ งต่อข้อมูล
ที่ไม่เป็ นจริ งต่อสาธารณะ อันก่อให้เกิดความตื่นตระหนกและความเข้าใจผิด นอกจากนี้ขอให้ประชาชนและ
สื่ อมวลชนพึงหลีกเลี่ยงการใช้คาพูดหรื อเนื้ อหาสร้างความเกลียดชัง แบ่งแยก ตีตรา และเลือกปฏิบตั ิต่อกัน
ด้วยเหตุแห่ งความเกี่ ยวพันกับโรค เพื่อทุกฝ่ ายจะได้ให้ความร่ วมมือในการป้ องกันและควบคุ มการแพร่ ระบาด
ของโรคได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) ขอสนับสนุนให้ทุกภาคส่ วนร่ วมมือกันบนพื้นฐาน
ของความเอื้ อเฟื้ อ มี น้ าใจ ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย และการเคารพในศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ของกันและกัน
เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติการณ์อนั ยากลาบากในครั้งนี้ไปได้

คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
10 มีนาคม 2563
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