กสม. แถลงข่ าวเด่ นประจาสั ปดาห์ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยนายวสั นต์
ภัยหลีกลี้ และนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ แถลงข่าวเด่นประจาสัปดาห์ ครั้งที่
1/2564 โดยมีวาระและรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
1. ข้ อเสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางในการส่ งเสริ มและคุ้มครองสิ ทธิมนุ ษยชน กรณีผลกระทบ
ด้ านสิ ทธิมนุษยชนจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19
จากการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 มาอย่างต่อเนื่ อง กสม.
เห็นว่าการแพร่ ระบาดในระลอกใหม่ต้ งั แต่เดือนเมษายน 2564 เป็ นต้นมา ปรากฏจานวนผูต้ ิดเชื้ อเพิ่มสู งขึ้น
อย่างรวดเร็ วและรุ นแรงต่อเนื่ องครอบคลุ มพื้นที่ ทวั่ ประเทศ จึงได้รวบรวมข้อเท็จจริ ง และวิเคราะห์ก รณี
ผลกระทบด้า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรค และรั บไว้เป็ นค าร้ องเมื่ อ เดื อ น
กรกฎาคม 2564 โดย กสม.ได้พิจารณาผลกระทบแยกเป็ น 2 ประเด็น ดังนี้ (1) ประเด็นสิ ทธิ ในสุ ขภาพและ
การเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ขของรัฐ ได้แก่ การบังคับใช้มาตรการป้ องกันและควบคุ มโรค การค้นหาและ
ตรวจคัดกรองผูต้ ิดเชื้ อ การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยโรคโควิด 19 และการจัดการวัคซีน (2) ประเด็นคุณภาพชีวิต
และการเข้าถึ งมาตรการช่ วยเหลื อเยียวยาของรั ฐ ได้แก่ กลุ่ มผูม้ ี รายได้น้อยและแรงงานนอกระบบ เด็ก
ผูส้ ู งอายุ คนพิการ ผูห้ ญิง คนไร้บา้ น กลุ่มชาติพนั ธุ์และบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน และแรงงานข้ามชาติ
ในการนี้ จึ ง มี ข ้อเสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางในการส่ งเสริ มและคุ ้มครองสิ ทธิ มนุ ษยชน
ไปยังคณะรัฐมนตรี สรุ ปได้ดงั นี้
(1) ต้องเร่ งจัดหาวัคซี นสาหรั บกลุ่ มเปราะบาง โดยคานึ งถึ งคุ ณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ และควรชี้ แจง
ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบถึงแผนการบริ หารจัดการวัคซีนที่เป็ นธรรม
(2) ดาเนิ นการจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบตั ิการเฉพาะกิ จ” ในระดับพื้นที่ชุมชนหรื อท้องถิ่น เพื่อดูแลและ
ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีในลักษณะครบวงจร (One stop service) โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
ครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาและช่วยเหลือเชิ งรุ กผูท้ ี่ตกหล่นจากการลงทะเบียนวัคซี น การให้ความช่วยเหลือ
ด้านอุปกรณ์ ป้องกันการติ ดเชื้ อ รวมไปถึงการปรับปรุ งระบบฐานข้อมูลภาครัฐเกี่ ยวกับผูด้ ้อยโอกาสให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นปัจจุบนั
(3) ควรทบทวนและแก้ไขระเบี ย บกรมกิ จการเด็ ก และเยาวชนว่า ด้วยหลัก เกณฑ์การจ่ ายเงิ น
อุ ดหนุ นเพื่อการเลี้ ยงดู เด็กแรกเกิ ด พ.ศ. 2562 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิ นอุ ดหนุ นแบบถ้วนหน้า
ครอบคลุมเด็กแรกเกิดทุกคน เพื่อเป็ นหลักประกันด้านสวัสดิการสาหรับเด็กและช่วยบรรเทาผลกระทบแก่
ครอบครัวของเด็กจากปั ญหาการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19

(4) มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิ การจัดทาแผนเตรี ยมความพร้อมในการเปิ ดสถานศึกษา และ
สารวจนักเรี ยนที่มีความเสี่ ยงจะออกจากระบบการศึกษาเนื่ องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรค
พร้อมให้การช่วยเหลือในระยะเร่ งด่วน
(5) บูรณาการมาตรการป้ องกันและควบคุมโรคกับมาตรการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมให้เชื่อมโยงและเสริ มกัน เช่น การจ้างงานระยะสั้นแก่บุคคลในพื้นที่ที่มีการระบาดเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ควบคุมโรค การสนับสนุนผูป้ ระกอบการอาหารในพื้นที่สาหรับการดูแลประชาชนที่ตอ้ งกักตัวในชุมชน
(6) จัดให้มีกองทุ นฟื้ นฟู เศรษฐกิ จและสังคมฐานราก ให้แก่ ชุมชนและกลุ่ มเปราะบางที่ ได้รับ
ผลกระทบ
(7) ทบทวนการบัง คับ ใช้ก ฎหมายที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การบริ ก ารด้า นสาธารณสุ ข และ/หรื อ
กิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างรายได้และ/หรื อการช่วยเหลือกันของสมาชิกในชุ มชนเพื่อบรรเทาผลกระทบทาง
เศรษฐกิ จและสังคมฐานราก เช่ น พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กฎหมายและนโยบายคนเข้าเมือง
หรื อการไม่มีสถานะทางกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ นโยบายไล่ร้ื อชุมชนจากที่ดินสาธารณะ เป็ นต้น
2. การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้ อเอชไอวี
2.1 ผลการติดตามการตรวจสอบการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน เรื่ อง การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้ อเอชไอวี
ในการสมัครงานกับบริษัทเอกชน
กสม.ได้รับ เรื่ องร้ องเรี ย นจากผูร้ ้ อง 6 ราย นับ ตั้ง แต่ เดื อนธันวาคม 2560 - สิ งหาคม 2561
ในกรณี ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การที่ บ ริ ษ ัท เอกชน จ านวน 6 แห่ ง ซึ่ งประกอบกิ จ การเกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ ยานยนต์
เฟอร์ นิเจอร์ ก่อสร้ าง วัสดุ ก่อสร้ าง ประกันภัย และโรงแรม ได้ให้ผูส้ มัครงานตรวจสุ ขภาพและตรวจหา
เชื้ อเอชไอวีก่อนรับเข้าทางาน ซึ่ งการกาหนดให้การตรวจเชื้ อเอชไอวีเป็ นส่ วนหนึ่งของขั้นตอนการคัดเลือก
บุ ค คลเข้า ท างาน เป็ นการกระท าที่ เ ป็ นการเลื อ กปฏิ บ ัติ โ ดยอาศัย เหตุ แ ห่ ง สถานภาพทางสาธารณสุ ข
อันถื อเป็ นสถานภาพอย่า งอื่ น (other status) การกระท าของบริ ษ ทั ผูถ้ ู ก ร้ อง จึ งเป็ นการกระท าที่ ล ะเมิ ด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและไม่ ส อดคล้ อ งตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2560 และ
กติ ก าระหว่า งประเทศที่ ป ระเทศไทยเป็ นภาคี โดยได้มี ข้อเสนอแนะให้บ ริ ษ ทั พิ จารณายกเลิ ก เงื่ อ นไข
การตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนรับเข้าทางานในทุกตาแหน่ง
กสม.ได้ติดตามผลการดาเนิ นงานตามข้อเสนอแนะมาอย่างต่อเนื่ อง กระทัง่ เมื่อ เดือนกันยายน
2564 ได้รับแจ้งจากผูถ้ ู กร้ องครบทั้ง 5 ราย ว่าได้ยกเลิ กเงื่ อนไขการตรวจหาเชื้ อเอชไอวีก่อนรับเข้าทางาน
ในทุกตาแหน่ง อันเป็ นการขจัดอุปสรรคหรื อข้อจากัดในการเข้าถึงสิ ทธิ ในการประกอบอาชี พของผูต้ ิ ดเชื้ อ
เอชไอวี ขณะที่อีกรายได้ย้ ากับบริ ษทั ที่เป็ นผูด้ าเนิ นการคัดกรองผูส้ มัครงานถึงนโยบายการไม่เลื อกปฏิ บตั ิ
ต่อผูส้ มัครที่ติดเชื้อเอชไอวี
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2.2 การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้ อเอชไอวี กรณีกล่ าวอ้ างว่ า กฎ ก.ตร. ว่ าด้ วยคุณสมบัติและลักษณะ
ต้ องห้ ามของการเป็ นข้ าราชการตารวจ พ.ศ. 2547 มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้ อเอชไอวี
กสม.ได้รับเรื่ องร้ องเรี ยนเมื่อเดื อนพฤศจิกายน 2561 กรณี ทายาทของข้าราชการตารวจ
รายนึ ง (นาย ส.) ที่เสี ยชี วิตเนื่ องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ได้สมัครและเข้ารับการคัดเลื อกเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเป็ นข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร แต่ไม่ผา่ นการตรวจร่ างกายตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของการเป็ นข้าราชการตารวจ พ.ศ. 2547 และถูกปฏิเสธการบรรจุแต่งตั้ง เนื่องจากเป็ นผูต้ ิด
เชื้ อเอชไอวี กสม.พิจารณาแล้วเห็ นว่า การที่สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ สานักงานตารวจแห่ งชาติ ได้
ดาเนิ นการให้มีการตรวจเชื้ อเอชไอวีโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของขั้นตอนการคัดเลื อกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็ น
ข้าราชการตารวจ และนาผลการตรวจไปเป็ นเหตุในการปฏิเสธไม่บรรจุแต่งตั้งนาย ส. เป็ นข้าราชการตารวจ
เป็ นการกระทาที่เป็ นการเลื อกปฏิ บตั ิ ต่อนาย ส. โดยเหตุที่เป็ นผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวี อันเป็ นการอาศัยเหตุ แห่ ง
สถานภาพอย่างอื่น และเป็ นการกระทาที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 และกติ การะหว่างประเทศที่ ประเทศไทยเป็ นภาคี และมี พนั ธกรณี ที่จะต้องปฏิ บตั ิ ตาม อันเป็ นการ
ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนต่อนาย ส.
ทั้งนี้ กสม.ได้มีขอ้ เสนอแนะให้สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจและผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจ
แห่ งชาติ พิจารณาบรรจุแต่งตั้งนาย ส. เป็ นข้าราชการตารวจ เพื่อไม่เป็ นการเลือกปฏิบตั ิต่อผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวี
และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับเป็ นการทัว่ ไปนั้น แต่เนื่ องจากเรื่ องนี้ มีการ
ฟ้ อ งร้ อ งเป็ นคดี อ ยู่ใ นศาล หรื อ เป็ นเรื่ อ งที่ ศ าลมี ค าพิ พ ากษา ค าสั่ ง หรื อ ค าวิ นิ จ ฉัย เสร็ จ เด็ ด ขาดแล้ว
จึงเห็นสมควรยุติการติดตามผลดาเนินการ
สาหรับกรณี กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็ นข้าราชการตารวจ
พ.ศ. 2547 และบัญชี โรคหรื ออาการที่ไม่ควรเป็ นข้าราชการตารวจ ห้ามรับผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีเป็ นข้าราชการ
ตารวจนั้น กสม.จะได้หารื อกับฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเครื อข่ายผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวี/เอดส์ และเครื อข่าย
กลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบตั ิ ถึงแนวทางในการดาเนินการต่อไป และจะได้หารื อ
ถึงความร่ วมมือในการสนับสนุ นให้มีกฎหมายขจัดการเลื อกปฏิบตั ิต่อบุคคล เพื่อลดปั ญหาการเลือกปฏิ บตั ิ
และเป็ นหลักประกันสิ ทธิ เสรี ภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบตั ิท้ งั หลาย
สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
23 กันยายน 2564
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