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เรื่อง มาตรการป้องกันและดูแลกลุม่ ประชากรข้ามชาติ จากกรณีพบผูป้ ่ วยต่างชาติในห้องกักสานักงานตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
เรียน 1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จากสถานการณ์การพบผูป้ ่ วยโรคโควิด-19 ชาวต่างชาติในห้องกักของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา
จานวน 42 คน แบ่งเป็ น ชาวเมียนมา 34 คน เวียดนาม 3 คน มาเลเซีย 2 คน เยเมน 1 คน กัมพูชา 1 คน และอินเดีย 1 คน และยังมี
ผูต้ อ้ งกักในห้องกักอีก 73 คนที่ไม่ติดเชือ้ นับว่าเป็ นพบการระบาดของโรคโควิดในพืน้ ที่หอ้ งกักเป็ นครัง้ แรกของประเทศไทย จึงถือ
เป็ นกรณีเฉพาะในการเข้าไปสอบสวนโรคและให้การรักษาพยาบาล
อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดในครัง้ นีส้ ่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงข้อจากัดในการป้องกันการระบาดในสถานกักกันของรัฐอยู่
พอสมควร ทัง้ นีเ้ นื่องจากห้องกัก เป็ นสถานที่กกั ในระยะสัน้ เพื่อรอการผลักดันส่งกลับ ซึ่งในปั จจุบนั อาจจะทาได้ลา่ ช้าเนื่องจากมีการ
ปิ ดด่านชายแดน อีกทัง้ ยังมีผตู้ อ้ งกักอีกจานวนหนึ่งที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้เนื่องจากภัยอันตรายต่อชีวิตและยัง
ขาดมาตรการทางเลือก ทาให้ผู้ตอ้ งกัก ต้องถูกกัก ในห้องกักเป็ นเวลาหลายปี นอกจากนี ห้ อ้ งกักไม่ได้มีพืน้ ที่ท่ีกว้างขวางมากพอ
สาหรับ ผู้ตอ้ งกักจานวนมากในการเว้นระยะห่างทางกายภาพตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 รวมทั้งมาตรการทางด้าน
สุขภาพในห้องกักอาจจะมีความแตกต่างและขาดมาตรการในการดูแลและป้องกันโรคเมื่อเทียบกับพืน้ ที่อ่นื ๆ
ซึ่งในกรณีนยี ้ ่อมแตกต่างกับการดูแลและเฝ้าระวังป้องกันโรคในกลุม่ แรงงานข้ามชาติท่วั ไปซึ่งประเทศไทยมีมาตรการในการ
ให้การดูแลด้านสุขภาพทัง้ ในเรื่องประกันสุขภาพ/ประกันสังคม การดาเนินการในด้านการส่งเสริมป้องกันและการควบคุมโรคอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีกลไกการทางานร่วมกันของกระทรวงสาธารณสุขและภาคประชาสังคม รวมถึงแรงงานข้ามชาติในการสร้างระบบ
อาสาสมัครด้านสาธารณสุขในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ การมีลา่ มหรือพนักงานสาธารณสุขต่างด้าวในหลายๆ สถานพยาบาล ซึ่งกลไก
เหล่านีเ้ ป็ นกลไกสาคัญในการเข้าระวัง และส่งเสริมความรูด้ า้ นสุขภาพให้แก่แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยมาตลอด การแถลงข่าว
ที่มีการสร้างความสับสนระหว่างผูต้ อ้ งกักและแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยจากการนาเสนอข่าวในครัง้ นี ้ มีความเสี่ยงที่จะทาให้
เกิดความเข้าใจผิดต่อแรงงานข้ามชาติ และเกิดผลกระทบต่อแนวทางการจัดระบบบริการด้านสุขภาพของประเทศไทยต่อแรงงาน
ข้ามชาติ รวมทัง้ อาจจะส่งผลให้แรงงานข้ามชาติเข้าไม่ถึงการบริการด้านสุขภาพ
จากสถานการณ์การพบผูป้ ่ วยในห้องกักครัง้ นี ้ ทางเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ มีความเห็นว่า การเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มประชากรข้ามชาติท่ีดี ต้องไม่ใช่การพยายามสร้างความน่าหวาดกลัวของแรงงานข้ามชาติ แต่คือการทา

ให้เขากลายเป็ นส่วนหนึ่งของการร่วมป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเองในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมไทย รวมทั้งมีขอ้ ห่วงใยและ
ข้อเสนอต่อมาตรการในการป้องกันและดูแลผูป้ ่ วยโรคโควิด-19 ที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยดังนี ้
1. รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขจะต้องกาหนดมาตรการในการดูแลและรักษาผูป้ ่ วยโรคโควิด-19 ที่พบในห้องกัก
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองในฐานะผูป้ ่ วยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทัง้ จะต้องกาหนดแนวทางที่
ชัดเจนในกรณีการเข้ารับการรักษาของผูป้ ่ วยที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้อง โดยอาจจะพิจารณาเปิ ดโรงพยาบาลสนามเพื่อให้การรักษาผูป้ ่ วยในห้องกัก ทัง้ นีเ้ พื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อยืนยันว่าผูป้ ่ วยโควิด-19 ทุกคนจะได้รบั การดูแลรักษาเช่นเดียวกัน
2. รัฐบาลและสานักงานตรวจคนเข้าเมืองจาเป็ นที่จะต้องพิจารณาทบทวนมาตรการการกักผูต้ อ้ งกัก ที่อยู่ระหว่างรอ
การส่งกลับในห้องกักที่มีความแออัดโดยการพิจารณาทางเลือกแทนการกักในห้องกักอื่นๆ เช่น การจัดหาพืน้ ที่ใน
การดูแลชั่วคราวสาหรับผูถ้ ูกกัก โดยตระหนักว่าผูต้ อ้ งกักคือผูท้ ่ีรอการส่งกลับหลัง จากการดาเนินคดีเสร็จสิน้ แล้ว
ทัง้ นีอ้ าจจะพิจารณาใช้บทบัญญัติต ามาตรา 54 วรรคสามของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในการ
จัดพื น้ ที่ในการดูแล หรือให้ใช้มาตรการอื่นตามอานาจของเจ้าพนักงานตามมาตรา 54 ดาเนินการตามความ
เหมาะสมกับการระบาดของโรค
3. รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขต้องตระหนักว่ามาตรการในการป้องกันที่ดีท่ีสดุ สาหรับแรงงานข้ามชาติ คือการที่
ทาให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงการรับบริการทางสุขภาพทัง้ ทางด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงในการทางาน การเข้าถึงการช่วยเหลือตามกฎหมายและตาม
นโยบายของภาครัฐ เพราะการขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิ จ การขาดความมั่นคงทางดาเนินชีวิต จะนาไปสู่การ
ขาดความมั่นคงทางสุขภาพด้วยเช่นกัน
4. รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขควรจะต้องมีมาตรการที่จะดาเนินการให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงการตรวจโรคโควิด
อย่างทั่วถึง และสนับสนุนการทางานของอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติในการเข้าไปทางานให้ความรู ้
เฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพควบคู่ไปกับการทางานของระบบบริการสุขภาพของไทยในปั จจุบัน ทั้งนีเ้ พื่ อเป็ น
หลักประกันว่าแรงงานข้ามชาติจะสามารถเข้าใจ ปฏิบัติตัวตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 ของรัฐโดย
ปราศจากข้อจากัดด้านภาษา
5. กลุม่ ประชากรข้ามชาติในประเทศไทยในปั จจุบนั มีหลากหลายกลุ่มหลายสถานะ ไม่ว่าจะเป็ นแรงงานข้ามชาติ ผูล้ ี ้
ภัย คนไร้รฐั หรือผูต้ อ้ งกักที่รอการส่งกลับ ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างมีโอกาสในการเข้าบริการด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน
ดังนั้นการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จึง
ควรแถลงข้อมูลให้ชัดเจนว่าเป็ นกลุ่มไหน มีขอ้ จากัดในการดูแลป้องกันโรคติดต่ออย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดอคติต่อ
ประชากร และสามารถนาไปสูก่ ารแก้ไขปั ญหาได้ตรงจุดต่อไป

ด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์
เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ
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