
www.ohchr.org 

 

 
 
 
 

 
โรคโควิด 19 และสิทธิของผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพ: ค าแนะน า 
 

1. โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อสิทธิในสุขภาพของผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ 

2. โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพท่ีอาศยัอยู่ในภาคสถาบนั 
3. โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อสิทธิของผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพในการอาศยัอยู่ในชุมชน 
4. โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อการท างาน รายได ้และความเป็นอยู่ของผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ 
5. โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อสิทธิในการศึกษาของผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ 
6. โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อสิทธิของผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพในการไดร้ับการปกป้องจากความรุนแรง 
7. โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อประชากรบางกลุ่มท่ีมีผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพอยู่เป็นจ านวนมาก 

ก. นักโทษท่ีมีภาวะทุพพลภาพ 

ข. ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพท่ีไม่มีท่ีพกัอาศยัท่ีเพียงพอ 

  
 

ภาพรวม 

แม้ว่าการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 จะคุกคามสมาชิกทุกคนในสังคม แต่ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพนั้นได้รับผลกระทบจากการระบาดมากย่ิงกว่า เน่ืองจากอุปสรรคดา้น
ทศันคติ อุปสรรคดา้นสภาพแวดลอ้ม และอุปสรรคดา้นสถาบนัท่ีเกิดขึ้นในการรับมือกบัโรคโควิด 19  

ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพจ านวนมากมีสภาวะสุขภาพแต่เดิมอยู่แลว้ ซ่ึงสภาวะสุขภาพเหล่าน้ีท าให้ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพมีโอกาสติดเช้ือไวรัสมากกว่า หรือเกิดอาการท่ีรุนแรง
มากกว่าและท าให้ระดับการเสียชีวิตสูงกว่าเมื่อติดเช้ือ ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพท่ีตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตในแต่ละวนัอาจพบว่าตวัเองถูก
แยกตวัอยู่ล  าพงัและไม่สามารถใชชี้วิตในมาตรการปิดเมืองได ้ในขณะท่ีผูท่ี้ใชชี้วิตอยู่ในสถาบนัก็มีความเส่ียงเป็นพิเศษ ดงัจะเห็นได้จากรายงานว่ามีผูเ้สียชีวิตเป็นจ านวนมาก
ในสถานดูแลและสถานบริการสุขภาพจิต มีการพบว่าผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพมีอุปสรรคในการเขา้ถึงบริการด้านสุขภาพและขอ้มูล นอกจากน้ี ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพยงัคงเผชิญ
กบัการเลือกปฏิบตัิและอุปสรรคอื่น ๆ อย่างต่อเน่ืองในการขอรับการช่วยเหลือในด้านการใช้ชีวิตและรายได ้ การเขา้ร่วมในการศึกษาทางออนไลน์ และการขอรับการปกป้อง
จากความรุนแรง ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพบางกลุ่ม เช่น นักโทษและผูท่ี้ไร้บา้นหรือไม่มีท่ีพกัอาศยัท่ีเพียงพอ ก็เผชิญกบัความเส่ียงท่ีมากย่ิงกว่า  

ความตระหนักเกี่ยวกับความเส่ียงเหล่าน้ีน าไปสู่การรับมือท่ีดีขึ้น ซ่ึงจะสามารถบรรเทาผลกระทบท่ีผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพได้รับมากย่ิงกว่าให้ลดลงได้ ค าแนะน าน้ีจึงมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือ:  
▪ สร้างความตระหนักเกี่ยวกบัผลกระทบของการระบาดใหญ่ต่อผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพและสิทธิของบุคคลเหล่าน้ี  

▪ กระตุน้ให้ผูค้นให้ความสนใจกบัแนวทางปฏิบติัท่ีน่าจะมีประสิทธิผลและไดม้ีการน ามาด าเนินการแลว้ทัว่โลก  

▪ ระบุการด าเนินการท่ีส าคญัส าหรับรัฐและผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น ๆ และ  
▪ ให้แหล่งขอ้มูลเพ่ือการเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการท าให้แน่ใจว่าการรับมือกบัโรคโควิด 19 โดยอิงจากสิทธิเป็นพ้ืนฐานนั้นรวมถึงผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพดว้ย  

 

 

 

 สิทธิมนุษยชนคือส่วนส าคัญของการรับมือ 

 
 

หัวข้อท่ีมุ่งเน้น 
โรคโควิด 19 และสิทธิของผู้ท่ีมีภาวะทุพพลภาพ  
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1. โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อสิทธิในสุขภาพของผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพ 
 
แมว้่าผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพจะเป็นประชากรท่ีมีความเส่ียงต่อโรคโควิด 19 เป็นพิเศษ แต่บุคคลเหล่าน้ีกลบัเผชิญกับความไม่เท่าเทียมเพ่ิมขึ้นในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพใน
ระหว่างท่ีมีการระบาดใหญ่ ทั้งน้ีเน่ืองจากไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและสภาพแวดลอ้มดา้นสุขภาพ อีกทั้งแนวทางและเกณฑ์การปฏิบติัดา้นการแพทยย์งัมุ่งเฉพาะกลุ่ม และอาจ
ท าให้ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพเผชิญกับการเลือกปฏิบตัิในการให้บริการดูแลสุขภาพเพ่ิมขึ้น ในบางคร้ัง เกณฑ์การปฏิบติัเหล่าน้ีเผยให้เห็นถึงอคติในทางการแพทยต่์อผูท่ี้มีภาวะ
ทุพพลภาพในเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคมของบุคคลเหล่าน้ี เช่น แนวทางการคดัแยกผูป่้วยเพ่ือจดัสรรทรัพยากรท่ีขาดแคลน ซ่ึงมีเกณฑ์การคดัผูป่้วยบาง

รายไม่ให้ไดร้ับทรัพยากรเน่ืองจากภาวะบกพร่องบางประเภท ความจ าเป็นตอ้งไดร้ับการช่วยเหลือสูงในการใช้ชีวิตประจ าวนั “ความอ่อนแอ” โอกาสท่ี “การรักษาจะส าเร็จ” 
และการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับ “ปีสุขภาวะ” ท่ีเหลือหากบุคคลเหล่าน้ีมีชีวิตรอด นอกจากน้ี ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพและครอบครัวยงัตอ้งเผชิญกับความกดดันภายในระบบ
สุขภาพมีการท่ีปฏิเสธไม่ยอมด าเนินมาตรการกูชี้พดว้ยเช่นกนั 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติท่ีน่าจะมีประสิทธิผล 
▪ คณะกรรมการชีวจริยธรรมของสาธารณรัฐซานมารีโน (Bioethics Committee of the San Marino Republic) ไดจ้ดัท าแนวทางเพ่ือคดัแยกผูป่้วยในกรณีของโรคโควิด โดย

ห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติกับผูป่้วยโดยใช้ภาวะทุพพลภาพเป็นพ้ืนฐาน: “ดงันั้น ตวัแปรการคดัเลือกเพียงอย่างเดียวจึงเป็นการน าการคดัแยกผูป่้วยมาใช้อย่างถูกต้อง 

โดยเคารพชีวิตมนุษยทุ์กชีวิตและอ้างอิงตามเกณฑ์ความเหมาะสมทางคลินิกและความไดส้ัดส่วนของการรักษา ส่วนเกณฑ์การคดัเลือกอื่น ๆ ทั้งหมด เช่น อายุ เพศ กลุ่ม
สังคมหรือชาติพนัธุ์ ภาวะทุพพลภาพ ถือว่าเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได้ในทางจริยธรรม เน่ืองจากจะท าให้เกิดการจดัอันดับชีวิตอย่างชดัเจนและไม่มากก็น้อยว่าบุคคลหน่ึงมี

คุณค่าท่ีจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ียอมรับไม่ได”้1 

▪ ส านักสิทธิพลเมือง (Office for Civil Rights) ของกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษยแ์ห่งสหรัฐอเมริกา ไดอ้อกแถลงการณ์เพ่ือให้แน่ใจว่าทางการห้ามไม่ให้มีการเลือก

ปฏิบติัโดยใชภ้าวะทุพพลภาพเป็นพ้ืนฐาน โดยระบุว่า “ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพไม่ควรถูกปฏิเสธการดูแลรักษาโดยมีพ้ืนฐานมาจากการเหมารวม การประเมินคุณภาพชีวิต 

หรือการตัดสินใจเกี่ยวกับ “คุณค่า” เชิงเปรียบเทียบของบุคคลเน่ืองจากการมีหรือการไม่มีภาวะทุพพลภาพ หรืออายุ”2 นอกจากน้ี แถลงการณ์น้ียงัให้ค าแนะน ากบั

หน่วยงานเกี่ยวกับการท าให้แน่ใจว่ามีการส่ือสารในเชิงรุกกบัผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ และมีการจดัให้ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพสามารถเข้าถึง ข้อมูลและการส่ือสารได้ เพ่ือ

โอกาสท่ีเท่าเทียมกันในการได้รับประโยชน์จากการด าเนินการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน “ซ่ึงรวมถึงการประนีประนอมตามสมควร [เพ่ือ] ช่วยให้แน่ใจว่าการรับมือ

เหตุการณ์ฉุกเฉินประสบความส าเร็จและลดการตีตราลง” 

▪ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เปิดตัวโครงการระดับประเทศเพ่ือด าเนินการตรวจหาเช้ือกับผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพถึงท่ีบ้าน และจนถึงช่วงกลางเดือนเมษายนได้มีการ

ด าเนินการตรวจหาเช้ือโรคโควิด 19 กบัผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพแลว้ 650,000 คร้ัง3 

▪ ในประเทศฟิลิปปินส์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Commission on Human Rights) ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลเพ่ือสนับสนุนหน่วยงานด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนการออก

ประกาศต่อสาธารณะให้เหมาะสมกบักลุ่มท่ีเปราะบางของชุมชน ซ่ึงรวมถึงผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ4 

▪ ในประเทศแคนาดาไดม้ีการจัดตั้งคณะท างานท่ีปรึกษาดา้นภาวะทุพพลภาพในสถานการณ์ของโรคโควิด 19 (COVID-19 Disability Advisory Group) ซ่ึงมีผูท่ี้มีภาวะ

ทุพพลภาพและองค์กรท่ีเป็นตวัแทนของบุคคลเหล่าน้ีร่วมเป็นสมาชิกเพ่ือให้ค าแนะน ากับรัฐบาลเกี่ยวกบัประเด็นปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจงกบัภาวะทุพพลภาพ ความทา้ทาย

และช่องว่างและกลยุทธ์ในระบบ มาตรการ และขั้นตอนท่ีควรด าเนินการ เป็นตน้5 

 
ตัวอย่างการด าเนินการท่ีส าคัญท่ีรัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ สามารถด าเนินการได้ 

▪ ห้ามไม่ให้มีการปฏิเสธให้การรักษาเน่ืองจากภาวะทุพพลภาพและยกเลิกบทบัญญัติท่ีท าให้บุคคลไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้เน่ืองจากภาวะทุพพลภาพ ระดับการ

ช่วยเหลือท่ีต้องการ การประเมินคุณภาพชีวิต หรืออคติในทางการแพทยรู์ปแบบอื่นทั้งหมดต่อผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ รวมถึงบทบัญญัติภายในแนวทางเพ่ือการจดัสรร

ทรัพยากรท่ีขาดแคลน (เช่น เคร่ืองช่วยหายใจหรือการเขา้ถึงหน่วยผูป่้วยวิกฤต) 
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▪ ท าให้แน่ใจว่ามีการให้ล าดับความส าคัญในการตรวจกบัผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพท่ีมีอาการก่อน 

▪ ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกบัผลกระทบของโรคโควิด 19 ต่อสุขภาพของผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ 

▪ ค้นหาและขจัดอุปสรรคในการรักษา ซ่ึงรวมถึงการท าให้แน่ใจว่าสภาพแวดลอ้ม (โรงพยาบาล สถานท่ีให้บริการตรวจและกกัตวั) สามารถเขา้ถึงได ้และมีขอ้มูลและมีการ

เผยแพร่ขอ้มูลดา้นสุขภาพและการส่ือสารอื่น ๆ ในวิธีการ ช่องทาง และรูปแบบท่ีเขา้ถึงได้ 

▪ ท าให้แน่ใจว่ามีการจัดหายาและมีการจัดให้มีการเข้าถึงยาอย่างต่อเน่ืองส าหรับผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพในระหว่างท่ีมีการระบาดใหญ่ 

▪ ด าเนินการฝึกอบรมและเพิ่มความตระหนักของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพเพ่ือป้องกนัการเลือกปฏิบตัิเน่ืองจากความล าเอียงและอคติต่อผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ  

▪ พูดคุยปรึกษากับผู้ท่ีมีภาวะทุพพลภาพและองค์กรท่ีเป็นตัวแทนของบุคคลเหล่านี้อย่างใกล้ชิด และให้บุคคลเหล่านี้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการวางแผนการรับมือท่ีอิง

จากสิทธิต่อการระบาดใหญ่ ซ่ึงรวมถึง และตอบสนองต่อ ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพในทุกความหลากหลาย 

 

แหล่งข้อมูล 
▪ ไม่มีขอ้ยกเวน้กบัโรคโควิด 19: “ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดร้ับการรักษาช่วยชีวิต” – ผูเ้ช่ียวชาญในสหประชาชาติกล่าว  

▪ ผูต้รวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติดา้นผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ, โรคโควิด 19: ใครก าลงัปกป้องผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ 

▪ องค์การอนามยัโลก, ขอ้ควรพิจารณาเกี่ยวกบัภาวะทุพพลภาพในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

 

2. โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพที่อาศัยอยู่ในภาคสถาบัน 
 
โรคโควิด 19 ก าลังส่งผลกระทบเป็นอย่างมากในสถาบันด้านจิตเวช สถาบันการดูแลทางสังคม (สถานเลี้ยงเด็กก าพร้า ศูนย์เลี้ยงเด็กเวลากลางวนั ศูนย์ฟ้ืนฟู) และสถาบนั
ส าหรับผูสู้งอายุ ส่งผลให้มีอัตราการติดเช้ือและการเสียชีวิตสูง ในการศึกษาเบ้ืองต้นหลายโครงการ จ านวนผูเ้สียชีวิตในสถานดูแลคิดเป็น 42% ถึง 57% จากผูเ้สียชีวิต
เน่ืองจากโรคโควิด 19 ทั้งหมดในประเทศเหล่านั้น6 ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพท่ีอยู่ในสถาบนัเผชิญกบัความเส่ียงท่ีจะติดเช้ือโควิด 19 สูงกว่า เน่ืองจากสภาวะสุขภาพท่ีเป็นอยู่เดิม 
ความยากล าบากในการบังคบัใช้การเวน้ระยะห่างทางสังคมในผูอ้าศัยและเจา้หน้าท่ี และการถูกเจา้หน้าท่ีทอดท้ิง นอกจากน้ี ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพท่ีอาศัยอยู่ในสถาบนัยงั
เผชิญกบัความเส่ียงท่ีจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมากกว่า เช่น การละเลย การหน่วงเหน่ียว การแยกตวั และความรุนแรง 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติท่ีน่าจะมีประสิทธิผล 
▪ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศสเปน ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพท่ีอาศยัอยู่ในสถาบนัถูกเคลื่อนยา้ยออกจากสถาบนัเพ่ือให้อาศยัอยู่กบัครอบครัวของตนเมื่อเป็นไปได้ 

▪ ในประเทศแคนาดาได้มีการออก แนวทางการให้ล าดบัความส าคญัในการตรวจโรค และมีมาตรการท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับสภาพแวดลอ้มในสถาบนั7  

 
ตัวอย่างการด าเนินการท่ีส าคัญท่ีรัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ สามารถด าเนินการได้ 

▪ น าผู้ท่ีมีภาวะทุพพลภาพออกจากสถาบันและท าให้แน่ใจว่ามีการจดัให้มีการช่วยเหลือในชุมชนผ่านครอบครัวและ/หรือเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการโดยทนัที และให้

เงินส าหรับบริการสนับสนุนโดยผูใ้ห้บริการของรัฐหรือเอกชน 

▪ ในขณะเดียวกันก็จัดล าดับความส าคัญของการตรวจและส่งเสริมมาตรการป้องกันภายในสถาบนัเพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดการติดเช้ือ โดยการแกไ้ขความแออดั การใช้

มาตรการเวน้ระยะห่างทางสังคมทางร่างกายของผูอ้าศยั การปรับเปลี่ยนเวลาเยี่ยม การบงัคบัให้มีการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั และการปรับปรุงสภาวะสุขลกัษณะ 

▪ เพิ่มทรัพยากรของสถาบันช่ัวคราว ซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการเงินเพ่ือด าเนินมาตรการป้องกนั 

▪ ในระหว่างช่วงเวลาฉุกเฉิน ท าให้แน่ใจว่ามีการให้ความเคารพสิทธิของบุคคลท่ีอาศัยอยู่ในสถาบันอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงรวมถึงเสรีภาพจากการแสวงหาประโยชน์ ความรุนแรง 

และการทารุณ การไม่ถูกเลือกปฏิบตัิ สิทธิในการให้ความยินยอมโดยอิสระและโดยไดร้ับทราบขอ้มูล และการเขา้ถึงระบบยุติธรรม8 

http://www.ohchr.org/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E&fbclid=IwAR1vFZDTrmlWSQXRq5BMJF3144OrKv9HRQevSO_SH1mqOEJXcXDM4KqUHM4
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E&fbclid=IwAR1vFZDTrmlWSQXRq5BMJF3144OrKv9HRQevSO_SH1mqOEJXcXDM4KqUHM4
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E&fbclid=IwAR0BtrEp7xOtFlARx_MRhcdxTyNJCVymIS0eBi55zc8Q4P9QysdtzvZDS3k
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E&fbclid=IwAR0BtrEp7xOtFlARx_MRhcdxTyNJCVymIS0eBi55zc8Q4P9QysdtzvZDS3k
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Disability-2020-1
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_guidance.pdf


www.ohchr.org 

 

▪ ฟ้ืนฟูได้ดีขึ้นโดยการใช้และสนับสนุนกลยุทธ์การลดความเป็นสถาบัน (deinstitutionalisation) เพ่ือปิดสถาบนัและน าผูค้นกลบัสู่ชุมชน และเสริมความแข็งแกร่งของการ

สนับสนุนและบริการส าหรับผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพและผูสู้งอายุ  

 

แหล่งข้อมูล 
▪ องค์การอนามยัโลก (WHO), แนวทางการป้องกนัและการควบคุมการติดเช้ือส าหรับสถานดูแลระยะยาวในบริบทของโรคโควิด, 19 ค าแนะน าชัว่คราว, 21 มีนาคม 2020 

▪ องค์การอนามยัโลก, ขอ้ควรพิจารณาเกี่ยวกบัภาวะทุพพลภาพในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

▪  แถลงการณ์โดยองค์กรระดบัภูมิภาคและระหว่างประเทศส าหรับผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพทางจิตและสังคม พร้อมค าแนะน าในบริบทของการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19  

 

3. โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อสิทธิของผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพในการอาศัยอยู่ในชุมชน 
 
ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพเผชิญกับอุปสรรคท่ีเฉพาะเจาะจงในการใช้ชีวิตประวนัของตนในชุมชนเน่ืองจากมาตรการรับมือโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างย่ิง ขอ้จ ากดัให้อยู่แต่ท่ี
บา้นโดยไม่ไดค้  านึงถึงความจ าเป็นของบุคคลเหล่าน้ีก่อให้เกิดการขดัขวางและความเส่ียงรูปแบบใหม่ต่ออิสรภาพ สุขภาพ และชีวิตของบุคคลเหล่าน้ี9  

ผูค้นมากมายท่ีมีภาวะทุพพลภาพและตอ้งอาศัยผูอ้ื่นในการใชชี้วิตประจ าวนั (ผ่านการช่วยเหลือแบบเป็นทางการจากผูใ้ห้บริการ หรือการช่วยเหลือแบบไม่เป็นทางการจาก
ญาติ/เพ่ือนฝูง) พบว่าตวัเองไม่ไดร้ับการช่วยเหลือเน่ืองจากข้อจ ากดัในการเดินทางและมาตรการเวน้ระยะห่างทางสังคม ส่ิงน้ีอาจท าให้บุคคลเหล่าน้ีมีความเส่ียงสูงและไม่
สามารถเขา้ถึงอาหาร สินคา้ท่ีจ  าเป็นและยา และท าให้บุคคลเหล่าน้ีไม่สามารถด าเนินกิจวตัรประจ าวนัพ้ืนฐาน เช่น อาบน ้า ท าอาหาร หรือรับประทานอาหารได ้

ไม่ไดม้ีการส่ือสารขอ้มูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับมาตรการป้องกนัโรคโควิด 19 อย่างเป็นระบบ อีกทั้งไม่ไดม้ีการเผยแพร่ขอ้มูลเหล่าน้ีในรูปแบบและวิธีท่ีเข้าถึงไดส้ าหรับผูท่ี้มี
ภาวะทุพพลภาพทุกคน (เช่น การแปลเป็นภาษามือ การใส่ค าบรรยาย รูปแบบท่ีอ่านง่าย เป็นตน้) 

นอกจากน้ี ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพบางคน เช่น ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพทางจิตและสังคม และผูท่ี้มีภาวะออทิซึม อาจไม่สามารถรับมือกบัการกกัตัวอย่างเขม้งวดท่ีบ้านได ้การ
ออกไปขา้งนอกเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ อย่างระมดัระวงัหลายคร้ังตลอดทั้งวนัเป็นปัจจยัส าคญัเพ่ือให้บุคคลเหล่าน้ีสามารถจดัการกบัสถานการณ์น้ีได ้

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติท่ีน่าจะมีประสิทธิผล 
▪ ประเทศปารากวัย10และประเทศปานามา11ได้พฒันาระบบท่ีท าให้แน่ใจว่ามีการจัดหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในรูปแบบท่ีสามารถเข้าถึงได้ ในท านองเดียวกัน กระทรวง

สาธารณสุขของประเทศนิวซีแลนด์ก็จดัให้มีส่วนหน่ึงบนเวบ็ไซต์ของตนไวส้ าหรับให้ข้อมูลในรูปแบบท่ีเข้าถึงไดโ้ดยเฉพาะ ซ่ึงรวมถึงภาษามือและรูปแบบท่ีอ่านง่าย12 
รัฐบาลของประเทศเม็กซิโกก็น าแนวทางปฏิบตัิเดียวกนัมาใชเ้ช่นเดียวกนั13 

▪ ในประเทศอาร์เจนตินา14 ผูดู้แลผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพได้รับการยกเวน้จากขอ้จ ากดัการเดินทางและการเวน้ระยะห่างทางสังคมเพ่ือให้การช่วยเหลือแก่ผูท่ี้มีภาวะทุพพล
ภาพได ้ไดม้ีการพฒันาเครือข่ายสนับสนุนในชุมชนในประเทศโคลอมเบียและมีการรับอาสาสมคัรท่ีให้การช่วยเหลือผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพและผูสู้งอายุดว้ยการซ้ือของช า
และการซ้ือของอื่น ๆ  ให้15 นอกจากน้ี เพ่ือลดความเส่ียง ในประเทศปานามามีการจดัให้ธุรกิจจดัสรรเวลาเปิดท าการเฉพาะส าหรับผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพและผูช่้วยส่วนตัว
ของผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพเพ่ือให้มาซ้ือสินคา้จ าเป็นได้16 

▪ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ17ไดผ้่อนคลายมาตรการกกักันท่ีในตอนแรกมีความเข้มงวดลง และเร่ิมใชข้อ้ยกเวน้เพ่ืออนุญาตให้ผูท่ี้มีภาวะออทิซึม
และผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพอื่น ๆ สามารถออกไปขา้งนอกได ้และประเทศฝร่ังเศสก็ริเร่ิมมาตรการท่ีคลา้ยกนั18 

 
ตัวอย่างการด าเนินการท่ีส าคัญท่ีรัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ สามารถด าเนินการได้ 
▪ ท าให้แน่ใจว่าผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพสามารถเขา้ถึงข้อมูลมาตรการท่ีเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ได ้ซ่ึงรวมถึงการแปลภาษามือ การใส่ค าบรรยาย และรูปแบบท่ีอ่านง่าย เป็นตน้ 
▪ ท าให้แน่ใจว่าผู้ดูแลผู้ท่ีมีภาวะทุพพลภาพได้รับการยกเว้นจากข้อจ ากัดให้อยู่บ้านเพ่ือให้การช่วยเหลือผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพได ้
▪ ส่งเสริมและประสานงานการพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนในชุมชน และท าให้แน่ใจว่าวสัดุ อุปกรณ์ และผลิตภณัฑ์ป้องกนัมีพร้อมใชง้าน 
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▪ พิจารณาก าหนดเวลาเปิดท าการท่ีให้ล าดับความส าคัญกับผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพและผูช่้วยส่วนตวัของบุคคลเหล่าน้ีในซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของช า และร้านขายสินค้า
จ าเป็นอื่น ๆ ในระหว่างท่ีมีมาตรการก าหนดให้อยู่บา้น/มาตรการกกัตวั 

▪ ท าให้แน่ใจว่ามีการจัดให้มีการปรับเปลี่ยนท่ีสมเหตุสมผลเพ่ือผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ โดยการละเวน้จากการบงัคบัใชข้อ้ห้ามออกจากบ้านหรือการก าหนดค่าปรับโดยไม่มี
ขอ้ยกเวน้ และก าหนดให้มีขอ้ยกเวน้ให้ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพอยู่ขา้งนอกบา้นได ้  

แหล่งข้อมูล 
▪ องค์การอนามยัโลก, ขอ้ควรพิจารณาเกี่ยวกบัภาวะทุพพลภาพในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
▪ ภาคีความร่วมมือเพ่ือสิทธิของผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ (UNPRPD), องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และอื่น ๆ, การรับมือกบัวิกฤติโรคโควิด 19 โดยการคุม้ครอง

ทางสังคมท่ีครอบคลุมถึงผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ  
 

4. โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อการท างาน รายได้ และความเป็นอยู่ของผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพ 
 
ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพมีแนวโน้มท่ีจะไดร้ับการจา้งงานน้อยกว่าบุคคลอื่น และหากไดร้ับการจา้งงาน ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพมีแนวโน้มท่ีจะไดร้ับการจา้งงานนอกระบบ19 ดงันั้น 
ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพจึงสามารถเขา้ถึงระบบประกนัสังคมท่ีอิงตามการจา้งงานไดน้้อยกว่าบุคคลอื่น ท าให้ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของบุคคลเหล่าน้ีลดลงในบริบทของโรค
โควิด 19 ในปัจจุบัน ส่วนผูท่ี้มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ20 บุคคลเหล่าน้ีอาจไม่สามารถท างานจากท่ีบ้านได้เน่ืองจากไม่มีอุปกรณ์หรือการสนับสนุนท่ีมีในท่ีท างาน 
และเผชิญกบัความเส่ียงท่ีจะสูญเสียงานและรายไดข้องตนมากขึ้น นอกจากน้ี มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อาจส่งผลกระทบต่อผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพทางออ้ม โดยท าให้
ครอบครัวและเสาหลกัท่ีหาเลี้ยงครอบครัวไม่สามารถไปท างานไดแ้ละส่งผลลบต่อรายไดโ้ดยรวมของครอบครัว การขาดรายได้แสดงถึงภาระท่ีมากกว่าส าหรับผูท่ี้มีภาวะ
ทุพพลภาพและครอบครัวซ่ึงโดยปกติตอ้งเผชิญกบัตน้ทุนและค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวขอ้งกับภาวะทุพพลภาพอยู่แลว้ (ท่ีพกัอาศยัและอุปกรณ์ท่ีเข้าถึงได ้ เคร่ืองมือช่วยเหลือ 
สินคา้และบริการท่ีเฉพาะเจาะจง เป็นตน้) ส่ิงน้ีดึงให้บุคคลเหล่าน้ีตกอยู่ในภาวะยากจนรวดเร็วขึ้น  
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติท่ีน่าจะมีประสิทธิผล 
▪ เพ่ือตอบสนองต่อโรคโควิด 19 ประเทศบัลแกเรีย ประเทศมอลตา และประเทศลิทัวเนียไดเ้พ่ิมเงินทุนในการคุม้ครองทางสังคมของตน เพ่ือขยายการให้บริการสนับสนุน

ทางสังคมและเพ่ือให้ครอบคลุมผูรั้บประโยชน์มากขึ้น รวมถึงผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพดว้ย21 
▪ ในประเทศอาร์เจนตินาและประเทศเปรู ผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพจะไดรั้บเงินเพ่ิมเติมเน่ืองจากวิกฤติโรคโควิด 1922 ประเทศฝร่ังเศสไดป้ระกาศมาตรการท่ี

คลา้ยกนัท่ีสนับสนุนผูร้ับเงินช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพ23 และแผนฉุกเฉินของประเทศตูนิเซียรวมถึงการโอนเงินสดให้กับครัวเรือนท่ีมีรายไดต้ ่า ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ 
และบุคคลไร้บา้น24 

▪ สหรัฐอเมริกา25จดัตั้งโครงการลดหย่อนภาษีท่ีอาจช่วยบรรเทาสถานการณ์ดา้นการเงินของผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพในบริบทน้ี  
 

ตัวอย่างการด าเนินการท่ีส าคัญท่ีรัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ สามารถด าเนินการได้ 
▪ จดัให้มีความช่วยเหลือทางการเงินกับผู้ท่ีมีภาวะทุพพลภาพท่ีไม่มีรายได้ใด ๆ (เช่น การจ่ายเงินให้เป็นเงินกอ้น มาตรการลดหย่อนภาษี เงินอุดหนุนสินคา้ เป็นตน้) 
▪ เพิ่มผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพท่ีมีอยู่แล้ว ซ่ึงรวมถึงการช าระเงินล่วงหน้าเพ่ือให้ครอบคลุมค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม 
▪ ขยายระยะเวลาการให้สิทธิใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัภาวะทุพพลภาพท่ีจะหมดอายุในไม่ชา้โดยอตัโนมตัิ 
▪ ให้เงินชดเชยกบัผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพท่ีประกอบอาชีพอิสระและมีรายไดล้ดลง 
▪ ด าเนินโครงการความช่วยเหลือทางการเงินส าหรับผูท่ี้หยุดท างานเพ่ือมาดูแลสนับสนุนหรือเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือของสมาชิกในครอบครัวท่ีมีภาวะทุพพลภาพ และผูท่ี้

ไม่ไดร้ับความคุม้ครองภายใตผ้ลประโยชน์กรณีตกงานหรือเจ็บป่วย 
▪ จดัให้มีการสนับสนุนทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงเงินลดหย่อนภาษี กับนายจ้างของผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ เพ่ือให้จดัหาอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นในการท างานทางไกล  
▪ ท าให้แน่ใจว่าแผนการจัดหาอาหารครอบคลุมถึงผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ และท าให้แน่ใจว่าแผนน้ีตอบสนองความตอ้งการของบุคคลเหล่าน้ี ซ่ึงรวมถึงมาตรการดา้นโลจิ

สติกส์เพ่ือน าส่งอาหารถึงท่ีบา้นของบุคคลเหล่าน้ี 
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แหล่งข้อมูล 
▪ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), ไม่มีผูใ้ดถูกท้ิงไวข้า้งหลงั ไม่ใช่ตอนน้ี และไม่ใช่ตลอดไป ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพในการรับมือกบัโรคโควิด 19  
▪ ภาคีความร่วมมือเพ่ือสิทธิของผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ (UNPRPD), องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และอื่น ๆ, การรับมือกบัวิกฤติโรคโควิด 19 โดยการคุม้ครอง

ทางสังคมท่ีครอบคลุมถึงผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ 
▪ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ, การตอบสนองเชิงนโยบายต่อโรคโควิด 19 

 

5. โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อสิทธิในการศึกษาของผูท้ี่มีภาวะทุพพลภาพ  

 
ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพมีแนวโน้มท่ีจะส าเร็จการศึกษาน้อยกว่าบุคคลอื่น และมีแนวโน้มท่ีจะถูกละเวน้จากระบบการศึกษาไปเลยมากกว่า26 เน่ืองจากสถานการณ์ของโรคโควิด 
19 หลายประเทศจึงปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว27 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อนักเรียนทุกคน รวมถึงนักเรียนท่ีมีภาวะทุพพลภาพดว้ย เพ่ือลดผลกระทบของการหยุดชะงกัใน
การศึกษา บางประเทศจึงก าลงัใชแ้นวทางปฏิบตัิในการเรียนการสอนทางไกล อย่างไรก็ตาม ในกรณีเหล่าน้ี นักเรียนท่ีมีภาวะทุพพลภาพก าลงัเผชิญกบัอุปสรรคเน่ืองจากไม่มี
อุปกรณ์ท่ีจ  าเป็น ไม่สามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต และไม่สามารถเขา้ถึงเน้ือหาและการสนับสนุนท่ีจ าเป็นเพ่ือให้สามารถเรียนตามโปรแกรมการเรียนการสอนทางออนไลน์ได้ 
ดงันั้น นักเรียนจ านวนมากท่ีมีภาวะทุพพลภาพจึงถูกท้ิงไวข้า้งหลงั โดยเฉพาะอย่างย่ิง นักเรียนท่ีมีภาวะทุพพลภาพทางสติปัญญา  

ย่ิงไปกว่านั้น นักเรียนท่ีมีภาวะทุพพลภาพยงัได้รับผลกระทบเชิงลบจากมิติอื่น ๆ  ของการปิดโรงเรียน ซ่ึงรวมถึงการเข้าถึงมื้ออาหารของโรงเรียน และโอกาสท่ีจะไดท้ า
กิจกรรมและเล่นกีฬาร่วมกบัเพ่ือน ๆ   
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติท่ีน่าจะมีประสิทธิผล 
▪ สหรัฐอเมริกาได้ออกเอกสารค าแนะน าเกี่ยวกับกฎหมายของรัฐบาลกลางท่ีเกี่ยวข้อง อันได้แก่พระราชบัญญัติ ว่าด้วยบุคคลท่ีมีภาวะทุพพลภาพ (Individual with 

Disabilities Act)28  
▪ ประเทศเอกวาดอร์ไดอ้อกค าแนะน าให้กบัครูอาจารยเ์กี่ยวกบัการสนับสนุนการศึกษาของเด็กท่ีตอ้งแยกตวัอยู่ท่ีบา้น29 
▪ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือได้เผยแพร่ข้อมูลและจดัตั้งระบบส าหรับสนับสนุนผูป้กครองและผูดู้แล เพ่ือแนะน าเกี่ยวกับวิธีการเผชิญกับความ

รับผิดชอบท่ีขดัแยง้ในขณะท่ีอยู่ท่ีบา้น และวิธีการสนับสนุนกระบวนการศึกษาของเด็กท่ีมีภาวะทุพพลภาพไดด้ีขึ้น30 
 

ตัวอย่างการด าเนินการท่ีส าคัญท่ีรัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ สามารถด าเนินการได้ 
▪ ก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนให้กับหน่วยงานด้านการศึกษาและโรงเรียนเกี่ยวกับขอบเขตภาระผูกพนัของหน่วยงาน และความหลากหลายของแหล่งข้อมูลท่ีมีเมื่อจัด

การศึกษานอกโรงเรียน 
▪ ท าให้แน่ใจว่าผู้ท่ีมีภาวะทุพพลภาพสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนทางไกล และท าให้แน่ใจว่าผู้ท่ีมีภาวะทุพพลภาพสามาร ถเข้าถึงซอฟต์แวร์ได้ ซ่ึง

รวมถึงการจดัให้มีเคร่ืองมือช่วยเหลือ และการด าเนินการปรับเปลี่ยนตามสมควร 
▪ จัดให้มีแนวทาง การฝึกอบรม และการสนับสนุนส าหรับครูอาจารย์เกี่ยวกบัการศึกษาแบบเรียนร่วม (inclusive education) ผ่านการเรียนการสอนทางไกล 
▪ สร้างความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกบัผูป้กครองและผูดู้แลส าหรับการศึกษาปฐมวยัของเด็กท่ีมีภาวะทุพพลภาพ 
▪ ให้ค าแนะน าและการสนับสนุนทางไกลกับผู้ปกครองและผู้ดูแล เพ่ือช่วยในการจดัตั้งอุปกรณ์และสนับสนุนโปรแกรมการศึกษาของบุตรหลานของตนท่ีมีภาวะทุพพล

ภาพ 
▪ จัดท าเน้ือหาท่ีเข้าถึงได้และปรับให้เหมาะสมส าหรับนักเรียนท่ีมีภาวะทุพพลภาพเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล 
▪ จัดท าเน้ือหาเพื่อการศึกษาแบบใช้ภาพและเสียงท่ีสามารถเข้าถึงได้เพ่ือเผยแพร่ผ่านส่ือต่าง ๆ (เช่น เขา้ถึงทางออนไลน์ตามตอ้งการ รายการการศึกษาทางโทรทัศน์ เป็น

ตน้)  
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แหล่งข้อมูล 
▪ แถลงการณ์ของคณะกรรมการว่าดว้ยสิทธิเด็ก (CRC) เกี่ยวกับผลกระทบร้ายแรงดา้นร่างกาย อารมณ์ และจิตใจของการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 ต่ อเด็ก และการ

เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ปกป้องสิทธิของเด็ก    
▪ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNICEF), การรับมือกบัโรคโควิด 19: ขอ้ควรพิจารณาส าหรับเด็กและผูใ้หญ่ท่ีมีภาวะทุพพลภาพ  
▪ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO), เวบ็ไซต์เกี่ยวกบัการรับมือกบัโรคโควิด 19  

6. โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อสิทธิของผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพในการได้รับการปกป้องจากความรุนแรง 
 
ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อถูกแยกตวั จะมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บความรุนแรงมากกว่า โดยผูห้ญิงและเด็กผูห้ญิงท่ีมีภาวะทุพพลภาพเผชิญกบัความรุนแรงจาก
พ้ืนฐานเพศสภาพ ความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงจากคู่ครอง และความรุนแรงภายในครอบครัวในอตัราท่ีสูงกว่า31 และผูห้ญิงและเด็กผูห้ญิงท่ีมีภาวะทุพพลภาพไม่เพียงแต่
เผชิญกับความเส่ียงท่ีจะได้รับความรุนแรงสูงกว่าเมื่อเทียบกับผูห้ญิงอื่น ๆ  เท่านั้น แต่ยงัเผชิญกับความรุนแรงในระดบัท่ีสูงกว่าผูช้ายท่ีมีภาวะทุพพลภาพด้วย32 แม้ว่าใน
ปัจจุบนัจะยงัไม่มีขอ้มูลเกี่ยวกบัภาวะทุพพลภาพและความรุนแรงจากพ้ืนฐานเพศสภาพในบริบทของโรคโควิด 19 แต่ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าในสถานการณ์ท่ีคล้ายกัน 
ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพจะมีความเส่ียงเป็นพิเศษ33  
 
การรายงานเหตุการณ์และการเขา้ถึงบริการและความช่วยเหลือเร่ืองความรุนแรงภายในครอบครัวเป็นส่ิงท่ีท้าทายเป็นพิเศษส าหรับผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ เน่ืองจากโดยทัว่ไป
บริการเหล่าน้ีไม่รวมถึงผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพและผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพไม่สามารถเขา้ถึงบริการเหล่าน้ีได ้สายด่วนมกัไม่มีบริการล่ามส าหรับผูท่ี้หูหนวกและหูหนวกตาบอด 
และบริการและท่ีพกัฉุกเฉินไม่มีความพร้อมท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ  
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติท่ีน่าจะมีประสิทธิผล 
ในประเทศเปรูไดม้ีการออกแนวทางให้ราชการส่วนทอ้งถิ่นติดต่อผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพทางโทรศัพท์ในระหว่างช่วงเวลาวิกฤติ และติดต่อดว้ยตวัเองหลงัจากท่ีมีการยกเลิก
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีการระบุหน้าท่ีในการรายงานสถานการณ์ความรุนแรงต่อหน่วยงาน 34 นอกเหนือจากน้ีแล้ว ส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน 
(OHCHR) ไม่สามารถระบุแนวทางปฏิบติัท่ีน่าจะมีประสิทธิผลใหม่ใด ๆ ในดา้นน้ี ซ่ึงยกระดบัความกงัวลให้เพ่ิมขึ้น หลายประเทศยงัคงจดัให้มีสายด่วน ความช่วยเหลือ และ
ช่องทางการรายงานท่ีเข้าถึงได ้ ซ่ึงรวมถึงการส่งขอ้ความ บริการถ่ายทอดการส่ือสาร และบริการโทรศพัท์ดว้ยวิดีโอส าหรับผูท่ี้หูหนวก35 ตวัอย่างแนวทางปฏิบตัิท่ีดีมีระบุใน
แหล่งขอ้มูลดา้นล่าง 

 
ตัวอย่างการด าเนินการท่ีส าคัญท่ีรัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ สามารถด าเนินการได้ 
▪ ท าให้แน่ใจว่ากลไกการรายงาน สายด่วน ท่ีพักฉุกเฉิน และรูปแบบความช่วยเหลืออื่น ๆ  ครอบคลุมถึงผู้ ท่ีมีภาวะทุพพลภาพ และท าให้แน่ใจว่าผู้ ท่ีมีภาวะทุพพลภาพ

สามารถเข้าถึงได้ 
▪ ด าเนินการเฝ้าติดตามสถานการณ์ของผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผูท่ี้ใช้ชีวิตแยกตวัล าพงั โดยการด าเนินการส่ือสารในเชิงรุกท่ีรวมถึงการด าเนินการผ่าน

เครือข่ายชุมชนและเครือข่ายอาสาสมคัร 
▪ เพิ่มความตระหนักและจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับความเส่ียงของความรุนแรงท่ีผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพเผชิญ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผูห้ญิงและเด็กหญิงท่ีมีภาวะทุพพลภาพ 

และส่งเสริมเครือข่ายการสนับสนุน รวมถึงการสนับสนุนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (peer support) 
 

แหล่งข้อมูล 
▪ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA), แนวทางเพ่ือการให้บริการท่ีอิงตามสิทธิและค านึงถึงมิติบทบาทชายหญิงเพ่ือจดัการกบัความรุนแรงจากพ้ืนฐานเพศ

สภาพ และสุขภาพและสิทธิทางเพศและทางการสืบพนัธ์ุเพ่ือผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพท่ีเป็นผูห้ญิงและเด็ก 

▪ บริการระยะยาวส าหรับผูร้อดชีวิตท่ีมีภาวะทุพพลภาพในระหว่างสถานการณ์ของโรคโควิด 19 
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7. โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อประชากรบางกลุ่มทีม่ีผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพอยู่เป็นจ านวนมาก: นักโทษที่มีภาวะทุพพล

ภาพและผู้ที่ไม่มีที่พักอาศัยที่เพียงพอ 
 

ก. นักโทษที่มีภาวะทุพพลภาพ 
 
ในเรือนจ ามีผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพอยู่เป็นจ านวนมาก36 โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพทางจิตและสังคมและผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพทางสติปัญญา บุคคลเหล่าน้ีมีความ
เส่ียงท่ีจะติดเช้ือสูงกว่า เน่ืองจากสภาวะท่ีมีคนหนาแน่นและไม่ถูกสุขลกัษณะท่ีไม่สามารถเวน้ระยะห่างของร่างกายไดน้ั้นท าให้มีความเส่ียงการติดเช้ือสูง โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
นักโทษท่ีมีภาวะทุพพลภาพจ านวนมากตอ้งอาศัยการช่วยเหลืออย่างไม่เป็นทางการจากเพ่ือนนักโทษ เพ่ือให้สามารถเขา้ถึงอาหาร เคลื่อนท่ี แ ละอาบน ้าได ้และโดยทัว่ไป 
บริการสุขภาพในเรือนจ ามีไม่เพียงพอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของบุคคลเหล่าน้ี 
 
ความทา้ทายเหล่าน้ีไม่ไดม้ีเพียงผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพในเรือนจ าและในการคุมขงัก่อนชั้นพิจารณาภายในระบบความยุติธรรมทางอาญาและทณัฑสถานท่ีตอ้งเผชิญเท่านั้น แต่
ผูท่ี้ก าลงัอยู่ภายใตก้ารคุมขงัโดยอ านาจฝ่ายบริหาร หรือการคุมขงัอื่น ๆ ในทุกรูปแบบก็ตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายเหล่าน้ีเช่นกนั ซ่ึงรวมถึงผูอ้พยพท่ีมีภาวะทุพพลภาพในห้อง
กกัตวัของส านักงานตรวจคนเขา้เมืองดว้ย 
  
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติท่ีน่าจะมีประสิทธิผล 
▪ ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ นักโทษท่ีเหลือเวลาตอ้งโทษน้อยกว่าสองเดือนก าลงัไดร้ับการปล่อยตวั37 ในสหรัฐอเมริกา หลายรัฐไดป้ล่อยตวัหรือ

ก าลงัอยู่ระหว่างปล่อยตวันักโทษ38 การปล่อยตวันักโทษในท านองเดียวกนัเกิดขึ้นในประเทศอิหร่าน ประเทศตุรกี และประเทศอินโดนีเซีย ในประเทศโคลอมเบีย ผูท่ี้มี
ภาวะทุพพลภาพและมีขอ้จ ากัดในการท าหน้าท่ีซ่ึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัได้ดว้ยตนเองรวมอยู่ในกลุ่มผูท่ี้ได้รับการปล่อยตัวก่อนก าหนด 39 ใน
ท านองเดียวกัน ในประเทศอาร์เจนตินา ศาลสูงสุดและศาลอุทธรณ์ทางอาญาตัดสินให้ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพเป็นผูไ้ด้รับการปล่อยตัวจากเรือนจ า40 ในประเทศบราซิล 
คณะกรรมการความยุติธรรมของประเทศ (National Justice Council) ไดอ้อกค าแนะน าให้ทบทวน ประเมินใหม่ และปล่อยตวันักโทษท่ีมีภาวะทุพพลภาพ รวมถึงผูท่ี้อยู่
ในกระบวนการอาชญากรรมเด็กและเยาวชนดว้ยเช่นกนั41  

 
ตัวอย่างการด าเนินการท่ีส าคัญท่ีรัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ สามารถด าเนินการได้ 
▪ ลดประชากรในเรือนจ าโดยการปล่อยตัวนักโทษกลุ่มท่ีมีความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงผู้ท่ีมีภาวะทุพพลภาพ ใช้การปล่อยตัวก่อนก าหนดและการคุมประพฤติ หรือลดระยะเวลา

หรือลดโทษและลดการใช้การคุมขังก่อนช้ันพิจารณา และท าให้แน่ใจว่ามีการจดัให้มีการช่วยเหลือในชุมชนผ่านครอบครัวและ/หรือเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการโดย
ทนัที และให้เงินส าหรับบริการสนับสนุนโดยผูใ้ห้บริการของรัฐหรือเอกชน 

▪ ด าเนินมาตรการป้องกันภายในเรือนจ าเพ่ือลดความเส่ียงของการติดเช้ือ ซ่ึงรวมถึงการระบุนักโทษท่ีมีภาวะทุพพลภาพและท าให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่าน้ีสามารถเข้าถึงการ
สนับสนุน อาหาร น ้า และระบบสุขาภิบาลได ้ การใชม้าตรการแยกตวัและการเวน้ระยะห่างของร่างกาย การก าหนดให้มีการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั และการปรับปรุงสภาวะ
สุขลกัษณะ 

 
แหล่งข้อมูล 
▪ องค์การอนามยัโลก, การป้องกนัและการควบคุมโรคโควิด 19 ในเรือนจ าและสถานท่ีกกัขงัอื่น ๆ 

▪ คณะกรรมาธิการระหว่างองค์กรของสหประชาชาติ (UN Inter Agency Standing Committee), โควิด 19: มุ่งเน้นท่ีบุคคลท่ีถูกตดัอิสรภาพ 
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ข. ผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพที่ไม่มีที่พักอาศัยที่เพียงพอ 
 
นอกจากน้ี ในประชากรท่ียากจนท่ีสุดยงัมีผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพทางจิตและสังคมและทางสติปัญญา อยู่เป็นจ านวนมากดว้ยเช่นกัน 
บุคคลไร้บา้นท่ีมีภาวะทุพพลภาพและผูท่ี้อาศยัอยู่ในท่ีพกัฉุกเฉินและชุมชนแออดัมีความเส่ียงท่ีจะติดเช้ือโควิด 19 เป็นพิเศษ เน่ืองจากสภาวะการอยู่อาศยัท่ีแออดั การขาดการ
เขา้ถึงน ้าและระบบสุขาภิบาล และเน่ืองจากสภาวะสุขภาพท่ีตนเป็นอยู่เดิม 
 
การประกาศการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินผลกัดนัให้ผูท่ี้ไร้บา้น รวมถึงผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ ตอ้งหาท่ีพกัและขอรับการสนับสนุน ท าให้ท่ีพกัฉุกเฉินมี
ผูพ้กัอาศยัมากเกินไปและท าให้เช้ือไวรัสแพร่กระจาย ผูท่ี้ไม่สามารถปฏิบัติตามการเวน้ระยะห่างทางสังคมเน่ืองจากการจดัการด้านท่ีพกัอาศยัก็อยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบ
เช่นเดียวกนั 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติท่ีน่าจะมีประสิทธิผล 
▪ ในสหรัฐอเมริกาไดม้ีการด าเนินการรับมือเกี่ยวกบัผูท่ี้ไร้บา้นผ่านแนวทางท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงในการส่ือสารรวมถึงมิติภาวะทุพพลภาพดว้ย 
▪ ในประเทศชิลี รัฐบาลประกาศสนับสนุนการปฏิบตัิงานของรัฐบนทอ้งถนนเพ่ือจดัหาบริการดา้นสุขภาพให้กับบุคคลท่ีไร้บา้น 
▪ ในประเทศอาร์เจนตินา ไดม้ีการติดตั้งเตียงกว่า 1,000 เตียงในอาคารขนาดใหญ่ เพ่ือให้เป็นท่ีพกัฉุกเฉินส าหรับผูท่ี้อาจจ าเป็นตอ้งใชก้ารเวน้ระยะห่างทางสังคมโดยท่ีไม่มี

ความตอ้งการทางการแพทยสู์ง 
ตัวอย่างการด าเนินการท่ีส าคัญท่ีรัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ สามารถด าเนินการได้ 
▪ ท าให้แน่ใจว่าบุคคลไร้บ้านท่ีมีภาวะทุพพลภาพได้รับการปฏิบัติด้วยความให้เกียรติและความเคารพ และผูป้ฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองตน้ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมและค าแนะน า

เกี่ยวกบัการส่ือสารเพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์รุนแรง 
▪ หลีกเลี่ยงการบังคับให้ย้ายออกจากชุมชนแออัด เน่ืองจากการท าเช่นน้ีสามารถท าให้เช้ือไวรัสแพร่กระจายรวดเร็วขึ้น ควรให้การรักษาบุคคลไร้บ้านท่ีมีภาวะทุพพลภาพ 

ณ สถานท่ีท่ีบุคคลเหล่านั้นอาศยัอยู่ และเสนอท่ีพกัท่ีปลอดภยัและเขา้ถึงไดห้ากมี 
▪ ส ารวจตัวเลือกท่ีพักต่าง ๆ  ท่ีให้การเว้นระยะห่างทางสังคม ซ่ึงรวมถึงทรัพย์สินให้เช่า โรงแรม ศูนย์การประชุมและสนามกีฬา ซ่ึงมีระบบสุขาภิบาลท่ีเพียงพอและมี

สภาวะการอยู่อาศยัท่ีเหมาะสม 
▪ ให้บริการระบบสุขาภิบาลบนท้องถนน ซ่ึงรวมถึงน ้า สบู่ อ่างลา้งมือ และทรัพยากรอื่น ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่ามีน ้าและระบบสุขาภิบาลให้บริการ 

 
แหล่งข้อมูล 
▪ ผูต้รวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติดา้นสิทธิในท่ีพกัอาศยัท่ีเพียงพอ, ค าแนะน าเกี่ยวกบัโรคโควิด 19: การปกป้องผูท่ี้ใชชี้วิตในสภาวะไร้บา้น 
▪ ผูต้รวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติดา้นสิทธิในท่ีพกัอาศยัท่ีเพียงพอ, ค าแนะน าเกี่ยวกบัโรคโควิด 19: การปกป้องผูอ้าศยัในชุมชนแออดั 
 

แหล่งข้อมูล – ทั่วไป 
 
▪ คณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (CRPD) และคณะทูตพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านภาวะทุพพลภาพและความสามารถในการเข้าถึง, 

แถลงการณ์ร่วม: ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพและโรคโควิด 19 
▪ สมาพนัธ์ภาวะทุพพลภาพระหว่างประเทศ (International Disability Alliance), โรคโควิด 19 และการเคลื่อนไหวดา้นภาวะทุพพลภาพ 

▪ สหภาพภาวะทุพพลภาพและการพฒันาระหว่างประเทศ: คลงัแหล่งขอ้มูลเกี่ยวกบัการรวมผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพเขา้เป็นส่วนหน่ึงและโรคโควิด 19 
▪ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), ไม่มีผูใ้ดถูกท้ิงไวข้า้งหลงั ไม่ใช่ตอนน้ี และไม่ใช่ตลอดไป: ผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพในการรับมือกบัโรคโควิด 19   
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▪ องค์กรระดบัภูมิภาคและระหว่างประเทศส าหรับผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพทางจิตและสังคม, แถลงการณ์เกี่ยวกับโรคโควิด 19 และผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพทางจิตและสังคม 

พร้อมค าแนะน า 

▪ สหประชาชาติก าลงัด าเนินงานเพ่ือให้แน่ใจว่ากลุ่มท่ีเปราะบางไม่ถูกท้ิงไวข้า้งหลงัในการรับมือกบัโรคโควิด 19 
▪ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UN ESCAP): การท าให้แน่ใจในสิทธิของผูม้ีภาวะทุพพลภาพและการรวมผูท่ี้มีภาวะทุพพล

ภาพเขา้เป็นส่วนหน่ึงในการรับมือกบัโรคโควิด 19 

▪ คณะกรรมาธิการระหว่างองค์กรของสหประชาชาติ (UN Inter Agency Standing Committee), โควิด 19: มุ่งเน้นท่ีบุคคลท่ีถูกตดัอิสรภาพ 
▪ ภาคีความร่วมมือเพ่ือสิทธิของผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ (UNPRPD), องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และอื่น ๆ, การรับมือกบัวิกฤติโรคโควิด 19 โดยการคุม้ครอง

ทางสังคมท่ีครอบคลุมถึงผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ 

▪ ผูต้รวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติและผูเ้ช่ียวชาญอิสระ, ไม่มีขอ้ยกเวน้กบัโรคโควิด 19: “ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดร้ับการรักษาช่วยชีวิต”  

▪ ผูต้รวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติดา้นผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ, โรคโควิด 19: ใครก าลงัปกป้องผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพ 

▪ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA), แนวทางเพ่ือการให้บริการท่ีอิงตามสิทธิและค านึงถึงมิติบทบาทชายหญิง เพ่ือจัดการกับความรุนแรงจากพ้ืนฐานเพศ

สภาพ และสุขภาพและสิทธิทางเพศและทางการสืบพนัธ์ุเพ่ือผูท่ี้มีภาวะทุพพลภาพท่ีเป็นผูห้ญิงและเด็ก 

▪ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNICEF), โรคโควิด 19: ขอ้ควรพิจารณาส าหรับเด็กและผูใ้หญ่ท่ีมีภาวะทุพพลภาพ 

▪ องค์การอนามยัโลก, ขอ้ควรพิจารณาเกี่ยวกบัภาวะทุพพลภาพในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

▪ องค์การอนามยัโลก (WHO), แนวทางการป้องกนัและการควบคุมการติดเช้ือส าหรับสถานดูแลระยะยาวในบริบทของโรคโควิด, 19 ค าแนะน าชัว่คราว, 21 มีนาคม 2020 
▪ องค์การอนามยัโลก, การป้องกนัและการควบคุมโรคโควิด 19 ในเรือนจ าและสถานท่ีกกัขังอื่น ๆ 
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17 ดูที่ สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ, ค าถามที่พบบ่อยเก่ียวกบัการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา: คุณสามารถท าและไม่สามารถท าส่ิงใดไดบ้า้ง, หัวขอ้ 15. 
18 ดูที่ Secrétariat d’Etat auprès du Premier Ministre chargé des personnes handicapées, ที่ https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/infos-speciales-
coronavirus/article/information-covid-19-et-confinement 
19 ดูที่ องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD), ความเจ็บป่วย, ภาวะทุพพลภาพและการท างาน. การทลายอุปสรรค, หน้า 23 ซ่ึงระบุว่าผูท้ี่มีภาวะทุพพลภาพมีอตัราการ
ขาดกิจกรรมสูงกว่าเม่ือเทียบกบัผูอ้ื่น: 49% ต่อ 20% ตามล าดบั 
20 ดูที่ ส านักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UNDESA), รายงานภาวะทุพพลภาพและการพัฒนา, หน้า 157, รูปที่ II.81 ซ่ึงระบุว่าผูท้ี่มีภาวะทุพพลภาพคิดเป็น 9% ของผูท้ี่
ประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด (ขอ้มูลใน 19 ประเทศ)  
21 บลัแกเรีย, ราชกิจจานุเบกษา, 24 มีนาคม 2020, มาตรา 12; กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF), การตอบสนองเชิงนโยบายต่อโรคโควิด 19, https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-
covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#T  
22 ดูที่ https://www.argentina.gob.ar/noticias/bono-extraordinario-para-las-personas-con-discapacidad-que-cobran-pensiones-no  
23 ดูที่ https://informations.handicap.fr/a-prime-solidaire-aah-covid-12818.php  
24 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF), การตอบสนองเชิงนโยบายต่อโรคโควิด 19, https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#T 
25 ดูที่ https://www.benefits.gov/benefit/945   
26 ตวัอย่างเช่น ในโรงเรียนประถมศึกษา อตัราการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนที่มีภาวะทุพพลภาพเท่ากบั 56% เม่ือเทียบกบั 73% ส าหรับนักเรียนอื่น ๆ 
27 องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) คาดการณ์ว่าการปิดสถานศึกษาก าลังส่งผลกระทบต่อประชากรนักเรียนมากกว่า 91% ของโลก ดูที่ 
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse  
28 ดูที่ สหรัฐอเมริกา, กระทรวงศึกษาธิการ, ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัการให้บริการกบัเด็กที่มีภาวะทุพพลภาพในระหว่างการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, มีนาคม 2020 
29 ดูที่ https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/03/Anexo-2-RECOMENDACIONES-A-LOS-DOCENTES-PARA-BRINDAR-APOYO-PEDAGÓGICO-A-LOS-
ESTUDIANTES-EN-AISLAMIENTO-EN-FUNCIÓN-DE-PREVENIR-POSIBLES-CONTAGIOS-POR-ENFERMEDADES-RESPIRATORIAS.pdf  
30 ดูที่ สหราชอาณาจกัร, https://www.gov.uk/guidance/supporting-your-childrens-education-during-coronavirus-covid-19 นอกจากน้ี ดูที่ https://www.gov.uk/guidance/help-children-with-
send-continue-their-education-during-coronavirus-covid-19   
31 องค์การอนามยัโลก, โรคโควิด 19 และความรุนแรงต่อผู้หญิง ภาคส่วน/ระบบสาธารณสุขสามารถด าเนินการใดได้บ้าง, ที่ https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-
SRH-20.04-eng.pdf  
32 ส านักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UNDESA), รายงานภาวะทุพพลภาพและการพฒันา, หน้า 7, 16, 113-115, 249-252, ที่ https://social.un.org/publications/UN-
Flagship-Report-Disability-Final.pdf; ผูต้รวจการพิเศษเก่ียวกบัสิทธิของผูท้ี่มีภาวะทุพพลภาพ, A/72/133, วรรค 35 
33 เอ็มม่า เ พีย ร์ซ,  ข้อควรพิจารณาเ ก่ียวกับภาวะทุพพลภาพในโครงการความรุนแรงจากพื้นฐานเพศสภาพ ( GBV) ในระหว่างการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 ,  ที่  
https://gbvaor.net/sites/default/files/2020-03/Disability%20Considerations%20in%20GBV%20programming%20during%20COVID_Helpdesk.pdf  
34 เปรู, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Resolución Viceministerial N° 001-2020-MIDIS/VMPES, 24 April 2020, ที่ https://www.gob.pe/institucion/midis/normas-
legales/484313-001-2020-midis-vmpes 
35 บริการให้ค าปรึกษาดา้นการกระท ารุนแรงทางเพศและความรุนแรงภายในครอบครัวของประเทศออสเตรเลีย https://www.1800respect.org.au/accessibility/ ; ไวรัสโคโรนา (โควิด 19) 
ในสหราชอาณาจกัร: การสนับสนุนส าหรับเหยื่อการกระท าทารุณภายในครอบครัว https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-and-domestic-abuse/coronavirus-
covid-19-support-for-victims-of-domestic-abuse#disability-specialist-services   
36 องค์กรการปฏิรูปทางอาญาระหว่างประเทศ, แนวโน้มเรือนจ าทัว่โลก ปี 2020, ที่ https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/04/Global-Prison-Trends-2020-Penal-Reform-
International.pdf 
37 ค าแนะน า: ไวรัสโคโรนา (โควิด 19) และเรือนจ า, ที่https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-and-prisons  
38 https://www.prisonpolicy.org/virus/virusresponse.html  
39 โ ค ล อ ม เ บี ย ,  D e c r e t o  l e g i s l a t i v o  5 4 6 ,  1 4  เ ม ษ า ย น  2 0 2 0 ,  ที่  
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20546%20DEL%2014%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 
40 อาร์เจนตินา, ศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศ, Acordada 10/2020, และข้อบังคับประกอบ, ศาลอุทธรณ์ทางอาญาของรัฐบาลกลาง, Acordada 9/2020, ที่ https://cnpt.gob.ar/wp-
content/uploads/2020/04/Acordada-9.20-CFCP.pdf  
41 บราซิล, คณะกรรมการความยุติธรรมของประเทศ, ค าแนะน าที่ 62, 17 มีนาคม 2020, ที่ https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf 
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