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โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อสิทธิในสุขภาพของผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพ
โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพที่อาศัยอยู่ในภาคสถาบัน
โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อสิทธิของผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพในการอาศัยอยู่ในชุมชน
โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อการทางาน รายได้ และความเป็ นอยู่ของผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพ
โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อสิทธิในการศึกษาของผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพ
โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อสิทธิของผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพในการได้รับการปกป้องจากความรุ นแรง
โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อประชากรบางกลุ่มที่มีผทู ้ ี่มีภาวะทุพพลภาพอยู่เป็ นจานวนมาก
ก. นักโทษที่มีภาวะทุพพลภาพ
ข. ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพที่ไม่มีที่พกั อาศัยที่เพียงพอ

ภาพรวม
แม้ว่าการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 จะคุกคามสมาชิกทุกคนในสังคม แต่ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพนั้นได้รับผลกระทบจากการระบาดมากยิ่งกว่า เนื่ องจากอุปสรรคด้าน
ทัศนคติ อุปสรรคด้านสภาพแวดล้อม และอุปสรรคด้านสถาบันที่เกิดขึ้นในการรับมือกับโรคโควิด 19
ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพจานวนมากมีสภาวะสุขภาพแต่เดิมอยู่แล้ว ซึ่งสภาวะสุขภาพเหล่านี้ ทาให้ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพมีโอกาสติดเชื้อไวรัสมากกว่า หรื อเกิดอาการที่รุนแรง
มากกว่าและทาให้ระดับการเสียชีวิตสูงกว่าเมื่อติดเชื้อ ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพที่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตในแต่ละวันอาจพบว่าตัวเองถูก
แยกตัวอยู่ลาพังและไม่สามารถใช้ชีวิตในมาตรการปิ ดเมืองได้ ในขณะที่ผทู ้ ี่ใช้ชีวิตอยู่ในสถาบันก็มีความเสี่ยงเป็ นพิเศษ ดังจะเห็นได้จากรายงานว่ามีผเู ้ สียชีวิตเป็ นจานวนมาก
ในสถานดูแลและสถานบริ การสุขภาพจิต มีการพบว่าผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพมีอุปสรรคในการเข้าถึงบริ การด้านสุขภาพและข้อมูล นอกจากนี้ ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพยังคงเผชิญ
กับการเลือกปฏิบตั ิและอุปสรรคอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องในการขอรับการช่วยเหลือในด้านการใช้ชีวิตและรายได้ การเข้าร่ วมในการศึกษาทางออนไลน์ และการขอรับการปกป้อง
จากความรุ นแรง ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพบางกลุ่ม เช่น นักโทษและผูท้ ี่ไร้บา้ นหรื อไม่มีที่พกั อาศัยที่เพียงพอ ก็เผชิญกับความเสี่ยงที่มากยิ่งกว่า
ความตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ ยงเหล่านี้ นาไปสู่ การรับมือที่ดีข้ ึน ซึ่ งจะสามารถบรรเทาผลกระทบที่ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพได้รับมากยิ่ง กว่าให้ลดลงได้ คาแนะนานี้ จึงมี
จุดมุ่งหมายเพื่อ:
▪
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของการระบาดใหญ่ต่อผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพและสิทธิของบุคคลเหล่านี้
▪
กระตุน้ ให้ผคู ้ นให้ความสนใจกับแนวทางปฏิบตั ิที่น่าจะมีประสิทธิผลและได้มีการนามาดาเนินการแล้วทัว่ โลก
▪
ระบุการดาเนินการที่สาคัญสาหรับรัฐและผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น ๆ และ
▪
ให้แหล่งข้อมูลเพื่อการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทาให้แน่ใจว่าการรับมือกับโรคโควิด 19 โดยอิงจากสิทธิเป็ นพื้นฐานนั้นรวมถึงผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพด้วย
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1. โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อสิทธิในสุขภาพของผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพ
แม้ว่าผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพจะเป็ นประชากรที่มีความเสี่ยงต่อโรคโควิด 19 เป็ นพิเศษ แต่บุคคลเหล่านี้กลับเผชิญกับความไม่เท่าเทียมเพิ่ มขึ้นในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพใน
ระหว่างที่มีการระบาดใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและสภาพแวดล้อมด้านสุขภาพ อีกทั้งแนวทางและเกณฑ์การปฏิบตั ิดา้ นการแพทย์ยงั มุ่งเฉพาะกลุ่ม และอาจ
ทาให้ผทู ้ ี่มีภาวะทุพพลภาพเผชิญกับการเลือกปฏิบตั ิในการให้บริ การดูแลสุขภาพเพิม่ ขึ้น ในบางครั้ง เกณฑ์การปฏิบตั ิเหล่านี้เผยให้เห็นถึงอคติในทางการแพทย์ต่อผูท้ ี่มีภ าวะ
ทุพพลภาพในเรื่ องที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคมของบุคคลเหล่านี้ เช่น แนวทางการคัดแยกผูป้ ่ วยเพื่อจัดสรรทรัพยากรที่ขาดแคลน ซึ่งมีเกณฑ์การคัดผูป้ ่ วยบาง
รายไม่ให้ได้รับทรัพยากรเนื่องจากภาวะบกพร่ องบางประเภท ความจาเป็ นต้องได้รับการช่วยเหลือสูงในการใช้ชีวิตประจาวัน “ความอ่อนแอ” โอกาสที่ “การรักษาจะสาเร็จ ”
และการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับ “ปี สุ ขภาวะ” ที่เหลือหากบุคคลเหล่านี้มีชีวิตรอด นอกจากนี้ ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพและครอบครัวยังต้องเผชิญกับความกดดันภายในระบบ
สุขภาพมีการที่ปฏิเสธไม่ยอมดาเนินมาตรการกูช้ ีพด้วยเช่นกัน
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่น่าจะมีประสิทธิผล
▪ คณะกรรมการชีวจริ ยธรรมของสาธารณรัฐซานมารีโน (Bioethics Committee of the San Marino Republic) ได้จดั ทาแนวทางเพื่อคัดแยกผูป้ ่ วยในกรณีของโรคโควิด โดย
ห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติกับผูป้ ่ วยโดยใช้ภาวะทุพพลภาพเป็ นพื้นฐาน: “ดังนั้น ตัวแปรการคัดเลือกเพียงอย่างเดียวจึงเป็ นการนาการคัดแยกผูป้ ่ วยมาใช้อย่างถูกต้อง
โดยเคารพชีวิตมนุษย์ทุกชีวิตและอ้างอิงตามเกณฑ์ความเหมาะสมทางคลินิกและความได้สัดส่ วนของการรักษา ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกอื่น ๆ ทั้งหมด เช่น อายุ เพศ กลุ่ม
สังคมหรื อชาติพนั ธุ์ ภาวะทุพพลภาพ ถือว่าเป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในทางจริ ยธรรม เนื่องจากจะทาให้เกิดการจัดอันดับชีวิตอย่างชัดเจนและไม่มากก็น้อยว่าบุคคลหนึ่ งมี
คุณค่าที่จะมีชีวิตอยู่หรื อไม่ ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ยอมรับไม่ได้”1
▪ สานักสิทธิพลเมือง (Office for Civil Rights) ของกระทรวงสุขภาพและบริ การมนุษย์แห่ง สหรัฐอเมริ กา ได้ออกแถลงการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าทางการห้ามไม่ให้มีการเลือก
ปฏิบตั ิโดยใช้ภาวะทุพพลภาพเป็ นพื้นฐาน โดยระบุว่า “ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพไม่ควรถูกปฏิเสธการดูแลรักษาโดยมีพื้นฐานมาจากการเหมารวม การประเมินคุณภาพชีวิต
หรื อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ “คุณค่า” เชิงเปรี ยบเทียบของบุคคลเนื่ องจากการมีหรื อการไม่มีภาวะทุ พพลภาพ หรื ออายุ” 2 นอกจากนี้ แถลงการณ์น้ ี ยงั ให้คาแนะนากับ
หน่วยงานเกี่ยวกับการทาให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารในเชิงรุ กกับผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพ และมีการจัดให้ผทู ้ ี่มีภาวะทุพพลภาพสามารถเข้าถึง ข้อมูลและการสื่อสารได้ เพื่อ
โอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับประโยชน์จากการดาเนิ นการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิ น “ซึ่ งรวมถึงการประนี ประนอมตามสมควร [เพื่อ] ช่วยให้แน่ใจว่าการรับมือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินประสบความสาเร็จและลดการตีตราลง”
▪ สหรั ฐอาหรั บเอมิเรตส์ ได้เปิ ดตัวโครงการระดับ ประเทศเพื่อด าเนิ นการตรวจหาเชื้อกับผูท้ ี่มีภ าวะทุพพลภาพถึง ที่ บ้า น และจนถึงช่วงกลางเดือนเมษายนได้ มี ก าร
ดาเนินการตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 กับผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพแล้ว 650,000 ครั้ง3
▪ ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Commission on Human Rights) ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลเพื่อสนับสนุนหน่วยงานด้านสุ ขภาพในการปรับเปลี่ยนการออก
ประกาศต่อสาธารณะให้เหมาะสมกับกลุ่มที่เปราะบางของชุมชน ซึ่งรวมถึงผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพ4
▪ ในประเทศแคนาดาได้มีการจัดตั้งคณะทางานที่ปรึ กษาด้านภาวะทุพพลภาพในสถานการณ์ของโรคโควิด 19 (COVID-19 Disability Advisory Group) ซึ่งมีผทู ้ ี่มีภาวะ
ทุพพลภาพและองค์กรที่เป็ นตัวแทนของบุคคลเหล่านี้ร่วมเป็ นสมาชิกเพื่อให้คาแนะนากับรัฐบาลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจงกับภาวะทุพพลภาพ ความท้าทาย
และช่องว่างและกลยุทธ์ในระบบ มาตรการ และขั้นตอนที่ควรดาเนินการ เป็ นต้น5
ตัวอย่างการดาเนินการที่สาคัญที่รัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ สามารถดาเนินการได้
▪ ห้ ามไม่ ให้ มีการปฏิเสธให้ การรั กษาเนื่ องจากภาวะทุพพลภาพและยกเลิกบทบัญญัติที่ทาให้บุคคลไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้เนื่ องจากภาวะทุพพลภาพ ระดับการ
ช่วยเหลือที่ต้องการ การประเมินคุณภาพชีวิต หรื ออคติในทางการแพทย์รูปแบบอื่นทั้งหมดต่อผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพ รวมถึงบทบัญญัติภายในแนวทางเพื่อการจัดสรร
ทรัพยากรที่ขาดแคลน (เช่น เครื่ องช่วยหายใจหรื อการเข้าถึงหน่วยผูป้ ่ วยวิกฤต)
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▪ ทาให้ แน่ ใจว่ามีการให้ ลาดับความสาคัญในการตรวจกับผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพที่มีอาการก่อน
▪ ส่ งเสริมการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของโรคโควิด 19 ต่อสุขภาพของผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพ
▪ ค้นหาและขจัดอุปสรรคในการรักษา ซึ่งรวมถึงการทาให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อม (โรงพยาบาล สถานที่ให้บริ การตรวจและกักตัว) สามารถเข้าถึงได้ และมีขอ้ มูลและมีการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลด้านสุขภาพและการสื่อสารอื่น ๆ ในวิธีการ ช่องทาง และรู ปแบบที่เข้าถึงได้
▪ ทาให้ แน่ ใจว่ามีการจัดหายาและมีการจัดให้ มีการเข้าถึงยาอย่ างต่อเนื่องสาหรับผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพในระหว่างที่มีการระบาดใหญ่
▪ ดาเนินการฝึ กอบรมและเพิ่มความตระหนักของผู้ปฏิบัติงานด้านสุ ขภาพเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบตั ิเนื่องจากความลาเอียงและอคติต่อผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพ
▪ พูดคุยปรึกษากับผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพและองค์กรที่เป็ นตัวแทนของบุคคลเหล่านี้อย่างใกล้ชิด และให้ บุคคลเหล่านี้มีส่วนร่ วมอย่ างแข็งขัน ในการวางแผนการรับมือ ที่อิง
จากสิทธิต่อการระบาดใหญ่ ซึ่งรวมถึง และตอบสนองต่อ ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพในทุกความหลากหลาย
แหล่งข้อมูล
▪ ไม่มีขอ้ ยกเว้นกับโรคโควิด 19: “ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการรักษาช่วยชีวิต” – ผูเ้ ชี่ยวชาญในสหประชาชาติกล่าว
▪ ผูต้ รวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติดา้ นผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพ, โรคโควิด 19: ใครกาลังปกป้องผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพ
▪ องค์การอนามัยโลก, ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับภาวะทุพพลภาพในระหว่างการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19

2. โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพที่อาศัยอยู่ในภาคสถาบัน
โรคโควิด 19 กาลังส่ งผลกระทบเป็ นอย่างมากในสถาบันด้านจิตเวช สถาบันการดูแลทางสังคม (สถานเลี้ยงเด็กกาพร้า ศูนย์เลี้ยงเด็กเวลากลางวัน ศูนย์ฟ้ื นฟู) และสถาบัน
สาหรับผูส้ ู งอายุ ส่ งผลให้มีอัตราการติดเชื้อและการเสี ยชีวิตสู ง ในการศึกษาเบื้องต้นหลายโครงการ จานวนผูเ้ สี ยชีวิตในสถานดู แลคิดเป็ น 42% ถึง 57% จากผูเ้ สี ยชีวิต
เนื่องจากโรคโควิด 19 ทั้งหมดในประเทศเหล่านั้น6 ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพที่อยู่ในสถาบันเผชิญกับความเสี่ ยงที่จะติดเชื้อโควิด 19 สูงกว่า เนื่องจากสภาวะสุขภาพที่เป็ นอยู่เดิม
ความยากลาบากในการบังคับใช้การเว้นระยะห่ างทางสังคมในผูอ้ าศัยและเจ้าหน้าที่ และการถูกเจ้าหน้าที่ทอดทิ้ง นอกจากนี้ ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพที่อาศัยอยู่ในสถาบันยัง
เผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมากกว่า เช่น การละเลย การหน่วงเหนี่ยว การแยกตัว และความรุ นแรง
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่น่าจะมีประสิทธิผล
▪ ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์และประเทศสเปน ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพที่อาศัยอยู่ในสถาบันถูกเคลื่อนย้ายออกจากสถาบันเพื่อให้อาศัยอยู่กบั ครอบครัวของตนเมื่อเป็ นไปได้
▪ ในประเทศแคนาดาได้มีการออก แนวทางการให้ลาดับความสาคัญในการตรวจโรค และมีมาตรการที่เฉพาะเจาะจงสาหรับสภาพแวดล้อมในสถาบัน7
ตัวอย่างการดาเนินการที่สาคัญที่รัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ สามารถดาเนินการได้
▪ นาผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพออกจากสถาบัน และทาให้แน่ใจว่ามีการจัดให้มีการช่วยเหลือในชุมชนผ่านครอบครัวและ/หรื อเครื อข่ายแบบไม่เป็ นทางการโดยทันที และให้
เงินสาหรับบริ การสนับสนุนโดยผูใ้ ห้บริ การของรัฐหรื อเอกชน
▪ ในขณะเดียวกันก็จัดลาดับความสาคัญของการตรวจและส่ งเสริมมาตรการป้อ งกันภายในสถาบันเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อ โดยการแก้ไขความแออัด การใช้
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมทางร่ างกายของผูอ้ าศัย การปรับเปลี่ยนเวลาเยี่ยม การบังคับให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน และการปรับปรุ งสภาวะสุขลักษณะ
▪ เพิ่มทรัพยากรของสถาบันชั่วคราว ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการเงินเพื่อดาเนินมาตรการป้องกัน
▪ ในระหว่างช่ วงเวลาฉุกเฉิน ทาให้ แน่ ใจว่ามีการให้ ความเคารพสิทธิของบุคคลที่อาศัยอยู่ในสถาบันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงเสรี ภาพจากการแสวงหาประโยชน์ ความรุ นแรง
และการทารุ ณ การไม่ถูกเลือกปฏิบตั ิ สิทธิในการให้ความยินยอมโดยอิสระและโดยได้รับทราบข้อมูล และการเข้าถึงระบบยุติธรรม8
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▪ ฟื้ นฟูได้ดีขึ้นโดยการใช้ และสนับสนุนกลยุทธ์ การลดความเป็ นสถาบัน (deinstitutionalisation) เพื่อปิ ดสถาบันและนาผูค้ นกลับสู่ชุมชน และเสริ มความแข็งแกร่ งของการ
สนับสนุนและบริ การสาหรับผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพและผูส้ ูงอายุ
แหล่งข้อมูล
▪ องค์การอนามัยโลก (WHO), แนวทางการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อสาหรับสถานดูแลระยะยาวในบริ บทของโรคโควิด, 19 คาแนะนาชัว่ คราว, 21 มีนาคม 2020
▪ องค์การอนามัยโลก, ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับภาวะทุพพลภาพในระหว่างการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19
▪ แถลงการณ์โดยองค์กรระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศสาหรับผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพทางจิตและสังคม พร้อมคาแนะนาในบริ บทของการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19

3. โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อสิทธิของผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพในการอาศัยอยู่ในชุมชน
ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพเผชิญกับอุปสรรคที่เฉพาะเจาะจงในการใช้ชีวิตประวันของตนในชุมชนเนื่องจากมาตรการรับมือโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ข้อจากัดให้อยู่แต่ที่
บ้านโดยไม่ได้คานึงถึงความจาเป็ นของบุคคลเหล่านี้ก่อให้เกิดการขัดขวางและความเสี่ยงรู ปแบบใหม่ต่ออิสรภาพ สุขภาพ และชีวิตของบุคคลเหล่านี้9
ผูค้ นมากมายที่มีภาวะทุพพลภาพและต้องอาศัยผูอ้ ื่นในการใช้ชีวิตประจาวัน (ผ่านการช่วยเหลือแบบเป็ นทางการจากผูใ้ ห้บริ การ หรื อการช่ว ยเหลือแบบไม่เป็ นทางการจาก
ญาติ/เพื่อนฝูง) พบว่าตัวเองไม่ได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากข้อจากัดในการเดิ นทางและมาตรการเว้นระยะห่ างทางสังคม สิ่งนี้อาจทาให้บุคคลเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงและไม่
สามารถเข้าถึงอาหาร สินค้าที่จาเป็ นและยา และทาให้บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถดาเนินกิจวัตรประจาวันพื้นฐาน เช่น อาบน้ า ทาอาหาร หรื อรับประทานอาหารได้
ไม่ได้มีการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเป็ นระบบ อีกทั้งไม่ได้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลเหล่านี้ในรู ปแบบและวิธีที่เข้าถึงได้สาหรั บผูท้ ี่มี
ภาวะทุพพลภาพทุกคน (เช่น การแปลเป็ นภาษามือ การใส่คาบรรยาย รู ปแบบที่อ่านง่าย เป็ นต้น)
นอกจากนี้ ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพบางคน เช่น ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพทางจิตและสังคม และผูท้ ี่มีภาวะออทิซึม อาจไม่สามารถรับมือกับการกักตัวอย่างเข้มงวดที่บ้านได้ การ
ออกไปข้างนอกเป็ นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ อย่างระมัดระวังหลายครั้งตลอดทั้งวันเป็ นปัจจัยสาคัญเพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถจัดการกับสถานการณ์น้ ีได้
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่น่าจะมีประสิทธิผล
▪ ประเทศปารากวัย 10และประเทศปานามา11ได้พฒ
ั นาระบบที่ทาให้แน่ใจว่ามีการจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรู ปแบบที่ส ามารถเข้าถึงได้ ในทานองเดียวกัน กระทรวง
สาธารณสุขของประเทศนิวซีแลนด์ก็จดั ให้มีส่วนหนึ่งบนเว็บไซต์ของตนไว้สาหรับให้ข้อมูลในรู ปแบบที่เข้าถึงได้โดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงภาษามือและรู ปแบบที่อ่านง่ าย 12
รัฐบาลของประเทศเม็กซิโกก็นาแนวทางปฏิบตั ิเดียวกันมาใช้เช่นเดียวกัน13
▪ ในประเทศอาร์ เจนตินา14 ผูด้ ูแลผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพได้รับการยกเว้นจากข้อจากัดการเดินทางและการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผูท้ ี่มีภาวะทุ พพล
ภาพได้ ได้มีการพัฒนาเครื อข่ายสนับสนุนในชุมชนในประเทศโคลอมเบียและมีการรับอาสาสมัครที่ให้การช่วยเหลือผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพและผูส้ ู งอายุดว้ ยการซื้อของชา
และการซื้อของอื่น ๆ ให้15 นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยง ในประเทศปานามามีการจัดให้ธุรกิจจัดสรรเวลาเปิ ดทาการเฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพและผูช้ ่วยส่วนตัว
ของผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพเพื่อให้มาซื้อสินค้าจาเป็ นได้16
▪ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์ แลนด์เหนื อ17ได้ผ่อนคลายมาตรการกักกันที่ในตอนแรกมีความเข้มงวดลง และเริ่ มใช้ขอ้ ยกเว้นเพื่ออนุญาตให้ผูท้ ี่มีภาวะออทิซึม
และผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพอื่น ๆ สามารถออกไปข้างนอกได้ และประเทศฝรั่งเศสก็ริเริ่ มมาตรการที่คล้ายกัน18
ตัวอย่างการดาเนินการที่สาคัญที่รัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ สามารถดาเนินการได้
▪ ทาให้แน่ใจว่าผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพสามารถเข้าถึงข้อมูลมาตรการที่เกี่ยวกับโรคโควิด 19 ได้ ซึ่งรวมถึงการแปลภาษามือ การใส่คาบรรยาย และรู ปแบบที่อ่านง่าย เป็ นต้น
▪ ทาให้แน่ใจว่าผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพได้รับการยกเว้นจากข้ อจากัดให้ อยู่บ้านเพื่อให้การช่วยเหลือผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพได้
▪ ส่งเสริ มและประสานงานการพัฒนาเครื อข่ายสนับสนุนในชุมชน และทาให้แน่ใจว่าวัสดุ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ป้องกันมีพร้อมใช้งาน
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▪ พิจารณากาหนดเวลาเปิ ดทาการที่ให้ ลาดับความสาคัญกับผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพและผูช้ ่วยส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้ ในซู เปอร์มาร์ เก็ต ร้านขายของชา และร้านขายสิ นค้า
จาเป็ นอื่น ๆ ในระหว่างที่มีมาตรการกาหนดให้อยู่บา้ น/มาตรการกักตัว
▪ ทาให้ แน่ ใจว่ามีการจัดให้ มีการปรับเปลี่ยนที่สมเหตุสมผลเพื่อผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพ โดยการละเว้นจากการบังคับใช้ขอ้ ห้ามออกจากบ้ านหรื อการกาหนดค่าปรับโดยไม่มี
ข้อยกเว้น และกาหนดให้มีขอ้ ยกเว้นให้ผทู ้ ี่มีภาวะทุพพลภาพอยู่ขา้ งนอกบ้านได้
แหล่งข้อมูล
▪ องค์การอนามัยโลก, ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับภาวะทุพพลภาพในระหว่างการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19
▪ ภาคีความร่ วมมือเพื่อสิ ทธิ ของผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพ (UNPRPD), องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และอื่น ๆ, การรับมือกับวิกฤติโรคโควิด 19 โดยการคุม้ ครอง
ทางสังคมที่ครอบคลุมถึงผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพ

4. โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อการทางาน รายได้ และความเป็ นอยู่ของผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพ
ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพมีแนวโน้มที่จะได้รับการจ้างงานน้อยกว่าบุคคลอื่น และหากได้รับการจ้างงาน ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพมีแนวโน้มที่จะได้รับการจ้างงานนอกระบบ19 ดังนั้น
ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพจึงสามารถเข้าถึงระบบประกันสังคมที่อิงตามการจ้างงานได้น้อยกว่าบุคคลอื่น ทาให้ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของบุค คลเหล่านี้ลดลงในบริ บทของโรค
โควิด 19 ในปั จจุบัน ส่ วนผูท้ ี่มีงานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระ20 บุคคลเหล่านี้ อาจไม่สามารถทางานจากที่บ้านได้เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์หรื อการสนับสนุ นที่มีในที่ทางาน
และเผชิญกับความเสี่ ยงที่จะสู ญเสี ยงานและรายได้ของตนมากขึ้น นอกจากนี้ มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อาจส่งผลกระทบต่อผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพทางอ้อม โดยทาให้
ครอบครัวและเสาหลักที่หาเลี้ยงครอบครัวไม่สามารถไปทางานได้และส่งผลลบต่อรายได้โดยรวมของครอบครัว การขาดรายได้แสดงถึงภาระที่มากกว่ าสาหรับผูท้ ี่มีภาวะ
ทุพพลภาพและครอบครัวซึ่งโดยปกติตอ้ งเผชิญกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับภาวะทุพพลภาพอยู่แล้ว (ที่พกั อาศัยและอุปกรณ์ที่เข้าถึงได้ เครื่ องมือช่วยเหลือ
สินค้าและบริ การที่เฉพาะเจาะจง เป็ นต้น) สิ่งนี้ดึงให้บุคคลเหล่านี้ตกอยู่ในภาวะยากจนรวดเร็วขึ้น
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่น่าจะมีประสิทธิผล
▪ เพื่อตอบสนองต่อโรคโควิด 19 ประเทศบัลแกเรีย ประเทศมอลตา และประเทศลิทัวเนียได้เพิ่มเงินทุนในการคุม้ ครองทางสังคมของตน เพื่อขยายการให้บริ การสนับสนุ น
ทางสังคมและเพื่อให้ครอบคลุมผูร้ ับประโยชน์มากขึ้น รวมถึงผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพด้วย21
▪ ในประเทศอาร์ เจนตินาและประเทศเปรู ผูท้ ี่ได้รับผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพจะได้รับเงินเพิ่มเติมเนื่องจากวิกฤติโรคโควิด 1922 ประเทศฝรั่งเศสได้ประกาศมาตรการที่
คล้ายกันที่สนับสนุนผูร้ ับเงินช่วยเหลือกรณี ทุพพลภาพ23 และแผนฉุกเฉินของประเทศตูนิเซีย รวมถึงการโอนเงินสดให้กับครัวเรื อนที่มีรายได้ต่า ผูท้ ี่มี ภาวะทุพพลภาพ
และบุคคลไร้บา้ น24
▪ สหรัฐอเมริกา25จัดตั้งโครงการลดหย่อนภาษีที่อาจช่วยบรรเทาสถานการณ์ดา้ นการเงินของผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพในบริ บทนี้
ตัวอย่างการดาเนินการที่สาคัญที่รัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ สามารถดาเนินการได้
▪ จัดให้มีความช่ วยเหลือทางการเงินกับผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพที่ไม่มีรายได้ใด ๆ (เช่น การจ่ายเงินให้เป็ นเงินก้อน มาตรการลดหย่อนภาษี เงินอุดหนุนสินค้า เป็ นต้น)
▪ เพิ่มผลประโยชน์ กรณีทุพพลภาพที่มีอยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงการชาระเงินล่วงหน้าเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
▪ ขยายระยะเวลาการให้สิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะทุพพลภาพที่จะหมดอายุในไม่ชา้ โดยอัตโนมัติ
▪ ให้เงินชดเชยกับผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพที่ประกอบอาชีพอิสระและมีรายได้ลดลง
▪ ดาเนินโครงการความช่ วยเหลือทางการเงินสาหรับผูท้ ี่หยุดทางานเพื่อมาดูแลสนับสนุนหรื อเพื่อป้องกันการติดเชื้อของสมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะทุพพลภาพ และผูท้ ี่
ไม่ได้รับความคุม้ ครองภายใต้ผลประโยชน์กรณีตกงานหรื อเจ็บป่ วย
▪ จัดให้มีการสนับสนุนทางการเงิน ซึ่งรวมถึงเงินลดหย่อนภาษี กับนายจ้างของผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพ เพื่อให้จดั หาอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการทางานทางไกล
▪ ทาให้แน่ใจว่าแผนการจัดหาอาหารครอบคลุมถึงผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพ และทาให้แน่ใจว่าแผนนี้ตอบสนองความต้องการของบุคคลเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงมาตรการด้านโลจิ
สติกส์เพื่อนาส่งอาหารถึงที่บา้ นของบุคคลเหล่านี้
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แหล่งข้อมูล
▪ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), ไม่มีผใู ้ ดถูกทิ้งไว้ขา้ งหลัง ไม่ใช่ตอนนี้ และไม่ใช่ตลอดไป ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพในการรับมือกับโรคโควิด 19
▪ ภาคีความร่ วมมือเพื่อสิ ทธิ ของผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพ (UNPRPD), องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และอื่น ๆ, การรับมือกับวิกฤติโรคโควิด 19 โดยการคุม้ ครอง
ทางสังคมที่ครอบคลุมถึงผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพ
▪ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ, การตอบสนองเชิงนโยบายต่อโรคโควิด 19

5. โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อสิทธิในการศึกษาของผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพ
ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพมีแนวโน้มที่จะสาเร็จการศึกษาน้อยกว่าบุคคลอื่น และมีแนวโน้มที่จะถูกละเว้นจากระบบการศึกษาไปเลยมากกว่า 26 เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด
19 หลายประเทศจึงปิ ดสถานศึกษาเป็ นการชัว่ คราว27 ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อนักเรี ยนทุกคน รวมถึงนักเรี ยนที่มีภาวะทุพพลภาพด้วย เพื่อลดผลกระทบของการหยุดชะงักใน
การศึกษา บางประเทศจึงกาลังใช้แนวทางปฏิบตั ิในการเรี ยนการสอนทางไกล อย่างไรก็ตาม ในกรณีเหล่านี้ นักเรี ยนที่มีภาวะทุพพลภาพกาลังเผชิญกับอุปสรรคเนื่องจากไม่มี
อุปกรณ์ที่จาเป็ น ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาและการสนับสนุนที่จาเป็ นเพื่อให้สามารถเรี ยนตามโปรแกรมการเรี ยนการสอนทางออนไลน์ได้
ดังนั้น นักเรี ยนจานวนมากที่มีภาวะทุพพลภาพจึงถูกทิ้งไว้ขา้ งหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรี ยนที่มีภาวะทุพพลภาพทางสติปัญญา
ยิ่งไปกว่านั้น นักเรี ยนที่มีภาวะทุพพลภาพยังได้รับผลกระทบเชิงลบจากมิติอื่น ๆ ของการปิ ดโรงเรี ยน ซึ่ งรวมถึงการเข้าถึงมื้ออาหารของโรงเรี ยน และโอกาสที่จะได้ทา
กิจกรรมและเล่นกีฬาร่ วมกับเพื่อน ๆ
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่น่าจะมีประสิทธิผล
▪ สหรั ฐอเมริ กาได้ออกเอกสารคาแนะนาเกี่ยวกับกฎหมายของรัฐ บาลกลางที่ เกี่ยวข้อง อันได้แก่พระราชบัญญัติ ว่าด้วยบุคคลที่มีภาวะทุพพลภาพ (Individual with
Disabilities Act)28
▪ ประเทศเอกวาดอร์ ได้ออกคาแนะนาให้กบั ครู อาจารย์เกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาของเด็กที่ตอ้ งแยกตัวอยู่ที่บา้ น29
▪ สหราชอาณาจักรบริ เตนใหญ่ และไอร์ แลนด์เหนื อ ได้เผยแพร่ ข้อมูลและจัดตั้งระบบสาหรับสนับสนุ นผูป้ กครองและผูด้ ูแล เพื่อแนะนาเกี่ยวกับวิธีการเผชิญกับความ
รับผิดชอบที่ขดั แย้งในขณะที่อยู่ที่บา้ น และวิธีการสนับสนุนกระบวนการศึกษาของเด็กที่มีภาวะทุพพลภาพได้ดีข้ นึ 30
ตัวอย่างการดาเนินการที่สาคัญที่รัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ สามารถดาเนินการได้
▪ กาหนดแนวทางที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานด้านการศึกษาและโรงเรี ยนเกี่ยวกับขอบเขตภาระผูกพันของหน่วยงาน และความหลากหลายของแหล่งข้อมูลที่มีเมื่อจัด
การศึกษานอกโรงเรี ยน
▪ ทาให้ แน่ ใจว่ าผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพสามารถเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตเพื่อการเรี ยนการสอนทางไกล และทาให้ แน่ ใจว่าผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพสามาร ถเข้าถึงซอฟต์ แวร์ ได้ ซึ่ ง
รวมถึงการจัดให้มีเครื่ องมือช่วยเหลือ และการดาเนินการปรับเปลี่ยนตามสมควร
▪ จัดให้ มีแนวทาง การฝึ กอบรม และการสนับสนุนสาหรับครูอาจารย์เกี่ยวกับการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม (inclusive education) ผ่านการเรี ยนการสอนทางไกล
▪ สร้ างความสัมพันธ์ ที่ใกล้ชิดกับผูป้ กครองและผูด้ ูแลสาหรับการศึกษาปฐมวัยของเด็กที่มีภาวะทุพพลภาพ
▪ ให้ คาแนะนาและการสนับสนุนทางไกลกับผู้ปกครองและผู้ดูแล เพื่อช่วยในการจัดตั้งอุปกรณ์และสนับสนุ นโปรแกรมการศึกษาของบุตรหลานของตนที่มีภาวะทุพพล
ภาพ
▪ จัดทาเนื้อหาที่เข้าถึงได้และปรับให้ เหมาะสมสาหรับนักเรี ยนที่มีภาวะทุพพลภาพเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนทางไกล
▪ จัดทาเนื้อหาเพื่อการศึกษาแบบใช้ ภาพและเสียงที่สามารถเข้ าถึงได้ เพื่อเผยแพร่ ผ่านสื่อต่าง ๆ (เช่น เข้าถึงทางออนไลน์ตามต้องการ รายการการศึกษาทางโทรทัศน์ เป็ น
ต้น)
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แหล่งข้อมูล
▪ แถลงการณ์ของคณะกรรมการว่าด้วยสิ ทธิเด็ก (CRC) เกี่ยวกับผลกระทบร้ายแรงด้านร่ างกาย อารมณ์ และจิตใจของการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 ต่ อเด็ก และการ
เรี ยกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ปกป้องสิทธิของเด็ก
▪ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNICEF), การรับมือกับโรคโควิด 19: ข้อควรพิจารณาสาหรับเด็กและผูใ้ หญ่ที่มีภาวะทุพพลภาพ
▪ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO), เว็บไซต์เกี่ยวกับการรับมือกับโรคโควิด 19

6. โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อสิทธิของผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพในการได้รับการปกป้องจากความรุนแรง
ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกแยกตัว จะมีความเสี่ยงที่จะได้รับความรุ นแรงมากกว่า โดยผูห้ ญิงและเด็กผูห้ ญิงที่มีภาวะทุพพลภาพเผชิญกับความรุ นแรงจาก
พื้นฐานเพศสภาพ ความรุ นแรงทางเพศ ความรุ นแรงจากคู่ครอง และความรุ นแรงภายในครอบครัวในอัตราที่สูงกว่า 31 และผูห้ ญิงและเด็กผูห้ ญิงที่มีภาวะทุพพลภาพไม่เพียงแต่
เผชิญกับความเสี่ ยงที่จะได้รับความรุ นแรงสู งกว่าเมื่อเทียบกับผูห้ ญิงอื่น ๆ เท่านั้น แต่ยงั เผชิญกับความรุ นแรงในระดับที่สู งกว่าผูช้ ายที่มีภาวะทุพพลภาพด้วย 32 แม้ว่าใน
ปัจจุบนั จะยังไม่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับภาวะทุพพลภาพและความรุ นแรงจากพื้นฐานเพศสภาพในบริ บทของโรคโควิด 19 แต่ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าในสถานการณ์ที่คล้ายกัน
ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพจะมีความเสี่ยงเป็ นพิเศษ33
การรายงานเหตุการณ์และการเข้าถึงบริ การและความช่วยเหลือเรื่ องความรุ นแรงภายในครอบครัวเป็ นสิ่งที่ท้าทายเป็ นพิเศษสาหรับผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพ เนื่องจากโดยทัว่ ไป
บริ การเหล่านี้ไม่รวมถึงผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพและผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพไม่สามารถเข้าถึง บริ การเหล่านี้ ได้ สายด่วนมักไม่มีบริ การล่ามสาหรับผูท้ ี่หูหนวกและหูหนวกตาบอด
และบริ การและที่พกั ฉุกเฉินไม่มีความพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพ
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่น่าจะมีประสิทธิผล
ในประเทศเปรูได้มีการออกแนวทางให้ราชการส่วนท้องถิ่นติดต่อผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพทางโทรศัพท์ในระหว่างช่วงเวลาวิกฤติ และติดต่อด้วยตัวเองหลังจากที่มีการยกเลิก
ประกาศสถานการณ์ฉุก เฉิ น และมีการระบุหน้าที่ในการรายงานสถานการณ์ความรุ นแรงต่อ หน่ว ยงาน 34 นอกเหนื อจากนี้ แล้ว สานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิ มนุ ษ ยชน
(OHCHR) ไม่สามารถระบุแนวทางปฏิบตั ิที่น่าจะมีประสิทธิผลใหม่ใด ๆ ในด้านนี้ ซึ่งยกระดับความกังวลให้เพิ่มขึ้น หลายประเทศยังคงจัดให้มีสายด่วน ความช่วยเหลือ และ
ช่องทางการรายงานที่เข้าถึงได้ ซึ่งรวมถึงการส่งข้อความ บริ การถ่ายทอดการสื่อสาร และบริ การโทรศัพท์ดว้ ยวิดีโอสาหรับผูท้ ี่หูหนวก35 ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิที่ดีมีระบุใน
แหล่งข้อมูลด้านล่าง
ตัวอย่างการดาเนินการที่สาคัญที่รัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ สามารถดาเนินการได้
▪ ทาให้ แน่ ใจว่ ากลไกการรายงาน สายด่ วน ที่พักฉุ กเฉิน และรู ปแบบความช่ วยเหลืออื่น ๆ ครอบคลุม ถึงผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพ และทาให้ แน่ ใจว่ าผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพ
สามารถเข้าถึงได้
▪ ดาเนินการเฝ้าติดตามสถานการณ์ของผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท้ ี่ใช้ชีวิตแยกตัวลาพัง โดยการดาเนิ นการสื่อสารในเชิงรุ กที่รวมถึงการดาเนินการผ่าน
เครื อข่ายชุมชนและเครื อข่ายอาสาสมัคร
▪ เพิ่มความตระหนักและจัดให้ มีการฝึ กอบรมเกี่ยวกับความเสี่ ยงของความรุ นแรงที่ผทู ้ ี่มีภาวะทุพพลภาพเผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูห้ ญิงและเด็กหญิงที่มีภาวะทุพพลภาพ
และส่งเสริ มเครื อข่ายการสนับสนุน รวมถึงการสนับสนุนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (peer support)
แหล่งข้อมูล
▪ กองทุนประชากรแห่ งสหประชาชาติ (UNFPA), แนวทางเพื่อการให้บริ การที่อิงตามสิ ทธิ และคานึงถึงมิติบทบาทชายหญิงเพื่อจัดการกับความรุ นแรงจากพื้นฐานเพศ
สภาพ และสุขภาพและสิทธิทางเพศและทางการสืบพันธุ์เพื่อผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพที่เป็ นผูห้ ญิงและเด็ก
▪ บริ การระยะยาวสาหรับผูร้ อดชีวิตที่มีภาวะทุพพลภาพในระหว่างสถานการณ์ของโรคโควิด 19
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7. โรคโควิด 19 มีผลกระทบอย่างไรต่อประชากรบางกลุ่มทีม่ ีผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพอยู่เป็ นจานวนมาก: นักโทษที่มีภาวะทุพพล
ภาพและผู้ที่ไม่มีที่พักอาศัยที่เพียงพอ
ก. นักโทษที่มีภาวะทุพพลภาพ
ในเรื อนจามีผทู ้ ี่มีภาวะทุพพลภาพอยู่เป็ นจานวนมาก36 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพทางจิตและสังคมและผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพทางสติปัญญา บุคคลเหล่านี้มีความ
เสี่ยงที่จะติดเชื้อสูงกว่า เนื่องจากสภาวะที่มีคนหนาแน่นและไม่ถูกสุขลักษณะที่ไม่สามารถเว้นระยะห่ างของร่ างกายได้น้ นั ทาให้มีความเสี่ ยงการติดเชื้อสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักโทษที่มีภาวะทุพพลภาพจานวนมากต้องอาศัยการช่วยเหลืออย่างไม่เป็ นทางการจากเพื่อนนักโทษ เพื่อให้สามารถเข้าถึงอาหาร เคลื่อนที่ แ ละอาบน้ าได้ และโดยทัว่ ไป
บริ การสุขภาพในเรื อนจามีไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของบุคคลเหล่านี้
ความท้าทายเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพในเรื อนจาและในการคุมขังก่อนชั้นพิจารณาภายในระบบความยุติธรรมทางอาญาและทัณฑสถานที่ตอ้ งเผชิญเท่านั้น แต่
ผูท้ ี่กาลังอยู่ภายใต้การคุมขังโดยอานาจฝ่ ายบริ หาร หรื อการคุมขังอื่น ๆ ในทุกรู ปแบบก็ตอ้ งเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ เช่นกัน ซึ่งรวมถึงผูอ้ พยพที่มีภาวะทุพพลภาพในห้อง
กักตัวของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วย
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่น่าจะมีประสิทธิผล
▪ ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์ แลนด์เหนือ นักโทษที่เหลือเวลาต้องโทษน้อยกว่าสองเดือนกาลังได้รับการปล่อยตัว 37 ในสหรัฐอเมริกา หลายรัฐได้ปล่อยตัวหรื อ
กาลังอยู่ระหว่างปล่อยตัวนักโทษ38 การปล่อยตัวนักโทษในทานองเดียวกันเกิดขึ้นในประเทศอิหร่ าน ประเทศตุรกี และประเทศอินโดนีเซีย ในประเทศโคลอมเบีย ผูท้ ี่มี
ภาวะทุพพลภาพและมีขอ้ จากัดในการทาหน้าที่ซ่ ึ งทาให้ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการป้ องกันได้ดว้ ยตนเองรวมอยู่ในกลุ่มผูท้ ี่ได้รับการปล่อยตัวก่อนกาหนด 39 ใน
ทานองเดียวกัน ในประเทศอาร์ เจนตินา ศาลสู งสุ ดและศาลอุทธรณ์ทางอาญาตัดสิ นให้ผทู ้ ี่มีภาวะทุพพลภาพเป็ นผูไ้ ด้รับการปล่อยตัว จากเรื อนจา40 ในประเทศบราซิล
คณะกรรมการความยุติธรรมของประเทศ (National Justice Council) ได้ออกคาแนะนาให้ทบทวน ประเมินใหม่ และปล่อยตัวนักโทษที่มีภาวะทุพพลภาพ รวมถึงผูท้ ี่อยู่
ในกระบวนการอาชญากรรมเด็กและเยาวชนด้วยเช่นกัน41
ตัวอย่างการดาเนินการที่สาคัญที่รัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ สามารถดาเนินการได้
▪ ลดประชากรในเรื อนจาโดยการปล่อยตัวนักโทษกลุ่มที่มีความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพ ใช้ การปล่อยตัวก่อนกาหนดและการคุมประพฤติ หรื อลดระยะเวลา
หรื อลดโทษและลดการใช้ การคุมขังก่อนชั้ นพิจารณา และทาให้แน่ใจว่ามีการจัดให้มีการช่วยเหลือในชุมชนผ่านครอบครัวและ/หรื อเครื อข่ายแบบไม่เป็ นทางการโดย
ทันที และให้เงินสาหรับบริ การสนับสนุนโดยผูใ้ ห้บริ การของรัฐหรื อเอกชน
▪ ดาเนินมาตรการป้องกันภายในเรื อนจาเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ ซึ่งรวมถึงการระบุนักโทษที่มีภาวะทุพพลภาพและทาให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านี้ สามารถเข้าถึงการ
สนับสนุน อาหาร น้ า และระบบสุขาภิบาลได้ การใช้มาตรการแยกตัวและการเว้นระยะห่างของร่ างกาย การกาหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน และการปรับปรุ งสภาวะ
สุขลักษณะ
แหล่งข้อมูล
▪ องค์การอนามัยโลก, การป้องกันและการควบคุมโรคโควิด 19 ในเรื อนจาและสถานที่กกั ขังอื่น ๆ
▪ คณะกรรมาธิการระหว่างองค์กรของสหประชาชาติ (UN Inter Agency Standing Committee), โควิด 19: มุ่งเน้นที่บุคคลที่ถูกตัดอิสรภาพ
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ข. ผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพที่ไม่มีที่พักอาศัยที่เพียงพอ
นอกจากนี้ ในประชากรที่ยากจนที่สุดยังมีผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพทางจิตและสังคมและทางสติปัญญา อยู่เป็ นจานวนมากด้วยเช่นกัน
บุคคลไร้บา้ นที่มีภาวะทุพพลภาพและผูท้ ี่อาศัยอยู่ในที่พกั ฉุกเฉินและชุมชนแออัดมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด 19 เป็ นพิเศษ เนื่องจากสภาวะการอยู่อาศัยที่แออัด การขาดการ
เข้าถึงน้ าและระบบสุขาภิบาล และเนื่องจากสภาวะสุขภาพที่ตนเป็ นอยู่เดิม
การประกาศการระบาดของโรคโควิด 19 เป็ นสถานการณ์ฉุกเฉินผลักดันให้ผทู ้ ี่ไร้บา้ น รวมถึงผูท้ ี่มีภาวะทุพพลภาพ ต้องหาที่พกั และขอรับการสนับสนุน ทาให้ที่พกั ฉุกเฉิ นมี
ผูพ้ กั อาศัยมากเกินไปและทาให้เชื้อไวรัสแพร่ กระจาย ผูท้ ี่ไม่สามารถปฏิบัติตามการเว้นระยะห่างทางสังคมเนื่องจากการจัดการด้านที่พกั อาศัยก็อยู่ในสถานการณ์เสี ยเปรี ยบ
เช่นเดียวกัน
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่น่าจะมีประสิทธิผล
▪ ในสหรัฐอเมริกาได้มีการดาเนินการรับมือเกี่ยวกับผูท้ ี่ไร้บา้ นผ่านแนวทางที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งในการสื่อสารรวมถึงมิติภาวะทุพพลภาพด้วย
▪ ในประเทศชิลี รัฐบาลประกาศสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของรัฐบนท้องถนนเพื่อจัดหาบริ การด้านสุ ขภาพให้กับบุคคลที่ไร้บา้ น
▪ ในประเทศอาร์ เจนตินา ได้มีการติดตั้งเตียงกว่า 1,000 เตียงในอาคารขนาดใหญ่ เพื่อให้เป็ นที่พกั ฉุกเฉินสาหรับผูท้ ี่อาจจาเป็ นต้องใช้การเว้นระยะห่างทางสังคมโดยที่ไม่มี
ความต้องการทางการแพทย์สูง
ตัวอย่างการดาเนินการที่สาคัญที่รัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ สามารถดาเนินการได้
▪ ทาให้ แน่ ใจว่าบุคคลไร้ บ้านที่มีภาวะทุพพลภาพได้รับการปฏิบัติด้วยความให้ เกียรติและความเคารพ และผูป้ ฏิบตั ิการฉุกเฉินเบื้องต้นต้องได้รับการฝึ กอบรมและคาแนะนา
เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์รุนแรง
▪ หลีกเลี่ยงการบังคับให้ ย้ายออกจากชุมชนแออัด เนื่องจากการทาเช่นนี้สามารถทาให้เชื้อไวรัสแพร่ กระจายรวดเร็วขึ้น ควรให้การรักษาบุคคลไร้บ้านที่มีภาวะทุพพลภาพ
ณ สถานที่ที่บุคคลเหล่านั้นอาศัยอยู่ และเสนอที่พกั ที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้หากมี
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