
แนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 (COVID-19 Guidance)1 

โรคโควิด19 เป็นบททดสอบหนึ่งของสังคม ของรัฐบาล ของชุมชน และของปัจเจกบุคคล เป็นช่วงเวลา
เพ่ือความสมัครสมานสามัคคีและความร่วมมือในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสนี้ และเพ่ือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น
โดยไม่ตั้งใจของมาตรการที่ได้รับการออกแบบที่จะยับยั้งการแพร่กระจายของ โรคโควิด19 การเคารพ                  
สิทธิมนุษยชนในทุกมิติ รวมถึงสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง จะเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินการด้านสาธารณสุข 

การเข้าถึงบริการสุขภาพ  

 กลยุทธ์ด้านสุขภาพต้องไม่เน้นแต่เฉพาะมิติทางการแพทย์ของการแพร่ระบาดเท่านั้น แต่ควร
ครอบคลุมถึงมิติสิทธิมนุษยชนและผลกระทบเฉพาะด้านเพศสภาพของมาตรการต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินการด้านสาธารณสุข 

 ทุกคนควรได้รับการรักษาโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งหมายความถึงการรับรองว่า จะไม่มีใครถูกปฏิเสธ
การรักษาเพราะไม่มีเงินจ่าย หรือเพราะมลทิน (stigma) บางอย่างที่ท าให้ไม่ได้รับการรักษา 

มาตรการฉุกเฉิน 

 รัฐบาลจะต้องท าการตัดสินใจที่ยากล าบากในการตอบสนองต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด19 
กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตให้ ใช้มาตรการฉุกเฉินเ พ่ือรับมือกับภัยคุกคามที่ส าคัญ                 
แต่มาตรการดังกล่าวควรมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงที่มีการประเมินแล้ว มีความจ าเป็น          
และน าไปใช้ในลักษณะที่ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งหมายถึงมีจุดม่งหมายและมีขอบเขตระยะเวลาที่ชัดเจน
และใช้วิธีการที่ส่งผลกระทบน้อยที่สุดเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน 

 ในส่วนที่เกี่ยวกับโรคโควิด19 นั้น สถานการณ์ฉุกเฉินจะต้องถูกน ามาใช้เพ่ือเป้าหมายด้านสุขภาพที่
ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งไม่ควรถูกใช้เป็นพ้ืนฐานในการเปลี่ยนแปลงค าพิพากษาหรือปิดปาก         
การท างานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือนักข่าว สิทธิบางประการเป็นสิทธิเด็ดขาดของพลเรือน 
รวมถึงหลักการห้ามผลักดันกลับ (non-refoulement) การห้ามขับไล่ (collective expulsion) การ
ห้ามทรมานและการปฏิบัติอย่างโหดร้าย การใช้สถานกักกันโดยพลการและอ่ืน ๆ 

 รัฐบาลควรแจ้งให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทราบถึงว่าสถานการณ์ฉุกเฉินคืออะไร บังคับใช้ใน                
เรื่องใด และระยะเวลาที่จะมีผลบังคับใช้ 

 เมื่อวิกฤตผ่านพ้นไปแล้ว เป็นเรื่องส าคัญที่รัฐบาลจะต้องให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ และ
ต้องไม่ใช้สถานการณ์ฉุกเฉินในการควบคุมการใช้ชีวิตประจ าวันโดยไม่มีก าหนดระยะเวลา              

                                                           
1 COVID-19 Guidance จัดท าโดยส านักงานข้าหลวงใหญส่ิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ
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โดยตระหนักว่าการด าเนินการของรัฐจะต้องตรงกับความต้องการ และตอบสนองต่อวิกฤติตาม
ช่วงเวลาในระยะต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

 ในทุกสังคมจะประกอบไปด้วยกลุ่มคนชายขอบ โดยกลุ่มคนเหล่านี้มักจะประสบปัญหาในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นการเลือก
ปฏิบัติและการแบ่งแยกทางการเมืองในสังคม ข้อมูลในเรื่องโรคโควิด19 และมาตรการต่าง ๆ จ าเป็น
จะต้องให้ความดูแลเป็นพิเศษกับกลุ่มคนที่อาจถูกละเลย เช่น กลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มคนที่นับถือ
ศาสนาที่เป็นชนกลุ่มน้อย กลุ่มชนพ้ืนเมือง ผู้ โยกย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัย ผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคล
หลากหลายทางเพศ 

 สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและภาคประชาสังคมสามารถให้ความช่วยเหลือโดยการให้ความส าคัญ
แก่กลุ่มบุคคลที่อาจถูกละเลยหรือกีดกัน  ด้วยการสนับสนุนให้มีการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร         
แก่ชุมชนที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้อาศัยอยู่ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐในเรื่องของผลกระทบจาก
มาตรการต่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้  

ที่อยู่อาศัย  

 เนื่องจากประชาชนถูกร้องขอให้ต้องอยู่บ้าน จึงจ าเป็นว่ารัฐบาลต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือ
คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่ดีพอ มาตรการเพ่ือยับยั้งโรคโควิด19 ที่ให้อยู่ที่บ้านและการเว้นระยะห่างทาง
สังคม (social distancing) ควรค านึงถึงความล าบากอย่างยิ่งส าหรับคนบางคน ตัวอย่างเช่น คนที่
อาศัยอยู่ในสภาพที่แออัด และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงน้ าและการสุขาภิบาลที่ดี 

 แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการจัดการกับคนที่อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยที่ไม่ดีพอและคนไร้บ้าน ซึ่งรวมไปถึง
การจัดหาที่พักฉุกเฉิน (รวมทั้งการใช้ที่พักอาศัยที่ยังว่างอยู่และที่ถูกทิ้งร้าง การให้เช่าในระยะสั้น) 
พร้อมบริการดูแล ส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสและต้องแยกตัว 

 เจ้าหน้าที่ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพ่ือป้องกันไม่ให้คนไร้บ้านมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ตัวอย่างเช่น
ผู้คนที่ต้องเผชิญกับการถูกให้ออกจากที่อยู่อาศัยเพราะสูญเสียรายได้ ท าให้ไม่สามารถจ่ายค่าจ านอง
และค่าเช่าได้ แนวปฏิบัติที่ดี เช่น การเลื่อนการช าระหนี้แทนการขับไล่ การชะลอการช าระเงินจ านอง 
ควรจะได้รับการด าเนินการเพิ่มขึ้นในวงกว้าง 

 ถ้ามีการบังคับใช้มาตรการกักกันไม่ว่าเมื่อใดและที่ใด จะต้องไม่มีใครถูกลงโทษเนื่องจากการเป็นบุคคล
ไร้บ้านหรืออยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยที่ไม่ดีพอ 

คนพิการ 

 มาตรการการป้องกันควบคุมโรค เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) และการกัก
ตัวเอง (self-isolated) ต้องค านึงถึงความจ าเป็นของบุคคลนั้นที่ต้องพ่ึงพาการช่วยเหลือของผู้อ่ืน          
ในการรับประทานอาหาร การแต่งกาย และการอาบน้ า 



3 
 

 คนจ านวนมาก รวมไปถึงคนพิการ ต้องพ่ึงพาการบริการจากบ้านและชุมชน บริการเหล่านี้ควร
สนับสนุนให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด และรัฐควรวางมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือรับประกันความต่อเนื่องของ
การสนับสนุนคนพิการตลอดช่วงวิกฤติ หากมีข้อก าหนดที่จ ากัดการเคลื่อนไหวที่เป็นอุปสรรคต่อ
ครอบครัวและเครือข่ายการสนับสนุนทางสังคมที่มีอยู่ คนพิการจะต้องได้รับบริการอ่ืนทดแทน 

 การเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ิมเติมจะเป็นสิ่งส าคัญส าหรับคนพิการและครอบครัวที่อาจตก
อยู่ในสถานะยากล าบาก เพราะหลายคนอาจมีชีวิตขึ้นอยู่กับบริการที่ถูกระงับไป และอาจไม่มี
ทรัพยากรในการจัดเก็บอาหารและยา หรือจ่ายค่าบริการส าหรับการส่งของถึงที่บ้าน 

บุคคลที่อยู่ในสถานที่คุมขังและสถาบันต่างๆ 

 บุคคลที่สูญเสียอิสรภาพทั้งในเรือนจ า การคุมขังก่อนการพิจารณาคดี การกักตัวของส านักงานตรวจ
คนเข้าเมือง สถาบันต่างๆ และสถานที่ควบคุมประเภทต่าง ๆ มีความเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้นในการติดโรค          
ในกรณีมีการแพร่ระบาด การติดเชื้อ และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ยากที่จะ
กระท าได้ สถานการณ์ดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะในการวางแผนและการ
ตอบสนองต่อวิกฤต  

 รัฐควรมีมาตรการพิเศษในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและอ่ืน  ๆ ส าหรับ
บุคคลทุกคนที่สูญเสียอิสรภาพ และแสวงหาทางเลือกในการปล่อยตัวและทางเลือกแทนการคุมขัง 
(Alternatives to detention) เพ่ือลดความเสี่ยงของอันตรายภายในสถานที่คุมขัง 

 สถานการณ์ของคนพิการที่อาศัยในสถาบันต่างๆ น่ากังวลอย่างยิ่ง การจ ากัดการติดต่อกับครอบครัว
อาจถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการทางสุขภาพฉุกเฉิน (Emergency health measures) ทว่าอาจ
ส่งผลให้คนพิการถูกทอดทิ้งและถูกละเมิด 

ข้อมูลและการมีส่วนร่วม 

 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแนวทางการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโรคโควิด19 ควรเข้าถึงทุกคนได้
โดยไม่มีข้อยกเว้น การด าเนินการเช่นว่านั้นจ าเป็นต้องจัดท าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจ
ได้ง่าย ตลอดจนการปรับข้อมูลให้เหมาะกับผู้ที่มีความต้องการเฉพาะ รวมถึงผู้พิการทางสายตาและ
ทางการได้ยิน และสามารถเข้าถึงผู้ที่มีความสามารถในการอ่านอย่างจ ากัดหรือไม่สามารถอ่านได้เลย 

 การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะรับรองได้ว่าข้อมูลสามารถเข้าถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส 
รัฐบาลควรยุติการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตใด ๆ ควรตรวจสอบให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้อย่าง
กว้างขวางที่สุด และควรเข้าด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อล้ าทางดิจิทัล  (digital divides) รวมถึง
ช่องว่างระหว่างเพศสภาพ 

 ประชาชนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่อาจส่งผลต่อชีวิตของพวกเขา การเปิดกว้าง ความ
โปร่งใส และการสร้างความมีส่วนร่วมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบในการตัดสินใจเป็นกุญแจส าคัญในการ
สร้างความมั่นใจว่าประชาชนมีส่วนร่วมในมาตรการต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพ่ือคุ้มครองสุขภาพของ
ตนเองและของประชากรในวงกว้าง  
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 ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักวิทยาศาสตร์จะต้องมีอิสระในการพูด
และสามารถแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องและส าคัญระหว่างกันและต่อสาธารณะ ควรมีความพยายาม
ร่วมกันในระดับระหว่างประเทศและระดับประเทศเพ่ือต่อต้านข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่สร้างความเข้าใจ
ผิดซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความกลัวและอคติ  

 การรวมเอาทัศนะ เสียงสะท้อน และความรู้ของสตรีในการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อการ
ระบาดมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงการเป็นตัวแทนและการเป็นผู้น าในเรื่องโรคโควิด19 ทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก 

การตีตรา ความเกลียดกลัวชาวต่างชาติ การเหยียดเชื้อชาติ  

 การระบาดของโรคโควิด19 ก าลังก่อให้เกิดคลื่นของการตีตรา การเลือกปฏิบัติ และการเหยียดเชื้อชาติ 
รวมถึงการเกลียดกลัวชาวต่างชาติและชาติพันธุ์บางกลุ่ม ดังนั้น พวกเราจ าเป็นต้องท างานร่วมกันเพ่ือ
ต่อต้านคลื่นดังกล่าว โดยร่วมกันผลักดันให้กล่าวถึงโรคระบาดนี้ในฐานะของโรคโควิด19  แทนการ
กล่าวถงึโรคระบาดนี้โดยการอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่มาของการเกิดโรคระบาดดังกล่าว 

 ผู้น าทางการเมืองและบุคคลที่มีอิทธิพลของรัฐ ควรกล่าวอย่างแข็งขันในเรื่องการต่อต้านการ             
ตีตราและการเหยียดเชื้อชาติในช่วงวิกฤติการระบาดของโรคโควิด19 ที่เกิดขึ้น และจะต้องหลีกเลี่ยง
ทุกวิถีทางที่จะไม่ท าให้เหตุการณ์บานปลาย นอกจากนี้ รัฐควรเร่งด าเนินการใช้ถ้อยค าโน้มน้าวจูงใจ
ประชาชนโดยเร็วเพ่ือมิให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวต่อการระบาดของโรคโควิด19 รวมถึงรัฐ           
ควรสร้างความมั่นใจว่าการรับมือของรัฐที่มีต่อการระบาดของโรคโควิด19 จะไม่ท าให้ประชากร                 
บางกลุ่มมีความสุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติมากข้ึน 

 การเผยแพร่ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และมีการอ้างอิงหลักฐาน รวมถึงการรณรงค์เพ่ือสร้าง
ความตระหนักรู้ในเรื่องโรคโควิด19 ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
และการเกลียดกลัวชาวต่างชาติ นอกจากนี้ รัฐจ าเป็นต้องมีความพยายามเพ่ิมเติมในการติดตาม
เหตุการณ์ของการเลือกปฏิบัติและการเกลียดกลัวชาวต่างชาติ และรัฐควรตอบสนองต่อเหตุการณ์ใด ๆ    
ที่เกิดขึ้นโดยเร็วและเผยแพร่ให้ทราบอย่างท่ัวถึง 

ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย 

 ผู้โยกย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยเผชิญกับความเสี่ยงเป็นการเฉพาะ เนื่องจากพวกเขาอาจถูกกักกันในค่ายและ
นิคม (Settlements) หรืออาศัยอยู่ในเขตเมืองที่แออัด สุขอนามัยไม่ดี และการบริการทางสุขภาพที่
เกินขีดความสามารถหรือไม่สามารถเข้าถึงได้ 

 ผู้โยกย้ายถิ่นมักเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพทั้งภาษาและอุปสรรคทาง
วัฒนธรรม ราคา การขาดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเลือกปฏิบัติ และความเกลียดกลัวต่างชาติ                  
ผู้อพยพในสถานการณ์ไม่ปกติไม่สามารถหรือไม่ประสงค์ที่จะเข้าถึงบริการสุขภาพหรือให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสุขภาพของพวกเขาเนื่องจากกลัวหรือเสี่ยงต่อการถูกคุมขัง เนรเทศ หรือลงโทษ อันเป็นผล
จากสถานะการเข้าเมืองของพวกเขา 
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 รัฐควรด าเนินการเพ่ือให้การป้องกันและตอบสนองระดับชาติต่อโรค โควิด19  ครอบคลุมถึง                             
ผู้โยกย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัย ทั้งควรครอบคลุมถึงการประกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม การ
ตรวจทดสอบและบริการสุขภาพส าหรับผู้ โยกย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยทุกคน โดยไม่ค านึงถึงสถานะและ
ปกป้อง (Firewalls) เรื่องการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเข้าเมือง (Immigration enforcement 
activities) ออกจากความสามารถในการเข้าถึงบริการสุขภาพและบริการขั้นพ้ืนฐานอ่ืนๆ  ของ           
ผู้โยกย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัย 

 การสนับสนุนระหว่างประเทศมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการช่วยประเทศผู้รับ (Host countries) 
ยกระดับบริการต่างๆ ทั้งส าหรับผู้อพยพและชุมชนท้องถิ่น และช่วยในการน าผู้อพยพบรรจุไว้ในการ
เตรียมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และตอบสนองระดับชาติ ทั้งนี้ ความล้มเหลวในการด าเนินดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของทุกคน และเสี่ยงต่อการเพ่ิมขึ้นของความเกลียดชัง และการตีตรา 
โดยควรก าหนดขันตอนเพ่ือต่อสู้กับความเกลียดชังผู้อพยพและความเกลียดกลัวต่างชาติ 

 สิ่งที่ส าคัญคือความเข้มงวดในการควบคุมชายแดน ข้อก ากัด (Restriction) หรือข้อจ ากัด (Limitation) 
การเดินทาง เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการเคลื่อนย้าย จะต้องไม่ขัดขวางผู้อาจหนีภัยจากการสู้รบ                  
หรือการประหัตประหาร ที่จะเข้าถึงความปลอดภัยและการคุ้มครอง 

ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ   

 สิทธิในการศึกษาจะต้องได้รับการคุ้มครองแม้ในกรณีที่โรงเรียนต้องปิด ตัวอย่างเช่น หากเป็นไปได้ควร
มีการเรียนผ่านทางออนไลน์ เด็กหญิงอาจได้รับผลกระทบในสัดส่วนที่มากกว่า เนื่องจากหลายคนต้อง
เผชิญกับอุปสรรคที่ส าคัญในการไปโรงเรียนอยู่แล้ว และตอนนี้อาจได้รับการคาดหวังให้ท างานดูแล              
ที่บ้านเพ่ิมขึ้น เด็กหญิงและเด็กชายอาจสูญเสียการเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและบริการ
อ่ืน ๆ ที่โรงเรียนมักจัดให้ 

 แนวปฏิบัติที่ดีของรัฐบาล ภาครัฐและเอกชน องค์การระหว่างประเทศและระดับชาติเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเชิงลบของวิกฤตนี้ ควรได้รับการแลกเปลี่ยน 

 สุขภาพและความปลอดภัยในการท างานของผู้ที่ท างานในช่วงวิกฤตินี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง                 
ผู้ท างานด้านสุขภาพ ควรได้รับการประเมินและแก้ไข ต้องไม่มีใครรู้สึกว่าถูกบังคับให้ท างาน             
ในสภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่จ าเป็น เพียงเพราะกลัวว่าจะต้องตกงานหรือถูกให้ออก 

 มาตรการบรรเทาทางเศรษฐกิจที่ทันท่วงที เช่น การรับรองการจ่ายค่าจ้างเมื่อลาป่วย การขยาย
ผลประโยชน์การว่างงานเพ่ิมขึ้น และการรับรองรายได้ขั้นพ้ืนฐาน สามารถช่วยป้องกันผลกระทบที่
รุนแรงจากวิกฤตได้ 

ความเป็นส่วนตัว 

 การติดตามด้านสุขภาพ รวมถึงเครื่องมือต่างๆ ที่ติดตามและเฝ้าระวังพฤติกรรมและความเคลื่อนไหว
ของปัจเจกบุคคล การติดตามผลดังกล่าวควรเกี่ยวข้องและถูกใช้เพ่ือจุดประสงค์ทางด้านสาธารณสุข
เท่านั้น และควรที่จ ากัดทั้งช่วงเวลาและขอบเขตที่จ าเป็นในแต่ละสถานการณ์ 
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เพศสภาพ 

 จ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาผลกระทบที่ไม่ได้สัดส่วนของวิกฤตที่มีต่อสตรี
และเด็กหญิงซึ่งมีแนวโน้มที่จะเผชิญบทบาทภาระให้การดูแลในครอบครัว อันจะท าให้สตรีและ
เด็กหญิงตกอยู่ภายใต้ความเครียดที่เพิ่มขึ้นและเพ่ิมความเสี่ยงในการติดเชื้อ 

 ในหลายประเทศ สตรีอาจจะเผชิญความเสี่ยงที่ไม่ได้สัดส่วนในภาคแรงงานเช่นกัน อาทิ สตรีใน
แรงงานนอกระบบ (เช่น แรงงานตามบ้าน ผู้ดูแลเด็กเล็ก แรงงานเกษตรกรรมหรือสนับสนุนธุรกิจ
ครอบครัว อาจจะเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ตกงาน หรือได้รับผลกระทบหนักจากวิกฤตินี้ เช่น การไม่มีการ
ประกันทางสังคม การประกันสุขภาพ หรือค่าจ้างระหว่างการลา สตรีหลายคนต้องพ่ึงพิงในการเข้าถึง
และความสามารถในการจ่ายค่าบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ซึ่งขณะนี้ ได้ลดหรือจ ากัดในการเข้าถึง                    
การจ้างงานและมีรายได ้

 สตรีสูงวัยมักด ารงชีพอย่างยากจน หรือมีบ านาญน้อยหรือไม่มีบ านาญเลย ซึ่งอาจจะยิ่งท าให้การด ารง
ชีพได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 หนักยิ่งขึ้น ซึ่งจ ากัดการเข้าถึงสินค้า อาหาร น้ า ข่าวสาร และ
บริการสุขภาพ 

 มาตรการควบคุมทางด้านสาธารณสุข รวมถึงการกักตัว ก าลังเพ่ิมความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศสภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ความรุนแรงในคู่รักและความรุนแรงในครอบครัว การบริการช่วยเหลือและ
บ้านพักฉุกเฉินที่ปลอดภัยส าหรับเหยื่อความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศจึงจ าเป็นต้องมีต่อเนื่องโดยถือเป็น
เรื่องส าคัญ รวมถึงการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ และต้องจัดให้มีการเข้าถึงความปลอดภัยส าหรับเหยื่อ 
ข่าวสารเรื่องสายด่วนและบริการออนไลน์ต้องรวมอยู่ในข่าวสารเรื่องโรคโควิด19 ด้วย 

 บริการสาธารณสุขทางด้านอนามัยเจริญพันธุ์และสุขอนามัยทางเพศควรจะได้รับการหยิบยกในฐานะมี
ความส าคัญของการรักษาชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองต่อสถานการณ์ รวมทั้งการเข้าถึงการ
คุมก าเนิด การดูแลแม่และเด็กแรกคลอด การรักษาผู้ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ การดูแลการยุติการ
ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และเส้นทางการส่งต่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ความพยายามต่าง  ๆ ควรจะ
ด าเนินการโดยไม่โยกย้ายทรัพยากรของบริการสาธารณสุขทางด้านอนามัยเจริญพันธุ์และสุขอนามัย
ทางเพศท่ีจ าเป็น ซึ่งจะกระทบต่อสิทธิและชีวิตของสตรีและเด็กหญิงโดยเฉพาะ 

น้้าและสุขาภิบาล 

 การล้างมือด้วยสบู่และน้ าสะอาดเป็นวิธีการเบื้องต้นในการป้องกันโรคโควิด19  แต่ผู้คนกว่า 2.2 
พันล้านคนไม่สามารถเข้าถึงบริการน้ าสะอาดได้  การตอบสนองความต้องการของประชากร           
กลุ่มเปราะบาง รวมถึงผู้ที่มีการเข้าถึงน้ าอย่างไม่เพียงพอ เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะประกันความส าเร็จในการ
ต่อสู้กับโรคโควิด19 ทั่วโลก 

 มาตรการเร่งด่วนที่สามารถช่วยได้รวมถึงการห้ามไม่ให้มีการตัดน้ ากับผู้ที่ไม่สามารถจ่ายค่าน้ าได้             
การให้ใช้น้ าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติแก่ผู้ ยากไร้และผู้ที่ได้รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ 

ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ   
 


