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ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 เมษายน 2563

 ข้อมูลจาก ‘ศูนย์พึ่งได้’ (One Stop Crisis Center: 
OSCC) กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2547 – 2561  
มีผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระท�ารุนแรงมารับบริการที่ศูนย์ฯ ทั้งสิ้น 
247,480 ราย เฉลี่ยปีละ 16,000 ราย เป็นผู้หญิง 119,331 ราย 
และเป็นเด็ก 121,860 ราย การกระท�ารุนแรงในเด็กมีสาเหต ุ
มาจากการปล่อยปละละเลยของครอบครัว ขาดการดูแลอย่าง
เหมาะสมจนเป็นสาเหตุให้เด็กถูกกระท�ารุนแรงทางเพศมากที่สุด 
ส่วนใหญ่จะถูกกระท�าโดยคนใกล้ชิด ส่วนผู้หญิงมีสาเหตุมาจาก
การหึงหวงทะเลาะวิวาทท�าร้ายร่างกายกันของคู่สมรส
  ปัจจุบัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด 19 มาตรการหนึ่งที่รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลก
รวมทั้งประเทศไทยบังคับใช้เพื่อป้องกันและยับยั้ง
การแพร่ระบาดของโรค คือการให้ประชาชน
กักตัวอยู่บ้าน ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการ 
แพร่เชื้อ ทั้งสถานที่ท�างาน สถานศึกษา
ทุกระดับ รวมทั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก  
แต ่เมื่อ ‘บ ้าน’ ไม ่ใช ่สถานที่
ปลอดภัยส�าหรับทุกคน ‘การ
อยู ่บ ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ’  
จึงกลายเป็นฝันร้ายที่เพิ่มระดับ

ความรุนแรงและความถี่ขึ้นหลายเท่าส�าหรับผู้หญิง คู่รัก และ
เด็กหลาย ๆ คนทั่วโลก ดังที่คณะกรรมการต่อต้านความรุนแรง
ในครอบครัวของอังกฤษและเวลส์ ระบุว่า เดือนมีนาคม 2563  
ทีผ่่านมา ในสหราชอาณาจกัร มกีารโทรศพัท์ไปขอความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 65  
เช่นเดยีวกบัเมอืง ๆ  หนึง่ในมณฑลหูเป่ย ประเทศจนี ซึง่มรีายงาน
ว่าต�ารวจได้รับเรื่องร้องเรียนท่ีเก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัว
เพิ่มขึ้น 3 เท่าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว ซึ่งร้อยละ 90 
ของความรุนแรงในครอบครวัท่ีเกดิข้ึนนัน้เช่ือมโยงกบัสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด 19

     ขณะที่ประเทศไทย ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรี 
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตลอด

เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา มีสถานการณ์ 
ความรนุแรงในครอบครวัเกดิข้ึนจ�านวน 154 ราย  
เพิ่มข้ึนจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มี
จ�านวน 144 ราย และเมื่อเทียบกับสถิติ
เดือนมีนาคม 2562 มีจ�านวน 140 ราย 
ซึ่งแม้จะเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นไม่มากนัก 
แต่ก็ต้องมีการวางมาตรการรองรับต่อไป

COVID19

ปัญหาความรุนแรงครอบครัว 
ภัยเงียบในวิกฤตโรคโควิด 19

  ความรุนแรงในครอบครัว เป็นปัญหาที่ เกิดขึ้น 

ในทุกสังคม และเป็นต้นเหตุส�าคัญของอีกหลายปัญหา 
ที่ตามมาในชีวิตของคน ๆ หนึ่ง ความรุนแรงในครอบครัว 

มิใช่เพียงการท�าร้ายร่างกายหรือกระท�ารุนแรงทางเพศเท่านั้น  
แต่ยังหมายรวมถึงการใช้ความรุนแรงในรูปแบบอื่น เช่น ความรุนแรงทาง
วาจา การกักขังหน่วงเหนี่ยวอิสรภาพ หรือการใช้ความรุนแรงต่อจิตใจและ 
อารมณ์ด้วย



2 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
ประธานกรรมการ  :	 นายวัส	ติงสมิตร
กรรมการ : นางฉัตรสุดา	จันทร์ดียิ่ง	
	 นางประกายรัตน์	ต้นธีรวงศ์
	 นายสมณ์	พรหมรส	
					 นางสาวอารีวรรณ	จตุทอง	
					 นางภิรมย์	ศรีประเสริฐ	
				 นายสุวัฒน์	เทพอารักษ์
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เลขาธิการ  :	 นายบุญเกื้อ	สมนึก
รองเลขาธิการ :	 นางสาวรตญา	กอบศิริกาญจน์
	 นางสาวอัจฉรา	ฉายากุล
	 นายอัญญะรัฐ	เอ่งฉ้วน

“มุมมองสิทธิ์” เป ็นจดหมายข ่าวของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 จัดท�าเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิทธมินุษยชน	การน�าข้อความหรือเร่ืองราว 
บางส่วนหรือท้ังหมดไปเผยแพร่โปรดอ้างถงึแหล่งข้อมูล

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ใน
จดหมายข่าว “มมุมองสทิธิ”์ ได้ตลอดท้ังปี ทัง้น้ีเรือ่งท่ีได้รับ
การพิจารณาตีพิมพ์	 ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความ
เพือ่ความเหมาะสม

บทความ/ข้อความ	 หรือความคิดเห็นใด	 ๆ	 	 ที่ปรากฏอยู่
ในจดหมายข่าว	 “มุมมองสิทธิ์” เป็นความคิดเห็นส่วนตัว 
ของผู้เขียน	 ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และ 
กองบรรณาธกิารไม่จ�าเป็นต้องเหน็พ้องด้วย

มุมสะท้อน
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 การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในหลาย

ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย มิได ้น�ามา

เพียงผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและเศรษฐกิจ  

แต ่โรคโควิด 19 ที่มาพร ้อมมาตรการป ้องกัน 

การแพร่ระบาดด้วยการให้ผู ้คนกักตัวอยู ่ที่บ ้าน  

กลับน�ามาซึ่งภัยเงียบของความรุนแรงในครอบครัว 

ที่ทวีความรุนแรงและมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นด ้วย  

มุมมองสิทธิ์ฉบับนี้ จึงขอชวนท�าความเข้าใจต่อ

สถานการณ์ซึ่ งบ ้านอาจไม ่ใช ่สถานที่ปลอดภัย 

 รวมทั้งช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเหตุเมื่อต้องพบกับ

ความรุนแรงภายในครอบครัว
ต่อเนื่องด้วยการสรุปค�าแปลแนวปฏิบัติ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 
(COVID-19 Guidance) ของส�านักงานข้าหลวง
ใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซ่ึงมี 
หลักการส�าคัญว ่าการเคารพสิทธิมนุษยชนใน 
ทุกมิติเป็นพ้ืนฐานส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่ความส�าเร็จใน 
การด�าเนินการด้านสาธารณสุขเพื่อต่อสู้กับโรค 

ปิดท้ายด้วยสาระความรูก้ารบงัเกดิของศัพท์
ใหม่ภายใต้สถานการณ์เช่น คือค�าว่า “Infodemic”  
ที่สื่อถึงภาวะการแพร่ระบาดของข้อมูลที่บิดเบือน 
คลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

C = 0 , M = 0, Y = 0, K = 60 

C = 0 , M = 35, Y = 85, K = 0

C = 100 , M = 80, Y = 0, K = 20

C = 0 , M = 0, Y = 0, K = 0

C = 28 , M = 55, Y = 100, K = 11

อย่างไรก็ดี สถิติข้างต้นเป็นเพียงตัวเลขกรณีปัญหา 
ท่ีผูถู้กละเมดิก้าวออกมารบัความช่วยเหลอืจากบคุคลหรอืหน่วยงาน 
ภายนอกเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายกรณีที่เรื่องเหล่านี้ไม่ถูกเปิดเผย
ด้วยสาเหตเุช่น ความเกรงกลวั ความอบัอายไม่กล้าเปิดเผยเรือ่ง
ภายในบ้าน หรือความเข้าใจของบุคคลภายนอกว่าความรนุแรง
ที่เกิดขึ้นเป็นการจัดการปัญหาของคนในครอบครัวหรือสามี
ภรรยาที่ไม่ควรก้าวก่าย รวมถึงการขาดช่องทางการร้องเรียน 
แจ้งเหตุ และการส่งตัวเข้ารับการช่วยเหลือโดยเฉพาะเม่ืออยู ่
ในสถานการณ์ที่ทุกคนต้องกักตัว ดังที่เครือข่ายเมืองปลอดภัย
เพื่อผู้หญิง เปิดเผยว่า ผู้หญิงหรือเด็กที่ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
เพราะถกูท�าร้ายร่างกายหรอืมปัีญหาสขุภาพจิตจากการถกูกระท�า
รุนแรงจะถูกส่งตัวมารับความช่วยเหลือที่ ‘ศูนย์พึ่งได้’ แต่เมื่อเกิด
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 โรงพยาบาลส่วนใหญ่มภีาระงาน

เพิ่มขึ้น และมีนโยบายไม่สนับสนุนให้คนไปโรงพยาบาลเพื่อลด
โอกาสการติดเชื้อ โอกาสที่ผู้หญิงและเด็กจะได้รับความช่วยเหลือ 
ผ่านช่องทางนี้จึงน้อยลง นอกจากนี้ ในกรณีของเด็กที่ถูกท�าร้าย
ร่างกายในบ้าน ส่วนใหญ่จะถูกสังเกตโดยครู แต่เมื่อโรงเรียน
ต้องปิดการเรียนการสอน โอกาสที่ครูหรือบุคคลภายนอกจะ 
ช่วยสอดส่องดูแลหรือให้ความช่วยเหลือแก่เด็กท่ีถูกท�าร้าย 
ในครอบครัวจึงลดน้อยลงด้วย
 ด้านนางสาวอารวีรรณ จตุทอง กรรมการสทิธมินษุยชน 
แห ่งชาติ  ให ้สัมภาษณ์ในรายการส�านึกของสังคม โดย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทางสถานีวิทยุแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ถึงประเด็นดังกล่าว 
โดยระบุว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เป็นปัญหาที่พบ
มากอยู่แล้วในแต่ละปี และมีสถิติสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่เมื่อทุกคนต้อง
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เผชิญกับวิกฤตของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นเหตุจ�าเป็นที่ท�าให้รัฐบาล
ต้องออกมาตรการให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อป้องกันการติดเช้ือและ
แพร่ระบาดของโรค บุคคลในครอบครัวซึ่งโดยปกติไม่ได้มาอยู่
รวมกันเป็นระยะเวลาหลายวัน เพราะพ่อแม่ต่างต้องแยกย้ายไป
ท�างานนอกบ้าน และเด็ก ๆ ต้องไปโรงเรียน ก็จ�าเป็นต้องหยุด
กิจกรรมทุกอย่าง บางคนต้องท�างานอยู่ที่บ้าน หลายคนตกงาน 
ขณะที่สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ปิดท�าการ  
ทกุคนในครอบครัวจงึต้องกกัตัวอยู่ในบ้านร่วมกนัมากกว่า 1 เดอืน 
ซ่ึงย่อมส่งผลต่อปัญหาความรุนแรงต่อกันอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก 
โดยมีปัจจัยหนุนเสริมเช่น ปัญหาความเครียดสะสมจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ตกต�่า การขาดรายได้ การถูกเลิกจ้าง การถูกลด 
ค่าตอบแทน รวมทัง้ยงัมีการใช้สิง่กระตุน้เพือ่ระบายความเครยีด
จ�าพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดมากขึ้น ซึ่งยิ่งเพิ่ม
โอกาสในการใช้ความรุนแรงต่อกันอีกเท่าตัว 

“คนในครอบครัวเมือ่อยูด้่วยกันนาน ๆ  อาจมคีวามเครยีด
เกิดขึ้น อย่างเด็กวัยก�าลังด้ือ พ่อแม่ต้องอยู่ช่วยกันดูแลลูกทุก
วัน ก็ทะเลาะกัน เกิดการใช้อารมณ์ ใช้ความรุนแรง บุคคลที่เคย 
ถกูกระท�ามาก่อนกม็โีอกาสถกูกระท�าซ�า้ เดมิผูห้ญงิทีเ่คยเป็นแม่บ้าน
อยูบ้่าน อาจมช่ีวงเวลาว่างของตัวเอง เช่นออกไปเรียนเสรมิ ออกไป 
จับจ่ายซื้อของข้างนอก ท�าให้คลายทุกข์ แต่ตอนนี้หมดเวลา 
เหล่าน้ันแล้ว ผูห้ญิงต้องแบกภาระความรบัผดิชอบในการดแูลสามี
และลูกตลอดเวลา ท�าให้พื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนหายไป ยิ่งเมื่อ
ความรนุแรงเกดิขึน้ในสถานการณ์ทีทุ่กคนต้องกักตัวอยูบ้่านและ
ไม่อาจหลบภยัไปอยู่ทีอ่ืน่หรอืขอความช่วยเหลือจากใครได้ กย็ิง่
ท�าให้ปัญหาทวคีวามรุนแรงมากข้ึน เหน็ได้ชดัจากข่าวทีเ่กดิขึน้ใน
ประเทศจนีซึง่ระบวุ่าการอยูด้่วยกนัของคูร่กัในช่วงการกกัตวักลบั
น�าไปสูก่ารหย่าร้างมากขึน้ ขณะทีบ่างประเทศสถานการณ์รนุแรง
ถึงขั้นท�าร้ายกันจนเสียชีวิต” 

 นางสาวอารวีรรณ กล่าวต่อไปว่า ในภาวะเช่นนีท้กุคนในสังคม 
ควรช่วยกันสอดส่องดูแลสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน  
การละเมิดสิทธิในเนื้อตัวร่างกายจากการถูกท�าร้าย รวมไปถึงการ
ใช้วาจาค�าพดูท่ีรนุแรงของคนในครอบครวัท่ีเป็นบ้านใกล้เรอืนเคยีง  
โดยคนในครอบครัวอาจมองหากิจกรรมที่ท�าร่วมกันได้อย่าง
สร้างสรรค์ เช่น การช่วยกนัท�างานบ้าน แบ่งเบาภาระซึง่กนัและกัน 
การขายสินค้าออนไลน์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ แต่หากบางครอบครัว
มภีาวะเปราะบางและมบุีคคลในครอบครวัท่ีเสีย่งต่อการถกูละเมดิ 
เช่น ผู้สูงอายุ ผู้หญิง และเด็ก ก็ควรต้องหาวิธีการป้องกันดูแลตน
เบือ้งต้น รวมทัง้หาช่องทางในการร้องเรยีน แจ้งขอความช่วยเหลอื 
ไว้เสมอ 

“บุคคลในครอบครวัท่ีถูกกระท�ารนุแรงสามารถร้องเรยีน 
ไปยั ง เจ ้ าหน ้าที่ ฝ ่ ายปกครองหรือต� ารวจตามกลไกของ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ. 2550 ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถออกค�าสั่งให้แยกตัวกันอยู่ได้  
หรื อขอความช ่ วย เหลื อผ ่ านศูนย ์ ช ่ วย เหลื อทางสั งคม  
พม. สายด่วน 1300 นอกจากนี้ อาจใช้กลไกระดับชุมชน คือ  
อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน) ท่ีมีความผูกพัน
ใกล้ชิดกับคนในชุมชน ให้เข้ามาช่วยสอดส่องดูแล ซึ่งจะช่วย
แก้ปัญหาได้ดีระดับหนึ่ง เพราะเมื่อผู้จะกระท�าการละเมิดรู้ว่ามี 
เจ้าหน้าที่คอยมาสอดส่องที่บ้าน จะช่วยลดทอนเจตนาในการ
ท�าร้ายร่างกาย และเพิ่มความตระหนักว่าการกระท�าของเขา 
ผิดกฎหมาย” กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าว

ความรุนแรงในครอบครัวอาจเกิดข้ึนได้กับทุกคนใน
ทุกช่วงเวลา การเห็นอกเห็นใจ ร่วมแบ่งเบาภาระ และให้ก�าลัง
ใจซึ่งกันและกันในครอบครัว รวมทั้งการช่วยสอดส่องดูแล
ความเป็นไปของผูค้นบ้านใกล้เรอืนเคยีง เป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะช่วย
บรรเทาปัญหา ซ่ึงสงัคมควรตระหนกัร่วมกนัว่า ความรนุแรงใน
ครอบครัวนี้ไม่ควรเป็น ‘ภัยเงียบ’ ที่ท�าลายชีวิตใคร
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สรุปแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด19 (COVID-19 Guidance)

 เมษายน 2563 ส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้ออกแนวปฏิบัติในสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 (COVID-19 Guidance) โดยระบุว่า โรคโควิด19 เป็นบททดสอบหนึ่งของสังคม  
ของรัฐบาล ของชุมชน และของปัจเจกบุคคล ทั้งยังเป็นช่วงเวลาเพื่อความสมัครสมานสามัคคีและความร่วมมือในการต่อสู้
กบัเช้ือไวรสัไปด้วยกนั อย่างไรกด็ ีเพือ่บรรเทาผลกระทบทีเ่กดิขึน้โดยไม่ตัง้ใจของมาตรการท่ีได้รบัการออกแบบเพือ่ยบัยัง้ 
การแพร่กระจายของโรคโควิด19 การเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกมิติ รวมถึงสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม สิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง จะเป็นพื้นฐานส�าคัญที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จในการด�าเนินการด้านสาธารณสุข โดยได้ก�าหนด 
แนวปฏิบัติในประเด็นต่าง ๆ  สรุปประเด็นและสาระส�าคัญได้ดังนี้

การเข้าถงึบรกิารสขุภาพ

มาตรการฉุกเฉิน

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ที่อยู่อาศัย

กลยุทธ์ด ้านสุขภาพต้องไม่เน ้นแต่เฉพาะมิติ
ทางการแพทย์ของการแพร่ระบาดเท่านัน้ แต่ควรครอบคลมุ
ถึงมิติสิทธิมนุษยชนและผลกระทบเฉพาะด้านเพศสภาพ  
ทุกคนควรได้รับการรักษาโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ และ 
รับรองว่า จะไม่มใีครถกูปฏเิสธการรกัษาเพราะไม่มเีงนิจ่าย  
หรือเพราะมลทิน (stigma) บางอย่างท่ีท�าให้ไม่ได้รับ 
การรักษา

กลุ่มคนชายขอบ มักจะประสบปัญหาในการเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารและบรกิารสาธารณะด้วยเหตผุลหลายประการ  
ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นการเลือกปฏิบัติและการแบ่งแยก 
ทางการเมืองในสังคม ข้อมูลในเรื่องโรคโควิด19 และ
มาตรการต่าง ๆ  จ�าเป็นจะต้องให้ความดแูลเป็นพเิศษกบักลุม่
คนท่ีอาจถูกละเลย เช่น กลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มคนที่นับถือ
ศาสนาท่ีเป็นชนกลุ่มน้อย กลุ่มชนพื้นเมือง ผู้โยกย้ายถิ่น 
และผูล้ีภั้ย ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และบคุคลหลากหลายทางเพศ  
โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและภาคประชาสังคม 
จงึควรสนบัสนนุให้มกีารไหลเวยีนของข้อมลูข่าวสารแก่ชมุชน 
ท่ีกลุม่บุคคลเหล่านีอ้าศยัอยู ่รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่ภาครฐั 
ในเรื่องของผลกระทบจากมาตรการต่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้ 

มาตรการเพื่อยับยั้งโรคโควิด19 โดยให้ประชาชน 
อยูท่ี่บ้านและการเว้นระยะห่างทางสงัคม (social distancing) 
ของรัฐ จ�าเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือคน 
ที่ไม่มีท่ีอยู่อาศัยที่ดีพอ และค�านึงถึงความล�าบากอย่างยิ่ง
ส�าหรับบางคน เช่น คนท่ีอาศัยอยู่ในสภาพท่ีแออัด และ 
ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงน�้าและการสุขาภิบาลที่ดี โดยต้องมีแนว
ปฏิบัติที่ดีส�าหรับการจัดการปัญหาให้แก่คนที่อาศัยอยู่ในที่
อยู่อาศัยที่ไม่ดีพอและคนไร้บ้าน เช่น การจัดหาที่พักฉุกเฉิน 
พร้อมบริการดูแล และมีแนวทางป้องกันไม่ให้คนไร้บ้าน 
มีจ�านวนเพิ่มข้ึน เช่น มีมาตรการเลื่อนการช�าระหน้ีค่าที่พัก
อาศัยแทนการขับไล่ การชะลอการช�าระเงินจ�านอง ทั้งนี ้
หากมีการบังคับใช้มาตรการกักกันไม่ว่าเมื่อใดและที่ใด  
จะต้องไม่มีใครถูกลงโทษเนื่องจาก
การเป็นบุคคลไร้บ้านหรืออยู ่อาศัย 
ในที่อยู่อาศัยที่ไม่ดีพอ

กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตให้รฐัใช้มาตรการ
ฉกุเฉนิเพือ่รบัมอืกบัภยัคุกคามทีส่�าคัญ แต่มาตรการดังกล่าว
ควรมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงที่มีการประเมินแล้ว  
มีความจ�าเป็นและน�าไปใช้ในลักษณะที่ไม่เลือกปฏิบัติ  
มีจุดมุ่งหมายและขอบเขตระยะเวลาที่ชัดเจนและใช้วิธีการ 
ที่ส่งผลกระทบน้อยที่สุดเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน 
ในส่วนทีเ่กีย่วกับโรคโควดิ19 นัน้ สถานการณ์ฉกุเฉนิจะต้อง
ถกูน�ามาใช้เพือ่เป้าหมายด้านสขุภาพทีถ่กูต้องตามกฎหมาย 
ซึ่งไม่ควรถูกใช้เพื่อจุดมุ่งหมายอื่น เช่น ปิดปากการท�างาน
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือนักข่าว รวมถึงต้องคงไว้ 
ซ่ึงหลักการห้ามผลักดันกลับ (non-refoulement)  
การห้ามขับไล่ (collective expulsion) การห้ามทรมาน
และการปฏบิติัอย่างโหดร้าย เป็นต้น ทัง้นี ้รฐับาลควรแจ้งให้ 
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทราบถึงว่าสถานการณ์ฉุกเฉิน
คืออะไร บังคับใช้ในเรื่องใด รวมทั้งแจ้งระยะเวลาที่จะมีผล
บังคับใช้
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คนพิการ การตีตรา ความเกลียดกลัวชาวต่างชาติ 
การเหยียดเช้ือชาติ

ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย

ข้อมูลและการมีส่วนร่วม

การระบาดของโรคโควิด19 ก�าลัง
ก่อให้เกิดคลื่นของการตีตรา การเลือกปฏิบัติ 
และการเหยียดเช้ือชาติ รวมถึงการเกลียดกลัว

ชาวต่างชาติและชาติพันธุ์บางกลุ่ม ดังนั้น พวกเรา
จ�าเป็นต้องท�างานร่วมกนัเพือ่ต่อต้านคลืน่ดงักล่าว โดยร่วมกนั 
ผลักดันให้กล่าวถึงโรคระบาดนี้ในฐานะของโรคโควิด19  
แทนการกล่าวถึงโรคระบาดนี้โดยการอ้างอิงทางภูมิศาสตร์
ที่เป็นที่มาของการเกิดโรคระบาดดังกล่าว รัฐจึงควรเผยแพร่
ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และมีการอ้างอิงหลักฐาน รวมถึง
รณรงค์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องโรคโควิด19 เพ่ือลด
การเลือกปฏิบัติและการเกลียดกลัวชาวต่างชาติ 

บคุคลทีส่ญูเสยีอิสรภาพ 
ท้ังในเรือนจ�า การคุมขังก่อน
การพิจารณาคดี การกักตัวของส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
สถาบันและสถานที่ควบคุมประเภทต่าง ๆ มีความเสี่ยงต่อ
การติดโรคเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ยากที่จะกระท�าได้ รัฐจึงควรมีมาตรการพิเศษในการเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสาร การดแูลสขุภาพเชงิป้องกนัอืน่ ๆ  และแสวงหา
ทางเลือกในการปล่อยตัวและทางเลือกแทนการคุมขัง  
(Alternatives to detention) เพ่ือลดความเสี่ยงของ
อันตรายภายในสถานที่คุมขัง 

นอกจากนี้ ยังมีความน่ากังวลต่อสถานการณ์ของ
คนพิการที่อาศัยในสถาบันต่าง ๆ ซึ่งการจ�ากัดการติดต่อ
กับครอบครัวอันถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการทางสุขภาพ
ฉุกเฉิน (Emergency health measures) อาจส่งผลให้ 
คนพิการถูกทอดทิ้งและถูกละเมิดได้

ทุกคนควรเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด19 ได ้
โดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งจ�าเป็นต้องจัดท�าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ
และภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ตลอดจนปรับข้อมูลให้เหมาะกับผู้ที่ 
มีความต้องการเฉพาะ รวมถึงผู้พิการทางสายตาและทางการ
ได้ยิน และผู ้ที่มีความสามารถในการอ่านอย่างจ�ากัดหรือ 
ไม่สามารถอ่านได้ นอกจากนี้ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็น 
สิ่งจ�าเป็นที่จะรับรองได้ว ่าข้อมูลสามารถเข้าถึงผู ้ ท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากไวรัส รัฐบาล ควรตรวจสอบการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตให้สามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่างกว้างขวางที่สุด 

ผู ้โยกย้ายถิ่นและผู ้ลี้ภัยเผชิญกับความเส่ียงเป็น 
การเฉพาะ เนื่องจากพวกเขาอาจถูกกักกันในค่ายและนิคม 
(Settlements) หรอือาศยัอยูใ่นเขตเมอืงท่ีแออดั และมกัเผชิญ
กับอุปสรรคต่าง ๆ ในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ เช่น 
ภาษา การขาดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเลือกปฏิบัติ และ
ความเกลยีดกลวัต่างชาต ิ นอกจากนี ้ด้วยความกงัวลเกีย่วกบั
สถานะในการเข้าเมอืง พวกเขาจงึไม่ประสงค์ท่ีจะเข้าถงึบรกิาร
สุขภาพหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเน่ืองจากกลัวการถูก 
คุมขัง เนรเทศ หรือลงโทษ

อย่างไรก็ดี รัฐควรด�าเนินการเพื่อให้มีการป้องกัน
โรคโควิด19 การเข้าถึงบริการสุขภาพ  และประกันการเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมครอบคลุมถึงผู้โยกย้ายถ่ินและ
ผู ้ลี้ภัย โดยไม่ค�านึงถึงสถานะและการบังคับใช้กฎหมาย 
เกี่ยวกับการเข้าเมือง 

ประชาชนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่อาจ
ส่งผลต่อชีวิตของพวกเขา การเปิดกว้าง ความโปร่งใส และ 
การสร้างความมส่ีวนร่วมกับผูท่ี้ได้รับผลกระทบเป็นกุญแจส�าคญั
ในการสร้างความมั่นใจว่าประชาชนมีส่วนร่วมในมาตรการ 
ต ่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อคุ ้มครองสุขภาพของตนเอง  
ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง  
รวมถึงนักวิทยาศาสตร ์จะต ้องมีอิสระในการพูดและ
สามารถแบ่งป ันข ้อมูลที่ถูกต ้องและส�าคัญระหว ่างกัน 
และต่อสาธารณะเพ่ือต่อต้านข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่สร้าง 
ความเข้าใจผิดซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความกลัวและอคติ 

มาตรการการป้องกันควบคุมโรค เช่น การเว้น
ระยะห่างทางสงัคม (social distancing) และการกกัตัวเอง  
(self-isolated) ต้องค�านึงถึงความจ�าเป็นของบุคคล
นั้นที่ต้องพึ่งพาการช่วยเหลือของผู้อื่นในชีวิตประจ�าวัน  
รัฐควรวางมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือรับประกันความต่อเนื่อง
ของการสนบัสนนุคนพกิารตลอดช่วงวกิฤติ หากมข้ีอก�าหนด
ที่จ�ากัดการเคลื่อนไหวที่เป็นอุปสรรคต่อครอบครัวและ 
เครือข่ายการสนับสนุนทางสังคมที่มีอยู่ คนพิการจะต้อง
ได้รับบริการอื่นทดแทน รวมถึงการได้รับความช่วยเหลือ
ทางการเงินเพิ่มเติมด้วย

บุคคลที่อยู่ในสถานที่คุมขัง
และสถาบันต่าง ๆ
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อ่านเอกสารต้นฉบับ 
(ปรับปรุงล่าสุด

พฤษภาคม 2563)

อ่านเอกสารแปล
ฉบับเต็ม

ความเป็นส่วนตัว

น�้าและสุขาภิบาล

ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ  

ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ
หลายประการที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น สิทธิ
ในการศึกษาซึ่งจะต้องได้รับการคุ้มครอง 

แม้ในกรณีทีโ่รงเรยีนต้องปิด โดยอาจสนบัสนนุ 
ให้มกีารเรยีนผ่านทางออนไลน์ นอกจากนีย้งัมผีลกระทบ 

ด้านการเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและบริการ
อื่น ๆ ของเด็กหญิงและเด็กชายที่โรงเรียนมักจัดหาให้
ในช่วงเวลาปกติ  และเด็กหญิงอาจได ้รับผลกระทบ 
ในสัดส่วนที่มากกว่า เนื่องจากเมื่อต้องอยู่บ้านหลายคน 
อาจถูกคาดหวังให ้ท�างานดูแลที่บ ้านเพิ่มขึ้น ขณะท่ี
มาตรการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจควรด�าเนิน 
อย่างทันท่วงที เช่น การรับรองการจ่ายค่าจ้างเมื่อลาป่วย 
การขยายผลประโยชน์การว่างงานเพิ่มขึ้น และการรับรอง
รายได้ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันผลกระทบ 
ที่รุนแรงจากวิกฤตได้

การติดตามด้านสุขภาพ 
รวมถึงเครื่องมือต่างๆ ที่ติดตาม
และเฝ้าระวังพฤติกรรมและความ
เคลือ่นไหวของปัจเจกบุคคล ควรใช้ 
เพื่อจุดประสงค์ทางด้านสาธารณสุข
เท่านั้น และควรที่จ�ากัดทั้งช่วงเวลาและ
ขอบเขตที่จ�าเป็นในแต่ละสถานการณ์

การล้างมอืด้วยสบูแ่ละน�า้สะอาดเป็นวธีิการเบือ้งต้น 
ในการป้องกันโรคโควิด19 แต่ผู ้คนกว่า 2.2 พันล้านคน 
ไม่สามารถเข้าถึงบริการน�้าสะอาดได้ การตอบสนองความ
ต้องการในการเข้าถึงน�้าอย่างเพียงพอเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะ
ประกนั ความส�าเร็จในการต่อสู้กับโรคโควิด19 ทั่ว

โลก โดยมาตรการเร่งด่วนท่ีสามารถช่วยได้ 
รวมถึงการห้ามไม่ให้มีการตัดน�้ากับผู้ท่ี 
ไม่สามารถจ่ายค่าน�้าได้ การให้ใช้น�้า

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในช่วงเวลา 
ที่ เกิดวิกฤติแก่ผู ้ยากไร ้และผู ้ที ่
ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

เพศสภาพ

จ�าเป็นท่ีจะต้องมีมาตรการเป้าหมายท่ีจะแก้ไข
ปัญหาผลกระทบที่ไม่ได้สัดส่วนของวิกฤตที่มีต่อสตรีและ
เด็กหญิงซึ่งมีแนวโน้มที่จะเผชิญบทบาทภาระในการดูแล
ครอบครัว อันจะท�าให้สตรีและเด็กหญิงตกอยู ่ภายใต้
ความเครียดที่เพ่ิมขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงในการติดเช้ือ 
นอกจากนี้มาตรการควบคุมทางด้านสาธารณสุข รวมถึง
การกักตัว อาจน�าไปสู่ปัญหาการใช้ความรุนแรงในคู่รักและ 
ความรุนแรงในครอบครัว การบริการช่วยเหลือและบ้านพัก
ฉุกเฉินท่ีปลอดภัยส�าหรับเหยื่อความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ
จึงจ�าเป็นต้องมีต่อเนื่อง

ขณะท่ีบรกิารสาธารณสุขทางด้านอนามยัเจรญิพนัธุ์
และสุขอนามัยทางเพศ เช่น การคุมก�าเนิด การดูแลแม่และ
เด็กแรกคลอด การรักษาผู้ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ การดูแล 
การยุติการตั้งครรภ์ท่ีปลอดภัย ควรจะได้รับการหยิบยกใน
ฐานะมีความส�าคัญในการรักษาชีวิต และด�าเนินการโดย 
ไม่โยกย้ายทรัพยากรของบริการสาธารณสุขทางด้านอนามัย
เจริญพันธุ์และสุขอนามัยทางเพศที่จ�าเป็นนี้ ซึ่งจะกระทบต่อ
สิทธิและชีวิตของสตรีและเด็กหญิงโดยเฉพาะ

ที่มา

- ส�านกังานข้าหลวงใหญ่เพือ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาต.ิ แนวปฏบิตัใินสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 (COVID-19 Guidance). แปลโดย ส�านักสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. เมษายน 2563.
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ส�านักงาน กสม. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

 วันที่ 25 เมษายน 2563 นางฉัตรสุดา จันทร์ดีย่ิง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวรตญา 
กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
ประจ�าปี 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 วันที่ 6 เมษายน 2563 นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน ที่ปรึกษาส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิร่วมพธีิวางพานพุม่ดอกไม้ถวายราชสักการะ เนือ่งในโอกาส 
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือวันจักรี  
ณ ปฐมบรมราชานุสาวรีย์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า กรุงเทพมหานคร 

กสม. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช



ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ช้ัน 6-7 ฝ่ังทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย   ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
หากต้องการข้อมูล ข้อแนะน�าและบอกรับมุมมองสิทธิ์ ฟรี! ติดต่อ : 

ส�านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 และ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2141 3932, 0 2141 3920    โทรสาร 0 2143 9575 

รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ

ขอความกรุณาตอบแบบประเมินออนไลน์

อ่านมุมมองสิทธิ์ฉบับออนไลน์

ช�าระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ  
ใบอนุญาตเลขที่ 9/2552 

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ทีม่า : องค์การอนามยัโลก, สารรงัสติ ONLINE

Infodemic : 

 การระบาดของโรคอบุติัใหม่นี ้ท�าให้ผูค้นตกอยูใ่นภาวะ
หวาดกลวั วติกกงัวล ข้อมูลข่าวสารจ�านวนมากถกูส่งต่อกันไป 
โดยลืมที่จะพิจารณาความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ  
ส ่งผลให้การควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปได ้ยากขึ้น  
เน่ืองจากผู้คนอาจเข้าใจวิธีการป้องกันโรคหรือการดูแล
ตนเองแบบผิด ๆ หรือไม่เข้าใจเรื่องการติดต่อของเชื้อ ท�าให้
เกิดความหวาดระแวงคนรอบข้างจนน�าไปสู่การตีตราและ 
การเลือกปฏิบัติ และกลายเป็นผลกระทบต่อเนื่องที่ท�าให้ 
ผู ้ติดเชื้อหรือกลุ ่มเสี่ยงปกปิดข้อมูลกับแพทย์หรือไม่กล้า 
เข้ารับการรักษา ดังนั้น สิ่งที่ส�าคัญไม่น้อยไปกว่าการป้องกัน
และดูแลตนเองจากโรคคือการติดตาม ตรวจสอบและส่งต่อ
ข้อมลูข่าวสารอย่างระมดัระวงั เพือ่ทีเ่ราจะไม่เป็นหนึง่ในวงจร
ทีแ่พร่กระจายข้อมลูบดิเบอืนไปยงัคนรอบตวั ดงัทีน่ายเทโดรส  
อัดฮานอม กีเบรเยซุส เลขาธิการใหญ่องค์การอนามัยโลก 
กล่าวว่า “We’re not just fighting an epidemic; we’re 
fighting an infodemic,” (เราไม่เพียงต่อสู้กับโรคระบาด 
แต่เรายังต้องต่อสู้กับการแพร่ระบาดของข้อมูลที่บิดเบือน)

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 ที่ก�าลังเกิดขึ้นท่ัวโลก ท�าให้
เราได้เห็นค�าศัพท์ใหม่ๆ ท่ีเกี่ยวกับโรคเกิดข้ึนมากมาย  
ไม่ว่าจะเป็น New Normal (ภาวะปกติใหม่) Pandemic  
(การระบาดใหญ่ท่ีแพร่กระจายไปทั่วโลก) หรืออีกหนึ่ง
ค�าที่น่าสนใจคือ “Infodemic” ที่เกิดจากการประกอบ 
ค�าสองค�าคือ Information (ข้อมูล) + Pandemic  
(โรคระบาด) เพื่อส่ือถึงภาวะการแพร่ระบาดของข้อมูล
ที่บิดเบือน คลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

เมื่อโรคระบาดมาพร้อมกับ
   การแพร่ระบาดของข้อมูลที่บิดเบือน


