สิ่ งที่ควรรู ้

10 อย่างเกี่ยวกับ COVID-19 และผูม้ ีความพิการ

จัดทำโดยองค์ กำรช่ วยเหลือเด็ก คณะทำงำนผู้เชี่ยวชำญเรื่ องกำรคำนึงถึงผู้พกิ ำร (18 มีนำคม)

ในหลายประเทศและในระดับโลก บุคคลผูม้ ีความพิการพากันกล่าวว่าข้อมูลจากรัฐบาลไม่ได้รับการถ่ายทอดในรู ปแบบที่พวกเขาเข้าถึงได้ หรื อว่ามาตรการต่างๆ ไม่ได้
จัดทาขึ้นเพื่อชดเชยการลดทอนลงของบริ การสนับสนุนซึ่งผูพ้ ิการเหล่านี้ตอ้ งพึ่งพิง คณะทางานพิเศษขององค์กรสหประชาชาติวา่ ด้วยสิ ทธิ ของผูพ้ ิการได้ออก
แถลงการณ์ฉบับหนึ่งซึ่งจะหาอ่านได้ ที่นี่

1. ควำมพยำยำมในกำรตอบสนองและกำรเตรียมสถำนกำรณ์ ฉุกเฉินทั้งสิ้นควรคำนึงถึงผู้พกิ ำร
มันเป็ นสิ่ งสาคัญที่ความพยายามทั้งหลายในการควบคุมไวรัสและการจัดการกับผูต้ ิดเชื้อจะต้องคานึงถึงและเข้าถึงผูพ้ ิการด้วย การคานึงถึงผูพ้ ิการได้แก่ กำรเผยแพร่
ข้ อมูลเกีย่ วกับ COVID-19 สาหรับผูใ้ หญ่และเด็กที่พิการ นอกจากนี้ ยังรวมถึงกำรให้ ทุกคนเข้ ำถึงข้ อมูลและกิจกรรม ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ หญ่และเด็กที่พิการ โดย
เท่าเทียมกันกับบุคคลทัว่ ไป มำตรกำรบำงอย่ ำงจำเป็ นต้ องมีขนึ้ เพื่อผู้พกิ ำรโดยเฉพำะ เช่นมาตรการป้องกันทางสังคม เพื่อรักษาโครงสร้างการให้การสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องต่อผูพ้ ิการ โปรดดูขอ้ มูลแนวทางปฏิบตั ิ IASC เกี่ยวกับการคานึงถึงผูพ้ ิการในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมได้ที่นี่ แนวทางส่วนมากใช้ได้กบั ทุก
สถานการณ์

2. ผู้มคี วำมพิกำรและองค์กรตัวแทนของพวกเขำต้องมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอนในกำรให้ ควำมช่ วยเหลือ
ผูม้ ีความพิการคือผูเ้ ชี่ยวชาญที่แท้จริ งในวิธีการคานึงถึงกลุ่มผูม้ ีความพิการในลักษณะต่างๆ ในเรื่ องของการตอบสนองความต้องการ การเตรี ยมความพร้อมข้อมูล และ
การให้บริ การ การเคลื่อนไหวพิทกั ษ์สิทธิ เกี่ยวกับการให้บริ การผูม้ ีความพิการมีสโลแกนว่า “ไม่มอี ะไรทีเ่ กีย่ วกับเรา โดยไม่มเี ราเกีย่ วข้อง” (Nothing About
Us Without Us') เพื่อตอกย้ าสารที่วา่ ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ทาขึ้นเพื่อส่งเสริ มสิ ทธิ ของผูม้ ีความพิการจาเป็ นต้องให้ผูม้ ีความพิการมีส่วนร่ วมด้วย นี่เป็ นความจริ ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงภาวะวิกฤติ ซึ่งมาตรการในการปกป้องกลุ่มผูถ้ ูกกีดกันหรื อถูกตีตรามักจะตามไม่ทนั ดูรายชื่อขององค์กรตัวแทนในแต่ละประเทศที่เราทางาน
ด้วยได้ที่นี่

3. ผู้มคี วำมพิกำรเป็ นหนึ่งในกลุ่มผู้มคี วำมเสี่ยงสู ง
แม้วา่ ความพิการเองไม่ได้ทาให้บุคคลนั้นอยูใ่ นกลุ่มที่มีความเสี่ ยงสู ง แต่ผมู ้ ีความพิการมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุ ขภาพที่เรื้ อรังที่อาจทาให้ผลกระทบจากเชื้อไวรัสหนัก
ขึ้น แม้จะมีขอ้ มูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาทุกหนทุกแห่ง แต่ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ่ งที่ตอ้ งทาหากไวรัสเกิดขึ้นกับกลุ่มที่มีความเสี่ ยงสู งยังมีอยูน่ อ้ ยมาก ส่งผลให้มีผมู ้ ีความพิการ
ที่มีความวิตกกังวลโทรเข้ามาสอบถามจานวนมาก

4. กำรกล่ำวว่ำ "ไม่ต้องกังวล ไวรัสนีเ้ ป็ นอันตรำยต่ อผู้สูงอำยุ และผู้ทมี่ โี รคประจำตัวหรื อมีปัญหำสุ ขภำพ" ไม่เหมำะสมนัก
วิธีการพูดเช่นนี้ไม่สอดคล้องกับแนวทางด้านสิ ทธิ มนุษยชน องค์การช่วยเหลือเด็กให้การสนับสนุนอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิของเด็กและสิ ทธิ ของบุคคลทัว่ ไป รวมถึง
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิ ผมู ้ ีความพิการ วิธีการพูดดังกล่าวลดทอนความสาคัญของการเฝ้าระวังในเรื่ องการป้ องกันการแพร่ กระจายของไวรัส มันเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากที่จะ
ปกป้องเด็กที่มีความพิการรุ นแรงและซับซ้อนจากการเรี ยกพวกเขาว่า 'ผูป้ ่ วย' หรื อ 'ผูอ้ ่อนแอ' ของสังคม เพราะคาเรี ยกดังกล่าวมีผลเชิงลบต่อความมัน่ ใจและความ
ภูมิใจในตนเองของพวกเขา

5. ข้อควำมทำงด้ ำนสำธำรณสุ ขต้ องเผยแพร่ ในรูปแบบทีห่ ลำกหลำยและเข้ ำถึงได้ ด้วยวิธีต่ำงๆ
ผูค้ นมีวิธีในการสื่ อสารและทาความเข้าใจข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนั้นการให้ขอ้ มูลผ่านรู ปแบบการสื่ อสารที่หลากหลายจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง มิเช่นนั้นอาจเกิดการ
สื่ อสารที่ผิดพลาดได้ นอกจากจะต้องสื่ อสารข้อมูลให้เด็กเข้าใจได้ง่ายแล้ว การสื่ อสารควรจะเป็ นในหลากหลายรู ปแบบ ควรจะเป็ นในรู ปแบบเสี ยง ตัวหนังสื อขนาด
ใหญ่ ที่ อ่านง่าย รู ปภาพและ ภาษามือ ควรจะมีสายด่วนเพื่อให้ขอ้ มูล ทั้งในรู ปแบบการส่งข้อความและอีเมลสาหรับผูม้ ีความพิการทางการได้ยิน ดูตวั อย่างได้จากแต่ละ
ลิงค์

6.

กิจวัตรประจำวันทีห่ ยุดชะงักไปมักจะเป็ นเรื่ องยำกสำหรับเด็กๆ ทีม่ ภี ำวะออติสติกหรื อเด็กอื่นๆ ทีจ่ ำเป็ นต้ องมีกจิ วัตรทีแ่ น่ นอน
การหยุดชะงักของกิจวัตรประจาวัน เช่น ไม่ได้ไปโรงเรี ยน ไม่ได้ออกไปเดิน หรื อไม่ได้ทานอาหารที่เคยได้รับประทานเป็ นประจา อาจทาให้ครอบครัวที่มีเด็กผูอ้ ยูก่ บั
ความพิการมีความเครี ยดสู งและอาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม เด็กหรื อผูป้ กครองจานวนมากคุน้ เคยกับรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตที่มีแบบแผน เมื่อแบบแผนชีวิตต้อง
หยุดชะงักไป อาจก่อให้เกิดปัญหาภายในบ้านและทาให้เด็กๆที่มีความพิการและพี่นอ้ งมีความเสี่ ยงต่อความตึงเครี ยดหรื อถูกการกระทาด้วยความทารุ ณ

7. กำรเข้ำถึงยำทีต่ ้องใช้ เป็ นประจำก็อำจจะทำได้ยำกลำบำกมำกขึน้

เด็กที่มีความพิการจาเป็ นต้องได้รับยาเป็ นประจาเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและดาเนินชีวิตได้อย่างปกติ เมื่อระบบสาธารณสุ ขเกิดการหยุดชะงักและความสามารถในการ
ให้บริ การทางการแพทย์เพื่อให้บริ การดูแลรักษาโรคทัว่ ไปลดลง เด็กที่มีความพิการอาจจะขาดยาที่สาคัญในการดูแลให้ตนเองมีสุขภาพแข็งแรง นี่เป็ นเรื่ องจริ งที่กาลัง
เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ซ่ ึงการให้บริ การทางการแพทย์มีการเลือกปฏิบตั ิต่อผูม้ ีความพิการเนื่องมากจากความเชื่อที่ผิดๆ หรื อ การขาดการตระหนักรู ้

8. ผู้มคี วำมพิกำรอำจไม่ สำมำรถทำตำมมำตรกำรกำรเฝ้ำระวังและป้ องกันตนเองจำกโรคติดต่อตำมคำแนะนำทีไ่ ด้รับ
ผูม้ ีความพิการจานวนมากต้องพึ่งพาการช่วยเหลือและสนับสนุนจากผูอ้ ื่นในการใช้ชีวิตประจาวัน นัน่ รวมถึงการล้างมือ การรับประทานอาหาร การแต่งตัว การปิ ดปาก
และจมูกขณะจาม การทิ้งกระดาษทิชชู่ การซักผ้า เป็ นต้น เมื่อจาเป็ นต้องมีคนช่วยเหลือคุณในชีวิตประจาวัน การแยกตัวเองจึงอาจเป็ นไปไม่ได้ ทั้งในเรื่ องของการ
ดาเนินชีวิตประจาวันหรื อการสร้างระยะห่างทางสังคม การซื้อเสบียงอาหารหรื อการนาอาหารกลับมาที่บา้ นซึ่งต้องการความช่วยเหลือก็เป็ นสิ่ งท้าทายอีกประการหนึ่ง
เด็กเป็ นกลุ่มที่เปราะบาง แต่เด็กเล็กๆ ที่อาศัยอยูก่ บั ผูป้ กครองที่มีความพิการก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน
9. กำรระบำดของไวรัสโคโรนำอำจลดควำมเป็ นอิสระลงและเพิม่ ควำมเปรำะบำงขึน้
การให้ความช่วยเหลือในเรื่ องส่วนตัวและการให้การสนับสนุนในเรื่ องต่างๆเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับผูม้ ีความพิการจานวนมากในการใช้ชีวิตอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง การกักตัว
และการสร้างระยะห่างทางสังคมอาจจะสัน่ คลอนระบบและเครื อข่ายความช่วยเหลือที่มุ่งให้การสนับสนุ นผูม้ ีความพิการในการใช้ชีวิตอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเองที่บา้ น การใช้
ชีวิตประจาวันอาจได้รับผลกระทบอย่างรุ นแรงหากบุคคลหลักหรื อสมาชิกในครอบครัวติดเชื้อ และไม่อาจทาหน้าที่ดูแลตามปกติได้ เราทุกคนต่างได้ยินเรื่ องราวการ
เสี ยชีวิตของเด็กชายชาวจีนอายุ 16 ปี ซึ่งมีอาการโรคสมองพิการเนื่องจากถูกละเลยทอดทิง้ ขณะที่คุณพ่อของเขาถูกกักตัวกะทันหันและไม่อาจจัดหาบุคคลอื่นมาดูแล
ลูกชายได้ การตัดสิ นใจที่ทาให้ตนเอง ผูด้ ูแล หรื อผูช้ ่วยดูแลผูม้ ีความพิการตกอยูใ่ นความเสี่ ยงทาให้สถานการณ์การดูแลผูม้ ีความพิการมีความซับซ้อนมากขึ้น นี่เป็ น
เรื่ องจริ งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในศูนย์ดูแลผูส้ ู งอายุ การขาดการติดต่อกับคนที่รักและเครื อข่ายที่ให้ความช่วยเหลืออาจทาให้ผูม้ ีความพิการ โดยเฉพาะเด็กๆ ไม่ได้รับการ
ป้องกันจากการกระทาทารุ ณ
10. กำรปิ ดโรงเรียนประจำและสถำนรับเลีย้ งเด็กอำจจะทำให้ เด็กผู้มคี วำมพิกำรมีควำมเสี่ ยงจำกกำรกระทำทำรุณ
ในกรณี ของโรงเรี ยนประจาและสถานรับเลี้ยงเด็กที่ถูกปิ ดหรื อระงับการให้บริ การ จะต้องมีการชดเชยเพื่อให้มีการดูแลและมีกิจกรรมที่บา้ นที่เหมาะสม เด็กผูม้ ีความ
พิการอาจจาเป็ นต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับเด็กอื่นๆ ครอบครัวที่ไม่คุน้ เคยกับการดูแลเด็กที่บา้ นทั้งวันอาจประสบปั ญหา ซึ่งอาจจะทาให้เด็กเกิดความเสี่ ยง
จากการกระทาทารุ ณ การทอดทิง้ หรื อความรุ นแรง การเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลหลักแบบทันทีทนั ใดโดยไม่ทนั ตั้งตัวและการเปลี่ยนแปลงด้านเครื อข่ายความปลอดภัยอาจ
ส่งผลกระทบทางจิตใจแก่เด็ก

