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Vulnerability and disadvantage in times of COVID-19
ความเปราะบางและความด้อยโอกาสในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
Vulnerability is not only a natural feature of all humans, but is strongly influenced by
the social context in which people live. We see this especially now in times of the COVID-19
pandemic. It is to be feared that those groups who are affected by poverty, exclusion and
other disadvantages will become victims more than most.
ความเปราะบางไม่่ได้้เป็็นแค่่เพีียงลัักษณะที่่�เกิิดขึ้้น
� โดยธรรมชาติิของมนุุษย์์เท่่านั้้�น แต่่ยังั ได้้รัับอิิทธิพ
ิ ลมา
จากบริิบททางสัังคมที่่�แวดล้้อมบุุคคลเหล่่านั้้�นอยู่่�ด้้วย จะเห็็นได้้ชััดโดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในช่่วงการแพร่่ระบาดของ
โควิิด-19 เป็็นที่่�น่่ากัังวลว่่ากลุ่่�มคนที่่�ยากจน ถููกกีีดกััน และมีีความด้้อยโอกาสอื่่�น ๆ จะกลายเป็็นผู้้�ที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบมากที่่�สุุด

The COVID-19 pandemic makes it clear that all humans and our highly developed
societies and powerful economic systems are vulnerable. The disease knows no national
borders and no difference between rich and poor, powerful and powerless. It is forcing the
rich countries of the West to drastically restrict their social and economic life with consequences that are as yet unforeseeable.
การแพร่่ ร ะบาดของโควิิด-19 ทำำ� ให้้ประจัั ก ษ์์ แ ล้้วว่่ า มนุุษย์์ ทุุ กคนและแม้้แต่่ สัั ง คมที่่� พัั ฒ นาแล้้ว
รวมถึึงระบบเศรษฐกิิจที่่� มีี ค วามเข้้มแข้้งก็็ ยัั ง มีี ค วามเปราะบาง เพราะโรคนี้้� ไ ม่่ มีี พ รมแดนหรืือแบ่่ ง
แยกระหว่่ า งคนรวยกัั บ คนจน คนมีี อำำ� นาจหรืือคนที่่� ไ ร้้ซึ่่� ง อำำ� นาจ มัั น ทำำ� ให้้ประเทศตะวัั น ตกที่่� ร่ำำ�� รวย
ต้้องเผชิิ ญ กัั บ สถานการณ์์ ท างเศรษฐกิิจและสัั ง คมที่่� บีี บ คั้้� น ซึ่่� ง ส่่ ง ผลกระทบที่่� ยัั ง ไม่่ อ าจประมาณได้้

Nevertheless, some segments of the population will suffer particularly as a result. This
applies physically to the elderly and those with pre-existing conditions, where the course
of the disease is more serious. There are also social factors that can play a role. Research
on the social determinants of health and disease clearly shows that inequality, poverty and
other forms of disadvantage play a major role.
ประชากรบางส่่วนจะได้้รัับผลกระทบอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง เช่่น ในกลุ่่�มประชากรผู้้�สููงอายุุและกลุ่่�มที่่�มีี
สภาวะหรืือโรคที่่�เป็็นอยู่่�ก่่อนแล้้วจะได้้รัับผลกระทบต่่อสภาพร่่างกายซึ่่�งทำำ�ให้้อาการของโรครุุนแรงยิ่่�งขึ้้�น และ
ยัังมีีปััจจััยทางสัังคมที่่�เป็็นสาเหตุุร่่วมด้้วย มีีงานวิิจััยเรื่่�องปััจจััยกำำ�หนดสุุขภาวะทางสัังคมที่่�แสดงให้้เห็็น
ชััดเจนว่่า ความเหลื่่�อมล้ำำ�� ความยากจน และความด้้อยโอกาสในรููปแบบอื่่�น ๆ ล้้วนมีีส่่วนสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง
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Will everyone really have equal access to health care and treatment? Although it is being said
that everyone will be treated according to the same criteria, it is not certain whether there will not
be a preference for the rich and powerful. Who is best placed to protect themselves from infection?
Many people who live in poverty suffer from a poorer state of health, which puts them at a higher
risk. People who are homeless and now in shelters face the difficulty of isolating themselves. People who are dependent on their low-income need to continue working, where possible. People who
are single parents are more likely to be in need of continued external or grandparent care for their
children. People without regular residence status are more likely to have reasons not to go to the
doctor if they fear being deported. People who live in cramped conditions or with a violent partner,
people who have no or only poor internet access, people whose living space is inadequate, cold or
mouldy are now subjected to particularly severe stress, which can lead to depression or self-harm.
The psychological suffering and stress that curfews can cause should not be overlooked.
การเข้้าถึึงการดููแลสุุขภาพและการรัักษาพยาบาลที่่�เท่่าเทีียมสำำ�หรัับทุุกคนจะเป็็นไปได้้จริิงหรืือไม่่ แม้้จะมีีคำำ�พููดว่่า
ทุุกคนจะได้้รัับการปฏิิบััติิด้้วยมาตรฐานเดีียวกัันก็็ตาม แต่่มัน
ั ก็็ไม่่แน่่นอนว่่าจะมีีการให้้อภิิสิิทธิ์์�แก่่คนรวยหรืือคนที่่�มีอำี ำ�นาจ
หรืือไม่่ ใครที่่�จะได้้อยู่่�ในจุุดที่่�สามารถป้้องกัันตััวเองจากการติิดเชื้้�อได้้ดีีที่่สุุ
� ด คนยากจนจำำ�นวนมากต้้องเผชิญ
ิ กัับสุุขภาวะ
ที่่� ย่ำำ�� แย่่ ก ว่่ า ทำำ� ให้้คนเหล่่ า นี้้� มีี ค วามเสี่่� ย งสููงกว่่ า คนไร้้บ้้านที่่� อ ยู่่�ในที่่� พัั ก ชั่่� ว คราวต้้องประสบปัั ญ หาความยาก
ลำำ�บากในการกัักตััว คนที่่�มีีรายได้้น้้อยยัังจำำ�เป็็นต้้องออกไปทำำ�งานหากยัังสามารถทำำ�ได้้ พ่่อแม่่เลี้้�ยงเดี่่�ยวจำำ�เป็็น
ต้้องพึ่่� ง พาให้้คนอื่่� น หรืือปู่่�ย่่ า ตายายเลี้้� ย งดููลููกให้้แทน ผู้้� ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้มีี ส ถานะการพำำ�นัั ก อย่่ า งถููกต้้องตามกฎหมาย
มีี แ นวโน้้มที่่� จ ะไม่่ ไ ด้้เข้้ารัั บ การรัั ก ษาเนื่่� อ งจากกลัั ว ว่่ า จะถููกส่่ ง กลัั บ ประเทศคนที่่� อ ยู่่�ในสภาวะหรืือสถานการณ์์ ย าก
ลำำ�บาก คนที่่�มีีสามีีหรืือภรรยาที่่�ใช้้ความรุุนแรง คนที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงอิินเตอร์์เน็็ตได้้ คนที่่�อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�จำำ�กััด
อากาศเย็็ น หรืือไม่่ เ หมาะสมกัั บ การอยู่่�อาศัั ย ทำำ� ให้้เกิิดความเครีี ย ดและอาจนำำ� ไปสู่่�ภาวะซึึมเศร้้าหรืือการทำำ�ร้้ าย
ตััวเองได้้ในที่่�สุุด ความยากลำำ�บากทางจิิตใจและความเครีียดที่่�เกิิดจากการเคอร์์ฟิิวนั้้�นเป็็นปััญหาที่่�ไม่่ควรมองข้้าม

In addition to the health effects of the COVID-19 pandemic and the loss of life, the economic
and social consequences should not be forgotten. While the more affluent segments of the population will perhaps come through this crisis relatively unscathed, it is already foreseeable that millions
of people in Europe will lose their jobs, with all the well-known consequences of poverty, debt and
health problems this brings. It is to be feared that even the generous aid programmes that are now
being put together for businesses will ultimately not reach those who need it most urgently.
นอกจากผลกระทบด้้านสุุขภาพและการสููญเสีียชีีวิิตแล้้ว การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ยัังส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ
และสัังคมที่่�ไม่่อาจลืืมได้้ ในขณะที่่�ประชากรส่่วนหนึ่่�งที่่�มีฐี านะมั่่�นคงอาจผ่่านพ้้นวิิกฤตครั้้�งนี้้�ไปได้้โดยที่่�ไม่่ได้้รัับความเสีีย
หายแต่่อย่่างใด ทั้้�งนี้้�จากการคาดการณ์์ จะมีีคนหลายล้้านคนในยุุโรปตกงาน และต้้องประสบปััญหาความยากจน
หนี้้�สิิน และปััญหาสุุขภาพตามมา และที่่�น่่าเป็็นห่่วงคืือแม้้แต่่โครงการการกุุศลที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือธุุรกิิจต่่าง ๆ ก็็อาจไม่่
สามารถส่่งความช่่วยเหลืือไปถึึงคนที่่�ต้้องการมากที่่�สุุดโดยเร่่งด่่วนได้้
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Nor should we forget that this is a global pandemic and that it is still completely unclear how badly the
countries of the Global South will be affected. The COVID-19 pandemic could be a particularly drastic
event here, which, embedded in global inequalities, affects hundreds of millions of people without
adequate protection and care.
เราต้้องไม่่ลืืมว่่านี่่�คืือการระบาดที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�วโลกและจะส่่งผลกระทบอย่่างร้้ายแรงต่่อประเทศด้้อยพััฒนาอย่่างไร
การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 อาจเป็็นหายนะที่่�ส่่งผลกระทบต่่อคนหลายร้้อยล้้านคนที่่�ไม่่ได้้รัับการคุ้้�มครองและการดููแลที่่�
เหมาะสมเพีียงพออัันเกิิดจากความเหลื่่�อมล้ำำ��นั่่�นเอง

The vulnerability of the population there and of the much weaker infrastructure in these countries is
considerably higher than in Europe and the USA – although here too the austerity measures of recent
years in health and social systems are now coming to light in a negative way. People in the Global
South already suffer from many diseases that are actually easily treatable or completely preventable,
and millions die every year as a result of hunger and poverty.
ความเปราะบางของประชากรเหล่ า นั้น และความเปราะบางของประเทศที่ มี ค วามอ่ อ นแอด้ า นสาธารณูปโภค
(ประเทศด้อยพัฒนา) นั้นมีมากกว่าในยุโรปหรืออเมริกามาก แม้ว่าจะมีมาตรการที่เคร่งครัดในระบบสุขภาพและสังคม
ของประเทศที่ไม่ค่อยสู้ดีนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ แต่ประชาชนในประเทศด้อยพัฒนาต้องประสบปัญหาโรคต่างๆ
ที่โดยปกติแล้วรักษาได้ไม่ยากหรือสามารถป้องกันได้ และต้องมีคนล้มตายทุกปีเพราะความหิวโหยและความยากจน

In many countries, economic hardship and lack of state authority and resources will make it impossible
or ineffective to implement measures to slow the spread of the disease. This also affects places close
to Europe, such as the refugee camps in Greece or Turkey, where thousands of people live in confined
spaces and almost without any medical or other care.
ในหลายประเทศ ความยากล�ำบากทางเศรษฐกิจ การขาดอ�ำนาจของรัฐ และทรัพยากรที่จ�ำกัด ท�ำใหไ้ ม่สามารถด�ำเนน
ิ
มาตรการชะลอการแพร่ระบาดของโรคไดห
้ รอื อาจท�ำไดแ้ ต่ไม่มป
ี ระสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานทีห
่ ลายแห่ง
ใกล้เคียงยุโรป เช่น ค่ายผู้ลี้ภัยในกรีซหรือตุรกี ที่มีคนอาศัยอยู่นับพันในพื้นที่จ�ำกัดและแทบไม่มีการดูแลด้านสุขภาพหรือ
การดูแลในด้านอื่นเลย

It remains to be seen whether we will even hear about their fate at all – in other words, whether the
sick and the dead in the countries of the Global South, in the refugee camps or in war zones will even
be adequately recorded. Perhaps many victims of the COVID-19 pandemic will not be recognized at all
or only in estimates, and their suffering and dying will remain hidden.

เรายัังคงต้้องรอดููกัันต่่อไปว่่าจะได้้รู้้�ถึึงชะตากรรมของคนเหล่่านี้้�หรืือไม่่ พููดง่่าย ๆ ก็็คืือ เราจะได้้รู้้�จำำ�นวนคนที่่�เจ็็บ
ป่่วยและเสีียชีีวิิตในประเทศด้้อยพััฒนาเหล่่านี้้�หรืือไม่่ ทั้้�งในค่่ายผู้้�ลี้้�ภััยหรืือในเขตสงครามจะมีีการบัันทึึกจำำ�นวนผู้้�ป่่วยหรืือ
เสีียชีีวิิตอย่่างถููกต้้องหรืือไม่่ บางทีีอาจไม่่ได้้มีีการตระหนัักถึึง หรืือไม่่มีีแม้้แต่่การประมาณการจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19
เลยก็็ได้้ ไม่่ต้้องพููดถึึงความยากลำำ�บากหรืือความตายของคนเหล่่านี้้�ที่่�ยัังไม่่ได้้เป็็นที่่�รัับรู้้�กัันอีีกด้้วย

เขียนโดย : Gottfried Schweiger นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ศูนย์วิจัยด้านจริยธรรมและความยากจน มหาวิทยาลัยซาลส์บูร์ก
ที่มา :https://www.transformingsociety.co.uk/2020/04/14/vulnerability-and-disadvantage-in-times-of-covid-19/
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Vulnerability (n.)

ความเปราะบาง

Social context (n.)

บริิบททางสัังคม

Pandemic (n.)

โรคระบาด

Poverty (n.)

ความยากจน

Exclusion (n.)

การแยกออกไป การกีีดกััน

Disadvantage (n.)

ความด้้อยโอกาส

Pre-existing conditions (n.)

สภาพที่่�เป็็นอยู่่�ก่่อน

The elderly (n.)

ผู้้�สููงอายุุ

Inequality (n.)

ความเหลื่่�อมล้ำำ�� ความไม่่เท่่าเทีียม

Health care (n.)

การดููแลด้้านสุุขภาพ

Treatment (n.)

การรัักษา

Depression (n.)

ซึึมเศร้้า

Overlook (v.)

เมิินเฉย ละเลย มองข้้าม

Refugee camp (n.) 		

ค่่ายผู้้�ลี้้�ภััย
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