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รำยงำนกำรศึกษำผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ต่อแรงงำนข้ำมชำติในประเทศไทย ภำยใต้กรอบของกำรวิเครำะห์
เชิงเพศภำวะอย่ำงเร่งด่วน 1
ข้อค้นพบทีส่ ำคัญ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (โควิด-19) ถูกตรวจพบเป็ นครัง้
การแพร่ระบาดของโควิ ด -19 ส่ง ผลให้แรงงานข้า มชาติ มีร ายได้
แรกในช่วงปลายเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2562 จากการระบาดเป็ นกลุ่มก้อน
ลดลงประมาณร้อ ยละ 50 โดยพบว่ า แรงงานหญิ ง ถู กลดเวลา
(Cluster) ของอาการปอดอักเสบในเมืองอู่ฮ่ นั มณฑลหูเป่ ย์ ประเทศจีน
ทางานมากกว่า และได้รบั ผลกระทบมากกว่าแรงงานชาย
ต่อมาในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2563 ทางการประเทศไทยได้ยืนยัน ว่ามี
แรงงานข้ามชาติตกเป็ นหนีม้ ากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั เนื่องจากถูกเลิก
การตรวจพบเคสผูป้ ่ วยโควิด-19 ซึ่งถือเป็ นการพบผูต้ ิดเชือ้ นอกประเทศจีน
จ้าง ถูกลดเวลาทางาน และยังมีหนีน้ อกระบบสะสมที่เก็บดอกเบีย้
ครัง้ แรก ทัง้ นี ้ ประเทศไทยนัน้ มีจานวนผูต้ ิดเชือ้ รวมแล้วทัง้ สิน้ 3,085 ราย
สูงถึงร้อยละ 20 – 35
โดยรัก ษาหายแล้ว 2,968 ราย และเสี ย ชี วิ ต 58 ราย (ศู น ย์ บ ริ ห าร
นายจ้างยังมีความพยายามไม่มากพอในการจัดเตรีย มมาตรการ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.), 2563)
ป้ อ งกั น สุ ข ภาพและรั บ รองความปลอดภั ย ของแรงงานใน
และจากข้อมูลรายงานสถานการณ์ก ารแพร่ระบาด ณ วัน ที่ 4 มิถุนายน
สถานการณ์โควิด-19
พ.ศ. 2563 ของศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ได้ระบุว่าใน
กลุ่มภรรยาชาวประมงจัดเป็ น กลุ่มที่มีความเปราะบางมากที่ สุด
จานวนเคสผูป้ ่ วยที่ยืนยันแล้วนัน้ เป็ นคนไทย 2,747 ราย คนเมียนมา 56
กลุ่มหนึ่ง เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะไม่มีเอกสาร รวมถึง
ราย คนโรฮิงญา 20 ราย คนเวียดนาม 4 ราย คนลาว 2 ราย คนกัมพูชา 3
ได้รบั ผลกระทบทางสุขภาพและมีความกังวลต่อ ความเป็ นอยู่ของ
ราย สัญชาติอื่น ๆ 240 ราย และไม่ระบุสญ
ั ชาติอีก 14 ราย อย่างไรก็ตาม
ครอบครัว
แม้ว่ายอดรวมผูต้ ิดเชื อ้ ที่ เป็ น แรงงานข้า มชาติในไทยจะมีเพีย ง 82 ราย
จากการสอบถามประสบการณ์ จ ากแรงงานข้ า มชาติ ห ญิ ง
(ศบค., 2563) ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ทางการเมียนมาได้ตรวจ
โดยเฉพาะผูท้ ี่มีอาการป่ วยแต่ไม่มีเอกสาร พบว่าบริการสาธารณสุข
พบผูต้ ิดเชือ้ เพิ่มอีก 23 ราย ซึง่ ทัง้ 23 รายเป็ นแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา
ของไทยนัน้ มีคณ
ุ ภาพที่ย่าแย่
ที่ถกู ส่งกลับจากประเทศไทย (สานักข่าวอิรวดี, 2563)
แรงงานหญิ ง ที่ ตั้ง ครรภ์ไ ด้ร ับ ผลกระทบอย่ า งไม่เ ท่า เที ย ม อัน มี
รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในวิกฤติโควิด-19 นัน้ เป็ นการ
สาเหตุมาจากความกลัวต่อโรคและบทบาททางเพศแบบดัง้ เดิม
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และการให้ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่
การปิ ดด่านชายแดนสร้างความไม่พอใจและภาระทางการเงินให้กบั
เกี่ยวช้องเป็ นส่วนใหญ่ งานศึกษาวิจัยชิน้ นีจ้ ึงต้องการที่จะสะท้ อนเสียง
แรงงานที่ตอ้ งการจะกลับบ้าน โดยเฉพาะแรงงานหญิงตัง้ ครรภ์ที่ตก
ของแรงงานข้ า มชาติ โดยตรง โดยให้ตัวแรงงานได้บ อกเล่าถึง ความ
งาน และมีขอ้ กังวลเรือ่ งสุขภาพในช่วงตัง้ ครรภ์
ยากลาบากในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยตนเอง ซึง่ แรงงานข้าม
กระบวนการส่งกลับโดยสมัครใจนัน้ มีราคาที่สงู เกินไป อีกทัง้ ยังไม่
ชาติในไทยนั้น มีแนวโน้มที่ จ ะไม่สามารถเข้า ถึง บริก ารสนับ สนุน ในการ
ครอบคลุมถึงมิติทางเพศและประเด็นความเปราะบางของแรงงาน
ป้องกันโรค อีกทัง้ บรรทัดฐานทางเพศที่เป็ นภัยและเหลื่อมลา้ ของสังคมไทย
ข้ามชาติที่แตกต่างไปตามอายุ เพศ สถานะการจ้างงาน อนามัย
ทาให้แรงงานข้ามชาติหญิง มีความเสี่ยงที่จะได้รบั ผลกระทบภายหลังจาก
การเจริญพันธุ์ และสถานะการจดทะเบียนแรงงาน
สถานการณ์ระบาดมากกว่าเมื่อเทียบกับแรงงานชาย การวิเคราะห์เชิงเพศ
ประเด็น ที่ แ รงงานต้อ งการความช่ ว ยเหลื อ อย่ า งเร่ง ด่ว น ได้แ ก่
ภาวะอย่างเร่งด่วนนีจ้ ึงต้องการที่จะศึกษาผลกระทบที่แตกต่างอันเกิดจาก
อุป กรณ์ป้ อ งกัน ต่ า ง ๆ อาหาร เครื่ อ งอุป โภคบริ โ ภค และการ
ความไม่เท่าเที ย มทางเพศ โดยใช้ระเบีย บวิธีวิจัย เชิ ง คุณภาพ และเก็ บ
ปรับเปลี่ยนนโยบายการจ้างงานเพื่อให้แรงงานสามารถหางานใหม่
ข้อมูลปฐมภูมิโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
ได้ง่ายขึน้
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ผูเ้ ขียน: ณิศนีญ์ ชัยประกอบวิรยิ ะ, สาวิณี พึ่งเนตร, ณิชา พรรณจิตต์ และซัลวานี ด่อล๊ะ แผนกคุณภาพโครงการ มูลนิธิรกั ษ์ไทย สมาชิกขององค์การแคร์
นานาชาติ (CARE International) จัดพิมพ์เมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2563
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ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิเคราะห์เชิงเพศภาวะครัง้ นีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของการตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด -19ในประเทศไทยและการเยียวยาแรงงานข้ามชาติ
หญิ งและชายที่ได้รบั ผลกระทบ มูลนิธิรกั ษ์ไทยจึงได้ออกข้อเสนอเชิงนโยบายมาทัง้ สิง้ 3 ด้าน ได้แก่ ข้อเสนอเชิงนโยบายทางมิติเพศสภาวะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการตอบสนองอย่างเร่งด่วน และข้อเสนอแนะสาหรับการฟื ้ นฟูทางเศรษฐกิจและการจัดหารือทางนโยบาย โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
ข้อเสนอเชิงนโยบำยทำงมิตเิ พศสภำวะ
1.
ผลักดันการค้นหาและตรวจผูป้ ่ วยเชิงรุก2ในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง โดยคานึงถึงมิติทางเพศสภาวะเป็ นหลัก
2.
3.

เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับโควิด-19 และข้อมูลทางสุขภาพให้กบั ผูห้ ญิงผ่านกิจกรรมเชิงรุกในชุมชน
เสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติหญิงให้เป็ นกาลังหลักในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 สุขภาพ และความเป็ นอยู่ที่ดี

4.
5.

ให้ความสาคัญกับการเข้าถึงบริการสุขภาพและบริการส่งกลับโดยสมัครใจของหญิงตัง้ ครรภ์
ให้การสนับสนุนทางสุขภาพจิตและเสริมสร้างความตระหนักรู เ้ กี่ยวกับความรุนแรงบนพืน้ ฐานทางเพศภาวะ (Gender-based
violence) ในบริบทของสถานการณ์โควิด-19 แก่ทงั้ แรงงานหญิงและชาย

ข้อเสนอแนะสำหรับกำรตอบสนองอย่ำงเร่งด่วน
6.
ให้การสนับสนุนด้านความต้องการพืน้ ฐานแก่แรงงานข้ามชาติ เช่น อาหาร เครือ่ งอุปโภคบริโภค หรือที่อยู่อาศัยชั่วคราว
7.
จัดหาอุปกรณ์ปอ้ งกันการแพร่เชือ้ ให้แก่แรงงาน และจัดสรรมาตรการรับรองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
ที่จาเป็ นตาม “วิถีชีวิตใหม่”
8.
สร้างเสริมกลไกอย่างเป็ นทางการสาหรับกระบวนการส่งกลับที่มีความครอบคลุมและทั่วถึง ผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของ
ประเทศปลายทางอย่างไทยและประเทศต้นทาง
9.
ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขแก่แรงงานที่มีความต้องการโดยไม่มีการแบ่งแยก ไม่วา่ จะด้วยเพราะอาการเจ็บป่ วย หรือ
ด้วยสถานะทางกฎหมายก็ตาม
10.
องค์กรพัฒนาเอกชนและแหล่งทุนต่าง ๆ ควรพิจารณาจัดโครงการมอบเงินสดและบัตรกานัลช่วยเหลือ (Cash and Voucher
Assistance: CVA) เป็ นการฉุกเฉินให้แก่แรงงานที่มีความต้องการการสนับสนุนทางการเงินอย่างเร่งด่วน
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรฟื้ นฟูทำงเศรษฐกิจและกำรจัดหำรือทำงนโยบำย
11.
ออกมาตรการฟื ้ นฟูทางเศรษฐกิจภายหลังจากการแพร่ระบาด อาทิ การจับคูท่ กั ษะของแรงงานให้ตรงกับความต้องการของนายจ้าง
(Labour skill matching) เพื่อแก้ไขปั ญหาขาดแคลนแรงงาน และปั ญหาการว่างงาน
12.
เสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนในระยะยาวโดยการปิ ดช่องว่างทางกฎหมายของระบบประกันสังคม เพื่อให้แรงงานข้ามชาติ
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขและสิทธิ ประโยชน์ในการได้รบั การเยียวยาอื่น ๆ ได้ในอนาคต

การตรวจสอบหรือค้นหาผูป้ ่ วยเชิงรุ ก (Active case detection or finding) เป็ นแนวทางการปฏิบตั ทิ ่เี จ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเข้าไปตรวจหาผูป้ ่ วยในชุมชนอย่าง
เป็ นระบบ ในขณะที่การตรวจแบบตัง้ รับ (Passive case detection) นัน้ หมายถึงการที่ผปู้ ่ วยเดินทางมารับการตรวจรักษาด้วยตนเองที่สถานพยาบาล โดยท่าน
สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.who.int/tb/areas-of-work/laboratory/active-case-finding/en/
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