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เรียน ชุมชนปลอดภัยระหว่างประเทศ ทุกท่าน 
 
การระบาดใหญ่ของ Covid-19 ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชุมชนของเราทั่วโลก คณะกรรมการศูนย์การรับรองชุมชน
ปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISCCC) ตระหนักดีถึงความทุกข์และหวาดกลัวโรคระบาดครั้งนี้ที่ก าลังเกิดขึ้น และความ
ท้าทายที่ชุมชนปลอดภัยทั่วโลกและศูนย์สนับสนุนให้การช่วยเหลือชุมชนผ่านวิกฤตครั้งนี้ เรายังตระหนักว่าชุมชน
ทั้งหลายและศูนย์สนับสนุนหลายแห่งได้ปรับตนเองใหม่ เพื่อสนับสนุนด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อการระบาดนี้
โดยตรง 
 
ใน ๓ เดือนที่ผ่านมา คาดการณ์ว่ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ คนได้เสียชีวิตจากผล Covid-19  เป็นโศกนาฏกรรมที่ เหนือ
บรรยายได้  อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาเดียวกันนี้ คาดว่า กว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก  
๒๐๐,๐๐๐ คนจากการฆ่าตัวตาย ๑๒๕,๐๐๐ คนจากถูกท าร้ายและฆาตกรรม และ ๕๐,๐๐๐ คนจากความรุนแรงใน
ครอบครัว ในขณะที่โลกก าลังตกใจกับการสูญเสียชีวิตของ Covid-19 นั้น มีค่าความคุ้มแล้วหรือว่าท าไมเรายังคงพึง
พอใจกับการสูญเสียชีวิตและคุณภาพชีวิตอันเกิดจากการเหตุบาดเจ็บทั้งหลาย 
 
วิถีชีวิตถูกเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันจาก Covid-19 ส่งผลตอ่การเปลี่ยนแปลงการบาดเจ็บ การบาดเจ็บอันเกิดจาก
เหตุความเครียดส่วนบุคคลและปัญหาเศรษฐกิจที่ก าลังเพิ่มขึ้น จากการใช้เวลาในบ้าน ท างานจากบ้าน มีกิจกรรมต่างๆ 
ที่ปกติเขาท านอกบ้านหรือสาธารณะ หรือกระทั่งใช้ผลิตภัณฑบ์างอย่างทีไ่ม่เคยใช้ในบ้านมาก่อน 
 
ในเวลานี้ มีความส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องติดตามระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด ให้ความใส่ใจอย่างยิ่งและ
ตอบสนองต่อรูปแบบการบาดเจ็บที่เปลี่ยนแปลงไป  
 
คณะกรรมการศูนย์รับรองชุมชนปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISCCC) ตระหนักว่า: 

 หลายประเทศและชุมชนต่างรายงานว่า ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ (ความรุนแรงต่อ
สตรีและเด็ก) ส่วนหนึ่งของชุมชนได้จัดการปัญหา เพิ่มความพร้อมจัดบริการช่วยเหลือและหาที่ปลอดภัยแก่
ผู้หญิงและเด็กที่มีความเสี่ยง  António Guterres เลขาธิการสหประชาชาติ  เมื่อวันที่ ๖ เมษายน: 

“เราสามารถร่วมมือกันและต้องป้องกันความรุนแรงในทุกที่ ตั้งแต่เขตสงครามไปยังบ้าน ในขณะที่เราก าลัง
เอาชนะ COVID-19 หมายถึงการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของบริการออนไลน์และองค์กรภาคประชาสังคม ต้อง
มั่นใจว่าระบบตุลาการยังคงด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิด จัดตั้งระบบเตือนภัยฉุกเฉินในร้านขายยาและ
ร้านของช า ประกาศที่พักพิงเป็นบริการที่จ าเป็น และสร้างวิธีการที่ปลอดภัยส าหรับผู้หญิงที่ต้องการความ
ช่วยเหลือโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้ความรุนแรง สิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงมีความส าคัญต่อสังคมที่เข้มแข็งและ
พลวัต” 

 



 
 

 อุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงจากความทุกข์ทางจิตใจและฆ่าตัวตาย บางชุมชนแก้ไขโดยเพิ่มการ
ให้บริการค าปรึกษาและบริการเยี่ยมบ้านให้กับกลุ่มประชากรที่ต้องการความช่วยเหลือ 

 สัดส่วนการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มขึ้น  เป็นไปตามคาด จ านวนรถยนต์บนถนนที่
ลดลงส่งผลให้จ านวนรถชนกันลดตามไป อย่างไรก็ตาม ดูขัดแย้งกับจ านวนผู้บาดเจ็บรุนแรงที่ไม่ลดลงตาม 
น่าเศร้าที่มีหลักฐานเพิ่มขึ้นว่า ผู้ขับขี่ขับรถอย่างบุ่มบ่ามแบบไม่คิดบนถนนที่ว่าง ซึ่งความเร็วเป็นเหตุความ
รุนแรงของการชน จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจึงเพิ่มข้ึนในหลายชุมชน 

 เพลิงไหม้บ้านเพิ่มขึ้น รวมถึงไฟที่จากการใช้แอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรค 
 การบาดเจ็บที่บ้านเพิ่มขึ้น (บาดเจ็บหกล้มพบไดบ้่อยในกลุ่มเดก็และผู้สูงอายุ) ดังนัน้ จึงมีความส าคัญอย่าง

ยิ่งที่ต้องติดตามใกลช้ิดและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมในบ้านระหวา่งกักตัวอยู่บ้าน-ป้องกันการ
ติดเชื้อ 

   
มีบทเรียนเรียนรูท้ี่ส าคัญของการระบาด คร้ังนี ้

 การป้องกันด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน คือ การลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญเพื่อ
ความยั่งยืนและความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของชุมชน มากกว่าเป็นต้นทุนภาระทางเศรษฐกิจ  

 มีประเทศและชุมชนที่ประสบความส าเร็จอย่างมากในการต่อสู้กับการแพร่ระบาด โดยระบบการเฝ้าระวังที่มี
ประสิทธิภาพจากโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขและระบบความร่วมมือทางสังคมตั้งแต่ระยะแรก การ
ประสานงาน ท างานเชิงรุก ตอบสนองต่อข้อมูลที่ได้รับ จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญของการด าเนินงานชุมชน
ปลอดภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมความปลอดภัย 

 
ชุมชนปลอดภัยระหว่างประเทศของเราได้ตระเตรียมความพร้อมและวางกลยุทธ์ส าคัญสนับสนุนการป้องกันด้าน
สุขภาพ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ระหว่างที่ชุมชนทั้งหลายก าลังตอบสนองต่อการระบาดและ
ผลกระทบของโควิด -19 นี้ 
 
ปกติแล้วศูนย์รับรองชุมชนปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISCCC) เตือนชุมชนทั้งหลาย ไม่ควรวางใจต่อความตระหนัก
ขนาดหนักที่เพิ่มขึ้น และยุทธ์วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เริ่มอย่างฉับพลัน มักอ่อนล้าง่ายและมีความยั่งยืนน้อย 
อย่างไรก็ตาม บริบทของการระบาด Covid-19 นั้น การตอบสนองรวดเร็วของแผนงานก็เป็นข้อได้เปรียบที่ส าคัญ 
 
ศูนย์รับรองชุมชนปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISCCC) มีหน้าที่รับผิดชอบความมั่นใจของการสร้างเสริมความปลอดภัย
และรับรองชุมชนทั้งหลาย เรายังมีหน้าที่น าบทเรียนดีที่เกิดขึ้นเพื่อการปฏิบัติด้านสาธารณสุขที่ดีที่สุด ดังนั้น 
คณะกรรมการศูนย์รับรองชุมชนปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISCCC) จึงตัดสินใจ ระงับการเยี่ยมชมประเมินเพื่อการ
รับรอง หรือพิธีประกาศแต่งตั้งชุมชนปลอดภัยทั้งหมด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๖ เดือน นับตั้งแต่นี้จนถึงวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ในเดือนตุลาคม คณะกรรมการจะทบทวนสถานการณ์และพิจารณาว่าขยายเพิ่มเติมหรือไม่ 
 
คณะกรรมการศูนย์รับรองชุมชนปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISCCC) ทราบว่า ขณะนี้เป็นเวลาการด าเนินงานของ
ชุมชนหลายแห่ง อาจมีข้อจ ากัดเวลาและทรัพยากรของการเขียนใบสมัครเพื่อขอรับรอง ชุมชนใดที่ต้องการประกาศ
รับรอง(ซ้ า)ใหม่ในช่วงปี ๒๕๖๓ หรือ ๒๕๖๔  สามารถเลื่อนการสมัครเพื่อขอรับรอง ได้จนกว่าการแพร่ระบาดจะสงบ
ลง (๒๕๖๔-๒๕๖๕) 



 
 

 
นอกจากนี้ เรายังรับทราบว่ามบีางชุมชนยังต้องการความคืบหน้าการรับรองในปี ๒๕๖๓ หรือ ๒๕๖๔ ศูนย์รับรอง
ชุมชนปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISCCC) ยังคงให้การสนับสนนุและประเมินแก่ชุมชนที่ยังต้องการประกาศรับรองหรือ
ประกาศรับรอง(ซ้ า)ใหม่ ในเวลานี ้

1. ส าหรับชุมชนที่ขอสมัครรับประกาศแต่งตั้งเป็นชุมชนปลอดภัย  ต้องมีการเยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนเพิ่มเติม 
นอกเหนือจากแบบสมัครและรายงานที่ส่งเข้ามาแล้ว คณะกรรมการศูนย์รับรองชุมชนปลอดภัยระหว่าง
ประเทศ (ISCCC) จึงได้พัฒนาระบบทางเลือกของการประเมินรับรองแบบออนไลน์แทนการเยี่ยมชมพื้นที่
ชุมชนจริง 

2. ส าหรับชุมชนที่ขอประกาศรับรอง(ซ้ า)ใหม่ 
ก. หากพื้นที่ชุมชนได้เคยได้รับการตรวจเยี่ยมชมล่าสุดเมื่อห้าปีที่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องเยี่ยมชม  แบบ

สมัครและรายงานทีส่่งนั้นมีความเพียงพอต่อการพิจารณา 
ข. หากพื้นที่ชุมชนได้เคยรับการตรวจเยี่ยมชมล่าสุดเมื่อสิบปีที่แล้ว การเข้าเยี่ยมชมพื้นที่จะใช้ระบบ

การประเมินรับรองแบบออนไลน์แทนการเยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนจริง 
 
การประเมินรับรองแบบออนไลน์ เป็นการจัดประชุมร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ ใช้เวลา ๒-๓ ชั่วโมง ด าเนินการโดย
คณะผู้ตรวจรับรอง ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการประเมินรับรองเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งแน่นอนว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายการ
เดินทางและที่พักของผู้ตรวจรับรอง 
 
ส าหรับชุมชนทีย่ังไม่ต้องการมีสว่นร่วม ในการประเมินแบบออนไลน์  มีสองทางเลือก 

 เลื่อนการสมัครและตรวจเยี่ยมพื้นที่ชุมชนจริง 
 สามารถส่งใบสมัครการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เลื่อนการตรวจเยี่ยมชมพื้นที่จนกวา่พร้อม 

แม้ว่าผู้ตรวจรับรองจะไม่มีการเดินทางมากในปี ๒๕๖๓ แต่เรายังคงสนับสนุนคุณ หากต้องการประชุมทางวิดีโอ
ออนไลน์กับผู้ให้การรับรองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการกิจกรรม คุณสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ กรุณาติดต่อเรา
ทางอีเมล์ได้ที่ guldbrand.skjonberg@isccc.global 
 
เราขอขอบคุณความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน 
 
ด้วยความจริงใจ 
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