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คำแนะนำเฉพาะกาล 

โควิด-19:  สำหรับผู้ถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพ  

โควิด-19 ถูกประกาศให้เป�นโรคระบาดระดับโลกและขณะท่ีไวรัสกำลังแพร่ระบาดอยู่นี้ กลุ่มท่ีมีความ

เปราะบาง อาทิเช่น สถานการณ์ของผู้ท่ีถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพในสถานท่ีต่างๆ ไม่ว่าจะเป�นเรือนจำ ศูนย์

ควบคุมตัวด้วยคำสั่งของฝ่ายบริหาร ศูนย์กักกันผู้อพยพเข้าเมือง และศูนย์บำบัดยาเสพติด จำเป�นต้องได้รับ

ความสนใจเป�นพิเศษ   

ผู้ท่ีถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพกำลังเผชิญกับความเสี่ยงมากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีการระบาดของไวรัสสามารถแพร่

ขยายได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากการอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นของผู้ท่ีถูกกักตัวในพ้ืนท่ีและการเข้าถึงการดูแล

ด้านสุขอนามัยและการดูแลด้านสุขภาพท่ีจำกัดในบางบริบท มาตรฐานสากลเน้นย้ำให้รัฐต่าง ๆ  รับประกันว่า ผู้

ท่ีถูกควบคุมตัวสามารถเข้าถึงมาตรฐานการดูแลด้านสุขภาพได้เช่นเดียวกับท่ีชุมชนได้รับ ท้ังยังต้องปฏิบัติต่อ

ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงความเป�นพลเมือง สัญชาติ และสถานภาพการย้ายถ่ิน 

การบำรุงรักษาสุขภาพอนามัยในศูนย์กักกัน มีประโยชน์ต่อผู้ถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพ เจ้าหน้าศูนย์ รวมถึงชุมชน

ด้วย ท้ังนี้ ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล1 รัฐบาลมีหน้าท่ีต้องรับประกันการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ท่ีอยู่

 
1 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/InternationalStandards.aspx 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/InternationalStandards.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/InternationalStandards.aspx
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ในสถานท่ีควบคุมตัว โดยหากความเสี่ยงของไวรัสในสถานท่ีควบคุมตัวยังไม่ได้รับการแก้ไข การแพร่ระบาดอาจ

ขยายวงกว้างสู่สาธารณชน 

เนื้อหาสาระด้านล่างนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการป�ญหาเฉพาะด้านของผู้ท่ีถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพกับ

หน่วยงานและกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง (เช่น กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องการการตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ผู้ลี้ภัยและสถานบำบัด เป�นต้น) 

สาระสำคัญ 

การสร้างพันธกิจร่วมกันและการวิเคราะห์1

2 

 วิเคราะห์สถานการณ์ในศูนย์ควบคุมตัวรวมถึงสถานท่ีกักกันตัวอ่ืนๆ อาทิเช่น สถานพินิจเด็กและ

เยาวชน ศูนย์บำบัดยาเสพติด  โดยพิจารณาถึงบริบทท่ีเฉพาะเจาะจง สิทธิในการไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 

ความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและสาธารณสุข ตลอดจนการให้ความสำคัญกับผู้ถูก

จำกัดสิทธิและเสรีภาพท่ีอยู่ในกลุ่มเปราะบางและเสี่ยงสูง ไม่ว่าจะเป�นผู้สูงอายุ ผู้หญิง เด็ก และผู้

พิการ เป�นต้น เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงของการแพร่ระบาดในสถานท่ีป�ดและจำกัดการเข้าออก ดังนั้น

จึงควรมีการเริ่มต้นพูดคุยกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกับบทพ้ืนฐานของความถูกต้องทางกฎหมาย ความ

จำเป�นและความพอเหมาะพอควรของมาตรการต่างๆ ต่อความเสี่ยงในป�จจุบันและทางเลือกท่ีเป�นไป

ได้  

 การสร้างพันธกิจร่วมกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องหลัก 

- ผูป้ระสานงานระดับประเทศ/ผู้ประสานงานด้านมนุษยธรรม ทีมองค์การสหประชาชาติ

ประจำประเทศ รวมท้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีท้ังในระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน (ในด้าน

การบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าท่ีเรือนจำ เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าท่ีทัณฑ

สถาน สวัสดิการสังคมและตุลาการ) รวมถึงกระทรวงต่าง ๆ (กระทรวงมหาดไทย มาตุภูมิ 

ยุติธรรม สาธารณสุข เป�นต้น)  เพ่ือเริ่มต้นพูดคุยและเสนอคำแนะนำด้านเทคนิคโดยใช้

เอกสารสำคัญ การพูดคุยกับเจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเก่ียวข้องต้องครอบคลุมผลกระทบของ

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการพิเศษเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ในศูนย์ควบคุม

ตัว โอกาสของทางเลือกในการปล่อยตัวและ/หรือการไม่ควบคมตัว สำหรับกลุ่มท่ียัง

จำเป�นและสมควรต้องถูกควบคุมตัวหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเดินทางเคลื่อนย้าย 

ต้องมีมาตรการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับความเสี่ยง 

 
2 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter31-24pp.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter31-24pp.pdf
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- เครือข่ายสิทธิมนุษยชน สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ องค์กรภาคประชาสังคมท่ี

สามารถเข้าถึงศูนย์ควบคุมตัวควรรวบรวมข้อมูล ดำเนินการประเมินด้านสุขภาพ และ

ติดตามสถานการณ์ในสถานกักกันตัว รวมท้ังระบุโอกาสในการรณรงค์ 

- องค์กรต่าง ๆ ท่ีติดตามดูแลศูนย์ควบคุมตัว ไม่ว่าจะเป�นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีอำนาจหน้าท่ี ควรคงการเข้าถึงสถานท่ีในการควบคุมตัว 

- หากมีพิธีสารเลือกรับของอนสุญัญาวา่ด้วยการต่อต้านการทรมาน3 ใหข้ยายครอบคลุมกลไก

การป้องกันระดบัชาติ4 

- หน้า 3 - 

การรณรงค์  

 เจ้าหน้าท่ีรัฐควรดำเนินการในทันทีเพ่ือจัดการป�ญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ รวมถึงดำเนินมาตรการท่ี

สอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงมาตรการด้าน

สุขภาพอ่ืน ๆ การปล่อยตัวผู้ถูกคุมขัง เช่นเด็ก ผู้ท่ีมีป�ญหาด้านสุขภาพ ผู้ท่ีมีประวัติความเสี่ยงต่ำ ผู้ท่ี

กระทำความผิดเล็กน้อย ผู้ท่ีใกล้ได้รับการปล่อยตัว รวมถึงผู้ท่ีต้องโทษในความผิดท่ีไม่สอดคล้องกับ

กฎหมายสากลระหว่างประเทศ ควรได้รับการพิจารณาเป�นอันดับแรก สำหรับการปล่อยตัวเด็กต้องมี

การปรึกษาหารือและทำงานร่วมกันกับผู้ท่ีทำงานด้านการคุ้มครองเด็กและเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

รับประกันการดูแลจัดการท่ีเพียงพอ 

 เจ้าหน้าท่ีรัฐควรรีบเร่งใช้ทางเลือกอ่ืนท่ีมิใช่การคุมขังในการกักกันผู้เข้าเมืองตามกฎหมายสากล

ระหว่างประเทศ โดยการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องอยู่บนพ้ืนฐานทางกฎหมายท่ีเพียงพอและต้อง

สอดคล้องกับกระบวนการทางกฎหมาย สำหรับผู้ท่ีถูกควบคุมตัวต้องมีสิทธิได้รับการพิจารณาการ

ควบคุมตัวจากศาล เจ้าหน้าท่ีรัฐควรตรวจสอบอย่างระมัดระวังเก่ียวกับพ้ืนฐานกฎหมายในการ

ควบคุมตัวและดำเนินการปล่อยตัวผู้ท่ีถูกควบคุมตัวโดยพลการและไม่เป�นไปตามมาตรฐาน

ระดับประเทศและสากล  เจ้าหน้าท่ีผู้ประเมินว่าเป�นการควบคุมตัวโดยพลการหรือไม่ ต้องพิจารณาถึง

ประเด็นต่าง ๆ เช่น ความไม่เหมาะสม  ความอยุติธรรม ความไม่สามารถคาดการณ์ได้ ความไม่เป�นไป

ตามกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงองค์ประกอบของความเป�นเหตุเป�นผล ความจำเป�น และความ

พอสมควร 

 
3 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx 
4 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/NationalPreventiveMechanisms.aspx 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/NationalPreventiveMechanisms.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/NationalPreventiveMechanisms.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/NationalPreventiveMechanisms.aspx
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 ผู้ท่ีถูกกักตัวโดยพลการควรได้รับการปล่อยตัวในทันที เนื่องจากการห้ามกักตัวโดยพลการถือเป�น

บรรทัดฐานท่ีไม่สามารถลดทอนได้ และการควบคุมตัวต่อไปภายใต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขใน

ป�จจุบันนี้ อาจสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิทธิด้านสุขภาพและสิทธิในการดำรงชีวิต  ท้ังยังรวมถึง

ผู้ท่ีถูกกักตัวก่อนจะมีการเคลื่อนย้ายเนื่องจากต้องระงับการส่งตัวกลับประเทศเพราะสถานการณ์โค

วิด-19 ดังเช่นในหลายๆ  กรณี ถือว่าไม่มีพ้ืนฐานในการกักตัวต่อไปอีก 

 ความเสี่ยงของโควิด-19 ต้องรวมอยู่ในประเด็นการรณรงค์กับเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปรับปรุงสภาพของสถานท่ี

ควบคุมตัว ลดภาวะแออัด และรับประกันการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถูกคุม

ขัง4

5 โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ  ตามกฎหมายท่ีมีอยู่เจ้าหน้าท่ีอาจใช้มาตรการการการไม่ควบคุม

ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุ คนป่วย และกลุ่มคนท่ีมีความเสี่ยงเป�นพิเศษเก่ียวกับโควิด-19 

 โควิด-19  สามารถเป�นโอกาสในการริเริ่มการสร้างพันธกิจร่วมกับตำรวจ สถาบันการบังคับใช้กฎหมาย

อ่ืน ๆ  รวมถึงตุลาการในเรื่องความเสี่ยงและโอกาสท่ีเก่ียวข้องกับการกักตัวก่อนการพิจารณาคดี การ

จำกัดผู้ท่ีถูกกักตัวก่อนหน้าการพิจารณาคดีและใช้มาตรการท่ีไม่ใช่การคุมขัง (ดูท่ีกฎกรุงโตเกียว5

6) 

สามารถเป�นมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อันจะเป�น

ประโยชน์ต่อท้ังตัวผู้ถูกกักตัวและเจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมาย การปล่อยตัวคือมาตรการไม่ควบคุมตัวท่ี

เป�นไปได้แรกเริ่มท่ีสุด โดยเจ้าหน้าท่ีควรนำมาใช้ถ้าเป�นไปได้ในข้ันตอนก่อนการพิจารณาคดี ส่วน

มาตรการท่ีไม่ใช่การคุมขังแบบอ่ืน ๆ เช่น การปล่อยตัวแบบมีเง่ือนไข การจ่ายเงินค่าปรับ การบริการ

ชุมชน การภาคทัณฑ์ และการรายงานตัว สามารถนำมาใช้ได้ในข้ันตอนการลงโทษ อย่างไรก็ตาม ควร

ต้องพิจารณาว่า ระบบการใช้เงินประกันอาจส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากข้ึนอยู่กับอายุ67หรือ

สถานะทางการเงินของผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 ในกรณีของเด็ก เจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีต้องคำนึกถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป�นอันดับแรก และเป�นท่ี

ยอมรับในวงกว้างว่า การกักตัวแม้จะเป�นทางเลือกสุดท้าย ไม่สามารถเป�นประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือพูดถึงการกักตัวเด็กท่ีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ดังนั้น ทางเลือกท่ีไม่ใช่การกักตัวจึง

 
5 เช่น มาตรา 10 ของอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) กําหนดให้ทกุคนที่ถกูจํากดัเสรีภาพได้รับการปฏิบติั

ด้วยมนษุยธรรมและความเคารพในศกัด์ิศรีโดยธรรมชาติของความเป็นมนษุย์ คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนระบวุ่าส่ิงนีเ้ป็นการแสดงออก

ถึงบรรทดัฐานของกฎหมายระหว่างประเทศทัว่ไปที่ไม่สามารถลิดรอนได้ (การให้ข้อวินิจฉยัทัว่ไปที่ 29 – General Comment No. 29, 

ย่อหน้า 13 (a)) บทบญัญัติเฉพาะใช้กบัผู้กระทําความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน เช่น มาตรา 37 (c) ของอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็กและ

กฎอนัเป็นมาตรฐานขัน้ต่ําของสหประชาชาติ (SMRs) 
6 https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/tokyorules.pdf 
7 https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/GC24/GeneralComment24.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/tokyorules.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/tokyorules.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/GC24/GeneralComment24.pdf
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ควรใช้กับผู้ท่ีอายุต่ำกว่า 18 ป� โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของมาตรการโควิด-19 ท้ังยังเพ่ิมความเสี่ยง

ต่อสิทธิในการมีชีวิตของผู้ท่ีถูกควบคุมตัวและเจ้าหน้าท่ี7

8 

 โควิด-19 คือโอกาสในการสร้างพันธกิจร่วมกันระหว่างหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง การบังคับใช้

กฎหมาย ชายแดน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังตุลาการ เพ่ือลดการใช้มาตรการกักตัว และใช้

มาตรการทางเลือกอ่ืน ๆ ในการกักตัวผู้อพยพ และเพ่ือยุติการกักตัวผู้อพยพท่ีเป�นเด็ก ครอบครัว หรือ

ผู้อพยพอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในสถานการณ์ท่ีเปราะบางอย่างเร่งด่วน ในขณะท่ีการควบคุมตัวผู้อพยพควร

จะต้องเป�นมาตรการพิเศษท่ีเป�นทางเลือกสุดท้าย ต้องยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีความจำเป�น 

พอสมควร และอยู่บนพ้ืนฐานการประเมินแต่ละบุคคล สอดคล้องกับข้อห้ามการควบคุมตัวโดยพลการ 

การคุมขังผู้อพยพในบางครั้ง อย่างเช่นการควบคุมตัวเด็กจากสถานภาพการเข้าเมืองของพ่อแม่

ผู้ปกครอง ถือเป�นข้อห้ามภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล รัฐบาลควรดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือ

ยุติการกักตัวเด็กในสถานกักกันผู้อพยพและให้ใช้ทางเลือกอ่ืนท่ีไม่ใช่การกักตัวและเชื่อมโยงกับชุมชน

เป�นอันกับแรกในการควบคุมตัวผู้อพยพทุกคน ตามแนวทางสิทธิมนุษยชน 

- หน้า 4 - 

สุขภาพ 

 มาตรฐานสากล8

9เน้นย้ำให้รัฐบาลต่าง ๆ ต้องรับประกันว่า ผู้ท่ีถูกกักตัวสามารถเข้าถึงการดูแลด้าน

สุขภาพตามมาตรฐานแบบเดียวกับท่ีชุมชนได้รับ และต้องใช้ได้กับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสถานะความ

เป�นพลเมือง สัญชาติ และสถานภาพการย้ายถ่ิน 

 มาตรการควบคุมตัวใด ๆ ท่ีนำมาใช้เพ่ือจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณสุข รวมถึงท่ีนำมาใชกั้บผู้ท่ี

เดินทางมาจากประเทศอ่ืนต้องทำด้วยความจำเป�น พอสมควร มีการทบทวนเป�นประจำ ต้องไม่ใช่โดย

พลการหรือเป�นการเลือกปฏิบัติ  ต้องอยู่บนพ้ืนฐานการประเมินของแต่ละบุคคล ต้องได้รับอำนาจตาม

กฎหมาย สอดคล้องถูกต้องตามกฎหมายและกระบวนการคุ้มครองป้องกัน  ต้องมีการจำกัดระยะเวลา

 
8 มาตรา 37 (b) ของอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (UN CRC) ซึง่กําหนดว่าการจํากดัอิสรภาพเด็กควรเป็นทางเลือก

สดุท้ายและเป็นไปในช่วงเวลาที่สัน้ที่สดุ สอดคล้องกบัผลประโยชน์งสดุต่อเด็ก 
9 กฎข้อ 24 (1) ตามกฎอนัเป็นมาตรฐานขัน้ต่ําของสหประชาชาติสําหรับการปฏิบติัต่อนกัโทษ (กฎของเนลสนัแมนเดลา) ข้อมติสมชัชา

สหประชาชาติ 70/175 
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และมีการทบทวนเป�นระยะ และต้องเป�นไปตามมาตรฐานสากล ข้อกังวลเรื่องสุขภาพไม่ใช่เหตุผลใน

การควบคุมตัวบุคคลหรือกลุ่มผู้อพยพ รวมท้ังผู้ลี้ภัย9

10 

 ผู้ท่ีถูกควบคุมตัวควรได้รับการตรวจเช็คทางการแพทย์ในข้ันตอนแรกรับ และต้องได้รับการดูแลรักษา

ด้านสุขภาพหลังจากนั้นเม่ือจำเป�น10

11 วัตถุประสงค์ของการคัดกรองด้านสุขภาพคือ เพ่ือการปกป้อง

สุขภาพของผู้ถูกควบคุมตัว เจ้าหน้าท่ีศูนย์กักกัน และผู้ถูกกักตัวอ่ืนๆ และเพ่ือรับประกันว่าความ

เจ็บป่วยใด ๆ จะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วท่ีสุดเท่าท่ีเป�นไปได้เพ่ือหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัส11

12  ผู้ถูกกักตัวทุกคนควรสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัต1ิ2

13 ผู้ถูกกัก

ตัวท่ีใช้ยาเสพติดหรือเข้ารับบริการการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดควรได้รับอนุญาตให้เข้าถึง

บริการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มาตรการและการติดตามเชิงรุกควรนำมาใช้เพ่ือรับประกันความ

เพียงพอของเครื่องใช้อนามัยส่วนบุคคลท่ีจำเป�น เช่น สบู่ น้ำยาทำความสะอาด เครื่องใช้ในเวลาท่ีมี

ประจำเดือนสำหรับผู้หญิงและเด็กโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดระยะเวลาท่ีต้องใช้ต่อไปนอกเหนือจากจุด

แจกข้าวของเครื่องใช้ตอนแรกรับ 

 ในกรณีต้องสงสัยหรือได้รับการยืนยันว่าติดโควิด-19 ผู้ถูกกักตัวทุกคนต้องสามารถเข้าถึงการดูแลด้าน

สาธารณสุขอย่างรวดเร็ว มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโดยไม่ชักช้ารีรอ ผู้ท่ีต้องสงสัยว่าติดเชื้อแล้วต้องถูก

แยกตัวออกจากคนท่ัวไปและต้องดำเนินมาตรการเพ่ือบรรเทาความรุนแรงและการตำหนิต่อว่าผู้ท่ี

ต้องสงสัยว่าติดเชื้อ การบริหารจัดการศูนย์ควบคุมตัวต้องมีการพัฒนาอย่างใกล้ชิดเชื่อมโยงกับบริการ

สุขภาพชุมชนและผู้ให้บริการด้านสุขภาพอ่ืน ๆ 

 
10 สํานกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติ (UNHCR) ข้อพิจารณาหลกัทางกฎหมายเกี่ยวกบัการเข้าถึงอาณาเขตสําหรับบุคคล

ที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศในบริบทของ COVID-19 เม่ือวนัที่ 16 มีนาคม 2563 อ่านได้ที่: 
https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html 
11 หลกัการที่ 24 ของหลกัการเพ่ือการคุ้มครองบคุคลทกุคนที่ถกูคมุขงัหรือจําคกุ 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx ดูกฎข้อ 30 ของกฎเนลสนั

แมนเดลา ในเร่ืองความสงสยัเกี่ยวกบัโรคติดต่อ กฎข้อ 30 (d) ระบวุ่าจะต้องมีการจดัการแยกและการรักษานักโทษอย่างเพียงพอในช่วง

ระยะเวลาที่ติดเชือ้ 
12 สํานกังานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ – OHCHR (2005) สิทธิมนษุยชนและเรือนจํา คู่มือการฝึกอบรมด้าน

สิทธิมนษุยชนสําหรับเจ้าหน้าที่เรือนจํา หน้า 63 อ่านได้ที่: 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11en.pdf 
13 มาตรา 12.1 ของอนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมตระหนกัถึงสิทธิของทกุคนต่อสขุภาพ

รวมถึงนกัโทษ หลกัการที่ 9 ของหลกัการพืน้ฐานสําหรับการปฏิบติัต่อผู้ ต้องขงัระบวุ่า “ผู้ ต้องขงัต้องสามารถเข้าถึงบริการด้านสขุภาพที่มี

อยู่ในประเทศได้โดยต้องไม่ถกูเลือกปฏิบติัเนื่องจากสถานการณ์ทางกฎหมาย” 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx กฎข้อที่ 24 

ของกฎเนลสนัแมนเดลาระบวุ่า “ผู้ ต้องขงัควรได้รับมาตรฐานการดแูลสขุภาพเช่นเดียวกบัที่มีในชมุชนและควรสามารถเข้าถึงบริการด้าน

การดแูลสขุภาพที่จําเป็นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยปราศจากการถกูเลือกปฏิบติัเนื่องจากสถานะทางกฎหมาย” 

https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11en.pdf
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx
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 สำหรับผู้ท่ีได้รับการปล่อยตัว ควรมีการดำเนินมาตรการและการคัดกรองด้านสุขภาพเพ่ือรับประกัน

ว่า ผู้ป่วยได้รับการดูแลติดตามอย่างเหมาะสม โดยควรมีการติดตามสุขภาพด้วย  

 ควรมีการดูแลเอาใจใส่ความต้องการด้านสาธารณสุขอย่างเฉพาะเจาะจงของผู้สูงอายุและผู้มีป�ญหา

สุขภาพ หรือผู้ท่ีเป�นกลุ่มเปราะบาง เด็กท่ีอยู่ในสถานกักกัน เด็กท่ีถูกควบคุมตัวพร้อมกับแม่ หญิง

ตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และคนพิการ  ต้องมีบริการด้านสุขภาพท่ีตรงกับความต้องการทางเพศภาพ

ตลอดเวลา 

 ควรมีการดูแลเอาใจใส่เป�นพิเศษในด้านสุขภาพจิตของผู้ท่ีถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพ ควรให้บริการ

ความต้องการด้านสุขภาพจิตและการสนับสนุนด้านจิตวิทยาอย่างเร่งด่วน 

 ควรมีบริการสุขภาวะทางเพศและการเจริญพันธุ์ โดยเป�นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพประจำสำหรับ

ผู้ท่ีถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพ 

 ควรรับรองว่า การตอบสนองด้านสุขภาพและการตัดสินใจเป�นไปตามมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนบน

พ้ืนฐานสถานภาพทางการรักษาและต้องไม่เลือกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อ่ืนใดในการคัดเลือก ไม่ว่าจะ

เป�นอายุ เพศสภาพ ความเก่ียวโยงทางสังคมและชาติพันธุ์ และความพิการ  

ท่ีพักอาศัย  

 สำหรับผู้ท่ีไม่มีท่ีอยู่อาศัยเม่ือได้รับการปล่อยตัว รัฐบาลควรดำเนินการจัดหาท่ีพักอย่างเพียงพอและ

ตามสมควร ซ่ึงอาจต้องใช้มาตรการพิเศษท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ฉุกเฉิน  เช่นการใช้สถานท่ีท่ีว่าง

เปล่าและถูกท้ิงร้าง หรือการให้เช่าระยะสั้น ในกรณีของเด็กท่ีไม่มีผู้ปกครอง ต้องมีการดำเนินการ

พิเศษเพ่ือปกป้องและคุ้มครองเด็ก 

-หน้า 5 - 

ข้อมูลข่าวสาร   

 ควรมีการให้ข้อมูลเก่ียวกับมาตรการป้องกันด้านสุขภาพกับผู้ถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพทุกคนด้วย

ภาษาและรูปแบบท่ีสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ รวมถึงควรพยายามปรับปรุงอนามัยและความสะอาด

ในสถานกักกันตัว โดยมาตรการดังกล่าวต้องคำนึงถึงป�จจัยทางเพศสภาพ วัฒนธรรม ความสามารถ

หรือความพิการ และอายุ 

 ควรให้ข้อมูลเก่ียวกับมาตรการบรรเทากับผู้ถูกกักตัวทุกคน รวมถึงครอบครัวด้วยภาษาและรูปแบบท่ี

สามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ทุกคน ชัดเจนและถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีต้องอธิบายมาตรการต่าง ๆ ท่ีศูนย์
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กักกันกำลังดำเนินการเพ่ือปกป้องสุขภาพของผู้ต้องขังและสาธารณชนโดยรวม ข้อจำกัดเรื่องสิทธิและ

เสรีภาพใด ๆ ต้องสอดคล้องกับบรรทัดฐานและหลักการสิทธิมนุษยชนสากล รวมท้ังความถูกต้องทาง

กฎหมาย ความพอสมควร ความจำเป�น และการไม่แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ  

มาตรการในการป้องกันการระบาดในสถานกักกันตัว13

14 

 ในขณะท่ีจำเป�นต้องดำเนินมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในสถานกักกันตัว เจ้าหน้าท่ีต้อง

รับประกันว่ามาตรการต่าง ๆ เป�นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน ข้ันตอนการการันตีเพ่ือปกป้องสิทธิ

เสรีภาพของผู้คนต้องไม่กลายเป�นมาตรการท่ีเป�นการเลี่ยงพันธกรณี และเพ่ือปกป้องสิทธิอันไม่

สามารถลิดรอนลงได้ อย่างสิทธิในการดำรงชีวิตและการห้ามทรมาน สิทธิในการนำคดีข้ึนสู่ชั้นศาล

เพ่ือให้ศาลพิจารณาตัดสินโดยไม่มีความล่าช้าตามกฎหมายการควบคุมตัวต้องไม่ถูกจำกัด14

15 

 ความสามารถในการพบกับท่ีปรึกษาด้านกฎหมายต้องได้รับการคงไว้ เจ้าหน้าท่ีเรือนจำหรือสถาน

กักกันต้องรับประกันว่า ทนายความสามารถพูดคุยกับลูกความได้โดยเป�นความลับ ในความเป�นจริง 

การระงับการพิจารณาคดีอาจทำให้ความเสี่ยงในการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสถานกักกันตัว

เลวร้ายลง แม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐต้องไม่หันเหไปจากหลักพ้ืนฐานในการดำเนินคดีอย่างเป�นธรรม 

รวมถึงข้อสันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนเป�นผู้บริสุทธิ1์516 

 เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องรับประกันความโปร่งใสข้ันสูงสุดในการใช้มาตรการป้องกันและติดตาม  ผู้บริหาร

สถานกักกันต้องพยายามทดแทนการเข้าเยี่ยมของครอบครัวด้วยวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การประชุมทางไกล

ผ่านทางจอภาพ การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การเพ่ิมการติดต่อทางโทรศัพท์ (โทรศัพท์แบบ

เสียเงินหรือโทรศัพท์มือถือ) การแทรกแซงความเป�นส่วนตัวหรือต่อครอบครัวต้องไม่เกิดข้ึนโดย

พลการหรือผิดต่อกฎหมาย16

17 

 ควรใช้ความพยายามพิเศษเพ่ือรับประกันการเข้าเยี่ยมของครอบครัวหรือทางเลือต่าง ๆ สำหรับเด็ก

และกลุ่มผู้เปราะบางอ่ืน ๆ ท่ีถูกกักตัวในสถานกักกัน  รวมถึงผู้พิการท่ีอาจไม่สามารถติดต่อกับ

ครอบครัวได้ด้วยวิธีการอ่ืน ๆ 

 
14 http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-
2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-
europe/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention-2020 
15 มาตรา 9 ของอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และการให้ข้อวินิจฉยัทัว่ไปที่ 35 (General Comment 
No.35) 
16 คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน การให้ข้อวินิจฉยัทัว่ไปที่ 29 (General Comment No.29) 
17 มาตรา 17 ของอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention-2020
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention-2020
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention-2020


คําแปลอยา่งไมเ่ป็นทางการ | OHCHR Regional Office for South-East Asia 
 

 การแยกกักตัวหรือการกักตัวในสถานกักกันต้องเป�นไปตามกฎหมาย พอสมควร และจำเป�น มีกำหนด

ระยะเวลา มีการทบทวน ต้องไม่นำไปสู่การขังเดี่ยวโดยพฤตินัย ต้องสื่อสารและแจ้งข้อมูลเก่ียวกับ

สถานท่ีและสภาพของผู้ถูกกักตัวให้ครอบครัวรับทราบ การกักตัวต้องมีกำหนดเวลาท่ีชัดเจนและต้อง

ดำเนินการเฉพาะเม่ือไม่มีมาตรการป้องกันทางเลือกอ่ืน ๆ โดยเจ้าหน้าท่ีเพ่ือป้องกันและรับมือกับการ

ระบาดของการติดเชื้อ17

18 

 ไม่ว่าในกรณีใด การกักตัวหรือแยกกักตัวจะถูกนำมาใช้ในการเลือกปฏิบัติ หรือการกำหนดโทษท่ี

รุนแรงข้ึนหรือทำให้เกิดสภาพขาดแคลนต่อกลุ่มใด ๆ  รวมถึงเด็ก  

การปกป้องครอบครัวและผู้ท่ีถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพ  

 เจ้าหน้าท่ีรัฐซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลผู้ท่ีถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องตระหนักว่า ครอบครัวและลูกของผู้ถูก

กักตัว ถือสิทธิได้รับทราบและพิจารณาความต้องการพิเศษ ครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและ

เด็ก ต้องได้รับการปกป้องจากมาตรการคุ้มครองท่ีจำเป�น 

 ในขณะท่ีมาตรการคุ้มครองบางอย่างจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตครอบครัว อย่างเช่นการเข้าเยี่ยมเรือนจำ 

รัฐต้องลดความเครียดและความกังวลให้น้อยลงท่ีสุด โดยเฉพาะกับเด็กและคนชรา รัฐบาลควรใส่ใจว่า 

แผนรับมือต้องไม่ซ้ำเติมป�ญหาความยากลำบากทางเศรษฐกิจให้กับผู้หญิงท่ีต้องหาเลี้ยงครอบครั 

 แผนรับมือของรัฐบาลต้องพิจารณาถึงสิทธิและความจำเป�นเฉพาะ รวมท้ังหลีกเลี่ยงการสร้างภาระ

เพ่ิมเติม โดยเฉพาะให้กับผู้หญิงในหลายประเทศท่ีต้องเลี้ยงดูประชากรในเรือนจำท่ีส่วนใหญ่เป�นชาย 

หรือทำให้ตกอยู่ในความเสี่ยงมากยิ่งข้ึน 

- หน้า 6 - 

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและทำงานในศูนย์กักกัน 

 สิทธิของเจ้าหน้าท่ีศูนย์กักกันต้องได้รับการเคารพ การบริหารจัดการระดับสูงควรเป�นไปในเชิงรุกใน

การวางแผนการทำงานของเจ้าหน้าท่ีในช่วงท่ีโควิด-19 ระบาด  แบ่งป�นแผนเตรียมความพร้อมฉุกเฉิน 

สนับสนุนให้กำลังใจญาติของเจ้าหน้าท่ีท่ีทำหน้าท่ีสำคัญ 

 
18 ไวรัสโคโรน่า: การดแูลสขุภาพและสิทธิมนษุยชนของผู้ ต้องขงัในเรือนจํา หน้า 8, สรุปย่อ 16 มีนาคม 2563, Penal Reform 
International, https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/03/FINAL-Briefing-Coronavirus.pdf 

https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/03/FINAL-Briefing-Coronavirus.pdf
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 ควรมีการจัดอบรมพิเศษให้กับเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการดูแล

สุขภาพและอนามัยท่ีจำเป�น18

19 เจ้าหน้าท่ีเรือนจำหรือสถานกักกันควรได้รับสบู่ เจลทำความสะอาดมือ 

และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ในสถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูง มีความจำเป�นต้องรับประกันการ

ฝ�กอบรมและระบบเพ่ือปกป้องเด็ก 

 
19 ไวรัสโคโรน่า: การดแูลสขุภาพและสิทธิมนษุยชนของผู้ ต้องขงัในเรือนจํา หน้า 10, สรุปย่อ 16 มีนาคม 2563, Penal Reform 
International, https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/03/FINAL-Briefing-Coronavirus.pdf 

https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/03/FINAL-Briefing-Coronavirus.pdf
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