
การด าเนินการของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙  

(จนถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

๑. สรุปยอดจ านวนผู้ติดเชื้อใหม่ จ านวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด ผู้ เสียชี วิตใหม่ และผู้ เสียชี วิตสะสม 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    
 

 
  

ในส่วนของติมอร์ - เลสเต ซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของติมอร์ - เลสเต (PDHJ) เป็นสมาชิกของ SEANF แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนด้วยนั้น มีรายงาน
อย่างเป็นทางการ พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ และยังคงมียอดผู้ติดเชื้อสะสม  
จ านวน ๑ คน โดยยังไม่มีจ านวนผู้เสียชีวิต    
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๒. การด าเนินการของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)  
ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 
 นับตั้งแต่มีรายงานการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงวันที่  
๙ เมษายน ๒๕๖๓ สมาชิก SEANF มีการด าเนินการภายในประเทศที่ส าคัญ ดังนี้  

๒.๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (Commission on Human Rights of 
the Philippines – CHRP)   

CHRP เป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความกระตือรือร้น  
ในการด าเนินการในประเด็นที่เกี่ยวกับโรคโควิด ๑๙ สูงมาก โดย CHRP ได้มีการจัดท าเอกสารข้อเสนอแนะ 
ที่ส าคัญ จ านวน ๓ รายการ ได้แก่  

(๑) ชุดค าปรึกษาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ ในฟิลิปปินส์ (Advisory Series 
on Human Rights in the Time of COVID-19 in the Philippines)  หรื อ เอกสารหมาย เลข  CHR (V) 
A2020-002 ลงวันที่  ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้ค าแนะน าต่อการด าเนินการของรัฐบาลในมิติด้าน 
สิทธิมนุษยชน โดยเอกสารฉบับนี้เป็นค าปรึกษาล าดับที่ ๑ มีสาระส าคัญประกอบด้วยสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ 
ภายในประเทศ และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการดูแลด้วยมาตรฐานสูงสุดทางด้านสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต โดยจะมีการจัดท าค าปรึกษาเพ่ิมเติมในชุดค าปรึกษานี้ต่อไป 

(๒) ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดการเด็ก เร่ร่อน (CISS)  ในช่วงเวลาของสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ด้านสาธารณสุขระดับชาติ (Advisory on Handling of Children in Street Situation (CISS) in Times of 
National Health Emergency) หรือเอกสารหมายเลย CHR (V) A2020-003 ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 
เพ่ือให้ค าแนะน าต่อการด าเนินการของรัฐบาลในประเด็นที่เกี่ยวกับเด็กเร่ร่อนในช่วงที่มีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขภายในประเทศ  

(๓) มาตรฐานสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการคุ้มครองคนพลัดถิ่นภายในประเทศ ( IDPs) ในระหว่าง
สถานการณ์ฉุกเฉินโรคโควิด ๑๙ (Human Rights Standards on the Protection of Internally Displaced 
Persons (IDPs) during the COVID-19 Emergency) หรือเอกสารหมายเลข CHR (V) A2020-004 ลงวันที่ 
๑ เมษายน ๒๕๖๓ เพ่ือให้ค าแนะน าต่อการด าเนินการของรัฐบาลในประเด็นที่เกี่ยวกับคนพลัดถิ่น
ภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินโรคโควิด ๑๙ 

นอกจากนี้ CHRP ยังมีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 
ที่เก่ียวกับโรคโควิด ๑๙ รวมแล้ว ๑๒ ฉบับ ดังนี้   

(๑) Statement on the community quarantine imposed in Metro Manila and other areas 
affected by COVID-19 เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 

(๒) Statement on the clarifications of arresting citizens in time of community 
quarantine due to COVID-19 เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓   
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(๓) Statement on the plight of the most vulnerable sectors during the quarantine 
period เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

(๔) Statement on the value of human rights during the state of national emergency 
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓  

(๕) Statement on safeguarding the rights and welfare of our healthcare workers in the 
fight against COVID-19 เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓   

(๖) Statement on the proposals to declare a national emergency and grant special 
powers to the President to combat COVID-19 เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 

(๗) Statement on COVID-19 relief for indigenous peoples and minority groups เมื่อวันที่ 
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

(๘) Statement on violence carried out against health workers in time of the COVID-19 
pandemic เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  

(๙) Statement on the arrest of citizens protesting due to alleged hunger amid the 
COVID-19 community quarantine เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

(๑๐) Statement on the order to “shoot” alleged agitators and violators of enhanced 
quarantine เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

(๑๑) Statement on rising incidences of domestic violence during COVID-19 lockdown 
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓  

(๑๒) Pahayag sa mga paglabag ng curfew at quarantine sa Pandacaqui, Mexico, 
Pampanga ( Statement on violations of curfew and quarantine in Pandacaqui, 
Mexico, Pampanga) เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย (Suruhanjaya Hak Asasi Manusia 
Malaysia – SUHAKAM) 

SUHAKAM พบมีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติติดเชื้อโรคโควิด ๑๙ จ านวน ๒ คนตั้งแต่วันที่ ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๓ ท าให้มีการปิดส านักงานของ SUHAKAM เพ่ือท าความสะอาดตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
และให้มีการท างานจากที่บ้าน อย่างไรก็ตาม SUHAKAM ได้มีการเผยแพร่แถลงการณ์อย่างเป็นทางการ  
๑ ฉบับ เรื่อง “Statement Concerned over COVID-19 spread among Children (Tahfiz Students)” 
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และมีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์รวมแล้ว ๔ ฉบับ ได้แก่  

(๑) Press Statement on COVID-19 case in SUHAKAM เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓  
(๒) Press Statement on Managing Covid-19 Pandemic Outbreak เมื่ อ วั นที่  ๑๖  มีนาคม 

๒๕๖๓ 
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(๓) Press Statement on Steps Taken by the Commission following COVID-19 cases  
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

(๔) Press Statement on Conduct of Arrests and Detention of Alleged Offenders during 
the movement control order (MCO) เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

๒.๓ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย (Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia – Komnas HAM) 

ในปี  ๒๕๖๓ Komnas HAM ท าหน้าที่ เป็นประธาน SEANF ซึ่ ง  Komnas HAM ได้ เสนอให้ มี 
การจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่  (TWG) ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ ในรูปแบบการประชุมทางไกลโดยผ่าน
แอพพลิเคชั่น Zoom ในส่วนของการด าเนินการภายในของ Komnas HAM นั้น Komnas HAM ได้จัดท า
ข้ อ เ สนอแนะของ  Komnas HAM ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า รก า กั บ ดู แ ลก า รตอบสนองต่ อ โ ร ค โ ค วิ ด  ๑๙ 
( Recommendation of the Human Rights Commission, Related to COVID-19 Response 
Governance) เสนอต่อรัฐบาล เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓  

 

๒.๔ ผู้ตรวจการแผ่นดินของติมอร์ - เลสเต (Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça – 
PDHJ) 

PDHJ ได้เผยแพร่แถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ ภายในประเทศ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน 
๒๕๖๓ ภายหลังการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลและรัฐสภาของติมอร์ - เลสเต เมื่อวันที่ ๗ เมษายน 
๒๕๖๓ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของรัฐบาลและการด าเนินการของแพทย์ที่สอดคล้องกับหลักการ 
สิทธิมนุษยชน  

 

๒.๕ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของเ มียนมา (Myanmar National Human Rights 
Commission – MNHRC) 

MNHRC ยังไม่มีการเผยแพร่แถลงการณ์หรือข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ 
ภายในประเทศ  

๒.๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) (National Human Rights Commission 
of Thailand – NHRCT) 

กสม. ได้มีการเผยแพร่แถลงการณ์ ๒ ฉบับ ดังนี้  
(๑) แถลงการณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓    
(๒) แถลงการณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม 

๒๕๖๓   
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นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของ กสม. หรือประธาน กสม. รวม ๕ ฉบบั ได้แก่  
(๑) เรื่อง “ประธาน กสม. เห็นชอบให้บุคลากรส านักงาน กสม. ท างานที่บ้านถึงวันที่ ๓๐ เมษายน 

๒๕๖๓ รับสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ พร้อมออกมาตรการรองรับการบริการประชาชนให้เข้าถึง
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ตามปกต”ิ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

(๒) เรื่อง “ประธาน กสม. ขอให้ประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคม เพ่ือรอยารักษาหรือวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด ๑๙” เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 

(๓) เรื่อง “กสม. ยกประเด็นผลกระทบสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ เป็นประเด็นส าคัญ
ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓” เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  

(๔) เรื่อง “ประธาน กสม. ชี้ รัฐพึงคัดกรองผู้ติดเชื้อโรคโควิด ๑๙ ด้วยชุดตรวจแบบรวดเร็ว 
นอกเหนือจากการเว้นระยะห่างระหว่างกัน” เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

(๕) เรื่อง “ประธาน กสม. วอนให้รัฐคัดกรองคนก่อนให้ไปอยู่ในอาคารในพ้ืนที่ควบคุมโดยใช้ชุดตรวจ
แบบรวดเร็ว และไม่ควรให้อยู่ในห้องพักเดียวกันเกิน ๑ คน เว้นแต่เป็นคนใกล้ชิดกัน” เมื่อวันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๖๓ 

 
๓. การด าเนินการของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of the Southeast 
Asian Nations – ASEAN) หรืออาเซียน  
 ในส่วนของอาเซียนนั้น คณะท างานประสานงานอาเซียนว่าด้วยเหตุฉุกเฉินทางสาธารณสุข (ASEAN 
Coordinating Council Working Group on Public Health Emergencies)  ได้ประสานความร่ วมมื อ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และได้มขี้อเสนอแนะซึ่งได้รับจากการประชุมทางไกลครั้งแรกของคณะท างาน 
โดยแบ่งออกเป็น ๕ ประเด็น ดังนี้  

(๑) การเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการและควบคุมโรคโควิด ๑๙ (Enhancing capacity 
containment and control  of COVID-19) 

(๒) การคุ้มครองประชาชน (Protecting people) 
(๓) การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (Mitigate the socio-economic impacts) 
(๔) การเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงความร่วมมือร่วมกับประเทศคู่เจรจา (Consolidating ASEAN's 

cooperative relations with dialogue partners) 
(๕) การพัฒนาแผนฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (Developing post-

COVID-19 recovery plan) 
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หน้า 1 จาก 4 
 

การด าเนินการของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิกต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ APF 

ที ่ การด าเนินการ องค์กรที่จัดท า เมื่อ ประเด็นสิทธิมนุษยชน การด าเนินการ 

1 ข่าว/บทความ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อัฟกานิสถานเรียกร้องให้กลุ่มตอลิบัน (Taliban) 
อนุญาตให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเดิน
ทางเข้าไปยังเขตพ้ืนที่ขัดแย้ง 

ที่มา https://www.asiapacificforum.net/ 
news/give-health-workers-access-taliban-
controlled-areas/ 

APF 15 มี.ค. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอัฟกานิสถาน ได้เรียกร้อง
ให้กลุ่มตอลิบันอนุญาตให้ทีมบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเดิน
ทางเข้าไปยังเขตพ้ืนที่ขัดแย้งเพ่ือสร้างความตระหนักใน
สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  
แก่ประชาชนในพื้นท่ี  

แปลสรุปแล้ว 

2 ข่าว/บทความ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอิรักเผยแพร่
แบบประเมินทางสถิติ เพ่ือช่วยให้หน่วยงาน
ควบคุมโรคสามารถท างานได้ดีขึ้น 

ที่มา https://www.asiapacificforum.net/ 
news/ihchr-publishes-statistical- 
assessment-covid-19-response/ 

APF 22 มี.ค. 63 กลุ่มงานเฝ้าระวังของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอิรัก 
ในกรุงแบกแดดและตามจังหวัดต่างๆ ได้มีการจัดท าแบบประเมิน
มาตรการป้องกันสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ ๒๐๑๙ ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานควบคุมโรคของภาครัฐและ
ท้องถิ่น โดยแบบประเมินนี้ได้ดัดแปลงมาจากกลไกการส ารวจ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางด้านสุขภาพ 12 ประการ 
ได้แก่ ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อภัยทางด้านสุขภาพ การรักษา 
และการป้องกันแก่ประชาชนในโรงพยาบาล สถานที่กักกัน และ
เรือนจ า ซึ่งแบบประเมินนี้ จะช่วยชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของการ
วินิจฉัยโรค และช่วยให้หน่วยงานควบคุมโรคสามารถท างานได้ดียิ่งขึ้น 

แปลสรุปแล้ว 
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หน้า 2 จาก 4 
 

ที ่ การด าเนินการ องค์กรที่จัดท า เมื่อ ประเด็นสิทธิมนุษยชน การด าเนินการ 

3 ข่าว/บทความ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฟิลิปปินส์
เน้นย้ าว่า การสนับสนุนหลักการสิทธิมนุษยชนไม่
ควรที่จะถูกน ามาต่อรอง แม้ในยามสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

ที่มา https://www.asiapacificforum.net/ 
news/limit-use-emergency-powers- 
fight-covid-19/ 

 

APF 24 มี.ค. 63 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ฟิลิปปินส์  ได้ออก
แถลงการณ์ ว่า แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ท าให้รัฐบาลต้องประกาศใช้ พ.ร.ก. 
ฉุกเฉิน แต่รัฐบาลก็ไม่ควรน าข้ออ้างดังกล่าวมาริดรอนสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ตามท่ีประกาศไว้ในรัฐธรรมนูญและควร
ใช้ภายในระยะเวลาอันสั้น การให้อ านาจเด็ดขาดอยู่เพียงที่เดียว
เป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ และการรวมอ านาจดังกล่าว
เพ่ือจัดการปัญหา ก็เปรียบเสมือนเป็นการเอาสิทธิมนุษยชนมา
เดิมพัน ดังนั้น จึงเน้นย้ าว่า หลักการสิทธิมนุษยชนไม่ควรจะถูก
น ามาต่อรอง แม้ในยามสถานการณ์ฉุกเฉิน 

แปลสรุปแล้ว 

4 ข่าว/บทความ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนปาล
แสดงความกังวลต่อชาวเนปาลหลายร้อยชีวิตที่
ไม่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศได้ 

ที่มา https://www.asiapacificforum.net/ 
news/allow-migrant-workers- 
return-home/ 

APF 3 เม.ย. 63 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนปาลได้แสดงความกังวล
ต่อชาวเนปาลจ านวนหลายร้อยคน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
อพยพ ที่ยังคงค้างอยู่ที่ชายแดนประเทศอินเดีย เนื่องจากการ
ประกาศปิดประเทศเพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของเนปาลได้ออกแถลงการณ์ มีใจความหนึ่งระบุว่า
รัฐบาลมีหน้าที่ ในการคุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชน  
แม้ในช่วงสถานการณ์ท่ีมีการปิดประเทศ 

แปลสรุปแล้ว 

5 ข่าว/บทความ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเลเซีย
แสดงความกังวลถึงเรื่องการจับกุมและคุมขัง

APF 4 เม.ย. 63 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเลเซียแสดงความกังวล 
ต่อการจับกุมและคุมขังของผู้ฝ่าฝืนค าสั่งควบคุมการเดินทางของ
รัฐบาลเพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

แปลสรุปแล้ว 
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หน้า 3 จาก 4 
 

ที ่ การด าเนินการ องค์กรที่จัดท า เมื่อ ประเด็นสิทธิมนุษยชน การด าเนินการ 
ในช่วงการประกาศใช้ค าสั่งควบคุมการเดินทาง 

ที่มา https://www.asiapacificforum.net/ 
news/suhkam-concerned-arrests-and-
detention-during-control-order/ 

2019 เนื่องจากขาดมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสระหว่าง
การจับกุม และคุมขังที่เพียงพอ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวอาจ
น าไปสู่ความเสี่ยงในการแพร่เชื้อระหว่างผู้ถูกคุมขัง เจ้าหน้าที่
ต ารวจ และเจ้าพนักงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซียได้ออก
ข้อเสนอแนะมาตรการบรรเทาสถานการณ์ดังกล่าว แก่หน่วยงานที่
บังคับใช้กฎหมายเพ่ือปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 

6 ข่าว/บทความ 

APF ให้ค าม่ันในการสนับสนุนการท างานอย่าง
เป็นรูปธรรมของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

ที่มา https://www.asiapacificforum.net/ 
news/apf-pledges-support-and-solidarity-
nhris-during-pandemic/ 

 

APF 4 เม.ย. 63 ประธาน APF ขอให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกมุ่งมั่นท างานเพ่ือรับประกันให้มีการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยเน้นย้ าว่า สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีบทบาทอย่างมากในการเฝ้าระวัง รายงานและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน APF จะมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือประเทศ
สมาชิกทุกอย่างเท่าที่จะสามารถท าได้ นอกจากนี้ สถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะต้องปรับตัวต่อสถานการณ์อย่างมาก 
และอาจเปลี่ยนเป็นโอกาสเพ่ือสร้างเป็นนวัตกรรมในการท างาน
รูปแบบใหม่  

แปลสรุปแล้ว 

7 ข่าว/บทความ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกาตาร์ 
เรียกร้องให้มีความร่วมมือและมาตรการที่เป็น
รูปธรรมในการยับยั้ง 

APF 6 เม.ย. 63 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกาตาร์ แสดงความ 
พึงพอใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ล่วงหน้าของรัฐบาลกาตาร์ รวมถึง
เน้นย้ าความส าคัญของการให้ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคม ให้มีการท างาน

แปลสรุปแล้ว 
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หน้า 4 จาก 4 
 

ที ่ การด าเนินการ องค์กรที่จัดท า เมื่อ ประเด็นสิทธิมนุษยชน การด าเนินการ 
การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

ที่มา https://www.asiapacificforum.net/ 
news/nhrc-calls-cooperation-and-
solidarity-response-covid-19/ 

อย่างสอดคล้องกับสิทธิในสุขภาพ และรับประกันการเคารพ
สิทธิมนุษยชน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยังเน้นย้ าถึงความส าคัญ
ในการสร้างความตระหนักของกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงมหาดไทย ที่รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้าน หลีกเลี่ยง
การรวมตัวกัน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ถึงแม้
การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการในช่วงเวลานี้จะเป็น
สิ่งจ าเป็น และมีเหตุผล แต่ก็จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในเรื่อง
การเข้าถึงอาหาร น้ าดื่ม สิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานอ่ืนๆ การให้บริการ
สาธารณสุขโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ รวมถึงการเพ่ิม
มาตรการป้องกันกลุ่มคนเปราะบางในช่วงสถานการณ์นี้ 

ส าหรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะเพ่ิมความ
เข้มข้น ในการท างาน โดยเฉพาะความร่วมมือกับหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมาย ด้วยการตรวจเยี่ยมสถานที่กักตัว สถานที่ 
คุมขัง และที่พักส าหรับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรับประกันว่ามีการ
ด าเนินการที่มีมาตรฐานตามหลักมนุษยชนระหว่างประเทศ 

8 ข่าว/บทความ กสม. ไทย 

 

 

APF - มี.ค. 63 

- เม.ย. 63 

สรุปไว้ในเอกสารการเผยแพร่แถลงการณ์/ข่าวของ กสม. โดย
เครือข่ายต่างประเทศ ( APF) 

 

แปลสรุปแล้ว 
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หน้า 1 จาก 13 
 

การด าเนินการของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในทวีปยุโรปต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ที ่ การด าเนินการ องค์กรที่จัดท า เมื่อ ประเด็นสิทธิมนุษยชน การด าเนินการ 

1 แถลงการณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แอลเบเนีย  

https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/arti
cles-layout-1/home/news/this-article-is-
available-only-in-albanian-404/ 

 

ส านักงานผู้ตรวจการ 
แผ่นดินแอลเบเนีย 

18 มี.ค. 63 แถลงการณ์ต้อนรับการใช้มาตรการต่าง ๆ เพ่ือจ ากัดการ
เคลื่อนย้ายของประชาชนเพ่ือหยุดการแพร่กระจายของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา แต่เรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ความเสี่ยงของการใช้มาตรการฉุกเฉินไปในทางที่ผิดเพ่ือ
คุกคามแก่นแท้ทางประชาธิปไตยของสังคม ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เรียกร้องให้ค านึงถึงมนุษยชาติ ความเข้าใจจากเจ้าหน้าที่ และ
การหลีกเลี่ยงมาตรการที่รุนแรงเมื่อไม่จ าเป็น 

แปลสรุปแล้ว 

2 เอกสารค าแนะน าของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติอาร์มี เนีย  เรื่อง ค าถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ ใหม่ และ 
สิทธิมนุษยชนในภาวะฉุกเฉิน 

https://www.ombuds.am/en_us/site/Vie
wNews/1095 

ส านักงานนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนแห่ง
สาธารณรัฐอาร์มีเนีย 

15 มี.ค. 63 ประเด็นการปฏิบัติตามข้อก าหนดเพื่อป้องกันไวรัส การใช้ความ
ระมัดระวังเก่ียวกับการส่งต่อข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ และการ
เคารพข้อมูลส่วนบุคคล 

แปลสรุปแล้ว 

3 เอกสารของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ออสเตรีย 
https://volksanwaltschaft.gv.at/artikel/Rec
htliche-Auswirkungen-des-
Coronavirus?topic_type=aktuelles&archiv=0 

คณะกรรมการ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ออสเตรีย 

23 มี.ค. 63 เอกสารแสดงประเด็นหลักทางกฎหมายเกี่ยวกับการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศ ในเอกสารดังกล่าว  
นาย Bernhard Achitz  ผู้ตรวจการแผ่นดินออสเตรีย ร่วมกับ
นาย Martin Spitzer และนาย Harald Eberhard :อาจารย์
ด้านกฎหมาย ได้ตอบค าถามทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายเอกชน ความเสียหายและการชดเชยความเสียหาย 
รวมถึงผลกระทบของข้อจ ากัดใหม่ ๆ ต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน 

แปลสรุปแล้ว 

https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-404/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-404/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-404/
https://www.ombuds.am/en_us/site/ViewNews/1095
https://www.ombuds.am/en_us/site/ViewNews/1095
https://volksanwaltschaft.gv.at/artikel/Rechtliche-Auswirkungen-des-Coronavirus?topic_type=aktuelles&archiv=0
https://volksanwaltschaft.gv.at/artikel/Rechtliche-Auswirkungen-des-Coronavirus?topic_type=aktuelles&archiv=0
https://volksanwaltschaft.gv.at/artikel/Rechtliche-Auswirkungen-des-Coronavirus?topic_type=aktuelles&archiv=0
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4 แถลงการณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาเซอร์ไบจาน 

http://www.ombudsman.gov.az/en/view/
news/1757/the-ombudsman-addressed-
the-nation-with-regard-to-the-
coronavirus-epidemic 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน 
(ผู้ตรวจการแผ่นดิน) 
แหง่สาธารณรัฐ
อาเซอร์ไบจาน 

24 มี.ค. 63 แถลงการณ์ได้เน้นย้ าถึงความจ าเป็นของมาตรการของรัฐบาล
ในการควบคุมการแพร่ระบาดและคุ้มครองสุขภาพของ
ประชากร รวมถึงผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มี
ความเปราะบางที่สุด สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังบริจาค
เงินให้กับกองทุนเพ่ือสนับสนุนการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรนาด้วย 

แปลสรุปแล้ว 

5 แถลงการณ์ร่วมของ Unia, Myria และ 
Combat Poverty, Insecurity และ Social 
Exclusion Service (เป็นสมาชิกสมทบของ
เครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในทวีป
ยุโรป หรือ ENHRI แต่ไม่ได้รับการรับรองให้เป็น
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 

https://www.luttepauvrete.be/to-leave-
no-one-behind-attention-et-soutien-aux-
personnes-en-situation-de-pauvrete-et-
de-precarite-dans-le-cadre-des-mesures-
relatives-au-covid-19/ 

Unia, Myria และ 
Combat Poverty, 
Insecurity และ 
Social Exclusion 
Service ใน
ราชอาณาจักร
เบลเยียม 

20 มี.ค. 63 แถลงการณ์ร่วมต้อนรับนโยบายเพื่อต่อสู้กับการระบาดใหญ่  
แต่แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดข้ึนของ
มาตรการป้องกันในบางสถานการณ์ แถลงการณ์นี้เน้นย้ าถึง
สถานการณ์ของผู้ปกครองของเด็กพิการที่อยู่ในสถาบัน บุคคล
ที่จ าเป็นต้องได้รับความคุ้มครองระหว่างประเทศ และคนที่
อาศัยอยู่ในภาวะยากจนและความไม่มั่นคง  

แปลสรุปแล้ว 

6 ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาตบิอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 

https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.
aspx?newsid=1509&lang=EN 

ส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินแห่งบอสเนีย
และเฮอร์เซโกวีนา 

30 มี.ค. 63 ข่าวประชาสัมพันธ์เรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามค าแนะน าที่
ออกโดยหน่วยงานผู้มีอ านาจอย่างเคร่งครัดและลดการเดินทาง 
เอกสารดังกล่าวเรียกร้องให้ผู้รับผิดชอบสร้างความเชื่อมั่นว่า
ลูกจ้างภาคเอกชนจะได้รับค่าจ้างเต็มจ านวน และแสดงความ
ขอบคุณเป็นพิเศษส าหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพและสังคม 

แปลสรุปแล้ว 

http://www.ombudsman.gov.az/en/view/news/1757/the-ombudsman-addressed-the-nation-with-regard-to-the-coronavirus-epidemic
http://www.ombudsman.gov.az/en/view/news/1757/the-ombudsman-addressed-the-nation-with-regard-to-the-coronavirus-epidemic
http://www.ombudsman.gov.az/en/view/news/1757/the-ombudsman-addressed-the-nation-with-regard-to-the-coronavirus-epidemic
http://www.ombudsman.gov.az/en/view/news/1757/the-ombudsman-addressed-the-nation-with-regard-to-the-coronavirus-epidemic
https://www.luttepauvrete.be/to-leave-no-one-behind-attention-et-soutien-aux-personnes-en-situation-de-pauvrete-et-de-precarite-dans-le-cadre-des-mesures-relatives-au-covid-19/
https://www.luttepauvrete.be/to-leave-no-one-behind-attention-et-soutien-aux-personnes-en-situation-de-pauvrete-et-de-precarite-dans-le-cadre-des-mesures-relatives-au-covid-19/
https://www.luttepauvrete.be/to-leave-no-one-behind-attention-et-soutien-aux-personnes-en-situation-de-pauvrete-et-de-precarite-dans-le-cadre-des-mesures-relatives-au-covid-19/
https://www.luttepauvrete.be/to-leave-no-one-behind-attention-et-soutien-aux-personnes-en-situation-de-pauvrete-et-de-precarite-dans-le-cadre-des-mesures-relatives-au-covid-19/
https://www.luttepauvrete.be/to-leave-no-one-behind-attention-et-soutien-aux-personnes-en-situation-de-pauvrete-et-de-precarite-dans-le-cadre-des-mesures-relatives-au-covid-19/
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=1509&lang=EN
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=1509&lang=EN
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7 ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาตบิัลแกเรีย 

https://www.ombudsman.bg/news/5305
#middleWrapper 

ส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินของ
สาธารณรัฐบัลแกเรีย 

13 มี.ค. 63 ข่าวประชาสัมพันธ์ได้สรุปจุดยืนของผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับ
การประกาศภาวะฉุกเฉินจากไวรัสโคโรนา โดยเน้นย้ าว่า ถึงแม้
มาตรการพิเศษอาจจ ากัดการใช้สิทธิส่วนบุคคลของพลเมือง
เป็นการชั่วคราว แต่รัฐธรรมนูญยังคงรับรองว่าการเคารพต่อ
สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญ 

แปลสรุปแล้ว 

8 บทความของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โครเอเชีย 

https://www.ombudsman.hr/en/coronavi
rus-epidemic-responsibility-has-no-
alternative/ 

https://www.ombudsman.hr/en/it-is-
important-to-precisely-determine-whose-
data-will-be-collected-and-to-monitor-
the-procedure/ 

https://www.ombudsman.hr/en/nedozvo
ljen-ulaz-u-poslovnicu-bez-maske-je-li-
rijec-o-diskriminaciji/ 

ส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินสตรีแห่ง
โครเอเชีย 

27 มี.ค. 63 บทความได้กล่าวถึงภารกิจของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
สตรีแห่งโครเอเชียว่า ก าลังเฝ้าระวังสถานะของสิทธิมนุษยชน
อย่างใกล้ชิดในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา 
รวมถึงข้อจ ากัดที่มีผลบังคับต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวและ
เสรีภาพในการเคลื่อนไหว รวมถึงการคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง 
เช่น ผู้สูงอายุ และคนไร้บ้าน ผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชนบทและโร
มา ผู้ตรวจการแผ่นดินสตรีได้เรียกร้องให้พลเมืองแสดงความ
รับผิดชอบและเคารพต่อมาตรการและค าแนะน าทั้งหมดจาก
นักระบาดวิทยา 

แปลสรุปแล้ว 

9 แถลงการณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ไซปรัส 

http://www.ombudsman.gov.cy/ombuds
man/ombudsman.nsf/All/BDDE33B1D619

ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การปกครอง 

26 มี.ค. 63 แถลงการณ์ว่าด้วยมาตรการส าหรับบุคคลผู้ถูกลิดรอนเสรีภาพ
ในบริบทของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ถึงแม้ว่า
มาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของ COVID-19 
จะได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีความจ าเป็น แต่สิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของผู้ต้องขังในช่วงที่มีการระบาดใหญ่นั้นจะต้องได้รับการ

แปลสรุปแล้ว 

https://www.ombudsman.bg/news/5305#middleWrapper
https://www.ombudsman.bg/news/5305#middleWrapper
https://www.ombudsman.hr/en/coronavirus-epidemic-responsibility-has-no-alternative/
https://www.ombudsman.hr/en/coronavirus-epidemic-responsibility-has-no-alternative/
https://www.ombudsman.hr/en/coronavirus-epidemic-responsibility-has-no-alternative/
https://www.ombudsman.hr/en/it-is-important-to-precisely-determine-whose-data-will-be-collected-and-to-monitor-the-procedure/
https://www.ombudsman.hr/en/it-is-important-to-precisely-determine-whose-data-will-be-collected-and-to-monitor-the-procedure/
https://www.ombudsman.hr/en/it-is-important-to-precisely-determine-whose-data-will-be-collected-and-to-monitor-the-procedure/
https://www.ombudsman.hr/en/it-is-important-to-precisely-determine-whose-data-will-be-collected-and-to-monitor-the-procedure/
https://www.ombudsman.hr/en/nedozvoljen-ulaz-u-poslovnicu-bez-maske-je-li-rijec-o-diskriminaciji/
https://www.ombudsman.hr/en/nedozvoljen-ulaz-u-poslovnicu-bez-maske-je-li-rijec-o-diskriminaciji/
https://www.ombudsman.hr/en/nedozvoljen-ulaz-u-poslovnicu-bez-maske-je-li-rijec-o-diskriminaciji/
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/BDDE33B1D61926DBC22585370040AFB1/$file/NPM%20Covid-19_26032020.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/BDDE33B1D61926DBC22585370040AFB1/$file/NPM%20Covid-19_26032020.pdf?OpenElement
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26DBC22585370040AFB1/$file/NPM%20C
ovid-19_26032020.pdf?OpenElement 

เคารพอย่างเต็มที่ โดยจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกลุ่ม
เปราะบาง แถลงการณ์ยังระบุด้วยว่ารัฐควรให้การรับประกัน
การเข้าถึงสถานท่ีคุมขัง/กักกันทั้งหมดแก่หน่วยงานเฝ้าระวัง
ทั้งหลาย 

10 ข่าวประชาสัมพันธ์ของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
Public Defender of Rights ในสาธารณรัฐเช็ก  
(เป็นสมาชิกสมทบของเครือข่ายสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในทวีปยุโรป หรือ ENHRI  
แต่ไม่ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ) 

https://www.ochrance.cz/ 

Public Defender of 
Rights ในสาธารณรัฐเช็ก 

8 เม.ย. 63 Public Defender of Rights แจ้งข้อมูลความเคลื่อนไหวที่
เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนาแก่สาธารณชนในวงกว้างผ่านข่าว
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ โดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะมุ่งเน้น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และให้การสนับสนุน
เฉพาะด้านแก่ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนเหล่านั้น 

 

แปลสรุปแล้ว 

11 บทความของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เดนมาร์ก 

https://menneskeret.dk/nyheder/mennes
keretlige-hensyn-kampen-covid-19 

สถาบันเพื่อ 
สิทธิมนุษยชนแห่ง
เดนมาร์ก 

27 มี.ค. 63 บทความว่าด้วยการพิจารณามิติสิทธิมนุษยชนในการต่อสู้กับ 
COVID-19 โดยตระหนักดีว่าความร้ายแรงของสถานการณ์นี้ท า
ให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการพิเศษและสนับสนุนให้ทุกคนปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและค าแนะน าจากหน่วยงานในท้องถิ่น อย่างไร
ก็ตาม ได้เตือนว่ามาตรการเหล่านี้จะต้องใช้เพียงชั่วคราว 
ก าหนดขึ้นโดยมีกฎหมายให้อ านาจที่ชัดเจนและจะต้องได้
สัดส่วน นอกจากนี้ ยังให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ในการจัดล าดับ
ความส าคัญ โดยในอันดับแรกที่ส าคัญที่สุด คือการคุ้มครอง
กลุ่มท่ีเปราะบางที่สุด ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และบุคลากร
ทางการแพทย์ 

 

แปลสรุปแล้ว 

http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/BDDE33B1D61926DBC22585370040AFB1/$file/NPM%20Covid-19_26032020.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/BDDE33B1D61926DBC22585370040AFB1/$file/NPM%20Covid-19_26032020.pdf?OpenElement
https://www.ochrance.cz/
https://menneskeret.dk/nyheder/menneskeretlige-hensyn-kampen-covid-19
https://menneskeret.dk/nyheder/menneskeretlige-hensyn-kampen-covid-19
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12 เว็บไซต์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฟินแลนด์ 

https://www.humanrightscentre.fi/covid-
19/ 

ศูนย์สิทธิมนุษยชน
แห่งฟินแลนด์ 

มีนาคม 63 1. หน้าเว็บแสดงถึงมาตรการในระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศที่เก่ียวข้องกับ COVID-19 และสิทธิมนุษยชนและ 
สิทธิขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  
สิทธิมนุษยชน และข้อจ ากัดสิทธิที่เป็นไปได้ โดยมีการเชื่อมโยง
ไปยังห้องสมุดรัฐสภาเกี่ยวกับข้อมูลด้านกฎหมายว่าด้วย
กฎหมายฉุกเฉิน ตั้งแต่กระบวนการทางกฎหมายทั้งหมด 
ความเห็นของคณะกรรมาธิการรัฐธรรมนูญและความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ให้ต่อคณะกรรมาธิการนั้น นอกจากนี้ หน้าเว็บ
ยังได้จัดส่วนพิเศษท่ีอุทิศให้กับประเด็นสิทธิของผู้สูงอายุและคน
พิการเพ่ือเน้นย้ าว่าพวกเขาเหล่านั้นจะต้องได้รับการเคารพใน
บริบทของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานี้ 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาและรองผู้ตรวจการแผ่นดินท า
หน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระในกระบวนการพิจารณาของ
คณะกรรมการรัฐสภาเพ่ือพิจารณาทบทวนข้อเสนอของรัฐบาล
ในการบังคับใช้กฎหมายฉุกเฉินและพระราชกฤษฎีกาต่าง ๆ ที่
ออกตามมาโดยเป็นการจ ากัดสิทธิขั้นพ้ืนฐานและสิทธิมนุษยชน 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาได้เรียกร้องให้รัฐบาลให้ความ
สนใจต่อผลกระทบของข้อจ ากัดดังกล่าวในทางปฏิบัติ 
นอกจากนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การตรวจสอบ
สถานที่คุมขังได้ถูกระงับไว้ชั่วคราว แต่มาตรการและวิธีการ
พิเศษได้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือให้งานการก ากับดูแลทางกฎหมาย
ของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาสามารถด าเนินการต่อไปได้ 

 

แปลสรุปแล้ว 

https://www.humanrightscentre.fi/covid-19/
https://www.humanrightscentre.fi/covid-19/
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13 แถลงการณ์และบทความของสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติฝรั่งเศส 

https://www.cncdh.fr/node/2055 

https://www.lemonde.fr/idees/article/20
20/03/20/coronavirus-sauvegardons-les-
droits-fondamentaux-pendant-la-crise-
sanitaire_6033892_3232.html?fbclid=IwA
R24jv1dVEgUJbQ4nT7Y_rb7DWPRHG1Hsb
Ufc925mGSv1kWSuDyxLEH-9K4 

คณะกรรมการที่
ปรึกษาด้าน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

19 - 20 มี.ค. 63 นาย Jean-Marie Burguburu ประธานของสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติฝรั่งเศส (คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ) ได้สื่อสารไปยังนายกรัฐมนตรีและสมาชิก
รัฐสภาในประเด็นข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการฉุกเฉินที่ถูกก าหนดขึ้น นอกจากนี้ สถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติฝรั่งเศสร่วมกับองค์กร Defender of Rights 
and General Controller of Places of Deprivation of 
Liberty ได้ตีพิมพ์บทความใน Le Monde ที่เน้นย้ าถึงความ
จ าเป็นในการปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานในช่วงวิกฤตโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งส าหรับกลุ่มเปราะบางที่สุดต่อมาตรการกักตัวและการเว้น
ระยะห่างทางสังคม  

แปลสรุปแล้ว 

14 แถลงการณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจอร์เจีย 

http://www.ombudsman.ge/res/docs/202
0031720023331997.pdf 

ส านักงานทนายของ
รัฐแห่งจอร์เจีย 

23 มี.ค. 63 แถลงการณ์ได้กล่าวถึงมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในช่วงที่มีการ
ระบาดหรือระบาดใหญ่ของโรคและตอบค าถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ปัจจุบัน สถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติจอร์เจียยังได้เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโคโรนา เช่น สิทธิของคนพิการ 
ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของลูกจ้างและนายจ้าง 

แปลสรุปแล้ว 

15 ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเยอรมนี 

https://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/aktuell/news/meldu
ng/article/pressemitteilung-25032020-

สถาบันเพื่อ 
สิทธิมนุษยชนแห่ง
เยอรมนี 

25 มี.ค. 63 ข่าวประชาสัมพันธ์เรียกร้องให้รัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐ
ก าหนดมาตรการเพ่ือต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาให้
สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้นักการเมือง
พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากองค์กรประชาสังคมและแสดงถึง
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการในระดับภูมิภาคยุโรป 

แปลสรุปแล้ว 

https://www.cncdh.fr/node/2055
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/20/coronavirus-sauvegardons-les-droits-fondamentaux-pendant-la-crise-sanitaire_6033892_3232.html?fbclid=IwAR24jv1dVEgUJbQ4nT7Y_rb7DWPRHG1HsbUfc925mGSv1kWSuDyxLEH-9K4
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/20/coronavirus-sauvegardons-les-droits-fondamentaux-pendant-la-crise-sanitaire_6033892_3232.html?fbclid=IwAR24jv1dVEgUJbQ4nT7Y_rb7DWPRHG1HsbUfc925mGSv1kWSuDyxLEH-9K4
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/20/coronavirus-sauvegardons-les-droits-fondamentaux-pendant-la-crise-sanitaire_6033892_3232.html?fbclid=IwAR24jv1dVEgUJbQ4nT7Y_rb7DWPRHG1HsbUfc925mGSv1kWSuDyxLEH-9K4
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/20/coronavirus-sauvegardons-les-droits-fondamentaux-pendant-la-crise-sanitaire_6033892_3232.html?fbclid=IwAR24jv1dVEgUJbQ4nT7Y_rb7DWPRHG1HsbUfc925mGSv1kWSuDyxLEH-9K4
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/20/coronavirus-sauvegardons-les-droits-fondamentaux-pendant-la-crise-sanitaire_6033892_3232.html?fbclid=IwAR24jv1dVEgUJbQ4nT7Y_rb7DWPRHG1HsbUfc925mGSv1kWSuDyxLEH-9K4
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/20/coronavirus-sauvegardons-les-droits-fondamentaux-pendant-la-crise-sanitaire_6033892_3232.html?fbclid=IwAR24jv1dVEgUJbQ4nT7Y_rb7DWPRHG1HsbUfc925mGSv1kWSuDyxLEH-9K4
http://www.ombudsman.ge/res/docs/2020031720023331997.pdf
http://www.ombudsman.ge/res/docs/2020031720023331997.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuell/news/meldung/article/pressemitteilung-25032020-corona-pandemie-menschenrechte-muessen-das-politische-handeln-leiten/
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuell/news/meldung/article/pressemitteilung-25032020-corona-pandemie-menschenrechte-muessen-das-politische-handeln-leiten/
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuell/news/meldung/article/pressemitteilung-25032020-corona-pandemie-menschenrechte-muessen-das-politische-handeln-leiten/
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corona-pandemie-menschenrechte-
muessen-das-politische-handeln-leiten/ 

16 แถลงการณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เกรตบริเตน 

https://www.equalityhumanrights.com/e
n/our-work/news/human-rights-and-
equality-considerations-responding-
coronavirus-pandemic 

คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนและ
ความเท่าเทียม 

19 มี.ค. 63 นาย David Isaac ประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เกรตบริเตนได้ออกแถลงการณ์ถึงนายกรัฐมนตรีBoris Johnson 
เกี่ยวกับการค านึงถึงสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคในการ
ตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยเน้นย้ าถึง
บทบาทของรัฐบาลในการท าให้ประชาชนปลอดภัยและปกป้อง
อนาคตของประเทศว่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อความ
ปลอดภัยสาธารณะและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมีความสมดุล
กับคุณค่าของเสรีภาพและความเคารพที่ยึดถือกันมายาวนาน 

แปลสรุปแล้ว 

17 แถลงการณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฮังการี 

http://www.ajbh.hu/en/web/ajbh-en/-
/communication-from-the-commissioner-
for-fundamental-rights-of-hungary-and-
his-
deputies?inheritRedirect=true&redirect=
%2Fen%2Fweb%2Fajbh-en%2F 

ส านักงาน
คณะกรรมการเพ่ือ
สิทธิขั้นพ้ืนฐานแห่ง
ฮังการี 

26 มี.ค. 63 แถลงการณ์ว่าด้วยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบางของ
สังคมในบริบทของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
เสนอแนะให้ผู้ก าหนดนโยบายที่เก่ียวข้องจัดตั้งคณะท างาน
เพ่ือให้การคุ้มครองและสนับสนุนพิเศษแก่กลุ่มคนเหล่านั้น 

แปลสรุปแล้ว 

18 จดหมายของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ไอร์แลนด์ถึงนายกรัฐมนตรี 

https://www.ihrec.ie/app/uploads/2020/
03/IHREC-Letter-to-An-Taoiseach-March-

คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนและ
ความเสมอภาคแห่ง
ไอร์แลนด์ 

25 มี.ค. 63 จดหมายถึงนายกรัฐมนตรีแสดงถึงความตระหนักของการแพร่
ระบาดใหญ่ของโรค และเน้นย้ าความจ าเป็นในการรักษา
บรรทัดฐานทางสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคในภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขนี้ ประเด็นของกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่ง

แปลสรุปแล้ว 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuell/news/meldung/article/pressemitteilung-25032020-corona-pandemie-menschenrechte-muessen-das-politische-handeln-leiten/
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuell/news/meldung/article/pressemitteilung-25032020-corona-pandemie-menschenrechte-muessen-das-politische-handeln-leiten/
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/human-rights-and-equality-considerations-responding-coronavirus-pandemic
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/human-rights-and-equality-considerations-responding-coronavirus-pandemic
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/human-rights-and-equality-considerations-responding-coronavirus-pandemic
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/human-rights-and-equality-considerations-responding-coronavirus-pandemic
http://www.ajbh.hu/en/web/ajbh-en/-/communication-from-the-commissioner-for-fundamental-rights-of-hungary-and-his-deputies?inheritRedirect=true&redirect=%2Fen%2Fweb%2Fajbh-en%2F
http://www.ajbh.hu/en/web/ajbh-en/-/communication-from-the-commissioner-for-fundamental-rights-of-hungary-and-his-deputies?inheritRedirect=true&redirect=%2Fen%2Fweb%2Fajbh-en%2F
http://www.ajbh.hu/en/web/ajbh-en/-/communication-from-the-commissioner-for-fundamental-rights-of-hungary-and-his-deputies?inheritRedirect=true&redirect=%2Fen%2Fweb%2Fajbh-en%2F
http://www.ajbh.hu/en/web/ajbh-en/-/communication-from-the-commissioner-for-fundamental-rights-of-hungary-and-his-deputies?inheritRedirect=true&redirect=%2Fen%2Fweb%2Fajbh-en%2F
http://www.ajbh.hu/en/web/ajbh-en/-/communication-from-the-commissioner-for-fundamental-rights-of-hungary-and-his-deputies?inheritRedirect=true&redirect=%2Fen%2Fweb%2Fajbh-en%2F
http://www.ajbh.hu/en/web/ajbh-en/-/communication-from-the-commissioner-for-fundamental-rights-of-hungary-and-his-deputies?inheritRedirect=true&redirect=%2Fen%2Fweb%2Fajbh-en%2F
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2020/03/IHREC-Letter-to-An-Taoiseach-March-2020.pdf
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2020/03/IHREC-Letter-to-An-Taoiseach-March-2020.pdf
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2020.pdf 

 

 

เป็นการจ ากัดสิทธิมนุษยชน โดยการก าหนดมาตรการฉุกเฉิน
ต่าง ๆ จะต้องใช้เท่าที่จ าเป็น ได้สัดส่วน และไม่เป็นการเลือก
ปฏิบัติ ตลอดจนการน าไปบังคับใช้ได้มีการแจ้งถึงหลักการ 
สิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคด้วย 

19 แถลงการณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ลัตเวีย 

http://www.tiesibsargs.lv/ 

ส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินแห่ง
สาธารณรัฐลัตเวีย 

7 เม.ย. 63 แถลงการณ์กล่าวถึงการแก้ไขกฎหมายฉบับใหม่ที่รัฐบาลลัตเวีย
เสนอเพ่ือจัดการกับการระบาดของโรค COVID-19 โดยได้ให้
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรการที่รัฐด าเนินการ โดยมุ่งเน้นถึง
ผลกระทบที่มีต่อ นายจ้าง ลูกจ้าง คนที่อาศัยอยู่ในสภาวะความ
ยากจน และคนพิการ 

แปลสรุปแล้ว 

20 แถลงการณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ลิทัวเนีย 

http://www.lrski.lt/en/news/794-the-
parliamentary-ombudsman-calls-for-the-
protection-of-human-rights-in-social-care-
institutions-to-be-guaranteed.html 

ส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน Seimas 

1 เม.ย. 63 แถลงการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในบริบทของโรค COVID-19 
ตระหนักถึงความพยายามของผู้บริหารของรัฐในการคุ้มครอง
สุขภาพและชีวิตของประชาชน ในขณะเดียวกัน ขอให้ระลึกว่า
สิทธิมนุษยชนมีค่าสูงสุดและรัฐต้องให้ความส าคัญกับการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นอันดับต้น ๆ แม้ในภาวะฉุกเฉิน 

แปลสรุปแล้ว 

21 จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติลักเซมเบิร์ก 

https://ccdh.public.lu/fr/actualites/2020/
20200327_COVID-
19_Droits_Humains.html 

คณะกรรมการที่
ปรึกษาด้าน 
สิทธิมนุษยชนแห่ง
ลักเซมเบิร์ก 

27 มี.ค. 63   จดหมายเปิดผนึกระบุถึงประเด็นความเสมอภาคที่เกิดขึ้นจาก
การระบาดใหญ่ของโรคโคโรนาไวรัส และยินดีกับความมุ่งมั่น
ของรัฐบาลในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจและ
สุขภาพ แต่ยังเรียกร้องให้รัฐให้ความสนใจกับผลที่ตามมาของ
ไวรัสโคโรนาที่มีต่อกลุ่มเปราะบาง รวมถึงคนไร้บ้าน คนพิการ 
และผู้ถูกลิดรอนเสรีภาพ 

แปลสรุปแล้ว 

https://www.ihrec.ie/app/uploads/2020/03/IHREC-Letter-to-An-Taoiseach-March-2020.pdf
http://www.tiesibsargs.lv/
http://www.lrski.lt/en/news/794-the-parliamentary-ombudsman-calls-for-the-protection-of-human-rights-in-social-care-institutions-to-be-guaranteed.html
http://www.lrski.lt/en/news/794-the-parliamentary-ombudsman-calls-for-the-protection-of-human-rights-in-social-care-institutions-to-be-guaranteed.html
http://www.lrski.lt/en/news/794-the-parliamentary-ombudsman-calls-for-the-protection-of-human-rights-in-social-care-institutions-to-be-guaranteed.html
http://www.lrski.lt/en/news/794-the-parliamentary-ombudsman-calls-for-the-protection-of-human-rights-in-social-care-institutions-to-be-guaranteed.html
https://ccdh.public.lu/fr/actualites/2020/20200327_COVID-19_Droits_Humains.html
https://ccdh.public.lu/fr/actualites/2020/20200327_COVID-19_Droits_Humains.html
https://ccdh.public.lu/fr/actualites/2020/20200327_COVID-19_Droits_Humains.html
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22 ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมอลโดวา 

http://ombudsman.md/news/comunicat-
de-presa-11/ 

ส านักงานสนับสนุน
ประชาชนแห่ง
สาธารณรัฐมอลโดวา 

16 มี.ค. 63 ข่าวประชาสัมพันธ์ได้ระบุถึงหน่วยงานระดับชาติและประชาชน
โดยเรียกร้องถึ งความเป็นน้ าหนึ่ ง ใจเดียวกันและความ
รับผิดชอบของพลเมืองในการรับมือกับการระบาดของโรค 
โคโรนาไวรัสในประเทศได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ส านักงานฯ ได้
เผยแพร่ข่าวและความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ไวรัสโคโรนา เช่น ประเด็นการแก้ไขกฎหมายในสถานการณ์
ฉุกเฉิน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในช่วงการระบาดใหญ่ของโรค 
มาตรการป้องกันในสถานที่กักขัง  และแนวการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือใช้ในการต่อต้านการแพร่กระจายของไวรัส 

แปลสรุปแล้ว 

23 แถลงการณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มอนเตเนโกร 

http://www.ombudsman.co.me/article.p
hp?url=article.34341&display=1 

ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพแห่ง 
มอนเตเนโกร 

13 มี.ค. 63 แถลงการณ์ระบุถึง นาย Milan Tomić ผู้อ านวยการส านัก
บริหารการลงโทษทางอาญา เรียกร้องข้อมูลเกี่ยวกับแผนการ
รักษาพยาบาลและมาตรการส าหรับบุคคลผู้ถูกลิดรอนเสรีภาพ
ในบริบทของการระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาแผนการจัดการภาวะวิกฤต โดยจัดท า
แนวทางเฉพาะด้านส าหรับการด าเนินงานบริการสุขภาพและ
ส าหรับของเจ้าหน้าที่ส านักบริหารการลงโทษทางอาญาในการ
ปฏิบัติงานและวันด้วยจ านวนคนที่ลดลง 

แปลสรุปแล้ว 

24 แถลงการณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เนเธอร์แลนด์ 

https://www.mensenrechten.nl/nl/nieuw
s/coronavirus-en-mensenrechten-enkele-
vragen-en-antwoorden 

สถาบันเพื่อ 
สิทธิมนุษยชนแห่ง
เนเธอร์แลนด์ 

18 มี.ค. 63 แถลงการณ์ได้ตอบค าถามเก่ียวกับประเด็นของเชื้อไวรัสโคโรนา
และสิทธิมนุษยชน แม้แถลงการณ์จะน้อมรับมาตรการที่
เข้มงวดของรัฐบาล แต่ก็ยังเน้นย้ าว่าการเข้าถึงสถานพยาบาล 
รวมถึงข้อมูลและการสื่อสารจะต้องมีหลักประกันถึงความเท่าเทียม
กันส าหรับทุกคน โดยให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษกับกลุ่มเปราะบาง 

แปลสรุปแล้ว 

http://ombudsman.md/news/comunicat-de-presa-11/
http://ombudsman.md/news/comunicat-de-presa-11/
http://www.ombudsman.co.me/article.php?url=article.34341&display=1
http://www.ombudsman.co.me/article.php?url=article.34341&display=1
https://www.mensenrechten.nl/nl/nieuws/coronavirus-en-mensenrechten-enkele-vragen-en-antwoorden
https://www.mensenrechten.nl/nl/nieuws/coronavirus-en-mensenrechten-enkele-vragen-en-antwoorden
https://www.mensenrechten.nl/nl/nieuws/coronavirus-en-mensenrechten-enkele-vragen-en-antwoorden
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25 แถลงการณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
นอร์เทิร์นไอร์แลนด ์ 

https://www.nihrc.org/news/detail/covid-
19-human-rights-statement-25-march-
2020 

คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่ง
นอร์เทิร์นไอร์แลนด ์ 

25 มี.ค. 63 แถลงการณ์เน้นย้ าถึงความส าคัญที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของรัฐบาล หัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์  และ
หน่วยงานด้านสาธารณสุขเพ่ือช่วยชีวิตและคุ้มครองการดูแล
สุขภาพของเจ้าหน้าที่ด่านหน้า  แถลงการณ์ยังเน้นย้ าถึง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชนในบริบทนี้ 

แปลสรุปแล้ว 

26 ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาตินอร์เวย์ 

https://www.nhri.no/2020/innspill-til-
stortingets-koronakomite-om-
koronaloven/ 

http://ennhri.org/wp-
content/uploads/2020/04/Info-for-
ENNHRI-on-Norwegian-Government-
Response-to-the-COVID-19-Pandemic.pdf 

สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาตินอร์เวย์ 

19-20 มี.ค. 63 ข่าวประชาสัมพันธ์กล่าวถึงผลกระทบจากการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาที่มีต่อการท างานของสถาบันและมาตรการรับมือ 
นอกจากนี้ สถาบันสิทธิฯ ได้ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการรัฐสภา
ต่อร่างพระราชบัญญัติไวรัสโคโรนา ซึ่งวางระเบียบเกี่ยวกับ
ข้อจ ากัดใหม่ เช่นการกักตัวและการแยกตัว โดยเน้นย้ าถึง
ความจ าเป ็นเรื ่องความโปร ่งใสและการใช ้กระบวนการ
ปรึกษาหารือเมื ่อมีการพัฒนามาตรการเพื่อตอบโต้กับโรค 
COVID-19 รวมถึงความจ าเป็นในการปกป้องสิทธิของกลุ ่ม
เปราะบาง เช่น ผู้ต้องขังในเรือนจ า เด็กและคนพิการ สถาบัน
สิทธิฯ ได้จัดท าเอกสารรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการตอบโต้ของ
รัฐบาลนอร์เวย์ต่อการระบาดใหญ่ของโรค COVID-19 ด้วย 

แปลสรุปแล้ว 

27 แถลงการณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โปแลนด์ 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/sluzba-
zdrowia-walczy-z-koronawirusem-i-nie-daje-rady-
zapewnic-wlasciwej-opieki-innym-chorym 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-

ส านักงาน
คณะกรรมการเพ่ือ
สิทธิมนุษยชนแห่ง
โปแลนด์ 

24 มี.ค. 63 แถลงการณ์ 3 ฉบับเกี ่ยวกับการระบาดใหญ่ของโรค โดย
แถลงการณ์ฉบับหนึ ่งเรียกร้องให้รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
สาธารณสุขด าเนินการเพ่ือให้บริการดูแลสุขภาพอย่างเพียงพอ
แก่ผู ้ป่วยที่ไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา แถลงการณ์ฉบับอื่น ๆ 
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของประชาชนชาวโปแลนด์ที่รอการ
กลับไปยังโปแลนด์จากอเมริกาใต้และการเรียกร้องมิให้มีการ

แปลสรุปแล้ว 

https://www.nihrc.org/news/detail/covid-19-human-rights-statement-25-march-2020
https://www.nihrc.org/news/detail/covid-19-human-rights-statement-25-march-2020
https://www.nihrc.org/news/detail/covid-19-human-rights-statement-25-march-2020
https://www.nhri.no/2020/innspill-til-stortingets-koronakomite-om-koronaloven/
https://www.nhri.no/2020/innspill-til-stortingets-koronakomite-om-koronaloven/
https://www.nhri.no/2020/innspill-til-stortingets-koronakomite-om-koronaloven/
http://ennhri.org/wp-content/uploads/2020/04/Info-for-ENNHRI-on-Norwegian-Government-Response-to-the-COVID-19-Pandemic.pdf
http://ennhri.org/wp-content/uploads/2020/04/Info-for-ENNHRI-on-Norwegian-Government-Response-to-the-COVID-19-Pandemic.pdf
http://ennhri.org/wp-content/uploads/2020/04/Info-for-ENNHRI-on-Norwegian-Government-Response-to-the-COVID-19-Pandemic.pdf
http://ennhri.org/wp-content/uploads/2020/04/Info-for-ENNHRI-on-Norwegian-Government-Response-to-the-COVID-19-Pandemic.pdf
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/sluzba-zdrowia-walczy-z-koronawirusem-i-nie-daje-rady-zapewnic-wlasciwej-opieki-innym-chorym
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/sluzba-zdrowia-walczy-z-koronawirusem-i-nie-daje-rady-zapewnic-wlasciwej-opieki-innym-chorym
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/sluzba-zdrowia-walczy-z-koronawirusem-i-nie-daje-rady-zapewnic-wlasciwej-opieki-innym-chorym
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-trudnosci-z-powrotem-polakow-z-ameryki-poludniowej-do-kraju
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trudnosci-z-powrotem-polakow-z-ameryki-
poludniowej-do-kraju 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-wybory-
10-maja-2020 

จัดการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม 

28 แถลงการณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โปรตุเกส 

http://www.provedor-
jus.pt/?idc=136&idi=18228 

ส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินแห่งโปรตุเกส 

20 มี.ค. 63 แถลงการณ์ได้ชี้แจงประเด็นค าถามที่คาดว่าจะถูกหยิบยกขึ้น
จากมาตรการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในประเทศ โดย
ยอมรับว่าจากมุมมองของภัยพิบัติสาธารณะในปัจจุบัน  
สิทธิและเสรีภาพบางอย่างสามารถถูกระงับชั่วคราว อย่างไรก็
ตาม ขอเน้นย้ าว่าสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ได้เป็นการระงับการใช้
รัฐธรรมนูญและมาตรการที่ได้ด าเนินการนั้นจะต้องเคารพต่อ
สิทธิของพลเมืองและความชอบด้วยกฎหมายตามหลัก
ประชาธิปไตย 

แปลสรุปแล้ว 

29 แถลงการณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สกอตแลนด์ 

http://www.scottishhumanrights.com/ne
ws/statement-human-rights-in-times-of-crisis/ 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่ง
สกอตแลนด์ 

19 มี.ค. 63 แถลงการณ์ระบุถึงข้อจ ากัดที่ถูกก าหนดขึ้นโดยร่างกฎหมาย
ฉุกเฉินไวรัสโคโรนาที่จัดท าขึ้นในสหราชอาณาจักร โดยเน้นย้ า
ว่าสิทธิมนุษยชนสามารถน ามาใช้ เสริมสร้างแนวทางการ
ตัดสินใจและการน ามาตรการต่าง ๆ ไปปฏิบัติ 

แปลสรุปแล้ว 

30 ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเซอร์เบีย 

https://ombudsman.rs/index.php/2011-
12-25-10-17-15/2011-12-26-10-05-
05/6548-z-r-n-p-sh-lic-bish-n-v-v-r-ni-r-n-

ผู้พิทักษ์พลเมืองของ
สาธารณรัฐเซอร์เบีย 

23 มี.ค. 63 นาย Zoran Pasalic ผู้ตรวจการแผ่นดินเซอร์เบียเยี่ยมชมศูนย์
ต้อนรับที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ใน Subotica เพ่ือให้แน่ใจว่า
สภาพทั้งหมดที่ก าหนดไว้ส าหรับการพักอาศัย อาหารและการ
คุ้มครองทางการแพทย์จะมีความพร้อมในระหว่างที่มีการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศ ในระหว่างการเยือน 
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ เรียกร้องให้พลเมืองของสาธารณรัฐ

แปลสรุปแล้ว 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-trudnosci-z-powrotem-polakow-z-ameryki-poludniowej-do-kraju
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-trudnosci-z-powrotem-polakow-z-ameryki-poludniowej-do-kraju
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-wybory-10-maja-2020
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-wybory-10-maja-2020
http://www.provedor-jus.pt/?idc=136&idi=18228
http://www.provedor-jus.pt/?idc=136&idi=18228
http://www.scottishhumanrights.com/news/statement-human-rights-in-times-of-crisis/
http://www.scottishhumanrights.com/news/statement-human-rights-in-times-of-crisis/
https://ombudsman.rs/index.php/2011-12-25-10-17-15/2011-12-26-10-05-05/6548-z-r-n-p-sh-lic-bish-n-v-v-r-ni-r-n-in-u-sub-ici
https://ombudsman.rs/index.php/2011-12-25-10-17-15/2011-12-26-10-05-05/6548-z-r-n-p-sh-lic-bish-n-v-v-r-ni-r-n-in-u-sub-ici
https://ombudsman.rs/index.php/2011-12-25-10-17-15/2011-12-26-10-05-05/6548-z-r-n-p-sh-lic-bish-n-v-v-r-ni-r-n-in-u-sub-ici
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ที ่ การด าเนินการ องค์กรที่จัดท า เมื่อ ประเด็นสิทธิมนุษยชน การด าเนินการ 

in-u-sub-ici เซอร์เบียทุกคนปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล 

31 แถลงการณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สโลวาเกีย 

http://www.snslp.sk/?locale=sk#page=30
43 

ศูนย์สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติแห่งสโลวา
เกีย 

17 มี.ค. 63 แถลงการณ์ไดร้ะบุถึงความเคลื่อนไหวของมาตรการ
สถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศ โดยเน้นย้ าว่าสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐานจะต้องได้รับการรับรองส าหรับทุกคนโดยไม่มี
ข้อยกเว้น และสรุปว่ามาตรการที่จะน าไปปฏิบัติต้องเคารพ
หลักการของการปฏิบัติอย่างที่เท่าเทียมกันในด้านต่าง ๆ เช่น 
การจ้างงาน ประกันสังคม การดูแลสุขภาพ การจัดหาสินค้า
และบริการ และการศึกษา 

แปลสรุปแล้ว 

32 เว็บไซต์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สโลวีเนีย 

http://www.varuh-
rs.si/index.php?id=1630&L=6 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ด้านสิทธิมนุษยชนแห่ง
สาธารณรัฐสโลวีเนีย 

29 มี.ค. 63 เว็บไซต์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ท าหน้าเว็บส าหรับ
ประเด็นการระบาดใหญ่ของ COVID-19 โดยเฉพาะ ข้อมูลใน
ส่วนนี้รวมถึงมาตรการที่ใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดใน
สาธารณรัฐสโลวีเนีย การด าเนินการกระท าท่ีเกี่ยวข้องที่น าโดย
รัฐบาล ความคิดเห็นและข่าวประชาสัมพันธ์ของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ประกาศต่าง ๆ โดยองค์กรระหว่างประเทศรวมถึง
ข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

แปลสรุปแล้ว 

33 แถลงการณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สเปน 

https://www.defensordelpueblo.es/notici
as/comunicacion-del-defensor-del-
pueblo-ante-la-epidemia-coronavirus/ 

ส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินแห่งสเปน 

20 มี.ค. 63 แถลงการณ์แสดงความเชื่อมั่นในมาตรการสถานการณ์ฉุกเฉินที่
รัฐบาลก าหนดขึ้น ซ่ึงเรียกร้องให้การด าเนินการของของ
เจ้าหน้าที่รัฐและสถาบันต่างๆ เป็นไปอย่างมีเอกภาพ อย่างไรก็
ตาม แถลงการณ์ได้เน้นย้ าว่า ในสภาวการณ์พิเศษนี้ สิทธิขั้น
พ้ืนฐานของพลเมืองจะต้องได้รับการรับรอง และในขณะที่ 
สิทธิและเสรีภาพอาจถูกจ ากัดไว้ชั่วคราว แต่แก่นแท้ของเรื่อง
ดังกล่าวจะต้องคงอยู่ 

แปลสรุปแล้ว 

https://ombudsman.rs/index.php/2011-12-25-10-17-15/2011-12-26-10-05-05/6548-z-r-n-p-sh-lic-bish-n-v-v-r-ni-r-n-in-u-sub-ici
http://www.snslp.sk/?locale=sk#page=3043
http://www.snslp.sk/?locale=sk#page=3043
http://www.varuh-rs.si/index.php?id=1630&L=6
http://www.varuh-rs.si/index.php?id=1630&L=6
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/comunicacion-del-defensor-del-pueblo-ante-la-epidemia-coronavirus/
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/comunicacion-del-defensor-del-pueblo-ante-la-epidemia-coronavirus/
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/comunicacion-del-defensor-del-pueblo-ante-la-epidemia-coronavirus/
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ที ่ การด าเนินการ องค์กรที่จัดท า เมื่อ ประเด็นสิทธิมนุษยชน การด าเนินการ 

34 แถลงการณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและความ
เสมอภาคแห่งตุรกี (เป็นสมาชิกสมทบของ
เครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในทวีป
ยุโรป หรือ ENHRI แต่ไม่ได้รับการรับรองให้เป็น
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 

https://www.tihek.gov.tr/saglik-hakki-
baglaminda-covid-19-korona-virusu-
salgini-hakkinda-basin-aciklamasi/ 

สถาบันสิทธิมนุษยชน
และความเสมอภาค
แห่งตุรกี 

ไม่ระบุ แถลงการณ์ ได้เน้นย้ าว่า ในบริบทของการระบาดใหญ่นี้  
สิทธิในสุขภาพควรได้รับการประเมินร่วมกับสิทธิอื่น ๆ เช่น 
สิทธิในชีวิต สิทธิในสิ่งแวดล้อม และสิทธิในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ทุกรัฐปฏิบัติตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนและเรียกร้องให้สาธารณชน
ร่วมมือกันเพ่ือการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน 

แปลสรุปแล้ว 

35 เว็บไซต์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยูเครน 
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-
news/?date=&section=10000&page=1 

กรรมการรัฐสภาเพ่ือ
สิทธิมนุษยชนแห่ง
ยูเครน 

 เว็บไซต์ของสถาบันสิทธิฯ ได้แจ้งให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับ
มาตรการที่ด าเนินการเพ่ือต่อสู้กับไวรัสโคโรนา ผ่านการแจ้ง
เตือนล่าสุดบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ ได้เรียกร้องให้หัวหน้า
รัฐมนตรีต่าง ๆ เพ่ือให้การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางและอาจ
ได้รับผลกระทบมากท่ีสุด เช่น บุคคลในสถานที่ที่ถูกลิดรอน
เสรีภาพ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ที่มีความขัดแย้ง ตลอดจนเรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติ
ตามมาตรการข้อจ ากัดในสถานการณ์พิเศษ 

แปลสรุปแล้ว 

 

 

 

 

https://www.tihek.gov.tr/saglik-hakki-baglaminda-covid-19-korona-virusu-salgini-hakkinda-basin-aciklamasi/
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https://www.tihek.gov.tr/saglik-hakki-baglaminda-covid-19-korona-virusu-salgini-hakkinda-basin-aciklamasi/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/?date=&section=10000&page=1
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การด าเนินการของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในทวีปแอฟริกาต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
 

ที ่ การด าเนินการ องค์กรที่จัดท า เมื่อ ประเด็นสิทธิมนุษยชน การด าเนินการ 

1 ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติโมร็อกโก 

https://www.cndh.org.ma/an/article/pres
s-release-precautionary-measures-taken-
cndhs-administration-prevent-spread-
pandemic-20 

https://www.cndh.org.ma/an/highlights/c
ndh-welcomes-his-majestys-pardon-
5654-detainees-during-covid19-health-
emergency 

สภาสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติโมร็อกโก 

20 มี.ค. 63 

 
5 เม.ย. 63 

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันล่วงหน้าที่
ด าเนินการโดยฝ่ายบริหารของสภาสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โมร็อกโก เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด  

2. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สภาฯ น้อมรับการอภัยโทษจาก
พระมหากษัตริย์ให้แก่นักโทษถึง 5,654 ราย ในช่วงภาวะ
ฉุกเฉินด้านสุขภาพจากโรค COVID-19 เ พ่ือเสริมสร้าง
มาตรการที่จ าเป็นในการคุ้มครองผู้ต้องขังในเรือนจ าจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยสภาได้เสนอให้พิจารณา
เกณฑ์การอภัยโทษแก่ผู้สูงอายุ ผู้หญิง เด็กอายุต่ ากว่าเกณฑ์ 
ผู้ถูกควบคุมตัวที่ทรมานจากโรคเรื้อรัง และกลุ่มผู้เปราะบาง
ที่สุด 

แปลสรุปแล้ว 

 

 
 

https://www.cndh.org.ma/an/article/press-release-precautionary-measures-taken-cndhs-administration-prevent-spread-pandemic-20
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การด าเนินการของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในทวีปอเมริกาต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ที ่ การด าเนินการ องค์กรที่จัดท า เมื่อ ประเด็นสิทธิมนุษยชน การด าเนินการ 

1 แถลงการณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แคนาดา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน

แห่งชาติแคนาดา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 มี.ค. 63 

 

 

 

 
31 มี.ค. 63 

 

 

 
 

8 เม.ย. 63 
 

 

 

 

1. แถลงการณ์ เรื่อง สถานการณ์โรค COVID-19 เน้นย้้าเรื่อง
การค้านึงถึงสิทธิและความต้องการของกลุ่มผู้เปราะบางที่สุด 
ได้แก่  ผู้คนที่อาศัยอยู่ ในความยากจน ผู้หญิงและเด็ก  
ผู้ที่หลบหนีความรุนแรงในครอบครัว ผู้ที่อาศัยอยู่ในสถาน
สงเคราะห์ บนท้องถนน หรือเสี่ยงต่อการเป็นคนไร้บ้าน คน
พิการหรือผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล้าพังหรือในสถาบัน รวมถึงผู้คนใน
ราชทัณฑท์ี่จะต้องไม่ถูกลืมหรือเพิกเฉย 

2. แถลงการณ์ เรื่อง ความไม่เท่าเทียมที่เพ่ิมขึ้นจากวิกฤต 
โรค COVID-19 เรียกร้องให้รัฐบาลในทุกรัฐจะต้องตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าการออกกฎหมาย นโยบาย แผนงานและบริการ
ต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนชาวแคนาดาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจนั้นมีหลักการด้านสิทธิมนุษยชนรองรับ ตลอดจน
ค้านึงกลุ่มบุคคลที่อยู่ในสภาวการณ์ที่เปราะบาง 

3. แถลงการณ์ เรื่อง การเหยียดเชื้อชาติเพ่ือตอบโต้กับโรค
COVID-19 จะเป็นอันตรายต่อพวกเราทุกคน แสดงถึงความ
ห่วงกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์การเหยียดเชื้อชาติตั้งแต่มี
การระบาดใหญ่ของโรค โดยเฉพาะกับชนกลุ่มน้อยที่มีที่มา
จากเอเชียได้ตกเป็นเหยื่อของการเหยียดผิว การข่มขู่คุกคาม 
ทั้งในที่สาธารณะและออนไลน์ รวมไปถึงการใช้ความรุนแรง
ทางกายภาพ ซ่ึงเป็นปัญหาด้านความปลอดภัยสาธารณะและ
สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน  

แปลสรุปแล้ว 
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การด าเนินการขององค์กรสังกัดสหประชาชาติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ที ่ การด าเนินการ องค์กรที่จัดท า เมื่อ ประเด็นสิทธิมนุษยชน การด าเนินการ 

1 ถ้อยแถลงของจากข้าหลวงใหญ่เพ่ือ 
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 6 
มีนาคม 2563 เรื่อง โคโรนาไวรัส : สิทธิมนุษยชน
ต้องค านึงถึงเป็นอย่างแรก และเป็นศูนย์กลางใน
การรับมือ (Coronavirus : Human Rights 
need to be front and centre in response) 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/P
ages/DisplayNews.aspx?NewsID=25668&L
angID=E  

 

http://www.nhrc.or.th/News/Information-
News/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9
%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%
B2%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A
3%E0%B8%B1%E0%B8%AA-
%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%
E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E
0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0
%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%

OHCHR มีนาคม 2563 ภาพรวมสิทธิมนุษยชน แปลและเผยแพร่ 

ลงเว็บไซต์ 

ส านักงาน กสม. 

แล้ว เมื่อ 9 มีนาคม 
2563 
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หน้า 2 จาก 7 
 

ที ่ การด าเนินการ องค์กรที่จัดท า เมื่อ ประเด็นสิทธิมนุษยชน การด าเนินการ 
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%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88
%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%
E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%81%E
0%B8%A5.aspx?lang=th-TH 

2 แนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 COVID-19 Guidance 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/P
ages/COVID19Guidance.aspx 

 

OHCHR มีนาคม 2563 ประกอบด้วย 15 หัวข้อ ดังนี้ 

1. การเข้าถึงบริการสุขภาพ  

2. มาตรการฉุกเฉิน 

3. ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

4. ที่อยู่อาศัย  

5. คนพิการ 

6. บุคคลที่อยู่ในสถานที่คุมขังและสถาบันต่างๆ 

7. ข้อมูลและการมีส่วนร่วม 

8. การตีตรา ความเกลียดกลัวชาวต่างชาติ และการเหยียดเชื้อชาติ  

แปลและเผยแพร่ 

ลงเว็บไซต์ 

ส านักงาน กสม. 

แล้ว เมื่อ 9 เมษายน 
2563 
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http://www.nhrc.or.th/News/Information-News/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5.aspx?lang=th-TH
http://www.nhrc.or.th/News/Information-News/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5.aspx?lang=th-TH
http://www.nhrc.or.th/News/Information-News/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5.aspx?lang=th-TH
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx


หน้า 3 จาก 7 
 

ที ่ การด าเนินการ องค์กรที่จัดท า เมื่อ ประเด็นสิทธิมนุษยชน การด าเนินการ 
9. ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย 

10.ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ   

11. ความเป็นส่วนตัว 

12. เพศสภาพ 

13. น้ าและสุขาภิบาล 

14. ชนเผ่าพ้ืนเมือง * เพ่ิงเพ่ิมหัวข้อนี ้          

15. ชนกลุ่มน้อย * เพ่ิงเพ่ิมหัวข้อนี้                 

 

 

 

 

 

จะได้เสนอ 

ต่อไป 

3 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก  

กลไกสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญา  

ด้านสิทธิมนุษยชน (UN Treaty Bodies) 

เรื่อง เรียกร้องให้ใช้สิทธิมนุษยชน 

ในการต่อสู้กับโรคโควิด 19 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/P
ages/DisplayNews.aspx?NewsID=25742&L
angID=E 

UN Treaty Bodies 

 

มีนาคม 

2563 

สาระส าคัญ : เรียกร้องให้ผู้น าของแต่ละประเทศรับรองสิทธิ
มนุษยชนในมาตรการของรัฐบาลในการต่อสู้กับโรคโควิด 19 

 

4 ค าแนะน าของคณะอนุกรรมการว่าด้วย The United Nations มีนาคม บุคคลถูกลิดรอนเสรีภาพ   

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25742&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25742&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25742&LangID=E
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ที ่ การด าเนินการ องค์กรที่จัดท า เมื่อ ประเด็นสิทธิมนุษยชน การด าเนินการ 

การป้องกันการทรมานต่อรัฐภาคี 

และกลไกระดับชาตเิพ่ือป้องกันการทรมาน (NPM) 

ที่เก่ียวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

(ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563) 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/P
ages/DisplayNews.aspx?NewsID=25756&L
angID=E 

 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBo
dies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronaviru
sPandemic2020.pdf 

 Subcommittee on  

Prevention of 
Torture 

(SPT) 

2563  

5 ค าแนะน าเฉพาะ เรื่อง สถานที่คุมขัง 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19   

ในประเด็นเรื่อง บุคคลถูกลิดรอนเสรีภาพ  

Specific guidance on Detention 

(Interim Guidance COVID-19: 

 FOCUS ON PERSONS 

OHCHR 

 และ WHO 

เมษายน 

2563 

บุคคลถูกลิดรอนเสรีภาพ  

 

 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25756&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25756&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25756&LangID=E
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf
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DEPRIVED OF THEIR LIBERTY) 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/P
ages/COVID-19.aspx 

 
https://interagencystandingcommittee.or
g/system/files/2020-
03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%
20COVID-19%20-
%20Focus%20on%20Persons%20Deprive
d%20of%20Their%20Liberty.pdf 

6 ค าแนะน าเฉพาะ เรื่อง ผู้อพยพ 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

OHCHR Guidance on the Human Rights  

 Dimensions of COVID-19: Migrants 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/P
ages/COVID19Guidance.aspx 

 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues

OHCHR 

 

เมษายน 

2563 

ผู้อพยพ 

 

 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidanceCOVID-19_Migrants.pdf
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/Migration/OHCHRGuidanceCOVID-
19_Migrants.pdf 

 

7 แถลงการณ์ร่วมระหว่างคนพิการ 

และคณะกรรมการประจ าอนุสัญญาว่าด้วย 

สิทธิคนพิการ (CRPD) เรื่อง สิทธิคนพิการในช่วง 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/P
ages/DisplayNews.aspx?NewsID=25765&L
angID=E 

คณะกรรมการ 

ประจ าอนุสัญญา 
CRPD 

เมษายน 

2563 

สิทธิคนพิการ 

 

 

8 ค าแนะน าเพ่ือคุ้มครองคนไร้บ้าน 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues
/Housing/SR_housing_COVID-
19_guidance_homeless.pdf 

โดย M. Leilani Farha 

Special Rapporteur on 

 the right to  

adequate housing 

เมษายน 

2563 

สิทธิในการอยู่อาศัย 

 

 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidanceCOVID-19_Migrants.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidanceCOVID-19_Migrants.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_homeless.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_homeless.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_homeless.pdf
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9 แถลงการณ์ว่าด้วยการระบาดของโรคโควิด 19 

กับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr
/pages/cescrindex.aspx 

 

คณะกรรมการ 

ประจ ากติกา ICESCR 

 

เมษายน 

2563 

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

10 แถลงการณ์จากคณะกรรมการประจ ากติกา  

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม  

วัฒนธรรม (ICESCR) เรื่อง ผู้เชี่ยวชาญของ 

สหประชาชาติเรียกร้องความเป็นปึกแผ่นระหวา่ง 

ประเทศเพ่ือบรรเทาภาระทางการคลังของประเทศ 

ก าลังพัฒนาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด 19 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr
/pages/cescrindex.aspx 

คณะกรรมการ 

ประจ ากติกา ICESCR 

เมษายน 

2563 

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx


ข้อจ ำกัดกำรเดินทำงเข้ำประเทศของประเทศในภูมิภำคเอเชีย - แปซิฟิก 
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด ๑๙ 

 
 ส ำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศขอน ำเสนอข้อมูลข้อจ ำกัดกำรเดินทำงเข้ำประเทศของประเทศ  
ในภูมิภำคเอเชีย - แปซิฟิก โดยเฉพำะประเทศสมำชิกกรอบควำมร่วมมือ APF และ SEANF ในสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด ๑๙ ดังนี้  

๑. อัฟกำนิสถำน  
ยังไมพ่บกำรก ำหนดข้อห้ำมในกำรเดินทำงเข้ำประเทศ 

๒. ออสเตรเลีย  
ออสเตรเลียประกำศปิดกำรเดินทำงเข้ำประเทศส ำหรับบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองออสเตรเลียหรือ 
ผู้มีถิ่นพ ำนักถำวรในออสเตรเลียตั้งแต่เวลำ ๒๑.๐๐ น. ของวันที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

๓. บำห์เรน  
ห้ำมบุคคลต่ำงชำติที่เคยเดินทำงผ่ำนประเทศดังต่อไปนี้ ในช่วง ๑๔ วันที่ผ่ำนมำ เดินทำงเข้ำ
ประเทศหรือเดินทำงผ่ำนประเทศบำห์เรน ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
สำธำรณรัฐเช็ก เดนมำร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิหร่ำน 
อิรัก เกำหลีใต้ ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก  มอลตำ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ 
โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหรำชอำณำจักร และ
สหรัฐอเมริกำ และห้ำมโดยเด็ดขำดไม่ให้บุคคลที่เดินทำงมำจำกญี่ปุ่นทำงเข้ำประเทศหรือ 
เดินทำงผ่ำนประเทศบำห์เรนในทุกกรณ ี

๔. บังกลำเทศ  
ยังไมพ่บกำรก ำหนดข้อห้ำมในกำรเดินทำงเข้ำประเทศ 

๕. อินเดีย  
- รัฐบำลอินเดียได้ประกำศระงับกำรเดินทำงผู้ มีวีซ่ำท่องเที่ยวของอินเดียและกำรเดินทำงเข้ำ
ประเทศของชำวอินเดียโพ้นทะเล (Overseas Citizen of India – OCI) จนถึงวันที่ ๑๕ เมษำยน 
๒๕๖๓ ส่วนผู้ที่ถือวีซ่ำดังกล่ำวที่อยู่ในประเทศอินเดียอยู่แล้วให้สำมำรถอยู่ในอินเดียได้ต่อไป 
รวมทั้งให้มีกำรตรวจตรำกำรเดินทำงข้ำมแดนกับประเทศเพ่ือนบ้ำนให้เข้มงวดยิ่งขึ้นและมีกำรปิด
ด่ำนชำยแดนในบำงจุด มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๓ 
- รัฐบำลอินเดียได้มีค ำสั่งให้มีกำรกักกันพลเมืองอินเดียที่เดินทำงมำจำกประเทศดังต่อไปนี้ 
จ ำนวน ๑๔ วัน ได้แก่ จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อิหร่ำน อิตำลี เกำหลีใต้ และสเปน โดยมีผลนับตั้งแต่
วันที่ ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๓  



- ๒ - 
 

- รัฐบำลอินเดียได้มีค ำสั่งห้ำมเที่ยวบินจำกยุโรปตะวันตกและตุรกีทุกเที่ยวบินเข้ำประเทศ
เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดที่รุนแรงขึ้นและมีนโยบำยขอให้ประชำชนพักอยู่ที่บ้ำน โดยมีผล
นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๓ 
- รัฐบำลอินเดียได้มีค ำสั่งระงับเที่ยวบินระหว่ำงประเทศทั้งหมดเป็นระยะเวลำ ๑ สัปดำห์ โดยมี
ผลนับตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนำคม ๒๕๖๓ 

๖. อินโดนีเซีย  
บุคคลต่ำงชำติทุกคน (ยกเว้นผู้มีถ่ินพักอำศัย บุคคลในครอบครัวของชำวอินโดนีเซีย บุคลำกรทำง
กำรแพทย์ และผู้รับผิดชอบในกำรขนส่งสินค้ำ) จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำประเทศอินโดนีเซีย
นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๓ 

๗. อิรัก  
รัฐบำลอิรักประกำศว่ำสนำมบินนำนำชำติบำสรำจะปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสำรที่เดินทำงมำจำกจีนเข้ำ
ประเทศ และประกำศไม่ให้เที่ยวบินจำกญี่ปุ่นทุกเที่ยวบินเข้ำประเทศ 

๘. จอร์แดน  
รัฐบำลจอร์แดนประกำศงดเที่ยวบินโดยสำรทั้งขำเข้ำและขำออกทั้งหมดมีนับตั้งแต่วันที่ ๑๗ 
มีนำคม ๒๕๖๓  

๙. คำซัคสถำน  
รัฐบำลคำซัคสถำนประกำศยกเลิกฟรีวีซ่ำส ำหรับชำวจีนและบุคคลที่เดินทำงมำจำกญี่ปุ่นเป็น
ระยะเวลำ ๗๒ ชั่วโมง 

๑๐. คีร์กีซสถำน  
ยังไมพ่บกำรก ำหนดข้อห้ำมในกำรเดินทำงเข้ำประเทศ 

๑๑. มัลดีฟส์  
ห้ำมบุคคลต่ำงชำติที่เคยเดินทำงผ่ำนประเทศต่อไปนี้ในช่วง ๑๔ วันที่ผ่ำนมำเดินทำงเข้ำประเทศ
หรือเดินทำงผ่ำนประเทศมัลดีฟส์ ได้แก่ บังคลำเทศ สำธำรณรัฐประชำชนจีน อิหร่ำน อิตำลี 
มำเลเซีย สเปน ศรีลังกำ สหรำชอำณำจักร จังหวัดคย็องซังเหนือและจังหวัดคย็องซังใต้ 
ในเกำหลีใต้ เขต Ile-de-France และภูมิภำค Grand Est ของฝรั่งเศส และแคว้น Bavaria  
แ ค ว้ น  North Rhine Westphalia แ ล ะ แ ค ว้ น  Baden-Wuerttemberg ข อ ง เ ย อ ร ม นี   
ระงับกำรออกวีซ่ำเป็นกำรชั่วครำวส ำหรับชำวญี่ปุ่น  และห้ำมกำรเดินทำงเข้ำประเทศ 
ของนักท่องเที่ยวจำกประเทศเหล่ำนี้ทั้งหมด 

๑๒. มองโกเลีย  
ยังไมพ่บกำรก ำหนดข้อห้ำมในกำรเดินทำงเข้ำประเทศ 
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๑๓. มำเลเซีย 
มำเลเซียห้ำมไม่ให้พลเมืองของตนทุกคนเดินทำงออกจำกประเทศ และห้ำมชำวต่ำงชำติทุกคน
เดินทำงเข้ำมำในประเทศ นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๓ โดยสนำมบินและน่ำนฟ้ำของ
มำเลเซียยังคงเปิดตำมปกติ  

๑๔. เมียนมำ 
เที่ยวบินระหว่ำงประเทศทั้งหมด ยกเว้นเที่ยวบินพิเศษ จะไม่ได้รับอนุญำตให้ลงจอดในเมียนมำ  
มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๒๐ เวลำ ๒๓.๕๙ น. จนถึงวันที่ ๑๓ เมษำยน ๒๕๖๓  
เวลำ ๒๓.๕๙ น. 

๑๕. เนปำล  
ระงับเที่ยวบินระหว่ำงประเทศท้ังหมดจนถึงวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๓ 

๑๖. นิวซีแลนด์   
ปิดกำรเข้ำเมืองส ำหรับผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองนิวซีแลนด์หรือผู้มีถิ่นพ ำนักถำวรในนิวซีแลนด์ รวมทั้ง
ประชำชนจำกหมู่เกำะในมหำสมุทรแปซิฟิกที่ได้รับกำรยกเว้นก่อนหน้ำนี้  หรือผู้ถือวีซ่ำชั่วครำว 
(เช่น วีซ่ำนักเรียน) ตั้งแต่เวลำ ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

๑๗. โอมำน  
ระงับวีซ่ำท่องเที่ยวส ำหรับบุคคลต่ำงชำติทั้งหมดเป็นระยะเวลำ ๑ เดือน มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑๕ 
มีนำคม ๒๕๖๓ นอกจำกนี้ ยังไม่อนุญำตให้เรือส ำรำญทุกล ำเข้ำเทียบท่ำเรือในโอมำนเป็นเวลำ ๑ 
เดือน 

๑๘. ปำเลสไตน์  
ห้ำมนักท่องเที่ยวเข้ำสู่เขตเวสต์แบงก์เป็นระยะเวลำ ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๓ 

๑๙. ฟิลิปปินส ์
- กำรออกวีซ่ำและกำรอนุญำตฟรีวีซ่ำส ำหรับบุคคลต่ำงชำติทั้งหมดถูกระงับเป็นกำรชั่วครำว 
มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๓ 
- ห้ำมบุคคลต่ำงชำติทั้งหมดเดินทำงเข้ำประเทศ ยกเว้นคู่สมรสและบุตรหลำนของชำวฟิลิปปินส์ 
เจ้ำหน้ำที่ทำงกำรทูตและเจ้ำหน้ำทีอ่งค์กรระหว่ำงประเทศ  

๒๐. กำตำร์  
ยังไมพ่บกำรก ำหนดข้อห้ำมในกำรเดินทำงเข้ำประเทศ 

๒๑. ซำมัว 
ห้ำมบุคคลต่ำงชำติที่เคยเดินทำงผ่ำนประเทศต่อไปนี้เดินทำงเข้ำประเทศหรือเดินทำงผ่ำน
ประเทศซำมัว ได้แก่  ออสเตรเลีย  ออสเตรีย  บำห์ เรน  เบลเยียม แคนำดำ  สำธำรณรัฐ 
ประชำชนจีน จีนไทเป สำธำรณรัฐเช็ก เดนมำร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ เขตพิเศษฮ่องกง 
ไอซ์แลนด์ อิตำลี อิหร่ำน ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ คูเวต ลักเซมเบิร์ก เขตพิเศษมำเก๊ำ มำเลเซีย 
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เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ กำตำร ์สิงคโปร์ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ไทย สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 
และสหรัฐอเมริกำ นอกจำกนี้ ซำมัวยังมีกำรห้ำมเดินทำงเข้ำประเทศของชำวซำมัวที่ถูกกล่ำวหำ
ว่ำได้กระท ำอันเป็นกำรทีเ่ป็นกำรละเมิดกฎหมำยระหว่ำงประเทศด้วย 

๒๒. เกำหลีใต้  
ผู้เดินทำงเข้ำประเทศทุกคนต้องกักตัวเองเป็นระยะเวลำ ๑๔ วัน ค ำสั่งนี้มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑ 
เมษำยน ๒๕๖๓ แต่ไม่มีใช้บังคับกับลูกเรือของสำยกำรบิน 

๒๓. ศรีลังกำ  
วีซ่ำและสิทธิพิเศษในกำรเดินทำงเข้ำประเทศท่ีอนุญำตโดยรัฐบำลศรีลังกำได้รับกำรระงับทั้งหมด 
และมีกำรปิดสนำมบินในศรีลังกำทั้งหมด นับตั้งแต่วันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

๒๔. ติมอร์  
ยังไมพ่บกำรก ำหนดข้อห้ำมในกำรเดินทำงเข้ำประเทศ 

๒๕. ไทย 
ผู้เดินทำงจะไม่ได้รับอนุญำตให้เดินทำงเข้ำมำในประเทศไทย ยกเว้นลูกเรือของสำยกำรบินที่ได้รับ
อนุญำตให้ก ำหนดตำรำงเวลำกำรบินไว้ล่วงหน้ำแล้ว นักกำรทูตและสมำชิกในครอบครัว  
ผู้ เดินทำงที่มีใบอนุญำตกำรท ำงำน และผู้ เดินทำงที่ได้รับอนุญำตจำกนำยกรัฐมนตรีหรือ
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
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การเผยแพร่แถลงการณ์/ข่าวของ กสม. โดยเครือข่ายต่างประเทศ (GANHRI, APF) 

ที ่ แถลงการณ์/ข่าว กสม. ภาษาอังกฤษ 
องค์กรที่
เผยแพร่ 

เว็บไซต์  
 

เมื่อวันที่ 

1 แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(กสม . )  เรื่ อง  สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด 19  

Statement of the National Human Rights 
Commission of Thailand Regarding the 
Situation of the Disease Outbreak of COVID-19 

GANHRI https://ganhri.fuseuniversal.com/communities/26691/contents/1079765 

(FUSE เป็น online platform เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ GANHRI ได้
เข้าใช้บริการเพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารและแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิก) 

28 มี.ค. 63 

2 แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
(ฉบับที่ 2) 

Statement of the National Human Rights 
Commission of Thailand Regarding the 
Situation of the Disease Outbreak of COVID-19 
(No. 2) 

GANHRI  https://ganhri.fuseuniversal.com/communities/26691/contents/1079766 
 

28 มี.ค. 63 

3 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประธาน กสม. เห็นชอบให้ 
บุคลากรส านักงาน กสม. ท างานที่บ้านถึง 30 เม.ย. 63 
รับสถานการณ์โรคโควิด 19 พร้อมออกมาตรการ
รองรับการบริการประชาชนให้เข้าถึงการคุ้มครอง 
สิทธิฯ ได้ตามปกติPress Release: The NHRCT 
office approves its staff members to work at 
home until 30 April 2020 and issues a  

GANHRI https://ganhri.fuseuniversal.com/communities/26691/contents/1079760  28 มี.ค. 63 

https://ganhri.fuseuniversal.com/communities/26691/contents/1079765
https://ganhri.fuseuniversal.com/communities/26691/contents/1079766
https://ganhri.fuseuniversal.com/communities/26691/contents/1079760
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การเผยแพร่แถลงการณ์/ข่าวของ กสม. โดยเครือข่ายต่างประเทศ (GANHRI, APF) 

ที ่ แถลงการณ์/ข่าว กสม. ภาษาอังกฤษ 
องค์กรที่
เผยแพร่ 

เว็บไซต์  
 

เมื่อวันที่ 

 office approves its staff members to work at 
home until 30 April 2020 and issues a 
measure to support the NHRCT public service 
under the outbreak situation of COVID-19 

   

4 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประธาน กสม. ขอให้
ประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคมเพ่ือรอยารักษาหรือ
วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  

Press Release: The Chairperson of the NHRCT 
recommends public to keep their social 
distance while awaiting drugs or vaccines for 
COVID-19 

GANHRI https://ganhri.fuseuniversal.com/communities/26691/contents/1081242  31 มี.ค. 63 

5 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กสม. ยกประเด็นผลกระทบ
สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์โรคโควิด-19 เป็นประเด็น
ส าคัญในแผนปฏิบัติงานปี 2563 

Press Release: The NHRCT sets priority of 
human rights impacts regarding the outbreak 
of novel coronavirus (COVID-19) under its 
2020 Action Plan 

GANHRI https://ganhri.fuseuniversal.com/communities/26691/contents/1082733  1 เม.ย. 63 
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การเผยแพร่แถลงการณ์/ข่าวของ กสม. โดยเครือข่ายต่างประเทศ (GANHRI, APF) 

ที ่ แถลงการณ์/ข่าว กสม. ภาษาอังกฤษ 
องค์กรที่
เผยแพร่ 

เว็บไซต์  
 

เมื่อวันที่ 

6 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประธาน กสม. ชี้ รัฐพึงคัดกรอง
ผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ด้วยชุดตรวจแบบรวดเร็ว 
นอกเหนือจากการเว้นระยะห่างระหว่างกัน  

Press Release: The NHRCT’s Chairperson 
points out the government to screen infected 
COVID-19 persons using the rapid test kit 
besides social distancing 

GANHRI https://ganhri.fuseuniversal.com/communities/26691/contents/1084748  3 เม.ย. 63 

7 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประธาน กสม. วอนให้รัฐคัด
กรองคนก่อนให้ไปอยู่ในอาคารในพื้นที่ควบคุมโดยใช้
ชุดตรวจแบบรวดเร็ว และไม่ควรให้อยู่ในห้องพัก
เดียวกันเกิน 1 คน เว้นแต่เป็นคนใกล้ชิดกัน  

Press Release: The NHRCT’s Chairperson asks 
the government to screen any person using a 
rapid test kit prior to the state quarantine 
places and not to be placed more than one 
person in the same room unless those who 
are close ones 

GANHRI https://ganhri.fuseuniversal.com/communities/26691/contents/1087459  7 เม.ย. 63 
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การเผยแพร่แถลงการณ์/ข่าวของ กสม. โดยเครือข่ายต่างประเทศ (GANHRI, APF) 

ที ่ ข่าว กสม. ภาษาอังกฤษ 
องค์กรที่
เผยแพร่ 

เว็บไซต์  เมื่อวันที่ 

8* กสม. ออกข้อเสนอแนะรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
NHRC makes recommendations on COVID-19 
response 

APF https://www.asiapacificforum.net/news/nhrc-makes-recommendations-
covid-19-response/ 

13 มี.ค. 63 

9* บทความ กสม. เรียกร้องให้มีความร่วมมือในการระงับการ
แพร่กระจายของเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
NHRC urges cooperation to stall spread of 
COVID-19 

APF https://www.asiapacificforum.net/news/nhrc-urges-cooperation-stall-
spread-covid-19/  

23 มี.ค. 63 

10* ประมวลสถานการณ์สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็น
สมาชิก APF รับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
APF members respond to COVID-19 pandemic 

APF https://www.asiapacificforum.net/news/apf-members-respond-covid-
19-pandemic/  

27 มี.ค. 63 

11* บทความ  กสม. สนับสนุนมาตรการเว้นระยะห่างทาง
สังคมเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
Commission supports social distance measures 
to counter COVID-19 

APF https://www.asiapacificforum.net/news/commission-supports-social-
distance-measures-counter-covid-19/  

1 เม.ย. 63 

 

หมายเหตุ*    ล าดับที่ 8, 9, 10, 11 APF น าไปเรียบเรียงใหม่ก่อนน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 

https://www.asiapacificforum.net/news/nhrc-makes-recommendations-covid-19-response/
https://www.asiapacificforum.net/news/nhrc-makes-recommendations-covid-19-response/
https://www.asiapacificforum.net/news/nhrc-urges-cooperation-stall-spread-covid-19/
https://www.asiapacificforum.net/news/nhrc-urges-cooperation-stall-spread-covid-19/
https://www.asiapacificforum.net/news/apf-members-respond-covid-19-pandemic/
https://www.asiapacificforum.net/news/apf-members-respond-covid-19-pandemic/
https://www.asiapacificforum.net/news/commission-supports-social-distance-measures-counter-covid-19/
https://www.asiapacificforum.net/news/commission-supports-social-distance-measures-counter-covid-19/

