
 
สิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐ:  

ศึกษากรณีสิทธิในการรักษาพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นฤพนธ์  ทรงพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต  

คณะนิติศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2559 





(3) 
 

 
บทคัดย่อ 

 
ช่ือวิทยานิพนธ์ สิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐ: ศึกษากรณี 

สิทธิในการรักษาพยาบาล  
ช่ือผู้เขียน นายนฤพนธ์ ทรงพระ 
ช่ือปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2559 
 
 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงสถานะแห่งสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาล ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการจัดระบบการเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลของ
คนต่างด้าว โดยมีขอบเขตของการศึกษาเฉพาะกรณีคนไร้สัญชาติ แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว ผู้ลี้ภัย 
และผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน  
 ผลการวิจัยพบว่า สิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล เป็นสิทธิที่บุคคลไม่อาจบรรลุความ
มุ่งหมายได้ หากปราศจากการเข้ามาดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยรัฐ หรือที่เรียกว่า “status 
positivus” ซ่ึงมีสถานะเป็น “สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีพ” ท่ีบุคคลไม่ว่าเช้ือชาติ หรือสัญชาติใด 
หรืออยู่ ณ ที่ใดในโลก ย่อมมีความสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิน้ีได้ โดยประเทศต่าง ๆ ได้ให้การรับรอง
สิทธิน้ีไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ และระบบกฎหมายภายในของประเทศ ดังเช่นประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีได้รับรองสิทธินี้โดยผลของคําพิพากษาศาลสูงแห่งสหรัฐ ซ่ึงวางหลักการตีความ
รัฐธรรมนูญในเร่ืองหลักความเสมอภาคโดยขยายความรวมถึงการรับรองสิทธินี้ให้กับคนต่างด้าวด้วย 
เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมนี และประเทศฝร่ังเศสท่ีได้รับรองสิทธิน้ีให้แก่คนต่างด้าว
ตามพันธกรณีในทางระหว่างประเทศของสหภาพยุโรป และตามกฎหมายภายในที่รัฐตราขึ้น ส่วนการ
ให้ความคุ้มครองสิทธิน้ีจะเป็นเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อคนต่างด้าว ซ่ึงแตกต่างกันไปตาม
สถานะของคนต่างด้าวและบริบทของแต่ละประเทศ สําหรับประเทศไทย ไม่มีการรับรองสิทธิน้ีให้แก่
คนต่างด้าวไว้อย่างชัดแจ้งในระบบกฎหมายไทย โดยปัจจุบันมีเพียงการดําเนินนโยบายของรัฐที่ขยาย
ความคุ้มครองสิทธิประกันสังคมให้รวมถึงแรงงานต่างด้าว และการจัดต้ังกองทุนประกันสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุขขึ้น เพ่ือให้คนต่างด้าวท่ีไม่อยู่ในระบบประกันสังคมสามารถเข้าถึงหลักประกัน
สุขภาพ แต่ยังคงมีข้อจํากัดในเรื่องเงื่อนไขของการเป็นผู้ทรงสิทธิ และกระบวนการเข้าสู่สิทธิ ซ่ึงเป็น
ปัญหาสําคัญที่ทําให้คนต่างด้าวเป็นจํานวนมากไม่สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้    
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จากผลการวิจัยดังกล่าว มีข้อเสนอแนะให้สร้างหลักประกันสุขภาพสําหรับคนต่างด้าว ภายใต้
หลักการ “ประกันสุขภาพบนพ้ืนฐานของการจ้างงาน” โดยผู้ท่ีอยู่ในระบบการจ้างงานควรจัดสรรให้
เข้าสู่ระบบประกันสังคมท้ังหมด ส่วนผู้ท่ีมิใช่แรงงานควรจัดสรรให้เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ โดยบัญญัติรับรองสิทธิของคนต่างด้าวไว้ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2545 และรวมกองทุนประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเข้ากับกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ โดยมีขอบเขตการคุ้มครองเฉพาะคนต่างด้าวท่ีเกิดในประเทศ และอยู่ภายใต้หลักการ “ร่วม
จ่ายค่าบริการ” ส่วนกรณีผู้ลี้ภัย ผู้หลบหนีเข้าเมือง และผู้ไร้สถานะทางทะเบียน ควรกําหนดเป็น
มาตรการทางบริหารโดยจัดต้ังงบประมาณสนับสนุนสถานพยาบาล และมุ่งเน้นให้ความคุ้มครอง
เฉพาะบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน หรือบริการท่ีจําเป็นทางสุขภาพเท่าน้ัน เพ่ือให้เกิดดุลยภาพของ
การคุ้มครองสิทธิกับภาระทางการคลังของรัฐ 
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 ABSTRACT  

 
Title of Thesis The Right to Public Health Services of an Alien: Case Study of 

the Right to Medical Treatment 
Author Mr. Narupon Songpra 
Degree Master of Laws 
Year 2016 
 
 
 This research was aimed at study about the status of right to medical 
treatment of an alien, identify the problems and obstacles to access medical 
treatment and analyze approach to provide medical treatment for aliens in Thailand. 
The scope of study is specific to stateless person, migrant workers, alien children, 
asylum and undocumented migrant.  
 The research results showed that the right to medical treatment is the rights 
that can only be exercised with a support of government, called “status positivus”. 
The status of this right is a fundamental right (sozialen Grundrechte) that everyone is 
able to holder of the right, without distinction of any kind, such as race, nationality 
or country of residence, and it was recognized by international law and domestic law 
in other countries, such as United State of America was recognized this right by 
decision of supreme court according to principle of equity before constitution, as 
well as England, Germany and France that recognized this right according to 
European Convention and domestic law, but the protection of the right are different, 
it’s depend on standard of treatment, status of an alien and context of countries.  
In Thailand, this right is not occur in constitution and other domestic law, the 
government provide migrant workers to access medical treatment according to social 
insurance system and Established Ministry of Public Health fund as a further 
measures to provide other aliens to access medical treatment. But it’s limited
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by condition of the holder of the right and process to access the right. It is important 
problems that affect many aliens can’t access to medical treatment. 
 The result of this research leads to formulating health insurance for aliens in 
Thailand, under Principle of “Health insurance based on employment” and provide 
all aliens who are workers to Social Insurance system but other aliens provide to 
National Health Insurance system, legislative the right to medical treatment of aliens 
in to the National Health Security Act, B.E. 2545, combination Ministry of Public 
Health fund and National Health Security fund and specific to protect an alien under 
“Co – payment Principle”, formulating administrative measures to protect asylum 
and undocumented migrant by set up budget to support hospital and provide 
specific to emergency care and necessity health care. 
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บทที่ 1 

  
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 

สุขภาพ (Health) เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงสภาวะความสมบูรณ์ของมนุษย์ท้ังในด้านร่างกาย 
จิตใจ และการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข ไม่เพียงแต่การปราศจากโรคหรือทุพพลภาพเท่าน้ัน1 
แต่ยังรวมถึงการมีปัจจัยดํารงชีวิตท่ีดีท้ังในด้านชีววิทยา (Biological) เช่น การได้รับโภชนาการท่ี
เหมาะสม การมีอาหารและนํ้าด่ืมท่ีปลอดภัยสําหรับการบริโภค และการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมและ
สถานที่ ทํางานท่ีถูกสุขลักษณะ เป็นต้น ตลอดจนปัจจัยในด้านสังคมและเศรษฐกิจ (Socio–
Economic Condition) โดยการมีชีวิตอยู่ภายใต้สภาพสังคมเศรษฐกิจท่ีดีด้วย และสิทธิในสุขภาพ 
(The Right to Health) ถือได้ว่า เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ในการดํารงชีวิตอยู่อย่างสมศักด์ิศรี
ภายใต้มาตรฐานสูงสุดของการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และความผาสุก 
รวมถึงการมีชีวิตอยู่โดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ2 ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า สิทธิในสุขภาพ เป็นสิทธิท่ีบุคคลไม่
ว่าเช้ือชาติหรือสัญชาติใด หรือมีภูมิลําเนาอยู่ ณ ภูมิภาคใด มีความเช่ือ ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
อย่างไร ย่อมมีสิทธิดังกล่าวในฐานะของความเป็นมนุษย์ท่ีจะมีชีวิตอยู่ด้วยการมีสุขภาพอนามัยท่ี
สมบูรณ์  มีน้ําเพ่ือการบริโภคท่ีปลอดภัยและได้มาตรฐานตามสุขลักษณะ มีอาหารท่ีปลอดภัยสําหรับ
การบริโภค ได้รับโภชนาการที่เพียงพอ มีสุขภาวะทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพและสุขศึกษา ได้รับการป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงได้รับการรักษาพยาบาล
เม่ือเกิดการเจ็บป่วย3 สิทธิดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่สําคัญอย่างยิ่งในการมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์ของมนุษย์ ซ่ึงประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก ต่างให้การยอมรับและรับรองเป็นสิทธิ 

                                                 
 1 World Health Organization, Constitution of the World Health Organization 
1948, Retrieved December 12, 2016 from http://www.who.int>who_constitution_en 
 2 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and World 
Health Organization, The Right to Health, p. 1, Retrieved December 12, 2016 from 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf 
 3 Ibid., p. 3. 
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ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ในขณะเดียวกันรัฐก็มีความผูกพันโดยรัฐธรรมนูญหรือโดยกฎหมายอื่นที่จะต้อง
ให้ความคุ้มครองสิทธิดังกล่าว โดยการกําหนดนโยบายและจัดให้มีบริการสุขภาพท่ีได้มาตรฐานเพ่ือให้
ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างท่ัวถึง ท้ังนี้เพ่ือเป็นหลักประกันสุขภาพของพลเมืองแห่งรัฐน้ัน แต่
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสิทธิในสุขภาพจะเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่การ
คุ้มครองสิทธิในสุขภาพของประชาชนในฐานะที่เป็นพลเมืองแห่งรัฐน้ัน ประเทศต่าง ๆ จะมีการ
พิจารณาถึงสถานะความเป็นพลเมืองของรัฐเป็นสําคัญ กล่าวคือ ในการกําหนดหรือรับรองสถานะของ
บุคคลผู้มีสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐนั้น จะมีการพิจารณาถึง “สัญชาติ” ของบุคคล
เป็นสําคัญ ท้ังน้ีเน่ืองจากสัญชาติเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงสถานะและความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคล
กับรัฐท่ีบุคคลน้ันอาศัยอยู่ แต่จากสภาพสังคมโลกในปัจจุบัน มีความเป็นพลวัตร (Dynamics) สูง  
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ส่งผลให้เกิดพัฒนาการก้าวข้ามผ่านเส้นเขตแดนของรัฐ หรือท่ี
เรียกว่า “โลกไร้พรมแดน” (Globalization) มีการเคลื่อนย้ายประชากรข้ามประเทศ ด้วยเหตุผล   
ต่าง ๆ อาทิ ด้านแรงงาน การศึกษา การท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งการลี้ภัย เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีทําให้มี
บุคคลเป็นจํานวนมากที่แม้จะมีสัญชาติของรัฐซ่ึงถือกําเนิด หรือมีภูมิลําเนาอยู่ แต่เม่ือเดินทางออก
นอกเขตแดนของรัฐและเข้าไปอาศัยอยู่ในรัฐอ่ืนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม บุคคลเหล่าน้ีก็จะไม่มี
สถานะความเป็นพลเมืองของรัฐที่เข้าไปอยู่อาศัยน้ัน ซ่ึงการเคลื่อนย้ายประชากรข้ามประเทศดังกล่าว 
พบว่า ในปัจจุบันมีผู้ย้ายถิ่นข้ามประเทศเป็นจํานวนมากดังเห็นได้จากรายงานขององค์การระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการย้ายถิ่น (International Organization for Migration) ซ่ึงได้เปิดเผยข้อมูลเม่ือ 
ปี พ.ศ. 2554 ว่า มีประชากรผู้ย้ายถิ่นข้ามประเทศท่ัวโลกรวมทั้งสิ้น ประมาณ 214 ล้านคน กระจาย
ตัวอยู่ในประเทศต่าง ๆ เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกามีประมาณ 1,042,625 คน ประเทศอังกฤษ 
470,000 คน ประเทศเสปน 469,342 คน ประเทศสวีเดน 79,036 คน ประเทศนิวซีแลนด์ 57,618 
คน4 เป็นต้น สําหรับประเทศไทย จากข้อมูลของสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว พบว่า มีประชากรต่าง
ด้าวท่ีได้รับอนุญาตทํางานคงเหลือท่ัวราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2559 จํานวนทั้งสิ้น 1,557,778 คน5  
แสดงตามตารางที่ 1.1 ดังน้ี 
 
 

                                                 
 4 International Organization for Migration, World Migration Report 2011 
(Geneva, Switzerland: International Organization for Migration, 2011), p. 49.  
 5 สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว, “จํานวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตทํางานคงเหลือทั่ว
ราชอาณาจักร,” วารสารสถิติจํานวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตทํางานท่ัวราชอาณาจักร ประจําปี 
2559. (2559): 3. 
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ตารางท่ี 1.1  ประชากรต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางานคงเหลือท่ัวราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2559 
   

ภูมภิาค จํานวน (คน)
1. กรุงเทพมหานคร 232,463 
2. ปริมณฑล 554,783 
3. ภาคกลาง 271,294 
4. ภาคเหนือ 179,552 
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22,228 
6. ภาคใต้ 297,458 

รวมท่ัวราชอาณาจักร 1,557,778 
 
 นอกจากน้ี ยังมีบุคคลอีกเป็นจํานวนมากท่ีไม่มีสัญชาติของรัฐใดเลย เน่ืองจากเป็นผู้พลัดถิ่น 
ท่ีไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ หรือไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติได้ หรืออยู่ระหว่างรอการพิสูจน์
สัญชาติ ซ่ึงบุคคลดังกล่าวนี้ล้วนเป็นผู้ท่ีอาศัยอยู่ในรัฐ เป็นพลเมืองของรัฐ แต่ไม่ได้รับสัญชาติจากรัฐ 
จึงกลายเป็นบุคคลไร้รัฐหรือที่ เรียกว่า “คนไร้รัฐ” หรือ “คนไร้สัญชาติ” (Stateless Person)6  
โดยจากรายงานของสํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High 
Commissioner for Refugee: UNHCR) เม่ือปี พ.ศ. 2554 พบว่า มีประชากรท่ีเป็นคนไร้สัญชาติ 
ท่ัวโลกเป็นจํานวนมากกว่า 10 ล้านคน7 กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ เช่นเดียวกับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ท่ีจากข้อมูลการรวบรวมสถิติคนไร้สัญชาติ จํานวน 5  ประเทศ ได้แก่ ประเทศพม่า 
ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศบรูไน และประเทศเวียดนาม พบว่า มีจํานวนประชากรท่ีเป็น
คนไร้สัญชาติรวมแล้วสูงถึง 1,385,025 คน โดยประเทศพม่า และประเทศไทย มีคนไร้สัญชาติอาศัย

                                                 
  6 กฤตยา  อาชวนิจกุล, การจัดระบบคนไร้รฐัในบรบิทประเทศไทย, หน้า 104, ค้นวันท่ี 12 

ธันวาคม 2559 จาก http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceVII/Download/2011-
Article-06.pdf 
 7 Office of the United Nations High Commissioner for Refugee, UNHCR Global 
Trend 2012 (Geneva, Switzerland: Office of the United Nations High Commissioner 
for Human Rights and World Health Organization, 2012), p. 11.     
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อยู่ในประเทศเป็นจํานวนสูงท่ีสุดในภู มิภาค คือ มี จํานวน 808,075 คน  และ 506,197 คน8 
ตามลําดับ รายละเอียดแสดงไว้ตามตารางที่ 1.2 ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1.2  จํานวนคนไร้สัญชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

ประเทศ จํานวน (คน) 
1. พม่า 808,075 
2. ไทย 506,197 
3. มาเลเซีย 40,001 
4. บรูไน 20,552 
5. เวียดนาม 10,200 

รวม 1,385,025 
     
 ข้อมูลแรงงานต่างด้าวและคนไร้สัญชาติในประเทศไทย เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็น
ประชากรในประเทศท่ีไม่มีสถานะพลเมืองของรัฐ กล่าวคือ แม้จะเป็นผู้ท่ีอยู่ในประเทศไทย แต่ก็ไม่มี
สถานะความเป็นพลเมืองของรัฐตามกฎหมายไทย กลุ่มบุคคลเหล่านี้เรียกโดยรวมว่า “คนต่างด้าว” 
น่ันเอง และโดยสภาพของการเป็นคนต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่ในรัฐน้ัน ส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ต้องตกอยู่ใน
สภาวะที่มักได้รับการเลือกปฏิบัติจากรัฐในการพิจารณาหรือการให้บริการด้านต่าง ๆ กับคนชาติหรือ
คนที่ถือสัญชาติของรัฐน้ันก่อน ทําให้มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีเปราะบางเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิหรือ
เลือกปฏิบัติได้โดยง่าย  

จากปรากฏการณ์ข้อเท็จจริงทางสังคมท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้เกิดปัญหาทาง
กฎหมายที่ตามมาคือ เม่ือบุคคลเหล่านี้ไม่มีสัญชาติไทยและไม่ถือว่าเป็นคนชาติ ดังน้ีรัฐไทยจะมีความ
ผูกพันที่จะต้องคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มบุคคลเหล่านี้หรือไม่ การพิจารณาปัญหาดังกล่าว 
เห็นได้ว่า ปัจจุบันการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนไทยน้ัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ได้บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในการได้รับการบริการสาธารณสุขของรัฐ และบุคคลผู้ยากไร้มีสิทธิ
ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมถึงมีสิทธิท่ีจะได้รับการ
ป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย9 และในขณะเดียวกันรัฐก็มีหน้าที่
                                                 
 8 Office of the United Nations High Commissioner for Refugee, UNHCR Global 
Trend 2011 (Geneva, Switzerland: Office of the United Nations High Commissioner 
for Human Rights and World Health Organization, 2011), pp. 38-41. 

9 มาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 



5 
 
หรือมีความผูกพันท่ีจะต้องดําเนินการเพ่ือคุ้มครองสิทธิน้ัน ดังท่ีปรากฏในบทบัญญัติว่าด้วยหน้าท่ี 
ของรัฐซ่ึงกําหนดให้รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่าง
ท่ัวถึง โดยบริการสาธารณสุขดังกล่าวต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค 
การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพด้วย10 นอกจากน้ีประเทศไทยมีแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555–2559 ได้กําหนดวิสัยทัศน์ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนทุกคนให้มี
สุขภาพดีมีระบบสุขภาพพอเพียง เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่สังคมสุขภาวะ และมีประเด็นยุทธศาสตร์ 
ท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีสุขภาพในการสร้างสุขภาพ 
ตลอดจนการพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพ บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาไทย เป็นยุทธศาสตร์ท่ี มุ่งเน้นให้
ความสําคัญกับการส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายสุขภาพให้มี
ศักยภาพ มีความเข้มแข็งในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค การจัดการความรู้และส่งเสริม
การแพทย์แผนไทย ตลอดถึงการพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย และการจัดการภัยพิบัติ 
อุบัติเหตุ และภัยสุขภาพ เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือ
กับภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหว สารพิษและสารเคมี ตลอดจนภัยสุขภาพอ่ืน ๆ โดยการ
พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย และการจัดการภัยพิบัติ ภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  เพ่ือให้คนไทยแข็งแรงท้ังร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา  
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุก โดยการส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันควบคุมโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความ

                                                 
“มาตรา 47 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับ

บริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามท่ีกฎหมายบัญญัติบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการ
ป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” 

10 มาตรา 55 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560    
“มาตรา 55 รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่าง

ท่ัวถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกัน
โรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพด้วย 

รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง” 
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ปลอดภัยทั้งในด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพสําหรับ
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ รวมถึงการส่งเสริมการออกกําลังกาย และการมีสุขภาพจิตที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานในทุกระดับเพ่ือ
ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาระบบส่งต่อท่ีไร้รอยต่อ เป็นยุทธศาสตร์ท่ี
มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการให้ได้มาตรฐาน ประชาชนเข้าถึง
บริการได้โดย สะดวก มีมาตรฐานและคุณภาพท่ีดี มีการจัดบริการสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนชายขอบ และให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วย
ในการรับบริการ  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การสร้างกลไกกลางระดับชาติในการดูแลระบบบริการสุขภาพ 
และพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความสําคัญ
กับการสร้างกลไกการบริหารจัดการระบบสุขภาพให้เกิดความเป็นเอกภาพ มีธรรมาภิบาล สร้างความ
สมดุลระหว่างผู้ซ้ือและผู้ให้บริการ รวมถึงการกําหนดทิศทางการเงินการคลังของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ11 
 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ท้ัง 5 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น การคุ้มครองสุขภาพของคนต่างด้าว
ไม่มีการกล่าวถึงในประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติแต่อย่างใด คงมีปรากฏเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ท่ีกําหนดเป้าหมายของการพัฒนา คือ ขยายความครอบคลุมและยกระดับ
คุณภาพของหน่วยบริการทุกระดับให้มีศักยภาพรองรับการเข้าถึงบริการของประชาชนทุกกลุ่มอย่าง
เหมาะสม รวมถึงกลุ่มคนชายขอบหรือกลุ่มคนไร้สัญชาติ12 ซ่ึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของคนต่างด้าว
ท้ังหมดภายในประเทศเท่าน้ัน และถึงแม้ว่าประเทศไทยได้ให้การรับรองสิทธิในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขของประชาชนมีสถานะเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ และมีการกําหนดนิตินโยบายรวมถึงนโยบาย
สาธารณะด้านการสาธารณสุขเพ่ือคุ้มครองสุขภาพของประชาชนแล้วก็ตาม แต่ในส่วนของการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขของคนต่างด้าวนั้น ยังคงเป็นข้อถกเถียงทางวิชาการว่าคนต่างด้าวมีความสามารถ
เป็นผู้ทรงสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้หรือไม่ ซ่ึงในเรื่องน้ีเม่ือพิจารณาจากระบบกฎหมาย
ไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน พบว่า พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้ให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่
เป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายมีสิทธิเข้าถึงการรักษาพยาบาลภายใต้ระบบประกันสังคมได้
เช่นเดียวกับลูกจ้างคนไทย ส่วนกรณีคนต่างด้าวประเภทอ่ืนนอกเหนือจากที่อยู่ในระบบประกันสังคม 
แต่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 คนต่างด้าว

                                                 
 11 กระทรวงสาธารณสุข, แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 
(กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ,์ 2555), หน้า 23-31. 
 12 เรื่องเดียวกัน, หน้า 30.  
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ในประเทศไทยมีสิทธิซ้ือบัตรสุขภาพของผู้มีรายได้น้อยจากโรงพยาบาลใกล้บ้าน ภายใต้โครงการ
สวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาลสําหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ท่ีสังคมช่วยเหลือเกื้อกูล (สปร) 
ในราคา 300-500 บาท ต่อครอบครัว โดยเม่ือมีบัตรดังกล่าวแล้วสามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขได้
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ในเวลาต่อมาเม่ือประเทศไทยมีการตราพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ขึ้น และประกาศมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ได้มีการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยการจัดให้มีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขึ้น ภายใต้โครงการบัตร
ทอง (โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค) และให้ยกเลิกโครงการ สปร เดิม เป็นเหตุให้สิทธิในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขของคนต่างด้าวตามโครงการน้ีเป็นอันถูกยกเลิกตามไปด้วย และภายใต้โครงการ
บัตรทองน้ัน พบว่า สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ จัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลักใน
การจัดระบบให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพตามโครงการนี้โดยตรง ได้มีการตีความบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ในเชิงปฏิเสธสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยสิ้นเชิง13 ดังกรณีตัวอย่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่ีต้องการขอรับเงินชดเชย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าว และจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่ีได้มีหนังสือขอหารือถึงความ
ชัดเจนเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและออกบัตรประกันสุขภาพให้กับคนต่างด้าว ซ่ึงทั้งสองกรณี
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบหลักในการ
จัดระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีหนังสือตอบข้อหารือหน่วยงานดังกล่าวโดยปฏิเสธสิทธิของ
คนต่างด้าวในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภายใต้พระราชบัญญัติน้ี กล่าวคือ 
 1.  หนังสือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท่ี สปสช 03/01 ลงวันท่ี 5 มกราคม 
2547 
 
  บุคคลที่จะมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขในมาตรา 5 พระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 นั้น หมายถึงบุคคลที่มีสัญชาติไทย ท้ังนี้
เพราะพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 บัญญัติขึ้นตาม
มาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงอยู่ในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย . . . คําว่า “ชนชาวไทย” หมายถึงบุคคลที่มีสัญชาติไทย

                                                 
 13 กฤตยา อาชวนิจกุล, เรื่องเดิม, หน้า 115. 
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ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ จึงไม่ครอบคลุมถึงคนต่างด้าว ทาง สปสช จึงไม่
สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้คนต่างด้าวได้14  

 
 2.  หนังสือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช 03/ 518 ลงวันที่ 30 มกราคม 
2547 ได้กล่าวถึงกรณีการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนต่างด้าวไว้ว่า “สิทธิในการรับบริการ
สาธารณสุขของบุคคลท่ีไม่ปรากฏสัญชาติ จึงอยู่นอกเหนือบทบาทอํานาจหน้าที่ของ สปสช ที่จะ
ดําเนินการ”15 

 นอกจากนี้ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ยืนยันหลักการตีความกฎหมายดังกล่าว
ไว้อีกครั้งหนึ่ง ในรายงานประจําปี 2549 ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท่ีได้ยืนยัน
หลักการตีความดังกล่าวไว้ว่า ผู้ทรงสิทธิในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
น้ี “ไม่รวมคนไทยในต่างประเทศ และคนต่างด้าว”16 
 การตีความกฎหมายดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีได้
วินิจฉัยกรณีแรงงานต่างด้าวมีสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 หรือไม่ ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการพิจารณาและมีความเห็นว่า 
สิทธิในการมีหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายนี้ ไม่ครอบคลุมถึงคนต่างด้าว กล่าวคือ 
 
  มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

บัญญั ติให้ บุคคลทุกคนมีสิท ธิได้รับบริการสาธารณสุข ท่ี มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพตามท่ีกําหนด บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการรับรองสิทธิในการรับบริการ
สาธารณสุขตามมาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 โดยบัญญัติไว้ในหมวดท่ีว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และต่อมา
มาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ได้บัญญัติ
หลักการดังกล่าวไว้เช่นเดียวกัน การรับรองสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขตาม
บทบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นการรับรองสิทธิของบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยเท่านั้น ดังน้ัน

                                                 
 14 กิติวรญา  รัตนมณี, รายงานฉบับสมบูรณ์สถานการณ์ปัญหาข้อกฎหมาย: ผู้ทรงสิทธิ
ตามกฎหมายและนโยบายว่าด้วยสิทธิในสุขภาพ หลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (รายงาน
การวิจัย เสนอต่อสํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกนัสุขภาพไทย, 2551), หน้า 5.    
 15 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5.  
 16 สํานักงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ, รายงานประจําปี 2549 การสรา้งเสริมสุขภาพ
ถ้วนหน้า (นนทบุรี: สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2550), หน้า 29.  
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การขยายบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ให้
ครอบคลุมผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานต่างด้าว จึงไม่อาจกระทําได้”17 

 
 การตีความสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ .ศ . 2545 โดยใช้รัฐธรรมนูญเป็นฐานอ้างอิงในการพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น เป็นการปฏิเสธ
สิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งผลให้
ประชากรกลุ่มนี้ไม่มีหลักประกันสิทธิในสุขภาพ ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของรัฐได้ 
หรือการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลเป็นไปโดยยาก ซ่ึงจากรายงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการ
สุขภาพแห่งเอเชีย (Center of Excellent Health Care of Asia) เม่ือปี พ.ศ. 2550 พบว่า ประเทศไทย
มีผู้ป่วยท่ีเป็นชาวต่างชาติเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน เป็นจํานวนสูงถึง 1.37 ล้านคน  
โดยในจํานวนน้ียังไม่รวมผู้ป่วยท่ีเป็นแรงงานข้ามชาติและผู้ป่วยต่างชาติท่ีเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลตามเขตชายแดน และจากรายงานของสํานักวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 
พบว่า บริเวณชายแดนประเทศไทยที่ติดกับประเทศลาว มีประชาชนชาวลาวเข้ามารับบริการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนของไทยท่ีจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี เป็นจํานวน 
15,000 คน จังหวัดเชียงราย จํานวน 10,000 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ท่ีอยู่ในเขตเมือง ส่วนประชาชนผู้ท่ีอยู่
ในเขตชนบทจะเลือกเข้ารับบริการสาธารณสุขของรัฐ เช่น จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 2,075 คน 
จังหวัดหนองคาย 1,931 คน และจังหวัดมุกดาหาร 675 คน18 เป็นต้น ส่งผลให้โรงพยาบาลของรัฐใน
จังหวัดดังกล่าว ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการให้บริการเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะในกรณีท่ีเป็น 
ผู้มีรายได้น้อยหรือยากจนไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล สถานบริการสาธารณสุขท่ีรับบุคคลเหล่านี้ไว้
รักษาพยาบาลก็จะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น19 ส่งผลให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ถูกมองว่าเป็น

                                                 
 17 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเสร็จที่ 224/2555, เร่ือง การขยายบริการ
สาธารณสุขไปยังผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยประกันสงัคมตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545. 
 18 สํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาสุขภาพไทย, การใช้บริการสุขภาพของผู้ปว่ยชาวลาวใน
ประเทศไทย: กรณีศึกษาผลกระทบต่อโรงพยาบาลรัฐของประเทศไทย (นนทบุรี: สาํนักงานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาสุขภาพไทย, 2555), หน้า 6.  
 19 ป่ินแก้ว อุ่นแก้ว,  รายงานฉบับสมบรูณส์ถานการณ์การเข้าถึงและการใช้บริการสุขภาพ
ของคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ: กรณีศึกษา (รายงานการวิจัย เสนอต่อสํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา
หลักประกันสุขภาพไทย, 2551), หน้า 70-74. 
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ภาระของสถานพยาบาล ซ่ึงนําไปสู่การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ทําให้กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีไม่สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่อย่างสมศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ภายใต้มาตรฐานสูงสุดของการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ และ
เป็นปัญหาต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ตลอดจนการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต  
 นอกจากน้ี การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ซ่ึงมีการเคลื่อนย้ายประชากร
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าวท่ีถือได้ว่าเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายประชากรข้ามประเทศนั้น มีสิ่งท่ี
เคลื่อนย้ายติดตามตัวบุคคลมาด้วยน่ันคือโรคต่าง ๆ ท่ีแฝงมาแพร่ระบาดในประเทศไทย โดยจาก
ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวพบมีการป่วยด้วยโรคติดต่อสําคัญ 
ได้แก่ วัณโรค โรคซิฟิลิส และโรคเท้าช้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงโรคเท้าช้างท่ีเคยเป็นปัญหาสาธารณสุข
ไทยในอดีต ได้มีการควบคุมโรคมาอย่างต่อเนื่อง จนคาดว่าจะสามารถกําจัดให้หมดจากประเทศได้
อย่างสิ้นเชิงภายในปี พ.ศ. 2563 ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก แต่ปัจจุบันกลับพบการ 
แพร่ระบาดในแรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่อพยพเข้ามาทํางานในประเทศไทย20 และหากคนต่างด้าว
กลุ่มน้ีไม่สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้ ย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงที่โรคดังกล่าวจะระบาดใน
ประเทศไทย อันจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางสุขภาพของประชากรในประเทศ และเกิด 
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  

จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงควรมีการศึกษาสิทธิของคนต่างด้าว
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยมุ่งเน้นศึกษาปัญหาการตีความรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย เป็นการให้ความคุ้มครองเฉพาะพลเมืองที่ถือสัญชาติของรัฐ หรือรวมถึงคนต่างด้าว
ท่ีอาศัยอยู่ภายในรัฐด้วย อันจะส่งผลต่อการกําหนดบทบาทและมาตรฐานการปฏิบัติต่อคนต่างด้าว
ภายในประเทศ และเน่ืองจากบริการสาธารณสุขน้ันครอบคลุมบริการต่าง ๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สุขภาพ ท้ังในด้านบริการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) บริการป้องกันควบคุมโรค (Disease 
Prevention and Disease Control) บริการรักษาพยาบาล (Medical Treatment) และบริการ
บําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพหลังการรักษาหรือหลังการเจ็บป่วย (Rehabilitation) ซ่ึงมีขอบเขตเนื้อหาที่
กว้างและหลากหลาย ดังน้ันในการวิจัยน้ีจึงมุ่งทําการศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิในการรักษาพยาบาล ท้ังน้ี
เนื่องจากเป็นความต้องการจําเป็นขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของบุคคล โดยศึกษาทบทวนกฎหมาย
ระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากล21 อนุสัญญา กติการะหว่างประเทศ เป็นต้น และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสุขภาพคนต่างด้าวของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ

                                                 
 20 ชูศักด์ิ  นิธิเกตุกุล และคณะ, “โรคเท้าช้าง: โรคท่ีอาจกลับเป็นปัญหาของประเทศไทย,”  
สงขลาครินทร์เวชสาร 24, 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2549): 57.  
 21 Universal Declaration of Human Rights 1948 
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อังกฤษ ประเทศฝร่ังเศส และประเทศเยอรมนี ซ่ึงประเทศดังกล่าวน้ี เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับ
จากนานาอารยประเทศว่าเป็นต้นแบบด้านการรับรองและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 
รวมถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนมีกฎหมายและนโยบายด้านการบริการสาธารณสุข และการ
จัดระบบประกันสุขภาพให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนํามาวิเคราะห์สร้างองค์ความรู้
ทางทฤษฎีในเรื่องสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของรัฐ และสามารถ
ประยุกต์ใช้แนวทางการบัญญัติหรือการตีความกฎหมายของต่างประเทศให้เหมาะสมสําหรับการ
ปฏิบัติต่อคนต่างด้าวในประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุง พัฒนากฎหมายและ
นโยบายของประเทศไทยให้มีมาตรฐานมากย่ิงขึ้น มีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักการแห่งสิทธิและ
เสรีภาพตามหลักสากล ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุขของ
ประเทศไทยต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงสถานะแห่งสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล 
2. เพ่ือศึกษาถึงสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลตามกฎหมายระหว่าง

ประเทศ กฎหมายของต่างประเทศ และกฎหมายของประเทศไทย 
3. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการจัดระบบการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของ

คนต่างด้าวที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
 
1.3  สมมติฐานการวิจัย 
 

สิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลในฐานะของความเป็น
มนุษย์ท่ีจะมีชีวิตอยู่ด้วยการมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และได้รับการรักษาพยาบาลเม่ือเกิด
การเจ็บป่วย ซ่ึง ถือได้ว่าเป็นความผูกพันหรือเป็นภารกิจของรัฐที่จําเป็นต้องดําเนินการเพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน แต่เน่ืองจากในปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรท่ีไม่มี
สถานะพลเมืองของรัฐ คือ คนต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่ภายในประเทศเป็นจํานวนมาก กลุ่มบุคคลเหล่าน้ี 
เป็นบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย ส่งผลให้ไม่มีสถานะความเป็นพลเมืองของรัฐ เม่ือเกิดการเจ็บป่วย จึง
เข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของรัฐได้โดยยาก และอยู่ในสถานะท่ีเปราะบางเสี่ยงต่อการถูกเลือก
ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยท่ีเป็นคนต่างด้าวและไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล 

ดังนั้นหากบุคคลเหล่านี้ได้รับการรับรองสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของรัฐ 
ย่อมจะส่งผลให้บุคคลเหลา่นี้สามารถเข้าถึงการมีสุขภาพดีได้ และในขณะเดียวกันหากรัฐจัดให้มีระบบ
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การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลสําหรับคนต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพและมีความย่ังยืนทางการคลัง  
จะช่วยลดภาระการแบกรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยต่างด้าวในประเทศลงได้ อันจะส่งผลให้ประชากร
ท้ังท่ีเป็นคนชาติและคนต่างด้าวสามารถเข้าถึงสิทธิในสุภาพได้โดยสมบูรณ์ มีความม่ันคงและย่ังยืน 
ทั้งทางสุขภาพและทางการคลังของประเทศ    

 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
  

การวิจัยน้ี เป็นการศึกษาถึงสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของรัฐ ซ่ึง
คําว่า “คนต่างด้าว” ในการวิจัยนี้ หมายถึง บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย โดยมุ่งวิเคราะห์มาตรฐานการ
คุ้มครองสุขภาพคนต่างด้าวตามกฎหมายระหว่างประเทศ และตามระบบกฎหมายของต่างประเทศ 
ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศฝร่ังเศส และประเทศเยอรมนี วิเคราะห์
เปรียบเทียบกับประเทศไทย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และวิเคราะห์แนวทางการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับประเทศไทย ตลอดจนนําเสนอแนวทางการจัดระบบการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลสําหรับคนต่าง
ด้าวในประเทศไทยให้มีมาตรฐานมากย่ิงขึ้น โดยมีขอบเขตของการศึกษาเฉพาะกรณีคนต่างด้าว 
ดังต่อไปน้ี 1. คนไร้สัญชาติ 2. แรงงานต่างด้าว 3. เด็กต่างด้าว 4. ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย 5. ผู้ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน 
 
1.5  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 การวิจัยน้ี เป็นการศึกษาบนพ้ืนฐานกรอบแนวคิดว่าด้วยสิท ธิในการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลของรัฐ เช่ือมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและการจัดระบบ
บริการรักษาพยาบาลสําหรับคนต่างด้าวตามกฎหมายและนโยบายของต่างประเทศ วิเคราะห์
เปรียบเทียบกับประเทศไทย เพ่ือให้เห็นถึงข้อจํากัดในการคุ้มครองสุขภาพคนต่างด้าวตามกฎหมาย
ของประเทศไทย และแนวทางในการจัดระบบการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลสําหรับคนต่างด้าวของ
ประเทศไทยให้มีมาตรฐานมากย่ิงขึ้น      
 
1.6  ระเบียบวิธีวิจัย 
 
  การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากหนังสือ ตํารา 
งานวิจัย บทความ และเอกสารวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาษาไทยและต่างประเทศ ตลอดจน
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กฎหมายต่าง ๆ ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายของต่างประเทศ และกฎหมายของประเทศ
ไทย โดยวิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอให้เห็นถึงสถานะแห่งสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลของรัฐ และแนวทางในการจัดระบบการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลสําหรับคนต่างด้าว
ท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย  
 
1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1. ได้ข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับใช้เป็นแนวทางในการวินิจฉัยตีความสิทธิของคนคนต่างด้าวใน
การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของรัฐ 
 2. ได้รูปแบบการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลสําหรับคนต่างด้าวท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย 
 3. ได้แนวทางการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายในการคุ้มครองสุขภาพของคนต่างด้าวที่
เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
 
 



 
บทที่ 2 

  
ข้อความคิดว่าด้วยสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าว 

 
 สุขภาพ (Health) เป็นเครื่องบ่งช้ีถึงสภาวะความสมบูรณ์ของมนุษย์ท้ังในด้านร่างกาย จิตใจ 
และการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข22 การท่ีประชากรภายในรัฐมีสุขภาพดี จึงย่อมเป็นสิ่งท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากรภายในรัฐ อันจะส่งผลต่อความเข้มแข็งและ
ความสามารถในการพัฒนาประเทศโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางทั้งในด้านการเป็นทรัพยากรของ
การพัฒนา และเป็นเป้าหมายของการพัฒนาควบคู่กันไป ดังน้ันการดูแลสุขภาพประชากรภายในรัฐ 
จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่รัฐไม่สามารถปฏิเสธได้และต้องจัดให้มีบริการรักษาพยาบาลขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการด้านสุขภาพของประชากรภายในรัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล
เม่ือเกิดการเจ็บป่วย ซ่ึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้มนุษย์สามารถเข้าถึงการมีสุขภาพดีและมี
คุณภาพชีวิตดีได้โดยสมบูรณ์  ในบทน้ีได้นําเสนอข้อความคิดว่าด้วยสิทธิในการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลของคนต่างด้าว โดยมีสาระสําคัญแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. แนวคิดพ้ืนฐาน
ว่าด้วยสิทธิ 2. สิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล และ 3. สิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึง
บริการรักษาพยาบาลของรัฐ มีสาระสําคัญดังน้ี 
   
2.1  แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยสิทธิ 
 
 “สิทธิ” ถือได้ว่าเป็นมโนทัศน์ (Concept) ท่ีสําคัญท่ีสุดเรื่องหนึ่งในทางนิติศาสตร์23 หรือ
กล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่า เป็นแนวคิดพ้ืนฐาน (Basic Concept) ในทางกฎหมาย ท้ังน้ีเนื่องจากแนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายทุกเรื่องล้วนแล้วแต่มีวัตถุท่ีประสงค์ หรือมีความเกี่ยวพันเช่ือมโยงกับสิทธิ
ท้ังสิ้น  ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายประเภทใดก็ตาม ดังนั้นการศึกษาถึงสิทธิในการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลของคนต่างด้าว จึงจําเป็นต้องทําความเข้าใจข้อความคิดพ้ืนฐานว่าด้วยสิทธิเป็น
เบื้องต้นก่อน เพ่ือเป็นฐานคิดสําหรับการวิเคราะห์ถึงสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล โดยใน 

                                                 
 22 World Health Organization, op. cit. 
 23 วรเจตน์  ภาคีรัตน์, คําสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน (กรงุเทพมหานคร: 
โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 197. 
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ส่วนน้ีได้นําเสนอข้อความคิดที่สําคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1. ความหมายและองค์ประกอบของสิทธิ และ 
2. ประเภทของสิทธิ แยกพิจารณาได้ ดังต่อไปน้ี 
 
 2.1.1  ความหมายและองค์ประกอบของสิทธิ 
 การอธิบายถึงข้อความคิดว่าด้วย “สิทธิ” จําเป็นต้องเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานในเร่ืองความหมาย
ของสิทธิ และองค์ประกอบของสิทธิ โดยมีสาระสําคัญแยกพิจารณาได้ดังนี้ 

2.1.1.1  ความหมายของ “สิทธิ” 
  คําว่า “สิทธิ” (Rights) น้ัน ปรากฏข้อความคิดในการอธิบายความหมายไว้แตกต่าง
กันไป โดยในทางปรัชญากฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) ปรากฏข้อความคิดของฮิวโก้ โกรเชียส 
(Hugo Grotius) และซามูเอล พูเรนดอร์ฟ (Samuel Purendorf) นักนิติศาสตร์แนวธรรมชาตินิยม 
(Naturalism) ได้อธิบายความหมายของสิทธิไว้ว่า หมายถึง “ความเท่าเทียมกัน” (qualitas) หรือ 
“อํานาจทางศีลธรรม” (facultas moralis) และเป็น “อํานาจ” (potestas) หรือ “อํานาจสูงสุด” 
(imperium) โดยอธิบายภายใต้แนวคิดกฎหมายธรรมชาติว่า มนุษย์ทุกคนมีความเป็นอิสระ เสรี และ
ไม่มีผู้ใดที่จะมีอํานาจเหนือผู้อ่ืน ซ่ึงโกรเชียส ได้จําแนกอํานาจนี้ออกเป็น 4 ลักษณะ ดังน้ี  

1) อํานาจในตัวเอง (potestas in se) หรือ เสรีภาพ (libertas) เป็นอํานาจที่
มีอยู่เหนือตัวเอง 

2) อํานาจสูงสุดภายในอาณาเขตแห่งรัฐ (imperium) เป็นอํานาจสูงสุดท่ี
มีอยู่เหนือบุคคลอ่ืน 

3) อํานาจที่มีอยู่เหนือวัตถุสิ่งของ (dominium) เป็นอํานาจที่มีอยู่เหนือ
ทรัพย์สินและความเป็นเจ้าของ และ 

4) อํานาจที่มีอยู่เหนือหนี้ (creditum)24  
  ในทางปรัชญากฎหมายฝ่ายปฏิฐานนิยม (Legal Positivism) ปรากฏข้อความคิด
ของจอห์น ออสติน (John Austin) นักนิติศาสตร์แนวปฏิฐานนิยม (Positivist) ได้อธิบายถึงสิทธิไว้ว่า
มีข้อพิจารณาที่สําคัญ 2 ประการคือ สิทธิและหน้าท่ีเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นโดยกฎหมาย ซ่ึงมีท่ีมาจากอํานาจ
แห่งรัฏฐาธิปัตย์ของสังคมการเมืองนั้น ๆ ซ่ึงตามแนวคิดปฏฐิานนิยมของ จอห์น  ออสติน มองว่า สิทธิ 
เป็นเรื่องที่ตรงข้ามกับหน้าท่ี และต้องเป็นหน้าท่ีตามกฎหมายเท่านั้น กล่าวคือ เป็นกรณีที่รัฏฐาธิปัตย์
ออกคําสั่งต่อบุคคลให้มีหน้าที่เท่าน้ัน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ หน้าที่ตามกฎหมายพิจารณาได้จาก
กรณีที่รัฏฐาธิปัตย์ได้มีคําสั่งต่อปัจเจกบุคคล ส่วนสิทธิ มีข้อพิจารณาเช่นเดียวกัน แต่มีข้อแตกต่างกัน

                                                 
 24 María José Falcóny Tella, Three-Dimensional Theory of Law (Leiden, 
Neterlands: Martinus Nijhoff, 2010), p. 326.  
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ท่ีมองจากอีกด้านหน่ึงของคําสั่ง คือ มองที่ตัวบุคคลผู้อยู่ในฐานะได้รับการเคารพจากบุคคลซ่ึงได้รับ
คําสั่งให้มีหน้าที่น้ัน25 
  ส่วนในทางปรัชญากฎหมายฝ่ายประวัติศาสตร์กฎหมาย ปรากฏข้อความคิดของ 
ซาวิญญ่ี (Friedrich Carl Von Savigny) ได้อธิบายความหมายของสิทธิไว้ว่า หมายถึง อํานาจของ
บุคคลในอันท่ีจะแสดงออกซ่ึงเจตจํานงสูงสุด เป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิญญาณ (Spiritual) ที่ถูกทําให้
ปรากฏเป็นรูปธรรม เม่ือถูกต้ังเป็นประเด็นคําถาม และได้มีการวินิจฉัยโดยศาล26   
  การอธิบายความหมายของสิทธิดังกล่าวมาข้างต้น เป็นการอธิบายความหมายที่
สะท้อนผ่านรากฐานทางความคิดท่ีแตกต่างกันของแต่ละสํานักคิด กล่าวคือ ในทางปรัชญากฎหมาย
ธรรมชาติมุ่งเน้นให้ความสําคัญในเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมของบุคคล ความมีอิสระ เสรี และไม่มี
ผู้ใดที่จะมีอํานาจเหนือผู้อ่ืน สว่นในทางปรัชญากฎหมายฝ่ายปฏิฐานนิยมมุ่งเน้นให้ความสําคัญในเรื่อง
ของอํานาจที่ก่อต้ังให้กับบุคคลโดยรัฏฐาธิปัตย์ และในทางสํานักประวัติศาสตร์กฎหมายมุ่งเน้นให้
ความสําคัญในเรื่องเจตจํานงสูงสุดหรือเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางจิตวิญญาณ แต่นอกเหนือจากที่
กล่าวมาแล้วน้ี ยังมีข้อความคิดของนักนิติศาสตร์อีกหลายท่านท่ีอธิบายให้เห็นถึงความหมายของสิทธิ
ได้อย่างชัดเจน เช่น  วินด์ไชด์ (Bernard Windscheid) นักนิติศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้อธิบาย
ความหมายของสิทธิไว้ว่าหมายถึง “อํานาจของบุคคลในอันท่ีจะมีเจตจํานง”27 เป็นการอธิบาย
ความหมายของสิทธิท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองของอํานาจเป็นสําคัญ ในขณะที่เยียริ่ง (Rudolf von Jhering) 
อธิบายความหมายของสิทธิไว้ว่า หมายถึง “ประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครองให้”28 ซ่ึงเป็นการมุ่งเน้นใน
เรื่องของประโยชน์เป็นสําคัญ เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันมีนักนิติศาสตร์อีกท่านหน่ึงคือ เยลลิเน็ค 
(Georg Jellinek) ได้อธิบายความหมายของสิทธิไว้ว่า เป็นทั้งเจตจํานงและประโยชน์ท่ีกฎหมาย
คุ้มครองให้ กล่าวคือ เป็นอํานาจของบุคคลในอันที่จะมีเจตจํานงในเรื่องของทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใด ซ่ึงระบบกฎหมายให้การรับรองและคุ้มครองให้29 สอดคล้องกับแนวคิดของนักนิติศาสตร์ที่มี
ช่ือเสียงของประเทศไทยคือ ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ท่ีได้อธิบายไว้ว่า สิทธิ เป็นทั้ง 
“อํานาจ” และเป็นท้ัง “ประโยชน์” โดยสิทธิ คืออํานาจท่ีกฎหมายให้เพ่ือสําเร็จประโยชน์ท่ีกฎหมาย

                                                 
 25 Ibid., p. 328.  
 26 Ibid., p. 328.  
 27 Ibid., p. 329.  
 28 Ibid., p. 329.  
 29 Ibid., p. 330.  



17 

คุ้มครอง30 และศาลฎีกาก็ได้เคยมีคําพิพากษาเกี่ยวกับความหมายของสิทธิไว้ว่า หมายถึง ประโยชน์
อันบุคคลมีอยู่ แต่ประโยชน์จะเป็นสิทธิหรือไม่ ถ้าบุคคลอ่ืนมีหน้าท่ีต้องเคารพ ประโยชน์นั้นก็เป็น
สิทธิ กล่าวคือ ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมาย31  
  ดังนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า สิทธิ หมายถึง อํานาจท่ีกฎหมายให้แก่บุคคลในอันท่ีจะ
แสดงเจตจํานง กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ หรือเรียกร้องให้บุคคลอ่ืนกระทําการ หรืองดเว้น
กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือประโยชน์ของผู้ทรงสิทธินั้น 
  2.1.1.2  องค์ประกอบของสิทธิ 
  จากความหมายของสิทธิดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่า เม่ือกล่าวถึงสิทธิแล้ว ย่อมมีผู้ทรง
สิทธิ เป็นประธานแห่งสิทธินั้น และประธานแห่งสิทธิย่อมมีอํานาจที่จะกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การ หรือเรียกร้องต่อบุคคลอ่ืนให้กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือประโยชน์
ของผู้ทรงสิทธิ ซ่ึงลักษณะสําคัญแห่งสิทธิดังกล่าว สามารถพิจารณาแยกองค์ประกอบได้เป็น 5 
ประการ32 ดังน้ี 

1) ผู้ทรงสิทธิ  
   ผู้ ท รงสิท ธิ  (The Holder of the Right) เป็นองค์ประกอบในฐานะ
ประธานแห่งสิทธิท่ีกฎหมายให้อํานาจในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ เป็นเจ้าของแห่ง
สิทธิที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ในเรื่องน้ัน เช่น เม่ือกฎหมายรับรองสิทธิในชีวิตแล้ว บุคคลย่อม
เป็นเจ้าของชีวิตและมีอํานาจเหนือชีวิตของตนในอันท่ีจะกระทําการหรือไม่กระทําการใด ๆ เพ่ือ
ประโยชน์แห่งชีวิตตน รวมถึงย่อมมีสิทธิเรียกร้องท่ีจะไม่ให้บุคคลอ่ืนมาทําลายชีวิตตน เป็นต้น 
เช่นเดียวกับเม่ือกล่าวถึงสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขแล้ว ย่อมต้องมีประธานแห่งสิทธิเป็น 
ผู้ทรงสิทธิ ซ่ึงก็คือบุคคลผู้เป็นเจ้าของสุขภาพอนามัยของตนน่ันเอง บุคคลในฐานะเป็นผู้ทรงสิทธิย่อม
มีอํานาจเรียกร้องให้บุคคลอ่ืน เช่น รัฐ ต้องจัดให้มีบริการสาธารณสุขแก่บุคคล โดยสามารถเข้าถึงได้
จริง เพ่ือประโยชน์ในทางสุขภาพของบุคคล 

2) การกระทําหรืองดเว้นกระทํา  
   การกระทําหรือละเว้นการกระทํา (The Act or Forbearance to which 
the Act Relates) คือ อํานาจของผู้ทรงสิทธิท่ีสามารถเรียกร้องจากบุคคลอื่นให้กระทําหรือละเว้น
การกระทําอย่างหน่ึงอย่างใด เช่น ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สิน ย่อมมีอํานาจท่ีจะเรียกร้องให้ผู้อ่ืนละเว้น

                                                 
 30 หยุด แสงอุทัย, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), หน้า 167.  
 31 คําพิพากษาฎีกาที่ 124/2487  
 32 หยุด แสงอุทัย, เรื่องเดิม, หน้า 170-171.  
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การกระทําที่เป็นการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินซ่ึงตนมีกรรมสิทธ์ิน้ัน เช่นเดียวกับสิทธิในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุข การกระทําในที่น้ีก็คือ การให้บริการสาธารณสุขแก่บุคคลผู้เป็นเจ้าของสิทธินั่นเอง 
ซ่ึงโดยปกติมีการเรียกองค์ประกอบน้ีว่า “เน้ือหา” (Content) ของสิทธิ 
   3)  วัตถุแห่งสิทธิ  
   วัตถุแห่งสิทธิ (The Res Concerned or the Objective of the Right) 
เป็นสิ่งที่ผู้ทรงสิทธิประสงค์และนํามาซ่ึงการกระทําหรือละเว้นการกระทําเข้าไปเก่ียวข้องด้วย เช่น 
สิทธิในทรัพย์สิน วัตถุแห่งสิทธิก็คือตัวทรัพย์สินนั้น สิทธิในชีวิต ร่างกาย ก็คือชีวิต และร่างกายของ
บุคคลซ่ึงเป็นผู้ทรงสิทธิน้ัน ส่วนสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีวัตถุแห่งสิทธิ ก็คือสุขภาพของ
บุคคล น่ันเอง 
   4)  บุคคลซ่ึงมีหน้าท่ี  
   บุคคลซ่ึงมีหน้าที่ (The Person Bound by the Duty) ได้แก่ บุคคลซ่ึง
จะต้องรับผิดต่อสภาพบังคับ (Sanction) โดยเม่ือกฎหมายรับรองสิทธิของบุคคลใดแล้ว ขณะเดียวกัน
ย่อมก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลท่ีจะต้องกระทําหรือละเว้นกระทําการตามสิทธิท่ีกฎหมายรับรองและ
คุ้มครองให้แก่บุคคลนั้น หากฝ่าฝืนก็จะถูกสภาพบังคับของกฎหมาย เช่น กฎหมายรับรองสิทธิในชีวิต 
ก็ก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นที่จะต้องไม่ฆ่าหรือทําลายชีวิตของผู้ทรงสิทธิน้ัน หรือกฎหมายรับรอง
สิทธิในร่างกายก็ก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอ่ืนท่ีจะต้องไม่กระทําการอันเป็นการทําร้ายร่างกายหรือ
ประทุษร้ายต่อเน้ือตัวร่างกายของผู้ทรงสิทธิ 
   5)  เหตุให้เกิดสิทธิหรือเหตุให้สิทธิตกทอดไปยังผู้ถือสิทธิ  
   เหตุให้เกิดสิทธิหรือเหตุให้สิทธิตกทอดไปยังผู้ถือสิทธิ ได้แก่ ข้อเท็จจริงที่ 
ทําให้เกิดสิทธิ หรือทําให้สิทธิตกทอดไปยังเจ้าของสิทธิ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ข้อเท็จจริงซ่ึงผลของ
ข้อเท็จจริงน้ัน เป็นเหตุให้เจ้าของสิทธิได้รับสิทธินั้น 
   จากท่ีกล่าวมาเห็นได้ว่า องค์ประกอบของสิทธิดังกล่าวข้างต้นได้สะท้อนให้
เห็นถึงลักษณะท่ีสําคัญของสิทธิ กล่าวคือ สิทธิและหน้าที่เป็นของคู่กัน โดยเม่ือกฎหมายก่อต้ังสิทธิ
และให้อํานาจแก่บุคคลใดแล้ว บุคคลอ่ืนย่อมมีหน้าที่และความผูกพันท่ีจะต้องเคารพและปฏิบัติให้
เป็นไปตามสิทธิหรืออํานาจท่ีกฎหมายก่อต้ังให้น้ัน ส่วนในกรณีที่กฎหมายกําหนดหน้าท่ีของบุคคล
อย่างหน่ึงอย่างใด ไม่จําเป็นต้องมีผู้ทรงสิทธิเกิดขึ้นเสมอไป การกล่าวว่าสิทธิและหน้าท่ีเป็นของคู่กัน 
เป็นแต่เพียงเฉพาะในกรณีท่ีกฎหมายกําหนด “สิทธิ” เท่านั้น เพราะเม่ือกําหนดสิทธิแล้วจึงจะ
ก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่บุคคลอ่ืน อันเป็นองค์ประกอบแห่งสิทธิดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
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 2.1.2  ประเภทของสิทธิ  
 แนวคิดเกี่ยวกับการจําแนกประเภทของสิทธินั้น ในทางวิชาการนิติศาสตร์มีแนวคิดการ
แบ่งแยกประเภทของสิทธิหลายลักษณะ เช่น แนวคิดการแบ่งแยกตามอํานาจกฎหมาย จําแนกสิทธิ
ออกเป็นสิทธิตามกฎหมายเอกชน และสิทธิตามกฎหมายมหาชน33 แนวคิดการแบ่งแยกตามวัตถุแห่ง
สิทธิ จําแนกสิทธิออกเป็นสิทธิในบุคคลภาพ และสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน34 แนวคิดการแบ่งแยกโดย
พิจารณาจากผู้ทรงสิทธิ จําแนกออกเป็นสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมือง แนวคิดการแบ่งแยกตาม
แนวคลาสสิคของเยอรมัน จําแนกสิทธิออกเป็น “status negativus” “status positivus” และ 
“status activus”35  
 สําหรับการอธิบายถึงสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล ในที่น้ีได้นําแนวคิดการแบ่งแยก
ประเภทของสิทธิตามแนวคลาสสิคของเยอรมันมาใช้เป็นฐานในการพิจารณาแบ่งแยกประเภทของ
สิทธิ ท้ังนี้เน่ืองจากการจําแนกประเภทของสิทธิตามแนวคิดน้ี เป็นการพิจารณาโดยอาศัยลักษณะของ
การใช้สิทธิของประชาชนกับหน้าท่ีของรัฐเป็นข้อพิจารณาในการจําแนกประเภทของสิทธิ ซ่ึงทําให้
เข้าใจถึงพ้ืนฐานในเรื่องความมุ่งหมายของสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล และหน้าท่ีของรัฐใน
การทําให้ความมุ่งหมายของสิทธิน้ีบรรลุผลได้ โดยการจําแนกประเภทของสิทธิตามแนวคิดนี้ แบ่งแยก
สิทธิออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
  2.1.2.1  status negativus 
  “status negativus” เป็นกลุ่มของสิทธิท่ีการใช้สิทธิของบุคคลจะต้องปราศจากการ
เข้ามาแทรกแซงใด ๆ ของรัฐ กล่าวคือ เป็นเรื่องท่ีปัจเจกบุคคลสามารถดําเนินการได้เองโดยรัฐไม่
จําเป็นต้องเข้ามาดําเนินการใด ๆ เพ่ือให้ความมุ่งหมายแห่งสิทธินั้นบรรลุผล หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ 
เป็นสิทธิอันมีลักษณะเชิงปฏิเสธอํานาจรัฐ ซ่ึงแสดงออกมาในรูปของสิทธิในการป้องกัน (abwehrrecht)   
เป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลจากการแทรกแซงหรือการละเมิดของรัฐ และจากแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิ
ในเชิงป้องกันน้ีก่อให้เกิดข้อเรียกร้องของบุคคลท่ีมีต่อรัฐ ในการเรียกร้องให้มีการแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายจากการก้าวล่วงแดนแห่งสิทธิเข้ามาแทรกแซงหรือละเมิดจากรัฐ หรืออาจเรียกร้องให้รัฐละ
เว้นการกระทําอย่างหน่ึงอย่างใด ตัวอย่างของสิทธิในกลุ่มนี้ เช่น เสรีภาพในการถือศาสนา เสรีภาพใน

                                                 
 33 สุนทร  มณีสวัสด์ิ, เอกสารการสอนชุดวิชากฎมายแพ่ง 1 (นนทบุร:ี สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545), หน้า 30.  
 34 จันตรี  สินศุภฤกษ์, ความรูพ้ื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), หน้า 145.  
 35 บรรเจิด  สิงคะเนติ, หลักพืน้ฐานเก่ียวกับสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555), หน้า 52. 
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เคหสถาน เสรีภาพในการสื่อสาร สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น และเสรีภาพในทางวิชาการ เป็นต้น 
  2.1.2.2  status positivus 
    “status positivus” เป็นกลุ่มของสิทธิท่ีมีลักษณะของการใช้สิทธิของปัจเจกบุคคล
มิอาจบรรลุความมุ่งหมายได้หากปราศจากการเข้ามาดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดจากฝ่ายรัฐ ซ่ึงสิทธิ
ประเภทน้ีแสดงออกมาในรูปของ “สิทธิเรียกร้อง” กล่าวคือ เป็นข้อเรียกร้องของบุคคลท่ีมีต่อรัฐใน
การเรียกร้องให้รัฐกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อให้สิทธิของปัจเจกบุคคลบรรลุความมุ่งหมายใน
เรื่องนั้น ตัวอย่างของสิทธิประเภทนี้ เช่น สิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐของเด็กและ
เยาวชน สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปี สิทธิได้รับสิ่งอํานวย
ความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐของผู้พิการ สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และสิทธิในการรับบริการสาธารณสุข เป็นต้น  
   2.1.2.3  status activus 
  “status activus” เป็นกลุ่มของสิทธิท่ีปัจเจกบุคคลใช้สิทธิของตนเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการสร้างเจตจํานงทางการเมือง หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรของรัฐ ซ่ึงสิทธิประเภทน้ีได้มีการ
บัญญัติรับรองออกมาในรูปของ “สิทธิพลเมือง” ได้แก่ สิทธิของผู้เลือกต้ัง สิทธิในการลงสมัครรับ
เลือกต้ัง สิทธิในการสมัครเข้ารับราชการ สิทธิในการจัดต้ังพรรคการเมือง และสิทธิในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในทางการเมืองอ่ืน ๆ โดยสิทธิประเภทน้ีส่วนใหญ่จะจํากัดให้เฉพาะพลเมืองของรัฐเท่าน้ัน 
  กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจําแนกประเภทของสิทธิตามแนวคลาสสิคของเยอรมัน
ดังกล่าว เป็นเครื่องช้ีให้เห็นถึงความจําเพาะเจาะจงของสิทธิแต่ละประเภทที่มีความแตกต่างกันโดยมี
ข้อพิจารณาที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานในเรื่องลักษณะการใช้สิทธิของประชาชนและหน้าท่ีของรัฐที่มีต่อ
ประชาชน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งหมายของสิทธิในแต่ละประเภท และความผูกพันของรัฐท่ีมีต่อสิทธิ
หรือหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้สามารถบรรลุผลตามความมุ่งหมายแห่งสิทธิ
น้ันได้ ซ่ึงภายใต้การจําแนกประเภทของสิทธิตามแนวคิดน้ี สิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล ถือ
ได้ว่าจัดอยู่ในสิทธิประเภท “status positivus” กล่าวคือ เป็นสิทธิท่ีบุคคลไม่อาจบรรลุความมุ่ง
หมายได้หากปราศจากการเข้ามาดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดจากฝ่ายรัฐ นั่นคือการจัดให้มีบริการ
สาธารณสุขของรัฐ ซ่ึงรวมถึงบริการรักษาพยาบาลด้วยน่ันเอง       
 
2.2  สิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล     
 
 มโนทัศน์ว่าด้วยสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลน้ัน เป็นมุมมองของกฎหมายที่มีต่อสิ่ง
ซ่ึงกฎหมายมุ่งประสงค์จะคุ้มครอง น่ันก็คือการที่บุคคลได้รับการรักษาพยาบาลเม่ือเกิดการเจ็บป่วย 
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และการอธิบายข้อความคิดเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลในส่วนน้ีได้นําเสนอ
ข้อความคิดที่สําคัญ จําแนกออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. ความหมายของสิทธิในการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาล 2. แนวคิดพ้ืนฐานและคุณลักษณะของสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาล และ  
3. หลักการพ้ืนฐานของสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล สามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้ 
 
 2.2.1  ความหมายของสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล 
 สิทธิของบุคคลในการเข้าถึงการมีสุขภาพดี หรือเรียกว่า “สิทธิด้านสุขภาพ” (The Rights in 
Respect of Health) เป็นคําที่มีความหมายกว้าง แบ่งออกได้เป็น สิทธิในการเข้าถึงสุขภาพ (The 
Rights to Health) และสิทธิท่ีจะได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (The Rights to 
Health Care)36 ซ่ึงสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล (Right to Medical Treatment) น้ัน 
องค์การอนามัยโลก (Word Health Organization) ได้กล่าวถึงสิทธินี้ไว้ในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของ 
“สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข” (Right to Health Care) กล่าวคือ สิทธิในการเข้าถึงระบบ
การคุ้มครองสุขภาพท่ีมีความเท่าเทียมของโอกาสสําหรับทุกคนที่จะเข้าถึงการป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาล การควบคุมโรค การเข้าถึงยารักษาโรคที่จําเป็น ความเท่าเทียมและทันท่วงทีในการ
เข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน37    
 จากข้อความคิดดังกล่าวข้างต้น เป็นการอธิบายถึงสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลไว้
โดยรวมกับสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ซ่ึงคําว่า “บริการสาธารณสุข” (Health Care 
Services) น้ัน องค์การอนามัยโลก ได้ให้นิยามความหมายไว้ว่า หมายถึง “บริการท่ีมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสุขภาพ” โดยคําว่า “สุขภาพ” หมายถึง “ความเป็นอยู่ที่มีความสมบูรณ์ทางกาย จิตใจ และสังคม 
มิใช่เพียงแต่ปราศจากโรคหรือความพิการเท่านั้น”38 ดังน้ันบริการสาธารณสุขตามความหมายโดยนัย
น้ี จึงหมายความรวมถึงสินค้าและบริการต่าง ๆ ท่ีสามารถรักษา บํารุง และฟ้ืนฟูสุขภาพของบุคคลได้ 
นอกจากน้ีคําว่า “การสาธารณสุข” ยังมีการอธิบายความหมายไว้โดยนักวิชาการซ่ึงสามารถนํามา
พิจารณาประกอบเพ่ือให้การอธิบายความหมายของ บริการสาธารณสุข มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
ดังน้ี 

                                                 
 36 วิฑูรย์  อ้ึงประพันธ์, สุขภาพกับกฎหมาย (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555), หน้า 50.  
 37 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and 
World Health Organization, op. cit.   
 38 World Health Organization, op. cit. 
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 วินส์โลว์ (Charles Edward Amory Winslow)39 ได้อธิบายความหมายของการสาธารณสุข
ไว้ว่า เป็นศาสตร์และศิลป์ของการป้องกันโรค การทําให้มีชีวิตยืนยาว และการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ให้สมบูรณ์  โดยความร่วมมือขององค์การในชุมชนเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพในด้านต่อไปน้ี 
 1. การควบคุมการการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 2. การควบคุมโรคติดต่อ 
 3. การให้การศึกษาเกี่ยวกับสุขวิทยาส่วนบุคคล 
 4. การจัดองค์การในการให้บริการด้านการแพทย์และพยาบาล เพ่ือทําการวินิจฉัยโรคใน
ระยะเริ่มแรก และการรักษาโรคท่ีป้องกันได้ 
 5. พัฒนากลไกของสังคมโดยจัดให้มีการประกันสังคมให้ทุกคนได้รับการรักษาสุขภาพ
อนามัยได้อย่างพอเพียงโดยไม่เดือดร้อนในการครองชีพ   
 สมาคมแพทย์อเมริกัน  (House of Delegates of American Medical Association)40 
อธิบายความหมายของการสาธารณสุขไว้ว่า การสาธารณสุข เป็นวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ของ
การรักษาป้องกัน และการปรับปรุงสุขภาพของประชาชน โดยความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพของ
องค์การในชุมชนน้ัน ๆ โดยจัดให้มีการบริการด้านการแพทย์ขึ้นในชุมชนโดยเฉพาะ ดําเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุม และป้องกันโรค เพ่ือให้เกิดความอบอุ่นใจโดยได้รับบริการด้านการแพทย์อย่าง
พอเพียงไม่ขัดสน 
 สําหรับการอธิบายความหมายของการสาธารณสุขในรูปศัพท์ตามภาษาไทยน้ัน พิจารณาได้
จากคําศัพท์ 2 คํา คือ คําว่า “สาธารณะ” หมายถึง ประชาชน หรือชุมชน และคําว่า “สุข” หมายถึง 
ความสุข ดังนั้น สาธารณสุข แปลตรงตัวได้ว่า ความสุขท่ีเป็นกลางหรือของชุมชน41 และเม่ือพิจารณา
จากรูปศัพท์ดังกล่าวแล้วเห็นได้ว่า คําว่า “สุข” ในท่ีน้ี ย่อมสะท้อนผ่านภาพท่ีปรากฏให้เห็นถึงการมี
ความสุข หรือที่เรียกว่า “สุขภาพ” น่ันเอง ดังนั้น การสาธารณสุข ในความหมายตามรูปศัพท์ดังกล่าว
ข้างต้น หมายถงึ สุขภาพของสาธารณะ หรือสุขภาพของประชาชน    
 จากข้อความคิดดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่า บริการสาธารณสุข เป็นบริการด้านสุขภาพท่ีจัดไว้
ให้สําหรับบุคคลเป็นจํานวนมาก มิใช่จํากัดเพียงเฉพาะผู้ใดผู้หน่ึงเท่าน้ัน และเม่ือพิจารณาประกอบกับ

                                                 
 39 สมฤทธ์ิ อินทราทิพย์, การสาธารณสุขเบื้องต้น (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2522), 
หน้า 20.  
 40 เรื่องเดียวกัน, หน้า 21.  
 41 วรรณวิไล จันทราภา, เอกสารการสอนชุดวิชา การสาธารณสุข 1 (นนทบุรี: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526), หน้า 8.  
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ความหมายของการสาธารณสุขของวินส์โลว์ และสมาคมแพทย์อเมริกันแล้ว เห็นได้ว่า การบริการ
สาธารณสุข ไม่ได้มีความหมายจํากัดเพียงบริการทางด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเท่าน้ัน แต่ยังมี
ความหมายครอบคลุมไปถึงบริการด้านการป้องกันควบคุมโรค การให้สุขศึกษา การรักษาพยาบาล 
และการจัดให้มีระบบประกันสังคมทางด้านสุขภาพด้วย ท้ังนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ
ของประชาชน เม่ือพิจารณาประกอบกับคําว่า “สิทธิ” ซ่ึงหมายถึง อํานาจของบุคคลในการเรียกร้อง
ต่อผู้อ่ืนให้เคารพและมีหน้าท่ีต้องกระทําการหรืองดเว้นกระทําการเพื่อประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิ เห็น
ได้ว่า สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข จึงเป็นอํานาจหรือสิทธิเรียกร้องท่ีบุคคลมีต่อรัฐในการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐโดยครอบคลุมถึงบริการต่าง ๆ ท่ีรัฐจัดให้มีขึ้นเพ่ือคุ้มครองสุขภาพ
ของประชาชน ท้ังในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ และการสร้างหลักประกันสุขภาพสําหรับประชาชน  
 สําหรับการวิจัยนี้ มุ่งทําการศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล (Right 
to Medical Treatment) ซ่ึงหมายถึง อํานาจของบุคคลที่มีต่อรัฐ ในการเรียกร้องที่จะได้รับการ
บริการทางด้านการแพทย์และพยาบาลในการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรค42 โดยเป็น
การวางสถานะของบุคคลไว้ในฐานะผู้ทรงสิทธิ และรัฐเป็นผู้มีหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการจัดให้มีการ
บริการรักษาพยาบาลเพ่ือประโยชน์ทางสุขภาพแก่ผู้ทรงสิทธิน้ัน 
  
 2.2.2  แนวคิดพ้ืนฐานและคุณลักษณะของสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล 
 จากแนวความคิดพ้ืนฐานว่าด้วยสิทธิ และความหมายของสิทธิในการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลดังที่กล่าวมาข้างต้น สามารถพิจารณาถึงคุณลักษณะของสิทธิในการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลได้ โดยมีข้อพิจารณาที่สําคัญดังต่อไปน้ี 
  2.2.2.1  แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล  
  สุขภาพ (Health) ถือได้ว่าเป็นอุดมการณ์สูงสุดของมนุษย์43 ท้ังน้ีเน่ืองจากมนุษย์
เกิดมาพร้อมกับสัญชาตญาณของการดํารงชีวิต มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องแสวงหาอาหาร และนํ้า
ด่ืมเพ่ือบํารุงรักษาสภาพร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง หากร่างกายเกิดการเสียสมดุลทาง
ธรรมชาติ เกิดการเจ็บป่วยก็จะนํามาซึ่งอาการทุกขเวทนา ทําให้มนุษย์ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมาน
จากสภาวะที่ร่างกายและจิตใจถูกเบียดเบียนด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ดังน้ันเม่ือเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมนุษย์ก็
จะแสวงหาหนทางรักษาและฟ้ืนฟูให้สภาพร่างกายกลับมาแข็งแรง แม้ว่าจะต้องแลกกับทรัพย์สินเงิน

                                                 
 42 สมฤทธ์ิ อินทราทิพย์, เรื่องเดิม, หน้า 20.  
 43 ประเวศ วะสี, สุขภาพในฐานะอุดมการณ์ของมนุษย์ (นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข, 2543), หน้า  2.  
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ทองมากมายเพียงใด มนุษย์ก็จะยอมแลกเพื่อรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์อีกครั้ง 
ซ่ึงปรากฏการณ์แห่งความจริงน้ีเองท่ีเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า สุขภาพ นั้น แท้จริงแล้วก็คืออุดมการณ์
สูงสุดของมนุษย์นั่นเอง การมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรง เช่น มีร่างกายพิการ หรือเจ็บป่วยด้วย
โรคภัยต่าง ๆ นั้น นํามาซ่ึงความทนทุกข์ทรมาน เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่ยินดี แต่ในทางตรงกันข้าม
การมีสุขภาพอนามัยท่ีดี เป็นสิ่งท่ีมนุษย์ทุกคนปรารถนา และการมีสุขภาพดีนี้ ถือได้ว่า เป็นมงคลชีวิต
ของมนุษย์ ดังเห็นได้จากคติความเช่ือตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มีพระพุทธวจนะที่ ว่า  
“อโรคยา ปรามา ลาภา” หมายความว่า “การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” พระพุทธวจนะดังกล่าว 
บ่งบอกนัยของส่ิงที่เป็นความสุขท่ีมนุษย์ปรารถนาและเป็นความสุขที่ประเสริฐน้ัน แท้จริงแล้วก็คือ
การมีชีวิตอยู่โดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ซ่ึงก็คือ “การมีสุขภาพดี” นั่นเอง นอกจากน้ีในทาง
จารีตประเพณีและวัฒนธรรมไทย ยังปรากฏข้อความคิดท่ีสําคัญในเรื่องสุขภาพคือ เม่ือมีงานพระราช
พิธีมงคลต่าง ๆ พระสงฆ์จะถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกล่าวว่า “ฑีฆายุโก  
โหตุ มหาราชา” หมายความว่า “ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพดี มีพระชนมายุยืนยาว” เช่นเดียวกับ
เม่ือพระสงฆ์ให้พรประชาชน จะกล่าวว่า “อายุ วัณโณ สุขัง พลัง” ซ่ึงคํากล่าวนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่อง
ของสุขภาพทั้งสิ้น กล่าวคือ “อายุ” หมายถึง มีอายุยืน เพราะมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย “วัณโณ” 
หมายถึง มีผิวพรรณดี ไม่ซีด ไม่โลหิตจาง เพราะโลหิตจางบ่งบอกถึงภาวะความเป็นโรค ผู้มีผิวพรรณดี
ไม่ซีดเซียว จึงสะท้อนสุขภาวะที่ดีในทุกด้าน “สุขัง” หมายถึง การมีความสุข หรือสุขภาวะ ซ่ึงเป็น
ความปรารถนาสูงสุดของมนุษย์ และ “พลัง” หมายถึง การมีกําลัง เป็นสิ่งท่ีสะท้อนความสมบูรณ์ของ
ร่างกาย ซ่ึงก็คือการมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์นั่นเอง ดังน้ันพรท้ังสี่ประการท่ีว่า “อายุ วัณโณ  
สุขัง พลัง” จึงเป็นการอวยพรให้มีสุขภาพดี ซ่ึงถือว่าเป็นมงคลของชีวิต เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคน
ปรารถนา และเป็นอุดมการณ์สูงสุดของมนุษย์  
  นอกจากนี้เม่ือพิจารณาถึงสุขภาพในมุมมองท่ีเป็นสากลแล้ว ย่ิงเห็นได้ชัดว่ามีความ
สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น กล่าวคือ องค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization: WHO) ได้ให้คําจํากัดความของสุขภาพไว้ว่า “สุขภาพ หมายถึง  
สุขภาวะที่สมบูรณ์ท้ังทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ”44 ภายใต้คําจํากัดความ
ดังกล่าว สามารถแยกพิจารณาความหมายในแต่ละองค์ประกอบท่ีสําคัญให้เห็นชัดเจนข้ึนได้ ดังน้ี 
  สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางกาย หมายถึง ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ 
ไม่มีอุปัทวันตรายใด ๆ มีเศรษฐกิจและปัจจัยที่จําเป็นเพียงพอ และมีสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือหรือส่งเสริม
สุขภาพ 

                                                 
 44 เรื่องเดียวกัน, หน้า 3.  
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  สุขภาวะทางจิตท่ีสมบูรณ์ หมายถึง ภาวะที่จิตใจเป็นสุข รื่นเริง ไม่เศร้าหมอง  
ไม่เครียด หรือวิตกกังวล หรือหวาดระแวง จนทําให้ปราศจากความสุขในการใช้ชีวิต 
  สุขภาวะทางสังคม หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นไปด้วยดี ครอบครัว 
มีความอบอุ่น ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีระบบบริการเป็นกิจการทางสังคม และเป็นระบบบริการสังคมที่ดี 
  สุขภาวะทางจิตวิญญาณ หมายถึง สุขภาวะท่ีเกิดขึ้นจากการสัมผัสคุณค่าของการทํา
ความดี หรือการท่ีจิตสัมผัสกับคุณค่าอันสูงส่ง เช่น การเสียสละ การมีความเมตตากรุณา เป็นต้น  
เป็นความสุขท่ีมิได้เกิดจากการรับที่เห็นแก่ตัว แต่เป็นความสุขท่ีเกิดจากการให้ ซ่ึงเป็นความสุขท่ี
ประณีตและล้ําลึก อันเป็นสุขภาวะสูงสุดของสุขภาพ 
  เม่ือสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญสูงสุดสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย์ ดังน้ันการกล่าวถึง
ข้อความคิดว่าด้วยสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล จึงเป็นการกล่าวถึงสิทธิในการเข้าถึงการมี
สุขภาพดี ในฐานะที่เป็นอุดมการณ์ของมนุษย์ ซ่ึงมีข้อพิจารณาที่สําคัญปรากฏตามธรรมนูญสุขภาพ
ขององค์การอนามัยโลก กล่าวไว้คือ “การมีความสุขจากการเข้าถึงมาตรฐานสูงสุดของการมีสุขภาพดี 
เป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคนโดยปราศจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ภูมิลําเนา 
อุดมการณ์ทางการเมือง และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจหรือสังคม” และ “สุขภาพของประชาชนท้ังมวล 
คือปัจจัยพ้ืนฐานของการบรรลุถึงสันติภาพ ความม่ันคง และความเป็นอิสระของปัจเจกชนและรัฐ”45 
ข้อความคิดดังกล่าว เป็นสิ่ ง ท่ีสะท้อนให้ เห็นถึงมุมมองในเร่ืองสุขภาพ  ท่ีมองว่า สุขภาพ  
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการนําไปสู่อุดมการณ์เรื่องอ่ืน ๆ  
  สําหรับสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลน้ัน พบว่า มีวิวัฒนาการมาอย่าง
ยาวนาน โดยเม่ือกล่าวถึงเรื่อง สุขภาพ แต่เดิมถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคล ซ่ึงมีแนวความคิดว่า
บุคคลทุกคนมีสุขภาพเป็นของตน บุคคลต้องดูแลสุขภาพของตนเองมิให้เจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ 
การมีสุขภาพดีเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลไม่สามารถซ้ือขายหรือแบ่งปันกันได้ เช่นเดียวกับความตายที่
เป็นเร่ืองเฉพาะตัวบุคคล ต่อมาแนวความคิดเรื่องสุขภาพได้เร่ิมมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ี
คิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องส่วนตัวพัฒนามาสู่แนวคิดที่ว่าสุขภาพเป็นเรื่องสาธารณะมากขึ้น ในยุคแห่งการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมประชาชนได้เริ่มเรียกร้องให้มีการรับรองสุขภาพของประชาชนในรูปของกฎหมาย 
ซ่ึงต่อมาประเทศอังกฤษได้ออกกฎหมายการประกอบการอย่างมีคุณธรรม (Moral Apprentices 
Act) ในปี ค.ศ. 1802 และกฎหมายการสาธารณสุข (Public Health Act) ในปี ค.ศ. 1848 เพ่ือผ่อน
คลายความกดดันจากกลุ่มแรงงานภายในประเทศ เช่นเดียวกับประเทศเม็กซิโกท่ีมีการเรียกร้องสิทธิ

                                                 
 45 “World Health Organization, op. cit.; William J. Curran and E. Donald 
Shapiro, Law Medicine and Forensic Science (Boston, Massachusetts: Little Brown 
and Company, 1970), p. 29.     
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ในสุขภาพโดยกําหนดให้รัฐมีหน้าท่ีในการดูแลสุขภาพของสาธารณะบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในปี 
ค.ศ. 1843 แต่อย่างไรก็ตาม มุมมองในเรื่องสุขภาพยังคงมุ่งเน้นให้ความสําคัญเพียงเรื่องการปลอด
จากโรคภัยไข้เจ็บ (Absence of Disease) เท่าน้ัน เม่ือมีการจัดต้ังองค์การอนามัยโลกขึ้นในปี  
ค.ศ. 1946 จึงได้มีพัฒนาการของแนวความคิดในเรื่องสุขภาพขึ้นใหม่ท่ีมีขอบเขตกว้างขวางขึ้น
กว่าเดิม กล่าวคือ สุขภาพที่ดีน้ัน ไม่เพียงแต่เป็นสภาพท่ีบุคคลปราศจากโรคภัยเท่านั้น แต่เป็นสภาพ
ท่ีบุคคลมีความเป็นอยู่สมบูรณ์ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ซ่ึงแนวความคิดท่ีได้รับการ
พัฒนาขึ้นใหม่นี้ ถือได้ว่าเป็นการบูรณาการแนวความคิดท่ีเช่ือมโยงมิติทางสุขภาพในรูปแบบการมอง
ภาพเป็นองค์รวม (As a Whole) โดยสุขภาพในแต่ละมิติมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันท้ังในด้าน 
สุขภาวะทางร่างกาย สุขภาวะทางจิตใจ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual) 
เป็นปัจจัยเก้ือหนุนกันนําไปสู่การมีสุขภาพดีและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในท่ีสุด 
  แนวความคิดเรื่องสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล เริ่มเป็นท่ียอมรับในระดับ
สากลเม่ือมีการจัดต้ังองค์การอนามัยโลกขึ้นและเร่ิมใช้คําว่า “สิทธิ” กับเรื่องสุขภาพโดยแนวความคิด
น้ีสะท้อนผ่านธรรมนูญขององค์การอนามัยโลก กล่าวไว้คือ “ความสามารถในการบรรลุถึงมาตรฐาน
สูงสุดที่เป็นไปได้ เป็นสิทธิพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะมีเช้ือชาติ ศาสนา ความเช่ือทางการเมือง 
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมใดก็ตาม”46 แนวความคิดน้ีได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก 
และได้รับการรับรองในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคในเวลาต่อมา เช่น 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ปฏิญญาแห่ง
อเมริกาว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบุคคล (American Declaration on the Rights and Duties of 
Man) กฎบัตรทางสังคมแห่งสหภาพยุโรป (European Social Charter) กติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights) และกฎบัตรว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของบุคคลแห่งแอฟริกา (African 
Charter on Human and People’s Rights) ต่อมาในปี ค.ศ. 1978 ได้มีความพยายามรับรองสิทธิ
ในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลข้ึน โดยมีการจัดทําแถลงการณ์แห่งอัลมา -แอตา ว่าด้วยการดูแล
สุขภ าพขั้ น มู ลฐาน  (The 1978 Declaration of Alma – Ata on Primary Health Care) ซ่ึ ง
แถลงการณ์ฉบับนี้ได้จุดประกายแนวความคิดการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรและการ
ใช้ทรัพยากรทางสุขภาพอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ได้เน้นยํ้าถึงความรับผิดชอบ
ในการจัดหาบริการสุขภาพให้กับประชาชน จากการประชุมและแถลงการณ์ครั้งนี้องค์การอนามัยโลก

                                                 
 46 ศรีรักษ์ ผลิพัฒน์, “สิทธิในสุขภาพและสทิธิในการศึกษา,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
กฎหมายสิทธมินุษยชน (นนทบุรี: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548), หน้า 361. 
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ได้พัฒนานโยบายเรื่อง “สุขภาพดีถ้วนหน้า” (Health for All) ขึ้น โดยประกอบด้วยแผนงานต่าง ๆ 
ท่ีมุ่งสู่เป้าหมายให้บุคคลทุกคนมีสุขภาพดีซ่ึงอย่างน้อยต้องสูงกว่ามาตรฐานขั้นตํ่าตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
  ในยุคปัจจุบัน แนวความคิดว่าด้วยสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล ได้รับการ
ยอมรับในประชาคมโลกและรับรองให้เป็นสิทธิของบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ ดังเห็นได้จาก
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 25 ท่ีได้ให้การรับรองสิทธิท่ีจะมีมาตรฐานการมีชีวิตอย่างเพียงพอ 
ซ่ึงครอบคลุมถึงการมีหลักประกันทางสุขภาพและสภาพความเป็นอยู่ของบุคคล โดยมุ่งเน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีสุขภาพท่ีดีกับปัจจัยในการมีชีวิตท่ีดี เช่น สิทธิในการมีท่ีอยู่อาศัย สิทธิใน
การมีอาหารเพ่ือการบริโภคอย่างเพียงพอ รวมถึงสิทธิในการได้รับบริการทางการแพทย์และการ
สาธารณสุข เช่นเดียวกับตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ซ่ึงเป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศท่ีสําคัญอีกฉบับหน่ึงก็ได้ให้การรับรองสิทธิในสุขภาพ
ของบุคคลไว้ ดังปรากฏในข้อ 12 (1) ท่ีบัญญัติให้ รัฐภาคีแห่งกติการะหว่างประเทศฉบับน้ีรับรองสิทธิ
ของทุกคนในการบรรลุถึงมาตรฐานสุขภาพท่ีสูงสุดท่ีเป็นไปได้ ท้ังทางร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้รัฐ
ภาคียังมีหน้าท่ีต้องดําเนินการเพ่ือทําให้สิทธิในสุขภาพเป็นจริงภายในรัฐของตน รวมถึงการลดอัตรา
ตายในเด็กแรกเกิด การรักษาโรคท่ีเกิดขึ้นเฉพาะพื้นท่ี โรคที่เกิดจากการทํางาน และโรคอ่ืน ๆ รวมท้ัง
การดําเนินการต่าง ๆ ท่ีจะให้บริการทางการแพทย์และการดูแลรักษาบุคคลเม่ือเกิดการเจ็บป่วย 
สําหรับกลุ่มประชากรท่ีมีความเฉพาะ เป็นบุคคลที่หย่อนความสามารถในการเข้าถึงการมีสุขภาพดีได้ 
เช่น กลุ่มประชากรเด็ก มีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)  
ให้การรับรองสิทธิในสุขภาพของเด็กไว้ รวมถึงการลดอัตราการเสียชีวิตของทารกและเด็ก การให้การ
ดูแลทางการแพทย์และอนามัยแก่เด็ก การให้บริการทางการแพทย์และอนามัยของมารดา โดยท่ีรัฐ
ภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้ ต้องดําเนินการออกมาตรการต่าง ๆ เพ่ือยกเลิกประเพณีหรือพิธีกรรมต่าง ๆ 
ท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็ก เรียกร้องให้เคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมให้เด็กสามารถ
ช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในชุมชน เข้าถึงบริการทางสุขภาพและการแพทย์ ในขณะที่กลุ่ม
ประชากรที่มีความจําเพาะอีกประเภทหน่ึง คือ กลุ่มประชากรสตรี ก็มีการรับรองสิทธิในสุขภาพ
เช่นกัน ดังปรากฏตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) ได้ให้การรับรองสิทธิในสุขภาพ
ของสตรี โดยเน้นยํ้าถึงความสําคัญของการสร้างมาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นหลักประกันว่าสตรีสามารถ
เข้าถึงและใช้บริการสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ  
  นอกจากน้ี สิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล ยังได้รับการรับรองในกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคด้วย เช่น ปฏิญญาแห่งอเมริกาว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของบุคคล ได้ให้การ
รับรองสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา 
(The American Convention on Human Rights) รับรองสิทธิในสุขภาพทางอ้อมจากการบัญญัติ
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ให้รัฐภาคีดําเนินการทําให้สิทธิต่าง ๆ ในกฎบัตรเป็นจริง รวมถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม นอกจากนี้สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขยังได้รับการรับรองอย่าง
ชัดแจ้งในพิธีสารเลือกรับเพ่ิมเติม ซาน ซัลวาดอร์ (The Additional Protocol of San Salvador) 
ได้กําหนดมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐภาคีควรดําเนินการ ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขมูลฐาน 
เช่นเดียวกับกฎบัตรแห่งสหภาพยุโรป ได้ให้การรับรองสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลโดย
ครอบคลุมถึงการสร้างหลักประกันการสามารถเข้าถึงและได้รับบริการทางการแพทย์ เช่นเดียวกับ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการแพทย์ชีวภาพ (The Convention on Human Rights and 
Biomedicine) ได้ให้การรับรองสิทธิในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของบุคคลอย่างเท่าเทียม  
ส่วนกฎบัตรสิทธิมนุษยชนและบุคคลแห่งแอฟริกา ก็ได้ให้การรับรองสิทธิของบุคคลในการมีสุขภาพท่ี
ดีที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยรัฐภาคีควรใช้มาตรการที่จําเป็นในการให้ประกันว่าบุคคลจะได้รับบริการ
ทางการแพทย์เม่ือเกิดการเจ็บป่วย และกฎบัตรสิทธิและสวัสดิการสําหรับเด็กแห่งแอฟริกา (The 
African Charter on the Rights and Welfare of the Child) ก็ได้ให้การรับรองสิทธิในสุขภาพเด็ก 
เช่นเดียวกัน  
  สําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่น้ัน ได้มี
การรับรองสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขไว้เช่นกัน โดยบัญญัติรับรองไว้ในปฏิญญาอาเชียน 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Asean Human Rights Declaration) โดยรับรองสิทธิของบุคคลในการเข้าถึง
บริการทางการรักษาพยาบาลและบริการทางสังคมที่จําเป็น บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีสุขภาพดีท้ังใน
ด้านร่างกาย จิตใจ และอนามัยเจริญพันธ์ุ ในมาตรฐานสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สามารถเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน และการเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการแพทย์ เป็นต้น      
  จากที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่า ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก มีมุมมองต่อสุขภาพ
ท่ีกว้างขวางขึ้น และมองว่าสุขภาพเป็นเรื่องของสาธารณะที่บุคคลควรได้รับหลักประกันการคุ้มครอง
สุขภาพ ซ่ึงข้อความคิดน้ีพัฒนาต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นท่ียอมรับกันในระดับประชาคมโลกท่ี
ต่างให้การยอมรับว่า สิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล เป็นสิทธิท่ีมีความเป็นสากล และท่ัวโลก
ได้ให้การรับรองไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศท้ังในระดับสากลและในระดับภูมิภาค ซ่ึงกล่าวโดยสรุป
ได้ว่า สิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลที่พึงมีในฐานะของความ
เป็นมนุษย์ท่ีจะมีชีวิตอยู่ด้วยการมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ เม่ือเกิดการเจ็บป่วยสามารถ
เข้าถึงการรักษาพยาบาล ซ่ึงเป็นสิทธิท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานแนวความคิดว่าด้วยการใช้สิทธิของประชาชน
และความผูกพันของรัฐในการคุ้มครองให้ความมุ่งหมายแห่งสิทธิน้ีสามารถบรรลุผลได้จริง กล่าวคือ 
เป็นสิทธิท่ีปัจเจกบุคคลมิอาจบรรลุความมุ่งหมายได้หากปราศจากการเข้ามาดําเนินการอย่างหน่ึง
อย่างใดจากฝ่ายรัฐ หรือที่เรียกว่า “status positivus” 
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  2.2.2.2  คุณลักษณะของสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล 
  สิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลน้ัน มิใช่เป็นเรื่องของการท่ีบุคคลสามารถ
เข้าถึงการรักษาพยาบาลเม่ือเกิดการเจ็บป่วยเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงหรือ
เป็นปัจจัยเกื้อหนุนท่ีนําไปสู่การบรรลุสุขภาวะหรือบรรลุถึงการมีสุขภาพดีของมนุษย์ ซ่ึงสามารถ
จําแนกลักษณะที่สําคัญออกได้เป็น 2 ประการ คือ เป็นสิทธิในการครองสิทธิ และเป็นสิทธิในเสรีภาพ 
แยกพิจารณาได้ดังนี4้7  

1) สิทธิในการครองสิทธิ (Entitlement)  
   สิทธิในการครองสิทธิ เป็นสิทธิที่บุคคลสามารถเข้าถึงการถือครองหรือ
เรียกว่า สิทธิในทางรับ กล่าวคือ เป็นสิทธิท่ีบุคคลมีความสามารถท่ีจะได้รับสิ่งจําเป็นต่าง ๆ รวมถึง
บริการทางสุขภาพ และการอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ ซ่ึงประกอบด้วย 
  (1) สิทธิในการเข้าถึงระบบการคุ้มครองสุขภาพที่มีความเท่าเทียมของ
โอกาสสําหรับทุกคนท่ีจะเข้าถึงสุขภาพ กล่าวคือ เป็นสิทธิท่ีบุคคลสามารถเข้าถึงการมีหลักประกัน
ทางสุขภาพ และสามารถเข้าถึงโอกาสในการรับบริการบริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียม เป็นระบบ 
ท่ัวถึง และเพยีงพอต่อความต้องการทางสุขภาพของประชาชน 
  (2) สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาล กล่าวคือ เป็นสิทธิท่ีบุคคล
สามารถเข้าถึงบริการด้านการรักษาโรค ท้ังที่เป็นโรคระบาด โรคติดต่อ หรือแม้กระทั่งโรคไม่ติดต่อ 
และเม่ือเกิดการเจ็บป่วยจากโรคภัยต่าง ๆ ก็มีแหล่งบริการสําหรับรักษาพยาบาลที่สามารถเข้าถึงได้  
  (3) สิทธิในการเข้าถึงยารักษาโรคท่ีจําเป็น กล่าวคือ เป็นสิทธิท่ีบุคคล
สามารถเข้าถึงยารักษาโรคเม่ือเกิดการเจ็บป่วย  
  (4) สิทธิในความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน
และทันท่วงที กล่าวคือ เป็นสิทธิท่ีบุคคลสามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลที่จําเป็นขั้นพ้ืนฐานได้
อย่างเท่าเทียมและทันท่วงทีต่อสถานการณ์ของความจําเป็นต้องได้รับบริการรักษาพยาบาล 
  (5) สิทธิท่ีจะได้รับทราบข้อกําหนดเกี่ยวกับสุขศึกษาและสารสนเทศ
ทางสุขภาพ กล่าวคือ เป็นสิทธิท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพท้ังของตนเอง 
และภัยคุกคามสุขภาพของสาธารณะโดยปราศจากการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ท้ังนี้เพ่ือการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง 
  (6) สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
สุขภาพในระดับชาติและระดับชุมชน กล่าวคือ เป็นสิทธิท่ีประชาชนสามารถเข้ามีส่วนร่วมในการ

                                                 
47 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and 

World Health Organization, op. cit., p. 3.  
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ตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐท่ีอาจส่งผลกระทบทางสุขภาพของประชาชน ทั้งน้ีโดยรวมถึงผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนด้วย 
 2) สิทธิในเสรีภาพ (Freedom) 
 สิทธิในเสรีภาพ เป็นสิทธิในเชิงปฏิเสธ (Negative) ท่ีบุคคลมีอิสระในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับสุขภาพของตน รวมถึงมีอิสระท่ีจะปฏิเสธการบังคับปฏิบัติการทางการแพทย์ หรือ
การวิจัยทางการแพทย์ ซ่ึงประกอบด้วย 
  (1) เสรีภาพในการควบคุมร่างกายและสุขภาพของตนเอง เป็นเสรีภาพ
ท่ีบุคคลสามารถตัดสินใจเก่ียวกับสุขภาพของตนเอง เช่น ความมีอิสระในการตัดสินใจเลือกวิธีการ
รักษาที่ตนเห็นว่าเหมาะสม ท้ังนี้โดยได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอจากผู้ให้บริการทางการแพทย์ 
เป็นต้น  
  (2) เสรีภาพทางเพศและการสืบพันธ์ เป็นเสรีภาพของบุคคลในเร่ือง
การอนามัยเจริญพันธ์ุที่จะต้องไม่ถูกบังคับหรือแทรกแซงจากอํานาจรัฐหรือบุคคลอ่ืนใด 
  (3) เสรีภาพท่ีจะเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงหรือกระทํา เช่น การ
ทรมาน การรับการรักษาหรือการทดลองทางการแพทย์โดยปราศจากความยินยอม เป็นต้น 
   กล่าวโดยสรุปได้ว่า สิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล มีลักษณะท่ี
สําคัญจําแนกออกได้เป็น 2 ประการคือ เป็นสิทธิในการครองสิทธิ ซ่ึงก่อให้เกิดหน้าท่ีของรัฐต้อง
ดําเนินการให้เกิดระบบการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน และเป็นสิทธิในเสรีภาพ ท่ีก่อให้เกิดหน้าท่ี
ของรัฐหรือผู้ให้บริการสาธารณสุขที่จะต้องไม่แทรกแซงหรือกระทําการใดต่อบุคคล อันเป็นการ
คุกคามหรือละเมิดต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล ซ่ึงสิทธิในการเข้าถึง
บริการรักษาพยาบาลน้ัน ต้องประกอบด้วยสิทธิท้ังสองประเภทน้ี กล่าวคือ ต้องมีสิทธิในการครอง
สิทธิซ่ึงรัฐต้องจัดให้มีบริการรักษาพยาบาล และต้องจัดให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล
ได้ ในขณะเดียวกันต้องมีสิทธิในเสรีภาพท่ีจะสามารถเลือกวิธีการรักษาท่ีเหมาะสมสําหรับตนเองเม่ือ
ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตลอดจนความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นแล้ว 
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกหรือปฏิเสธการรักษา เป็นต้น 
  2.2.2.3 หลักการพ้ืนฐานของสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล 
  สิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล เป็นสิทธิที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดว่าด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สิทธิของประชาชนและหน้าท่ีของรัฐในการคุ้มครองให้สิทธิน้ีบรรลุผลได้
จริง โดยมีลักษณะที่สําคัญของสิทธินี้ สะท้อนผ่านสิทธิในการครองสิทธิ และสิทธิในเสรีภาพ ซ่ึงภายใต้
แนวคิดนี้ก่อให้เกิดหน้าท่ีของรัฐในการจัดให้มีบริการรักษาพยาบาลสําหรับประชาชน ด้วยเหตุน้ี 
จึงก่อให้เกิดการพัฒนาหลักการพ้ืนฐานของรัฐท่ีจะต้องสร้างหลักประกันในการคุ้มครองสุขภาพของ
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ประชาชนอย่างเท่าเทียม เพ่ือให้ประชาชนสามารถบรรลุถึงมาตรฐานทางสุขภาพสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไป
ได้ ซ่ึงการที่จะสามารถบรรลุถึงการมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ได้นั้น มีหลักการพื้นฐานท่ีสําคัญ48 ดังน้ี 
   1)  การจัดหาและให้บริการ  
   ก าร จั ดห าแล ะ ให้ บ ริ ก าร  (Availability) เป็ น ก าร จั ด ให้ มี บ ริ ก าร
รักษาพยาบาลอย่างท่ัวถึงเพียงพอ ซ่ึงบริการรักษาพยาบาลน้ีรวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบถึง
สุขภาพของประชาชน เช่น การจัดให้มีโรงพยาบาล คลินิก การจัดหาทรัพยากรบุคคลในการให้บริการ
ทางการสาธารณสุข และการจัดหายารักษาโรค เป็นต้น 
   2)  การสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้  
   การสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ (Accessibility) หมายถึง การสามารถ
เข้าถึงและใช้บริการรักษาพยาบาลของรัฐได้ กล่าวคือ การท่ีประชาชนมีความสามารถที่จะเข้าถึง
สถานท่ีต้ังหรือแหล่งบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล ท้ังนี้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
ซ่ึงการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลโดยนัยน้ี มีองค์ประกอบท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 
 (1) การสามารถเข้าถึงได้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ กล่าวคือ 
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือจํากัดสิทธิบุคคล
เฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มบุคคลท่ีมีความเปราะบางทางสังคม เช่น กลุ่มคนชายขอบ คนต่าง
ด้าว เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ เป็นต้น ท้ังน้ีโดยบุคคลทุกกลุ่มต้องสามารถเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลได้อย่างท่ัวถึง เท่าทียม และผู้ให้บริการไม่อาจปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลใดเพราะ
เหตุแห่งความแตกต่างด้วยคุณลักษณะส่วนบุคคลดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 
 (2) การสามารถเข้าถึงได้ทางกายภาพ  (Physical Accessibility) 
กล่าวคือ สถานที่ให้บริการรักษาพยาบาลและวัตถุปัจจัยในการให้บริการจะต้องไม่อยู่ห่างไกล
จนเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนท่ีอยู่ห่างไกลจากความเจริญในเมือง เช่น ชนกลุ่มน้อย หรือกลุ่ม
ชาติพันธ์ุต่าง ๆ ท่ีมักอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เป็นต้น และวัตถุปัจจัยในการรักษาพยาบาล 
รวมถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และการจัดหรือออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับผู้พิการ
ในการเข้าถึงบริการ เป็นต้น   
 (3) การสามารถเข้าถึงได้ทางเศรษฐกิจ (Economic Accessibility) 
กล่าวคือ บริการและวัตถุปัจจัยต่าง ๆ จะต้องไม่มีราคาแพงจนเกินไป เพ่ือให้ประชาชนทุกคนสามารถ
ซ้ือหาวัตถุปัจจัยและบริการสุขภาพสําหรับตนได้ ท้ังนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานบริการของรัฐหรือของเอกชน 
เพ่ือให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงได้  

                                                 
48 ศรีรักษ์ ผลิพัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 364.  
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 (4) การสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Information Accessibility) 
กล่าวคือ ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร หรือได้รับทราบข้อมูลโดยไม่ต้องทวงถาม  
ซ่ึงข้อมูลข่าวสารในท่ีน้ี หมายถึง ข้อมูลสุขภาพของตน และข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพของ
ประชาชน ท้ังน้ีภายใต้เงื่อนไขที่ว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารน้ีจะต้องไม่ละเมิดต่อข้อมูลสุขภาพท่ีเป็น
ความลับของบุคคล 
 3) การสามารถยอมรับได้  
   การสามารถยอมรับได้ (Acceptability) หมายถึง นโยบาย แผนงาน และ
การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพจะต้องเป็นไปอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบททางสังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณทางการแพทย์ และให้
ความเคารพต่อวัฒนธรรมของประชาชน เช่น ชนกลุ่มน้อย หรือชุมชนท่ีมีความละเอียดอ่อนทาง
วัฒนธรรม เป็นต้น การให้ความเคารพต่อข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลให้มีสถานะเป็นความลับ และ
มุ่งเน้นการส่งเสริมให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้น 
  4) คุณภาพ  
   คุณภาพ (Quality) ในที่น้ี หมายถึง นโยบาย แผนงาน บริการ และปัจจัย
ต่าง ๆ ต้องมีคุณภาพดีและเหมาะสมตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ รวมถึง
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี การใช้ยารักษาโรคที่มี
คุณภาพดีไม่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งานและได้รับการรับรองทางวิทยาศาสตร์ การใช้น้ําเพ่ือ
การอุปโภคและบริโภคที่สะอาดถูกสุขอนามัย 
 5) ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
   ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ในทางการแพทย์และการสาธารณสุขนั้น เป็นข้อ
ความคิดท่ีวางอยู่บนหลักความเคารพต่อบุคคล (Respect for Persons) กล่าวคือ เป็นการพิจารณา
ถึงหลักจริยธรรมของการดําเนินกิจกรรมทางการแพทย์ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีต้องคํานึงถึงผู้รับบริการใน
ฐานะท่ีเป็นบุคคลหรือเป็นมนุษย์ ซ่ึงหลักความเคารพต่อบุคคลน้ี เป็นหลักแห่งการเคารพในคุณค่าเชิง
จริยธรรม และเป็นข้อเรียกร้องในเชิงศีลธรรม (Moral Requirement) ของบุคคลต่อการรับบริการ
รักษาพยาบาล ซ่ึงเป็นสิ่งที่กํากับควบคุมการกระทําหรือการปฏิบัติการทางการแพทย์ และภายใต้
หลักการดังกล่าว ปัจเจกบุคคลจึงมีอิสระในการตัดสินใจเลือกรับบริการรักษาพยาบาล และได้รับการ
คุ้มครองความมีอิสระในการตัดสินใจนั้น ในขณะเดียวกันผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ หรือผู้วิจัย
ทางการแพทย์ ก็ผูกพันตนอยู่ภายใต้หลักจริยธรรมทางการแพทย์ หรือ หลักชีวจริยศาสตร์ 
(Bioethics) เช่น การปฏิบัติการทางชีววิทยาทางการแพทย์ (Biomedical) หรือการวิจัยในมนุษย์ 



33 

(Human Subjects Research) เป็นต้น49 ด้วยเหตุนี้ การบริการรักษาพยาบาลของรัฐจึงต้องผูกพัน
ในเรื่องหลักความเคารพต่อบุคคลท่ีจะต้องให้บริการด้วยความเท่าเทียมกันต่อผู้ป่วยท่ีมารับบริการ 
โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุปัจจัยด้านเพศ อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจ การนับถือศาสนา รวมถึง
เผ่าพันธ์ุกําเนิดของบุคคล เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีคุณค่า มีศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์
ด้วยกันทั้งสิ้น ซ่ึงรัฐมีหน้าท่ีต้องให้ความเคารพต่อบุคคลในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ นอกจากนี้ผู้ให้บริการยัง
ต้องผูกพันตนภายใต้หลักจริยธรรมทางการแพทย์หรือทางชีวจริยศาสตร์ที่ต้องปฏิบัติด้วยความยึดม่ัน
ว่าบุคคลที่กระทําต่อเขาในทางการแพทย์นั้นเป็นมนุษย์ ซ่ึงต้องปฏิบัติด้วยความเคารพ และจะกระทํา
ต่อบุคคลเสมือนมิใช่มนุษย์มิได้ 
  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า สิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ในการดํารงชีวิตของมนุษย์ท่ีมีรากฐานมาจากสิทธิในเชิงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่อย่างสมศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์ และในขณะเดียวกันการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดให้มี
บริการรักษาพยาบาลสําหรับประชาชนอย่างเสมอภาค ซ่ึงถือได้ว่าเป็นหลักการสําคัญที่ทําให้บุคคล
สามารถบรรลุถึงสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้โดยสมบูรณ์ กล่าวคือ สามารถเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลได้จริง และได้รับการปฏิบัติเฉกเช่นมนุษย์ท่ัวไปโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ หรือการ
กระทําอ่ืนใดอันเป็นการลดทอนคุณค่าของมนุษย์หรือปฏิบัติต่อผู้รับบริการสาธารณสุขเสมือนมิใช่
มนุษย์ ด้วยเหตุแห่งคุณลักษณะของบุคคล เช่น เช้ือชาติ สัญชาติ ความเป็นชนกลุ่มน้อย หรือลัทธิ
ความเช่ือในทางศาสนา เป็นต้น และการปฏิเสธการรักษาพยาบาลหรือบริการสาธารณสุขอ่ืน ๆ โดย
รัฐหรือผู้ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย หรือการปฏิบัติต่อผู้รับบริการเสมือนมิใช่มนุษย์ เป็นสิ่งที่ไม่
อาจกระทําได้ และการกระทําดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการละเมิดต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ย่อมมีผล
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ซ่ึงมิอาจกระทําได้ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น      
 
2.3  สิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล 
  

การเป็นพลเมืองของรัฐน้ัน สามารถพิจารณาได้จากการถือสัญชาติของรัฐ ดังน้ันบุคคลใด 
ท่ีมิได้ถือสัญชาติของรัฐท่ีอยู่อาศัย ย่อมถือได้ว่าเป็นคนต่างด้าว ซ่ึงแต่เดิมในสมัยโบราณคนต่างด้าว 
ท่ีเข้ามาอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง มักจะถูกจํากัดสิทธิ เช่น ในประเทศอินเดียสมัยโบราณ ปรากฏตาม
คัมภีร์มานวะธรรมศาสตร์ได้จําแนกกลุ่มบุคคลออกเป็น 4 เหล่า คือ กษัตริย์เป็นผู้ปกป้องบ้านเมือง 

                                                 
 49 Daniel Davis, Human Dignity and Bioethics (Washington D.C.: University of 
Notre Dame Press, 2008), p. 24.  
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พราหมณ์เป็นผู้ฝึกสอน แพศย์เป็นผู้ทําการค้าขาย ศูทร์เป็นลูกจ้าง โดยกษัตริย์และพราหมณ์จัดเป็น 
ผู้มีสกุลไม่สมสู่กับพวกแพศย์หรือศูทร์ซ่ึงอาจเป็นเชลยที่จับมาได้จากต่างประเทศ หรือเป็นคนต่างด้าว  
 ในประเทศไอยคุปต์ ครั้งโบราณไม่ยอมปะปนกับคนต่างด้าว เช่น ไม่ซ้ือหรือรับประทานเน้ือที่
คนต่างด้าวเป็นผู้ขาย เป็นต้น  
 ในสมัยกรีก ก็เคยมีกฎหมายห้ามคนต่างด้าวเข้าเมือง เช่น กฎหมายของไลเคอรัส เป็นต้น  
 ในสมัยโรมัน คนต่างด้าวถือเสมือนหน่ึงว่าเป็นศัตรูของประเทศ แต่ต่อมาภายหลังมีคนต่าง
ด้าวเข้ามาอยู่ในกรุงโรมมากข้ึนเนื่องจากการค้าขาย กฎหมายโรมันจึงยอมให้คนต่างด้าวพึงมีสิทธิแห่ง
มนุษย์ธรรมดา แต่สิทธิสําหรับพลเมืองนั้นคนต่างด้าวมีไม่ได้50 
 สําหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ในสมัยโบราณมีกฎหมายบัญญัติจํากัดสิทธิของคนต่างด้าว
หรือห้ามคนไทยเก่ียวข้องกับคนต่างด้าว เช่น กฎมณเฑียรบาลห้ามคนต่างด้าวเข้ามาเดินในท้ายสนม 
ถ้าเจ้าหน้าท่ีละเลยให้คนต่างด้าวเข้ามาเดินถึงท้ายสนมได้ โทษเจ้าหน้าที่ถึงตายได้ หรือกฎหมาย
ลักษณะอาชญาหลวงบทท่ี 13 ห้ามมิให้หญิงไทย มอญ แต่งงานกับคนต่างด้าว ถ้าฝ่าฝืนให้ลงโทษ 6 
สถาน เป็นต้น51 ซ่ึงท่ีกล่าวมานี้ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงฐานะของคนต่างด้าวท่ีเข้าพักอาศัยใน
ประเทศอ่ืน และมักถูกจํากัดสิทธิจากอํานาจรัฐที่เข้าพักอาศัยนั้น ดังน้ันการอธิบายถึงความเป็น 
ผู้ทรงสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐ สามารถพิจารณาได้จากข้อความคิด
ว่าด้วยคนต่างด้าว ซ่ึงมีสาระสําคัญดังน้ี 
 
 2.3.1  ความหมายของคนต่างด้าว 
 ความเป็นคนต่างด้าวนั้น ผูกพันอยู่กับสัญชาติของบุคคล การที่จะอธิบายความหมายของ 
“คนต่างด้าว” จึงจําเป็นต้องเข้าใจความหมายของคําว่า “สัญชาติ” เป็นเบื้องต้นก่อน ซ่ึงตาม
วิเคราะห์ศัพท์ของศาสตราจารย์เวส แห่งมหาวิทยาลัยกรุงปารีส ได้อธิบายความหมายของ “สัญชาติ” 
คือ เครื่องมัดโดยมีนิตินัยซ่ึงผูกพันบุคคลไว้กับประเทศ หรืออาจกล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่า สัญชาติก็คือ
การเป็นพลเมืองของประเทศนั่นเอง และหากจะเปรียบเทียบกับสมาคมซ่ึงเป็นนิติบุคคลแล้ว สัญชาติ
ก็คือการเป็นสมาชิกของประเทศซ่ึงเป็นนิติบุคคลน่ันเอง ส่วนบุคคลอ่ืนซ่ึงเข้ามาอยู่ในประเทศโดยมิใช่
พลเมืองของประเทศท่ีเข้ามาอยู่น้ี เรียกว่า “คนต่างด้าว”52  

                                                 
50 ปรีดี พนมยงค์, ประชมุกฎหมายมหาชนและเอกชนของปรีด ีพนมยงค์ 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 294.  
 51 เรื่องเดียวกัน, หน้า 294. 
 52 เรื่องเดียวกัน, หน้า 254-255. 
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 การอธิบายความหมายดังกล่าวน้ี เป็นการให้คําจํากัดความของคําว่า “สัญชาติ” และคําว่า 
“คนต่างด้าว” ท่ีมีถ้อยคําชัดเจนอยู่ในตัว นอกจากนี้ยังมีการอธิบายความหมายของคําว่าสัญชาติและ
คนต่างด้าวโดยนักวิชาการอีกหลายท่านที่ได้ให้ความหมายไว้ดังต่อไปน้ี 
 พระยาศรีสารวาจา53 ได้กล่าวถึงสัญชาติไว้ว่า การท่ีเอกชนรวมกันเข้าเป็นชุมชนต้ังขึ้นเป็น
ประเทศ เรียกว่า “พลเมืองของประเทศ” ส่วนคนนอกประเทศที่เข้ามาอาศัยอยู่ในอาณาเขต เรียกว่า 
“คนต่างด้าว” ซ่ึงพลเมืองของประเทศกับคนต่างด้าวน้ี มีความแตกต่างกัน จึงจําเป็นต้องทราบว่า
บุคคลนั้น ๆ เป็นคนสัญชาติของประเทศใด 
 วิเชียร วัฒนคุณ54 ได้อธิบายความหมายของสัญชาติไว้ว่า หมายความถึง สิ่งท่ีผูกพันทาง
การเมืองและทางจิตใจที่มีอยู่ระหว่างบุคคลกับรัฐ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าหมายถึง คุณสมบัติของ
บุคคลอันเนื่องมาจากความผูกพันทางการเมืองและทางกฎหมายซ่ึงผูกมัดบุคคลน้ันไว้  กับรัฐซ่ึงตนเอง
เป็นส่วนประกอบส่วนหน่ึง 
 หยุด แสงอุทัย55 กล่าวไว้ว่า สัญชาติ คือ เครื่องมัดบุคคลไว้กับประเทศในทางกฎหมาย  
เป็นเหตุให้บุคคลมีสิทธิและหน้าท่ีต่อประเทศท่ีบุคคลมีสัญชาติ และการท่ีบุคคลจะมีสัญชาติได้จะต้อง
มีกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของประเทศบัญญัติให้บุคคลมีสัญชาติของประเทศน้ัน ท้ังนี้เพราะเหตุว่า
สัญชาติไม่ใช่สิ่งที่มีรูปร่างเป็นแต่เพียงเคร่ืองรัดรึงบุคคลไว้กับประเทศในทางกฎหมายเท่าน้ัน ถ้าไม่มี
กฎหมายกําหนดให้รัดรึงบุคคลไว้กับประเทศบุคคลก็มีสัญชาติไม่ได้ 
 กมล สนธิเกษตริน56 ได้อธิบายความหมายของสัญชาติไว้ว่า ได้แก่ สิ่งผูกพันทางการเมืองและ
จิตใจท่ีผูกมัดบุคคลไว้กับรัฐใดรัฐหน่ึง การท่ีบุคคลจะมีสัญชาติของรัฐใดรัฐหนึ่งได้นั้น จะต้องมี
กฎหมายว่าด้วยสัญชาติของประเทศบัญญัติให้มีสัญชาติของประเทศนั้นได้ ท้ังน้ีเพราะสัญชาติเป็นสิ่ง
ไม่มีรูปร่าง เป็นแต่เพียงเครื่องผูกมัดบุคคลไว้กับประเทศในทางกฎหมายเท่านั้น 

                                                 
 53 พระยาศรีสารวาจา, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (พระนคร: โรงพิมพ์
โสภณพิพรรฒธนากร, 2474), หน้า 2. 
 54 วิเชียร วัฒนคุณ, คําบรรยายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508), หน้า 53. 
 55 หยุด แสงอุทัย, คําอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ว่าด้วยการขัดกัน
แห่งกฎหมายกฎหมายสัญชาติ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516), 
หน้า 147.  
 56 กมล สนธิเกษตริน, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (กรุงเทพมหานคร: นิติ
บรรณการ, 2539), หน้า 123.  
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 พันธ์ุทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร57 กล่าวไว้ว่า สัญชาติ เป็นถ้อยคําทางกฎหมาย 
ซ่ึงหมายความว่า ความสัมพันธ์ในทางกฎหมายระหว่างปัจเจกชนคนหนึ่งกับรัฐ ๆ หน่ึง ในลักษณะที่
ปัจเจกชนตกอยู่ภายใต้อํานาจอธิปไตยในทางบุคคลของรัฐนั้น สัญชาติจึงเป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
และเอกชนท่ีก่อให้เกิดสถานภาพ “คนชาติ” แก่บุคคลผู้เป็นคู่กรณีในนิติสัมพันธ์  
 จุมพต สายสุนทร58 กล่าวไว้ว่า สัญชาติ เป็นจุดเกาะเก่ียวประการหน่ึงท่ีทําให้รัฐเจ้าของ
สัญชาติสามารถใช้เขตอํานาจของตนเหนือบุคคลหรือทรัพย์สินที่มีสัญชาติของรัฐน้ันได้ไม่ว่าบุคคลหรือ
ทรัพย์สินนั้นจะอยู่ท่ีใดก็ตาม ซ่ึงแยกพิจารณาได้เป็นสองกรณีคือเขตอํานาจของรัฐในการออก
กฎหมาย (Prescriptive Power) และเขตอํานาจของรัฐในการบังคับให้ เป็นไปตามกฎหมาย 
(Enforcing Power)  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่า สัญชาติ เป็นถ้อยคําในทางกฎหมายท่ีมุ่งเน้นแสดงถึงความ
เป็นเคร่ืองผูกมัดระหว่างปัจเจกชนกับรัฐโดยมีนิตินัยที่สัมพันธ์กัน กล่าวคือ เป็นความผูกพันในทาง
กฎหมายที่ ต้ังอยู่บนรากฐานของอุดมการณ์ทางการเมืองและจิตใจของบุคคลที่มีต่อรัฐ และใน
ขณะเดียวกันก็เป็นความผูกพันบนรากฐานของอุดมการณ์แห่งรัฐที่มีต่อบุคคลเช่นเดียวกัน ซ่ึงการที่จะ
ผูกมัดบุคคลใดไว้กับรัฐน้ันจะต้องมีกฎหมายกําหนดให้ต้องมีความผูกพันกันคือ กฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ และโดยผลแห่งการน้ีก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคลท่ีถือสัญชาติของรัฐ หรือท่ี
เรียกว่า “คนชาติ” ซ่ึงเป็นความสัมพันธ์ในเชิงสิทธิและหน้าท่ีท่ีมีต่อกันภายในเขตอํานาจของรัฐ ส่วน
บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนชาติของรัฐท่ีเข้ามาอยู่ภายในเขตอํานาจแห่งรัฐน้ัน 
บุคคลดังกล่าวน้ีกฎหมายว่าด้วยสัญชาติได้จัดสรรให้มีสถานะเป็น “คนต่างด้าว” ท่ีเข้ามาอยู่ภายในรัฐ 
ดังนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า คนต่างด้าว หมายถึง บุคคลท่ีมิได้ถือสัญชาติของประเทศท่ีเข้ามาอยู่อาศัย 
หรือมิใช่พลเมืองของรัฐ หรือสมาชิกของรัฐท่ีเข้ามาอยู่อาศัยน้ัน 
  
 2.3.2  ประเภทของคนต่างด้าว 
 การจําแนกประเภทของคนต่างด้าวน้ัน ไม่มีหลักเกณฑ์การจําแนกท่ีเป็นกลางหรือตายตัว  
ซ่ึงแต่ละประเทศอาจมีการจําแนกประเภทของคนต่างด้าวโดยพิจารณาจากหลักกฎหมายของประเทศ 
หรือตามแนวคิดและปรัชญาที่ใช้ในการจําแนกประเภทของคนต่างด้าว สําหรับประเทศไทยเน่ืองจาก
ตามสภาพข้อเท็จจริงปรากฏว่าคนต่างด้าวที่อยู่ภายในประเทศมีหลายลักษณะ โดยในแต่ละลักษณะ 

                                                 
 57 พันธ์ุทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, คําอธิบายกฎหมายสัญชาติไทย (กรุงเทพมหานคร: 
วิญญูชน, 2544), หน้า 23.  
 58 จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555), 
หน้า 265.   
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ก็มีสิทธิ หน้าท่ี และสถานภาพทางกฎหมายที่แตกต่างกัน การจําแนกประเภทคนต่างด้าวจึงอาจ
พิจารณาได้จากแหล่งที่มาของคนต่างด้าว ซ่ึงตามสภาพความเป็นจริงในสังคมไทยพบว่า คนต่างด้าว
กลุ่มหน่ึงเกิดในประเทศไทย และคนต่างด้าวอีกกลุ่มหน่ึงเกิดนอกประเทศไทย แล้วจึงเดินทางเข้ามา
ภายในประเทศไทย เม่ือพิจารณาบนพ้ืนฐานแนวความคิดน้ี การจําแนกประเภทคนต่างด้าวใน
ประเทศไทย จึงสามารถจําแนกออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ คนต่างด้าวท่ีเกิดภายในประเทศ และ
คนต่างด้าวที่เข้าเมืองมา59 แยกพิจารณาได้ดังน้ี 
  2.3.2.1 คนต่างด้าวท่ีเกิดภายในประเทศ  
  คนต่างด้าวที่เกิดในประเทศน้ัน หมายความว่าเป็นบุคคลท่ีเกิดบนผืนแผ่นดินไทย 
มิใช่กรณีคนเข้าเมืองมา แต่ด้วยเหตุผลทางข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายบางประการทําให้บุคคลเหล่าน้ี
ไม่ได้รับสัญชาติไทย และกลายเป็น “คนไร้สัญชาติ” (Stateless Person) หรือ “คนไร้รัฐตาม
กฎหมาย” (de jure stateless) ซ่ึงสํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nation 
High Commissioner for Refugees: UNHCR) ได้ให้นิยามไว้ว่า หมายถึง ผู้ท่ีไม่ได้ถูกนับรวมว่าเป็น
คนชาติ (Nationals) โดยกฎหมายของรัฐใด ๆ เลย นอกจากน้ียังมีบุคคลอีกเป็นจํานวนมากท่ีเป็นคน
ไร้รัฐตามข้อเท็จจริง (de facto stateless) เน่ืองจากเป็นผู้พลัดถิ่นที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศ
ตนเองได้ หรือไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติของตนเองได้ หรืออยู่ระหว่างรอการพิสูจน์สัญชาติ สําหรับคน
ไร้สัญชาติในประเทศไทยนั้น เม่ือพิจารณาจากการจดทะเบียนราษฎรแล้ว อาจแบ่งออกได้เป็น 3 
กลุ่ม60 ดังต่อไปนี้ 
  1) คนไร้สัญชาติ เนื่องจากเกิดก่อนการมีทะเบียนราษฎร แต่ตกหล่นจาก
การสํารวจเพ่ือบันทึกในทะเบียนราษฎร โดยบุคคลท่ีเกิดและอาศัยอยู่ในประเทศไทยช่วงประมาณปี 
พ.ศ. 2452-2499 มีความเส่ียงท่ีจะกลายเป็นคนไร้สัญชาติเพราะตกหล่นจากการสํารวจเพ่ือทํา
ทะเบียนราษฎรในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากความล้มเหลวของหน่วยงานภาครัฐในการนับจด
ทะเบียนประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกลและเข้าถึงได้ยากเกิดการตกหล่นจากการสํารวจ รวมท้ังบุตรหลาน
ของบุคคลน้ันด้วย ข้อเท็จจริงนี้พบมากในกลุ่มประชากรชาวเขา ชาวเล เป็นต้น 
  2) คนไร้สัญชาติเพราะมิได้รับการแจ้งเกิด จึงตกหล่นจากทะเบียนราษฎร 
เป็นคนที่เกิดในประเทศไทยแต่มิได้รับการแจ้งเกิดในทะเบียนราษฎรของรัฐไทย ซ่ึงรวมถึงบุตรหลานที่
เกิดในประเทศไทยในภายหลังด้วย 

                                                 
 59 พันธ์ุทิพย์ กาญจนจิตรา สายสุนทร, “คําว่าคนต่างด้าวและการจําแนกประเภทของคนต่าง
ด้าวภายใต้กฎหมายไทย,” ดุลพาห 43, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2539): 154.  
 60 กฤตยา  อาชวนิจกุล, เรื่องเดิม, หน้า 105-106.  
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  3) คนไร้รัฐเพราะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนราษฎรไทย และไม่มีช่ือใน
ทะเบียนราษฎรของรัฐอ่ืน สาเหตุของการถอนช่ือ เจ้าหน้าท่ีรัฐมักอ้างว่ามาจากการค้นพบว่าการมีช่ือ
น้ันเป็นไปโดยทุจริตมิชอบ กล่าวคือ บุคคลดังกล่าวนั้นไม่มีสิทธิได้รับสัญชาติไทยหรือเป็นคนต่างด้าวท่ี
มีสิทธิอาศัยในประเทศไทย ข้อเท็จจริงนี้ส่วนใหญ่พบในชนกลุ่มน้อยมากกว่าคนไทยท่ัวไป 
 2.3.2.2 คนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองมา  
 คนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองมา เป็นบุคคลท่ีมิได้เกิดในประเทศไทย แต่ได้เดินทางเข้า
ประเทศในภายหลัง โดยพิจารณาจากกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเป็นหลัก ซ่ึงสามารถจําแนกออกได้
เป็นการเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายหรือได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ และการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
หรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ แยกพิจารณาได้ดังนี้ 

1) คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย 
  คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายนี้ เป็นผู้ท่ีมิได้เกิดภายในประเทศ และมิได้
ถือสัญชาติไทย แต่ได้เดินทางเข้ามาภายในประเทศโดยได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะ
พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการเข้าเมืองเป็นสําคัญ  เช่น  การเล่นกีฬา การเดินทางผ่าน
ราชอาณาจักร การเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือคนประจําพาหนะท่ีเข้ามา การท่องเที่ยว ธุรกิจ 
การศึกษา การปฏิบัติหน้าท่ีทางการทูตหรือทางราชการ การลงทุน และแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น  
  สําหรับคนต่างด้าวท่ีเป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ถือได้ว่ามีความสําคัญอย่าง
ย่ิง เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่มีกําหนดการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน และมีความสําคัญกับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงแรงงานข้ามชาติน้ัน เรียกอีกอย่างได้ว่า “แรงงานต่างด้าว” เป็นปรากฏ 
การณ์ท่ีเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศหนึ่งสู่ อีกประเทศหน่ึง โดยมีลักษณะท่ีมี
ปฏิสัมพันธ์กับอีกสังคม หรืออีกวัฒนธรรมหน่ึงผ่านการว่าจ้างแรงงาน การเคลื่อนย้ายลักษณะดังกล่าว
น้ีเกิดขึ้นในแทบทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคปัจจุบันท่ีการสื่อสารคมนาคมมิได้เป็น
อุปสรรคต่อการเดินทางของมนุษย์ดังเช่นในอดีต ผนวกกับปัจจัยทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีมีความรวดเร็วและซับซ้อนมากข้ึนจนอาจกล่าวได้ว่า “แรงงาน
ข้ามชาติ” เป็นผลอันเกิดจากภาวะ “ทุนนิยมโลกาภิวัฒน์”61  

2) คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
  คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็นบุคคลท่ีมิได้เกิดภายในประเทศไทยแต่
ได้เดินทางเข้ามาภายในราชอาณาจักรในภายหลัง ท้ังนี้โดยมิได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือเป็นการ

                                                 
 61 กาญจนา  เทียนลาย และธีรนงค์  สกุลศร,ี ประชากรและสังคม 2555 ประชากรชาย
ขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย (นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย 
มหิดล, 2555), หน้า 37-57.  
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หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซ่ึงมีความผิดและมีโทษในทางอาญา รวมถึงต้องถูกส่งตัวออกนอก
ราชอาณาจักรไทย บุคคลกลุ่มนี้ท่ีพบเห็นได้บ่อยคร้ังในสังคมไทย ได้แก่ ผู้ลี้ภัย (Refugees) และผู้
อพยพ (Displaced Persons) 
   (1) ผู้ลี้ภัย เป็นบุคคลท่ีได้รับการยอมรับสถานภาพในประเทศต่าง ๆ 
ซ่ึงตามอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย (Convention Relating to the Status of Refugees) ได้
ให้นิยามคําว่าผู้ลี้ภัย หมายถึง บุคคลที่อยู่นอกอาณาเขตรัฐแห่งสัญชาติของตน และด้วยความ
หวาดกลัวซ่ึงมีมูลอันจะกล่าวอ้างได้ว่าจะได้รับการประหัตประหารด้วยสาเหตุทางเช้ือชาติ ศาสนา 
สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ไม่ว่าทางสังคมหรือแนวความคิดทางด้านการเมืองก็ตาม และ
ในขณะเดียวกันบุคคลผู้น้ีไม่สามารถหรือไม่สมัครใจท่ีจะรับความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติเนื่องจาก
ความหวาดกลัวดังกล่าว หรือนอกจากนี้เป็นบุคคลไร้สัญชาติซ่ึงอยู่นอกอาณาเขตรัฐท่ีเดิมมีถิ่นฐาน
พํานักประจําแต่ไม่สามารถหรือไม่สมัครใจที่จะกลับไปเพ่ือพํานักในรัฐดังกล่าว ด้วยเหตุแห่งความ
หวาดกลัวท่ีกล่าวมาข้างต้น62 
   (2) ผู้อพยพ (Displaced Persons) คือ บุคคลบุคคลที่อพยพจาก
ประเทศท่ีตนมีสัญชาติหรือมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรด้วยสาเหตุอ่ืน นอกเหนือจากความหวาดกลัวตาม
ความหมายของผู้ลี้ภัย เช่น ด้วยสาเหตุของภาวะสงคราม การสู้รบ นํ้าท่วม แผ่นดินไหว ภาวะแห้งแล้ง 
โรคระบาด หรือเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นต้น ซ่ึงการอพยพ
ดังกล่าวเป็นการหลบหนีเพียงช่ัวคราวเท่านั้น เม่ือเหตุการณ์อันเป็นเหตุให้ต้องอพยพออกนอก
ประเทศสงบลงแล้ว บุคคลน้ันจะต้องเดินทางกลับประเทศของตน63   
 
 2.3.3  สถานะของคนต่างด้าวกับการเป็นผู้ทรงสิทธิ 
 ในรัฐต่าง ๆ น้ัน ย่อมประกอบด้วยประชากร เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญประการหน่ึงของรัฐ 
ซ่ึงในปัจจุบันสภาพข้อเท็จจริงทางประชากรสามารถจําแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ คนชาติ 
(National) และคนต่างด้าว (Alien) ซ่ึงบุคคลท้ังสองประเภทนี้ประกอบกันเป็นประชากรที่อาศัยอยู่
ภายในดินแดนแห่งรัฐ ซ่ึงในส่วนของคนต่างด้าวน้ันเป็นผู้มีลักษณะของต่างประเทศเข้ามาเจือปนอยู่ 
คนต่างด้าวที่เข้ามาภายในประเทศนั้น ไม่ว่าจะเข้ามาพํานักอาศัยเพียงช่ัวคราวหรือหรือเข้ามาพํานัก
อาศัยอย่างถาวรโดยมีถิ่นท่ีอยู่ประจํา ย่อมต้องอยู่ภายใต้อํานาจแห่งรัฐท่ีคนต่างด้าวน้ันเข้าไปอยู่  

                                                 
 62 Convention Relating to the Status of Refugees, 1951  
 63 จันทรา  ธนะวัฒนาวงศ์ และคณะ, แนวทางและกลไกการแก้ไขปัญหาของความทับ
ซ้อน/กํากวมระหว่างคนไร้รัฐกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว: ศึกษากรณีพ้ืนท่ีอําเภอบุณฑริก 
จังหวัดอบุลราชธานี (รายงานการวิจัย เสนอต่อสํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย, 2553), หน้า  8. 
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ในขณะเดียวกันรัฐเจ้าของสัญชาติของคนต่างด้าวก็ยังคงมีสิทธิและหน้าท่ีให้ความคุ้มครองแก่พลเมือง
ของตนในดินแดนต่างประเทศ ส่วนประเทศท่ีคนต่างด้าวเข้าไปอยู่น้ันถือเป็นหลักระหว่างประเทศว่า
คนต่างด้าวไม่อาจเรียกร้องสิทธิให้เท่าทียมกับพลเมืองของรัฐน้ันได้ ทั้งน้ีเน่ืองจากสิทธิบางอย่าง 
กฎหมายหรือรัฐธรรมนูญของรัฐนั้น ๆ สงวนไว้ว่าเป็นสิทธิของพลเมืองของรัฐเท่าน้ัน เช่น สิทธิในทาง
การเมือง สิทธิในการมีกรรมสิทธ์ิเหนืออสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิในการประกอบอาชีพบางอย่างท่ีรัฐ
สงวนไว้ให้พลเมืองของรัฐเท่าน้ัน เป็นต้น  
 คนต่างด้าว เป็นคนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ภายในรัฐ คือ มีจํานวนน้อยกว่าคนชาติหรือพลเมืองที่
ถือสัญชาติของรัฐ ถ้ารัฐใดมีจํานวนประชากรที่เป็นคนต่างด้าวมากกว่าคนชาติแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิด
ความยุ่งยากทางการเมืองขึ้นได้ และอาจส่งผลให้ฐานะของประเทศนั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปในที่สุด 
และนอกจากคนต่างด้าวซ่ึงเข้าเมืองมาเพ่ือทํางานหรือเป็นแรงงานท่ีถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ยังมีคน
ต่างด้าวอีกบางจําพวกท่ีมีโอกาสเข้ามาก่อกวนความสงบและฐานะความม่ันคงทางการเมืองของรัฐได้ 
เช่น พวกอพยพ (Displaced Persons) พวกล้ีภัยทางการเมือง (Political Refugees) หรือพวกผู้ร้าย
ข้ามแดนท่ีหลบหนีการจับกุมจากรัฐหน่ึงเข้าไปอยู่ในอีกรัฐหน่ึง ซ่ึงรัฐผู้ให้ท่ีพักพิงแก่บุคคลเหล่าน้ี
จะต้องมีภาระในการสอดส่องและระมัดระวังมิให้มาก่อเหตุเดือดร้อนขึ้นได้ทั้งภายในประเทศและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกันหากรัฐมิยอมให้ท่ีพักพิงแก่บุคคลเหล่านี้ ก็ย่อมจะเป็น
การขัดต่อหลักมนุษยธรรม 
 แต่อย่างไรก็ตาม การที่คนต่างด้าวเข้ามาพํานักอยู่ภายในดินแดนของอีกประเทศหน่ึง ย่อม
ส่งผลให้มีฐานะเป็นเสมือนผู้อาศัย ดังน้ันรัฐผู้เป็นเจ้าของย่อมมีอํานาจท่ีจะกําหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
คนต่างด้าวในการพํานักอาศัยอยู่ภายในประเทศ ต้ังแต่การเริ่มเดินทางเข้ามาภายในประเทศ การพัก
อาศัยและมีถิ่นท่ีอยู่ภายในประเทศ การประกอบอาชีพ ตลอดจนการกําหนดขอบเขตแห่งสิทธิและ
หน้าท่ีของคนต่างด้าวว่ามีเพียงใด รวมถึงรัฐย่อมมีอํานาจตรากฎหมายกําหนดสิทธิและหน้าท่ีของคน
ต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่ในดินแดนได้ตามที่เห็นจําเป็นและที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อความเจริญรุ่งเรือง
ของประเทศ หรือเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ 
 
  2.3.4  สิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล 
 การกําหนดสิทธิของคนต่างด้าว มีข้อค้นพบแนวความคิดนี้มาต้ังแต่สมัยโบราณ แต่ไม่ปรากฏ
หลักฐานแน่ชัดว่าคนต่างด้าวในยุคแรก ๆ น้ัน ได้รับการปฏิบัติอย่างมิตรหรือศัตรู ซ่ึงหากพิจารณา
ตามหลักฐานท่ีปรากฏในคําสอนทางศาสนาและวรรณกรรมหลายช้ินทางวัฒนธรรมตะวันตก ได้มีการ
กล่าวถึงการให้ความอนุเคราะห์เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่คนต่างด้าว ในสมัยกรีกได้เกิดสัญญาชนิดหน่ึงขึ้น 
เรียกว่า “symbolon” และมีสถาบันกงสุล (proxeni) เพ่ือคุ้มครองคนต่างด้าวโดยเฉพาะขึ้น ในสมัย
โรมันสิทธิของคนต่างด้าวได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มท่ีโดยสถาบันของ “praetor peregrinus” ซ่ึง
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เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการยอมรับฐานะทางกฎหมายของคนต่างด้าวจนกระท่ังต่อมาได้วิวัฒนาการมา
เป็นหลักกฎหมายสากล (jus Gentium) เม่ือต่อมาอาณาจักรโรมันได้ล่มสลายลง ความรุ่งเรืองในทาง
กฎหมายรวมทั้งการให้ความคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวก็สิ้นสุดลงตามไปด้วย64 
 ในประเทศไทย มีหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยได้แสดงให้เห็นว่า ในสมัยน้ันมี
การให้ความคุ้มครองแก่คนต่างด้าวในเรื่องความปลอดภัยแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และการประกอบการค้า 
ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการคุ้มครองคนต่างด้าวตามข้อตกลง ซ่ึงมีลักษณะคล้ายสนธิสัญญา และ
ในกฎหมายก็มีบทบัญญัติเรื่องการให้พระบรมโพธิสมภาร การควบคุมการเข้าเมืองและการค้าระหว่าง
ประเทศ การใช้กฎจารีตประเพณีแก่คนต่างด้าว เช่น ห้ามหญิงไทยสมรสกับคนต่างด้าว และห้ามมิให้
คนต่างด้าวเข้ามาบริเวณท้ายสนม เป็นต้น ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ชนชาติยุโรปได้สิทธิเหนือคนชาติ
ภายใต้ระบบสิทธินอกอาณาเขต ประเทศไทยได้ตรากฎหมายในรูปแบบพระบรมราชโองการเพ่ือรับรู้
สิทธิตามสนธิสัญญาของคนต่างด้าวขึ้นหลายฉบับ ต่อมาเม่ือประเทศไทยสามารถสละพันธนาการจาก
สนธิสัญญาสิทธินอกสภาพอาณาเขตได้แล้ว สิทธิของคนต่างด้าวโดยทั่ว ๆ ไป จึงเป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย65 
 ในยุคปัจจุบัน สิทธิของคนต่างด้าว ได้รับการรับรองตามกฎหมายภายในของรัฐ เช่น 
รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายภายในอ่ืน ๆ  เป็นต้น และได้รับการรับรองตามเอกสารกฎหมายระหว่าง
ประเทศ เช่น สนธิสัญญา อนุสัญญา หรือข้อตกลง เป็นต้น นอกจากน้ีสิทธิของคนต่างด้าวยังมีอยู่ใน
สนธิสัญญาทวิภาคีในรูปของสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ สนธิสัญญาประเภทที่ได้ให้การปฏิบัติ
แก่คนต่างด้าวในมาตรฐานต่าง ๆ หลักกฎหมายของหลายประเทศได้ให้การรับรองสิทธิของคนต่าง
ด้าวตามสนธิสัญญาว่าเป็นสิทธิท่ีอาจบังคับได้โดยตรงทํานองเดียวกับกฎหมายภายใน แต่บางประเทศ
ก็มิได้มีหลักเกณฑ์แจ้งชัดในเรื่องน้ี ซ่ึงประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศฝ่ายหลังนี้ นอกจากสิทธิตาม
สนธิสัญญาแล้ว คนต่างด้าวยังมีสิทธิตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้กําหนดขอบเขตของการใช้
อํานาจอธิปไตยในขณะเดียวกันก็ได้วางหลักเกณฑ์ให้ความเคารพต่อสิทธิของคนต่างด้าว ก่อให้เกิด
เป็นทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีให้ความคุ้มครองแก่คนต่างด้าวท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่น การรับรองฐานะของ
เอกชนในกฎหมายระหว่างประเทศ การให้ความคุ้มครองสิทธิท่ีได้รับมาแล้วโดยชอบธรรม เป็นต้น 
รวมท้ังทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐ และมาตรฐานการปฏิบัติต่อคนต่างด้าว ซ่ึงกฎหมายระหว่าง

                                                 
64 พงศ์ธร บุญอารีย์, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 แผนกคดีเมืองและบุคคล (นครปฐม: 

โรงเรียนนายร้อยตํารวจ, 2539), หน้า 410.  
65 เรื่องเดียวกัน, หน้า 410.  
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ประเทศน้ีมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายภายในด้วยการจํากัดขอบเขตของรัฐธรรมนูญ ก่อให้เกิด
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับรัฐธรรมนูญ66 
 สําหรับสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของรัฐนั้น เป็นข้อเรียกร้องของ
บุคคลท่ีจะได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บป่วย โดยเป็นการวางสถานะของคนต่างด้าวไว้ใน
ฐานะเป็นผู้ทรงสิทธิ และรัฐเป็นผู้มีหน้าที่ท่ีจะต้องดําเนินการจัดให้มีการบริการรักษาพยาบาล เพ่ือ
ประโยชน์ทางสุขภาพแก่คนต่างด้าวท่ีเป็นผู้ทรงสิทธินั้น ซ่ึงสิทธิดังกล่าวนี้เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ท่ีมีรากฐานมาจากศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ แต่จากสภาพความเป็นจริงทางสังคม
ของประชากรต่างด้าวน้ัน พบว่า จัดอยู่ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงหรือมีความเปราะบางในการ
เข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของรัฐ ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นประชากรแฝงที่ไม่มีสัญชาติหรือไม่ได้ถือสัญชาติ
ของรัฐที่ตนพํานักอาศัยอยู่ จึงมีความเสี่ยงต่อการถูกเลือกปฏิบั ติโดยไม่เท่าเทียมกับคนชาติ  
โดยปัจจุบันการย้ายถิ่นข้ามประเทศ ถือเป็นปรากฏการณ์ท่ีมีความสําคัญในทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน ซ่ึงจากข้อมูลขององค์การระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการย้ายถิ่น (International Organization for Migration) ได้ประมาณการว่า ปัจจุบัน 
มีประชากรที่เป็นผู้ย้ายถิ่นข้ามประเทศมากถึง 200 ล้านคนท่ัวโลก และจากข้อมูลขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศพบว่ามีแรงงานข้ามชาติมากถึง 90 ล้านคน67 ซ่ึงแม้ว่ากลุ่มบุคคลเหล่าน้ีจะมี
ความผูกพันเรื่องสิทธิในสุขภาพกับประเทศที่ถือกําเนิดหรือถือสัญชาติ และประเทศท่ีเข้าพักอาศัย 
ก็ตาม แต่บ่อยครั้งที่พบว่ากลุ่มบุคคลเหล่าน้ี มักถูกจํากัดสิทธิในสุขภาพเพราะสาเหตุท่ีเป็นคนต่างด้าว 
ถูกเลือกปฏิบัติจากรัฐ ประสบกับปัญหาอุปสรรคทางด้านภาษาและวัฒนธรรม สถานะทางกฎหมาย 
และในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การไม่มีเอกสารสําคัญสําหรับตัว
บุคคล การเข้าเมืองผิดกฎหมาย และการอยู่ในสถานกักกัน เป็นต้น ซ่ึงการคุ้มครองสุขภาพคนต่าง
ด้าวนั้น ปัจจุบันรัฐต่าง ๆ จะดําเนินการตามพันธกรณีของกฎหมายระหว่างประเทศ หรือกฎหมาย
ภายในที่รัฐตราขึ้น โดยท่ัวไปรัฐจะไม่จัดให้มีการคุ้มครองสุขภาพที่เทียบเท่ากับพลเมืองหรือผู้ถือ
สัญชาติของรัฐ แต่ส่วนใหญ่มักจะกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับคนต่างด้าวเป็นไปในลักษณะ 
“การรักษาพยาบาลท่ี จําเป็น” (Essential Care) หรือ “การบริการสุขภาพในกรณีฉุกเฉิน” 
(Emergency Health Care) เท่านั้น แต่ในปัจจุบันหลายประเทศได้ให้ความคุ้มครองโดยขยายไปถึง
การปฏิบัติโดยเคารพในสิทธิและการออกกฎหมายป้องกันการเลือกปฏิบัติในคนกลุ่มนี้ด้วย 
 แต่อย่างไรก็ตาม การที่รัฐมีความผูกพันตามอํานาจแห่งกฎหมายท้ังที่ เป็นอํานาจแห่ง
กฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ และอํานาจแห่งกฎหมายมหาชนภายในประเทศ ในอันที่จะต้องให้

                                                 
 66 เรื่องเดียวกัน, หน้า 411. 
 67 International Organization for Migration, op. cit., p. 49.  
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ความคุ้มครองคนต่างด้าวนั้น มีปัญหาว่าควรใช้มาตรฐานใดในการปฏิบัติต่อคนต่างด้าวซ่ึงเดินทางเข้า
มาหรืออยู่ในรัฐ ซ่ึงยังคงเป็นข้อถกเถียงทางวิชาการที่ยังไม่ได้ข้อยุติ ท้ังนี้เนื่องจากยังมีแนวปฏิบัติของ
บางรัฐท่ีมองว่าคนต่างด้าวซ่ึงสมัครใจเดินทางเข้ามาหรืออาศัยอยู่หรือดําเนินธุรกิจในรัฐของตนต้องอยู่
ภายใต้การปฏิบัติและการคุ้มครองเย่ียงคนชาติของรัฐนั้นเท่าน้ัน คนต่างด้าวไม่ควรได้รับสิทธิหรือการ
คุ้มครองพิเศษหรือนอกเหนือจากที่รัฐให้แก่คนชาติของตนเพราะจะเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาค
ทางกฎหมายของรัฐน้ันเว้นเสียแต่จะมีความตกลงพิเศษเป็นอย่างอ่ืนกับรัฐเจ้าของสัญชาติของ 
คนต่างด้าวน้ัน ในขณะที่แนวปฏิบัติของรัฐอีกกลุ่มหนึ่งมองว่า เนื่องจากมาตรฐานในการปฏิบัติต่อคน
ชาติของรัฐแต่ละรัฐน้ันแตกต่างและเหล่ือมล้ํากัน จึงควรมีมาตรฐานข้ันตํ่าในทางระหว่างประเทศเพ่ือ
คุ้มครองคนต่างด้าวซ่ึงเดินทางเข้ามาหรืออาศัยอยู่หรือดําเนินธุรกิจในรัฐซ่ึงมีมาตรฐานในการปฏิบัติ
และคุ้มครองคนต่างด้าวตํ่ากว่ามาตรฐานขั้นตํ่าในทางระหว่างประเทศ ดังน้ันมาตรฐานในการปฏิบัติ
ต่อคนต่างด้าวท่ีรัฐถือปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันคือ มาตรฐานการปฏิบัติเย่ียงคนชาติ และมาตรฐาน 
ขั้นตํ่าในทางระหว่างประเทศ68 ดังน้ี 

1. มาตรฐานการปฏิบัติเย่ียงคนชาติ (National Treatment Standard) 
 มาตรฐานการปฏิบัติเย่ียงคนชาติได้รับการสนับสนุนจากท้ังนักกฎหมายระหว่างประเทศ
ตลอดท้ังแนวปฏิบัติของรัฐหลายรัฐโดยเฉพาะอย่างย่ิงรัฐต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาใต้ซ่ึงสนับสนุนการ
ปฏิบัติต่อคนต่างด้าวเย่ียงคนชาติด้วยเหตุผลที่ว่า การให้สิทธิพิเศษแก่คนต่างด้าวเป็นการขัดต่อ
หลักการใช้อํานาจเหนือดินแดนของรัฐและหลักความเสมอภาคของคนในชาติภายใต้กฎหมายภายใน
ของรัฐ ซ่ึงหลักการใช้มาตรฐานการปฏิบัติต่อคนต่างด้าวเย่ียงคนชาตินี้ เป็นท่ีรู้จักกันในกลุ่มประเทศ
ละตินอเมริกาว่าเป็นไปตามทฤษฎี “calvo” (Calvo Doctrine) ท่ีถือว่าคนต่างด้าวไม่ควรมีสิทธิพิเศษ
ใด ๆ นอกเหนือไปจากสิทธิท่ีรัฐให้แก่คนชาติของตน ทั้งน้ีมิได้หมายความว่า คนต่างด้าวจะต้องมีสิทธิ
ทุกประการเช่นท่ีคนชาติพึงมี แต่โดยท่ัวไปจะได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เช่น สิทธิในเนื้อตัวร่างกาย 
ทรัพย์สิน หรือแม้แต่เกียรติยศและช่ือเสียง ดังนั้นรัฐท่ีคนต่างด้าวเดินทางเข้าไปหรืออาศัยอยู่หรือ
ประกอบธุรกิจจะจํากัดสิทธิบางอย่างของคนต่างด้าวท่ีมีลักษณะเป็นสิทธิสําคัญขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ 
หรือสิทธิมนุษยชนไม่ได้ 

2. มาตรฐานข้ันตํ่าในทางระหว่างประเทศ (International Minimum Standard) 
 เน่ืองจากมาตรฐานในการปฏิบัติต่อคนต่างด้าวของรัฐแต่ละรัฐแตกต่างกันแลรัฐบางรัฐก็
ปฏิบัติต่อคนต่างด้าวในลักษณะที่รัฐอ่ืน ๆ เห็นว่าเป็นการปฏิบัติท่ีด้อยกว่าที่รัฐต่าง ๆ จะยอมรับได้ 
ถึงแม้รัฐจะไม่มีสิทธิเรียกร้องหรือบังคับให้รัฐอ่ืนต้องปฏิบัติต่อคนต่างด้าวในมาตรฐานเดียวกันกับที่รัฐ

                                                 
68 จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2556), 

หน้า 214.   
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น้ันใช้ในการปฏิบัติต่อคนต่างด้าวก็ตาม แต่ก็เป็นท่ียอมรับของรัฐส่วนใหญ่ว่ารัฐมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องต่อ
รัฐซ่ึงปฏิบัติต่อคนต่างด้าวตํ่ากว่ามาตรฐานขั้นตํ่าในทางระหว่างประเทศในการปฏิบัติต่อคนต่างด้าว 
ประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนการ
กําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าในทางระหว่างประเทศเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ขั้นตํ่าสําหรับรัฐต่าง ๆ ในการปฏิบัติ
ต่อคนต่างด้าว โดยประเทศเหล่าน้ีมักมีคนชาติของตนเดินทางไปลงทุนในรัฐอ่ืน ๆ เป็นจํานวนมาก 
การยอมรับให้รัฐใช้มาตรฐานการปฏิบัติเย่ียงคนชาติซ่ึงตํ่ากว่ามาตรฐานขั้นตํ่าในทางระหว่างประเทศ
เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อคนต่างด้าวย่อมทําให้คนต่างด้าวและรัฐเจ้าของสัญชาติของคนต่างด้าวนั้น
ได้รับความเสียหาย  
 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า คนต่างด้าว เป็นบุคคลที่ได้รับการจัดสรรสถานะตามกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติของแต่ละประเทศ โดยมีหลักการท่ีสําคัญคือ รัฐเป็นผู้ให้สัญชาติ บุคคลเป็นผู้รับสัญชาติ และ
สัญชาติเป็นเครื่องผูกมัดระหว่างบุคคลกับรัฐ ซ่ึงการท่ีบุคคลจะได้สัญชาติของรัฐน้ัน จําแนกออกได้
เป็นการได้สัญชาติมาโดยการเกิด ได้แก่ การถือตามหลักสืบสายโลหิต และหลักดินแดน ประเภทหนึ่ง 
และอีกประเภทหนึ่งคือ การได้สัญชาติภายหลังการเกิด ได้แก่ การแปลงสัญชาติ การสมรสกับคนต่าง
ด้าว การได้สัญชาติเดิมคืน และการเปลี่ยนแปลงอธิปไตยเหนือดินแดน ดังน้ันการที่บุคคลมิได้มี
สัญชาติของรัฐหน่ึงรัฐใด หรือมีสัญชาติของรัฐหน่ึงแต่เดินทางออกนอกพรมแดนของรัฐที่ตนถือ
สัญชาติและเข้าไปอาศัยอยู่ในอีกรัฐหนึ่ง ทําให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีสัญชาติของรัฐเจ้าของประเทศ
ท่ีเข้าไปอยู่อาศัยน้ัน ซ่ึงในทางกฎหมายว่าด้วยสัญชาติไม่ยอมรับว่าบุคคลเหล่านี้เป็นพลเมืองของรัฐ 
และเรียกบุคคลเหล่าน้ีว่า “คนต่างด้าว” ซ่ึงมีฐานะเป็นเพียงผู้อาศัยภายในดินแดนแห่งรัฐ มิได้มีฐานะ
เทียบเท่าพลเมืองของรัฐที่ถือว่าเป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าของประเทศ ส่งผลให้การกําหนดสิทธิสําหรับ
บุคคลเหล่านี้แตกต่างกับพลเมืองของรัฐ ท้ังนี้เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของรัฐเป็นสําคัญ สําหรับสิทธิของ
บุคคลต่างด้าวจะมีประการใดบ้างและมีมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมท่ีแต่ละรัฐจะ
พิจารณาเห็นสมควร แต่โดยหลักท่ัวไปซ่ึงเป็นท่ียอมรับกันในระดับสากลคือ การให้สิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
(Fundamental Rights) แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นท่ียอมรับกันว่า สิทธิบางประการเป็นสิทธิท่ีรัฐสามารถ
จํากัดหรือไม่กําหนดให้สิทธิแก่คนต่างด้าวได้เพ่ือประโยชน์และความม่ันคงของรัฐ ได้แก่ สิทธิในทาง
การเมือง สิทธิในการประกอบธุรกิจ อาชีพและวิชาชีพ สิทธิในการมีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน สิทธิในการมี
ถิ่นที่อยู่อาศัย และสิทธิตามกฎหมายมหาชนอื่น ๆ ท่ีรัฐเห็นสมควรจํากัดหรือสงวนไว้สําหรับพลเมือง
ของรัฐเท่าน้ัน สําหรับสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลนั้น เป็นข้อเรียกร้องของปัจเจกบุคคลท่ี
ต่อรัฐในการได้รับการรักษาพยาบาลเม่ือเกิดการเจ็บป่วย และการเข้าถึงยารักษาโรค ซ่ึงถือได้ว่าเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญที่จะทําให้บุคคลเข้าถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็น
ปกติสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน จึงเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลท่ีจะมีชีวิตอยู่อย่าง
สมศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ นอกจากนี้ก็มิใช่สิทธิท่ีอาจถูกจํากัดได้ เพราะมิได้มีความกระทบกระเทือน
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ต่อความดํารงอยู่ของรัฐดังเช่นกรณีของสิทธิทางการเมือง หรือสิทธิในการมีกรรมสิทธ์ิหรือถือครอง
ท่ีดิน อันเป็นสิทธิท่ีอาจกระทบกระเทือนต่อความม่ันคงแห่งรัฐ ดังนั้นสิทธิในการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลของรัฐ จึงเป็นสิทธิท่ีบุคคลสามารถได้รับการรับรองสิทธินี้ได้ แม้ว่าบุคคลน้ันจะมิได้เป็น
พลเมืองของรัฐ แต่มีสถานะเป็นเพียงคนต่างด้าวก็ตาม    



 
บทที่ 3 

  
สิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวตามกฎหมาย 

ระหว่างประเทศ และกฎหมายของต่างประเทศ 
 
 การศึกษาเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวน้ัน นอกจากการศึกษา
ถึงแนวคิดและทฤษฎีอันเป็นรากฐานท่ีมาแห่งสิทธิแล้ว การศึกษาถึงการรับรองสิทธิตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ถือได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของสิทธิ การยอมรับสถานะ
แห่งสิทธิให้มีสถานะเป็นสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) อันก่อให้เกิดความผูกพันหรือหน้าที่ตาม
กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิดังกล่าว ซ่ึงในบทนี้ได้นําเสนอถึงการรับรองสิทธิในการเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลของคนต่างด้าวท่ีปรากฏตามกฎหมายระหว่างประเทศ และตามระบบกฎหมายของ
ต่างประเทศ แยกพิจารณาได้ดังต่อไปน้ี 
 
3.1  สิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
 
 กฎหมายระหว่างประเทศ ถือได้ว่าเป็นเอกสารสําคัญในทางระหว่างประเทศท่ีมีผลผูกพัน
ประเทศภาคีสมาชิกให้ต้องเคารพและปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีมีต่อกันดังที่ได้ให้ไว้ตามความตกลงร่วม
หรือการให้สัตยาบันแก่ข้อตกลงร่วมดังกล่าว ซ่ึงกฎหมายระหว่างประเทศนั้นมีหลายฉบับที่ได้ให้การ
รับรองสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลไว้ แสดงให้เห็นการยืนยันถึงความมีตัวตนของ
บุคคลทุกคนในสังคมโลก และเป็นการรับรองสิทธิของบุคคลที่จะสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล
ของรัฐได้ โดยเป็นสิทธิท่ีมีความเป็นสากลท่ีนานาประเทศได้ให้การรับรองไว้ให้มีสถานะเป็นสิทธิตาม
กฎหมาย ในการนําไปสู่การมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรงของบุคคล สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยปกติสุข 
ปราศจากโรคและภัยคุกคามสุขภาพ หรืออาจกล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่า กฎหมายระหว่างประเทศ ถือเป็น
บ่อเกิดแห่งสิทธิในทางระหว่างประเทศของบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงสิทธิท่ีมีความเป็นสากลและ
บุคคลสามารถอ้างสิทธิดังกล่าวได้ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดในสังคมโลก ซ่ึงการรับรองสิทธิในการเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลของคนต่างด้าวตามกฎหมายระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นภาคี มีดังต่อไปน้ี  

1. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
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 3. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก   

4. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
 5. แถลงการณ์แห่งอัลมา-แอตา ว่าด้วยการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน 
 
 3.1.1  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) เป็น
เอกสารสําคัญในทางจารีตประเพณีระหว่างประเทศซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการรับรองสถานะความเป็น
มนุษย์ของบุคคลที่มีความเป็นสากล หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ เป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ (International Human Rights Law) ท่ีรับรองให้สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ความเป็นมนุษย์ ท่ีต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ และบุคคลทุกคนไม่ว่าจะอยู่
ประเทศใด หรือมีเช้ือชาติใด ย่อมได้รับความคุ้มครองสิทธิตามปฏิญญาน้ี เพ่ือให้ประเทศต่าง ๆ 
ผูกพันในความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน และต้องให้ความคุ้มครองแก่บุคคลทุกคนโดยเท่าเทียมกัน 
มิใช่เฉพาะบุคคลท่ีเป็นพลเมืองของรัฐเท่าน้ัน ท้ังนี้ โดยไม่ต้องคํานึงถึงว่าประเทศน้ัน ๆ จะได้ลงนาม
ให้สัตยาบันแก่อนุสัญญาหรือสนธิสัญญาท่ีกําหนดความคุ้มครองแก่สิทธิมนุษยชนดังกล่าวไว้แล้ว
หรือไม่ 
 ในการบัญ ญั ติปฏิญญาสากลว่าด้วยสิท ธิม นุษยชน  มีรากฐานของแนวความคิด 
(Conceptual) หรือปรัชญา (Philosophy) ท่ีอยู่เบ้ืองหลังบทบัญญัติแห่งปฏิญญานี้ ประกอบด้วย
แนวความคิด 3 กระแสหลัก69 คือ แนวความคิดกฎหมายธรรมชาติ แนวความคิดสังคมนิยม และ
แนวความคิดชาตินิยม กล่าวคือ 
 แนวความคิดกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) เป็นแนวความคิดที่ได้รับอิทธิพลจาก
ปรัชญาตะวันตก สะท้อนผ่านคําปรารภของปฏิญญาน้ี ซ่ึงได้กล่าวถึง “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์” ไว้ว่า 
“ด้วยเหตุท่ีการยอมรับศักด์ิศรีประจําตัวและสิทธิซ่ึงเสมอกันและไม่อาจโอนแก่กันได้ของสมาชิกท้ัง
ปวงแห่งครอบครัวมนุษย์ . . .” เป็นการสะท้อนแนวความคิดที่ว่า “ศักด์ิศรี” เป็นสิ่งท่ีติดตัวมนุษย์ 
และเป็นสิทธิอันเท่าเทียมที่มิอาจพรากโอนได้ของมนุษย์ นอกจากน้ีในข้อ 1 ได้บัญญัติไว้ว่า “มนุษย์
ทุกคนเกิดมาเป็นอิสระและเท่าเทียมกันในศักด์ิศรีและสิทธิ” เป็นการสะท้อนแนวความคิดกฎหมาย
ธรรมชาติของรุสโซ (J. Rousseau) ในเรื่อง “สัญญาประชาคม” (Social Contract) ที่มองว่า 

                                                 
 69 จรัญ  โฆษณานันท์, สิทธมินษุยชนไรพ้รมแดนมนุษย์ (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 
2556), หน้า 293.  
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“มนุษย์เกิดมาเป็นอิสระเสรี แต่ทุกหนทุกแห่งเขาอยู่ในเครื่องพันธนาการ”70 เป็นการยืนยันสภาวะ
ความเป็นมนุษย์ในมุมมองของกฎหมายธรรมชาติท่ีสะท้อนผ่านบทบัญญัติแห่งปฏิญญาน้ี  
 แนวความคิดสังคมนิยม (Socialism) เป็นแนวความคิดเชิงอุดมการณ์ฝ่ายสังคมนิยมที่รวมไป
ถึงแนวความคิดรัฐนิยม (Statism) ด้วย ซ่ึงมีปรากฏอยู่ในปฏิญญาน้ีหลายประการแรก กล่าวคือ 
ประการแรก เป็นแนวความคิดท่ีมองว่าปัจเจกชนมิได้มีชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวลําพัง แต่ดํารงชีวิตอยู่ใน
สภาวะแวดล้อมทางสังคมที่มีลักษณะเฉพาะ ซ่ึงเป็นเครื่องกําหนดเงื่อนไขในการดํารงชีวิตของมนุษย์ 
แนวความคิดนี้สะท้อนผ่านบทบัญญัติข้อ 22 บัญญัติไว้ว่า “บุคคลทุกคนในฐานะที่เป็นสมาชิกของ
สังคม ต่างมีสิทธิในความม่ันคงทางสังคมและมีสิทธิในการได้มาซ่ึงสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม . . .” ประการที่สอง เป็นแนวความคิดสังคมนิยมที่ได้นําเอาสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมมาบัญญัติไว้ให้มีสถานะเป็นสิทธิมนุษยชน ประการท่ีสาม เป็นแนวความคิดของประเทศ
สังคมนิยมในยุโรปตะวันออกที่เคลื่อนไหวให้ให้ยอมรับแนวคิดในเร่ือง หน้าท่ีของปัจเจกชนต่อชุมชน 
และประการสุดท้าย เป็นแนวความคิดท่ีมองว่าสิทธิจะเป็นที่ยอมรับก็ต่อเม่ือมีการใช้ในลักษณะท่ีไม่
ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ71           
 แนวความคิดชาตินิยม (Nationalism) เป็นแนวความคิดที่พยายามปกป้องอธิปไตยของชาติ
ให้มากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการต่อสู้เชิงความคิดเพ่ือปกป้องอํานาจอธิปไตยแห่งรัฐด้วยการ
ไม่ยอมรับและปฏิเสธแนวความคิดในเร่ืองการบรรจุสิทธิในการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะต่อสหประชาชาติ สิทธิในการขบถ และสิทธิของชนกลุ่มน้อยในชาติ มิให้นํามาบัญญัติไว้ใน
ปฏิญญานี้ เป็นการพยายามสร้างข้อความคิดพ้ืนฐานที่มองว่าสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่แต่ละประเทศ
ต้องใส่ใจแก้ไขกันเอง มิใช่เป็นปัญหาสากลที่ประเทศอ่ืนจะย่ืนมือเข้าแทรกแซงกิจการภายในโดย 
ไม่ควร72  
 สําหรับบทบัญญัติของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่มีผลเป็นการรับรองสิทธิในการ
เข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวน้ัน ปรากฏสาระสําคัญ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

                                                 
 70 เรื่องเดียวกัน, หน้า 294.  
 71 เรื่องเดียวกัน, หน้า 295. 
 72 เรื่องเดียวกัน, หน้า 296. 
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 1. การรับรองสิทธิในความเท่าเทียมกันในศักด์ิศรีและสิทธิของบุคคล โดยทุกคนได้รับการ
ประสิทธิประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันอย่างฉันพ่ีน้อง73 ซ่ึงเป็นการวาง
อุดมการณ์แห่งเสรีภาพและความเท่าเทียมกันของบุคคล เป็นการรับรองความมีตัวตนของบุคคลโดย
เช่ือม่ันว่ามนุษย์ทุกคนเป็นผู้มีเหตุผลและมโนธรรมในตนเอง การปฏิบัติต่อกันระหว่างเพ่ือนมนุษย์จึง
ต้องคํานึงถึงสิทธิในความเท่าเทียมกันและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นคนเช้ือชาติใด 
สัญชาติใด หรือมีภูมิลําเนาอยู่ ณ ท่ีใดในโลกทุกคนล้วนเท่าเทียมกันในฐานะของความเป็นมนุษย์ คน
ต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่ในดินแดนของรัฐอ่ืนก็ย่อมได้รับการรับรองสิทธิตามบทบัญญัติแห่งปฏิญญาน้ี และ
รัฐเจ้าของดินแดนท่ีคนต่างด้าวเข้าไปอาศัยนั้นก็ต้องปฏิบัติการด้านการให้บริการรักษาพยาบาลต่อคน
ต่างด้าวโดยเคารพต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกันเสมือนหน่ึงเป็นพลเมืองของรัฐ หรือ
ปฏิบัติในลักษณะที่เรียกว่าปฏิบัติต่อกันฉันพ่ีน้องน่ันเอง 
 2. การรับรองให้บุคคลทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพตามที่ระบุไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจาก
การจําแนกความแตกต่างใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการ
เมืองหรือทางอ่ืน ๆ พ้ืนเพทางชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน ถิ่นกําเนิด หรือสถานะอ่ืนใด นอกจากนี้การ
จําแนกข้อแตกต่างโดยอาศัยมูลฐานแห่งสถานะทางการเมือง ทางการศาล หรือทางการระหว่าง
ประเทศของรัฐหรือดินแดนซ่ึงบุคคลสังกัดจะกระทํามิได้ ท้ังน้ีไม่ว่าดินแดนดังกล่าวจะเป็นเอกราช อยู่
ในความพิทักษ์ มิได้ปกครองตนเอง หรืออยู่ภายใต้การจํากัดอธิปไตยอ่ืนใด74 

                                                 
 73 Universal Declaration of Human Rights 
    Article 1  
    “All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are 
endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit 
of brotherhood.”      
 74 Article 2  
    “Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this 
declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, 
religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other 
status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, 
jurisdictional or international status of the country or territory to which a person 
belongs, whether it be independent, trust, non -self- governing or under any other 
limitation of sovereignty.”             
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 3. การรับรองให้บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิต มีเสรีภาพ และมีความม่ันคงปลอดภัยของ
ตนเอง75 
 4. การรับรองให้บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลในกฎหมายไม่ว่า ณ ท่ีใด76  
 5. การรับรองให้บุคคลทุกคนเสมอภาคกันเบ้ืองหน้ากฎหมายและชอบท่ีจะได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ และบุคคลทุกคนชอบท่ีจะ
ได้รับความคุ้มครองอย่างเสมอหน้ากันจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ อันเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญาน้ี และ
ได้รับความคุ้มครองจากการกระทําอันเป็นการยุยงส่งเสริมให้เกิดการเลือกปฏิบัติเช่นว่าน้ัน77  
 6. การรับรองให้บุคคลมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอสําหรับสุขภาพ และความ
อยู่ดีของตนและครอบครัว รวมท้ังอาหาร เสื้อผ้า ท่ีอยู่อาศัย การรักษาพยาบาล และบริการสังคมท่ี
จําเป็น รวมถึงสิทธิในความม่ันคงกรณีเกิดการเจ็บป่วยและพิการด้วย78 
 
 
 

                                                 
 75 Article 3  
    “Everyone has the right to life, liberty and security of person.”    
 76 Article 6  
    “Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the 
law.”   
 77 Article 7  
    “All are equal before the law and are entitled without any discrimination to 
equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any 
discrimination in violation of this declaration and against any incitement to such 
discrimination.”      
 78 Article 25 (1)  
    “Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and 
well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical 
care and necessary social services, and the right to security in the event of 
unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in 
circumstances beyond his control.”          
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 7. การรับรองให้มารดาและบุตรมีสิทธิท่ีจะรับการดูแลและได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
ซ่ึงเด็กทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบุตรในหรือนอกสมรสมีสิทธิได้รับการคุ้มครองทางสังคมเช่นเดียวกัน79 
 การรับรองสิทธิดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงสถานะแห่งสิทธิของคนต่างด้าวท่ีปฏิญญาน้ีได้
ให้การรับรองความมีตัวตนตามกฎหมายไม่ว่าจะอยู่ ณ ท่ีใดในโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงสิทธิในการ
เข้าถึงการรักษาพยาบาลน้ัน ได้มีการบัญญัติรับรองไว้ในปฏิญญาน้ีอย่างชัดเจน ซ่ึงบุคคลทุกคนมีสิทธิ
ท่ีจะเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของรัฐท่ีตนอาศัยอยู่โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติและมีสิทธิท่ีจะ
ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมหรือสมศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ท้ังนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการรับรองสิทธิ
ในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของบุคคล ซ่ึงมีลักษณะเป็นสากลและผูกพันอยู่กับความเป็นมนุษย์ 
โดยไม่จํากัดเพียงเส้นเขตแดนแห่งรัฐ และในขณะเดียวกันรัฐย่อมมีความผูกพันตามปฏิญญานี้ ใน
ฐานะกฎหมายระหว่างประเทศที่จะต้องให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลแก่คนต่างด้าวแม้ว่าจะมิใช่พลเมืองของรัฐก็ตาม  
 แต่อย่างไรก็ตาม ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนน้ี ไม่ใช่สนธิสัญญา (Treaty) เป็นแต่
เพียงตราสารที่ได้รับการรับรองจากสมัชชาทั่วไปของสหประชาชาติในรูปของมติ (Resolution) นัก
นิติศาสตร์บางฝ่ายจึงมีความเห็นว่าปฏิญญาน้ีไม่มีสถานะทางกฎหมาย และไม่มีอํานาจบังคับทาง
กฎหมายโดยตัวเอง แต่ปฏิญญาน้ีก็มีผลบังคับในทางอ้อมโดยเป็นหลักการท่ีมีความชอบธรรมซ่ึงใช้
ประกอบการตีความกฎบัตรสหประชาชาติ โดยได้รับการยอมรับจากสมัชชาและนักนิติศาสตร์บางฝ่าย
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งกฎหมายสหประชาชาติ (Law of the United Nations) นอกจากน้ีนัก
นิติศาสตร์บางฝ่ายยังมีความเห็นว่าปฏิญญาน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ “หลักกฎหมายทั่วไป” (General 
Principles of Law) แต่ในปัจจุบันปฏิญญาน้ีได้รับการยอมรับโดยท่ัวไปว่ามีสถานะเป็นกฎหมาย
จารีตประเพณีระหว่างประเทศ (International Customary Law) ท้ังนี้เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง
ในทางปฏิบัติของรัฐ (State Practice) ท่ีสืบเน่ืองต่อกันมาจํานวนมากและเป็นระยะเวลานาน  
เป็นหลักฐานสําคัญที่ช้ีให้เห็นถึงการยอมรับปฏิญญานี้และนําไปปฏิบัติในประเทศต่าง ๆ ดังน้ัน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจึงมีสภาพผูกมัดทางกฎหมายต่อทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศ
สมาชิกของสหประชาชาติหรือไม่ก็ตาม80    
 
 

                                                 
 79 Article 25 (2)  
    “Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All 
children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.”    
 80 จรัญ โฆษณานันท์, เรื่องเดิม, หน้า 296-298.  
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 3.1.2  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) ถือได้ว่าเป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศในรูปของสนธิสัญญา โดยบทบัญญัติในกติกาน้ีส่วนใหญ่นํามาจากปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน และมีการเพ่ิมเติมในเน้ือหารายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงมุ่งเน้นการให้ความสําคัญกับหลักความเคารพต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์อันมีที่มาโดย
ธรรมชาติ เป็นสิทธิท่ีมีความเสมอภาค และไม่อาจพรากโอนได้ ซ่ึงสะท้อนผ่านบทบัญญัติในคําปรารภ
ของกติกานี้ แต่บทบัญญัตินอกเหนือจากคําปรารภดังกล่าวแล้ว มีโครงสร้างของเน้ือหาแบ่งออกเป็น 5 
ส่วน ดังนี้81 
 ส่วนท่ี 1 ว่าด้วยโครงสร้างสาระสําคัญเกี่ยวกับสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเอง 
 ส่วนท่ี 2 ว่าด้วยโครงสร้างสาระสําคัญเกี่ยวกับการวางหลักเรื่องพันธะหน้าท่ีทางกฎหมาย
ของรัฐภายใต้กติกานี้ในการดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุซ่ึงสิทธิ หลักการไม่เลือกปฏิบัติ หลักความ
เสมอภาค การจํากัดสิทธิต้องเป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสวัสดิสุข
ท่ัวไปในสังคมประชาธิปไตยเท่าน้ัน 
 ส่วนท่ี 3 ว่าด้วยโครงสร้างสาระสําคัญเกี่ยวกับสิทธิท่ีมีลักษณะเฉพาะต่าง ๆ  
 ส่วนท่ี 4 ว่าด้วยโครงสร้างสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบการดูแลตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตาม
กติกานี้ ความผูกพันในการทํารายงานเสนอของรัฐภาคี และการมีสภาพบังคับใช้ของกติกานี้   
 สําหรับบทบัญญัติของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ท่ีมีผลเป็นการรับรองสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวน้ัน ปรากฏสาระสําคัญ ดังนี้  
 1. การรับรองสิทธิของบุคคลทุกคนท่ีจะมีชีวิตอยู่โดยมีมาตรฐานทางสุขภาพท่ีสูงที่สุดเท่าท่ี
จะเป็นไปได้ท้ังสขุภาพกายและสุขภาพจิต82  
 
 

                                                 
 81 เรื่องเดียวกัน, หน้า 313-314. 
 82 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights   
    Article 12  
    “1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of 
everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and 
mental health” 
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 2. การวางกรอบขั้นตอนให้กับรัฐภาคีในการดําเนินงานเพ่ือให้สิทธิในสุขภาพของบุคคล
สามารถบรรลุผลเป็นจริงได้โดยสมบูรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยการดําเนินงานท่ีจําเป็นต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี83 

1) การแสวงหาหนทางในการลดอัตราการเกิดไร้ชีพ (Stillbirth-Rate) การเสียชีวิตใน
เด็กแรกเกิด (Infant Mortality) และการพัฒนาสุขภาพของเด็ก 

2) การปรับปรุงสุขอนามัยของอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
3) การป้องกัน บําบัดรักษา และควบคุมโรคระบาด (Epidemic) โรคประจําถิ่น 

(Endemic) โรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational Diseases) และโรคอ่ืน ๆ 
4) การสร้างภาวะท่ีจะนําไปสู่การมีหลักประกันการบริการทางการแพทย์ทั้งปวง และ

การเอาใจใส่ดูแลในการรักษาพยาบาลเม่ือเกิดการเจ็บป่วย  
 ภายใต้บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการรับรองสถานะแห่งสิทธิในการเข้าถึง 
การรักษาพยาบาลของบุคคลซ่ึงได้รับการคุ้มครองตามกติกาน้ี ถือเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ท่ีรัฐภาคีมีความผูกพันที่จะต้องให้การรับรองสิทธินี้ โดยมีกรอบขั้นตอนการดําเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ 
ท่ีจําเป็นในการรักษาพยาบาลเม่ือเกิดการเจ็บป่วย และการสร้างภาวะที่จะนําไปสู่การมีหลักประกันใน
การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ รวมถึงการเอาใจใส่ดูแลในการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 
สําหรับการสร้างหลักประกันทางการแพทย์น้ี ถือได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญที่จะนําไปสู่การมีหลักประกันใน
การเข้าถึงการรักษาพยาบาลของบุคคลทุกคนท่ีเป็นไปโดยเสมอภาคภายใต้กติกานี้ ซ่ึงรัฐภาคีมี
พันธกรณีท่ีจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่อยู่ภายในดินแดนแห่งรัฐโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ (Non-
Discrimination) เพราะเหตุสถานะที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน สัญชาติ ฐานะทางสังคม ทรัพย์สิน ถิ่นกําเนิด หรือสถานะอ่ืน ๆ ของ

                                                 
 83 Article 12  
    “2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to 
achieve the full realization of this right shall include those necessary for: 
  (a) The provision for the reduction of the stillbirth-rate and of  infant 
mortality and for the healthy development of the child; 
  (b) The improvement of all aspects of environment and industrial 
hygiene; 
  (c) The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, 
occupational and other diseases; 
  (d) The creation of condition would assure to all medical service and 
medical attention in the event of sickness.”     
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บุคคล84 และเน่ืองจากกติกานี้เป็นเอกสารระหว่างประเทศท่ีจัดทําขึ้นในรูปของสนธิสัญญา จึงมี
สถานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐภาคีในทางระหว่างประเทศโดยสมบูรณ์ สิทธิใน
การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลที่รับรองไว้ในกติกาน้ีจึงมีสถานะเป็นสิทธิตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่มีความเป็นสากลและรัฐภาคีมีพันธกรณีท่ีจะต้องผูกพันในสิทธิน้ี รวมถึงต้องดําเนินการต่าง ๆ 
ภายในรัฐเพ่ือให้สิทธิน้ีสามารถเกิดขึ้นและบรรลุผลได้จริงในทางปฏิบัติของรัฐ 
 
 3.1.3  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 
  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (Convention on the Rights of the Child) เป็น
กฎหมายระหว่างประเทศท่ีจัดทําขึ้นในรูปของอนุสัญญา (Convention) ซ่ึงแต่เดิมก่อนท่ีจะมีการ
จัดทําอนุสัญญาฉบับนี้ ประเทศต่าง ๆ ได้มีความพยายามในการปกป้องคุ้มครองสิทธิหรือผลประโยชน์
ของเด็ก โดยมีการบัญญัติไว้เป็นส่วนหน่ึงของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แต่เป็นเพียงการบัญญัติแทรกไว้เพียง
บางส่วนในกฎหมายระหว่างประเทศทั้งสองฉบับนี้เท่าน้ัน จึงยังคงมีข้อจํากัดของการรับรองสิทธิทําให้
ไม่สามารถปกป้องคุ้มครองเด็กได้เท่าที่ควร ดังน้ันประเทศต่าง ๆ จึงเห็นพ้องต้องกันท่ีจะจัดทํา
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในการปกป้องคุ้มครองเด็กขึ้น และได้มีการบัญญัติอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กขึ้นเป็นการเฉพาะ ซ่ึงสหประชาชาติได้มีมติรับรองเม่ือปี ค.ศ. 1989 และมีผลใช้บังคับ
เม่ือปี ค.ศ. 199085  
 พัฒนาการของแนวความคิดในการจัดทําอนุสัญญาน้ี เริ่มจากกระแสแนวความคิดพ้ืนฐาน
ของกฎหมายเพ่ือสังคม (Social Legislation) ซ่ึงเป็นแนวความคิดที่ เกิดขึ้นภายหลังการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ประกอบกับแนวความคิดว่าด้วยสิทธิสตรี ถือได้ว่าเป็นกระแสของแนวความคิดท่ี
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองของกฎหมายท่ีคํานึงถึงสถานะทางกฎหมายของเด็กมากย่ิงขึ้น 
ภายใต้แนวความคิดดังกล่าวก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในเรื่องอํานาจปกครองบุตรของบิดามารดาให้มี
ความเสมอภาค มีการกําหนดหน้าที่ของบิดามารดาในการปกป้องดูแลบุตร การเสนอให้มีการศึกษา
ภาคบังคับ การตรากฎหมายควบคุมการใช้แรงงานเด็ก กฎหมายปราบปรามการค้าสตรีและเด็ก การ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในคดีเกี่ยวกับเยาวชน รวมถึงการตรากฎหมายลงโทษบิดามารดาที่กระทํา
ทารุณโหดร้ายต่อบุตร ต่อมาในช่วงก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 20 เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญทาง
แนวความคิดในเรื่องสถานภาพของเด็กโดยมีการยอมรับต่อภาวะที่เป็นอิสระ (Independent Entity) 
มากขึ้น ดังปรากฏในกรณี ท่ีสันนิบาตชาติได้มีมติรับรองปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค .ศ . 1924  

                                                 
 84 จรัญ  โฆษณานันท์, เรื่องเดิม, หน้า 318.  
 85 เรื่องเดียวกัน, หน้า 363.   
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โดยปฏิญญาน้ีมีจุดมุ่งหมายปกป้องคุ้มครองเด็กจากความอดอยาก หิวโหย และความต้องการด้านอ่ืน ๆ 
ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าปฏิญญานี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวาทกรรม “สิทธิเด็ก” ท่ีปรากฏขึ้นอย่าง
ชัดเจนในสังคมโลก จากน้ันภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง สหประชาชาติก็ได้ตระหนักถึงสิทธิเด็ก
มากขึ้นและเห็นถึงความล้าหลังของปฏิญญาฉบับดังกล่าว จึงได้มีการจัดทําปฏิญญาฉบับใหม่ขึ้นและ
ได้รับการรับรองโดยสมัชชาท่ัวไปแห่งสหประชาชาติเม่ือปี ค.ศ. 1959 โดยปฏิญญาฉบับท่ีจัดทําขึ้น
ใหม่น้ีได้มีการวางพ้ืนฐานกรอบความคิดทางศีลธรรมและพัฒนาสู่การเป็นอนุสัญญาที่มีผลผูกพันนานา
ประเทศ ซ่ึงต่อมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้เข้ามารับผิดชอบในการยกร่าง
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กจนกระท่ังมีมติรับรองอนุสัญญานี้เม่ือปี ค.ศ. 1989 และมีผลใช้บังคับในปี 
ค.ศ. 1990 จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงภายใต้อนุสัญญาน้ีมีบทบัญญัติทั้งสิ้น 45 มาตรา ครอบคลุมประเด็นสิทธิ
มนุษยชนด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ท้ังน้ี โดยยึดหลักการไม่อาจแบ่งแยกออกจากกันได้ (Indivisibility) 
ของสิทธิมนุษยชนประเภทต่าง ๆ ซ่ึงคําว่า “เด็ก” ตามอนุสัญญาน้ีหมายถึง บุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 18 
ปี (เว้นแต่บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายท่ีใช้บังคับ) มีสาระสําคัญเป็นการบัญญัติให้เด็กมีสิทธิต่าง ๆ 
ได้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ซ่ึงคํานึงถึงเด็กเป็นสําคัญ หรือกล่าวได้ว่าเป็นองค์ประธาน 
(Subject) แห่งสิทธิ86        
 สําหรับบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กท่ีมีผลเป็นการรับรองสิทธิในการเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลของเด็กที่เป็นคนต่างด้าวนั้น ปรากฏสาระสําคัญ ดังน้ี 
 1. รัฐภาคีต้องยอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับมาตรฐานสาธารณสุขสูงที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้
และการให้ความช่วยเหลือสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการรักษาอาการเจ็บป่วยและการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
นอกจากน้ีรัฐภาคีต้องให้ประกันว่าไม่มีเด็กคนใดที่จะถูกลิดรอนสิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพ87 
 2. รัฐภาคีจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในการรับรองสิทธิซ่ึงบัญญัติไว้ในอนุสัญญานี้อย่าง
เต็มท่ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะต้องดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสมในเร่ืองดังต่อไปน้ี 
 
 

                                                 
 86 เรื่องเดียวกัน, หน้า 364.  
 87 Convention on the Rights of the Child  
    Article 24  
    “1. States Parties recognize the right of the child to the enjoyment of the 
highest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and 
rehabilitation of health. States parties shall strive to ensure that no child is deprived 
of his or her right of access to such health care services.”  
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 1) ลดการเสียชีวิตของทารกและเด็ก 
 2) การให้หลักประกันเกี่ยวกับการได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ท่ีจําเป็นและการ
ดูแลสุขภาพเด็กทุกคนโดยเน้นการพัฒนาบริการสุขภาพขั้นปฐมภูมิ 
 3) การต่อสู้กับโรคภัยและทุพโภชนาการ รวมท้ังอยู่ภายในขอบข่ายของการบริการ
สุขภาพขั้นปฐมภูมิ ซ่ึงนอกเหนือจากวิธีการอื่นแล้วยังดําเนินการโดยการใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่พร้อมแล้ว
และโดยการจัดหาอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและนํ้าด่ืมท่ีสะอาดอย่างเพียงพอ ทั้งน้ี โดยพิจารณาถึง
อันตรายและความเสี่ยงของมลภาวะแวดล้อม 
 4) การประกันให้มีการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมแก่มารดาทั้งก่อนและหลังคลอด 
 5) การประกันว่าทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะบิดามารดาและเด็กจะได้รับข้อมูล
ข่าวสารและเข้าถึงสุขศึกษาและการสนับสนุนให้ใช้ความรู้พ้ืนฐานในเรื่องโภชนาการและสุขภาพเด็ก 
เรื่องประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนํ้านมมารดา เรื่องอนามัยและสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม และเรื่องการ
ป้องกันอุบัติเหตุ 
 6) พัฒนาการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การแนะแนวแก่บิดามารดา การให้บริการสุข
ศึกษาด้านการวางแผนครอบครัว88  

                                                 
 88 Article 24  
    “2. States Parties shall pursue full implementation of this right and, in 
particular, shall take appropriate measures: 
  (a) To diminish infant and child mortality; 

(b) To ensure the provision of necessary medical assistance and 
health care to all children with emphasis on the development of primary health 
care; 

(c) To combat disease and malnutrition, including within the 
framework of primary health care, though, inter alia, the application of readily 
available technology and through the provision of adequate nutritious foods and 
clean drinking – water, taking into consideration the dangers and risk of 
environmental pollution; 

(d) To ensure appropriate pre-natal and post-natal health care for 
mothers; 

(e) To ensure that all segments of society, in particular parents and 
children, are informed, have access to education and are supported in the use of 
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 3. รัฐภาคีจะต้องดําเนินมาตรการท่ีมีประสิทธิผลและมีความเหมาะสม เพ่ือท่ีจะขจัดทาง
ปฏิบัติด้ังเดิมท่ีเป็นผลร้ายต่อสุขภาพเด็ก89 
 4. รัฐภาคีรับท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือให้สิทธิท่ีได้รับ
การรับรองภายใต้อนุสัญญาน้ีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และการพิจารณาในเรื่องนี้ความจําเป็นของ
ประเทศกําลังพัฒนาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ90 
 ภายใต้บทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้ แสดงให้เห็นถึงการรับรองสิทธิของเด็กในการเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลของรัฐ โดยเป็นการรับรองว่าสิทธิน้ีถือเป็นสิทธิท่ีเด็กทุกคนได้รับการรับรองและ
คุ้มครองไม่ว่าจะอยู่ ณ ท่ีใดในโลก และแม้ว่าเด็กจะมีสัญชาติของรัฐหรือเป็นคนต่างด้าวหรือ
แม้กระท่ังเป็นบุคคลไร้สัญชาติหรือไม่มีสัญชาติของรัฐใด ๆ ก็ตาม เด็กน้ันก็ย่อมมีสิทธิในการเข้าถึง
การรักษาพยาบาลและได้รับการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวภายใต้อนุสัญญานี้โดยเสมอภาคกันท้ังในด้าน
การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล และการได้รับหลักประกันทางการแพทย์และสาธารณสุข ซ่ึงที่กล่าว
มานี้เป็นเสมือนการรับรองสถานะแห่งสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล อันเป็นอุดมการณ์สูงสุด
แห่งการมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง สําหรับเด็กทุกคนในโลก ท่ีไม่อาจจํากัดด้วยเหตุผลเพียง
เส้นพรมแดนแห่งรัฐ หรือด้วยเหตุผลของความเป็นพลเมืองแห่งรัฐท่ีคํานึงถึงการรับรองเกี่ยวกับ
สถานะของบุคคลคือการพิจารณาให้หรือไม่ให้สัญชาติของรัฐแก่เด็กเท่าน้ัน แต่คํานึงถึงสิทธิที่มีความ
เป็นสากลในการที่เด็กน้ันจะสามารถดํารงชีวิตหรือมีชีวิตอยู่อย่างสมศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สามารถ
เข้าถึงการมีสุขภาพดี มีอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การทุพพลภาพ และภัย
คุกคามสุขภาพอ่ืน ๆ ตลอดจนเป็นความต้องการจําเป็นขั้นพ้ืนฐานของเด็กในเข้าถึงการพัฒนาท่ี

                                                 
basic knowledge of child health and nutrition, the advantages of breastfeeding, 
hygiene and environmental sanitation and the prevention of accidents; 

(f) To develop preventive health care, guidance for parents and family 
planning education and services”   
 89 Article 24  
    “3. States parties shall take all effective and appropriate measures with a 
view to abolishing traditional practices prejudicial to the health of children.” 
 90 Article 24  
    “4. States parties undertake to promote and encourage international co-
operation with a view to achieving account shall be taken of the needs of developing 
countries.” 
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เหมาะสม ควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถมีพัฒนาการตามวัยเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่
ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้กับสังคมได้ในอนาคต   
 
 3.1.4  ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน   
 ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) เป็นเอกสาร
สําคัญในทางระหว่างประเทศท่ี 10 ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้91 ร่วมกันจัดทํา
ขึ้น มีคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Rights: AICHR) ซ่ึงได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน เป็นผู้ดําเนินการพิจารณายกร่างปฏิญญานี้ ภายใต้เจตนารมณ์ท่ีมุ่งหมายให้ปฏิญญานี้เป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาไปสู่การเป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในอนาคต ซ่ึงในการ
ดําเนินการยกร่างนั้นคณะกรรมาธิการได้กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานเป็น 2 ขั้นตอน กล่าวคือ 
ขั้นตอนแรก เป็นการพิจารณายกร่างปฏิญญาฯ ฉบับพ้ืนฐาน และขั้นตอนที่สอง เป็นการพิจารณา
จัดทําปฏิญญาฯ ฉบับสุดท้าย และได้เสนอต่อท่ีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเม่ือเดือน
กันยายน พ.ศ. 2555 ซ่ึงต่อมาผู้นําอาเซียนรวมถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ให้การรับรอง
ปฏิญญานี้ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 21 ท่ีกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เม่ือวันที่ 18 
พฤศจิกายน  2555 โดยมี เน้ือหาสาระสํ าคัญ ของปฏิญญาน้ีประกอบด้วย  7 ส่ วน  ได้แก่  
1. อารัมภบท 2. หลักการท่ัวไป 3. สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 4. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม 5. สิทธิในการพัฒนา 6. สิทธิในสันติภาพ และ 7. ความร่วมมือในการส่งเสริมและ
ปกป้องสิทธิมนุษยชน92  

                                                 
 91 ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการรวมกลุ่มจัดต้ังเป็นสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงประกอบด้วยชาติสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย 
ประเทศเมียนม่าร์ ประเทศกัมพูชา ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
เวียดนาม ประเทศลาว ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศบรูไน ดารุสซาลาม มีนิติสัมพันธ์ในทาง
ระหว่างประเทศภายใต้กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) และความตกลงหรือความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอ่ืน ๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์และการดําเนินงานร่วมกันใน 3 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ 
ด้านการเมืองความม่ันคง ด้านเศรษฐกิจการค้า และด้านสังคมวัฒนธรรม ซ่ึงเรียกการรวมกลุ่มของ
ประเทศสมาชิกดังกล่าวนี้ว่า “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN COMMUNITY: AC)  
 92 กระทรวงการต่างประเทศ, กรมอาเซียน, ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(กรุงเทพมหานคร: กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2556), หนา้ 4.    
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 สําหรับบทบัญญัติของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่มีผลเป็นการรับรองสิทธิในการ
เข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวน้ัน ปรากฏสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1. รับรองให้บุคคลทุกคนเกิดมามีความเป็นอิสระและเสมอภาคกันในศักด์ิศรีและสิทธิ  
มีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์93 
 2. รับรองให้บุคคลทุกคนมีสิท ธิและเสรีภาพท้ังปวงตามที่กําหนดไว้ในปฏิญญาน้ี  
โดยปราศจากการแบ่งแยกไม่ว่าชนิดใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเช้ือชาติ เพศสภาพ อายุ ภาษา ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน พ้ืนเพทางชาติหรือสังคม สถานะทางเศรษฐกิจ การเกิด ความพิการ 
หรือสถานะอ่ืน94  
 3. รับรองให้บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการยอมรับทุกแห่งหนว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย 
บุคคลทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมาย บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายเท่า
เทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ95 
 4. รับรองสิทธิของสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน กลุ่มเปราะบางและ
กลุ่มชายขอบ เป็นสิทธิท่ีไม่อาจเพิกถอนและเป็นส่วนเดียวกันของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐานท่ีไม่อาจแยกออกจากกันได้96 

                                                 
93 ASEAN Human Rights Declaration 
   “1. All persons are born free and equal in dignity and rights. They are 

endow with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of 
humanity.” 

94 2. Every person is entitled to the rights and freedoms set forth herein, 
without distinction of any kind, such as race, gender, age, language, religion, political 
or other opinion, national or social origin, economic status, birth, disability or other 
status.     

95 3. Every person has the right of recognition everywhere as a person before 
the law. Every person is equal before the law. Every person is entitled without 
discrimination to equal protection of the law.   

96 4. The rights of women, children, the elderly, and persons with disabilities, 
migrant workers, and vulnerable and marginalized groups are an inalienable, integral 
and indivisible part of human rights and fundamental freedoms.   
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 5. รับรองให้บุคคลทุกคนมีสิทธิในการรักษาพยาบาล และบริการทางสังคมที่จําเป็น รวมถึง
การเข้าถึงนํ้าด่ืมที่สะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะ และการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัย สะอาด 
และย่ังยืน97 
 6. รับรองให้บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีสุขภาพ ท้ังทางกาย จิตใจ และอนามัยเจริญพันธ์ุใน
มาตรฐานสูงท่ีสุดเท่าที่เป็นไปได้ และการรักษาพยาบาลข้ันพ้ืนฐานที่สามารถซ้ือหาได้และการเข้าถึง
ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการแพทย์98  
 7. กําหนดให้รัฐสมาชิกอาเซียนจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการเอาชนะการตีตรา การ
น่ิงเงียบ การปฏิเสธ และการเลือกปฏิบัติในการป้องกัน การรักษา การดูแล และการสนับสนุนบุคคลที่
ทุกข์ทรมานจากโรคติดต่อต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงเอชไอวี/เอดส9์9  
 ภายใต้การรับรองสิทธิในสุขภาพตามปฏิญญาน้ี เป็นการรับรองให้กับบุคคลทุกคนซ่ึงรวมถึง
คนต่างด้าวด้วย โดยมีมโนทัศน์ทางกฎหมายที่มองว่าสิทธิในสุขภาพเป็นสิทธิท่ีมนุษย์ทุกคนมีอยู่ใน
ฐานะของความเป็นมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามปฏิญญานี้ไม่ใช่สนธิสัญญาหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ 
จึงเป็นเพียงเอกสารทางการเมืองท่ีไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย แต่ถือได้ว่าเป็นข้อตกลงในทางระหว่าง
ประเทศท่ีประเทศต่าง ๆ ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของบุคคล

                                                 
 97 28. Every person has the right to an adequate standard of living for himself 
or herself and his or her family including: 
  a. The right to adequate and affordable food, freedom from hunger 
and access to safe and nutrition food; 
  b. The right to clothing 
  c. The right to adequate and affordable housing; 
  d. The right to medical care and necessary social services; 
  e. The right to safe drinking water and sanitation; 
  f. The right to a safe, clean and sustainable environment.    
 98 29. (1) Every person has the right to the enjoyment of the highest 
attainable standard of physical, mental and reproductive health, to basic and 
affordable health-care services, and to have access to medical facilities.  
 99 29. (2) The ASEAN Member States shall create a positive environment in 
overcoming stigma, silence, denial and discrimination in the prevention, treatment, 
care and support of people suffering from communicable diseases, including HIV/ 
AIDS.     
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โดยได้บัญญัติรับรองสิทธิเพ่ิมเติมจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอันเป็นจารีตประเพณี
ระหว่างประเทศ และมีบทบัญญัติว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท่ีเป็น
เครื่องมือในการกํากับดูแลให้รัฐสมาชิกต้องร่วมมือกันส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตลอดจน
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลให้เป็นไปตามกฎบัตรอาเซียน ดังน้ันประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ 
จึงมีความผูกพันต่อสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลตามปฏิญญาน้ีและภายใต้กฎ
บัตรอาเซียน  
 
 3.1.5  แถลงการณ์แห่งอัลมา-แอตา ว่าด้วยการดูแลสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน 
 แถลงการณ์แห่งอัลมา-แอตา (Declaration of Alma-Ata) เป็นเอกสารทางการเมือง
ระหว่างประเทศอีกฉบับหน่ึงที่ได้มีการกําหนดเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลและหน้าท่ีของประเทศสมาชิก
เกี่ยวกับการบริการสาธารณสุข โดยมีที่มาจากการตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิกแห่งองค์การ
อนามัยโลก และได้มีการแถลงการณ์ในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน 
(Primary Health Care) เม่ือเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1978 ซ่ึงมีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้รัฐบาล
ของประเทศต่าง ๆ ต้องดําเนินการในเรื่องสุขภาพของประชากร และการรวมกันเป็นประชาคมโลกใน
การคุ้มครองและสร้างเสริมสุขภาพของประชากรโลก โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิใน
การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าว สรุปได้ดังน้ี 
 1. ยืนยันว่า สุขภาพ คือ สภาวะความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ และความผาสุกของ
สังคม ไม่เพียงแต่เฉพาะการปราศจากโรคหรือพิการเท่าน้ัน ซ่ึงเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานที่นําไปสู่
การบรรลุถึงการมีสุขภาพดีมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ และเป็นเป้าประสงค์ท่ีสําคัญที่สุดของสังคม
โลก100 

                                                 
 100 Declaration of Alma-Ata  
     “I. The Conference strongly reaffirms that health, which is a state of 
complete physical, mental and social wellbeing, and not merely the absence of 
disease or infirmity, is a fundamental human right and that the attainment of the 
highest possible level of health is a most important world-wide social goal whose 
realization requires the action of many other social and economic sectors in addition 
to the health sector.”       



62 
 
 2. การไม่ยอมรับในเรื่องความไม่เท่าเทียมกันในสถานะทางสุขภาพของประชาชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างระหว่างประเทศท่ีพัฒนาแล้วกับประเทศที่กําลังพัฒนา รวมถึงความ
แตกต่างภายในประเทศทั้งทางด้านการเมือง สภาพสังคม และเศรษฐกิจ101  
 3. การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของเค้าโครงเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศสมัยใหม่ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการทําให้ประชาชนเข้าถึงการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า และลด
ช่องว่างในสถานะทางสุขภาพระหว่างประเทศท่ีพัฒนาแล้วกับประเทศที่กําลังพัฒนา การสร้างเสริม
และคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเป็นสิ่งจําเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่าง
ย่ังยืน เป็นการช่วยสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและนําไปสู่สันติสุขของโลก102  
 4. ประชาชนมีสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมทั้งในฐานะส่วนตัวและการรวมกลุ่มในเรื่อง
การวางแผนงานและการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชน103 
 5. รัฐบาลมีความรับผิดชอบในสุขภาพของประชาชน และการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐานคือ
กุญแจแห่งความสําเร็จซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในจิตวิญญาณแห่งความยุติธรรมทางสังคม104  

                                                 
 101 II. The existing gross inequality in the health status of the people 
particularly between developed and developing countries as well as with in within 
countries is politically, Socially and economically unacceptable and is, therefore, of 
common concern to all countries.   
 102 III. Economic and social development, based on a New International 
Economic Order, is of basic importance to the fullest attainment of health for all and 
to the reduction of the gap between the health status of the developing and 
developed countries. The promotion and protection of the health of the people is 
essential to sustained economic and social development and contributes to a better 
quality of life and to world peace.     
 103 IV. The people have the right and duty to participate individually and 
collectively in the planning and implementation of their health care.    
 104 V. Governments have a responsibility for the health of their people which 
can be fulfilled only by the provision of adequate health and social measures. A 
main social target of governments, international organizations and the whole world 
community in the coming decades should be the attainment by all peoples of the 
world by the year 2000 of a level of health that will permit them to lead a socially 
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 6. ทุกรัฐบาลจะต้องจัดทํานโยบายระดับชาติ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ เร่ิมต้น
ดําเนินงานและสนับสนุนการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐานซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายระบบสุขภาพ
โดยรวม รวมถึงการประสานงานกับภาคส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือท่ีจะไปสู่จุดหมายจึงเป็นสิ่งท่ี
จําเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ท่ีจะต้องใช้เจตจํานงทางการเมืองในการระดมทรัพยากรของประเทศและใช้
ทรัพยากรน้ันอย่างสมเหตุสมผล105 
 ภายใต้แถลงการณ์ฉบับน้ี เป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิกแห่งองค์การอนามัยโลกใน
การกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานขับเคล่ือนนโยบายสาธารณสุขระหว่างประเทศ และนโยบาย
สาธารณสุขระดับชาติที่จะต้องสอดรับกับกรอบแนวทางการดําเนินงานนี้ เพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายคือการ
ทําให้มนุษย์ทุกคนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for All) ไม่จํากัดว่าจะเป็นคนเช้ือชาติหรือสัญชาติใด
ในฐานะท่ีเป็นประชากรโลก และดําเนินงานเพ่ือลดช่องว่างของความแตกต่างที่ทําให้เกิดความเหลื่อม
ลํ้าในสถานะทางสุขภาพไม่ว่าจะเป็นด้วยความแตกต่างของการอยู่ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วกับประเทศ
ท่ีกําลังพัฒนา หรือความแตกต่างของบริบททางสังคม หรือทางเศรษฐกิจ โดยมียุทธศาสตร์ท่ีสําคัญท่ี
ทําให้มนุษย์ทุกคนเข้าถึงการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าคือ “การดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน” ซ่ึงภายใต้
แถลงการณ์น้ี มุ่งเน้นให้รัฐบาลของทุกประเทศดําเนินการให้เกิดนโยบายการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน
แก่ประชาชนภายในประเทศ เร่ิมต้ังแต่การศึกษา วิจัย เกี่ยวกับเงื่อนไขและคุณลักษณะทางเศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม และการเมืองของประเทศ การระบุปัญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชน การ
จัดให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพ บริการป้องกันโรค บริการรักษาพยาบาล และบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพหลังการรักษา โดยกระจายการบริการและทรัพยากรสุขภาพลงสู่ชุมชนให้ท่ัวถึงและ
ครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศ 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การรับรองสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ ซ่ึงประเทศไทยเข้าเป็นภาคีมีท้ังสิ้น 5 ฉบับ ประกอบด้วย ปฏิญญาว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และแถลงการณ์แห่งอัลมา-แอตา ว่าด้วยการดูแล

                                                 
and economically productive life. Primary health care is the key to attaining this 
target as part of development in the spirit of social justice.    
 105 VIII. All governments should formulate national policies, strategies and 
plan of action to launch and sustain primary health care as part of a comprehensive 
national health system and in coordination with other sectors. To this end, it will be 
necessary to exercise political will, to mobilize the country’s resources and to use 
available external resources rationally.     
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สุขภาพขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงกฎหมายระหว่างประเทศท้ัง 5 ฉบับดังกล่าวมาน้ี ล้วนแล้วแต่เป็นการรับรอง
สิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลให้กับบุคคลทุกคนในฐานะท่ีอยู่ในสังคมโลก เป็นการรับรอง
ให้กับมนุษย์ทุกคนบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคกัน และในขณะเดียวกันก็กําหนดหน้าท่ีให้รัฐต้องจัด
ให้มีบริการรักษาพยาบาลรวมถึงสร้างหลักประกันการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนท่ี
อาศัยอยู่ภายในรัฐ เพ่ือให้สิทธินี้สามารถบรรลุผลได้จริงโดยสมบูรณ์ 
  
3.2  สิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลตามกฎหมายของต่างประเทศ 
 
  สถานะของความเป็นคนต่างด้าวท่ีเข้าไปอาศัยอยู่ภายในดินแดนของรัฐต่างประเทศน้ัน 
ถึงแม้ว่าจะมีสิทธิในฐานะของความเป็นมนุษย์ แต่ก็ย่อมถูกจํากัดสิทธิบางประการที่รัฐพึงสงวนไว้ให้
เฉพาะพลเมืองของรัฐเท่านั้น ซ่ึงเป็นอํานาจอธิปไตยแห่งรัฐ การท่ีคนต่างด้าวจะมีสิทธิในการเข้าถึง
การรักษาพยาบาลของรัฐที่เข้าไปอยู่อาศัยหรือไม่น้ัน นอกจากการพิจารณาตามมาตรฐานของ
กฎหมายระหว่างประเทศอันเป็นกติกาหรือข้อตกลงร่วมของประเทศต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวถึงในข้างต้น
แล้วน้ัน ยังต้องพิจารณาถึงระบบกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ ในฐานะท่ีเป็นรัฐเจ้าของอํานาจ
อธิปไตยว่าได้มีการรับรองสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของรัฐหรือไม่ และให้
การคุ้มครองเพียงใด ซ่ึงในส่วนน้ีได้นําเสนอถึงแนวความคิดการรับรองสิทธิของคนต่างด้าวในการ
เข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของรัฐ ตามระบบกฎหมายของต่างประเทศ จํานวน 4 ประเทศ ได้แก่  
1. ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึ งมี ระบบบริการสาธารณสุขหลัก  เป็ นระบบตลาดแข่ งขันเสรี 
(Entrepreneurial Health System) 2. ประเทศอังกฤษ ซ่ึงมีระบบบริการสาธารณสุขหลักเป็นระบบ 
รัฐสวัสดิการ (Welfare-Oriented Health System) 3. ประเทศเยอรมัน ซ่ึงมีระบบบริการสาธารณสุข
หลักเป็นระบบประกันสังคม (Social Health Insurance System) และ 4. ประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงมีระบบ
บริการสาธารณสุขหลักเป็นระบบประกันสุขภาพภาครัฐ (Public Insurance Systems)106 โดยแยก
พิจารณาได้ ดังน้ี 
  
 3.2.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบสาธารณรัฐ 
(Republic) และมีโครงสร้างการปกครองในระบบสหรัฐ (Federalism) มีรัฐบาลกลาง (Central 
Government) ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารกิจการส่วนกลาง มีอํานาจเฉพาะเจาะจงและจํากัด

                                                 
 106 Fernando De Maio, Health and Social Theory (New York: Palgrave 
Macmillan, 2010), p. 95.  
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เพียงเท่าที่รัฐธรรมนูญได้ให้อํานาจไว้เท่าน้ัน ส่วนการบริหารกิจการอ่ืน ๆ ของประเทศ เป็นอํานาจ
ของรัฐบาลแห่งมลรัฐ (State Government) ซ่ึงมีอยู่ 50 มลรัฐ มีเมืองหลวง คือ กรุงวอร์ชิงตัน 
นอกจากนี้ยังมีดินแดนภายนอกสหรัฐท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแล เช่น เปอร์โตริโก้ (Puerto Rico) 
เวอร์จ้ิน ไอส์แลนด์ (Virgin Island) เขตคลองปานามา และเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิค เป็นต้น มีระบบ
กฎหมายของประเทศเป็นระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) โดยมีรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา    
เป็นเสาหลักของระบบการเมืองการปกครอง ซ่ึงพลเมืองแห่งสหรัฐต่างให้ความเคารพต่อบทบัญญัติ
และแนวคิดของรัฐธรรมนูญ รวมถึงมีความเช่ือถือศรัทธาในรัฐธรรมนูญว่าเป็นหลักประกันแห่งสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน ในด้านประชากร สหรัฐอเมริกาถือได้ว่าเป็นประเทศท่ีเป็น “เบ้าหลอม” 
(Melting Pot) ของชนต่างเผ่าพันธ์ุ ต่างเช้ือชาติ ศาสนา และภาษา107 โดยมีประชากรทั้งท่ีเป็น
พลเมืองของรัฐและพลเมืองที่เป็นคนต่างด้าวอาศัยอยู่ภายในรัฐเป็นจํานวนมาก ซ่ึงในส่วนของพลเมือง
ท่ีเป็นคนต่างด้าวน้ัน จากข้อมูลของศูนย์วิจัยนโยบายสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา (The UCLA 
Center for Health Policy Research) ได้เปิดเผยรายงานการสํารวจประชากรต่างด้าวผู้ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า มีจํานวนมากถึง 11.2 ล้านคน108 ท้ังนี้ไม่รวมถึงคนต่าง
ด้าวท่ีเข้าเมืองถูกกฎหมาย และคนต่างด้าวอ่ืน ๆ ซ่ึงคนต่างด้าวเหล่าน้ีจะมีสถานะทางสุขภาพที่
แตกต่างกันในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของรัฐ โดยขึ้นอยู่กับสถานะของการอยู่ในประเทศและ
กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองในแต่ละกรณี ซ่ึงมีสาระสําคัญในเรื่องสิทธิการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล
ของคนต่างด้าวตามระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา พิจารณาได้จากข้อมูลพ้ืนฐานที่สําคัญ 
ดังต่อไปน้ี   
  3.2.1.1  ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา มีระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเป็นแบบตลาดเสรี 
(Entrepreneurial Health System) ท่ีอาศัยกลไกตลาดเป็นหลัก  โดยรัฐบาลกลางจะเข้ามา
แทรกแซงด้วยการจัดให้มีระบบประกันสุขภาพเป็นมาตรการเสริม เพ่ือลดช่องว่างของความเหล่ือมล้ํา
ทางสุขภาพเท่านั้น ซ่ึงในส่วนของการประกันสุขภาพน้ีมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1798 ท่ีได้มีการประกันสุขภาพขึ้นเป็นครั้งแรก โดยรัฐสภาได้บังคับให้โรงพยาบาลทหารเรือของรัฐทํา

                                                 
 107 ชาญชัย  แสวงศักด์ิ, กฎหมายรัฐธรรมนญู แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศ  
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2554), หน้า 152.   
 108 Stephen P. Wallece, Jacqueline Torres, Tabashir Sadegh-Nobari, Nadereh 
Pourat and E. Richard Brown, Undocumented Immigrants and Health Care Reform, 
p. 7, Retrieved December 12, 2016 from http://healthpolicy.ucla.edu/publications/ 
Documents/PDF /undocumentedreport-aug2013.pdf  
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การประกันสุขภาพให้กับกลาสีเรือทุกคน ด้วยวิธีการหักเงินเดือนบางส่วนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลการเจ็บป่วยท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต จากน้ันระบบประกันสุขภาพก็ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายและเจริญรุ่งเรืองขึ้นในปี ค .ศ. 1870 และในปี ค.ศ. 1880 เกิดปรากฏการณ์ที่กลุ่ม
อุตสาหกรรมหลายประเภทได้มีการซ้ือประกันสุขภาพให้กับคนงาน รวมถึงเกิดการประกันสุขภาพ
แบบกลุ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1910 และในปี ค.ศ. 1920 มีโรงพยาบาลจํานวนหน่ึงได้เสนอการประกัน
สุขภาพแบบจ่ายล่วงหน้าเพ่ือเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ต่อมาระบบ
ประกันสุขภาพได้มีพัฒนาการในทางขยายตัวมากขึ้น โดยในปี ค.ศ. 1954 กรมสรรพากรได้มี
มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ของนายจ้างท่ีจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพของลูกจ้าง ซ่ึงเป็นแรงกระตุ้นสําคัญ
ท่ีส่งผลให้ระบบประกันสุขภาพในสหรัฐขยายตัวมากย่ิงขึ้น จากนั้นในปี ค.ศ. 1965 ได้เกิดการสร้าง
หลักประกันสุขภาพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คือ โครงการ “Medicare” และ “Medicaid” ซ่ึง
เป็นการจัดให้มีระบบประกันสุขภาพสําหรับคนชราและผู้มีรายได้น้อย โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนเงิน
ของโครงการน้ีทั้งหมด109   
  ปัจจุบันระบบการบริการสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา ยังคงมีระบบบริการ
สาธารณสุขที่อาศัยกลไกตลาดเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีไม่มีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพ่ือลดช่องว่างของความเหล่ือมล้ําทาง
สุขภาพด้วยการจัดให้มีระบบประกันสุขภาพสําหรับประชาชนที่เป็นการให้บริการภายใต้การ
ดําเนินงานของศูนย์บริการทางการแพทย์ (The Center for Medicare and Medicaid Services: CMS) 
โดยมีการให้บริการจําแนกออกได้เป็น 2 โครงการ คือ โครงการ “Medicare” และโครงการ 
“Medicaid” ซ่ึงในส่วนของโครงการ “Medicare” น้ัน เป็นการจัดให้มีระบบประกันสุขภาพสําหรับ
ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคไตในระยะสุดท้าย ส่วนโครงการ “Medicaid” 
เป็นการดําเนินงานร่วมกับรัฐบาลแห่งมลรัฐในการจัดให้มีประกันสุขภาพสําหรับเด็กและผู้มีรายได้
น้อย นอกจากน้ียังมีระบบประกันสุขภาพโดยภาคเอกชน (Private Insurance) ซ่ึงอยู่ภายใต้การ
กํากับดูแลของรัฐบาลแห่งมลรัฐ โดยท่ีผ่านมาพบว่าประชากรประมาณร้อยละ 56 ของประชากร
ท้ังหมดที่อาศัยอยู่ภายในประเทศ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ภายใต้ระบบประกันสุขภาพ
ตามความสมัครใจ (Voluntary Health Insurance: VHI) หรือประกันสุขภาพโดยภาคเอกชน ใน
จํานวนน้ีร้อยละ 51 เป็นการประกันโดยนายจ้าง และร้อยละ 5 เป็นการประกันของบุคคลโดยตรง 
ส่วนในด้านสถานบริการสาธารณสุขมีโรงพยาบาล ซ่ึงจําแนกออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ 
โรงพยาบาลของรัฐบาลกลาง และโรงพยาบาลท่ีไม่ใช่ของรัฐบาลกลาง แบ่งออกเป็นโรงพยาบาลท่ีไม่

                                                 
 109 สมชาย  สุขสิริเสรีกุล, เศรษฐศาสตร์สุขภาพ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), หน้า 282.  
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แสวงหากําไร โรงพยาบาลที่แสวงหากําไร และโรงพยาบาลของรัฐบาลท้องถิ่น ส่วนในด้านผู้ให้บริการ
สาธารณสุขส่วนใหญ่ทํางานในภาคเอกชน (ร้อยละ 60) ส่วนท่ีเหลือทํางานในภาครัฐ สําหรับด้านการ
คลังสุขภาพ มีแหล่งเงินทุนสําหรับการจัดบริการสุขภาพ จําแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
งบประมาณภาครัฐ (Publicly Financed Health Care) ซ่ึงได้มาจากเงินภาษีท่ัวไป และกองทุน
สุขภาพของภาคเอกชน (Privately Funded Health Care) ซ่ึงได้มาจากการประกันสุขภาพของ
ภาคเอกชน ท้ังนี้ โดยมีหน่วยงานของรัฐบาลกลางคือ “Department of Health and Human Services” 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดระบบบริการสุขภาพของประเทศ110    
  3.2.1.2  การรับรองสิทธิ 
  สิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของรัฐ เป็นประเด็นที่มีความซับซ้อนและมีการ
อภิปรายโต้แย้งกันอย่างกว้างขวางในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีข้อพิจารณาท่ีสําคัญคือ การเข้าถึง
บริการรักษาพยาบาลของรัฐ ถือว่าเป็นเร่ืองของศีลธรรม (Moral) หรือกฎหมาย (Legal) หรือสิทธิ
ทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Right) ท้ังน้ี หากเป็นเรื่องสิทธิของบุคคลแล้ว มีปัญหาท่ีต้อง
พิจารณาต่อไปว่า บุคคลพึงมีสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเพียงใด ใครเป็นผู้ให้บริการ รัฐบาล
กลางและรัฐบาลแห่งมลรัฐมีหน้าท่ีในการจัดให้มีบริการรักษาพยาบาลหรือไม่ และบริการใดบ้างท่ี
จะต้องจัดให้มีขึ้นเพ่ือสนองตอบต่อสิทธิดังกล่าวน้ี โดยประเด็นข้อคําถามที่กล่าวข้างต้นสามารถ
พิจารณาได้จากรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Constitution) และคําวินิจฉัยของศาลสูงสุดแห่ง
สหรัฐ (U.S. Supreme Court)111 กล่าวคือ 
  เม่ือกล่าวถึงรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาแล้ว อาจกล่าวได้ว่าเป็นผลิตผลทาง
ประวัติศาสตร์จากเหตุการณ์สําคัญในช่วงปี ค.ศ. 1760 ถึง ค.ศ. 1776 ท่ีเกิดการทําสงครามประกาศ
เอกราช (American War of Independence) จากประเทศอังกฤษซ่ึงเป็นเจ้าอาณานิคมในขณะนั้น 
หรือท่ีเรียกว่า “การปฏิวัติอเมริกา” (American Revolution) และจากเหตุการณ์ดังกล่าว ประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญขึ้นเพ่ือกําหนดรูปแบบการปกครองประเทศภายหลังการได้รับ
เอกราชจากประเทศอังกฤษ ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย 7 มาตราใหญ่ และ
อีก 27 บทบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีสาระสําคัญเป็นการจัดวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเมืองการ

                                                 
  110 The Common Wealth Fund, International Profile of Health Care System, 
2012, pp. 106-108, Retrieved December 12, 2016 from http://www.commonwealth 
fund.org /~/media/Files/Publications/Fund%20Report/2012/Nov/1645_Squires_intl_ 
profiles _hlt_care_systems_2012.pdf 
 111 Kathleen S. Swendiman, Health Care: Constitutional Rights and Legislative 
Powers, p. 1, Retrieved December 12, 2016 from https://fas.org/sgp/crs/misc/R40846.pdf  
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ปกครองของประเทศ มีการแบ่งแยกอํานาจการปกครอง (Separation of Powers) ออกเป็น 3 
อํานาจ ได้แก่ อํานาจบริหาร อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการ แต่ละอํานาจมีอิสระภายใน
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของตนเอง และต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน 
(Check and Balance) นอกจากนี้ได้มีการบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในภายหลัง เป็นการ
บัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิของประชาชน112 ซ่ึงเป็นผลมาจากการอภิปรายของฝ่ายคัดค้านร่าง
รัฐธรรมนูญท่ีในขณะนั้นไม่มีการบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้ ประกอบกับในหลายมล
รัฐมีการเรียกร้องให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติท่ีเป็นการรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคล รัฐสภาใน
ขณะน้ันจึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญและนําไปขอความเห็นชอบจากมลรัฐต่าง ๆ ซ่ึงต่อมาได้
ให้ความเห็นชอบ จํานวน 10 ฉบับ เรียกรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพ่ิมเติมท้ัง 10 ฉบับนี้ ว่า “Bill of 
Rights” ซ่ึงหมายถึง บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่รับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล113  
  แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับปัจจุบัน
แล้วไม่พบการบัญญัติรับรองสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลไว้โดยชัดแจ้ง โดยคําว่า “สุขภาพ” 
(Health) หรือ “บริการทางการแพทย์” (Medical Care) ไม่ปรากฏการบัญญัติไว้ ณ ท่ีใดในรัฐธรรมนูญน้ี 
แต่บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญได้ช้ีให้เห็นถึงการวางกรอบแนวคิดของรัฐธรรมนูญท่ีมุ่งพิจารณาถึงการ
ให้หลักประกันในเร่ืองเสรีภาพของบุคคลที่ปราศจากการแทรกแซงจากอํานาจของรัฐมากกว่าการให้
สิทธิเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึง ดังเช่นในเร่ืองการให้สิทธิเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล โดยแนวคิดในเรื่อง
สิทธิทางรัฐธรรมนูญนี้สะท้อนผ่านการบัญญัติรับรองสิทธิในเชิงของเสรีภาพ ดังปรากฏใน “Bill of 
Rights” เช่น สิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน เสรีภาพในการทําสัญญา และเสรีภาพ
ของบุคคลที่จะไม่ถูกบังคับใช้กฎหมายอาญาย้อนหลัง (ex post facto laws) ซ่ึงการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติในเรื่องสิทธิน้ัน ส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมในเรื่องสิทธิพลเมือง (Civil 
Rights) และสิทธิทางการเมือง (Political Rights) โดยไม่ได้มีการบัญญัติถึงสิทธิทางสังคมและ
เศรษฐกิจ (Social and Economic Rights)  
  ต่อมาในปี ค.ศ. 1944 ได้มีข้อเสนอให้เพ่ิมสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลไว้ใน
รัฐธรรมนูญ โดยประธานาธิบดี แฟรงคลิน ดี รูสเวลต์ (Franklin D. Roosevelt) ได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับ “Bill of Rights” ฉบับท่ี 2 (Second Bill of Rights) ซ่ึงประกอบด้วย สิทธิในการได้รับ
บริการทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและการได้รับโอกาสท่ีจะเข้าถึงการมีสุขภาพดี ในขณะเดียวกัน 
นายเจส แอล แจ็คสัน (Jesse L. Jackson) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก็ได้เสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม

                                                 
 112 มานิตย์  จุมปา, รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2552), 
หน้า 21. 
 113 เรื่องเดียวกัน, หน้า 30.  
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รัฐธรรมนูญ โดยเสนอให้บทบัญญัติในมาตรา 1 เป็นการบัญญัติรับรองให้บุคคลทุกคนมีสิทธิในการ
เข้าถึงการดูแลสุขภาพ ซ่ึงต้องมีมาตรฐานสูงและเป็นไปโดยเท่าเทียมกัน (Section 1. All Persons 
Shall Enjoy the Right to Health Care of Equal High Quality) และมาตรา 2 กําหนดให้สภามี
อํานาจในการบังคับและปฏิบัติการตามบทบัญญัติน้ี โดยการบัญญัติกฎหมายในเรื่องดังกล่าวอย่าง
เหมาะสม  (Section 2. The Congress Shall Have Power to Enforce and Implement this 
Article by Appropriate Legislation)114 ซ่ึงก็ยังคงเป็นเพียงข้อเสนอและยังมิได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญแต่ประการใด  
  ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิการเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติศาลสูงสุดแห่งสหรัฐ (Supreme Court) ก็ได้มีคําวินิจฉัยตีความ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนบุคคล (Right to Privacy) นั้น มีขอบเขต
แห่งสิทธิกินความรวมถึงสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข (Right to Access Health Care 
Services) ด้วย ซ่ึงเป็นสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองจากหลัก “ศุภนิติกระบวน” (Due Process of 
Law) โดยศาลสูงสุดแห่งสหรัฐถือว่ารัฐธรรมนูญได้ให้การคุ้มครองสิทธิน้ี ในฐานะเป็นผลประโยชน์แห่ง
เสรีภาพ (Liberty Interests) ท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนบุคคล และรัฐบาลจะต้อง
ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการรักษาพยาบาลบนพ้ืนฐานแห่งความสมเหตุสมผล (Rational Basis)  
ดังปรากฏในคําพิพากษาคดีระหว่าง แฮริส และแม็คเรย์ (Harris v. McRae)115 ซ่ึงศาลสูงสุดได้
วินิจฉัยว่า การปฏิเสธการเข้าโครงการ “Medicaid” ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลสําหรับการทําแท้งท่ี
จําเป็นของหญิง เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีจะเลือกทําแท้ง หญิงต้ังครรภ์ที่มีฐานะยากจนจะต้องไม่ถูก
ปฏิเสธความคุ้มครองอย่างเสมอภาคภายใต้กฎหมาย ตามหลักศุภนิติกระบวนและรัฐธรรมนูญแห่ง
สหรัฐอเมริกา 
  สําหรับคนต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่ภายในประเทศสหรัฐอเมริกาน้ัน รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐ
เมริกามิได้บัญญัติรับรองสิทธิไว้โดยชัดแจ้ง แต่รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 14 ได้มีการบัญญัติ
รับรองให้บุคคลทุกคนที่เกิดหรือแปลงสัญชาติในสหรัฐและอยู่ภายใต้เขตอํานาจแห่งสหรัฐ มีสถานะ
เป็นพลเมืองของสหรัฐและของมลรัฐที่อาศัยอยู่ มลรัฐจะตราหรือบังคับใช้กฎหมายใด ๆ ท่ีเป็นการตัด
เอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันของพลเมืองแห่งสหรัฐไม่ได้ มลรัฐจะจํากัดสิทธิในชีวิต เสรีภาพ หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลโดยปราศจากหลักศุภนิติกระบวนไม่ได้ มลรัฐจะปฏิเสธไม่ให้บุคคลใดที่อยู่ภายใน

                                                 
 114 Kathleen S. Swendiman, op. cit, p. 2.  
 115 Ibid., p. 3. 
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เขตอํานาจของตนจากการได้รับการปกป้องอย่างเสมอภาคภายใต้กฎหมายไม่ได้116 บทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญน้ีบัญญัติขึ้นภายใต้หลักการจํากัดอํานาจของมลรัฐที่สําคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
 1. มลรัฐจะต้องไม่ละเมิดเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของพลเมือง 
 2. มลรัฐจะต้องไม่ตัดทอนสิทธิในชีวิต เสรีภาพ หรือทรัพย์สินของบุคคลโดย
ปราศจากหลักศุภนิติกระบวน 
 3. มลรัฐจะต้องให้หลักประกันแก่ประชาชนทุกคนว่าจะได้รับการปกป้องอย่าง
เสมอกันภายใต้กฎหมาย 
  ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว มีคดีท่ีเกิดขึ้นในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดย
ประชาชนแห่งมลรัฐได้มีการลงประชามติให้ปฏิเสธการบริการรักษาพยาบาลแก่คนต่างด้าวท่ีเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย ซ่ึงผู้บริหารแห่งมลรัฐได้มีคําสั่งให้เจ้าหน้าท่ีงดให้บริการฝากครรภ์ และการพยาบาล
ผู้ป่วยท่ีบ้าน (Nursing Home Patients) สําหรับผู้ป่วยท่ีเป็นคนต่างด้าว ซ่ึงการบริการพยาบาลผู้ป่วย
ท่ีบ้านน้ัน เป็นการบริการสุขภาพสําหรับผู้ป่วยและครอบครัว โดยพยาบาลจะใช้บ้านหรือท่ีอยู่อาศัย
ของผู้ป่วยเป็นสถานท่ีให้บริการสุขภาพ รวมถึงการป้องกันภาวะแทรกซ้อน และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ภายหลังการรักษา เพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับสู่ภาวะสุขภาพดีหรือใกล้เคียงกับภาวะปกติมากท่ีสุด  
หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ เป็นการให้บริการสุขภาพในช้ันปฐมภูมิ (Primary Health Care) น่ันเอง  
ซ่ึงต่อมาได้มีการฟ้องคดีต่อศาล และศาลสูงสุดแห่งสหรัฐได้วินิจฉัยว่าการกระทําดังกล่าวขัด
รัฐธรรมนูญในเรื่องการได้รับความคุ้มครองอย่างเสมอภาคภายใต้รัฐธรรมนูญ117  คําพิพากษาคดีน้ี
เห็นได้ว่า การที่ผู้บริหารแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียมีคําสั่งให้เจ้าหน้าท่ีงดให้บริการฝากครรภ์และบริการ
พยาบาลผู้ป่วยท่ีบ้านสําหรับผู้ป่วยที่เป็นคนต่างด้าว จึงเป็นการปฏิเสธสิทธิของคนต่างด้าวในการ
เข้าถึงบริการสุขภาพขั้นปฐมภูมิ ซ่ึงศาลสูงแห่งสหรัฐวินิจฉัยว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการขัด

                                                 
 116 Section 1 of Amendments 14 of Constitution; 

“All persons born on naturalized in the United States, and subject to the 
jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they 
reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or 
immunities of citizens of the United States; nor shall any state deprive any person of 
life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within 
its jurisdiction the equal protection of the laws.  
 117 Virginia A. Leary, The Right to Complain: The Right to Health, p. 12, 
Retrieved December 12, 2016 from http://aihr-resourcescenter.org/administrator 
/upload/documents/rth.pdf 
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รัฐธรรมนูญ นอกจากน้ีในปี ค .ศ . 1970 ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาได้วินิจฉัยในคดีระหว่าง 
โกลด์เบิร์ก และเร็ลลี่ (Goldberg vs. Relly)118 กรณีการได้รับสวัสดิการของรัฐเป็นไปโดยอํานาจตาม
รัฐธรรมนูญ การให้ประโยชน์โดยรัฐไม่อาจเพิกถอนได้ตามอําเภอใจโดยปราศจากกฎหมาย แม้ว่า
รัฐธรรมนูญจะไม่ได้เรียกร้องผลประโยชน์ดังกล่าวก็ตาม119 
  ภายใต้คําพิพากษาของศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาดังกล่าวข้างต้น เป็นการวาง
หลักการตีความรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 14 โดยพิจารณาภายใต้หลักเรื่องความเสมอภาคที่
รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงขยายความไปถึงการรับรองให้คนต่างด้าวท่ีไม่ใช่พลเมืองของสหรัฐอเมริกา
ได้รับความคุ้มครองจากหลักเรื่องความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ และคําว่า “บุคคล” ท่ีบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้ หมายถึง บุคคลท่ีเข้ามาอยู่ในเขตอํานาจของประเทศสหรัฐอเมริกา120 ดังนั้นบุคคลซ่ึง
เป็นคนต่างด้าวในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้รับการรับรองสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของ
รัฐโดยผลแห่งคําพิพากษาของศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา แต่อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏข้อความคิดท่ีได้
อธิบายไว้อย่างชัดเจนในคําพิพากษาหรือในทางตําราว่าเม่ือคนต่างด้าวมีความสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิ
ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของรัฐแล้ว รัฐบาลกลางและรัฐบาลแห่งมลรัฐจะต้องมีหน้าที่ในการจัด
ให้มีบริการรักษาพยาบาลใดบ้าง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของคนต่างด้าวท่ีเป็น 
ผู้ทรงสิทธิ ซ่ึงปัญหาในเรื่องน้ีเป็นข้อพิจารณาที่วางอยู่บนหลักการของการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
เจ้าของประเทศกับคนต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่ภายในประเทศในเร่ืองการใช้สิทธิและขอบเขตการคุ้มครอง
สิทธิ โดยประเทศสหรัฐอเมริกามีการให้ความคุ้มครองคนต่างด้าวท่ีแตกต่างกันไปตามสถานะของคน
ต่างด้าวและภายใต้การจัดรูปแบบการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลที่แตกต่างกัน ดังจะได้อธิบายใน
หัวข้อถัดไป  
  3.2.1.3  รูปแบบการเข้าถึงสิทธิ  
  คนต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล
ของรัฐได้ โดยมีรูปแบบการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล จําแนกออกได้เป็น 4 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่ 
รูปแบบการชําระค่าบริการโดยตรง รูปแบบการประกันสุขภาพภาครัฐ รูปแบบการประกันสุขภาพ
ภาคเอกชน และรูปแบบการประกันสุขภาพสําหรับผู้ไร้หลักประกัน แยกพิจารณาได้ดังน้ี 
   1)  รูปแบบการชําระค่าบริการโดยตรง 
   รูปแบบการชําระค่าบริการโดยตรง หรือเรียกว่า “การเข้ารับการ
รักษาพยาบาลแบบเสียค่าธรรมเนียมการรักษา” (Fee – for – Services) เป็นการให้บริการ

                                                 
118 Ibid., p. 12. 

 119 Ibid., p. 12.  
 120 มานิตย์ จุมปา, เรื่องเดิม, หน้า 209.  
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รักษาพยาบาลตามหลักกลไกตลาดท่ัวไป ซ่ึงการให้บริการในรูปแบบนี้ จะคํานึงถึงความสามารถใน
การจ่าย (Ability to Pay) หรือการชําระค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาลเป็นสําคัญ โดยไม่คํานึงถึง
ความเป็นพลเมืองของรัฐหรือเป็นคนต่างด้าว ดังนั้นหากคนต่างด้าวมีทุนทรัพย์เพียงพอสําหรับการ
รักษาพยาบาลก็สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลได้ โดยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการเป็นไปตามหลักการทําสัญญาโดยทั่วไป 
   2)  รูปแบบประกันสุขภาพภาครัฐ 
   รูปแบบประกันสุขภาพภาครัฐ เป็นการดําเนินงานของศูนย์บริการทาง
การแพทย์ (The Center for Medicare and Medicaid Services: CMS) ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐ 
มีการดําเนินงานภายใต้โครงการหลัก คือ “Medicare” และ “Medicaid” กล่าวคือ โครงการ 
“Medicare” เป็นการดําเนินโครงการประกันสังคม (Social Insurance) ท่ีครอบคลุมผู้สูงอายุและ
บุคคลที่มีอายุต้ังแต่ 65 ปีขึ้นไป ผู้ทุพพลภาพขั้นร้ายแรง (Seriously Disabled Individuals) และ
ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย (End – Stage Renal Disease) โดยมีสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ 
ขั้นพ้ืนฐานได้แก่ บริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล และการบริการสุขภาพนอกโรงพยาบาล โดย
ให้บริการเช่นเดียวกับการบริการผู้ป่วยนอกท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบเสียค่าบริการ (Fee – for 
– Services)121  
   ส่วนโครงการ “Medicaid” เป็นโครงการท่ีบริหารจัดการโดยรัฐบาลกลาง
และรัฐบาลแห่งมลรัฐ ดําเนินการจัดให้มีประกันสุขภาพสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุท่ีมีฐานะยากจน 
รวมถึงมารดา ทารก และเด็กท่ีมีฐานะยากจนด้วย โดยให้มีสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ คือ การเข้า
รับบริการของโรงพยาบาล การเข้ารับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพ และการให้บริการดูแลสุขภาพ
ระยะยาวตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประกันสุขภาพเด็กท่ีมีความ
ครอบคลุมท่ัวสหรัฐ ท้ังน้ี โดยมีรัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประกันสุขภาพท้ังหมด มีแหล่ง
เงินทุนสําหรับการประกันสุขภาพจากเงินภาษีท่ัวไปของรัฐ 
   ในปี  ค .ศ . 1996 สภาคองเกรส  (Congress) ได้ตรากฎหมายท่ี ช่ือว่า 
“Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996” (PRWORA) 
โดยได้จําแนกความเหมาะสมสําหรับบุคคลท่ีไม่ใช่พลเมืองของสหรัฐ และได้ให้นิยาม “คุณสมบัติของ
คนต่างด้าว” (Qualified Aliens) ท่ีมีสิทธิในการเข้าถึงโครงการต่าง ๆ ของรัฐ ซ่ึงรวมถึงบริการด้าน

                                                 
121 Eleanor D. Kinney, “Realizing the International Human Right to Health for 

Non – citizen in the United States,” Notre Dame Journal of International, 
Comparative and Human Rights Law 1, 1 (2011): 103, Retrieved December 12, 2016 
from http://scholar ship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context =ndjicl  
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สุขภาพด้วย ได้แก่ ผู้มีถิ่นท่ีอยู่ถาวรตามกฎหมาย (Legal Permanent Residents) ผู้ลี้ภัย (Asylees) 
และผู้ ลี้ ภั ย ส งค ราม  (Refugees) โดย ได้ คั ดแยกคน ต่ าง ด้ าวที่ ไ ม่ มี สถ านะท างท ะ เบี ยน 
(Undocumented Immigrants) ออกจากประชากรกลุ่มน้ี และไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มท่ีได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายนี้ ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายฉบับน้ีให้ความคุ้มครองโดยครอบคลุมพลเมืองที่
เกิดในสหรัฐและคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย แต่ไม่คุ้มครองถึงคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมายหรือไม่มีสถานะทางทะเบียน  
   ต่อมาในปี ค.ศ. 2003 ได้มีการตรากฎหมาย “The Medicare Modernization 
Act of 2003” โดยให้สิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินแก่คนต่างด้าวท่ีไม่มี
สถานะทางทะเบียน และได้ตรากฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพเด็ก (The Children’s Health 
Insurance Program Reauthorization Act of 2009 (CHIPRA)) ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ได้ขยายความ
ครอบคลุมการเข้าถึงบริการสุขภาพของเด็กและหญิงต้ังครรภ์ที่เป็นคนต่างด้าว ด้วยการจัดต้ังกองทุน
ท่ีช่ือว่า “Federal Funding” ดําเนินการโดยโครงการ “Medicaid” และโครงการประกันสุขภาพ
เด็ก (Children’s Health Insurance Program: CHIP) ในปี ค .ศ . 2005 รัฐบาลกลางได้จัดสรร
เงินกองทุนสําหรับบริการสุขภาพลงสู่มลรัฐ โดยมีโครงการสําคัญที่มุ่งให้บริการแก่ผู้ยากจนผ่านทาง
ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน (Community Health Centers) ในชนบท และการให้บริการสุขภาพใน
พ้ืนที่รอบชุมชนเมือง ซ่ึงโครงการท้ังหมดน้ีเป็นการกําหนดว่าเป็นประโยชน์สาธารณะของสหรัฐ 
(Federal Public Benefits) ภายใต้กฎหมาย “PRWORA”122  
   นอกจากน้ี ปัจจุบันรัฐบาลกลางได้ผ่านกฎหมายท่ีช่ือว่า “Emergency 
Medical Treatment and Active Labor Act” (EMTALA) โดยมีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้
โรงพยาบาลมีหน้าที่คัดกรองผู้ป่วยต่างด้าว ซ่ึงถูกส่งตัวมารับการรักษาพยาบาลในห้องฉุกเฉิน 
เช่นเดียวกับในมลรัฐต่าง ๆ ท่ีได้ตรากฎหมายกําหนดหน้าที่ให้โรงพยาบาลต้องรักษาพยาบาลผู้ป่วย
ฉุกเฉินโดยไม่ต้องคํานึงถึงความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซ่ึงเป็นการตรากฎหมายข้ึน
บังคับใช้ให้สอดคล้องกับพันธกรณีของกฎหมายระหว่างประเทศที่สหรัฐได้ให้สัตยาบันไว้กับประเทศ
ต่าง ๆ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพและครอบครัว (The International 
Covenant on the Protection of the Rights of all Migrant Worker and Members of Their 
Families)123 
 
 

                                                 
 122 Ibid., p. 104. 
 123 Ibid., p. 105. 
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   3)  รูปแบบการประกันสุขภาพภาคเอกชน 
         ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการจัดทําประกันสุขภาพ
ภาคเอกชน ท้ังที่เป็นการประกันสุขภาพให้แก่ลูกจ้างโดยนายจ้าง และการประกันตนเองโดยซื้อ
ประกันจากธุรกิจรับประกันสุขภาพ โดยมีองค์การแผนงานประกันสุขภาพ (Health Insurance 
Plans and Health Maintenance Organizations: HMOs) ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐบาลแห่งมลรัฐ 
ทําหน้าท่ีกํากับดูแลการประกันสุขภาพดังกล่าว และภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันรายได้ลูกจ้าง
ภายหลังเกษียณอายุ (Employee Retirement Income Security Act: ERISA) ได้กําหนดให้มี
แผนการจัดสวัสดิการและผลประโยชน์แก่ลูกจ้างด้วยการจัดให้มีประกันสุขภาพ และนายจ้างต้องจัด
ให้มีประกันสุขภาพแก่ลูกจ้างทุกคน โดยท่ีค่าใช้จ่ายในการประกันสุขภาพน้ี สามารถนําไปลดหย่อน
ภาษีธุรกิจได้ ภายใต้ประมวลรัษฎากรของมลรัฐและสหรัฐ (Federal and State Income Tax 
Codes) ซ่ึงการประกันสุขภาพภาคเอกชนน้ี สามารถให้บริการสําหรับผู้ซ้ือประกันทุกรายโดยไม่ต้อง
ตรวจสอบสถานะความเป็นพลเมืองแต่อย่างใด124 ดังนั้นคนต่างด้าวท่ีเป็นลูกจ้างหรือแรงงานในระบบ 
จึงได้รับความคุ้มครองในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพภายใต้กฎหมายฉบับน้ี 
   4)  รูปแบบการประกันสุขภาพสําหรับผู้ไร้หลักประกัน 
    ในปี ค.ศ. 2009 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประชากรผู้ไม่มีหลักประกัน
สุขภาพ เป็นจํานวนมากถึง 50.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรสหรัฐท้ังหมด และ
ในจํานวนน้ีมีกลุ่มประชากรที่เป็นคนต่างด้าวรวมอยู่ด้วย คิดเป็นร้อยละ 21 ของผู้ไม่มีหลักประกัน
ท้ังหมด ซ่ึงเป็นปัญหาสําคัญของสหรัฐเน่ืองจากคนกลุ่มน้ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มท่ีได้รับความคุ้มครองจากการ
ประกันสุขภาพภาครัฐ ไม่ยอมซ้ือประกันสุขภาพภาคเอกชน และไม่มีฐานะทางเศรษฐกิจมากพอที่จะ
เข้ารับบริการแบบเสียค่าธรรมเนียมการรักษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชากรกลุ่มคนต่างด้าวนี้ จะถูก
จํากัดการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพและการบริการสุขภาพ เม่ือเกิดการเจ็บป่วยขึ้น จึงต้องตกอยู่ใน
สถานะเหมือนตายท้ังเป็น ต้องได้รับความทนทุกข์ทรมานและถูกทําให้ด้อยค่าในสังคม125  
   ต่อมาในปี  ค .ศ . 2010 ได้ มีการตรากฎหมายที่ ช่ือ ว่า “The Patient 
Protection and Affordable Care Act (PPACA)” ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการปฏิรูปนโยบายสุขภาพครั้ง
สําคัญที่ดําเนินการผลักดันโดยประธานาธิบดี บารัค โอบาม่า (Barack Obama) กฎหมายฉบับน้ี
พลเมืองสหรัฐนิยมเรียกว่า “โอบาม่า แคร์ลอว์” (Obama Care Law) ซ่ึงเป็นการเรียกตามช่ือ
ประธานาธิบดีผู้ผลักดันการปฏิรูปนโยบายสุขภาพน้ี โดยมีเจตนารมณ์ของกฎหมายมุ่งคุ้มครองสุขภาพ
ของกลุ่มบุคคลผู้ไร้หลักประกันสุขภาพด้วยการขยายบริการสุขภาพในโครงการสาธารณะให้

                                                 
 124 Ibid., p. 106.  

125 Ibid., p. 107.  
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ครอบคลุมมากขึ้น เช่น การขยายโครงการ “Medicare” ลงสู่สถานพยาบาลขนาดเล็กทั่วประเทศ 
การบังคับให้การประกันสุขภาพต้องรวมถึงการตรวจสุขภาพ การตรวจร่างกายประจําปี และการ
รักษาเชิงป้องกัน (Preventive Care) การบังคับให้พลเมืองสหรัฐทุกคนต้องซ้ือประกันสุขภาพ หากมี
ความสามารถในการซ้ือเพียงพอก็เป็นผู้ซ้ือเองท้ังหมด หากมีความสามารถในการซ้ือไม่เพียงพอรัฐจะ
เป็นผู้จ่ายเงินสมทบให้ แต่มีข้อยกเว้นในกลุ่มบุคคลที่ไม่มีความสามารถในการซ้ือประกันคือ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ ซ่ึงรัฐจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการ “Medicare” และกลุ่มผู้มีรายได้ตํ่ากว่าเกณฑ์
หรือผู้ว่างงานที่รัฐให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการ “Medicaid” เป็นต้น  นอกจากน้ียังเป็นการปฏิรูป
ระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน โดยกฎหมายเข้ามาควบคุมราคาเบ้ียประกันให้สมเหตุสมผลเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ การห้ามบริษัทประกันปฏิเสธการต่อประกันหรือการยกเว้นความคุ้มครอง
เม่ือผู้ซ้ือประกันเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ซ่ึงกฎหมายฉบับน้ี ครอบคลุมถึงคนต่างด้าวท่ีอยู่ใน
สหรัฐโดยถูกกฎหมาย และแรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย สามารถเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลได้เช่นเดียวกับพลเมืองของสหรัฐ แต่อย่างไรก็ตามในกรณีคนต่างด้าวท่ีไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน (Undocumented Immigrant) น้ัน ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่มีสิทธิเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลภายใต้กฎหมายนี้ ยกเว้นกรณีท่ีเป็นเด็กต่างด้าวแม้จะไม่มีสถานะทางทะเบียนก็ได้รับ
ความคุ้มครองภายใต้โครงการ “Medicaid” และการประกันสุขภาพเด็ก (CHIP) ซ่ึงประเด็นดังกล่าว
ได้ก่อให้ เกิดการอภิปรายอย่างกว้างขวางในเรื่องการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพของ
สหรัฐอเมริกา126 
   การปฏิรูปนโยบายสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ ได้ก่อให้เกิด
กระแสการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางท้ังฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วย ซ่ึงฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย
กับแนวคิดน้ีคือพรรครีพับลิคัน (Republican) ได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับการบังคับให้ซ้ือประกัน
โดยอ้างว่าเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพและขัดรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการซ้ือประกันก็คือการซ้ือสินค้า
ชนิดหน่ึง รัฐย่อมไม่อาจบังคับให้บุคคลซ้ือสินค้าใด ๆ ได้ และการควบคุมราคาเบ้ียประกันเป็นการ
แทรกแซงกลไกตลาด ต่อมาได้มีการเสนอเรื่องข้ึนสู่การพิจารณาของศาล ซ่ึงศาลอุทธรณ์ได้พิพากษา
ให้การบังคับซ้ือเป็นโมฆะแต่ให้คงหลักการอ่ืนไว้ จากนั้นได้มีการเสนอเร่ืองต่อศาลสูงสุดแห่งสหรัฐ  
ซ่ึงศาลสูงสุดได้มีคําพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ โดยพิพากษาว่าแม้จะเป็นการบังคับซ้ือ
จริง แต่เป็นการบังคับท่ีมิใช่การค้าเพ่ือหวังผลกําไร (Commerce Clause) และหากเลือกท่ีจะไม่ซ้ือ 

                                                 
 126 Ibid., p. 107 
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ก็สามารถทําได้ แต่ต้องจ่ายค่าปรับเป็นภาษีแทน (Tax Clause) และในเม่ือรัฐมีอํานาจในการจัดเก็บ
ภาษี กฎหมายน้ีจึงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ127 
   กล่าวโดยสรุปได้ว่า รูปแบบการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มี 2 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่ รูปแบบการชําระค่าธรรมเนียมการ
รักษาพยาบาล และรูปแบบการประกันสุขภาพ (Health Insurance) ซ่ึงประกอบด้วยการประกัน
สุขภาพภาครัฐ การประกันสุขภาพภาคเอกชน และการประกันสุขภาพสําหรับผู้ไร้หลักประกัน โดยคน
ต่างด้าวสามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้ภายใต้รูปแบบการบริการท้ัง 2 รูปแบบดังกล่าวข้างต้น 
กล่าวคือ 
  1. รูปแบบการชําระค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาลโดยตรง เป็น
รูปแบบท่ีให้สิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลโดยครอบคลุมคนต่างด้าวทุกประเภทท่ีอยู่
ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา 
  2. รูปแบบประกันสุขภาพ แบ่งออกเป็น  
   1) การประกันสุขภาพภาคเอกชน เป็นรูปแบบที่ให้สิทธิในการ
เข้าถึงบริการรักษาพยาบาลโดยครอบคลุมแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย มีนายจ้างเป็นผู้จ่าย
เบ้ียประกัน ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันรายได้ลูกจ้างภายหลังเกษียณอายุ (Employee 
Retirement Income Security Act) และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ป่วยและความสามารถใน
การจัดหาบริการสุขภาพ (The Patient Protection and Affordable Care Act) 
     2)  การประกันสุขภาพภาครัฐ เป็นรูปแบบที่ให้สิทธิในการเขา้ถึง
บริการรักษาพยาบาลโดยครอบคลุมคนต่างด้าวประเภทต่าง ๆ ดังนี้   
  (1)  คนต่างด้าวท่ี เป็นเด็ก  สามารถเข้าถึ งบริการรักษา 
พยาบาลในรูปแบบการประกันสุขภาพภาครัฐ โดยการจัดให้มีหลักประกันสุขภาพสําหรับเด็ก ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพเด็ก (The Children’s Health Insurance Program Reauthorization 
Act of 2009) 
  (2) ผู้ลี้ภัย (Asylees) และผู้ลี้ภัยสงคราม (Refugees) สามารถ
เข้าถึงบริการรักษาพยาบาลในรูปแบบการประกันสุขภาพภาครัฐ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยความ

                                                 
 127 Supreme Court of United States, National Federation of Independent 
Business et al v. Sebelius, Secretary of Health and Human Services, et al., pp.    
1-6, Retrieved December 12, 2016 from https://www.supremecourt.gov/opinions/14 
pdf/14-114_qol1.pdf 
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รับผิดชอบของบุคคลและการยอมรับโอกาสในทางการงาน (Personal Responsibility and Work 
Opportunity Reconciliation Act of 1996) 
  (3) กรณีคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และคนต่างด้าว
ไม่มีสถานะทางทะเบียน หากเป็นแรงงานต่างด้าวสามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลในรูปแบบการ
ประกันสุขภาพภาครัฐได้เฉพาะกรณีท่ีเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้น ท้ังนี้ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินสําหรับแรงงาน (Emergency Medical Treatment and Active Labor Act) 
ส่วนกรณีท่ีไม่ได้เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือบุคคลท่ีไม่ใช่แรงงาน สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลใน
รูปแบบของการชําระค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาลด้วยตนเองตามระบบปกติ  
 
 3.2.2  ประเทศอังกฤษ 
 ประเทศอังกฤษ เป็นหนึ่งในสหราชอาณาจักร (United Kingdom of Great Britain) ซ่ึง
ประกอบด้วย 4 ประเทศ คือ อังกฤษ (England) ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) สกอตแลนด์ 
(Scotland) และเวลส์ (Wales) มีประชากรประมาณ 51,809,700 คน มีระบบกฎหมายเป็นแบบ  
คอมมอนลอว์ มีระบบการเมืองท่ีมีสถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ (Monarchies Constitutionnelles) 
มีการปกครองในระบบรัฐสภา (Parliament) ประกอบด้วย 2 สภา คือ สภาสามัญ (House of 
Commons) และสภาขุนนาง (House of Lords) มีนายกรัฐมนตรี (Prime Minister) เป็นผู้ นํา
รัฐบาลในการบริหารประเทศ และมีการกระจายอํานาจการปกครองให้แก่ท้องถิ่น ซ่ึงมีรัฐบาลแห่ง
ท้องถิ่น (Local Government) เป็นผู้รับผิดชอบตัดสินใจเชิงนโยบายในการบริหารท้องถิ่น และมี
บทบาทสําคัญในการจัดให้มีบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน เช่น บริการด้านสังคม บริการ
ด้านการศึกษา และบริการด้านการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน128 เป็นต้น ในด้านประชากรที่เป็น
คนต่างด้าวน้ัน ประเทศอังกฤษมีคนต่างด้าวที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนอาศัยอยู่ในประเทศเป็นจํานวน
มากถึง 725,000 คน129 ท้ังน้ีไม่รวมถึงคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายและมีสถานะทาง
ทะเบียน ซ่ึงในเร่ืองสิทธิการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวตามระบบกฎหมายอังกฤษนั้น 
พิจารณาได้จากข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญดังต่อไปนี้   

                                                 
 128 Seán Boyle, United Kingdom (England): Health System Review, p. 7, 
Retrieved December 12, 2016 from http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf 
_file/0004/135148/ e94836.pdf 
 129 Wayne Farah, Access to Primary Health Care for Migrants is a Right 
Worth Defending, p. 4, Retrieved December 12, 2016 from http://www.migrants 
rights.org.uk/wp-content/uploads/publications/Access-to-Health-Care.pdf 
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  3.2.2.1  ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ 
  ประเทศอังกฤษ มีระบบบริการสาธารณสุขเป็นแบบรัฐสวัสดิการ (Welfare-
Oriented Health System) โดยรัฐเป็นผู้รับผิดชอบบริหารการคลังสุขภาพเป็นหลัก ส่วนการ
ให้บริการรักษาพยาบาลเป็นการดําเนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการบริการสุขภาพแห่งชาติ (The 
National Health Service Act) โดยกฎหมายฉบับน้ีได้กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานด้านการ
คลังสุขภาพ และระบบการให้บริการรักษาพยาบาลของประเทศ ซ่ึงการบริการสุขภาพแห่งชาติ 
(National Health Service) หรือที่เรียกว่า “NHS” น้ี เริ่มดําเนินการต้ังแต่ปี ค.ศ. 1948 เป็นต้นมา 
ภายใต้แนวคิดที่สําคัญคือ รัฐมีความรับผิดชอบในการจัดให้มีบริการรักษาพยาบาลท่ีครอบคลุม และ
สามารถเข้าถึงได้โดยเท่าเทียม มีกลไกการบริหารจัดการโดยหน่วยงานของรัฐคือ “Department of 
Health” ทําหน้าท่ีบริหารแผนงานด้านสุขภาพ ออกกฎระเบียบ และพัฒนานโยบายสาธารณะด้าน
สุขภาพ โดยมีรัฐบาลกลาง (Central Government) ทําหน้าที่จัดลําดับความสําคัญในเรื่องสุขภาพ
สําหรับการบริการสาธารณสุขในภาพรวม และควบคุมดูแลกองทุนสุขภาพ โดยการบริการ
รักษาพยาบาลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ บริการช้ันปฐมภูมิ (Primary Services) และ
บริการช้ันทุติยภูมิ (Secondary Services) ซ่ึงการบริการช้ันปฐมภูมิน้ัน เป็นการให้บริการภายใต้การ
จัดการกองทุนบริการรักษาพยาบาลช้ันปฐมภูมิ (Primary Care Trusts) โดยกําหนดให้มีผู้ให้บริการ
รักษาพยาบาล ประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์และสาธารณสุขในท้องถิ่น (Local General 
Practitioners) ศัลยแพทย์ (Surgeons) ทันตแพทย์ (Dentists) และช่างประกอบแว่นสายตา 
(Opticians) ทําหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน ใช้งบประมาณในการดําเนินงานประมาณร้อยละ 75 
ของงบประมาณกองทุน “NHS” ท้ังหมด ส่วนการบริการรักษาพยาบาลช้ันทุติยภูมิน้ัน เป็นการ
ให้บริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (Acute Care) หรือการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน (Refer to Emergent) 
หรือการส่งต่อบริการทางเลือก (Refer to Elective Care) ซ่ึงเป็นการให้บริการในโรงพยาบาลเป็น
ส่วนใหญ่ และเป็นการให้หลักประกันว่าการบริการจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ในด้านการคลังสุขภาพนั้น มีงบประมาณท่ีได้มาจากเงินภาษีท่ัวไปของประเทศ 
(General Taxation) ซ่ึงจัดเก็บในลักษณะการประกันสุขภาพผ่านทางกองทุนบริการสุขภาพช้ันปฐม
ภูมิ โดยกองทุนจะต้องดําเนินการประเมินความต้องการบริการด้านสุขภาพของประชาชน และ
ให้บริการอย่างเหมาะสมภายใต้งบประมาณท่ีกําหนดไว้ นอกจากน้ียังมีการประกันสุขภาพภาคเอกชน
ซ่ึงมีอยู่ 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ การประกันสุขภาพจากการจ้างงาน (Employment – Based 
Insurance) และการประกันสุขภาพส่วนบุคคล (Individual Insurance) สําหรับด้านผู้ให้บริการ
สาธารณสุขนั้น ผู้ให้บริการส่วนใหญ่อยู่ในระบบภาครัฐ (Public Sector) โดยมีโรงพยาบาลในท้องถิ่น 
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(District General Hospitals) เป็ นห น่ วยบริก าร พ้ื น ฐาน  (Foundation) ของการให้บ ริก าร
รักษาพยาบาลแก่ประชาชนของประเทศ130  
  3.2.2.2  การรับรองสิทธิ 
  ประเทศอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบรัฐธรรมนูญนิยม 
(Constitutionalism) ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศภาคพื้นยุโรปอ่ืนๆ ส่งผลให้ไม่มี
การบัญญัติรับรองสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลไว้เป็นสิทธิทางรัฐธรรมนูญ แต่อย่างไรก็ตาม
ภายใต้ระบบกฎหมายอังกฤษ รัฐสภามีอํานาจตรากฎหมายที่ เรียกว่า “Statutory Law” และ
สามารถนํากฎหมายแห่งสหภาพยุโรป (EU Law) มาปรับใช้แทนการบัญญัติรัฐธรรมนูญได้ 131  
ซ่ึงประเทศอังกฤษได้มีการนํากฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้คือ อนุสัญญา
ยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Convention on Human Rights) เป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศในระดับภูมิภาคที่ มุ่งคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคล โดยมี
บทบัญญัติท่ีมุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิในทางการเมือง แต่ในส่วนของสิทธิทางสุขภาพน้ันมีการบัญญัติไว้
ในกฎบัตรทางสังคมของยุโรป (European Social Charter) ซ่ึงเป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคยุโรปที่สําคัญอีกฉบับหนึ่ง และภายใต้กฎบัตรทางสังคมของยุโรปน้ี ได้กล่าวถึงสิทธิ
ในสุขภาพไว้ ประกอบด้วย สิทธิที่จะมีมาตรฐานทางสุขภาพสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้132 และสิทธิท่ีจะ
ได้รับการสงเคราะห์ทางสังคมและทางการแพทย์133 โดยรัฐบาลอังกฤษมีหน้าท่ีต้องดําเนินการในเรื่อง 
ดังต่อไปน้ี 

                                                 
 130 Alyssa Kim Schabloski, Health Care Systems Around the World, pp. 32-
33, Retrieved December 12, 2016 from http://www.itup.org/Reports/FreshThinking 
/Health _Care_Systems_Around_World.pdf 

131 Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants 
(PICUM), Access to Health Care for Undocumented Migrants in Europe, p. 97, 
Retrieved December 12, 2016 from http://picum.org/picum.org/uploads/file_/ 
Access_to_Health_Care_for_ Undocumented_Migrants.pdf 
 132 European Social Charter 
     Part I 
     “11. Everyone has the right to benefit from any measures enabling him to 
enjoy the highest possible standard of health attainable.”     
 133 “13. Anyone without adequate resources has the right to social and 
medical assistance.”         
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 1. ขจัดปัญหาสุขภาพและสาเหตุของการเจ็บป่วยให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
 2. จัดให้มีบริการให้คําปรึกษา การให้ความช่วยเหลือด้านสุขศึกษา การสร้างเสริม
สุขภาพ และการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคล 
 3. ป้องกันโรคระบาด โรคประจําถิ่น และโรคอ่ืน ๆ รวมถึงอุบัติเหตุ134 
  ภายใต้กฎบัตรทางสังคมของยุโรป ประเทศอังกฤษจะต้องดําเนินการให้หลักประกัน
ในเร่ืองสิทธิที่จะได้รับการสงเคราะห์ทางสังคมและทางการแพทย์ และบุคคลใดท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์
จะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขและความจําเป็นของการเจ็บป่วยนั้น135 
นอกจากน้ียังมีกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมีศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปและศาล
ภายในประเทศ ซ่ึงบุคคลใดเช่ือว่าตนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รับรองไว้ในอนุสัญญาและกฎบัตร
ดังกล่าว สามารถเสนอคําฟ้องเพ่ือขอรับความคุ้มครองจากศาลภายในประเทศและศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรปได้136 
  สําหรับคนต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษน้ัน กฎหมายภายในของอังกฤษมิได้
บัญญัติรับรองสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของรัฐไว้โดยชัดแจ้ง แต่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ
บริการสุขภาพแห่งชาติ ได้กําหนดกรอบแนวทางการให้บริการรักษาพยาบาลของรัฐตามแนวความคิด
ท่ีว่า “การให้บริการท่ีเป็นสากลสําหรับบุคคลทุกคน บนพ้ืนฐานความต้องการรับบริการทางการแพทย์ 
ไม่ใช่ความสามารถในการจ่ายค่าบริการ” (Universal Service for all Based on Clinical Need, 
not Ability to Pay) ซ่ึงเป็นหลักการที่รับรองว่า การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน

                                                 
 134 Part II 
 Article 11 – The right to protection of health 
 “With a view to ensuring the effective exercise of the right to protection of 
health, the Parties undertake, either directly or in co-operation with public or private 
organizations, to take appropriate measures designed inter alia: 
 1. To remove as far as possible the causes of ill-health; 
 2. To provide advisory and educational facilities or the promotion of health 
and the encouragement of individual responsibility in matters of health; 
 3. To prevent as far as possible epidemic, endemic and other diseases, as 
well as accidents”   
 135 Jonathan Montgomery, Health Care Law (Oxford: Oxford University Press, 
2002), p. 4. 
 136 Ibid., pp. 11-12.  
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ของบุคคลทุกคน และภายใต้กฎหมายนี้ จึงไม่สามารถปฏิเสธการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของ
บุคคลได้เพียงเพราะสถานะทางสุขภาพหรือความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของบุคคล137 
  ดังนั้น คนต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่ภายในประเทศอังกฤษ จึงมีความสามารถเป็นผู้ทรง
สิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของรัฐได้ ภายใต้กฎบัตรทางสังคมของยุโรปและกฎหมายว่าด้วย
การบริการสุขภาพแห่งชาติ ท่ีมีหลักการมุ่งคุ้มครองบุคคลทุกคนที่มีความต้องการจําเป็นในการรับ
บริการรักษาพยาบาล 
  3.2.2.3  รูปแบบการเข้าถึงสิทธิ 
  ประเทศอังกฤษมีการตรากฎหมายภายในขึ้นบังคับใช้คือ กฎหมายว่าด้วยการบริการ
สุขภาพแห่งชาติ (The National Health Service Act) ซ่ึงตราขึ้นเม่ือปี ค .ศ . 1946 และมีการ
ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดในปี ค.ศ. 2006 โดยเป็นกฎหมายที่วางโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบการ
บริการสาธารณสุขภายในประเทศ โดยมีหลักการที่สําคัญคือการจัดให้มีบริการรักษาพยาบาลท่ี
ครอบคลุมบนพ้ืนฐานความต้องการด้านสุขภาพ ไม่ใช่ความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล138 
แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการบริการสุขภาพแห่งชาติน้ัน ได้มีการกําหนดกฎระเบียบใน
การบริการรักษาพยาบาลโดยมีทั้งกรณีท่ีต้องเสียค่าใช้จ่าย และกรณีท่ีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ท้ังน้ี 
ขึ้นอยู่กับสถานะของบุคคลและประเภทของบริการ ส่งผลให้รูปแบบในการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลของรัฐจําแนกออกได้เป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ คือ รูปแบบการชําระค่าบริการโดยตรง 
และรูปแบบการประกันสุขภาพ ซ่ึงกรณีคนต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่ภายในประเทศน้ัน มีรูปแบบในการ
เข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของรัฐ ดังต่อไปน้ี 
   1)  รูปแบบการชําระค่าบริการโดยตรง  
      การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวในประเทศอังกฤษน้ัน แม้
จะมีกฎหมายว่าด้วยการบริการสุขภาพแห่งชาติ ท่ีได้วางโครงสร้างพ้ืนฐานในการบริการสาธารณสุข
ของประเทศ และรับรองให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ณ จุด
บริการ (Free at the Point of Use) ซ่ึงครอบคลุมถึงคนต่างด้าวท่ีเกิดหรือเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย
และต้ังใจจะต้ังถิ่นฐานอยู่ในประเทศอังกฤษ (Ordinarily Resident) ด้วย139 แต่อย่างไรก็ตาม 

                                                 
 137 Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants 
(PICUM), op. cit., p. 98.    
 138 Thomas Powell, NHS Charges for Overseas Visitors, p. 1, Retrieved 
December 12, 2016 from http://researchbriefings.parliament.uk/Research Briefing/ 
Summary/SN03051 
 139 Ibid., p. 1.  
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กฎหมายว่าด้วยการบริการสุขภาพนี้ก็ไม่ได้ให้ความคุ้มครองคนต่างด้าวทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ภายใน
รัฐ โดยกรณีคนต่างด้าวท่ีไม่ได้ต้ังใจจะต้ังถิ่นฐานอยู่ภายในรัฐ (Non - Ordinarily Resident) น้ัน 
ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายน้ี และกรณีบุคคลท่ีไม่มีหลักประกันสุขภาพใด ๆ การเข้าถึง
บริการรักษาพยาบาลของบุคคลดังกล่าวนี้ เป็นไปตามรูปแบบการชําระค่าบริการแก่สถานบริการหรือ
ผู้ให้บริการรักษาพยาบาลโดยตรง ภายใต้หลักการทําสัญญาบริการรักษาพยาบาลระหว่างคนต่างด้าว
ซ่ึงเป็นผู้รับบริการกับผู้ประกอบวิชาชีพหรือสถานบริการซ่ึงเป็นผู้ให้บริการ โดยมีความสัมพันธ์เป็นไป
ตามหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาโดยทั่วไป 
   2)  รูปแบบการประกันสุขภาพภาคเอกชน 
   การประกันสุขภาพภาคเอกชน หรือท่ีเรียกว่า “PMI” (Private Medical 
Insurance) เป็นการซ้ือประกันสุขภาพโดยบุคคลหรือโดยกลุ่มบุคคล ซ่ึงส่วนใหญ่จะพบในกรณีท่ี
นายจ้างซ้ือประกันสุขภาพเพ่ือเป็นสวัสดิการการจ้างงานให้แก่ลูกจ้างผ่านทางบริษัทรับประกันสุขภาพ
ท่ัวไป ท้ังน้ี โดยมีระยะเวลาในการประกันสุขภาพท้ังแบบรายปี และ 6 เดือน แล้วแต่ความต้องการ
ของผู้ซ้ือประกัน และจากข้อมูลการรายงานเกี่ยวกับการประกันสุขภาพภาคเอกชนน้ี พบว่า มีส่วน
แบ่งทางการตลาดเป็นจํานวนมากถึงร้อยละ 25 ของส่วนแบ่งการตลาดในระบบประกันทั้งหมด140 ซ่ึง
คนต่างด้าวท่ีอยู่ในระบบการจ้างงานถูกต้องตามกฎหมาย สามารถได้รับการประกันสุขภาพจาก
นายจ้างตามรูปแบบประกันสุขภาพภาคเอกชนน้ีได้ 
   3)  รูปแบบรัฐสวัสดิการ 
   ประเทศอังกฤษ มีวิวัฒนาการเก่ียวกับระบบบริการรักษาพยาบาลมาอย่าง
ยาวนานต้ังแต่ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในขณะน้ันประชาชนส่วนใหญ่นิยมซ้ือประกันสุขภาพ
ภาคเอกชนด้วยเงินของตนเอง ส่วนผู้ที่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอในการซ้ือประกันสุขภาพก็ต้องอาศัย
ความช่วยเหลือจากภาครัฐและองค์กรการกุศลต่าง ๆ เป็นผู้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึง
บริการรักษาพยาบาล แต่ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ได้มีความเห็นในทางการเมืองเสนอให้ประเทศ
อังกฤษสมัยใหม่ควรเป็นรัฐสวัสดิการ โดยผู้ท่ีมีมาตรฐานการครองชีพตํ่าควรได้รับการช่วยเหลืออย่าง
สมศักด์ิศรี โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ผู้ว่างงาน หรือผู้สูงอายุ เป็น
ต้น ควรมีการจัดให้ประชากรกลุ่มน้ีได้รับความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันสังคม ซ่ึงครอบคลุมใน
เรื่องการมีท่ีอยู่อาศัย การเข้าถึงการศึกษา การเข้าถึงการมีงานทํา รวมถึงการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลด้วย ต่อมาในปี ค.ศ. 1942 ประเทศอังกฤษได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคมและความช่วยเหลือต่าง ๆ ท่ีกระจัดกระจายอย่างไม่เป็น

                                                 
 140 Seán Boyle, op. cit., p. 88.   
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ระเบียบ โดยจัดทําให้เป็นระบบเดียวกัน ซ่ึงนําไปสู่การตรากฎหมายว่าด้วยการบริการสุขภาพแห่งชาติ 
(National Health Service Act) ขึ้น และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1948141   
   กฎหมายว่าด้วยการบริการสุขภาพแห่งชาตินี้ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นด้วย
เจตนารมณ์ มุ่งคุ้มครองประชาชนทุกคนท่ีอาศัยอยู่ภายในประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลเม่ือเกิดการเจ็บป่วยได้ ภายใต้หลักการสําคัญคือ “การให้บริการสําหรับประชาชนทุก
คนด้วยความเป็นสากล บนพ้ืนฐานความต้องการจําเป็นด้านการรักษาพยาบาล ไม่ใช่ความสามารถใน
การจ่ายค่ารักษาพยาบาล” (The NHS will Provide a Universal Service for all Based on Clinical 
Need, not on Ability to Pay) ซ่ึงเป็นการให้บริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ จุดบริการ (Free at 
the Point of Use) และกฎหมายฉบับน้ีได้ให้ความคุ้มครองบุคคลท่ีมีถิ่นท่ีอยู่เป็นปกติในประเทศ
อังกฤษ เรียกกลุ่มบุคคลนี้ว่า “Ordinarily Resident” ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ให้นิยามความหมายไว้
อย่างชัดแจ้ง แต่ได้มีการตีความโดยศาลสูงสุด (House of Lords) ของประเทศอังกฤษซ่ึงตัดสินในปี 
ค.ศ. 1982 กล่าวไว้ว่า หมายถึง บุคคลซ่ึงอยู่ในสหราชอาณาจักรด้วยความสมัครใจโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย และต้ังใจที่จะต้ังถิ่นฐานใช้ชีวิตอยู่ในสหราชอาณาจักร142 และภายใต้การตีความสถานะของ
บุคคลท่ีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายน้ี ส่งผลให้คนต่างด้าวท่ีไม่มีสถานะเป็น “Ordinarily 
Resident” จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายน้ี  
   ต่อมาประเทศอังกฤษได้มีการตรากฎหมายเพ่ือให้ความคุ้มครองคนต่างด้าว
ท่ีไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย “NHS” นี้ โดยเรียกกลุ่มคนต่างด้าวที่ไม่ใช่ “Ordinarily 
Resident” ว่า “Overseas Visitors” และบัญญัติเป็นกฎหมายท่ีช่ือว่า “The National Health 
Service (Charge to Overseas Visitors) Regulation” ซ่ึงตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 175 ของกฎหมายว่าด้วยการบริการสุขภาพแห่งชาติ โดยตราขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1989 
จากน้ันได้มีการแก้ไขปรับปรุงในปี ค.ศ. 1991, ค.ศ. 1994, ค.ศ. 2000, ค.ศ. 2004, ค.ศ. 2006143 

                                                 
 141 สมชาย สุขสิริเสรีกุล, เรื่องเดิม, หน้า 284.  
 142 House of Lords  

“Someone who is lawfully living in the United Kingdom voluntarily and for a 
settled purpose as part of the regular order of his or her life for the time being, with 
an identifiable purpose for his or her residence here and that purpose must have a 
sufficient degree of continuity to be properly described as settled”  
 143 Seán Boyle, op. cit., p. 79.  
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และปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดในปี ค.ศ. 2011 มีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2011 โดยมี
สาระสําคัญของกฎหมาย สรุปได้ดังน้ี144 

1. การให้คําจํากัดความคนต่างด้าวท่ีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายน้ี  
 กฎหมายฉบับนี้ ได้ให้คํานิยามคําว่า “Overseas Visitors” ไว้ว่าหมายถึง 
บุคคลที่ไม่ใช่ “Ordinarily Resident” 
 2. การกําหนดหน้าที่ในการจ่ายค่าชดเชยการรักษาพยาบาล (Provision 
for Making and Recovery of Charge) โดยกฎหมายฉบับน้ี ได้กําหนดหน้าที่ในการจ่ายค่าชดเชย
การรักษาพยาบาลสําหรับคนต่างด้าวไว้ ดังต่อไปน้ี 
  1) กําหนดให้ “NHS” มีหน้าท่ีต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคล
ท่ีได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายน้ี 
  2) กําหนดหน้าท่ีความรับผิดในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ดังน้ี 
   (1) กรณีคนต่างด้าวท่ีรับจ้างทํางานในเรือหรือเรือเดินสมุทรขนาด
ใหญ่ซ่ึงอยู่ในสหราชอาณาจักรด้วยเหตุแห่งการจ้างงานน้ัน ให้เจ้าของเรือที่เป็นนายจ้างเป็นผู้จ่าย
ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลใหก้ับคนต่างด้าวท่ีเป็นลูกจ้าง 
   (2) กรณีคนต่างด้าวท่ีรับจ้างทํางานบนเครื่องบินซ่ึงอยู่ในสหราช
อาณาจักรด้วยเหตุแห่งการจ้างงานนั้น ให้นายจ้างเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยการรักษาพยาบาลให้กับลูกจ้าง
ท่ีเป็นคนต่างด้าวนั้น 
   (3) กรณี คน ต่ าง ด้ าวที่ เป็ น เด็ ก ซ่ึ ง ไม่ ได้ รับ การยก เว้นค่ า
รักษาพยาบาลตามกฎหมายน้ี ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กนั้นเป็นผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาล 
 3. การยกเว้นค่ารักษาพยาบาล โดยกฎหมายฉบับนี้ได้กําหนดหลักการ
และเงื่อนไขเก่ียวกับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาลให้กับคนต่างด้าว ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  1) การกําหนดบริการท่ีได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล ได้แก่ 
   (1) การบริการรักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุและการแพทย์
ฉุกเฉิน แต่ไม่รวมถึงในกรณีท่ีภายหลังคนต่างด้าวน้ันได้รับการยอมรับให้เข้าเป็นผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วย
นอกท่ีเข้ารับบริการตามกําหนดนัด 
           (2) บริการอ่ืน ๆ ซ่ึงกระทําโดยเจ้าหน้าที่ผู้ ได้รับการจ้างให้
ปฏิบัติงานหรือภายใต้การกํากับดูแลของโรงพยาบาล 
   (3) บริการวางแผนครอบครัว 
   (4) การรักษาพยาบาลตามบัญชีโรคท่ีกําหนดท้ายระเบียบ 

                                                 
 144 The National Health Service (Charge to Overseas Visitors) Regulation 2011 
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    (5) การรักษาพยาบาลโรคติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์ (Sexually 
Transmitted Infection) เว้นแต่ในกรณีการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการติดเช้ือ เอชไอวี (Human 
Immunodeficiency Virus) จะได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาลเฉพาะกรณีท่ีผลการตรวจวินิจฉัย
พบว่ามีการติดเช้ือไวรัสแล้วเท่าน้ัน 
   (6) บริการสําหรับคนต่างด้าวท่ีถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลหรือได้รับไว้ในความปกครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต (Mental Health Act 
1983) 
   (7) การรักษาพยาบาลที่จัดให้มีขึ้นในพฤติการณ์ ต่อไปน้ี 
    (7.1) การรักษาพยาบาลตามคําสั่งของศาล 
    (7.2) กรณี ท่ีการรักษาพยาบาลผู้ ป่วยจิตเภทตาม (6) ไม่
สามารถดําเนินการได้ 
  2) การกําหนดคนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล สําหรับ
กรณีผู้ท่ีอยู่ภายในประเทศโดยถูกกฎหมาย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
   (1) ยกเว้นค่ารักษาพยาบาลให้กับคนต่างด้าวที่อยู่ในสหราช
อาณาจักรโดยถูกกฎหมายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน  
   (2) การยกเว้นค่ารักษาพยาบาลตามข้อ (1) ไม่ใช้บังคับกับกรณี
บุคคลซ่ึงได้รับอนุญาตให้เข้ามาในสหราชอาณาจักรโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเข้ารับบริการทางการแพทย์
ภาคเอกชน (Private Medical Treatment)  
   (3) กรณีท่ีบุคคลมีถิ่นท่ีอยู่โดยถูกต้องเป็นไปตาม (1) ในขณะท่ีอยู่
ในช่วงของการรักษาพยาบาลให้ได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาลไปถึงต้ังแต่วันเริ่มเข้ารับการรักษาน้ัน 
  3)  การกําหนดคนต่างด้าวท่ีได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล สําหรับ
กรณีผู้ท่ีเข้ามาทํางาน หรือเข้ามาศึกษา หรือกรณีที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน 
   (1) กําหนดยกเว้นค่ารักษาพยาบาลให้กับคนต่างด้าวในกรณีน้ี 
เป็นการยกเว้นให้กับคนต่างด้าวท่ีสามารถแสดงหลักฐานให้เป็นท่ีพอใจแก่คณะกรรมการ “NHS” ว่า
เข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์ตามข้อ (2) และภายใต้เงื่อนไขดังน้ี 
        (1.1) เป็นผู้อยู่ในสหราชอาณาจักร 
        (1.2) เป็นผู้อยู่ในอาณาเขตแห่งสหราชอาณาจักร 
    (1.3) เป็นผู้อยู่ในอาณาเขตน่านนํ้าแห่งสหราชอาณาจักร 
   (2) วัตถุประสงค์เฉพาะในการอยู่ในราชอาณาจักร ดังนี้ 
     (2.1) การจ้างงานในภาคส่วนธุรกิจซ่ึงสํานักงานใหญ่ของผู้
เป็นนายจ้างต้ังอยู่ในสหราชอาณาจักร หรือเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร 
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    (2.2) การจ้างงานส่วนบุคคลที่สํานักงานใหญ่อยู่ในสหราช
อาณาจักร 
    (2.3) แรงงานอาสาสมัครที่ ปฏิ บั ติ งานภายในองค์การ
อาสาสมัครด้านการบริการสาธารณสุข ภายใต้กฎหมายการสาธารณสุข (Public health Act 1968) 
หรือการสังคมสงเคราะห์ทางด้านสุขภาพ (Health and Personal Social Services) 
    (2.4) การศึกษาในหลักสูตรแบบเต็มเวลา ในกรณีดังต่อไปนี้ 
     (2.4.1) กรณี ได้รับทุนการศึกษาโดยรัฐมนตรีของ
รัฐบาลอังกฤษ เวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ และสก็อตแลนด์ 
     (2.4.2) มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
  4) การกําหนดคนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล สําหรับ
กรณีผู้ท่ีมีสิทธิตามข้อตกลงแห่งสหภาพยุโรป (EU Rights)          
   (1) คนต่างด้าวท่ีอยู่ภายใต้สนธิสัญญาแห่งสหภาพยุโรป 
   (2) ต่างด้าวที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศอ่ืน  
   (3) คนต่างด้าวกรณีอ่ืน ๆ ท่ีสามารถบังคับได้ตามสิทธิแห่งสหภาพ
ยุโรป (EU Rights) 
  5) การกําหนดคนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล สําหรับ
กรณีบุคคลผู้อยู่ภายใต้ข้อตกลงร่วม (Reciprocal Agreements) โดยเป็นการกําหนดยกเว้นค่า
รักษาพยาบาลให้กับคนต่างด้าวท่ีอยู่ภายใต้ข้อตกลงร่วมของประเทศ หรือเขตการปกครองตามท่ีระบุ
ในบัญชีแนบท้ายระเบียบน้ี 
  6) การกําหนดคนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล สําหรับ
กรณีท่ีเป็นผู้ลี้ภัยสงคราม (Refugees) ผู้ลี้ภัย (Asylum Seeker) และเด็กในความดแูล (Children in Care) 
   (1) ผู้ลี้ภัยช่ัวคราว หรือผู้ท่ีได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย 
ว่าด้วยการเข้าเมือง (Immigration Act) 
   (2) ผู้ท่ีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองและ 
ผู้ลี้ภัย (Immigration and Asylum Act) 
   (3) เด็ก ซ่ึงรับไว้ในความดูแลของผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมาย
ว่าด้วยเด็ก (Children Act) 
  7) การกําหนดคนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล สําหรับ
กรณีบุคคลที่เป็นเหย่ือจากการค้ามนุษย์ (Trafficking) 
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   (1) กรณีท่ีมีเหตุอันเช่ือได้ว่าบุคคลนั้น เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์
ตามอนุสัญญาแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (European Convention on 
Action against Trafficking in Human Beings 2005) 
   (2) มีการระบุ ว่าบุคคลน้ันเป็นเห ย่ือจากการค้ามนุษย์ตาม
ความหมายแห่งอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
  8) การกําหนดคนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล สําหรับ
กรณีบุคคลที่ได้รับความช่วยเหลือด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม (Humanitarian Reason) 
  เป็นกรณีท่ีบุคคลได้รับอนุญาตให้เข้ามาในสหราชอาณาจักรเพ่ือการ
รักษาพยาบาล และรัฐมนตรีของประเทศได้กําหนดให้ยกเว้นค่ารักษาพยาบาลด้วยเหตุผลทาง
มนุษยธรรม  
  9) การกําหนดคนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล สําหรับ
กรณีบุคคลที่เป็นทูต (Diplomats)        
  เป็นการยกเว้นค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลที่ เป็นทูต ภายใต้
ความสัมพันธ์ทางการทูต ตามอนุสัญญากรุงเวียนนา (Vienna Convention) 
  10) การกําหนดคนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล สําหรับ
กรณีบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ข้อตกลง “NATO”    
  เป็นการยกเว้นค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลท่ีได้รับความคุ้มครองซ่ึง
อยู่ภายใต้ข้อตกลง “NATO” (North Atlantic Treaty Organization Status of Force Agreement)  
ซ่ึงข้อตกลงนี้ได้ทําขึ้น ณ กรุงลอนดอน เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 1951 โดยได้กําหนดยกเว้น
สําหรับค่าบริการด้านเวชกรรม (Medical) ทันตกรรม (Dental) บริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 
(Hospital Services) และบริการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
  11) การกําหนดคนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล สําหรับ
กรณีบุคคลผู้ได้รับเงินบํานาญในสหราชอาณาจักร 
   (1) ผู้เกษียณอายุและได้รับเงินบํานาญ ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม (Social Security Contributions and Benefits Act 1992) 
   (2) ผู้ท่ีอยู่ในสหราชอาณาจักรมากกว่า 182 วันต่อปี และเป็นบุคคล
ท่ีมีสัญชาติของรัฐท่ีอยู่ในสหภาพยุโรป (EEA) หรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่น้อยกว่า 183 วันต่อปี 
            (3) ไม่ใช่บุคคลท่ีมีภูมิลําเนาทางทะเบียนอยู่ในประเทศสหภาพ
ยุโรปอ่ืน ๆ หรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
  12) การกําหนดคนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล สําหรับ
กรณีผู้ได้รับเบ้ียหวัดหรือเงินชดเชยจากการเข้ารบในสงครามหรือการเป็นทหารในกองทัพ 
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  13) การกําหนดคนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล สําหรับ
กรณีครูสอนศาสนา 
  14) การกําหนดคนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล สําหรับ
กรณีนักโทษ 
  15) การกําหนดคนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล สําหรับ
กรณีลูกจ้างบนเรือที่มีสถานะทางทะเบียนในสหราชอาณาจักร 
  16) การยกเว้นค่ารักษาพยาบาลให้กับสมาชิกในครอบครัวของคนต่าง
ด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ปัจจุบันในสหราชอาณาจักรโดยถูกกฎหมาย 
  ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ได้ให้ความคุ้มครองโดยครอบคลุมคนต่างด้าว
ในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลไว้อย่างกว้างขวาง ซ่ึงส่งผลให้สิทธิในการเข้าถึงบริการรักษา 
พยาบาลของคนต่างด้าวในประเทศอังกฤษได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้รูปแบบการ
เข้าถึงสุขภาพแบบรัฐสวัสดิการ  
   แต่อย่างไรก็ตาม ต่อมาในปี ค.ศ. 2014 ประเทศอังกฤษ ได้มีการตรา
กฎหมายว่าด้วยการเข้าเมือง (Immigration Act 2014) ขึ้น โดยได้บัญญัติให้คนต่างด้าวท่ีไม่ใช่ 
“Ordinarily Resident” มีสิทธิเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลในระบบ “NHS” ตามมาตรา 175 ของ
กฎหมายว่าด้วยการบริการสุขภาพแห่งชาติ และภายใต้บังคับแห่งกฎหมายนี้ ซ่ึงมีบทบัญญัติขึ้นใหม่
โดยมีผลเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิทธิการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพในระบบ “NHS” กล่าวคือ บัญญัติให้
รัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งให้คนต่างด้าวต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้145 
 1. บุคคลที่รัฐมนตรีสามารถมีคําสั่งให้ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล ได้แก่ 
บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองหรืออยู่ในสหราชอาณาจักรเพียงช่วงระยะเวลาที่จํากัด หรือบุคคลท่ี
เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย และอยู่ในสหราชอาณาจักรเพียงช่วงระยะเวลาท่ีจํากัด หรือบุคคลท่ีมี
หลักฐานการเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย และอยู่ในสหราชอาณาจักรเพียงช่วงระยะเวลาท่ีจํากัด  
 2. รัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งกําหนดเก่ียวกับเงื่อนไขที่บุคคลอาจต้อง
จ่าย หรือจําเป็นต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล และกําหนดข้อยกเว้นสําหรับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ 
รวมถึงรัฐมนตรีมีหน้าท่ีจะต้องคํานึงถึงขอบเขตของบริการสุขภาพท่ีมีความเป็นไปได้ในการยกเว้นค่า
รักษาพยาบาล 
 

                                                 
 145 Section 38 of Immigration Act 2014  
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   นอกจากน้ี กฎหมายได้กําหนดนิยามบุคคลซ่ึงไม่ใช่ “Ordinarily Resident”    
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยบัญญัติให้หมายถึงเฉพาะบุคคลดังต่อไปนี้146  
   กรณีแรก บุคคลที่ขออนุญาตเข้าเมืองหรืออยู่ในสหราชอาณาจักรแต่ได้รับ
การปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองหรือไม่ให้อยู่ในสหราชอาณาจักร 
   กรณีท่ีสอง บุคคลซ่ึงได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองหรืออยู่ในสหราชอาณาจักร
เพียงช่วงระยะเวลาจํากัด 
   ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองน้ี ได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์
อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าว ซ่ึงนักวิชาการหลายฝ่ายมอง
ว่า หากพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายน้ีแล้ว เห็นได้ว่า บุคคลซ่ึงอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
น้ี คือ บุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในสหราชอาณาจักร จะต้องเป็นผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วย
ตนเอง147 เป็นการสร้างกําแพงการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าว และนักวิชาการเช่ือว่า
จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงลบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นการทําลาย
หลักการพ้ืนฐานของการบริการสุขภาพแห่งชาติในเรื่อง “การให้บริการบนพ้ืนฐานความต้องการ
จําเป็นในการรักษาพยาบาล ไม่ใช่ความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล”148  
   4)  รูปแบบการสงเคราะห์ทางการแพทย์ 
   ในประเทศอังกฤษ การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของรัฐมีรูปแบบรัฐ
สวัสดิการ ซ่ึงเป็นการให้ความคุ้มครองพลเมืองของรัฐเป็นหลัก และขยายความคุ้มครองถึงคนต่างด้าว
ท่ีเกิดหรือเข้าเมืองถูกกฎหมายโดยต้ังใจจะต้ังถิ่นฐานอยู่ในประเทศอังกฤษ (Ordinarily Resident) 
รวมถึงคนต่างด้าวที่ไม่ใช่ “Ordinarily Resident” แต่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายบริการ
สุขภาพแห่งชาติในส่วนที่ ว่าด้วยการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าว (Charge to 
Overseas Visitors Regulation) โดยคนต่างด้าวนอกเหนือจากน้ีจะไม่ได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายดังกล่าว เช่น คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน เป็นต้น แต่อย่างไร
ก็ตามในบางกรณีรัฐได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่คนต่างด้าวกลุ่มนี้ในรูปแบบการสงเคราะห์ทาง

                                                 
 146 Section 39 of Immigration Act 2014 
 147 Thomas Powell, op. cit., p. 1.  
 148 Estelle Worthington and Lorna Gledhill, The Immigration Bill and Access 
to Healthcare, p. 1, Retrieved December 12, 2016 from http://city ofsanctuary.org/ 
files/the_immigration_bill_and_healthcare_briefing_1.pdf 
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การแพทย์ หรือการให้บริการแบบให้เปล่า ซ่ึงเป็นการให้บริการเฉพาะการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือมีโรค
ติดเช้ืออันตรายอันอาจส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศได้149    
     กล่าวโดยสรุปได้ว่า รูปแบบการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าว
ในประเทศอังกฤษมี 4 รูปแบบ ได้แก่  
 1. รูปแบบการชําระค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองโดยตรง เป็นรูปแบบที่ให้
ความคุ้มครองการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลโดยครอบคลุมคนต่างด้าวทุกประเภทท่ีอยู่ในประเทศ
อังกฤษ  
 2. รูปแบบการประกันสุขภาพภาคเอกชน เป็นรูปแบบที่ให้ความคุ้มครอง
การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลท่ีครอบคลุมแรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมืองถูกกฎหมาย โดยกรณีท่ีเป็น
แรงงานต่างด้าวในระบบ นายจ้างจะเป็นผู้จัดให้มีประกันสุขภาพ ส่วนกรณีไม่ใช่แรงงานหรือเป็น
แรงงานนอกระบบสามารถซ้ือประกันสุขภาพตามความสมัครใจได้ 
 3. รูปแบบรัฐสวัสดิการ เป็นรูปแบบที่ให้ความคุ้มครองการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลโดยครอบคลุมคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองถูกกฎหมายนอกเหนือจากแรงงานต่างด้าวท่ีอยู่ใน
ระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน โดยปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมือง ค.ศ. 2014 (Immigration 
Act 2014) มีบทบัญญัติท่ีส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงนิยามคนต่างด้าวท่ีได้รับความคุ้มครองตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริการสาธารณสุข (The National Health Service (Charge to Overseas 
Visitors) Regulation 2011) แตกต่างไปจากเดิมท่ีนิยามไว้อย่างกว้าง แต่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ
เข้าเมืองน้ี บัญญัติไว้เพียงบุคคล 2 ประเภทคือ บุคคลท่ีขอรับอนุญาตเข้าเมืองหรืออยู่ในสหราช
อาณาจักรแต่ได้รับการปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองหรือไม่ให้อยู่ในสหราชอาณาจักร และบุคคลซึ่งได้รับ
อนุญาตให้เข้าเมืองหรืออยู่ในสหราชอาณาจักรเพียงช่วงระยะเวลาจํากัดเท่าน้ัน ส่วนบุคคลต่างด้าว
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้ในรูปแบบการประกันสุขภาพ
ภาคเอกชน หรือรูปแบบการเสียค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง 
 4. รูปแบบการสงเคราะห์ทางการแพทย์ เป็นรูปแบบท่ีให้ความคุ้มครอง
การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลแก่คนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยหลบหนีเข้าเมือง และผู้ไม่มี

                                                 
 149 Bradford H. Gray and Ewout van Ginnekken, “Health Care for Undocumented 
Migrants: Eueopean Approach,” Issue in International Health Policy (December 
2012): 8, Retrieved December 12, 2016 from http://www.commonwealthfund.org/~/ 
media/files/ publications/issue-brief/2012/dec/1650_gray_hlt_care_undocumented_ 
migrants_intl_brief.pdf  
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สถานะทางทะเบียน ซ่ึงเป็นการให้บริการแบบให้เปล่า เฉพาะกรณีการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเป็นโรคติด
เช้ืออันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ 
 
   3.2.3  ประเทศเยอรมนี 
 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เป็นประเทศภาคพ้ืนทวีปยุโรปที่มีระบบเศรษฐกิจเป็น
แบบตลาดเสรี มีระบอบการเมืองการปกครองเป็นแบบสหพันธรัฐท่ีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
และเป็นสังคมรัฐ คือเป็นรัฐสังคมประชาธิปไตย โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข (Bundespräsident) 
และมีนายกรัฐมนตรี (Budeskanzler) เป็นหัวหน้ารัฐบาล มีเขตการปกครองประกอบด้วย 16 รัฐ 
(Länder) แบ่งเป็น 13 มลรัฐ (Flächenländer) และ 3 นครรัฐ (Stadtstaaten) แต่ละรัฐมีการ
ปกครองและมีรัฐบาลของตนเองมีเมืองหลวงคือ กรุงเบอร์ลิน มีระบบกฎหมายเป็นแบบซีวิลลอว์ 
(Civil law) โดยมีรัฐธรรมนูญซ่ึงใช้ช่ือว่า “Grundgesetz” หรือเรียกว่า “กฎหมายพ้ืนฐาน” (Basic 
law) เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ การตรากฎหมายในระดับสหพันธ์กระทําโดยสภาสหพันธรัฐ 
(Bundestag) โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท่ีปรึกษา (Bundesrat) ส่วนมลรัฐสามารถตรา
กฎหมายขึ้นบังคับใช้ภายในเขตพ้ืนท่ีได้ตามที่รัฐธรรมนูญให้อํานาจ เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา 
กฎหมายวิธีพิจารณาความ กฎหมายว่าด้วยผู้ลี้ภัย การสังคมสงเคราะห์ และการประกันสังคม เป็นต้น 
ในด้านการบริหารกิจการสาธารณะ เป็นการดําเนินการตามกฎหมายท่ีสภาสหพันธรัฐและมลรัฐได้ตรา
ขึ้นบังคับใช้ โดยมีองค์กรที่รับผิดชอบคือ รัฐบาลและฝ่ายปกครองของสหพันธรัฐ มลรัฐ และองค์การ
ปกครองตนเอง (Gemeinde) โดยมีรัฐบาลสหพันธ์อยู่ในสถานะทางการเมืองสูงสุดของอํานาจฝ่าย
บริหาร และมลรัฐมีอํานาจหน้าท่ีในนามของสหพันธ์ดําเนินการในเรื่องงานทะเบียนประวัติประชากร 
บัตรประจําตัวประชาชน สถานะทางบุคคล และทะเบียนครอบครัว150 ส่วนด้านประชากรนั้น 
ประเทศเยอรมันมีประชากรประมาณ 80 ล้านคน151 ในจํานวนนี้มีคนต่างด้าวเป็นจํานวนมากถึง 2.14 
ล้านคน152 ซ่ึงในส่วนของการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวในประเทศเยอรมันน้ัน 
สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ดังต่อไปนี้ 

                                                 
 150 กมลชัย รัตนสกาววงศ์, หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), หน้า 4-6. 

151 United Nation, Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division, 2016  
 152 Federal Office for Migration and Refugees, Migration Report 2015 Central 
Conclusions, p. 2, Retrieved December 12, 2016 from http://www.bamf.de/shared 
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  3.2.3.1  ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ      
  ประเทศเยอรมัน มีระบบบริการสาธารณสุขในรูปแบบประกันสังคมที่จัดให้สําหรับ
ประชาชน เริ่มมีขึ้นครั้งแรกต้ังแต่ปี ค.ศ. 1883 โดยผู้ซ่ึงวางรากฐานแนวความคิดน้ี คือ นายอ็อตโต 
ฟอน บิสมาร์ค (Otto von Bismarck) ซ่ึงพลเมืองชาวเยอรมันนิยมเรียกระบบประกันสุขภาพน้ีว่า “บิ
สมาร์ค โมเดล” (Bismarck Model) ต่อมาในปี ค.ศ. 2007 ได้มีการปฏิรูประบบสุขภาพภายใต้
เป้าประสงค์ที่ สําคัญ  4 ประการคือ 1. การประกันสุขภาพให้ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม 
(Mandatory Universal Health Insurance Coverage) 2. การปรับปรุงคุณภาพการรักษาพยาบาล 
(Improvement of Medical Care) 3. การปรับปรุ งกองทุ นการเจ็บ ป่ วย ให้ทั น ส มัย ย่ิ งขึ้ น 
(Modernization of Sickness Funds) และ 4. การปฏิรูปกองทุนสุขภาพ (Reform of the Health 
Fund) ซ่ึงถือได้ว่าเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการคลังสุขภาพในประเทศเยอรมัน และภายใต้การปฏิรูป
ระบบสุขภาพเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ 4 ประการดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลได้กําหนดกรอบการดําเนินงาน
ภายใต้หลักการท่ีสําคัญ 3 ประการคือ หลักความเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน (Solidarity) หลักการ
ช่วยเหลือส่งเสริม (Subsidiarity) และหลักการรวมกลุ่ม (Corporatism) ดังน้ี153 
  หลักความเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน เม่ือประชาชนชาวเยอรมันกล่าวถึงหลักความเป็น
นํ้าหน่ึงใจเดียวกันนั้น หมายความว่า รัฐบาลจะต้องมีความรับผิดชอบในการดําเนินการให้ประชาชน
ทุกคน (Universal) สามารถเข้าถึงการมีหลักประกันสุขภาพ โดยรัฐบาลมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องให้
ความช่วยเหลือบุคคลท่ีไม่สามารถเข้าถึงการประกันสุขภาพภาคเอกชนได้ ท้ังน้ี โดยมิได้ผูกขาดการ
ประกันสุขภาพภาครัฐดังเช่นในประเทศอังกฤษ แต่เป็นการดําเนินการภายใต้แนวความคิดว่าด้วย
ความเป็นหุ้นส่วนทางสังคม (Social Partnership) โดยมุ่งเน้นการสร้างหลักประกันสุขภาพ 
บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นสําคัญ     
  หลักการช่วยเหลือส่งเสริม เป็นการส่งเสริมระบบการกระจายอํานาจภายใต้นโยบาย
ทางการเมืองและหน่วยงานในทางการปกครองท่ีเหมาะสมกับสังคม ซ่ึงในเรื่องการบริการ
รักษาพยาบาลน้ัน รัฐบาลมีความรับผิดชอบในการกําหนดกรอบกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย (Legislative 
Framework) และจัดให้มีกระบวนการต่อรองในการรวมกลุ่ม (Corporatist Bargaining Process) 
  หลักการรวมกลุ่ม เป็นหลักการประชาธิปไตยท่ีสะท้อนผ่านการเลือกต้ังผู้แทนของ
ลูกจ้างและนายจ้างเพื่อทําหน้าที่คณะกรรมการกองทุนการเจ็บป่วย (Boards of Sickness Funds) 

                                                 
Docs/Anlagen/EN/Publikationen/Migrationsberichte/migrationsbericht-2015-zentrale-
ergebnisse.html?nn=2006704 
 153 Elliot Bidgood, Healthcare Systems: Germany, pp. 1-2, Retrieved December 
12, 2016 from http://www.digitalezorg.nl/digitale/uploads/2015/03/ germany.pdf    
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ซ่ึงผู้แทนในคณะกรรมการน้ีจะทําหน้าท่ีเจรจาเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์ (Medical care) 
และผลประโยชน์ของกลุ่ม เช่น แพทย์ (Doctors) ทันตแพทย์ (Dentists) เภสัชกร (Pharmacists) 
อุตสาหกรรมยา (Pharmaceutical Industry) และผู้รับประกันสุขภาพ (Insurers) ซ่ึงมีผลให้เป็นการ
ยากท่ีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ หรือขึ้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสุขภาพ 
หรือเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการโดยปราศจากความยินยอมของกลุ่มอ่ืน ๆ  
  ในด้านนโยบายและการจัดการสาธารณสุข มีรัฐบาลแห่งสหพันธ์เป็นผู้กํากับดูแล
การพัฒนานโยบายสุขภาพและการบริการสาธารณสุข มีกระทรวงสาธารณสุข (Bundesministerium 
für Gesundheit) ทําหน้าท่ีบริหารนโยบายสาธารณสุขของประเทศ โดยมีนโยบายหลักท่ีผ่านการ
พิจารณาจากสภาแห่งรัฐคือ ท้ั งสภาแห่งสหพันธ์ (Budestag) และสภาแห่งมลรัฐ (Länder)  
มีนโยบายที่สําคัญในปัจจุบันคือ นโยบายความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน (Solidarity) มีแนวความคิดว่า
ประชาชนทุกคนจะต้องสามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพสูงอย่างเสมอภาค ท้ังน้ี  
โดยคํานึงถึงความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Ability to Pay) และกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นผู้รับผิดชอบบริหารกองทุนสุขภาพ ซ่ึงเรียกว่า “Solidarity Fund” เป็นระบบประกันสุขภาพใน
รูปแบบประกันสังคม (Social Health Insurances System) และมีการจัดต้ังกองทุนที่ มี ช่ือว่า 
“Sickness Fund” เป็นการดําเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์ในสุขภาพโดยทั้งสองกองทุนดังกล่าว 
ดําเนินการภายใต้กฎระเบียบของรัฐบาล 
  ในด้านการคลังสุขภาพ  แต่เดิมเป็นการดําเนินการภายใต้รูปแบบท่ีเรียกว่า 
“Internal Subsidy Model” กล่าวคือ ในระบบนี้ ผู้บริโภคจะต้องจ่ายเงินภาษีสมทบเข้ากองทุน 
“Solidarity” และซ้ือเบ้ียประกันสุขภาพเองโดยตรงในกองทุน “Sickness Fund” ซ่ึงกองทุน 
“Sickness Fund” จะส่งเงินสมทบเข้ากองทุน “Solidarity” รวมเข้าเป็นกองทุนร่วม เรียกว่า 
“Government Health Fund” และในขณะเดียวกันกองทุน “Solidarity” ก็จะจ่ายเงินเบ้ียประกัน
อุดหนุน (Premium Subsidies) ให้กับกองทุน “Sickness Fund” ซ่ึงภายใต้ระบบการคลังสุขภาพ
ในรูปแบบนี้ ท้ังลูกจ้างและนายจ้างจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน “Sickness Fund” โดยเบ้ียประกัน
คํานวณจากฐานเงินเดือนของลูกจ้าง ซ่ึงลูกจ้างจะจ่ายเงินอยู่ท่ีร้อยละ 7.6 ของฐานเงินเดือน  
และนายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบให้อีกร้อยละ  6.6  เพ่ือเป็นค่าประกันสุขภาพของลูกจ้าง 
นอกจากน้ีการส่งเงินเบ้ียประกันสุขภาพยังสามารถใช้ได้กับแรงงานท่ีมีรายได้น้อยกว่า 60,000 
เหรียญสหรัฐต่อปี หรือผู้เกษียณอายุการทํางาน หรือนักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน และผู้ไร้ที่อยู่อาศัย
ด้วย แต่ในเวลาต่อมาภายหลังการปฏิรูประบบสุขภาพในปี ค.ศ. 2007 ได้มีการปฏิรูประบบการคลัง
สุขภาพ โดยเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดเก็บเบ้ียประกันสุขภาพจากเดิมคํานวณตามอัตราก้าวหน้าจาก
ฐานเงินเดือน เปลี่ยนเป็นจัดเก็บตามอัตราคงท่ีของผู้ประกันตนและนายจ้าง โดยจ่ายเงินสมทบนี้เข้า
กองทุนสุขภาพของรัฐบาล (Gesundsheitsfonds or Health Fund) โดยตรง ซ่ึงเริ่มขึ้นต้ังแต่เม่ือ
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เดือนมกราคม ค.ศ. 2009 และการจ่ายเงินเบี้ยประกันอุดหนุนโดยรัฐบาลสหพันธ์จะจ่ายเข้ากองทุน
ใหม่นี้โดยตรง ทั้งน้ี ภายใต้กองทุนสุขภาพดังกล่าวจะมีการจัดสรรเงินเพ่ือดําเนินงานตามแผนประกัน
สุขภาพ (Insurance Plans) ต่อรายหัวประชากร แต่อย่างไรก็ตาม การเบิกจ่ายงบประมาณของ
กองทุนจะต้องดําเนินการบริหารความเสี่ยงบนพ้ืนฐานของอายุ เพศ และสถานะโรคภัยสุขภาพ 
(Disease Status) ของประชากร เป็นการบริหารจัดการแผนงานประกันสุขภาพโดยกรณีท่ีมีเงินหรือ
ดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้น สามารถส่งเงินส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นกลับไปยังผู้ทําประกัน หรือจัดสรรเป็นผลประโยชน์ใน
รูปแบบอื่นให้กับผู้ทําประกันได้  
  ในด้านผู้ให้บริการรักษาพยาบาล ประเทศเยอรมันมีระบบบริการรักษาพยาบาลท่ีมี 
ผู้ให้บริการท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงจะเน้นการให้บริการในโรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ และ
โรงพยาบาลได้รับเงินงบประมาณจากกองทุน “Sickness Fund” ประมาณร้อยละ 93 ของเงินทุน
ท้ังหมดในการดําเนินกิจการ ครอบคลุมต้นทุนค่าใช้จ่ายและค่าบํารุงโรงพยาบาล ภายใต้แผนงาน
จัดสรรการลงทุนในโรงพยาบาลโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ในระบบ
บริการรักษาพยาบาลมีประมาณ 133,000 คน ในจํานวนน้ีมี 118,000 คน เป็นผู้ให้บริการในระบบ
ประกันสุขภาพ (Health Insurance System) และครึ่งหน่ึงของจํานวนน้ีเป็นแพทย์ประจําบ้าน 
(Family Practitioners) ในขณะที่ผู้ให้บริการอีก 59,000 คน เป็นผู้ให้บริการแพทย์เฉพาะทาง 
(Specialty Care)  
  ในด้านการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของรัฐ มีการจัดประเภทของประชาชนใน
การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพโดยกฎหมาย กล่าวคือ ในกรณีแรงงานผู้มีรายได้น้อยกว่า 60,000 
เหรียญสหรัฐต่อปี หรือผู้เกษียณอายุการทํางาน นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้พิการ และผู้ไร้ท่ีอยู่
อาศัย ได้รับการคุ้มครองภายใต้ระบบประกันสุขภาพในรูปแบบประกันสังคม ผู้ทําประกันท้ังหมด
ภายใต้ระบบนี้สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้อย่างเสมอภาค ท้ังผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 
สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ท่ีจําเป็น รวมถึงการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่วนการ
ประกันสุขภาพภาคเอกชน จะจํากัดเฉพาะบุคคลผู้ซ่ึงมีรายได้มากกว่า 60,000 เหรียญสหรัฐต่อปี 
หรือออกจากการประกันสังคมในระบบการจ้างงานมาซ้ือประกันสุขภาพภาคเอกชนแทน154   
  3.2.3.2  การรับรองสิทธิ        
            ระบบกฎหมายว่าด้วยสิทธิของประชาชนในประเทศเยอรมันน้ัน  ต้ังอยู่บน
แนวความคิดพ้ืนฐานว่าด้วย “สิทธิทางมหาชน” (Subjektives öffentliches Recht) ซ่ึงเป็นอํานาจ
ท่ีระบบกฎหมายให้ไว้แก่บุคคลในอันที่จะเรียกร้องต่อรัฐให้กระทําการหรืองดเว้นกระทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใดเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ทรงสิทธิน้ัน โดยอาจมีลักษณะเป็นสิทธิในทางป้องกัน (status negativus) 

                                                 
 154 Alyssa Kim Schabloski, op. cit., pp. 12-15. 
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ท่ีสามารถเรียกร้องให้รัฐงดเว้นกระทําการอันเป็นการก้าวล่วงแดนแห่งสิทธิของบุคคล หรือมีลักษณะ
เป็นสิทธิในการแสดงเจตจํานงทางการเมือง (status activus) ท่ีสามารถเรียกร้องการเข้ามีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้ หรือมีลักษณะเป็นสิทธิท่ีผู้ทรงสิทธิสามารถเรียกร้องให้รัฐกระทําการในสิ่งท่ีให้
ประโยชน์แก่ตน (status positivus)155 ซ่ึงสิทธิทางมหาชนในแนวคิดของระบบกฎหมายเยอรมัน
พัฒนาขึ้นจากข้อความคิดที่ว่าด้วย “สิทธิทางมหาชนของของปัจเจกบุคคล” (Rechtsschutzanspruch) 
โดยแนวความคิดนี้มองว่ารัฐมีสถานะเป็นบุคคล และเม่ือรัฐมีสถานะเป็นบุคคลแล้ว ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับพลเมืองจึงต้ังอยู่บนฐานของความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างบุคคล สิทธิทางมหาชน
จึงเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่ บุคคลมีต่อรัฐ เม่ือมีการกระทําทางกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีบังคับให้รัฐต้องคุ้มครองประโยชน์ส่วนบุคคล บุคคลจึงสามารถเรียกร้องให้รัฐ
กระทําการหรือละเว้นกระทําการเพ่ือประโยชน์เหล่าน้ันได้156 และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล
เช่นว่าน้ีสะท้อนผ่านอุดมการณ์สูงสุดของประชาชน คือ รัฐธรรมนูญ (Grundgesetz) หรือเรียกว่า 
“กฎหมายพ้ืนฐาน” (Basic Law) ของประเทศ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีสะท้อนเจตจํานงร่วมของประชาชนในชาติ 
โดยได้บัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนไว้ เป็นอํานาจของปัจเจกบุคคลท่ีมีต่ออํานาจมหาชนแห่งรัฐ 
  แต่อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมัน มิได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิใน
การเข้าถึงการรักษาพยาบาลไว้โดยชัดแจ้ง แต่มีบทบัญญัติที่วางหลักประกันในเรื่องการเป็นรัฐ
ประชาธิปไตยและเป็นสังคมรัฐ157 ซ่ึงภายใต้หลักสังคมรัฐ (Sozialstaat) น้ี เป็นการกําหนดให้รัฐต้อง
ตรากฎหมายและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์คือ ความยุติธรรมทางสังคม (Social 
Justice)158 โดยเป็นการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของรัฐในการสร้างความเป็นธรรม การรักษาความเป็น
ธรรม และความม่ันคงทางสังคม รัฐจะต้องสร้างหลักประกันให้กับบุคคลทุกคนสามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างสมศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ (Menschen–Wuerde) และประชาชนพึงได้รับประโยชน์
จากการบัญญัติกฎหมาย รวมถึงการใช้และการตีความกฎหมาย กล่าวคือ159 

                                                 
 155 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 197.  
 156 ปิยบุตร แสงกนกกุล, กฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป (กรุงเทพมหานคร: โครงการ 
ตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), หน้า 63-64.     
 157 Article 20 of The Basic law (Grundgesetz) 

“(1) The German Republic is a democratic and a social federal state” 
 158 Rainer Grote, Constitution of the Countries of the World: The Federal 
Republic of Germany (New York: Oxford University Press, 2009), p. 17.   

159 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายมหาชนเบื้องต้น (กรุงเทพมหานคร: โครงการตําราและ
เอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 130-131.    
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 1. เป็นข้อเรียกร้องให้รัฐมีหน้าท่ีจะต้องกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าในการดํารงชีวิต
ของประชาชนและรัฐจะต้องประกันมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องดํารงชีวิตในระดับที่ตํ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 
 2. เป็นข้อเรียกร้องต่อรัฐในการใช้และการตีความกฎหมาย โดยรัฐจะต้องคํานึงถึง
เนื้อหาของสังคมรัฐ ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนในการตีความกฎหมาย 
รัฐจะต้องตีความกฎหมายไปในทางที่เป็นการแก้ไขสถานภาพทางกฎหมายของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ให้ได้มีสถานะที่ดียิ่งขึ้น 
 3. เป็นข้อเรียกร้องต่อรัฐในการบริหารประเทศ โดยจะต้องคํานึงถึงหลักสังคมรัฐ 
ถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายให้อํานาจไว้ แต่เม่ือมีสถานการณ์ท่ีจําเป็นเกิดขึ้น รัฐจะต้องเข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน และหลักสังคมรัฐน้ีสามารถใช้อ้างเป็นฐานในทางกฎหมาย ก่อให้เกิดสิทธิ
เรียกร้องของประชาชนท่ีมีต่อรัฐในการเรียกร้องให้รัฐดําเนินการบําบัดทุกข์บํารุงสุขของประชาชนได้ 
  ภายใต้หลักสังคมรัฐน้ี ประเทศเยอรมันได้มีการสร้างระบบประกันสังคม (Social 
Insurance System) ขึ้น เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ผู้ใช้แรงงานโดยมีความร่วมมือระหว่าง 3 ฝ่ายคือ 
ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายภาครัฐ แต่ละฝ่ายมีหน้าที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันในส่วนของตนตาม
อัตราท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือเป็นกองทุนค่าใช้จ่ายสําหรับกรณีท่ีลูกจ้างเกิดการเจ็บป่วย หรือเกิด
อุบัติเหตุระหว่างการทํางาน ส่วนผู้ท่ีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหน่วยงานของรัฐจะทําหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือแก่บุคคลท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นเสมือนตาข่ายของสังคมท่ีรองรับประชาชน
ไม่ให้ตกไปในห้วงแห่งความสิ้นหวังเพราะขาดปัจจัยในการดํารงชีวิต และการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลภายใต้ระบบประกันสังคมน้ีถือว่าเป็นสิทธิ160 ท่ีประชาชนได้รับการคุ้มครองตามหลัก
สังคมรัฐ อันเป็นหลักการพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน  
  สําหรับสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของรัฐน้ัน เม่ือพิจารณา
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันแล้ว ไม่พบการบัญญัติรับรองสิทธิ
ดังกล่าวไว้โดยชัดแจ้ง แต่อย่างไรก็ตามภายใต้รัฐธรรมนูญน้ีได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนโดย
แยกต่างหากจากสิทธิพลเมือง ปรากฏตามบทบัญญัติในมาตรา 1 ซ่ึงให้การรับรองศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ของบุคคลอันจะละเมิดมิได้ และรับรองสิทธิมนุษยชนอันไม่อาจละเมิดหรือพรากโอนได้ 
ตลอดจนการกําหนดให้องค์กรผู้ใช้อํานาจอธิปไตยท้ัง 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่าย

                                                 
 160 Timothy Stoltzfus Jost, “The Role of the Courts in Health Care Rationing: 
The German Model,” Journal of Contemporary Health Law & Policy 18, 3 (2002): 
613, Retrieved December 12, 2016 from http://scholarship.law.edu/cgi/viewcontent 
.cgi?article =1203&context=jchlp 
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ตุลาการต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยเคารพต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานเสมือนเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับได้161 และ
บทบัญญัติในมาตรา 2 ได้รับรองสิทธิในเสรีภาพของบุคคลในการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้
โดยเสรี สิทธิในชีวิตและสิทธิในร่างกาย รวมถึงเสรีภาพของบุคคลน้ัน ไม่อาจละเมิดได้162 นอกจากน้ี
บทบัญญัติในมาตรา 3 แห่งรัฐธรรมนูญได้มีการรับรอง “สิทธิในความเสมอภาค” (Gleichheitrecht) 
ซ่ึงภายใต้บทบัญญัติน้ีได้วางหลักการพ้ืนฐานในเรื่อง “หลักความเสมอภาค” (Gleichheitsaatz) 
กล่าวคือ ตามมาตรา 3 วรรคหน่ึง เป็นการวางหลักความเสมอภาคทั่วไป (der allgemeine Gleichheitsaatz) 
มาตรา 3 วรรคสอง เป็นการวางหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง และมาตรา 3 วรรคสาม เป็นการวาง
หลักข้อห้ามการเลือกปฏิบัติ แยกพิจารณาได้ดังน้ี163        

                                                 
 161 Article 1 of The Basic law (Grundgesetz) 

“(1) Human dignity shall be inviolable. To respect and protect it shall be the 
duty of all state authority. 

(2) The German people therefore acknowledge inviolable and inalienable 
human rights as the basis of every community, of peace and of justice in the world. 
 (3) The following basic rights shall bind the legislature, the executive, and the 
judiciary as directly applicable law.”         
 162 Article 2 of The Basic law (Grundgesetz) 
 “(1) Every person shall have the right to free development of his personality 
insofar as he does not violate the rights of others or offend against the constitutional 
order or the moral law 

(2) Every person shall have the right to life and physical integrity. Freedom of 
the person shall be inviolable. These rights may be interfered with only pursuant to 
a law.”   
 163 Article 3 of The Basic law (Grundgesetz) 
 “(1) All person shall be equal before the law 

(2) Men and women shall have equal rights. The state shall promote the 
actual implementation of equal rights for women men and take step to eliminate 
disadvantages that now exist. 

(3) No person shall be favored or disfavored because of sex, parentage, race, 
language, homeland and origin, faith, or religious or political opinions. No person 
shall be disfavored because of disability.” 
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  หลักความเสมอภาคทั่วไป เป็นข้อเรียกร้องทั่วไปถึงความเท่าเทียมกันในการบังคับ
ใช้กฎหมาย หรือเรียกว่า “ความเสมอภาคต่อกฎหมาย” (Gleichheit vor Gesetz) และหลักความ
เสมอภาคในการบัญญัติกฎหมาย (Reehtssetzungsgleichheit) หรือเรียกว่า “ความเสมอภาคของ
กฎหมาย” (Gleichheit des Gesetzes) เป็นหลักการท่ีผูกพันฝ่ายนิติบัญญัติต่อหลักความเสมอภาค 
อันเป็นผลมาจากความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างมาตรา 3 วรรคหน่ึง กับมาตรา 1 วรรคสาม ที่บัญญัติ
รับรองความผูกพันของฝ่ายนิติบัญญัติต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 
  หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง (des spezielle Gleichheitsaatz) เป็นหลักความ
เสมอภาคที่กล่าวถึงเฉพาะเรื่องของหญิงและชาย 
  หลักความเสมอภาคในการห้ามเลือกปฏิบั ติ (Diskriminierungsverbot) โดย
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 3 วรรคสาม ได้วางหลักข้อห้ามการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการ
รอนสิทธิหรือให้อภิสิทธ์ิ ด้วยเหตุของความแตกต่างทางเพศ บิดามารดา เช้ือชาติ ภาษา ศาสนา ถิ่น
กําเนิด หรือความคิดเห็นทางการเมือง มิให้ถือเป็นเหตุของการปฏิบัติให้แตกต่างกัน 
  ส่วนการพิจารณาถึงผู้ทรงสิทธิ (Grundrechtstraeger) ตามรัฐธรรมนูญเยอรมันนั้น 
บทบัญญัติมาตรา 3 วรรคหน่ึงได้กําหนดให้สทิธิในความเสมอภาคเป็น “สิทธิมนุษยชน” (Menschenrechte) 
ซ่ึงทั้งพลเมืองชาวเยอรมันและชาวต่างชาติล้วนแล้วแต่ได้รับการรับรองสิทธิในความเสมอภาคตาม
รัฐธรรมนูญน้ีท้ังสิ้น และบุคคลทุกคนไม่ว่าจะมีเช้ือชาติหรือสัญชาติใดเมื่ออยู่ภายใต้อํานาจอธิปไตย
ของประเทศเยอรมันแล้ว ย่อมอ้างสิทธิในความเสมอภาคได้ อันเป็นผลมาจากลักษณะของสิทธิตาม
มาตรา 3 ที่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งว่า ไม่ใช่เป็นเพียงสิทธิของชาวเยอรมันเท่าน้ัน แต่เป็นสิทธิของ
บุคคลทุกคน ท้ังน้ี ไม่ว่าจะเป็นพลเมืองผู้ถือสัญชาติเยอรมัน พลเมืองชาวต่างชาติ หรือแม้กระท่ัง
บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติ ก็ล้วนแล้วแต่สามารถอ้างหลักความเสมอภาคได้ และหลักความเสมอภาคนี้ย่อม
ผูกพันองค์กรผู้ใช้อํานาจรัฐทุกองค์กรท่ีจะต้องให้ความเคารพต่อสิทธิในความเสมอภาคของบุคคล ซ่ึง
เป็นผลมาจากบทบัญญัติมาตรา 1 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญท่ีได้บัญญัติในเรื่องความผูกพันของ
อํานาจรัฐทั้งหมดต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับมาตรา 20 วรรคสาม ท่ีได้บัญญัติในเรื่องความผูกพัน
ของฝ่ายนิติบัญญัติต่อรัฐธรรมนูญด้วย164  
  กล่าวโดยสรุปคือ รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน มิได้มีการบัญญัติเรื่อง
สิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลไว้โดยชัดแจ้ง แต่ได้มีการตีความสิทธินี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ
ในการเข้าถึงระบบประกันสังคมตามหลักสังคมรัฐ165 อันเป็นสิทธิท่ีได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่
สําหรับคนต่างด้าวในประเทศเยอรมันนั้น มิได้มีการรับการรับรองสถานะแห่งสิทธินี้ไว้โดยชัดแจ้งใน

                                                 
 164 บรรเจิด  สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 129-130.  
 165 Timothy Stoltzfus Jost, op. cit., p. 613.  
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รัฐธรรมนูญ หรือโดยคําพิพากษาของศาล รัฐธรรมนูญเพียงแต่ให้การรับรองสถานะของคนต่างด้าว
เป็นผู้ทรงสิทธิมนุษยชน ตามหลักศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ หลักสิทธิมนุษยชน และหลักความเสมอ
ภาค อันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน (Fundamental rights) ของบุคคลที่ได้รับการรับรองไว้โดยรัฐธรรมนูญ
เท่านั้น และเป็นสิทธิของบุคคลทุกคนไม่เพียงแต่เฉพาะพลเมืองชาวเยอรมัน แต่อย่างไรก็ตามภายใต้
การรับรองสิทธิดังกล่าว ก่อให้เกิดความผูกพันของรัฐในการปฏิบัติต่อคนต่างด้าวด้วยความเคารพต่อ
สิทธิน้ี ซ่ึงตามมาตรา 1 แห่งรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้องค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องผูกพันต่อสิทธิ
ดังกล่าวน้ีในฐานะเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคล โดยรัฐมีความผูกพันตามรัฐธรรมนูญที่จะต้องปฏิบัติ
ต่อคนต่างด้าวภายใต้หลักความเสมอภาคภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ดังนั้น
การจัดให้มีระบบบริการรักษาพยาบาลสําหรับคนต่างด้าว จึงไม่ใช่สิทธิท่ีได้รับการรับรองไว้อย่างชัด
แจ้งแต่เป็นสิทธิท่ีรัฐให้ความคุ้มครองภายใต้หลักความเสมอภาคและหลักสังคมรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
    3.2.3.3  รูปแบบการเข้าถึงสิทธิ  
  การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าว ภายใต้ระบบบริการรักษาพยาบาล
ของประเทศเยอรมนี มีหลักการท่ีสําคัญคือการเข้าถึงภายใต้ “หลักความสามารถในการจ่ายค่า
รักษาพยาบาล” (Ability to Pay) โดยรัฐจะไม่เข้ามาแทรกแซงกลไกการตลาดของการซ้ือหาบริการ
สุขภาพ แต่ได้จัดให้มีระบบประกันสุขภาพในรูปแบบประกันสังคม (Public Statutory Health 
Insurance Scheme: SHI) หรือเรียกในภาษาเยอรมันว่า “Gesetzliche Krankenversicherung” 
(GKV) เพ่ือลดช่องว่างความเหลื่อมล้ําทางสุขภาพและนําไปสู่ “ความยุติธรรมทางสังคม” (Social 
Justice) ตามหลักสังคมรัฐ อันเป็นหลักการพ้ืนฐานท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีผลผูกพันองค์กร
ของรัฐทุกองค์กร ส่งผลให้การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวในประเทศเยอรมัน สามารถ
เข้าถึงได้ในหลายรูปแบบข้ึนอยู่กับความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลและภายใต้กฎหมาย
ภายในที่เกี่ยวข้อง แยกพิจารณาได้ดังน้ี 

1) รูปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองโดยตรง 
 การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าว ภายใต้รูปแบบการชําระ 
ค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองโดยตรง (Fee for Services) เป็นกรณีที่คนต่างด้าวผู้ไม่มีหลักประกัน
สุขภาพใด ๆ สามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขได้ ภายใต้หลักกฎหมายในเรื่องสัญญา ซ่ึงเป็นนิติ
สัมพันธ์ในการให้บริการรักษาพยาบาลระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ โดยสถานพยาบาลมีหน้าท่ี
ให้บริการแก่คนต่างด้าวท่ีเข้ามาขอรับบริการ ในขณะเดียวกันคนต่างด้าวท่ีเป็นผู้รับบริการก็มีหน้าที่
จะต้องชําระค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาท่ีตกลงกันไว้เม่ือสิ้นสุดการรักษาหรือสิ้นสุดการเข้ารับบริการ 
ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นสําคัญ ซ่ึงปัจจุบันประเทศเยอรมันมี
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ประชากรผู้ไม่มีหลักประกันและอยู่ภายใต้การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลในรูปแบบนี้ ประมาณร้อย
ละ 0.1 ของประชากรท้ังหมดภายในประเทศ166 

2) รูปแบบการประกันสุขภาพภาคเอกชน 
   การประกันสุขภาพภาคเอกชน (Private Health Insurance) มีพัฒนาการ
มาจากระบบประกันสุขภาพของบิสมาร์ค (Bismarckian System) ซ่ึงได้วางระบบแนวความคิดใน
เรื่องการประกันสังคม (Social Security) ขึ้น บนพ้ืนฐานหลักการท่ีว่ารัฐมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
เฉพาะบุคคลท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เท่าน้ัน ซ่ึงภายใต้แนวความคิดน้ี การประกันสุขภาพ
ภาคเอกชน (PHI) จึงเข้ามามีบทบาทสําคัญในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของบุคคล โดยบุคคล
สามารถหาซ้ือประกันสุขภาพภาคเอกชนได้จากบริษัทรับประกันสุขภาพ ภายใต้หลักการทําสัญญา
ประกันสุขภาพท่ัวไป และมีการกํากับดูแลโดยกฎหมายว่าด้วยสัญญาประกัน (Insurance Contract 
Act 2008) หรือเรียกเป็นภาษาเยอรมันว่า “Versicherungsvertragsgesetz” เรียกโดยย่อว่า 
“VVG” ซ่ึงภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ภาครัฐจะเข้ามากําหนดกติกาของการดําเนินกิจการประกันสุขภาพ 
เช่น บริษัทประกันสุขภาพจะต้องมีการให้บริการประกันสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน (Basic Package) ซ่ึง
สามารถครอบคลุมเงื่อนไขระยะยาว หรือผู้สูงอายุท่ีมีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป หรือบริษัทไม่สามารถ
เพ่ิมเบ้ียประกันด้วยเหตุผลใด ๆ นอกเหนือจากต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น167 เป็นต้น 
   3)  รูปแบบการประกันสังคม 
   การประกันสุขภาพในรูปแบบประกันสังคม เป็นการดําเนินการภายใต้
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  (German Social Code) หรือเรียกเป็นภาษาเยอรมันว่า 
“Sozialgesetbuch” เรียกโดยย่อว่า “SGB” เป็นกฎหมายที่วางระบบการประกันสังคมในประเทศ
เยอรมัน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 สาขา ได้แก่ การประกันสุขภาพ (Health Insurance) การประกันการ
ดูแลในระยะยาว (Long-term Care Insurance) การประกันหลังเกษียณอายุ (Pension Insurance) 
การประ กัน อุ บั ติ เห ตุ  (Accident Insurance) และการประกันผู้ ว่ างงาน  (Unemployment 
Insurance) ซ่ึงภายใต้กฎหมายฉบับน้ีได้ให้ความคุ้มครองการประกันสุขภาพคนต่างด้าวบนพ้ืนฐาน
ระบบการจ้างงาน (Employment-Based social insurance system) หรือบนพ้ืนฐานความสัมพันธ์
ของการจ้างงาน (Standard Employment Relationship) โดยกฎหมายกําหนดให้มีการประกัน
สุขภาพสําหรับลูกจ้าง มีแหล่งเงินทุนในการประกันสุขภาพได้มาจากการจัดเก็บจากนายจ้างและ

                                                 
 166 WHO Regional Office for Europe, Health Care Systems in Transition Germany, 
p. 39, Retrieved December 12, 2016 from http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/ 
108301/1/E68952.pdf      
 167 Elliot Bidgood, op. cit., p. 5. 
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ลูกจ้างเป็นผู้จ่ายตามสัดส่วนและอัตราท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงคํานึงถึงหลักความสามารถในการจ่าย 
(Pay as You Go System)168 เป็นสําคัญ 
   4)  รูปแบบการสงเคราะห์ทางการแพทย์ 
   การสงเคราะห์ทางการแพทย์ เป็นการให้ความคุ้มครองคนต่างด้าวท่ีเป็น 
ผู้ลี้ภัย (Asylum) และผู้ลี้ภัยสงคราม (Refugees) ท่ีได้รับอนุญาตให้อยู่ภายในประเทศเน่ืองจาก
เหตุผลทางมนุษยธรรม หรือผู้ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศช่ัวคราวก่อนถูกส่งตัวออกนอก
ประเทศ หรือที่ เรียกว่า “Duldung” (Temporary Suspension of Deportation) ให้สามารถ
เข้าถึงบริการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยผู้ลี้ภัย (Asylum Procedure Act 2008) ซ่ึงภายใต้
กฎหมายฉบับน้ีได้รับรองให้คนต่างด้าวท่ีเป็นผู้ลี้ภัยหรือผู้ลี้ภัยสงครามสามารถเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลในลักษณะเดียวกับการประกันสุขภาพหรือสวัสดิการของรัฐ ประกอบด้วย บริการ
รักษาพยาบาลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Case of Emergency) ซ่ึงได้รับการรับรองโดยประมวลกฎหมาย
อาญา (Penal Code) ท่ีกําหนดให้บุคคลทุกคนท่ีได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินจะต้องได้รับการ
ช่วยเหลือจากรัฐ บริการรักษาพยาบาลด้านโรคติดเช้ือ (Infectious Diseases) ที่กําหนดให้รัฐต้องจัด
ให้มีบริการให้คําปรึกษาและการตรวจวัณโรค (Tuberculosis) และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
(Sexually Transmitted Diseases) มีผู้ ให้บริการทั้ ง ท่ี เป็นหน่วยงานภาครัฐและศูนย์บริการ
ภาคเอกชนโดยเฉพาะกรณีท่ีมีความต้องการจําเป็นในการเข้ารับการรักษาพยาบาล และกรณีท่ีมีคําสั่ง
จากภาครัฐให้ป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์และวัณโรค ซ่ึงในกรณีนี้จะเป็นการ
ออกให้บริการโดยหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (HIV/Aids) สามารถเข้ารับ
บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ สถานพยาบาลของรัฐ ส่วนหญิงต้ังครรภ์สามารถเข้ารับบริการตรวจ
ครรภ์ บริการทําคลอด บริการดูแลหลังคลอด และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับเด็กสามารถ
เข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้เช่นเดียวกัน ส่วนกรณีแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับบาดเจ็บจากการประสบ
อุบัติเหตุระหว่างการทํางานสามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้ภายใต้การประกันอุบัติเหตุ ในกรณี
ท่ีนายจ้างไม่ได้จ่ายเงินสมทบตามระบบประกันสังคมและผู้บาดเจ็บเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ทํางานหรือ
อยู่ภายในประเทศ ซ่ึงบริษัทรับประกันภัยมีสิท ธิท่ีจะเรียกร้องเงินชดเชยค่าใช้ จ่ายในการ
รักษาพยาบาลจากนายจ้างได้ สําหรับกรณีท่ีเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยท่ีเป็นคนต่างด้าวสามารถ

                                                 
168 Andreas Müller, Matthias M. Mayer and Nadine Bauer, Social Security for 

Third – Country Nationals in Germany, pp. 12-15, Retrieved December 12, 2016 
from https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/home affairs/files/what-we-do/net 
works/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/11a.germany_social 
_security_final_en_version.pdf    
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เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลได้โดยตรงหรือเข้ารับการรักษาพยาบาลจากแพทย์หรือ 
ผู้ให้บริการสาธารณสุข ซ่ึงมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการให้บริการรักษาพยาบาล และค่ารักษาพยาบาล
ได้มาจากเงินกองทุนภาษีซ่ึงดูแลโดยสํานักงานสวัสดิการสังคม (Tax-funded Social Welfare 
Office) ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม169       
   กล่าวโดยสรุปได้ว่า รูปแบบการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าว
ในประเทศเยอรมันจําแนกออกได้เป็น 4 รูปแบบหลัก ๆ คือ  
 1. รูปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง เป็นรูปแบบที่ให้สิทธิใน
การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลโดยครอบคลุมคนต่างด้าวทุกประเภทที่อยู่ในประเทศเยอรมัน 
 2. รูปแบบการประกันสุขภาพภาคเอกชน เป็นรูปแบบที่ให้สิทธิในการ
เข้าถึงบริการรักษาพยาบาลโดยครอบคลุมคนต่างด้าวทุกประเภทท่ีมีความสามารถในการหาซ้ือ
ประกันสุขภาพจากบริษัทรับประกันสุขภาพ  
 3. รูปแบบการประกันสังคม เป็นรูปแบบท่ีให้สิทธิในการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลโดยครอบคลุมคนต่างด้าวที่เป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย 
 4. รูปแบบการสงเคราะห์ทางการแพทย์ เป็นรูปแบบที่ให้สิทธิในการ
เข้าถึงบริการรักษาพยาบาลโดยครอบคลุมคนต่างด้าวที่เป็นผู้ลี้ภัย และผู้ลี้ภัยสงคราม ซ่ึงเป็นการ
บริการรักษาพยาบาลท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน และบริการป้องกันควบคุมโรค  
 
 3.2.4  ประเทศฝร่ังเศส 
 ประเทศฝร่ังเศส เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบของระบบกฎหมายซีวิลลอว์
และระบบกฎหมายมหาชน โดยมีการเมืองการปกครองของประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตย  
มีรูปแบบของรัฐเป็น “รัฐเด่ียว” มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศท่ีวางหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการแบ่งแยกอํานาจ (La séparation des pouvoirs) ในการปกครองประเทศ แบ่งออกเป็น 
3 ฝ่าย คืออํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ การจัดระเบียบการบริหารกิจการ
แผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น มีประธานาธิบดีท่ีมาจาก
การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน มีอํานาจหน้าที่บริหารกิจการของประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรี 
ซ่ึงมาจากหัวหน้าพรรครัฐบาลที่มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้บริหารประเทศควบคู่กันไป 

                                                 
 169 Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM),   
op. cit., pp. 37-38. 
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และมีรัฐมนตรีทําหน้าท่ีบริหารกระทรวง ทบวง กรม ตามท่ีได้รับมอบหมาย170 ในส่วนของการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขของคนต่างด้าวในประเทศฝรั่งเศสน้ัน สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลพ้ืนฐานท่ี
สําคัญ ดังต่อไปน้ี 
  3.2.4.1  ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ 
  การบริการรักษาพยาบาลในประเทศฝรั่งเศส เป็นการดําเนินการบนพ้ืนฐาน
แนวความคิดว่าด้วย “บริการสาธารณะ” (Service Public) ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประโยชน์
สาธารณะ (Intérét général) ท่ีรัฐทําให้กับประชาชนเป็นการตอบแทนการเสียภาษีอากรของ
ประชาชน เรียกว่า “บริการสาธารณะทางสุขภาพ” (Services publics de santé) เป็นกิจกรรมที่รัฐ
จัดให้มีขึ้นเพ่ือการให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพ การรณรงค์ให้มีการรักษาสุขภาพ 
หรือรณรงค์เพ่ือต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บบางประเภท รวมท้ังการจัดต้ังองค์กรหรือสถาบันพิเศษขึ้นมา 
ทําหน้าที่รักษาโรคบางประเภท ซ่ึงข้อความคิดว่าด้วยบริการสาธารณะทางสุขภาพน้ี ปรากฏข้ึนครั้ง
แรกในคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน ค .ศ . 1953  ในคดี “Dame 
Philipponeau” ศาลได้วินิจฉัยว่า การต้ังสถาบันพิเศษขึ้นมาเพ่ือดูแลรักษาผู้ป่วยบางประเภทถือว่า
เป็นการจัดทําบริการสาธารณะประเภทหน่ึง ต่อมาศาลคดีขัดกันได้วางแนวคําวินิจฉัยไว้ในทํานอง
เดียวกัน ดังปรากฏตามคําวินิจฉัยลงวันท่ี 25 มีนาคม ค .ศ . 1957 ในคดี “Chilloux et Isaad 
Slimane” วินิจฉัยว่า การดําเนินกิจกรรมของสถานพยาบาล เป็นบริการสาธารณะ และคําวินิจฉัย
เม่ือปี ค.ศ. 1961 ในคดี “Eugéne Marquis” วินิจฉัยว่า ศูนย์รณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งถือได้ว่า  
เป็นองค์กรที่จัดทําบริการสาธารณะ ต่อมาได้มีการสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
ทางการรักษาพยาบาล  (Service Public Hospitalier) ขึ้น  โดยมีการแก้ ไขกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลเม่ือปี ค.ศ. 1970 โดยรัฐบัญญัติลงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1970 มีเน้ือหาสาระสําคัญ
เป็นการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาจัดทําบริการสาธารณะทางการรักษาพยาบาลได้ ซ่ึงแต่เดิมเป็น
หน้าที่ของรัฐเท่านั้น จากนั้นเม่ือปี ค.ศ. 1991 ได้มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลอีกครั้ง 
โดยรัฐบัญญัติลงวันท่ี 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1991 มีเน้ือหาสาระสําคัญเป็นการเน้นยํ้าหลักการเปิด
โอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมจัดทําบริการสาธารณะทางการพยาบาล กล่าวคือ สถานพยาบาลเอกชนท่ี
ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหากําไรสามารถเข้าร่วมจัดทําบริการสาธารณะทางการพยาบาลได้ ภายใต้
เงื่อนไขบางประการ คือ งบประมาณและการตัดสินใจที่มีผลเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
ของสถานพยาบาลเอกชนท่ีร่วมจัดทําบริการสาธารณะทางการพยาบาลกับรัฐจะต้องเสนอต่อตัวแทน

                                                 
170 นันทวัฒน์ บรมานันท์, การปกครองท้องถ่ินฝรัง่เศส (กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบาย

ศึกษา, 2544), หน้า 1-2.  
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ของรัฐ (Représentant de I’Etat) เพ่ือขอความเห็นชอบก่อน171 สําหรับในปัจจุบัน รัฐบาลได้
พยายามจัดให้ มีบริการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมประชากรทั้ ง 64 ล้านคน  ท่ีอาศัยอ ยู่
ภายในประเทศและภายใต้อํานาจอธิปไตยแห่งรัฐ โดยมีการปฏิรูประบบบริการรักษาพยาบาลครั้ง
ใหญ่เม่ือปี ค.ศ. 1996 เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการคลังสุขภาพจากเดิมมีแหล่งเงินงบประมาณได้มา
จากภาษีเงินได้จากการทํางาน (Tax on Earned Income) เปลี่ยนเป็นการจัดเก็บจากเงินภาษีรายได้
รวม (Tax on Total Income) พร้อมกับการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของรัฐให้มีหน้าท่ีต้องกําหนด
นโยบายสาธารณะทางสุขภาพ กําหนดเป้าประสงค์ทางการคลังสุขภาพ การจัดให้มีหน่วยงาน
สถานพยาบาลในระดับภูมิภาค (Agences Regionales Hospitales) และการจัดการคลังสุขภาพให้
ครอบคลุมประชากรทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศ172 
  ในด้านนโยบายและการบริหารจัดการ เป็นการดําเนินการโดยแบ่งสรรอํานาจหน้าท่ี
ระหว่างบริการรักษาพยาบาลระดับชาติ (National) ระดับภูมิภาค (Regional) และระดับจังหวัดใน
ฐานะกิจการบริหารส่วนภูมิภาค (Departmental Levels of Government) กล่าวคือ การบริการ
สาธารณสุขในระดับชาติ รัฐบาลจะเป็นผู้ควบคุมอัตราขั้นสูงของเบี้ยประกันสุขภาพในทุกปี และมี
อํานาจหน้าท่ีในการปรับเปลี่ยนข้อกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ของการประกันสุขภาพ และการวาง
กฎระเบียบเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม (Act on Social 
Security) มีกระทรวงสาธารณสุขทําหน้าที่บริหารจัดการระบบบริการรักษาพยาบาล ส่วนการบริการ
รักษาพยาบาลในระดับภูมิภาค มีหน่วยงานสถานพยาบาลในระดับภูมิภาครับผิดชอบการจัดสรร
เงินกองทุนให้กับสถานพยาบาลเอกชน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภาษีสําหรับสถานพยาบาลเอกชนที่
มุ่งแสวงหาผลกําไร และวางแผนเก่ียวกับการจัดประเภทของสถานพยาบาล โดยหน่วยงานเป็น
ผู้รายงานการดําเนินงานต่อกระทรวงสาธารณสุข และสุดท้ายในส่วนของจังหวัด (Département) 
เป็นหน่วยงานให้บริการปรึกษาทั่ วไปทางด้านสั งคม  (General Councils Provide Social)  
ด้านสุขภาพ (Health) และการให้บริการสาธารณสุขในระดับจังหวัด (Public Health Services at 
the Departmental Level)173 
  ในด้านการคลังสุขภาพ มีแหล่งเงินงบประมาณการคลังสุขภาพจากเบ้ียประกัน
สุขภาพเป็นหลัก โดยได้มาจากภาษีทั่วไป (General Social Contribution Tax) ซ่ึงจัดเก็บจากเงินได้
โดยรวมของบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ภายในประเทศ (Contribution sociale général) และการจัดเก็บเบ้ีย

                                                 
 171 นันทวัฒน์ บรมานันท์, หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ (กรุงเทพมหานคร: 
วิญญูชน, 2552), หน้า 39-40.     

172 Alyssa Kim Schabloski, op. cit., p. 8.  
173 Ibid., p. 8.   
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ประกันการจ้างงานจากนายจ้างและลูกจ้าง (Employers and Employees) นอกจากนี้ยังได้รับการ
อุดหนุนจากรัฐบาลด้วยเงินภาษีเฉพาะ เช่น ภาษีรถยนต์ (Car Usage) ภาษีการบริโภคแอลกอฮอล์
และยาสูบ  (Alcohol and Tobacco Consumption) หรือการโฆษณาของบริ ษัทยา เป็นต้น  
โดยดําเนินการภายใต้กองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ (Union nationale des caisses d’assurance 
maladies) หรือเรียกโดยย่อว่า “UNCAM” ประกอบด้วย กองทุนหลักประกัน 3 กองทุน ได้แก่ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสําหรับแรงงานจ้างรายเดือน (Caisse nationale d’assurance 
maladie des travailleurs salariés) เรียกโดยย่อว่า “CNAMTS” การประกันสําหรับเกษตรกรรม 
(Mutualité sociale agricole) เรียกโดยย่อว่า “MSA” และกองทุนประกันสุขภาพสําหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพ อิสระ  (Caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendentes) 
เรียกโดยย่อว่า “CANAM” การประกันสุขภาพในแต่ละกองทุนจะถูกจัดสรรกระจายให้กับกองทุน
ระดับภูมิภาคและท้องถิ่น174 
  ในด้านผู้ให้บริการรักษาพยาบาล มีผู้ให้บริการท้ังภาครัฐและภาคเอกชนซ่ึงประมาณ
การว่ามีสถานพยาบาลที่ให้บริการทั่วประเทศเป็นจํานวน 4,000 แห่ง ในจํานวนน้ีเป็นสถานพยาบาล
ภาครัฐจํานวน 1,000 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของสถานพยาบาลท้ังหมด นอกเหนือจากน้ีเป็น
สถานพยาบาลภาคเอกชนประเภทไม่มุ่งแสวงหาผลกําไรจํานวน 1,400 แห่ง และสถานพยาบาล
ภาคเอกชนประเภทมุ่งแสวงหาผลกําไรจํานวน 1,750 แห่ง มีผู้ประกอบวิชาชีพเป็นแพทย์เวชปฏิบัติ
ท่ัวไปและแพทย์เฉพาะทางประมาณ 194,000 คน แบ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางประมาณ ร้อยละ 51 
ของแพทย์ท้ังหมด และแพทย์ผู้ให้บริการรักษาพยาบาลขั้นมูลฐานประมาณ ร้อยละ 49 ของแพทย์
ท้ังหมด175 
  ในด้านการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของรัฐ ประชากรท่ีมีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
ฝรั่งเศสสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการบริการสุขภาพถ้วนหน้า 
(Couverture Maladie Universelle or Universal Health Care Act) โดยหลักประกันสุขภาพน้ี 
ครอบคลุมบริการสุขภาพในสถานพยาบาล บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การบริการจิตเวช การให้บริการ
ผู้ป่วยนอก บริการตรวจวินิจฉัยโรค การเข้าถึงยารักษาโรค และบริการเวชศาสตร์ป้องกัน เป็นต้น176                
     3.2.4.2  การรับรองสิทธิ 
  ข้อความคิดว่าด้วยสิทธิของประชาชนตามระบบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสน้ัน 
ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 โดยสะท้อนผ่านบทบัญญัติในอารัมภบท 

                                                 
174 Ibid., p. 9.  
175 Ibid., p. 9.  

 176 Ibid., p. 10.   



106 
 
(Préambule) ซ่ึงบัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองของชาวฝรั่งเศสไว้ว่า เป็นอุดมการณ์
ร่วมของประชาชนท่ีแสดงออกถึงความยึดม่ันและยืนยันในสิทธิดังกล่าว ซ่ึงเป็นสิทธิทางรัฐธรรมนูญ177 
และภายใต้บทบัญญัติน้ีได้กล่าวถึงแหล่งท่ีมาสําคัญของการรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญน้ี คือ ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 (Déclaration des Droits de 
I’homme et du citoyen du 26 août 1789) ซ่ึงเป็นเอกสารสําคัญที่วางข้อความคิดปรัชญาทาง
การเมืองในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสเม่ือปี  
ค.ศ. 1789 โดยผู้แทนของพลเมืองชาวฝรั่งเศสที่รวมกันเป็นสภาผู้แทนราษฎร ได้มีความเห็นร่วมกันว่า 
การไม่รับรู้ การหลงลืม หรือการดูถูกสิทธิมนุษยชน เป็นที่มาแห่งความหายนะของสังคม และการ 
ฉ้อราษฎร์บังหลวงของรัฐบาล จึงได้ลงมติประกาศไว้ในปฏิญญาอย่างเป็นทางการถึงสิทธิตาม
ธรรมชาติ (Les droits naturels) ท่ีไม่มีใครลบล้างได้ เพ่ือให้ปฏิญญานี้สถิตอยู่ในจิตสํานึกของ
สมาชิกทุกคนของสังคมตลอดเวลา และเพ่ือให้ข้อเรียกร้องของพลเมืองซ่ึงต้ังอยู่บนหลักการท่ีเรียบ
ง่าย แต่ไม่สามารถโต้แย้งได้ นํามาซ่ึงการธํารงไว้ซ่ึงรัฐธรรมนูญและความผาสุกของทุกคน โดยภายใต้
ปฏิญญาน้ีมีบทบัญญัติสําคัญท่ีเป็นการรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน เช่น ข้อ 1 มนุษย์ทุกคน
เกิดมาและดํารงอยู่อย่างมีอิสระและเสมอภาคกันในสิทธิ การแบ่งแยกทางสังคมจะกระทําได้ก็แต่เพ่ือ
ประโยชน์ร่วมกัน178 ข้อ 2 วัตถุประสงค์ของสมาคมทางการเมืองทุกสมาคม คือ การรักษาไว้ซ่ึงสิทธิ
ตามธรรมชาติและไม่มีอายุความของมนุษย์ สิทธิเหล่าน้ีได้แก่ เสรีภาพ กรรมสิทธ์ิ ความม่ันคง
ปลอดภัยและการต่อต้านการกดขี่ข่มเหง179 และข้อความคิดที่ปรากฏเด่นชัดท่ีสุดในการรับรองสิทธิ

                                                 
 177 Préamble, Constitution de 1958 
     “Le peuple francais proclame solennellement son attachement aux Droits de 
l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par 
la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la constitution 
de 1946 <<, ainsi qu’aux droits et devoris définis dans la Charte de l’environnement 
de 2004 >>; นันนทวัฒน์  บรมานันท์, คําแปลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 (กรุงเทพมหานคร: 
วิญญูชน, 2549), หน้า 19. 
 178 Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 

“Article 1 
 Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions 
sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune”  
 179 Article 2 
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ของประชาชนปรากฏใน ข้อ 16 กล่าวไว้คือ สังคมใดไม่มีการให้หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ สังคมน้ันไม่มีรัฐธรรมนูญ180  
  นอกจากปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 แล้ว ยังมีแหล่งที่มาสําคัญ
ของการรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนท่ีรัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองไว้ คือ คําปรารภของ
รัฐธรรมนูญ ลงวันท่ี 27 ตุลาคม ค.ศ. 1946 (Préambule de la Constitution du 27 octobre 
1946) ซ่ึงได้มีการบัญญัติรับรองเพ่ือยืนยันหลักการดังกล่าวไว้ในอารัมภบทของรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน (ค.ศ. 1958) โดยมีการประกาศเจตจํานงร่วมของประชาชนในชาติเกี่ยวกับสิทธิทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม บนหลักการพ้ืนฐานในเร่ือง “ความต้องการจําเป็นอย่างย่ิงในยุคสมัยของเรา” 
(Especially Necessary to Our Times) หลักการน้ีประกอบด้วย การรับรองสิทธิของประชาชนใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ความเสมอภาคทางเพศระหว่างชายหญิง ความเสมอภาคต่อภาระหน้าท่ีอันเกิดจาก
ภัยพิบัติของชาติ ความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรม สิทธิในการมีงานทํา สิทธิ
การรวมกลุ่มเป็นสหภาพ และสิทธิในการนัดหยุดงาน เป็นต้น ซ่ึงสิทธิดังกล่าวมาน้ี มีลักษณะเป็นสิทธิ
ทางสังคมมากกว่าปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ที่มุ่งให้การรับรองสิทธิของปัจเจกบุคคลและ
อํานาจอธิปไตยแห่งรัฐเป็นสําคัญ นอกจากน้ีคําปรารภของรัฐธรรมนูญยังได้วางหลักการพ้ืนฐานทาง
กฎหมายแห่งสาธารณรัฐ (Fundamental Principles Acknowledge in the Laws of the Republic)     
โดยกําหนดให้บรรดากฎหมายต่าง ๆ ท่ีรัฐตราขึ้น ต้องคํานึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน และรัฐมี
หน้าท่ีต้องให้ความคุ้มครองสิทธิดังกล่าว โดยถือเป็นประเพณีปฏิบัติแห่งรัฐ181 
  ส่วนสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลน้ัน ปรากฏข้อความคิดน้ีในคําปรารภของ
รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1946 โดยบัญญัติไว้ในข้อ 11 กล่าวคือ “ประเทศชาติย่อมให้หลักประกันแก่ทุกคน 
โดยเฉพาะเด็ก มารดา และคนงานท่ีสูงอายุ ในอันที่จะได้รับการคุ้มครองสุขภาพ  . . .”182  

                                                 
“Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels 

et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et 
la résistance á l’oppression”  
 180 Article 16 
 “Toute Société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la 
séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution”  
 181 Rüdiger  Wolfrum and Rainer Grote, Constitutions of the countries of the 
world The French Republic: Oxford University Press, 2008 p. 21   
 182 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 
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ซ่ึงบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการรับรองสิทธิของบุคคลทุกคนในการเข้าถึงการคุ้มครองสุขภาพ  
โดยกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของรัฐที่จะต้องดําเนินการให้ความคุ้มครองสุขภาพแก่ประชาชนทุกคนท่ีอยู่
ภายใต้อํานาจแห่งรัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคคลผู้ด้อยโอกาสหรือผู้หย่อนความสามารถ เช่น มารดา
และเด็ก หรือแรงงานสูงอายุ เป็นต้น และรับรองให้บุคคลผู้ด้อยโอกาสหรือหย่อนความสามารถเหล่าน้ี 
มีสิทธิท่ีจะได้รับความช่วยเหลือจากสังคมให้สามารถดํารงชีพได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงการรับรองสิทธิของ
ประชาชนตามคําปรารภของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1946 น้ี ถือได้ว่าเป็นหลักการพ้ืนฐานทางกฎหมาย 
ในระดับสูงกว่ารัฐบัญญัติ (Supra-Legal) และศาลปกครองฝร่ังเศส (Conseil d’Etat) ได้นํามาใช้ 
ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง (Administrative action)183 
  สําหรับสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของรัฐนั้น ไม่ปรากฏการ
บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณา
จากบทบัญญัติในปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 และคําปรารภของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 
1946 อันเป็นที่มาแห่งสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนที่มีสถานะเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ หรือเรียกได้ว่า
เป็นสิทธิทางรัฐธรรมนูญน้ัน มีลักษณะเป็นสิทธิมนุษยชนท่ีบัญญัติรับรองสิทธิน้ีให้กับประชาชนทุกคน
ท่ีอยู่ภายใต้อํานาจอธิปไตยแห่งรัฐสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคโดยไม่มีการแบ่งแยกทางด้าน
เผ่าพันธ์ุ ศาสนา หรือความเช่ืออย่างใด ๆ ซ่ึงรวมถึงคนต่างด้าวท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ภายในประเทศหรือ
ภายใต้อํานาจอธิปไตยแห่งรัฐด้วย ดังปรากฏตามคําวินิจฉัยของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งสหภาพยุโรป 
เม่ือปี ค.ศ. 2013 ในคดี “Médecin du Monde v. France” ซ่ึงศาลได้วินิจฉัยว่า คนต่างด้าวท่ีอาศัย
อยู่นประเทศฝรั่งเศส มีสิทธิในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ (Medical Care) การรักษาพยาบาล 
(Health Treatment) การบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Care) การได้รับวัคซีนป้องกัน
โรค (Vaccination) ในค่ายอพยพ รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ (Information)184 ด้วย 
ดังน้ันบุคคลต่างด้าวในประเทศฝรั่งเศสจึงมีสถานะแห่งสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของรัฐได้ 
ในขณะเดียวกันรัฐก็มีความผูกพันในการปฏิบัติต่อคนต่างด้าวด้วยความเคารพในสิทธิดังกล่าว เป็น
การผูกพันต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนทุกคนที่อยู่ในรัฐหรืออยู่ภายใต้อํานาจอธิปไตยแห่งรัฐ 
   

                                                 
     “11. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux 
travailleurs, la protection de la santé...”  
 183 Rüdiger Wolfrum and Rainer Grote, Constitutions of the Countries of the 
World the French Republic (Oxford: Oxford University Press, 2008), p. 21.  
 184 European Committee of Social Rights, Médecin du Monde – International 
v. France, Complaint No. 67/ 2011, 2013  
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3.2.4.3  รูปแบบการเข้าถึงสิทธิ 
  การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลในประเทศฝร่ังเศสน้ัน มีกฎหมายท่ีวางระบบการ
บริการสุขภาพโดยครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ คือ “กฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงบริการสุขภาพถ้วน
หน้า” (Couverture Maladie Universelle or Universal Health Coverage Act of 1999) หรือ
เรียกโดยย่อว่า “CMU” เป็นกฎหมายที่ให้หลักประกันในเรื่องการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลของประชากรทั้ งหมดภายในประ เทศฝรั่ ง เศส  (Applying to the Whole 
Population) และเป็นการคุ้มครองบนพ้ืนฐานของประชากรที่มีถิ่นท่ีอยู่ภายในประเทศ (On the 
Basis of Residency) โดยมีสาระสําคัญคือการคุ้มครองการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลให้กับบุคคล 
ผู้มีรายได้น้อย มุ่งเน้นการประกันสุขภาพภายใต้ระบบการประกันสังคม ซ่ึงนายจ้างและลูกจ้าง 
มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และรัฐมีหน้าที่จัดสรรเงินภาษีอีกส่วนหน่ึง 
เข้าสมทบกองทุน โดยเงินภาษีท่ีรัฐจัดสรรให้กับกองทุนน้ีได้มาจากภาษีเงินได้ของบุคคล (Personal 
Income Tax) รวมถึงเงินภาษีบุหรี่และสุรา (Tobacco and Alcohol) ด้วย ซ่ึงผู้ป่วยมีหน้าท่ีต้อง
จ่ายเงินในการรับบริการประมาณร้อยละ 30 (30%) ของต้นทุนค่าบริการสุขภาพ ณ จุดบริการ 
เรียกว่า “การจ่ายค่าบริการร่วม” (Co-Payments) โดยมีข้อยกเว้นการจ่ายค่าบริการร่วมให้กับบุคคล
บางประเภท ได้แก่ หญิงต้ังครรภ์ (Pregnant Women) เด็ก และผู้เจ็บป่วยเรื้อรังท่ีมีรายได้น้อย  
ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการประกันสุขภาพภายใต้กฎหมาย “CMU” น้ัน แม้จะรับรองให้บุคคลทุกคนมีสิทธิ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้โดยถ้วนหน้า แต่ก็ได้กําหนดประเภทของการคุ้มครองสุขภาพประชากร 
ขึ้นอยู่กับสถานะและรายได้ของบุคคล ส่งผลให้การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของประชากร
ภายในประเทศฝร่ังเศส สามารถจําแนกรูปแบบการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลออกได้เป็นหลาย
รูปแบบ โดยสามารถแยกพิจารณาได้ดังน้ี 
   1)  รูปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองโดยตรง 
     การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลภายใต้กฎหมาย “CMU” น้ัน ได้กล่าว
มาแล้วในตอนต้นว่าเป็นการวางระบบการคุ้มครองสุขภาพของประชากรที่มีถิ่นท่ีอยู่ภายในประเทศ 
แต่ภายใต้ระบบการคุ้มครองของกฎหมายก็ได้ให้เสรีภาพแก่บุคคลในการท่ีจะเลือกรูปแบบการเข้าถึง
บริการรักษาพยาบาลตามความต้องการได้ ซ่ึงรูปแบบหน่ึงในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของรัฐก็
คือ รูปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองโดยตรง โดยมีผู้ป่วยหรือผู้รับบริการอยู่ในฐานะของ
ผู้บริโภค (Consumer) มีหน้าที่จ่ายค่าบริการให้กับผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ให้บริการรักษาพยาบาล 
และผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ให้บริการได้รับค่าบริการจากผู้ป่วย ณ เวลาที่ให้บริการ (The Time of 
Service) ซ่ึงเป็นไปตามหลักการทําสัญญาโดยทั่วไป185        

                                                 
 185 Alyssa Kim Schabloski, op. cit., p. 10. 
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   2)  รูปแบบการประกันสขุภาพภาคเอกชน 
   ในประเทศฝรั่งเศส การประกันสุขภาพภาคเอกชนถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ระบบประกันสังคม โดยมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานต้ังแต่ในช่วงยุคกลางหรือช่วงศตวรรษที่ 19 
(Mid-19th century) ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่เกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 และประชาชนเกิดการเจ็บป่วยเป็น
จํานวนมาก รัฐจึงเข้ามาทําหน้าที่ในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน ต่อมาเม่ือบริบททาง
การเมืองและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป  ประเทศฝร่ังเศสได้มีพัฒนาการด้านการให้บริการ
รักษาพยาบาลโดยได้สร้างระบบประกันสุขภาพ (Health Insurance) ขึ้นเช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ 
และพัฒนาต่อมาเป็นการประกันสุขภาพภาคเอกชน ซ่ึงปัจจุบันระบบการประกันสุขภาพภาคเอกชน
ถือได้ว่าเป็นมาตรการสําคัญในการช่วยส่งเสริมให้ระบบการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนในประเทศ
ฝรั่งเศส มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้นท้ังในด้านสินค้าและบริการทางการแพทย์186   
   3)  รูปแบบประกันสุขภาพภาครัฐ 
   การให้ความคุ้มครองการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลในรูปแบบประกัน
สุขภาพภาครัฐน้ี เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงบริการสุขภาพถ้วนหน้า” (Couverture 
Maladie Universelle or Universal Health Coverage Act of 1999) ห รื อ เรี ย ก โด ย ย่ อ ว่ า 
“CMU” โดยภายใต้กฎหมายฉบับน้ีเป็นการให้หลักประกันในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของ
ประชากรท้ังหมดภายในประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงรวมถึงคนไร้รัฐ (Stateless Person) ผู้ลี้ภัย (Asylum) 
และผู้ลี้ภัยสงคราม (Refugee) ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนให้อยู่ในประเทศถูกต้องตามกฎหมาย ซ่ึงในการ
ให้ความคุ้มครองการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลนั้น มีสํานักงานหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
(Local Health Insurance Office) เป็นผู้ดําเนินการจัดให้คนต่างด้าวกลุ่มน้ีมีสถานะทางทะเบียน
และมีหลักประกันสุขภาพ187    
   4)  รูปแบบการประกันสังคม 
   ในประเทศฝรั่งเศส ระบบการประกันสังคมถือเป็นมาตรการบังคับสําหรับ
กรณีการจ้างงาน และกรณีการอาศัยอยู่ภายในประเทศ ซ่ึงเป็นการดําเนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม (Social Security Code) โดยมีการแบ่งประเภทของการประกันสังคมออกได้เป็น 

                                                 
186 Thomas C. Buchmueller and Agnes Couffinhal, Private Health Insurance 

in France: Graduate School of Management (Sacramento, CA.: University of 
California, 2004), p. 8.  
 187 Ministère de L’Intérieur, Guide for Asylum Seekers 2013, p. 30, Retrieved 
December 12, 2016 from http://www.immigration.interieur.gouv.fr/ content/down 
load/69983/510865/file/Guide_demandeur_asile_2013_Anglais.pdf 
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4 ประเภท ได้แก่ การประกันการเจ็บป่วย การประกันครอบครัว การประกันอุบัติเหตุและโรคจากการ
ประกอบอาชีพ และการประกันการเกษียณอายุการทํางาน แยกพิจารณาได้ดังน้ี188 
   การประกันการเจ็บป่วย (Sickness Branch) เป็นการประกันสังคมกรณี
การเจ็บป่วยของบุคคล โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรับบริการสุขภาพ (Health Care) และเป็นการ
ให้หลักประกันการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล (Access to Treatment) ซ่ึงบริหารจัดการโดย
หน่วยงานด้านการประกันสังคม 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ หน่วยงานกองทุนการประกันการเจ็บป่วย
สําหรับลูกจ้าง (National Sickness Insurance Fund for Employees) หน่วยงานกองทุนการ
ประกันเกษตรกรและแรงงานนอกระบบ (Agricultural Social Mutual Benefit Fund and the 
Social Protection Scheme for Self-Employed Workers) และหน่วยงานกองทุนการประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (National Union of Health Insurance Funds)  
   การประกันครอบครัว (Family Branch) เป็นการประกันสังคมที่มุ่งเน้น
การบริหารจัดการผลประโยชน์ของครอบครัว (Family Benefits) โดยมีบทบาทภารกิจหลักคือ  
การลดความไม่เท่าเทียมกันของมาตรฐานในการดํารงชีวิตสําหรับบุคคลในครอบครัว (House Hold) 
การขึ้นทะเบียนสมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นเด็ก เพ่ือให้ความคุ้มครองใน 4 กรณีหลักคือ การช่วยเหลือ
ครอบครัวด้านการดํารงชีวิตประจําวัน (Support for Families in Their Every Day Life) การให้
ความช่วยเหลือสําหรับเด็กก่อนปฐมวัย (Early Childhood) การให้ความช่วยเหลือด้านการเข้าถึงที่
อยู่อาศัย (Access to Housing) การต่อต้านสภาวะความไม่ม่ันคงและการทุพพลภาพ (Fight Against 
Insecurity or Disability)  
   การประกันอุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพ (The Work-Related 
Accidents and Occupational Diseases Branch) เป็นการประกันสังคมเกี่ยวกับความเสี่ยงของ
ลูกจ้างท่ีอาจได้รับอุบัติเหตุและการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพอันเน่ืองมาจากการทํางาน โดยมี
การบริหารจัดการเช่นเดียวกับการประกันการเจ็บป่วย  
   การประกันการเกษียณอายุการทํางาน (Retirement Branch) เป็นการ
ประกันในเรื่องเงินบํานาญให้กับผู้เกษียณอายุการทํางาน บนพ้ืนฐานหลักการจ่ายตามสถานภาพที่ควร

                                                 
188 Marie-Hélène AMIEL, Migrant Access to Social Security and Healthcare 

in France, pp. 15-16, Retrieved December 12, 2016 from http://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/ homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/ 
reports/docs/emn-studies/illegally-resident/09a.france_national_report_social_ 
security_en_version.pdf  
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ได้รับจริง (Pay as You Go) ซ่ึงบริหารจัดการโดยหน่วยงานกองทุนการประกันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
(National Old-Age Insurance Fund) 
   สําหรับการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวนั้น อยู่ภายใต้ระบบ
ประกันสังคมใน 2 กรณี คือ กรณีการประกันการเจ็บป่วย และกรณีการประกันอุบัติเหตุและโรคจาก
การประกอบอาชีพ  ซ่ึงคนต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่ ในประเทศฝรั่งเศสน้ัน สามารถเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลภายใต้ระบบประกันสังคมทั้งสองประเภทน้ี โดยการประกันสังคมทั้งสองประเภทน้ีได้
ให้ความคุ้มครองคนต่างด้าวท่ีเป็นแรงงานจ้างโดยถูกกฎหมายทุกคน หรือบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ต่อเน่ือง
หรือถาวรในประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีสิทธิเข้าถึงประกันประกันสุขภาพ
ภายใต้ระบบประกันสังคมนี้ได้ โดยมีสิทธิประโยชน์ทางการรักษาพยาบาล ประกอบด้วย บริการ
รักษาพยาบาล (Medical Treatment) การให้บริการของโรงพยาบาล (Hospitalization) การบริการ
ทันตกรรม (Dental Care) การบริการเภสัชกรรม (Pharmaceutical Products) และการบริการอ่ืน 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข โดยมีแหล่งเงินทุนในการประกันสังคมได้มาจากการจัดเก็บใน
ลักษณะรวมจ่าย (Mixed)189 กล่าวคือ จัดเก็บจากผู้ประกันตนคือนายจ้างและลูกจ้างส่วนหน่ึง และ
จัดสรรจากเงินภาษีทั่วไปของรัฐอีกส่วนหน่ึง     
   5)  รูปแบบการสงเคราะห์ทางการแพทย์ 
   การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวในรูปแบบการสงเคราะห์
ทางการแพทย์นั้น เป็นการให้ความคุ้มครองแก่บุคคลท่ีไม่ได้รับความคุ้มครองการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลในรูปแบบอื่น ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซ่ึงส่วนใหญ่คือคนต่างด้าวผู้ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน (Undocumented Migrants) ท้ังน้ี โดยมีเหตุผลสําคัญต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจ
และธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ (Humanitarian in Nature) กล่าวคือ โดยสภาพแห่งความเป็น
มนุษย์นั้นย่อมตระหนักอยู่เสมอถึงความเป็นจริงที่แตกต่างกันซ่ึงต้องพิจารณาบนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี (Case by Case) การดําเนินนโยบายในเร่ืองการสาธารณสุขของฝรั่งเศส 
ก็เช่นเดียวกันที่ต้องพิจารณาความเหมาะสมของการจัดทํานโยบายสาธารณะและการบริหารนโยบาย
สาธารณะเพ่ือคุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยในส่วนของการบริการรักษาพยาบาลสําหรับคนต่าง
ด้าวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนน้ัน มีพัฒนาการทางกฎหมายและนโยบายที่หลากหลาย จนกระทั่งในปี 
ค.ศ. 1999 ได้มีนโยบายการให้บริการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสําหรับกลุ่มบุคคลผู้มีรายได้
น้อย ต่อมาในปี ค.ศ. 2010 ได้มีการจัดสรรให้บุคคลผู้ไม่มีถิ่นท่ีอยู่ประจําในประเทศฝร่ังเศสไม่ได้รับ
ความคุ้มครองการเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงบริการสุขภาพถ้วน
หน้า (CMU) แต่ได้กําหนดมาตรการทางการบริหารซ่ึงเป็นมาตรการเฉพาะสําหรับคนต่างด้าวผู้ไม่มี

                                                 
 189 Ibid., p. 19.    
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สถานะทางทะเบียนขึ้น เรียกมาตรการน้ีว่า “การช่วยเหลือทางการแพทย์โดยรัฐ” (Aide Médicale 
de I’Etat: AME) โดยมาตรการน้ีได้อนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนสามารถเข้าถึงการ
ได้รับความช่วยเหลือทางด้านบริการสุขภาพ ภายใต้เงื่อนไขเก่ียวกับการอยู่ภายในประเทศและรายได้
ของบุคคลน้ัน ซ่ึงเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 3 แห่งกฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงบริการสุขภาพถ้วน
หน้า และภายใต้บังคับเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Soin d’urgence) โดยการให้บริการท่ี
ครอบคลุมถึงบริการด้านการกู้ชีพฉุกเฉิน การรักษาโรคติดต่อ การจัดให้มีบริการที่จําเป็นในการ
ป้องกันปัจ จัยเสี่ ยงทางด้านการสาธารณสุข  การบริการสาธารณ สุขทุ กประเภทสําหรับ 
คนต่างด้าวท่ีเป็นเด็ก การบริการสูติกรรม (Maternity Care) และการทําแท้ง (Abortion) ด้วย
เหตุผลทางการแพทย์ แต่ในส่วนของการรักษาโรคติดต่อเรื้อรัง (Chronic Diseases) นั้น ไม่จัดอยู่ใน
แนวคิดว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency)  
   สําหรับการเข้าถึงความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ของคนต่างด้าวผู้ไม่มี
สถานะทางทะเบียนดังกล่าวนี้  มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ สํานักงานศูนย์บริการสุขภาพ 
(Permanences d’Accèes aux Soin de santé or Healthcare Centre Offices) ซ่ึ ง มี ห น้ า ท่ี
ความรับผิดชอบในการจัดให้มีบริการทางการแพทย์ (Medical) การช่วยเหลือทางสังคม (Social 
Support) การให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในโรงพยาบาลของรัฐ ทั้งนี้ โดยมี
เงื่อนไขคือ บุคคลท่ีจะมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการน้ี ต้องเป็นผู้ท่ีอยู่ในประเทศฝร่ังเศส
มาแล้วมากกว่า 3 เดือน เช่น วีซ่าหมดอายุ (Expired Visas) หรือผู้ลี้ภัยท่ีได้รับการปฏิเสธการขึ้น
ทะเบียน (Asylum Rejection Notifications) เป็นต้น และมีรายได้ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนด ซ่ึงบุคคล
ผู้เข้าเงื่อนไขนี้สามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขได้ โดยครอบคลุมบริการรักษาพยาบาลทุกประเภท 
รวมถึงบริการทําแท้งด้วย นอกจากน้ียังมีการให้ความช่วยเหลือด้านบริการแพทย์ประจําบ้าน 
(Assistance médicale à domicile or Home Medical Assistance) ซ่ึงอนุญาตให้คนต่างด้าว
สามารถเข้าถึงบริการปรึกษาสุขภาพ ทั้งน้ี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (Free of Charge)190   
   กล่าวโดยสรุปได้ว่า รูปแบบการเข้าถึงสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึง
บริการรักษาพยาบาลของรัฐในประเทศฝร่ังเศสนั้น สามารถเข้าถึงได้ใน 5 รูปแบบ ได้แก่  
 1. รูปแบบการชําระค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองโดยตรง เป็นรูปแบบที่ให้
สิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลโดยครอบคลุมคนต่างด้าวทุกประเภทท่ีอยู่ในประเทศฝร่ังเศส 

                                                 
 190 Carin Björngren Cuadra, Policies on Health Care for Undocumented 
Migrants in EU27 Country Report France, pp. 12-13, Retrieved December 12, 2016 
from http://c-hm.com/wp-content/uploads/2015/08/country_report_France.pdf   
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 2. รูปแบบการประกันสุขภาพภาคเอกชน เป็นรูปแบบที่ให้สิทธิในการ
เข้าถึงบริการรักษาพยาบาลโดยครอบคลุมคนต่างด้าวทุกประเภทท่ีมีความสามารถในการหาซ้ือ
ประกันสุขภาพจากบริษัทรับประกันสุขภาพ  
 3. รูปแบบประกันสุขภาพภาครัฐ เป็นรูปแบบที่ให้สิทธิในการเข้าถึง
บริการรักษาพยาบาลโดยครอบคลุมคนต่างด้าวท่ีเป็นคนไร้รัฐ ผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยสงครามที่ได้รับการ
อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
 4. รูปแบบการประกันสังคม เป็นรูปแบบท่ีให้สิทธิในการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลโดยครอบคลุมคนต่างด้าวที่เป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย 
 5. รูปแบบการสงเคราะห์ทางการแพทย์ เป็นรูปแบบที่ให้สิทธิในการ
เข้าถึงบริการรักษาพยาบาลโดยครอบคลุมคนต่างด้าวท่ีเป็นผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ผู้ลี้ภัยท่ีไม่ได้รับ
อนุญาตให้ขึ้นทะเบียน และคนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศโดยวีซ่าหมดอายุด้วย ซ่ึงเป็นการให้บริการ
รักษาพยาบาลทุกประเภทรวมถึงบริการทําแท้งด้วย 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า สิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของรัฐ 
ตามมาตรฐานในทางกฎหมายระหว่างประเทศ มีการบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลไว้ ดังท่ีปรากฏตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีท้ัง 5 ฉบับ คือ  
1. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 3. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 4. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ 5. แถลงการณ์
แห่งอัลมา-แอตา ว่าด้วยการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นการรับรองสถานะแห่งสิทธิของบุคคล 
ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล เป็นสิทธิที่มีความเป็นสากล และได้รับการรับรองให้มีสถานะเป็นสิทธิ
ตามกฎหมาย (Legal Rights) ท่ีบุคคลทุกคนพึงมีอยู่ในฐานะของความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะมีเช้ือชาติใด 
สัญชาติใด หรืออาศัยอยู่ ณ ท่ีใดในโลก ย่อมสามารถเป็นผู้ทรงสิทธินี้ได้ และสิทธิน้ีไม่อาจถูกพรากไป
จากบุคคลได้ด้วยเส้นพรมแดนแห่งรัฐ หรือพียงเพราะการเป็น “คนต่างด้าว” และนอกจากกฎหมาย
จะบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลแล้ว ยังได้กําหนดหน้าท่ีของรัฐให้ต้อง
ดําเนินการจัดให้บุคคลสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้จริง ซ่ึงเป็นข้อผูกพันหรือพันธกรณีท่ีรัฐ
ภาคีต้องปฏิบัติตามด้วย ส่วนการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวตามกฎหมายของ
ต่างประเทศน้ัน ประเทศที่กล่าวถึงข้างต้นทั้ง 4 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ 
ประเทศเยอรมัน และประเทศฝรั่งเศส ไม่มีการบัญญัติรับรองสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลไว้ในรัฐธรรมนูญโดยชัดแจ้ง แต่มีการให้ความคุ้มครองสิทธิไว้แตกต่างกันภายใต้รูปแบบ
การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลท่ีแตกต่างกัน โดยสามารถสรุปได้ดังน้ี 
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1.  รูปแบบการชําระค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาลโดยตรง (Fee-for-Services)  
รูปแบบนี้ เป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล

ภายใต้ระบบบริการสาธารณสุขแบบตลาดแข่งขันเสรี (Entrepreneurial Health System) ซ่ึงเป็น
ระบบที่เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาจัดหาและให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน โดยอาศัยกลไก
ตลาดเป็นเครื่องมือให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกันในการเข้ารับบริการ
รักษาพยาบาล และคนต่างด้าวท่ีเจ็บป่วยสามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลโดยสามารถเลือกรับ
บริการจากสถานพยาบาลใดก็ได้ตามความสมัครใจ และรัฐมีหน้าท่ีเพียงอํานวยการหรือควบคุมกํากับ
ให้กลไกทางการตลาดสามารถดําเนินไปอย่างเรียบร้อยเท่าน้ัน 

2.  รูปแบบการประกันสุขภาพภาคเอกชน (Private Medical Insurance) 
รูปแบบนี้ เป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล

ภายใต้ระบบบริการสาธารณสุขแบบตลาดแข่งขันเสรีเช่นเดียวกับรูปแบบการชําระค่าธรรมเนียมการ
รักษาโดยตรง แต่มีข้อแตกต่างกันคือ ในรูปแบบน้ีมีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของคนต่างด้าว
ด้วยการจัดให้มีการประกันสุขภาพขึ้น โดยมีบริษัทประกันสุขภาพของเอกชนเป็นผู้รับประกันและ 
คนต่างด้าวสามารถซ้ือประกันสุขภาพในลักษณะของการจ่ายเบ้ียประกันให้กับบริษัทประกันสุขภาพ
เหล่าน้ี และเม่ือเกิดการเจ็บป่วยขึ้นคนต่างด้าวสามารถเข้ารับบริการในสถานพยาบาลโดยมีบริษัทท่ี
รับประกันสุขภาพเป็นผู้ชําระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในการรักษาพยาบาลภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขตาม
สัญญาประกันสุขภาพนั้น โดยรูปแบบน้ีคนต่างด้าวสามารถเข้าถึงได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การซ้ือ
ประกันสุขภาพสําหรับตนเองด้วยความสมัครใจ และการทําประกันสุขภาพให้กับลูกจ้างโดยนายจ้าง 

3.  รูปแบบการประกันสังคม (Social Insurance) 
รูปแบบนี้ เป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล

ภายใต้ระบบบริการสาธารณสุขแบบประกันสังคม (Social Health Insurance System) มีลักษณะ
เป็นการให้ความคุ้มครองสุขภาพของคนต่างด้าวบนพ้ืนฐานของระบบการจ้างงาน (Employment 
Based Social Insurance System) หรือบนพ้ืนฐานความสัมพันธ์ของการจ้างงาน (Standard 
Employment Relationship) เป็นการกําหนดให้มีการคุ้มครองสุขภาพของลูกจ้างภายใต้การบริหาร
ความเสี่ยงทางด้านการเงิน โดยลูกจ้างท่ีเป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจะถูกบังคับให้เข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมน้ี และเม่ือเป็นลูกจ้างในระบบประกันสังคมแล้วเม่ือเกิดการเจ็บป่วยขึ้นก็สามารถเข้ารับ
บริการในสถานพยาบาลท่ีรองรับสิทธิประกันสังคมได้ โดยมีกองทุนประกันสังคมเป็นผู้ชําระค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงแหล่งท่ีมาของรายได้กองทุนประกันสังคมนี้ได้มาจากการจัดเก็บจาก 
3 ส่วนคือ นายจ้างส่วนหน่ึง ลูกจ้างส่วนหน่ึง และรัฐสนับสนุนให้อีกส่วนหน่ึง ท้ังน้ีตามสัดส่วนที่
กฎหมายกําหนด 
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4.  รูปแบบประกันสุขภาพภาครัฐ (Public Insurance) 
รูปแบบนี้ เป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล

ภายใต้ระบบบริการสาธารณสุขแบบประกันสุขภาพภาครัฐ (Public Insurance System) มีลักษณะ
เป็นการให้หลักประกันสุขภาพสําหรับคนต่างด้าวด้วยวิธีการบริหารความเส่ียงทางด้านการเงินในการ
เข้ารับการรักษาพยาบาลเม่ือเกิดการเจ็บป่วย มีรัฐทําหน้าท่ีเป็นผู้รับประกันสุขภาพให้กับประชาชน
โดยการจัดเก็บเบ้ียประกันสุขภาพ ซ่ึงจัดเก็บจากบุคคลท่ีมีถิ่นท่ีอยู่ภายในประเทศในลักษณะของภาษี
เงินได้ หรือเบ้ียประกันจากการจ้างงานของนายจ้างและลูกจ้าง โดยรวมเข้าเป็นกองทุนประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และเม่ือเกิดการเจ็บป่วยขึ้นคนต่างด้าวสามารถเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลของรัฐและ
สถานพยาบาลของเอกชนท่ีรองรับสิทธิน้ีได้ โดยกองทุนจะเป็นผู้ชําระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นให้กับ
สถานพยาบาลที่เป็นผู้ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย 

5.  รูปแบบรัฐสวัสดิการ (Welfare-Oriented)          
รูปแบบนี้ เป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล

ภายใต้ระบบบริการสาธารณสุขแบบรัฐสวัสดิการ (Welfare-Oriented Health System) โดยรัฐเป็น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการท้ังในด้านการบริหารการคลังสุขภาพและการให้บริการสุขภาพ ซ่ึงคนต่างด้าว
ท่ีจะมีสิทธิเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลในรูปแบบน้ีจะถูกจํากัดเฉพาะคนต่างด้าวบางประเภทเท่านั้น 
เนื่องจากเป็นรูปแบบของการจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลให้กับพลเมืองและผู้เสียภาษีให้กับรัฐเป็น
หลัก ซ่ึงแหล่งงบประมาณสําคัญท่ีใช้ในการจัดบริการรักษาพยาบาลได้มาจากภาษีทั่วไปของประเทศ 
โดยประเทศอังกฤษซ่ึงจัดรูปแบบการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลสําหรับคนต่างด้าวตามรูปแบบน้ี 
กําหนดให้คนต่างด้าวที่สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลตามรูปแบบน้ี มีเพียง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคน
ต่างด้าวท่ีมีถิ่นท่ีอยู่เป็นปกติในประเทศอังกฤษ หรือท่ีเรียกว่า “Ordinary Resident” และกลุ่มคน
ต่างด้าวท่ีเข้าเมืองมา ท่ีเรียกว่า “Overseas Visitors” เท่าน้ัน โดยคนต่างด้าวกลุ่มหลังน้ี จะมี
หลักเกณฑ์การกําหนดคุณลักษณะของบุคคลตามกฎหมายท่ีเคร่งครัด กล่าวคือ จะต้องเป็นบุคคลที่ขอ
อนุญาตเข้าเมืองแต่ได้รับการปฏิเสธหรือบุคคลซ่ึงอยู่ในประเทศเพียงชั่วระยะเวลาท่ีจํากัดเท่าน้ัน  
ส่วนคนต่างด้าวนอกเหนือจากนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลในรูปแบบน้ี 

6.  รูปแบบการสงเคราะห์ทางการแพทย์ (Medical Assistance)       
รูปแบบการสงเคราะห์ทางการแพทย์ หรือบางประเทศเรียกว่า “การสังคมสงเคราะห์ทาง

การแพทย์” (Social Welfare) หรือ “การช่วยเหลือทางการแพทย์โดยรัฐ” (Aide Médicale de 
l’Etat: AME) เป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลใน
ลักษณะของการให้เปล่าด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมและความเคารพต่อความเป็นมนุษย์ของบุคคล 
โดยรัฐจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของการให้ความช่วยเหลือหรือการสงเคราะห์เป็นรายกรณีไป  
ซ่ึงประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะให้ความช่วยเหลือแก่คนต่างด้าวที่ไม่ได้รับความคุ้มครองการเข้าถึง
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บริการรักษาพยาบาลในรูปแบบอ่ืน เช่น คนต่างด้าวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน เป็นต้น แต่อย่างไรก็
ตามก็มิได้ให้ความคุ้มครองโดยเท่าเทียมกับพลเมืองของรัฐหรือคนต่างด้าวท่ีอยู่ภายใต้การคุ้มครองใน
รูปแบบอ่ืน แต่จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะการรักษาพยาบาลที่จําเป็นเท่าน้ัน เช่น บริการแพทย์
ฉุกเฉิน การกู้ชีพ การรักษาโรคติดต่อร้ายแรง และการบริการสูติกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ในบาง
ประเทศ เช่น ประเทศฝร่ังเศส ยังให้ความคุ้มครองถึงบริการทําแท้งและบริการแพทย์ประจําบ้านด้วย  

ดังน้ันเห็นได้ว่า การจัดระบบบริการสาธารณสุขของรัฐเป็นพ้ืนฐานท่ีนํามาซ่ึงการออกแบบ
หรือการจัดรูปแบบในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทาง
เดียวกับระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยคนต่างด้าวจะสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลใน
รูปแบบใดนั้น จะขึ้นอยู่กับสถานะของการอาศัยอยู่ในประเทศ เป็นเครื่องจัดสรรการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลในแต่ละรูปแบบ ซ่ึงตามระบบกฎหมายของต่างประเทศท่ีได้ให้ความคุ้มครองคนต่าง
ด้าวในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของรัฐ ถือได้ว่าเป็นการดําเนินการจัดให้บุคคลสามารถเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลได้จริง ภายใต้รูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจของประเทศ (Socio-
Economic Condition) และสอดคล้องกับมาตรฐานในทางกฎหมายระหว่างประเทศที่ให้การรับรอง
และคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 



 
บทที่ 4 

 
สิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวตามระบบกฎหมายไทย 

 
 การศึกษาเก่ียวกับสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวตามกฎหมายไทย  
ได้อธิบายถึงสาระสําคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. ความเป็นมาของบริการรักษาพยาบาลในประเทศไทย 
2. ระบบบริการรักษาพยาบาลของประเทศไทยในปัจจุบัน 3. คนต่างด้าวกับการเข้าถึงการรักษา 
พยาบาล ดังน้ี 
 
4.1  ความเป็นมาของบริการรักษาพยาบาลในประเทศไทย 
 
 การบริการรักษาพยาบาลในประเทศไทยนั้น มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ซ่ึงอาจแบ่งช่วงของวิวัฒนาการออกได้เป็น 3 ยุค คือ 1. ยุคแห่งการแพทย์แผนไทย 2. ยุค
แห่งการปฏิรูปการสาธารณสุขไทย และ 3. ยุคแห่งการสาธารณสุขสมัยใหม่ โดยในแต่ละยุคมีแนวคิด
และรูปแบบในการบริการรักษาพยาบาลท่ีแตกต่างกันไป ดังน้ี 
 
 4.1.1  ยุคแห่งการแพทย์แผนไทย 
 ในสมัยโบราณ การให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนยังไม่มีปรากฏเด่นชัด โดยในยุคน้ีมี
การรักษาโรคด้วยการใช้พืชสมุนไพรท้องถิ่นผสมผสานกับความเช่ือทางไสยศาสตร์ ซ่ึงได้รับอิทธิพลมา
จากอารยธรรมอินเดีย ต่อมาในสมัยเมืองเชียงแสน (พ .ศ . 1700-1800) ได้รับอารยธรรมทาง
การแพทย์จากจีน และในสมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1900-2000) ได้รับอารยธรรมทางการแพทย์จากเขมรเข้า
มาผสมผสาน โดยรับช่วงอารยธรรมต่อมาจากอินเดีย  
 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2000-2310) มีข้อค้นพบทางประวัติศาสตร์ในเรื่องการรักษา
ผู้ป่วยโดยพบว่าหมอที่มีอิทธิพลต่อการรักษาผู้ป่วยในสมัยน้ัน คือ หมอจีน และหมอไทย ต่อมาในสมัย
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 (พ.ศ. 2016) มีชาวต่างประเทศเข้ามาตั้งถิ่นฐานภายในราชอาณาจักร คือ 
ชาวโปรตุเกส ซ่ึงมีแพทย์เข้ามาด้วยพร้อมกับมีการนําตํารับยาขี้ผึ้งใส่บาดแผลเข้ามาทําการรักษา
ผู้ป่วย และในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2025) ประเทศไทยได้เริ่มมีการติดต่อกับ 
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ประเทศฝร่ังเศสและชาวฝรั่งเศสได้มีการนําตํารายาของแพทย์ฝรั่งเศสขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จ 
พระนารายณ์มหาราช พร้อมทั้งได้ต้ังโรงพยาบาลขึ้นท่ีกรุงศรีอยุธยาเพ่ือให้การรักษาผู้ป่วย191  
 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (สมัยรัชกาลท่ี 1 
พ.ศ. 2325-2352) ได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดโพธารามขึ้นเป็นพระอารามหลวง ช่ือว่า “วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม” โดยได้มีการรวบรวมจารึกตํารายาและท่าฤาษีดัดตนไว้ตามศาลารายสําหรับใช้ใน
การจัดหายาของทางราชการ นอกจากนี้ได้มีการจัดต้ังกรมหมอโรงพระโอสถ โดยมีหมอท่ีรับราชการ 
เรียกว่า “หมอหลวง” ส่วนหมอท่ีให้การรักษาประชาชนท่ัวไป เรียกว่า “หมอราษฎร” หรือ “หมอ
เชลยศักด์ิ” ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (สมัยรัชกาลท่ี 2 พ.ศ. 2352-2367)  
ได้ทรงให้รวบรวมตําราทางด้านการแพทย์ท่ีกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ พร้อมกับทรงโปรดเกล้าฯ 
ให้เชิญผู้ชํานาญโรคและสรรพคุณยาชนิดต่าง ๆ ให้นําเข้ามาทูลเกล้าฯ ถวาย และให้กรมหมอหลวง
คัดเลือกจดเป็น “ตําราหลวงสําหรับโรงพระโอสถ” เพ่ือประโยชน์ของประชาชน นอกจากนี้ยังได้ทรง
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎหมายช่ือ “กฎหมายพนักงานพระโอสถถวาย” โดยให้
พนักงานตามกฎหมายนี้มีอํานาจออกไปค้นหาสมุนไพรท่ีปรากฏมีอยู่ในแผ่นดิน ซ่ึงผู้ใดจะคัดค้านมิได้ 
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมัยรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2367-2394) ได้ทรง
ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ และโปรดเกล้าฯ ให้จารึกตํารายาไว้บนแผ่นหินอ่อน ประดับไว้ตามผนัง
โบสถ์และศาลารายภายในวัด มีตําราบอกสมุฏฐานของโรคและวิธีบําบัด ทรงให้นําสมุนไพรที่ใช้ในการ
ปรุงยาที่หาได้ยากมาปลูกไว้ เพ่ือให้ราษฎรได้ศึกษาและนําไปใช้ในการรักษาตนโดยมิได้หวงห้าม192  
ในขณะเดียวกันได้มีชาวต่างชาติคือพวกมิชชันนารีโปรแตสแตนท์เข้ามาในกรุงเทพมหานคร มีการ 
นํายาเข้ามาด้วยเป็นจํานวนมาก และได้แจกจ่ายยาให้แก่คนเจ็บป่วยท่ีมารับการรักษาพยาบาลท่ี
บ้านพัก ในปี พ.ศ. 2378 นายแพทย์แดน บีช บรัดเลย์ (Dan Beach Bradley) ได้นําการปลูกฝีเข้ามา
ทําการปลูกเป็นครั้งแรก เป็นผู้ริเริ่มการแพทย์ด้านศัลยกรรม ทําตําราครรภ์รักษา ซ่ึงถือเป็นตํารา 
สูติศาสตร์เล่มแรกในประเทศไทย ต่อมา พ.ศ. 2390 นายแพทย์แซมาล เรย์โนลด์เฮาส์ (Samuel 
Reynolds Hoese) เป็นศัลยแพทย์ท่ีใช้อีเทอร์ในการผ่าตัดเป็นครั้งแรก โดยสมัยน้ีมีโรคระบาดเกิดขึ้น 
2 โรค คือ อหิวาตกโรค และโรคไข้ทรพิษ ท่ีคร่าชีวิตประชาชนไปเป็นจํานวนมาก หมอเฮ้าส์ได้ใช้พันธ์ุ
หนองฝีจากสิงคโปร์ตระเวนปลูกฝีให้กับประชาชน ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการให้บริการสาธารณสุขด้าน 
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อครั้งแรกในประเทศไทย จากน้ันการแพทย์ของคณะแพทย์ชุดน้ีก็ได้ขยาย
ไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยบริการในระยะแรกเป็นการให้บริการรักษาฟรี จนกระทั่งเม่ือปี พ.ศ. 2431 

                                                 
 191 สมฤทธ์ิ อินทราทิพย์, เรื่องเดิม, หน้า 8-9.  
 192 ปาณบดี เอกะจัมปกะ และนิธิ วัฒนมะโน, การสาธารณสุขไทย 2551-2553 (กรงุเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2554), หน้า 1.  
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นายแพทย์เฮ้าส์ จึงริเริ่มแนวคิดว่า หากมีการเก็บเงินค่ารักษาจากผู้ป่วยบ้างแล้ว จะช่วยให้ผู้ป่วย 
เห็นคุณค่าและช่วยให้โรงพยาบาลสามารถเลี้ยงตนเองได้ ซ่ึงต้ังแต่น้ันเป็นต้นมาโรงพยาบาลของ 
คณะมิชชันนารีจึงมีนโยบายเก็บเงินในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย193        
 
 4.1.2  ยุคแห่งการปฏิรูปการสาธารณสุขไทย 
 ยุคแห่งการปฏิรูปการสาธารณสุขไทย เริ่มต้นต้ังแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) เม่ือปี พ.ศ. 2413 ได้มีการประกาศใช้กฎหมายช่ือว่า “พระราชบัญญัติธรรม
เนียมคลอง” เพ่ือให้มีการรักษาความสะอาดของคลองให้ได้มาตรฐาน ซ่ึงถือได้ว่าเป็นกฎหมาย
เกี่ยวกับการสุขาภิบาลฉบับแรกของประเทศไทย และได้มีการเผยแพร่การแพทย์ตะวันตกหรือแพทย์
แผนปัจจุบันไปสู่ต่างจังหวัด โดยเม่ือปี พ.ศ. 2410 ศาสตราจารย์แม็คกิลวารี ได้นําวิทยาการแพทย์
แผนปัจจุบันไปบําบัดรักษาโรคไข้จับสั่นและป้องกันโรคไข้ทรพิษ โดยใช้ยาควินินและหนองฝีท่ีได้รับ
จากนายแพทย์บรัดเลย์ ส่วนแพทย์ที่มีช่ือเสียงโด่งดังในยุคนี้คือ นายแพทย์เจมส์ ดับเบิลยู แมคเคน 
(James W. Mckean) ผู้ริเริ่มการจัดต้ังสถานควบคุมโรคเรื้อนแห่งแรกในประเทศไทย และได้นํา
เครื่องจักรทํายาเม็ดเข้ามาผลิตยาควินินเม็ดแจกจ่ายให้กับราษฎรเพ่ือควบคุมโรคไข้จับสั่น นอกจากน้ี
ยังเป็นผู้ต้ังสถานผลิตหนองฝีขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือการรักษาโรคไข้ทรพิษด้วย ซ่ึงการดําเนินงาน
ดังกล่าวมีอิทธิพลก่อให้เกิดระบบงานสาธารณสุขของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2429 ได้มีการจัดต้ัง 
“คอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล” เพ่ือสร้างโรงพยาบาลท่ีวังหลัง ธนบุรี หรือ “ศิริราชพยาบาล”  
ซ่ึงภายหลังการก่อต้ังแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้คณะกรรมการชุดน้ีพ้นจากหน้าท่ีและจัดต้ังกรมพยาบาลขึ้นแทนเมื่อ ปี พ.ศ. 2431 ซ่ึงถือได้ว่าเป็น
การเริ่มศักราชใหม่ของการแพทย์และการสาธารณสุขแผนปัจจุบันในประเทศไทย โดยปรากฏ
หลักฐานในแต่ละเรื่องที่สําคัญ ดังน้ี 
  4.1.2.1  การผลิตยาตําราหลวง 
  ในปี พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์
ให้มียาดีและจําหน่ายในราคาถูกให้แก่ราษฎรได้ใช้ท่ัวราชอาณาจักร ในการน้ีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในฐานะเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยซ่ึงมีหน้าที่บําบัดโรคภัยไข้เจ็บ
แก่ราษฎร ได้จัดให้มีการประชุมหมอฝรั่งที่เข้ามาทํางานในกรุงเทพฯ และภายหลังจากการประชุม
ปรึกษาหารือกันแล้ว ได้ตกลงให้ผลิตยาสามัญประจําบ้าน จําหน่ายให้กับราษฎรท่ัวราชอาณาจักร 
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  4.1.2.2  การจัดต้ังแพทย์ประจําตําบล 
    เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฎศักด์ิ (เชย กัลยาณมิตร) เม่ือครั้งดํารงตําแหน่งเป็นพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัติ ข้าหลวงเทศาภิบาล มณฑลพิษณุโลก ได้ขอต้ังหมอพ้ืนเมืองเป็นแพทย์ประจําตําบล 
เพ่ือให้ช่วยจดบันทึกคนเกิดคนตาย ต่อมาสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงดําริให้กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เลือกหมอแผนโบราณในท้องที่ให้เป็นหมอประจําตําบล เพ่ือแบ่งเบาภาระแพทย์ประจํา
เมืองในการปลูกฝีและจําหน่ายยาตําราหลวง ปรากฏว่าเป็นที่ ได้ผลน่าพึงพอใจ จากนั้นในปี  
พ.ศ. 2457 กระทรวงมหาดไทยจึงได้แก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี ร.ศ. 116 ให้มี
ตําแหน่งแพทย์ประจําตําบลต้ังแต่น้ันมา 
  4.1.2.3  การจัดต้ังโอสถสภาหรือสถานีอนามัย 
  ในปี พ.ศ. 2456 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงพระดําริให้จัดต้ังโอสถสภา
ขึ้นเป็นสถานที่ทํางานของแพทย์หลวงประจําหัวเมือง โดยให้แต่ละท้องถิ่นหาทุนเพ่ือจัดต้ังโอสถสภา
ประจําท้องถิ่นน้ัน ๆ ต่อมาเรียกโอสถสภานี้ว่า “สุขศาลา” และเป็น “สถานีอนามัย” ในเวลาต่อมา 
  4.1.2.4  การจัดต้ังโรงพยาบาลหัวเมืองหรือโรงพยาบาลประจําจังหวัด 
   การจัดต้ังโรงพยาบาลหัวเมือง มีหลักการเดียวกับการจัดต้ังโอสถสภา คือ สนับสนุน
ให้จังหวัดหาทุนจัดต้ังขึ้นเป็นสําคัญ โดยในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2475 ยังไม่ได้รับความนิยมจากราษฎร
เท่าที่ควร เน่ืองจากราษฎรยังไม่รู้จักการแพทย์และการสาธารณสุขแผนปัจจุบัน ส่งผลให้การสร้าง
โรงพยาบาลหัวเมืองมีไม่มาก และกระทรวงมหาดไทยจึงมุ่งเน้นการขยายโอสถสภาเป็นสําคัญ  
  4.1.2.5  การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 
  ในปี พ.ศ. 2485 ได้มีการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขตามรูปแบบการบริหาร
ประเทศในระบอบประชาธิปไตย โดยมีการรวบรวมสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขเข้าไว้
ด้วยกันและสถาปนา “กระทรวงสาธารณสุข” ขึ้น เม่ือวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 จากน้ันได้มีการ
ขยายงานรักษาพยาบาลไปสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น มีการก่อสร้างโรงพยาบาลข้ึนครบทุกจังหวัด มีการ
ป้องกันควบคุมโรค และมีการจัดทําแผนพัฒนาการสาธารณสุข ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา194 
 
 4.1.3  ยุคแห่งการสาธารณสุขสมัยใหม่ 
 ภายหลังการปฏิรูปการสาธารณสุขจากยุคแห่งการแพทย์แผนไทย พัฒนาสู่การแพทย์และ
การสาธารณสุขแบบตะวันตก มีสิ่งท่ีปรากฏเด่นชัดในเรื่องบริการรักษาพยาบาลสําหรับประชาชนคือ 
ในช่วงปี พ.ศ. 2504 ถึง 2519 ประเทศไทยได้มีการจัดบริการรักษาพยาบาลโดยรัฐ มีบริการป้องกัน
โรคระบาดสําคัญ และการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีการกวาดล้างโรคติดต่อร้ายแรง เช่น คุดทะราด 
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ไข้ทรพิษ และกาฬโรค เป็นต้น นอกจากน้ียังมีการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
การสาธารณสุขสมัยใหม่ลงสู่ชนบท มีโครงการปรับปรุงอนามัยชนบท ท่ีเน้นการสุขาภิบาล นํ้าสะอาด 
เพ่ือป้องกันควบคุมโรคทางเดินอาหาร และการพัฒนาอนามัยท้องถิ่น   
 ในปี พ.ศ. 2529 ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติซ่ึงจัดขึ้นโดยองค์การอนามัย
โลก ท่ีกรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา มีช่ือการประชุมครั้งนี้ว่า “การสร้างเสริมสุขภาพ: การเคลื่อนสู่
การสาธารณสุขแนวใหม่” โดยเป็นการประชุมท่ีมุ่งเน้นให้ความสําคัญในเรื่องแนวคิดและกลยุทธ์การ
สร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย “สุขภาพดีถ้วนหน้า ในปี พ.ศ. 2543” (Health For All 
2000) ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ท่ีประชุมได้มีการประกาศ “กฎบัตรออตตาวา เพ่ือการสร้างเสริม
สุขภาพ” พร้อมกับให้นิยามคําว่า “การสร้างเสริมสุขภาพ” หมายถึง “กระบวนการส่งเสริมให้
ประชาชนเพ่ิมสมรรถนะในการควบคุมและพัฒนาสุขภาพของตนเอง” ซ่ึงภายใต้แนวคิดการสร้าง
เสริมสุขภาพดังกล่าว ได้มีการกําหนดกลยุทธ์ท่ีสําคัญไว้ 5 ประการคือ การสร้างนโยบายสาธารณะ
เพ่ือสุขภาพ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ การเสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง การพัฒนา
ทักษะส่วนบุคคล และการปรับเปลี่ยนระบบบริการสาธารณสุข ซ่ึงกฎบัตรออตตาวาน้ีถือได้ว่าเป็น
จุดเริ่มต้นของ “การสาธารณสุขสมัยใหม่” (New Public Health)195   
 ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยได้มีแนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพ จากเดิมที่ มุ่งเน้นการ
รักษาพยาบาล พัฒนาสู่การป้องกันมิให้เกิดการเจ็บป่วย ภายใต้แนวคิด “การสร้างเสริมสุขภาพ”  
โดยการประยุกต์ใช้กฎบัตรออตตาวา มาขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขมูลฐานและการมีสุขภาพดีถ้วน
หน้าในปี พ.ศ. 2543 ซ่ึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
สุขภาพคนชนบท ผ่านกลไกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม) ท่ีครอบคลุมหมู่บ้านทั่ว
ประเทศ196 โดยเป็นการดําเนินงานภายใต้หลักการสาธารณสุขแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ร่วมกันขับเคล่ือนให้เกิดการพัฒนาปัจจัยกําหนดสุขภาพแบบองค์รวม 
ตามแนวคิดการสาธารณสุขมูลฐานและกฎบัตรออตตาวาท่ีมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการสร้างเสริม
สุขภาพในฐานะท่ีเป็นกระบวนการท่ีทําให้ประชาชนสามารถกําหนด ควบคุม และพัฒนาสุขภาพ
ตนเอง ด้วยการส่งเสริมให้ดําเนินวิถีชีวิตที่มีสุขภาวะ ท้ังในด้านการปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพส่วน
บุคคล การจัดการกับสภาวะท่ีเป็นปัจจัยส่งผลต่อสุขภาพ ได้แก่ ท่ีอยู่อาศัย สุขศึกษา อาหาร รายได้ 
ระบบนิเวศน์ รวมถึงสังคมที่เป็นธรรมและย่ังยืน 

                                                 
 195 อําพล  จินดาวัฒนะ, ระบบการสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย: การสาธารณสุข
ไทย 2551-2553 (นนทบุรี: สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2540), หน้า 364-365. 
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 แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาครัฐจะได้ดําเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพ่ือการสร้างเสริม
สุขภาพให้กับประชาชน แต่สิ่งท่ีปฏิเสธไม่ได้ก็คือการเจ็บป่วยของประชาชนนั้นยังคงมีอยู่ และเม่ือ
ประชาชนเกิดการเจ็บป่วยขึ้น ปัญหาที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้น่ันคือ ความเส่ียงทางด้านการเงิน 
โดยเม่ือสมาชิกในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วยท่ีต้องการรับบริการรักษาพยาบาล ทางเลือกในการ
แก้ปัญหาจะเร่ิมต้นจากการใช้รายได้ประจําหรือเงินออมที่สะสมไว้ หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
ระหว่างเครือญาติ แต่หากยังไม่เพียงพอก็อาจใช้การขายทรัพย์สิน หรือกู้ยืมเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายใน
การรับบริการรักษาพยาบาล อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐานะทําให้ยากจนลง ขาดรายได้และเข้าสู่ 
กับดักของความยากจน จากสภาวการณ์ดังกล่าวประเทศไทยจึงมีแนวความคิดในเรื่องการสร้าง
หลักประกันสุขภาพสําหรับประชาชน เพ่ือกระจายความเส่ียงทางด้านการเงินของประชาชน ควบคู่ 
ไปกับการสร้างเสริมสุขภาพ โดยประเทศไทยได้มีแนวคิดริเริ่มและดําเนินการพัฒนาระบบประกัน
สุขภาพมาอย่างยาวนานแบบค่อยเป็นค่อยไป ซ่ึงสามารถจําแนกตามช่วงพัฒนาการได้เป็น 3 ระยะ
หลัก ๆ ดังน้ี 
 ระยะก่อต้ังระบบประกันสุขภาพหลัก เป็นช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 3-6 (พ.ศ. 2518-2534) มีการก่อต้ังระบบประกันสุขภาพแก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ แยกกัน เช่น 
ผู้อยู่ในระบบราชการและครอบครัว ลูกจ้างในภาคเอกชน ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 
 ระยะขยายตัวของระบบประกันสุขภาพหลัก เป็นช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 7-8 (พ.ศ. 2535-2544) เป็นช่วงท่ีมีการขยายความครอบคลุมประชากรของการประกัน
สุขภาพอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างภาคเอกชน กลุ่มผู้มีรายได้นอ้ยและผู้ท่ีสังคมควรช่วยเหลือ
เกื้อกูล เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ทหารผ่านศึก พระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น พร้อมกับมีการปฏิรูประบบ
การคลังสุขภาพของประเทศด้วย 
 ระยะการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นช่วงที่ เริ่มต้นจากรัฐบาลมีนโยบายสร้าง
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เม่ือปี พ.ศ. 2544 และได้มีการตราพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 ขึ้นโดยภายใต้พระราชบัญญัติน้ีได้มีการขยายประกันสุขภาพให้ครอบคลุม
ประชาชนกลุ่มท่ีเหลือท้ังหมดให้มาเป็นส่วนหนึ่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยรวมระบบ
สวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล และโครงการบัตรประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเข้า
ไว้ด้วยกัน นอกจากน้ียังขยายความครอบคลุมไปยังประชาชนไทยกลุ่มที่เหลือซ่ึงยังไม่มีหลักประกัน
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สุขภาพใด ๆ พร้อมกันน้ีได้มีการปฏิรูประบบการคลังสุขภาพของประเทศเพ่ือรองรับการสร้าง
หลักประกันสุขภาพน้ีด้วย197    
 
4.2  ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 
 ประเทศไทย มีระบบบริการสาธารณสุขท่ีจัดอยู่ในประเภทระบบผสมผสาน (Mixed System) 
ระหว่างกลไกตลาดและรัฐสวัสดิการ198 ซ่ึงภายใต้ระบบนี้ได้จัดสรรประชากรออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ประชากรส่วนหนึ่งเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการรับบริการรักษาพยาบาลด้วยตนเองตามระบบกลไก
ตลาด และอีกส่วนหน่ึงได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรับบริการรักษาพยาบาลจากรัฐ โดยมี
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเป็นราชการบริหารส่วนกลาง เป็นหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบหลักในการวางแผน และกําหนดนโยบาย ตลอดจนขับเคล่ือนนโยบายด้านการสาธารณสุข
ของประเทศ ท้ังในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การบําบัดรักษา และการฟื้นฟู
สมรรถภาพหลังการรักษาพยาบาลพยาบาล 
 ในด้านผู้ให้บริการรักษาพยาบาล มีผู้ให้บริการประกอบด้วย สถานพยาบาลภาครัฐ และ
ภาคเอกชน โดยสถานพยาบาลภาครัฐนั้น มีทั้งท่ีเป็นโรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาล
เฉพาะโรค โรงพยาบาลเฉพาะทาง สถาบันเฉพาะโรค ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เป็นต้น ซ่ึงสถานพยาบาลท่ีกล่าวมานี้ มีท่ีต้ังอยู่
ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ท่ัวประเทศ ท้ังในกรุงเทพมหานคร และในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ 
ระดับตําบล และระดับหมู่บ้าน ท้ังน้ี เพ่ือรองรับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน นอกจากน้ี
ยังมีสถานพยาบาลภาคเอกชน ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการให้บริการสุขภาพโดยเฉพาะในพ้ืนที่เขต
ชุมชนเมืองที่มีภาวะทางเศรษฐกิจท่ีดี ประชาชนมีกําลังซ้ือบริการสูง โดยสถานพยาบาลภาคเอกชน  
มีการให้บริการประชาชนแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ ร้านขายยา สถานพยาบาลที่ไม่มีเตียงผู้ป่วย
ไว้ค้างคืน (คลินิก) สถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) และสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
 ในด้านกําลังคนในระบบบริการรักษาพยาบาล มีผู้ประกอบวิชาชีพในการให้บริการ
รักษาพยาบาลทั้งท่ีอยู่ในภาครัฐและภาคเอกชน โดยผู้ประกอบวิชาชีพส่วนใหญ่จะอยู่ในภาครัฐ

                                                 
 197 สัมฤทธ์ิ  ศรีธํารงสวัสด์ิ, ระบบหลักประกันสุขภาพไทย (นนทบุร:ี สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ, 2555), หน้า 41.  
 198 สมชาย  สุขศิริเสรีกุล, เรื่องเดิม, หน้า 291.   
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มากกว่าภาคเอกชนและผู้ประกอบวิชาชีพท่ีอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวประเทศ ส่วนใหญ่จะสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
 ในด้านการคลังสุขภาพ มีแหล่งเงินงบประมาณมาจากภาษีท่ัวไปเป็นหลัก โดยมีการบริหาร
จัดการและการเบิกจ่ายตามกฎหมายและวิธีการทางงบประมาณแผ่นดิน มีกระทรวงการคลังเป็น
ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการการคลังสุขภาพ โดยมีกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณและเป็นแหล่งจ่ายเงินรายใหญ่ในการบริการรักษาพยาบาลของประเทศ นอกจากน้ียังมี
สํานักงานประกันสังคม ซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ให้กับแรงงานท่ีอยู่ในระบบประกันสังคม และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงมีอํานาจ
หน้าท่ีบริหารจัดการและจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการรักษาพยาบาลให้กับ
ประชาชนผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกด้วย ส่วนในด้านรายจ่าย
สุขภาพภาคเอกชนนั้น มีแหล่งการจ่ายเงินรายใหญ่คือภาคครัวเรือน เน่ืองจากพฤติกรรมของ
ประชาชนบางส่วนที่ นิยมการรักษาด้วยการซ้ือยามารับประทานเอง หรือเข้ารับบริการใน
สถานพยาบาลท่ีไม่สามารถใช้สิทธิการรักษาท่ีมีอยู่ได้ เช่น คลินิกเอกชน หรือโรงพยาบาลเอกชน  
เป็นต้น ซ่ึงการบริการรักษาพยาบาลในภาคเอกชนน้ี เป็นไปตามระบบกลไกทางการตลาดโดยทั่วไป   
 สําหรับการจัดระบบบริการรักษาพยาบาลของรัฐนั้น ในปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดระบบ
บริการ ประกอบด้วย ระบบบริการหลัก 3 ระบบ ได้แก่ ระบบสวัสดิการของทางราชการ ระบบ
ประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยในแต่ละระบบมีสาระสําคัญแยกพิจารณาได้
ดังน้ี 
 
 4.2.1  ระบบสวัสดิการของทางราชการ 
  ระบบสวัสดิการของทางราชการ เป็นสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลที่ รัฐจัดให้แก่
ข้าราชการเพ่ือคุ้มครองสุขภาพและสร้างความม่ันคงให้กับข้าราชการ โดยประเทศไทยได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2521 ซ่ึงตราขึ้นโดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. 2518 ต่อมาได้ยกเลิก และเปลี่ยนเป็นพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมอีก จํานวน 8 ฉบับ ปัจจุบันได้ยกเลิกพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวและที่แก้ไขเพ่ิมเติมท้ัง 8 ฉบับ โดยได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
  4.2.1.1  เจตนารมณ์ของการประกาศใช้กฎหมาย 
  เจตนารมณ์หรือเหตุผลของการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 พิจารณาได้จากสาระสําคัญที่ปรากฏตามหมายเหตุท้ายพระราช
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กฤษฎีกานี้ กล่าวไว้คือ เพ่ือให้การจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการเป็นไป
โดยสอดคล้องกับการให้บริการทางการแพทย์และระบบประกันสุขภาพอ่ืน และเพ่ือพัฒนาระบบ
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของรัฐโดยขยายสิทธิการได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนให้กว้างขึ้น รวมถึงการ
กําหนดให้การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคถือเป็นการรักษาพยาบาลด้วย ตลอดจน
กําหนดให้มีการนําระบบเบิกจ่ายตรงมาใช้กับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
อันเป็นการลดขั้นตอนการดําเนินการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายของรัฐ และอํานวย
ความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
  เม่ือพิจารณาเหตุผลของการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาตามหมายเหตุแนบท้าย
แล้ว เห็นได้ว่า พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีมีเจตนารมณ์ที่มุ่งให้สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่ 
กลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือคุ้มครองและสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี
เป็นเสมือนหลักประกันสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของรัฐ ซ่ึงปัจจุบันระบบสวัสดิการของ
ทางราชการได้พัฒนาแนวคิดในเรื่องการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลโดยมิได้จํากัดเฉพาะบริการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน แต่ขยายไปถึงสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล
ของสถานพยาบาลเอกชนด้วย และในด้านบริการรักษาพยาบาลก็ขยายโดยครอบคลุมถึงบริการ 
ด้านการสร้างเสริมสุภาพและการป้องกันควบคุมโรคด้วย ท้ังนี้ โดยมุ่งเน้นการอํานวยความสะดวกให้ 
ผู้มีสิทธิตามกฎหมายน้ีสามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้โดยง่าย ด้วยการนําระบบการจ่าย
ค่าบริการแบบเบิกจ่ายตรง ซ่ึงมีกรมบัญชีกลางเป็นผู้จ่ายค่าบริการให้กับสถานพยาบาลโดยตรงมาใช้ 
เพ่ือให้กลุ่มบุคคลผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายนี้สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้สะดวกยิ่งขึ้น  
  4.2.1.2  ผู้ทรงสิทธิ 
  ผู้ทรงสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลภายใต้ระบบสวัสดิการของทางราชการ  
มีบัญญัติไว้ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 
ซ่ึงได้แก่ ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว โดยคําว่า “ผู้มีสิทธิ” และ “บุคคลในครอบครัว” มีบัญญัติไว้
ในมาตรา 4 หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้ 
 1) “ผู้มีสิทธิ” ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้ 
  (1) ข้าราชการและลูกจ้างประจําซ่ึงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา
จากเงินงบประมาณรายจ่ายงบบุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม โดยมีข้อยกเว้นกรณีข้าราชการ
ตํารวจช้ันพลตํารวจซ่ึงอยู่ในระหว่างรับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการประจํา 
  (2) ลูกจ้างชาวต่างประเทศซ่ึงมีหนังสือสัญญาจ้างท่ีได้รับเงินค่าจ้าง
จากงบประมาณรายจ่ายและสัญญาจ้างน้ันมิได้ระบุเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาลไว้ 
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  (3) ผู้ได้รับบํานาญปกติหรือผู้ได้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ และทหารกองหนุน มีเบ้ียหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบ้ียหวัด 
 2) “บุคคลในครอบครัว” ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้ 
  (1) บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ
บรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซ่ึงอยู่ในความอุปการะเลี้ยง
ดูของผู้มีสิทธิ แต่ท้ังนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน 
  (2) คู่สมรสท่ีชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ 
  (3) บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า บุคคลท่ีเป็นผู้ทรงสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ประกอบด้วย 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจําซ่ึงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจําจากเงินงบประมาณรายจ่ายงบบุคลากร
ของกระทรวง ทบวง กรม ลูกจ้างชาวต่างประเทศซ่ึงมีหนังสือสัญญาจ้างท่ีได้รับเงินค่าจ้างจาก
งบประมาณรายจ่ายและสัญญาจ้างน้ันมิได้ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้ และผู้ได้รับบํานาญปกติ
หรือผู้ได้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือ
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และทหารกองหนุน มีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบ้ียหวัด ซ่ึงเรียกโดยรวมว่า “ผู้มีสิทธิ” และบุคคลในครอบครัวของ “ผู้มี
สิทธิ” ประกอบด้วย บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุ นิติภาวะ
แล้ว แต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซ่ึงอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ 
แต่ท้ังน้ีไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น คู่สมรสท่ีชอบด้วย
กฎหมายของผู้มีสิทธิ และบิดาหรือมารดาท่ีชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ ซ่ึงเรียกโดยรวมว่า “บุคคล
ในครอบครัว” 
  4.2.1.3  สิทธิประโยชน์ 
  สิทธิประโยชน์ในบริการรักษาพยาบาลที่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวได้รับตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ มีบัญญัติไว้ในมาตรา 4 ซ่ึงบัญญัตินิยามคําว่า “การรักษาพยาบาล” ไว้ 
หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรงแก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว
ของผู้มีสิทธิ เพ่ือการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพและ 
การดํารงชีวิต และหมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 
เพ่ือประโยชน์ด้านสาธารณสุข โดยค่าบริการสาธารณสุขที่สามารถเบิกจ่ายได้ ประกอบด้วย  
 1) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดหรือส่วนประกอบ
ของเลือดหรือสารทดแทน ค่านํ้ายาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกัน
ท่ีใช้ในการบําบัดรักษาโรค 
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 2) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค รวมท้ังค่าซ่อมแซม
อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ดังกล่าว 
 3) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจนิจฉัยโรค 
ค่าวิเคราะห์โรค แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ และค่าบริการอื่นทํานองเดียวกันท่ีมีลักษณะ
เป็นเงินตอบแทนพิเศษ  
 4) คา่ตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตร และการดูแลหลังคลอดบุตร 
 5) ค่าห้องและค่าอาหารตลอดระยะเวลาท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาล 
 6) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค 
 7) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
 8)  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า สิทธิประโยชน์ในบริการรักษาพยาบาลท่ีผู้มีสิทธิและบุคคล
ในครอบครัวได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ครอบคลุมบริการด้านสาธารณสุขในทุกประเภท ต้ังแต่
บริการตรวจสุขภาพ บริการสร้างเสริมสุขภาพ บริการป้องกันโรค บริการรักษาพยาบาล บริการทํา
คลอด และบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหลังการรักษาพยาบาลและการคลอด 
   4.2.1.4  ผู้ให้บริการ 
  ในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลภายใต้ระบบสิทธิสวัสดิการข้าราชการนี้ พระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติถึงผู้
ให้บริการรักษาพยาบาลไว้ในมาตรา 4 กล่าวคือ สถานพยาบาลของทางราชการ และสถานพยาบาล
ของเอกชน โดยกําหนดนิยามของผู้ให้บริการท้ังสองกรณีไว้ดังน้ี 
 1) สถานพยาบาลของทางราชการ ได้แก่ สถานพยาบาลซ่ึงเป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัย
ของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โรงพยาบาลประสาน
มิตร และสถานพยาบาลอ่ืนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 2) สถานพยาบาลเอกชน ได้แก่ สถานพยาบาลท่ีมีลักษณะการให้บริการ
เป็นโรงพยาบาล ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  4.2.1.5  ระบบการคลังสุขภาพ 
  ในด้านการคลังสุขภาพภายใต้ระบบสวัสดิการของทางราชการน้ี มีแหล่งเงินทุน
งบประมาณในการบริการรักษาพยาบาลจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ซ่ึงได้มาจากเงินภาษีท่ัวไปของประเทศ โดยการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
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พระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย  
พ.ศ. 2518 ซ่ึงบัญญัติไว้ในมาตรา 3 ให้การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายในประเภทเงิน
สวัสดิการจากทางราชการให้กระทําได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และภายใต้บทบัญญัตินี้ จึงได้มี
การตราพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ขึ้น เพ่ือเป็นสวัสดิการ
ให้แก่ข้าราชการ ข้าราชการบํานาญ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชาวต่างประเทศท่ีปฏิบัติหน้าที่รับใช้
ราชการให้ มีความเป็นอยู่ท่ี ม่ันคง มีสุขภาพที่ ดีในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ โดยมี
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู้ มีอํานาจหน้าท่ีและรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
งบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายและวินัยทางการคลัง 
 
 4.2.2  ระบบประกันสังคม 
 ระบบประกันสังคม เป็นระบบท่ีให้การประกันต่อบุคคลในสังคมท่ีมีปัญหาหรือได้รับความ
เดือดร้อนทางด้านการเงินเนื่องจากการประสบเคราะห์ภัย หรือมีเหตุการณ์อันทําให้เกิดปัญหาหรือ 
มีความเดือดร้อนในการดํารงชีพ ซ่ึงต้องการได้รับความช่วยเหลือ โดยการร่วมมือกันของประชาชน 
ในสังคม ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันด้วยการรวบรวมเงินเพ่ือสมทบเข้าเป็นกองทุนร่วมกัน และเฉลี่ย 
ความเสี่ยงหรือร่วมกันเสี่ยงต่อเคราะห์ภัยหรือปัญหาความเดือดร้อนท่ีอาจจะเกิดขึ้น199 ซ่ึงประเทศ
ไทยได้รับอิทธิพลแนวคิดในเรื่องระบบประกันสังคมน้ีจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
โดยแนวความคิดน้ีเริ่มปรากฏข้ึนครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2476 ซ่ึงมี ดร.ปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้ริเริ่ม
เสนอแนวความคิดน้ีไว้ในเค้าโครงเศรษฐกิจเกี่ยวกับการจัดให้มีร่างกฎหมายความม่ันคงทางสังคม  
แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควรในขณะนั้น ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2495 ในสมัยรัฐบาลของจอมพล 
ป . พิบูลสงคราม มีนโยบายสร้างความม่ันคงทางสังคมให้กับประชาชน และได้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์ขึ้น มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยกรรมการอ่ืนอีก 11 คน  
มีหน้าที่ พิจารณาวิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านสวัสดิการสังคม นอกจากนั้น
คณะกรรมการชุดนี้ยังมีบทบาทสําคัญในการผลักดันให้รัฐบาลเสนอร่างกฎหมายประกันสังคมต่อ
รัฐสภาจนเป็นผลสําเร็จ มีการตราเป็นพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2497 ประกาศมีผลบังคับใช้
เม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2497 และได้มีการจัดต้ังกรมประกันสังคมขึ้นสังกัดกระทรวงการคลัง ภายใต้
พระราชบัญญั ตินี้ มีหลักการที่ สําคัญคือ การจัดให้ มีระบบประกันสังคม 6 ประเภท  ได้แก่ 
ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย กรณีพิการทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ 
และกรณีฌาปนกิจ โดยผู้ประกันตนจะต้องมีรายได้ต้ังแต่ 500 บาทขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ มีการ

                                                 
 199 วิจิตรา  (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม, คําอธิบายกฎหมายประกันสังคม (กรุงเทพมหานคร: 
โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), หน้า 31. 
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จัดต้ังกองทุนซ่ึงมีแหล่งเงินมาจากการจ่ายเงินสมทบจาก 3 ฝ่าย คือ นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล  
แต่เนื่องจากการระบบประกันสังคมเป็นเรื่องใหม่ในสมัยน้ัน และประชาชนยังไม่เข้าใจถึงผลดีของ
ระบบนี้ จึงมีการคัดค้านจากประชาชนและสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มนายจ้างท่ีไม่ต้องการ
จ่ายเงินสมทบ และได้มีความพยายามขัดขวางมิให้นําระบบน้ีมาใช้ นายกรัฐมนตรีจึงมีคําส่ังให้ระงับ
การบังคับใช้ระบบประกันสังคมโดยไม่มีกําหนด และกรมประกันสังคมได้ถูกยุบไปเป็นกองความม่ันคง
แห่งสังคมในสังกัดกรมประชาสงเคราะห์ ต่อมาในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ ได้มีการ
พิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2497 ได้มีการศึกษาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการนําระบบประกันสังคมมาบังคับใช้ แต่ยังมิได้ดําเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติให้มีผลบังคับใช้ 
ได้เกิดการปฏิวัติขึ้นซ่ึงคณะปฏิวัติได้ออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 
พ.ศ. 2515 กําหนดให้มีกองทุนเงินทดแทนเพ่ือจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางาน และจัดต้ังสํานักงานกองทุนเงินทดแทนข้ึน ทําหน้าที่ รับผิดชอบ
บริหารงานกองทุนดังกล่าว ซ่ึงถือได้ว่าประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีมีผลเป็นการบังคับให้มีระบบ
ประกันสังคมขึ้นในประเทศไทยน่ันเอง จากน้ันได้มีความพยายามเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมอีกหลายครั้ง จนในท่ีสุดได้มีการผลักดันพระราชบัญญัติประกันสังคมเป็นผลสําเร็จเม่ือ 
พ.ศ. 2533 โดยได้มีการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา และรัฐสภาได้พิจารณา
เห็นชอบให้มีกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมขึ้น ส่งผลให้มีการตรากฎหมายคือ “พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533” ซ่ึงมีผลใช้บังคับจนถึงปัจจุบัน200        
   4.2.2.1  เจตนารมณ์ของการประกาศใช้กฎหมาย 
  การประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
ท่ีประเทศไทยได้เคยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2497 ซ่ึงมีมาเป็นเวลานาน
แล้ว แต่ในขณะน้ันสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมยังไม่อํานวยให้นํากฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับได้  
ซ่ึงในปัจจุบันการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ก้าวหน้าไปมาก สมควรสร้างหลักประกันให้แก่
ลูกจ้างและบุคคลอ่ืน โดยการจัดต้ังกองทุนประกันสังคมขึ้นเพ่ือให้การสงเคราะห์แก่ลูกจ้างและบุคคล
อ่ืนซ่ึงประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตายอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน รวมทั้งกรณี 
คลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และสําหรับกรณีว่างงานซ่ึงให้หลักประกันเฉพาะ
ลูกจ้าง จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี201  
  ภายใต้เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ได้กําหนดหลักการสําคัญเพ่ือสร้างความ
ม่ันคงทางสังคมให้กับประชาชน ประกอบด้วยหลักการ 4 ประการ ดังน้ี 

                                                 
 200 เรื่องเดียวกัน, หน้า 22-26.  
 201 พระราชบัญญัติประกันสงัคม พ.ศ. 2533  
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 1) การสร้างหลักประกันขั้นตํ่าสําหรับลูกจ้างหรือผู้ประกันตน เพ่ือให้
ลูกจ้างหรือผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครอง ช่วยเหลือ ดูแล เม่ือประสบเคราะห์ภัยหรือได้รับความ
เดือดร้อนในการดํารงชีวิต โดยมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบดูแลให้การประกันสังคมแก่ลูกจ้าง
หรือผู้ประกันตนเป็นอย่างมีความเป็นธรรม โดยอาจกําหนดให้ความคุ้มครองสูงกว่าหรือมากกว่าที่
กฎหมายกําหนดได้ แต่จะดําเนินการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างหรือผู้ประกันตนตํ่ากว่าที่กฎหมาย
กําหนดไม่ได้ 
 2) การเข้าเป็นผู้ประกันตนเพ่ือได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย กรณี
เป็นลูกจ้างจะต้องเข้าเป็นผู้ประกันตนโดยบังคับ ส่วนบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ลูกจ้างที่ประสงค์จะเข้าเป็น
ผู้ประกันตนสามารถแสดงความจํานงได้โดยสมัครใจ 
 3) การเฉลี่ยความทุกข์ความสุข เป็นหลักการกระจายความเส่ียงระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม เนื่องจากเคราะห์ภัยอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ไม่สามารถคาดการณ์
ได้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือเกิดขึ้นแล้วจะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ซ่ึงบุคคลแต่ละคนอาจไม่
สามารถแบกรับภาระน้ันได้เพียงลําพัง การประกันสังคมจึงออกแบบมาเพื่อกระจายการแบกรับภาระ
ของเคราะห์ภัยหรือความเดือดร้อน เม่ือเกิดเคราะห์ภัยหรือความเดือดร้อนขึ้น บุคคลผู้ต้องประสบกับ
เหตุนั้นจะได้รับความช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนโดยการกระจายความช่วยเหลือในรูปแบบ
ของประโยชน์ต่าง ๆ ตามความจําเป็น 
 4) การทําให้เงินกองทุนมีจํานวนเพ่ิมขึ้น โดยกําหนดให้เงินสมทบที่ส่งเข้า
กองทุนประกันสังคมต้องนําไปบริหารจัดการให้เกิดดอกผล เพ่ือให้เงินกองทุนมีจํานวนเพ่ิมขึ้น 
สามารถจ่ายเปน็ประโยชน์ทดแทนกลับคืนสู่ผู้ประกันตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ202 
  หลักการของกฎหมายประกันสังคมทั้ง 4 ประการดังกล่าวข้างต้น เป็นหลักการ
สําคัญท่ีสะท้อนเจตนารมณ์ของกฎหมายในการมุ่งสร้างความม่ันคงให้กับสังคม อันส่งผลให้เกิดระบบ
ประกันสังคมในการให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพของลูกจ้างและผู้ประกันตนให้เกิดความม่ันคงในการ
ทํางานและการดํารงชีวิต  
  4.2.2.2  ผู้ทรงสิทธิ 
   การเป็นผู้ทรงสิทธิในระบบประกันสังคมน้ัน กฎหมายกําหนดให้ความคุ้มครอง
เฉพาะผู้ประกันตนเท่าน้ัน ซ่ึงผู้ประกันตนตามกฎหมายนี้ หมายถึง ผู้ซ่ึงจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิด
สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติน้ี203 ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
 

                                                 
 202 วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม, เรื่องเดิม, หน้า 28-30.  
 203 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
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   1)  ผู้ประกันตนซ่ึงเป็นลูกจ้าง 
   ความเป็นผู้ประกันตนของลูกจ้างนั้น มีลักษณะบังคับโดยกฎหมาย ซ่ึง
กําหนดให้ลูกจ้างท่ีมีอายุไม่ตํ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ กับลูกจ้างซ่ึงเป็น
ผู้ประกันตนอยู่แล้ว มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซ่ึงอยู่ในบังคับของ
กฎหมายประกันสังคม204 
 2) ผู้ประกันตนซ่ึงมิใช่ลูกจ้าง ได้แก่ 
  (1) ผู้ประกันตนซ่ึงเคยเป็นลูกจ้าง กล่าวคือ ผู้ประกันประเภทน้ีเป็น
บุคคลท่ีเคยเป็นลูกจ้างและสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้ว แต่ยังมีความประสงค์ท่ีจะเป็นผู้ประกันตน
เพ่ือให้ได้รับความคุ้มครองในประโยชน์ทดแทนเช่นเดิมต่อไป โดยกฎหมายกําหนดให้ผู้เคยเป็นลูกจ้าง
ซ่ึงจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนซ่ึงเป็นลูกจ้างสิ้นสุดลง 
ถ้าผู้นั้นประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ก็สามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนโดยแสดงความจํานงต่อ
สํานักงานประกันสังคมภายใน 6 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน205  
  (2) ผู้ประกันตนซ่ึงมิใช่ลูกจ้างโดยไม่เคยเป็นลูกจ้างมาก่อน กล่าวคือ 
ผู้ประกันตนประเภทนี้ เป็นบุคคลที่แสดงความจํานงเข้าเป็นผู้ประกันตนโดยความสมัครใจ ตามพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจน
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซ่ึงสมัครเป็นผู้ประกันตน  
พ.ศ. 2544 ซ่ึงกําหนดให้บุคคลที่มีอายุไม่ตํ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สมัครเข้า
เป็นผู้ประกันตนโดยแสดงความจํานงต่อสํานักงานประกันสังคมได้ และต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมเป็นรายเดือนซ่ึงอาจจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าได้ครั้งละไม่เกิน 12 เดือน แต่ไม่อาจจ่ายเงิน
สมทบย้อนหลังได้ 
  4.2.2.3  สิทธิประโยชน์ 
  สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม แบ่งออกได้เป็น 4 ชุดสิทธิ
ประโยชน์ ประกอบด้วย สิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ เงินทดแทนการขาดรายได้ เงินทําศพ  
และเงินสงเคราะห์ โดยในท่ีนี้จะได้อธิบายถึงสิทธิประโยชน์ในเรื่องการบริการทางการแพทย์ ซ่ึงถือ
เป็นบริการสาธารณสุขสําหรับผู้ประกันตนภายใต้พระราชบัญญัติน้ี โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
 
 

                                                 
 204 มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
 205 มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
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   1)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก
การทํางาน206 ได้แก่ 
       (1)  ค่าตรวจวินิจฉัยโรค 
       (2)  ค่าบําบัดทางการแพทย์ 
       (3)  ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
       (4)  ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ 
       (5)  ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย 
       (6)  ค่าบริการอ่ืนท่ีจําเป็น 
   2)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร207 ได้แก่ 
       (1)  ค่าตรวจและรับฝากครรภ์ 
       (2)  ค่าบําบัดทางการแพทย์ 
       (3)  ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ 
       (4)  ค่าทําคลอด 
       (5)  ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
       (6)  ค่าบริบาลและค่ารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด 
       (7)  ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย 
       (8)  ค่าบริการอ่ืนท่ีจําเป็น 
   3)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ208 ได้แก่ 
       (1)  ค่าตรวจวินิจฉัยโรค 
       (2)  ค่าบําบัดทางการแพทย์ 
       (3)  ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ 
       (4)  ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
       (5)  ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ 
       (6)  ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจและอาชีพ 
       (7)  ค่าบริการอ่ืนท่ีจําเป็น 
   ภายใต้สิทธิประโยชน์ท้ัง 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ผู้ประกันตนมีสิทธิ
ได้รับประโยชน์ทดแทนตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ 

                                                 
 206 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
 207 มาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
 208 มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
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   1.  บริการทางการแพทย์กรณีปกติ กล่าวคือ กรณีน้ีผู้ประกันตนมีสิทธิ
ได้รับประโยชน์ทดแทนในรูปแบบของบริการทางการแพทย์ คือ 
 1) ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย กรณีนี้ผู้ประกันตนสามารถเข้า
รับการรักษาพยาบาลดังกล่าว ด้วยการแสดงบัตรรับรองสิทธิซ่ึงสํานักงานประกันสังคมเป็นผู้ออกให้ 
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการรับบริการรักษาพยาบาลสําหรับกรณีที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย
นอกงาน การคลอดบุตร และกรณีทุพพลภาพ ท้ังน้ีเน่ืองจากสํานักงานประกันสังคมเป็นผู้รับผิดชอบ
จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาลท่ีให้บริการสาธารณสุขดังกล่าวโดยวิธีเหมาจ่าย 
 2) ค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคที่ มีภาระเสี่ยง เป็นกรณี ท่ี
สํานักงานประกันสังคมจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่สถานพยาบาลเพ่ิมขึ้นจากข้อ 1) สําหรับ
สถานพยาบาลที่ต้องรับภาระกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยงของผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ดังน้ี 
 กรณีค่าบริการทางการแพทย์สําหรับผู้ป่วยนอก ได้กําหนดบัญชีโรค
เรื้อรังไว้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคตับอักเสบเร้ือรังและตับแข็ง โรคภาวะหัวใจ
ล้มเหลว โรคเส้นเลือดสมองแตก/อุดตัน โรคมะเร็ง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคถุงลมโป่งพอง โรคไต
วายเรื้อรัง โรคพาร์กินสัน โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ และโรคจิตตามบัญชีจําแนกโรค เป็นต้น 
 กรณีค่าบริการทางการแพทย์สําหรับผู้ป่วยใน การคํานวณค่าบริการ
ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis Related Groups: DRGs) ท่ีมีค่าใช้จ่ายสัมพัทธ์ปรับตามวันนอน 
 3) ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ิมตามจํานวนผู้ประกันตน กรณี น้ี
สํานักงานประกันสังคมจะทําการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เพ่ิมจากกรณีเหมาจ่ายปกติและ
ค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มีภาระเส่ียงโดยจ่ายให้กับสถานพยาบาลตามอัตราที่กําหนดต่อ
จํานวนผู้ประกันตนหนึ่งคนภายในระยะเวลา 1 ปี ดังน้ี 
 กรณี สถานพยาบาล ท่ี ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ
โรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) หรือที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามาตรฐาน JCJ (Joint 
Commission International) อย่างใดอย่างหน่ึง สํานักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าชดเชยการ
ให้บริการรักษาพยาบาลแก่สถานพยาบาลดังกล่าวน้ี ในอัตรา 80 บาท ต่อผู้ประกันตนหน่ึงราย 
 กรณี สถานพยาบาล ท่ี ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ
โรงพยาบาลตามบันไดขั้นที่ 2 สู่ “HA” สํานักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าชดเชยการให้บริการ
รักษาพยาบาลแก่สถานพยาบาลดังกล่าวนี้ ในอัตรา 40 บาท ต่อผู้ประกันตนหนึ่งราย 
 4) ค่าบริการทางการแพทย์กรณีต้องรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง  
เป็นกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับความเจ็บป่วยท่ีต้องการรักษาโดยแพทย์ผู้มีความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะ
ทาง สํานักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการตามอัตราที่กําหนดโดยการจําแนกเป็นรายโรค เช่น กรณี
ไตวายเฉียบพลันท่ีมีระยะเวลาการรักษาไม่เกิน 60 วัน จ่ายค่าบริการฟอกไตให้ตามความเป็นจริง 
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ไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท และการล้างไตช่องท้อง จ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงตามความจําเป็น แต่ไม่เกินวันละ 
500 บาท เป็นต้น 
 5) ค่าบริการทางการแพทย์กรณีรักษาโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง เป็นกรณีท่ี
สถานพยาบาลที่สํานักงานประกันสังคมกําหนดให้ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์หรือ
สถานพยาบาลอ่ืนได้ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง 
สํานักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลหรือผู้ประกันตนดังกล่าว 
โดยคํานวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ที่มีค่านํ้าหนักสัมพัทธ์ปรับตามวันนอนมากกว่าหรือเท่ากับ 2  
ในอัตราไม่เกิน 15,000 บาท ต่อ 1 นํ้าหนักสัมพัทธ์ปรับตามวันนอนของผู้ประกันตน 
 6) ค่าบริการทางการแพทย์สําหรับผู้ทําหมัน สํานักงานประกันสังคม
จะจ่ายเท่าท่ีผู้ประกันตนได้จ่ายไปจริงตามความจําเป็น โดยกรณีทําหมันชาย ไม่เกิน 500 บาทต่อราย 
และกรณีทําหมันหญิง ไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย 
 2. บริการทางการแพทย์กรณีจําเป็น กล่าวคือ ผู้ประกันตนท่ีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินนอกงาน และมีความจําเป็นทําให้ไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทย์
จากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลท่ีสํานักงานประกันสังคมกําหนดให้สําหรับผู้ประกันตนน้ัน  
เม่ือผู้ประกันตนได้เข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลอื่น สํานักงานประกันสังคมจะจ่าย
ค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาลท่ีให้บริการแก่ผู้ประกันตนแล้วแต่กรณี 
 3. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ หรือประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน กล่าวคือ กรณีท่ีผู้ประกันตนได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน 
อันมีภาวะคุกคามต่อชีวิต ซ่ึงหากไม่รับปฏิบัติการทางการแพทย์ทันทีเพ่ือแก้ไขระบบหายใจ ระบบ
ไหลเวียนเลือดหรือระบบประสาทแล้วจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือทําให้อาการบาดเจ็บหรืออาการ
ป่วยน้ันรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนได้อย่างฉับไว 
 4. กรณีต้องส่งผู้ประกันตนไปรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลอื่น 
สํานักงานประกันสังคมจะต้องจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสานพยาบาลท่ีเข้ารับการรักษาแรก 
และต้องจ่ายค่าพาหนะให้แก่ผู้ประกันตนหรือโรงพยาบาลแรกด้วย 
 5. กรณีผู้ประกันตนยังไม่ได้รับบัตรรับรองสิทธิ ถ้าผู้ประกันตนได้จ่ายเงิน
สมทบแก่กองทุนประกันสังคมจนก่อให้เกิดสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยนอกงานแล้ว แต่สํานักงานประกันสังคมยังไม่ได้ออกบัตรรับรองสิทธิให้ สํานักงาน
ประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินเป็นค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาลตาม
หลักเกณฑ์และอัตราเช่นเดียวกับกรณีจําเป็นเน่ืองจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
 6. กรณีผู้ประกันตนไม่มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ เป็นกรณีท่ีการ
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนอกงานด้วยเหตุหรือกลุ่มโรคและบริการ 14 ประเภท ซ่ึงผู้ประกันตนไม่
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มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ ได้แก่ โรคหรือการประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการใช้สารเสพ
ติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภท
คนไข้ในเกิน 180 วัน ในหนึ่งปี ยกเว้น กรณีการบริการทางการแพทย์ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ 
ท่ีกําหนด การบําบัดทดแทนไตกรณีไตวายเรื้อรัง ยกเว้นกรณีไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ให้มีสิทธิได้รับ
บริการทางการแพทย์โดยการบําบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การล้างช่อง
ท้องด้วยนํ้ายาอย่างถาวร หรือการปลูกถ่ายไต ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด การกระทําใด ๆ เพ่ือ
ความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นว้าทดลอง การรักษา
ภาวะมีบุตรยาก การตรวจเนื้อเย่ือเพ่ือการผ่าตัดเปล่ียนอวัยวะ ยกเว้นการปลูกถ่ายไขกระดูก ให้จ่าย
เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจําเป็นแต่ไม่เกิน 7,000 บาท การตรวจใด ๆ ที่เกินกว่าความจําเป็นในการ
รักษาโรค การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ยกเว้นการปลูกถ่ายไขกระดูก และกระจกตา การเปลี่ยนเพศ  
การผสมเทียม การบริการระหว่างรักษาตัวแบบพักฟ้ืน ทันตกรรม ยกเว้น ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน 
ผ่าตัดฟันคุด และการบริการประกอบแว่นสายตา 
   จากท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ ซ่ึงครอบคลุมเฉพาะประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางานเท่าน้ัน แต่สําหรับกรณีท่ีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยด้วย
โรคซ่ึงเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเน่ืองจากการทํางาน (Occupational and Environmental 
Disease) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 กล่าวคือ  
 1. เม่ือลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับ
การรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยน้ัน และให้นายจ้างจ่าย 
ค่ารักษาพยาบาลเท่าท่ีจ่ายจริงตามความจําเป็น209 ซ่ึงค่ารักษาพยาบาลน้ัน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการตรวจ การรักษา การพยาบาล และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น เพ่ือให้ผลของการประสบ
อันตรายหรือการเจ็บป่วยบรรเทาหรือหมดส้ินไป รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องใช้ หรือวัตถุ
ท่ีใช้แทนหรือทําหน้าที่แทนหรือช่วยอวัยวะท่ีประสบอันตรายด้วย210 
 
 
 
 

                                                 
 209 มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
 210 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
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  2. ในกรณีท่ีลูกจ้างจําเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการ
ทํางานภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจ่ายค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
ของลูกจ้างตามความจําเป็น211 ซ่ึงรวมถึงใช้จ่ายท่ีจําเป็นเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทํางาน
ท้ังหมด212    
  4.2.2.4  ผู้ให้บริการ 
  เป็นโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีทําสัญญาให้บริการทางการแพทย์กับสํานักงาน
ประกันสังคม เพ่ือประโยชน์ของผู้ประกันตนท้ังสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน  รวมถึง
สถานพยาบาลในเครือข่ายของสถานพยาบาลหลักท่ีทําสัญญาไว้ดังกล่าวด้วย โดยจะต้องมีมาตรฐาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 
  4.2.2.5  ระบบการคลังสุขภาพ 
  ระบบการคลังสุขภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เป็นการ
จัดต้ังกองทุนขึ้น เรียกว่า “กองทุนประกันสังคม” มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายให้ผู้ประกันตน
ได้รับประโยชน์ทดแทนตามสิทธิประโยชน์ท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมาย และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของสํานักงานประกันสังคม213 โดยมีแหล่งเงินกองทุน ประกอบด้วย214 
 1) เงินสมทบจากรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตน 
 2) เงิน เพ่ิ ม  ในกรณี ผู้ ป ระกันตน ท่ี เคยเป็นลูก จ้างแล้ว ต่อมาเป็น
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจํานวนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป กรณี
นายจ้างไม่นําส่งเงินสมทบในส่วนของตนหรือหรือในส่วนของผู้ประกันตน หรือส่งไม่ครบจํานวน 
ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบ และกรณีผู้รับเหมาช่วงไม่นําส่งเงินสมทบ
หรือส่งไม่ครบจํานวนภายในกําหนด 
 3) ผลประโยชน์ของทุนประกันสังคม กรณีการจัดหาผลประโยชน์ของ
คณะกรรมการประกันสังคม โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 4)  เงินค่าธรรมเนียม กรณีหนังสือสําคัญหรือบัตรประกันสังคมสูญหาย  
ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ และต้องขอออกใบแทน 
 5) เงินท่ีได้จากการบริจาคเงินอุดหนุน 
 6) เงินท่ีตกเป็นของกองทุนประกันสังคม ตามที่กฎหมายกําหนด 

                                                 
 211 มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
 212 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
 213 มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 
 214 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 
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 7) เงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการท่ีรัฐบาลจ่ายให้ 
 8) เงินค่าปรับ กรณีมีการกระทําผิดตามกฎหมายประกันสังคม 
 9) รายได้อ่ืน 
  สําหรับกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทํางาน ระบบ
การคลังสุขภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ ซ่ึงเป็นการจัดต้ังกองทุนขึ้น เรียกว่า 
“กองทุนเงินทดแทน” ภายในสํานักงานประกันสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ่ายเป็นเงินทดแทนแก่
ลูกจ้างแทนนายจ้างซ่ึงมีหน้าท่ีต้องจ่ายเงินสมทบ มีแหล่งท่ีมาของเงินกองทุนจากเงินสมทบที่นายจ้าง
จ่ายสมทบเข้ากองทุนเพ่ือใช้เป็นเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง รวมถึงทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้หรือเงิน
อุดหนุน และรายได้อ่ืน ๆ ของกองทุน215 โดยในกรณีท่ีนายจ้างเป็นผู้มีหน้าท่ีต้องจ่ายเงินสมทบ 
สํานักงานประกันสังคมจะเป็นผู้จ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง แต่ถ้านายจ้างได้ทดรอง
จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างไปก่อน และเป็นกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีคําวินิจฉัยว่าลูกจ้างมีสิทธิ
ได้รับเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินคืนให้กับนายจ้างโดยนายจ้างมีหน้าท่ีร้องขอเพ่ือ
รับเงินดังกล่าว216  
 
 4.2.3  ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นการดําเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซ่ึงเกิดขึ้นจากความพยายามผลักดันให้มีการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ของประชาชน โดยมีแนวทางการดําเนินงานตามท่ีคณะทํางานข้อเสนอนโยบายหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าได้ให้ความหมายไว้ กล่าวคือ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หมายถึง สิทธิของชนชาวไทย
ทุกคนในการได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง ด้วยเกียรติและศักด์ิศรีท่ีเท่าเทียมกัน 
โดยภาระค่าใช้จ่ายในการใช้บริการไม่เป็นอุปสรรคท่ีบุคคลจะได้รับสิทธิน้ัน”217 ท้ังน้ี โดยมี
เจตนารมณ์และหลักการอันเป็นสาระสําคัญดังต่อไปน้ี 
  4.2.3.1  เจตนารมณ์ของการประกาศใช้กฎหมาย 
  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ตราขึ้นโดยมีเหตุผลที่
สําคัญคือ เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราอาณาจักรไทย ได้บัญญัติรับรองสิทธิของชนชาวไทยให้มีสิทธิ
เสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจาก

                                                 
 215 มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
 216 มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
 217 จเด็จ ธรรมธัชอารี และวลัยพร  พัชรนฤมล, ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ, 2555), หน้า 93 
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สถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และการให้บริการ
สาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมเท่าท่ีจะกระทําได้ นอกจากน้ีรัฐจะต้องจัดและส่งเสริมการ
สาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการท่ีได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง ด้วยเหตุน้ีจึง
จําเป็นต้องมีการจัดระบบบริการสาธารณสุขที่ จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิตให้มีการ
รักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน โดยมีองค์กรกํากับดูแลซ่ึงจะดําเนินการโดยการมีส่วนร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและภาประชาชนเพ่ือจัดการให้มีระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพท้ังประเทศ และให้
ประชาชนชาวไทยมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานด้วยกันทุกคน218 โดยมีแนวคิดที่
สําคัญดังนี้ 
 1) การเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข โดยเน้นความครอบคลุมบุคคลที่ ยังไม่มี
หลักประกันสุขภาพใด ๆ และการร่วมจ่ายค่าบริการสาธารณสุขผ่านระบบภาษี 
 2) มุ่งเน้นความย่ังยืนของกลไก 3 ประการคือ นโยบายย่ังยืน การเงิน
ย่ังยืน และสถาบันย่ังยืน ซ่ึงความย่ังยืนของกลไกดังกล่าวมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อระบบโดยเฉพาะใน
ประเทศกําลังพัฒนา เนื่องจากประเทศท่ีกําลังพัฒนาส่วนใหญ่มีปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นตัวช้ีนําระบบ
บริการสาธารณสุขเนื่องจากมีแหล่งเงินทุนจํากัด ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านการสาธารณสุข
สําหรับรองรับยังไม่เพียงพอ มีระบบการเมืองท่ีไม่ม่ันคง และการใช้ทรัพยากรด้อยประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางด้านสังคม ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ และไม่มีทิศทางการลงทุน
ในเรื่องของการศึกษาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 3) มุ่งเน้นการมีบทบาทของทุกฝ่าย รวมถึงภาคประชาชน โดยมีเป้าหมาย
สูงสุดคือ สุขภาวะของคนไทยทุกคนตามหลักการสุขภาพพอเพียง  
 4) สนับสนุนให้ประชาชนมีและใช้บริการท่ีหน่วยบริการประจําหรือหน่วย
บริการปฐมภูมิใกล้บ้าน เป็นบริการด่านหน้า ท่ีให้บริการผสมผสานทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ หลักการดังกล่าวน้ี
เป็นความแตกต่างท่ีสําคัญจากระบบประกันสังคม ซ่ึงใช้โรงพยาบาลขนาดใหญ่กว่า 100 เตียง ทั้งรัฐ
และเอกชนเป็นหน่วยรับสัญญา และระบบสวัสดิการข้าราชการ ซ่ึงให้ผู้มีสิทธิในระบบไปใช้บริการ 
ท่ีสถานพยาบาลของรัฐแห่งใดก็ได้ 
 5) การบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มุ่งเน้นการกระจาย
อํานาจให้พ้ืนที่คือ เขต และจังหวัดได้มีบทบาทและอํานาจตัดสินใจดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ 
แนวทาง และมาตรฐานที่กําหนด โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการแยกบทบาท 

                                                 
 218 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 2545  
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ผู้ซ้ือและผู้ให้บริการสาธารณสุข ทําให้มีระบบตรวจสอบ ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 6) ระบบต้องควบคุมการขยายตัวของค่าใช้จ่ายให้ได้ โดยเน้นการจ่ายเงิน
แบบปลายปิด รวมทั้งการจ่ายเงินตามผลการปฏิบัติงาน219   
  4.2.3.2  ผู้ทรงสิทธิ 
  การเป็นผู้ทรงสิทธิในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติน้ัน พระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 บัญญัติให้ความคุ้มครองบุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับบริการสาธารณสุข
ท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ220 ซ่ึงก็คือ ประชาชนชาวไทยทุกคน โดยไม่จําเป็นต้องขึ้นอยู่กับ
ฐานะทางการคลังของประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการรับรองสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลให้สอดรับกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบุคคลท่ีมีสิทธิประกันสุขภาพอ่ืนอยู่แล้ว ก็ให้ใช้บริการ
รักษาพยาบาลตามสิทธิที่มีอยู่น้ัน โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี 
หรือคําสั่งใด ๆ ท่ีกําหนดข้ึนสําหรับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ซ่ึงได้แก่ 
 1) ขา้ราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
 2) พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3) พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ ซ่ึงปฏิ บั ติงานให้แก่
หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดที่มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ 
 4) บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือบุคคลอ่ืนใด ที่ได้รับสวัสดิการรักษา 
พยาบาลโดยอาศัยสิทธิของบุคคลตาม (1) (2) และ (3)221 
 5) ผู้มีสิทธิประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม222 
   4.2.3.2  สิทธิประโยชน์ 
  ผู้ทรงสิทธิในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ มีสิทธิได้รับประโยชน์ในการเข้าถึง
บริการรักษาพยาบาล โดยครอบคลุมบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นบริการซ่ึงให้โดยตรง
แก่บุคคลเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการ

                                                 
 219 จเด็จ ธรรมธัชอารี และวลัยพร พัชรนฤมล, เรื่องเดิม, หน้า 93-94.  
 220 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  
 221 มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
 222 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 2545 
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ฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต รวมถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกด้วย223 ท้ังนี้ โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข ซ่ึงได้แก2่24 
   1)  ค่าสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค 
   2)  ค่าตรวจวินิจฉัยโรค 
   3)  ค่าตรวจและรับฝากครรภ์ 
   4)  ค่าบําบัดและบริการทางการแพทย์ 
   5)  ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอวัยวะเทียม และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
   6)  ค่าทําคลอด 
   7)  ค่ากินอยู่ในหน่วยบริการ 
   8)  ค่าบริบาลทารกแรกเกิด 
   9)  ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย 
   10) ค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ 
   11) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ 
 12) ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นเพ่ือการบริการสาธารณสุขตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 
  สําหรับการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นน้ัน 
กฎหมายให้อํานาจคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ชาติสามารถกําหนดให้บุคคลที่เข้ารับบริการ
สาธารณสุขต้องร่วมจ่ายค่าบริการในอัตราที่กําหนดให้แก่หน่วยบริการในแต่ละครั้งท่ีเข้ารับบริการ 
เว้นแต่ผู้ยากไร้หรือบุคคลอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไม่ต้องจ่ายค่าบริการ225 ซ่ึงในปัจจุบัน
คณะกรรมการได้กําหนดอัตราค่าบริการท่ีต้องจ่ายร่วมไว้คือ 30 บาท ส่งผลให้ในเวลาต่อมานิยมเรียก
สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติว่า “30 บาท รักษาทุกโรค”  
  4.2.3.3  ผู้ให้บริการ 
  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กําหนดให้สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องจัดให้มีการข้ึนทะเบียนหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการแล้ว
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพ่ือลงทะเบียนเลือกเป็นหน่วยบริการประจําของตน226 ซ่ึงมีท้ัง

                                                 
 223 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  
 224 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
 225 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
 226 มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 2545  



142 
 
สถานพยาบาลของรัฐ และเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามกฎหมายนี้ โดยผ่านการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ มาตรฐานท้ังด้านอาคาร สถานที่ บุคคลากร ขีดความสามารถ และคุณภาพบริการ 
  4.2.3.4  ระบบการคลังสุขภาพ 
   ระบบประกันสุขภาพภายใต้ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
พ.ศ. 2545 เป็นการจัดต้ังกองทุนขึ้น เรียกว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ227 โดยมี
แหล่งท่ีมาของเงินกองทุน ประกอบด้วย228 
   1)  เงินท่ีได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

2)  เงินท่ีได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
3)  เงินท่ีได้รับจากการให้บริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ 
4)  เงินค่าปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
5)  เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน 
6)  ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
7)  เงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ท่ีกองทุนได้รับมาในกิจการของกองทุน 
8)  เงินสมทบอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
4.3  คนต่างด้าวกับการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล 
 
 การเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าว ภายใต้ระบบบริการสาธารณสุขของไทย 
ในปัจจุบัน มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับสถานะแห่งสิทธิและรูปแบบการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ดังน้ี 
 
 4.3.1  การรับรองสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล 
 การรับรองสิทธิของบุคคลตามระบบกฎหมายไทยนั้น สามารถพิจารณาได้จากบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย ซ่ึงกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ บัญญัติรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนไว้ คือ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยปรากฏครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี 
พ.ศ. 2517 ได้ให้การรับรองสิทธิของบุคคลไว้หลายประการ เช่น สิทธิในความเสมอภาคตามกฎหมาย 
สิทธิทางการเมือง เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพจากการถูกลงโทษโดยปราศจากความผิดตาม

                                                 
 227 มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 2545  
 228 มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 2545  
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กฎหมาย เสรีภาพในชีวิตร่างกาย และเสรีภาพในการศึกษาอบรม229 เป็นต้น สําหรับสิทธิในการเข้าถึง
บริการรักษาพยาบาลของรัฐน้ัน มีข้อพิจารณาที่สําคัญแยกได้เป็น 2 ประการ คือ 1.  สิทธิในการ
เข้าถึงบริการรักษาพยาบาล และ 2.  สิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล โดยแยก
พิจารณาได้ดังนี้  
  4.3.1.1  สิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ได้มีการรับรองสิทธิของประชาชนไว้เป็นสิทธิทาง
รัฐธรรมนูญปรากฏคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2517 แต่ไม่พบว่ามีการ
บัญญัติรับรองสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล หรือสิทธิในเรื่องทางสุขภาพไว้แต่อย่างใด ต่อมา 
ในปี พ.ศ. 2534 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2534 และในปี 
พ.ศ. 2538 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับน้ี โดยได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิของ
บุคคลในการได้รับบริการสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่
คิดมูลค่าไว้ด้วย ซ่ึงบทบัญญัติดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการรับรองสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล
ไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก กล่าวคือ “มาตรา 41 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับริการสาธารณสุขที่มี
มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับริการโดยไม่คิดมูลค่า ท้ังน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ”230 
  จากน้ันได้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว และประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ขึ้นแทนท่ี คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2540 ซ่ึงได้มีการบัญญัติรับรอง
สิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลไว้ทํานองเดียวกัน โดยบัญญัติไว้ในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย กล่าวคือ 
 
  มาตรา 52 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุข

ท่ีได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท้ังน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  การบริการสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่ วถึงและมี
ประสิทธิภาพโดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน
มีส่วนร่วมด้วยเท่าที่จะกระทําได้ 

  การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย รัฐต้องจัดให้แก่ประชาชน
โดไม่คิดมูลค่าและทันต่อเหตุการณ์ ท้ังน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ231 

                                                 
 229 มาตรา 41  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2517)  
 230 มาตรา 52  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2534) 
 231 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2540) 



144 
 
  ต่อมาได้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2540 และ 
มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2550 ขึ้นบังคับใช้แทน ซ่ึงภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบับน้ีได้บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลไว้ในหมวด 3  
ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย กล่าวคือ  
 

 มาตรา 51 บุคคลย่อมมีสิท ธิเสมอกันในการรับบริการทาง
สาธารณสุขท่ีเหมาะสมและได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐซ่ึงต้องเป็นไป
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจาก
รัฐอย่างเหมาะสม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ2์32 

 
  ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ มีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้
ได้รับบริการทางสาธารณสุขอย่างเสมอภาค จึงกําหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องจัดบริการสาธารณสุข  
ซ่ึงรวมถึงบริการรักษาพยาบาลและบริการป้องกันโรคติดต่ออันตรายแก่ประชาชนอย่างได้มาตรฐาน 
ท่ัวถึง เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังกําหนดให้ผู้ยากไร้มีสิทธิเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เช่น สถานีอนามัย หน่วยบริการทางการแพทย์ 
หรือสถานพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท้ังน้ีเป็นการบัญญัติรัฐธรรมนูญโดยคงไว้ซ่ึงหลักการเดิมตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2540 แต่เพ่ิมบทบาทของรัฐในการให้หลักประกันแก่
ประชาชนในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้ได้รับการดูแลด้าน
สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ233  
  ปัจจุบัน ได้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2550 และ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ขึ้นบังคับใช้แทน ซ่ึงภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบับน้ีได้บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลไว้ในหมวด 3  
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย กล่าวคือ  

                                                 
 232 มาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2550)  
 233 คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม 
สภาร่างรัฐธรรมนูญ, เจตนารมณ์รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักกรรมาธิการ 3 สํานักงานเลขาธิการสภาร่างรัฐธรรมนูญ, 2550), หน้า 45.  
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   มาตรา 47 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการทางสาธารณสุขของรัฐ 

บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจาก
รัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย234 

 
  จากบทบัญญัติดังกล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้
รับรองสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของบุคคลให้เป็นสิทธิตามกฎหมายและมีสถานะเทียบเท่า
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีผลผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กรท่ีต้องให้ความเคารพ คุ้มครอง และปฏิบัติให้เป็นไป
ตามสิทธิน้ัน  
  4.3.1.2  สิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติรับรองสิทธิของ
บุคคลในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลไว้เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข  
ซ่ึงบัญญัติไว้ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย แต่เม่ือพิจารณาถึงสิทธิของคนต่างด้าว
ตามรัฐธรรมนูญแล้ว ไม่ปรากฏบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิของคนต่างด้าวในการ
เข้าถึงการรักษาพยาบาลของรัฐ หรือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับคนต่างด้าวในเรื่องของการเข้าถึง 
การรักษาพยาบาลของรัฐแต่อย่างใด และในทางข้อเท็จจริงก็ยังไม่พบว่ามีคดีที่ขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือมีคําวินิจฉัยว่าคนต่างด้าวมีสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของรัฐหรือไม่ โดยปัจจุบัน 
มีปรากฏเพียงแนวทางการตีความของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในกรณีท่ีโรงพยาบาล
ของรัฐขอรับค่าชดเชยการรักษาพยาบาลคนต่างด้าว และกรณีขอหารือถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการ 
ขึ้นทะเบียนและออกบัตรประกันสุขภาพให้กับคนต่างด้าว ซ่ึงท้ังสองกรณีสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบหลักในการจัดระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ได้มีหนังสือตอบข้อหารือหน่วยงานดังกล่าวโดยปฏิเสธสิทธิของคนต่างด้าวในการ
เข้าถึงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
กล่าวคือ 
 
 
 

                                                 
234 มาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2560) 
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        หนังสือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท่ี สปสช 03/01 ลง

วันท่ี 5 มกราคม 2547  
 บุคคลท่ีจะมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขในมาตรา 5 พระราช 
บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 น้ัน หมายถึงบุคคลท่ีมี
สัญชาติไทย ท้ังน้ีเพราะพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2545 บัญญัติขึ้นตามมาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึง
อยู่ในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย. . . คําว่า “ชนชาว
ไทย” หมายถึงบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ จึงไม่
ครอบคลุมถึงคนต่างด้าว ทาง สปสช. จึงไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลให้คนต่างด้าวได้235  

 
  หนังสือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท่ี สปสช 03/518 

ลงวันท่ี 30 มกราคม 2547 
   สิทธิในการรับบริการสาธารณสุขของบุคคลท่ีไม่ปรากฏสัญชาติ จึง

อยู่นอกเหนือบทบาทอํานาจหน้าท่ีของ สปสช ท่ีจะดําเนินการ236 

 
  จากการท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีหนังสือตอบข้อหารือทั้งสอง
กรณีดังกล่าวข้างต้น แม้จะเป็นเพียงการวินิจฉัยเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล 
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ก็ตาม แต่เหตุผลท่ีสําคัญอย่างย่ิงซ่ึงใช้
ยกขึ้นอ้างอิงในการตอบข้อหารือ คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
พ.ศ. 2545 บัญญัติขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงอยู่ในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย และคําว่า “ชนชาวไทย” นั้น หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสัญชาติ จึงเป็นการตีความสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
รับรองไว้ว่า จํากัดเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่าน้ัน ไม่รวมถึงคนต่างด้าว ดังน้ันโดยนัยน้ี จึงอาจ
กล่าวได้ว่า บุคคลต่างด้าว ไม่ได้รับการรับรองสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลตามระบบ
กฎหมายไทย 
 

                                                 
 235 กิติวรญา รัตนมณี, เรื่องเดิม, หน้า 5.    
 236 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5. 
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  แต่อย่างไรก็ตาม การตีความว่าสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นสิทธิของบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยเท่าน้ัน เป็นเพียงการตีความ 
โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงมีผลผูกพันเฉพาะการบริการสาธารณสุขในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เท่าน้ัน  
แต่กรณีดังกล่าวยังไม่เคยมีการเสนอคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย ซ่ึงหากเป็นการ
วินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญแล้ว โดยผลของคําวินิจฉัยย่อมมีผลผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กร เม่ือยัง
ไม่มีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว จึงยังไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติของแต่ละองค์กร
ในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่คนต่างด้าว ซ่ึงเป็นเรื่องที่แต่ละองค์กรจะต้องวินิจฉัยตีความตาม
กฎหมายที่อยู่ในอํานาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
  ดังนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า ในปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไม่มี
บทบัญญัติท่ีรับรองสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของรัฐไว้โดยชัดแจ้ง และไม่มี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีตีความสถานะแห่งสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลไว้เช่นเดียวกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า ในปัจจุบันระบบกฎหมายไทย ยังไม่มีการรับรองสิทธิ
ของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของรัฐไว้โดยแจ้งชัด        
  

4.3.2  รูปแบบการเข้าถึงสิทธิในบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าว 
  การเป็ นคน ต่ างด้ าวที่ เข้ าม าอ ยู่อาศั ย ในประ เทศ ไทยนั้ น  ถึ งแ ม้ ว่ ารั ฐธรรมนูญ 
แห่ งราชอาณาจักรไทยจะไม่มีบทบัญญั ติให้การรับรองสิท ธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึ ง 
การรักษาพยาบาลไว้อย่างชัดแจ้ง แต่คนต่างด้าวก็สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลของรัฐได้  
โดยมีรูปแบบในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลที่แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับสถานะของการอยู่อาศัยหรือ
สถานะของการเข้าเมือง ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้ 
  4.3.2.1  รูปแบบการชําระค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาลโดยตรง 
  การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวในรูปแบบการชําระค่าธรรมเนียม
การรักษาพยาบาลโดยตรง เป็นการดําเนินการภายใต้แนวคิดว่าด้วยสัญญาการให้บริการ
รักษาพยาบาล โดยมีสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่ให้บริการรักษาพยาบาลเป็นคู่สัญญาฝ่ายหน่ึง 
และคนต่างด้าวท่ีเข้ารับบริการรักษาพยาบาลเป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง ทั้งสองฝ่ายตกลงทําสัญญา 
เข้ารับบริการทางด้านการรักษาพยาบาลโดยผู้ให้บริการมีหน้าที่จัดหาและให้บริการรักษาพยาบาล 
แก่คนต่างด้าวตามท่ีร้องขอ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญา และคนต่างด้าวมีหน้าที่ 
ต้องชําระค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการรักษาพยาบาลน้ัน 
เป็นการตอบแทนการได้รับบริการ ซ่ึงการตกลงทําสัญญาเข้ารับบริการรักษาพยาบาลในรูปแบบน้ี  
มีสาระสําคัญที่ เป็นสัญญาต่างตอบแทนเป็นหลัก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นการให้บริการ 
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บนพ้ืนฐานของความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นหลัก โดยไม่คํานึงถึงสถานะความเป็น
พลเมืองหรือความเป็นคนต่างด้าว ซ่ึงในทางข้อเท็จจริงท่ีผ่านมาพบว่า มีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เม่ือเกิดการเจ็บป่วยระหว่างอยู่ในประเทศ
ไทย ได้เข้ารับบริการสาธารณสุขในสถานพยาบาลและพบว่าหลายคร้ังคนต่างด้าวกลุ่มน้ีไม่มีเงิน
เพียงพอในการชําระค่าบริการ ก่อให้เกิดหน้ีค้างชําระกับสถานพยาบาล โดยจากสถิติของสมาคม
โรงพยาบาลเอกชนได้เปิดเผยว่า มีชาวต่างชาติค้างชําระค่าบริการรักษาพยาบาลแก่สถานพยาบาล
เป็นจํานวนมาก ประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ โดยยังไม่รวมกรณีการเข้ารับบริการในคลินิก
เอกชน237 
  4.3.2.2  รูปแบบสวัสดิการของทางราชการ 
   การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวในรูปแบบสวัสดิการของทางราชการ
น้ัน เป็นกรณีเฉพาะคนต่างด้าวที่ปฏิบัติหน้าท่ีรับใช้ราชการไทย ด้วยเหตุนี้รัฐจึงเข้ามาให้ความ
คุ้มครองสุขภาพ โดยมีกฎหมายที่กําหนดรูปแบบการเข้าถึงสิทธิของคนต่างด้าว คือ พระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 มีสาระสําคัญดังนี้ 
   1)  ผู้มีสิทธิ 
   คนต่างด้าวผู้มีสิทธิเข้ารับบริการรักษาพยาบาลในรูปแบบสวัสดิการของทาง
ราชการนั้น บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ของพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
พ.ศ. 2553 ได้แก่ ลูกจ้างชาวต่างประเทศซ่ึงมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับเงินค่าจ้างจากงบประมาณ
รายจ่ายและสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้ กล่าวคือ มีเงื่อนไขที่สําคัญ 4 ประการ 
ดังน้ี 
 (1)  เป็นชาวต่างประเทศ 
 (2) ได้รับการจ้างจากรัฐบาลไทย โดยมีหนังสือสัญญาจ้าง 
 (3) แหล่งเงินค่าจ้าง ได้รับจากการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายของรัฐ 
 (4) สัญญาจ้างมิได้ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้ 
   นอกจากนี้ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ยังกําหนดให้บุคคลในครอบครัวของคนต่างด้าวตามมาตรา 4 ดังกล่าว
ข้างต้น มีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาฯ น้ีด้วย ซ่ึงบุคคล 
ในครอบครัว ได้แก่  

                                                 
 237 มูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย, รุกคืบจัดระบบ “หลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว”,     
ค้นวันท่ี 13 กันยายน 2558 จาก http://www.hfocus.org/content/2013/07/3856 
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 (1) บุตรชอบด้วยกฎหมายของคนต่างด้าวผู้ มีสิทธิซ่ึงยังไม่บรรลุ 
นิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็นคนไร้ความสามารถซ่ึงอยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ  
แต่ทั้งน้ี ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน 
 (2) คู่สมรสท่ีชอบด้วยกฎหมายของผู้ทรงสิทธิ 
 (3) บิดา หรือมารดาท่ีชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ    
   2)  กระบวนการเข้าสู่สิทธิ 
   การเข้าสู่สิทธิในการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าว ภายใต้รูปแบบ
สวัสดิการของทางราชการนั้น คนต่างด้าวเร่ิมมีสิทธิต้ังแต่วันท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังให้ปฏิบัติราชการ 
ซ่ึงกระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจา้งลูกจ้างชาวต่างประเทศไว้ เป็นการจ้าง
เพ่ือปฏิบัติการสอนภาษาต่างประเทศในสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ และการสอนในระดับบัณฑิต
วิทยาลัย หรือสอนในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและการทําวิจัย สัญญาจ้างมี 2 แบบ คือ สัญญาจ้างที่มี
กําหนดระยะเวลาต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป และสัญญาจ้างท่ีมีกําหนดระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี238 โดยมี
กรมบัญชีกลางเป็นผู้รับผิดชอบจัดทําฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐซ่ึงเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศและ
บุคคลในครอบครัว พร้อมท้ังจัดทําฐานข้อมูลเก่ียวการรักษาพยาบาลของบุคคลดังกล่าว โดยผู้มีสิทธิ 
มีหน้าท่ีรายงานและรับรองข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัว ดังนี้ 
 (1) กรอกแบบคําขอเพ่ิมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  
 (2) ข้อมูลที่ต้องรายงาน ประกอบด้วย ข้อมูลตัวบุคคลของผู้มีสิทธิ 
บุคคลในครอบครัว และข้อมูลสถานะของทางราชการ 
 (3) ย่ืนแบบคําขอ ภายในกําหนด 1 เดือน นับแต่วันที่เข้ารับราชการ
ตามสัญญาจ้าง 
   3)  สิทธิประโยชน์ 
   สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลที่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวได้รับ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ มีบัญญัติไว้ในมาตรา 4 ซ่ึงบัญญัตินิยามคําว่า “การรักษาพยาบาล” ไว้ 
หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรงแก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว
ของผู้มีสิทธิ เพ่ือการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพและ 
การดํารงชีวิต และหมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 
เพ่ือประโยชน์ด้านสาธารณสุข โดยค่าบริการสาธารณสุขที่สามารถเบิกจ่ายได้ ประกอบด้วย  

                                                 
 238 กระทรวงการคลัง, ท่ี กค 0415/ว 41, 2 มิถุนายน 2546, เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง. 
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 (1) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์  ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดหรือ
ส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน ค่านํ้ายาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอ่ืน ๆ 
ทํานองเดียวกันท่ีใช้ในการบําบัดรักษาโรค 
 (2) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ในการบําบัดรักษาโรค รวมท้ัง 
ค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ดังกล่าว 
 (3) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาลค่าตรวจ 
วินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์โรค แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ และค่าบริการอ่ืนทํานองเดียวกัน
ท่ีมีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ  
 (4) ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตร และการดูแลหลังคลอดบุตร 
 (5) ค่าห้องและค่าอาหารตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 
 (6) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค 
 (7) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
 (8) ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 
   4)  ผู้ให้บริการ 
   พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติถึงผู้ให้บริการสาธารณสุขไว้ในมาตรา 4 ซ่ึงได้แก่ สถานพยาบาลของทาง
ราชการ และสถานพยาบาลของเอกชน โดยกําหนดนิยามของผู้ให้บริการทั้งสองกรณีไว้ดังนี้ 
 (1) สถานพยาบาลของทางราชการ ได้แก่ สถานพยาบาลซึ่งเป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัย
ของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โรงพยาบาลประสาน
มิตร และสถานพยาบาลอ่ืนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 (2) สถานพยาบาลเอกชน ได้แก่ สถานพยาบาลท่ีมีลักษณะการ
ให้บริการเป็นโรงพยาบาล ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล เฉพาะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
   5)  ระบบการคลังสุขภาพ 
   ระบบการคลังสุขภาพ ภายใต้ระบบสวัสดิการของทางราชการนี้ มีแหล่ง
เงินทุนงบประมาณในการบริการสาธารณสุขได้มาจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามพระราช 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซ่ึงมีท่ีมาจากเงินภาษีท่ัวไปของประเทศ โดยเบิกจ่ายตาม
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พระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 
2518 ซ่ึงบัญญัติไว้ในมาตรา 3 กล่าวคือ การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายในประเภทเงิน
สวัสดิการจากทางราชการให้กระทําได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และภายใต้บทบัญญัตินี้ จึงได้มี
การตราพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ขึ้น เพ่ือเป็นสวัสดิการ
ให้แก่ข้าราชการ ข้าราชการบํานาญ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชาวต่างประเทศท่ีปฏิบัติหน้าที่รับใช้
ราชการให้ มีความเป็นอยู่ท่ี ม่ันคง มีสุขภาพที่ ดีในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ โดยมี
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู้ มีอํานาจหน้าท่ีและรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
งบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายและวินัยทางการคลัง 
  4.3.2.3  รูปแบบประกันสังคม 
  การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวในรูปแบบประกันสังคม มีรูปแบบ
และวิธีการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ดังนี้ 
   1)  ผู้มีสิทธิ 
   คนต่างด้าวผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลในรูปแบบประกันสังคมนั้น 
ต้องมีสถานะเป็น “ลูกจ้าง” ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กล่าวคือ 
เป็นผู้ซ่ึงทํางานให้นายจ้างโดยได้รับค่าจ้าง ไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไร แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซ่ึงทํางาน
เกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย โดยปัจจุบันมีประกาศสํานักงานประกันสังคม 
เรื่อง การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2558 กําหนดให้ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นผู้ประกันตน 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซ่ึงประกอบด้วยลูกจ้างต่างด้าว 2 ประเภท ได้แก่  
 (1) แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาทํางานในประเทศไทยโดยชอบด้วย
กฎหมาย ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) 
ประกอบด้วยกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา แรงงานต่างด้าวกลุ่มน้ีจะ
ได้รับการตรวจลงตรา (Visa) เพ่ือการทํางาน และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลาไม่เกิน 2 
ปี ตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว มีสถานะเป็นผู้เข้าเมืองถูกกฎหมาย ต้องขออนุญาต
ทํางานภายใน 30 วัน นับจากวันที่เข้ามาในราชอาณาจักร เม่ือครบกําหนด 2 ปี สามารถขออยู่ต่อได้
อีกเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี แต่เม่ือครบ 4 ปีแล้ว ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร 
 (2) แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ท่ีได้รับการพิสูจน์
สัญชาติ โดยเป็นแรงงานต่างด้าวท่ีจดทะเบียนผ่อนผันให้อยู่อาศัยและทํางานในประเทศไทยเป็นการ
ช่ัวคราวตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงได้รับการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทาง โดยประเทศต้นทางจะ
ออกหนั งสือ เดินทางประเภท ช่ัวคราว  (Temporary Passport) หรือ เอกสารรับรองบุคคล 
(Certificate of Identity) ให้เป็นหลักฐานแล้วแรงงานต่างด้าวนําหนังสือเดินทางช่ัวคราวหรือ
เอกสารรับรองบุคคลไปขอรับการตรวจลงตรา (Visa) และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา
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ไม่เกิน 2 ปี จากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย โดยวีซ่าท่ีได้รับจะเป็นวีซ่าเพ่ือการ
ทํางาน โดยสถานะของแรงงานต่างด้าวกลุ่มน้ีเป็นผู้เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย และต้องขออนุญาต
ทํางานภายใน 15 วัน เม่ือครบกําหนด 2 ปี สามารถขออยู่ต่อได้อีกเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี เม่ือครบ 4 ปี
แล้ว ต้องเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
   2)  กระบวนการเข้าสู่สิทธิ 
   การเข้าสู่สิท ธิในการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวภายใต้รูปแบบ
ประกันสังคมนั้น ไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย ตามบันทึกความเข้าใจ 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ หรือแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับการผ่อนผันให้ 
อยู่อาศัยและทํางานภายในประเทศซ่ึงได้รับการพิสูจน์สัญชาติแล้ว เม่ือมีสถานะเป็นลูกจ้างตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคมฯ มีใบอนุญาตทํางาน และเกิดการจ้างงานขึ้น คนต่างด้าวน้ันก็จะมี
สถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ ซ่ึงตามมาตรา 34 บัญญัติ
ให้นายจ้างมีหน้าที่ต้องย่ืนแบบรายการแสดงรายช่ือผู้ประกันตน อัตราค่าจ้าง และข้อความอ่ืน 
ตามแบบแสดงรายการที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีลูกจ้างต่างด้าว 
เป็นผู้ประกันตน โดยเม่ือนายจ้างย่ืนแบบแสดงรายช่ือผู้ประกันตนแล้ว สํานักงานประกันสังคมจะออก
หนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้แก่นายจ้าง และออกบัตรประกันสังคมให้แก่
ลูกจ้าง   
   3)  สิทธิประโยชน์ 
   เม่ือคนต่างด้าวเข้าเป็นผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ 
แล้ว คนต่างด้าวจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกนสังคม และได้รับสิทธิประโยชน์ในการรับ
บริการรักษาพยาบาลในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เน่ืองจากการทํางาน ดังนี้ 
 (1)  ค่าตรวจวินิจฉัยโรค 
 (2)  ค่าบําบัดทางการแพทย์ 
 (3)  ค่ากินอยู่และค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
 (4)  ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ 
 (5)  ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย 
 (6)  ค่าบริการอ่ืนท่ีจําเป็น239 
 
 

                                                 
 239 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
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 นอกจากน้ี ผู้ประกันตนยังมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร
สําหรับตนเองหรือภรรยา240 โดยมีประโยชน์ทดแทน ประกอบด้วย241 
 (1)  ค่าตรวจและรับฝากครรภ์  
 (2)  ค่าบําบัดทางการแพทย์ 
 (3)  ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ 
 (4)  ค่าทําคลอด 
 (5)  ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
 (6)  ค่าบริบาลและรักษาพยาบาลทารกแรกเกิด 
 (7)  ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย 
 (8)  ค่าบริการอ่ืนท่ีจําเป็น     
   4)  ผู้ให้บริการ 
   ผู้ ให้บริการรักษาพยาบาลตามรูปแบบประกันสั งคมนั้ น  ต้องเป็น
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีทําสัญญาให้บริการทางการแพทย์กับสํานักงานประกันสังคม  
เพ่ือประโยชน์ของผู้ประกันตน ซ่ึงรวมท้ังสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ตลอดจนสถานพยาบาลใน
เครือข่ายของสถานพยาบาลหลักท่ีทําสัญญาไว้ดังกล่าวด้วย ท้ังน้ี โดยจะต้องมีมาตรฐานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 
   5)  ระบบการคลังสุขภาพ 
   ระบบการคลังสุขภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
เป็นการจัดต้ังกองทุนขึ้น เรียกว่า “กองทุนประกันสังคม” มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายให้
ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนตามสิทธิประโยชน์ท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมาย และเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของสํานักงานประกันสังคม242 โดยมีแหล่งเงินกองทุน ประกอบด้วย243 
 (1) เงินสมทบจากรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตน 
 (2) เงินเพ่ิม ในกรณีผู้ประกันตนที่ เคยเป็นลูกจ้างแล้วต่อมาเป็น
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจํานวนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป กรณี
นายจ้างไม่นําส่งเงินสมทบในส่วนของตนหรือหรือในส่วนของผู้ประกันตน หรือส่งไม่ครบจํานวน 

                                                 
 240 มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
 241 มาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
 242 มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
 243 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
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ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบ และกรณีผู้รับเหมาช่วงไม่นําส่งเงินสมทบ
หรือส่งไม่ครบจํานวนภายในกําหนด 
 (3) ผลประโยชน์ของทุนประกันสังคม กรณีการจัดหาผลประโยชน์ของ
คณะกรรมการประกันสังคม โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 (4) เงินค่าธรรมเนียม กรณีหนังสือสําคัญหรือบัตรประกันสังคมสูญหา 
ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ และต้องขอออกใบแทน 
 (5) เงินท่ีได้จากการบริจาคเงินอุดหนุน 
 (6) เงินท่ีตกเป็นของกองทุนประกันสังคม ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 (7)  เงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการท่ีรัฐบาลจ่ายให้ 
 (8) เงินค่าปรับ กรณีมีการกระทําผิดตามกฎหมายประกันสังคม 
 (9) รายได้อ่ืน 
  4.3.2.4  รูปแบบกองทุนประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 
   กองทุนประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เป็นการจัดต้ังกองทุนขึ้นเพ่ือให้
ความคุ้มครองทางด้านการเงินในการเข้าถงึการรักษาพยาบาลสําหรับคนต่างด้าวท่ีอยู่อาศัยในประเทศ
ไทย โดยจัดต้ังขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2553 ซ่ึงมีมติให้กระทรวงสาธารณสุขให้
สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ โดยรัฐบาลเป็น 
ผู้จัดสรรงบประมาณประจําปีเพ่ือให้กลุ่มบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิสามารถเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต ด้านการรักษาพยาบาล การควบคุมและการป้องกันโรคอย่าง
ต่อเนื่อง รวมท้ังแก้ปัญหาภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการกระทรวงสาธารณสุขท่ีให้บริการสุขภาพ 
แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวมาเป็นเวลานานแลไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ซ่ึงในเวลาต่อมามี 
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 15 มกราคม 2556 อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการให้การดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวท่ีไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม  
และผู้ติดตามท้ังหมด ประกอบกับปัจจุบันได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี  
70/2557 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2557 ให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
จัดทําทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจําตัว และตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ดังน้ันกระทรวง
สาธารณสุขจึงมีการดําเนินการให้ความคุ้มครองในเร่ืองการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลแก่แรงงาน 
ต่างด้าว และคนต่างด้าวท่ีอยู่อาศัยหรือทํางานภายในประเทศ โดยมีรูปแบบและวิธีการเข้าถึงสิทธิ 
ในการรักษาพยาบาล ดังน้ี 
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   1)  ผู้มีสิทธิ 
   คนต่างด้าวผู้มีสิทธิเข้าถึงการรักษาพยาบาลในรูปแบบกองทุนประกัน
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขนี้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพ
และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ลงวันที่ 30 มีนาคม พ .ศ . 2558 และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558  
ซ่ึงจําแนกออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ แรงงานต่างด้าว และคนต่างด้าว แยกพิจารณาได้ดังน้ี 
 (1) แรงงานต่างด้าว ได้แก่  แรงงานต่างด้าวและผู้ ติดตามท่ีอ ยู่ 
ในประเทศไทย ยกเว้นแรงงานต่างด้าวท่ีอยู่ในระบบประกันสังคม244 
 (2) คนต่างด้าว ได้แก่  คนต่างด้าวท่ัวไป  และเด็กต่างด้าวอายุ 
ไม่เกิน 7 ปี บริบูรณ์ 
   2)  กระบวนการเข้าสู่สิทธิ 
   กระบวนการเข้าสู่สิทธิในระบบกองทุนประกันสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข มีดังนี้ 
 (1) การประชาสัมพันธ์ และขายบัตรประกันสุขภาพโดยกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดให้หน่วยบริการ หรือโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ เป็น
ผู้ดําเนินการปะชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าเป็นสถานท่ีตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ซ่ึงจําแนกการ
ดําเนินการตามประเภทของคนต่างด้าวผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุข แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  (1.1)  กรณีแรงงานต่างด้าว สามารถเข้าสู่สิทธิในการรับบริการ
สาธารณสุข  โดยกระทรวงสาธารณ สุขเป็นผู้ ดํ าเนินการรับลงทะเบียนตรวจสุขภาพและ 
ขายบัตรประกันสุขภาพให้แก่แรงงานต่างด้าว ณ สถานบริการสาธารณสุขท่ีเป็นหน่วยบริการ หรือ
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลอื่นท่ีเข้าร่วมโครงการ ตามอัตราค่าตรวจสุขภาพและประกัน
สุขภาพ245 ดังนี้ 
    (1.1.1) แรงงานต่างด้าวรวมผู้ติดตาม ซ่ึงอยู่ในประเทศไทย
ทุกคน บัตรราคา 2,100 บาท มีอายุคุ้มครอง 1 ปี ประกอบด้วย 
 
 

                                                 
 244 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ท่ี สธ 0209.01/ว 89, 19 พฤษภาคม 2558, เรือ่ง 
การประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว. 
 245 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 
ลงวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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             (1.1.1.1) ค่าตรวจสุขภาพ คนละ 500 บาท 
             (1.1.1.2) ค่าประกันสุขภาพ คนละ 1,600 บาท 
แยกเป็น 1. ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 206 บาท 2. ค่าบริการทางการแพทย์ของ
หน่วยบริการ 914 บาท 3. ค่ารักษาพยาบาลท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง 350 บาท 4. ค่าบริหารจัดการ 130 บาท 
    (1.1.2) แรงงานต่างด้าวรวมผู้ติดตามซ่ึงอยู่ในประเทศไทย
ทุกคน บัตรราคา 1,400 บาท มีอายุคุ้มครอง 6 เดือน ประกอบด้วย 
       (1.1.2.1) ค่าตรวจสุขภาพ คนละ 500 บาท 
       (1.1.2.2) ค่าประกันสุขภาพคนละ 900 บาท แยก
เป็น 1. ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 117 บาท 2.  ค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วย
บริการ 515 บาท 3.  ค่ารักษาพยาบาลท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง 193 บาท 4. ค่าบริหารจัดการ 75 บาท 
     (1.1.3)  แรงงานต่างด้าวรวมผู้ติดตามซ่ึงอยู่ในประเทศ
ไทยทุกคน บัตรราคา 1,000 บาท มีอายุคุ้มครอง 3 เดือน ประกอบด้วย 
       (1.1.3.1)  ค่าตรวจสุขภาพ คนละ 500 บาท 
       (1.1.3.2)  ค่าประกันสุขภาพ คนละ 1,600 บาท 
แยกเป็น 1.  ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 65 บาท 2. ค่าบริการทางการแพทย์ของ
หน่วยบริการ 286 บาท 3. ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง 107 บาท 4. ค่าบริหารจัดการ 42 บาท 
     (1.1.4) เด็กต่างด้าว อายุไม่เกิน 7 ปีบริบูรณ์ คนละ 365 
บาท มีอายุคุ้มครอง 1 ปี ประกอบด้วย 
       (1.1.4.1)  ไม่มีค่าตรวจสุขภาพ  
       (1.1.4.2)  ค่าประกันสุขภาพ คนละ 365 บาท 
แยกเป็น 1. ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 58 บาท 2. ค่าบริการทางการแพทย์ของ
หน่วยบริการ 257 บาท 3. ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง 14 บาท 4. ค่าบริหารจัดการ 36 บาท 
         (1.2)  กรณีคนต่างด้าว สามารถเข้าสู่สิท ธิในการรับ
บริการสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดําเนินการรับลงทะเบียนตรวจสุขภาพและขายบัตร
ประกันสุขภาพให้แก่คนต่างด้าว ณ สถานบริการสาธารณสุขท่ีเป็นหน่วยบริการ หรือโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลอ่ืนท่ีเข้าร่วมโครงการ ตามอัตราค่าตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ246 ดังน้ี 
     (1.2.1)  คนต่างด้าวท่ัวไป บัตรราคา 2,700 บาท มีอายุ
คุ้มครอง 1 ปี ประกอบด้วย 

                                                 
 246 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว    
ลงวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2558  
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       (1.2.1.1)  ค่าตรวจสุขภาพ คนละ 500 บาท 
       (1.2.1.2)  ค่าประกันสุขภาพ คนละ 2,200 บาท 
แยกเป็น 1.  ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 206 บาท 2.  ค่าบริการทางการแพทย์ของ
หน่วยบริการ 1,514 บาท 3. ค่ารักษาพยาบาลท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง 350 บาท 4. ค่าบริหารจัดการ 130 
บาท 
     (1.2.2) เด็กต่างด้าว อายุไม่เกิน 7 ปีบริบูรณ์ คนละ 365 
บาท มีอายุคุ้มครอง 1 ปี ประกอบด้วย 
       (1.2.2.1)  ไม่มีค่าตรวจสุขภาพ  
       (1.2.2.2) ค่าประกันสุขภาพ คนละ 365 บาท 
แยกเป็น 1. ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 58 บาท 2. ค่าบริการทางการแพทย์ของ
หน่วยบริการ 257 บาท 3. ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง 14 บาท 4.  ค่าบริหารจัดการ 36 บาท 
 (2) เม่ือขายบัตรประกันสุขภาพทั้ง 2 กรณีดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้
ให้บริการจะส่งข้อมูลการลงทะเบียนตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพให้กองทุนส่วนกลางภายใน  
15 วัน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
 (3) ผู้ให้บริการออกบัตรประจําตัวให้แก่ผู้ประกันสุขภาพ โดยมีข้อมูล
สําคัญ เช่น เลขประจําตัวคนต่างด้าว (สําหรับบุคคลที่ไม่มีเลขประจําตัว กระทรวงสาธารณสุขจะ
กําหนดเลขประจําตัว 13 หลักให้) เลขที่ บัตร (Card No.) ช่ือ สกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ท่ีอยู่  
ช่ือบิดามารดาหรือผู้ปกครอง กรณีท่ีเป็นบัตรประกันสุขภาพเด็ก วันออกบัตรและวันที่บัตรหมดอายุ 
ลายมือช่ือผู้ออกบัตรกํากับ เป็นต้น    
 3) สิทธิประโยชน์ 
 สิทธิประโยชน์คุ้มครองในการเข้ารับบริการสาธารณสุข ภายใต้การประกัน
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 
 (1)  การตรวจรักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพท่ัวไป ได้แก่ 
  (1.1) การตรวจ วินิจฉัย บําบัดรักษา การคลอดบุตร การฟ้ืนฟู
สภาพทางการแพทย์จนสิ้นสุดการรักษา ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกท่ีผ่านการรับรองของ
คณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ 
  (1.2) การถอนฟัน (รวมถึงการผ่าหรือถอนฟันคุด) การอุดฟัน การ
ขูดหินปูน 
  (1.3) บริการอาหารและห้องผู้ป่วยสามัญ 
  (1.4) ยาและเวชภัณฑ์ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 
  (1.5) การจัดส่งต่อเพ่ือการรักษาระหว่างหน่วยบริการ 
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  (1.6) การให้วัคซีนขั้นพ้ืนฐาน (ในเด็ก 0–15 ปี) 
 (2) การชดเชยค่ารักษาพยาบาล การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง 
  (3)  การป้องกันควบคุมโรค 
   (3.1)  การตรวจคัดดกรอง ให้ยาป้องกันและรักษาโรคเท้าช้าง 
   (3.2)  การตรวจคัดกรองและรักษาโรคเรื้อน 
   (3.3)  การตรวจและให้ยา เพ่ือควบคุมโรคพยาธิลําไส้ 
  (4)  การเฝ้าระวังโรคในแรงงานต่างด้าว และคนต่างด้าว 
  (5)  การให้ยาต้านไวรัสเอดส์ (ARV) 
  (6)  การส่งเสริมสุขภาพ เช่น การให้ความรู้ด้านสุขภาพ การ
วางแผนครอบครัว การให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ (Counseling) การเย่ียมบ้าน (Home Visit) 
และการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน (Home Health Care) เป็นต้น  
  สําหรับกรณีบริการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตาม
สิทธิประโยชน์ในประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าวของกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้ 
  1.   โรคจิต 
  2.   การบําบัดรักษา ฟ้ืนฟูผู้ติดยา และสารเสพติด ตามกฎหมาย
ว่าด้วยยาเสพติด 
  3.   ผู้ประสบภัยจากรถท่ีสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
  4.   การรักษาภาวะมีบุตรยาก 
  5.   การผ่าตัดแปลงเพศ 
  6. การกระทําใด ๆ  เพ่ือความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ 
  7.  การตรวจ วินิจฉัย และรักษาใด ๆ ท่ีเกินความจําเป็นและข้อ
บ่งช้ีทางการแพทย์ 
  8. โรคเดียวกันท่ี ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยในเกิน 180 วัน ยกเว้นหากมีความจําเป็นต้องรักษาต่อเน่ืองจากมีภาวะแทรกซ้อน หรือ
ข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ 
  9. การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นว้าทดลอง 
  10. การรักษาผู้ป่วยไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายด้วยการล้างไต 
(Peritoneal Dialysis) และการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Haemodialysis) 
  11. การเปล่ียนอวัยวะ (Organ Transplant) 
  12. การทําฟันปลอม              



159 
 
 4)  ผู้ให้บริการ 
 ผู้ให้บริการรักษาพยาบาลในการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพในระบบน้ี 
เป็นการดําเนินงานโดยหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และสถานพยาบาลอ่ืนที่เข้าร่วมโครงการ แบ่งพ้ืนที่ดําเนินการโดยอ้างอิงพ้ืนที่
รับผิดชอบ (Catchment Area) ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่สถานพยาบาลที่เข้า
ร่วมโครงการน้ัน ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ISO หรือ HA (Hospital 
Accreditation) เป็นต้น และจะต้องเป็นสถานพยาบาลซ่ึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตาม
ข้อบังคับของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเป็นโรงพยาบาลตามสัญญาจ้างให้บริการ
ทางการแพทย์ตามพระราบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ท่ีจัดให้บริการผู้ป่วยซ่ึงสามารถรับผู้ป่วยไว้
ค้างคืนไม่น้อยกว่า 50 เตียงขึ้นไป    
 5)  ระบบการคลังสุขภาพ 
 ระบบการคลังสุขภาพภายใต้กองทุนประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข     
มีแหล่งท่ีมาของเงินกองทุนได้มาจากการขายประกันสุขภาพให้แก่แรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าวส่วน
หน่ึง และได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซ่ึงได้มาจาก
ภาษีท่ัวไปของประเทศอีกส่วนหนึ่ง มีกลไกการบริหารจัดการแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ในระดับส่วนกลาง 
มีคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว และกลุ่มประกันสุขภาพ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงาน ส่วนในระดับจังหวัด มี
คณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงาน  
  กล่าวโดยสรุปได้ว่า รูปแบบการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวใน
ประเทศไทย ปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ใน 4 รูปแบบ ได้แก่ 
 1. รูปแบบการชําระค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาลโดยตรง เป็นรูปแบบที่ให้สิทธิ
ในการเข้าถึงรักษาพยาบาลท่ีครอบคลุมคนต่างด้าวท่ีอยู่ภายในประเทศไทยทุกคน ท้ังน้ีโดยคํานึงถึง
หลักความสามารถในการจ่ายค่าบริการของคนต่างด้าวเป็นสําคัญ 
 2. รูปแบบสวัสดิการของทางราชการ เป็นรูปแบบที่ให้สิทธิในการเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลโดยครอบคลุมคนต่างด้าวที่เป็นลูกจ้างของทางราชการ รวมถึงบุคคลในครอบครัวของ
บุคคลนั้น ซ่ึงเป็นกรณีที่ต้องเป็นการจ้างโดยมีสัญญาจ้าง และได้รับเงินค่าจ้างจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของส่วนราชการที่จ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศนั้น บุคคลท่ีมีสิทธิเข้าถึงการรักษาพยาบาล 
ในรูปแบบน้ี ได้แก่ 
  1) ลูกจ้างชาวต่างประเทศของส่วนราชการ 
  2) บุคคลในครอบครัว ได้แก่ บุตรชอบด้วยกฎหมายของคนต่างด้าวผู้มีสิทธิ 
ซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็นคนไร้ความสามารถซ่ึงอยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของ
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ผู้มีสิทธิ แต่ท้ังน้ีไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน คู่สมรสที่
ชอบด้วยกฎหมายของผู้ทรงสิทธิ และบิดา หรือมารดาท่ีชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ 
  3.  รูปแบบประกันสังคม เป็นรูปแบบที่ให้สิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล 
โดยครอบคลุมบุคคลที่เป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย 2 ประเภท คือ  
      1) แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานรัฐ ซ่ึงได้แก่ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 
คือ พม่า ลาว และกัมพูชา 
      2) แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา ท่ีได้รับการ
พิสูจน์สัญชาติแล้วและได้รับการจดทะเบียนผ่อนผันให้อยู่อาศัยและทํางานภายในประเทศไทยเป็น
การช่ัวคราว 
  4. รูปแบบกองทุนประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เป็นรูปแบบท่ีให้
สิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลโดยครอบคลุมคนต่างด้าว 2 ประเภท ได้แก่ 
       1) แรงงานต่างด้าวรวมท้ังผู้ติดตามที่อยู่ในประเทศไทย นอกเหนือจาก
แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคม 
       2) คนต่างด้าวทั่วไป และเด็กต่างด้าวอายุไม่เกิน 7 ปีบริบูรณ์   



 
บทที่ 5 

 
วิเคราะห์สิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าว  

 
 สิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลน้ัน เป็นสิทธิท่ีได้รับการรับรองไว้ในกฎหมายระหว่าง
ประเทศ และระบบกฎหมายภายในของประเทศต่าง ๆ ก็ได้ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิน้ี
เช่นเดียวกัน ซ่ึงการรับรองและคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวในแต่ละ
ประเทศมีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน โดยมีข้อค้นพบจากการศึกษาท่ีน่าสนใจสามารถ
นํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือสร้างองค์ความรู้และหาแนวทางในการพัฒนาระบบกฎหมายของ
ประเทศไทยให้ดีย่ิงขึ้น โดยมีประเด็นการวิเคราะห์ท่ีสําคัญจําแนกออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1.  สถานะ
แห่งสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล 2.  ปัญหาการเข้าถึงสิทธิของคนต่างด้าว
ตามระบบกฎหมายไทย และ 3.  แนวทางการจัดรูปแบบการเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลของ 
คนต่างด้าว 
 
5.1  สถานะแห่งสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล 
 
 สิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ถือได้ว่าเป็นสิทธิท่ีมีความเป็นสากล โดยสังคมโลก 
ในปัจจุบันได้ให้การยอมรับและรับรองให้มีสถานะเป็นสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ดังปรากฏ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเข้าเป็นภาคี จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่ 1. ปฏิญญาสากล 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
3. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 4. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ 5. แถลงการณ์แห่ง 
อัลมา-แอตาว่าด้วยการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน กฎหมายระหว่างประเทศท้ัง 5 ฉบับดังกล่าวข้างต้น 
ล้วนแล้วแต่มีการบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลไว้ทั้งสิ้น เป็นสิ่งท่ี
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศต่าง ๆ ได้ให้การยอมรับสิทธิน้ีว่าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลไม่ว่าจะอยู่ ณ 
ท่ีใดในโลก และขณะเดียวกันรัฐภาคีก็มีความผูกพันตามพันธกรณีในทางระหว่างประเทศท่ีจะต้อง 
จัดให้มีบริการรักษาพยาบาลสําหรับประชาชนทั้งท่ีเป็นพลเมืองแห่งรัฐและคนต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่
ภายในรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในทางกฎหมายระหว่างประเทศจะให้การยอมรับสิทธินี้ว่าเป็นสิทธิ 
ท่ีมีความเป็นสากล แต่เม่ือพิจารณาถึงระบบกฎหมายภายในของแต่ละประเทศแล้วเห็นได้ว่า สิทธิใน
การเข้าถึงการรักษาพยาบาลนั้น ยังคงเป็นปัญหาพ้ืนฐานทางกฎหมายที่สําคัญในการกําหนด
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ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐเจ้าของอํานาจอธิปไตยกับคนต่างด้าวท่ีเข้ามาอยู่อาศัยในดินแดนและภายใต้
อํานาจอธิปไตยแห่งรัฐ ท้ังนี้ เน่ืองจากในกรณีท่ีปรากฏว่าระบบกฎหมายของรัฐเจ้าของอํานาจ
อธิปไตยไม่ให้การยอมรับในสถานะแห่งสิทธิน้ีว่าเป็นสิทธิท่ีคนต่างด้าวสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิได้แล้ว 
คนต่างด้าวย่อมไม่ได้รับการรับรองสิทธิและไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล
ของรัฐ แต่หากระบบกฎหมายของรัฐเจ้าของอํานาจอธิปไตยให้การยอมรับในสถานะแห่งสิทธินี้ว่า 
คนต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่ภายในรัฐมีความสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิได้ ย่อมส่งผลให้คนต่างด้าวได้รับการ
รับรองและคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของรัฐได้จริง  

จากปัญหาแนวคิดทางกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เม่ือพิจารณาถึงข้อความคิดพ้ืนฐานว่าด้วย
สถานะของคนต่างด้าวกับการเป็นผู้ทรงสิทธิแล้วเห็นได้ว่า คนต่างด้าวท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นการช่ัวคราวหรือถาวรโดยมีถิ่นท่ีอยู่ประจํานั้น ย่อมมีความสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิในฐานะ
ของความเป็นมนุษย์ได้ เช่น สิทธิในการมีชีวิต สิทธิในร่างกาย อนามัย เสรีภาพในทางความคิด และ
การนับถือศาสนา รวมถึงเสรีภาพจากการถูกเอาลงเป็นทาส หรือได้รับการปฏิบัติต่อตนเสมือนมิใช่
มนุษย์ เป็นต้น ท้ังน้ีเน่ืองจากเป็นสิทธิท่ีเกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดของมนุษย์และติดตัวมนุษย์ไปทุกหน
ทุกแห่ง มิอาจถูกพรากไปจากบุคคลได้โดยอํานาจรัฐหรือเพียงเส้นเขตแดนแห่งรัฐ ซ่ึงสิทธิดังกล่าวน้ี
ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มสิทธิประเภท “status negativus” คือ เป็นสิทธิท่ีมีความสมบูรณ์ในตัวเอง 
บุคคลสามารถบรรลุถึงสิทธินี้ได้ด้วยตนเอง เพียงแต่รัฐห้ามเข้ามาแทรกแซงเท่านั้น ดังนั้นคนต่างด้าว
แม้จะอาศัยอยู่ ณ ที่ใดในโลก จึงมีความสามารถเป็นผู้ทรงสิทธินี้ได้ นอกจากนี้คนต่างด้าวยังมี
ความสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายได้ ภายใต้การรับรองโดยกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น 
สนธิสัญญา อนุสัญญา หรือข้อตกลง เป็นต้น และภายใต้การรับรองโดยกฎหมายภายในของประเทศ 
เช่น รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายภายในอ่ืน ๆ เป็นต้น ซ่ึงการรับรองสิทธิตามกฎหมายดังกล่าวน้ี
ก่อให้เกิดความผูกพันของรัฐในการคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวให้สามารถบรรลุผลได้จริง  

แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้หลักการพ้ืนฐานของอํานาจอธิปไตยแห่งรัฐและหลักในทางระหว่าง
ประเทศ มีหลักการท่ีตรงกันว่า คนต่างด้าวไม่อาจเรียกร้องสิทธิให้เท่าเทียมกับพลเมืองของรัฐน้ันได้ 
เนื่องจากสิทธิบางอย่างน้ันรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายภายในของรัฐได้สงวนไว้ว่าเป็นสิทธิของพลเมือง
ของรัฐเท่าน้ัน เช่น สิทธิในทางการเมือง (Political Rights) ซ่ึงจัดอยู่ในกลุ่มสิทธิประเภท “status 
activus” ท่ีเป็นการรับรองให้บุคคลสามารถใช้สิทธิเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างเจตจํานงทางการเมือง
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรของรัฐ หรือสิทธิในการมีกรรมสิทธ์ิเหนืออสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิใน
การประกอบอาชีพบางอย่างท่ีรัฐสงวนไว้ให้พลเมืองของรัฐเท่านั้น เป็นต้น ท้ังนี้มีเหตุผลท่ีสําคัญคือ 
สิทธิท่ีกล่าวน้ีหากให้คนต่างด้าวมีสิทธิเทียบเท่าพลเมืองของรัฐแล้วอาจส่งผลกระทบต่อความคงอยู่
ของรัฐได้ เช่น การแทรกแซงอํานาจทางการเมืองของรัฐ หรือการสูญสิ้นดินแดนของรัฐ เป็นต้น  
ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า ถึงแม้รัฐจะมีความผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายภายในท่ีรัฐ
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ตราขึ้นท่ีจะต้องให้ความคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่ภายในรัฐ แต่มีข้อยกเว้นให้รัฐสามารถ
จํากัดสิทธิของคนต่างด้าวน้ันได้ ด้วยเหตุผลในเรื่องความคงอยู่ของรัฐ หรือความม่ันคงของรัฐน่ันเอง 

สําหรับสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลน้ัน เป็นสิทธิท่ีมีรากฐานมาจากสิทธิในเชิง
คุณค่าของการมีชีวิตอยู่อย่างสมศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ท้ังนี้เน่ืองจากมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับ
สัญชาตญาณของการดํารงชีวิต มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องแสวงหาอาหาร นํ้าด่ืม เพ่ือบํารุงรักษา
ร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง โดยหากร่างกายเกิดการเจ็บป่วยขึ้น มนุษย์จะต้องตกอยู่ในสภาวะ
ท่ีทนทุกข์ทรมานจากการถูกเบียดเบียนด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ซ่ึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่ปรารถนา และ
จําเป็นต้องแสวงหาหนทางรักษาฟ้ืนฟูสภาพร่างกายให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรง สามารถบรรลุถึงการมี
ความสุขจากการเข้าถึงมาตรฐานสูงสุดของการมีสุขภาพดี อันเป็นสิทธิประการหน่ึงในสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของมนุษย์ทุกคนโดยปราศจากความแตกต่างทางด้านเช้ือชาติ ภูมิลําเนา อุดมการณ์ทางการเมือง 
และเง่ือนไขทางสังคมหรือเศรษฐกิจ นอกจากน้ีสุขภาพของประชาชนยังเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการ
บรรลุถึงสันติภาพ ความม่ันคง และความเป็นอิสระของปัจเจกชนและรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม โดยสภาพ
ของสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลนั้น ไม่ใช่สิทธิท่ีบุคคลสามารถบรรลุความมุ่งหมายแห่งสิทธิ
ได้ด้วยตนเอง กล่าวคือ การใช้สิทธิของบุคคลมิอาจบรรลุความมุ่งหมายได้หากปราศจากการเข้ามา
ดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดจากฝ่ายรัฐ โดยรัฐมีหน้าที่หรือภารกิจที่จะต้องจัดให้มีบริการ
รักษาพยาบาลเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน หรือจัดให้บุคคลสามารถเข้าถึง
บริการรักษาพยาบาลได้ ภายใต้หลักความเคารพต่อบุคคล (Respect for Person) โดยคํานึงถึงว่า
บุคคลทุกคนควรได้รับการรักษาพยาบาลเม่ือเกิดการเจ็บป่วย โดยจะปล่อยให้บุคคลต้องทนทุกข์
ทรมานหรือเจ็บป่วยจนเสียชีวิตไป อันเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลเสมือนมิใช่มนุษย์มิได้ สิทธิน้ีจึงจัดอยู่ใน
กลุ่มสิทธิประเภท “status positivus” และเนื่องจากสิทธิประเภทน้ีมิใช่สิทธิท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ความม่ันคงของรัฐ กล่าวคือ การเข้ารับบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็น
เรื่องท่ีกระทบต่อความคงอยู่ของรัฐ ดังเช่นกรณีสิทธิในทางการเมือง หรือสิทธิในการถือครอง
กรรมสิทธ์ิท่ีดินของรัฐ และมิใช่เป็นเรื่องที่พึงสงวนไว้สําหรับพลเมืองของรัฐเท่าน้ัน ดังเช่นกรณีสิทธิใน
การประกอบอาชีพบางอย่างของพลเมืองแห่งรัฐ จึงมิอาจจํากัดสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึง
บริการรักษาพยาบาลได้ ดังนั้นคนต่างด้าว จึงมีความสามารถในการเป็นผู้ทรงสิทธิในการเขา้ถึงบริการ
รักษาพยาบาลได้  

นอกจากน้ี เม่ือทําการวิเคราะห์ถึงสถานะแห่งสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล โดย
พิจารณาถึงคุณลักษณะท่ีสําคัญของสิทธิน้ีแล้วจะเห็นได้ว่า มีคุณลักษณะท่ีสําคัญและเป็นเสมือน
ระดับหรือขอบเขตแห่งสิทธิท่ีซ้อนกันอยู่ 2 ประการ กลา่วคือ เป็นท้ัง “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์” และ 
“สิทธิขั้นพ้ืนฐาน” ดังนี้ 
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5.1.1  การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลในฐานะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ในทางการแพทย์และการสาธารณสุขนั้น เป็นข้อความคิดที่วางอยู่บน
หลักความเคารพต่อบุคคล (Respect for Persons) กล่าวคือ เป็นการพิจารณาถึงหลักจริยธรรมของ
การดําเนินกิจกรรมทางการแพทย์ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีต้องคํานึงถึงผู้รับบริการในฐานะที่เป็นบุคคลหรือ
เป็นมนุษย์247 ซ่ึงเม่ือบุคคลเกิดการเจ็บป่วยและจําเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล (Clinical Need) 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (Emergency) โดยได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน
ซ่ึงเป็นภยันตรายต่อการดํารงชีวิตหรือการทํางานของอวัยวะสําคัญ จําเป็นต้องได้รับการรักษาอย่าง
ทันท่วงทีเพ่ือป้องกันการเสียชีวิต เช่น กรณีประสบอุบัติเหตุและต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน 
(Sergeant Emergency) เป็นต้น กรณีนี้ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์หรือผู้ให้บริการรักษาพยาบาลย่อมมี
หน้าที่อันเกิดจากความเคารพต่อบุคคลในฐานะที่บุคคลนั้นเป็นมนุษย์ซ่ึงต้องได้การรักษาพยาบาล 
รวมถึงปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างใด ๆ ก็ตาม เพ่ือช่วยชีวิตของบุคคลน้ัน โดยมิอาจปล่อยท้ิงให้
เสียชีวิตไปอันเป็นการเคารพต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล ทั้งน้ี เน่ืองจากศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์น้ัน เป็นคุณค่าที่มีลักษณะเฉพาะอันสืบเน่ืองมาจากความเป็นมนุษย์และผูกพันอยู่เฉพาะกับ
ความเป็นมนุษย์เท่าน้ัน โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอ่ืนใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเพศ วัย ศาสนา เชื้อชาติ 
หรือคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของบุคคล และด้วยเหตุน้ีเม่ือคนต่างด้าวเกิดการเจ็บป่วยร้ายแรงและจําเป็นต้อง
ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยชีวิต คนต่างด้าวน้ันก็ย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับการรักษาพยาบาลใน
ฐานะของความเป็นมนุษย์และต้องได้รับการปฏิบัติเฉกเช่นมนุษย์ท่ัวไป โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
หรือการกระทําอ่ืนใดอันเป็นการลดทอนคุณค่าของมนุษย์ นอกจากนี้ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ยังมี
ลักษณะท่ีสําคัญคือเป็นสารัตถะที่มนุษย์แต่ละคนได้รับเพ่ือความเป็นมนุษย์ของบุคคลน้ัน248 ซ่ึงมิใช่
เป็นแต่เพียงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของปัจเจกบุคคลเท่าน้ัน แต่เป็นศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของชาติ
พันธ์ุมนุษย์ด้วย ซ่ึงในสายตาของกฎหมาย (Legal Aspect) มุ่งให้ความคุ้มครองในฐานะคุณค่าของ
มนุษยชาติ (Mankind) ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองก็ตาม บุคคลก็ไม่อาจสละ
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์น้ีได้ ดังนั้น เม่ือคนต่างด้าวเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินร้ายแรงและจําเป็นต้อง
ได้รับการรักษาเพื่อช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วน แม้ว่าบุคคลนั้นจะได้ให้ความยินยอมในการรับการรักษา
หรือไม่ก็ตาม ก็ไม่อาจเป็นข้ออ้างให้รัฐหรือผู้ให้บริการท่ีจะงดทําการรักษาเพ่ือช่วยชีวิตบุคคลน้ันได้ 
การท่ีแพทย์หรือผู้ให้บริการปฏิเสธการรักษาพยาบาลแก่คนต่างด้าวและปล่อยให้คนต่างด้าวต้องทน
ทุกข์ทรมานหรือเจ็บป่วยจนเสียชีวิต ย่อมไม่ต่างอะไรกับการปฏิบัติต่อมนุษย์เย่ียงพืชผักที่เน่าเสียหรือ

                                                 
247 Daniel Davis, op. cit., p. 24.  
248 บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 87.   
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สัตว์เจ็บป่วยที่ถูกทอดทิ้งแล้วปล่อยให้ตายไป อันถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลเสมือนมิใช่มนุษย์ 
และเป็นการละเมิดต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์   

 
5.1.2  การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลในฐานะสิทธิข้ันพื้นฐานในการดํารงชีพ 

 นอกจากสถานะแห่งสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เป็น “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์”
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลยังถือได้ว่าเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ทุกคนจําเป็นต้องได้รับ
เพ่ือการดํารงชีวิตอยู่ด้วยการมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ท้ังน้ีเนื่องจากภายใต้กฎแห่ง
ธรรมชาติย่อมไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามนุษย์ไม่อาจหลีกพ้นจากการเจ็บป่วยด้วยโรคหรือภัยสุขภาพ และ
เม่ือเกิดการเจ็บป่วยขึ้น มนุษย์จําเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลให้หายจากโรคหรือความเจ็บป่วย 
อันเป็นสิ่งที่ทําให้ต้องทนทุกข์ทรมานน้ัน ซ่ึงเป็นความต้องการจําเป็นขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของ
มนุษย์ และถือได้ว่าเป็น “สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีพ” (sozialen Grundrechte)249 โดยเป็นข้อ
เรียกร้องท่ีบุคคลมีต่อรัฐให้ต้องดําเนินการจัดให้บุคคลสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการด้านสุขภาพ อันเป็นผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลและสังคม หรือเรียกว่า “สิทธิขั้น
พ้ืนฐานทางสังคม”250 ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความผูกพันต่อรัฐในการคุ้มครองสิทธิดังกล่าว โดย
รัฐมีหน้าท่ีหรือความผูกพันที่จะต้องจัดทําบริการสาธารณะด้านการรักษาพยาบาล รวมถึงดําเนินการ
อ่ืนใดเพ่ือให้บุคคลสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ ซ่ึงมีคุณลักษณะสําคัญจําแนกได้เป็น 2 
ประการ คือ สิทธิในการครองสิทธิ และสิทธิในเสรีภาพ ดังน้ี  
  5.1.2.1  สิทธิในการครองสิทธิ  
  การท่ีคนต่างด้าวมีสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลน้ัน ย่อมก่อให้เกิดความ
ผูกพันต่อรัฐในการให้ความคุ้มครองสิทธิดังกล่าว โดยรัฐมีหน้าท่ีต้องจัดให้คนต่างด้าวสามารถเข้าถึง
บริการรักษาพยาบาลได้ อันมีลักษณะเป็นสิทธิในการครองสิทธิ (Entitlement) กล่าวคือ เม่ือใด 
ก็ตามที่คนต่างด้าวมีความจําเป็นทางสุขภาพท่ีจะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล และประสงค์จะเข้ารับ
การรักษาพยาบาล คนต่างด้าวน้ันย่อมมีสิทธิเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้และรัฐมีหน้าที่คุ้มครองให้
การใช้สิทธิน้ีสามารถบรรลุผลเป็นจริงได้ ภายใต้การคํานึงถึงมาตรฐานการให้บริการขั้นพ้ืนฐาน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลท่ีจําเป็น (Essential Medicines)  
  5.1.2.2  สิทธิในเสรีภาพ  

สิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลน้ัน แม้ว่าคนต่างด้าวจะมีความสามารถในการ
เป็นผู้ทรงสิทธิได้ แต่การใช้สิทธิน้ีย่อมเป็นไปโดยความประสงค์ของบุคคลน้ันเองเป็นสําคัญ อันมี
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ลักษะเป็นสิทธิในเสรีภาพ (Freedom) กล่าวคือ คนต่างด้าวย่อมมีสิทธิท่ีจะรับบริการหรือไม่ก็ได้ หรือ
เลือกที่จะรับการรักษาด้วยวิธีการใดก็ตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม อันเป็นหลักการพ้ืนฐานสําคัญท่ีมี
รากฐานมาจากสิทธิในชีวิต (Right to Life) และร่างกาย (Right to Body) ซ่ึงคนต่างด้าวในฐานะท่ี
เป็นองค์ประธานแห่งสิทธิย่อมสามารถกําหนดเจตจํานงเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายของตนเองได้ และรัฐ
มีหน้าที่ต้องเคารพต่อสิทธิและการแสดงออกซ่ึงเจตจํานงดังกล่าว ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดกับศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์ เช่น กรณีประสบอุบัติเหตุร้ายแรงท่ีต้องให้บริการกู้ชีพฉุกเฉิน เป็นต้น หรือไม่ขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือความม่ันคงทางสุขภาพของประชาชนภายในรัฐ เช่น การรักษาพยาบาลเพ่ือป้องกัน
ควบคุมโรคระบาด เป็นต้น ซ่ึงรัฐย่อมสามารถจํากัดสิทธิของบุคคลโดยทําการรักษาพยาบาลได้ แม้ว่า
คนต่างด้าวจะปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษาก็ตาม แต่ต้องกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ให้กระทําได้ เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น      
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่า ภายใต้ขอบเขตแห่งสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลนั้น 
มีสถานะแห่งสิทธิเป็นทั้ง “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์” และ “สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีพ” ซ่ึง
สถานะแห่งสิทธิทั้งสองประการนี้ อาจกล่าวได้ว่า “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์” เป็นระดับหรือขอบเขต
แห่งสิทธิในขอบเขตอย่างแคบท่ีก่อให้เกิดอํานาจเรียกร้องต่อรัฐต้องดําเนินการอย่างใด ๆ เพ่ือให้
บุคคลสามารถเข้าถึงการรักษาที่จําเป็นได้ เช่น กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน เป็นต้น และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
ยังมีสถานะเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานสิทธิหน่ึง251 จึงอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ง “สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการดํารง
ชีพ” ท่ีเป็นข้อเรียกร้องต่อรัฐให้ต้องดําเนินการจัดให้บุคคลสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ โดยเม่ือใดก็ตามที่คนต่างด้าวมีความจําเป็นทางสุขภาพที่จะต้อง
เข้ารับการรักษาพยาบาล และประสงค์จะเข้ารับการรักษาพยาบาล คนต่างด้าวน้ันย่อมมีสิทธิเข้าถึง
บริการรักษาพยาบาลได้และรัฐมีหน้าที่คุ้มครองให้การใช้สิทธิน้ีสามารถบรรลุผลเป็นจริงได้ ภายใต้
การคํานึงถึงมาตรฐานการให้บริการข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีพ
ดังกล่าวน้ี เป็นระดับหรือขอบเขตแห่งสิทธิในขอบเขตอย่างกว้างที่ครอบคลุมศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์
อีกช้ันหน่ึง และเป็นสิทธิท่ีคนต่างด้าวมีความสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิได้    
 แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคนต่างด้าวจะมีความสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิในการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาล แต่โดยสถานะของความเป็นคนต่างด้าวท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ภายในรัฐน้ัน ย่อมมิอาจ
เรียกร้องสิทธิได้เทียบเท่ากับพลเมืองของรัฐ ดังน้ันแม้รัฐจะมีความผูกพันหรือหน้าที่ในการคุ้มครอง
สิทธิของคนต่างด้าวให้สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล แต่การให้ความคุ้มครองนั้นอาจเหมือน
หรือแตกต่างจากการให้ความคุ้มครองพลเมืองของรัฐได้ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสถานะของคนต่างด้าว
มาตรฐานการปฏิบัติต่อคนต่างด้าวของแต่ละรัฐ ดังเช่นกรณีของประเทศท่ีเป็นตัวอย่างของการศึกษา
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ครั้งนี้ ก็มีมาตรฐานการปฏิบัติต่อคนต่างด้าวท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และเม่ือพิจารณาระบบ
กฎหมายภายในของประเทศท่ีเป็นตัวอย่างของการศึกษาครั้งน้ีแล้ว มีข้อค้นพบที่น่าสนใจสามารถ
นํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างของแนวคิดในการกําหนดสถานะ
แห่งสิทธิและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับคนต่างด้าวท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ภายในรัฐ ดังต่อไปน้ี   
 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการรับรองสิทธิของประชาชนโดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพ่ิมเติม ท่ีเรียกว่า “Bill of Rights” เป็นหลักประกันการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแห่ง
สหรัฐ ซ่ึงในส่วนของคนต่างด้าวนั้น รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 14 ได้บัญญัติรับรองให้บุคคล 
ทุกคนที่เกิดหรือแปลงสัญชาติในสหรัฐและอยู่ภายใต้เขตอํานาจแห่งสหรัฐ มีสถานะเป็นพลเมืองของ
สหรัฐและของมลรัฐท่ีอาศัยอยู่ โดยมลรัฐจะตราหรือบังคับใช้กฎหมายใด ๆ ท่ีเป็นการตัดเอกสิทธ์ิหรือ
ความคุ้มกันของพลเมืองแห่งสหรัฐไม่ได้ ซ่ึงภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ไม่ปรากฏการรับรอง
สิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลไว้โดยชัดแจ้ง แต่ในทางปฏิบัติศาลสูงสุดแห่งสหรัฐ 
(Supreme Court) ได้มีคําวินิจฉัยตีความบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิในความเป็นอยู่ส่วน
บุคคล (Right to Privacy) มีขอบเขตแห่งสิทธิกินความรวมถึงสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล 
(Right to Access Health Care Services) ด้วย ซ่ึงเป็นสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากหลัก  
“ศุภ นิ ติกระบวน” (Due Process of Law) ในฐานะเป็นผลประโยชน์แห่งเสรีภาพ  (Liberty 
Interests) ท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนบุคคล และรัฐบาลมีหน้าท่ีต้องดําเนินการเกี่ยวกับ
การบริการรักษาพยาบาลบนพื้นฐานแห่งความสมเหตุสมผล (Rational Basis) และรัฐบาลไม่สามารถ
ปฏิเสธการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าว แม้ว่าจะเป็นคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมายก็ตาม การที่รัฐบาลปฏิเสธให้บริการรักษาพยาบาลแก่คนต่างด้าวดังกล่าว ศาลสูงแห่สหรัฐได้
เคยวินิจฉัยไว้ว่าเป็นการขัดรัฐธรรมนูญในเรื่องการได้รับความคุ้มครองอย่างเสมอภาคภายใต้
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงก็คือเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญนั่นเอง 
 ประเทศอังกฤษ ไม่มีรัฐธรรมนูญท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศภาคพ้ืนยุโรปอ่ืน ๆ จึงไม่มีการบัญญัติรับรองสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลไว้เป็นสิทธิ
ทางรัฐธรรมนูญ แต่ภายใต้ระบบกฎหมายอังกฤษ สามารถนํากฎหมายแห่งสหภาพยุโรป (EU Law) 
มาปรับใช้แทนการบัญญัติรัฐธรรมนูญได้ ซ่ึงประเทศอังกฤษได้มีการนํากฎหมายระหว่างประเทศ 
มาปรับใช้ในการรับรองและคุ้มครองสิทธิของประชาชนคือ กฎบัตรทางสังคมของยุโรป (European 
Social Charter) ซ่ึงได้รับรองสิทธิในสุขภาพไว้ ประกอบด้วย สิทธิที่จะมีมาตรฐานทางสุขภาพสูงท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ และสิทธิท่ีจะได้รับการสงเคราะห์ทางการแพทย์ โดยกฎบัตรทางสังคมของยุโรปมี
สถานะเป็นกฎหมายระดับสูงกว่ากฎหมายภายในประเทศ (Supra State) แต่อย่างไรก็ตาม ในทาง
ปฏิบั ติประเทศอังกฤษได้ตรากฎหมายภายในข้ึนเพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงการ
รักษาพยาบาล คือ กฎหมายว่าด้วยการบริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS) ซ่ึงกฎหมายนี้ได้บัญญัติให้



168 

ความคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของพลเมืองแห่งรัฐรวมถึงคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่
ภายในประเทศด้วย จึงเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงการรับรองสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของ
บุคคลไม่ว่าจะเป็นพลเมืองของรัฐหรือเป็นคนต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่ภายในรัฐก็ตาม  
 ประเทศเยอรมัน มีการรับรองสิทธิของประชาชนบนพ้ืนฐานแนวความคิดว่าด้วยสิทธิทาง
มหาชน (Subjektives öffentliches Recht) โดยบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ (Grundgesetz) แต่
เม่ือพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้ว ไม่พบการบัญญัติรับรองสิทธิในการเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลไว้โดยชัดแจ้ง แต่ภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ ได้วางหลักการทางกฎหมายท่ีเรียกว่า “หลัก
สังคมรัฐ” (Sozialstaat) โดยเป็นข้อเรียกร้องให้รัฐต้องตรากฎหมายและบังคับใช้กฎหมายเพื่อบรรลุ
เป้าประสงค์คือ ความยุติธรรมทางสังคม (Social justice) กล่าวคือ รัฐจะต้องสร้างหลักประกันให้กับ
บุคคลทุกคนสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสมศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ (Menschen – 
wuerde) อันนําไปสู่การสร้างระบบประกันสังคมขึ้น และการเข้าถึงการรักษาพยาบาลภายใต้ระบบ
ประกันสังคมน้ี ตามระบบกฎหมายของเยอรมันถือว่าเป็นสิทธิ โดยเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในการเข้าถึง
ระบบประกันสังคมตามหลักสังคมรัฐ  
 ประเทศฝร่ังเศส ไม่มีการบัญญัติรับรองสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลไว้
อย่างชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน แต่ตามบทบัญญัติในปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 
1789 ได้มีการรับรองสิทธิมนุษยชนไว้ให้มีสถานะเทียบเท่ารัฐธรรมนูญหรือเป็นสิทธิทางรัฐธรรมนูญ 
และคําปรารภของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1946 ได้กล่าวถึงสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลไว้ โดย
บัญญัติให้รัฐมีหน้าท่ีต้องให้หลักประกันแก่บุคคลทุกคนโดยเฉพาะเด็ก มารดา และคนงานที่สูงอายุ ใน
อันท่ีจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพ อันมีลักษณะเป็นสิทธิท่ีบัญญัติรับรองให้กับประชาชนภายใต้อํานาจ
อธิปไตยแห่งรัฐ ซ่ึงรวมถึงคนต่างด้าวท่ีเข้ามาอยู่อาศัยภายในดินแดนและภายใต้อํานาจอธิปไตยแห่ง
รัฐด้วย และศาลสิทธิมนุษยชนแห่งสหภาพยุโรปได้วินิจฉัยยืนยันหลักการน้ีไว้ในคดี “Médecin du 
monde v. France” ซ่ึงศาลได้วินิจฉัยว่า คนต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่ในประเทศฝร่ังเศสมีสิทธิในการเข้าถึง
บริการทางการแพทย์ (Medical Care) การรักษาพยาบาล (Health Treatment) บริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Care) การได้รับวัคซีนป้องกันโรค (Vaccination) และการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ (Information) ซ่ึงเป็นการยืนยันว่าสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ของรัฐ เป็นสิทธิท่ีคนต่างด้าวมีความสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิน้ีได้ด้วย 
 สําหรับประเทศไทย เม่ือพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
พบว่า สิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล มีการบัญญัติรับรองไว้ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 
2534 ซ่ึงเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. 2538 จากน้ันเม่ือได้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญและตราฉบับ
ใหม่ขึ้นใช้แทน ก็ยังคงไว้ซ่ึงหลักการดังกล่าว โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540 และ
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 ซ่ึงรับรองสิทธินี้ไว้ในทํานองเดียวกัน กล่าวคือ “บุคคลย่อมมีสิทธิ
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เสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” สําหรับปัจจุบันได้มีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมีบทบัญญัติรับรองสิทธิในการ
เข้าถงึการรักษาพยาบาลบัญญัติไว้ในมาตรา 47 กล่าวคือ  
 
  มาตรา 47 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ 
  บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 
 
แต่อย่างไรก็ตามภายใต้รัฐธรรมนูญท้ัง 4 ฉบับน้ี การรับรองสิทธิในการเข้าถึงบริการ

สาธารณสุข ได้บัญญัติไว้ในหมวดที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
การให้ความสําคัญในเชิงสิทธิพลเมืองเป็นหลัก และในขณะเดียวกันการรับรองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในหมวดน้ี เป็นการมุ่งให้ความคุ้มครองทั้งสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองปะปนกันไปโดย
มิได้แบ่งแยก ท้ังนี้ การพิจารณาว่าเป็นสิทธิประเภทใดข้ึนอยู่กับการวินิจฉัยตีความลักษณะของสิทธิ
น้ัน ซ่ึงในทางข้อเท็จจริงยังไม่พบว่ามีคดีท่ีขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีคําวินิจฉัยว่าสิทธิในการเข้าถึง
การรักษาพยาบาลน้ัน คนต่างด้าวสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลหรือไม่  
จึงอาจกล่าวได้ว่า ในปัจจุบันระบบกฎหมายไทย ยังไม่มีการรับรองสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึง
การรักษาพยาบาลไว้โดยแจ้งชัด  
 ดังน้ันจะเห็นได้ว่า สิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลตามกฎหมายระหว่างประเทศ และ
กฎหมายภายในประเทศดังท่ีกล่าวมาข้างต้นมีลักษณะที่ตรงกันคือ เป็นสิทธิท่ีบุคคลไม่อาจบรรลุความ
มุ่งหมายได้หากปราศจากการเข้ามาดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดจากฝ่ายรัฐ โดยเป็นสิทธิที่แสดงออก
ในรูปของ “สิทธิเรียกร้อง” กล่าวคือ เป็นข้อเรียกร้องของบุคคลที่มีต่อรัฐในการเรียกร้องให้รัฐกระทํา
การอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลเม่ือเกิดการเจ็บป่วยได้ สิทธิใน
การเข้าถึงการรักษาพยาบาลน้ี จึงมีสถานะเป็นสิทธิประเภท “status positivus” ท่ีบุคคลจะสามารถ
บรรลุถึงความมุ่งหมายแห่งสิทธินี้ได้ ก็แต่โดยการที่รัฐเข้ามาแทรกแซงด้วยการจัดให้มีบริการ
รักษาพยาบาล หรือการจัดระบบให้บุคคลสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ ส่วนการท่ีคนต่างด้าว
จะสามารถเป็นผู้ทรงสิทธินี้ได้หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับว่ารัฐมีความผูกพันตามพันธกรณีในทางระหว่าง
ประเทศ หรือความผูกพันตามกฎหมายภายในประเทศ หรือมีนโยบายแห่งรัฐในการคุ้มครองสิทธิน้ี
หรือไม่ เพียงใด ดังจะเห็นได้ว่าระบบกฎหมายของแต่ละประเทศท่ีเป็นตัวอย่างของการศึกษาน้ัน  
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ต่างไม่มีการรับรองสิทธิน้ีไว้ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้ง แต่ได้ให้ความคุ้มครองการ
เข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลที่แตกต่างกันไปตามบริบทและนิติวิธีของระบบกฎหมายในแต่ละ
ประเทศ ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการรับรองสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลโดยความผูกพันตามผลคําวินิจฉัยของศาลสูงแห่งสหรัฐและกฎหมายภายในท่ีตราข้ึน
บังคับใช้ ประเทศอังกฤษ มีการรับรองสิทธิน้ีโดยการนํากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ คือ 
กฎบัตรทางสังคมยุโรป ผนวกเข้ามาปรับใช้เป็นกฎหมายภายในโดยมีสถานะเป็นกฎหมายในระดับท่ี
สูงกว่ากฎหมายภายใน และมีการตรากฎหมายภายในข้ึนมารับรองสิทธิน้ี ส่วนประเทศเยอรมันได้ให้
การรับรองสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลไว้ โดยรับรองไว้ในกฎหมายภายในที่รัฐ
ตราขึ้น เช่นเดียวกับประเทศฝรั่งเศสได้ให้การรับรองสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลตามกฎหมายภายในท่ีรัฐตราขึ้น และโดยความผูกพันตามผลคําวินิจฉัยของศาลสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหภาพยุโรป     
 
5.2  ปัญหาการเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวตามระบบกฎหมายไทย 
 
 ปัจจุบันระบบกฎหมายไทย ได้ให้ความคุ้มครองการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าว
ในหลายรูปแบบข้ึนอยู่กับสถานะของบุคคลนั้น แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติยังคงพบว่ามีคนต่างด้าว
เป็นจํานวนมากท่ีไม่สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของรัฐได้ หรือการเข้าถึงเป็นไปโดย
ยากลําบากไม่สะดวกเท่าที่ควร หรือไม่สามารถเข้าถึงบริการท่ีจําเป็นขั้นพ้ืนฐานได้ ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์
ระบบกฎหมายและรูปแบบการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนต่างด้าวท่ีมีอยู่ในปัจจุบันแล้ว พบว่า  
มีปัญหาทางกฎหมายที่สําคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. การไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิ 2. การเข้าไม่
ถึงหลักประกันสุขภาพ และ 3. การเข้าไม่ถึงสิทธิประโยชน์ท่ีจําเป็นในทางสุขภาพ แยกพิจารณาดังน้ี  
  
 5.2.1  การไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิ 
 สิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลนั้น เป็นข้อถกเถียงทางวิชาการด้าน
นิติศาสตร์ว่าเป็นสิทธิท่ีบุคคลทุกคนสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิได้หรือไม่ ซ่ึงเป็นประเด็นข้อถกเถียงทาง
วิชาการท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการกําหนดท่าทีและนโยบายการปฏิบัติด้านการให้บริการการ
รักษาพยาบาลสําหรับคนต่างด้าวท่ีเข้ามาอยู่อาศัยภายในรัฐ ท้ังนี้ เน่ืองจากหลักการจัดสรรสถานะ
บุคคลด้วยสัญชาติ เป็นหลักการสากลท่ีนานาประเทศให้การยอมรับว่าเป็นเคร่ืองมือในการรักษาความ
ม่ันคงของรัฐ กล่าวคือ เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของความเป็นรัฐ นอกเหนือจากดินแดนและอํานาจ
อธิปไตยแล้ว องค์ประกอบท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงคือ พลเมืองแห่งรัฐ ซ่ึงในแต่ละรัฐจะต้องดําเนิน
นโยบายเพ่ือรักษาความเป็นปึกแผ่นของพลเมืองไว้ เพราะความม่ันคงทางพลเมืองน้ันย่อมส่งผล
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กระทบโดยตรงต่อความม่ันคงของรัฐด้วย กฎหมายว่าด้วยสัญชาติจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับจัดสรร
สถานะและความสัมพันธ์ท่ีแท้จริง (Genuine Link) ระหว่างบุคคลและรัฐ รวมถึงวางข้อกําหนดใน
การยอมรับว่าคนต่างด้าวกรณีใดที่สมควรจะได้รับสัญชาติของรัฐ ซ่ึงการได้รับสัญชาติของรัฐดังกล่าวน้ี 
ย่อมนํามาซ่ึงสถานะความเป็นพลเมืองแห่งรัฐ และการได้มาซ่ึงสิทธิต่าง ๆ โดยเท่าเทียมกันกับ
ประชากรผู้ถือสัญชาติของรัฐโดยกําเนิด ซ่ึงเป็นหลักการทางกฎหมายระหว่างประเทศท่ียอมรับว่า 
เป็นอํานาจอธิปไตยของของรัฐเจ้าของสัญชาติที่จะให้สัญชาติของตนหรือไม่ก็ได้252 แต่ใน
ขณะเดียวกันในปัจจุบันพัฒนาการของกระแสแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนได้เข้ามามีอิทธิพลเหนือ
ความรู้สึกนึกคิดของมวลมนุษยชาติ จนก่อให้เกิดการสร้างกฎเกณฑ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศ
สมัยใหม่ที่มุ่งคุ้มครองสิทธิในความเป็นมนุษย์ เกิดแนวความคิดการจํากัดอํานาจอธิปไตยของรัฐในการ
กําหนดสัญชาติ ด้วยเหตุผลที่ว่าการปราศจากสัญชาติจะส่งผลให้บุคคลไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้น
พ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตได้ 
 สําหรับประเทศไทย มีการต่อสู้กันทางความคิดในเร่ืองการกําหนดท่าทีและนโยบายการ
ปฏิ บั ติต่อคนต่างด้าวมาอย่างยาวนาน ภายใต้แนวความคิดว่าด้วยความมั่นคงของรัฐ และ
แนวความคิดว่าด้วยสิทธิของบุคคล โดยในยุคเริ่มต้นเป็นการถกเถียงกันในเรื่องปัญหาการให้สัญชาติ
ว่า กรณีใดที่บุคคลควรจะได้รับสัญชาติไทย โดยเฉพาะกรณีบุคคลต่างด้าวท่ีเกิดในประเทศไทยควรจะ
มีสัญชาติไทยหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกระแสของแนวความคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้มี
อิทธิพลอย่างมากต่อระบบกฎหมายไทย ซ่ึงได้ให้การยอมรับความมีตัวตนของบุคคลแม้ว่าบุคคลน้ันจะ
เป็นคนต่างด้าวก็ตาม โดยให้ความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้บริบทด้านนโยบายความ
ม่ันคงของรัฐควบคู่กันไป ก่อให้เกิดพัฒนาการของแนวความคิดในเรื่องสิทธิในการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลน้ี คนต่างด้าวสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิได้หรือไม่ และรัฐมีหน้าท่ีต้องให้ความคุ้มครอง
หรือไม่ หรือเป็นเพียงปฏิบัติการทางมนุษยธรรมเท่าน้ัน ซ่ึงข้อถกเถียงดังกล่าวนี้หากพิจารณาจาก
เจตจํานงร่วมของคนในชาติท่ีเป็นอุดมการณ์สูงสุดของประเทศ ย่อมสะท้อนผ่านบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงพบว่า สิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล เริ่มปรากฏครั้งแรก
ในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. 2538 โดยได้บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคล
ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลไว้ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย เป็นการรับรองให้
บุคคลมีสิทธิได้รับริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับริการโดยไม่คิดมูลค่า253 

                                                 
 252 พันธ์ุทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, คําอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
บุคคล ภาคนํา: แนวความคิดท่ัวไปเก่ียวกับนิติสัมพันธ์ของเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศ 
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2548), หน้า 150. 
 253 มาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2534) 
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 ต่อมาได้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว และประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นแทนท่ี 
คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2540 ซ่ึงได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิในการเข้าถึง
การรักษาพยาบาลไว้เช่นกัน โดยบัญญัติไว้ในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
กล่าวคือ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับ
การรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การบริการสาธารณสุขของ
รัฐต้องเป็นไปอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพโดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เอกชนมีส่วนร่วมด้วยเท่าที่จะกระทําได้ และการป้องกันขจัดโรคติดต่ออันตราย รัฐต้องจัดให้แก่
ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าและทันต่อเหตุการณ์254 ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับน้ีเอง ที่สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติได้ใช้เป็นฐานอ้างอิงการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า สิทธิในการเข้าถึงการ
รักษาพยาบาล ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เป็นของประชาชนชาว
ไทยเท่านั้น ไม่รวมถึงคนต่างด้าว ท้ังน้ี เน่ืองจากพระราชบัญญัตินี้ บัญญัติขึ้นตามมาตรา 52 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงอยู่ในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ซ่ึงคําว่า 
“ชนชาวไทย” หมายถึงบุคคลที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ จึงไม่ครอบคลุมถึงคนต่าง
ด้าว และไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้คนต่างด้าวได้255 
 จากน้ันได้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540 และประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ขึ้นแทนท่ี คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2550 ซ่ึงภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับน้ีได้
บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลไว้ในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย โดยรับรองให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสม
และได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐซ่ึงต้องเป็นไปอย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสม 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์256 ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2550 
น้ี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ใช้เป็นฐานอ้างอิงในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย และยืนยัน
ว่าสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
เป็นของประชาชนชาวไทยเท่านั้น ไม่รวมถึงคนตา่งด้าว257 

                                                 
 254 มาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2540) 
 255 กิติวรญา รัตนมณี, เรื่องเดิม, หน้า 5.    
 256 มาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2550) 
 257 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเดิม. 
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 ปัจจุบัน ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซ่ึงได้
บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลไว้ในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย โดยรับรองให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ ผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ
ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ และบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ
การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย258  
 ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทั้ง 4 ฉบับท่ีกล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่า การรับรองสิทธิใน
การเข้าถึงการรักษาพยาบาล ล้วนแล้วแต่บัญญัติไว้ในหมวดท่ีว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ท้ังสิ้น โดยไม่มีการบัญญัติถึงสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลไว้อย่างชัดแจ้งแต่
ประการใด ดังน้ันการพิจารณาว่าคนต่างด้าวมีสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของรัฐหรือไม่  
จึงจําเป็นต้องอาศัยการตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเป็นสําคัญ ซ่ึงการตีความสิทธิใน
การเข้าถึงการรักษาพยาบาลภายใต้พระราชบัญญัติท่ีตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะตีความไปตามระบบหรือโครงสร้างของกฎหมายท่ีมุ่งพิจารณา
ถึงตําแหน่งที่ต้ังของบทกฎหมายว่าจัดอยู่ในหมวดหมู่หรือส่วนใดของกฎหมาย259 ซ่ึงเม่ือพิจารณาแล้ว
จะเห็นได้ว่า สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขน้ัน มิได้อยู่ในหมวดหมู่ท่ีเป็นบทท่ัวไป แต่อยู่ใน
หมวดหมู่เฉพาะท่ีว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย จึงย่อมตีความได้ว่าเป็นสิทธิท่ีบัญญัติรับรอง
ไว้ให้เฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น ดังท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้วินิจฉัยไว้
ข้างต้น ซ่ึงการตีความรัฐธรรมนูญดังกล่าว สอดคล้องกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 
2540 ท่ีปรากฏการอภิปรายประเด็นสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในหมวด 3 ไว้ กล่าวคือ 
 นายสามารถ  แก้วมีชัย (กรรมาธิการ) อภิปรายว่า 

 
. . . ในท่ีสุดได้ข้อสรุปว่าการท่ีจะเขียนอยู่ในหมวดเดียวกัน โดยแยกชนชาว

ไทยและแยกบุคคลท่ี เป็นคนต่างด้าวด้วยจะเกิดความสับสน  จะมีปัญหา 
คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างก็ได้ปรับเปลี่ยนให้ชัดเจน ใช้คําว่า “สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย” ซ่ึงหลายท่านก็กังวลว่าถ้าใช้ถ้อยคําชนชาวไทยแล้ว สิทธิของคน
ต่างด้าวก็ดี ต่างชาติก็ดี ท่ีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรจะได้รับการคุ้มครองตามหมวด
น้ีไหม อยากจะกราบเรียนว่าไม่มีสิทธิในเรื่องการถือครองทรัพย์สิน ถือครองท่ีดิน ไม่
ว่าสิทธิในเรื่องของการนับถือศาสนา เราจะมีบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการน้ันให้

                                                 
258 มาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
259 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, การใช้การตีความกฎหมาย (กรุงเทพมหานคร: กองทุนศาสตราจารย์

จิตติ ติงศภัทยิ์, 2552), หน้า 325. 
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ข้อยกเว้นไว้ ซ่ึงก็ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา รัฐธรรมนูญของเราทุกฉบับต้ังแต่ปี 2475 
จนถึงฉบับท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 2534 ก็ใช้คําว่าบุคคล ก็ชัดเจนโดยมีคํากํากับไว้ในหัว
หมวดแล้วว่าบุคคลนั้นหมายถึงชนชาวไทย ส่วนต่างด้าวก็จะมีกฎหมายต่างหากที่จะ
ยกเว้นต่อไป260  

 
 ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ (กรรมาธิการ) อภิปรายว่า  
 

. . . ปัญหาว่าใครเป็นผู้ตัดสินว่าเรื่องใดควรจะให้ความคุ้มครองแก่คนที่
ไม่ใช่คนไทย และเร่ืองใดควรให้ความคุ้มครองเสมอกับคนไทย บางเร่ืองนั้นเป็นไป
ไม่ได้ท่ีเราจะให้ความคุ้มครองแก่คนต่างด้าวด้วย เช่น เสรีภาพในเรื่องการเดินทาง
และเลือกถิ่นท่ีอยู่ในมาตรา 35 และย่อมเป็นไปไม่ได้อีกเช่นกันท่ีจะให้การรับรองคน
ต่างด้าวเท่ากับคนไทย ปัญหาว่าใครจะเป็นคนวินิจฉัยไม่ใช่สภาร่างรัฐธรรมนูญ
เท่าน้ันที่จะวินิจฉัยครับ เป็นหน้าท่ีของรัฐสภาจะต้องออกกฎหมายว่าต้องการที่จะ
จํากัดเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักรให้กระทําได้ แต่
ถ้าจะรับรองให้เท่ากันรัฐสภาก็กระทําได้ ซ่ึงเป็นการปล่อยให้อยู่ในดุลพินิจอิสระของ
ท่านสมาชิกรัฐสภาในอนาคตจะเป็นการเหมาะสมกว่าครับ สิ่งท่ีกรรมาธิการเขียนไว้
ในหมวด 3 น้ัน จํากัดเฉพาะบุคคลไทย แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า รัฐสภาจะออก
กฎหมายมาให้สิทธิแก่คนต่างด้าวเท่าคนไทยหรือไม่เท่าไม่ได้ รัฐสภาทําได้ครับท่ีจะ
ออกกฎหมายให้สิทธิเท่าหรือท่ีจํากัดสิทธิกว่าคนไทยทําไมสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่
เขียนเสียเองว่าตรงไหนเป็นชนชาวไทย ตรงไหนเป็นบุคคล ท่านประธานครับ เรามี
เวลา 240 วัน ถ้ามาน่ังเถียงกันว่าสิทธิตรงน้ีเป็นสิทธิของทุกคน เสรีภาพตรงน้ีเป็น
สิทธิของทุกคน ไม่ว่าคนไทยหรือหาไม่ ตรงน้ีเฉพาะคนไทยท่ีได้ กระผมเกรงว่าเวลา
ไม่พอ เพราะฉะน้ันการใช้คําว่าบุคคลทั้งหมดในหมวดน้ีต้องเข้าใจว่าหมายถึงบุคคล
ท่ีเป็นคนไทย เม่ือใดรัฐสภาต้องการจะจํากัดสิทธิของคนท่ีไม่ใช่คนไทยลงไปให้น้อย
กว่านี้ก็ทําได้ เม่ือใดที่รัฐสภาต้องการออกกฎหมายมาให้สิทธิคนต่างด้าวเท่าคนไทย
ตามสถานการณ์บ้านเมืองที่ผันแปรไปก็ทําได้”261   

 

                                                 
 260 บรรเจิด  สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 123.  
 261 เรื่องเดียวกัน, หน้า 124.  
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 ความเห็นของคณะกรรมาธิการในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540 ดังกล่าว
ข้างต้น ปรากฏชัดว่า บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ หมวดว่าด้วย สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยนั้น 
หมายถึงเฉพาะบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยเท่าน้ัน ไม่รวมถึงคนต่างด้าวด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็น
ในทางตําราที่มีนักวิชาการนิติศาสตร์ที่มีช่ือเสียงของประเทศไทยคือ ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย 
ได้อธิบายไว้ว่า รัฐธรรมนูญหมวดที่ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยน้ัน  ได้กําหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับชนชาวไทยเท่าน้ัน คนต่างด้าวหาได้รับความคุ้มครองจาก
รัฐธรรมนูญไม่ ทั้งน้ีเพราะคนต่างด้าวไม่ได้เป็น “ราษฎร” ของรัฐ และสิทธิหน้าท่ีของคนต่างด้าวย่อม
เป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเจ้าของสัญชาติและตามกฎหมายเท่าน้ัน และ
ความหมายของคําว่า “ชนชาวไทย” ก็คือ “ผู้มีสัญชาติไทย” ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของไทย ซ่ึง
ได้แก่ผู้ท่ีกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของไทยกําหนดให้มีสัญชาติไทยและไม่ได้กําหนดให้เสียสัญชาติ
ไทย262 
  เช่นเดียวกับความเห็นของ ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม ท่ีได้อธิบายไว้ว่า ผู้ทรงสิทธิและ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ ได้แก่ คนสัญชาติไทยเท่าน้ัน ท้ังน้ีด้วยเหตุผล
ว่า รัฐธรรมนูญของรัฐแต่ละรัฐย่อมกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับคนสัญชาติของตนเท่าน้ัน ไม่ได้
กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับคนต่างด้าว ดังนั้นถึงแม้ว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหมวด 3 สิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย มาตราต่าง ๆ จะบัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ. . .” หรือ “บุคคลย่อมมี
เสรีภาพ. . .” แต่คําว่า “บุคคล” ในมาตราเหล่าน้ีต้องเข้าใจว่าหมายถึง “ชนชาวไทย” และคํา ๆ น้ี 
จะเข้าใจเป็นอย่างอ่ืนไปไม่ได้ นอกจากผู้มีสัญชาติไทย263   
  แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากรากฐานในทางทฤษฎีแล้ว เห็นได้ว่า สิทธิในการเข้าถึงการ
รักษาพยาบาล เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย์ที่มีรากฐานมาจากสิทธิในเชิงคุณค่าของ
การมีชีวิตอยู่อย่างสมศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ การปฏิเสธการรักษาพยาบาล โดยรัฐหรือผู้ให้บริการ
ด้านการรักษาพยาบาล หรือการปฏิบัติต่อผู้รับบริการเสมือนมิใช่มนุษย์ เป็นสิ่งท่ีไม่อาจกระทําได้ และ
การกระทําดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการละเมิดต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ โดยมีการรับรองสิทธิน้ีเป็นสิทธิ
ของบุคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ ดังปรากฏตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights) ท่ีได้รับรองให้บุคคลมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอ

                                                 
 262 หยุด แสงอุทัย, คําบรรยายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐธรรมนญูท่ัวไป  
(กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., 2500), หน้า 34-35.  
 263 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2543), หน้า 50.   
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สําหรับสุขภาพ การรักษาพยาบาล และสิทธิในความม่ันคงกรณีเกิดการเจ็บป่วยและพิการด้วย264 
เช่นเดียวกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) ท่ีได้ให้การรับรองสิทธิของบุคคลทุกคนท่ี
จะมีชีวิตอยู่โดยมีมาตรฐานทางสุขภาพท่ีสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต265  
และเม่ือพิจารณาจากแนวความคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้ว อาจกล่าวได้ว่า ความเป็นมนุษย์คือ
คุณสมบัติแต่เพียงประการเดียวของการมีสิทธิมนุษยชน ดังคํากล่าวของ เซนต์ พอลล์ (Saint Paul) ท่ี
ได้กล่าวไว้ว่า ไม่มีคนกรีก คนยิว ทาส และเสรีชนอีกต่อไป ซ่ึงหมายความว่า โลกน้ีคงมีแต่เพียง 
“มนุษย์” เท่าน้ัน ดังนั้นมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตําบลใด จะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตน
หรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิมนุษยชนติดตัวอยู่เสมอ266  
 ภายใต้แนวความคิดดังกล่าว เม่ือพิจารณาประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แล้ว พบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติรับรอง “ศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์” ไว้ในหมวดท่ี 1 บททั่วไป มาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง”267 เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติรับรอง “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์” ไว้
ในหมวดท่ี 1 บททั่วไป มาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง” ซ่ึงบทบัญญัติน้ีอาจกล่าวได้ว่า เป็นการรับรองสิทธิของ
บุคคลทุกคน และจะต้องตีความในเชิงให้คุณค่าดังกล่าวมีผลมุ่งคุ้มครองเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ โดย
พิจารณาจากสารัตถะของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ท่ีไม่อาจตีความโดยจํากัดว่าเป็นการให้ความ
คุ้มครองเฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยเท่าน้ัน แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติในเรื่อง
สิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลไว้อย่างชัดแจ้งในบทท่ัวไป และการพิจารณาว่าสิทธิในการเข้าถึง
การรักษาพยาบาลนั้น ถือเป็นเรื่องของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามมาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนูญน้ีหรือไม่ 
จําเป็นต้องอาศัยการตีความรัฐธรรมนูญ ซ่ึงในปัจจุบันองค์กรที่ มีอํานาจหน้าท่ีวินิจฉัยตีความ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยคือ ศาลรัฐธรรมนูญ แต่เน่ืองจากในทางข้อเท็จจริงยังไม่เคยมีการ
เสนอคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยในกรณีดังกล่าว ซ่ึงหากเป็นการวินิจฉัยโดยศาล
รัฐธรรมนูญแล้ว ผลของคําวินิจฉัยย่อมผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กร ดังนั้นเม่ือยังไม่มีคําวินิจฉัยของ

                                                 
 264 Universal Declaration of Human Rights, Article 25 (1)   
 265 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 12   
 266 วรพจน์  วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540, หน้า 49.  
 267 มาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) 
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ศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว จึงกล่าวได้ว่าปัจจุบันระบบกฎหมายไทยยังไม่มีการรับรองสิทธิของ 
คนต่างด้าวในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลไว้อย่างชัดแจ้ง และส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจนในทาง
ปฏิบัติของแต่ละองค์กรในการให้บริการสาธารณสุขแก่คนต่างด้าว ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีแต่ละองค์กรจะต้อง
วินิจฉัยตีความตามกฎหมายท่ีอยู่ในอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังท่ีปรากฏในกรณีการ
รักษาพยาบาลตามรูปแบบประกันสังคม ซ่ึงดําเนินการโดยสํานักงานประกันสังคม ภายใต้
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 นั้น ได้ให้ความคุ้มครองลูกจ้างต่างด้าวท่ีเข้าเมืองถูก
กฎหมายมีสิทธิเข้าถึงการรักษาพยาบาลภายใต้ระบบประกันสังคมได้เช่นเดียวกับลูกจ้างคนไทย แต่ใน
ขณะเดียวกันการรักษาพยาบาลในรูปแบบประกันสุขภาพแห่งชาติท่ีดําเนินการโดยสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ตีความพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ววินิจฉัยว่า การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลภายใต้
ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติน้ัน ให้ความคุ้มครองเฉพาะคนไทยเท่าน้ัน ไม่รวมถึงคนต่างด้าว  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่า การที่ประเทศไทยไม่มีการบัญญัติกฎหมายรับรองสิทธิในการ
เข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวไว้โดยชัดแจ้ง ส่งผลให้เกิดการพิจารณาดําเนินการที่แตกต่าง
กันของหน่วยงานผู้รับผิดชอบกฎหมายในการจัดให้มีบริการรักษาพยาบาล ก่อให้เกิดความไม่เป็น
เอกภาพของระบบกฎหมายไทย และเกิดความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติต่อคนต่างด้าวใน
ด้านการให้บริการรักษาพยาบาล ส่งผลให้คนต่างด้าวเป็นจํานวนมากไม่สามารถเข้าถึงบริการการ
รักษาพยาบาลได้ ด้วยข้อจํากัดจากการไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรองสถานะแห่งสิทธิของคนต่างด้าวใน
การเข้าถึงการรักษาพยาบาลดังท่ีกล่าวมานี้     
 
 5.2.2  การเข้าไม่ถึงหลักประกันสุขภาพ 
 การเจ็บป่วยของบุคคล เป็นสิ่งท่ีสามารถเกิดขึ้นได้และไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นเม่ือใดและกับ
บุคคลใด แต่เม่ือบุคคลเกิดการเจ็บป่วยขึ้นแล้ว ก็จําเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลเพ่ือรักษาอาการ
เจ็บป่วยน้ัน ซ่ึงในขณะเดียวกันเป็นสิ่งท่ีไม่อาจคาดหมายได้ว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้น
จะมีเป็นจํานวนมากหรือน้อยเพียงใด โดยหากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีเป็นจํานวนมาก ย่อมก่อให้เกิด
ภาระทางด้านการเงินแก่บุคคลในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ด้วยเหตุน้ีประเทศต่าง ๆ จึงมีการ
กระจายความเสี่ยงทางสุขภาพ โดยการบริหารการเงินเพ่ือเป็นหลักประกันว่าเม่ือเกิดการเจ็บป่วยขึ้น
บุคคลจะสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ทุกครั้ง หรือท่ีเรียกว่าเป็น “ความม่ันคงทางสุขภาพ” ซ่ึง
วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับของประเทศต่าง ๆ คือ การสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับ
ประชาชน ด้วยการเฉลี่ยกําลังจ่ายของ “ผู้ท่ีมี” ไปยัง “ผู้ท่ีเจ็บป่วย” เพ่ือขจัดหรือลดอุปสรรค
ทางด้านการเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล และในขณะเดียวกันยังเป็นการ
สร้างหลักประกันแก่ผู้ให้บริการได้รับค่าใช้จ่ายท่ีได้ให้บริการแก่ผู้ท่ีเจ็บป่วยอีกด้วย เช่นเดียวกับกรณี
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ของคนต่างด้าวท่ีถึงแม้ว่าจะมีสถานะเป็นบุคคลท่ีมิใช่พลเมืองของรัฐด้วยเหตุท่ีมีได้ถือสัญชาติของรัฐที่
ตนอยู่อาศัยก็ตาม แต่เม่ือพิจารณาถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่ควรจะได้เข้าถึงการมีสุขภาวะ หรือ
การมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และสามารถดํารงชีวิตอยู่อย่างสมศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์
แล้ว คนต่างด้าวก็ควรจะมีหลักประกันสุขภาพในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้เช่นเดียวกับ
ประชาชนผู้ถือสัญชาติของรัฐนั้น และในขณะเดียวกันก็เป็นการลดภาระความเส่ียงของสถานพยาบาล
จากหน้ีค่าบริการค้างชําระของคนต่างด้าว   
 สําหรับคนต่างด้าวในประเทศไทยนั้น เม่ือพิจารณาจากสภาพข้อเท็จจริงในบริบทของ
ประเทศไทย สามารถจําแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ กลุ่มคนต่างด้าวที่เกิดภายในประเทศ
แต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย ได้แก่ กลุ่มคนไร้สัญชาติ หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะทางทะเบียน และ
กลุ่มคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองมา ได้แก่ คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
และผู้ลี้ภัย ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงความเป็นผู้ทรงสิทธิในหลักประกันสุขภาพท้ัง 3 รูปแบบ คือ รูปแบบ
สวัสดิการของทางราชการ รูปแบบประกันสังคม และรูปแบบกองทุนประกันสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุขแล้ว มีข้อจํากัดของกฎหมายในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพในแต่ละรูปแบบ แยก
พิจารณาดังนี้ 
 1.  ข้อจํากัดด้านผู้ทรงสิทธิ 
 ความเป็นผู้ทรงสิทธิในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของคนต่างด้าวในประเทศไทยน้ัน 
พิจารณาได้จากรูปแบบการให้ความคุ้มครองคนต่างด้าวในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล โดยปัจจุบันมี 
3 รูปแบบ คือ รูปแบบสวัสดิการของทางราชการ รูปแบบประกันสังคม และรูปแบบกองทุนประกัน
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข แต่ละรูปแบบมีข้อจํากัดของกฎหมายในการให้ความคุ้มครองคนต่าง
ด้าวแตกต่างกัน กล่าวคือ   
 การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพในรูปแบบสวัสดิการของทางราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 นั้น คนต่างด้าวท่ีได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายน้ี 
จํากัดเฉพาะลูกจ้างชาวต่างประเทศท่ีมีสัญญาจ้างกับส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด  ปัจจุบันได้แก่  ลูก จ้างชาวต่างประเทศท่ีส่วนราชการจ้างสอน
ภาษาต่างประเทศ หรือสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยจะต้องเป็นกรณีท่ีได้รับค่าจ้างจากการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายของรัฐเท่านั้น ซ่ึงนอกจากกฎหมายจะให้ความคุ้มครองตัวบุคคลต่างด้าวท่ีเป็น
ลูกจ้างแล้ว ยังครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัว ได้แก่ บุตร คู่สมรส และบิดาหรือมารดาที่ชอบด้วย
กฎหมายของผู้ทรงสิทธิด้วย แต่อย่างไรก็ตามในสภาพความเป็นจริงแล้ว การจ้างลูกจ้างชาว
ต่างประเทศเพ่ือทําการสอนภาษาในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ มิได้มีเฉพาะการจ้างท่ีอาศัยเงินค่าจ้าง
จากงบประมาณรายจ่ายของรัฐเท่านั้น แต่มีการใช้เงินนอกงบประมาณจากเงินบํารุงการศึกษา เพ่ือ
เป็นค่าจ้างครูชาวต่างชาติท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอน หรือเป็นค่าตอบแทนครูชาวต่างชาติที่ปฏิบัติหน้าท่ี
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สอน268 ซ่ึงคนต่างด้าวกลุ่มน้ีจะได้รับการทําสัญญาจ้างเป็น 2 แบบ คือ สัญญาจ้างท่ีมีกําหนด
ระยะเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และสัญญาจ้างที่มีกําหนดระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับความตกลง
ของสถานศึกษากับคนต่างด้าวที่รับจ้างตามสัญญานั้น โดยส่วนราชการเป็นผู้ดําเนินการขอต่อ
ใบอนุญาตทํางานให้ครูชาวต่างชาติก่อนการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหมดอายุอย่างน้อย 1 เดือน 
ดังน้ันจะเห็นได้ว่า คนต่างด้าวกลุ่มท่ีเป็นครูสอนภาษาซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินนอกงบประมาณน้ี แม้จะ
มีสถานะเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างกับส่วนราชการและเป็นการจ้างตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด แต่ไม่อยู่ในสถานะของผู้ทรงสิทธิในหลักประกันสุขภาพ และไม่ได้
รับความคุ้มครองการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลในรูปแบบสวัสดิการของทางราชการ ตามพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และบุคคลในครอบครัวของลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณนี้ ก็ไม่มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพตามพระราชกฤษฎีกาน้ี
เช่นเดียวกัน 
  ส่วนการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพในรูปแบบประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 น้ัน เป็นการให้ความคุ้มครองการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของบุคคลโดยผูกสิทธินี้ไว้กับ
การจ้างงาน กล่าวคือ บุคคลท่ีจะเข้าถึงความเป็นผู้ทรงสิทธิในหลักประกันสุขภาพตามรูปแบบ
ประกันสังคมได้น้ัน จะต้องเป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัตินี้เท่าน้ัน โดยการประกันสุขภาพในรูปแบบ
น้ีมีลักษณะเป็นการประกันภาคบังคับท่ีกําหนดให้นายจ้างต้องย่ืนแบบรายการแสดงรายช่ือ
ผู้ประกันตน อัตราค่าจ้าง และข้อความอื่นตามแบบท่ีสํานักงานประกันสังคมกําหนด ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน แต่มีข้อจํากัดท่ีเป็นการให้ความคุ้มครองเป็นการประกันเฉพาะตัว
บุคคลที่เป็นแรงงานต่างด้าวเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงผู้ติดตามแรงงานต่างด้าวน้ันด้วย เช่น บุตรของ
แรงงานต่างด้าว เป็นต้น นอกจากนี้สถานะความเป็นลูกจ้างตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมฯ น้ัน ไม่ครอบคลุมถึงลูกจ้างต่างด้าวซ่ึงทํางานเกี่ยวกับงานบ้านที่มิได้ประกอบธุรกิจ
รวมอยู่ด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่า มีคนต่างด้าวท่ีอยู่ในระบบการจ้างงานแต่ไม่ได้รับความคุ้มครองการ
เข้าถึงหลักประกันสุขภาพในรูปแบบประกันสังคม คือ กลุ่มแรงงานต่างด้าวนอกระบบธุรกิจ เช่น 
แรงงานที่รับจ้างทํางานบ้านท่ัวไป เป็นต้น ส่งผลให้คนต่างด้าวกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงหลักประกัน
สุขภาพในรูปแบบประกันสังคมได้ นอกจากน้ียังมีข้อพิจารณาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กล่าวคือ กรณี
แรงงานต่างด้าวท่ีเคยอยู่ในระบบประกันสังคมแล้วต่อมาได้ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกําหนด
ระยะเวลา กรณี น้ีกฎหมายได้เข้ามาให้ความคุ้มครองโดยให้บุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ

                                                 
 268 กรมบัญชีกลาง, ท่ี กค 0415/ 311, 4 กุมภาพันธ์ 2546, เรื่อง การใช้เงินนอกงบประมาณใน
การจ้างครูชาวต่างประเทศ.  
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ประกันสังคมต่อไปได้อีก 6 เดือน269 โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่าย ซ่ึงรวมถึงการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
หรือประสบอันตราย รวมถึงกรณีคลอดบุตรด้วย270 แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้ประกันตนที่ได้จ่ายเงิน
สมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องอยู่ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนท่ีผู้ประกันตนไม่ได้
ทํางาน271 เว้นแต่ผู้น้ันประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อและได้ย่ืนคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายในหก
เดือนนับแต่วันส้ินสุดความเป็นผู้ประกันตน272 ซ่ึงจะเห็นได้ว่า กรณีนี้กฎหมายได้เข้ามาให้ความ
คุ้มครองเฉพาะลูกจ้างท่ีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเท่าน้ัน แต่ไม่รวมถึงลูกจ้าง 
ท่ีถูกเลิกจ้างระหว่างสัญญาด้วย ดังน้ัน เม่ือคนต่างด้าวท่ีเป็นแรงงานในระบบและถูกนายจ้างเลิกจ้าง
ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามนอกเหนือจากการสิ้นสุดสัญญาจ้างตามระยะเวลา คนต่างด้าวกลุ่มนี้ก็จะตกเป็น
ผู้ไม่มีสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลภายใต้ระบบประกันสังคมทันทีที่มีการเลิกจ้าง จึงเกิด
ช่องว่างในการคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวกลุ่มน้ี และแม้ว่าคนต่างด้าวท่ีตกเป็นผู้ว่างงานเพราะเหตุท่ี
ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจะได้รับการคุ้มครองให้สามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบ
ประกันสังคมได้ต่อไปอีก แต่ก็มีระยะเวลาจํากัดเพียง 6 เดือนเท่านั้น เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าวก็ต้องตกเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าถึงการรักษาพยาบาลภายใต้ระบบประกันสังคมน้ีเช่นกัน       
 สําหรับการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่คนต่างด้าว ในรูปแบบกองทุนประกันสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุขนั้น เป็นการจัดต้ังขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นการอุดช่องว่างของการเข้า 
ไม่ถึงหลักประกันสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ โดยให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามท่ีอยู่ใน
ประเทศไทย ยกเว้นแรงงานต่างด้าวท่ีอยู่ในระบบประกันสังคม นอกจากน้ียังให้ความคุ้มครองคนต่าง
ด้าวทั่วไปรวมถึงเด็กต่างด้าวอายุไม่เกิน 7 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงเป็นการให้ความคุ้มครองโดยครอบคลุมท้ัง
กลุ่มแรงงานต่างด้าว และคนต่างด้าวอ่ืน ๆ ท่ีไม่อยู่ในระบบประกันสังคม คนต่างด้าวที่อยู่ระหว่างรอ
สิทธิประกันสังคม เด็กต่างด้าว รวมถึงกลุ่มคนไร้สัญชาติและผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนด้วย  
แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงสถานะของความเป็นผู้ทรงสิทธิในหลักประกันสุขภาพ ตามรูปแบบ
กองทุนประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว เห็นได้ว่า กรณีของเด็กต่างด้าวน้ัน กองทุน
ประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขให้ความคุ้มครองเฉพาะเด็กท่ีมีอายุไม่เกิน 7 ปีบริบูรณ์เท่านั้น 
ท่ีสามารถซ้ือประกันสุขภาพในราคาถูก คือ 365 บาท ต่อคนต่อปี โดยยกเว้นค่าตรวจสุขภาพ ในขณะ
ท่ีการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพในรูปแบบประกันสังคมให้ความคุ้มครองเฉพาะลูกจ้างที่มีอายุต้ังแต่ 

                                                 
269 มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
270 สํานักงานประกันสังคม, สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน, ค้นวันท่ี 23 เมษายน 2560 จาก

http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?cat=874   
271 มาตรา 79/1 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
272 มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
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15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่จะมีสิทธิเป็นผู้ประกันตนและได้รับความคุ้มครองตามสิทธิประกันสังคม 
ก่อให้เกิดช่องว่างของการคุ้มครองสิทธิของเด็กอายุมากกว่า 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ไม่
สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพเด็กในรูปแบบประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และไม่
สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพในรูปแบบประกันสังคมได้ ในขณะเดียวกันแม้ว่าเด็กต่างด้าวกลุ่มน้ี
จะได้รับความคุ้มครองในรูปแบบประกันสุขภาพคนต่างด้าวท่ัวไป แต่เนื่องจากเด็กกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ไม่มี
รายได้ จึงเป็นภาระทางการเงินที่ตกแก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กน้ันที่ต้องจ่ายค่าประกันสุขภาพ
ให้แก่เด็กในราคาสูงเท่ากับผู้ใหญ่ ทั้งน้ี ไม่รวมค่าประกันสุขภาพของบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ต้อง
จ่ายให้กับตนเองอีกส่วนหน่ึงต่างหาก ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการประกันสุขภาพมีจํานวนสูงทําให้เด็ก
ต่างด้าวกลุ่มน้ีเข้าถึงหลักประกันสุขภาพได้ยาก 
 นอกจากน้ียังมีคนต่างด้าวอีกบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพใด ๆ ใน 3 
รูปแบบข้างต้นได้เลย กล่าวคือ กลุ่มผู้ลี้ภัย และผู้ลี้ภัยสงคราม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้พักอาศัยอยู่ตามศูนย์
อพยพ และตามระบบกฎหมายไทยไม่ได้ให้ความคุ้มครองการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของรัฐไว้ มี
เพียงการปฏิบัติการทางด้านมนุษยธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ 
หรือองค์กรการกุศลไม่มุ่งแสวงหากําไร (NGO) เป็นผู้เข้ามาให้ความช่วยเหลือทางด้านการสาธารณสุข
ในรูปแบบการสงเคราะห์ทางการแพทย์เท่านั้น เช่นเดียวกับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพียงช่วงระยะเวลาที่สั้น คนต่างด้าวกลุ่มน้ีไม่ได้รับความคุ้มครองการเข้าถึง
การรักษาพยาบาลทั้ง 3 รูปแบบข้างต้น เม่ือเกิดการเจ็บป่วยระหว่างท่ีอยู่ในประเทศไทยและเข้ารับ
การรักษาพยาบาล จะต้องเป็นผู้ชําระค่าบริการด้วยตนเอง ซ่ึงในทางข้อเท็จจริงพบว่าหลายครั้งท่ีคน
กลุ่มนี้ไม่มีเงินเพียงพอในการชําระค่าบริการ ก่อให้เกิดหน้ีค้างชําระซ่ึงเป็นภาระของสถานพยาบาล 
โดยจากข้อมูลสถิติของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า มีชาวต่างชาติค้างชําระค่าบริการ
ประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี ท้ังน้ี โดยยังไม่รวมการเข้ารับบริการในคลินิกเอกชน273 เป็นสิ่งท่ีสะท้อน
ให้เห็นว่าคนต่างด้าวท้ังสองกลุ่มน้ียังไม่สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพได้ ส่งผลให้โอกาสในการ
เข้าถึงการรักษาพยาบาลของรัฐเป็นไปโดยยากลําบาก และในขณะเดียวกันเม่ือคนต่างด้าวกลุ่มน้ี
เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาพยาบาลก็เป็นภาระของสถานพยาบาลที่ต้องแบกรับความเสี่ยงจากหน้ี
ค้างชําระของผู้ป่วยต่างด้าวยากไร้หรือไม่มีความสามารถเพียงพอในการชําระค่ารักษาพยาบาลให้กับ
สถานพยาบาล  
 จากท่ีกล่าวมาเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีความพยายามในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่
คนต่างด้าวท่ีอยู่ในประเทศทุกคน แต่ด้วยข้อจํากัดของกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน
ภาครัฐที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้การคุ้มครองคนต่างด้าวยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร และถึงแม้ว่าจะมี

                                                 
 273 มูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย, เรื่องเดิม. 
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การจัดต้ังกองทุนประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขขึ้น โดยขยายความคุ้มครองผู้มีสิทธิเข้าถึง
หลักประกันสุขภาพเพ่ิมขึ้นจากรูปแบบสวัสดิการของทางราชการ และรูปแบบประกันสังคมก็ตาม แต่
เป็นเพียงการจัดต้ังขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ไม่มีกฎหมายรองรับ ซ่ึงแตกต่างกับรูปแบบสวัสดิการของ
ทางราชการที่มีกฎหมายรองรับคือ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 
2553 และรูปแบบประกันสังคมท่ีมีกฎหมายรองรับคือ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
ส่งผลให้การบริหารจัดการและการดําเนินงานของกองทุนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลซ่ึงมีความไม่
แน่นอนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองและการให้
ความสาํคัญของรัฐบาลแต่ละยุคสมัย 
 2.  ข้อจํากัดด้านกระบวนการเข้าสู่สิทธิ 
 การเข้าสู่สิทธิในหลักประกันสุขภาพของคนต่างด้าว เม่ือพิจารณาจากรูปแบบการให้ความ
คุ้มครองที่มีอยู่ในปัจจุบัน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบสวัสดิการของทางราชการ ซ่ึงมีลักษณะเป็นการ
ประกันสุขภาพโดยรัฐ รูปแบบประกันสังคม เป็นการประกันสุขภาพภาคบังคับ และรูปแบบกองทุน
ประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เป็นการประกันสุขภาพภาคสมัครใจ มีข้อพิจารณาในเรื่อง
กระบวนการเข้าสู่สิทธิในหลักประกันสุขภาพของแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกัน กล่าวคือ การประกัน
สุขภาพในรูปแบบสวัสดิการของทางราชการน้ัน ไม่พบว่ามีข้อจํากัดในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ 
เน่ืองจากส่วนราชการท่ีเป็นผู้ ว่าจ้างต้องดําเนินการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และมีหน้าที่รายงานการจ้างให้กระทรวงการคลัง
ทราบ โดยมีกรมบัญชีกลางเป็นผู้จัดทําฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐและให้การคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการ
เข้ารับบริการสาธารณสุข จึงมีความชัดเจนในทางปฏิบัติและสามารถให้ความคุ้มครองลูกจ้างชาว
ต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 
 ส่วนกรณีการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพในรูปแบบประกันสังคมน้ัน มีลักษณะเป็นการประกัน
ภาคบังคับ โดยกฎหมายกําหนดให้รัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง ออกเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม ฝ่ายละเท่ากัน เพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย274 
ซ่ึงการบังคับประกันในลักษณะน้ี แม้ว่าจะส่งผลดีต่อลูกจ้างต่างด้าวท่ีสามารถเข้าถึงหลักประกัน
สุขภาพได้ แต่ในขณะเดียวกันการที่กฎหมายกําหนดให้นายจ้างมีหน้าท่ีต้องจ่ายเงินสมทบร่วมด้วย 
ก่อให้เกิดภาระกับนายจ้างท่ีต้องส่งเงินเข้าสมทบกองทุน เป็นการเพิ่มต้นทุนในการประกอบกิจการ
ของนายจ้าง ส่งผลให้เกิดการหลีกเล่ียงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้กับลูกจ้าง275 โดยหลีกเลี่ยงไม่

                                                 
 274 มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
 275 ประพัฒชนม์ จริยพันธ์ุ และคณะ, การพัฒนาระบบการข้ึนทะเบียนประกันสังคม
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาต ิ(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานประกันสงัคม, 2557), หน้า 38.  
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ย่ืนแบบรายการแสดงรายช่ือลูกจ้างท่ีเป็นผู้ประกันตน ทําให้ลูกจ้างต่างด้าวไม่ได้เข้าสู่สิทธิการมี
หลักประกันสุขภาพในระบบประกันสังคม แม้ว่าจะเป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมายก็ตาม 
 สําหรับกรณีการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพในรูปแบบกองทุนประกันสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุขน้ัน มีลักษณะเป็นการประกันภาคสมัครใจโดยไม่ได้บังคับดังเช่นกรณีประกันสังคม ดังนั้น
การเข้าสู่สิทธิประกันสุขภาพจึงเป็นไปโดยความสมัครใจของแรงงานต่างด้าวหรือคนต่างด้าวที่ต้องเป็น
ผู้ซ้ือประกันสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าการประกันสุขภาพในรูปแบบน้ี
จะให้การคุ้มครองโดยครอบคลุมคนต่างด้าวหลายกลุ่ม แต่กรณีของแรงงานต่างด้าวท่ีหลบหนีเข้าเมือง
และรับจ้างทํางานบ้านซ่ึงไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม แม้จะมีสิทธิซ้ือประกันสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุขได้ แต่เน่ืองจากรูปแบบการประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขที่มีลักษณะเป็นการ
ประกันภาคสมัครใจ มิได้บังคับให้นายจ้างต้องซ้ือประกันสุขภาพให้แก่ลูกจ้างหรือต้องแจ้งรายช่ือ
ลูกจ้างต่างด้าวแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือการจัดหาหลักประกันสุขภาพ กรณีนี้จึงเป็นช่องว่างท่ีทําให้คน
ต่างด้าวกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีตกสํารวจ และการท่ีลูกจ้างต่างด้าวจะมาซ้ือประกันสุขภาพก็เป็นปัญหา
ในทางปฏิบัติเพราะการเปิดเผยตัวของลูกจ้างย่อมต้องรับความเสี่ยงต่อการถูกจับดําเนินคดีในกรณี
หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ส่งผลให้ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพและไม่สามารถเข้าถึงการมี
หลักประกันสุขภาพได้  
  
 5.2.3  การเข้าไม่ถึงสิทธิประโยชน์ท่ีจําเป็นทางสุขภาพ  
 การคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล เม่ือพิจารณารูปแบบการ
ประกันสุขภาพทั้ง 3 รูปแบบแล้ว เห็นได้ว่า รูปแบบสวัสดิการของทางราชการ และรูปแบบกองทุน
ประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข มีสิทธิประโยชน์ในการบริการสาธารณสุขที่จําเป็นขั้น
พ้ืนฐานครบถ้วน ท้ังในด้านการตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การ
คลอดบุตร และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหลังการรักษาหรือการเจ็บป่วย แต่การเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลในรูปแบบประกันสังคมน้ัน พบว่า มีข้อจํากัดทางกฎหมายและนโยบายภาครัฐท่ีทําให้
คนต่างด้าวไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่จําเป็นทางสุขภาพได้ กล่าวคือ การเป็นผู้ประกันตนของ
คนต่างด้าวในรูปแบบประกันสังคมน้ัน พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ให้ความคุ้มครอง
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนเฉพาะในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยท่ีมิใช่เน่ืองมาจากการ
ทํางาน276 แต่ในทางความเป็นจริงแล้ว การเจ็บป่วยจากการทํางานน้ันสามารถเกิดขึ้นได้ หากสภาพ
ของงานหรือสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทํางานไม่เอ้ือต่อสุขภาพและมีลักษณะเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดย
ในทางการสาธารณสุขเรียกภาวะของโรคชนิดน้ีว่า “โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม” 

                                                 
 276 มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
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(Environmental and Occupational Disease) ดังน้ันเม่ือแรงงานต่างด้าวประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยจากการทํางาน จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ และใน
ขณะเดียวกันแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ก็ไม่มีสถานะความเป็นผู้ทรงสิทธิในการได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ทั้งน้ี เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายท่ีปิดกั้นโอกาสในการเข้าถึง
กองทุนเงินทดแทน จากการที่สํานักงานประกันสังคมได้ออกหนังสือเวียนว่าด้วยแนวปฏิบัติในการให้
ความคุ้มครองแก่แรงงานต่างด้าวท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย โดยกําหนดเงื่อนไขให้การคุ้มครอง
ต่อเม่ือแรงงานต่างด้าวมีหลักฐานการจดทะเบียนแรงงานและมีใบอนุญาตทํางาน (Work Permit)  
ท่ีราชการออกให้มาแสดงประกอบกับหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว และนายจ้าง
ต้องได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนในอัตราไม่ตํ่ากว่าค่าจ้างขั้นตํ่า โดยแรงงานต่างด้าวต้องย่ืน
แบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับประเทศไทย277 ซ่ึงนโยบายนี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาในการเข้าถึง
กองทุนเงินทดแทนขอแรงงานต่างด้าวท่ีส่วนใหญ่ไม่สามารถทําตามเงื่อนไขที่กําหนดได้ ด้วยเหตุผล
ดังต่อไปน้ี278 
 ประการแรก การกําหนดให้แรงงานต่างด้าวต้องมีหลักฐาน ซ่ึงไม่เพียงแต่เฉพาะใบอนุญาต
ทํางาน แต่ยังต้องมีหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวด้วย ขณะท่ีสภาพปัจจุบันมี
แรงงานต่างด้าวจํานวนมากท่ียังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติจึงยังไม่สามารถมีเอกสาร
ดังกล่าวได้ 
 ประการท่ีสอง การกําหดให้นายจ้างต้องจ่ายต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน แต่
สํานักงานประกันสังคมกลับไม่อนุญาตให้นายจ้างจ่ายเงินดังกล่าวหากลูกจ้างยังไม่ได้รับหนังสือ
เดินทาง แม้ระเบียบที่เก่ียวข้องกับเงินทดแทนจะกําหนดความรับผิดชอบของนายจ้างให้จ่ายเงินเข้า
กองทุน และสํานักงานประกันสังคมมีหน้าท่ีในการบังคับให้เป็นไปตามระเบียบก็ตาม 
 ประการสุดท้าย การกําหนดให้แรงงานต่างด้าวต้องจ่ายภาษีเพ่ือนําเงินส่งเข้ากองทุน โดย
แรงงานต่างด้าวต้องลงทะเบียนเพ่ือขอมีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีก่อน แต่แรงงานต่างด้าวท่ีแม้จะขึ้น
ทะเบียนแรงงานแล้วก็ยังไม่สามารถทําได้ เนื่องจากขาดเอกสารพิสูจน์ตนจากประเทศต้นทาง หรือ
หนังสือเดินทางเพ่ือใช้ในการเสียภาษี 

                                                 
 277 สํานักงานประกันสงัคม, ท่ี รส 0711/ว 751, 25 ตุลาคม 2544, เรื่อง การให้ความ
คุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางาน. 
 278 อานด้ี ฮอล์ และบงกช นภาอัมพร, การเข้าไม่ถึงกองทุนเงินทดแทนอบุัติเหตุ: ภาพ
สะท้อนความอยุติธรรมต่อแรงงานข้ามชาตในประเทศไทย, หน้า 273, ค้นวันท่ี 12 ธันวาคม 2559 
จาก http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceVIII/Download/PPT_Files/1330-1600-
G3-02-Bongkoch-Labor.pdf 
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 นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานเกี่ยวกับการ
คุ้มครองแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว
และได้รับอนุญาตให้ทํางาน โดยให้เหตุผลไว้ในมติคณะรัฐมนตรีว่า “การจะนําแรงงานต่างด้าวเข้า
ระบบกองทุนเงินทดแทนโดยจ่ายเงินสมทบเท่าอัตราคนไทยน่าจะเป็นความเส่ียงต่อเสถียรภาพของ
กองทุนเงินทดแทน”279 ดังน้ันจึงไม่มีการให้สิทธิแก่แรงงานต่างด้าวในการเข้าสู่ระบบกองทุนเงิน
ทดแทน ซ่ึงมีผลเป็นการปฏิเสธสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่จําเป็นในทางสุขภาพ
ในกรณีที่ต้องประสบอันตรายหรือเกิดการเจ็บป่วยจากการทํางาน จึงไม่ได้รับความคุ้มครอง และไม่
สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้ ก่อให้เกิดภาระต่อสังคมและส่งผลกระทบต่อระบบการคลัง
สาธารณะของประเทศท่ีต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล เป็นค่าชดเชย
ให้กับสถานพยาบาลท่ีได้ให้บริการแก่คนต่างด้าวในกรณีดังกล่าว 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ถึงแม้ประเทศไทยจะมีความพยายามให้ความคุ้มครองคนต่างด้าวใน
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐ แต่ภายใต้รูปแบบของการเข้าถึงสิทธิในบริการสาธารณสุขที่มีอยู่
ในปัจจุบันยังคงมีคนต่างด้าวเป็นจํานวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐได้ หรือไม่
สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่จําเป็นต่อสุขภาพได้เท่าที่ควร ท้ังน้ี อันเนื่องมาจากสภาพปัญหาทาง
กฎหมายที่สําคัญ 3 ประการ ได้แก่  
 1.  การไม่มีกฎหมายรับรองสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวไว้โดยชัดแจ้ง  
 2.  การเข้าไม่ถึงหลักประกันสุขภาพของคนต่างด้าวบางกลุ่ม เช่น ผู้ลี้ภัย ผู้ลี้ภัยสงคราม 
นักท่องเที่ยวต่างชาติ และแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เป็นต้น 
 3.  การเข้าไม่ถึงสิทธิประโยชน์ท่ีจําเป็นทางสุขภาพ ซ่ึงพบในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อยู่ใน
ระบบประกันสังคม โดยมีข้อจํากัดของกฎหมายประกันสังคมทําให้แรงงานต่างด้าวไม่ได้รับความ
คุ้มครองกรณีเกิดการเจ็บป่วยหรือได้รับอันตรายจากการทํางาน   
 
5.3  แนวทางการจัดรูปแบบการเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าว 
 
 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐนั้น เม่ือระบบกฎหมายยอมรับให้คนต่างด้าวมีสถานะ
เป็นผู้ทรงสิทธิแล้ว รัฐย่อมมีหน้าที่ต้องจัดให้คนต่างด้าวสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐได้ ซ่ึง
จากการศึกษารูปแบบการเข้าถึงสิทธิในบริการสาธารณสุขของคนต่างด้าวในต่างประเทศ พบว่า มี

                                                 
 279 สภาทนายความ, คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้าม
ชาติ และผู้พลดัถิ่น, นโยบายและมาตรการการแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ (กรุงเทพมหานคร: สภา
ทนายความ, 2554), หน้า 82.   
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รูปแบบในการเข้าถึงสิทธิท่ีแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานะของ
คนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ภายในรัฐ โดยมีประเด็นท่ีน่าสนใจสามารถนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นถึง
แนวคิดของระบบกฎหมายแต่ละประเทศในการสร้างรูปแบบการเข้าถึงบริการสาธารณสุขสําหรับคน
ต่างด้าว พิจารณาจําแนกตามประเภทของคนต่างด้าวได้ ดังนี้ 
 
 5.3.1  กรณีคนไร้รัฐหรือไร้สัญชาติ 
 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนต่างด้าว ในกรณีที่เป็นคนไร้รัฐหรือไร้สัญชาติ มีข้อค้นพบ
จากการศึกษาระบบกฎหมายของต่างประเทศในการกําหนดรูปแบบการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของ
คนต่างด้าวกลุ่มน้ี ซ่ึงเม่ือนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบของแต่ละประเทศแล้วพบว่า มีแนวทาง
ในการจัดรูปแบบการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของคนไร้รัฐหรือไร้สัญชาติ สรุปได้ดังน้ี 
 1.  รูปแบบรัฐสวัสดิการ 
 การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลตามรูปแบบนี้ เป็นรูปแบบที่ใช้ในประเทศอังกฤษโดยเป็นการ
ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบริการสุขภาพแห่งชาติ มีรัฐเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการท้ังในด้าน
การบริหารการคลังสุขภาพและการให้บริการสุขภาพ และภายใต้กฎหมายว่าด้วยการบริการสุขภาพ
แห่งชาติ กําหนดให้คนต่างด้าวท่ีเป็นคนไร้รัฐหรือไร้สัญชาติท่ีอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษ หากพิสูจน์
ได้ว่าเป็นบุคคลท่ีมีถิ่นที่อยู่เป็นปกติ โดยต้ังใจจะตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศอังกฤษ ซ่ึงเรียกคนต่างด้าว
กลุ่มนี้ ว่า “Ordinary Resident” มีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล
เช่นเดียวกับพลเมืองของอังกฤษ ท้ังนี้ ภายใต้แนวคิดการให้บริการบนพ้ืนฐานความจําเป็นด้านการ
รักษาพยาบาล ไม่ใช่ความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ส่งผลให้การเข้าถึงบริการในรูปแบบน้ี
จึงเป็นแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ จุดบริการ แต่รัฐจะดําเนินการการจัดเก็บโดยอ้อมจากภาษีเงินได้ของ
บุคคล 
 2.  รูปแบบประกันสุขภาพภาครัฐ 
 การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลตามรูปแบบน้ี เป็นรูปแบบท่ีใช้ในประเทศฝรั่งเศส โดยเป็น
การให้ความคุ้มครองคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเข้าถึง
บริการสุขภาพถ้วนหน้า ซ่ึงให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับพลเมืองของประเทศฝรั่งเศส มีสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการจัดให้คนต่างด้าวกลุ่มน้ีมีสถานะทางทะเบียนและมี
หลักประกันสุขภาพ โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการค่า
รักษาพยาบาล นอกจากนี้คนต่างด้าวท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลมีหน้าท่ีต้องจ่ายเงินในการรับบริการ 
ร้อยละ 30 ของต้นทุนค่าบริการ ณ จุดบริการด้วย เรียกว่า “การจ่ายค่าบริการร่วม” มีข้อยกเว้นการ
จ่ายค่าบริการร่วมเฉพาะหญิงต้ังครรภ์ เด็ก และผู้เจ็บป่วยเรื้อรังท่ีมีรายได้น้อย  
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 นอกจากนี้พบว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ใช้รูปแบบน้ีในการให้หลักประกันสุขภาพแก่คนไร้
รัฐหรือไร้สัญชาติในประเทศเช่นเดียวกันแต่มีความแตกต่างกับประเทศฝร่ังเศสตรงที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาไม่มีการจัดต้ังกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่เป็นการดําเนินงานโดยรัฐบาลเป็นหลัก 
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ป่วยและความสามารถในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล (The 
Patient Protection and Affordable Care Act: PPACA) โดยหากคนไร้รัฐหรือไร้สัญชาติมีรายได้
จากการทํางานท่ีถูกต้องตามกฎหมายจะถูกบังคับให้ต้องซ้ือประกันสุขภาพ และหากมีความสามารถ
ในการซื้อเพียงพอก็เป็นผู้ซ้ือเองท้ังหมด หากมีความสามารถในการซ้ือไม่เพียงพอรัฐจะเป็นผู้จ่ายเงิน
สมทบให้ และยกเว้นให้กับบุคคลท่ีไม่มีความสามารถในการหาซ้ือประกันสุขภาพ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุท่ี
ไม่มีรายได้ เป็นต้น รัฐจะเป็นผู้จัดให้มีหลักประกันสุขภาพโดยรัฐเป็นผู้รับผิดชอบท้ังหมด หรือคนไร้รัฐ
ไร้สัญชาติท่ีเป็นเด็กก็จะได้รับความคุ้มครองตามโครงการประกันสุขภาพเด็ก แต่หากเป็นคนไร้รัฐหรือ
ไร้สัญชาติท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้  
 สําหรับประเทศไทย ได้มีการนํารูปแบบการประกันสุขภาพภาครัฐมาใช้สร้างหลักประกัน
สุขภาพสําหรับคนไร้รัฐหรือไร้สัญชาติในประเทศเช่นเดียวกับประเทศฝรั่งเศส แต่มีความแตกต่างกันท่ี
ประเทศฝร่ังเศสให้ความคุ้มครองโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงเป็นการคุ้มครองภายใต้
มาตรฐานเดียวกับพลเมืองแห่งประเทศฝรั่งเศส ส่วนประเทศไทยนั้นคนไร้รัฐหรือไร้สัญชาติไม่ได้รับ
ความคุ้มครองจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่รัฐบาลได้จัดต้ังกองทุนขึ้นอีกกองทุนหนึ่ง
เรียกว่า “กองทุนประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข” เป็นการเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวทุกคนท่ี
ไม่ได้อยู่ในระบบสิทธิประกันสังคมซ่ึงรวมถึงคนไร้รัฐไร้สัญชาติด้วย สามารถเข้าถึงการมีหลักประกัน
สุขภาพและบริการรักษาพยาบาลได้ โดยคนไร้รัฐหรือไร้สัญชาติมีหน้าท่ีจะต้องซ้ือประกันสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุขในอัตราที่รัฐกําหนดในลักษณะของการประกันตน โดยมีกระทรวงสาธารณสุข
เป็นผู้รับประกันสุขภาพ และเม่ือเกิดการเจ็บป่วยเกิดขึ้นสามารถเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลของ
รัฐในพ้ืนท่ีภูมิลําเนาได้ โดยรัฐจะจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลจาก
เงินกองทุนน้ี 
 ดังน้ันจะเห็นได้ว่า การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนไร้รัฐหรือไร้สัญชาติ มีรูปแบบที่ใช้ใน
ต่างประเทศจําแนกออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบรัฐสวัสดิการ ซ่ึงมีการใช้รูปแบบนี้ในประเทศ
อังกฤษ และอีกรูปแบบหนึ่งคือ รูปแบบประกันสุขภาพภาครัฐ ซ่ึงมีการใช้รูปแบบนี้ในประเทศฝร่ังเศส 
และประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศเยอรมันน้ันไม่มีการกําหนดคนไร้รัฐหรือไร้สัญชาติให้มีสถานะ
เป็นพิเศษแยกต่างหาก แต่เป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ท่ีมีต่อรัฐบนพ้ืนฐานของระบบการจ้าง
งานเป็นสําคัญ กล่าวคือ หากคนไร้รัฐหรือไร้สัญชาติน้ันอยู่ในระบบการจ้างงาน ก็จะถูกบังคับให้เข้าสู่
ระบบประกันสังคมเช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าวท่ัวไป แต่หากไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานของการจ้างงานและ
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ไม่สามารถระบุตัวตนได้ก็จะเป็นบุคคลไร้สถานะทางทะเบียนซ่ึงจะมีรูปแบบการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลในอีกรูปแบบหน่ึงต่างหาก  
   
 5.3.2  กรณีแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย 
 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนต่างด้าว ในกรณีท่ีเป็นแรงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูก
กฎหมาย มีข้อค้นพบจากการศึกษาระบบกฎหมายของต่างประเทศในการกําหนดรูปแบบการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขของคนต่างด้าวกลุ่มน้ี ซ่ึงเม่ือนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบของแต่ละประเทศ
แล้ว พบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษมีความคล้ายคลึงกันโดยมีการใช้รูปแบบการ
ประกันสุขภาพภาคเอกชน ซ่ึงแตกต่างกับประเทศเยอรมันและประเทศฝร่ังเศสที่ใช้รูปแบบประกัน
สุขภาพในระบบประกันสังคม โดยแยกพิจารณาได้ดังนี้ 
 1.  รูปแบบประกันสุขภาพภาคเอกชน  
 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนต่างด้าวในรูปแบบประกันสุขภาพภาคเอกชนน้ัน พบว่ามี
การใช้รูปแบบน้ีในการให้หลักประกันสุขภาพสําหรับแรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าท้ังสองประเทศดังกล่าวจะมีรูปแบบ
การเข้าถึงสิทธิที่คล้ายกัน แต่ก็ยังคงมีความแตกต่างกันในรายละเอียดบางประการ กล่าวคือ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการตรากฎหมายว่าด้วยการประกันรายได้ลูกจ้างหลังเกษียณอายุ 
(Employee Retirement Income Security Act) โดยภายใต้กฎหมายฉบับน้ีกําหนดให้มีการจัด
สวัสดิการและผลประโยชน์แก่ลูกจ้าง ซ่ึงรวมถึงการจัดให้มีประกันสุขภาพสําหรับลูกจ้างทุกคน  
โดยนายจ้างเป็นผู้ซ้ือประกันสุขภาพให้แก่ลูกจ้างจากธุรกิจรับประกันสุขภาพ มีหน่วยงานของรัฐบาล
แห่งมลรัฐ คือ องค์การแผนงานประกันสุขภาพ (Health Insurance Plans and Health Maintenance 
Organization: HMOs) ทําหน้าที่กํากับดูแลการประกันสุขภาพ นอกจากน้ียังมีกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองผู้ป่วยและความสามารถในการจัดหาบริการสุขภาพ (The Patient Protection and Affordable 
Care Act) เป็นกฎหมายท่ีเข้ามาควบคุมราคาเบ้ียประกันสุขภาพให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สามารถ
เข้าถึงได้ และห้ามบริษัทประกันปฏิเสธการต่อประกันหรือการยกเว้นความคุ้มครองในกรณีท่ีผู้ซ้ือ
ประกันเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ท้ังน้ีโดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้นายจ้างจัดหาหลักประกัน
สุขภาพให้แก่ลูกจ้างทุกคน ด้วยการกําหนดให้ค่าใช้จ่ายในการประกันสุขภาพสําหรับลูกจ้าง เป็น
ค่าใช้จ่ายที่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีธุรกิจได้ ภายใต้ประมวลรัษฎากรของมลรัฐและสหรัฐ 
(Federal and State Income Tax Code) ซ่ึงจะเห็นได้ว่า การใช้รูปแบบประกันสุขภาพภาคเอกชน
สําหรับแรงงานต่างด้าวของประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจและเป็นไป
ตามระบบบริการสาธารณสุขของประเทศท่ีเป็นแบบตลาดเสรี (Entrepreneurial Health System) 
ท่ีอาศัยกลไกตลาดเป็นหลัก และรัฐเข้ามาแทรกแซงเพียงการส่งเสริมให้คนต่างด้าวสามารถเข้าถึง
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หลักประกันสุขภาพได้ ด้วยการควบคุมราคาเบ้ียประกันให้เป็นไปโดยสมเหตุสมผล และการลดหย่อน
ภาษีธุรกิจให้กับนายจ้าง เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้างและกระตุ้นให้นายจ้างนําแรงงาน
ต่างด้าวเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ  
 ส่วนประเทศอังกฤษ มีการใช้รูปแบบประกันสุขภาพภาคเอกชน ท่ีเรียกว่า “PMI” (Private 
Medical Insurance) โดยนายจ้างเป็นผู้ซ้ือประกันสุขภาพเพื่อเป็นสวัสดิการการจ้างงานให้แก่ลูกจ้าง
ตามความสมัครใจของนายจ้างผ่านทางบริษัทประกันสุขภาพท่ัวไป เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา 
แต่มีความแตกต่างกันที่ประเทศอังกฤษมีการเข้ามาแทรกแซงการประกันสุขภาพในแรงงานต่างด้าว
บางกลุ่ม คือ แรงงานต่างด้าวท่ีรับจ้างทํางานในเรือหรือเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ และแรงงานต่างด้าว
ท่ีรับจ้างทํางานบนเครื่องบินซ่ึงอยู่ในสหราชอาณาจักร โดยท้ังสองกรณีดังกล่าวกฎหมายบังคับให้
นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาประกันสุขภาพหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ให้แก่ลูกจ้าง ท้ังน้ี ตามกฎหมายว่าด้วยการบริการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Service Act) 
ในส่วนท่ีว่าด้วยการบริการสุขภาพสําหรับคนต่างด้าว (Charge to Overseas Visitors Regulation) 
ซ่ึงจะเห็นได้ว่า การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของแรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมืองถูกกฎหมายในประเทศ
อังกฤษน้ัน แม้ว่าระบบบริการสุขภาพของประเทศจะเป็นแบบรัฐสวัสดิการ (Welfare–Oriented 
Health System) ท่ีรัฐเป็นผู้รับผิดชอบให้บริการและบริหารการคลังสุขภาพ ตามหลักการให้บริการ
บนพ้ืนฐานความจําเป็นด้านสุขภาพ (Clinical Need) แต่ก็มิได้ปฏิเสธหลักความสามารถในการชําระ
ค่าบริการ (Ability to Pay) โดยสิ้นเชิง ซ่ึงประเทศอังกฤษได้มีการใช้รูปแบบประกันสุขภาพ
ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการให้หลักประกันสุขภาพสําหรับแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายโดยการ
ผลักภาระความรับผิดชอบในการจัดหาหลักประกันสุขภาพให้กับนายจ้าง อันเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายภาครัฐที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุขแก่แรงงานต่างด้าว  
 2.  รูปแบบประกันสังคม 
 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนต่างด้าวในรูปแบบประกันสุขภาพ ในระบบประกันสังคม
น้ัน พบว่ามีการใช้รูปแบบนี้ในการให้หลักประกันสุขภาพสําหรับแรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยถูก
กฎหมายในประเทศเยอรมัน และประเทศฝรั่งเศส แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าท้ังสองประเทศดังกล่าวจะมี
รูปแบบการเข้าถึงสิทธิท่ีคล้ายกัน แต่ก็ยังคงมีความแตกต่างกันในรายละเอียดบางประการ กล่าวคือ 
 ประเทศเยอรมัน มีการให้หลักประกันสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสั งคม  (German Social Code) ซ่ึ งให้ความคุ้มครองการประกันสุขภาพบนพ้ืนฐาน
ความสัมพันธ์ของการจ้างงาน (Standard Employment Relationship) โดยมีแหล่งเงินกองทุน
ประกันสังคมสําหรับใช้จ่ายในการบริการสาธารณสุข ได้มาจาก 3 ฝ่าย คือนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐ
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงคํานวณบนพ้ืนฐานหลักความสามารถในการจ่าย (Pay as You Go 
System) ซ่ึงจะเห็นได้ว่า รูปแบบน้ีเป็นไปตามระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเยอรมันท่ีเป็น
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แบบประกันสังคม (Social Health Insurance System) ภายใต้หลักสังคมรัฐ และหลักความเป็นนํ้า
หน่ึงใจเดียวกัน (Solidarity) ท่ีรัฐบาลจะต้องมีความรับผิดชอบดําเนินการให้ประชาชนทุกคน 
(Universal) ในประเทศ ไม่เพียงแต่เฉพาะพลเมืองแห่งรัฐเท่าน้ัน แต่รวมถึงคนต่างด้าวด้วย สามารถ
เข้าถึงการมีหลักประกันสุขภาพภายใต้แนวความคิดว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางสังคม (Social 
Partnership) โดยมุ่งเน้นการสร้างหลักประกันสุขภาพบนพ้ืนฐานความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้างเป็นสําคัญ 
 เช่นเดียวกับประเทศฝรั่งเศส ท่ีมีการนํารูปแบบการประกันสุขภาพในระบบประกันสังคม 
มาใช้เป็นมาตรการบังคับสําหรับกรณีการจ้างงาน โดยแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายใน
ประเทศฝร่ังเศสจะอยู่ภายใต้การประกันสังคมใน 2 สาขาคือ การประกันการเจ็บป่วย (Sickness 
Branch) และการประกันอุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพ (The Work–Related Accidents 
and Occupational Diseases Branch) โดยมีแหล่งเงินกองทุนสําห รับใช้ จ่ายในการบริการ
สาธารณสุขได้มาจากการจัดเก็บจากผู้ประกันตนคือ นายจ้าง ลูกจ้าง ส่วนหน่ึง และการจัดสรรจากรัฐ
อีกส่วนหนึ่ง เรียกว่า การจัดเก็บในลักษณะรวมจ่าย (Mixed) ซ่ึงจะเห็นได้ว่า การประกันสุขภาพ 
ในรูปแบบนี้ เป็นไปตามระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ ภายใต้แนวความคิดการปฏิรูประบบการคลัง
สุขภาพของปะเทศฝร่ังเศส โดยมุ่งเน้นการประกันสุขภาพในระบบประกันสังคม ซ่ึงนายจ้างและ
ลูกจ้างมีหน้าท่ีต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และรัฐมีหน้าท่ีจัดสรรเงินภาษีอีกส่วนหนึ่ง
เข้าสมทบกองทุน  
 สําหรับประเทศไทย ได้มีการนํารูปแบบการประกันสุขภาพในระบบประกันสังคมมาใช้กับ
กรณีแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายเช่นเดียวกับประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศส แต่ในส่วน
ของแรงงานต่างด้าวท่ีไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในรูปแบบ
กองทุนประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขได้ ซ่ึงแรงงานต่างด้าวจะต้องซ้ือประกันสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุขในอัตราที่รัฐกําหนดในลักษณะของการประกันตน โดยมีกระทรวงสาธารณสุข
เป็นผู้รับประกันสุขภาพ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ชัดเจนในการกําหนดรูปแบบการเข้าถึง
บริการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าความไม่ชัดเจนน้ีมีสาเหตุ
ส่วนหนึ่งมาจากความไม่ชัดเจนของสถานะแห่งสิทธิ ส่งผลให้การกําหนดนโยบายและท่าทีการปฏิบัติ
ต่อคนต่างด้าวมีความไม่ชัดเจน เกิดความลักลั่น ไม่เป็นเอกภาพในการบริการสาธารณสุขสําหรับคน
ต่างด้าว 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของแรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมืองถูกกฎหมาย มี
รูปแบบที่ใช้ในต่างประเทศจําแนกออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการประกันสุขภาพภาคเอกชน 
ซ่ึงมีการใช้รูปแบบนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งคือ รูปแบบ
ประกันสังคม มีการใช้รูปแบบน้ีในประเทศเยอรมันและประเทศฝร่ังเศส สําหรับประเทศไทย มีการใช้
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รูปแบบประกันสังคมเช่นเดียวกับประเทศเยอรมันและประเทศฝร่ังเศส นอกจากน้ียังมีการจัดให้
แรงงานต่างด้าวท่ีไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพในรูปแบบพิเศษ 
คือ รูปแบบกองทุนประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขท่ีเป็นการประกันภาคสมัครใจ ส่วนการ
ประกันสุขภาพภาคเอกชนที่นายจ้างเป็นผู้ซ้ือประกันให้กับลูกจ้างดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอังกฤษน้ัน ไม่พบการใช้รูปแบบน้ีในประเทศไทย ซ่ึงอาจมีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากการซ้ือ
ประกันสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวน้ัน เป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลิตและเป็นภาระค่าใช้จ่ายของ
นายจ้าง ดังน้ันเม่ือไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องซ้ือประกันสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าว นายจ้างส่วน
ใหญ่จึงไม่มีการซ้ือประกันสุขภาพภาคเอกชนให้กับแรงงานต่างด้าว เพราะจะเป็นการเพ่ิมต้นทุนการ
ผลิตดังได้กล่าวมาข้างต้น 
 
 5.3.3  กรณีเด็กต่างด้าว 
 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนต่างด้าวในกรณีท่ีเป็นเด็กต่างด้าวน้ัน มีข้อค้นพบจาก
การศึกษาระบบกฎหมายของต่างประเทศในการกําหนดรูปแบบการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐ 
ซ่ึงเม่ือนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบของแต่ละประเทศแล้ว พบว่า ประเทศต่าง ๆ มีรูปแบบท่ี
คล้ายคลึงกันโดยภาครัฐเข้ามามีบทบาทสําคัญในการให้ความคุ้มครองการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ของรัฐ กล่าวคือ 
 1.  รูปแบบประกันสุขภาพภาครัฐ 
 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของเด็กต่างด้าวในรูปแบบประกันสุขภาพภาครัฐ พบว่า มีการ
ใช้รูปแบบน้ีในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศฝรั่งเศส แต่การให้หลักประกันสิทธิการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขของท้ังสองประเทศ มีข้อแตกต่างกันของพ้ืนฐานแนวความคิดและสาระสําคัญบาง
ประการ กล่าวคือ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการให้สิทธิแก่เด็กต่างด้าวสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพในรูปแบบ
การประกันสุขภาพภาครัฐ โดยการจัดให้มีหลักประกันสุขภาพสําหรับเด็ก (Children’s Health 
Insurance Program: CHIP) ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพเด็ก (The Children’s 
Health Insurance Program Reauthorization Act of 2009: CHIPRA) ซ่ึงจะเห็นได้ว่ากฎหมาย
ฉบับนี้ ได้ให้ความคุ้มครองโดยครอบคลุมถึงเด็กต่างด้าวท่ีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามีสิทธิในการ
เข้าถึงหลักประกันสุขภาพและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐได้โดยเสมอภาคและเท่าเทียม
กันกับเด็กที่เป็นพลเมืองของสหรัฐ 
 ส่วนประเทศฝร่ังเศส มีการให้สิทธิแก่เด็กต่างด้าวสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐ
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงบริการสุขภาพ (Couverture Maladie Universelle) โดยสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขในรูปแบบการประกันสุขภาพภาครัฐ ภายใต้กองทุนประกันการเจ็บป่วย 
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(Sickness branch) มีหน่วยงานที่กํากับดูแลคือ หน่วยงานกองทุนการประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(National Union of Health Insurance Funds) และในการเข้ารับบริการ ณ จุดบริการ จะได้รับ
การยกเว้นการจ่ายค่าบริการร่วม (Co-Payments) ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิใน
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขบนรากฐานของแนวความคิดว่าด้วยการให้หลักประกันสิทธิในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขของประชากรท้ังหมดภายในประเทศฝรั่งเศส (Applying to the whole 
Population) และเป็นการคุ้มครองบนพ้ืนฐานของประชากรที่มีถิ่นท่ีอยู่ภายในประเทศ (On the 
Basis of Residency) อันเป็นแนวความคิดพ้ืนฐานของการให้บริการสาธารณสุขตามระบบประกัน
สุขภาพภาครัฐ ซ่ึงเป็นแนวความคิดการจัดระบบบริการสาธารณสุขของประเทศฝร่ังเศส 
 2.  รูปแบบรัฐสวัสดิการ  
 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของเด็กต่างด้าวในรูปแบบรัฐสวัสดิการ พบว่า มีการใช้รูปแบบน้ี
ในประเทศอังกฤษ โดยมีการให้สิทธิแก่เด็กต่างด้าวสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐในรูปแบบ
รัฐสวัสดิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริการสุขภาพแห่งชาติในส่วนที่ว่าด้วยการบริการสุขภาพ
สําหรับคนต่างด้าว ซ่ึงภายใต้กฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติยกเว้นค่ารักษาพยาบาลให้กับเด็กต่างด้าวท่ี
อยู่ในความดูแลของผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยสงคราม ส่วนเด็กต่างด้าวนอกเหนือจากน้ีกฎหมายกําหนดให้
บิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กนั้นเป็นผู้มีหน้าท่ีจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับเด็ก ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเป็นการ
ให้ความคุ้มครองโดยผูกอยู่กับเงื่อนไขของความสามารถในการมีรายได้ของบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองของเด็ก โดยหากบุคคลดังกล่าวมีความสามารถในการหารายได้จากการทํางาน เช่น กรณี
แรงงานต่างด้าว เป็นต้น กฎหมายกําหนดให้มีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้กับเด็กที่อยู่ใน
ความปกครองด้วย แต่หากเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถหรือความสามารถในการหารายได้มีจํากัด
ดังเช่นกรณีของผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยสงครามน้ัน เพ่ือให้เด็กต่างด้าวท่ีอยู่ในความปกครองหรืออยู่ในความ
ดูแลได้รับการคุ้มครองสิทธิ กฎหมายจึงกําหนดให้เด็กกลุ่มน้ีได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล 
 3.  รูปแบบผสม 
 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของเด็กต่างด้าวในรูปแบบน้ีพบว่ามีการใช้ในประเทศเยอรมัน 
โดยมีการให้สิทธิแก่เด็กต่างด้าวสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐในรูปแบบของการประกัน
สุขภาพภาคเอกชน โดยผู้ปกครองสามารถหาซ้ือประกันสุขภาพให้กับเด็กในความปกครองได้จาก
ธุรกิจรับประกันสุขภาพท่ัวไป และรูปแบบการสงเคราะห์ทางการแพทย์โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ
กฎหมายอาญา (Penal Code) ที่กําหนดให้บุคคลทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินจะต้อง
ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าแนวความคิดในการให้หลักประกันสุขภาพสําหรับเด็กต่าง
ด้าวในประเทศเยอรมัน เป็นไปตามแนวความคิดว่าด้วยการบริการสาธารณสุขในรูปแบบประกันสังคม
ท่ีผูกอยู่กับความสัมพันธ์ในระบบการจ้างงาน ดังนั้นเม่ือแรงงานต่างด้าวมีความสามารถในการหา
รายได้จากการทํางานจึงต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดหาหลักประกันสุขภาพให้แก่เด็กต่างด้าวท่ี



193 

อยู่ในความปกครอง แต่อย่างไรก็ตามในกรณีเป็นเด็กต่างด้าวท่ีไม่มีหลักประกันสุขภาพและเกิดการ
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน กฎหมายก็ยังเข้ามาให้ความคุ้มครองการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ 
ภายใต้กฎหมายอาญาที่กําหนดให้รัฐต้องให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล โดยเป็น
การกําหนดหน้าท่ีให้หน่วยงานของรัฐต้องให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
ซ่ึงเป็นเสมือนตาข่ายของสังคมที่รองรับประชาชนไม่ให้ตกไปในห้วงแห่งความสิ้นหวังเพราะขาดปัจจัย
ในการดํารงชีวิต ตามหลักสังคมรัฐท่ีบัญญัติรับรองไว้เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 
 สําหรับประเทศไทย การเข้าถึงการรักษาพยาบาลของเด็กต่างด้าว มีการให้ความคุ้มครอง 
ท่ีหลากหลาย กล่าวคือ ในกรณีเด็กต่างด้าวท่ีเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของคนต่างด้าว ซ่ึงรับจ้าง
ทํางานให้กับส่วนราชการ เด็กกลุ่มน้ีจะได้รับความคุ้มครองการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในรูปแบบ
สวัสดิการของทางราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 
ส่วนเด็กต่างด้าวที่อยู่ในความดูแลหรือติดตามแรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมืองถูกกฎหมาย และเด็กต่างด้าว
ท่ัวไปท่ีมีอายุไม่เกิน 7 ปีบริบูรณ์ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ในรูปแบบกองทุนประกัน
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข มีลักษณะเป็นการประกันตามความสมัครใจที่บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองสามารถซ้ือประกันสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุขให้กับเด็กท่ีอยู่ในความปกครองได้ใน
ราคาถูก ซ่ึงจะเห็นได้ว่ารูปแบบการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของเด็กต่างด้าวในประเทศไทยน้ัน มี
รูปแบบท่ีหลากหลาย หรืออาจกล่าวได้ว่า มีรูปแบบผสมท้ังการให้สวัสดิการโดยรัฐ และการประกัน
สุขภาพภาครัฐในลักษณะการประกันตามความสมัครใจ เป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดการ
กําหนดรูปแบบการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของเด็กต่างด้าวท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กับระบบบริการ
สาธารณสุขของประเทศท่ีเป็นระบบผสม (Mixed System) ระหว่างกลไกตลาดและรัฐสวัสดิการ 
 ดังน้ันจะเห็นได้ว่า การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของเด็กต่างด้าวท้ังในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ มีความคล้ายคลึงกันท่ีรัฐเข้ามามีบทบาทสําคัญในการให้ความคุ้มครองการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขของเด็กต่างด้าวท่ีอยู่ภายในรัฐ ท้ังน้ีอันเน่ืองจากสาเหตุที่สําคัญส่วนหน่ึงคือ การเข้าร่วม
เป็นภาคีตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซ่ึงมีสถานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ โดยภายใต้อนุสัญญา
น้ีกําหนดให้รัฐภาคีต้องให้หลักประกันเกี่ยวกับการได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่จําเป็นและ
การดูแลสุขภาพเด็กทุกคน จึงเป็นความผูกพันในทางระหว่างประเทศท่ีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
มาตรฐานน้ี แต่อย่างไรก็ตามการให้ความคุ้มครองเด็กต่างด้าวในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของ
ประเทศต่าง ๆ ยังคงมีรูปแบบที่แตกต่างกัน สามารถจําแนกออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ รูปแบบการ
ประกันสุขภาพภาครัฐ พบว่า มีการใช้รูปแบบน้ีในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศส รูปแบบ
รัฐสวัสดิการ พบมีการใช้ในประเทศอังกฤษ และรูปแบบผสมพบมีการใช้ในประเทศเยอรมัน 
เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่มีสาระสําคัญแตกต่างจากประเทศเยอรมัน โดยประเทศไทยมีการใช้
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รูปแบบสวัสดิการของทางราชการในลักษณะคล้ายกับรัฐสวัสดิการของประเทศอังกฤษ และใช้รูปแบบ
ประกันสุขภาพภาครัฐท่ีเป็นการซ้ือประกันตามความสมัครใจซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของประเทศไทย  
  
 5.3.4  กรณีผู้ล้ีภัยและผู้ล้ีภัยสงคราม 
 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของผู้ลี้ภัย (Asylums) และผู้ลี้ภัยสงคราม (Refugees) น้ัน  
มีข้อค้นพบจากการศึกษาระบบกฎหมายของต่างประเทศในการกําหนดรูปแบบการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขของรัฐ ซ่ึงเม่ือนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบของแต่ละประเทศแล้ว พบว่า ประเทศ
ต่าง ๆ มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันโดยภาครัฐเข้ามามีบทบาทสําคัญในการให้ความคุ้มครองการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขของรัฐ กล่าวคือ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการให้ความคุ้มครองคนต่างด้าวท่ีเป็นผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยสงคราม
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐได้ ในรูปแบบประกันสุขภาพภาครัฐ เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยความรับผิดชอบของบุคคลและการยอมรับโอกาสในทางการงาน (Personal Responsibility 
and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996: PRWORA) โดยภายใต้กฎหมายฉบับนี้ได้
กําหนดนิยาม “คุณสมบัติของคนต่างด้าว” (Qualified Aliens) ท่ีมีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุขใน
โครงการต่าง ๆ ของรัฐ รวมถึงผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยสงครามที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย ซ่ึงจะเห็น
ได้ว่า ตามระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันได้จัดสรรสถานะของบุคคลผู้มีสิทธิเข้าถึง
บริการรักษาพยาบาลของรัฐ โดยให้การคุ้มครองบุคคลท่ีเป็นพลเมืองของสหรัฐเป็นหลัก เป็นการ
คุ้มครองในรูปแบบการให้หลักประกันสุขภาพภาครัฐแก่พลเมือง แต่นอกเหนือจากพลเมืองของสหรัฐ
แล้ว กฎหมายยังได้ให้การยอมรับบุคคลท่ีไม่ใช่พลเมืองของสหรัฐสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขใน
โครงการของรัฐ โดยการกําหนดคุณสมบัติของคนต่างด้าวท่ีมีสิทธิเข้าถึงโครงการต่าง ๆ ของรัฐ และ
ภายใต้การกําหนดคุณสมบัติดังกล่าว ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้การยอมรับสิทธิของผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัย
สงคราม ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐในรูปแบบประกันสุขภาพภาครัฐได้
เช่นเดียวกับพลเมืองของสหรัฐ 
 ประเทศอังกฤษ มีการให้ความคุ้มครองคนต่างด้าวที่เป็นผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยสงครามสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐได้ในรูปแบบรัฐสวัสดิการ ได้แก่ ผู้ลี้ภัยช่ัวคราว หรือผู้ท่ีได้รับความ
คุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเข้าเมือง (Immigration Act) ผู้ที่ ได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองและผู้ลี้ภัย (Immigration and Asylum Act) รวมเด็กที่อยู่ในความดูแล
ของบุคคลดังกล่าว โดยการให้ความคุ้มครองการเข้าถึงบริการสาธารณสุขเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การบริการสุขภาพแห่งชาติในส่วนที่ว่าด้วยการบริการสุขภาพสําหรับคนต่างด้าว ซ่ึงจะเห็นได้ว่าระบบ
กฎหมายของประเทศอังกฤษได้ให้การยอมรับสถานะของผู้ลี้ภัยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขของ
รัฐได้ ในรูปแบบที่มีความสอดคล้องกับระบบบริการสาธารณสุขของรัฐที่ เป็นแบบรัฐสวัสดิการ  
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โดยได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาลในการเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลของรัฐเช่นเดียวกับ
พลเมืองของประเทศอังกฤษ 
 ประเทศเยอรมัน มีการให้ความคุ้มครองคนต่างด้าวท่ีเป็นผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยสงครามท่ีได้รับ
อนุญาตให้อยู่ภายในประเทศด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม หรือผู้ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศ
ช่ัวคราวก่อนถูกส่งตัวออกนอกประเทศ สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของรัฐได้ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยผู้ลี้ภัย (Asylum Procedure Act 2008) โดยภายใต้กฎหมายฉบับน้ี เป็นการให้ความคุ้มครอง
การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลในรูปแบบการสงเคราะห์ทางการแพทย์ กล่าวคือ เป็นการให้บริการ
สาธารณสุขแบบให้เปล่า ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเม่ือบุคคลเหล่าน้ีเข้าบริการจาก
สถานพยาบาลของรัฐ และบริการสาธารณสุขนอกเหนือจากบริการแพทย์ฉุกเฉิน และการ
รักษาพยาบาลทั่วไปแล้ว ยังมีบริการรวมถึงการตรวจโรค และการป้องกันควบคุมโรคระบาดด้วย เช่น 
วัณโรค (Tuberculosis) และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually Transmitted Diseases) เป็นต้น 
ซ่ึงจะเห็นได้ว่า ระบบกฎหมายของประเทศเยอรมันได้ให้การยอมรับสถานะของคนต่างด้าวท่ีเป็น 
ผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยสงครามสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐได้ เป็นการให้ความคุ้มครองคนต่าง
ด้าวบนพ้ืนฐานของหลักมนุษยธรรมและการป้องกันควบคุมโรคระบาดภายในประเทศที่อาจส่งผล
กระทบต่อความม่ันคงทางสุขภาพภายในประเทศ        
 ส่วนประเทศฝรั่งเศส มีการจําแนกสถานะของผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยสงครามออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้อยู่ในประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย และผู้ท่ีได้รับการปฏิเสธ
การข้ึนทะเบียน โดยบุคคลท้ังสองประเภทน้ีสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐได้ในรูปแบบที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศถูกต้องตามกฎหมาย สามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐได้ครอบคลุมทุกบริการในรูปแบบการประกันสุขภาพภาครัฐ
เช่นเดียวกับพลเมืองของประเทศฝรั่งเศส ส่วนผู้ท่ีได้รับการปฏิเสธการขึ้นทะเบียนจะได้รับความ
คุ้มครองในรูปแบบการช่วยเหลือทางการแพทย์โดยรัฐ (Aide Médicale de I’Etat: AME) โดยมี
ความครอบคลุมเฉพาะบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงการบริการสูติกรรม (Maternity care) 
และการทําแท้ง (Abortion) ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ แต่ไม่รวมถึงการรักษาโรคติดต่อเรื้อรัง 
(Chronic Diseases) ซ่ึงจะเห็นได้ว่า ระบบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสให้การยอมรับสถานะของ 
ผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยสงครามสามารเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐได้ ภายใต้เงื่อนไขของสถานะทาง
กฎหมาย โดยหากเป็นบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับความคุ้มครอง
ครอบคลุมบริการสาธารณสุขทุกประเภทเช่นเดียวกับพลเมืองของรัฐ แต่หากเป็นผู้ได้รับการปฏิเสธ
การขึ้นทะเบียนจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะบริการสาธารณสุขเท่าที่จําเป็นต่อสุขภาพ เช่น บริการ
แพทย์ฉุกเฉิน และสูติกรรม เป็นต้น ท้ังน้ี โดยมีเหตุผลสําคัญต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจและ
แนวความคิดของประเทศฝรั่งเศสที่มองว่าธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ (Humanitarian in Nature) 
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ย่อมมีความเป็นจริงที่แตกต่างกันและรัฐจะต้องพิจารณาให้ความคุ้มครองบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง
เป็นรายกรณี (Case by Case) 
 สําหรับประเทศไทย ไม่มีรูปแบบเฉพาะในการให้ความคุ้มครองการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ของผู้ลี้ภัย และผู้ลี้ภัยสงคราม โดยปัจจุบันบุคคลดังกล่าวสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐได้ 
โดยหากเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการหารายได้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ในรูปแบบการ
ชําระค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาลโดยตรง หรือการซ้ือประกันสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข 
แต่หากเป็นผู้ ท่ีไม่มีความสามารถในการหารายได้ สถานพยาบาลของรัฐจะให้บริการตามหลัก
มนุษยธรรม ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเป็นผลอันเน่ืองมาจากสถานะแห่งสิทธิท่ีไม่มีการรับรองไว้อย่างชัดแจ้งตาม
กฎหมาย หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ตามระบบกฎหมายไทยยังไม่ให้การยอมรับสถานะแห่งสิทธิของ 
ผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยสงคราม ส่งผลให้คนกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพได้ แต่อย่างไรก็ตาม
มิได้หมายความว่าประเทศไทยจะไม่ให้การช่วยเหลือคนต่างด้าวกลุ่มนี้แต่ประการใด โดยปัจจุบันได้มี
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาและการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วย 
ไปยังสถานพยาบาลอ่ืน ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
พ.ศ. 2541 ได้กําหนดให้สถานพยาบาลมีหน้าท่ีช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินที่หากปล่อยไว้จะเป็น
อันตรายต่อชีวิต โดยต้องให้การช่วยเหลืออย่างเต็มขีดความสามารถของสถานพยาบาลน้ัน และห้าม
นําเรื่องสิทธิการประกันสุขภาพ การขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล หรือความสามารถในการรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือเงื่อนไขใด ๆ มาเป็นเหตุปฏิเสธผู้ป่วยฉุกเฉินให้ไม่ได้รับการบริการ
อย่างทันท่วงที280 โดยมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการบริการด้านการแพทย์

                                                 
280 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยา

แก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาและการจัดให้มีการส่งต่อ
ผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอ่ืน ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560, ข้อ 3  

    “เม่ือมีผู้ป่วยฉุกเฉิน ซ่ึงหากปล่อยไว้เช่นน้ันจะเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือการรุนแรงขึ้น
ของการบาดเจ็บ หรืออาการของผู้ป่วยฉุกเฉินได้ ให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการของสถานพยาบาลมี
หน้าท่ีดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาตามขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

     (1) ตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินและจัดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการตามลําดับ
ความเร่งด่วนทางการแพทย์ฉุกเฉิน และเม่ือดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งผลของการคัดแยกให้
ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยทราบ 

     กรณีท่ีมีปัญหาการวินิจฉัยในการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้ปรึกษาศูนย์ประสาน
คุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ตลอดเวลายี่สิบสี่ช่ัวโมง เพ่ือ
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ฉุกเฉินของสถานพยาบาล พ.ศ. 2557 กําหนดนิยาม “ ผู้ป่วยฉุกเฉิน” ไว้ว่าหมายถึง บุคคลซ่ึงได้รับ
บาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซ่ึงเป็นภยันตรายต่อการดํารงชีวิตหรือการทํางานของอวัยวะ
สําคัญ จําเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการและการบําบัดรักษาอย่างทันท่วงทีเพ่ือป้องกันการ
เสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยน้ัน281 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าภายใต้ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขท้ังสองฉบับดังกล่าว ได้กําหนดหน้าที่ให้สถานพยาบาลมีหน้าท่ีต้องให้บริการ
รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโดยมิได้จํากัดว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าว เพียงแต่เป็นผู้ป่วย
ฉุกเฉินตามบทนิยามข้างต้นย่อมได้รับความคุ้มครองและมีสิทธิเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด และห้ามสถานพยาบาลปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินไม่ว่ากรณีใด ๆ เป็นสิ่งท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงการรับรอง “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์” ของบุคคลท่ีจําเป็นต้องได้รับการ
รักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีเพ่ือช่วยให้สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ โดยมิอาจปล่อยทิ้งให้เสียชีวิตไป 
อันเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลเสมือนมิใช่มนุษย์ ซ่ึงคนต่างด้าวท่ีเป็นผู้ล้ีภัย และผู้ลี้ภัยสงครามน้ัน แม้ว่า
จะไม่มีหลักประกันสุขภาพใด ๆ แต่ก็สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินดังกล่าวน้ีได้ ทั้งน้ี 
โดยไม่มีเงื่อนไขการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษา ส่วนค่าใช้จ่ายท่ี

                                                 
ดําเนินการวินิจฉัยโดยคําวินิจฉัยของศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ของสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้ถือเป็นท่ีสุด 

     (2) ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องได้รับการบริการฉุกเฉินจนเต็มขีดความสามารถของสถานพยาบาล
น้ัน ก่อนการส่งต่อ เว้นแต่มีผู้ประกอบวิชาชีพให้การรับรองว่าการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินจะเป็นประโยชน์
ต่อการป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงข้ึนของการเจ็บป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินน้ัน 

     (3) การให้บริการต่อผู้ป่วยฉุกเฉินต้องเป็นไปตามความจําเป็นและข้อบ่งช้ีทางการแพทย์
ฉุกเฉินโดยมิให้นําสิทธิการประกัน การขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล หรือความสามารถในการ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือเงื่อนไขใด ๆ มาเป็นเหตุปฏิเสธผู้ป่วยฉุกเฉินให้ไม่ได้รับการบริการ
อย่างทันท่วงที 

     นอกจากวรรคหน่ึงแล้ว สถานพยาบาลต้องกระทําการใด ๆ อันจะมีผลเป็นการควบคุม 
ระงับ หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงทีตามสมควรแก่
กรณี”       

281 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2547, ขอ้ 3  
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เกิดขึ้นจากการให้บริการรักษาพยาบาลนั้น ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องจะเป็นผู้จัดสรรเงินค่าชดเชยให้แก่
สถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดต่อไป282        
 ดังน้ันจะเห็นได้ว่า การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยสงครามใน
ต่างประเทศ มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันคือรัฐเข้ามามีบทบาทในการให้ความคุ้มครองอย่างชัดเจน เช่น 
การประกันสุขภาพภาครัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศฝรั่งเศส การให้บริการในรูปแบบรัฐ
สวัสดิการของประเทศอังกฤษ และรูปแบบการสงเคราะห์ทางการแพทย์ของประเทศเยอรมัน เป็นต้น 
ท้ังนี้โดยมีสาเหตุท่ีสําคัญส่วนหน่ึงอันเน่ืองมาจากการท่ีระบบกฎหมายของต่างประเทศได้ให้การ
รับรองสถานะของสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของรัฐเป็นสิทธิมนุษยชน การให้ความ
คุ้มครองการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลจึงต้ังอยู่บนแนวความคิดพ้ืนฐานของการจัดให้มีรูปแบบการ
เข้าถึงโดยครอบคลุมประชากรทุกคนในประเทศ รวมท้ังผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยสงครามด้วย ซ่ึงแตกต่างกับ
ประเทศไทยที่ระบบกฎหมายยังไม่ให้การยอมรับสถานะแห่งสิทธิน้ีว่าเป็นสิทธิมนุษยชน หรือสิทธิของ
มนุษย์ทุกคน จึงส่งผลให้ไม่มีการกําหนดรูปแบบเฉพาะในการให้ความคุ้มครองคนต่างด้าวกลุ่มน้ี
เหมือนในระบบกฎหมายของต่างประเทศดังท่ีกล่าวมาข้างต้น แต่ได้มีการให้ความคุ้มครองโดยทั่วไป
ภายใต้การให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน ซ่ึงหากผู้ลี้ภัยและผู้ล้ีภัยสงครามได้รับอันตรายหรือเกิดการเจ็บป่วย
ฉุกเฉินก็มีสิทธิได้รับการรักษาในกรณีน้ีได้ ส่วนกรณีเจ็บป่วยนอกเหนือจากน้ีหรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ
หากผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยสงครามในประเทศไทยมิได้เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายน้ีแต่ประการใด     
  
 5.3.5  กรณีผู้ไร้สถานะทางทะเบียน 
 ในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์กรณีศึกษาในกลุ่มบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน ประกอบด้วย 
คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และคนต่างด้าวอ่ืน ๆ ท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน มีข้อค้นพบจาก
การศึกษาระบบกฎหมายของต่างประเทศในการกําหนดรูปแบบการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐ 
ซ่ึงเม่ือนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบของแต่ละประเทศแล้ว พบว่า ประเทศต่าง ๆ มีรูปแบบท่ี
คล้ายคลึงกันโดยภาครัฐเข้ามามีบทบาทสําคัญในการให้ความคุ้มครองการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ของรัฐ กล่าวคือ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการให้ความคุ้มครองการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนต่างด้าวผู้
ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยจัดสรรสถานะของบุคคลออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ท่ีเป็นแรงงานต่าง
ด้าว และผู้ท่ีไม่ใช่แรงงาน ในกรณีผู้ท่ีเป็นแรงงานต่างด้าวจะได้รับความคุ้มครองการเข้าถึงบริการ

                                                 
282 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดค่าใช้จ่าย

ในการดําเนินงานของผู้ป่วยฉกุเฉินวิกฤต ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2560  
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สาธารณสุข ในรูปแบบประกันสุขภาพภาครัฐ เฉพาะกรณีท่ีเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้น ตาม
กฎหมายว่าด้วยการรักษาพยาบาลฉุกเฉินสําหรับแรงงาน (Emergency Medical Treatment and 
Active Labor Act) ส่วนกรณีท่ีมิใช่การเจ็บป่วยฉุกเฉิน และกรณีคนต่างด้าวคนต่างด้าวท่ีไม่ใช่
แรงงาน จะไม่ได้รับความคุ้มครองการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในรูปแบบประกันสุขภาพภาครัฐ
ภายใต้กฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน แต่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ในรูปแบบการชําระค่า
รักษาพยาบาลโดยตรง ซ่ึงจะเห็นได้ว่า ตามระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ได้ให้ความ
คุ้มครองคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐโดยผูกอยู่กับเงื่อนไขการสร้างประโยชน์
หรือก่อประโยชน์ให้กับรัฐ กล่าวคือ แม้จะเป็นคนต่างด้าวท่ีหลบหนีเข้าเมือง แต่หากเข้ามาแล้วได้ทํา
การรับจ้างทํางานอันก่อให้เกิดผลิตภาพต่อระบบเศรษฐกิจของรัฐ ในกรณีน้ีรัฐก็จะเข้ามาให้ความ
คุ้มครองภายใต้เงื่อนไขท่ีจํากัดตามสถานะของการเข้าเมืองโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย คือ ให้ความ
คุ้มครองเฉพาะกรณีการเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่าน้ัน ไม่คุ้มครองถึงบริการสาธารณสุขอ่ืนดังเช่นกรณี
แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย และหากเป็นบุคคลท่ีหลบหนีเข้าเมืองซ่ึงมิใช่แรงงานน้ัน รัฐมิได้เข้ามาให้
ความช่วยเหลือในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยคนต่างด้าวกลุ่มน้ีต้องแบกรับความเสี่ยงของภาระ
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นขึ้นจากการรักษาพยาบาลเม่ือเกิดการเจ็บป่วยด้วยตนเอง 
 ประเทศอังกฤษ มีการให้ความคุ้มครองการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐ ในรูปแบบรัฐ
สวัสดิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริการสุขภาพแห่งชาติ โดยมุ่งให้ความคุ้มครองพลเมืองของรัฐเป็น
หลักและขยายความคุ้มครองถึงคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองถูกกฎหมายหรือท่ีรับเข้ามาอยู่ในประเทศด้วย
เหตุผลทางมนุษยธรรม เช่น ผู้ลี้ภัย หรือเหย่ือจากการค้ามนุษย์ เป็นต้น แต่ภายใต้กฎหมายฉบับน้ี
ไม่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองหรือผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน แต่
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติหากเป็นกรณีท่ีเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือโรคติดเช้ือร้ายแรงที่อาจส่งผล
กระทบต่อระบบสาธารณสุของประเทศ ในกรณีน้ีรัฐจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขในรูปแบบการสงเคราะห์ทางการแพทย์ หรือเป็นการบริการแบบให้เปล่า ซ่ึงจะเห็นได้ว่า 
ตามระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษไม่ยอมรับสถานะของผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย หรือหลบหนีเข้า
เมือง ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามรูปแบบรัฐสวัสดิการดังเช่นกรณีคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองถูก
กฎหมาย ดังนั้นเม่ือเกิดการเจ็บป่วยคนต่างด้าวกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในรูปแบบการ
ชําระค่ารักษาพยาบาลโดยตรง และต้องแบกรับความเสี่ยงทางสุขภาพและภาระค่าใช้จ่ายท่ีอาจ
เกิดขึ้นด้วยตนเอง แต่ในกรณีมีสถานการณ์ท่ีจําเป็นทางสุขภาพ รัฐได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวกลุ่มน้ี โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือเฉพาะกรณีท่ีเป็นการ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือเกิดโรคติดเช้ือร้ายแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุของประเทศ อัน
เป็นการให้ความคุ้มครองบนพ้ืนฐานของหลักมนุษยธรรม และการป้องกันโรคระบาดภายในประเทศ
ตามหลักความม่ันคงทางสุขภาพ   



200 

 ประเทศเยอรมัน ไม่มีการกําหนดรูปแบบการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนต่างด้าวท่ี
หลบหนีเข้าเมืองและผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนไว้อย่างชัดเจนตามกฎหมายดังเช่นกรณีคนต่างด้าว
กลุ่มอ่ืน ดังนั้นคนต่างด้าวกลุ่มน้ีจึงสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในรูปแบบการชําระค่า
รักษาพยาบาลโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามหากเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้น สถานพยาบาลมีหน้าท่ีต้องรับ
บุคคลดังกล่าวไว้รักษาพยาบาล นอกจากนี้พบว่าในนครเบอร์ลิน ได้มีการจัดให้มีการประกันสุขภาพ
สําหรับคนต่างด้าวท่ีไร้สถานะทางทะเบียนโดยการซ้ือบัตรประกันสุขภาพตามความสมัครใจท่ีหน่วย
บริการสาธารณสุขในนครเบอร์ลิน283 เป็นรูปแบบพิเศษที่มีการนํามาใช้เพ่ือลดความเสี่ยงของหนี้สูญ
เปล่าจากการให้บริการสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวกลุ่มนี้ ซ่ึงจะเห็นได้ว่า ตามระบบกฎหมายของ
ประเทศเยอรมันน้ันไม่ยอมรับสถานะของคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองและผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐในรูปแบบที่รัฐจัดขึ้นสําหรับคนต่างด้าวกลุ่มอ่ืน ๆ ท้ังน้ี 
เนื่องจากความแตกต่างของสถานะการเข้าเมืองของบุคคล โดยบุคคลท่ีเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย
จะได้รับความคุ้มครองการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีรัฐจัดให้ แต่กรณีท่ีเป็นผู้เข้า
เมืองผิดกฎหมาย ระบบกฎหมายของประเทศเยอรมันไม่ยอมรับสถานะของคนต่างด้าวกลุ่มนี้ แต่จะ
ให้บริการเฉพาะการเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่าน้ัน ซ่ึงสถานพยาบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นนั้น 
ส่งผลให้สถานพยาบาลในนครเบอร์ลินที่ต้องแบกรับภาระหน้ีค้างชําระค่ารักษาพยาบาลได้หาวิธีการ
ลดความเสี่ยงด้วยการจัดให้มีประกันสุขภาพแบบประกันตามความสมัครใจขึ้น ซ่ึงคนต่างด้าวจะต้อง
ซ้ือประกันสุขภาพจากสถานพยาบาลเพ่ือเป็นหลักประกันการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และเป็น
หลักประกันการได้รับชําระค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลด้วย  
 ประเทศฝรั่งเศส มีการให้ความคุ้มครองคนต่างด้าวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขของรัฐในรูปแบบการสงเคราะห์ทางการแพทย์ เรียกว่า “การช่วยเหลือทาง
การแพทย์โดยรัฐ” (Aide Médicale de I’Etat: AME) โดยอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนสามารถเข้าถึงการได้รับความช่วยเหลือทางด้านบริการสุขภาพ ภายใต้เงื่อนไขเกี่ยวกับการอยู่
ภายในประเทศและรายได้ของบุคคลนั้น ภายใต้บังคับเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Soin 
d’urgence) ท่ีครอบคลุมบริการกู้ชีพฉุกเฉิน การรักษาโรคติดต่อ การจัดให้มีบริการท่ีจําเป็นในการ
ป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางด้านการสาธารณสุข การบริการสาธารณสุขทุกประเภทสําหรับคนต่างด้าวท่ี

                                                 
283 Bradford H. Gray and Ewout van Ginnekken, “Health Care for Undocumented 
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เป็นเด็ก การบริการสูติกรรม (Maternity Care) และการทําแท้ง (Abortion) ด้วยเหตุผลทาง
การแพทย์ แต่ไม่รวมถึงการรักษาโรคติดต่อเรื้อรัง (Chronic Diseases) ซ่ึงจะเห็นได้ว่า ตามระบบ
กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสได้ให้การยอมรับสถานะของคนต่างด้าวท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน
สามารถเข้าถึงบริการสาธารสุขของรัฐได้ โดยไม่ได้มุ่งให้ความคุ้มครองบนพื้นฐานของสถานะการเข้า
เมือง แต่ให้ความคุ้มครองบนพ้ืนฐานของการอยู่ภายในดินแดนและอํานาจอธิปไตยแห่งรัฐ  
โดยคํานึงถึงระบบเศรษฐกิจและธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ อันเป็นรากฐานแนวความคิดในการ
จัดระบบบริการสาธารณสุขของประเทศฝร่ังเศส และมุ่งเน้นการให้บริการเท่าท่ีจําเป็นต่อสุขภาพ เช่น 
การแพทย์ฉุกเฉิน การป้องกันควบคุมโรคระบาด และการสูติกรรม เป็นต้น 
 สําหรับประเทศไทย ไม่มีการกําหนดรูปแบบการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนต่างด้าวท่ีไม่
มีสถานะทางทะเบียน และคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไว้โดยเฉพาะ แต่ภายใต้รูปแบบกองทุนประกัน
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข คนต่างด้าวกลุ่มน้ีสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐได้ โดยซ้ือ
ประกันสุขภาพจากสถานพยาบาลท่ีขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการไว้กับกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงจะ
เห็นได้ว่า ตามระบบกฎหมายไทยแม้ว่าจะไม่มีการให้ความคุ้มครองคนต่างด้าวกลุ่มน้ีในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขของรัฐไว้โดยชัดแจ้ง แต่ภายใต้นโยบายทางด้านการบริหารของรัฐได้ให้ความ
ช่วยเหลือคนต่างด้าวกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐได้ในรูปแบบกองทุนประกัน
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เป็นสิ่งท่ีสะท้อนถงึแนวความคิดในการคุ้มครองคนต่างด้าวทุกกลุ่มท่ี
อยู่ภายในดินแดนและภายใต้อํานาจอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยให้สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขของรัฐได้ โดยไม่จํากัดเฉพาะกลุ่มคนท่ีมีสถานะบนความสัมพันธ์ของการจ้างงานและ
สถานะของการเข้าเมือง 
 ดังน้ันจะเห็นได้ว่า การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและผู้ไม่มี
สถานะทางทะเบียนในต่างประเทศ มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันคือรัฐเข้ามามีบทบาทในการให้ความ
คุ้มครองการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐ แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละประเทศได้กําหนดรายละเอียด
ของการให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันตามบริบทและนิติวิธีของระบบกฎหมายแต่ละประเทศ ดังเช่น
ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้ความคุ้มครองคนต่างด้าวกลุ่มนี้บนพ้ืนฐานของแนวความคิดว่าด้วยการ
สร้างประโยชน์หรือการก่อให้เกิดผลิตภาพทางเศรษฐกิจ ซ่ึงระบบกฎหมายได้ให้ความคุ้มครอง
แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐได้ในรูปแบบประกัน
สุขภาพภาครัฐ เฉพาะกรณีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน แต่ไม่ให้ความคุ้มครองผู้หลบหนีเข้าเมืองที่ไม่ใช่
แรงงาน ส่วนประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมัน และประเทศฝร่ังเศสมีการให้ความคุ้มครองการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขในรูปแบบการสงเคราะห์ทางการแพทย์ โดยให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีการ
เจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้น แต่การให้ความคุ้มครองดังกล่าวต้ังอยู่บนพ้ืนฐานแนวความคิดท่ีแตกต่างกัน 
กล่าวคือ ประเทศอังกฤษ ให้ความคุ้มครองบนพ้ืนฐานหลักมนุษยธรรมและการป้องกันโรคระบาด
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ภายในประเทศ เช่นเดียวกับประเทศฝร่ังเศสที่ให้ความคุ้มครองบนพ้ืนฐานของหลักดินแดนและ
อํานาจอธิปไตยแห่งรัฐ แตกต่างกับประเทศเยอรมัน ท่ีให้ความคุ้มครองบนพ้ืนฐานของสถานะการเข้า
เมือง โดยไม่ยอมรับสถานะของผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายที่จะมีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้เท่าเทียม
กับพลเมืองของรัฐหรือคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองถูกกฎหมาย ซ่ึงคล้ายกับรูปแบบการให้ความคุ้มครองของ
ประเทศไทย นอกจากน้ีรูปแบบการเข้าถึงบริการสาธารณสุขแบบพิเศษท่ีจัดให้มีการประกันสุขภาพ
ภาคสมัครใจที่มีการใช้ในนครเบอร์ลินก็มีลักษณะคล้ายกับรูปแบบกองทุนประกันสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทย อันมีลักษณะเป็นมาตรการจัดการความเสี่ยงทางการเงินของทั้ง
ผู้ป่วยและสถานพยาบาลที่ให้บริการสาธารณสุข เป็นการช่วยเพ่ิมโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขของรัฐได้มากย่ิงขึ้น และในขณะเดียวกันก็เป็นการลดความเสี่ยงทางด้านการเงิน
ของสถานพยาบาลอันเนื่องมาจากหนี้ค้างชําระของผู้ป่วยต่างด้าวท่ีไม่มีความสามารถในการชําระค่า
รักษาพยาบาลอีกด้วย        
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่า แนวทางในการกําหนดรูปแบบการเข้าถึงบริการรักษา 
พยาบาลของคนต่างด้าวในทุกประเทศที่เป็นตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ มีมาตรฐานในการปฏิบัติต่อ
คนต่างด้าวโดยการให้ความคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลที่แตกต่างกันไปโดย
จําแนกตามสถานะของคนต่างด้าว ซ่ึงส่วนใหญ่จะจําแนกตามความสัมพันธ์บนพ้ืนฐานของการจ้าง
งานเป็นสําคัญ กล่าวคือ หากคนต่างด้าวน้ันเป็นแรงงานในระบบการจ้างงาน จะได้รับความคุ้มครอง
การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลด้วยการจัดให้มีหลักประกันสุขภาพของแรงงาน ดังเช่นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษมีการใช้รูปแบบประกันสุขภาพเอกชนซ่ึงนายจ้างจะเป็นผู้ซ้ือ
ประกันสุขภาพให้เป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้าง ส่วนประเทศเยอรมัน ประเทศฝรั่งเศส และประเทศไทยใช้
รูปแบบการประกันสังคม โดยเป็นการจ่ายเงินสมทบ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายนายจ้างส่วนหน่ึง ฝ่ายลูกจ้าง
ส่วนหนึ่ง และฝ่ายรัฐช่วยสนับสนุนอีกส่วนหน่ึง เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดพ้ืนฐานของรัฐท่ีให้
ความคุ้มครองคนต่างด้าว โดยอาจมุ่งพิจารณาถึงการก่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับรัฐ และมองว่า
เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีให้กับรัฐ ซ่ึงไม่กระทบกับความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ 
จึงให้ความคุ้มครองคนต่างด้าวกลุ่มน้ีให้มีหลักประกันสุขภาพและสามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล
เม่ือเกิดการเจ็บป่วยได้ ส่วนคนต่างด้าวที่ไม่มีความสัมพันธ์กับรัฐบนพ้ืนฐานของระบบการจ้างงานจะ
ไม่ได้รับความคุ้มครองในทุกกรณีเหมือนแรงงานต่างด้าว แต่จะได้รับความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป
ตามเหตุผลของแต่ละประเทศ โดยอาจมีการคุ้มครองในระดับเทียบเท่ากับพลเมืองของรัฐ ดังเช่นกรณี
ประเทศอังกฤษที่ให้ความคุ้มครองคนต่างด้าวที่เป็น “Ordinary Resident” สามารถเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลในรูปแบบรัฐสวัสดิการได้เช่นเดียวกับพลเมืองของรัฐ แต่ในขณะเดียวกันคนต่างด้าว
บางกลุ่มอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในการมีหลักประกันสุขภาพ ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ี
ไม่ให้ความคุ้มครองการมีหลักประกันสุขภาพสําหรับคนต่างด้าวท่ีเป็นผู้ไร้สถานะทางทะเบียน เป็นต้น 
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แต่อย่างไรก็ตามสําหรับกลุ่มคนต่างด้าวท่ีไม่ใช่แรงงานนี้ มีข้อยกเว้นที่ทุกประเทศให้ความคุ้มครอง
ด้วยการจัดให้มีหลักประกันสุขภาพโดยรัฐ คือ กลุ่มเด็กต่างด้าว ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีมีความ
เปราะบาง และไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้เทียบเท่า
กับวัยผู้ใหญ่ ระบบกฎหมายจึงให้ความสําคัญกับเด็กเป็นพิเศษโดยในทางกฎหมายระหว่างประเทศ 
ปรากฏตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ได้รับรองสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของเด็กทุกคน 
และขณะเดียวกันก็กําหนดหน้าที่ของรัฐภาคีท่ีจะต้องให้ความคุ้มครองเด็กทุกคนที่อยู่ภายในรัฐให้มี
มาตรฐานทางด้านสุขภาพ ดังนั้นในทุกประเทศซ่ึงรวมถึงประเทศไทยด้วยจึงมีการจัดให้เด็กทุกคนท่ี
อยู่ภายในรัฐ สามารถเข้าถึงการมีหลักประกันสุขภาพและสามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้ เป็น
ส่ิงที่สะท้อนคุณธรรมทางกฎหมายท่ีระบบกฎหมายของแต่ละประเทศมุ่งให้ความคุ้มครอง
นอกเหนือจากแนวคิดการสร้างประโยชน์ให้กับรัฐหรือความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ดังเช่นกรณีแรงงานต่างด้าวที่ได้กล่าวมาข้างต้น        
 



 
บทที่ 6 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 สุขภาพ เป็นส่ิงที่มนุษย์ทุกคนต่างด้ินรนแสวงหาให้ได้มาซ่ึงการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง 
แม้ว่าปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบันอาจพบเห็นหลายคร้ังที่มนุษย์ให้ความสําคัญกับการมุ่ง
แสวงหาทรัพย์สินเงินทอง แต่ในท้ายท่ีสุดก็เพ่ือนํามาบํารุงรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ดังเห็นได้
จากเม่ือมนุษย์เกิดการเจ็บป่วยมนุษย์ก็พร้อมที่จะสละทรัพย์สินหรือเงินทองเพ่ือนํามาใช้จ่ายในการ
รักษาฟ้ืนฟูสุขภาพให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรง ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า การมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง เป็นสิ่งท่ีมนุษย์ทุกคนปรารถนา ดังน้ันเม่ือเกิดการเจ็บป่วยขึ้น มนุษย์ทุกคนจึงด้ินรนแสวงหา
หนทางได้รับการรักษาพยาบาลให้หายจากอาการทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บท่ีเบียดเบียนน้ัน  
ซ่ึงเป็นความจําเป็นขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตอยู่อย่างสมศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ จึงเรียกสิ่งน้ีว่าเป็น 
“สิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล” แต่อย่างไรก็ตามการเข้าถึงการรักษาพยาบาลน้ัน เป็นสิ่งท่ี
บุคคลไม่อาจบรรลุถึงความมุ่งหมายน้ีได้ด้วยตนเอง แต่จําเป็นต้องมีการดําเนินการจัดให้มีบริการ
รักษาพยาบาลขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการจําเป็นขั้นพ้ืนฐานน้ี ซ่ึงเป็นภารกิจอย่างหน่ึงของรัฐใน
การจัดให้มีบริการสาธารณะด้านสุขภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน  
โดยรัฐมีความผูกพันที่จะต้องจัดให้มีบริการรักษาพยาบาลหรือจัดให้ประชาชนภายในรัฐสามารถ
เข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้ และนํามาสู่ข้อถกเถียงในทางวิชาการว่าสิทธิในการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลน้ี คนต่างด้าวมีความสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิได้หรือไม่ และรัฐมีความผูกพันที่จะต้องให้
ความคุ้มครองสิทธิน้ีหรือไม่ เพียงใด ซ่ึงข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาสามารถนํามาสังเคราะห์เป็น
บทสรุปและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 
6.1  บทสรุป 
 
 การจัดให้มีบริการรักษาพยาบาลสําหรับคนต่างด้าวน้ัน เป็นข้อถกเถียงในทางวิชาการ
นิติศาสตร์ว่าเป็นเรื่องของ “ศีลธรรม” (Moral) หรือ “กฎหมาย” (Legal) หากเป็นเรื่องของกฎหมาย
หรือที่เรียกว่าเป็น “สิทธิ” (Rights) ของบุคคลแล้ว มีปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่ารัฐมีหน้าท่ีหรือ
ความผูกพันต่อสิทธิที่จะต้องจัดให้มีบริการรักษาพยาบาลสําหรับคนต่างด้าว หรือจัดให้คนต่างด้าว
สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลหรือไม่ เพียงใด ซ่ึงข้อค้นพบจากการศึกษา พบว่า สิทธิ (Rights)  
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เป็นอํานาจที่กฎหมายให้แก่บุคคลในอันที่จะแสดงเจตจํานงกระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ หรือ
เรียกร้องให้บุคคลอื่นกระทําการ หรืองดเว้นกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิน้ัน 
ซ่ึงการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็น “สิทธิ” ดังปรากฏตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights) และอนุสัญญาว่าด้วยสิท ธิ เด็ก  (Convention on the 
Rights of the Child) เป็นต้น ซ่ึงกฎหมายระหว่างประเทศดังท่ีกล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วแต่มีการบัญญัติ
รับรองสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลท้ังสิ้น ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการ
ยอมรับในเรื่องการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลว่าเป็นสิทธิประการหน่ึงของบุคคล เรียกว่า “สิทธิในการ
เข้าถึงบริการรักษาพยาบาล” (Right to Medical Treatment) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสิทธิทางสุขภาพ 
(Right to Health) และประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก ต่างมีมุมมองต่อสุขภาพว่าเป็นเร่ืองของสาธารณะที่บุคคล
ทุกคนควรได้รับการรักษาเม่ือเกิดการเจ็บป่วย โดยเม่ือพิจารณาลักษณะของการใช้สิทธินี้แล้ว เห็นได้ว่า 
การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลน้ัน มิใช่เป็นกรณีท่ีการใช้สิทธิของบุคคลสามารถบรรลุความมุ่งหมายได้
ด้วยตนเอง (status negativus) หรือมีลักษณะเป็นการให้สิทธิแก่บุคคลในการเข้ามีส่วนร่วมกําหนด
เจตจํานงทางการเมืองของรัฐ (status activus) แต่มีลักษณะเป็นข้อเรียกร้องท่ีบุคคลมีต่อรัฐให้ต้อง
กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้ จึงเป็นสิทธิท่ีจัดอยู่ใน
ประเภท “status positivus” กล่าวคือ เป็นสิทธิท่ีบุคคลไม่อาจบรรลุความมุ่งหมายได้ หากปราศจาก
การเข้ามาแทรกแซงดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยรัฐ ซ่ึงนั่นก็คือการจัดให้มีบริการรักษาพยาบาลหรือ
จัดให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้ และเม่ือพิจารณาจากคุณลักษณะท่ีสําคัญของสิทธินี้
แล้วจะเห็นได้ว่า มีสถานะแห่งสิทธิเป็นท้ัง “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์” (Menschenwuerde) และ “สิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีพ” (sozialen Grundrechte) กล่าวคือ 
 สถานะแห่งสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลในฐานะ “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์” เป็นการ
พิจารณาถึงหลักจริยธรรมของการดําเนินกิจกรรมทางการแพทย์ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีต้องคํานึงถึงผู้รับบริการ
ในฐานะที่เป็นบุคคลหรือเป็นมนุษย์ ซ่ึงเป็นคุณค่าที่มีลักษณะเฉพาะอันสืบเน่ืองมาจากความเป็นมนุษย์
และผูกพันอยู่กับความเป็นมนุษย์เท่าน้ัน โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอ่ืนใดท้ังสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเพศ วัย ศาสนา 
เช้ือชาติ หรือคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของบุคคล ด้วยเหตุนี้เม่ือคนต่างด้าวได้รับอันตรายหรือเกิดการเจ็บป่วย
ฉุกเฉินและจําเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนเพ่ือช่วยชีวิต คนต่างด้าวน้ันก็ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการ
รักษาพยาบาลในฐานะของความเป็นมนุษย์ ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดหน้าท่ีต่อรัฐหรือผู้ให้บริการ
ทางการแพทย์ท่ีมิอาจปฏิเสธการรักษาพยาบาลแก่คนต่างด้าว โดยการปล่อยให้คนต่างด้าวต้องทนทุกข์
ทรมานหรือเจ็บป่วยจนเสียชีวิต ซ่ึงไม่ต่างอะไรกับการปฏิบัติต่อมนุษย์เย่ียงพืชผักที่เน่าเสียหรือสัตว์
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เจ็บป่วยท่ีถูกทอดทิ้งแล้วปล่อยให้ตายไป อันถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลเสมือนมิใช่มนุษย์ และเป็น
การละเมิดต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
  สถานะแห่งสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลในฐานะ “สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีพ” 
เป็นการพิจารณาถึงความเป็นจริงที่มนุษย์ทุกคนต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมชาติท่ีไม่อาจปฏิเสธหรือ
หลีกพ้นจากการเจ็บป่วยด้วยโรคหรือภัยสุขภาพได้ และเม่ือเกิดการเจ็บป่วยขึ้น มนุษย์จําเป็นต้องได้รับ
การรักษาพยาบาลให้หายจากโรคหรือความเจ็บป่วยอันเป็นสิ่งท่ีทําให้ต้องทนทุกข์ทรมานน้ัน ซ่ึงเป็น
ความต้องการจําเป็นขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย์ โดยมีคุณลักษณะที่สําคัญของสิทธิแบ่งออกได้
เป็น 2 ประการคือ เป็นสิทธิในการครองสิทธิ (Entitlement) กล่าวคือ เม่ือบุคคลเกิดการเจ็บป่วยขึ้นและ
ประสงค์จะเจ้ารับการรักษาพยาบาล บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับบริการรักษาพยาบาลได้ รวมถึงการ
เข้าถึงยารักษาโรคที่จําเป็นด้วย ส่วนคุณลักษณะอีกประการหน่ึงคือ เป็นสิทธิในเสรีภาพ (Freedom) 
กล่าวคือ บุคคลมีอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง เช่น ความมีอิสระในการตัดสินใจเลือก
วิธีการรักษาที่เห็นว่าเหมาะสม รวมถึงอิสระท่ีจะปฏิเสธการบังคับปฏิบัติการทางการแพทย์ เป็นต้น  
อันเป็นหลักการพ้ืนฐานสําคัญท่ีมีรากฐานมาจากสิทธิในชีวิต (Right to Life) และร่างกาย (Right to 
Body) ซ่ึงคนต่างด้าวในฐานะท่ีเป็นองค์ประธานแห่งสิทธิย่อมสามารถกําหนดเจตจํานงเก่ียวกับชีวิตและ
ร่างกายของตนเองได้ และรัฐมีหน้าที่ต้องเคารพต่อสิทธิและการแสดงออกซ่ึงเจตจํานงดังกล่าว ท้ังนี้ 
เท่าท่ีไม่ขัดกับศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ เช่น กรณีประสบอุบัติเหตุร้ายแรงที่ต้องให้บริการกู้ชีพฉุกเฉิน กรณี
ดังกล่าวน้ี ไม่ว่าผู้ป่วยจะเป็นคนชาติหรือคนต่างด้าวและได้แสดงความประสงค์หรือได้ให้ความยินยอม 
(Consent) ในการรักษาพยาบาลไว้หรือไม่ก็ตาม รัฐและสถานพยาบาลย่อมมีหน้าที่ทําการกู้ชีพฉุกเฉิน
ให้กับบุคคลน้ัน ภายใต้หลักศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ เป็นต้น หรือเท่าท่ีไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ความม่ันคงทางสุขภาพของประชาชนภายในรัฐ เช่น กรณีเกิดโรคระบาดร้ายแรงท่ีรัฐจําเป็นต้องทําการ
รักษาผู้ป่วยเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เป็นต้น 
 สถานะแห่งสิทธิท้ังสองประการนี้ เห็นได้ว่า “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์” เป็นระดับหรือขอบเขต
แห่งสิทธิในขอบเขตอย่างแคบที่ก่อให้เกิดอํานาจเรียกร้องต่อรัฐต้องดําเนินการอย่างใด ๆ เพ่ือให้บุคคล
สามารถเข้าถึงการรักษาที่จําเป็นได้ จึงเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานประการหนึ่งท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ง “สิทธิขั้น
พ้ืนฐานในการดํารงชีพ” ท่ี เป็นข้อเรียกร้องต่อรัฐให้ ดําเนินการจัดให้บุคคลสามารถเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ ซ่ึงเป็นระดับหรือขอบเขตแห่งสิทธิในขอบเขต
อย่างกว้างที่ครอบคลุมศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์อีกช้ันหนึ่ง นอกจากนี้โดยลักษณะการใช้สิทธิในการเข้าถึง
บริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวนั้น ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการกระทบต่อความม่ันคงของรัฐดังเช่น
กรณีสิทธิในทางการเมือง หรือสิทธิในการถือครองกรรมสิทธ์ิในที่ดิน และมิใช่สิทธิท่ีพึงสงวนไว้เพ่ือ
ประโยชน์ของพลเมืองแห่งรัฐเท่านั้น ดังเช่น สิทธิในการประกอบอาชีพบางอย่าง เป็นต้น ซ่ึงเป็นสิ่งท่ี
แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะสําคัญของสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล ที่มิใช่เป็นสิทธิท่ีอาจถูก
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จํากัดได้โดยอํานาจรัฐ และเป็นสิทธิที่บุคคลทุกคนไม่ว่าเช้ือชาติหรือสัญชาติใด หรืออยู่ ณ ท่ีใดในโลก 
ย่อมมีความสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิได้ ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความผูกพันต่อรัฐตามพันธกรณีในทาง
ระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศท่ีรัฐตราขึ้น ในการให้ความคุ้มครองสิทธิดังกล่าวน้ี โดยเม่ือ
พิจารณากฎหมายระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเข้าเป็นภาคี จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่ 1. ปฏิญญาสากล 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
3. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 4. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ 5.  แถลงการณ์แห่งอัลมา - 
แอตา ว่าด้วยการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน ล้วนแล้วแต่มีบทบัญญัติรับรองสิทธิในการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลไว้ท้ังสิ้น โดยเป็นการรับรองให้กับมนุษย์ทุกคนบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคกัน และใน
ขณะเดียวกันก็กําหนดหน้าที่ให้รัฐต้องจัดให้มีบริการรักษาพยาบาล รวมถึงสร้างหลักประกันการเข้าถึง
บริการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ภายในรัฐ เพ่ือให้สิทธินี้สามารถบรรลุผลได้จริง 
เช่นเดียวกับระบบกฎหมายของต่างประเทศท่ีเป็นตัวอย่างของการศึกษาครั้งน้ี คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมัน และประเทศฝรั่งเศส โดยเม่ือทําการศึกษารัฐธรรมนูญเปรียบเทียบแล้ว 
แม้ไม่พบว่ารัฐธรรมนูญของประเทศใดมีบทบัญญัติรับรองสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลไว้โดยชัดแจ้ง แต่ภายใต้ระบบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ให้การรับรองสิทธิ
ของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลไว้ท้ังสิ้น ดังเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการรับรอง
สิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลไว้ ซ่ึงเป็นผลจากคําพิพากษาของศาลสูงสุดแห่ง
สหรัฐที่ได้วางหลักการตีความรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 14 เรื่องหลักความเสมอภาคที่รับรองไว้ใน
รัฐธรรมนูญท่ีขยายความไปถึงการรับรองให้คนต่างด้าวได้รับความคุ้มครองจากหลักเรื่องความเสมอภาค 
และคําว่า “บุคคล” ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หมายถึง บุคคลท่ีเข้ามาอยู่ในเขตอํานาจของประเทศ
สหรัฐอเมริกาด้วย ส่วนสิทธิประโยชน์ในการบริการรักษาพยาบาลน้ัน อาจมีมากน้อยแตกต่างกันไปข้ึนอยู่
กับสถานะทางกฎหมายของคนต่างด้าวและกฎหมายภายในท่ีรัฐตราขึ้นเพ่ือให้ความคุ้มครองเป็นการ
เฉพาะเรื่องด้วย ส่วนประเทศอังกฤษแม้ไม่มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร แต่ได้มีการนํากฎบัตรทางสังคม
ของยุโรป (European Social Charter) มาผนวกเพ่ือปรับใช้แทนรัฐธรรมนูญ ซ่ึงภายใต้กฎบัตรนี้ได้
รับรองสิทธิของบุคคลที่จะได้รับการขจัดปัญหาและสาเหตุของการเจ็บป่วย รวมถึงการได้รับการ
สงเคราะห์ทางการแพทย์ด้วย และด้วยเหตุนี้ประเทศอังกฤษจึงได้พัฒนาหลักการจัดทําบริการสาธารณะ
ด้านการรักษาพยาบาล เรียกว่า “หลักการให้บริการท่ีเป็นสากลสําหรับบุคคลทุกคน บนพ้ืนฐานความ
ต้องการจําเป็นในการรับบริการทางการแพทย์ ไม่ใช่ความสามารถในการจ่ายค่าบริการ” (Universal 
Service for All Based on Clinical Need, not Ability to Pay) คนต่างด้าวในประเทศอังกฤษ จึงมี
ความสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้ภายใต้เงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนด 
เช่นเดียวกับประเทศเยอรมัน และประเทศฝร่ังเศส ท่ีมีการให้ความคุ้มครองสุขภาพคนต่างด้าวภายใต้
กฎหมายภายในที่รัฐตราขึ้น และตามพันธกรณีในทางระหว่างประเทศของสหภาพยุโรป  
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จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่า สิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล มีสถานะแห่งสิทธิเป็นทั้ง
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีพ ซ่ึงคนต่างด้าวสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิน้ีได้ 
และขณะเดียวกันก็มิใช่สิทธิท่ีรัฐอาจเข้ามาจํากัดการใช้สิทธิได้ เนื่องจากการใช้สิทธิน้ีมิอาจกล่าวได้ว่ามี
ผลกระทบต่อความม่ันคงของรัฐหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของพลเมืองแห่งรัฐเกินสมควร นอกจากนี้
ในทางกฎหมายระหว่างประเทศได้ให้การรับรองสิทธิน้ีให้กับบุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคไม่ว่าบุคคลนั้น
จะมีเช้ือชาติ หรือสัญชาติใด หรืออยู่ ณ ท่ีใดในโลกนี้ พร้อมกับกําหนดให้รัฐภาคีมีหน้าที่ต้องให้ความ
คุ้มครองบุคคลทุกคนท่ีอยู่ภายในรัฐให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ ซ่ึงในประเทศต่าง ๆ ก็ได้ให้
การยอมรับความมีอยู่ของสิทธินี้เช่นเดียวกัน และคนต่างด้าวในประเทศท่ีเป็นตัวอย่างของการศึกษาทั้ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมัน และประเทศฝรั่งเศส ล้วนแล้วแต่มีความ 
สามารถเป็นผู้ทรงสิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้ท้ังสิ้น แต่การใช้สิทธิและมาตรฐานการปฏิบัติ
ต่อคนต่างด้าวน้ันอาจมีความแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางกฎหมายของคนต่างด้าวและความ
เหมาะสมภายใต้บริบทของแต่ละประเทศท่ีจะให้ความคุ้มครองสิทธิดังกล่าวน้ี    
       
 6.2  ข้อเสนอแนะ 
 
 การเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าว เม่ือพิจารณาบนพ้ืนฐานแนวคิดว่าด้วยสิทธิ
ตามระบบกฎหมายไทยประกอบกับสภาพปัญหาการเข้าถึงสิทธิของคนต่างด้าวแล้ว มีข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหา การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าว ตลอดจนพัฒนาระบบ
บริการรักษาพยาบาลในกลุ่มคนต่างด้าวท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย ดังต่อไปน้ี 
 
 6.2.1  การบัญญัติกฎหมายรบัรองสิทธิ 
 จากข้อค้นพบของการศึกษาบ่งช้ีให้เห็นสภาพปัญหาที่สําคัญในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล
ของคนต่างด้าวตามระบบกฎหมายไทย คือ การไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิน้ีให้มีสถานะเป็น “สิทธิ
ทางกฎหมาย” จึงส่งผลให้เกิดการตีความกฎหมายในเรื่องสิทธิของคนต่างด้าวท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละ
องค์กรผู้รับผิดชอบในการจัดบริการรักษาพยาบาล ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบบริการรักษาพยาบาลท่ี
ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันและส่งผลให้คนต่างด้าวเป็นจํานวนมากไม่สามารถเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลได้ ดังนั้น ผู้วิจัยเสนอให้มีการบัญญัติรับรองสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาล เพ่ืออุดช่องว่างการเข้าไม่ถึงสิทธิและเป็นเสมือนตาข่ายรองรับทางสังคมให้กับคนต่างด้าว
ท่ีไม่ใช่ลูกจ้างของส่วนราชการ และไม่ใช่แรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม เพ่ือให้มีสิทธิตามกฎหมาย
ในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล ซ่ึงสามารถทําได้โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยแก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา 5 ดังน้ี 
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มาตรา 5 บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพตามที่กําหนดโดยพระราชบัญญัติน้ี 

บุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ย่อมมีสิทธิได้รับบริการ
สาธารณสุขตามวรรคหนึ่งได้ 

คณะกรรมการอาจกําหนดให้บุคคลท่ีเข้ารับการบริการสาธารณสุขต้องร่วมจ่าย
ค่าบริการในอัตราท่ีกําหนดให้แก่หน่วยบริการในแต่ละครั้งท่ีเข้ารับการบริการ เว้นแต่  
ผู้ยากไร้หรือบุคคลอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดไม่ต้องจ่ายค่าบริการ 

ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขท่ีบุคคลจะมีสิทธิได้รับให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด” 
 
ภายใต้ร่างบทบัญญัติดังกล่าวนี้ จะเป็นฐานอํานาจในการออกประกาศหรือการวินิจฉัยตีความ

กฎหมายเพื่อจัดระบบบริการรักษาพยาบาลสําหรับคนต่างด้าวให้สามารถเข้าถึงสิทธิน้ีได้โดยสมบูรณ์ 
สอดคล้องกับหลักการพ้ืนฐานว่าด้วยสิทธิและพันธกรณีในทางระหว่างประเทศ โดยการแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติเพ่ือรับรองสิทธิของคนต่างด้าวไว้ในวรรคสอง จะส่งผลให้การบังคับตามสิทธิย่อมเป็นไปตาม
บทบัญญัติในวรรคสามและวรรคส่ี กล่าวคือ เป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สามารถกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติต่อคนต่างด้าวได้ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ความสามารถในทางการคลังของรัฐ และในขณะเดียวกันก็ไม่เป็นการผูกมัดว่ารัฐจะต้องประกันสิทธิของ
คนต่างด้าวให้มีสถานะเทียบเท่าพลเมืองผู้ถือสัญชาติไทยอันอาจก่อให้เกิดภาระทางการคลังและ
ทรัพยากรในการให้บริการรักษาพยาบาลของรัฐเกินสมควร 
 

6.2.2  การสร้างหลักประกันสุขภาพสําหรับคนต่างด้าว 
    จากผลการศึกษาที่บ่งชี้ให้เห็นปัญหาสําคัญในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าว คือ 
การเข้าไม่ถึงหลักประกันสุขภาพ ส่งผลให้คนต่างด้าวจํานวนมากต้องแบกรับภาระความเส่ียงทางการเงิน
และหลายกรณีพบว่าคนต่างด้าวไม่มีความสามารถทางการเงินเพียงพอที่จะเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ 
ซ่ึงปัญหาในเรื่องนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้ดําเนินการภายใต้หลักการ “การสร้างดุลยภาพของการ
คุ้มครองสิทธิ” กล่าวคือ เป็นการจัดความสมดุลระหว่างการให้ความคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าว
พิจารณาประกอบกับภาระทางการคลังของรัฐ และแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือดําเนินการให้เกิด
ดุลยภาพในเรื่องดังกล่าว ซ่ึงการสร้างหลักประกันสุขภาพท่ีสามารถดําเนินการได้ทันทีโดยไม่กระทบเทือน
ระบบกฎหมายและโครงสร้างทางการคลังสาธารณะของประเทศไทยในปัจจุบัน คือ การจัดสรรให้คนต่าง
ด้าวมีหลักประกันสุขภาพได้บนพ้ืนฐานของ “ความสามารถในการสร้างรายได้” หรือ “หลักประกัน
สุขภาพบนพ้ืนฐานของการจ้างงาน” (Based on Employment) ซ่ึงแต่เดิมแรงงานต่างด้าวบางส่วน
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สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพได้อยู่แล้ว ได้แก่ ลูกจ้างท่ีอยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และลูกจ้างของส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ซ่ึงกรณีนี้ควรคงหลักการเดิมของการให้ความคุ้มครอง
สิทธิในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพดังกล่าว  

ส่วนคนต่างด้าวท่ีไม่ได้อยู่ในระบบการจ้างงาน การสร้างหลักประกันสุขภาพจะเป็นเสมือนการ
สร้างตาข่ายรองรับทางสังคมให้คนต่างด้าวกลุ่มนี้ให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ ซ่ึงผู้ วิจัย 
มีข้อเสนอแนะว่าควรนํารูปแบบการประกันสุขภาพตามแนวทางของประเทศฝร่ังเศสมาปรับใช้ เนื่องจาก
มีการให้ความคุ้มครองโดยครอบคลุมคนต่างด้าวทุกกลุ่มที่อยู่ภายในประเทศและเป็นการสนับสนุนให้มี
การสํารวจประชากรที่เป็นคนต่างด้าว ทําให้คนต่างด้าวได้รับการยอมรับถึงความมีตัวตนและมีสถานะ
ทางทะเบียน ซ่ึงการสร้างหลักประกันสุขภาพภาครัฐในแนวทางของประเทศฝรั่งเศสนี้ มีรูปแบบและ
กลไกการดําเนินงานที่คล้ายคลึงกับประเทศไทยในปัจจุบัน กล่าวคือ กองทุนประกันสุขภาพสําหรับคน
ต่างด้าวของกระทรวงสาธารณสุขท่ีจัดต้ังขึ้นตามมติคณะรัฐมนตี และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ด้วยเหตุนี้จึงมีความเหมาะสม 
ท่ีจะนํามาปรับใช้กับประเทศไทยได้ โดยไม่กระทบกระเทือนกับระบบกฎหมายและการคลังสาธารณะท่ีมี
อยู่เดิมมากจนเกินสมควร ดังนั้น ผู้วิจัยเสนอให้นําคนต่างด้าวกลุ่มน้ีเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ตามแนวทางของประเทศฝร่ังเศส แต่ควรมีขอบเขตของการคุ้มครองโดยมุ่งให้ความคุ้มครองคน
ต่างด้าวท่ีเกิดภายในประเทศ หรือเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายและต้ังใจต้ังถิ่นฐานอยู่ในประเทศเป็นการ
ถาวรเท่านั้น ได้แก่ คนไร้รัฐ หรือคนไร้สัญชาติ และเด็กต่างด้าว โดยไม่รวมถึงคนต่างด้าวที่อยู่
ภายในประเทศเป็นการช่ัวคราว เช่น ผู้ลี้ภัย หรือคนต่างด้าวท่ีหลบหนีเข้าเมือง เป็นต้น เพ่ือมิให้เกิดภาระ
ทางการคลังกับภาครัฐมากเกินสมควร แต่ท้ังน้ีไม่ตัดสิทธิคนต่างด้าวประเภทอ่ืนที่มีสถานะทางทะเบียน
และประสงค์จะเข้าสู่สิทธิตามรูปแบบน้ี ย่อมสามารถมีสิทธิเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพรูปแบบนี้ได้ 
เพียงแต่อาจจะต้องมีเงื่อนไขและภาระที่มากกว่าคนสัญชาติไทยและคนต่างด้าวกลุ่มข้างต้น ซ่ึงสามารถ
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกําหนดบุคคลท่ีต้องจ่ายค่าบริการร่วมแตกต่างกัน
ตามสถานะของคนต่างด้าว กล่าวคือ กรณีคนไร้รัฐ และเด็กต่างด้าว ให้จ่ายค่าบริการร่วมเช่นเดียวกับ
บุคคลท่ีมีสัญชาติไทย โดยคํานึงถึงความยากไร้ประกอบด้วย แต่หากเป็นกรณีคนต่างด้าวอ่ืนนอกจากนี้ 
อาจเรียกเก็บค่าบริการร่วมในจํานวนท่ีสูงกว่าได้ โดยเทียบเคียงกับอัตราเรียกเก็บของกองทุนประกัน
สุขภาพกระทรวงสาธารณสุขท่ีคํานวณไว้เดิม 
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6.2.3 การรวมกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวของกระทรวงสาธารณสุขกับกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

การสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับคนต่างด้าวน้ัน ปัจจุบันพบว่ามีโครงสร้างทางการคลังสุขภาพ
ท่ีสร้างภาระทางทรัพยากรและการบริหารงานภาครัฐ คือ การมีกองทุนประกันสุขภาพที่หลากหลาย  
ท้ังกองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนประกันสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข ดังน้ันเพ่ือลดความซํ้าซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการคลังสุขภาพ รวมถึงลดภาระ
ทางทรัพยากรการดําเนินงานของรัฐ ผู้วิจัยมีข้อเสนอให้จัดโครงสร้างทางการคลังสุขภาพตามสถานะของ
คนต่างด้าว โดยการจัดสรรสถานะคนต่างด้าวออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเป็นแรงงาน และกลุ่มท่ีมิใช่
แรงงาน กล่าวคือ 

กรณีกลุ่มท่ีเป็นแรงงานนั้น ควรดึงเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพ่ือให้อยู่ภายใต้การบริหารการคลัง
สุขภาพของกองทุนประกันสังคม ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความเป็นเอกภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
กองทุนและการจัดสรรสิทธิประโยชน์  

ส่วนกรณีคนต่างด้าวที่ มิใช่แรงงาน ควรมีการรวมกองทุนประกันสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุขเข้ากับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการจัดระบบ
หลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและการบริหารงานกองทุน ซ่ึงสามารถกระทําได้โดยการนํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที่คํานวณไว้สําหรับดําเนินงานกองทุนประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  
มารวมเข้ากับงบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีต้ังไว้สําหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และให้
งบประมาณท้ังหมดอยู่ในกองทุนเดียวกันคือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เม่ือรวมกองทุน
ดังกล่าวแล้วให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติยุบเลิกและโอนภารกิจของกองทุนประกันสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุขไปให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้ดูแลแทน เพ่ือมิให้เกิดความ
ซํ้าซ้อนของงบประมาณ และการดําเนินงานกองทุน ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาความสับสนของ
การดําเนินงานประกันสุขภาพคนต่างด้าวกลุ่มน้ีด้วย 
 
   6.2.4  การให้บริการในรูปแบบการสงเคราะห์ทางการแพทย์ 
 การให้บริการรักษาพยาบาลคนต่างด้าวในรูปแบบน้ี เป็นการให้ความคุ้มครองคนต่างด้าวท่ีไม่ได้
อยู่ในระบบของการจ้างงาน และไม่ได้อยู่ในระบบประกันสุขภาพภาครัฐ ซ่ึงเป็นเสมือนตาข่ายทางสังคม
ช้ันสุดท้ายท่ีรองรับให้คนต่างด้าวสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ โดยคนต่างด้าวท่ีควรจัดสรรให้
ได้รับความคุ้มครองในรูปแบบน้ี คือ คนต่างด้าวท่ีอยู่ภายในประเทศเป็นการช่ัวคราว เช่น คนต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง หรือผู้ลี้ภัยที่อยู่ระหว่างรอการส่งตัวกลับประเทศต้นทาง รวมถึงคนต่างด้าวอ่ืนท่ีไม่มี
สถานะทางทะเบียนด้วย (Undocumented Migrants) ซ่ึงผู้วิจัยมีข้อเสนอว่า ควรนํารูปแบบของ
ประเทศฝร่ังเศสมาปรับใช้ เนื่องจากเป็นรูปแบบของการจัดสรรให้บุคคลผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ประจําในประเทศ
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และไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงบริการสุขภาพถ้วนหน้าสามารถเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลได้ โดยกําหนดมาตรการทางการบริหารขึ้นเป็นมาตรการเฉพาะสําหรับคนต่างด้าวผู้ไม่มี
สถานะทางทะเบียนขึ้น เรียกว่า “การช่วยเหลือทางการแพทย์โดยรัฐ” (Aide Médicale de I’Etat:  
AME) การใช้มาตรการน้ีในประเทศฝรั่งเศส ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนสามารถ
เข้าถึงการได้รับความช่วยเหลือทางด้านบริการสุขภาพภายใต้เงื่อนไขเกี่ยวกับการอยู่ภายในประเทศและ
รายได้ของบุคคลนั้น ซ่ึงจากบริบททางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าว มีความคล้ายคลึงกับประเทศ
ไทยและสามารถนํามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยได้ ดังนั้น จึงควรกําหนดเป็นมาตรการทาง
บริหารของประเทศไทยข้ึน โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทํางบประมาณเพื่อ
ขอรับการจัดสรรสําหรับการดําเนินงาน ซ่ึงอาจใช้วิธีประมาณการแบบเหมาจ่ายรายหัว (Capitation 
Rate) โดยอ้างอิงจํานวนประชากรต่างด้าวกลุ่มน้ีจากฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและแหล่งข้อมูล
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นฐานในการคํานวณวงเงินงบประมาณ โดยมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองเฉพาะบริการ
รักษาพยาบาลด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical) และบริการท่ีจําเป็นด้านสุขภาพ (Clinical 
Need) เช่น การกู้ชีพฉุกเฉิน การรักษาโรคติดต่อ การป้องกันโรคควบคุมโรคระบาด และการบริการสูติ
กรรม (Maternity Care) เป็นต้น ท้ังนี้ เพ่ือมิให้กระทบกระเทือนต่อสถานะทางการคลังของประเทศมาก
จนเกินสมควร 
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Universal Declaration of Human Rights  
 
Preamble  
Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of 
all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in 
the world, 
 
Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts 
which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which 
human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and 
want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people, 
   
Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last 
resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be 
protected by the rule of law,   
 
Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between 
nations,   
 
Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith 
in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in 
the equal rights of men and women and have determined to promote social 
progress and better standards of life in larger freedom,   
 
Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with 
the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human 
rights and fundamental freedoms,   
 
Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest 
importance for the full realization of this pledge,   
Now, therefore,   
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The General Assembly,   
Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of 
achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and 
every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by 
teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by 
progressive measures, national and international, to secure their universal and 
effective recognition and observance, both among the peoples of Member States 
themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.   
 
Article 1 
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed 
with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of 
brotherhood. 
 
Article 2 
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, 
without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political 
or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. 
Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional 
or international status of the country or territory to which a person belongs, whether 
it be independent, trust, non -self- governing or under any other limitation of 
sovereignty. 
 
Article 3 
Everyone has the right to life, liberty and security of person. 
 
Article 4   
No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be 
prohibited in all their forms.   
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Article 5   
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment.  
   
Article 6 
Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. 
 
Article 7 
All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal 
protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination 
in violation of this declaration and against any incitement to such discrimination. 
 
Article 8   
Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals 
for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.   
 
Article 9   
No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.   
 
Article 10   
Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent 
and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any 
criminal charge against him.   
 
Article 11   
1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent 
until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the 
guarantees necessary for his defence.   
2. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or 
omission which did not constitute a penal offence, under national or international 
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law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed 
than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.   
 
Article 12   
No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or 
correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the 
right to the protection of the law against such interference or attacks.   
 
Article 13   
1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders 
of each State.   
2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his 
country.   
 
Article 14   
1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from 
persecution.   
2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from 
non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the 
United Nations.   
 
Article 15   
1. Everyone has the right to a nationality.   
2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to 
change his nationality.   
 
Article 16    
1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or 
religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal 
rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.   
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2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending 
spouses.   
3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to 
protection by society and the State.   
 
Article 17   
1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.   
2. No one shall be arbitrarily deprived of his property.   
 
Article 18   
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right 
includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in 
community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in 
teaching, practice, worship and observance.   
 
Article 19   
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes 
freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart 
information and ideas through any media and regardless of frontiers.   
 
Article 20   
1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.   
2. No one may be compelled to belong to an association.   
 
Article 21    
1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or 
through freely chosen representatives.   
2. Everyone has the right to equal access to public service in his country.   
3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will 
shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and 
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equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting 
procedures.   
 
Article 22   
Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to 
realization, through national effort and international co-operation and in accordance 
with the organization and resources of each State, of the economic, social and 
cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his 
personality.   
 
Article 23   
1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and 
favourable conditions of work and to protection against unemployment.   
2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.   
3. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for 
himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if 
necessary, by other means of social protection.   
4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his 
interests.   
 
Article 24   
Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working 
hours and periodic holidays with pay.    
 
Article 25  
1 . Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-
being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care 
and necessary social services, and the right to security in the event of 
unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in 
circumstances beyond his control. 



230 

2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All 
children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. 
 
Article 26   
1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the 
elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. 
Technical and professional education shall be made generally available and higher 
education shall be equally accessible to all on the basis of merit.   
2. Education shall be directed to the full development of the human personality and 
to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall 
promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious 
groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of 
peace.   
3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to 
their children.   
 
Article 27   
1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, 
to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.    
2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests 
resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.   
 
Article 28   
Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and 
freedoms set forth in this Declaration can be fully realized. 
   
Article 29   
1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full 
development of his personality is possible.   
2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such 
limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due 
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recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just 
requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic 
society.   
3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes 
and principles of the United Nations.   
 
Article 30   
Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or 
person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the 
destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.    
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International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
 
Preamble 
The States Parties to the present Covenant, 
 
Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the 
United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable 
rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and 
peace in the world, 
 
Recognizing that these rights derives from the inherent dignity of the human person, 
 
Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the 
ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be 
achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his his economic, 
Social and cultural rights, as well as his civil and political rights, 
 
Considering the obligation of States under the Charter of the United Nations to 
promote universal respect for, and observance of, human rights and freedoms, 
  
Realizing that the individual, having duties to other individuals and to the community 
to which he belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and 
observance of the rights recognized in the present Covenant, 
 
Agree upon the following articles: 
   
Part I 
Article 1 
1. All peoples have the right to self-determination. By virtue of that right they freely 
determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural 
development. 
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2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and 
resources without prejudice to any obligations arising out of international economic 
co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In 
no case may a people be deprived of its own means of subsistence. 
3. The States Parties to the present covenant, including those having responsibility 
for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the 
realization of the right of self-determination, and shall respect that right, in 
conformity with the provisions of the charter of the United Nations. 
 
Part II  
Article 2 
1. Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually 
and through international assistance and co-operation, especially economic and 
technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving 
progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by 
all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures. 
2. The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights 
enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any 
kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or 
social origin, property, birth or other status. 
3. Developing countries, with due regard to human rights and their national 
economy, may determine to what extent they would guarantee the economic rights 
recognized in the present Covenant to non-nationals. 
 
Article 3 
The Sates Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of 
men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights set 
forth in the present Covenant. 
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Article 4 
The Sates Parties to the present Covenant recognize that, in the enjoyment of those 
rights provided by the state in conformity with the present Covenant, the state may 
subject such rights only the such limitations as are determined by law only in so far 
as this may be compatible with the nature of these rights and solely for the purpose 
of promoting the general welfare in a democratic society. 
 
Article 5 
1. Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for any state, 
group or person any right to engage in many activity or to perform any act aimed at 
the destruction of any of the rights or freedoms recognized herein, or at their 
limitation to a greater extent than is provided for in the present Covenant. 
2. No restriction upon or derogation from any of the fundamental human rights 
recognized or existing in any country in virtue of law, conventions, regulations or 
custom shall be admitted on the pretext that the present Covenant does not 
recognize such rights or that it recognizes them to a lesser extent. 
 
Part III                       
Article 12 
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the 
enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health 
2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve 
the full realization of this right shall include those necessary for: 
 (a) The provision for the reduction of the stillbirth-rate and of  infant mortality 
and for the healthy development of the child; 
 (b) The improvement of all aspects of environment and industrial hygiene; 
 (c) The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, 
occupational and other diseases; 
 (d) The creation of condition would assure to all medical service and medical 
attention in the event of sickness. 
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PART V 
Article 26 
1. The present Covenant is open for signature by any State Member of the United 
Nations or member of any of its specialized agencies, by any State Party to the 
Statute of the International Court of Justice, and by any other State which has been 
invited by the General Assembly of the United Nations to become a party to the 
present Covenant. 
2. The present Covenant is subject to ratification. Instruments of ratification shall be 
deposited with the Secretary-General of the United Nations. 
3. The present Covenant shall be open to accession by any State referred to in 
paragraph 1 of this article. 
4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the 
Secretary-General of the United Nations. 
5. The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which have 
signed the present Covenant or acceded to it of the deposit of each instrument of 
ratification or accession. 
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Convention on the Rights of the Child 
 
Preamble  
 
The States Parties to the present Convention, 
 
Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the 
United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable 
rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and 
peace in the world, 
 
Bearing in mind that the peoples of the United Nations have, in the Charter, 
reaffirmed their faith in fundamental human rights and in the dignity and worth of 
the human person, and have determined to promote social progress and better 
standards of life in larger freedom, 
 
Recognizing that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights 
and in the International Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed that 
everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without 
distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other 
opinion, national or social origin, property, birth or other status, 
 
Recalling that, in the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations has 
proclaimed that childhood is entitled to special care and assistance, 
 
Convinced that the family, as the fundamental group of society and the natural 
environment for the growth and well-being of all its members and particularly 
children, should be afforded the necessary protection and assistance so that it can 
fully assume its responsibilities within the community, 
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Recognizing that the child, for the full and harmonious development of his or her 
personality, should grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, 
love and understanding, 
 
Considering that the child should be fully prepared to live an individual life in 
society, and brought up in the spirit of the ideals proclaimed in the Charter of the 
United Nations, and in particular in the spirit of peace, dignity, tolerance, freedom, 
equality and solidarity, 
 
Bearing in mind that the need to extend particular care to the child has been stated 
in the Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924 and in the Declaration of 
the Rights of the Child adopted by the General Assembly on 20 November 1959 and 
recognized in the Universal Declaration of Human Rights, in the International 
Covenant on Civil and Political Rights (in particular in articles 23 and 24), in the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (in particular in article 
10) and in the statutes and relevant instruments of specialized agencies and 
international organizations concerned with the welfare of children, 
 
Bearing in mind that, as indicated in the Declaration of the Rights of the Child, "the 
child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and 
care, including appropriate legal protection, before as well as after birth", 
 
Recalling the provisions of the Declaration on Social and Legal Principles relating to 
the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement 
and Adoption Nationally and Internationally; the United Nations Standard Minimum 
Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules); and the 
Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed 
Conflict, Recognizing that, in all countries in the world, there are children living in 
exceptionally difficult conditions, and that such children need special consideration, 
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Taking due account of the importance of the traditions and cultural values of each 
people for the protection and harmonious development of the child, Recognizing 
the importance of international co-operation for improving the living conditions of 
children in every country, in particular in the developing countries, 
 
Have agreed as follows: 
 
PART I 
Article 1 
For the purposes of the present Convention, a child means every human being 
below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, 
majority is attained earlier. 
 
Article 2 
1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present 
Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, 
irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, 
language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, 
disability, birth or other status. 
2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is 
protected against all forms of discrimination or punishment on the basis of the 
status, activities, expressed opinions, or beliefs of the child's parents, legal guardians, 
or family members. 
 
Article 3 
1. In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social 
welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the 
best interests of the child shall be a primary consideration. 
2. States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is 
necessary for his or her well-being, taking into account the rights and duties of his or 
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her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for him or her, 
and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative measures. 
3. States Parties shall ensure that the institutions, services and facilities responsible 
for the care or protection of children shall conform with the standards established 
by competent authorities, particularly in the areas of safety, health, in the number 
and suitability of their staff, as well as competent supervision. 
 
Article 4 
States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other 
measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention. 
With regard to economic, social and cultural rights, States Parties shall undertake 
such measures to the maximum extent of their available resources and, where 
needed, within the framework of international co-operation. 
 
Article 5 
States Parties shall respect the responsibilities, rights and duties of parents or, where 
applicable, the members of the extended family or community as provided for by 
local custom, legal guardians or other persons legally responsible for the child, to 
provide, in a manner consistent with the evolving capacities of the child, appropriate 
direction and guidance in the exercise by the child of the rights recognized in the 
present Convention. 
 
Article 6 
1. States Parties recognize that every child has the inherent right to life. 
2. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and 
development of the child. 
 
Article 7 
1. The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from 
birth to a name, the right to acquire a nationality and. as far as possible, the right to 
know and be cared for by his or her parents. 
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2. States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with 
their national law and their obligations under the relevant international instruments 
in this field, in particular where the child would otherwise be stateless. 
 
Article 8 
1. States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her 
identity, including nationality, name and family relations as recognized by law 
without unlawful interference. 
2. Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her 
identity, States Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a 
view to re-establishing speedily his or her identity. 
 
Article 9 
1. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her 
parents against their will, except when competent authorities subject to judicial 
review determine, in accordance with applicable law and procedures, that such 
separation is necessary for the best interests of the child. Such determination may be 
necessary in a particular case such as one involving abuse or neglect of the child by 
the parents, or one where the parents are living separately and a decision must be 
made as to the child's place of residence. 
2. In any proceedings pursuant to paragraph 1 of the present article, all interested 
parties shall be given an opportunity to participate in the proceedings and make their 
views known. 
3. States Parties shall respect the right of the child who is separated from one or 
both parents to maintain personal relations and direct contact with both parents on 
a regular basis, except if it is contrary to the child's best interests. 
4. Where such separation results from any action initiated by a State Party, such as 
the detention, imprisonment, exile, deportation or death (including death arising 
from any cause while the person is in the custody of the State) of one or both 
parents or of the child, that State Party shall, upon request, provide the parents, the 
child or, if appropriate, another member of the family with the essential information 
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concerning the whereabouts of the absent member(s) of the family unless the 
provision of the information would be detrimental to the well-being of the child. 
States Parties shall further ensure that the submission of such a request shall of itself 
entail no adverse consequences for the person(s) concerned. 
 
Article 10 
1. In accordance with the obligation of States Parties under article 9, paragraph 1, 
applications by a child or his or her parents to enter or leave a State Party for the 
purpose of family reunification shall be dealt with by States Parties in a positive, 
humane and expeditious manner. States Parties shall further ensure that the 
submission of such a request shall entail no adverse consequences for the 
applicants and for the members of their family. 
2. A child whose parents reside in different States shall have the right to maintain on 
a regular basis, save in exceptional circumstances personal relations and direct 
contacts with both parents. Towards that end and in accordance with the obligation 
of States Parties under article 9, paragraph 1, States Parties shall respect the right of 
the child and his or her parents to leave any country, including their own, and to 
enter their own country. The right to leave any country shall be subject only to such 
restrictions as are prescribed by law and which are necessary to protect the national 
security, public order (ordre public), public health or morals or the rights and 
freedoms of others and are consistent with the other rights recognized in the present 
Convention. 
 
Article 11 
1. States Parties shall take measures to combat the illicit transfer and non-return of 
children abroad. 
2. To this end, States Parties shall promote the conclusion of bilateral or multilateral 
agreements or accession to existing agreements. 
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Article 12 
1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own 
views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the 
views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of 
the child. 
2. For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be 
heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child, either 
directly, or through a representative or an appropriate body, in a manner consistent 
with the procedural rules of national law. 
 
Article 13 
1. The child shall have the right to freedom of expression; this right shall include 
freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of 
frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other 
media of the child's choice. 
2. The exercise of this right may be subject to certain restrictions, but these shall 
only be such as are provided by law and are necessary: 
(a) For respect of the rights or reputations of others; or 
(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of 
public health or morals. 
 
Article 14 
1. States Parties shall respect the right of the child to freedom of thought, 
conscience and religion. 
2. States Parties shall respect the rights and duties of the parents and, when 
applicable, legal guardians, to provide direction to the child in the exercise of his or 
her right in a manner consistent with the evolving capacities of the child. 
3. Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such 
limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, 
health or morals, or the fundamental rights and freedoms of others. 
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Article 15 
1. States Parties recognize the rights of the child to freedom of association and to 
freedom of peaceful assembly. 
2. No restrictions may be placed on the exercise of these rights other than those 
imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society 
in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the 
protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of 
others. 
 
Article 16 
1. No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her 
privacy, family, or correspondence, nor to unlawful attacks on his or her honour and 
reputation. 
2. The child has the right to the protection of the law against such interference or 
attacks. 
 
Article 17 
States Parties recognize the important function performed by the mass media and 
shall ensure that the child has access to information and material from a diversity of 
national and international sources, especially those aimed at the promotion of his or 
her social, spiritual and moral well-being and physical and mental health. 
To this end, States Parties shall: 

(a) Encourage the mass media to disseminate information and material of 
social and cultural benefit to the child and in accordance with the spirit of article 29; 

(b) Encourage international co-operation in the production, exchange and 
dissemination of such information and material from a diversity of cultural, national 
and international sources; 

(c) Encourage the production and dissemination of children's books; 
(d) Encourage the mass media to have particular regard to the linguistic needs 

of the child who belongs to a minority group or who is indigenous; 
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(e) Encourage the development of appropriate guidelines for the protection 
of the child from information and material injurious to his or her well-being, bearing 
in mind the provisions of articles 13 and 18. 

 
Article 18 
1. States Parties shall use their best efforts to ensure recognition of the principle that 
both parents have common responsibilities for the upbringing and development of 
the child. Parents or, as the case may be, legal guardians, have the primary 
responsibility for the upbringing and development of the child. The best interests of 
the child will be their basic concern. 
2. For the purpose of guaranteeing and promoting the rights set forth in the present 
Convention, States Parties shall render appropriate assistance to parents and legal 
guardians in the performance of their child-rearing responsibilities and shall ensure 
the development of institutions, facilities and services for the care of children. 
3. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that children of 
working parents have the right to benefit from child-care services and facilities for 
which they are eligible. 
 
Article 19 
1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and 
educational measures to protect the child from all forms of physical or mental 
violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or 
exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or 
any other person who has the care of the child. 
2. Such protective measures should, as appropriate, include effective procedures for 
the establishment of social programmes to provide necessary support for the child 
and for those who have the care of the child, as well as for other forms of 
prevention and for identification, reporting, referral, investigation, treatment and 
follow-up of instances of child maltreatment described heretofore, and, as 
appropriate, for judicial involvement. 
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Article 20 
1. A child temporarily or permanently deprived of his or her family environment, or 
in whose own best interests cannot be allowed to remain in that environment, shall 
be entitled to special protection and assistance provided by the State. 
2. States Parties shall in accordance with their national laws ensure alternative care 
for such a child. 
3. Such care could include, inter alia, foster placement, kafalah of Islamic law, 
adoption or if necessary placement in suitable institutions for the care of children. 
When considering solutions, due regard shall be paid to the desirability of continuity 
in a child's upbringing and to the child's ethnic, religious, cultural and linguistic 
background. 
 
Article 21 
States Parties that recognize and/or permit the system of adoption shall ensure that 
the best interests of the child shall be the paramount consideration and they shall: 

(a) Ensure that the adoption of a child is authorized only by competent 
authorities who determine, in accordance with applicable law and procedures and 
on the basis of all pertinent and reliable information, that the adoption is permissible 
in view of the child's status concerning parents, relatives and legal guardians and 
that, if required, the persons concerned have given their informed consent to the 
adoption on the basis of such counselling as may be necessary; 

(b) Recognize that inter-country adoption may be considered as an alternative 
means of child's care, if the child cannot be placed in a foster or an adoptive family 
or cannot in any suitable manner be cared for in the child's country of origin; 

(c) Ensure that the child concerned by inter-country adoption enjoys 
safeguards and standards equivalent to those existing in the case of national 
adoption; 

(d) Take all appropriate measures to ensure that, in inter-country adoption, 
the placement does not result in improper financial gain for those involved in it; 

(e) Promote, where appropriate, the objectives of the present article by 
concluding bilateral or multilateral arrangements or agreements, and endeavour, 
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within this framework, to ensure that the placement of the child in another country 
is carried out by competent authorities or organs. 
 
Article 22 
1. States Parties shall take appropriate measures to ensure that a child who is 
seeking refugee status or who is considered a refugee in accordance with applicable 
international or domestic law and procedures shall, whether unaccompanied or 
accompanied by his or her parents or by any other person, receive appropriate 
protection and humanitarian assistance in the enjoyment of applicable rights set 
forth in the present Convention and in other international human rights or 
humanitarian instruments to which the said States are Parties. 
2. For this purpose, States Parties shall provide, as they consider appropriate, co-
operation in any efforts by the United Nations and other competent 
intergovernmental organizations or non-governmental organizations co-operating with 
the United Nations to protect and assist such a child and to trace the parents or 
other members of the family of any refugee child in order to obtain information 
necessary for reunification with his or her family. In cases where no parents or other 
members of the family can be found, the child shall be accorded the same 
protection as any other child permanently or temporarily deprived of his or her 
family environment for any reason, as set forth in the present Convention. 
 
Article 23 
1. States Parties recognize that a mentally or physically disabled child should enjoy a 
full and decent life, in conditions which ensure dignity, promote self-reliance and 
facilitate the child's active participation in the community. 
2. States Parties recognize the right of the disabled child to special care and shall 
encourage and ensure the extension, subject to available resources, to the eligible 
child and those responsible for his or her care, of assistance for which application is 
made and which is appropriate to the child's condition and to the circumstances of 
the parents or others caring for the child. 
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3. Recognizing the special needs of a disabled child, assistance extended in 
accordance with paragraph 2 of the present article shall be provided free of charge, 
whenever possible, taking into account the financial resources of the parents or 
others caring for the child, and shall be designed to ensure that the disabled child 
has effective access to and receives education, training, health care services, 
rehabilitation services, preparation for employment and recreation opportunities in a 
manner conducive to the child's achieving the fullest possible social integration and 
individual development, including his or her cultural and spiritual development 
4. States Parties shall promote, in the spirit of international cooperation, the 
exchange of appropriate information in the field of preventive health care and of 
medical, psychological and functional treatment of disabled children, including 
dissemination of and access to information concerning methods of rehabilitation, 
education and vocational services, with the aim of enabling States Parties to improve 
their capabilities and skills and to widen their experience in these areas. In this 
regard, particular account shall be taken of the needs of developing countries. 
 
Article 24 
1. States Parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest 
attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and 
rehabilitation of health. States parties shall strive to ensure that no child is deprived 
of his or her right of access to such health care services. 
2. States Parties shall pursue full implementation of this right and, in particular, shall 
take appropriate measures: 
 (a) To diminish infant and child mortality; 

(b) To ensure the provision of necessary medical assistance and health care 
to all children with emphasis on the development of primary health care; 

(c) To combat disease and malnutrition, including within the framework of 
primary health care, though, inter alia, the application of readily available technology 
and through the provision of adequate nutritious foods and clean drinking – water, 
taking into consideration the dangers and risk of environmental pollution; 

(d) To ensure appropriate pre-natal and post-natal health care for mothers; 
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(e) To ensure that all segments of society, in particular parents and children, 
are informed, have access to education and are supported in the use of basic 
knowledge of child health and nutrition, the advantages of breastfeeding, hygiene 
and environmental sanitation and the prevention of accidents; 

(f) To develop preventive health care, guidance for parents and family 
planning education and services 
3. States parties shall take all effective and appropriate measures with a view to 
abolishing traditional practices prejudicial to the health of children. 
4. States parties undertake to promote and encourage international co-operation 
with a view to achieving account shall be taken of the needs of developing 
countries. 
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ภาคผนวก ง 
 

ASEAN Human Rights Declaration 
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 ASEAN Human Rights Declaration 
 
WE, the Heads of State/Government of the Member States of the Association of 
Southeast Asian Nations (hereinafter referred to as "ASEAN"), namely Brunei 
Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's 
Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic 
of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the 
Socialist Republic of Viet Nam, on the occasion of the 21st ASEAN Summit in Phnom 
Penh, Cambodia. 
 
REAFFIRMING our adherence to the purposes and principles of ASEAN as enshrined 
in the ASEAN Charter, in particular the respect for and promotion and protection of 
human rights and fundamental freedoms, as well as the principles of democracy, the 
rule of law and good governance; 
 
REAFFIRMING FURTHER our commitment to the Universal Declaration of Human 
Rights, the Charter of the United Nations, the Vienna Declaration and Programme of 
Action, and other international human rights instruments to which ASEAN Member 
States are parties; 
 
REAFFIRMING ALSO the importance of ASEAN’s efforts in promoting human rights, 
including the Declaration of the Advancement of Women in the ASEAN Region and 
the Declaration on the Elimination of Violence against Women in the ASEAN Region;  
 
CONVINCED that this Declaration will help establish a framework for human rights 
cooperation in the region and contribute to the ASEAN community building process; 
 
HEREBY DECLARE AS FOLLOWS: 
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GENERAL PRINCIPLES 
 
1. All persons are born free and equal in dignity and rights. They are endow with 
reason and conscience and should act towards one another in a spirit of humanity. 
 
2. Every person is entitled to the rights and freedoms set forth herein, without 
distinction of any kind, such as race, gender, age, language, religion, political or other 
opinion, national or social origin, economic status, birth, disability or other status. 
 
3. Every person has the right of recognition everywhere as a person before the law. 
Every person is equal before the law. Every person is entitled without discrimination 
to equal protection of the law. 
 
4. The rights of women, children, the elderly, persons with disabilities, migrant 
workers, and vulnerable and marginalized groups are an inalienable, integral and 
indivisible part of human rights and fundamental freedoms. 
 
5. Every person has the right to an effective and enforceable remedy, to be 
determined by a court or other competent authorities, for acts violating the rights 
granted to that person by the constitution or by law. 
 
6. The enjoyment of human rights and fundamental freedoms must be balanced 
with the performance of corresponding duties as every person has responsibilities to 
all other individuals, the community and the society where one lives. It is ultimately 
the primary responsibility of all ASEAN Member States to promote and protect all 
human rights and fundamental freedoms. 
 
7. All human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated. All 
human rights and fundamental freedoms in this Declaration must be treated in a fair 
and equal manner, on the same footing and with the same emphasis. At the same 
time, the realization of human rights must be considered in the regional and national 
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context bearing in mind different political, economic, legal, social, cultural, historical 
and religious backgrounds.  
 
8. The human rights and fundamental freedoms of every person shall be exercised 
with due regard to the human rights and fundamental freedoms of others. The 
exercise of human rights and fundamental freedoms shall be subject only to such 
limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due 
recognition for the human rights and fundamental freedoms of others, and to meet 
the just requirements of national security, public order, public health, public safety, 
public morality, as well as the general welfare of the peoples in a democratic 
society. 
 
9. In the realization of the human rights and freedoms contained in this Declaration, 
the principles of impartiality, objectivity, non-selectivity, non-discrimination, 
nonconfrontation and avoidance of double standards and politicization, should 
always be upheld. The process of such realization shall take into account peoples’ 
participation, inclusivity and the need for accountability. 
 

ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS 
 
28. Every person has the right to an adequate standard of living for himself or herself 
and his or her family including: 
 a. The right to adequate and affordable food, freedom from hunger and 
access to safe and nutrition food; 
 b. The right to clothing 
 c. The right to adequate and affordable housing; 
 d. The right to medical care and necessary social services; 
 e. The right to safe drinking water and sanitation; 
 f. The right to a safe, clean and sustainable environment. 
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29. (1) Every person has the right to the enjoyment of the highest attainable standard 
of physical, mental and reproductive health, to basic and affordable health-care 
services, and to have access to medical facilities. 
     (2) The ASEAN Member States shall create a positive environment in overcoming 
stigma, silence, denial and discrimination in the prevention, treatment, care and 
support of people suffering from communicable diseases, including HIV/ AIDS
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ภาคผนวก จ 
 

Declaration of Alma-Ata 
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Declaration of Alma-Ata 
 
The International Conference on Primary Health Care, meeting in Alma-Ata this 
twelfth day of September in the year Nineteen hundred and seventy-eight, 
expressing the need for urgent action by all governments, all health and 
development workers, and the world community to protect and promote the health 
of all the people of the world, hereby makes the following 
 
Declaration: 
I. The Conference strongly reaffirms that health, which is a state of complete 
physical, mental and social wellbeing, and not merely the absence of disease or 
infirmity, is a fundamental human right and that the attainment of the highest 
possible level of health is a most important world-wide social goal whose realization 
requires the action of many other social and economic sectors in addition to the 
health sector. 
 
II. The existing gross inequality in the health status of the people particularly 
between developed and developing countries as well as with in within countries is 
politically, Socially and economically unacceptable and is, therefore, of common 
concern to all countries. 
 
III. Economic and social development, based on a New International Economic Order, 
is of basic importance to the fullest attainment of health for all and to the reduction 
of the gap between the health status of the developing and developed countries. 
The promotion and protection of the health of the people is essential to sustained 
economic and social development and contributes to a better quality of life and to 
world peace. 
 
IV. The people have the right and duty to participate individually and collectively in 
the planning and implementation of their health care. 
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V. Governments have a responsibility for the health of their people which can be 
fulfilled only by the provision of adequate health and social measures. A main social 
target of governments, international organizations and the whole world community 
in the coming decades should be the attainment by all peoples of the world by the 
year 2000 of a level of health that will permit them to lead a socially and 
economically productive life. Primary health care is the key to attaining this target as 
part of development in the spirit of social justice. 
 
VI. Primary health care is essential health care based on practical, scientifically sound 
and socially acceptable methods and technology made universally accessible to 
individuals and families in the community through their full participation and at a 
cost that the community and country can afford to maintain at every stage of their 
development in the spirit of self-reliance and self-determination. It forms an integral 
part both of the country's health system, of which it is the central function and main 
focus, and of the overall social and economic development of the community. It is 
the first level of contact of individuals, the family and community with the national 
health system bringing health care as close as possible to where people live and 
work, and constitutes the first element of a continuing health care process. 
 
VII. Primary health care: 

1. Reflects and evolves from the economic conditions and sociocultural and 
political characteristics of the country and its communities and is based on the 
application of the relevant results of social, biomedical and health services research 
and public health experience; 

2. Addresses the main health problems in the community, providing 
promotive, preventive, curative and rehabilitative services accordingly; 

3. Includes at least: education concerning prevailing health problems and the 
methods of preventing and controlling them; promotion of food supply and proper 
nutrition; an adequate supply of safe water and basic sanitation; maternal and child 
health care, including family planning; immunization against the major infectious 
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diseases; prevention and control of locally endemic diseases; appropriate treatment 
of common diseases and injuries; and provision of essential drugs; 

4. Involves, in addition to the health sector, all related sectors and aspects of 
national and community development, in particular agriculture, animal husbandry, 
food, industry, education, housing, public works, communications and other sectors; 
and demands the coordinated efforts of all those sectors; 

5. Requires and promotes maximum community and individual self-reliance 
and participation in the planning, organization, operation and control of primary 
health care, making fullest use of local, national and other available resources; and 
to this end develops through appropriate education the ability of communities to 
participate; 

6. Should be sustained by integrated, functional and mutually supportive 
referral systems, leading to the progressive improvement of comprehensive health 
care for all, and giving priority to those most in need; 

7. Relies, at local and referral levels, on health workers, including physicians, 
nurses, midwives, auxiliaries and community workers as applicable, as well as 
traditional practitioners as needed, suitably trained socially and technically to work 
as a health team and to respond to the expressed health needs of the community. 
 
VIII. All governments should formulate national policies, strategies and plan of action 
to launch and sustain primary health care as part of a comprehensive national health 
system and in coordination with other sectors. To this end, it will be necessary to 
exercise political will, to mobilize the country’s resources and to use available 
external resources rationally. 
 
IX. All countries should cooperate in a spirit of partnership and service to ensure 
primary health care for all people since the attainment of health by people in any 
one country directly concerns and benefits every other country. In this context the 
joint WHO/UNICEF report on primary health care constitutes a solid basis for the 
further development and operation of primary health care throughout the world. 
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X. An acceptable level of health for all the people of the world by the year 2000 
can be attained through a fuller and better use of the world's resources, a 
considerable part of which is now spent on armaments and military conflicts. A 
genuine policy of independence, peace, détente and disarmament could and should 
release additional resources that could well be devoted to peaceful aims and in 
particular to the acceleration of social and economic development of which primary 
health care, as an essential part, should be allotted its proper share. 
 
The International Conference on Primary Health Care calls for urgent and effective 
national and international action to develop and implement primary health care 
throughout the world and particularly in developing countries in a spirit of technical 
cooperation and in keeping with a New International Economic Order. It urges 
governments, WHO and UNICEF, and other international organizations, as well as 
multilateral and bilateral agencies, nongovernmental organizations, funding agencies, 
all health workers and the whole world community to support national and 
international commitment to primary health care and to channel increased technical 
and financial support to it, particularly in developing countries. The Conference calls 
on all the aforementioned to collaborate in introducing, developing and maintaining 
primary health care in accordance with the spirit and content of this Declaration. 
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ภาคผนวก ฉ 
 

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 
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พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2553 

เป็นปีท่ี 65 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้
ประกาศว่า 

โดยท่ี เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3 
แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. 2518 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปน้ี 

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2553” 

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกาน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา 3 ให้ยกเลิก 
(1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 
(2) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2528 
(3) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2532 
(4) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2533 
(5) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2534 
(6) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2540 
(7) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2541 
(8) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2545 
มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 
“การรักษาพยาบาล” หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรงแก่

ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ เพ่ือการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ท่ีจําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต และให้หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การสร้างเสริม
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สุขภาพ และการป้องกันโรคเพ่ือประโยชน์ด้านสาธารณสุข ท้ังน้ี ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  
แต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม 

“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี้ 
(1) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของ

เลือดหรือสารทดแทน ค่านํ้ายาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอื่น ๆ ทํานองเดียวกันท่ีใช้
ในการบําบัดรักษาโรค 

(2) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะ
เทียมและอุปกรณ์ดังกล่าว 

(3) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค  
ค่าวิเคราะห์โรคแต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าจ้างผู้พยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ 
และค่าบริการอ่ืนทํานองเดียวกันท่ีมีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ 

(4) ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร 
(5) ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 
(6) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค 
(7) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
(8) ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของ
เอกชน 

“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลซึ่งเป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา องค์การมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ  กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
โรงพยาบาลประสานมิตร และสถานพยาบาลอ่ืน ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

“สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า สถานพยาบาลที่มีลักษณะการให้บริการเป็น
โรงพยาบาล ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า 
(1) ข้าราชการและลูกจ้างประจําซ่ึงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจําจากเงิน

งบประมาณรายจ่ายงบบุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการตํารวจช้ันพลตํารวจซ่ึงอยู่
ในระหว่างรับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการประจํา 
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(2) ลูกจ้างชาวต่างประเทศซ่ึงมีหนังสือสัญญาจ้างท่ีได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายและสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้ 

(3) ผู้ได้รับบํานาญปกติหรือผู้ได้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมาย
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และทหาร
กองหนุนมีเบ้ียหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบ้ียหวัด 

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า 
(1) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะ

แล้วแต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซ่ึงอยู่ในความอุปการะเล้ียงดูของผู้มีสิทธิ 
แต่ทั้งน้ี ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน 

(2) คู่สมรสท่ีชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ 
(3) บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ 

มาตรา 5 ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองและ
บุคคลในครอบครัวของตนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาน้ี  

เพ่ือประโยชน์ในการจัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้ผู้มีสิทธิมีหน้าท่ีรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดพร้อมท้ังรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูล ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา 6 ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรได้เพียง
คนที่หนึ่งถึงคนที่สาม 

ผู้มีสิทธิผู้ใดมีบุตรเกินสามคน และต่อมาบุตรคนหน่ึงคนใดในจํานวนสามคนตามวรรคหน่ึง
ตายลงก่อนท่ีจะบรรลุนิติภาวะ ให้ผู้น้ันมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลสําหรับ
บุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจํานวนบุตรท่ีตาย โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในลําดับถัดไปก่อน 

การนับลําดับบุตร ให้นับเรียงตามลําดับการเกิดก่อนหลัง ท้ังนี้ ไม่ว่าเป็นบุตรท่ีเกิดจากการ
สมรสคร้ังใด หรืออยู่ในอํานาจปกครองของตนหรือไม่ 

มาตรา 7 ผู้ มีสิทธิผู้ ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลตามมาตรา 6 ยังไม่ถึงสามคน ถ้าต่อมามีบุตรแฝดซึ่งทําให้มีจํานวนบุตรเกินสามคนให้ผู้
มีสิทธิผู้น้ันมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามมาตรา 6 สําหรับบุตรคนท่ีหนึ่งถึง
คนสุดท้าย แต่บุตรแฝดดังกล่าวต้องเป็นบุตรซ่ึงเกิดจากคู่สมรส หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่หญิง
เป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

ในกรณีท่ีบุตรคนหน่ึงคนใดของผู้มีสิทธิตามวรรคหน่ึงตายลงก่อนท่ีจะบรรลุนิติภาวะ ให้ลด
จํานวนบุตรท่ีได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลลงจนกว่าจํานวนบุตรท่ีได้รับเงินสวัสดิการ
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เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเหลือไม่เกินสามคน และหลังจากน้ันผู้มีสิทธิจึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้นได้ตามมาตรา 6 วรรคสอง 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตราน้ี บทบัญญัติท่ีอ้างถึงบุตรคนท่ีหน่ึงถึงคนท่ีสามของผู้มีสิทธิให้
หมายความถึงบุตรคนที่หน่ึงถึงคนสุดท้ายของผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา 8 ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองหรือ
บุคคลในครอบครัวของตน ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ท้ังประเภท
ผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน 

(2) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนตามหลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด ประเภทผู้ป่วยใน 

(3) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนท่ีมิใช่สถานพยาบาล
ตาม (2) ประเภทผู้ป่วยใน เฉพาะกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือ
มีความจําเป็นรีบด่วน ซ่ึงหากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต 

(4) การ เข้ ารั บ ก าร รักษ าพ ยาบ าล ใน สถ านพยาบ าล ขอ งเอกชนตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด ประเภทผู้ป่วยนอก เป็นครั้งคราว เพราะเหตุที่สถานพยาบาลของทาง
ราชการมีความจําเป็นต้องส่งตัวให้แก่สถานพยาบาลของเอกชนนั้น ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาล
ของเอกชนตามพระราชกฤษฎีกาน้ีหรือไม่ก็ตาม การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้
จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประเภท และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา 9 ในกรณีที่ผู้ มีสิท ธิหรือบุคคลในครอบครัวได้เข้ารับการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลและก่อนท่ีการรักษาพยาบาลจะสิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิได้พ้นสภาพความเป็นข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชาวต่างประเทศ ผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญ หรือถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน หรือบุคคลในครอบครัวพ้นสภาพความเป็นบุคคลในครอบครัวตามพระราช
กฤษฎีกานี้ ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองหรือบุคคลใน
ครอบครัวจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาลในคราวน้ัน 

มาตรา 10 ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืนให้ผู้มีสิทธิ
เลือกว่าจะใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาน้ี หรือใช้สิทธิรับ
เงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืน และหากเลือกใช้สิทธิจากหน่วยงานอ่ืนผู้นั้นไม่มีสิทธิตามพระ
ราชกฤษฎีกานี้ ท้ังนี้ การเลือกและการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณี ท่ีบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจาก
หน่วยงานอ่ืน ผู้มีสิทธิไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลใน
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ครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกาน้ี เว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลท่ีได้รับน้ันตํ่ากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลท่ีมีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวเฉพาะส่วนท่ีขาดอยู่ 

ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้อาศัยสิทธิของผู้อ่ืนซ่ึงมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล
สําหรับบุคคลในครอบครัวจากหน่วยงานอ่ืนในขณะเดียวกัน ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา 11 ในกรณีท่ีมีการทําสัญญาประกันภัยซ่ึงให้ความคุ้มครองในการรักษาพยาบาลแก่ผู้
มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว หากสิทธิที่จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัยน้ันตํ่า
กว่าค่ารักษาพยาบาลในคราวน้ัน ให้ผู้น้ันมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามพระ
ราชกฤษฎีกาน้ีเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ แต่ต้องไม่เกินไปกว่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริง ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา 12 ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมิด
เป็นค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลอ่ืนแล้ว ผู้ มีสิท ธิไม่มีสิท ธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับน้ันตํ่ากว่าเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้เฉพาะส่วนท่ีขาดอยู่ 

ในกรณีที่ได้มีการจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลไปแล้ว และปรากฏว่าผู้มีสิทธิ
หรือบุคคลในครอบครัวได้รับค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมิดเป็นค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลอ่ืน
ในภายหลัง ให้ผู้มีสิทธิส่งคืนเงินเท่ากับจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับดังกล่าว ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา 13 ในกรณีที่สถานพยาบาลไม่มียา เลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน
นํ้ายาหรืออาหารทางเส้นเลือด ออกซิเจน อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรคจําหน่าย
หรือไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรย์แก่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้
เม่ือแพทย์ผู้ตรวจรักษาหรือหัวหน้าสถานพยาบาลของสถานพยาบาลแห่งน้ันลงลายมือช่ือรับรองตาม
แบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนดแล้ว ให้ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวซ้ือ หรือรับการตรวจทาง
ห้องทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรย์จากสถานที่ อ่ืนซ่ึงอยู่ในประเทศไทยและนํามาเบิกเงินค่า
รักษาพยาบาลได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา 14 ในการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล  ผู้ มีสิท ธิอาจนําหลักฐานการรับ เงินที่
สถานพยาบาลซึ่งตนเองหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลออกให้มาย่ืนต่อส่วนราชการ
เจ้าสังกัด หรืออาจให้สถานพยาบาลน้ันเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลแทนโดยระบบการเบิกจ่ายตรงก็ได้ 
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 
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มาตรา 15 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือสถานพยาบาลตามมาตรา 14 เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลโดย
ไม่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาน้ีหรือเกินสิทธิท่ีจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ให้ผู้มีสิทธิหรือ
สถานพยาบาลน้ันส่งคืนเงินท่ีได้รับไปจากกระทรวงการคลัง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 

เม่ือปรากฏว่าสถานพยาบาลใดมีพฤติการณ์ ในทางทุจริตเกี่ ยวกับการเบิกเงินค่ า
รักษาพยาบาลให้กระทรวงการคลังเรียกคืนเงินค่ารักษาพยาบาลและระงับการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลในระบบการเบิกจ่ายตรงกับสถานพยาบาลนั้น ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา 16 ในกรณีท่ีข้าราชการไปมีตําแหน่งหน้าท่ีประจําอยู่ในต่างประเทศ หลักเกณฑ์และ
อัตราของเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการดังกล่าว รวมท้ังคู่สมรสและบุตรซ่ึง
ไปอยู่ในต่างประเทศกับข้าราชการผู้ น้ันขณะท่ีอยู่ในต่างประเทศ ให้ เป็นไปตามระเบียบท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา 17 ในกรณีท่ีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรือเดินทางไป
ปฏิบัติราชการต่างประเทศช่ัวคราว ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลขณะที่อยู่
ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา 18 บรรดาระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมซ่ึงใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใช้
บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกานี้จนกว่าจะมี
ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

มาตรา 19 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล เพ่ือให้สอดคล้องกับการให้บริการทาง
การแพทย์และระบบประกันสุขภาพอ่ืน และเพ่ือพัฒนาระบบสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล
ของรัฐ โดยขยายสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในการเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของเอกชนให้กว้างขึ้น และกําหนดให้การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคเป็น
การรักษาพยาบาลด้วย รวมทั้งกําหนดให้มีการนําระบบการเบิกจ่ายตรงมาใช้กับการเบิกจ่ายเงิน
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สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อันเป็นการลดขั้นตอนการดําเนินการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายของรัฐ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 



269 

ภาคผนวก ช 
 

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
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พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2533 

เป็นปีท่ี 45 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533” 
มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติหมวด 2 ของ ลักษณะ 2 ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาหน่ึงร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับและบทบัญญัติมาตรา 40 ให้ใช้บังคับภายในสี่ปีนับแต่
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2497 บรรดากฎหมาย กฎ และ
ข้อบั งคับ อ่ืนในส่วนที่ มี บัญญั ติไว้แล้วในพระราชบัญญั ติ น้ี  หรือ ซ่ึงขัดหรือแย้งกับบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ีแทน 

มาตรา 4 พระราชบัญญัติน้ีไม่ใช้บังคับแก่  
(1) ข้าราชการและลูกจ้างประจําของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการ

ส่วนท้องถิ่น  
(2) นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิตหรือนักศึกษา หรือแพทย์ฝึกหัด ซ่ึงเป็นลูกจ้างของ

โรงเรียน สถานพยาบาล วิยาลัย หรือมหาวิทยาลัยน้ัน 
(3) ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
(4) กิจการหรือลูกจ้างอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซ่ึงทํางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง  
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“นายจ้าง” หมายความว่า ผู้ซ่ึงรับลูกจ้างเข้าทํางานโดยจ่ายค่าจ้าง และให้หมายความรวมถึง
ผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายให้ทํางานแทนนายจ้าง ในกรณีท่ีนายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้มี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลให้
ทําการแทนด้วย 

“ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินทุกประเภทที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการ
ทํางานในวันและเวลาทํางานปกติไม่ว่าจะคํานวณตามระยะเวลาหรือคํานวณตามผลงานท่ีลูกจ้างทําได้ 
และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้ในวันหยุดและวันลาซ่ึงลูกจ้างไม่ได้ทํางานด้วย ท้ังนี้ ไม่
ว่าจะกาํหนด คํานวณหรือจ่ายในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใด และไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไร 

“วันทํางาน” หมายความว่า วันท่ีกําหนดให้ลูกจ้างทํางานตามปกติ 
“ผู้ประกันตน” หมายความว่า ผู้ซ่ึงจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

ตามพระราชบัญญัติน้ี 
“การคลอดบุตร” หมายความว่า การท่ีทารกออกจากครรภ์มารดาซ่ึงมีระยะเวลาต้ังครรภ์ไม่

น้อยกว่าย่ีสิบแปดสัปดาห์ไม่ว่าทารกจะมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่ 
“ทุพพลภาพ” หมายความว่า การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของ

ร่างกาย หรือสูญเสียสภาวะปติของจิตใจ จนทําให้ความสามารถในการทํางานลดลงถึงขนาดไม่อาจ
ประกอบการงานตามปกติได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีเลขาธิการประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการแพทย์ 

“ว่างงาน” หมายความว่า การที่ผู้ประกันตนต้องหยุดงานเนื่องจากนิติสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง 

“ภัยพิบัติ” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือธรณีพิบัติภัย ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ  
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทําให้เกิดขึ้น ซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของประชาชน 
หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนประกันสังคม 
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานประกันสังคม 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประกันสังคม 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการประกันสังคม 
“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
มาตรา 6 ในการคํานวณค่าจ้างเพ่ือการออกเงินสมทบ ให้ถือเอาค่าจ้างท่ีคิดเป็นรายเดือนเป็น

เกณฑ์คํานวณ 
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ในการคํานวณค่าจ้างท่ีมิใช่ค่าจ้างรายเดือนให้เป็นค่าจ้างรายเดือน ให้ถือว่าค่าจ้างที่ลูกจ้าง
ได้รับจริงในเดือนใดเป็นค่าจ้างรายเดือนของเดือนน้ัน 

เพ่ือประโยชน์ในการนับระยะเวลาการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน ให้ถือว่าเงินสมทบที่หัก
จากค่าจ้างท่ีจ่ายให้ลูกจ้างในเดือนใดเป็นการจ่ายเงินสมทบของเดือนน้ัน และไม่ว่าเงินสมทบน้ันจะได้
หักไว้หรือนําส่งเดือนละก่ีครั้ง ให้ถือว่ามีระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบเท่ากับหน่ึงเดือน 

มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มี
อํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีกับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชีท้าย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมและกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

ลักษณะ 1 
บททั่วไป 
หมวด 3 

กองทุนประกันสังคม 
มาตรา 21 ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานประกันสังคม เรียกว่า กองทุน

ประกันสังคม เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะ 3 
และเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา 24 วรรคสอง 

มาตรา 22 กองทุนประกอบด้วย 
(1) เงินสมทบจากรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และมาตรา 46 
(2) เงินเพ่ิมตามมาตรา 39 มาตรา 49 และมาตรา 53 
(3) ผลประโยชน์ของกองทุนตามมาตรา 26 
(4) เงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา 45 
(5) เงินที่ได้รับจากการบริจาคหรือเงินอุดหนุน 
(6) เงินท่ีตกเป็นของกองทุนตามมาตรา 47 มาตรา 47 ทวิ มาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 56 
(7) เงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการท่ีรัฐบาลจ่ายตามมาตรา 24 วรรคสาม 
(8) เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามมาตรา 102 
(9) รายได้อ่ืน 
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หมวด 4 
การสํารวจการประกันสังคม 

มาตรา 28 เพ่ือประโยชน์แก่การประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี้จะตราพระราชกฤษฎีกา
เพ่ือสํารวจปัญหาและข้อมูลด้านแรงงานก็ได้ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยให้ระบุ 

(1) วัตถุประสงค์ในการสํารวจ 
 (2) เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีจะทําการสํารวจ 

(3) กําหนดเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาซ่ึงจะต้องไม่เกินสองปี 
มาตรา 29 เม่ือได้ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 28 แล้ว ให้เลขาธิการประกาศกําหนด 
(1) แบบสํารวจ 
(2) ระยะเวลาท่ีเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะส่งแบบสํารวจให้แก่นายจ้าง 
(3) กําหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้นายจ้างต้องส่งคืนแบบสํารวจท่ีได้กรอกรายการแล้ว

แก่เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงต้องระบุไว้ในแบบสํารวจด้วย 
การประกาศตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา 30 แบบสํารวจตามมาตรา 29 (1) ท่ีจะต้องส่งไปยังนายจ้างให้ส่งโดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีนําไปส่ง ณ ภูมิลําเนา หรือถิ่นท่ีอยู่ หรือ
สํานักงานของนายจ้างในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการของ
นายจ้าง ถ้าไม่พบนายจ้าง ณ ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือสํานักงานของนายจ้างจะส่งให้แก่บุคคลใด
ซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่หรือทํางานในบ้าน หรือสํานักงานที่ปรากฏว่าเป็นของนายจ้างน้ันก็ได้ 
ถ้าไม่สามารถส่งตามวิธีในวรรคหน่ึงได้ ให้ใช้วิธีปิดแบบสํารวจไว้ในท่ีซ่ึงเห็นได้ง่ายท่ีสํานักงานของ
นายจ้าง เม่ือได้ดําเนินการดังกล่าวและเวลาได้ล่วงพ้นไปเกินสิบห้าวันแล้ว ให้ถือว่านายจ้างได้รับแบบ
สํารวจนั้นแล้ว 

มาตรา 31 เม่ือนายจ้างได้รับแบบสํารวจแล้ว ให้นายจ้างกรอกรายการในแบบสํารวจทุกข้อ
ตามความเป็นจริง แล้วส่งแบบสํารวจที่ได้กรอกรายการน้ันคืนให้เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 29 (3) 

มาตรา 32 บรรดาข้อความหรือตัวเลขท่ีได้กรอกไว้ในแบบสํารวจให้ถือเป็นความลับ ห้ามมิให้
ผู้ซ่ึงมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้เปิดเผยข้อความหรือตัวเลขนั้นแก่บุคคลซ่ึงไม่มีหน้าท่ี
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่มีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การประกันสังคมหรือการ
คุ้มครองแรงงาน หรือเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
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ลักษณะ 2 
การประกันสงัคม 

หมวด 1 
การเป็นผู้ประกันตน 

มาตรา 33 ให้ลูกจ้างซ่ึงมีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็น 
ผู้ประกันตน 

ลูกจ้างซ่ึงเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหน่ึง เม่ือมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และยังเป็น
ลูกจ้างของนายจ้างซ่ึงอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติน้ี ให้ถือว่าลูกจ้างน้ันเป็นผู้ประกันตนต่อไป 

มาตรา 34 ให้นายจ้างซ่ึงมีลูกจ้างท่ีเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ย่ืนแบบ รายการแสดง
รายช่ือผู้ประกันตน อัตราค่าจ้าง และข้อความอ่ืนตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนด ต่อสํานักงานภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีลูกจ้างน้ันเป็นผู้ประกันตน 

มาตรา 35 ในกรณีท่ีผู้ประกอบกิจการได้ว่าจ้างโดยวิธีเหมาค่าแรงมอบให้แก่บุคคลหน่ึงบุคคล
ใดรับช่วงไปควบคุมดูแลการทํางานและรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างอีกทอดหน่ึงก็ดี มอบหมาย
ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาลูกจ้างมาทํางานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการ
ทํางานน้ันเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจซ่ึงกระทําในสถานประกอบกิจการหรือ
สถานท่ีทํางานของผู้ประกอบกิจการและเคร่ืองมือที่สําคัญสําหรับใช้ทํางานน้ันผู้ประกอบกิจการเป็นผู้
จัดหา กรณี เช่น ว่าน้ีผู้ประกอบกิจการย่อมอยู่ ในฐานะนายจ้างซ่ึงมีหน้าที่ ต้องปฏิ บั ติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีผู้รับเหมาค่าแรงตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ย่ืนแบบรายการต่อสํานักงาน ตามมาตรา 34 
ในฐานะนายจ้าง ให้ผู้รับเหมาค่าแรงมีหน้าท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เช่นเดียวกับนายจ้าง ในกรณี
เช่นว่านี้ให้ผู้ประกอบกิจการหลุดพ้นจากความรับผิดในหนี้เงินสมทบและเงินเพ่ิมเพียงเท่าที่ผู้รับเหมา
ค่าแรงได้นําส่งสํานักงาน 

มาตรา 36 เม่ือนายจ้างย่ืนแบบรายการตามมาตรา 34 แล้ว ให้สํานักงานออกหนังสือสําคัญ
แสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้แก่นายจ้างและออกบัตรประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง ท้ังนี้ ตาม
แบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 37 ในกรณีที่ความปรากฏแก่สํานักงานหรือจากคําร้องของลูกจ้างว่านายจ้างไม่ย่ืน
แบบรายการตามมาตรา 34 หรือย่ืนแบบรายการแล้วแต่ไม่มีช่ือลูกจ้างบางคนซ่ึงเป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา 33 ในแบบรายการน้ัน ให้สํานักงานมีอํานาจบันทึกรายละเอียดในแบบรายการตามมาตรา 34 
โดยพิจารณาจากหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง แล้วออกหนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนประกันสังคมให้แก่
นายจ้าง และหรือออกบัตรประกันสังคมให้แก่ลกูจ้างตามมาตรา 36 แล้วแต่กรณี 
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ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง เลขาธิการหรือผู้ซ่ึงเลขาธิการมอบหมาย จะดําเนินการ
สอบสวนก่อนก็ได้ 

มาตรา 38 ความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สิ้นสุดลงเม่ือผู้ประกันตนนั้น 
(1) ตาย 
(2) สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง 
ในกรณีที่ผู้ประกันตนท่ีสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตาม (2) ได้ส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาท่ี

จะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แล้ว ให้ผู้น้ันมีสิทธิตามบทบัญญัติในหมวด 2 หมวด 3 
หมวด 4 และหมวด 5 ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหรือตามระยะเวลาท่ี
กําหนดเพ่ิมขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซ่ึงต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันท่ีสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง 

มาตรา 39 ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบ
สองเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตามมาตรา 38 (2) ถ้าผู้น้ันประสงค์จะเป็น
ผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจํานงต่อสํานักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนดภายในหกเดือน
นับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน 

จํานวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามวรรคหน่ึง ต้องส่งเข้า
กองทุนตามมาตรา 46 วรรคสอง ให้เป็นไปตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ท้ังน้ี โดยให้คํานึงถึง
ความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วย 

ให้ผู้ประกันตนตามวรรคหน่ึงนําส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละครั้งภายในวันท่ีสิบห้าของ
เดือนถัดไป 

ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งซ่ึงไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจํานวนภายในเวลาท่ีกําหนดตาม
วรรคสาม ต้องจ่ายเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจํานวนเงินสมทบที่ยังมิได้นําส่งหรือของ
จํานวนเงินสมทบท่ียังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันท่ีต้องนําส่งเงินสมทบ สําหรับเศษของเดือนถ้าถึงสิบ
ห้าวันหรือกว่าน้ันให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้านอ้ยกกว่านั้นให้ปัดทิ้ง 

มาตรา 40 บุคคลอื่นใดซ่ึงมิใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็ได้ โดยให้แสดงความจํานงต่อสํานักงานหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ 
ประเภทของประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับตามมาตรา 54 ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิใน
การรับประโยชน์ทดแทนให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา 41 ความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสุดลงเม่ือผู้ประกันตนนั้น 
(1) ตาย 
(2) ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อีก 
(3) ลาออกจากความเป็นผู้ประกันตนโดยการแสดงความจํานงต่อสํานักงาน 
(4) ไม่ส่งเงินสมทบสามเดือนติดต่อกัน 



276 

(5) ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบเก้าเดือน 
การสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตาม (4) สิ้นสุดลงต้ังแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบและการ

ส้ินสุดความเป็นผู้ประกันตนตาม (5) สิ้นสุดลงในเดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบเก้าเดือนในกรณีท่ี
ผู้ประกันตนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตาม (3) (4) และ (5) ได้ส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่
จะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แล้ว ให้ผู้น้ันมีสิทธิตามบทบัญญัติในหมวด 2 หมวด 3 
หมวด 4 และหมวด 5 ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันท่ีสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน 

มาตรา 42 เพ่ือก่อสิทธิแก่ผู้ประกันตนในการขอรับประโยชน์ทดแทนตามบทบัญญัติลักษณะ 
3 ให้นับระยะเวลาประกันตนตามมาตรา 33 และหรือมาตรา 39 ทุกช่วงเข้าด้วยกัน 

มาตรา 43 กิจการใดท่ีอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติน้ี แม้ว่าภายหลังกิจการน้ันจะมีจํานวน
ลูกจ้างลดลงเหลือน้อยกว่าจํานวนท่ีกําหนดไว้ก็ตาม ให้กิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติ
น้ีต่อไปจนกว่าจะเลิกกิจการ และให้ลูกจ้างที่เหลืออยู่เป็นผู้ประกันตนต่อไป ในกรณีท่ีกิจการนั้นได้รับ
ลูกจ้างใหม่เข้าทํางาน ให้ลูกจ้างใหม่น้ันเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติน้ีด้วยแม้ว่าจํานวนลูกจ้าง
รวมท้ังสิ้นจะไม่ถึงจํานวนท่ีกําหนดไว้ก็ตาม 

มาตรา 44 ในกรณีท่ีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อความในแบบรายการที่ได้ยื่นไว้ต่อสํานักงาน
เปลี่ยนแปลงไป ให้นายจ้างแจ้งเป็นหนังสือต่อสํานักงานตามระเบียบท่ีเลขาธิการกําหนดเพ่ือขอ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมรายการภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว 

ให้นําความในมาตรา 37 มาใช้บังคับแก่กรณีท่ีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้โดยอนุโลม 
มาตรา 45 ในกรณีท่ีหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมหรือบัตรประกันสังคม

สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือ
สําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนประกันสังคมหรือใบแทนบัตรประกันสังคมแล้วแต่กรณี ต่อสํานักงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดดังกล่าว ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ี
เลขาธิการกําหนด 

 
หมวด 2 
เงินสมทบ 

มาตรา 46 ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพ่ือ
การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณี
คลอดบุตร ฝ่ายละเท่ากันตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบท้าย
พระราชบัญญัตินี้ 
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ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพ่ือการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงานตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัติน้ี 

สําหรับการประกันตนตามมาตรา 39 ให้รัฐบาลและผู้ประกันตนออกเงินสมทบเข้ากองทุน
โดยรัฐบาลออกหน่ึงเท่าและผู้ประกันตนออกสองเท่าของอัตราเงินสมทบท่ีแต่ละฝ่ายต้องออกตามที่
กําหนดในวรรคหน่ึงและวรรคสอง 

การกําหนดอัตราเงินสมทบตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้กําหนดโดยคํานึงถึงประโยชน์
ทดแทนและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสํานักงานตามมาตรา 24  

ค่าจ้างขั้นตํ่าและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
แต่ละคน ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ในการคํานวณเงินสมทบของผู้ประกันตนแต่ละคน
สําหรับเศษของเงินสมทบท่ีมีจํานวนต้ังแต่ห้าสิบสตางค์ขึ้นไปให้นับเป็นหน่ึงบาทถ้าน้อยกว่าน้ันให้ 
ปัดทิ้ง ในกรณีท่ีผู้ประกันตนทํางานกับนายจ้างหลายรายให้คํานวณเงินสมทบจากค่าจ้างท่ีได้รับจาก
นายจ้างแต่ละราย 

มาตรา 47 ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง ให้นายจ้างหักค่าจ้างของผู้ประกันตนตามจํานวนท่ีต้อง
นําส่งเป็นเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนตามมาตรา 46 และเม่ือนายจ้างได้ดําเนินการดังกล่าวแล้ว 
ให้ถือว่าผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบแล้วต้ังแต่วันที่นายจ้างหักค่าจ้าง 

ให้นายจ้างนําเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนที่ได้หักไว้ตามวรรคหน่ึง และเงินสมทบใน
ส่วนของนายจ้าง ส่งให้แก่สํานักงานภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนท่ีมีการหักเงินสมทบไว้
พร้อมทั้งย่ืนรายการแสดงการส่งเงินสมทบตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 

ถ้านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามกําหนดเวลาท่ีต้องจ่าย ให้นายจ้างมีหน้าท่ีนําส่งเงินสมทบตามท่ี
บัญญัติไว้ในวรรคสอง โดยถือเสมือนว่ามีการจ่ายค่าจ้างแลว้ 

ในกรณีท่ีนายจ้างนําเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนหรือเงินสมทบในส่วนของนายจ้างส่ง
ให้แก่สํานักงานเกินจํานวนท่ีต้องชําระ ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนย่ืนคําร้องขอรับเงินในส่วนท่ีเกินคืน
ได้ตามระเบียบท่ีเลขาธิการกําหนด ถ้านายจ้างหรือผู้ประกันตนมิได้เรียกเอาเงินดังกล่าวคืนภายใน
หน่ึงปีนับแต่วันท่ีนําส่งเงินสมทบหรือไม่มารับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งให้มารับเงิน ให้
เงินน้ันตกเป็นของกองทุน 

มาตรา 47 ทวิ ในกรณีท่ีนายจ้างไม่นําส่งเงินสมทบหรือนําส่งไม่ครบตามกําหนดเวลาใน
มาตรา 47 วรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคําเตือนเป็นหนังสือ ให้นายจ้างนําเงินสมทบที่ค้างชําระ
และเงินเพ่ิมมาชําระภายในกําหนดไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือน้ัน 
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ถ้านายจ้างได้รับคําเตือนดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่นําเงินสมทบที่ค้างชําระและเงินเพ่ิมมาชําระ
ภายในกําหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจประเมินเงินสมทบและแจ้งเป็นหนังสือให้นายจ้างนําส่ง
ได้ ดังนี้ 

(1) ถ้านายจ้างเคยนําส่งเงินสมทบมาแล้ว ให้ถือว่าจํานวนเงินสมทบที่นายจ้างมีหน้าท่ีนําส่ง
ในเดือนต่อมาแต่ละเดือนมีจํานวนเท่ากับจํานวนเงินสมทบในเดือนท่ีนายจ้างได้นําส่งแล้วเดือนสุดท้าย
เต็มเดือน 

(2) ถ้านายจ้างซ่ึงมีหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้แต่ไม่ย่ืนแบบรายการตาม มาตรา 34 หรือย่ืน
แบบรายการตามมาตรา 34 แล้ว แต่ไม่เคยนําส่งเงินสมทบ หรือย่ืนแบบรายการตามมาตรา 34 โดย
แจ้งจํานวนและรายชื่อลูกจ้างน้อยกว่าจํานวนลูกจ้างท่ีมีอยู่จริง ให้ประเมินเงินสมทบจากแบบรายการ
ท่ีนายจ้างเคยย่ืนไว้ หรือจากจํานวนลูกจ้างท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ แล้วแต่กรณี โดยถือว่า
ลูกจ้างแต่ละคนได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนในอัตราท่ีได้เคยมีการย่ืนแบบรายการไว้ แต่ถ้าไม่เคยมีการ
ย่ืนแบบรายการหรือย่ืนแบบรายการไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าลูกจ้างแต่ละคนได้รับค่าจ้างรายเดือนไม่น้อย
กว่าอัตราค่าจ้างขั้นตํ่ารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานท่ีใช้บังคับอยู่ในท้องที่น้ัน คูณ
ด้วยสามสิบ 

ในกรณีที่มีการพิสูจน์ได้ภายในสองปีนับแต่วันท่ีมีการแจ้งการประเมินเงินสมทบตามวรรค
หน่ึงว่าจํานวนเงินสมทบที่แท้จริงท่ีนายจ้างมีหน้าที่ต้องนําส่ง มีจํานวนมากกว่าหรือน้อยกว่าจํานวน
เงินสมทบท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีประเมินไว้ตาม (1) หรือ (2) ให้สํานักงานมีหนังสือแจ้งผลการพิสูจน์ให้
นายจ้างทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบผลการพิสูจน์ เพ่ือให้นายจ้างนําส่งเงินสมทบเพ่ิมเติม
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง หรือย่ืนคําขอต่อสํานักงานเพ่ือขอให้คืนเงินสมทบ ถ้านายจ้าง
ไม่มารับเงินดังกล่าวคืนภายในหน่ึงปีนับแต่วันท่ีทราบผลการพิสูจน์ ให้เงินน้ันตกเป็นของกองทุน 

การนําส่งคําเตือน การแจ้งจํานวนเงินสมทบที่ประเมินได้ และการแจ้งผลการพิสูจน์ให้นํา
ความในมาตรา 30 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 48 ในกรณีท่ีผู้ประกันตนทํางานกับนายจ้างหลายราย ให้นายจ้างทุกรายมีหน้าท่ี
ปฏิบัติตามมาตรา 46 และมาตรา 47 

มาตรา 49 นายจ้างซ่ึงไม่นําส่งเงินสมทบในส่วนของตนหรือในส่วนของผู้ประกันตนหรือส่งไม่
ครบจํานวนภายในเวลาท่ีกําหนดตามมาตรา 47 ต้องจ่ายเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของ
จํานวนเงินสมทบที่นายจ้างยังมิได้นําส่ง หรือของจํานวนเงินสมทบท่ียังขาดอยู่ นับแต่วันถัดจากวันที่
ต้องนําส่งเงินสมทบ สําหรับเศษของเดือนถ้าถึงสิบห้าวันหรือกว่านั้นให้นับเป็นหน่ึงเดือน ถ้าน้อยกว่า
น้ันให้ปัดทิ้ง 

ในกรณีที่นายจ้างมิได้หักค่าจ้างของผู้ประกันตน เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบหรือหักไว้แล้วแต่ยังไม่
ครบจํานวนตามมาตรา 47 วรรคหน่ึง ให้นายจ้างรับผิดใช้เงินที่ต้องส่งเป็นเงินสมทบในส่วนของ
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ผู้ประกันตนเต็มจํานวน และต้องจ่ายเงินเพ่ิมในเงินจํานวนน้ีตามวรรคหน่ึงนับแต่วันถัดจากวันท่ีต้อง
นําส่งเงินสมทบ และในกรณีเช่นว่านี้สิทธิท่ีผู้ประกันตนพึงได้รับคงมีเสมือนหน่ึงว่าผู้ประกันตนได้ส่ง
เงินสมทบแล้ว 
 มาตรา 50 เลขาธิการมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของนายจ้างซ่ึงไม่นําส่งเงินสมทบและหรือเงินเพ่ิม หรือนําส่งไม่ครบจํานวนตามมาตรา 49 
ท้ังน้ี เพียงเท่าที่จําเป็นเพ่ือให้ได้รับเงินที่ค้างชําระการมีคําสั่งให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาด
ทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง จะกระทําได้ต่อเม่ือได้ส่งคําเตือนเป็นหนังสือให้นายจ้างนําเงินสมทบและหรือ
เงินเพ่ิมท่ีค้างมาชําระภายในกําหนดไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือนั้นและนายจ้างไม่
ชําระภายในกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหน่ึงให้
เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้ ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าวให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาด และชําระเงินสมทบและเงินเพ่ิมท่ีค้างชําระ ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างโดยเร็ว ถ้า
นายจ้างมิได้เรียกเอาเงินท่ีเหลือคืนภายในห้าปีให้ตกเป็นของกองทุน 

มาตรา 51 หนี้ท่ีเกิดจากการไม่ชําระเงินสมทบและหรือเงินเพ่ิม ให้สํานักงานมีบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินท้ังหมดของนายจ้างซ่ึงเป็นลูกหนี้ ในลําดับเดียวกบับุริมสิทธิในมูลค่าภาษี อากรตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 52 ในกรณีท่ีนายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไปหากมีตลอดสาย
จนถึงผู้รับเหมาช้ันต้นร่วมรับผิดกับผู้รับเหมาช่วงซ่ึงเป็นนายจ้างในเงินสมทบซ่ึงนายจ้างมีหน้าท่ีต้อง
จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 53 ให้นําบทบัญญัติมาตรา 49 มาตรา 50 และมาตรา 51 มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่
ผู้รับเหมาช่วงตามมาตรา 52 ซ่ึงไม่นําส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจํานวนภายในเวลาที่กําหนดลักษณะ 3 

 
ประโยชน์ทดแทน 

หมวด 1 
บททั่วไป 

มาตรา 54 ผู้ประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา 73 มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน 
ดังต่อไปน้ี 

(1) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
(2) ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
(3) ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
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(4) ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย 
(5) ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 
(6) ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 
(7) ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ยกเว้นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 
มาตรา 55 ในกรณีท่ีนายจ้างได้จัดสวัสดิการเกี่ยวกับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย หรือ

กรณีทุพพลภาพ หรือกรณีตายอันมิใช่เน่ืองจากการทํางาน หรือกรณีคลอดบุตร หรือกรณีสงเคราะห์
บุตร หรือกรณีชราภาพ หรือกรณีว่างงาน ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้แก่ลูกจ้างซ่ึงเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่เข้าทํางานก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าสวัสดิการน้ันมีกรณีใด
ท่ีจ่ายในอัตราสูงกว่าประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติน้ี ให้นายจ้างน้ันนําระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทํางาน สัญญาจ้างแรงงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซ่ึงกําหนดสวัสดิการที่ว่า
น้ันมาแสดงต่อคณะกรรมการเพ่ือขอลดส่วนอัตราเงินสมทบในประเภทประโยชน์ทดแทนที่นายจ้างได้
จัดสวัสดิการให้แล้วจากอัตราเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างน้ันต้องจ่ายเข้ากองทุนตามมาตรา 
46 และให้นายจ้างใช้อัตราเงินสมทบในส่วนที่เหลือภายหลังคิดส่วนลดดังกล่าวแล้วมาคํานวณเงิน
สมทบในส่วนของผู้ประกันตนและเงินสมทบในส่วนของนายจ้างที่ยังมีหน้าที่ต้องส่งเข้ากองทุนเพ่ือการ
จ่ายประโยชน์ทดแทนในส่วนอ่ืนต่อไป 

การขอลดส่วนอัตราเงินสมทบและการพิจารณาหักส่วนลดอัตราเงินสมทบตามวรรคหน่ึง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา 56 ผู้ประกันตนหรือบุคคลอ่ืนใดเห็นว่าตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีใด
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 54 และประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนนั้น ให้ย่ืนคําขอรับประโยชน์
ทดแทนต่อสํานักงานตามระเบียบท่ีเลขาธิการกําหนด ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่มีสิทธิขอรับประโยชน์
ทดแทนน้ัน และให้เลขาธิการหรือผู้ซ่ึงเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งการโดยเร็วประโยชน์ทดแทน
ตามวรรคหนึ่งที่เป็นตัวเงิน ถ้าผู้ประกันตนหรือบุคคลซ่ึงมีสิทธิไม่มารับภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากสํานักงาน ให้เงินน้ันตกเป็นของกองทุน 

มาตรา 57 การคํานวณค่าจ้างรายวันในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แก่ผู้ประกันตน
ตามมาตรา 33 ให้คํานวณโดยนําค่าจ้างสามเดือนแรกของค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบ
ท่ีนายจ้างนําส่งสํานักงานแล้วย้อนหลังเก้าเดือน หารด้วยเก้าสิบ แต่ถ้าผู้ประกันตนมีหลักฐานพิสูจน์ได้
ว่าถ้านําค่าจ้างของสามเดือนอ่ืนในระยะเวลาเก้าเดือนนั้นมาคํานวณแล้วจะมีจํานวนสูงกว่า ก็ให้นํา
ค่าจ้างสามเดือนนั้น หารด้วยเก้าสิบ หรือในกรณีท่ีผู้ประกันตนยังส่งเงินสมทบไม่ครบเก้าเดือน ให้นํา
ค่าจ้างสาเดือนสุดท้าย ท่ีใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบท่ีนายจ้างได้นําส่งสํานักงานแล้วหารด้วย
เก้าสิบเป็นเกณฑ์คํานวณ 
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สําหรับการคํานวณค่าจ้างรายวันในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แก่ผู้ประกันตนตาม
มาตรา 39 น้ัน ให้คํานวณโดยเฉลี่ยจากจํานวนเงินท่ีใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบตามมาตรา 
39 วรรคสอง 

มาตรา 58 การรับประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติน้ีในกรณีท่ีเป็นบริการทางการแพทย์ 
ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตนจะต้องรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตาม
มาตรา 59 รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ท่ีผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของ
ผู้ประกันตนจะได้รับ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา 59 ให้ เลขาธิการประกาศในราชกิจจานุ เบกษากํ าหนดเขตท้องที่ และ ช่ือ
สถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตน มีสิทธิไปรับบริการทางการแพทย์ได้ 

ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตนซ่ึงมีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ ถ้าทํางานหรือมี
ภูมิลําเนาอยู่ในเขตท้องท่ีใดให้ไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามวรรคหน่ึงท่ีอยู่ในเขต
ท้องที่น้ัน เว้นแต่ในกรณีท่ีในเขตท้องที่น้ันไม่มีสถานพยาบาลตามวรรคหน่ึง หรือมีแต่ผู้ประกันตนหรือ
คู่สมรสของผู้ประกันตนมีเหตุผลสมควรที่ไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาล
ดังกล่าวได้ ก็ให้ไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามวรรคหน่ึงท่ีอยู่ในเขตท้องที่อ่ืนได้ 

ในกรณี ท่ีผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตนไปรับบริการทางการแพทย์จาก
สถานพยาบาลอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคสอง ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริการ
ทางการแพทย์ท่ีต้องจ่ายให้แก่สถานพยาบาลอื่นนั้นตามจํานวนท่ีสํานักงานกําหนด โดยคํานึงถึงสภาพ
ของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย การคลอดบุตร สภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละเขตท้องที่ และ
ลักษณะของการบริการทางการแพทย์ท่ีได้รับ ท้ังน้ี จะต้องไม่เกินอัตราท่ีคณะกรรมการการแพทย์
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา 60 ในกรณีท่ีผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตนไปรับบริการทางการแพทย์จาก
สถานพยาบาลแล้วละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําสั่งของแพทย์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
เลขาธิการหรือผู้ซ่ึงเลขาธิการมอบหมายจะสั่งลดประโยชน์ทดแทนก็ได้ ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการแพทย์ 

มาตรา 61 ผู้ประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา 38 วรรคสอง มาตรา 73 หรือมาตรา 73 ทวิ 
ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนเม่ือปรากฏว่า การประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือการทุพพลภาพ 
หรือการตายนั้น เกิดขึ้นเพราะเหตุท่ีบุคคลดังกล่าวจงใจก่อให้เกิดขึ้นหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนก่อให้เกิดขึ้น 

มาตรา 61 ทวิ ในกรณีท่ีผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามมาตรา 64 
และมาตรา 71 หรือเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรตามมาตรา 67 ในเวลาเดียวกัน ให้
มีสิทธิขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้หรือเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในประเภท
ใดประเภทหน่ึงได้เพียงประเภทเดียว โดยให้แสดงความจํานงตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 
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หมวด 2 
ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 

มาตรา 62 ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอัน
มิใช่เนื่องจากการทํางาน ต่อเม่ือภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ 
ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน 

มาตรา 63 ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการ
ทํางาน ได้แก่ 

(1) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค 
(2) ค่าบําบัดทางการแพทย์ 
(3) ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
(4) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ 
(5) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย 
(6) ค่าบริการอ่ืนท่ีจําเป็น 
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์กําหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ 
ผู้ประกันตนที่ต้องหยุดงานเพ่ือการรักษาพยาบาลตามคําสั่งของแพทย์ให้ได้รับเงินทดแทน

การขาดรายได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 64 ด้วย 
มาตรา 64 ในกรณีที่ผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เน่ืองจากการทํางาน  

ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา 57 
สําหรับการท่ีผู้ประกันตนต้องหยุดงานเพ่ือการรักษาพยาบาลตามคําสั่งของแพทย์ครั้งหน่ึงไม่เกินเก้า
สิบวัน และในระยะเวลาหนึ่งปีปฏิทินต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เว้นแต่การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน แต่ไม่
เกินสามร้อยหกสิบห้าวัน 

ระยะเวลาได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ให้เร่ิมนับแต่วันแรกท่ีต้องหยุดงานตามคําสั่งของ
แพทย์จนถึงวันสุดท้ายที่แพทย์กําหนดให้หยุดงาน หรือจนถึงวันสุดท้ายที่หยุดงาน ในกรณี
ผู้ประกันตนกลับเข้าทํางานก่อนครบกําหนดเวลาตามคําสั่งของแพทย์แต่ไม่เกินระยะเวลาท่ีกําหนดใน
วรรคหนึ่ง 

ในกรณี ท่ีผู้ประกันตนมีสิท ธิได้ รับค่าจ้างจากนายจ้างในระหว่างหยุดงานเพ่ือการ
รักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หรือมีสิทธิตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางาน สัญญาจ้างแรงงาน หรือข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง แล้วแต่กรณี ผู้ประกันตนไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินทดแทนตามวรรคหน่ึงจนกว่าสิทธิได้รับเงินค่าจ้างน้ันได้สิ้นสุดลงจึงจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทน
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ดังกล่าวเท่าระยะเวลาที่คงเหลือ และถ้าเงินค่าจ้างท่ีได้รับจากนายจ้างในกรณีใดน้อยกว่าเงินทดแทน
การขาดรายได้จากกองทุน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนในส่วนท่ีขาดด้วย 

 
หมวด 3 

ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
มาตรา 65 ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรสําหรับตนเองหรือ

ภริยา หรือสําหรับหญิงซ่ึงอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยากับผู้ประกันตนโดยเปิดเผยตามระเบียบท่ี
เลขาธิการกําหนด ถ้าผู้ประกันตนไม่มีภริยา ท้ังนี้ ต่อเม่ือภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนวันรับ
บริการทางการแพทย์ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดเดือนประโยชน์ทดแทนใน
กรณีคลอดบุตร ให้ผู้ประกันตนแต่ละคนมีสิทธิได้รับสําหรับการคลอดบุตรไม่เกินสองคร้ัง 

มาตรา 66 ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร ได้แก่ 
(1) ค่าตรวจและรับฝากครรภ์ 
(2) ค่าบําบัดทางการแพทย์ 
(3) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ 
(4) ค่าทําคลอด 
(5) ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
(6) ค่าบริบาลและค่ารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด 
(7) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย 
(8) ค่าบริการอ่ืนท่ีจําเป็น 
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์กําหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ 
ผู้ประกันตนซ่ึงต้องหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรให้ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพ่ือการ

คลอดบุตรตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 67 ด้วย 
มาตรา 67 ในกรณีท่ีผู้ประกันตนต้องหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตร ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับ

เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรไม่เกินสองคร้ัง เป็นการเหมาจ่ายในอัตราครั้งละร้อยละ
ห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา 57 เป็นเวลาเก้าสิบวัน 

มาตรา 68 ในกรณีท่ีผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตนไม่สามารถรับประโยชน์ทดแทน
ตามมาตรา 66 ได้ เน่ืองจากผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตนไม่ได้คลอดบุตรในสถานพยาบาล
ตามมาตรา 59 ให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนการคลอดบุตรตามหลักเกณฑ์และอัตราที่
คณะกรรมการการแพทย์กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
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หมวด 4 
ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 

มาตรา 69 ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพอันมิใช่เน่ืองจากการ
ทํางาน ต่อเม่ือภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนทุพพลภาพ ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่
น้อยกว่าสามเดือน 

มาตรา 70 ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ได้แก่ 
(1) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค 
(2) ค่าบําบัดทางการแพทย์ 
(3) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ 
(4) ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
(5) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ 
(6) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจและอาชีพ 
(7) ค่าบริการอ่ืนท่ีจําเป็น 
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์กําหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ 
มาตรา 71 ในกรณีที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพอันมิใช่เน่ืองจากการทํางานให้มีสิทธิได้รับเงิน

ทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา 57 ตลอดชีวิต 
มาตรา 72 ในกรณีท่ีคณะกรรมการการแพทย์วินิจฉัยว่าการทุพพลภาพของผู้ประกันตนได้รับ

การฟ้ืนฟูตามมาตรา 70 (6) จนมีสภาพดีขึ้นแล้ว ให้เลขาธิการหรือผู้ซ่ึงเลขาธิการมอบหมายพิจารณา
ส่ังลดเงินทดแทนการขาดรายได้ เนื่องจากการทุพพลภาพได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการการแพทย์กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณีท่ีได้มีการลดเงินทดแทนการขาดรายได้ตามวรรคหน่ึงไปแลว้ ต่อมาในภายหลัง
ปรากฏว่าเหตุทุพพลภาพน้ันมีสภาพเสื่อมลง ถ้าคณะกรรมการการแพทย์วินิจฉัยว่าการทุพพลภาพนัน้
เส่ือมลงไปจากท่ีเคยวินิจฉัยไว้ตามวรรคหน่ึง ให้เลขาธิการพิจารณาเพ่ิมเงินทดแทนการขาดรายได้น้ันได้ 
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ภาคผนวก ซ 
 

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
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พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
 
 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
เป็นปีท่ี 57 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 
โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2545” 

มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“บริการสาธารณสุข” หมายความว่า บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซ่ึงให้โดยตรงแก่

บุคคลเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต ท้ังน้ี ให้รวมถึงการบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 

“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของ
สภากาชาดไทยหน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนท่ี
คณะกรรมการกําหนดเพ่ิมเติม 

“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เครือข่ายหน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการที่รวมตัวกันและขึ้นทะเบียนเป็น

เครือข่ายหน่วยบริการตามพระราชบัญญัติน้ี 
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“ค่าบริการ” หมายความว่า เงินท่ีผู้ รับบริการจ่ายให้แก่หน่วยบริการในการรับบริการ
สาธารณสุขแต่ละคร้ัง 

“ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการให้บริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการ ได้แก่ 

(1) ค่าสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค 
(2) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค 
(3) ค่าตรวจและรับฝากครรภ์ 
(4) ค่าบําบัดและบริการทางการแพทย์ 
(5) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอวัยวะเทียม และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
(6) ค่าทําคลอด 
(7) ค่ากินอยู่ในหน่วยบริการ 
(8) ค่าบริบาลทารกแรกเกิด 
(9) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย 
(10) ค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ 
(11) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ 
(12) ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นเพ่ือการบริการสาธารณสุขตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
“คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุม

คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสํานักงานสาขา 

แล้วแต่กรณี 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

หรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน แล้วแต่กรณี ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มี

อํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิ บั ติการ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด 1 
สิทธิการรับบริการสาธารณสุข 

มาตรา 5 บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามท่ี
กําหนดโดยพระราชบัญญัติน้ี 

คณะกรรมการอาจกําหนดให้บุคคลท่ีเข้ารับการบริการสาธารณสุขต้องร่วมจ่ายค่าบริการใน
อัตราท่ีกําหนดให้แก่หน่วยบริการในแต่ละคร้ังท่ีเข้ารับการบริการ เว้นแต่ผู้ยากไร้หรือบุคคลอ่ืนท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนดไม่ต้องจ่ายค่าบริการ 

ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่ บุคคลจะมีสิทธิได้รับให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา 6 บุคคลใดประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรา 5 ให้ย่ืนคําขอลงทะเบียนต่อสํานักงานหรือ
หน่วยงานท่ีสํานักงานกําหนด เพ่ือเลือกหน่วยบริการ เป็นหน่วยบริการประจํา 

การขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจํา การขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจําและ
หน้าที่ของหน่วยบริการประจําที่พึงมีต่อผู้รับบริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงความสะดวกและความจําเป็นของบุคคลเป็นสําคัญ 

ในกรณีท่ีบุคคลใดมีสิทธิเลือกหน่วยบริการเป็นอย่างอ่ืนตามหลักเกณฑ์การได้รับสวัสดิการ
หรือตามสิทธิที่บุคคลน้ันได้รับอยู่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งอ่ืน
ใด ให้การใช้สิทธิเข้ารับการบริการสาธารณสุขในหน่วยบริการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับ
สวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลน้ัน 

มาตรา 7 บุคคลท่ีได้ลงทะเบียนแล้ว ให้ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขได้จากหน่วยบริการ
ประจําของตนหรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการท่ีเกี่ยวข้อง หรือจากหน่วยบริการอ่ืน
ท่ีหน่วยบริการประจําของตนหรือเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องส่งต่อ เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุสมควร 
หรือกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้บุคคลน้ันมีสิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอ่ืนได้ 
ท้ังน้ี ตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงความสะดวกและความจําเป็นของผู้ใช้สิทธิรับบริการ 
และให้สถานบริการที่ให้บริการนั้นมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา 8 ผู้ซ่ึงมีสิทธิตามมาตรา 5 ท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนตามมาตรา 6 อาจเข้ารับบริการคร้ัง
แรกที่หน่วยบริการใดก็ได้ และให้หน่วยบริการท่ีให้บริการแก่บุคคลดังกล่าวจัดให้บุคคลน้ันลงทะเบียน
เลือกหน่วยบริการประจําตามมาตรา 6 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่ให้บริการ 
โดยหน่วยบริการดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายสําหรับการให้บริการครั้งนั้นจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
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มาตรา 9 ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของบุคคลดังต่อไปน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งใดๆ ที่กําหนดขึ้นสําหรับส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้ใช้สิทธิดังกล่าวตามพระราชบัญญัติน้ี 

(1) ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
(2) พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ซ่ึงปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือ

บุคคลอ่ืนใดที่มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ 
(4) บิดามารดา คู่สมรส บุตร หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลโดยอาศัย

สิทธิของบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) 
ในการน้ี ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีจัดการให้บุคคลดังกล่าวสามารถได้รับบริการสาธารณสุข

ตามท่ีได้ตกลงกันกับรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
แล้วแต่กรณี 

การกําหนดให้บุคคลตามวรรคหน่ึงประเภทใด หรือหน่วยงานใด ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติน้ีได้เม่ือใด ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสามใช้บังคับแล้ว ให้รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ แล้วแต่กรณี ดําเนินการจัดสรรเงินในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลสําหรับบุคคลตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกานั้นให้แก่กองทุนตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ตกลงกับคณะกรรมการ 

มาตรา 10 ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของผู้ มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันสังคมให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม การขยายบริการสาธารณสุขตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปยังผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการและ
คณะกรรมการประกันสังคมตกลงกัน 

ให้คณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
ว่าด้วยประกันสังคม และเม่ือได้ตกลงกันเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการสาธารณสุขกับคณะกรรมการ
ประกันสังคมแล้ว ให้คณะกรรมการเสนอรัฐบาลเพ่ือตราพระราชกฤษฎีกากําหนดระยะเวลาการเร่ิม
ให้บริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการตามพระราชบัญญัตินี้แก่ผู้มีสิทธิดังกล่าว 

เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใช้บังคับแล้ว ให้สํานักงานประกันสังคมส่งเงินค่าใช้จ่าย
เพ่ือบริการสาธารณสุขจากกองทุนประกันสังคมให้แก่กองทุนตามจํานวนท่ีคณะกรรมการและ
คณะกรรมการประกันสังคมตกลงกัน 

มาตรา 11 ในกรณีท่ีลูกจ้างซ่ึงมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
ผู้ใดใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการตามพระราชบัญญัตินี้เม่ือใดแล้วให้หน่วยบริการ
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แจ้งการเข้ารับบริการน้ันต่อสํานักงานและให้สํานักงานมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการ
สาธารณสุขจากกองทุนเงินทดแทน แต่ไม่เกินอัตราท่ีกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ส่งเข้า
กองทุนเพ่ือส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไป 

ในกรณีท่ีผู้เข้ารับการบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นลูกจ้างของนายจ้างท่ีไม่มี
หน้าท่ีต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้สํานักงานมีสิทธิย่ืนคําร้องขอรับเงินทดแทนแทน
ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนเพ่ือชําระค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข แต่ไม่เกินอัตราท่ี
กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ส่งเข้ากองทุนเพ่ือส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไป 

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นการจ่ายเงินทดแทนใน
ส่วนของค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

มาตรา 12 ในกรณีท่ีผู้ประสบภัยจากรถตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ผู้ใดใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการตามพระราชบัญญัติน้ีเม่ือใดแล้ว ให้หน่วยบริการ
แจ้งการเข้ารับบริการน้ันต่อสํานักงานและให้สํานักงานมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการ
สาธารณสุขจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แต่ไม่เกินจํานวนค่าสินไหมทดแทนตามภาระหน้าท่ีท่ี
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ส่งเข้า
กองทุนเพ่ือส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไป 

ในกรณีที่บริษัทผู้รับประกันภัยรถหรือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจํากัด มีหน้าท่ี
ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถท่ีเข้ารับบริการสาธารณสุขตามวรรคหน่ึง ให้
สํานักงานมีอํานาจออกคําสั่งให้บริษัทดังกล่าวชําระค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขแต่ไม่เกินสิทธิท่ี
พึงได้รับตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ส่งเข้ากองทุนเพ่ือส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไป 

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขตามมาตราน้ี ให้ถือเป็นการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนในส่วนของค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

 
หมวด 4 

กองทุนหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ 
มาตรา 38 ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรียกว่า

“กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการ
จัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพให้ใช้จ่ายเงินกองทุนโดยคํานึงถึงการพัฒนาการบริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ีท่ีไม่มี
หน่วยบริการเพียงพอหรือมีการกระจายหน่วยบริการอย่างไม่เหมาะสมประกอบด้วย 

มาตรา 39 กองทุนประกอบด้วย 
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(1) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(2) เงินที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(3) เงินที่ได้รับจากการดําเนินการให้บริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติน้ี 
(4) เงินค่าปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัติน้ี 
(5) เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน 
(6) ดอกผลหรือผลประโยชน์ท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(7) เงินหรือทรัพย์สินใดๆ ท่ีกองทุนได้รับมาในกิจการของกองทุน 
(8) เงินสมทบอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
เงินและทรัพย์สินท่ีเป็นของกองทุนไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินตาม

กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ในการเสนอขอรับงบประมาณตาม (1) ให้คณะกรรมการจัดทําคําขอต่อคณะรัฐมนตรีโดย

พิจารณาประกอบกับรายงานความเห็นของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจน
บัญชีการเงินและทรัพย์สินของกองทุนในขณะท่ีจัดทําคําขอดังกล่าว 

มาตรา 40 การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทั้งการนําเงินกองทุน
ไปจัดหาผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

มาตรา 41 ให้คณะกรรมการกันเงินจํานวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงินท่ีจะจ่ายให้หน่วยบริการ
ไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหาผู้กระทําผิดมิได้หรือหาผู้กระทําผิดได้ แต่ยังไม่ได้รับ
ค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

มาตรา 42 ในกรณีท่ีผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วย
บริการ โดยหาผู้กระทําผิดได้แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตามมาตรา 41  
เม่ือสํานักงานได้จ่ายเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นให้แก่ผู้รับบริการไปแล้ว สํานักงานมีสิทธิไล่เบ้ียเอาแก่
ผู้กระทําผิดได้ 

มาตรา 43 ภายในสามเดือนนับแต่วันส้ินปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ ให้คณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมา ซ่ึง
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้วต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบงบดุลและรายงานการ
รับจ่ายเงินดังกล่าว ให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
เพ่ือทราบ และจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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หมวด 5 
หน่วยบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

มาตรา 44 ให้สํานักงานจัดให้มีการข้ึนทะเบียนหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการแล้ว
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพ่ือดําเนินการลงทะเบียนเลือกเป็นหน่วยบริการประจําของตน
ตามมาตรา 6 การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ รวมท้ังวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา 45 ให้หน่วยบริการมีหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(1) ให้บริการสาธารณสุข รวมท้ังการใช้วัคซีน ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการรักษาท่ีได้

มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยให้ความเสมอภาคและอํานวยความสะดวกในการให้บริการสาธารณสุขท่ี
จําเป็น ตลอดจนเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และความเชื่อทางศาสนา 

(2) ให้ข้อมูลการบริการสาธารณสุขของผู้รับบริการตามที่ผู้รับบริการร้องขอและตามประกาศ
ท่ีมีการกําหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยและผู้รับบริการโดยไม่บิดเบือน ทั้งในเรื่องผลการวินิจฉัย 
แนวทาง วิธีการทางเลือก และผลในการรักษา รวมทั้งผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้ผู้รับบริการ
ตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือถูกส่งต่อ 

(3) ให้ข้อมูลที่ เก่ียวกับช่ือแพทย์ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข หรือผู้รับผิดชอบในการดูแล 
อย่างต่อเน่ืองทางด้านสุขภาพกายและสังคม แก่ญาติหรือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ  
ก่อนจําหน่ายผู้รับบริการออกจากหน่วยบริการหรือเครือข่ายหน่วยบริการ 

(4) รักษาความลับของผู้รับบริการจากการปฏิบัติหน้าท่ีตาม (1) และ (2) อย่างเคร่งครัด  
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

(5) จัดทําระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข เพ่ือสะดวกต่อการตรวจสอบคุณภาพและ
บริการรวมทั้งการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 

ในการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้รับบริการและการจัดทําระบบข้อมูลการให้บริการ
สาธารณสุข ให้หน่วยบริการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานกําหนด 

มาตรา 46 หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการตามมาตรา 44 และหน่วยบริการท่ีรับ
การส่งต่อผู้รับบริการ มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

หลักเกณฑ์การกําหนดค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขตามวรรคหน่ึง ต้องผ่านการรับฟัง
ความคิดเห็นตามมาตรา 18 (13) ก่อน และอย่างน้อยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) อาศัยราคากลางท่ีเป็นจริงของโรคทุกโรคมาเป็นฐานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรา 50 (4) 
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(2) ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการในส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร 
(3) คํานึงถึงความแตกต่างในภารกิจของหน่วยบริการ 
(4) คํานึงถึงความแตกต่างในกลุ่มผู้รับบริการและในขนาดของพื้นท่ีบริการท่ีหน่วยบริการ

รับผิดชอบ 
มาตรา 47 เพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพ้ืนท่ี โดยส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
ให้คณะกรรมการสนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือให้
องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 
โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน 
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