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บทคัดยอ
 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค 1) เพ่ือศกึษาสภาพปญหามาตรการทางกฎหมายของไทย ทีก่อใหเกดิปญหา

ความคุมครองทางสขุภาพของแรงงานขามชาติและผูตดิตามทีม่สีถานะถูกตองตามกฎหมาย 2) เพือ่วเิคราะห

ปญหามาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนหาแนวทางในการสรางความม่ันคงทางอนามัยใหกบัแรงงานขามชาติ 

รวมถงึผูตดิตามอยางยัง่ยนื โดยไมกอใหเกดิปญหาการคลังตอระบบสาธารณสุข โดยไมสรางภาระทางการคลัง

ใหกับระบบสาธารณสุข โดยวิธีการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มุงศึกษาขอมูลจากเอกสารการวิจัย                       

และการวิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายของไทยและตางประเทศเปนหลัก ภายใตกรอบการวิจัยหลักคือ                        

หลักสิทธิในสุขภาพ หลักสวัสดิการสังคม และหลักเศรษฐศาสตรสุขภาพ ทั้งนี้ สรุปผลการวิจัยไดวา ปญหา

ความคุมครองทางสขุภาพของแรงงานขามชาตแิละผูตดิตาม เกดิจากการขาดมาตรการในการคดักรองแรงงาน

ขามชาติและผูติดตามที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งมาตรการในการนําแรงงานขามชาติ                            

และผูติดตามเขาสูระบบประกันสุขภาพ อันไดแก พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และประกาศ                         

กระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัวนัที ่14 มนีาคม พ.ศ. 2559 มชีองวางดานเนือ้หาและการบงัคบัใช ทาํใหมแีรงงาน

ขามชาติและผู ติดตามอยู นอกระบบประกันสุขภาพเปนจํานวนมาก นําไปสู ข อสรุปคือ ไทยจะตอง                             

กําหนดใหชองทางการรับแรงงานขามชาติและผูติดตามมีเพียงชองทางเดียว รวมถึงกําหนดใหการซื้อ                      

บัตรประกันสุขภาพเปนเง่ือนไขในการอนุญาตทํางาน และการพํานักในราชอาณาจักร อันจะทําให                          

แรงงานขามชาติและผูติดตามไดรับความคุมครองทางสุขภาพอยางเทาเทียม และมีประสิทธิภาพ
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คําสําคัญ 
 แรงงานขามชาติและผูติดตาม   ปญหาความคุมครองทางสุขภาพ   ระบบประกันสุขภาพ

Abstract
 The research aims 1) to study the problems of Thai government’s legal measures in handling 
with legal migrant workers and their dependents that produce health protection obstacles                                
2) to analyze constraints cause of the legal measures and find solutions to sustain health protection 
for migrant workers and their dependents without creating additional fiscal burden in healthcare 
systems. The approach of study is qualitative research; the sources of information are mainly from 
research papers as well as comparative analyses of Thai and foreign laws. The core research 
frameworks are “Right to Health” “Social Welfare” and “Health Economics”. The findings have shown 
that constraints to health protection for migrant workers and their dependents incurred as the legal 
measures on screening immigrants are instable and multi-standard. In addition, legal measures 
imposed on migrant workers and their dependents in order to enforce them to be health insurers, 
namely Social Security Act, B.E. 2533 and Notification of the Ministry of Public Health dated 14 
March B.E. 2559 contain legal loopholes in both content and enforcement. As a result, a large 
number of migrants and dependents remains excluded from the health insurance system. The 
conclusions are; Thai government has to standardize criteria of screening and legalization migrant 
workers and their dependents. Besides, compulsory purchase scheme of health insurance card 
must be conducted and enforced by imposing it as a required condition of granting as well as 
renewal of work and stay permit. In consequence, migrant workers and dependents will gain the 

same health protection equally and effectively.

Keywords
 Migrant Workers and Their Dependents,  Constraints to Health Protection,   

Health Insurance Systems

บทนํา
 ในปจจุบันประเทศไทยพ่ึงพาแรงงานขามชาติเปนจํานวนมาก เนื่องจากแรงงานไทยไมนิยมทํางาน

บางประเภท หรืองานในกลุม 3Ds หมายถึง Dirty หรืองานสกปรก Dangerous หรืองานอันตราย และ                            

Difficulty หรืองานลําบาก นอกจากน้ี ไทยยังประสบปญหาอัตราการเกิดตํ่า ทําใหสัดสวนของประชากร                         

ในวัยแรงงานมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง ขณะที่สัดสวนประชากรผูสูงอายุกลับเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว                               

จนทําใหประเทศไทยกลายเปนสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) มาตั้งแตป พ.ศ. 2548 และกําลังกาว                             
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เขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) ภายในป พ.ศ. 2568 จากสภาพการณดังกลาว                     

มแีนวโนมวาประเทศไทยมีความจําเปนท่ีจะตองนําเขาแรงงานขามชาติเพ่ือทดแทนกําลงัแรงงานในประเทศ 

และจะตองพ่ึงพาแรงงานขามชาติอยางเขมขนตอไป ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองวางแผน                        

การบรหิารจัดการแรงงานขามชาต ิตลอดจนถงึผูตดิตามในระยะยาวใหเปนระบบอยางเรงดวน (Holumyong 

& Punpuing, 2016, 157)  

 เมือ่พจิารณาถงึสถานการณการจางงานแรงงานขามชาตใินปจจุบนัพบวา แรงงานขามชาตกิลุมใหญ

ที่สุดในประเทศไทยคือ แรงงานประเภทกึ่งฝมือและไรฝมือ (Semi/Unskilled Labor) จาก 3 สัญชาติ ไดแก 

แรงงานขามชาติสญัชาติเมยีนมา ลาว และกมัพชูา ซึง่จากสถิต ิณ เดอืนมกราคม พ.ศ. 2561 ระบวุามจีาํนวน

ถึง 3.58 ลานคน (Ministry of Labour, 2018, 1) โดยสามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภทหลักคือ 1) แรงงาน

ขามชาตทิีเ่ขาเมืองโดยผดิกฎหมาย แตไดขึน้ทะเบยีนเปนแรงงานตามกฎหมายผานระบบผอนผนั หรือแรงงาน

กลุมผอนผนั 2) แรงงานขามชาตทิีข่ึน้ทะเบียนเปนแรงงานถกูกฎหมายหลงัจากผานกระบวนการพสิจูนสญัชาติ 

หรือแรงงานกลุมพิสูจนสัญชาติ และ 3) แรงงานขามชาติที่มีสถานะเปนแรงงานอยางถูกตองตามกฎหมาย

จากประเทศตนทาง หรือกลุมแรงงานนําเขา นอกจากน้ี เม่ือแรงงานโยกยายถิ่นฐาน ก็มักจะมีการนําพา                       

ผูติดตามอันหมายถึงบุคคลอ่ืนใดท่ีมีสถานะพึ่งพิงแรงงานเขามาในราชอาณาจักรดวย แตผูติดตามที่ไดรับ

อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรอยางถูกตองตามกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ                   

พ.ศ. 2559 หมายถึง บุตรของแรงงานขามชาติที่มีอายุไมเกิน 18 ปเทานั้น (Ministry of Labour, 2016,                           

4) แมวาทางการไทยจะสามารถนําแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบตามกฎหมายไดมากข้ึน                              

แตมีขอมูลวาแรงงานขามชาติและผูติดตามอีกเปนจํานวนมากยังไมไดเขาสูระบบประกันสุขภาพ เนื่องจาก

ปญหาขอจํากัดของมาตรการทางกฎหมาย โดยมาตรการทางกฎหมายที่เปนหัวใจของปญหา คือ                                       

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่มีบทบัญญัติจํากัดใหลูกจางในบางประเภทงานไมสามารถสมัคร

เปนผูประกนัตนได ในขณะทีป่ระกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัลงวนัที ่14 มนีาคม พ.ศ. 2559 เร่ืองการตรวจ

สุขภาพและการประกันสุขภาพแรงงานตางดาว มีขอจํากัดในดานการบังคับใชทําใหแรงงานขามชาติและ                  

ผูติดตามสามารถหลบเล่ียงไมชําระคาบัตรประกันสุขภาพได ผลของขอจํากัดดังกลาวเห็นไดจากขอมูล

กระทรวงสาธารณสุข ที่ระบุวา ในจํานวนแรงงานขามชาติและผูติดตามกวา 3.5 ลานคน มีผูที่อยูใน                            

ระบบประกันสุขภาพราว 2 ลานคน โดยแบงเปนกลุมผูประกันตนในระบบประกันสังคมประมาณ 5 แสนคน                         

และกลุ มที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพประมาณ 1.5 ลานคน ในขณะที่มีแรงงานขามชาติและผู ติดตาม                             

จํานวนมากกวา 1.5 ลานคนเปนกลุมท่ียังไมทราบสถานะแนชัดวาเขาสูระบบประกันสุขภาพแลวหรือไม 

เนื่องจากปจจุบันการขึ้นทะเบียนแรงงานขามชาติผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติยังไมแลวเสร็จ แตคาดวา

นาจะมีแรงงานขามชาติและผูติดตามอยางนอย 5 แสนคน ที่ไมไดเขาสูระบบประกันสุขภาพ (PPTV HD 36, 

2017) ทัง้นี ้ในแตละปจะมกีลุมแรงงานขามชาตแิละผูตดิตาม ทีไ่มไดอยูในระบบประกนัสขุภาพและขาดแคลน

ทุนทรัพยเขารักษาอาการเจ็บปวยท่ีสถานพยาบาลของรัฐเปนจํานวนมาก สงผลใหกระทรวงสาธารณสุข                       

ตองแบกรับภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลคนกลุมนี้ตามหลักมนุษยธรรม ถึงปละกวา 1,000 ลานบาท 

(Bangkok Broadcasting Television Channel 7, 2017) 
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 ทั้งนี้ จากประเด็นความบกพรองของมาตรการทางกฎหมายที่ทําใหแรงงานขามชาติและผูติดตาม
อยางนอย 5 แสนคน ไมไดเขาสูระบบประกันสุขภาพ แตเมื่อประสบกับความเจ็บปวย แรงงานขามชาติ                     
และผูติดตามเหลานั้นกลับสามารถใชบริการทางสาธารณสุขจากสถานพยาบาลของรัฐได โดยไมตองเสีย                
คาใชจาย สงผลใหกระทรวงสาธารณสุขตองรับภาระคาใชจายทางมนุษยธรรมถึงปละกวา 1,000 ลานบาท 
นาํไปสูการตัง้สมมตฐิานวา ปญหาความคุมครองทางสขุภาพของแรงงานขามชาตแิละผูตดิตาม รวมถงึปญหา
ภาระคาใชจายทางสขุภาพทีเ่รยีกเกบ็ไมได เกดิจากการไมมมีาตรการทางกฎหมายและนโยบายในการควบคมุ 
คัดกรองแรงงานขามชาติและผูติดตามท่ีชัดเจนและมีมาตรฐานเดียวกัน ในขณะท่ีมาตรการทางกฎหมาย                 
ที่ใชบังคับในการนําแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบประกันสุขภาพ อันไดแก พระราชบัญญัติ                  
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 เรื่องการ
ตรวจสขุภาพและการประกนัสขุภาพแรงงานตางดาว ยงัมีชองวางทัง้ในดานเนือ้หาและการบงัคบัใช ทาํใหยงั
มแีรงงานขามชาติและผูตดิตามอยูนอกระบบประกันสขุภาพอีกเปนจาํนวนมาก หากไทยสามารถกําหนดเง่ือนไข
ในการคัดกรองแรงงานขามชาติและผูติดตามใหชัดเจน และเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงกําหนดใหการซื้อ
บตัรประกนัสขุภาพเปนเง่ือนไขในการอนญุาต และตออายสุทิธใินการทาํงาน และการพาํนกัในราชอาณาจกัรได 
จะทําใหแรงงานขามชาติและผูติดตามไดรับการคุมครองทางสุขภาพอยางเทาเทียมกัน ควบคูไปกับ                             

การแกปญหาภาระคาใชจายทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตามอยางยั่งยืน

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหามาตรการทางกฎหมายของไทย ที่กอใหเกิดปญหาความคุมครอง                         
ทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตามที่มีสถานะถูกตองตามกฎหมาย
 2. เพ่ือวิเคราะหปญหามาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนหาแนวทางในการสรางความม่ันคง                      
ทางอนามัยใหกับแรงงานขามชาติ รวมถึงผู ติดตามอยางยั่งยืน โดยไมกอใหเกิดปญหาการคลังตอ                               

ระบบสาธารณสุข

ทบทวนวรรณกรรม
 กรอบในการวิจยัประกอบไปดวย 2 สวนประกอบหลักคอื แนวคิดทฤษฎี และขอตกลงระหวางประเทศ

ที่เกี่ยวของกับประเด็นความคุมครองทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตาม โดยแนวคิดทฤษฎีหลัก

อันเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย ไดแก แนวคิดสิทธิมนุษยชนวาดวยสิทธิในสุขภาพ หลักสวัสดิการสังคม 

และหลักเศรษฐศาสตรสุขภาพ โดยสิทธิในสุขภาพตามนิยามขององคการอนามัยโลก (World Health                          

Organization) หมายถึง “สิทธิที่จะมีสุขภาพดี อันเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่มนุษยทุกคนพึงไดรับ”                                  

(Jindawatthana, 2012, 163) ในขณะที่บทบัญญัติขอ 25 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน                              

แหงสหประชาชาติ (The Universal Declaration of Human Rights - UDHR) ไดเนนยํ้าถึงความสําคัญ                   

ของสิทธใินสุขภาพเอาไวอยางชัดเจน อนัสามารถสรุปความไดวา “ทกุคนมีสทิธทิีจ่ะเขาถึงมาตรฐานการครองชีพ               

ที่เพียงพอสําหรับการมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของทั้งตนเองและครอบครัว รวมถึงการรักษาพยาบาล
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และการบริการสังคมท่ีจําเปน” ซึ่งปฏิญญาฯ ดังกลาวนอกจากจะเปนประกาศท่ีนานาอารยประเทศ                         

ใหการยอมรับวาเปนหลักสิทธิมนุษยชนสากลแลว ยังมีฐานะเปนกรอบการปฏิบัติระหวางประเทศวาดวย                    

สทิธมินษุยชนอันเปนทีม่าของความตกลงระหวางประเทศท่ีมผีลผูกพนัประเทศภาคีสมาชิกตามมาอีกมากมาย

 ในขณะที่หลักสวัสดิการสังคม (Social Welfare) หมายถึง หลักที่เชื่อวารัฐมีหนาที่โดยชัดแจงใน                

การดูแลสวัสดิภาพของประชาชน เนื่องจากรัฐในฐานะรัฏฐาธิปตยเปนผูมีอํานาจในการท่ีจะแทรกแซงและ

จัดระเบียบสังคม เพื่อประกันสภาวะจําเปนขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตใหกับประชาชน (Gilbert & Terrell, 

2002, 32) ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ การสวัสดิการสังคมหมายถึง การจัดบริการทางสังคมอันมีสถาบันรองรับ                      

เพื่อปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาสังคม รวมท้ังสรางเสริมความม่ันคงใหเกิดขึ้นในสังคม อันจะทําให                    

ประชาชนดํารงชีวิตไดในระดับมาตรฐาน ในขณะเดียวกันหลักเศรษฐศาสตรสุขภาพ (Health Economics) 

เปนศาสตรที่ศึกษาเก่ียวกับอุปสงคและอุปทานของทรัพยากรในการดูแลสุขภาพ รวมท้ังผลกระทบตอ                      

การจัดสรรทรัพยากรเหลาน้ันตอประชาชน เพือ่จดัสรรทรัพยากรทางการแพทยทีม่อียูอยางจํากัด ใหเกดิประโยชน

ตอประชาชนอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (Rexford Santerre & Stephen Neun, 2013, 4)

 ในขณะเดียวกันขอตกลงระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ เปนส่ิงที่นํามาอางอิงในฐานะระเบียบปฏิบัติ

ตามบรรทัดฐานในระดับสากลท่ีประชาคมโลกมีตอแรงงานขามชาติและผูตดิตาม อนัไดแก อนสุญัญาวาดวย

การคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติและครอบครัว (The International Convention on the Protection of 

the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families) ซึ่งอนุสัญญาดังกลาวไดระบุถึง                     

หลักการคุมครองสิทธิในสุขภาพไวในมาตรา 28 สรุปความไดวา “แรงงานขามชาตแิละสมาชิกในครอบครัว

จะตองมีสิทธิที่จะไดรับการดูแลทางการแพทยใด ๆ ที่มีความจําเปนเรงดวนในการรักษาชีวิต หรือเพ่ือ                            

การหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสุขภาพอันไมอาจแกไขได ทั้งนี้ใหอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียม

ในการรักษาพยาบาลประชาชนในชาตินัน้ ๆ ” (United Nations Human Rights Office of High Commissioner, 

1990) นอกจากน้ียังมีปฏิญญาสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต วาดวยการคุ มครอง                                          

และการสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติ (ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the 

Rights of Migrant Workers) ซึ่งทั้งประเทศไทย และประเทศตนทางของแรงงานขามชาติ และผูติดตาม                     

ทั้ง 3 สัญชาติ ลวนเปนภาคีสมาชิก โดยปฎิญญาฯ ไดมีขอกําหนดใหประเทศผูนําเขาและประเทศผูสงออก   

แรงงานขามชาติรวมกันสรางเสริมศักยภาพของแรงงานใหสามารถทํางานไดอยางมีศักดิ์ศรี และมีชีวิตอยูใน

สภาพแวดลอมทีม่เีสรีภาพ ความยุตธิรรม และความม่ันคงโดยสอดคลองกบักฎหมาย (Sangsuwan, 2015, 47)

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใหความสําคัญกับ                                

การเก็บรวบรวม และศึกษาขอมูลจากเอกสารเปนหลัก โดยขอบเขตดานเน้ือหา จะมุงศึกษาสภาพปญหา                 

การคัดกรอง และสถานะความคุมครองดานสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตาม ตลอดจนถึง                          

ภาระคาใชจายทางสขุภาพทีไ่ทยอดุหนนุใหกบัแรงงานขามชาตแิละผูตดิตาม โดยจะวเิคราะหสาเหตขุองปญหา                  
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ทีเ่กดิจากขอบกพรองของบทบัญญตัทิางกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายเปนหลกั ทัง้น้ี ระยะของเอกสาร
ที่ศึกษาจะครอบคลุมจากประวัติการนําคนตางดาวเขาสูราชอาณาจักร จากการศึกษาพระราชบัญญัติ                          
คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ความเปนมาในการรับ ควบคุมดูแลแรงงานขามชาติเขาสูประเทศอยางถูกตอง                        
ตามกฎหมายตั้งแตป พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบัน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ในขณะท่ีวัตถุของ
การศึกษา คอืแรงงานขามชาตแิละผูตดิตาม สญัชาติเมยีนมา ลาว และกัมพูชา ทีม่สีถานะถูกตองตามกฎหมาย 
และทํางานอยูในกลุมงานก่ึงฝมือ หรือไรฝมือ อนึ่ง เนื่องจากเปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช                             
ในการศึกษาจงึมเีพยีงขอมลู สถติจิากเอกสาร และสือ่อเิล็กทรอนกิสเทานัน้ ซึง่แหลงขอมลูหลักคือผลการวจิยั และ
บทบัญญตัทิางกฎหมาย โดยวิธกีารศึกษาจะเร่ิมจากการวางกรอบทฤษฎีทีเ่กีย่วของกบัการศกึษา การทบทวน
มาตรการทางกฎหมายของไทย การศึกษาขอตกลงระหวางประเทศ ตลอดจนการศึกษาเปรียบเทียบ                            
การนาํเอาขอตกลงระหวางประเทศเหลานัน้มาประยกุตใชจริงทัง้ในประเทศทีป่ระสบความสําเรจ็ และประเทศ                   
ที่ลมเหลวจากกรณีศึกษาของประเทศเกาหลีใตและสเปน ผานบทบัญญัติทางกฎหมาย อันไดแก รัฐบัญญัติ
การจางงานแรงงานขามชาติ พ.ศ. 2546 (Act on Foreign Workers Employment 2003) รัฐบัญญัติ                      
ประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2542 (National Health Insurance Act 1999) ของเกาหลีใต พระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยสทิธแิละเสรภีาพ รวมถงึการประสานสงัคมของชาวตางชาติในสเปน ฉบบัที ่4/2543                   
(Organic Law on the Rights and Freedoms of Foreigners in Spain and their Social Integration 4/2000) 
และพระราชบัญญัติสุขภาพ พ.ศ. 2529 (The General Health Act 1986) ของสเปน จากน้ันจึงนําไปสู                     
การวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายของไทยและตางประเทศ ดวยการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของ
มาตรการกฎหมายเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดทฤษฎีหลัก โดยจําแนกการวิเคราะหผลออกเปน 3 สวน ไดแก 
ความสามารถในการเขาถึงบริการสาธารณสุขตามหลักสิทธิมนุษยชนวาดวยสิทธิในสุขภาพ ความเสมอภาค
ทางความคุมครองตามหลักสวัสดิการสังคม และเสถียรภาพทางการคลังของระบบตามหลักเศรษฐศาสตร

สุขภาพ เพื่อหาสาเหตุของปญหา และหาแนวทางแกไขท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาและรวบรวมขอมลู ทาํใหสามารถสรุปไดวา ประเทศไทยมีระบบประกันสขุภาพแรงงาน
ขามชาติและผูติดตามทั้งสิ้น 3 ระบบ ไดแก 1) ระบบบัตรประกันสุขภาพภาคบังคับ อันมีกลุมเปาหมายคือ
แรงงานขามชาติและผูติดตามกลุมผอนผัน 2) ระบบบัตรประกันสุขภาพภาคสมัครใจ อันมีกลุมเปาหมายคือ
แรงงานขามชาตแิละผูตดิตามกลุมแรงงานนําเขาทีไ่มสามารถสมัครเปนผูประกันตนในระบบประกันสงัคมได 
รวมถึงคนตางดาวที่ไมมีสถานะทางกฎหมาย และ 3) ระบบประกันสังคม อันมีกลุมเปาหมายคือแรงงาน                
ขามชาติกลุมพสิจูนสญัชาติ และกลุมแรงงานนําเขาทีส่มัครเปนผูประกนัตนในระบบประกันสงัคมได อยางไรก็ดี                   
ในทางปฏิบัติพบวามีแรงงานขามชาติและผูติดตามจํานวนมาก หรือไมตํ่ากวา 5 แสนคนท่ียังไมไดเขาสู                    
ระบบประกันสขุภาพระบบใดเลย ในขณะท่ีผูทีม่ปีระกันสขุภาพกลับไมไดรบัความคุมครองอยางเทาเทยีมกัน                        
ทั้งนี้สามารถสรุปมาตรการทางกฎหมายอันเปนสาเหตุของปญหาไดเปน 2 กลุมคือ มาตรการทางกฎหมาย          
ในการควบคุม คดักรองแรงงานขามชาติและผูตดิตามเขาสูราชอาณาจักร และปญหามาตรการทางกฎหมาย

ที่ใชบังคับใหแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบประกันสุขภาพ ดังรายละเอียดตอไปน้ี
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 1. ปญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุม และกําหนดเงื่อนไขในการรับแรงงานขามชาติ                       
และผูติดตามเขาสูระบบ โดยปญหาดังกลาวเปรียบเสมือนตนทางที่นําไปสูปญหาขอจํากัดความคุมครอง                
ทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตาม เนื่องจากการประกันสุขภาพจะมีสภาพบังคับไดก็ตอเมื่อ   
แรงงานขามชาติและผูตดิตามมีสถานะทางกฎหมายอยางถกูตอง เปนมาตรฐานเดียวกนั หากการนําแรงงานขามชาติ
และผูติดตามเขาสูระบบเต็มไปดวยอุปสรรคหรือขาดเสถียรภาพแลว การเขาสูระบบประกันสุขภาพอยาง         
พรอมเพรียงเสมอภาคกันยอมไมมีทางเกิดขึ้นได ทั้งนี้ สามารถจําแนกปญหามาตรการทางกฎหมาย                               
ในการควบคุม และกําหนดเงื่อนไขในการรับแรงงานขามชาติ และผูติดตามเขาสูระบบ ไดเปน 2 ประการคือ
  1.1 มาตรการในการคัดกรอง และกําหนดเงื่อนไขในการรับแรงงานขามชาติ และผูติดตาม                
ยังไมมีเสถียรภาพ และไมเปนมาตรฐานเดียวกัน กลาวคือจากการวิจัย พบวามาตรการหรือนโยบายของไทย
จะเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีการเปล่ียนแปลงแบบปตอป และขาดความตอเน่ือง (Archavanitkul & 
Vajanasara, 2008, 17-20 ; Tangtipongkul, 2016, 195) สงผลใหแรงงานขามชาติและผูตดิตามข้ึนทะเบยีน
เขาสูระบบไดหลายชองทาง ไมวาจะเปนชองทางการขึ้นทะเบียนผอนผัน การพิสูจนสัญชาติ และการนําเขา
แรงงานจากบันทกึความเขาใจวาดวยความรวมมอืในการจางงาน หรือ MOU (Memorandum of Understanding 
on Employment Cooperation) ทําใหแรงงานขามชาติและผูติดตามหล่ังไหลเขามาในราชอาณาจักร                              
ไดอยางไมจํากัด ซึ่งนอกจากจะทําใหทางการไทยไมสามารถวางแผนในการจัดสรรทรัพยากรในการรักษา
พยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพแลว แรงงานขามชาติและผูติดตามท่ีเขาสูระบบในแตละชองทาง ยังมีสิทธิ
และหนาที่ในการเขาสูระบบประกันสุขภาพท่ีแตกตางกันอีกดวย กลาวโดยสรุปคือ
   1.1.1 แรงงานและผูตดิตามกลุมผอนผนั1  จะตองซ้ือบตัรประกันสขุภาพแบบบังคบัเทานัน้                  
                       1.1.2 แรงงานกลุมพิสูจนสัญชาติที่มีสิทธิสมัครเปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตองสมัครเปนผูประกันตนเทานั้น ในขณะท่ีแรงงานผูไมมีสิทธิ และผูติดตามตอง      
ซื้อบัตรประกันสุขภาพแบบบังคับ
   1.1.3 แรงงานกลุ มนําเขา2  ที่มีสิทธิสมัครเปนผู ประกันตนตามพระราชบัญญัติ                           
ประกันสงัคม พ.ศ. 2533 ตองสมัครเปนผูประกันตน ในขณะท่ีไมมขีอบงัคบัดานการซ้ือบตัรประกันสขุภาพตอแรงงาน
กลุมนําเขาผูไมมีสิทธิประกันสังคม แตแรงงานอาจซื้อบัตรประกันสุขภาพภาคสมัครใจได
  ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดโดยสังเขปของระบบประกันสขุภาพสําหรบัแรงงานขามชาติ

และผูติดตาม รวมถึงเงื่อนไขในการเขาถึงสิทธิไดจากตารางที่ 1 ดังตอไปน้ี 

1แรงงานขามชาติและผูติดตามกลุมผอนผันไดรับอนุญาตใหดําเนินการพิสูจนสัญชาติใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
   มิเชนนั้นจะตองถูกจับกุม และสงกลับประเทศ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกเขามาอยู 
   ในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
2แรงงานขามชาติกลุมนําเขาไมอนุญาตใหมีผูติดตาม (Tangtipongkul, 2016, 200)
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ตารางท่ี 1

ตารางแสดงรายละเอียดโดยสังเขปของระบบประกันสุขภาพสําหรับแรงงานขามชาติและผูติดตาม

 จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวาประเภทและสถานะทางกฎหมายของแรงงานขามชาติและผูติดตาม                     

มสีวนสําคญัยิง่ตอการกําหนดสิทธใินการเขาถงึระบบประกันสุขภาพ นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาในรายละเอียด

พบวา ระบบประกนัสขุภาพแรงงานขามชาตแิละผูตดิตามของไทยเปนระบบท่ีถกูออกแบบมาเพ่ือใชกบัแรงงาน

ขามชาตแิละผูตดิตามในแตละประเภท โดยไมเปนไปตามมาตรฐานเดยีวกนั กลาวคอืตนทนุในการเขาสูระบบ 

เงื่อนไขการบังคับใช ตลอดจนถึงหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลก็ลวนแลวมีความแตกตางกันทั้งสิ้น 

อาทิ  หนวยงานหลักท่ีทาํหนาท่ีรบัผดิชอบระบบบัตรประกันสขุภาพท้ังภาคสมัครใจ และภาคบังคับคอืกองทุน

ผูประกันตนคนตางดาว กระทรวงสาธารณสขุ ในขณะท่ีหนวยงานหลกัท่ีทาํหนาทีร่บัผดิชอบระบบประกันสงัคม                

คือ สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ ที่มาของเงินทุนของระบบก็ยังมีความแตกตางกัน 

กลาวคือ  ที่มาของเงินทุนของระบบบัตรประกันสุขภาพมีที่มาจากการชําระคาบัตรประกันสุขภาพของเอกชน 

อันหมายถึงนายจางหรือตัวแรงงานขามชาติและผูติดตาม ในขณะท่ี ที่มาของแหลงเงินทุนในระบบ                           

ประกันสังคมมาจากการรวมจายจากทั้งนายจาง ลูกจางและภาครัฐ อีกทั้งตนทุนในการเขาถึงความคุมครอง                         

ทางสุขภาพในแตละระบบยังไมเทากันอีกดวย ซึ่งลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความซับซอน                                            

1) 

2) 

1)  

2)   .

  

1)  

 

2) 

 * 

**

* แรงงานขามชาติและผูตดิตามกลุมพสิจูนสญัชาติถกูกาํหนดใหซือ้บตัรประกันสุขภาพแบบบังคบัตัง้แตวนัที ่5 กมุภาพนัธ  พ.ศ. 2561 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

** นับตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพนัธ 2561 มีการปรับปรุงมาตรการบังคับใชระบบบัตรประกันสุขภาพ แตมาตรการดังกลาว

ไมมีผลยอนหลังตอกลุมที่ผานการพิสูจนสัญชาติไปแลว 1,062,929 คน (Ministry of Labour, 2018, 1)
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ไมเปนมาตรฐานเดียวกันของระบบประกันสุขภาพแรงงานขามชาติและผูติดตาม รวมท้ังยังมีลักษณะ                             

ไมสอดคลองกับหลักความเสมอภาค จากการปฏิบัติตอส่ิงที่มีสาระสําคัญเหมือนกัน อยางไมเทาเทียมกัน 

อันจะเห็นไดจากรายละเอียดในตารางที่ 2 ดังตอไปนี้

ตารางที่ 2
ตารางสรุปสาระสําคัญของระบบประกันสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตาม

 

 
 

   
( )

 

 500,000 

-2,700 
-365  7 
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 1,650  
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( ) 
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ที่มา: Alien Insured Fund, 2016, 1-2 ; Social Security Office, n.d., ; PPTV HD 36, 2017.

 กลาวโดยสรปุคือ มาตรการในการคดักรอง ตลอดจนถึงการกาํหนดเง่ือนไขในการรบัแรงงานขามชาติ 

และผูติดตามท่ีไรเสถียรภาพของไทยเปรียบเสมือนสาเหตุตนทางท่ีทําใหแรงงานขามชาติและผูติดตาม                       

ไดรับความคุมครองทางสุขภาพอยางไมเทาเทียมกัน ทั้งที่ทุกคนลวนมีสถานะที่ถูกตองตามกฎหมาย

 1.2 ประเทศไทยไมมีมาตรการในการควบคุม และคัดกรองผูติดตามแรงงานขามชาติที่เปนรูปธรรม 

กลาวคือประเทศไทยมีเพียงการนิยามใหผูติดตามหมายถึง บุตรของแรงงานขามชาติที่มีอายุไมเกิน 18 ป                   

โดยไมไดมกีารจาํกดัจาํนวนผูตดิตามแรงงานขามชาต ิทัง้ยงัไมมขีอจาํกดัเรือ่งการคลอดบตุรในราชอาณาจกัร
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รวมถึงไมมีขอกําหนดเง่ือนไขดานศักยภาพของแรงงานขามชาติในการท่ีจะนําพาผูติดตามเขามาในประเทศ

อีกดวย แตกตางจากประเทศพัฒนาแลวสวนใหญที่มีการกําหนดเง่ือนไขในการรับผูติดตามอยางชัดเจน                 

เชนเกาหลีใต มีการบัญญัติหามมิใหแรงงานขามชาติในกลุมกึ่งฝมือและไรฝมือมีผูติดตามหรือคลอดบุตร                 

ในประเทศอยางเด็ดขาด (Umeda, 2013) ขณะท่ีสเปนอนุญาตใหแรงงานขามชาติมีผูติดตามได แตมี                        

การกําหนดนิยามของคําวาผูติดตามในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ รวมถึงกําหนดเง่ือนไขระยะเวลา                       

ในการพํานัก และรายไดขั้นตํ่าของแรงงานขามชาติที่จะอนุญาตใหมีผู ติดตามไดเอาไวอยางชัดแจง                          

(The United Refugee Agency, 2000, 9-10) เปนตน การไมมมีาตรการในการควบคุม และคัดกรองผูตดิตาม

ดังกลาวสงผลใหมีเด็กที่เกิดจากแรงงานขามชาติสะสมในไทยถึง 4-5 แสนคน ซึ่งไทยตองใชงบประมาณ                  

ในการดูแลตั้งแตกอนคลอด ระหวางคลอด และหลังคลอดเปนจํานวนมหาศาล

 2. ปญหามาตรการทางกฎหมายท่ีใชบังคับใหแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสู ระบบ                             

ประกันสุขภาพ ซึ่งปญหาดังกลาวเปรียบเสมือนหัวใจ หรือสาเหตุหลักที่ทําใหแรงงานขามชาติและผูติดตาม

ไมไดรบัความคุมครองทางสขุภาพ หรอืไดรบัความคุมครองอยางไมเหมาะสมและไมไดสดัสวนกบัความจาํเปน                            

ในการดํารงชีวิต ทั้งนี้สามารถจําแนกปญหามาตรการทางกฎหมายในการนําแรงงานขามชาติ และผูตดิตาม

เขาสูระบบประกันสุขภาพ ไดเปน 2 ประการคือ

  2.1 ปญหาของระบบประกันสุขภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยแบง

เปนปญหาเนื้อหาความคุมครอง (Social Security Office, n.d.) 3 ประการคือ

   2.1.1  การไมใหความคุมครองแรงงานในบางลักษณะงาน ตามความในมาตรา 4 อัน

ไดแกงานลูกจางของผูประกอบกิจการเพาะปลูก ประมง ปาไมและเลี้ยงสัตว ที่ไมไดจางประจําตลอดทั้งป 

งานลูกจางของนายจางที่เปนบุคคลธรรมดาที่งานที่ทําไมไดเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ และงานลูกจาง

ของนายจางท่ีประกอบกิจการหาบเร แผงลอย เปนตน สงผลใหแรงงานขามชาติที่ทํางานอยูในกลุมงาน

ลักษณะดังกลาวไมสามารถสมัครเขาเปนผูประกันตนได

   2.1.2 มีการกําหนดเงื่อนไขดานระยะเวลาการเกิดสิทธิ ตามความในมาตรา 62 กําหนด

ใหผูประกันตนจะไดรับความคุมครองกรณีเจ็บปวยอันมิใชเน่ืองมาจากการทํางาน เม่ือจายเงินสมทบเขา

กองทุนประกันสังคมมาเปนเวลาอยางนอย 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนกอนเดือนท่ีจะเขารับบริการ

ทางการแพทย กลาวอีกนยัหน่ึงคอื จะตองรอระยะเวลาการเกิดสทิธิถงึ 3 เดอืน ซึง่ขดัแยงกบัสภาพความเปนจริง

ที่มนุษยอาจจะเจ็บปวยเมื่อไรก็ได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อแรงงานขามชาติเขาสู ระบบอยางถูกตอง                             

ตามกฎหมายก็สมควรท่ีจะไดรบัความคุมครองโดยทันท ีไมควรมกีารกาํหนดเง่ือนเวลามาเก่ียวของหรือลิดรอนสิทธิ3 

3การกําหนดระยะเวลาการเกิดสิทธิมีขึ้นดวยเหตุผลดานความม่ันคงของกองทุนประกันสังคม แตประเด็นปญหาอยูที่ หากผูประกันตน
เปนพลเมืองไทย แมจะไมมีสิทธิประกันสังคมก็ยังสามารถใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพแหงชาติหรือบัตรทองเพ่ือรับการรักษาพยาบาลได 
แตแรงงานขามชาติและผูติดตามที่ไมมีประกันสุขภาพจะไมมีสิทธิไดรับความคุมครองใด ๆ เลย
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   2.1.3   สัดสวนเงินสมทบของระบบประกันสังคมมีอัตราสูงกวาระบบบัตรประกันสุขภาพ

ถึง 3 เทา ในขณะที่สิทธิประโยชนความคุมครองที่ไดรับจริงแทบไมแตกตางกัน กลาวคือสิทธิประโยชนใน                 

การรักษาพยาบาลท่ีระบบประกันสังคมใหมากกวาระบบบัตรประกันสุขภาพเปนการรักษาพยาบาลใน                               

บรกิารพเิศษทีอ่าจไมจาํเปนตอการดาํรงชวีติของแรงงานขามชาติ เชน บริการทนัตกรรมฟนเทียมและรากฟนเทียม 

โรคหรือประสบอนัตรายอันเนือ่งจากการใชสารเสพติด การปลกูถายอวยัวะ เปนตน (Hfocus, 2016) นอกจากน้ี 

เมื่อพิจารณาถึงสิทธิประโยชนดานอ่ืนที่เพ่ิมขึ้น อาทิ สิทธิประโยชนจากการทุพพลภาพ สิทธิประโยชนจาก  

การตาย สิทธิประโยชนชราภาพ และสิทธิประโยชนจากการวางงาน ก็ลวนแลวแตไมสอดคลองกับเง่ือนไข

และวิถีชีวิตของแรงงานขามชาติ เน่ืองจากไมมีการกําหนดระเบียบเอาไวอยางชัดเจนวาจะจายประโยชน

ทดแทนแรงงานขามชาติที่เดินทางกลับประเทศไปแลวไดอยางไร ผานชองทางใด และผูใดจะเปนผูรับภาระ

คาธรรมเนียมในการโอนเงินคาสิทธิประโยชนเหลานั้น เปนตน

 ในขณะเดียวกัน พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ยังคงมีปญหาและขอจํากัดในดาน                       

การบังคับใช โดยสามารถแบงปญหาไดเปน 2 ประการคือ

   2.1.4 ความบกพรองในกระบวนการบงัคบัใหแรงงานขามชาตทิกุคนทีม่สีทิธเิปนผูประกันตน 

ตองเขาสูระบบประกันสุขภาพ จากการรวบรวมขอมูลพบวา สํานักงานประกันสังคมมักใชวิธีการสุมตรวจ               

เพื่อกวดขันใหนายจางนําลูกจางเขาสู ระบบประกันสังคม หากลูกจางไมเรียกรองสิทธิตอสํานักงาน                          

ประกันสังคม สํานักงานประกันสังคมก็ตรวจสอบไดยาก ทั้งนี้ลูกจางสวนหนึ่งก็ไมตองการรองเรียน                             

เพราะไมตองการจายเงินสมทบที่มีสัดสวนคอนขางสูง และหวาดกลัววาจะถูกใหออกจากงาน ในขณะที่                   

การตรวจสอบก็เปนไปอยางยากลําบากเน่ืองจากหนวยงานท่ีทาํหนาทีอ่อกใบอนุญาตทํางานคือ  กรมการจัดหางาน 

ในขณะท่ีหนวยงานท่ีมหีนาทีบ่งัคบัใชกฎหมายประกันสงัคมคือสาํนักงานประกันสังคม ซึง่เปนคนละสวนงานกัน

   2.1.5  นายจางมักหลีกเลี่ยงที่จะจายเงินสมทบ หรือจายเงินสมทบลาชา ทําใหแรงงาน

ขามชาตทิีเ่ปนฝายจายเงนิสมทบตองเสยีสทิธใินการรกัษาพยาบาลในทีส่ดุ เหน็ไดจากผลของการศกึษาทีร่ะบุ

วาแรงงานขามชาติที่เปนสมาชิกประกันสังคมสวนใหญ ไมสามารถเขาถึงสิทธิประกันสังคมได เมื่อเจ็บปวย

ยังตองซื้อยาจากรานขายยา หรือไปรักษาที่คลินิกแทนการใชสิทธิที่สถานพยาบาล (Prachathai, 2013)

 2.2  ปญหามาตรการบังคับใหแรงงานขามชาติ และผูติดตามทุกคนตองซื้อบัตรประกันสุขภาพ                     

ตามขอกาํหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัลงวนัที ่14 มนีาคม พ.ศ. 2559 เรือ่งการตรวจสุขภาพและ

การประกันสุขภาพแรงงานตางดาว ซึ่งออกตามอํานาจของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน

พ.ศ. 2534 มีใจความสําคัญคือ ทางการไดกําหนดใหแรงงานขามชาติและผูติดตามที่จะขึ้นทะเบียน                             

เขาสูระบบ ตองตรวจสุขภาพและซื้อบัตรประกันสุขภาพภาคบังคับกอน จึงจะข้ึนทะเบียนเขาสูระบบได                       

แตในทางปฏิบัติ การขึ้นทะเบียนเขาสู ระบบกลับไมมีการบังคับใหตองแสดงหลักฐานการซื้อบัตร                               

ประกันสุขภาพ สงผลใหแรงงานขามชาติและผู ติดตามสามารถหลบเลี่ยงดวยการแนบเพียงเอกสาร                              

ผลตรวจสุขภาพ โดยไมซื้อบัตรประกันสุขภาพ ทําใหระบบบัตรประกันสุขภาพไมมีผลในการบังคับใช                        

อยางแทจริง จนกระท่ังเม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทําแบบเอกสารใหม     
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เพื่อใชแทนแบบเอกสารเดิม โดยแบบเอกสารใหมนี้มีการกําหนดใหแรงงานขามชาติจะตองระบุขอมูล                       

ดานการประกันสุขภาพโดยละเอียด และกําหนดใหการชําระคาตรวจสุขภาพ และคาบัตรประกันสุขภาพ                  

เปนเง่ือนไขในการมีบตัรประจําตัวคนซ่ึงไมมสีญัชาติไทย การตรวจลงตรา/ขออยูตอ และการขออนุญาตทํางาน

ของแรงงานขามชาต ิอนัจะเหน็ไดวาเปนมาตรการบงัคบัท่ีมคีวามเขมงวด และมีประสิทธิผลจริงในทางปฏบิตัิ 

นอกจากน้ี ทางการยังไดปรับปรุงใหสิทธิในการรักษาพยาบาลจากการซ้ือบัตรประกันสุขภาพ ไปปรากฏบน

หลงับตัรประจาํตวัคนซึง่ไมมสีญัชาตไิทย โดยจะมกีารแจงสิทธริกัษาพยาบาล พรอมรายละเอยีดสถานพยาบาล 

ตลอดจนถึงระยะเวลาท่ีไดรับความคุมครอง ซึ่งผู ถือบัตรสามารถใชสิทธิการรักษาพยาบาลไดในทันที                          

โดยไมตองรอระยะเวลาการเกิดสทิธอิยางไรก็ด ีแมมาตรการบังคบัใหซือ้บตัรประกันสขุภาพจะมปีระสิทธภิาพ

ในการบังคับใช และใหความคุมครองทางสุขภาพแกผูถอืบัตรในทันที แตมาตรการดังกลาวกลับไมไดมผีลใช

บังคับตอแรงงานขามชาติทุกกลุมอยางพรอมเพรียงกัน โดยจะมีผลตอแรงงานขามชาติกลุมผอนผัน                                 

ที่จะตองพิสูจนสัญชาติและขึ้นทะเบียนเขาสูระบบเทานั้น แตจะไมถูกนําไปใชบังคับกับแรงงานขามชาติ                 

และผูติดตามอีก 3 กลุมไดแก

   2.2.1 แรงงานขามชาติกลุมนําเขาจํานวน 500,440 คน (Ministry of Labour, 2018, 1)

   2.2.2 แรงงานขามชาติที่มีสิทธิสมัครเปนผูประกันตนในระบบประกันสังคมท้ังหมด

   2.2.3 ไมมีผลยอนหลังตอแรงงานขามชาติและผูติดตามกลุมที่ผานการพิสูจนสัญชาติ

ไปแลว 1,062,929 คน กอนวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจยั สรปุไดวามาตรการทางกฎหมายในการควบคุม และกําหนดเง่ือนไขในการรับแรงงาน

ขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบ รวมถึงมาตรการบังคับใหแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบ                      

ประกันสุขภาพ ยังมีปญหาดานความชัดเจน และมาตรฐานการบังคับใชที่แตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง                    

เมื่อนําเอาปญหามาตรการทางกฎหมายเหลานั้น ไปวิเคราะหเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎี รวมถึงขอตกลง

ระหวางประเทศ พบวาประเทศไทยยังไมสามารถบรรลุเปาหมายตามกรอบแนวคิดของการวิจัย                                           

อันไดแก แนวคิดสิทธิมนุษยชนวาดวยสิทธิในสุขภาพ หลักสวัสดิการสังคม และหลักเศรษฐศาสตรสุขภาพ 

อยางนอย 3 ประการคือ

 1. ความสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนวาดวยสิทธิในสุขภาพ แมวาประเทศไทยจะจัดใหมี                  

ระบบประกนัสขุภาพใหกบัแรงงานขามชาตแิละผูตดิตามตามหลกัสิทธิมนษุยชนภายใตเง่ือนไขขัน้ต่ําของขอตกลง

ระหวางประเทศ แตในทางปฏิบัติกลับพบชองโหวที่กอใหเกิดปญหาการเขาถึงสิทธิเปนจํานวนมาก ไมวาจะ

เปนขอจํากัดของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่มีการจํากัดกลุมอาชีพท่ีไมมีสิทธิสมัครเปน                       

ผูประกนัตน การจาํกดัระยะเวลาในการเกดิสทิธคิวามคุมครอง ซึง่มลีกัษณะเปนการเลอืกปฏบิตั ิและรอนสทิธิ

แรงงานขามชาติบางกลุมอาชีพ ทั้งท่ีแรงงานมีสถานะถูกตองตามกฎหมาย ทั้งยังชําระคาธรรมเนียม                                  

ในการข้ึนทะเบียนเทียบเทากบัแรงงานท่ีประกอบอาชีพอ่ืน ในขณะเดียวกนั แมจะมรีะบบบตัรประกันสุขภาพ
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ภาคบังคับที่มีประสิทธิภาพ และมีผลในการบังคับใชในทันที แตกลับไมไดถูกนําไปใชกับแรงงานขามชาติ       

และผูติดตามทุกคนอยางเทาเทียมกัน จึงทําใหยังมีแรงงานขามชาติและผูติดตามอีกเปนจํานวนมากที่ไมได

รับความคุมครองทางสุขภาพ หรือไดรับความคุมครองอยางไมเหมาะสมและไมไดสัดสวนกับความจําเปน                  

ในการดํารงชีวิต

 2. ความสอดคลองกบัหลกัสวสัดกิารสงัคม มาตรการทางกฎหมายของไทยยงัไมประสบความสาํเรจ็

ในการแทรกแซงการจดัระเบยีบสงัคม และการดแูลสวสัดภิาพของแรงงานขามชาตแิละผูตดิตาม ตามนยิาม

พืน้ฐานของหลักสวสัดกิารสงัคม อนัจะเห็นไดจากการท่ียงัมผีูทีไ่มไดรบัความคุมครองทางสุขภาพท้ังทีม่สีถานะ

ถูกตองตามกฎหมายอยางนอย 5 แสนคน นอกจากน้ี มาตรการทางกฎหมายของไทยยังไมสอดคลองกับ                      

หลักการสําคัญของหลักสวัสดิการสังคม วาดวยหลักความครอบคลุม (Coverage) อยางเห็นไดชัด กลาวคือ 

หลกัความครอบคลุมเชือ่วาผูใชบรกิารตองสามารถเขาถงึบริการไดอยางเสมอภาคกัน โดยปราศจากการกีดกนั

หรือเลือกปฏบิัติ (Khumhom, 2014) ในขณะที่ระบบประกันสุขภาพของไทยไดถูกกําหนดใหมีหลายรูปแบบ 

ใชบังคับตอแรงงานขามชาติที่มีสถานะถูกตองตามกฎหมายแตละกลุมอยางแตกตางกันมีตนทุนในการ                    

เขาถึงความคุมครองตางกัน อีกทั้งยังกําหนดสิทธิประโยชนอยางแตกตางกันอีกดวย

  ความสอดคลองกับหลักเศรษฐศาสตรสุขภาพ มาตรการทางกฎหมายของไทยขัดแยงกับ                          

หลักเศรษฐศาสตรสุขภาพอยางชัดเจน เนื่องจากไมมีมาตรการในการคัดกรองแรงงานขามชาติและ                                       

ผูตดิตามทีม่ปีระสทิธิภาพและเปนมาตรฐานเดยีวกนั ทาํใหแรงงานขามชาตแิละผูตดิตามเดนิทางเขาสูประเทศ

มากจนเกินกําลังทรัพยากรทางการแพทย นอกจากนี้  ระบบการจัดสรรงบประมาณทางสาธารณสุขของไทย        

ยังเปนการคํานวณงบประมาณแบบตอคนตอป ดังนั้น เมื่อมีแรงงานขามชาติท่ีไมมีประกันสุขภาพใด ๆ                            

มาใชบริการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลผูใหบริการจะตองรับความเสี่ยงดานภาระคาใชจายเอง ทั้งนี้ เมื่อนํา

จาํนวนแรงงานขามชาติและผูตดิตามท่ีไมมปีระกนัสขุภาพ 5 แสนคน มาคํานวณรวมกบังบประมาณสุขภาพ

ตอคนตอป โดยไมรวมคาใชจายดานบุคลากร จากงบประมาณท่ีกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ                                 

ไดรับประจําป พ.ศ. 2560 จํานวน 15,177 ลานบาทแลว (Hfocus, 2016) พบวา ไทยจะตองมีงบประมาณ

เพิ่มขึ้นอีกอยางนอย 1,121 ลานบาท จึงจะเพียงพอตอการดูแลสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตาม                    

ที่ไมมีประกันสุขภาพ ซึ่งลักษณะดังกลาว จะเปนการซํ้าเติมสถานการณดานงบประมาณ และบุคลากร                         

ทางดานสาธารณสุขของไทยท่ีกําลังประสบปญหาอยางรุนแรง กลาวคือ ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2560                   

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประสบกับสภาวะขาดทุนรุนแรงเขาขั้นวิกฤติถึง 87 แหง                                     

จากจํานวนโรงพยาบาลท้ังหมด 896 แหงท่ัวประเทศ ในขณะท่ีแพทยยงัมีจาํนวนไมเพยีงพอกับความตองการ

ของประชาชน โดยประเทศไทยมีแพทยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตํ่ากวามาตรฐานขององคการ                                        

อนามัยโลกถึง 3 เทา (Thaipublica, 2018)

 ในขณะเดียวกัน เมื่อนําขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ อันไดแก หลักสิทธิในสุขภาพ                                

ตามมาตรา 28 ของอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติและครอบครัว และปฏิญญา

สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต วาดวยการคุมครองและการสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติ               
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มาตรวจสอบผลการวิจัย พบวาในทางทฤษฎีไทยมีมาตรการทางกฎหมายท่ีใหความคุมครองสิทธิในสุขภาพ

ขั้นพื้นฐานตอแรงงานขามชาติและผูติดตาม แตในทางปฏิบัติมาตรการดังกลาวยังมีขอบกพรองทั้งดาน                    

เนื้อหาบทบัญญัติ และการบังคับใช สงผลใหมีแรงงานขามชาติและผูติดตามอยางนอย 5 แสนคน                                     

ไมไดเขาสูระบบประกันสุขภาพ นอกจากน้ียังมีผลการวิจัย (Sali Sukansin, 2014, 112-114) สนับสนุน                       

วาระบบการคัดกรองและระบบประกันสุขภาพที่หลากหลายและมีสาระสําคัญแตกตางกัน เปนปจจัย                                

ที่ทําใหแรงงานขามชาติและผูติดตามไดรับความคุมครองสิทธิทางสุขภาพอยางไมเทาเทียมกันอีกดวย                           

ในขณะท่ีการศึกษาเปรียบเทียบกับระบบประกันสุขภาพแหงชาติของเกาหลีใต (Kim, J. ; Yoon ;                                     

Kim L. & Kim D, 2017, 5-17) ระบุวาการบังคับใชระบบประกันสุขภาพระบบเดียวตอประชาชนทุกคน                        

เปนปจจัยที่ทําใหแรงงานขามชาติไดรับความคุมครองทางสุขภาพและเขาถึงบริการการรักษาพยาบาล                         

ไดเทียบเทากับพลเมืองเกาหลีใต จึงนําไปสูขอสรุปที่วาผลของการศึกษามีความสอดคลองกับสมมติฐาน                      

ที่ตั้งไว กลาวคือ ปญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุม คัดกรองแรงงานขามชาติและผูติดตาม                          

และปญหามาตรการทางกฎหมายที่ใชบังคับใหแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบประกันสุขภาพ                  

เปนสาเหตหุลกัทีท่าํใหแรงงานขามชาตแิละผูตดิตามไมไดรบัความคุมครองทางสขุภาพ จนทาํใหทางการไทย

ตองรับภาระคาใชจายทางสุขภาพที่เรียกเก็บไมไดเปนจํานวนมหาศาล ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ไทย                              

จะตองปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายทั้งสองสวน โดยสามารถสรุปขอเสนอแนะไดเปน 2 ประการหลักคือ 

 1. การปรบัปรงุมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม และกาํหนดเง่ือนไขในการรับแรงงานขามชาติ 

และผู ติดตามเขาสู ระบบ ทั้งนี้จากผลการวิจัยผลสัมฤทธิ์ของมาตรการทางกฎหมายของประเทศที่                               

ประสบความสําเร็จและไดรับการยกยองในระดับสากลอยางเชน ระบบการจางงานแบบรัฐตอรัฐ                           

ของเกาหลีใต (Bisheh, 2017, 18) และจากผลการวิจัยชองวางการบังคับใชกฎหมายจากประสบการณ                     

ของประเทศท่ีมีปญหาใกลเคียงกับไทย ทั้งดานภูมิศาสตร และดานการดําเนินนโยบายท่ีไมมีเสถียรภาพ                  

อยางเชน สเปน (Garcés-Mascareñas, 2013, 7-12) ทําใหสรุปไดวา ไทยควรกําหนดใหชองทางในการรับ

แรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบมีเพียงชองทางเดียวแบบเกาหลีใต เพ่ือความเปนเอกภาพ และ                  

เปนบรรทัดฐานในการบริหารจัดการ อีกทั้งยังควรรักษาเสถียรภาพของระบบดวยการกําหนดนโยบาย                         

ระยะยาวในรูปแบบกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ นอกจากนี้ไทยจะตองมีมาตรการทางกฎหมาย                          

ในการคัดกรองแรงงานขามชาติ และผูติดตามอยางเปนรูปธรรม โดยตองกําหนดคุณสมบัติของแรงงาน                      

ใหสอดคลองกับความตองการการจางงานในประเทศ อีกทั้งยังตองกําหนดเงื่อนไขการรับผู ติดตาม                                

เปนลายลักษณอักษรเชนเดียวกับสเปน โดยตองมีการจํากัดจํานวนผูติดตาม และตองกําหนดใหแรงงาน                   

ขามชาตพิสิจูนใหไดถงึความสามารถในการเลีย้งดผููตดิตาม เชนกาํหนดรายไดขัน้ต่ําของแรงงานทีจ่ะสามารถ

มีผูติดตามได เปนตน ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูติดตามเอง และเพ่ือมิใหผูติดตามเหลานั้นกลายเปน    

ภาระทางการคลังตอระบบสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว
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 2. การปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายท่ีใชบงัคบัใหแรงงานขามชาติและผูตดิตามเขาสูระบบประกัน

สุขภาพ ดังที่ไดกลาวแลววามีผลการวิจัยระบุวาระบบประกันสุขภาพแรงงานขามชาติและผูติดตามของไทย

ทีม่จีาํนวนหลายระบบ เปนสาเหตุทีท่าํใหเกดิความเหลือ่มลํา้และความสบัสน ดงันัน้ผูเขียน จงึมขีอเสนอแนะวา 

ประเทศไทยควรกาํหนดใหระบบประกนัสขุภาพของแรงงานขามชาตมิเีพยีงระบบเดยีว นัน่คอืระบบบัตรประกนั

สุขภาพภาคบังคับ ทํางานภายใตสังกัดกระทรวงสาธารณสุข บังคับใชตอแรงงานขามชาติและผูติดตาม                              

ที่มีสถานะทางกฎหมายทุกประเภท โดยสาระสําคัญของระบบบัตรประกันสุขภาพภาคบังคับคือ ตองกําหนด

ใหการซื้อบัตรประกันสุขภาพเปนเงื่อนไขในการไดรับสิทธิพํานักในราชอาณาจักร และการออกใบอนุญาต

ทํางานใหกับแรงงานขามชาติและผูติดตามทุกคน หากไทยสามารถบังคับใชระบบบัตรประกันสุขภาพ                      

ภาคบงัคบัไดจะกอใหเกดิประโยชนทัง้ในดานการบรหิารจดัการ และดานการคลงั ในขณะทีแ่รงงานขามชาตแิละ

ผู ติดตามเองก็จะไดรับความคุ มครองโดยไมตกหลน ลดปญหาเรื่องนายจางไมแจงชื่อแรงงานเขาสู                              

ระบบประกันสงัคม หรอืจายเงินสมทบลาชา นอกจากนีแ้รงงานขามชาตแิละผูตดิตามจะมีภาระคาประกันสขุภาพ

ลดลง แตไดความคุมครองท่ีจําเปนในทันทีโดยไมตองรอใหมีการเกิดสิทธิ อีกท้ังยังทําใหการคุมครองสิทธิ                

ในสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตามทุกคนอยูภายใตบรรทัดฐานเดียวกัน ไมมีการแบงแยกอีกดวย

ทั้งน้ี เพื่อใหมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิในสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตาม                                  

มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนทางเศรษฐศาสตร จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 2 ประการคือ

 1. ตองมีการเก็บขอมูลภาคสนามในกลุมประชากรท่ีคัดเลือก ไมวาจะเปนภาครัฐ เอกชน และ

แรงงานขามชาติเพื่อใหการวิจัยมีความนาเช่ือถือ และเพ่ือใหทราบขอมูลปญหาในทางปฏิบัติในการนํา                       

ขอบกพรองมาปรับปรุงนโยบายและมาตรการทางกฎหมายตอไป

 2. ตองมีการศึกษาความเปนไปได ตลอดจนถึงแหลงที่มาของเงินทุน ในการจัดตั้งกองทุนสุขภาพ

ของแรงงานขามชาติและผูติดตาม เพื่อทําหนาที่ดูแลสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตามที่มีสถานะ   

ถูกตองตามกฎหมาย ในกรณีความเจ็บปวยจําเปนนอกเหนือจากความคุมครองของบัตรประกันสุขภาพ

สรุป
 สิทธิมนุษยชนวาดวยสิทธิในสุขภาพเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนควรเขาถึงไดโดยไมมีการนําปจจัยดาน             

เชื้อชาติมาแบงแยก โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือเปนสิทธิในสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตามอันเปน                   

กลุมคนที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งทางการไทยในฐานะรัฎฐาธิปตย มีหนาที่จะตอง                         

จัดระเบียบสังคม เพื่อใหสามารถดูแลสวัสดิภาพของประชาชนโดยรวมไดอยางทั่วถึง ในขณะเดียวกันก็มี                     

ความรบัผดิชอบในการจดัสรรทรพัยากรทีม่อียูอยางจาํกดัใหเกดิประโยชนสงูสดุ ในการนี ้เพ่ือเปนการประกนั

สภาวะจําเปนขั้นพื้นฐานในดานความคุมครองทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตามอันถือเปน

ประชาชนอีกกลุมหน่ึงที่พํานักอยูในราชอาณาจักร ประเทศไทยจึงจําเปนตองปรับปรุงแกไขมาตรการทาง

กฎหมายอันถือเปนกรอบแนวปฏิบัติทั้งสองสวน ไดแกมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม และกําหนด

เง่ือนไขในการรับแรงงานขามชาติ และผูติดตามเขาสูระบบ เพ่ือใหแรงงานขามชาติและผูติดตามทุกคน                           
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มสีถานะถกูตองตามกฎหมาย และเขาสูระบบอยางเปนเอกภาพ ภายใตมาตรฐานเดยีวกนั นอกจากนีย้งัตอง

มีการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายที่ใชบังคับใหแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบประกันสุขภาพ 

ดวยการกําหนดใหการซื้อบัตรประกันสุขภาพเปนเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาต และตออายุสิทธิ                                  

ในการทํางาน และการพํานักในราชอาณาจักรของแรงงานขามชาติ และผูติดตามทุกคนโดยไมมีขอยกเวน 

เพือ่ใหแรงงานขามชาตแิละผูตดิตามทกุคนไดรบัความคุมครองทางสขุภาพในระบบเดยีวกนัตามบรรทดัฐาน

ของหลกัสทิธิมนษุยชน ในขณะทีป่ระเทศไทยกส็ามารถบรหิารจดัการระบบการคลงัของระบบประกนัสขุภาพ

แรงงานขามชาติและผูติดตามไดอยางย่ังยืน
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