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บทสรุปผู้บริหาร
ประเด็นสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มเปราะบางเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงมาอย่างยาวนาน ถึงแม้ระบบ
ประกันสุขภาพของประเทศไทยจะก้าวหน้าและทาให้ประชากรส่วนใหญ่ได้รับการคุ้มครองทางสุขภาพ
และสามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพได้อย่างเป็นธรรม แต่กลุ่มเปราะบางก็ยังเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึง
การมีสุขภาวะที่ดีเนื่องด้วยสาเหตุปัจจัยสังคมกาหนดสุขภาพที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ สัญชาติ
การศึกษา เศรษฐกิจ เพศสภาพ ศาสนา หรือแม้ แต่การตกหล่นของระบบ ซึ่งนาไปสู่การกีดกันการเข้าถึ ง
ระบบประกันทางสุขภาพในสังคมไทย การทบทวนองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพของกลุ่มเปราะบาง จะทา
ให้หน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องเกิดการทางานที่มีประสิ ทธิภาพและมีมาตรฐานในการบริหารจัดการ มี
ความเข้ าใจที่ ต รงกั น โดยการศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 2 ข้ อ คื อ (1) เพื่ อ ทบทวนนิ ย ามของความ
เปราะบางและบุ ค คลเปราะบางซึ่ งน าไปสู่ การท างานทางด้ านสิ ท ธิด้ านสุ ข ภาพอย่ างบู รณาการของ
ประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย และ (2) เพื่อศึกษาสถานการณ์ทางด้านสุขภาพของประชากร
กลุ่มเปราะบาง และสถานการณ์การทางานของหน่วยงานและองค์กรที่ทางานทางด้านสุขภาพของกลุ่ม
เปราะบางในประเทศไทย นาไปสู่ข้อเสนอการพัฒนาเชิงนโยบาย โดยข้อจากัดของการศึกษาครั้งนี้ คือ
การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ อยู่ ในกรอบของการทบทวนวรรณกรรมออนไลน์ และเอกสารงานวิจัย
เอกสารทางด้านกฏหมาย เอกสารเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบางในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
การศึกษาอาจจะมีข้อจากัดการเข้าถึงข้อมูลในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ หรือกลุ่มคนทางานในกลุ่มเปราะบางแต่ละ
ด้านซึ่งสามารถรับรู้ปัญหาในองค์รวมได้ดีกว่า

ผลการทบทวนนิยามได้ข้อสรุปคือ คาว่า “ความเปราะบาง” หมายถึง สภาพหรือสถานะที่จะ
ได้รับความเสียหายหรืออันตรายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจได้ง่ายโดยไม่มีสิ่งป้องกันหรือการป้องกัน
ส่วน “บุคคลเปราะบาง” หมายถึง บุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ต้องการการสนับสนุน การปกป้อง
เพราะปัจจัยทางด้านอายุ ความพิการ ความเสี่ยงต่อการถูกกระทา หรือถูกเพิกเฉย ส่วน “สิทธิทางด้าน
สุขภาพ” คือ สิ ทธิขั้น พื้น ฐานด้านสุขภาพที่ บุคคลพึงได้รับด้วยมาตรฐานที่สุ ดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความพร้อมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลและไม่มีการแยกไม่
ว่ากรณีใด ๆ สิทธิด้านสุขภาพครอบคลุมทั้งการรับบริการสาธารณสุข และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ
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เช่น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ การมีน้าดื่มและอาหารสะอาดเพียงพอ การมีที่ อยู่อาศัย สิทธิ
ด้านสุ ขภาพจึงสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ สิทธิมนุษยชนอื่น ๆ เช่น สิทธิในเรื่องอาหาร ที่อยู่อาศัย การทางาน
การศึกษา การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วม และการไม่แบ่งแยกด้วย
จานวนกลุ่มเปราะบางที่กาหนดในการศึกษานี้ทาการศึกษาในมิติของเชิงปริมาณ ความรุนแรง
ของภาวะความเปราะบาง และการเข้ า ถึ งสิ ท ธิท างด้ านสุ ข ภาพของแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม
เปราะบางที่เป็นกลุ่มเยาวชน (กลุ่มเด็กเปราะบางทางเศรษฐกิจ 7.2 ล้านคน กลุ่มเด็กพิการ 3.8 แสนคน
กลุ่มเปราะบางทางสังคม (กลุ่มย่อย เด็กกาพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กใช้สารเสพติด แม่วัยใส และเด็กใน
สถานพิ นิ จ ) ไม่ เกิ น 9.6 ล้ านคน กลุ่ ม ปั ญ หาเฉพาะ ไม่เกิน 4 แสนคน (โดยเด็ กหนึ่ งคนอาจมี ปั ญ หา
มากกว่าหนึ่งปัญหา) กลุ่มผู้สูงอายุ 8.8 แสนคน กลุ่มผู้มีปัญหาด้านสถานะทางทะเบียนประมาณ 6 แสน
คน กลุ่มแรงงานต่างชาติ (เข้าเมืองถูกกฏหมาย 1.5 ล้าน และ ผิดกฏหมาย 2 หมื่นคน) กลุ่มประชากร
ยากจนประมาณ 5 ล้านคน กลุ่ม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 หมื่นคน กลุ่มผู้ต้องขังหญิงประมาณ 5 หมื่น
คน และกลุ่มคนเร่ร่อนคนไร้ที่พึ่งประมาณ 3 พันคน (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ) โดยบุคคลเปราะบางอาจจะ
มีภ าวะความเปราะบางหลายกลุ่ม เช่น เด็กเปราะบาง 1 คนอาจจะตกอยู่ในกลุ่ มเด็กเร่ร่อน กลุ่ มเด็ก
ยากจน เด็กผู้มีปัญหาทางด้านสถานะ เป็นต้น ซึ่งการระบุจานวนคนเปราะบางที่แน่นอนไม่สามารถนา
จานวนตัวเลขดังกล่าวมารวมกันได้ถือว่าเป็นการนับซ้า
ในเบื้องต้นพบว่ามีกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมที่กาลังเผชิญ หน้ากับการเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพ
จานวนหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสถานการณ์แห่งปัญหาที่แตกต่างกัน เพื่อสามารถระบุว่า กลุ่มใดเป็นกลุ่มที่
กาลังเผชิญสถานการณ์ด้านสิทธิที่ยากลาบาก กลุ่มใดสมควรที่จะได้รับความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน
กลุ่มใดเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพพอที่จะช่วยเหลือตนเองได้บ้างผู้วิจัยจึงได้กาหนดเกณฑ์ (Criteria) เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ คือ (1) ขนาดของประชากรเปราะบางในกลุ่มนั้น (2) ความรุนแรงของปัญหาที่
กลุ่มเปราะบางนั้นๆ กาลังเผชิญ (3) การเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพ โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่มีเผชิญภาวะการเข้าถึง
สิทธิทางสุขภาพมากที่สุดไปยังน้อยที่สุด ดังต่อไปนี้ กลุ่มเยาวชนเปราะบาง กลุ่มผู้สูงอายุเปราะบาง กลุ่มผู้
มีปัญหาด้านสถานะ กลุ่มแรงงานต่างชาติ (นอกระบบ) กลุ่มผู้ต้องขังหญิง กลุ่มคนเร่ร่อน กลุ่มคนยากจน
กลุ่ม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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โดย 3 กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ผู้วิจัยให้น้าหนักกับกลุ่มเยาวชน
เปราะบางมากที่สุด กล่าวคือ กลุ่มเยาวชนเปราะบาง เป็นกลุ่มที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีความซับซ้อน
แยกย่ อยของกลุ่ มอีกจ านวนมาก สาเหตุที่ทาให้ กลุ่ มเยาวชนเปราะบางถูกพิ จารณาว่ากาลั งเผชิญ กับ
สถานการณ์ ที่ ไม่สู้ ดีนั ก เมื่อ เที ย บกั บ กลุ่ มเปราะบางอื่ น ๆ เนื่ องจาก (1) เป็ นกลุ่ ม คนที่ อ ยู่น อกกาลั ง
แรงงาน ไม่มีรายได้ในการเลี้ยงชีพตนเอง (2) ลักษณะทางกายภาพของเด็กที่ต้องการผู้อภิบาลจนกว่าจะ
ถึงวัยหนึ่งที่สามารถดูแลตัวเองได้ ซึ่งก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน (3) การเข้าถึงและได้รับสิทธิต่าง ๆ ของ
เด็กผูกอยู่กับความรู้ของผู้ปกครองว่ามีสิทธิในการรักษาพยาบาลมากน้อยเพียงใด ในลักษณะนี้เราจึงมัก
พบเห็ น เด็กที่เจ็บ ป่ วยแต่ไม่ได้รับ การรักษาพยาบาลตามที่ควรจะเป็น เนื่องจากผู้ ปกครองไม่มีความรู้
เกี่ยวกับสิทธิของเด็กในการรับบริการทางการแพทย์ (4) กฎหมายจากัดสิทธิของเด็กและเยาวชนให้อยู่ใน
อานาจของพ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือบุคลากรทางการแพทย์ เช่น เยาวชนอายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องให้
ผู้ปกครองเซ็นยินยอมก่อนจึงจะสามารถการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ HIV ได้ ในประเด็นนี้ได้มีความพยายาม
จะยกเลิกการต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการตรวจหาเชื้อ HIV แต่ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จ
หรือการทาแท้งอย่างถูกกฏหมายจะต้องให้แพทย์เป็นผู้ลงความเห็นและเป็นในกรณีที่กฏหมายกาหนด
เท่านั้น หรือแม้แต่การเข้ารับการสงเคราะห์ก็ต้องให้ผู้ปกครองลงนามยินยอม (5) กลุ่มเยาวชน เป็นกลุ่มที่
เป็นกาลังหลักของประเทศในอนาคต พวกเขาจาเป็นต้องได้รับการดูแล ได้รับการศึกษา ให้มีสุขภาพที่ดี
บ่มเพาะให้เป็นทรัพยากรที่มีค่า กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่ากาลังเผชิญกับความยากลาบาก
ด้านสิทธิทางสุขภาพในลาดับที่สอง สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว หากพิจารณาประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ประเทศไทยมีจานวนผู้สูงอายุมากเป็นลาดับที่สอง เป็นรองเพียงประเทศสิงคโปร์เท่านั้น กลุ่ม
ผู้สูงอายุที่กล่าวถึงในบริบทความเปราะบางนี้คือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อยู่ลาพัง อยู่ในภาวะ
ยากลาบาก ไม่ได้รับสิทธิทางสุขภาพอย่างที่ควรจะเป็น ประมาณ 8 แสนคน สาเหตุที่ทาให้กลุ่มผู้สูงอายุ
ถูกจัดอยู่ ในกลุ่มที่มีความเร่งด่วนในล าดับที่สอง เพราะ (1) เป็นกลุ่ มที่อยู่นอกกาลั งแรงงาน จากการ
สารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ ในปีพ.ศ. 2559 มีผู้สูงอายุทางาน 4.02 ล้านคน (ร้อยละ 36.8) จาก
จานวนผู้สูงอายุทั้งหมด 10.91 ล้านคน นั่นหมายความว่า ผู้สูงอายุจานวนมากไม่มีรายได้เป็นของตนเอง
ยกเว้นกลุ่มที่ได้รับเงินบานาญข้าราชการ ส่งผลให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีความมั่นคงทางรายได้ (2) จานวน
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่วัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ประเทศไทยกาลังจะเผชิญการขาด
แคลนกาลังแรงงาน (3) นโยบายรัฐยังไม่เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุดีเท่าที่ควร หลาย
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โครงการเพิ่งเริ่มดาเนิน การในระยะหลังนี้ เช่น การส่งเสริมการออมของผู้สูงอายุผ่านกองทุนการออม
แห่งชาติ (เริ่มรับสมัครสมาชิกในปี พ.ศ. 2558) การสร้างที่พักรองรับผู้สูงวัย การลดหย่อนภาษีสองเท่า
หากสถานประกอบการจ้างผู้สูงอายุเข้าทางาน (พ.ศ. 2560) (4) ถึงแม้ผู้สู งอายุจะมีสิทธิในการรับการ
รักษาพยาบาลตามระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่ปัญหาหลักที่ทาให้ผู้สูงอายุไม่ได้ใช้สิทธิ์ตามที่
ควรจะได้รับคือการขาดคนดูแลและพาไปโรงพยาบาล ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่ได้มีหลักประกันอะไรมา
รองรับ ถึงแม้จะมีเบี้ยยังชีพที่รัฐจ่ายให้ในทุกเดือน แต่ก็เป็นจานวนที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับค่าใช้จ่าย
กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียน เป็นกลุ่มประชากรที่ไม่ทราบจานวนแน่ชัด เนื่องจากไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน โดยกลุ่มผู้มีปัญหาทางสถานะแบ่งเป็นกลุ่มชาวเขา และกลุ่มคนไทยที่ตกหล่นจากการสารวจ
กลุ่มคนไร้รากเหง้า โดยไม่นับแรงงานต่างด้าว กลุ่มนี้มีปริมาณมากพอสมควร ซึ่งจานวน 6 แสนคนนั้น
เป็นเพียงกลุ่มที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเท่านั้น ขณะที่ยังมีประชากรในกลุ่มนี้อีกจานวนหนึ่งไม่รู้ถึงการมีอยู่
ของกองทุนคืนสิทธิ โดยกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้มีตั้งแต่เยาวชน กลุ่มวัยแรงงานและผู้สูงอายุ ซึ่ง ขาดการรับ
สิทธิ และสวัสดิการทุกประเภทที่ได้จากรัฐ เนื่องจากการไม่มีที่อยู่ ไม่มีบัตรประชาชน หรือไม่มีที่อยู่ตาม
ทะเบียนราษฎร นอกจากกลุ่มแรงงานและกลุ่มผู้สูงอายุ ยังมีกลุ่มเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่มีสถานะไร้รัฐไร้
สัญชาติหรือกลุ่มคนไร้รากเหง้าที่ไม่สามารถสืบหารากเหง้าได้

ข้อสรุปเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิการศึกษาพบว่า บางกลุ่มมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงสิทธิ คือ กลุ่มคน
เร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง กลุ่มผู้มีปัญหาทางด้านสถานะ กลุ่มแรงงานต่างชาติเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ขณะที่
กลุ่มเปราะบางหลายกลุ่มสามารถเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพได้อย่างไม่มีอุปสรรค แต่ปัญหาที่มีความรุนแรง
มากขึ้นกลับเป็นความเป็ นธรรมระหว่างกลุ่มที่เหลื่อมล้ากัน การเข้าถึงข้อมูล เกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งข้อมูล
ทางด้านสิทธิ และข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ในการดูแลสุขภาพ ที่ถูกจากัดด้วยภาวะเศรษฐกิจและสังคม เช่น
การไม่มีโทรศัพท์มือถือ การไม่มี วิทยุโทรทัศน์ ทาให้จากัดช่องทางการรับสาร บางกลุ่มที่มี ความยากจน
มาก ไม่มีที่อยู่อาศัย จึงเข้าถึงสิทธิได้ลาบากมาก เช่น กลุ่มเด็กเร่ร่อน กลุ่มคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน และผู้มี
ปัญหาด้านสถานะและสิทธิ ถึงแม้ว่าจะมีกองทุนให้สิทธิ (คืนสิทธิ) เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่ยังมีข้อจากัด
ด้านการทางานและข้อจากัดของกลุ่มผู้รับบริการเองโดยสาเหตุของการที่ไม่เข้าถึงสิทธิเนื่องจากการขาด
ความรู้ การขาดการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพทั้งฝั่งผู้รับบริการเองและผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการมักอ้างปัญหา
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บุคลากรมีน้ อย ไม่อาจทางานเชิงรุกได้เต็มที่ ซึ่งนาไปสู่ ข้อสรุปและเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้ (1)
กฎหมายพิทักษ์สิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มเปราะบางในประเทศไทยในภาพรวมกาหนดไว้ค่อนข้างครบถ้วน
ดี เนื่องจากแรงผลักดันจากองค์กรระหว่างประเทศและโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมของประเทศไทย (2)
กลไกการเข้าถึงสิทธิบ ริการทางสาธารณสุขยังมีจุดอ่อนในการเชื่อมเข้าสู่ระบบ ถ้าองค์กรที่รับผิดชอบ
ดาเนิน การให้ ครบจุดเชื่อมต่อส าคัญ โดยประสานกับหรือสร้างภาคีให้เกิดการส่งบริการนั้นให้ ถึงกลุ่ ม
เปราะบาง (3) กรณีของผู้ป่วยต่างชาติ ยังมีประเด็นศึกษาต่อถึงการเข้าถึงบริการที่ก่อให้เกิดผลภายนอก
(externalities) ต่อประเทศไทยซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบางแรงงานต่างชาติและคนต่างชาติที่ไม่มี
ประกันสุขภาพในประเทศไทย (4) ความท้าทายของปรัชญาการคลังสาธารณะ กับแหล่งภาษีเพื่อคนไทย
เท่านั้นหรือเพื่อทุกคนบนแผ่นดินไทย ซึง่ ปัจจุบันรายจ่ายด้านสวัสดิการ/สวัสดิภาพในประเทศไทยยังคงอยู่
ในระดับต่า เป็นร้อยละ 20 ของ GDP หากต้องพัฒนาเป็นประเทศรัฐสวัสดิการเต็มรูปแบบ ดูแลทุกคนบน
ประเทศอาจต้องมีรายจ่ายดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 40 ของ GDP ก็เป็นได้ (5) การส่งเสริมกลไกประชา
สังคมทางานร่วมกับภาครัฐเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบาง ยังเป็นประเด็นนโยบายที่ควรศึกษาเพิ่มเติม เพื่อ
นาไปสู่การเข้าถึงสิทธิทางด้านสุขภาพอย่างไม่มีอุปสรรค
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บทที่ 1
บทนา
ถึงแม้ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยจะก้าวหน้าและทาให้ประชากรส่วนใหญ่ได้รับการ
คุ้มครองทางสุขภาพและสามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพได้อย่างเป็นธรรม แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีกลุ่ม
ประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงหลักประกันด้านสุขภาพที่ภาครัฐได้จัดหาให้อยู่หลายกลุ่มด้วยกัน ซึ่งสาเหตุ
มาจากปัจจัยสังคมกาหนดสุขภาพ (social determinants of health) ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นชาติ
พันธุ์ สัญชาติ การศึกษา เศรษฐกิจ เพศสภาพ ศาสนา หรือแม้การตกหล่นของระบบ ซึ่งนาไปสู่การกีดกัน
การเข้าถึงระบบประกันทางสุขภาพในสังคมไทย
ที่ผ่ านมาหน่ วยงานภาครัฐและองค์กรได้สนับสนุนการช่วยเหลื อเพื่อให้ กลุ่ มประชากรเหล่ านี้
สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง แต่ช่องโหว่หนึ่งที่สาคัญของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง คือ
การตีความว่า กลุ่ มไหนคื อกลุ่ ม เปราะบาง ซึ่ งแต่ล ะหน่ วยงานมีลั กษณะนิ ยามที่ แตกต่ างกั น มีความ
หลากหลายของระบบการทางาน และพื้นที่การทางานที่แตกต่างกัน ซึ่งทาให้เกิดปัญหาการทางานซ้าซ้อน
หรือเกิดช่องโหว่ของระบบที่ทาให้กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เพื่อทาให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตฐานในการบริหารจัดการ มีความเข้าใจที่
ตรงกัน การทบทวนองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพของกลุ่มเปราะบาง การศึกษาสถานการณ์การทางานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพและภาวะสุขภาพของกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งการทบทวนพื้นที่ในการ
บริหารจัดการและภารกิจของแต่ละหน่วยงานจึงมีความสาคัญทาให้เกิดการทางานแบบบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน จึงต้องมีการศึกษาในประเด็นดังกล่าว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนนิยามซึ่งนาไปสู่การทางานทางด้านสิทธิด้านสุขภาพอย่างบูรณาการของประชากร
กลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาสถานการณ์ทางด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง และสถานการณ์การทางาน
ของหน่วยงานและองค์กรที่ทางานทางด้านสุขภาพของกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย นาไปสู่
ข้อเสนอการพัฒนาเชิงนโยบาย
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงขนาดของปัญหา สถานการณ์ทางด้านสุขภาพของกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
2. ทราบถึงกลไกและกระบวนการที่จะนาไปสู่กลไกการพัฒ นานโยบายทางด้านสุขภาพของกลุ่ม
เปราะบาง

ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษานี้ มุ่งประเด็น ไปที่สถานการณ์ ทางด้านสุ ขภาพของกลุ่มเปราะบางในสังคมไทย ซึ่งมี
นิยามที่แตกต่างกันตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ตอบโจทย์ของการศึกษาขอบเขตของการศึกษาจึง
อยู่ในกลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่ทางานด้านสุขภาพ ภารกิจ หน้าที่ ข้อกฏหมาย และสิทธิของกลุ่มเปราะบาง
ที่กาหนดตามนิยามที่ได้ศึกษาไว้จากวรรณกรรมในประเทศและต่างประเทศ

กรอบแนวคิดและวิธีการ
กรอบแนวคิดการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
นิยาม
กลุ่มเปราะบาง - ใครบ้างที่
เป็นประชากรเปราะบาง
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความ
เปราะบาง
สิทธิทางด้านสุขภาพ – สิทธิ
อันพึงมีของบุคคลมีอะไรบ้าง
กลุ่มมเปราะบางทีไ่ ม่เข้าถึง

กลุ่มเปราะบาง
1. จานวนกลุ่มเปราะบาง
2. สถานการณ์ทางด้านสิทธิ
ทางสุขภาพ
3. ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเปราะบางที่ตก
อยู่ในช่องว่างทางด้าน
สิทธิทางด้านสุขภาพ
มากที่สุด

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สิทธิ

เริ่มจากการทบทวนนิยามประชากรกลุ่มเปราะบางว่ามีลักษณะอย่างไร โดยเน้นโยงเข้าสู่ประเด็น
การเข้าถึ งสิ ท ธิด้ านสุ ขภาพ จากนั้ น จึ งหาขนาดของประชากรเปราะบางในแต่ ล ะกลุ่ ม เปรีย บเที ย บ
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สถานการณ์สิทธิด้านสุขภาพที่เป็นจริงกับกฎหมายที่บัญญัติมาเพื่อแก้ปัญหาและบทบาทของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อได้ข้อสรุปว่ายังมีช่องว่างของสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มเปราะบางตรงไหนอีกบ้าง เพื่อนาไป
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายต่อไป

ข้อจากัดของการศึกษา
การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ อยู่ในกรอบของการทบทวนวรรณกรรมออนไลน์ และเอกสาร
งานวิจัย เอกสารทางด้านกฏหมาย เอกสารเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบางในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เท่ านั้ น การศึ ก ษาอาจจะมี ข้ อจ ากั ด การเข้ าถึ งข้อ มู ล ในกลุ่ ม ผู้ เชี่ย วชาญ หรือ กลุ่ ม คนท างานในกลุ่ ม
เปราะบางแต่ละด้านซึ่งสามารถรับรู้ปัญหาในองค์รวมได้ดีกว่า
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บทที่ 2
นิยามของความเปราะบางและกลุม่ เปราะบาง
ปัจจุบัน การตีความประชากรกลุ่มเปราะบางในเชิงวิชาการ มีความหมายแตกต่างกันในแต่ละ
หน่วยงาน องค์กร หรือหน่วยที่ทาการศึกษาประชากรกลุ่มเปราะบาง อย่างไรก็ตาม แม้จะมีหลายองค์กร
ที่คอยสนับสนุนกลุ่มเปราะบางอยู่บ้างแล้วก็ตาม แต่หน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่หลักเกี่ยวกั บกลุ่ม
เปราะบางในสังคม คือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของแต่ละจังหวัด ภาวะทางสุขภาพของ
ประชากรกลุ่มเปราะบางนั้ น ยังไม่มีห น่วยงานที่ชัดเจนที่ดูแลในเรื่องสิ ทธิทางด้านสุ ขภาพของกลุ่ มคน
เหล่านั้น เช่น คนไทยที่ไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นคนไทย บุคคลซึ่งไร้ญาติและไม่มีใบเกิด จึงไม่สามารถ
พิสูจน์สัญชาติได้ กลุ่มเหล่านี้ยังตกอยู่ในช่องว่างของระบบประกันสุขภาพในสังคมไทย การทบทวนนิยาม
จึ งน าไปสู่ ก ารกาหนดประชากรกลุ่ ม เปราะบางในภาพรวม รวมไปถึงการกาหนดนิ ยามเกี่ยวกับ กลุ่ ม
เปราะบางของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย ซึ่งจะทาให้ทราบว่ากลุ่มเปราะบางกลุ่มไหน
ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและความมั่นคงของภาวะสุขภาพ

นิยาม
ความเปราะบาง
ในพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2554 ที่ เผยแพร่ นั้ น ยั ง ไม่ มี นิ ย ามของค าว่ า
“เปราะบาง” หรือ “ความเปราะบาง” หรือแม้แต่ “กลุ่มเปราะบาง” จึงได้ทาการสืบค้นในพจนานุกรม
ภาษาต่ า งประเทศ ของ Oxford dictionary และ merriam-webster ซึ่ ง ค าว่ า ความเปราะบางมี
ความหมายสอดคล้ องกั บ ค าว่ า “Vulnerabilities” ส่ ว นค าว่า “บุ ค คลที่ อยู่ ในสถานะเปราะบาง” มี
ความหมายสอดคล้องกับคาว่า “Vulnerable person”
ต าม นิ ย าม ข อ ง Oxford dictionary (Oxford University Press, 2017a) ได้ นิ ย าม ค าว่ า
Vulnerability ซึ่ งเป็ น ค านาม ไว้ ว่ า “The quality or state of being exposed to the possibility
of being attacked or harmed, either physically or emotionally.” ตี ค วามได้ ว่ า สภาพหรื อ
สถานะที่เปิดต่อโอกาสที่จะได้รับความเสียหายหรืออันตรายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
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ขณะที่ Oxford Learner’s Dictionaries (Oxford University Press, 2017b) กล่ าวถึ ง นิ ย าม
ค า ว่ า Vulnerability ไ ว้ ว่ า “ The quality of being weak and easily hurt physically or
emotionally.” นั่นคือ สถานะที่อ่อนแอและถูกทาให้เจ็บได้ง่ายไม่ว่าทางร่างกายหรือทางอารมณ์
Merriam-Webster (Merriam-Webster, 2017) นิยามคาว่า Vulnerability ไว้ 2 นิยาม คือ
1. The quality or state of having little resistance to some outside agent.
กล่าวคือ สภาพหรือสถานะของการมีภูมิคุ้มกันเพียงน้อยนิดต่อตัวแปรภายนอก
2. The state of being left without shelter or protection againt something harmful.
กล่าวคือ สถานะของการถูกทิ้งไว้โดยปราศจากสิ่งป้องกันหรือการป้องกันต่อสิ่งที่ทาอันตรายได้
ความเปราะบางในแง่มุมอื่น
ต่างประเทศได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบางมาอย่างยาวนาน Juan Carlos Villagran
De Leon กล่าวในหนังสือของเขาว่า นิยามเกี่ยวกับความเปราะบางที่นักวิชาการได้เริ่มเห็นความสาคัญ
ย้อนไปถึงปี 1989 R.Chambers (1989) ว่าความเปราะบาง คือ “ความเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนและ
ความกดดัน และความยากซึ่งบางชุมชนได้รับขณะที่กาลั งเผชิญ กับความไม่ แน่ นอนและความกดดัน
เหล่านั้น” (Juan Carlos Villagran De Leon, 2006) ซึ่งงานของ Chamber ได้แบ่งความเปราะบางเป็น
2 แบบ คือ ความเปราะบางที่เกิดจากภายนอกและความเปราะบางที่เกิดจากภายใน ในปี 1993 Watt
และ Bohle ได้พยายามขยายแนวคิดของ Chamber เพิ่มเติมแต่ยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างความเปราะบาง
ภายนอกภายในไว้ โดย Watts และ Bohle กล่าวว่า ความเปราะบางมีความเกี่ยวข้องกับหลายมิติ ซึ่ง
อาจจะเป็นผลมาจาก การเมือง เศรษฐกิจ ความสามารถของคนในสังคมในเวลาและสถานที่ ณ ตอนนั้น
ขณะที่ G Wilches-Chaux (1993:17) ได้นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเปราะบางในมุมมองของ
เขาว่ า “เป็ น ความด้ อ ยความสามารถของชุ ม ชนที่ จ ะรั บ มื อ กั บ ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงใน
สิ่ ง แวดล้ อ ม” (อ้ า งอิ ง ใน (Juan Carlos Villagran De Leon, 2006)) เขาได้ น าเสนอมิ ติ ข องความ
เปราะบางไว้ดังต่อไปนี้ คือ ความเปราะบางทางร่างกาย ทางสิ่งแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทาง
การเมือง ทางเทคนิค ทางอุดมคติ ทางนิเวศวิทยา ทางสถาบัน ทางการศึกษา ทางสุขภาพ ทางวัฒนธรรม
และ ด้านอื่นๆ ในปี 2000 Alexander ได้นิยามความเปราะบางว่า เป็นความน่าจะเป็นที่จะเกิดอุบัติเหตุ
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ความสูญเสีย ความเสียหาย การถูกทาลาย หรือความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ ที่มีองค์ประกอบดังกล่าว
(อ้างอิงใน (Juan Carlos Villagran De Leon, 2006))
ในปัจจุบัน United Nations Office for Disaster Risk Reduction ได้กาหนดนิยามของความ
เ ป ร า ะ บ า ง ดั ง นี้ “ The conditions determined by physical, social, economic and
environmental factors or processes which increase the susceptibility of an individual, a
community, assets or systems to the impacts of hazards.” (UNISDR, 2009) ตี ค วาม ได้ คื อ
ความเปราะบางคือสภาวะที่ถูกกาหนดโดยปัจจัยหรือกระบวนการทางด้านร่างกาย สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเพิ่มความอ่อนแอให้กับบุคคล ชุมชน สินทรัพย์ หรือระบบที่ได้รับผลกระทบต่อภัยพิบัตินั้น
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีการตื่นตัวเกี่ยวกับคนเปราะบางในสังคมทั้งในรูปของการวิจัยและการ
ปฏิบัติการ ดังนั้นการนิยามความเปราะบางจึงมีความสาคัญ เนื่องจากจะนาไปสู่การระบุกลุ่ มประชากรที่
อยู่ในภาวะเปราะบางในสังคม ในหน่วยงานที่ทางานเกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรระหว่างประเทศหรือวงวิชาการก็ตาม
WHO ได้ ให้ นิ ย ามความเปราะบางไว้ในคู่มื อ Environmental health in emergencies and
disasters กล่ า วว่ า “Vulnerability is the degree to which a population or and individual is
unable to anticipate, cope with, resist and recover from the impacts of disasters. It is a
function of susceptibility and resilience.” (Piers Blaikie et al, 2003; Ben Wisner et al,
2002) ซึ่งตีความได้ว่า ความเปราะบางคือ ระดับที่กลุ่มคนหรือบุคคลไม่สามารถที่จะคาดการณ์ จัดการ
ป้องกัน หรือฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวให้กลับเข้าสู่สภาพปกติ
โดยปัจจัยเหล่านั้นจะทาให้เกิดภาวะวิกฤติของกลุ่มประชากรและกลุ่มประชากรสามารถที่จะเผชิญหน้า
และฟื้นฟูตัวเองจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในภาวะฉุกเฉินได้ โดยแนวคิดเกี่ยวกับความเปราะบาง WHO
ใช้ในการวิเคราะห์กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงว่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์กลุ่มคนที่ได้รั บความเดือดร้อนที่ส่งผลระยะยาวในชีวิตและไม่
สามารถกลับมาสู่การใช้ชีวิตในสภาพปกติได้
ขณะที่ ธ นาคารโลก ได้ ก ล่ า วถึ ง ความเปราะบางในหนั ง สื อ Handbook on Poverty and
Inequality ไว้ ว่ า ความเปราะบางนั้ น เชื่ อ มโยงกั บ ความยากจน โดยความเปราะบางคื อ “the
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propensity to suffer a significant welfare shock, bringing the household below a socially
defined minimum level” (Jonathan Haughton และคณะ, 2009) ซึ่งตีความได้ดังนี้ ความโน้มเอียง
จากการได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรงด้านสวัสดิการ และการนาครอบครัวไปสู่การใช้ชีวิตที่ต่ากว่าที่
มาตรฐานสังคมกาหนดไว้
ในประเทศไทยแม้จะมีการกล่าวถึง ความเปราะบาง และกลุ่มเปราะบางมานานแล้ว แต่ส่วนใหญ่
ยังไม่มีการรวบรวมไว้อย่ า งชัด เจน มีงานวิจัยหรือหลักฐานทางวิช าการที่ส ามารถสื บค้นได้ไม่มากนั ก
นอกจากหน่วยงานที่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับความเปราะบางซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละด้าน
หนังสือ สุขภาพคนไทย 2560 ซึ่งจัดทาโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้กล่าวถึ งความ
เปราะบางและคนเปราะบางว่า “ความเปราะบาง ก็คือสภาพที่ทาให้อ่อนแอ หรืออ่อนด้อยไม่มีกาลังและ
สามารถพอที่จะ “รับมือ” กับปัญหาที่เข้ามากระทบทั้งไม่สามารถจะคาดการณ์หรือวางแผนล่วงหน้าได้
อย่างมีประสิทธิผลว่าเมื่อเกิดปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นจะจัดการอย่างไร และเมื่อได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาจนอยู่ในสภาพที่เสียหลักล้มหรือ “บอบช้า” แล้วจะสามารถ “ลุกขึ้น” และกลับคืนมาสู่สภาพที่
เป็นปกติได้อย่างไร” จากเนื้อหาในหนังสือ ความเปราะบางเกิดขึ้นได้ในสังคมที่ได้รับผลทางเศรษฐกิจ
การเมือง การปกครองและสิ่งแวดล้อมที่ทาให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคมตกอยู่ในสภาวะ “ถูกทิ้ง” จะด้วย
เหตุที่ไม่สามารถก้าวตามกลุ่มอื่นได้ทันหรือเพราะไม่ได้รับความใส่ใจจากคนที่แข็งแรงกว่าก็ตาม ทาให้กลุ่ม
คนเหล่านี้ตกอยู่ในสภาพที่ เปราะบาง เสี่ยงต่อความยากลาบากและประสบกับสภาพอันไม่พึงปรารถนา
ในการดารงชีวิตหลายด้าน” (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมิดล, 2560)
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. เป็นหน่วยงานภาคสังคมในการทา
หน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน ในรายงานวิจัย การประเมินความเสี่ยงและ
ความเปราะบางทางสังคม: การวัดภาวะความยากไร้และความเปราะบาง สู่แนวทางนาไปปฏิบัติได้ใน
ประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอต่อกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กล่าวถึงนิยามความเปราะบางว่า “ความเปราะบาง (vulnerability) เป็นสถานการณ์ที่บุคคล
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ เนื่ องจากไม่ได้เตรียมการจัดการหรือไม่สามารถ
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เตรียมการจัดการกับความเสี่ยงไว้อย่างเพียงพอ” (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2549) คนที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือสามารถจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ถือเป็นบุคคลเปราะบาง
บุคคลเปราะบาง
ขณะที่ บุ คคลเปราะบาง (Vulnerable person) นั้ นมี ความหมายค่อนข้างจาเพาะ ทาให้ การ
นิ ย ามความหมายโดยรวมระหว่ า งค าว่ า vulnerable + person นั้ น มี น้ อ ย เนื่ อ งจากเป็ น ค าที่ มี
ความหมายแยกกั น อย่ างชั ด เจน อย่ า งไรก็ ต ามมี พ จนานุ ก รมที่ มี ก ารให้ นิ ย ามความหมายของกลุ่ ม
เปราะบางไว้ 2 แห่งดังนี้
Oxford Dictionary (Oxford University Press, 2017a) นิยามคาว่า Vulnerable person ไว้
ว่ า “ (Of a person) in need of special care, support, or protection because of age,
disability, or risk of abuse or neglect.” กล่าวคือ บุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ต้องการการ
สนับสนุน การปกป้องเพราะปัจจัยทางด้านอายุ ความพิการ ความเสี่ยงต่อการถูกกระทา หรือถูกเพิกเฉย
ขณะที่ Medical Dictionary (Segen’s Medical Dictionary,2011) ให้นิยามว่า “A UK term
for an individual who is at risk of abuse or harm due to life circumstances- e.g.,
underage, homeless, mentally ill or retared, frail and elderly.” หมายความได้ว่า คาศัพท์ที่ใช้
ในสหราชอาณาจักรสาหรับคนที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงที่จะถูกระทา หรือได้รับอันตรายเนื่องจากเหตุ การณ์
ในชีวิต เช่น ความเยาว์วัย การไร้บ้าน การป่วยทางจิตหรือทางสติปัญญา อ่อนแอและสูงวัย
บุคคลเปราะบางตามนิยามของหน่วยงานอื่น
นอกจากนิยามทั่วไปที่กล่าวถึงบุคคลเปราะบางในพจนานุกรมที่เป็นที่ยอมรับแล้ว ยังมีหน่วยงาน
ที่ ท างานเกี่ ย วข้อ งกับ บุ ค คลเปราะบางได้ นิ ย าม บุ คคลเปราะบาง ตามการท างานขององค์ กรต่ าง ๆ
ดังต่อไปนี้
องค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา หรื อ Organisation for Economic
Cooperation and Development เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญ
และให้ ค วามส าคั ญ กั บ กลุ่ ม เปราะบาง นิ ย ามของกลุ่ ม เปราะบางของ OECD ที่ ก ล่ า วไว้ ในหนั ง สื อ
Integrating Social Services for Vulnerable Groups คือ กลุ่มคนหรือครัวเรือนที่ตกอยู่ในภาวะความ
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ยากจน หรือ คนที่กาลังเผชิญหน้ าสถานการณ์ ในชีวิตที่กาลังจะเพิ่มความรุ นแรงของความยากจนขึ้น
(OECD, 2015) นอกจากนี้ OECD ยังระบุ ว่า กลุ่ ม คนที่ กาลั งกล่ าวถึ งนี้ จะเผชิ ญ กั บ ความเสี่ ย งหลาย
รูปแบบ และมีความต้องการการสนับสนุนหลายอย่าง ตั้งแต่อาหาร การดูแลสภาพร่างกายและจิตใจอีก
ในหนั ง สื อ รายงานการพั ฒ นามนุ ษ ย์ ปี 2014 (UNDP, 2014) ของโครงการพั ฒ นาแห่ ง
สหประชาชาติ (United Nations Development Programme) ได้ ใ ห้ ค วามหมายเกี่ ย วกั บ กลุ่ ม
เปราะบางไว้อย่างน่าสนใจ โดยมีใจความว่า “โดยหลักการแล้ว ทุก ๆ คนเปราะบางต่อเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์บางอย่าง แต่บางคนนั้นจะมีความเปราะบางมากกว่าคนอื่น ” ซึ่งพิจารณาในแง่นี้ UNDP ได้
กล่าวถึงความเปราะบางในหลายมิติที่เชื่อมโยงกันโดยเฉพาะ “ความยากจน” กล่าวคือ คนจะเปราะบาง
ต่อความยากจน ถ้ากลุ่มคนเหล่านั้นมีความเสี่ยงที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ตกอยู่ในกลุ่มต่ากว่ามาตฐานสังคมใน
ด้านใดด้านหนึ่ งต่อ ไปนี้ มิ ติด้ านสุ ข ภาพ ด้านการศึ ก ษา ความต้อ งการทางด้ านวัตถุ ที่ จาเป็ น ต่ อการ
ดารงชีวิต และความมั่นคงของชีวิต
ธรรมนู ญ ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กล่าวถึง กลุ่มคนที่อยู่ในสภาวะ
เปราะบาง “หมายความว่า กลุ่ มคนที่ มีความเสี่ ยงสู งที่จะได้รับ ความเจ็บ ป่วยหรือได้รับอันตรายทาง
สุขภาพทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าทางกาย จิต ปัญญา หรือ สังคม ทาให้กลุ่มคนเหล่านี้จัดการกับความเสี่ยง
ดังกล่าวได้ไม่ดี หรือไม่สามารถจัดการกับความเสี่ยงหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามามีผลกระทบต่อสุขภาพของ
พวกเขาได้” (สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2559)
งานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ระบุว่า “ประชากรกลุ่มเปราะบาง โดยทั่วไป
หมายถึง กลุ่มประชากรที่มีความอ่อนแอมีความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกชักจูง ครอบงา และคุกคามจากปัจจัยเสี่ยง
ด้านต่ าง ๆ เช่ น วงจรชี วิต สุ ข ภาพ สั งคม เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้ อ ม และภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ต่าง ๆ
ตลอดจนขาดศักยภาพในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่เผชิญอยู่และผลกระทบที่ตามมา” กลุ่มตัวอย่างชาย
ขอบประชากรเปราะบาง ได้แก่ กลุ่ มด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ กลุ่ มชาติพันธุ์ กลุ่ มผู้ ไม่มีห ลั กประกัน
สุขภาพ ผู้สูงอายุ คนเร่ร่อนไร้บ้าน ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยทางจิต (HFOCUS,
2017)
นอกจากนิยามตามหน่วยงานแล้วในการวิจัยยังมีการให้ความสาคัญกับกลุ่มคนเปราะบาง ตาม
หลักของจริยธรรมการวิจัย ระบุว่า กลุ่มเปราะบางคือ “ผู้ที่มีความจาเป็นต้องพึ่งพิงผู้อื่น ไม่สามารถแสดง
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ความคิดเห็ น อย่ างเป็ น อิส ระ หรือตัดสินใจด้ว ยตนเองได้ เป็น กลุ่ มที่ถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่าย ” โดย
ยกตัวอย่างกลุ่มคนเหล่านี้ได้แก่ ผู้ที่รักษาตัวในโรงพยาบาล เด็กทารก ผู้มี ความพิการทางสมอง ผู้ป่วย
วิกฤติ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ด้อยโอกาส นักโทษ ทหารเกณฑ์ แรงงานต่างด้าว เป็นต้น ขณะเดียวกัน บุคคล
เปราะบางตามเอกสารจริยธรรมการวิจัย (งานบริห ารงานวิจัย , 2560; จรวยพร ศรีศศลักษณ์ , 2556;
ธาดา สืบหลินวงศ์ และคณะ, 2550) นิยามบุคคลเปราะบางหมายถึง
1. บุคคลที่ขาดความสามารถในการปกป้องสิ ทธิและประโยชน์ของตนเนื่องจากขาดอานาจ
การศึกษา ทรัพยากร ความเข้มแข็ง หรืออื่น ๆ
2. บุคคลที่ถูกชักจูงเข้าร่วมการวิจัยโดยง่ายโดยหวังจะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วม ไม่ว่าจะ
สมเหตุสมผลหรือไม่ก็ตาม หรือเป็นผู้ตกลงเข้าร่วมการวิจัยเพราะเกรงกลัวจะถูกกลั่นแกล้ง
จากผู้อานาจเหนือกว่าหากปฏิเสธ เช่น นักศึกษา ลูกจ้าง ทหาร คนต้องขัง ผู้ป่วยที่รักษาไม่
หาย ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา คนตกงาน คนยากจน คนไร้บ้าน ผู้ป่วยฉุกเฉิน ชนกลุ่มน้อย
คนเร่ร่อน ผู้อพยพ เด็กและผู้เยาว์ ผู้ป่วยโรคจิต
ซึ่งการมีนิยามที่ชัดเจนนี้เพื่อระบุแนวทางและจริยธรรม ความชอบธรรมในการทาวิจัยเนื่องจาก
อาจจะมีกลุ่มคนเห็นว่า กลุ่มคนเหล่านี้ง่ายต่อการดาเนินการวิจัยด้วยข้อจากัดที่มีอยู่ไม่ว่าทางเศรษฐกิจ
หรือทางปัจจัยอื่น ๆ

ข้อสรุปเกี่ยวกับความเปราะบางและบุคคลเปราะบาง
จากนิยามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด เราสามารถแบ่งการสรุปนิยามได้เป็น 2 ส่วน คือ นิยามของ
คาว่า “ความเปราะบาง” และ “บุคคลเปราะบาง” เพื่อใช้ในการกาหนดบุคคลเปราะบางเพื่อนาไปสู่การ
กาหนดกลุ่มเป้าหมายของการศึกษา
ความเปราะบาง โดยความหมายที่เสนอมาจากพจนานุกรมทั้ง 3 แห่งนั้นมีความหมายค่อนข้างครอบคลุม
และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ สภาพหรือสถานะที่จะได้รับความเสียหายหรืออันตรายทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจได้ง่ายโดยไม่มีสิ่งป้องกันหรือการป้องกัน
ขณะที่ นิ ย ามของบุ คคลเปราะบาง หรือผู้ ที่ อยู่ในสถานะของความเปราะบางนั้น นิยามตาม
พจนานุ ก รมของ Oxford จะมี ค วามกระชั บ และครอบคลุ ม กว่ านิ ย ามทางด้ านพจนานุ ก รมทางด้ า น
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การแพทย์ ดังนี้ “บุ คคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ต้องการการสนับสนุน การปกป้องเพราะปัจจัย
ทางด้านอายุ ความพิการ ความเสี่ยงต่อการถูกกระทา หรือถูกเพิกเฉย”
แต่หากเราจะกาหนดว่ากลุ่มใดบ้างที่มีความเปราะบาง คงจะเป็นการลาบาก ดังคากล่าวของ
โครงการพัฒ นาแห่ งสหประชาชาติ (UNDP) เกี่ยวกับความเปราะบางที่ว่า “ทุกคนล้ วนเปราะบางต่อ
สถานการณ์ ใดสถานการณ์หนึ่ ง ” หมายความว่า ระดับของความเปราะบางของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือปัจจัยทั้งภายในภายนอกที่เป็นตัวกระทา ซึ่งการวัดระดับความเปราะบางยัง
ต้องการการหาคาตอบในเชิงลึกต่อไป

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเปราะบาง
กลุ่มสตรีนิยม (Feminism)
โดยภาพรวมกลุ่มสตรีนิยมสะท้อนว่า การที่ผู้หญิงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม อัน
เนื่ องมาจากเราอยู่ในสั งคมที่ช ายเป็นใหญ่ (patriarchy society) สถานะของผู้ ชายจึงเป็นสถานะผู้ นา
ผู้ปกครอง ส่วนสถานะและบทบาทของผู้หญิงถูกจากัดให้อยู่ในพื้นที่บ้านและงานบ้านเป็นส่วนใหญ่ หน้าที่
หลักของผู้หญิงคือการเป็นแม่ ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีความพยายามส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงให้มีความเท่า
เทียมกับผู้ชาย แต่ยังพบว่า มีการเลือกปฏิบัติอยู่ เช่น การได้รับค่าแรงที่ไม่เท่ากันระหว่างเพศชายและ
หญิง การกีดกันทางการศึกษา หรือแม้แต่การมีส่วนร่วมทางการเมือง
นอกจากฐานคิดในระบบชายเป็นใหญ่แล้ว การที่ผู้หญิงถูกจัดให้เป็นกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมยัง
ผูกติดอย่างเหนียวแน่นอยู่กับฐานคิดเกี่ยวกับโครงสร้างครอบครัว (family structure)
กลุ่มมาร์กซิสม์ (Marxism)
อธิบายความไม่เท่าเทียมกันของชนชั้นว่าเป็นผลมาจากการถือครองอานาจของกลุ่มคนบางกลุ่ม
ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคม ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (capitalism) สะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ของ
ชนชั้น ถือครองอานาจของกลุ่ มบุคคลเพียงไม่กี่กลุ่มในสังคม มองว่าความไม่เท่าเทียมกันในสังคมเป็นผล
มาจากการเอารั ดเอาเปรี ย บของนายทุ น ที่ มี ต่ อชนชั้ น กรรมาชี พ กลุ่ ม นายทุ น เป็ น ผู้ ถือ อานาจในการ
แสวงหาผลประโยชน์กับกลุ่มชนชั้นแรงงานเพื่อให้ได้ผลิตผลสูงสุด เป็นการคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน
เป็ น หลัก สังคมจึงเต็มไปด้วยการกดขี่ ข่มเหง การปล่อยให้ กลไกการตลาดทาหน้า ที่ อย่างสมบูรณ์ คือ
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วิธีการที่จะทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางสังคมมากขึ้นไปอีก หนทางที่จะเป็นไปได้ที่จะลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคมคือ การขจัดระบบทุนนิยม ซึ่งก็จะทาให้อานาจของระบบนายทุนค่อย ๆ หายไปด้วย (กุลธิดา
ศรีวิเชียร, 2559 น.149)
แนวคิดเสรีนิยม (Liberalism)
โดยภาพรวมแนวคิดเสรีนิยมมีความเห็นว่า คนยากจนหรือคนที่ประสบปัญ หาคือความล้มเหลวที่
เป็นผลมาจากส่วนบุคคล ไม่ใช่เป็นเพราะโครงสร้างที่บีบคั้นหรือไม่เป็นธรรมของระบบต่าง ๆ ทางสังคมที่
ทาให้บุคคลต้องประสบปัญหา การกลายเป็นคนยากจนหรือเปราะบางแสดงให้เห็นว่าบุคคลไม่สามารถ
จัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ ดังนั้น ใครที่สามารถมีศักยภาพในการจัดการชีวิตของตนเอง
ได้ จะไม่เป็นบุคคลที่ประสบกับปัญหา เข้าในทานองว่า “อ่อนแอก็แพ้ไป”
การให้ความช่วยเหลือคนกลุ่มเหล่านี้จึงเป็นไปในลักษณะที่รัฐเข้าไปให้ความช่วยเหลือน้อยมาก
ใครมีความสงสารหรืออยากช่วยเหลือก็ให้เป็นรายบุคคลไป สวัสดิการต่าง ๆ จึงไม่จาเป็นนักสาหรับนักคิด
กลุ่มนี้ ในประเทศที่เป็นการดาเนินการแบบเสรีนิยมจึงมักเห็นการบริจาค หรือการให้ทาน มีองค์กรความ
ช่วยเหลือมากกว่าจะเป็นบทบาทของรัฐในการทาให้สวัสดิการเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์
วิธีคิดแบบเสรีนิยมเป็นการมองแยกส่วนโครงสร้างสังคมออกจากกัน คือการแยกชีวิตมนุษย์ออก
จากสิ่งแวดล้อมที่คนอยู่ วิเคราะห์แบบแยกส่วน มองไม่เห็นความสัมพันธ์ของสิ่งหนึ่งที่มีผลต่ออีกสิ่งหนึ่ง
เช่ น ไม่ ได้ ม องว่ าความยากจนอาจมี ส าเหตุ ม าจากความขั ด แย้ งทางการเมื อ งจนท าให้ ก ลุ่ ม คนหนึ่ ง
จาเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่ เมื่อออกจากสภาพแวดล้อมใหม่ ก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวและหางาน
ทา ซึ่งบางคนก็ไม่ได้ประสบความสาเร็จเสมอไปในการได้รับเข้าทางาน
นักคิดแนวเสรีนิยมจึงมักโดนโจมตีจากนักคิดกลุ่มอื่น ๆ เรื่องการให้ความสาคัญกับตัวบุคคลมาก
เกิ น ไปจนหลงลื ม ว่ าสิ่ งต่ าง ๆ ในโลกนี้ ไม่ ได้ เกิ ด ขึ้ น แบบโดดเดี่ ย ว แต่ ก็ ใช่ ว่ าแนวคิ ด นี้ ป ฏิ เสธระบบ
สวัสดิการอย่างแท้จ ริง ระบบสวัส ดิการแบบเสรีนิยมให้ น้าหนักกับ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
มากกว่าที่จะช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เช่น รัฐบาลควรเข้ามาดูแลเรื่องการศึกษาและความปลอดภัยในการ
ทางาน ซึ่งนั่นก็จะทาให้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสามารถดาเนินไปได้ด้วยดี (ดู ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ,
2546 น.14-15)
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเปราะบาง
การศึกษาเรื่องความเปราะบางเป็นความท้าทายและมีการศึกษามายาวนาน มีนักทฤษฎีหลายคน
ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเปราะบาง
ข้อเสนอที่ น่ าสนใจข้อ เสนอหนึ่ งของ Blaike (Piers Blaikie และคณะ, 2003) ให้ นิย ามความ
เปราะบางที่เกี่ยวพันกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเปราะบางผ่านแบบจาลอง Pressure and Release
Model หรือ PAR Model (Piers Blaikie และคณะ, 2003; Juan Carlos Villagran De Leon, 2006)
แบบจาลองนี้นิยามความเปราะบางในฐานะ ลักษณะของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการที่จะคาดเดา จัดการ
แก้ไข และฟื้นตัวจากผลกระทบทางเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งเขาเสนอว่ากระบวนการเกิดความ
เปราะบาง ประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก คือ
1. สาเหตุ (root causes)
อาจจะมาพร้อมกับกระบวนการทางเศรษฐกิจ ประชากรศาสตร์ กระบวนการทางด้าน
การเมืองการปกครองที่เกิดขึ้นในสังคม โดย Blaikie กล่าวถึง ข้อจากัดในการเข้าถึงอานาจ
ความจาเป็นพื้นฐาน และทรัพยากรที่เกิดจากกระบวนการต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น ตัวอย่างเช่น
ครอบครัว หนึ่ งเผชิญ กับ ภาวะความเปราะบางทางเศรษฐกิจ เมื่อ หั ว หน้าครอบครัว หรือ
สมาชิกในครอบครัวล้มป่วย แม้ว่าจะมีสวัสดิการภาครัฐที่ทาให้ทุกคนเข้ าถึงการรักษาได้ใน
ราคาถูก แต่อาจจะอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล ทาให้ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
ต้นทุนทางการแพทย์สูงก็อาจจะตัดสินใจไม่เข้ารับการรักษาพยาบาล
2. แรงกดดัน (dynamic pressures)
เป็นช่องทางที่ทาให้สาเหตุที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต่าง ๆ ที่กล่าวในข้อ 1 สร้างสภาวะ
ที่ไม่มั่น คงขึ้น เช่น การเติบโตของสังคมเมือง การทาลายป่า การไม่ได้รับการศึกษา หรือ
นโยบายทางการเมือง หากเราใช้ตัวอย่างเดียวกันกับข้อ 1 ในโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยเข้ารับ
การรั ก ษาพยาบาลเป็ น โรงพยาบาลทั่ ว ไป หากแพทย์ส่ งต่ อผู้ ป่ ว ยแต่ ค รอบครัว ผู้ ป่ ว ยไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จะทาให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่เข้ารับการรักษาได้ นั่น
คือแรงกดดันจากนโยบายการเมือง หรือนโยบายการปฏิบัติงานของระบบ ช่องว่างของการ
ทางานของระบบสุขภาพ
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3. ภาวะที่ไม่มั่นคง (unsafe conditions)
คือภาวะที่ความเปราะบางได้เกิดขึ้นแล้วจากการบรรจบกันของเวลาและสถานที่ของ
เหตุการณ์ เช่น ความเปราะบางของภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ หรือภาวะการเจ็บป่วยทาง
กาย ตัวอย่างของเหตุการณ์ในข้อ 1 และข้อ 2 นั้นจะยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่ถ้าครอบครัวนั้นไม่
มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการรักษาและมีระบบการรักษาที่ไม่ เอื้ออานวยต่อคนจนแล้ว
จะทาให้เกิดภาวะความเปราะบางขึ้นทันที

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการของการเกิดความเปราะบาง
ที่มา : (Piers Blaikie et al, 2003)
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ตามที่ได้กล่าวในการสรุปนิยามความเปราะบางว่า กลุ่มคนเปราะบางที่เผชิญกับภาวะทางด้าน
สุขภาพแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองหรือระดับครอบครัวนั้น ไม่ได้มีสาเหตุเพียงเหตุการณ์
ทางด้ า นสุ ข ภาพเท่ า นั้ น แต่ ยั งเกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย สั ง คมก าหนดสุ ข ภาพ (social determinants of
health) การศึกษาของ Torres, J. M., et al. (2017). ชี้ถึงความเกี่ยวข้องระหว่างปัจจัย ทางสั งคมกับ
ภาวะสุขภาพ โดยตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อภาวะสุขภาพกับรหัสหัตถการ
(ICD 9) โดยให้รหัสสาหรับข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อภาวะสุขภาพนี้ว่า SDH V code ซึ่งผล
การศึกษารายงานผลในกลุ่มผู้ป่วยทางสุขภาพจิตและผู้ดื่มแอลกอฮอล์ ในภาพที่ 1 แสดงให้เห็นปัจจัย
ทางด้ าน รายได้ (low income level) ภาวะการท างาน หรือการอยู่ ในช่ วงชั้น ล่ างของช่ ว งชั้น อาชี พ
(specific groups at risk) ปัญหาเชิงโครงสร้าง (structure and resource) เช่น ระบบสุขภาพ ระบบ
การศึ ก ษา ระบบการคมนาคม สภาพเศรษฐกิ จ การเมื อ งและสั ง คม (political and economic
structure) หรือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ (physical environment) ล้วนปรากฏอยู่ในดัชนีชี้
วัดที่มีการศึกษามาอย่างยาวนาน เช่น คะแนนพื้นที่ด้อยโอกาส (under privileged area: UPA score)
หรื อ Jarman index; index of multiple deprivation หรื อ IMD ของประเท ศอั ง กฤษ socioeconomic Index โดยแต่ละดัชนีพยายามนาเสนอกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางสูงทั้งสิ้น
จากตัวอย่างที่ได้ยกในกระบวนการการเกิดความเปราะบางตาม Model ของ Blaikie ในข้อ 1-3
นั้ น สอดคล้ อ งกั บ งานของ Grabovschi (Cristina Grabovschi และคณะ, 2013) โดย Grabovschi
นาเสนอแบบจาลองดังภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 2 ภาพแสดงแบบจาลองของ (Cristina Grabovschi และคณะ, 2013) ที่อธิบายหลักคิดของ ICL
ของ (Julian Tudor Hart, 1971)
แบบจาลองนี้ปรากฏในบทความหลายเรื่องที่กล่าวถึงกฎผกผันของการบริบาล (Inverse Care
Law, ICL) (S. W. Mercer และคณะ, 2007; Julian Tudor Hart, 1971) กล่าวคือ คนที่มีความต้องการ
ทางด้านบริการสุขภาพสูงสุดกลับ สามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพได้น้อยที่สุด ในแบบจาลองตามรูป
ข้างต้นได้พยายามอธิบายการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ โดยแกนนอนแสดงถึง ความสามารถในการเข้าถึง
บริ ก ารทางด้ า นสุ ข ภาพ โดยที่ ค วามสามารถในการเข้ า ถึ ง ที่ สู ง จะอยู่ ด้ า นขวาสุ ด (High) ขณะที่
ความสามารถในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ต่าจะอยู่ด้านซ้ายสุดของแกนนอน (Low) ส่วนแกนตั้งอธิบาย
ภาวะความต้องการทางด้านสุขภาพ โดยจุดสูงสุด (High) คือความต้องการทางด้านสุขภาพสูงสุด ณ จุด A
อธิบายความต้องการทางด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางสูงแต่ว่าสามารถเข้าถึงบริการ
ทางด้านสุขภาพต่า ขณะที่จุด B ประชากรเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ที่แตกต่างกัน คือมีความต้องการ
ทางด้านสุขภาพที่ต่าแต่สามารถเข้าถึงบริการทางด้า นสุขภาพได้สูง ในงานของพวกเขาได้อธิบายเพิ่มเติม
ว่า ปั จ จัยที่มีส่วนสาคัญคือความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic deprivation)
โดยผลการศึกษาซึ่งเป็นการทบทวนวรรณกรรมโดยดูจากจานวนบทความที่เน้นไปทางด้านลักษณะของ
ความเปราะบางพบว่า ความยากจนเป็ น ปั จจัย ที่ มี ก ารกล่ าวถึงมากที่ สุ ด รองลงมาคื อชาติ พั น ธุ์ การ
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เจ็บป่วย การขาดประกันสุขภาพ อายุ การถูกจองจา การอพยพย้ายถิ่น ระดับการศึกษา ที่อยู่อาศัย การ
ว่างงาน ความเป็นหม้าย และการไร้ที่อยู่อาศัย ตามลาดับ
ข้อสรุป ของปั จจั ยที่เกี่ย วข้องกับสถานะความเปราะบางของบุคคลหรือกลุ่ ม คนนั้น ขึ้นอยู่กับ
หลายปั จจัย เกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจ สั งคม การเมืองการปกครอง สิ่ งแวดล้อม และปัญหาภายในจาก
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเอง เมื่อมีภาวะเสี่ยงหรือปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติในด้านต่าง ๆ เช่น ในด้าน
สุขภาพ การเจ็บป่วยเข้ามาแล้วทาให้คนนั้นไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้โดยไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่ง
ในที่นี้รวมถึงตัวระบบเองที่ไม่สามารถเอื้อให้กลุ่มคนเปราะบางสามารถหลุดจากสภาวะความเปราะบาง
นั้น ๆ ได้
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บทที่ 3
สิทธิทางด้านสุขภาพและสถานการณ์ของกลุม่ เปราะบางในประเทศไทย
ความเปราะบางของกลุ่มคนหรือบุคคลนั้นไม่ ได้มีสภาวะที่แน่นอนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อีกทั้ง
มีหลายมิติเกี่ยวข้องกัน ไม่ได้มีเพียงความเปราะบางด้านใดด้านหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีความรุนแรงไม่เท่ากัน
อีก ตัวอย่างเช่น เด็กคนหนึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดสูง เป็นชุมชนสลัมในพื้นที่
เมือง ขณะทีเด็กอีกคนหนึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารและมีฐานะยากจน ไม่ได้เข้าเรียน ถ้าหาก
เรากล่ าวถึงความเปราะบางทางด้านสุ ข ภาพแล้ ว ทั้ งสองกรณี ในตัว อย่างย่อมมีวิธีการแก้ ไขปัญ หาที่
แตกต่างกัน มีสาเหตุของปัญหาทางสุขภาพที่แตกต่างกัน มีระดับความรุนแรงของปัญหาที่แตกต่ างกัน
ความเร่งด่วนในการแก้ไขปั ญหาและการบูรณาการไม่ให้กลุ่มคนเปราะบางย้อนกลับเข้าไปสู่วงจรของ
ปัญหาเดิมที่แตกต่างกัน
การทบทวนวรรณกรรมในส่วนนี้ประกอบด้วยนิยามของคาว่า “สิทธิทางด้านสุขภาพ” เพื่อระบุ
ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของการมีสุขภาพดีนั้นประกอบด้วยด้านใดบ้าง หลังจากนั้นมีการทบทวน “สถานการณ์
กลุ่มเปราะบาง” กลุ่มต่าง ๆ ในประเทศไทยที่ปรากฏอย่างเด่นชัด หน่วยงานหรือองค์กรใดบ้างที่ทางาน
ทางด้านสุ ขภาพในกลุ่ มเปราะบางนั้ น ท้ายที่สุ ดการเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างสิ ท ธิด้ านต่าง ๆ ที่กลุ่ ม
เปราะบางแต่ละกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึง

สิทธิทางด้านสุขภาพ
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 (สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ,
2559) ได้นิยามคาว่า สิทธิด้านสุขภาพ หมายความว่า สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพที่บุคคลพึงได้รับด้วย
มาตรฐานที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลและไม่มีการแยกไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ สิทธิด้านสุข ภาพครอบคลุมทั้งการรับ
บริการสาธารณสุข และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ การมีน้า
ดื่มและอาหารสะอาดเพียงพอ การมีที่อยู่อาศัย สิทธิด้านสุขภาพจึงสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ
เช่น สิทธิในเรื่องอาหาร ที่อยู่อาศัย การทางาน การศึกษ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วม และการ
ไม่แบ่งแยกด้วย (องค์กรอนามัยโลก)
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ในธรรมนูญฉบับดังกล่าว กล่าวถึง คาว่า “บุคคล” ที่ปรากฏอยู่ในนิยามของสิทธิทางด้านสุขภาพ
ว่ า “บุ ค คล หมายความว่ า ทุ ก คนที่ อ ย่ บ นผื น แผ่ น ดิ น ไทย ไม่ จ ากั ด เฉพาะแต่ ค นไทย โดยรวมถึ ง
ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยด้วย เช่น แรงงานข้ามชาติ นักท่องเที่ยว” นั่นทาให้สิทธิทางด้านสุขภาพ
เป็นของบุคคลทุกคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย
หากสิทธิทางสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร แล้วสิทธิด้านใดบ้างที่ประชากรพึงเข้าถึงได้โดย
ไม่มีข้อจากัด
มีด้านไหนบ้าง WHO ได้กาหนดลักษณะสาคัญของสิทธิทางด้านสุขภาพไว้ 4 ด้าน (WHO, n.d.)
ดังนี้
1. สิทธิทางสุขภาพเป็นสิทธิที่มีอยู่ในทุกคน
โดย WHO กล่ า วถึ ง สิ ท ธิ ท างสุ ข ภาพที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพ
(Determinants of health) ประกอบด้วย การมีน้าดื่มและอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีอาหาร
เพียงพอ มีบ้านที่อยู่อาศัย มีสภาพและสิ่งแวดล้อมการทางานที่ดี มีการเข้าถึงข้อมูลการศึกษา
ทางด้านสุขภาพ และมีความเท่าเทียมกันทางเพศ
2. ความอิสระที่จะมีสิทธิทางสุขภาพ
กล่าวถึงความมีอิสระที่จะปฏิเสธการรักษาที่ไม่ได้รับการยินยอม เช่น การทดลอง การ
บังคับ การทรมาน หรือการกระทาอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษหรือการรักษา
3. สิทธิทางสุขภาพเป็นสิ่งที่พึงมีและพึงได้
โดยสิ่งที่พึงมีพึงได้ประกอบด้วย
3.1 สิทธิในการเข้าถึงระบบการรักษาที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคน
ทุกคนสามารถมีส่วนกับภาวะสุขภาพที่ดีที่สุด
3.2 สิทธิที่จะปกป้อง รักษา หรือว่าควบคุมโรค
3.3 สิทธิที่จะเข้าถึงบัญชียาหลัก (Essential medicines)
3.4 สิทธิของแม่และเด็กและอนามัยเจริญพันธุ์ (Reproductive health)
3.5 การเข้าถึงบริการสาธารณสุ ขพื้นฐานอย่างเป็นเท่าเทียมและทันกาล (Equal
and timely access)
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3.6 สิทธิในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ (Provision of
health-related education and information)
3.7 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของพลเมืองในระดับชาติ
และระดับชุมชน
4. สิ่งอานวยความสะดวก สินค้าและบริการทางด้านสุขภาพต้องมีให้บริการโดยไม่แบ่งชั้น
วรรรณะ ไม่มีความแตกต่างในด้านสิทธิมนุษยชนในการที่จะสามารถเข้าถึงมาตรฐาน
ของการมีสุขภาพดี
5. สิ่งอานวยความสะดวก สิ นค้าและบริการทางด้านสุ ขภาพ ต้องมีให้ บริการ สามารถ
เข้าถึงได้ และมีคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับ
5.1 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกทางสุขภาพ สินค้าและบริการต้อง
มีให้บริการอย่างพอเพียงในพื้นที่
5.2 สิ่งอานวยความสะดวกรวมทั้งสินค้าและบริการนั้น ต้องสามารถเข้าถึงได้ในทุก
กลุ่มประชากร ทั้ง เด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา ผู้พิการ หรือกลุ่มประชากรเปราะบาง
โดยไม่มีการกีดกันหรือแบ่งแยก ซึ่งนอกจากที่กล่าวมา WHO ยังได้เพิ่มเติมอีก
ว่ า สิ ท ธิ ในการเข้ า ถึ ง ยั ง รวมถึ ง สิ ท ธิ ในการแสวงหา (the right to seek)
รับทราบ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ แต่ว่าต้องไม่ลดระดับการปกป้องข้อมูล
สิ ท ธิ ส่ ว น บุ ค ค ล ที่ เป็ น ชั้ น ค ว าม ลั บ (personal health data treated
confidentially)
5.3 สิ่ ง อ านวยความสะดวก สิ น ค้ า และบริ ก าร ต้ อ งเป็ น ไปตามจริ ย ธรรมทาง
การแพทย์เหมาะสมกับเพศและวัฒนธรรม
5.4 สุดท้าย สิ่งอานวยความสะดวก สินค้าและบริการเหล่านั้นต้องมีคุณภาพ ซึ่งมี
บุคคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมีใบรับรองตามหลักวิทยาศาสตร์ และไม่หมดอายุ
มีความเหมาะสมทางด้านสุขอนามัย รวมทั้งมีน้าดื่มที่สะอาดปลอดภัย
ลักษณะสาคัญทั้ง 4 ข้อดังกล่าว ประเทศไทยได้นามาปฏิบัติให้สอดคล้องเพื่อสอดรับกับนโยบาย
สากลในการเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพผ่านหลักประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ ระบบประกันสุขภาพถ้วน
หน้ า ระบบประกั น สั งคม และระบบข้ าราชการ ซึ่ งครอบคลุ ม ประชากรส่ ว นใหญ่ เกื อ บทั้ งประเทศ
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นอกจากนี้ยังมีระบบประกันสุขภาพสาหรับกลุ่มประชากรเฉพาะที่อยู่ในประเทศ อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่ม
ประชากรชายขอบที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบสิทธิทางด้านสุขภาพอย่างเต็มร้อย

สถานการณ์ของกลุ่มเปราะบาง
กลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มเยาวชน
กลุ่ ม เยาวชนถือ เป็ น ประชากรกลุ่ ม เปราะบางที่ มี ขนาดใหญ่ ที่ สุ ดกลุ่ ม หนึ่ งในกลุ่ มเปราะบาง
ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่แน่นอนของกลุ่มประชากรเปราะบางนั้นยังไม่มีการติดตามที่แน่ชัด แต่
ขนาดของปัญหามีขนาดใหญ่ ตั้งแต่ กลุ่มลูกแรงงานก่อสร้าง ลูกแรงงานต่ างด้าว ลูกชนกลุ่มน้อย เด็กใน
กลุ่มผู้อพยพและผู้ลี้ภัย กลุ่มเด็กไร้สัญชาติและกลุ่มไร้รากเหง้าต่าง ๆ กลุ่มเด็กติดยาเสพติด คุณแม่วัยใส
เด็กยากจน เด็กขาดสารอาหาร ภาวะเด็กอ้วนและน้าหนักเกิน เด็กที่ติดเชื้อHIV เด็กพิการ เด็กเร่ร่อน เด็ก
ที่อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางที่เป็นเยาวชนทั้งสิ้น ปัญหาของกลุ่ ม
เปราะบางแต่ละประเภทที่กล่าวมามีความแตกต่างกัน มีบริบทการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน และมีระดับ
ความรุนแรงที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และนอกจากนี้มิติของความเปราะบางของแต่ละกลุ่มนั้นมีมากกว่า
1 มิติ ตัวอย่างเช่น ลูกแรงงานต่างด้าวอาจจะมีภาวะพิการหรืออยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวร่วมด้วย ซึ่งถือ
เป็นภาวะความด้อยโอกาสซ้าซ้อนมีความเปราะบางสุ่มเสี่ยงสูง
ความด้ อ ยโอกาสก็ ถื อ เป็ น อี ก สถานะหนึ่ ง ซึ่ ง น าไปสู่ ค วามเปราะบาง ความด้ อ ยโอกาส
(Deprivation) กล่าวถึงสถานะที่ขาดแคลน สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งที่มีความจาเป็นต่อการดาเนินชีวิต
ซึ่ ง แบ่ งเป็ น ความด้ อ ยโอกาสท างด้ า น วั ต ถุ แ ละทางด้ า น จิ ต ใจ (Objective and Subjective
Deprivation) (Ruud Muffels, 2014) ถือได้ว่าสถานะความด้อยโอกาสนั้นสร้างสถานะความเปราะบาง
ในกลุ่มเฉพาะตามที่กล่าวมานั้น จากเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย ใน
หัวข้อเด็กด้อยโอกาส จุดพลิกผันอนาคตของชาติ ของ สานักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ หรือ สสค. (อม
รวิชช์ นาครทรรพ, 2557) ได้ประมาณจานวนเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยคาดว่าไม่ต่ากว่า 5 ล้านคน
หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรเด็กวัย 0 – 18 ปี โดยได้จาแนกลักษณะเด็กด้อยโอกาสเหล่านั้นไว้
เป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจ กลุ่มเด็กพิการ กลุ่มเปราะบางทางสังคม และกลุ่ ม
ปัญหาเฉพาะ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ประชากรในกลุ่มเหล่านี้ล้วนมีความสอดคล้องและเป็นกลุ่มเดียวกันกับความ
เปราะบางในกลุ่มเยาวชนทั้งสิ้น ซึ่งจากการทบทวนเนื้อหาตามที่อ้างอิงในรายงาน พบว่า เด็กด้อยโอกาส
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ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รวมเด็กถูกบังคับขายแรงงาน เด็กที่อยู่ใน
ธุรกิจทางเพศ เด็กถูกทอดทิ้ ง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครอง เด็กเร่ร่อน เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรค
เอดส์ ชนกลุ่มน้อย เด็กถูกทาร้ายทารุณ เด็กยากจน เด็กมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เด็กกาพร้า เด็กที่ต้อง
รับผิดชอบตนเองและครอบครัว เข้าด้วยกัน ซึ่งเราแยกกันทบทวนจานวนเด็กดังกล่าวดังประเด็นที่แยกไว้
ดังต่อไปนี้
กลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจ
กลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจในที่นี้พูดถึงกลุ่มเยาวชนที่เผชิญกับภาวะยากลาบากทาง
เศรษฐกิจ ตามรายงานเนื้อหาปี 2557 นั้นได้แบ่งกลุ่มเยาวชนที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจ
ออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มเด็กยากจน และกลุ่มเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ถิ่นทุรกันดาร

จานวน(พันคน)

จานวนเด็กด้อยโอกาสและเด็กยากจน (พันคน)
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

เด็กด้อยโอกาส
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

เด็กด้อยโอกาส 4,298 4,323 4,884 4,838 4,777 3,831 3,666
เด็กยากจน

เด็กยากจน

4,594 4,611 4,578 3,778 3,628
ปี พ.ศ.

ภาพที่ 3 แสดงจานวนเด็กด้อยโอกาสและเด็กยากจนในสถานศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2560
ที่มา: สถิติการศึกษา กลุ่มสารสนเทศ สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษธิการ1 https://portal.bopp-obec.info/
1

ข้อมูล ปี พ.ศ. 2554 – 2555 อ้างอิงในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย ในหัวข้อเด็กด้อย
โอกาส จุดพลิกผันอนาคตของชาติ ของ สานักส่งเสริมเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ หรือ สสค. (อมรวิชช์ นาครทรรพ,
2557) และข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1 เท่านั้น
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จากกราฟดังกล่ าวแม้จะสะท้อนถึงสถานการณ์ เด็กด้อยโอกาสในระบบการศึกษาใน
ปัจจุบั นที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตามจานวนตัวเลข 3 ล้าน 6 แสนคน ก็ยังเป็นตัว
เลขที่สูง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2559 จานวนนักเรียนด้อยโอกาสลดลงถึง 19.8 % และจากปี
พ.ศ. 2559 – 2560 เด็กด้อยโอกาสลดลง 4.32 % ในขณะเดียวกันจานวนเด็กยากจนก็มีทิ ศ
ทางการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับ เด็กด้อยโอกาส โดยในปี พ.ศ. 2558 – 2560 เด็กยากจน
ลดลงในอัตรา 17.5 % และ 4 % ตามลาดับ
นอกจากเด็กยากจนจานวน 3 ล้านคนแล้ว จานวนเด็กที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลมี2 จานวน
มาก ซึ่งยากแก่การเข้าถึง ทาให้การติดตามการประมาณการจานวนเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทา
ได้ย าก ในรายงานของแผนพัฒ นาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 – 2559 ได้รายงานจานวนเด็ก
และเยาวชนที่ได้รับโอกาสในการพัฒนาช่วงแผนฯ ระยะที่ 3 จานวน 106,165 คน (สานักงาน
โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี , 2552) โดยเยาวชนดังกล่าวเป็นกลุ่ม
ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความทุร กันดาร ซึ่งแบ่งเป็นเด็กในครรรภ์ เด็กแรกเกิด – 3 ปี เด็กเล็ก
เด็กนักเรียนประถมศึกษา เด็กนักเรียนมัธยมศึกษา สามเณรใน รร. พระปริยัติธรรม เด็กนักเรียน
ใน ร.ร. เอกชนสอนศาสนาอิสลาม
กลุ่มเด็กพิการ
กลุ่มเด็กพิการถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางสูง เนื่องจากภาวะที่มีความเสียเปรียบ
ภาวะทางกาย ทาให้มีความเปราะบางสูงกลุ่ มหนึ่ง นอกจากนี้ภาวะความพิการซ้าซ้อนทาให้การ
ใช้ชีวิตล าบากกว่าเยาวชนกลุ่มอื่น ที่ผ่านมาสถานการณ์ความพิการของเยาวชนในประเทศมี
แนวโน้มสูงขึ้นในหลาย ๆ กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการทางสติปัญญา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12 – 13
จากจ านวนประชากรเด็ก ทั้ งหมด โดยกลุ่ มเด็ก 500 คนจะเป็ น กลุ่ ม ผู้ พิ การทางสมอง 1 คน
(สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2555)

2

ข้อมูลของสถิติการศึกษา กลุ่มสารสนเทศ สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษธิการ จาแนกเด็ก
ห่างไกลในมิติการศึ กษา กล่าวคือ อาศัยอยู่ห่างจากโรงเรียนมากกว่าระยะทาง 3 กิโลเมตร จึงไม่ได้ถูกนับรวมในการ
ทบทวนครั้งนี้
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ถึงแม้จะมีการบันทึกจานวนเด็กพิการค่อนข้างแน่ชัดเนื่องจากภาครัฐให้การสนับสนุน
การช่วยเหลือคนพิการ ผ่านหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละจังหวัด
หรือ พมจ. ทาให้การติดตามลงทะเบียนจานวนผู้พิการนั้นทราบยอดได้อย่างแน่ชัดในแต่ละพื้นที่
อย่างไรก็ตามจานวนคนพิการที่แน่ชัดนั้นยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ พมจ. ไม่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด

ภาพที่ 4 แสดงสถานการณ์จานวนคนพิการในประเทศไทยวิเคราะห์ตามอายุและประเภทความ
พิการ ณ เดือน มีนาคม 2560
ที่มา : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รายงานสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ระบุจานวนคนพิการที่เป็นเยาวชน
(แรกเกิด – 21 ปี) จานวน 149,542 คน (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2560)
ซึ่งเป็นคนพิการที่ขึ้นทะเบียนรับความช่วยเหลือจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
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มนุษย์ โดยกลุ่มที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดคือ กลุ่มเด็กพิการทางสติปัญญาซึ่งมีมากถึงร้อยละ 29.66
กลุ่ มเด็กพิการทางการเคลื่ อนไหวทางกาย และเด็กที่มีความพิการมากกว่า 1 ประเภทมีมาก
รองลงมาตามลาดับ

จานวน (คน)

สัดส่วนคนพิการรายไตรมาส แยกตามช่วงอายุ
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

อายุ แรกเกิด- 5 ปี
มี.ค
58

มิ.ย.*
58

ก.ย.
58

ธ.ค.
58

มิ.ย.
59

ก.ย.
59

ธ.ค.
59

มี.ค.
60

อายุ แรกเกิด- 5 ปี 14,577 46,402 15,627 16,094 14,815 15,096 15,296 16,446
อายุ 6 - 14 ปี

59,910 68,401 60,887 62,264 60,845 62,318 62,714 64,820

อายุ 15 - 21 ปี

65,142 65,780 65,270 66,440 65,238 66,601 66,883 68,276

อายุ 6 - 14 ปี
อายุ 15 - 21 ปี

เดือน พ.ศ.

ภาพที่ 5 สัดส่วนเด็กพิการรายไตรมาส แยกตามช่วงอายุ ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2560
ที่มา : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
หมายเหตุ : ข้ อ มู ล มิ .ย. 58 ช่ ว งอายุ แ บ่ งเป็ น แรกเกิ ด - 6 ปี , 7 - 14 ปี และ 15 - 20 ปี
ตามลาดับ
นอกจากสถิติของกระทรวงพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว กลุ่มสารสนเทศ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานจานวนเด็กนักเรียน
พิ ก ารที่ อยู่ ในระบบการศึ ก ษา ซึ่ งรวมประเภทความพิ ก ารไว้ 9 ประเภท ได้ แ ก่ ความพิ การ
ทางการมองเห็ น ความพิการทางการได้ยิน ความพิการทางร่างกายและสุ ขภาพ ความพิการ
ทางการเรียนรู้ ความพิการทางการพูดและภาษา ความพิการทางพฤติกรรมและอารมณ์ ความ
พิการทางออทิสติก ความพิการซ้าซ้อน
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จานวนเด็กพิการ
350,000

จานวน (คน)

300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
จานวนเด็กพิการ

2556

2557

2558

2559

2560

223,721

223,402

256,884

212,143

328,415

ปี พ.ศ.

ภาพที่ 6 แสดงแนวโน้มจานวนเด็กพิการในระบบการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2560
ที่มา : กลุ่มสารสนเทศ สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ : ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลปีการศึกษาที่ 1 เท่านั้น
โดยจานวนเด็กพิการในระบบการศึกษามีแนวโน้มคงที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2559 แต่
ในปี พ.ศ. 2560 จานวนเด็กพิ การในระบบการศึกษาเพิ่มขึ้นกว่า 54.81 % เป็นที่ น่าตกใจว่า
กลุ่มคนพิการที่มีอัตราการเพิ่มสูง คือกลุ่มเด็กพิการทางการเรียนรู้
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สัดส่วนคนพิการแยกตามประเภท

ความพิการทางการได้ยิน

2560

ความพิการทางสติปัญญา

2559

ปี พ.ศ.

ความพิการทางการมองเห็น

ความพิการร่างกาย,สุขภาพ

2558

ความพิการทางการเรียนรู้

2557

ความพิการทางการพูด,ภาษา
2556
-

50,000 100,000150,000200,000250,000300,000350,000

จานวน (คน)

ความพิการทางการพฤติกรรม
,อารมณ์
ความพิการทางการซ้าซ้อน

ภาพที่ 7 แสดงสัดส่วนประเภทความพิการของเด็กในระบบการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 – 2560
ที่มา : กลุ่มสารสนเทศ สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ : ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลปีการศึกษาที่ 1 เท่านั้น
ขณะที่ความแตกต่างระหว่างจานวนเด็กพิการในระบบการศึกษา และจานวนเด็กพิการ
จากรายงานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2560 มีความแตกต่างกันกว่า
160,000 คน โดยประมาณ สะท้อนถึงปัญหาการเข้าถึงระบบที่ชัดเจนของกลุ่มเปราะบางในกลุ่ม
พิการนี้ รวมทั้งระบบการติดตามที่ชัดเจน
กลุ่มเปราะบางทางสังคม
เด็กกำพร้ำ
สถานการณ์เด็กกาพร้าในประเทศไทยค่อนข้างไม่แน่ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับเด็ กกลุ่มอื่น
ข้อ มู ล เด็ ก ก าพร้ าในเนื้ อ หาออนไลน์ ที่ น่ าเชื่ อ ถื อย้ อ นไปตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2546 UNICEF ได้ ระบุ
จานวนเด็กกาพร้าจานวน 380,000 คน โดยประมาณ (UNICEF, 2004) สาเหตุมาจากการแพร่
ระบาดของเชื้อ HIV เมื่อผู้ปกครองเสียชีวิตเด็กจึงเป็นกาพร้าตั้งแต่นั้น ปี พ.ศ. 2555 สานักงาน
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สถิติแห่งชาติ และยูนิเซฟ รายงานจานวนเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่จานวน 22.8 % ของประชากร
เด็กทั้งหมด (0-18 ปี) ซึ่งเป็นการสารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย โครงการสารวจ
ดังกล่าวทาการสารวจเด็กจานวน 20,751 คน หรือคิดเป็นเด็กกว่า 4 พันคน (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2555) หากเรานามาประมาณการณ์กับจานวนเด็กทั้งหมดในวัย 0 – 18 ปีของกรมการ
ปกครอง จานวน 15.8 ล้านคน จะมียอดที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ หรือคนใดคนหนึ่งประมาณ 3.6
ล้านคน (กรมการปกครอง, 2555) สอดคล้องกับรายงานของยูนิเซฟ (UNICEF, 2557)
ในปี พ.ศ. 2558 สานักงานสถิติและ UNICEF ได้ร่วมมือกันสารวจสถานการณ์เด็กและสตรีอีก
ครั้ ง ผลของการส ารวจในตั ว ชี้ วั ด การอยู่ อ าศั ย ของเด็ ก ที่ ไ ม่ ได้ อ าศั ย อ ยู่ กั บ พ่ อ แม่ ยั ง ไม่
เปลี่ยนแปลงคือร้อยละ 22.7
ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเด็กกาพร้าอีกประเด็นหนึ่งคือ จานวนเด็กกาพร้าที่เกิดจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจานวนเด็กกาพร้าจากเหตุการณ์ดั งกล่าวมี
สูงอย่างน่าตกใจ มากกว่า 5,300 คน ในปี พ.ศ. 2557 (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2557) ในปี
2559 ฐิตินบ โกมลนิมิ ได้รายงานจานวนเด็กกาพร้าจากสถานการณ์ความรุนแรงชายแดนภาคใต้
จานวน 9 พันคน (ฐิตินบ โกมลนิมิ, 2559) โดยบทความนาเสนอว่า ผลกระทบของสถานการณ์
ภาคใต้ไม่ได้ทาให้เกิดเด็กกาพร้าเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เท่านั้น ซึ่งแสดงดังภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 8 แสดงภูมิลาเนาของเด็กกาพร้าของ 9 พันคนจากสถานการณ์ความรุนแรงภาคใต้
ที่มา : http://www.deepsouthwatch.org
เด็กถูกทอดทิ้ง
ปัจจุบันปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งยังคงมีอยู่ในสังคมไทยและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปัญหามีความ
ชัด เจนเนื่ อ งจากเด็ ก ถู กทอดทิ้ งจะขาดผู้ อุ ป การะดู แ ลและต้ อ งเข้ าไปอยู่ ในสถานสงเคราะห์
รูปแบบการทอดทิ้งเด็กมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่ทิ้งไว้ที่โรงพยาบาล ทิ้งไว้ที่สถานสงเคราะห์ ทิ้งไว้ใน
ทีใ่ กล้กับผู้คนเพื่อหวังให้ทารกได้พบผู้ใจบุญนาไปเลี้ยงดู หรือแม้แต่ทิ้งให้ตายในกองขยะ ป่าหญ้า
เพื่อปัดภาระเลี้ยงดูและหนีความผิด การกระทาดังกล่าวมีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา
มาตรา 306 ผู้ใดทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน 9 ปี ไว้ ณ ที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปจากตนเสีย โดย
ประการที่ทาให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000
บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
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สาเหตุของปัญหา (ณิชชา บูรณสิงห์, 2558) มาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การมีบุ ตร ปั ญ หาครอบครัว ปัญ หาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
ปัญหาเด็กมีความบกพร่องหรือพิการ นามาซึ่งการไม่สามารถรับผิดชอบเลี้ยงดูเด็กได้
จากสถิติของกรมกิจการเด็กและเยาวชนพบว่าในจานวนเด็กถูกทอดทิ้งตั้งแต่ปี พ.ศ.
2556 – 2559 มี 624 คน ดังแสดงในภาพต่อไปนี้

จานวนเด็กถูกทิ้งในไทย
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ภาพที่ 9 แสดงจานวนเด็กถูกทอดทิ้งในประเทศไทย
ที่มา กรมกิจการเด็กและเยาวชน
อย่างไรก็ตามจานวนเด็กที่ปรากฏในการดูแลของกิจการเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถาน
สงเคราะห์เท่านั้น ยังมีกลุ่มเด็กที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนอีกจานวน
หนึ่ง
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เด็กใช้สำรเสพติด
สถานการณ์เด็กใช้สารเสพติด นับวันยิ่งมีสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้น นพ. เจษฎา โชคดารง
สุข กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนไทยมี “สถานการณ์น่าเป็นห่วง เนื่องจากเริ่มใช้
ยาเสพติดอายุน้อยลง ตลอดจนมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดมากกว่า 1 ชนิดร่วมกันมาก
ขึ้น” (สานักข่าวHFOCUS, 2559)
ปัญหาที่นาเยาวชนเข้าสู่วงจรของยาเสพติดคือ การดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การเที่ยวสถานบันเทิง การเล่นการพนัน การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ปัญหาครอบครัว สิ่งแวดล้อม (มี
แหล่งยาเสพติดระบาดอยู่ในหมู่บ้ าน) ภาวะเศรษฐกิจ และความอยากรู้อยากลอง ซึ่งนาไปสู่การ
พัฒนากระบวนการไปสู่การเสพยาเสพติด (ปราณี สุทธิสุคนธ์ และคณะ, 2551)
จากรายงานส ารวจพฤติกรรมการสู บ บุห รี่และการดื่มสุ ราของประชากร พ.ศ. 2557
สารวจประชากรตั้งแต่อายุ 15 – 24 ปี จานวน 9.6 ล้านคน โดยมีอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มนี้ที่
4.7 เปอร์เซ็นต์ รายงานของสานักงานสถิติ ตรงกันกับคากล่าวของ นพ. เจษฎา กล่าวคือ จานวน
อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกลดลงดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของกลุ่มประชากรกลุ่มต่าง ๆ ที่สูบบุหรี่เป็นประจา
พ.ศ.
2544
2547
2549
2550
2554
2557

เยาวชน วัยทางาน วัยสูงอายุ
(15-24 ปี) (25-59 ปี) (60 ปีขึ้นไป)
16.9
18.7
19.3
16.5
18.6
19.2
16.6
18.1
18.5
16.8
18.7
19.3
16.2
18.1
18.6
15.6
18
18.5

อายุเฉลี่ย
18.5
18.4
18.3
18.5
17.9
17.8

ที่ ม า : รายงานการส ารวจพฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่แ ละการดื่ ม สุ ราของประชากร พ.ศ. 2557
สานักงานสถิติแห่งชาติ
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ขณะที่อัตราการดื่มสุราของเยาวชนอายุ 15-24 ปี จากประชากร 9.6 ล้านคน มีอัตรา
การดื่มสุราที่ 25.2 % และมีอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มเพียง 16.7 ปี เท่านั้น (สานักงานสถิติแห่งชาติ ,
2557)
ขณะที่ผู้ เข้ารับการบาบัดผู้ ป่วยยาเสพติดของสถาบันธนารักษ์ในกลุ่มเยาวชนมีอัตรา
ลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2559
ตารางที่ 2 แสดงผู้เข้ารับการบาบัดยาเสพติดของสถาบันธนารักษ์ใ นกลุ่มช่วงอายุและปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 – 2559
ปีงบประมาณ 2555
0-14
256
15-19
1,749
20-24
1,794
25-29
1,755
30-34
1,740
35-39
977
40-44
550
45-49
346
50-54
269
55-59
158
60-64
72
65-69
26
70+
23
รวม
9,715

%
2.64
18.00
18.47
18.06
17.91
10.06
5.66
3.56
2.77
1.63
0.74
0.27
0.24
100

2556
131
1,442
1,422
1,381
1,403
911
453
349
205
143
69
25
26
7,960

%
1.65
18.12
17.86
17.35
17.63
11.44
5.69
4.38
2.58
1.80
0.87
0.31
0.33
100

2557
144
1,171
1,207
1,198
1,239
819
460
338
226
135
75
33
26
7,071

% 2558 % 2559 %
2.04 145 2.56 138 2.34
16.56 894 15.78 978 16.57
17.07 958 16.91 1,023 17.34
16.94 851 15.02 920 15.59
17.52 848 14.97 908 15.39
11.58 734 12.95 730 12.37
6.51 446 7.87 456 7.73
4.78 298 5.26 311 5.27
3.20 204 3.60 181 3.07
1.91 150 2.65 138 2.34
1.06
62 1.09
65 1.10
0.47
39 0.69
36 0.61
0.37
37 0.65
17 0.29
100 5,666 100 5,901 100

กลุ่มผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร หรือกลุ่มแม่วัยใส
มีการกล่าวว่า สังคมไทยกาลังจะเป็นสังคม “เกิดน้อย ด้อยคุณภำพ” หมายความว่า ในภาพรวม
ของประเทศมีอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้
ตั้งใจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นคือมีหลายกรณีที่มีการคลอดซ้า ในขณะที่การเกิดที่มีคุณภาพ
ที่ ม าจากครอบครัว ที่ มี ความพร้ อ มและการวางแผนกลั บ น้ อ ยลงเรื่อ ย ๆ จากการรายงานของผู้ แทน
กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เสนอในงาน Regional Workshop on Social
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Protection and Improving Social Services for Vulnerable Groups in ASEAN 2012 กรุงฮานอย
ประเทศเวียดนาม ระบุถึงสถานการณ์ผู้หญิงในประเทศไทยว่า ประเด็นการตั้งครรภ์เมื่ออายุยังน้อย (อายุ
ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์) หรือเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายคือกลุ่ม “คุณแม่วัยใส” ยังเป็นที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก
เนื่องจากมีอัตราการเพิ่มขึ้นของคุณแม่วัยใสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2543 เป็นต้นมา

ภาพที่ 10 กราฟเส้นแสดงอัตราการคลอดลูกในวัยรุ่นในประเทศไทย ตั้งแต่พ.ศ. 2535 – 2557
ที่มา http://rh.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=147
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ภาพที่ 11 แผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) แสดงอัตราการคลอดในวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี พ.ศ. 2558
ที่มา http://rh.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=147
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จากตัวเลขข้างต้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมามีจานวนแม่วัยรุ่นลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งถือว่าเป็น
แนวโน้ มที่ดี จากการรายงานของสานักงานอนามัยการเจริญ พันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
(ข้อมูลเผยแพร่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560) ระบุว่าในปี พ.ศ. 2559 จานวนหญิงที่มีอายุระหว่าง 10 – 19
ปีคลอดบุตร จานวน 94,584 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.2 ลดลงจากปี 2558 ที่มีจานวน 104,289 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 15.3 ดังแสดงในตารางด้านล่าง

ภาพที่ 12 แสดงข้อมูลหญิงที่มีอายุระหว่าง 10-19 ปีคลอดบุตร
ที่มา http://rh.anamai.moph.go.th/download/all_file/index/RH@2559.pdf
ถึงแม้ในภาพรวมจะมีแนวโน้มการคลอดบุตรในหญิงวัยรุ่นลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ประเด็นที่ยังน่า
เป็นห่วงคือ ยังมีจานวนแม่วั ยรุ่นที่คลอดบุตรซ้าครั้งที่ 2 และ 3 ในปี พ.ศ. 2559 มีจานวนแม่วัยรุ่นอายุ
ระหว่าง 10 – 19 ปีที่คลอดบุตรซ้ามากถึง 11,225 ครั้ง จากจานวนการคลอดทั้งหมด 94,584 ครั้ง จาก
ข้อมูลของกรมอนามัยพบว่าการคลอดบุตรซ้าในแม่วัยรุ่นเมื่อเปรียบเทียบจากอดีตจนถึงปัจจุบันยังมีการ
เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ซึ่งแท้จริงแล้วการคลอดบุตรซ้าในแม่วัยรุ่นไม่ควรจะเกิดขึ้นอีก
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ภาพที่ 13 แสดงร้อยละการคลอดบุตรซ้าในวัยรุ่น จาแนกตามกลุ่มอายุของแม่ ปี 2546 – 2559
อ้างอิงจาก http://rh.anamai.moph.go.th/download/all_file/index/RH@2559.pdf
สำเหตุของกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (2558) สรุปสาเหตุของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือการเป็นคุณแม่วัย
ใส ดังนี้ (1) การขาดความตระหนักในเรื่องการเข้าถึงการคุมกาเนิด รวมถึงสถานที่ให้บริการ (2) การขาด
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เกี่ยวกับการบริการที่มีอยู่ (3) การมีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรก (4) การ
นาเสนอภาพการมีเพศสั มพัน ธ์ของวัยรุ่นจากสื่ อตะวันตก (5) การเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ (6) การล่ว ง
ละเมิดทางเพศ (7) แรงกดดันจากเพื่อน (8) ยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (9) ความยากลาบากทาง
เศรษฐกิจ (10) การอพยพจากชนบทสู่เมือง (11) ผู้ให้บริการทางเพศ (12) ฐานะทางเศรษฐกิจ (13) ความ
แตกต่างทางชาติพันธุ์และบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการและ
(14) การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
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ส่วนสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้นาเสนอผลการสารวจสาเหตุ
ของการเป็น แม่วัยรุ่น จากพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน พ.ศ. 2559 แบ่ง
ออกเป็นสาเหตุที่มาจากทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยสาเหตุที่มากจากเพศชาย ได้แก่ 1. การอยู่หอพัก
ตามลาพัง ปราศจากการดูแลจากผู้ปกครอง 73% 2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 69% 3. ไม่มีความรู้
เรื่องการป้ องกันการตั้งครรภ์ที่ ถูกต้อง 68% 4. พฤติกรรมการเลียนแบบจากกลุ่ มเพื่อนและสื่อต่าง ๆ
68% และ 5. ขาดความรักและการเอาใจใส่จากครอบครัว 66%
ส่วนสาเหตุที่มาจากเพศหญิงได้แก่ 1. พฤติกรรมการเลียนแบบจากกลุ่มเพื่อนและสื่อต่าง ๆ 79%
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 76% 3. การอยู่หอพักตามลาพัง ปราศจากการดูแลจากผู้ปกครอง 73%
4. ไม่มีความรู้เรื่องการป้ องกัน การตั้งครรภ์ที่ถูกต้อง 68% และ 5. ขาดความรักและการเอาใจใส่จาก
ครอบครัว 67%
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ภาพที่ 14 ภาพอินโฟกราฟิกแสดงผลการสารวจสาเหตุของการเป็นแม่วัยรุ่น ทั้งเพศชายและเพศหญิง
ที่มา http://www.thaihealth.or.th/
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อาจสรุปได้ว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน, ความล้มเหลวจากวิธีคุมกาเนิดที่เลือกใช้และ
การขาดความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(สานักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย, 2557, ยูนิเซฟ ประเทศไทย, 2558, สสส. 2559)

ผลกระทบจำกกำรเป็นคุณแม่วัยใส
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในมิติด้านสุขภาพ ด้านจิตใจและ
ด้านสังคม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ด้านสุขภาพ
จากรายงานของสานักอนามัยเจริญ พันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2557) ผู้ห ญิงที่
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับการทาแท้งอย่างไม่ปลอดภัยและเกิดภาวะแทรกซ้อน
ตามมา องค์การอนามัยโลกอธิบายถึงการทาแท้งอย่างไม่ปลอดภัย (Unsafe abortion) คือการถูกทาให้
สิ้ น สุ ดการตั้งครรภ์ โดยไม่ ได้ กระท าจากผู้ ที่ มีค วามเชี่ย วชาญหรือมีทั กษะ หรือกระท าในสถานที่ ขาด
มาตรฐานขั้นต่าที่จาเป็นทางการแพทย์ ซึ่งพบว่าเกือบทั้งหมดของผู้หญิงที่ทาแท้งอย่างไม่ปลอดภัยอยู่ใน
กลุ่มประเทศที่กาลังพัฒนา สาหรับในประเทศไทยพบว่ายังไม่ปรากฏรายงานอย่างเป็นทางการของอัตรา
การท าแท้ งเองและการท าแท้ ง ในประเทศไทย ปรากฏแต่ เพี ย งอั ต ราผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะแทรกซ้ อ นอั น
เนื่ อ งมาจากการท าแท้ งและเข้ ารั บ การรัก ษาที่ โรงพยาบาลเท่ า นั้ น แต่ มี แ นวโน้ ม ว่า การท าแท้ งที่ ไม่
ปลอดภัยในประเทศไทยมีจานวนลดลง
ด้านการศึกษา
มีการรายงานว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นสาเหตุหนึ่งจากหลายสาเหตุที่ทาให้วัยรุ่นหญิงต้องออก
จากระบบการศึกษา ถึงแม้ว่าระบบการศึกษาในปั จจุบัน (พ.ศ. 2560) จะอนุญ าตให้ วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์
สามารถอยู่ในระบบการศึกษาได้ หรือกลับเข้ามาศึกษาได้ภายหลังจากคลอดลูกแล้ว แต่จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าเด็กวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ส่วนหนึ่งมีความอับอายเพื่อนจนไม่สามารถอยู่ในระบบการศึกษาได้
ส่วนหนึ่งออกไปเรียนในระบบการศึกษาตามอัธยาศัย อีกจานวนไม่น้อยตัดสินใจไม่เรียนต่อและหางานทา
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เพื่อเลี้ยงครอบครัว จึงควรสนับสนุนข้อมูลด้านการประกอบอาชีพการบริการจัดหางาน (นิสาพร วัฒ น
ศัพท์และศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย, มปพ. น.241)
กราฟเส้นนี้นาเสนอตัวเลขโดยสังเขปของจานวนนักเรียนที่ต้องออกโรงเรีนนซึ่งแน่นอนว่ามีสาเหตุ
หลายประการ เช่น ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร เป็นต้น
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
2009
ประถมศึกษา

2010
2011
มัธยมศึกษาตอนต้น

2012
2013
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาพที่ 15 แสดงจานวนนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน
แหล่งที่มา: ตัวเลขสถิติโดยสังเขปสาหรับปี 2552 - 2556 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ้างถึงใน
ยูนิเซฟ ประเทศไทย (2558)
จากสถิติข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หาการตั้งครรภ์ ในวัย รุ่น พ.ศ. 2559 ได้มีผ ลบั งคับใช้ โดยหนึ่งในสาระส าคัญ คือการให้ นั กเรียนที่
ตั้งครรภ์สามารถเรียนต่อจนจบโดยไม่ต้องพักการเรียนหรือถูกบังคับให้ย้ายไปเรียนที่อื่น
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ภาพที่ 16 ภาพอินโฟกราฟฟิกแสดงสาระสาคัญของพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. 2559
แหล่งที่มา เวปไซต์ http://3c4teen.org/?p=4352
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ด้านสังคม
ผลการศึกษาหลายเรื่องมีข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันว่า แม่วัยใสมีแนวโน้มจะได้รับโอกาสใน
ชีวิตน้อยกว่าผู้ห ญิงในวัยเดียวกันที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ เช่น การขาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
โอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่น้อยกว่าหรือความหลากหลายของตลาดแรงงานมีน้อยกว่า การมีความ
เสี่ ย งด้ านสุ ขภาพจิ ต เครี ย ดและซึ มเศร้า การมี ปั ญ หาด้ านเศรษฐกิจ ที่ มีภ าระและค่าใช้จ่ายที่ สู งกว่า
(กระทรวงสาธารณสุข, 2557, น. 17, องค์การยูนิเซฟ, มปพ, น. 4) ทั้งนี้เป็นเพราะความอับอายและการที่
โรงเรียนปฏิเสธไม่ให้นักเรียนที่กาลังตั้งครรภ์เข้าศึกษาต่อจนทาให้ต้องออกจากระบบการศึกษาในที่สุด แต่
ต่อมาได้มีพ.ร.บ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ห้ามมิให้โรงเรียนปฏิเสธนักเรียนที่กาลังตั้งครรภ์เข้า
ศึกษาต่อ ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ยังไม่ปรากฏผลว่าภายหลังจากพ.ร.บ.ฉบับนี้
ประกาศใช้มีจานวนนักเรียนที่กาลังตั้งครรภ์อยู่ในระบบการศึกษาจานวนมากน้อยเท่าใด
ด้านสุขภาพ
หากมองประเด็นแม่วัยใสอย่างละเอียด เราจะพบว่าปัญหาเรื่องความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์
อย่ างปลอดภัย ในกลุ่ มเด็กวัย รุ่น ยั งเป็นปัญ หาใหญ่ อีกประการหนึ่ง ซึ่งรวมถึงความรู้เรื่องการเลื อกใช้
เวชภัณฑ์คุมกาเนิดที่อาจส่งผลเสียต่อร่างกาย เช่น การใช้ยาคุมฉุกเฉินมากเกินไปเสี่ยงต่อการท้องนอก
มดลูก การใช้ยาคุมกาเนิดที่ไม่ถูกวิธี ทาให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพและทาให้เกิดการตั้งครรภ์อย่างไม่ได้ตั้งใจ
จนไปสู่การทาแท้งอย่างไม่ถูกวิธีและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
ประเด็น การแก้ไขปั ญ หาด้วยการทาแท้งปัจจุบันมีการทาแท้ง 2 ระบบคือ ในระบบและนอก
ระบบ การทาแท้งในระบบเป็ น กระบวนการที่ดาเนินการผ่ านศูนย์พึ่งได้ (OSCC) ในกรณี นี้ผู้ ปกครอง
จะต้องพาเด็กที่ตั้งท้องมาขอรับคาปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์พึ่งได้ หากเป็นเยาวชนจะต้องให้ฝ่ายชาย
มาพบเจ้าหน้าที่ด้วย ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะดาเนินการอย่างไร แต่อายุครรภ์จะต้องไม่เกิน 12
สัปดาห์ (นิสาพร วัฒ นศัพท์และศุภสิทธิ พรรณนารุโณทัย, มปพ. น. 234 - 235) ส่วนการทาแท้งนอก
ระบบคือการไปทาแท้งกับคลินิกเถื่อน
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ งประเด็ น การคุ ม ก าเนิ ด ในสั งคมไทย ผู้ ห ญิ งยั งคงเป็ น เพศที่ รับ ภาระในการ
คุมกาเนิดมากกว่าเพศชาย ในขณะที่ภาครัฐรณรงค์เรื่องการลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สื่อประชาสัมพันธ์
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กระแสหลักที่นาเสนอโดยองค์กรที่เกี่ ยวข้องภาครัฐยังคงผลิตซ้าภาพของหญิงสาวที่ต้องรับผิดชอบเรื่ อง
การคุมกาเนิดและการเลี้ยงลูก ในขณะที่ภาพการนาเสนอความรับผิดชอบของเพศชายต่อประเด็นนี้ยังคง
มีน้อยมาก

ภาพที่ 17 ภาพประชาสัมพันธ์โครงการ Stop Teen Mum โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
จากเวปไซต์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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ภาพที่ 18 ภาพโปสเตอร์รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักถึงความรับผิดชอบในกรณีท้องในวัยรุ่น จากเวปไซต์
www.smartteen.net
สิ่งที่เป็นช่องว่างในประเด็นแม่วัยรุ่นหรือแม่วัยใสที่พบจากการทบทวนวรรณกรรมคือการขาดการ
รณรงค์อย่างจริงจังให้ผู้ชายมีส่วนในการแสดงความรับผิดชอบ ภาระส่วนใหญ่ของประเด็นนี้ถูกตกเป็น
ของเพศหญิง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจาการทานยาเม็ดคุมกาเนิดติดต่อกั นเป็นระยะ
เวลานาน ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการฉีดยาคุมกาเนิด หรือแม้กระทั่งความเสี่ยงที่มาจากการทาแท้ง
ที่ไม่ป ลอดภัย ดังนั้ น หากจะสร้ างความเป็นธรรมให้ กับเพศหญิ งมากขึ้น ควรมีการส่ งเสริมอย่างเป็ น
รูป ธรรมให้ เพศชายมีความรับ ผิ ดชอบและสามารถมองเห็ นถึงภาระที่เกิด ขึ้นกับเพศหญิ งหากเกิดการ
ตั้งครรภ์ขึ้น
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หน่วยงานที่ทางานเกี่ยวกับวัยรุ่นตั้งครรภ์ (บางส่วน)
โรงพยำบำลสังกัดภำครัฐทั่วประเทศ รับบริการฝากครรภ์ ดูแลตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์จนถึง
ภายหลั งการตั้งครรภ์ ให้ คาปรึ กษาทางเลื อกในการตั ด สิ น ใจเกี่ย วกับ การตั้ งครรภ์ ให้ บ ริก ารยุ ติก าร
ตั้งครรภ์ ซึ่งแพทย์จะกระทาใน 3 กรณีคือ การตั้งครรภ์ที่เป็นคดีทางกฎหมาย มีภาวะปัญหาทางร่างกาย
มีภาวะปัญหาทางจิตใจ และอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์เท่านั้น
บ้ำนพักเด็กและครอบครัวทั่วประเทศ เป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่จัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่ม
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภท ให้สถานที่พึ่งพิงชั่วคราว รับแจ้งเรื่องราว ให้คาปรึกษา ให้ความ
ช่วยเหลื อคุ้มครองสวัส ดิภ าพ ในด้านการทางานกับวัยรุ่นตั้งครรภ์ บ้านพั กเด็กและครอบครัวจะช่ว ย
ประสานและพูดคุยกับครอบครัวในกรณีที่ทางครอบครัวไม่ยอมรับ รวมถึงจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้กับ
วัยรุ่นตั้งครรภ์ เช่น บริการทางการแพทย์ บริการทางสังคม เป็นต้น
สถำนศึกษำ มีหน้าที่ตามพ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ต้องจัด
ให้วัยรุ่นตั้งครรภ์ได้อยู่ในระบบการศึกษา จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา
กรมสุขภำพจิ ต ให้ บ ริการคาปรึกษาทางโทรศัพ ท์ หมายเลข 1323 ส่ งเสริมความองค์ความรู้
เกีย่ วกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
กระทรวงกำรพัฒ นำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด มีบทบาทในการเตรียมความ
พร้อมของครอบครัวให้ยอมรับและอยู่ร่วมกับการตั้งครรภ์ของเด็กและเยาวชนได้ รวมถึงการเตรียมความ
พร้อมของเด็กที่ตั้งครรภ์ให้สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้
สำนักอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ กรมอนำมัย จัดทารายงาน คู่มือเพื่อส่งเสริมการป้องกันการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น ดาเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ดาเนินงานเชิงวิชาการ เช่น จัดประชุม
องค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและสุขภาวะทางเพศในวัยรุ่น จัด
กิจ กรรมเชิ งรุ ก เพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ละป้ อ งกั น ปั ญ หาการตั้ งครรภ์ ในวัย รุ่น สนั บ สนุ น งบประมาณในการ
ดาเนินการเชิงวิชาการ สนับสนุนการค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เวปไซต์ teenpath.net ที่ มุ่งให้ ความรู้เรื่อ งสุ ขภาวะทางเพศแก่เยาวชน สร้างเครือ ข่ายการ
ดาเนินงานเรื่องเพศศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาวะ พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูล
ด้านสุขภาพ ทางานร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพ
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กองทุนประชำกรแห่งสหประชำชำติประจำประเทศไทย (United Nations Population Fund
– UNFPA Thailand) สนั บ สนุ น การจัดตั้งเวปไซต์ 3c4teen.com เป็นเวปไชต์ที่มุ่งให้ ความรู้ด้านเพศ
ภาวะในกลุ่มวัยรุ่น ให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานที่ดีเกี่ ยวกับอนามัยเจริญ
พันธุ์ในกลุ่มวัยรุ่นไทย การนาเสนอองค์ความรู้จากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (บางส่วน)
นิสาพร วัฒ นศัพท์และศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย (มปพ.) ทาการศึกษาการจัดทาชุดสวัสดิการ
พื้นฐาน เพื่อการดูแลเด็กด้อยโอกาสนอกระบบและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษา ได้รวบรวมกฎหมายที่
ใช้ดูแลกลุ่มแม่วัยรุ่นไว้ดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
จากงานวิจัยที่ต้องการศึกษาระบบการดูแลของกลุ่มแม่วัยรุ่นและสวัสดิการพื้นฐานที่กลุ่มแม่วัยรุ่น
ได้รับตามกฎหมายคณะวิจัยจึงทบทวนวรรณกรรมในส่วนของกฎหมายที่มาดุแลเด็กกลุ่มวัยรุ่นโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
มาตรา 52 “เด็กและเยาวชน มีสิ ทธิในการอยู่รอดและได้ รับ การพั ฒ นาด้านร่างกาย จิต ใจและ
สติปัญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นสาคัญ
เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐ ให้ปราศจากการใช้
ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม ทั้งมีสิทธิได้รับการบาบัดฟื้นฟูในกรณีที่มีเหตุดังกล่าวการแทรกแซง
และการจ ากัด สิ ท ธิ ของเด็ ก เยาวชน และบุ คคลในครอบครัว จะกระท ามิ ได้ เว้ น แต่ โดยอาศั ย อานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไว้ซึ่งสถานะของครอบครัวหรือประโยชน์สูงสุดของบุคคลนั้น
เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแลมีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา 40 บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้
ข้อ 6 เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการ
ดาเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีเกี่ยวกับความรุนแรง
ทางเพศ”
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มาตรา 80 รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม
ดังต่อไปนี้
(1) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย
ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒ นาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและ
ชุมชนรวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะ
ยากลาบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้
(2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพทีเ่ น้นการสร้างเสริมสุขภาพอันนาไปสู่สุขภาวะ
ที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดย
มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อมได้รับคุ้มครองตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
มาตรา 6 สุ ขภาพของผู้หญิ งในด้านสุ ขภาพทางเพศและสุขภาพของระบบเจริญ พั นธุ์ซึ่งมีความจาเพาะ
ซับซ้อนและมีอิทธิพลต่อสุขภาพหญิงตลอดช่วงชีวิต ต้องได้รับการสร้างเสริม และคุ้มครองอย่างสอดคล้องและ
เหมาะสม สุขภาพของเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนด้อยโอกาสในสังคมและกลุ่มต่างๆที่มีความจาเพาะในเรื่อง
สุขภาพต้องได้รับการเสริมสร้างและคุ้มครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสมด้วย
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปี พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่ให้ความคุ้มครองเด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี โดยไม่นับผู้ที่บรรลุนิติภาวะทางการ
สมรสกฎหมายนี้ถือเป็นหัวใจหลักของการทางานของผู้ปฎิบัติงานและให้สิทธิเด็กในเรื่องต่างๆ โดยมีรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแม่วัยรุ่นดังต่อไปนี้
มาตรา 22 การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณี ใด ให้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสาคั ญ และไม่ให้มีการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
มาตรา 23 ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของ
ตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานขั้นต่าตามที่
กาหนดในกฎกระทรวงและต้ องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอัน
น่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
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มาตรา 32 .กาหนดว่าให้คุ้มครองเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์
(1) เด็กเร่ร่อน หรือเด็กกาพร้า
(2) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง
(3) เด็กที่ ผู้ป กครองไม่ สามารถอุป การะเลี้ ยงดูได้ด้ วยเหตุใด ๆ เช่ น ถูกจ าคุก กักขัง พิ การ ทุ พ พลภาพ
เจ็บป่วยเรื้อรัง ยากจน เป็นผู้เยาว์ หย่า ถูกทิ้งร้าง เป็นโรคจิตหรือโรคประสาท
(4) เด็กที่ผู้ปกครองมีพ ฤติกรรมหรือประกอบอาชีพ ไม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบต่ อพั ฒ นาการทาง
ร่างกายหรือจิตใจของเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล
(5) เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทาหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ถูก
ทารุณกรรม หรือตกอยู่ในภาวะอื่นใดอันอาจเป็นเหตุให้เด็กมีความประพฤติเสื่อมเสียในทางศีลธรรมอัน ดีหรือ
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
(6) เด็กพิการ
(7) เด็กที่อยู่ในสภาพยากลาบาก
(8) เด็กที่อยู่ในสภาพที่จาต้องได้รับการสงเคราะห์ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
จากจานวนเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์จานวน 8 ประเภทในที่นี้แม่วัยรุ่นจะอยู่ในเกณฑ์ของเด็กสภาพ
ยากลาบากซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนี้ตามมาตรา 4 ให้ความหมายไว้ว่าเด็กที่อยู่ในสภาพยากลาบาก
หมายความว่า เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหย่าร้าง ทิ้งร้าง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยู่และได้รับ
ความลาบาก หรือเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัยหรือกาลังความสามารถและสติปัญญา หรือเด็กที่
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ในการคุ้มครองเด็กนั้ นมีการกาหนดให้คุ้มครองเด็กไว้ตามรายละเอียดตามมาตราของกฎหมายไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา 33 ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้ าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เมื่อได้รับแจ้งจากบุคคล
หรือพบเห็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา 32 ให้พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามวิธีการที่เหมาะสม
ดังต่อไปนี้
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(1) ให้ ความช่ ว ยเหลื อและสงเคราะห์ แก่เด็ กและครอบครัว หรือบุ ค คลที่ อุป การะเลี้ ย งดู เด็ ก
เพื่อให้สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ตามมาตรา 23
(2) มอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดู
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหนึ่งเดือน ในกรณีที่ไม่อาจดาเนินการตาม (1) ได้
(3) ดาเนินการเพื่อให้เด็กได้เป็ นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็น
บุตรบุญธรรม
(4) ส่ งเด็ กเข้า รับ การอุ ป การะในครอบครัว อุ ป ถัม ภ์ห รือสถานรับ เลี้ ย งเด็ กที่ เหมาะสมและ
ยินยอมรับเด็กไว้อุปการะ
(5) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานแรกรับ
(6) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์
(7) ส่งเด็กเข้าศึกษาหรือฝึกหัดอาชีพ หรือส่งเด็กเข้าบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ศึกษา หรือฝึกหัด
อาชีพในสถานพัฒนาและฟื้นฟู
วิธีการให้การสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงกาหนดและไม่ว่ากรณีใด ๆ
การดาเนินการให้การสงเคราะห์ตาม (4) (5) (6) หรือ (7) ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ความยินยอม
ดังกล่าวต้องทาเป็นหนังสือตามแบบที่ปลัดกระทรวงกาหนด หรือยินยอมด้วยวาจาต่อหน้าพยานอย่างน้อยสอง
คน ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควร หรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ ให้ปลัดกระทรวง
หรื อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด แล้ ว แต่ ก รณี มี อ านาจส่ ง เด็ ก เข้ า รั บ การสงเคราะห์ ต ามวิ ธี ก ารดั ง กล่ า วได้ ทั้ ง นี้
ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจั งหวัดต้องฟังรายงาน และความเห็นของผู้เชี่ยวชาญสาขาสังคมสงเคราะห์และ
การแพทย์ก่อน
มาตรา 56 ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) รับตัวเด็กที่จาต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้ม ครองสวัสดิภาพไว้เพื่ อสืบเสาะและพิ นิจเด็กและ
ครอบครัว วินิจฉัยกาหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กแต่ละคน ถ้าจาเป็น
อาจรับตัวเด็กไว้ปกครองดูแลชั่วคราวได้ไม่เกินสามเดือน
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(2) สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรมสุขภาพ ภาวะแห่ง
จิต นิสัย อาชีพ และฐานะของเด็กที่จาต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพรวมทั้งของผู้ปกครอง หรือ
บุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็ก และมูล เหตุที่ทาให้เด็กตกอยู่ในสภาวะจาต้อง
ได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดให้มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้อมทั้งดาเนินการรักษาเยียวยาแก่เด็กที่อยู่ในความ
ปกครองดูแล
(4) จัดที่พักอาศัย ที่หลับนอน เครื่องนุ่งห่ม ให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะและจัดอาหารให้ถูกอนามัย
และเพียงพอแก่เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล
(5) จัดการศึกษา การกีฬา และนันทนาการให้แก่เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลให้เหมาะสมกับวัยและ
สภาพของเด็กแต่ละคน
(6) จัดส่งเด็กที่ได้ดาเนินการตาม (1) และ (2) ไปยังสถานสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟู โรงเรียน
หรือสถานที่อื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้เหมาะสมกับวัยและสภาพของ
เด็กแต่ละคน
(7) มอบตั ว เด็ ก แก่ผู้ ป กครอง หรือ บุ ค คลที่ เหมาะสมและยิ น ยอมรับ เด็ ก ไว้ อุป การะเลี้ ย งดู แ ละถ้ า
เห็นสมควรอาจยื่นคาขอให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพแก่
เด็กตามมาตรา 48
(8) ให้คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลือแก่ผู้ปกครอง ในกรณีที่เด็กจาต้องได้รับการสงเคราะห์หรือ
คุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับต้องดาเนินการให้เด็กสามารถกลับไปอยู่กับผู้ปกครอง
ก่อน ส่ วนการจั ดให้ เด็กไปอยู่ ในสถานสงเคราะห์ สถานคุ้ม ครองสวัส ดิ ภาพ หรือสถานพั ฒ นาและฟื้ น ฟู ให้
ดาเนินการเป็นวิธีสุดท้าย
มาตรา 57 ผู้รับใบอนุญาตและผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะห์และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นต้องควบคุมดูแลให้มีการรับเด็กที่จาต้องได้รับการสงเคราะห์
หรือคุ้มครองสวัสดิภาพทุกคนไว้อุปการะเลี้ยงดู
มาตรา 58 ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะห์มีอานาจและหน้าที่ตามมาตรา 56 (1) (2) (3)
และ (4) และให้มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
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(1) จัดการศึกษา อบรม สั่งสอน และฝึกหัดอาชีพแก่เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของสถานสงเคราะห์
ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน
(2) จัดบริการแนะแนว ให้คาปรึกษา และช่วยเหลือแก่ผู้ปกครอง
(3) สอดส่องและติดตามให้คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลือแก่เด็กที่ออกจากสถานสงเคราะห์ไปแล้ว
เพื่อเป็นการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กที่เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์มิให้กลับไปสู่สภาพเดิม การ
สืบเสาะและพินิจตามมาตรา 56 (2) ถ้าเป็นกรณีที่เด็กถูกส่งมาจากสถานแรกรับซึ่งมีรายงานการสืบเสาะและ
พินิจแล้ว อาจงดการสืบเสาะและพินิจก็ได้
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วย วิธีการให้การสงเคราะห์เด็ก
พ.ศ. 2547
การสงเคราะห์เด็กและครอบครัว
การสงเคราะห์เด็กและครอบครัว หรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กอาจกระทาได้หลายวิธี โดยพิจารณา
ถึงความจาเป็นและเหมาะสม ดังต่อไปนี้
(1) การสงเคราะห์เกี่ยวกับ
(ก) ช่วยเป็นค่าเลี้ยงดู ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ สาหรับเด็ก
(ข) ช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษา และอุปกรณ์การศึกษาสาหรับเด็ก
(ค) ช่วยเหลือครอบครัวของเด็กในกรณีที่ปัญหาความเดือดร้อนของครอบครัวนั้นกระทบหรือ
เกี่ยวเนื่องกับสวัสดิภาพของเด็กโดยตรง เช่น ให้เงินเป็นทุนประกอบอาชีพ ค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆ
(2) ให้การสงเคราะห์เกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น มุ้ง ผ้าห่มนอน นมสาหรับเลี้ยงดูเด็กและอื่นๆ
(3) ให้ความรู้และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กให้ได้ตามมาตรฐานขั้น
ต่าที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว
(4) ให้บริการในการฟื้นฟูสภาพครอบครัว
(5) ให้การสงเคราะห์ด้านคาแนะนา ปรึกษาและบริการอื่นๆ ที่เหมาะสม
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การส่งเด็กเข้าอุปการะในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์หรือสถานพัฒนาและฟื้นฟู
จากสวัสดิการพื้นฐานในการดูแลเด็กตามกฎหมายที่ให้เด็กที่ไร้ที่พึ่งหรือได้รับความเดือนร้อนสามารถ
เข้าพักในสถานแรกรับได้โดยสถานแรกรับจะประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกับผู้เข้ารับการบริการดังต่อไปนี้
การส่งเด็กเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู ให้นาความ
1. การแจ้งความประสงค์ขอส่งเด็กเข้าอุปการะในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้น ฟู
ตามมาตรา 33 (5) (6) และ (7) ในกรณีที่เด็กและครอบครัวมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคา
ขอที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส่วนผู้ที่มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดอื่นให้ยื่นคาขอที่สานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือยื่นคาขอที่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ และสถาน
พัฒนาและฟื้นฟู โดยตรง
2. ให้ พนั กงานเจ้าหน้ าที่ ดาเนิ นการตามมาตรา 30 (4) เพื่อให้ ผู้ปกครองสวัสดิภาพส่งเอกสารหรือ
หลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ การศึกษา การทางาน หรือความประพฤติของเด็กสาหรับจัดทารายงาน
เกี่ยวกับการสืบเสาะพินิจเด็กและครอบครัว เพื่อประกอบการพิจารณาดาเนินการสงเคราะห์เด็กและครอบครัว
ต่อไป
สถานแรกรับ ต้องมีการดาเนินงานดังต่อไปนี้
(1) รับ เด็กที่ พึ งได้รับการสงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัส ดิภาพตามกฎหมายไว้ป กครองดูแ ล
ชั่วคราวไม่เกินสามเดือน
(2) ค้ น หารายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ สภาวะของเด็ ก ในด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ และสั ง คมรวมถึ ง
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของเด็กเพื่อรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) ค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวะบุคคลแวดล้อมสาคัญของเด็ก รวมทั้งมูลเหตุที่ทาให้เด็ก
อยู่ในสภาวะที่จาเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพและรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) วินิจฉัยกาหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสงเคราะห์ หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพ การค้นหา
รวบรวมข้อเท็จจริงต้องวินิจฉัยตามหลักวิชาการสังคมสงเคราะห์ แพทย์ จิตวิทยา และกฎหมาย รวมทั้งหลัก
วิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษา
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(5) จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต และดาเนินการรักษาเยียวยาและฟื้นฟูแก่เด็ก
(6) จัดที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหารและของใช้ที่จาเป็นตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
สุขภาพอนามัยและพัฒนาการเป็นสาคัญ
(7) จัดการศึกษา กีฬา และนันทนาการให้แก่เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลให้เหมาะสมกับวัย
และสภาพของเด็กแต่ละคน ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพด้าน
ต่างๆ
(8) ส่ ง เด็ ก ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การตาม (2) (3) และ (4) แล้ ว ให้ แ ก่ ค รอบครั ว หรื อ น าส่ ง สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือสถานอื่นใดตามความเหมาะสมกับวัยและสภาพ
ของเด็กแต่ละคน
(9) เมื่อเห็นสมควรอาจขอให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็ก
(10) ให้คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลือผู้ปกครองในกรณีที่เด็กจาต้องได้รับการสงเคราะห์
หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ
(11) ด าเนิ น การให้ เด็ ก ได้ รับ การปกป้ อง คุ้ม ครอง และรักษาสิ ท ธิป ระโยชน์ ของเด็ ก ตาม
กฎหมาย
นอกจากนั้ น ยั ง ก าหนดให้ ในสถานแรกรับ มี นั ก สั ง คมสงเคราะห์ โดยจะรวบรวมข้ อ มู ล ใน การสั ง เกต
สัมภาษณ์และประเมิน ฟื้นฟูบาบัดสภาพจิตใจโดยนักจิตวิทยาพร้อมทาการประเมิน พฤติกรรมต่างๆด้วย
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ภาพที่ 19 หนังสือยินยอมของผู้ปกครองให้เด็กเข้ารับการสงเคราะห์
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ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยค่าเลี้ยงดูเด็กแก่
ครอบครัวอุปถัมภ์และ/หรือช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กตามความจาเป็น
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าเด็กที่ไม่มีผู้ดูแล ตามกฎหมายหากมีผู้ประสงค์ต้องการรับเด็กเข้ารับการ
อุปการะได้และหากครอบครัวที่รับเด็กเข้าอุปการะตกอยู่ในสภาพความยากลาบาก กรมการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการสามารถช่วยเหลือครอบครัวอุปภัมภ์ได้โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ หลักเกณฑ์การช่วยเหลือครอบครัว
อุปถัมภ์ อาศัยอานาจตามความในข้อ 15 แห่งระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กแบบครอบครัว
อุปถัมภ์ พ.ศ.2544 อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงออกประกาศกาหนดอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ช่วยค่าเลี้ยงดูเด็กแก่ครอบครัวอุปถัมภ์ และ/หรือช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กตามความจาเป็น ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. การช่วยเหลือเงินค่าเลี้ยงดูเด็กเดือนละไม่เกิน 2,000 บาท ต่อเด็ก 1 คน
ข้อ 2. การช่วยเหลือเป็นสิ่งของ เช่น เครื่องอุปโภคบริ โภคสาหรับเด็กตามความจาเป็นเดือน
ละไม่เกิน 500 บาทต่อเด็ก 1 คน
ข้อ 3. กรณี เห็นสมควรให้ความช่วยเหลือครอบครัวใดที่ให้ความอุปการะเด็กมากกว่า 1 คน ให้
พิจารณาช่วยเหลือเงินค่าเลี้ยงดูเด็กได้ ภายในวงเงินเดือนละไม่เกิน 4,000 บาท และ/หรือช่วยเหลือเป็นเครื่อง
อุปโภคบริโภค ภายในวงเงินเดือนละไม่เกิน 1,000 บาท
นอกจากกฎหมายที่คุ้มครองหรือให้โอกาสช่วยเหลือแม่วัยรุ่นแล้ว ประเทศไทยยังมีการผลักดันกฎหมาย
เพื่อดูแลสตรี แต่กฎหมายนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้เป็นเพียงร่างกฎหมายเท่านั้น
กฎหมายคุ้มครอง(ร่าง)อนามัยเจริญพันธุ์ในประเทศ
กฎหมายคุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์เป็นกฎหมายแนวคิดใหม่ที่ประกาศใช้แล้วในบางประเทศและอีก
หลายประเทศทั่วโลกกาลังยกร่างกฎหมายนี้ กาเนิดของแนวคิดในการออกกฎหมายด้านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง
ในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์สาหรับประเทศไทยเป็นการ(ร่าง)อนามัยเจริญพันธุ์โดยมีเนื้อหาตามร่างพระราชบัญญัติ
อนามัยเจริญพันธุ์โดยมีสาระหลักของร่างดังต่อไปนี้
1. สิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ รับรองสิทธิที่จะตัดสินใจและรับผิดชอบร่วมกันในการ
วางแผนมีบุตร ซึ่งต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รอบด้าน รวมทั้งรับรองว่าคนทุกคนมีสิทธิเลือกวิถีทางเพศของตน
และสัมพันธภาพทางเพศต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ปลอดภัยเคารพซึ่งกันและกันและมีความรับผิดชอบ
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2. การจัดการศึกษา กาหนดให้สถานศึกษาจัดการสอนเพศศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
และพัฒนาบุคลากรให้สอนเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การจั ด บริก ารด้ า นสุ ข ภาพทางเพศและอนามั ยการเจริญ พั น ธุ์ กาหนดให้ ส ถานบริการด้ า น
สาธารณสุขให้การปรึกษาและบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอที่ผู้รับบริการจะสามารถ
ตัดสินใจเลือกได้อย่างอิสระและการบริการต้องละเอียดอ่อนต่อคนทุกเพศทุกวัย รักษาความลับ เคารพความเป็น
ส่วนตัว ไม่ทาให้ผู้รับบริการรู้สึกอับอาย
4. การคุ้มครองผู้ ห ญิ งตั้ งครรภ์ กาหนดให้ ส ถานศึกษา หน่ ว ยงานทั้ งภาครัฐและเอกชน ให้ การ
คุ้มครองนักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์และประสงค์จะศึกษาต่อให้สามารถศึกษาต่อได้ หรือลาพักและกลับมาเรียน
ต่อได้ และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนต้องไม่ขัดขวางการลาคลอดตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ส่งเสริมการให้นมบุตรอย่างต่อเนื่อง และให้ความช่วยเหลือดูแลลูกจ้างที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมและประสบปัญหา
ในการดูแลบุตร
5. การป้องกันปัญหาการคุกคามทางเพศในที่ทางาน กาหนดว่าหน่วยงานรัฐและเอกชนต้องป้องกัน
ไม่ให้มีการคุกคามหรือก่อความเดือดร้อนทางเพศในที่ทางาน
6. กลไกระดับชาติ กาหนดให้มีคณะกรรมการคุ้ม ครองอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ (กอช.) โดย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยตาแหน่งมีบทบาทดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์
สาหรับ เนื้อหาของรายละเอียดของ (ร่าง) พระราชบั ญ ญั ติ อนามัยเจริญ พั นธุ์ที่ จัดร่างขึ้นเกี่ยวกับ การ
คุ้มครองหญิงเกีย่ วกับอนามัยเจริญพันธุ์มีรายละเอียดตามมาตราของกฎหมายดังต่อไปนี้
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอานาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา 5 บุคคลย่อมมีสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ สิทธิทางเพศ มีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสาร รับ
การปรึกษาและบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์จากสถานบริการสาธารณสุขอย่า งเหมาะสมมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามที่คณะกรรมการกาหนด
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มาตรา 6 ให้สถานบริการสาธารณสุขจัดให้มีการปรึกษาหรือบริการด้านอนามัยการเจริญ พันธุ์ อย่าง
เหมาะสม มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวงโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการ
มาตรา 7 ให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนเพศศึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวุฒิภาวะและวัยของ
ผู้เรียนโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา 8 การให้การปรึกษาและบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ผู้ให้การปรึกษาและบริการต้องพึง
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ข้อมูลข่าวสารด้านอนามัยเจริญพันธุ์อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้
ผู้รับบริการมีทางเลือกและตัดสินใจอย่างอิสระ
(2) ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือประวัติการบาบัดรักษาด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญ พันธุ์ของ
ผู้รับบริการ ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(3) ให้การปรึกษาและบริการที่เหมาะสมตามเพศภาวะ วิถีชีวิตทางเพศ วัย และความเป็นส่วนตัวของ
ผู้รับบริการ โดยไม่ก่อให้เกิดความอับอายหรือเสื่อมเสียแก่ผู้รับบริการ
มาตรา 9 ผู้ บังคับ บั ญ ชาหน่ วยงานของรัฐหรือนายจ้างภาคเอกชนที่มี หญิ งมีครรภ์ปฏิบั ติงานต้องไม่
กระทาการใดอันเป็นการขัดขวางการลาคลอดตามระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งต้องส่งเสริมให้หญิง
ซึ่งเป็นมารดาได้เลี้ยงดูบุตรด้วยน้านมมารดาอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่ อนไขที่คณะกรรมการ
กาหนด
มาตรา 10 ผู้บังคับบั ญ ชาหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างภาคเอกชนมีหน้าที่ต้ องป้องกันไม่ให้ มีการ
กระทาใดๆ อันเป็นการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนทางเพศต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกจ้าง
มาตรา 11 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการมีหญิงมีครรภ์ที่อยู่ในภาวะไม่พร้อมจะมี
บุ ต ร ไม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อตนเองได้ หรือไม่ ส ามารถเลี้ ย งดู บุ ต รด้ ว ยตนเองให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ หรือสถาน
ประกอบการดังกล่าว ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ และดูแลสุขภาพของมารดาและบุตรอย่างเหมาะสม
มาตรา 12 ในกรณีที่สถานศึกษามีหญิงมีครรภ์นั้นอยู่ระหว่างศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษานั้นต้องอนุญาต
ให้หญิงมีครรภ์ศึกษาต่อในระหว่างตั้งครรภ์และกลับไปศึกษาต่อภายหลังคลอดบุตรแล้วได้
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มาตรา 13 ให้สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถสอนและให้การปรึกษาด้าน
อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 14 การกาหนดหลักสูตรการสอนและการปรึกษาด้านอนามัย การเจริญ พั น ธุ์ ให้หน่ วยงานที่
รับผิดชอบขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนนาไปใช้สอน

ศูนย์บริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth friendly health Service )
นอกจากการบริการทางสุ ขภาพของโรงพยาบาลที่ กลุ่ม แม่ วัยรุ่น มี ส วัส ดิการพื้ น ฐานแล้ วยังมี การ
ให้บริการโดยจัดตั้งขึ้นเป็น ศูนย์บริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน อันเนื่องมาจากการที่วัยรุ่นบาง
กลุ่มมักเข้าไม่ถึงบริการและไม่ไปใช้บริการที่สถานบริการของรัฐด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น วัยรุ่นไม่รู้ข้อมูล
แหล่งให้บริการ สถานบริการไกลบ้านและโรงเรียน การเดินทางและเวลาให้บริการไม่สะดวกสาหรับวัยรุ่น และผู้
ให้บริการไม่มีความเป็นมิตรและชอบตัดสินวัยรุ่น ทาให้วัยรุ่นมีปัญหาที่สะสมและกลายเป็ นปัญหาที่รุนแรงจนไม่
สามารถแก้ไขได้
สาหรับประเทศไทยกรมอนามัยได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กในวัยเรียนและวัยรุ่นจึงมี
การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพที่เป็นมิตร มาอย่างต่ อเนื่องโดยศูนย์บริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับ
วัยรุ่นและเยาวชนจะมีลักษณะของศูนย์ดังต่อไปนี้
1. นโยบายที่เป็นมิตร เป็นไปตามสิทธิของวัยรุ่นและเยาวชนในข้อกาหนดของสหประชาชาติว่าด้วย
สิทธิของเด็ก และคาประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง คานึงถึงความต้องการพิเศษที่ แตกต่างกันของกลุ่มประชากร
รวมถึงกลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาส ไม่มีการจากัดบริการสุขภาพด้วยเหตุผลทางเพศ
2. กระบวนการให้บริการที่เป็นมิตร การลงทะเบียนที่ง่ายและปกปิด รวมทั้งสามารถเก็บและค้นข้อมูล
ย้อนหลังได้ ระยะเวลารอรับการรักษาสั้น และมีระบบส่งต่อที่รวดเร็ว (ในกรณีที่จาเป็น) สามารถให้คาปรึกษาได้
ทั้งในกรณีที่มีและไม่มีการนัดหมาย
3. ผู้ ให้ บ ริก ารที่ เป็ น มิ ต ร มี ส มรรถนะทางเทคนิ ค ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ วั ย รุ่น และเยาวชน และสามารถ
ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสภาพแวดล้อมเป็นรายบุ คคล มี
ทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีแรงจูงใจและสิ่งผลักดัน เข้าถึงง่าย ไว้ใจได้ อุทิ ศเวลาให้กับผู้รับบริการหรือผู้ป่วย
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อย่ า งเพี ย งพอ ให้ ค วามสนใจผู้ รับ บริก ารเป็ น อย่ า งดี ให้ บ ริก ารทุ กคนอย่ า งเท่ าเที ย มกัน ให้ ข้อ มู ล และการ
สนับสนุนพร้อมทั้งเสนอทางเลือกให้วัยรุ่นและเยาวชนสามารถเลือกสิ่งที่ตรงกับความต้องการได้อย่างเหมาะสม
4. ทีมสนับสนุนบริการที่เป็นมิตร เข้าใจและคานึงถึงการให้บริการวัยรุ่นและเยาวชนแต่ละคนอย่าง
เท่าเทียมกัน มีสมรรถนะ แรงจูงใจและการสนับสนุนที่ดี
5. สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก สถานที่ตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เดินทางสะดวก และมี
รูปแบบที่วัยรุ่นและเยาวชนต้องการ เวลาเปิดบริการที่สะดวกเหมาะสมกับวัยรุ่นและเยาวชน สถานที่มีความเป็น
ส่วนตัวและไม่ทาให้สังคมและชุมชนมองในแง่ลบ มีเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์เพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้รับบริการ
6. วัยรุ่นและเยาวชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริการและสิทธิของตน เพื่อกระตุ้นวัยรุ่น
และเยาวชนให้เคารพสิทธิของผู้อื่น เพื่อมีส่วนร่วมในการประเมินบริการรวมถึงประเมินสื่อให้ความรู้
7. มีการสื่อสารกับชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมคุณค่าของบริการสุขภาพสาหรับวัยรุ่น
และเยาวชน เพื่อกระตุ้นให้ครอบครัวและชุมชนสนับสนุนบริการ
8. การบริการเชิงรุกและสัมพันธ์กับบริการด้านอื่นโดยวัยรุ่นและเยาวชนในชุมชน เพื่อเพิ่มความ
ครอบคลุมและการเข้าถึงบริการ
9. การบริการที่เหมาะสมและครบวงจร บริการด้านกาย จิต อารมณ์ สังคม และพั ฒนาการของ
วัยรุ่นและเยาวชน มีบริการดูแลสุขภาพครบวงจร รวมถึงบริการส่งต่อ ลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็น
10. การบริการสุขภาพที่ มีประสิทธิผล มีข้อมูลจากการศึกษาวิจัย และคู่มือในการปฏิบั ติงาน มี
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และบริการพื้นฐานที่จาเป็น มีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพบริการ
11. การบริการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและข้อมูลค่าใช้จ่ายสาหรับแหล่ง
ทรัพยากรต่างๆ มีระบบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
สาหรับรายชื่อโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาตามแนวทางมาตรฐานศูนย์บริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
และเยาวชน YFHS ที่ดาเนินการมีดังต่อไปนี้
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
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3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
9. โรงพยาบาลมะการักษ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
10. โรงพยาบาลสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
11. โรงพยาบาลลพบุรี
12. โรงพยาบาลสุรินทร์
13. โรงพยาบาลมหาสารคาม (งบ สปสช)
14. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (งบ สปสช)
15. โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา (งบ สปสช)
16. โรงพยาบาลบ้านลาด จ.เพชรบุรี (งบ สปสช)
17. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (งบ สปสช)
18. ศูนย์แพทย์ชุมชนท่าวังหิน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (งบ สปสช)
19. โรงพยาบาลปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (งบ สปสช)
20. โรงพยาบาลดาเนินสะดวก อ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี (งบ สปสช)
21. โรงพยาบาลวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม (งบ สปสช)
22. โรงพยาบาลรัฐใน จ.พิษณุโลก (เริ่มดาเนินการปี 2552)

62
23. โรงพยาบาลชุมชนใน จ.สุพรรณบุรี (เริ่มดาเนินการปี 2552)
24. โรงพยาบาลชุมชนใน จ.มหาสารคาม (เริ่มดาเนินการปี 2552)
นอกจากนั้นโรงพยาบาลต่างๆ ข้างต้นมีประสบการณ์และบทเรียนให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับสถาน
บริการที่ต้องการเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม มีโรงพยาบาลบางแห่งที่พร้อมเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน เช่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3, 4, 5, 6, 7, 12 โรงพยาบาลบ้านลาด โรงพยาบาลสันป่าตอง และโรงพยาบาล
มหาสารคาม และคาดว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้จะมีโรงพยาบาลต้นแบบเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาดู
งานในสถานบริการของเครือข่ายได้ด้วย
กฎหมายในกรณีอนุญาตให้สามารถทาแท้งได้
ประมวลกฎหมายอาญา
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าในประเทศไทย หญิงที่ตั้งครรภ์จะอนุญาตให้ยุติการตั้งครรภ์เมื่อเข้า
หลักเกณฑ์ตามประมาลกฎหมายอาญาดังนี้ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตาม
มาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 (3) (ฎ) และด้วยความ
เห็ น ชอบของสภานายกพิ เศษตามมาตรา 25 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ เวชกรรม พ.ศ. 2525 อั น เป็ น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบ
กับมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย คณะกรรมการแพทยสภาออกข้อบังคับ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้ อบั งคับ นี้ เรีย กว่ า "ข้อ บั ง คับ แพทยสภาว่า ด้ ว ยหลั กเกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ เกี่ย วกับ การยุ ติ การ
ตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548"
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญานั้น จะกระทา
ได้เมื่อหญิงตั้งครรภ์นั้นยินยอม
ข้อ 4 แพทย์ผู้กระทาการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามข้อบังคับนี้ต้องเป็นผู้ประกอบวิ ชาชีพเวช
กรรมตามกฎหมาย
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ข้อ 5 การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามมาตรา 305 (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญา ให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขดังนี้
(1) เป็นกรณีที่จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากปัญหาสุขภาพทางกายของหญิงตั้งครรภ์ หรือ
(2) เป็ น กรณี ที่ จ าเป็ น ต้ องกระท าเนื่ องจากปั ญ หาสุ ขภาพทางจิ ต ของหญิ งตั้ งครรภ์ ซึ่ ง
จะต้องได้รับการรับรอง หรือเห็นชอบจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิใช่ผู้กระทาการยุติการตั้งครรภ์ อย่าง
น้อยหนึ่งคน ในกรณีที่หญิงนั้นมีความเครียดอย่างรุนแรง เนื่องจากพบว่าทารกในครรภ์ มีหรือมีความเสี่ยงสูงที่
จะมีความพิการอย่างรุนแรง หรือเป็นหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคพันธุกรรมอย่างรุนแรง เมื่อหญิงนั้นได้รับ
การตรวจวินิจฉัยและการปรึกษาแนะนาทางพันธุศาสตร์ (Genetic counseling) และมีการลงนามรับรองในเรื่อง
ดังกล่าวข้างต้นโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิใช่ผู้กระทาการยุติการตั้งครรภ์อย่างน้อยหนึ่ งคน ให้ถือว่าหญิง
ตั้งครรภ์นั้นมีปัญหาสุขภาพจิตตาม (2)
(3) ผู้ที่ถูกข่มขืนกระทาชาเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กาลังประทุษร้ายโดย
ผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ มาตรา 276 277 มาครา 282 283 และ284
ทั้งนี้ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ชดั เจนว่าหญิงนั้นมีปัญหาสุขภาพทางกายหรือทางจิต และ
ต้องมีการบันทึกการตรวจและวินิจฉัยโรคไว้ในเวชระเบียนเพื่อเป็นหลักฐาน
ข้อ 6 การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามมาตรา 305 (2) แห่งประมวลกฎหมายอาญานั้น ต้องมี
หลักฐานหรือข้อเท็จจริงอันควรเชื่อได้ว่า หญิงตั้ง ครรภ์เนื่องจากการกระทาความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 305 (2) แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ข้อ 7 การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามข้อ 5 และข้อ 6 ต้องกระทาในสถานพยาบาลดังต่อไปนี้
(1) โรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมที่มี
เตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ทั้งนี้โดยสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์
ทางการแพทย์ได้ตามความเหมาะสม
(2) คลินิกเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล โดยสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์
ทางการแพทย์ที่อายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์
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ข้อ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามข้อบังคับนี้
จะต้องทารายงานเสนอต่อแพทยสภา ตามเงื่อนไขและระยะเวลาในแบบฟอร์มที่แพทยสภากาหนด
ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้กระทาการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้นั้นประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่รักษามาตรฐานในระดับที่ดี
ที่สุด
ข้อ 10 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามข้อ บังคับนี้
ให้ถือว่าได้กระทาตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมาย

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
หมวด 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
มาตรา 5 วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับการ
บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัด สวัสดิการสังคม
อย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ ตามพระราชบัญญัตินี้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
มาตรา 6 ให้สถานศึกษาดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา
(2) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้คาปรึกษาในเรื่องการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา
(3) จัดให้ มีระบบการดูแล ช่วยเหลื อ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้ ได้รับ
การศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่ อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัย การ
เจริ ญ พั น ธุ์แ ละการจั ด สวัส ดิ การสั งคมอย่ างเหมาะสม การก าหนดประเภทของสถานศึ กษาและการ
ดาเนิ น การของสถานศึกษาแต่ละประเภท ให้ เป็นไป ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 7 ให้สถานบริการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังต่อไปนี้
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(1) ให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แก่
ผู้รับบริการซึ่งเป็นวัยรุ่นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
(2) จัดให้มีบริการให้คาปรึกษาและบริการอนามยการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐานสาหรับผู้รับบริการ
ซึ่งเป็นวัยรุ่นและสอดคล้องกับสิทธิตามมาตรา 5 รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับการจัดสวัสดิการ
สังคม อย่างเหมาะสม การกาหนดประเภทของสถานบริการและการดาเนินการของสถานบริการแต่ละ
ประเภท ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 8 ให้ ส ถานประกอบกิจการดาเนิน การป้ องกันและแก้ไขปั ญ หาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น
ดังต่อไปนี้
(1) ให้ ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญ หาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่
ลูกจ้าง ซึ่งเป็นวัยรุ่นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
(2) จัดหรือสนับสนุนให้ลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่นเข้าถึงบริการให้คาปรึกษาและบริการอนามัย การ
เจริญ พัน ธุ์ รวมทั้งจั ดให้ มีระบบการส่ งต่อให้ ได้รับการจัดสวัส ดิการสั งคมอย่างเหมาะสม การกาหนด
ประเภทของสถานประกอบกิจการและการดาเนินการของสถานประกอบกิจการ แต่ละประเภท ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 9 ให้มีการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น
ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอาเภอสร้างเครือข่ายเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่เพื่อเป็นแกนนาป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(2) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ และหน่ ว ยงานของเอกชนที่ เกี่ ย วข้ อ ง ท าหน้ า ที่
ประสานงาน เฝ้าระวัง และให้ความช่วยเหลือแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัว
(3) จัดให้มีการฝึกอาชีพตามความสนใจและความถนัดแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนและหลังคลอด ที่
ประสงค์จะเข้ารับฝึกอาชีพ และประสานงานเพื่อจัดหางานให้ได้ประกอบอาชีพตามความเหมาะสม
(4) จัดหาครอบครัวทดแทนในกรณีที่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้

66
(5) การจัดสวัสดิการสังคมในด้านอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ใน
วั ย รุ่ น การด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 10 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ดาเนินการให้วัยรุ่นในเขตราชการส่วนท้องถิ่น
ได้รับสิทธิตามมาตรา 5 เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด 2 คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
มาตรา 11 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา การ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ประกอบด้วย
(1) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนแปดคน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงศึ ก ษาธิก าร รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงสาธารณสุ ข
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ
ปลัดกรุงเทพมหานคร
(3) กรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ จานวนห้ าคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้ มีความรู้ มีความ
เชี่ยวชาญ มีผลงาน และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่าห้าปีในด้านการสาธารณสุข ด้านการ
คุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของวัยรุ่น ด้านการศึกษา ด้านจิตวิทยา และด้านการสังคมสงเคราะห์ ด้านละ
หนึ่งคน
(4) ผู้แทนเด็กและเยาวชน จานวนสองคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้แทนสภาเด็ก และ
เยาวชนแห่ งประเทศไทย เป็ น ชายหนึ่ งคนและหญิ งหนึ่งคน ให้ อธิบดีกรมอนามัย เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ และผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผู้แทน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นผู้ช่วยเลขานุการ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไป
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ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกาหนด โดยต้อง
คานึงถึงชายและหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
มาตรา 12 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
(6) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด ที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(8) ไม่เคยถูกไล่ ออก ปลดออก ให้ ออก หรือเลิ กจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่ว ยงานของ
เอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ
มาตรา 13 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่ได้รั บการ
แต่งตั้ง ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้ว อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
ไม่ได้ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเดียวกันแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงต าแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระ ที่
เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลืออยู่ไม่ถึง เก้า
สิ บ วั น ประธานกรรมการจะไม่ ด าเนิ น การแต่ งตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ทนก็ ได้ และในการนี้ ให้
คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่ เหลืออยู่ เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้
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แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขึ้น ใหม่ ให้กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน
ตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา 14 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ประธานกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ หย่อน
ความสามารถ
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12
มาตรา 15 ผู้แทนเด็กและเยาวชนตามมาตรา 11 (4) ต้องมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ต้องมี
คุณสมบัติตามมาตรา 12 (1) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 (3) (4) (5) (6) (7) หรือ (8) และให้
นามาตรา 13 มาใช้บังคับกับการดารงตาแหน่งกรรมการของผู้แทนเด็กและเยาวชนดังกล่าวโดยอนุโลม
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนเด็กและเยาวชนตามวรรคหนึ่ง พ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือมีอายุเกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ ต้องห้าม
ตามมาตรา 12 (1) (3) (4) (5) (6) (7) หรือ (8)
มาตรา 16 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาด
ของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่าง
น้อยปีละสองครั้ง
มาตรา 17 คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น ต่ อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
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(2) เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(3) เสนอรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย ปี
ละหนึ่งครั้ง
(4) ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ส าหรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ และหน่ ว ยงานของเอกชนเพื่ อ ป้ อ งกั น
ช่วยเหลือ แก้ไข และเยียวยาปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่ น การใช้
ความรุนแรงทางเพศ และการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ
(5) ให้คาปรึกษา แนะนา และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชน
(6) ปฏิบัติการอื่น ใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 18 นโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามมาตรา
17 (1) อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) มาตรการเกี่ยวกับการได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(2) มาตรการเกี่ยวกับการให้วัยรุ่นได้รับสิทธิตามมาตรา 5
(3) มาตรการเกี่ยวกับการป้องกัน ช่วยเหลือ แก้ไข และเยียวยาปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(4) มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในหน่ วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานของเอกชน ให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ การจัดทานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาสังคม และวัยรุ่นด้วย
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มาตรา 19 คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใด อย่าง
หนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นามาตรา 16 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
มาตรา 20 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ มี
อานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้ส่งคาชี้แจง
เอกสาร ข้อมูล หลักฐาน หรือวัตถุใดที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้
มาตรา 21 ในกรณีที่ปรากฏว่าสถานศึกษา สถานบริการ สถานประกอบกิจการ หรือ หน่วยงาน
ของรัฐไม่ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ ให้
คณะกรรมการแจ้ งต่อรัฐ มนตรีผู้ รัก ษาการตามกฎหมายว่าด้ว ยการนั้น เพื่ อให้ มีการดาเนิ นการ ตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 22 ให้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการ และให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เสนอต่อคณะกรรมการ
(2) ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชน
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
(4) เป็ น ศูน ย์ กลางฐานข้อมูล เกี่ ยวกับ การป้ องกันและแก้ไขปั ญ หาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ
ดาเนินการหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว
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(5) จัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน ช่วยเหลือ แก้ไข และเยียวยาปัญหาการตั้งครรภ์ ใน
วัยรุ่น ปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น การใช้ความรุนแรงทางเพศและการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
เพศ และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชน
(6) จัดทาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือ
ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
มาตรา 23 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 20 โดย
ไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา 24 ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา 11 (1) และ (2)
และให้อธิบดีกรมอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 11 (3) และผู้แทนเด็กและเยาวชน
ตามมาตรา 11 (4) ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้ผู้แทน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผู้แทนกรมกิจการสตรี และ
สถาบันครอบครัว เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
เด็กในสถำนพินิจ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นควบคู่กับศาลเยาวชน
และครอบครัว ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นผู้บังคับบัญชา ภายใต้
การควบคุมสั่งการของอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง สถานพินิจนั้นทาหน้า ที่
ให้การสงเคราะห์ เลี้ยงดู และพัฒนาบุคลิกลักษณะ และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ผู้หลงผิด
เพื่อให้กลับตนเป็นคนดี (จิรพันธ์ พบฤกษ์, 2542) ปัจจุบันมีจานวนสถานพินิจทั้งหมด 77 แห่ง
(กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2560)
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จานวนเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ทั้งหมด
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ปี พ.ศ.

ภาพที่ 20 แสดงจานวนเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ฯ ทั้งหมด ตั้งแต่ปี 2556 – 2560
ที่มา : ระบบงานคดีอาญา (CM) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
หมายเหตุ : ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

กลุ่มปัญหาเฉพาะ
กลุ่มเด็กเร่ร่อน เด็กไร้สัญชาติ เด็กติดเชื้อ HIV แรงงานเด็ก เด็กถูกบังคับค้าประเวณี ลูก
แรงงานต่างด้าว และ เด็กด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เด็กเร่ร่อน
เด็กเร่ร่อนเป็นกลุ่มที่ยากในการติดตามกลุ่มหนึ่งเนื่องจากการไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง การ
ขาดผู้ ดูแล ความหมายของเด็กเร่ร่อน (มูล นิธิสร้างสรรค์เด็ก , 2558a) สามารถแบ่งได้เป็น 2
ลักษณะ คือ
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1. เด็กเร่ร่อนตามวิถีของครับครัว ซึ่งกลุ่มนี้จะเร่ร่อนตามครอบครัวไปตามแหล่งงานแหล่ง
ใหม่ ตัวอย่างเช่น ไร่อ้อย สวนยาง หรืองานกรรมกรก่อสร้าง หรือการขอทาน
2. กลุ่มเด็กเร่ร่อนที่หลุดออกมาจากครอบครัว เนื่องจากได้รับแรงผลักอย่างรุนแรง ตั้งแต่
ความลาบาก การถูกดุด่า หรือการทาร้ายร่างกาย การถูกบังคับ จนเด็กทนรับสภาพไม่
ไหว
นอกจากนี้ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ยังขยายความเด็กเร่ร่อน คือกลุ่มเด็กไร้ที่พึ่งพาอาศัยอย่าง
เป็นสุข มีวิถีชีวิตที่ขาดเสียซึ่งปัจจัยพื้นฐานในการครองชีวิตและยังดารงตนอยู่ ในสังคมอย่างไร้
สวัสดิภาพใด ๆ ทั้งยังเสี่ยงต่อการกระทาและใช้เป็นเครื่องมือในทางที่ผิด โดยลักษณะของเด็ก
เร่ร่อนมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือ ออกจากการเรียนกลางคันหรือไม่ชอบเรียน ชอบกิจกรรม
สนุกสนาน
2. เด็กที่มีบุคลิกภาพเฉพาะตัว เช่น ไม่ดูแลความสะอาด
3. เด็กมีพฤติกรรมหยาบคาย โกหก ก้าวร้าว โมโหง่าย ขัดใจกัน ในกลุ่ ม มีความเปราะบาง
ทางด้านจิตใจสูง
4. ชอบเผชิญความเสี่ยง ตื่นเต้น เช่น กระโดดจากที่สูง กระโดดจากสะพาน
5. บางกลุ่มมีอาการติดยา มีความสนใจในสิ่งต่าง ๆ ระยะสั้น
6. เด็กจะรักเพื่อน ติดเพื่อน ใช้ชีวิตเรียบง่าย ชอบอยู่กันเป็นกลุ่มชอบความสนุกสนาน
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กได้จาแนกสาเหตุที่เด็กมาใช้ชีวิตเป็นเด็กเร่ร่อน (มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ,
2558b) โดยสรุปไว้ดังนี้
1. สาเหตุจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ความไม่พร้อมของภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว นาไปสู่ปัญหาอื่น ๆ เช่น การ
ทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว และการใช้แรงงานเด็กเพื่อออกไปทางาน เช่น การเร่
ขายพวงมาลั ย การเช็ ด กระจก การขายขนม ขายของที่ ระลึ ก ขั ดรองเท้ า ตาม
สถานที่ที่จะมีคนเห็นใจ เช่นแหล่งสถานบันเทิง หรือร้านอาหาร
2. สาเหตุจากตัวเด็กเอง
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การเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น และคึกคะนอง ต้องการอิสระชอบฝ่าฝืนกฏเกณฑ์ระเบียบ
ต่าง ๆ ต้องการมีกลุ่ม มีพวกพ้อง เพื่อให้ได้รับการยกย่อง อุ่นใจ ความรู้สึกว่ามีค น
เข้าใจเป็นผลให้เด็กอยู่นอกบ้านมากกว่าอยู่กับพ่อแม่ที่โดนรู้สึกบังคับให้ทาสิ่งต่าง ๆ
ส่วนมากจะพบตามเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น อุดรธานี
ชลบุรี ภูเก็ต เป็นต้น
3. ปัญหาจากโรงเรียน
ปัญหาจากทางโรงเรียนก็สามารถผลักดันให้เด็กออกมาเป็นเด็กเร่ร่อน เช่น การ
ลงโทษไม่มีเหตุผล ทาให้เด็กต้องการไปเป็นคนเลวจริง ๆ หรือเด็กบางคนอาจจะ
ออกมาจากสถานสงเคราะห์ ไม่ต้องการอยู่ในระเบียบกฏเกณฑ์
4. ครอบครัวไม่พร้อม
ข้อนี้ เป็ น ปั ญ หาที่ ท าให้ เกิด เด็ กเร่ร่อนที่ ส อดคล้ อ งกับ ข้ อ 1 เนื่ องจากเด็ก ไม่
อยากอาศั ย อยู่ ใ นครอบครั ว ที่ ใช้ ค วามรุ น แรง การดุ ด่ า การเป็ น ส่ ว นเกิ น ของ
ครอบครั ว การท าร้ายจิต ใจจนเด็ก ไม่ ส ามารถอาศัย อยู่ในครอบครัว ได้อี กต่อ ไป
ภาวะครอบครัวแตกแยก การอาศัยอยู่กับญาติ ครอบครัวเร่ร่อนอยู่แล้ว
5. สาเหตุอื่น ๆ เช่น การพลัดหลงกับพ่อแม่ ถูกหลอกลวง ถูกชักจูง การบังคับขอทาน
สาหรับปริมาณเด็กเร่ร่อนในประเทศไทย มีเด็กที่อยู่ในการสารวจ และเด็กที่อยู่นอกการสารวจ
จากประมาณการของ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก กล่าวว่า สถานการณ์เด็กเร่ร่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี (มูลนิธิ
สร้างสรรค์เด็ก, 2558b) ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงประมาณการเด็กเร่ร่อนจากหลายแล่งข้อมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2531 - 2554

3

ช่วงเวลา (พ.ศ.)

จานวนประมาณการ (คน)

2531 - 2534

2,736

2535

13,0003

จากการคาดการณ์ของ องค์กรเครือข่ายการทางานเพื่อเด็กเร่ร่อน
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ช่วงเวลา (พ.ศ.)

จานวนประมาณการ (คน)

2546 – 2548

14,000 – 16,000

2549 – 2551

15,000 – 20,000

2552- 2554

30,0004

ที่มา : การสืบค้นออนไลน์ของผู้วิจัยระบุในเชิงอรรถ
เด็กไร้สัญชำติ
สถานะทางสัญชาติมีผลกระทบต่อสิทธิการเข้าถึงบริการพื้นฐานทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา
และการทางาน ซึ่งทาให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา ในการทบทวนสถานการณ์ของเยาวชนไร้
สัญชาติครั้งนี้ได้รวมถึงกลุ่มต่าง ๆ (โรยทราย วงศ์สุบรรณ, 2555) ที่มีปัญหาเรื่องสัญชาติเข้าไว้
ด้วยกัน คือ
1. เด็กที่ยังไม่มีสั ญ ชาติไทยแต่พ่อแม่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานาน ส่ วนใหญ่ จะเป็นเลขที่
ขึ้นต้นด้วยเลข 7 คือลูกของชนกลุ่มน้อย ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะได้รับหลักประกันสุขภาพตาม
มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคลคลที่มีปัญหาสถานะทาง
ทะเบียน
2. เด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ที่ได้รับการสารวจตามยุทธศษสตร์การจัดการปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคลปี 2548 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีเลขประจาตัว 13 หลักขึ้นต้นด้วยเลข 0 โดย
ยังสามารถแบ่งได้อีก 4 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มตกหล่นจากการสารวจและจัดทาทะเบียนชนกลุ่ม
น้ อ ยเดิ ม กลุ่ ม นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา กลุ่ ม คนไร้ ร ากเหง้ า และกลุ่ ม ผู้ ท า
คุณประโยชน์ให้ประเทศ สิทธิทางด้านหลักประกันสุขภาพ จะได้รับเฉพาะกลุ่ม นักเรียน
นักศึกษาในสถานศึกษา กลุ่มคนไร้รากเหง้า และกลุ่มผู้ทาคุณประโยชน์ให้ประเทศ เท่านั้น
3. กลุ่มผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) มีอายุไม่เกิน 15 ปีและได้รับ
การผ่อนผันให้อาศัยและทางานในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว เลข 13 หลักจะขึ้นต้น

4

สารวจเกี่ยวกับครูข้างถนน จัดทาขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
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ด้วย 00 แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขึ้นทะเบียนตาม มติ ครม. วันที่ 26
เมษายน 25554 ซึ่ งกลุ่ ม นี้ จะอยู่ ในมาตรการให้ ซื้ อ ประกั น สุ ข ภาพ ขณะที่ อี ก กลุ่ ม ที่ เกิ ด
หลังจากพ่อแม่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศั ย ทางานในประเทศไทย และไปดาเนินการแจ้ง
เกิด จะยังไม่มีสิทธิทางสุขภาพ
ปัจจุบันจานวนประชากรไร้สัญชาติไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่มีจานวนมากส่วนใหญ่จะอยู่ใน
เขตพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลจากการสารวจสามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2553 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ รายงานจานวนเด็กไม่มีสัญชาติอยู่ 136,942 คน (โรย
ทราย วงศ์สุบรรณ, 2555) แต่ข้อมูลดังกล่าวขัดแย้งกับรายงานขององค์การยูนิเซฟในปี 2552
ระบุการคาดการประชากรไร้สัญชาติในประเทศไทยกว่า 2 ล้านคน ซึ่งรวมชาวเขาและชนกลุ่ม
น้อย 4 แสนคนไว้แล้ว (ณัฐฐา กีนะพันธ์, 2552)
ในปี 2558 UNHCR (ส านั กงานข้าหลวงใหญ่ ผู้ ลี้ ภั ยแห่ งสหประชาชาติ , 2558) ได้รับการ
ประกาศจากรัฐบาลไทยว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปี ก่อนหน้า รัฐบาลไทยอนุมัติสัญ ชาติไทยไป
จานวน 18,773 คน จากจานวนคนไร้สัญ ชาติทั้งสิ้ น 443,862 คน ซึ่งเป็นตัวเลขของกรมการ
ปกครอง ขณะที่ UNESCO กล่าวว่า “จากการสารวจเด็กไร้สัญชาติในภาพรวมของประเทศไทย
พบว่ามีมากที่สุ ดในภูมิภาคอาเซียนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการศึกษา โดยสถิติเด็กข้ามชาติที่อยู่ใน
ประเทศไทยมีมากถึง 3 ล้านคน” (ไทยทริบูน, 2558)
ทั้งนี้เป็นเพราะปัญหาการนับจานวนเด็ก ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ เป็นเรื่องยาก รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์
กาญจนะจิตรา สายสุน ทร กล่าวในบทความ (พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, 2549) บท
วิเคราะห์ : มีเด็กไร้สัญชาติในประเทศไทยสักกี่คน ความว่า “ คาถามนี้เป็นคาถามที่คนทางาน
ด้านนี้ จะฟังด้วยความขบขัน ถ้าเราพบตัวและนับเด็กและเยาวชนไร้สัญชาติได้ง่าย ๆ เราก็คง
แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ไม่ยากนัก เด็กไร้สัญชาติมักเป็นเด็กที่มีลักษณะ “ไร้รัฐ (Stateless)” จึงไม่ถูก
บันทึก (Undocument) ไว้ในทะเบียนราษฎรของประเทศใดเลยบนโลกนี้ การแสวงหาเด็กไร้
สัญชาติและไร้รัฐในประเทศไทยจึงเป็นงานที่ยากและซับซ้อน”
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เด็กติดเชื้อ HIV
การแพร่กระจายของเชื้อ HIV ส่งผลกระทบในกลุ่มเยาวชนอย่างมาก การรับเชื้อของเด็ก
และเยาวชนส่วนมากในช่วงที่มีการกระจายของผู้ติดเชื้อจากมารดาเพิ่มขึ้นมาก การสารวจการ
ติดเชื้อจากมารดาสู่บุตรทาได้ง่ายจากการตรวจดูความชุกในหญิงตั้งครรภ์ ย้อนไปตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2534 – 2538 มีรายงานกลุ่มหญิงตั้งครรภ์มีอัตราติดเชื้อ HIV ร้อยละ 0.7, 1, 1.4,1.7 และ 2.3
ตามล าดับ และในปี พ.ศ. 2541 พบความชุกของการติดเชื้อ HIV ประมาณปีล ะ 23,000 คน
(ร้อยละ 25-45 ของเด็กเกิดทั้งหมด) (วันดี วราวิทย์ และคณะ, 2541)
ในปี พ.ศ. 2540 มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2537 มีผู้ติดเชื้อจากแม่สู่ลูก 800
ราย ปี พ.ศ. 2540 จ านวน 1,250 ราย และในปี พ.ศ. 2544 มีผู้ติดเชื้อจากแม่สู่ ลูก 680 ราย
(กองระบาดวิทยา (2545) ตามที่อ้างอิงใน (เอื้อมพร โอเบอร์ดอร์เฟอร์ และคณะ, 2546) กองทุน
เพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) รายงานผลการวิจัยในปี พ.ศ. 2557 ผลวิจัยชี้ว่าประเทศ
ไทยกาลังประสบปัญหาระลอกใหม่ จากกรณีที่มีการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนเพิ่มสูงขึ้น ร้อย
ละ 70 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ในกลุ่มประชากรอายุ 15-24 ปี ซึ่งระบุชัดเจนว่าเป็นกลุ่มชายที่มี
ความสัมพันธ์กับชาย เยาวชนที่ขายบริการทางเพศ และเยาวชนที่ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
(ยู นิ เซฟ, 2557) จากรายงานสถานการณ์ เอชไอวีและเอดส์ ประเทศไทย พ.ศ. 2559 โดยใช้
วิธีการประมาณการด้วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ พบว่า มีผู้ติดเชื้อ HIV ที่อายุต่ากว่า 15 ปี
จานวน 3,221 คน ผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ เป็นกลุ่มเด็กไม่เกิน 15 ปี 78 คน และมีผู้เสียชีวิตเป็น
เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี 38 คน (สานักระบาดวิทยา, 2559)
แรงงำนเด็ก
แรงงานเด็กคือกลุ่มผู้มีอายุต่ากว่า 15 ปี ซึ่งไม่มีการอนุญาติให้ทางานอย่างเด็ดขาดและ
นอกจากนี้ สาหรับผู้ที่มีอายุ ไม่ถึง 18 ปี มีข้อบังคับมากมายที่นายจ้างต้องแจ้งให้กับเจ้าพนักงาน
ทราบ ซึ่งรวมถึงการทางานกะกลางคืน งานบางประเภทที่ไม่สามารถทาได้ เช่น งานเบ้าหลอม
งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น การสั่นสะเทือน เสี่ยงหรือแสง งานเกี่ยวกับสารเคมี วัตถุมีพิษ
วัตถุระเบิด เป็นต้น (กระทรวงแรงงาน, 2541)
การใช้ แ รงงานเด็ ก ในประเทศไทยถู ก จั บ ตามองจากนานาประเทศ บทความของ
สานักงานสถิติ เรื่อง “เขาว่า… ประเทศไทยใช้แรงงานเด็ก” (สานักงานสถิติแห่งชาติ, ไม่ปรากฏปี
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ที่เผยแพร่) ซึ่งระบุว่า “สหรัฐอเมริกา ระบุว่า ประเทศไทยมี การใช้แรงงานเด็กอายุ 5-14 ปี อยู่
ถึงร้อยละ 13” โดยถูกจัดว่าเป็นประเทศที่มีระดับความรุนแรงของปัญหาการค้ามนุษย์ในกลุ่ม 2
อย่างไรก็ตามตัวเลขที่กระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกาได้ไป มาจากการสารวจสถานการณ์เด็ก
ในปรเทศไทย พ.ศ. 2548 – 2549 ซึ่ ง จั ด ท าโดยส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ แ ละ UNICEF ซึ่ ง
สานักงานสถิติแห่งชาติได้ให้การโต้แย้งว่า แรงงานเด็กเหล่านั้นเนื่องด้วย “ลักษณะของสังคมไทย
ที่จะถ่ายทอดวิถีการทามาหากินของบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งปลูกฝังให้ลูกหลานรู้จักใช้เวลา
ให้เป็นประโยชน์ ความรับผิดชอบ และเพื่อให้เด็กรู้คุณค่าของเงิน”
ในรายงาน ASIAN DECENT WORK DECADE 2006-2015 (ILO, 2008) ของ องค์ ก ร
แรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ระบุว่า ความสาเร็จของการทางานเพื่อลดการใช้แรงงานเด็ก
ตลอด 15 ปี ซึ่ง ILO ระบุกลุ่มเด็ก 300,000 คน ในช่วงอายุ 15-17 ปี ยังคงมีการจ้างงานอยู่ ซึ่ ง
หลั กฐานเหล่ านี้ แ สดงให้ เห็ น ได้ชั ดถึ ง มุม มองของนานาชาติในการเฝ้ าดู การท างานของไทย
เกี่ยวกับสถานการณ์การใช้แรงงานเด็ก
สถานการณ์ แ รงงานเด็ ก ในประเทศไทยในปี 2558 สถานประกอบการมี ส ถาน
ประกอบการที่มีการใช้แรงงานเด็ก 471 แห่ง ลดลงร้อยละ 62.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมี
สถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฏหมายเกี่ยวกับแรงงานเด็กร้อยละ 98.5 โดยเป็นเด็กที่
ทางานทั้งหมด 692,819 คน (ร้อยละ 6.4) ซึ่งเป็นเด็กที่เข้าข่ายแรงงานเด็ก 312,675 คน (ร้อย
ละ 2.9) โดยจานวนดังกล่ าวเป็ นเด็กที่ท างานเข้าข่ายงานอัน ตราย 85,806 คน (ร้อยละ 0.8)
(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2559)
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เชื่อว่า ตัวเลขดังกล่าวทาให้ประเทศ
ไทยมีแรงงานเด็กน้อยกว่าประเทศในอาเซียน ซึ่งผลการสารวจดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนแก้ปัญหาแรงงานเด็กให้หมดไป (ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว, 2559)
กำรค้ำมนุษย์ และเด็กถูกบังคับค้ำประเวณี (Human Trafficking)
สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยนั้นถูกนานาประเทศจับตาและเฝ้ามองอยู่อย่าง
ใกล้ชิด รายงานการค้ามนุษย์ปี พ.ศ. 2559 สหรัฐฯได้เลื่อนอันดับไทยขึ้นจากประเทศที่ต้องเฝ้า
ระวัง ระดับ 3 เป็นระดับ 2
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ภาพที่ 21 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปี 2558 ประเทศไทยถูกจัดอันดับที่ Tier 3
ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาไทยออนไลน์ (หนังสือพิมพ์ประชาไทย, 2559)
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รายงานดังกล่ าวเป็นการจัดอันดับประเทศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเป็นไปตาม
กฏหมาย TVPA ค.ศ. 2000 ซึ่ งสาเหตุ ห ลั ก คื อ ไทยยั งไม่ ป ฏิ บั ติ ให้ ค รบถ้ ว นตามมาตรฐาน
กฏหมายขั้นต่าฉบับดังกล่าว (วิชชุ เวชชาชีวะ, 2559) ในรายงานของ วิชชุ เวชชาชีวะ รองอธิบดี
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กล่าวถึงรูปแบบปัญหาการค้ามนุษย์หลัก ๆ ไว้ดังนี้ การแสวงหา
ประโยชน์จากการค้าประเวณี การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การนาคนมาขอทาน การเอาคน
ลงเป็นทาส การแสวงหาประโยชน์ทางเพศรูปแบบอื่น การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก
การบังคับตัดอวัยวะ
สาหรับ การบั งคับ ค้าประเวณี ในเด็กนั้นมีรูปแบบหลากหลาย ตั้งแต่ การค้ามนุษย์ใน
รูป แบบโสเภณี เด็ก การค้าประเวณี เด็กเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โสเภณี เด็ก สื่ อลามกอนาจาร
เกี่ ย วกั บ เด็ ก (Veyoma Hevamange, 2 0 11 ) อ งค์ ก ร End Child Prostitution, Child
Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) ได้ ป ระมาณ
การจ านวนเด็ ก ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารค้ ามนุ ษ ย์ โดยอ้ างอิ งการศึ ก ษาของ NGOs ว่ ามี จ านวนเด็ ก
ประมาณ 60,000 คนที่เกี่ยวข้องกับโสเภณีเด็ก ซึ่งกระจายตามจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว (U
Department of State 2009 Country Reports on Human Rights Practices- Thailand
ตามที่อ้างอิงใน (Veyoma Hevamange, 2011) )
รายงานผลการด าเนิ น การป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ข องประเทศไทย
ประจาปี พ.ศ. 2557 (สานักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ,
2557) ได้ระบุจานวนผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์จานวนทั้งสิ้น 595 คน ในปี 2557 ขณะที่สถิติการคัด
แยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พบว่า ปี 2556 ผู้เกี่ยวข้องมีอายุต่ากว่า 18 ปี จานวน 757 คน
และในปี 2557 จานวนผู้เกี่ยวข้องอายุต่ากว่า 18 ปี จานวน 380 คน
ในปั จ จุ บั น การค้ ามนุ ษ ย์ ข องประเทศไทยในสายตาของนานาประเทศ โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกายังสูง และยังคงเกี่ยวข้อกับเด็กและเยาวชนอย่างมาก รายงานสถานการณ์ค้ามนุษย์
ประจาปี พ.ศ. 2559 ของสถานทูตสหรัฐฯและสถานกงสุลในประเทศไทย ระบุว่า “เหยื่อการค้า
มนุษย์ที่ได้รับการระบุตัวส่วนใหญ่ ร้อยละ 53 มีอายุน้อยกว่า 18 ปี” โดยรายงานดังกล่าวมีการ
รายงานถึง การปฏิบัติไม่สมมาตรฐาน เช่น “รัฐบาลกลับจัดหาบริการเฉพาะทางสาหรับเด็กที่เป็น
เหยื่อการค้ามนุษย์ไว้อย่างจากัด เด็กบางคนที่พบระหว่างการบุกจับกุมถูกแยกจากบิดามารดา
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และหากเป็นเด็กต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารก็จะถูกบังคับให้เลือกว่าจะอยู่ในสถานพักพิงเป็นเวลานาน
หลายปี หรือถูกส่งตัวกลัประเทศ” (สถานทูตสหรัฐและสถานกงสุลในประเทศไทย, 2559) ซึ่ง
การกระทาดังกล่าวยังคงไม่ได้มาตรฐานตามกฏหมายที่กล่าวไว้ในตอนต้น

การเข้าถึงสิทธิทางด้านสุขภาพกลุ่มเยาวชนเปราะบาง
กลุ่มเปราะบางในกลุ่มเยาวชนมีหลายกลุ่มย่อย ดังที่เราได้ทบทวนไว้มีกลุ่มเปราะบางจานวน 4
กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจ (กลุ่มยากจน, กลุ่มห่างไกล) กลุ่มเด็กพิการ กลุ่มเปราะบาง
ทางสังคม (เด็กกาพร้า, เด็กถูกทอดทิ้ ง, เด็กใช้สารเสพติด , เด็กในสถานพินิจ ) กลุ่มปัญหาเฉพาะ (เด็ก
เร่ ร่ อ น, เด็ ก ไร้ สั ญ ชาติ , เด็ ก ติ ด เชื้ อ , HIV, แรงงานเด็ ก , การค้ ามนุ ษ ย์ , เด็ ก ถู ก บั งคั บ ค้ าประเวณี ) แต่
เนื่องจากลักษณะของเยาวชนที่เป็นวัยที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้เต็มที่ทั้งทางร่างกายและจิตใจ จึงเป็น
กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
ในมิติของความรุนแรงของปัญหาสิทธิทางด้านสุขภาพของกลุ่มเด็กไร้สัญชาติ จะเป็นปัญหาที่
ค่อนข้างรุนแรงงมากที่สุดเนื่องจาก ทาให้สิทธิการเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันนั้นมีข้อจากัด ซึ่งตาม
มาถึงการเข้าถึงบัญชียา หรือบริการทางด้านสาธารณสุขอีกหลายประการ นอกจากนี้ห ากกลุ่มเยาวชน
กลุ่มนี้มีปัญหาความยากจน หรือปัญหาอื่นจะทาให้ปัญหาการเข้าถึงสิทธิมีความรุนแรงมากขึ้น ยกตัวอย่าง
ของกรณีเด็กที่ไม่มีบัตรประชาชน และอยู่ในครัวเรือนที่ยากจน หรือเป็นเด็กเร่ร่อนอีก
ในปี พ.ศ. 2553 ภาครัฐได้พัฒนากองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 23 มีนาคม 2553 อนุมัติในหลักการให้จัดสรรงบประมาณ ในหลักการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐาน
ด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ รวมถึงบุตรที่กระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นทะเบียน โดยมี
เลขประจาตัว 13 หลักเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม การกาหนดว่าต้องมีเลข 13 หลักไม่ว่าจะเป็นประเภท
ใด ยังมีกลุ่มที่ไม่มีบัตรและไม่ได้ขึ้นทะเบียนใด ๆ เลย ปรากฏอยู่ในประเทศไทย เมื่อเจ็บป่วยก็เข้ารับการ
รักษาและไม่มีสิทธิหรือบัตรหรือการลงทะเบียนใด ๆ ไว้ก่อนหน้า ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ครอบคลุม ได้แก่ กลุ่ม
นักเรียนในสถานศึกษาที่ให้สิทธิทางด้านการศึกษา (กลุ่ม G) (วารุณี สิทธิรังสรรค์, 2559) กลุ่มเด็กเร่ร่อน
เด็กที่อยู่ในกระบวนการค้ามนุษย์ กลุ่มลูกแรงงานต่างด้าวที่ไม่เข้าใจภาษาไทย กลุ่มลูกแรงงานที่มีการย้าย
ที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งตามการไซต์งาน กลุ่มคนที่ไม่มีใบเกิด แม้จะเป็นคนไทยหรือไม่เป็นคนไทย ฯลฯ ซึ่ง
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กลุ่มคนไม่มีผู้ดูแล หรือให้ข้อมูลนาเด็กเข้าไปลงทะเบียนในระบบ นั่นหมายถึงเยาวชนกลุ่มนี้ไม่สามารถ
เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้และไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านสุขภาพ หรือแม้แต่ “คนปฏิบัติที่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ ส่งผลให้เด็กเร่ร่อนต่างด้าวที่เกิดมาหลัง พ.ศ. 2551 ยังไม่ได้รับการปฏิบัติดังเขาเป็น
พลเมืองคนหนึ่งของอาเซียน” (ทองพูล บัวศรี, 2558)
กรณีศึกษำ เด็กไม่มีใบเกิดกับกำรค้ำงค่ำใช้จ่ำยกำรรักษำพยำบำล
เด็กหญิง ยะนา ไม่มีนามสกุล วันที่ 25 มิถุนายน 25585
เมื่อครูข้างถนน ได้จัดทาประวัติครอบครัวของแม่และเด็กเร่ร่อนต่างด้าวที่ชุมชนเปรมฤทัย ได้มี
แม่ลูกคู่หนึ่งมาขอความช่วยเหลือในวันนั้น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ไม่ได้ลงบันทึกการช่วยเหลือ โดย
ขอให้พาไปโรงพยาบาล เพราะลูกสาวอายุ 17 ปี มีลูกและสามีก็กลับประเทศกัมพูชา ซึ่งนางดา ตัง กาลัง
ตั้งครรภ์ อายุครรภ์ประมาณ 8 เดือน มีเอกสารเข้าประเทศแต่เอกสารหมดอายุ
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ได้มีการโทรประสานกับโครงการให้การศึกษาเปรมฤทัย (ครูมุ้ย) ว่า
พาลูกไปคลอดที่โรงพยาบาลบางจาก ทางโครงการครูข้างถนนได้ดาเนินการดังนี้
(1) ทางโครงการครูข้างถนน ได้ล งไปประสานงานกั บเคสที่ โรงพยาบาลบางจาก ซึ่งต้อ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการคลอดจานวน 5,000 บาท ซึ่งทางครอบครัวมีเพียง 3,000 บาท โดยทางโครงการฯ จะขอ
ความอนุเคราะห์ โดยคุยกับทางโรงพยาบาลบางจาก แต่ทางเจ้าหน้าที่ได้ทาการพูดคุยว่า ทางโรงพยาบาล
ไม่มีฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ทางโครงการฯ จะช่วยเหลือเคสก็ช่วยเลย โดยไม่ต้องมาคุย (เป็นคาบอกเล่าจาก
เจ้าหน้าที่ที่ลงไปประสานงาน) ทางโครงการครูข้างถนนจึงให้ยายของเด็กจ่ายไปตามความเป็นจริงที่มี
(2) ด้านเอกสารของเด็กใบรับ รองการเกิด เมื่ อทางแม่ไม่เอาเอกสารมายืนยัน ทางเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลไม่ได้ลงสัญชาติให้เด็ก ด้วยเหตุผลการค้างค่าใช้จ่าย
(3) ทางโครงการครูข้างถนน จึงพาเด็กและแม่ไปที่เทศบาลเมืองลัดหลวงในการทาใบสู ติบัตร
เด็ก โดยระบุว่า บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ส าหรั บ เคสนี้ เรื่ อ งค่ าใช้ จ่ ายในการคลอดเด็ ก ก็ ยั งมี ก ารผู ก กั บ เรื่อ งเอกสารการเกิ ด ของเด็ ก
ถึงแม้ว่า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจะมี เอกสารเวียนไปตามโรงพยาบาลต่างๆก็ตาม หรือ
เทศบาลด้วย เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ แต่ยังขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

5

รวมเรื่องราว “ใบเกิดความสาคัญกับเด็กเร่ร่อนต่างด้าว ซึ่งแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กมีปญ
ั หาทางด้านสถานะใน
พื้นที่ของ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก อ่านเรื่องราวอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ ที่มา: มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
อ่านเพิ่มเติมได้ คลิ๊กที่นี่ หรือ http://www.fblcthai.org/?name=news&file=readnews&id=28
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ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากกลุ่มเปราะบางครอบคลุมหลายกลุ่มอย่างไรก็ตามก็ยังเป็นกลุ่มเยาวชน พระราชบัญญัติและ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางด้านสุขภาพของกลุ่มเปราะบางโดยไม่นับรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่น
เช่น การที่เด็กขอทาน ต้องเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 จะไม่ถูกนามา
รวม โดยมีพระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวข้องมีดังนี้
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
มาตรา 35 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 พบเห็น
เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา 32 (1) และ (2) หรือได้รับแจ้งจากบุคคลตามมาตรา 29 ให้
สอบถามเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก ถ้าเด็กเจ็บป่วยหรือจาต้องตรวจสุขภาพหรือ เป็นเด็กพิการต้อง
รีบจัดให้มีการตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจทันที หากเป็นเด็กที่จาเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ก็
ให้ พิ จ ารณาให้ ก ารสงเคราะห์ ตามมาตรา 33 และไม่ ว่ากรณี ใดให้ พ ยายามดาเนิ นการเพื่ อให้ เด็ ก
สามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวโดยเร็ว แต่หากปรากฏว่าสภาพครอบครัวหรือ สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะที่
จะให้ เด็ ก กลั บ ไปอยู่ กั บ ครอบครัว และมี เหตุ จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งให้ ก ารคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพแก่ เด็ ก
พนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามหมวด 4 ก็ได้
มาตรา 56 ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) รับตัวเด็กที่จาต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพไว้เพื่อสืบเสาะและพินิจเด็ก
และครอบครัว วินิจฉัยกาหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กแต่
ละคน ถ้าจาเป็นอาจรับตัวเด็กไว้ปกครองดูแล ชั่วคราวได้ไม่เกินสามเดือน
(2) สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ
ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของเด็ก ทีจ่ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพรวม
ทั้งของผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็กและมูลเหตุที่
ทาให้ เด็ กตกอยู่ ในสภาวะจ าต้อ งได้รับ การสงเคราะห์ ห รือคุ้ มครองสวัส ดิ ภ าพ เพื่ อ รายงานไปยั ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดให้มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้อมทั้งดาเนินการรักษาเยียวยาแก่เด็กที่อยู่ใน
ความปกครองดูแล
(4) จัดที่พักอาศัย ที่หลับนอน เครื่องนุ่งห่ม ให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะและจัดอาหารให้ถูก
อนามัยและเพียงพอแก่เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล
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(5) จัดการศึกษา การกีฬา และนันทนาการให้แก่เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลให้เหมาะสมกับ
วัยและสภาพของเด็กแต่ละคน
(6) จัดส่ งเด็กที่ ได้ดาเนิ น การตาม (1) และ (2) ไปยังสถานสงเคราะห์ สถานพัฒ นาและฟื้น ฟู
โรงเรียน หรือสถานที่อื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้เหมาะสม
กับวัยและสภาพของเด็กแต่ละคน
(7) มอบตัวเด็กแก่ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูและถ้า
เห็ นสมควรอาจยื่ นคาขอให้ ปลั ดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ วแต่กรณี แต่งตั้งผู้คุ้มครอง
สวัสดิภาพแก่เด็กตามมาตรา 48
(8) ให้คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลือแก่ผู้ปกครอง ในกรณีที่เด็กจาต้องได้รับการสงเคราะห์
หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับต้องดาเนินการให้เด็กสามารถกลับไป
อยู่กับผู้ปกครองก่อนส่วนการจัดให้เด็กไปอยู่ในสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถาน
พัฒนาและฟื้นฟูให้ดาเนินการเป็นวิธีสุดท้าย
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
มาตรา 6 ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อเด็กและเยาวชน โดยมีหลักการดังต่อไปนี้
(1) การพัฒนาเด็กและเยาวชน การบังคับใช้และการปฏิบัติตามบทบัญญัติใด ๆ แห่งพระราชบัญญัติ
นี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ต้องคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชน
เป็นอันดับแรก
(2) เด็ ก และเยาวชนทุ ก คนมี สิ ท ธิในการได้ รับ การศึ ก ษา และได้ รับ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี
คุณภาพสูงสุดตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
(3) เด็กพิการ เด็กที่มีข้อจากัดทางการเรียนรู้ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีสิทธิในการได้รับ
การศึกษาที่รัฐจัดให้เป็นพิเศษที่เหมาะสมกับลักษณะเด็กประเภทนั้น ๆ
(4) เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการรับบริการทางการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานสูงสุดเท่าที่มีการ
ให้บริการทางด้านนี้
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(5) เด็ ก และเยาวชนมี สิ ท ธิ ในการเล่ น มี เวลาพั ก ผ่ อ น และเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการละเล่ น ทาง
นันทนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กและเยาวชน และการมีส่วนร่วมอย่างเสรีในทางวัฒนธรรมและ
ศิลปะ
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาโดยมีแนวทาง ดังต่อไปนี้
(1) ให้ เด็กและเยาวชนมีความผู กพันต่อครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย และรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น รวมทั้งกฎเกณฑ์
และกติกาในสังคม
(2) ให้มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง รู้จักการป้องกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด
(3) ให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ตามสมควรแก่วัย จริยธรรม และคุณธรรม
(4) ให้มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการทางาน มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในการทางานสุจริต
(5) ให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(6) ให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นโดยมีจิตสานึกในการให้และการอาสาสมัคร รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
(7) ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อส่วนรวมตามสมควรแก่วัย
มาตรา 7 ให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิได้รับการจดทะเบียนรับรองการเกิด การพัฒ นาการ
ยอมรับ การคุ้มครองและโอกาสในการมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง
ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม การศึกษาอบรม ความคิดเห็นทางการ
เมือง การเกิดหรือสถานะอื่นของเด็กและเยาวชน บิดามารดา หรือผู้ปกครอง
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นอกจากนี้ในกลุ่มเปราะบางยังมีเด็กเปราะบางที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายเฉพาะ เช่น เร่ร่อน ไร้บ้าน เด็ก
พิการ ฯลฯ จึงมีพระราชบัญญัติและข้อกฏหมายอื่นดังนี้
1. ประมวลกฏหมายอาญา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
2. ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในส่วนที่เกี่ยวกับเด็ก
3. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก
พ.ศ. 2555
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่ทางานเกี่ยวข้องกับสิทธิทางด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรเปราะบางในกลุ่มเยาวชน
มีดังต่อไปนี้
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.)
สะท้อนภาระกิจหน้าที่ที่ต้องทางานเพื่อพัฒนาการเข้าถึงกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม ผ่านยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีกลุยทธ์ การสร้าง
ความมั่นใจ การค้นหา การบริการทางด้านสุขภาพให้กับกลุ่มเปราะบาง กล่าวได้ว่านี่เป็น หน่วยงานหลัก
เกี่ยวกับกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ภาระกิจการจัดการ มาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ผ่านกลไกนักจัดการ
สุขภาพตามกลุ่มวัยซึ่งครอบคลุมกลุ่มวัยเด็ก สตรี วัยทางาน ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ ซึ่งมีกลุ่มเปราะบาง
เกี่ยวข้องหลายกลุ่มและกลุ่มเด็กเยาวชนเป็นหนึ่งในนั้น
สำนักปลัดกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
ภายใต้แผนยุทธ์ศาสตร์ 10 ปี พ.ศ. 2556 – 2566 สานักปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ มีบทบาทในเชิงนโยบายและเกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบางตามระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2556- 2566
กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ของ พม. มีหน้าที่โดยตรงหลังจากการยกเลิก สานักงานส่ งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ สูงอายุ วิสัยทัศน์และภาระกิจของกรมกิจการเด็ก
เกี่ยวข้องโดยตรงต่อสวัสดิการด้านต่าง ๆ ของเด็ก รวมทั้งเด็กที่อยู่ในสถานจาเพาะพิเศษต่าง ๆ
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กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
เป็นหน่วยงานที่ดูแลสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจซึ่งเป็นกลุ่มด้อยโอกาส มีพันธ
กิจทางด้านการยกระดับคุณภาพและการดูแล แก้ไข บาบัดฟื้นฟู เด็กและเยาวชน
สำนักสนับสนุนสุขภำวะเด็กเยำวชนและครอบครัว สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น มาเพื่อรองรับการส่งเสริมภาวะสุขภาพที่ดีของสุขภาวะเด็กเยาวชน โดย
ปรากฏในแผนหลัก ปีพ.ศ. 2558 -2560 ซึง่ ดูแลเด็กหลายกลุม่ และมีสภาพปัญหาทีแ่ ตกต่างกัน
กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข
เป็ น องค์ ก รหลั ก ด้ านสุ ข ภาพจิ ต เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี สุ ข ภาพจิ ต ดี นั่ น คื อ วิสั ย ทั ศ น์ ข องกรมฯ
นอกจากนี้ มี ดั ช นี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เด็ ก และเยาวชนซึ่ งเน้ น การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน คื อ ดั ช นี ร ะดั บ
สติปั ญ ญาเฉลี่ยเด็กไทย ดัชนี ความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็ก การส่งเสริมให้ ทุกกลุ่ มวัยมีสุ ขภาพจิตที่
สามารถดูแลตัวเองได้
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
แผนปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรคเกี่ยวข้องกับทุกกลุ่มวัยที่เกี่ยวกับโรคภัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก
และเยาวชนที่เป็นผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้เปราะบาง
องค์กำรยูนิเซฟ
ยูนิเซฟทางานเพื่อคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากความรุนแรง การถูกกระทา การถูกทอดทิ้ง และ
การถูกแสวงประโยชน์ ในรูป แบบต่างๆ นั่นคือกลุ่ มเปราะบางในกลุ่ มเยาวชนทั้งสิ้ น นอกจากนี้มีกลุ่ ม
เยาวชนผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกาไรที่ทางานเกี่ยวกับเยาวชนโดยตรง
สถำบันรำชำนุกูล
สถาบันราชานุกูลเป็นองค์กรทางานเกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งรวมถึงเด็กและเยาวชน
ผู้พิการทางสติปัญญา โดยได้แบ่งปันดัชนีชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จเดียวกันกับกรมสุขภาพจิต
มูลนิธิโรงพยำบำลเด็ก
มูล นิ ธิโรงพยาบาลเด็ กช่ ว ยเหลื อ ด้ านบริก าร นอกจากนี้ ยังสงเคราะครอบครัว ผู้ ป่ ว ยในด้ าน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยทางานร่วมกันกับโรงพยาบาลเด็ก
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สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินิ มีพันธกิจในการจัดบริการทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย
พัฒนาสุขภาพเด็ก การเสริมสร้างสุขภาวะเด็กและครอบครัว
สถำบันอื่น ๆ ที่ทำงำนเกี่ยวข้องกับภำวะสุขภำพของเด็กเยำวชนในกลุ่มเปรำะบำง
มูล นิ ธิเครือข่ายครอบครัว สถาบั นธัญ ญารักษ์ มู ล นิธิเพื่อสุ ขภาพและการแบ่ งปัน มูล นิ ธิเด็ ก
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว สถานสงเคราะห์ชาย-หญิง ในจังหวัดต่าง ๆ มูลนิธิกระจกเงา

ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุถือเป็นวัยที่มีความเปราะบางในหลายด้าน มีความเสี่ยงต่อความยากลาบาก การเจ็บป่วย
ความเปราะบางทางด้านเศรษฐกิจ ขณะที่ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมี สัดส่วนสูงขึ้น หลายฝ่ายเริ่ม
ตระหนักถึงปัญหาและรับรู้ถึงสถานการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย รายงานสถานการณ์
ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2557) ระบุว่า “ประชากรไทยได้
เพิ่ ม ช้ าลงอย่ างมาก เมื่ อ 40 -50 ก่ อ น ประชากรไทยเพิ่ ม อั ต ราที่ สู งมาก คื อ สู งกว่ าร้ อ ยละ 3 ต่ อ ปี
ปัจจุบันประชากรไทยเพิ่มด้วยอัตราเพียงร้อยละ 0.5 ต่อปี มีแนวโน้มว่าอัตราเพิ่มประชากรจะลดต่าลงไป
อีก” ซึ่งจานวนประชากรไทยจากทะเบียนราษฎรในปี พ.ศ. 2557 มีจานวน 68 ล้านคนและเป็นคนไทย
และคนต่างด้าวที่ปรากฏในทะเบียนราษฎร 65 ล้านคน ที่เหลืออีกประมาณ 3 ล้านคนเป็นแรงงานข้าม
ชาติ โดยรายงานดังกล่าวได้สรุปปัญหาของผู้สูงอายุไว้ 4 ประเด็นคือ ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่เล็กลงและ
อยู่ ล าพั งคนเดีย วเพิ่มมากขึ้น ผู้ สู งอายุอยู่ในครัว เรือนที่ ยากจนเป็นจานวนมาก ค่าใช้จ่ายของรัฐ และ
ครอบครัวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สถานการณ์จานวนผู้สูงอายุในไทย
สถานการณ์ผู้สูงวัยของประเทศไทยถือว่าสูง โดยในปี พ.ศ. 2558 มีสัดส่วนผู้สูงอายุ (ประชากรที่
มีอายุ มากกว่า 60 ปี ) ร้อยละ 16 ซึ่งเป็น รองเพี ยงสิ งคโปร์ที่มี ประชากรสู งอายุ ร้อยละ 18 (UNWPP
2015 ตามที่อ้างอิงใน (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2558) )

89

ภาพที่ 22 สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุในอาเซียน
ที่มา : UNWPP อ้างอิงในรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2558 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย, 2558)

อายุ (ปี)
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ภาพที่ 23 แสดงพีรามิดประชากรปี พ.ศ. 2559
ที่มา : กรมการปกครอง
ตามตัวเลขสถิติ ของกรมการปกครอง จานวนผู้สูงอายุ ณ ปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 15.22
หรือประมาณ 9.8 ล้านคน (9,802,080 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) โดยมีการคาดการณ์ว่าสัดส่วน
จะสูงขึ้นอีก สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุคือ อัตราการเกิดน้อย อายุยืน อายุคาด
เฉลี่ยของประชากรสูงขึ้น อีก 4 ปีข้างหน้าจะทาให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบ
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ภาพที่ 24 การคาดการณ์ประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย พ.ศ. 2553- 2583 สานักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ที่มา : สามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513, 2523,2533,2543, และ 2553,
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 -2583 สศช.
การกระจายตัวของผู้สูงอายุหากคิดตามดัชนีความสูงวัยจะอยู่ในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลาปาง
ลาพูน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ และจังหวัดนครสวรรค์ ขณะที่จังหวัดที่มีดัชนีผู้สูงอายุสูงสุดปรากฏดังภาพ
ต่อไปนี้
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ภาพที่ 25 แสดงดัชนีการอายุวัย พ.ศ. 2558
ที่มา : การคาดประมาณประชากรไทย พ.ศ. 2553- 2583 สานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ตามที่อ้างอิงใน รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2558 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย, 2558)
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สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ภายหลังรัฐบาลได้อนุมัติการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรค HIV ซึ่งเป็นการ
บรรเทาสถานการณ์ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะเปราะบางทางเศรษฐกิจ ตามรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย
พ.ศ. 2558 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2558) ได้ระบุจานวนผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ากว่าเส้น
ความยากจน ประมาณ 1 ใน 3 (34.3 %) ของผู้สูงอายุทั้งหมด ส่วนใหญ่แล้วรายได้ของผู้สูงอายุมาจาก
บุตรหลานซึ่งเป็นวัฒนธรรมของไทยที่ต้องดูแลอุปการะบิดามารดา ปัจจุบันสถานการณ์ผู้สูงอายุที่มีรายได้
ต่ากว่าเส้นความยากจนนั้นดีขึ้นตามลาดับ

ภาพที่ 26 แสดงสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน
ที่มา : สารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย 2545 , 2554, 2557 ตามที่อ้างอิงใน รายงานสถานการณ์
ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2558 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2558)
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อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ทาให้ครอบครัวมีขนาดเล็กลง เป็นครอบครัวเดี่ยวมาก
ขึ้น ภาวะการทางานที่คนวัยทางานต้องเข้าไปทางานในเมืองใหญ่ สิ่งที่ตามมาคือ ต้องทิ้งให้ลูกหลานอยู่
กับผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุต้องอยู่เพียงลาพัง นี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของปัญหาตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป

ภาพที่ 27 แสดงสัดส่วนผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังคนเดียวและอยู่ตามลาพังกับคู่สมรส
ที่มา : การสารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545 , 2550 ,2554, 2557 สศช. ตามที่อ้างอิง
ใน รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ 2558 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2558)
จากรายงานสารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พบสัดส่วนผู้สูงอายุอยู่ตามลาพังมีแนวโน้ม
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งปี พ.ศ. 2557 มีมากถึงร้อยละ 9 จากประชากรผู้สูงอายุ
ทั้งหมด
สถานการณ์ด้านสุขภาพ
ผู้สูงอายุกับปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องที่มีขนาดความรุนแรงของปัญหาชัดเจน การสารวจสุขภาพ
ประชาชนโดยการตรวจร่างกายได้สารวจความยากลาบากในการทากิจกรรมในชีวิตประจาวัน 10 ด้าน
โดยมีร้อยละของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในปี 2557 ดังนี้
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ภาพที่ 28 แสดงร้อยละของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในการประกอบกิจกรรมต่าง
ที่มา : การสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 (สานักงานสารวจสุขภาพประชาชน
ไทย , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2557) ตามที่อ้างอิงใน รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2558
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2558)
ซึ่งหากแยกเป็นกลุ่มผู้สูงอายุตามภาวะพึ่งพิง ตามภาวะติดบ้าน ติดเตียง ติดสังคม พบว่าผู้สูงอายุ
ที่เริ่มมีอายุมากขึ้นสัดส่วนการมีภาวะติดบ้านและติดเตียงจะเพิ่มขึ้น
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ภาพที่ 29 ความสามารถของผู้สูงอายุในการทากิจวัตรประจาวัน
ที่มา : สารวจภาวะสุขภาพไทยปี พ.ศ. 2556 อ้างอิงใน รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2557)
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กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเปราะบาง
กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางอยู่เป็นทุนเดิมเนื่องจากเป็นวัยที่หยุดการทางาน เนื่อง
ด้วยสภาพร่างกาย อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนอยู่ในภาวะเปราะบาง ในกลุ่มที่มีความ
เปราะบางมากที่สุดคือ กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลาพัง เนื่องจากเป็นผู้มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและการ
เจ็บป่วยทางสุขภาพขณะที่ไม่มีคนดูแล แม้กระทั่งในต่างประเทศเองยังใช้จานวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเป็น
ดัช นี ชี้วัดความด้อ ยโอกาสของพื้ น ที่ ในดัช นีชี้ วัด ทางสั งคมหลายตั วชี้ วัด เช่ น Jarman index เป็น ต้ น
นอกจากนี้การอยู่คนเดีย วของผู้สูงอายุอาจจะทาให้ไม่มีสถาบันคอยเป็นผู้สนับสนุนดูแล เช่น ครอบครัว
หรือสังคมซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ขณะที่ กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง เนื่องจากไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้มากนักอยู่ในภาวะพึ่งพิงผู้อื่นจึงเป็นที่เด่นชัดว่า 2 กลุ่มนี้มีความเปราะบางสูงที่สุด
ตามรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งรายงานจานวนสัดส่วนผู้สูงอายุอยู่คน
เดียวตามลาพัง ประมาณ 9 % และผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงอีก 1.5 % จากประชากรผู้สูงอายุในปี พ.ศ.
2557 หากเราทาการประมาณการอัตราส่วนผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังและอัตราผู้ สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงใน
อัตราเดียวกันกับจานวนผู้สูงอายุที่ปรากฏตามฐานข้อมูลจานวนคนแยกประเภทตามช่วงอายุของ กรมการ
ปกครองจะมีผู้สูงอายุอยู่เพียงลาพังประมาณ 882,187 คน และมีผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงอีกประมาณ
14,703 คน
อย่างไรก็ตาม การประมาณดังกล่าวเป็นข้อจากัดของการศึกษาที่ไม่สามารถระบุจานวนที่แน่ชัด
ได้ นอกจากนี้ภาวะความเปราะบาง ยังเป็นภาวะที่มีความซ้าซ้อนกล่าวคือ บุคคลย่อมไม่มีความเปราะบาง
ด้านใดด้านหนึ่งเพียงลาพัง ตัวอย่างเช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ลาพัง อาจจะมีความยากจนและมีสถานะติดบ้าน
หรือติดเตียงด้วยก็ได้
สิทธิทางด้านสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ
สิทธิทางด้านสุขภาพของกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่มีการผลักดันมากทั้งภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ มีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุโดยเฉพาะขึ้นและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 ม.ค. 2546 ทาให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิคุ้มครอง ส่งเสริมด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านสุขภาพ นอกจากนี้มีการ
จัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุขึ้น พ.ศ. 2546 ในสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ถึงกระนั้ น ก็ยังมี ปั ญ หาผู้ สูงอายุที่ตกอยู่ในช่องว่างของระบบที่ไม่สามารถเข้าถึงสิ ทธิ ท างด้าน
สุขภาพที่พึงมีดังกล่าว ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว กลุ่มผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง กลุ่มผู้สูงอายุ ที่อยู่ใน
ครัวเรือนฐานะยากจน กลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสถานะ เป็นต้น
ปัญหาการขาดการดูแล ขาดคนดูแล ซึ่งทาให้มีปัญหาการเข้าถึงสิทธิทางด้านสุขภาพลดลง ไม่ว่า
จะเป็นการเข้าถึงระบบบริการ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทาให้การรับรู้ข่าวสารสิทธิประโยชน์น้อยกว่าการ
อยู่กับครอบครัวหรือมีผู้ดูแล (อุไรวรรณ รุ่งไหรัญ , 2559) การเข้าถึงสังคม เนื่องจากสภาพร่างกายไม่
เอื้ออานวย เอกสารของธนาคารโลก (สุรยุต โอสรประสพ, 2559) ในหัวข้อ ปิดช่องว่างการเข้าถึงบริกการ
ทางสุขภาพของผู้สูงอายุ ระบุข้อค้นพบที่น่าสนใจเกี่ย วกับการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุในกลุ่มที่มีฐานะ
ยากจน กับร่ารวยพบว่า “มีความเหลื่อมล้าในการใช้บริการของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของครัวเรือนที่มี
ผู้สูงอายุเป็ นสมาชิกระหว่างกลุ่มที่มีฐานะยากจนกับกลุ่ มที่มีฐานะดี ทั้งในพื้นที่ชุ มชนเมืองและชุมชน
ชนบท ความเหลื่ อมล้าที่สุดอยู่ในส่วนของการใช้บริการผู้ป่วยนอก ซึ่งกลุ่มผู้มีฐานะดีมีสั ดส่ วนการใช้
บริการถึงสองเท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้มีฐานะยากจนกว่าทั้งในพื้นที่ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท” โดยมี
เหตุผลที่อธิบายว่า “ระยะทางห่างจากสถานพยาบาล และ บริการการเดินทางไปยังสถานพยาบาลที่ ไม่
เพียงพอและราคาสูง เป็นอุปสรรคหลักในการเข้าถึงบริการ” นอกจากนี้ มีการสัมภาษณ์ผู้ป่วยติดเตียง
และสุ ขภาพไม่ แข็งแรง มีปั ญ หาหลั กคื อ “ ผู้ ดู แล หรือญาติ ไม่ ว่างที่ จะพาไปสถานพยาบาลและไม่ มี
ยานพาหนะ” โดยกลุ่มที่ตอบคาถามนี้คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้อาศัยร่วมกับบุ ตรหลานวัยแรงงาน และ
อาศัยในเขตพื้นที่ชนบท
อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสาคัญ ที่ผ่านมามีการกล่าวถึง การดูแลสุขภาพระยะยาวของผู้สูงอายุ
(Long Term Care) ซึ่งยังไม่ได้กาหนดให้ชัดเจน ข้อทบทวนวรรณกรรมของ รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจ
หาญ (ณรงค์ ใจหาญ, 2554) กล่าวว่า “ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 53
และมาตรา 51 ยังกาหนดไม่ชัดเจนจึง ควรกาหนดให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการทั้งด้ านสุขภาพ การดูแล
ระยะยาว อีกทั้งในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตร 6 บัญญัติแต่เพียงว่า สุขภาพเด็ก
คนพิการ คนสูงอายุ คนด้อยโอกาสในสังคม และกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความจาเพาะในเรื่องสุขภาพต้องได้รับการ
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สร้ างเสริม และคุ้มครองอย่ างสอดคล้ องและเหมาะสม แต่ไม่ได้กาหนดหลั กเกณฑ์ ที่เฉพาะเจาะจงว่า
ผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนอย่างไร”6
ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ 7 คือ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 80 (1) “รัฐต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และผู้อยู่ในสภาวะลาบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้”
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
มาตรา 11 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่างๆ ซึ่งสิทธิที่
เกี่ยวพันถึงการมีสุขภาวะที่ดีเกี่ยวข้องกับข้อต่อไปนี้
(1) การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุ ขที่จัดไว้โดยให้ ความสะดวกและรวดเร็ว แก่
ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ
(8) การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง
(10) การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจาเป็นอย่างทั่วถึง
(13) การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
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อ่านเนื้อหาการทบทวนวรรณกรรมข้อกฏหมายเกี่ยวกับผูส้ ูงอายุ เพิม่ เติมโดย คลิ๊กที่นี่ หรือ ไปที่
http://thaitgri.org/images/document/Research_tgri/TGRI54016.pdf
7
อ่านเพิ่มเติมใน “โครงการศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฏหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้สูงอายุของไทยและต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุงกฏหมายไทย (นัฐภัทร ถวัลยโพธิ และคณะ, 2559)
และ รายงานโครงการ “การทบทวนเอกสารด้านสุขภาพและการดูแลระยาวของผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย” ใน
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูส้ ูงอายุไทย (มส.ผส.) ที่ www.thaitgri.org
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ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
และประกาศกาหนดให้หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการบริหารส่วนกลาง
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจเป็นผู้มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบ
ดาเนินการ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความสัมพันธ์กับภารกิจหลักและปริมาณงานใน
ความรับผิดชอบ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนประกอบด้วยเป็นสาคัญ
การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานตามวรรคสองดาเนินการ
ให้โดยไม่คิดมูลค่าหรือโดยให้ส่วนลดเป็นกรณีพิเศษก็ได้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกาศกาหนด
1. ประกาศกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ พ.ศ. 2548 เรื่ อ งก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฏหมาย หรือ
ถู ก ทอดทิ้ ง และการให้ ค าแนะน าปรึ ก ษา ด าเนิ น การอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการแก้ ไขปั ญ หา
ครอบครัว
2. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้
ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2554 (ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน
2554)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงำนประกันสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข
ทาหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเกี่ยวพันกับกลุ่มเปราะบาง เกี่ยวกับ
ผู้ได้รับสิทธิของกลุ่มประกัน เป็นหน่วยงานที่ดาเนินงานตามพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2545 เพื่ อให้ ป ระชาชนชาวไทยได้ สิ ท ธิเสมอกั นในการรับ บริการสาธารณสุ ขที่ ได้ม าตรฐาน จึ ง
เกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบางหลายกลุ่มรวมทั้งผู้สูงอายุ

101
กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
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ผู้สูงอายุ
กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมั่นคงของมนุษย์
เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีแผนงาน การบูรณาการด้าน
ผู้สูงอายุ พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ดี มีสุข คุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
ให้เข้าถึงะรบบสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำผู้สูงอำยุไทย
มูล นิ ธิสถาบั น วิจั ยและพั ฒ นาผู้ สู งอายุไทย มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาวิจัยและรวบรวมความรู้
เกี่ยวกับ ผู้สู งอายุไทยและต่างประเทศ ส่ งเสริมการพัฒ นารูปแบบการดาเนินการผู้สู งอายุ เพื่อพัฒ นา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย เป็นหน่วยงานที่มีผลงานการวิจัยที่เป็นประโยชน์ในเชิงนโยบายมาก
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภำพผู้สูงอำยุ สภำกำชำดไทย
เป็นองค์กรที่ให้บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นองค์รวม ครบวงจร ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่
ชุมชนถึงบ้าน และเป็นแหล่งความรวมองค์ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ชะลอวัย
ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)
หน่วยงานที่มีบ ทบาทในการพัฒ นาความพร้อม สร้างเสริมการเตรียมพร้อมประชากรเข้าสู่วัย
สูงอายุ ดาเนินการทั้งในด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติการ ด้านการลดความเหลื่อมล้าทางสุขภาพ ใน
กลุ่มผู้สูงอายุ
นอกจากหน่วยงานหลักที่กล่าวมาแล้ว ยังมีหน่วยงานที่ดาเนินการในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ภาวะสุขภาพในกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้สูงอายุทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และระดับภูมิภาค ที่ไม่ใช่ทางด้าน
นโยบายดังต่อไปนี้ สานักพัฒนาสังคม ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง กรุงเทพฯ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
สถานสงเคราะห์คนชรา ทั่วประเทศ สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ผู้มีปัญหาด้านสถานะทางทะเบียน
กลุ่มผู้มีปัญหาด้านสถานะทางทะเบียนในประเทศไทยนั้นเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีลักษณะของปัญหา
คล้ายคลึงกัน แต่อย่างไรก็ตามสาเหตุของปัญหานั้นมีความแตกต่างกันและมีแนวทางการแก้ไขที่แตกต่าง
กันค่อนข้างสูง ซึ่งในการทบทวนครั้งนี้ได้รวมกลุ่มผู้มีปัญหาด้านสถานะทางทะเบียนเข้าไว้ ด้วยกันตาม
ลักษณะของปัญหา ซึ่งประกอบด้วย ชนกลุ่มน้อย คนไร้รากเหง้าหรือคนไม่มีสถานะในทะเบียนราษฎร
แรงงานข้ามชาติที่หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฏหมาย และผู้อพยพลี้ภัย
รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์สูงเรื่องปัญหาผู้มีสถานะทาง
ทะเบียน กล่าวไว้ว่า “บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ก็คือ บุคคลที่รัฐไทยรับฟังว่า ยังพิสูจน์สถานะทาง
กฏหมายว่าด้วยสิทธิในสัญชาติไม่ได้ หรือพิสูจน์ได้แล้วว่า เป็นคนต่างด้าวก็ยังส่งกลับประเทศต้นทาง
ไม่ได้” (พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา, 2552) กลุ่มนี้จึงมีบัตรประจาตัวเฉพาะเพื่อให้บุคคลดังกล่าวใช้เป็น
เอกสารรับรองตัวบุคคลในระหว่างรอการกาหนดสถานะบุคคล หรือรอการส่งกลับ
สาหรับผู้มีปัญหาทางสถานะทะเบียนอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย 3 สถานการณ์ (พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา
,2550 ตามที่อ้างอิงใน (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554) ) ดังนี้
1. คนไร้รัฐเพราะเกิดก่อนการมีทะเบียนราษฎร แต่ตกหล่นจากการสารวจเพื่อบันทึกในทะเบียน
ราษฎร
2. คนไร้รัฐเพราะมิได้รับการแจ้งการเกิด จึงตกหล่นจากทะเบียนราษฎร
3. คนไร้รัฐเพราะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนราษฎรไทย และบุคคลนั้นก็ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร
ของรัฐใดเลยบนโลก
ซึ่งมาจาก 2 สาเหตุ (พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา, 2549) คือ ความไร้สัญชาติเพียงด้านข้อเท็จจริง (De
facto Stateless) และ ความไร้สัญชาติทั้งด้านข้อกฏหมาย (De Jure Stateless)
สาเหตุของความไร้สัญชาติโดยข้อเท็จจริง
มี 2 ลักษณะดังนี้
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1. เกิดจากที่บุคคลไม่ทราบข้อเท็จจริงของตน จึงไม่อาจจะพิสูจน์ความเกาะเกี่ยวกับรัฐใดเลยในโลก
จึงไม่อาจกาหนดสัญชาติได้เลย จึงตกเป็นคนไร้สัญชาติ
2. เกิดขึ้นแม้บุคคลเชื่อว่าและอ้างว่า ตนมีข้อเท็จจริงที่ทาให้ได้สัญชาติไทย แต่เจ้าหน้าที่ทางรัฐไทย
ปฏิเสธที่จะเชื่อในข้อเท็จจริงที่บุคคลกล่าวอ้าง
สาเหตุความไร้สัญชาติโดยข้อกฏหมายสามารถ
เกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะเช่นเดียวกัน
1. ความไร้สัญชาติที่เกิดแก่บุคคลที่เกิดในไประเทศไทยจากบุพการีที่เกิดนอกประเทศไทย
2. ความไร้สัญชาติที่เกิดแก่บุคคลนอกประเทศไทยจากบุพการีที่เกิดนอกประเทศไทย
ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีความด้อยโอกาสด้านสิทธิและสวัสดิการสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคง
ในชีวิต ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณะสุข จากการไม่ได้เป็นพลเมืองของชาติอย่างเห็นได้ชัด
สถานการณ์ปัจจุบัน
สถานการณ์กลุ่มคนผู้มีปัญหาด้านสถานะทางทะเบียนก็มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
กลุ่มอื่น ๆ คือ ปริมาณที่ไม่แน่ชัด อย่างไรก็ตาม หลายหน่วยงานได้ให้ความสาคัญกับกลุ่มนี้พอสมควรเพื่อ
ผลักดันให้เข้าถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
กลุ่ มผู้มีปั ญ หาสถานะทางทะเบียนในไทย ณ สถานการณ์ ปัจจุบันมี 572,328 คน (กระทรวง
สาธารณสุข, 2560) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ขึ้นทะเบียน ผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ กับกระทรวงสาธารณสุข
(โครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ, 2558)
ตัวเลขจานวนนี้ลดลงจากปีที่แล้ว 53,699 คน จากการขึ้นทะเบียนซึ่งเป็นกลุ่มที่แบ่งไว้ เดิมมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553 จานวน 465,992 คน และตามกลุ่มใหม่ตามมติคณะรัฐมนรี วันที่
20 เมษายน 2558 อีกจานวน 160,035 คน (โครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ, 2558)
ซึ่งรัฐบาลพยามผลักดันการให้สัญชาติให้ถูกต้องตามกฏหมาย ตามรายงานของสานักงานข้าหลวง
ใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR ในเดือน พ.ย. 2559 ระบุถึงการให้สัญชาติไทยแก่คนไร้รัฐ ไร้
สัญชาติกว่า 23,000 คนในช่วง 4 ปี (สานักข่าว BBC ไทย, 2559)
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อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงจานวนผู้มีปัญหาด้านสถานะทางทะเบียนที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ยังมีกลุ่มที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบและยังความความแตกต่างทางด้านตัวเลขที่แน่
ชัดเกี่ยวกับ จานวนประชากรของผู้มีปัญหาทางด้านสถานะทางทะเบียนซึ่งจากข้อมูลของ UNHCR ใน
เดือน พ.ย. 2559 ระบุว่ามีบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ได้รวบรวมไว้เพียง 438,821 คน (สานักข่าว BBC ไทย,
2559) เท่านั้น
สิทธิทางด้านสุขภาพของผู้มีปัญหาทางสถานะทางทะเบียน
การจัดตั้งกองทุนเพื่อสิทธิทางด้านการรักษาพยาบาลแก่บุคคลที่มีปัญหาทางสถานะและสิทธิโดย
ไม่ต้องรอพิสูจน์สถานะบุคคล เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน
2558 ได้เห็นชอบในหลักการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและ
สิ ท ธิ เพิ่ มเติมประกอบด้ว ยบุ ค คลที่ มีปั ญ หาสถานะและสิ ทธิ รวมถึ งบุ ตรที่ก ระทรวงมหาดไทยได้ขึ้ น
ทะเบียน โดยมีเลขประจาตัว 13 หลักเรียบร้อยแล้ว จานวน 208,631 คน ในปี พ.ศ. 2560 ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ เป็นเงินกว่า 1.319 พันล้านบาท สาหรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจานวนประมาณ 588,334
ราย (สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2560)
จากการด าเนิ น การดั ง กล่ า วท าให้ กลุ่ ม ผู้ มี ปั ญ หาทางสถานะสามารถเข้ า ถึ ง ระบบการ
รักษาพยาบาลและการมีประกันสุขภาพได้อย่างทั่วถึง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีสิทธิเท่าเทียมกันผ่าน
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและความมั่นคงทางเครือข่ายชุมชนที่กลุ่มประชากรอาศัยอยู่
ถึงกระนั้น การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพของผู้มีปัญหาสถานะและสิทธินั้น ยังมีช่องโหว่
ในเชิงปฏิบัติมากมาย ระบบมีความใกล้เคียงกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่พบผู้ตกหล่นจากการได้
สิ ท ธิ ขาดการท างานเชิ งรุ ก การเคลื่ อ นย้ ายที่ อ ยู่ของผู้ มีปั ญ หาด้ านสถานะ ขาดองค์ ความรู้ท างด้ าน
กฏหมายท าให้ ก ารแก้ ปั ญ หาสั ญ ชาติ ข องผู้ มีปั ญ หาไม่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ความไม่ มั่ น ใจในระเบี ยบและ
ขอบเขตการใช้งบประมาณของผู้ให้บริการ (ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ และคณะ, 2556) ปัญหาระบบ
การสื่อสารภายใน การทางานของระบบ (สานักข่าวHFOCUS, 2558)
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กรณีศึกษา
ป้าเอ (นามสมมุติ) 8 อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ 10 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก (มูลนิธิศูนย์วิจัย
และติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ, 2559) เป็นบุคคลไม่มีสถานะเนื่องจากการคลอดด้วยหมอตาแย
ประกอบกับแม่ไม่ได้ไปดาเนินการแจ้งเกิด ทาให้ไม่มีบัตรประชาชนมาตั้งแต่บัดนั้น ในเดือน กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 ทางกลุ่มการประชุมกินข้าวเล่าเรื่อง ตาบลท่าโพธิ์ รับแจ้งจากงานสวัสดิการ กรณีนางเอ ไม่มี
บั ตรประชาชนและมีอาการป่ วยรุนแรงเข้ารับ การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแห่ งหนึ่ง และได้ค้าง
ค่าใช้จ่ายกับโรงพยาบาลเป็นเงินประมาณ 70,000 บาท เมื่อมีการแจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายในการรักษา นางเอจึง
ได้ ห ลบหนี อ อกจากโรงพยาบาลเนื่ อ งจากมี ฐ านะยากจน ซึ่ ง ท าให้ น างเอไม่ ได้ รั บ การรั ก ษาจนครบ
กระบวนการ ไม่ได้รับยาไปทาน ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ให้นางเอ ทาการผ่อนชาระเงินในก้อนแรกไปด้วย
หลังจากที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาล จนกระทั่งอาการกาเริบอีกครั้งที่ 2 และทางโรงพยาบาลได้แจ้ง
เรื่องนี้ให้กับงานสวัสดิการ อบต.ท่าโพธิ์ เข้ามาช่วยเหลือ ภายหลั งการสืบพยานและการทางานที่ทุ่มเท
ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลพบว่านางเอมีแม่ที่มีชีวิตอยู่ และได้ทาการตรวจ DNA จากการ
อานวยความสะดวกของผู้อานวยการ สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติเขต 2 จังหวัดพิษณุ โลก
นายแพทย์ ภูวนนท์ เอี่ยมจันทร์ ทาให้ได้รับหมายเลขบัตรประชาชนในการรักษาครั้งนั้นอย่างทันท่วงที
จากช่ว งเวลาดังกล่ าวเป็ น ที่น่ าสั งเกตุว่า ในระดับโรงพยาบาลอาจจะไม่ได้ มีความเข้าใจหรือ
รับทราบเรื่องนโยบายสิทธิประกันสุขภาพของกลุ่มผู้มีปัญหาด้านสถานะทาให้เกิดการเรียกเก็บ เงิน จนทา
ให้คนไข้หนีออกจากโรงพยาบาลเพื่อเลี่ยงการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเสิทธิทางด้านสุขภาพของกลุ่มเปราะบางผู้มีปัญหาด้านสถานะ มีดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 51 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน
และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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สงวนชื่อ ผู้ด้อยโอกาสตามหลักจริยธรรมการวิจัย ปกป้องข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง
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บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภ าพ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และทันต่อเหตุการณ์
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
มาตรา 5 บุ ค คลทุ กคนมีสิ ท ธิได้ รับ บริการสาธารณสุ ขที่ มี ม าตรฐานและประสิ ท ธิภ าพตามที่
กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการอาจกาหนดให้ บุคคลที่เข้ารับการบริการสาธารณสุ ขต้องร่วมจ่าย ค่าบริการใน
อัตราที่กาหนดให้แก่หน่วยบริการในแต่ละครั้งที่เข้ารับบริการ เว้นแต่ผู้ยากไร้หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรี
ประการกาหนดไม่ต้องจ่ายค่าบริการ
ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่บุคคลจะมีสิทธิได้รับเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม โดย
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลั กประกันสุขภาพ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 หมวด 3 การขึ้นทะเบียน
และออกบัตร
ข้อ 13 ผู้มีสิทธิ ได้แก่ บุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ เว้นแต่
(1) ผู้มีสิทธิตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม
(2) บุคคลผู้มีสิทธิตามพระราชกฏษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(3) บุ ค คลผู้ มี สิ ท ธิ ต ามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยสวั ส ดิ ก ารประชาชนด้ า นการ
รักษาพยาบาล
(4) บุคคลผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนโครงการรักษาพยาบาลผู้ มี
รายได้น้อย และผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล
(5) บุคคลผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบัตรประกันสุขภาพ
(6) บุคคลที่อยู่ในความคุ้มครองของหลักประกันสุขภาพอื่นใดที่รัฐจัดขึ้น
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คณะกรรมการอาจกาหนดให้บุคคลที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับเป็นผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้ได้ แต่ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวต้องอาศัยอยู่จริงในพื้นที่จังหวัดนั้น
โดยการตีความทะเบียนบ้านนั้น ตีความทะเบียนบ้านประเภท ท.ร. 14 ซึ่งทะเบียนบ้านชั่วคราว
ประเภท ท.ร. 13 หรือบุคคลที่ไม่มีเอกสารพิสูจน์ตัวตนใด ๆ จึงไม่อาจได้รับสิทธิการประกันตนได้9
โดยมีการตั้งกองทุนให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขให้กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาด้ าน
สถานะและสิทธิ ตามมติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553 เพื่อรองรับกลุ่มประชากรที่มีปัญหาด้าน
สถานะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มประกันสุขภำพ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
กลุ่มประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดูแลเรื่อง กองทุนบุคคลที่มีปัญหา
สถานะและสิทธิ นอกจากนี้ยังทางานร่วมกับ กองทุนผู้ประกันตนต่างด้าว ซึ่งดูแลผู้มีปัญหาด้านสถานะที่
เป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้โดยเฉพาะ
เครือข่ำยชนเผ่ำพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
เป็ น กลุ่ มที่ทาหน้าที่ผลั กดันสิทธิของกลุ่มคนที่รอการพิสู จน์สถานะ กองทุนคืนสิ ทธิของคนไร้
สถานะ กลุ่มนักเรียนติด G เป็นหน่วยงานที่ติดตามการทางานของรัฐด้านนโยบายสาธารณสุขของกลุ่ม
เปราะบางกลุ่มนี้
เครือข่ำยสุขภำพชำติพันธ์บนพื้นที่สูง
ทางานกับ กลุ่ มชนพื้น เมืองและชาติ พันธุ์ ตลอดทั้งกลุ่ มแรงงานข้ามชาติ ในประเด็นด้านการ
ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ การรับเรื่องร้องเรียนปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมสิทธิด้านต่างๆ

9

อ่านเพิ่มเติม กฏกหมายนโยบาย ว่าด้วย “สิทธิในสุขอนามัย” ของผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (สรินยา กิจประยูร,
2550) ที่มา https://www.gotoknow.org/posts/56106 สืบค้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และ บุคคลรอพิสูจน์
สถานะและสิทธิ “สธ. –สปสช.” ใครลอยแพ ไร้สิทธิรักษา? ที่มา สานักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ ,2557
https://www.hfocus.org/content/2014/03/6679 สืบค้นเมื่อ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
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สำนักสนับสนุนสุขภำวะประชำกรกลุ่มเฉพำะ สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)
หน่ ว ยงานส่ งเสริม สนั บ สนุ น การมี สุ ขภาวะที่ ดี ส่ งเสริมความเป็ น ธรรมทางด้านสุ ขภาพ ทั้ ง
ทางด้านการบริการทางด้านวิชาการ และกิจกรรมที่ทาให้ เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในกลุ่ ม
ประชากรกลุ่มเฉพาะ
รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ กำญจนะจิตรำ สำยสุนทร
นักวิชาการ นักวิจัยผู้ที่อุทิศตนด้านการทางานเพื่อประชากรไร้สัญชาติด้านกฏหมายที่มีความ
เชี่ยวชาญสูง มีคุณวุฒิและประสบการณ์ อีกทั้งดารงตาแหน่งสาคัญในการผลักดันด้านนโยบายเกี่ยวกับ
กลุ่มคนเปราะบางกลุ่มนี้ ปัจจุบันดารงตาแหน่งอาจารย์ประจา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีงานเขียนที่น่าสนใจนาเสนอผ่าน www.archanwell.org
สำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชำชำติ (UNHCR)
สานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติถูกจัดตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อเป็น
ผู้นาในการดาเนินงานระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองผู้ลี้ภัยและการหาทางออกให้กับปัญหาของผู้ลี้ภัย
ทั่วโลก ซึ่งเป็นผู้ผลักดันด้านความเป็นธรรมด้านสิทธิมนุษยชน ทางานในพื้นที่และจับตามองการทางาน
เกี่ยวกับนโยบายทางด้านสิทธิด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลต่อกลุ่มผู้ลี้ภัย ผู้อพยพ ซึ่งมีปัญหาด้านสิทธิการเข้าถึง
บริการทางด้านสุขภาพและเป็นกลุ่มเปราะบางอยู่แล้ว
คณะอนุกรรมกำรสิทธิมนุษยชนด้ำนชนชำติ ผู้ไร้สัญชำติ แรงงำนข้ำมชำติและผู้พลัดถิ่น
ดาเนิ น งานให้ เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณี ระหว่างประเทศด้านสิ ท ธิ
มนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิ
มนุษยชนแก่ทุกภาคส่วนอย่างทั่ว ถึง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน ทางานร่วมกับทุกภาค
ส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน
มูลนิธิกระจกเงำ
งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒ นาอาสาสมัครและการ
แบ่ งปั น ทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การเรียนรู้และการใช้ชีวิต โดยมีพื้น ที่ปฏิบัติงานทั้งบนสั งคม
ออนไลน์ (internet) สังคมเมืองและสังคมชนบท โดยทาหน้าที่เป็นกระจกเงา ที่สะท้อนเรื่องราว ความ
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เป็นจริงของสังคมและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งงาน
ด้านสิทธิทางด้านสุขภาพ ของกลุ่มคนเร่ร่อนไร้บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีปัญหาทางสิทธิเป็นส่วนใหญ่

แรงงานต่างชาติ
การเข้ามาของแรงงานต่างชาติในประเทศไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับ 3 ประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ พม่า
ลาว และกัมพูชา ซึ่งสาเหตุของการย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศไทยนั้นมีหลายสาเหตุ การเข้ามาทางานใน
ประเทศไทยต้องมีการขออนุ ญ าตจากกรมแรงงานก่อน ซึ่งเป็นผลจากการประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่
322/2515 ในปี พ.ศ. 2515 โดยประกาศฉบับนี้นาไปสู่หลักการของการตราพระราชบัญญัติการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 (กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ, 2552) อย่างไรก็ตามภายหลังการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจทาให้ประเทศไทยต้องการกาลังแรงงานอย่างมาก ประกอบกับมีการทะลักของการอพยพลี้
ภัยสงครามในประเทศพม่า จึงได้มีการทบทวนเนื้อหาของ พรบ. การทางานของคนต่างด้าวเรื่อยมา
การทางานของแรงงานต่างชาติที่เข้ามาท างานในไทย สามารถจาแนกเป็น กลุ่ มแรงงานที่ ถูก
กฏหมาย และแรงงานที่เข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ซึ่งกลุ่มเข้าเมืองโดยผิดฏกหมายนั้นไม่ทราบสถานการณ์
แน่ชัดและตามมติครม. มาตรา 13 มีเฉพาะชนกลุ่มน้อย 29,062 คนเท่านั้นที่ได้รับการอนุญาตให้ทางาน
(สานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2559) ซึ่งในส่วนของการทบทวนนี้ จะ
กล่าวถึงเฉพาะแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทางานอย่างถูกต้องตามกฏหมายเนื่องจากกลุ่มที่มีการหลบหนีเข้า
เมืองผิดกฏหมายได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้มีปัญหาทางสถานะทางทะเบียนแล้ว
นอกจากนี้แรงงานข้ามชาติสามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม (ไม่ปรากฏผู้แต่ง, 2556) คือ
1. แรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียน หรือ “กลุ่มผ่อนผัน” หมายถึงแรงงานที่จดทะเบียนเพื่อ
ได้สิทธิอาศัยอยู่ชั่วคราว (ทร. 38/1) และได้รับหมายเลข 13 หลักขึ้นต้นด้วย 00
2. แรงงานข้ ามชาติที่ ผ่ านการพิ สู จน์ สั ญ ชาติ “กลุ่ มพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ ” ตั้ งแต่ พ.ศ. 2547
รัฐบาลไม่ได้วางมาตรการปรับสถานะของแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฏหมายที่จดทะเบียน
(กลุ่ม 1 ) ผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ เพื่อให้มีสถานะเป็นแรงงานที่ถูกกฏหมายและ
เข้าสู่ระบบประกันสังคม
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3. แรงงานข้ามชาตินาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือ “กลุ่มนาเข้า” ตามข้อตกลง MOU
ตามความตกลงความร่วมมือระว่างรัฐบาลไทย –พม่า ไทย-กัมพูชา และ ไทย-ลาว พ.ศ.
2545 และ 2546 ซึ่งภายใต้กรอบนี้จะทาการจ้างงานสาหรับแรงงานข้ามชาติไร้ ฝีมือ ที่
จะนาเข้ามาทางานในประเทศไทยอย่างถูกกฏหมาย
4. แรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้จดทะเบียน หมายถึงแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาต ไม่มีเอกสารการ
พานักชั่วคราว หรือเรียกว่า กลุ่มใต้ดิน ประมาณการว่ามีอยู่ 2 ล้านคน
สถานการณ์แรงงานต่างชาติ
ปัจจุบันแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทางานในประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายอยู่
ตามทุกภาคของประเทศไทย ในรายงาน สถิติแรงงานข้ามชาติ ได้รายงานสถานการณ์แรงงานต่างด้าว ปี
พ.ศ. 2558 ว่ามีจานวนแรงงานต่างชาติที่ได้รับอนุญาติทางานในประเทศไทย 1,445,575 คน ส่วนใหญ่
เป็นแรงงานที่เข้ามาทางานโดยถูกฏหมาย ซึ่งตามรายงานของ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์นั้น แรงงานที่เข้าเมืองผิดกฏหมายนั้นมีสัดส่วนน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง พ.ศ. 2550 – 2554
(สานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559)

แรงงานต่างด้าว
2,500,000

จานวน(คน)

2,000,000
1,500,000
1,000,000

1,950,650
1,544,902
1,335,155

1,533,6751,558,406
1,339,8341,445,575
1,133,8511,183,835

708,976 702,588

500,000
-

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
ปี พ.ศ.

ภาพที่ 30 แสดงสถิติจานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาติทางานในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 –
2560
หมายเหตุ:
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1. แรงงานต่างด้าว หมายถึงคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาติทางานในประเทศไทย ตาม พรบ. การทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
2. ข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เท่านั้น
ที่มา : สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (ตามที่อ้างอิงใน (สานักงาน
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559) )
ซึ่งหากจะจาแนกสัญชาติของจานวนแรงงานต่างด้าวถูกฏหมายในไทยแล้ว กลุ่มที่ใหญ่ที่สุด คือ
กลุ่มสัญชาติพม่า กัมพูชาและลาว ตามลาดับ

สัดส่วนแรงงานต่างด้าว 5 อันดับแรก พ.ศ. 2558
36,666

18,812

67,980

210,207

992,983

พม่า

กัมพูชา

ลาว

ญี่ปุ่น

จีน

ภาพที่ 31 แสดงสัดส่วนแรงงานต่างด้าว 5 อันดับแรก พ.ศ. 2558
ที่มา : สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (ตามที่อ้างอิงใน (สานักงาน
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559) )
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ในปัจจุบัน ข้อมูลจากสานักบริหารแรงงานต่างด้าว สิ้นเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ระบุปริมาณ
แรงงานต่างด้าวที่ ทางานในไทย ทั้ งสิ้ น 1,558,406 คน เพิ่ มขึ้น จากปี พ.ศ. 2559 คิด เป็ นร้อยละ 1.6
ขณะที่กิจการที่แรงงานต่างด้าวนี้เข้าไปทางานมากที่สุด 3 กลุ่มมีดังนี้

กิจการที่คนต่างด้าวทามากที่สุด 2560

191,564

239,306

206,569

กิจการก่อสร้าง

การให้บริการ

เกษตรและปศุสัตว์

ภาพที่ 32 แสดงกิจการที่คนต่างด้าวทามากที่สุดใน 3 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2560
ที่มา: สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หมายเหตุ :
1. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2560 เท่านั้น
2. เฉพาะแรงงาน 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) ประเภท พิสูจน์สัญชาติ นาเข้าตาม MOU
และลักษณะไปกลับ ตามฤดูกาลแล้ว
แรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย
ขณะที่มีแรงงานถูกกฏหมายจานวนมากในประเทศไทย แต่ก็มีแรงงานผิดกฏหมายอีกจานวนมาก
เช่นกัน โดยสาเหตุที่แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทย มี 3 สาเหตุ (กรุงเทพธุรกิจ, 2556)
คือ
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1. ความไม่สงบของการเมืองในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศพม่า โดยทาให้มีชนกลุ่มน้อย
เข้ามาทางานในประเทศไทยจานวนมาก
2. เศรษฐกิจที่ดีกว่าของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน แม้ว่าจะต้องเสี่ยงต่อ
การจับกุมต่อเจ้าหน้าที่และถูกเอารัดเอาเปรียบก็ตาม
3. ปัญหาขาดแคลนแรงงานไทยและงานต่างด้าวสมัครใจทางานที่แรงงานไทยไม่สนใจทา เช่น งาน
เสี่ยง งานหนัก งานหนักและสกปรก
เนื่องจากการลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมาย ทาให้การระบุจานวนของแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายนั้นมี
ความยากล าบาก ข้อมูล จากหนั งสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ระบุว่า “จากรายงานของกรมการจัดหางาน
สานักงานบริหารแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2553 ในปี พ.ศ. 2549 ถึง ปี พ.ศ. 2553” จะมีกลุ่มเข้าเมืองผิด
กฏหมายคิดเป็นร้อยละ 78.27 ซึ่งภายหลังหน่วยงานราชการมีความเข้มงวดเรื่องการทางานของคนต่าง
ด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฏหมายทาให้สถิติการทางานลดลงอย่างมาก

ภาพที่ 33 แสดงสัดส่วนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาติทางาน และ แรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายและ
แรงงานหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติที่ได้รับผ่อนผันให้ทางาน
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ที่มา : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์, 2559)
สิทธิทางด้านสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
สิท ธิของทางด้านสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าวในที่นี้รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูก
กฏหมายและผิดกฏหมายเข้าไว้ด้ วยกัน สิทธิที่สาคัญอย่างหนึ่งที่ประสบปัญหามากสาหรับภาครัฐของ
ประเทศไทยคือ การเข้าถึงระบบสุขภาพของไทยของแรงงานต่างด้าว วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 มติ
ครม. อนุ มัติให้ “กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการให้ การดูแลทางด้านการแพทย์ และ
สาธารณสุ ขแก่ค นต่ างด้ าวทั้ งหมดที่ ไม่ ได้ อยู่ ในระบบประกั น สั งคมโดยคนต่างด้าวกลุ่ มนี้ จ ะต้ องเป็ น
ผู้ รั บ ผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ ายที่ เกิ ดขึ้ น เอง” ซึ่งหมายความว่าต้ องมี การซื้ อประกัน สุ ขภาพเพื่ อ ลดภาระของ
สถานพยาบาลที่ให้ บ ริ การ (ไม่ป รากฏผู้แต่ง , 2556) โดยมีโปรแกรมสิ ทธิประโยชน์แตกต่างกันตามที่
แรงงานเลือก รวม 4 โปรแกรม โดยแบ่งเป็นคุ้มครอง 1 ปี 6 เดือน 3 เดือน และบัตรสาหรับเด็ก โดยมี
ราคาแตกต่างกันตามลาดับ (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558)
การศึกษาเรื่อง หลักประกันทางสุขภาพสาหรับประชากรข้ามชาติในประเทศไทย : เรามาถึง ณ
จุดไหน (เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และคณะ, 2559) กล่าวว่า “ทิศทางการพัฒ นาหลักประกันทางสุขภาพ
สาหรับกลุ่มประชากรข้ามชาติมีความชัดเจนและเปิดกว้างในด้านความครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะ
นโยบายของระบบประกันสุ ขภาพแรงงานต่างด้าวดาเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติ พบว่า ความครอบคลุมของหลักประกันทางสุขภาพยังคงจากัดและไม่ทั่วถึงประชากรข้าม
ชาติที่จดทะเบียนแล้วที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ และการขาดประสิทธิภาพ
ในการติดตาม” ปัญหาดังกล่าว ซึ่งในบทความยังระบุอีกว่า ในแง่นโยบายมีการเปิดกว้าง แต่ว่าในทาง
ปฏิบัติยังมีกลุ่มคนที่ไม่เข้าถึงสิทธิ ซึ่งทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงสาธารณสุขพยายาที่จะ
เร่งรัดให้มีการนากลุ่มแรงงานดังกล่าวเข้าสู่ระบบให้หมด
กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
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สุมนา ภักบุลวัชร 10 ผู้ประสานงานภาคสนาม ศูนย์พัฒนาสังคมม มูลนิธิ คาทอลิคสุราษฎร์ธานี
(สาขาภูเก็ต) (กันติพิชญ์ ใจบุญ, 2560) ได้สะท้อนปัญหาด้านสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดภูเก็ ต
เนื่องจากตั้งแต่ปี 2558 โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต ไม่ขายบัตรประกันสุขภาพแก่แรงงานหญิงที่ตั้งครรภ์
หรือ แรงงานที่มีบัตรประกันสุขภาพอยู่แล้วและพบว่าตั้งครรภ์ ก็จะไม่ต่ออายุบัตรประกันสุขภาพให้ และ
เมื่อเด็กคลอดออกมาแล้ว ก็ไม่สามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลเกิด 28 วันของแม่ได้ อีกทั้งไม่ขายบัต
ประกันสุขภาพแก่เด็กเหล่านี้ด้วย
ซึ่งเดิมอย่างที่ได้เกริ่ นไปตอนต้นเกี่ยวกับสิทธิการรักษาของแม่และบุตรที่ได้ซื้อไว้กับกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อคลอดบุตร บุตรสามารถใช้สิทธิการรักษาของแม่ได้เป็นเวลาไม่เกิน 28 วัน หลังจากนั้น
ทางโรงพยาบาลต้องขายบัตรประกันสุขภาพให้แก่เด็กรายละ 365 บาท แต่ปัจจุบันไม่ใช่รูปแบบดังกล่าว
อีก
สุมนา เคยถามไปยังโรงพาบาลรัฐ และได้รับคาตอบว่า เพราะขาดทุน เลยขายให้ไม่ได้และแม้จะ
ทาการหารือกับหน่วยงานรัฐหลายครั้งก็ได้รับคาตอบมาในทิศทางเดียวกัน นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้ว
ยั งพบปั ญ หาโรงพยาบาลรัฐ แห่ งหนึ่ งเรี ย กเก็ บเอกสารจากนายจ้าง เช่น ส าเนาบั ตรประชาช ส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพื่อนาไปประกอบขอใบรับรองการเกิดของบุตรแรงงานต่างด้าว ทั้ง ๆ ที่ตามกฏหมายแล้ว
ไม่จาเป็นต้องใช้เอกสารของนายจ้างแต่อย่างใด
ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของกลุ่มแรงงานต่างด้าว มีดังนี้
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
วันที่ 30 มีนาคม 2558
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
(ฉบับที่ 2) วันที่ 14 มีนาคม 2559
ซึ่งประกาศทั้ง 2 ฉบับเกี่ยวข้องกับการบริการจัดการแรงงานต่างด้าว หลักการดูแลทางการแพทย์
และสาธารณสุขแก่แรงงานต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
10

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที คลิ๊กที่นี่ หรือ http://www.posttoday.com/analysis/report/480059
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มประกันสุขภำพ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
กลุ่มประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดูแลเรื่อง กองทุนบุคคลที่มีปัญหา
สถานะและสิทธิ นอกจากนี้ยังทางานร่วมกับ กองทุนผู้ประกันตนต่างด้าว ซึ่งดูแลผู้มีปัญหาด้านสถานะที่
เป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้โดยเฉพาะ
มูลนิธิวัฒน์สำธำรณสุขไทย (ภวส.)
มูลนิธิวัฒน์สาธารณสุขไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนา
ระบบสุขภาพไทย ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ เป็นธรรม และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งทาการวิจัย
เกี่ยวกับสุขภาพของคนต่างด้าว เวทีสาธารณะ การผลักดันสิทธิทางด้านหลักประกันทางสุขภาพ
สำนักงำนประกันสังคม
ส านั กงานประกัน สั งคมเป็ นผู้ ดูแลด้านสิ ทธิของผู้ ประกัน ตนของแรงงานต่างชาติที่ ทางานใน
ประเทศ ตามการขึ้นทะเบียนของนายจ้าง สานักงานประกันสังคมจึงมีหน้าที่โดยตรงด้านสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
เครือข่ำยสุขภำพชำติพันธุ์บนพื้นที่สูง
ทางานกับ กลุ่ มชนพื้ น เมืองและชาติพันธุ์ ตลอดทั้งกลุ่ มแรงงานข้ามชาติ ในประเด็นด้านการ
ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ การรับเรื่องร้องเรียนปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมสิทธิด้านต่างๆ

ประชากรยากจน
กลุ่มประชากรที่ยากจนเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและมิติความเปราะบางส่วนใหญ่ มาจาก
ความเปราะบางทางเศรษฐกิจ ซึ่งนาไปสู่ปัญหาภาวะเสี่ยงและความเปราะบางในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การเข้าถึงบริ การทางด้านสุ ขภาพ การศึ กษา หรือความมั่น คงทางเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าบริการพื้ นฐาน
อย่างเช่น บริการด้านการศึกษาและบริการทางด้านสาธารณสุขในประเทศไทยจะสามารถเข้าถึง ได้โดยไม่
มีข้อจากัด อย่างไรก็ตามในกลุ่มคนจนนั้น การเข้าถึงบริการอาจจะยังเป็นปัญหาอย่างยิ่ง
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ตัวอย่างเช่น ครอบครัวหนึ่งในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกลจากความเจริญมาก ๆ มีสมาชิกครอบครัว
ป่วย แต่ประสบปัญหาไม่มีรถโดยสารสาธารณะที่จะเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งการจะเช่า
เหมารถก็ไม่มีกาลังทรัพย์เพียงพอ ตัวอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นและเห็นได้บ่อย ๆ เช่น ครั้งหนึ่งพี่ชายของผู้เขียน
เป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได้ เนื่องจากกระดูกข้อสะโพกหัก จึงต้องได้รับการผ่าตัดซึ่งโรงพยาบาลประจา
จังหวัดได้ทาการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ในเขตให้บริการ ซึ่งต้องใช้เวลา 3 ชั่วโมง ขณะนั้นไม่สามารถ
นั่งรถประจาทางไปได้จึงต้องทาการเหมารถไป คาถามมีอยู่ว่า หากเป็นครอบครัวคนจนจะมีเงินเพียง
พอที่จะไปรับบริการฟรีที่อยู่ห่างออกไป 3 ชั่วโมงหรือไม่?
ต้นทุนที่ไม่ใช่ต้นทุนทางการแพทย์เหล่านี้ซึ่งเกิดกับครอบครัวของผู้รับบริการหรือครอบครัวที่มี
ความเปราะบางทางเศรษฐกิจสูง จะนาไปสู่การล้มละลายของครอบครัวเนื่องจากภาวะป่วยของสมาชิกใน
ครอบครัวหรือไม่อย่างไรนั่นคงเป็นคาถามที่สาคัญ
อย่างไรก็ตาม สภาวะความเปราะบางทางด้านเศรษฐกิจนั้นเป็นสถานะที่เกิดก่อนความยากจน
เนื่องจากมีความเปราะบางต่อความยากจนก่อน เมื่อเผชิญภาวะความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจึงไม่สามารถที่
จะรับมือกับสถานการณ์และนาไปสู่ความยากจนตามมา (อัมมาร สยามวาลา และคณะ, 2549)
สถานการณ์ประชากรยากจน
การสนับสนุนคนจนนั้นต้องเผชิญกับภาวะยากลาบากในการคัดกรองคนจนออกจากคนไม่จนจริง
ซึ่ งในเชิ ง วิ ช าการ การวั ด ความยากจนในประเทศไทยนั้ น ใช้ เส้ น ความยากจนเป็ น เกณฑ์ ในการวั ด
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) การวัดความยากจนขององค์การ
พั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ นั้ น แบ่ ง ได้ เป็ น 2 แบบคื อ การวั ด ความยากจนแบบสั ม บู ร ณ์ (Absolute
Poverty) และการวัดความยากจนเชิงเปรียบเทียบ (Relative Poverty) (Anthony Barnes Atkinson,
1987; Julio Boltvinik, 1994; Mike Brewer et al, 2007)
การวัดความยากจนแบบใช้เส้นความยากจนจึงเป็นการวัดความยากจนแบบสัมบูรณ์ ซึ่งมาจาก
การคานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค การมีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจนจึงทาให้
ประชากรหรือบุคคลนั้นเป็นคนจน
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จ านวนประชากรคนจนในประเทศไทย ณ ปี พ.ศ. 2558 มี ค นจนประมาณ 4.8 ล้ านคน ซึ่ ง
จานวนคนจนและสัดส่วนคนยากจนต่อประชากรมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทุกปี ตามรายงานการวิเคราะห์
สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้าในประเทศไทย ปี พ.ศ 2558 เส้นความยากจนอยู่ที่ 2,644
บาท สัดส่วนคนจนคิดเป็นร้อยละ 7.21 โดยลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 3

ภาพที่ 34 แสดงเส้นความยากจน สัดส่วนคนจน และจานวนคนจน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558
ที่มา : รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้า พ.ศ. 2558
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
การกระจายของคนจน กระจายอยู่ทุกภูมิภ าคของประเทศ สัดส่วนคนจนมีอยู่ ในพื้นที่ตะเข็บ
ชายแดนของประเทศ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนต่อประชากรสูง
ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดปัตตานี คิดเป็นร้อยละ 28 – 35 ของประชากรในจังหวัด

119

ภาพที่ 35 แผนที่ความยากจน พ.ศ. 2558
ที่มา : รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้า พ.ศ. 2558
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
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สิทธิทางด้านสุขภาพของประชากรยากจน
หากกล่าวถึงสิทธิทางด้านสุขภาพของประชากรยากจน ถือว่าเป็นกลุ่มที่ยากที่สุด ซึ่งจริง ๆ แล้ว
กลุ่มนี้ไม่ได้มีปัญหาด้านสิทธิทางด้านสุขภาพ หรือแม้แต่การเข้าถึงข้อมูล สิ่งที่ยากคือ การระบุว่าใครเป็น
คนจน การสารวจนิยาม ระหว่าง คาว่า Equity, Equality และ Needs (A. J. Culyer et al, 1993) หรือ
ความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกัน และความจาเป็น อธิบายว่า “Equality of health should be the
dominant principle and that equity in health care should be therefore entail distributing
care in such a way as to get as close as is feasible to equal distribution of health” ซึ่ ง
สะท้อนได้เป็นอย่างดีในภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 36 นิยามความแตกต่างระหว่างความเท่าเทียมกันกับความเป็นธรรม
ที่มา : https://outfront.org/strategicplan
การเข้าถึงบริการ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวอย่างของการที่คนจนไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในกรณีที่ต้องส่งต่อผู้ป่วยข้าม
จั ง หวั ด ซึ่ ง ต้ อ งมี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางเพิ่ ม ท าให้ ค นบางกลุ่ ม เลื อ กที่ จ ะไม่ ไปรั บ การรั ก ษาจนถึ ง
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สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ครอบครัวยากจนไม่มีการเข้าถึงทีวี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ ต ทาให้การรับรู้
ข่าวสารเป็นไปในวงจากัดในระดับชุมชนเท่านั้น ซึ่งปัญหาการเข้าถึงสิทธิของกลุ่มคนยากจนน่าจะเป็นกลุ่ม
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีประชากรมากที่สุดเช่นกัน
ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้ยากไร้เป็นผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิของรัฐธรรมนูญไทย ปี พ.ศ. 2560
มาตรา 47 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ
บุ คคลผู้ ย ากไร้ย่ อมมีสิ ท ธิได้รับบริการสาธารณสุ ขของรัฐ โดยไม่ เสี ยค่าใช้จ่ายตามที่กฏหมาย
บัญญัติ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2545
มาตรา 5 บุ คคลทุ กคนมีสิ ทธิได้รับ บริการสาธาณสุ ขที่ มี มาตรฐานและมี ประสิ ท ธิภ าพตามที่
กาหนดโดยพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการอาจกาหนดให้บุคคลที่เข้ารับการบริการสาธารณสุขต้องร่วมจ่ายค่าบริการในอัตรา
ที่กาหนดให้แก่หน่วยบริการในแต่ละครั้งที่เข้ารับบริการ เว้นแต่ผู้ยากไร้หรือบุค คลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนดไม่ต้องจ่ายค่าบริการ
ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่บุคคลจะมีสิทธิได้รับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.)
สะท้อนภาระกิจหน้าที่ที่ต้องทางานเพื่อพัฒนาการเข้าถึ งกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม ผ่านยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีกลุยทธ์ การสร้าง
ความมั่นใจ การค้นหา การบริการทางด้านสุขภาพให้กับกลุ่มเปราะบาง กล่าวได้ว่านี่เป็น หน่วยงานหลัก
เกี่ยวกับกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม
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เครือข่ำยชุมชนแออัด
เครือข่ายชุมชนแออัด เป็นกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในเมือง ทั้งนี้ไม่สามารถที่จะจัดหาที่อยู่อาศัยได้
ไม่มีบ้ านเป็ นของตนเอง ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าที่อาศัยได้ ต้องอาศัยในชุมชนแออัด ใต้สะพาน สลัมใน
ชุ ม ชนต่ างๆ สภาพปั ญ หาของชุ ม ชนแออั ด มี สิ ท ธิ ในการเข้ า ถึ งระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า
เช่นเดียวกับประชาชนไทยทุกคน หากแต่ยังมีอุปสรรคในหลายด้าน ที่เป็นไปได้โดยไม่สะดวก เช่นปัญหา
การไม่มีบัตรประชาชน บัตรประจาตัวประชาชนหมดอายุ สปสช. จึง ได้สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายชุมชนแออัดในระบบหลักประกันสุขภาพ ตั้ งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้มีการ
รวมตัวกัน ในพื้นที่อยู่แล้ว ทั้งนี้กิจกรรมที่สนับสนุนองค์กรชุมชน
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
เนื่ องจาก พัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ล ะจังหวัดมีภ าระกิจในการช่ วยเหลื อ
สนับสนุนกลุ่มคนด้อยโอกาส (คนยากจน) เด็ก สตรีและผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมจึงให้ คาปรึกษาภายใต้
พม. แนะนา เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย งานวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการสังคม และ
การพัฒนาสังคมแก่หน่วยงานภายในองค์กร การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม
สวัสดิการสังคม และการพัฒ นาสังคม การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม เพื่อการ
วางแผนและกาหนดนโยบายได้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ช่ ว ยเหลื อ คนด้ อ ยโอกาส คนยากจนอี ก จ านวนมาก ซึ่ งส่ ว นใหญ่ ให้ ก าร
ช่วยเหลือตามโอกาส เช่น สานักงานบรรเทาทุกข์ ของสภากาชาดไทย เป็นต้น

กลุ่มเปราะบางใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สภาพปัญหาและความรุนแรง ปัญหาการก่อความไม่สงบของผู้ก่อการร้ายในพื้นที่นามาซึ่งความ
เสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความไม่สงบที่ยังคงปรากฏอยู่ตามข่ าวที่ออกมาผ่าน
สื่อต่าง ๆ การอาศัย อยู่ในพื้น ที่แม้จะยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ก็เผชิญกับสถานการณ์ เสี่ ยง ทั้ง
บุคลากรภาครัฐ และประชาชนผู้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ถือว่ามีความเปราะบาง ซึ่งส่งผลทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ การศึกษาของนิสุไลดา นิโซะ และคณะ (นิสุไลดา นิโซะ และคณะ, ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) เรื่องอาการ
เครียดเฉียบพลันภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD) ในบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน พื้ นที่ 3
จั งหวัด ชายแดนภาคใต้ ระบุ ว่า บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ส่ ว นใหญ่ รู้สึ ก ไม่ มั่ น ใจในความปลอดภั ย แต่ ที่
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ปฏิบั ติงานอยู่ เพราะเป็ น บ้ านเกิด ซึ่งกลุ่ มผู้ ได้รับผลกระทบนี้ครอบคลุ มทุกเพศทุกวัยที่ อาศัยอยู่พื้น ที่
ดังกล่าว
จากข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ จานวนความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
กรอบ 10 ปีมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังวางใจไม่ได้ ซึ่งหลายฝ่ายก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิด
2,500
2,000

จานวน

1,500
1,000
500
-

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

จานวนสถานการณ์ความไม่สงบ 1,832 2,174 1,874 1,850 821 1,031 952 906 1,184 1,298 806 647
ผู้เสียชีวิต

881 601 715 836 470 817 452 491 484 456 341 246

ผู้บาดเจ็บ

773 1,074 1,196 1,485 817 1,064 898 1,045 1,351 976 672 544

ปี พ.ศ.
ภาพที่ 37 จานวนสถานการณ์ความไม่สงบในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2547 – 2558
ที่มา: ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
ถึงแม้สถานการณ์จะมีแนวโน้มเบาบางลง อย่างไรก็ตามผลกระทบของควาไม่สงบในรอบ 10 ปีที่
ผ่านมาเป็นผลกระทบแบบสะสม เนื่องจากความสูญเสียของครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บต้อง
เผชิญกับการสูญเสีย เช่น การเสียผู้นาในครอบครัว การบาดเจ็บพิการและทุพพลภาพ
บทความของ สุ ร ชั ย ไวยวรรณจิ ตร (สุ รชั ย ไวยวรรณจิ ต , 2559) กล่ าวถึ งข้ อ มู ล การส ารวจ
ครอบครัวผู้ประสบเหตุ หรือได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี เพียงจังหวัดเดียวจานวน
284 ราย ส่ ว นใหญ่ ผู้ ได้ รั บ ผลกระทบเป็ น เพศชายร้อ ยละ 95.8 สมรสแล้ ว ร้อ ยละ 89.1 เป็ น หั ว หน้ า
ครอบครัวร้อยละ 84.5 และอยู่ในวัยทางานร้อยละ 51.4 (ศวชต. 2550 ตามที่อ้างอิงใน (สุรชัย ไวยวรรณ
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จิต, 2559)) หากมองแง่นี้สะท้อนเป็นนัยได้ว่า ผู้รับผลกระทบที่เป็นเด็กและสตรี ต้องเผชิญกับภาวะความ
เปราะบางทางเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ มากมายจากการจากไปของหัวหน้าครอบครัว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
84.5 จากผู้รับผลกระทบทั้งหมด สตรีต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูลูก เด็กจานวนมากต้องกาพร้า
มนวัธน์ พรหมรัตน์ (มนวัธน์ พรหมรัตน์ และคณะ, 2559) กล่าวว่า “สถานะของผู้หญิงในสังคม
มลายู ถู กให้ คุณ ค่าผู กโยงการเป็ น ภรรยาของสามี โลกทั ศน์ดั งกล่ าวเป็ น รากฐานของความรุนแรงเชิ ง
วัฒ นธรรมในพื้ น ที่ เนื่ อ งจากคุณ ค่าของหญิ งหม้ ายถูก ลดทอนลงเมื่อไม่ มีผู้ ช ายเป็ น ผู้ น าในครอบครัว
กลายเป็นคนอ่อนแอที่ต้องถูกสอดส่องดูแลจากชุมชน แม้การแต่งงานใหม่จะเป็นการคืนคุณค่าของความ
เป็นผู้หญิงของตนให้สมบูรณ์อีกครั้งด้วยการมีผู้ชายเป็นผู้ปกป้องดูแล อย่างไรก็ตามเนื่องจากหญิงหม้าย
มักแต่งงานใหม่เป็นภรรยาคนที่สอง ทาให้ต้องประสบกั บความรุนแรงเชิงวัฒ นธรรมอีกครั้งจากการให้
คุณค่าของภรรยาคนแรกและคนต่อมาไม่เท่ากัน ” ซึ่งมุมมองของบทความนาเสนอถึงสิทธิความเหลื่อมล้า
ที่ส่งผลกระทบยาวนานในช่วงของการใช้ชีวิตในสังคมของสตรีในภาคใต้
จานวนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ มีประมาณ 2 หมื่นคน ในปี พ.ศ.
2557 (โครงการหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้
ตามที่อ้างอิงใน (สุรชัย ไวยวรรณจิต, 2559) ) ซึ่งปัจจุบันน่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้น ปรากฏดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4 แสดงจานวนผู้ได้รับผลกระทบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ. 2557
จังหวัด
สงขลา
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
รวม

เด็กกาพร้า
196
16
1,944
1,364
1,918
5,438

ผู้พิการ สตรีหม้าย ผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต
18
93
946
167
3
15 120
941
2,572
1,699
203
832
558
833
210
772
2,223
2,122
554
2,653
6,299
4,821

รวม
1,420
34
7,276
3,790
7,245
19,765

125

ที่มา : โครงการหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้
ตามที่อ้างอิงใน (สุรชัย ไวยวรรณจิต, 2559) )
สิทธิทางด้านสุขภาพของประชากร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปัญหาของกลุ่มปราะชากรเปราะบางใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความแตกต่างจากกลุ่มอื่น
เนื่องจากผลกระทบทางด้านปัญหาเหตุการณ์ความรุนแรง ส่งผลกระทบเชิงโครงสร้าง ปัญหาความเข้าใจ
กันระหว่างบุคลากรทางด้านสาธารณสุข และกลุ่มประชาชนในพื้นที่ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการ
(ประชาธรรม, 2558)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์บริหำรกำรพัฒนำสุขภำพจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ศบ.สต. หรือ ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากอง
ในสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ตั้งขึ้นตามคาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1091,
1092, 1093 / 2549 ลงวัน ที่ 4 ธัน วาคม 2549 มีภ าระกิ จหลายด้านรวมทั้ ง ด้ านการเยีย วยาผู้ ได้ รับ
ผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ
กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข
สืบเนื่องจากปัญหาความไม่สงบ ส่งผลต่อสภาพจิตใจของประชาชนผู้อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีภาวะเครียด
ผลกระทบไม่ได้ส่งผลเฉพาะประชาชน แต่ยังส่งผลต่อบุคลากรภาครัฐในพื้นที่ ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้ติดตาม
ปัญหาภาวะสุขภาพจิตของกลุ่มประชากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สภำบันจัดกำรระบบสุขภำพ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ สจรส.มอ. ภาคใต้
ม.อ. เป็นสถาบันจัดการงานวิจัยที่เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่ส่วนราชการ จัดตั้งขึ้นโดย
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันวิจัยสาธารณสุข (สวรส.) และได้มีพิ ธีลง
นามความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบัน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นสถาบันจัดการ
งานวิจัย ที่ทาหน้าที่กาหนดทิศทาง สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ภาคใต้ โดย
สร้างองค์ความรู้และเกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพที่มีความเฉพาะและ
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หลากหลายของชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์ และ
ตอบสนองการปฏิรูประบบสุขภาพ

ผู้หญิงหม้ายอันเนื่องมาจากการสูญเสียหัวหน้าครอบครัวในเขต 3 จังหวัดชายแดนใต้
สถานการณ์ความรุนแรง
ความไม่สงบอันเนื่องมาจากความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ ได้ก่อให้เกิดความเสียหายมาเป็น
เวลายาวนาน ไม่เพียงผลกระทบเฉพาะด้านความมั่นคงเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชน
ในพื้นที่นั้นอีกด้วย กลุ่มผู้หญิงเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากสามีเสียชีวิตลงอย่าง
กะทันหัน สูญเสียหัวหน้าครอบครัวทาให้ต้องเลี้ยงลูกเพียงลาพัง ข้อมูลจากเวปไซต์ Deepsouthwatch
ระบุว่า ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2558 มีผู้หญิงจากทุกศาสนาที่เป็นหม้ายอันเนื่องมาจากสถานการณ์
ความไม่สงบในภาคใต้ มีจานวน 3,177 คน ในจานวนนี้มีผู้หญิงหม้ายในจังหวัดปัตตานีมากที่สุดถึง 1,198
คน และมีผู้หญิงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบถึง 3,625 คน ในจานวนนี้ผู้หญิงในจังหวัดนราธิวาส
และยะลาได้รับผลกระทบในจานวนครั้งที่ใกล้เคียงกัน ถึง 1,235 คน และ 1,140 คน ตามลาดับ
ตารางที่ 5 แสดงจานวนสตรีที่ได้รับผลกระทบและสตรีหม้ายจากความไม่สงบชายแดนใต้
จังหวัด

จานวนสตรีได้รับผลกระทบ

จานวนสตรีหม้ายจากทุกศาสนา

ปัตตานี

885

1,198

ยะลา

1,140

957

นราธิวาส

1,235

936

สงขลา

365

68

รวม

3,625

3,177

ที่มา www. Deepsouthwatch.com
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ภาพที่ 38 แสดงจานวนผู้เสียหายที่เป็นหญิงและผู้หญิงม่ายในจังหวัดชายแดนใต้ แยกตามรายจังหวัด
พื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับหญิงหม้ายอันเนื่องมาจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้
นักวิจัยให้ความสนใจศึกษาประเด็นการกลายเป็นหม้ายอันเนื่องมาจากความไม่สงบในจังหวัด
ภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และบางอาเภอในจังหวัดสงขลา (จะนะ
เทพา นาทวี สะบ้าย้อย)
ผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้สามารถวิเคราะห์ถึงผลกระทบในความสูญเสียสองส่วน
คือ 1. กลุ่ มครอบครัว ผู้ กระท าความผิ ด และ 2.กลุ่ มครอบครัว ผู้ เสี ยหายจากการกระทาความผิด ซึ่ง
ส่ ว นมากเป็ น ผู้ ช ายที่ เป็ น หั ว หน้ า ครอบครั ว มี ก ารรายงานว่ า ในปี พ .ศ. 2557 มี ห ญิ ง หม้ า ยที่ ได้ รั บ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่ สงบถึง 2,700 คน มีเด็กกาพร้ามากถึง 6,000 คน ซึ่งสามารถแบ่ ง
ผลกระทบที่มีต่อหญิงหม้ายออกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้
ด้ำนจิตใจ
เนื่องจากเป็นการสูญเสียสามีอย่างกะทันหัน กลุ่มสตรีหม้ายจึงตกอยู่ในความโศกเศร้าเป็นอย่าง
มากแต่ก็ยังสามารถดาเนินชีวิตให้ผ่านไปได้ (อรรคพล ศศะภูริ , 2558) โดยได้รับกาลังใจและการดูแลจาก
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เครือญาติ เพื่อนและคนในชุมชน ในภาพรวมการดูแลสภาพจิตใจจะเริ่ มจากคนใกล้ชิดเป็นอันดับแรก
หากสภาพจิตใจไม่ดีขึ้นจึงส่งต่อไปยังนักวิชาชีพ มีบางรายที่ต้องได้รับการดูแลด้านจิตใจอย่างใกล้ชิดจาก
บุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ ส่วนการให้
ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตของสตรีหม้ายในจังหวัดชายแดนใต้พบประเด็นสาคัญว่า โรงพยาบาลยัง
เป็นพื้นที่หลักในการให้ความรู้และผลักดันให้เกิดกระบวนการเยียวยา ซึ่งเป็นกระบวนการกลุ่มและเป็น
ศูนย์กลางในการรวบรวมผู้มีประสบการณ์ความสูญเสียคล้าย ๆ กัน แต่อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาจะเป็น
เครื่องมือเยียวยาที่สาคัญที่สุด (นิมัศตูรา แว และคณะ (2559))
เป็ น ที่ น่ าสนใจว่าผลการศึ ก ษาวิจั ย ที่ พ บเกื อ บทั้ งหมดเกี่ย วกับ กลุ่ ม สตรีห ม้ ายในเขตจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้ น ไปที่ การศึก ษาผลที่ เกิด ขึ้น ด้านจิต ใจเป็ นหลั ก แต่งานวิจัย ที่มุ่ งศึ กษาประเด็ น
ผลกระทบทางกายภาพนั้น ยังไม่ปรากฏ
ด้ำนเศรษฐกิจ
สตรีหม้ายได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากสูญเสียหัวหน้าครอบครัวอย่างกะทันหัน
ทาให้รายได้หลักขาดหายไปช่วงหนึ่ง สิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากคือมีการค้นพบว่าการมีงานทาของหญิง
หม้ายมีผลต่อระยะเวลาเยียวยาความโศกเศร้า ดังเช่นข้อค้นพบของนิมัศตูรา แว และคณะ (2559) ที่
ศึกษาประสบการณ์เยียวยาตนเองของสตรีที่สูญเสียสามีจากเหตุการณ์ความไม่สงบ: กรณีศึกษาอ.เมือง จ.
ยะลา พบว่า สตรีหม้ายที่มีงานทาและมีรายได้เป็นของตนเองจะใช้เวลาในการฟื้นฟูจิตใจในระยะที่สั้นกว่า
สตรีที่เป็นแม่บ้านและไม่มีรายได้ ซึ่งจะอยู่ในความโศกเศร้าเป็นเวลานานกว่ากลุ่มแรก ดังนั้น การมีงานทา
และมีรายได้เป็นของตนเองของผู้หญิงจึงเป็นสิ่งที่สาคัญมากต่อการเยียวยาจิตใจจึงต้องการให้มีการจัด
ฝึกอบรมให้กับสตรีหม้ายเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ (อรรคพล ศศะภูริ, เพิ่งอ้าง)
ด้ำนสังคม
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนยังมีความเหนียวแน่น เมื่อ
เกิ ด ความสู ญ เสี ย อย่ า งกะทั น หั น กลุ่ ม เครื อ ญาติ เพื่ อ น และคนในชุ ม ชนจะคอยช่ ว ยกั น ให้ ก าลั ง ใจ
ปลอบโยน และให้คาปรึกษา ส่วนบทบาทขององค์กรในพื้นที่จะเป็นลักษณะของการแสวงหาเครือข่ายของ
ผู้ที่ประสบสถานการณ์คล้าย ๆ กัน ซึ่ งพบว่ามีส่วนสาคัญในการฟื้นฟูสภาพจิตใจ ดังเช่นการศึกษาของ
อรรคพล ศศะภูริ และคณะ (2558, อ้างแล้ว) ที่พบว่าการเข้าร่วมกับกลุ่มสตรีที่เผชิญสถานการณ์คล้าย ๆ
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กัน เพื่อหาทางเยี ย วยาและแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ก็เป็นอีกส่ว นหนึ่งที่ท าให้ กลุ่ มสตรีห ม้ายเหล่านี้
กลับมามีจิตใจที่เข้มแข็งอีกครั้งหนึ่ง จากข้อมูลภาคสนามของคณะผู้วิจัยระบุว่า การเข้ากลุ่มเยียวยาทาให้
สตรีหม้ายสามารถคลายความโศกเศร้าได้เป็นอย่างดี โดยกลุ่มเยียวยานี้มีบทบาทสนับสนุนพลังใจและ
ส่งเสริมเครือข่ายสตรีที่ป ระสบปั ญ หาที่มีลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น สตรีที่สูญ เสี ยสามีอั นเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ หรือกลุ่มสตรีที่ผ่านการสูญเสียสามีอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความรุนแรงใน
พื้นที่ภาคใต้
ด้ำนควำมมั่นคงและปลอดภัยในกำรดำเนินชีวิต
จากการศึกษาของอรสา กนกวงศ์ และคณะ (2556) พบว่า ประชาชนมีความเครียดและรู้สึกไม่
มั่นคงในการดาเนินชีวิต กิจกรรมบางด้านต้องถูกงดอันเนื่องมาความหวาดระแวงเรื่องความปลอดภัย เช่น
การเดินทางในเวลากลางคืน หรือการเดินทางคนเดียว การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ไม่รู้จัก เป็นต้น ส่วนประเด็น
ด้านสุขภาพพบว่า ประชาชนในพื้นที่ใช้วิธีการดูแลกันเองภายในชุมชนเป็นเบื้องต้น ใช้ค วามรู้พื้นบ้านใน
การรั กษาก่อนจะไปรั บ การรั กษาที่โรงพยาบาล โดยอสม.เป็ น บทบาทหลั กในการให้ ค วามช่ว ยเหลื อ
ประชาชน ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ที่เข้าใจวิถีชาวมุสลิม
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ส่งผลให้การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกมีความชะงัก
งันเนื่ องจากบุคลากรมีความกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การออกเยี่ยมบ้าน
บทบาทของ อสม. จึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการในเบื้องต้น จึงควรส่งเสริมให้เยาวชนใน
พื้นที่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อกลับมาเป็นบุคลากรในพิ้นที่ที่มีความเข้าใจในวิถีชุมชนมุส ลิม และ
ควรส่งเสริมการให้บริการทางการแพทย์ในระดับปฐมภูมิมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นหน่วย
แรกที่เข้าถึงประชาชน (อรสา กนกวงศ์, อ้างแล้ว)
โดยสรุปแล้ว ประเด็นทางด้านสุขภาพของกลุ่มสตรีหม้ายในจังหวัดชายแดนใต้ ส่วนใหญ่เป็นการ
กล่าวถึงการได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจอันเนื่องมาจากการสูญเสียผู้นาครอบครัว ส่วนการให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านร่างกายจะเน้นการตอบแทนในรูปแบบเงินเยียวยา และด้านการเยียวยาทางจิตใจใช้
วิธีการแบ่งปันประสบการณ์ผ่านการพูดคุยของผู้ที่เคยประสบเหตุมาก่อน ซึ่งกระบวนการเยียวยานี้ทาให้
เกิดเครือข่ายของหญิงหม้ายที่เคยสูญเสียสามี ซึ่งเครือข่ายนี้มีส่วนในการเป็นพลังใจช่วยเหลือซึ่งกันและ
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กัน ส่วนประเด็นที่เป็นข้อค้นพบที่สาคัญคือ การมีงานทาของหญิงหม้ายมีส่วนทาให้ความเศร้าโศกค่อย ๆ
หายไปมากกว่ากลุ่มที่ไม่มีงานทา

กลุ่มผู้ต้องขังหญิง
ปัจจุบันประเทศไทยกาลังเผชิญ กับสถานการณ์ “นักโทษล้นคุกหรือผู้ต้องขังล้นคุก ” คากล่าวนี้
ไม่ได้เป็นคากล่าวหาที่เกินจริงสาหรับประเทศไทย จานวนผู้ต้องขังหญิงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด ในปีนั้นมีผู้ต้องขังหญิงจานวน
10,849 คน และเพิ่มขึ้นสูงสุดในปี พ.ศ. 2545 จานวน 49,333 คน หลังจากนั้นจานวนลดลงมาเรื่อย ๆ
จนถึงปี พ.ศ. 2549 จานวน 23,740 คน และมีจานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีผู้ต้องขังหญิงจานวน 44,940 คน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 มีผู้ต้องขัง
หญิ ง จานวน 41,936 คน ส่ วนข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 จานวน 45,855 คน (กรมราชทัณ ฑ์ ,
2560)

ภาพที่ 39 แสดงจานวนผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยย้อนหลัง 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2557
ที่มา https://www.gotoknow.org/posts/582021 บล๊อกโพส “การแก้ไขปัญหา ผู้ต้องขังหญิง ล้นคุก
ในประเทศไทย” นัทที จิตสว่าง เข้าถึงเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560
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สาหรับสถานการณ์ผู้ต้องขังหญิงระดับโลก พบว่าประเทศไทยมีจานวนผู้ต้องขังหญิงมากเป็น
อันดับที่ 4 ของโลก โดยอันดับที่ 1 คือประเทศสหรัฐอเมริการ อันดับที่ 2 คือประเทศจีน อันดับที่ 3 คือ
ประเทศรัสเซีย อันดับที่ 4 คือประเทศไทย และอันดับที่5 คือประเทศบราซิล (กฤตยา อาชวนิจกุลและกุล
ภา วจนสาระ, 2558 น.9) ดังแสดงในภาพด้านล่าง

ภาพที่ 40 จานวนผู้ต้องขังหญิงต่อแสนประชากร 5 ลาดับแรกของโลก

สาเหตุแห่งปัญหา
จากสถิติข้างต้น นามาสู่การตั้งคาถามว่า ผู้หญิงเหล่านี้เป็นใคร เหตุใดประเทศไทยจึงมีจานวน
ผู้กระทาความผิดที่เป็นผู้หญิงมากถึงขนาดเป็นอันดับ 4 ของโลก แน่นอนว่าสถิติเหล่านี้เป็นเหตุทาให้มี
การค้นคว้าเชิงวิชาการมากมายและรัฐบาลไทยก็พยายามหาวิธีการลดจานวนผู้ต้องขังให้ได้มากที่สุด จาก
การทบทวนวรรณกรรมสามารถรวบรวมสาเหตุที่ทาให้ผู้หญิงจานวนมากเข้าสู่กระบวนการของการกระทา
ความผิ ดและมีส ภาพ “ล้ น คุก” ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น สาเหตุที่มาจากปั จเจกบุคคลและสาเหตุเชิง
นโยบาย ดังนี้
1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจและความยากจน
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การศึกษาของอภิญญา เวชยชัยและกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล (2546, น.136) พบว่า ผู้หญิงที่เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมส่วนมากมีภูมิหลังจากความยากจน ชีวิตครอบครัวที่ล้มเหลว แยกทางกับคู่ สมรส
กลุ่มผู้หญิงเหล่านี้มีทั้งการกระทาผิดโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ การทาผิดโดยตั้งใจมักมีสาเหตุมาจากการบีบ
คั้ น เรื่ อ งภาระในครอบครั ว ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ โดยพวกเธอแลกชี วิ ต เพื่ อ ให้ ได้ เงิน มาเลี้ ย งดู ส มาชิ ก ใน
ครอบครัว ส่วนการกระทาผิดโดยไม่ได้ตั้งในนั้น โดยมากเป็นการรั บผิดแทนผู้อื่น เช่น สามี หรือลูก โดย
ยอมรั บ สารภาพแทนผู้ อื่ น เนื่ อ งจากคิ ด ว่าสามี จ ะท าหน้ าที่ ดู แ ลสมาชิ ก ในบ้ านได้ ดี ก ว่ าตนเอง ส่ ว น
กรณีศึกษาบางรายยอมรับผิดแทนลูกเพราะอยากให้ลูกได้มีอนาคตที่ดีกว่า
2. ปัจจัยทางด้านจิตใจ กระทาผิดด้วยความแค้นและผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
การกระทาผิดด้วยความแค้นนั้นส่วนมากจะเกิดเนื่องจากกลุ่มผู้หญิงเหล่านี้เป็นผู้ถูกกระทามา
ก่อน กล่าวคือ ผู้หญิงอาจถูกกระทาทางเพศและทางจิตใจ จนเกิดเป็นความแค้นสะสม เมื่อถึงเวลาที่ทน
ไม่ได้อีกต่อไป ทาให้ความแค้นที่ถูกสะสมนั้นระเบิดออกมา หรือในกรณีที่ถูกข่มขืนและถูกข่มขู่ คุกคามจน
ไม่สามารถอยู่ในชุมชนได้ ผู้หญิงบางคนวางแผนลวงคนที่กระทาเธอมาฆ่าเพราะความแค้น (อภิญญา เวชย
ชัยและกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, เพิ่งอ้าง, น.136)
3. ครอบครัวขาดความอบอุ่น
กลุ่มวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในหอพักตามลาพังและครอบครัวไม่ค่อยได้เอาใจใส่ดูแลเป็นอีกหนึ่งกลุ่ม
เสี่ยงที่อาจทาให้กลุ่มผู้หญิงถูกตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม กรณีศึกษาของ อภิญญา
เวชยชัยและกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ (เพิ่งอ้าง, น.137) มีความเหงาประกอบกับการห่างเหินจากทางบ้าน
และเพื่อนชักชวนให้เสพยา ทาให้เด็กสาวอายุ 18 ปี ณ วันที่กระทาความผิดต้องเข้าสู่ทัณฑสถานหญิง
เพราะถูกดาเนินคดีด้วยการมียาบ้าในครอบครองจานวน 3 เม็ดและมีในที่พักอีก 4 เม็ด ประกอบกับเธอมี
ประวัติการขายยาเสพติดให้กับเพื่อน จึงทาให้ถูกลงโทษเป็นเวลา 2 ปี
4. การใช้บทลงโทษด้วยการ “จาคุก” สาเหตุนี้อาจเป็นสาเหตุระดับนโยบายที่จาเป็นต้องมีการ
หารืออย่างเป็นระบบ
นัทที จิตสว่าง อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการยุติธรรมและอาชญาวิทยาเขียน
ไว้ในบล็อกโพสของเขาว่า ประเทศไทยใช้ระบบการจาคุกมากกว่ าการลงโทษด้วยรูปแบบอื่นจึงเป็นเหตุให้
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มีผู้ต้องขังในเรือนจาเป็นจานวนมาก โดยเชื่อว่าคนผิดย่อมถูกลงโทษให้หลาบจา การลงโทษด้วยวิธีที่ไม่ใช่
การจาคุก เช่น การคุมประพฤติ การรอลงอาญา จึงถูกตั้งคาถามว่าเหตุใดผู้กระทาผิดจึงไม่ถูกลงโทษ
สถานการณ์ด้านสุขภาพของผู้ต้องขังหญิง
สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจานวนผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย ทาให้สถานการณ์
ด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต ของกลุ่ ม คนเหล่ า นี้ อ ยู่ ในระดั บ ต่ า การดู แ ลไม่ ส ามารถท าได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง จากการ
ประมวลผลการศึกษา สามารถแบ่งสถานการณ์ด้านสุขภาพออกเป็นประเด็น ดังต่อไปนี้
1. ความเสื่อมโทรมด้านสุขอนามัย
ปัญหาลาดับต้นๆ ที่พบจากงานวิจัยหลายชิ้นมีข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ความคับแคบ
ของเรือนนอน การนอนแบบสลับฟันปลาและการนอนตะแคงคือสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันของทัณฑ
สถานหญิงจานวนมาก นอกจากนี้บางแห่งยังมีการต่อเรือนนอนชั้นลอยเพื่อให้สามารถรองรับผู้ต้องขัง
หญิงที่เพิ่มขึ้น การลุกไปเข้าห้องน้าคือความเสี่ยงด้านการสูญเสียพื้นที่นอนและอาจนาไปสู่ปัญหาความ
ขัดแย้งได้ จึงทาให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนเลือกที่จะทนอยู่อย่างนั้น ตลอดเวลาการอยู่ในเรือนนอนเป็น
เวลากว่า 14 ชั่วโมง เป็นช่วงเวลาที่ ผู้ต้องขังหญิงมีความรู้สึกไม่ปลอดภัย นอกจากปัญหาการแออัดของ
เรือนนอนแล้ ว ความคับ แคบของห้ องน้าและพื้นที่ตากผ้าก็ทาให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อ เนื่องจาก
ความชื้นสะสมในผ้าจนเกิดเป็นเชื้อรา การลักขโมยผ้าสะอาดก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ในทัณฑสถานหญิงยังมีกลุ่มผู้ต้องขังแม่ลูกอ่อนอีกจานวนมาก ภายหลังจากการคลอดลูกพวกเธอ
ต้องกลับมาอยู่ในทัณฑสถานหญิงตามเดิม แต่สุขภาพก็ยังไม่แข็งแรงนัก ทัณฑสถานหญิงบางแห่งจัดพื้นที่
สาหรับผู้ต้องขังแม่และเด็กแยกเป็นสัดส่วน มีแพทย์เข้าไปตรวจสุขภาพเป็นประจา แต่บางแห่งก็ไม่ได้เป็น
เช่นนั้น อาจมีการแบ่งพื้นที่ออกมาเพียงเล็กน้อยเพื่อแยกกลุ่มเหล่านี้ออกจากผู้ต้องขังหญิงทั่วไป อากาศ
ไม่ถ่ายเท เชื้อโรคก็อาจปะปนอยู่ ในอากาศซึ่งนั่นเท่ากับว่า กลุ่ มเด็กติดผู้ ต้องขังอาจมีความเสี่ยงด้าน
สุขภาพในระยะยาว (อภิญญา เวชยชัยและกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, อ้างแล้ว, น.58 – 59, กฤตยา อาชว
นิจกุลและกุลภา วจนสาระ, 2558 น.14)
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ภาพที่ 41 แสดงกิจวัตรประจาวันของผู้ต้องขังหญิง
ที่มา กฤตยา อาชวนิจกุลและกุลภา วจนสาระ, 2558 น.14 เข้าถึงใน
http://www.tcijthai.com/uploads/docs/Report-513.pdf
2. ความเสื่อมโทรมด้านสุขภาพจิต
เมื่อผู้ต้องขังเข้ามาสู่สภาพแวดล้อมใหม่ซึ่งต่างจากสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างสิ้นเชิง แน่นอน
ว่าความรู้สึกเครียดอันเนื่องมาจากการสูญสิ้นอิสรภาพและการอยู่อย่างไร้ญาติขาดมิตรทาให้สภาพจิตใจ
เสื่ อมโทรมเป็ นอย่างมาก ประกอบกับต้องเผชิญ กับผู้ต้องขังรายเก่า ที่ทาตัวเป็นขาใหญ่ ยิ่งทาให้ การ
ปรับตัวและความเครียดเพิ่มทวีคูณมากขึ้น บางรายที่สามารถปรับตัวได้ มีวิธีการเยียวยาตนเองก็ คงไม่มี
ปัญหามากนัก แต่จะมีผู้ต้องขังบางกลุ่มที่ปรับตัวไม่ได้หรือมีปัญหาสุขภาพจิตอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเข้าทัณฑ
สถาน ซึ่งกลุ่มหลังถึงแม้จะมีอยู่จานวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ต้องขังพิการกลุ่มอื่น ๆ แต่การอยู่
ร่วมกับผู้อื่นของผู้ต้องขังกลุ่มนี้สามารถสร้างความหนักใจให้กับผู้คุมอยู่ไม่น้อย
จากสถิติกรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 (อ้างถึงใน กฤตยา อาชวนิจกุลและกุลภา วจน
สาระ, 2558 น.27) พบว่า กลุ่มที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตมีเพียงไม่ถึงร้อยละ 10 จากจานวนผู้ต้องขังพิการ
ทั้งหมด แต่ประเด็นความลาบากคือการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ทัณฑสถานหญิงบางแห่งไม่มีพื้นที่แยกกลุ่ม
เหล่านี้ออกจากผู้ต้องขังคนอื่น ๆ พวกเธอต้องนอนรวมกัน ทากิจวัตรประจาวันร่วมกัน บ่อยครั้งที่เกิด

135
ความหวาดระแวงและความขัดแย้งขึ้น แต่ด้วยข้อจากัดด้านพื้นที่ ทาให้ต้องมีการร่วมกันหาทางออก เช่น
จัดกลุ่มอาสาดูแลด้านการกินยา บาบัดฟื้นฟูเป็นต้น

ภาพที่ 42 แสดงจานวนผู้ต้องขังหญิงพิการในเรือนจาและทัณฑสถานทั่วประเทศ
จากรายงานของอภิญญาและกิติพัฒน์ (2546 น. 62-64) พบว่า ผู้ต้องขังหญิงกลุ่มชาติพันธุ์จะถูก
กดทับจากกลุ่มผู้ต้องขังหญิงทั่วไปอีกหนึ่งขั้น ผู้ต้องขังหญิงกลุ่มชาติพันธุ์จะถูกบังคับให้ทางานที่มีความ
ยากลาบาก เช่น ล้างห้องน้า ตักส้วม เก็บขยะ ปักผ้า เพราะผู้คุมเหมารวมว่า ผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์จะต้อง
ปักผ้าเก่ง หนาซ้ายังถูกรังแก และเป็นลูกไล่ให้กับผู้ต้องขังคนอื่น ๆ พวกเธอสื่อสารภาษาไทยกลางไม่ได้
เขียนหนังสือไม่ได้ อ่านไม่ออก ปกป้องตนเองไม่ได้ เป็นบุคคลกลุ่มน้อย จึงถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่ใยดีทั้ง
จากผู้คุมและกลุ่มผู้ต้องขังด้วยกัน มีการพบว่ากลุ่มนี้มีความเครียดสะสมและซึมเศร้า
3. ความรุนแรงจากการเป็นโรคร้ายแรง โรคติดต่อและโรคเรื้อรัง
ในทัณ ฑสถานหญิงบางแห่ งมีการแยกพื้นที่เป็นสั ดส่ วนระหว่างผู้ ต้องขังหญิ งที่เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรงและผู้ต้องขังอื่นๆ ออกจากกัน และจะมีการระมัดระวังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะโรคเอดส์และโรค
วัณโรค ระบบการคัดกรองนัก โทษหญิงป่วยเหล่านี้จึงจาเป็นต้องมีความรู้เป็นอย่างดี การออกแบบพื้นที่
ระบบการไหลเวียนอากาศ การรักษาแบบครบวงจร เหล่านี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข
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รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาก็ดาเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชน (กฤตยา อาชวนิจกุลและกุลภา
วจนสาระ, 2558 น.28)
ความก้าวหน้าด้านนโยบายการจัดบริการสุขภาพสาหรับผู้ต้ องขังในเรือนจาตามมติค ณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2560
เสนอโดยนายแพทย์พรเพชร ปัญจปิยะกุล รองผู้อานวยการสานักบริหารการสาธารณสุข (สรุป
ความจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่มา
http://www.correct.go.th/meds/index/Download/pattaya59/)
สภาพปัญหาในปัจจุบัน สืบเนื่องมาจากปัญหาด้านการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยระหว่างเรือนจากับ
สถานพยาบาลภายนอกที่ มีแพทย์ ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และปัญ หาด้านการควบคุมตัวระหว่างการ
เดิน ทาง หากผู้ ต้องขังจ าเป็ น ต้องพักเพื่อรักษาที่ โรงพยาบาล จะต้องมีผู้ คุมไปเฝ้ าและอยู่ในสถานที่ ที่
เหมาะสม ประกอบกั บ สิ ท ธิ ที่ ผู้ ต้ อ งขั ง สมควรได้ รั บ การปฏิ บั ติ ท างสุ ข ภาพอย่ า งเท่ า เที ย มและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ จึ งน ามาสู่ ก ารปรั บ ปรุ งกฏหมายเรื่ อ งสิ ท ธิ ข องผู้ ต้ อ งขั งและสิ ท ธิ ในการได้ รับ บริ ก าร
สาธารณสุขของรัฐ กรณีการเข้าถึงสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขของผู้ต้องขัง
แนวทางการดาเนินงานล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขที่มีต่อผู้ต้องขังคือ การศึกษาระบบประกัน
สุขภาพสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “โครงการเพื่อพัฒนาระบบความมั่นคงทาง
สุขภาพสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจาไทย” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. โดยมีเป้าหมายคือเพื่อ
ศึกษาระบบความมั่นคงทางสุขภาพสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา มีระยะเวลาการดาเนินการ 18 เดือน โดย
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – เดือนเมษายน 2561 ประกอบไปด้วย 3 โครงการคือ
1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพที่เหมาะสมสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา
2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการและส่งเสริมสุขภาพในเรือนจา
3. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตและจิตเวชสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา
หน่วยงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิง
กรมรำชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
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ถือเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่โดยตรงกั บผู้ต้องขังหญิง มีภารกิจแก้ไข พัฒนาพฤติกรรมและนิสัย
ของผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีสู่สังคม
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
ในกรณีที่ผู้ต้องขังหญิงมีการตั้งครรภ์และคลอดลูกระหว่างได้รับโทษ ลูกจะได้รับอนุญาตให้อยู่กับ
แม่ในทัณฑสถานเป็นเวลา 3 ปี หลังจากนั้น หากไม่มีญาติมาติดต่อขอรับไปเลี้ยงดู กรมราชทัณฑ์จะติดต่อ
ให้สถานสงเคราะห์เด็กในพื้นที่รับเด็กไปอยู่ในความดูแล
กระทรวงสำธำรณสุข
สนั บสนุนการจัดบริการสุขภาพสาหรับผู้ต้องขัง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพแห่งชำติ (สสส.)
สนับสนุนการดาเนินงานเชิงวิชาการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนด้านสุขภาวะ ด้านวิชาการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิง
ข้อกาหนดสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสาหรับ
ผู้กระทาความผิดหญิง (ข้อกาหนดกรุงเทพฯ) (Bangkok Rules) คาแปลจากเวปไซต์กระทรวงยุติธรรม
กรมราชทัณฑ์
คาแปลของข้อกาหนดกรุงเทพฯ
1. เพื่อที่จะให้หลักการการไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งประกอบอยู่ในข้อกาหนด 6 ของเอสเอ็มอาร์ (the
SMR) ได้มีการบังคับใช้ในทางปฏิบัติ จะต้องพิจารณาถึงความต้องการอันเด่นชัดของผู้ต้องขังหญิงในการ
ใช้บังคับ ข้อกาหนดนี้ โดยการจัดความต้องการเหล่ านั้นให้ ผู้ต้องขังหญิ งจะต้องไม่ถือว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติ ต้องให้ความสนใจที่เพียงพอต่อขั้นตอนการรับตัวหญิงและเด็ก ทั้งนี้เนื่องจากความเปราะบางของ
พวกเธอในเวลานั้น ผู้ต้องขังหญิงซึ่งมาถึงใหม่ต้องได้รับโอกาสในการติดต่อญาติ ให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
การเข้าถึงการให้คาปรึกษาทางกฎหมาย ข้อกาหนดและกฎของเรือนจา วิธีการบริหารของเรือนจา และ
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สถานที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการและในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติต้องมีโอกาสติดต่อผู้ แทน
ทางกงสุลด้วย
2. ก่อนที่จะมีการรับตัวหญิงซึ่งมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูบุตร จะต้องได้รับอนุญาตให้ได้รับการระงับการ
คุมขังชั่วคราว เพื่อเตรียมการเกี่ยวกับเด็กเมื่อใดก็ตามหากเป็นไปได้โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
เด็ก หมายเลขและข้อมูลส่วนตัวของเด็กติดผู้ต้องขัง จะต้องได้รับการบันทึกไว้ในเวลาที่รับตัวหญิงเข้ามา
บันทึกดังกล่าวอย่างน้อยควรประกอบด้วยชื่อของเด็ก อายุ และหากไม่ได้ติดตามมารดามา ถิ่นที่อยู่ และ
สถานะของการปกครองหรือการเป็นผู้ปกครอง
3. ข้ อมู ล ทั้ งหมดเกี่ ย วกับ ลั ก ษณะเฉพาะตั ว ของเด็ ก ต้ องเก็ บ เป็ น ความลั บ และการใช้ข้ อ มู ล
เหล่านั้นต้องปฏิบัติ ตามข้อกาหนด ซึ่งให้คานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก
4. ผู้ต้องขังหญิงต้ องถูกจัดสรรให้เข้าอยู่ในเรือนจาซึ่งใกล้กับบ้านหรือสถานที่บาบัดและแก้ไข
ฟื้นฟู โดยคานึงถึง หน้าที่ในการดูแลที่ผู้ต้องขังหญิงต้องรับผิดชอบและความพึงพอใจของหญิง แต่ละคน
และการมีอยู่ของโครงการ และการบริการที่เหมาะสม
5. เรือนจาและห้องขังของผู้ต้องขังหญิงต้องมีสิ่งอานวยความสะดวกและสิ่งของ ซึ่งตรงต่อความ
ต้องการด้านสุขอนามัยของหญิงโดยเฉพาะ โดยอย่างน้อยรวมถึงผ้าเช็ดตัวที่สะอาด และการจัดส่ งน้าดื่ม
อย่างสม่าเสมอ ให้ เพียงพอสาหรับการดูแลเด็กและหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงซึ่งอยู่ในช่วงตั้งครรภ์ ให้
นมบุตรหรือมีประจาเดือน
6. การตรวจสุขภาพผู้ต้องขังหญิงเมื่อแรกเข้าจะต้องรวมถึงการตรวจที่ครอบคลุมเพื่อกาหนด
ความต้องการ ทางการแพทย์ เบื้ องต้น รวมถึ งเพื่อกาหนด : (i) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) และ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยง ผู้ต้องขังหญิงอาจได้รับข้อเสนอให้รับ การทดสอบการติดเชื้อเอดส์โดยความสมัครใจ
โดยได้รับการให้คาปรึกษาทั้งก่อนและหลังทดสอบ (ii) ความต้องการการเยียวยาทางด้านประสาท ความ
เสี่ ย งในการฆ่าตั วตายและการทาร้ายตัว เอง (iii) ประวัติสุ ขภาพด้านการเจริญ พั นธุ์ของผู้ ต้องขังหญิ ง
รวมถึงการตั้งครรภ์ทั้งในปัจจุบันและในอดีต การคลอดบุตร และปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ (iv)
การพึ่ งพิ งการใช้ย า และ (v) การล่ ว งละเมิ ดทางเพศและการกระทาความรุน แรงในรูป แบบอื่น ๆ ซึ่ ง
ผู้ต้องขังหญิงอาจเคยประสบมาก่อนที่จะเข้ามาในเรือนจา
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7. (1.) ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ตรวจพบร่องรอยของการกระทาล่วงละเมิดทาง
เพศหรือ การกระทาความรุนแรงในรูปแบบอื่น ซึ่งเกิดก่อนการรับตัว ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
แจ้ งต่ อผู้ ต้ องขัง หญิ งให้ ท ราบถึงสิ ท ธิ ในการขอความช่ว ยเหลื อจากผู้ มี อานาจพิ จารณาคดี (Judicial
Authorities) (ผู้ ต้อ งขั ง) หญิ งควรได้ รับ การแจ้ งถึงกระบวนการและขั้ น ตอนที่ เกี่ ยวข้อ งทั้ งหมด หาก
(ผู้ต้องขัง) หญิง ตกลงที่จะ ดาเนินคดีต้องมีการแจ้งให้บุคลากรที่เหมาะสมทราบ และต้องส่งคดีไปยังผู้ มี
อานาจในการสืบสวนสอบสวนโดยพลัน ผู้มีอานาจในเรือนจา (Prison Authority) ต้องช่วยเหลือให้หญิง
ดังกล่าวเข้าถึงการให้ คาปรึกษาทางกฎหมาย (LegalCounsel) (2.) ไม่ว่าหญิ งจะเลือกที่จะดาเนินคดี
หรื อไม่ ให้ ผู้ มี อานาจในเรื อนจ าพยายามท าให้ แ น่ ใจว่าหญิ งสามารถเข้าถึงการช่ ว ยเหลื อ และการให้
คาปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยผู้มีความชานาญพิเศษได้ทันที (3.) มาตรการเฉพาะควรมีการพัฒ นาเพื่อ
หลีกเลี่ยงการแก้แค้นต่อบุคคลซึ่งจัดทาข้อมูลหรือดาเนินคดี
8. สิ ทธิของผู้ ต้องขังหญิ งด้านการปกปิดข้อมูล ทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ ทธิในการ
ปฏิเสธการให้เข้าถึงข้อมูลและปฏิเสธการตรวจสอบประวัติสุขภาพด้านการเจริญพันธุ์ควรจะได้รับการ
เคารพเสมอ
9. ในกรณี ที่ ผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง มี บุ ต รติ ด มาด้ ว ย เด็ ก นั้ น ต้ อ งได้ รับ การตรวจสุ ข ภาพร่า งกายโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเด็ก เพื่อกาหนดถึงการรักษาและความต้องการทางการแพทย์ และต้องจัดให้มีการ
บริการด้านสุขอนามัยที่เหมาะสมซึ่งอย่างน้อยควรจะเท่ากับบริการที่จัดให้ในชุมชน
10. (1.) จัดให้มีการบริการด้านสุขอนามัยแก่ผู้ต้องขังหญิง ซึ่งอย่างน้อยควรเท่ากับบริการซึ่งจัด
ให้ในชุมชน (2.) ในกรณีที่ผู้ต้องขังหญิงร้องขอให้ทาการตรวจหรือรักษาโดยแพทย์หรือพยาบาลหญิง ต้อง
จัดให้มีแพทย์หรือ พยาบาลหญิง ทั้งนี้ในขอบเขตที่เป็นไปได้เว้นแต่ในสถานการณ์ที่ต้องการการร่วมรักษา
ทางการแพทย์โดย เร่งด่วนหากแพทย์ผู้ชายเป็นผู้ตรวจ ต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเข้าร่วมในการตรวจด้วย
11. (1.) บุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นที่สามารถอยู่ในช่วงการตรวจอนามัยนอกจากแพทย์เห็น
ว่ามีสถานการณ์พิเศษ เกิดขึ้น หรือแพทย์เรียกร้องให้มีบุคลากรของเรือนจาประจาอยู่ด้วยเพื่อเหตุผลด้าน
ความปลอดภัย (2.) ในกรณีที่มีความจาเป็นในการให้บุคลากรของเรือนจาซึ่งมิใช่บุคลากรทางการแพทย์
ประจาอยู่ในขณะการตรวจอนามัย การตรวจอนามัยดังกล่าว ควรดาเนินในลักษณะที่คุ้มครองความเป็น
ส่วนตัว เกียรติยศ และการรักษาความลับ
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12. ต้องจัดให้มีโครงการเกี่ยวกับการบริการด้านสุขภาพจิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจที่มีความ
เหมาะสมเฉพาะบุคคล คานึงถึงความละเอียดอ่อนระหว่างเพศ ภาวะทุกข์ทรมานทางจิต และครอบคลุม
ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงซึ่งมีความต้องการการบริการด้านสุขภาพจิต
13. บุคลากรของเรือนจาต้องเตรียมตัวทุกเมื่อในขณะที่ผู้ต้องขังหญิงมีความเครียดเช่น ในเวลาที่
เข้ามาอยู่ในเรือนจา เมื่อได้รับข้อมูลด้านลบจากบ้าน หรื อในช่วงภาวะหมดประจาเดือน และก่อนได้รับ
การปล่อยตัว ทั้งนี้ เพื่อที่จะมีความละเอียดอ่อนต่อสถานการณ์ดังกล่าวและให้ความช่วยเหลือได้
14. ในการพัฒ นาการตอบสนองต่อปัญหาเอชไอวี/เอดส์ในเรือนจา โครงการและบริการต่างๆ
ควรจะตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของผู้หญิง รวมถึงการป้องกันการถ่ายทอดระหว่างมารดาสู่บุตร
ในบริบทนี้ ผู้มีอานาจในเรือนจาต้องกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา การให้การศึกษาโดยใช้เพื่อน
เป็นแนวทาง (Peer-Based Education Initiatives) เพื่อการป้องกัน การดูแลรักษาโรคเอดส์
15. บริการด้านสุขอนามัยในเรือนจาต้องจัดให้มีโครงการบาบัดรักษาผู้ต้องขังหญิงซึ่งติดสารเสพ
ติด โดยคานึ งถึง การตกเป็น เหยื่อแต่คราวก่อน (Prior Victimization) ความต้องการพิเศษของหญิงมี
ครรภ์และหญิงซึ่งมีบุตร เช่นเดียวกันกับภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
16. การพัฒนากลยุทธ์ในการป้องกันการฆ่าตัวตายและการทาร้ายตัวเองของผู้ต้องขังหญิงและ
การจัดให้มีการช่วยเหลือพิ เศษเป็นการเฉพาะต่อหญิงซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่
ครอบคลุมเกี่ยวกับการ บริการด้านสุขภาพจิตของผู้ต้องขังหญิง
17. ผู้ต้องขังหญิงต้องได้รับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคต่างๆ ซึ่งรวมถึงการ
ป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่นเดียวกับความผิดปกติด้านสุขภาพของหญิงโดยเฉพาะ
(Gender Specific Health Condition)
18. ผู้ต้องขังหญิงต้องได้รับบริการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงโดยเฉพาะเช่น การตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก (Papanicolaou Smears) การทดสอบมะเร็งเต้านม และมะเร็งทางนรีเวช
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19. ต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อทาให้แน่ใจว่าศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิง และความเคารพ
จะได้รับการปกป้อง ในระหว่างการค้นตัว ซึ่งต้องกระทาโดยบุคลากรหญิงผู้ถูกฝึกมาอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ
กระบวนการค้นตัวที่เหมาะสม
20. วิธีการตรวจค้นโดยทางเลือกอื่น เช่น การสแกน (scans) ควรพัฒนาเพื่อนามาใช้แทนที่การ
ค้น ที่ต้องสั มผั สร่างกายและถอดเสื้อผ้ า เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เป็นอันตรายทางกายภาพและ
สุขภาพจิตของการตรวจค้นที่ต้องสัมผัสร่างกายดังกล่าว
21. บุคลากรเรือนจาต้องดาเนินการด้วยความระมัดระวัง และดารงไว้ซึ่งความเคารพและเกี ยรติ
ในการค้นตัวเด็กติดผู้ต้องขัง และเด็กซึ่งมาเยี่ยมผู้ต้องขัง
22. การขังเดี่ยวหรือการลงโทษแบบแยกขังต้องไม่ใช้กับผู้ต้องขังหญิงที่มีครรภ์ หญิงให้นมบุตร
และหญิงมีบุตรทารกในเรือนจา
23. การลงโทษทางวินั ย ส าหรับ ผู้ ต้องขังหญิ ง ต้องไม่รวมถึงการห้ ามการติดต่อกับครอบครัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุตร
24. เครื่องพันธนาการต้องไม่ถูกใช้กับผู้หญิงในช่วงคลอดบุตร ทั้งขณะคลอดและทันทีภายหลัง
คลอด
25. (1.) ผู้ ต้ องขังหญิ งที่ แจ้งการล่ ว งละเมิ ดต้ องได้ รับ การคุ้ ม ครอง การสนั บ สนุ น และการให้
คาปรึกษาโดยทันที และข้อเรียกร้องของพวกเธอต้องได้รับการสืบสวนสอบสวนโดยผู้มีอานาจที่เป็นอิสระ
โดยให้ความเคารพเต็มที่ต่อหลักการรักษาความลับ มาตรการการคุ้มครองต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษต่อ
ความเสี่ยงในการถูกแก้แค้นโดย ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาละเมิด (2.) ผู้ต้องขังหญิงซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ
โดยเฉพาะผู้ซึ่งตั้งครรภ์จากการถูกล่วงละเมิดดังกล่าวต้องได้รับการให้คาปรึกษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม
และได้ รั บ การสนั บ สนุ น การดู แ ลรั ก ษาด้ านสุ ข อนามั ย ตามที่ จ าเป็ น และรวมทั้ งความช่ว ยเหลื อ ด้ าน
กฎหมาย (3.) ในการติ ด ตามเงื่ อ นไขของการคุ ม ขั ง และการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง ผู้ ต รวจสอบ
คณะกรรมการเยี่ยมและติดตามผลควรมีกรรมการที่เป็นหญิงด้วย
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26. การติดต่อระหว่างผู้ต้องขังหญิงกับครอบครัว ซึ่งรวมถึงบุตรของพวกเธอและผู้ปกครองบุตร
ของบุคคลเหล่านั้น ต้องได้รับการส่งเสริมและอานวยความสะดวกมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในกรณีที่
เป็นไปได้ ต้องจัดให้มี มาตรการในการทาให้ขจัดความไม่สมดุลซึ่งผู้ต้องขังหญิงที่ถูกคุมขังในสถานที่ที่ไกล
จากบ้านของพวกเธอได้รับ
27. ในกรณี ที่อนุ ญ าตให้ มี การเข้าเยี่ยมอย่างใกล้ ชิด ผู้ ต้องขังหญิ งต้องได้รับ สิ ทธิดังกล่ าวบน
พื้นฐานที่เท่าเทียมกันกับผู้ต้องขังชาย
28. การเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง หากมีเด็กมาด้วยต้องจัดในสถานที่ที่มีบรรยากาศเป็นมิตรในแง่ของ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทัศนคติของบุคลากรเรือนจา ต้องอนุญาตให้มีการติดต่ออย่างเปิดเผย
ระหว่างแม่และบุตร การเยี่ยมซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดต่อกันต่อไป ควรได้รับการสนับสนุนเท่าที่เป็นไปได้
29. การเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถให้ เจ้ า หน้ า ที่ เรื อ นจ าหญิ ง ต้ อ งท าให้ พ วกเธอสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการพิเศษในการกลับคืนเข้าสู่สังคมของผู้ต้องขั งหญิง และสามารถบริหารจัดการ
สิ่งอานวยความสะดวกเชิงฟื้นฟูซึ่งปลอดภัย (Safe and Rehabilitative Facilities) มาตรการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถรวมถึงการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส (Senior Position) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการพัฒนา
นโยบายและกลยุทธ์เกี่ยวกับการดูแล และปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
30. ต้องกาหนดกรอบที่ชัดเจนในระดับจัดการในการบริหารเรือนจา ในการป้องกันและจัดการ
กับปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อบุคลากรหญิงในเรือนจา
31. นโยบายและข้อบังคับที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติของบุคลากรในเรือนจา ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดให้มีการคุ้มครองในระดับสูง สุด ต่อผู้ต้องขังหญิง จากการกระทาความรุนแรงและการล่วงละเมิด
ทางเพศ ต้องได้รับการพัฒนาและนามาบังคับใช้
32. บุคลากรเรือนจาทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรม ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมในเรื่องความอ่อนไหว
ระหว่างเพศ (Gender Sensitivity) และข้อห้ามการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดทางเพศ
33. (1.) บุคลากรเรือนจาทุกคนที่ทางานกับผู้ต้องขังหญิงต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความ
ต้องการเฉพาะของผู้ ต้องขังหญิ ง (2.) ต้องจัดให้ มีการฝึ กอบรมขั้นพื้นฐานสาหรับบุค ลากรเรือนจาซึ่ง
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ทางานในเรือนจาหญิงเกี่ยวกับปัญหาหลักด้านสุขภาพของหญิง นอกเหนือจากการใช้ยาสามัญและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (3.) ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานสาหรับบุคลากรเรือนจาดังกล่าว เกี่ยวกับ
การบริการด้านสุขอนามัยของเด็กซึ่งอยู่กับมารดาในเรือนจา เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถทาการปฐม
พยาบาลเมื่อมีเหตุฉุกเฉินได้
34. โครงการเสริมสร้างความสามารถเกี่ยวกับความรู้เรื่องเอดส์จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ฝึ ก อบรมบุ ค ลากรเรื อ นจ า นอกเหนื อ จากการป้ อ งกั น เอชไอวี/เอดส์ การรัก ษาดู แ ลและการให้ ก าร
สนับสนุน ปัญหาต่างๆ เช่น สิทธิมนุษยชน และสิทธิทางเพศซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องเอดส์ ความอัปยศอดสู
และการเลือกปฏิบัติล้วนแต่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเช่นกัน
35. บุคลากรเรือนจาต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่ อให้ทราบถึงอัตราความเสี่ยงในการทาร้ายตนเอง
และการฆ่าตัวตายของผู้ต้องขังหญิง รวมถึงการเสนอความช่วยเหลือโดยการให้การสนับสนุนและส่งคดีไป
ยังผู้เชี่ยวชาญ
36. ผู้มีอานาจในเรือนจา ต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองตามความต้องการของผู้ต้องขังเยาวชน
หญิง
37. ผู้ต้องขังเยาวชนหญิงต้องมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน
กับผู้ต้องขังเยาวชนชาย
38. ผู้ต้องขังเยาวชนหญิงต้องมีโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมและบริการที่มีความเหมาะสมต่อวัย
และเพศ เช่น การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดและความรุนแรงทางเพศ ผู้ต้องขังเยาวชนหญิงควร
ได้รับ ความรู้เกี่ย วกับ สุขอนามัย หญิงและมีสิ ทธิเข้าถึงนรีแพทย์อย่างสม่าเสมอ เช่นเดียวกันกับสิทธิที่
ผู้ต้องขังหญิงวัยผู้ใหญ่ได้รับ
39. ผู้ ต้องขังเยาวชนหญิ งที่ตั้งครรภ์ต้องได้รับการช่วยเหลือและการดูแลทางการแพทย์ที่เท่า
เทียมกันกับผู้ต้องขังหญิงวัยผู้ใหญ่ และต้องได้รับการตรวจสุขภาพโดยผู้เ ชี่ยวชาญทางการแพทย์ โดยให้
ความส าคัญ กั บ ข้อเท็จ จริ งที่ว่า ผู้ ต้องขังเยาวชนหญิ งเหล่ านั้ นมี ความเสี่ ยงต่อโรคแทรกซ้อนระหว่าง
ตั้งครรภ์ที่สูงกว่า
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40. ผู้ บริหารเรือนจาต้องจัดให้มีวิธีการจาแนกลักษณะผู้ต้องขังที่ตอบสนองต่อความต้องการ
เฉพาะของเพศหญิง และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงเพื่อประกันถึงการวางแผนเกี่ยวกับการ
แยกเป็นรายบุคคลและการนาไปปฏิบัติเพื่อให้กลับสู่สภาพเดิม การรักษาและการกลับเข้าสู่สังคม
41. การจัดทาประเมินค่าความเสี่ยงทางเพศ (The Gender Sensitive Risk Assessment) และ
การจาแนกลักษณะผู้ต้องขัง ต้อง : (i) ให้ความสาคัญต่อความเสี่ยงน้อยตามปกติของผู้ต้องขังหญิงที่มีต่อ
บุคคลอื่นเช่นเดียวกันกับผลกระทบที่อันตราย ซึ่งอาจเกิดต่อพวกเธอเนื่องมาจากมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยระดับสูงและระดับความโดดเดี่ยวที่เพิ่มขึ้น (ii) คานึงถึงข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับประวัติของหญิง
เช่น ความรุนแรงซึ่งเคยประสบ ประวัติเกี่ยวกับความบกพร่องทางจิตและการติดสารเสพติด เช่นเดียวกัน
กับหน้าที่เลี้ยงดูบุตรและหน้าที่อื่นๆ ในกระบวนการจัดสรร และวางแผนการลงโทษ (iii) ทาให้แน่ใจว่า
แผนการพิพากษาลงโทษรวมถึงโครงการและบริการเพื่อฟื้นฟูหญิงสู่สภาพเดิมตอบสนองต่อความต้องการ
เฉพาะของเพศและ (iv) ทาให้แน่ใจว่าผู้ต้องขังหญิงที่ต้องการการรักษาด้านสุขภาพจิตถูกจัดให้พานักอยู่
ในที่พักซึ่งมีกฎระเบียบ เข้มงวดน้อยที่สุดและได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมแทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในสถานที่
ซึ่งมีระดับการรักษาความปลอดภัยที่สูงกว่าเพียงเพราะว่ามีปัญหาทางจิต
42. (1.) ผู้ ต้อ งขั งหญิ งต้อ งมี โอกาสในการเข้ าถึ งโครงการกิ จกรรมที่ ส มดุ ล และครอบคลุ ม ซึ่ ง
คานึงถึงความต้องการเฉพาะของเพศ (2.) ระบบเรือนจาต้องยืดหยุ่นเพียงพอต่อการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ต้องขังหญิงซึ่งตั้งครรภ์ ซึ่งต้องเลี้ยงบุตรและซึ่งมีบุตรติดมา สิ่งอานวยความสะดวกในการ
เลี้ยงดูเด็กต้องถูกจัดไว้ในเรือนจาเพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเรือนจาได้ (3.)
ต้องมีความพยายามโดยเฉพาะในการจัดให้มีบริการที่เหมาะสมสาหรับผู้ต้องขังหญิงซึ่งมีความต้องการการ
สนับสนุ นทางจิตสั งคม โดยเฉพาะผู้ที่เคยถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางจิตใจและทางเพศ (4.) ต้องมี
ความพยายามโดยเฉพาะในการจัดให้มีโครงการที่เหมาะสมสาหรับผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ ที่มีบุตรอ่อน
และที่มีบุตรติดมา
43. ผู้มีอานาจในเรือนจาต้องสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการเข้าเยี่ยมผู้ ต้องขังหญิงใน
ฐานะที่เป็นสิ่งจาเป็น ซึ่งมีความสาคัญเพื่อให้มีสภาพจิตใจที่ดีและการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิง
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44. เนื่องจากผู้ต้องขังหญิงมีประสบการณ์ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัวที่แตกต่างกัน จึง
ควรได้รับ คาปรึกษา เสมอว่าบุ คคลใดบ้าง รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวเอง ที่ได้รับอนุญ าตให้เข้าเยี่ยม
ผู้ต้องขังหญิงได้
45. ผู้มีอานาจในเรือนจาต้องเสนอทางเลือกที่เหมาะสมสาหรับผู้ต้องขังหญิงเช่น การเดินทาง
กลั บ ภู มิล าเนา (Home Leave) เรือนจาที่มี ความเข้มงวดน้อย (Open Prison) สถานที่พั กฟื้น ทางจิต
(Half-Way House) แ ล ะ โค รงก ารป ฏิ บั ติ ก ารที่ ใช้ ชุ ม ช น เป็ น พื้ น ฐ าน (Community Based
Programmes) อย่างเต็มความสามารถ เท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาการเปลี่ยนผ่านจากการอยู่
เรือนจาสู่อิสรภาพและเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ ภายในครอบครัวให้คืนกลับมาในโอกาสแรกที่กระทาได้
46. เจ้าหน้าที่เรือนจาต้องร่วมมือกับหน่วยงานคุมความประพฤติและ/หรือการบริการสวัสดิการ
สังคม กลุ่มชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนออกแบบและบังคับใช้โครงการเตรียมการก่อนและหลัง
การปล่อยตัวเพื่อกลับเข้าสู่สังคมของผู้ต้ องขังหญิงที่ครอบคลุม ซึ่งได้คานึงถึงความต้องการเฉพาะของ
ผู้ต้องขังหญิง
47. ต้องให้ การสนั บ สนุ น เพิ่มเติมภายหลั งการปล่อยตัวแก่ผู้ต้องขังหญิ งซึ่งอาจต้องการความ
ช่วยเหลือทางด้านจิตใจ ทางการแพทย์ ทางกฎหมาย และในทางปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าการกลับเข้าสู่สังคม
ของผู้หญิงเหล่านั้นประสบความสาเร็จโดยร่วมมือกับบริการต่างๆ ในชุมชน
48. (1.) ผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง ที่ ตั้ ง ครรภ์ ห รื อ ให้ น มบุ ต รต้ อ งได้ รั บ ค าแนะน าทางด้ า นสุ ข ภาพและ
โภชนาการ ภายใต้โครงการที่ถูกสร้างขึ้นและควบคุมโดยผู้ให้คาแนะนาทางด้านสุขภาพที่ได้รับการรับรอง
ต้องจัดอาหารที่เพียงพอและในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ ทารก เด็กและ
มารดาที่ให้นมบุตร (2.) ต้องไม่ขัดขวางผู้ต้องขังหญิงจากการให้นมบุตร เว้นแต่มีเหตุ ผลทางด้านสุขภาพ
โดยเฉพาะในการท าเช่น นั้ น (3.) โครงการดู แลต้องรวมถึงการดาเนิน การตามความต้องการทางด้าน
การแพทย์และโภชนาการส าหรับผู้ต้องขังหญิงที่เพิ่งให้กาเนิดบุตร แต่บุตรมิได้อยู่ร่วมในเรือนจาด้วย
49. การตัดสิ น ใจว่าจะอนุ ญ าตให้ เด็กอยู่กับมารดาในเรือนจาหรือไม่ ต้องอยู่บ นพื้นฐาน เพื่ อ
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก เด็กที่อยู่ในเรือนจากับมารดาต้องไม่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นผู้ต้องขัง
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50. ผู้ต้องขังหญิงซึ่งมีบุตรอยู่ร่วมในเรือนจาด้วย จะต้องได้รับโอกาสในการใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับ
บุตรให้มากที่สุด
51. (1.) เด็กที่อาศัยร่วมกับมารดาที่เป็นผู้ต้องขังหญิงต้องได้รับบริการสุขภาพที่ต่อเนื่องและการ
ดูแลพัฒนาการโดยผู้เชี่ยวชาญโดยร่วมมือกับการให้บริการสาธารณสุขชุมชน (2.) สภาพแวดล้อมที่จัดไว้
สาหรับการเลี้ยงดูเด็กดังกล่าวจะต้องมีสภาพใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมของเด็กที่อยู่ นอกเรือนจาให้มาก
ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
52. (1.) การตัดสินใจว่าเมื่อใดเด็กจะถูกแยกออกจากมารดาต้องขึ้นอยู่กับผลการประเมินของเด็ก
แต่ละคนและคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆ ที่
เกี่ยวข้อง (2.) การย้ายเด็กออกจากเรือนจาต้องกระทาด้วยความละเอียดอ่อนและกระทาเมื่อมีการจัด
เตรียมการดูแล ทางเลือกอื่นๆ ไว้แล้วเท่านั้น และโดยปรึกษากับเจ้าหน้าที่กงสุลในกรณีที่เป็นผู้ต้องขัง
ชาวต่างชาติ (3.) หลังจากเด็กถูกแยกออกจากมารดาและให้ไปอาศัยอยู่กับครอบครัวหรือญาติ หรือการ
ดูแลทางเลือก ผู้ต้องขังหญิงต้องได้รับโอกาสและการอานวยความสะดวกมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อพบ
กับบุตรเพือ่ เป็นประโยชน์สูงสุดของเด็ก และไม่ลดซึ่งความปลอดภัยสาธารณะ
53. (1.) เมื่อมีข้อตกลงพหุภาคีหรือทวิภาคีที่เกี่ยวข้องกับการโอนผู้ต้องขังหญิงชาวต่างชาติเพื่อ
กลับไปรับโทษต่อในประเทศบ้านเกิด โดยเฉพาะในกรณีผู้ต้องขังหญิงดังกล่าวมีบุตรอยู่ในประเทศบ้านเกิด
นั้นต้องได้รับการ พิจารณาโดยเร็วที่สุด ภายหลังจากมีคาร้องหรือได้รับความยินยอมจากผู้ต้องขังหญิงที่
เกี่ยวข้อง (2.) ในกรณีเด็กที่อยู่กับผู้ต้องขังหญิงชาวต่างชาติจะถูกย้ายออกจากเรือนจาควรมีการพิจารณา
ย้ายเด็กไปสู่ประเทศบ้านเกิดของเด็กเองโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก และโดยปรึกษากับมารดา
ของเด็ก
54. ผู้ มี อ านาจในเรื อ นจ า ต้ อ งตระหนั ก ว่ า ผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง ที่ ม าจากพื้ น ฐานทางศาสนาและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างมีความต้องการที่แตกต่างกัน และอาจประสบกับการเลื อกปฏิบัติรูปแบบต่างๆ ใน
การเข้ าถึ งบริ ก ารและโครงการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมและเพศ ดั งนั้ น เจ้ า หน้ าที่ เรือ นจ าต้ อ งจั ด
เตรียมการให้บริการและโครงการที่ครอบคลุม ซึ่งตอบสนองความต้องการเหล่านี้โดยการปรึกษากับตัว
ผู้ต้องขังหญิงเองและกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้อง

147
55. ต้องมีการพิจารณาทบทวนถึงบริการที่ให้ก่อนและหลังการปล่อยตัวเพื่อให้มั่นใจว่ามีความ
เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้ โดยผู้ต้องขังหญิงพื้นเมืองและผู้ต้องขังหญิงชนกลุ่มน้อยและชนที่มีเชื้อ
ชาติต่างออกไป โดย ปรึกษากับกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
56. ผู้มีอานาจหน้ าที่ที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงความเสี่ยงเป็นพิเศษของผู้ห ญิงในการถูกล่วง
ละเมิดที่อาจประสบขณะถูกคุมขังก่อนพิจารณาคดี โดยต้องกาหนดมาตรการที่เหมาะสมในทางนโยบาย
และทางปฏิบัติเพื่อประกันความปลอดภัยของผู้ห ญิงในช่วงเวลานี้ (ดูข้อกาหนด 58 ข้างล่าง เกี่ยวกับ
ทางเลือกอื่นของการคุมขังก่อนการพิจารณาคดี)
57. บทบัญญัติของข้อกาหนดโตเกียว (the Tokyo Rules) ต้องให้แนวทางการพัฒนาและการใช้
การตอบสนองที่เหมาะสมต่อผู้กระทาความผิดหญิง ต้องพัฒนาทางเลือกเฉพาะเพศหญิงในเรื่องมาตรการ
การเบี่ยงเบนการเข้าสู่กระบวนการทางศาลและทางเลือกอื่นๆ ในขั้นตอนก่อนการพิจารณาและในการ
ตัดสินพิพากษาภายใต้ระบบกฎหมายของ “ประเทศสมาชิก” โดยพิจารณาถึงประวัติของการตกเป็นเหยื่อ
ของผู้กระทาความผิดหญิงจานวนมากและภาระหน้าที่ของพวกเธอในการดูแลครอบครัว
58. เมื่อพิจารณาถึงข้อกาหนดของข้อกาหนดโตเกียว (the Tokyo Rules) ผู้ กระทาความผิ ด
หญิงไม่ควรถูกแยกออกจากครอบครัวและชุมชน โดยไม่ได้รับการพิจารณาใคร่ครวญอย่างเหมาะสมถึงภูมิ
หลั งและสายสั ม พั น ธ์ ในครอบครั ว ทางเลื อ กอื่ น ๆ ในการจั ด การกั บ ผู้ ห ญิ งที่ ก ระท าความผิ ด เช่ น
มาตรการการเบี่ยงเบนการเข้าสู่ กระบวนการทางศาลและทางเลือกอื่นๆ ในขั้นตอนก่อนการพิจารณาและ
ในการตัดสินพิพากษาที่ต้องนามาปรับใช้เมื่อใดก็ตามที่เหมาะสมและเป็นไปได้
59. โดยทั่วไปวิธีการคุ้มครองที่มิใช่การคุมขัง ตัวอย่างเช่ น ในที่พักพิงที่จัดการโดยผู้ดาเนินการ
อิส ระ องค์ กรอิส ระ หรื อ ส่ ว นบริ ก ารชุ มชนอื่น ๆ จะต้ องถูกน ามาใช้ เพื่ อ ปกป้ องผู้ ห ญิ งที่ ต้อ งการการ
คุ้มครองดังกล่าว มาตรการชั่วคราวที่เกี่ยวกับการควบคุมตัวเพื่อคุ้มครองผู้หญิงจะนามาใช้เมื่อมีความ
จาเป็นและจะต้องได้รับการร้องขอ โดยชัดแจ้งจากผู้ หญิงซึ่งเกี่ยวข้องเท่านั้น ทั้งต้องควบคุมดูแลโดยผู้มี
อานาจในการพิจารณาคดีหรือผู้มีอานาจหน้าที่อื่น มาตรการการคุ้มครองดังกล่าวจะต้องไม่ดาเนินต่อไป
เมื่อขัดต่อความประสงค์ของผู้หญิงซึ่งเกี่ยวข้องนั้น
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60. ต้องมีทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อออกแบบทางเลือกที่เหมาะ สาหรับผู้กระทาความผิดหญิง
เพื่อที่จะผสมผสานมาตรการที่มิใช่การคุมขังกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดการกับปั ญหาที่พบได้โดยทั่วไปที่สุด
อันนาไปสู่การเข้ามาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้หญิง สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงหลักสูตรการบาบัด
และการให้คาปรึกษาแก่ เหยื่อผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศ การรักษา
ที่เหมาะสมแก่ผู้มีความบกพร่องทางสมอง และโครงการทางการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาส
การจ้างงาน โครงการต่างๆ เหล่านี้จะคานึงถึงความต้องการในการเตรียมการดูแลสาหรับเด็กและผู้หญิง
เท่านั้น
61. เมื่อพิพากษาผู้กระทาความผิดหญิง ศาลต้องมีอานาจในการพิจารณาเหตุบรรเทาโทษ เช่น
การไม่มีป ระวัติ อาชญากร และความไม่รุนแรงที่สัมพันธ์กันและลัก ษณะของการกระทาความผิดทาง
อาญา ควบคู่ไปกับ ภาระหน้าที่ของผู้หญิงในการดูแลครอบครัวและภูมิหลังทั่วไป
62. ต้องปรับปรุงการจัดโครงการบาบัดผู้ติดสารเสพติดที่มีความละเอียดอ่อน โดยคานึงถึงเพศ
การรักษาภาวะทุกข์ทรมานทางจิต สาหรับผู้หญิงเป็นการเฉพาะในชุมชน และการเข้าถึงการบาบัดรักษา
ดังกล่าว เพื่อการป้องกัน อาชญากรรมและเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้มาตรการการเบี่ยงเบนการเข้าสู่
กระบวนการทางศาลและการ ลงโทษโดยทางเลือกอื่นๆ
63. การพิ จ ารณาเพื่ อให้ มี การปล่ อยตัว ก่ อนครบก าหนดโทษ จะต้ องคานึ งถึงประเด็น ที่ เป็ น
ประโยชน์แก่ผู้ต้องขังหญิง ในเรื่องภาระหน้าที่การดูแลครอบครัว รวมทั้งความต้องการกลับคืนสู่สังคม
โดยเฉพาะของผู้ต้องขังหญิงด้วย
64. ต้องสนับ สนุนการใช้โทษที่มิใช่การจาคุกแก่หญิงที่ตั้งครรภ์และหญิงที่มีบุตร วัยพึ่งพิงเมื่อ
เป็นไปได้และ พิจารณาใช้โทษจาคุกเมื่อเป็นความผิดที่ร้ายแรงหรือรุนแรง หรือเมื่อหญิงนั้นแสดงลักษณะ
ที่เป็นภัยอันตรายต่อเนื่องและหลังจากคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กแล้วเท่านั้น ทั้งต้องแน่ใจว่าได้มีการ
เตรียมการที่เหมาะสมแล้วเพื่อการดูแลเด็กดังกล่าว
65. ต้องหลีกเลี่ยงการให้เด็กอยู่ในสถานกักกันที่ขัดกับกฎหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ในการ
มีคาสั่งประการใด จะต้องนาเอาประเด็นเรื่องความเปราะบางทางเพศของผู้กระทาความผิดหญิงที่เป็นเด็ก
และเยาวชนเข้ามาประกอบการพิจารณาด้วย
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66. ต้องใช้ความพยายามสูงสุดเพื่อให้สัตยาบันแก่อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติ ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้า
มนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก อันเป็นบทเพิ่มเติมสนับสนุนอนุสัญญานั้น เพื่อที่จะนาบทบัญญัติต่างๆ
ดังกล่าวมาบังคับใช้อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความคุ้มครองขั้นสูงสุดแก่เหยื่อจากการค้ามนุษย์ เพื่อหลีกเลี่ยง
การตกเป็นเหยื่อซ้าสองของผู้หญิงต่างชาติจานวนมาก
67. ต้องให้เกิดความพยายามที่จะดาเนินการและส่งเสริมการวิจัยที่ครอบคลุมซึ่งเน้นผลที่ตามมา
ในเรื่องความผิ ดที่ ผู้ ห ญิ งได้กระทาขึ้น เหตุผ ลที่ ทาให้ ผู้ ห ญิ งเผชิญ กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ผลกระทบต่อมาของการทาให้เป็นอาชญากรและการจาคุกที่มีต่อผู้หญิง ลักษณะของผู้กระทาความผิด
หญิง รวมทั้งโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อ ลดการกระทาความผิดซ้าซ้อนของผู้หญิง ในฐานะที่เป็นฐานของการ
วางแผนการพัฒนาโครงการและการสร้าง นโยบายที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการกลับคืนสู่
สังคมของผู้กระทาความผิดหญิง
68. ต้องให้ เกิดความพยายามที่จะดาเนินการและส่งเสริมการวิจัยเรื่องจานวนของเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากการที่มารดาต้องเผชิญกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการจาคุกเป็นพิเศษ และ
ผลกระทบของเรื่ อ งดั งกล่ าว ต่ อ เด็ ก เพื่ อ ช่ ว ยในการสร้างนโยบายและพั ฒ นาโครงการ โดยค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก
69. ต้องให้เกิดความพยายามในการทบทวน ประเมินผลและเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นระยะถึง
แนวโน้ม ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์การกระทาความผิดของผู้หญิง และประสิทธิภาพใน
การตอบสนองต่อความต้องการในการกลับคืนสู่สังคมของผู้กระทาความผิดหญิงและบุตรของพวกเธอ เพื่อ
ลดการตีตราและผลกระทบทางลบที่มีต่อผู้หญิงจากการที่หญิงนั้นเผชิญกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
70. (1.) สื่อและสาธารณชนต้องได้รับแจ้งถึงเหตุผลที่นาไปสู่การที่ผู้หญิงตกอยู่ในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา และวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อช่วยให้เกิด
การกลับคืนสู่สังคมของผู้หญิง โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก (2.) การตีพิมพ์และการเผยแพร่การ
วิจัยและตัวอย่างทางปฏิบัติที่ดีต้องพัฒนาเป็นองค์ประกอบของนโยบายที่ครอบคลุม ซึ่งมุ่งพัฒนาผลลัพธ์
และความยุติธรรมต่อผู้หญิงและเด็กในการตอบสนองทางความยุติธรรมทางอาญาต่อผู้กระทาความผิด
หญิ ง (3.) สื่ อสาธารณชน และบุ ค คลที่ ต้ องรับ ผิ ดชอบเกี่ ยวกั บ เรื่องที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ผู้ ต้อ งขั งหญิ งและ
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ผู้กระทาความผิดหญิงต้องได้รั บ ข้อมูลทางข้อเท็จจริงอย่างสม่าเสมอเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ในข้อกาหนด
เหล่านี้และการนาข้อกาหนดดังกล่าวไปบังคับใช้ (4.) โครงการฝึกอบรมในเรื่องข้อกาหนดปัจจุบันและผล
ของการวิ จัยต้องได้รับการพัฒ นาขึ้นและนาไปปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนักและให้ไวต่อการรับรู้ถึงบทบัญญัติที่มีอยู่ในที่นั้น
ที่มา (http://www.correct.go.th/fdcphit/images/stories/pdf/bangkokrules.pdf)
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขัง มีดังนี้
มาตรา 39 ในกรณีที่ผู้ต้องขังมีเด็กอายุต่ากว่าสามปี ซึ่งอยู่ในความดูแลของตนติดมายังเรือนจา
หรือเด็กซึ่งคลอดในระหว่างที่มารดาถูกคุมขังในเรือนจา หากมีความจาเป็นหรือปรากฏว่าไม่มีผู้ใด จะเลี้ยง
ดูเด็กนั้น ผู้บัญชาการเรือนจาจะอนุญาตให้เด็กนั้นอยู่ในเรือนจาจนกว่าเด็กอายุครบสามปีก็ได้ หรือให้ส่ง
เด็ ก นั้ น ไปยั งหน่ ว ยงานซึ่ งมี ห น้ าที่ ให้ ก ารสงเคราะห์ คุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพ หรื อ พั ฒ นาฟื้ น ฟู เด็ ก เพื่ อ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ โดยคานึงถึง ประโยชน์
สูงสุดของเด็กเป็นสาคัญ ในกรณีมีเด็กซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในเรือนจาตามวรรคหนึ่ง ให้เรือนจาจัดหา
สิ่งจาเป็นพื้นฐาน ในการดารงชีวิตให้ตามสมควร
มาตรา 54 ให้เรือนจาทุกแห่งจัด ให้มีสถานพยาบาล เพื่อเป็นที่ทาการรักษาพยาบาล ผู้ต้องขังที่
ป่วย จัดให้มีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าพนักงานเรือนจาที่ผ่านการอบรมด้านการพยาบาล ซึ่งอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นประจาที่สถานพยาบาลนั้นด้วย อย่างน้อยหนึ่งคน และให้ดาเนินการอิ่นใดเกี่ยวกับ การตรวจ
ร่างกายตามมาตรา 37 การดูแลสุขอนามัย การสุขาภิบาล และการตรวจสุขภาพ ตามความจาเป็น รวมทั้ง
สนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้รับโอกาสในการออกกาลังกายตามสมควร และจัดให้ผู้ต้องขังได้รับอุปกรณ์ช่วย
เกี่ยวกับสายตาและการได้ยิน การบริการทันตกรรม รวมถึงอุปกรณ์สาหรับผู้มีกายพิการตามความจาเป็น
และเหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์
มาตรา 55 ในกรณีที่ผู้ต้องขังป่วย มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต หรือเป็นโรคติดต่อ ให้ผู้บัญชาการ
เรือนจาดาเนินการให้ผู้ต้องขังได้รับการตรวจจากแพทย์โดยเร็ว หากผู้ต้องขังนั้นต้องได้รับการบาบัดรักษา
เฉพาะด้านหรือถ้าคงรักษาพยาบาลอยู่ในเรือนจา จะไม่ทุเลาดีขึ้น ให้ส่งตัวผู้ต้องขังดังกล่าวไปยังสถาน
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บาบัดรักษาสาหรับโรคชนิดนั้นโดยเฉพาะ โรงพยาบาล หรือสถานบาบัดรักษาทางสุขภาพจิต นอกเรือนจา
ต่อไป ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการส่งตัวผู้ต้องขัง ไปรักษาตัวนอกเรือนจา ระยะเวลาการรักษาตัว รวมทั้งผู้
มีอานาจอนุญาต ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ในกรณีที่ส่งตัว
ผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจาตามวรรคสอง มิให้ถือว่าผู้ต้องขังนั้นพ้นจาก การคุมขัง และถ้าผู้ต้องขังไป
เสียจากสถานที่ที่รับผู้ต้องขังไว้รักษาตั ว ให้ถือว่ามีความผิดฐานหลบหนี ที่คุมขังตามประมวลกฎหมาย
อาญา
มาตรา 56 ในกรณี ที่ ผู้ ต้ อ งขั งตาย ป่ ว ยหนั ก บาดเจ็ บ สาหั ส วิ ก ลจริ ต หรื อ จิ ต ไม่ ป กติ ให้ ผู้
บัญชาการเรือนจาแจ้งเรื่องดังกล่าวให้คู่สมรสของผู้ต้องขังนั้น ญาติ หรือบุคคลที่ผู้ต้องขังระบุไว้ทราบ โดย
ไม่ชักช้า
มาตรา 57 ให้ เรือนจ าจั ดให้ ผู้ ต้องขังหญิ งที่ตั้งครรภ์ห รือให้ น มบุตรได้รับคาแนะนาทาง ด้าน
สุขภาพและโภชนาการจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าพนักงานเรือนจาที่ผ่านการอบรมด้านการพยาบาล
และต้องจัดอาหารที่เพียงพอและในเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ ทารก เด็กและมารดา ที่
ให้นมบุตร และต้องไม่ขัดขวางผู้ต้องขังหญิงในการให้นมบุตรและการดูแลบุตร เว้นแต่มีปัญหาด้านสุขภาพ
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์
มาตรา 58 ให้ เรือนจ าจั ดเตรียมให้ ผู้ ต้องขังหญิ งที่ตั้งครรภ์ได้คลอดบุตรในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลนอกเรือนจา ณ ท้องที่ที่เรือนจานั้นตั้งอยู่ หากเด็กคลอดในเรือนจา ห้ามมิให้บันทึกว่า เด็ก
เกิดในเรือนจา โดยให้ระบุเฉพาะท้องที่ที่เรือนจานั้นตั้งอยู่ เมื่อผู้ต้องขังหญิงคลอดบุตรแล้ว ให้ผู้ต้องขัง
หญิงนั้นอยู่พักรักษาตัวต่อไปภายหลังการคลอดได้ ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันคลอด ในกรณีที่จาเป็นต้องพัก
รักษาตัวนานกว่านี้ ให้เสนอความเห็นของแพทย์ ผู้ทาการคลอดเพื่อขออนุญาตต่อผู้บัญชาการเรือนจา ให้
เด็กที่อยู่ร่วมกับ มารดาในเรือนจาได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายโดยผู้ เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเด็ก เพื่อ
วินิจฉัยและให้การรักษาตามความจาเป็น รวมทั้งการตรวจป้องกันโรค และการบริการด้านสุขอนามัย การ
ดาเนินการตามวรรคสองและวรรคสามให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์
มาตรา 59 ผู้ต้องขังหญิงซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะผู้ที่ตั้งครรภ์จากการถูกล่วงละเมิด
ดังกล่าว ต้องได้รับคาแนะนาหรื อคาปรึกษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม และต้องได้รับการสนับสนุน การ
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ดูแลสุขภาพทางกายและทางจิตตามความจาเป็น รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายด้วย ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ที่มา http://oci.correct.go.th/Document/pdf/laws%202560.PDF
3. แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561)
มีเป้ าหมายเพื่ อเป็ น หลั กประกันให้ ป ระชาชนได้ รับ สิ ทธิและเสรีภ าพที่ เท่ าเที ยมกับหลั กสิ ท ธิ
มนุษยชนสากล โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง ดังนี้
แผนสิทธิมนุ ษยชนของกลุ่ มผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 2 ได้ให้คานิยาม “ผู้ต้องหา” ว่าหมายความถึง บุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระทาผิดแต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อ
ศาล “จาเลย” หมายความว่าบุ คคลซึ่งถูกฟ้ องยังศาลแล้ ว โดยข้อหาว่าได้กระทาผิ ด พระราชบัญ ญั ติ
ราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479 มาตรา 4 ได้ให้ คานิยาม ว่า “ผู้ต้องขัง” หมายความรวมตลอดถึงนักโทษ
เด็ดขาด คนต้องขัง และคนฝาก “นักโทษเด็ดขาด” หมายความว่า บุคคลซึ่งถูก ขังไว้ตามหมายจาคุก
ภายหลังคาพิพากษาถึงที่สุด และหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้
ลงโทษด้วย
“คนต้องขัง” หมายความว่า บุคคลที่ถูกขังไว้ตามหมายขัง "คนฝาก" หมายความว่า บุคคลที่ถูก
ฝากให้ ควบคุมไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น โดยไม่มีหมายอาญา
พระราชบั ญ ญัติ วิธีปฏิบั ติเกี่ยวกับ การกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506 มาตรา 3 ให้ คา
นิยามว่า “ผู้ต้องกักขัง” หมายความว่า ผู้ที่ถูกกักขังตามหมายกักขังของศาล
ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติข้อ 5 ข้อ 9 ข้อ 11 ได้ระบุถึงประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง ดังนี้
ข้อ 5 บุคคลจะถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติหรือลงทัณฑ์ซึ่งทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ
หยามเกียรติมิได้
ข้อ 9 บุคคลใดจะถูกจับกักขัง หรือเนรเทศโดยพลการมิได้
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ข้อ 11 (1) บุคคลซึ่งถูกกล่าวหาด้วยความผิดทางอาญา มีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่า
บริสุทธิ์จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่ามีความผิดตามกฎหมาย ในการพิจารณาโดยเปิดเผย ณ ที่ซึ่งตนได้รั บ
หลักประกันทั้งหมดที่จาเป็นในการต่อสู้คดี ฯลฯ
ส่วนในมาตรา 6 แห่งอนุสัญญาเดียวกันได้กาหนดหลักการเกี่ยวกับสิทธิที่ได้รับการพิจารณาอย่าง
เป็นธรรมไว้ในลักษณะเดียวกับที่ ICCPR มาตรา 14 บัญญัติไว้เช่นกัน เช่น การที่บุคคลมีสิทธิที่ได้รับการ
พิจารณาคดีอาญาอย่างเป็นธรรม ภายในเวลาที่เหมาะสม โดยศาลที่เป็นกลางและเป็นอิสระซึ่งก่อตั้งโดย
กฎหมาย หลักการให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกจับเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ได้รับการบัญญัติไว้เช่นกัน
นอกจากนี้ตามหลักมาตรฐานสากล สหประชาชาติได้บั ญญัติการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม ของผู้ต้องหาไว้หลายประการ ตามที่กาหนดไว้ใน Universal Declaration of Human Rights
ค.ศ.1948 ซึ่ ง ต่ อ มาได้ มี ก ารประกาศยอมรั บ สิ ท ธิ ข องผู้ ต้ อ งหาไว้ เป็ น การเฉพาะใน International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ตามข้อมติการประชุมสหประชาชาติที่ 2200 (XXI)
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.1966 มาตรา 14 มีสาระสาคัญ คือ
ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคกันทางกฎหมายต่ อหน้าศาลและองค์กรตัดสินข้อพิพาทในการ
ฟ้องร้องและพิพากษาคดีทางอาญา ทุกคนจะต้องได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมในการพิจารณาคดีที่ยุติธรรม
โดยองค์กร ศาลที่เป็น อิสระและเป็นกลางตามกฎหมาย การพิจารณาคดีในทางลับ จะกระทาได้เพียง
จากัดในเหตุผลทางศีลธรรมจรรยา ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยของรัฐเท่านั้น รวมถึงเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของเอกชนที่จาเป็นอย่างยิ่งยวด หรือเพื่อประโยชน์ ในการรักษาความบริสุทธิ์ยุติธรรม
ของกระบวนการยุติธรรมที่สาคัญอย่างยิ่ง แต่จะต้องตีพิมพ์คาพิพากษาเผยแพร่ต่อสาธารณะเว้นแต่ในคดี
เด็กและเยาวชน
ผู้ที่ถูกฟ้องในคดีอาญาจะต้องได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขา
ได้กระทาผิดจริง
เพือ่ เป็นหลักประกันในคดีอาญา ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิดังต่อไปนี้
สิ ท ธิที่ จ ะได้รั บ การแจ้ งข้ อ กล่ าวหาและรายละเอีย ดแห่ งพฤติ ก ารณ์ ที่ ถู ก กล่ าวหาในภาษาที่
ผู้ต้องหา สามารถเข้าใจได้
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สิทธิที่จะมีเวลาเพียงพอ รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกในการเตรียมการต่อสู้ข้อกล่าวหาและการ
ปรึกษาหารือกับทนายความโดยเจตจานงของผู้ต้องหาเอง
สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว ไม่มีการหน่วงรั้งให้ช้าผิดปกติ
สิทธิที่จะแสดงพยานหลักฐานเพื่อต่อสู้คดีด้วยตนเองหรือโดยทนายความของเขา และสิทธิที่ได้รับ
การแจ้งว่า ถ้าเขาไม่มีทนายความ เขามีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐในการจัดหาทนายความให้
และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมแล้ว รัฐจะออกค่าใช้จ่ายสาหรับการแต่งตั้งทนายความดังกล่าว หาก
เขาไม่มีความสามารถในการจ้างทนายความเอง
สิทธิที่จะตรวจสอบหรือซักค้านพยานโจทก์และสิทธิที่สังเกตการณ์และซักค้านพยานใด ๆ ในคดี
ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
สิทธิที่จะมีล่ามแปลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ถ้าเขาไม่สามารถเข้าใจภาษาที่ใช้ในการพิจารณาใน
ศาลได้
สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้เบิกความเป็นปรปักษ์หรือปรักปราตนเอง หรือให้รับสารภาพในความผิด
ที่ถูกกล่าวหา
ในคดีที่ผู้กระทาผิดเป็ นเด็กและเยาวชน ให้ นาปัจจัยเรื่องอายุและการฟื้นฟูความประพฤติมา
พิจารณาแทนการลงโทษทางอาญา
บุคคลที่ต้องคาพิพากษาให้ลงโทษ มีสิทธิที่อุทธรณ์ต่อศาลสูงขึ้น
บุ ค คลที่ ต้องคาพิ พ ากษาให้ ล งโทษ แต่ต่ อมาภายหลั งศาลสู งได้พิ พ ากษายกฟ้ อง หรือ ค้น พบ
พยานหลักฐานใหม่ว่าเขาไม่ได้กระทาผิด ย่อมมีสิทธิในการชดใช้สาหรับความผิดพลาดในกระบวนการ
ยุติธรรมดังกล่าว เว้นแต่ความผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากตัวผู้ต้องหานั้นเอง
บุคคลไม่สามารถถูกพิจารณาพิพากษาหรือลงโทษซ้าได้สาหรับความผิดอย่างเดียวกันที่ได้มีคา
พิพากษา ถึงที่สุดลงโทษหรือยกฟ้องไปแล้ว สาหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ให้
การรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนี้
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1. สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ย่อมได้รับความคุ้มครอง (มาตรา 4)
2. การใช้อานาจรัฐต้องคานึงถึงสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (มาตรา 26)
3. ห้ามการทรมาน ทารุณกรรม หรือลงโทษด้วยวิธีการที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม (มาตรา 32 (2))
4. บุคคลมีสิทธิที่จะไม่ต้องรับโทษทางอาญา เว้นแต่จะได้กระทาความผิดตามที่กฎหมายกาหนด
(มาตรา 39)
5. การจับกุมหรือคุมขังบุคคลใดจะกระทามิได้เว้นแต่มีคาสั่ง หรือมีหมายศาล (มาตรา 32 (3))
6. ผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญามีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานว่า เป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะได้มี
การพิสูจน์ความผิดภายหลัง (มาตรา 39 (2))
7. ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยในคดี มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การปฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสม ในการด าเนิ น การตาม
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้
ถ้อยคาเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง (มาตรา 40 (4))
8. ผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญามีสิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จาเป็นและ
เหมาะสมจากรัฐ (มาตรา 40 (5))
9. ผู้ต้องหาหรือจาเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็น
ธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การ
ได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว (มาตรา 40 (7))
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ระบุดังนี้
สิทธิที่จะมีทนายความของผู้ถูกจับและผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัว ระบุในมาตรา 7/1
พนักงานสอบสวนมีหน้าที่จัดหาทนายความให้ผู้ต้องหา ระบุในมาตรา 134/1 (ศาลมีหน้าที่จัดหา
ทนายให้จาเลย ระบุในมาตรา 173)
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พนั กงานสอบสวนมีห น้ าที่ต้องแจ้งสิ ท ธิที่ จะมี ทนายความและสิ ทธิที่จะไม่พูด ระบุในมาตรา
134/4
สภาพปัญหา
1. ปัญหาผู้ต้องหาถูกรุมทาร้ายขณะนาตัวไปประกอบการจัดทาแผนเพื่อรับสารภาพ ยังปรากฏให้
เห็ น โดยเฉพาะคดีที่เป็ น ที่รู้จั กทั่วไป การเผยแพร่ข้อมูล การนาตัวผู้ ต้องหาในคดีอาญาไปชี้ที่เกิดเหตุ
ประกอบการจัดทาแผนรับสารภาพออกไป จึงเพิ่มโอกาสให้เกิดเหตุการณ์รุมทาร้ายได้มากขึ้น อีกทั้งการ
ทาแผนประทุษกรรม ประกอบคารับสารภาพโดยเฉพาะในคดีข่มขืนกระทาชาเรา ซึ่งไม่เหมาะสมทั้งต่อ
ผู้ต้องหาหรือจาเลยแล้ว อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อผู้ เสียหายและครอบครัวญาติพี่น้อง รวมถึงการเผยแพร่
ภาพผู้ต้องหาหรือจาเลยออกมา ปรากฏต่อหน้าสาธารณชนทางสื่อสารมวลชน โดยมิได้มีความสมัครใจ
ประเด็นดังกล่าวได้ถูกร้องเรียนไปยัง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อหาทางออกร่วมกัน
2. ปัญหาสภาพแวดล้อมในห้องขังและสวัส ดิการสาหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะนักโทษหญิงที่
ตั้งครรภ์ ต้องปรับปรุงเพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิด้านอนามัยการเจริญพันธุ์เช่น การจัดสวัสดิการเรื่อง
ผ้าอนามัย สาหรับนักโทษหญิงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการจัดสถานที่และบริการสาหรับหญิงมีครรภ์เพื่อ
คุณภาพที่ดีของเด็กในครรภ์
3. จานวนเรือนจาค่อนข้างมีความแออัด ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่มิได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
จะถูกส่งไปควบคุมในเรือนจาที่มีจานวนและสภาพพื้นที่ที่จากัด มีความแออัด
4. ในการดาเนิ นคดีไม่ว่าจะเป็นชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือในชั้นศาล หากมี
ความล่าช้าในขั้นตอนเหล่านั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ต้องหา/จาเลย ซึ่งจะต้องมีสภาพเป็นผู้ต้องขัง อาจ
ต้องประสบปัญหาทุกข์ทรมาน เจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ
5. ปั จ จุ บั น การจั ด ทนายความของรัฐ ให้ กั บ ผู้ ต้ อ งหาในระหว่างสอบสวนยั งขาดประสิ ท ธิ ผ ล
เท่าที่ควร เว้นแต่ผู้ต้องหาจะจัดหามาเอง แม้ว่าสิทธิในการมีทนายความของผู้ต้องหาก่อนสอบคาให้การ
พนักงานสอบสวนต้องสอบถามผู้ต้องหาและจัดหาทนายความให้ เว้นแต่จาเป็นเร่งด่วน ให้สอบสวนได้โดย
ไม่ต้องรอทนายความ วิธีการจัดหาให้ทาตามกฎกระทรวงยุติธรรม ปีพ.ศ. 2549 และทนายความมีสิทธิ
ได้รับเงินตามที่ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ปีพ.ศ. 2550 กาหนดคดีโทษประหารชีวิตและคดีที่ผู้ต้องหาอายุ

157
ไม่เกิน 18 ปี ถ้าไม่มีทนายความ พนักงานสอบสวนต้องจัดให้คดีอื่นที่มีโทษจาคุก ถ้าไม่มีทนายความและ
ผู้ต้องหาร้องขอ จึงจัดให้ ถ้าผู้ต้องหาจะหาทนายความเองหรือไม่ต้องการทนายความ ก็ไม่ต้องจัดหาให้
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. มุ่งเน้นให้ความสาคัญต่อการแก้ไขปัญหาสภาพเรือนจาและสถานที่ควบคุมดูแลรวมถึงการ
ขยายสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จาเป็น เพิ่มเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และดาเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ปรับปรุงการเข้าถึงการดูแลด้านการรักษาพยาบาล และการให้คาปรึกษาด้านกฎหมายต่อผู้ต้องหาและ
ผู้ต้องขัง
2. ส่งเสริมการมีทนายให้ความช่วยเหลือแก่จาเลย ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา โดยรัฐจะต้องจัดให้
มีทนายความในการให้คาแนะนาและช่วยเหลือ ในการต่อสู้คดีแก่ผู้ต้องหาและจาเลยในคดีอาญา เพื่อเป็น
หลักประกันการรักษาประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้แก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา ทั้งนี้เพราะรัฐ
จะต้องบริหารกระบวนการยุติธรรม ให้มีความยุติธรรม มีประสิทธิภาพ และเป็นที่เชื่อถือของประชาชน
3. พัฒนาระบบการประเมินคัดกรอง จาแนก และส่งต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม
รวมทั้งพัฒนาระบบการบาบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่มีความสอดคล้องกับลักษณะปัญหาและความ
ต้องการของเด็กและเยาวชน โดยนาครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนพัฒนารูปแบบของ
ระบบการติดตามดูแลเด็กและเยาวชนรายบุคคล ภายหลังการปล่อยตัวที่เหมาะสมกับลักษณะปัญหาและ
ความต้องการของเด็กและเยาวชน โดยให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมสาคัญ ในการดาเนินการติดตาม
ดูแลเด็กและเยาวชนในครอบครัวและชุมชนของตน ภายใต้การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกและ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
4. ส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาหรือจ าเลย ทั้งในด้านการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และการทา
แผนประทุษกรรมประกอบการรับสารภาพ โดยคานึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และความชอบธรรมอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการกาหนดแนวทางในการหาวิธีการทดแทนในการนาตัว
ผู้ต้องหาในคดีอาญาไปยังที่เกิดเหตุ หรือจัดทาแผนประทุษกรรม และออกกฎหมายให้การทรมานเป็น
ความผิดอาญา
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5. ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ไม่ควรถูกควบคุมในเรือนจา และ
ควรแสวงหาแนวทาง หรือเครื่องมืออื่นๆ ในการติดตามควบคุมผู้ต้องหาหรือจาเลย และส่งเสริมให้มีการ
ประกันตัวทุกคดี ส่งเสริมการควบคุมผู้ต้องขังนอกเรือนจามากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้กระทาผิดสามารถใช้
ชีวิตอยู่ ในบ้ านเพื่อดูแลครอบครั วและทามาหากิน ได้แต่ให้ ถูกจากัดสิ ทธิเสรีภ าพบางส่ วนแทนการส่ ง
ผู้กระทาผิดทั้งหมดเข้าเรือนจา
6. ส่งเสริมการปฏิรูประบบการปฏิบัติต่อเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรมอย่างเหมาะสม การ
สร้างหลักประกัน ให้มีการแยกเด็กที่กระทาผิดออกจากผู้ต้องขังที่เป็นผู้ใหญ่ และพิจารณาการพัฒ นา
ระบบการลงโทษทางเลือก เพื่อลดจานวนสตรีและเด็กในสถานควบคุมตัวอย่างมีประสิทธิภาพโดยคานึงถึง
มาตรฐานสากล ที่เกี่ย วข้อง ได้แก่มาตรฐานขั้น ต่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริห ารงานยุติธ รรม
เกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน (กฎแห่งกรุงปักกิ่ง) มาตรฐานขั้นต่าของสหประชาชาติว่าด้วยมาตรการไม่
ควบคุมตัว (ข้อกาหนดโตเกียว) ข้อกาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาและ
มาตรการที่มิใช่การคุมขังสาหรับ ผู้กระทาความผิดหญิง (ข้อกาหนดกรุงเทพ)
7. ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พ.ศ. 2479 ให้สอดคล้องกับข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่า
สาหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลอื่นๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ยกเลิกการใช้เครื่องพันธนาการและการลงโทษผู้ต้องขังที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ
8. เผยแพร่ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้บุคลากรในหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นงานราชทัณฑ์เพื่อการฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของผู้ต้องขัง
9. สร้างหลักประกันและแนวปฏิบัติเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้ต้องขัง ให้คานึงถึงปัญหาและ
ความต้องการที่จาเพาะเจาะจงทั้งหญิงและชาย เช่น อนามัยแม่และเด็ก ผู้ต้องหาและผู้ต้องขังที่เป็นบุคคล
ข้ามเพศ จะต้องอยู่บนหลักการสิทธิมนุษยชน และคานึงถึงสภาพความต้องการที่จาเพาะเจาะจง โดยไม่
นาสถานภาพการเป็นนักโทษมาเป็นเงื่อนไข ไม่ให้ได้รับการดูแลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
10. การให้ผู้ต้องขังได้เข้ารับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

159
11. ควรมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาจิตใจทางด้านธรรมาภิบาลวิถีศาสนาแก่ผู้ต้องขัง ให้องค์กร
ทางศาสนา เช่น องค์กรพุทธศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างเสนอแนวคิด
(ที่มา http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/2556/thaigov_Plan3/1plan3.pdf)

คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง
สถานการณ์คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง
คนเร่ร่อนเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางสูงในกลุ่ม คนเปราะบางทั้งหมด เนื่องด้วยหลาย
สาเหตุทาให้คนเหล่านี้กลายมาเป็นคนเร่ร่อน อย่างไรก็ตาม ความยากในการจัดกลุ่มประชากรคนเร่ร่อน
คือไม่ได้มีข้อมูลชัดเจน มีเพียงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามทาการสารวจ เนื่องจากคนเหล่านี้ไม่มีที่อยู่
เป็นหลักแหล่ง บางกลุ่มไม่มีแม้แต่บัตรประจาตัวประชาชน จึงทาให้ยากแก่การติดตาม
มีหลายหน่วยงานที่พยายามให้ความช่วยเหลือคนเหล่านี้ แต่เนื่องด้วยบางคนไม่ได้มีปัญหาเพียง
ทางด้านเศรษฐกิจหรือสังคม แต่ยังมีปัญหาทางด้านจิตใจอีก จึงทาให้คนไร้บ้านเป็นกลุ่มที่ขาดที่พึ่ง ซึ่งการ
ช่วยเหลือก็ไม่สามารถทาได้ในระยะยาว เนื่องจากหลายกลุ่มมีอาการทางจิตทาให้ไม่สามารถอาศัยร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้
มูลนิธิกระจกเงาได้รวบรวมข้อมูลจากโครงการสารวจสถานการณ์คนไร้บ้านในเขตกรุงเทพฯ และ
พื้นที่เกี่ยวเนื่องของมูลนิธิกระจกเงา พบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุของการออกมาเป็นคนเร่ร่อนดังต่อไปนี้
(กรุงเทพธุรกิจ, 2559)
“ก่อนจะมาเป็นคนไร้บ้นหรือคนเร่ร่อน แท้จริงแล้วคนเหล่านี้ร้อยละ 80-90 สามารถสืบหาตัวตน
และภูมิลาเนาได้ แต่เหตุผลที่กลายมาเป็นคนไร้บ้าน คนเร่ร่อนคือ ปั ญหาเรื่องาน เช่น ไม่มีงานทา ตกงาน
ถูกไล่ออก กลุ่มนี้สูงถึงร้อยละ 25.9 รองลงมาคือ พิการร้อยละ 25.6 ความรุนแรงในครอบครัวร้อยละ
18.7 พ่อแม่เสียชีวิตร้อยละ 11.1 และที่ทากินถูกยึดร้อยละ 7.1”
การสารวจความรู้สึกของคนกรุงเทพฯ ที่มีต่อคนเร่ร่อน (นิด้าโพล, 2559) พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่อยากแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาช่วยเหลือดูแล แต่ว่าอย่างไรก็ตามคนเร่ร่อนบางคนก็ไม่สามารถ
จะเข้าสังคมได้กลับต้องออกมาเร่ร่อนอีกครั้ง
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ขณะที่ปัญหาคนเร่ร่อนภาครัฐและภาคเอกชนหลายฝ่ายพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือ แม้แต่
การทาบัตรประชาชนให้ นายธเนศร์ จรโณทัย ตัวแทนเครือข่ายคนไร้บ้าน และคณะอนุกรรมการศึกษา
และแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานะและสิทธิบุคคลกล่าว่า “คนไร้บ้านเป็นกลุ่มที่เข้าไม่ถึงสิ ทธิขั้นพื้นฐานหรือ
สวัสดิการรัฐใด ๆ จากสังคมไทยเลย โดยเฉพาะในกรณีไม่มีเอกสารแสดงตัวบุคคล ซึ่งคนไร้บ้านจานวน
มากที่ถูกตัดขาดจากครอบครัว ไม่ได้นาเอกสารราชการใด ๆ ติดตัวมา รวมถึงหาพยานบุคคลเพื่อยืนยัน
ตัวตนลาบาก ดังนั้น เมื่อไม่มีทะเบียนราษฎร์ ก็ไม่สามารถทาบัตรประชาชนได้ จึงทาให้ไม่สามารถรับสิทธิ
ใด ๆ ได้ ทั้งนี้ การแก้ปัญหาด้วยการรอให้คนไร้บ้านได้เลขประจาตัวหลัก 0 เช่นเดียวกับแรงงานต่างชาติ
นั้นก็ดูไม่เป็นธรรรมนัก เพราะคนไร้บ้านกลุ่มนี้คือคนสัญชาติไทย” (ไทยพับลิก้า, 2558)

ภาพที่ 43 สาเหตุ อาชีพ และช่วงอายุของคนไร้บ้าน
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
ขณะที่จานวนประชากรคนเร่ร่อนในประเทศไทยมีจานวนไม่แน่ชัด และการสารวจประชากรคน
เร่ร่อนที่ทาเป็นกิจลักษณะจะมีเพียงแค่ในเขตรกรุงเทพฯ หรือข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
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คนเร่ร่อนในกรุงเทพฯ

1,270
2,041

ชาย

หญิง

ภาพที่ 44 สัดส่วนเพศชายหญิงคนเร่ร่อนในพื้นที่กรุงเทพฯ มหานคร พ.ศ. 2558
ที่มา : Bangkok.go.th
มูลนิธิอิสรชน มูลนิธิผู้ช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สารวจผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่ประจาปี พ.ศ. 2558 (กองประชาสัมพันธ์ กทม.,
2559) พบผู้ใช้ชีวิตบนพื้นที่สาธารณะในเขตกรุงเทพจานวน 3,311 คน เป็นเพศชาย 2,041 คนและเพศ
หญิง 1,270 คน โดยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ประมาณร้อยละ 2 ซึ่งสามารถจาแนกเป็น คนเร่ร่อน ผู้ติด
สุรา ผู้ใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อหลับนอนชั่วคราว ผู้ป่วยข้างถนน คนจนเมือง คนไร้บ้าน พนักงานบริการ
อิ ส ระ ผู้ พ้ น โทษ ครอบครั ว แรงงานเพื่ อ นบ้ า น ชาวต่ า งชาติ เร่ร่ อ น ครอบครัว เร่ ร่อ น และผู้ มี ค วาม
หลากหลายทางเพศ
สิทธิทางสุขภาพของคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน
ปัญหาทางด้านสิทธิคนไร้บ้านคงไม่แตกต่างกับปัญหากลุ่มอื่น ๆ เช่น การไม่มีบัตรประชาชน หรือ
การไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ แต่ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่า กลุ่มคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ขาดสิทธิ
เพียงแต่กลุ่มคนเหล่านี้ บางคนไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ไม่สามารถพาตัวเองไปสถานพยาบาลได้ หรือไป
แล้ ว ก็ ไม่ มี บั ต รประชาชน ถึ งแม้ ว่า จะมี ก องทุ น ฯ ส าหรับ กลุ่ ม ผู้ มี ปั ญ หาด้ านสถานะ แต่ ก็ ต้ อ งมี ก าร
ลงทะเบียนไว้ก่อน ซึ่งกลุ่มไร้บ้านเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว ทาให้การเข้าถึงสิทธิ เป็นสิ่งที่ลาบาก
และมีอุปสรรคมากขึ้น
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Voice Labour กล่าวว่า “การไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นที่มาของปัญหาอื่น ๆ มากมายโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การขาดหลักฐานในการแสดงสถานภาพบุคคล (บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน) ซึ่งเกี่ยวพันกับการ
มีที่อยู่อาศัยอย่างเป็นทางการ คนไร้บ้านจานวนมากขาดการติดต่อกับบ้านนานพอ ๆ กับที่ขาดการติดต่อ
กับหน่วยงานราชการจึงทาให้ถูกคัดรายชื่อออกจากระบบทะเบียนราษฎร์ของทางการ จึงทาให้คนไร้บ้าน
เข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้แก่ประชาชน”
กรณีดังกล่าวคงสะท้อนให้เห็นในแง่มุมเชิงการปฏิบัติงานที่หน่วยงานหลายฝ่ายต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมมากกว่าการทางานเพียงหน่วยงานทางด้านสุขภาพเพียงลาพัง
ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
มาตรา 14 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีอานาจหน้าที่ในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ตามความใน ข้อ (3) จัดให้มีที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ
จัดให้มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต ฝึกอบรมและฝึกอาชีพ รวมทั้งหาอาชีพให้แก่คนไร้ที่พึ่ง
พระราชบัญญัติการควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
มารตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้
“การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความว่า การช่วยเหลือ การบาบัดรักษา การฟื้นฟู
สภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ทาการขอทาน
มาตรา 16 เมื่อปรากฏจากการคัดกรองว่าผู้ทาการขอทานไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 15 แต่เป็น
บุคคลซึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ไม่มีญาติมิตรอุปการะเลี้ยงดูและไม่มีทางเลี้ยงชีพอย่างอื่น หรืออยู่
ในสภาวะยากลาบาก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้
(ตี ความตามมาตรา 15 บุ คคคลที่ไม่ใช่เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้ สู งอายุ คนวิกลจริต คนพิ การหรือ
ทุพพลภาพ ต้องดาเนินการตามกฏหมายเฉพาะ หากไม่ใช่ ให้ดาเนินการตามมาตรา 16)

163
มาตรา 25 ผู้ซึ่งถูกส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพุทธศักราช
2484 ซึ่งรับ การสงเคราะห์ อยู่ ในวัน ก่อ นพระราชบั ญ ญั ตินี้ ใช้บั งคับ ให้ ได้รับ การคุม ครองและพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมั่นคงของมุนษย์
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่ง มีหน้าที่ในการกาหนดยุทธศาสตร์แผนงานบริการสวัสดิการสังคม
แก่ผู้ไร้ที่พึ่ง การกระผิดตามกฏหมายควบคุมการขอทาน ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ คนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.
2557 ผ่านการดาเนินงานของกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต โดยมีสถานคุ้มครองคน
ไร้ที่พึ่ง 11 แห่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อีก 37 แห่ง
มูลนิธิกระจกเงำ
ทางานกั บ คนไร้ บ้ าน คนเร่ร่อนมาอย่างยาวนาน ทั้ งการช่ วยเหลื อและการผลั กดัน ด้านสิ ท ธิ
ทางด้านสุขภาพ ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่มีปัจจุบันได้แก่ โครงการผู้ป่วยข้างถนน โครงการศูนย์ข้อมูลคน
หาย ซึ่งรวมทั้งการผลักดันด้านสิทธิรักษาพยาบาลของคนกลุ่มนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่เปราะบาง บางคน
อาจจะมีสิทธิทางหลักประกันสุขภาพแต่ไม่มีคนให้ความรู้ความเข้าใจ มูลนิธิกระจกเงาจึงเป็นหน่วยงาน
สาคัญ
เครือข่ำยคนไร้บ้ำน
เครือข่ายคนไร้บ้านทางานร่วมกับ สสส. ในการนาเสนอปัญหา ข้อมูลเกี่ยวกั บคนไร้บ้าน ทางาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมูลนิธิที่ทางานเกี่ยวกับคนไร้บ้านหลายภาคส่วน
สำนักสนับสนุนสุขภำวะประชำกรกลุ่มเฉพำะ สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)
หน่ ว ยงานส่ งเสริม สนั บ สนุ น การมี สุ ขภาวะที่ ดี ส่ งเสริมความเป็ น ธรรมทางด้านสุ ขภาพ ทั้ ง
ทางด้านการบริการทางด้านวิชาการ และกิจกรรมที่ทาให้ เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในกลุ่ ม
ประชากรกลุ่มเฉพาะ
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กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข
เนื่องจากคนไร้บ้าน จานวนมากมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิตจึงมีบทบาทเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับภาวะสุขภาพจิตของคนไร้บ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้ทางานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
นอกจากหน่วยงานหลักเหล่านี้ยังมีหน่วยงานสนับสนุนทางด้านการช่วยเหลือสนับสนุน สุขภาวะ
การใช้ ชี วิ ต ของคนไร้ บ้ า น การวิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คนไร้ บ้ า น ดั ง ต่ อ ไปนี้ ส านั ก พั ฒ นาสั ง คม
กรุงเทพมมหานคร บ้านมิตรไมตรี มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน กองอานวยการ
แก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและขอทาน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มูลนิธิอิสรชน
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บทที่ 4
พระราชบัญญัติและข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางสุขภาพในภาพรวม
เนื่องจากเนื้อหากฏหมายตามกลุ่มเฉพาะมีรายละเอียดครอบคลุมกฏหมายที่นอกเหนือไปจาก
พระราชบัญญัติหลัก ในบทนี้จึงได้รวบรวมพระราชบัญญัติและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางสุขภาพ
ของบุคคลซึ่งจะกระทบประชาชนทุกกลุ่ม ไม่จากัดเฉพาะกลุ่มประชากรเปราะบาง โดยกฎหมายของไทย
ที่กล่าวถึงสิทธิด้านสุขภาพ 11 มีดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 3 (พ.ศ. 2542) เรื่ อ ง ชนิ ด หรื อ ประเภทของการ
รักษาพยาบาล การบริการอื่น ของสถานพยาบาลและสิทธิของผู้ป่วยซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดง ตาม
มาตรา 32 (3) ซึ่งอาศัยอานาจแห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
3. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
5. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
6. ประมวลกฎหมายอาญา
7. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2545

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 47 บุ คคลย่ อมมี สิ ท ธิได้ รับ บริก ารสาธารณสุ ขของรัฐ บุค คลผู้ ยากไร้ย่อมมีสิ ท ธิได้รับ
บริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกัน
และขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

11

ข้อ 2 – 6 รวบรวมและเรียบเรียงโดย ปรุฬห์ รุจนธารงค์ , 2553
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มาตรา 55 รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
เสริมสร้างให้ ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกั นโรค ส่ งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริการสาธารณสุขตามวรรค
หนึ่ง ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู
สุขภาพด้วย รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มาตรา 71 รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญ
ของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความ
เป็นเลิศ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี
มีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้
ความรุนแรง หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบาบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทาการ
ดังกล่าว ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคานึงถึงความจาเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย
และสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรม
มาตรา 258 ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้
(4) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการ
และการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน
(5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วน

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการ
รัก ษาพยาบาล การบริการอื่ น ของสถานพยาบาลและสิท ธิข องผู้ ป่ ว ยซึ่ งผู้ รับ อนุ ญ าต
จะต้องแสดง ตามมาตรา 32 (3) ซึ่งอาศัยอานาจแห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.
2541
คาประกาศสิทธิของผู้ป่วย
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1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
2. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากความ
แตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ สั ญ ชาติ ศาสนา สั งคม ลั ทธิการเมื อง เพศ อายุ และลั กษณะของความ
เจ็บป่วย
3. ผู้ป่ วยมีสิ ทธิที่จะได้รับ ทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และเข้าใจชัดเจน จากผู้ประกอบวิชาชีพ
เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่
เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจาเป็น
4. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ย งอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบ
วิชาชีพโดยทันทีตามความจาเป็นแก่กรณี โดยไม่คานึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่
5. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นผู้ให้บริการแก่
ตน
6. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ที่มิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตน และมีสิทธิ
ในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานพยาบาลได้
7. ผู้ป่วยสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จากผู้ประกอบวิชาชีพโดยเคร่งครัด เว้น
แต่จะได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
8. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการ
เป็นผู้ถูกทดลองในการทาวิจัยของผู้ประกอบการวิชาชีพ
9. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏในเวช
ระเบียนเมื่อร้องขอ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น
10. ผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ หรือผู้ป่วยที่บกพร่องทางกายหรือจิตซึ่งไม่
สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้ ให้ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือผู้แทนโดยชอบธรรม เป็นผู้ใช้สิทธิแทน
บุคคลดังกล่าวได้
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หมายเหตุ: ความตามข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) เรื่อง ชนิด
หรือประเภทของการรักษาพยาบาล การบริการอื่น ของสถานพยาบาลและสิทธิของผู้ป่วยซึ่งผู้รับอนุญาต
จะต้องแสดง ตามมาตรา 32 (3) ซึ่งอาศัยอานาจแห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 106 ง หน้า 17 วันที่ 23 ธันวาคม 2542

3. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ
มาตรา 5 บุคคลมีสิทธิในการดารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
บุคคลมีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการให้เกิดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม
ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 6 สุ ข ภาพของหญิ ง ในด้ า นสุ ข ภาพทางเพศและสุ ข ภาพของระบบเจริ ญ พั น ธุ์ ซึ่ ง มี
ความจาเพาะ ซับซ้อนและมีอิทธิพลต่อสุขภาพหญิงตลอดช่วงชีวิต ต้องได้รับการสร้างเสริม และคุ้มครอง
อย่างสอดคล้องและเหมาะสม
สุขภาพของเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนด้อยโอกาสในสังคมและกลุ่มคนต่างๆ ที่มีความจาเพาะ
ในเรื่องสุขภาพต้องได้รับการสร้างเสริมและคุ้มครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสมด้วย
มาตรา 7 ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนาไปเปิดเผยในประการที่
น่าจะทาให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคล นั้นโดยตรง
หรื อมี กฎหมายเฉพาะบั ญ ญั ติ ให้ ต้ องเปิ ดเผย แต่ไม่ว่าในกรณี ใดๆ ผู้ ใดจะอาศั ยอานาจหรือสิ ท ธิต าม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลด้านสุขภาพของ
บุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้
มาตรา 8 ในการบริ ก ารสาธารณสุ ข บุ ค ลากรด้ า นสาธารณสุ ข ต้ อ งแจ้ งข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ให้ผู้รับบริการทราบอย่างเพียงพอที่ผู้รับบริการจะใช้ประกอบการตัดสินใจ ใน
การรับหรือไม่รับบริการใด และในกรณีที่ผู้รับบริการปฏิเสธไม่รับบริการใด จะให้บริการนั้นมิได้
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ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่ผู้รับบริการเพราะเหตุที่ผู้รับบริการปกปิด ข้อเท็จจริง
ที่ตนรู้และควรบอกให้แจ้ง หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือ
อันตรายนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ให้บริการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับบริการอยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและมีความจาเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเป็นการ
รีบด่วน
(2) ผู้รับบริการไม่อยู่ในฐานะที่จะรับทราบข้อมูลได้ และไม่อาจแจ้งให้บุคคลซึ่งเป็นทายาทโดย
ธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์ ผู้ ป กครอง ผู้ ปกครองดูแล ผู้ พิ ทักษ์ หรือผู้ อนุ บาลของ
ผู้รับบริการ แล้วแต่กรณี รับทราบข้อมูลแทนในขณะนั้นได้
มาตรา 9 ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขประสงค์จะใช้ผู้รับบริการเป็นส่วนหนึ่งของ
การทดลองในงานวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า และต้อง
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับบริการก่อนจึงจะดาเนินการได้ ความยินยอมดังกล่าว ผู้รับบริการ
จะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้
มาตรา 10 เมื่อมีกรณี ที่จะมีผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนเกิดขึ้น หน่วยงานของรัฐที่ มี
ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นและวิธีป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพให้ประชาชนทราบ
และจัดหาข้อมูลให้โดยเร็ว
การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลใดเป็น
การเฉพาะ
มาตรา 11 บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมิน และมีสิทธิร่วมในกระบวนการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ
บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คาชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนการ
อนุญาตหรือการดาเนินโครงการ หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชน และ
แสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว
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มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทาหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียง
เพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้
การดาเนิ น การตามหนั งสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวง
เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้วมิให้ถือว่า
การกระทานั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง

4. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
หมวด 2 สิทธิผู้ป่วย
มาตรา 15 ผู้ป่วยย่อมมีสิทธิดังต่อไปนี้
(1) ได้รับการบาบัดรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(2) ได้รับ การปกปิ ดข้อมูล เกี่ยวกับ การเจ็บป่ วยและการบาบั ดรักษาไว้เป็ นความลั บ เว้น แต่มี
กฎหมายบัญญัติไว้ให้เปิดเผยได้
(3) ได้รับการคุ้มครองจากการวิจัยตามมาตรา 20
(4) ได้รับการคุ้มครองในระบบประกันสุขภาพและประกันสังคม และระบบอื่น ๆ ของรัฐอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยในประการที่น่าจะทาให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ป่วย เว้นแต่
(1) ในกรณีที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยหรือผู้อื่น
(2) เพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน
(3) มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย
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มาตรา 17 การบาบัดรักษาโดยการผูกมัดร่างกาย การกักบริเวณ หรือแยกผู้ป่วยจะกระทาไม่ได้
เว้นแต่เป็นความจาเป็นเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยเอง บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยต้อง
อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้บาบัดรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรา 18 การรั กษาทางจิต เวชด้ ว ยไฟฟ้ า การกระท าต่อสมองหรือระบบประสาทหรือการ
บาบัดรักษาด้วยวิธีอื่นใด ที่อาจเป็นผลทาให้ร่างกายไม่อาจกลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างถาวร ให้กระทาได้ใน
กรณีดังต่อไปนี้
(1) กรณีผู้ป่วยให้ความยินยอมเป็นหนังสือเพื่อการบาบัดรักษานั้น โดยผู้ป่ วยได้รับทราบเหตุผล
ความจาเป็น ความเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรืออาจเป็นผลทาให้ไม่สามารถ
แก้ไขให้ร่างกายกลับคืนสู่สภาพเดิม และประโยชน์ของการบาบัดรักษา
(2) กรณี มี เหตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อ มี ค วามความจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง เพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ ป่ ว ย หากมิ ไ ด้
บาบัดรักษาจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตของผู้ป่วย ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการ
สถานบาบัดรักษา
ให้นาความในมาตรา 21 วรรคสาม มาใช้บังคับกับการให้ความยินยอมตาม (1) โดยอนุโลม
มาตรา 19 การทาหมันผู้ป่วยจะกระทาไม่ได้ เว้นแต่ได้ปฏิบัติตามมาตรา 18 (1)
มาตรา 20 การวิจัยใด ๆ ที่กระทาต่อผู้ป่วยจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
ผู้ป่วย และต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ดาเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ นาความในมาตรา 21 วรรคสาม มาใช้บังคับกับการให้ความยินยอมโดย
อนุโลม
ความยินยอมตามวรรคหนึ่งผู้ป่วยจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้

5. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
มาตรา 20 คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ
ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ดังต่อไปนี้
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(1) การบริ ก ารฟื้ น ฟู ส มรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
รักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่ อส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อปรับสภาพทางร่างกาย
จิ ต ใจ อารมณ์ สั งคม พฤติ ก รรม สติ ปั ญ ญา การเรี ย นรู้ หรื อ เสริ ม สร้ า งสมรรถภาพให้ ดี ขึ้ น ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด
(2) การศึ กษาตามกฎหมายว่าด้ว ยการศึ กษาแห่ งชาติห รือแผนการศึกษาแห่ งชาติต ามความ
เหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะหรือในสถานศึกษาทั่วไป หรือการศึกษาทางเลือก หรือการศึกษานอก
ระบบ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกสื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาสาหรับคนพิการให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม
(3) การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการที่มีมาตรฐาน การคุ้มครองแรงงาน มาตรการ
เพื่อการมีงานทา ตลอดจนได้รับ การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการสื่อ สิ่งอานวยความ
สะดวกเทคโนโลยี ห รื อ ความช่ ว ยเหลื อ อื่ น ใด เพื่ อ การท างานและประกอบอาชี พ ของคนพิ ก าร ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกาหนด
(4) การยอมรับ และมีส่ วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอย่างเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนได้รับสิ่งอานวยความสะดวกและ
บริการต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับคนพิการ
(5) การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนาและบริการอันเป็น
สาธารณะ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ การด ารงชี วิ ต การช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการจั ด หา
ทนายความว่าแก้ต่างคดี ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
(6) ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสาหรับคนพิการทุกประเภทตลอดจนบริการสื่อสาธารณะ
จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาหนดในกฎกระทรวง
(7) บริการล่ามภาษามือตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
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(8) สิทธิที่จะนาสัตว์นาทาง เครื่องมือหรืออุปกรณ์นาทาง หรือเครื่องช่วยความพิการใด ๆ ติดตัว
ไปในยานพาหนะหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการเดิ นทาง และการได้รับสิ่งอานวยความสะดวกอัน
เป็นสาธารณะ โดยได้รับการยกเว้นค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าเช่าเพิ่มเติมสาหรับสัตว์ เครื่องมือ
อุปกรณ์ หรือเครื่องช่วยความพิการดังกล่าว
(9) การจั ดสวัส ดิ ก ารเบี้ ย ความพิ ก าร ตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก ารที่ ค ณะกรรมการก าหนดใน
ระเบียบ
(10) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ หรือการจัดให้มีสวัสดิการอื่นตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดในระเบียบ
ผู้ช่วยคนพิการ ให้มีสิทธิได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าบริการ ค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนด
คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล คนพิการมีสิทธิได้รับการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงดูจาก
หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีสถานสงเคราะห์เอกชนจัดที่อยู่อาศัยและสวัสดิการให้แล้ว รัฐต้องจัดเงิน
อุดหนุนให้แก่สถานสงเคราะห์เอกชนนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดในระเบียบ
ผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิได้รับบริการให้คาปรึกษา แนะนา ฝึกอบรมทักษะ การเลี้ยงดู การจัดการ
ศึก ษา การส่ งเสริ ม อาชี พ และการมีงานท า ตลอดจนความช่ ว ยเหลื อ อื่น ใด เพื่ อ ให้ พึ่ งตนเองได้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดในระเบียบ
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษี ตามที่กฎหมายกาหนด
องค์กรเอกชนที่จัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรานี้ มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี
หรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจานวนเงินค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกาหนด

6. ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 323 ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นโดยเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ โดยเหตุ
ที่ ป ระกอบอาชีพ เป็ น แพทย์ เภสั ช กร คนจาหน่ ายยา นางผดุงครรภ์ ผู้ พ ยาบาล นั ก บวช หมอความ
ทนายความ หรือผู้สอบบัญชีหรือโดยเหตุที่เป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพนั้นแล้วเปิดเผย ความลับนั้นใน
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ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
พันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้รับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกล่าวในวรรคแรก เปิดเผยความลับของผู้อื่น อันตนได้ล่วงรู้หรือ
ได้มาในการศึกษาอบรมนั้น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

7. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2545
ความทั่วไป
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“หลักประกันสุขภาพ” หมายความว่า สิทธิและความคุ้มครองของประชาชนในการรับ
บริการทางการแพทย์ การสาธารณสุขและการอนามัยอันจาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิต
“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า ผู้มีสิทธิตามข้อ 13 แห่งระเบียบนี้
“บัตร” หมายความว่า บัตรที่กระทรวงสาธารณสุขออกให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
“การบริการทางการแพทย์ ” หมายความว่า การบริการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์ การ
สาธารณสุ ข และการอนามัย อัน จาเป็นต่อสุ ขภาพและการดารงชีวิต ซึ่งให้ โดยตรงแก่บุ คคล เพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจ การวินิจฉัย การรักษาพยาบาล การป้องกัน
ความพิการและการฟื้น ฟูสมรรถภาพ และการอื่นใดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่หน่วยบริการจัดขึ้นตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
“หน่วยบริการ” หมายความว่า โรงพยาบาล สถานีอนามัย สถานบริการสาธารณสุขของ
รัฐ สถานบริการสาธารณสุขเอกชน สถานพยาบาลของสภากาชาดไทย สถานบริการการแพทย์ทางเลือก
สถานพยาบาลที่มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นใดใน
สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง ด าเนิ น การเพื่ อ การสาธารณสุ ข ที่ เป็ น สถานอ านวยบริ ก ารอั น เป็ น
สาธารณประโยชน์ ห รือสถานบริการอื่นที่ คณะกรรมการกาหนดเพิ่มเติม ที่มีห น้าที่ให้ การบริการทาง
การแพทย์ ทั้งนี้ หน่วยบริการดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนไว้ตามระเบียบนี้
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“หน่ ว ยบริ การประจ าครอบครัว ” หมายความว่า หน่ ว ยบริก ารหรือ เครือข่ายหน่ ว ย
บริการที่ผู้มีสิทธิขนึ้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการเพื่อรับการบริการทางการแพทย์เป็นการประจา
“เครือข่ายหน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายในการ
ให้การบริการทางการแพทย์ ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถไปรับการบริการทางการแพทย์จากหน่วยบริการใดที่อยู่ใน
เครือข่ายของหน่วยบริการนั้นได้
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การขึ้นทะเบียนและออกบัตร
ข้อ 13 ผู้มีสิทธิ ได้แก่ บุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ เว้นแต่
(1) บุคคลผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
(2) บุคคลผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(3) บุคคลผู้มีสิทธิตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสวัสดิการประชาชนด้านการ
รักษาพยาบาล
(4) บุคคลผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนโครงการ
รักษาพยาบาลผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล
(5) บุคคลผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบัตรประกันสุขภาพ
(6) บุคคลที่อยู่ในความคุ้มครองของหลักประกันสุขภาพอื่นใดที่รัฐจัดขึ้น
คณะกรรมการอาจกาหนดให้บุคคลที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับเป็นผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้ได้ แต่ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวต้องอาศัยอยู่จริงในพื้นที่จังหวัดนั้น
ข้อ 14 บุคคลผู้มีสิทธิตามข้อ 13 จะได้รับการบริการทางการแพทย์ ก็ต่อเมื่อขึ้นทะเบียนและมี
บัตร โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้สารวจและขึ้นทะเบียน หรือบุคคลที่ ประสงค์จะได้รับการบริการ
ทางการแพทย์ ไปยื่นคาขอขึ้นทะเบียน ณ หน่วยงานหรือหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใน
พื้ น ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ มี ชื่ อ อยู่ ต ามทะเบี ย นบ้ าน โดยน าส าเนาทะเบี ย นบ้ า นพร้อ มด้ ว ยบั ต ร
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ประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็น
บุคคลคนเดียวกัน
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการขึ้นทะเบียน ทาการคัดกรองคุณสมบัติของผู้มีสิทธิตามข้อ
13 พร้อมทั้งอธิบายสิทธิที่จะได้รับหรือไม่ได้รับตามระเบียบนี้ และดาเนินการออกบัตรให้แก่ผู้มีสิทธิ โดย
กาหนดให้หน่วยบริการในพื้นที่ตาบล อาเภอที่ผู้มีสิทธิมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน เป็นหน่วยบริการประจา
ครอบครัว
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพจังหวัด อาจกาหนดหน่วยบริการประจาครอบครัว
นอกเหนือไปจากความในวรรคสองก็ได้
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บทที่ 5
บทเรียนที่ดี (Best Practice)
กรณีศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประเทศอังกฤษ
และเนเธอร์แลนด์
ในปี 1998 ประเทศอังกฤษมีอัตราการตั้งครรภ์ในกลุ่มหญิงวัยรุ่นสูงที่สุดในบรรดาประเทศยุโรป
ตะวันตก รัฐบาลตั้งเป้าหมายเพื่อลดจานวนการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้ได้ครึ่ง หนึ่งภายในระยะเวลา 10
ปี ในปัจจุบันอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศอังกฤษ ลดลงเหลือ 14.5 คน ต่อประชากร 1,000 คน
ในวัยเดียวกัน และลดลงในทุกกลุ่มประชากรที่มีอายุต่ากว่า 25 ปี ซึ่งความสาเร็จนี้ทาให้ประเทศอังกฤษ
ได้รับความสนใจจาก WHO, นานาชาติรวมถึงประเทศไทยที่ ได้เชิญนักวิชาการจากประเทศอังกฤษร่วม
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และหาแนวทางที่เป็นประโยชน์
ข้อสรุปที่เป็นประเด็นสาคัญที่ทาให้อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอังกฤษลดลงในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
มีดังนี้
1. การจัดการศึกษาเรื่องเพศและสัมพันธภาพที่มีคุณภาพสูง
2. ให้บริการคุมกาเนิดที่เป็นมิตรกับเยาวชน
3. ให้การสนับสนุนพ่อแม่ที่ยังเป็นวัยรุ่นให้ได้รับการศึกษา การมีงานทาและการฝึกอบรม
จากบทเรียนที่ผ่านมาของประเทศอังกฤษพบว่า การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุมกาเนิดที่ครอบคลุมได้
ในระยะยาวมีผลต่อการลดการตั้งครรภ์ได้ดีกว่า กล่าวคื อ วิธีการคุมกาเนิดที่วัยรุ่นหญิงนิยมใช้คือ ยาเม็ด
คุมกาเนิด ซึ่งเป็นวิธีการที่เข้าถึงได้ง่าย แต่มีข้อเสียคือ การต้องทานยาติดต่อกันทุกวัน วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ กัน
แพร่หลายแต่มีแนวโน้มที่จะเกิดการหลงลืมทานยา ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพของการคุมกาเนิด หรือการใช้
ถุงยางอนามั ย ถึ งแม้ จ ะสามารถช่ ว ยป้ อ งกั น โรคติ ดต่ อทางเพศสั ม พั น ธ์แต่ ก็ ยังมี โอกาสที่ จ ะเกิ ดความ
ผิดพลาดขึ้นได้ เช่น การใส่ที่ผิดวิธี ถุงยางอนามัยรั่ว แต่การคุมกาเนิดที่มีผลระยะยาว เช่น การฉีดยา
คุมกาเนิด การฝังยาคุมกาเนิด หรือการใส่ห่วง จะเป็นการป้องกันที่ได้ผลดีกว่า แต่พบว่ามีวัยรุ่นที่เลือกใช้
วิธีนี้น้อยกว่าการทานยาคุมกาเนิดมาก
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ผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษเสนอว่า การวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นแต่ละคนคือหัวใจสาคัญของ
การเลือกชนิดของผลิตภัณฑ์คุมกาเนิด เช่น หากวัยรุ่นมีความเจ้าระเบียบต้องทาอะไรเป็นขั้นตอน การ
เลื อกใช้ยาเม็ดคุ มกาเนิดอาจไม่ใช่ปัญ หา แต่ห ากวัยรุ่นมีพฤติกรรมหลงลื ม ไม่เป็นระเบียบ การฉีดยา
คุมก าเนิ ดหรื อฝั งยาคุ มอาจเหมาะสมกับ บุ คคลนั้น มากกว่า แต่อย่างไรก็ ตามในระยะ 10 ปี ที่ ผ่ านมา
จานวนผู้เลือกใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดก็ยังสูงกว่าการคุมกาเนิดด้วยวิธีอื่น ๆ แต่ก็มีแนวโน้มของการคุ มกาเนิด
ระยะยาวมากขึ้นด้วย (3c4Teen.com)
ด้านประเทศเนเธอร์แลนด์มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่าที่สุดในทวีปยุโรปและต่ากว่าประเทศ
สหรัฐอเมริกาถึง 5 เท่า นาเสนอประเด็นหลักที่ทาให้การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรมีอัตราที่ต่ามาก ใน 2
ประเด็ น คื อ การเข้ า ถึ งบริ ก ารคุ ม ก าเนิ ด ที่ ง่า ย และการให้ ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งเพศวิ ถี ศึ ก ษา (Sexuality
Education) ตั้งแต่ยังเด็ก
เวปไซต์ 3C4teen.org ซึ่งเป็นเวปไซต์ที่นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศของ
เยาวชนไทย นาเสนอว่าสาเหตุที่ทาให้ประเทศเนเธอร์แลนด์มีจานวนแม่วัยใสน้อยกว่าประเทศอื่น ๆ เป็น
เพราะการเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุมกาเนิดได้ง่าย เช่น ตู้ถุงยางอนามัยถูกติดตั้งไว้ในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึง
ได้สะดวก รวมถึงการให้บริการยาเม็ดคุมกาเนิดฟรีกับบุคคลที่มีอายุต่ากว่า 21 ปีอีกด้วย ซึ่งข้อมูลของ
WHO ระบุว่าประเทศเนเธอร์แลนด์มีการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดมากที่สุด นอกจากนี้มาตรการด้านการศึกษา
ได้ถูกนามาใช้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความเข้าใจเรื่องเพศศึกษามากขึ้น
ประเทศต้นแบบแห่งนี้เริ่มให้ความรู้เกี่ยวกับเพศตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงเด็กโต โดยออกแบบ
ให้เนื้อหามีความเหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย ซึ่งแน่ นอนว่าวิธีการสอนก็จะถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับเด็กแต่ละวัยอีกด้วย เด็กระดับชั้นอนุบาลจะได้เรียนเกี่ยวกับรูปแบบการแสดงความรักและความรู้สึก
เช่น การกอดที่ แ สดงออกจากคนในครอบครัว และเพื่ อ นร่ว มชั้น เมื่ อโตขึ้น อี กหนึ่ งระดั บ จะได้ เรีย น
เกี่ยวกับการรับรู้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (Body Awareness) เพื่อให้รู้จักอวัยวะต่าง ๆ และการป้องกัน
เมื่อมีผู้มาล่วงละเมิด รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับคนรอบข้าง
โดยสรุ ป แล้ ว บทเรี ย นที่ ดีจากต่างประเทศที่ด าเนิ นงานด้านการป้ องกันการตั้ งครรภ์ในวัยรุ่น
กรณีศึกษาประเทศอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ มุ่งประเด็นในสองส่วนคือ มาตรการระยะสั้นด้วยการให้กลุ่ม
วัยรุ่นเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุมกาเนิดให้สะดวกที่สุด และมาตรการระยะยาวคือการให้ความรู้ด้านเพศศึกษา
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(Sex education) ซึ่งการออกแบบหลักสูตรไม่ใช่จะให้ ความสาคัญ กับการป้องกันการตั้งครรภ์เท่านั้น
หากแต่ให้ ความส าคั ญ กับ การท าความเข้าใจบริบ ทอื่น ๆ ด้านเพศด้ วย เช่น การเข้าใจความสั มพั น ธ์
ระหว่างความรู้สึกของตนเองและคนรอบข้าง ทักษะการปฏิเสธ เป็นต้น

ระบบการดูแลสุขภาพสาหรับผู้ถูกกักกัน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนดให้ประชาไทยทุกคนที่มีเลขประชาชน 13 หลักมีสิทธิในการ
รับบริการทางสุขภาพอย่างเท่าเทียม แต่ผู้ต้องขังซึ่ งอยู่ในสถานที่จาเพาะกลับมีสิทธิ์ อย่างจากัดในการ
ได้รับ บริการเหล่านี้ ประกอบกับ ยั งมีผู้ ต้องขังจานวนมากที่ห ลุดรอดจากหลักประกันนี้ เช่น ผู้ ต้องขัง
ชาวต่างชาติ ผู้ต้องขังที่ไม่มีเลขประจาตัว 13 หลัก ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามปรับปรุง หา
แนวทางให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพของผู้ต้องขังมาโดยตลอด เนื่องมาจากมีการรายงานว่าผู้ต้องขัง
ได้รับการริดรอนสิทธิ์ในการได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดี การริดรอนนี้สามารถทาให้เข้าใจได้ว่าเป็นการ
จากัดในเชิงสถานที่รักษาพยาบาล ในความเป็นจริงแล้วในเรือนจาก็มีสถานพยาบาลประจาอยู่แล้ว ใน
เรื อ นจ าขนาดใหญ่ โรงพยาบาลถู ก แยกออกเป็ น สั ด ส่ ว น มี ม าตรฐาน มี แ พทย์ ป ระจ า แต่ ปั ญ หาคื อ
สถานพยาบาลเช่นนี้ไม่ได้มีทุกแห่ง ในเรือนจาขนาดเล็กอาจเป็นเพียงพื้นที่เล็ก ๆ สาหรับการดูแลรักษา
ซึ่งแน่นอนว่าไม่สามารถรองรับการเจ็บป่วยได้ทั้งหมด การส่งตัวผู้ป่วยออกไปรับการรักษายังภายนอก
เรือนจา เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการถกเถียงกันมาก จริงอยู่ที่ผู้ต้องขังมีสิทธิในการไปรับการรักษาเพื่อ
บรรเทาอาการยังสถานพยาบาลภายนอก แต่อีกฟากฝั่งหนึ่งการออกไปด้านนอกเรือนจาไม่ว่าจะเป็นกรณี
ใด ๆ เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับการหลบหนี การไปรับการรักษายังสถานบริการภายนอกจาเป็นต้องมีผู้
คุมติดตามไปด้วย และหากต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก็ต้องมีผู้คุมติดตามด้วยตลอดเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ทา
ให้เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้คุม ซึ่งมีจานวนน้อยอยู่แล้วต้องแบ่งไปดูแลผู้ต้องขังภายนอกอีก
จากการทบทวนวรรณกรรม พบรูปแบบการดาเนินการที่ดีทั้งในเชิงรับและเชิงรุกที่ดาเนินการใน
ประเทศไทยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง ดังนี้
กำรป้องกันควำมเจ็บป่วยเชิงรุก การส่งเสริมให้ผู้ต้องขังออกกาลังกาย เช่น โยคะ หรือการสร้าง
กิจกรรมนัทนาการต่างๆ เช่น การอ่านหนังสือ การปลูกต้นไม้ เป็นวิธีการที่ช่วยลดความเครียดเมื่อต้องมา
ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากภายนอก ถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ นามาใช้เพื่อพัฒนาให้เกิดเรือนจา
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สุขภาวะ ในประเด็นนี้ นายกสมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ได้สะท้อนว่า
เรือนจาควรเป็นพื้นที่แห่งการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่ช่วยเพิ่มพลังสร้างสรรค์ทักษะและบุคคล ไม่
ควรเป็นพื้นที่แห่งการกดทับหรือกีดกันการได้รับสิทธิ์ของบุคคล (ไทยรัฐออนไลน์, พลิกโฉม 'คุก' สู่
'เรือนจาสุขภาวะ' สสส.ยกคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง, 27 มีนาคม 2560
https://www.thairath.co.th/content/897082)
การส่ งเสริมกิจกรรมนัน ทนาการเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้ กับผู้ต้องขัง ถือเป็นการมองร่างกาย
มนุษย์อย่างเป็นองค์รวม อาการเจ็บป่วยทางกายในบางครั้งมีสาเหตุมาจากความเครียด ซึ่งหากได้รับการ
ปฏิบัติอย่างถูกวิธี จะสามารถป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้
กำรแสวงหำควำมร่วมมือในกำรรับปัญหำสุขภำพ จากการศึกษาเราพบการดาเนินงานที่ดีของ
เรือนจากลางนครราชสีมา ที่ร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งคัดกรองสุขภาพของผู้ต้องขังด้วยการ
ทาการเอ็กเรย์ภายในเรือนจา เพื่อจาแนกผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อออกจากผู้ต้องขังกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งสามารถแยก
ผู้ต้องขังป่วยที่เป็นโรคติดต่อได้ นอกจากนี้ยังได้จัดพื้นที่เฉพาะสาหรับการเฝ้าระวังโรคที่อาจแฝงตัวอยู่
เช่นเดียวกับเรือนจาสมุทรปราการ เช่นเดียวกับเรือนจากลางราชบุรีที่ดาเนินการเชิงรับด้วยการทา MOU
กับโรงพยาบาลภายนอกโดยให้บริการทันตกรรมเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาเฉกเช่นประชาชนทั่วไป
(ไทยพีบีเอสออนไลน์, เปิดมิติใหม่ระบบสุขภาพผู้ต้องขัง. 13 กุมภาพันธ์ 2560)
สิ่งที่น่าสนใจคือการขยายผลการดาเนินงานไปยังเรือนจาอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนจาที่มี
ขนาดเล็กซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงการบริการทางการแพทย์ที่ดี และยังจะช่วยลดการเจ็บป่วย การ
แพร่เชื้อโรคไปยังผู้ต้องขังคนอื่น ๆ ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและลดค่า ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ระยะยาว
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บทที่ 6
สรุปสถานการณ์การเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพของกลุ่มเปราะบาง
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนนิยามของกลุ่มเปราะบาง เพื่อนาไปสู่การกาหนดกลุ่ม
เปราะบาง และการหาช่องว่างของการเข้าถึงทางด้านสิทธิทางด้านสุขภาพของกลุ่มเปราะบาง ผ่านการ
ทบทวนเอกสารทั้งในและต่างประเทศ การทบทวนกลุ่มเปราะบางในครั้งนี้มีข้อจากัดในเรื่องการเข้าถึง
ข้อมูล เนื่องจากเป็นการทบทวนวรรณกรรมที่ปรากฏหลักฐานออนไลน์ ผู้ทบทวนเชื่อว่า ขนาดของปัญหา
จะมีน้าหนักมากขึ้นหากมีการเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่ทางานในแต่ละด้านในการทาวิจัยระดับเข้มข้น
อย่างไรก็ตาม ผลการทบทวนครั้งนี้ก็มีหลักฐานเพียงพอที่จะระบุขนาดของปัญหาในเบื้องต้นได้
จากการทบทวนนิยามของคาว่า “กลุ่มเปราะบาง” หมายถึงกลุ่มคน หรือปัจเจกชน ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ จัดการ กับความสถานการณ์เดือดร้อน ปัญหา ภัยพิบัติหรือการเกิ ดเหตุการณ์ ความสูญเสียใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ การเมือง หรือชุมชนได้ ซึ่งพิจารณาในแง่นี้ ปัจจัยของความ
เปราะบางสามารถพิจารณาจากปั จจัยที่มาจากตัวกลุ่มหรือตัวบุคคล และปัจจัยภายนอกหรือตัวแปร
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนั้น โดยความเปราะบางมี 3 กระบวนการ คือ
1. สาเหตุของการเกิดความเปราะบาง
ปัจจัยทางด้านบุคคลหรือกลุ่มคนที่ทาให้อยู่ในภาวะเสี่ยงเมื่อได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกหรือ
ภายในเช่น การล้มป่วย การเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง
2. แรงกดดัน
ภาวะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 1 แล้วทาให้เกิดแรงกดดันของเหตุการณ์
3. ภาวะไม่มั่นคง
สถานการณ์ที่ปัจจัยตามข้อ 1 และ 2 มาบรรจบกันในช่วงเวลาหนึ่งทาให้ กลุ่มคนเปราะบางไม่
สามารถรับมือกับสถานการณ์นั้นได้
อย่างไรก็ตาม ความเปราะบางไม่ได้เป็นภาวะที่ แน่นอน โดยหลักการแล้วทุกคนเปราะบางต่อ
เหตุการณ์ หรือสถานการณ์บางอย่าง แต่จะมีบางกลุ่มที่เปราะบางมากกว่าคนอื่น
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หากเราพูดถึง ความเปราะบาง ในมิติทางด้านสุขภาพ คือ กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับ
ความเจ็บป่วยหรือได้รับอันตรายทางสุขภาพทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าทางกาย จิต ปัญญา หรือ สังคม ทาให้
กลุ่มคนเหล่านี้จัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวได้ไม่ดี หรือไม่สามารถจัดการกับความเสี่ยงหรือปัจจัยต่าง ๆ
ที่เข้ามามีผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเขาได้
ส่วน สิทธิด้านสุขภาพ หมายความว่า สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพที่บุคคลพึงได้รับด้วยมาตรฐาน
ที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติต่อ “บุคคล” และไม่มีการแยกไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ สิทธิด้านสุขภาพครอบคลุมทั้งการรับบริการ
สาธารณสุข และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพ การมีน้าดื่มและ
อาหารสะอาดเพียงพอ การมีที่อยู่อาศัย สิทธิด้านสุขภาพจึงสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ เช่น
สิทธิในเรื่องอาหาร ที่อยู่อาศัย การทางาน การศึกษ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วม และการไม่
แบ่งแยกด้วย
ซึ่ง คาว่า “บุคคล” ที่ปรากฏอยู่ในนิยามของสิทธิทางด้านสุขภาพ ว่า “บุคคล หมายความว่า ทุก
คนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย ไม่จากัดเฉพาะแต่คนไทย โดยรวมถึงชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยด้วย เช่น
แรงงานข้ามชาติ นักท่องเที่ยว” นั่นทาให้สิทธิทางด้านสุขภาพเป็นของบุคคลทุกคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย
โดยสิทธิทางสุขภาพเป็นสิ่งที่พึงมีและพึงได้นี้ควรจะประกอบด้วย
1. สิทธิในการเข้าถึงระบบการรักษาที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคน ทุกคน
สามารถมีส่วนกับภาวะสุขภาพที่ดีที่สุด
2. สิทธิที่จะปกป้อง รักษา หรือว่าควบคุมโรค
3. สิทธิที่จะเข้าถึงบัญชียาหลัก (essential medicines)
4. สิทธิของแม่และเด็กและอนามัยเจริญพันธุ์ (reproductive health)
5. การเข้ า ถึ งบริ ก ารสาธารณสุ ข อย่ า งเท่ า เที ย มและทั น กาล (equal and timely
access)
6. สิ ท ธิ ในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ภาวะสุ ข ภาพ (provision of
health-related education and information)
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7. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของพลเมืองในระดับชาติและ
ระดับชุมชน
โดยเมื่อจาแนกกลุ่มเปราะบางและสถานการณ์การเข้าถึงสิทธิของกลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่มแล้ว
สามารถสรุปลงในตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 6 สรุปสถานการณ์กลุ่มเปราะบางและสถานการณ์ทางสิทธิทางสุขภาพจากเนื้อหาในบทที่ 3
กลุ่มเปราะบาง

กลุ่มย่อย

ประชากร

ยากจนห่างไกล

7.2 ล้านคน12

สถานการณ์ทางสิทธิทางสุขภาพ
- การเข้าถึงบริการ
- การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ

พิการ

- สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง

3.8 แสนคน13

สาธารณสุข

เปราะบางทางสังคม
เยาวชน

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

1. กาพร้า

1. 3.6ล้านคน14

-การเข้าถึงบริการ เนื่องจากไม่มีบัตร ไม่

2. ถูกทอดทิ้ง

2. 6 ร้อยคน15

มีที่อยู่

3. ใช้สารเสพติด

3. 9.6 ล้านคน16

-การเข้าถึงข้อมูลสิทธิทางสุขภาพ

4. 2 ล้านคน17

- ส านั ก ปลั ด กระทรวงพั ฒ นาสั งคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
- กรมกิจการเด็กและเยาวชน พม.
- กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

12

ข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 (เฉพาะภาคเรียนที่ 1 ) โดย 7.2 ล้านคนประกอบเป็นกลุ่มเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสตามนิยามของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลจากงานสถิติการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษธิการ12 https://portal.bopp-obec.info/
13
14

ข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 มีนาคม 2560 จาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ข้อมูลจากกรมการปกครองในปี พ.ศ. 2555 และข้อมูลจากยูนิเซฟ 2557 เนื่องจากการตีความเด็กกาพร้า คือเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ หรือพ่อ หรือแม่คนใดคนหนึ่งเนื่องจากไม่มี
หน่วยงานที่ทาการเก็บข้อมูลทาให้ตัวเลขไม่เป็นปัจจุบัน
15
ยอดรวมเด็กถูกทอดทิ้งตั้งแต่ พ.ศ. 2556 – 2559 จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน
16
ผู้ใช้สารเสพติดนิยามรวมถึง ผู้ที่ดื่มสุราและบุหรี่ ซึ่งตามการสารวจของสานักงานสถิติในปี พ.ศ. 2557 จานวนประมาณ 9.6 ล้านคน แต่หากระบุเฉพาะจานวนผู้เข้ารับการบาบัด
สารเสพติดของสถาบัน สถาบันธนารักษ์ มีจานวนผู้เข้ารับการบาบัดประมาณ 3 พันคนใน ปี พ.ศ. 2559

185
กลุ่มเปราะบาง

กลุ่มย่อย
4. แม่วัยรุ่น

ประชากร

สถานการณ์ทางสิทธิทางสุขภาพ

5. 1 หมื่นคน18

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง
- ส านั ก สนั บ สนุ น สุ ข ภาวะเด็ ก เยาวชน

5. เด็กในสถานพินิจ

และครอบครัว สสส.

ปัญหาเฉพาะ
1. เร่ร่อน

1. 3 หมื่นคน19

2. ไร้สัญชาติ

2. 3 ล้านคน20

3. ติดเชื้อ HIV

3. 3 พันคน21

4. แรงงานเด็ก

4. 3 แสนคน22

-การเข้าถึงบริการเนื่องจากไม่มีบัตร ไม่ - กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
- กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สามารถดูแลตัวเองได้ (เด็กเร่ร่อน)
-การเข้าถึงข้อมูล สิทธิประโยชน์

- องค์การยูนิเซฟ
- สถาบันราชานุกูล
- มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

5. ค้ามนุษย์และ

5. 6 หมื่นคน23

17 ประมาณการจาก สัดส่วนแม่วัยรุ่น ที่อัตรา 44.8 ต่อประชากร 1000 คน ตามข้อมูลอ้างอิงในบทที่ 3 หัวข้อ กลุ่มหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
18
19

ระบบงานคดีอาญา (CM) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยข้อมูลปี พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

สารวจเกี่ยวกับครูข้างถนน จัดทาขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เป็นประมาณการจากเด็กเร่ร่อนทั่วประเทศโดยรวมเด็กเร่ร่อนที่เป็นเด็กไทยและเด็กต่างชาติเข้าไป
ด้วย โดยรายงานนี้รายงานในปี พ.ศ. 2558 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fblcthai.org/?name=news&file=readnews&id=21 หรือ คลิ๊กที่นี่
20
ข้อมูลประมาณการแน่ชัดไม่สามารถติดตามได้ รายงานของสานักงานสถิติย้อนปี พ.ศ. 2553 จานวนประมาณ 136,942 คน ขณะที่ UNICEF ประมาณไว้ที่ 2 ล้านคนในปี พ.ศ.
2552 ในปี พ.ศ. 2558 รายงานการสารวจเด็กไร้สัญชาติของประเทศจาก ไทยทริบูนประมาณ 3 ล้านคน
21
รายงานสถานการณ์เอชไอวีและเอดส์ ประเทศไทย พ.ศ. 2559 โดยใช้วิธีการประมาณการด้วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ จากสานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
22
ข้อมูลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2559
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กลุ่มเปราะบาง

กลุ่มย่อย

ประชากร

สถานการณ์ทางสิทธิทางสุขภาพ

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

ค้าประเวณี
ผู้สูงอายุ

8.8 แสนคน24

-การเข้ า ถึ ง บริ ก าร (กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ถู ก - ส านั ก งานประกั น สุ ข ภาพ กระทรวง
ทอดทิ้ง และอยู่คนเดียว)

สาธารณสุข

-การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล (กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ถู ก - กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ทอดทิ้ง)

- กรมกิจการผู้สูงอายุ พม.
- มูล นิ ธิส ถาบั น วิจั ยและพั ฒ นาผู้ สู งอายุ
ไทย
- ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม ฟื้ น ฟู สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ
สภากาชาดไทย
- ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า ง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้มีปัญหาด้าน

23

6 แสนคน 25

-การเข้าถึงบริการ

- ก ลุ่ ม ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ ส า นั ก งา น

จากประมาณการของ องค์ ก ร End Child Prostitution, Childe Pornmography and Trafficking of Children for Sexual Purposes อ้ า งอิ งการศึ ก ษา ของ NGO (U
Department of State 2009 Country Reports on Human Rights Practices- Thailand ตามที่อ้างอิงใน (Veyoma Hevamange, 2011) )
24
ประมาณการจากอัตราส่วนผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลาพัง 9 % และอัตราผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง 1.5 % ของ ปี พ.ศ. 2557 ตามรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผู้สูงอายุไทย โดยมีสมมุติฐานว่า อัตราการอยู่ลาพังและอัตราผู้สูงอายุติดเตียงคงที่เช่นเดี ยวกันใน คานวณจากจานวนประชากรผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2559 สถิติประชากร กรมการปกครอง

187
กลุ่มเปราะบาง
สถานะ

กลุ่มย่อย

ประชากร

สถานการณ์ทางสิทธิทางสุขภาพ
-การเข้าถึงข้อมูล

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-ค วาม เข้ า ใจด้ าน กฏ ระเบี ย บ ผู้ ให้ - เครือ ข่ายชนเผ่ าพื้ น เมื อ งแห่ งประเทศ
ผู้รับบริการ

ไทย
- เครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง
- สานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่ม
เฉพาะ (สสส.)
- รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สาย
สุนทร
- ส านั ก งานข้ า หลวงใหญ่ ผู้ ลี้ ภั ย แห่ ง
สหประชาชาติ (UNHCR)
- คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชน
ชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้
พลัดถิ่น
- มูลนิธิกระจกเงา

25

ตัวเลขผู้ลงทะเบียนกองทุนเพื่อสิทธิทางด้านการรักษาพยาบาลแก่บุคคลที่มีปัญหาทางสถานะและสิทธิโดยไม่ต้องรอพิสูจน์สถานะบุคคล ปี พ.ศ. 2560 จากกระทรวงสาธารณสุข
ประมาณ 5 แสนกว่ารายอ่านเพิ่มเติมในเนื้อหาบทที่ 3

188
กลุ่มเปราะบาง
แรงงานต่างชาติ

กลุ่มย่อย
ในระบบ

ประชากร
1.5 ล้านคน26

สถานการณ์ทางสิทธิทางสุขภาพ
- ถูกจากัดสิทธิการเข้าถึง เนื่องจากภาระ
ทางสถานบริการ (เช่น กรณีศึกษาจังหวัด
ภูเก็ต)

นอกระบบ
คนยากจน

ไม่เกิน 2 หมื่นคน

-ไม่มีบริการ ไม่มีสิทธิ

4.8 ล้านคน27

เข้าถึงบริการ (ปัญหาจากภาวะ
เศรษฐกิจ)
การเข้าถึงข้อมูล

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง
- กลุ่มประกันสุขภาพ สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- มูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย (ภวส.)
- สานักงานประกันสังคม
- เครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง
- สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)
- เครือข่ายชุมชนแออัด
- เครือข่ายสลัม 4 ภาค
- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พม.)

3 จังหวัดชายแดน

26

2 หมื่นคน28

-สุขภาพจิต

- ศูน ย์บ ริห ารการพั ฒ นาสุ ขภาพจั งหวัด

ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ทางานในไทย ปีพ.ศ. 2560 สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน อย่างไรก็ตามข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฏหมายในไทยไม่
เกิน 2 หมื่นคนเป็นตัขเลขประมาณจาก ข้อมูลในรายงานของปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ้างองิง สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน ในเนื้อหาบทที่ 3 ภาพที่ 30
27
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้า พ.ศ. 2558 จาก (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2559)
28
ข้อมูลปี พ.ศ. 2557 โครงการหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ โดยรวมกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เป็นเด็กและสตรีแล้ว

189
กลุ่มเปราะบาง
ใต้

กลุ่มย่อย
กลุ่มหญิงหม้าย

ประชากร
3 พันคน

สถานการณ์ทางสิทธิทางสุขภาพ
-ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง
ชายแดนภาคใต้
- กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
- สถาบันจัดการระบบสุขภาพ ม.อ.

กลุ่มผู้ต้องขังหญิง

4.7 หมื่นคน

-ข้อจากัดด้านการความปลอดภัย อิสระ - กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
ในการตัดสินใจด้านสุขภาพของตน
-การเข้าถึงข้อมูลของผู้ต้องขัง

- กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความ
มั่นคงของมนุษย์

- ข้ อ จ ากั ด ด้ า นสถานให้ บ ริ ก ารและ - กระทรวงสาธารณสุข
คนเร่ร่อน

3 พันคน (กทม)29

เวชภัณฑ์

- (สสส.)

-การเข้าถึงบริการ ไม่มีสิทธิ ตกหล่น

- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม.

ไม่เข้าถึงข้อมูล ด้วยสถานะทางเศรษฐกิจ - มูลนิธิกระจกเงา
สังคม

- เครือข่ายคนไร้บ้าน
- สานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่ม
เฉพาะ (สสส.)
- กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

29

รายงานการสารวจข้อมูลทางประชากรเชิงลึกของคนไร้บ้าน ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง สารวจโดยภาคีเครือข่าย สนับสนุนโดยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ พ.ศ. 2559

190
จากผลการศึกษาข้างต้นพบว่ามีกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมที่กาลังเผชิญหน้ากับการเข้าถึงสิทธิ
ทางสุขภาพจานวนหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสถานการณ์แห่งปัญหาที่แตกต่างกัน จนนามาสู่การตั้งคาถาม
ว่า กลุ่ ม ใดเป็ น กลุ่ ม ที่ ก าลั งเผชิ ญ สถานการณ์ ด้ านสิ ท ธิ ที่ ย ากล าบาก กลุ่ ม ใดสมควรที่ จ ะได้ รับ ความ
ช่วยเหลื อเป็ นการเร่งด่วน กลุ่มใดเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพพอที่จะช่วยเหลือตนเองได้บ้าง คาถามเหล่านี้
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลจานวนมากเพื่อเพียงพอต่อการจัดลาดับความเร่งด่วนได้ ในการศึกษาครั้ง
นี้มีข้อจากัดด้านระยะเวลาในการศึกษาและแหล่งที่มาของข้อมู ล ทาให้การวิเคราะห์ในส่วนนี้ตั้งอยู่บน
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ทาการทบทวนมา และเพื่อมิให้การวิเคราะห์มีความเป็นอัตวิสัย (Subjectivity) ผู้วิจัยจึง
ได้กาหนดเกณฑ์ (Criteria) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ดังนี้
1. ขนาดของประชากรเปราะบางในกลุ่มนั้น ๆ
2. ความรุนแรงของปัญหาที่กลุ่มเปราะบางนั้นๆ กาลังเผชิญ
3. การเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพ
โดยสามารถเรียงลาดับได้ดังนี้
1. กลุ่มเยาวชนเปราะบาง
2. กลุ่มผู้สูงอายุเปราะบาง
3. กลุ่มผู้มีปัญหาด้านสถานะ
4. กลุ่มแรงงานต่างชาติ (นอกระบบ)
5. กลุ่มผู้ต้องขังหญิง
6. กลุ่มคนเร่ร่อน
7. กลุ่มคนยากจน
8. กลุม่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยจะขอกล่ า วเพี ย ง 3 ล าดั บ แรกที่ มี ค วามส าคั ญ เร่ งด่ ว นอั น ดั บ หนึ่ ง ได้ แ ก่ กลุ่ ม เยาวชน
เปราะบาง กลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มที่สามคือกลุ่มผู้มีปัญหาทางสถานะทะเบียน
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จากการวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้ วิจัยให้ น้าหนักกับกลุ่ มเยาวชนเปราะบางมากที่สุ ด กล่ าวคือ กลุ่ ม
เยาวชนเปราะบางเป็นกลุ่มที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีความซับซ้อนแยกย่อยของกลุ่มอีกจานวนมาก
(จากตารางด้านบน) สาเหตุที่ทาให้กลุ่มเยาวชนเปราะบางถูกพิจารณาว่ากาลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่
สู้ดีนัก เมื่อเทียบกับกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ อาจเพราะ (1) เป็นกลุ่มคนที่อยู่นอกกาลังแรงงาน ไม่มีรายได้ใน
การเลี้ยงชีพตนเอง (2) ลักษณะทางกายภาพของเด็กที่ต้องการผู้อภิบาลจนกว่าจะถึงวัยหนึ่งที่สามารถ
ดูแลตัวเองได้ ซึ่งก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ในระหว่างนี้ผู้ปกครองจึงมีสิทธิในตั วเด็กตามกฎหมาย ด้วย
เหตุนี้เด็กและเยาวชนจึงมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะการตัดสินใจในการ
นาพาตนเองเข้ารับการรักษาพยาบาล (3) การเข้าถึงและได้รับสิทธิต่าง ๆ ของเด็กผูกอยู่กับความรู้ของ
ผู้ปกครองว่ามีสิทธิในรักษาพยาบาลมากน้อยเพียงใด ในลักษณะนี้เราจึงมักพบเห็นเด็กที่เจ็บป่วยแต่ไม่ได้
รับการรักษาพยาบาลตามที่ควรจะเป็น เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กในการรับ
บริการทางการแพทย์ ในขณะที่ผู้ปกครองที่มีความรู้จะสามารถพิทักษ์สิทธิ์ทางสุขภาพให้กับบุตรหลานได้
ซึ่งแตกต่างจากผู้ใหญ่ที่มีความสามารถในการหาข้อมูลการรักษาพยาบาลได้ด้วยตนเอง (4) กฎหมายจากัด
สิ ท ธิข องเด็ กและเยาวชนให้ อ ยู่ ในอ านาจของพ่ อ แม่ห รือ ผู้ ป กครองหรือบุ ค ลากรทางการแพทย์ เช่ น
เยาวชนอายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอมก่อนจึงจะสามารถการตรวจเลือดเพื่อหา
เชื้อ HIV ได้ ในประเด็นนี้ได้มีความพยายามจะยกเลิกการต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการ
ตรวจหาเชื้อ HIV แต่ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จ หรือการทาแท้งอย่างถูกกฏหมายจะต้องให้แพทย์เป็นผู้ลง
ความเห็ น และเป็ น ในกรณี ที่ ก ฏหมายก าหนดเท่ า นั้ น หรื อ แม้ แ ต่ ก ารเข้ า รับ การสงเคราะห์ ก็ ต้ อ งให้
ผู้ป กครองลงนามยิน ยอม (5) กลุ่มเยาวชน เป็น กลุ่มที่ เป็นกาลั งหลั กของประเทศในอนาคต พวกเขา
จาเป็นต้องได้รับการดูแล ได้รับการศึกษา ให้มีสุขภาพที่ดี บ่มเพาะให้เป็นทรัพยากรที่มีค่า จึงควรจะได้รับ
การดูแลเพื่อให้สังคมขับเคลื่อนอย่างมีคุณภาพ รัฐจึงควรลงทุนอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาประชากรกลุ่มนี้ แต่
ในความเป็นจริงแล้วยังมีเด็กและเยาวชนอีกจานวนมากที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา หรือไม่ได้รับการดูแล
เอาใจใส่เท่าที่ควร แนวโน้ มด้านประชากรของโลกคือสั งคมผู้สูงวัย กลุ่มประชากรใหม่ที่จะมาทดแทน
ประชากรสูงวัยกาลังลดน้อยลงอย่างต่ อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นคือ การเกิดของเด็กในประเทศไทยเป็นการเกิด
แบบด้อยคุณภาพ (ดูบทที่ 3 สถานการณ์แม่วัยรุ่น) กล่าวคือ การเกิดที่มีการวางแผนและพ่อแม่มีความ
พร้อม มีจานวนน้อยกว่าการเกิดที่มาจากครอบครัวที่ไม่มีความพร้อมและไม่ได้วางแผน ทาให้คุณภาพชีวิต
ของเด็กที่เกิดมาไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทาให้แรงงานมนุษย์ถูกแทนที่
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ด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า AI (Artificial Inteligence) นั้นมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ แน่นอนว่าแรงงาน
หุ่นยนต์ห รือสิ่งประดิษฐ์ไม่อาจทดแทนแรงงานมนุษย์ได้ในทุกกรณี แต่หากเราไม่ พัฒ นาศักยภาพของ
ประชากรรุ่นใหม่ก็อาจทาให้เราตกอยู่ภายใต้การเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยแรงงานที่ไร้ฝีมือ และต้องดูแล
ประชากรกลุ่มนี้ไปตลอด
กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่ากาลังเผชิญกับความยากลาบากด้านสิทธิทางสุขภาพใน
ลาดับที่สอง สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว หากพิจารณาประเทศในกลุ่มอาเซียน ประเทศไทยมี
จานวนผู้สู งอายุ มากเป็ นล าดับ ที่ส อง เป็นรองเพียงประเทศสิงคโปร์เท่านั้น กลุ่มผู้สูงอายุที่กล่ าวถึงใน
บริบทความเปราะบางนี้คือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อยู่ลาพัง อยู่ในภาวะยากลาบาก ไม่ได้รั บสิทธิ
ทางสุขภาพอย่างที่ควรจะเป็น ประมาณ 8 แสนคน สาเหตุที่ทาให้กลุ่มผู้สูงอายุถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความ
เร่งด่วนในลาดับ ที่ส อง เพราะ (1) เป็นกลุ่ มที่อยู่นอกกาลังแรงงาน จากการส ารวจของส านักงานสถิติ
แห่ งชาติ ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้ สูงอายุทางาน 4.02 ล้านคน (ร้อยละ 36.8) จากจานวนผู้ สูงอายุทั้งหมด
10.91 ล้านคน นั่นหมายความว่า ผู้สูงอายุจานวนมากไม่มีรายได้เป็นของตนเอง ยกเว้นกลุ่มที่ได้รับเงิน
บานาญข้าราชการ ส่งผลให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีความมั่นคงทางรายได้ (2) จานวนผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
มากขึ้น เรื่อย ๆ ในขณะที่ วัย แรงงานมี แนวโน้มลดลง ประเทศไทยกาลั งจะเผชิญ การขาดแคลนกาลั ง
แรงงาน (3) นโยบายรัฐยังไม่เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุดีเท่าที่ควร หลายโครงการเพิ่ง
เริ่มดาเนินการในระยะหลังนี้ เช่น การส่งเสริมการออมของผู้สูงอายุผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (เริ่มรับ
สมั ค รสมาชิ ก ในปี พ.ศ. 2558) การสร้ า งที่ พั ก รองรั บ ผู้ สู งวั ย การลดหย่ อ นภาษี ส องเท่ า หากสถาน
ประกอบการจ้างผู้สูงอายุเข้าทางาน (พ.ศ. 2560) ซึ่งนโยบายเหล่านี้เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพและมีทักษะ แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้ น้อยและมีปัญหา
ด้านสุขภาพ ต้องการผู้ดูแล ทาให้ไม่สามารถทางานหรือช่วยเหลือตัวเองได้ จากข้อมูลของสถาบันเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ระบุว่ามีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 15 เท่านั้นที่ได้รับเบี้ยยังชีพ นั่นหมายความ
ว่าผู้สูงอายุจะต้องมีรายได้ต่ากว่า 100,000 บาทต่อปี ส่วนความช่วยเหลือทางด้านการเงินส่วนใหญ่ (ร้อย
ละ 37) ได้รับมาจากบุตรหลาน สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างสุขสบาย
ในบั้นปลาย การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ (4) ถึงแม้ผู้สูงอายุจะมีสิทธิในการรับการรักษาพยาบาล
ตามระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่ปัญหาหลักที่ทาให้ผู้สูงอายุไม่ได้ใช้สิทธิ์ตามที่ควรจะได้รับคือ
การขาดคนดูแลและพาไปโรงพยาบาล ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่ได้มีหลักประกันอะไรมารองรับ ถึงแม้จะมี

193
เบี้ ย ยั ง ชี พ ที่ รั ฐ จ่ ายให้ ในทุ ก เดื อ น แต่ ก็ เป็ น จ านวนที่ ไม่ เพี ย งพอต่ อ การรองรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ย ข้ อ มู ล ของ
ธนาคารโลก ส านั กงานภูมิ ภ าคเอเชียและแปซิ ฟิก ปี พ.ศ. 2559 รายงานว่ามีอัต ราการใช้บ ริก ารทาง
สุขภาพในกลุ่มผู้ใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าลดลงในกลุ่มผู้สูงอายุตอนปลาย เนื่องจากเกรงใจที่ต้องให้
ผู้ อื่น พาไปรับ การรั กษาพยาบาล อีกอุ ปสรรคหนึ่ งคือ การขาดระบบขนส่ งมวลชนที่ จะสามารถนาพา
ผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเหล่านี้คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท การคมนาคมสาย
หลักยังไปไม่ถึง การเหมารถรับจ้างไปโรงพยาบาลคือทางออกที่ดีที่สุด แต่ก็เกินกาลังที่จะสามารถจ่ายได้
และนี่จึงทาให้ปัญหาด้านความเหลื่อมล้าในการรักษาพยาบาลยังคงเกิดขึ้นอยู่
กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียน เป็นกลุ่มประชากรที่ไม่ทราบจานวนแน่ชัด เนื่องจาก
ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยกลุ่มผู้มีปัญหาทางสถานะแบ่งเป็นกลุ่มชาวเขา และกลุ่มคนไทยที่ตกหล่น
จากการสารวจ กลุ่มคนไร้รากเหง้า โดยไม่นับแรงงานต่างด้าว กลุ่มนี้มีปริมาณมากพอสมควร ซึ่งจานวน 6
แสนคนนั้น เป็นเพียงกลุ่มที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเท่านั้น ขณะที่ยังมีประชากรในกลุ่มนี้อีกจานวนหนึ่งไม่รู้
ถึงการมีอยู่ของกองทุนคืนสิทธิ โดยกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้มีตั้งแต่เยาวชน กลุ่มวัยแรงงานและผู้สูงอายุ ซึ่ง
ขาดการรับสิทธิ และสวัสดิการทุกประเภทที่ได้จากรัฐ เนื่องจากการไม่มีที่อยู่ ไม่มีบัตรประชาชน หรือไม่มี
ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร นอกจากกลุ่มแรงงานและกลุ่ มผู้สูงอายุ ยังมีกลุ่มเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่มีสถานะ
ไร้รัฐไร้สัญชาติหรือกลุ่มคนไร้รากเหง้าที่ไม่สามารถสืบหารากเหง้าได้
จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าจานวนกลุ่มเปราะบางนั้นหากรวมกันจะมีปริมาณมาก ต้องขอเน้นย้า
ว่า จากการทบทวนวรรณกรรมเป็ นข้อมูล ของแต่ล ะหน่วยงานซึ่ งมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม แต่ สภาวะความ
เปราะบางของบุคคลนั้ นไม่ได้เกิดเพียงสภาวะเดียวต่อ 1 บุคคล ตัวอย่างกรณีของป้าเอ กรณี ศึกษา ที่
ผู้เขียนกล่าวใน บทที่ 3 หัวข้อผู้มีปัญหาทางสถานะทางทะเบียน จะพบว่า ป้าเอนอกจากจะอยู่ในกลุ่มผู้มี
ปัญหาทางสถานะทางทะเบียนแล้ว ยังอยู่ในกลุ่มคนยากจน หรือ บางกลุ่มอาจจะพบว่ามีหลายสถานะของ
ความเปราะบางมากกว่านี้ เช่น เป็นผู้สูงอายุ ไร้สถานะทางทะเบียน ยากจน และเป็นคนเร่ร่อน ฉะนั้นการ
ใช้ตัวเลขในการอ้างอิงต้องมีความระมัดระวังเนื่องจากการนับแบบตรง ๆ อาจจะเป็นการนับซ้า (Double
count) ทาให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงของสังคมได้
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ข้อค้นพบที่น่าสนใจจากการทบทวนวรรณกรรม
ปัญ หาด้านสิทธิของการมีสุ ขภาวะที่ดี เป็นสิ่งที่บุคคลทุกคนพึ่งมีและพึ งได้รับ อย่างเป็นธรรม
ตามที่WHO กาหนดในสิทธิทางสุขภาพพึงมี โดยได้กล่าวในบทก่อนหน้า ขณะที่ประเทศไทยได้ให้สิทธิ
ทางด้านสุขภาพไว้ใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 ดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 52 “บุ คคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุ ขที่ ได้มาตรฐาน และผู้
ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายกาหนด”
มาตรา 82 “รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มาตรา 55 รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริม และ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริการสาธารณสุขตามวรรค
หนึ่ง ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู
สุขภาพ รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มาตรา 258 ข้อ ช. ด้านอื่น ๆ
(4) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการ
และการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน
อย่างไรก็ตาม ข้อเขียนที่น่าสนใจข้อหนึ่งกล่าวว่า (สรินยา กิจประยูร, 2549) “สิทธิในสุขอนามัย
ยังสามารถจาแนกออกได้เป็น 2 ประการ คือ
1. สิทธิในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข
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2. สิทธิที่จะได้รับการประกันสุขภาพจากรัฐ
สรินยา กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากการศึกษาพบว่าผู้มีปัญหาสถานะ ไม่ได้มีปัญหาในสิทธิประการ
แรก สถานพยาบาลต่าง ๆ มิได้ปฏิเสธสิทธิในการรับบุคคลเข้ารับการรักษาพยาบาลแต่อย่างใด เพียงแต่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเต็มจานวน ยกเว้นกรณีขอรับการสงเคราะห์ ” ซึ่งภายหลังปัญหานี้ได้รับการแก้ไข ผ่าน
กองทุนให้ (คืนสิทธิ) สิทธิฯ สาหรับการแก้ไขผู้มีปัญหาทางด้านสถานะ
หากเราพิ จ ารณาข้อโต้แย้งดั งกล่ าวมี ประเด็น ที่น่ าสนใจเกี่ยวกับ สิ ทธิการเข้าถึงสุ ขภาพ ตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และข้อโต้แย้งดังกล่าว
ต้องย้อนกลับไปก่อนว่า ก่อนการเข้าถึงสิทธิ ต้องมีการกาหนดสิทธิ รับรู้สิทธิ และการเข้าถึงสิทธิ
เข้ามาเกี่ยวข้องก่อน กระบวนการดังกล่าวมีข้อขัดแย้งตั้ งแต่กระบวนการกาหนดสิทธิ เช่น สิทธิในที่นี้
สามารถกล่ า วถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ซึ่ ง องค์ ก ารสหประชาชาติ หรื อ United Nations (UN) (United
Nations, 1948) ได้ ให้ นิ ย า ม ว่ า “ Human rights are rights inherent to all human beings,
regardless of race, sex, nationality, ethinicity, language, religion, or any other status.” คื อ
สิทธิมนุ ษยชน คือ สิ ทธิที่มีติดตัวมนุษย์ทุกคนโดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ เพศ สัญ ชาติ ชาติพันธุ์ ภาษา
ศาสนา หรือว่าสถานะใด ๆ โดย UN เสริมอีกว่า สิทธิมนุษยชนนี้รวมถึงสิทธิทางด้านชีวิตและเสรีภาพ
ภราดรภาพ ปราศจากการเป็นทาส หรือการถูกทรมาน การแสดงออกแสดงความคิดเห็นโดยเสรี สิทธิที่จะ
ทางาน สิทธิต่อการศึกษา และอื่น ๆ อีกมากมาย ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธินี้โดยไม่มีการแบ่งแยก เช่นนี้
แล้วสิทธิทางสุขภาพจึงเป็นสิทธิที่ติดตัวมาแต่กาเนิดเช่นกัน
ขณะที่ สิทธิ ตามความหมายของ พจนานุ กรม ของราชบัณฑิตยสถาน (สานักงานราชบัณฑิตย
สภา, 2554) หมายถึง อานาจอันชอบธรรม ในภาษากฏหมาย หมายถึง อานาจที่จะกระทาการใด ๆ ได้
อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองจากกฏหมาย เช่นนี้ ย่อมหมายความว่า สิทธิทางด้านสุขภาพนี้ต้องระบุไว้
ในพระราชบั ญ ญั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพ ซึ่ งเป็ น ไปตามที่ เราได้ ท บทวนไว้ในบทที่ 5 ในเนื้ อ หาของ
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ระบุสิทธิทางด้านสุขภาพ ไว้ 2 มาตราคือ
มาตรา 5 บุคคลมีสิทธิในการดารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
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บุคคลมีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการให้เกิดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม
ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 7 สุ ข ภาพของหญิ ง ในด้ า นสุ ข ภาพทางเพศและสุ ข ภาพของระบบเจริ ญ พั น ธุ์ ซึ่ ง มี
ความจาเพาะ ซับซ้อนและมีอิทธิพลต่อสุขภาพหญิงตลอดช่วงชีวิต ต้องได้รับการสร้าง เสริม และคุ้มครอง
อย่างสอดคล้องและเหมาะสม
สุขภาพของเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนด้อยโอกาสในสังคมและกลุ่มคนต่าง ๆ ที่มีความจาเพาะ
ในเรื่องสุขภาพต้องได้รับการสร้างเสริมและคุ้มครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสมด้วย
เนื้อหาในมาตรา 7 สามารถตอบความครอบคลุมของสถานะของคนด้อยโอกาสได้เป็นอย่างดีว่ามี
เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ การกาหนดสิทธิ ทางด้านสุขภาพไว้ดีแล้ว
ข้อโต้แย้งในข้อ 2 ที่ว่าสิทธิการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และ สิทธิการได้รับหลักประกันสุขภาพ
จากรัฐ นั้นเนื้อหาของ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
“มาตรา ๕ บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่
กาหนดโดยพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการอาจกาหนดให้บุคคลที่เข้ารับการบริการสาธารณสุขต้องร่วมจ่ายค่าบริการในอัตรา
ที่กาหนดให้ แก่ห น่ วยบริการในแต่ล ะครั้งที่เข้ารับการบริการ เว้นแต่ผู้ ยากไร้ห รือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดไม่ต้องจ่ายค่าบริการ
ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่บุคคลจะมีสิทธิได้รับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
มาตรา ๖ บุคคลใดประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรา ๕ ให้ยื่นคาขอลงทะเบียนต่อสานักงานหรือ
หน่วยงานที่สานักงานกาหนด เพื่อเลือกหน่วยบริการ เป็นหน่วยบริการประจา
การขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจา การขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจาและหน้าที่
ของหน่ ว ยบริ ก ารประจ าที่ พึ ง มี ต่ อ ผู้ รั บ บริ ก าร ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการกาหนด โดยคานึงถึงความสะดวกและความจาเป็นของบุคคลเป็นสาคัญ
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ในกรณีที่บุคคลใดมีสิทธิเลือกหน่วยบริการเป็นอย่างอื่นตามหลักเกณฑ์การได้รับสวัสดิการหรือ
ตามสิทธิที่บุคคลนั้นได้รับอยู่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือคาสั่งอื่นใด ให้
การใช้สิทธิเข้ารับการบริการสาธารณสุขในหน่วยบริการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับสวัสดิการหรือ
สิทธิของบุคคลนั้น
ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวสามารถตอบได้ว่าครอบคลุมดีแล้ว เพียงแต่ปัญหาหลักของการเข้าถึงสิทธิของ
กลุ่มประชากรในประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาจากการกาหนดสิทธิมากนัก แต่เป็น การรับรู้สิทธิ และการ
เข้าถึงสิทธิของประชาชน ตัวอย่างเช่น แม้ว่าจะมีกองทุนให้ (คืน)สิทธิแก่ผู้มีปัญหาทางด้านสถานะในการ
เข้ารับการรักษาพยาบาล แต่ผู้มีปัญหาทางด้านสถานะไม่ทราบว่าต้องไปทาการลงทะเบียนบัตรผู้มีปัญหา
ด้ านสถานะ (บั ต รหมายเลข 0) แล้ ว น าบั ต รนั้ น ไปลงทะเบี ย นไว้ กั บ สถานบริก ารตามที่ ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ จึงทาให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิได้ ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อ
ต่อไป
อีกประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าตัวกฏหมายจะครอบคลุม
พอสมควรระดับหนึ่งแต่อิสระในการตัดสินใจหรือการกระจายอานาจการทางานจากส่วนกลางกลับทาให้
เกิดปัญหาในการทางานอย่างบูรณาการเป็นอย่างมาก ตัวอย่างนี้รวมถึงการงานด้านการแพทย์ด้านอื่น ๆ
เช่น การบริหารจัดการแพทย์ฉุกเฉิน สานักข่าว HFOCUS ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยนายแพทย์
ไพโรจน์ บุ ญ ศิ ริคาชัย รองเลขาธิการสถาบัน การแพทย์ ฉุกเฉินแห่ งชาติ (สพฉ.) กล่ าวว่า “ที่ ผ่ านมามี
อุปสรรคสาคัญ คือ อปท.ขึ้นกับกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย และ ภารกิจของการแพทย์ฉุกเฉินไม่ได้
อยู่บัญญัติใน พ.ร.บ.กระจายอานาจฯ ที่ให้กระจายอานาจในส่วนนี้ให้ท้องถิ่นโดยตรง แต่บัญญัติเพียงการ
รักษาพยาบาลเท่านั้น ดังนั้นการรับผู้ป่วยโดยรถฉุกเฉินของ อปท. ทาให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) เห็นว่าไม่ใช่ภารกิจของ อปท” นาไปสู่การเรียกร้องให้ตีความใหม่ หลัง สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
หรือ สตง. ตี ค วามว่าไม่ ใช่ ภ าระกิจ ท้ องถิ่น 30 “ดังนั้ น เมื่ อคณะกรรมการกระจายอานาจฯ ตี ความว่า
การแพทย์ฉุกเฉิน เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาพยาบาล เพราะไม่ใช่เพียงรับผู้ป่วยไปส่งเฉยๆ แต่ระหว่าง
การส่ งผู้ ป่ วยนั้ น ก็มีการรั กษาพยาบาลไปด้ว ย หลั กเกณฑ์ นี้ จะทาให้ อปท.สามารถที่ จะพั ฒ นาระบบ

รายละเอียดข่าว คกก.กระจายอานาจเคาะ ‘การแพทย์ฉุกเฉินเป็นภารกิจ อปท.’ หลัง สตง.ชี้ไม่ใช่ภารกิจท้องถิ่น สานัก
ข่าว HFOCUS สืบคนเมือ 8/9/2560 ที่มา : https://www.hfocus.org/content/2017/09/14530
30
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การแพทย์ฉุกเฉินได้ ทั้งในแง่ของบุคลากร การจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือ พาหนะ และการบูรณการร่วมกัน
กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ในจั งหวั ด นั้ น ๆ ซึ่ ง จะท าให้ ถู ก ต้ อ งชั ด เจน และท้ อ งถิ่ น เองจะได้ มี ค วามมั่ น ใจดู แ ล
ประชาชน ดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตซึ่งถือว่ามีความจาเป็นอย่างมากที่ประชาชนต้องอยู่รอดก่อน สังคมจึงจะ
อยู่ได้ และอยู่สบาย” รองเลขาธิการ สพฉ. กล่าว จากประเด็นนี้เห็นได้ชัดว่ากลไกการทางานนั้นยังขาด
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการทางานอย่างยั่งยืนซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ เบญจพร สุธรรมชัย (เบญจ
พร สุธรรมชัย และ คณะ, 2559) ที่ระบุว่า “ประเทศไทยมีการบัญญัติกฎหมายหลายระดับที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแ ลผู้ สู งอายุ การศึก ษาความคิด เห็ น เกี่ ยวกั บ ประเด็ น ทางกฎหมายต่ อการให้ บ ริก ารสุ ขภาพแก่
ผู้สูงอายุ พบว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
พอใช้ พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื่องการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุ และพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคะแนนเฉลี่ ยอยู่ในระดับควร
ปรับปรุง”

ข้อจากัดด้านการปฏิบัติงานและผู้ให้บริการ
ข้อจากัดด้านการปฏิบัติงานกล่าวถึง การที่ระเบียบและกฏหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และ
ข้อจากัดด้านการรู้เท่าทันประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่ออกมาใหม่ ทาให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่สามารถติดตาม
หรือไม่รู้เกี่ยวกับระเบียบเหล่านั้น รวมถึงข้อจากัดด้านทรัพยากรของหน่วยงาน
ป้าเอ (นามสมมุติ) อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ 10 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก (มูลนิธิศูนย์วิจัย
และติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ, 2559) เป็นบุคคลไม่มีสถานะเนื่องจากการคลอดด้วยหมอตาแย
ประกอบกับแม่ไม่ได้ไปดาเนินการแจ้งเกิด ทาให้ไม่มีบัตรประชาชนมาตั้งแต่บัดนั้น ในเดือน กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 มีอาการป่วยรุนแรงเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง และได้ค้างค่าใช้จ่ายกับ
โรงพยาบาลเป็นเงินประมาณ 70,000 บาท เมื่อมีการแจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายในการรักษา นางเอจึงได้หลบหนี
ออกจากโรงพยาบาลเนื่องจากมีฐานะยากจน ซึ่งทาให้นางเอไม่ได้รับการรัก ษาจนครบกระบวนการ ไม่ได้
รับยาและกลับบ้าน อย่างไรก็ตาม ทางโรงพยาบาลได้ให้ทาการผ่อนชาระค่ารักษาพยาบาลเป็นรายเดือน
และผู้ป่วยได้จ่ายชาระเพียง 1 – 2 งวดเท่านั้น เนื่องจากไม่มีรายได้ ในครั้งที่ 2 อาการกาเริบจึงได้เข้า
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รักษาพยาบาลอีกที่โรงพยาบาลเดิม ขณะที่ยังค้างค่ารักษาพยาบาลอยู่ หากย้อนกลับไปจะพบว่า มีการ
จัดตั้งกองทุนคืนสิทธิ ซึ่งป้าเอ เข้าข่ายกลุ่มดังกล่าวแต่ไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว ซึ่งอาจจะเกิดจากการไม่ได้
ลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาลว่าเป็นผู้มีปัญหาทางสถานะ ในเหตุการณ์ อย่างนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
จะต้องสามารถให้คาแนะนาได้ในเบื้องต้น
ข้อสาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ป้าเอไม่มีแม้แต่บัตรเลข 0 โดยตัวบุคคลเองไม่ได้มีความรู้ความ
เข้าใจด้านสิทธิทางด้านสุขภาพของตัวเอง ซึ่งทาให้ปละปล่อยปละการลงทะเบียนในกองทุนคืนสิทธิ อีกทั้ง
มีความด้อยโอกาสหลายด้าน เช่น ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่ง แวดล้อม การแก้ไข
ปัญหาจึงเป็นการแก้ปัญหาที่ต้องทาในหลายมิติ
นายสุรพงษ์ กองจันทึก (สานักข่าวHFOCUS, 2560) ผู้อานวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา
กล่าวว่า “ปัญหาการเข้าถึงสิทธิด้านสาธารณสุขของประเทศไทย มาจากวิธีคิดกฏมายที่เป็นปัญหา โดย
เราแยกคนในประเทศออกเป็น 2 กลุ่มเท่านั้น คือ กลุ่มมีบัตรประชาชนถือเป็นคนสัญชาติไทย และกลุ่ม
คนที่ไม่มีบัตรก็ไม่ถือเป็นสัญชาติไทย และถูกจัดเป็นคนต่างด้าว ทั้งที่ในกลุ่มคนที่ถูกจัดเป็นคนต่างด้าวมี
หลายกลุ่มหลายแบบ ทาให้ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนและทาให้เกิดปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิต่างๆ ทั้ง ที่เป็น
คนไทย” ทั้งนี้ นายสุรพงษ์ กล่าวถึงการตีความกฤษฎีกาที่เหมาะสม โดยมีข้อเสนอให้
1. สปสช. ต้องส่งตีความในมาตรา 5 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และต้องกล้าทักท้วง
กฤษฎีกาถึงความผิดพลาดในการตีความ
2. กลุ่ มเปราะบางที่ ไม่ มีเลข 13 หลั กและบัต รประชาชน ต้อ งท าให้ เข้าถึงสิ ท ธิการรักษา ซึ่ ง
ระหว่างดาเนินการต้องมีระบบดูแล
3. ต้องให้คนไม่มีสิทธิอะไรซื้อประกันสุขภาพได้ และต้องคุ้มครองเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ซื้อ
ประกันสุขภาพในราคา 365 บาทเพราะยังถือเป็นผู้ไม่มีรายได้
ข้อจัดการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มเปราะบาง
ข้อจ ากัดของการเข้ าถึงข้อมู ล ของกลุ่ ม เปราะบางเป็ นข้อจากัดที่ ยากแก้ไข สื บ เนื่ องจากกลุ่ ม
เปราะบางอยู่ในภาวะเศรษฐกิจ และสั งคมที่มีความเฉพาะสู ง ทาให้การเข้าถึงข้อมูล เป็นไปด้วยความ
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ยากลาบาก ตัวอย่างของลุง บี (นามสมมุติ) ผู้ไม่มีบัตรประชาชน ปัจจุบันอายุ 61 ปี ลุงบี มีความเข้าใจว่า
หากป่ วยจะต้องไปคลี นิกเท่านั้ น เนื่องจากตัวเองไม่มีบัตรประชาชน ลุ งบีอาศัยอยู่ลาพังที่กระท่อมริม
แม่น้าในความเกื้อกูลของพระรูป หนึ่ง จากการเก็บข้อมูล พบว่า พระที่ดูแลลุ งบีได้ช่วยเหลือทั้งเสื้ อผ้ า
อาหาร สิ่งประทังชีวิตที่จาเป็น โดยพระมีความประสงค์อยากให้ลุงบี ได้บัตรประชาชนเพื่อเวลาป่วยจะได้
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามปกติเหมือนคนทั่วไป
นอกจากจะเป็นข้อจากัดการถึงข้อมูลยังเป็นภาวะที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ สานักข่าวแรงงาน
(Voicelabour.org) (ข่าวแรงงาน Voicelabour.org, 2556) กล่าวว่า “การเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาล
เป็นความเดือดร้อนด้านการเข้าไม่ถึงสิทธิอันดับต้น ๆ ของคนไร้บ้านโดยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คน
ไร้บ้านมักเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ่อย ๆ เพราะพวกเขาใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะท่ามกลางภาวะความตึงเครียด
ทั้ งทางด้ า นร่ างกาย (เช่ น กิ น อยู่ ล าบาก ไม่ มี สุ ข อนามั ย ) และจิ ต ใจ ผู้ ที่ ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ งระบบการ
รักษาพยาบาลของรัฐ มักจะใช้วิธีการซื้อยากินเองเมื่อเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย แต่ในกรณีที่ป่วยหนักอาจมีคน
ไร้บ้านด้วยกันช่วยเหลือพาไปส่งโรงพยาบาล และใช้สิทธิเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยอนาถา โดยติดต่อ
แผนกสังคมสงเคราะห์ ของโรงพยาบาล หรืออาจมีห น่วยงานการกุศลให้การช่วยเหลือส่งตัวไปรักษาที่
โรงพยาบาล นอกเหนื อ จากนั้ น พบว่ ามี ค นไร้บ้ านจ านวนไม่ น้ อ ยที่ น อนป่ ว ยจนเสี ย ชี วิต อยู่ ในพื้ น ที่
สาธารณะ ซึ่งหน่วยงานการกุศลก็จะมารับศพไปจัดการในลาดับต่อไป”
นอกจากนี้มูลนิธิกระจกเงายังได้จัดโครงการผู้ป่วยข้างถนน ซึ่งมีกิจกรรมเชิญพี่น้องคนไร้บ้านให้
มาร่วมกิจกรรมการเปลี่ยนย้ายหน่วยบริการ สาเหตุเนื่องจาก คนไร้บ้านจานวนมากที่มีสิทธิการรักษาอยู่
ต่างจังหวัดทาให้เกิดการเข้าไม่ถึงการบริการตรวจรักษา เมื่อเจ็บป่วยจึงซื้อยากิน
ตัวอย่างเหล่านี้ทาให้พบว่า การดูแลสุขภาพของคนกลุ่มนี้สุดท้ายจบที่การจ่ายเงินซื้อยา หรือไปที่
คลีนิคส่วนใหญ่เนื่องจากรับรู้ได้ว่าตัวเอง ไม่มีสิทธิ หรือคนที่ดูแลอยู่รับรู้ว่าไม่มีสิทธิ แม้ว่าจะเกิดและเป็ น
คนไทยมีบัตรประชาชนมาก่อนก็ตาม
ข้อจากัดอื่น ๆ
ข้ อ จ ากั ด อื่ น ๆ การไม่ มี โ ครงสร้างพื้ น ฐานทางด้ านการบริ ก ารที่ เพี ย งพอ ในพื้ น ที่ จั งหวัด 3
ชายแดนภาคใต้ประสบปัญหาทางการเมือง บ่อนทาลายสภาพจิตใจของบุคลากรทางด้านสาธารณสุข คน
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ที่ทางานในพื้นที่จึงเป็นคนท้องถิ่น ซึ่งคนอื่นก็ไม่อยากเสี่ยงเข้าไปทางานในพื้นที่อันตราย ทาให้กาลังคนมี
จากัด ขณะที่อีกตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ โครงสร้างพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขในเรือนจา เช่น
การไม่มีเรือนพยาบาล ห้องแยกโรค ต้องนอนรวม ไม่มีนักจิต ไม่มีนักสังคม ทาให้การดูแลภาวะสุขภาพทา
ด้วยความลาบาก เป็นต้น

สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กฎหมายพิทักษ์สิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มเปราะบางในประเทศไทยในภาพรวมกาหนดไว้ค่อนข้าง
ครบถ้วนดี เนื่องจากแรงผลักดันจากองค์กรระหว่างประเทศและโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมของประเทศ
ไทย
กลไกการเข้าถึงสิ ทธิบ ริ การทางสาธารณสุ ขยั งมีจุ ดอ่อ นในการเชื่อมเข้าสู่ ระบบ ถ้าองค์ กรที่
รับผิดชอบดาเนินการให้ครบจุดเชื่อมต่อสาคัญ โดยประสานกับหรือสร้างภาคีให้เกิดการส่งบริการนั้นให้ถึง
กลุ่มเปราะบาง เช่น กรณีความสาเร็จของการเข้าถึงยารักษาโรคเอดส์ ถ้าเป็นผู้ป่วยคนไทย กลไก สปสช.
Compusory licencing, การซื้ อ ยารวม การกระจายยา กั บ กลุ่ ม ประชาสั งคมที่ เ ข้ ม แข็ ง ท าให้ ก ลุ่ ม
เปราะบางเข้าถึงสิทธิ
แต่ห ากเป็ น ผู้ป่ ว ยต่างชาติ ยังมีประเด็นศึกษาต่อถึงการเข้าถึงบริการที่ก่อให้ เกิดผลภายนอก
(externalities) ต่อประเทศไทย
ความท้าทายของปรัชญาการคลังสาธารณะ แหล่งภาษีเพื่อคนไทยเท่านั้น หรือเพื่อทุกคนบน
แผ่นดินไทย ปัจจุบันรายจ่ายด้านสวัสดิการ/สวัสดิภาพในประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับต่า เป็นร้อยละ 20
ของ GDP หากต้องพัฒนาเป็นประเทศรัฐสวัสดิการเต็มรูปแบบ ดูแลทุกคนบนประเทศ อาจต้องมีรายจ่าย
มากกว่าร้อยละ 40 ของ GDP ก็เป็นได้
ในขณะที่ระบบการคลังสาธารณะ (รวมทั้งการระดมเงินบริจาคซึ่งได้บางส่วน) การส่งเสริมกลไก
ประชาสั งคมท างานร่ว มกับ ภาครั ฐ เพื่ อให้ เข้าถึงกลุ่ มเปราะบาง ยังเป็ นประเด็น นโยบายที่ ควรศึ กษา
เพิ่มเติม
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