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บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค 1) เพือ่ ศึกษาสภาพปญหามาตรการทางกฎหมายของไทย ทีก่ อ ใหเกิดปญหา
ความคุม ครองทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามทีม่ สี ถานะถูกตองตามกฎหมาย 2) เพือ่ วิเคราะห
ปญหามาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนหาแนวทางในการสรางความมัน่ คงทางอนามัยใหกบั แรงงานขามชาติ
รวมถึงผูต ดิ ตามอยางยัง่ ยืน โดยไมกอ ใหเกิดปญหาการคลังตอระบบสาธารณสุข โดยไมสรางภาระทางการคลัง
ใหกับระบบสาธารณสุข โดยวิธีการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มุงศึกษาขอมูลจากเอกสารการวิจัย
และการวิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายของไทยและตางประเทศเปนหลัก ภายใตกรอบการวิจัยหลักคือ
หลักสิทธิในสุขภาพ หลักสวัสดิการสังคม และหลักเศรษฐศาสตรสุขภาพ ทั้งนี้ สรุปผลการวิจัยไดวา ปญหา
ความคุม ครองทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตาม เกิดจากการขาดมาตรการในการคัดกรองแรงงาน
ขามชาติและผูติดตามที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งมาตรการในการนําแรงงานขามชาติ
และผูติดตามเขาสูระบบประกันสุขภาพ อันไดแก พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีชอ งวางดานเนือ้ หาและการบังคับใช ทําใหมแี รงงาน
ข า มชาติ แ ละผู  ติ ด ตามอยู  น อกระบบประกั น สุ ข ภาพเป น จํ า นวนมาก นํ า ไปสู  ข  อ สรุ ป คื อ ไทยจะต อ ง
กําหนดใหชองทางการรับแรงงานขามชาติและผูติดตามมีเพียงชองทางเดียว รวมถึงกําหนดใหการซื้อ
บั ต รประกั น สุ ข ภาพเป น เงื่ อ นไขในการอนุ ญ าตทํ า งาน และการพํ า นั ก ในราชอาณาจั ก ร อั น จะทํ า ให
แรงงานขามชาติและผูติดตามไดรับความคุมครองทางสุขภาพอยางเทาเทียม และมีประสิทธิภาพ
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คําสําคัญ
แรงงานขามชาติและผูติดตาม ปญหาความคุมครองทางสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ

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

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

บทนํา
ในปจจุบันประเทศไทยพึ่งพาแรงงานขามชาติเปนจํานวนมาก เนื่องจากแรงงานไทยไมนิยมทํางาน
บางประเภท หรืองานในกลุม 3Ds หมายถึง Dirty หรืองานสกปรก Dangerous หรืองานอันตราย และ
Difficulty หรืองานลําบาก นอกจากนี้ ไทยยังประสบปญหาอัตราการเกิดตํ่า ทําใหสัดสวนของประชากร
ในวัยแรงงานมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง ขณะที่สัดสวนประชากรผูสูงอายุกลับเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
จนทําใหประเทศไทยกลายเปนสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) มาตั้งแตป พ.ศ. 2548 และกําลังกาว
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เขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) ภายในป พ.ศ. 2568 จากสภาพการณดังกลาว
มีแนวโนมวาประเทศไทยมีความจําเปนทีจ่ ะตองนําเขาแรงงานขามชาติเพือ่ ทดแทนกําลังแรงงานในประเทศ
และจะตองพึ่งพาแรงงานขามชาติอยางเขมขนตอไป ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองวางแผน
การบริหารจัดการแรงงานขามชาติ ตลอดจนถึงผูต ดิ ตามในระยะยาวใหเปนระบบอยางเรงดวน (Holumyong
& Punpuing, 2016, 157)
เมือ่ พิจารณาถึงสถานการณการจางงานแรงงานขามชาติในปจจุบนั พบวา แรงงานขามชาติกลุม ใหญ
ที่สุดในประเทศไทยคือ แรงงานประเภทกึ่งฝมือและไรฝมือ (Semi/Unskilled Labor) จาก 3 สัญชาติ ไดแก
แรงงานขามชาติสญ
ั ชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึง่ จากสถิติ ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ระบุวา มีจาํ นวน
ถึง 3.58 ลานคน (Ministry of Labour, 2018, 1) โดยสามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภทหลักคือ 1) แรงงาน
ขามชาติทเี่ ขาเมืองโดยผิดกฎหมาย แตไดขนึ้ ทะเบียนเปนแรงงานตามกฎหมายผานระบบผอนผัน หรือแรงงาน
ั ชาติ
กลุม ผอนผัน 2) แรงงานขามชาติทขี่ นึ้ ทะเบียนเปนแรงงานถูกกฎหมายหลังจากผานกระบวนการพิสจู นสญ
หรือแรงงานกลุมพิสูจนสัญชาติ และ 3) แรงงานขามชาติที่มีสถานะเปนแรงงานอยางถูกตองตามกฎหมาย
จากประเทศตนทาง หรือกลุมแรงงานนําเขา นอกจากนี้ เมื่อแรงงานโยกยายถิ่นฐาน ก็มักจะมีการนําพา
ผูติดตามอันหมายถึงบุคคลอื่นใดที่มีสถานะพึ่งพิงแรงงานเขามาในราชอาณาจักรดวย แตผูติดตามที่ไดรับ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรอยางถูกตองตามกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2559 หมายถึง บุตรของแรงงานขามชาติที่มีอายุไมเกิน 18 ปเทานั้น (Ministry of Labour, 2016,
4) แมวาทางการไทยจะสามารถนําแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบตามกฎหมายไดมากขึ้น
แตมีขอมูลวาแรงงานขามชาติและผูติดตามอีกเปนจํานวนมากยังไมไดเขาสูระบบประกันสุขภาพ เนื่องจาก
ป ญ หาข อ จํ า กั ด ของมาตรการทางกฎหมาย โดยมาตรการทางกฎหมายที่ เ ป น หั ว ใจของป ญ หา คื อ
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่มีบทบัญญัติจํากัดใหลูกจางในบางประเภทงานไมสามารถสมัคร
เปนผูป ระกันตนได ในขณะทีป่ ระกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 เรือ่ งการตรวจ
สุขภาพและการประกันสุขภาพแรงงานตางดาว มีขอจํากัดในดานการบังคับใชทําใหแรงงานขามชาติและ
ผูติดตามสามารถหลบเลี่ยงไมชําระคาบัตรประกันสุขภาพได ผลของขอจํากัดดังกลาวเห็นไดจากขอมูล
กระทรวงสาธารณสุข ที่ระบุวา ในจํานวนแรงงานขามชาติและผูติดตามกวา 3.5 ลานคน มีผูที่อยูใน
ระบบประกันสุขภาพราว 2 ลานคน โดยแบงเปนกลุมผูประกันตนในระบบประกันสังคมประมาณ 5 แสนคน
และกลุ  ม ที่ ซื้ อ บั ต รประกั น สุ ข ภาพประมาณ 1.5 ล า นคน ในขณะที่ มี แ รงงานข า มชาติ แ ละผู  ติ ด ตาม
จํานวนมากกวา 1.5 ลานคนเปนกลุมที่ยังไมทราบสถานะแนชัดวาเขาสูระบบประกันสุขภาพแลวหรือไม
เนื่องจากปจจุบันการขึ้นทะเบียนแรงงานขามชาติผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติยังไมแลวเสร็จ แตคาดวา
นาจะมีแรงงานขามชาติและผูติดตามอยางนอย 5 แสนคน ที่ไมไดเขาสูระบบประกันสุขภาพ (PPTV HD 36,
2017) ทัง้ นี้ ในแตละปจะมีกลุม แรงงานขามชาติและผูต ดิ ตาม ทีไ่ มไดอยูใ นระบบประกันสุขภาพและขาดแคลน
ทุนทรัพยเขารักษาอาการเจ็บปวยที่สถานพยาบาลของรัฐเปนจํานวนมาก สงผลใหกระทรวงสาธารณสุข
ตองแบกรับภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลคนกลุมนี้ตามหลักมนุษยธรรม ถึงปละกวา 1,000 ลานบาท
(Bangkok Broadcasting Television Channel 7, 2017)
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ทั้งนี้ จากประเด็นความบกพรองของมาตรการทางกฎหมายที่ทําใหแรงงานขามชาติและผูติดตาม
อยางนอย 5 แสนคน ไมไดเขาสูระบบประกันสุขภาพ แตเมื่อประสบกับความเจ็บปวย แรงงานขามชาติ
และผูติดตามเหลานั้นกลับสามารถใชบริการทางสาธารณสุขจากสถานพยาบาลของรัฐได โดยไมตองเสีย
คาใชจาย สงผลใหกระทรวงสาธารณสุขตองรับภาระคาใชจายทางมนุษยธรรมถึงปละกวา 1,000 ลานบาท
นําไปสูก ารตัง้ สมมติฐานวา ปญหาความคุม ครองทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตาม รวมถึงปญหา
ภาระคาใชจา ยทางสุขภาพทีเ่ รียกเก็บไมได เกิดจากการไมมมี าตรการทางกฎหมายและนโยบายในการควบคุม
คัดกรองแรงงานขามชาติและผูติดตามที่ชัดเจนและมีมาตรฐานเดียวกัน ในขณะที่มาตรการทางกฎหมาย
ที่ใชบังคับในการนําแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบประกันสุขภาพ อันไดแก พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 เรื่องการ
ตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพแรงงานตางดาว ยังมีชอ งวางทัง้ ในดานเนือ้ หาและการบังคับใช ทําใหยงั
มีแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามอยูน อกระบบประกันสุขภาพอีกเปนจํานวนมาก หากไทยสามารถกําหนดเงือ่ นไข
ในการคัดกรองแรงงานขามชาติและผูติดตามใหชัดเจน และเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงกําหนดใหการซื้อ
บัตรประกันสุขภาพเปนเงือ่ นไขในการอนุญาต และตออายุสทิ ธิในการทํางาน และการพํานักในราชอาณาจักรได
จะทําใหแรงงานขามชาติและผูติดตามไดรับการคุมครองทางสุขภาพอยางเทาเทียมกัน ควบคูไปกับ
การแกปญหาภาระคาใชจายทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตามอยางยั่งยืน

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหามาตรการทางกฎหมายของไทย ที่กอใหเกิดปญหาความคุมครอง
ทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตามที่มีสถานะถูกตองตามกฎหมาย
2. เพื่อวิเคราะหปญหามาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนหาแนวทางในการสรางความมั่นคง
ทางอนามั ย ให กั บ แรงงานข า มชาติ รวมถึ ง ผู  ติ ด ตามอย า งยั่ ง ยื น โดยไม ก  อ ให เ กิ ด ป ญ หาการคลั ง ต อ
ระบบสาธารณสุข

ทบทวนวรรณกรรม
กรอบในการวิจยั ประกอบไปดวย 2 สวนประกอบหลักคือ แนวคิดทฤษฎี และขอตกลงระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของกับประเด็นความคุมครองทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตาม โดยแนวคิดทฤษฎีหลัก
อันเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย ไดแก แนวคิดสิทธิมนุษยชนวาดวยสิทธิในสุขภาพ หลักสวัสดิการสังคม
และหลักเศรษฐศาสตรสุขภาพ โดยสิทธิในสุขภาพตามนิยามขององคการอนามัยโลก (World Health
Organization) หมายถึ ง “สิ ท ธิ ที่ จ ะมี สุ ข ภาพดี อั น เป น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานที่ ม นุ ษ ย ทุ ก คนพึ ง ได รั บ ”
(Jindawatthana, 2012, 163) ในขณะที่บทบัญญัติขอ 25 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
แหงสหประชาชาติ (The Universal Declaration of Human Rights - UDHR) ไดเนนยํ้าถึงความสําคัญ
ของสิทธิในสุขภาพเอาไวอยางชัดเจน อันสามารถสรุปความไดวา “ทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะเขาถึงมาตรฐานการครองชีพ
ที่เพียงพอสําหรับการมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของทั้งตนเองและครอบครัว รวมถึงการรักษาพยาบาล
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และการบริการสังคมที่จําเปน” ซึ่งปฏิญญาฯ ดังกลาวนอกจากจะเปนประกาศที่นานาอารยประเทศ
ใหการยอมรับวาเปนหลักสิทธิมนุษยชนสากลแลว ยังมีฐานะเปนกรอบการปฏิบัติระหวางประเทศวาดวย
สิทธิมนุษยชนอันเปนทีม่ าของความตกลงระหวางประเทศทีม่ ผี ลผูกพันประเทศภาคีสมาชิกตามมาอีกมากมาย
ในขณะที่หลักสวัสดิการสังคม (Social Welfare) หมายถึง หลักที่เชื่อวารัฐมีหนาที่โดยชัดแจงใน
การดูแลสวัสดิภาพของประชาชน เนื่องจากรัฐในฐานะรัฏฐาธิปตยเปนผูมีอํานาจในการที่จะแทรกแซงและ
จัดระเบียบสังคม เพื่อประกันสภาวะจําเปนขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิตใหกับประชาชน (Gilbert & Terrell,
2002, 32) ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ การสวัสดิการสังคมหมายถึง การจัดบริการทางสังคมอันมีสถาบันรองรับ
เพื่อปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาสังคม รวมทั้งสรางเสริมความมั่นคงใหเกิดขึ้นในสังคม อันจะทําให
ประชาชนดํารงชีวิตไดในระดับมาตรฐาน ในขณะเดียวกันหลักเศรษฐศาสตรสุขภาพ (Health Economics)
เปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับอุปสงคและอุปทานของทรัพยากรในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งผลกระทบตอ
การจัดสรรทรัพยากรเหลานัน้ ตอประชาชน เพือ่ จัดสรรทรัพยากรทางการแพทยทมี่ อี ยูอ ยางจํากัด ใหเกิดประโยชน
ตอประชาชนอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด (Rexford Santerre & Stephen Neun, 2013, 4)
ในขณะเดียวกันขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ เปนสิ่งที่นํามาอางอิงในฐานะระเบียบปฏิบัติ
ตามบรรทัดฐานในระดับสากลทีป่ ระชาคมโลกมีตอ แรงงานขามชาติและผูต ดิ ตาม อันไดแก อนุสญ
ั ญาวาดวย
การคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติและครอบครัว (The International Convention on the Protection of
the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families) ซึ่งอนุสัญญาดังกลาวไดระบุถึง
หลักการคุมครองสิทธิในสุขภาพไวในมาตรา 28 สรุปความไดวา “แรงงานขามชาติและสมาชิกในครอบครัว
จะตองมีสิทธิที่จะไดรับการดูแลทางการแพทยใด ๆ ที่มีความจําเปนเรงดวนในการรักษาชีวิต หรือเพื่อ
การหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสุขภาพอันไมอาจแกไขได ทั้งนี้ใหอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียม
ในการรักษาพยาบาลประชาชนในชาตินนั้ ๆ” (United Nations Human Rights Office of High Commissioner,
1990) นอกจากนี้ ยั ง มี ป ฏิ ญ ญาสมาคมประชาชาติ เ อเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ว า ด ว ยการคุ  ม ครอง
และการสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติ (ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the
Rights of Migrant Workers) ซึ่งทั้งประเทศไทย และประเทศตนทางของแรงงานขามชาติ และผูติดตาม
ทั้ง 3 สัญชาติ ลวนเปนภาคีสมาชิก โดยปฎิญญาฯ ไดมีขอกําหนดใหประเทศผูนําเขาและประเทศผูสงออก
แรงงานขามชาติรวมกันสรางเสริมศักยภาพของแรงงานใหสามารถทํางานไดอยางมีศักดิ์ศรี และมีชีวิตอยูใ น
สภาพแวดลอมทีม่ เี สรีภาพ ความยุตธิ รรม และความมัน่ คงโดยสอดคลองกับกฎหมาย (Sangsuwan, 2015, 47)

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใหความสําคัญกับ
การเก็บรวบรวม และศึกษาขอมูลจากเอกสารเปนหลัก โดยขอบเขตดานเนื้อหา จะมุงศึกษาสภาพปญหา
การคั ด กรอง และสถานะความคุ  ม ครองด านสุ ข ภาพของแรงงานข า มชาติ แ ละผู  ติ ด ตาม ตลอดจนถึ ง
ภาระคาใชจา ยทางสุขภาพทีไ่ ทยอุดหนุนใหกบั แรงงานขามชาติและผูต ดิ ตาม โดยจะวิเคราะหสาเหตุของปญหา
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ทีเ่ กิดจากขอบกพรองของบทบัญญัตทิ างกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายเปนหลัก ทัง้ นี้ ระยะของเอกสาร
ที่ศึกษาจะครอบคลุมจากประวัติการนําคนตางดาวเขาสูราชอาณาจักร จากการศึกษาพระราชบัญญัติ
คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ความเปนมาในการรับ ควบคุมดูแลแรงงานขามชาติเขาสูประเทศอยางถูกตอง
ตามกฎหมายตั้งแตป พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบัน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ในขณะที่วัตถุของ
การศึกษา คือแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตาม สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ทีม่ สี ถานะถูกตองตามกฎหมาย
และทํางานอยูในกลุมงานกึ่งฝมือ หรือไรฝมือ อนึ่ง เนื่องจากเปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาจึงมีเพียงขอมูล สถิตจิ ากเอกสาร และสือ่ อิเล็กทรอนิกสเทานัน้ ซึง่ แหลงขอมูลหลักคือผลการวิจยั และ
บทบัญญัตทิ างกฎหมาย โดยวิธกี ารศึกษาจะเริม่ จากการวางกรอบทฤษฎีทเี่ กีย่ วของกับการศึกษา การทบทวน
มาตรการทางกฎหมายของไทย การศึกษาขอตกลงระหวางประเทศ ตลอดจนการศึกษาเปรียบเทียบ
การนําเอาขอตกลงระหวางประเทศเหลานัน้ มาประยุกตใชจริงทัง้ ในประเทศทีป่ ระสบความสําเร็จ และประเทศ
ที่ลมเหลวจากกรณีศึกษาของประเทศเกาหลีใตและสเปน ผานบทบัญญัติทางกฎหมาย อันไดแก รัฐบัญญัติ
การจางงานแรงงานขามชาติ พ.ศ. 2546 (Act on Foreign Workers Employment 2003) รัฐบัญญัติ
ประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2542 (National Health Insurance Act 1999) ของเกาหลีใต พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงการประสานสังคมของชาวตางชาติในสเปน ฉบับที่ 4/2543
(Organic Law on the Rights and Freedoms of Foreigners in Spain and their Social Integration 4/2000)
และพระราชบัญญัติสุขภาพ พ.ศ. 2529 (The General Health Act 1986) ของสเปน จากนั้นจึงนําไปสู
การวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายของไทยและตางประเทศ ดวยการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของ
มาตรการกฎหมายเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดทฤษฎีหลัก โดยจําแนกการวิเคราะหผลออกเปน 3 สวน ไดแก
ความสามารถในการเขาถึงบริการสาธารณสุขตามหลักสิทธิมนุษยชนวาดวยสิทธิในสุขภาพ ความเสมอภาค
ทางความคุมครองตามหลักสวัสดิการสังคม และเสถียรภาพทางการคลังของระบบตามหลักเศรษฐศาสตร
สุขภาพ เพื่อหาสาเหตุของปญหา และหาแนวทางแกไขที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

ผลการวิจัย
จากการศึกษาและรวบรวมขอมูล ทําใหสามารถสรุปไดวา ประเทศไทยมีระบบประกันสุขภาพแรงงาน
ขามชาติและผูติดตามทั้งสิ้น 3 ระบบ ไดแก 1) ระบบบัตรประกันสุขภาพภาคบังคับ อันมีกลุมเปาหมายคือ
แรงงานขามชาติและผูติดตามกลุมผอนผัน 2) ระบบบัตรประกันสุขภาพภาคสมัครใจ อันมีกลุมเปาหมายคือ
แรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามกลุม แรงงานนําเขาทีไ่ มสามารถสมัครเปนผูป ระกันตนในระบบประกันสังคมได
รวมถึงคนตางดาวที่ไมมีสถานะทางกฎหมาย และ 3) ระบบประกันสังคม อันมีกลุมเปาหมายคือแรงงาน
ขามชาติกลุม พิสจู นสญ
ั ชาติ และกลุม แรงงานนําเขาทีส่ มัครเปนผูป ระกันตนในระบบประกันสังคมได อยางไรก็ดี
ในทางปฏิบัติพบวามีแรงงานขามชาติและผูติดตามจํานวนมาก หรือไมตํ่ากวา 5 แสนคนที่ยังไมไดเขาสู
ระบบประกันสุขภาพระบบใดเลย ในขณะทีผ่ ทู มี่ ปี ระกันสุขภาพกลับไมไดรบั ความคุม ครองอยางเทาเทียมกัน
ทั้งนี้สามารถสรุปมาตรการทางกฎหมายอันเปนสาเหตุของปญหาไดเปน 2 กลุมคือ มาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุม คัดกรองแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามเขาสูร าชอาณาจักร และปญหามาตรการทางกฎหมาย
ที่ใชบังคับใหแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบประกันสุขภาพ ดังรายละเอียดตอไปนี้
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1. ปญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุม และกําหนดเงื่อนไขในการรับแรงงานขามชาติ
และผูติดตามเขาสูระบบ โดยปญหาดังกลาวเปรียบเสมือนตนทางที่นําไปสูปญหาขอจํากัดความคุมครอง
ทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตาม เนื่องจากการประกันสุขภาพจะมีสภาพบังคับไดก็ตอเมื่อ
แรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามมีสถานะทางกฎหมายอยางถูกตอง เปนมาตรฐานเดียวกัน หากการนําแรงงานขามชาติ
และผูติดตามเขาสูระบบเต็มไปดวยอุปสรรคหรือขาดเสถียรภาพแลว การเขาสูระบบประกันสุขภาพอยาง
พรอมเพรียงเสมอภาคกันยอมไมมีทางเกิดขึ้นได ทั้งนี้ สามารถจําแนกปญหามาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุม และกําหนดเงื่อนไขในการรับแรงงานขามชาติ และผูติดตามเขาสูระบบ ไดเปน 2 ประการคือ
1.1 มาตรการในการคัดกรอง และกําหนดเงื่อนไขในการรับแรงงานขามชาติ และผูติดตาม
ยังไมมีเสถียรภาพ และไมเปนมาตรฐานเดียวกัน กลาวคือจากการวิจัย พบวามาตรการหรือนโยบายของไทย
จะเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบปตอป และขาดความตอเนื่อง (Archavanitkul &
Vajanasara, 2008, 17-20 ; Tangtipongkul, 2016, 195) สงผลใหแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามขึน้ ทะเบียน
เขาสูระบบไดหลายชองทาง ไมวาจะเปนชองทางการขึ้นทะเบียนผอนผัน การพิสูจนสัญชาติ และการนําเขา
แรงงานจากบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการจางงาน หรือ MOU (Memorandum of Understanding
on Employment Cooperation) ทําใหแรงงานขามชาติและผูติดตามหลั่งไหลเขามาในราชอาณาจักร
ไดอยางไมจํากัด ซึ่งนอกจากจะทําใหทางการไทยไมสามารถวางแผนในการจัดสรรทรัพยากรในการรักษา
พยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพแลว แรงงานขามชาติและผูติดตามที่เขาสูระบบในแตละชองทาง ยังมีสิทธิ
และหนาที่ในการเขาสูระบบประกันสุขภาพที่แตกตางกันอีกดวย กลาวโดยสรุปคือ
1.1.1 แรงงานและผูต ดิ ตามกลุม ผอนผัน1 จะตองซือ้ บัตรประกันสุขภาพแบบบังคับเทานัน้
1.1.2 แรงงานกลุมพิสูจนสัญชาติที่มีสิทธิสมัครเปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตองสมัครเปนผูประกันตนเทานั้น ในขณะที่แรงงานผูไมมีสิทธิ และผูติดตามตอง
ซื้อบัตรประกันสุขภาพแบบบังคับ
1.1.3 แรงงานกลุ  ม นํ า เข า 2 ที่ มี สิ ท ธิ ส มั ค รเป น ผู  ป ระกั น ตนตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตองสมัครเปนผูป ระกันตน ในขณะทีไ่ มมขี อ บังคับดานการซือ้ บัตรประกันสุขภาพตอแรงงาน
กลุมนําเขาผูไมมีสิทธิประกันสังคม แตแรงงานอาจซื้อบัตรประกันสุขภาพภาคสมัครใจได
ทัง้ นี้ สามารถพิจารณารายละเอียดโดยสังเขปของระบบประกันสุขภาพสําหรับแรงงานขามชาติ
และผูติดตาม รวมถึงเงื่อนไขในการเขาถึงสิทธิไดจากตารางที่ 1 ดังตอไปนี้

1

แรงงานขามชาติและผูติดตามกลุมผอนผันไดรับอนุญาตใหดําเนินการพิสูจนสัญชาติใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
มิเชนนั้นจะตองถูกจับกุม และสงกลับประเทศ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกเขามาอยู
ในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
2
แรงงานขามชาติกลุมนําเขาไมอนุญาตใหมีผูติดตาม (Tangtipongkul, 2016, 200)
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ตารางที่ 1
ตารางแสดงรายละเอียดโดยสังเขปของระบบประกันสุขภาพสําหรับแรงงานขามชาติและผูติดตาม
ĆēýýþĆēâĔüčěãăĕāčĖĎĆĔýĠĆèèĕüãňĕĄëĕøėĠĈēÿĜňøė÷øĕĄ
1) ĠĆèèĕüãňĕĄëĕøėĠĈē
ÿĜňøė÷øĕĄâĈěŇĄÿŇĐüÿĔü
2) ĠĆèèĕüãňĕĄëĕøėĠĈē
ÿĜňøė÷øĕĄâĈěŇĄāėčĜéüŋčĔîëĕøė*
ĠĆèèĕüãňĕĄëĕøėĠĈē
ÿňĜøė÷øĕĄúěâåü
ĆēýýþĆēâĔüčĔèåĄ

1) ĠĆèèĕüâĈěŇĄāėčĜéüŋčĔîëĕøė
2) ĠĆèèĕüâĈěŇĄüĖğãňĕ

øňĐèĄĘčùĕüēùĜââñĎĄĕą

ëŇĐèĊŇĕè
âĕĆýĔèåĔýĢëň**

ģĄŇĄĘ

ģĄŇĄĘčăĕāýĔèåĔý

1) øňĐèĄĘčùĕüēùĜââñĎĄĕą
ëŇĐèĊŇĕèýúýĔîîĔøė
2) úĖĎüňĕúĘħ āĆý.þĆēâĔüčĔèåĄ
ĠĈēâĕĆýĔèåĔýĢëň
ĐüěîĕøĢĎňğþŎüÿňĜþĆēâĔüøü

* แรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามกลุม พิสจู นสญ
ั ชาติถกู กําหนดใหซอื้ บัตรประกันสุขภาพแบบบังคับตัง้ แตวนั ที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
** นับตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 มีการปรับปรุงมาตรการบังคับใชระบบบัตรประกันสุขภาพ แตมาตรการดังกลาว
ไมมีผลยอนหลังตอกลุมที่ผานการพิสูจนสัญชาติไปแลว 1,062,929 คน (Ministry of Labour, 2018, 1)

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาประเภทและสถานะทางกฎหมายของแรงงานขามชาติและผูติดตาม
มีสว นสําคัญยิง่ ตอการกําหนดสิทธิในการเขาถึงระบบประกันสุขภาพ นอกจากนี้ เมือ่ พิจารณาในรายละเอียด
พบวา ระบบประกันสุขภาพแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามของไทยเปนระบบทีถ่ กู ออกแบบมาเพือ่ ใชกบั แรงงาน
ขามชาติและผูต ดิ ตามในแตละประเภท โดยไมเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน กลาวคือตนทุนในการเขาสูร ะบบ
เงื่อนไขการบังคับใช ตลอดจนถึงหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลก็ลวนแลวมีความแตกตางกันทั้งสิ้น
อาทิ หนวยงานหลักทีท่ าํ หนาทีร่ บั ผิดชอบระบบบัตรประกันสุขภาพทัง้ ภาคสมัครใจ และภาคบังคับคือกองทุน
ผูป ระกันตนคนตางดาว กระทรวงสาธารณสุข ในขณะทีห่ นวยงานหลักทีท่ าํ หนาทีร่ บั ผิดชอบระบบประกันสังคม
คือ สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ ที่มาของเงินทุนของระบบก็ยังมีความแตกตางกัน
กลาวคือ ที่มาของเงินทุนของระบบบัตรประกันสุขภาพมีที่มาจากการชําระคาบัตรประกันสุขภาพของเอกชน
อั น หมายถึ ง นายจ า งหรื อ ตั ว แรงงานข า มชาติ แ ละผู  ติ ด ตาม ในขณะที่ ที่ ม าของแหล ง เงิ น ทุ น ในระบบ
ประกันสังคมมาจากการรวมจายจากทั้งนายจาง ลูกจางและภาครัฐ อีกทั้งตนทุนในการเขาถึงความคุมครอง
ทางสุ ข ภาพในแต ล ะระบบยั ง ไม เ ท า กั น อี ก ด ว ย ซึ่ ง ลั ก ษณะดั ง กล า วแสดงให เ ห็ น ถึ ง ความซั บ ซ อ น
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ไมเปนมาตรฐานเดียวกันของระบบประกันสุขภาพแรงงานขามชาติและผูติดตาม รวมทั้งยังมีลักษณะ
ไมสอดคลองกับหลักความเสมอภาค จากการปฏิบัติตอสิ่งที่มีสาระสําคัญเหมือนกัน อยางไมเทาเทียมกัน
อันจะเห็นไดจากรายละเอียดในตารางที่ 2 ดังตอไปนี้

ตารางที่ 2
ตารางสรุปสาระสําคัญของระบบประกันสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตาม
úĆÖþèą×ĂÜøąïï
ðøąÖĆîÿč×õćó
ĀîŠü÷ÜćîìĊęøĆïñĉéßĂï
ÖúčŠöđðŜćĀöć÷

ìĊęöć×ĂÜđÜĉ îìčî
ÿõćóïĆÜÙĆï

ïĆêøðøąÖĆîÿč×õćó
õćÙÿöĆ ÙøĔÝ

ïĆêøðøąÖĆîÿč×õćó
õćÙïĆÜÙĆï

ÖøąìøüÜÿćíćøèÿč×

øąïïðøąÖĆîÿĆÜÙö
ÖøąìøüÜĒøÜÜćî

ĒøÜÜćî×šćößćêĉĒúąñĎšêĉéêćöìĆĚÜ ĒøÜÜćî×šćößćêĉĒúąñĎšêĉéêćö ĒøÜÜćî×šćößćêĉëĎÖÖãĀöć÷ìĊę
ëĎÖÖãĀöć÷ĒúąñĉéÖãĀöć÷ ëĎÖÖãĀöć÷ ĒêŠĂ÷ĎŠ îĂÖøąïï öĊÿĉìíĉÿöĆÙøðøąÖĆîÿĆÜÙö
ĒêŠĂ÷ĎŠ îĂÖøąïïðøąÖĆîÿĆÜÙö
ðøąÖĆîÿĆÜÙö
(ÖúčŠöîĞćđ×šćĒúąóĉÿĎÝîŤÿĆâßćêĉ)
đĂÖßî (ÙŠćïĆêøðøąÖĆîÿč×õćó)

øŠ üöÝŠ ć÷ēé÷úĎÖÝš ćÜ
îć÷Ýš ćÜ ĒúąøĆ å
öĊÿõćóïĆÜÙĆï

ĕöŠöĊÿõćóïĆÜÙĆï
ðøąöćè 1,500,000 Ùî
ÝĞćîüîÙîĔîøąïï
*ĕöŠÿćöćøëÝĞ ćĒîÖðøąđõìïĆêøìĊę×ć÷ĕéšĒîŠßĆé
-3,700 ÿĞćĀøĆ ïñĎšĔĀâŠ
-2,700 ÿĞćĀøĆ ïñĎšĔĀâŠ
ÙŠćĔßš ÝŠć÷ĔîÖćøđ×š ćëċÜ -365 ÿĞćĀøĆ ïđéĘÖĂć÷č êęĞćÖüŠć 7 ðŘ -730 ÿĞćĀøĆ ïđéĘÖĂć÷č êęĞćÖüŠć
7 ðŘ (êŠĂ 2 ðŘ)
(êŠĂðŘ)
ÙčšöÙøĂÜĔîøąéĆïìĊęđìĊ÷ïđìŠćÖĆïøąïïĀúĆÖðøąÖĆîÿč×õćó
ÙüćöÙčšöÙøĂÜ
(ïĆêøìĂÜ) ×ĂÜóúđöČĂÜĕì÷

ðøąöćè 500,000 Ùî
ĂĆêøćøš Ă÷úą 5 ×ĂÜÙŠćÝš ćÜ×ĆĚî
êęĞćêĆĚÜĒêŠ 1,650 ïćì ĒêŠĕöŠ
đÖĉî 15,000 ïćì êŠĂđéČĂî
ÙčšöÙøĂÜđìĊ÷ïđìŠćÖĆïøąïï
ðøąÖĆîÿĆÜÙö×ĂÜóúđöČĂÜĕì÷

ทีÉ่มา: Alien Insured Fund, 2016, 1-2 ; Social Security Office, n.d., ; PPTV HD 36, 2017.
กลาวโดยสรุปคือ มาตรการในการคัดกรอง ตลอดจนถึงการกําหนดเงือ่ นไขในการรับแรงงานขามชาติ
และผูติดตามที่ไรเสถียรภาพของไทยเปรียบเสมือนสาเหตุตนทางที่ทําใหแรงงานขามชาติและผูติดตาม
ไดรับความคุมครองทางสุขภาพอยางไมเทาเทียมกัน ทั้งที่ทุกคนลวนมีสถานะที่ถูกตองตามกฎหมาย
1.2 ประเทศไทยไมมีมาตรการในการควบคุม และคัดกรองผูติดตามแรงงานขามชาติที่เปนรูปธรรม
กลาวคือประเทศไทยมีเพียงการนิยามใหผูติดตามหมายถึง บุตรของแรงงานขามชาติที่มีอายุไมเกิน 18 ป
โดยไมไดมกี ารจํากัดจํานวนผูต ดิ ตามแรงงานขามชาติ ทัง้ ยังไมมขี อ จํากัดเรือ่ งการคลอดบุตรในราชอาณาจักร
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รวมถึงไมมีขอกําหนดเงื่อนไขดานศักยภาพของแรงงานขามชาติในการที่จะนําพาผูติดตามเขามาในประเทศ
อีกดวย แตกตางจากประเทศพัฒนาแลวสวนใหญที่มีการกําหนดเงื่อนไขในการรับผูติดตามอยางชัดเจน
เชนเกาหลีใต มีการบัญญัติหามมิใหแรงงานขามชาติในกลุมกึ่งฝมือและไรฝมือมีผูติดตามหรือคลอดบุตร
ในประเทศอยางเด็ดขาด (Umeda, 2013) ขณะที่สเปนอนุญาตใหแรงงานขามชาติมีผูติดตามได แตมี
การกําหนดนิยามของคําวาผูติดตามในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ รวมถึงกําหนดเงื่อนไขระยะเวลา
ในการพํานัก และรายไดขั้นตํ่าของแรงงานขามชาติที่จะอนุญาตใหมีผูติดตามไดเอาไวอยางชัดแจง
(The United Refugee Agency, 2000, 9-10) เปนตน การไมมมี าตรการในการควบคุม และคัดกรองผูต ดิ ตาม
ดังกลาวสงผลใหมีเด็กที่เกิดจากแรงงานขามชาติสะสมในไทยถึง 4-5 แสนคน ซึ่งไทยตองใชงบประมาณ
ในการดูแลตั้งแตกอนคลอด ระหวางคลอด และหลังคลอดเปนจํานวนมหาศาล
2. ป ญ หามาตรการทางกฎหมายที่ ใ ช บั ง คั บ ให แ รงงานข า มชาติ แ ละผู  ติ ด ตามเข า สู  ร ะบบ
ประกันสุขภาพ ซึ่งปญหาดังกลาวเปรียบเสมือนหัวใจ หรือสาเหตุหลักที่ทําใหแรงงานขามชาติและผูติดตาม
ไมไดรบั ความคุม ครองทางสุขภาพ หรือไดรบั ความคุม ครองอยางไมเหมาะสมและไมไดสดั สวนกับความจําเปน
ในการดํารงชีวิต ทั้งนี้สามารถจําแนกปญหามาตรการทางกฎหมายในการนําแรงงานขามชาติ และผูตดิ ตาม
เขาสูระบบประกันสุขภาพ ไดเปน 2 ประการคือ
2.1 ปญหาของระบบประกันสุขภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยแบง
เปนปญหาเนื้อหาความคุมครอง (Social Security Office, n.d.) 3 ประการคือ
2.1.1 การไมใหความคุมครองแรงงานในบางลักษณะงาน ตามความในมาตรา 4 อัน
ไดแกงานลูกจางของผูประกอบกิจการเพาะปลูก ประมง ปาไมและเลี้ยงสัตว ที่ไมไดจางประจําตลอดทั้งป
งานลูกจางของนายจางที่เปนบุคคลธรรมดาที่งานที่ทําไมไดเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ และงานลูกจาง
ของนายจางที่ประกอบกิจการหาบเร แผงลอย เปนตน สงผลใหแรงงานขามชาติที่ทํางานอยูในกลุมงาน
ลักษณะดังกลาวไมสามารถสมัครเขาเปนผูประกันตนได
2.1.2 มีการกําหนดเงื่อนไขดานระยะเวลาการเกิดสิทธิ ตามความในมาตรา 62 กําหนด
ใหผูประกันตนจะไดรับความคุมครองกรณีเจ็บปวยอันมิใชเนื่องมาจากการทํางาน เมื่อจายเงินสมทบเขา
กองทุนประกันสังคมมาเปนเวลาอยางนอย 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนกอนเดือนที่จะเขารับบริการ
ทางการแพทย กลาวอีกนัยหนึง่ คือ จะตองรอระยะเวลาการเกิดสิทธิถงึ 3 เดือน ซึง่ ขัดแยงกับสภาพความเปนจริง
ที่ ม นุ ษ ย อ าจจะเจ็ บ ป ว ยเมื่ อ ไรก็ ไ ด โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เมื่ อ แรงงานข า มชาติ เ ข า สู  ร ะบบอย า งถู ก ต อ ง
ตามกฎหมายก็สมควรทีจ่ ะไดรบั ความคุม ครองโดยทันที ไมควรมีการกําหนดเงือ่ นเวลามาเกีย่ วของหรือลิดรอนสิทธิ3

3

การกําหนดระยะเวลาการเกิดสิทธิมีขึ้นดวยเหตุผลดานความมั่นคงของกองทุนประกันสังคม แตประเด็นปญหาอยูที่ หากผูประกันตน
เปนพลเมืองไทย แมจะไมมีสิทธิประกันสังคมก็ยังสามารถใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพแหงชาติหรือบัตรทองเพื่อรับการรักษาพยาบาลได
แตแรงงานขามชาติและผูติดตามที่ไมมีประกันสุขภาพจะไมมีสิทธิไดรับความคุมครองใด ๆ เลย
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2.1.3 สัดสวนเงินสมทบของระบบประกันสังคมมีอัตราสูงกวาระบบบัตรประกันสุขภาพ
ถึง 3 เทา ในขณะที่สิทธิประโยชนความคุมครองที่ไดรับจริงแทบไมแตกตางกัน กลาวคือสิทธิประโยชนใน
การรักษาพยาบาลที่ระบบประกันสังคมใหมากกวาระบบบัตรประกันสุขภาพเปนการรักษาพยาบาลใน
บริการพิเศษทีอ่ าจไมจาํ เปนตอการดํารงชีวติ ของแรงงานขามชาติ เชน บริการทันตกรรมฟนเทียมและรากฟนเทียม
โรคหรือประสบอันตรายอันเนือ่ งจากการใชสารเสพติด การปลูกถายอวัยวะ เปนตน (Hfocus, 2016) นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาถึงสิทธิประโยชนดานอื่นที่เพิ่มขึ้น อาทิ สิทธิประโยชนจากการทุพพลภาพ สิทธิประโยชนจาก
การตาย สิทธิประโยชนชราภาพ และสิทธิประโยชนจากการวางงาน ก็ลวนแลวแตไมสอดคลองกับเงื่อนไข
และวิถีชีวิตของแรงงานขามชาติ เนื่องจากไมมีการกําหนดระเบียบเอาไวอยางชัดเจนวาจะจายประโยชน
ทดแทนแรงงานขามชาติที่เดินทางกลับประเทศไปแลวไดอยางไร ผานชองทางใด และผูใดจะเปนผูรับภาระ
คาธรรมเนียมในการโอนเงินคาสิทธิประโยชนเหลานั้น เปนตน
ในขณะเดียวกัน พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ยังคงมีปญหาและขอจํากัดในดาน
การบังคับใช โดยสามารถแบงปญหาไดเปน 2 ประการคือ
2.1.4 ความบกพรองในกระบวนการบังคับใหแรงงานขามชาติทกุ คนทีม่ สี ทิ ธิเปนผูป ระกันตน
ตองเขาสูระบบประกันสุขภาพ จากการรวบรวมขอมูลพบวา สํานักงานประกันสังคมมักใชวิธีการสุมตรวจ
เพื่ อ กวดขั น ให น ายจ า งนํ า ลู ก จ า งเข า สู  ร ะบบประกั น สั ง คม หากลู ก จ า งไม เ รี ย กร อ งสิ ท ธิ ต  อ สํ า นั ก งาน
ประกั น สั ง คม สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมก็ ต รวจสอบได ย าก ทั้ ง นี้ ลู ก จ า งส ว นหนึ่ ง ก็ ไ ม ต  อ งการร อ งเรี ย น
เพราะไมตองการจายเงินสมทบที่มีสัดสวนคอนขางสูง และหวาดกลัววาจะถูกใหออกจากงาน ในขณะที่
การตรวจสอบก็เปนไปอยางยากลําบากเนือ่ งจากหนวยงานทีท่ าํ หนาทีอ่ อกใบอนุญาตทํางานคือ กรมการจัดหางาน
ในขณะทีห่ นวยงานทีม่ หี นาทีบ่ งั คับใชกฎหมายประกันสังคมคือสํานักงานประกันสังคม ซึง่ เปนคนละสวนงานกัน
2.1.5 นายจางมักหลีกเลี่ยงที่จะจายเงินสมทบ หรือจายเงินสมทบลาชา ทําใหแรงงาน
ขามชาติทเี่ ปนฝายจายเงินสมทบตองเสียสิทธิในการรักษาพยาบาลในทีส่ ดุ เห็นไดจากผลของการศึกษาทีร่ ะบุ
วาแรงงานขามชาติที่เปนสมาชิกประกันสังคมสวนใหญ ไมสามารถเขาถึงสิทธิประกันสังคมได เมื่อเจ็บปวย
ยังตองซื้อยาจากรานขายยา หรือไปรักษาที่คลินิกแทนการใชสิทธิที่สถานพยาบาล (Prachathai, 2013)
2.2 ปญหามาตรการบังคับใหแรงงานขามชาติ และผูติดตามทุกคนตองซื้อบัตรประกันสุขภาพ
ตามขอกําหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 เรือ่ งการตรวจสุขภาพและ
การประกันสุขภาพแรงงานตางดาว ซึ่งออกตามอํานาจของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 มีใจความสําคัญคือ ทางการไดกําหนดใหแรงงานขามชาติและผูติดตามที่จะขึ้นทะเบียน
เขาสูระบบ ตองตรวจสุขภาพและซื้อบัตรประกันสุขภาพภาคบังคับกอน จึงจะขึ้นทะเบียนเขาสูระบบได
แต ใ นทางปฏิ บั ติ การขึ้ น ทะเบี ย นเข า สู  ร ะบบกลั บ ไม มี ก ารบั ง คั บ ให ต  อ งแสดงหลั ก ฐานการซื้ อ บั ต ร
ประกันสุขภาพ สงผลใหแรงงานขามชาติและผูติดตามสามารถหลบเลี่ยงดวยการแนบเพียงเอกสาร
ผลตรวจสุขภาพ โดยไมซื้อบัตรประกันสุขภาพ ทําใหระบบบัตรประกันสุขภาพไมมีผลในการบังคับใช
อยางแทจริง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทําแบบเอกสารใหม
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เพื่อใชแทนแบบเอกสารเดิม โดยแบบเอกสารใหมนี้มีการกําหนดใหแรงงานขามชาติจะตองระบุขอมูล
ดานการประกันสุขภาพโดยละเอียด และกําหนดใหการชําระคาตรวจสุขภาพ และคาบัตรประกันสุขภาพ
เปนเงือ่ นไขในการมีบตั รประจําตัวคนซึง่ ไมมสี ญ
ั ชาติไทย การตรวจลงตรา/ขออยูต อ และการขออนุญาตทํางาน
ของแรงงานขามชาติ อันจะเห็นไดวา เปนมาตรการบังคับทีม่ คี วามเขมงวด และมีประสิทธิผลจริงในทางปฏิบตั ิ
นอกจากนี้ ทางการยังไดปรับปรุงใหสิทธิในการรักษาพยาบาลจากการซื้อบัตรประกันสุขภาพ ไปปรากฏบน
หลังบัตรประจําตัวคนซึง่ ไมมสี ญ
ั ชาติไทย โดยจะมีการแจงสิทธิรกั ษาพยาบาล พรอมรายละเอียดสถานพยาบาล
ตลอดจนถึงระยะเวลาที่ไดรับความคุมครอง ซึ่งผูถือบัตรสามารถใชสิทธิการรักษาพยาบาลไดในทันที
โดยไมตอ งรอระยะเวลาการเกิดสิทธิอยางไรก็ดี แมมาตรการบังคับใหซอื้ บัตรประกันสุขภาพจะมีประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช และใหความคุม ครองทางสุขภาพแกผถู อื บัตรในทันที แตมาตรการดังกลาวกลับไมไดมผี ลใช
บังคับตอแรงงานขามชาติทุกกลุมอยางพรอมเพรียงกัน โดยจะมีผลตอแรงงานขามชาติกลุมผอนผัน
ที่จะตองพิสูจนสัญชาติและขึ้นทะเบียนเขาสูระบบเทานั้น แตจะไมถูกนําไปใชบังคับกับแรงงานขามชาติ
และผูติดตามอีก 3 กลุมไดแก
2.2.1 แรงงานขามชาติกลุมนําเขาจํานวน 500,440 คน (Ministry of Labour, 2018, 1)
2.2.2 แรงงานขามชาติที่มีสิทธิสมัครเปนผูประกันตนในระบบประกันสังคมทั้งหมด
2.2.3 ไมมีผลยอนหลังตอแรงงานขามชาติและผูติดตามกลุมที่ผานการพิสูจนสัญชาติ
ไปแลว 1,062,929 คน กอนวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สรุปไดวา มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม และกําหนดเงือ่ นไขในการรับแรงงาน
ขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบ รวมถึงมาตรการบังคับใหแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบ
ประกันสุขภาพ ยังมีปญหาดานความชัดเจน และมาตรฐานการบังคับใชที่แตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อนําเอาปญหามาตรการทางกฎหมายเหลานั้น ไปวิเคราะหเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎี รวมถึงขอตกลง
ระหว า งประเทศ พบว า ประเทศไทยยั ง ไม ส ามารถบรรลุ เ ป า หมายตามกรอบแนวคิ ด ของการวิ จั ย
อันไดแก แนวคิดสิทธิมนุษยชนวาดวยสิทธิในสุขภาพ หลักสวัสดิการสังคม และหลักเศรษฐศาสตรสุขภาพ
อยางนอย 3 ประการคือ
1. ความสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนวาดวยสิทธิในสุขภาพ แมวาประเทศไทยจะจัดใหมี
ระบบประกันสุขภาพใหกบั แรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามตามหลักสิทธิมนุษยชนภายใตเงือ่ นไขขัน้ ตํา่ ของขอตกลง
ระหวางประเทศ แตในทางปฏิบัติกลับพบชองโหวที่กอใหเกิดปญหาการเขาถึงสิทธิเปนจํานวนมาก ไมวาจะ
เปนขอจํากัดของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่มีการจํากัดกลุมอาชีพที่ไมมีสิทธิสมัครเปน
ผูป ระกันตน การจํากัดระยะเวลาในการเกิดสิทธิความคุม ครอง ซึง่ มีลกั ษณะเปนการเลือกปฏิบตั ิ และรอนสิทธิ
แรงงานขามชาติบางกลุมอาชีพ ทั้งที่แรงงานมีสถานะถูกตองตามกฎหมาย ทั้งยังชําระคาธรรมเนียม
ในการขึน้ ทะเบียนเทียบเทากับแรงงานทีป่ ระกอบอาชีพอืน่ ในขณะเดียวกัน แมจะมีระบบบัตรประกันสุขภาพ
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ภาคบังคับที่มีประสิทธิภาพ และมีผลในการบังคับใชในทันที แตกลับไมไดถูกนําไปใชกับแรงงานขามชาติ
และผูติดตามทุกคนอยางเทาเทียมกัน จึงทําใหยังมีแรงงานขามชาติและผูติดตามอีกเปนจํานวนมากที่ไมได
รับความคุมครองทางสุขภาพ หรือไดรับความคุมครองอยางไมเหมาะสมและไมไดสัดสวนกับความจําเปน
ในการดํารงชีวิต
2. ความสอดคลองกับหลักสวัสดิการสังคม มาตรการทางกฎหมายของไทยยังไมประสบความสําเร็จ
ในการแทรกแซงการจัดระเบียบสังคม และการดูแลสวัสดิภาพของแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตาม ตามนิยาม
พืน้ ฐานของหลักสวัสดิการสังคม อันจะเห็นไดจากการทีย่ งั มีผทู ไี่ มไดรบั ความคุม ครองทางสุขภาพทัง้ ทีม่ สี ถานะ
ถูกตองตามกฎหมายอยางนอย 5 แสนคน นอกจากนี้ มาตรการทางกฎหมายของไทยยังไมสอดคลองกับ
หลักการสําคัญของหลักสวัสดิการสังคม วาดวยหลักความครอบคลุม (Coverage) อยางเห็นไดชัด กลาวคือ
หลักความครอบคลุมเชือ่ วาผูใ ชบริการตองสามารถเขาถึงบริการไดอยางเสมอภาคกัน โดยปราศจากการกีดกัน
หรือเลือกปฏิบัติ (Khumhom, 2014) ในขณะที่ระบบประกันสุขภาพของไทยไดถูกกําหนดใหมีหลายรูปแบบ
ใชบังคับตอแรงงานขามชาติที่มีสถานะถูกตองตามกฎหมายแตละกลุมอยางแตกตางกันมีตนทุนในการ
เขาถึงความคุมครองตางกัน อีกทั้งยังกําหนดสิทธิประโยชนอยางแตกตางกันอีกดวย
ความสอดคลองกับหลักเศรษฐศาสตรสุขภาพ มาตรการทางกฎหมายของไทยขัดแยงกับ
หลักเศรษฐศาสตรสุขภาพอยางชัดเจน เนื่องจากไมมีมาตรการในการคัดกรองแรงงานขามชาติและ
ผูต ดิ ตามทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน ทําใหแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามเดินทางเขาสูป ระเทศ
มากจนเกินกําลังทรัพยากรทางการแพทย นอกจากนี้ ระบบการจัดสรรงบประมาณทางสาธารณสุขของไทย
ยังเปนการคํานวณงบประมาณแบบตอคนตอป ดังนั้น เมื่อมีแรงงานขามชาติที่ไมมีประกันสุขภาพใด ๆ
มาใชบริการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลผูใหบริการจะตองรับความเสี่ยงดานภาระคาใชจายเอง ทั้งนี้ เมื่อนํา
จํานวนแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามทีไ่ มมปี ระกันสุขภาพ 5 แสนคน มาคํานวณรวมกับงบประมาณสุขภาพ
ตอคนตอป โดยไมรวมคาใชจายดานบุคลากร จากงบประมาณที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ไดรับประจําป พ.ศ. 2560 จํานวน 15,177 ลานบาทแลว (Hfocus, 2016) พบวา ไทยจะตองมีงบประมาณ
เพิ่มขึ้นอีกอยางนอย 1,121 ลานบาท จึงจะเพียงพอตอการดูแลสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตาม
ที่ไมมีประกันสุขภาพ ซึ่งลักษณะดังกลาว จะเปนการซํ้าเติมสถานการณดานงบประมาณ และบุคลากร
ทางดานสาธารณสุขของไทยที่กําลังประสบปญหาอยางรุนแรง กลาวคือ ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โรงพยาบาลในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ประสบกั บ สภาวะขาดทุ น รุ น แรงเข า ขั้ น วิ ก ฤติ ถึ ง 87 แห ง
จากจํานวนโรงพยาบาลทัง้ หมด 896 แหงทัว่ ประเทศ ในขณะทีแ่ พทยยงั มีจาํ นวนไมเพียงพอกับความตองการ
ของประชาชน โดยประเทศไทยมีแพทยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตํ่ากวามาตรฐานขององคการ
อนามัยโลกถึง 3 เทา (Thaipublica, 2018)
ในขณะเดี ย วกั น เมื่ อ นํ า ข อ ตกลงระหว า งประเทศที่ เ กี่ ย วข อ ง อั น ได แ ก หลั ก สิ ท ธิ ใ นสุ ข ภาพ
ตามมาตรา 28 ของอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติและครอบครัว และปฏิญญา
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต วาดวยการคุมครองและการสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติ
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มาตรวจสอบผลการวิจัย พบวาในทางทฤษฎีไทยมีมาตรการทางกฎหมายที่ใหความคุมครองสิทธิในสุขภาพ
ขั้นพื้นฐานตอแรงงานขามชาติและผูติดตาม แตในทางปฏิบัติมาตรการดังกลาวยังมีขอบกพรองทั้งดาน
เนื้ อ หาบทบั ญญัติ และการบัง คับใช สง ผลใหมีแรงงานขา มชาติ และผู ติ ดตามอยา งนอย 5 แสนคน
ไมไดเขาสูระบบประกันสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัย (Sali Sukansin, 2014, 112-114) สนับสนุน
วาระบบการคัดกรองและระบบประกันสุขภาพที่หลากหลายและมีสาระสําคัญแตกตางกัน เปนปจจัย
ที่ทําใหแรงงานขามชาติและผูติดตามไดรับความคุมครองสิทธิทางสุขภาพอยางไมเทาเทียมกันอีกดวย
ในขณะที่ ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ ระบบประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ ข องเกาหลี ใ ต (Kim, J. ; Yoon ;
Kim L. & Kim D, 2017, 5-17) ระบุวาการบังคับใชระบบประกันสุขภาพระบบเดียวตอประชาชนทุกคน
เปนปจจัยที่ทําใหแรงงานขามชาติไดรับความคุมครองทางสุขภาพและเขาถึงบริการการรักษาพยาบาล
ไดเทียบเทากับพลเมืองเกาหลีใต จึงนําไปสูขอสรุปที่วาผลของการศึกษามีความสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว กลาวคือ ปญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุม คัดกรองแรงงานขามชาติและผูติดตาม
และปญหามาตรการทางกฎหมายที่ใชบังคับใหแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบประกันสุขภาพ
เปนสาเหตุหลักทีท่ าํ ใหแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามไมไดรบั ความคุม ครองทางสุขภาพ จนทําใหทางการไทย
ตองรับภาระคาใชจายทางสุขภาพที่เรียกเก็บไมไดเปนจํานวนมหาศาล ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ไทย
จะตองปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายทั้งสองสวน โดยสามารถสรุปขอเสนอแนะไดเปน 2 ประการหลักคือ
1. การปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม และกําหนดเงือ่ นไขในการรับแรงงานขามชาติ
และผู  ติ ด ตามเข า สู  ร ะบบ ทั้ ง นี้ จ ากผลการวิ จั ย ผลสั ม ฤทธิ์ ข องมาตรการทางกฎหมายของประเทศที่
ประสบความสํ า เร็ จ และได รั บ การยกย อ งในระดั บ สากลอย า งเช น ระบบการจ า งงานแบบรั ฐ ต อ รั ฐ
ของเกาหลีใต (Bisheh, 2017, 18) และจากผลการวิจัยชองวางการบังคับใชกฎหมายจากประสบการณ
ของประเทศที่มีปญหาใกลเคียงกับไทย ทั้งดานภูมิศาสตร และดานการดําเนินนโยบายที่ไมมีเสถียรภาพ
อยางเชน สเปน (Garcés-Mascareñas, 2013, 7-12) ทําใหสรุปไดวา ไทยควรกําหนดใหชองทางในการรับ
แรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบมีเพียงชองทางเดียวแบบเกาหลีใต เพื่อความเปนเอกภาพ และ
เปนบรรทัดฐานในการบริหารจัดการ อีกทั้งยังควรรักษาเสถียรภาพของระบบดวยการกําหนดนโยบาย
ระยะยาวในรูปแบบกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ นอกจากนี้ไทยจะตองมีมาตรการทางกฎหมาย
ในการคัดกรองแรงงานขามชาติ และผูติดตามอยางเปนรูปธรรม โดยตองกําหนดคุณสมบัติของแรงงาน
ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการการจ า งงานในประเทศ อี ก ทั้ ง ยั ง ต อ งกํ า หนดเงื่ อ นไขการรั บ ผู  ติ ด ตาม
เปนลายลักษณอักษรเชนเดียวกับสเปน โดยตองมีการจํากัดจํานวนผูติดตาม และตองกําหนดใหแรงงาน
ขามชาติพสิ จู นใหไดถงึ ความสามารถในการเลีย้ งดูผตู ดิ ตาม เชนกําหนดรายไดขนั้ ตํา่ ของแรงงานทีจ่ ะสามารถ
มีผูติดตามได เปนตน ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูติดตามเอง และเพื่อมิใหผูติดตามเหลานั้นกลายเปน
ภาระทางการคลังตอระบบสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว
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2. การปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายทีใ่ ชบงั คับใหแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามเขาสูร ะบบประกัน
สุขภาพ ดังที่ไดกลาวแลววามีผลการวิจัยระบุวาระบบประกันสุขภาพแรงงานขามชาติและผูติดตามของไทย
ทีม่ จี าํ นวนหลายระบบ เปนสาเหตุทที่ าํ ใหเกิดความเหลือ่ มลํา้ และความสับสน ดังนัน้ ผูเ ขียน จึงมีขอ เสนอแนะวา
ประเทศไทยควรกําหนดใหระบบประกันสุขภาพของแรงงานขามชาติมเี พียงระบบเดียว นัน่ คือระบบบัตรประกัน
สุขภาพภาคบังคับ ทํางานภายใตสังกัดกระทรวงสาธารณสุข บังคับใชตอแรงงานขามชาติและผูติดตาม
ที่มีสถานะทางกฎหมายทุกประเภท โดยสาระสําคัญของระบบบัตรประกันสุขภาพภาคบังคับคือ ตองกําหนด
ใหการซื้อบัตรประกันสุขภาพเปนเงื่อนไขในการไดรับสิทธิพํานักในราชอาณาจักร และการออกใบอนุญาต
ทํางานใหกับแรงงานขามชาติและผูติดตามทุกคน หากไทยสามารถบังคับใชระบบบัตรประกันสุขภาพ
ภาคบังคับไดจะกอใหเกิดประโยชนทงั้ ในดานการบริหารจัดการ และดานการคลัง ในขณะทีแ่ รงงานขามชาติและ
ผู  ติ ด ตามเองก็ จ ะได รั บ ความคุ  ม ครองโดยไม ต กหล น ลดป ญ หาเรื่ อ งนายจ า งไม แ จ ง ชื่ อ แรงงานเข า สู 
ระบบประกันสังคม หรือจายเงินสมทบลาชา นอกจากนีแ้ รงงานขามชาติและผูต ดิ ตามจะมีภาระคาประกันสุขภาพ
ลดลง แตไดความคุมครองที่จําเปนในทันทีโดยไมตองรอใหมีการเกิดสิทธิ อีกทั้งยังทําใหการคุมครองสิทธิ
ในสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตามทุกคนอยูภายใตบรรทัดฐานเดียวกัน ไมมีการแบงแยกอีกดวย
ทั้งนี้ เพื่อใหมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิในสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตาม
มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนทางเศรษฐศาสตร จึงมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 2 ประการคือ
1. ตองมีการเก็บขอมูลภาคสนามในกลุมประชากรที่คัดเลือก ไมวาจะเปนภาครัฐ เอกชน และ
แรงงานขามชาติเพื่อใหการวิจัยมีความนาเชื่อถือ และเพื่อใหทราบขอมูลปญหาในทางปฏิบัติในการนํา
ขอบกพรองมาปรับปรุงนโยบายและมาตรการทางกฎหมายตอไป
2. ตองมีการศึกษาความเปนไปได ตลอดจนถึงแหลงที่มาของเงินทุน ในการจัดตั้งกองทุนสุขภาพ
ของแรงงานขามชาติและผูติดตาม เพื่อทําหนาที่ดูแลสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตามที่มีสถานะ
ถูกตองตามกฎหมาย ในกรณีความเจ็บปวยจําเปนนอกเหนือจากความคุมครองของบัตรประกันสุขภาพ

สรุป
สิทธิมนุษยชนวาดวยสิทธิในสุขภาพเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนควรเขาถึงไดโดยไมมีการนําปจจัยดาน
เชื้อชาติมาแบงแยก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปนสิทธิในสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตามอันเปน
กลุมคนที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งทางการไทยในฐานะรัฎฐาธิปตย มีหนาที่จะตอง
จัดระเบียบสังคม เพื่อใหสามารถดูแลสวัสดิภาพของประชาชนโดยรวมไดอยางทั่วถึง ในขณะเดียวกันก็มี
ความรับผิดชอบในการจัดสรรทรัพยากรทีม่ อี ยูอ ยางจํากัดใหเกิดประโยชนสงู สุด ในการนี้ เพือ่ เปนการประกัน
สภาวะจําเปนขั้นพื้นฐานในดานความคุมครองทางสุขภาพของแรงงานขามชาติและผูติดตามอันถือเปน
ประชาชนอีกกลุมหนึ่งที่พํานักอยูในราชอาณาจักร ประเทศไทยจึงจําเปนตองปรับปรุงแกไขมาตรการทาง
กฎหมายอันถือเปนกรอบแนวปฏิบัติทั้งสองสวน ไดแกมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม และกําหนด
เงื่อนไขในการรับแรงงานขามชาติ และผูติดตามเขาสูระบบ เพื่อใหแรงงานขามชาติและผูติดตามทุกคน
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มีสถานะถูกตองตามกฎหมาย และเขาสูร ะบบอยางเปนเอกภาพ ภายใตมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนีย้ งั ตอง
มีการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายที่ใชบังคับใหแรงงานขามชาติและผูติดตามเขาสูระบบประกันสุขภาพ
ด ว ยการกํ า หนดให ก ารซื้ อ บั ต รประกั น สุ ข ภาพเป น เงื่ อ นไขในการพิ จ ารณาอนุ ญ าต และต อ อายุ สิ ท ธิ
ในการทํางาน และการพํานักในราชอาณาจักรของแรงงานขามชาติ และผูติดตามทุกคนโดยไมมีขอยกเวน
เพือ่ ใหแรงงานขามชาติและผูต ดิ ตามทุกคนไดรบั ความคุม ครองทางสุขภาพในระบบเดียวกันตามบรรทัดฐาน
ของหลักสิทธิมนุษยชน ในขณะทีป่ ระเทศไทยก็สามารถบริหารจัดการระบบการคลังของระบบประกันสุขภาพ
แรงงานขามชาติและผูติดตามไดอยางยั่งยืน
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