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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส�ำรวจข้อกฎหมายหรือข้อตกลงที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ลี้ภัย
และผู้ขอลี้ภัย ในเขตเมือง ในประเทศไทย ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการทบทวนวรรณกรรมซึ่งเป็นบทความวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ ข้อตกลงและอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศและกฎหมายของประเทศไทยทีเ่ กีย่ วกับสิทธิมนุษยชนและสุขภาพ
ของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นสุขภาพที่ผู้ลี้ภัยและผู้
ขอลี้ภัยมี 3 ประเด็นหลักคือ (1) การคัดกรองโรค (2) สุขภาพจิต และ (3) ประเด็นปัญหาสุขภาพอื่นๆ ทั้งนี้งานวิจัยใน
ประเทศไทยมีจ�ำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับคนต่างด้าวในบริบทอื่นๆ และการที่รัฐไทยไม่ได้เป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วย
สถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 แต่เป็นภาคีในข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ ท�ำให้ไม่อาจเลี่ยงการดูแลผู้ลี้ภัยโดยตรงได้ และ
ไม่นานมานี้ รัฐไทยได้ออก “ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่
สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล�ำเนาได้ พ.ศ. 2562” ซึ่งไม่พบว่าระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีนี้ท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมในเชิงนโยบาย ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยยังมีข้อจ�ำกัดในการขอใบอนุญาตท�ำงานและในหลักประกัน
สุขภาพ ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สรุปได้จากการศึกษานี้ เช่น โดยอาศัยระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคน
ต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล�ำเนาได้ พ.ศ. 2562 ควรมีการจัดตั้งคณะ
กรรมการอย่างเป็นรูปธรรมและควรเร่งออกประกาศหรือข้อสั่งการในระดับปฏิบัติการเพื่อให้มีแนวทางในการดูแลสุขภาพ
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ในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 และยกเลิกการสงวนต่อข้อ 22 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แต่ทั้งนี้ควร
มีการศึกษาเพิ่มเติมถึงข้อดี ข้อเสีย และข้อจ�ำกัดของการเป็นภาคีในข้อตกลงหรืออนุสัญญาต่างๆ ที่นอกเหนือจากมุมมอง
ทางสาธารณสุขด้วย
ค�ำส�ำคัญ: ผู้ลี้ภัย, ผู้ขอลี้ภัย, กฎหมาย, สุขภาพ
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Abstract
The objective of this study was to review policies related to the health care and well-being of
urban refugees and asylum seekers in Thailand (URAS). The qualitative approach was exercised. Data
collection comprised a review of academic documents from both domestic and international sources,
multi-lateral agreements or international covenants, and domestic laws related to human rights and
health of URAS. The acquired data were analyzed by means of content analysis. The findings revealed
that there were three main health issues faced by URASs in Thailand: (i) disease screening, (ii) mental
health, and (iii) other health issues. In terms of international covenants, Thailand has not yet been a
signatory of the 1951 Refugee Convention. However, in 2019, the Government endorsed the ‘Regulation
of the Office of the Prime Minister: Screening Process for Aliens Entering the Kingdom of Thailand and
Incapable of Returning to Their Home Country’. There have no tangible changes of healthcare policies
for URASs after the Regulation was promulgated. The present study recommends that, the Regulation
should be used to create a concrete set of committees to expedite the issuance of subordinate laws or
orders that can be exercised at the local level. Moreover, there should be additional studies on the
extent to which the Thai Government should become a party of the 1951 Refugee Convention and should
withdraw a reservation to ratify Article 22 of the 1989 Convention on the Rights of the Child. A thorough
investigation was recommended to estimate benefits and drawbacks of becoming a party of these international agreements.
Keywords: refugee, asylum seeker, regulations, health

ภูมิหลังและเหตุผล

bly displaced people) และมีถึง 25 ล้านคนเป็นผู้ลี้ภัย
ระหว่างประเทศ (refugees) และประมาณ 3 ล้านคนเป็น
ผู้ขอลี้ภัย (asylum seekers)(2)
สถานการณ์ผู้ลี้ภัยได้รับความสนใจมากขึ้นในวงการ
สุขภาพโลก องค์การสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก

ใน พ.ศ. 2560 มีการคาดประมาณว่าจ�ำนวนประชากร
ที่เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศมีสูงถึง 258 ล้านคน หรือคิด
เป็นร้อยละ 3.4 ของประชากรโลก(1) ในประชากรกลุ่มนี้
นั้น มากกว่า 68 ล้านคนเป็นผู้ถูกบังคับเคลื่อนย้าย (forci512
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และภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้ร่วมกันผลักดันนโยบายเพื่อ
คุ้มครองสิทธิในด้านสุขภาพของผู้ลี้ภัยให้ปรากฏเป็นรูป
ธรรมมากขึน้ ตัวอย่างได้แก่ มติสมัชชาอนามัยโลกที่ 70.15
ในหัวข้อ Promoting the Health of Refugees and
Migrants(3) ใน พ.ศ. 2561 และ New York Declaration
for Refugees and Migrants ใน พ.ศ. 2559 ซึ่งต่อมาได้
น�ำไปสู่การรับรอง Global Compact for Safe, Orderly
and Regular Migration และ Global Compact on
Refugees ในปี พ.ศ. 2561 โดยองค์การสหประชาชาติ(4,5)
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้อพยพเดินทางเข้ามาอาศัย
อยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงานจากประเทศ
เพือ่ นบ้าน ทัง้ ทีเ่ ข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
ปัจจุบันคาดการณ์ว่ามีแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามที่
อาศัยในประเทศไทยมากกว่า 3 ล้านคน(6) ขณะเดียวกัน
ก็มีผู้ลี้ภัยที่อาศัยในเขตเมืองประมาณ 5,000 คน และผู้
ลี้ภัยที่อาศัยในสถานที่พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดน
ประมาณ 97,000 คน(7) ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้มีนโยบายใน
การจัดการกับปัญหาผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยเน้นการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวทีเ่ ข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย รวมถึงผู้ติดตาม ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
(one stop service) โดยผู้ที่ลงทะเบียน ณ ศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จจะได้รับการบันทึกชื่อในทะเบียนประวัติ และ
ได้รับใบอนุญาตท�ำงาน ควบคู่ไปกับกระบวนการพิสูจน์
สัญชาติ ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบาย
ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม ซี่งระบบ
ประกันสุขภาพนีใ้ ห้ความครอบคลุมทัง้ การดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
นอก ผู้ป่วยในที่รวมถึงการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ตลอดจน
มีบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วย(8,9) จะ
เห็นได้วา่ รัฐบาลไทยมีนโยบายทีค่ อ่ นข้างชัดเจนในการดูแล
สุขภาพส�ำหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม แต่นโยบาย
การดูแลสุขภาพส�ำหรับผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยยังไม่ชัดเจน
นัก ยกเว้นในสถานที่พักพิงชั่วคราว เนื่องจากผู้ลี้ภัยกลุ่ม
หลังนี้อาศัยอยู่ในสถานที่จ�ำกัด และยังได้รับการสนับสนุน
จากส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (Of-

fice of the United Nations High Commissioner for
Refugees: UNHCR) และองค์กรพัฒนาภาคเอกชนหลาก
หลายที่หมุนเวียนเข้ามาดูแล
อย่างไรก็ตาม ปัญหาสุขภาพของผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่
ทั่วไปในเขตเมืองยังไม่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาหารือในเชิง
นโยบายอย่างกว้างขวางเพียงพอ แม้ว่าประเทศไทยจะได้
เห็นชอบต่อข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผูล้ ภี้ ยั (Global
Compact on Refugees: GCR) ในการประชุมสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ไปแล้วก็ตาม
และทางส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
ก็ได้ก�ำหนดแนวทางด้านสาธารณสุข เพื่อปรับปรุงสุขภาพ
และความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัยให้ดีขึ้น(10) แล้ว แต่ปัญหาของ
กลุ่มคนเหล่านี้ก็ยังปรากฎตามสื่อต่างๆ เป็นระยะ(11)
จากการทบทวน พบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย
ในเขตเมืองค่อนข้างน้อย งานวิจัยในไทยส่วนใหญ่เน้นที่
กลุ่มแรงงานต่างด้าวกึ่งมีฝีมือ และผู้ลี้ภัยในสถานพักพิง
ชั่วคราว ในขณะที่การศึกษาในต่างประเทศ พบผู้ลี้ภัยและ
ผูข้ อลีภ้ ยั ประสบกับปัญหาสุขภาพมากกว่าประชากรทัว่ ไป
ในประเทศปลายทางและมักเป็นวรรณกรรมในประเทศที่
พัฒนาแล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาปัญหาสุขภาพ
ของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในประเทศไทยยังมีอยู่อย่างจ�ำกัด
ดังนั้น การท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางนโยบายสุขภาพ
ของประเทศไทยที่มีต่อผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในเขตเมือง
รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในต่างประเทศ จึงมีความจ�ำเป็น เพื่อ
ให้ทราบบทเรียนที่ส�ำคัญที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อการ
ก�ำหนดนโยบายของไทยในด้านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้
ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการสร้างหลักประกันสุขภาพ
ถ้ ว นหน้ า ให้ กั บ ทุ ก ๆ คนบนแผ่ น ดิ น ไทย ดั ง ปรากฏใน
ยุทธศาสตร์การท�ำงานของหน่วยงานรัฐหลายแห่ง เช่น
ยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดนและแรงงานข้ามชาติของ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2564(12) และยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของส�ำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560-2564(13)
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การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ทบทวนสถานะ
สุขภาพ คุณภาพชีวิตของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในเขตเมือง
ทั้ ง หลั ก ฐานในประเทศไทยและในต่ า งประเทศ และ
2. ส�ำรวจกฎหมายและข้อตกลงทีเ่ กีย่ วกับนโยบายการดูแล
สุขภาพของผูล้ ภี้ ยั และผูข้ อลีภ้ ยั ในเขตเมืองในประเทศไทย

ของผู้ลี้ภัย รวมทั้งทบทวนกฎหมายหรือร่างกฎหมายใน
ประเทศไทย
นิยามเชิงปฏิบัติการ

ผู้ลี้ภัย (refugees) หมายถึง บุคคลที่จ�ำเป็นต้องทิ้ง
ประเทศบ้านเกิดของตนเอง เนื่องจากความหวาดกลัว
ว่า จะถูก ประหั ตประหารหรือ ได้รั บการคุ กคามต่ อ ชีวิ ต
เนือ่ งจากสาเหตุขอ้ หนึง่ ข้อใด เช่น เชือ้ ชาติ ศาสนา สัญชาติ
สมาชิกภาพในกลุ่มทางสังคม หรือสมาชิกภาพในกลุ่ม
ความคิดทางการเมือง โดยได้รับการรับรองสถานะผู้ลี้ภัย
จากส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ตาม
ที่ตกลงในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494
(Convention relating to the Status of Refugees)
หรือที่มักเรียกกันว่า 1951 Refugee Convention(14)
ผู้ขอลี้ภัย (asylum seekers) หมายถึง บุคคลที่
จ�ำเป็นต้องทิ้งประเทศบ้านเกิดของตนเอง เนื่องจากความ
หวาดกลัวการถูกประหัตประหารหรือได้รับการคุกคามต่อ
ชีวิตเนื่องจากสาเหตุข้อหนึ่งข้อใด เช่น เชื้อชาติ ศาสนา
สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุ่มทางสังคม หรือสมาชิกภาพใน
กลุ่มความคิดทางการเมือง และอยู่ระหว่างการขอรับการ
รับรองสถานะผูล้ ภี้ ยั จากส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั แห่ง
สหประชาชาติ ตามทีต่ กลงในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานภาพผู้
(14)
ลี้ภัย พ.ศ. 2494

ระเบียบวิธีศึกษา
วิธีการศึกษา

การศึ ก ษานี้ ใช้ วิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพทุ ติ ย ภู มิ โดย
วัตถุประสงค์ที่ 1 เป็นการทบทวนวรรณกรรม ทั้งเอกสาร
วิชาการ และเอกสารเชิงนโยบาย ส�ำหรับเอกสารวิชาการ
นั้น มุ่งเน้นที่ผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพที่ส่งผล
ต่อผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ใช้ฐานข้อมูล MEDLINE ก�ำหนดค�ำศัพท์สบื ค้นเป็น ((urban
refugee) AND health) AND (“2010” [Date - Publication] : “2020” [Date - Publication]) จ�ำกัดเฉพาะ
วรรณกรรมที่ตีพิมพ์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาคือ พ.ศ. 25532563 และวัตถุประสงค์ที่ 2 เป็นการค้นหาแบบเจาะจงที่
เกี่ยวกับข้อกฎหมายและข้อตกลงที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและผู้
ขอลี้ภยั ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่ได้กำ� หนด
ระยะเวลาการสืบค้น
เกณฑ์การคัดเลือกวรรณกรรม

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในวัตถุประสงค์ที่ 1 การสืบค้นมีหลักเกณฑ์ในคัด
เข้า ได้แก่ (1) วรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็น
สุขภาพของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย (2) เป็นวรรณกรรมที่มี
ระเบียบวิธวี จิ ยั ชัดเจน ส่วนหลักเกณฑ์ในการคัดออก ได้แก่
(1) ประชากรกลุม่ อืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ผลู้ ภี้ ยั และผูข้ อลีภ้ ยั (2) อาศัย
อยู่ในประเทศไทย (3) เป็นบทความที่ไม่มีระเบียบวิธีวิจัย
ชัดเจน ในวัตถุประสงค์ที่ 2 ไม่มีเกณฑ์คัดเลือกชัดเจน
เพราะเป็นการสืบค้นแบบเจาะจง ขอเพียงเป็นเอกสารเชิง
นโยบาย ก็ท�ำการทบทวนข้อตกลง มติหรืออนุสัญญาใน
ระดับนานาชาติที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต

ใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) โดย
สกัดสาระส�ำคัญของเอกสารเหล่านั้นออกมาเป็นประเด็น
งานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะถูกประเมินผ่านกลุ่ม
นักวิจัยอย่างน้อย 3 คน ผลการประเมินใช้วิธีหาฉันทามติ
ร่วมกัน (consensus) จากผู้ประเมินทั้ง 3 คน
การผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์

การศึ ก ษานี้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการ
514

Vol. 15 No. 4 October-December 2021

Journal of Health Systems Research

		
2) ประเด็นสุขภาพจิต
มีทงั้ หมด 8 เรือ่ ง ประกอบด้วย ปัญหาความรุนแรงใน
เด็กและผูห้ ญิง การดืม่ แอลกอฮอล์ ภาวะเครียด สุขภาพจิต
ของผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ ภาวะซึมเศร้าของแม่หลังคลอด โดยใน
ประเด็นความรุนแรงในเด็ก การศึกษาของ Sarah Meyer
และคณะ(16) พบว่า ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก ได้แก่
การทะเลาะในผู้ใหญ่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของ
ผู้ใหญ่และเด็ก และการท�ำร้ายร่างกายและทอดทิ้งเด็ก ซึ่ง
มีสาเหตุมาจากสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่สัมพันธ์
กับการใช้ชีวิตในที่พักพิงชั่วคราวและการเปลี่ยนแปลงใน
ครอบครัว ท�ำให้เด็กต้องเผชิญกับสภาวะความเครียดจาก
สิง่ แวดล้อมภายในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ประเด็นความรุนแรง
ของผู้หญิงที่มาจากคู่ครอง โดยการถูกท�ำร้ายจากคู่ครอง
จากการศึกษาของ Kathryn L Falb และคณะ(17,18) พบว่า
ผู้หญิงร้อยละ 9.6 ตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้ง ผู้หญิง
ร้อยละ 7.9 มีประสบการณ์ของการถูกท�ำร้ายจากคู่ครอง
และผู้หญิงมีความคิดอยากฆ่าตัวตายร้อยละ 7.4 โดยผู้
หญิงที่มีประสบการณ์การถูกท�ำร้ายโดยคู่ครองมีความคิด
อยากฆ่าตัวตายร้อยละ 26.7 และร้อยละ 50.0 ของผู้หญิง
ที่มีประสบการณ์ของการตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้ง
และถูกคู่ครองท�ำร้ายมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ทั้งนี้ เพื่อ
ลดผลกระทบจากการตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้ง ควร
จะต้องค�ำนึงถึงการป้องกันรูปแบบของความรุนแรงอื่นๆ
ด้วย รวมถึงความรุนแรงที่มาจากคู่ครอง และจะต้องเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดอยากฆ่าตัวตายและการตก
เป็นเหยือ่ ของความรุนแรง ส�ำหรับการให้บริการในประเด็น
สุขภาพจิตภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วย
การศึกษาของ Gracia Fellmeth และคณะ(19) พบ
ว่าปัญหาทางด้านสุขภาพจิตนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้น
ระหว่างการตัง้ ครรภ์เนือ่ งมาจากการขาดการสนับสนุนจาก
ครอบครัวและกังวลกับอนาคต ซึ่งการพูดคุยกับครอบครัว
เพื่อนและพบแพทย์ ก็อาจช่วยลดอาการเจ็บป่วยทางจิต
และปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความเสี่ยง
นั้น จากข้อค้นพบของ Nadine Ezard และคณะ(20) พบ

จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข องส� ำ นั ก งานพั ฒ นาการ
คุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สคม. 595/2562)
ผลการศึกษา
วัตถุประสงค์ที่ 1 ทบทวนสถานะสุขภาพ คุณภาพ
ชีวิตของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในเขตเมืองในประเทศไทย
และในต่างประเทศ
ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.1 เอกสารเชิง
วิชาการที่มุ่งเน้นไปที่ประเด็นสถานะสุขภาพและคุณภาพ
ของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในประเทศไทย และ 1.2 เอกสาร
เชิ ง วิ ช าการที่ มุ ่ ง เน้ น ไปที่ ป ระเด็ น สถานะสุ ข ภาพและ
คุณภาพชีวิตของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในต่างประเทศ
1.1 เอกสารเชิ ง วิ ช าการที่ มุ ่ ง เน้ น ไปที่ ป ระเด็ น
สถานะสุขภาพและคุณภาพของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยใน
ประเทศไทย
จากการสืบค้นวรรณกรรมเบื้องต้น ในฐานข้อมูล
MEDLINE พบว่ามีวรรณกรรมที่สืบค้นได้ 94 ชิ้น เป็น
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยที่อาศัยในสถานที่พักพิง
ชั่วคราว 24 ชิ้น (ร้อยละ 25.5) โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็น
คือ ประเด็นที่เกี่ยวกับการคัดกรองโรค 1 ชิ้น (ร้อยละ 4.2)
ประเด็น สุขภาพจิต 8 ชิ้น (ร้อยละ 33.3) และประเด็น
สถานะสุขภาพอืน่ ๆ ของผูล้ ภี้ ยั 15 ชิน้ (ร้อยละ 62.5) ส่วน
70 ชิ้นนั้น ในบทคัดย่อไม่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย
ในเขตเมืองโดยตรง
1) ประเด็นการคัดกรองโรค
		 เป็นการศึกษาของ Mary Ellen Gilder และ
คณะ(15) เพื่อประมาณอัตราการเกิดโรคเบาหวานระหว่าง
ตั้งครรภ์ พบว่า ความชุกของโรคเบาหวานระหว่างการ
ตั้งครรภ์ในกลุ่มผู้ลี้ภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวมีความชุกต�่ำ
เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรกลุ่มอื่น แต่ก็ยังเป็นภาวะ
แทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ของผู้หญิงร้อยละ 10.0
ซึ่งต้องมีการคัดกรองตามปัจจัยเสี่ยง จึงจะช่วยลดภาระ
นี้ได้
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ว่าผู้หญิงดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความเสี่ยงขณะตั้งครรภ์มี
ร้อยละ 0.2 ส่วนคู่ครองของผู้หญิงนั้น มีการดื่มเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์อย่างมีความเสี่ยงร้อยละ 24.4 อย่างไรก็ตาม
พบว่ามีการควบคุมทางสังคมในเรื่องการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ด้วย
3) ประเด็นสถานะสุขภาพอื่นๆ ของผู้ลี้ภัยและ
ผู้ขอลี้ภัย
		 ประเด็นสถานะสุขภาพอื่นๆ ของผู้คนสองกลุ่มนี้
นัน้ มีทงั้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอนามัยวัยรุน่ เพศศึกษา การวางแผน
ครอบครัว อนามัยแม่และเด็ก ในประเด็นอนามัยวัยรุน่ และ
เพศศึกษาจากการศึกษาของ Marie Benner และคณะ(21)
พบว่า กลุม่ เยาวชนผูล้ ภี้ ยั ในศูนย์พกั พิงชัว่ คราวมีความรูใ้ น
เรือ่ งอนามัยเจริญพันธุอ์ ย่างจ�ำกัด เนือ่ งมาจากการขาดการ
ได้รบั การศึกษาทางด้านเพศสัมพันธ์และความรูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ในประเด็นการวางแผนครอบครัว Patricia Salisbury และ
คณะ(22) รายงานว่า แม้ว่าผู้หญิงจะมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการคุมก�ำเนิดชั่วคราวร้อยละ 90.0 และผู้หญิง
ร้อยละ 60.0 มีการวางแผนครอบครัว แต่ช่องว่างของเรื่อง
นีค้ อื มีการใช้ฮอร์โมนฝังคุมก�ำเนิดต�ำ่ ขาดความตระหนักใน
การคุมก�ำเนิดฉุกเฉิน และมีความเข้าใจผิดต่อการท�ำหมัน
หญิง
1.2 เอกสารเชิงวิชาการทีม่ งุ่ เน้นไปทีป่ ระเด็นสถานะ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในต่าง
ประเทศ
จากการสืบค้นวรรณกรรมเบื้องต้น โดยใช้ฐานข้อมูล
MEDLINE พบว่า วรรณกรรมทีส่ บื ค้นมี 208 ชิน้ เป็นเรือ่ งที่
เข้าเกณฑ์ 74 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 35.6 ซึ่งสามารถแบ่งเป็น
ประเด็นทางสุขภาพ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. การคัดกรอง
โรค 16 ชิ้น (ร้อยละ 21.6) 2. สุขภาพจิต 20 ชิ้น (ร้อยละ
27.0) และ 3. เรือ่ งสถานะสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ
ส�ำหรับผู้ลี้ภัยในภาพรวม 13 ชิ้น (ร้อยละ 17.6)
		
1) ประเด็นการคัดกรองโรค
		 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการคัดกรอง
โรคมีทั้งหมด 16 ชิ้น ส่วนใหญ่เป็นประเทศปลายทางที่มี

สถานะทางเศรษฐกิจดีและให้ความส�ำคัญกับการคัดกรอง
โรคในกลุม่ ผูล้ ภี้ ยั และผูข้ อลีภ้ ยั อย่างไรก็ตามยังมีผลู้ ภี้ ยั และ
ผู้ขอลี้ภัยส่วนหนึ่งที่เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพนี้ Waldorf
และคณะ(23) รายงานว่าอัตราการรับการคัดกรองโรคของผู้
ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในสหรัฐอเมริกาค่อนข้างต�่ำ การศึกษา
ของ Schepisi และคณะ(24) พบว่าผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยใน
อิตาลีรอ้ ยละ 14.0 มีประวัตเิ คยเป็นวัณโรคหรืออยูใ่ นระยะ
แสดงอาการ และมีเพียงร้อยละ 61.3 ถูกส่งต่อไปยังคลินิก
วัณโรค Percac-Lima และคณะ(25) ระบุว่า กลุ่มผู้หญิงผู้ลี้
ภัยและผูข้ อลีภ้ ยั ทีพ่ ดู ภาษาโซมาเลีย อารบิก และบอสเนีย
ในสหรัฐอเมริกา มีเพียง 188 คนได้รับการคัดกรองมะเร็ง
เต้านมในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งน้อยกว่าผู้หญิงที่ใช้ภาษา
อังกฤษและที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมกว่า 20 เท่า
2) ประเด็นสุขภาพจิต
		 วรรณกรรมเกือบ 20 ชิ้น ระบุว่า ผู้ลี้ภัยและผู้ขอ
ลี้ภัย มักพบปัญหาทางจิตในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะ
ภาวะเครียด บาดแผลทางใจ โรคซึมเศร้าและโรคเครียด
ภายหลังภยันตราย จากการศึกษาของ M’zah และคณะ(26)
ในกลุม่ ผูล้ ภี้ ยั ชาวซีเรียในสหรัฐอเมริกา มีอตั ราของโรควิตก
กังวลสูงถึงร้อยละ 60.0 โรคซึมเศร้าร้อยละ 44.0 และโรค
เครียดภายหลังภยันตรายร้อยละ 20.0 แต่มีเพียงร้อยละ
20.0 ทีไ่ ด้รบั การรักษากับจิตแพทย์ โดยสาเหตุทไี่ ม่ได้ไปรับ
การรักษา เนือ่ งมาจากมีปญ
ั หาในการเดินทางมารับบริการ
และการเข้าไม่ถึงข้อมูล
3) ประเด็นเรือ่ งสถานะสุขภาพและระบบบริการ
สุขภาพอื่นๆ ส�ำหรับผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในภาพรวม
		 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในประเด็นนี้มีจ�ำนวน 13
ชิ้น ส่วนใหญ่ระบุว่าผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยมีปัญหาในการเข้า
ถึงบริการสุขภาพ ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ข้อจ�ำกัดทางด้าน
ภาษาและวัฒนธรรม ข้อจ�ำกัดทางด้านการเงินและค่าใช้
จ่ายในการรักษา และข้อจ�ำกัดในการเดินทาง การศึกษา
เกีย่ วกับการดูแลสุขภาพเมือ่ เจ็บป่วยฉุกเฉินของผูล้ ภี้ ยั และ
ผูข้ อลีภ้ ยั ในเคนยา โดย Mohamed และคณะ(27) พบว่า โรค
ที่ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยเป็นมากที่สุด คือ โรคติดเชื้อในทาง
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หายใจแบบเฉียบพลัน รองลงมา ได้แก่ ภาวะไข้ และท้อง
ร่วง อุปสรรคที่เป็นข้อจ�ำกัดในการได้รับบริการมากที่สุด
คือ ค่าใช้จ่ายในการรักษา Borgschulte และคณะ(28) ได้
ท�ำการศึกษาการให้บริการสุขภาพของผูล้ ภี้ ยั และผูข้ อลีภ้ ยั
ในเยอรมัน พบว่า อุปสรรคทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการเข้าถึงบริการ
คือ ความแตกต่างด้านภาษา นอกจากนัน้ ยังมีปญ
ั หาจากฝัง่
ผูใ้ ห้บริการ นัน่ คือ การมีเครือ่ งมือและเจ้าหน้าทีไ่ ม่เพียงพอ
การขาดล่ามแปลภาษา และความไม่พร้อมของระบบจัด
เก็บข้อมูลผู้ป่วยที่เป็นผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย ข้อค้นพบนี้ได้
รับการสนับสนุนโดยงานวิจัยจากประเทศอื่นๆ ที่ศึกษาใน
ประเด็นเดียวกัน เช่น การศึกษาของ Ay และคณะ(29) รวม
ทั้งการศึกษาของ Ross และคณะ(30)
วัตถุประสงค์ที่ 2 ทบทวนกฎหมายและข้อตกลงที่
เกี่ยวกับนโยบายการดูแลสุขภาพของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้
ภัยในเขตเมืองในประเทศไทย

จากการทบทวนกฎหมายและข้อตกลงที่เกี่ยวกับผู้
ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในเขตเมืองในประเทศไทย จ�ำแนกได้
เป็น 2 ส่วนคือ 2.1 ข้อตกลงระหว่างประเทศหรือหลักการ
พื้นฐานที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยที่ประเทศไทยเป็น
ภาคีหรือประเทศไทยให้การยอมรับ และ 2.2 กฎหมาย
หรือข้อก�ำหนดพื้นฐานที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยใน
ประเทศไทยที่ให้การยอมรับ
2.1 ข้อตกลงระหว่างประเทศหรือหลักการพื้นฐาน
ทีเ่ กีย่ วกับผูล้ ภี้ ยั และผูข้ อลีภ้ ยั ทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคีหรือ
ประเทศไทยให้การยอมรับ
แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นภาคีในข้อตกลงระหว่าง
ประเทศหลายฉบับ แต่ยังมีการสงวนท่าทีต่อการดูแลกลุ่ม
ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยโดยตรง ดังที่ขอสงวนต่อข้อ 22 ของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งระบุว่า ‘รัฐภาคีจะด�ำเนิน
มาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันว่า เด็กที่ร้องขอสถานะ

ตารางที่ 1 ข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยที่ประเทศไทยเป็นภาคี หรือประเทศไทยให้การ
ยอมรับ
ข้อตกลง

สาระสำ�คัญ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491(31)

ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสำ�หรับสุขภาพ และความอยู่ดีของตน
และของครอบครัว
รัฐต้องไม่เลือกปฏิบัติกับบุคคลไม่ว่าจะเป็นประชากรของรัฐ หรือจะเข้าเมืองมาถูกต้องตาม
กฎหมายหรือไม่
รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐาน
สูงสุดเท่าที่เป็นไปได้
พลเมืองทุกคนย่อมมีสทิ ธิและโอกาสโดยปราศจากความแตกต่างและโดยปราศจากข้อจำ�กัด
ในการเข้าถึงบริการสาธารณะ
กำ�หนดให้รัฐภาคีใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ
รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กที่จะได้รับมาตรฐานสาธารณสุขที่สูงที่สุดเท่าที่จะหาได้
รัฐภาคียอมรับว่าคนพิการมีสิทธิในการอุปโภคมาตรฐานสาธารณสุขที่สูงสุดเท่าที่จะหาได้
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหาและได้รับที่ลี้ภัยในอีกรัฐหนึ่งตามกฎหมายของรัฐนั้นและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ใช้อยู่

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ พ.ศ. 2508(32)
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม พ.ศ. 2509(33)
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง พ.ศ. 2509(34)
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ พ.ศ. 2522 (35)
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2532(36)
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ พ.ศ. 2550(37)
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2555(38)
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เป็นผูล้ ภี้ ยั หรือทีไ่ ด้รบั การพิจารณาเป็นผูล้ ภี้ ยั ตามกฎหมาย
หรือกระบวนการ ภายในหรือระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ
ไม่ว่าจะมีบิดามารดาของเด็กหรือบุคคลอื่นติดตามมาด้วย
หรือไม่ก็ตาม จะได้รับการคุ้มครองและความช่วยเหลือ
ทางมนุษยธรรมที่เหมาะสม…’ นอกจากนั้นการจะด�ำเนิน
การตามข้อตกลงระหว่างประเทศเหล่านี้ให้ได้ผลขึ้นกับ
การบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศนั้นๆ ด้วย ตัวอย่าง
ข้อตกลง พร้อมทั้งสาระส�ำคัญ แสดงในตารางที่ 1
2.2 กฎหมายหรือข้อก�ำหนดพื้นฐานที่เกี่ยวกับผู้ลี้
ภัยและผู้ขอลี้ภัยในประเทศไทยที่ให้การยอมรับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้
บัญญัติว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง” และ
บัญญัติรับรองสิทธิด้านสาธารณสุขว่า “การดูแลสุขภาพ

หรือสาธารณสุขเป็นหน้าที่ของรัฐและครอบคลุมถึงทุกคน
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นรัฐนัน้ ให้ได้รบั การรักษาพยาบาลเมือ่ ยามเจ็บ
ป่วยโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ” ข้อก�ำหนด
ในรัฐธรรมนูญนี้ได้บอกถึง บุคคลทุกคนในประเทศไทย(39)
หากตีความโดยกว้างย่อมหมายถึงกลุม่ ผูล้ ภี้ ยั และผูข้ อลีภ้ ยั
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565(13) ที่ระบุว่า ‘ทุกคนที่
อาศัยอยูบ่ นผืนแผ่นดินไทยได้รบั ความคุม้ ครองหลักประกัน
สุขภาพอย่างถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจ’ อย่างไรก็ตาม กฎ
หมายอื่นๆ ในประเทศ แม้ว่าไม่ได้ระบุถึงกลุ่มผู้ลี้ภัยและผู้
ขอลีภ้ ยั โดยตรง แต่เนือ้ หาสาระมีความเชือ่ มโยงกับกลุม่ ผูล้ ี้
ภัยและผูข้ อลีภ้ ยั ตัวอย่างข้อก�ำหนดหรือกฎหมายเหล่านัน้
ได้แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 กฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในประเทศไทย
กฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี

สาระสำ�คัญ

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522(40)

มาตรา 4 ระบุว่า ‘คนต่างด้าว’ หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
มาตรา 17 ระบุว่า ‘ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง รัฐมนตรีโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี จะ
อนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ใด หรือจำ�พวกใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใดๆ หรือจะ
ยกเว้นไม่จำ�เป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีใดๆ ก็ได้’
มาตรา 19 และ 20 กำ�หนดให้เจ้าพนักงานมีอำ�นาจในการกำ�หนดให้คนต่างด้าวที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทย อนุญาตให้คนต่างด้าวนัน้ ๆ พักอาศัยทีใ่ ดก็ได้ตามทีเ่ จ้าพนักงาน
เห็นสมควร ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
มาตรา 54 กำ�หนดให้เจ้าพนักงานมีอำ�นาจส่งตัวคนต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาใน
ประเทศไทยกลับออกนอกประเทศได้
มาตรา 58 กำ�หนดว่า คนต่างด้าวที่ไม่มีหลักฐานการเข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นที่ผู้ที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยฎหมาย
มาตรา 38 วรรค 1 กำ�หนดให้นายทะเบียนท้องถิ่นจัดทำ�ทะเบียนบ้านสำ�หรับคนที่ไม่มีสัญชาติ
ไทยที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่
ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง และมาตรา 38 วรรค 2 กำ�หนดให้ผู้อำ�นวยทะเบียนกลางจัดทำ�ทะเบียนประวัติ
สำ�หรับคนไม่มสี ญั ชาติไทยได้รบั การผ่อนผันให้อาศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิ ศษเฉพาะ
รายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมีกำ�หนดระยะเวลาสิน้ สุดของการผ่อนผันไว้อย่างชัดเจน
เป็นเวลาน้อยกว่าห้าปี ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวทีเ่ กิดใน
ราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทย

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551)(41)
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ตารางที่ 2 (ต่อ) กฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในประเทศไทย
กฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี

สาระสำ�คัญ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เรื่องการให้
สิทธิการศึกษาพืน้ ฐานแก่เด็กทุกคนทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทย(42)

การเห็นชอบให้สิทธิการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กทุกคนในประเทศไทย ที่อายุไม่เกิน 15 ปี โดย
ไม่คำ�นึงถึงสถานะสัญชาติ และสถานะการเข้าเมือง มติคณะรัฐมนตรีนี้ได้เป็นพื้นฐานของการ
กำ�หนดนโยบายทางการศึกษาอื่นๆ อีกมาก เช่น นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัวของเด็ก
กลุ่มนี้ให้แก่โรงเรียนที่รับเด็กต่างด้าว หรือ นโยบายการกำ�หนดรหัสเลข G เพื่อระบุตัวบุคคล
สำ�หรับนักเรียนต่างด้าว
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. มีบทบัญญัตเิ พือ่ กำ�หนดลักษณะการกระทำ�ทีเ่ ป็นความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการและ
2551(43)
กำ�หนดโทษให้เหมาะสม เพื่อป้องกันและขจัดการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ รวมทั้งกำ�หนด
มาตรการในการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการถูกบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การ
ตีความกฎหมายรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�ความผิด
พระราชกำ�หนดการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว การเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศ หรืออยู่ระหว่างรอการเนรเทศ สามารถทำ�งานได้ใน
พ.ศ. 2560(44)
ประเทศไทย แต่มีเงื่อนไข คือ ต้องขอใบอนุญาตทำ�งานตามที่กฎกระทรวงกำ�หนด ในลักษณะ
เดียวกับที่มีกฎกระทรวงกำ�หนดอาชีพของแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติ (เมียนมา ลาว และ
กัมพูชา)
ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่ กำ�หนดนิยาม ‘ผู้ได้รับการคุ้มครอง’ และ ‘ผู้อยู่ระหว่างคัดกรองสถานะ’ และให้มี‘คณะ
เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอัน กรรมการพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับการคุ้มครอง’ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่กำ�หนดหลักเกณฑ์
เป็นภูมิลำ�เนาได้ พ.ศ. 2562(45)
และพิจารณาคัดกรองคนต่างด้าวเพือ่ ให้สถานะการคุม้ ครอง รวมถึงพิจารณาอุทธรณ์ยกคำ�ร้อง
ขอรับสิทธิเป็นผู้ได้รับการคุ้มครอง
ในขั้นตอนการคัดกรองหากพนักงานเจ้าหน้าที่พบคนต่างด้าวที่อ้างตนว่ามีเหตุสมควรจะเป็น
ผู้ได้รับการคุ้มครอง ให้ชะลอการส่งคนต่างด้าวนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะมีเหตุ
กระทบความมั่นคงของประเทศ
การคัดกรองต้องทำ�ให้แล้วเสร็จใน 30 วัน หลังจากยื่นคำ�ร้อง ระหว่างคัดกรอง พนักงาน
เจ้าหน้าที่อาจอนุญาตให้ผู้อยู่ระหว่างคัดกรองไปพักอาศัยอยู่ ณ ที่ที่เห็นสมควร

ใน พ.ศ. 2559-2562 มี ก ารผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด กลไก
ในการดู แ ลผู ้ ลี้ ภั ย และผู ้ ข อลี้ ภั ย ซึ่ ง เริ่ ม มาจากการที่
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เข้า
ร่วมประชุมสุดยอดผูน้ ำ� ว่าด้วยผูล้ ภี้ ยั (Leader’s Summit
on Refugee) ในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 และได้ให้ค�ำมั่นในการ
ไม่กักตัวเด็กในห้องกักตรวจคนเข้าเมือง และค�ำนึงถึงผล
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก จากนั้นจึงมีการผลักดันนโยบาย
ที่ส�ำคัญ ในเรื่องการดูแลผู้ลี้ภัยตามมา ยกตัวอย่าง เช่น
วันที่10 มกราคม 2560 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลัก
การให้มีระบบคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย วันที่ 25

ธันวาคม พ.ศ. 2562 รัฐบาลได้ประกาศ “ระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาใน
ราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็น
ภูมิล�ำเนา พ.ศ. 2562”(45) ดังแสดงตามภาพที่ 1 อย่างไร
ก็ตามระเบียบฉบับนี้ ระบุเพียงแนวทางกว้างๆ ในการดูแล
สุขภาพของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยเท่านั้น และ ณ ขณะที่
ทบทวนเอกสารนี้ ยังไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ ทีเ่ ป็น
รูปธรรมตามที่ก�ำหนดในระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีและ
ยังไม่มีการออกกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคัดกรองโรค และ
การรับรองสุขภาพของผูล้ ภี้ ยั และผูข้ อลีภ้ ยั ในทางปฏิบตั แิ ต่
อย่างใด
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วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

ภาพที่ 1 นโยบายและเหตุการณ์ที่สำ�คัญเกี่ยวกับการดูแลผู้ลี้ภัยในประเทศไทย ตามลำ�ดับเวลา

วิจารณ์
งานวิจัยหรือบทความวิชาการในประเด็นสุขภาพ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ ลี้ ภั ย และผู ้ ข อลี้ ภั ย ในเขตเมื อ งของ
ประเทศไทยมีนอ้ ยมากเมือ่ เทียบกับประชากรทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติ
ไทยในระบบอื่นๆ ผู้ลี้ภัยและขอลี้ภัยส่วนใหญ่ มาจาก
ประเทศทีม่ ภี าวะสงครามและความขัดแย้งภายในประเทศ
และพบปัญหาจิตใจในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะภาวะ
เครียด โรคซึมเศร้าและโรคเครียดภายหลังภยันตราย(26)
สะท้อนให้เห็นว่าประเด็นการดูแลสุขภาวะผู้ลี้ภัยและผู้ขอ
ลี้ภัยมีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง
การทบทวนข้อตกลงระหว่างประเทศพบว่า แม้ว่า
ประเทศไทยจะเป็นภาคีในข้อตกลงหรืออนุสัญญาระหว่าง
ประเทศจ�ำนวนมาก ที่รับรองสิทธิในการเข้าถึงบริการ
สุขภาพและสถานะสุขภาพที่พึงประสงค์ของ “ทุกคน” ที่
อาศัยอยู่ในรัฐ แต่รัฐไทยพยายามเลี่ยงการเข้าร่วมเป็น
ภาคีหรือรับรองข้อความในข้อตกลงหรืออนุสญ
ั ญาระหว่าง
ประเทศที่มีการระบุถึงผู้ลี้ภัยโดยตรง เช่น การไม่เป็นภาคี
ในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 หรือ การ
ขอสงวน ข้อ 22 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ว่าด้วยการ
รับรองสิทธิของบุตรหลานของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย ทั้งนี้
อาจจะเป็นไปได้วา่ รัฐไทยไม่ตอ้ งการทีจ่ ะให้มขี อ้ ผูกมัดทีต่ น
จะต้องดูแลผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย ขณะเดียวกันก็ต้องการจะ

รักษาสัมพันธภาพอันดีกบั ประเทศต้นทางของผูล้ ภี้ ยั และผู้
ขอลี้ภัยในประเทศนั้นๆ ด้วย(46) ข้อสังเกตอีกประการ คือ
การรับรองอนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศใดๆ
ของไทยนั้น ไม่ได้พิจารณาจากฐานคิดทางสุขภาพเป็น
หลัก แต่เป็นการชั่งน�้ำหนักระหว่างสุขภาพกับความมั่นคง
ของรัฐ และความสัมพันธ์หรือการเมืองระหว่างประเทศ
ซึ่งข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับรายงานของ Feldbaum และ
คณะ ทีร่ ะบุวา่ การเมืองระหว่างประเทศมีความเชือ่ มโยงกับ
สุขภาพใน 4 ลักษณะ คือ การให้ความช่วยเหลือ (aid) การ
ค้า (trade) การทูต (diplomacy) และความมั่นคงของรัฐ
(national security)(47) นอกจากนั้น Youde ได้อธิบายว่า
แม้ว่าในช่วง 30-50 ปีที่ผ่านมา แนวคิดด้านสุขภาพได้รับ
ความสนใจมากขึ้นในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ แต่ก็ยังคงเป็นเพียงการเมืองระดับต�่ำ
(low politics) ซึ่งต่างจากประเด็นความมั่นคงที่เป็นการ
เมืองระดับสูง (high politics)(48)
นอกจากนี้ แรงกดดันจากต่างประเทศยังส่งผลผลัก
ดันนโยบายทางสุขภาพหลายๆ นโยบาย เช่น พ.ศ. 2555
ประเทศไทยเคยถูกลดระดับจาก Tier 2 ไปเป็น Tier 2
Watchlist ใน Trafficking in Persons Report ของ
สหรัฐอเมริกา ท�ำให้มีการปรับปรุงนโยบายหลายๆ อย่าง
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงประชากรกลุ่มเปราะบาง
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และคนต่างด้าว ในช่วงนั้นจึงเกิดการขยายสิทธิให้แก่บัตร
ประกันสุขภาพคนต่างด้าวส�ำหรับเด็กเกิดขึ้น(49) อีกทั้งรัฐ
ไทยยังได้ปรับตัวโดยก�ำหนดข้อตกลงภายในประเทศ เพือ่ ให้
สามารถบริหารจัดการปัญหานีด้ ว้ ยตนเอง เช่น ออกระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้า
มาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศ
อันเป็นภูมิล�ำเนาได้ พ.ศ. 2562(45) หรือ การท�ำบันทึก
ความเข้าใจเรื่องการก�ำหนดมาตรการและแนวทางการ
กักตัวเด็กในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ(50)
อย่างไรก็ตามระเบียบเหล่านี้ มักก�ำหนดเพียงหลักการใน
การดูแลสุขภาพของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยเท่านั้น ในทาง
ปฏิบัติจึงมีการตีความที่หลากหลายและขึ้นกับความเข้ม
งวดของผู้ใช้กฎหมาย

หลักสากลหรือไม่
4. ประเด็นของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยไม่อาจศึกษา
กับกลุ่มผู้ลี้ภัยเพียงอย่างเดียว แต่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับ
แรงงานต่างด้าวและผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ดังนั้นการ
ศึกษาต่อไปควรรวมประชากรกลุ่มนี้ด้วย ซึ่งต้องใช้การ
ศึกษาปฐมภูมิมากกว่าการทบทวนวรรณกรรม
ข้อจำ�กัดของการศึกษา

การศึ ก ษานี้ ใช้ เ พี ย งข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จึ ง ไม่ ส ามารถ
ประเมินการด�ำเนินงานดูแลสุขภาพของผูล้ ภี้ ยั และผูข้ อลีภ้ ยั
ในการท�ำงานจริง การจะประเมินประเด็นดังกล่าวได้ต้อง
อาศัยข้อมูลปฐมภูมิร่วมด้วย ดังนั้นการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยโดยตรงในงานวิจัยในอนาคต จึงน่าจะ
มีประโยชน์อย่างยิง่ นอกจากนัน้ การทบทวนวรรณกรรมใน
ฐานข้อมูล Pubmed ซึง่ อาจท�ำให้พลาดวรรณกรรมทีไ่ ม่ได้
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือ วรรณกรรมที่ตีพิมพ์เฉพาะ
วารสารในประเทศ อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูล Pubmed นับ
เป็นฐานข้อมูลมาตรฐาน ดังนัน้ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งนี้
มีประโยชน์ในแง่ทมี่ โี อกาสได้วรรณกรรมทีไ่ ด้มาตรฐาน ยิง่
กว่านั้น นโยบายสุขภาพของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยค่อนข้าง
มีพลวัตค่อนข้างสูง ผลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมใน
ช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา อาจไม่สะท้อนสถานการณ์ดา้ นสุขภาพ
ในปัจจุบนั ได้จริง อีกทัง้ การศึกษานีท้ บทวนวรรณกรรมและ
ตีความกฎหมายจากทีป่ รากฏเป็นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
ซึง่ อาจจะตีความไม่เหมือนกับในทางปฏิบตั กิ เ็ ป็นไปได้ เช่น
มาตรา 55 กฎหมายรัฐธรรมนูญ ในทางปฏิบัติอาจตีความ
แค่สญ
ั ชาติไทย เพือ่ ให้การศึกษานีส้ มบูรณ์ จ�ำเป็นต้องมีการ
ศึกษาด้วยการสัมภาษณ์หรือการจัดอภิปรายกลุม่ ระหว่างผู้
เชีย่ วชาญ เพือ่ ให้ได้ฉนั ทามติในการตีความกฎหมายมาตรา
นั้นๆ ด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรอง
คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดิน
ทางกลับประเทศอันเป็นภูมลิ ำ� เนาได้ พ.ศ. 2562 ควรมีการ
เร่งรัดในการจัดตัง้ คณะกรรมการอย่างเป็นรูปธรรมและควร
เร่งออกประกาศหรือข้อสั่งการในระดับปฏิบัติการเพื่อให้มี
แนวทางในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยูข่ องผูล้ ภี้ ยั และ
ผู้ขอลี้ภัยโดยเร็วที่สุด
2. ควรมีการศึกษาเพิม่ เติม โดยมีการจัดกระบวนการ
เชิงนโยบายระหว่างผูเ้ ชีย่ วชาญ ในประเด็นว่ารัฐไทยควรเข้า
ร่วมอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 หรือไม่
ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น ภาคส่วนความมัน่ คง ภาคส่วนสาธารณสุข รวมทัง้ จาก
ภาคสังคมด้วย
3. ควรมีการศึกษาเพิม่ เติม โดยมีการจัดกระบวนการ
เชิ ง นโยบายระหว่ า งผู ้ เชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ การตี ค วาม
บทบั ญ ญั ติ ข ้ อ กฎหมายในประเทศไทย เช่ น กฎหมาย
แรงงานต่างด้าว อนุญาตให้ผลู้ ภี้ ยั มีสทิ ธิทำ� งานหรือไม่ หรือ
มาตรา 55 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญการบริการสาธารณสุข
ว่าสามารถตีความครอบคลุมถึงผู้ลี้ภัยมากแค่ไหน ขัดกับ

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณผูม้ สี ว่ นร่วมในการศึกษานี้
ทุกท่าน ทัง้ เจ้าหน้าทีจ่ ากภาครัฐ องค์กรพัฒนาภาคเอกชน
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และองค์กรระหว่างประเทศ ทีม่ สี ว่ นร่วมในการดูแลสุขภาพ
ของผูล้ ภี้ ยั และผูข้ อลีภ้ ยั ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือในการศึกษานี้
มาด้วยดีโดยตลอด

10.
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