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บทสรุปผูบริหาร
ผลจากโลกาภิวัตนนํามาสูการรวมกันของประชาคมอาเซียน ซึ่งถูกกําหนดนับแต 1
มกราคม พ.ศ. 2558 (คศ. 2015) ยอมมีผลกระทบตอทุกชาติสมาชิก อยางไรก็ดีตามกฎบัตรอาเซียน
กําหนดใหมีสามเสาหลักเพื่อสรางขอตกลงกติการวมกัน คือ ASC (ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคง) AEC (ประชาคมเศรษฐกิจ) และ ASCC (ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม) ซึ่งแตละเสาหลัก
มี Blueprint ของตนเองแตมิไดบูรณาการในการค้ําชูกัน นอกจากนั้นการเตรียมการและดําเนินการ
ตาง ๆ เพื่อรองรับประชาคมในประเทศไทยเองก็ยังลาชากวาประเทศเพื่อนบาน
แรงงานอพยพสัญชาติพมาที่เขาเมืองถูกตองตามกฎหมายและผิดกฎหมายมีสัดสวนอยาง
ละครึ่ง รวมแลวไมนอยกวาสองลานคน มีโอกาสเสี่ยงเปนโรคจิตตามระบาดวิทยาไมต่ํากวา 10,000
คน ยอมกอความเดือดรอนตอสังคมไทย และคุณภาพชีวิ ตตนเองก็เสียไปดวย กลุมที่เขาเมืองผิด
กฎหมายจะมีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติและภาระคาใชจายในการรักษา
ดังนั้นเมื่อไดนํา
กฎหมายสุขภาพจิตไทยมาใชเพื่อปองกันความเดือดรอนของสังคมจากปญหาโรคจิต
เพื่อสิทธิ
มนุษยชนและคุณภาพชีวิต ก็ตองสรางดุลยภาพตอความมั่นคงของชาติและเศรษฐศาสตรสาธารณสุข
ดวย โดยเมื่อคํานึงถึงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตอกระบวนการรักษาก็พบเชนกันวา ถึงแมมีทัศนคติ
เชิงบวกในการสงเสริมใหการดูแลรักษาผูปวยดังกลาวแตก็กังวลถึงความมั่นคงและเศรษฐศาสตร
เชนกัน ความรูว ามีกฎหมายสุขภาพจิตก็ยังไมดีพอในสาระสําคัญและการบังคับใช สรุปไดวาการ
เตรียมพรอมในปจจุบันยังไมเพียงพอทั้งในเชิงประชาคมอาเซียน
เชิงนโยบายความมั่นคงและ
เศรษฐศาสตรที่จะผลักดันใหใชกฎหมายสุขภาพจิตไทยในบริบทดังกลาว แตในเชิงกระบวนการ
ของระบบบริการปจจุบันไดดําเนินการดีอยูแลว
ดังนั้นขาพเจาจึงเสนอการปรับโครงสรางจากแนวตั้งแยกจากกัน ของสามเสาหลักมาเปน
CAKE Model ดวยวัตถุประสงคเพื่อเสนอปรับปรุงแกไขกฎหมายสุขภาพจิตใหเกิดขึ้นในประชาคม
อาเซียนไดปรับใชกับทุกประเทศสมาชิกโดยระบบฉันทามติและใหเกิดการระดมความคิดเห็นตาม
ความตองการของประชาสังคมและประชาชนตอประชาคมอาเซียนตามลําดับความสําคัญ และยัง
สรางความเชื่อมโยงเกื้อหนุนกันไดอีกดวย
นอกจากนั้นควรเรงสรางความรูความเขาใจใน
สาระสําคัญของกฎหมายสุขภาพจิตแบบงายตอประชาชน
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ผลจากโลกาภิวัตน (Globalization) ทําใหประชากรโลกถูกหลอมรวมกลายเปนสังคมเดียว
อันเกิดจากอิทธิพลรวมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรมและการเมือง เกิดสถาบันที่คอย
สงเสริมการเจริญเติบโตและจัดการปญหาที่ตามมาไดแกธนาคารสากลเพื่อการฟนฟูและการพัฒนา
ธนาคารโลก) และกองทุนการเงินระหวางประเทศ มีการกอตั้งองคการการคาโลก (WTO) ขอตกลง
การคาเสรีตาง ๆ เปนตน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ที่สําคัญ เชน สินคาและบริการ แรงงานและ
คน เงินทุน เทคโนโลยี มีพลวัตอยูตลอดเวลา อยางไรก็ตามโดยรวมผลกระทบของโลกาภิวัตนตอ
โลกมีหลายดาน เชน ดานอุตสาหกรรม มีตลาดการผลิตและชองทางเขาถึงผลิตภัณฑตางประเทศ
กวางขึ้น ดานการเงิน มีการพัฒนาหลายรูปแบบของตลาดการเงินและการลงทุน ดานเศรษฐกิจ
มีการยอมรับตลาดรวมของโลก ดานวัฒนธรรม มีการติดตอสัมพันธขามวัฒนธรรม ดานขอมูล
ขาวสารที่มีการเพิ่มไหลบาของขอมูล
โดยเฉพาะที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับประเด็นการศึกษานี้ คือ
ก. ดานการเมือง มีการสรางสรรคองคกรที่ทําหนาที่กํากับดูแลความสัมพันธระหวางชาติ
และใหหลักประกันสิทธิ์ที่เกิดจากสังคมและเศรษฐกิจของโลกาภิวัตน
ข. ดานเทคนิค / กฎหมาย มีการเพิ่มจํานวนของมาตรฐานที่นํามาใชทั่วโลกหรือแมกระทั่ง
มีการผลักดันใหเกิดศาลอาญานานาชาติ (International Criminal Court) เปนตน
ค. การเดินทางและการทองเที่ยวระหวางประเทศมากขึ้น ยอมทําใหมีการเขาเมืองที่ผิด
กฎหมายมากขึ้นหลายเทาตัว
การรวมตัวของสหภาพยุโรป (European Union) ซึ่งพัฒนามาจากประชาคมยุโรป ในป
พ.ศ. 2510 ถือเปนตัวอยางหนึ่งของการรวมตัวกันของประเทศตาง ๆ ที่มีวัตถุประสงคเดิม คือจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ในทวีปยุโรปใหดีขึ้น โดยอาศั ยความรวมมือของ
ประเทศสมาชิก มีการขจัดอุปสรรคตาง ๆ ทางการคาระหวางประเทศ โดยมีสถาบันหลักของ
สหภาพยุโรป ไดแก คณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป (The Council of the EU) คณะกรรมาธิการยุโรป
(European Commission) สภายุโรป (European Parliament) และธรรมนูญยุโรป ซึ่งมีตัวอยางที่ดี
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หลากหลายและวิกฤตเศรษฐกิจที่มีปญหาของ PIG (Portugal / Ireland / Greece) เปนกรณีศึกษาที่ดี
เปนตน
ขณะเดียวกันการรวมตัวของประชาคมอาเซียนจากผลของโลกาภิวัตนดังกลาวและเหตุผล
ของการสิ้นสุดของสงครามเย็น ทําใหอาเซียนตองปรับตัวเพื่อรักษาสถานภาพความสําคัญ และความ
เกี่ยวของขององคกรในภูมิภาค การจัดตั้งประชาคมอาเซียนเกิดจากปจจัยภายในคือ การที่อาเซียนไม
สามารถแกไขปญหาและความทาทายใหม ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และปจจัยภายนอกคือโลกาภิวัตน
ทําใหประเทศตาง ๆ ตองพึ่งพากันและแขงขันกันสูงขึ้น ประเทศสมาชิกจึงเห็นความสําคัญของการ
รวมมือกันอยางใกลชิดยิ่งขึ้นเพื่อสรางความเขมแข็งและอํานาจตอรองในรัฐสมาชิก โดยมีการตกลงให
มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (Asean Community) ใหเสร็จภายในป คศ. 2015
อยางไรก็ตามปจจุบันแมยังไมถึงปคศ. 2015 พบวา เหตุผลการขาดแคลนแรงงานดาน
การเกษตร ประมง งานรับใชตามบาน กรรมกร เปนตน อันเนื่องจากคนไทยปฏิเสธการทํางาน
ลักษณะดังกลาว โดยไปทํางานรับจางใหกับบริษัทบาง ประกอบอาชีพสวนตัวบางหรือดวยเหตุผล
อื่น ๆ ทําใหมีแรงงานหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมาย และแรงงานที่ภายหลังไดพิสูจนสัญชาติจํานวน
มาก ดังขอมูลคนตางดาวไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ ณ เดือนมีนาคม 2544 ทั่วประเทศมีจํานวน
914,525 คน
 กลุมที่เขาเมืองถูกกฎหมาย 493,792 คน
 กลุมที่เขาเมืองผิดกฎหมาย 420,733 คน
กลุมที่เขาเมืองผิดกฎหมายเปนสัญชาติพมามากที่สุด
ถูกกฎหมาย
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แผนภูมิที่ 1 คนตางดาวจําแนกตามประเภทการอนุญาตเดือนมีนาคม 2554
เอกสารกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ม.)
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หมายเหตุ ประเภทคนตางดาวตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว คนตางดาวเขาเมือง
ถูกกฎหมาย มาตรา 9 คือ - ประเภททั่วไป
- ประเภทตลอดชีพ
- ประเภทพิสูจนสัญชาติ
มาตรา 11 คือ ประเภทนําเขา MOU
มาตรา 12 คือ ประเภทสงเสริมการลงทุน
คนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายตามมาตรา 13 คือ ชนกลุมนอยและ 3 สัญชาติ ตามมติ ครม.
(พมา ลาว และกัมพูชา)

1.
2.
3.
4.
5.

ดําเนินการ
ผอนผันตามมติ ครม.
(บัตรชมพู 2553)
ผานพิสูจนสัญชาติ
(มี.ค. 53 - มี.ค. 54)
ผานพิสูจนและอนุญาตใหทํางาน
(มี.ค. 53 - มี.ค. 54)
ตออายุฯ ตามมติครม.
(บัตรชมพู 2554)
คงเหลือที่ยังไมดําเนินการ

รวม
932,255

พมา
812,984

ลาว
62,792

กัมพูชา
56,476

502,484

439,081

34,999

28,404

387,737

315,523

25,080

27,134

394,903

360,730

13,538

20,635

34,868

13,173

14,255

7,440

ตารางที่ 1 จากสถานการณตลาดแรงงาน (สําหรับผูบริหาร)
เอกสารของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
และจากรายงานผลการขอรับใบอนุญาตทํางานของแรงงานต างดาวหลบหนีเขาเมือง
สัญชาติ พมา ลาว และกัมพูชา ป 2551 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 และวันที่ 26
พฤษภาคม 2552 3 ปยอนหลังพบวา กลุมใบอนุญาตทํางานที่หมดอายุในชวงมกราคมหรือ
กุมภาพันธ ในป 2553, 2552, 2551 สวนมากประมาณ 80 กวาเปอรเซ็นตเปนสัญชาติพมา โดย
กระจายอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณรอยละ 40 ที่เหลือกระจายอยูในภูมิภาค โดย
อาศัยอยูในภาคใตมากที่สุดประมาณ 1 ใน 3 (ขอมูลป 2553) และจังหวัดที่มีแรงงานมาก 2 ลําดับ
แรก คือ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสุราษฎรธานี
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การตอใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวตามมติคณะรัฐมนตรี
พมา
ลาว
ภูมิภาค
คนตางดาว
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ภาคใต
13,383 7,831
5,388
89
52
นครศรีธรรมราช
79
53
26
0
0
กระบี่
106
68
35
1
1
พังงา
519
344
171
2
2
ภูเก็ต
*
4,972
3,306
1,665
1
0
สุราษฎรธานี *
4,128
2,377
1,618
79
41
ระนอง
1,986
791
1,195
0
0
ชุมพร
390
207
176
1
5
สงขลา
1,085
605
471
5
2
สตูล
20
17
3
0
0
ตรัง
74
48
26
0
0
พัทลุง
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6
0
0
1
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8
4
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0
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0
0
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0
0
0
0

กัมพูชา
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หญิง
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0
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0
0
0
0
8
5
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
3
1
1
0
1
0

ตารางที่ 2 รายงานผลการขอรับใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติ
พมา ลาว และกัมพูชา ป 2553 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
นอกจากนี้ยังมีผูประมาณการวามีแรงงานพมาหลบหนีเขา เมืองอีกไมนอยกวา 1 ลานคนที่
ยังไมแจงเพื่อการดําเนินการใด ๆ โดยหลบ ๆ ซอน ๆ อยู
จากสถิติผูปวยนอกและผูปวยในที่เปนแรงงานหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาของโรงพยาบาล
สวนสราญรมย ซึ่งเปนโรงพยาบาลศูนยจิตเวชระดับภาค รับผิดชอบภาคใตฝงอาวไทย (ชุมพร
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช) และภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่) พบวามีผูปวย
ดังกลาวยอมมารักษาที่โรงพยาบาล 30 รายตอป ซึ่งที่เหลือยังเกรงถูกจับและรักษาตามคลินิกเอกชน
ตลอดจนโรงพยาบาลชุมชนที่อยูใกลเคียง โดยระบาดวิทยาของโรคจิตอยางนอย 1% ของประชากร
คาดวาจะมีแรงงานหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาปวยเปนโรคจิต 10,000 - 20,000 คนทั่วประเทศ
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และเมื่อมีการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนคาดไดวานาจะมีผูปวยโรคจิตจากแรงงานหลบหนีเขา
เมืองสัญชาติพมามากกวานี้หลายเทา
จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองหาทางเตรียมพรอมการใชกฎหมายสุขภาพจิตไทยเมื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียน คศ. 2015 โดยเฉพาะกลุมเสี่ยงแรงงานเขาเมืองผิดกฎหมายสัญชาติพมา เพื่อเปน
ตนแบบนํารองในการเตรียมพรอมในกลุมอื่น ๆ ตอไป
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 ทราบกระบวนการในการรักษาดานจิตเวชของแรงงานเขาเมืองผิดกฎหมาย
1.2.2 ศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายสุขภาพจิตของไทยตอแรงงานเขาเมืองผิด
กฎหมายในแงการเขาถึงการรักษา
1.2.3 เพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในการเขาถึงการรักษาของแรงงานเขาเมืองผิด
กฎหมาย
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตพื้นที่และประชากรที่ศึกษา
ในบริบทของแรงงานเขาเมืองผิดกฎหมายสัญชาติพมาในเขตจังหวัด
สุราษฎรธานี ซึ่งเปนจังหวัดใหญ มีแรงงานพมามากเปนอันดับ 2 ของภาคใต อีกทั้ง
เปนตนแบบนํารองที่ขจัดอุปสรรคในการเขาถึงการรักษาจิตเวชระดับตติยภูมิดาน
คมนาคม
1.3.2 ระยะเวลาในการศึกษา
ศึกษาตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2554 - 10 กรกฎาคม 2554
1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
1. แหลงที่มาของขอมูล และการเขาถึงแหลงขอมูลประกอบดวย
แหลงขอมูล
ปฐมภูมิ และ แหลงขอมูลทุติยภูมิ
ก. แหลงขอมูลปฐมภูมิ

เปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ

สังเกต

จาก

แหลงขอมูลโดยตรง ไดแก การสัมภาษณกลุมตัวอยาง ผูมีสวนไดสวนเสีย
ข. แหลงขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลไดจากการรวบรวมไวแลว ไดแก ขอมูลจาก
เวชระเบียน สถิติ
2. กลุมตัวอยาง
ก. กลุมตัวอยาง ประกอบดวย แรงงานพมาที่หลบหนีเขาเมือง นายจาง ญาติ
หรือเพื่อน
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ข. ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล เจาหนาที่ตํารวจ และ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช
3. การเขาถึงกลุมตัวอยาง ใชการเลือกกลุมตัวอยาง แบบสุมเฉพาะเจาะจง ตาม
คุณสมบัติที่กําหนด รวมกับ snowball technique โดยกลุมตัวอยาง จะตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้
ก. เปนแรงงานพมาที่หลบหนีเขาเมือง มาไมนอยกวา 1 ป
ข. สื่อสารภาษาไทยได หรือ มีลามในการสื่อสาร
ค. ยินดีเขารวมศึกษา
4. วิธีการเก็บขอมูล ใชวิธีการสัมภาษณ และการสังเกต โดยใชแบบสัมภาษณกึ่ง
โครงสราง
5. จํานวนกลุมตัวอยาง ไมกําหนดปริมาณ แตจะสิ้นสุดการเก็บขอมูล เมื่อขอมูล
อิ่มตัว
6. สถานที่เก็บขอมูล – จังหวัดสุราษฎรธานี เนื่องจาก เปนพื้นที่ที่มีจํานวนกลุม
อยางจํานวนมาก และการเขาถึงขอมูลมีความสะดวก
1.4 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
1.4.1 ทราบถึงขั้นตอนในกระบวนการรักษาแรงงานผิดกฎหมายที่ปวยเปนโรคจิต สําหรับ
เตรียมพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน
1.4.2 ไดขอมูลนําเสนอตอคณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ ตามมาตรา 10 ในการ
กําหนดนโยบายและมาตรการในการคุมครองสิทธิของแรงงานผิดกฎหมายที่ปวย
เปนโรคจิตตลอดจนการเขาถึงบริการ
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
กรอบแนวคิดของการศึกษานี้
จําเปนตองมองในบริบทและความเกี่ยวของของหลาย
แนวคิด ทฤษฎี แลวประมวลผสมผสานปจจัยหลากหลายและคาดการณไปขางหนา กลาวคื อ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ที่มีผลตอประชาคมอาเซียน (Asean
community)
โลกาภิวัตน (Globalization) ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคของ Dynamic Society มี
Transitional Centricity และ Virtual Community โดยปรับจาก Solid Modernity มาเปน Liquid
Modernity ทําใหมีการ Connectivity, Interactivity, Virtuality และที่สําคัญเกิด Mobility มากขึ้นจน
ความเปนขอบเขตแดนลดลง และมีการรวมตัวเปนประชาคมของประเทศตาง ๆ (Plerilateralism)
เพื่อวัตถุประสงคหรือผลประโยชนตาง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจโลกใหม จาก
ปจจัย GEO - Climate, GEO - Economics, GEO - Politics และ GEO - Demograprtics ดังกลาว
เชนกัน1
อาเซียนกอตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม สงเสริม
สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค สงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับตางประเทศและ
องคกรระหวางประเทศ
นโยบายการดําเนินงานของอาเซียนจะเปน ผลจากการประชุมหารือใน
ระดับหัวหนารัฐบาล ระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน ดานการเมืองและความมั่นคง
อาเซียนไดจัดทําปฏิญญากําหนดใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนเขตแหงสันติภาพ เสรีภาพ
และความเปนกลาง (Zone of Peace, Freedom and Neutrality - ZOPFAN) ดานเศรษฐกิจอาเซียนได
ลงนามจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area - AFTA) ในป 2535 เพื่อลดภาษี

------------------------------------1
สุวิทย เมษินทรีย 2553 : 29 - 30
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ศุลกากรระหวางกันเพื่อชวยสงเสริมการคาภายในอาเซียใหมีปริมาณเพิ่ มขึ้น ลดตนทุนการผลิต
สินคาและดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ และไดขยายความรวมมือดานเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อให
การรวมตัวทางเศรษฐกิจสมบูรณแบบและมีทิศทางชัดเจนโดยจัดตั้งเขตลงทุนอาเซียน (ASEAN
Investment Area - AIA) ดานสังคม อาเซียนมีความรวมมือเฉพาะดาน (Functional cooperation)
ภายใตสังคมและวัฒนธรรมที่ครอบคลุมในหลายดาน เพื่อใหประชาชนมีสภาพความเปนอยูที่ดีและ
มีการพัฒนาในทุกดานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต1
การกอรางของ ASEAN Community เปนผลมาจากการปรับเปลี่ยนพันธกิจของ
Association of South East Asian Nations (ASEAN) ใน 2 ทศวรรษที่ผานมา โดยเกิดจากจุดจบของ
สงครามเย็น การดําเนินไปของโลกาภิวัตน การเพิ่มขนาดเศรษฐกิจของจีนและอินเดีย อิทธิพลทาง
การเมืองและผลพวงวิกฤตทางการเงินของ ASEAN ลวนทําให ASEAN ปรับบทบาททางการทูต
แบบ Preventive เดิมซึ่งมุงรักษาเสถียรภาพและสันติสุขมาเปนบทบาททางการทูตแบบ Constructive
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลกยุคใหม โดยมี 3 เสาหลัก คือ
1. ASC (ASEAN Security Community)
2. AEC (ASEAN Economic Community)
3. ASCC (ASEAN Socio - Cultural Community)
กลาวไดวา ASC เปนมิติดานสันติสุข ความปลอดภัยและความมั่นคงในภูมิภาค AEC
เปนมิติของการมีตลาดเดียว (Single Market) และ ASCC เปนมิติดาน Community of Caring and
Sharing ไดกําหนดใหมี ASEAN Way เพื่อแผวทางสูความสําเร็จ โดยผานการประชุมสุดยอด
(Summit) หลายครั้ง ทั้งจะเรงใหเกิดประชาคมอาเซียนภายในปพ.ศ. 2558 โดยเหตุผลทั้งปวงยอม
นํามาซึ่งการแขงขันทางธุรกิจ การเคลื่อนยายทุน การลงทุน การถายเทของสินคาและบริการ และ
การยายถิ่นฐานของแรงงานมีฝมือและแรงงานดอยฝมือคาจางต่ํา โดยเฉพาะกลุมเสี่ยงที่ประเทศไทย
ตองเตรียมพรอมในการรับปญหาแรงงานคาจางต่ํา การศึกษานอย สุขอนามัยไมดี ซึ่งจะเกิดปญหา
ดานสังคมและปญหาสาธารณสุขตามมา เชน นําพาโรคติดตอที่หายไปจากเมืองไทยเขามาและอาจ
ดื้อยา หรือแมกระทั่งปญหาดานสุขภาพและจิตเวชโดยเฉพาะอยางยิ่งโรคจิตที่จะสรางปญหาตอ
สังคมไทยและตัวผูใชแรงงานเอง

-----------------------------------1
เอกสารขอมูลของกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ
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2.1.2 แนวคิดของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎบัตรอาเซียนรวมถึงองคการแรงงานโลก
(ILO)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
สวนที่ 4 ในมาตรา 40 มีนโยบายดานสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต และในมาตรา 41 (2) คุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 มีเจตนารมณในการที่จะ
คุมครองปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตประชาชน
คุมครองสิทธิมนุษยชนของผูที่มีความ
ผิดปกติทางจิต และเพื่อเปนการปองกันอันตรายตอสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นจากผูปวยจิตเวช1
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 2
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อป 2550 ที่ประเทศสิงคโปร ผูนําอาเซียน
ไดลงนามในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและ
โครงสรางองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนภายในป 2558 (ค.ศ. 2015) ตามที่
ผูนําอาเซียนไดตกลงกันไว โดยวัตถุประสงคของกฎบัตรฯ คือ ทําใหอาเซียนเปนองคการที่มี
ประสิทธิภาพ มีประชาชนเปนศูนยกลาง และเคารพกฎกติกาในการทํางานมากขึ้น นอกจากนี้กฎบัตร
ฯ จะใหสถานะนิติบุคคลแกอาเซียนเปนองคกรระหวางรัฐบาล (intergovernmental organization)
กฎบัตรอาเซียนมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2551 กลาวคือ หลังจากที่
ประเทศสมาชิกครบทั้ง 10 ประเทศ ไดใหสัตยาบันกฎบัตร และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่
14 ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 2552 ที่จังหวัดเพชรบุรี เปนการประชุมระดับผูนํา
อาเซียนครั้งแรกหลังจากกฎบัตรมีผลบังคับใช สามเสาหลักของ ASEAN ไดแก APSC, AEC,
ASCC
1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political - Security
Community)
อาเซียนมุงสงเสริมความรวมมือในดานการเมืองและความมั่นคงเพื่อเสริมสราง
และธํารงไวซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติ
สุข และสามารถแกไขปญหาและความขัดแยงโดยสันติวิธี

-----------------------------------1
วิฑูรย อึ้งประพันธ 2552 : 3 - 4
2
เอกสารกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ
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เพื่อรองรับการเปนประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน อาเซียนไดจัดทํา
แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political - Security
Community Blueprint) โดยเนนใน 3 ประการ คือ 1) การมีกฎเกณฑและคานิยมรวมกัน ครอบคลุม
ถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่จะรวมกันทําเพื่อสรางความเขาใจในระบบสังคม วัฒนธรรมและประวัติศาสตร
ที่แตกตางของประเทศสมาชิก สงเสริม พัฒนาการทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เชน หลักการ
ประชาธิปไตย การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการมีสวนรวมของภาค
ประชาสังคม การตอตานการทุจริต การสงเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เปนตน 2) สงเสริม
ความสงบสุขและรับผิดชอบรวมกันในการรักษาความมั่นคงสําหรับประชาชนที่ครอบคลุมในทุกดาน
ครอบคลุมความรวมมือเพื่อเสริมสรางความมั่นคงในรูปแบบเดิม ซึ่งหมายถึงมาตรการสรางความ
ไวเนื้อเชื่อใจและการระงับขอพิพาทโดยสันติเพื่อปองกันสงครามและใหประเทศสมาชิกอาเซียนอยู
ดวยกันโดยสงบสุขและไมมีความหวาดระแวง นอกจากนี้ ยังขยายความรวมมือเพื่อตอตานภัย
คุกคามรูปแบบใหม เชน การตอตานการกอการราย อาชญากรรมขามชาติตาง ๆ เชน ยาเสพติด
การคามนุษย ตลอดจนการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ และ
3) การมีพลวัตและปฏิสัมพันธกับโลกภายนอก กําหนดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางบทบาทของอาเซียน
ในความรวมมือระดับภูมิภาค
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)
โดยมีเปาหมายใหอาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนยาย
สินคา บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรีอาเซียนไดจัดแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) ซึ่งเปนแผนงานบูรณาการ
การดําเนินงานดานเศรษฐกิจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 4 ดาน คือ 1) การเปนตลาดและฐานการผลิต
เดียว โดยจะมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุนและแรงงานมีฝมืออยางเสรี และการ
เคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรีมากขึ้น รวมทั้งการสงเสริมการรวมกลุมสาขาสําคัญของอาเซียนใหเปน
รูปธรรม โดยไดกําหนดเวลาที่จะคอย ๆ ลดหรือยกเลิกอุปสรรคระหวางกันเปนระยะ 2) การสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน
โดยใหความสําคัญกับประเด็นดาน
นโยบายที่จะชวยสงเสริมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 3) การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค เพื่อลด
ชองวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิก และ 4) การบูรณาการเขาถึงเศรษฐกิจโลก
เนนการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEN Socio - Cultural Community)
อาเซียนมุงหวังประโยชนจากการรวมตัวกันเพื่อทําใหประชาชนมีการอยูดีกินดี
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีสิ่งแวดลอมที่ดีและมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียว โดยมีความรวมมือ
เฉพาะดาน (Functional cooperation) ภายใตสังคมและวัฒนธรรมที่ครอบคลุมในหลายดาน ไดแก
เยาวชน การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สิทธิมนุษยชน สาธารณสุข วิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม สตรี แรงงาน การขจัดความยากจน สวัสดิการสังคมและการพัฒนา
วัฒนธรรมและสารนิเทศ กิจการพลเรือน การตรวจคนเขาเมืองและกงสุล ยาเสพติด และการจัดการ
ภัยพิบัติ สิทธิมนุษยชน โดยมีคณะทํางานอาเซียนรับผิดชอบการดําเนินความรวมมือในแตละดาน
อาเซียนไดตั้งเปาหมายเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในป 2558
โดยมุงหวังเปนประชาคมที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง มีสังคมที่เอื้ออาทรและแบงปน ประชากร
อาเซียนมีสภาพความเปนอยูที่ดีและมีการพัฒนาในทุกดานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมอัตลักษณอาเซียน (ASEAN Identity)
เพื่อรองรับการเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
อาเซียนไดจัดทําแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEN Socio - Cultural Community Blueprint) ซึ่ง
ประกอบดวยความรวมมือใน 6 ดาน ไดแก (1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Development)
(2) การคุมครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) (3) สิทธิและความยุติธรรม
ทางสังคม (Social Justice and Rights) (4) ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม (Environmental
Sustainability) (5) การสรางอัตลักษณอาเซียน (Building an ASEAN Identity) (6) การลดชองวาง
ทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)

Community)

เมื่อมีเจาะลึกถึงมิติประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEN Socio - Cultural

1. เปาหมาย
- ใหอาเซียนเปนประชาคมที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง สังคมที่เอื้ออาทรและ
แบงปน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเปนอยูที่ดีและมีการพัฒนาในทุกดานเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน สงเสริมการใหทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมอัตลักษณของ
อาเซียน
2. สาระสําคัญของแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
1. การพัฒนามนุษย (Human Development)
2. การคุมครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)
3. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)
4. ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม (Environmental Sustainability)
5. การสรางอัตลักษณอาเซียน (Building an ASEAN Identity)
6. การลดชองวางทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gao)
โดยมีองคประกอบยอยของแตละดาน คือ
A. การพัฒนามนุษย
A1. ใหความสําคัญกับการศึกษา
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A2.
A3.
A4.
A5.

การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
สงเสริมการจางงานที่เหมาะสม
สงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
การอํานวยความสะดวกในการเขาถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เชิง ประยุกต
A6. เสริมสรางทักษะในการประกอบการสําหรับสตรี เยาวชน ผูสูงอายุ
และผูพิการ
A7. พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ
B. การคุมครองและสวัสดิการสังคม
B1. การขจัดความยากจน
B2. เครือขายความปลอดภัยทางสังคมและความคุมกันจากผลกระทบ
ดานลบจากการรวมตัวอาเซียนและโลกาภิวัตน (พม. เปนหลัก)
B3. สงเสริมความมั่นคง และความปลอดภัยดานอาหาร
B4. การเขาถึงการดูแลสุขภาพและสงเสริมการดํา รงชีวิตที่มีสุขภาพ
B5. การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดตอ
B6. รับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด
B7. การสรางรัฐที่พรอมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
C. ความยุติธรรมและสิทธิ
C1. การสงเสริมและคุมครอบสิทธิและสวัสดิการสําหรับสตรี เยาวชน
ผูสูงอายุ และผูพิการ
C2. การคุมครองและสงเสริมแรงงานโยกยายถิ่นฐาน
C3. สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
D. สงเสริมความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
D1. การจัดการปญหาสิ่งแวดลอมของโลก
D2. การจัดการและการปองกันปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอมขามแดน
D3. สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาดานสิ่งแวดลอม และการ
มีสวนรวมของประชาชน
D4. สงเสริมเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม (อีเอสที)
D5. สงเสริมคุณภาพมาตรฐานการดํารงชีวิตในเขตเมืองตาง ๆ ของ
อาเซียน และเขตเมือง
D6. การทําการประสานกันเรื่องนโยบายดานสิ่งแวดลอมและ
ฐานขอมูล
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D7. สงเสริมการใชทรัพยากรชายฝง และทรัพยากรทางทะเลอยาง
ยั่งยืน
D8. สงเสริมการจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
D9. สงเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรน้ําจืด
D10. การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
จัดการตอผลกระทบ
D11. สงเสริมการบริหารจัดการปาไมอยางยั่งยืน
E. การสรางอัตลักษณอาเซียน
E1. สงเสริมการตระหนักรับรูเกี่ยวกับอาเซียน และความรูสึกของการ
เปนประชาคม
E2. การสงเสริมและการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน
E3. สงเสริมการสรางสรรคดานวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม
E4. การมีสวนเกี่ยวของกับชุมชน
F. การลดชองวางทางการพัฒนา
3. กลไกของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน แบงเปน 3 ระดับ
คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ประชุมปละ 2 ครั้ง และรายงานผล
ความคืนหนาในการดําเนินการตาม ASCC Blueprint ตอผูนําในการประชุม Summit - รมว.กต. เปน
ผูแทนไทย
คณะกรรมการเจาหนาที่อาวุโสดานสังคมและวัฒนธรรม (Socio - Cultural
Committee of the Senior Officials of - SOCA) ประชุมประมาณ 4 ครั้งตอป โดยจะสรุปรายงานผล
การดําเนินการของ ASCC Blueprint ตอ ASCC Council
Sectoral bodies ใน ASCC ขับเคลื่อนการดําเนินการตาม ASCC Blueprint โดย
กรอบการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโส (ปลัดกระทรวงฯ) ที่เกี่ยวของ ไดแก
1. สารนิเทศ (กรม ปชส. เปน National Focal Point)
2. วัฒนธรรมและศิลปะ (กระทรวงวัฒนธรรม)
3. การศึกษา (ศธ)
4. ภัยพิบัติ (มท - กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะ) - ระดับ
กรรมการ ACDM
5. สิ่งแวดลอม (ทส)
6. สมัชชารัฐภาคีความตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษหมอกควัน (ทส)
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7. สาธารณสุข (สธ)
8. แรงงาน (รง)
9. พัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (มท)
10. สวัสดิการสังคมและการพัฒนา (พม)
11. เยาวชน (พม)
12. ขาราชการพลเรือน (กพ)
13. สตรี (พม)
14. กีฬา (ก. ทองเที่ยวและกีฬา)
ซึ่งรายละเอียดของ ASCC Blueprint ที่สําคัญ คือ
B4 การเขาถึงการดูแลสุขภาพและสงเสริมการดํารงชีวิตที่มีสุขภาพ
C2. การคุมครองและสงเสริมสิทธิแรงงานโยกยายถิ่นฐาน
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : สงเสริมใหนโยบายแรงงานโยกยายถิ่นฐานมีความ
ครอบคลุมและมีการคุมครองที่เหมาะสมตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของแตละประเทศ
สมาชิกและการดําเนินการใหสอดคลองกับปฏิญญาอาเซียนวาดวยการคุมครองและสงเสริมสิทธิ
ของแรงงานโยกยายถิ่นฐาน
มาตรการ
i. ใหคณะกรรมการอาเซียนเพื่อปฏิบัติตามปฏิญญาอาเซียนวาดวยการคุมครองและ
สงเสริมสิทธิของแรงงานโยกยายถิ่นฐานภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดาน
แรงงาน ดําเนินงานเพื่อการปฏิบัติตามขอกําหนดในปฏิญญาฯ และทํางานสานตอการพัฒนาเรื่อง
การคุมครอง อีกทั้งสงเสริมสิทธิของแรงงานโยกยายถิ่นฐาน
ii. จัดการประชุมวาดวยแรงงานโยกยายถิ่นฐานอยางสม่ําเสมอเพื่อเปนเวทีในการ
หารืออยางกวางขวางในเรื่องแรงงานโยกยายถิ่นฐานภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการซึ่งจะ
รายงานตอเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานแรงงาน
iii. สงเสริมการปกปองการใหคาแรงที่เปนธรรมและเหมาะสม รวมทั้งการเขาถึงงาน
ที่ดีและสภาพความเปนอยูที่ดีสําหรับแรงงานโยกยายถิ่นฐานและใหแรงงานโยกยายถิ่นฐานที่อาจ
ตกเปนเหยื่อของการเลือกปฏิบัติ การขมเหง การเอาเปรียบ ความรุนแรงใหสามารถเขาถึงระบบ
กฎหมายและระบบตัดสินคดีที่เปนธรรมของรัฐผูรับ
iv. เพิ่มความพยายามในการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย เชน สงเสริม
สวัสดิการและยึดถือเกียรติภูมิมนุษยของแรงงานโยกยายถิ่นฐาน โดยการอํานวยความสะดวกตอ
การดําเนินการทางดานกงสุลหรืออํานาจทางการทูตของรัฐตนกําเนิด ในกรณีที่แรงงานถูกจัดและ
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ถูกจําคุกหรือกักขัง ภายใตกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐผูรับ โดยสอดคลองกับอนุสัญญาเวียนนา
และความสัมพันธดานกงสุล
v. อํานวยความสะดวกในการแบงปนขอมูลในเรื่องที่เกี่ยวกับแรงงานโยกยายถิ่นฐาน
เพื่อประโยชนในการดําเนินนโยบายและโครงการที่เกี่ยวของกับแรงงานโยกยายถิ่นฐานทั้งในรัฐผู
สงและรัฐผูรับ
vi. เสริมสรางนโยบายและพิธีการของรัฐผูสงที่กําหนดเรื่องที่ เกี่ยวกับแรงงานโยกยาย
ถิ่นฐาน รวมทั้งเรื่องการคัดเลือก การเตรียมการสําหรับเคลื่อนยายแรงงานไปตางประเทศ และการ
คุมครองแรงงานโยกยายถิ่นฐานเมื่อออกนอกประเทศ การสงกลับประเทศและการกลับสูประเทศ
ตนอีกครั้ง
vii. อํานวยความสะดวกในการเขาถึงทรัพยากรและการเยียวยาโดยให ขอมูลการ
ฝกอบรมและการศึกษา การเขาถึงความยุติธรรม การใหบริการสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับกฎหมายของรัฐผูรับ หากแรงงานมีคุณสมบัติที่เปนไปตามขอกําหนดภายใตกฎหมาย
และกฎระเบียบและนโยบายของรัฐดังกลาว ในกรอบความตกลงทวิภาคีและสนธิสัญญาพหุภาคี
viii.จัดทําและสงเสริมแนวปฏิบัติทางกฎหมายของรัฐผูสงเพื่อเปนการวางกฎระเบียบ
ในการคัดเลือกแรงงานโยกยายถิ่นฐานและเลือกใชกลไกเพื่อขจัดการจางงานที่ไมถูกตอง โดยใช
กฎหมายและสัญญาที่มีผลตามกฎหมาย กฎระเบียบและการใหการรับรองของสํานักงานจัด หางาน
และลูกจาง โดยจะขึ้นทะเบียนสํานักงานที่ผิดกฎหมายและสํานักงานที่ละเลย และ
ix. สงเสริมการเสริมสรางขีดความสามารถโดยการแบงปนขอมูลและแนวปฏิบัติที่ดี
ที่สุด และโอกาส ความทาทาย โดยสัมพันธกับการปกปองคุมครอง และสงเสริมสิทธิและสวัสดิการ
ของแรงงานโยกยายถิ่นฐาน
สรุปความวา แนวคิดที่มีการกลาวถึงสิทธิมนุษยชน คุณภาพชีวิต ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การ
เขาถึงระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งเปนเนื้อหาของกฎบัตรและกฎหมาย ตลอดจนกลไกที่จะทําให
เกิดความสําเร็จของประชาคมอาเซียน
2.1.3 แนวคิดดานความมั่นคงของชาติและนโยบายของรัฐ รวมถึงกฎหมายการทํางานของ
คนตางดาว
สรุปวา การเขาเมืองผิดกฎหมายอาจนํามาซึ่งอาชญากรรม ยาเสพติด การแยงงาน
การเปนสายลับนําขาวสารดานความมั่นคงไปใหกับประเทศตนเอง ซึ่งขึ้นกับปริมาณและสัดสวนที่
หลบหนีเขาเมือง
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2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีดานเศรษฐศาสตรชาติและเศรษฐศาสตรสาธารณสุข 1
ในทางเศรษฐศาสตรถือวาการสาธารณสุขเปนสาขายอยของระบบเศรษฐกิจที่มี
ความสําคัญมากตอเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะเสถียรภาพและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันและอนาคตในแงที่เปนเงื่อนไขพื้นฐาน สาธารณสุขเปนไดทั้ง
สินคาสาธารณะ (Public Goods) และสินคาสวนบุคคล (Private Goods) ลวนแตมีผลตออุปสรรค
และอุปทานของบริการสาธารณสุขอยางมีนัยสําคัญ
การจัดสรรทรัพยากรดานการสาธารณสุขจําเปนตองประยุกตหลักเศรษฐศาสตรที่
เกี่ยวของกับประเด็นสําคัญตอไปนี้คือ
ก. พฤติกรรมของผูใชบริการสาธารณสุข (Consumer Behavior) และพฤติกรรมการ
จัดการสุขภาพ (Provider Behavior) การศึกษาพฤติกรรมทั้ง 2 สวนนี้จะทําใหเขาใจความคุมคาหรือ
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากพฤติกรรมการใชและการบริการสาธารณสุข เพื่อการนําไป
กําหนดนโยบายที่ชวยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจลงได
ข. คาใชจายดานสาธารณสุขของประเทศ (Health Care Expenditure) ในแตละปรัฐ
ตองใชงบประมาณดานสาธารณสุขที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหตนทุนความ
เจ็บปวย และตนทุนบริการสุขภาพสูงขึ้น
ค. ระบบคลังสาธารณสุข (Health Care Financing) ศึกษาภาพรวมของรายจายดาน
สาธารณสุขที่นํามาใชในดานสุขภาพวามาจากแหลงใดบางและนํารายไดมาใชในงานบริการ
สุขภาพอยางไร
ง. ระบบประกันสุขภาพ (Health Insurance) ความจําเปนและรูปแบบในการสราง
หลักประกันสุขภาพใหกับประชาชน
จ. เศรษฐศาสตรกับการวิเคราะหและประเมินผลเพื่อพัฒนางานบริการสาธารณสุข
(Economic Evaluation) เพื่อดูความคุมทุน เปนตน
Employment
Total

Employment
Migrants

Value Added 2005

Output / Worker

(﹩Million)
2005(﹩Million)
Agriculture
15,120,000
720,000
16,931
1,120
Industry
7,320,000
720,000
82,863
11,320
Services
13,500,000
360,000
76,808
5,689
Total
35,940,000
1,800,000*
176,602
4,914*
ตารางที่ 3 Migrant Workers’ Contribution to Thai GDP (Sector Analysis, 2005)
------------------------------------1
ภิกฤดี ภวนวนันท 2552 : 3
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หากสมมุติฐานวาแรงงานตางดาวทําใหเกิดผลผลิตเทาแรงงานไทยในแตละ sector
แรงงานตางดาวทําใหเกิดผล 6.2% ของ Thai GDP (If migrants are as products as Thais in each
sector, their total contribution would be 6.2% of the Thai GDP) ดังตารางที่ 4

Agriculture
Industry
Services
Total

25%
1.2%
2.4%
0.6%
1.6%

50%
2.4%
4.9%
1.3%
3.1%

75%
3.6%
7.3%
2.0%
4.7%

100%
4.8%
9.8%
2.7%
6.2%*

ตารางที่ 4 Assumptions or Scenarios About Productivity of Migrant Workers Compared to Thai
Workers, Migrant Value – Added (% of Total, 2005)
ทําใหทราบวาแรงงานตางดวยชวยสราง GDP ไทย ประมาณ 2 - 6 %
2.1.5 แนวคิดของระบบสาธารณสุขโดยเฉพาะสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน1
การดํ า เนิ น งานตามระบบบริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต ของประเทศไทยกั บ ระบบบริ ก าร
สุขภาพจิตขององคการอนามัยโลก (Recommended Mix of Services by WHO) พบวามีความ
สอดคล องกั บ ข อแนะนํ า ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพจิ ตเป นไปตามหลั ก การให บ ริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต คื อ
ประการแรก มีระบบบริการสุขภาพจิตและ จิตเวชที่ประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดสะดวก
(Accessibility) ประการที่สอง มีการผสมผสานงานสุขภาพจิตเขากับงานสาธารณสุข (Integration of
Mental Health Services into General Health Services) และประการที่สาม มีการจัดบริก าร
สุขภาพจิตที่มีสัดสวนพอเหมาะตามวิถีไทย กลาวคือ
1. มี ร ะบบบริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต ที่ ป ระชาชนสามารถเข า ถึ ง บริ ก ารได ส ะดวก
(Accessibility) เนื่องจากมีการกระจายหนวยบริการสุขภาพแตละระดับ มีพื้นที่รับผิดชอบประชากร
ชัดเจน สามารถใหบริการที่ครอบคลุมครบวงจร (Comprehensive) ตามความตองการของพื้นที่ มี
การประสานงานและดูแลตอเนื่อง (Coordination and Continuing of Care) นอกจากนี้ ยังมีการ
คํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพและมาตรฐานของหน ว ยบริ ก ารแต ล ะระดั บ เพื่ อ แสดงถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและ
มาตรฐานของหนวยบริการแตละระดับ และแสดงประสิทธิภาพของบริการที่ให (Effectiveness)
------------------------------------1
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 2552 : 11 - 12
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และมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา เพื่อใหเกิดความเทาเทียม (Equity) ของประชาชนใน
การเขาถึงบริการและบริการที่ไดรับดวย มีการคํานึงถึงสิทธิผูปวย (Respect of Human Right) และ
ชวยเหลือใหผูปวยไดรับสิทธิของตนเอง
2. มีการผสมผสานงานสุขภาพจิตเขากับงานสาธารณสุข (Integration of Mental
Health Services into General Health Services) โดยการผสมผสานงานสุขภาพจิตเขากับงาน
สาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขปฐมภูมิของสถานีอนามัย
และศูนยสุขภาพชุมชน งานบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิในโรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย และสถาบัน / โรงพยาบาลจิตเวช โดยมีระบบการประสานและ
การส ง ตอระหวา งบริ การปฐมภู มิ ทุ ติย ภู มิ และตติ ย ภูมิ เพื่ อให เกิ ดบริ ก ารที่ ตอเนื่อง ครอบคลุ ม
นอกจากนี้ ยังมีการผสมผสานงานสุขภาพจิตเขากับกิจกรรมสุขภาพหรือกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ
ทั้งยังสงผลใหลดอคติ (Stigma) ในผูมีปญหาสุขภาพจิตและเปนการใชทรัพยากรที่คุมคา ทั้งในดาน
บุคลากรและงบประมาณ
3. มีการจัดบริการสุขภาพจิตที่มีสัดสวนพอเหมาะตามวิถีไทย ดังแผนภูมิที่ 2 และ 3
high

low
Long-Stay
Facilities
&
Specialist
Services
Psychiatric
Frequency of Community
Mental Services in
Need
General
Health
Services Hospitals
Mental Health Services Through
PHC
Informal Community Care

high

Self Care

รพ.ศูนย
จิตเวช (ตติยภูมิ)
รพ.ศูนย

Costs

รพ.ทั่วไป / รพ.ชุมชน
ศูนยสุขภาพชุมชน / สถานีอนามัย
(สถาบันอนามัยและ รพ.ประจําตําบล)
อสม. (อาสาสมัครหมูบาน)

low

ดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว

Quantity of Services Needed

แผนภูมิที่ 2 : องคการอนามัยโลก

แผนภูมิที่ 3 : ไทย
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2.1.6 ทฤษฎีและแนวคิดของการบริหารหวงโซอุปทาน (Supply Chain)1 ผนวกกับผูมี
สวนไดสวนเสีย (Stakeholder) 2
หวงโซอุปทานคือการออกแบบและการบริหารจัดการกลุมของกิจกรรมงานที่
เกี่ยวของในกระบวนการผลิต ซึ่งในที่นี้หมายถึง การไดรับวัตถุดิบ (คือผูที่มีอาการทางจิตเวช) เขาสู
กระบวนขั้นตอน (การรักษา) จนหายออกมาสูสังคมปกติ ซึ่งวิเคราะหไดจากการเคลื่อนไหว
(ผังไหล) ของระบบเขาสูการรักษาทางจิตเวชตามมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ
Stakeholders เปนผูมีสวนเกี่ยวของ มีผลประโยชน ไดรับผลกระทบตลอดจนมีอิทธิ
พบในระดับตาง ๆ ในโครงการหรือองคการที่จะยังผลตอความสําเร็จซึ่งอาจทําหนาที่รับผิ ดชอบ
กําหนดทิศทาง นโยบาย กลยุทธ หรืออาจเปนผูมีความตองการ มีความคาดหวังจากโครงการ /
องคการ จึงตองมีการระบุความเกี่ยวของ คือ
ก. ระบุผูมีสวนเกี่ยวของ
ข. ระบุความเกี่ยวของที่มีผูมีสวนเกี่ยวของไดรับ
ค. ระบุโอกาสและความทาทายของผูเกี่ยวของที่มีตอองคการ
ง. ระบุความรับผิดชอบที่องคการมีตอผูเกี่ยวของ (เชน ดานเศรษฐกิจ กฎหมาย)
จ. ระบุกลยุทธและแนวทางปฏิบัติที่องคการควรทําเพื่อบริหารโอกาสและความ
ทาทายของผูเกี่ยวของ
ดังนั้นจึงตองใหความสําคัญกับ Stakeholder มาก และประเภทของความเกี่ยวของ
คือ ผลประโยชน (An Interest) สิทธิ (Right) ความเปนเจาของ (Ownership)
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 ผลงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของ
ก. ในแงทัศนคติประชาชนไทยตอผูปวยทางจิต3 พบวา ความรูสําคัญแตคนรูนอย
เปนเรื่องผูปวยโรคจิตจําเปนตองรักษาดวยยา ทัศนคติตอผูปวยทางจิตในดานความรูสึก เปนไปใน
ทิศทางดานลบ ถาตองอยูใกลชิดกับผูปวย สวนดานความเชื่อ ความคิดเห็นเชิงพฤติกรรมตอผูปวย
โรคจิตสวนใหญเปนไปทางบวก ยกเวนบางประเด็นเปนไปดานลบ ไดแก การมีความคิดเห็นวา
ผูปวยโรคจิตไมควรมีสิทธิเทาเทียมผูอื่น
การปวยทางจิตเปนอุปสรรคในการทํางานและการเขา
สังคม ประเด็นสําคัญคือ การเลือกปฏิบัติตอผูปวยทางดานการทํางานและการเขาสังคม ตลอดจน
สิทธิที่ผูปวยทางจิตควรไดรับ (สิทธิ ความรู ทัศนคติ ความคิดเห็น)
----------------------------------1
www.pimtraining.com
2
http//bd401.blogth.com/
3
มาลี แจมพงษ 2551 : 18 - 29
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ข. ในแงระยะเวลาการรักษานอกโรงพยาบาล1
ซึ่งเปนการดูแลผูปวยโรคจิตใน
ชุมชนตอเนื่องจากโรงพยาบาลหลังอาการสงบแลว ควรไดรับการทานยาตอเนื่อง 1 ปเปนอยางนอย
(เศรษฐศาสตรสาธารณสุข)
ค. ในประเด็นเรื่องการบังคับรักษาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 48 และ 56
สรุปความวาความจําเปนตองบําบัดรักษาและมีภาวะอันตรายตามที่แพทยใหความเห็นไว สวนใหญ
พบวาศาลยังไมไดใชกฎหมายการบังคับรักษามาบังคับใช
ซึ่งตางจากการศึกษาในประเทศ
เนเธอรแลนด ที่พบวา ศาลรับฟงเรื่องการบังคับรักษาของแพทยถึง 2 ใน 3 ของจํานวนผูกระทําผิด
ทั้งหมดที่ถูกสงมาเพื่อใหจิตแพทยลงความเห็น แสดงวากระบวนการยุติธรรมในประเทศยังเล็งเห็น
ความสําคัญในการบังคับรักษานอยมาก (สิทธิ คุณภาพชีวิต) 2
ง. ในแงสาเหตุโรคจิต สาเหตุหนึ่งในวัยใชแรงงาน คือโรคจิตจากเมทแอมเฟตตามีน
ตอบสนองตอยารักษาโรคจิต การเสพซ้ําเพิ่มความเสี่ยงในการปวยซ้ํา เกิดเปนโรคเรื้อรัง ผลลัพธ
ระยะยาวตอปญหาสุขภาพจิต สุขภาพกาย และสังคม
จ. จากการศึกษาระบบบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ 3 ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.
2551 : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสวนสราญรมย กรมสุขภาพจิต พบวา สาเหตุหลักที่เปนอุ ปสรรค
ตามลําดับความสําคัญและความถี่ของการคนพบจากการศึกษา เปนเรื่องของทัศนคติที่ผูมีสวนได
สวนเสียมีตอผูปวยจิตเวช และการขาดความรูเรื่องสิทธิของผูปวย จําเปนตองขับเคลื่อนหลาย
ชองทางและบูรณาการสูการปฏิบัติผานกระบวนการทางสังคม ชุมชน
ฉ. จากการศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพแรงงานตางดาวเพื่อลดผลกระทบดาน
สาธารณสุขในจังหวัดระนอง3 เกิดขอเสนอแนะทางยุทธศาสตรในประเด็นตาง ๆ เชน
- จัดตั้งกองทุนประกันสุขภาพแรงงานตางดาว
- การกําหนดใหแรงงานตางดาวทุกคนตองมีหลักประกันสุขภาพ
- การมีสวนรวมของแรงงานตางดาวและชุมชนในการดู แลสุขภาพ

----------------------------------1
มธุรดา สุวรรณโพธิ์ 2551 : 72 – 82
2
วนัทดา ถมคาพาณิชย 2552 : 118 - 128
3
พงศเกษม ไขมุกด 2553 : 38 – 40
4
ธงชัย กีรติหัตถยากร 2553 : 29 - 31

2.3 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา

ตนน้ํา

กลางน้ํา

เมื่อพบแรงงานพมา
(เขาเมืองผิดกฎหมาย)
ปวยเปนโรคจิต

ชุมชน
ญาติ / เพื่อน
นายจาง

ตํารวจ

 ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder)
 มิตินโยบาย / เศรษฐศาสตร / K/A/P
 มาตรฐานการรักษา

กระบวนการรักษา
ที่ไดมาตรฐาน

โรงพยาบาลจิตเวช
ตติยภูมิ

รพ.ชุมชน
รพ.สต.

หวงโซอุปทาน

ปลายน้ํา

ผูปวยหาย

ญาติ
นายจาง
ตํารวจ
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บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 วิธีการศึกษา
การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพและการวิเคราะหเอกสารรวมทั้งการรวบรวมขอมูล
โดยเปนการศึกษาในเชิงพรรณนาวิเคราะหขอมูลที่ไดมาในบริบทของแรงงานเขาเมืองผิดกฎหมาย
สัญชาติพมาในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งมีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้
3.2 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
1. แหลงที่มาของขอมูล และการเขาถึงแหลงขอมูลประกอบดวย แหลงขอมูลปฐมภูมิ
และ แหลงขอมูลทุติยภูมิ
ก. แหลงขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ สังเกต จากแหลงขอมูล
โดยตรง ไดแก การสัมภาษณกลุมตัวอยาง ผูมีสวนไดสวนเสีย และตัวแทนกลุม
นโยบาย
ข. แหลงขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลไดจากการรวบรวมไวแลว ไดแก ขอมูลจากเวช
ระเบียน สถิติ เอกสารรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
2. กลุมตัวอยาง
ก. กลุมตัวอยาง ประกอบดวย แรงงานพมาที่หลบหนีเขาเมือง นายจาง ญาติ หรือ
เพื่อน
ข. ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล เจาหนาที่ตํารวจ และ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
รักษาในโรงพยาบาลจิตเวช รวมถึงตัวแทนกลุมนโยบาย
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3.3 วิธีและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
- การเขาถึงกลุมตัวอยาง ใชการเลือกกลุมตัวอยาง แบบสุมเฉพาะเจาะจง ตามคุณสมบัติ
ที่กําหนด รวมกับ snowball technique โดยกลุมตัวอยาง จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. เปนแรงงานพมาที่หลบหนีเขาเมือง มาไมนอยกวา 1 ป
ข. สื่อสารภาษาไทยได หรือ มีลามในการสื่อสาร
ค. ยินดีเขารวมศึกษา
- วิธีการเก็บขอมูล ใชวิธีการสัมภาษณ และการสังเกต โดยใชแบบสัมภาษณกึ่ง
โครงสราง
- จํานวนกลุมตัวอยาง ไมกําหนดปริมาณ แตจะสิ้นสุดการเก็บขอมูล เมื่อขอมูลอิ่มตัว
โดยสรุปเมื่อวิเคราะหตามกรอบแนวคิดของหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ผูมีสวนได
สวนเสีย (Stakeholder) และแนวคิดทฤษฎีตลอดจนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ จึงระบุมิติของเรื่องที่
ศึกษาและกลุมเปาหมาย ดังนี้
ก. นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวของกับประเด็นศึกษา
กลุมเปาหมายสัมภาษณ ไดแก อธิบดีกรมสุขภาพจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ตัวแทนสภาความมั่นคงแหงชาติ ตัวแทนกรมการจัดหางาน เปนตน
ข. การสามารถเขาสูกระบวนการรักษา (Accessibility)
กลุมเปาหมาย ก. กลุมญาติ นายจาง ผูปวยเอง
ข. กลุมที่มีหนาที่นําผูปวยเขาสูระบบ ไดแก ตํารวจ
ค. กลุมสาธารณสุขดานหนา เชน บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน,
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โดยสาระของการศึกษาเปนเรื่องของความรู (K) ทัศนคติ (A)
ทักษะ (P) ประสบการณ ความคิดเห็น และมิติเพิ่มเติม เชน คาใชจาย
ค. กระบวนการรักษา
กลุมเปาหมาย ก. ศึกษาจากเวชระเบียน
ข. ผลของการตรวจรับประกันคุณภาพโรงพยาบาลในมาตรฐาน
การรักษา
อนึ่ง แบบสัมภาษณดูจากภาคผนวก ซึ่งแนวสัมภาษณเปนเรื่องความรู ทัศนคติ การปฏิบัติ
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3.4 ผลการศึกษา
ก. ดานนโยบาย ในหัวขอแรงงานหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา เมื่อเกิดปญหาโรคจิตและ
ใชกฎหมายสุขภาพจิตบังคับรักษา
ดานนโยบาย
สรุปประเด็นการใหสัมภาษณ
ผูใหสัมภาษณ
อธิบดีกรมสุขภาพจิต ถึงแมจะยึดสิทธิมนุษยชนและคุณภาพชีวิตของผูปวยเปนหลักก็ตาม ควร
คํานึงถึงความมั่นคงของชาติ เชน หากประเทศเรามีระบบการรักษาที่ดี
มากกวาประเทศเพื่อนบานชัดเจน ยอมจูงใจมีการหลบหนีเขาเมืองของ
แรงงานตางดาวมากขึ้น เปนตน และคาใชจายที่เกิดขึ้นไมใชประเทศไทย
รับผิดชอบควรเปนการเขามามีสวนรวมของประชาคมอาเซียน
รองอธิบดี
ควรเตรียมการตั้งแตนโยบายระหวางประเทศมากอน เชน ธรรมนูญ
กรมสุขภาพจิต
กฎระเบียบ เพื่อใหเกิดขอกําหนด ทางปฏิบัติในระดับลางตามมา ยัง ไมเห็น
การเตรียมการเปนรูปธรรมเทาใด ซึ่งอาจดูตัวอยางพัฒนาการของสหภาพ
ยุโรปก็ได
ตัวแทนสภา
หลักการดุลยภาพของสิทธิมนุษยชน และความมั่นคงของประเทศ แตให
ความมั่นคงแหงชาติ พิจารณาเปนราย ๆ ไป โดยเรื่องทางสาธารณสุขเปนเรื่องที่ควรพิจ ารณา
(ผอ.ระดับสูง)
เปนสากลอยูแลว
เลขาธิการ กพ.
ควรสรางความตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียนเปนพื้นฐานในกลุม
(บรรยาย) ในประเด็น ขาราชการทุกกระทรวง โดยประสานกรมอาเซียน เมื่อหาขอมูลแลวมา
การเตรียมการของ วางแผนในบริบทนั้น ๆ ซึ่งสหภาพยุโรปก็มีปญหามากอนเชนกัน
ขาราชการตอ
ประชาคมอาเซียน
ตัวแทนกรมการ ไมทราบขอมูลที่ถูกตองถึงจํานวนพมาเขาเมืองผิดกฎหมาย แตทั้งหมดทั้ง
จัดหางาน
ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายไมนาจะต่ํากวา 2 ลานคน หากทราบขอมูลที่
แมนยํา จะทําใหวางแผนงานไดงายขึ้น ยังไมตรียมอะไรมากสําหรับ
ประชาคมอาเซียน
ศจ.วิทิต มันตาภรณ เรื่องสิทธิมนุษยชน คุณภาพชีวิต และเรื่องสาธารณสุขเปนหลักการสากลที่
จุฬาลงกรณ
ตองดูแลกอนอยางอื่น
มหาวิทยาลัย
ผอ.กองการอาเซียนที่ ทุก Sectoral Bodies ก็ไดดําเนินการตาม Blueprint อยู
รับผิดชอบ
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ข. ดานผูมีสวนไดสวนเสีย ตอการเขาถึงระบบบริการ (Acessibility)
ตารางที่ 5 ตารางชวยวิเคราะหขอมูล
ผูใหขอมูล
แรงงาน

นายจาง

ความรู
ทัศนคติ
- ผูปวยทางจิต - จะพูดมาก - สงสาร เห็นใจ แตไมอยาก
พูดไมรูเรื่อง เดินไปเดินมา
เขาใกล กลัววาจะไดรับ
ไมเหมือนคนปกติ ทาทาง
อันตราย
แปลก เรียกผูปวยทางจิต
วา คนบา
- ผูปวยทางจิต อาละวาด
พูดคุยไมรูเรื่อง
- กฎหมายสุขภาพจิต – ไม
รูจัก

- สงสาร
- รูสึกไมมั่นใจแมวาอาการ
จะเปนกลับอีกไหม

-

-

-

การปฏิบัติ/
ถามคนไทยเพื่อหา
แหลงชวยเหลือ
พาไปโรงพยาบาล
พาไปหาหลวงพอรด
น้ํามนต หรือรักษาดวย
สมุนไพร
ดูอาการกอน หากไม
หนัก ไมนําสง รพ. กลัว
เรื่องกฎหมาย หาก
อาการหนักจะนําสงดวย
ตัวเอง
หากรักษาหาย จะมารับ
กลับไปทํางานตอ
ถาจําเปนจะผลักดันให
เปนแรงงานที่ถูก
กฎหมาย

คาใชจาย
- จายเอง / ใหญาติจาย
- ประมาณ 2 -300 – 10,000
บาท

- ใหจายเอง หรือญาติจาย
เพราะสวนใหญมีเงิน
- ควรซื้อบัตรประกัน
สุขภาพ
– นายจางออกคาใชจายไป
กอนแลวคอยหักจาก
คาแรง
- คาใชจาย ควรใหญาติ
หรือผูปวยรับผิดชอบ
ตัวเอง เพราะสวนใหญ
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ผูใหขอมูล
ญาติ/เพื่อน/พี่นอง

ความรู
ทัศนคติ
- ผูปวยทางจิตจะพูดมาก
- สงสาร เห็นแตไมอยากเขา
พูดไมรูเรื่อง เดินไปเดินมา
ใกล กลัววาจะไดรับ
ไมเหมือนคนปกติ ทาทาง
อันตราย
แปลก เรียกผูปวยทางจิต
วา คนบา
- ไมรูแหลงบริการจิตเวช
แตจะถามคนไทย

การปฏิบัติ/
- พาไปโรงพยาบาล
- พาไปหาหลวงพอเมื่อ
รดน้ํามนต /รักษาดวย
สมุนไพร

คาใชจาย
จะมีเงินเก็บมากพอที่จะเปน
คารักษาได

คนไทยในชุมชน /ผูนํา
ชุมชน

- เกี่ยวกับโรคจิตเวช –
เอะอะอาละวาด พูดไมรู
เรื่อง
- ไมรูเรื่องกฎหมาย
สุขภาพจิต
- ไมรูกระบวนการรักษา

- สงสาร เปนคนตางถิ่น
- แจงตํารวจใหนําสง
ปกติก็พูดกันไมคอยรูเรื่อง
โรงพยาบาล
หากปวยอีก คงไมรูเรื่อง - หาทางสงตัวกลับ เพื่อ
เพิ่มขึ้น
ลดภาระประเทศชาติ
- คิดถึงตัวเอง หากไปอยูตาง
หรือผลักดันใหเปน
เมือง คงรูสึกแยเหมือนกัน
แรงงานที่ถูกกฎหมาย
- ตองรีบรักษาหากปลอยไว
ในชุมชนจะเปนอันตราย
ตอผูอื่น

- คาใชจาย ถามีญาติ ให
ญาติรับผิดชอบ หากไมมี
โรงพยาบาล
- ควรรับผิดชอบแทน
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ผูใหขอมูล
ตํารวจ

ความรู
- รูจักผูปวยจิตเวชวามี
อาการเอะอะอาละวาด
พูดไมรูเรื่อง
- พอรูเรื่องกฎหมายบังคับ
รักษา
- ไมรูเรื่องกฎหมาย
สุขภาพจิต รูอยางเดียววา
มี รพ. สวนสราญรมย

ทัศนคติ
- ไมรูสึกอะไร

- สงสารและรูสึกตําหนิผูที่
เปนหัวหนาของแรงงาน
พมาที่มักจะโยนปญหา
ใหกับสังคม เมื่อ อาการ
ปกติก็ใหทํางาน เมื่อ
ผิดปกติก็จะปลอยทิ้งให
เปนภาระสังคม (เห็นแก
ตัว)
- แรงงานพมาที่เขามาผิด
กฎหมายแลวปวยทางจิต
ควรไดรับการรักษาโดย
ดวน เนื่องจากผูปวยอาจมี
อาการเครียดเพิ่มขึ้นจาก
การลักลอบหนีเขา

-

-

-

-

-

การปฏิบัติ/
คาใชจาย
ดูอาการกอนวาปวยจริง - คาใชจาย (ญาติ นายจาง
หรือไม หากปวยจริงจะ
รัฐบาล กระทรวงแรงงาน
ประสานกับ รพ. สวน
/ ตางประเทศ หรือ ควรมี
สราญรมยเพื่อสงตัว
กองทุนเฉพาะ)
รักษา
ประสานกับ จนท. รพ.
สวนสราญรมย เพื่อขอ
ความคิดเห็นเบื้องตน
กอน
นําตัวมาควบคุมที่สถานี
ตํารวจ ประสานงานกับ
รพ. ใกลบานแลวคอย
สง รพ. สวนสราญรมย
จะนําตัวมาควบคุมไวที่
สถานีตํารวจ และ
ประสานแพทย
โรงพยาบาลใกลเคียง
เพื่อตรวจสอบเบื้องตน
ดําเนินการตาม พ.ร.บ.
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ผูใหขอมูล
ตํารวจ (ตอ)

ความรู

ทัศนคติ
- ราชอาณาจักร
ตองหาทางสงตัวไป
บําบัดรักษา เพื่อกลับสูสังคม
ปกติ

การปฏิบัติ/
สุขภาพจิต พ.ศ.2551 คือสง
ตัวเขารับการรักษาอาการ
ปวยทางจิต ใหหายเปนปกติ
แลวจะดําเนินการสงตัวกลับ
ประเทศพมา
- จะใหความรวมมือกับ
หนวยงานที่รักษาตั้งแต
ขั้นตอนแรกจนถึง
ขั้นตอนสุดทาย
- หากพบเห็น หรือ ไดรับ
แจง จะรีบดําเนินการสง
ตัวไปรับการรักษา
โดยเร็ว เพื่อไมใหทํา
อันตรายผูอื่น หรือถูก
ผูอื่นทําราย
- ถาจําเปนจะผลักดันให
เปนแรงงานที่ถูก
กฎหมาย

คาใชจาย
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ผูใหขอมูล
จนท. สถานีอนามัย

ความรู
- ตองดูแลเรื่องการคัดกรอง
โดยใช 2Q 8Q และการ
สงตัวไปรับการรักษา
- ติดตามเยี่ยมบานเมื่อผูปวย
อยูในชุมชน ดูแลใหไดรับ
ยาอยางตอเนื่อง

- รูเปนเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ
ผูปวยจิตเวชเพื่อรับการ
รักษา และไดรับความ
คุมครอง โดยไมถือวาเปน
การละเมิดสิทธิ

-

ทัศนคติ
รูสึกสงสาร เปนหวง
เห็นใจแตเปนภาระ
ขาดโอกาสทางการรักษา
มีปญหาเรื่องการสื่อสาร
-กังวลเพราะเปนแรงงาน
ผิดกฎหมาย และอาจเปน
อันตรายตอผูอื่น

-

-

-

การปฏิบัติ/
แจงตํารวจเพื่อสงตัวไป
รับการรักษา
แนะนํานายจางและญาติ
ใหพาไปรับการรักษาที่
โรงพยาบาล
สงพบแพทยที่
โรงพยาบาลชุมชนโดย
ผานลาม
แจงตํารวจเพื่อนําสง
โรงพยาบาลจิตเวช
- จะตองมีลามไวคอย
ชวยเหลือเรื่องการ
สื่อสาร และตองแจงให
ตํารวจรับทราบดวย
เนื่องจากเปนแรงงาน
พมาที่ผิดกฎหมาย

คาใชจาย
- ผูปวยหรือญาติควรจาย
ครึ่งราคา
- ใหนายจางเปนคนจาย
- องคกรที่ดูแลดานสิทธิ
มนุษยชนเปนคนจาย เชน
IOM ฟามิตร ศุภนิมิต

- กองทุนบัตรตางดาวที่เก็บ
เงินมาจากแรงงานที่ขึ้น
ทะเบียนเปนผูจาย
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ค. ดานกระบวนการรักษาในสถานบริการ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ - สกุล
นายงาย พมา
นายออย พมา
นายปาลม พมา
นายใหญ พมา
นายอู พมา
หญิงไมทราบชื่อ (ฝน พมา)

อายุ
32
31
25
38
43
33

HN
ประเภท
รับไว
รหัส
7311-52 นอก 24 พ.ย. 52 F 23.0
3312-52 นอก 31 พ.ค. 52 F 10.20
4139-52 นอก 10 ก.ค. 52 F 30.20
974-49
นอก
6 ก.พ. 49 F 20.03
1142-53 นอก 12 ก.พ. 53 G 44/ F19.1
704-51
ใน
26 ม.ค. 51 F 29

7. ชายไมทราบชื่อ (ทุย พมา)
8. ชายไมทราบชื่อ (ชัย พมา)

34

622-54
3744-53

ใน
ใน

24 ม.ค. 54 F 28
10 มิ.ย. 54 F 20

9. หญิงไมทราบชื่อ (มีนา)

48

4926-49

ใน

16 ก.พ. 52 F 20.03

10. ชายไมทราบชื่อ (นายทอ)
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1410-54

ใน

18 ก.พ. 54 F 10.40
F 10.25

ผูนําสง
นายจาง
นายจาง
คนรูจัก
เพื่อนบาน
ผูปวยมาเอง
สภ.เมืองสุราษฎรธานี
สภ.บอผุด
เรืองจํากลาง
จังหวัดสุราษฎรธานี
สภ.ทุงสง

สภ.ดอนสัก

ตารางที่ 6 การสุมเวชระเบียนผูปวยแรงงานพมาหลบหนีเขาเมือง

รายละเอียด
ชําระเงินเอง
สิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ชําระเงินเอง
ชําระเงินเอง
ชําระเงินเอง (อนุเคราะห)
สงกลับพมา
ญาติชําระเงินและรับกลับ
ชําระเงินเอง (อนุเคราะห)
มีคดีปลน
ชําระเงินเอง (อนุเคราะห)
สงกลับประเทศพมา
ไป 2 ครั้ง
ชําระเงินเอง (อนุเคราะห)
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1) จากการสุมตรวจเวชระเบียนผูปวยแรงงานหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา นับแต
1 พฤษภาคม 2553 ถึง 30 เมษายน 2554 จํานวน 10 ราย พบวา ผูปวยไดรับการรักษาตามขั้นตอน
บริการรักษาผูปวยนอกหรือผูปวยใน โดยไมถูกแบงแยก (Discrimination) ตามมาตรฐานการรักษา
ที่ไดใหกับผูปวยประกันสุขภาพคนไทย แมผูปวยจะไมมีสิทธิบัตรหรือไมมีผูมาเสียคาใชจาย ก็ตาม
2) พบวาโรงพยาบาลสวนสราญรมย
ไดรับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล
คุณภาพครั้งที่สอง จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) เมื่อตุลาคม 2553
เปนตนมา และไดรับการรับรอง ISO 9001 : 2008 จากบริษัท URS จึงทราบวาโรงพยาบาลมี
กระบวนการรักษาผูปวยไดมาตรฐาน
3.5 วิเคราะหผลการศึกษาโดยรวม
จากการวิเคราะหโดยภาพรวมในมิ ติตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยดูจากภาพกวางสูภาพยอย
(Macro
Micro) พบวา แนวทางการเตรียมพรอมการใชกฎหมายสุขภาพจิตไทยตอแรงงานเขา
เมืองผิดกฎหมายสัญชาติพมา เมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 2015 นั้น มีประเด็นที่เกี่ยวของหลาย
ระดับและมีผลตอกันคือ
1) ระดับประชาคมอาเซียน (เนื่องจากเปนระบบใหญและเกิดผลกระทบมหภาค)
ก. โครงสราง / ยุทธศาสตร /ระบบ (Structure - Strategy - System)
ไดมีการจัดตั้งสามเสาหลักที่ชัดเจนวามีบทบาทหนาที่การดําเนินการอยางไร ซึ่ง
ในบริบทการศึกษานี้ เสาหลักที่สามคือ ASCC (ประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน) เปนเสา
หลักพื้นฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่ไดรับมอบหมายแบบกวาง ๆ และยังเกี่ยวโยงกับกระทรวง
ที่เกี่ยวของในเรื่องสิทธิสวัสดิการสังคม
เครือขายความปลอดภัยทางสังคมและความคุมกันจาก
ผลกระทบดานลบจากการรวมตัวของอาเซียนและโลกาภิวัฒน
การเขาถึ งการดูแลสุขภาพและ
สงเสริมการดํารงชีวิตที่มีสุขภาพ การคุมครองและสงเสริมแรงงานโยกยายถิ่นฐาน มีธรรมนูญ
อาเซียนคือกฎบัตรอาเซียนที่มีรายละเอียดกลไกนําไปสูความสําเร็จออกมาเปน Blueprint ของสาม
เสาหลัก อยางไรก็ดี การดําเนินการในประเด็นที่ศึกษานี้คือ ASCC มีผลกระทบกับ ASC (ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน) และ AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) จึงตองดําเนินการพัฒนา
ดังเสนอในขอเสนอแนะในบทที่ 4 ตอไป
ข. วิสัยทัศนรวม / บุคลากร (Shared Vision - Staff)
ASEAN Way คือ การพัฒนาเศรษฐกิจที่ควบคูไปกับสันติสุข ความปลอดภัย และ
ความมั่นคงในภูมิภาค เพื่อใหเกิด Community of Sharing and Caring เพื่อใหประชาชนมีสภาพ
ความเปนอยูที่ดีและมีการพัฒนาทุกดาน ชวยยกระดับคุณภาพชีวิต อยางไรก็ตามในประเทศไทยเอง
ผูรูหลายทานใหมุมมองวา การเตรียมพรอมของบุคลากรภาครัฐไดแก ขาราชการ และประชาชน
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ทั่วไปหรือนักเรียนนักศึกษาใหมีความรูเรื่องประชาคมอาเซียนยังไมดีพอซึ่งอาจจะเกิดปญหาในการ
ดําเนินการตอไป เนื่องจากเหลือเวลาไมถึงสี่ป
2)

ระดับบริบทการบริการดูแลรักษาดานจิตเวชของสถานบริการ
ในประเด็นทัศนคติ (Attitude) ความรู (Knowledge) ทักษะประสบการณและการ
ปฏิบัติ (Practice) และเศรษฐศาสตรซึ่งเปนปจจัยแหงความสําเร็จในการเขาถึงบริการ (Accesibility)
ก. มิตินโยบาย
ทุกคนมีทัศนคติดานบวกในการดํารงไวซึ่งสิทธิมนุษยชนและคุณภาพชีวิตของ
ผูปวยดังกลาว อยางไรก็ดี ตองตระหนักในความมั่นคงและเศรษฐศาสตรดานสาธารณสุข ดังนั้น
ควรมีการเตรียมการดานนโยบายระหวางประเทศ และขอตกลงตาง ๆ ควรเตรียมการดานบุคลากร
ใหพรอมกอน
ข. ดานผูมีสวนไดสวนเสีย
- ทัศนคติโดยรวมมีความสงสาร เห็นใจ อยากใหการชวยเหลือผูปวยใหไดรับ
การรักษาแตก็เกรงเปนภาระทางเศรษฐกิจ และอาจเกิดปญหาตอความมั่นคงได อนึ่งความกลัวการ
อยูใกลผูปวยจิตเวชก็มีอยูเปนธรรมดาพบอยูทั่วไป
- ความรู มีสามลักษณะ คือ
ลักษณะแรก ทราบวาผูปวยจิตเวชอาการเปนอยางไรที่จําเปนตองรับการรักษา
ลักษณะที่สอง สวนมากยังไมทราบวามีกฎหมายสุขภาพจิตที่ใชบังคับรักษา
ผูปวยได เพื่อไมใหเกิดความเดือดรอนตอสังคม เพื่อสิทธิของผูปวยเองและเกิดคุณภาพชีวิต
ลักษณะที่สาม การทราบถึงแหลงที่จะใหความชวยเหลือ สวนมากยังทราบ
บางและสามารถสอบถามจากผูอื่นได
ดังนั้น การประชาสัมพันธและใหขอมูลขาวสารดานกฎหมายสุขภาพจิต แม
ไดดําเนินการมาในระยะ 2 - 3 ปนี้มากพอควรก็คงตองดําเนินการตอไป ตองปรับชองทางสื่อสาร
ปรับเนื้อหาสําคัญโดยยอและงายในการเขาใจ
- การปฏิบัติ พบอยูสี่ลักษณะ คือ
ลักษณะแรก เขาใจและสามารถนําสงตัวผูปวยใหเขาสูกระบวนการรักษาที่
ถูกตอง ซึ่งจะพบในบุคลากรของรัฐ
ลักษณะสอง สงตัวรักษากับพระ รักษาสมุนไพรหรือทางไสยศาสตร ซึ่งจะ
พบในกลุมแรงงานเองและญาติพี่นอง
ลักษณะสาม จะดําเนินการพยายามหาทางชวยเหลือหาสถานรักษาพยาบาลเอง
เพราะเกรงจะผิดกฎหมายใชแรงงานหลบหนีเขาเมือง คือ กลุมนายจาง
ลักษณะที่สี่ จะพยายามผลักดันใหกลับประเทศ คือ กลุ มผูนําชุมชน
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ในทางปฏิบัติพบวาตัวเชื่อมที่สําคัญกับโรงพยาบาลจิตเวช คือ บุคลากร
สาธารณสุขและเจาหนาที่ตํารวจ
- เศรษฐศาสตร (คาใชจาย)
ตัวแรงงานเอง ครอบครัว และนายจาง สมัครใจที่จะจายเองตามสมควรเมื่อ
จําเปน เนื่องจากมีรายไดพอควรทั้งสองฝาย และมีขอเสนอใหมีการซื้อประกันสุขภาพหรือจัดตั้ง
กองทุนขึ้นมาเพื่อจัดการ
ค. ดานกระบวนการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชตติยภูมิ
พบวามีระบบการบริการรักษาที่ไดมาตรฐานตามการรับรองฯ และมีกระบวนการ
รักษาที่ไมไดแบงแยกดานสิทธิบัตรหรือสิทธิมนุษยชนในการรักษาพยาบาล
ตลอดจนมีความ
สอดคลองกับขอแนะนําตามหลักการบริการสุขภาพจิตขององคการอนามัยโลก
ที่สําคัญใน
การศึกษานี้ คือ มีระบบบริการทางจิตเวชที่ประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดสะดวก (Accessibility)
3.6 สรุปผลการวิเคราะหเพื่อทําขอเสนอแนะ
จากการศึกษาแนวทางเตรียมพรอมการใชกฎหมายสุขภาพจิตไทย
เมื่อเขาสูประชาคม
อาเซียน พบวายังไมเกิดความพรอมทั้งในดานสามเสาหลักของประชาคมเอง รวมถึงนโยบายความ
มั่นคงและเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวเนื่องดวย
จําเปนตองปรับระบบกลไกการทํางานของประชาคม
อาเซียนใหม ซึ่งตรงกับที่เลขาธิการอาเซียนนายสุรินทร พิศสุวรรณ ไดกลาวไวในหัวข อ การเตรียม
ตัวเขาสูประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ หองวิเทศสโมสร กระทรวงการ
ตางประเทศ วาจําเปนตองปรับ MIND SET ของสมาชิกประชาคมวาตองดําเนินการทุกอยางให
ประสบความสําเร็จโดยรวมมือกับผูอื่น (Open up Connectivity)
ดังนั้นการเตรียมพรอมกฎหมายสุขภาพจิตดังกลาว
ผูศึกษาจึงเสนอวาควรแกในระดับ
อาเซียนดวย แตก็คงยุงยากเพราะประชาคมคงรางระเบียบ กฎ ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจการคา
ผลประโยชน
และความมั่นคงกอนจะถึงเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตดานสาธารณสุขโดยเฉพาะ
สุขภาพจิตและจิตเวช และเมื่อยอนหลังตัวกฎหมายสุขภาพจิตของไทยเอง กวาจะไดประกาศใชก็
ตองใชเวลาผลักดันถึงสามสิบป แตหากพิจารณาความพรอมของกระบวนการรักษาซึ่งดูจากการ
เขาถึง (Accessibility) ระบบบริการที่มีมาตรฐาน พบวาพรอมสรรพอยูแลว

34

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 บทสรุป
ภายใตพลวัตที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะโลกาภิวัตน เราจะสามารถเขาถึงรากเหงา สาเหตุ กลไก
หรือตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไดอยางไร ซึ่งในแตระดับของบริบทการจัดการ การทราบ
“เหตุการณ” (Events) อาจเพียงพอในการแกไขปญหาเฉพาะหนา การทราบขอมูลสามารถแสดง
“รูปแบบ / แนวโนม” (Pattern / Trend) เพื่อคาดการณการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แตใน
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในมิติตาง ๆ และรูปแบบการแขงขันใหม ๆ รูปแบบ /
แนวโนมอาจคลาดเคลื่อน มีขอจํากัด การหยั่งรูถึง “โครงสรางเชิงระบบ” (Systemic Structure) จะ
แสดงกลไก ความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ อยางเปนระบบ อยางไรก็ดีในบางสถานการณที่
ปฏิสัมพันธมีความไมแนนอนและมีความซับซอนที่สูงกวา เราตองหยั่งรูถึง “ความคิดรากฐาน”
(Mental Model) ที่กําหนดโครงสรางกฎเกณฑ รูปแบบตัวขับเคลื่อนและผลลัพธของปฏิสัมพันธ ซึ่ง
จะทําใหเราเขาใจกระบวนทัศนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม1
จากบริบทของประเด็นการศึกษาแนวทางการเตรียมพรอมการใชกฎหมายสุขภาพจิตไทย
เมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 2015 : กรณีศึกษาแรงงานเขาเมืองผิดกฎหมายสัญชาติพมา มีปจจัยที่
สงผลตอความสําเร็จอยู 2 ระดับ ดังที่วิเคราะหผลการศึกษาในบทที่ 3 กลาวคือ
4.1.1 ระดับประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบดวย โครงสราง ระบบ และยุทธศาสตร
(Structure / System / Strategy) อันกระทบตอกันทั้ง 3 เสาหลัก คือ ASC, AEC และ ASCC ซึ่งใน
บริบทประเทศไทยและประเทศกลุมอาเซียนจะตองปรับ บทบาททั้งประชาคมและภาพยอยของ
ประเทศเอง ซึ่งแมการศึกษานี้จะเนนประเด็นสาธารณสุขก็ตาม แตหากมองภาพแบบ “ความคิดฐาน
ราก” (Mental Mode)2 หรือ “การคิดเชิงระบบ” (Systemic Thinking) จําเปนตองเสนอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการแกขมวดปมอุปสรรคทางกลไกการดําเนินงานไดตอไปใน 4.2.1
-------------------------------1
สุวิทย เมษินทรีย 2553 : 28 – 29
2
Peter Senge 2006
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4.1.2 ระดับบริบทการดูแลรักษาดานจิตเวชของสถานบริการ
ประเด็นดานกระบวนการรักษาในสถานบริการไมมีปญหา มีมาตรฐานในการ
ใหบริการโดยไมแบงแยก อิงตามสิทธิมนุษยชนและคุณภาพชีวิต แตประเด็นของผูมีสวนไดสวน
เสีย และเศรษฐศาสตรยังมีจุดที่ตองพัฒนา กลาวคือ ทัศนคติ การกลัวผูปวยจิตเวชยังมีอยูมาก ซึ่งก็
คงหลีกเลี่ยงไดยาก เนื่องจากพฤติกรรมสวนใหญมักเปนดานลบที่ปรากฏตอสังคม แตยังพอถวงดุล
ไดกับความเมตตาสงสาร ตองการใหรักษาที่ถูกตอง และที่เปนปญหาอุปสรรคอยูคือ ผูมีสวนได
สวนเสียยังไมทราบวามีกฎหมายสุขภาพจิตและสาระสําคัญคืออะไรบาง
4.1.3 ในประเด็นเศรษฐศาสตรสาธารณสุข
นับวามีความสําคัญมากประเด็นหนึ่ง
เนื่องจากมีทัศนคติทั้งดานนโยบายและผูมีสวนไดสวนเสียตลอดจนสถานบริการไมตองการมีภาระ
แบกรับคาใชจายที่เกิดขึ้น ซึ่งจากการสืบคนขอมูลจากบทที่ 2 พบวาหากแรงงานพมาสามารถสราง
ผลผลิตตอ GDP ประเทศไทยประมาณ 3 - 6 % และ GDP ไทยมีประมาณ 270,000 ลานบาท ดังนั้น
แรงงานพมาสามารถสราง GDP ไทยประมาณ 8,000 - 16,000 ลานบาทตอป และในบทที่ 1 จากการ
คาดการวามีระบาดวิทยาของแรงงานพมาที่อาจเจ็บปวยทางจิตเวช 10,000 - 20,000 คน ซึ่งหาก
ทํานายวาเขาถึงบริการเพียงครึ่งหนึ่งคือประมาณ 5,000 คน โดยอาศัยฐานคาใชจายผูปวยในตาม
หลักประกันสุขภาพการวินิจฉัยโรครวม (DRG) ประมาณ 10,000 บาทตอราย คิดเปนคาใชจาย
ประมาณ 50 ลานบาทตอปเทากับรอยละ 0.31 - 0.32 ของ GDP ที่แรงงานพมาเองผลิตได แตตัวเลข
ประมาณการนี้เปนเพียงสมมติฐานคาดคะเนเทานั้น ยังตองอาศัยวิธีการทางสถิติที่ถูกตองชัดเจน ซึ่ง
ประมาณการนี้นาจะสูงเกินจริงดวยซ้ํา ดวยประสบการณนาจะอยูที่ไมเกิน 5 ลานบาท
GDP ไทย

270,000 ลานบาท

GDP ผลผลิตพมา
(3 – 6% GDP ไทย)

8,000 – 16,000 ลานบาท

ตารางที่ 7 แสดงเปรียบเทียบผลผลิตแรงงานพมาตอ GDP ไทย
GDP ผลผลิตพมา

8,000 – 16,000 ลานบาท

คาใชจายจิตเวช

50 ลานบาท
(0.31 – 0.32%)

ตารางที่ 8 แสดงเปรียบเทียบคาใชจายจิตเวชตอ GDP ที่แรงงานพมาผลิตได
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4.1.4 ในประเด็นความมั่นคงแหงรัฐ พบวา เปนทัศนคติที่มีอยูในทุกระดับตั้งแตนโยบาย
และผูมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งหากระบบการสาธารณสุขเอื้ออํานวยและสะดวกในการเขาถึงบริการ ก็จะ
ทําใหแรงงานหลบหนีเขาเมืองมากขึ้น ดังตัวอยางเปรียบเทียบ เมื่อ พรรคการเมืองหนึ่งซึ่งเปนแกน
นําในการจัดตั้งรัฐบาลจากผลการเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ประกาศนโยบายขึ้นคาแรง 300
บาท ทําใหแรงงานจากประเทศเพื่อนบานเคลื่อนไหวเขามามากชัดเจน
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากแนวคิดผลกระทบดัง 4.1.1 จึงสมควรปรับโครงสรางของ 3 เสาหลักใหม
เนื่องจากปจจัยดานความมั่นคง มีความสําคัญมากที่สุด ปจจัยทางเศรษฐศาสตร เปนปจจัยเกื้อหนุน
และปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม เปนปจจัยดานคุณภาพซึ่งตองอาศัยปจจัยเศรษฐกิจและปจจัยความ
มั่นคงเปนสําคัญเพื่อความอยูรอด
จากรูปแบบเดิม ตางแยกจากกันไปดําเนินการตาม Blueprint
ASC

AEC

ASEAN Community

ASCC
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รูปแบบใหม เพื่อการเกื้อหนุน สมดุลกับการดําเนินการใหบรรลุผลจากประชาสังคมสูประชาคม
เชน การนํากฎหมายสุขภาพจิตเขาสูประชาคมอาเซียนโดยกลไกนี้

การเกื้อหนุนทางปจจัย

Public Workshop
ASCC
AEC
ASC

ความมั่นคง
เศรษฐศาสตร

การดําเนินการใหบรรลุผลตามความ
ตองการของประชาสังคม / ประชาชน

คุณภาพชีวิต
สิทธิ

CAKE Model
(เปนการสราง Model ใหมขึ้นเองเพื่อสรางความเขาใจเชิงระบบ รูปรางคลาย CAKE)
จาก CAKE Model อธิบายไดวา ความตองการในบริบทที่ศึกษาอันเปนจุดนํารอง (ซึ่งอาจ
นําไปเทียบเคียงกับบริบทอื่น ๆ ได) กลาวคือ บริบทนี้มีมุมมองดานคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชน
ทั้งตามหลักมนุษยธรรม กฎหมายที่เกี่ยวของ ไมวากฎหมายสุขภาพจิต หรือกฎบัตรอาเซียนก็ตาม
แตมีประเด็นทัศนคติและความจําเปนในเรื่องความมั่นคงแหงรัฐตลอดจนระบบเศรษฐศาสตร
สาธารณสุขที่เกี่ยวของ ดังนั้นการดําเนิน Public Workshop หรือประชาสังคม โดยมีอยางนอยนิติ
บุคคลระดับกรมที่เกี่ยวของกับบริบทประเด็นที่พิจารณาทุกกรมรวมกันเปนเจาภาพโดยสงผลขอ
เรียกรอง ขอหารือและความตองการที่วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการบางแลวเสนอใหกับ Sectoral
Bodies ตามโครงสรางเดิม เพื่อนําสูคณะกรรมการ เจาหนาที่อาวุโส และคณะมนตรี ASCC
จากนั้นเขาสูการหารือตอรองในสวนที่เกี่ยวกับ AEC / ASC เนื่องจากกลาวแลววา ASCC (เปนเสา
หลักเชิงคุณภาพ) ตองอาศัยเสาหลักเกื้อหนุนที่สําคัญจาก AEC (เสาหลักปจจัยดานทุนและ
เศรษฐศาสตร) และเสาหลักความมั่นคง ASC เพราะเปนปจจัยหลักพื้นฐานสําคัญที่กระทบไมได
สรุปความวา การดําเนินการจะบรรลุผลตามความตองการของประชาชน / ประชาสังคม โดยการ
เกื้อหนุนปจจัยเชิงบูรณาการจากสามเสาหลักแบบใหมตาม CAKE Model ซึ่งเปนการนําเสนอเพื่อ
ประยุกตการเตรียมพรอมนํากฎหมายสุขภาพจิตเขาสู Sectoral Bodies และเจาหนาที่อาวุโส โดยให
เกิดสมดุลยของเสาหลักความมั่นคงและเศรษฐกิจตอไป

38
4.2.2 ขอเสนอแนะดําเนินการ
ก. จาก 4.2.1 CAKE Model ที่นําเสนอตองไปปรับการทํางานโดยการระดับ
ความคิดเห็นตามมาตรการตาง ๆ ซึ่งครอบคลุมพอควรจากประชาสังคม / ประชาชนมาสูประชาคม
อาเซียนของแตละประเทศ โดยอาศัยคณะกรรมการชุดเดิมไปกอน คอยปรับเปลี่ ยนเมื่อซ้ําซอน หรือ
ตามกลไกที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทประเด็นการศึกษานี้ ก็จะเริ่ม
ตั้งแตบนสุดลงมาตามที่ไดสัมภาษณเชิงนโยบายและผูมีสว นไดสวนเสีย
ข. ตาม Cake Model สามารถจัดตั้งกองทุนรวมอาเซียน โดยขอตกลงสัดสวน
และการใชจายที่เหมาะสม จนมาถึงกองทุนสุขภาพรวมหรือสุขภาพจิตก็ตาม เชน สัดสวน
เปอรเซ็นตของ GDP แตละประเทศ
ค. ตาม Cake Model หากดําเนินการได ก็จะบรรลุทัศนคติที่ไดศึกษามาในเรื่อง
ความมั่นคงแหงชาติ ภาระคาใชจายของประเทศ จะเหลือเพียงทัศนคติบวก ความสงสารเห็นใจ ซึ่ง
เปนบอเกิดของการเขาถึงระบบบริการ (Accessibility)
ง. ในดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานชองทางที่เหมาะสม โดยสื่อสาร
ขอมูลงาย ๆ สั้น ๆ ทีส่ ําคัญของกฎหมายสุขภาพจิตแกประชาชนทั่วไป และแนวทางปฏิบัติแก
เจาหนาที่ของรัฐ
จ. สรางความสัมพันธเชิงเครือขายกับประเทศตนทางแรงงานดังกลาว โดยการ
แลกเปลี่ยนตอเงื่อนไขผลประโยชนแลกเปลี่ยนในการเขมงวดแรงงานอพยพและรวมกันแกไข
ปญหาอุปสรรค (WIN – WIN Negotiation)
ฉ. สรางความสัมพันธทางวิชาการสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อใหมี
ศักยภาพดูแลดานสาธารณสุขที่พัฒนาตอไป
ช. ปจจุบันซึ่งยังไมมีเงินหรือกองทุนดูแลชัดเจน อาจดําเนินการตามรูปแบบการ
ดูแลสุขภาพของแรงงานตางดาวของจังหวัดระนองไปกอน 1
ซ. การนําเสนอรายงานการศึกษานี้
เปนเพียงการนํารองวิธีการในเชิงระบบ
โครงสรางใหญ และระบบบริการจิตเวชที่มีอยูแลวใหสามารถนํากฎหมายสุขภาพจิตมาใช อยางไร
ก็ตามคงตองอาศัยการศึกษาลงรายละเอียดมากกวานี้ในแตละประเด็ นที่เกี่ยวของ
ฌ. หากประเด็นคุณภาพชีวิต สิทธิมนุษยชนไดบรรลุตามเสาหลัก ASCC โดย
อาศัยเสาหลักที่เหลือค้ําจุน ดังเชนบริบทการเขาถึงบริการสุขภาพจิตตามกฎหมาย เมื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียนก็จะนํามาสูสันติและความเจริญไพบูลยตอไป

-------------------------------1
ธงชัย กีรติหัตถยากร 2553 : 29 – 30
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ภาคผนวก
แบบพิทักษสิทธิผูเขารวมวิจัย
เรียน...................................................................
ขาพเจา นายแพทย พงศเกษม ไขมุกด ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนสราญราญรมย สนใจ
ที่จะศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางเตรียมความพรอมกฎหมายสุขภาพจิตของไทยตอประชาคมอาเซียนที่
เปนแรงงานผิดกฎหมายของไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ทราบกระบวนการในการใหการรักษาดาน
จิตเวชของแรงงานผิดกฎหมาย ศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายสุขภาพจิตของไทยตอ
แรงงานผิดกฎหมายในแงการเขาถึงบริการรักษา และจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายการเขาถึงบริการ
รักษาดานจิตเวชของแรงงานผิดกฎหมาย
ทานเปนผูหนึ่งที่มีความสําคัญในการศึกษาครั้งนี้ หากทานตอบรับเขารวมวิจัย ขาพเจาใคร
ขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 30 – 45 นาที ขึ้นอยูกับ
ความสะดวกของทาน โดยการเขารวมวิจัยครั้งนี้ จะไมเกิดผลกระทบใดๆ ตอทานทั้งสิ้น และขณะ
สัมภาษณหากทานรูสึกไมสบายใจ หรือตองการความกระจางเพิ่มเติม โปรดแจงใหผูวิ จัยทราบทันที
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะถูกเก็บไวเปนความลับ จะไมมีการเปดเผยชื่อ หรือที่อยูของทาน
และขอมูลทั้งหมดจะถูกนําเสนอในภาพรวมเทานั้น หากทานยินดีเขารวมการวิจัยครั้งนี้ ทาน
สามารถแจงดวยทางวาจา หรือลงมือชื่อไวที่แบบฟอรมดานลาง
…………………………..
(นายพงศเกษม ไขมุกด)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย
สําหรับผูเขารวมวิจัย
ขาพเจาไดรับทราบขอมูลการเขารวมวิจัย จากผูวิจัย และเอกสารฉบับนี้แลว ขาพเจาเขาใจ
ในวัตถุประสงค และขั้นตอนการเขารวมวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี ข าพเจายินดีเขารวม
โครงการวิจัยครั้งนี้ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลายมือชื่อ……………………………………………………
วันที่……………………………………………………
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แบบสัมภาษณ งานวิจัย เรื่อง
แนวทางเตรียมความพรอมกฎหมายสุขภาพจิตของไทย
ตอประชาคมอาเซียนที่เปนแรงงานผิดกฎหมายของไทย
ผูใหขอมูล  แรงงานพมา  พอ/แม/ญาติ/พี่/นอง  เพื่อน  อื่นๆ ระบุ......................
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ
 ชาย  หญิง
2. อายุ................ป
3. ที่อยู...........................................................................................................................................
4. สถานภาพการอยูอาศัย
 อยูตามลําพัง  อยูกับคูสมรส  อยูกับคูสมรส / บุตร / หลาน
 อยูกับญาติ/เพื่อน  อยูกับนายจาง  อื่นๆ .........................................................
5. การศึกษา
 สื่อสารไทยได
 สื่อสารไทยไมได
 อื่นๆ ……………………………………………………………………........................
6. อาชีพ
 วางงาน  รับจาง
 เกษตรกร  อื่นๆ…………………………………………..
7. รายได.......................................ตอเดือน
8. สุขภาพกาย
 แข็งแรงดี
 ไมแข็งแรง มีโรคประจําตัว คือ…………………………………………………………
9. ประวัติการใชสารเสพติด (ยกเวนบุหรี่)
 ไมมี
 มี ระบุ  เหลา  กระทอม  ยาบา  อื่นๆ ระบุ....................................................
10. ประวัติการปวยดวยโรคจิต
 ไมเคย  เคย (ระบุอาการ และระยะเวลา)................................................................
………………………………………………………………..............................................
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สวนที่ 2 แนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณ
ผูใหขอมูล  แรงงานพมา  พอ/แม/ญาติ/พี่/นอง

 เพื่อน 

อื่นๆ ระบุ......................

1. ทานเคยไดยิน/รูจัก คําวาโรคจิต หรือไม อยางไร (Knowledge)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...................
2. ตามความคิดเห็นของทาน อาการอะไรที่บงบอกวาทาน/เพื่อน/ญาติ นาจะปวยดวย
โรคทางจิต (Knowledge)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...................
3. ทานเคยมีประสบการณการเจ็บปวยดวยโรคทางจิตเวช หรือพบเห็นผูอื่นปวยเปน
โรคทางจิต หรือไม อยางไร (Knowledge & Practice)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...................
4. ทานรูสึกอยางไรเมื่อเห็นเพื่อน/ญาติมีอาการเจ็บปวยทางจิต (Attitude)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...................
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5. หากทาน/เพื่อน/ญาติพี่นองของทานปวยทางจิตทานเคยทํา หรือจะทําอยางไร (Practice)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...................
6. หากทาน/เพื่อน/ญาติ ปวยดวยโรคทางจิต ทานคาดหวังความชวยเหลือจากใคร/หนวยงาน
ใดบาง อยางไร (Social support)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...................
7. ทานคิดวา หากทานตองเขารับการรักษาดวยโรคทางจิตเวช ในโรงพยาบาล ใครควรเปน
ผูดูแล/ออกคาใชจายใหกับทาน คาใชจายในการรักษาควรเปนเทาไหร (Financial)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...................
8. ในมุมมองของทาน ทานคิดวา คนไทย หรือเจาหนาที่ในประเทศไทยมีทัศนคติตอทาน
อยางไร (ถามความคาดหวังที่มี ตอการปฏิบัติของคนไทย และเจาหนาที่ ดานสิทธิ
มนุษยชน)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...................
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สวนที่ 2 แนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณ
ผูใหขอมูล  ตํารวจ  เจาหนาที่สถานีอนามัย  เจาหนาที่ อปท.  อื่นๆ...........................
ขอมูลทั่วไป
1. เพศ  ชาย  หญิง
2. อายุ................ป
3. อาชีพ.............................................................................................................................................
4. หนวยงาน/องคกร...........................................................................................................................
5. ทานเคยพบเห็น/มีประสบการณการดูแล/รักษา/สงตัว แรงงานพมาผิดกฏหมาย ที่เจ็บปวยทางจิต
หรือไม (Practice)
 ไมเคย
 เคย มีลักษณะอยางไร
……………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
6. หากทานพบเห็นแรงงานพมาผิดกฎหมาย ปวยดวยโรคจิต ทานจะทําอยางไร เพราะเหตุใด
(Practice)
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
7. ทานคิดเห็น/รูสึกอยางไร เมื่อพบเห็นแรงงานพมาผิดกฎหมายปวยเปนโรคทางจิต (Attitude)
……………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

45
8. หนวยงานของทานควรมีบทบาทอยางไรในการดูแลรักษาแรงงานพมาผิดกฎหมาย ที่ปวยเปน
โรคจิต (Social Role)
……………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
9. ทานคิดวา หากแรงงานพมาผิดกฎหมายเจ็บปวยทางจิตตองเขารับการรักษา ในโรงพยาบาล
จิตเวช ใครควรเปนผูดูแล/ออกคาใชจาย และคาใชจายควรเปนอยางไร (Practice)
……………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
10. ทานเคยไดยิน หรือรูจัก พรบ.สุขภาพจิต หรือไม อยางไร (Knowledge)
……………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
11. หากทานรูจัก พรบ. สุขภาพจิต ทานคิดวาควรครอบคลุมถึงแรงงานพมาผิดกฏหมายดวยหรือไม
อยางไร (Attitude)
……………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
................................. ผูเก็บขอมูล
วันที่............................................
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ขอมูลที่ไดจากเจาหนาที่ของรัฐ แบงเปน
1. เจาหนาที่ดานสาธารณสุข
จํานวน 16 คน สวนใหญเปนเจาหนาที่สถานีอนามัยซึ่งปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล 16 คน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 คน
2. องคการปกครองสวนทองถิ่น เปนผูใหญบาน 1 คน
3. ตํารวจ 4 คน
รวมเจาหนาที่ของรัฐที่ใหขอมูลทั้งหมด 22 คน เปนเพศชาย 5 คน เพศหญิง 17 คน
มีอายุระหวาง 21 ถึง 50 ป
สรุปคําตอบที่ไดจากขอคําถามปลายเปดตั้งแตขอ 5 ถึงขอขอ 10
5. ทานเคยพบเห็น/มีประสบการณการดูแล/รักษา/สงตัวแรงงานพมาผิดกฎหมายที่
เจ็บปวยทางจิตหรือไม
เจาหนาที่ดานสาธารณสุข จํานวน 16 คน และผูใหญบาน ตอบวาไมเคยมี
ประสบการณในการดูแล/รักษา/สงตัวแรงงานพมาผิดกฎหมาย
ตํารวจ ทั้ง 4 คนเคยเห็นผูปวยทางจิต แตไมไดตอบวามีประสบการณเคยสงตัว
แรงงานพมาผิดกฎหมาย

เพราะเหตุใด

6. หากทานพบเห็นแรงงานพมาผิดกฎหมายปวยดวยโรคจิต

ทานจะทําอยางไร

เจาหนาที่ดานสาธารณสุข สวนใหญตอบวาแจงตํารวจเพื่อสงตัวไปรับการรักษา
บางคนตอบวาแนะนํานายจางและญาติใหพาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล บางคนตอบวาจะสงพบ
แพทยที่โรงพยาบาลชุมชนโดยผานลาม บางคนตอบวาแจงตํารวจเพื่อนําสงโรงพยาบาลจิตเวช
ตํารวจ
คนที่ 1 ตอบวา จะประสานโรงพยาบาลสวนสราญรมย เพื่อขอทราบความคิดเห็น
เบื้องตนจากเจาหนาที่รพ.จิตเวช กรณีพบคนตางดาวปวยดวยโรคจิต เมื่อไดรับแจงวาใหสงตัวมา
ตรวจรักษา ก็จะดําเนินการสงตัวไปยังโรงพยาบาลเพื่อบําบัดรักษาตอไป เนื่องจากหากปลอยตัวไป
หรือดําเนินการตามกฎหมายก็จะเกิดความยุงยากในภายหนาได
คนที่ 2 ตอบวา จะตรวจสอบดูวาปวยจริงหรือไม หากปวยจริงก็จะนําสงไปรักษา
คนที่ 3 ตอบวา จะนําตัวมาควบคุมไวท่ีสถานีตํารวจ และประสานแพทย
โรงพยาบาลใกลเคียงเพื่อตรวจสอบเบื้องตน หากมีอาการทางจิตก็จะสงตัวไปรักษา
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คนที่ 4 ตอบวา ดําเนินการตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 คือสงตัวเขารับการ
รักษาอาการปวยทางจิต ใหหายเปนปกติ แลวจะดําเนินการสงตัวกลับประเทศพมา
7. ทานคิดเห็น/รูสึกอยางไร เมื่อพบเห็นแรงงานพมาผิดกฎหมายปวยเปนโรคทางจิต
เจาหนาที่ดานสาธารณสุข สวนใหญตอบวารูสึกสงสาร เปนหวง บางคนตอบวา
เห็นใจแตมองวาเปนภาระ บางคนคิดวาแรงงานพมาผิดกฎหมายขาดโอกาสทางการรักษารวมทั้งมี
ปญหาเรื่องการสื่อสาร บางคนตอบวารูสึกกังวลเพราะเปนแรงงานผิดกฎหมาย และอาจเปน
อันตรายตอผูอื่น
ผูใหญบานคิดวาตองรักษาปลอยไวไมได
ตํารวจ
คนที่ 1 ตอบวา ตองหาทางสงตัวไปบําบัดรักษา เพื่อกลับสูสังคมตามปกติ
คนที่ 2 ตอบวา ไมรูสึกอะไร
คนที่ 3 ตอบวา สงสารและรูสึกตําหนิผูที่เปนหัวหนาของแรงงานพมาที่มักจะโยน
ปญหาใหกับสังคม เมื่ออาการปกติก็ใหทํางาน เมื่อผิดปกติก็จะปลอยทิ้งใหเปนภาระสังคม (เห็นแกตัว)
คนที่ 3 ตอบวา แรงงานพมาที่เขามาผิดกฎหมายแลวปวยทางจิตควรไดรับการ
รักษาโดยดวน เนื่องจากผูปวยมีอาการเครียดจากการลักลอบหนีเขาราชอาณาจักร
8. หนวยงานของทานควรมีบทบาทอยางไรในการดูแลรักษาแรงงานพมาผิด
กฎหมาย ที่ปวยเปนโรคจิต
เจาหนาที่ดานสาธารณสุข สวนใหญ จํานวน 14 คนตอบวา ตองมีบทบาทในการ
ดูแล โดยจะดูแลเรื่องการคัดกรอง โดยใช 2Q 8Q การสงตัวไปรับการรักษาและติดตามเยี่ยมบานเมื่อ
ผูปวยอยูในชุมชน ดูแลใหไดรับยาอยางตอเนื่อง เจาหนาที่อนามัยบางคนตอบวาจะตองมีลามไว
คอยชวยเหลือเรื่องการสื่อสาร และตองแจงใหตํารวจรับทราบดวยเนื่องจากเปนแรงงานพมาที่ผิด
กฎหมาย
สวนเจาหนาที่อนามัย 1 คน ตอบวา ไมควรเปนบทบาทของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล เนื่องจากมีการสื่อสารกันยาก การดูแลผูปวยโรคจิตมีความซับซอน หากมีปญหาเรื่อง
การสื่อสารก็จะไมสามารถรักษาได
เจาหนาที่อนามัย 1 คน ไมไดตอบคําถาม
ตํารวจ
คนที่ 1 ตอบวา จะใหความรวมมือกับหนวยงานที่รักษาตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึง
ขั้นตอนสุดทาย
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คนที่ 2 ตอบวา หากพบเห็น ไดรับแจง จะรีบดําเนินการสงตัวไปรับการรักษา
โดยเร็ว เพื่อไมใหทําอันตรายผูอื่น หรือถูกผูอื่นทําราย
คนที่ 3 ตอบวา ทุกฝายตองรวมมือกัน อยาปลอยใหเปนภาระของฝายใดฝายหนึ่ง
และควรควบคุมแรงงานตางดาวอยางจริงจัง มิฉะนั้นลูกหลานคนไทยในอนาคตจะลําบาก
คนที่ 4 ตอบวา จะชวยดําเนินการนําสงหนวยงานที่เกี่ยวของ
9. ทานคิดวา หากแรงงานพมาผิดกฎหมายเจ็บปวยทางจิตตองเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลจิตเวช ใครควรเปนผูดูแล/ออกคาใชจาย และคาใชจายควรเปนอยางไร
เจาหนาที่ดานสาธารณสุข ใหคําตอบเกี่ยวกับเรื่องคาใชจายในการรักษาแรงงาน
พมาผิดกฎหมาย ไวดังนี้
1. ผูปวยหรือญาติควรจายครึ่งราคา
2. ใหนายจางเปนคนจาย
3. องคกรที่ดูแลดานสิทธิมนุษยชนเปนคนจาย เชน IOM ฟามิตร ศุภนิมิตร
4. กองทุนบัตรตางดาวที่เก็บเงินมาจากแรงงานที่ขึ้นทะเบียนเปนผูจาย
ตํารวจ
คนที่ 1 ตอบวา ถามีญาติก็ตองใหญาติเปนผูจาย หากไมมีญาติรัฐบาลตอง
รับผิดชอบคาใชจายใหจายในราคาปกติ และควรตั้งกองทุนรวมเพื่อใชเปนคาใชจายในการรักษาคน
ตางดาว โดยนํามาจากคนตางดาวที่ขึ้นทะเบียนการทํางานในเมืองไทย
คนที่ 2 ตอบวา ควรใหกระทรวงแรงงาน หรือกระทรวงการตางประเทศ
รับผิดชอบเรื่องคาใชจาย
คนที่ 3 ตอบวา ใหนายจางรับผิดชอบ
คนที่ 4 ตอบวา เปนหนาที่ของหนวยงานที่ตองรับผิดชอบ
10. ทานเคยไดยิน หรือรูจัก พ.ร.บ.สุขภาพจิตหรือไม อยางไร
เจาหนาที่ดานสาธารณสุข จํานวน 7 คน ตอบเพียงวา เคยไดยิน แตไมไดตอบวา
ไดยินหรือรูจักอยางไร สวนที่เหลือตอบวาเคยไดยินและรูจักจากการเขารวมประชุม รับการอบรม
หรืออานเอกสาร แตยังไมมีความรูแมนยําในเรื่องนี้ มี 3 ตอบวา เปนเรื่องเกี่ยวกับสิทธิผูปวยจิตเวช
เพื่อรับการรักษา และไดรับความคุมครอง โดยไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิ มี 1 คนตอบวา เปน
พ.ร.บ. เพื่อดูแลคนไทย สวนผูใหญบาน ตอบวา ไมเคยไดยินเรื่อง พ.ร.บ.สุขภาพจิต
ตํารวจ
คนที่ 1 ตอบวา รูจักดี
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คนที่ 2 ตอบวา รูจักเนื่องจากเคยสงตัวผูปวยทางจิตบอยครั้ง
คนที่ 3 ตอบวา เคยไดยินแตยังไมเขาใจมากนัก
คนที่ 4 ตอบวา ไมเคยไดยิน
11. หากทานรูจักพ.ร.บ.สุขภาพจิต
ทานคิดวาควรครอบคลุมถึงแรงงานพมาผิด
กฎหมายดวยหรือไม อยางไร
เจาหนาที่ดานสาธารณสุข ตอบวา ควรครอบคลุมจํานวน 8 คน ตอบวา ไมควร
ครอบคลุมจํานวน 8 คน ดวยเหตุผล ดังตาราง
ควรครอบคลุม
- เปนเรื่องของสิทธิมนุษยชน เปนคน
เหมือนกัน
- ผูปวยอาจทําอันตรายผูอื่น

-

-

ไมควรครอบคลุม
เพราะเปนแรงงานผิดกฎหมาย
เพราะเปนการเปดชองทางใหแรงงานที่
ผิดกฎหมายและมีปญหาทางจิตทะลัก
เขามาในประเทศไทยมากขึ้น
ควรมีกฎหมายตางดาวตางหาก
เพราะไมใชคนไทย
ควรมีหนวยงานผลักดันออกนอก
ประเทศ

สวนผูใหญบานตอบวา ควรครอบคลุม
ตํารวจ จํานวน 3 คนตอบวาควรครอบคลุม โดยตํารวจบางคนใหเหตุผลวา
แรงงานพมาในประเทศไทยก็คือคนที่ตองใชชีวิตและความเปนอยูในประเทศไทย สวนอีก 1 คน
ไมไดตอบคําถาม
ขอมูลที่ไดจากแรงงานพมา
ขอมูลทั่วไป ของแรงงานพมาจํานวน 3 คน เพื่อนของแรงงาน 1 คน และนายจาง 1 คน
แรงงานพมาคนที่ 1 เปนเพศชาย อายุ 24 ป อาศัยอยูกับนายจาง ใน อ.ทาฉาง
จ.สุราษฎรธานี รายได 30,000 บาทตอเดือน ดื่มเหลาและเบียร ไมมีประวัติการเจ็บปวยทางจิต
แรงงานพมาคนที่ 2 เปนเพศชาย อายุ 20 ป อาศัยอยูกับญาติ ใน อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี
รายได 10,000 บาทตอเดือน ไมใชสารเสพติด ไมมีประวัติการเจ็บปวยทางจิต
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แรงงานพมาคนที่ 3 เปนเพศชาย อายุ 28 ป อาศัยอยูกับคูสมรส ใน อ.พุนพิน
จ.สุราษฎรธานี รายได 10,000 บาทตอเดือน ไมใชสารเสพติด ไมมีประวัติการเจ็บปวยทางจิต
นายจาง เปนเพศหญิง อายุ 40 ป ใน อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี รายได 30,000 บาทตอเดือน
ไมใชสารเสพติด ไมมีประวัติการเจ็บปวยทางจิต
เพื่อนแรงงานพมา เปนเพศชาย อายุ 22 ป อาศัยอยูกับนายจาง ใน อ.ทาฉาง
จ.สุราษฎรธานี รายได 10,000 บาทตอเดือน ดื่มเหลาและเบียร ไมมีประวัติการเจ็บปวยทางจิต
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด
ขอ 1 ถึง ขอ 3 ที่ถามเกี่ยวกับการรูจักโรคจิต อาการของโรคจิต และประสบการณการเจ็บปวยทาง
จิต ทุกคนจะตอบคลายๆ กันในทุกขอ คือ ผูปวยทางจิตจะพูดมาก พูดไมรูเรื่อง เดินไปเดินมา ไม
เหมือนคนปกติ ทาทางแปลก เรียกผูปวยทางจิตวา คนบา
ขอ 4 ทานรูสึกอยางไรเมื่อเห็นเพื่อน/ญาติมีอาการปวยทางจิต
ทุกคนจะตอบวา สงสาร เห็นใจ มี 1 คน ตอบวาสงสารแตไมอยากเขาใกล กลัววาจะไดรับ
อันตราย
ขอ 5 หากทาน/เพื่อน/ญาติพี่นองของทานปวยทางจิต ทานเคยทํา หรือจะทําอยางไร
บางคนตอบวา พาไปโรงพยาบาล บางคนตอบวา พาไปหาหลวงพอเมื่อรดน้ํามนต บางคน
ตอบวารักษาดวยสมุนไพร
ขอ 6 หากทาน/เพื่อน/ญาติ ปวยดวยโรคจิต ทานคาดหวังความชวยเหลือจากใคร/หนวยงานใดบาง
อยางไร
2 คนตอบวา ไมทราบจะไปที่ไหน ตองถามคนไทย ที่เหลือตอบวาพาไปโรงพยาบาล
ขอ 7 ทานคิดวา หากทานตองเขารับการรักษาดวยโรคทางจิตเวชในโรงพยาบาล ใครควรเปนผูดูแล/
ออกคาใชจายใหกับทาน คาใชจายในการรักษาควรจะเปนเทาไหร
แรงงานพมาและเพื่อนของแรงงาน ตอบวา ตองเสียคาใชจายเอง หรือใหญาติเปนคนจาย
สวนจํานวนคาใชจาย แรงงาน 1 คน ตอบวา นาจะประมาณ 10,000 บาท สวนอีก 1 คนตอบวา นาจะ
ประมาณ 200-300 บาท
นายจาง ตอบวา ควรซื้อบัตรประกันสุขภาพ หรือนายจางออกคาใชจายไปกอนแลวคอยหัก
จากคาแรง
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ขอ 8 ในมุมมองของทาน ทานคิดวา คนไทย หรือเจาหนาที่ในประเทศไทยมีทัศนคติตอทานอยางไร
แรงงานพมาและเพื่อนของแรงงาน ตอบวา คนไทยสวนใหญดีกับพมา ใหที่อยู ใหงาน บาง
คนตอบวาอยากใหลูกไดเรียนหนังสือแลวไดทํางานดีๆ
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ประวัติผูเขียน
นายพงศเกษม ไขมุกด
ตําแหนง
เกิด
การศึกษา

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
1 มกราคม พ.ศ. 2507
ปริญญาโท แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปริญญาเอก วุฒิบัตรประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
แพทยสภา

ประสบการณการรับราชการ
วัน / เดือน / ป
ตําแหนง / ระดับ
1 เมษายน 2531
นายแพทย 4

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลสวนสราญรมย

2 เมษายน 2531

นายแพทย 5

โรงพยาบาลสวนสราญรมย

1 ตุลาคม 2536

นายแพทย 6

โรงพยาบาลสวนสราญรมย

นายแพทย 7
ดานเวชกรรมสาขาประสาทวิทยา
28 พฤศจิกายน 2538 นายแพทย 7 / รักษาการในตําแหนง
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
มกราคม - เมษายน รองผูอํานวยการฝายการแพทย /
2541
รักษาการผูอํานวยการโรงพยาบาล
(โดยการแตงตั้งจากกรมฯ)
1 ตุลาคม 2541
นายแพทย 8 วช.
(ดานเวชกรรมสาขาประสาทวิทยา) /
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
21 กุมภาพันธ 2549 นายแพทย 9 วช.
(ดานเวชกรรมสาขาประสาทวิทยา) /
รองผูอํานวยการฝายการแพทย

โรงพยาบาลสวนสราญรมย

2 ตุลาคม 2538

โรงพยาบาลสวนสราญรมย
โรงพยาบาลสวนสราญรมย

โรงพยาบาลสวนสราญรมย

โรงพยาบาลสวนสราญรมย
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วัน / เดือน / ป
1 ตุลาคม 2550 –
18 มิถุนายน 2551

19 มิ.ย. 2551 ปจจุบัน

ตําแหนง / ระดับ
นายแพทย 9 วช.
(ดานเวชกรรมสาขาประสาทวิทยา)
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
โรงพยาบาล
ผูอํานวยการโรงพยาบาล

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลสวนสราญรมย

โรงพยาบาลสวนสราญรมย

ผลงานวิชาการ
1. การแปรผลคลื่นไฟฟาสมองและอาการทางคลินิก
พงศเกษม ไขมุกด นําเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิต กันยายน พ.ศ. 2536
2. รายงานผูปวยโรคทูเบอรัส สเครโรซิส การใหคําปรึกษาสังคมจิตวิทยาและพันธุกรรม
พงศเกษม ไขมุกด วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย ปที่ 5 ฉบับที่ 3 มิถุนายน กันยายน 2541
3. ผลกระทบดานจิตสังคมของโรคลมชัก
อรวรรณ ศิลปะกิจ , พงศเกษม ไขมุกด วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย ปที่ 5
ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2541
4. หนังสือ “กลุมอาการสมองเสื่อม” ความรูพื้นฐานแนวทางวินิจฉัยแยกโรค
พงศเกษม ไขมุกด บรรณาธิการ 2545
5. งานวิจัย Haloperidol Treatment in Amphetamine - induced Psychotic Disorder
กิ ต ติ พ งศ สานิ ช วรรณกุ ล , วสุ จั น ทรศั ก ดิ์ , พงศ เ กษม ไข มุ ก ด และคณะ
ทุนสนับสนุนจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มอ. 2546
6. ลั ก ษณะทางคลิ นิ ก และผลกระทบอาการปวดศี ร ษะแบบปฐมภู มิ ร ะดั บ รุ น แรง :
กรณีศึกษาโรงพยาบาลสวนสราญรมย
พงศเกษม ไขมุกด วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข ปที่ 13 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548

