
ศาสตราจารย ์ดร. ศภุชยั ยาวะประภาษ

‘ธรรมนญูระบบสขุภาพ สูย่คุประเทศไทย ๔.๐’
วนัที ่๒๙-๓๐ กนัยายน ๒๕๕๙อมิแพ็ค เมอืงทองธานี

สทิธทิางดา้นสาธารณสขุ
ในรา่งรัฐธรรมนูญฉบบัผา่นประชามติ



ในฐานะกรรมการยกรา่งรัฐธรรมนูญฯ 
ทา่นมแีนวคดิหรอืขอ้เสนอ

การกําหนดสทิธทิางดา้นสาธารณสขุ
ในรา่งรัฐธรรมนูญฉบบัผา่นประชามตนิีอ้ยา่งไร 

และรา่งรัฐธรรมนูญฉบบันีเ้ป็น
รา่งทีค่รอบคลมุเนือ้หาสทิธแิละหนา้ทีด่า้นสขุภาพ
ขัน้พืน้ฐาน รวมถงึการดแูลสขุภาพประชาชน 

“ตัง้แตท่อ้งแมจ่นถงึแกเ่ฒา่” แลว้หรอืไม่



๑๖ หมวด

๒๗๙ มาตรา

รา่ง
รฐัธรรมนญู 
๒๕๕๙



หมวดที ่๒ 
พระมหากษตัรยิ ์
หมวดที ่๓ สทิธแิละ
เสรภีาพของปวงชนชาว
ไทย
หมวดที ่๔ หนา้ทีข่อง
ปวงชนชาวไทย

หมวดที ่๕ หนา้ทีข่องรฐั

หมวดที ่๖
แนวนโยบายแหง่รฐั

หมวดที ่๗ รฐัสภา

หมวดที ่๘ 
คณะรฐัมนตรี
หมวดที ่๙ 
การขดักนัแหง่
ผลประโยชน์

หมวดที ่๑ บทท ัว่ไป 



หมวดที ่๑๒ องคก์ร
อสิระ

หมวดที ่๑๓ องคก์ร
อยัการ

หมวดที ่๑๑ ศาล
รฐัธรรมนญู

หมวดที ่๑๑ ศาล หมวดที ่๑๔ การ
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

หมวดที ่๑๕ การแกไ้ข
เพิม่เตมิรฐัธรรมนญู

หมวดที ่๑๖ การปฎริปู
ประเทศ

บทเฉพาะกาล



หมวดที ่๓ สทิธแิละ
เสรภีาพของปวงชนชาว
ไทย

หมวดที ่๕ หนา้ทีข่องรฐั

หมวดที ่๖
แนวนโยบายแหง่รฐั

หมวดที ่๑ บทท ัว่ไป 

หมวดที ่๑๖ การปฎริปู
ประเทศ

บทเฉพาะกาล



คุม้ครองสทิธ ิและ 
เสรภีาพต ัง้แตอ่ยูใ่น
ทอ้งแมย่นัแกเ่ฒา่ 
และทาํใหป้ระชาชน
ไดส้ทิธแิละเสรภีาพ

จรงิๆ

๑
.

ฟ้อง

ได ้



หมวดที ่๑ บททัว่ไป

มาตรา ๔  ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์สทิธ ิเสรภีาพ 
และความเสมอภาคของบคุคลยอ่มไดร้ับความ
คุม้ครอง

ปวงชนชาวไทยยอ่มไดร้ับความ
คุม้ครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกนั



มาตรา ๒๕     สทิธแิละเสรภีาพของปวงชนชาวไทย 
นอกจากทีบ่ญัญัตคิุม้ครองไวเ้ป็นการเฉพาะใน
รัฐธรรมนูญแลว้ การใดทีม่ไิดห้า้มหรอืจํากดัไวใ้น
รัฐธรรมนูญหรอืในกฎหมายอืน่  บคุคลยอ่มมสีทิธแิละ
เสรภีาพทีจ่ะทําการนัน้ได ้และไดร้ับความคุม้ครองตาม
รัฐธรรมนูญ ตราบเทา่ทีก่ารใชส้ทิธหิรอืเสรภีาพเชน่วา่
นัน้ไมก่ระทบกระเทอืนหรอืเป็นอนัตรายตอ่ความมัน่คง
ของรัฐ ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีอง
ประชาชน และไมล่ะเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพของบคุคลอืน่
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หมวด ๓
สทิธแิละเสรภีาพของปวงชนชาวไทย



มาตรา ๒๕ (ตอ่)     บคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอื
เสรภีาพทีไ่ดร้ับความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ 
สามารถยกบทบญัญัตแิหง่รัฐธรรมนูญเพือ่ใชส้ทิธิ
ทางศาลหรอืยกขึน้เป็นขอ้ตอ่สูค้ดใีนศาลได ้

บคุคลซึง่ไดร้ับความเสยีหายจากการถกู
ละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพหรอืจากการกระทํา
ความผดิอาญาของบคุคลอืน่ ยอ่มมสีทิธทิีจ่ะไดร้ับ
การเยยีวยาหรอืชว่ยเหลอืจากรัฐตามทีก่ฎหมาย
บญัญัต ิ
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คุม้ครองทกุๆคน



มาตรา ๒๗  บคุคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมาย 
มสีทิธแิละเสรภีาพและไดร้ับ
ความคุม้ครองตามกฎหมายเทา่เทยีมกนั 

ชายและหญงิมสีทิธเิทา่เทยีมกนั
การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมตอ่บคุคล

ไมว่า่ดว้ยเหตคุวามแตกตา่งในเรือ่งถิน่กําเนดิ
 เชือ้ชาต ิภาษา เพศ อาย ุความพกิาร 
สภาพทางกายหรอืสขุภาพ สถานะของบคุคล 
ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม ความเชือ่ทางศาสนา 
การศกึษาอบรม หรอืความคดิเห็นทางการเมอืงอนั
ไมข่ดัตอ่บทบญัญัตแิหง่รัฐธรรมนูญ หรอืเหตอุืน่ใด
 จะกระทํามไิด ้



มาตรา ๔๗  บคุคลยอ่มมสีทิธไิดร้ับบรกิาร
สาธารณสขุของรัฐ

บคุคลผูย้ากไรย้อ่มมสีทิธไิดร้ับบรกิาร
สาธารณสขุของรัฐโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย
ตามทีก่ฎหมายบญัญัติ

บคุคลยอ่มมสีทิธไิดร้ับการป้องกนัและ
ขจัดโรคตดิตอ่อนัตรายจากรัฐโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 



มาตรา ๔๘ สทิธขิองมารดาในชว่งระหวา่งกอ่น
และหลงัการคลอดบตุรยอ่มไดร้ับความคุม้ครอง
และชว่ยเหลอืตามทีก่ฎหมายบญัญัติ

บคุคลซึง่มอีายเุกนิหกสบิปีและไมม่ี
รายไดเ้พยีงพอแกก่ารยังชพี และบคุคลผู ้
ยากไร ้ยอ่มมสีทิธไิดร้ับความชว่ยเหลอืที่
เหมาะสมจากรัฐตามทีก่ฎหมายบญัญัติ



สทิธขิองมารดาในในชว่ง
ระหวา่ง กอ่น และหลงัการ
คลอดบตุรยอ่มไดร้ับการ

คุม้ครองและชว่ยเหลอืตามที่
กฏหมายบญัญัติ

ทอ้งแม่



บคุคลซึง่มอีายเุกนิหกสบิปี
บรบิรูณ์และไมม่รีายได ้
เพยีงพอแกก่ารยงัชพีและ
บคุคลผูย้ากไรย้อ่มมสีทิธิ
ไดร้ับความชว่ยเหลอืที่
เหมาะสมจากรัฐตามที่
กฏหมายบญัญัติ

ยนัแกเ่ฒา่ 



ชวีติและรา่งกาย

เกณฑ์
แรงงาน

การถอืศาสนา

ความเป็นอยู่
สว่นตวั 
เกยีรตยิศ 
ชือ่เสยีง และ
ครอบครวั

เคหสถาน

การ
ตดิตอ่สือ่สาร

ทรพัยส์นิและ
การสบืมรดก
การเดนิทาง
และการเลอืก
ถิน่ทีอ่ยู่

การประกอบ
อาชพี

รอ้งทกุข์

เขา้ชือ่กนั

รวมกนัเป็น
หมูค่ณะ
รวมกนัดแูล
ทรพัยากร
ธรรม

ชาตแิละอืน่ๆ
รบัทราบและ
เขา้ถงึขอ้มลู



ชุมนมุโดยสงบและ
ปราศจากอาวธุ

จดัต ัง้พรรคการเมอืง

บรกิารสาธารณสขุ

สทิธขิองผูบ้รโิภค
ยอ่มไดร้บัความ
คุม้ครอง

ชุมชนยอ่มมสีทิธิ
จดัใหม้รีะบบ
สวสัดกิารของ

ชุมชน 

บคุคลซึง่ประกอบ
อาชพีสือ่มวลชนยอ่ม
มเีสรภีาพในการเสนอ
ขา่วสารหรอืการ
แสดงความความ

คดิเห็นตามจรยิธรรม
แหง่วชิาชพี



มาตรา ๔๗  บคุคลยอ่มมสีทิธไิดร้ับบรกิาร
สาธารณสขุของรัฐ 

บคุคลผูย้ากไรย้อ่มมสีทิธไิดร้ับ
บรกิารสาธารณสขุของรัฐโดยไมเ่สยี
คา่ใชจ้า่ยตามทีก่ฎหมายบญัญัติ

บคุคลยอ่มมสีทิธไิดร้ับการป้องกนั
และขจัดโรคตดิตอ่อนัตรายจากรัฐโดยไมเ่สยี
คา่ใชจ้า่ย 

เพิ่มขึ้นตามความเห็นของภาคประชาชนและประชา

สงัคม และ ครม
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มาตรา ๒๗  บคุคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมาย มสีทิธแิละ
เสรภีาพและไดร้ับความคุม้ครองตามกฎหมายเทา่เทยีม
กนั 

มาตรา ๔  ศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ 

และความเสมอภาคของบุคคลยอ่มไดร้ับความ

คุม้ครอง

ปวงชนชาวไทยยอ่มไดร้ับความ

คุม้ครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกนั



มาตรา ๒๕  วรรคสอง
สทิธหิรอืเสรภีาพใดทีร่ัฐธรรมนูญใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมาย

บญัญัต ิ
หรอืใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายบญัญัต ิแมย้ังไมม่ี
การ
ตรากฎหมายนัน้ขึน้ใชบ้งัคบั บคุคลหรอืชมุชนยอ่มสามารถใชส้ทิธิ
หรอื
เสรภีาพนัน้ไดต้ามเจตนารมณข์องรัฐธรรมนูญ

บคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีไ่ดร้ับความคุม้ครองตาม
รัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบญัญัตแิหง่รัฐธรรมนูญเพือ่ใชส้ทิธทิาง
ศาลหรอืยกขึน้เป็นขอ้ตอ่สูค้ดใีนศาลได ้เพิ่มขึ้นตามความเห็นของภาคประชาชนและ

ประชาสงัคม 
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แมย้งัไมม่กีารตรากฎหมายน ัน้ข ึน้ใชบ้งัคบั 
บคุคลหรอืชุมชนยอ่มสามารถใชส้ทิธหิรอื

เสรภีาพน ัน้ได้



มาตรา ๒๗     บคุคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมาย 
มสีทิธแิละเสรภีาพและไดร้บัความคุม้ครองตาม
กฎหมายเทา่เทยีมกนั 

ชายและหญงิมสีทิธเิทา่เทยีมกนั 
การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมตอ่

บคุคล ไมว่า่ดว้ยเหตคุวามแตกตา่งระหวา่ง
บคุคลในเรือ่งถิน่กาํเนดิ เชือ้ชาต ิภาษา เพศ 
อาย ุความพกิาร สภาพทางกาย
หรอืสขุภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทาง
เศรษฐกจิหรอืสงัคม ความเชือ่ทางศาสนา 
การศกึษาอบรม หรอืความคดิเห็นทางการเมอืง
อนัไมข่ดัตอ่บทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญู หรอื
เหตอุ ืน่ใด จะกระทาํมไิด ้ เพิ่มขึ้นตามความเห็นของภาคประชาชนและประชาสงัคม
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เลอืกปฏบิตัไิมไ่ด้



มาตรา ๒๗ (ตอ่)     มาตรการทีร่ฐักาํหนดขึน้
เพือ่ขจดัอปุสรรคหรอืสง่เสรมิใหบ้คุคลสามารถ
ใชส้ทิธหิรอืเสรภีาพไดเ้ชน่เดยีวกบับคุคลอืน่ 
หรอืเพือ่คุม้ครองหรอือาํนวยความสะดวกใหแ้ก่
เด็ก สตร ีผูส้งูอาย ุคนพกิาร  หรอืผูด้อ้ยโอกาส 
ยอ่มไมถ่อืวา่เป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็น
ธรรมตามวรรคสาม 
             บคุคลผูเ้ป็นทหาร ตาํรวจ ขา้ราชการ 
เจา้หนา้ทีอ่ ืน่ของรฐั และพนกังานหรอืลกูจา้ง
ขององคก์รของรฐัยอ่มมสีทิธแิละเสรภีาพ
เชน่เดยีวกบับคุคลท ัว่ไป เวน้แตท่ ีจ่าํกดัไวใ้น
กฎหมายเฉพาะในสว่นทีเ่ก ีย่วกบัการเมอืง 
สมรรถภาพ วนิยั หรอืจรยิธรรม  ปรับปรุงตามความเห็นของคนพิการ

04/10/59as of 09032016  22

เลอืกปฏบิตัไิด้
ถา้เพือ่ขจดัอปุสรรค



คุม้ครองสทิธ ิและ 
เสรภีาพต ัง้แตอ่ยูใ่น
ทอ้งแมย่นัแกเ่ฒา่ 
และทาํใหป้ระชาชน
ไดส้ทิธแิละเสรภีาพ

จรงิๆ

๑
.

ฟ้องได ้



เพือ่ทาํใหม้ ัน่ใจวา่
ประชาชนไดส้ทิธแิละ
หนว่ยงานของรฐั

ดาํเนนิการสามารถได ้
จงึกาํหนดหมวดใหม่

ชือ่
หนา้ทีข่องรฐั

๒
.



หมวด ๕ หนา้ทีข่องรัฐ 04/10/59

ตดิตาม-เรง่รดั-ฟ้องรอ้งได้

มาตรา ๕๑  การใดทีร่ัฐธรรมนูญบญัญัตใิหเ้ป็น
หนา้ทีข่องรัฐตามหมวดนี ้ถา้การนัน้เป็นการทํา
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชนโดยตรง ยอ่ม
เป็นสทิธขิองประชาชนและชมุชนทีจ่ะตดิตาม
และเรง่รัดใหร้ัฐดําเนนิการ รวมตลอดทัง้
ฟ้องรอ้งหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่จัดให ้
ประชาชนหรอืชมุชนไดร้ับประโยชนน์ัน้ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายบญัญัติ



หมวดที ่๓ สทิธแิละ
เสรภีาพของปวงชนชาว
ไทย

หมวดที ่๔ หนา้ทีข่อง
ปวงชนชาวไทย

หมวดที ่๕ หนา้ทีข่องรฐั

หมวดที ่๖แนวนโยบาย
แหง่รฐั

ครอบ
คลมุ
ทั่ว

เขา้ถึ
งงา่ย

ได ้
จรงิ

ฟ้อง
ได ้



จากทอ้งแมย่นัแกเ่เฒา่ครอบ
คลมุ
ทั่ว

เขา้ถึง

ง่าย

ไดจ้รงิ

เขยีนไวว้่าเป็นสทิธิ

ราษฎรแ์ละเป็นหนา้ที่รฐั

รฐัไม่ทาํ ฟ้องได ้

เขยีนเป็นหนา้ที่
ทําใหต้ัง้งบประมาณ 
และใชง้บประมาณ

ได ้



คุม้ครองสทิธ ิและ 
เสรภีาพต ัง้แตอ่ยูใ่น
ทอ้งแมย่นัแกเ่ฒา่ 
และทาํใหป้ระชาชน
ไดส้ทิธแิละเสรภีาพ

จรงิๆ

๑
.

ฟ้อง

ได ้



เพือ่ทาํใหม้ ัน่ใจวา่
ประชาชนไดส้ทิธิ
และหนว่ยงานของ
รฐัดาํเนนิการ
สามารถได ้จงึ
กาํหนดหมวดใหม่

ชือ่

๒
.



มาตรา ๓๔ บคุคลยอ่มมเีสรภีาพในการแสดงความคดิเห็น 
การพดู การเขยีน การพมิพ ์การโฆษณา และการสือ่
ความหมายโดยวธิอีืน่การจํากดัเสรภีาพดงักลา่วจะกระทํา
มไิด ้เวน้แตโ่ดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญัตแิหง่กฎหมายที่
ตราขึน้เฉพาะเพือ่รักษาความมัน่คงของรัฐเพือ่คุม้ครองสทิธิ
หรอืเสรภีาพของบคุคลอืน่ เพือ่รักษาความสงบเรยีบรอ้ยหรอื
ศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืเพือ่ป้องกนัสขุภาพของ
ประชาชน 

เสรภีาพทางวชิาการยอ่มไดร้ับความคุม้ครอง 
แตก่ารใชเ้สรภีาพนัน้ตอ้งไมข่ดัตอ่หนา้ทีข่องปวงชนชาวไทย
หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชนและตอ้งเคารพและไมป่ิดกัน้
ความเห็นตา่งของบคุคลอืน่



หมวดที ่๕ หนา้ทีข่องรฐั



มาตรา ๕๕  รัฐตอ้งดําเนนิการใหป้ระชาชนไดร้ับ
บรกิารสาธารณสขุทีม่ปีระสทิธภิาพอยา่งทั่วถงึ 
เสรมิสรา้งใหป้ระชาชนมคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการ
สง่เสรมิสขุภาพ
และการป้องกนัโรค และสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้ี
การพัฒนาภมูปิัญญาดา้นแพทยแ์ผนไทยใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุ

บรกิารสาธารณสขุตามวรรคหนึง่ ตอ้ง
ครอบคลมุการสง่เสรมิสขุภาพ การควบคมุและ
ป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู
สขุภาพดว้ย

รัฐตอ้งพัฒนาการบรกิารสาธารณสขุให ้
มคีณุภาพและมมีาตรฐานสงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง



มาตรา ๕๘  การดําเนนิการใดของรัฐหรอืทีร่ัฐจะ
อนุญาตใหผู้ใ้ดดําเนนิการ ถา้การนัน้อาจมผีลกระทบ
ตอ่ทรัพยากรธรรมชาต ิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม สขุภาพ 
อนามยั คณุภาพชวีติ หรอืสว่นไดเ้สยีสําคญัอืน่ใด
ของประชาชนหรอืชมุชนหรอืสิง่แวดลอ้มอยา่งรนุแรง 
รัฐตอ้งดําเนนิการ
ใหม้กีารศกึษาและประเมนิผลกระทบตอ่คณุภาพ
สิง่แวดลอ้มและสขุภาพของประชาชนหรอืชมุชน 
และจัดใหม้กีารรับฟังความคดิเห็นของผูม้สีว่นไดเ้สยี
และประชาชนและชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งกอ่น เพือ่นํามา
ประกอบการพจิารณาดําเนนิการหรอือนุญาตตามที่
กฎหมายบญัญัติ



หมวดที ่๖แนวนโยบายแหง่รฐั



มาตรา ๗๐  รัฐพงึสง่เสรมิและใหค้วามคุม้ครอง
ชาวไทยกลุม่ชาตพิันธุต์า่ง ๆ ใหม้สีทิธดิํารงชวีติใน
สงัคมตามวฒันธรรม ประเพณี และวถิชีวีติดัง้เดมิ
ตามความสมคัรใจไดอ้ยา่งสงบสขุ ไมถ่กูรบกวน  
ทัง้นี ้เทา่ทีไ่มเ่ป็นการขดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ย
หรอืศลีธรรมอนัดี
ของประชาชน หรอืเป็นอนัตรายตอ่ความมัน่คงของ
รัฐ หรอืสขุภาพอนามยั 



มาตรา ๗๑  รัฐพงึเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของ
ครอบครัวอนัเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานทีส่ําคญัของ
สงัคม จัดใหป้ระชาชนมทีีอ่ยูอ่าศยัอยา่งเหมาะสม 
สง่เสรมิและพัฒนาการ
สรา้งเสรมิสขุภาพเพือ่ใหป้ระชาชนมสีขุภาพที่
แข็งแรงและมจีติใจเขม้แข็ง รวมตลอดทัง้สง่เสรมิ
และพัฒนาการกฬีาใหไ้ปสูค่วามเป็นเลศิและเกดิ
ประโยชนส์งูสดุแกป่ระชาชน



หมวดที ่๑๖ การปฎริปูประเทศ



มาตรา ๒๕๘  ใหด้ําเนนิการปฏริปูประเทศอยา่ง
นอ้ยในดา้นตา่ง ๆ ใหเ้กดิผล ดงัตอ่ไปนี้

ช. ดา้นอืน่ ๆ 

 (๔) ปรับระบบหลกัประกนัสขุภาพใหป้ระชาชน
ไดร้ับสทิธแิละประโยชนจ์ากการบรหิารจัดการ 
และการเขา้ถงึบรกิารทีม่คีณุภาพและสะดวก
ทัดเทยีมกนั
(๕) ใหม้รีะบบการแพทยป์ฐมภมูทิีม่แีพทยเ์วช
ศาสตรค์รอบครัวดแูลประชาชนในสดัสว่นที่
เหมาะสม



บทเฉพาะกาล



มาตรา ๒๗๘  ใหค้ณะรัฐมนตรดีําเนนิการใหห้น่วยงานของรัฐที่
คณะรัฐมนตรกีําหนดดําเนนิการใหจ้ัดทํารา่งกฎหมายทีจ่ําเป็นตาม
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓
ใหแ้ลว้เสร็จและเสนอตอ่สภานติบิญัญัตแิหง่ชาตภิายในสองรอ้ยสีส่บิ
วนันับแตว่นัประกาศใชร้ัฐธรรมนูญนี ้และใหส้ภานติบิญัญัตแิหง่ชาติ
พจิารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสบิวนันับแต่
วนัทีไ่ดร้ับรา่งพระราชบญัญัตนิัน้

ในกรณีทีม่หีน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งหลายหน่วยงาน ให ้
คณะรัฐมนตรกีําหนด
ระยะเวลาทีแ่ตล่ะหน่วยงานตอ้งดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จตามความจําเป็น
ของแตล่ะหน่วยงาน 
แตท่ัง้นีเ้มือ่รวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิสองรอ้ยสีส่บิวนัตามวรรคหนึง่

ในกรณีทีห่น่วยงานของรัฐตามวรรคหนึง่ไมอ่าจ
ดําเนนิการไดภ้ายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหค้ณะรัฐมนตรสีัง่ให ้
หวัหนา้หน่วยงานของรัฐนัน้พน้จากตําแหน่ง



การสาธารณสขุของไทยตาม
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ 

ศาสตราจารย ์ดร. ศภุชยั ยาวะประภาษ

‘ธรรมนูญระบบสุขภาพ สู่ยุคประเทศไทย ๔.๐’
วันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙อมิแพค็ เมืองทองธานี



- หมวด ๓  สทิธแิละเสรภีาพ
ของชนชาวไทย   

มาตรา ๕๒

- หมวด ๕ แนวนโยบาย
พืน้ฐานแหง่รัฐ 

มาตรา ๘๒

รฐัธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐

- หมวด ๓  สทิธแิละเสรภีาพของ
ชนชาวไทย

   สว่นที ่๙ สทิธใินการไดร้ับบรกิาร

   สาธารณสขุและสวสัดกิารจากรัฐ 

   มาตรา ๕๑-๕๕

- หมวด ๕  แนวนโยบายพืน้ฐาน
แหง่รัฐ 

รฐัธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐

เปรยีบเทยีบรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
: มติดิา้นการสาธารณสขุ



- หมวด ๓  สทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย   

               มาตรา ๕๒

- หมวด ๕ แนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รัฐ มาตรา ๘๒

รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐



   บคุคลยอ่มมสีทิธเิสมอกนัในการรับบรกิารสาธารณสขุที่
ไดม้าตรฐานและผูย้ากไรม้สีทิธไิดร้ับการรักษาพยาบาล
จากสถานบรกิารสาธารณสขุจองรัฐโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 
ทัง้นีต้ามทีก่ฎหมายบญัญัติ
    การบรกิารทางสาธารณสขุของรัฐตอ้งเป็นไปอยา่ง
ทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ โดยจะตอ้งสง่เสรมิใหอ้งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่และเอกชนมสีว่นรว่มดว้ยเทา่ทีจ่ะ
กระทําได ้
   การป้องกนัและขจัดโรคตดิตอ่อนัตราย รัฐตอ้งจัด
ใหแ้กป่ระชาชนโดยไมค่ดิมลูคา่และทนัตอ่เหตกุารณ ์
ทัง้นี ้ตามทีก่ฎหมายบญัญัติ

มาตรา ๕๒



     รัฐตอ้งจัดและสง่เสรมิการสาธารณสขุให ้
ประชาชนไดร้ับบรกิารทีไ่ดม้าตรฐานและมี
ประสทิธภิาพอยา่งทั่วถงึ

มาตรา ๘๒



- หมวด ๓  สทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย
               สว่นที ่๙ สทิธใินการไดร้ับบรกิาร
               สาธารณสขุและสวสัดกิารจากรัฐ 
               (มาตรา ๕๑-๕๕)
- หมวด ๕  แนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รัฐ 

รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐



       บคุคลยอ่มมสีทิธเิสมอกนัในการรับบรกิารทาง
สาธารณสขุทีเ่หมาะสมและไดม้าตรฐาน และผูย้ากไรม้ี
สทิธไิดร้ับการรักษาพยาบาลจากสถานบรกิารสาธารณสขุ
ของรัฐโดย ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 
       บคุคลยอ่มมสีทิธไิดร้ับการบรกิารสาธารณสขุจากรัฐ 
ซึง่ตอ้งเป็นไปอยา่งทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ 
       บคุคลยอ่มมสีทิธไิดร้ับการป้องกนัและขจัดโรคตดิตอ่
อนัตรายจากรัฐอยา่งเหมาะสม โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย และ
ทนัตอ่เหตกุารณ ์

มาตรา ๕๑



       เด็กและเยาวชน มสีทิธใินการอยูร่อดและไดร้ับการพัฒนาดา้น
รา่งกาย จติใจ และสตปิัญญา ตามศกัยภาพในสภาพแวดลอ้มที่
เหมาะสม โดยคํานงึถงึการมสีว่นรว่มของเด็กและเยาวชนเป็นสําคญั
        เด็ก เยาวชน สตร ีและบคุคลในครอบครัว มสีทิธไิดร้ับความ
คุม้ครองจากรัฐ ใหป้ราศจากการใชค้วามรนุแรงและการปฏบิตัอินัไม่
เป็นธรรม ทัง้มสีทิธไิดร้ับการบําบดัฟื้นฟใูนกรณีทีม่เีหตดุงักลา่ว
        การแทรกแซงและการจํากดัสทิธขิองเด็ก เยาวชน และบคุคลใน
ครอบครัว จะกระทํามไิด ้เวน้แตโ่ดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญัตแิหง่
กฎหมาย เฉพาะเพือ่สงวนและรักษาไวซ้ ึง่สถานะของครอบครัวหรอื
ประโยชนส์งูสดุของบคุคลนัน้
       เด็กและเยาวชนซึง่ไมม่ผีูด้แูลมสีทิธไิดร้ับการเลีย้งดแูละ
การศกึษาอบรมทีเ่หมาะสมจากรัฐ

มาตรา ๕๒



     บคุคลซึง่มอีายเุกนิหกสบิปีบรบิรูณ์และไมม่ี
รายไดเ้พยีงพอแกก่ารยังชพี มสีทิธไิดร้ับสวสัดกิาร 
สิง่อํานวยความสะดวก อนัเป็นสาธารณะอยา่ง
สมศกัดิศ์ร ีและความชว่ยเหลอืทีเ่หมาะสมจากรัฐ

มาตรา ๕๓ 



     บคุคลซึง่พกิารหรอืทพุพลภาพ มสีทิธเิขา้ถงึ
และใชป้ระโยชนจ์ากสวสัดกิาร สิง่อํานวยความ
สะดวกอนัเป็นสาธารณะ และความชว่ยเหลอืที่
เหมาะสมจากรัฐ
      บคุคลวกิลจรติยอ่มไดร้ับความชว่ยเหลอืที่
เหมาะสมจากรัฐ

มาตรา ๕๔ 



        บคุคลซึง่ไรท้ีอ่ยูอ่าศยัและไมม่รีายได ้
เพยีงพอแกก่ารยังชพี ยอ่มมสีทิธไิดร้ับความ
ชว่ยเหลอืทีเ่หมาะสมจากรัฐ

มาตรา ๕๕ 



       รัฐตอ้งดําเนนิการตามแนวนโยบายดา้นสงัคม การสาธารณสขุ 
การศกึษาและวฒันธรรม ดงัตอ่ไปนี ้
       (๑) ........
       (๒)  สง่เสรมิ สนับสนุน และพัฒนาระบบสขุภาพทีเ่นน้การสรา้ง
เสรมิสขุภาพอนันําไปสูส่ขุภาวะทีย่ั่งยนืของประชาชน รวมทัง้จัดและ
สง่เสรมิใหป้ระชาชนไดร้ับบรกิารสาธารณสขุทีม่มีาตรฐานอยา่งทัว่ถงึ
และมปีระสทิธภิาพ และสง่เสรมิใหเ้อกชนและชมุชนมสีว่นรว่มในการ
พัฒนาสขุภาพและการจัดบรกิารสาธารณสขุ โดยผูม้หีนา้ทีใ่หบ้รกิาร
ดงักลา่ว ซึง่ไดป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามมาตรฐานวชิาชพีและจรยิธรรม ยอ่ม
ไดร้ับความคุม้ครองตามกฎหมาย
       (๓) ........
       (๔) ........
       (๕) ........

มาตรา ๘๐ 


