(ร่าง 31 ตุลาคม 2560)

แผนแม่บทสาธารณสุขประชากรต่างด้าว
พ.ศ. 2560 - 2564

(ร่าง 31 ตุลาคม 2560)
สถานการณ์ประชากรต่างด้าว
ประเทศไทยกำลังวิวัฒน์เข้ำสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรย้ำยถิ่นในภูมิภำค ด้วยตำแหน่งที่ตั้งใจกลำง คำบสมุทร
อินโดจีน มีพรมแดนทำงบกกว่ำ 3,300 กิโลเมตรกับประเทศเพื่อนบ้ำนพม่ำ ลำว กัมพูชำ และมำเลเซีย ส่งผลให้
กำรเคลื่ อนย้ ำยคนระหว่ ำงพรมแดนเป็ น ไปได้โ ดยง่ ำย เมื่ อประเทศไทยต้ องกำรแรงงำนในระดั บล่ ำ งมำกขึ้ น
ประกอบกับค่ำแรงขั้นต่ำสูงกว่ำประเทศเพื่อนบ้ำนใกล้เคียง จึงเกิดกำรอพยพแรงงำนจำกประเทศเพื่อนบ้ำนที่มี
ระดับกำรพัฒนำต่ำกว่ำคือ พม่ำ ลำว และกัมพูชำ เข้ำมำจำนวนมำก คิดเป็นร้อยละ 85.57 ของคนต่ำงด้ำว
ทั้งหมดในระบบทะเบียนของประเทศไทย (สำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจัดหำงำน พฤษภำคม 2560)
นอกจำกนี้ ยังมีประชำกรกลุ่มอื่น ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน เช่น ผู้หนีภัยควำมรุนแรงจำกประเทศต้นทำง บุคคลที่
เกิดในประเทศไทยแต่ไม่มีสัญชำติไทย หรือบุคคลไร้รัฐ กำรทีม่ ีคนต่ำงด้ำวเข้ำมำอำศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวน
มำกจึงส่งผลกระทบกับกำรบริหำรจัดกำรในมิตติ ่ำงๆ รวมทั้งระบบบริกำรสำธำรณสุขอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
ประเทศไทยได้วำงแนวทำงประกันสุขภำพ เพื่อสร้ำงควำมครอบคลุมของบริกำรสุขภำพของคนต่ำงด้ำว
สัญชำติพม่ำ ลำว และกัมพูชำ มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2544 กระทรวงสำธำรณสุขได้ออกมำตรกำรและแนว
ทำงกำรดำเนิน กำรตรวจสุขภำพและประกันสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำว เพื่อให้ โรงพยำบำลรัฐ ในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุขดำเนินกำร มำตรกำรนี้มีลักษณะปีต่อปีตำมมติคณะรัฐมนตรีในด้ำนกำรจัดระบบแรงงำนต่ำงด้ำวในปี
นั้นๆ นอกจำกนี้ ในช่วงปี 2548-2549 กระทรวงสำธำรณสุขยังได้พัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุขประชำกรต่ำง
ด้ำวและแผนแม่บทกำรแก้ปัญหำและพัฒนำงำนสำธำรณสุขชำยแดน เพื่อรองรับ ผลกระทบด้ำ นสำธำรณสุขใน
ประชำกรต่ำงด้ำวที่เข้ำมำทำงำนและพำนักอยู่ตำมภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศไทย
ปั จ จุ บั น กำรดูแ ลสุ ข ภำพคนต่ ำงด้ำ วอยู่ ภ ำยใต้ ก ำรประกั น 2 ระบบ คื อ 1) ระบบประกั น สั ง คมโดย
สำนักงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน และ 2) ระบบประกันสุขภำพรำยปีโดยกระทรวงสำธำรณสุขสำหรับ
ระบบรำยปีกำหนดให้ครอบคลุมแรงงำนต่ำงด้ำวที่ประเภทอำชีพ ไม่สำมำรถเข้ำสู่ระบบประกันสังคมแรงงำนต่ำง
ด้ำวที่ไม่อยู่ในระบบทะเบียนแรงงำน รวมถึงครอบครัว ผู้ติดตำม และเด็ก อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำคนต่ำงด้ำวจะมี
ประกันสุขภำพ กำรเข้ำรับบริกำรสุขภำพก็ยังพบอุปสรรคในด้ำนกำรสื่อสำรภำษำที่แตกต่ำง การมีช่องว่างระหว่าง
รอให้เกิดสิทธิเป็นระยะเวลา 3 เดือนในกรณีของประกันสังคม กำรถูกตรวจจับระหว่ำงทำงไปรับบริกำร หลำยพื้นที่
ยังไม่มกี ำรจัดบริกำรเป็นเครือข่ำยบริกำรสุขภำพใกล้บ้ำน อีกทั้งยังพบปัญหำสถำนพยำบำลบำงแห่งไม่ป ระสงค์จะ
ขำยบัตรประกันสุขภำพให้แก่คนต่ำงด้ำว ดังเช่นกรณีหลักประกันสุขภำพคนไทย ล่ำสุดในปี 2559 ค่ำประกัน
สุขภำพสำหรับแรงงำนต่ำงด้ำวรวมผู้ติดตำมซึ่งเป็นบุตรของแรงงำนต่ำงด้ำวที่มีอำยุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป บัตร
รำคำ 3,700 บำท มีอำยุคุ้มครอง 2 ปี สิ้นสุดกำรคุ้มครอง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 สำหรับผู้ติดตำมซึ่งเป็น
บุตรของแรงงำนต่ำงด้ำวดังกล่ำวที่มีอำยุไม่เกิน 7 ปีบริบูรณ์ บัตรรำคำ 730 บำท มีอำยุคุ้มครอง 2 ปี สิ้นสุดกำร
คุ้มครอง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561
จำนวนคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตทำงำนคงเหลืออยู่ในประเทศไทย ปี 2558 ได้แก่ กลุ่มพิสูจน์สัญชำติ
989,374 คน นำเข้ำตำม MOU จำนวน 279,311 คน ส่งเสริมกำรลงทุน BOI เช่น ช่ำงฝีมือ ผู้ชำนำญกำร
จำนวน 174,579 คน กลุ่มทั่วไป จำนวน 104,208 คน ตลอดชีพ 495 คน และชนกลุ่มน้อย 143,906 คน
รวมทั้งหมด 1,443,474 คน (ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลกระทรวงแรงงำน ณ ตุลำคม 2559)
จำนวนแรงงำนต่ำงด้ำวที่เข้ำเมืองถูกกฎหมำย ได้แก่ กลุ่มพิสูจน์สัญชำติจำนวน 855,575 คน (เมียนมำร์
711,987 คน ลำว 58.989 คน กัมพูชำ 84.599 คน) นำเข้ำตำม MOU จำนวน 412,096 คน ส่งเสริมกำร

(ร่าง 31 ตุลาคม 2560)
ลงทุน BOI จำนวน 43,848 คน กลุ่มทั่วไปจำนวน 102,033 คน และตลอดชีพจำนวน 241 คน อีกทั้งยังมีกลุ่ม
เข้ำเมืองผิดกฎหมำยจำนวน 67,742 คน กลุ่มได้รับกำรผ่อนผันตำมมติคณะรัฐมนตรีจำนวน 1,178,678 คน
กลุ่มประมงทะเลจำนวน 33,867 คน กลุ่มจดทะเบียนแปรรูปสัตว์น้ำจำนวน 59,222 คน รวมทั้งหมด
2,753,302 คน (ข้อมูลจำกกรมกำรจัดหำงำน ณ 30 มิถุนำยน 2560)
นอกจำกนี้แล้วกำรวำงแผนดำเนินงำนด้ำนกำรดูแลสุขภำพในภำพรวม อำจต้องคำนึงถึงบุคคลกลุ่มอื่น
นอกเหนือจำกกลุ่มข้ำงต้น เช่น กลุ่มผู้หลบหนีเข้ำเมืองที่มีสถำนะเป็นผู้ลี้ภัย ทั้งที่ไม่ถูกกักและถูกกักอยู่ในสำนักงำน
ตำรวจตรวจคนเข้ำเมือง ซึ่งมีจำนวนประมำณ 113,000 คน โดยแยกเป็นกลุ่มผู้อำศัยอยู่ในค่ำยผู้ลี้ภัยตำมแนว
ชำยแดนประมำณ 103,000 คน และกลุ่มผู้ลี้ภัยที่อำศัยอยู่ในเมืองประมำณ 8,000 คน (ข้อมูลจำกสำนักงำน
ข้ำหลวงใหญ่สหประชำชำติ ณ ปี 2559) กลุ่มผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ซึ่งได้รับสิทธิในกำรอยู่อำศัยเป็นกำร
ชั่วครำวภำยใต้กำรดูแลของกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กลุ่มคนต่ำงด้ำวที่ไม่ผ่ำนกำรพิสูจน์
สัญชำติจำกประเทศต้นทำง บุคคลที่เกิดในประเทศไทยแต่ไม่มีสัญชำติไทย และบุคคลไร้รัฐ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มคน
เหล่ำนี้มีโอกำสประสบปัญหำด้ำนกำรเข้ำรับกำรดูแลสุขภำพด้วยเช่นกัน
จำกกำรจั ด ระเบี ย บแรงงำนต่ ำ งด้ ำ วคณะรั ก ษำควำมสงบแห่ ง ชำติ ได้ มี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ 23
กุมภำพันธ์ 2559 เรื่องกำรตรวจสุขภำพและประกันสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำว อัตรำค่ำบริกำร และหน่วยบริกำร
และได้มีกำรออกพระรำชกำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ ำงด้ำว พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน
2560 เพื่อให้กำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวเป็นไปอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ
กระทรวงสำธำรณสุขเป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทหลักในกำรดูแลสุขภำพประชำกรต่ำงด้ำว มีภำรกิจในกำร
ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค กำรรักษำพยำบำล และกำรฟื้นฟูสภำพ โดยได้จัดทำมำตรกำรในกำรตรวจและประกัน
สุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำว ซึ่งใช้เป็นแนวทำงกำรดำเนินงำนสำธำรณสุขในแรงงำนต่ำงด้ำวในปัจจุบัน ซึ่งพบว่ำ ใน
จำนวนคนต่ำงด้ำวทีข่ ึ้นทะเบียนประกันสุขภำพกับกระทรวงสำธำรณสุข 1,146,979 คน พบผู้ที่สงสัยว่ำอำจป่วย
ด้วยวัณโรคจำนวน 4,929 คน ซิฟิลิส 1,913 คน คิดเป็นร้อยละ 0.17 คิดเป็นร้อยละ 0.43 และยังตรวจพบ
โรคเรื้อน 5 คน และโรคเท้ำช้ำง 50 คน (ข้อมูลจำกกองทุนผู้ประกันตนคนต่ำงด้ำว กลุ่มประกันสุขภำพ สำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ณ เดือนสิงหำคม 2559)
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แผนแม่บทสาธารณสุขประชากรต่างด้าว
พ.ศ. 2560 – 2564
กลุ่มเป้าหมาย ประชำกรต่ำงด้ำว (หมำยถึง บุคคลธรรมดำซึ่งไม่มีสัญชำติไทย)
พื้นที่ดาเนินการ ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยที่มีประชำกรต่ำงด้ำวอำศัยอยู่
วิสัยทัศน์
ประชำกรต่ำงด้ำวมีสุขภำพดี (Healthy migrant)
พันธกิจ
1. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำกรต่ำงด้ำวและชุมชนในกำรดูแลสุขภำพตนเองและครอบครัว
2. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรประสำนควำมร่วมมือของเครือข่ำยทุกภำคส่วน และบูรณำกำร ให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน
3. พัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสุขสำหรับประชำกรต่ำงด้ำวที่ครอบคลุมและเข้ำถึงได้
4. จัดให้มีระบบหลักประกันสุขภำพสำหรับประชำกรต่ำงด้ำวอย่ำงเหมำะสม
5. บริหำรจัดกำรทรัพยำกร ข้อมูล เทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำนที่กำหนด
6. พัฒนำนโยบำยและกฎหมำยด้ำนสำธำรณสุขในประชำกรต่ำงด้ำวให้เป็นไปในทิศทำงเดียวและสอดคล้องกัน
เป้าประสงค์
1. ประชำกรต่ำงด้ำวมีหลักประกันสุขภำพ
2. ประชำกรต่ำงด้ำวสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขพื้นฐำน
3. กำรเจ็บป่วยด้วยโรคสำคัญในประชำกรต่ำงด้ำวลดลง
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. ควำมครอบคลุมกำรมีหลักประกันสุขภำพของประชำกรต่ำงด้ำว
2. สัดส่วนของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขที่ให้บริกำรทีเ่ ป็นมิตรกับประชำกรต่ำงด้ำว
3. อัตรำกำรเกิดโรคสำคัญในประชำกรต่ำงด้ำว
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. กำรมีส่วนร่วมของประชำกรต่ำงด้ำวและชุมชนในกำรดูแลสุขภำพตนเองและครอบครัว
2. กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนในกำรดูแลสุขภำพประชำกรต่ำงด้ำวแบบบูรณำกำร
3. กำรจัดระบบบริกำรสำธำรณสุขสำหรับประชำกรต่ำงด้ำวเป็นไปอย่ำงเหมำะสม
4. กำรจัดระบบหลักประกันสุขภำพสำหรับประชำกรต่ำงด้ำวมีควำมครอบคลุม
5. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เอื้อต่อกำรดูแลสุขภำพ
ประชำกรต่ำงด้ำว
6. กำรพัฒนำนโยบำยและกฎหมำยด้ำนสำธำรณสุขในประชำกรต่ำงด้ำว

(ร่าง 31 ตุลาคม 2560)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กำรมีส่วนร่วมของประชำกรต่ำงด้ำวและชุมชนในกำรดูแลสุขภำพตนเองและครอบครัว
วัตถุประสงค์
ประชำกรต่ำงด้ำวและชุมชนต่ำงด้ำวสำมำรถดูแลสุขภำพตนเองและครอบครัวได้อย่ำงเหมำะสม
มาตรการ
1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุขต่ำงด้ำวและพนักงำนสำธำรณสุขต่ำงด้ำว
2. ส่งเสริมให้ชุมชนต่ำงด้ำวมีส่วนร่วมในกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขเชิงรุกอย่ำงทั่วถึง
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน องค์กรภำคเอกชน ประชำสังคม
ประชำกรต่ำงด้ำว ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพกำรป้องกันควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคำมสุขภำพ รวมทั้ง
มีกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำมีสุขภำพที่ดี
4. จัดให้มกี ำรสื่อสำรแก่ประชำกรต่ำงด้ำวและประชำชนชำวไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องควำมสำคัญของกำรดูแล
สุขภำพประชำกรต่ำงด้ำว เพื่อให้ประชำกรต่ำงด้ำวมีพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒
กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนในกำรดูแลสุขภำพประชำกรต่ำงด้ำวแบบบูรณำกำร
วัตถุประสงค์
ภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดบริกำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค รักษำ และฟื้นฟูสุขภำพ ใน
ประชำกรต่ำงด้ำวและชุมชนต่ำงด้ำวอย่ำงบูรณำกำร สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
มาตรการ
1. สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนในประเทศไทยและองค์กรระหว่ำงประเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรจัดบริกำรสุขภำพสำหรับประชำกรต่ำงด้ำวอย่ำงบูรณำกำร
2. สร้ำงกลไกและระบบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในระดับส่วนกลำงและระดับพื้นที่ โดยเฉพำะเมืองที่มี
ชำยแดนติดต่อกับประเทศไทย
3. ส่งเสริมกำรดำเนินกำรบริกำรสุขภำพสำหรับประชำกรต่ำงด้ำวในทุกระดับให้สอดคล้องและเป็นไปตำมนโยบำย
ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓
กำรจัดระบบบริกำรสำธำรณสุขสำหรับประชำกรต่ำงด้ำวเป็นไปอย่ำงเหมำะสม
วัตถุประสงค์
1. ประชำกรต่ำงด้ำวสำมำรถเข้ำถึงระบบบริกำรสุขภำพได้
2. สถำนบริกำรสุขภำพสำมำรถให้บริกำรแก่ประชำกรต่ำงด้ำวได้ตำมมำตรฐำนและมีควำมเป็นมิตร
มาตรการ
1. สร้ำงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรระบบบริกำรสุขภำพ กำรป้องกันควบคุมโรค และกำรส่งต่อของประชำกรต่ำง
ด้ำวให้ได้ตำมมำตรฐำน
2. จัดระบบกำรให้บริกำรประชำกรต่ำงด้ำวให้มีควำมเป็นมิตรและลดข้อจำกัดกำรเข้ำถึงบริกำร โดยเฉพำะในเขต
เมืองใหญ่ที่ระบบบริกำรสำธำรณสุขมีควำมหลำกหลำยและซับซ้อน

(ร่าง 31 ตุลาคม 2560)
3. เสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ สำมำรถสนับสนุนงำนบริกำรสุขภำพสำหรับประชำกรต่ำง
ด้ำวได้
4. ส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขเชิงรุกในชุมชนต่ำงด้ำวให้ทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
กำรจัดระบบหลักประกันสุขภำพสำหรับประชำกรต่ำงด้ำวมีควำมครอบคลุม
วัตถุประสงค์
1. กำรจัดระบบประกันสุขภำพประชำกรต่ำงด้ำว มีควำมครอบคลุมและเข้ำถึงได้
2. ระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและงบประมำณสำหรับกำรประกันสุขภำพประชำกรต่ำงด้ำวเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
มาตรการ
1. สร้ำงและพัฒนำรูปแบบหลักประกันสุขภำพสำหรับประชำกรต่ำงด้ำวที่มีควำมเหมำะสมสำหรับประชำกรต่ำง
ด้ำวแต่ละกลุ่ม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรต่ำงด้ำวทุกกลุ่มมีหลักประกันสุขภำพอย่ำงครอบคลุมและทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เอื้อต่อกำรดูแลสุขภำพ
ประชำกรต่ำงด้ำว
วัตถุประสงค์
1. ระบบฐำนข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนสุขภำพมีคุณภำพและสำมำรถสนับสนุนกำรจัดกำรสุขภำพ
ประชำกรต่ำงด้ำวได้
2. สนับสนุนและพัฒนำกำรเชื่อมโยงข้อมูลสุขภำพประชำกรต่ำงด้ำวกับเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ
มาตรการ
1. พัฒนำโครงสร้ำงระบบกำรจัดกำรดูและสุขภำพประชำกรต่ำงด้ำว ทั้งในระดับส่วนกลำงและระดับจังหวัดให้มี
หน่วยงำนรับผิดชอบหลักซึ่งมีขีดควำมสำมำรถเพียงพอในกำรดำเนินกำร
2. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนสุขภำพประชำกรต่ำงด้ำว ให้มีควำมครบถ้วน ครอบคลุม
เชื่อมโยงกับหน่วยงำนเครือข่ำย สำมำรถสนับสนุนกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพประชำกรต่ำงด้ำวได้
และมีกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลอย่ำงเหมำะสม
3. จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรในกำรดูแลสุขภำพประชำกรต่ำงด้ำวอย่ำงครอบคลุมทั้งระดับบุคคลและระดับ
ชุมชน
4. พัฒนำระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนสำธำรณสุขในประชำกรต่ำงด้ำว รวมทั้งกำรรับควำม
คิดเห็นและข้อร้องเรียนกำรให้บริกำรจำกประชำกรต่ำงด้ำว

(ร่าง 31 ตุลาคม 2560)
ยุทธศาสตร์ ที่ 6
กำรพัฒนำนโยบำยและกฎหมำยด้ำนสำธำรณสุขในประชำกรต่ำงด้ำว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีนโยบำยที่มีเอกภำพ สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทุกภำคส่วน
2. เพื่อให้มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกฎหมำยที่เอื้อต่อกำรดูแลสุขภำพประชำกรต่ำงด้ำว
3. พัฒนำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถสนับสนุนกำรดำเนินงำนสำธำรณสุขในประชำกำรต่ำงด้ำว
มาตรการ
1. จัดให้มีกลไกในระดับชำติในกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณสุขในประชำกรต่ำงด้ำว
2. สร้ำงกลไกในกำรศึกษำและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยที่เป็นเอกภำพสำหรับสำธำรณสุขในประชำกรต่ำงด้ำว
3. พัฒนำและปรับปรุงกฎหมำยให้เอื้อต่อกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนสำธำรณสุขในประชำกรต่ำงด้ำว
4. พัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรงำนสำธำรณสุขในประชำกรต่ำงด้ำวในระยะยำว

(ร่าง 31 ตุลาคม 2560)
การแปลงแผนแม่บทสู่การปฏิบัติ
จำกอดีตถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2538 กว่ำ 20 ปีที่ประเทศไทยได้ประกำศใช้นโยบำยและมำตรกำรใน
กำรแก้ปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวหลบหนี เข้ำเมือง โดยจัดกำรให้ มีกำรขึ้นทะเบียนผ่ อนผั นให้ อยู่ชั่ว ครำวและต่อ
ใบอนุญำตทำงำนปีต่อปี ต่อมำทำงรัฐบำลได้มีข้อตกลงกับประเทศต้นทำงแรงงำนเพื่อให้แรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำสู่ระบบ
อย่ำงถูกกฎหมำย โดยกำรนำเข้ำแรงงำนอย่ำงถูกต้อง กำรพิสูจน์สัญชำติแรงงำนที่ขึ้นทะเบียนผ่อนผัน และจัดกำร
ให้แรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำสู่ระบบประกันสังคม และประกันสุขภำพรำยปีในส่วนของกระทรวงสำธำรณสุขที่มีบทบำทใน
กำรดูแลสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำว รวมทั้งผู้ติดตำมและบุตรได้จัดทำแผนแม่บทสำธำรณสุขประชำกรต่ำงด้ำว เพื่อ
กำรดูแลสุขภำพประชำกรต่ำงด้ำวให้มีควำมครอบคลุมเสมอภำคทั่วถึง โดยมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐต่ำงๆที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงภำคเอกชน ภำคประชำสังคม องค์กรพัฒนำเอกชน ผู้ประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน
กำรดูแลสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำวร่วมพัฒนำและรับผิดชอบกำรดำเนินกำร
ยุทธศำสตร์สำธำรณสุขในแรงงำนต่ำงด้ำวจะประสบควำมสำเร็จหรือไม่ ขั้นตอนสำคัญคือกำรนำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติขององค์กรที่รับผิดชอบ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องต้องให้ควำมสำคัญโดยมีขั้นตอนกำรดำเนินกำร 6
ขั้นตอนดังนี้
1. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจยุทธศำสตร์สำธำรณสุขประชำกรต่ำงด้ำวให้แก่ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. กำรให้ควำมสำคัญของผู้บริหำร
3. กำรสร้ำงทีมงำนและเครือข่ำยกำรให้บริกำร
4. กำรกำหนดทิศทำง / แผนกำรดำเนินงำนในหน่วยงำน
5. กำรดำเนินงำนตำมแผน
6. กำรติดตำม รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน ประเมินผลกำรดำเนินงำน
โดยมีรายละเอียดดาเนินการแต่ละขั้นตอนดังนี้
1. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจยุทธศำสตร์สำธำรณสุขประชำกรต่ำงด้ำวให้แก่ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึง่ ผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละภำคส่วนต้องศึกษำยุทธศำสตร์สำธำรณสุขในประชำกรต่ำงด้ำว สำมำรถบอกควำมสำคัญของแต่ละ
ยุทธศำสตร์ ขั้นตอนกำรดำเนินงำน กำรจัดมำตรฐำนกำรดำเนินงำน เพื่อตอบสนองยุทธศำสตร์มีตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จที่ระบุไว้ในแผนได้อย่ำงชัดเจน
2 กำรให้ควำมสำคัญของผู้บริหำร โดยเฉพำะกำรให้ควำมสำคัญต่อประเด็นประชำกรต่ำงด้ำว และให้กำร
สนับสนุนทรัพยำกรกำรดำเนินงำนที่จำเป็น ทั้งด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำงๆ ให้มีกำร
ดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง จะส่งผลในทำงบวกต่อกำรดำเนินงำนได้
ครอบคลุมและเพียงพอ
3. กำรสร้ำงทีมและเครือข่ำยบริกำร เนื่องจำกจำนวนแรงงำนที่กระจำยในพื้นที่ต่ำงๆ มีบริบทควำมเป็นอยู่ที่
หลำกหลำยแตกต่ำงกัน กำรดำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์จึงต้องมีกำรสร้ำงทีมและเครือข่ำย
บริกำรที่ครอบคลุมในทุกสภำพพื้นที่ที่มำกและเพียงพอ ได้แก่ กำรสร้ำงทีมในระบบต่ำงๆ โดยเฉพำะพื้นที่ที่มี
แรงงำนต่ำงด้ำวพำนักอยู่เป็นจำนวนมำก
ระดับจังหวัด ผู้รับผิดชอบ คือ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไป รวมทั้ง
หน่วยงำนภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ร่าง 31 ตุลาคม 2560)
ระดับอำเภอและตำบล ผู้รับผิดชอบคือ โรงพยำบำลชุมชน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล รวมถึงหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรสร้ำงเครือข่ำยอำสำสมัคร
สำธำรณสุขต่ำงด้ำวและพนักงำนสำธำรณสุขต่ำงด้ำว มีควำมสำคัญในกำรเป็นเครือข่ำยดูแลสุขภำพ รวมถึง
กำรทำงำนร่วมกับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำนซึ่งเป็นคนไทยในพื้นที่
4. กำรกำหนดทิศทำง / แผนกำรดำเนินงำนในหน่วยงำน มีควำมสำคัญที่จะกำกับงำนให้ดำเนินกำรบริกำร
สุขภำพได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรต่ำงด้ำว โดยกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนประจำปีให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทสำธำรณสุขประชำกรต่ำงด้ำว ให้มีรำยละเอียดที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำและบริบทของพื้นที่
5. กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ให้ได้ตำมกำหนดเวลำและสอดคล้องกับแนวทำงยุทธศำสตร์ฯ และเสนอ
แนวทำงกำรหำปัญหำ อุปสรรค และพัฒนำงำน รวมถึงกำรขยำยพื้นที่ดำเนินกำรให้เป็นไปอย่ำงครบถ้วน
6. กำรประเมินผล กำรดำเนินงำน ให้มีกำรติดตำม รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลผลกำรดำเนินกำร และสรุปปัญหำ
กำรปฏิบัติงำนในขั้นแรกแล้วนำมำแก้ไขปรับปรุงเพื่อกำรนำไปปฏิบัติครั้งต่อไป รวมถึงกำรทบทวนนโยบำยเพื่อ
กำรพัฒนำ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยใหม่ที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีกำรระดม
ควำมคิดเห็นจำกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ร่าง 31 ตุลาคม 2560)
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการดาเนินงาน
แผนแม่บทสำธำรณสุขประชำกรต่ำงด้ำว จะพัฒนำกำรดำเนินแต่ละยุทธศำสตร์ได้สำเร็จตำม
เป้ำประสงค์ได้ด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้
1. วิสัยทัศน์ / กระบวนทัศน์ ต่อประเด็นสำธำรณสุขในประชำกรต่ำงด้ำวและกำรสนับสนุนของ
ผู้บริหำรในทุกระดับ
2. ทัศนคติของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งควำมตระหนักและกำรให้ควำมสำคัญต่อกำร
ดำเนินงำนสำธำรณสุขในประชำกรต่ำงด้ำว
3. กำรมีแผนปฏิบัติงำนรองรับตำมยุทธศำสตร์สำธำรณสุขประชำกรต่ำงด้ำว ที่มีกำรบูรณำกำร
ทรัพยำกร กำรสนับสนุน และกำรกระจำยงบประมำณอย่ำงเพียงพอ
4. กำรได้รับควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วน ทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกระทรวง
สำธำรณสุข และหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมแผนยุทธศำสตร์นี้
5. กำรมีนโยบำยกำรจัดระบบแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรจัดกำรสถำนะบุคคลในประเทศไทยที่
เอื้ออำนวยและไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำสุขภำพประชำกรต่ำงด้ำว รวมทั้งแนวนโยบำยสุขภำพของ
ประเทศต้นทำงกำรอพยพแรงงำน ประเทศในระดับภูมิภำค และนำนำชำติ ที่เกื้อหนุนและสนับสนุนแนวทำง
ยุทธศำสตร์ประชำกรต่ำงด้ำว

