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สมัชชาสุขภาพ จังหวัดตรั ง ครั ง้ ที่2 พ.ศ.2557
เอกสารหลัก 1 คุณภาพชีวิตแรงานข้ ามชาติจงั หวัดตรั ง
1.นิยาม
1. แรงงานข้ ามชาติ หมายถึง แรงงานที่มาจากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา เพื่อเข้ ามาขายแรงงานใน
ภาคเศรษฐกิจของไทย เป็ นแรงงานที่ได้ รับการผ่อนผันจากรัฐบาลในการอนุญาตทางานชัว่ คราวใน
ประเทศไทย มีทงแรงงานที
ั้
่ได้ รับการพิสจู น์สญ
ั ชาติ แรงงานตามสัญญาการนาเข้ าแรงงานระหว่าง
รัฐต่อรัฐ (MOU) และแรงงานที่ไม่ได้ รับการจดทะเบียนเป็ นแรงงานผิดกฎหมาย
2. การเข้ าถึงระบบการบริการสุขภาพของแรงงานข้ ามชาติ หมายถึง การเปิ ดกว้ างของระบบ
สาธารณสุขของประเทศไทย รวมไปถึงทุกภาคส่วนเพื่อเร่งทาความเข้ าใจและรับทราบถึง
สถานการณ์ ความต้ องการและปัญหาสุขภาพของแรงงานข้ ามชาติ อันหมายถึง พม่า กัมพูชา และ
ลาว ให้ เกิดการบริหารจัดการให้ เกิดการความเป็ นธรรมในการเข้ าถึงระบบบริการสุขภาพ 1.
แรงงานต้ องมีหลักประกันสุขภาพอย่างใดอย่างหนึง่ คือ ประกันสังคมของกระทรวงแรงงาน หรื อ
ประกันสุขภาพของสาธารณสุข 2. แม้ แรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมต้ องได้ รับการตรวจ
สุขภาพและทาประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด 3. แรงงานข้ ามชาติที่รอ
ประกันสังคมต้ องผ่านการตรวจสุขภาพและทาประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
4. สิ่งสาคัญคือ ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อบัตรสุขภาพควรมีความเหมาะสมและเท่าเทียมกันทุกพื ้นที่
3. ล่ าม หมายถึง ล่ามที่มีสญ
ั ชาติพม่า กัมพูชา ลาวที่สามารถสื่อสารระหว่างเจ้ าหน้ าที่คนไทยและ
แรงงานข้ ามชาติทงสามสั
ั้
ญชาติได้ โดยมีลา่ มประจาในสถานพยาบาล และสถานบริการในท้ องถิ่น
ที่มีแรงงานข้ ามชาติอาศัยหรื อทางานอยู่ ทังนี
้ ้ภาระค่าตอบแทนล่ามเป็ นหน้ าที่ของสถานพยาบาล
บวกกับเงินสมทบของแรงงานข้ ามชาติ
4. อาสาสมัครแรงงานข้ ามชาติ หรือ อสต. หมายถึง แรงงานข้ ามชาติทงั ้ 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว
กัมพูชา เข้ ารับการอบรมความรู้ความเข้ าใจด้ านสาธารณสุขและสุขภาพ ร่วมกับอาสาสมัคร
สาธารณสุข หรื อ อสม. โดยการรับผิดชอบของหน่วยงานสาธารณสุขในตาบลหรื อในท้ องถิ่นนัน้
เพื่อสร้ าง อสต.ในทุกพื ้นที่ที่มีแรงงานข้ ามชาติอาศัยหรื อทางานอยู่
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5. การจัดทากองทุนเพื่อสุขภาพโดยองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (อบต.) หมายถึง กองทุนเพื่อ
สุขภาพที่หมายรวมถึงกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นแรงงานข้ ามชาติที่อยูใ่ นพื ้นที่ของ อบต. เพื่อเป็ นเงิน
สมทบหรื อเงินอุดหนุนในการรักษาพยาบาล กองทุนดังกล่าวต้ องบรรจุเข้ าไปในแผนพัฒนาของ
อบต. เป็ นสาคัญ
6. การเข้ าถึงระบบการศึกษาทัง้ ในระบบและนอกระบบ หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ เด็กที่เป็ น
ผู้ตดิ ตามหรื อเกิดในประเทศไทยที่เกิดจากแรงงานสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ได้ รับการศึกษาตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการทังการศึ
้
กษาในระบบและการศึกษานอกระบบ (กศน.) โดยเข้ าเรี ยน
แบบร่วมชันเรี
้ ยนโดยไม่แบ่งแยก และเด็กได้ รับการดูแลด้ านงบประมาณอย่างเท่าเทียม หรื อ อบต.
ตังกองทุ
้
นอุดหนุน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอุปกรณ์การศึกษา เป็ นต้ น
7. สื่อ ประชาสัมพันธ์ หมายถึง สื่อเพื่อการสื่อสารภาษาของแรงงานข้ ามชาติ พม่า ลาว กัมพูชา จัด
ให้ มีบริการในสถานพยาบาล และสถานบริการที่เกี่ยวข้ องกับแรงงานข้ ามชาติ ทังนี
้ ้สื่อและการทา
ประชาสัมพันธ์มีความสาคัญมากต่อการขยายกลุม่ เป้าหมาย และการเข้ าถึงการรักษาพยาบาล
การให้ ความรู้แก่สถานประกอบการ นายจ้ าง หรื อตัวแรงงานข้ ามชาติเอง
2. สถานการณ์ แรงงานข้ ามชาติ
ประเทศไทยเป็ นประเทศนาเข้ าแรงงานข้ ามชาติเป็ นอันดับต้ นของกลุม่ ประเทศอาเซียน
นอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน เนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีความต้ องการแรงงานจานวนมาก ตลาดแรงงานจึงผ่อนผันให้ แรงงานข้ ามชาติ
เข้ ามาทางานในประเทศไทยได้ จานวนแรงงานข้ ามชาติในประเทศไทย1 เป็ นแรงงานถูกกฎหมาย
1,154,259 คน ประเภทตลอดชีพ 983 คน ประเภทชัว่ คราว (ทัว่ ไป) 83,519 คน ประเภทชัว่ คราว (MoU)
แบบนาเข้ า 139,048 คน ประเภทชัว่ คราว (MoU) แบบพิสจู น์สญ
ั ชาติ 899,658 คน ประเภทส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) 31,051 คน
แรงงานข้ ามชาติผิดกฎหมาย 188,522 คน ประกอบด้ วย ประเภทชนกลุม่ น้ อย 20,641 คน
สัญชาติพม่า 63,768 คน สัญชาติลาว 39,704 คน และสัญชาติกมั พูชา 64,409 คน
3.ข้ อมูลแรงงานข้ ามชาติจังหวัดตรั ง
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กระทรวงแรงงาน, ข้ อมูลสาคัญด้ านแรงงาน กรกฎาคม 2556
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จังหวัดตรังมีความเจริญทางด้ านเศรษฐกิจ มีธุรกิจหลากหลายประเภท ล้ วนแล้ วแต่ต้องใช้
แรงงานจานวนมาก จึงมีแรงงานข้ ามชาติจานวนมากเข้ ามาทางานในจังหวัดตรัง ซึง่ ประกอบไปด้ วย
แรงงานจากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา อาชีพที่แรงงานเข้ ามาทา แม่บ้าน เกษตร ก่อสร้ าง ประมง ประมง
ต่อเนื่อง โรงงานอุตสาหกรรม ลูกจ้ างร้ านขายของชา ร้ านอาหาร สถานบันเทิง จานวนแรงงาน จังหวัด
ตรัง เดือน มิ.ย. 2556 จานวน 7,835 คน กระจายอยูใ่ นทุกอาเภอ(ข้ อมูลจากจัดหางานตรัง) ณ วันที่ 22
ส.ค.57 มีแรงงานขึ ้นทะเบียนเพิ่ม 6,061 คน ข้ อมูลจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง(ผู้ตรวจสุขภาพ)
one stop service รวมในระบบ 13,896 คน
คาดการณ์วา่ ตัวเลขของแรงงานข้ ามชาติมีจานวนมากกว่าที่ปรากฏในสถิตขิ องหน่วยราชการอย่าง
น้ อย 3 เท่า โดยส่วนใหญ่เป็ นแรงงานจากประเทศพม่ากว่า 90% แรงงานข้ ามชาติที่ได้ รับการพิสจู น์
สัญชาติจะได้ รับสิทธิในระบบสุขภาพที่ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายรัฐบาล ซึง่ กระทรวงสาธารณสุขเป็ น
ผู้รับผิดชอบ เนื่องจากมีกฎหมายบังคับไว้ แล้ วว่าต้ องทาประกันสุขภาพและเข้ าหลักประกันสังคม แต่ยงั มี
แรงงานข้ ามชาติอีกจานวนมากที่ยงั คงอยูใ่ นสถานะแรงงานผิดกฎหมาย กลุม่ นี ้จึงไม่มีหลักประกันสุขภาพ
ซึง่ นายจ้ างเป็ นส่วนสาคัญของปัญหา เพราะไม่นาแรงงานเข้ าสูร่ ะบบและปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขนโยบาย อีก
ประการหนึง่ คือ สถานพยาบาล โรงพยาบาลยังไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายของรัฐ ไม่ขายบัตรประกันสุขภาพ
ให้ แก่แรงงานข้ ามชาติ เนื่องจากกลัวไม่ค้ มุ ทุนเรื่ องค่ารักษาพยาบาล จานวนแรงงานข้ ามชาติในประเทศ
ไทยมีมากกว่า 4 ล้ านคน คาดว่ามีประมาณ 1,140,000 คนที่ยงั ไม่ได้ ลงทะเบียนหรื อไม่มีเอกสารใดๆ ใน
สถานการณ์การเมืองปัจจุบนั ภายใต้ การปกครองของคณะรักษาความสงบเรี ยบร้ อยแห่งชาติ (คสช.) ได้
ประกาศนโยบายด้ านแรงงานข้ ามชาติเรื่ อง one stop service2 ศูนย์รายงานตัวและลงทะเบียนแรงงาน
ข้ ามชาติแบบครบวงจรทัว่ ประเทศ อัตราค่าใช้ จ่ายแบ่งเป็ นดังนี ้ สาหรับ 1. แรงงาน รวม 3,080 บาท
ประกอบด้ วย ค่าตรวจโรค 500 บาท ค่าประกันสุขภาพ 1,600 บาท ค่าใบอนุญาตทางาน 900 บาท และค่า
บัตร ค่าจัดทาทะเบียนประวัติ 80 บาท 2. ผู้ติดตามอายุต่ากว่า 15 ปี รวม 2,020 บาท ประกอบด้ วย ค่า
ตรวจโรค 500 บาท ค่าประกันสุขภาพ 1,600 บาท ค่าบัตร ค่าจัดทาทะเบียนประวัติ 80 บาท 3.ผู้ตดิ ตาม
อายุต่ากว่า 7 ขวบ รวม 385 บาท ประกอบด้ วย ค่าประกันสุขภาพ ค่าตรวจร่างกาย 365 บาท ค่าทาบัตร
ค่าจัดทาทะเบียนประวัติ 20 บาท นับตังแต่
้ มีศนู ย์ one stop service เดือนมิถนุ ายน 2557 – ปัจจุบนั มี
แรงงานมาลงทะเบียนแล้ วประมาณ 403,000 คน
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รายงานแบบสอบถามแรงงานข้ ามชาติ ของเครือข่ายองค์กรด้ านประชากรข้ ามชาติ (Migrant Worker Group- MWG)
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ที่ผา่ นมา รัฐบาลได้ ประกาศนโยบายและมีมติในเรื่ องการจัดการสุขภาพของแรงงานข้ ามชาติ เพื่อ
การเข้ าถึงการรักษาพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง มติ 12 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะของแรงงานนอก
ระบบ (รวมแรงงานข้ ามชาติ) เมื่อวันที่ 4 มิถนุ ายน 2557 กลุม่ งานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้
พิจารณากาหนดอัตราการขายบัตรประกันสุขภาพแรงงานข้ ามชาติในภาคประมง ในทุก 3 เดือน ครัง้ ละ
500 บาท และค่าตรวจสุขภาพ 600 บาท ส่วนแรงงานข้ ามชาติประเภทอื่นซื ้อบัตรประกันสุขภาพครัง้ ละ
2,200 บาทต่อปี 3 ในอดีตที่ผา่ นมาวันที่ 26 มิถนุ ายน 2556 กระทรวงสาธารณสุขก็มีมติร่วมกับอีก 7
กระทรวงที่เกี่ยวกับแรงงานข้ ามชาติ ให้ กลุม่ แรงงานข้ ามชาติที่เข้ ามาทางานในประเทศไทย กระบวนการ
ออกใบอนุญาตทางาน วีซา่ ต้ องมีใบผ่านการตรวจสุขภาพและหลักฐานการประกันสุขภาพในกรณี ที่ไม่อยู่
ในระบบประกันสังคม พร้ อมกันนี ้ได้ มีแนวนโยบายให้ สร้ างระบบดูแลสุขภาพแรงงานข้ ามชาติ เช่น มี
กองทุนสุขภาพ เพื่อดูแลสุขภาพระยะสันๆ
้ แก่แรงงานข้ ามชาติด้วย
ในทางด้ านนโยบายได้ มีแนวทางการจัดการระบบการดูแลสุขภาพแรงงานข้ ามชาติพอสมควร แต่
ในทางปฏิบตั สิ วนทางกับนโยบาย อาทิ ปัญหาเชิงทัศนคติของสถานพยาบาลในเรื่ องการคุ้มทุนต่อการ
รักษาพยาบาลแรงงานข้ ามชาติ เนื่องจากมีข้อมูลตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขที่สญ
ู เสียค่าใช้ จา่ ยในการ
รักษาพยาบาลแรงงานข้ ามชาติในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา เฉลี่ยปี ละกว่า 200 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นมายาคติหนึง่ ที่
ทาให้ สถานพยาบาลกลัวไม่ค้ มุ ทุนในการเปิ ดขายบัตรประกันสุขภาพ หรื ออัตราค่าใช้ จา่ ยบัตรประกัน
สุขภาพไม่คงที่ ราคาไม่เท่ากันในหลายพื ้นที่ อย่างไรก็ตาม การไม่ขายบัตรประกันสุขภาพมีความเสี่ยงสูง
กว่าหลายประการ โรงพยาบาลที่ประสบความสาเร็จในการทางานด้ านหลักประกันสุขภาพคือ โรงพยาบาล
ปะเหลียน อ.กันตัง จ.ตรัง ซึง่ มีการขายบัตรประกันสุขภาพแก่แรงงานข้ ามชาติมาอย่างต่อเนื่อง พบว่า ปี
2555 มีแรงงานข้ ามชาติสญ
ั ชาติพม่า ซื ้อบัตรประกันสุขภาพจานวน 419 คน แต่มาใช้ บริการจานวน 88
คน แรงงานกัมพูชา ซื ้อบัตรประกันสุขภาพ จานวน 56 คน มาใช้ บริ การจานวน 9 คน แรงงานลาว ซื ้อบัตร
ประกันสุขภาพ 114 คน มาใช้ บริการจานวน 28 คน และปี 2556 แรงงานข้ ามชาติสญ
ั ชาติพม่า ซื ้อบัตร
ประกันสุขภาพจานวน 292 คน มาใช้ บริการจานวน 70 คน แรงงานกัมพูชา ซื ้อบัตรประกันสุขภาพจานวน
33 คนมาใช้ บริการจานวน 6 คน แรงงานลาว ซื ้อบัตรประกันสุขภาพจานวน 73 คนมาใช้ บริการ 16 คน
จากตัวเลขสถิติของอัตราการซื ้อบัตรประกันสุขภาพและการเข้ ามาใช้ บริการห่างกันมาก ซึง่ หาก
สถานพยาบาลดูแลบัตรประกันสุขภาพแก่แรงงานข้ ามชาติจะเป็ นผลดีมากกว่าผลเสีย ทังต่
้ อ
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สถานพยาบาลเองและต่อแรงงาน ซึง่ จะทาให้ พวกเขาเข้ าถึงการรักษาพยาบาลมากขึ ้น และจากการ
สัมมนาเพื่อหาแนวทางในการแก้ ไขปัญหาแรงงานข้ ามชาติประเด็นสุขภาพ 4 พบว่า นายจ้ าง มีสว่ นสาคัญ
ต่อการเข้ าถึงระบบสุขภาพของแรงงาน
4. สถานะสุขภาพที่มีปัญหาของกลุ่มแรงงานข้ ามชาติ
1. แรงงานที่เจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื อ้ รัง ถูกนายจ้ างทอดทิ ้งเนื่องจากกลัวจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใน
การรักษาพยาบาล
2. นายจ้ างละเลย หรื อไม่ตดิ ตามข้ อมูลข่าวสารเรื่ องประกันสุขภาพ จึงไม่พาแรงงานมาซื ้อบัตร
ประกันสุขภาพ
3. ค่าธรรมเนียมในการขึ ้นทะเบียนและซื ้อบัตรประกันสุขภาพสูง นายจ้ างไม่ยอมจ่าย กลุม่ แรงงาน
ข้ ามชาติจงึ ไม่มีบตั รประกันสุขภาพ และมีไม่น้อยที่ให้ ลกู จ้ างจ่ายเอง หรื อหักจากเงินเดือน การกระตุ้นให้
นายจ้ างตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อประเด็นสุขภาพจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ เนื่องจากแรงงานข้ ามชาติ
ไม่ได้ ตดิ ตามข้ อมูล หรื อเข้ าไม่ถึงข้ อมูลเหล่านี ้ จึงไม่สามารถเรี ยกร้ องสิทธิด้านสุขภาพได้ ด้วยตนเอง
4. เมื่อนายจ้ างปล่อยปละละเลย แรงงานข้ ามชาติบางคนหันไปใช้ บริการนายหน้ า ซึง่ ต้ องเสีย
ค่าใช้ จา่ ยเพิ่มมากขึ ้น จนกลายเป็ นค่านิยม ช่องทางหาเงิน
5. แรงงานข้ ามชาติไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าใช้ จา่ ยทังระบบ
้
ทาให้ คนกลุม่ นี ้ไม่ได้ รับอะไร
เลย ไม่วา่ จะเป็ นเอกสารและสิทธิการเข้ าถึงระบบต่างๆ อย่างไรก็ตาม การเข้ าถึงระบบสุขภาพและการ
ป้องกันโรคของแรงงาน ส่งผลดีตอ่ สังคมไทยไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เนื่องจากพวกเขา
ได้ รับการรักษาและการป้องกันอย่างเท่าเทียม ดีกว่าให้ พวกเขารักษาอาการเจ็บป่ วยด้ วยตนเอง รวมไปถึง
การให้ ความรู้ความเข้ าใจในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
6. แรงงาน MOU ถูกห้ ามไม่ให้ มีบตุ รระหว่างมีสญ
ั ญาจ้ าง ( 4 ปี ) ท้ องส่งกลับประเทศ มีหนี ้สิน
เกิดการทาแท้ ง มีภาวะตกเลือด
7. ขาดล่าม (สัญญาจ้ าง สังกัด รพ./มีแนวทางที่ รพ.สมุทรสาคร)
8.ไม่มีอาสาสมัครสุขภาพข้ ามชาติ ( อสต.)
9.สิทธิประกันสังคม บางข้ อ แรงงานไม่มีโอกาสได้ ใช้ ประโยชน์ เช่น เงินสะสมเลี ้ยงชีพ (เช่น เบิกได้
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เมื่ออายุครบ 55 ปี แต่แรงงานอยูไ่ ม่นาน และไม่มีโอกาสกลับมาเบิก มองว่าเสียเงินฟรี )
10.ไม่มีหน่วยงานเข้ ามาช่วยอย่างจริงจัง เช่น หากองทุนสนับสนุนสื่อ/ล่าม อสต.
11.สื่อภาษาเฉพาะไม่เพียงพอ พม่า ลาว กัมพูชา อังกฤษ
5.สถานการณ์ ด้านการศึกษา
สิทธิการศึกษาของเด็กแรงงานข้ ามชาติ5 ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีการประกาศตัวเองว่าเป็ น
ประเทศอารยะ ได้ เข้ าร่วม หรื อลงนาม หรื อรับรองกฎหมาย อนุสญ
ั ญา ปฏิญญา ในด้ านสิทธิมนุษยชนมาก
ที่สดุ ประเทศหนึง่ ในเรื่ องการศึกษาของเด็ก หรื อการปกป้องสิทธิเด็กก็เช่นกัน ประเทศไทยเกี่ยวข้ องกับการ
จัดการศึกษาให้ กบั เด็กแรงงานข้ ามชาติในหลากหลายข้ อตกลงระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้ วย
สิทธิมนุษยชน 1948 ข้ อ 26 ที่ยอมรับว่าทุกคนมีสิทธิในการศึกษา และต้ องเป็ นการให้ เปล่าอย่างน้ อยในชัน้
ประถมศึกษา ซึง่ เป็ นการศึกษาภาคบังคับ, การศึกษาจะได้ จดั ไปในทางพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์อย่าง
เต็มที่ และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมความเข้ าใจ วัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่างบรรดาประชาชาติ
กลุม่ เชื ้อชาติหรื อศาสนา นอกจากนี ้ไทยยังยอมรับ กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ค.ศ. 1966 ข้ อ 13 ที่รับรองสิทธิของทุกคนในการศึกษา มุง่ ให้ เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพและ
ความสานึกในศักดิศ์ รี ของมนุษย์ เคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรี ภาพขันพื
้ ้นฐาน ส่งเสริ มความเข้ าใจ
ความอดกลันและมิ
้
ตรภาพระหว่างชาติและกลุม่ เชื ้อชาติ ชนกลุม่ น้ อยหรื อกลุม่ ศาสนาทังปวง
้ ซึง่ ข้ อตกลง
ดังกล่าวพูดถึงสิทธิในการศึกษาว่า การศึกษาขันประถมจะต้
้
องเป็ นการศึกษาภาคบังคับและเป็ นการให้
เปล่า และทุกคนต้ องได้ รับการศึกษาขันอุ
้ ดมศึกษาอย่างเท่าเทียมกันบนพื ้นฐานความสามารถ ยิ่งไปกว่า
นันประเทศไทยยั
้
งยอมรับอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 ข้ อ 28 และข้ อ 32 ที่ยอมรับสิทธิของเด็กที่
จะได้ รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและรัฐต้ องจัดการศึกษาแบบให้ เปล่า เปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนมีสิทธิเข้ าถึง
การศึกษาในระดับสูง และยอมรับสิทธิเด็กที่จะได้ รับการคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และจากการทางานใดที่นา่ จะเป็ นการเสี่ยงอันตราย หรื อขัดขวางการศึกษาของเด็กหรื อเป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ หรื อการพัฒนาการทางร่างกาย สมอง จิตใจ และสังคมของเด็ก ทว่า ในทางปฏิบตั ิ กลับมีเงื่อนไข
หลายประการที่เด็กแรงงานพม่าจานวนมากไม่สามารถเข้ าถึงระบบการศึกษา โดยเฉพาะในระบบโรงเรี ยน
ของรัฐบาลไทยได้ เนื่องจากเงื่อนไขในทางปฏิบตั หิ ลายประการที่ทาให้ พวกเขาไม่สามารถเข้ าสูร่ ะบบ
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โรงเรี ยนได้ เช่น ข้ อกาหนดของการมีสญ
ั ชาติไทย ต้ องมีหลักฐานตามกฎหมายในแง่ทะเบียนราษฎร์ เป็ น
ต้ น
ประเด็นปัญหาทัศนคติเชิงลบของเจ้ าหน้ าที่ในระดับปฏิบตั ิหรื อแม้ แต่ชมุ ชนไทยก็เป็ นข้ อจากัด
หนึง่ เช่นกัน เช่น การมองว่า ทาไมต้ องให้ เด็กแรงงานข้ ามชาติแย่งงบประมาณรายหัวที่รัฐบาลจ่ายเพื่อ
เด็กไทย หรื อมองว่าเด็กแรงงานข้ ามชาติมีความก้ าวร้ าว ขาดการอบรมเพราะพ่อแม่ไม่มีการศึกษา พ่อแม่
ไม่มีความรู้เรื่ องการวางแผนครอบครัว อคติที่มองว่าปล่อยให้ ผ้ หู ญิงมีลกู มากเกินไป ก่อให้ เกิดปัญหาอื่นๆ
ตามมาโดยไม่ระวัง การที่เด็กแรงงานข้ ามชาติเข้ ามาเรี ยนอาจทาให้ เกิดปัญหาเมื่อมีการมาเรี ยนร่วมชันกั
้ บ
นักเรี ยนไทย หรื อทัศนคติที่มองแรงงานพม่าในแง่ลบ โดยเฉพาะเรื่ องส่งผลให้ เกิดการแบ่งแยกความเป็ น
ไทย-พม่าในห้ องเรี ยน ประเด็นนี ้เป็ นเหตุผลประกาศหนึง่ ที่พอ่ แม่แรงงานข้ ามชาติไม่อยากให้ ลกู เข้ าโรงเรี ยน
นอกจากปัญหาในเชิงโครงสร้ างแล้ วปัญหาความยากจนของแรงงานข้ ามชาติเป็ นข้ อจากัดอย่าง
หนึง่ ที่ทาให้ เด็กแรงงานข้ ามชาติไม่สามารถเข้ าถึงระบบการศึกษาได้ ถึงแม้ จะมีโรงเรี ยนขององค์กรพัฒนา
เอกชนที่บริการทางด้ านการศึกษาฟรี แล้ วก็ตาม บางครอบครัวเด็กต้ องช่วยพ่อแม่ทางานหารายได้ บาง
ครอบครัวไม่มีเงินค่าเดินทาง ค่าอาหาร เป็ นต้ น
6.สรุปปั ญหากลุ่มแรงงานข้ ามชาติ
1.ปัญหาการสื่อสารเป็ นอุปสรรคต่อการรักษาพยาบาลล่ามจึงมีความจาเป็ นอย่างมากถาน
พยาบาลควรสนับสนุนให้ มีล่ามอยูป่ ระจาโรงพยาบาล ด้ านภาษาพม่า กัมพูชา เพื่อสะดวกต่อการ
รักษาพยาบาล และป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการรักษา จากการสัมมนาเพื่อแก้ ปัญหาเรื่ องล่าม 6
พบว่า แรงงานข้ ามชาติสญ
ั ชาติพม่ามีข้อเสนอในการเข้ ามามีสว่ นร่วมในการจ้ างล่ามประจาสถานพยาบาล
โดยมีข้อเสนอ 1. ยินดีร่วมจ่ายค่าล่ามร่วมกับสถานพยาบาล โดยรวมไปกับค่ารักษาพยาบาล อาจจะครัง้
ละ 100 บาท 2. มีระบบการจัดเก็บค่าล่ามร่วมไปกับค่าประกันสุขภาพ อัตรา 100 บาท
2.อาสาสมัครสุขภาพแรงงานข้ ามชาติ ควรสร้ างอาสาสมัครด้ านสุขภาพของแรงงานข้ ามชาติ เพื่อ
ช่วยเหลือดาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในกลุม่ แรงงานข้ ามชาติด้วยกันเอง และเพื่อสะดวกต่อ
การประสานงานระหว่างสถานพยาบาลและชุมชนแรงงานข้ ามชาติ
3.สื่อ ประชาสัมพันธ์ ควรมีสื่อประชาสัมพันธ์หลายภาษา อาทิ พม่า ลาว กัมพูชา ใน
สถานพยาบาลหรื อสถานที่บริการที่เกี่ยวข้ องกับแรงงานข้ ามชาติ เพื่อสื่อสารข้ อมูลด้ านสุขภาพออกไปให้
6
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ทัว่ ถึงทุกกลุม่ เป้าหมาย
4.กองทุนเพื่อสุขภาพโดยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ตามอานาจตามความใน
ข้ อ10(1)(2) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่ อง การกาหนดหลักเกณฑ์ เพื่อ
สนับสนุนให้ องค์การบริหารส่วนตาบลหรื อเทศบาลดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้ องถิ่นหรื อพื ้นที่ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 ประกอบกับความตาม ข้ อ 7 แห่งประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่ อง แนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
จัดทาบัญชีหรื อทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง) ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.
2552 และตามข้ อตกลงการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้ องถิ่นหรื อ
พื ้นที่ ระหว่างสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกบั องค์การบริหารส่วนตาบลบึงบา ข้ อตกลงเลขที่
02876 / 2553 ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถอุดหนุน ส่งเสริมการตังกองทุ
้
น และดูแลแรงงาน
ข้ ามชาติในฐานะประชากรในพื ้นที่ได้
7.บรรณานุกรม
1.สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2557).ประกาศมาตรการ และแนวทางดาเนินงานตรวจสุขภาพ
และประกันสุขภาพแรรงงานข้ ามชาติ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557
2.กระทรวงมหาดไทย( 2550) . การดาเนินงานมติรัฐมนตรี .
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สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง ครัง้ ที่2 พ.ศ.2557
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
มติท่ ี 1 คุณภาพชีวิตแรงงานข้ ามชาติจังหวัดตรั ง
ได้ พิจารณาเอกสารหลัก 1 คุณภาพชีวิตแรงงานข้ ามชาติจงั หวัดตรัง
รั บทราบว่ า รัฐบาลมีนโยบายเรื่ องการจัดการสุขภาพของแรงงานข้ ามชาติ เพื่อการเข้ าถึงการ
รักษาพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ พิจารณากาหนดอัตราการขายบัตรประกัน
สุขภาพแรงงานข้ ามชาติ และกระทรวงสาธารณสุขก็มีมติร่วมกับอีก 7 กระทรวงที่เกี่ยวกับแรงงานข้ ามชาติ
ให้ กลุม่ แรงงานข้ ามชาติที่เข้ ามาทางานในประเทศไทย
รั บ ทราบว่ า รั ฐ บาลมี น โยบายด้ านการศึก ษาส าหรั บเด็ก ที่ เ ป็ นลูก ของแรงงานข้ ามชาติ ต าม
ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน 1948 ข้ อ 26 และกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ค.ศ. 1966 ข้ อ 13 ที่รับรองสิทธิของทุกคนในการศึกษา และ อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิ
เด็ก ค.ศ.1989 ข้ อ 28 และข้ อ 32 ที่ยอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้ รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและรัฐต้ องจัด
การศึกษาแบบให้ เปล่า เปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนมีสิทธิเข้ าถึงการศึกษาในระดับสูง
รับทราบว่ า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 44, 64,
และ 84(7) ที่ได้ ระบุหลักการคุ้มครองแรงงานซึ่งครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่ม มาตรา51 ที่ค้ มุ ครองสุขภาพ
มาตรา 78 (2) และ (3) ให้ ความสาคัญกับการกระจายอานาจให้ แก่องค์ปกครองส่วนท้ องถิ่น และมาตรา
80 (2) และ (4) ระบุถึงบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในการส่งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาระบบ
สุขภาพ รวมถึงบทบัญญัตขิ องกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ห่ วงใย แรงงานข้ ามชาติในการเข้ าถึงสิทธิ ด้านการศึกษาและด้ านสุขภาพ เพราะหน่วยงาน
ภาครัฐกังวลเรื่ องความคุ้มทุนต่อการรักษาพยาบาลแรงงานข้ ามชาติ และการนาประมาณรายหัวที่รัฐบาล
จ่ายเพื่อเด็กไทยไปจ่ายให้ เด็กที่เป็ นลูกแรงงานข้ ามชาติ ที่ส่งผลให้ มีการปฏิเสธแรงงานข้ ามชาติในสถาน
ประกอบการด้ านสุขภาพและด้ านการศึกษา
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ตระหนักว่ า สุขภาพหรื อสุขภาวะของแรงงานต่างชาติเป็ นผลประโยชน์ของประเทศชาติและสังคม
โดยรวม เพราะเมื่อแรงงานมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีก็มี ความมัน่ คงในอาชีพ และความภูมิใจในศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์ของแรงงานข้ ามชาติ ย่อมมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ
และสร้ างความมัน่ คงของสังคม ปั ญหาสาคัญ ๆ ของแรงงานข้ ามชาติ อันได้ แก่การเปิ ดขายบัต รประกัน
สุขภาพ หรื ออัตราค่าใช้ จ่ายบัตรประกันสุขภาพไม่คงที่ ราคาไม่เท่ากันในหลายพื ้นที่ ประกอบกับนายจ้ าง
มีสว่ นสาคัญต่อการเข้ าถึงระบบสุขภาพของแรงงาน
จึงมีมติดังต่ อไปนี ้
1.ขอให้ สานักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และ สานักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดตรัง ร่วมกันจัดบริหารจัดการที่เป็ นธรรมและเข้ าถึงระบบการบริ การ
สุขภาพของแรงงานข้ ามชาติ ดังนี ้
1.1. ด้ านสังคม สานักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดตรัง และ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ให้ ความรู้แก่แรงงานข้ ามชาติ ด้ านสิทธิประกันสังคม ให้ จดั ทา
สื่อ แผ่นพับ ป้าย เอกสาร เป็ นภาษาแรงงานข้ ามชาติ (ใน 1ป้ายมีอย่างน้ อย 2 ภาษา) และ ประชาสัมพันธ์
การเข้ าถึงการทาประกันสังคมให้ กับลูกจ้ างและผู้ประกอบการ และจัดอบรมให้ ความรู้ เรื่ องสิทธิในสิทธิ
ประกันสังคม อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
1.2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ต้ องมีบตั รตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ให้ ครอบคลุม
กลุ่ม แรงงานข้ า มชาติใ นราคาที่ เ ป็ น ธรรม มาตรฐานเดี ย วกัน (แรงงานนอกประกัน สัง คม จะเข้ า สู่
หลักประกันสุขภาพ แต่ไม่มีกฎหมายบังคับไว้ )
1.3 ให้ กระทรวงสาธารณะสุขจังหวัดตรัง จัดให้ แรงงานข้ ามชาติ (แรงงานภาคเกษตร) เข้ าถึงการ
บริการสาธารณสุขและการซื ้อบัตรประกันสุขภาพอย่างทัว่ ถึง
2.ขอให้ จงั หวัดตรัง โดยสานักงานจังหวัดตรัง และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จัดให้ มีล่าม
หรื ออาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ ามชาติประจาอยู่ในส่วนของโรงพยาบาลศูนย์ตรังหรื อโรงพยาบาล
ชุมชน และสถานที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง อย่างน้ อย 1 คน
3.ขอให้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง
บรรจุแ ผนพัฒ นาอาสาสมัค รแรงงานข้ า มชาติด้ า นสุข ภาพ กลุ่ม แรงงานข้ า มชาติ เรื่ อ งหน่ว ยบริ ก าร
สาธารณสุขระดับตาบล จัดให้ มีอาสาสมัครแรงงานข้ ามชาติด้านสุขภาพ (อสต.) ทุกพื ้นที่ ที่มีแรงงานข้ าม
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ชาติอาศัยหรื อทางานอยู่ (เสนอให้ มีสถานประกอบการมาเป็ นเจ้ าภาพร่วม) อาจคานึงถึงค่าตอบแทนของ
อาสาสมัครที่มาแปลภาษาในแต่ละครัง้
4. ขอให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ร่ วมกับโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพระดับตาบล ที่มีกลุ่ม
แรงงานข้ ามชาติอาศัยอยูใ่ นพื ้นที่จดั ให้ มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค อย่างน้ อย ปี ละ 1 ครัง้
5.ขอให้ หน่วยงานต้ นสังกัดของสถานศึกษาทุกสังกัดเปิ ดโอกาสและรับให้ เด็กที่เป็ นผู้ติดตามหรื อ
เกิดในประเทศไทยที่เกิดจากแรงงานข้ ามชาติทกุ สัญชาติ มีสิทธิได้ รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึง โดย
5.1 เปิ ดช่องทางร้ องเรี ยนหรื อข้ อเสนอแนะและหาช่องทางการแก้ ไข หรื อ การจัดการศึกษาเฉพาะ
ผ่านระบบการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
5.2 ได้ รับการศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสิทธิเข้ าเรี ยนแบบเท่าเทียมและร่วม
ชันเรี
้ ยนโดยไม่แบ่งแยก
5.3เด็กได้ รับการดูแลค่าอาหารกลางวัน ค่าอุปกรณ์การศึกษา จากเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น
5.4ให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและสถานประกอบการ ประสานความร่ วมมือเพื่อสนับสนุน
หรื อจัดการศึกษาให้ เด็กก่อนปฐมวัย
6.ขอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องประกอบด้ วย สานักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง สานักงานพัฒนา
สัง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด ตรั ง ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวัด ตรั ง และส านั ก งาน
ประชาสัมพันธ์ จงั หวัดตรัง จัด ให้ มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ ด้ วยภาษาอาเซียน เช่น พม่า ลาว กัมพูชา
อย่างทัว่ ถึง
7. ขอให้ จังหวัดตรัง โดยสานักงานจังหวัดตรัง จัดทายุทธศาสตร์ พฒ
ั นาด้ านสุขภาพแรงงานข้ าม
ชาติให้ แล้ วเสร็จภายในปี งบประมาณ 2558
8. ให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสารวจข้ อมูลแรงงานข้ ามชาติในพื ้นที่ของตนเอง พร้ อมทังรั
้ บจด
ทะเบียนแรงงานข้ ามชาติ โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลและจัดสรรงบประมาณเป็ นเงินอุดหนุนพิเศษให้ กบั
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่มีแรงงานข้ ามชาติ เพื่อปรับปรุง พัฒนาและจัดทาบริการสาธารณะ

