การปรับปรุงแก้ไข
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
1

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้แรงงานต่างด้าว ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุญาตให้ทางาน เข้าถึงหลักประกันสุขภาพ
2. เพือ่ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการให้บริการผู้ที่ไม่มหี ลักประกันสุขภาพของหน่วยบริการ
ฐานอานาจ ในการออกประกาศกระทรวงฯ
1. มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. มติ ครม. วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม
3. มติ ครม. วันที่ 24 มกราคม ๒๕๖0 ขยายเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการทางานของแรงงานใน
กิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตวน้า
4. มติ ครม. วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และออก
ใบรับรองแพทย์ ให้แก่แรงงานต่างด้าว
5. มติที่ประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว วันที่ 21 ธันวาคม 2561

เปรียบเทียบสาระสาคัญ ในประกาศใหม่-เก่า
ประกาศฉบับใหม่

ประกาศฉบับเดิม

ข้อ 1 ชื่อประกาศ.. พ.ศ. 2562

ข้อ 1 ชื่อประกาศ... พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559

ข้อ 2 ผลบังคับใช้ย้อนหลังถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
ข้อ 3 ยกเลิก ประกาศฉบับเดิม (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และ วันที่ ๑๔
มีนาคม ๒๕๕๙)

ไม่มี
ยกเลิก ประกาศฉบับเดิม (26 มิถุนายน 2557 และ 27 มิถุนายน
2557 )

ข้อ 4 ให้คาจากัดความ “แรงงานต่างด้าว” “ผู้ติดตาม” “สถานพยาบาล”

ไม่มี

“กองทุนส่วนกลาง” “กองทุน” “คณะกรรมการ”

ข้อ 5 ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาการตามประกาศฯ

ไม่มี

ข้อ 6 ให้ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ โดยสถานพยาบาลรัฐแห่ง
เดียวกัน

อยู่ในข้อ 4 ของมาตรการ 4.1 ให้ทา ณ หน่วยบริการ / รพ. /
สถานพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการแห่งเดียวกัน

ข้อ 7 ให้ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ คุ้มครองการประกัน ไม่มี (กาหนดไว้ในมาตรการ เรื่อง การตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ)
สุขภาพ ไม่น้อยกว่าที่ได้รับอนุญาตให้ทางาน
การทางานลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ให้ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1
ครั้งและ คุ้มครองการประกันสุขภาพ ไม่น้อยกว่าที่ได้รับอนุญาตให้ทางาน

เปรียบเทียบสาระสาคัญ ในประกาศใหม่-เก่า
ประกาศฉบับใหม่

ประกาศฉบับเดิม

ข้อ 8 โรคที่ไม่อนุญาตให้ทางาน หากพบให้ประสานกับ ตม. เพื่อ ไม่มี (กาหนดไว้ในมาตรการเรื่องการตรวจสุขภาพ)
ส่งกลับประเทศ (7 โรค)
ข้อ 9 อัตราค่าบริการ แยกเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มผู้ติดตาม

อยู่ในข้อ 1 ของประกาศฯ วันที่ 30 มีนาคม 2558 และ ข้อ 1 ของ
ประกาศฯ วันที่ 14 มีนาคม 2559

ข้อ 10 ให้สถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการ
ตามมาตรการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ

อยู่ในข้อ 2 ของประกาศฯ วันที่ 30 มีนาคม 2558

ข้อ 11 มาตรการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ นอกเหนือจากที่
กาหนดในประกาศ ให้ดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ

ไม่มี (กาหนดไว้ในมาตรการ ข้อ 4๘)

ข้อ 12 ประกาศนี้ มีผลบังคับตั้งแต่วันประกาศ

ส่วนท้ายของประกาศ

มาตรการ
ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงงานต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อขยายความในประกาศฯ ให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ จึงปรับปรุง
มาตรการให้สอดคล้องกับประกาศฉบับใหม่ โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

แนวทางการดาเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย
การบริหารจัดการ
การแบ่งเขตพื้นที่ดาเนินการ
โรคไม่อนุญาตให้ทางาน และประกัน
สุขภาพ
การตรวจสุขภาพ
การประกันสุขภาพ
การคืนเงินค่าบัตรประกันสุขภาพ
และค่าตรวจสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย

9.

10.
11.

12.
13.
14.

การขอรับการชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์
สิทธิประโยชน์และความครอบคลุมการ
ประกันสุขภาพ
สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ที่ไม่
คุ้มครอง
กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ
การเข้ารับบริการในสถานพยาบาลของ
แรงงานต่างด้าว ในกิจการประมงทะเล
การส่งต่อผู้ป่วย

15. การย้ายสถานพยาบาลเพื่อรับบริการ
ตามสิทธิประกันสุขภาพ
16. การรับบริการสาธารณสุขของผู้ประกัน
สุขภาพ
17. การให้บริการและสิทธิประโยชน์
สาหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม
ทีต่ ิดเชื้อเอชไอวี
18. โปรแกรมการให้ Vaccine (EPI)
สาหรับบุตรแรงงานต่างด้าว
19. การประกันสุขภาพสิ้นสุดลง
20. การต่ออายุการประกันสุขภาพ

สาระสาคัญในประกาศ และ มาตรการในการดาเนินงาน
• กลุ่มเป้าหมาย : แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม หรือสัญชาติอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
และไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม พร้อมผู้ติดตามทุกราย
• การบังคับใช้ ให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้มีการดาเนินงานต่อเนื่องจากประกาศฉบับที่
ยกเลิกไป (ยกเลิกประกาศฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 และ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559)
• การบริหารจัดการ เป็นรูปแบบกองทุนโดยมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่าง
ด้าว และมีกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เป็นหน่วยงานเลขานุการ
ระดับพื้นที่ มี คกก.ระดับจังหวัด/ กรมการแพทย์ /สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม)
• สถานพยาบาลที่ดาเนินการ ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว ได้แก่ สถานพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสถานพยาบาลของรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
• โรคไม่อนุญาตให้ทางาน : 1) วัณโรคในระยะอันตราย 2) โรคเรื้อนในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สงั คม 4) โรคซิฟิลิสในระยะที่ ๓ 5) ติดสารเสพติดให้โทษ 6)
โรคพิษสุราเรื้อรัง 7) โรคอื่นๆ ตามดุลยพินิจแพทย์ (ทุพลภาพ/จิตฟั่นเฟือน/ไม่สมประกอบ )
ต้องส่งกลับประเทศ

ประเภทและราคาบัตรประกันสุขภาพฯ
กลุ่มแรงงานต่างด้าว (18 ปี ขึ้นไป)
คุ้มครอง ราคา ๔,๒๐๐ บาท
๒ ปี
- ตรวจสุขภาพ (2 ครั้ง) ๑,๐๐๐ บาท
- ประกันสุขภาพ
๓,๒๐๐ บาท
คุ้มครอง ราคา ๒,๑๐๐ บาท
๑ ปี
- ตรวจสุขภาพ
๕๐๐ บาท
- ประกันสุขภาพ
๑,๖๐๐ บาท
คุ้มครอง ราคา ๑,๔๐๐ บาท
๖ เดือน - ตรวจสุขภาพ
๕๐๐ บาท
- ประกันสุขภาพ
๙๐๐ บาท
คุ้มครอง ราคา ๑,๐๐๐ บาท
๓ เดือน - ตรวจสุขภาพ
๕๐๐ บาท
- ประกันสุขภาพ
๕๐๐ บาท

กลุ่มผู้ติดตาม (ต่ากว่า 18 ปี)
- บุตร อายุ
๗ - ๑๘ ปี

- บุตรอายุ
ไม่เกิน ๗ ปี

คุ้มครอง ราคา ๔,๒๐๐ บาท
๒ ปี
- ตรวจสุขภาพ (2 ครั้ง) ๑,๐๐๐ บาท
- ประกันสุขภาพ
๓,๒๐๐ บาท
คุ้มครอง ราคา ๒,๑๐๐ บาท
1 ปี
- ตรวจสุขภาพ
- ประกันสุขภาพ

๕๐๐ บาท
๑,๖๐๐ บาท

คุ้มครอง ราคา ๑,๔๐๐ บาท
๖ เดือน - ตรวจสุขภาพ
- ประกันสุขภาพ

๕๐๐ บาท
๙๐๐ บาท

คุ้มครอง ราคา ๑,๐๐๐ บาท
๓ เดือน - ตรวจสุขภาพ
- ประกันสุขภาพ

๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท

คุ้มครอง ราคา ๗๓๐ บาท
2 ปี
- ประกันสุขภาพ

๗๓๐ บาท

คุ้มครอง ราคา ๓๖๕ บาท
๑ ปี
- ประกันสุขภาพ

๓๖๕ บาท

การตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพ : ให้มีผลการตรวจสุขภาพ ๓ ประเภท ได้แก่
ประเภท ๑ ผู้ที่มีผลการตรวจสุขภาพ “ปกติ”
ประเภท ๒ ผู้ที่มีผลการตรวจสุขภาพ “ผ่าน” แต่ต้องให้การรักษา ติดตาม อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นผู้มี
ภาวะติดเชื้อหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคที่จะต้องให้การรักษาและควบคุมตามดุลยพินิจของ
แพทย์ผู้ตรวจ ได้แก่ วัณโรค โรคเท้าช้าง ซิฟิลิส
(ตัด โรคพยาธิลาไส้ และ กาหนดโรคเรื้อน เป็นไม่ผ่าน)
ประเภท ๓ ผู้ที่มีผลการตรวจสุขภาพ “ไม่ผ่าน” เนื่องจาก
(๑) วัณโรคระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือปรากฏอาการน่ารังเกียจ เท้าช้าง
ปรากฏอาการน่ารังเกียจ ติดสารเสพติด ซิฟิลิสระยะ 3 พิษสุราเรื้อรังอาการชัดเจน
(๒) โรคอื่นๆ นอกจาก (1) + (3) ภาวะที่เป็นอุปสรรค ---- ตามดุลยพินิจแพทย์
(4) ทุพลภาพไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

สิทธิประโยชน์ (เหมือนประกาศเดิม)
สิทธิประโยชน์ที่คมุ้ ครอง
๑) การรักษาพยาบาลและฟืน้ ฟูสภาพทัว่ ไป ๒) การส่งเสริมสุขภาพ
๓) การเฝ้าระวัง
๔) การป้องกันและควบคุมโรค
สิทธิประโยชน์ที่ไม่คุ้มครอง 17 รายการ (ไม่รวม UCEP)
1. โรคจิตเวช 2. การบาบัดรักษาและฟื้นฟูผตู้ ิดยาตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด 3. ผู้ประสบภัยจากรถ ส่วนที่ได้รับชดเชยตาม
กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 4 ผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทางานตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนฯ 5. รักษา
ภาวะมีบุตรยาก 6. การผสมเทียม 7. ผ่าตัดแปลงเพศ 8. การกระทาเพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 9. การตรวจ
วินิจฉัยและรักษาที่เกินความจาเป็นและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 10. โรคเดียวกันเป็นผู้ป่วยในเกิน ๑๘๐ วัน ยกเว้นจาเป็นรักษา
ต่อเนื่อง 11. อยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลอง 12. การรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายทุกกรณี 13. เปลี่ยนหรือปลูกถ่าย
อวัยวะ 14. อุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมนอกจากที่กาหนด 15. ทาฟันปลอม 16 โรคต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
กฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว หากพบภายหลังว่าต้องผลักดันส่งกลับ 17. กรณีที่มีปัญหาเรื่องสิทธิประโยชน์และความ
ครอบคลุมบริการ ให้ คกก. บริหารจัดการกองทุน พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อเสนอที่ประชุม
เพื่อทราบ และให้ข้อเสนอแนะ

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

