เลขที่ MWG005/2020
วันที่10 เมษายน 2563
เรื่อง

มาตรการตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และบริการด้านสุขภาพแรงงานข้ามชาติในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สาเนาถึง นพ.ศุภกิจ ศิรลิ กั ษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค
นพ.วัฒน์ชยั จรูญวรรธนะ ผูอ้ านวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้เห็นชอบให้มีผ่อนปรนแนวทางการบริหาร
จัดการการทางานของแรงงานต่างด้าวปี 2562 – 2563 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
โดยให้คนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนร์มา ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2562 ซึ่งนายจ้างหรือผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานที่ได้ย่ืนบัญชีรายชื่อ(Name list)ความต้องการ
จ้างแรงงานต่างด้าวกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน หรือยื่นผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2563 เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถดาเนินการขอตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็ นการชั่วคราวต่อไปเพื่อ
การทางานได้ทนั ภายในกาหนด รวมถึงผูต้ ิดตาม ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็ นการชั่วคราว ไปจนถึงวันที่
30 มิถนุ ายน 2563
จากการดาเนินการที่ผ่านมา พบว่ายังมีแรงงานข้ามชาติจานวนมากที่ยงั ไม่ได้ไปดาเนินการตรวจและ
ประกัน สุข ภาพ ด้ว ยสถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 ท าให้บ างสถานพยาบาลไม่ ส ามารถ
ดาเนินการตรวจและประกั นสุขภาพได้ทัน ส่ง ผลกระทบต่อแรงงานข้ามชาติจานวนมากที่ประกันสุขภาพ
แรงงานต่างด้าวจะสิน้ สุดลงใน วันที่ 31 มี นาคม 2563 แต่ยัง ติดเงื่ อนไขไม่ สามารถจะไปดาเนินการตรวจ
สุขภาพและประกันสุขภาพได้ทนั ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีผ่อนปรนการดาเนินการออกไป ส่งผลให้แรงงาน
ข้ามชาติเ หล่านี ้ จะไม่ มี หลักประกันสุขภาพตั้ง แต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็ นต้นไป นอกจากนี ใ้ นปั จ จุบัน
สถานพยาบาลจ านวนมากอยู่ใ นช่ ว งด าเนิ น การเฝ้า ระวัง การแพร่ร ะบาดของโรค โควิ ด -19 และให้ก าร

รักษาพยาบาลแก่ผปู้ ่ วยโรคโควิด-19 ทาให้มีขอ้ จากัดไม่สามารถดาเนินการตรวจและประกันสุขภาพให้แรงงาน
ข้ามชาติ อีกทัง้ กระบวนการตรวจและประกันสุขภาพยังเป็ นการทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
เพิ่มขึน้ ไปอีก
ทางเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) ซึ่งเป็ นเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมที่ทางาน
ด้านประชากรข้ามชาติ มีขอ้ ห่วงใยและข้อเสนอต่อสถานการณ์ดงั กล่าวดังนี ้
1. กระทรวงสาธารณสุขควรพิจารณาดาเนินการออกแนวปฏิบตั ิให้มีการขยายสิทธิสาหรับกลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติท่ีไม่สามารถดาเนินการตรวจและประกันสุขภาพได้ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้ยัง
สามารถใช้สิ ท ธิ ป ระกัน สุข ภาพชั่ว คราวออกไปก่ อ นแต่ ไ ม่ เ กิ น วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 และเมื่ อ
ดาเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแล้วเสร็จ ให้ถือว่าสิทธิประกันสุขภาพเริ่มต้นคุม้ ครองตัง้ แต่
วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็ นต้นไป ตามแต่ระยะเวลาที่ซือ้ ประกันสุขภาพ นอกจากนีเ้ พื่อลดภาระในการ
ตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขควรพิจารณาขยายอายุใบรับรองแพทย์สาหรับผล
การตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าวให้มีผลถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการขยาย
สิทธิประกันสุขภาพชั่วคราวข้างต้น
2. ในช่ ว งระหว่ า งการแพร่ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 ท าให้ก ารเข้า ใช้บ ริก ารในโรงพยาบาลศูน ย์และ
โรงพยาบาลทั่วไป อาจจะมีความไม่สะดวกและเป็ นอุปสรรคต่อทั้ง สถานพยาบาลที่ให้บริการและ
ผูป้ ระกันตนต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุขควรมีแนวทางการกระจายการให้บริการไปยังศูนย์บริการใน
ระดับชุมชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เป็ นต้น
รวมถึงขยายกลไกการให้บริการทางด้านสุขภาพและการเฝ้าระวังโรคโควิด -19 ให้ครอบคลุมถึงหน่วย
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว และหน่วยงานภาคประชา
สังคมในพืน้ ที่ ทัง้ นีค้ วรพิจารณาดาเนินการจัดสรรงบประมาณบางส่วนในการบริการให้แ ก่ศนู ย์บริการ
ในระดับพืน้ ที่ดงั กล่าว
3. กระทรวงสาธารณสุขควรออกแนวปฏิบตั ิในกรณีแรงงานข้ามชาติและประชากรข้ามชาติ เป็ นผูป้ ่ วยโรค
โควิด-19 ให้สามารถดาเนินการเข้ารับการรักษา และสถานพยาบาลสามารถเบิกตามกองทุนประกัน
สุขภาพแรงงานต่างด้าว/คนต่างด้าว กองทุนประกันสังคม หรือกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหา
สถานะและสิทธิ ตามแต่กรณี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินการต่อไป
4. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทันท่วงทีเป็ น
ความจาเป็ นอย่างเร่งด่วนของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขควรมีมาตรการในการให้บริการที่ระบุ
ชัดเจนว่าทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะมีสถานะทางกฎหมายอย่างไร สัญชาติอะไร มีประกัน
สุขภาพหรือไม่ จะต้องสามารถเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขทัง้ ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้า
ระวังป้องกันโรค และการรักษาพยาบาล ได้อย่างครอบคลุม เท่าเทียม ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และ

ปราศจากความกังวลถึงมาตรการทางกฎหมายที่อาจจะตามมาหลังจากเข้ารับบริการด้านสุขภาพตาม
หลักสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน
5. กระทรวงสาธารณสุขต้องสร้างความมั่นใจกับบุคลากรทางสาธารณสุขว่า การปฏิบตั ิการการช่วยเหลือ
แรงงานข้ามชาติ หรือประชากรข้ามชาติ เจ้าหน้าที่แพทย์ บุคคลากรทางการแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง เมื่อปฏิบตั ิการช่วยเหลือแรงงาน หรือประชากรข้ามชาติท่ี เข้าตรวจ รักษา จากการติดเชือ้
ไวรัสโควิค 19 แล้วนั้น จะไม่ มีผลความผิดทางกฎหมาย แนวปฏิบัติใดๆที่เป็ น ข้อห้าม หรือเอาผิ ด
ดาเนินคดี ย้อนหลังกับผูช้ ่วยเหลือได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
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