
คนต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิในประเทศไทย
สถานการณ์ ช่องว่าง (ความท้าทาย) และข้อเสนอ 

กองเศรษฐกิจสขุภาพและประกนัสขุภาพ
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ



ค ำนิยำมตำมกฎหมำย
๑. พระรำชบัญญัตคินเข้ำเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

“คนต่ำงด้ำว” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำซึ่งไม่มีสัญชำตไิทย
๒. พระรำชก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 

พ.ศ. ๒๕๖๐
“คนต่ำงด้ำว” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำซึ่งไม่มีสัญชำตไิทย

คนต่างด้าวในประเทศไทย







• ผู้ทีม่สิีทธิอาศัยอยู่ถาวรในประเทศไทยถือใบส าคญัประจ าตัว
• ผู้ทีเ่ข้ามาท างานตามกฎหมาย ส่งเสริมการลงทุน ตามมาตรา ๖๒
• ผู้ทีร่อการเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับการผ่อนผนั

ให้ไปประกอบอาชีพ
• ผู้ทีเ่ข้าท างานโดยได้รับใบอนุญาตช่ัวคราว 
• ผู้ทีเ่ข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวได้ (มาตรา ๓๔) ตาม พรบ.คน

เข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
• ผู้ที่เข้ำเมืองโดยไม่ได้รับอนุญำต แต่ได้รับอนุญำตอยู่และให้

ท ำงำน เพื่อรอกำรส่งกลับ

ประเภทคนต่างด้าวในประเทศไทย







ความต้องการใช้แรงงานเพ่ือพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ



พนัธกรณรีะหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน







กองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว 



อนุญาต

ให้ท างาน
๑ แรงงานระดับล่างทีน่ าเข้าจากประเทศ

เมียนม่า ลาว กมัพูชา  และ เวยีดนาม ตาม

บันทกึข้อตกลงระหว่างประเทศ (MOU ) 

ตามมติ ครม. ปี ๔๕ เป็นต้นมา

 ๒ แรงงานจาก เมียนม่า ลาว

 และกมัพูชา  ทีเ่คยเข้าเมือง

ผิดกฎหมาย แต่ได้ผ่านการ

พสูิจน์สัญชาติ จากประเทศ

ต้นทาง และถือเอกสาร

เดินทางทีม่ีการตรวจลงตรา 

๓ แรงงานต่างด้าวชายแดนติดกบัประเทศไทย (เมียนม่า ลาว และกมัพูชา)ที่

ได้รับอนุญาตให้ท างานในราชอาณาจักรช่ัวคราวในช่วงระยะเวลาหรือตาม

ฤดูกาลและในท้องทีท่ีก่ าหนดได้ (มาตรา ๖๔) , มติ ครม. ๑๘ กพ.๕๘

มติ ครม.

๑๐ พค.

๔๘

มติ ครม.

๑๐ พค.

๔๘

มติ ครม.

๑๕ มค.๕๖

แรงงานไร้ฝีมือ

 2ประเภทหลกั(กรรมกรทัว่ไป และผู้รับใช้ในบ้าน) ครอบคลุม 25 กจิการ เช่น  ประมง  เกษตรและปศุสัตว์  ก่อสร้าง ต่อเน่ือง ประมงทะเลต่อเน่ือง 

การเกษตร ต่อเน่ือง  ปศุสัตว์ เป็นต้น

การเข้าสู่ระบบการประกนัสังคมของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่

ผ่านการพสูิจน์สัญชาติแล้ว  และแรงงานต่างด้าวรายใหม่ทีน่ าเข้ามา

ท างานตามบันทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน  

(MOU)  ควรมีระบบการประกนัสุขภาพทีเ่หมาะสมส าหรับบุคคล 2 

กลุ่มนี ้ทีไ่ม่ใช่ระบบประกนัสังคม

  แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย

(เมียนมา ลาว กมัพูชา และเวยีดนาม)

ให้กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือก าหนดอตัราค่าตรวจสุขภาพและประกนัสุขภาพ โรคทีไ่ม่อนุญาตให้คนต่างด้าวท างาน 

และสถานพยาบาลทีจ่ะตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

      อนุมัติให้ ก.สาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลกัในการทีใ่ห้การดูแลทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวทั้งหมดทีไ่ม่ได้อยู่ในระบบ

ประกนัสังคม โดยคนต่างด้าวกลุ่มนีจ้ะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้เอง ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบหรือข้อบังคบัทีก่ระทรวงสาธารณสุข

จะได้ก าหนดร่วมกบักระทรวงแรงงานและกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการทีใ่ห้การดูแลการบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

ป้องกนัโรค และอนามัยเจริญพนัธ์ุในแรงงานต่างด้าว



มติ ครม.

๑๐ กพ.๕๘

ให้กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสุขภาพ

แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ควร

ด าเนินการโดยสถานบริการของรัฐ และ

แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามทุกราย

ควรซ้ือประกนัสุขภาพในช่วงระยะเวลา

ไม่น้อยกว่าระยะเวลาทีอ่นุญาตให้ท างาน

อยู่ในประเทศไทย

มติ ครม.

๑๘ กพ.

๕๘

ให้กระทรวงสาธารณสุขตรวจสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว
 และกัมพูชา ท่ีเข้ามาท างานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 
๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ทุกราย 
อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง โดยสถานบริการของรัฐ และต้องมีการประกันสุขภาพ
ในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาท่ีอนุญาตให้ท างานอยู่ในประเทศไทย 
ในกรณีไป-กลับ ควรซ้ือประกันสุขภาพรายปี

มติ ครม.

๓ มคี.๕๘

มติ ครม.

๒๙ กพ.

๕๙

มติ ครม.

๒๔ มค.๖๐

การตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ ให้ด าเนินการโดยหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และให้มีมาตรการบังคับในการซ้ือบัตรสุขภาพ
แรงงานต่างด้าวควบคู่ไปกับการตรวจสัญชาติ เพ่ือการออกใบอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการช่ัวคราว และใบอนุญาตท างานตามท่ีกฎหมายก าหนด
 รวมท้ังก าหนดหน่วยประสานข้อมูลบุคคลท่ีถูกต้อง รวดเร็ว เพ่ือใช้ในการด าเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี มอบหมายให้กระทรวง
สาธารณสุขก าหนดรายละเอียดการพัฒนาระบบและด าเนินงานด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพคนต่างด้าวท้ังระบบ ไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการด้วย

การตรวจสุขภาพ และประกนัสุขภาพให้ด าเนินการ ณ โรงพยาบาลทีก่ าหนด หากตรวจพบว่าเป็นโรคต้องห้ามตามทีก่ าหนดให้สถานพยาบาลทีต่รวจ

สุขภาพด าเนินการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข หรือด าเนินการตามหลักมนุษยธรรม กรณไีม่สามารถด าเนินการใดๆ ให้แจ้งส านักงานตรวจคน

เข้าเมือง หรือสถานีต ารวจพืน้ที ่พจิารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป

ให้การตรวจสุขภาพแรงงานทั้งทีอ่ยู่ในระบบประกนัสังคมและไม่อยู่ในระบบประกนัสังคมด าเนินการโดยสถานบริการสุขภาพของรัฐเท่านั้น เน่ืองจาก

จ าเป็นต้องมกีารควบคุมคุณภาพในการตรวจและประกนัสุขภาพ รวมทั้งการติดตามรักษาและควบคุมโรค เม่ือพบผลการตรวจโรคเป็นประเภทที ่๒ และ ๓ 

เพ่ือธ ารงไว้ซ่ึงความมัน่คงของระบบสุขภาพของประเทศ ไปพจิารณาด าเนินการในส่วนทีเ่กีย่วข้องต่อไปด้วย

มติ ครม.

๑๖ มค.๖๑

แรงงานต่างด้าวกลุ่มเป้าหมายทุกราย ต้องอยู่ในระบบประกนัสุขภาพหรือประกนัสังคม ในช่วงระยะเวลาทีอ่นุญาตให้ท างานในประเทศไทย เพ่ือให้

เข้าถงึงบริการสุขภาพ และลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการให้บริการของหน่วยบริการสุขภาพ รวมถงึการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข มาตรการและแนวทางที่เกี่ยวข้อง

1. 

•ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ คนต่างด้าว ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558
•บัตรราคา 2,200 บาท ตรวจสุขภาพ 500 บาท /1 ปี)
•บัตรราคา 365  บาท ตรวจสุขภาพ – บาท /1 ปี

2.

•ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558
•บัตรราคา 1,600 บาท ตรวจสุขภาพ 500 บาท /1 ปี
•บัตรราคา 500 บาท ตรวจสุขภาพ 500 บาท / 3 เดือน
•บัตรราคา 900 บาท ตรวจสุขภาพ 500 บาท / 9 เดือน

3.

•ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
•บัตรราคา 3,200 บาท ตรวจสุขภาพ 500 บาท/2 ปี
•บัตรราคา 730 บาท ตรวจสุขภาพ – บาท /2 ปี

4.
• มาตรการและแนวทางการด าเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ คนต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558

• มาตรการและแนวทางการด าเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558



กรอบการจัดสรรการขายบัตรประกันสุขภาพ
คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว

หน่วยบริการ

สสจ./กรมการแพทย์

ส่วนกลาง

ค่าบริการทางการแพทย์

PP ค่าบริหารจัดการ

HC ค่าบริหารจัดการ

ค่าบัตรประกันสุขภาพ



1. การตรวจรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพทั่วไป
รวมการให้วัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็ก0-15ปี
2. การชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่าย
สูง
3. อุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถใช้บริการใน
สถานบริการที่เข้าร่วมโครงการ

รายการสิทธิประโยชน์

4. การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาตามจ่ายตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด
5. การควบคุมป้องกันโรคในคนต่างด้าว 
6. การเฝ้าระวังโรค
7. การให้ยาต้านไวรัสเอดส์
8. บริการด้านส่งเสริมสุขภาพในแม่และเด็ก



ประเด็นปัญหา

การขายบัตรประกันสุขภาพที่มีราคาถูก ท าให้หน่วยบริการส่งเงินไม่ครบและไม่ส่งเข้าส่วนกลาง
คนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวมีโรคประจ าตัวเรื้อรัง หน่วยบริการไม่ยินดีที่จะขายบัตรประกันสุขภาพ
การขายให้กับกลุ่ม NCD ท าให้โรงพยาบาลขนาดเล็กขาดทุน
แรงงานบางคนซื้อบัตรประกันสุขภาพ เมื่อเกิดการเจ็บป่วย
สิทธิประโยชน์ไม่ได้เท่าเทียมกับคนไทย
ไม่ครอบคลุมการขายบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว
หน่วยบริการไม่ชี้แจงรายละเอียดสิทธิประโยชน์แก่แรงงานต่างด้าว/คนต่างด้าว
ประกาศและมาตรการที่ใช้ด าเนินงานไม่รองรับในสถานการณ์ในปัจจุบัน
โปรแกรมใช้งานล้าสมัย เข้าถึงได้ยาก ระบบสารสนเทศไม่รองรับการบริหารจัดการ
ขาดการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน



การประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว

แนวทางด าเนินงาน

ปรับราคาบัตรประกันสุขภาพให้เหมาะสมกับต้นทุนของหน่วยบริการ
ปรับปรุงประกาศและมาตรการการด าเนินงานให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน
พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ
พิจารณากฎหมายที่ครอบคลุมการดูแลคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว



กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ



กลุ่มเป้าหมายตามมติ ครม.
1. มติครม. วันที่ 23 มี.ค.2553

1.1 กลุ่มที่คณะรัฐมนตรีรับรองสถานะให้อาศัยอยู่ถาวร
1.2 กลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ชั่วคราวเพื่อรอกระบวนการแก้ปัญหา

2. มติ ครม. วันที่ 20 เม.ย.2558
2.1 กลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ชั่วคราวเพื่อรอกระบวนการแก้ปัญหา 
2.2 บุคคลกลุ่มอื่นๆ ที่ได้รับการจัดท าทะเบียนประวัติตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร โดย

อ้างว่าเป็นคนที่ตกหล่นจากการจัดท าทะเบียนราษฎร แต่พยานหลักฐานยังไม่อาจท าให้นาย
ทะเบียนเชื่อได้ว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นกลุ่มที่รอการพิสูจน์สัญชาติ
จ านวน 571,679 คน (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)

กลุ่มเป้าหมายกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
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กลุ่มเป้าหมายนอกเหนือมติ ครม. ที่ยังไม่ได้รับสิทธิด้านประกันสุขภาพ
1. กลุ่มดั้งเดิมที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร แต่ไม่มีสัญชาติไทย จ านวน 35,052 คน
2. กลุ่มนักเรียนที่กระทรวงศึกษาให้สิทธิด้านการศึกษา จ านวน 98,499 คน
3. กลุ่มอื่นๆ เช่น คนไร้ที่พึ่ง* จ านวน 70,539 คน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 4,342 คน

* ข้อมูลระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2560
** ข้อมูลระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วันที่ 10 ส.ค. 2561

กลุ่มเป้าหมายกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
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กลุ่มเป้าหมายยื่นเอกสาร/หลักฐานกับหน่วยบริการตามทะเบียนบ้าน

หน่วยบริการส่งเอกสาร/หลักฐานเข้าระบบ

อนุมัติ (เข้าเงือ่นไข)

23

ระบบการขึ้นทะเบียนสิทธิ

ไม่อนุมัติ (ไม่เข้าเงื่อนไข)

หมายเหตุ: กรณีไม่เข้าเงื่อนไขตามมติ ครม. ซื้อบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวตามเงื่อนไขที่กองทุนประกันสุขภาพ
คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวก าหนด

ส่วนกลาง (กศภ.) ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
และเง่ือนไขที่สอดคล้องกับมติ ครม.



บริการกรณีเจ็บป่วยทั่วไป 

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  (PP)

บริการกรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

บริการโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น โรคมะเร็ง ไตวาย เอดส์

บริการด้านสาธารณสุข
ครอบคลุมบริการกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน แบ่งกลุ่มใหญ่ๆ  ดังนี้



บริการด้านสาธารณสุข (ต่อ)
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บริการกรณีส่งต่อ

อุปกรณ์และอวัยวะเทียม
อุปกรณ์และอวัยวะเทียม

ยาละลายลิ่มเลือด 

เซรุ่มแก้พิษต่างๆ

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต (Universal Coverage for Emergency Patients: 
UCEP) 



บริการที่ไม่ครอบคลุม ได้แก่ 

การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก

การผสมเทียม

การแปลงเพศ

การกระท าใดๆ เพ่ือความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์

การตรวจวินิจฉัยและการรักษาใดๆ ที่เกินความจ าเป็นจากข้อ
บ่งชี้ทางการแพทย์
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บริการที่ไม่ครอบคลุม



การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง

การบาดเจ็บจากการประสบภัยจากรถ ซึ่งอยู่ในความคุ้มครองตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติม 

โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วย
ในเกิน ๑๘๐ วัน  ยกเว้นกรณีที่จ าเป็นต้องรักษาต่อเนื่องจาก
ภาวะแทรกซ้อนหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

การปลูกถ่ายอวัยวะ (Organ Transplantation) ยกเว้นบางกรณี
ตามประกาศคณะกรรมการ เช่น การปลูกถ่ายไตเพ่ือรักษาโรคไตวาย
เรื้อรังระยะสุดท้าย
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บริการที่ไม่ครอบคลุม (ต่อ)
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ยังมกีลุ่มเป้าหมายนอกเหนือมติ ครม. ที่ยังไม่ได้รับสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพ จ านวน 133,551 คน 
ประกอบด้วย
1. กลุ่มคนดั้งเดิมที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร จ านวน 35,052 คน ส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุ อยู่ในประเทศไทย มาเป็นเวลานาน ไม่มีสัญชาติไทย
2. กลุ่มนักเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการให้สิทธิด้านการศึกษา (กลุ่ม G) จ านวน 98,499 คน อยู่
ระหว่างขั้นตอนพิสูจน์ตัวบุคคล เพื่อยืนยันความถูกต้อง และไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน

ข้อจ ากัด
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แนวทางการด าเนินการ

1. กลุ่มดั้งเดิมฯ สธ. เสนอหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ให้
ได้รับสิทธิด้านสาธารณสุขตามความเหมาะสมและจ าเป็นตามหลักมนุษยธรรม 
ครอบคลุมบริการ 1) การสร้างเสริมสุขภาพ 2) การป้องกันโรค 3) การรักษาพยาบาล 
4) การฟื้นฟูสมรรถภาพ
2. กลุ่มนักเรียน (กลุ่ม G) กระทรวงศึกษาธิการ ส่งข้อมูลให้กระทรวงมหาดไทยพิสูจน์
ตัวบุคคล โดยการลงพื้นที่ส ารวจ ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งใช้ระยะเวลา
การด าเนินงานค่อนข้างนาน



•กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยคนต่ำงด้ำวที่เหมำะสม
•กลุ่มเป้ำหมำยไม่เหน็ควำมส ำคัญและไม่เข้ำร่วมโครงกำร
•กองทุนมีขนำดเล็ก กำรกระจำยควำมเส่ียงท ำได้ยำก
•กำรก ำหนดสิทธิประโยชน์และรำคำประกันที่เหมำะสมส ำหรับ
กลุ่มเป้ำหมำย
•หน่วยบริกำรมีปัญหำประสบภำวะขำดทุน
• ผู้รับประกันไม่ทรำบสิทธิและประสบปัญหำกำรเข้ำถงึบริกำร
•ขำดกำรบริหำรจัดกำรเชิงระบบ

ความท้าทายในการบริหารกองทุน



 ๒๕ ๑ ๒๕ ๒ ๒๕ ๓ ๒๕   ๒๕ ๕ ผู้รับผิดชอบ 
 .                                                                                                    

 .  ก าหนดแผนการ
จัดระบบความคุ้มครอง
แก่บุคคลที่มีปัญหา
สถานะและสิทธิ 
รวมทั้งผู้ที่ไม่ใช่
ประชาชนไทย 

                    • กระทรวง
สาธารณสุข 

• กระทรวง
แรงงาน  

• กระทรวง 
มหาดไทย 

•  กระทรวง
การท่องเที่ยว
และกี า  .  การปรับปรุง

กฎหมายและจัดท าร่าง
กฎหมายส าหรับการจัด
หลักประกันสุขภาพ
และแหล่งเงินส าหรับ
คนต่างชาติ 

                    

 .  การด าเนินการน า
ร่องด าเนินการระบบ
ประกันสุขภาพ ส าหรับ
คนต่างด้าว บุคคลที่มี
ปัญหาสถานะและสิทธิ 
รวมทั้งนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ 

                    

 

แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ประเด็นที่ 10.2 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข



การน าผลการศึกษาไปสู่นโยบาย

คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน
คณะที่ 4 การขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข (กขป. 4)

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูประบบ

สาธารณสุข
ด้านระบบบริการสุขภาพ

ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
แพทย์แผนไทยและ

ศูนย์กลางด้านการแพทย์

กองเศรษฐกจิสุขภำพและหลักประกันสุขภำพ

         

คณะอนุกรรมการ
ก าหนดและประมาณ
การค่าใช้จ่ายชุดสิทธิ

ประโยชน์หลัก

คณะกรรมการปฎริูปประเทศด้านสาธารณสุข NESDB
         

         คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูป
ระบบสาธารณสุข

ด้านการคลังสุขภาพ
และระบบหลักประกัน

สุขภาพ

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูป
ระบบสาธารณสุข

ด้านการอภิบาลระบบ
สุขภาพ

คณะท ำงำนพฒันำระบบคุ้มครองด้ำนสุขภำพส ำหรับบุคคล
ที่มีปัญหำสถำนะและสิทธิ รวมทัง้ผู้ที่ไม่ใช้ประชำชนไทย



คณะกรรมการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษด้านเขตพื้นที่เฉพาะ (ประชากรต่างด้าว)



สวัสดี


