
“1 ใน 25 คนของประชากรในไทยเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย”

รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี และ กัญญา อภิพรชัยสกุล 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่เหมาะสมกับแรงงานและผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติเหล่านี้ 
เป็นเรื่องที่ต้องเร่งพิจารณา นอกจากนั้น ลักษณะ 
การเจ็บป่วยที่พบในกลุ่มคนไข้ชาวต่างชาติชี้ว่า การเฝ้า
ระวัง ส่งเสริมและป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อ  
เช่น มาลาเรีย วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เป็นเรื่องที่ส�าคัญ

ในอีกด้านหนึ่ง ในปี 2550 ผู้ป่วยชาวต่างชาติ 
ในโรงพยาบาลเอกชนไทยมีจ�านวนสูงถึง 1.37 ล้านคน 
เพิ่มจาก 0.55 ล้านคน ในปี 2544 ซึ่งคาดว่าเป็น 
ผลจากการส่งเสรมิการเป็นศนูย์กลางสขุภาพของเอเชยี
ของประเทศไทย (Thailand: Centre of Excellent 
Health Care of Asia) ตั้งแต่ปี 2546 

ตวัเลขนีย้งัส�ารวจไม่ครบ และยงัไม่ได้รวมผูป่้วย
แรงงานข้ามชาติและผู้ป่วยต่างชาติตามเขตชายแดน  
ซึง่ถ้ารวมกนัทัง้หมดน่าจะเกนิ 3 ล้านคน การเพิม่จ�านวน
ผู้ป่วยต่างชาตินี้ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ระบบบริการ
สุขภาพของไทยต้องพิจารณาถึงการพัฒนาและเพิ่ม 
ขีดความสามารถด้านทรัพยากรและบุคลากรทาง 
การแพทย์ต่างๆ เพื่อรองรับและไม่ ให้เกิดผลกระทบ 
ต่อระบบและคุณภาพการบริการทางสุขภาพแก่คนไทย
ในประเทศ

แรงงานข้ามชาติจ�านวนมากยังคงไม่มีหลักประกันทาง

สุขภาพ การเข้าถึงบริการที่จ�าเป็น รวมถึงการส่งเสริม

และป้องกันโรคติดต่อที่อาจแพร่ระบาด เป็นเรื่องที่ 

ต ้องให ้ความส�าคัญและเฝ้าระวัง และด ้วยจ�านวน 

คนไข้ชาวต่างชาติที่สูงขึ้นทุกปี จึงจ�าเป็นต้องติดตาม 

ผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพในภาพรวมและ 

การวางแผนรับมือในระยะยาวถือว่ามีความจ�าเป็น

ส�ามะโนประชากรและเคหะล่าสุด ปี 2553 พบ
ว่า ประเทศไทยมปีระชากรที่ ไม่ได้ถอืสญัชาติไทยทัง้สิน้ 
ประมาณ 2.7 ล้านคน หรือร้อยละ 4.1 ของประชากร 
ในจ�านวนนี้ มากกว่าครึ่งอาศัยอยู่ ในกรุงเทพฯ และ 
เขตภาคกลาง คาดว่า เกือบร้อยละ 90 เป็นแรงงาน 
ชาวต่างชาติที่เข้ามาพ�านักอาศัยและท�างานในประเทศ 
ซึ่งกลุ่มใหญ่ที่สุดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า 
ลาว และกมัพชูา แรงงานข้ามชาตกิลุม่นีร้วมถงึผูต้ดิตาม 
ที่ยังมีสถานภาพการท�างานผิดกฎหมาย หรือไม่มี 
ใบอนุญาตท�างาน น่าจะยังมีสูงกว่า 1 ล้านคน

ภายใต้สถานการณ์ “สังคมผู้สูงอายุ” รวมถึง  
การเปลีย่นแปลงโครงสร้างก�าลงัแรงงานของไทย ส่งผล 
ให้ความจ�าเป็นในการจ้างแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะ
กลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ เพื่อมาท�างานในประเทศมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
รวมถึงการสร้างหลักประกันและสวัสดิการทางสุขภาพ

18 สขุภาพคนไทย 2555

การย้ายถิ่น (ระหว่างประเทศ)  

กับสุขภาพ
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ผูปวยในผูปวยนอก

 

ที่มา: วาทินี และคณะ (2555) คำนวณจาก ผลการสำรวจระดับชาติ “ความรู ทัศนคติ 
และพฤติกรรมเกี่ยวกับวัณโรคในกลุมคนไทย และแรงงานขามชาติ พ.ศ. 2554” 

หมายเหตุ: “ผูที่ ไมใชคนไทย” ประกอบดวย กลุมแรงงานขามชาติ และกลุมชาติพันธุที่ ไมมีสัญชาติไทย

ที่มา: สำนักสงเสริมธุรกิจบริการ กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 
อางใน อัญชนา, วิโรจน และ ศิรชัย, 2552

หมายเหตุ: 1. ขอมูลนี้รวบรวมจากตัวเลขที่ โรงพยาบาลรายงานเขามา 
 (รวม 55 โรงพยาบาลในป 2550) ซึ่งอาจยังไมครบถวน

  2. ขอมูลตั้งแตป 2546 เปนตนมา อาจรวมกรณีที่คนไขกลับมารับ
 การรักษาซ้ำ (revisit) ดวย
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มีหลักประกัน/สวัสดิการแตไมใช

มีหลักประกัน/สวัสดิการและใช

ไมมีหลักประกัน/สวัสดิการ

กรุงเทพฯ 0.7

กลาง 1.0

เหนือ 0.4

ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.2

ใต 0.4

ที่มา: สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
(รายงานผลลวงหนา)

สัญชาติไทย 63.2

สัญชาติอ�น 2.7
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เขาเมืองถูกกฎหมาย

เขาเมืองผิดกฎหมาย

จำนวนแรงงานขามชาติที่ ไดรับอนุญาตทำงานในประเทศไทย จำแนกตามลักษณะการเขาเมือง 

(พ.ศ. 2544 - พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)

การใชสิทธิประโยชนจากหลักประกันหรือสวัสดิการทางสุขภาพในการรักษาพยาบาลของคนไทย

เทียบกับผูที่ ไมใชคนไทย (อายุ 15 ปขึ้นไป) จำแนกตามประเภทการรักษาการเจ็บปวยครั้งสุดทาย

การคาดประมาณจำนวนประชากรตางชาติในประเทศไทย จำแนกตามประเภท พ.ศ. 2552-2553

จำนวนคนไขตางชาติที่มารับบริการทางการแพทย

ในโรงพยาบาลเอกชนไทย พ.ศ. 2544-2550

การคาดประมาณจำนวนแพทยที่ตองการเพิ่มขึ้นตอปจากนโยบายศูนยกลางทางการแพทย (medical hub)

10 อันดับโรคที่พบมากในผูปวยชาวตางชาติเปรียบเทียบกับคนไทย 

พ.ศ. 2553

จำนวนประชากรในประเทศไทย พ.ศ. 2553 

จำแนกตามสัญชาติและภูมิภาค

ที่มา: ฝายทะเบียนและสารสนเทศ สำนักบริหารแรงงานตางดาว กระทรวงแรงงาน
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 10 อันดับโรคติดตอที่พบมาก ผูปวยชาวตางชาติ ผูปวยคนไทย

 1 ทองเสียเฉียบพลัน ทองเสียเฉียบพลัน

 2 ไขไมทราบสาเหตุ ไขไมทราบสาเหตุ

 3 มาลาเรีย ปอดอักเสบ

 4 ไขเลือดออก ไขเลือดออก

 5 ปอดอักเสบ ไขหวัดใหญ

 6 โรคตาแดง โรคตาอักเสบ โรคตาแดง โรคตาอักเสบ

 7 วัณโรครวม อาหารเปนพิษ

 8 โรคติดตอทางเพศสัมพันธ สุกใส

 9 อาหารเปนพิษ วัณโรครวม

 10 ไขหวัดใหญ งูสวัด

แรงงานขามชาติ

ที่ ไดรับใบอนุญาตทำงาน

ในประเทศไทย 

เดือน พ.ย.2554 

จำนวนรวม 1.96 ลานคน

ที่มา: รายงานการเฝาระวังโรคในชาวตางชาติ ประเทศไทย พ.ศ. 2553, 
สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข (ขอมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2553) 
ซึ่งเปนการเฝาระวังโรคในผูปวยชาวตางชาติโดยรับรายงานผูปวยที่เขารับ
การรักษาจากสถานบริการสุขภาพทั่วประเทศ 

 
ชวงป พ.ศ.

 จำนวนแพทยที่ตองการ รอยละของจำนวนแพทยที่ตองการ

  เพิ่มขึ้นรวม ตอป
ก
 เพิ่มขึ้นโดยคนไขตางชาติ

  สมมติฐาน 1
ข
 สมมติฐาน 2

ค 
สมมติฐาน 1 สมมติฐาน 2

 2549-2550 856-999 971-1,159 6.7%-8.0% 17.8%-20.7%

 2551-2552 969-1,132 1,092-1,313 6.3%-8.0% 16.9%-20.7%

 2553-2554 899-1,174 1,133-1,416 7.3%-10.3% 19.2%-25.6%

 2557-2558 1,034-1,239 1,210-1,542 8.5%-12.2% 21.8%-29.5% 

 ประเภท จำนวนที่คาดประมาณ (คน) รอยละ

พำนักอาศัยอยางเดียว 373,251  10.6%

ผูพักอาศัยชั่วคราว  121,109  3.4%

นักทองเที่ยวและวีซาผานแดน  92,014  2.6%

นักศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)  19,052  0.5%

ผูพลัดถิ่นอพยพ (อาศัยในคายชั่วคราวผูพลัดถิ่นอพยพ)*  141,076  4.0%

พำนักอาศัยและทำงาน 3,141,580  89.4%

แรงงานวิชาชีพ แรงงานมีฝมือและกึ่งมีฝมือ (รวมผูติดตาม)  106,486  3.0%

ผูพำนักเกินอายุวีซา (พ.ศ.2550)  65,558  1.9%

กลุมชาติพันธุ   303,610  8.6%

คนไรรัฐ หรือไรสถานะทางทะเบียน   210,182  6.0%

แรงงานขามชาติจากประเทศพมา กัมพูชาและลาว (รวมผูติดตาม)   2,455,744  69.9%

รวม 3,514,831  100.0%

หมายเหตุ: ก) รวมจำนวนแพทยที่ตองการเพิ่มขึ้นทั้งหมด จากคนไขไทย
และคนไขตางชาติ โดยสมมติวาแพทยหนึ่งคนรักษาคนไขไทย
ไดไมเกินวันละ 72-80 ครั้ง ซึ่งมีขอสังเกตวาอาจเปน
การกำหนดภาระงานของแพทยที่สูงเกินควร 

 ข) สมมติฐาน 1 สมมติฐานวาแพทยหนึ่งคนรักษาคนไขตางชาติ
ไดไมเกินวันละ 40-48 ครั้ง

 ค) สมมติฐาน 2 สมมติฐานวาแพทยหนึ่งคนรักษาคนไขตางชาติ
ไดไมเกินวันละ 14-16 ครั้ง

ที่มา: Thailand Migration Report 2011 (Jerrold W. Huguet และ Aphichart Chamratrithirong, 2011)
หมายเหตุ: *ผูพลัดถิ่นอพยพ ไมถูกนับรวมในสำมะโนประชากรและเคหะของประเทศไทย

ที่มา: Anchana Na-Ranong and Viroj Na-Ranong, 2011

1911 ตวัชีว้ดัประชากรไทยกบัสขุภาพ
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