
สรุปประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าวในการจัดบริการ 
ที่เป็นมิตรเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561  

23 – 24 เมษายน 2561 ณ รร.เดอะ เวโล โฮเต็ล แอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ ปั๊ม แทรค จ.สระแก้ว 
 

นพ.วชิระ  บถพิบูลย์ 
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 

สสจ.นครราชสีมา 



วัตถุประสงค์ 

  เพื่อพัฒนาศกัยภาพผูร้ับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าวในการจดับรกิารที่เป็นมิตรเขตสุขภาพที่ 9 
 

กลุ่มเป้าหมาย  
     ผูร้ับผิดชอบงานแรงานตา่งด้าว จากหนว่ยงานในเขตสุขภาพที่ 9 ดังนี ้
    1. โรงพยาบาลศูนย์ 
        2. โรงพยาบาลทั่วไป 
        3. โรงพยาบาลชมุชน 
        4. ภาคส่วนในกระทรวงอืน่ๆที่เกี่ยวข้อง     

  

 



กิจกรรมของโครงการ  
        1. การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์การค้ามนษุย์และการช่วยเหลือเหยื่อ
จากการค้ามนุษย์ จังหวัดสระแก้ว โดย จัดหางานจังหวัดสระแก้ว  
และ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว 
 
        2. ศึกษาดูงานการด าเนินงานจัดการระบบบริการที่เป็นมิตรแก่แรงงานต่างด้าวของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ 
              - ศูนย์แรกรับเข้าท างานและสิ้นสุดการจ้างจงัหวัดสระแก้ว 
              - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว 
              - ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจังหวัดสระแก้ว 
              - โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
 
         3. เข้ากลุม่ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และการศึกษาดูงาน 



ผลลัพธ์การประชุม 
1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค การจัดบริการที่

เป็นมิตร เขตสุขภาพท่ี  9  
 
2. เกิดโอกาสพัฒนาศักยภาพองค์กร ในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ให้กับหน่วยบริการ 

การจัดระบบบริการ กฎหมาย ที่มาพร้อมกลุ่มแรงงานต่างด้าว 
 
3. เกิดแนวทางการด าเนินงานการจัดบริการส าหรับแรงงานต่างด้าวท่ีเป็นมิตร  ที่

ประสานเชื่อมโยง สอดคล้อง กับนโยบายระดับชาติ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน  

 
4. เกิดเครือข่ายของคนท างานในการจัดบริการที่เป็นมิตร เขตสุขภาพท่ี  9  
      

 



การศึกษาดูงาน 
setting 1 ศึกษาดูงาน ณ “ศูนย์แรกรับเข้าท างานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดสระแก้ว” 
 เป็นศูนย์อบรมสื่อความความรู้  แก่แรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาท างานใน เรื่องการ
ด าเนินชีวิตอยู่ในประเทศไทย ความรู้ด้านภาษาไทยพื้นฐาน  ข้อกฎหมาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
  นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์ตรวจสอบ คัดกรองก่อนอนุญาตให้เดินทางเข้ามาท างาน 
ตามระบบ MOU  เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การถูกหลอกลวง และลักลอบเข้า
มาท างานโดยผิด กฎหมาย อีกทั้งเป็นศูนย์พักรอกรณีนายจ้างมารับเพื่อเดินทางไปท างาน
และเดินทางกลับกรณีสิ้นสุดการจ้าง 



setting 2  ศึกษาดูงาน ณ ด่านพรมแดนคลองลึก อ.อรัญประเทศ 
 ด่านตรวจคนเข้าเมืองดูแลพื้นที่เสน้พรมแดน ไทย-กัมพูชา ระยะทาง 165 กม. 
เป็นพื้นที่ ที่ติดกับประเทศกัมภูชา มีพื้นท่ีสุ่มเสี่ยงและง่ายต่อการค้ามนุษย์ คือ บริเวณ
แนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเด็กเล็กลักลอบเข้ามาขอทานบริเวณ
ตลาดโรงเกลือ และกลุ่มค้ามนุษย์มักจะใช้ช่องว่างลักลอบน าเด็กไปค้ามนุษย์ในพื้นท่ี 



การด าเนินการป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์  

1. ด้านการป้องกัน 
    1.1. ประสานขอ้มูลของเกษตรกรที่มีความประสงค์จะใช้แรงงานต่างด้าวท างานลักษณะ 
    1.2. จัดตั้งศูนย ์One Stop Service เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
    1.3. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่และให้ความรู้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
    1.4. ก าหนดจุดเป้าหมายที่มักพบการขอทานและที่พักของต่างด้าวขอทาน 
    1.5. จัดท าข้อมูลกลุ่มแก๊งค์ขบวนการน าพาและพักของต่างด้าวหลบหนเีข้าเมืองเพื่อติดตาม
จับกุม 



การด าเนินการป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์  

1. ด้านการป้องกัน 
    1.1. ประสานขอ้มูลของเกษตรกรที่มีความ
ประสงค์จะใช้แรงงานต่างด้าวท างานลักษณะ 

   1.2. จัดตั้งศูนย์ One Stop Service เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 



1.3. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่และให้ความรู้ทั้งภาครัฐและเอกชน 

1.4. ก าหนดจุดเป้าหมายที่มักพบการขอทานและที่พักของต่างด้าวขอทาน 



1.5. จัดท าข้อมูลกลุ่มแก๊งค์ขบวนการน าพาและพักของต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
เพ่ือติดตามจับกุม 



2. ด้านการปรามปราม 
   2.1. ออกตรวจแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ 
 

   2.2. ระดมกวาดล้างอาชญากรรมต่างๆในพื้นที่ บูรณาการร่วมหากพบการกระท าผิดจบักุม
ด าเนินคด ี



2.3. ตรวจสอบสถานที่สุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการค้ามนุษย์  

2.4. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการจัดระเบียบขอทานในจังหวัดสระแก้ว 



2.5. ออกตรวจแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ 



ตม.จว.สระแก้ว ได้มีการตั้งจุดตรวจร่วมเพื่อป้องกันบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนเีข้าเมืองบริเวณพื้นที่
ตามแนวชายแดน 

แนวทางแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวหลบหนเีข้าเมืองและการค้ามนุษย ์



ตม.จว.สระแก้ว ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในพื้นที่ 
เพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และปัญหาการลักลอบน ายา
เสพติดเข้ามาในราชอาณาจักร 



ตม.จว.สระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องในพื้นที่ 
ปล่อยแถวระดมกวาดล้างจับกุมบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 

และค้ามนุษย์ในพื้นที ่



ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จังหวัดสระแก้ว เขตพ้ืนที่ควบคุมโรคติดต่อ

เขตที่ 6 มีการเฝ้าระวังโรคติดต่อในผู้เดินทางเข้าประเทศ เช่น โรคไข้เหลือง และผู้
เดินทางทั่วไปตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (โรคต้องห้ามเข้าประเทศ)  



รูปแบบแนวทางการบริหารจัดการ 
1. มีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่ชายแดนที่เข้มแข็ง และมีการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครือข่ายและชายแดนฝั่งกัมพูชา  
 
2. มีทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ที่มีประสิทธิผล รวมถึงมีการสอบสวนโรค

ร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ในกรณีที่มีการระบาดของโรคเกิดขึ้น  
 
3. ด่านป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎอนามัย

ระหว่างประเทศ  
 
4. มีแผนงานการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญในบริเวณชายแดนบูรณา

การร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  
5. มีการผลักดันให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนไทยกับประเทศ

เพื่อนบ้าน เพื่อการเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ส าคัญ 



Setting 3 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เรื่อง 
สถานการณ์และการจัดระบบบริการแรงงานต่างด้าวที่เป็นมิตร 
 โรงพยาบาลวัฒนานคร ได้รองรับแรงงานต่างด้าวจ านวนมากที่เข้ามาใช้บริการ
ด้านสุขภาพ โดยมีการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพต่างชาติ (One Stop Services) เพื่อแยก
สัดส่วนการให้บริการแรงงานต่างด้าว ออกจากการให้บริการด้านสุขภาพของคนไทย และ
เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ ซ่ึงภายในศูนย์บริการ ฯ ประกอบไปด้วย ห้อง
ตรวจรักษา , ห้องการเงิน , ห้องแล๊ป และห้องเอ๊กซเรย์ โดยมีทีมบุคลากรด้านสาธารณสุข
ให้บริการ จากสถานการณ์จ านวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยจ านวน
มาก  ไม่ใช่ภัยคกุคาม แต่เป็นโอกาสที่จะพัฒนาโรงพยาบาลและบุคลากร  



อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อขัดข้อง ที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน 
      
 1. ด้วยสถานที่ในการจัดประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน อยู่ไกลจาก
เขตสุขภาพที่ 9 อาจท าให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุม 
 
      แนวทางการแก้ไข 
      ขอสนับสนุนรถจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมประชุม 
            
           2. เนื่องด้วยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการด าเนินการจัดโครงการครั้งนี้มี
จ านวนจ ากัด จึงไม่สามารถจัดพาหนะให้ผู้เข้าร่วมประชุมไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ได้ 
      แนวทางแก้ไข 
 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอสนับสนุนพาหนะในการเดินทาง 



           3. เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมตอบรับการเข้าร่วมประชุมจ านวนน้อย และ
จากการสอบถาม พบว่า ติดภารกิจทางราชการ พร้อมท้ังไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วม
ประชุม  
               แนวทางแก้ไข 
     ก่อนถึงวันประชุม 1 สัปดาห์ ผู้จัดควรสรุปจ านวนผู้ตอบรับเข้าร่วม
ประชุม เพื่อให้ทราบจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้  ผู้จัดจะได้มอบโควต้าให้กับผู้รับผิดชอบแรงงานต่างด้าวจาก
หน่วยงานนอกกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมประชุมแทน 
 



รูปแบบการพัฒนา ในปีต่อไป 

1. ปรับกระบวนการเรียนรู้ เพ่ิมการประชุมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ถอดบทเรียนการท างาน 

2. เพ่ิมกลุ่มเป้าหมาย คนท างานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เช่น ต ารวจในพื้นที่  
อัยการ  NGO  

3. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการให้บริการด้านสาธารณสุข ในแรงงานต่างด้าว
และเหยื่อค้ามนุษย์  

4. จัดตั้งศูนย์ศูนย์ประสานงานเครือประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข 
เขตสุขภาพท่ี 9 

 

 

 








