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ABSTRACT 

 This study aimed to develop the health insurance model for migrant workers’ 

dependents in Samut Sakhon Province. The study was an application of research and 

development using the mixed method approach and convergent design that involves 

quantitative and qualitative data collection. The unit of analysis is the migrant worker’s 

household with children aged 7 -15. The quantitative research used the multi-stage sampling 

that included 396 households. Data were collected by questionnaire and the Index of Item-

Objective Congruence (IOC) showed 0.70. The qualitative study was conducted in 35 targeted 

participants: parents, guardians, local staff, concerned people, and experts. The study adopted 

the in-depth interview, group discussion, and observation. Collected data went into analysis, 

categorization, summary, and interpretation. Findings, then, were developed into the health 

insurance model for migrant workers’ dependents. In addition, the model was verified and 

validated by experts and local health staff.  

 Major findings from this study revealed: 1) Patterns of health service access of 

migrant workers’ dependents that are the compulsory and the voluntary purchase of the health 

insurance card and; 2). Five core components of the health insurance were: 2.1) The insured or 

the beneficiary is the dependent who passes the registration process and physical examination, 

and purchases the health insurance card. The employer receives benefits from migrant 

workers’ exploitation. Hence, the employer can make contribution to purchase the insurance 

card for workers’ dependents; 2.2) The insurer is Ministry of Public Health that determines 

health insurance policies, benefit packages, and premium rates. Public and private health 

facilities provide health services. The Social Security Office can play an active role in 

providing health care for migrant dependents; 2.3) Benefit package covers health care 

services, high cost treatment, ARV prescription, emergency, referral, health promotion, and 

disease control; 2.4) Health care unit is a network of public and private health facilities, 

NGOs, language coordinators, migrant health staff (MHS), and migrant health volunteers 

(MHV) that coordinate on health care and knowledge dissemination in communities and;       
2.5) Health insurance financing has the source of fund from migrant dependents’ purchase of 

health insurance card. The card price varies by age range and the health insurance offers the 

coverage on annual basis.  

 This study recommends that: 1) Migrant dependents’ health insurance access 

relies upon parents’ awareness of health insurance. Therefore, parents should take children to 

have registration and physical examination, and purchase the health insurance card; 2) The 

more proactive roles among health service providers and organization partners are needed, so 

that migrant dependents can have proper medical treatments that also suits their needs and;     
3) Ministry of Public Health should lay down unambiguous policies which should be stated by 

law. The Ministry should deliver the clear communication with both health service providers 

and recipients at all levels. Furthermore, the Ministry should always take action on changes.  
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บทคดัยอ่ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบหลกัประกนัทางสุขภาพส าหรับผูติ้ดตามแรงงานขา้มชาติ ในจงัหวดั
สมุทรสาคร โดยประยุกต์ใชก้ารวิจยัและพฒันาท่ีใชแ้นวทางการวิจยัแบบผสานวิธี ซ่ึงด าเนินการวิจยัทั้งการวิจยัเชิงปริมาณและการ
วิจยัเชิงคุณภาพไปพร้อม ๆ กนั มีหน่วยการวิเคราะห์ คือ ครัวเรือนของแรงงานขา้มชาติท่ีมีบุตรหลานอายุ  7 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี 
มีวิธีด าเนินการวิจยัเชิงปริมาณโดยการส ารวจครัวเรือนผูติ้ดตาม จ านวน 396 ครัวเรือน ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ทั้งน้ี
เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบส ารวจโดยมีค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามของแบบส ารวจกบัค าถามการวิจยัภาพรวม เท่ากบั 0.70 
และมีวิธีด าเนินการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตกบักลุ่มเป้าหมายท่ีประกอบดว้ย พ่อ แม่ 
ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานจริงในพ้ืนท่ี ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวนทั้งส้ิน 36 ราย แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์
จดัเป็นหมวดหมู่และเช่ือมโยง สร้างขอ้สรุปและตีความจากขอ้คน้พบ แลว้น าขอ้คน้พบมาพฒันาเป็นรูปแบบหลกัประกนัทางสุขภาพ
ส าหรับผูติ้ดตามแรงงานขา้มชาติ ซ่ึงผา่นการพิจารณาและยืนยนัความน่าเช่ือถือจากผูเ้ช่ียวชาญและผูป้ฏิบติัการจริงในพ้ืนท่ี 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลของผู ้ติดตามแรงงานข้ามชาติ คือ รูปแบบ
ผสมผสานระหว่างการบงัคบัซ้ือบตัรประกันสุขภาพและการสมคัรใจซ้ือบตัรประกนัสุขภาพ 2) องค์ประกอบหลกัประกนัสุขภาพ 
ประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ 2.1) ผูม้ีสิทธิหรือผูเ้อาประกนั คือ ผูติ้ดตามท่ีมีการขึ้นทะเบียน การตรวจสุขภาพ และ ซ้ือบตัรประกนัสุขภาพ 
รวมถึงนายจา้งท่ีไดรั้บผลประโยชน์จากการใชแ้รงงานของพ่อ แม่ ผูป้กครองร่วมจ่ายเงินสมทบซ้ือบตัรประกันสุขภาพแก่ผูติ้ดตาม 
2.2) ผูใ้ห้ประกนัโดยกระทรวงสาธารณสุขก าหนดนโยบายดา้นหลกัประกนัสุขภาพ ชุดสิทธิประโยชน์ และก าหนดอตัราเบ้ียประกนั
สุขภาพ สถานพยาบาลรัฐและเอกชนให้การดูแลรักษาพยาบาล ส านักงานประกนัสังคมเขา้มามีบทบาทให้การดูแลและคุม้ครองสิทธิ
การรักษาพยาบาลท่ีครอบคลุมผูติ้ดตาม 2.3) ชุดสิทธิประโยชน์ ท่ีครอบคลุมการตรวจรักษาโรค การรักษาพยาบาลท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงและ
การให้ยาตา้นไวรัสเอดส์ กรณีอุบติัเหตุฉุกเฉิน การส่งต่อผูป่้วย การส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมโรค 2.4) หน่วยบริการ มลีกัษณะ
เครือข่ายสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนให้บริการทางการแพทย ์องค์พฒันาเอกชน ผูป้ระสานงานดา้นภาษา พนักงานสาธารณสุข
ต่างด้าว (พสต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) สนับสนุนช่วยเหลือ ดูแลสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร             
ดา้นสุขภาพในชุมชน 2.5) การคลงัของหลกัประกนัสุขภาพ โดยแหล่งท่ีมาของเงินในหลกัประกนัสุขภาพจากการท่ีผูติ้ดตามซ้ือบตัร
ประกนัสุขภาพ ท่ีมีอตัราเบ้ียประกนัสุขภาพตามช่วงวยั และมีระยะเวลาการคุม้ครองเป็นรายปี   
 จึงมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 1) การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพส าหรับผูติ้ดตามแรงงานข้ามชาติ ขึ้นอยู่กับพ่อ แม่ 
ผูป้กครอง ตระหนักและด าเนินการน าพาบุตรหลานขึ้นทะเบียนผูติ้ดตาม ตรวจสุขภาพ และซ้ือบตัรประกันสุขภาพ 2) หน่วยงาน        
ผูใ้ห้บริการและภาคีสนับสนุนการด าเนินงานด้านสุขภาพในพ้ืนท่ี ควรท างานในเชิงรุกมากขึ้น โดยด าเนินการให้ผูติ้ดตามมี
หลกัประกนัสุขภาพมากขึ้นไดรั้บการคุม้ครองดา้นการรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูติ้ดตามแรงงาน
ขา้มชาติ 3) กระทรวงสาธารณสุขก าหนดนโยบายดา้นหลกัประกันสุขภาพท่ีมีความชัดเจนในตวับทกฎหมาย ควรสร้างการส่ือสาร     
ท าความเขา้ใจกบัผูใ้ห้และผูรั้บบริการดา้นสุขภาพทุกระดบัอยา่งชดัเจน และทนัต่อสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งสม ่าเสมอ 
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