คู่มือแนวทางการบริการที่เป็นมิตร
แก่แรงงานต่างด้าว ผู้ติดตาม
และเหยื่อจากการค้ามนุษย์

คู่มือแนวทางการบริการที่เป็นมิตร
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพและความร่ วมมือระหว่ างประเทศ
กองบริหารสาธารณสุ ข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข

คานา
ในปั จจุบนั ปั ญหาสาธารณสุ ขที่มีผลกระทบต่อการจัดระบบบริ การสาธารณสุ ข ที่ถือได้วา่ เป็ นประเด็น
ส าคัญคื อ ปั ญหาสาธารณสุ ขที่ เกิ ดจากการเคลื่ อนย้ายของแรงงานต่ างด้าวต่ างด้าวหลบหนี เข้าเมื องโดยผิ ด
กฎหมายและได้รับการผ่อนผันให้อยูใ่ นประเทศไทย โดยมีการเคลื่อนย้ายไปในที่ที่สามารถยกระดับความเป็ นอยู่
ที่ดีกว่าและได้ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ต่างๆ ดีกว่าการอยูท่ ี่เดิม แต่เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากแรงงานที่เข้ามา
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม จาเป็ นต้องมีการสร้างหลักประกันทางด้านสุ ขภาพและสังคมให้แก่แรงงาน
เหล่านี้ เพื่อให้เกิดสุ ขภาวะที่ดี ให้แก่ท้ งั คนที่เข้ามา คนที่อยู่ และเพื่อความสงบสุ ขและน่าอยูข่ องสังคม
การจัดระบบบริ การสาธารณสุ ขให้แก่กลุ่มแรงงานต่างด้าวให้สามารถเข้าถึงระบบบริ การ นอกจาก
จะต้องคานึงถึงสิ ทธิมนุษยชนแล้ว ยังต้องคานึงถึงการบริ การที่เป็ นมิตรแก่แรงงานต่างด้าวและผูต้ ิดตามที่มา
อาศัย อยู่ใ นประเทศไทยให้ส ามารถมี ส่วนร่ วมในการดู แล สุ ข ภาพตนเองและเอื้ อ ต่ อการแก้ไ ขปั ญหา
สาธารณสุ ขให้มีประสิ ทธิภาพในระยะยาว
กองบริ หารสาธารณสุ ขเป็ นหน่วยงานส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริ หารจัดการสุ ขภาพให้
มีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ จึงได้จดั ทาแนวทางการบริ การที่เป็ นมิตรแก่แรงงานต่างด้าว ผูต้ ิดตามและ
การค้ามนุ ษย์ เพื่อสนับสนุ นให้หน่ วยงานในส่ วนภู มิภาคและผูท้ ี่เกี่ ยวข้องใช้เป็ นแนวทางการพัฒนางาน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุเป้ าหมายในการดูแลสุ ขภาพคนที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยอย่างเท่าเทียม
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บทนา
ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เอื้ออาทรของประเทศไทย เป็ นแรงจูงใจสาคัญที่ทาให้
คนต่างด้าวในภู มิภาคต่าง ๆ ที่ เผชิ ญกับสถานการณ์ ความยุ่งยากทางการเมื อง และปั ญหาทางเศรษฐกิ จ
คนต่างด้าวกว่า 2,189,868 คน ที่ได้รับอนุ ญาตทางานทัว่ ราชอาณาจักร เป็ นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียน
มา ลาวและกัมพูชา ได้รับอนุ ญาตทางานตาม มาตรา 59 มีจานวนทั้งสิ้ น 2,062,645 คน (ข้อมูลจากสานัก
บริ หารแรงงานต่า งด้า ว ณ เดื อนมี นาคม, 2561) คนต่างด้าวทั้ง ที่ ข้ ึ นทะเบี ย นและไม่ ข้ ึ นทะเบี ยนรวมถึ ง
ผูต้ ิดตามทั้งหมดที่เข้ามาอยูอ่ าศัยและทางานในประเทศไทย นอกจากจะนามาซึ่ งปั ญหาทางด้านความมัน่ คง
และความปลอดภัย แล้ว ยัง เป็ นกลุ่ ม เสี่ ย งที่ จะนาโรคติ ดต่ อระบาดกลับ มาสู่ ค นไทย เนื่ องจากข้อจ ากัด
และความไม่เพียงพอในการเข้าถึ งบริ การสาธารณสุ ขขั้นพื้นฐาน สภาพความเป็ นอยู่ที่ไม่ถูกสุ ขลักษณะ
สถานที่ ท างานไม่ เหมาะสม อันตรายจากสารเคมี สิ่ ง ต่ า งๆเหล่ า นี้ ส่ง ผลกระทบต่ อสุ ข ภาพอนามัย ของ
ประชากรต่างด้าว และครอบครัวเป็ นอย่างมาก
กระทรวงแรงงานได้ออกพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2561
เพื่อบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าวเป็ นไปอย่างมีระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยกาหนดหลักเกณฑ์
การนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศและการทางานของคนต่างด้าว ให้มีคณะกรรมการนโยบาย
การบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าวมีอานาจกาหนดนโยบายและกากับการบริ หารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว ซึ่ งกระทรวงสาธารณสุ ข ได้อยู่ในคณะกรรมการดังกล่าวด้วย และตามนโยบายคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 33/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ได้ออกมาตรการชัว่ คราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน
การบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว เพื่อให้นายจ้างและคนต่างด้าวเร่ งดาเนิ นการให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2561
กระทรวงสาธารณสุ ข มีภารกิจในดาเนิ นการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุ ขภาพ โดยมีกิจกรรมสาคัญ 4 ด้าน
ได้แก่
(1) การตรวจสุ ขภาพประจาปี
(2) บริ การด้านการรักษาพยาบาล
(3) บริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพและการควบคุมป้ องกันโรค
(4) การเฝ้าระวังโรค
การดู แ ลสุ ข ภาพคนต่ า งด้า วอยู่ภ ายใต้ก ารประกัน 2 ระบบ คื อ 1) ระบบประกัน สั ง คมโดยส านัก งาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และ 2) ระบบประกันสุ ขภาพรายปี โดยกระทรวงสาธารณสุ ขเป็ นหน่วยงาน
ดูแลสุ ขภาพประชากรต่างด้าว มีภารกิจในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้ นฟู
สภาพ โดยได้จดั ท ามาตรการในการตรวจและประกันสุ ข ภาพแรงงานต่ า งด้า ว ซึ่ ง ใช้เป็ นแนวทางการ
ดาเนินงานสาธารณสุ ขในแรงงานต่างด้าวในปัจจุบนั

ด้ านนโยบาย
1) แรงงานต่างด้าวและผูต้ ิดตามที่อยูใ่ นประเทศไทยทุกคน ต้องมีหลักประกันสุ ขภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง
2) แรงงานต่างด้าวและผูต้ ิดตามที่อยูใ่ นประเทศไทยทุกคน ต้องผ่านการตรวจสุ ขภาพและทาประกัน
สุ ขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด
รู ปแบบการดาเนินงานในแต่ ละปี จะประกอบด้ วยกิจกรรมทีส่ าคัญ 2 ประการ คือ
1. การตรวจสุ ขภาพ เป็ นมาตรการหลักที่เริ่ มใช้มาตั้งแต่ปี 2537 จนถึ งปั จจุบนั โดยมุ่งเน้นการเฝ้า
ระวังโรคและการควบคุ มโรคติดต่อที่เป็ นปั ญหาสาคัญของสังคมไทยเช่ นวัณโรคโรคเท้าช้างโรคมาลาเรี ย
เป็ นต้นเพื่อไม่ให้แรงงานดังกล่าวเป็ นแหล่งแพร่ เชื้ อโดยให้การรักษาที่เหมาะสมอันนาไปสู่ การยุติการแพร่
เชื้อ
2. ประกันสุ ขภาพ เป็ นมาตรการที่ ริเริ่ มในปี 2541 เป็ นต้นมาเพื่อเป็ นการลดภาระค่าใช้จ่ายของ
แรงงานต่างด้าวในการรักษาพยาบาลในกรณี เจ็บป่ วยซึ่ งในสมัยเริ่ มต้นเป็ นการซื้ อบัตรประกันสุ ขภาพใน
ปั จจุบนั ใช้ชุดสิ ทธิ ประโยชน์เช่นเดียวกับคนไทยในหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า “ 30 บาทรักษาทุกโรค”
ปั ญหาสาธารณสุ ขที่เกิดขึ้นจากแรงงานต่างด้าวและผูต้ ิดตามส่ งผลกระทบที่สาคัญต่อระบบบริ การ
สุ ขภาพของประเทศไทยคือ
1. ปั ญหาโรคติดต่อ
2. ปั ญหาอนามัยแม่และเด็ก
3. อนามัยสิ่ งแวดล้อม
4. ปั ญหาภาระค่าใช้จ่าย
ดังนั้นสิ่ งที่ดาเนิ นการควบคู่กนั ไปนอกเหนื อจากการตรวจสุ ขภาพและประกันสุ ขภาพคือการวาง
ระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อการควบคุมป้ องกันโรคการส่ งเสริ มสุ ขภาพโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และเด็ก
ซึ่ ง รู ปแบบการดาเนิ นการ ยังมีความหลากหลายขึ้นอยูก่ บั บริ บทและขนาดของปั ญหาในแต่ละพื้นที่ดงั นั้น
การดาเนิ นการจัดระบบบริ การสาธารณสุ ขในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจึงจาเป็ นต้องมีแนวทางที่ชดั เจนสามารถ
ปฏิ บตั ิได้และมีความยืดหยุ่นโดยความร่ วมมือของทุกท่านส่ วนเกี่ ยวข้องเพื่อสร้ างความมีส่วนร่ วมในการ
สร้ างสรรค์คุณภาพชี วิตให้แก่ผูด้ อ้ ยโอกาส ในสังคมไทยอันนาไปสู่ การที่ประเทศไทยจะเป็ นประเทศที่ มี
ความมัน่ คงทางสุ ขภาพสมกับคาว่า”เมืองไทยแข็งแรง” ตลอดไป

บทที่ 1
การตรวจสุ ขภาพ
แนวทางการดาเนินการการบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่ างด้ าวด้ านการตรวจสุ ขภาพและการ
ประกันสุ ขภาพ
1. กลุ่มเป้ าหมาย
แรงงานต่างด้าวที่ นายจ้างยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ณ ศูนย์บริ การเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service, OSS)
สานักงานจัดหางานจังหวัดหรื อส านักงานจัดหางานกรุ งเทพมหานครเขตพื้ นที่ 1-10 รวมถึ งการยื่นเอกสาร
ผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 จานวน 479,2999 คน แบ่งได้ดงั นี้
1. แรงงานต่างด้าวที่ได้ดาเนินการไม่ครบทุกขั้นตอน จานวน 127,429 คน
2. แรงงานต่างด้าวที่ได้ดาเนินการครบทุกขั้นตอน จานวน 121,056 คน
3. งานต่างด้าวที่ยนื่ เอกสารผ่านระบบออนไลน์ จานวน 190,056 คน
4. แรงงานต่างด้าวที่ยื่นเอกสารณศู นย์บริ การเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service, OSS ) สานักงานจัดหา
งานจังหวัดหรื อสานักงานจัดหางานกรุ งเทพมหานครเขตพื้นที่ 1-10 จานวน 40,604 คน
5. กลุ่มบุตรแรงงานต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว เมียนม่า อายุต่ากว่า 18 ปี
หมายเหตุ : ทั้ ง นี้ แ รงงานต่ า งด้ า ว ต้ อ งเป็ นแรงงานต่ า งด้ า วที่ อ ายุ ไ ม่ เ กิ น สิ บ ห้ า ปี ปี บริ บู ร ณ์ ต ามที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
2. สถานทีแ่ ละรู ปแบบการดาเนินการ
2.1 กรุ งเทพมหานคร: ณ ศูนย์บริ การเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service, OSS) 4 แห่ ง (กระทรวงแรงงาน
ฮอลแลนด์ ปาร์ ค , ห้างสรรพสิ นค้าตั้งฮัว่ เส็ ง สาขาธนบุรี , โรงพยาบาลสิ รินธร) และตามที่
กระทรวงแรงงานกาหนด
2.2 ต่ า งจัง หวัด 76 จัง หวัด ณ ศู นย์บริ ก ารเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service, OSS) ตามที่ ผูว้ ่า ราชการ
จังหวัดกาหนด
2.3 การบริ หารจัดการด้านการประกันสุ ขภาพ โดยโปรแกรม http://fwf.cfo.in.th/

1

ระยะเวลาในการดาเนินการศูนย์ บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service, OSS)
เริ่ มดาเนินการ 23 เมษายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561
- จั ง หวั ด ที่ มี แ รงงานต่ า งด้ า วหนึ่ งถึ ง 100 คนก าหนดการด าเนิ นการให้ แ ล้ ว เสร็ จภายใน
เดือนเมษายน 2561
- จังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าว 101 ถึง 1,000 คนกาหนดดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม
2561
- จังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าว 2,001 คนขึ้นไป กาหนดดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายใน 10 มิถุนายน 2561
4. อัตราการตรวจสุ ขภาพและประกันสุ ขภาพ
4.1 กรณี ที่แรงงานต่างด้าวมีสิทธิ อยูใ่ นระบบประกันสังคมแล้ว
- ค่าตรวจสุ ขภาพ
คนละ 500 บาท
- ไม่ประกันสุ ขภาพ
4.2 กรณี รอเข้าระบบประกันสังคม
- บัตรราคา 1,000 บาท
- ค่าตรวจสุ ขภาพ
คนละ 500 บาท
- ค่าประกันสุ ขภาพ
คนละ 500 บาท
ค่าบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค
ค่าบริ การทางการแพทย์ ของหน่วยบริ การ
ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสู ง
ค่าบริ หารจัดการ (สสจ.,กรมการแพทย์,ส่ วนกลาง)

65
286
107
42

บาท
บาท
บาท
บาท

ตารางแสดงระยะเวลาคุม้ ครอง กรณี ซ้ื อบัตรเพื่อรอเข้าประกันสังคม
เดือนทีข่ ายบัตรประกันสุ ขภาพ
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561

ความคุ้มครองสิ้นสุ ด
31 กรกฎาคม 2561
31 สิ งหาคม 2561
30 กันยายน 2561
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4.3 กรณี ไม่เข้าระบบประกันสังคม
- บัตรราคา 3,700 บาท สิ้ นสุ ดอายุการคุม้ ครองถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
- ค่าตรวจสุ ขภาพ
คนละ 500 บาท
ทั้งนี้ การตรวจสุ ขภาพในปี ที่ 2 ให้หน่วยบริ การนัดหมายและเรี ยกเก็บ ค่าบริ การ
ได้อีก 500 บาท
- ค่าประกันสุ ขภาพ
คนละ 3,200 บาท
ค่าบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค
412 บาท
ค่าบริ การทางการแพทย์ ของหน่วยบริ การ
1,828 บาท
ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสู ง
700 บาท
ค่าบริ หารจัดการ (สสจ.,กรมการแพทย์,ส่ วนกลาง) 260 บาท
4.4 กรณี ไม่เข้าระบบประกันสังคม และเป็ นกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรู ปสัตว์น้ า
- บัตรราคา 3,500 บาท สิ้ นสุ ดอายุการคุม้ ครองถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
- ค่าตรวจสุ ขภาพ
500 บาท
ทั้งนี้ การตรวจสุ ขภาพในปี ที่ 2 ให้หน่วยบริ การนัดหมายและเรี ยกเก็บ ค่าบริ การได้อีก 500 บาท
- ค่าประกันสุ ขภาพ
คนละ 3,200 บาท
ค่าบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค
412 บาท
ค่าบริ การทางการแพทย์ ของหน่วยบริ การ
1,828 บาท
ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสู ง
700 บาท
ค่าบริ หารจัดการ (สสจ.,กรมการแพทย์,ส่ วนกลาง) 260 บาท
ทั้งนี้ สามารถยกเว้นการตรวจสุ ขภาพและค่าตรวจสุ ขภาพ ในกรณี ที่กลุ่มแรงงานต่างด้าว
ได้รับการตรวจสุ ขภาพแล้ว ตั้งแต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้นไป
4.5 กรณี บุตรแรงงานต่างด้าวที่มีอายุเกิน 7 ปี บริ บูรณ์ แต่ไม่เกิน 18 ปี บริ บูรณ์
- บัตรราคา 730 บาท ซึ่ งเป็ นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี
บริ บูรณ์ สิ้ นสุ ดอายุการคุม้ ครองถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
- ไม่มีค่าตรวจสุ ขภาพ
- ค่าประกันสุ ขภาพ
คนละ 730 บาท
ค่าบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค
116 บาท
ค่าบริ การทางการแพทย์ ของหน่วยบริ การ
514 บาท
ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสู ง
28 บาท
ค่าบริ หารจัดการ (สสจ.,กรมการแพทย์,ส่ วนกลาง) 72 บาท
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4.6 กรณี บุตรแรงงานต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี บริ บูรณ์ แต่ไม่เกิน 18 ปี บริ บูรณ์
กรณี ที่ ผู ป้ กครองไม่ เ ข้า ระบบประกัน สั ง คมให้ ต รวจสุ ข ภาพและประกัน สุ ข ภาพตาม
ประเภทการทางานของผูป้ กครอง
- ค่าประกันสุ ขภาพ 3,000 บาท สิ้ นสุ ดอายุการคุม้ ครองถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
หรื อค่าประกันสุ ขภาพ 3,200 บาท สิ้ นสุ ดอายุการคุม้ ครองถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
- ตรวจสุ ขภาพ 500 บาท
กรณี ที่ผปู ้ กครองเข้าระบบประกันสังคม
- ค่าประกันสุ ขภาพ 3,000 บาท สิ้ นสุ ดอายุการคุม้ ครอถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
หรื อค่าประกันสุ ขภาพ 3,200 บาท สิ้ นสุ ดอายุการคุม้ ครองถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563ง
- ตรวจสุ ขภาพ 500 บาท
ทั้งนี้ สามารถยกเว้นการตรวจสุ ขภาพและค่าตรวจสุ ขภาพ ในกรณี ที่กลุ่มแรงงานต่างด้าว
ได้รับการตรวจสุ ขภาพแล้ว ตั้งแต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้นไป
5. การคืนเงินค่าประกันสุ ขภาพ
เงื่ อ นไขเป็ นไปตามแนวทางที่ ก องเศรษฐกิ จ สุ ข ภาพและหลัก ประกั น สุ ข ภาพ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ตามหนังสื อสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ สธ. 0210.05/ว421 ลงวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งแนวทางการคืนเงินประกันสุ ขภาพสาหรับกองทุนหลักประกันสุ ขภาพคนต่างด้าวและ
แรงงานต่างด้าว
โดยยกเว้นการคืนเงิน ในกรณี ซ้ื อบัตรประกันสุ ขภาพประเภทรอเข้าระบบประกันสังคม

ค่ าประกัน
สุ ขภาพ

3,200
3,000
500
730

ตารางจัดสรรเงินค่ าบัตรประกันสุ ขภาพ
สสจ./กรมการแพทย์
ค่ าบริการทาง
ส่ วนกลาง
การแพทย์
(สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข)
สาหรับ รพ.
PP
ค่ าบริหาร รวม
รวม
HC
ค่ าบริหาร
รวม
จัดการ
จัดการ
412
240
652
1,828
700
20
720
388
223
611
1,715
650
24
674
65
37
102
286
107
5
112
116
66
182
514
28
6
34
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การเตรียมการตรวจสุ ขภาพ
1. ตรวจสุ ขภาพและประกันสุ ขภาพ ให้ดาเนินการโดยหน่วยบริ การสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข โรงพยาบาล
รัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขและสถานพยาบาลอื่นที่เข้าร่ วมโครงการ สาหรับพื้นที่ดาเนิ นการโดย
อ้ า งอิ ง พื้ น ที่ รั บ รั บ ผิ ด ชอบ (Catchment area) ของส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ขภาพแห่ ง ชาติ แต่ ท้ ัง นี้
สถานพยาบาลที่เข้าร่ วมโครงการจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ISO HA (Hospital
Accreditation) ไม่ ต่ า กว่า บันไดขั้นที่ 2 เป็ นต้น และจะต้องเป็ นสถานพยาบาลซึ่ ง ขึ้ นทะเบี ย นเป็ นหน่ วย
บริ การตามบังคับสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ และเป็ นโรงพยาบาลตามสัญญาจ้างให้บริ การ
ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2558 ที่จดั ให้บริ การผูป้ ่ วยที่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ ง
คืนไม่นอ้ ยกว่า 50 เตียงขึ้นไป โดย
1.1 การตรวจสุ ขภาพและประกันสุ ขภาพให้ทา ณ หน่วยบริ การ/โรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่เข้าร่ วม
โครงการแห่ งเดี ยวกัน และอยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดที่แรงงานต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ ยกเว้นแรงงานต่างด้าวประเภทกิ จการ
ประมงทะเล ให้ดาเนิ นการตรวจสุ ขภาพและประกันสุ ขภาพ โดยหน่วยบริ การ/โรงพยาบาล/สถานพยาบาลก็ได้ที่
เข้าร่ วมโครงการ ในเขต 22 จังหวัดชายฝั่งทะเลรวมถึงแรงงานต่างด้าวประเภทกิจการก่อสร้างด้วย
1.2 กรณี กลุ่มที่ผา่ นการตรวจสุ ขภาพจากจังหวัดหนึ่งแล้วย้ายจังหวัดแต่ใบรับรองแพทย์ยงั ไม่หมดอายุไม่
ต้องตรวจสุ ขภาพใหม่ ให้ใช้ใบรับรองแพทย์จากจังหวัดเดิม แต่ถา้ ใบรับรองแพทย์หมดอายุให้ตรวจสุ ขภาพใหม่
2. แบบฟอร์ มใบรับรองแพทย์ให้ใช้ตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนดและให้มีการจัดทารายงานผลการ
ตรวจสุ ขภาพให้กระทรวงสาธารณสุ ขต่อไป
3. รายการที่แรงงานต่างด้าวและผูต้ ิดตาม ต้องนามาประกอบการตรวจสุ ขภาพ มีดงั นี้
1) หนังสื อเดินทาง (Passport) หรื อหนังสื อเดินทางชัว่ คราวหรื อเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลข
ประจาตัว 13 หลัก กรณี ไม่มีหลักฐานการพิสูจน์สัญชาติให้จดั เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการระบุตวั บุคคล เช่น ลาย
พิมพ์นิ้วมือ ภาพถ่าย เป็ นต้น
2) ค่าตรวจสุ ขภาพ จานวน 500 บาท
3) ค่าประกันสุ ขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด
4. ให้หน่วยบริ การ/โรงพยาบาล/สถานบริ การที่เข้าร่ วมโครงการปิ ดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าเป็ น
สถานที่ตรวจสุ ขภาพและประกันสุ ขภาพแรงงานต่างด้าวและจัดระบบการตรวจสุ ขภาพร่ วมกับหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องและเตรี ยมความพร้ อมด้านสถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้การดาเนิ นการ
ตรวจสุ ขภาพและประกันสุ ขภาพเป็ นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพได้มาตรฐาน
5. การตรวจสุ ขภาพต้องดาเนิ นการให้เสร็ จภายในวันนั้น และ ให้หน่วยบริ การ/โรงพยาบาล/สถานบริ การที่
เข้าร่ วมโครงการ แจ้งวันมารับผลการตรวจสุ ขภาพ (ใบรับรองแพทย์) กับแรงงานต่างด้าวภายใน 3 วันทาการ
ถัดจากวันที่ตรวจสุ ขภาพ
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6. ให้หน่วยบริ การ/โรงพยาบาล/สถานบริ การที่เข้าร่ วมโครงการ ส่ งข้อมูลการลงทะเบียน ตรวจสุ ขภาพและ
ประกันสุ ข ภาพ ค่ า บริ หารจัด การ ค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ที่ ต้องบริ หารจัดการโดยกองทุ น กลาง และ
ค่าบริ การทางการแพทย์กรณี มีค่าใช้จ่ายสู ง ให้กองทุนส่ วนกลาง ภายใน 15 วันทาการ เพื่อจะได้ตรวจสอบ
ความถู ก ต้อ งและด าเนิ น การจัด สรรเงิ น ชดเชยการบริ ก ารทางการแพทย์ต ามหลัก เกณฑ์ ที่ ก ระทรวง
สาธารณสุ ขกาหนดต่อไป
รู ป แบบของบัต รให้ เ ป็ นไปตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนด โดยมี ข ้อ มู ล ส าคัญ เช่ น เลข
ประจาตัวคนต่างด้าว สาหรับบุคคลที่ไม่มีเลขประจาตัวบุคคล ให้มีการกาหนดเลข 13 หลักตามที่กระทรวง
สาธารณสุ ขกาหนด, เลขที่บตั ร (Card No.) เชื่อสกุล เพศ วันเดือนปี เกิด ที่อยู,่ ชื่อมารดาหรื อผูป้ กครอง กรณี
ที่เป็ นบัตรเด็ก, วันที่ออกบัตรและวันที่บตั รหมดอายุ, มีลายเซ็นผูอ้ อกบัตร (ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล) กากับ
เป็ นต้น หรื อใช้บตั รประจาตัวคนซึ่ งไม่มีสัญชาติไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทยออกให้ซ่ ึ งได้ระบุ หน่ วย
บริ การ/โรงพยาบาล/สถานบริ การที่เข้าร่ วมโครงการที่ผซู ้ ้ื อประกันสุ ขภาพสามารถเข้ารับบริ การไว้ดว้ ยแล้ว
7. แนวทางในการตรวจสุ ขภาพ
7.1 การตรวจสุ ขภาพเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยให้มีการตรวจสุ ขภาพและควบคุ ม
มาตรฐานการตรวจสุ ขภาพ การตรวจรักษาโรคที่ควบคุมให้ครบวงจร ดังนี้
- เอ็กซเรย์ปอด (ฟิ ล์มใหญ่/เล็ก) ทุกคน หากผลการเอกซเรย์สงสัยว่าเป็ นวัณโรคให้ตรวจเสมหะยืนยัน
- เจาะโลหิ ตหาเชื้ อซิ ฟิลิส เชื้อพยาธิ โรคเท้าช้าง (ไมโครฟิ ลาเรี ย) การตรวจพบเชื้ อทั้ง 2 โรคยังไม่
ถือว่าเป็ นโรคต้องห้ามทางาน จัดอยูใ่ นประเภทที่ 2 ให้ติดตามรักษา แต่หากมีอาการเป็ นโรคซิ ฟิลิสระยะที่ 3
หรื อมีอาการโรคเท้าช้างเป็ นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ให้จดั อยูใ่ นประเภทที่ 3
- เก็บปั สสาวะตรวจหาสารแอมเฟตามี นทุกคน (Screening Test) หากได้ผลบวกให้จดั ไว้ในประเภทที่ 3 ข้อ
ควรระวังเนื่ องจากการทา Screening Test เป็ นการป้ องปรามมิให้เสพยา การรับประทานยาไดเอทธิ ล คาร์ บามาซี น (DEC)
เพื่อการควบคุมโรคเท้าช้าง หรื อยาบางประเภท อาจมีผลต่อการตรวจปั สสาวะทาให้ False Positive ได้ (หากผลการตรวจ
Positive ถ้าคนต่างด้าวมีความประสงค์จะตรวจยืนยันซ้ าสามารถทาได้โดยให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)
- เพศหญิงต้องเก็บปั สสาวะเพื่อทดสอบการตั้งครรภ์ และควรรู ้ ผลการตรวจสอบการตั้งครรภ์
ก่อนเอ็กซเรย์ และก่อนรับประทานยาไดเอทธิ ลคาร์ บามาซี น (DEC)
- ให้คนต่างด้าวสัญชาติพม่ารับประทานยาไดเอทธิ ลคาร์ บามาซี น (DEC) 300 มิลลิกรัม(Single Dose)
ทุกคน โดยรับประทานต่อหน้า และทาการเจาะโลหิ ตเพื่อหาเชื้ อพยาธิ โรคเท้าช้าง หลังรับประทานยา DEC แล้ว
ครึ่ งชัว่ โมง หากผลการตรวจพบเชื้ อโรคพยาธิ เท้าช้าง แต่ไม่ปรากฏอาการเป็ นที่น่ารังเกียจแก่สังคมให้จดั อยู่ใน
ประเภทที่ 2 ให้การรักษาโดยใช้ยา DEC รับประทาน 300 มิลลิกรัม ครั้งเดียว และทุก 6 เดือนจนครบ 2 ปี และผล
การตรวจเลื อด 2 ครั้ งสุ ดท้ายไม่ พบเชื้ อพยาธิ โรคเท้าช้าง อนึ่ ง สถานพยาบาลควรเก็ บปั สสาวะตรวจก่ อน
ดาเนินการตรวจรายการ อื่นๆ เนื่องจาก หากให้คนต่างด้าวรับประทานยา DEC ก่อนเก็บปั สสาวะ ตรวจ อาจมีผล
ทาให้เกิ ด False Positive ในการทดสอบหาสารแอมเฟตามีน หรื อหากเป็ นผูห้ ญิงที่ไม่ทราบว่าตั้งครรภ์อาจมีผล
ต่อเด็กในครรภ์ได้
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- การตรวจสภาวะโรคเรื้ อน หากพบผลการตรวจผิดปกติแต่ไม่มีอาการเป็ นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ให้
ระบุเป็ นประเภท 2 ให้ตรวจยืนยันและส่ งรักษาตามระบบ โดยในส่ วนภูมิภาคให้สถานพยาบาลที่ตรวจสุ ขภาพ
เป็ นผูต้ ิดตามการรักษาตามระบบ และแจ้งผลการรักษาให้สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดทราบ ในกรุ งเทพมหานคร
ให้แจ้งสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค เพื่อติดตามรักษา
- ให้รับประทานยาอัลเบนดาโซล 400 มิลลิกรัม ทุกราย เพื่อควบคุมโรคพยาธิลาไส้หรื อตามดุลพินิจของแพทย์
- การตรวจร่ างกายอื่นๆ ตามแต่ดุลพินิจของแพทย์ผตู ้ รวจจะเห็นสมควร
7.2 การตรวจสุ ขภาพเด็ก (ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของแพทย์)
- เด็กแรกเกิ ด – 15 ปี ให้มีการตรวจพัฒนาการตามวัย เช่ นตรวจร่ างกายทัว่ ไป ประเมิ นการ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการและประเมินภาวะโภชนาการ ตรวจสุ ขภาพช่องปาก เป็ นต้น
- เด็ก อายุ 7 – 15 ปี หากคลอดในประเทศไทย ได้รับวัคซี นครบตามเกณฑ์และไม่ ไ ด้กลับ
ประเทศต้นทางในช่วงอายุดงั กล่าว ให้ตรวจสุ ขภาพเฉพาะรายการที่บ่งชี้ทางการแพทย์เท่านั้น
- อื่นๆตามที่แพทย์เห็นสมควร
7.3 การตรวจสุ ขภาพจาแนกผลการตรวจเป็ น 3 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ผูท้ ี่มีผลการตรวจสุ ขภาพปกติ
ประเภทที่ 2 ผูท้ ี่ผา่ นการตรวจสุ ขภาพ แต่มีภาวะติดเชื้ อหรื อการเจ็บป่ วยด้วยโรคที่จะต้อง
ควบคุม ได้แก่ วัณโรค โรคเรื้ อน โรคเท้าช้าง ซิ ฟิลิส และโรคพยาธิ ลาไส้ ให้
ทาการรักษาต่อเนื่อง
ประเภทที่ 3 ผูท้ ี่ไม่ผา่ นการตรวจสุ ขภาพ เนื่องจาก
• สุ ขภาพมาสมบูรณ์แข็งแรง ที่เป็ นอุปสรรคต่อการทางาน โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของแพทย์
หรื อเป็ นโรค ต้องห้ามมิให้ทางาน คือ (1) วัณโรคระยะติดต่อ (2) โรคเรื้ อนในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่
รังเกียจแก่สังคม (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สังคม (4) โรคซิ ฟิลิสในระยะที่ 3
(5) การติดสารเสพติดให้โทษ (6) พิษสุ ราเรื้ อรัง (7) โรคจิต จิตฟั่นเฟื อน หรื อปั ญญาอ่อน โดยระบุไว้ในผล
การตรวจเป็ นประเภทที่ 3 ไม่สามารถอนุญาตให้ทางานหรื ออยูใ่ นราชอาณาจักรไทยเป็ นการชัว่ คราวได้
• กรณี ผลการตรวจสุ ขภาพประเภท 2
ในกรุ งเทพมหานคร ให้แต่ ล่ ะหน่ วยบริ การ/โรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่ เข้าร่ วม
โครงการ ที่ตรวจสุ ขภาพและประกันสุ ขภาพดูแลรักษาอย่างต่อเนื่ อง หรื อดาเนินการตามที่กรมแพทย์กาหนด
ในส่ วนภูมิภาคหน่วยบริ การที่ทาการตรวจสุ ขภาพและประกันสุ ขภาพแต่ละจังหวัด ดูแลรักษาต่อเนื่ องหรื อ
จัดส่ งให้หน่วยบริ การในเครื อข่ายรับผิดชอบติดตามให้การรักษาต่อ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั นโยบายและแนวทางของ
แต่ละจังหวัด
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• กรณี ผลการตรวจสุ ขภาพประเภท 3
ให้ประทับตรายางสี แดงว่า ต้องส่ งกลับในใบรับรองแพทย์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ให้ส่งสาเนาผลการตรวจสุ ขภาพไปที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู เขตสาธร
กรุ งเทพมหานคร 10120 ในส่ วนภูมิภาคให้ส่งสาเนาผลการตรวจสุ ขภาพไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่
หรื อจังหวัดใกล้เคียงและสถานีตารวจท้องที่น้ นั ๆ ดาเนินการควบคุมดูแล และให้หน่วยบริ การ/โรงพยาบาล/
สถานพยาบาลที่เข้าร่ วมโครงการ ประสานการรักษาพยาบาลก่อนการผลักดันส่ งกลับต่อไป
7.4 การรายงานผลการตรวจสุ ขภาพและประกันสุ ขภาพ
- กรณี ผา่ นการตรวจสุ ขภาพ (ผลการตรวจสุ ขภาพเป็ นประเภท 1 หรื อ 2) ให้หน่วยบริ การ/
โรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่ เข้าร่ วมโครงการ มอบใบรั บรองแพทย์ที่ใส่ ซองปิ ดผนึ กและลงนามกากับ
พร้อมประทับตราหน่วยบริ การแล้วมอบให้แรงงานต่างด้าวไว้เป็ นหลักฐานประกอบการขออนุญาตทางาน
1) ในส่ วนภูมิภาคให้จดั ส่ งสาเนาผลการตรวจสุ ขภาพให้กบั สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด เพื่อการ
ประเมิน วิเคราะห์ แปรผล
2) ในกรุ งเทพมหานครให้จดั ส่ งสาเนาผลการตรวจสุ ขภาพให้กบั กรมการแพทย์ เพื่อการ
ประเมิน วิเคราะห์ แปรผล
- กรณี ไม่ผา่ นการตรวจสุ ขภาพ (ผลการตรวจสุ ขภาพเป็ นประเภท 3) ให้ดาเนินการเหมือน
กรณี การผ่านการตรวจสุ ขภาพ
1) ในส่ วนภู มิภาคให้หน่ วยบริ การ/โรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่เข้าร่ วมโครงการ ส่ ง
สาเนาผลการตรวจสุ ขภาพให้ด่านตรวจคนเข้าเมื องในพื้นที่ หรื อจังหวัดใกล้เคี ยง เพื่อ
ดาเนิ นการควบคุ ม ดู แล และ ให้หน่ ว ยบริ ก าร/โรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่ เข้า ร่ ว ม
โครงการ ประสานการรักษาพยาบาลก่อนการผลักดันส่ งกลับต่อไปด้วย
2) ในเขตกรุ งเทพมหานครให้หน่วยบริ การ/โรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่เข้าร่ วม
โครงการ ส่ งสาเนาผลการตรวจสุ ขภาพ ไปที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซอย
สวนพลู เขตสาธร กรุ งเทพมหานคร 10120 เพื่อดาเนิ นการควบคุมดูแล และให้หน่วย
บริ การประสานการรักษาพยาบาลก่อนการผลักดันส่ งกลับต่อไปด้วย
ให้หน่วยบริ การ/โรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่เข้าร่ วมโครงการ ที่ตรวจสุ ขภาพทุกแห่ งรายงานผล
การตรวจสุ ขภาพและประกันสุ ขภาพและการเจ็บป่ วย ทุกเดื อน ตามระบบรายงานที่กระทรวงสาธารณสุ ข
กาหนด โดยในส่ วนภู มิภาคให้สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเป็ นผูต้ ิ ดตามกากับ ในกรุ งเทพมหานครให้
กรมการแพทย์เป็ นผูต้ ิดตามกากับ ให้ครบถ้วน

8

7.5 การกรอกใบรับรองแพทย์
- เลขที่ ใช้เลขที่ระเบียบผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาล (OPD Card)
- สถานที่ตรวจ พิมพ์ชื่อหน่วยบริ การในแบบฟอร์ มหรื อประทับตรา
- ทาบัตรประจาตัวผูป้ ่ วยนอก ระบุ ชื่อแรงงานต่างด้าวหรื อผูต้ ิ ดตาม อายุ และที่ อยู่ โดย
ตรวจสอบจากบัตรประจาตัวบุ ค คลผูไ้ ม่ มีสั ญชาติ ไ ทย ที่ ออกโดยกระทรวงมหาดไทย/หนังสื อเดิ นทาง
(Passport) /หนัง สื อรั บ รองบุ ค คลจากประเทศต้นทาง หรื อหนัง สื อรั บ รองการพิ สู จน์ สั ญชาติ กรณี ไ ม่ มี
หลักฐานการพิสูจน์สัญชาติให้จดั เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการระบุตวั บุคคล ให้มีการกาหนดเลข 13 หลักตามที่
กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด
- สัญชาติและเชื้อชาติ
- ที่ อยู่ของแรงงานต่างด้าวและผูต้ ิ ดตามในต่างประเทศ ให้ระบุชื่อเมือง เพื่อผลทางด้าน
ระบาดวิทยาและเส้นทางที่หลบหนีเข้าเมือง เช่น เมียวดี เกาะสอง ทวาย มะละแหม่ง เป็ นต้น
- การสรุ ปผลการตรวจสุ ขภาพ
• สุ ขภาพสมบูรณ์ดี หมายถึง ผลการตรวจเป็ นประเภทที่ 1
• ผ่านการตรวจสุ ขภาพ แต่ตอ้ งติดตามรักษา หมายถึง ผลการตรวจเป็ นประเภทที่ 2
• ไม่ผา่ นการตรวจสุ ขภาพ หมายถึง ผลการตรวจสุ ขภาพเป็ นประเภทที่ 3
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บทที่ 2
การประกันสุ ขภาพ
การประกันสุ ขภาพเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการบริ การสาธารณสุ ขที่เป็ นองค์รวม ซึ่ งประกอบด้วย
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การรักษาพยาบาลและฟื้ นฟูสมรรถภาพร่ างกายอย่างเป็ นระบบ และ
เป็ นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ขของผูใ้ ช้แรงงาน รวมถึงจะเป็ น
การประกันค่ารักษาพยาบาลให้กบั สถานพยาบาลผูใ้ ห้การรักษาพยาบาลอีกทางหนึ่งด้วย
ชุ ดสิ ทธิประโยชน์ ครอบคลุมการบริการทางการแพทย์ ต่ อไปนี้
1) การตรวจรักษาโรคและฟื้ นฟูสภาพทัว่ ไป
- การตรวจ วินิจฉัย บาบัดรักษา การคลอดบุตร การฟื้ นฟูสภาพทางการแพทย์
ทางเลือกที่ผา่ นการรับรองของคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ
- การถอนฟัน (รวมถึงการผ่าหรื อถอนฟันคุด) การอุดฟัน การขุดหิ นปูน
- บริ การอาหารและห้องผูป้ ่ วยสามัญ
- ยาและเวชภัณฑ์ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
- การจัดส่ งต่อเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริ การ
- การให้วคั ซี นขั้นพื้นฐาน (ในเด็ก 0 – 15 ปี )
2) การชดเชยค่ารักษาพยาบาล การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้ จ่ายสู ง ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบริ หารจัดการกองทุนหลักประกันสุ ขภาพคนต่างด้าวกาหนด
3) กรณี อุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น สามารถใช้บริ การในหน่วยบริ การ/โรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่เข้าร่ วมโครงการ
ที่ลงทะเบียนทั้งนี้ โดยสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด/กรมการแพทย์ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นคนต่างด้าว
ในกิจการประมงทะเลให้ใช้บริ การในหน่วยบริ การ/โรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่เข้าร่ วมโครงการที่แต่ละจังหวัดกาหนดใน
จังหวัดชายฝั่งทะเล 22 จังหวัด และให้หน่วยบริ การที่ให้บริ การเรี ยกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยบริ การ/โรงพยาบาล/
สถานพยาบาลที่ลงทะเบียนโดยผูป้ ่ วยนอกให้หน่วยงานบริ การ/โรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่ลงทะเบียนจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริ ง แต่ไม่เกินแนวทางการเนิ นงานที่กลุ่มประกันสุ ขภาพ สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขกาหนดสาหรับผูป้ ่ วยใน
ให้จ่ายในอัตราตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่ วมฉบับที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
4) การส่ งต่อผูป้ ่ วยเพื่อการรักษา
กรณี ที่หน่วยบริ การ/โรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่คนต่างด้าวลงทะเบียน ส่ งต่อผูป้ ่ วยไปยังหน่วยบริ การ/
โรงพยาบาล/สถานพยาบาลแห่ งอื่ นเพื่ อการรั กษาพยาบาล จะต้องตามจ่ ายค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจากการส่ งต่ อผูป้ ่ วยไป
รักษาพยาบาล กรณี ส่งต่อภายในจังหวัด/กรุ งเทพมหานครให้เป็ นข้อตกลงของจังหวัด/กรุ งเทพมหานครในการกาหนดอัตรา
การตามจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากการส่ งต่อผูป้ ่ วยเป็ นการส่ งต่อออกนอกเขตพื้นที่จงั หวัด/กรุ งเทพมหานคร โดยผูป้ ่ วยนอก
ให้หน่วยบริ การ/โรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่ลงทะเบียนจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง แต่ไม่เกินแนวทางการดาเนิ นงานที่
กลุ่มประกันสุ ขภาพ สานักปลัดกระทรวงสาธรณสุ ขกาหนดสาหรับผูป้ ่ วยในให้จ่ายในอัตราตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่ วม
ฉบับที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
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กรณี เ ป็ นการส่ ง ต่ อ ไปยัง หน่ ว ยบริ ก าร/โรงพยาบาล/สถานพยาบาล ซึ่ งไม่ ไ ด้เ ข้า ร่ ว ม
โครงการตรวจสุ ขภาพและประกันสุ ขภาพคนต่างด้าว เช่ น โรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็ นต้น
การตามจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น กรณี ผปู ้ ่ วยนอกให้หน่วยบริ การ/โรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่ลงทะเบียนจ่าย
ตามค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง แต่ไม่เกิ นแนวทางการดาเนิ นงานที่ กลุ่มประกันสุ ขภาพ สานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ขกาหนด สาหรับผูป้ ่ วยใน ให้จ่ายในอัตราตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่ วมฉบับที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
ชุ ดสิ ทธิประโยชน์ ทางการแพทย์ ทไี่ ม่ ค้ ุมครอง มีดังนี้
- โรคจิต
- การบาบัดรักษาและฟื้ นฟูผตู ้ ิดยาและสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
- ผูป้ ระสบภัยจากรถที่สามารถใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
- การรักษาภาวะมีบุตรยาก
- การผสมเทียม
- การผ่าตัดแปลงเพศ
- การกระทาใดๆ เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์
- การตรวจ วินิจฉัย และรักษาใดๆ ที่เกินความจาเป็ นและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
- โรคเดียวกันที่ตอ้ งใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผูป้ ่ วยในเกิน 180 วัน
ยกเว้นหากมีความจาเป็ นต้องรักษาต่อเนื่ องจาก มีภาวะแทรกซ้อน หรื อข้อบ่งชี้ ทาง
การแพทย์
- การรักษาที่ยงั อยูใ่ นระหว่างการค้นคว้าทดลอง
- การรั กษาผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรั งระยะสุ ดท้ายด้วยการล้า งไต (Peritoneal Dialysis)
และการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม (Haemodialysis)
- การเปลี่ยนอวัยวะ (Organ Transplant)
- การทาฟันปลอม
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บทที่ 3
แนวทางการดาเนินงานป้ องกันและควบคุมโรคติดต่ อในแรงงานต่ างด้ าว
จากการที่ ประเทศไทย มี การพัฒนาเศรษฐกิ จอย่างก้าวกระโดด ที่ ให้ความสาคัญกับการส่ งออก
เพื่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิ จของประเทศไทย (GDP) จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งอาศัยแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งในการดาเนินงานดังกล่าว และการที่กลุ่มแรงงานต่างด้าว และผูต้ ิดตามที่เข้ามา
อยูใ่ นประเทศไทย และได้รับการผ่อนผันให้อยูใ่ นประเทศไทย โดยได้รับการตรวจสุ ขภาพประจาปี พบว่า
แรงงานต่างด้าวมาตรวจสุ ขภาพทั้งหมด จานวน 760,225 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)
- ผลการตรวจพบประเภทที่ 1 จานวน 755,132 คน
- ผลการตรวจพบประเภทที่ 2 จานวน 5,746 คน
- ผลการตรวจพบประเภทที่ 3 จานวน 570 คน
- การตั้งครรภ์ จานวน 11,651 คน
จากสถิ ติดงั กล่าวจะเห็ นว่าปั ญหาโรคติ ดต่อที่ เคยสู ญหายไปจากประเทศไทย อาจจะกลับมาเป็ น
ปั ญหาของประเทศไทยอีกต่อไป ถ้าไม่มีการดาเนิ นงานควบคุมโรค ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เช่น โรคเท้าช้าง โรค
มาลาเรี ยที่ด้ือยา ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรคที่สามารถป้ องกันได้ดว้ ยวัคซี น และโรคเอดส์
จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทางการดาเนิ นงานป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อในแรงงานต่างด้าว
และผูต้ ิดตาม เพื่อให้เกิ ดการดาเนิ นงานที่มีเป้ าหมายความสาเร็ จ ชัดเจน และสามารถทาได้ ทั้งนี้ จะก่อให้เกิ ด
ประโยชน์แก่ประชาชนคนไทยและแรงงานต่างด้าว รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในการปฏิบตั ิงาน
การเฝ้าระวังโรคติดต่ อในแรงงานต่ างด้ าว
ในการเฝ้ าระวังโรคติ ดต่ อจากแรงงานต่ างด้าวหรื อผู ต้ ิ ดต่ อตามนั้น ทุ กสถานบริ การสาธารณสุ ข
จะดาเนิ นการรู ปแบบเดี ยวกันกับการเฝ้ าระวังในเครื อข่ายปกติ โดยใช้บ ตั รรายงานผูป้ ่ วย (รง.506) และบัตร
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายงานผูป้ ่ วย (รง.507) แต่ให้เขียนหรื อทาตราประทับด้วยหมึกสี แดงว่า ต่างชาติ 1 หรื อ
ต่างชาติ 2 บนหัวบัตรรายงานผูป้ ่ วย (หรื อในบางพื้นที่อาจมีระบบรายงาน MR1 ด้วย)
ต่างชาติ 1 หมายถึง ผูป้ ่ วยต่างชาติที่เข้ามาอยูใ่ นประเทศไทย ทั้งที่ถูกต้องหรื อไม่ถูกต้องตามกฎหมายมี
ที่อยูแ่ น่นอนหรื อไม่แน่นอน ไม่มีบตั รต่างด้าว ไม่มีบตั รประชาชน
ต่างชาติ 2 หมายถึง ผูป้ ่ วยต่างชาติที่อยูต่ ามชายแดนไทย-เมียนมาร์ ไทย-ลาว ไทย-กัมพูชา ไทย-มาเลเซี ย
เข้ามารับการรักษาในสถานพยาบาลของไทยแล้วกลับออกไป รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเพียง
ช่วงระยะเวลาหนึ่ งแล้วกลับออกไป
สาหรับชาวต่างชาติ เช่น ชาวเขาเผ่าต่างๆ หรื อผูอ้ พยพที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยตั้งแต่เกิดหรื อมีบตั รต่าง
ด้าว บัตรประชาชน จะรายงานในระบบปกติ
สาหรับโรคเอดส์ รายงานในแบบ รง.506/1 และ รง.507/1 และประทับด้วยหมึ กสี แดงว่าต่ างชาติ 1
ต่างชาติ 2 เช่นเดียวกับ รง. 506 และ รง.507
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ส่ วนการสอบสวนโรค ดาเนินการเช่นเดียวกับการสอบสวนโรคในผูป้ ่ วยคนไทย
แนวทางการเฝ้าระวังโรคและมาตรการการป้ องกันและควบคุมโรค ในปี นี้กาหนดไว้ 7 โรค ดังนี้
- โรคไข้มาลาเรี ย
- โรคเท้าช้าง
- โรควัณโรค
- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- โรคเอดส์
- โรคติดต่อที่ป้องกันได้ดว้ ยวัคซี น
- โรคติดต่อทางอาหารและน้ า
โรคไข้ มาลาเรีย
แนวทางการเฝ้ าระวังโรค
การเฝ้ าระวังโรคมาลาเรี ยในแรงงานต่างด้าว เพื่อป้ องกันและควบคุ มไข้มาลาเรี ยในแรงงานต่างด้าว
ไม่ให้แพร่ ระบาดมาสู่ คนไทย มี เป้ าหมาย ในกลุ่ มแรงงานต่างด้าวทุ กคนทั้งที่ จดทะเบี ยนและไม่จดทะเบี ยน
รวมทั้งครอบครัวให้ดาเนิ นการเหมือนคนไทยทุกขั้นตอน โดยจะต้องได้รับการเจาะโลหิ ตตรวจและบาบัดรักษา
โรคมาลาเรี ยจนกระทัง่ หายขาด ได้แก่
1. มาตรการต่อเชื้ อมาลาเรี ย
1.1 ค้นหาผูป้ ่ วยมาลาเรี ย
แรงงานต่างด้าวและครอบครัวทุกรายต้องได้รับการตรวจหาเชื้ อมาลาเรี ย ทั้งนี้เนื่องจากอาจเป็ น
ผูป้ ่ วยที่ยงั ไม่ปรากฏอาการก็เป็ นได้
1.2 การบาบัดรักษาผูป้ ่ วยไข้มาลาเรี ย
ผูป้ ่ วยต่างด้าวทุกรายควรได้รับการบาบัดรักษาอย่างรวดเร็ วที่สุด เพื่อป้ องการแพร่ กระจายของ
โรค ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามอาการของโรคและชนิ ดของเชื้ อไข้มาลาเรี ย เนื่ องจากภาวการณ์ด้ื อยาของเชื้ อฟั ลซิ ปารัม
ต่อยาที่รักษา มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
1.3 การติดตามการรักษาผูป้ ่ วย
เมื่อผูป้ ่ วยต่างด้าวได้รับยารั กษาจนหายขาดแล้ว ควรได้รับการเจาะโลหิ ตตรวจซ้ าอีกเพื่ อให้
มัน่ ใจว่าผูป้ ่ วยต่างด้าวรายนั้นหายขาดจากโรคมาลาเรี ยแล้ว และควรซักถามว่ากิ นยารักษา ขั้นหายขาดครบชุ ด
หรื อไม่ เพื่อป้ องกันภาวะดื้อยา
1.4 การสอบสวนผูป้ ่ วยมาลาเรี ยต่างด้าว
ควรทาการสอบสวนเบื้องต้นผูป้ ่ วยต่างด้าวมาลาเรี ยทุกราย โดยแบบ รง.506 ซึ่ งเพิม่ ข้อมูลเรื่ อง
สาเหตุการติดเชื้ อ สถานที่ติดเชื้อ เพื่อค้นหาแหล่งแพร่ เชื้ อ เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขปั ญหาต่อไป
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1.5 การสอบสวนแหล่งแพร่ เชื้ อ
เมื่อพบว่าผูป้ ่ วยต่างด้าวติดเชื้ อในท้องที่ของประเทศไทยตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป เพื่อให้ทราบว่าการ
แพร่ เชื้ อเกิ ดมาได้อย่างไร ควรมี มาตรการทาลายแหล่ งแพร่ เชื้ อ และควรมี การส ารวจยุงพาหะในบริ เวณที่ มี
แรงงานต่างด้าวมาอาศัยอยูร่ วมทั้งศึกษาพฤติกรรมของชุมชน
2. มาตรการต่อคนต่างด้าว
2.1 ให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวโดยมีการผลิตสื่ อที่ใช้ภาษาเฉพาะ
ของแรงงานต่างด้าวนั้นๆ เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในการป้ องกันตนเองให้ปลอดภัยจากไข้มาลาเรี ย เช่น การ
ใช้มุง้ ชุบและยาทากันยุง เป็ นต้น
2.2 การมีส่วนร่ วมของชุ มชนกลุ่มแรงงาน โดยจัดให้มีอาสาสมัครในแต่ละกลุ่มแรงงานต่างด้าว
เพื่อดูแลเกี่ยวกับโรคและเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่เจ้าหน้าที่รัฐ
3. มาตรการต่อยุง
3.1 การพ่นเคมีมีฤทธิ์ ตกค้าง โดยทาการพ่นเคมีท้ งั กลุ่มบ้านถ้าเป็ นกลุ่มบ้านเล็ก แต่ถา้ เป็ นกลุ่ม
บ้านใหญ่ให้พน่ เคมีบา้ นเรื อนที่อยูอ่ าศัยในรัศมี 100 เมตร รอบหมู่บา้ นผูป้ ่ วย
3.2 การชุบมุง้ อาจดาเนิ นการได้ ทั้งนี้เพื่อทดแทนหรื อเพิม่ เติมจากการพ่นเคมีฤทธิ์ ตกค้าง
3.3 ใช้มาตรการเสริ ม โดยการปล่อยปลากิ นลู กน้ าในแหล่งน้ าให้กบั หมู่บา้ นของกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าว โดการปล่อยแห่งละ 3-4 ครั้ง ครั้งละประมาณ 100-200 ตัว แต่ละครั้งต้องห่ างกันประมาณ 1 เดือน
4. ดัชนีช้ ีวดั การประเมินผลการป้ องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรี ย
วัตถุประสงค์ /การใช้ ประโยชน์ เพื่อวัดประสิ ทธิ ผลการป้ องกันและควบคุ มไข้มาลาเรี ยโดยจัดเก็ บทุ ก
สัปดาห์ในแบบรายงาน รว.7 (Summary of Surveillance Operations) และรายงาน 506

โรคเท้าช้ าง
รัฐบาลมีนโยบายให้คนต่างด้าวใน 3 ประเทศ คือ พม่า ลาว กัมพูชา เข้ามาทางานในประเทศไทย ผลการ
สารวจโรคเท้าช้างในคนต่างด้าว พบว่ามีเพียงคนต่างด้าวพม่าเท่านั้นที่ตรวจพบโรคเท้าช้างที่ตรวจพบโรคเท้าช้าง
จึงได้มีการควบคุมโรคเท้าช้างในกลุ่มคนต่างด้าวชาวพม่ามาโดยตลอด ทั้งการจ่ายยากลุ่มและการเจาะโลหิ ต ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ องการตรวจสุ ขภาพและประกันสุ ขภาพแรงงานต่ างด้าว การจ่ายยากลุ่ มใน
เป้ าหมายที่ไม่ได้เข้าระบบประกันสุ ขภาพ และการเฝ้าระวังในคน ยุงพาหะในพื้นที่ที่มีคนต่างด้าวชาวพม่าอาศัย
อยู่เป็ นจานวนมาก ในปี พ.ศ. 2545 ประเทศไทยได้เริ่ มการกาจัดโรคเท้าช้าง พร้ อมประเทศแพร่ โรคเท้าช้างใน
ภูมิภาคนี้ ซ่ ึ งรวมประเทศพม่า กัมพูชา ลาว การดาเนิ นมาตรการในคนต่างด้าวยังคงดาเนิ นควบคุ มไปกับการการ
กาจัด และเมื่อประเทศไทยได้รับการประกาศการกาจัด เมื่อกันยายน 2560 ที่ผา่ นมา ในขณะที่ประเทศพม่ายังคง
ไม่สามารถตัดการแพร่ โรค ต่างจากลาว และกัมพูชา จึงยังมีความจาเป็ นที่จะต้องดาเนิ นการเฝ้าระวังโรคเท้าช้าง
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ในกลุ่มคนต่างด้าวชาวพม่าต่อ ส่ วนคนต่างด้าวจากประเทศแพร่ โรคเท้าช้างในกลุ่มประชาคนเศรษฐกิ จเอเซี ยน
เช่น อินโดนีเซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ ยังคงมีจานวนไม่มากนัก

มาตรการเฝ้าระวังโรคเท้ าช้ างในคนต่ างด้ าว
ตรวจและประกันสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

จ่ายยากลุ่มคนต่างด้าวที่ไม่ได้ตรวจและประกันสุขภาพ

เฝ้าระวังโรคในจังหวัดที่มีคนต่างด้าวชาวพม่าจานวนมาก

การป้องกันและควบคุมยุง

ตรวจและประกันสุ ขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการตรวจผ่านระบบการจัดบริ การสุ ขภาพแรงงานและการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็ จครบวงจร (One Stop Service) ในสถานบริ การสาธารณสุ ขที่กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด ดังนี้
- การตรวจร่ างกาย ว่ามีลกั ษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่ งจะขอรับใบอนุ ญาตหรื อไม่ โรค
เท้าช้างในระยะที่ ปรากฏอาการเป็ นที่ รังเกี ยจแก่ สังคม เป็ นโรคต้องห้ามมิ ให้ทางานใน
ประเทศไทย ตามกฎกระทรวงแรงงาน ในการกาหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าว ซึ่ ง
จะขอใบอนุญาตทางาน พ.ศ.2552
- การจ่ายยา Diethylcarbamazine citrate (DEC) และ Albendazole (ALB เป็ นการจ่ายยาเพื่ อ
ควบคุมโรคพยาธิ ลาไส้ ซึ่ งส่ งผลถึงโรคเท้าช้างด้วย) ซึ่งต้องดาเนินการหลังจากซักประวัติ
การตั้งครรภ์หรื อให้นมบุตร เนื่องจากยา DEC มีขอ้ ห้ามในการจ่ายยาสาหรับหญิงตั้งครรภ์
หรื อให้นมบุตร และหลังจากการทดสอบหาแอมเฟตามีน เนื่องจาก DEC ก่อให้เกิดผลบวก
ปลอมต่อสารแอมเฟตามีนได้
- เจาะโลหิ ตเพื่อหาพยาธิ โรคเท้าช้าง หลังจากกินยา DEC ประมาณ 30 นาที เพื่อกระตุน้ ให้
พยาธิ โรคเท้าช้างปรากฏตัวในเวลากลางวัน จากปกติที่จะปรากฏตัวให้ตรวจได้ผลดี ใน
เวลากลางคืน ใช้การตรวจด้วยการทาฟิ ล์มโลหิ ตหนา ย้อมสี ยมิ ซ่า ตรวจหาพยาธิ ดว้ ยกล้อง
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จุลทรรศน์ วิธีน้ ี แนะนาให้มีการดาเนิ นงานเพื่อทราบสถานการณ์ โรค จากการที่ในระบบ
การตรวจสุ ขภาพได้มีการเจาะโลหิ ตตรวจโรคอื่นๆอยู่แล้ว วิธีการกระตุน้ ด้วยยาก่อนเจาะ
โลหิ ต มิได้เป็ นวิธีมาตรฐานในการตรวจหาพยาธิ โรคเท้าช้าง แต่ถูกจากัดด้วยการตรวจ
สุ ขภาพนั้นดาเนิ นงานในเวลากลางวัน วิธีน้ ี สามารถตรวจหาพยาธิ โรคเท้าช้างลดลงกว่า
การเจาะโลหิ ตในเวลากลางคืน ประมาณร้อยละ 50-70
- ติดตามให้การรักษาให้ครบถ้วนในรายที่ ตรวจพบพยาธิ เท้าช้าง ด้วยการจ่ ายยา DEC 6
mg/kg single dose ทุก 6 เดือน ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี (5 ครั้ง) โดยที่ผลการตรวจก่อนการ
จ่ายยา 2 ครั้ง สุ ดท้ายตรวจไม่พบพยาธิ
- ข้อห้ามในการรับประทานยา DEC คือหญิงตั้งครรภ์หรื ออยู่ระหว่างการให้นมบุ ตร เด็ก
อายุนอ้ ยกว่าหกเดื อน และผูท้ ี่มีสุขภาพไม่แข็งแรง มีโรคประจาตัวที่การจ่ายยาต้องอยู่ใน
ดุลยพินิจของแพทย์
- อาการไม่พึงประสงค์จากยา DEC เป็ นอาการที่ไม่รุนแรง ส่ วนใหญ่มกั พบอาการมึนศรี ษะ
คลื่นไส้ อาเจียน ไม่ควรรับประทานยาในขณะท้องว่าง
- ยา DEC ที่ใช้ในการจ่ายยากลุ่ม และรักษาในรายที่ทราบว่ามีพยาธิ โรคเท้าช้างนั้น จะถู ก
จัดหาโดยสถานบริ การสาธารณสุ ขที่เข้าร่ วมในการตรวจ และทาประกันสุ ขภาพแรงงาน
ต่างด้าว ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุ ข
➢ จ่ายยากลุ่มคนต่างด้าวที่ไม่ได้ตรวจและทาประกันสุ ขภาพ
ด้วยการจ่ายยา DEC alone แก่คนต่างด้าวชาวพม่าทุกราย ในกลุ่มที่ไม่ได้รับการตรวจและประกันสุ ขภาพ
ด้วย DEC alone ทุก 6 เดือนตลอดเวลาที่อยูใ่ นประเทศ โดยไม่ได้จ่าย Albendazole เพื่อป้ องกันอาการไม่พึง
ประสงค์ของยา Albendazole จากการให้ติดต่อกัน เนื่ องจากการในการปฏิ บตั ิแล้วไม่สามารถตรวจสอบว่า
ได้รับไปแล้วหรื อยัง ได้รับไปเมื่อใด สาหรับประชากรกลุ่มเป้ าหมายนี้ และไม่เน้นการเจาะโลหิ ตหาพยาธิ
โรคเท้าช้าง
➢ การเฝ้าระวังโรคเท้าช้างในจังหวัดที่มีคนต่างด้าวชาวพม่าอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
โดยมีเป้ าหมายชุ มชนที่มีคนต่างด้าวชาวพม่า และคนไทย อาศัยอยูร่ วมกันในแหล่งยุงราคาญหนาแน่ น
ใน 10 จังหวัด ที่มีคนต่างด้าวสู ง 1-2 ชุมชนต่อจังหวัด ดาเนินกิจกรรมดังนี้
- เจาะโลหิ ตเพื่อหาโรคเท้าช้างในกลุ่มคนพม่าและไทย ตรวจเอนติเจนโรคเท้าช้างด้วยการ
ใช้ชุดทดสอบชนิ ดตรวจเร็ ว ที่สามารถตรวจได้ในเวลากลางวัน ทราบผลภายใน 10 นาที
ชุ ดทดสอบดั ง กล่ า วนี้ ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ใ นการตรวจสุ ข ภาพ เนื่ องจากคงมี ร าคาสู งอยู่ เ มื่ อ
เปรี ยบเทียบกับการทาฟิ ล์มโลหิ ตหนา
- เฝ้าระวังยุงพาหะสายพันธุ์ที่ก่อโรคเท้าช้างในคนพม่า ด้วยการจับยุงและผ่านการตรวจหา
พยาธิ โรคเท้าช้าง การพบพยาธิ โรคเท้าช้างชนิ ด W. bancrofti ระยะที่ 3 ในยุง จะบ่งชี้ ถึง
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ความสามารถของยุงราคาญในประเทศไทยว่า มีความสามารถนาโรคเท้าช้างจากคนพม่า
ในสภาพธรรมชาตินอกห้องทดลอง
- ชุ ดทดสอบแอนติเจนโรคเท้าช้างชนิ ดเร็ ว ที่ใช้ในการเฝ้ าระวังครั้งนี้ สานักโรคติดต่อนา
แมลงจะเป็ นผู ้จ ัดหาสนับสนุ นแก่ ส านักงานป้ องกันควบคุ มโรค ซึ่ งเป็ นหน่ วยงาน
ดาเนินการเฝ้าระวัง
➢ การป้ องกันและควบคุมยุง
แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงราคาญนั้น สามารถพบได้ทวั่ ไปในชุ มชนที่มีประชากรอาศัยหนาแน่น ตามแหล่ง
น้ าสกปรกในชุ มชน การปรั บสภาพแวดล้อมรอบบ้าน ด้วยการรั กษาความสะอาด เก็บขยะ ไม่ให้มี น้ า
สกปรกขัง และทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง จะลดจานวนยุงลงได้ รวมถึงการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการใช้ยา
ทากันยุง การใช้มุง้ เพื่อป้ องกันยุงกัด เพื่อลดการสัมผัสระหว่างคนและยุง
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วัณโรค ( Tuberculosis)
ผูป้ ่ วยวัณโรคในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเป็ นปั ญหาหนึ่งในการดาเนินงานควบคุมวัณโรคของประเทศ
ไทย เนื่องจากอุบตั ิการณ์วณั โรคของประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยสู งกว่าไทย 2-3 เท่า
และที่ผา่ นมาพบแนวโน้มผูป้ ่ วยวัณโรคเพิ่มขึ้น จาเป็ นที่จะต้องมีแนวทางการเฝ้าระวังและมาตรการการ
ป้ องกันและควบคุมวัณโรค ดังนี้
1. แนวทางการคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคในแรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าวที่ต้องการขึ้น
ทะเบียนทางานในประเทศ
ไทย
เอกซเรย์ทรวงอก (CXRI)

ปกติ/ไม่เข้ากับวัณโรค

ไม่มีอาการ

ผิดปกติเข้ ากับวัณโรค
ตรวจเสมหะ AFB smear

มีอาการสงสัย

Smear-

Smear+

ตรวจเสมหะ Molecular testing
หรื อ culture

รักษาวัณโรค และแจ้ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ดาเนินการต่อไป

MTB detected หรื อ culture+

MTB not detected หรื อ
culture-

แพทย์พิจารณาตัดสินใจ
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หลักและวิธีการป้ องกันและควบคุมวัณโรค
ใช้กลยุทธ์ DOTS (DOTS strategy) เป็ นกลยุทธ์หลักในการดาเนิ นงานตามแนวทางการควบคุ มวัณโรค
ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ประการ
1. Political commitment การให้ความสาคัญต่อการควบคุมวัณโรค ตั้งแต่ผบู ้ ริ หารระดับสู ง ระดับกลาง
ระดับปฏิบตั ิการ รวมทั้งผูร้ ับผิดชอบทุกระดับ โดยมีแผนปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน รวมทั้งงบประมาณที่
เพียงพอในการดาเนินงาน
2. Proper diagnosis base on sputum smear examination การวินิจฉัยวัณโรคที่ถูกต้องโดยใช้ การตรวจ
เสมหะด้วยกล้องจุ ลทรรศน์ เป็ นหลัก การตรวจด้วยวิ ธี อื่ นๆ อาจตรวจเพิ่ มเติ มได้ในกรณี ที่ มี
ศักยภาพเพียงพอ และมีขอ้ บ่งชี เช่ น การถ่ายภาพรังสี ทรวงอก การเพาะเลี้ ยงเชื้ อ และการทดสอบ
ความไวต่อยา รวมไปถึงเร่ งรัดการค้นหาในประชากรกลุ่มเสี่ ยงสู ง ซึ่ งได้แก่ ผูต้ ิดเชื้ อเอดส์ ผูส้ ัมผัส
โรคร่ วมบ้าน กลุ่มแรงงานเคลื่อนย้าย กลุ่มแรงงานต่างด้าว และเรื อนจา เป็ นต้น
3. Appropriate drug regimen with directly observed การใช้ระบบยามาตรฐานที่ถูกต้องตามประเภทของ
ผูป้ ่ วย รวมทั้งมีพี่เลี้ยงในการดูแลสังเกตการณ์กลืนยา เพื่อให้มนั่ ใจว่าผูป้ ่ วยได้รับยาครบชนิ ด ครบ
ขนาดทุ กครั้ ง และระยะเวลานานเพี ยงพอให้ โรคหาย พี่ เลี้ ยงควรเป็ นเจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ข
อาสาสมัครสาธารณสุ ข หรื อบุคคลที่เชื้ อถือได้ในชุ มชน สมาชิกในครอบครัวควรเป็ นลาดับสุ ดท้าย
โดยต้องมีการเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยอย่างสม่าเสมอ
4. Adequate supply of quality drugs การจัดหายารักษาวัณโรคที่มีคุณภาพให้พียงพอในการรักษาผูป้ ่ วย
วัณโรคที่มีอยูท่ ุกพื้นที่
5. Recording and reporting with cohort analysis การบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ มมาตรฐานให้ถูกต้อง
มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อแก้ไขปั ญหาในพื้นที่แต่ละดับ และการส่ งต่อรายงานงวดตามขั้นตอนไปสู่
ส่ วนกลางตามกาหนดเวลาเพื่อการวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานในภาพรวมของประเทศ
นอกจากนี้มาตรการอื่นๆ เช่น
- การให้วคั ซี น บีซีจี (BCG) ซึ่ งให้เฉพาะเด็กแรกเกิด จะสามารถป้ องกันวัณโรคชนิ ดรุ นแรกในเด็ก แต่
ไม่สามารถป้ องกันโรคในผูใ้ หญ่ได้
- การป้ องกันการติดเชื้ อวัณโรคในสถานที่พกั อาศัยโดยเฉพาะชุ มชนที่อยูแ่ ออัด สถานที่กกั กันและค่าย
อพยพลี้ภยั เป็ นต้น
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โรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
1. แนวทางการเฝ้าระวังโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
1.1 สารวจความชุก (Prevalence) ของผูต้ ิดเชื้ อซิ ฟิลิส โดยค้นหาโรคซิ ฟิลิสในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
ที่ข้ ึนทะเบียนและตรวจสุ ขภาพประจาปี ในช่วงที่ขอต่อใบอนุ ญาตทางาน โดยการตรวจโลหิ ต
วิธี VDRL/RPR หากผลเลือดบวก ให้ทาการตรวจยืนยันด้วยวิธี TPHA หรื อ FTA-ABS อีกครั้ง
หนึ่ง
1.2 จัดระบบการเฝ้ าระวังโรค STD ในกลุ่ มแรงงานต่างด้าวที่ มารั บบริ การตรวจรั กษาในสถาน
บริ การของรัฐ โดยให้มีการรายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตามแบบฟอร์ ม รง.506 และ
507 อย่างต่อเนื่องเพื่อการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และประเมินผล
2. มาตรการป้ องกันและควบคุมโรค
แรงงานต่างด้าวที่ตอ้ งกการตรวจสุ ขภาพและขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงที่กาหนดให้ดาเนิ นการ
ดังนี้ 2.1 การตรวจสุ ขภาพและให้การรักษาโดยการตรวจร่ างกายเพื่อค้นหาผูป้ ่ วยและตรวจโลหิ ตโดยวิธี
VDRL/RPR ถ้าได้ผล Reactive มากกว่ า 1:8 ให้ ท าการรั กษาตามผลเลื อดบวกทันที หลังจากนั้ น
ให้ยืนยันการตรวจโดยวิธี TPHA หรื อ FTA-ABS แล้วบันทึกผลยืนยันไว้ เพื่อติดตามให้ผูป้ ่ วยมารั บ
การรั กษาให้ครบก าหนดต่ อไป ถ้าพบผูป้ ่ วยที่ แพทย์ได้วินิจฉัยว่าเป็ นโรคซิ ฟิลิ สระยะที่ ๓ (tertiary
syphilis หรื อ ซิ ฟิลิสระยะหลัง) ได้แก่ benign late syphilis , cardiovascular syphilis และ neurosyphilis ซึ่ง
เป็ นโรคต้องห้ามมิให้แรงงานต่างด้าวทางานได้ ให้ดาเนินงานตามมาตราที่กาหนดไว้
๒.๒ การสอบสวนโรค การติดตามผูป้ ่ วยและผูส้ ัมผัสโรค โดยการซักประวัติผทู ้ ี่วินิจฉัยว่าป่ วยทุก
ราย เพื่อหาแหล่งที่มาของการติดเชื้ อ และการแพร่ เชื้ อ ในกรณี ผูป้ ่ วยมีสามี/ภรรยาให้ติดตาม
มารับการตรวจรักษาด้วย และติดตามผูป้ ่ วยให้มารับการรักษาซ้ าจนหายจากโรคนั้น
๒.๓ ด าเนิ น การให้ สุ ข ศึ ก ษาและอบรมแก่ ผู ป้ ่ วย ข้า วของกิ จ การ/นายจ้า ง/ผู ป้ ระกอบการที่ มี
แรงงานต่างชาติ ให้มีความรู ้ ความเข้า ใจ เรื่ องโรคติ ดต่ อทางเพศสัมพันธ์ และประสานงาน
กับผูน้ ากลุ่มแรงงานต่างด้าว หรื อจัดให้มีอาสาสมัครในแต่ละกลุ่มแรงงานต่างด้าว ตลอดจน
ผลิตสื่ อสุ ขศึกษาเป็ นภาษาต่างด้าวตามความเหมาะสม
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โรคเอดส์
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางาน ซึ่ งส่ วนใหญ่อยูใ่ นวัยแรงงาน ต้องแยกกันอยูก่ บั ครอบครัวและมักมี
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เอื้ อต่ อการแพร่ ระบาดของเชื้ อเอดส์ การดาเนิ นการป้ อ งกัน
และควบคุมโรคเอดส์ตอ้ งพิจารณาการดาเนินการ ดังนี้
1. ให้ก าหนดกลุ่ ม แรงงานต่ างด้าวเป็ นชุ มชนกลุ่ มด้อยโอกาสกลุ่ ม หนึ่ ง ที่ ต้องเฝ้ า ระวัง โดยการ
สารวจหาอัตราความชุ กของการติดเชื้ อเอดส์ บนพื้นฐานการศึกษาที่ไม่ระบุว่าใครเป็ นผูต้ ิดเชื้ อ (Unlinked
Ananymous HIV Testing) และไม่ละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยให้ระเบียนวิธีของการเฝ้ าระวัง (Surveillance
System)
2. การป้ องกันการติ ดเชื้ อเอดส์ ต้องค านึ ก ถึ ง การเผยแพร่ ข ้อมู ล ข่ า วสารที่ ก ลุ่ ม แรงงานต่ า งด้า ว
สามารถเข้าถึ งและเข้าใจได้ด้วยภาษาและวิธีการที่ มีประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งการสนับสนุ นถุ งยางอนามัย ที่
สามารถครอบคลุมกลุ่มนี้ดว้ ย
3. การจัด บริ ก ารตรวจ ให้ ค าปรึ ก ษาแรงงานต่ า งด้า ว สถานบริ ก ารอาจประสานงานขอความ
ช่วยเหลือขากองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO) ที่มีผดู ้ าเนินการที่สามารถพูดภาษา และเข้าใจของ
ชุมชนแรงงานต่างด้าวได้
4. การดูแลรักษาผูต้ ิดเชื้ อ/ผูป้ ่ วยเอดส์ที่เป็ นแรงงานต่างด้าวที่ตรวจสุ ขภาพประจาปี ประกันสุ ขภาพและ
ได้รับอนุญาตให้ทางานในประเทศไทยได้ ให้ดาเนินการตามชุ ดสิ ทธิ ประโยชน์ทางการแพทย์ที่กาหนด
โรคติดต่ อทีป่ ้ องกันได้ ด้วยวัคซีน
แรงงานต่างด้าวมีจานวนไม่น้อยที่อพยพครอบครัวมาด้วย จึงมีเด็กที่ติดตามมาและเกิดใหม่ใน
ประเทศไทย กลุ่มครอบครัวและผูห้ ลบหนี เข้าเมืองที่มิได้มาตรวจสุ ขภาพ อาจนาโรคติดต่อที่ประเทศไทย
สามารถควบคุ มได้แล้ว เช่ น โปลิ โอ คอตีบ ไข้กาฬหลังแอ่น เป็ นต้น เข้ามาระบาดในประเทศ จึงมีความ
จาเป็ นที่จะต้องหาทางป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อเหล่านี้
มาตรการป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ดว้ ยวัคซี น และแนวทางการเฝ้าระวังโรค
1. การให้บริ การวัคซี นขั้นพื้นฐานแก่เด็กกลุ่มเป้ าหมายในแรงงานต่างด้าวให้วคั ซี น ดังนี้
1.1 เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ให้วคั ซี นป้ องกันโรควัณโรค (โอพีวี) 5 ครั้ง และวัคซี นป้ องกัน
โรคหัด 1 ครั้ง
1.2 หญิงมีครรภ์ ให้วคั ซี นป้ องกันโรคบาดทะยักตามเกณฑ์
2. ดาเนินการให้วคั ซี นโปลิโอแก่เด็กต่างด้าว พร้อมกับเด็กไทยในการรณรงค์ให้วคั ซี นโปลิโอ ทัว่ ประเทศ
3. ดาเนินการเฝ้าระวังสอบสวนโรคและควบคุมโรค เมื่อพบผูป้ ่ วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ดว้ ยวัคซีน
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โรคติดต่ อทางอาหารและนา้
แนวทางการเฝ้าระวังโรค และมาตรการป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ า เน้น
การป้ องกันควบคุมอหิ วาตกโรค
มาตรการทีส่ าคัญในการป้ องกันและควบคุมอหิวาตกโรค
สถานการณ์ก่อนการระบาด
1. จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิ จป้ องกัน และควบคุ มโรคอหิ วาตกโรคระดับจังหวัด อาเภอ และ
ตาบล
2. วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อหาพื้นที่เสี่ ยงและเฝ้าระวังโรคอุจระร่ วงเฉี ยบพลัน ในพื้นที่เสี่ ยง ดังกล่าว
3. จัดเตรี ยมเวชภัณฑ์ เคมีภณั ฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมสาหรับการป้ องกันและควบคุมโรค
4. ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน เรื่ องการป้ องกันและดูแลผูป้ ่ วยเบื้องต้น
สถานการณ์ก่อนการระบาด มีการดาเนินงานข้อ 1-4 ในสถานการณ์ก่อนการระบาด และ
5. โรงพยาบาลแจ้งผลการตรวจชันสู ตร พบผูป้ ่ วยอหิ วาตกโรค ภายใน 24 ชัว่ โมง
6. สอบสวนโรคเฉพาะรายผูป้ ่ วยทุกราย และเก็บอุจจาระผูป้ ่ วยโรคอุจจาระร่ วงทุกรายที่อุจจาระเป็ น
น้ าในพื้นที่เกิดโรค
7. ควบคุม และทาลายเชื้อในพื้นที่เกิดโรค
8. เร่ งปรับปรุ งสุ ขาภิบาล
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บทที่ 4
การส่ งเสริมสุ ขภาพในแรงงานต่ างด้ าว
ความเป็ นมา
ช่ วงหลายปี ที่ ผ่านมา ประชากรต่ างด้าวมี การอพยพย้ายถิ่ นเข้ามาพักพิ ง และประกอบอาชี พ
ในประเทศไทย ทั้งในระบบและนอกระบบเป็ นจานวนมาขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งก่อให้เกิดปั ญหาด้านต่างๆ ทั้งต่อ
ตัวประชากรต่างด้าว และครอบครัวของประชากรต่างด้าว และสังคมโดยรวมของประเทศไทย สาหรับทางด้าน
สาธารณสุ ข พบว่าภาวการณ์ เกิ ด การเจ็บป่ วย และการตาย เกิ ดแหล่งเสื่ อมโทรม หรื อชุ มชนแออัด โรคเอดส์
ฯลฯ แพร่ กระจายไปในวงกว้าง จากปั ญหาการเข้ามาของแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตทางานในประเทศไทย
ซึ่ งเพิม่ สู งขึ้นจาก 1,339,834 คน ในปี 2557 เป็ น 1,445,575 คน ในปี 2558 (สานักบริ หารแรงงานต่างด้าว, 2559)
และการจัดทา One Stop Service ยอดสะสมตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน ถึ งวันที่ 2 สิ งหาคม 2559 คนต่างด้าวขึ้ น
ทะเบี ยนประกันสุ ขภาพ จานวน 1,146,784 คน พบปกติ (ประเภท ๑) จานวน 1,138,066 คน พบโรคที่ตอ้ ง
ติ ด ตามรั ก ษา (ประเภทที่ 2) จ านวน 8 ,913 คน พบโรคที่ ต้ อ งห้ า มมิ ใ ห้ ท างาน (ประเภทที่ 3)
910 คน เพิ่มโอกาสของการป่ วยที่ มาจากแรงงานต่ างด้าว ซึ่ งส่ วนใหญ่ป่ วยเป็ นวัณโรค จานวน 4,929 คน
โรคซิ ฟิลิส จานวน 1,913 คน โรคเท้าช้าง จานวน 50 คน พบสารเสพติด จานวน 643 คน (กลุ่มประกันสุ ขภาพ,
2559) นอกจากนี้ยงั พบว่าแรงงานต่างด้าวมีการดื้อยาวัณโรค (MDR และ XDR TB) และโรคมาลาเรี ย ส่ งผลให้มี
การแพร่ ระบาดของโรคดังกล่าวจากแรงงานต่างด้าวสู่ คนไทยมากขึ้น เมื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์และผลกระทบ
ที่ส่งผลต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพแรงงานต่างด้าวพบว่ามีท้ งั ปั จจัยภายในตัวบุคคลและปั จจัยภายนอกตัวบุคคล
ที่ ส่ งผลต่ อพฤติ กรรมสุ ขภาพของแรงงานต่ างด้าว โดยปั จจัยภายในตัวบุ คคลนั้น หากเปลี่ ยนแปลงได้ จะ
สามารถก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดีของบุคคลได้
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้วา่ ประชากรต่างด้าวไม่เข้าถึงระบบบริ การได้ดีเท่าที่ควร เนื่ องจากมี
ประชากรต่างด้าวนอกระบบเป็ นจานวนมากกว่าประชากรต่างด้าวที่อยูใ่ นระบบ ที่ซ้ื อบัตรประกันสุ ขภาพก็
ไม่นิยมเข้ารับบริ การตามสิ ทธิ ทั้งนี้ อาจเพราะเนื่ องด้วยไม่รู้สิทธิ์ อันพึงได้รับ การไม่สามารถสื่ อสารเพื่อ
ความเข้าใจในความต้องการของตนเอง วัฒนธรรม ความเชื่ อในลัทธิ หรื อความเชื่ อเก่าๆ ของกลุ่มต่างด้าว
เป็ นต้น จึ ง ควรได้รั บ การดู แ ลป้ อ งกัน โรค แล้ว ยัง มี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้อ งมี ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และ
ดาเนินงานครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ งานอนามัยการเจริ ญพันธุ์ ประกอบด้วย 9 เรื่ องได้แก่
1. การวางแผนครอบครัว
2. การอนามัยแม่และเด็ก
3. เอดส์
4. มะเร็ งระบบสื บพันธุ์
5. โรคติดเชื้อทางระบบสื บพันธุ์
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6. การแท้งและภาวะแทรกซ้อน
7. เพศศึกษา
8. อนามัยวัยรุ่ น
9. ภาวะหลังวัยเจริ ญพันธุ์ และผูส้ ู งอายุ
สาหรับแนวทางการดาเนิ นงานการส่ งเสริ มสุ ขภาพประชากรต่างด้าวเกี่ ยวกับอนามัยการเจริ ญ
พันธุ์ในที่น้ ี จะประกอบด้วย เรื่ องของงานวางแผนครอบครัว อนามัยแม่และเด็ก
แนวทางการดาเนินงานส่ งเสริมสุ ขภาพ
กลวิธี 1. ประสานความร่ วมมือในการดาเนินงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
กิจกรรม
1.1 มี ก ารจัด ตั้ง คณะกรรมการระดับ จัง หวัด ระดับ อ าเภอ ที่ เ ป็ นพื้ น ที่ เ ฉพาะใน การ
ดาเนินงาน
1.2 มีการประชุมประสานการดาเนินงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 สารวจข้อมูลพื้นฐาน เช่น จานวนหญิงวัยเจริ ญพันธุ์ต่างด้าว จานวน MWRA และจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลประชากรต่างด้าวในพื้นที่อย่างชัดเจน
1.4 นาข้อมูลที่ได้จดั ทาแผน/กลยุทธ์ร่วมกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.5 กระตุน้ ให้องค์กรท้องถิ่น ผูป้ ระกอบการ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยเข้ามามีส่วนร่ วมดาเนิ นงานโดยระบบ
ราชการต้องเอื้อให้สามารถมีส่วนร่ วมได้
กลวิธี 2. การเผยแพร่ ความรู ้
กิจกรรม 2.1 การประชาสัมพันธ์ โดยใช้ภาษาของกลุ่มเป้ าหมาย เช่น การจัดทาโปสเตอร์ แผ่นพับ กระเป๋ า เป็ นต้น
2.2 การใช้เครื อข่ายทางสังคมเป็ นช่องทางเผยแพร่ องค์ความรู ้ เช่น ร้านขายของชา ร้านขายยา เป็ นต้น
หรื อใช้คนของกลุ่มเป้ าหมายเองเป็ นอาสาสมัคร เพื่อการเข้าถึง กลุ่มเป้ าหมาย เป็ นต้น (Enter Sub-topic)
2.3 จัดอบรมพนักงานสุ ขภาพต่างด้าว (พสต.)อาสาสมัครสาธารณสุ ขต่างด้าว (อสต.) ผดุงครรภ์ต่างด้าว
และคู่สมรส
2.4 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ ปั ญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการ
ดาเนิ นการระหว่า งหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ในรู ปแบบของการสนทนา กลุ่ มย่อย หรื อเป็ นการประชุ ม เชิ ง
ปฏิบตั ิการ อย่างน้อยปี ละ 1-2 ครั้ง
2.5 มีการติดตามประเมินผลเป็ นระยะๆ
2.6 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็ นระยะๆ
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กลวิธี 3. การใช้บริ การวางแผนครอบครัว และอนามัยแม่และเด็ก
กิจกรรม 3.1 ให้บริ การในสถานบริ การสาธารณสุ ขทุกแห่ง
3.2 จัดตั้งศูนย์บริ การสาธารณสุ ขชุมชนต่างด้าว (Migrant Health Post)
3.3 ให้บริ การในรู ปแบบของ Mobile Clinic ให้คาปรึ กษาและติดตามปัญหาอุปสรรค
3.4 ให้ความรู ้และบริ การในสถานประกอบการ
3.5 การเยีย่ มบ้านหลังคลอด เรื่ องอนามัยแม่และเด็ก และให้ความรู ้เรื่ องการคุมกาเนิด
กลวิธี 4. การติดตามประเมินผล
กิจกรรม 4.1 รายงานผลงาน โดยใช้ระเบียบรายงาน หรื อใบงาน
1.2 เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขลงพื้นที่ร่วมกัน พสต. / อสม. เพื่อการติดตามประเมินผล
ปัจจัยส่ งเสริมความสาเร็จการดาเนินงานวางแผนครอบครัว
ปั จจัยช่ วยให้เกิ ดความส าเร็ จของการดาเนิ นงานวางแผนครอบครั ว คื อ คุ ณภาพบริ การวางแผน
ครอบครัว ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกอบด้วย
1. Information choice ผูร้ ับบริ การได้รับข้อมูลวางแผนครอบครับอย่างเพียงพอ และรอบด้าน
เพื่อ ให้ผรู ้ ับบริ การมีทางเลือก
2. Broad choice of methods มีวธิ ี คุมกาเนิดที่หลากหลายให้ผรู ้ ับบริ การเลือกใช้
3. Affordable for the client มีวธิ ี คุมกาเนิดราคาไม่แพง ผูร้ ับบริ การสามารถจ่ายได้
4. Technically competent ผูใ้ ห้บริ การต้องมีความสามารถในการให้บริ การ
5. Interaction between the client and the provider มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารและ
ผูร้ ั บ บริ ก าร เช่ น ผูร้ ั บ บริ ก ารสามารถเลื อกและตัดสิ น ใจเลื อกใช้วิธีคุ ้ม กาเนิ ดด้วยตนเอง
ผูใ้ ห้บริ การสนับสนุนช่วยเหลือ ไม่ตดั สิ น และเคารพความเป็ นบุคคลของผูร้ ับบริ การ
6. Good follow-up and continuity of care มีระบบการติดตามและการดูแลที่ดีอย่างต่อเนื่อง
7. Integration of Family Planning with Reproductive Health มีมีการบูรณาการบริ การวางแผน
ครอบครัวเข้ากับบริ การอนามัยการเจริ ญพันธุ ?อื่นๆเช่น บริ การเพื่อป้ องกันและดูแล Sexually
Transmitted Infection และ HIV/AIDS
แนวทางการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และสามีทตี่ ิดเชื้ อ เอช ไอ วี
1. การดูแลระหว่ างตั้งครรภ์
หญิงตั้งครรภ์จะรู ้วา่ ตัวเองติดเชื้ อเมื่อไปฝากครรภ์ครั้งแรกของการตั้งครรภ์ในครั้งนั้น หญิงตั้งครรภ์
เหล่านี้ ตอ้ งการความช่ วยเหลื อทางด้านจิตใจ ตลอดจนการดูแลรักษาเมื่อถึงภาวะวิกฤต การช่วยเหลื อหญิง
ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้ อในระยะนี้ เน้นที่การให้ยาต้านไวรัส เพื่อลดการแพร่ เชื้ อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก ซึ่ งหญิง

25

ตั้งครรภ์ควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ต้ งั ครรภ์ และได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่ องใน
ระยะหลังคลอดทั้งแม่และลูก
การเริ่ มต้น ดู แลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้ อ เอช ไอ วี เพื่อเตรี ยมตัวรับการดู แลรักษาด้วยยาต้านไวรั ส
ต่อเนื่องหลังการคลอด ควรประกอบด้วย
1. ให้บริ การปรึ กษา เพื่อให้ขอ้ มูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ประโยชน์ที่จะได้รับ ข้อจากัดของ
การได้รับยา การเตรี ยมตัวเพื่อรับการตรวจเลือด (CD4/ตรวจความเข้มข้นของเลือด) เมื่อใดที่จะ
ได้รับยา
2. ให้คาแนะนา ในเรื่ องอาหาร และโภชนาการ และการออกกาลังกายเพื่อช่วยส่ งเสริ มสุ ขภาพใน
ระหว่างตั้งครรภ์
3. สนับสนุนวิตามินเสริ มธาตุเหล็ก และ/หรื อวิตามินรวม
4. ให้การปรึ กษา เพื่อเปิ ดเผยผลเลื อดกับสามี การพาสามีมารับบริ การปรึ กษาและตรวจเลื อด เพื่อ
การดูแลรักษาและยาต้านไวรัส และ/หรื อ การป้ องกันการแพร่ เชื้อไปสู่ ผอู ้ ื่น
5. เน้นความสาคัญของ การปฏิบตั ิในการกินยาต้านไวรัสในระยะตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่ อง และผลเสี ย
ที่อาจเกิดขึ้น ที่จะมีผลกระทบต่อการได้รับการดูแลรักษาหลังคลอด
6. ถ้าหญิ งตั้งครรภ์ มี ความเข้าใจ และตกลงใจที่ จะเข้าร่ วมโครงการ ให้หญิ งตั้งครรภ์เซ็ นต์ ใบ
ยินยอมเข้าร่ วมโครงการ เพื่อจะได้ติดตามดูแลได้อย่างต่อเนื่องต่อไปหลังคลอด
2. การดูแลในระยะคลอด และหลังคลอดถึง 6 สั ปดาห์
การดู แลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้ อ เอช ไอ วี ในระยะเจ็บครรภ์และระยะคลอด ควรให้ต่อเนื่ องกับ
การดูแลระยะตั้งครรภ์ และการดูแลหลังตั้งครรภ์ หลีกเลี่ยงการทาคลอดที่อาจมีส่วนทาให้มีการแพร่ เชื้ อ เอช ไอ
วี จากแม่สู่ลูกได้มากขึ้น เช่น การตัดฝี เย็บ การใช้เครื่ องมือเข้าไป Monitor ทารก
การดูแลแม่ที่ติดเชื้ อหลังคลอดส่ วนใหญ่ไม่ยงุ่ ยาก ไม่จาเป็ นต้องมีการดูแลพิเศษ แม่ที่ติดเชื้ อหลัง
คลอด ต้องการปรึ กษาและช่วยเหลือด้านจิตใจ ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ต้องการ
ความรู ้ในเรื่ องการให้อาหารที่ทดแทนนมแม่แก่ลูก ตลอดจนความรู ้และคาแนะนาในเรื่ องการคุมกาเนิ ด
หญิงเหล่านี้ หลังจากการดูแล 6 สัปดาห์หลังคลอดแล้ว จะถูกส่ งต่อไปยังทีมงานของแผนก อายุรก
รรม เพื่อการตรวจร่ างกายให้การปรึ กษาเพิ่มเติม และส่ งไปรับการตรวจหาปริ มาณ CD4 เพื่อการวินิจฉัยเกี่ยวกับ
การให้ยาต่อไป
หากหญิงหลังคลอดมี CD4 ต่ ากว่า 200 Cells/mm3 จะได้รับยา ARV วิตามินเสริ มธาตุเหล็ก การ
วางแผนครอบครัว การปรึ กษาต่อเนื่ องในการป้ องกัน ดู แลตนเอง การรักษาโรคติดเชื้ อ ฉวยโอกาสตามความ
จาเป็ น และตรวจ CD4 ซ้ าทุก 6 เดือน หากแพ้ยามากหรื อการรักษาไม่ได้ผลก็จะเปลี่ยนยา หรื อยุติการรักษา
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หญิงหลังคลอดที่มี CD4 ตั้งแต่ 200 Cells/mm3 ขึ้นไป จะได้รับวิตามินเสริ มธาตุเหล็ก การปรึ กษา
ต่ อเนื่ องในการป้ องกัน ดู แลตนเองเพื่ อรั กษาให้ ร่างกายมี สุ ขภาพดี และรั กษาระดับ CD4 ให้มากกว่า200
Cells/mm3 รวมทั้งให้บริ การวางแผนครอบครัว และการรักษาโรคติดเชื้ อฉวยโอกาสตามความจาเป็ น และตรวจ
CD4 ซ้ าทุก 6 เดือน
แนวทางการดูแลเด็กที่คลอดจากมารดาทีต่ ิดเชื้ อ เอช ไอ วี
การดูแลเด็กทารกกลุ่มนี้ คือ การรักษาสุ ขภาพ โดยให้บริ การบาบัดรักษาที่เหมาะสม เพื่อป้ องกัน
การติดเชื้อฉวยโอกาส
วิธีที่เหมาะสม ได้แก่
1. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการให้นมแก่ทารก โดย
•
อธิ บายถึงความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อจากการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา
•
แนะนาให้เลี้ยงทารกด้วยนมผง
2. ป้ องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี จากมารดา โดยใช้ยา zidovudine ชนิดน้ าเชื่อมในขนาด 2 มิลลิกรัม
ต่อน้ าหนักตัว 1 กิ โลกรัมต่อครั้ง ทุก 6 ชัว่ โมง เป็ นเวลา 4-6 ชัว่ โมง และอาจให้ยา nevirapine
ร่ วมด้วย ในขนาด 2 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม ครั้งเดียว ภายใน 72 ชัว่ โมงหลังคลอด
เนื่องจากพบว่าอาจช่วยลดโอกาสการแพร่ เชื้อจากแม่สู่ลูกได้ดีกว่าการให้ zidovudine อย่างเดียว
แต่โอกาสเกิดการดื้อยาจากการใช้ยา nevirapine อาจเพิม่ ขึ้นด้วย
3. นัดตรวจร่ างกายเป็ นระยะๆตามกาหนดเวลาที่เด็กต้องรับวัคซี นเพื่อสร้างภูมิคุม้ กันโรคทั้งนี้ เพื่อ
•
ติดตามดูการเจริ ญเติบโต
•
ติดตามดูพฒั นาการ
•
ให้การดูแลรักษากรณี เกิดความผิดปกติหรื อมีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้น
4. ฉีดวัคซีน ตามคาแนะนาแพทย์
5. ในระดับ นานาชาติ มี ก ารแนะนาให้ใ ช้ย า cotrimoxazole (TMP-SMZ) แก่ เด็ ก ทารกทุ ก คนที่
คลอดจากมารดาที่ติดเชื้ อ เอช ไอ วี ทั้งนี้เพื่อป้ องกันโรคปอดบวมจากเชื้อ Pneumocystis carinii
จนกว่าจะพบว่าเด็กไม่ติดเชื้อ ส่ วนในประเทศไทย มีการดาเนินกลวิธีใน 2 ลักษณะ คือ
• เริ่ มใช้ยาป้ องกันด้วย TMP-SMZ (หรื อยา dapsone ในกรณี ที่แพ้ยา TMP-SMZ) แก่ทารกทุก
คน เมื่ออายุ 4-6 สัปดาห์ และให้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะพบเด็กไม่ติดเชื้อ หรื ออย่างน้อย 6 เดือน
กรณี ที่ไม่ทราบผลเลือด และเด็กมีสุขภาพดีและไม่มีอาการใดๆ แต่ถา้ เด็กมีอาการ หรื อตรวจ
ยืนยันได้วา่ ติดเชื้อ เอช ไอ วี ควรให้ยาป้ องกันต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 12 เดือน
• สาหรับเด็กที่อายุเกิ น 12 เดือน ควรให้ยาป้ องกันเฉพาะกรณี ที่มีระดับ CD4 ลด ต่ากว่า 15%
หรื อมีอาการของโรคเอดส์ข้ นั รุ นแรง
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• สาหรับกรณี ที่มารดาได้รับยาต้านไวรัส เพื่อป้ องกันการติดเชื้ อ เอช ไอ วี จาก แม่สู่ลูกให้เริ่ ม
ยา TMP-SMZ เฉพาะรายที่มีอาการสัมพันธ์กบั โรคเอดส์
6. ตรวจสอบประวัติการสัมผัสวัณโรค หากสงสัยว่าจะมีสมาชิ กในบ้านเป็ นวัณโรค สมาชิ กทั้ง
ครอบครับควรได้รับการตรวจและให้ยาป้ องกันหรื อให้การรักษาซึ้ งขึ้นกับผลการตรวจหาวัณ
โรคว่าพบหรื อไม่อย่างไร
7. ให้การรักษาโรคเฉี ยบพลันอย่างเหมาะสม ตามแต่กรณี
8. ให้ความรู ้ แก่บุคคลในครอบครัวให้การปรึ กษาแนะแนว และให้ความช่ วยเหลื อในด้านต่างๆ
ได้แก่
• การมีสุขอนามัยที่ดี ดื่มน้ าที่ตม้ สุ กแล้ว
• ป้ องกันการแพร่ โรคไปสู่ บุคคลอื่นในครอบครัว โดนการป้ องกันการสัมผัสเลือด และสารคัด
หลัง่ ของผูต้ ิดเชื้อในครอบครัว ทั้งนี้ การอยูร่ ่ วมกันตามปกติไม่มีความเสี่ ยงในการติดต่อ
• การให้อาหารที่เหมาะสมตามวัยของทารก
• แนะนาเด็กเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั และออกกาลังกายที่เหมาะสม รวมทั้งการไปโรงเรี ยน
• สอบถามปั ญหาของครอบครัวและจัดหาหรื อส่ งต่อหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ
• ให้การสนับสนุ นด้านจิ ตใจ ส่ งเสริ มค่านิ ยมของการเป็ นครอบครั ว ความรัก และเอาใจใส่
ส่ งเสริ มให้ครอบครัวได้มีโอกาสช่วยเหลือเด็ก
9. หากเป็ นไปได้ ควรดาเนิ นการให้ทราบถึ งภาวการณ์ ติดเชื้ อ เอช ไอ วี ของเด็กโตเร็ วที่สุดด้วย
การตรวจ PCR จึงตรวจได้ต้ งั แต่เดื อนแรก (Sensitivity 93% ณ อายุ 14 วัน และเพิ่มอายุ) การ
วินิจฉัยได้เร็ วจะช่ วยให้บิดามารดามีโอกาสมากขึ้นในการวางแผนอนาคต และให้โอกาส ใน
การรักษาโรคในเด็กได้ต้ งั แต่แรกเริ่ ม
10. สาหรับกรณี ที่เด็กทารกติดเชื้ อ เอช ไอ วี การดูแลรักษาในอนาคต ได้แก่ การช่วยเหลือเด็กและ
ครอบครัว การใช้ยาต้านไวรัส การป้ องกันและการรักษาโรคติดต่อฉวยโอกาส การนัดติดตาม
การรักษาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องอย่างน้อย 1-3 เดือน และติดตามสภาวะคงวามเจ็บป่ วยของ
เด็กสิ่ งที่สาคัญที่สุดคือ การทาให้เด็กและครอบครัวมีความสุ ข แม้วา่ เด็กจะติดเชื้อ ความสัมพันธ์
อันดีในครอบครัว ก็เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ดว้ ยการสนับสนุนและชี้แนะจากคณะผูใ้ ห้การดูแลรักษา
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ปัจจัยส่ งเสริมความสาเร็จในการส่ งเสริมสุ ขภาพ
การดาเนิ นงานทางด้านสาธารณสุ ข จะเน้นในเรื่ องสุ ขภาพของคนเป็ นตัวตั้ง สิ่ งแวดล้อมรอบๆตัว
เป็ นองค์ประกอบ โดยต้องมี การป้ องกันและรั กษาสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยจากมลพิ ษต่ างๆ และมี การ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพของประชาชนให้อยูด่ ี กินดี มีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ยงั ต้อง ให้สาคัญกับ
จิตใจ สุ ขภาพจิตที่ดีย่อมอยู่ในร่ างกายที่แข็งแรง จึงต้องมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมควบคู่กนั ไปทั้งในชนบท
และในเมือง
สาหรับลักษณะที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าว มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ แรงงานต่าง
ด้าวจะอยูไ่ ม่ค่อยเป็ นที่ สามารถรวมกลุ่ม และสลายย้ายถิ่นอย่างรวดเร็ ว ลักษณะการอยูอ่ าศัยมี 2 ลักษณะ คือ
เป็ นชุ มชนแออัด มีท้ งั ที่อยูก่ บั เจ้าของกิจการ เช่น แพปลา ลัง โรงงาน โรงเลื่อย เตาถ่าน และมีการรวมกลุ่ม
ในพื้นที่อาคารเช่า ห้องแถว ตรอกซอย ที่อยูใ่ กล้สถานประกอบการ อีกลักษณะคืออยูก่ นั อย่างกระจัดกระจาย
โดยมีอาชี พรับจ้างทางาน รับจ้างทัว่ ไป เช่น ขายของ ขายบริ การทางเพศ เป็ นต้น แรงงานต่างด้าวจะอพยพ
ค่อนข้างสกปรก รกรุ งรัง สภาพสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมไม่ถูกสุ ขลักษณะ ซึ่ งมีผลต่อการแพร่ กระจายของเชื้อ
โรคได้เป็ นอย่างดี
จากสภาพการณ์ดงั กล่าวข้างต้น งานอนามัยสิ่ งแวดล้อม ควรเน้นให้ประชากรต่างด้าวทุกคน
ทุกครอบครัว มีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี มีสุขวิทยาส่ วนบุคคล ที่
ถูกต้องปรับปรุ งบ้านเรื อนให้น่าอยูด่ ว้ ยการจัดการสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน การปรับปรุ งพฤติกรรม
อนามัยสิ่ งแวดล้อม และการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน
การจัดการด้ านสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้ อมพืน้ ฐาน และการปรับปรุ งพฤติกรรมอนามัยสิ่ งแวดล้ อม
1. บริ เวณที่อยู่อาศัยในชุ มชนไม่ควรน้ าท่วมขังภายในบ้านหรื อที่พกั อาศัย ควรมีการจัดสภาพให้มี
อาการถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้ องกันความอับชื้น
2. ห้องน้ า ห้องส้วม ควรทาความสะอาดอยูเ่ สมอ ไม่ให้มีกลิ่นเหม็น
3. บริ เวณที่ประกอบอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ สะอาดและจัดเก็บเป็ นระเบียบ อาหารที่ปรุ งสุ กแล้วมี
ภาชนะปกปิ ด หรื อเก็บในตูก้ บั ข้าว
4. ทิ้งเศษอาหารลงในถังขยะที่มีฝาปิ ดมิดชิด และนาไปกาจัดทุกวัน
5. ภาชนะ น้ าดื่ม น้ าใช้ ควรสะอาด มีฝาปิ ดมิดชิ ด และกาจัดภาชนะต่างๆ ที่แตก ป้ องกันไม่ให้มีน้ า
ขัง เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย
6. กางมุง้ นอนหรื อมีมุง้ ลวด เพื่อป้ องกันยุง แมลงต่างๆ และควรทาความสะอาดอยูเ่ สมอ
7. กินอาหารสุ ก สะอาด มีประโยชน์ ปราศจากสารอันตราย ใช้ชอ้ นกลางเมื่อกินอาหารร่ วมกัน และ
ไม่ใช้ภาชนะดื่มน้ าร่ วมกัน
8. ล้างมือก่อนกินอาหาร และหลังจากขับถ่านทุกครั้ง
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9. ใช้ผา้ หรื อมือปิ ดปาก จมูก เมื่อไอหรื อจามทุกครั้ง
แรงงานต่างด้าวนอกจากจาเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยสิ่ งแวดล้อม และ
มีการจัดการด้านสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมพื้นฐานให้ดีข้ ึนแล้ว แรงงานต่างด้าวควรมีส่วนร่ วมกับชุ มชน
บริ จาคทรัพย์สินแรงงาน เพื่อดูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และบูรณะสาธารณสมบัติของชุมชน
และเข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประเพณี ในชุมชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมในสังคมไทย
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บทที่ 5
ตัวอย่ างรู ปแบบการจัดระบบบริการ
การจัดระบบบริ การให้แก่แรงงานต่างด้าว มีขอ้ จากัดและปั ญหาและอุปสรรคอยูห่ ลายประการเช่ น
การเข้าถึงบริ การ การเดินทาง การเข้าใจในสิ ทธิ การรักษา การสื่ อสาร ฯลฯ ดังนั้น การพัฒนารู ปแบบบริ การ
จึงเป็ นสิ่ งที่เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฎิบตั ิ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีจานวนแรงงานต่างด้าวจานวนมาก ต้องคิดค้นรู ปแบบการ
จัดระบบบริ การที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยขึ้นกับบริ การ แต่ละพื้นที่ ซึ่ งมี
รู ปแบบที่น่าสนใจ
• ศูนย์สุขภาพชุมชนต่างด้าว
• Drop –in Center
• คลินิกกามโรค
• แฟ้มครอบครัว (Family Folder)
• หน่วยบริ การเคลื่อนที่ (Mobile Clinic)
ศูนย์ สุขภาพชุ มชนต่ างด้ าว (Migrant Health Post)
เป็ นรู ปแบบการดาเนิ นงานคล้ายคลึงกัญศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐานชุ มชน (ศสมช) ในแต่ละหมู่บา้ น
โดยมีพนักงานสุ ขภาพต่างด้าว (พสต.) ที่ได้รับการอบรมเป็ นผูใ้ ห้บริ การ โดยศูนย์สุขภาพชุมชนต่างด้าวจามี
พื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสม โดยความร่ วมมือจากผูป้ ระกอบการ ผูน้ าชุ มชน ตลอดจนชุ มชนที่ร่วมมือกันในการ
จัดตั้ง
ศูนย์สุขภาพชุมชนต่างด้าว (Migrant Health Post) โดยในปัจจุบนั สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดตา ได้พฒั นา
กลไกการจัดบริ การ ดังนี้
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ตารางการปฏิบัติงานศู นย์ สุขภาพชุ มชนต่ างด้ าว
เวลา
วัน
จันทร์

อังคาร

กิจกรรม
08.00 - 12.00 น.
13.00 – 16.30 น.
ตรวจรักษาโรคพื้นฐาน
คลินิกวางแผนครอบครัว
- ยาเม็ดคุมกาเนิด
รายเก่า
- ถุงยางอนามัย
ตรวจรักษาโรคพื้นฐาน
ฉีดวัคซีนเด็กอายุ 0 – 14 ปี
คลินิกวางแผนครอบครัว
เจ้าหน้าที่ 5 คน
- ยาเม็ดคุมกาเนิ ด
รายเก่า
- ถุงยางอนามัย

ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในเขตพื้นที่รับผิดชอบนิ เทศติดตามกากับทุกเดือน โดยศูนย์สุขภาพ
ชุมชนต่างด้าวดังกล่าว จามีอุปกรณ์การแพทย์ที่จาเป็ น ซึ่ งได้รับการสนับสนุ นจากสถานบริ การของรัฐ
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คลินิกกามโรค
เนื่ องจากอัตราการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีแนวโน้มสู งขึ้น จึงมีการพัฒนารู ปแบบ การจัดบริ การใน
กลุ่มเสี่ ยง โดยการจัดตั้งคลินิกกามโรคในจังหวัดระนอง โดยมีรูปแบบพอสังเขป ดังนี้
การดาเนินงานคลินิกกามโรค จังหวัดระนอง
สารวจสถานบริการทางเพศ
และทาทะเบียนพนักงานในสถานบริการ
ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
-

เจ้าหน้าที่ตารวจ 1 ครั้ง/ปี
เจ้าของสถานบริการ 1 ครั้ง/ปี
พนักงานในสถานบริการ (รายกลุ่ม) 6 ครั้ง/ปี

ติดตามเยี่ยมสถานบริการและนัดพนักงานในสถานบริการตรวจสุขภาพ
พร้อมสนับสนุนถุงยางอนามัย 2 ครั้ง/สัปดาห์ (วันจันทร์ , วันพฤหัสบดี)
ทีมติดตามเยีย่ ม (สสจ. 1 คน , สสอ. 2 คน , สอ. 1 คน)
ตรวจสอบพนักงานในสถานบริการ แบ่งโซนพื้นที่ใกล้สถานบริการ
(ต้องได้รับการตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน/คน)

สอ.มิตรภาพ เปิดบริการ
ทุกวันอังคารช่วงบ่าย

สอ. ด่าน เปิดบริการ
ทุกวันอังคารช่วงบ่าย

ศุภนิมิตร (ปากคลอง)
เปิดบริการทุกวันพฤหัสบดี , วันศุกร์
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การรั
บบริ
การคลิ
ิกกามโรค
การรั
บบริ
การคลิ
นิกนกามโรค
ทาบัตร

ตรวจร่างกาย

• วัดความดัน
• ชัง่ น้าหนัก
• ซักประวัติ
•

ให้สุขศึกษา

•
VDRL

ตรวจสอบภายใน

HIV

Gram stain

เจาะโลหิต

Wet smear

ให้คาปรึกษาก่อนเจาะเลือด

ค่าตรวจ :
มีบัตรทอง ตามสิทธิการรักษา

พบเชื้อ/30 บาท/โรค

ไม่มีบตั รทอง เสีย 60 บาท
ส่งเลือดไป รพ.ระนอง
เวลา 16.00 น.

เจาะเลือด : ตรวจชุดตรวจสาเร็จ
ผลบวก : ส่งเลือด รพ.ระนอง

ให้สุขศึกษา

ค่าตรวจ :

ติดตามผลการรักษา

มีบัตรทอง ตามสิทธิการรักษา

โดยทีมติดตามเยีย่ ม

ไม่มีบตั รทอง เสีย 150 บาท

แหล่งแพร่
นัดฟังผลวันถัดไป
ผลบวก ส่งเลือดตรวจ รพ.ระนอง
1 ครั้ง
ค่าตรวจ :
มีบัตรทอง ตามสิทธิรักษา
ไม่มีบตั รทอง เสีย 75 บาท
ให้คาปรึกษาก่อนบอกผล

ติดเชื้อ เอช ไอ วี สมัครใจส่งรักษา รพ.ระนอง
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แฟ้ มครอบครัว (Family Folder)
แฟ้ มครอบครั ว (Family Folder) แฟ้ มส าหรั บเก็ บบันทึ กข้อมู ลของสมาชิ กในครอบครั ว
ซึ่ งประกอบด้วยข้อมู ลเบื้ องต้น ข้อมู ลทางด้านสุ ขภาพในกลุ่ มวัยต่ างๆ และข้อมู ลอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ อง
สุ ขภาพอนามัย ซึ่ งจุดประสงค์ของการใช้แฟ้ มครอบครัว (Family Folder) เพื่อทราบข้อมู ลพื้นฐานในการวาง
แผนการดู แลรักษาโรค ติดตามภาวะสุ ขภาพในสมาชิ กของครอบครัวนั้น ซึ่ งเป็ นการดาเนิ นการเชิ งรุ กเน้นการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพป้ องกัน และการดูแลแบบองค์รวม (Holistic Care) โดยให้คนในครอบครัวมีส่วนร่ วมเพื่อให้เกิ ด
การบริ การที่ต่อเนื่อง จากชุมชนสู่ สถานบริ การ และสถานบริ การสู่ ชุมชน รวมถึง การผสมผสานการจัดบริ การให้
ครบ 4 มติ ในการดูแลสุ ขภาพ คือ ส่ งเสริ ม ป้ องกัน รักษา และฟื้ นฟูได้อย่างมีคุณภาพ
การสารวจแฟ้มครอบครัว (Family Folder) นั้น จะต้องมีการวางแผนสารวจให้ครอบคลุ ม
ตั้งแต่การออกแบบข้อมู ลที่ จะจัดเก็บในแฟ้ มครอบครั วการคัดเลื อกและอบรมอาสาสมัครหรื อเจ้าหน้าที่
ในการจัดเก็บ การประชุ มทีมงานเพื่อกาหนดวันประสานพื้นที่เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนิ นการ
และสรุ ปข้อมูลที่ได้ เพื่อนาไปเชื่ อมโยงกับการจัดบริ การทางด้านสุ ขภาพ (สงเสริ ม ป้ องกัน รักษาฟื้ นฟู) ที่
เหมาะสมในแต่ละครอบครัว
การนาแฟ้มครอบครัว (Family Folder) ไปใช้ ไม่เพียงแต่เฉพาะในกรณี การนาข้อมูลมาวาง
แผนการจัดบริ การเท่านั้น แต่ยงั ไม่รวมไปถึงการใช้เป็ นประวัติผปู ้ ่ วยนอก (OPD Card) การติดตามเยีย่ มบ้าน
(Home Health Care) บันทึ ก การตรวจสุ ขภาพประจาปี รวมถึ งข้อมู ล ที่ จาเป็ นที่ ถูกบันทึก ไว้ ซึ่ งรู ปแบบ
การบันทึกอาจอยูใ่ นรู ปแบบของ Electronic File ได้
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หน่ วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Clinic)
เป็ นรู ปแบบการจัดบริ การเคลื่อนที่ไปยังชุมชนเป้าหมาย เพื่อมีการให้บริ การที่แรงงานต่างด้าว
สามารถเข้าถึงได้ ซึ่ งรู ปแบบการบริ การมีความหลากหลาย ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมกับสภาพปั ญหาใน แต่
ละพื้นที่ เช่น
• การจัดบริ การตรวจรักษา ผูป้ ่ วยทัว่ ไป
• การจัดคลินิกวางแผนครอบครัว/การฝากครรภ์
• งานทันตกรรม เช่น ถอนฟั น ขูดหิ นปูน ทันตสุ ขศึกษา
• งานสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรค
• งานบริ การชันสู ตรเพื่อค้นหาผูป้ ่ วยมาลาเรี ย วัณโรค ฯลฯ
• งานโภชนาการในเด็กอายุ 0 – 5 ปี
• งานตรวจคัดครอง โรคไม่ต่อติดต่างๆ เช่นความดันโลหิ ตสู ง
• การควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ
• งานสุ ขศึกษาประชาสัมพันธ์
• งานรณรงค์ทางด้านสุ ขภาพ
สาหรับความพร้อมของการจัดหน่วยบริ การเคลื่อนที่ ต้องขึ้นกับปั จจัยหลายๆ ประการ อาทิ
เช่นความพร้อมของสถานบริ การ ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ปั ญหาสาธารณสุ ข ในพื้นที่ ความตระหนัก ของ
ชุมชน ความร่ วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น

36

