
1. เพือ่ลดอตัราการแพร่ระบาดของโรควณัโรคในชุมชนที่ม ีกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
อาศัยอยู่

2. เพือ่ให้เกดิแนวทาง และระบบการดูแล และส่งต่อผู้ป่วยวณัโรค อย่างชัดเจน และ
เป็นรูปธรรม

3. เพือ่รักษาผู้ป่วยวณัโรคหายขาด (Success Rate >90 %) ลดอตัราการขาดยา  
ป้องกนัวณัโรคดือ้ยาในชุมชน

แพทยห์ญิงวิมล  อธิพนัธ์ุอ  าไพ , นางสาวนฤมล  ร่วมคิด , นายธีรพล  บุญประกอบ
คลินิกเอดส์  วณัโรค  และโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์  โรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร์ค

วตัถุประสงค์

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สามารถติดตามการรักษาผู้ป่วยวัณโรคแรงงานข้ามชาติที่สมัครใจเข้าสู่

ระบบการรักษาได้ทุกราย และรักษาหาย/ครบ (Success rate >90) และผู้ป่วย
วณัโรคทุกรายได้รับการให้ค าปรึกษาเพือ่ตรวจหาเช้ือเอชไอว ีร่วมด้วย

2. มีระบบการค้นหา ติดตามและส่งต้องผู้ป่วยวณัโรคเข้าสู่ระบบการรักษา  
จากชุมชน (อสต./มูลนิธิรักษ์ไทย) และการส่งต่อในโรงพยาบาลภาครัฐ
เครือข่ายในจังหวดั (คปสอ.)
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ปี 
2554

1 1 100 1 100 2 1 1

ปี 
2555

2 1 3 100 3 100 5 3 2

ปี 
2556

4 1 5 100 5 100 6 5 1

ปี 
2557

2 2 100 2 100 3 2 1

ปี 
2558

1 1 100 รักษาอยู่ 2 1 1

รวม 10 2 12 100 18 12 6

 1. ผู้ป่วยวัณโรคที่เป็นแรงงานข้ามชาติที่อาศัย ในพื้นที่  ถ้าป่วยเป็นวัณโรค 
มารับบริการรักษาที่โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค จะมีทั้งในส่วนที่เข้ามารับบริการ และ
ส่วนที่ อสต. แนะน า หรือพามารับบริการ (มูลนิธิรักษ์ไทย)

2. ผู้ป่วยวณัโรคที่เป็นแรงงานข้ามชาติที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร์ค 
เมื่อตรวจพบ ว่าป่วยเป็นวณัโรค จะมีแนวทางการให้บริการ และรักษาดังนี้

2.1 กรณีแรงงานข้ามชาติที่มีบัตรประกันสังคม หรือซ้ือและมีบัตรประกัน
สุขภาพ ทางโรงพยาบาลจะแนะน า และส่งตัวไปรักษาตามสิทธ์ิ เช่น สิทธ์ิประกนัสังคม 
ส่วนผู้ป่วยที่ ซ้ือบัตรประกันสุขภาพจะถูกส่งตัวไปรักษาที่  โรงพยาบาลบางพลี
(คปสอ.) เน่ืองทาง สสจ.สมุทรปราการเปิดให้ซ้ือบัตรประกันสุขภาพได้ในเฉพาะ
โรงพยาบาลภาครัฐ หากผู้ป่วยไม่สะดวกหรือไม่กล้าที่จะไปรับบริการตามสิทธ์ิจาก
เหตุผลต่างๆ ทางโรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร์คจะประสาน อสต.หรือมูลนิธิรักษ์ไทยเป็น
ผู้พาไป

2.2 กรณีแรงงานข้ามชาติที่ ไ ม่มี สิทธ์ิ  (ผิดกฎหมาย/ไม่มีบัตร) ทาง
โรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร์ค จะท าการ Counseling ผู้ป่วยกลุ่มนี ้ดงัมแีนวทางดงันี้

2.2.1 ถ้าผู้ป่วยยืนยันที่จะรักษาต่อเน่ืองจนครบ cause  จะต้องอาศัย
และท างานอยู่ในพืน้ที่นานๆ ทางโรงพยาบาลจะรักษาผู้ป่วยเป็นลักษณะ Co-payment  
ยาวัณโรคจะรักษาฟรี ให้ผู้ป่วยฟรี ส่วนค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยจะต้อง
จ่ายเงินเอง ตามเศรษฐานะ ของผู้ป่วย ในการตรวจติดตาม ซ่ึงทางโรงพยาบาลที่
พิจารณา เป็นรายๆ ไป ตามมาตรฐาน NTP โดยทางโรงพยาบาลจะขอเบิกยาไปยัง 
สคร.3 และ สอวพ.

2.2.2 ถ้าผู้ป่วยไม่สามรถจ่ายได้ จะแนะน าให้ผู้ป่วยกลับไปรักษายัง
ประเทศที่ตนเองมา โดยมีใบส่งตัวไปให้ อย่างเช่นชาวเมียนมาร์ ซ่ึงเดิมเราได้ส่งตัว
กลบัไปหลายราย และในปี  พ.ศ.2558  ประเทศเมียนมาร์ ได้รับเงินกองทุนจาก GF  ใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่กลับไปรักษา จะได้รับการรักษาฟรีที่ประเทศของตน  
และได้ค่าครองชีพสนับสนุนในการรักษา

2.2.3 ถ้าผู้ป่วยมกี าลงัทรัพย์ จะแนะน าให้ผู้ป่วย ซ้ือบัตรประกนัสุขภาพ 
แล้วส่งต่อไปที่โรงพยาบาลภาครัฐ หรือเข้าสู่ระบบประกนัสังคม

การด าเนินงาน

ในพื้นที่ รับผิดชอบของโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค ซ่ึงเป็นเอกชนที่ เข้าร่วม
โครงการหลกัประกนัสุขภาพ ดูแลประชากร จ านวน 33,006 คน มีผู้ถือบัตร UC จ านวน 
21,019 คน แต่ในพืน้ที่มีแรงงานข้ามชาติทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายในพืน้ที่
ประมาณ 20,000 คน ซ่ึงพบว่ามีการป่วยเป็นวัณโรคอย่างต่อเน่ืองในกลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติ  โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่มีสิทธ์ิรักษาใดๆ และไม่ถูกกฎหมาย จึงต้องมีการวาง
ระบบและแนวทางในการดูแล รักษา และติดตามผู้ป่วยเหล่านี้ ให้หายขาด ลดการแพร่
ระบาดของโรควณัโรคในชุมชน

บทน า

ลดการแพร่เช้ือวัณโรคในชุมชน จากผู้ป่วยในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และวางระบบ
และแนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้ป่วยข้ามชาติ โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ถูก
กฎหมาย

เป้าหมาย

แนวทางการพฒันาในอนาคต
ผลกัดนัให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบประกนัสุขภาพ และประกนัสังคม 

โดยช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ที่พึงจะได้รับ  และวางระบบการดูแล รักษา ค้นหาและ
ติดตามผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่กับภาคี เค รือข่าย 
(NGO/อปท./รพ./รพ.สต./แรงงานจังหวดั เป็นต้น)  


