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โรงพยาบาลแม่สาย ยินดีต้อนรับ



อ าเภอแม่สาย

โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง 1 แห่ง
ส านักงานสาธารณสุข 1 แห่ง  , รพ.สต. 11 แห่ง



ข้อมูลทั่วไป
• 8 ต าบล

• 87 หมู่บ้าน

• 5 เทศบาล

• 4 อบต.

• 21,262 หลังคาเรือน

• 297.64 ตร.กม. พื้นที่

• 235 คน/ตร.กม.

• 119,099 คน (ประชากร) (2556)

93666, 79%

3601, 3%

17000, 14%
4832, 4%

Thai Hill Tribes

Non-thai Migrant
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 อัตราการมารับบริการ : ไทย–พม่า ผู้ป่วยนอก

108191 114057 118247
133666 127729

137580 141635
150994 154789

39466 37146 41678 42291 46456 51180
60819 61038 59376

147657 151203
159925

175957 174185
188760

202454
212032 214165
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จ านวนผู้ป่วย เอชไอวี รายใหม่



ที่มา : คลินิกวัณโรค รพ.แม่สาย  30 ก.ย.2557ที่มา : คลินิกวัณโรค รพ.แม่สาย  30 ก.ย.2557
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สถานการณ์วัณโรคอ าเภอแม่สาย



           แรงงานข้ามชาติมีความจ ากัดในเรื่องการเข้าถึงยาต้านไวรัสท าให้ไม่ได้
รับประทานยา และมีความจ าเป็นต้องให้ไปซื้อยาทีส่ถานบริการเอกชน ส่งผลให้เกดิ
ปัญหาอื่นๆตามมาเช่นในปี 2556 พบการรับยาไม่ตอ่เนื่องร้อยละ 1.2 เชื้อดื้อยาร้อย
ละ 6.3 และเกิดโรคจากเชื้อฉวยโอกาสร้อยละ  28.56     ประกอบกับมีหญิงแรงงาน
ข้ามชาติฝากครรภ์ปีละ 712  คนในปี 2556 และในปี 2557 (ม.ค-ต.ค)  1,003 คน 
พบการตดิเชื้อเอชไอวีประมาณร้อยละ 3.5  และไม่ได้รับยาต้านไวรัส เพื่อป้องกนั
การตดิเชื้อจาก แม่สู่ลูก รวมถึงเกดิความเข้าใจผิด คิดว่ากรณีกลับไปรับยาทีพ่ม่า
จะไม่ได้รบัยาไปรอคิวนานและผู้ตดิเชื้อเอชไอวีกลุ่มชาตพิันธจ์ะเข้าใจว่าถูกกดีกนั
จากคนพม่าเนื่องจากพดูภาษาพม่าไม่ได้ จึงไม่กลับไปใช้บริการยาต้านไวรัสใน
ประเทศพม่านอกจากนี้ยงัพบปัญหาการสื่อสารท าให้การท าความเขา้ใจเรื่องโรคเป็น
เรื่องที่ยาก  เนื่องจากระบบบริการเดิมพบวา่ยังมีความไม่ครอบคลุมยังขาดการ
ท างานเชิงรุก ตั้งแตก่ารคัดกรอง วินิจฉยั รักษาและป้องกัน ดงันั้นจงึมีความจ าเป็น
อย่างยิง่ในการปรบัให้มีการให้บริการแบบครบวงจรในกลุ่มแรงงานขา้มชาติ 



      ระบบบริการแบบครบวงจรประกอบด้วย 
การป้องกัน การคัดกรอง การวินิจฉัย การ
รักษากระทั่งส่งแรงงานข้ามชาติกลับไปรับยา
ต้านไวรัสในประเทศพม่า โดยใช้การมีส่วนร่วม
จากโรงพยาบาลชุมชน และภาคีเครือข่ายทั้ง
สองประเทศ (ไทยและพม่า) ที่เน้นการเข้าถึง
บริการและให้บริการที่เป็นมิตร 

..

..

..

กิจกรรมการแก้ปัญหา / พัฒนา



ระบบ
บริการ

กลุ่มเป้าหมาย โครงการ ผู้รบัผิดชอบ รายละเอียดกิจกรรม

ป้องกัน
ชุมชนแรงงานข้าม

ชาติ

การเข้าถึงบริการการ
ดูแลรักษาเอชไอวี/ 

เอดส์

รพ.แม่สายและ
มูลนิธศิุภนิมิต

ให้บริการเชิงรุก ให้ความรู้เรื่องเอชไอวี วัณโรค

 
แรงงานข้ามชาติ

ทั่วไป
 

รพ.แม่สาย และภาคี
เครือข่ายผู้ติดเชือ้

รณรงค์เรื่องการใช้ถุงยางอนามัย โรคเอดส์
บริเวณด่านพรมแดนเขตติดต่อชายแดนไทย-
พม่า ในวันเอดส์โลกและวันวาเลนไทน์

 
ชุมชนแรงงานข้าม

ชาติ

รพ.แม่สายและ
เครือข่าย NGO

 

ประสานงานกับผู้ประกอบการโรงงานจัด
ให้บริการเชิงรุกร่วมกับล่ามเพื่อให้ความรู้เรื่อง
โรคเอดส์  วัณโรคเช่น โรงงานกระเทียม 
โรงงานกระดาษสา โรงงานรองเท้า    สวนส้ม 
และบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างที่มีกลุ่ม
แรงงานข้ามชาติ ในเวลาเลิกงาน

ระบบบริการครบวงจรในการดูแลรักษา
ผู้ติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาต ิ



ระบบ
บริการ

กลุ่มเป้าหมาย โครงการ ผู้รบัผิดชอบ รายละเอียดกิจกรรม

คดักรอง
และ

วนิิจฉัย

ชุมชนแรงงานข้าม
ชาติ

การเข้าถงึบริการการ
ดูแลรักษาเอชไอว/ี เอดส์

รพ. แม่สาย
จัดระบบช่องทางด่วนในโรงพยาบาลส าหรับ
แรงงานต่างด้าวเพื่อตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี
และซิฟิลสิ

 
กลุ่มพนักงานบริการ

หญงิ
 

รพ.แม่สายและกลุ่ม 
Empower

ให้บริการเชิงรุกเพื่อให้ความรู้และบริการให้
ค าปรึกษาและตรวจเลือด รวมถึงการตรวจ
ภายในนอกโรงพยาบาล

รักษา
หญงิตั้งครรภ์ที่เป็น
ต่างด้าวผลเลอืดบวก

ส่งเสริมระบบการดูแล
และการประสานงานใน

โรงพยาบาล
รพ.แม่สาย

จัดบริการให้ค าปรึกษาเร่ืองโรคและก าหนด
แผนการรักษาให้บริการร่วมกับคลินิก ANC  
และให้ยา ARV  เพือ่ป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี
จากแม่สู่ลูก ตั้งแต่ทราบการตั้งครรภ์ จนกระทั่ง
หลงัคลอดบุตรการท า routine to research ผล
ของการติดตามประสิทธิภาพการใช้ยาต้าน
ไวรัสที่มีต่อการป้องกนัการตดิเช้ือจากแม่สู่ลูก



ระบบ
บริการ

กลุ่มเป้าหมาย โครงการ ผู้รบัผิดชอบ รายละเอียดกิจกรรม

 เสริมสร้างศักยภาพการ
สื่อสาร

รพ.แม่สาย 1. จัดให้มีล่ามเพื่อสื่อสารกับ

ผู้รับบริการที่มีความหลากหลายของภาษาพม่า
และชนกลุ่มน้อย เช่น อาข่า มูเซอร์ คะฉิ่น ไท
ลื้อ ในโรงพยาบาล

1. จัดท าแผ่นพับให้ความรู้

เรื่องโรค การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เป็นภาษาพม่า

1. อบรมภาษาพม่าเบื้องต้น

ให้กับเจ้าหน้าที่ในคลินิก เช่น พยาบาลผู้ตรวจ  
เภสัชกร

ผู้ติดเชื้อ
เอชไอว/ี
เอดส์

จัดท าระบบการส่ง
ต่อผู้ตดิเชือ้เอชไอ
วี/เอดสไ์ด้รับการ
รักษาที่ต่อเนื่อง

 

รพ.แม่สายและภาคี
เครือข่ายโรงพยาบาลท่า
ขี้เหล็ก  ประเทศพม่า

ร่วมกันหารือหาแนวทางในการเข้าถึงบริการวม
ถึงระบบการส่งต่อการรักษาเพ่ือให้ผู้ติดเชื้อเอช
ไอว/ีเอดส์ได้รับการรักษาที่ต่อเนือ่ง

 ส่งต่อ



การเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้

กลุ่มเป้าหมาย
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

VCT

(ราย)

ติดเชื้อเอชไอวี

(ร้อยละ)

VCT

(ราย)
ติดเชื้อเอชไอวี

(ร้อยละ)
VCT

(ราย)
ติดเชื้อเอชไอวี

(ร้อยละ)

1. แรงงานข้ามชาติ 1,872 4.5 2,251 9.5 2,894 4.01

2.พนักงานบริการหญิง 14 7.1 17 5.8 26 3.84

3.หญิงตั้งครรภ์ที่เป็น
แรงงานต่างด้าว 389 2.31 712 2.8 1,003 2.83
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ผลการด าเนินงานระบบบริการ
แบบครบวงจรในการดูแลรักษา

ผู้ติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์
ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ (ต่อ)



กลุ่มเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
จ านวน (ร้อยละ)

หมายเหตุ
ปี 2556 ปี 2557

1.แรงงานข้ามชาติ
ได้รับค าปรึกษาและความรู้

เรื่องเอชไอวี/เอดส์
44.02 89.97

2.หญิงตั้งครรภ์ที่มี

ผลเลือดบวก

ได้รับยาต้านไวรัสเพื่อป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่
ลูกสูตร AZT / 3TC /LPV/r

100 100

3.ทารก

1. ได้รับกาตรวจเลือด 
DNA PCR แรกคลอด 
และPCR for HIV หลัง
คลอดที ่1 เดือน

2. ผลเลือดลบ 

3. Loss F/U 

4. รอผลการตรวจ 

DNA PCR

=    NA

PCR = 9

0

11

4

9

9

1

3

* ปรับเปลี่ยนระบบการดูแลผู้ป่วย

Anti HIV เดิมเจาะเลือดเพียงครั้งเดียวใน
ครั้งแรกที่มาฝากครรภ์ แต่พบปัญหาหลัง
คลอดได้ 6 เดือน เจาะเลือดซ้ าพบว่ามีผล
เลือดบวก 

ประสานงานกับคลินิก ANC และสูติ
แพทย์ หาแนวทางร่วมกันปรับเปลี่ยน
ระบบให้มีการตรวจ Anti HIV ซ้ าทุกราย
เมื่ออายุครรภ์ได้ 32 สัปดาห์

4.การส่งต่อผู้ติดเชื้อ
เอชไอว/ีเอดส์ในกลุ่ม
แรงงานข้ามชาติ

รักษาต่อเนื่องในประเทศพม่า
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Follow up โดย NGO ทีมโรงพยาบาล
,world vision foundation, 
Malteseretc





ระบบการส่งต่อผู้ป่วยเอชไอวไีปประเทศพม่า



13  กรกฎาคม    2555









เตรียมความพร้อมก่อนส่งต่อ

22





 

Post Counseling 

Accept 

Reject 

Counseling For ARV Clinic 

Send pt. with  referal form 

Tachileik  hosp 

Hosp  

Accept/CD4 testing 

HIV +ve from other 

department    

- Accept 

-   

Post counseling/Adherence 

Counseling 3 times with 

family members/friends 

Follow up by NGO,hosp staffs,world 

vision foundation,Malteser  etc 

ART monthly 

Transportation/Food  support 

by  NGO ie Malteser Int etc 









   

 

 

Thailand-Myanmar Cross Border Referral Form 

 

 

Name   ……………………………………….     Age …………       Sex ……………… 

Referred from …………………………….    To ………………………………………… 

Registration No  …………………………. 

Referral No  ……………………………….   Date of referral   __/ ___/ _______ 

 

Address (Please specify) 

Myanmar …………………………………  District…………………………………………….                                       

Thailand………………………………….. District………………………………………………. 

Phone number:……………………………. 

 

Background history (Any relevant Medical history + risk factor) 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Laboratory  Data  

CD4 ……………………………(Date………………….) 

Viral load………………………(Date………………….) 

CBC.......................................... 

Creatinine……………………… 

HBs Antigen…………………… 

HCV Antibody………………… 

CXR……………………………. 

Others………………………….. 

 

Current Medication                                               

(Please verify if you switch to ART second line regieme) 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Reason for Referral 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Signature………………………………………… 

Name……………………………………………… 

Designation……………………………………… 

Email……………………………………………… 

Department/Organization………………………… 

 

If you have any questions about this referral, please contact 

……………………………….…Email………………………………...Phone………………………. 

 

 





088-4694247 , 092-1184797



ปัญหา/อุปสรรค

31



ยิง่กวา่ค าวา่…ทา้ทาย

32



บา้น…คือวิมานของเรา

33
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1 ระบบบริการแบบครบวงจรจะประสบความส าเร็จต้องอาศัย
การท างานกับภาคีเครือข่ายผู้ที่เข้าถึง สร้างความไว้วางใจแก่แรงงาน
ข้ามชาติ 
2 การประสานงานระหว่างประเทศยังต้องมีการปรับระบบการ
ติดตามผู้ป่วยเพื่อให้มั่นใจถึงการได้รับยาอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยที่
ส่งกลับโดยใช้ระบบสื่อสารที่ทันสมัยให้เกิดประสิทธิภาพ
3 การเลือกทีมท างานที่สามารถพูดภาษาแรงงานข้ามชาติได้จะ
ท าให้สื่อสารได้เข้าใจและเข้าถึงปัญหาที่มีความซับซ้อนเช่นในกลุ่ม
หญิงบริการมากขึ้นท าให้เพิ่มความส าเร็จช่องระบบบริการ

……..บทเรียนที่ได้รับ……..
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กรณีกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ที่เข้าถึงระบบบริการของรัฐ

ล่าช้าควรได้รับการประสานงาน
หรือ การท างานร่วมกันกับ
ภาครัฐและภาคีเครือข่าย



1. ส าหรับโรงพยาบาลในเขตชายแดนควรมีล่ามหรือมีอาสาสมัครช่วย
สื่อสารเกี่ยวกับการบริการต่าง ๆ ในโรงพยาบาลหรือเกิดการศึกษาเรียนรู้
ภาษาต่างชาติในแต่ละท้องถ่ิน เช่นโรงพยาบาลแม่สายมีการสอนภาษาพม่า
เป็นต้น
2.  การติดตามผู้รับบริการที่ได้รับส่งต่อมาจากภาคีเครือข่ายเป็นไปได้ยาก
เนื่องจากไม่ทราบที่อยู่ที่แน่นอนดังนั้นจึงควรมีระบบส่งต่อให้อาสาสมัครผู้ติด
เชื้อในประเทศพม่าเป็นผู้ติดตามการเยี่ยมบ้าน
3.  การให้บริการกลุ่มแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่จะส้ินสุดเพียงการติดตามผล
การตรวจเลือด ดังนั้นประสานงานให้เจ้าหน้าที่จากประเทศพม่ามาจ่ายยาให้
ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแม่สาย                        ( อยู่ระหว่างด าเนินการ )
4. การท างานในคลินิกต่างๆในโรงพยาบาลควรมีการประสานงานร่วมกัน
เพื่อให้บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหาและ
สาเหตุของการเกิดปัญหาร่วมกัน



โอกาสพัฒนา

เจ้าหน้าทีจ่ากประเทศพม่ามาจ่ายยาให้ผู้ป่วยที่
โรงพยาบาลแม่สาย  ( อยู่ระหว่างด าเนินการ )



โลกไร้พรมแดน
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ขอบคุณทีมงานเอดส์สสจ.เชียงราย
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