การทางานในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
เมนูท่ี 9
เป้าหมายงานป้องกัน
1. กลุม่ เป้าหมายสามารถประเมินความเสี่ยงของตัวเอง
2. กลุม่ เป้าหมายมีทางเลือกในการป้องกันที่เหมาะสมต่อตัวเองและเข้าถึงทางเลือกในการป้องกันที่หลากหลาย
3. แรงงานข้ามชาติได้รบั บริการการป้องกันการติดเชือ้ HIV และเข้าถึงการรักษาเทียบเท่าคนไทย
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. สนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติ
เข้าถึงชุดข้อมูลชุดการป้องกัน
การติดเชือ้ HIV

2. แรงงานข้ามชาติเข้าถึงบัตร

กิจกรรม
1. การประชุมหารืออย่างไม่
เป็ นทางการและเ ป็ น
ทางการกับหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องด้านนโยบายและ
ข้อปฏิบตั ิดา้ นสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานข้าม
ชาติ อย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อไตร
มาส
2. เวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐผูใ้ ห้บริการ

เนือ้ หา
- นโยบายด้านสุขภาพที่
เกี่ยวข้องกับประชากรข้ามชาติ
ข้อปฏิบตั ิ กฎเกณฑ์เงื่อนไข
ด้านการรับบริการด้านสุขภาพ
อาทิเช่น บัตรสุขภาพหรือ
งบประมาณ
- นโยบายการขายบัตรให้กบั
แรงงานข้ามชาติทกุ คนที่ไม่
สนใจสถานะการเข้าเมือง
- สถานการณ์ปัญหาประเด็น
เอชไอวี วัณโรค และ

ผลลัพธ์
ตัวชีว้ ัด
1.เกิดการสนับสนุนหรือการ
1. เกิดการประชุมหารือ
แก้ไขปั ญหาด้านสุขภาพ โดย
ข้อตกลง ความร่วมมือ
เฉพาะงานด้านโรคเอดส์ และ
ตามแผนอย่างน้อยไตรมา
วัณโรคที่เกี่ยวข้องกับประชากร
สละ 1 ครัง้ ผูเ้ ข้าร่วม 15
ข้ามชาติ
คน/ครัง้
2. เกิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล
สร้างความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ผูใ้ ห้บริการและแกนนา
ประชากรข้ามชาติเรื่อง
บัตรสุขภาพ สิทธิและ

สุขภาพและสามารถได้รบั บริการ
ตามสิทธิ

และแกนนาประชากรข้าม โรคติดต่อต่างๆในชุมชน
ชาติเรื่องบัตรสุขภาพ สิทธิ ประชากรข้ามชาติ
และเงื่อนไขการเข้ารับ
บริการของประชากรข้าม - ระเบียบการดาเนินงาน ข้อ
ชาติ
ปฏิ บั ติ เงื่ อ นไขข้อ ก าหนด
3. จัดตัง้ กลุม่ ออมทรัพย์
วัตถุประสงค์การจัดตัง้ กลุ่ม
ประชากรข้ามชาติเพื่อซือ้
ออมทรัพย์
บัตรสุขภาพ
- ข้อมูลชุมชน ประชากรข้าม
- สารวจข้อมูลของ
ชาติในพืน้ ที่เป้าหมาย
ประชากรข้ามชาติท่ีมีความ
ต้องการรวมกลุม่ เพื่อออม
เงินในการซือ้ บัตรสุขภาพ
- ศึกษาข้อมูลกลุม่ ออม
ทรัพย์เดิมที่มีอยู่ในพืน้ ที่

3. เพื่อพัฒนาบทบาทของอาสาสมัคร 1. การให้ความรูแ้ กนนา
- ให้ความรูก้ ารวางแผน
สาธารณสุขแรงงานข้ามชาติ
อาสาสมัครแรงงานข้าม
ครอบครัว
อาสาสมัครสาธารณสุขไทย และแกน
ชาติและอาสาสมัคร
- ความรูเ้ รือ่ งเอชไอวี/เอดส์
นาองค์กรชุมชน (CBO)เพื่อให้
สาธารณสุขไทยให้มีความรู ้
วัณโรค และโรคติดต่อต่าง
สามารถให้ความรูเ้ รื่องเอชไอวี เอดส์
เรื่อง HIV/TB โรคติดต่อ
ๆ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
ของประชากรข้ามชาติ
จานวน 1 ครัง้ ผูเ้ ข้าร่วม
30 คน
3. หน่วยงานภาครัฐ มีแผน
รองรับการปฏิบตั ิ เพื่อ
สนับสนุนหรือแก้ไขปั ญหา
ด้านโรคเอดส์ วัณโรค หรือ
- ประชากรข้ามชาติมีความ
ปั ญหาสุขภาพต่างๆแก่
ตระหนักเห็นความจาเป็ นเรื่อง
กลุม่ ประชากรข้ามชาติ
การซือ้ บัตรสุขภาพ
4. เกิดกลุม่ ออมทรัพย์
- 30 % ของประชากรแรงงาน
ประชากรข้ามชาติ(CBO)
ข้ามชาติท่ีไม่มีบตั รสุขภาพเข้า
เพื่อการจัดซือ้ บัตรสุขภาพ
มาเป็ นสมาชิกกลุม่ ออมทรัพย์
หรือแก้ไขปั ญหาสุขภาพ
ต่างๆ อย่างน้อย 1 กลุม่
- แกนนาอาสาสมัครได้รบั
- จานวนอาสาสมัคร
ความรูเ้ รื่องเอชไอวี/เอดส์ วัณ
แรงงานข้ามชาติ และ
โรค และโรคติดต่อต่างๆ และ
อาสาสมัครสาธารณสุข
พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู ้
ไทยที่ได้รบั ความรู ้
ให้แก่ประชากรข้ามชาติและ
จานวน 40 คน ในพืน้ ที่ 4

วัณโรค โรคติดต่อต่างๆ กับ
กลุม่ เป้าหมายในชุมชน รวมถึงช่วยให้
ประชากรข้ามชาติเข้าถึงระบบบัตร
สุขภาพแรงงานข้ามชาติ

ต่างๆ และเรื่องสิทธิการรับ
บริการการรักษา สิทธิและ
ระบบการใช้บตั รสุขภาพ ใน
พืน้ ที่ 4 ตาบลได้แก่ ตาบล
บางริน้ ตาบลบางนอน
ตาบลปากนา้ และเขต
เทศบาลเขานิเวศน์
2. แกนนาลงพืน้ ที่ให้ความรูแ้ ก่
ประชากรแรงงานข้ามชาติ
และประชากรทั่วไปใน
ชุมชน เรื่อง HIV/TB
โรคติดต่อต่างๆ และเรื่อง
สิทธิการรับบริการการรักษา

- ให้ความรูเ้ รื่องการเฝ้าระวัง
โรคติดต่อ
- ระบบสิทธิประโยชน์ของ
บัตรสุขภาพ และระเบียบ
ขัน้ ตอนในการซือ้ บัตร
- หน่วยบริการสาธารณสุขที่
สามารถเชื่อมประสานส่ง
ต่อในพืน้ ที่
- แจกถุงยางอนามัย และ
อุปกรณ์ปอ้ งกันโรคติดต่อ
ภายใต้การกากับดูแลของ
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด หรือโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล

3. การจัดตัง้ หน่วยให้บริการใน
ชุมชน(DICs)
- การสนับสนุนพัฒนา
4. ประชุมวางแผนการทางาน
ต่อเนื่องให้ศนู ย์บริการ
ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่
สุขภาพชุมชน (DICs)เดิม
รับผิดชอบโครงการ แกน
ให้ดาเนินการต่อได้อย่างมี
นาอาสาสมัครโครงการ เพื่อ
ประสิทธิภาพ และจัดตัง

ประชากรทั่วไปในชุมชนได้
- ประชากรข้ามชาติสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและชุดการ
ป้องกัน

ตาบล
- จานวนประชากรข้ามชาติ
และประชากรทั่วไปที่
ได้รบั ความรู ้
- จานวนศูนย์บริการใน
ชุมชน (DICs) ที่เปิ ด
บริการในชุมชน

วางแผน และสรุปผลการ
ทางาน 2 เดือนครัง้

DIcs ในพืน้ ที่ใหม่ของการ
ทางาน โดยอาสาสมัคร
ประชากรข้ามชาติและ
อาสาสมัครประชากรไทย

