
การท างานในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 

เมนท่ีู 9 

เปา้หมายงานปอ้งกนั 
1. กลุม่เปา้หมายสามารถประเมินความเสี่ยงของตวัเอง 
2. กลุม่เปา้หมายมีทางเลือกในการปอ้งกนัที่เหมาะสมตอ่ตวัเองและเขา้ถงึทางเลือกในการปอ้งกนัท่ีหลากหลาย 
3. แรงงานขา้มชาติไดร้บับรกิารการปอ้งกนัการติดเชือ้ HIV และเขา้ถงึการรกัษาเทียบเท่าคนไทย 

 
วัตถุประสงคเ์ฉพาะ กจิกรรม เนือ้หา ผลลัพธ ์ ตวัชีว้ัด 

1. สนบัสนนุใหแ้รงงานขา้มชาติ
เขา้ถงึชดุขอ้มลูชดุการปอ้งกนั
การติดเชือ้ HIV 

 
 
 
 
 
 
 

2. แรงงานขา้มชาติเขา้ถงึบตัร

1. การประชมุหารอือย่างไม่
เป็นทางการและเ ป็น
ทางการกบัหน่วยงานภาครฐั
ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นนโยบายและ
ขอ้ปฏิบตัิดา้นสาธารณสขุท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแรงงานขา้ม
ชาติ อย่างนอ้ย 1 ครัง้ตอ่ไตร
มาส  

2. เวทีแลกเปลี่ยนขอ้มลูสรา้ง
ความเขา้ใจรว่มกนัระหว่าง
หน่วยงานภาครฐัผูใ้หบ้รกิาร

- นโยบายดา้นสขุภาพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประชากรขา้มชาติ 
ขอ้ปฏิบตัิ กฎเกณฑเ์ง่ือนไข
ดา้นการรบับรกิารดา้นสขุภาพ 
อาทิเช่น บตัรสขุภาพหรอื
งบประมาณ  
- นโยบายการขายบตัรใหก้บั
แรงงานขา้มชาติทกุคนท่ีไม่
สนใจสถานะการเขา้เมือง 
- สถานการณปั์ญหาประเดน็
เอชไอวี  วณัโรค และ

1.เกิดการสนบัสนนุหรอืการ
แกไ้ขปัญหาดา้นสขุภาพ โดย
เฉพาะงานดา้นโรคเอดส ์และ
วณัโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชากร
ขา้มชาต ิ
 
 
 
 
 
 

1. เกิดการประชมุหารอื
ขอ้ตกลง ความรว่มมือ
ตามแผนอย่างนอ้ยไตรมา
สละ 1 ครัง้ ผูเ้ขา้รว่ม 15 
คน/ครัง้ 

2. เกิดเวทีแลกเปลี่ยนขอ้มลู
สรา้งความเขา้ใจรว่มกนั
ระหว่างหนว่ยงานภาครฐั
ผูใ้หบ้รกิารและแกนน า
ประชากรขา้มชาติเรื่อง
บตัรสขุภาพ สิทธิและ



สขุภาพและสามารถไดร้บับรกิาร
ตามสิทธิ 
 

 

 

 

และแกนน าประชากรขา้ม
ชาติเรื่องบตัรสขุภาพ สิทธิ
และเง่ือนไขการเขา้รบั
บรกิารของประชากรขา้ม
ชาต ิ

3. จดัตัง้กลุม่ออมทรพัย์
ประชากรขา้มชาติเพื่อซือ้
บตัรสขุภาพ 
  -  ส  ารวจขอ้มลูของ
ประชากรขา้มชาติที่มีความ
ตอ้งการรวมกลุม่เพื่อออม
เงินในการซือ้บตัรสขุภาพ 
-  ศกึษาขอ้มลูกลุม่ออม
ทรพัยเ์ดิมท่ีมีอยู่ในพืน้ที่  

โรคติดตอ่ตา่งๆในชมุชน
ประชากรขา้มชาติ 
 

- ระเบียบการด าเนินงาน ขอ้
ปฏิบัติเง่ือนไขข้อก าหนด
วตัถปุระสงคก์ารจดัตัง้กลุ่ม
ออมทรพัย ์

- ขอ้มลูชุมชน ประชากรขา้ม
ชาติในพืน้ที่เปา้หมาย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-  ประชากรขา้มชาติมีความ
ตระหนกัเห็นความจ าเป็นเรื่อง
การซือ้บตัรสขุภาพ  
-  30 % ของประชากรแรงงาน
ขา้มชาติที่ไมม่ีบตัรสขุภาพเขา้
มาเป็นสมาชิกกลุม่ออมทรพัย ์

เง่ือนไขการเขา้รบับรกิาร
ของประชากรขา้มชาติ 
จ านวน 1 ครัง้ ผูเ้ขา้รว่ม 
30 คน 

3. หน่วยงานภาครฐั มีแผน 
รองรบัการปฏิบตัิ เพื่อ
สนบัสนนุหรอืแกไ้ขปัญหา
ดา้นโรคเอดส ์วณัโรค หรอื
ปัญหาสขุภาพตา่งๆแก่
กลุม่ประชากรขา้มชาติ 

4. เกิดกลุม่ออมทรพัย์
ประชากรขา้มชาติ(CBO) 
เพื่อการจดัซือ้บตัรสขุภาพ
หรอืแกไ้ขปัญหาสขุภาพ
ตา่งๆ อย่างนอ้ย 1 กลุม่ 

3. เพื่อพฒันาบทบาทของอาสาสมคัร
สาธารณสขุแรงงานขา้มชาติ 
อาสาสมคัรสาธารณสขุไทย และแกน
น าองคก์รชมุชน (CBO)เพื่อให้
สามารถใหค้วามรูเ้รื่องเอชไอวี เอดส ์

1. การใหค้วามรูแ้กนน า
อาสาสมคัรแรงงานขา้ม
ชาติและอาสาสมคัร
สาธารณสขุไทยใหม้ีความรู้
เรื่อง HIV/TB  โรคติดตอ่

- ใหค้วามรูก้ารวางแผน
ครอบครวั 

- ความรูเ้รื่องเอชไอวี/เอดส ์
วณัโรค และโรคติดตอ่ตา่ง 
ๆ  

- แกนน าอาสาสมคัรไดร้บั
ความรูเ้รื่องเอชไอวี/เอดส ์วณั
โรค และโรคติดตอ่ตา่งๆ และ
พรอ้มท่ีจะถ่ายทอดความรู้
ใหแ้ก่ประชากรขา้มชาติและ

- จ านวนอาสาสมคัร
แรงงานขา้มชาติ และ
อาสาสมคัรสาธารณสขุ
ไทยท่ีไดร้บัความรู ้ 
จ านวน 40 คน ในพืน้ที่ 4 



วณัโรค โรคติดตอ่ตา่งๆ กบั
กลุม่เปา้หมายในชมุชน รวมถงึช่วยให้
ประชากรขา้มชาติเขา้ถงึระบบบตัร
สขุภาพแรงงานขา้มชาติ 
 
 
  

ตา่งๆ และเรื่องสิทธิการรบั
บรกิารการรกัษา สิทธิและ
ระบบการใชบ้ตัรสขุภาพ ใน
พืน้ที่ 4 ต าบลไดแ้ก่ ต  าบล
บางริน้ ต  าบลบางนอน 
ต าบลปากน า้ และเขต
เทศบาลเขานิเวศน ์

2. แกนน าลงพืน้ที่ใหค้วามรูแ้ก่
ประชากรแรงงานขา้มชาติ
และประชากรทั่วไปใน
ชมุชน  เรื่อง HIV/TB  
โรคติดตอ่ตา่งๆ และเรื่อง
สิทธิการรบับรกิารการรกัษา 
 

3. การจดัตัง้หนว่ยใหบ้รกิารใน
ชมุชน(DICs) 

4. ประชมุวางแผนการท างาน
รว่มกนัระหว่างเจา้หนา้ท่ี
รบัผิดชอบโครงการ  แกน
น าอาสาสมคัรโครงการ เพื่อ

- ใหค้วามรูเ้รื่องการเฝา้ระวงั
โรคติดตอ่  

- ระบบสิทธิประโยชนข์อง
บตัรสขุภาพ และระเบียบ
ขัน้ตอนในการซือ้บตัร 

- หน่วยบรกิารสาธารณสขุท่ี
สามารถเช่ือมประสานสง่
ตอ่ในพืน้ที่ 

- แจกถงุยางอนามยั และ
อปุกรณป์อ้งกนัโรคติดตอ่ 
ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ
ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดั หรอืโรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพต าบล 
 

- การสนบัสนนุพฒันา
ตอ่เน่ืองใหศ้นูยบ์รกิาร
สขุภาพชมุชน (DICs)เดิม
ใหด้  าเนินการตอ่ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และจดัตงั

ประชากรทั่วไปในชมุชนได ้
- ประชากรขา้มชาติสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูและชดุการ
ปอ้งกนั 

ต าบล 

- จ านวนประชากรขา้มชาติ
และประชากรทั่วไปท่ี
ไดร้บัความรู ้

- จ านวนศนูยบ์รกิารใน
ชมุชน (DICs) ท่ีเปิด
บรกิารในชมุชน 



วางแผน และสรุปผลการ
ท างาน 2 เดือนครัง้ 
 
 

DIcs ในพืน้ที่ใหมข่องการ
ท างาน โดยอาสาสมคัร
ประชากรขา้มชาติและ
อาสาสมคัรประชากรไทย 

 


