
 

แบบฟอร์มขอรับทุนโครงการ 

เสนอต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ภายใต้ทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ 

: การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร 
-------------------------------- 

1.ชื่อโครงการ   
(ภาษาไทย) : การพัฒนาระบบการเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพและการตรวจหาเชื้อของโรคติดต่อ

อันตรายของคนต่างด้าว ในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษาการระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 

(ภาษาอังกฤษ) : Developing the accessibility of healthcare and dangerous communicable 
disease screening and test among the migrant in Thai- Myanmar border area, Chiangmai 
Province : in COVID-19 outbreak situation 

2. ท่ีปรึกษาโครงการ 
ชื่อ แพทย์หญิงกชพร อินทวงศ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาล หน่วยงานโรงพยาบาลเชียงดาว 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
3.1. หัวหน้าโครงการ (Project manager) 

ชื่อ นายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0865982334  Email : w.thanachol@gmail.com ID line : wthanachol 
หน่วยงาน : โรงพยาบาลเชียงดาว เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน : 053455074 FAX : 053455249 

3.2 ผู้ร่วมด าเนินงานโครงการ (อาจมีมากกว่า1คน) 
ชื่อ นางสาวจุฬาภรณ์ ศิริรัตน์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0819926061 Email : juliepai@hotmail.com ID line - 
หน่วยงาน : โรงพยาบาลเชียงดาว เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน : 053455074 FAX : 053455249 
ชื่อ นางสาวจันจิรา  เจริญธรรม ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
เบอร์โทรศัพท์ 0909989673 Email: Ch.janjira06@gmail.com ID line: janjira4385 
หน่วยงาน : โรงพยาบาลเชียงดาว เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน : 053455074 FAX : 053455249 

4. หลักการและเหตุผล   
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย ติดกับประเทศพม่ามีขอบเขต

การติดต่อใน 5 อ าเภอ ได้แก่อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง อ าเภอเชียงดาว อ าเภอเวียงแหง และอ าเภอไชยปราการ 
รวมระยะทางทั้งสิ้น 227 กิโลเมตร พื้นที่เขตแดนส่วนใหญ่เป็นป่าเขา จึงไม่สามารถปักหลักเขตแดนได้ชัดเจน 
และมีประชากรต่างด้าว (แรงงานต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ) จ านวนมาก จากการศึกษาของ
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2558 พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีสัดส่วนประชากรต่างด้าว 
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ที่ขึ้นทะเบียนมากที่สุด (ร้อยละ 26.3 หรือ 102,456 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดชายแดนทั้งหมดของ
ประเทศไทย1 ประชากรต่างด้าวมีความส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นก าลังส าคัญในการท างาน 
และจากรายงานของ Organisation for Economic Co-operation and Development ในปี 2560 พบว่า
แรงงานต่างด้าวก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศถึงร้อยละ 4.3-6.62 ดังนั้นการให้การดูแลทางสาธารณสุข
ให้ประชากรต่างด้าวจึงเป็นเรื่องส าคัญและสามารถลดผลกระทบด้านสาธารณสุขลงได้ในระยะยาว เช่น        
ลดปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดต่อที่ เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ลดปัญหา
ภาวะแทรกซ้อนจากการไม่ได้รับการรักษาท่ีถูกวิธีในเวลาที่เหมาะสม 

ประชากรต่างด้าวเมื่อเจ็บป่วยจะมารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ และในขณะเดียวกันรัฐบาลมี
นโยบายในการจัดสวัสดิการให้ประชากรต่างด้าวขึ้นตั้งแต่ปี 2547 ปัจจุบันประชากรต่างด้าวมีสิทธิ์ในการ
รักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้น โดยประชากรต่างด้าวสามารถลงทะเบียนบุคคลต่างด้าวในจุด One Stop Service     
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสามารถซื้อบัตรประกันสุขภาพส าหรับผู้มีปัญหาด้านสิทธิ       
เพ่ือได้รับสิทธิการรักษา3 อย่างไรก็ตามประชากรเหล่านี้มักจะมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงการรับบริการเนื่องจาก 
ต้องย้ายถิ่นฐานเพ่ือการประกอบอาชีพ ท าให้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เมื่อต้องการ มีข้อจ ากัดในการจ่ายค่ารักษา  
ข้อจ ากัดทางด้านภาษาและการสื่อสาร และพฤติกรรมการบริการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อบุคคลต่างด้าว4  

ขณะที่การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ซึ่งรุนแรงและขยายวง
กว้างไปทั่วโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้ มีผลกระทบต่อสังคมไทยในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สุขภาพ เป็นองค์การอนามัยโลกประกาศว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข  (Public Health Emergency of International Concern: PHEIC) ที่ประเทศไทยและทุก
ประเทศในโลกต้องหาทางรับมือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคอุบัติใหม่ เกิดจากเชื้อไวรัส 
SARs-CoV 2 ติดต่อผ่านทางฝอยละอองขนาดใหญ่ (droplets) เป็นหลัก หลังจากคนปกติได้รับเชื้อเข้าไปเชื้อ
จะใช้ระยะฟักตัวที่มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 5-6 วัน5 และผู้ติดเชื้อคนหนึ่งสามารถแพร่กระจายเชื้อไปให้ผู้สัมผัสได้
ประมาณ 3-4 คน ผู้ติดเชื้อกว่าร้อยละ 20 ไม่แสดงอาการ6 และส่วนใหญ่แสดงอาการน้อย7 ผู้ป่วยร้อยละ 6.4 
สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ก่อนจะมีอาการ8 ยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่ไม่แสดงอาการบางยังสามารถแพร่กระจายเชื้อได้9 
การควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการค้นหาผู้ติดเชื้อ การตรวจหาเชื้อ และ
การแยกกักผู้ป่วย รวมทั้งกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ทันเวลา  

การตรวจหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันใช้วิธีการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกและ/หรือ คอ
หอย และตรวจหาเชื้อก่อโรคด้วยวิธี Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) ใน
กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการร่วมกับมีประวัติเสี่ยง และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ไม่มีอาการ หลังจากพบว่าติดเชื้อผู้ป่วยโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะถูกแยกกักในโรงพยาบาลเพ่ือรักษาและสังเกตอาการจนสิ้นสุดระยะแพร่เชื้อ ส าหรับ
ผู้ที่ไม่มีอาการให้แยกกักอย่างน้อย 10 วัน นับจากวันตรวจพบเชื้อ หรืออย่างน้อย 10 วันนับจากวันที่มีอาการ 
และพักจนไม่มีอาการแล้วอย่างน้อย 24 ถึง 48 ชั่วโมงส าหรับผู้ที่มีอาการ 

 รัฐบาลได้มีมาตรการต่าง ๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท าให้การจัดการและสามารถจ ากัด
การระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้สถานการณ์โรค COVID-19 ดีขึ้นโดยล าดับ อย่างไรก็ตาม



 

ในช่วงปลายปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการระบาดระลอกใหม่ พบว่าผู้ป่วยได้ลักลอบข้ามแดนโดยเดิน
ทางผ่านเส้นทางธรรมชาติมาจากประเทศเพ่ือนบ้านในพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงรายเดินทางเข้ามาในจังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่ติดแนวชายแดนถึง 5 อ าเภอ ซึ่งเป็นเขตแดนตามแนวธรรมชาติ
เช่นเดียวกับจังหวัดเชียงราย จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านการคัดกรองรวมถึงให้บริการรักษาผู้ป่วยที่
เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคอย่างเคร่งครัด   อย่างไรก็ตามปัจจัยการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนต่างด้าว
ที่อยู่บริเวณชายแดนยังมีการศึกษาที่จ ากัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่ออันตราย 
ปัจจัยอุปสรรคที่เคยมีการศึกษามาในอดีตได้แก่ ระยะเวลาการรอคอย การไม่มีสิทธิการรักษาและสถานะผิด
กฎหมาย10-12 แต่ในขณะเดียวกันนโยบายที่รัฐบาลประกาศมาก็อาจจะเป็นส่วนช่วยให้เข้าถึงการตรวจหาเชื้อได้
ง่ายขึ้น เพ่ือช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเป็นวงกว้างและหาแนวทางการพัฒนาการเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพในสภานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลเชียงดาวจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพดังกล่าว 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพ่ือพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพและการตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชากร

ต่างด้าวเขตพ้ืนที่ชายแดน 

6. เป้าหมาย 
6.1 มีข้อมูลการเข้าถึงบริการสุขภาพในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออันตราย และอุปสรรคของ

ผู้ที่ต้องการคัดกรอง และตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชากรต่างด้าวในพ้ืนที่ชายแดน  
6.2 มีแนวทางการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออันตราย การ

คัดกรอง และการตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับกลุ่มเสี่ยงที่เป็นคนต่างด้าวในพ้ืนที่ชายแดน  

7. พื้นที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย 
7.1 ประชากรต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในอ าเภอเชียงดาวทีอ่ยู่ในพ้ืนทีต่ิดชายแดนไทย-พม่าในจังหวัดเชียงใหม่ 

โดยไม่ได้มีถ่ินก าเนิดในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่วิจัยสิ้นสุด   
7.2 ประชากรต่างด้าวที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตพ้ืนที่ 

5 อ าเภอชายแดน ได้แก่ อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง อ าเภอเชียงดาว อ าเภอเวียงแหง อ าเภอไชยปราการ  
โดยสุ่มจากสถานพยาบาลแบบมีเป้าประสงค์ (purposive sampling) และสุ่มต่อแบบ snowball sampling 
โดยการให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มในสถานพยาบาลแนะน าต่อไปเรื่อย ๆ จากการทบทวนวรรณกรรม13 

ค านวณตัวอย่างได้จ านวน 400 คนจะได้ค่า CI ที่ ร้อยละ  4.9 ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95  
 
 
 
 
 



 

8. วิธีด าเนินการ   
8.1 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้ารับการรักษาพยาบาล การคัดกรองและการตรวจหาเชื้อโรคติด

เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 

เป็นการศึกษาแบบพรรณนาเชิงปริมาณในรูปแบบการส ารวจ โดยไม่ระบุตัวตน ตัวแปรที่สนใจ ได้แก่ 

เพศ สัญชาติ สถานะสมรส ลักษณะงานที่ท า การศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่ท างานต่อสัปดาห์ จ านวน

วันที่พักต่อสัปดาห์ ระยะเวลาที่มาอาศัยในประเทศไทย ชนิดของบัตรประจ าตัวระบุสัญชาติ ภาษาที่สื่อสารได้ 

ที่อยู่ปัจจุบัน ประสบการณ์การได้รับรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในประเทศไทย จ านวนครั้งที่รับการ

รักษาพยาบาลในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ประสบการณ์การไม่ได้รับการรักษาด้วยสาเหตุต่าง  ๆ ได้แก่             

ค่ารักษาพยาบาล สิทธิประกันสุขภาพ การรับรู้สิทธิประกันสุขภาพ การได้รับสิทธิหยุดงานหรือเบิกจ่าย         

ค่าเจ็บป่วยจากนายจ้างเมื่อเจ็บป่วย สถานที่ที่อยู่ไกลจากโรงพยาบาล ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 

2019 ประสบการณ์การการเจ็บป่วยด้วยอาการไข้หวัดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา การได้รับการคัดกรองโรคติด

เชื้อโคโรนาไวรัส 2019ประสบการณ์การถูกปฏิเสธการตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 

8.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 2 เขตพ้ืนที่
(อ าเภอเชียงดาว เวียงแหง ) และ (อ าเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ) 
8.1.2 และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง และสัมภาษณ์โดยล่ามในกรณีที่อาสาสมัครไม่สามารถ
สื่อสารภาษาไทยได้ หลังจากนั้นน าข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการการฯ ของผู้ป่วย
ต่างด้าวด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ สัดส่วน  ร้อยละ  ค่ามัธยฐาน  ค่าควอไทล์ที่1 ค่าควอไทล์ที่ 3   
8.1.3 ประชุมน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนแผนพัฒนาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของ
ประชากรต่างด้าว  ให้กับโรงพยาบาล  ตัวแทนผู้น าชุมชน    และตัวแทนภาคประชาสังคมที่อยู่ติดชายแดน
ไทย-พม่า จังหวัดเชียงใหม่ 

8.2 พัฒนาระบบการรักษาพยาบาล การตรวจคัดกรองและการตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 

2019 ส าหรับผู้ป่วยต่างด้าว พื้นที่ชายแดน ให้สอดคล้องตามส่วนขาดและความต้องการ ประกอบด้วย 

8.2.1 ประชุมวางแผนพัฒนาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชากรต่างด้าว โดยมีโรงพยาบาล   

เชียงดาวเป็นโรงพยาบาลน าร่อง 

8.2.2 ด าเนินการพัฒนาระบบบริการตามแผน 

8.2.3 ประชุมติดตาม ประเมินผลระบบที่พัฒนาขึ้น  

8.3 สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
 
 



 

9. ระยะเวลาด าเนินการ เดือนมีนาคม - 30 กันยายน 2564 
กิจกรรม มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชุมคณะท างานโครงการ / / / / / /  

2. จัดท าแผนโครงการขออนุมัตินพ.สสจ. /       

3. จัดท ารายงานขออนุมัติจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์  / /     

4. กิจกรรมการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการรักษาพยาบาล 
การคัดกรองและการตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
ดังนี้ 
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขต 2 พ้ืนที่ และการเก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม(อ าเภอเชียงดาว เวียงแหง ) และ(อ าเภอฝาง แม่
อาย ไชยปราการ) 
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเชิงปริมาณ 
4.3 การประชุมน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

    
 
 

/ 

 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 

5. กิจกรรมพัฒนาระบบการรักษาพยาบาล การตรวจคัดกรองและ
การตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ส าหรับผู้ป่วยต่างด้าว 
พ้ืนที่ชายแดน 
5.1 ประชุมวางแผนพัฒนาการเข้าถึงบริการ 
5.2 พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการ 
5.3 ประชุมติดตาม ประเมินผลระบบที่พัฒนาขึ้น 

      

 

 

/ 

/ 

/ 

 

 

 

 

/ 

/ 

6. ติดตามประเมินผล       / 

7. สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์       / 

 

10. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (จ าแนกตัวชี้วัดระดับ Output, ระดับ outcome, ระดับ Impact) 
10.1 มีข้อมูลการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าว ความครอบคลุมของการเข้าถึงบริการทาง

การแพทย์ การคัดกรองและการตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรคใน
การเข้าถึงบริการการแพทย์ผู้ป่วยต่างด้าว  

10.2 มีแนวทางการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชากรต่างด้าว 

 

 

 



 

 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ       

ลดอัตราตาย ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บป่วยและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
ผู้ป่วยที่เป็นประชากรต่างด้าว พ้ืนที่ชายแดน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนคนไทยที่อาศัยในบริเวณ
ดังกล่าวด้วย 

  
 
 
                        ลงนาม………………………………………………………………หัวหน้าโครงการ  

                  (นายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา) 
             ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 
 
 

                        ลงนาม………………………………………………………………หัวหน้าหน่วยงาน  
                  (แพทย์หญิงกชพร อินทวงศ์) 

     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงดาว 
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