แบบฟอร์มขอรับทุนโครงการ
เสนอต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภายใต้ทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ
: การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร
-------------------------------1.ชื่อโครงการ
(ภาษาไทย) : การพัฒนาระบบการเข้าถึงระบบการบริการสุ ขภาพและการตรวจหาเชื้อของโรคติดต่อ
อันตรายของคนต่างด้าว ในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-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. ที่ปรึกษาโครงการ
ชื่อ แพทย์หญิงกชพร อินทวงศ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาล หน่วยงานโรงพยาบาลเชียงดาว
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
3.1. หัวหน้าโครงการ (Project manager)
ชื่อ นายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0865982334 Email : w.thanachol@gmail.com ID line : wthanachol
หน่วยงาน : โรงพยาบาลเชียงดาว เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน : 053455074 FAX : 053455249
3.2 ผู้ร่วมดาเนินงานโครงการ (อาจมีมากกว่า1คน)
ชื่อ นางสาวจุฬาภรณ์ ศิริรัตน์ ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0819926061 Email : juliepai@hotmail.com ID line หน่วยงาน : โรงพยาบาลเชียงดาว เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน : 053455074 FAX : 053455249
ชื่อ นางสาวจันจิรา เจริญธรรม ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 0909989673 Email: Ch.janjira06@gmail.com ID line: janjira4385
หน่วยงาน : โรงพยาบาลเชียงดาว เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน : 053455074 FAX : 053455249
4. หลักการและเหตุผล
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย ติด กับประเทศพม่ามีขอบเขต
การติดต่อใน 5 อาเภอ ได้แก่อาเภอแม่อาย อาเภอฝาง อาเภอเชียงดาว อาเภอเวียงแหง และอาเภอไชยปราการ
รวมระยะทางทั้งสิ้น 227 กิโลเมตร พื้นที่เขตแดนส่วนใหญ่เป็นป่าเขา จึงไม่สามารถปักหลักเขตแดนได้ชัดเจน
และมีประชากรต่างด้าว (แรงงานต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ) จานวนมาก จากการศึกษาของ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2558 พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีสัดส่วนประชากรต่างด้าว

ที่ขึ้นทะเบียนมากที่สุด (ร้อยละ 26.3 หรือ 102,456 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดชายแดนทั้งหมดของ
ประเทศไทย1 ประชากรต่างด้าวมีความสาคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นกาลังสาคัญในการทางาน
และจากรายงานของ Organisation for Economic Co-operation and Development ในปี 2560 พบว่า
แรงงานต่างด้าวก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศถึงร้อยละ 4.3-6.62 ดังนั้นการให้การดูแลทางสาธารณสุข
ให้ ป ระชากรต่างด้าวจึ งเป็ น เรื่ องส าคัญและสามารถลดผลกระทบด้านสาธารณสุ ขลงได้ในระยะยาว เช่น
ลดปั ญ หาการแพร่ ร ะบาดโรคติ ด ต่ อ ที่ เ ป็ น ภาวะฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข ระหว่ า งประเทศ ลดปั ญ หา
ภาวะแทรกซ้อนจากการไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธีในเวลาที่เหมาะสม
ประชากรต่างด้าวเมื่อเจ็บป่วยจะมารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ และในขณะเดียวกันรัฐบาลมี
นโยบายในการจัดสวัสดิการให้ประชากรต่างด้าวขึ้นตั้งแต่ปี 2547 ปัจจุบันประชากรต่างด้าวมีสิทธิ์ในการ
รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น โดยประชากรต่างด้าวสามารถลงทะเบียนบุคคลต่างด้าวในจุด One Stop Service
ในโรงพยาบาลสั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ขและสามารถซื้อบัตรประกันสุ ขภาพส าหรับผู้มีปัญหาด้านสิทธิ
เพื่อได้รับสิทธิการรักษา3 อย่างไรก็ตามประชากรเหล่านี้มักจะมีข้อจากัดในการเข้าถึง การรับบริการเนื่องจาก
ต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ ทาให้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เมื่อต้องการ มีข้อจากัดในการจ่ายค่ารักษา
ข้อจากัดทางด้านภาษาและการสื่อสาร และพฤติกรรมการบริการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อบุคคลต่างด้าว4
ขณะที่การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ซึ่งรุนแรงและขยายวง
กว้างไปทั่วโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้ มีผลกระทบต่อสังคมไทยในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
สุ ขภาพ เป็ น องค์การอนามัย โลกประกาศว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 เป็น ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุ ข (Public Health Emergency of International Concern: PHEIC) ที่ ป ระเทศไทยและทุ ก
ประเทศในโลกต้องหาทางรับมือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคอุบัติใหม่ เกิดจากเชื้ อไวรัส
SARs-CoV 2 ติดต่อผ่านทางฝอยละอองขนาดใหญ่ (droplets) เป็นหลัก หลังจากคนปกติได้รับเชื้อเข้าไปเชื้อ
จะใช้ระยะฟักตัวที่มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 5-6 วัน5 และผู้ติดเชื้อคนหนึ่งสามารถแพร่กระจายเชื้อไปให้ผู้สัมผัสได้
ประมาณ 3-4 คน ผู้ติดเชื้อกว่าร้อยละ 20 ไม่แสดงอาการ6 และส่วนใหญ่แสดงอาการน้อย 7 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 จะถูกแยกกักในโรงพยาบาลเพื่อรักษาและสังเกตอาการจนสิ้นสุดระยะแพร่เชื้อ สาหรับ
ผู้ที่ไม่มีอาการให้แยกกักอย่างน้อย 10 วัน นับจากวันตรวจพบเชื้อ หรืออย่างน้อย 10 วันนับจากวันที่มีอาการ
และพักจนไม่มีอาการแล้วอย่างน้อย 24 ถึง 48 ชั่วโมงสาหรับผู้ที่มีอาการ
รัฐบาลได้มีมาตรการต่าง ๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทาให้การจัดการและสามารถจากัด
การระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพส่ งผลให้สถานการณ์โรค COVID-19 ดีขึ้นโดยลาดับ อย่างไรก็ตาม

ในช่วงปลายปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการระบาดระลอกใหม่ พบว่าผู้ป่วยได้ลักลอบข้ามแดนโดยเดิน
ทางผ่านเส้นทางธรรมชาติมาจากประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเดินทางเข้ามาในจัง หวัด
เชี ย งใหม่ และจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี พื้ น ที่ ติ ด แนวชายแดนถึ ง 5 อ าเภอ ซึ่ ง เป็ น เขตแดนตามแนวธรรมชาติ
เช่นเดียวกับจังหวัดเชียงราย จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านการคัดกรองรวมถึงให้บริการรักษาผู้ป่วยที่
เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามปัจจัยการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนต่างด้าว
ที่อยู่บริเวณชายแดนยังมีการศึกษาที่จากัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่ออันตราย
ปัจจัยอุปสรรคที่เคยมีการศึกษามาในอดีตได้แก่ ระยะเวลาการรอคอย การไม่มีสิทธิการรักษาและสถานะผิด
กฎหมาย10-12 แต่ในขณะเดียวกันนโยบายที่รัฐบาลประกาศมาก็อาจจะเป็นส่วนช่วยให้เข้าถึงการตรวจหาเชื้อได้
ง่ายขึ้น เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เป็นวงกว้างและหาแนวทางการพัฒนาการเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพในสภานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลเชียงดาวจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพและการตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชากร
ต่างด้าวเขตพื้นที่ชายแดน
6. เป้าหมาย
6.1 มีข้อมูลการเข้าถึงบริการสุขภาพในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออันตราย และอุปสรรคของ
ผู้ที่ต้องการคัดกรอง และตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชากรต่างด้าวในพื้นที่ชายแดน
6.2 มีแนวทางการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออันตราย การ
คัดกรอง และการตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับกลุ่มเสี่ยงที่เป็นคนต่างด้าวในพื้นที่ชายแดน
7. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
7.1 ประชากรต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในอาเภอเชียงดาวทีอ่ ยู่ในพื้นทีต่ ิดชายแดนไทย-พม่าในจังหวัดเชียงใหม่
โดยไม่ได้มีถิ่นกาเนิดในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่วิจัยสิ้นสุด
7.2 ประชากรต่างด้าวที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในเขตพื้นที่
5 อาเภอชายแดน ได้แก่ อาเภอแม่อาย อาเภอฝาง อาเภอเชียงดาว อาเภอเวียงแหง อาเภอไชยปราการ
โดยสุ่มจากสถานพยาบาลแบบมีเป้าประสงค์ (purposive sampling) และสุ่มต่อแบบ snowball sampling
โดยการให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ มในสถานพยาบาลแนะนาต่อไปเรื่อย ๆ จากการทบทวนวรรณกรรม13
คานวณตัวอย่างได้จานวน 400 คนจะได้ค่า CI ที่ ร้อยละ  4.9 ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95

8. วิธีดาเนินการ
8.1 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการรักษาพยาบาล การคัดกรองและการตรวจหาเชื้อโรคติด
เชื้อโคโรนาไวรัส 2019
เป็นการศึกษาแบบพรรณนาเชิงปริมาณในรูปแบบการสารวจ โดยไม่ระบุตัวตน ตัวแปรที่สนใจ ได้แก่
เพศ สัญชาติ สถานะสมรส ลักษณะงานที่ทา การศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่ทางานต่อสัปดาห์ จานวน
วันที่พักต่อสัปดาห์ ระยะเวลาที่มาอาศัยในประเทศไทย ชนิดของบัตรประจาตัวระบุสัญชาติ ภาษาที่สื่อสารได้
ที่อยู่ปัจจุบัน ประสบการณ์การได้รับรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในประเทศไทย จานวนครั้งที่รับการ
รั ก ษาพยาบาลในช่ ว ง 12 เดื อ นที่ ผ่ า นมา ประสบการณ์ ก ารไม่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาด้ ว ยสาเหตุ ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่
ค่ารั กษาพยาบาล สิ ทธิป ระกัน สุ ขภาพ การรับรู้สิ ทธิประกันสุ ขภาพ การได้รับสิ ทธิห ยุดงานหรือเบิกจ่าย
ค่าเจ็บป่วยจากนายจ้างเมื่อเจ็บป่วย สถานที่ที่อยู่ไกลจากโรงพยาบาล ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส
2019 ประสบการณ์การการเจ็บป่วยด้วยอาการไข้หวัดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา การได้รับการคัดกรองโรคติด
เชื้อโคโรนาไวรัส 2019ประสบการณ์การถูกปฏิเสธการตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019
8.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการดาเนินงานร่วมกั บเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 2 เขตพื้นที่
(อาเภอเชียงดาว เวียงแหง ) และ (อาเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ)
8.1.2 และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง และสัมภาษณ์โดยล่ามในกรณีที่อาสาสมัครไม่สามารถ
สื่อสารภาษาไทยได้ หลังจากนั้นนาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการการฯ ของผู้ป่วย
ต่างด้าวด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ สัดส่วน ร้อยละ ค่ามัธยฐาน ค่าควอไทล์ที่1 ค่าควอไทล์ที่ 3
8.1.3 ประชุมน าเสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล และวางแผนแผนพั ฒ นาการเข้ า ถึง บริ ก ารสาธารณสุ ข ของ
ประชากรต่างด้าว ให้กับโรงพยาบาล ตัวแทนผู้นาชุมชน และตัวแทนภาคประชาสังคมที่อยู่ติดชายแดน
ไทย-พม่า จังหวัดเชียงใหม่
8.2 พัฒนาระบบการรักษาพยาบาล การตรวจคัดกรองและการตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส
2019 สาหรับผู้ป่วยต่างด้าว พื้นที่ชายแดน ให้สอดคล้องตามส่วนขาดและความต้องการ ประกอบด้วย
8.2.1 ประชุมวางแผนพัฒนาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชากรต่างด้าว โดยมีโรงพยาบาล
เชียงดาวเป็นโรงพยาบาลนาร่อง
8.2.2 ดาเนินการพัฒนาระบบบริการตามแผน
8.2.3 ประชุมติดตาม ประเมินผลระบบที่พัฒนาขึ้น
8.3 สรุปผลการดาเนินงานและจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์

9. ระยะเวลาดาเนินการ เดือนมีนาคม - 30 กันยายน 2564
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม
/
/
/
/
/
/
1. ประชุมคณะทางานโครงการ
/
2. จัดทาแผนโครงการขออนุมัตินพ.สสจ.
/
/
3. จัดทารายงานขออนุมัติจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์
4. กิจกรรมการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการรักษาพยาบาล
การคัดกรองและการตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019
ดังนี้
/
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการดาเนินงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขต 2 พื้นที่ และการเก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม(อาเภอเชียงดาว เวียงแหง ) และ(อาเภอฝาง แม่
อาย ไชยปราการ)
/
/
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเชิงปริมาณ
4.3 การประชุมนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
5. กิจกรรมพัฒนาระบบการรักษาพยาบาล การตรวจคัดกรองและ
การตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 สาหรับผู้ป่วยต่างด้าว
พื้นที่ชายแดน
/
5.1 ประชุมวางแผนพัฒนาการเข้าถึงบริการ
/
/
5.2 พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการ
/
/
5.3 ประชุมติดตาม ประเมินผลระบบที่พัฒนาขึ้น
/
6. ติดตามประเมินผล
/
7. สรุปผลการดาเนินงานและจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
10. ตัวชี้วัดความสาเร็จ (จาแนกตัวชี้วัดระดับ Output, ระดับ outcome, ระดับ Impact)
10.1 มีข้อมูลการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าว ความครอบคลุมของการเข้าถึงบริการทาง
การแพทย์ การคัดกรองและการตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรคใน
การเข้าถึงบริการการแพทย์ผู้ป่วยต่างด้าว
10.2 มีแนวทางการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชากรต่างด้าว

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ลดอัตราตาย ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บป่วยและลดการแพร่กระจายของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ใน
ผู้ป่วยที่เป็นประชากรต่างด้าว พื้นที่ชายแดน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนคนไทยที่อาศัยในบริเวณ
ดังกล่าวด้วย

ลงนาม………………………………………………………………หัวหน้าโครงการ
(นายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา)
ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการ
ลงนาม………………………………………………………………หัวหน้าหน่วยงาน
(แพทย์หญิงกชพร อินทวงศ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงดาว
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