ไอโอเอ็ม ประเทศไทย
สุขภาพของผูย้ า้ ยถิน่

การขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพและสภาพการทางานที่ยากลาบากทาให้ผอู้ พยพที่
อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีความเสีย่ งต่อการเป็ นโรคติดต่อสูง ด้วยตระหนักถึงปญั หาดังกล่าว องค์การ
ระหว่ า งประเทศเพื่ อ การโยกย้ า ยถิ่ น ฐาน หรือ ไอโอเอ็ ม ( IOM - International Organization for
Migration) ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขประจาประเทศไทยในการจัดตัง้ โครงการเพื่อดูแลแก้ไข
ปญั หาด้านสุขภาพในกลุ่มผูอ้ พยพตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1999 เป็ นต้นมา ไอโอเอ็มได้ให้การสนับสนุ นกระทรวง
สาธารณสุขในการผลักดัน นโยบายเพื่อให้ครอบคลุ มกลุ่มผู้อพยพ (Migrant Inclusive Policies) ซึ่งให้
ความสาคัญกับการแก้ไขปญั หาสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับการโยกย้ายถิน่ ฐาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี รวมทัง้ เพิม่ โอกาสในการเข้าถึงบริการทางด้าน
สุขภาพทัง้ ในกลุ่มคนไทย และกลุ่มผูอ้ พยพ ทัง้ นี้ ความร่วมมือระหว่างไอโอเอ็มและกระทรวงสาธารณสุข
ได้ถูกยกระดับขึน้ โดยในปี ค.ศ. 2015 ได้มกี ารลงนามบันทึกความร่วมมือฉบับใหม่ (MOU) เพือ่ ให้กลุ่มผู้
อพยพและกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึน้
ในประเทศไทย ไอโอเอ็มได้ดาเนินการและให้การสนับสนุ นส่งเสริมโครงการเพื่อการป้องกันและรักษา
สุขภาพแบบบูรณาการ ซึง่ เอื้อประโยชน์ และเพิม่ โอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพแก่กลุ่มผูอ้ พยพ
และประชากรทีอ่ ยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง การนาวิธกี ารแบบบูรณาการ (Comprehensive approach) มาใช้ใน
การแก้ไ ขปญั หาด้านสาธารณสุ ขนัน้ ช่ วยลดผลกระทบและป้องกันกลุ่มผู้อพยพและคนในชุ มชนจาก
ั
ปญหาโรคติ
ดต่อ อีกทัง้ ยังช่วยเพิม่ ศักยภาพของงานบริการทางสังคมและงานบริการทางด้านสุขภาพด้วย
ไอโอเอ็มมีความเชีย่ วชาญในการบริการตรวจคัดกรองสุขภาพและตรวจวินิจฉัยวัณโรค อีกทัง้ ยังมีบทบาท
สาคัญในโครงการกาจัดมาลาเรีย โครงการรณรงค์และให้สุขศึกษาเกีย่ วกับการจัดการน้ าดื่ม การกาจัดสิง่
ปฏิกูล และการดูแลความสะอาดและสุข ภาวะอนามัย ที่ดีในชุมชน (WASH – water, sanitation and
hygiene activities)
ไอโอเอ็มให้บริการตรวจสุขภาพแก่กลุ่มผูอ้ พยพและผูย้ า้ ยถิน่ มาเป็นเวลายาวนาน โดยให้บริการตรวจคัด
กรองสุขภาพ ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั กิ าร ให้วคั ซีนป้องกันโรค และให้การรักษา อีกทัง้ ยังให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตและสังคม (Psychosocial) เพื่อให้กลุ่มผูอ้ พยพมีสุขภาพดีตลอดการพานัก
ในประเทศไทยรวมทัง้ เมือ่ เดินทางไปยังต่างประเทศ
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การตรวจสุขภาพและการช่วยเหลือเรื่องการเดินทาง (Health Assessments and Travel Assistance)
ไอโอเอ็มมีหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ ให้บริการครอบคลุมทัง้ การตรวจร่างกายและการตรวจประเมินสุขภาพจิต
สาหรับผูท้ ่ตี ้องการเดินทางจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ โดยให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพสาหรับกลุ่มผู้
อพยพทีเ่ ดินทางเพือ่ ตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ รวมทัง้ กลุ่มแรงงานและบุคคลทัวไปที
่ ต่ อ้ งการตรวจสุขภาพเพื่อประกอบการยื่น
ขอวีซ่าของประเทศออสเตรเลีย แคนาดา มาเลเซีย นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร
การตรวจประเมิน สุ ข ภาพของไอโอเอ็ม ดาเนิ น งานโดยทีม สหสาขาวิช าชีพ ทางการแพทย์มากกว่า 50 คน มี
ห้องปฏิบตั กิ าร 3 แห่ง ตัง้ อยู่ทแ่ี ม่ฮ่องสอน แม่สอด และกรุงเทพมหานคร ศูนย์ตรวจสุขภาพของไอโอเอ็มสามารถ
ทาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั กิ ารขัน้ สูงและสามารถรองรับสิง่ ส่งตรวจจากทัวประเทศ
่
นอกจากนี้ไอโอเอ็ม
ยังให้การดูแลรักษาและตรวจติดตามอาการสาหรับกลุ่มผูป้ ่วยวัณโรค ผู้ป่วยทีม่ ปี ญั หาโรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์
และโรคเรื้อรังทัง้ ทางกายและทางจิตอื่นๆ โดยตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2011 เป็ นต้นมา มีผอู้ พยพจานวนมากกว่า 117,000
คน ได้รบั การตรวจประเมินสุขภาพจากไอโอเอ็มและอีก 10,611 คน ในปี ค.ศ. 2017

การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (Health Promotion and Education)
ไอโอเอ็มได้จดั ทาโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพทีด่ ใี นกลุ่มผูอ้ พยพและชุมชนทีพ่ กั อาศัย โดยมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการดูแลรักษา รวมไปถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์และให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการน้ าดื่ม การกาจัดสิง่ ปฏิกูล และการดูแลความสะอาดและสุขภาวะอนามัยที่ดี (WASH – water, sanitation
and hygiene activities) เพือ่ ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดขี น้ึ
ด้ว ยประสบการณ์ ในการจัดทาโครงการส่ งเสริมสุ ข ภาพรวมทัง้ โครงการดูแลสุ ข ภาพให้แก่ผู้อ พยพมานานกว่า
ทศวรรษ ทาให้ไอโอเอ็มมีบทบาทสาคัญในการแก้ไขปญั หาสุขภาพในกลุ่มผูอ้ พยพ โดยเฉพาะปญั หาโรคมาลาเรีย
และวัณโรค จนถึงตอนนี้ ไอโอเอ็มได้ให้บริการตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสและชุมชนทีอ่ ยู่ห่างไกลจาก
บริการทางด้านสาธารณสุข เป็นจานวนมากกว่า 120,000 คน และในจานวนนี้ มีผเู้ ข้าข่ายสงสัยการติดเชื้อวัณโรค
ทีต่ อ้ งได้รบั การตรวจยืนยันเพิม่ เติมทางห้องปฏิบตั กิ าร จานวนมากกว่า 15,000 คน
นอกจากนี้ ไอโอเอ็มยังมีพนั ธกิจในการกาจัดและลดอุบตั กิ ารณ์การเกิดโรคมาลาเรียในประชาชนกลุ่มเสีย่ งทีอ่ าศัยอยู่
ตามแนวชายแดน โดยมีการริเริม่ กิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครต่างๆ
เกี่ยวกับการตรวจหาและติดตามอาการของผู้ป่วยมาลาเรีย การรณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดภาวะ
เสีย่ งต่อการเกิดโรค และการแจกจ่ายมุง้ จานวนมากกว่า 100,000 หลัง ให้กบั ประชากรกลุ่มเสีย่ ง
การให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่ผอู้ พยพในห้องกัก (Health Assistance to Migrants in Detention)
ไอโอเอ็มให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพในกลุ่มผู้อพยพที่ถูกกักตัวในห้องกักของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองใน
ประเทศไทย โดยให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจติดตามการรักษาเป็ นระยะๆ อีกทัง้ ยังให้การสนับสนุ นทางด้าน
โภชนาการ และแจกของใช้เพือ่ สุขอนามัยส่วนบุคคล เพือ่ การมีสุขภาพทีด่ ขี องกลุ่มผูอ้ พยพทีอ่ าศัยอยู่ในห้องกัก
นอกจากนี้ ไอโอเอ็มยังได้ให้การช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตและสังคม โดยการให้คาปรึกษาผ่านล่ามทัง้ ในระดับ
กลุ่มและระดับบุคคล มีการจัดกิจกรรมให้ค วามรู้และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น การจัดงานกีฬา การสอน
ทาอาหาร การสอนภาษาอังกฤษ การสอนงานฝี มอื เช่น การสานตะกร้า และยังมีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับจิตวิทยา
พัฒนาการ ทัง้ นี้เพือ่ ส่งเสริมการมีสุขภาพจิตทีด่ ใี นกลุ่มผูอ้ พยพทีอ่ ยู่ในห้องกัก
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