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รายงานประจําป พ.ศ. 2548 
ถึงกัลยาณมติรทกุทาน 

จวบถึงปจจุบัน นับเปนเวลากวา 16 ปแลวท่ีคลินิกแมตาวไดใหบรกิารดูแลดาน
สุขภาพอนามัยแกกลุมคนพลัดถ่ินตามแนวชายแดนไทย-พมา โดยมีท่ีสถานที่ทําการ
ตัง้อยูท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  ซึง่ปจจุบันคาดวาความชวยเหลือนีส้ามารถ
ครอบคลุมกลุมประชากรแรงงานตางดาวถึงกวา 100,000 คน และกลุมประชากรพลัด
ถ่ินล้ีภัยสงครามในประเทศพมาอีกกวา 50,000 คน 

นอกจากการใหบริการทางสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลแลว ทางคลินิก
ยังคงมุงมั่นที่จะอบรมพนักงานที่ทํางานดานสาธารณสุขรุนใหมๆ  เสริมสรางศักยภาพ
ในการจัดการระบบฐานขอมูลดานสาธารณสุข สนับสนุนการใหสุขศึกษาชุมชน และ
สนับสนุนสงเสริมความรวมมือระหวางองคกรทองถ่ินของกลุมชาติพันธุตางๆที่ทํางาน
ดานสาธารณสุข กับองคกรระหวางประเทศที่ทํางานดานสาธารณสุข 

ขณะที่คลินิกตองเผชิญกับปญหาอันทาทายตางๆอยางมากมายในปท่ีแลว แตเรา
ก็ไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไวหลายประการดวยกันในปน้ี   ท้ังน้ีการทํางาน
ของคลินิกเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับโดยไดรับการตีพิมพในนิตยสารไทม ใน
หัวขอเกี่ยวกับสุขอนามัยโลก (Time Magazine’s Global Health)   และมีการตีพิมพ
หนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับคลินิกแมตาวที่ประเทศไตหวัน  นอกจากนี้ คลินิกยังไดรับการ
สนับสนุนจากสถาบันเกทส (Gates Institute) ในการดําเนินการโครงการอบรมดานสูติ
นรีเวชฉุกเฉิน (Obstetric Emergency Training Program) เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน
สาธารณสุขตามแนวชายแดนในการแกไขปญหาตางๆที่เปนสาเหตุของการเสยีชีวติของ
มารดาและทารกระหวางการคลอด   คลินิกยังไดรับความชวยเหลือจากอาสาสมัครท่ี
ไดรับการสนับสนุนจากบริษัท Pfizer  มาชวยพัฒนาระบบการจัดการดานเภสัชกรรม
ใหดีขึ้น  นอกจากนี้ทางคลินิกยังไดขยายโครงการฝกงาน เพื่อใหพนักงานดาน
การแพทยจากในประเทศพมาที่มาใชเวลากวา 6 เดือน ถึง 1 ปในการเรียนรูและฝกฝน
ทักษะทางคลินิกเฉพาะทาง ไดมีโอกาสเรียนรูเพ่ิมเติมในเรื่องสิทธิมนุษยชนและ
สิ่งแวดลอมผานทางโครงการขององคกร Earthrights International  

พนักงานของเรายังไดมีการเรียนรูทักษะใหมๆอยางตอเนื่องในการดูแลรักษา
โรคเรื้อรังตางๆที่กําลังเปนปญหาเพิ่มขื้นในชุมชน อยางเชน โรคเอดส วัณโรค 
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง  

คลินิกแมตาวโชคดีท่ีไดรับความอนุเคราะหจากมูลนิธิเกื้อฝนเด็ก (Child’s 
Dream) ในการกอสรางอาคารผูปวยในกุมารเวชขึ้นใหม   และเรายังไดซอมแซม
ปรับปรุงอาคารฝกอบรมและอาคารแผนกผูปวยในสําหรับผูใหญ  เราไดสรางหองสุขา
ขึ้นใหมอีก 12 หอง และยังไดพัฒนาระบบการจัดการและบําบัดน้ําทิ้ง  ปรับปรุงระบบ
และที่กักเก็บน้ําใช รวมทั้งระบบกําจัดขยะ  นอกจากนี้ เรายังไดรับความอนุเคราะหจาก 
องคกร Taipei Overseas Peace Services ในการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนหนึ่ง 
ชวยใหเราสามารถพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรใหแกพนักงานและไดพัฒนาระบบ
การจัด เก็บฐานขอมูลดานการบริการของคลินิก    ทางคลินิกยังไดตั้ งแผนก
ประชาสัมพันธขึ้นในคลินิกเพื่อชวยเหลือผูปวยและแขกผูมาเยือนในการเขาถึงบริการ
ตางๆในคลินิก 

พนักงานระดับอาวุโสของเราไดเขารวมโครงการโยกยายถ่ินฐานของผูอพยพ
และไดอพยพยายถ่ินฐานไปอยูประเทศที่สามเปนจํานวนมาก  ทําใหทางคลินิก
จําเปนตองฝกอบรมบุคลากรดานการแพทย การพยาบาลขั้นพ้ืนฐานขึ้นใหมอีก 45 คน
อยางเรงดวน เพื่อใหเพียงพอกับการรักษาพยาบาลผูปวยใน 120 เตียง และคลินิกผูปวย
นอกทั้ง 4 แหง 

ผลจากการโยกยายถ่ินฐานไปประเทศที่สามของพนักงานที่มีขึ้นอยางตอเนื่อง ทํา
ใหทางคลินิกทําการสํารวจเพื่อชวยในการพัฒนานโยบายสนับสนุนบุคลากรของเรา โดย 
กัลยาณมิตรทานหนึ่งของเรา คือ คุณยันดี ชาง (Yandi Chang) ไดชวยทําการวิจัยในเรื่อง
ปญหาและผลตอบแทนในการเปนพนักงานที่คลินิกแมตาวและที่ทีมหมอแบกเปแบ็คแพ็ค 
(Back Pack Team) 

นอกจากนี้ เรายังไดทําการวิจัยเรื่องการพูดคุยสื่อสารระหวางพนักงานของคลินิก
กับผูปวย  และทัศนคติและประสบการณของพนักงานเรื่องความรุนแรงทางเพศและเพศ
ภาวะ (Sex and Gender Based Violence-SGBV)  นอกจากนี้ยังมีคณะผูวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยคาลิฟอรเนีย ซานฟรานซิสโก ไดมาทํางานวิจัยเกี่ยวกับโรคมาลาเรียท่ีคลินิก
ของเราดวย 

ในปน้ี เราไดทําการขยายโครงการความรวมมือตางๆมากมาย อาทิเชน รวมมือกับ
องคกรระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถ่ินฐาน (International Organisation for 
Migration) และกระทรวงสาธารณสุขของไทย ในการฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ชุมชนตางดาวเรื่องการทําคลอดที่บานอยางปลอดภัย และการดูแลรักษาตาเบื้องตน 
นอกจากนี้ เรายังไดขยายความรวมมือในการทํางานขามชายแดนเพิ่มมากขึ้น และยัง
รวมมือกับสมาคมทางการแพทยพมา (Burma Medical Association) ในการทํางานรวมกบั
องคกรชาติพันธุตางๆ ในเขตพื้นที่ของกลุมชาติพันธุ 7 แหง ในการประสานงานของศูนย
สุขภาพแมและเด็ก   เราไดเริ่มความรวมมือกับสมาคมแรงงานผูพิการชาวกะเหรี่ยง 
(Karen Handicapped Workers Association) โดยทางสมาคมจะจัดสงขอมูลขนาดอวัยวะ
ของผูพิการทางรางกายใหทางคลินิก แลวทางคลินิกจะจัดทําอวัยวะเทียมตามขอมูล
ดังกลาว ดังนั้นเหยื่อกับระเบิดจึงไดรับอวัยวะเทียมโดยไมตองเดินทางมาจากหมูบานของ
ตน   นอกจากนี้ เรายังเขารวมเครือขายขององคกรทองถ่ินในอําเภอแมสอดท่ีทํางานดาน
อนามัยเจริญพันธุ ดานเพศภาวะและดานโรคเอดส 

ในป 2548 นี้ ไดมีการจัดทําดีวีดีสารคดีเกี่ยวกับการทํางานของคลินิกเพื่อเผยแพร  
นอกจากนี้ทางคลินิกยังไดเผยแพรรายงานของ พญ.ซินเธีย และ คุณ ซูซาน เบลตัน  ใน
หัวขอ “Working Our Way Back Home: Fertility and pregnancy loss on the Thai-Burma 
border” ฉบับภาษาพมาและภาษาอังกฤษ   และในปลายป 2548 คลินิกแมตาวไดรวมมือ
กับสมาคมการแพทยพมา ในการจัดพิมพนิตยสารไนติงเกล (Nightinglae Journal)  ซึ่ง
เปนนิตยสารดานสุขภาพภาษาพมา โดยนิตยสารฉบับที่ 3 ไดตีพิมพและเผยแพรไปทั้งสิ้น 
1,500 เลม 

ในป พ.ศ. 2547 ทางคลินิกตองประสบปญหาขาดเงินทุนสนับสนุนอยางหนัก ทํา
ใหในเดือนพฤษภาคม ป 2548 เราจําเปนตองทําหนังสือขอสนับสนุนถึงผูบริจาค  ซึ่งก็
ปรากฏวาไดรับการตอบรับมาเปนอยางดี  นอกจากนี้เรายังไดเงินทุนสนับสนุนจากผู
บริจาครายใหมเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย 

ทางคลินิกไดเริ่มพิจารณาปญหาสถานการณดานความมั่นคงและความยั่งยืนของ
คลินิก โดยไดมีการประชุมกับพนักงาน ท่ีปรึกษา และผูสนับสนุนอยูหลายครั้ง 

ทายนี้ หวังวารายงานนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับคลินิกแมตาวฉบับนี้ คงจะเปน
ประโยชนแกทานไมมากก็นอย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

แพทยหญิง ซินเธีย หมอง 
มกราคม 2549 
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คลินิกท่ีกําเนิดขึ้นจากการตอสูเพ่ืออิสรภาพและประชาธิปไตย 

 
ในป พ.ศ. 2533 รัฐบาลทหารพมาไดกดดันเหลาผูนํากลุมเรียกรองเพ่ือ

ประชาธิปไตยดวยวิธีการรุนแรง  ผูรอดชีวิตจากความรุนแรงจํานวนมากได
หลบหนีลี้ภัยมาอยูตามแถบแนวชายแดนไทย-พมา  บางสวนไดเขามาหลบพํานัก
อยูกับกลุมชาติพันธุในทองถ่ิน เชน ชนชาวกะเหรี่ยงที่กําลังตอสูเพ่ืออิสรภาพและ
ประชาธิปไตย    ทามกลางสงครามที่กําลังดําเนินอยู แพทยหญิง ซินเธีย ไดกอต้ัง
คลินิกแมตาวขึ้น เพ่ือใหความชวยเหลือดานการแพทยแกผูปวยและผูบาดเจ็บจาก
การสูรบตามแนวตะเข็บชายแดนน้ี 

ณ วันน้ี ประเทศพมายังคงอยูภายใตอํานาจการปกครองของรัฐบาลเผด็จ
การทหาร  ผูนํากลุมเคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตย คือ นางอองซาน ซูจี ก็ยังคงถูก
ควบคุมตัวอยูในบานพักของเธอเอง และการสูรบกันในประเทศพมายังคงดําเนิน
อยู ทําใหผูคนหลายหมูบานในพมาจําตองละท้ิงถิ่นฐานบานเกิดของตน   เพ่ือ
ชวยเหลือกลุมคนพลัดถิ่นตามแนวชายแดนไทย-พมา คลินิกแมตาวไดคอยๆ
เติบโตขึ้นเปนศูนยกลางทางการแพทยและสาธารณสุขชุมชน ทั้งยังเปนศูนยกลาง
หลักของการฝกอบรมดานสาธารณสุขตางๆ 

 
 
 

 ในป พ.ศ. 2548 คลินิกแมตาวไดใหความชวยเหลือดานการแพทยตางๆดังน้ี 

• การตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรม (ผูปวยในและผูปวยนอก) 

• การตรวจรักษาทางศัลยกรรม (ผูปวยในและผูปวยนอก) 

• การตรวจรักษาดานอนามัยเจริญพันธุ (ผูปวยในและผูปวยนอก) ซึ่งรวมถึง
การใหความชวยเหลือขั้นพ้ืนฐานดานสูติกรรมฉุกเฉิน  

• บริการรตรวจรักษาผูปวยเด็ก (ผูปวยในและผูปวยนอก) 

• หองปฏิบัติการทดลองและธนาคารเลือด 

• การตรวจรักษาตาเบื้องตนและการผาตัดตา 

• การทํากายอุปกรณเทียมและเวชกรรมฟนฟู 

• การปองกันโรคเอดส (จัดเตรียมเลือดที่ปลอดเชื้อ การใหคําปรึกษาและ
ตรวจเลือดโดยสมัครใจ และปองกันการแพรเช้ือจากแมสูลูก) 

• การดูแลจัดการรักษาโรคมาลาเรีย 

• การคนหาผูปวยวัณโรคและการสงตอผูปวย 

• จัดกิจกรรมเชิงรุกแกแรงงานตางดาว และสรางความรวมมือขามแดน 
(สนับสนุนการใหบริการทําคลอดที่บาน, การสงเสริมสุขศึกษาในโรงเรียน 
การใหบริการดานอนามัยเจริญพันธุ และการสาธารณสุขมูลฐาน) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

วิสัยทัศนและพันธกิจ 
 
คลินิกแมตาวมีวิสัยทัศนที่จะใหบริการทางดานสุขภาพและความชวยเหลือทาง
สังคมอยางมีคุณภาพตอไปเหมือนเมื่อแรกเร่ิมกอต้ังคลินิกแหงน้ี นอกจากน้ี ทาง
คลินิกกําลังพยายามที่จะสงเสริมการใหสุขศึกษาและการดูแลสุขภาพในกลุม
ประชากรทั้งที่สามารถและไมสามารถเขาถึงคลินิกได   และโดยเฉพาะอยางย่ิง 
ทางคลินิกจะยังคง 

• ใหบริการดูแลรักษาสุขภาพอยางมีคุณภาพตอไป 

• เสริมสรางศักยภาพใหกับเจาหนาที่ดานสุขภาพและชุมชนทองถ่ิน 

• สรางเสริมปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานสาธารณสุข 

• สรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือระหวางองคกรดานสุขภาพ
ของกลุมชาติพันธุในทองถ่ิน กับผูเชี่ยวชาญดานการแพทยและสาธารณสุข  
และกับสถาบันทางดานสาธารณสุขระหวางประเทศ 

• พัฒนาปรับปรุงความรูและทัศนคติดานสุขอนามัยของประชากรพมาในแต
ละทองถ่ิน 

 

คลินิกแมตาวในป พ.ศ. 2548 

คลินิกแมตาวในป พ.ศ. 2541 
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การใหบริการทางการแพทย 

 
ในหลายปมาน้ี ความตองการดานการรักษาพยาบาลของกลุมแรงงาน

ตางดาว ผูล้ีภัย และกลุมผูพลัดถิ่นจากประเทศพมามีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น เฉพาะป
2548 น้ี  คลินิกแมตาวไดใหบริการผูปวยเปนจํานวนทั้งสิ้น 49,000 คน โดยมาใช
บริการที่แผนกผูปวยในทั้งสิ้นราว 8,000 คร้ัง และท่ีแผนกผูปวยนอกราว99,000 

คร้ัง 
 
 
 
 
 
 

 
กราฟขางลาง แสดงใหเห็นวา ในป พ.ศ. 2547 จํานวนผูปวยดวยโรค

มาลาเรียมีจํานวน 3,975 ราย ในขณะที่ป พ.ศ. 2548 มีผูปวยโรคน้ีเพ่ิมมากขึ้นถึง
7,505 ราย คิดเปนจํานวนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 90   และในจํานวนนี้เปนผูปวยที่ติดเชื้อ
มาลาเรียชนิด P.falciparum ซึ่งเปนเชื้อชนิดที่สามารถทําใหผูปวยเสียชีวิตได เปน
จํานวนถึง 6,045 ราย 

ตลอดป หองปฏิบัติการของเราไดทําการตรวจวินิจฉัยเช้ือมาลาเรียจาก
ตัวอยางเลือดผูปวยทั้งสิ้น 29,660 ตัวอยาง  นอกจากน้ียังไดมีการตรวจหาเชื้อเอช
ไอ วี กวา 644 ตัวอยาง สําหรับผูที่สมัครใจรับการตรวจและรับการปรึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 

ในป 2548 แผนกศัลยกรรมผูปวยในของเราไดใหการรักษาผูปวยกวา 438 
ราย และไดทําการผาตัดไปทั้งสิ้น 1,162 คร้ัง ทั้งน้ีไมรวมการผาตัดตา และบริการ
ถอนและอุดฟน ดังตารางตามนี้ 

จําแนกผูปวยศัลยกรรมรายป 2545 2546 2547 2548 
      โรคฟน 795 1811 2583 2776 
     โรคที่ไมเก่ียวกับการบาดเจ็บ 2486 3523 4810 4172 
     อาการบาดเจ็บจากสงคราม 26 16 49 44 
     อาการบาดเจ็บจากการทําราย 23 70 102 78 
     แผลไฟไหม 46 75 98 114 
     อาการบาดเจ็บจากการทํางาน 430 258 805 482 
     อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 61 100 160 195 

             รวม 3867 5847 8608 7861 

 
และป 2548 น้ี มีผูปวยไดรับการผาตัดตาทั้งสิ้น 480 ราย ซึ่งมากกวาป 2546 

ถึง 4 เทา (121 ราย)   

ป 2548 มีผูปวยที่ไดรับอุปกรณขาเทียมไปทั้งหมด182 คน โดยสวนใหญ
ไดรับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิด  นอกจากนี้ทางคลินิกยังไดจัดทําอวัยวะ
เทียมตามรายการขอ เปนจํานวน 70 ช้ินเพื่อสงไปใหเหย่ือกับระเบิดที่อยูใน
ประเทศพมา 

ตลอดทั้งป ทางคลินิกไดรักษาผูปวยนอกแผนกกุมารเวชกรรมเปนจํานวน
ท้ังสิ้น 11,292 ราย 

ดานธนาคารเลือด เราไดรับบริจาคและตรวจคัดกรองเลือดจากผูบริจาค
เปนจํานวนทั้งสิ้นกวา 1,475 ราย  

ในป 2548 น้ี มีผูมารับบริการฝากครรภเปนจํานวนทั้งสิ้น 3,383 รายซึ่ง
ลดลงจากปกอนซึ่งมีผูมาบบริการ 4,122 ราย  และคลินิกไดทําคลอดทารกไป
ท้ังหมด 1,439 ราย ซึ่งก็ลดลงจากปกอนเชนกัน (1,602 ราย)  ทั้งน้ีอาจเปนไปได
จากการที่ 1) ผดุงครรภโบราณที่ผานการอบรมจากทางคลินิกไดดูแลหญิง
ต้ังครรภท่ีมีอาการปกติเปนจํานวนมากขึ้นมาก  2) ศูนยสุขภาพแมและเด็กแหง
ใหม 2 แหง ท่ีดําเนินการโดย หนวยงานภาคีทองถ่ิน ไดเร่ิมใหบริการฝากครรภ
กับหญิงต้ังครรภในประเทศพมาแลว 

นอกจากน้ี มีการรับการปรึกษาการวางแผนครอบครัวที่คลินิกเปนจํานวน
ท้ังสิ้น6,948 คร้ัง และทางคลินิกไดแจกถุงยางอนามัยไปแลว 19,620 ช้ิน 

 

ประเภทของการบริการ 
ในป 2548 

จํานวน 

สัดสวนผูรับบริการ
ที่มาจากพมา 

ตอผูที่อาศัยอยูใน
ประเทศไทย 

จํานวนครั้งที่ใชบริการ 98,979 8:9 
การสงตอผูปวย 276 2:1 
การเปลี่ยนถายเลือด 797 3:1 
ทําหมันหญิง 130 3:1 
การผาตัดตา 480 5:1 
มาลาเรีย (ชนิดเชื้อ PF) 6302 3.7:1 
ผูปวยวัณโรคปอด 120 N/A 
ภาวะทุพโภชนาการอยางรุนแรง 44 1:1 
ฝากครรภ 3554 1:1.3 
ผูปวยในรอการคลอด 1520 1:2 

 
เราสังเกตเห็นแนวโนมสําคัญบางประการที่ เ กิดขึ้นเมื่อไมนานมาน้ี 

ประการแรก  ในชวง 3 ปที่ผานมา สัดสวนผูปวยท่ีมาจากประเทศพมา มีแนวโนม
เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ  ประการที่สอง กลุมผูปวยดังกลาวที่ตองเดินทางไกลมาอยาง
ยากลําบาก เพ่ือมารับการรักษาที่คลินิก จึงมีทางเปนไปไดมากที่จะมีอาการปวย
รุนแรงเมื่อเทียบกับผูปวยท่ีพักอาศัยอยูในประเทศไทย ยกตัวอยางเชน จาก
จํานวนผูปวยท่ีติดเชื้อมาลาเรียชนิดรุนแรง (P.falciparum) ที่เขามารับการรักษา
เปนผูปวยในของคลินิกในป 2548 จํานวน 2,043 ราย  เปนผูปวยที่มาจากประเทศ
พมา ถึงรอยละ 72  นอกจากนี้ ผูปวยที่มาจากประเทศพมามีแนวโนมท่ีจะตอง
ไดรับการเปลี่ยนถายโลหิต และจําเปนตองไดรับการสงตอยังโรงพยาบาลแมสอด 
มากกวาผูปวยชาวพมาที่อยูในประเทศไทยถึง 3 เทา และ 2 เทา ตามลําดับ 
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ในป พ.ศ. 2548 เราไดสงตอผูปวยเพ่ือเขารับการรักษาในโรงพยาบาลแม
สอดเพียงรอยละ 0.5 ของผูปวยท้ังหมด นอยกวาผูปวยท่ีไดรับการสงตอการรักษา
ในป พ.ศ. 2547 ซึ่งมีจํานวนรอยละ 1 ของผูปวยท้ังหมด แนวโนมท่ีลดลงนี้เปน
ผลมาจากงบประมาณที่ลดลงในป 2548   แตอยางไรก็ตามแนวโนมดังกลาวก็อาจ
แสดงใหเห็นดวยวา คลินิกมีการพัฒนาศักยภาพในการรักษาผูปวยที่มีอาการ
ซับซอนมากขึ้น  ยกตัวอยางเชน ถึงแมวาหญิงวัยรุนท่ีต้ังครรภมีจํานวนเพ่ิมขึ้น
จํานวนเด็กแรกเกิดท่ีมีนํ้าหนักตัวต่ํากวามาตรฐานมีมากขึ้น และจํานวนหญิงที่มา
คลอดบุตรโดยที่ไมเคยฝากครรภจะเพิ่มขึ้นก็ตาม แตรอยละของผูหญิงตั้งครรภท่ี
ทางคลินิกจําเปนตอง สงตอไปรักษาที่โรงพยาบาลแมสอดกลับมีจํานวนลดลง
จากรอยละ 14 ในป 2546 เปนรอยละ 5 ในป 2548 

 
 
 
 
 
 

 
จํานวนผูปวยใน 

จํานวนผูปวย 
ในแตละป 

 
ระยะเวลาท่ีพักโดย 
เฉล่ีย(วัน)ในแตละป กรณีของผูปวย 

46 47 48  46 47 48 
โรคมาลาเรียชนิด PF 1233 1051 1947  4.7 4 4 
โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน 247 194 219  4 4 3 
โรคทางเดินหายใจ/ปอดบวม 313 460 358  6 6 6 
วัณโรค 77 115 49  11 9 9 
โรคเอดส 40 61 40  22 20 14 
โรคเย่ือหุมสมองอักเสบ 39 48 46  7 7 10 
โรคขาดสารอาหารรุนแรง 44 40 44  19 15 19 
โรคหลอดเลือดหัวใจ 116 212 182  10 9 8 

 

การจัดการปญหาผูปวยโรคเร้ือรัง 
แมวาผูปวยบางโรคจะแสดงสัดสวนเปนจํานวนนอย แตความยุงยากในการรักษา
และระยะเวลาที่พักรักษาตัวท่ีคลินิกทําใหตองใชทรัพยากรของทางคลินิกมาก  
ดังเชน ผูปวยดวยโรคขาดสารอาหารอยางรุนแรงซึ่งมีเพียงรอยละ 7 ของผูปวย
เด็กที่พักรักษาตัวที่คลินิกทั้งหมด แตอัตราการเสียชีวิตของเด็กเหลาน้ีมีถึงรอยละ 
21 ของเด็กอายุ 1-5 ปที่เสียชีวิตที่คลินิก   สวนกรณีผูปวยโรคเอดสจะเห็นวา 
ผูปวยโรคเอดสทั้งหมดคิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ0.9 ของผูปวยที่เขามาพักรักษา
ตัวที่คลินิกทั้งหมด แตกลับเปนกลุมท่ีมีอัตราการเสียชีวิตคิดเปนรอยละ 23 ของ
ผูเสียชีวิตทั้งหมด   ในขณะที่ ผูปวยมาลาเรียชนิด PF ใชเวลาในการรักษาตัวท่ี
คลินิกโดยเฉลี่ยเพียง 4 วัน แตผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจตองใชเวลา 8 วัน ผูปวย
วัณโรคใชเวลา 9 วัน และผูปวยโรคเอดสใชเวลาเฉลี่ยถึง 19 วัน สิ่งน้ีมีผลตอ
ศักยภาพดานการใหบริการของคลินิกอยางมาก 

 
เอช ไอ วี/ เอดส 
ปญหาโรคเอดสนับจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตอันใกลน้ี  จากจํานวน
ผูหญิงที่เขารับการฝากครรภกับทางคลินิกในป 2548 พบวารอยละ 2.2 ติดเชื้อเอช 
ไอ วี แมวาจะดูเหมือนเปนจํานวนนอย แตตัวเลขน้ีเพ่ิมขึ้นเปน 2 เทาเมื่อเทียบกับ

เมื่อสี่ปที่กอน  ตามหลักการ หญิงต้ังครรภท่ีตรวจพบเชื้อเอชไอวี ในโครงการการ
ฝากครรภ โดยมีการตรวจเชื้อและรับคําปรึกษาโดยสมัครใจ ควรจะไดรับ
คําแนะนําใหรับการรักษาโดยใชยาตานเชื้อไวรัสเอช ไอ วี แตปจจุบันทางคลินิก
ยังไมมีทรัพยากรเพียงพอที่จะสนองตอปญหาท่ีกําลังเพ่ิมขึ้นน้ีได ท่ีเราทําไดใน
ขณะนี้คือ ใหความรวมมือกับโรงพยาบาลแมสอดในการใหยาAZT แกมารดาและ
ทารก ตามโครงการปองกันการแพรเช้ือเอชไอวี จากแมสูลูก แตยังไมมีการใหการ
รักษามารดาติดเชื้อหลังคลอดหรือแกเด็กและผูใหญที่ติดเชื้อเอชไอวีรายใด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
การเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรโดยโครงการ
ฝกอบรมบุคลากร 
กุญแจสําคัญประการหนึ่งในการชวยชีวิตผูปวยก็ คือการพัฒนาศักยภาพของ
เจาหนาที่ดานสาธารณสุขประจําทองถ่ินในประเทศพมาเพื่อใหบริการดาน
สาธารณสุขแกประชาชนในพื้นที่  คลินิกแมตาวไดดําเนินการฝกอบรมเจาหนาที่
สาธาณสุขชุมชนในพ้ืนที่ตางๆตลอดแนวชายแดนไทย-พมามาเปนระยะเวลา
ยาวนาน  สําหรับป 2548 น้ีเราไดทําการดําเนินโครงการฝกอบรมเจาหนาที่หลาย
โครงการดังน้ี 

 

ผูเขารับการอบรม 
ชื่อโครงการ 

ระยะเวลา
(เดือน) หญิง ชาย รวม 

การพยาบาล (เบื้องตน) 6 35 52 87 
การปฏิบัติการทดลอง (เบื้องตน) 3 16 5 21 
การผลิตกายอุปกรณเทียม (เบื้องตน) 6 6 - 6 
การแพทยขั้นพ้ืนฐาน (ขั้นยกระดับ) 6 12 33 45 
การทําคลอดฉุกเฉิน (ขั้นยกระดับ) 6 4 39 43 

 
โครงการฝกงานในคลินิกแมตาว 
เจาหนาท่ีดานสาธารณสุขจากกลุมชาติพันธุตางๆในประเทศพมาที่ผานการอบรม
ขั้นพ้ืนฐานมาแลว สามารถเขามารับการฝกงานภาคปฏิบัติที่คลินิกแมตาวเปน
เวลา 6-12 เดือนเพื่อฝกฝนทักษะทางคลินิกเฉพาะทาง   ในขณะเดียวกัน ยังไดรับ
การอบรมสัมนาเกี่ยวกับสิทธิสิ่งแวดลอมและสิทธิมนุษยชนซึ่งจัดขึ้นโดย องคกร
Earthrights International อีกดวย 
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ยอดจํานวนเจาหนาท่ีฝกงาน 

เพศ 
กลุมชาติพันธุ 

ชาย หญิง 
รวม 

กะเหรี่ยง 16 27 43 
กะฉิ่น 0 2 2 
ปะหลอง 2 1 3 
ลาฮู (มูเซอ) 1 0 1 
พมา 0 1 1 
ปะโอ 0 2 2 
กะยัน 2 2 4 
กะยา 0 3 3 
รวม 21 38 59 

 
การฝกอบรมตอเน่ืองแกเจาหนาที่ 
บุคลากรของเราสามารถเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการและคอรสฝกอบรมระยะสั้น
ตางๆท่ีทางคลินิกจัดให เพ่ือพัฒนาทักษะทางคลินิกเฉพาะดานอยางตอเน่ือง ปน้ี
เราไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการ เร่ืองสิทธิมนุษยชน การ
ฝกอบรมครู ก. และการอบรมทางคลินิกในหัวขอตางๆดังน้ี 
 

เรื่อง ช่ัวโมง 
จํานวน
ครั้ง 

จํานวน 
ผูเขารวม 

องคกรพี่เลี้ยง 

การเปลี่ยนถายโลหิต 20 1 30 MTC 
การฝกปฏิบัติการทดลอง (HIV/STI) 30 1 12 FHI 
การรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  10 1 20 MTC 
การดูแลผูติดเชื้อท่ีบาน 35 1 22 FHI 
โรคมาลาเรีย 18 1 30 MTC 
สุขภาพจิต 12 1 24 BBP 
การดูแลรักษาหลังการแทงบุตร 15 2 3 MTC 
การรักษาตาขั้นเบื้องตน 60 4 117 MTC 
IMCI 30 1 20 BMA 
การวางแผนครอบครัว 20 1 40 MTC 
การอบรมเรื่องการตรวจเชื้อโดยสมัคร
ใจและการใหการปรึกษา ขั้นยกระดับ 

40 1 21 FHI 

การจัดการเร่ืองนํ้าและสิ่งแวดลอม 12 1 40 MTC 
การวิเคราะหอาการโรค 20 1 22 MTC 
การอบรมฟนฟูดาน 12 1 8 MTC 
การตรวจสายตาเบื้องตนโดยครูใน
โรงเรียนเด็กตางดาว 

6 1 50 MTC 

 

MTC – คลินิกแมตาว   
FHI – Family Health International 

 

การฝกอบรมนอกคลินิก 
ทางคลินิกพยายามสนับสนุนใหเจาหนาท่ีไดเขารวมการอบรมนอกคลินิกให
ไดมากที่สุด เพ่ือจะชวยใหไดรับประโยชนจากการแลกเปลี่ยนความรูความ
คิดเห็นกับเจาหนาท่ีดานสาธารณสุขจากหลากหลายพื้นที่และจากนานาประเทศ 
 

การสาธารณสุขมูลฐานในสถานการณฉุกเฉินซับซอน 
เจาหนาที่คลินิกสองคน  คนหน่ึงจากแผนกอนามัยเจริญพันธุ และอีกคนหน่ึงจาก
แผนกผูปวยในไดเขารวมฝกอบรมการสาธารณสุขมูลฐานในสถานการณฉุกเฉิน
ซับซอน ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ  โดยการสนับสนุนขององคการInternational 
Rescue Committee (IRC) และคณะกรรมการเตรียมความพรอมดานวิบัติภัย 
Disaster Preparedness Committee 

การใหการปรึกษาและรับการตรวจเชื้อโดยสมัครใจ(VCT) และ การ
ปองกันการแพรเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก (PMTCT) 
เจาหนาที่คลินิกสองคน จากโครงการ PMTCT และโครงการ VTC ไดเขารวม
อบรมเชิงปฏิบั ติการที่จัดขึ้นโดยสํานักงานขาหลวงใหญ เ พ่ือผู ล้ีภัยแหง
สหประชาชาติ (UNHCR) โดยในงานนี้เจาหนาที่จากองคกรเอกชนตางๆได
รวมกันปรึกษาหารือในเรื่องการบริหารจัดการโครงการ PMTCT และ VCT ใน
กลุมผูอพยพและลี้ภัย 

การบริหารจัดการดานการเงิน 
เจาหนาท่ีการเงินสองคนไดเขารวมการฝกอบรมดานการจัดการเงินที่กรุงเทพฯ 
โดยคนหน่ึงเขารับการฝกอบรมในโครงการที่จัดขึ้นโดย MANGO (Management 
Accounts for NGOs) เปนเวลาหนึ่งอาทิตย  และอีกคนหน่ึงใชเวลาหน่ึงอาทิตย
กับผูตรวจสอบบัญชีเพ่ือชวยในการพัฒนาระบบการเงินของคลินิก 

การบริหารจัดการดานการฝกอบรม 
เจาหนาที่สองคน ไดรวมโครงการฝกอบรมทักษะดานการบริหารจัดการ ที่
เชียงใหม  ซึ่งไดรับการสนับสนุนและจัดขึ้นโดยองคกร Terre de Hommes 

สุขอนามัยในโรงเรียน 
เจาหนาที่ของเราไดขยายขอบเขตการทํางานไปยังโรงเรียนตามโครงการ
สุขอนามัยในโรงเรียน โดยมีการจัดมาตรการปองกันอยางงายๆเชน ตรวจคัด
กรองความผิดปกติทางสายตา การถายพยาธิเปนครั้งคราวและใหวิตามินเอเสริม 
ทําใหโรงเรียนกลายเปนแหลงทรัพยากรท่ีมีคาในการใหการดูแลสุขภาพแกเด็กๆ  
โดยป 2548 มีเด็กที่ไดรับทั้งวิตามินเอและยาถายพยาธิเปนจํานวนทั้งสิ้น3,649 คน  

วิธีการใชโรงเรียนเปนศูนยกลางในการพัฒนาสุขภาพของเด็กและ
ชุมชนอีกวิธีหน่ึงคือการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาสอนเด็กและวัยรุนใน
เร่ืองสุขาภิบาล อนามัยสวนบุคคล และอนามัยเจริญพันธุ 
 

การรวมมือในการพัฒนาสุขภาพของชุมชนทองถิ่น 
คลินิกไดรวมมือกับโครงการหมอแบกเปแบ็คแพ็ค (Back Pack Health Worker 
Program) ซึ่งประกอบไปดวยสมาชิกโครงการรวม 70 กลุมในการใหความ
ชวยเหลือดานการดูแลสุขภาพแกผูพลัดถ่ินราว 150,000 คนในประเทศพมาใน
เขตพ้ืนที่ของ กะเหรี่ยง  มอญ และกระเหรี่ยงแดง  และเรายังไดรวมมือกับ
หนวยงานและองคกรดานสุขภาพและสังคมสงเคราะห ของกลุมชาติพันธุในการ
ใหบริการสุขภาพในพ้ืนที่ชนบทอันหางไกลในประเทศพมา โดยมีคลินิกที่
ใหบริการสาธารณสุขหรือทีมดูแลสุขภาพเคลื่อนท่ี 

ในป 2548 น้ี เราไดรวมมือกับสมาคมการแพทยแหงประเทศพมาและ
องคกรดานสาธารณสุขของกลุมชาติพันธุในทองถ่ิน จัดต้ังศูนยบริการสุขภาพแม
และเด็กขึ้น8 ศูนย ใน7 พ้ืนที่ของกลุมชาติพันธุในประเทศพมา 

ในป 2548 คลินิกแมตาวไดรวมมือกับโครงการที่นาสนใจอีกโครงการ
หน่ึงเพื่อชวยลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาหลังคลอดตามแนวชายแดนไทย-
พมา ช่ือโครงการผดุงครรภเคลื่อนที่ (Mobile Obstetric Maternal-MOM) โดย
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ไดรับความชวยเหลือจากโครงการเขาถึงสุขภาพโลก (Global Health Access 
Program-GHAP) และมหาวิทยาลัย จอหน ฮอปกินส และไดรับเงินทุนสนับสนุน
จากสถาบันเกทส   โครงการน้ีมีการฝกอบรมผดุงครรภโบราณและพนักงาน
สาธารณสุขทองถิ่นในประเทศพมาเพ่ือพัฒนาการดูแลรักษาในกรณีทําคลอด
ฉุกเฉิน เชน มีอาการตกเลือด มีการติดเชื้อมาลาเรีย อาการติดเชื้อในทอนําไขและ
ภาวะคลอดยาก ท้ังน้ี คาดวาการที่หญิงต้ังครรภจํานวนมากสามารถเขาถึงผดุง
ครรภโบราณที่ไดผานการฝกทักษะมาแลวจะชวยลดอัตราเส่ียงของการเสียชีวิต
ในระหวางการคลอดบุตรได 

ในป 2548 เราไดทํางานใกลชิดกับองคกรแพทยไรพรหมแดน ในการรักษา
ผูปวยวัณโรคของเรา โดยเราไดสงตอผูปวยเพ่ือไปรักษาตัวที่องคกรแพทยไร
พรหมแดน เปนจํานวน 459 ราย 

นอกจากน้ี เรายังไดทํางานรวมกับองคกรระหวางประเทศเพื่อการโยกยาย
ถ่ินฐาน และกระทรวงสาธารณสุขในการฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขตาง
ดาวเพ่ือใหบริการดานสุขศึกษาเชิงรุกแกชุมชนแรงงานตางดาว 

คลินิกแมตาวยังไดทําการประสานงานกับกลุม Social Action for Women 
(SAW) และองคกรตางๆในการหาครอบครัวอุปถัมภใหกับเด็กกําพราหรือเด็กท่ี
ถูกพอแมทิ้งไวท่ีคลินิกหลังคลอด 

นอกจากนี้ เราไดรวมกับองคกรศุภนิมิตรในการดูแลครอบครัวแรงงานตาง
ดาวที่มีผูติดเชื้อเอชไอวี  โดยใหความชวยเหลือดานอาหารเสริม ใหคําปรึกษา 
และรักษาอาการติดเชื้อโรคฉวยโอกาส  ในป 2548 เราไดใหการสนับสนุนไป 73 
ครอบครัว และเรายังไดจัดรวมกลุมผูติดเชื้อเอชไอวีมารวมสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดและปญหาตางๆ 
 

การรวมงานดานสาธารณสุข 
หนวยงานสาธารณสุขไทย 
คลินิกแมตาวโชคดีที่ได รับการสนับสนุนดานเทคนิกและการจัดการจาก
โรงพยาบาลแมสอดและหนวยงานสาธารณสุขไทยที่เก่ียวของ ในการสนับสนุน
การใหบริการตางๆ เชน สนับสนุนวัคซีน การตรวจพิเศษทางหองปฏิบัติการ  
เอ็กซ-เรย และอัลตราซาวด การกําจัดขยะติดเชื้อ การรับผูปวยสงตอและการทํา
คลอดฉุกเฉิน การเฝาระวังโรค และการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ซึ่ง
รวมถึงการปองกันการแพรเช้ือโรคเอดสจากแมสูลูก 

เจาหนาที่ของเราไดเขาการประชุมและงานประชุมเชิงวิชาการตางๆอยาง
สม่ําเสมอที่โรงพยาบาลแมสอด ยกตัวอยางเชน การประชุมเกี่ยวกับหลังคลอด
รายไตรมาส การสัมมนาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการตางๆซ่ึงจัดขึ้นโดยกระทรวง
สาธารณสุข 

ในป 2548 บุคลากรของเราไดเขารวมการประชุมตางๆดังตอไปนี้: 

♦ การประชุมทางวิชาการในการทํางานตามชายแดนและขามแดนในเรื่องเอช
ไอ วี/เอดส อนามัยเจริญพันธุ และอนามัยเด็ก ในวันที่ 9-11 พฤษจิกายน
2548 ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข รวมกับ
องคการอนามัยโลก  

♦ องคการความรวมมือไทย-อเมริกาเพื่อการควบคุมโรคติดตอ  ศูนยควบคุม
โรคติดตอของประเทศสหรัฐฯไดพบปะกับกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัด
ตากเปนคร้ังแรกในเดือนธันวาคม 2548 และไดเชิญคลินิกแมตาวและ
องคกรเอกชนอื่นๆที่ทํางานควบคุมวัณโรคในพื้นที่เขารวมในการประเมิน
และรวมมือในการพัฒนาแผนปฏิบัติการในการกําจัดการแพรกระจายวัณ
โรคและโรคติดตออ่ืนๆ 

การติดตามงานและการประเมินผล 
คลินิกแมตาวมีการติดตามการทํางานใหบริการของคลินิกอยางสม่ําเสมอ 
ขอบเขตที่ไดพยายามติดตามนี้รวมถึงคุณภาพของการใหบริการ (การรักษาที่
เหมาะสม การตรวจวินิจฉัยโรคทางหองปฏิบัติการที่ถูกตองแมนยํา การสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพระหวางผูปวยและเจาหนาที่ของคลินิกและการลดอัตราการ
เสียชีวิตของผูปวย) และความพึงพอใจของทั้งผูปวยและของเจาหนาท่ีคลินิก 
ขอมูลเหลาน้ีไดมาจากการทบทวนทะเบียนบันทึกประวัติผูปวย  การสัมภาษณ
ผูปวยหลังจากไดรับบริการ และการสนทนาปรึกษาในที่ประชุมคณะทํางาน
บริหารจัดการ   นอกจากน้ี คลินิกแมตาวยังมุงหวังที่จะลดทั้งจํานวนผูปวยที่
เสียชีวิต และผูปวยที่ตองสงตอไปรักษาท่ีโรงพยาบาลแมสอด 

ผลการติดตามการทํางานในป 2548 โดยรวมแลวแสดงผลในเชิงบวก 
กลาวคือ รอยละ 92-100 ของผูปวยไดรับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมตาม
มาตรฐานที่ต้ังไว เชน  กวารอยละ 97 ของตัวอยางตรวจมาลาเรียสไลดและ รอย
ละ 100 ของการตรวจเอชไอวีแบบดวนท่ีตรวจโดยหองปฏิบัติการมีผลการตรวจที่
ถูกตองแมนยํา สวนในเรื่องการสื่อสารระหวางผูปวยและเจาหนาที่พบวา รอยละ 
94 ของผูปวยมาลาเรียรูวิธีการปองกันโรคมาลาเรียอยางนอยหน่ึงวิธีหลังจากที่
ไดรับการรักษาที่คลินิก  นอกจากนี้ รอยละ98 ของผูปวยรูสึกพึงพอใจกับการ
รักษาและการปฏิบัติของเจาหนาที่คลินิกตอพวกเขา  สวนดานที่ตองมีการ
ปรับปรุงคือ การสื่อสารพูดคุยกับผูปวยในเรื่องการวินิจฉัยโรคและขนาดการใช
ยาที่ถูกตอง (มีเพียงรอยละ33-43 ของ ผูปวยมาลาเรียที่รูและเขาใจวิธีการกินยา
หลังจากรับการรักษา) 

ขอเสนอแนะที่ไดจากแบบสอบถามแกบุคลากรของคลินิกไดแก การ
ปรับปรุงคุณภาพการสื่อสารพูดคุยระหวางเจาหนาท่ีกับผูปวย การปรับปรุงการ
ฝกอบรมบุคลากร สภาพความเปนอยูและเบี้ยเลี้ยง และมีการเนนยํ้าปญหาเรื้อรัง
ยาวนานในเรื่องการพํานักอยูอยางถูกกฎหมายของเจาหนาที่ 

โครงการอื่นๆของคลินิกแมตาว 
ศูนยพัฒนาเด็ก 
คลินิกแมตาวไดจัดต้ังโรงเรียนสําหรับเด็กตางดาว ซึ่งมีตั้งแตสถานรับเลี้ยงเด็ก
เล็กจนถึงระดับประถมศึกษาปที่ 6  โดยระหวางปการศึกษา 2548-2549 มีนักเรียน 
เขาเรียนที่ศูนยการพัฒนาเด็กแหงน้ีเปนจํานวนทั้งสิ้น328 คน  นอกจากน้ีมูลนิธิ
เกื้อฝนเด็ก ยังไดชวยปรับปรุงตึกเรียน และสรางหองเรียนใหใหม 2 หองดวยกัน 

ในป 2548 รัฐบาลไทยไดมีการพิจารณาหาวิธีการจัดการศึกษาใหแกเด็ก
ตางดาว ไมวาจะเปนการทําใหเด็กเหลาน้ีไดเขาเรียนโรงเรียนไทยไดมากขึ้นหรือ
หาวิธีการที่จะทําใหโรงเรียนเด็กตางดาวไดกลายเปนศูนยการเรียนรูนอกระบบ  

บานไมไผ 
บานไมไผคือ บานพักประจําสําหรับผูเยาวที่ไรผูปกครองที่ทางคลินิกไดใหความ
ชวยเหลือมาตั้งแตป 2538   โดยในป 2548 น้ี มีนักเรียนพํานักอยูที่บานพักน้ีทั้งใน
ระดับอนุบาลจนถึงระดับสูงกวามัธยมศึกษาปที่ 4 เปนจํานวนทั้งหมด129 คน 

เอกสารสําคัญการเกิด 
นับต้ังแตป 2540 คลินิกแมตาวไดออกเอกสารสําคัญการเกิดใหกับทารกทุกรายที่
คลอดที่คลินิกไปแลวกวา 6,700 ราย ภายในเวลาเพียง8 ป นอกจากนี้ในปจจุบัน
คลินิกไดสงเจาหนาท่ีไปทํางานทุกวันที่โรงพยาบาลแมสอดเพื่อใหแนใจวา
โรงพยาบาลแมสอดไดออกเอกสารใบสําคัญการเกิดใหกับทารกพมาทุกรายที่
คลอดที่โรงพยาบาล  อยางไรก็ตาม จากขอมูลที่เรามี แสดงใหเห็นวามารดาสวน
ใหญคลอดลูกที่บานและยังไมมีเอกสารการเกิดสําหรับการคลอดเหลาน้ี  ในป 
2546 คลินิกแมตาวไดรวมมือกับองคกรชุมชนอื่นๆในอําเภอแมสอดเพื่อจัดต้ัง
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คณะกรรมการเพื่อการปกปองและสงเสริมสิทธิเด็ก (Committee for the 
Protection and Promotion to Child Rights – CPPCR) และป2548 น้ีทางคลินิก ได
ทํางานรวมกับคณะกรรมการฯนี้ ในการที่จะสรางความความตระหนักในกลุม
แรงงานตางดาวและในชุมชนผูพลัดถ่ินในประเทศพมา ในเรื่องการจดทะเบียน
การเกิด  โดยไดมีการปรึกษากับนักกฏหมายทั้งพมาและไทย ในการพัฒนา
กระบวนการที่จะใชในการออกเอกสารสําคัญการเกิดสําหรับการคลอดที่บานดวย  
ขณะน้ียังไมมีรัฐบาลใดที่ใหการรับรองการคลอดและขอมูลการเกิดของคลินิกแม
ตาวหรือของคณะกรรมการCPPCR แตดวยจํานวนของเด็กไรรัฐที่กําลังเพิ่มขึ้น จึง
จําเปนท่ีจะตองจัดใหมีการออกเอกสารบางอยางเพื่อชวยคุมครองและเพ่ืออนาคต
ของเด็ก  นับจนถึงสิ้นป 2548 คณะกรรมการCPPCR ไดออกเอกสารใบสําคัญการ
เกิดไปแลว 1,778 ราย 

 
ปญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในที่ทํางานและจากการทํารายรางกาย
และความรุนแรง ที่กําลังมีเพิ่มมากขึ้น 
สภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยเปนภัยคุมคามหลักตอสุขภาพของแรงงานตางดาว
ในโรงงานและเขตงานกอสราง  เราสังเกตเห็นจํานวนผูปวยที่บาดเจ็บจากการถูก
ทํารายและจากสาเหตุท่ีไมใชอุบัติเหตุเพ่ิมมากขึ้น ตัวเลขน้ีเพ่ิมขึ้นน้ีอาจมีสาเหตุ
สวนหน่ึงมาจากการที่ผูปวยเขาหาการรักษาการบาดเจ็บมากขึ้น  อยางไรก็ตามเรา
เช่ือดวยวาอาจมาจากภาวะความรุนแรงที่เพ่ิมมากขึ้นในชุมชนของเรา นอกจากน้ี 
ความเครียดที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการจําตองพลัดถิ่นจากแหลงที่เคยไดรับความ
ชวยเหลืออยูเปนปกติ  สภาพแวดลอมที่แออัด  ช่ัวโมงการทํางานที่ยาวนานดวย
คาแรงต่ํา และการเสพสารเสพติด ตางเปนปจจัยท่ีเปนไปได 

โครงการเชิงรุกยังโรงงานและชุมชน โดยเจาหนาที่ท่ีผานการอบรมการให
คําปรึกษาและสุขภาพจิต ก็มีความจําเปนเชนกัน  การใหบริการดานสุขภาพจิตท่ี
เพ่ิมขึ้นรวมกับระบบการสงตอผูปวยอาจชวยยับย้ังปญหาความรุนแรงที่เพ่ิมมาก
ขึ้นน้ีได 

การสนับสนุนระดับนานาชาติ 
รวมประชุมอนามัยโลกป 2548 
พญ.ซินเธีย และ โซเฟย หลา (ผูจัดการโครงการอนามัยเจริญพันธุ) ไดเขารวมการ
ประชุมอนามัยโลกซึ่งขึ้น ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี และไดนําเสนองานวิจัยเร่ือง “การ
ปรับปรุงการบริการสูตินรีเวชฉุกเฉินในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-พมา”  ใน
การเดินทางครั้งน้ี ทั้งสองยังไดมีโอกาสพบปะและสนทนากับสถาบันOpen 
Society   คณะกรรมการชวยเหลือระหวางประเทศ (International Rescue 
Committee) และกลุมพันธกิจสตรี เ พ่ือผูลี้ภัยหญิงและเด็ก  (Women’s 
Commission for Refugee Women and Children) ที่มหานคร นิวยอรก อีกดวย  

รวมงานประชุมผูไดรับรางวัลแมกไซไซ 
ในเดือนพฤศจิกายน พญ.ซินเธียและ เอ คลู (จากกลุมหมอแบกเปแบ็คแพ็ค) ได
รวมประชุมผูไดรับรางวัลแมกไซไซ ซึ่งมีหัวขอการประชุมคือ คนรุนใหมกับ
หนาที่ ความรับผิดชอบ  งานดังกลาวทําใหเราไดมีโอกาสที่ดีในการสราง
เครือขายกับผูไดรับรางวัลแมกไซไซทานอื่นๆในประเทศไทยและในแถบภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

การเดินทางไปไตหวัน 
ในป 2548 มีการตีพิมพหนังสือเกี่ยวกับคลินิกแมตาวเปนภาษาจีน ซ่ึงไดรับการ
เผยแพรโดยมูลนิธิ Chou-Ta Kuan ประเทศไตหวัน ในชวงที่มีการเปดตัวหนังสือ
ดังกลาว พญ.ซินเธีย และ คุณ ลิซา ฮุสตัน ไดเดินทางไปประเทศไตหวัน เพ่ือรวม

เปดตัวหนังสือ และเพื่อรับรางวัลท่ีทางมูลนิธิมอบให รวมทั้งเพื่อชวย
ประชาสัมพันธโครงการสรางความตระหนักซึ่งจัดขึ้นโดยองคกร TOPS (Taipei 
Overseas Service)  ใน การเดินทางครั้งน้ันนับเปนโอกาสที่ดีท่ีทําใหคลินิกไดมี
เครือขายรวมกันกับชุมชนชาวพมาและชาวไตหวัน 

บทความในนิตยสารไทมส 
พญ.ซินเธีย ไดรับการกลาวขวัญในคอลัมนวีรบุรุษ/สตรีดานอนามัยโลกของ
นิตยสารไทมส ฉบับเดือน พฤศจิกายน บทความน้ีทําใหผูคนจํานวนมากหันมาให
ความสําคัญและความสนใจในคลินิกแมตาวมากยิ่งขึ้น 

การเดินทางไปประเทศสหรัฐฯ 
ในเดือนพฤศจิกายน พญ.ซินเธีย และ เอ ธวา ไดเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา โดย
ในระหวางการเดินทาง พญ.ซินเธีย ไดพบและสนทนากับทานวุฒิสมาชิกโอบานา 
องคกรนิรโทษกรรมสากล  ทานสมาชิกสภาคองเกรส ทอน แลนทอส กลุม
พันธมิตรสตรีอเมริกันพมา (The Burmese American Women’s Alliance) กลุม
พันธมิตรอเมริกันพมาเพ่ือประชาธิปไตย (The Burmese American Democratic 
Alliance) องคกรพลาเน็ท แคร (Planet Care) และมูลนิธิเพ่ือประชาชนพมา 

 

รางวัลท่ีไดรับ 
รางวัลเสียงแหงความกลาหาญ Voices of Courage Award 
โซเฟย หลา ผูจัดการโครงการอนามัยเจริญพันธุไดรับรางวัลน้ีจากกลุมพันธกิจ  
สตรีเพ่ือผูลี้ภัยหญิงและเด็ก (Women’s Commission for Refugee Women and 
Children) 

รางวัล Unsung Heroes of Compassion Award 
ดร.ซินเธีย ไดรับรางวัลน้ีจากทานดาไล ลามะ และกลุม Wisdom in Action แหง
ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐฯ ในเดือน พฤศจิกายน 2548 
 

หน่ึงในพันสตรีชาติพันธุ ที่ไดรับการเสนอชื่อชิงรางวัลสันติภาพ
โนเบล  
ดร.ซินเธีย ยังไดรับเกียรติใหเปนหน่ึงในผูเขารอบ 1000 คน สําหรับรางวัลโนเบล
แกสตรีท่ีทํางานเพื่อสันติภาพของโลก เชนเดียวกับสตรีพมาอีก3 ทานที่ทํางาน
ตามแนวชายแดนไทย-พมา 
 
 

จํานวนบุคลากรในคลินิกแมตาว 
บุคลากรท้ังหมด 200 คนแบงเปน ชาย (คน) หญงิ(คน) รวม (คน) 

ฝายการแพทย 46 65 101 
ฝายบริหาร/อํานวยการ 81 13 94 
ฝายอบรม/ประชาสัมพันธ 5 0 5 
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รายนามผูบริจาคและผูใหการสนับสนุนการเงินของคลินิกแมตาวในป 2548 

 

Action Medeor 
Australian Volunteers Services 
Bang-on and Prachaya Siriprusanan and AnDr.ew and Oranod Cowell 
Bienvenido Tan 
Burmese Migrant Worker Education Committee 
Books Abroad 
Brackett Foundation (USA) 
BRC-USA 
Burma Children’s Fund 
Burma Medical Association-North America 
Burma Relief Centre/Interpares/CIDA 
Burma Relief Centre/ Interpares/GOLF 
Carsten Hartman 
Child’s Dr.eam  มูลนิธิเกื้อฝนเด็ก 
Clear Path International (USA) 
Family Health Internation (USA) 
Friends of MTC in Taiwan 
Global Health Access Programme (USA) 
Global Health Conference (USA) 
Help Without Frontiers 
ICCO (USA) 
Ida Monzon 
International Health Partners 
International Rescue Committee (USA) 
International Support Group 
John P Hussmann (USA) 
Johns Hopkins University (USA) 
Karen Aid 
Karen Foundation Aid (UK) 
Larry Mueller 
Mae Sot Hospital 
Mahidol University 
Medical Mercy Canada (Canada) 
Miao Jan (Malaysia) 
Mitwelt-Netzwerk (Inge-Germany) 
Mitwelt-Netzwerk 
Nonna Gabriella (Italy) 
Norwegian Church Aid (Norway) 
Open Society Institute (USA) 
Operation Smile 
Pfizer Global Health Programme 
Planet Care Project (USA) 
Project Umbrella 
REMEDY 
Rotary Canada 

Sacramento Friends of MTC 
Sandoz 
Stephanie Lazar 
Stichting Vluchteling (Netherlands) 
Taipei Overseas Services 
Tao and Paula (USA) 
Terre Des Hommes (Netherlands) 
Thailand Burma Border Consortium (Thailand) 
University of California San Francisco 
 
คลินิกยังไดรับการสนับสนุนและความชวยเหลือจากอาสาสมัครระยะยาวจาก
บุคคลตอไปนี้ 

♦ Dr. Elisabetta Leonardi 

♦ Dr. Terry Smith 

♦ Dr. Jerry Ramos 

♦ Dr. Win Myint Than 

♦ กาญจนา ธอรนตัน 

♦ Bronwyn Downham 

♦ ลิซา ฮุสตัน 

♦ Anne Joly 
 
นอกจากน้ี เรายังไดรับความชวยเหลือดานกระบวนการติดตามงานและ

การประเมินผล  การสนับสนุนทางคลินิกและงานวิจัยของทางคลินิกจาก
อาสาสมัครจากหนวยงานดานการแพทยและสาธารณสุขตลอดทั้งป รวมถึง
นักศึกษาแพทย 35 คน จากสหราชอาณาจักร แคนาดา สหรัฐฯ ออสเตรเลีย 
สวีเดน เดนมารก เยอรมัน และเคนยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พวกเราขอขอบคุณสําหรับการสนับสนุนของทานที่ไดใหเราได
ทํางานเพื่อสุขภาพอนามัยและสันติภาพของปวงชนตอไปในอนาคต 


