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การเขาถึงบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติและการใหบริการสุขภาพ
ของเจาหนาที่เครือขายโรงพยาบาล: กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม
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3) เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการทางสุขภาพของแรงงานขามชาติในประเทศไทยโดยใชการวิจัย
แบบผสมผสานทัง้ วิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก แบบสํารวจในแรงงาน
ขามชาติ จํานวน 420 คน และการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางในแรงงานขามชาติ 10 คน เจาหนาที่
จํานวน 14 คน เก็บขอมูล ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 การวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณใชสถิตเิ ชิงพรรณนา สวนการวิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหแบบอุปนัย ผลการศึกษา
พบวา ความคิดเห็นในการเขาถึงบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ พบวาอยูในระดับมาก จําแนก
ดานความพอเพียงของบริการ ความสามารถการเขาถึงแหลงบริการ ความสะดวกเมือ่ ใชบริการ ความสามารถ
การจายคาบริการ และการยอมรับการใหบริการ ตามลําดับ
จากการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง พบวา กลุมแรงงานขามชาติ มีความเห็นวา มีความเพียงพอ
ของการบริการ ระยะทางและบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว มีผลตอความสามารถในการเขาถึง
แหลงบริการ ความสะดวกเมือ่ ใชบริการ นอกจากการใชลา มในการมารับบริการสุขภาพแลว ยังพบวา แรงงาน
ขามชาติเขาถึงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไดงา ยทีส่ ดุ ความสามารถในการจายคาบริการ แรงงานขามชาติ
คิดวาไดรับบริการสุขภาพเหมาะสมกับเงินที่ถูกเรียกเก็บ แรงงานขามชาติ สวนใหญยอมรับคุณภาพ
ในการใหบริการ
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูใหบริการเห็นวา การตอบสนองความตองการใชบริการสุขภาพของ
แรงงานขามชาติเปนการสิน้ เปลืองทรัพยากร และปญหาทีพ่ บมากคือ การสือ่ สารแนวทางการใหบริการสุขภาพ
ของแรงงานขามชาติเหมือนใหบริการคนไทย ขอดี-ขอเสีย การใหบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ
มองว า ภาระงานของเจ า หน า ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ค า ใช จ  า ยที่ สู ญ เสี ย อาจไม คุ  ม ทุ น กั บ งบประมาณจาก
บัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาวและเจาหนาที่ใหบริการสุขภาพแรงงานขามชาติเทาเทียมกับคนไทย

คําสําคัญ
การเขาถึงบริการสุขภาพ แรงงานขามชาติ การใหบริการสุขภาพ

Abstract
The purpose of the study: 1) To study the opinions of migrant workers in accessing
health services. 2) Study the opinions of the hospital network personal in Chiang Mai province and
3) To study the health management of migrant workers in Thailand. The mixed methods was used
to collect both quantitative and qualitative research methods. The instruments used in the study
by using questionnaire in 420 migrants and qualitative data by using semi-structured interviews
in 10 migrants and 14 hospital network personals. The data was collected during June 1st, 2016
to August 31st, 2016. Data were analyzed by means of descriptive statistics for quantitative and
inductive analysis for qualitative.
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The results found that access to health services was at a high level. When the level of
opinion was classified according to specific domains, it was found that the average scores of
sufficiency of existing services, ability to access services, convenience of access, ability to pay
for services, and realized quality of service.
Based on semi-structured interviews, migrants had opinion that sufficient service. Distance
and health insurance card for migrant workers, it affects their health services use and convenience
when using the service. In addition to the use of interpreter for health services, it was found that
migrants accessing the district health promotion hospitals was the easiest. Ability to pay, their think
about getting health care services that are fair to the money that is being charged. Migrant workers
mostly accept the quality of service.
From interviewing, the providers had opinion that responding to the health service needs
of migrant workers It consumes resources. And the most common problem is communication.
Migrant Health Service Same as Thai Pros and Cons Migrant workers' health services look at the
increased workload of providers. Lost costs may not be financed by statements from migrant health
insurance card. And health workers to work as migrant workers.

Keywords
Accessibility to Health Care Service, Migrant Workers, The Healthcare System.

บทนํา
แรงงานขามชาติ มีความสําคัญอยางสูงในกิจการรับเหมากอสรางและกิจการประมง เศรษฐกิจ
ทีด่ ขี องไทยเปนปจจัยดึงดูดทีส่ าํ คัญของแรงงานขามชาติ (Samnieng, 2012) สาเหตุทผี่ ปู ระกอบการใชแรงงาน
ขามชาติเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับจํานวนแรงงานดอยฝมือที่เขาสูตลาดนอยลง
กอใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานไทยโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมและภาคการผลิตที่ใชแรงงาน
ดังนั้น ผูประกอบการจึงเลือกที่จะจางแรงงานขามชาติ (Ministry of Digital Economy and Society,
National Statistical Office, 2013)
ในป พ.ศ. 2557 จํานวนแรงงานขามชาติทไี่ ดรบั อนุญาตทํางานทัว่ ราชอาณาจักร มีจาํ นวนรวมทัง้ สิน้
1,339,834 คน โดยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2556 จํานวน 155,999 คน คิดเปนรอยละ 13.18 (Department
of Employment, Foreign Worker Administration Office, 2014) จากขอมูลสถานการณแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ.2557 พบวา จํานวนแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมืองที่ไดรับอนุญาตทํางาน
จําแนกตามสัญชาติมีทั้งสิ้น 60,330 คนและขอมูลในไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 - เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2558) ของจังหวัดเชียงใหม มีจํานวนแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมืองที่ไดรับอนุญาตทํางานจําแนก
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ตามสัญชาติมีทั้งสิ้น 29,174 คน พบวา สัญชาติพมารอยละ 95.76 ลาวรอยละ 1.14 และกัมพูชารอยละ 3.10
เมื่อศึกษายอนหลังจะพบวา แนวโนมการเขามาทํางานของแรงงานขามชาติในจังหวัดเชียงใหมเพิ่มมากขึ้น
(Minitry of Labor, Chiang Mai Provincial Labour Office, 2015) ในป พ.ศ. 2558 มีผูปวยที่มาใชบริการ
ในสถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 235,042 ราย ในจํานวนนี้
พบวาเปนแรงงานขามชาติที่ขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว รอยละ 37.87 (Chiang Mai
Provincial Health Office, Strategic Development Group, 2015) ถึงแมวาระบบประกันสุขภาพแรงงาน
ขามชาติในประเทศไทยเริม่ ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมจริงจังตัง้ แต พ.ศ. 2547 แตการดําเนินงานนีค้ รอบคลุม
ไดเฉพาะแรงงานขามชาติที่จดทะเบียนเทานั้น สวนผูติดตามและบุตรหลานของแรงงานขามชาติสวนใหญ
ยังไมมีประกันสุขภาพ ผลที่ตามมาคือการบรรลุเปาหมายสูงสุดทางดานสาธารณสุขคือ สุขภาพดีถวนหนา
(Health for All) ของประเทศไทยจึงยังพบปญหาทีไ่ มอาจครอบคลุมประชากรทุกคนทีอ่ าศัยอยูใ นประเทศไทย
ได (Institute for Population and Social Research, Mahidol University, 2012) และปญหาที่เกี่ยวของกับ
ผูปวยแรงงานขามชาติที่เผชิญอยู ณ ปจจุบัน สามารถจําแนกปญหาไดเปน 6 ขอใหญๆ ประกอบดวย
1) บุคลากรไมเพียงพอใหบริการ ทั้งสําหรับคนไทยและแรงงานขามชาติ 2) มีปญหาดานภาษาสําหรับ
การสื่อสารกับแรงงานขามชาติ 3) อัตราการครองเตียงของผูปวยแรงงานขามชาติสูง 4) แรงงานขามชาติ
สวนใหญขาดความเขาใจเรื่องการเลือกสถานพยาบาลและการใชสิทธิ 5) พบทั้งโรคติดเชื้อและโรคเรื้อรัง
ในแรงงานขามชาติ 6) อนามัยแมและเด็กของแรงงานขามชาติคอนขางมีปญหา (Institute for Population
and Social Research, Mahidol University, 2013) ทําใหเกิดผลกระทบที่มีตอระบบบริการสุขภาพ
จากแรงงานขามชาติ มีอุปสรรคดานการมารับบริการสุขภาพ เนื่องจากการลักลอบเขามาอยางผิดกฎหมาย
การไมไดรับการขึ้นทะเบียน และปญหาที่พบสวนใหญของแรงงานขามชาติ คือ ขาดการสงเสริมสุขภาพที่ดี
การไมไดรับความรูเรื่องการปองกันโรคระบาด ขาดการสงเสริมสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน และมีประเด็นดาน
ความเสมอภาค การเคารพในสิทธิพื้นฐาน และศักดิ์ศรีที่เทาเทียมประชากรไทย นอกจากนี้ยังมีอุปสรรค
ดานภาษาที่ใชในการสื่อสาร (Health Focus News, 2014) จากการศึกษารูปแบบและการดําเนินการ
ดานสุขภาพที่เหมาะสมของกองทุนระบบประกันสุขภาพแรงงานตางดาวในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2557
ของ อุษาวดี สุตะภักดิ์ พบวา รายจายบริการสุขภาพมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ขณะที่อัตราการขายบัตรประกัน
สุขภาพกลับมีแนวโนมลดลง ดังนัน้ ในอนาคตอาจมีปญ
 หาดานสถานะทางการเงินของกองทุน และพฤติกรรม
การใช บ ริ ก ารสุ ข ภาพของแรงงานข า มชาติ แ ละผู  ติ ด ตามตํ่ า กว า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ประชากรไทย
อาจจะพิจารณาไดวามีปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการของกองทุน
เนือ่ งจากทีผ่ า นมาประเทศไทยวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรดานสุขภาพ โดยคํานวณจากฐานความตองการ
ของประชากรที่เปนพลเมืองไทยอยางถูกตองตามกฎหมายเทานั้น (ASTV Online Manager, 2014)
จากเหตุผลดังกลาว งานวิจยั นีจ้ งึ มีความจําเปนทีจ่ ะตองศึกษาการเขาถึงบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ
และการใหบริการสุขภาพแกแรงงานขามชาติของเจาหนาทีใ่ นเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม
ทัง้ นีเ้ พือ่ ทําความเขาใจและศึกษาความตองการในการมาใชบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ อีกทัง้ ยังทําให
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ทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูใหบริการสุขภาพแกแรงงานขามชาติ รวมถึง
หาแนวทางในการแกไขปญหาอันจะนําไปสูแนวทางในการใหบริการสุขภาพแกแรงงานขามชาติอยางทั่วถึง
เพียงพอและเปนธรรมตอไปในอนาคต

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของแรงงานขามชาติในการเขาถึงบริการสุขภาพของเครือขายโรงพยาบาล
แหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาที่ในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม
เกี่ยวกับการใหบริการสุขภาพแรงงานขามชาติ
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการทางสุขภาพของแรงงานขามชาติในประเทศไทย

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เปนขอมูลพื้นฐานในการพิจารณาประกอบการวางแผนการปรับเปลี่ยนของระบบสุขภาพ
สําหรับแรงงานขามชาติ
2. เปนขอมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนในการจัดบริการสาธารณสุข สําหรับแรงงานขามชาติ

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเขาถึงบริการสุขภาพ
เพ็นแชมสกี้และโทมัส (Penchamsky & Thomas, 1981 cited in Seetamanotch, 2003)
ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการเขาถึงบริการสุขภาพจําแนกเปน 5 มิติ คือ 1) ความพอเพียงของบริการที่มีอยู
(Availability) คือความพอเพียงระหวางบริการที่มีอยูกับความตองการทั้งปริมาณและชนิดของผูใชบริการ
2) การเขาถึงแหลงบริการ (Accessibility) คือความสัมพันธของสถานทีต่ งั้ ของแหลงบริการและความสามารถ
ทีจ่ ะไปใชบริการไดอยางสะดวก 3) ความสะดวกและสิง่ อํานวยความสะดวกของแหลงบริการ (Accommodation)
คือ ความสัมพันธระหวางความตองการใชทรัพยากรทีม่ อี ยูแ ละความสามารถทีจ่ ะไปใชบริการไดอยางสะดวก
4) ความสามารถในการจายคาบริการ (Affordability) เปนความสัมพันธระหวางราคาคาบริการและ
ความสามารถในการจายคาบริการของผูรับบริการ 5) การยอมรับคุณภาพของบริการ (Acceptability)
เปนความสัมพันธระหวางทัศนคติของผูรับบริการที่มีตอลักษณะและการปฏิบัติงานของผูใหบริการ
2. ระบบหลักประกันสุขภาพของแรงงานขามชาติ
แนวทางการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพของแรงงานขามชาติของกระทรวงสาธารณสุขใน
ป พ.ศ. 2558 ตามมติของคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 ใหกระทรวงสาธารณสุขเปน
หนวยงานหลักในการดูแลทางการแพทยและสาธารณสุขแกแรงงานขามชาติทงั้ หมดทีไ่ มไดอยูใ นระบบประกันสังคม
ใหมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ประกอบกับประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 70/2557 วันที่ 25 มิถนุ ายน
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พ.ศ. 2557 ใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สํานักตรวจคนเขาเมือง
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ จัดทําทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจําตัวและตรวจสุขภาพแรงงานขามชาติ
สัญชาติ เมียนมาร ลาว กัมพูชา
แนวทางการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพ
โดยมีกิจกรรมสําคัญ 4 ดาน ไดแก 1) การตรวจสุขภาพประจําป 2) บริการดานการรักษาพยาบาล
3) บริการสรางเสริมสุขภาพและการควบคุมปองกันโรค 4) การเฝาระวังโรคกลุมเปาหมาย การตรวจสุขภาพ
และการประกันสุขภาพ แรงงานขามชาติ ไดแก 1.1) กลุม แรงงานขามชาติทวั่ ไป 1.2) กลุม เด็กทีต่ ดิ ตามแรงงาน
ขามชาติอายุไมเกิน 7 ปบริบูรณ 1.3) กลุมแรงงานขามชาติซึ่งอยูในประเทศไทย 1.4) กลุมผูติดตามแรงงาน
ขามชาติซึ่งอยูในประเทศไทย
3. สถานการณและการดําเนินงานการใหบริการสุขภาพแรงงานขามชาติของเครือขาย
โรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม
3.1 สถานการณและการดําเนินงานการใหบริการสุขภาพแรงงานขามชาติระยะเริม่ ตน
จากสถานการณของปญหาแรงงานขามชาติที่ไมมีบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว
มาใชบริการเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม คาดวาเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2558 ทาง
เครือขายโรงพยาบาลแหงหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม จะมียอดคางชําระกวา 30 ลานบาท ดังนัน้ จึงมีการกําหนด
นโยบายในการจัดการสุขภาพแกผูปวยแรงงานขามชาติ และมีการตั้งกรรมการดูแลรับผิดชอบ เพราะมี
ผลกระทบตอการบริการและสถานะทางการเงินของเครือขาย และมีขอ สรุปนโยบายของเครือขายโรงพยาบาล
แหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมในการจัดการสุขภาพแกกลุมผูปวยแรงงานขามชาติ ไดแก
3.1.1 รักษาผูปวยแรงงานขามชาติทุกคนที่มีหลักประกันสุขภาพตามมาตรฐานของ
สิทธิประโยชน
3.1.2 รักษาผูปวยแรงงงานขามชาติที่ไมมีหลักประกันสุขภาพแรงงานขามชาติหรือไมมี
เงินชําระเฉพาะกรณีฉุกเฉินเปนอันตรายถึงชีวิตใหพนภาวะวิกฤติ
3.1.3 กําหนดงบประมาณในการอนุเคราะหผูปวยแรงงานขามชาติที่ไมมีบัตรประกัน
สุขภาพแรงงานตางดาวในแตละป เพื่อไมใหกระทบตอสถานะการเงินของเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง
ในจังหวัดเชียงใหม และมีการดําเนินการเพื่อสนับสนุนการใหบริการสุขภาพแรงงานขามชาติ อาทิ เชน
จัดตัง้ กรรมการจัดบริการสุขภาพแกกลุม ผูป ว ยแรงงานขามชาติ มีสาํ นักเลขานุการจัดบริการ เพือ่ ประสานงาน
รวบรวมขอมูลบริการใหคาํ ปรึกษาดานกฎหมายและดูแลเรือ่ งสิทธิการรักษา กําหนดวงเงินการคางชําระและ
อนุเคราะหไมเกินรอยละ 10 ของยอดเงินเดิมคือ ประมาณ 3 ลานบาทตอป เปนตน
3.2 ระบบการให บ ริ ก ารสุ ข ภาพแรงงานข า มชาติ ใ นระยะป จ จุ บั น ทางเครื อ ข า ย
โรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมมีระบบบริการสุขภาพแรงงานขามชาติ ดังตอไปนี้
3.2.1 จัดบริการประสานงาน รวบรวมขอมูลบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมายและดูแล
เรือ่ งสิทธิการรักษา ตัง้ ศูนยประสานสิทธิกลุม ผูป ว ยแรงงานขามชาติ ทําหนาทีต่ รวจสิทธิการรักษา ใหคาํ แนะนํา
มีลามที่สามารถพูดภาษาไทใหญ ภาษาพมา ใหบริการรวม
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3.2.2 นิติกรของโรงพยาบาลในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม
ใหยดึ หลักปฏิบตั สิ ทิ ธิผปู ว ยเปนสําคัญ ไดแก ผูป ว ยทุกคนมีสทิ ธิการรักษาขัน้ พืน้ ฐานผูป ว ยทุกคนใหการรักษา
โดยไมเลือกเชื้อชาติไมเลือกปฏิบัติใหเรียกเก็บคารักษาเปนชวงๆ
3.2.3 ดําเนินการสํารวจเจาหนาที่ที่มีความสามารถสื่อสารภาษาไทใหญ ภาษาพมา
เพื่อจะนํามาเปนลามแปลภาษา
3.2.4 ดําเนินกลยุทธเพือ่ ลดคาใชจา ยแรงงานขามชาติ มีแผนดําเนินการ คือ กลุม ผูป ว ยนอก
ใหจายคารักษา 2 ขั้นตอน ไดแก ถามีการตรวจวินิจฉัยโรค เชน เอกซเรย เจาะเลือด ใหชําระเงินกอน และจาย
คารักษาพยาบาลกอนที่จะรับยากลับบาน สวนผูปวยในใหผูปวยแรงงานขามชาติวางเงินมัดจําเปนเงิน
10,000-30,000 บาท
3.2.5 จัดทํา Package คาใชจา ยของแผนกตางๆ เพือ่ เปนทางเลือกใหผปู ว ยแรงงานขามชาติ
ในการมาใชบริการสุขภาพ
3.2.6 แตงตัง้ คณะกรรมการศูนยบริการสุขภาพชาวตางชาติ Foreigner Customer Health
Service Center ดําเนินนโยบายตามยุทธศาสตร การจัดใหมีระบบบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสําหรับ
ชาวตางชาติจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปเพื่อใชในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพรองรับ
ชาวตางชาติ สรุปวิเคราะหขอมูลบริการชาวตางชาติ

กรอบแนวคิดการวิจัย
Öćøđ×šćëċÜïøĉÖćøÿč×õćó×ĂÜ

ÖćøĔĀšïøĉÖćøÿč×õćó×ĂÜ

ĒøÜÜćî×šćößćêĉ

đÝšćĀîšćìĊęêŠĂĒøÜÜćî×šćößćêĉ

1) ÙüćöóĂđóĊ÷Ü×ĂÜïøĉÖćøìĊęöĊĂ÷ĎŠǰ(Availability)
2) ÙüćöÿćöćøëĔîÖćøđ×šćëċÜĒĀúŠÜïøĉÖćø
(Accessibility)

- ÖćøêĂïÿîĂÜêŠĂÙüćöêšĂÜÖćøĔßšïøĉÖćø
ÿč×õćó
- ĒîüìćÜÖćøĔĀšïøĉÖćøÿč×õćó

3) ÙüćöÿąéüÖđöČęĂĔßšïøĉÖćø (Accommodation)

- ×šĂéĊ ×šĂđÿĊ÷×ĂÜøąïïÖćøĔĀšïøĉÖćøÿč×õćó

4) ÙüćöÿćöćøëĔîÖćøÝŠć÷ÙŠćïøĉÖćø (Affordability)

- ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøđøČęĂÜÜïðøąöćè

5) Öćø÷ĂöøĆïÙčèõćóĔîÖćøĔĀšïøĉÖćø

- ÖćøĔĀšïøĉÖćøÿč×õćóìĊęđìŠćđìĊ÷ö

(Acceptability)
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วิธีการวิจัย
รูปแบบการศึกษา เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross - Sectional Study) ผูวิจัยไดดําเนินการ
วิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการศึกษาการใชบริการ
ของแรงงานขามชาติการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ใชแบบสํารวจความคิดเห็น และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ใชการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structure Interview)
สวนการใหบริการสุขภาพของเจาหนาทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วของกับผูป ว ยแรงงานขามชาติเครือขายโรงพยาบาล
แหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 ประชากรและกลุม ตัวอยาง ประชากรทีใ่ ชในการศึกษา คือ แรงงานขามชาติ ทีม่ าใชบริการ
สุ ข ภาพของสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข จํ า นวน 13 สถานบริ ก าร ในเครื อ ข า ยโรงพยาบาลแห ง หนึ่ ง
ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 8,445 คน ระหวางวันที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คํานวณ
หากลุม ตัวอยางโดยใชสตู รของ Taro Yamane' (1973) ทีร่ ะดับความคลาดเคลือ่ นที่ 0.05 ไดขนาดกลุม ตัวอยาง
420 คน ใช ก ารเลื อ กกลุ  ม ตั ว อย า งแบบใช วิ ธี ก ารสุ  ม เชิ ง ช ว งชั้ น (Stratified Random Sampling)
จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ/ลักษณะการทํางาน รายได โรคที่เปน ประเภทของการใชบริการ โดยวิธีการ
สุมเชิงชวงชั้นอยางมีสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling)
1.2 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั เชิงปริมาณ คือ แบบสํารวจการมารับบริการสุขภาพของแรงงาน
ขามชาติ ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและไดผานการตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา
โดยผูท รงคุณวุฒจิ าํ นวน 3 ทาน หาความเชือ่ มัน่ ของแบบสํารวจ (Reliability) โดยการนําทดสอบหาความเชือ่ มัน่
กับกลุม แรงงานขามชาติทมี่ ลี กั ษณะคลายคลึงกับประชากรทีศ่ กึ ษาในโรงพยาบาลแหงหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 25 คน แลวนําขอมูลวิเคราะหหาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สัมพันธอัลฟลาของครอนบาค
(Cronbrach's Alpha Coefficient) ไดคาเทากับ 0.75
1.3 การวิเคราะหขอ มูล การวิจยั เชิงปริมาณใชสถิตเิ ชิงพรรณนา ไดแก 1) การวิเคราะหขอ มูล
ทั่วไปของกลุมตัวอยางวิเคราะหโดยใช คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 2) การวิเคราะห
ขอมูลการใชบริการของแรงงานขามชาติในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม จําแนกโดย
ใชคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คามัธยฐาน (Median) พิสัยระหวางควอรไทล
(Interquartile Range) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
1.4 การเก็บรวบรวมขอมูล การวิจยั เชิงปริมาณใชวธิ กี ารสัมภาษณตามแบบสํารวจ ผูว จิ ยั ลง
เก็บขอมูลรวมกับผูชวยวิจัย จํานวน 420 ชุด จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเครือขายโรงพยาบาล
แหงหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 13 แหงครอบคลุมประเด็นการมารับบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ
หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
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2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ในแรงงานขามชาติ จากกลุมตัวอยางที่สํารวจความคิดเห็นจํานวน 10 คน สวนเจาหนาที่
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วข อ งกั บ ผู  ป  ว ยแรงงานข า มชาติ เ ครื อ ข า ยโรงพยาบาลแห ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม
จํานวน 1,143 คนเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจํานวน 14 คนโดยทั้ง 2 กลุมใชการสัมภาษณแบบกึ่ง
โครงสราง
2.2 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและ
ไดผา นการตรวจสอบความครอบคลุมของเนือ้ หาโดยแบงเปน 1) แบบสัมภาษณกงึ่ โครงสรางของแรงงานขามชาติ
แนวคําถามเกี่ยวกับการรับบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ 2) แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางของเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูปวยที่เปนแรงงานขามชาติเก็บขอมูล เกี่ยวกับการใหบริการสุขภาพของแรงงาน
ขามชาติ แนวคําถามในการสัมภาษณกึ่งโครงสรางและตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity)
โดยผูทรงคุณวุฒิดานแรงงานขามชาติ จํานวน 3 ทาน
2.3 การวิเคราะหขอ มูล ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic Induction)
เชิงเนื้อหาตามประเด็นที่กําหนดไว
2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ในสวนของแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง 1) แรงงานขามชาติ
ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลดวยตนเอง ใชขอมูลเบื้องตนจากการตอบแบบสํารวจ นํามาคัดเลือกกรณีศึกษา
จํานวนทั้งหมด 10 คน โดยใชเกณฑการมีบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาวในเครือขายโรงพยาบาล
แหงหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม 2) เจาหนาทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วของกับผูป ว ยทีเ่ ปนแรงงานขามชาติ ผูว จิ ยั ใชวธิ กี าร
สัมภาษณแบบไมเปนทางการโดยแบบสัมภาษณกงึ่ โครงสรางดวยตนเอง จํานวน 14 คน ไดแก พยาบาลวิชาชีพ
ที่ทํางานเกี่ยวกับแรงงานชาติจํานวน 10 คน แพทยผูตรวจแรงงานขามชาติจํานวน 2 คน และเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ไดแก นักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยูที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 1 คน เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน จํานวน 1 คน

ผลการศึกษา
1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 ความคิดเห็นของแรงงานขามชาติในการเขาถึงบริการสุขภาพของเครือขาย
โรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม
1.1.1 ขอมูลทั่วไปของแรงงานขามชาติ
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ตารางที่ 1
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง (n=420)
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จากการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดแบบสํารวจที่สมบูรณ จํานวน 420 ชุด ผลการศึกษาพบวา
สถานภาพทั่วไปของแรงงานขามชาติ สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 64.0) มีอายุเฉลี่ย 34 ป ชวงอายุ
ที่มารับบริการสุขภาพมากที่สุดอยูระหวาง 26-35 ป (รอยละ 40.5) สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง
(รอยละ 75.2) และมีรายไดตอเดือน นอยกวา 8,000 บาทตอเดือน (รอยละ 43.8) สวนใหญระยะเวลา
ที่เขามาทํางานในประเทศไทย มากกวา 7 ปขึ้นไป (รอยละ 56.7) แรงงานขามชาติ ที่มาใชบริการสุขภาพ
มีความถี่ของการมาใชบริการสุขภาพ ในรอบ 6 เดือน เฉลี่ยมากกวาเดือนละ 2 ครั้งหรือ 4 ครั้ง มากที่สุด
(รอยละ 55.0) มีการใชสทิ ธิในการรักษาของบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว ในการใชบริการ (รอยละ 72.6)
1.1.2 ขอมูลการมารับบริการของแรงงานขามชาติ
ผู  ต อบแบบสํ า รวจมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การมารั บ บริ ก ารสุ ข ภาพ ดั ง นี้
สถานบริการสาธารณสุขสําหรับการมาใชบริการของแรงงานขามชาติที่ใกลที่สุดคือโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล โดยใชรถจักรยานยนตในการเดินทาง เหตุผลที่ใชบริการ เนื่องจากใกลบานมากที่สุด
ประเภทของบริการสุขภาพทีม่ าใชบริการ มากทีส่ ดุ คือ การรักษาทางอายุรกรรม และในการใชบริการจากสถานบริการ
สาธารณสุข มีจาํ นวนกลุม ตัวอยางแรงงานขามชาติทเี่ สียคาใชจา ย มากกวาทีไ่ มไดเสียคาใชจา ย (313 : 107)
1.1.3 ระดับความคิดเห็นโดยรวมการเขาถึงบริการสุขภาพ
ตารางที่ 2
ระดับความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามการเขาถึงบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติในสถานบริการ
สาธารณสุขในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม (n = 420)
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กลุมตัวอยางแรงงานขามชาติ มีระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับการเขาถึงบริการสุขภาพ
ในสถานบริการสาธารณสุขเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมอยูในระดับ เห็นดวยมาก
(  = 2.58, S.D. = 0.57) อันดับแรกคือ ดานการไดรบั บริการสุขภาพทีต่ รงกับความตองการ (  = 2.74, S.D.
= 0.47) รองลงมา คือ ความพอใจในการใหบริการทางดานสุขภาพของเจาหนาที่ในสถานบริการสาธารณสุข
(  = 2.72, S.D. = 0.48) เจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุขมีการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ (  = 2.66,
S.D. = 0.51) การจัดการบริการสุขภาพที่มีเจาหนาที่เพียงพอกับความตองการ (  = 2.63, S.D. = 0.53)
ความสะดวกในขั้นตอนการใชบริการ (  = 2.63, S.D. = 0.56) สถานบริการมีเครื่องมือการแพทย
ที่พรอมและทันสมัย (  = 2.56, S.D. = 0.63) ตามลําดับ สวนความสามารถจายคารักษาพยาบาล
และบริการพิเศษมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง (  = 2.14, S.D. = 0.83)
2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
2.1 ความคิดเห็นของแรงงานขามชาติ
2.1.1 ความพอเพียงของบริการทีม่ อี ยู (Availability) ในการมาใชบริการของแรงงาน
ขามชาติ พบวามีความเพียงพอของการบริการเนือ่ งจากมีแพทย และเจาหนาที่ มียาและเวชภัณฑทจี่ ะสามารถ
รักษาโรคทีเ่ ปนอยูห รือสรางเสริมภูมติ า นทานโรคไดและแรงงานขามชาติสามารถเลือกไปรับบริการสุขภาพได
ตามความเหมาะสม
2.1.2 ความสามารถในการเขาถึงแหลงบริการ (Accessibility) พบวา ระยะทางที่
ใกลกับที่พักอาศัยหรือสถานที่ทํางาน มีผลตอระยะเวลาที่จะเดินทางมาใชบริการสุขภาพของสถานบริการ
สาธารณสุข และการมีบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว เพื่อประโยชนในการรักษาของแรงงานขามชาติ
ซึ่งการขึ้นทะเบียนเพื่อรับการรักษานั้นขึ้นอยูกับนายจางวาจะระบุที่ไหน สวนการที่ไมมีบัตรประกันสุขภาพ
แรงงานตางดาวจะทําใหรสู กึ วาตนเองเปนคนทีไ่ มมสี ทิ ธิเขาถึงการบริการสุขภาพของสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐ ทําใหตอ งแสวงหาการบริการสุขภาพทีอ่ นื่ เพราะเสียคาใชจา ยทีไ่ มแตกตางกันกับการใชบริการภาครัฐ
แรงงานขามชาติเลือกสถานบริการทีจ่ ะไปใชบริการจากความสะดวกในการเดินทางซึง่ มีผลตอการเขาถึงสถานบริการ
2.1.3 ความสะดวกเมื่ อ ใช บ ริ ก าร (Accommodation) ผูปวยแรงงานขามชาติ
ที่ไมสามารถจะสื่อสารภาษาไทยไดก็จะมีลามแปลภาษาตามมาดวย นอกจากนี้ผูปวยแรงงานขามชาติยัง
ประทับใจเจาหนาที่ ยาและเวชภัณฑที่ไดรับการบริการดวย
2.1.4 ความสามารถในการจายคาบริการ (Affordability) แรงงานขามชาติสว นใหญ
คิดวาการเสียคาบริการสุขภาพไมมีผลตอการมาใชบริการสุขภาพ เนื่องจากคิดวาการไดรับบริการสุขภาพ
มีความเปนธรรมเหมาะสมกับเงินที่ถูกเรียกเก็บและการเสียคารักษาเปนเหมือนการชวยเหลือสถานบริการ
2.1.5 การยอมรับคุณภาพในการใหบริการ (Acceptability) แรงงานขามชาติ
ส ว นใหญ ใ ห ก ารยอมรั บ คุ ณ ภาพในการให บ ริ ก ารแต ก็ มี แ รงงานข า มชาติ ที่ ไ ม มี บั ต รประกั น สุ ข ภาพ
แรงงานตางดาวใชบริการที่โรงพยาบาลเอกชน คลินิก และรานขายยา เพราะเชื่อวาจะไดยาที่ดีกวา
ไมตอ งรอนาน สําคัญ คือเสียคาบริการที่ใกลเคียงกัน
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2.2 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ในการใหบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ
2.2.1 การตอบสนองตอความตองการใชบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ
เจาหนาที่สวนใหญเห็นวา จากการใหบริการแตละครั้งจะตองมีการสิ้นเปลืองทรัพยากรของสถานบริการ
สาธารณสุ ข ได แ ก ยาและเวชภั ณ ฑ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ท างการแพทย ค า บริ ก ารทางหั ต ถการ
รวมถึงความไมเพียงพอของจํานวนบุคลากรของสถานบริการสาธารณสุข เครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง
ในจังหวัดเชียงใหมจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอเฉพาะผูปวยที่เปนคนไทย ทําใหตองรับภาระการสิ้นเปลือง
ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นจากการใหบริการแรงงานขามชาติ เจาหนาที่สวนใหญ เห็นวา ไมมีความคลองตัวในการ
ปฏิบตั งิ านและปญหาอุปสรรคทีเ่ จาหนาทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือปญหาเรือ่ งการสือ่ สารกับตัวผูป ว ยแรงงานขามชาติ
2.2.2 แนวทางการใหบริการสุขภาพ ขั้นตอนหรือแนวทางการใหบริการสุขภาพของ
แรงงานขามชาติเหมือนการใหบริการคนไทย เพราะนโยบายของเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม
ที่ไมชัดเจนในการใหบริการแรงงานขามชาติ สิทธิมนุษยชนในการเขาถึงบริการสุขภาพ และเจาหนาที่
ยังไมคอยเขาใจกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิทางดานสุขภาพของแรงงานขามชาติ
2.2.3 ขอดี-ขอเสียของระบบการใหบริการสุขภาพ การจัดการใหบริการสุขภาพ
ของแรงงานขามชาติในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม พบวา นโยบายของรัฐและ
เครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม ไมชัดเจนตอการใหบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ
ในพื้นที่ ประเด็นสําคัญ คือ ภาระงานของเจาหนาที่ที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากตองใหบริการสุขภาพทั้งคนไทย
และแรงงานขามชาติ เจาหนาที่บางคนมองวาการแกไขปญหาการใหบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ
ใหหมดไปนั้นตองพิจารณาจากความเชื่อมโยงจากหลายหนวยงานในการแกไขปญหา
2.2.4 การบริหารจัดการเรือ่ งงบประมาณ เจาหนาทีส่ ว นใหญ มองวา การใหบริการสุขภาพ
ของสถานบริการสาธารณสุขเปนการใหบริการแรงงานขามชาติมากกวาคนไทย เนื่องจากงบประมาณ
ที่ทางเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหมไมไดจัดสรรใหกับผูปวยที่เปนแรงงานขามชาติ
จึงอาจไมคุมทุนกับที่แรงงานขามชาติตองเสียคาใชจายสําหรับการทําบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว
เพื่อเปนทุนทดแทนในการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณของการบริการสุขภาพของเครือขายโรงพยาบาล
แหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม และการเก็บคาบริการสุขภาพแรงงานขามชาติมีความเปนธรรมแลว
2.2.5 การใหบริการสุขภาพทีเ่ ทาเทียม เจาหนาทีส่ ว นใหญเห็นวา ไดใหบริการสุขภาพ
ต อ แรงงานข า มชาติ ที่ เ ท า เที ย มและเป น มาตรฐานเดี ย วกั น กั บ คนไทยทั้ ง แรงงานข า มชาติ ที่ มี แ ละ
ไมมีบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว
2.2.6 ประเด็นอื่นที่เกี่ยวของกับการใหบริการสุขภาพ แรงงานขามชาติมีประเด็น
เรื่องผลกระทบที่มีความเสี่ยงจากโรคติดตอรายแรง และผลกระทบเรื่องระบบวัคซีน เนื่องจากจํานวน
ที่ ไ ม ชั ด เจนของผู  รั บ วั ค ซี น ในเขตพื้ น ที่ ข องสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ในเครื อ ข า ยโรงพยาบาลแห ง หนึ่ ง
ในจังหวัดเชียงใหม รวมถึงเรื่องความปลอดภัยของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานดวย โดยเฉพาะเจาหนาที่
ที่เปนผูหญิง
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาดังกลาว แสดงใหเห็นวาการมาใชบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ และการใหบริการ
สุขภาพแรงงานขามชาติของเจาหนาที่ในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม มีความคิดเห็น
ที่มีแนวทางที่คอนขางแตกตางกัน ทั้งนี้ผลการวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทําใหพบวา
แรงงานขามชาติมีการรับรูถึง การเขาถึงบริการสุขภาพในลักษณะที่แตกตางไปจากความคิดเห็นของ
การใหบริการสุขภาพของเจาหนาที่ในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหมรวมทั้งผลการวิจัย
มี ค วามสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การเข า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพของแรงงานข า มชาติ ต ามแนวคิ ด ของ
เพ็นแชมสกี้และโทมัส (Penchamsky & Thomas, 1981 cited in Seetamanotch, 2003) ซึ่งพบวา
1. ดานความพอเพียงของบริการที่มีอยู่ โดยรวมแลวอยูในระดับเห็นดวยมาก (  = 2.65,
S.D. = 0.55) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับความคิดเห็นทุกขออยูในระดับเห็นดวยมาก
ไดแก การไดรับการจัดการบริการสุขภาพที่มีเจาหนาที่เพียงพอกับความตองการ (  =2.74, S.D.= 0.47)
และ สถานบริการสาธารณสุขในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม มีเครือ่ งมือทางการแพทย
ที่พรอมและทันสมัย (  = 2.56, S.D. = 0.63) จากการสัมภาษณ พบวา ความพอเพียงของบริการที่มีอยู
เพื่อรองรับการมาใชบริการของแรงงานขามชาติ มีความเห็นวา มีความเพียงพอของการบริการ เหมือนกับ
การศึกษาของ (Jatdumronglerd, 2012) พบวา มูลเหตุจูงใจของการเขามารับบริการสาธารณสุขของ
แรงงานขามชาติ มีองคประกอบที่สอดคลองกับความเพียงพอของบริการที่มีอยู คือการมาใชบริการ
สถานบริการสาธารณสุขในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม ทีค่ รอบคลุมพืน้ ทีแ่ ตในขณะที่
เจาหนาที่กลับมองวา การใหบริการสุขภาพแรงงานขามชาติแตละครั้งจะตองมีการสิ้นเปลืองทรัพยากร
ของสถานบริการสาธารณสุขในเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม รวมถึงความไมเพียงพอ
ของจํานวนบุคลากรของสถานบริการสาธารณสุข ไมมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ
การศึกษาของ (Chanprasit & Kaewthummanukul, 2011) ทีพ่ บวา ขอจํากัดอัตราบุคลากรและวัสดุอปุ กรณ
ทางการแพทย การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขของประเทศไทยทีไ่ มไดคาํ นึงถึงจํานวนประชากรของแรงงาน
ย า ยถิ่ น ข า มชาติ ทํ า ให ป ระสบป ญ หาการขาดบุ ค ลากรของผู  ใ ห บ ริ ก ารสาธารณสุ ข และวั ส ดุ อุ ป กรณ
ทางการแพทย โดยปญหาและอุปสรรคที่เจาหนาที่พบมากที่สุดคือปญหาเรื่องการสื่อสารกับตัวผูปวย
แรงงานขามชาติสอดคลองกับการศึกษาของ PATH Organization (PATH) & Ministry of Public Health
(2005) พบวาอุปสรรคการสื่อสารที่ตางภาษากันทั้งพูดและเขียนเปนอุปสรรคนี้ทั้งในผูใหและผูรับบริการ
2. ดานความสามารถในการเขาถึงแหลงบริการ มีระดับความคิดเห็น อยูใ นระดับ เห็นดวยมาก
ไดแก การไดรับบริการสุขภาพที่ตรงกับความตองการ (  = 2.74, S.D.= 0.47)จากการสัมภาษณพบวา
นอกจากระยะทางและวิธีการเดินทาง ที่มีผลตอความสามารถในการเขาถึงแหลงบริการสาธารณสุขแลว
ยังมีในสวนของการมีบตั รประกันสุขภาพแรงงานตางดาว การขึน้ ทะเบียนบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว
ขึ้นอยูกับนายจาง และการที่ไมมีบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว แรงงานขามชาติรูสึกวาตนเอง
เปนคนที่ไมมีสิทธิเขาถึงการบริการสุขภาพของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทําใหตองแสวงหาการบริการ
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สุขภาพที่อื่น สอดคลองกับการศึกษาของ Chamrusleethiwong ; Boonsalaksa ; Holumyong ; Chachan
& Apipornchaisakoon (2010) ทีพ่ บวา สาเหตุของการเขาไมถงึ การใชบริการสุขภาพแรงงานขามชาติ ไดแก
การไมมบี ตั รประจําตัวของแรงงานขามชาติ และการทีแ่ รงงานขามชาติไมมสี ทิ ธิใชบริการหรือไมมบี ตั รสุขภาพ
3. ดานความสะดวกเมื่อใชบริการ แรงงานขามชาติมีระดับความคิดเห็น อยูในระดับ เห็นดวย
มาก ไดแก การเขาไปใชบริการสาธารณสุขแลวไดรับความสะดวกในขั้นตอนการใชบริการ (  = 2.63,
S.D. = 0.56) จากการสัมภาษณ นอกจากการใชลามในการมารับบริการสุขภาพแลว ยังพบวา โรงพยาบาล
ส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลเป น สถานที่ ที่ แ รงงานข า มชาติ เ ข า ถึ ง ได ง  า ยที่ สุ ด ซึ่ ง ต า งจากการศึ ก ษาของ
Jatdumronglerd (2012) ที่พบวา แรงงานขามชาติ มากกวา 4 ใน 5 จะใชบริการของโรงพยาบาลของรัฐ
รองลงมาคือ สถานีอนามัย เจาหนาที่มีความเห็นวา ขั้นตอนหรือแนวทางการใหบริการสุขภาพของแรงงาน
ข า มชาติ นั้ น เหมื อ นการให บ ริ ก ารคนไทย เนื่ อ งมาจากนโยบายของเครื อ ข า ยโรงพยาบาลแห ง หนึ่ ง
ในจังหวัดเชียงใหมยังไมมีความชัดเจนสําหรับการใหบริการแรงงานขามชาติ และเจาหนาที่ยังไมคอยเขาใจ
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิทางดานสุขภาพของแรงงานขามชาติ
4. ดานความสามารถในการจายคาบริการ แรงงานขามชาติมีระดับความคิดเห็น อยูในระดับ
เห็นดวยปานกลาง ไดแก ความสามารถในการจายคารักษาพยาบาลและบริการพิเศษ (  = 2.14, S.D.= 0.83)
และในการสัมภาษณ ประเด็นความสามารถในการจายคาบริการสุขภาพ พบวา ในการมาใชบริการสุขภาพ
ในแตละครั้ง จํานวนแรงงานขามชาติที่เสียคาใชจายบริการสุขภาพ มีมากกวาแรงงานขามชาติที่ไมได
เสียคาใชจา ยบริการสุขภาพ ในขณะทีเ่ จาหนาที่ มีความเห็นวา คาใชจา ยทีท่ างเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึง่
ในจังหวัดเชียงใหม ตองสูญเสียไปกับผูป ว ยทีเ่ ปนแรงงานขามชาตินนั้ อาจไมคมุ กับการทีเ่ ครือขายโรงพยาบาล
ตองเสียคาใชจายสําหรับการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณของการบริการสุขภาพ
5. ดานการยอมรับคุณภาพในการใหบริการ โดยรวมแลวระดับความคิดเห็น อยูในระดับ
เห็นดวยมาก (  = 2.69, S.D.= 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับความคิดเห็นทุกขอ อยูในระดับ
เห็นดวยมาก ไดแก เจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุขมีการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ (  = 2.66,
S.D. = 0.51) และ ความพอใจในการใหบริการทางดานสุขภาพของเจาหนาที่ในสถานบริการสาธารณสุข
(  = 2.72, S.D. = 0.48) สําหรับประเด็นในการยอมรับคุณภาพในการใหบริการสุขภาพ จากการสัมภาษณ
พบวา แรงงานขามชาติ ถึงแมจะใหการยอมรับบริการสุขภาพของเครือขายโรงพยาบาล แตในกรณี
แรงงานขามชาติทไี่ มมสี ทิ ธิกจ็ ะเลือกไปรับบริการสุขภาพของเอกชน เนือ่ งจากเห็นวาเสียคาบริการใกลเคียงกัน
ซึง่ สะทอนใหเห็นวาทางเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม ยังไมใชตวั เลือกทีด่ ที สี่ ดุ ของแรงงาน
ขามชาติ ในทางกลับกันเจาหนาที่บางคน กลับมองวา การที่แรงงานขามชาติไดรับการบริการทางสุขภาพ
ของสถานบริการสาธารณสุขตามสิทธิทาํ ใหมผี ลตอจํานวนยาและเวชภัณฑสาํ หรับคนไทยโดยควรจะใหสทิ ธิ
ในการบริการสุขภาพของคนไทยมากกวาแรงงานขามชาติ
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สรุป
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา ในมุมมองของแรงงานขามชาติ มีระดับความคิดเห็นโดยรวม
เกี่ ย วกั บ การเข า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพของสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ในเครื อ ข า ยโรงพยาบาลแห ง หนึ่ ง
ในจังหวัดเชียงใหม อยูใ นระดับเห็นดวยมาก (  = 2.58, S.D. = 0.57) และจากการสัมภาษณในแตละประเด็น
พบวา ความพอเพียงของบริการทีม่ อี ยู ในการมาใชบริการของแรงงานขามชาติ มีความเห็นวา มีความเพียงพอ
ของการบริการ แตในขณะที่เจาหนาที่ กลับมองวา การใหบริการสุขภาพแรงงานขามชาติแตละครั้งจะตองมี
การสิน้ เปลืองทรัพยากร รวมถึงความไมเพียงพอของจํานวนบุคลากรของสถานบริการสาธารณสุขในเครือขาย
โรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม ไมมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ในสวนของระยะทางและ
วิธกี ารเดินทาง และการมีบตั รประกันสุขภาพแรงงานตางดาวสงผลตอความสามารถในการเขาถึงแหลงบริการ
สาธารณสุขของแรงงานขามชาติ การสัมภาษณแรงงานขามชาติ ยังพบวา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
เปนสถานที่ที่แรงงานขามชาติเขาถึงไดงายที่สุดโดยเจาหนาที่มีความเห็นวา ขั้นตอนหรือแนวทางการให
บริการสุขภาพของแรงงานขามชาตินั้น ปฏิบัติเหมือนการใหบริการคนไทยประเด็นความสามารถในการจาย
คาบริการสุขภาพ พบวา การมาใชบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติตองเสียคาใชจาย มีมากกวาที่ไมได
เสียคาใชจายในการใชบริการสุขภาพในขณะที่เจาหนาที่มีความเห็นวา คาใชจายที่ตองสูญเสียใหกับ
ผูปวยทีเ่ ปนแรงงานขามชาติ อาจไมคมุ กับการบริหารจัดการเรือ่ งงบประมาณของการบริการสุขภาพแรงงาน
ขามชาติ ถึงแมจะใหการยอมรับบริการสุขภาพของเครือขายโรงพยาบาล แตในกรณีแรงงานขามชาติ
ที่ไมมีสิทธิก็จะเลือกไปรับบริการสุขภาพของเอกชน เจาหนาที่บางคน กลับมองวา ควรจะใหสิทธิใน
การบริการสุขภาพของคนไทยมากกวาแรงงานขามชาติ
โดยสรุปในมุมมองของการการเขาถึงบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติโดยรวม ถือวาอยูใ นระดับดี
สวนการใหบริการสุขภาพของเจาหนาที่ตอแรงงานขามชาติ คอนขางจะมองในลักษณะตรงกันขาม ถึงแมวา
ทางเครือขายโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหมจะมีแนวทางในการดําเนินงานการใหบริการสุขภาพ
แรงงานขามชาติแลวก็ตาม แตหากถามีการพิจารณามุมมองในลักษณะบูรณาการรวมกันทุกฝายหารือ
รวมกัน หาแนวทางในการทีจ่ ะทําใหการบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติในลักษณะทีเ่ อือ้ ประโยชนตอ กัน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะทําใหการเขาถึงบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติและการใหบริการ
สุขภาพของเจาหนาที่เปนระบบสุขภาพที่มีทางออกรวมกันและเปนระบบสุขภาพของแรงงานขามชาติ
อยางแทจริง
สําหรับขอเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ตอไปควรมีการเก็บขอมูลแรงงานขามชาติโดยการใชผเู ก็บขอมูล
ทีเ่ ปนผูท รี่ แู ละเขาใจภาษาของแรงงานขามชาติ เพือ่ เปนการลดอคติและการไดขอ มูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ตรงประเด็น
มากยิ่งขึ้นและควรทําการศึกษาถึง วัฒนธรรม สังคม ความเชื่อ และผลกระทบของแรงงานขามชาติ
ในดานสุขภาพ เพื่อเปนการมองถึงความสัมพันธของการมารับบริการทางดานสุขภาพของแรงงานขามชาติ
ที่ครอบคลุมทุกมิติ
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