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บทคดัย่อ 
การศกึษานีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา แบบภาคตดัขวาง มีวตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาการเข้าถึง

บริการสขุภาพและศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจัยระหว่างเพศ  อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส 
อาชีพ รายได้ ระยะเวลาการเข้ามาอยู่ในประเทศไทย การมีโรคประจ าตวั กบัการเข้าถึงบริการ
สขุภาพของแรงงานข้ามชาติ ด าเนินการในพืน้ที่ 8 ต าบล ในเขตอ าเภอเชียงคาน จังหวดัเลย 
ระยะเวลาในการศึกษาอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม 2559 ประชากรทัง้หมด 509 คน มีประชากรกลุม่
ตวัอย่าง 253 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา และใช้สถิติเชิงอนมุานในการ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ t- test 

ผลการศึกษาพบว่า แรงงานข้ามชาติสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.3 อายเุฉลี่ย 33 ปี 
สถานภาพสมรส  ร้อยละ 73.5 สญัชาติลาว ร้อยละ 83.0 ระดบัการศกึษาประถมศกึษา ร้อยละ 80.6 
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 68.8 ไม่มีโรค
ประจ าตวัร้อยละ 91.3 ระยะเข้ามาอยู่ในประเทศไทย 1-2 ปี ร้อยละ 61.7 และไม่มีผู้ติดตาม ร้อยละ 
83.4 การเข้าถึงบริการสขุภาพของแรงงานข้ามชาติพบว่า ในรอบ 1 ปีแรงงานข้ามชาติไม่มีความ
ต้องการในการบริการสขุภาพ ร้อยละ 79.8 วิธีการปฏิบตัิตัวเบือ้งต้นเมื่อเจ็บป่วยรับบริการที่
โรงพยาบาล/รพ.สต. ร้อยละ 55.3 ได้รับการบริการปรึกษาเก่ียวกบัสขุภาพจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
ร้อยละ 62.1 มีการเข้าถึงบริการสขุภาพ อยู่ในระดบั มาก ผลการทดสอบ พบว่า เพศ อาชีพ รายได้
ตอ่เดือน และระยะเวลาที่เข้ามาอยูใ่นประเทศไทย มีความสมัพนัธ์กบัจ านวนคะแนนการประเมินการ
เข้าถึงบริการสขุภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
ค ำส ำคัญ : แรงงานข้ามชาต ิการเข้าถงึบริการสขุภาพ 
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HEALTH SERVICES ACCESSIBILITY FOR MIGRANT 
WORKERS IN CHIANGKHAN DISTRICT, LOEI PROVINCE 

 

Achchawat kamwan* , Pattapong Kessomboon** 
 
ABSTRACT 
 This cross sectional research was aimed to examine health services accessibility 
and associated factors such as sex, age, education, marital status, occupation, income, 
duration stayed in Thailand, and past illnesses. Data was collected during March, 2016 in 
8 Tambons in Chiangkhan District, Loei Province which had 509 populations. Samples 
were 253 migrant workers from Laos, Mynmar and Cambodia. Descriptive statistic and t-
test statistic were used to analyze data. 

It was found that most of migrant workers were female 59.3%. The average age 
was 33 years old, 83% immigranted from Laos, finished primary school (80.6%), farming 
was found among 70.8% of migrants, their  monthly income was 5,001 - 10,000 Baht 
(68.8%), no history of past illness (91.3%), they was stayed in Thailand for about 1-2 year 
(61.7%) and most of them had no following children (83.4%). Concerning the health 
service accessibility among migrants, it was found that in the past 1 year 79.8% had no 
need for health services. When getting illness, the first aids were provided by health 
personnel at health promotion hospital in Tambon (53.3%). They received counseling from 
health personnel (62.1%). Migrant workers have access to health service at high level. It 
was found that sex, age, monthly income and duration of stay in Thailand were statistically 
significantly associated with access to health service (p<0.05). 

Key Word : Migrant workers, Health services accessibility 
 
 
 
 
 



361 

วำรสำรกำรพฒันำสขุภำพชมุชน มหำวิทยำลยัขอนแก่น                   ปีที ่4 ฉบบัที ่3  กรกฎำคม - กนัยำยน 2559 

ภมิูหลังและเหตุผล (Background and rationale) 
 หลายประเทศต้องเผชิญกับการ
อพยพเข้ามาของแรงงานข้ามชาติและส่วน
ใหญ่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน1 ซึ่งในปัจจุบัน
รัฐบาลไทยมีนโยบายให้แรงงานข้ามชาติทุก
คนขึน้ทะเบียนอย่างถกูต้อง และต้องมีการ
จดัท าหลกัประกนัสขุภาพ เพื่อให้แรงงานข้าม
ชาติมีหลกัประกนัสขุภาพเมื่อมาอาศยัอยู่ใน
ประเทศไทย2 เมื่อแรงงานข้ามชาติมีการย้าย
ถ่ินฐานเข้าสู่ราชอาณาจักไทยเพิ่มขึน้ จึงมี
ผลกระทบด้านต่างๆ  ตามมาผลกระทบ
ทางด้านสาธารณสุข เนื่องจากมีความ
ยากล าบากในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
และการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อนั
ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบ  แก่สภาวะ
สขุภาพอนามยัต่อแรงงานข้ามชาติ เช่น การ
แพร่ระบาด หรือการกระจายโรคติดต่อที่
ส าคัญ3 แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายส่วน
หนึ่งเป็นโรคติดต่อและเจ็บป่วยด้วยโรคที่
ประเทศไทยเคยควบคมุได้แล้ว4 และอาจเป็น
พาหะของโรคต่างๆ ซึ่งบางโรคได้หายไปจาก
ประเทศไทยแล้ว อาจจะติดมากับกลุ่ม
แรงงานข้ามชาติเหล่านีก็้เป็นได้ ดงันัน้การ
ให้บริการสาธารณสขุจึงมีความจ าเป็นจะต้อง
ให้บริการแก่บคุคลกลุม่นีด้้วยเพื่อป้องกนัการ
แพร่ระบาดของโรคต่างๆ ที่อาจติดมากับ
แรงงานข้ามชาติ 5 ซึ่งหากไม่มีการควบคมุให้
ดีแล้วอาจท าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค
เหล่านีใ้นประเทศไทยอีกครัง้3 แรงงานข้าม
ชาติมีอตัราการเจ็บป่วยเล็กน้อย และการ

เจ็บป่วยที่ต้องนอนพกัในสถานพยาบาลที่ต ่า
กว่าคนไทย  แต่มีลกัษณะของการเจ็บป่วยที่
ต้องนอนพักอยู่ที่ บ้านเป็นอัตราที่สูงกว่า  
แรงงานที่เจ็บป่วย  ส่วนใหญ่กว่าคร่ึงดูแล
ตนเองด้วยการซือ้ยามากินเอง  หรือไปรักษา
ที่คลินิกเอกชน  และอีกจ านวนหนึ่งไม่ได้รับ
การรักษาอะไรเลย  สาเหตหุลกัมาจากการไม่
มีหลกัประกันหรือสิทธิประโยชน์ทางสขุภาพ
ในการเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล  
(กว่า  3 ใน 5 ของกลุม่ตวัอย่างแรงงานข้าม
ชาติทัง้หมด) ซึง่เป็นเหตผุลเดียวกนั ที่อธิบาย
ว่าเหตุใดอตัราการเจ็บป่วยที่ต้องเข้าพักใน
สถานพยาบาลในกลุ่มแรงงานข้ามชาติจึง
ค่อนข้างต ่า ในขณะที่การเจ็บป่วยที่ต้องพกั
รักษาตนเองอยู่ที่บ้านมีอัตราที่สูงกว่ามาก 
ยกเว้นเมื่อเจ็บป่วยหนกัหรือประสบอบุตัิเหตุ
ร้ายแรงจึงจะมาใช้บริการสถานพยาบาลของ
รัฐโดยจ่ายคา่รักษาเอง6 

จงัหวดัเลย มีแรงงานข้ามชาติที่ขึน้
ทะเบียนทัง้สิน้ 6,218 คน เมื่อเทียบจ านวน
กบัอ าเภออื่นๆ ในจงัหวดัเลยอ าเภอเชียงคาน
มีแรงงานข้ามชาติเป็นอนัดบัต้นๆ ของจงัหวดั 
และยงัมีอาณาเขตติดตอ่กบัชายแดนประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี
แม่น า้เฮือง และแม่น า้โขงแบ่งกัน้ระหว่าง
พรมแดน ซึ่งท าให้การเดินทางข้ามพรมแดน
เป็นสิ่งที่ง่าย  และสามารถอพยพข้าม
พรมแดนได้สะดวก  ทัง้การข้ามแบบถูก
กฎหมายและลกัลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
จึงท าให้การอพยพข้ามพรมแดนเข้าสูป่ระเทศ
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ไทยเป็นเร่ืองปกติของชุมชนเขตชายแดน 7 
โดยการเข้ามาค้าขายค้าแรงงานข้ามชาติหรือ
มีคู่สมรถในประเทศไทย ซึ่งกระจายอยู่ทุก
เขตหมู่บ้านในอ าเภอเชียงคาน เป็นจ านวน
มาก บางรายอาศยัในประเทศเป็นเวลานาน 
บางรายเข้ามาค้าแรงงานเป็นช่วงฤดกูาล แม้
ปัจจุบนัแรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงสิทธิ
การรักษาพยาบาล จากสถานการณ์การเข้า
ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลในหน่วยงาน
ภาครัฐทัง้ที่เป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 
หรือโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล ยงัมี
แรงงานข้ามชาติเข้ามาใช้บริการเป็นส่วน
น้อย ทัง้นีก้ารเข้าใช้บริการสขุภาพนัน้ในแต่
ละรายมีสภาวะเจ็บป่วยเมื่อป่วยหนักไม่มี
ทางเลือกแล้วเท่านัน้ที่จะหันมาใช้บริการ
รักษาพยาบาล8 จึงท าให้ผู้ วิจัยสนใจใน
การศึกษาการเ ข้าถึงบริการสุขภาพของ
แรงงานข้ามชาติ ในอ าเภอเชียงคาน จงัหวดั
เลย เพื่อหาค าตอบที่ต้องการน าไปสูก่ารแก้ไข
ปัญหาและวางแผน การให้บริการสขุภาพใน
อนาคตตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ (Objective)  

1. เพื่อศึกษาการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของแรงงานข้ามชาติกรณีศึกษา
อ าเภอเชียงคาน  จ.เลย 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
ปัจจยัระหวา่ง เพศ อาย ุการศกึษา สถานภาพ
สมรส อาชีพ รายได้ ระยะเวลาการเข้ามาอยู่

ในประเทศไทย และการมีโรคประจ าตวั กับ
การเข้าถึงบริการสขุภาพ 

 
ระเบียบวิธีศึกษำ (Methodology) 

รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive research) โดยวิธีการ
ศึกษาแบบภาคตดัขวาง (Cross Sectional 
Study) ด าเนินการในพืน้ที่ 8 ต าบล ในเขต
อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ระยะเวลาในเก็บ
ข้อมลูอยู่ในเดือนมีนาคม 2559 ประชากรที่
ใช้ในการศึกษาครัง้นี  ้ คือ แรงงานข้ามชาติ 
(กมัพชูา เมียนม่าร์ และลาว) ที่ขึน้ทะเบียน
หรือมาอาศยัในอ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 
ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน มีอายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป 
จ านวน 509 คน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง โดย
ก าหนดค่าความเช่ือมั่นไว้ที่ ร้อยละ  95 
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให้เกิดขึน้ได้ใน
การประมาณค่าไม่เกินร้อยละ 5 ค่าสดัสว่น
ประมาณการไว้ที่ร้อยละ 50 มีประชากร
ทัง้หมด 509 คน ใช้สตูรในการค านวณดงันี ้

n = 
NZ2

α/2P(1-P) 

e2(N-1)+ Z2
α/2P(1-P) 

N คือ จ านวนประชากรทัง้หมด = 
509 คน, e คือ ค่าความผิดพลาดที่ยอมให้
เกิดขึน้ในการสุม่ตวัอยา่งครัง้นีร้้อยละ 5 มีค่า   
0.05, Z คือ คา่มาตรฐานปกติที่ได้จากตาราง
การแจกแจงปกติมาตรฐานซึ่งขึน้อยู่กับ   
ระดับความเช่ือมั่นที่ก าหนดในที่นีก้ าหนด
ระดบัความเช่ือมัน่ที่ร้อยละ 95 ได้ค่า Z มีค่า 
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1.96, P คือ ค่าสดัส่วนประมาณการไว้ที่         
ร้อยละ 50 มีค่า 0.5, n คือ ขนาดตวัอย่าง, 
ความคลาดเคลื่อนของข้อมลูที่ไม่ได้เกิดจาก
การสุ่มตัวอย่างร้อยละ 15 จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างที่ค านวณได้ คือ 253 คน การสุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Simple 
Random Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูเพื่อการศึกษาครัง้นี ้เป็นแบบสมัภาษณ์
การเข้าถึงบริการสขุภาพของแรงงานข้ามชาติ 
มีทัง้หมด 3 สว่น คือ 

สว่นที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปประกอบไป
ด้วยข้อมูลทั่วไป เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ ระยะเวลาการ
เข้ามาอยู่ในประเทศไทย  และการมีโรค
ประจ าตวั 

สว่นที่ 2 แบบสมัภาษณ์การเข้าถึง
บริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ แบบ
สมัภาษณ์ส่วนนีไ้ด้พัฒนาและดัดแปลงมา
จากการศกึษาอิสระของอารีย์ เจตน์ด ารงเลิศ 
ศึกษาในเร่ืองการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ของแรงงานข้ามชาติในโรงพยาบาลปลาย 
อ าเภอปลาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2555  
จ านวน 10 ข้อ 

สว่นที่ 3 แบบสมัภาษณ์การประเมิน
การเข้าถึงบริการสขุภาพ แบบสมัภาษณ์สว่น
นีไ้ด้พฒันาและดดัแปลงมาจาก วิทยานิพนธ์
ปริญญาสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิต ของ 
บญุมา สนุทราวิรัตน์ เร่ืองความเป็นธรรมทาง

สุขภาพในฐานะสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่ม
น้อยในพืน้ที่สูงประเทศไทย มหาวิทยาลยั
นเรศวร ปี 2550 จ านวน 20 ข้อ โดยใช้มาตร
ประเมินค่า 5 ระดบั แบบ ลิเคิต (Likert 
Scale) โดยก าหนดตวัเลขให้กบัระดบัการวดั
ในแต่ละระดบั จากล าดบัสงูสดุเป็น 5 ถึง
ระดบัต ่าสุดเป็น 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย และแปลความหมายกลบัไปเป็น
ล าดับของการวัดดังเดิม  ด้วยการอ้างอิง
ขีดจ ากัดล่างและขีดจ ากัดบนของตัวเลขแต่
ละตวั ดงันี ้ 4.50 – 5.00 ให้ค่า มากที่สดุ, 
3.50 – 4.49 ให้ค่า มาก, 2.50 – 3.49ให้ค่า 
ปานกลาง, 1.50 – 2.49 ให้คา่น้อย และ 0.50 
– 1.49 ให้คา่ น้อยที่สดุ  

ในการศึกษาครัง้นี  ้ เป็นการศึกษา
ในกลุม่เปราะบาง และเข้าถึงยาก ซึง่เป็นกลุม่
ที่ไม่สามารถตัดสินใจเองได้ในภาวะส าคัญ 
ประชากรกลุม่ตวัอยา่งในการจดัท าวิจยัครัง้นี ้
เก่ียวข้องกับแรงงานข้ามชาติ ทัง้ที่เข้าเมือง
ถกูกฎหมายและลกัลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
ผู้วิจยักระท าการอย่างระมดัระวงั ด าเนินการ
ภายใต้หลกัวิชาการอย่างรัดกุม ถกูต้อง มี
คณุธรรมและจริยธรรม ในการวิจัย เพื่อลด
อันตรายที่กระทบต่อกลุ่มตัวอย่างให้น้อย
ที่สุด การด าเนินการวิจัยได้ปฏิบัติโดย
ค านึงถึงสิทธิของผู้ เข้าร่วมวิจัยทุกขัน้ตอน 
ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น ด้านสงัคมศาสตร์/มานุษยวิทยา 
(Social/Anthropological study) ตาม
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หมายเลขส าคญัโครงการ HE 581503 ใน
วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2559   

การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลมา
วิ เคราะห์โดยใ ช้ โปรแกรมคอมพิว เตอร์
ส าเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์ โดยสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
ต ่าสดุ (Min) ค่าสงูสดุ (Max) และใช้สถิติ
อนมุานในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ t-test 
แบบ Independent Samples  
 
ผลกำรศึกษำ (Results)  
 ผลกา รวิ จั ยก า ร เ ข้ า ถึ งบ ริก า ร
สุขภาพของแรงงานข้ามชาติ กรณีศึกษา
อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ในครัง้นีเ้ป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา  (Descriptive 
Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
เข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ 
(ลาว พม่า และกัมพูชา) และศึกษา
ความสมัพนัธ์ของปัจจัยระหว่าง เพศ อาย ุ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ 
ระยะเวลาการเข้ามาอยูใ่นประเทศไทย การมี
โรคประจ าตวั กบัการเข้าถึงบริการสขุภาพ มี
ประชากรทัง้หมด 509 คน ศึกษาข้อมลูใน
เดือนมีนาคม 2559 กลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 
253 คน คิดเป็นร้อยละ 49.71 เก็บข้อมลูโดย

การสัมภาษณ์  ซึ่งทดสอบความเที่ยง 
(Reliability) ด้ ว ยวิ ธี กา รของครอนบาค 
(Cronbach’s method) ได้ค่าสมัประสิทธ์ิ
อลัฟ่า (Alpha coefficient) การเข้าถึงบริการ
สขุภาพเท่ากับ 0.70 และการประเมินการ
เข้าถึงบริการสขุภาพเท่ากบั 0.89 วิเคราะห์
ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
SPSS for windows version 16 โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้สถิติอนมุาน
ในการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ คือ t-test  
แบบ  Independent Samples สรุปผลการ 
วิจยัดงัตอ่ไปนี ้
 1. ข้อมลูทัว่ไป จากการศกึษา พบวา่ 
แรงงานข้ามชาติสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
59.3 อายเุฉลี่ย 33 ปี สถานภาพ สมรส ร้อยละ 
73.5 สญัชาติลาว ร้อยละ 83.0 ระดับ
การศกึษา ประถมศกึษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 
80.6 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70.8 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 
68.8 ไมม่ีโรคประจ าตวัร้อยละ 91.3 ระยะเข้า
มาอยู่ในประเทศไทย 1-2 ปี ร้อยละ 61.7 
และไมม่ีผู้ติดตาม ร้อยละ 83.4 

2. การเข้าถึงบริการสขุภาพของ
แรงงานข้ามชาติ อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 
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ตำรำงที่ 1 ตารางแสดง จ านวน ร้อยละ ของข้อมลูการเข้าถึงบริการสขุภาพ (n = 253) 

กำรเข้ำถงึบริกำรสุขภำพ จ ำนวน ร้อยละ 

1. ในรอบ 1 ปี มี แรงงำนข้ำมชำติได้รับบำดเจ็บ หรือมีควำมต้องกำรในกำรบริกำร     
ด้ำนสุขภำพ (ส่งเสริม ป้องกนั รักษำ ฟ้ืนฟู) 

     มี 51 20.20 

     ไมม่ี 202 79.80 

2. วิธีกำรปฏิบตัิตวัเบือ้งต้นเมื่อเจ็บป่วย 

     รับบริการท่ี รพ.สต./โรงพยาบาล 140 55.30 

     ซือ้ยามาทานเอง 95 37.50 

     ปลอ่ยให้หายเอง 13 5.10 

     ใช้ยาสมนุไพร/ยาต้ม 1 0.40 

     อื่นๆ 4 1.60 

3. กำรได้รับบริกำรเยี่ยมบ้ำน หรือปรึกษำเกี่ยวกับสุขภำพจำกเจ้ำหน้ำที่รพ.สต./
โรงพยำบำล 

     มี 157 62.10 

     ไมม่ี 96 37.90 

4. ปัญหำในกำรสื่อสำร เมื่อใช้บริกำร หรือมีควำมต้องกำรเข้ำใช้บริกำรสุขภำพ 

     มี 26 10.30 

     ไมม่ี 227 89.70 

5. ควำมเหมำะสมของค่ำใช้จ่ำย กับโรค เมื่อแรงงำนข้ำมชำติเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล 
ในโรงพยำบำล/รพ.สต. 

     เหมาะสม 243 96.00 

     ไมเ่หมาะสม 10 4.00 
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ตำรำงที่ 1 ตารางแสดง จ านวน ร้อยละ ของข้อมลูการเข้าถึงบริการสขุภาพ (n = 253) (ตอ่) 
 

กำรเข้ำถงึบริกำรสุขภำพ จ ำนวน ร้อยละ 

6. ควำมสำมำรถในกำรจัดบริกำรรักษำพยำบำล ของโรงพยำบำล/รพ.สต. 

     ตรงตามความต้องการ                                                                       244                 96.40 

     ไมต่รงตามความต้องการ                                                                       9                   3.60 
7. ควำมเหมำะสม ในกำรให้บริกำรสุขภำพ ของเจ้ำหน้ำที่ โรงพยำบำล/รพ.สต. 

     เหมาะสม 247 97.60 

     ไมเ่หมาะสม 6 2.40 

8. กำรเข้ำใช้บริกำร โรงพยำบำล/รพ.สต. เมื่อแรงงำนข้ำมชำติเจ็บป่วย 

     เหมาะสม 247 97.60 

     ไมเ่หมาะสม 6 2.40 

9. ควำมคุ้มค่ำในกำรซือ้หลักประกันสุขภำพของแรงงำนข้ำมชำติ 

     คุ้มคา่ 229 90.50 

     ไมคุ่้มคา่ 24 9.50 

10. ซือ้ประกันสุขภำพกบัสถำนพยำบำลที่กระทรวงสำธำรณสุขประกำศก ำหนดในกำร
เข้ำมำอยู่ในประเทศไทย 

     จ่ายเอง 124 49.00 

     นายจ้าง 105 41.50 

     ญาติหรือบคุคลที่รู้จกั 10 4.00 

     คูส่มรส 5 2.00 

     ไมไ่ด้ซือ้หลกัประกนัสขุภาพ/ไมม่ีหลกัประกนัสขุภาพ 9 3.60 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ในรอบ 1 ปี 
ไม่มีแรงงานข้ามชาติได้รับบาดเจ็บ  หรือ
ความต้องการในการบริการสขุภาพ (สง่เสริม 
ป้องกนั รักษา ฟืน้ฟู) ร้อยละ 79.8 วิธีการ
ปฏิบัติตัวเบือ้งต้นเมื่อเจ็บป่วยรับบริการที่
โรงพยาบาล/รพ.สต. ร้อยละ 55.3 มีการได้รับ
การบริการเยี่ยมบ้านหรือปรึกษาเก่ียวกับ
สุขภาพจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล/รพ.สต. 
ร้อยละ 62.1 การสื่อสารเมื่อใช้บริการหรือมี
ความต้องการใช้บริการสขุภาพ ไม่มีปัญหา 
ร้อยละ 89.7 เมื่อแรงงานข้ามชาติเข้ารับ
บริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล/รพ. สต. 
ค่าใช้จ่ายกบัโรค มีความเหมาะสม ร้อยละ 
96.0 ความสามารถในการจัดบริการรักษา 

พยาบาลของโรงพยาบาล/รพ.สต. ตรงตาม
ความต้องการ ร้อยละ 96.4 การให้บริการ
สขุภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล/รพ.สต. มี
ความเหมาะสม ร้อยละ 97.6 การเข้าใช้
บริการโรงพยาบาล/รพ.สต. เมื่อแรงงานข้าม
ชาติเจ็บป่วย มีความเหมาะสม ร้อยละ 97.6 
การซือ้หลกัประกันสุขภาพ มีความคุ้มค่า 
ร้อยละ 90.5 และการซือ้หลกัประกนัสขุภาพ
กับสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดในการเ ข้ามาอยู่ ในประเทศไทย 
แรงงานข้ามชาติซือ้เอง ร้อยละ 49.0 

3. การประเมินการเข้าถึงบริการ
สขุภาพของแรงงานข้ามชาติ อ าเภอเชียงคาน 

จงัหวดัเลย 

 
ตำรำงที่ 2 ตารางแสดง ระดบั ในการประเมินการเข้าถึงบริการสขุภาพของแรงงานข้ามชาติ (n= 253) 
 

กำรประเมินกำรเข้ำถงึบริกำรสุขภำพ x̄  S.D. ระดับ 

1. ด้านอปุสรรคในการเข้าถงึบริการสขุภาพ 2.73 0.75 ปานกลาง 

2.  ด้านความครอบคลมุในการใช้บริการสขุภาพ 3.40 0.50 ปานกลาง 

3. ด้านประสทิธิภาพและคณุภาพบริการ 4.43 0.57 มาก 

4. ด้านความเข้าใจในสทิธิการเข้าถึงบริการสขุภาพ 4.48 0.55 มาก 

รวม 3.76 0.40 มำก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า การประเมิน

การเข้าถึงบริการสขุภาพของแรงงานข้ามชาติ 
ภาพรวม มีการเข้าถึงบริการสขุภาพ มีค่า
คะแนนรวมอยู่ในระดบั มาก มีค่าเฉลี่ยรวม 

3.76 จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ดงันี ้ค่าคะแนน
อยู่ในระดบั ปานกลาง จ านวน 2 ด้าน คือ 
ด้านอปุสรรคในการเข้าถึงบริการสขุภาพ และ
ด้านความครอบคลมุในการใช้บริการสขุภาพ 



368 

วำรสำรกำรพฒันำสขุภำพชมุชน มหำวิทยำลยัขอนแก่น                   ปีที ่4 ฉบบัที ่3  กรกฎำคม - กนัยำยน 2559 

มีค่าเฉลี่ย 2.73 และ 3.40 ตาม ล าดบั ค่า
คะแนนอยู่ในระดบั มาก จ านวน 2 ด้าน คือ 
ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ และ

ด้านความเข้าใจในสิทธิการเข้าถึงบริการ
สขุภาพ มีคา่เฉลีย่ 4.43 และ 4.48 ตามล าดบั  

4. ความสมัพนัธ์ของปัจจยักบัการ
เข้าถึงบริการสขุภาพของแรงงานข้ามชาติ  

 
ตำรำงที่ 3 ตารางแสดง ความสมัพนัธ์ของปัจจยั กบัการเข้าถงึบริการสขุภาพ (n= 253) 
 

ปัจจัย 
กำรเข้ำถงึบริกำรสุขภำพรวม 

x̄  S.D. P-Value 
เพศ 
     ชาย 77.17 8.54 0.001* 
     หญิง 73.91 7.33 

 อำย ุ
     น้อยกวา่ 35 ปี 75.43 8.02 0.574 
     35 ปีขึน้ไป 74.9 7.98   
สถำนภำพสมรส 
     สมรส 75.58 7.92 0.261 
     โสด หม้าย/หยา่/แยก 74.3 8.17   
ระดับกำรศึกษำ 
     ประถมศกึษา หรือเทียบเทา่ 75.66 7.94 0.091 
     ต ่ากวา่หรือสงูกวา่ระดบัประถมศกึษา 73.51 8.08 

 อำชีพ (ลักษณะงำนที่ท ำ) 

     เกษตรกรรม 75.03 7.47 0.003* 
     อื่นๆ  75.74 9.17   
รำยได้ต่อเดือน       
     ต ่ากวา่ 5,000 บาท 68.82 6.52 0.000* 
     5,000 บาทขึน้ไป 76.04 7.81   

โรคประจ ำตัว       

     มีโรคประจ าตวั 74.27 8.75 0.354 

     ไมม่ีโรคประจ าตวั 75.33 7.93   
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ตำรำงที่ 3 ตารางแสดง ความสมัพนัธ์ของปัจจยั กบัการเข้าถงึบริการสขุภาพ (n= 253) (ตอ่) 

ปัจจัย 
กำรเข้ำถงึบริกำรสุขภำพรวม 

x̄  S.D. P-Value 
ระยะเวลำที่เข้ำมำอยู่ในประเทศไทย 
     น้อยกวา่ 3 ปี 76.9 7.84 0.000* 
     3  ปีขึน้ไป 72.57 7.58   

 
 จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบ
ความสมัพนัธ์ด้วยค่าสถิติ t- test ที่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 พบว่า เพศ อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน และระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ในประเทศ
ไทย มีความสมัพนัธ์กับจ านวนคะแนนการ
ประเมินการเข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ และ อาย ุสถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา การมีโรคประจ าตัว ไม่
สมัพนัธ์กนักบัจ านวนคะแนนการประเมินการ
เข้าถึงบริการสขุภาพ 
 
วิจำรณ์ (Discussion) 

1. การเข้าถึงบริการสุขภาพของ
แรงงานข้ามชาติ อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 
ในรอบ 1 ปี ไม่มีแรงงานข้ามชาติได้รับ
บาดเจ็บหรือความต้องการในการบริการ
สขุภาพ (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟืน้ฟู)      
ร้อยละ 79.8 วิธีการปฏิบตัิตวัเบือ้งต้นเมื่อ
เจ็บป่วย รับบริการที่โรงพยาบาล/ รพ. สต.  
ร้อยละ 55.3 มีการได้รับการบริการเยี่ยมบ้าน
หรือปรึกษาเก่ียวกับสุขภาพจากเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล/รพ. สต. ร้อยละ 62.1 การ
สื่อสารเมื่อใช้บริการหรือมีความต้องการใช้

บริการสขุภาพ ไม่มีปัญหา ร้อยละ 89.7 เมื่อ
แรงงานข้ามชาติเข้ารับบริการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาล/รพ. สต. ค่าใช้จ่ายกบัโรค มี
ความเหมาะสม ร้อยละ 96.0 ความสามารถ
ในก า ร จั ดบ ริ ก า ร รั กษ าพยาบาลขอ ง
โรงพยาบาล/รพ. สต. ตรงตามความต้องการ 
ร้อยละ 96.4 การให้บริการสุขภาพของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล/รพ. สต. มีความ
เหมาะสม ร้อยละ 97.6 การเข้าใช้บริการ
โรงพยาบาล/รพ. สต. เมื่อแรงงานข้ามชาติ
เจ็บป่วย มีความเหมาะสม ร้อยละ 97.6 การ
ซือ้หลกัประกนัสขุภาพ มีความคุ้มค่า ร้อยละ 
90.5 การซื อ้หลักประกันสุขภาพกับ
สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดในการเข้ามาอยู่ในประเทศไทย สว่น
ใหญ่แรงงานข้ามชาติซือ้เอง ร้อยละ 49.0 ซึ่ง
สอดคล้องกบัการศึกษาของ วิไลพร  ข าวงษ์ 
และคณะ  ที่ ศึ ก ษ า ภา ว ะ สุข ภาพขอ ง
ชาวต่างชาติกรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ตวัอย่าง
ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย  มี
ภาวะสขุภาพปกติ9 อารีย์ เจตน์ด ารงเลิศ 
ศึกษาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของ
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แรงงานข้ามชาติในโรงพยาบาลปาย อ าเภอ
ปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า ปัญหาด้าน
การสื่อสาร แม้ว่าการสื่อสารระหว่างแรงงาน
ข้ามชาติ กับแพทย์ห รือ เ จ้ าห น้ าที่ ข อ ง
โรงพยาบาลจะพอรู้เร่ืองหรือสื่อความหมาย
ต่อกนัได้บ้างเล็กน้อย5 สานนท์  สงัข์ภาพนัธ์ 
พบวา่ ผู้ รับ บริการสามารถช าระค่าใช้จ่ายได้
เองร้อยละ 54.4910 ศราวฒุิ เหลา่สาย และ 
อภิศกัดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ศึกษารูปแบบการบริการ
ด้านสขุภาพนอกโรงงานอตุสาหกรรม พบว่า 
แรงงานพม่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการ
บริการด้านสขุภาพในระดบัมาก โดยรูปแบบ
การบริการด้านสขุภาพ คือ สถานีอนามยัใน
ชุมชน และโรงพยาบาล11 และสวุารี  เจริญ
มขุยนนัท และคณะ พบว่า ผู้ ใช้บริการรับรู้ถึง 
คุณภาพของสถานบริการตามข้อก าหนดได้
น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยเห็นว่าสถานีอนามยั
หรือศูนย์สุขภาพมี  ประสิทธิผลในการ
ให้บริการหรือการรักษาได้ดี การบริการมี
ประสทิธิภาพท่ีเห็นว่าคุ้มกบัค่าใช้จ่าย เข้าถึง
บริการได้ง่ายและผู้ ให้บริการมีพฤติกรรมการ
บริการที่ดีมากกว่าสถานบริการสาธารณสุข
อื่น12 

2. การประเมินการเข้าถึงบริการ
สขุภาพของแรงงานข้ามชาติ อ าเภอเชียงคาน 
จังหวดัเลย การประเมินการเข้าถึงบริการ
สขุภาพของแรงงานข้ามชาติ ภาพรวม มีการ
เข้าถึงบริการสขุภาพ มีค่าคะแนนรวมอยู่ใน
ระดบั มาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.76 จ าแนก
ออกเป็น 4 ด้าน ดงันี ้ค่าคะแนนอยู่ในระดบั 

ปานกลาง จ านวน 2 ด้าน คือ ด้านอปุสรรค
ในการเข้าถึงบริการสขุภาพ และด้านความ
ครอบคลมุในการใช้บริการสขุภาพ มีค่าเฉลี่ย 
2.73 และ 3.40 ตามล าดบั ค่าคะแนนอยู่ใน
ระดบั มาก จ านวน 2 ด้าน คือ ด้าน
ประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ และด้าน
ความเข้าใจในสิทธิการเข้าถึงบริการสขุภาพ 
มีค่าเฉลี่ย 4.43 และ 4.48 ตามล าดบั ซึ่ง
สอดคล้องกบัการศกึษาของศราวฒุิ เหลา่สาย 
และอภิศกัดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ที่พบว่า สภาพการ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ แรงงานพม่ามี
ความคิดเห็นตอ่การเข้าถึงบริการด้านสขุภาพ
ในระดับมาก 11 เช่นเดียวกับบุญมา              
สนุทราวิรัตน์ ได้ศึกษาความเป็นธรรมทาง
สุขภาพในฐานะสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่ม
น้อยในพืน้ที่สงูประเทศไทย พบว่า วิเคราะห์
ความเป็นธรรมทางสขุภาพ ประเด็นอปุสรรค
ทางการเงินในการเข้าถึงบริการสขุภาพที่เท่า
เทียม อยู่ในระดบั ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม 
3.05 ประเด็น ปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือจาก
การเงินที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการ อยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีคา่เฉลี่ยรวม 3.25 ประเด็น
ความครอบคลมุและความเทา่เทียมในการใช้
บริการ อยู่ในระดบั ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม 
3.17 ประเด็นความเท่าเทียมในการจ่ายเงิน 
อยู่ในระดบั ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม 3.11 
ประเด็นประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ  
อยูใ่นระดบั มาก มีคา่เฉลีย่รวม 3.5713  

3. ความสมัพนัธ์ของปัจจยักบัการ
เข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ 



371 

วำรสำรกำรพฒันำสขุภำพชมุชน มหำวิทยำลยัขอนแก่น                   ปีที ่4 ฉบบัที ่3  กรกฎำคม - กนัยำยน 2559 

อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ผลการทดสอบ
ความสมัพนัธ์ด้วยค่าสถิติ t- test ที่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 พบว่า เพศ อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน และระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ในประเทศ
ไทย มีความสมัพนัธ์กับจ านวนคะแนนการ
ประเมินการเข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ซึง่สอดคล้องกบัการศึกษา
ของพทุธิพงค์  บญุชู, ช่อทิพย์  บรมชนรัตน์ 
และอารยา  ประเสริฐชยั ที่ศึกษาปัจจยัที่มี
ความสัมพันธ์กับความต้องการคุณภาพ
บริการของผู้ มารับบริการในโรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพต าบล ในจงัหวดัตรัง ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า
ปัจจัยสนับสนุนการมารับบริการและปัจจัย
ความจ าเป็นด้านสุขภาพรับความต้องการ
คุณภาพบ ริกา รของผู้ ม า รับบ ริกา ร ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลในจังหวดั
ตรัง 1) การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่าง 
ปัจจัยน าของผู้มารับบริการ พบว่า อาชีพ 
และความเช่ือด้านสขุภาพ มีความสมัพนัธ์ 
กับความต้องการคุณภาพบริการ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 2) การ
ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสนบัสนนุ
การมารับบริการ พบว่า รายได้ต่อเดือน มี
ความสัมพันธ์กับความต้องการคุณภาพ
บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.0514 สอดคล้องกบัวิชาญ บญุค า้ ที่พบว่า
ผู้ ใช้บริการที่มี อายุน้อยจะใช้บริการบัตร
ประกนัสขุภาพถ้วนหน้ามากกวา่ผู้ใช้บริการที่
มีอายมุากกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ15  

ข้อยุติ (Conclusions) 
แรงงานข้ามชาติ  ในรอบ 1 ปี

แรงงานข้ามชาติไม่มีความต้องการในการ
บริการสขุภาพ ร้อยละ 79.8 วิธีการปฏิบตัิตวั
เบือ้งต้นเมื่อเจ็บป่วยรับบริการที่โรงพยาบาล/
รพ.สต. ร้อยละ 55.3 ได้รับการบริการปรึกษา
เก่ียวกับสุขภาพจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
ร้อยละ 62.1 0 มีการเข้าถึงบริการสขุภาพ อยู่
ในระดับ มาก ผลการทดสอบ พบว่า เพศ 
อาชีพ รายได้ตอ่เดือน และระยะเวลาที่เข้ามา
อยูใ่นประเทศไทย มีความสมัพนัธ์กบัจ านวน
คะแนนการประเมินการเข้าถึงบริการสขุภาพ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ในการเข้าถึงบริการสขุภาพของ

แรงงานข้ามชาติสว่นใหญ่ คิดว่าตนเองไม่มี
สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสขุ ดงันัน้ 
ควรที่จะมีการประชาสมัพนัธ์และให้นายจ้าง
แจ้งเก่ียวกับสิทธิการรักษาพยาบาลขัน้ต้น 
กบัแรงงานข้ามชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกบัสิทธิของตนเองหรือสิทธ์ิของแรงงาน
ตา่งด้าวที่ควรมี 

2. ในการวิจัยครัง้นีก้ารเข้าถึง
บริการสขุภาพของแรงงานข้ามชาติ ถ้าไม่มี
หลกัประกนัสขุภาพ ต้องจ่ายคา่ใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลเอง ซึ่งเป็นอุปสรรคในการ
เข้าถึงบริการ วิธีที่ดีที่สดุขัน้ต้นคือการซือ้สิทธิ
ที่ประโยชน์จากประกันสขุภาพ จะเป็นวิธี
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เดียวที่คุ้มคา่ที่สดุส าหรับแรงงานข้ามชาติ ใน
การใช้บริการสขุภาพเมื่อเจ็บป่วย  
 3. ทัง้นีแ้รงงานข้ามชาติส่วนใหญ่
คิดว่าตวัเองด้อยกว่าคนอื่นๆ ที่เข้าใช้บริการ
สขุภาพ ดงันัน้ในการจัดบริการสขุภาพของ
โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ
ต าบล ควรมีประกาศชัดเจนในการรักษา
ผู้ ป่วยตามหลกัสทิธิมนษุยชน 

4. แม้ว่าประสิทธิภาพในการ
ให้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ แต่ควรจะรักษาคณุภาพ
และมีการปรับปรุงบริการให้ดีขึน้อยูเ่สมอ  

5. แรงงานข้ามชาติที่ขึน้ทะเบียน
สามารถตรวจรักษาตามสิทธิของการซื อ้
หลักประกันสุขภาพ เจ้าหน้าที่ในหน่วย
บริการ ควรศึกษา ทบทวนองค์ความรู้ และ
กฎหมายเก่ียวกับสิทธ์ิ ของแรงงานต่างด้าว
เมื่อเข้าใช้บริการสขุภาพ เพื่อความเข้าใจตรง
กบัความเป็นจริงมากที่สดุ 
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