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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทำการศึกษาเรื่องการใช้สิทธิทางด้านสุขภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  

ในตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้สิทธิทางด้านสุขภาพของแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 139 คน การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
ผลการวิจัย แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ ใช้สิทธิในการรักษา เป็นบัตรประกันสังคม (ร้อยละ 83.50) และพบว่า
ใช้บัตรประกันสุขภาพ (ร้อยละ 16.50) การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยส่วนใหญ่พบว่าแรงงานต่างด้าวซื้อยามาทานเอง 
(ร้อยละ 42.10) เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคเมื่อเกิดการเจ็บป่วยทั่ว  ๆ ไป (ร้อยละ 77.70) นอกจากนี้ยังพบว่า
แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ได้รับยารักษาโรคจากโรงพยาบาลหรือ รพสต จำนวน 104 คน (ร้อยละ 74.80) แต่พบว่า
แรงงานต่างด้าวส่วนมากเข้ารับบริการทางการแพทย์อื่น ๆ ในปริมาณน้อย โดยพบการเข้ารับบริการดูแลหลังคลอด
เพียงร้อยละ 27.30 การใช้บริการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 12.90) 
คำสำคัญ : การใช้สิทธิทางด้านสุขภาพ, แรงงานสัญชาติเมียนมา 
 

Abstract 
This research was perception and utilization of health benefit of coverage among migrant 

workers meuang district, songkhla province. The objectives of this study were to describe perception 
and utilization of health benefit of coverage among 139 Migrant workers. This Data were collected 
using questionnaires covering personal characteristics. The results were analyzed using descriptive 
statistics: mean, standard deviation, frequency and percentage. The results was found that most 
migrants had social security card (83.50%) Health insurance card (16.50%). Concerning the health 
service accessibility among migrants, it was found that When getting illness, the first aids were 
provided by health personnel at health promotion hospital in Tambon (77.70%). 
Keyword: Perception and Utilization of Health Benefit, Migrant workers 
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1. บทนำ 
แรงงานต่างด้าวจากประเทศใกล้เคียงเข้ามีบทบาทอย่างมากในธุรกิจทุกประเภทภายในประเทศไทย 

เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานไทยที่จะเข้ามาทำงานหรือแรงงานไทยทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา จำนวนมากถึง 1 ,379,252 คน โดยพบว่าแรงงานกลุ่มนี้ได้มีการลงทะเบียนที่
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จและผ่านระบบออนไลน์ รวม 1,304,269 คน คงเหลือแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน 
74,983 คน (กระทรวงแรงงาน, 2561) ซึ่งการลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะช่วยป้องกันปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านสุขภาพ ซึ่งส่งผลต่อการมีชีวิตรอดของมนุษย์ และการ
ดูแลรักษาเกี่ยวกับสุขภาพของแรงงานต่างด้าว เช่น แรงงานต่างด้าวชาวลาวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยแบบไม่
ถูกต้องตาม ส่วนมากมักข้ามมาทางเรือ บางคนทำพาสปอร์ตมาและเมื่อหมดอายุก็ไม่กลับไปต่อ เมื่อแรงงานลักลอบ
เข้าประเทศมาอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ไม่มีใบอนุญาตทำงาน จึงไม่มีบัตรประกันสุขภาพจึงไม่สามารถไปรับ
บริการที่โรงพยาบาลของรัฐได้  (อติภา  จันทร์วีระเสถียร, 2556) ดังนั้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง 
การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว หลบหนี เข้าเมือง (สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา) ลงวันท่ี มีนาคม 
2556 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก
ในการให้การดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวท่ีไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม และผู้ติดตามทั้งหมด 
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคน
ต่างด้าว ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 ดังนี้ด้านนโยบาย กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจในการดำเนินการตรวจ
สุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา โดย 1) คนต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และ
กัมพูชา ทุกคนต้องมีหลักประกันตนด้านสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งคือ ประกันสังคมหรือประกันสุขภาพ 2) คนต่างด้าว
สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมรวมทั้งบุตรที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีและผู้ติดตามทุกคนต้อง
ตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข  3) คนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่อยู่
ระหว่างรอสิทธิ์ประกันสังคมทุกคนต้องตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดซึ่ง
แรงงานต่างด้าวที่ได้จดทะเบียนแรงงาน และทำประกันสุขภาพ จะได้เข้าถึงบริการสุขภาพของรัฐ สำหรับจังหวัด
สงขลามีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก โดยแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ทำงาน
ในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ โดยจากการสำรวจของสำนักจัดหาแรงงาน (2561) พบว่าแรงงาน
ต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้วท้ังหมด 22,495 ราย โดยแบ่งเป็นสัญชาติเมียนม่า 20,299 
ราย สัญชาติลาว 441 ราย และสัญชาติกัมพูชา 1,996 ราย (ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดสงขลา, 2561) 

ดังนั้นจากข้อมูลเบื้องต้น จึงมีความสำคัญในการศึกษาการรับรู้และการใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพ
ของแรงงานต่างด้าวในพ้ืนท่ี อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อทราบและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการการ
ให้บริการสุขภาพกับแรงงานต่างด้าวอย่างเหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้จริงอันเป็นประโยชน์ต่อตัวแรงงานต่างด้าว
เองทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งผลโดยรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการยกระดับความน่าเชื่อถือให้
เป็นที่ยอมรับของสากล  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาการใช้สิทธิทางด้านสุขภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในตำบลพะวง อำเภอเมือง

สงขลา จังหวัดสงขลา 
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3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
ความหมายของแรงงานต่างด้าว 
คนต่างด้าว ในความหมายของพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 หมายถึงบุคคล

ธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (2551) ได้ให้ความหมายแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติ ไว้ว่า 

หมายถึง บุคคลที่ย้ายถิ่นจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อที่จะไปทำงาน มากกว่าที่จะไปใช้จ่ายเงินของ
ตนเอง และรวมถึงบุคคลใดๆ ที่โดยปกติแล้วได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้อพยพเพื่อทำงาน แต่ไม่รวมถึงคนที่ทำงาน
ตามบริเวณชายแดน จิตรกร หรือสมาชิกของกลุ่มผู้ชำนาญการที่เข้าเมืองระยะสั้น ชาวเรือ และลูกเรือเดินทะเล
ต่างชาติ และในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับท่ี 143 ยังไม่รวมถึงบุคคลที่เข้ามาเพื่อการศึกษาหรือ
การฝึกอบรมและบุคคลที่เข้ามาทำ งานชั่วคราวเฉพาะด้านอันเนื่องมาจากการร้องขอของนายจ้างในประเทศไทย 
และต้องออกไปเมื่อเสร็จสิ้นการทำงานนั้นแล้ว 

องค์การสหประชาชาติ (2551) ได้มีการกำหนดความหมายแรงงานข้ามชาติในอนุสัญญาว่า ด้วยการ
คุ้มครองสิทธิของบรรดาแรงงานข้ามชาติ และสมาชิกในครอบครัวของเขาเหล่านั้น ไว้ในมาตรา 2 หมายถึง “บุคคล
ซึ่งจะถูกว่าจ้างให้ทำงาน กำลังถูกว่าจ้าง หรือเคยถูกว่าจ้างทำงาน โดยได้รับค่าตอบแทนในรัฐที่ตนไม่ได้เป็นคนของ
ชาตินั้น” ซึ่งเห็นได้ว่า ความหมายแรงงานข้ามชาติของสหประชาชาติ มีความหมายกว้างกว่าความหมายแรงงาน
ข้ามชาติขององค์การแรงงานระหว่างประเทศมาก เพราะได้รวมถึงคนงาน 8 ประเภท ได้แก่ คนงานที่ทำงานตาม
บริเวณชายแดน คนงานตามฤดูกาล ชาวเรือ คนงานท่ีทำงานในสถานท่ีทำงานนอกประเทศ คนงานท่ีทำงานโยกย้าย
ไปมา คนงานท่ีทำงานตามโครงการ คนงานท่ีมีกิจการของตนเอง และคนงานท่ีได้รับการว่าจ้างพิเศษให้ไปทำงานใน
ประเทศท่ีตนไม่ได้มีสัญชาติ นั้น อย่างไรก็ตามก็ยังไม่รวมถึง บุคคลที่เดินทางข้ามประเทศเพื่อทำงานในฐานะที่เป็นผู้
ลงทุน (Investor) ผู้ลี้ภัยหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติ (Refugees Or Stateless Person) นักเรียน นักศึกษา หรือผู้
ฝึกอบรม และผู้ที่ทำงานภายใต้การว่าจ้างขององค์การระหว่างประเทศ 

ประเภทของแรงงานต่างด้าว 
สำหรับในประเทศไทย แรงงานต่างด้าว ที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายมีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท คือ 

1) ประเภททั่วไป หมายถึง คนต่างด้าวที่เป็นแรงงานที่มีทักษะและทำงานอยู่ใน
ตำแหน่งค่อนข้างสูง หรืออาจถูกส่งมาจากบริษัทแม่ในต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย หรือเข้ามาทำงาน
ช่ัวคราวในงานท่ีต้องใช้ทักษะ และเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นความต้องการผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้าน มีความชำนาญ
เฉพาะด้าน หรือมีความสามารถ ทางการสื่อสาร (ภาษา) ที่ยังหาคนไทยท่ีมีความสามารถ หรือมีความชำนาญเข้ามา
ร่วมงานไม่ได้ หรือเป็นการเข้ามาทำงานในกิจการที่ตนเองลงทุน หรือกิจการของคู่สมรส หรือกิจการที่ร่วมลงทุน เป็นต้น 

2) ประเภทเข้ามาทำงานอันจำเป็นเร่งด่วน หมายถึง คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงาน ซึ่ง
เป็นงานที่ต้องดำเนินการโดยทันทีทันใด หากไม่เร่งดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินกิจการของ
บริษัท หรือลูกค้าของบริษัท หรือส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม เป็นต้น โดยไม่มีแผนการดำเนินการล่วงหนา้
มาก่อน และต้องเข้ามาทำงานนั้น ในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน 

3) ประเภทตลอดชีพ หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาตทำงานตามประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับ ที่ 322 ข้อ 10 มีสาระสำคัญว่า “ใบอนุญาตที่ออกให้แก่คนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
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ตาม กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและทำงานอยู่แล้วก่อนวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ให้ใช้ได้ตลอดชีวิตของคนต่างด้าว
นั้น เว้นแต่คนต่างด้าวจะเปลี่ยนอาชีพใหม่” 

4 ประเภทข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกับประเทศคู่ภาคี ได้แก่ การพิสูจน์
สัญชาติ หมายถึง แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับการจัดระบบตาม
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า เมืองทั้งระบบ 7 ยุทธศาสตร์ แรงงานนำเข้า หมายถึง คน
ต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าวระหว่าง ประเทศไทยกับประเทศคู่ภาคี (MOU) 
ปัจจุบันทำข้อตกลงกับประเทศ 2 ประเทศ คือ ลาว และกัมพูชา 

สำหรับผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 11 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งยังไม่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่ง
นายจ้างยื่นคำขอรับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมแทน โดยเข้ามาทำงานท่ีมีทักษะและตำแหน่งค่อนข้างสูง หรือ
งานที่ต้องใช้ทักษะและเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นผู้ที่มีความสามารถหรือความชำนาญเฉพาะด้าน หรือมีความสามารถ
ทางการสื่อสาร (ภาษา) ที่ยังหาคนไทยท่ีมีความสามารถหรือ มีความชำนาญเข้ามาร่วมงานไม่ได้ เมื่อเดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักรแล้ว ต้องดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงานภายใน 30 วัน ส่วน ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 13 (1) 
และ (2) หมายถึง คนต่างด้าว ต่อไปนี้ (1) หมายถึง คนต่างด้าวถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ และ 
ได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ท่ีแห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ (2) หมายถึง คน
ต่างด้าวที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง แต่ได้รับอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไป นอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ผู้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา 14 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งมีภูมิลำเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับ
ประเทศไทย ถ้าได้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง อาจ
ได้รับอนุญาตให้ทำงานบางประเภท หรือลักษณะงานในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหรือตาม
ฤดูกาลที่กำหนดได้ 

ทั้งนี ้ เฉพาะการทำงานภายในท้องที่ที ่อยู ่ติดกับชายแดนหรือท้องที่ต่อเนื ่องกับท้องที่ดังกล่าว ผู ้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา 12 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายพิเศษ ได้แก่ กฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายอื่นเช่น พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น 

สิทธิและการรับบริการทางด้านสุขภาพของคนต่างด้าว 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุเรือ่ง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว หลบหนี เข้าเมือง 

(สัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา) ลงวันที่ มีนาคม 2556 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 
อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการให้การดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวท่ี
ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม และผู้ติดตามทั้งหมดจึงได้ออกมาตรการและแนวทางการดาเนินงาน เรื่องการตรวจ
สุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 ดังนี ้

1) ด้านนโยบายกระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจในการดำเนินการตรวจสุขภาพและ
ประกันสุขภาพคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา โดย 

1.1) คนต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ทุกคนต้องมีหลักประกันตนดา้น
สุขภาพอย่างใดอย่างหน่ึงคือ ประกันสังคมหรือประกันสุขภาพ 

1.2) คนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
รวมทั้งบตุรที่มีอายุไม่เกิน15 ปีและผู้ติดตามทุกคนต้องตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข 
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1.3) คนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่อยู่ระหว่างรอสิทธิ์ประกันสังคม
ทุกคนต้องตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

2) แนวทางการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจ
ในดำเนินการเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ โดยมีกิจกรรมสำคัญ 4 ด้านได้แก่ 

2.1) การตรวจสุขภาพประจำปี 
2.2) บริการด้านการรักษาพยาบาล 
2.3) บริการส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรค 
2.4) การเฝ้าระวังโรค 

3) กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายเป็นคนต่างด้าว ที่ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ
ประกอบด้วย 

3.1) คนต่างด้าวท่ีอยู่ในระบบประกันสังคม 
3.2) คนต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม เป็นกลุ่มคนต่างด้าวในกิจการ

ประมงกิจการเกษตรและปศุสัตว์ กิจการก่อสร้าง กิจการต่อเนื่องประมงทะเล ผู้รับใช้ในบ้านและกิจการอื่น ๆ ที่
จังหวัดเสนอตามที่จำเป็นและคณะกรรมการบริหารคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเห็นชอบซึ่งผ่านความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีวันท่ี 26 พฤษภาคม 2552 

3.3) กลุ่มคนต่างด้าวนอกเหนือจาก ข้อ (1) และ (2) เช่นบุตรคนต่างด้าวท่ีมีอายุ
ไม่เกิน 15 ปี และผู้ติดตาม 

4) หลักเกณฑ์การดำเนินงานท่ัวไป 
4.1) ให้ดำเนินการทั้งการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ 
4.2) ระยะเวลาดำเนินงาน 
การตรวจสุขภาพ มีระยะดำเนินงาน ดังนี้ 

(1) การตรวจสุขภาพให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป 
(2) ใบรับรองแพทย์ มีอายุ 60 วันนับตั้งแต่วันที่ตรวจสุขภาพการประกัน

สุขภาพให้ดำเนินการตามแนวทางการดาเนินงานประกันสุขภาพที่กำหนด การประกันสุขภาพมีอายุคุ้มครอง 12 
เดือน หรือ 3 เดือน นับจากวันที่ซื้อประกันสุขภาพ 

4.3) อัตราค่าตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ 
(1) คนต่างด้าวท่ีรอเข้าระบบประกันสังคม 1,047 บาท 

- ค่าตรวจสุขภาพ คนละ 600 บาท 
- ค่าประกันสุขภาพ คนละ 447 บาท (มีอายุคุ้มครอง 3 เดือน นับจาก

วันทีซ่ื้อประกันสุขภาพ) 
(2) คนต่างด้าวที่ไม่ได้เข้าในระบบประกันสังคม และผู้ติดตาม 1,900 บาท 

- ค่าตรวจสุขภาพ คนละ 600 บาท 
- ค่าประกันสุขภาพ คนละ 1,300 บาท 
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(3) เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี (เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนายกรัฐมนตรีเรื่อง
การดูแลเด็ก) 

- ค่าประกันสุขภาพ คนละ 365 บาท 
4.4) สถานพยาบาลที ่ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพให้ดำเนินการโดย

สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนโดยสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพและ
ประกันสุขภาพคนต่างด้าวต้องเป็นสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับพื้นที่ในการดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามเขตการแบ่งพื้นที่ตาม
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยในส่วนภูมิภาคให้สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้กำหนด สาหรับกรุงเทพมหานครให้กรมการแพทย์กำหนด ทั้งนี้ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดและกรมการแพทย์อาจปรับเปลี่ยนได้ตามกำหนดความเหมาะสมโดย 

(1) ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ณ สถานพยาบาลแห่งเดียวกันและ
อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับอนุญาตทำงานเท่านั้น ยกเว้น คนต่างด้าวประเภทกิจการประมงทะเล ให้ดำเนินการตรวจ
สุขภาพและประกันสุขภาพโดยสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวที่ใด ก็
ได้ในเขต 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล และคนต่างด้าว ประเภทกิจการก่อสร้างให้ดำเนินการตรวจสุขภาพและประกัน
สุขภาพโดยสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวในจังหวัดที่กรมการจัดหา
งาน/จัดหางานจังหวัดกำหนดให้ทำงาน เท่านั้น 

(2) ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ณ สถานพยาบาลแห่งเดียวกันและ
อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่นายจ้างเท่านั้น กรณีกลุ่มที่ผ่านการตรวจสุขภาพจากจังหวัดหนึ่งแล้วเปลี่ยนนายจ้าง  / ย้าย
จังหวัดแต่ใบรับรองแพทย์ยังไม่หมดอายุไม่ต้องตรวจสุขภาพใหม่ให้ใช้ใบรับรองแพทย์จากจังหวัดเดิมได้ แต่ถ้า
ใบรับรองแพทย์หมดอายุให้ตรวจสุขภาพใหม่ 

4.5) แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ให้ใช้ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดสาหรับ
การตรวจสุขภาพคนต่างด้าวเท่านั้นและให้มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสุขภาพให้กระทรวงสาธารณสุขต่อไป 

4.6) รายการที่คนต่างด้าว ต้องนำมาประกอบการตรวจสุขภาพ มีดังนี้ 
(1) หนังสือเดินทาง (Passport) หรือหนังสือเดินทางช่ัวคราวหรือเอกสาร

ที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลักกรณีไม่มีหลกัฐานการพิสจูน์สัญชาติให้จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการระบุ
ตัว บุคคล เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ ภาพถ่าย เป็นต้น 

(2) ค่าตรวจสุขภาพ จำนวน 600 บาท 
(3) ค่าประกันสุขภาพ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

4.7) ให้สถานพยาบาลปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ทราบว่าเป็นสถานที่ตรวจ
สุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวและจัดระบบการตรวจสุขภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายจ้าง สถาน
ประกอบการที่มีคนต่างด้าว และเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ บุคลากร อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ให้พร้อมและ
อำนวยการให้การดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
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4.8) การตรวจสุขภาพต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันนั้น (ใบรับรองแพทย์มี
อายุ 60 วันนับตั้งแต่วันที่ตรวจสุขภาพ) หลังจากคนต่างด้าวตรวจสุขภาพเสร็จให้สถานพยาบาลแจ้งวันมารับผลการ
ตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์) กับคนต่างด้าว ภายใน 3 วัน (ทำการนับถัดจากวันที่ตรวจสุขภาพ) 

4.9) ให้สถานพยาบาลส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ 
ค่าบริการจัดการค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูงและค่าส่งเสริมป้องกันโรค ทุกสิ้นเดือนในเดือนที่คนตา่ง
ด้าวขึ้นทะเบียนตรวจสุขภาพ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไดใ้นเดือนนั้น ๆ  ให้ส่งในเดือนถัดไป ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5) แนวทางการตรวจสุขภาพคนต่างด้าว 
5.1) การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้มีการตรวจ

สุขภาพและควบคุมมาตรฐานการตรวจสุขภาพ รวมการตรวจรักษาโรค ท่ีควบคุมให้ครบวงจร ดังนี้ 
(1) เอกซเรย์ปอด (ฟิล์มใหญ่) ทุกคนหากผลการเอกซเรย์สงสัยวา่เป็นวัณ

โรคให้ตรวจเสมหะยืนยัน 
(2) เจาะโลหิตหาเชื ้อซิฟิลิส เชื ้อพยาธิโรคเท้าช้าง (ไมโครฟิลาเรีย)  

การตรวจพบเช้ือท้ัง 2 โรคยังไม่ถือว่าเป็นโรคต้องห้ามทำงาน จัดอยู่ในประเภทท่ี 2 ให้ติดตามรักษาแต่หากมีอาการ
เป็นโรคซิฟิลิสระยะที่ 3 หรือมีอาการโรคเท้าช้างเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ให้จัดอยู่ในประเภทที่ 3 

(3) เก็บปัสสาวะตรวจหาสารแอมเฟตามีนทุกคน (Screening Test)  
หากได้ผลบวกให้จัดไว้ในประเภทท่ี 3 ทั้งนี้ การทำ Screening Test เป็นการป้องปรามมิให้เสพยา การรับประทาน
ยาไดเอทธิลคาร์บามาซีน (DEC) เพื่อการควบคุมโรคเท้าช้าง หรือยาบางประเภท อาจมีผลต่อการตรวจปัสสาวะทา
ให้เกิดผลเป็นบวกแบบหลอกได้ (หากผลการตรวจเป็นบวก ถ้าคนต่างด้าวมีความประสงค์จะตรวจยืนยันซ้ำสามารถ
ทำได้โดยให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) 

(4) เพศหญิงต้องเก็บปัสสาวะเพื่อทดสอบการตั้งครรภ์และควรรู้ผลการ
ตรวจสอบการตั้งครรภ์ก่อนเอ็กซเรย์ และก่อนรับประทานยาไดเอทธิลคาร์บามาซีน (DEC) 

(5) ให้คนต่างด้าวสัญชาติพม่ารับประทานยาไดเอทธิลคาร์บามาซีน 
(DEC) 300 มิลลิกรัม (Single Dose) ทุกคน โดยรับประทานต่อหน้าและทำการเจาะโลหิตเพื่อหาเชื้อพยาธิโรค
เท้าช้าง หลังรับประทานยาไดเอทธิลคาร์บามาซีน แล้วครึ่งชั่วโมง หากผลการตรวจพบเชื้อโรคพยาธิเท้าช้างแต่ไม่
ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมให้จัดอยู่ในประเภทที่ 2 ให้การรักษาโดยใช้ยาไดเอทธิลคาร์บามาซีน 
รับประทาน 300 มิลลิกรัม ครั้งเดียว และทุก 6 เดือนจนครบ 2 ปี และผลการตรวจเลือด 2 ครั้งสุดท้ายไม่พบเชื้อ
พยาธิโรคเท้าช้าง อนึ่งสถานพยาบาลควรเก็บปัสสาวะตรวจก่อนดำเนินการตรวจรายการอื่น ๆ เนื่องจากหากใหค้น
ต่างด้าวรับประทานยาไดเอทธิลคาร์บามาซีน ก่อนเก็บปัสสาวะ ตรวจ อาจมีผลทำให้เกิดผลตรวจเป็นบวกปลอมได้
ในการทดสอบหาสารแอมเฟตามีน หรือหากเป็นผู้หญิงที่ไม่ทราบว่าตั้งครรภ์อาจมีผลต่อเด็กในครรภ์ได้ 

(6) การตรวจสภาวะโรคเรื้อนหากพบผลการตรวจผิดปกติแต่ไม่มีอาการ
เป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ให้ระบุเป็นประเภท 2 ให้ตรวจยืนยันและส่งรักษาตามระบบ โดยในส่วนภูมิภาคให้
สถานพยาบาลที่ตรวจสุขภาพเป็นผู้ติดตามการรักษาตามระบบ และแจ้งผลการรักษาให้สานักงานสาธารณสุขจังหวดั
ทราบในกรุงเทพมหานครให้แจ้งสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรคเพื่อติดตามรักษา 

(7) ให้รับประทานยาอัลเบนดาโซล 400 มิลลิกรัม ทุกรายเพื่อควบคุมโรค
พยาธิลำไส้ 
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(8) การตรวจร่างกายอื่น ๆ ตามแต่ดุลพินิจของแพทย์ผู้ตรวจจะเห็นสมควร 
สิทธิประโยชน์ด้านการบริการทางการแพทย์ที่คุ้มครอง 

- การตรวจรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพท่ัวไป 
- การตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา การคลอดบุตรปกติ การฟื้นฟูสภาพ

ทางการแพทย ์ การแพทย ์ทางเล ือกที ่ผ ่านการร ับรองของ
คณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ จนสิ้นสุดการรักษาในครั้งนั้น 

- การบริการทันตกรรมทั่วไป ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด 
- บริการอาหารและห้องผู้ป่วยสามัญ 
- ยาและเวชภัณฑ์ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
- วัคซีนป้องกันโรคที่อยู ่ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคของ

กระทรวงสาธารณสุข 
- การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงตามรายการที่คณะอนุกรรมการ

สิทธิ ประโยชน์กำหนด 
- กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน / อุบัติเหตุฉุกเฉิน 
- กรณีเจ็บป่วยนอกพื้นที่ เนื่องจากได้รับอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่

ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
- แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลให้ใช้บริการในหน่วยบริการ 

/ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการที่แต่ละจังหวัดกำหนดในจังหวัด
ชายฝั่งทะเล 22 จังหวัด 

- การส ่ งต ่อผ ู ้ป ่ วย เพ ื ่ อการร ักษาระหว ่ างหน ่วยบร ิการ  / 
สถานพยาบาลที่เข้าร่วม โครงการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

- การส่งเสริมสุขภาพ 
- การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค 
- การให้ยาต้านไวรัสเอดส์ 
- ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องสิทธิประโยชน์ และความครอบคลุมบริการ

ทาง การแพทย์ ให้คณะอนุกรรมการประโยชน์ พิจารณาต่อไป 
สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ที่ไม่คุ้มครอง  

- โรคจิตเวช 
- การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดตามกฎหมายว่า

ด้วยยาเสพติด 
- ผู้ประสบภัยจากรถตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ (ให้ขอชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นในอัตราตามที่กฎหมาย
กำหนดก่อนส่วนเกินจะได้รับความคุ้มครองจำกกองทุนนี้) 
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- ผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานตามกฎหมายวา่ด้วย
เงินทดแทน และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามที่
กรมควบคุมโรคกำหนด 

- การรักษาภาวะมีบุตรยาก 
- การผสมเทียม 
- การผ่าตัดแปลงเพศ 
- การกระทำใด ๆ เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ 
- การตรวจ วินิจฉัย และรักษาใด ๆ ที่เกินความจำเป็นและข้อบ่งช้ี

ทางการแพทย์ 
- โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภท

ผู้ป่วยในเกิน 180 วัน ยกเว้นหากมีความจำเป็นต้องรักษาต่อเนื่อง
จากมีภาวะแทรกซ้อนหรือข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ 

- การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลอง 
- การรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายทุกกรณี 
- การเปลี่ยนหรือปลูกถ่ายอวัยวะ 
- อุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมที่นอกเหนือชุดสิทธิประโยชน์ 
- การทำฟันปลอม 
- โรคต้องห้ามมิให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า

เมือง และโรคต้องห้ามมิให้ทำงาน ตามว่าด้วยการทำงานของคน
ต่างด้าว เมื่อตรวจพบภายหลังว่ามีระยะ / อาการหรือ ลักษณะที่
ต้องห้ามต้องผลักดันส่งกลับ  

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้และการใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพของแรงงานตา่ง
ด้าวในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา โดยจากการศึกษาข้อมูล แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนำมาสรุป
เป็นกรอบแนวคิด โดยตัวแปรต้น (Independent variables) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ 
ระยะเวลาที่ทำงานในประเทศไทย โรคประจำตัว และสิทธิในการรักษาพยาบาล 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้สิทธิทางด้านสุขภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในพื้นที่ตำบลพะวง 

อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่อาศัยและทำงานในพื้นที่ตำบลพะวง อำเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้เป็นอย่างดี   ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คำนวณแบบไม่ทราบจำนวนประชากร 139 คน 
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4.2 การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ (แบบสอบถาม) ตามกรอบแนวคิด การทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

และข้อมูลต่าง ๆ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้มี 2 ตอน  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
จำนวน 10 ข้อ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการใช้สิทธิทางด้านสุขภาพ จำนวน 13 ข้อ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นผา่น
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมด้านภาษาและความชัดเจนของคำถาม 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ จำนวน 3 ท่าน แล้วนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
เครื ่องมือ ( Index of Item - Objective Congruence: IOC) โดยข้อคำถามมีคะแนนตั ้งแต่ 0.67 ขึ ้นไป และ
ตรวจสอบความเชื่อมั่นดวยสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ได้คา เทากับ 0.82 ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวออย่างด้วยตนเองหลังจากเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วได้จัดกระทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ได้แก คาความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในพื้นที่ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง (ร้อยละ 68.30) มีอายุอยู่ในช่วง 20 - 30 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 48.90) แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้อยู่อาศัยเป็น
ครอบครัว (ร้อยละ 84.90) พื้นฐานส่วนใหญ่มีความรู้ โดยพบว่ามีระยะเวลาในการเรียนหนังสือ (เรียนตั้งแต่อยู่
ภายในประเทศเมียนมา) อยู่ในระหว่าง 5 - 10 ปี (ร้อยละ 80.60) วัตถุประสงค์ในการเข้ามาประเทศไทย คือ เข้ามา
ทำงาน โดยพบว่าส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำงานโรงงาน (ร้อยละ 71.20) รองลงมาอาชีพรับจ้างก่อสร้าง (ร้อยละ 
14.40) จากลักษณะการประกอบอาชีพจึงมีความสอดคล้องกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ได้รับ โดยพบว่าแรงงานต่าง
ด้าวส่วนใหญ่มีเงินรายได้เฉลี่ยตำ่กว่า 10,000 บาทมากที่สุด (ร้อยละ 55.40) แต่บางรายพบว่ามีรายได้ตอ่เดือนเฉลีย่ 
10,000 - 20,000 บาท (ร้อยละ 43.90) แรงงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เข้ามาทำงานในประเทศไทยในระยะเวลาต่ำกว่า 5 
ปี (ร้อยละ 46.00) 

5.2 สำหรับโรคประจำตัวหรือการเจ็บป่วยในประเทศไทยและการรักษาตัว พบว่าส่วนใหญ่ ไม่มีโรคประจำตัว
หรือโรคที่เป็นเมื่อมาอยู่ไทยเลย (ร้อยละ 83.50) และที่มีโรคประจำตัวหรือเจ็บป่วยเมื่อมาอยู่ในประเทศไทย (ร้อย
ละ 16.59) โดยโรคที่พบมากท่ีสุดคือ โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 43.48) แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ ใช้สิทธิ
ในการรักษา เป็นบัตรประกันสังคม (ร้อยละ 83.50) และพบว่าใช้บัตรประกันสุขภาพ (ร้อยละ 16.50) 

5.3 การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยส่วนใหญ่พบว่าแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ซื้อยามาทานเอง (ร้อยละ 42.10) 
5.4 แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.70) เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคเมื่อเกิดการ

เจ็บป่วยท่ัวๆ ไป นอกจากน้ียังพบว่าแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ได้รับยารักษาโรคจากโรงพยาบาลหรือ รพสต จำนวน 
104 คน คิดเป็นร้อยละ 74.80 แต่พบว่าแรงงานต่างด้าวส่วนมากเข้ารับบริการทางการแพทย์อื่นๆ ในปริมาณน้อย 
โดยพบการเข้ารับบริการดูแลหลังคลอดเพียงร้อยละ 27.30  การใช้บริการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 12.90) การเข้า
รับบริการทางทันตกรรม เช่น การขูดหินปูน (ร้อยละ 20.10) การอุดฟัน (ร้อยละ 25.90) การถอนฟัน (ร้อยละ 
36.70) การผ่าฟันคุด (ร้อยละ 9.40) หรือการได้รับฟลูออไรด์เสริม (ร้อยละ 15.80)  
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
การใช้สิทธิทางด้านสุขภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัด

สงขลา พบว่าแรงงานกลุ่มนี้ได้รับความรู้ด้านสุขภาพ เช่น การดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคหรือการกำจัดลูกน้ำ
ยุงลายมากที่สุด (ร้อยละ 92.10) นอกจากนี้สิทธิที่มีการใช้กันมากอีกประการหนึ่งคือการเข้ารับบริการตรวจรักษา
โรคเมื่อเกิดการเจ็บป่วยทั่ว ๆ ไป (ร้อยละ 77.70) ดังจะเห็นได้ว่าสิทธิทั้งสองประการข้างต้นเป็นสิทธิที่แรงงานต่าง
ด้าวใช้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากสิทธิในการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิท่ีจำเป็นเมื่อแรงงานต่างด้าวเกิดการเจ็บป่วย 
สำหรับการได้รับความรู้ทางด้านสุขภาพจะเห็นได้ว่าแรงงานกลุ่มนี้ทั้งหมดได้เข้าสู่ระบบ และประกอบอาชีพใน
โรงงาน ซึ่งจะได้รับความรู้ด้านการดูแลตัวเองทางด้านสาธารณสุขอยู่แล้ว  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขที่ให้
ข้อมูลทางด้านสุขภาพ และส่วนใหญ่มีประวัติการเรยีนหนังสือ (เรียนตั้งแต่อยู่ในประเทศเมียนมา) ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ทำ
ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้สิทธิทางด้านสุขภาพท่ีตนพึงมี ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริพร แสงศรีจันทร์, สาวิตรี ลิ้ม
ชัยอรุณเรือง และพัชรินทร์  ไชยบาล (2559) ได้ทำการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ชุด
สิทธิประโยชน์การประกันสุขภาพ กับการใช้ชุดสิทธิประโยชน์การประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว เขตจังหวัด
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งการรับรู้ชุดสิทธิประโยชน์การประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว อยู่ในระดับ
ปานกลาง (=2.31,SD=.19) และการใช้ชุดสิทธิประโยชน์การประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว อยู่ในระดับน้อย
ที่สุด (=1.36, SD=.13)  แต่ยังพบว่าก็ยังมีบริการทางการแพทย์อื่น ๆ ที่แรงงานต่างด้าวส่วนมากมีการรับบริการ 
หรือมีการใช้สิทธิน้อย เช่น การเข้ารับบริการดูแลหลงัคลอดมกีารใช้สิทธิร้อยละ 27.30 การใช้บริการแพทย์ทางเลือก 
(ร้อยละ 12.90) การเข้ารับบริการทางทันตกรรม เช่น การขูดหินปูน (ร้อยละ 20.10) การอุดฟัน (ร้อยละ 25.90) 
การถอนฟัน (ร้อยละ 36.70) การผ่าฟันคุด (ร้อยละ 9.40) หรือการได้รับฟลูออไรด์เสริม (ร้อยละ 15.80) ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากแรงงานต่างด้าวที่ได้ทำการศึกษาส่วนใหญ่ จะมีกลุ่มช่วงอายุระหว่าง 20 -30 ปี มีระยะเวลาที่เข้ามา
ทำงานหรืออาศัยในประเทศไทยต่ำกว่า 5 ปี และหากเจ็บป่วยไม่มากก็มักจะซื้อยามากินเอง ยกเว้นก็ต่ อเมื่อมีการ
เจ็บป่วยหนัก หรือ ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง ถึงจะไปรับบริการที่โรงพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัย
ของอัชวัฒน ์ คำหวานและ ปัตพงษ์  เกษสมบูรณ์ (2559) ได้ทำการศึกษาเรื่องการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงาน
ข้ามชาติกรณีศึกษา อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่มีวิธีการปฏิบัติตัวเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยรับบริการที่โรงพยาบาล / 
รพ.สต. ร้อยละ 55.30 ได้รับการบริการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยละ 62.10 มีการเข้าถึง
บริการสุขภาพ อยู่ในระดับ มาก และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของศราวุฒ  เหล่าสาย และอภิศักดิ์  ธีระสิษฐ์ 
(2555) ศึกษารูปแบบการบริการด้านสุขภาพนอกโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า แรงงานพม่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ต่อการบริการด้านสุขภาพในระดับมาก โดยรูปแบบ การบริการด้านสุขภาพ คือ สถานีอนามัยในชุมชน และ
โรงพยาบาล และสุวารี  เจริญ มุขยนันท์ และคณะ (2556) พบว่า ผู้ใช้บริการรับรู้ถึงคุณภาพของสถานบริการตาม
ข้อกำหนดได้ น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยเห็นว่าสถานีอนามัย หรือศูนย์สุขภาพมีประสิทธิผลในการให้บริการหรือรักษา
ได้ดี การบริการมีประสิทธิภาพที่เห็นว่าคุ้มกับค่าใช้จ่าย เข้าถึงบริการได้ง่าย และผู้ให้บริการมีพฤติกรรมการบริการที่
ดีมากกว่าสถานบริการสาธารณสุขอ่ืน 
 

 
 
 



 

 

PO
ST

ER
  7

05
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 ข้อเสนอแนะจากการทำวิจัย  

ถึงแม้ว่าผลการศึกษาในภาพรวมนั้น การใช้สิทธิ และไม่ได้ใช้สิทธิ จะมีเปอร์เซ็นตท์ี่ใกล้เคียงกัน แต่ผลรวม
ออกมา สิทธิในการการย้ายสถานที่รักษา เมื่อมีความจำเป็น เช่น การย้ายไปรักษาในโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือ
การแพทย์ที่ทันสมัยกว่า ร้อยละ 95.70 การรักษาอย่างทันทีในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน บริการผ่าฟันคุด ร้อยละ 90.60 
แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึง ยังไม่ได้ใช้บริการในสิทธินี้เท่าที่ควร ดังนั้นควรมีการจัดการอบรม แนะนำ ให้
ความรู้ ในสิทธิและการให้บริการทางด้านสุขภาพของคนต่างด้าวให้มากกว่านี้  เพื่อที่ในอนาคตแรงงานต่างด้าว
จำนวนมากจะได้เท่าถึงบริการ สิทธิในด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นกว่านี้ 

7.2 ข้อเสนอแนะสำหรับวิจยัครั้งต่อไป 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแรงงานต่างด้าว ควรมีการกำหนดนโยบายแผนเกี่ยวกับการเพิ่มการรับรู้ การเข้าถึง 

การใช้สิทธิทางด้านสุขภาพ ได้อย่างถูกต้อง ท่ัวถึง และได้ประสิทธิภาพ 
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