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ประสบการณ์ชีวิตและการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานหญิงข้ามชาติ 

ในร้านอาหารชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

สุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ชีวิตและการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานหญิง

ข้ามชาติผู้ให้ข้อมูลเป็นแรงงานข้ามชาติหญิงที่ท�างานเป็นพนักงานบริการในร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีคาราโอเกะ ท�างาน

มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน จ�านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานและสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึกผลการศึกษาพบว่าพนักงานในร้านไม่มีคนไทย มาท�างานเพราะไม่มีทางเลือกอื่น การรักษาและป้องกันโรคเป็นเรื่อง

ของหมอ  ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการสุขภาพในไทยเพราะไม่เคยป่วยหนัก คิดว่าไม่มีสิทธิที่จะได้รับการรักษาค่าใช้จ่ายสูง ถ้า

ป่วยเล็กน้อย ซ้ือยามากินเอง เลือกไปรับบริการสุขภาพ ท่ีความน่าเชื่อถือ รองลงมาคือการที่เจ้าหน้าที่ให้ความเป็นกันเอง  

และต้องให้นายจ้างพาไป

Abstract 
This  Qualitative research was aimed to study of life experience and access to health care  

among female migrant workers data collected by  in depth  interviewed as service worker in Thai  

restaurants that 24 female migrant workers  that were service workers at bar beer restaurant at least  

6  month. The result showed that no Thai workers at all in that restaurant. All of them was moved 

from  Laos because of no choice to work at this time, their duty was to earn money to send this 

time, their  duty was to earn money to send back home. Not their duty to prevent and cure. Almost 

of them never  utilization health service in Thailand because of never face crisis illness. Understood 

that they were no  right to go to government hospital  No availability to pay. If her get sick will buy 

medicine. The reason  that choose to go to utilization in hospital because of  reliabity and good  

service. But must have owner  bring them to hospital.
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
ในปัจจุบันแรงงานข้ามชาติได้กลายเป็นประเด็นที่

มีความส�าคัญต่อภาวะเศรษฐกิจของทั่วโลกในกระแส 
โลกาภิวัตน ์ท�าให ้โลกไร ้พรมแดน จากการศึกษาของ 
นักเศรษฐศาสตร์พบว่ามีเงินจ�านวนมหาศาลจากประเทศที่มี
แรงงานย้ายถ่ินไปท�างานอยู่แล้วส่งกลับประเทศบ้านเกิด 
มากกว่าครึ่งส่งเงินจากประเทศที่มีรายได้สูง ไปยังประเทศที่
มีรายได้ปานกลางถึงค่อนข้างต�่า  (Lopez and Chi ,2012) 
ส�าหรับประเทศไทยเป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีได้รับกระทบจาก
การมีแรงงานข้ามชาติเข้ามาท�างานในประเทศ  ส่งผล 
กระทบทัง้ทางบวกและทางลบ ในด้านบวกคอืเข้ามาทดแทน
แรงงานที่ขาดส ่วนผลกระทบทางลบที่ส�าคัญในด ้าน
สาธารณสุขคือตัวแรงงานข้ามชาติเองอาจสามารถเป็น
พาหนะน�าโรคติดต่อบางประเภท เช่น โรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์โรคเท้าช้าง  โรคพยาธิต่าง ๆ ที่หายไปจากระบบ
สาธารณสุขของไทยไปนานเข้ามาระบาดอีกครั้ง  เนื่องจาก
แรงงาน มีความรู้  ความคิด  ความเชื่อและพฤติกรรมด้าน
สุขภาพที่แตกต่างจากคนท้องถิ่นในประเทศไทย (ประมวล  
สุขกล่อม, 2547)

แรงงานท่ีเข้ามาท�างานส่วนใหญ่มาจากประเทศ
เพื่อนบ้าน  คือ ประเทศกัมพูชา  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและพม่า ซึ่งจากข้อมูลของ ส�านักบริหาร
แรงงานต่างด้าว กรมการจดัหางาน ตัวเลข ณ กนัยายน 2557             
มีแรงงานที่เข้าเมืองถูกกฎหมายและได้รับใบอนุญาตท�างาน
มีจ�านวนทั้งสิ้น 1,294,283 คน ยอดตัวเลขน้ียังไม่รวมกับ
ยอดการจดทะเบียนแรงงานต ่างด ้าวที่  one stop  
serviceทั่วประเทศ (ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2557)  
เมื่อเทียบกับข้อมูลในปี 2547 ที่มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 
จ�านวน 1,284,920 คน (บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์, 2550) จึง
เห็น ได้ว่าตัวเลขจ�านวนแรงงานท่ีเข้าเมืองถูกกฎหมายและ
ได้รับใบอนุญาตท�างานเม่ือเทียบกับ 10 ปีท่ีแล้ว ยังไม่แตก
ต่างกัน 

ในชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีสถานการณ์การอพยพ
แรงงานข้ามชาตจิากประเทศเพือ่นบ้านเข้ามาขายแรงงาน ซึง่
ส่วนใหญ่เข้ามาท�างานด้านการเกษตร เช่น เก็บใบยาสูบ   
เก็บมะเขือ  ท�านา เลี้ยงหมู เป็นต้น (มูลนิธิพัฒนาเครือข่าย
เอดส์, 2548)  รัฐบาลท่ีผ่านมาหลายสมัยได้มีนโยบายและ
พยายามทีจ่ะผลกัดนัให้หลกัประกนัสขุภาพ ในกรณทีีแ่รงงาน
ข้ามชาตไิด้เข้ามาท�างานในประเทศไทยแบบถกูกฎหมายมาก

ขึน้ ซึง่ถ้ามกีารขึน้ทะเบียนแรงงานจะสามารถเข้าสูร่บัประกนั
สุขภาพ เพื่อใช้รักษาพยาบาลตนเองในเวลาที่เจ็บป่วย 
ไม่สบายหรือได้รับอุบัติเหตุต่าง ๆ บริการด้านสุขภาพจึงต้อง
มาตรฐานและมคีวามปลอดภัยสอดคล้องกบัแนวคดิในระดบั
สากลทีป่รากฏในเอกสารขององค์การสหประชาชาต ิและตรา
ไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศทีใ่ห้ความหมายค�าว่า ‘สทิธใิน
สุขภาพ’ (Right to Health)  คือ สิทธิที่รัฐพึงมีหลักประกัน
ให้กับบุคคลที่อยู่ในดินแดนของตน คือ สิทธิในการรับบริการ
ทางสุขภาพ และสิทธิในการได้รับเง่ือนไขอันจ�าเป็นต่อสุข
ภาวะ  (พันธุ์ทิพย์  กาญจนะ และจิตรา  สายสุนทร,2551)  
เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมมีผลต่อผลลัพธ์สุขภาพ
ทางบวก (Dias ,2001)

มีแรงงานข้ามชาตหิญงิส่วนหนึง่อพยพข้ามชายแดน
เข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อมา
ประกอบอาชีพพนักงานบริการในสถานประกอบการ 
ขายอาหารและเครือ่งดืม่ทีม่คีาราโอเกะ และด้วยข้อจ�ากดัใน
สถานะในด้านเวลาในการประกอบอาชีพ  และวัฒนธรรม
ภายใต้บริบทสังคมไทย  ส่งผลให้ต้องเผชิญกับความเปราะ
บางและเสี่ยงในการถูกละเมิดสิทธิด้านต่าง ๆ  จึงมีความ
จ�าเป็นที่ต้องศึกษาการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงาน 
ข้ามชาติหญิง  เพื่อน�าไปใช้เป ็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาการจัดระบบบริการสุขภาพที่แรงงานข้ามชาติหญิงที่
เหมาะสมตามปัญหาสาธารณสุขชายแดนในแต่ละพื้นที่   
น�าไปสูก่ารลดปัญหาด้านสาธารณสขุทัง้ของแรงงานข้ามชาติ
และประชาชนไทยต่อไป  

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาประสบการณ์ชีวิตของแรงงานข้ามชาติ

หญิงในร้านอาหาร
2. ศกึษาประสบการณ์การไปรบับริการสุขภาพและ

ข้อเสนอแนะต่อบริการสุขภาพของไทย
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วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualita-

tive research) เพื่ออธิบายประสบการณ์ ตามปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นจากสภาพความเป็นจริง ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีจะท�าให้
เข้าใจประสบการณ์ชวีติของมนษุย์ทีล่กึซึง้การให้ความหมาย
ของการมชีีวติอยูใ่นสิง่แวดล้อมนัน้ๆ เน้นข้อมลูด้านความรูสึ้ก
นึกคิด โลกทัศน์ วัฒนธรรมและความหมายซึ่งไม่อาจปรากฏ
ออกมาเป็นข้อมูล เชิงประจักษ์ ผู้ให้ข้อมูล คือแรงงานข้าม
ชาติหญิง  นายจ้าง และเจ้าหน้าท่ีในส�านักงานจัดหางาน
จั งหวัด ผู ้ วิ จัย เลือกผู ้ ให ้ข ้อ มูลแบบเฉพาะเจาะจง  
(Liamputtong,2013)  โดยเลือกจากแรงงานข้ามชาติหญิง
ที่ท�างานในร้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อให้สามารถให้ข้อมูล
ทีห่ลากหลายตามประสบการณ์ทีอ่าศยัในประเทศไทย  เลือก
ผู ้ให้ข้อมูลเฉพาะรายท่ีเต็มใจ และสมัครใจให้ข้อมูลเอง
เท่านั้น   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยนี้ 
ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมุลการวิจัย 

ด้วยการสัมภาษณ์ตามแนวค�าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกที่
สร้างขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Trustworthiness)  
การวิจัยคร้ังนี้มีการควบคุมคุณภาพและความน่าเชื่อถือของ
งานวิจัยของงานได้แก่  1) การเตรียมความพร้อมของผู้วิจัย
ในด้านการวจิยัเชิงคณุภาพโดยการอบรมเชงิปฏบิตักิาร และ
อบรมในหลกัสตูรอบรมเป็นนกัวจิยัทีม่คีวามละเอยีดอ่อนทาง
ด้านเพศภาวะ (Gender sensitivity researcher) และ 
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากเอกสารและงาน
วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  2) การสร้างแนวค�าถามในการสัมภาษณ์
ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ทีป่รกึษางานวจิยั  3) การเก็บ
ข้อมูลในประเด็นเดียวกันจากผู้ให้ข้อมูลหลายคนในเวลาที่
ต่างกัน (Data triangulation)  4)  การน�าข้อมูลที่ได้จาก
การถอดเทปในประเด็นท่ีไม่ม่ันว่าถูกต้องหรือไม่กลับไปให้ผู้
ให้ข้อมูลตรวจสอบหรือโทรศัพท์ซักถามอีกครั้งจนเข้าใจ
ชัดเจน

การเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูว้จัิยเกบ็ข้อมลูด้วยตนเอง
ใช้แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานและสัมภาษณ์แบบ
เจาะลกึ เลอืกศกึษาในสถานประกอบการร้านขายอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีคาราโอเกะจ�านวน 2 อ�าเภอ อ�าเภอละ 1 ร้าน  
ซึ่งเป็นพื้นท่ีที่นายจ้างของแรงงานข้ามชาติหญิงให้ความร่วม
มือในการเก็บข้อมูล สถานประกอบการที่มีคาราโอเกะที่มี

พนักงานในร้านมากกว่า 10 คนขึ้นไป 
โดยผูว้จิยัได้ลงพ้ืนท่ีหลายครัง้  เนือ่งจากทางรฐับาล

ไทยได้มีมาตรการในงดใบอนุญาตแก่นายจ้างที่มีพฤติกรรม
ส่อไปทางแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบทางเพศ  แต่นกัวจิยั
ได้มีผู้ช่วยนักวิจัยเป็นคนในพื้นที่ ช่วยแนะน�าตัวผู้วิจัย  สร้าง
สัมพันธภาพ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยตลอดจนการ
พิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล จากนั้นจึงขอความยินยอมในการ
เข้าร่วมการวิจัย เมื่อนายจ้างให้ความยินยอมให้ไปเก็บข้อมูล
การวิจัยได้ จึงนัดหมายวัน เวลาในการสัมภาษณ์ตามความ
สะดวกนายจ้างและของแรงงานข้ามชาติหญิง ซึ่งผู้วิจัยได้ไป
เก็บข้อมูลทั้งที่บ้านพักและสถานประกอบการร้านอาหารท่ี
เป็นสถานที่ท�างานของแรงงานข้ามชาติหญิงในเวลาก่อนเข้า
งาน แล้วแต่ความสะดวกของผูใ้ห้ข้อมลู  ด�าเนนิการสมัภาษณ์
เป็นรายบุคคล โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
(Indepth interview)  โดยขออนุญาตบันทึกเสียงขณะ
สัมภาษณ์ไว้ด้วย ภายหลังการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ถอดเทป
บันทึกเสียงออกมาเป็นตัวอักษรแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล  ซึ่งการเก็บและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
นัน้ด�าเนนิไปพร้อมๆกบัการวเิคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นก่อนทีจ่ะ
ท�าการสัมภาษณ์ครั้งต ่อไปจนได ้ข ้อมูลอิ่มตัว (Data  
saturation) จึงยุติการสัมภาษณ์  (Liamputtong, 2013) 
มีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดจ�านวน 24 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลพื้นฐาน
โดยวิเคราะห์ค่าร้อยละ และข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดย
การวิ เคราะห ์แก ่นสาระ (Themat ic  Analys i s )  
( Liamputtong, 2013) โดยการอ่านข้อมลูทีไ่ด้อย่างละเอยีด
หลายๆครั้ง เพ่ือท�าความเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึ้ง แล้ว 
ดึงข้อความหรือประโยคส�าคัญเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยมาให้รหัสข้อมูลทีละบรรทัด (Coding) แล้วน�ามาจัด
หมวดหมู่ (Category) และเรียงร้อยเข้าด้วยกันจนเป็น
ประเด็นหลัก (Theme)
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ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ประสบการณ์ชีวิตของแรงงานข้ามชาติหญิงใน 
          ร้านอาหาร
ข้อมูลพื้นฐานของแรงงานข้ามชาติหญิง

แรงงานข้ามชาติหญิงท่ีเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้
ประกอบอาชีพพนักงานบริการในสถานประกอบการร้าน
อาหารและเครื่องดื่มที่มีคาราโอเกะ2 อ�าเภอ ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล
ทั้งสิ้นจ�านวน 24  คน 

ผลจากการศึกษาผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
สัดส่วนร้อยละ 69.9 โดยส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุระหว่าง  
21 -30 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.91 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
ร้อยละ 46.23 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 32.26 มีสถานะภาพ
สมรส และอีกร้อยละ 21.51 มีสถานะภาพหม้ายหรือหย่า
ร้าง ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสัดส่วนมาก
ถึง 57.1 ของผู้ให้ข้อมูลที่ท�าการศึกษาทั้งหมดที่เหลือคือ 
ไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่พบว่ามีผู้ให้ข้อมูลท่ีมีการศึกษาสูงกว่า
ระดับมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่มีรายได้อยู ่ในช่วง 5,000 - 
10,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.64 ของผู้ให้ข้อมูล
ทั้งหมด มีเพียง ร้อยละ 9.68 ที่มีรายได้สูงกว่า 10,000 บาท 
และไม่พบว่ามีผู้ให้ข้อมูลที่เข้ามาประกอบอาชีพในไทยและ 
มีรายได้สูงกว่า 15,000 บาท มีความพอเพียงของรายได้  
พบว่าร้อยละ 71.4  มีเงินเหลือเก็บช่องทางส่งเงินกลับ
ภูมิล�าเนาโดยวิธีถือกลับไปเอง ร้อยละ 50 และฝากเพื่อน
กลับร้อยละ 50  ทุกคนร้อยละ 100 ไม่สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ 
ดื่มสุราเป็นบางครั้ง ร้อยละ  85.7 มาท�างานโดยมีญาติเป็น
ผู้ชักชวนมาร้อยละ 78.6 ร้อยละ 50 ทราบมาก่อนว่าต้องมา
ท�างานร้านอาหารเท่ากับที่ไม่รู้มาก่อนท�างาน ร้อยละ 50 
อาชีพเดิมก่อนมาท�างานน้ีส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.6 ไมได้
ประกอบอาชพีใด ๆ  มาก่อนท�างานนี ้การท�างานเป็นพนกังาน
บริการครั้งนี้เป็นอาชีพแรกในชีวิต ร้อยละ 85.7 ทุกคนได้รับ
สวัสดิการอาศัยจากนายจ้าง เป็นท่ีพัก พร้อมอาหาร 3 ม้ือ
พักอยู่ห้องเดียวกันห้องละ 3-4 คน เดินทางกลับภูมิล�าเนา
ประมาณสามเดือนกลับหนึ่งครั้ง 

ชนิดของสถานบริการ
การศึกษาครั้งนี้ หลังจากผู ้วิจัยสามารถสร้าง 

ความสัมพันธ์กับเจ้าของผู้ประกอบการได้ แล้วจึงเก็บข้อมูล 
จากการสังเกตและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยใช้วิธีการ
จ่ายค่าตอบแทนเสียเวลาให้แก่ผู้ให้ข้อมูล

สถานประกอบการแห่งแรก หน้าร้าน จะเขียนว่า

เป็นร้านคาราโอเกะ ในร้านจะมีที่น่ังเป็นซุ้มไม้ทีละหลัง  
แรงงานข้ามชาตหิญงิ  ส่วนใหญ่กลางวนัจะนอนพกัผ่อน  พอ
ถงึช่วงบ่ายจะตืน่นอน ท�างานบ้านบ้าง แล้วรบัประทานอาหาร 
อาบน�า้แต่งตวั พร้อมทีจ่ะท�างานในช่วงเยน็เริม่งานห้าโมงเยน็  

สถานประกอบการแห่งท่ีสองเป็นร้านขายอาหาร
และเครื่องดื่มที่มีคาราโอเกะ  มีโต๊ะอาหารในร้าน 7 โต๊ะใน
อาคารชั้นเดียว แสงไฟสลัว มองเห็นไม่ชัด  มีเวทีและเครื่อง
เสียงส�าหรับเปิดคาราโอเกะ  มีนักร้อง 1 คน และผู้ควบคุม
เสียง 1 คน พนักงานทุกคนเริ่มงานเวลา 20.30 น. ปิดร้าน
เวลา 24.00 น เป็นต้นไป หากมีแขกนั่งร้านเกินเวลาก็อาจ
ยืดเวลาออกไป จนกว่าแขกจะกลับหมด ราคาค่าบริการเมื่อ
ไปกับแขกนอกสถานที่จะอยู่ระหว่าง แขกต้องจ่าย 500 บาท  
ซึ่งในจ�านวนเงินค่าบริการนี้ ทางสถานบริการจะต้องแบ่งให้
แรงงานข้ามชาติหญิง  50%  และเจ้าของสถานประกอบการ  
50% 

พนักงานในร้านไม่มีคนไทย
ผลการศกึษาพบว่า ในร้านไม่มพีนกังานบรกิารเป็น

คนไทยเลย เจ้าของร้านแห่งแรกเจ้าของเป็นผู้หญิงไทย ส่วน
เจ้าของร้านทีส่องเป็นชายไทยไม่ค่อยอยูร้่าน มภีรรยาเป็นคน
ข้ามชาติสองคน ภรรยาคนแรกอยู่ประจ�าที่ต่างชาติเป็นคน
แนะน�าหาคนมาท�างานที่ร้าน ภรรยาคนที่สองนั่งประจ�าใน
ร้าน 

“ส่วนใหญ่ที่นี่ไม่มีคนไทย เพรำะคนไทยนิยมไป
ท�ำงำนกรุงเทพหมด เขำมำท�ำงำนจำก คนที่มำก่อนหน้ำนี้
แล้วบอกต่อโดยปำกต่อปำก เป็นคนหมู่บ้ำนเดียวกัน เป็น
ลูกพี่ลูกน้องกัน” (นำยจ้ำง)

“เคยท�ำงำนทีแรกยู่เมืองนี้  3 เดือน กะเมือ กลับ
มำไปอีกเมืองกะอยู่บ่ได้ ที่ได้อยู่ร้ำนน้ีนำนเพรำะได้บัตรถูก
ต้อง” (แรงงำนข้ำมชำติหญิง)

 แรงงานข้ามชาติหญิงพักรวมกันอยู่บ้านพักที่ห่าง
จากร้าน  500  เมตร นายจ้างออกค่าเช่าให้  ก่อนท�างานมี
การลงเวลาท�างานในสมุดลงเวลา นายจ้างไม่ได้บังคับให้มา
ทุกวัน ถ้ามาท�างานจึงจะได้เงินจากการดูสมุดลงเวลาท�างาน
มีพนักงานในร้าน 15 คน แต่มาท�างานจริงๆวันละ 7- 8 คน  
เพราะบางคนมาอยู่ไทยนาน ก็มีแฟนคนไทย ไปช่วยแฟน
เกี่ยวข้าว  ผู้วิจัยเข้าไปติดต่อกับเจ้าของร้านสามครั้งถึงได้
สัมภาษณ์  เพราะอ้างว่าช่วงนีค้นมาท�างานน้อยเดีย๋วเสยีแขก 
แต่เมื่อนักวิจัยให้คุยโทรศัพท์กับคนเบิกทางซึ่งเป็นผู้ช่วยนัก
วิจัยท่ีท�างานในพื้นที่จึงยินยอมเรียกพนักงานในร้านมาเปิด 
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ห้องเล็กๆที่หลังร้านให้พนักงานทยอยกันมาน่ังให้ข้อมูลกับ
พื้นผู้วิจัยครั้งละคน สองคน จากนั้นผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูล
อีกครั้งโดยการสัมภาษณ์กลุ่มในเวลาพักที่บ้านพัก นอกเวลา
งานรายได้ในแต่ละวันข้ึนกับผลประกอบการของร้านอาหาร
หรือตามยอดขายว่าต้องได้วันละสามพันขึ้นไป  พนักงานจึง
จะมีรายได้วันละหน่ึงร้อย ถ้าหากป่วยมาท�างานไม่ได้ก็ขาด
รายได้  

“ช่วงนี้ต�ำรวจมำตรวจบ่อย รำยได้ลดลง ลูกคำ้ถ้ำ
เป็นวัยรุ่น  ผมมักจะไล่กลับ  เพรำะยังเรียนหนังสือ   บำงที
เมำแล้วโวยวำย  ส่วนใหญ่จะมแีขกประจ�ำเป็นคนท�ำงำนแล้ว 
” (นำยจ้ำง) 

ไม่มีทางเลือก
ผลของจากการวิจัยนี้ พบว่า แรงงานข้ามชาติหญิง

ส่วนใหญ่ตัดสินใจมาท�างานในไทย ไม่มีทางเลือกอื่นในการ
ท�างาน  เดินทางมาท�างานต่างชาติมีสาเหตุจากสามีไปมี
ภรรยาใหม่ ติดเหล้าและท�าร้ายร่างกาย  

“แต่ก่อนเคยอยู่กินกันกับสำมีนำนร่วม  10  ปี  
ระยะตลอดเวลำที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกินเหล้ำอยู่เป็นประจ�ำ 
หลังจำกนั้นก็ทะเลำะและทุบตีหนู  ขนำดมำท�ำงำนที่นี่ แต่
ก็ยังคงโทรมำขอเงิน”

“หนูไม่มีลูกกับเขำ  เขำท�ำงำนใน อบต.ทำง
เชียงรำย  เป็นคนไทย เขำเห็นผู้หญิงอื่นดีกว่ำ ก็เลยเลิกกับ
เขำ  หลังจำกเลิกกับเขำแล้ว คิดแต่เพียงว่ำในเมื่อในชีวิตน้ี
ไม่ไม่อะไรจะเสียแล้ว     จึงมำท�ำงำนนี้ ตำมค�ำชวนของน้ำ”

ในจากกรณีตัวอย่างท้ังสอง สะท้อนให้เห็นว่าการ
ไม่มีบุตรด้วยกันกับสามี  หมายถึง  การมีอายุยังน้อย  และ
ไม่มีอะไรจะผูกมัดชีวิตสมรสไว้ด้วยกัน ท�าเป็นปัจจัยเสริมให้
ตัดสินใจเดินทางมาท�างานในต่างชาติ

ภายหลังจากเมื่อประสบความล้มเหลวในชีวิต
ครอบครัว แต่เม่ือประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ คือ ไม่
สามารถหาเงินมาเลี้ยงดูบุตร  การเสียสละเพื่อความสุขของ
ลกู  ของบดิามารดา  สอดคล้องกบัศึกษาของ  Chant (1992) 
อ้างถึง พีระสิทธิ์ ค�านวณศิลป์ พบว่า  ผู้หญิงจะมีความรู้สึก
รับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของสมาชิกในครอบครัวมากกว่า
ผู้ชาย  จึงยินดีที่จะท�าทุกอย่างที่จะให้บุตรของตนมีความสุข  

การรักษา และป้องกันเป็นแต่เรื่องของหมอ 
แรงงานข้ามชาติหญิงขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น 

บางคน ไม่ได้ท�าทุกคน  บางคนอยู่มานาน เป็นเดือน เป็นปี

กไ็ม่ได้ขึน้ทะเบยีน แต่เมือ่มคีนท่ัวไปถามกบ็อกว่าขึน้ทะเบยีน
แรงงานถกูต้องตามกฎหมายเมือ่มแีขกเข้าร้านต้องมคีนเสรฟิ
อาหารประจ�า และนัง่ข้างแขกโต๊ะละสองคน  หมนุเวยีนผลดั
เปลี่ยนกันไปดูแลแขก ไม่จ�ากัดเวลา

“รับแขกตำมควำมพอใจของเฮำ ทำงร้ำน บ่วำ่ ขอ
แต่บอกก่อนออกไป ได้ครั้งละเท่ำใดแล้วแต่ บำงทีกะพัน”

“ เดก็ของผมจะได้รบักำรตรวจเลือดอยูเ่ป็นประจ�ำ  
เพรำะผมเข้ำร่วมโครงกำรกบัโรงพยำบำล  หมอมำตรวจเลือด
ให้ปีละหนึ่งครั้ง ”

“บ่เคยเห็นคนเป็นเอดส์เลยบ่รู้ว่ำเป็นตำย่ำน  บ่
รักษำ เซำบ่ ติดต่อโดยยุงกัด จำม  ใช้ส้วม ใช้แก้วร่วมกัน บ่
แน่ใจ”

ดังจะเห็นได้ว่าปัญหาและอุปสรรค ที่ส�าคัญในการ
ใช้บริการป้องกันโรคของแรงงานข้ามชาติหญิงคือผู้ที่ไม่มี
ประกนัสขุภาพควรสนบัสนนุให้ภาคเอกชนในพืน้ทีข่องตนเข้า
มามีบทบาทร่วมวางแผนให้ความรู้ในการป้องกันโรคมากขึ้น
ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระการด�าเนินงานของภาครัฐ

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาการเข้าถึงบริการและ
ปัญหาการเข้าถึงบริการ

ผลจากการวิจัยนี้ พบว่าแรงงานข้ามชาติหญิง 
ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการสุขภาพในไทยเพราะไม่เคยป่วย ซึ่ง
ผลการศึกษาตรงข้ามกับการศึกษาของ (Dias ,2001) ได้
ศกึษาแบบแผนพฤตกิรรมการใช้บรกิารสขุภาพและหาปัจจยั
ที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการสุขภาพ มีผู้ให้ข้อมูลคือ
แรงงานข้ามชาติในโปรตุเกส  ผลการวิจัย พบว่าร้อยละ 77 
เคยใช้บริการสุขภาพ

ถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อยเช่นเป็นหวัด ซื้อยามากินเอง 
หรือถ้ามีอาการป่วยหนักขึ้น จะไปรับบริการที่คลินิกเอกชน 
ถงึมค่ีาใช้จ่ายสงู แต่สบายใจกว่า ส่วนใหญ่ยงัไปใช้บรกิารของ
รัฐบาลค่อนข้างต�่าซึ่งมาจากปัญหาอุปสรรคในการเข้ารับ
บรกิาร  เช่น  ความสะดวกในการเดินทางเพราะต้องมีนายจ้าง
พา  มักฝากเอกสารประจ�าตัวเช่น ใบอนุญาตท�างาน  
หนังสือเดินทาง  รวมทั้งบัตรประกันสุขภาพไว้กับนายจ้าง

“ไปโรงพยำบำลมีควำมยุ่งยำก ซับซ้อน มีขั้นตอน
นำน”

ผลจากการวิจัยนี้ พบว่าแรงงานข้ามชาติหญิงไม่
มัน่ใจทีจ่ะไปใช้บรกิารสขุภาพเอง โดยไม่มนีายจ้างพาไป  คดิ
ว่าไม่มีสิทธิท่ีจะได้รับการรักษาค่าใช้จ่ายสูง ถ้าป่วยเล็กน้อย
ซ้ือยามากินเองและไกลส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการของ
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โรงพยาบาล  ไม่ว่าจะเป็นสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาล 
“เป็นคนต่ำงชำติที่มำอำศัยอยู่ต่ำงที่ เขำสิดูแลเฮำ

หรือบ่” 
ไม่ทราบเกี่ยวกับสิทธิในการใช้บริการสุขภาพ 

สอดคล้องกับการศึกษาของสุสัณหา ยิ้มแย้ม (2553) ที่ 
พบว่าแรงงานที่เข้าระบบประกันสุขภาพบางส่วนไม่ทราบถึง
สิทธิของตนเองในการรับบริการรักษาพยาบาล

ปัจจัยหลักที่แรงงานเลือกไปรับบริการสุขภาพ คือ
ความน่าเชื่อถือ รองลงมาคือการท่ีเจ้าหน้าท่ีให้ความเป็น
กันเอง  เม่ือไปใช้บริการมีการให้ค�าแนะน�าท�าความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนของโรงพยาบาล  นอกจากนี้ ปัจจัยส�าคัญ
อกีอย่างคอืการทีม่ผีูพ้าไปรบับรกิาร หากนายจ้างไม่พาไปจะ
ไม่ได้รับความสะดวก ให้นายจ้างเป็นคนจัดการให้จะดีกว่า
โดยให้เหตุผลว่าไม่กล้าที่จะเข้าไปใช้บริการ เนื่องจากความ
ไม่เข้าใจในภาษาหมอไม่เข้าใจภาษาเขียนทั้งหมด ถึงแม้จะ
พูดภาษาไทยได้ ฟังภาษาไทยเข้าใจ  และมีความคิดว่าเม่ือ
ไปใช้บริการสุขภาพของรัฐจะถูกสายตาดูถูกจากกลุ่มคนไทย
ที่ไปรับบริการเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ
1.ควรเพิ่มความพยายามในการให้ความรู ้แก่

แรงงานข้ามชาติเกี่ยวกับสิทธิบัตรประกันสุขภาพแรงงาน 
2. ควรให้ความใส่ใจว่าปัญหาและอปุสรรคทีส่�าคัญ

ในการใช้บริการป้องกันโรค เน่ืองจากวิถีชีวิตแรงงานในร้าน
อาหาร ทีม่เีวลาท�างานในเวลากลางคนืส่วนใหญ่ ในเวลากลาง
วันต้องนอนหลับพักผ่อน จึงต้องการให้มีบริการสุขภาพ
เคลื่อนที่ ณ สถานที่ท�างาน

3.ต้องการให้สถานพยาบาลของรัฐ มเีอกสารทีเ่ป็น
ภาษาลาวที่อธิบายขั้นตอนการใช้บริการ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิภิวัฒน์
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