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การใช้ บริการการฝากครรภ์ และการคลอดของ
แรงงานข้ ามชาติหญิงชาวพม่ าในจังหวัดสมุทรสาคร
Maternal Care Utilization among Female Migrants
from Myanmar in Samut Sakhorn
ศศิวิมล ดีค�ำ (Sasiwimon Deekum) 1
ณัฐณีย์ มีมนต์ (Natthani Meemon) 2

บทคัดย่ อ
การศึก ษาครั ง้ นี เ้ ป็ นการศึก ษารู ป แบบการใช้ บ ริ ก ารและปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ
การเข้ ารั บบริ การการฝากครรภ์ และการคลอดของแรงงานข้ ามชาติหญิ งชาวพม่า
ในจังหวัดสมุทรสาครจ�ำนวน 400 คน ที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี ต้ องเคยตังครรภ์
้
หรื อคลอดในระยะเวลา 2 ปี หรื อก�ำลังตังครรภ์
้
อยู่ โดยการสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล
ผ่านแบบสอบถามที่ ส ร้ างขึน้ จากแบบจ� ำลองของ Andersen พบว่า ร้ อยละ 60
เข้ ารับบริ การจากโรงพยาบาล ร้ อยละ 16 เข้ ารับการตรวจติดตามการตังครรภ์
้
ครบ
ตามนัด (100%) และไม่เคยเข้ ารับการตรวจติดตาม (0%) ร้ อยละ 18.2 อายุครรภ์
ที่เข้ าฝากครรภ์ครัง้ แรกคือ 22.21 สัปดาห์ ส่วนใหญ่เดินทางไปใช้ บริ การโดยอาศัย
รถประจ�ำทางเป็ นหลัก ระยะเวลาในการเดินทางเฉลีย่ 47.79 นาที จากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย พบว่า ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเข้ าถึง
บริ การฝากครรภ์ครัง้ แรกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p≤0.05) คือ สถานภาพสมรส
การสนับสนุนจากครอบครัวและนายจ้ าง การตระหนักว่าตนเองตังครรภ์
้
และสถานภาพ
การท�ำงาน ส่วนปั จจัยที่มีผลต่อความสม�่ ำเสมอในการตรวจติดตามการตัง้ ครรภ์
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2
ภาควิชาสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
1
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อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p≤0.05) คือ อายุ การตระหนักว่าตนเองตังครรภ์
้
สิทธิ
การรั กษา ประสบการณ์ การใช้ บริ การ ระยะเวลาการเดินทาง และการสนับสนุน
จากครอบครัวและนายจ้ าง
ค�ำส�ำคัญ: แรงงานข้ ามชาติ, การฝากครรภ์, การคลอด, ระบบบริ การสุขภาพ, การเข้ าถึงบริ การ

Abstract
This study investigated the pattern of maternal health care utilization
and factors influencing the utilization among female migrant workers from
Myanmar in Samut Sakhorn Province. The study’s sample included 400 female
migrant workers aged 25-40 years who were reported being pregnant or
giving birth during the past two years. Being developed, the questionnaire
pertaining predisposing; enabling; and needs factors, and maternal care
utilization was based on Andersen’s Behavioral Model of Health Services
Utilization. The results showed that 60% of the respondents chose to receive
health services in hospital. 16% of them completely received follow-up
prenatal care appointments (100%) while 18.2% never obtained prenatal
care (0%). The average gestational age at the first prenatal visit was
22.21 weeks. Mostly, the participants traveled to health facilities by bus.
The trip took approximately 47.79 minutes. The regression analysis found
that marital status, support from family and employer, acknowledgement of
one’s own pregnancy, and work status significantly affected access to the
first antenatal visit (p≤0.05). Moreover, age, acknowledgement of one’s own
pregnancy, possession of medical benefit, experience of health services
utilization, travel time, and support from family and employer significantly
influenced the consistency in antenatal appointment attendance (p≤0.05).
Keywords: Migrant Workers, Antenatal Care, Healthcare System, Service Accessibility
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บทน�ำ
จากการที่ ประเทศไทยได้ ด� ำเนิ นการทางด้ านเศรษฐกิ จตามหลักนโยบาย
การพัฒนาประเทศภายใต้ กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมฉบับที่ 6-7
ที่มุ่งเน้ นการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานให้ เกิดการกระจายตัวที่ครอบคลุมเชื่อมโยง
ไปตามภูมิ ภ าคต่ า ง ๆ และประเทศใกล้ เ คี ย ง ส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยกลายเป็ น
ศูนย์ กลางทางด้ านการค้ าและการลงทุน มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว
ท�ำให้ เกิดความต้ องการแรงงานจ�ำนวนมาก เพื่อใช้ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งผล
ให้ แ รงงานชาวไทยตามชนบทเคลื่ อ นย้ า ยตัว เข้ า มาท� ำ งานในเขตเมื อ งมากขึ น้
ประกอบกับการได้ รบั การพัฒนาฝี มอื และยกระดับการท�ำงานตามทักษะความสามารถ
ที่สงู ขึ ้น มีอตั ราค่าจ้ างที่สงู ขึ ้น ส่งผลให้ เกิดการขาดแคลนแรงงานในส่วนที่มีอตั รา
ค่าจ้ างต�่ ำ จึงจ� ำเป็ นต้ องใช้ แรงงานจากประเทศเพื่ อนบ้ านเข้ ามาชดเชยแรงงาน
ในส่วนนี ้ โดยเฉพาะแรงงานสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
จากข้ อมูลของกรมการจัดหางานในปี พ.ศ. 2553 พบว่ามีแรงงานข้ ามชาติ
ที่ เ ข้ า มาท� ำ งานในประเทศไทยทัง้ สิ น้ จ� ำ นวน 1,335,155 คน และล่ า สุด ในปี
พ.ศ. 2558 พบว่า มีจ�ำนวนแรงงานข้ ามชาติทงั ้ สิ ้น 1,275,092 คน เป็ นแรงงาน
สัญชาติพม่าสูงสุดถึง 996,607 คน สัญชาติกัมพูชาจ� ำนวน 210,351 คน และ
สัญชาติลาวจ�ำนวน 68,134 คน
แรงงานพม่าจ�ำนวนมากเข้ ามาท�ำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
เช่น จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากไม่หา่ งไกลจากกรุงเทพมากนัก และยังเป็ นจังหวัด
ที่มีความเจริ ญทางด้ านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ ยวกับประมง อุตสาหกรรม
และการเกษตร เนื่องจากแรงงานไทยไม่นิยมท�ำงานเกี่ยวกับการประมงทะเล เพราะ
เป็ นงานที่หนัก สกปรกและมีกลิ่นเหม็น ท�ำให้ พื ้นที่ดงั กล่าวมีความต้ องการแรงงาน
เป็ นจ� ำนวนมาก ในขณะเดี ยวกันแรงงานพม่าเมื่ อมี การย้ ายถิ่ นมาแล้ วจะอาศัย
อยู่ร่วมกันเป็ นชุมชน และมีการชักชวนให้ เข้ ามาท�ำงานในประเทศไทยกันมากขึน้
แต่แรงงานข้ ามชาติพม่าที่ เข้ ามาท� ำงานก็ มี ทัง้ ที่ เข้ ามาอย่างถูกกฎหมาย และมี
การลั ก ลอบเข้ ามาท� ำ งาน จึ ง ท� ำ ให้ แรงงานข้ ามชาติ ช าวพม่ า เป็ นกลุ่ ม ที่ มี
ความเปราะบางสูง เสี่ยงต่อการท�ำงานหนัก ท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย และอาศัยอยู่ใน
สภาพแวดล้ อ มที่ ไ ม่ ถูก สุข อนามัย หากเจ็ บ ป่ วยก็ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารทาง
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สาธารณสุข ได้ เนื่ อ งจากการถูก เลื อ กปฏิ บัติ จ ากเจ้ า หน้ า ที่ ด้ ว ยความกลัว และ
มีอคติ และปั ญหาด้ านการสื่อสารระหว่างคนพม่ากับคนไทย (ศราวุฒิ เหล่าสาย
และ อภิศกั ดิ์ ธี ระวิศิษฐ์ , 2012) นอกจากนี ้ กลุ่มแรงงานข้ ามชาติหญิ งชาวพม่า
มีทางเลือกในการท�ำงานที่จ�ำกัดและอาจถูกเอาเปรี ยบและถูกกีดกันในหลาย ๆ ด้ าน
ทัง้ ด้ านการท� ำงาน และด้ านโอกาสในการเข้ าถึงบริ การสาธารณสุข โดยเฉพาะ
บริ ก ารด้ า นที่ เ กี่ ย วกับ อนามัย เจริ ญ พัน ธุ์ อนามัย แม่ แ ละเด็ ก และการวางแผน
ครอบครัว (กรุงเทพธุรกิจ, 2548)
จากสถิติของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร แรงงานข้ ามชาติหญิง
ชาวพม่าที่ท�ำงานอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครได้ รับการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรค
ในโรงพยาบาลของรัฐจ�ำนวน 10,962 คน เมื่อปี พ.ศ. 2556 เป็ นแรงงานหญิ งที่
ตังครรภ์
้
จ�ำนวนถึง 2,756 คน (ร้ อยละ 25.1) แต่มีเพียง 829 คน (ร้ อยละ 30.1)
จากจ� ำ นวนแรงงานหญิ ง ที่ ตัง้ ครรภ์ ที่ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก ารการฝากครรภ์ ใ นโรงพยาบาล
อย่างถูกต้ อง (ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร, 2556) อย่างไรก็ ตาม
ในปั จจุบนั การรับบริ การสุขภาพในกลุม่ แรงงานข้ ามชาติหญิงเริ่ มเป็ นไปในทางที่ดีขึ ้น
จากการศึกษาของสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) พบว่า แรงงานข้ ามชาติหญิง
ส่วนใหญ่ไปฝากครรภ์และคลอดที่โรงพยาบาลมากขึ ้น และตระหนักว่าควรพาลูก
ไปรับวัคซีนตามก�ำหนด แต่ยงั ขาดความเข้ าใจ ด้ วยข้ อจ�ำกัดทางด้ านภาษา เป็ นต้ น
(ทัศนัย ขันตยาภรณ์, 2555)
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นเห็นได้ วา่ แรงงานข้ ามชาติหญิงชาวพม่าประสบปั ญหา
เกี่ยวกับการเข้ าถึงบริ การสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ผู้ศกึ ษาจึงมีความสนใจศึกษา
ถึงปั จจัยที่สง่ เสริมหรื อขัดขวางการใช้ บริการสุขภาพอนามัยของแรงงานข้ ามชาติหญิง
ชาวพม่า โดยเน้ นไปที่การใช้ บริ การการฝากครรภ์และการคลอด

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาการเข้ าถึงบริ การการฝากครรภ์ และการคลอดของแรงงาน
ข้ ามชาติหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่ อ ศึก ษารู ป แบบและช่ อ งทางการเข้ า ใช้ บ ริ ก ารการฝากครรภ์ แ ละ
การคลอดของแรงงานข้ ามชาติหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร
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3. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ าใช้ บริ การการฝากครรภ์และ
การคลอดของแรงงานข้ ามชาติหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร

ทบทวนวรรณกรรม
เมื่อเกิดการเจ็บป่ วยหรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงของร่ างกาย จิตใจหรื อสังคม
บุค คลจะมี ก ารปฏิ บัติ ต นที่ แ ตกต่ า งกัน ไปตามความรู้ เกี่ ย วกับ โรค อาการและ
อาการแสดง ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ สภาวะสุ ข ภาพ ความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม เป็ นต้ น
ซึง่ การปฏิบตั ติ นของบุคคลกระท�ำได้ หลากหลาย เช่น การปล่อยให้ หายเอง การเข้ าใช้
บริ ก ารสุข ภาพจากโรงพยาบาลของรั ฐ หรื อ เอกชน การรั ก ษาแบบพื น้ บ้ า นหรื อ
แพทย์ทางเลือก เช่นเดียวกับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพหรื อแนวคิดเกี่ยวกับ
การใช้ บริ การสุขภาพที่มีหลากหลาย เช่น Health Belief Model, The Andersen
Healthcare Utilization Model หรือจะเป็ นแนวคิดเกี่ยวกับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพ เช่น Self Efficacy Bandura เป็ นต้น ซึง่ แนวคิดต่าง ๆ จะมีวธิ หี รือกระบวนการคิด
เกี่ ยวกับพฤติกรรมสุขภาพที่ แตกต่างกัน การที่ ประชาชนจะมี พฤติกรรมสุขภาพ
ที่ดี มีการใช้ บริการสุขภาพเพิม่ มากขึ ้น อาจมีสาเหตุหรื อปั จจัยอื่น ๆ ที่สง่ เสริมให้ เกิด
การใช้ บริ การสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็ น เพศ อายุ การศึกษา ความเชื่อ หรื อสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกต่อการเข้ าใช้ บริ การ นอกจากนี ้ ความพึงพอใจต่อการใช้ บริ การยังเป็ น
อีกปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเข้ าใช้ บริ การสุขภาพ ดังนัน้ จึงได้ น�ำแนวคิดเกี่ยวกับ
แบบจ�ำลองการใช้ บริการสุขภาพของ Andersen (1995) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาครังนี
้ ้
แนวคิดเกียวกับแบบจ�ำลองการใช้ บริการสุขภาพของ Andersen (The
Andersen Healthcare Utilization Model)
Andersen ได้ พฒ
ั นาแบบจ�ำลองการใช้ บริ การสุขภาพขึ ้น เพื่อใช้ เป็ นแบบ
จ�ำลองทางความคิดที่แสดงให้ เห็นถึงปั จจัยที่น�ำไปสู่การใช้ บริ การสุขภาพ โดยผ่าน
ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้ บริ การสุขภาพ 3 ปั จจัยคือ
1. ปั จจัยน�ำ (Predisposing factors) ประกอบด้ วยลักษณะเชิงประชากร
โครงสร้ างทางสังคม และความเชื่อทางด้ านสุขภาพ
2. ปั จ จัย เอื อ้ (Enabling factors) ประกอบด้ ว ย แหล่ง สนับ สนุน จาก
ครอบครัวและสังคม รวมถึงสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการใช้ บริ การสุขภาพ
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3. ปั จจัยความต้ องการทางด้ านสุขภาพ (Needs factors) ประกอบด้ วย
การรับรู้ ความต้ องการการใช้ บริ การสุขภาพในระดับบุคคล สังคม และการประเมิน
ทางคลิ นิ ก จากเจ้ า หน้ า ที่ สุข ภาพ ซึ่ง ต่อ มาได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพัฒ นารู ป แบบ
การใช้ บริ การสุขภาพ โดยในปี ค.ศ. 1970 ได้ รวมระบบสุขภาพที่ ประกอบด้ วย
นโยบายทางสุขภาพ แหล่งสนับสนุนและองค์กรสุขภาพ ความรู้ ของเจ้ าหน้ าที่และ
ความพร้ อมของอุปกรณ์ เป็ นต้ น ต่อมาในระหว่างปี ค.ศ. 1980-1990 ได้ มกี ารปรับใหม่
อีกครั ง้ จากเดิมที่เน้ นเฉพาะผู้ให้ บริ การ โดยการรวมเอาความสัมพันธ์ ทัง้ 3 ส่วน
ประกอบขึ ้นเป็ น 1) ปั จจัยปฐมภูมิ (Primary determinants) ประกอบด้ วยลักษณะ
ทางด้ านประชากร ระบบบริ การสุขภาพ และสิ่งแวดล้ อมภายนอก 2) พฤติกรรม
สุขภาพ (Health behaviors) ประกอบด้ วยรู ปแบบทางสุขภาพของแต่ละบุคคล
และการใช้ บ ริ ก ารทางสุข ภาพ 3) ผลลัพ ธ์ ท างสุข ภาพ (Health Outcomes)
ประกอบด้ วยการรับรู้ถงึ สภาวะสุขภาพ การประเมินสภาวะสุขภาพและการใช้ บริการ
อย่างปลอดภัย
จากความสัมพันธ์ข้างต้ น ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ (Consumer
Satisfaction) ในด้ านต่าง ๆ เช่น ความพึงพอใจต่อความสะดวกทีไ่ ด้ รบั จากการบริการ
(Convenience) ความพึงพอใจต่อข้ อมูลทีไ่ ด้ รบั (Medical information) ความพึงพอใจ
ต่อค่าใช้ จา่ ยเมื่อเข้ าใช้ บริ การ (Out-of-pocket cost) เป็ นต้ น
Andersen เชื่อว่าประชาชนจะใช้ บริ การสุขภาพหรื อไม่นัน้ มิได้ ขึน้ อยู่กับ
ปั จจัยด้ านผู้ใช้ บริ การเพียงอย่างเดียว การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างเจ้ าหน้ าที่ทีมสุขภาพ
และระบบการบริการยังมีผลต่อการเข้ าใช้ บริการอีกด้ วย เช่น บุคคลเกิดความเจ็บป่ วย
มีความต้ องการเข้ าใช้ บริ การสุขภาพ และตัดสินใจเข้ าใช้ บริ การ แต่การบริ การนัน้ ๆ
กลับไม่ตอบสนองความต้ องการหรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ อาจส่งผลต่อ
การตัดสินใจเข้ าใช้ บริ การสุขภาพในครัง้ ต่อ ๆ ไป
การศึก ษาครั ง้ นี จ้ ะศึก ษาอิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย ส่ว นบุค คล (Predisposing
factors) อันได้ แก่ อายุ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส ลักษณะงานที่ท�ำ
ประสบการณ์การตังครรภ์
้
หรือการคลอดในประเทศไทย ความเชือ่ และค่านิยม เป็ นต้ น
ปัจจัยเอื ้อ (Enabling factors) อันได้แก่ สถานภาพทางกฎหมาย สิทธิการรักษาพยาบาล
รายได้ แรงสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม การบริการทีร่ ฐั หรือองค์กรจัดขึ ้น เป็ นต้ น
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ปั จจัยความต้ องการทางด้ านสุขภาพ (Needs factors) อันได้ แก่ การรับรู้ภาวะสุขภาพ
ของตน ความต้ องการในการดูแลจากเจ้ าหน้ าทีส่ าธารณสุข เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นปั จจัยทีม่ ผี ล
ต่อการเข้ าใช้ บริ การและความสม�่ำเสมอของการใช้ บริ การฝากครรภ์และการคลอด

ระเบียบวิธีการวิจยั
การศึก ษาครั ง้ นี เ้ ป็ นการศึก ษาเชิ ง ปริ ม าณ เก็ บ ข้ อ มูล โดยการสัม ภาษณ์
รายบุคคลผ่านแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นบนฐานของแบบจ�ำลองการใช้ บริ การสุขภาพ
ของ Andersen (Andersen’s Behavioral Model of Health Services Utilization)
โดยเลือกจังหวัดสมุทรสาครเป็ นพื ้นที่ศึกษา และเก็บข้ อมูลภาคตัดขวาง (Crosssectional data) จากกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นแรงงานข้ ามชาติหญิงชาวพม่า
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรคือ แรงงานข้ ามชาติหญิงชาวพม่าอายุระหว่าง 25-40 ปี ที่เข้ ามา
ท� ำ งานในจัง หวัด สมุท รสาคร และเคยมี ป ระสบการณ์ เ กี่ ย วกับ การตัง้ ครรภ์ แ ละ
การคลอดภายในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา หรื อก� ำลังตังครรภ์
้
อยู่ ณ ปั จจุบนั โดย
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งขนาดของ
กลุม่ ตัวอย่างที่ท�ำการศึกษานันไม่
้ ได้ มีการจ�ำแนกหรื อแยกว่าเป็ นแรงงานหญิงที่เคย
ตังครรภ์
้
หรื อเคยใช้ บริ การการฝากครรภ์และการคลอดในจังหวัดสมุทรสาครหรื อไม่
จึงท�ำให้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างไม่แน่นอน ผู้วิจยั จึงเลือกใช้ สตู รของ Krejcie and
Morgan ในการค�ำนวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง เมื่อน�ำจ�ำนวนประชากรมาค�ำนวณ
แล้ วพบว่า ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างอยูท่ ี่ 382.9 คน เพื่อให้ สะดวกต่อการวิจยั ผู้วิจยั
ได้ ก� ำ หนดขนาดของกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษาครั ง้ นี เ้ ป็ นจ� ำ นวน 400 คน
และเก็บข้ อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2557
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
แบบสอบถามเชิงปริ มาณ ประกอบด้ วยข้ อค�ำถาม 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปและลักษณะทางด้ านประชากรและสังคม ได้ แก่ อายุ
ศาสนา การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จ�ำนวนสมาชิกในครอบครั ว สถานภาพทาง
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กฎหมาย ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ลักษณะงานที่ท�ำ จ�ำนวนชัว่ โมง
ท�ำงานต่อวัน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และสิทธิการรักษาพยาบาล
ส่ว นที่ 2 ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการเข้ า ใช้ บ ริ ก ารสุข ภาพของแรงงาน
ข้ ามชาติหญิงชาวพม่า แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
			 ส่ ว นที่ 2.1 ประกอบด้ ว ยข้ อ ค� ำ ถามเกี่ ย วกับ การตัง้ ครรภ์ ได้ แ ก่
ทราบได้ อย่างไรว่าตังครรภ์
้
ทราบว่าตังครรภ์
้
เมื่ออายุครรภ์เท่าใด อายุครรภ์ที่เริ่ ม
เข้ ารั บการฝากครรภ์ สถานที่ ที่ไปฝากครรภ์ และคลอด การเดินทางไปรั บบริ การ
ระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉลีย่ และความสม�ำ่ เสมอในการเข้ ารับการตรวจติดตาม
			 ส่วนที่ 2.2 ประกอบด้ วยข้ อค�ำถามจ�ำนวน 24 ข้ อ เป็ นการสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม การตระหนักรู้ เกี่ยวกับ
การตังครรภ์
้
และประสบการณ์การใช้ บริ การสาธารณสุขที่สง่ ผลต่อการเข้ ารับบริ การ
การฝากครรภ์และการคลอด แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับ โดย 1 = เห็นด้ วย
น้ อยที่สดุ และ 5 = เห็นด้ วยมากที่สดุ
ส่วนที่ 3 ประกอบด้ วยข้ อค�ำถามเกี่ยวกับมุมมองของแรงงานข้ ามชาติหญิง
ชาวพม่าที่มีต่อการใช้ บริ การการฝากครรภ์และการคลอด โดยแบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน
คือ ความพึงพอใจด้ านขันตอนการให้
้
บริการ ความพึงพอใจด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการ
ความพึงพอใจด้ านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก และความพึงพอใจด้ านการให้ บริ การ
ซึง่ ในแต่ละด้ านจะแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็ นคะแนน 5 ระดับ โดย 1 = เห็นด้ วย
น้ อยที่สดุ และ 5 = เห็นด้ วยมากที่สดุ
ผู้วิจยั ได้ แปลแบบสอบถาม เอกสารชี ้แจงผู้เข้ าร่ วมวิจยั และเอกสารยินยอม
เข้ า ร่ ว มการวิ จัย เป็ นภาษาพม่ า โดยผู้วิ จัย เป็ นคนสัม ภาษณ์ ผ่ า นแบบสอบถาม
ที่จดั เตรี ยมไว้ และมีการใช้ ล่ามช่วยแปลในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่ วมวิจยั ไม่สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได้
ตัวแปรและการวัด
ตัวแปรต้ น ได้ แก่ (1) ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้ วย สถานภาพสมรส (โสด/
แยกกันอยู่/หม้ าย หรื อ สมรส/อยู่ด้วยกัน) ระดับการศึกษา (ระดับการศึกษาสูงสุด)
ศาสนา จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว (คน) ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดสมุทรสาคร
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และในประเทศไทย (ปี ) การมีใบอนุญาตท�ำงาน (มี/ไม่ม)ี ประสบการณ์การใช้ บริการ
สุขภาพ (คะแนนความพึงพอใจในการใช้ บริ การฝากครรภ์และการคลอดทัง้ 4 ด้ าน)
และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
(2) ปั จจัยเอือ้ ต่อการเข้ าถึงบริ การฝากครรภ์ และการคลอด ประกอบด้ วย
สถานภาพทางกฎหมาย (มี ใ บอนุญ าตท� ำ งาน/ไม่ มี ใ บอนุญ าตท� ำ งาน) ระดับ
ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย จ�ำนวนชัว่ โมงท�ำงานต่อวัน (ชัว่ โมง) สิทธิ
การรักษาพยาบาล (มีประกันสุขภาพ/ไม่มีประกันสุขภาพ) ระยะเวลาการเดินทาง
ไปยังสถานบริ การสุขภาพ (นาที) การสนับสนุนจากนายจ้ างและสมาชิกในครอบครัว
ในการใช้ บริ การฝากครรภ์และการคลอด (ระดับการสนับสนุน) และความรู้ เกี่ยวกับ
การตังครรภ์
้
และการคลอด (คะแนนความรู้)
(3) ปั จ จัย ความต้ อ งการทางด้ า นสุข ภาพ ประกอบด้ ว ย เหตุผ ลที่ ท� ำ ให้
ทราบว่าตังครรภ์
้
(ขาดประจ�ำเดือน/การตรวจการตังครรภ์
้
ด้วยตนเอง) และอายุครรภ์
เมื่อทราบว่าตังครรภ์
้
(สัปดาห์)
ตัวแปรตาม ได้ แก่ (1) การเข้ าถึงบริ การฝากครรภ์ และการคลอด วัดโดย
อายุครรภ์ทเี่ ข้ ารับการฝากครรภ์ครัง้ แรก (สัปดาห์) โดยการฝากครรภ์เมือ่ อายุครรภ์น้อย
หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้ าถึงบริ การฝากครรภ์ได้ รวดเร็ ว
(2) ความสม�ำ่ เสมอในการตรวจติดตามการฝากครรภ์ ร้ อยละของการไปตรวจ
ติดตามการตังครรภ์
้
ตามก�ำหนด (100% / 80% / 30% / 0%)
โครงการวิจัยครั ง้ นี ้ ได้ รับการรั บรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัย
ในคน คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
แบ่งเป็ น 2 ส่วนได้ แก่ (1) การใช้ สถิติเชิงพรรณนา โดยการกระจายความถี่
และร้ อยละ เพื่ออธิบายลักษณะทางด้ านประชากรและสังคม การเข้ าถึงบริ การ และ
พฤติกรรมการเข้ าใช้ บริการสุขภาพของแรงงานข้ ามชาติหญิงชาวพม่า ความรู้เกี่ยวกับ
การตังครรภ์
้
และการคลอด และ (2) การหาค่าสัมประสิทธิค์ วามถดถอยพหุ เพือ่ ทดสอบ
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเข้าถึงบริการการฝากครรภ์ครังแรก
้ และปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความสม�ำ่ เสมอ
ในการตรวจติดตามการตังครรภ์
้
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ผลการวิจยั
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างได้ แก่แรงงานข้ ามชาติหญิงชาวพม่าจ�ำนวน 400 คน ส่วนใหญ่
ร้ อยละ 49 มีอายุในช่วง 25-30 ปี อายุต�่ำสุด 25 ปี และสูงสุด 39 ปี ร้ อยละ 98.3
นับถือศาสนาพุทธ ได้ รับการศึกษาร้ อยละ 77.7 มีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน
ร้ อยละ 83 อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครเฉลี่ยเป็ นเวลา 6.51 ปี สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได้ ปานกลางร้ อยละ 35.5 ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ เลยร้ อยละ 12
แรงงานข้ ามชาติหญิงชาวพม่าในพื ้นที่ศึกษาประกอบอาชีพหลากหลาย จ� ำแนกได้
ดังนี ้ ลูกจ้ างตามโรงงานอุตสาหกรรมร้ อยละ 72 รับจ้ างทัว่ ไปร้ อยละ 21.8 แรงงาน
ตามบ้ านร้ อยละ 3.2 เกษตรกรรมร้ อยละ 2.8 และประมงร้ อยละ 0.2 ตามล�ำดับ
ส่ว นใหญ่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นประมาณ 5,001-7,000 บาท (ร้ อยละ 44.5)
กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 75 มีใบอนุญาตท�ำงาน
การเข้ าถึงบริ การการฝากครรภ์ และการคลอดของแรงงงานข้ ามชาติ
หญิงชาวพม่ าในจังหวัดสมุทรสาคร
ส�ำหรับการเข้ าถึงบริ การนันคื
้ อ การที่ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถที่จะเข้ าใช้ บริ การ
ได้ ต ามเวลาที่ ต นเองสะดวก สถานที่ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารต้ อ งติ ด ต่ อ ได้ ส ะดวก ขัน้ ตอน
ไม่ซบั ซ้ อน และใช้ เวลาในการรอคอยไม่นาน
นอกจากนี ก้ ารที่ ผ้ ูใ ช้ บ ริ ก ารมี ก ารรั บ รู้ เกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาของตนเอง
ย่อมส่งผลให้ การเข้ าถึงบริ การนัน้ ๆ มีความสะดวกมากขึ ้นอีกด้ วย ซึง่ จากการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 40 เลือกเข้ ารั บบริ การการฝากครรภ์ และการคลอด
ทีโ่ รงพยาบาล แต่การตรวจติดตามการตังครรภ์
้
นนจะเลื
ั้
อกทีค่ ลินกิ หรือสถานพยาบาล
ผดุงครรภ์ เนื่องจากมีความสะดวกไม่เสียจ�ำนวนวันท�ำงาน ระยะเวลาในการรอตรวจ
ค่อนข้ างน้ อยกว่าการไปตรวจทีโ่ รงพยาบาล รวมถึงขันตอนการเข้
้
าใช้ บริการไม่ซบั ซ้ อน
ระยะเวลาในการเดินทางเข้ าใช้ บริ การโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 47.79 นาที เวลา
ในการเดินทางน้ อยที่สดุ คือ 15 นาที และเวลาในการเดินทางมากที่สดุ คือ 1 ชัว่ โมง
ซึง่ การเดินทางส่วนใหญ่ร้อยละ 73.8 อาศัยรถประจ�ำทาง และสิทธิการรักษาพยาบาล
ส่วนใหญ่เป็ นการจ่ายเงินด้ วยตนเอง (ไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล) ร้ อยละ 46.8
รองลงมาเป็ นสิทธิประกันสังคมร้ อยละ 31 และสิทธิประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าร้ อยละ 20
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รู ปแบบและช่ องทางการเข้ าใช้ บริการการฝากครรภ์ และการคลอด
กลุ่มตัว อย่า งส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 เลือ กเข้ ารั บบริ การการฝากครรภ์ แ ละ
การคลอดที่โรงพยาบาล ส่วนร้ อยละ 40 จะเลือกเข้ ารับการฝากครรภ์ และคลอด
ที่ โ รงพยาบาล แต่ก ารติ ด ตามการตัง้ ครรภ์ จ ะเลื อ กตรวจที่ ค ลินิ ค โดยส่ว นใหญ่
ร้ อยละ 38.8 มีการเข้ าตรวจติดตามการตัง้ ครรภ์ เป็ นบางครั ง้ (30%) รองลงมา
มีการตรวจติดตามการตังครรภ์
้
เกือบทุกครัง้ (80%) ร้ อยละ 27 ไม่เคยเข้ ารับการตรวจ
ติดตามการตังครรภ์
้
เลย (0%) ร้ อยละ 18.2 และเข้ ารับการตรวจติดตามการตังครรภ์
้
ครบตามนั ด ทุ ก ครั ง้ (100%) ร้ อยละ 16 ตามล� ำ ดั บ ซึ่ ง อายุ ค รรภ์ ที่ เ ข้ ารั บ
การฝากครรภ์ ครั ง้ แรกเฉลี่ยอยู่ที่ 22.21 สัปดาห์ อายุครรภ์ น้อยที่สุด 8 สัปดาห์
และอายุครรภ์มากที่สดุ 36 สัปดาห์
ตารางที 1.1 ตารางสรุ ปความสัมพันธ์ และปั จจัยของตัวแปรอิสระทีมีผลต่ อ
การเข้ าถึงบริ การฝากครรภ์ ครั ง้ แรกของแรงงานข้ ามชาติหญิง
ชาวพม่ า
Model
สถานภาพสมรส
สถานภาพทางกฎหมาย
จ�ำนวนวันท�ำงานต่อสัปดาห์ (วัน)
การรับรู้ได้ วา่ ก�ำลังตังครรภ์
้
ตังครรภ์
้
เมื่ออายุครรภ์เท่าใด
(สัปดาห์)
ความพึงพอใจด้ านขันตอน
้
การให้ บริ การ
แรงสนับสนุนจากครอบครัว
และสังคม
การตระหนักรู้เกีย่ วกับการตังครรภ์
้

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T

Sig.
.050
.041
.036
.000
.000

Beta

Std.Error

Beta

1.201
1.431
1.459
-3.845
.203

.610
.697
.695
.602
.056

.096
.132
.091
-.365
.217

1.970
2.053
2.101
-6.383
3.652

-1.586

.820

-.112

-1.934 .054

-3.323

.970

-.200

-3.482 .001

-1.765

.609

-.150

-2.899 .004
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จากตารางที่ 1.1 การวิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ โ ดยการหาค่า สัม ประสิ ท ธิ์
ความถดถอย พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการเข้ าถึงบริ การฝากครรภ์ ครั ง้ แรกอย่างมี
นัยส� ำ คัญ ทางสถิ ติ (p≤0.05) ได้ แก่ สถานภาพสมรส สถานภาพทางกฎหมาย
จ�ำนวนวันท�ำงานต่อสัปดาห์ (วัน) การรับรู้ได้ วา่ ก�ำลังตังครรภ์
้
(จากการขาดประจ�ำเดือน
หรื อ การตรวจการตัง้ ครรภ์ ด้ วยตนเอง)แรงสนับสนุน จากครอบครั ว และนายจ้ า ง
การตระหนัก ว่ า ตนเองตัง้ ครรภ์ และความพึ ง พอใจด้ า นขัน้ ตอนการให้ บ ริ ก าร
โดยแรงงานข้ า มชาติ ห ญิ ง ชาวพม่ า ที่ มี ส ถานภาพสมรสและอยู่ด้ ว ยกัน มี ญ าติ
หรื อ นายจ้ า งส่ง เสริ ม ให้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารการฝากครรภ์ มี ค วามตระหนัก รู้ เกี่ ย วกับ
การตังครรภ์
้
และรับรู้ ได้ ว่าก�ำลังตังครรภ์
้
อยู่ มีใบอนุญาตเข้ าท�ำงานที่ถกู ต้ อง จะไป
เข้ า รั บ บริ ก ารฝากครรภ์ ค รั ง้ แรกได้ เ ร็ ว กว่ า ซึ่ง ตัว แปรดัง กล่ า วสามารถอธิ บ าย
ความแปรปรวนของการเข้ าถึงบริ การการฝากครรภ์ครัง้ แรกได้ ร้อยละ 36.5
ตารางที 1.2 ตารางสรุปความสัมพันธ์ ของตัวแปรอิสระทีม ผี ลต่ อความสม�่ำเสมอ
ในการตรวจติดตามการตัง้ ครรภ์ ของกลุ่มแรงงานข้ ามชาติหญิง
ชาวพม่ า
Model
อายุ (ปี )
จ�ำนวนวันท�ำงานต่อสัปดาห์ (วัน)
เวลาในการเดินทางไปใช้ บริการ (นาที)
ความพึงพอใจด้ านการให้ บริ การ
สิทธิการรักษาพยาบาล
แรงสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม
การตระหนักรู้เกี่ยวกับการตังครรภ์
้
ประสบการณ์การใช้ บริ การสุขภาพ

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

Beta

Std.Error

Beta

.040
.298
.009
-.319
-.276
-.831
-.610
-.433

.018
.115
.002
.110
.096
.160
.101
.202

.137
.091
.198
-.145
-.143
-.243
-.251
-.106

t

Sig.

2.251
2.597
4.216
-2.888
-2.881
-5.185
-6.056
-2.146

.025
.010
.000
.004
.004
.000
.000
.032

จากตารางที่ 1.2 พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อความสม�่ำเสมอในการตรวจติดตาม
การตัง้ ครรภ์ อย่างมี นัยส�ำคัญทางสถิ ติ (p≤0.05) ได้ แก่ อายุ จ� ำนวนวันท�ำงาน
ต่ อ สัป ดาห์ (วัน ) การตระหนัก รู้ เกี่ ย วกับ การตัง้ ครรภ์ สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาล
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ประสบการณ์ การใช้ บริ การสุขภาพ ความพึงพอใจด้ านการให้ บริ การ ระยะเวลา
การเดินทาง และแรงสนับสนุนจากครอบครัวและนายจ้ าง โดยแรงงานข้ ามชาติหญิง
ชาวพม่าที่มีอายุมาก มีความตระหนักรู้ เกี่ ยวกับการตัง้ ครรภ์ มีสิทธิ ในการรั กษา
พยาบาล มี ป ระสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ การใช้ บริ ก ารสุข ภาพและมี ค วามพึ ง พอใจ
ในการให้ บริ การของโรงพยาบาล รวมถึงระยะเวลาในการเดินทางไปใช้ บริ การที่น้อย
และได้ รับการส่งเสริ มจากครอบครั วและนายจ้ างให้ มาตรวจติดตามการตัง้ ครรภ์
ก็จะเข้ ารับการตรวจติดตามการตังครรภ์
้
อย่างต่อเนื่อง โดยตัวแปรเหล่านี ้สามารถ
อธิ บ ายความแปรปรวนของความสม�่ ำ เสมอในการตรวจติ ด ตามการตัง้ ครรภ์
ร้ อยละ 59

สรุ ปและอภิปรายผล
ตามแนวคิดเกี่ยวกับแบบจ�ำลองการใช้ บริ การสุขภาพของ Andersen ที่เป็ น
แบบจ� ำ ลองทางสุข ภาพที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ปั จ จัย ที่ น� ำ ไปสู่ก ารใช้ บ ริ ก ารสุข ภาพ
แบ่งออกเป็ น 3 ปั จจัยคือ ปั จจัยน�ำ (Predisposing factors) ปั จจัยเอื ้อ (Enabling
factors) และปั จจัยความต้ องการทางสุขภาพ (Needs factors) พบว่า ปั จจัยน�ำ
(Predisposing factors) ทีม่ ผี ลต่อการเข้ าถึงบริการฝากครรภ์ครัง้ แรกอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิ ติ ไ ด้ แ ก่ อายุ สถานภาพสมรส และสถานภาพทางกฎหมาย ปั จ จัย เอื อ้
(Enabling factors) ได้ แก่ สิทธิ การรักษาพยาบาล ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทย แรงสนับสนุนจากครอบครัวและนายจ้ าง ความพึงพอใจต่อระบบการบริการ
สุขภาพ ระยะเวลาในการเดินทาง และจ� ำนวนวันท� ำงานต่อสัปดาห์ ส่วนปั จจัย
ความต้ องการทางสุขภาพ (Needs factors) ได้ แก่ การรับรู้ ว่าก�ำลังตังครรภ์
้
และ
การตระหนักรู้ เกี่ยวกับการตังครรภ์
้
นอกจากปั จจัยต่าง ๆ ข้ างต้ นแล้ ว Andersen
ยังระบุว่าปฏิ สัมพันธ์ กันระหว่างผู้รับบริ การกับผู้ให้ บริ การ ยังมี ผลต่อการเข้ าใช้
บริ การสุขภาพอีกด้ วย Andersen (1995) ดังจะเห็นได้ จากข้ อค้ นพบของการศึกษา
ที่พบว่า ประสบการณ์ การใช้ บริ การสุขภาพส่งผลต่อการเข้ าถึงบริ การฝากครรภ์
และการคลอดของแรงงานข้ ามชาติหญิงชาวพม่า
หากมองในมุมมองของปั จจัยเอื อ้ จะเห็นว่าสถานภาพทางกฎหมายของ
กลุ่มตัวอย่างมีผลเชื่อมโยงถึงตัวแปรอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเข้ าใช้ บริ การ เนื่องจาก
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กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีใบอนุญาตท�ำงานที่ถูกต้ อง ไม่สามารถยื่นของสิทธิ การรั กษา
พยาบาลได้ หากเจ็บป่ วยหรื อตังครรภ์
้
เมื่อเข้ าใช้ บริ การจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเอง
อีกอย่างแรงงานกลุ่มนีจ้ ะมีลกั ษณะงานเป็ นงานรั บจ้ างแบบรายวันเป็ นส่วนใหญ่
หากเจ็บป่ วยหรือต้ องเข้ ารับการตรวจติดตามการตังครรภ์
้
แรงงานกลุม่ นี ้จะต้ องลางาน
เสี ย จ� ำ นวนวัน ท� ำ งานไป ท� ำ ให้ ข าดรายได้ ส่ง ผลให้ แ รงงานกลุ่ม นี เ้ ข้ า ใช้ บ ริ ก าร
การฝากครรภ์ ที่ล่าช้ า และไม่สามารถเข้ ารับการตรวจติดตามการตังครรภ์
้
ได้ ตาม
ที่นดั หมาย ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ L M. Joseph (1989) เรื่ องปั จจัยที่มีผล
ต่อการฝากครรภ์ ล่าช้ า และงานวิจัยเรื่ องการตัง้ ครรภ์ ของแรงงานข้ ามชาติที่ไม่มี
เอกสารรั บ รองกับ การขาดโอกาสที่ จ ะเข้ า ถึ ง การดูแ ลและป้ องกัน สุข ภาพของ
Wolff (2008) ที่ว่าแรงงานที่ไม่มีเอกสารรั บรองจะไม่มีสิทธิ การรั กษาใด ๆ หาก
เจ็บป่ วยต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเอง ค่าใช้ จ่ายจึงเป็ นอีกอุปสรรคหนึ่งต่อการเข้ าใช้ บริ การ
สุขภาพ เช่นเดียวกับกลุม่ ตัวอย่างตามที่กล่าวมาข้ างต้ น
Wolff (2008) ยังกล่าวถึงการขาดแรงสนับสนุนจากครอบครั วและสังคม
ส่งผลให้ เข้ ารับการฝากครรภ์ล่าช้ า ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั การใช้ บริ การสุขภาพ
ของแรงงานข้ ามชาติในยุโรป Lindert (2008) ที่วา่ ภาษา วัฒนธรรม ประสบการณ์
ส่ว นบุค คล การขาดแรงสนับ สนุน ทางสัง คม เป็ นอุป สรรคต่อ การเข้ า ใช้ บ ริ ก าร
จะเห็ น ว่า กลุ่ม ตัว อย่ า งส่ว นใหญ่ สื่ อ สารภาษาไทยได้ ใ นระดับ ปานกลาง และมี
บางส่วนทีไ่ ม่สามารถสือ่ สารภาษาไทยได้ เลย ซึง่ แรงงานกลุม่ นี ้จะไม่กล้ าเข้ าใช้ บริการ
การฝากครรภ์และการคลอด และหากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ บริ การสุขภาพ
ไม่ว่าจะเป็ นการฝากครรภ์ หรื อการใช้ บริ การสุขภาพด้ านอื่น ๆ ที่ไม่เป็ นไปตามที่
คาดหวังร่วมด้ วย จะส่งผลให้ เข้ ารับการฝากครรภ์ลา่ ช้ า การตรววจติดตามการตังครรภ์
้
ก็ ไม่สม�่ ำเสมอ หรื ออาจไม่เข้ ารั บบริ การเลย เพราะมี ความกลัว จากการพูดคุย
และสอบถามท� ำ ให้ ท ราบว่ า การที่ ก ลุ่ม ตัว อย่ า งสามารถพู ด หรื อ ฟั ง ภาษาไทย
ได้ เพียงเล็กน้ อย พวกเขาก็กล้ าที่จะเข้ าใช้ บริ การมากขึ ้น
นอกจากนี ้ กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ เ ข้ า มาท� ำ งานมัก จะมี ญ าติ พี่ น้ อ งหรื อ คนรู้ จัก
พักอาศัยอยู่ด้วยหรื ออยู่ในละแวกเดียวกัน จะมีการพูดคุย แนะน�ำเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ การใช้ บริ การฝากครรภ์ การตรวจติดตามการตังครรภ์
้
การที่กลุ่มตัวอย่าง
อยู่ กั บ คู่ ส มรสหรื อ ญาติ พี่ น้ อง เมื่ อ ทราบว่ า มี ก ารตั ง้ ครรภ์ สามี จ ะพาไปรั บ
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การฝากครรภ์ และช่วยเหลืองานบ้ านเล็ก ๆ น้ อย ๆ ญาติพี่น้องที่เคยมีประสบการณ์
การตัง้ ครรภ์ มาก่อนจะให้ ค�ำแนะน� ำเกี่ ยวกับการฝากครรภ์ การดูแลตนเอง และ
พาไปตรวจติ ด ตามการตัง้ ครรภ์ ท� ำ ให้ มี ก ารเข้ าใช้ บริ ก ารฝากครรภ์ ที่ เ ร็ ว ขึ น้
หรื อ แม้ แ ต่น ายจ้ า งเองก็ มี ก ารยื่ น ขอสิ ท ธิ ป ระกัน สัง คัม ให้ ใ นกลุ่ม ที่ มี ใ บอนุญ าต
หากเจ็ บ ป่ วยหรื อ ตั ง้ ครรภ์ ก็ ส ามารถเข้ าใช้ บริ ก ารได้ ตามโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลที่ ก� ำ หนด และปรั บ เปลี่ ย นงานให้ เ หมาะสม เช่ น ก่ อ นตัง้ ครรภ์
ท�ำงานอยู่ภายในห้ องเย็น ต้ องยกของหนัก เมื่อตัง้ ครรภ์ ก็ย้ายให้ มาอยู่ในแผนก
บรรจุภณ
ั ฑ์หรื ออยูใ่ นแผนกอื่น ๆ ที่งานไม่หนักแทน
ส�ำหรั บรู ปแบบและช่องทางการเข้ าใช้ บริ การการฝากครรภ์ และการคลอด
ของกลุ่มตัวอย่างนัน้ พบว่า ส่วนใหญ่ เลือกเข้ าใช้ บริ การการฝากครรภ์ การตรวจ
ติดตามการตังครรภ์
้
และการคลอดที่โรงพยาบาลร้ อยละ 60 มีเพียงบางส่วนที่เข้ าใช้
บริ การการฝากครรภ์และการคลอดที่โรงพยาบาล แต่การตรวจติดตามการตังครรภ์
้
จะเข้ า ใช้ บ ริ ก ารจากคลิ นิ ก หรื อ สถานพยาบาลผดุง ครรภ์ ร้ อยละ 40 เนื่ อ งจาก
ระยะเวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาลนันค่
้ อนข้ างไกลกว่าคลินกิ หรือสถานพยาบาล
ผดุงครรภ์ ขัน้ ตอนการใช้ บริ การซับซ้ อน ระยะเวลาในการรอตรวจนาน และต้ อง
เสียเวลางานมากกว่าการไปตรวจที่คลินิกหรื อสถานพยาบาล ซึง่ แม้ ว่าโรงพยาบาล
ของรั ฐบางแห่งในจังหวัดสมุทรสาครจะอ�ำนวยความสะดวกต่อการเข้ าใช้ บริ การ
การฝากครรภ์ แ ละการคลอดโดยเปิ ดคลิ นิ ก นอกเวลาทุก วัน พฤหัส บดี แต่ ก็ ยัง
ไม่เพียงพอต่อความต้ องการ และแรงงานข้ ามชาติหญิงพม่าจ�ำนวนมากยังไม่ทราบ
ข้ อมูลดังกล่าว ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Sword, et al (2006) ที่พบว่า
แรงงานข้ ามชาติในแคนาดาส่วนใหญ่อ้างเหตุผลที่ไม่เข้ ารับบริ การหรื อการช่วยเหลือ
เนื่องมาจาก “ไม่ร้ ู จะไปรับบริ การจากที่ไหน” เป็ นต้ น กลุ่มตัวอย่างจึงเลือกที่จะใช้
บริการจากคลินกิ และสถานพยาบาลของเอกชนแทน ถึงแม้ วา่ จะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยเอง
ก็ตาม ส�ำหรับการเดินทางส่วนใหญ่เดินทางโดยอาศัยรถประจ�ำทาง หรื อในบางคน
อาจเดินมาใช้ บริ การเพราะใกล้ ที่ท�ำงาน จากการพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
บางคนสิทธิการรักษาพยาบาลอยูไ่ กลใช้ เวลานานในการเดินทาง จึงหันมาใช้ บริ การ
จากคลิ นิ ก หรื อ สถานพยาบาลผดุง ครรภ์ แ ทน แม้ จ ะต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม ขึ น้
แต่สะดวกและประหยัดเวลามากกว่า
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ข้ อเสนอแนะ
1. สถานพยาบาลควรมีการจัดวางระบบบริ การให้ งา่ ย สะดวกต่อการเข้ าใช้
บริการให้ เสร็จสิ ้นภายในจุดเดียวกันคล้ ายกับ One Stop Service เพื่อลดระยะเวลา
และขันตอนในการเข้
้
าใช้ บริ การ มีการจัดท�ำป้ายบอกขันตอน
้
และเอกสารความรู้
เกี่ยวกับการตังครรภ์
้
ความส�ำคัญของการมาตรวจติดตามการตังครรภ์
้
การดูแล
ตนเอง เป็ นภาษาพม่ า มี ล่า มคอยช่ ว ยอ� ำ นวยความสะดวกในเรื่ อ งการสื่ อ สาร
ระหว่า งที ม สุข ภาพกับ ผู้เ ข้ า ใช้ บ ริ ก าร ในกรณี ที่ ไ ม่ส ามารถสื่ อ สารภาษาไทยได้
หรื อสามารถสื่อสารได้ เล็กน้ อย ท�ำให้ การปฏิบตั ิงานของทีมสุขภาพมีความสะดวก
และเข้ าถึงกลุ่มผู้ใช้ บริ การมากยิ่งขึน้ เพื่อให้ กลุ่มแรงงานข้ ามชาติหญิ งชาวพม่า
มี ค วามพึ ง พอใจกั บ การใช้ บริ ก าร มี ค วามมั่ น ใจในบริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ รู้ สึ ก ถึ ง
ความเท่าเทียมกันในการเข้ าใช้ บริ การ ไม่ร้ ู สึกแบ่งแยก เมื่อกลุ่มแรงงานข้ ามชาติ
หญิงชาวพม่าเกิดความพึงพอใจต่อบริ การที่ได้ รับ มีความเข้ าใจและเห็นความส�ำคัญ
ของการตรวจติดตามการตัง้ ครรภ์ แรงงานข้ ามชาติหญิ งชาวพม่าก็จะเกิดการใช้
บริ ก ารการฝากครรภ์ แ ละการคลอดที่ เ พิ่ ม มากขึน้ และเข้ า รั บ การตรวจติ ด ตาม
การตังครรภ์
้
ตามนัดอย่างสม�่ำเสมอ
2. โรงพยาบาลควรมีการจัดระบบการบริ การการฝากครรภ์และการคลอด
ให้ สอดคล้ องกับลักษณะงาน และเวลาในการเข้ าใช้ บริ การของกลุม่ แรงงานข้ ามชาติ
หญิงชาวพม่า เนื่องจากกลุม่ ตัวอย่างต้ องท�ำงานในช่วงกลางวัน ไม่สามารถปลีกตัว
มารั บ บริ ก ารได้ และต้ อ งเสี ย วัน ท� ำ งาน สูญ เสี ย รายได้ ท� ำ ให้ แรงงานกลุ่ม นี ้
ขาดการตรวจติดตามการตังครรภ์
้
ตามที่นัดหมาย ซึ่งทางโรงพยาบาลรัฐบางแห่ง
ในจังหวัดสมุทรสาครได้ มีการเปิ ดบริ การคลินิกนอกเวลาในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดี
เพื่อเอื ้อประโยชน์ให้ กบั แรงงานกลุ่มนี ้ แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอกับความต้ องการ จึงควร
มีการเพิ่มจ�ำนวนวันในการตรวจ และควรเปิ ดคลินิกช่วงเย็นในโรงพยาบาลรัฐอื่น ๆ
ด้ วย ควรมีการประชาสัมพันธ์เป็ นภาษาพม่า เพือ่ ให้ รบั ทราบข้ อมูลและหันมาใช้ บริการ
การฝากครรภ์และการคลอดในโรงพยาบาลมากขึ ้น
3. จากการศึกษายังพบว่าแรงงานข้ ามชาติหญิงชาวพม่าเข้ ารับการฝากครรภ์
ที่ ค่อนข้ างเร็ ว แต่การตรวจติดตามการตัง้ ครรภ์ ตามที่ แพทย์ นัดกลับไม่ครบถ้ วน
และไม่ ส ม�่ ำ เสมอ เนื่ อ งจากกลุ่ม แรงงานข้ า มชาติ ห ญิ ง ชาวพม่ า บางรายเคยมี
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ประสบการณ์ การตัง้ ครรภ์ หรื อมี ญาติพี่น้องเคยมี ประสบการณ์ พอมีความรู้ เดิม
เกี่ยวกับการตังครรภ์
้
และการดูแลตนเองอยู่ ท�ำให้ ละเลยการตรวจติดตามการตังครรภ์
้
ทางโรงพยาบาลหรื อหน่วยงานสาธารณสุขควรมี การให้ ข้อมูลกับตัวแรงงานเอง
และบุคคลในครอบครัวให้ เห็นถึงความส�ำคัญทีต่ ้ องเข้ ารับการตรวจติดตามการตังครรภ์
้
เพื่อลดภาวะแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้นกับตัวมารดาและเด็กในครรภ์
4. ทางผู้ประกอบการควรมีการส�ำรวจกลุม่ แรงงานทังหมดในโรงงานของตน
้
หากคนใดยังไม่มีใบอนุญาตท�ำงานควรรี บด�ำเนินการขึ ้นทะเบียนแรงงานต่างด้ าว
ให้ เรี ยบร้ อย และท�ำการยื่นขอสิทธิ การรักษาพยาบาลให้ แก่กลุ่มแรงงานตามสิทธิ
ทีค่ วรได้ รับ เพือ่ ให้ สามารถเข้ าใช้ บริการสุขภาพของรัฐได้ อย่างทัว่ ถึง และเท่าเทียมกัน

โอกาสในการพัฒนา
ควรมีการศึกษาในเชิงลึกและเจาะจงเกีย่ วกับปั ญหาทีส่ ง่ ผลให้ การเข้ าใช้ บริการ
การฝากครรภ์ และการคลอดไม่ครอบคลุม เช่น การรับรู้ เกี่ยวกับความส�ำคัญของ
การฝากครรภ์และการคลอดในโรงพยาบาล หรื ออาจจะเป็ นการรับรู้ เกี่ยวกับสิทธิ
การรั ก ษาพยาบาล ว่ า แรงงานเหล่ า นั น้ รั บ รู้ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ที่ ต นควรจะมี และ
สิทธิประโยชน์ที่จะได้ รับมากน้ อยเพียงใด เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
สุขภาพ ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ บริ การสุขภาพของแรงงานข้ ามชาติเพิ่มมากขึ ้น
นอกจากนี ้ยังควรมีการศึกษาในกลุม่ แรงงานข้ ามชาติสญ
ั ชาติอื่น เพื่อน�ำมา
วางแผนการให้ บริ การที่ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ
มากขึน้ เพื่อลดความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึน้ ระหว่างการตัง้ ครรภ์
และการคลอดได้
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