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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง “ตัวแบบการบริ หารจัดการการเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าวใน
ประเทศไทย” ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งประกอบด้วย
2.1 ข้อมูลจังหวัดสมุทรสาคร
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชน คุณภาพชีวติ และสุ ขภาวะ
2.4 พระราชบัญญัติ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2.5 แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาประเทศและการพัฒนาทุนมนุษย์
2.6 แนวคิดและทฤษฎีทางการบริ หารจัดการที่เกี่ยวข้อง
2.7 แนวคิดการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ
2.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.9 กรอบแนวทางในการวิจยั
2.1 ข้ อมูลจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาครหรื อชื่อที่ นิยมเรี ยกขานทัว่ ไปว่า “มหาชัย” แต่เดิมในสมัยกรุ งศรี อยุธยา
เรี ย กว่ า บ้า นท่ า จี น เพราะเป็ นที่ พ ัก อาศัย ที่ เ ป็ นชายทะเลใกล้ป ากแม่ น้ า และเป็ นแหล่ ง ค้า ขาย
แลกเปลี่ยนสิ นค้า จนเป็ นชุมชนขนาดใหญ่เรี ยกว่าบ้านท่าจีน ต่อมามีภยั สงครามกับพม่าทาให้ตอ้ งมี
การอพยพหนี้ ภยั ไปอาศัยอยู่ตามป่ า ต่ อมาจึ ง ได้มี ก ารตั้ง ท้องถิ่ นของประชาชนอาศัย อยู่ใ นชุ ม ชน
ค่อนข้า งมากให้เป็ นเมื องโดยให้ชื่ อว่า เมื องสาครบุ รี เมื่ อปี พ.ศ.2099 เพื่ อเป็ นหน้าด่ านในการ
ป้ องกันการรุ กรานของศัตรู ซึ่ งลักษณะของพื้นที่มีลกั ษณะเป็ นคลองที่คดเคี้ยว ต่อมาจึงมีการขุดคลอง
เพื่อขยายคลอง ประกอบกับการเติบโตของเมืองเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดปั ญหาต่างๆ และได้รับการตั้งชื่ อ
ใหม่วา่ คลองมหาชัย ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองเป็ นจังหวัดสมุทรสาครในปี พ.ศ.2486
สภาพของภูมิประเทศของจังหวัดสมุทรสาคร เป็ นจังหวัดติดชายทะเล ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าท่า
จีนในเขตพื้นที่ตอนล่างของภาคกลางต่อต่อกับภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยมีระยะทางไม่ห่าง
จากกรุ งเทพมหานคร โดยลักษณะพื้นที่ราบลุ่มติดชายฝั่งทะเล มีความยาว 41.8 กิโลเมตร เหมาะที่
จะประกอบอาชี พประมงทะเลเพาะเลี้ ยงชายฝั่ งและทานาเกลื อ บางส่ วนทาการพัฒนาพื้นที่ขุดคลอง

10

เพื่อนาน้ าจื ดมาทาการเพาะปลู กพืช และบางส่ วนทาธุ รกิ จ อุ ตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย โดยจังหวัด
สมุ ท รสาคร ประกอบด้ว ย 3 อาเภอ 40 ตาบล 208 หมู่ บ ้า น มี จานวนประชากรในจัง หวัดทั้ง สิ้ น
531,887 คน
ในปี พ.ศ.2557 จังหวัดสมุทรสาครมีการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จอย่างรวดเร็ ว โดยมี รายได้
เฉลี่ ย ต่ อหัว 344,938 บาท สู ง เป็ นอัน ดับ ที่ 7 ของประเทศ หรื อ เป็ นอัน ดับ 3 ของภาค มี มู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์จงั หวัด 317,810 ล้านบาท แยกเป็ นภาคเกษตร 15,561 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นสาขาการประม ง
12,989 ล้านบาท สาขาเกษตรกรรมการล่าสัตว์และการป่ าไม้ 2,572 ล้านบาท และภาคนอกเกษตร
302,249 ล้านบาท และผลการสารวจสภาพเศรษฐกิ จในปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า
ภาคนอกการเกษตร มีมูลค่าเท่ากับ 302,249 ล้านบาท โดยสาขาการผลิตหลักของภาคนอกการเกษตร
คือ สาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่าเท่ากับ 217,337 ล้านบาท รองลงมาคือ สาขาขายส่ งขายปลี ก มีมูลค่า
เท่ากับ 38,768 ล้านบาท และสาขาไฟฟ้าประปา มีมูลค่าเท่ากับ 9,343 ล้านบาท
อย่างไรก็ดีจงั หวัดสมุทรสาครเป็ นจังหวัดหนึ่ งที่ประสบปั ญหาการขาดแคลนแรงงานคน
ไทย โดยเฉพาะแรงงานระดับล่ างซึ่ งคนไทยไม่นิยมทางานในกิ จการประมงทะเล กิ จการต่อเนื่ อง
ประมงทะเล และภาคเกษตร อันเนื่ องมาจากเป็ นงานหนัก งานสกปรก และมีกลิ่ นเหม็น ระยะเวลา
ทางานไม่แน่นอน เป็ นงานที่ลาปาก จากสภาพปั ญหาดังกล่าวทาให้จาเป็ นต้องใช้แรงงานต่างด้าว โดย
มีแรงงาน 2 จาพวก คือแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย และแรงงานที่เข้ามาทางานผิดกฎหมาย
ตามมาตรา 13 ซึ่ ง ในปี 2558 พบว่า สถานการณ์ จานวนแรงงานต่ างด้าวในจัง หวัดสมุ ท รสาครมี
จานวนแรงงานต่างด้าวที่ ได้รับ อนุ ญาต จานวน 253,308 คน ในจานวนนี้ เป็ นแรงงานต่างชาติ มี
หนังสื อเดินทาง Visas ทางานและใบอนุ ญาตทางานสัญชาติเมียนมาร์ ที่มี จานวน 166,538 คน และ
แรงงานเพื่อนบ้านสัญชาติ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา (ศูนย์ One stop service) รอบ 2 จานวน 49,284
คน รวมเป็ นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ จานวนทั้งสิ้ น 215,822 คน
จากรายงานประจาปี ของสานักงานจังหวัดสมุทรสาคร ในปี พ.ศ.2558 พบว่า ผลการตรวจ
สถานบริ การสถานประกอบ โรงงาน เรื อประมง การป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์ในปี พ.ศ.
2558 รวม 2,390 แห่ ง ไม่พบผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุ ษ ย์ 97,205 คน พบผูเ้ สี ย 2 คน และมีการจัด
กิ จกรรมโครงการเสริ มสร้ างความรู ้ ความเข้าใจตามกฎหมายเพื่อเป็ นการป้ องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์และคุม้ ครองตลอดจนอาสาสมัครเพื่อเฝ้าระวังร่ วมในในการจัดระเบียบของราชการ ใน
ด้านของการดาเนิ นงานของศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็ จ (One stop service)
วันที 1 เมษายน 2558 – วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 มีผล
การจดทะเบียนแยกประเภท โดยมีนายจ้างจานวน 8,646 ราย แยกเป็ นต่ออายุ 8,017 ราย และนายจ้าง
ประมงใหม่ 229 ราย แรงงานต่ออายุบตั ร 59,579 ราย แยกเป็ นแรงงาน 57,943 ราย และผูต้ ิดตาม 1,636
ราย โดยเป็ นสัญชาติเมียนมาร์ 44,365 ราย ลาว 6,244 ราย กัมพูชา 8,970 ราย เป็ นแรงงงานประมง
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ใหม่ 5,421 ราย เมียนมาร์ 4,917 ราย ลาว 81 ราย กัมพูชา 421 ราย โดยจากการข้อมูลของสานักงาน
จังหวัดสมุทรสาครพบว่าผูป้ ระกอบการและแรงงานต่างด้าว พบว่าไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารด้าน
ประมงเลย จึง มีการอบรมหลักสู ตรนั กจัดรายการสุ ขภาพ มี การจัดตั้งเป็ นสถานนี ลอยน้ า มี การ
ติดตามประเมินผลและขยายเครื อข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล จังหวัดสมุทรสาครได้มี
โครงการต่าง ในการดาเนินการเพื่อลดปั ญหาความเลื่อมล้ าโดยมีโครงการผูว้ า่ สัญจรเพื่อเยี่ยมกลุ่มการ
ประกอบอาชี พ มีโครงการในการสถานี อนามัยลอยน้ า โดยมี วตั ถุ ประสงค์ในการให้บริ การดู แล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพขั้นพื้นฐานในกลุ่มของลูกเรื อประมง เพื่อเป็ นการให้ความรู ้ การจัดการความรู ้ และ
ลดปั ญหาสุ ขภาพของแรงงานต่างด้านในจังหวัดทั้งในน่ านน้ าและนอกน่ านน้ าไทย โดยจัดให้มีการ
สารวจสภาวะสุ ขภาพอนามัย การอบรมหลักสู ตรนักจัดรายการสุ ขภาพ เกี่ ยวกับการปฐมพยาบาล
เบื้ อ งต้น การตั้ง สถานี และมี ก ารจัด ตั้ง ศู น ย์ใ นการควบคุ ม การแจ้ง เข้า -ออก เรื อ ประมง จัง หวัด
สมุทรสาคร เพื่อแก้ไขปั ญหาจากการให้ใบเหลืองของสหภาพยุโรปซึ่ งเป็ นมาตรการที่สหภาพยุโรป
ดาเนิ นการกับประเทศที่ไม่ทาประมงตามมาตรฐานสากล เพื่อป้ องกันการจับสัตว์น้ ามากเกินไป โดย
กาหนดให้ข้ ึนทะเบียนเรื อประมง และ มีบทลงโทษในการทาประมงผิดกฎหมาย
2.2 แนวคิดการย้ายถิ่นของแรงงานข้ ามชาติ
การย้ายถิ่นเป็ นปรากฏการณ์ปกติในประเทศที่กาลังพัฒนามีการพึ่งพาทุนนิ ยม วิถีชีวิตปกติ
ของมนุษย์ตอ้ งการแสวงหาพื้นที่อยูอ่ าศัยและปั จจัยในการดารงชี วิต ในสมัยโบราณมีการย้ายถิ่ นเพื่อ
แสวงหาอาหาร แสวงหาเมื องขึ้ น เพื่อเป็ นการขยายอาณาเขตในการปกครอง ต่อมาเมื่ อโลกมี การ
พัฒนามากขึ้ น ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในด้านของเศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง มี นกั วิชาการได้ให้
ความหมายของการย้ายถิ่นไว้ อาทิ
Lee (1956) กล่าวถึง การย้ายถิ่นเป็ นลักษณะของกระแสการเลือกที่อยูแ่ ละลักษณะของการ
เปลี่ ยนผ่านเพื่อปรับเปลี่ ยนการใช้ชีวิตในด้านของการประกอบอาชี พ การทางาน เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งเกิ ด
จากปั จจัยในการผลักดันทั้ง ในด้า นของปั จจัย ดึ ง ดู ด และปั จจัยที่ เป็ นแรงผลัก ในหลาย ๆ ด้านที่
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ รายได้ การใช้จ่าย รวมทั้งวัฒนธรรมของถิ่นที่อยูท่ ี่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
ไม่เหมาะสมหรื อไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ก็จะมีการแสวงหาถิ่นที่อยูอ่ ื่นเพื่อให้เหมาะสม บางสิ่ งที่มี
อิทธิ พลต่อการย้ายถิ่น เช่น เชื้ อชาติหรื อเผ่าพันธุ์ คุณลักษณะของประชากร ทัศนคติ สภาพแวดล้อม
สิ่ งที่ปรากฏพบว่าในบางครั้งเป็ นอุปสรรค บางครั้งเป็ นประโยชน์ในการที่จะทาให้การย้ายถิ่ นนั้นมี
การปรับเปลี่ยนและสามารถที่จะประกอบกิจการและทางาน
Ravenstein (1976) ได้กล่าวถึ งลักษณะของการอพยพ แบบที่เปลี่ยนวิธีการดาเนิ นชี วิตจาก
เมืองหนึ่ งสู่ เมืองหนึ่ ง ซึ่ งไม่ได้มีการถูกบังคับ เป็ นไปด้วยความสมัครใจ ส่ วนในอีกรู ปแบบเป็ นการ
ย้ายถิ่ นในลักษณะของความจาเป็ นทั้งในด้านของการถู กบีบคั้น หรื อเกิดการกระตุน้ จากกระแสการ
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เปลี่ ยนแปลงของโลก ในด้านของเศรษฐกิ จ การเมือง บางครั้งอาจนาพาสิ่ งไม่ดีไปด้วย อาทิ โรคภัย
อาชญากรรม เนื่องจากการอพยพย้ายถิ่นลักษณะนี้ไม่สามารถที่ตรวจสอบหรื อกลัน่ กรองได้ บางครั้ง
การย้ายถิ่นเป็ นไปด้วยความสมัครใจ มีการพาครอบครัวอพยพย้ายถิ่นข้ามมา ส่ งผลถึงเรื่ องการทางาน
การศึกษา และการนาเอาวัฒนธรรม สังคมของคนเหล่ านี้ มาด้วย ซึ่ งการอพยพย้ายถิ่ นนี้ สิ่ งที่ ค น
เหล่านี้ นาติดตัวมาเมื่อระยะเวลาผ่านไป ระยะทางผ่านไป มีการหลอมรวมมีการซึ มซับเอาวัฒนธรรม
ของแหล่งที่อยูใ่ หม่ไปพร้อม ๆ กัน มีการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสมและเข้ากับสภาพแวดล้อมมากขึ้น
ปั จจุ บ นั พบว่า การย้า ยถิ่ นที่ มี มากมัก เกี่ ย วข้องกับ การย้า ยถิ่ นของแรงงาน เนื่ องจากใน
ปั จจุบนั ประเทศแต่ละประเทศมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว บางครั้งปั จจัยการผลิ ตที่สาคัญอย่างหนึ่ ง
คือแรงงาน ไม่สามารถที่จะมีได้เพียงพอ ซึ่ งในประเทศที่เป็ นประเทศของอุตสาหกรรม ย่อมต้องมี
การใช้แรงงานเป็ นจานวนมากเพื่อป้ อนเข้าสู่ ภาคของอุตสาหกรรม ประกอบกับส่ วนหนึ่ งมาจากการ
เลือกงาน ซึ่ งแรงงานในบางประเภทไม่มีใครอยากทา เนื่องจากเป็ นงานที่หนัก มีความสกปรก มีความ
อันตราย แต่ในภาคอุ ตสาหกรรมบางประเภทจาเป็ นต้องใช้ หรื อในด้านของความต้องการค่าแรง
เพื่อให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ทาให้ตอ้ งมีการแสวงหาความพอใจในค่าแรงของแรงงานเหล่านั้น จึง
เป็ นที่มาของการย้ายถิ่ นของแรงงาน มีการนาแรงงานต่างด้าวเข้ามาใช้ภายในประเทศ ส่ งผลให้เกิ ด
การจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่ งในปั จจุบนั ที่มีความต้องมากจะเป็ นแรงงาน 3 สัญชาติ คือ เมียนมาร์ ลาว
กัมพูชา ซึ่ งในปั จจุบนั พบว่า แรงงานเหล่านี้ ได้มีการเดินทางเข้ามาทางานในประเทศไทย อาทิ ภาค
ก่อสร้าง ภาคการเกษตร ภาคการประมงและ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อต้องการได้โอกาสในการทางานที่
ดี และมี ค วามปลอดภัย มากกว่าถิ่ นที่ อยู่เดิ ม ต้องการค่ าตอบแทนที่ เป็ นค่ า จ้างหรื อค่ า แรงที่ สู ง ขึ้ น
ต้อ งการน าพาครอบครั ว ให้ อ ยู่ใ นสถานที่ ที่ ดี มี ค วามปลอดภัย มี ส วัส ดิ ก ารทั้ง ในด้า นของการ
รักษาพยาบาล การดูแลของนายจ้างที่ดี การทางานที่ปลอดภัย ทาให้ในประเทศที่ดอ้ ยพัฒนาหรื อ
ประเทศที่กาลังพัฒนา แรงงานต่าง ๆ พยายามที่จะดิ้นรนและย้ายถิ่นเพื่อแสวงหาโอกาสเหล่านั้น
ประเทศที่เป็ นเป้ าหมายหลักของการย้ายถิ่นของแรงงาน คือประเทศที่มีการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ มี ความต้องการแรงงานสู ง ไม่ไกลจากถิ่ นฐานเดิ มมาก รวมทั้งมี การเดิ นทางที่ ค่อนข้าง
สะดวก ส่ วนใหญ่ แล้วจะเป็ นประเทศในบริ เวณโดยรอบของประเทศที่ แรงงานเหล่ านั้นอาศัยอยู่
เนื่ องจากความใกล้เคียงของวัฒนธรรมด้วย โดยมีนกั วิชาการหลายท่านได้วิจยั เกี่ ยวกับการย้ายถิ่ น
ข้ามประเทศ อาทิ งานวิจยั ของ สุ ภางค์ จันทวานิช, ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์, พัทยา เรื อนแก้ว,
สุ ธีรา นิ ตยานันทะ และอัญชลี เข็มครุ ฑ (2542) กล่าวว่า การย้ายถิ่ นข้ามประเทศ คือ การเคลื่อนย้าย
ของประชากรจานวนมาก ข้ามพรมแดนจากประเทศที่ตนเป็ นพลเมืองหรื อพานักอยูไ่ ปยังเทศอื่น เพื่อ
ดารงชี วิตเป็ นเวลายาวนานต่อเนื่ อง เพื่อกระทากิ จกรรมที่ได้รับค่าตอบแทน โดยปกติตามหลักการ
สากล จะกาหนดว่าการดารงชีวติ ในอีกที่หนึ่งเป็ นระยะเวลานาน 1 ปี นับเป็ นการย้ายถิ่น (International
travel regulations) การย้ายถิ่นอาจจาแนกได้ตามสาเหตุเป็ น 2 ชนิ ด คือ การย้ายถิ่ นที่มีสาเหตุจากภัย
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ธรรมชาติ (Natural disaster) และการย้ายถิ่นที่มีสาเหตุจากภัยที่เกิดจากการกระทาหรื อจากน้ ามือของ
มนุษย์ (Manmade disaster) นอกจากนั้นยังจาแนกการย้ายถิ่นอีกแบบหนึ่ ง คือ การย้ายถิ่นแบบที่ผยู ้ า้ ย
ถิ่ นสมัครใจย้ายถิ่ นเอง (Voluntary migration) และการย้ายถิ่ นแบบที่ ถูกบังคับให้ยา้ ยถิ่ น (Forced
migration)
จากแนวคิดเกี่ยวกับการย้ายถิ่น ทาให้ทราบถึงเหตุผล ความจาเป็ นและความต้องการในย้าย
ถิ่น ประกอบกับแนวทางในการปรับเปลี่ยน หรื อเปลี่ยนแปลงที่ตามมากับการย้ายถิ่น พบว่า การย้าย
ถิ่ นส่ งผลกระทบต่อการเคลื่ อนย้ายแรงงานของคนต่างด้าว ที่ทาให้เกิ ดปั ญหากับสังคม ทั้งในด้าน
ของความแออัดของประชากร สุ ขภาพอนามัย ความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทัศนคติ วัฒนธรรมของตน
ต่างด้าว ที่ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนซึ่ งส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศและส่ งผลต่อค่าใช้จ่ายในด้านของการ
ให้บริ การ การดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมองในประเด็นของเรื่ องสุ ขภาพ พบว่า การย้ายถิ่น
นั้นมีความเกี่ยวข้องในหลายประเด็น อาทิ ในด้านของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น ในด้านของ
ความรู ้ ความเข้าใจภาษาต่าง ๆ ที่จะเป็ นใช้ในการสื่ อสาร ปั ญหาเกี่ยวกับการกากับดูแลในด้านของ
สุ ขภาพอนามัย เกี่ ยวกับการดารงชี วิต ในด้านของความเชื่ อ และที่สาคัญการควบคุมเพื่อให้แรงงาน
ต่างๆ สามารถดารงชี วิตอยู่ในประเทศได้อย่างปกติไม่ทาให้ประเทศที่มีแรงงานข้ามชาติอพยพมามี
ปั ญหา ดังนั้นแนวทางในการบริ หารจัดการที่สามารถเสริ มสร้ างการทางานและให้การกากับดูแลจึง
เป็ นสิ่ งสาคัญและต้องมีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม
2.3 แนวคิดสิ ทธิมนุษยชน คุณภาพชี วติ และสุ ขภาวะ
2.3.1 แนวคิดสิ ทธิมนุษยชน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน (Universal declaration of human rights) ข้อ 1 ที่
กล่าวว่า “บุคคลชอบที่จะมีสิทธิ และเสรี ภาพประดามีที่ระบุไว้ในปฏิญาณนี้ ท้ งั นี้ โดยไม่มีการจาแนก
ความแตกต่างในเรื่ องใด เช่น เชื้อชาติ สี ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรื อทางอื่นใด
ชาติหรื อสังคมอันเป็ นที่มาเดิม ทรัพย์สิน กาเนิ ด หรื อสถานะอื่นใดนอกจากนี้ การจาแนกข้อแตกต่าง
โดยอาศัยมู ลฐานแห่ งสถานะทางการเมืองทางดุ ลอาณาหรื อทางเรื่ องระหว่างประเทศของประเทศ
หรื อดิ นแดนซึ่ งบุคคลสังกัดจะทามิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าดิ นแดนดังกล่ าวจะเป็ นเอกราชอยู่ในความพิทกั ษ์
มิได้ปกครองตนเองหรื ออยูภ่ ายใต้การจากัดแห่งอธิ ปไตยอื่นใด” ประกอบไปด้วย
สิ ทธิ (Right) เป็ นสิ่ งที่ติดตัวมนุษย์ทุกคนตามธรรมชาติที่ได้เกิดมาเป็ นมนุษย์ซ่ ึ งไม่มีใคร
ล่วงละเมิดได้
เสรี ภาพ (Freedom) เสรี ภาพในการดารงชี วิตอยู่ การใช้ชีวิต ภายใต้ศีลธรรม ผ่านการ
แสดงออกทางความคิดและการปฏิ บตั ิ ที่ไม่เบียดเบียนใครเนื่ องจากทุกคนมีศกั ดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์
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(Human dignity) ความเสมอภาค (Equality) ทุกคนมีคุณค่าเท่าเที ยมกัน ทุกคนมี สิทธิ พ้ืนฐานของ
มนุษย์ ในด้านของการเกิด การมีชีวติ สิ ทธิ ส่วนบุคคล ที่ไม่ให้ใครละเมิด
สิ ทธิ ของการเป็ นพลเมืองของรัฐตามกฎหมาย ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ที่กฎหมายรั บรองไว้ คื อ
1) สิ ทธิทางสังคม เป็ นสิ ทธิของประชาชนทางสังคมที่จะได้รับบริ การจากสังคม ใน
ฐานะที่เป็ นสมาชิกของสังคม เช่น สิ ทธิ ในการเข้าถึงการบริ การสาธารณะ 2) สิ ทธิ ทางสวัสดิการสังคม
เป็ นสิ ทธิ ของประชาชนทุกคนที่จะได้รับสวัส ดิ การทางสังคม เช่ น สิ ทธิ การได้รับการศึกษา สิ ทธิ ใน
การได้รับ บริ การสุ ข ภาพ 3) สิ ทธิ ท างวัฒนธรรม ได้แก่ สิ ท ธิ ใ นการเข้า ร่ วมในพิธี กรรม ประเพณี
วัฒนธรรมของประชาคมในด้านต่างๆ
อย่างไรก็ดี องค์การสหประชาชาติ (UN) ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 ได้วางหลักของ
หลักการสิ ทธิ มนุษยชน (Human rights) เนื่ องจากเหตุผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่ งผลให้เกิดความ
เดื อนร้ อนไปทัว่ โลก มีการเสี ยชี วิตจากความโหดร้ าย มีความไม่เป็ นธรรมในการดาเนิ นชี วิต ทาให้
บางประเทศที่แพ้สงครามเสี ยชี วิต ทรัพย์สิน รวมทั้งการเสี ยสิ ทธิ์ ในด้านของความเป็ นมนุ ษย์ มีการ
ละเมิดสิ ทธิ ความเป็ นมนุษย์ ซึ่ งบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีโลกที่มีผลต่อประเทศไทย
ในเรื่ องของสิ ทธิ มนุษยชน พยายามที่จะสร้างหลักประกันให้กบั นานาประเทศเพื่อทาให้เกิดสันติภาพ
และความมัน่ คงระหว่างประเทศ ประกอบด้วยองค์กรหลัก 6 องค์กร คือ 1) สมัชชาแห่ งสหประชาชาติ
2) คณะมนตรี ค วามมัน่ คง 3) คณะมนตรี เ ศรษฐกิ จ และสั ง คม 4) คณะมนตรี ภาวะทรั ส ตี 5) ศาล
ยุติธรรมระหว่างประเทศ 6) สานักงานเลขาธิ การแห่ งสหประชาชาติ ซึ่ งหน่วยงานทั้ง 6 หน่วยงานมี
ตัวแทนจากหลายประเทศที่ เป็ นสมาชิ กและมี การบริ หารจัดการแบบองค์การเพื่อให้เกิ ดความเป็ น
ธรรมและเพื่อให้การบริ หารจัดการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้กบั นานา
ประเทศที่เป็ นสมาชิกขององค์กร โดยเริ มตั้งแต่กากับดูแล ให้คาปรึ กษา รวมทั้งการลงโทษประเทศที่
มีพฤติกรรมที่ละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนของประเทศอื่น หรื อของประชาชน ที่ผา่ นมาการดาเนินการของ
องค์การสหประชาชาติสามารถที่จะสร้ างความมัน่ ใจและมีการกาหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิกบั สมาชิ กอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการกาหนด ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน
ซึ่ งประเทศไทยได้ร่วมลงมติในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 ซึ่ งมีการกาหนดสิ ทธิ มนุ ษยชนพื้นฐาน 6
ประการ คือ
1. ทุกคนมีศกั ดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ เป็ นสิ ทธิ ที่ติดตัวทุกคนมาตั้งแต่เกิด
2. คนทุกคนมีความเสมอภาคและห้ามการเลือกปฏิบตั ิ
3. สิ ทธิ มนุษยชนเป็ นของคนทุกคนโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ อาชีพ
สถานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม รวมถึงสุ ขภาพ และความคิดเห็นด้านต่างๆ
4. สิ ทธิ มนุษยชนเป็ นองค์รวมแยกเป็ นส่ วนๆไม่ได้
5. การมีส่วนรวมและการเป็ นส่ วนหนึ่งของสิ ทธิ น้ นั คือประชาชนแต่ละคน หรื อกลุ่ม
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ประชาชนหรื อประชาสั ง คมย่อมมี ส่ ว นร่ วมอย่า งแข็ง ขันในการเข้า ถึ ง ได้รับ ประโยชน์ จากสิ ท ธิ
พลเมือง การเมือง สิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
6. ตรวจสอบได้และใช้หลักนิติธรรม
จากที่กล่าวมาข้างต้น สิ ทธิ มนุษยชนเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานที่มนุ ษย์ทุกคนควรมี ควรได้รับ
และส่ งผลต่อการดารงชี วิตโดยไม่มีการแบ่งเชื้ อชาติ สี ผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย
หรื อการได้รับการให้บริ การสุ ขภาพ ต้องได้รับด้วยความเสมอภาค สิ ทธิ เท่าเทียม ซึ่ งในแต่ละประเทศ
มีกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกากับดู แลและควบคุมอยูแ่ ล้ว อย่างเช่ นในประเทศไทย พบว่า กฎหมายสู งสุ ด
ของประเทศไทยคือ รัฐธรรมนู ญของประเทศไทย ได้วางหลักเกี่ ยวกับสิ ทธิ เสรี ภาพขั้นพื้นฐานของ
มนุ ษย์ไว้โดยมีการคุม้ ครอง ในสิ ทธิ พ้ืนฐานของการดารงอยู่ของชี วิต สิ ทธิ ในการดาเนิ นชี วิตที่ตอ้ ง
ได้รับบริ การที่ดี มีคุณภาพ และสามารถสร้ างเสริ มคุณภาพชี วิตที่ดีของประชาชนในประเทศโดยไม่
แบ่งแยกเชื้ อชาติ ซึ่ งหนึ่ งในนั้นคือสิ ทธิ ในการเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพ เนื่ องจากหากประชาชนที่อยู่ใน
ประเทศมีสุขภาพที่แข็งแรง มีระบบบริ การสุ ขภาพที่ดียอ่ มสร้ างความเข้มแข็งให้กบั ระบบเศรษฐกิ จ
สังคม และประเทศ เนื่ องจากรัฐไม่จาเป็ นต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลผูป้ ่ วย หรื อหากการรับบริ การที่มี
ประสิ ทธิ ภาพย่อมทาให้ลดต้นทุน และทาให้สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
2.3.2 แนวคิดคุณภาพชี วติ และสุ ขภาวะ
2.3.2.1 แนวคิดเรื่ องคุณภาพชี วติ
ในกระบวนการพัฒนา คนถือเป็ นตัวแปรสาคัญในกระบวนการต่างๆ เป็ นเครื่ องมือ
ในการวัดประสิ ทธิภาพการทางานมี นักวิชาการนักปฏิบตั ิการพัฒนานามาใช้เป็ นกรอบสาหรับพัฒนา
โดยคุณภาพชีวติ คือกระแสหลักของการพัฒนา
พิจารณาจากสภาพความเป็ นอยูข่ องบุคคลทั้งด้าน
ร่ างกาย อารมณ์ สังคม ที่ทาให้บุคคลสามารถดารงอยูร่ ่ วมกับสังคมได้อย่างเหมาะสม ความมีชีวิตที่ไม่
เดือดร้อนพอเพียงกับสภาพของตนเอง ชี วิตที่มีความหมาย มีรายได้พอแก่การจ่าย และมีความเป็ นอยู่
ที่ดี ตามสภาพความจาเป็ นพื้นฐานในสังคมและสามารถดารงชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข
ในการอธิ บายถึงความหมายคุณภาพชีวติ มีนกั วิชาการกาหนดความหมายไว้ อาทิ
Dean (1985, p. 98) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง ความพึงพอใจในชีวิต
ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง มีภาวะสุ ขภาพที่ดี มีความสามารถในการปรับตัวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มี
ความสุ ขสบายทั้งทางกายและใจ ดารงชีวติ อย่างมีความหมายมีคุณค่า ตามสิ ทธิ และหน้าที่ของบุคคลที่
พึงมีพึงได้
พนิษฐา พานิชาชีวะกุล และเพ็ญจันทร์ ประดับมุข (2542) กล่าวว่า คุณภาพชีวติ
หมายถึง การรับรู ้ต่อสภาพความเป็ นอยู่ของบุคคล เป็ นผลรวมของความพึงพอใจในชีวิต ระดับความ
พึ ง พอใจหรื อไม่ พึ ง พอใจต่ อด้า นต่ า งๆของชี วิต ความสุ ข โดยทัว่ ไป ความรู ้ สึ ก มี คุ ณค่ า ในตนเอง
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ความสุ ขในชี วิต ที่มีคุณค่ามีความหมาย สภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดี ทาให้ชีวิตมีความสุ ข มาตรฐานที่เป็ น
เกณฑ์การวัดระดับความเป็ นอยู่ที่ดีของสังคมและระดับความเป็ นเลิ ศในรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของ
บุคคลระดับความเป็ นอยู่ที่ดี สิ่ งที่มีอยู่จริ งที่ทาให้ชีวิตมีคุณภาพและความพึงพอใจในองค์ประกอบ
เหล่านั้น
เกษม จันทร์ แก้ว (2540) ได้สรุ ปความหมายคุณภาพชี วิต (Quality of life) ในแง่
ของสิ่ ง แวดล้อมเอาไว้ว่า คุ ณภาพชี วิต หมายถึ ง การศึ ก ษาความเป็ นอยู่ข องมนุ ษ ย์ที่ เกี่ ย วข้องกับ
สถานภาพการศึกษา สุ ขภาพอนามัย และเศรษฐกิ จ ตามลักษณะของสิ่ งแวดล้อมทางชี วกายภาพเชื้ อ
ชาติ วัฒนธรรม และวิธีการเลี้ ยงดู โดยที่คุณภาพชี วิตนั้นขึ้นอยู่กบั สภาพทัว่ ไปของสิ่ งแวดล้อมทาง
ชีวภาพ บุคคลอยูใ่ นที่ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ย่อมมีคุณภาพชี วิตที่ดีกว่าบุคคลที่อยูใ่ นที่
ขาดแคลนทรั พยากรสิ่ งแวดล้อม คุ ณภาพชี วิตขึ้นอยู่กบั ความพึงพอใจ ซึ่ งมีความแตกต่างไปแต่ละ
บุคคลอีกด้วย
ศิริ ฮามสุ โพธิ์ (2543) สรุ ปภาพโดยรวมว่า คุณภาพชี วิต หมายถึ ง คุณภาพในด้าน
สุ ขภาพ สังคม เศรษฐกิ จ การศึกษา การเมือง และศาสนา ซึ่ งเป็ นค่าเที ยบเคียงไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว
แน่นอน กล่าวคือ ทุกคนหรื อทุกประเภทอาจจะกาหนดมาตรฐานต่างๆกันไปตามความต้องการ และ
ความต้องการคุณภาพชีวติ นี้ยอ่ มจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลาความเหมาะสมและกาลเทศะ
จากที่ กล่ าวข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า คุ ณภาพชี วิต หมายถึง สภาพการดารงชี วิต
และความเป็ นอยูข่ องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม โดยคุณภาพชี วิตขึ้นอยู่
กับสภาพแวดล้อมที่เป็ นอยูท่ ี่ทาให้ชีวติ มีความสุ ข ย่อมไม่มีกฎที่แน่นอนตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามสภาพแวดล้อมรอบตัวบุคคล สภาพสังคม ความต้องการปั จจัยต่างๆในการดารงชี วิตและความ
พึงพอใจ
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต
การมีคุณภาพชีวติ ที่ดียอ่ มเป็ นสิ่ งที่ทุกคนปรารถนา ในการที่มนุษย์จะมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ ที่เป็ นองค์ประกอบมากมาย แต่ละองค์ประกอบจะมีความสาคัญแตกต่าง
กัน ไปตามสภาพสั ง คม การด าเนิ น ชี วิ ต รวมถึ ง วัฒ นธรรม มี อ งค์ ก รและนัก วิ ช าการได้เ สนอ
องค์ประกอบที่สาคัญของการมีคุณภาพชีวติ ที่ดีไว้เพื่อเป็ นแนวทางดังนี้
United Nation (1995) กล่าวว่า องค์ประกอบของคุณภาพชี วิตได้แก่ สุ ขภาพ การศึกษา
รายได้ ชีวติ การทางาน ชีวติ ครอบครัว สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
World Health Organization Quality of Life ([WHOQOL], 1994) กล่าวว่า คุณภาพชี วิต
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือด้านร่ างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม และสิ่ งแวดล้อม
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องค์กร UNICO ได้ก าหนดองค์ประกอบคุ ณภาพชี วิตไว้ 7 ด้านได้แก่ 1) อาหาร 2)
สุ ขภาพ 3) การศึกษา 4) สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร 5) ที่อยู่อาศัยและการตั้งถิ่ นฐาน 6) การมีงานทา
และ 7) ค่านิยม ศาสนา จริ ยธรรมกฎหมายและปั จจัยด้านจิตวิทยา
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO อ้างถึงใน
สุ วดี ตนุวงษ์ววิ ฒั น์, 2544) กาหนดคุณภาพชี วิต ดีหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั องค์ประกอบ 5 ข้อคือ1. มาตรฐาน
การครองชีพ (Standard of living) พิจารณาได้จากรายได้ต่อบุคคล สุ ขภาพ การศึกษา ที่อยูอ่ าศัย เป็ น
ต้น 2. การเปลี่ยนแปลงของประชากร (Population dynamics) ในเรื่ องโครงสร้างของอายุและเพศ
อันตราการเติบโตของประชากร การย้ายถิ่น เป็ นต้น 3. ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural
factors) พิจารณาจากระบบสังคม ค่านิยมทางวัฒนธรรม และชีวติ ความเป็ นอยู่ 4. กระบวนการพัฒนา
(Process of development) พิ จารณาจากล าดับความสาคัญของการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ และ
ความสามารถของบุคคล การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม 5. ทรัพยากร (resources) ได้แก่
ทรัพยากรบุคคล ธรรมชาติรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ
United Nations ESCAP (ESCAP อ้างถึงใน สุ วดี ตนุวงษ์วิวฒั น์ , 2544) ได้กาหนดตัว
แปรวัดคุณภาพชีวติ ไว้ 7 ข้อ ประกอบด้วย 1. สุ ขภาพ 2. ความมัน่ คงปลอดภัยทางเศรษฐกิจ 3.ชีวิตการ
ทางาน 4. ชีวิตในครอบครัว 5.ชีวิตด้านการใช้สติปัญญา 6. ชีวิตในชุมชน และ7. สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ
วิภาวี ศรี เพียร (2537) คุณภาพชี วิตคนไทยประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือสุ ขภาพ
อนามัย ชีวติ ที่ภาคภูมิใจ ชีวติ การทางาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ชีวติ ครอบครัวและชีวิ ตในชุมชน
คุณภาพชีวติ ในการทางานประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ ผลประโยชน์การทางาน สภาพการทางาน การมี
ส่ วนร่ วมในองค์กรแรงงาน ความมัน่ คงในการทางาน และความสุ ขในการทางาน
กล่าวได้วา่ คุณภาพชีวติ ที่ดีควรที่จะมีร่างกายที่สมบูรณ์ รวมทั้งสุ ขภาพที่แข็งแรง มีจิตใจ
ที่ร่าเริ ง มีสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีทศั นคติที่ดี การมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกบั สังคม สามารถ
ภูมิใจในสังคม สังคมยอมรับและสร้ างมนุ ษย์สัมพันธ์ ประกอบกับมี สถานะทางการเงิ นที่ สามารถ
ดารงอยู่ได้อย่างเพียงพอ ไม่เดือดร้ อนและสามารถสร้ างความมัน่ คงให้กบั ชี วิตคนเองและครอบครัว
อย่างเหมาะสม
2.3.2.2 แนวคิดเรื่ องสุ ขภาวะ
ประเทศไทยภายใต้การพัฒนาที่เน้นการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ กระแสหลักส่ งผลให้
เกิ ดผลกระทบต่อสุ ขภาพ หรื อสุ ขภาวะของคนไทยทั้งประเทศ การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนจึงควร
วางอยู่บนแนวคิดใหม่ที่ให้ความสาคัญเรื่ องสุ ขภาวะและศักดิ์ ศรี ในความเป็ นมนุ ษย์อย่างเท่าเที ยม
ภายใต้รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย ซึ่ งทิศทางการพัฒนาประเทศ ต้องมุ่งที่การสร้ างสุ ขภาวะ
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ของประชาชน เป็ นเป้ าหมายควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่ งกล่าวถึงคาว่า “สุ ขภาวะ” สอดคล้อง
กับมาตรา 3 แห่ งร่ างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ กล่าวไว้ว่า “สุ ขภาพ หมายความว่าสุ ขภาวะที่
สมบูรณ์และเชื่ อมโยงกันเป็ นองค์รวม อย่างสมดุลทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคมและทางจิตวิญญาณ”
แสดงให้เห็นว่า สุ ขภาวะมีความหมายที่กว้างขวาง รวมของเรื่ องสุ ขภาวะทางกาย (Physical health) สุ ข
ภาวะทางจิต (Psychological health) สุ ขภาวะทางจิตวิญญาณ (Soul health) สุ ขภาวะทางสังคม
(Environment and public health) และในการสร้ างความเข้าใจ ทั้งในด้านความหมาย องค์ประกอบ
บริ บทต่างๆ แนวปฏิบตั ิและนโยบายที่เกี่ยวเนื่องให้แก่ประชาชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จึงจาเป็ นต้องอาศัย
ระบบการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการสื่ อสารที่ตอ้ งผ่านกระบวนการต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา
การอบรม การบริ หารจัดการองค์กรการสื่ อสาร การปกครอง ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่างๆอย่างเหมาะสมและต่อเนื่ อง พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ 2550 ให้นิยามคาว่า
“สุ ขภาพ” ได้เป็ น 5 มิติ คือ
1. สุ ขภาวะทางกาย (Physical health) หมายถึง สภาวะทางด้านสรี ระภาพของบุคคล
ผลกระทบต่อสุ ขภาพ อันเนื่ องมาจากพฤติกรรม เช่ น การสู บบุหรี่ กิจกรรมทางกาย การดื่ มสุ รา การ
รับประทานอาหาร และพฤติกรรมทางเพศ ล้วนอาจเป็ นสาเหตุของปัญหาสุ ขภาพทางกาย
2. สุ ขภาวะทางอารมณ์ (Emotional health) หมายถึง สภาวะทางจิตใจของบุคคลซึ่ งมีผล
มาจากปั จจัยที่ก่อให้เกิ ดความเครี ยดในชี วิต และวิธีการตอบสนองของบุ คคลนั้น ต่อปั จจัยดังกล่าว
รวมทั้ง ความสามารถและโอกาสในการใช้ เ วลาส่ ว นตัว เพื่ อ ความเพลิ ด เพลิ น และผ่ อ นคลาย
ความเครี ยด
3. สุ ขภาวะทางสังคม (Social health) หมายถึง ความสามารถในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น อัน
ได้แก่ สมาชิ กในครอบครั ว เพื่อนฝูง เพื่อนร่ วมงานและเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ มีการแสดงให้เห็ นว่าการ
สนับสนุ นของสังคม มีส่วนสาคัญในการช่ วยให้ร่างกาย สามารถฟื้ นตัวจากโรคภัยไข้เจ็บได้เร็ วขึ้ น
นอกจากนี้ยงั ช่วยลดผลกระทบของความเครี ยดที่มีต่อสุ ขภาวะทางกายและทางอารมณ์รวมทั้ง ช่วยลด
อัตราการเจ็บ ป่ วยและอัตราตายด้วย สาหรั บ พื้ นฐานทางสั งคมนั้น จะส่ งผลกระทบอย่า งมาก ต่ อ
พฤติกรรมหรื อวิถีการดารงชีวติ ของบุคคลนั้น
4. สุ ขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual health) หมายถึงสภาวะการมี spirit ของบุคคลใด
บุ ค คลหนึ่ ง ซึ่ งรวมทางถึ ง การตั้ง วัต ถุ ป ระสงค์ใ นชี วิ ต ความสามารถในการให้ แ ละรั บ ความรั ก
ความรู ้สึกในการเสี ยสละและปรารถนาดีต่อผูอ้ ื่น สาหรับในคนบางกลุ่ม ศาสนาอาจเป็ นองค์ประกอบ
กลางที่สาคัญของโปรแกรมด้านสุ ขภาวะทางจิตวิญญาณได้
5. สุ ขภาวะด้านปั ญญา (Intellectual health) มีความสัมพันธ์กบั การประสบผลสาเร็ จใน
ชีวติ ซึ่ งเกิดขึ้นได้จากการทางาน การเรี ยน การบริ การในชุ มชน งานอดิเรก หรื อการทุ่มเวลาให้กบั งาน
ด้านวัฒนธรรมสุ ข ภาวะทางปั ญญานี้ จะแสดงถึ ง ผลกระทบต่อสุ ขภาพในองค์รวมโดยอาศัยความ
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สัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับวิถีการดารงชี วิต เพื่อสุ ขภาพที่ดี การว่างงานกับการเกิดโรค สภาวะทาง
เศรษฐกิจสังคมกับการใช้บริ การทางการแพทย์ และความภาคภูมิใจหรื อความสาเร็ จชีวติ
องค์ประกอบสาคัญที่มีผลต่อสุ ขภาพ
สุ ขภาวะที่ดีและมีความเหมาะสมต้องมีความสมบูรณ์ท้ งั ทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม ทา
ให้เกิดสติปัญญาที่ดี ซึ่ งในแต่ละด้านย่อมต้องประกอบกันเพื่อ ดังนั้นในการที่จะทาให้คนมีสุขภาวะที่
ดีน้ นั ประกอบไปด้วย 3 ส่ วน คือ
1.สุ ขภาพทางกาย (Physical health) คือ มีสภาพร่ างกายที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และ
มีการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย สังเกตได้จากการที่บุคคลนั้นมีความสมบูรณ์แข็งแรง ระบบและอวัยวะ
ทุกส่ วนทางานได้ดีมีประสิ ทธิ ภาพ ร่ างกายมีสมรรถภาพสู ง สามารถทางานได้นานๆ โดยไม่เหนื่ อย
ง่าย การนอนและการพักผ่อนเป็ นไปตามปกติ ผิดพรรณผุดผ่อง รู ปร่ าง ทรวดทรงสมส่ วน เป็ นต้น
2.สุ ข ภาพทางจิ ต (Mental health) คื อ มี ส ภาพจิตปกติ สามารถปรั บตัวให้เ ข้า กับ
บรรยากาศของสังคมได้ทุกระดับชั้นสามารถควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่ งผูม้ ี
สุ ขภาพจิตดี ย่อมมีผลมาจากสุ ขภาพกายดีดว้ ย หรื อคากล่าวที่ว่า “จิตใจที่แจ่มใส ย่อมอยูใ่ นร่ างกายที่
สมบูรณ์”
3.สุ ขภาพทางสังคม (Social health) คือ การมีสภาพของความเป็ นอยูห่ รื อการดาเนิ นชี วิต
อยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นหรื อสังคมเดือดร้อน สามารถเข้ากับบุคคลและชุ มชนได้ทุก
สถานะอาชี พ ไม่เป็ นคนถือตัว ไม่เป็ นคนเอารัดเอาเปรี ยบบุคคลอื่น เป็ นที่เคารพรักและเป็ นที่นบั ถื อ
ของคนทัว่ ไป
ไพบู ลย์ โล่ห์สุนทร (2550) กล่าวว่าสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อสุ ขภาพของคนเรานั้นมีมากมาย
หลายสาเหตุ แ ต่ ใ นที่ น้ ี จะแบ่ ง ออกเป็ น 3 องค์ ป ระกอบซึ่ งเป็ นปั จ จัย ที่ ส าคัญ มี ค วามเป็ นพลวัต
(Dynamic) ที่สาคัญๆ ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านตัวบุคคล (Person factor) เน้นเกี่ ยวกับลักษณะทางพันธุ กรรม
(Genetic) เชื้อชาติ (Race) ของบุคคลซึ่ งเป็ นตัวกาหนดแนวปฏิบตั ิ เพศ (Sex) อายุและระดับพัฒนาการ
(Age and development level) แสดงถึ งการแสดงออกในแต่ละช่ วงวัยพร้ อมอารมณ์ รวมทั้งการ
ตัดสิ นใจ ส่ งผลต่อการแสดงออกทางสรี รวิทยา (Physiological) จิตใจ (Psychological) ความรู ้ ความ
เชื่อ ค่านิยมและทัศนะคติ แสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพ (Health Behavior)
2. องค์ประกอบด้านสิ่ งแวดล้อม (Environment factor) ประกอบด้วย สิ่ งที่สามารถ
สัมผัสได้และไม่สามารถสัมผัสได้ ซึ่ งแบ่งเป็ นสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) ที่เป็ น
สาเหตุของการต้องเข้ารับบริ การสุ ขภาพ เช่นแสงแดด อากาศ และความรู ้สึก สิ่ งแวดล้อมทางชี วภาพ
(Biological environment) สิ่ งแวดล้อมทางเคมี (Chemical environment) สิ่ งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
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และสังคม (Social-economic environment) ทุกสิ่ งมีความสัมพันธ์กบั การเข้ารับบริ การสุ ขภาพที่ตอ้ งมี
การกระจายการใช้ทรัพยากรและมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
3. องค์ประกอบทางด้านระบบการจัดการสาธารณสุ ขและการบริ การสุ ขภาพ (Health
service system factor) หมายถึง การบริ หารจัดการทรัพยากรต่างๆที่มีอยูข่ องรัฐในการที่จะสนองตอบ
ต่อการส่ งเสริ มให้บุคคลที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนนั้นๆ หรื อประเทศนั้นๆมีสุขภาพที่ดี และเท่าเทียมกัน
ส่ งเสริ มให้ทุกคนมีสิทธิ เท่าเทียมกันในการเข้าถึงระบบการบริ การทางการแพทย์
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อสุ ขภาพทั้ง 3 ด้านเป็ นปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ ที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน
สุ ขภาพมีความสัมพันธ์เชื่ อมโยงกับปั จจัยต่างๆมากมาย กล่าวโดยสรุ ป สุ ขภาวะ (Health) คือ สภาวะ
ของการดารงชี วิตอย่างมีความสุ ขกาย สุ ขใจ สุ ขภาพดี สภาพสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสม
กับการดารงชี วิต โดยปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการมีสุขภาพที่ดี ได้แก่ปัจจัยทางด้านสังคม ปั จจัยทางด้าน
สิ่ งแวดล้อมและปั จจัยทางด้านร่ างกาย หมายถึ ง การมีคุณภาพชี วิตและสุ ขภาพที่สมบูรณ์ ท้ งั ทางด้าน
กาย จิตใจ สังคมและรวมถึงจิตวิญญาณ สุ ขภาวะที่ดีจึงรวมถึงการได้รับการคุม้ ครองและปกป้ องสิ ทธิ
มนุ ษยชนขั้นพื้นฐาน และไม่กดขี่เลื อกปฏิ บตั ิดว้ ยอคติทางชาติพนั ธุ์ ศาสนา เพศ หรื อความเชื่ อทาง
การเมือง
2.4 พระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับที่เกีย่ วข้ อง
การบริ ห ารจัด การของภาครั ฐ เพื่ อ ด าเนิ น การตามนโยบายสาธารณะในเรื่ อ งของการ
ให้บริ การสาธารณสุ ขกับแรงงานต่างด้าว มี ขอ้ กาหนดตามพระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบี ยบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยนาเสนอตามลาดับปี ที่มีการประกาศใช้ ดังมีความโดยสรุ ปต่อไปนี้
2.4.1 พระราชบัญญัติคนเข้ าเมือง พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เป็ นกฎหมายที่วางหลักไว้เกี่ยวกับคนต่างด้าวที่มี
ความประสงค์ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่ งเป็ นการดาเนิ นการในการกลัน่ กรองเกี่ยวกับ
คุณสมบัติ เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของการเข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้งในการอยูร่ ะยะสั้นและ
ระยะยาวของแรงงานต่างด้าว เพื่อเป็ นการป้ องกันและควบคุมรวมถึงความมัน่ คงของประเทศ ได้วาง
หลักการเกี่ ยวกับการเข้าเมืองไว้ในหมวด 2 เกี่ยวกับการ ห้ามมิให้คนต่างด้าวที่ไม่มี หนังสื อเดินทาง
หรื อเอกสารที่ใช้แทนหนังสื อเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์ หรื อมีแต่ไม่ได้รับการตรวจลงตราใน
หนังสื อดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่เป็ นไปตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในกฎหมายฉบับนี้
รวมทั้งกาหนดวัตถุประสงค์ของการเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องเป็ นไปตามที่กาหนดในกฎหมายฉบับ
นี้ อาทิ การปฏิบตั ิหน้าที่ทางทูตหรื อกงสุ ล การปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ การท่องเที่ยว การทาธุ รกิ จ กีฬา
เป็ นต้น รวมทั้งกาหนดระยะเวลาที่สามารถอาศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรไม่เกิน 30 วัน ไม่เกิน 90 วัน ไม่
เกิน 1 ปี หรื อ ไม่เกิน 2 ปี เป็ นต้น
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2.4.2 พระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติ หลัก ประกันสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ.2545 เป็ นกฎหมายที่ ไ ด้วางหลัก
เกี่ยวกับการให้บริ การสาธารณสุ ข ซึ่ งเป็ นการประกาศเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้ อหาและวัตถุประสงค์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่กล่าวไว้คนไทยทุกคนย่อมมีสิทธิ เสมอกันในการรับบริ การ
สาธารณสุ ข ที่ ไ ด้รั บ มาตรฐาน และผู ้ย ากไร้ มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ การรั ก ษาพยาบาลจากสถานพยาบาล
สาธารณสุ ข ของรั ฐ รวมทั้ง การให้บ ริ การด้า นสาธารณสุ ขอย่า งทัว่ ถึ ง และมี ประสิ ท ธิ ภาพ ท าให้
หน่ วยงานภาครัฐต้องกาหนดแนวทาง การดาเนิ นการและการมีส่วนร่ วมในการดู แลทั้งในส่ วนของ
ภาครั ฐ ภาคเอกชน เพื่ อจัดให้มี ระบบการให้บ ริ ก ารสาธารณสุ ข อย่า งมี ม าตรฐาน และให้บ ริ ก าร
ประชาชนได้อย่างครอบคลุมทัว่ ถึง ดังที่ได้วางหลักไว้ในมาตรา 3 และได้กาหนดสิ ทธิ การรับบริ การ
สาธารณสุ ข ไว้ใ นมาตรา 5วางหลัก ไว้ว่า บุ ค คลทุ ก คนมี สิ ท ธิ ไ ด้รับ บริ ก ารสาธารณสุ ข อย่า งมี
มาตรฐาน มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาคณะกรรมการกาหนด ให้บุคคลที่เข้ารับบริ การดังกล่าวต้องมี
ส่ วนร่ วมจ่ายค่าบริ การในอัตราที่หน่วยบริ การกาหนด เว้นแต่ผยู ้ ากไร้หรื อบุคคลที่ที่รัฐประกาศว่าไม่
ต้องจ่ า ยค่ า บริ ก าร ส่ วนหมวด 5 มาตรา 45 วางหลัก เกี่ ย วกับ หน่ วยบริ ก ารและมาตรฐานบริ ก าร
สาธารณสุ ข ต้องมีการให้บริ การในด้านของวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
มีมาตรฐานมีคุณภาพ มี ความเสมอภาค อานวยความสะดวกเท่าที่จาเป็ นและเคารพสิ ทธิ ส่วนบุคคล
ศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษ ย์ ความเชื่ อทางศาสนา รวมถึ ง การให้ข ้อมู ลที่ เป็ นประโยชน์ต่อการเข้ารั บ
บริ การและการดูแลสุ ขภาพ เพื่อลดปั ญหาเกี่ยวกับการรับบริ การ หรื อการให้ขอ้ มูลเพื่อเป็ นทางเลือก
ในการเข้ารับบริ การ แนวทาง วิธีการรักษาอย่างครบถ้วน โดยได้มีการกาหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพตามที่กาหนด
ประเด็นประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ลงวันที่ 22 มี นาคม 2556 ประกอบกับ มติ
คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่ 15 มกราคม 2556 ได้วางหลักเกี่ ย วกับเรื่ องของการตรวจสุ ขภาพและ
ประกันสุ ข ภาพของต่ า งด้าวหนี เข้า เมื อง(สั ญชาติ เมีย นมาร์ ลาวและกัม พูช า) อนุ ม ตั ิ ให้กระทรวง
สาธารณสุ ขเป็ นหน่ วยงานหลักในการดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุ ขแก่แรงงานต่างด้าวที่ไม้ได้
อยูใ่ นระบบประกันสังคม รวมทั้งผูต้ ิดตามของแรงงานต่างด้าว ในการดูแลเกี่ยวสุ ขภาพ อนามัย การ
เจ็บป่ วย การรักษา โดยได้มีการออกบัตรสุ ขภาพ (Health card) จานวน 2 ประเภท คือบัตรประกัน
สุ ขภาพคนต่างด้าวทัว่ ไป ซึ่ งเน้นเฉพาะคนต่างด้าว บัตรสุ ขภาพแม่และเด็ก ไม่เกิน 6 ปี โดยเน้นทั้ง
คนไทยและคนต่างด้าว ซึ่ งกระทรวงสาธารณสุ ขได้ทาการกาหนดค่าธรรมเนียมในการทาบัตรประกัน
สุ ขภาพ โดยมีอตั ราค่าธรรมเนี ยม สาหรับคนต่างด้าวทัว่ ไป บัตรราคา 2,700 บาท มีอายุคุม้ ครอง 1
ปี ส่ วนเด็กไม่เกิน 7 ปี บริ บูรณ์ บัตรราคา 365 บาท มีอายุคุม้ ครอง 1 ปี
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2.4.3 รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
มาตรา 4 ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 บัญญัติว่า “ศักดิ์ ศรี
ความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ และ เสรี ภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุม้ ครอง” บุคคลทุกคนที่ปรากฏตัวอยู่
ในประเทศไทยจึงมีสิทธิ ได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ นมนุษย์เท่าเทียมกันทุกคนโดยมิตอ้ งสงสัย
ดังนั้นเมื่ อแรงงานต่ างด้า วทั้ง ที่ เข้า มาอยู่ใ นประเทศไทยทั้งอย่า งถู กหรื อผิดกฎหมายก็ตามแต่ โดย
ตรรกวิทยาทางกฎหมายนั้น แรงงานต่างด้าวในฐานะที่เป็ นมนุ ษย์เช่ นเดียวกัน ย่อมมีสิทธิ ที่จะได้รับ
การคุ ม้ ครองตามกฎหมายรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยซึ่ งเป็ นกฎหมายสู งสุ ดของประเทศไทย
ด้วย
2.4.4 พระราชบัญญัติการทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 เป็ นกฎหมายที่หน่วยงานภาครัฐได้
กาหนดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การทางานของแรงงงานต่างด้าว เริ่ มตั้งแต่การเข้าเมืองมาด้วยสถานะอย่างไร
และการที่ แรงงานต่ างด้าวจะมี สิท ธิ ใ นการอยู่ในราชอาณาจักรเพื่ อประกอบอาชี พ ต้องมี ส ถานะ
อย่างไรและมีเงื่ อนไขอย่างไรบ้าง ซึ่ งหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องได้มีการออกเป็ นกฎหมาย ดังปรากฏใน
มาตรา 5 ได้วางหลัก ไว้ว่า แรงงานต่ างด้าว ต้องเป็ นบุ ค คลซึ่ งไม่มี สัญชาติ ไทย ต้องทางานที่ ใ ช้
แรงงาน กาลังกาย โดยประสงค์ในค่าจ้าง สิ่ งสาคัญการทางานในประเทศไทยได้น้ นั แรงงานต่างด้าว
เหล่านั้นต้องได้รับใบอนุญาตในการทางานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ซึ่ งมาตรา 10 วางหลักไว้วา่
คนต่ า งด้า วที่ จะท างานในประเทศไทยได้น้ ัน ต้องมี ก ารเดิ นทางเข้า มาในประเทศไทยโดยได้รั บ
อนุ ญาตเข้าเมืองอย่างถูกต้องซึ่ งต้องได้รับการตรวจลงตราในประเภทที่สามารถขอใบอนุ ญาตทางาน
ได้ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎกระทรวงกาหนดไว้ ในมาตราที่ 11 มาตรา 12 มาตรา 13 และ
มาตรา 14 ซึ่ ง ได้วางหลัก เกี่ ย วกับ การขอรั บ ใบอนุ ญาตท างานของแรงงงานต่ า งด้า ว ต้องได้รับ
ใบอนุ ญาตทางานและต้องทางานในท้องที่หรื อในสถานที่ที่ได้รับอนุ ญาตเท่านั้น ห้ามมิให้เดิ นทาง
ออกนอกเขตที่ขออนุ ญาตไว้ ประเด็นสาคัญในการที่ต่างด้าวสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้น้ นั
มาตรา 21 และมาตรา 23 ได้วางหลักไว้ว่าใบอนุ ญาตทางาน ที่ต่างด้าวได้รับนั้นให้มีอายุไม่เกิ น 2 ปี
นับแต่วนั ที่ ออกใบอนุ ญาตเว้นแต่ใบอนุ ญาตที่ ออกให้แก่ ต่างด้าวตามมาตรา 12 ให้มีระยะเวลา ที่
ได้รับอนุ ญาตให้เข้ามาทางานตามกฎหมาย และก่อนใบอนุ ญาตสิ้ นอายุตอ้ งให้ต่างด้าวดาเนิ นการใน
การขอต่ออายุใบอนุ ญาตทางานต่อนายทะเบียน โดยให้ต่ออายุการทางานได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี และ
กรณี ต่างด้าวตามมาตรา 13 (1) และ (2) ระยะเวลาที่ได้รับอนุ ญาตให้ทางานติดต่อกันรวมแล้วต้องไม่
เกิน 4 ปี เว้นแต่คณะรัฐมนตรี จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
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2.5 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาประเทศและการพัฒนาทุนมนุษย์
2.5.1 แนวคิดทฤษฏีทวี่ ่าด้ วยการพัฒนาประเทศ
ในอดีตให้ความหมายว่าการพัฒนามองในแง่การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลผลิตรวม
ของชาติ เฉลี่ ยต่ อหัวประชากร วางแผนพัฒนาเศรษฐกิ จตามโครงสร้ า งการผลิ ตและการมี ง านท า
ยุท ธศาสตร์ ของการพัฒนามัก จะเน้นไปที่ ภาคอุตสาหกรรมในเมื อง มี ก ระบวนการพัฒนาหลาย
ขั้นตอนต่อเนื่ องกันไปจากสังคมเกษตรดั้งเดิมแบบยังชี พไปเป็ นสังคมอุตสาหกรรมใหม่ จัดให้มีการ
ออม การลงทุนและความช่ วยเหลื อจากต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามแนวคิดทฤษฎี ลาดับขั้นการ
เติบโตที่กล่าวโดยรวมว่า สังคมเริ่ มต้นจากสังคมดั้งเดิม ก้าวเข้าสู่ ข้ นั เตรี ยมการเข้าสู่ การเติบโตไปยัง
สังคมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องซึ่ งประเทศที่พฒั นาแล้วได้ผา่ นขั้นการเตรี ยมการไปอยูใ่ นระดับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่ องแล้ว ส่ วนในประเทศที่กาลังพัฒนาหรื อด้อยพัฒนาจะต้องก้าวข้าม เพื่อไปอยู่ใน
ระดับเดียวกัน
ชุมพร สังขปรี ชา (2529) กล่าวถึงแนวคิดในการพัฒนาประเทศว่า มีความคิดของ
การพัฒนที่มองการพัฒนาควรเกี่ ยวข้องกับค่านิ ยมทางจริ ยธรรมเป็ นความพยายามปรับปรุ งแก้ไขเชิ ง
คุณภาพต่อสังคมให้ดีข้ ึน มากกว่าการมองในทางเศรษฐกิจเท่านั้น รวมทั้งกลุ่มคนและบุคคลในสังคม
ที่มีฐานความคิ ดว่า คนเรานั้นโดยธรรมชาติเป็ นคนดี อยู่แล้ว การพัฒนาเพียงแต่เป็ นเครื่ องมือเชิ ดชู
ความเป็ นคนให้สูงส่ งยิง่ ขึ้น เรี ยกว่า การพัฒนาในความหมายของการปลดปล่อย มองการพัฒนาว่าอยู่
ที่การยกค่าของคนภายใต้สภาพแวดล้อมของการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม คนและสังคมมีเป้ าหมาย มี
คุ ณค่าและค่านิ ยมอันพึงประสงค์ที่ตอ้ งการบรรลุ ถึง ช่ วยให้กระบวนการเปลี่ ยนแปลงเริ่ มต้นและ
ดาเนิ นไปอย่างถูกต้อง คือส่ งเสริ มคุณค่าความเป็ นคนอันเป็ นการพัฒนา “ที่แท้จริ ง” การพัฒนา มิได้
เป็ นเพียงปั ญญาทางเศรษฐกิจหรื อการวัดกันง่ายๆ เชิงปริ มาณต่อรายได้การมีงานทาและความไม่เสมอ
ภาค แต่ยงั ครอบคลุมถึงการมีโอกาสชีวติ ในเรื่ องของการศึกษา การได้รับบริ การสาธารณะ การพัฒนา
ทางวัฒนธรรม การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจของส่ วนรวม อันมีผลกระทบต่อชี วิตความเป็ นอยูข่ อง
ตน การเป็ นประชาชนของประเทศที่พ่ งึ ตนเองได้ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสาคัญๆ ในโครงสร้าง
สังคม ทัศนคติของประชาชน การลดความไม่เสมอภาคและขจัดออกไปซึ่ งความยากจน สะท้อนถึ ง
สายใยทั้งหมดของการเปลี่ ยนแปลงที่ ระบบสังคมโดยส่ วนรวมทั้งหมด ได้มีการปรั บตัวให้เข้ากับ
ความต้องการขั้นพื้นฐาน ความปรารถนาของบุคคลและกลุ่มสังคมต่างๆ ภายในระบบนั้นได้กา้ วออก
จากสภาพเงื่อนไขของชีวติ ที่ไม่เป็ นที่น่าพอใจและก้าวไปสู่ สถานการณ์หรื อเงื่อนไขของชี วิตที่ดีข้ ึนทั้ง
ทางวัตถุและทางจิตใจ
ในเบื้ องต้น หัวใจของการพัฒนาอยู่ที่ ก ารพัฒนาคน มิ ใ ช่ เศรษฐกิ จ เทคโนโลยี หรื อ
การเมือง การพัฒนาความรู ้สึกนึกคิดของคนเป็ นเรื่ องทางวัฒ นธรรมมากกว่าอื่นใด การพัฒนาที่สาเร็ จ
จะไม่ ว ดั จากผลประโยชน์ ท างวัต ถุ ใ นเชิ ง ปริ ม าณ แต่ ว ดั จากลัก ษณะกระบวนการเปลี่ ย นแปลง
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ความสาเร็ จจะวัดจากการที่ สั งคมได้ส่ งเสริ มให้เกิ ดมี ความเป็ นอิ ส ระมากขึ้ น ในหมู่ ประชาชนใน
ลักษณะที่ มีความสร้ างสรรค์ทางสังคมมากกว่าการเลี ยนแบบโดยองค์ประกอบเบื้องต้น 3 ประการ
ประกอบเป็ นพื้นฐานของแนวความคิดของการพัฒนา กล่าวคือ
1) ความจาเป็ นในการดารงชี พ คือความสามารถในการจัดให้มีปัจจัยสนองความ
ต้องการเบื้องต้นในการดารงชีวติ ในเรื่ องการจัดให้มีปัจจัยสี่ อนั ได้แก่ อาหาร เครื่ องนุ่มห่ ม ที่อยูอ่ าศัย
และยารั กษาโรค สังคมใดก็ตามที่ขาดแคลนหรื อไม่มีปัจจัยเหล่านี้ ก็อาจกล่ าวได้ว่าตกอยู่ในสภาพ
เงื่อนไขของ ความด้อยพัฒนาโดยสมบูรณ์ หรื อเรี ยกว่าขาดความมัน่ คงเบื้องต้นของชี วิต การพัฒนา
เศรษฐกิ จในเบื้องต้นจึงเป็ นเงื่ อนไข จาเป็ นสาหรั บการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้คุณภาพของชี วิตดี ข้ ึ น
เป็ นพื้นฐานการพัฒนา ดังนั้นการพัฒนาจึงมีเงื่อนไขอันจาเป็ นอันดับแรกอยูท่ ี่การเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อ
หัวประชากร การขจัดความยากจนข้นแค้น การเพิ่มโอกาสของการมีงานทา และการลดลงซึ่ งความไม่
เสมอภาคในการกระจายรายได้
2) ความมีเกียรติแห่ งตน หรื อคุณค่าความเป็ นคน หมายถึง ความสานึ กในคุณค่าและ
ความเคารพต่ อตนเอง การที่ ไ ม่ ถู ก ใช้ไ ปเพื่ อเป็ นเครื่ องมื อโดยคนอื่ นเพื่ อบรรลุ เป้ า หมายของคน
เหล่านั้น เช่น การได้รับความเคารพ ความมีเกียรติ การเป็ นที่ยอมรับนับถือ เป็ นต้น ต่างกันออกไปใน
แต่ละสังคม และแต่ละวัฒนธรรม เนื่ องจากค่านิ ยมทางวัตถุ เป็ นที่ยอมรับนับถือกันในสังคมตะวันตก
จึงกลายเป็ นว่าการที่จะมีคุณค่าและเกียรติศกั ดิ์ศรี แห่งตนจึงเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้เพียงในประเทศที่มีความ
มัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิ จ เมื่อเป็ นเช่นนี้ ประเทศด้อยพัฒนา มีความยากจน ล้าหลังในทางวัตถุก็ยอ่ มจะหมด
โอกาสที่จะมีเกียรติศกั ดิ์ศรี คุณค่าความเป็ นคน ขึ้นชื่ อว่าคนจนก็รังแต่จะถูกดูถูกให้ต่าต้อยน้อยหน้าใน
สังคม ด้วยเหตุน้ ีเองทุกประเทศจึงได้พยายามที่จะพัฒนาถีบตัวเองไปจากสภาพ “ด้อยพัฒนา” อันเป็ นที่
ท าให้เกิ ดความรู ้ สึ ก ต่ าต้อยน้อยหน้า การพัฒนากลายเป็ นเป้ าหมายอันชอบธรรมของทุ ก ประเทศ
เนื่องจากเป็ นวิถีทางอันจาเป็ นต่อการที่จะมีเกียรติศกั ดิ์ศรี แห่งตนได้
3) เสรี ภาพหรื อความสามารถที่จะตัดสิ นใจเลือก มีความหมายลึกซึ้ งมากขึ้นในแง่ของ
1) ความเป็ นเสรี หรื อการปลดปล่อยหลุ ดพ้นไปจากสภาพการณ์ ของความแปลก
แยกห่างเหิ นโกรธแค้นชิงชังต่อสภาพความเป็ นอยูท่ างวัตถุของชีวิต
2) ความเป็ นเสรี คือความอิ สระจากการจองจาทางสั งคม เกี่ ยวข้องกับการขยาย
ขอบข่ายของความสามารถในการตัดสิ นใจเลื อกทางสังคมและสมาชิ กสังคม พร้ อมกับการบรรเทา
ข้อจากัดจากภายนอกต่อการหาทางบรรลุ เป้ าหมายทางสังคม หมายถึง การมีขอบข่ายในการเลือกมาก
ขึ้น ความมัง่ คัง่ ทาให้คนสามารถเอาชนะ ควบคุมเหนื อธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพได้
เช่น ในรู ปการผลิตอาหาร เครื่ องนุ่มห่ม และที่อยูอ่ าศัย เป็ นไปได้ยากถ้าหากว่าคนยังอยูใ่ นความยากจน
ความมัง่ คัง่ ช่วยให้คนมีเสรี ภาพในการเลือกในเรื่ องของการพักผ่อนหย่อนใจ การมีสินค้าและบริ การ
เพิม่ ขึ้นการที่จะตัดสิ นใจ และมีชีวติ อยูก่ บั ความสุ ขทางจิตใจ
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กล่าวโดยสรุ ป การพัฒนามิใช่ เพียงแค่การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ในเรื่ องความมีเหตุผล ความมีประสิ ทธิ ภาพ การหาทางแก้ไขปั ญหา เท่านั้นที่ยงั ความผาสุ ก
ความสะดวกสบายอย่างไม่เคยมีมาก่อน ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมิใช่ตวั กาหนดในการ
พัฒนาเท่านั้นแต่จะต้องได้รับการยอมรับโดยค่านิ ยมหรื อเป้ าหมายที่คนตัดสิ นใจเลื อกที่จะก้าวเดิ นไป
ค่านิ ยมนั้นอาจเป็ นอุดมการณ์ การเมือง ความปรารถนาของผูน้ าของคนในชาติ ของนักวางแผน แต่ท้ งั
หมดแล้วจะเป็ นค่านิ ยมแห่ งการพัฒนาที่มุ่งอานวยประโยชน์สุขแก่ประชาชน ส่ งเสริ มความมี เกี ยรติ
ศักดิ์ ศรี คุณค่าแห่ งตน และเพิ่มพูนเสรี ภาพในการตัดสิ นใจ ในการดารงอยู่อย่างเป็ นอิ สระเป็ นไทแก่
ตนเอง การพัฒนาในปั จจุ บ นั จึ งมิ ใช่ พิ จารณา เพี ยงความเจริ ญทางเศรษฐกิ จเท่ านั้น แต่ ย่อมอยู่บ น
พื้นฐานของความเจริ ญของทุ นมนุ ษย์ ซึ่ งมิ ได้จากัดแต่เพียงแรงงานของชาติ เท่านั้นแต่หมายรวมถึ ง
แรงงานต่างด้าวที่เป็ นกาลังสาคัญในฐานะปั จจัยการผลิตทางเศรษฐกิจ
2.5.2 แนวคิดทฤษฏีทวี่ ่ าด้ วยการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อสร้ างมูลค่ าเพิม่ ของแรงงาน
การพัฒนาทุนมนุษย์แบบตะวันตกในอดีตเป็ นการบริ หารทุน มนุ ษย์ที่ไม่ได้เน้นที่ตวั คน
แต่เน้นที่เทคนิค เครื่ องมือ กระบวนการ จะเห็นได้วา่ เมื่อพูดถึงการบริ หารทุนมนุ ษย์ก็จะต้องนึ กถึงการ
สรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง และเน้นการควบคุมดูแล ถือเป็ นกลไกของฝ่ ายบริ หารที่มีไว้สาหรับ
การควบคุมบุคคลมากกว่าที่จะคานึ งถึงบุคคลในฐานะที่เป็ นผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยขององค์การ จึงเป็ น
การบริ หารทุนมนุ ษย์ในความหมายที่แคบ ต่อมาวิวฒั นาการของแนวคิดการมองว่าคนเป็ นค่าใช้จ่าย
คนเป็ นทรัพยากร และคนเป็ นทุนมนุ ษย์ การมองคนเป็ นทุนมนุ ษย์น่าจะมีความเหมาะสมกับบริ บท
ของสังคมไทยมากที่สุด บริ บทของไทยจะให้ความสาคัญกับคุ ณค่าทางจิตใจและความรู ้ สึกของคน
มากกว่าอย่างอื่น รู ปแบบความสัมพันธ์และวัฒนธรรมของไทยในอดีตการบริ หารทุนมนุ ษย์ของไทย
จะอาศัยรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างกันแบบครอบครัวหรื อญาติพี่น้อง ยึดหลักการมีเมตตา กรุ ณา
และรู ้ จกั ให้อภัยแก่เพื่อนมนุ ษย์ มีน้ าใจ สงสารคนที่ดอ้ ยกว่าหรื อต่ ากว่าตัวเอง ทาให้การบริ หารทุ น
มนุ ษย์ของไทยให้ความสาคัญกับคนและไม่ได้มองคนเหมื อนวัตถุ หรื อมองคนเป็ นทรัพยากรอย่าง
หนึ่ ง หรื อ มองว่า คนเป็ นเพี ย งแค่ ปั จ จัย ในการผลิ ต แต่ ม องคนในด้า นจิ ต ใจ มุ ม มองนี้ ท าให้ เ กิ ด
มู ล ค่ าเพิ่ มคื อ นอกจากผลงานที่ ไ ด้แล้วยัง ได้ค วามจงรั ก ภัก ดี และความซื้ อสั ตย์ อยู่ก ันเหมื อนเป็ น
ครอบครั วเดี ยวกัน ซึ่ งแตกต่างจากแนวคิ ดการบริ หารทุ นมนุ ษย์แบบตะวันตก เมื่ อสภาพแวดล้อม
เปลี่ ยนแปลงไปการมองคนแบบที่เป็ นปั จจัยการผลิตไม่สามารถช่ วยให้องค์การประสบความสาเร็ จ
ประกอบกับแนวคิดทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ คือ ความรู ้ ดา้ นจิตวิทยา แรงจูงใจ วัฒนธรรมเข้ามามี
บทบาทในการบริ หาร มุมมองการบริ หารคนจึงได้ปรับเปลี่ยนมาเป็ นทรัพยากรมนุ ษย์และเป็ นทุน
มนุษย์ในที่สุด
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นิ สดาร์ เวชยานนท์ (2554) กล่าวถึ งการบริ หารทุนมนุ ษย์เพื่อเพิ่มมูลค่าในบริ บทของ
ไทยเริ่ มต้นจากการมองคนเป็ นทุนมาตั้งแต่ด้ งั เดิม ซึ่ งเป็ นข้อดีอย่างมาก เพราะเริ่ มต้นการจ้างงานระยะ
ยาวซึ่ งเป็ นหลักประกันความมัน่ คงให้กบั คน ไม่มีการปลดหรื อไล่คนออก คานึ งถึ งความอาวุโส ใช้
หลักของความเมตตาในการบริ หารคน ซึ่ งจุดเด่ นของการบริ หารทุนมนุ ษย์ ของไทยให้ความสาคัญ
ของเรื่ องของจิตใจ ซึ่ งทาให้พนักงานเกิ ดความผูกพัน ซึ่ งจริ งๆแล้วก็คือ การสร้ างความผูกพัน ซึ่ ง
ตอนนี้ทุกองค์การพยายามทากันอย่างมาก ทั้งๆที่ในความเป็ นจริ ง การบริ หารทุนมนุ ษย์แบบไทยนั้นดี
อยู่แล้ว เพราะตะวันตกมองคนเป็ นปั จจัยการผลิ ต มองคนเป็ นทรั พยากร พนักงานไม่มีความผูกพัน
หรื อมีพนั ธะทางใจต้องพยายามสร้ างความผูกพัน เน้นการสร้ างบรรยากาศแบบพี่น้องทั้งๆ ที่ไม่ได้
เป็ นพี่นอ้ งกันจริ งๆ แต่การทาเช่นนั้นกลับทาให้บรรยากาศในการทางานเป็ นไปอย่างดี มีความร่ วมมือ
กันอย่างดี ต่างฝ่ ายต่างเอื้อเฟื้ อซึ่ งกันและกัน ลดลักษณะความเป็ นทางการลง ทาให้เกิดการทางานเป็ น
ทีม แก้ปัญหาแบบประนี ประนอมและใช้แบบไม่เป็ นทางการมากกว่าการใช้กฎหมายหรื อกฎระเบียบ
จะช่วยลดความรุ นแรงของปั ญหาและทาให้ปัญหาไม่บานปลาย และไม่เป็ นการกระทบจิตใจหรื อทา
ร้ายจิตใจผูอ้ ื่น ไม่มีการกีดกันในเรื่ องของเชื้ อชาติ ศาสนา นับว่าเป็ นทุนมนุ ษย์ที่เป็ นจุดเด่นของไทย
เป็ นอย่างมาก ทาให้คนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมสามารถทางานร่ วมกับคนไทยได้ คนไทยมี
จิตใจงามและส่ งเสริ มในเรื่ องของสิ ทธิ มนุ ษยชน ยิ่งการเปิ ดเสรี อาเซี ยนซึ่ งคนในประเทศต่างๆ 10
ประเทศสามารถที่จะข้ามมาทางานในประเทศอาเซี ยนได้เสรี ประเทศไทยสามารถที่จะใช้จุดเด่นนี้
เป็ นทุนมนุ ษย์ในการดึ งดู ดคนมาลงทุนการค้าเพราะการบริ หารทุนมนุ ษย์แบบไทยนั้นจะทาให้เกิ ด
ความกลมเกลียวในหมู่พนักงาน
การพัฒนาทุนมนุษย์โดยพยายามพัฒนาประเทศโดยเน้นคนเป็ นศูนย์กลางนั้น เป็ นเรื่ องที่
ท้าทายสาหรับประเทศไทย ความสาเร็ จที่เห็นในการขับเคลื่อนที่ผา่ นมาคือการพัฒนาในเชิงโครงสร้าง
แม้ว่า จะมี ร ะบบและกฎระเบี ย บที่ ส ร้ า งไว้แ ต่ ก็ ย งั มี ก ารหลี ก เลี่ ย ง ละเมิ ด อยู่บ่ อ ยครั้ ง การคิ ด ถึ ง
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าการรักษาไว้ซ่ ึ งประโยชน์ของส่ วนรวม การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ
แลกกับสิ ทธิ ประโยชน์อนั มิชอบ ฐานคติทางความคิดเหล่านี้เองที่จะทาให้คนถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดี
ทุนมนุ ษย์ที่เคยสะสมมาไม่ว่าจะเป็ นทุนทางปั ญญา ทุนทางอารมณ์ และทุนทางสังคมไม่เพียงพอต่อ
กระแสวัตถุนิยมที่เจริ ญเติบโตแบบก้าวกระโดด เป็ นการทาลายทุนมนุษย์ขององค์การและส่ วนรวมทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว ทาลายความคิ ดริ เริ่ มและความสามารถในการแข่งขัน เป็ นการลดความ
น่าเชื่อถือขององค์การและประเทศชาติ การพัฒนาทุนทางอารมณ์จะเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้การพัฒนาทุนทาง
สังคมเป็ นไปในเชิ งบวก เป็ นการสร้างเครื อข่ายที่มุ่งช่ วยเหลื อและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
ทาให้ทุกคนมีสิทธิ ในการพัฒนาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคมากกว่ามุ่งประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการ
พัฒนาทุนทางอารมณ์ที่ตอ้ งลงทุนในระยะยาวและวัดได้ยากกว่าทุนอย่างอื่น แต่เมื่อพัฒนาได้แล้วจะ
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ช่ วยยกระดับทุนทางสังคมและทุนทางปั ญญาของบุคคล และเป็ นการยกระดับค่านิ ยมของสังคมอี ก
ด้วย
โดยภาพรวมเมื่ อ มี ก ารพัฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ แ ล้ ว จะส่ ง ผลโดยตรงต่ อ การพัฒ นาและ
ความก้า วหน้า ในการดาเนิ นกิ จการขององค์ก ร ในด้า นของบุ ค ลากรและพนัก งานผูป้ ฏิ บตั ิ งานใน
องค์กรส่ งผลโดยตรงถึงความมัน่ คงในการจ้างงาน การได้รับค่าจ้างแบบจูงใจทาให้ทุกคนมุ่งมัน่ ใน
การทางาน สามารถส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตให้ดีข้ ึน ลดความแตกต่างระหว่างบุคคลากรในองค์การทุก
คนมีสิทธิ เท่าเทียมกันไม่ว่าแรงงานภายในประเทศหรื อแรงงานต่างด้าวก็ตาม เพื่อให้เกิ ดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนในองค์กร รวมทั้งการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและภาพลักษณ์ของ
ประเทศบนพื้นฐานของมาตรฐานการบริ หารจัดการด้านแรงงานซึ่ งเป็ นประเด็นสาคัญที่เป็ นข้อกีดกัน
ทางการค้าระหว่างประเทศ
2.6 แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารจัดการทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.6.1 แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และธรรมาภิบาล
การจัดการของรัฐเป็ นกระบวนการบริ หาร การวางนโยบาย และการนาไปปฏิบตั ิเพื่อให้
เกิดประโยชน์กบั ประชาชนในวงกว้าง ในด้านของการให้บริ การด้านนโยบายสาธารณะ ต่าง ๆ ทั้งใน
ด้า นของความมั่น คง ด้า นการให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข เป็ นต้น โดยแนวทางในปั จ จุ บ ัน ได้มี ก าร
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบของการบริ หารไปตามกระบวนทัศน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ซึ่ งใน
หลักการจัดการเดิมมีการดาเนิ นการจัดการเพื่อให้องค์ก ารทางานไปตามวัตถุ ประสงค์ มีการสั่งงาน
และควบคุ มจากภายในและภายนอก การบริ หารภาครั ฐมี ความจาเป็ นมากส าหรั บ หน่ วยงานของ
ภาครั ฐ เจ้าหน้าที่ ของรั ฐ เกี่ ยวกับประชาชนในภาพกว้าง เกี่ ยวกับการอานวยความสะดวกและการ
ให้บริ การประชาชน ซึ่ งในบางครั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชนในการรับบริ การ
หรื อในการให้บริ การประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงเป็ นสาเหตุของการที่ตอ้ งมีแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุ งรู ปแบบการการให้บริ การและการดาเนิ นการตามนโยบายของภาครัฐเพื่อให้เป็ นไปได้
อย่างดี ซึ่ งในหน่ วยงานบางแห่ งได้มีการนาแนวคิ ดเกี่ ยวกับการบริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ ดี(Good
governance) ไปปรับใช้ในการบริ หารจัดงานภาครัฐที่ขาดคุณธรรม ขาดจิตสานึกและขาดจิตวิญญาน
ในการให้บริ การประชาชน เช่ นเดี ยวกับในปั จจุ บนั ได้มีการปรั บปรุ งการบริ หารจัดการโดยได้นา
แนวคิ ดของการจัดการภาครั ฐและภาคเอกชนผสมผสามกันและบู รณาการเพื่ อสร้ างความสมดุ ล
ทางการจัดการของหน่ วยงานภาครั ฐ เพื่อเสริ มสร้ างการบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้ น การ
ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการบริ ห ารจัด การเพื่ อ ให้ เกิ ด ความคล่ องตัว เพิ่ ม มากขึ้ น มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร้างการบริ หารจัดการโดยสร้ างเครื อข่ายและส่ งเสริ มการบริ หารจัดการ ซึ่ งมีนกั วิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความหมายของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไว้หลายท่าน อาทิ
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Hood (1991) กล่าวว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็ นแนวโน้มของการบริ หารจัดการที่
สร้ างแนวทางการบริ หารจัดการของรัฐในแบบใหม่ที่มีหลักการสาคัญ7 ประการ คือ การจัดการโดย
มืออาชีพที่มุ่งปฏิบตั ิ มีมาตรฐานและวัดผลงานอย่างชัดเจน เน้นการควบคุมผลผลิตให้มากขึ้น เน้นการ
แบ่งหน่วยงานภายในของรัฐ เปลี่ยนเป็ นการแข่งขันในภาครัฐให้มากขึ้น เน้นการจัดการโดยการแปร
รู ปและเน้นการมีระเบียบวินยั และประหยัดในการใช้ทรัพยากรมากขึ้น
Cope, Leishman, & Strarie (1997) กล่าวว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่เน้นการจัดการ
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงของสภาพสังคม โดยการปรั บเปลี่ ยนโครงสร้ างให้สอดคล้องกับ
กระแสสังคมและการทางาน เน้นการปรับเปลี่ ยนโครงสร้างเพื่อให้การกระจายอานาจการบริ หาร
จัดการมีความคล่องตัวและปรับวิธีการทางานของภาคเอกชนมาใช้กบั การดาเนิ นการและการทางาน
ของภาครัฐ เน้นที่ผลลัพธ์ของการทางานมากกว่ากฎระเบียบ
Lane (2000) กล่าวว่า การจัดการภาครัฐโดยทัว่ ไปเป็ นการกระทาของรัฐบาลเพื่อการ
จัดบริ การและการให้บริ การแก่ประชาชน โดยเน้นในการปลู กฝังในด้านของการสอนและการค้นหา
เครื่ องมื อเพื่ อใช้ในการจัดหาบริ การและการให้บริ การประชาชนเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารงานภาครัฐ
Cristensen & Laegreid (2013) ได้อธิ บายการจัดการภาครั ฐแนวใหม่เป็ นการแนว
ทางการปฏิ รูปการบริ หารของโลกที่มีผลต่อภาครัฐของประเทศที่มุ่งเน้นการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลของภาครัฐ เพื่อให้เกิดการสนองของหน่วยงานของรัฐต่อผูร้ ับบริ การและลูกค้า เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐและปรับปรุ งความพร้อมทางการจัดการ
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New public management: NPM) เป็ น
รู ปแบบของการปรับกระบวนทัศน์ในการบริ หารจัดการจากแบบเก่ าไปสู่ การบริ หารจัดการแบบที่
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเน้นการผสมผสานการบริ หารภาครัฐกับภาคเอกชน โดย
เน้ น ในด้ า นของการให้ บ ริ ก ารประชาชนและการรั บ บริ การประชาชนเพื่ อ ให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ตาม
วัตถุประสงค์ เกิดประสิ ทธิ ภาพ มีความยืดหยุน่ ในการทางานมากกว่ากฎระเบียบ
ในประเทศไทยได้มีก ารนาแนวคิ ดเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการภาครั ฐแนวใหม่ (New
public management: NPM) ซึ่ งมีมากมายหลายรู ปแบบที่นามาปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนแนวทางใน
การบริ หารจัดการ เน้นในด้านของการปฏิ รูประบบราชการเพื่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงและสร้ าง
แนวคิดใหม่ในการปรับใช้ระบบการบริ หารจัดการของ ซึ่ งมีหลายแบบ วิรัช วิรัชนิ ภาวรรณ (2559)
กล่าวว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่สาคัญ ประกอบด้วย 1.การบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี (Good
governence) เป็ นการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรื อหลักธรรมภิบาล โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวบริ หารราชการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อ
ภารกิ จของรั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ความคุ ้ม ค่ า ในเชิ ง ภารกิ จของรั ฐ ลดขั้น ตอนที่ ไ ม่ จ าเป็ น
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ปรับปรุ งภารกิ จของส่ วนราชการให้ทนั ต่อสถานการณ์ การให้บริ การและอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการ มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการอย่างสม่ าเสมอ 2. การบริ หารจัดการ
คุ ณภาพโดยรวม มีการควบคุ มคุ ณภาพการให้บริ การแก่ผูร้ ั บบริ การ มี การดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง
โดยเน้นกระบวนการมี ส่วนร่ วมของทุ กคนในหน่ วยงานโดยให้ความสาคัญกับลู กค้า มี การพัฒนา
อย่า งต่ อเนื่ อง 3. มี การรื้ อระบบ ของการบริ หารจัดการเพื่ อให้เกิ ดการดานิ นการที่ มี การปรั บ ปรุ ง
รู ปแบบและวิธีการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันและทันกับการเปลี่ ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ได้มีแนวคิดของ Mansbridge (1994) กล่าวว่าการให้บริ การสาธารณะต้องมีจิต
วิญญาณสาธารณะในการให้บ ริ ก ารซึ่ ง คล้า ยกับ การเอาใจใส่ ผู อ้ ื่ น ประกอบไปด้วยความรั ก และ
บทบาทหน้าที่ โดยประกอบไปด้วย ความเป็ นธรรม การมีส่วนร่ วม การที่ทาให้ประชาชนสามารถ
เข้าใจ เข้าถึงข้อมูลและนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหารวมกัน ขณะที่ Denhardt & Denhardt (2011) กล่าวถึง
ค่านิ ยมการบริ หารจัดการภาครั ฐ แบบการบริ การภาครั ฐแนวใหม่ในการให้บริ การ (New public
service: NPS) ให้มีความชัดเจนในด้านของการกาหนดนโยบายในการปฏิ บตั ิเพื่อปรับปรุ งคุ ณภาพ
การให้บริ การเพื่อให้เกิดประโยชน์กบั ส่ วนรวม เสริ มสร้ างภาวะผูน้ าให้กบั ผูบ้ ริ หารต่าง ๆ และการ
สร้างทัศนะคติและค่านิยมในการให้บริ การ โดยเน้นการให้บริ การเป็ นส่ วนใหญ่
ในหน่ วยงานหนึ่ งที่มีความสาคัญที่ตอ้ งนาแนวคิดการบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่มา
ปรั บใช้ในการบริ หารจัดการ คื อหน่ วยงานของสาธารณสุ ข เป็ นหนึ่ งในการให้บริ การสาธารณะที่
หน่ วยงานภาครัฐต้องจัดให้กบั ประชาชน ดังนั้นการให้บริ การที่มีความสะดวก สร้ างความพอใจใน
การให้บริ การโดยการจัดให้มีหน่ วยงานในการให้บริ การแบบลดขั้นตอนการให้บริ การ (One stop
service) มี บุคคลากรที่ มีค วามรู ้ ความสามารถในการให้คาแนะนาและช่ วยเหลื อ เพื่อเป็ นการเพิ่ ม
คุ ณภาพในการให้บริ การ รวมทั้งเป็ นการทาให้ผูร้ ับบริ การมีความพอใจในการมารับบริ การ ซึ่ งใน
ปั จจุบนั พบว่า หน่ วยงานสาธารณสุ ขต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ ยนรู ปแบบและวิธีการให้บริ การมากมาย
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านของเทคโนโลยีและปริ มาณผูร้ ับบริ การ
2.6.2 แนวคิดทฤษฏีทวี่ ่าด้ วยนโยบายสาธารณะ
การดาเนินชีวติ ของประชาชนในฐานะสมาชิกในสังคม ทุกคนจะได้รับผลกระทบทางใด
ทางหนึ่งจากบริ การสาธารณะที่รัฐจัดให้ ในการจัดบริ การสาธารณะนั้นมีจุดมุ่งหมายสู งสุ ดเพื่อสนอง
ความต้องการส่ วนรวมของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุ ดและเดือดร้อนน้อยที่สุด สามารถได้รับ
บริ การอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมโดยรัฐเป็ นผูก้ าหนดและออกนโยบายในการให้บริ การสาธารณะ
ต่างๆ มีผใู ้ ห้ความหมายของนโยบายสาธารณะไว้ อาทิ
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Sharkansky (1970) ให้ความหมายว่า กิ จกรรมที่ ทาโดยรั ฐบาลที่ ครอบคลุ มกิ จกรรม
ทั้งหมด เช่ น การจัดการศึกษา การจัดสวัสดิ การต่างๆ เป็ นต้น รวมถึ งข้อกาหนดและระเบียบในการ
ควบคุมกิจกรรมในการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Dye (1995) ให้ความหมายว่า สิ่ งที่รัฐบาลเลือกที่จะทาซึ่ งครอบคลุมกิจกรรม ทั้งหมด
ของรั ฐบาลทั้ง ที่ เป็ นกิ จวัตรและที่ เกิ ดขึ้ นบางโอกาส มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อบรรลุ จุดมุ่ ง หมายในการ
ให้บ ริ ก ารกับ ประชาชนที่ เ ป็ นสมาชิ ก ในสั ง คม และในส่ วนที่ รัฐ บาลเลื อกที่ จะไม่ ก ระท าถื อเป็ น
สาระสาคัญของนโยบายสาธารณะเช่นกันในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2545) ให้ความหมายว่า เป็ นแนวทางดาเนิ นกิ จกรรมของรัฐบาล
ทั้งที่ผา่ นมาในอดีต กาลังดาเนิ นการอยูแ่ ละที่คาดว่าจะทาในอนาคต นามาประยุกต์ใช้ในการกาหนด
นโยบายของรัฐ
วรเดช จันทรศร (2551) ให้ความหมายว่า นโยบายสาธารณะเป็ นกลไกหลักสาคัญในการ
ดาเนินงานของรัฐและหน่วยงานทั้งหมดของภาครัฐ ด้วยนโยบายนั้นคือแผนงานหรื อโครงการซึ่ งเป็ น
กิจกรรมที่รัฐบาลจัดทาขึ้นเพื่อเจตนาในการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
จากนิ ยามข้างต้น กล่ า วโดยสรุ ป นโยบายสาธารณะเป็ นแนวทาง แผนงานและหรื อ
โครงการของรัฐบาลที่กาหนดขึ้นเป็ นกิจกรรมต่างๆในสังคม มีจุดมุ่งหมายที่ชดั เจน เพื่อให้บริ การและ
ดูแลความเป็ นอยู่ของประชาชน ลดปั ญหาและความขัดแย้งต่างๆในสังคมเพื่อให้ทุกคนได้รับบริ การ
อย่างเสมอภาค
นอกจากนั้นหลักการที่พึงพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ มีนกั วิชาการหลายท่านได้
กาหนดหลักการที่พึงพิจารณาไว้หลายหลักการ อาทิ
สมบัติ ธารงธัญวงศ์ (2546) หลักการสาคัญของนโยบายสาธารณะประกอบด้วยหลัก 3
ประการ คือ
1. หลักความเสมอภาค ตามหลักคาประกาศสิ ทฺธิมนุษยชนและพลเมืองที่วา่ “มนุษย์ทุก
คนเกิดมาและดารงอยูอ่ ย่างมีอิสระและเสมอภาคกันในสิ ทธิ การแบ่งแยกทางสังคมจะกระทาได้ก็แต่
เพื่อประโยชน์ร่วมกัน” หลักการนี้เป็ นเป็ นการรับรองสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานด้านสถานภาพของผูร้ ับบริ การที่
มีสิทธิ เท่าเทียมกัน รัฐไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของผูใ้ ดโดยเฉพาะ
2. หลัก ความต่อเนื่ อง เป็ นผลโดยตรงจากหลักที่ ว่าด้วยความต่อเนื่ องของรั ฐ ความ
ต่อเนื่อง เป็ นหัวใจของบริ การสาธารณะและเป็ นไปตามรัฐธรรมนู ญ ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนตายตัว
ขึ้นอยูก่ บั แต่ละบริ การ เช่นการให้บริ การด้านประปา การรักษาพยาบาล การรักษาความสงบเรี ยบร้อย
ต้องทาต่อเนื่องอย่างถาวร

31

3. หลัก การปรับ ปรุ งเปลี่ ย นแปลง บริ ก าร สาธารณะที่ ดีจะต้องสามารถปรับปรุ งได้
ตลอดเพื่ อ ให้ เ หมาะกับ สภาพสั ง คม สิ่ ง แวดล้อ ม และบริ บ ทต่ า งๆในสั ง คมมุ่ ง รั ก ษาประโยชน์
สาธารณะต่างจาก2หลักการแรกที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย
Millet (1954) มองว่าค่านิ ยมสาคัญของการให้บริ การสาธารณะมีเป้ าหมายคือการสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การ ประกอบด้วย 5หลักการคือ
1. การให้บริ การอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมของภาครัฐในการบริ หารงานที่
ถือคติว่าทุกคนมีสิทธิ ในการรับบริ การอย่างเท่าทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกหรื อกี ดกัน ให้บริ การด้วย
มาตรฐานเดียวกัน
2. การให้บริ การที่ ตรงต่อเวลา หมายถึ ง การให้บ ริ ก ารต้องตรงต่ อเวลา เพื่อให้เกิ ด
ประสิ ทธิผลในการทางานให้ผรู ้ ับบริ การพึงพอใจ
3. การให้บริ การอย่างพอเพียง หมายถึง การให้บริ การต้องมีการให้บริ การและสถานที่ต้ งั
ที่ให้บริ การเหมาะสมพอพียง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับผูม้ ารับบริ การ
4. การให้บริ การอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การให้บริ การที่เป็ นไปอย่างสม่าเสมอ ไม่ยึดตาม
ความพอใจของหน่วยงานผูใ้ ห้บริ การที่จะให้บริ การหรื อหยุดเมื่อใดก็ได้ ถือประโยชน์ของสาธารณะ
และผูม้ ารับบริ การเป็ นหลัก
5. การให้บริ การอย่างก้าวหน้า หมายถึง การให้บริ การที่มีการปรับปรุ งคุณภาพของการ
ให้บริ การให้ดีข้ ึน ซึ่ งคือการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทาหน้าที่ให้บริ การโดยการใช้ทรัพยากรเท่าเดิ ม
นัน่ เอง
จากหลัก การที่ มี นัก วิ ช าการน าเสนอไว้ กล่ า วได้ว่า หลัก การที่ ส าคัญ ที่ พึ ง พิ จ ารณา
ประกอบด้วย หลักความเสมอภาค หลักความต่อเนื่ อง และ หลักการปรับปรุ งพัฒนา ในการดาเนิ น
นโยบายสาธารณะ มีการศึกษาและการพัฒนาแนวคิดทฤษฏี ในการอธิ บายถึ งปั จจัยที่มีผลต่อการนา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิให้เกิดผลสาเร็ จ ไว้หลายแนวคิดทฤษฏี อาทิ
Van Meter & Van Horn (1975) ได้ศึกษาการนานโยบายไปปฏิบตั ิเนื่ องจากว่าการศึกษา
เรื่ องนโยบายยังไม่มีหลักการและมาตรฐาน เน้นในด้านลักษณะของปั ญหาทางเศรษฐกิ จสังคม การ
ทางานของหน่วยงานภาครัฐสิ่ งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการนานโยบายไปปฏิบตั ิต่อประชาชน ซึ่ งVan
Meter ได้มีการพัฒนากรอบแนวคิดร่ วมกับ Sharkansky (1970) ซึ่ งได้มีการพัฒนาตัวแบบ โดยมี
รายละเอียดองค์ประกอบ ได้แก่
1. สภาพแวดล้อมที่ช่วยกระตุน้ ผูป้ ฏิบตั ิงาน และกระตุน้ ให้เกิ ดผลิตผล(Product) ของ
งานที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานทา
2. ความต้องการและทรั พ ยากรที่ ถู ก ก าหนดโดยสภาพแวดล้อมส่ ง ไปส่ ง ผูก้ าหนด
นโยบาย
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3. กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion process) ประกอบด้วย โครงสร้างกระบวนการ
ของรัฐที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และการใช้ทรัพยากรให้เป็ นนโยบายสาธารณะ
4. นโยบายที่มีการส่ งผ่านเป็ นการแสดงเจตนา คาสั่งเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน
นาแนวนโยบายไปปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดความสาเร็ จ
สมรรถนะของนโยบายที่เป็ นตัวชี้วดั ของระดับของการตอบสนอง ต่อความต้องการ
ของประชาชนและตรงตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของนโยบาย
Sabatier & Mazmanian (1980) ได้วางลักษณะของนโยบายเป็ นหลายประเภท อาทิ
ประเภทที่มุ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มุ่งเน้นเรื่ องของงบประมาณ ซึ่ งได้มีการกาหนดปั จจัยใน
การนานโยบายสาธารณะไปใช้เพื่อแก้ไขปั ญหา โดยวางกรอบปั จจัยของการนานโยบายสาธารณะไป
ปฏิ บตั ิ ไว้ โดยได้มีการสร้ างรู ปแบบของการโดยมี การกาหนดกรอบกล่ าวว่า ความสามารถในการ
แก้ไขปั ญหาของนโยบาย ต้อมีหลักการทางวิชาการในการนาแนวทางเพื่อประกอบกับเทคโนโลยีที่
รองรับการดาเนินการ ซึ่ งมีความหลากหลายของปั ญหาต่าง ๆ ซึ่ งกลุ่มเป้ าหมายในการนานโยบายไป
ใช้ยอ่ มมีสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกัน โดยการกาหนดโครงสร้างของการนา
นโยบายไปปฏิ บตั ิยอ่ มอยูภ่ ายใต้ความมีเหตุผลของทฤษฎี ต้องตอบโจทย์วตั ถุประสงค์ของนโยบาย
อย่างชัดเจน มีการนาทรัพยากรต่าง ๆ ไปใช้อย่างคุม้ ค่า การสร้างการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการกับ
หน่วยงานและภาคต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนิ นการตามนโยบายมีเกิดความสาเร็ จ ส่ วนในประเด็นของ
ตัวแปรที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของการนานโยบายไปปฏิบตั ิน้ นั ได้มีการสรุ ปไว้ดงั นี้
1. วัตถุประสงค์ของนโยบายจะต้องกาหนดให้ชดั เจนและมีความแน่นอน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย
2. นโยบายที่จะนามาปฏิ บตั ิตอ้ งมีพ้ืนฐานทางทฤษฎีที่เหมาะสมที่สามารถนามาใช้ใน
การวิเคราะห์และกาหนดเป็ นนโยบายเชื่ อมโยงกับเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น
3. มีการให้อานาจกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการนาแนวนโยบายไปปฏิ บตั ิ ในด้าน
ของการก าหนดงบประมาณ การก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ พื้ น ที่
สภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสนองตอบวัตถุประสงค์ของนโยบาย
4. ผูน้ าของหน่วยงานควรมีวสิ ัยทัศน์ มีทกั ษะทางการบริ หารที่มีความสอดคล้องกับการ
ดาเนินการและมุ่งในการบรรลุเป้ าหมายของนโยบาย
5. นโยบายต้องได้รับการสนับสนุ นจากหน่วยงานระดับสู งและตลอดทั้งกระบวนการ
ในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
6. วัตถุ ประสงค์ของนโยบายต้องมีความสอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ
การเมือง สังคม เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ส่ งผลต่อความสาเร็ จของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
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Hambleton (1983) ได้เ สนอรู ปแบบการวิเคราะห์ โดยนาทฤษฏี ก ารวางแผนการ
ปฏิ บตั ิงานอย่างเป็ นขั้นตอน (Procedural planning theory) ทฤษฎี ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ
(Inter-organization theory) และทฤษฎีวิกฤติการณ์ทางการเงิน (Theory of fiscal crisis) ซึ่ งได้สรุ ปไว้
ว่าปั จจัยที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญของกระบวนการนานโยบายไปปฏิ บตั ิ ประกอบไปด้วย 5 ปั จจัย
คือ ปั จจัยด้านการสื่ อความหมายของนโยบาย ปั จจัยด้านความหลากหลายของหน่ วยงานที่ เป็ นผู ้
ปฏิ บ ตั ิ ปั จจัย ด้า นมุ ม มองและอุ ดมคติ ของผูป้ ฏิ บตั ิ ปั จจัย ด้านทรั พ ยากร และ ปั จจัย ด้านการเมื อ ง
นอกจากนี้ได้กล่าวถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการนานโยบายไปปฏิบตั ิ คือ ข่าวสารนโยบายต้องมีความ
ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้ าประสงค์ของหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ มุมมอง
ของผูก้ าหนดนโยบายมีความต่อเนื่องชัดเจน ทรัพยากรที่จดั สรรต้องมีความเหมาะสมและพอเพียง
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้วา่ มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิมากมาย
ในด้านสาธารณสุ ขเช่ นกัน นโยบายสาธารณะนั้นมี ความจาเป็ นอย่างมากต่อการดาเนิ นการ เพื่อให้
ครอบคลุ มกระบวนการต่างๆในการให้บริ การสาธารณะสุ ขกับประชาชนรวมถึ งแรงงานต่างด้าวที่มี
สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานในการเข้ารั บ บริ การรั ก ษาสุ ขภาพ ผูว้ ิจยั จึ งได้สัง เคราะห์ ปั จจัย ที่ ส่ งผลต่อการนา
นโยบายสาธารณะไปปฏิ บ ตั ิ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การให้บ ริ ก ารในด้า นสาธารณสุ ข เพื่ อให้ ครอบคลุ ม
กระบวนการต่างๆในการให้บริ การสาธารณะสุ ขกับประชาชน รวมถึ งแรงงานต่างด้าวที่ มีสิทธิ ข้ นั
พื้นฐานในการเข้ารับบริ การรักษาสุ ขภาพได้ 4กลุ่ม ประกอบด้วย 1.งบประมาณที่ภาครัฐจัดสรรให้ใน
การดู แลรักษาสุ ขภาพพื้นฐาน 2.การให้ความรู ้เพื่อทาความเข้าใจในการเข้ารับบริ การ 3.การจัดสรร
ทรัพยากรในทุ กด้านอย่างพอเพียง และ4.การจัดให้มีหน่ วยงานต่างๆในการให้บริ การสุ ขภาพอย่าง
เพียงพอ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุ ณภาพชี วิตของประชาชนให้ดีข้ ึน ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาไปกาหนดเป็ น
กรอบแนวทางในการวิจยั ต่อไป
2.6.3 วัฒนธรรมทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเข้ าถึงบริการสุ ขภาพ
วัฒนธรรมเป็ นทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้องกับ แนวปฏิ บตั ิ ความคิ ด พฤติ ก รรม ประเพณี แนว
ทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการดารงชี วิต การทางาน รู ปแบบทั้งภายในและภายนอก ซึ่ งมีท้ งั สิ่ งที่มีตวั ตน
และไม่ มี ต ัว ตน วัฒนธรรมสามารถที่ จ ะเป็ นตัวขับ เคลื่ อ นการท างาน ประสิ ท ธิ ภาพการท างาน
สามารถผลักดันเพื่อให้เกิ ดการขับเคลื่ อนในสิ่ งต่าง ๆ ได้ หากองค์กรใด ชุ มชนใดมีความเชื่ อ หรื อ
แนวทางปฏิ บตั ิไปในทิศทางเดี ยวกันย่อมสามารถที่จะทาให้องค์กรหรื อชุ มชนนั้นมีความเข้มแข็ง มี
พลังในการผลักดันเพื่อให้การทางานมีประสิ ทธิภาพ สนองตอบความต้องการของสมาชิกในชุมชนได้
อย่างดี อาทิในเรื่ องของสุ ขภาพซึ่งเป็ นองค์ประกอบของความเข้มแข็งของประชาชน หากประชาชนมี
สุ ขภาพที่ดี สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านหรื อคู่แข่งได้อย่างดี วัฒนธรรมจึงเป็ นเสมือน
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ส่ ว นหนึ่ งของชี วิ ต ในองค์ ก าร ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรม ทัศ นคติ ความเชื่ อ และประสิ ท ธิ ภ าพ
ประกอบกับมีอิทธิ พลต่อการกระทา การตัดสิ นใจ การสร้างแรงจูงใจ ต่อสิ่ งต่าง ๆ
ไตรพล ตั้งมัน่ คง (2553) กล่าวว่า วัฒนธรรม หมายถึงลักษณะที่แสดงถึงความเจริ ญงอก
งาม ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชนใน
สังคม ส่ วนใหญ่ที่มาของวัฒนธรรมจะมาจากความเชื่ อว่าวัฒนธรรมเกิ ดขึ้ นในที่ ต่าง ๆ พร้ อมกัน
เนื่องจาก ธรรมชาติของมนุ ษย์คล้ายคลึงกันมาก เชื่ อว่าวัฒนธรรมเกิดจากศูนย์กลางแห่ งเดียวกันและ
แพร่ กระจายออกไปยังชุ มชนต่าง ๆ วัฒนธรรมเป็ นผลจากการที่มนุ ษย์ได้เข้าควบคุ มธรรมชาติและ
พฤติกรรมของมนุ ษย์ ทาให้เกิ ดการจัดระเบี ยบทางสังคม ระบบความเชื่ อ ศิ ลปกรรม ค่านิ ยมและ
วิทยาการต่าง ๆ
สัญญา สัญญาวิวฒั น์ (2551) กล่าวถึง วัฒนธรรมองค์การประกอบด้วย องค์ประกอบซึ่ ง
แบ่งออกได้เป็ น 4 ประการ คือ
1. องค์มติ (Concept) ความคิด ความเชื่อ ความเข้าใจ ความคิดเห็น ตลอดจนอุดมการณ์
ต่างๆ
2. องค์พิธีการ (Usage) หมายถึง ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่แสดงออกในรู ปพิธีกรรม
3. องค์การ (Organization) หมายถึง กลุ่มที่มีการจัดอย่างเป็ นระเบียบหรื อมีโครงสร้าง
อย่างเป็ นทางการ มีการวางกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับและวัตถุประสงค์ไว้อย่างแน่นอน
4. องค์วตั ถุ (Instrumental and symbolic objects) ได้แก่ วัฒนธรรมทาง วัตถุท้ งั หลาย
เช่น บ้าน โบสถ์ วิหาร รวมตลอดถึงเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่าง ๆ
ขณะที่ในการจัดแบ่งประเภทของวัฒนธรรม อาจแบ่งออกได้เป็ น 1. วัฒนธรรมทางวัตถุ
(Material culture) หมายถึ ง สิ่ งของหรื อวัตถุ อนั เกิดจากความคิดและการประดิ ษฐ์ข้ ึนมาของมนุ ษย์
และ 2. วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วตั ถุ (Non-material culture) หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงออกได้โดยทัศนะ
ประเพณี ขนบธรรมเนียม การปฏิบตั ิสืบต่อกันมาและเป็ นที่ยอมรับในกลุ่มของตน ว่าดีงามเหมาะสม
ในแง่ความสาคัญของวัฒนธรรม วิเชียร วิทยอุดม (2556) กล่าวว่า วัฒนธรรมมีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรม ทัศนคติ และประสิ ทธิ ผลโดยตรงต่อองค์การ มีอานาจเหนื อองค์การ ไม่วา่ วัฒนธรรมจะ
แข็งหรื ออ่อน ย่อมมีผลต่อองค์การเสมอ โดยมีระดับถึงการวิเคราะห์วฒั นธรรมองค์การ ตั้งแต่ระดับที่
สังเกตได้ ระดับค่านิ ยมร่ วมกัน และระดับที่สามารถที่จะสร้างข้อสันนิ ษฐานทัว่ ไปได้ ซึ่ งในแต่ละ
ระดับแสดงถึงบทบาทและความเกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์การทั้งสิ้ น
นอกจากความสาคัญต่อบุคคลในองค์การแล้วในภาพรวม วัฒนธรรมยังมีผลต่อความเชื่ อ
ในประเด็นต่างๆ ซึ่ งความเชื่ อมีความสาคัญเพราะเป็ นเครื่ องมื อในการช่ วยตอบสนองต่อความไม่รู้
และความกลัวของบุคคล นามาซึ่ งการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล ก่อให้เกิดกลุ่มทางสังคม มี
การจัดระเบียบทางสังคม และก่อให้เกิดพิธีกรรมและประเพณี ความสาคัญของการศึกษาความเชื่ อใน
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เรื่ องของการดูแลรักษาสุ ขภาพเพื่อช่วยเอื้อประโยชน์ในการเข้าใจถึงสาเหตุและที่มาของพฤติกรรม
เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความเชื่ อให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนและกลยุทธ์ ในการให้บริ การเพื่อให้
สอดคล้องกับความเชื่ อ วิถีชีวิตและขนบธรรมเนี ยมอื่น ๆ ของสังคมโดยรวม โดยไม่เกิดความขัดแย้ง
ทางวัฒนธรรม
กัณฑ์วีร์ วิวฒั น์พาณิ ชย์ และขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ (2555) กล่าวถึ ง ความเชื่ อเกี่ ยวกับ
สาเหตุของการเกิ ดโรคและวิธีการดู แลสุ ขภาพ จะมีความเชื่ อแบบอานาจเหนื อธรรมชาติ เช่ น ความ
เจ็บป่ วยที่เกิดจากการกระทาของผี ความเจ็บป่ วยที่เกิ ดจากการถูกเวทมนตร์ และไสยศาสตร์ ความ
เจ็บป่ วยที่เกิดจากเคราะห์หรื อโชคชะตา ความเจ็บป่ วยที่เกิดจากการละเมิดขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ของสังคม เป็ นต้น วิธีการดูแลสุ ขภาพแบบอานาจเหนื อธรรมชาติ ส่ วนใหญ่ใช้การประกอบพิธีกรรม
เป็ นหลัก ครอบคลุ มตั้ง แต่การวินิจฉัย หาสาเหตุ และกระบวนการในการรั ก ษา ผูใ้ ห้การดู แลรั กษา
สุ ข ภาพในการแพทย์แบบอานาจเหนื อธรรมชาติ ประกอบด้วย 4 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม หมอดู กลุ่ ม หมอ
สะเดาะเคราะห์ กลุ่มหมอธรรม และกลุ่มหมอตารายา ที่ใช้มกั เป็ นยาพื้นบ้านหรื อพืชสมุ นไพรตาม
ความเชื่อ
จากที่กล่าวมาในประเด็นของวัฒนธรรมสุ ขภาพ ผูว้ ิจยั เห็นว่า เป็ นวัฒนธรรมที่ได้มีการ
ปลูกฝังมาตั้งแต่เกิด เนื่องจากพื้นฐานของครอบครัว การดารงชี วิตที่ต่างกัน สภาพแวดล้อมที่อยูท่ าให้
มีความเชื่อ ทัศนคติ และวิถีการดาเนินชีวติ อย่างไร ได้มีการส่ งผ่านความเชื่อ ความศรัทธามารุ่ นต่อรุ่ น
หากมีการย้ายถิ่ นฐาน มักจะต้องมีการหล่อหลอมวัฒนธรรมเพื่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงและมีความ
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ซึ่ งในประเด็นของสุ ขภาพนั้นแต่ละพื้นที่มีแนวคิด ความเชื่ อ และแนวปฏิบตั ิ
ที่แตกต่างกัน ดังนั้นสิ่ งที่ตอ้ งคานึ งถึงในการให้บริ การสุ ขภาพนั้น มีความจาเป็ น ต้องมองถึงเชื้ อสาย
วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี ใ นการปฏิ บ ตั ิ ที่ ต้องสร้ า งความเข้า ใจและจาเป็ นต้องมี วิธี ก ารต่ า ง ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับบริ บทของวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม สถานการณ์ปัจจุบนั และความเปลี่ยนแปลง
ด้วย
2.6.4 แนวคิดทฤษฏีความพึงพอใจในบริการ
ความพึงพอใจ เป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งที่จะช่วยให้การทางานหรื อดาเนิ นกิจกรรม
ใดๆสาเร็ จโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็ นงานที่เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การ นอกจากผูบ้ ริ หารจะดาเนิ นการ
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานให้การบริ การ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการทางานแล้ว ยังจาเป็ นต้องดาเนิ นการที่จะ
ให้ผูม้ าใช้บริ การเกิดความพึงพอใจอีกด้วย เพื่อความเจริ ญเติบโตของงานบริ การ ปั จจัยที่เป็ นตัวบ่งชี้
คื อ จ านวนผู ้ม าใช้ บ ริ การ ดั ง นั้ นผู ้บ ริ หารที่ จึ ง ควรอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะศึ ก ษาให้ ลึ ก ซึ้ งถึ ง ปั จ จัย และ
องค์ประกอบต่างๆที่จะทาให้เกิดความพึงพอใจกับผูม้ ารับบริ การ

36

ในการทาความเข้าใจถึงขอบเขตความหมายของความพึงพอใจ มีนกั วิชาการหลายท่าน
ได้ให้นิยามไว้ อาทิ
Vroom (1964) ให้ความหมายว่า ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด สามารถใช้
แทนกันได้ เพราะทั้งสองคานี้ หมายถึ ง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่ วมในสิ่ งนั้น ทัศนทคติ
ด้านบวกจะแสดงให้เห็นถึงสภาพ ความพึงพอใจในสิ่ งนั้นและทัศนคติดา้ นลบจะแสดงให้เห็ นถึ ง
สภาพความไม่พึงพอใจ
Wolman (1990) ให้ความหมายว่า ความรู ้สึก (Feeling) มีความสุ ข เมื่อได้รับผลสาเร็ จ
ตามความมุ่งหมายที่ตอ้ งการหรื อตามแรงจูงใจ
Morse (1995) ให้ความหมายว่า ทุกสิ่ งทุกอย่างที่สามารถลดความตึงเครี ยดของ บุคคล
ให้นอ้ ยลงได้ ถ้าความตึงเครี ยดมีมากก็จะทาให้เกิดความไม่พอใจ ซึ่ งความตึงเครี ยดนี้มีผลมาจากความ
ต้องการของมนุษย์ หากมนุษย์มีความต้องการมากก็จะเกิดปฏิกิริยาเรี ยกร้อง แต่ถา้ เมื่อใดความต้องการ
ได้รับการตอบสนอง ก็จะทาให้เกิดความพอใจ
Carmpbell (1976, pp. 117–124 อ้างถึงใน วาณี ทองเสวต, 2548) ให้ความหมายว่า ความ
พึงพอใจเป็ นความรู ้ สึกภายในที่แต่ละคนเปรี ยบเทียบระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ ที่อยากให้
เป็ นหรื อคาดหวัง หรื อรู ้ สึกว่าสมควรจะได้รับ ผลที่ได้จะเป็ นความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจเป็ นการ
ตัดสิ นของแต่ละบุคคล
Domabedian (1980, อ้างถึงใน วาณี ทองเสวต, 2548)ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ การ หมายถึง ผูบ้ ริ การประสบความสาเร็ จในการทาให้สมดุลระหว่างสิ่ งที่ผรู ้ ับบริ การให้
ค่ากับความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ และประสบการณ์น้ นั เป็ นไปตามความคาดหวัง
ทวีพงษ์ หิ นคา (2541) ให้ความหมายว่า เป็ นความชอบของบุคคลที่ มีต่อสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ ง
สามารถลดความตึงเครี ยดที่เกิ ดขึ้ นและตอบสนองความต้องการของบุ คคลนั้นได้ ทาให้บุคคลเกิ ด
ความพึงพอใจต่อสิ่ งนั้น
ราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายว่า พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ
หมายถึง พอใจ ชอบใจ
วิรุฬ พรรณเทวี (2542 ) ให้ค วามหมายว่า เป็ นความรู ้ สึ ก ภายในจิ ตใจของบุ ค คลที่
แตกต่างกันออกไป ซึ่ งเป็ นอยูก่ บั แต่ละบุคคลว่าจะคาดหวังกับสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังมาก
และได้รับการตอบสนองด้วยดีอย่างที่ต้ งั ใจ จะเกิดความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวัง
หรื อไม่พึงพอใจเป็ นอย่างยิง่ ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้
กาญจนา อรุ ณสุ ขรุ จี ( 2546 ) ให้ค วามหมายว่า ความพึ ง พอใจของมนุ ษ ย์ เป็ นการ
แสดงออกทางพฤติ ก รรมที่ เป็ นนามธรรม ไม่ส ามารถมองเห็ นเป็ นรู ป ร่ า งได้ การที่ เราจะทราบว่า
บุคคลมีความพึงพอใจหรื อไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และต้องมีสิ่ง
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ที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะทาให้บุคคลเกิ ดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้ างสิ่ งเร้ าจึงเป็ น
แรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น
จากที่กล่าวมา สามารถสรุ ปความหมายของความพึงพอใจได้วา่ เป็ นความรู ้สึกของบุคคล
ในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุ ขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หรื อเป็ นความรู ้สึก
ที่พอใจต่อสิ่ งที่ทาให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็ นความรู ้สึกที่บรรลุถึงความต้องการที่ตนเอง
ตั้งใจและคาดหวัง
ในการเสริ มสร้างความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ หรื อ ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บ ริ ก าร ได้มี ก ารพัฒ นาแนวคิ ดทฤษฎี นาไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการเสริ ม สร้ างความพึ งพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ อาทิ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์, ปริ ญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรี รัตน์ (2552) ได้อธิ บายถึงความพึง
พอใจของผูร้ ับบริ การ โดยอธิ บายว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นระดับความรู ้สึกของผูร้ ับบริ การซึ่ ง
ประกอบด้ว ย 1. ความพอใจของความสะดวกที่ ไ ด้ รั บ จากการบริ การ 2. ความพอใจต่ อ การ
ประสานงานผูบ้ ริ การ 3. ความพอใจต่อการต้อนรับและการเอาใจใส่ ของผูใ้ ห้บริ การ 4. ความพอใจกับ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ 5. ความพอใจต่อคุ ณภาพบริ การ และ 6. ความพอใจต่อการใช้บริ การต่อการม
ใช้จ่ายในการบริ การ
ทฤษฎี ที่กล่าวถึงปั จจัยที่สนองตอบความต้องการของมนุ ษย์ในการเสริ มสร้างความพึง
พอใจของผูร้ ับบริ การ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความต้องการตามลาดับขั้นของ Maslow (มาสโลว์) ซึ่ ง
อธิ บ ายว่า มนุ ษ ย์มี ค วามต้อ งการอยู่ต ลอดเวลาตราบใดที่ ย งั มี ชี วิ ต อยู่ค วามต้อ งการที่ ไ ด้รั บ การ
ตอบสนองแล้ว ก็จะไม่เป็ นแรงจูงใจสาหรับพฤติกรรมนั้นอีกต่อไป ความต้องการที่ยงั ไม่ได้รับการ
ตอบสนอง เท่านั้นจึงจะมีอิทธิ พลจูงใจต่อไป และความต้องการของคนมีลกั ษณะเป็ นลาดับขั้นจากต่า
ไปหาสู งตามลาดับความสาคัญในเมื่อ ความต้องการขั้นต่าได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการขั้น
สู งก็จะตามมา มาสโลว์ได้แบ่งลาดับความต้องการของมนุษย์ออกเป็ น 5 ลาดับ ดังนี้
1. ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physiological needs) ความต้องการทางด้านร่ าง การ
เป็ นความต้อ งการเบื้ อ งต้น เพื่ อ ความอยู่ ร อด เช่ น ความต้อ งการในเรื่ อ งอาหาร น้ า ที่ อ ยู่ อ าศัย
เครื่ องนุ่ งห่ ม ยารั ก ษาโรค ความต้องการพัก ผ่อนและความต้องการทางเพศ ฯลฯ ความต้องการ
ทางด้านร่ างกายจะมีอิทธิ พล ต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อ ความต้องการทางด้านร่ างการยังไม่ได้รับ
การตอบสนองเลย ในด้านนี้ โดยปกติ แล้วองค์กรทุกแห่ งมักจะตอบสนองความต้องการของแต่ละคน
ด้วยวิธีการทางอ้อม คือ การจ่ายเงินค่าจ้าง
2. ความต้องการความปลอดภัยหรื อความมัน่ คง (Security or safety needs) ถ้าหาก ความ
ต้องการทางด้านร่ างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการในขั้นต่อไปที่
สู ง ขึ้ น ความต้องการทางด้า นความปลอดภัย หรื อความมัน่ คงต่ า งๆ ความต้อ งการทางด้า นความ
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ปลอดภัยจะ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการป้ องกัน เพื่อให้เกิ ดความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นกับ
ร่ างกาย ความสู ญเสี ย ทางด้านเศรษฐกิจ ส่ วนความมัน่ คงนั้น หมายถึง ความต้องการความมัน่ คงใน
การดารงชีพ เช่น ความมัง่ คงใน หน้าที่การงานและสถานะทางสังคม
3. ความต้องการทางด้านสังคม (Social or belongingness needs) ภายหลังจากที่ ได้รับ
การตอบสนองในสองขั้นดังกล่าวแล้วก็จะมีความต้องการสู งขึ้น คือ ความต้องการทางสังคมจะเริ่ ม
เป็ น สิ่ งจูงใจที่สาคัญต่อพฤติกรรมของคน ความต้องการทางด้านนี้ จะเป็ นความต้องการเกี่ยวกับการ
อยู่ร่วมกัน และ การได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นและมีความรู ้ สึกว่าตนเองนั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กลุ่มทางสังคมเสมอ
4. ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or status needs) ความต้องการ ขั้น
ต่อมาจะเป็ นความต้องการที่ประกอบด้วยสิ่ งต่างๆ ดังนี้ คือ ความมัน่ ใจในตัวเองในเรื่ องความสามารถ
ความรู ้และความสาคัญในตัวเอง รวมตลอดทั้งความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็ นที่ยอมรับของบุคคล
อื่น หรื อ ต้องการที่จะให้บุคคลอื่นยกย่องสรรเสริ ญในความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน การดารง
ตาแหน่งที่สาคัญในองค์กร
5. ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็ จในชีวิต (Self-actualization or self-realization)
ลาดับขั้นตอนความต้องการที่สูงสุ ดของมนุษย์ก็คือ ความต้องการที่จะประสบความสาเร็ จในชี วิต ตาม
ความนึ กคิด หรื อความคาดหวังทะเยอทะยานใฝ่ ฝั นที่จะได้รับผลสาเร็ จในสิ่ งอันสู งส่ งในทัศนะของ
ตน
ความพึงพอใจของมนุษย์น้ นั มีท้ งั ในด้านบวกและด้านลบ หากสิ่ งใดที่มาสนองตอบตรง
กับความคาดหวังของมนุ ษย์ย่อมแสดงให้เห็ นถึ งความพอใจในด้านบวก และหากสิ่ งใดที่ คา้ นกับ
ความรู ้สึกหรื อไม่ตรงกับความคาดหวังย่อมทาให้เกิดความพึงพอใจในด้านลบ โดยเมื่อกล่าวว่าบุคคล
มีความต้องการอย่างไรและหากสนองตอบความต้องการได้ย่อมแสดงให้เห็ นถึ งความพึงพอใจ จึ ง
กล่าวได้วา่ ทฤษฎีของมาสโลว์ ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มีความต้องการ 5 ประการเมื่อ ความต้องการอย่างใด
อย่างหนึ่ งได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการสิ่ งอื่นๆ ก็จะเกิดขึ้นมาในลาดับขั้นที่สูงขึ้นและเมื่อ
มนุ ษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการจะเกิ ดความพึงพอใจเช่ นเดี ยวกับการใช้บริ การต่างๆ หาก
ผูใ้ ช้บริ การหรื อลูกค้าได้รับบริ การย่อมมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
นอกจากนั้น เอนก สุ วรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548) ได้กล่าวถึง ปั จจัยที่
มีผลต่อความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเป็ นสิ่ งที่ผูร้ ับบริ การจะแสดงออกในทางบวกหรื อลบต่อสิ่ งที่
ได้รับจากการบริ การ และการนาเสนอการบริ การโดยเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่ได้คาดหวังไว้ ซึ่ งสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปได้ตามปั จจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการบริ การ ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์บริ การ ในการนาเสนอการบริ การจะต้องมีผลิตภัณฑ์บริ การที่มีคุณภาพและ
ระดับการให้บริ การที่ตรงกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ โดยผูใ้ ห้บริ การจะต้องแสดงให้ผรู ้ ับบริ การ
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เห็ นถึ งความเอาใจใส่ และจริ งใจต่อการสร้ างเสริ มคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์บริ การที่ จะส่ งมอบให้แก่
ผูร้ ับบริ การ
2. ราคาค่ า บริ ก าร ความพึ ง พอใจของผู ร้ ั บ บริ ก ารเกิ ด จากการประเมิ น คุ ณ ภาพและ
รู ปแบบของการบริ การเที ยบกับราคาค่าบริ การที่ จะต้องจ่ายออกไป โดยผูใ้ ห้บริ การจะต้องกาหนด
ราคาค่ า บริ การที่ เ หมาะสมกับ คุ ณ ภาพของการบริ การ และเป็ นไปตามความเต็ ม ใจที่ จ ะจ่ า ย
(Willingness to pay) ของผูร้ ับบริ การ ค่าบริ การจะถูกหรื อแพงขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการจ่ายและ
เจตคติต่อราคาของกลุ่มผูร้ ับบริ การอีกด้วย
3. สถานที่ บ ริ ก าร ผูใ้ ห้บริ ก ารจะต้อ งมองหาสถานที่ ใ นการให้บ ริ ก ารที่ ผูร้ ั บบริ ก าร
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีสถานที่กว้างขวางเพียงพอและต้องคานึ งถึงการอานวยความสะดวกแก่
ผูร้ ับบริ การในทุกด้าน เช่ น การมีสถานที่จอดรถ หรื อการให้บริ การผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งทาให้
ประเด็นด้านสถานที่ให้บริ การลดลงไปได้ เป็ นต้น
4. การส่ ง เสริ ม แนะน าบริ ก าร ผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารจะต้อ งให้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารในเชิ ง บวกแก่
ผูร้ ั บบริ การทั้งในด้านคุ ณภาพการบริ การและภาพลักษณ์ ของการบริ การผ่านทางสื่ อต่ างๆ เพื่อให้
ผูร้ ับบริ การได้นาข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยประเมินเพื่อตัดสิ นใจใช้บริ การ
5. ผูใ้ ห้บริ การ จะต้องตระหนักตนเองว่ามีส่วนสาคัญในการสร้ างให้เกิ ดความพึงพอใจ
ในการบริ การของผูร้ ั บบริ การ โดยในการกาหนดกระบวนการจัดการ การวางรู ปแบบการบริ การ
จะต้องคานึงถึงผูร้ ับบริ การเป็ นสาคัญ ทั้งแสดงพฤติกรรมบริ การและเสนอบริ การที่ลูกค้าต้องการด้วย
ความสนใจเอาใจใส่ อย่างเต็มที่ดว้ ยจิตสานึกของการบริ การ
6. สภาพแวดล้อมของการบริ การ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารจะต้องสร้ างให้เกิ ดความสวยงามของ
อาคารสถานที่ ผ่านการออกแบบตกแต่ง การแบ่งพื้นที่อย่างเหมาะสมลงตัวสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กรผูใ้ ห้บริ การและสื่ อภาพลักษณ์เหล่านี้ออกไปสู่ ผรู ้ ับบริ การอีกด้วย
7. กระบวนการบริ การ ผูใ้ ห้บริ การต่างมุ่งหวังให้เกิดความมีประสิ ทธิ ภาพของการจัดการ
ระบบการบริ การเพื่อเพิ่มความคล่ องตัวและความสามารถในการสนองตอบต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ โดยการนาบุคลากร เทคโนโลยีเข้ามาร่ วมกันเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การบริ การและหวังต่อประสิ ทธิ ผลที่จะเกิดขึ้นต่อผูร้ ับบริ การ
กล่าวโดยสรุ ปจากนิ ยามที่กล่าวมาข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจนั้นเกิ ดขึ้นจาก
การรับรู ้ การประเมินคุณภาพของการบริ การ เป็ นสิ่ งที่ผรู ้ ับบริ การคาดหวังว่าจะได้รับจากการเข้ารับ
บริ การ โดยที่ความพึงพอใจในการบริ การของผูร้ ับบริ การ ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบที่สาคัญ 2 ด้านคือ
1. การรับรู ้คุณภาพของบริ การ อันเป็ นสิ่ งที่ผใู ้ ห้บริ การสัญญาว่าจะให้ โดยผูร้ ับบริ การมี
ความคาดหวัง ว่า จะได้รับ บริ ก ารอย่า งเสมอภาคและพอเพี ย ง ในทุ ก ๆด้า นเมื่ อ ไปใช้บ ริ ก ารเป็ น
ตัวกาหนดถึงระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
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2. การรับรู ้ คุณภาพของบริ การ ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การจะนาเสนอผ่านการแสดงออกต่างๆ ใน
กระบวนการบริ การ โดยผูร้ ับบริ การจะประเมินว่าผูใ้ ห้บริ การนั้นได้บริ การอย่างเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด รวมทั้งความสะดวกในการเข้าถึงบริ การ พฤติกรรมการแสดงออกของผูใ้ ห้บริ การตามบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบต่องาน และการปฏิ บตั ิตนในการให้บริ การว่าผูใ้ ห้บริ การมี ความเต็มใจและ
จริ งใจเพียงใด ในการให้บริ การ การรับรู ้ เหล่านี้ จะช่ วยให้ผูร้ ับบริ การประเมินคุณภาพการบริ การได้
อย่างมีเหตุและผล ซึ่ งนาไปสู่ ความพึงพอใจในการรับบริ การ
ภณิ ดา ชัยปั ญญา (2541, น. 11 ) กล่าวถึ งความพึงพอใจว่าจะเกิ ดขึ้นหรื อไม่ ขึ้นอยู่กบั
การให้บริ การขององค์กรประกอบกับระดับความรู ้สึกของผูม้ ารับบริ การในมิติต่างๆของแต่ละบุคคล
ดังนั้นการวัดระดับความพึงพอใจ สามารถกระทาได้หลายวิธีต่อไปนี้
1. การใช้แบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นวิธีที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย โดยการขอความร่ วมมือ
จากกลุ่มบุคคลที่ตอ้ งการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์ มที่กาหนด
2. การสัมภาษณ์ ต้องอาศัยเทคนิ คและความชานาญพิเศษของผูส้ ัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้
ผูต้ อบคาถามตอบตามข้อเท็จจริ ง
3. การสังเกต เป็ นการสังเกตพฤติกรรมทั้งก่อนการรับบริ การ ขณะรับบริ การและหลัง
การรับบริ การ การวัดโดยวิธีน้ ี จะต้องกระทาอย่างจริ งจังและมีแบบแผนที่แน่นอนจะเห็นได้วา่ การวัด
ความพึ ง พอใจต่ อการให้บ ริ ก ารนั้นสามารถกระท าได้หลายวิธี ขึ้ นอยู่ก ับ ความสะดวก เหมาะสม
ตลอดจนจุดมุ่งหมายของการวัดด้วย จึงจะส่ งผลให้การวัดนั้นมีประสิ ทธิ ภาพและน่าเชื่อถือได้
กล่าวโดยสรุ ป การวัดระดับความพึงพอใจสามารถดาเนิ นการได้หลายวิธี อาทิ การใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต เพื่อวัดพฤติกรรมก่อนการรับบริ การและหลังการรับบริ การ
เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การของหน่วยงานหรื อสถานที่ให้บริ การ รวมถึงในการให้บริ การ
ด้านสุ ขภาพกับผูม้ ารับบริ การสุ ขภาพด้วย
2.7 แนวคิดทฤษฏีการเข้ าถึงบริการสุ ขภาพ
องค์การสหประชาชาติกล่าวว่า “สิ ทธิ ในสุ ขภาพ” (Right to health) หมายถึงสิ ทธิ ที่รัฐมี
หลักประกันให้กบั บุคคลที่อยูใ่ นดินแดนของตน คือสิ ทธิ ในการรับบริ การทางสุ ขภาพ และสิ ทธิ ในการ
ได้รับการบริ การที่ถูกสุ ขลักษณะ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมและความเสมอภาค การได้รับสิ ทธิ ที่จะมี
สุ ขภาพที่ดี โดยฝ่ ายรัฐต้องมีหน้าที่ ในการจัดหา บริ หารจัดการเพื่ อให้ก ารบริ ก ารเป็ นไปได้อย่า ง
เหมาะสมและที่ ส าคัญ รั ฐ ต้อ งมี ก ารก าหนดแผนหรื อ นโยบายที่ เหมาะสมที่ ส ามารถน าไปสู่ ก าร
รักษาพยาบาลที่เข้าถึ งได้ตามสิ ทธิ ที่พึงมี พึงได้อย่างเหมาะสมสาหรับทุกคนในระยะเวลาที่รวดเร็ ว
ที่สุด นักวิชาการหลายคนได้กล่าวถึงการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพไว้หลายรู ปแบบ อาทิ
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กฤติยา อาชวนิ จกุล (2548) กล่าวถึ ง สิ ทธิ ในสุ ขภาพว่าเป็ นการให้บริ การด้านสุ ขภาพให้
ปั จเจกบุคคล ไม่วา่ จะเป็ นคนในชาติหรื อคนต่างชาติ ทั้งในฐานะบุคคลทัว่ ไป ฐานะคนทางานที่รัฐพึง
มีกฎหมายในการคุม้ ครองความปลอดภัยในสถานที่ทางาน และในฐานะผูป้ ่ วยที่พึงมี สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน
คือสิ ทธิ ทางเลือกต่างๆ ในการรับบริ การ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเจ็บป่ วยอย่างครบถ้วน
โดยไม่มีการเลื อกปฏิบตั ิและสิ ทธิ ในความเป็ นส่ วนตัว ที่แพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การไม่สามารถ
ละเมิดได้
พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุ นทร (2551) กล่าวถึง การบริ การและระบบบริ การสุ ขภาพ
ต้องอยู่ในหลักการสาคัญ คื อ การมี บริ การด้านสุ ขภาพอย่างเพียงพอ ความสามารถที่ เข้าถึ งบริ การ
สุ ขภาพได้น้ นั คือ ค่าบริ การควรอยูใ่ นระดับที่ทุกคนพอจ่ายได้ และอยูบ่ นหลักความยุติธรรม ที่ต้ งั ของ
สถานบริ การสุ ขภาพควรตั้งอยูใ่ นที่คนเข้าถึงได้และมีการบริ การที่คานึ งถึงผูม้ ีความพิการและกลุ่มที่
อ่อนแออื่นๆ และบุตรที่เกิดในประเทศไทย รวมถึงผูล้ ้ ีภยั ทางการเมือง ต้องมีองค์ประกอบของสิ ทธิ ใน
สุ ขภาพที่สาคัญ ดังนี้
องค์ประกอบที่เกี่ ยวข้องกับการรั กษาพยาบาล ต้องประกอบด้วย สุ ขภาพอนามัยของแม่
และเด็ก รวมถึ งการวางแผนครอบครั ว และการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคติ ดต่อร้ ายแรงบางโรค การ
รักษาพยาบาลที่เหมาะสมสาหรับโรคต่างๆ หรื อการบาดเจ็บจากเหตุต่างๆ การให้ยาหรื อผลิตภัณฑ์ที่
รักษาโรคที่จาเป็ น
องค์ประกอบที่เกี่ ยวข้องกับเงื่อนไขที่จาเป็ นสาหรับสุ ขภาพ คือการให้ความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับการดู แลสุ ขภาพ การป้ องกัน การควบคุ มและการป้ องกัน รวมทั้งการส่ งเสริ มเกี่ ยวกับการ
จัดหาและโภชนาการที่เหมาะสม
จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติและนักวิชาการ เกี่ ยวกับการบริ การสุ ขภาพที่ตอ้ งมี
ความเพียงพอต่อความต้องการและสามารถทาให้ผูท้ ี่ ตอ้ งรั บบริ การสามารถเข้าถึ งได้อย่างสะดวก
รวดเร็ ว และสิ่ งสาคัญต้องมีความเป็ นธรรมเพื่อที่จะทาให้ชุมชนรู ้สึกพอใจในการเข้ารับบริ การสุ ขภาพ
ประกอบกับประเทศไทยได้มีการทาข้อตกลงร่ วมกันองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International
Labour Organization [ILO], 2001) ได้มีการวางกฎเกณฑ์เพื่อให้ครอบคลุมการให้ บริ การโดยมีการ
กาหนดสิ ทธิ เกี่ยวกับสิ ทธิ ใน 3 ด้านดังนี้
1. สิ ทธิทางสังคม (Social right) ได้อธิ บายเกี่ยวกับสิ ทธิ ในการทางานที่ตอ้ งมีการทางานและ
ได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกัน เหมาะสมและ ส่ งผลถึงความมัน่ คงทางสังคมและมาตรฐานการดารงชี วติ ที่
พอเพียงของแรงงานและครอบครัวอย่างมีมาตรฐาน รวมถึงสิ ทธิ ในการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพแรงงาน
ต่างด้าว สิ ทธิ ในการใช้เวลาอย่างเหมาะสมและสามารถอยูก่ บั ครอบครัวได้อย่างปกติ สามารถที่จะ
ได้รับเงินค่าจ้างและมีรายได้เพื่อดารงชี วติ และจุนเจือครอบครัว รวมถึงสิ ทธิ ในการได้รับการคุม้ ครอง
เพื่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

42

2. สิ ทธิทางวัฒนธรรม (Cultural right) เป็ นสิ ทธิในด้านของความเชื่อ ความศรัทธา ความคิด
ที่ครอบคลุมถึงสิ ทธิ ในการนับถือศาสนาและการปฏิบตั ิตามประเพณี นิยมของแต่ละศาสนา โดยไม่มี
การบังคับ หรื อปิ ดกัน ผ่านการแสดงออกที่เปิ ดเผยโดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อสร้างความมัน่ คงใน
ชีวติ และปลอดภัยในการดารงชีวติ
3. สิ ทธิ ในฐานะพลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง (Civil and political rights) เป็ นสิ ทธิ ข้ นั
พื้นฐาน เพื่อจะนาไปสู่ การประกอบอาชี พ การได้รับบริ การ รวมทั้งในด้านของการปกป้ องชี วิต จิตใจ
และร่ างกาย เนื่องจากการย้ายถิ่นฐานของแรงงานเหล่านั้น ต้องได้รับสิ ทธิ ตามกฎหมายของพื้นที่ที่ต้ งั
ถิ่นฐานก่อนจึงจะมีสิทธิ อย่างอื่นตามมา นัน่ หมายความว่าหากไม่ได้รับสิ ทธิ เหล่านี้ ย่อม ไม่สามารถที่
จะเรี ยกร้องสิ ทธิ อื่น ๆ ได้อย่างเต็มที่
วิชาญ เกิดวิชยั (2547 อ้างถึงใน พรรณี สี ตกะลิน, 2555) จากรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าถึง
บริ การสุ ขภาพ พบว่า สิ่ งที่ กฎหมายได้มีการระบุ เกี่ ยวกับสิ ทธิ หน้าที่ ของแรงงานต่างด้าวเหล่ านั้น
ส่ งผลถึงการที่ทาให้แรงงานต่างด้าวเหล่านั้น ต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องของกฎระเบียบต่างๆ
เพื่อที่จะทาให้แรงงานต่างด้าวเหล่านั้นสามารถที่จะเข้าถึงบริ การสุ ขภาพได้อย่างเสมอภาค เป็ นธรรม
สอดคล้องกับทัศนคติที่คนต่างด้าวเหล่านั้นมีความเชื่ อเกี่ ยวกับเชื้ อชาติ ศาสนา หรื อประเพณี ปฏิ บตั ิ
สิ่ งเหล่านี้ บางครั้งเป็ นอุปสรรคในการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพเนื่ องจากประเพณี หรื อวัฒนธรรมของแต่
ละเชื้ อชาติอาจจะขัดกับหลักพื้นฐานในการเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพ ซึ่ งในประเด็นของคุ ณลักษณะการ
บริ ก ารที่ เ หมาะสมตามที่ อ งค์ก ารอนามัย โลก ได้ว างหลัก ไว้ ประกอบด้ว ยองค์ป ระกอบ 4
องค์ประกอบที่สาคัญ คือ “EQESA”
“E” ตัวแรก หมายถึง ความเสมอภาค (Equity) จากแนวคิดว่าบริ การสุ ขภาพเป็ นบริ การ
สาธารณะ (Public Goods) เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับชี วิตของคนทุกคน รัฐบาลของทุกประเทศจึงต้อง
จัดบริ การสุ ขภาพให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริ การสุ ขภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึ งถึงความ
แตกต่าง ทั้งด้านเพศ เชื้ อชาติ สถานะทางสังคม ศาสนา หรื อสถานะทางเศรษฐกิ จ แนวคิดนี้ ได้ถูก
กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ และพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า
“Q” หมายถึง ความมีคุณภาพบริ การ (Quality) บริ การสุ ขภาพเป็ นเรื่ องที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพชี วิตของประชาชนผูร้ ับบริ การ การจัดบริ การให้มีคุณภาพจึงเป็ นเรื่ องจาเป็ น รัฐบาลจะต้อง
ดาเนิ นการให้เกิ ดการบริ การที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และถื อเป็ นความรับผิดชอบของโรงพยาบาล
และผูใ้ ห้บริ การที่ ตอ้ งดู แลพัฒนาคุ ณภาพบริ การอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการจัดกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพทั้งภายในองค์การเองและด้วยองค์การภายนอก เช่น ISO 9000, Hospital Accreditation เป็ น
ต้น
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“E” ตัวที่สอง หมายถึง (Efficiency) เนื่องจากบริ การสุ ขภาพมีความต้องการทรัพยากรมาก
และมีค่าใช้จ่ายสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จนเกิ ดปั ญหาการขาดแคลนทรัพยากร และส่ งผลกระทบต่อการ
จัดบริ การให้มีคุณภาพและเสมอภาค ดังนั้น การจัดบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพมีการควบคุมค่าใช้จ่าย จึง
เป็ นสิ่ งจาเป็ นทาให้เกิดแนวทางเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขึ้นหลายอย่าง เช่น การจ่ายเงินแบบเหมาจ่ายรายหัว
(Capitation) การจ่ายเงินตาม DRGS, Utilization review และการปฏิรูประบบบริ การสุ ขภาพ เป็ นต้น
“S” และ “A” หมายถึง ความโปร่ งใสสังคมตรวจสอบได้ (Social accountability) ด้วย
แนวคิ ดที่ ว่าบริ ก ารสุ ข ภาพเป็ นบริ การที่ ไม่ ส มบู รณ์ ฝ่ ายผูร้ ั บ บริ ก ารมี ค วามรู ้ เท่ าไม่ เท่า เที ยมกับ ผู ้
ให้บ ริ การ จึ งมี ค วามเชื่ อว่า การเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ กี่ ย วข้องอื่ นนอกเหนื อจากฝ่ ายผูใ้ ห้บ ริ ก ารเข้า มา
ตรวจสอบกระบวนการให้บริ การจะช่วยให้การบริ การสุ ขภาพมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การ เป็ นไปอย่างมีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
อุปสรรคในการเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพ เนื่ องจากวงจรของชี วิตที่มีความแตกต่างกัน รวมทั้ง
สิ ทธิ ที่ได้รับไม่เหมือนกัน แตกต่างกันแต่ละองค์การ การได้รับสวัสดิการที่มีความแตกต่างกัน ซึ่ งทา
ให้หน่ วยงานภาครัฐได้มีการกาหนดแนวทางปฏิ บตั ิเพื่อให้มีการกลัน่ กรองในการเข้ารับบริ การของ
ประชาชน ทาให้มีการจัดลาดับในการเข้ารับบริ การเป็ นแบบรับการให้บริ การปฐมภูมิ (Primary care)
ซึ่ งเป็ นการกลัน่ กรองและให้บริ การสุ ขภาพเบื้ องต้น ไม่จาเป็ นต้องใช้เครื่ องมื อที่ มากมาย หากไม่
สามารถรองรับได้หน่วยบริ การจะส่ งต่อไปยังหน่วยให้บริ การทุติยภูมิ (Secondary care) ซึ่ งจะรับดูแล
ให้บริ การผูป้ ่ วยในระดับที่ตอ้ งใช้บุคคลากรทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น ใช้อุปกรณ์การแพทย์ในระดับที่
ไม่ยุ่งยากมาก สามารถให้บริ การโรคที่ไม่ใช้เฉพาะทางมากมาย และหากไม่สามารถที่จะให้ บริ การ
รั ก ษาได้ตอ้ งส่ ง ต่ อไปสถานบริ ก ารในระดับ บริ การตติ ย ภู มิ (Tertiary care) ซึ่ ง เป็ นหน่ วยงาน
ให้บริ การระดับเฉพาะทาง มีเครื่ องมือที่ทนั สมัย บุคคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ ต้องใช้เวลาใน
การดู แลรั กษา ดังนั้น หากระบบการให้บริ การสุ ขภาพได้มีการกลัน่ กรองข้างต้นสามารถที่ จะเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการเข้าถึงบริ การและการให้บริ การที่ทวั่ ถึงจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูม้ า
รับบริ การ
สุ ขภาพ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการการดูแล ต้องการหน่วยงานในการรับหน้าที่ในการให้บริ การ ซึ่ ง
หน่วยงานหลักในปั จจุบนั คือ กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งทาหน้าที่ดูแลสุ ขภาพของประชาชน โดยการ
จัดระบบสุ ขภาพ ที่ครอบคลุมทั้งการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้ นฟู
สภาพ มีการจัดระบบบริ การสุ ขภาพออกเป็ นหลายระดับได้แก่ บริ การระดับปฐมภูมิ (Primary care)
บริ การระดับทุติยภูมิ (Secondary care) และบริ การระดับตติยภูมิ (Tertiary care) โดยมุ่งหวังให้บริ การ
แต่ละระดับมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันและเชื่ อมต่อกันด้วยระบบส่ งต่อ(Referral system) เพื่อให้
สามารถจัดบริ ก ารที่ มี คุ ณภาพ ผ่านองค์ป ระกอบในด้า นของหน่ วยงาน เครื่ องมื อ บุ คคลากรทาง
การแพทย์ และรู ปแบบการบริ หารจัดการ ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพเศรษฐกิ จ สังคม
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ซึ่ งในปั จจุ บนั พบว่ามี การเคลื่ อนย้ายแรงงาน มี การเดิ นทางเข้าออกประเทศได้อย่างสะดวก ดังนั้น
โรคภัยหรื อความต้องการในการรั บบริ การของประชาชนทั้งคนในประเทศและต่างประเทศ ย่อม
แตกต่างกัน สิ่ งสาคัญควรมี การจัดระบบการบริ หารเพื่อให้เกิ ดความเหมาะสมและมี คุณภาพ ใน
ปั จจุบนั พบว่ารู ปแบบการให้บริ การของกระทรวงสาธารณสุ ขได้มีการแบ่งส่ วนในการให้บริ การใน
ส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค ซึ่ งอยู่ภายใต้การกากับดู แลของกระทรวงสาธารณสุ ข โดยมีจากการ
ดาเนิ นการระบบหลักประกันสุ ขภาพ ทาให้ระบบการเงินมีผลต่อการจัดระบบบริ การโดยไม่คานึ งถึง
ความสอดคล้องกับทรัพยากรอื่น อีกทั้งข้อจากัดทางการเงิน และการถ่ายโอนกองโรงพยาบาลภูมิภาค
และกองสาธารณสุ ขภูมิภาค ไปจากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข มีผลกระทบกับการเชื่ อมโยง
หน่วยงานระหว่างส่ วนกลางกับส่ วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุ ข
World Health Organization ([WHO], 2004) ได้ให้ความหมายของสุ ขภาพว่า “Health is
complete physical, mental, social and spiritual well being” ซึ่งหมายถึงสุ ขภาวะที่สมบูรณ์ทาง
กาย ทางจิต ทางสังคมและทางจิตวิญญาณ
สุ ขภาวะที่สมบูรณ์ทางกาย หมายถึง ร่ างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง คล่องแคล่ว มีกาลังไม่เป็ น
โรคไม่พิการไม่บาดเจ็บ มีเศรษฐกิจดี มีอาหารพอเพียง มีสภาพแวดล้อมที่สร้างเสริ มสุ ขภาพซึ่ งคาว่า
กายในที่น้ ีหมายถึงทางกายภาพด้วย
สุ ขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิต หมายถึง จิตใจที่มีความสุ ข รื่ นเริ ง ผ่อนคลาย ไม่เครี ยด มีความ
เมตตา มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา รวมถึงลดความเห็นแก่ตวั ลงไปด้วยเพราะตราบใดที่ยงั มีความเห็นแก่
ตัวจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทางจิตไม่ได้
สุ ขภาพที่ สมบู รณ์ ทางสังคม หมายถึ ง มี การอยู่ร่วมกันได้ดี มี ครอบครั วอบอุ่น ชุ มชน
เข้มแข็ง สังคมมีความยุติธรรม มีความเสมอภาค มีสันติภาพ มีความเป็ นประชาสังคม มีระบบ
บริ การที่ดี
สุ ขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ (Spiritual well-being) หมายถึง สุ ขภาวะที่เกิดขึ้น
เมื่อทาความดีหรื อจิตสัมผัสกับสิ่ งที่มีคุณค่าอันสู งสุ ด เช่น การเสี ยสละ การมีความเมตตากรุ ณา การ
เข้าถึงพระรัตนตรัย หรื อการเข้าถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้า ความสุ ขทางจิตวิญญาณเป็ นความสุ ขที่ไม่ระคนอยู่
กับการเห็นแก่ตวั แต่เป็ นสุ ขภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์หลุดพ้นจากความมีตวั ตน จึงมีอิสรภาพ มีความ
ผ่อนคลายอย่างยิง่ เบาสบาย มีความสุ ขอันล้ าลึก หรื อความสุ ขอันเป็ นทิพย์ มีความเอื้ออาทร เห็นอก
เห็นใจ
Smith (1983 อ้างถึงใน สมจิต หนุเจริ ญกุล, 2543) ได้อธิ บายความหมายของสุ ขภาพจาก 3
แนวคิดหลัก พบว่า
1) ทางด้านคลินิก (Clinical model) ในแนวคิดนี้ ให้ความหมายเกี่ยวกับ สุ ขภาพ ว่า
เป็ นภาวะที่ ป ราศจากอาการแสดงของโรค หรื อปราศจากความพิ ก ารต่ า ง ๆ ส่ วนความเจ็ บ ป่ วย
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หมายถึงการมีอาการ และอาการแสดงหรื อมีความพิการเกิดขึ้น ความหมายของสุ ขภาพเช่นนี้ ถือว่า
เป็ นความหมายที่ แคบที่ สุดและเน้นการรั กษา เสถี ย รภาพ (Stability) ทางด้านสรี รภาพ ถ้าใช้
ความหมายของสุ ขภาพดัง กล่ า วเป็ นเป้ า หมาย จะน าไปสู่ ก ารบริ ก ารสุ ข ภาพเชิ ง รั บ คื อ รอให้
ประชาชนเกิ ดอาการและอาการแสดงของโรคและความพิการเท่านั้น ซึ่ งทาให้การส่ งเสริ มสุ ขภาพ
และ ป้ องกันโรคเกิ ดได้น้อยมาก และไม่มีแนวทางในการปฏิ บตั ิ แพทย์จะมีบทบาทเด่น ในระบบ
บริ การสุ ขภาพ เจ้าหน้าที่ สุขภาพอื่น ๆ และประชาชนจะมีบทบาทน้อยมาก เพราะถือว่าสุ ขภาพเป็ น
เรื่ องของแพทย์ เรื่ องของโรงพยาบาล
2) การปฏิบตั ิตามบทบาท (Role performance model) ความหมายของ สุ ขภาพ ใน
แนวคิดนี้ ได้รับอิทธิ พลมาจากนักสังคมวิทยา ซึ่ งสนใจเกี่ ยวกับบทบาทของบุคคลในสังคมเป็ น
หลัก สุ ข ภาพ จึ งหมายถึ ง ความสามารถของบุ คคลในการกระทาตามบทบาทที่ สัง คมก าหนดไว้
ครบถ้วน เช่น ความสามารถในการทางาน เป็ นต้น ส่ วนความเจ็บป่ วยหมายถึงความล้มเหลวในการ
ทาหน้าที่ ตามบทบาท เมื่อเจ็บป่ วยบุคคลสามารถหยุดกระทาในบทบาทต่าง ๆ ได้ เช่ น หยุดงาน
นอนพัก เป็ นต้น ความหมายของสุ ขภาพตามแนวคิดนี้ ได้เพิ่มมาตรฐานทางด้านจิตสังคม คือไม่
เพียงแต่ปราศจากอาการและอาการแสดงของโรคเท่านั้น แต่ตอ้ งสามารถทาหน้าที่ตามบทบาททาง
สั ง คมด้วย และยัง คงเน้นการรั ก ษา เสถี ย รภาพ แต่ เป็ นเสถี ย รภาพทางสั ง คม ซึ่ งยัง ถื อ ว่า เป็ น
เป้ าหมายทางด้านสุ ขภาพที่แคบ และนาไปสู่ การบริ การสาธารณสุ ขในเชิงรับเช่นกัน
3) ทางด้านการปรับตัว (Adaptation model) ความหมายของ สุ ขภาพ ในแนวคิดนี้
ได้รับอิทธิพลมาจาก ดูบอส (Dubos 1965 อ้างถึงใน สมจิตร หนุเจริ ญกุล, 2543) ซึ่ งเชื่ อว่าบุคคลมีการ
ปรั บ ตัวต่ อสิ่ ง แวดล้อมอย่า งจริ ง จัง และต่ อ เนื่ องตลอดเวลา เพื่ อ รั ก ษาดุ ล ยภาพกับ สิ่ ง แวดล้อ ม
สุ ขภาพที่ ดีจึงหมายถึ งความยืดหยุ่น ในการปรั บตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมได้อย่างสมดุ ลเป็ นการมี
ปฏิ สัมพันธ์ กบั สิ่ งแวดล้อมที่ จะก่ อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดกับชี วิต ส่ วนการเกิ ดโรคหมายถึ งความ
ล้มเหลวในการปรับตัว เป็ นการทาลายความสามารถของบุคคลที่จะเผชิ ญกับความเปลี่ ยนแปลงใน
สิ่ งแวดล้อม
ขณะที่ Pender (1987, pp. 19-27) ได้ให้ความหมายของ “สุ ขภาพ” ไว้ 3 ลักษณะ ดังนี้
1) สุ ขภาพคือความคงที่ (Definition of health focusing on stability) สุ ขภาพเป็ น
ภาวะที่บุคคลมีความสามารถในการปรับตัว เมื่อสิ่ งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป สุ ขภาพเป็ นความสมดุล
ของระบบย่อย ได้แก่ ร่ างกาย จิตใจ สังคม
2) สุ ขภาพคือความสาเร็ จสู งสุ ดในชีวติ (Definition of health focusing on
actualization) สุ ขภาพเป็ นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายสู งสุ ดในชีวติ สุ ขภาพเป็ นภาวะ
ที่ต่อเนื่องระหว่างการเจ็บป่ วย ภาวะสุ ขภาพปกติ ภาวะสุ ขภาพสมบูรณ์สูงสุ ด และอาจเปลี่ยนมาเป็ น
สุ ขภาพดี สุ ขภาพไม่ดี เจ็บป่ วยเล็กน้อย เจ็บป่ วยมาก จนถึงตายในที่สุด
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3) สุ ขภาพคือความคงที่และการบรรลุความสาเร็ จสู งสุ ดของชี วิต (Definition of
health focusing on stability and actualization) สุ ขภาพเป็ นผลรวมของความสามารถในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ มี ความยืดหยุ่นในการปรั บตัวตามสิ่ งแวดล้อมที่ เปลี่ ยนแปลง และส่ งผลให้บุคคลประสบ
ผลสาเร็ จสู งสุ ดในการดาเนินชีวติ และสามารถคงศักยภาพนั้นไว้ให้ยาวนานที่สุด
Pender (1996, p. 21) ได้จาแนกการให้ความหมายสุ ขภาพในทั้ง 3รู ปแบบ ดังกล่าว
ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เน้นการรักษาเสถี ยรภาพ (Stability) ได้แก่ แนวคิดทางด้านคลิ นิก การ
กระทาตามบทบาทหน้าที่ และแนวคิดทางด้านการปรั บตัว ส่ วนการบรรลุ เป้ าหมายสู งสุ ดในชี วิต
(Actualization) เป็ นการเน้นพัฒนาการของมนุษย์ที่ไปถึงขีดสู งสุ ด และได้อธิ บายความหมายสุ ขภาพ
ในเชิ งบูรณาการทั้ง 2 กลุ่มเข้าด้วยกัน ซึ่ งแนวคิดของการบูรณาการนี้ สอดคล้องกับความหมายของ
สุ ขภาพตามที่เสนอโดยองค์การอนามัยโลก
นอกจากนั้น Orem (1995, pp. 96-101) กล่าวว่า “สุ ขภาพ” เป็ นภาวะที่มีความสมบูรณ์
ไม่บกพร่ อง และคนที่มีสุขภาพดี คือคนที่มีโครงสร้างที่สมบูรณ์ ทาหน้าที่ของตนได้ท้ งั ทางร่ างกาย
และจิตใจ สามารถดู แลตนเองได้ในระดับที่เพียงพอ และต่อเนื่ อง สุ ขภาพเป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อบุคคล
ความผาสุ กเป็ นการรับรู ้ถึงภาวะที่เป็ นอยูข่ องตนเองซึ่ งแสดงออก โดยความพึงพอใจ ความยินดี และ
การมีความสุ ข
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ วิวฒั นาการของความหมายของสุ ขภาพมีมาเรื่ อย ๆ จน
ปั จจุบนั ให้ความหมายของสุ ขภาพว่า หมายถึ ง สุ ขภาวะ หรื อดุลยภาพทั้งทางร่ างกาย ทางจิต ทาง
สัง คม และทางจิ ตวิญญาณ ซึ่ งมี องค์ป ระกอบรวมถึ ง เรื่ อง เศรษฐกิ จ จิ ตใจ ครอบครั ว ชุ ม ชน
วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม การเมือง การศึกษา เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ เป็ นองค์ประกอบในระบบสุ ขภาพ
ทั้งสิ้ น ทุกส่ วนต้องเชื่อมโยงเป็ นหนึ่งเดียวและมีความถูกต้องจึงจะเกิดสุ ขสาคัญกับความเป็ นคน หรื อ
มองคนแบบองค์รวม
ในการพิ จารณาถึ ง องค์ประกอบในการเข้าถึ งบริ ก ารสุ ขภาพ มี นัก วิช าการได้เสนอ
องค์ประกอบที่หลายประการ อาทิ
Millet (1954) ศึ กษาถึ ง ค่านิ ยมสาคัญของการให้บริ การสาธารณสุ ขมีเป้ าหมายคือการ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การ ประกอบด้วย 5หลักการ คือ
1. การให้บริ การอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมของภาครัฐในการบริ หารงานที่
ถือคติว่าทุกคนมีสิทธิ ในการรับบริ การอย่างเท่าทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกหรื อกี ดกัน ให้บริ การด้วย
มาตรฐานเดียวกัน
2. การให้ บ ริ ก ารที่ ต รงต่ อเวลา หมายถึ ง การให้ บ ริ ก ารต้อ งตรงต่ อเวลา เพื่ อให้เ กิ ด
ประสิ ทธิผลในการทางานให้ผรู ้ ับบริ การพึงพอใจ
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3. การให้บริ การอย่างพอเพียง หมายถึ ง การให้บริ การต้องมีการให้บริ การและสถาน
ที่ต้ งั ที่ให้บริ การเหมาะสมพอพียง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับผูม้ ารับบริ การ
4. การให้บริ การอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การให้บริ การที่เป็ นไปอย่างสม่าเสมอ ไม่ยึดตาม
ความพอใจของหน่วยงานผูใ้ ห้บริ การที่จะให้บริ การหรื อหยุดเมื่อใดก็ได้ ถือประโยชน์ของสาธารณะ
และผูม้ ารับบริ การเป็ นหลัก
5. การให้บริ การอย่างก้าวหน้า หมายถึ ง การให้บริ การที่มีการปรับปรุ งคุณภาพของการ
ให้บริ การให้ดีข้ ึน ซึ่ งคือการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทาหน้าที่ให้บริ การโดยการใช้ทรัพยากรเท่าเดิ ม
นัน่ เอง
Brown & Lewis (1976) ศึกษาการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของการเข้ารับบริ การสุ ขภาพของ
โรงพยาบาลมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. ความเพียงพอของสถานที่สาหรับการให้บริ การ เช่น ความกว้างขวางของสถานที่
2. มีจานวนของเจ้าหน้าที่ให้บริ การตามความจาเป็ นและเพียงพอต่อความต้องการของ
ผูป้ ่ วย
3. มี การพัฒนาในการจัดการระบบการดู แลสุ ขภาพให้ครบถ้วนเหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบนั
4. มีการให้บริ การในการรักษาพยาบาลแก่ผปู ้ ่ วยแบบองค์รวม
Aday & Andersen (1981) กล่าวถึง การเข้าถึงบริ การสุ ขภาพที่แท้จริ งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
5 ประการ ประกอบด้วย
1. นโยบายสาธารณสุ ข มีความสาคัญมาก ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมีเป้ าหมายมุ่งเน้นการเข้าถึ ง
บริ การสาธารณสุ ขที่ รัฐจัดให้ เกี่ ยวข้องกับปั จจัยที่สาคัญ 4 ด้านคื อ งบประมาณการเงิ น การศึ กษา
อัตรากาลังคนและองค์กรในการจัดบริ การสุ ขภาพ
2. ลักษณะของระบบการให้บริ การสุ ขภาพ คื อระบบการให้บริ การที่ พอเพียงทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ และบุคคลากร มีการกระจายอย่างทัว่ ถึง มีโครงสร้ างที่สามารถเข้าถึงได้ มีการประสานงาน
ควบคุมกากับการทางานของบุคลากร ครอบคลุมการให้บริ การ คานึงถึงผลที่ผมู ้ ารับบริ การได้รับเป็ น
สาคัญมองที่ระบบใหญ่มากกว่าที่ตวั บุคคล
3. ลักษณะประชาชนผูร้ ับบริ การ ประกอบด้วยปั จจัย 3 ด้านคือ ปั จจัยนาเช่ นอายุ เพศ
เชื้ อชาติ ค่านิ ยมด้านสุ ขภาพเป็ นต้น ปั จจัยสนับสนุ นที่ ทาให้แรงงานสามารถไปใช้บริ การได้ เช่ น
รายได้ ครอบคลุ มถึ ง การประกันสุ ขภาพ การกระจายของแหล่ ง พยาบาลเป็ นต้น และปั จจัยความ
ต้องการที่ทาให้แรงงานทราบว่าเมื่อเจ็บป่ วยต้องไปรับบริ การสุ ขภาพ เช่ นการรับรู ้ภาวะสุ ขภาพ การ
ประเมินความเจ็บป่ วยเป็ นต้น
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4. วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการไปใช้บ ริ ก ารสุ ข ภาพ เช่ น ลัก ษณะความเจ็ บ ป่ วยที่ เ กิ ด ขึ้ น
จุดมุ่งหมายของการไปใช้บริ การ เวลาในการใช้บริ การเป็ นต้น
5. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ เป็ นความรู ้ สึกที่เกิ ดขึ้นของผูไ้ ปใช้บริ การสุ ขภาพใน
ด้า นต่ า งๆ เช่ น ความสะดวกที่ ไ ด้รับ จากการบริ ก าร คุ ณภาพการให้ บ ริ ก าร ราคาที่ ต้อ งจ่ า ย การ
ประสานงาน ความใส่ ใจของผูใ้ ห้บริ การ การให้ขอ้ มูลข่าวสารเป็ นต้น
Penchamsky & Thomas (1981) กล่าวถึง การเข้าถึงบริ การสุ ขภาพว่าสามารถจาแนกได้
เป็ น 5 ด้าน คือ
1. ความพอเพียงของบริ การ คือ มีความพอเพียงต่อการให้บริ การกับผูป้ ่ วย มีบุคลากรที่มี
ศักยภาพในการให้บริ การและมีจานวนมากพอกับความต้องการของผูม้ ารับบริ การ
2. การเข้าถึงแหล่งบริ การ คือ การที่สามารถเดินทางไปใช้บริ การได้อย่างสะดวก ที่ต้ งั
สถานบริ การมีระยะทางไม่ไกลจากที่อยูข่ องผูร้ ับบริ การ
3. ความสะดวกและสิ่ งอานวยความสะดวกของสถานที่ให้บริ การ คือ ขั้นตอนในการไป
ใช้บริ การไม่ยงุ่ ยาก และมีสิ่งอานวยความสะดวกเช่นรถเข็นผูป้ ่ วย ป้ ายบอกทางเป็ นต้น
4. ความสามารถเสี ยค่าใช้จ่ายสาหรับการไปใช้บริ การ จะเป็ นเหตุผลสาคัญประการหนึ่ ง
ที่จะทาให้แรงงานพิจารณาไปเข้ารับบริ การ
5. การยอมรั บ คุ ณ ภาพการบริ การ คื อ การที่ ผู ้ไ ปใช้บ ริ ก ารยอมรั บ การบริ ก ารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและความเป็ นธรรมทาให้เกิดความพึงพอใจในบริ การ
Parasuraman, Ziethaml, & Berry (1985) กล่าวถึงแนวคิดของการเข้าถึงบริ การว่าผูเ้ ข้า
รับบริ การสามารถเข้าถึ งบริ การได้ง่ายและได้รับความสะดวกจากการเข้ารับบริ การ ระเบียบขั้นตอน
ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน ใช้เวลาในการรอรับบริ การน้อย เวลาที่ให้บริ การเป็ นเวลาที่ผรู ้ ับบริ การสามารถไป
ใช้บริ การได้ง่าย สถานที่ให้บริ การติดต่อได้สะดวก
Gulliford (2001) กล่าวว่า การเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ คือ ความสะดวกที่ประชาชนสมควร
ได้ รั บ การบริ การสาธารณะในด้ า นสุ ขภาพอย่ า งเหมาะสมและพอเพี ย ง ประกอบไปด้ ว ย 4
องค์ประกอบคือ
1. มีการให้บริ การสุ ขภาพที่พอเพียงต่อการที่ประชาชนไปใช้บริ การ
2. มีการให้บริ การที่ทวั่ ถึ งเท่าเทียม คานึ งถึ งความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และ
ความแตกต่างทางด้านกายภาพของผูใ้ ช้บริ การ
3. การให้บริ การที่ตรงกับความต้องการ มีประสิ ทธิ ภาพ ประชาชนเกิดความพึงพอใจใน
บริ การที่ได้รับ
4. การให้บริ การสุ ขภาพที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง มีการยอมรับคุณภาพบริ การ
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Schulz & John (2003) ศึกษาถึงการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของประชาชนในการเข้ารับ
บริ การสุ ขภาพประกอบด้วยหลักการ 5 A (Five A’S) คือ
1. ความพอเพี ย งของบริ ก าร หมายถึ ง ความพอเพี ย งของผูใ้ ห้บ ริ ก ารและสถานที่ ที่
ให้บริ การกับประชาชน
2. ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งที่ให้บริ การ หมายถึง สถานที่ที่ให้บริ การอยูใ่ นที่ต้ งั ที่
สามารถเดินทางไปใช้บริ การได้อย่างสะดวก
3. ความสะดวกเมื่อใช้บริ การ หมายถึ ง เมื่ อใช้บริ การได้รับความสะดวก รวดเร็ วไม่มี
ขั้นตอนยุง่ ยากในการให้บริ การ
4. ความสามารถในการจ่ายค่าบริ การเมื่ อใช้บริ การ หมายถึ ง ความสามารถในการที่
ผูใ้ ช้บริ การสามารถจ่ายได้
5. การยอมรับในบริ การ หมายถึง การยอมรับคุณภาพความสามารถของบุคลากรในการ
ให้บริ การ
WHO (2004) เสนอแนวคิดการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของประชาชนว่า เป็ นการให้บริ การ
ดูแลประชาชนเบื้องต้นแบบปฐมภูมิ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริ การสุ ขภาพในมิติต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านภูมิศาสตร์ (Geographical) พิจารณาด้านภูมิศาสตร์ ในประเด็นด้าน ระยะทาง
ระยะเวลาเดินทาง และการเดินทางที่ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการที่ประชาชนเข้าใช้บริ การสุ ขภาพ
2. ด้านการเงิ น (Financial) หมายถึ ง ความสามารถในการชาระค่าใช้จ่ายจากการใช้
บริ การสุ ขภาพและการประกันสุ ขภาพด้วย
3. ด้านวัฒนธรรม (Cultural) หมายถึง การใช้เทคนิคและวิธีการในการบริ หารจัดการการ
ให้บริ การสุ ขภาพซึ่งสามารถรักษารู ปแบบ วัฒนธรรมของชุมชนและประชาชนที่มาใช้บริ การ
4. ด้านหน้าที่ (Functional) หมายถึงการให้การบริ การสุ ขภาพกับประชาชนตามพื้นฐาน
อันพึงได้รับอย่างพอเพียงและต่อเนื่องอย่างเท่าเทียม
วสันต์ ศิลปะสุ วรรณ (2553) กล่าวถึ งปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การสุ ขภาพ
ของคนไทย ประกอบด้วย 7 ประการ ประกอบด้วย
1. คุณลักษณะของประชากร เช่น อายุ เพศ สถานภาพสมรส
2. ปั จจัยโครงสร้างทางสังคม เช่น ระดับการศึกษา อาชีพ เชื้อชาติ ศาสนา
3. ปั จจัยสังคมจิตวิทยา เช่น ค่านิ ยมสุ ขภาพ ทัศนคติ แบบแผนการดาเนิ นชี วิต ความเชื่ อ
ในเรื่ องสุ ขภาพและการใช้บริ การ
4. ปั จจัยด้านเศรษฐกิ จ ฐานะและรายได้ของครอบครัว รวมถึ งการประกันสุ ขภาพของ
สมาชิกในครอบครัว
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5. ปั จจัยแหล่งประโยชน์ที่มีในชุ มชน พิจารณาสิ่ งอานวยความสะดวกและบริ การที่มีอยู่
ในชุมชน ชนิดและประเภทของบริ การ รวมถึงสภาพภูมิศาสตร์ คือระยะทางระหว่างสถานบริ การกับที่
อยูข่ องประชาชน การเดินทางที่สะดวก
6. ปั จจัยด้านการบริ หารจัดการการให้บริ การสุ ข ภาพ รู ปแบบ กระบวนการและสิ่ ง
อานวยความสะดวกในการให้บริ การ ครอบคลุมถึงความพอเพียงของบุคลากร ค่าใช้จ่าย คุณภาพและ
พฤติกรรมการให้บริ การ
7. ปั จจัยระบบสาธารณสุ ขของประเทศ พิจารณาตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า คือ นโยบายด้าน
สาธารณสุ ข งบประมาณและทรั พ ยากรที่ จ ัดสรรให้ ส าหรั บการด าเนิ น การ กระบวนการในการ
จัดบริ การสุ ขภาพระดับต่างๆ รู ปแบบและวิธีการในการจัดการ ผลผลิ ตสุ ดท้ายรวมถึ งผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการบริ หารจัดการนั้น
โดยสรุ ปการเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพ พบว่า ส่ วนใหญ่มีความสอดคล้องกัน ผูร้ ั บบริ การ
สุ ขภาพสามารถใช้บริ การสุ ขภาพ ได้อย่างครอบคลุมทั้ง ในด้านต่างๆได้แก่ ความพอเพียงของบริ การ
ความสามารถในการเข้าถึ งแหล่งบริ การอย่างสะดวก คานึ งถึงที่ต้ งั สถานบริ การ การเดินทางสะดวก
ระยะทางจากที่อยูอ่ าศัยไม่ไกลจากสถานบริ การ ความสะดวกเมื่อใช้บริ การขั้นตอนไม่ยงุ่ ยากในการ
เข้าถึงบริ การสุ ขภาพ สามารถในการจ่ายค่าบริ การได้ทาให้แรงงานพิจารณาเข้ารับบริ การได้ง่าย และ
สิ่ งสาคัญ คือ การยอมรับในบริ การที่มีคุณภาพประสิ ทธิ ภาพและความเป็ นธรรมเกิดความพึงพอใจใน
บริ การที่ได้รับจากการจัดบริ การสุ ขภาพในประเทศไทยมีการให้บริ การในทั้ง 3 ระดับ บริ การระดับ
ปฐมภูมิ (Primary care) บริ การระดับทุติยภูมิ (Secondary care) และบริ การระดับตติยภูมิ (Tertiary
care) ซึ่ งมี เป้ าหมาและปรั ชญาการดาเนิ นการ เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและเพื่อให้บริ การได้อย่าง
ทัว่ ถึ ง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ได้รับการบริ การเสริ มสร้างความพึงพอใจ โดยหลักการ
ของแนวคิ ดการให้บริ การ เพื่อสร้ างคุ ณภาพชี วิตที่ดีให้กบั ประชาชน มีการให้บริ การที่ ไม่ซับซ้อน
เพื่อให้หน่ วยบริ การที่รับบริ การเป็ นด่ านแรก เป็ นหน่ วยบริ การที่มีการส่ งต่อ มีการให้บริ การอย่าง
ครบวงจร และมีการให้บริ การอย่างเท่าเทียม เสมอภาค ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการของกฎหมาย
2.8 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
การศึ กษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพของ
แรงงานต่างด้าวโดยผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงระหว่าง
พ.ศ. 2549-2559 (ค.ศ.2006 - 2016) เพื่อให้งานวิจยั มีความเป็ นปั จจุบนั มากที่สุด โดยมีสาระโดยสรุ ป
ดังนี้
มูลนิ ธิรักษ์ไทย (2550) ศึกษาการเสริ มสร้างศักยภาพเครื อข่ายและพันธมิตร ที่ทางานด้าน
อนามัยเจริ ญพันธุ์และสุ ขภาพ ในกลุ่มประชากรเคลื่อนย้ายและประชากรชายแดนในอนุภาคลุ่มน้ าโขง
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พบว่า ปั ญหาและผลกระทบทางด้านอนามัยเจริ ญพันธุ์ที่เกิ ดจากการย้ายถิ่ นคือ การเข้าไม่ถึงข่าวสาร
ข้อมู ล การเข้า ไม่ ถึ ง การรั ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและการไม่ เข้า รั ก ษาพยาบาลอย่า งต่ อเนื่ อง การมี
เพศสัมพันธ์ในขณะที่อายุนอ้ ย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งนี้ แรงงานบางคนเข้าเมืองถูกกฎหมายแต่ไม่
อยากเสี ย ค่ า เดิ นทางในการไปหาหมอที่ โ รงพยาบาลหรื อ ศู นย์บ ริ ก าร และมี ปัจ จัย ทางสั ง คมคื อ
เจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพมีอคติต่อแรงงานข้ามชาติในทางลบ ในการทางานอนามัยเจริ ญพันธุ์ให้
ความสาคัญกับผูห้ ญิงละเลยผูช้ าย แรงงานข้ามชาติมกั จะอยูอ่ ย่างโดดเดี่ยว ไม่มีที่ปรึ กษาทาให้ถูกโกง
หรื อเอาเปรี ยบได้ การที่แรงงานข้ามชาติเข้ามาอยูใ่ นประเทศไทยซึ่ งก่อนการเดินทางมานั้นแต่ละคนมี
ความคิดความเชื่ อในเรื่ องการดูแลสุ ขภาพต่างๆของตนเองเป็ นฐานเดิ มอยูแ่ ล้ว ทาให้การทางานด้าน
สุ ข ภาพต้อ งสอดคล้อ งกับ ความเชื่ อ ของกลุ่ ม เป้ า หมายด้ว ย เช่ น มี บ างกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ห้ า มกิ น ยา
คุมกาเนิด เป็ นต้น
สุ รสม กฤษณะจูฑะ, ธวัช มณี ผอ่ ง, สันติพงษ์ ช้างเผือก, อุ่นใจ เจียมบูรณะกูล และรัชนี นิล
จันทร์ (2550) ศึกษาเรื่ อง สิ ทธิ มนุ ษยชนกับสิ ทธิ สุขภาพ พบว่า การละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนเป็ นเหตุที่
นาไปสู่ การละเลยสิ ทธิ สุขภาพของบุคคลและหมายรวมถึงแรงงานข้ามชาติดว้ ย การละเมิดสิ ทธิ เหล่านี้
เกิ ดขึ้นมาจากมายาคติในความ “เป็ นอื่น” ทาให้ แรงงานข้ามชาติมีสถานะเป็ นพลเมืองชั้นสองของ
สังคม และการมีอคติต่อแรงงาน ที่มองว่าแรงงานเหล่านี้ คือตัวเชื้ อโรค นาโรคมาสู่ คนไทยเท่ากับเป็ น
การตอกย้าให้แรงงานต่างชาติต่าต้อยลงไปอีก แนวคิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าควบคุมโรค
และควบคุ มพฤติ กรรมห้ามออกนอกพื้นที่ แม้ตวั แรงงานข้ามชาติ จะจดทะเบียนแรงงานแล้วก็ตาม
และความเป็ นอื่นนั้นทาให้คนไทยรู ้สึกถึงการแย่งงาน การแย่งทรัพยากรคนไทยในการรักษาพยาบาล
ในยามเจ็บป่ วย มายาคติในเรื่ องการเป็ นอื่นนี้ นาไปสู่ การเลื อกปฏิ บตั ิไม่ว่าจะเป็ นการทางาน สิ ทธิ ที่
ได้รับทางกฎหมาย หรื อแม้แต่การเข้ารั บการรักษาพยาบาล มีความซับซ้อนในการเลื อกปฏิ บตั ิกบั
แรงงานข้ามชาตินอกกฎหมาย แนวทางการดูแลสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ ตั้งเป็ น “สถาบันสุ ขภาพ
คนต่างด้าว” เพื่อดูแลสุ ขภาพคนต่างด้าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีนยั สาคัญของการดูแลสุ ขภาพ
คนต่างด้าว คือการคุม้ ครองสุ ขภาพคนไทยในเวลาเดียวกันนัน่ เอง
สมเกี ย รติ ชัย พิ บู ล ย์ (2552) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ผลกระทบของการน าเข้า แรงงานต่ า งด้า วต่ อ
เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มเมื อ งการค้า ชายแดนแม่ ส อด อ าเภอแม่ ส อด จัง หวัด ตาก มี
วัตถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิ จทัว่ ไป สถานภาพเมืองการค้าชายแดนแม่สอด ลักษณะของ
แรงงานต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคของแรงงานต่างด้าว และผลกระทบ
ของแรงงานต่างด้าวต่อเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อมเมืองการค้าชายแดนแม่สอด อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก ผลการศึกษา พบว่า สาเหตุที่แรงงานต่างด้าวเข้ามามาก เนื่ องจากความยากจน การไม่มี
งานทา และความไม่สงบภายในประเทศ ส่ งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งในภาคเศรษฐกิ จ
รายได้จากการค้า การลงทุนภาคเอกชน ด้านผลกระทบทางลบทาให้มีจานวนอาชญากรรมที่เกิดจาก
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แรงงานต่างด้าว (ความไม่ปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สิน และการประกอบอาชีพ) จานวนโรค/โรคระบาด
ที่เกิดจากแรงงานต่างด้าว (โรคมาเลเรี ย ท้องร่ วง วัณโรค โรคเท้าช้าง และโรคเอดส์ ) และนโยบายด้าน
ความมัน่ คง แนวทางการแก้ไข และการจัดการแรงงานต่างด้าว ในเมืองการค้าชายแดนแม่สอดโดย
การนาแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ โปรแกรมการฝึ กทักษะฝี มือแรงงานต่างด้าว (Positive training program:
PTP) ซึ่ งโปรแกรมดังกล่ า วเป็ นการบู รณาการหน่ วยงานทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน ประชาชนท้องถิ่ น
ชุ ม ชน องค์ก รเอกชนต่ า ง ๆ ในพื้ นที่ ให้ ท างานร่ วมกันอย่า งผสมผสาน ภายใต้ก ฎ ข้อ บัง คับ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อการควบคุ ม กาจัด และบาบัด ลักษณะอันไม่พึงประสงค์ ก่อนนาแรงงานงานต่าง
ด้าวเข้ามาใช้เป็ นแรงงานในเมืองการค้าชายแดนแม่สอด และพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ
สมพงศ์ สระแก้ว (2553) ได้ศึกษา ในเรื่ องของการเข้าไม่ถึงบริ การสุ ขภาพของแรงงานข้าม
ชาติวา่ มาจากทัศนคติดา้ นลบของคนไทยที่มีต่อแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะในงานที่คนไทยไม่ทา เช่น
งานกรรมกร งานในภาคประมงเป็ นต้น เมื่อแรงงานขึ้นทะเบียนจะมีนายหน้ารับทาหน้าที่รับเงินจาก
แรงงาน ทาให้ตอ้ งจ่ายมากกว่าปกติเพื่อให้ได้บตั รประจาตัว ทร. 38/1 เมื่อเป็ นเช่นนี้ เมื่อเจ็บป่ วยจึงไม่
ไปหาหมอ กลัวค่าใช้จ่ายสู งกว่าที่ ประกาศไว้เมื่ อไม่มีบตั รประกันสุ ขภาพ กลัวถู กจับระหว่างการ
เดินทาง ไม่สามารถสื่ อสารภาษาไทยได้ ทางเลือกในการดู แลสุ ขภาพนั้นเมื่อเจ็บป่ วยจะซื้ อยากินเอง
ใช้สมุนไพรพื้นบ้านตามความเชื่อ ส่ วนคลินิกเอกชนและโรงพยาบาลจะเป็ นตัวเลือกสุ ดท้ายที่แรงงาน
จะไปใช้บริ การ
มูลนิธิรักษ์ไทย (2554) การศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาบริ การและการใช้บริ การเพื่อพัฒนา
ระบบการเงินการคลังสุ ขภาพ และการจัดบริ การที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการสาหรับ
แรงงานข้ามชาติ :กรณี ศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดระยอง. โดยใช้วิธีการศึกษาวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ โดยมี วตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึ กษาความรู ้ ความเข้าใจของแรงงานข้ามชาติ ที่ มีประกันสุ ขภาพ
เกี่ ยวกับ สิ ทธิ ประโยชน์ พฤติ ก รรมการแสงหาและการใช้บริ ก ารสุ ข ภาพ รวมทั้งค่ าใช้จ่า ยในการ
บริ การสุ ขภาพในสถานการณ์ จริ ง ผลการศึกษาพบว่าแรงงานข้ามชาติมีบตั รประกันสุ ขภาพ มีความ
เข้าใจเรื่ องสิ ทธิ การรักษาพยาบาลสู ง ความเข้าใจในการใช้บริ การเมื่อมีการเจ็บป่ วย แต่ก็ยงั มีผูไ้ ม่
ทราบสิ ทธิ และการใช้บริ การสู งเช่นกัน การให้ความรู ้ และความเข้าใจในการดู แลสุ ขภาพ อาทิ การ
ป้ องกัน การรักษา ยังมีไม่เพียงพอ ส่ วนแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีบตั รประกันสุ ขภาพต้องแบกรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อคนสู งมาก ดังนั้นหากระบบประกันสุ ขภาพในแรงงานข้ามชาติ
ต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ต้องมีการส่ งเสริ มให้มีความรู ้ มีส่วนร่ วมของชุ มชนคน
ข้ามชาติ และพนักงานสาธารณสุ ขต่างชาติ เพื่อให้เกิดทางเลือกที่เหมาะสม และครอบคลุมแรงงาน
ต่างชาติในแหล่งต่าง ๆ
ลือชัย วงษ์ทอง (2555) ศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิ ผลของการนานโยบายแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมาร์ ไปปฏิ บตั ิ ในพื้นที่ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยใช้วิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative
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research) เป็ นหลักและเสริ มด้วยข้อมู ลเชิ งคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมประสิ ทธิ ผลการนา
นโยบายแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ไปปฏิบตั ิ ในพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่ งนโยบาย
ต้องมีการปรับปรุ งเพื่อให้มีความชัดเจน มีความยืดหยุน่ เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่และสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของผูน้ าไปใช้ปฏิบตั ิ ปั ญหาเกี่ยวกับบุคคลากรเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการตรวจสอบ
และกวดขัน ปัญหาเครื่ องมือและอุปกรณ์ ปัญหาความชัดเจนของนโยบาย ปั ญหาของการขยายตัวของ
เมื อง ทาให้เกิ ดการขาดแคลนแรงงาน จึ งทาให้มีแรงงานผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้ น ปั ญหาของการ
ปฏิ บ ัติ ง านของเจ้า หน้า ที่ บ างครั้ งไม่ ส อดคล้อ งกับ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ท าให้ ไ ม่ บ รรลุ เ ป้ า
วัต ถุ ป ระสงค์ แนวทางในการปฏิ บ ัติแ ละแก้ไ ขปั ญ หาแรงงาน โดยเฉพาะในด้า นของกระทรวง
สาธารณสุ ข มี ก ารจัดระเบี ย บแรงงานร่ วมกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง มี ก ารจัดเก็ บข้อมู ล และระบบ
ออนไลน์ เพื่อให้เป็ นมาตรฐาน และมีการเชื่ อมโยงข้อมูล ปรับปรุ งระบบการให้บริ การให้มีความ
รวดเร็ ว ส่ งเสริ มการให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจกับแรงงานต่างด้าว เจ้าหน้าที่และผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่
ในพื้นที่ เพื่อให้การบริ หารจัดการเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ศราวุฒิ เหล่าสาย (2555) ศึกษาเรื่ อง การเข้าถึงบริ การด้านสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติชาว
เมียนมาร์ ในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบการบริ การด้าน
สุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ เพื่อศึกษาและประเมินสภาพการเข้าถึงบริ การด้านสุ ขภาพ และแนวทาง
ในการพัฒนาบริ ก ารด้า นสุ ข ภาพของแรงงาน โดยใช้วิธี ก ารวิจยั เชิ ง ปริ มาณ ผลการศึ ก ษาพบว่า
แรงงานต่ า งด้า วเห็ นด้วยอย่า งมากกับ การให้บ ริ ก ารด้า นสุ ข ภาพ ส่ วนใหญ่ ส ถานี อ นามัย ชุ ม ชน
รองลงมาคือโรงพยาบาล ในประเด็นสิ ทธิ และการเข้าถึงบริ การด้านสุ ขภาพ พบว่าแรงงานส่ วนใหญ่
ได้รับความช่วยเหลือเวลาเจ็บป่ าวไม่สบายเป็ นอย่างดี แต่เลือกวิธีการดูแลตนเองเมื่อมีอาการเจ็บป่ วย
ก่อนเดินทางไปรักษาในสถานพยาบาล แรงงานส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการดูแลรักษาและการ
ได้รับบริ การที่ดีจากเจ้าหน้าที่พยาบาลและแพทย์ ประเด็นการประเมินสภาพการเข้าถึงบริ การด้าน
สุ ขภาพ พบว่า แรงงานเมียนมาร์ มีความพึงพอใจในระบบสวัสดิการด้า นสุ ขภาพ แต่ตอ้ งมีการพัฒนา
และปรั บ ปรุ ง เกี่ ย วกับ ความพร้ อมด้า นการดู แลสุ ขภาพของแรงงานก่ อนการมาท างานในโรงงาน
ประเด็นข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบการบริ การด้านสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติชาว
เมียนมาร์ ในโรงงานอุตสาหกรรม รัฐควรมีนโยบายหรื อมาตรการให้หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องที่ชดั เจน
ส่ งเสริ มการศึกษา การให้ขอ้ มูลการบริ การด้านสุ ขภาพ ด้านสังคมและวัฒนธรรมกับแรงงานต่างด้าว
มาตรการในการส่ งเสริ มสถานบริ การสุ ขภาพของรัฐ สนับสนุ นอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ที่จาเป็ น
เวชภัณฑ์ ภาษา ล่ามที่ใช้ในการแปลภาษา ในด้านของบุคลากรของสาธารณสุ ขและหน่วยงานองค์กร
ที่เกี่ยวข้องต้องมีการพัฒนาศักยภาพ มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์การให้บริ การแรงงานต่าง
ด้าว เพื่อปรับทัศนคติในการทางานและการอยู่ร่วมกันในสังคม ในประเด็นของนายจ้างต้องมีการจัด
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สวัส ดิ ก ารที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอ อาทิ ที่ พ ัก อาศัย การจัด การสภาพแวดล้อ ม ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
สุ ขภาพจิต สุ ขภาพกาย
ศิริลกั ษณ์ ใจช่วง (2556) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาตัวแบบการลดอันตรายจากการใช้สารเสพ
ติดในกลุ่ มแรงงานต่างด้าวพื้นที่ชานแดนไทย-ลาว จังหวัดนครพนม มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัว
แบบการลดอัตราจากการใช้สารเสพติดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว พื้นที่ชายแดนไทย-ลาว และศึกษา
แบบแผนการดาเนิ นชี วิตที่ เกี่ ย วข้องกับ การใช้ส ารกระตุ น้ ประสาท ซึ่ ง เป็ นพื้ นที่ ชายแดนจัง หวัด
นครพนม โดยใช้การวิเคราะห์สถิติพรรณนา การวิเคราะห์ถดถอย (Logistic regresstion) และการ
วิเคราะห์ เนื้ อหา ผลการศึ กษาพบว่า เพศชายมี โอกาสใช้สารเสพติ ดมากกว่าเพศหญิ งและมี อตั รา
เพิ่มขึ้น และผูท้ ี่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อวิทยุชุมชนรวมทั้งหอกระจายข่าว จะมีโอกาสในการใช้
สารเสพติดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับสื่ ออื่น ๆ และตัวแบบการลดอันตรายที่ได้รับการพัฒนาจากการจัด
กิจการและบูรณาการมีองค์ประกอบที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมสุ ขภาพ
(ปั จจัยนา ปั จจัยเอื้ อ ปั จจัยเสริ ม) พฤติกรรมเสพสารเสพติ ด (ตัวสาร ความคาดหวังและวิธีการใช้)
รู ป แบบการลดอัน ตรายการให้บ ริ ก ารด้า นสุ ข ภาพและข้อมู ล ข่ า วสาร และความร่ วมมื อ ของภาค
เครื อข่าย เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับตัวแบบที่ ได้รับการพัฒนาพบว่า มี ความสอดคล้องกันระหว่างปั จจัย
ดังกล่าวตามบริ บทของพื้นที่ และมีสิ่งที่เกิดขึ้นคือ รู ปแบบการส่ งต่อการบริ การในชุ มชน และแกน
นาอาสาสมัครแรงงาน การให้คาปรึ กษา การสร้างแรงจูงใจในการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด
โดยวิธีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วิธีการต้องคานึ งถึงสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมในการดาเนิ น
ชีวติ และการทางาน รวมทั้งการเฝ้าระวัง ประเด็นของการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ กรณี ที่แรงงานมีบตั ร
ประกันสุ ขภาพจะไปรับการรักษาพยาบาลตามที่ระบุ ส่ วนแรงงานที่ไม่ได้จดทะเบียนหรื อไม่มีบตั ร
เมื่อมีอาการเจ็บป่ วยเล็กน้อยเลือกที่จะไปซื้ อยารับประทานเอง หากไม่หายนายจ้างจะพาไปรักษาที่
คลิ นิก เอกชน และดู แลค่ า ใช้จ่า ยทั้ง หมด เนื่ องจากการรั ก ษามี ค วามรวดเร็ ว ไม่ ต้องรอคอยนาน
บางครั้ งเลื อกไปรั กษาที่ ส ถานพยาบาลที่ มี ความสั ม พันธ์ ส่ วนตัว ส่ วนข้อมู ล ข่า วสารจะได้รับเมื่ อ
ทางานครั้งแรก โดยจะได้รับในลักษณะงานที่ทา รายได้และข้อมูลนายจ้างและการเดินทาง ส่ วนข้อมูล
เรื่ องสิ ทธิแรงงานจะได้รับข้อมูลน้อยมาก ข้อมูลด้านสุ ขภาพได้รับจากสื่ อวิทยุ โทรทัศน์
สุ วารี เจริ ญมุขยนันท์, ถาวร สกุลพาณิ ชย์, พัชนี ธรรมวันนา, อนุ ชิต สว่างแจ้ง และณัฐธิ ดา
สุ ขเรื องรอง (2556) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาสถานการณ์การให้บริ การสุ ขภาพกับชาวกัมพูชาที่ชายแดน
ไทย-กัมพูชา : กรณี ศึกษา จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด โดยได้มีการสารวจสถานการณ์การใช้
บริ การของผูป้ ่ วยชาวกัมพูชา และแนวทางการพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพโดยการร่ วมมือกับประเทศ
กัมพูชา ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์แรงงานต่างด้าวกัมพูชาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา มีท้ งั แบบ
ถูกต้องตามกฎหมาย และเข้ามาแบบผิดกฎหมาย ส่ งผลให้เป็ นภาระในด้านของค่าใช้จ่ายในการบริ การ
สาเหตุที่เป็ นภาระมากที่ สุดอันดับแรกคื อ กลุ่ มที่ มาคลอดและการตั้งครรภ์ ส่ วนโรคอื่ น อาทิ โรค
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ระบบทางเดิ นหายใจ โรคระบบทางเดิ นอาหาร และบาดเจ็บ ทัว่ ไป โรงพยาบาลหลายแห่ ง มี ก าร
ปรับตัวเพื่อแก้ไขปั ญหาการเงินของโรงพยาบาล ตั้งแต่ข้ นั ตอนการจ่ายค่าบริ การ มีการประสานงาน
กับ องค์ก รเอกชนเพื่ อ จาแนกผูร้ ั บ ผิ ดชอบของแรงงานต่ า งด้า ว เพื่ อ การให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนประเด็นในการที่ตอ้ งมีการพัฒนาอย่างเร่ งด่วน หรื อการให้ความรู ้อย่างทัว่ ถึง การ
ปรับปรุ งระบบของการจัดเก็บข้อมูลให้มีความถูกต้อง สามารถนาไปใช้ได้อย่างรวดเร็ ว ข้อมูลทันสมัย
และต้องมีความสอดคล้องกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง อาทิ หน่ วยงานตรวจคนเข้าเมื อง ประเด็นการ
พัฒนาบุคลากรโดยการสร้างแรงจูงใจในการทางาน การพัฒนาตนเอง การปฏิบตั ิงานอย่างเต็มใจและ
มีความกระตือรื อร้น สร้างทัศนคติทางด้านงานบริ การ การร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นในการมอบหมาย
งานบางส่ วนเพื่อลดภาระงานและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
บุญชิ น ตั้งบุญชัยเจริ ญ (2557) ศึกษาเรื่ อง การบริ หารกิจบ้านเมืองที่ดีในการจัดการแรงงาน
ต่างด้าวในอุ ตสาหกรรมประมงและห้องเย็นแปรรู ปอาหารทะเลบริ เวณจังหวัดชายทะเลภาคกลาง
โดยใช้วธิ ี การวิจยั เชิงปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีในอุตสาหกรรม
ประมงและห้องเย็นแปรรู ปอาหารทะเล บริ เวณจังหวัดชายทะเลภาคกลาง (2) เพื่อศึกษาการจัดการ
แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงและห้องเย็นแปรรู ปอาหารทะเล บริ เวณจังหวัดชายทะเลภาค
กลาง (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดีกบั การจัดการแรงงานต่าง
ด้าวในอุตสาหกรรมประมงและห้องเย็นแปรรู ปอาหารทะเล บริ เวณจังหวัดชายทะเลภาคกลาง (4) เพื่อ
สร้างตัวแบบการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการจัดการแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงและ
ห้องเย็นแปรรู ปอาหารทะเล บริ เวณจังหวัดชายทะเลภาคกลาง ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารจัดการ
กิจการบ้านเมืองที่ดีมีความสัมพันธ์กบั การจัดการสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานประกอบไปด้วยสิ ทธิ
ประโยชน์ของแรงงาน คุ ม้ ครองค่าจ้างแรงงานคุ ม้ ครองเรื่ องส่ งกลับ จัดการส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตแรง
ความปลอดภัยในที่ทางาน มีความสัมพันธ์กบั การศึกษาประกอบไปด้วย การให้ความรู ้ ความรู ้เกี่ยวกับ
สิ ท ธิ ข องแรงงาน พัฒนาการศึ ก ษาเด็ ก ต่ า งด้า ว สร้ า งความตระหนัก ในการใช้แรงงานต่ า งด้า ว มี
ความสัมพันธ์กบั การจัดการสาธารณสุ ข มีความสัมพันธ์กบั การจดทะเบียนการเกิ ดประกอบไปด้วย
การจัดระบบแรงงานต่างด้าว การคุ ม้ ครองตามกฎหมาย มีความสัมพันธ์ กบั การเข้าถึ งกระบวนการ
ยุติธรรมประกอบไปด้ว ย พ.ร.บ.คุ ม้ ครองแรงงานข้ามชาติ การคุ ม้ ครองสิ ทธิ แรงงานต่างด้าว กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมือง การจ้างแรงงานและสวัสดิการ
ปวีณรัตน์ แสงโทณ์โพธิ์ (2557) ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบของการค้าแรงงานต่างด้าวต่อความ
มัน่ คงของชาติในเชิ งเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง: กรณี ศึกษา 4 จังหวัดชายแดนลุ่มน้ าโขงของภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี อานาจเจริ ญ มุกดาหาร และนครพนม)
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะของการค้าแรงงานต่างด้าว ปั จจัยเชิ งสาเหตุของการค้าแรงงาน
ต่ า งด้า ว ผลกระทบที่ เกิ ดจากการค้า แรงงานต่ า งด้า วต่ อความมัน่ คงของชาติ ผลการศึ ก ษาพบว่า

56

ลักษณะการขายแรงงานเป็ นแบบอยู่ชวั่ คราว ผสมกับการขายบริ การทางเพศ ส่ วนใหญ่เป็ นลักษณะ
ของการเข้าเมื องแบบผิดกฎหมาย ปั จจัยเชิ งสาเหตุ ที่ส่งผลต่อการค้าแรงงานต่างด้าว ได้แก่ ปั จจัย
ส่ วนตัวของแรงงาน อาทิ ทัศนคติ ค่านิ ยม ความยากจน ปั จจัยทางด้านนายจ้าง อาทิ การต้องการลด
ค่าใช้จ่าย ค่า แรงราคาถู ก ปั จจัย ด้านเจ้าหน้า ที่ เนื่ องจากการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ ตามแนวชายแดน
ปั จจัยด้านการศึกษาของแรงงานไทยที่สูงมากจนไม่สนใจงานในระดับล่าง การขยายตัวของเศรษฐกิจ
ทาให้ขาดแรงงาน แนวทางการบริ หารจัดการผลกระทบการค้าแรงงานต่างด้าวในระดับนโยบายของ
ภาครัฐ คือต้องรี บขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ส่ งเสริ มระบบการบริ การ ให้
ความรู ้ท้ งั ทางด้านของกฎหมาย การพัฒนางานสาธารณสุ ข ประสานงานความร่ วมมือกับเพื่อนบ้าน มี
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริ งจัง การกาหนดกฎระเบียบการเข้าออกของแรงงานต่างด้าว และมีการ
จัดการแบบเชิงรุ กแก่แรงงานต่างด้าว เช่น การบังคับใช้กฎหมาย การส่ งเสริ มสุ ขภาพ เป็ นต้น
เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ และพรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล (2558) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ กรณี ศึกษา กิ จการต่อเนื่ อง
ประมง จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั
ของการให้บริ การและการเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพ การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพ
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวนโยบายและเชิ งการจัดการ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการเข้าถึ ง
บริ การสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าว คือ 1) ด้านทัศนคติของแรงงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง ( = 3.38) ในประเด็นของการสื่ อสารในการรับบริ การ พบว่า ความสามารถในการฟั ง พูด อ่าน
เขียน ภาษาไทย เพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน ประเด็นการสื่ อสารในการรับบริ การ ประเด็นความ
เชื่ อในการรักษาพยาบาล และในประเด็นความเหลื่อมล้ าทางสังคม 2)ด้านคุณลักษณะของแรงงาน
พบว่า ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.35) ในประเด็นรายได้ที่เพียงพอต่อการรับบริ การ ประเด็น
ของระดับการศึกษา และประเด็นสถานภาพของแรงงาน 3)ด้านนโยบายสาธารณะ พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง ( = 3.46) ในประเด็นการส่ งเสริ มการให้บริ การสุ ขภาพ ประเด็นสิ ทธิ ที่ได้รับตาม
กฎหมาย และประเด็นของการการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร ในภาพรวมการเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพของ
แรงงานต่างด้าว พบว่า ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.67) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีค่าระดับ
อยูใ่ นระดับมาก โดยที่ ในประเด็นของสถานพยาบาลที่ให้บริ การตามบัตรประกันสุ ขภาพของแรงงาน
ข้ามชาติมีจานวนมากและตั้งอยูก่ ระจายตัวในแหล่งชุ มชนที่แรงงานต่างด้าวอาศัย มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเป็ น
อันดับที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.73) ขณะที่กระบวนการขั้นตอนในการให้บริ การตาม
บัตรประกันสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติมีความคล่องตัวไม่ยุ่งยากล่าช้าเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ ยต่ าที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.63 )
Spike (2011) ศึกษาเรื่ อง การเข้าถึงการดูแลสุ ขภาพในระดับปฐมภูมิโดยใช้ผลู ้ ้ ีภยั ในชุ มชน
เป็ นฐาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อระบุปัญหาในการเข้าถึงการให้การดูแลสุ ขภาพและการให้บริ การสุ ขภาพ
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รวมถึ ง การพิ จ ารณาผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ จากการใช้แ บบสั ม ภาษณ์ ก่ ึ ง
โครงสร้ างระหว่างเดือนกันยายน 2010 ถึ งพฤศจิกายน 2010 กับผูล้ ี ภยั ที่นิวเซาท์เวลล์ ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในการดแลสุ ขภาพและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ล้ ีภยั ผลการศึกษาพบว่า ปั ญหาของการเข้าถึงหลักการดูแล
สุ ขภาพเบื้องต้นถูกจากัดโดยคุณสมบัติของผูล้ ้ ีภยั ซึ่ งเป็ นอุปสรรคในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล เช่น
ความพร้ อมของบุ คลากรที่เป็ นล่ ามในการประสานงานและสื่ อสาร ค่าใช้จ่ายในการดู แล รวมถึ ง
ผลกระทบทางสังคมและความเครี ยด มีการตั้งข้อสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐที่พยายาม
ปรั บ ปรุ ง การให้บ ริ ก าร ยัง ไม่ เพี ย งพอในการให้ก ารดู แลรั ก ษา รั ฐบาลจาเป็ นต้องดาเนิ นการเพื่ อ
ปรับปรุ งในด้านของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลสุ ขภาพและขยายสิ ทธิ ประกันสุ ขภาพ เพื่อให้ผู ้
ลี้ภยั สามารถเข้าถึงบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
Hidalgo (2012) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับความพึง พอใจของผูป้ ่ วยที่ ใช้บริ การใน
แผนกฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาลมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับความพึงพอใจในการใช้
บริ การโดยใช้วิธีการตอบแบบสอบถามจากการถามทางโทรศัพท์กบั กลุ่มตัวอย่าง 3,600 คน ซึ่ งเป็ นผู ้
ที่ใช้บริ การแผนกฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาล 9 แห่ง ของรัฐในปี 2008 และปี 2009 ผลการศึกษาพบว่ามี
ปั จจัย 8 ปั จจัย ที่ มี นัย ส าคัญ ในการท านายระดับ ความพึ ง พอใจของผูป้ ่ วย คื อ 1).ปั จจัย ต่ า ง ๆ มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ บุ ค คลากรทางการแพทย์ (P=0.041) 2). ความเป็ นมื อ อาชี พ ของพยาบาลและ
พนักงานหน้าห้อง (P=0.010 และ P=0.022) 3). โครงสร้ างพื้นฐานด้านความสะอาดและความ
สะดวกสบาย (P=0.033 และ P=0.008) 4). ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ (P=0.000) 5). เวลาที่รอคอยใน
แผนกฉุกเฉิน (P=0.000) และ การรับรู ้ของการรักษาและการวินิจฉัยโรค (P=0.028) ดังนั้น ผลจากการ
วิจยั จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาการปรับปรุ งคุณภาพในการให้บริ การต่อไป
Fleischman (2015) ศึกษาเรื่ องการย้ายถิ่นก่อให้เกิดปั ญหาด้านสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ
: กรณี ศึกษาประเทศอิสราเอล มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในเรื่ องของสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ
ที่มีผลมาจากการย้ายถิ่นโดยใช้การวิจยั เชิ งคุ ณภาพ จากการสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้ าง กับแรงงาน
ข้ามชาติที่มีปัญหาสุ ขภาพ จานวน 35 คน ระหว่างเดือนมกราคม 2012 ถึ งเดื อน กันยายน 2012 ผล
การศึกษาพบว่า ปั ญหาอุปสรรคที่ส่งผลโดยตรงกับการให้บริ การด้านสุ ขภาพ 1). สถานภาพจากการ
ย้า ยถิ่ นของตัวแรงงาน การที่ แรงงานมี รายได้ต่ า และการที่ ไ ม่มี ก ฎหมายรองรั บในเรื่ องของการ
ให้บริ การสุ ขภาพ 2). ภัยคุกคามของการเนรเทศทาให้ไม่สามารถที่จะได้รับใบอนุ ญาตทางานส่ งผลให้
เกิ ด ความยากจน สภาพการท างานที่ ไ ม่ เ หมาะสมเป็ นอุ ป สรรคต่ อ การเข้า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพ 3).
อุปสรรคด้านภาษา การสื่ อสารที่ไม่สามารถเข้าใจหรื อสื่ อสารได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นการปรับปรุ ง
ในด้านของการให้บริ การสุ ขภาพแรงงานข้ามชาติข้ ึนอยูก่ บั ความพร้อม ความเต็มใจของเจ้าหน้าที่และ
ผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพ รวมถึ งผูท้ ี่กาหนดและวางนโยบายเกี่ ยวกับการแก้ไขปั ญหาการเมือง เศรษฐกิ จ
และสังคม ที่มีผลต่อการเข้าถึงการดูแลรักษาสุ ขภาพ
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Chiavarini (2016) ศึกษาเรื่ อง การเข้าถึ งการดู แลสุ ขภาพก่อนคลอดของมารดาซึ่ งเป็ นผู ้
อพยพ กรณี ศึกษา ประชากรในประเทศอิตาลี มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการดูแลสุ ขภาพก่อคลอดของ
มารดาที่ เกิ ดในอิ ตาลี กบั มารดาซึ่ งเป็ นผูอ้ พยพ รวมถึ งความพอเพียงในการให้บริ การสุ ขภาพก่ อน
คลอด โดยศึกษาจากมารดา จานวน 37,000 คน ที่มีหนังสื อรับรองการคลอดบุตร ศึกษาตั้งแต่ปี 2005
ถึง 2010 จากการใช้แบบจาลองโพรบิท (Probit Model) ผลการศึกษาพบว่า 1). การให้บริ การดู แล
ก่อนคลองยังไม่เพียงพอสาหรับมารดาซึ่ งเป็ นผูอ้ พยพ 2). มารดาที่เป็ นผูอ้ พยพครั้งที่ 3 สามารถเข้าถึง
การดูแลสุ ขภาพได้นอ้ ยกว่ามารดาที่เป็ นผูอ้ พยพซึ่ งอพยพถึง 4 ครั้ง 3). สาหรับมารดาที่อพยพครั้งแรก
นั้น พบว่า ผู ห้ ญิ ง เอเชี ย ได้รับ ผลกระทบจากการดู แลสุ ข ภาพก่ อ นคลอดมากที่ สุ ด สรุ ป ได้ว่า จาก
การศึกษาทาให้สามารถพิจารณาในการจัดการดูแลสุ ขภาพก่อนคลอดให้เหมาะสมกับมารดาผูอ้ พยพ
ให้ได้ตามสิ ทธิที่พึงได้
Li et al. (2016) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยของการบริ การสาธารณสุ ขขั้นพื้นฐานโดยแพทย์หมู่บา้ น
ในประเทศจี น กรณี ศึ กษา การจัดการโรคเรื้ อรั ง มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อระบุ ปัจจัย ที่ เกี่ ย วข้องกับ การ
ให้บริ การสาธารณสุ ขของหมอหมู่บา้ นในการให้บริ การสาธารณสุ ขขั้นพื้นฐานกับประชาชนตาม
นโยบายของรัฐบาล ข้อมูลที่ไ ด้มาจากการสารวจในปี 2014 โดยการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน ได้กลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 1149 คน เก็บ ข้อมู ลจากแบบสอบถามและใช้การวิเคราะห์ ขอ้ มู ล แบบจาลองการ
ถดถอยโลจิ ส ติ ก ส์ ผลการวิจยั พบว่า 1.มี ก ารให้บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ขั้นพื้ นฐานส าหรั บ โรคเรื้ อรั ง
(BPHS) ในระดับสู งที่85.2% 2.ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นทาให้มีโอกาสได้รับการฝึ กอบรมในการดูแล
สุ ข ภาพมากขึ้ นและอยู่ภายใต้ก ารจัดการแบบบู ร ณาการ 3.การเพิ่ ม เงิ นอุ ด หนุ น การดู แ ลสุ ข ภาพ
ประชาชน การเข้าร่ วมฝึ กอบรม และการบริ หารจักการแบบบู รณาการมี ค วามสั มพันธ์ ก ันอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ เป็ นปั จจัยสาคัญในการเพิ่มบทบัญญัติในพื้นที่ชนบท
2.9 กรอบแนวทางในการวิจัย
ในการพัฒนากรอบแนวทางในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ นาแนวคิ ดการบริ หารที่ เกี่ ยวข้องกับการ
บริ หารจัดการการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรอบแนวทางในการศึกษาดังนี้
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ภาพที่ 2.1 กรอบแนวทางในการวิจยั

ที่มา: ผูว้ จิ ยั
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยด้านการจัดการสาธารณสุ ขส่ งผลต่อการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าว
2. ปั จจัยด้านภูมิศาสตร์ ส่งผลต่อการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าว
3. ปั จจัยด้านวัฒนธรรมส่ งผลต่อการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าว
4. ปั จจัยความพร้อมของการให้บริ การส่ งผลต่อการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าว
5. ปั จจัยการรับรู ้ข่าวสารส่ งผลต่อการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าว
6. ปั จจัยความสามารถเชิ งภาษาเพื่อการสื่ อสารส่ งผลต่อการเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพของแรงงาน
ต่างด้าว
สมการพยากรณ์
ปั จจัยด้านการจัดการด้านสาธารณสุ ข ปั จจัยด้านภูมิศาสตร์ ปั จจัยด้านวัฒนธรรม ปั จจัยความ
พร้อมของการให้บริ การ ปั จจัยการรับรู ้ข่าวสาร และปั จจัยความสามารถเชิ งภาษาเพื่อการสื่ อสาร สามารถ
พยากรณ์การบริ หารจัดการการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
การจัด การด้า นสาธารณสุ ข หมายถึ ง มาตรการที่ ภ าครั ฐก าหนด แนวทาง วิ ธี ก าร รวมทั้ง
รู ปแบบ วิธีการในการนาไปปฏิ บตั ิ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์กบั ส่ วนร่ วม ภายใต้งบประมาณที่ รัฐกาหนด
เพื่อส่ งเสริ มการให้ความรู ้ การให้การบริ การ การดู แล รักษา การป้ องกันสุ ขภาพ ของแรงงานต่างด้าว
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน (Aday & Andersen,1981, Brown & Lewis,1976) ประกอบด้วย
1. การสนับสนุ นงบประมาณจากภาครัฐ หมายถึง เงินที่รัฐได้ใช้จ่ายในการดาเนิ นการเกี่ยวกับ
การจัดให้มีการบริ การสาธารณสุ ข ในการสนับสนุน ส่ งเสริ มการให้บริ การรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว
เกี่ยวกับการรักษา การดูแล การป้ องกัน (WHO, 2004)
2. การฝึ กอบรมอาสาสมัครสาธารณสุ ข หมายถึง นโยบายของรัฐในการวางแผน การดาเนินการ
รู ป แบบ วิ ธี ก ารในการให้ ค วามรู ้ ความเข้า ใจ เกี่ ย วกับ สิ ท ธิ การรั ก ษาพยาบาล วิ ธี ก ารเข้า ถึ ง การ
รักษาพยาบาล การปฏิบตั ิตนของแรงงานต่างด้าวในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล (Brown
& Lewis, 1976)
3. การให้บริ การแบบแบบจุ ดเดี ย วเบ็ดเสร็ จ หมายถึ ง หน่ วยงานหรื อองค์กรที่ มีโครงสร้ า ง
กระบวนงาน วัตถุ ประสงค์ในการให้บริ การสุ ขภาพ ให้บริ การดู แล รั กษาแรงงานต่างด้าว เพื่อให้การ
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เข้าถึ ง บริ ก ารสุ ขภาพของแรงงานต่ างด้าวมี ความสะดวก รวดเร็ วทัว่ ถึ ง และเสมอภาค (วสั นต์ ศิ ล ปะ
สุ วรรณ, 2532)
ปั จจัยด้านภูมิศาสตร์ หมายถึ ง สถานที่ต้ งั สถานพยาบาล รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เกี่ ยวข้องกับ
การเดินทางมาเพื่อการเข้าถึงการใช้บริ การของแรงงานต่างด้าว (WHO, 2004) ประกอบด้วย
1. ระยะทาง หมายถึง ระยะห่ างระหว่างสถานที่พกั อาศัยของแรงงานต่างด้าวไปถึงสถานที่เข้า
รับบริ การสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าว (WHO, 2004; Penchamsky & Thomas,1981)
2. ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาในการที่เดินทางระหว่างสถานที่พกั อาศัยของแรงงานต่างด้าว
ไปถึงสถานที่เข้ารับบริ การสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าว (WHO, 2004 )
3. การเดินทาง หมายถึง ลักษณะและวิธีการเดินทางด้วยพาหนะต่าง ๆ เพื่อที่แรงงานต่างด้าว
สามารถไปยังสถานพยาบาลเพื่อรับบริ การสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าว (Penchamsky & Thomas, 1981)
ปั จจัยด้านวัฒนธรรม หมายถึง ความคิด ความเชื่ อ ของแรงงานต่างด้าวในการดาเนิ นชี วิต การ
ปฏิ บ ัติ เ มื่ อ มี อ าการเจ็ บ ป่ วย การเลื อ กวิ ธี ก ารในการรั ก ษา รวมทั้ง วิ ธี ก ารตัด สิ น ใจเพื่ อ เข้า รั บ การ
รักษาพยาบาล (วิเชียร วิทยอุดม, 2556) ประกอบด้วย
1. ทัศนคติ (อคติทางชาติพนั ธุ์) หมายถึง ความเชื่อ ความเข้า ใจ ที่เป็ นเชิ งลบที่มีข้ ึนซึ่ งแรงงาน
ต่างด้าวได้สร้ างขึ้นมาในความคิด ทาให้เกิดการต่อต้านและตอกย้ าการลดคุ ณค่าในตนเอง ในการเข้ารับ
บริ การสุ ขภาพ เป็ นปั จจัยสังคมจิตวิทยาในการรับการรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว (วสันต์ ศิลปสุ วรรณ,
2532; สุ รสม กฤษณะจูฑะ และคณะ, 2550)
2. ความหวาดกลัว หมายถึง ลักษณะของการคิด การแสดงที่เ ข้าใจ ทาให้แรงงานต่างด้าวเกิ ด
ความหวาดกลัวในการที่จะไม่เข้าไปรับการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวในสถานพยาบาลเมื่อมีการ
เจ็บป่ วย (สุ รสม กฤษณะจูฑะ และคณะ, 2550; สมพงษ์ สระแก้ว, 2553)
3. ค่านิ ยมสุ ขภาพ (ความเชื่ อ) หมายถึ ง ความคิ ดที่ มีการสั่งสมมาตั้งแต่ในอดี ตเกี่ ยวกับการ
ปฏิบตั ิตนเมื่อมีอาการเจ็บป่ วย เช่นการใช้ยาสมุนไพร การซื้ อยาทานเอง ความเชื่ อทางไสยศาสตร์ ทาให้มี
ผลต่อการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าว (วสันต์ ศิลปสุ วรรณ, 2532; มูลนิธิรักษ์ไทย, 2550)
ปั จจัยความพร้อมของการให้บริ การ หมายถึง ปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการให้บริ การรักษาพยาบาล
บุคลากร เครื่ องมือ อุปกรณ์ เครื่ องใช้ต่าง ๆ ที่เหมาะสม ทันสมัย มีความเพียงพอในการเข้ารับบริ การเพื่อ
สนองตอบความต้องการของแรงงานต่างด้าว (WHO, 2004; Aday & Andersen, 1981) ประกอบด้วย
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1. บุคลากร หมายถึง บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในการให้การรักษาและเกี่ยวข้องกับ
การให้บริ การแรงงานต่างด้าว อาทิ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ซึ่ งมีรู้ ความสามารถ เพียงพอ และการ
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างดี (WHO, 2004 ; Penchamsky & Thomas,1981)
2. เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ หมายถึ ง เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นบริ การของ
สถานพยาบาล ที่มีความพร้ อม ทันสมัย และปลอดภัยในการให้บริ การแรงงานต่างด้าวในการเข้ารับการ
บริ การสุ ขภาพ (WHO, 2004 ; Penchamsky & Thomas,1981)
3. คุณภาพของยา หมายถึง สิ่ งที่ใช้ในการบรรเทา และรักษาอาการเจ็บป่ วยของแรงงานต่างด้าว
ที่เข้ารับการรักษาพยาบาล (Aday & Anderson, 1981)
การรับรู ้ ข่าวสาร หมายถึ ง การส่ งผ่านข้อมูล ความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ ยวกับข้อมูลในการเข้ารับ
บริ การสุ ขภาพของแรงงานในด้านต่าง ๆ ความสามารถในการที่ จะเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพ ตามสิ ทธิ ที่
กาหนดไว้ตามกฎหมายและที่ ควรได้รับ (มู ลนิ ธิรักษ์ไ ทย, 2550; ปวีณรั ตน์ แสงโทณ์ โพธิ์ , 2557)
ประกอบด้วย
1. สิ ท ธิ ตามกฎหมาย หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ไ ด้มี ก ารวางหลัก ไว้อ ย่า งชัด เจน มี ผ ลบัง คับ ใช้ท วั่ ไป
เกี่ยวกับสิ ทธิ ทางกฎหมาย การได้รับการบริ การของแรงงานต่างด้าว (มูลนิธิรักษ์ไทย,2550 ;
เพ็ชรา
ภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจและพรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล ,2558)
2. การรับรู ้ภาวะสุ ขภาพ หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์และการ
รับการพยาบาล ซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกับการเข้ารับการรักษาพยาบาลของแรงงานเมื่อเจ็บป่ วย
ปั จจัย ความสามารถเชิ ง ภาษาเพื่ อการสื่ อ สาร หมายถึ ง สัญลัก ษณ์ หรื อ ภาษาเพื่ อสื่ อ ความ
หมายถึงความต้องการ ความเข้าใจ ความรู ้สึก แสดงให้อีกฝ่ ายรับรู ้เพื่อสนองตอบความต้องการของตนเอง
ผ่านการสื่ อสาร เพื่อทาให้เกิดการรับบริ การ หรื อการให้บริ การ ผ่านตนเองหรื อคนกลางของแรงงานต่าง
ด้าวในการเข้ารับบริ การสุ ขภาพ (สมพงษ์ สระแก้ว, 2553; เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ และพรรณรัตน์
อาภรณ์พิศาล, 2558) ประกอบด้วย
1. การสื่ อสารด้วยตนเอง หมายถึ ง การที่ แรงงานใช้ความรู ้ ความเข้าใจในการสื่ อสารกับ
หน่ วยงานสาธารณสุ ข เพื่อเข้ารับบริ การในการรักษาพยาบาล อาทิ การสอบถามอาการ การติดตามผล
และการขอคาปรึ กษา
2. การสื่ อสารผ่านอาสาสมัครของโรงงาน หมายถึ ง การที่สถานประกอบการมีบุคลากรที่ มี
ความรู ้ ความเข้าใจในการสื่ อสารและช่วยเป็ นคนกลางในการช่วยเหลือหากต้องการ
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การเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ หมายถึง ลักษณะของการเข้า รับบริ การเบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่ วย
ของแรงงานต่างด้าว ซึ่ งครอบคลุมถึง การขอคาปรึ กษา การตรวจรักษาเบื้องต้น การดูแลให้บริ การ (WHO,
2004; Aday & Andersen, 1981) ประกอบด้วย
1.โครงสร้ างพื้นฐาน หมายถึ ง องค์ประกอบพื้นฐานของความพร้ อมในการให้บ ริ การของ
สถานพยาบาลเพื่อรองรับการให้บริ การเพื่อการเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าว อาทิ สถานที่
ให้บริ การ เครื่ องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวก
2. กระบวนการให้บริ การ หมายถึง วิธีการ แผนการให้บริ การ รู ปแบบการให้บริ การ เพื่อให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ ว ในการเข้ารั บบริ การในสถานพยาบาล เกี่ ยวกับระยะเวลาของการเปิ ดให้บริ การ
รักษา เครื อข่ายในการให้บริ การรักษา ขั้นตอนในการให้บริ การ และติดตาม
3. การเข้าถึ งการรักษาพยาบาล หมายถึ ง ผลลัพธ์ ที่ได้จากการที่ แรงงานต่างด้าวสามารถใช้
บริ การรั กษาพยาบาลเมื่อแรงงานต่างด้าวต้องการรั บบริ การ กรณี ขอคาปรึ กษา กรณี เจ็บป่ วย กรณี การ
เดินทาง กรณี ของการชาระค่าบริ การ
4. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ หมายถึง ความรู ้สึกเชิงบวกในการที่แรงงานต่างด้าวได้รับการ
ให้บริ การจากสถานพยาบาล เกี่ยวกับความเพียงพอของปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ การให้ความ
ดูแลรั กษา และผลการรักษาที่ตรงกับความต้องการและคาดหวังของแรงงานต่างด้าวในการเข้ารับการ
รักษาพยาบาล
คาอธิบายสมมุติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านการจัดการสาธารณสุ ขส่ งผลต่อการเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าว
ในประเทศไทย
ความหมาย
การได้รับสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอจากรัฐ โดยผ่านแนวทาง แผนงานหรื อโครงการของ
รั ฐ บาลที่ ก าหนดขึ้ น มาเป็ นกิ จ กรรมและบริ ก ารต่ า ง ๆ โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายที่ ชัด เจน มี ก ารจัด อบรม
อาสาสมัครอย่างต่อเองเพื่อส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจในการเข้ารับบริ การสาธารณสุ ข และสิ ทธิ ที่แรงงาน
ต่างด้าวพึงได้รับเพื่อสื่ อสารและสร้างความเข้าใจให้กบั แรงงานต่างด้าว รวมทั้งการจัดให้มีหน่วยงานใน
การให้บริ การแบบจุดเดี ยวเบ็ดเสร็ จ เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้าถึ งบริ การได้อย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
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เหตุผลทีเ่ ป็ นเช่ นนั้น
การจัดการด้านสาธารณสุ ขที่จดั ให้บริ การกับแรงงานต่างด้าวมีความสาคัญต่อการเข้าถึงบริ การ
สุ ขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเด็นการสนับสนุ นงบประมาณจากภาครัฐ เพื่อส่ งเสริ มการให้บริ การ
รักษาพยาบาลกับแรงงานต่างด้าว ตามสิ ทธิ มนุ ษยชนพื้นฐานที่ กาหนดไว้ และควรได้รับ ในประเด็น
การศึกษาคื อการให้ความรู ้ กบั แรงงานต่างด้าว เพื่อให้แรงงานต่างด้าวเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในสิ ทธิ ที่
แรงงานได้รับ รวมถึ ง ขั้นตอนและวิ ธี ก ารในการเข้า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพ ประเด็ น องค์ก ร หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบในการดู แลรักษาสุ ขภาพเพื่อให้การบริ การสุ ขภาพกับแรงงานต่างด้าวมีความเพียงพอ ทัว่ ถึ ง
และต่อเนื่ องโดยการจัดตั้งหน่ วยงานให้บริ การแบบจุดเดี ยวเบ็ดเสร็ จด้านสาธารณสุ ขเพื่อให้บริ การกับ
แรงงานต่างด้าวทาให้ทุกคนสามารถเข้ารับบริ การสุ ขภาพได้อย่างเสมอภาค ทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน
ทฤษฎีทสี่ นับสนุน
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการจัดการสาธารณสุ ขกับการบริ หารจัดการการเข้าถึ งบริ การ
สุ ขภาพของแรงงาน มีแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั รองรับดังนี้ WHO (2004) เสนอแนวคิดการเข้าถึงบริ การ
สุ ข ภาพของประชาชนเป็ นสิ ท ธิ ข้ ัน พื้ น ฐานในการให้ บ ริ ก ารดู แ ลประชาชนเบื้ อ งต้น แบบปฐมภู มิ
สอดคล้องกับ Aday & Andersen (1981) กล่าวถึงปั จจัยการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพที่แท้จริ งลาดับแรกคือ
การจัด การด้า นสาธารณสุ ข ที่ มุ่ ง เน้ น บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ รั ฐ จัด ให้ เกี่ ย วข้อ งกับ ปั จ จัย 4 ด้า น คื อ
งบประมาณ การศึกษา อัตรากาลังคน และองค์กรในการจัดบริ การสุ ขภาพ สอดคล้องกับ Gulliford (2001)
กล่าวว่า การเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพคือความสะดวกที่ประชาชนสมควรได้รับการบริ การสาธารณะในด้าน
สุ ข ภาพอย่า งเหมาะสมและเพี ย งพอ เช่ น เดี ย วกับ วสั น ต์ ศิ ล ปสุ ว รรณ (2532) กล่ า วถึ ง ปั จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การสุ ขภาพของคนไทยในด้านระบบสาธารณสุ ขของประเทศ พิจารณาตั้งแต่
ปั จจัยนาเข้าคือ นโยบายด้านสาธารณสุ ข งบประมาณ และทรัพยากรที่จดั สรรให้ สาหรับการดาเนิ นการ
รวมถึงกระบวนการในการจัดบริ การสุ ขภาพในระดับต่าง ๆ ให้กบั ประชาชน เช่นเดียวกับงานวิจยั ของสุ
วารี เจริ ญมุขยนันท์และคณะ (2556) ศึกษาถึงสถานการณ์การให้บริ การสุ ขภาพกับชาวกัมพูชาที่ชายแดน
ไทย-กัมพูชา กล่าวถึงประเด็นที่ตอ้ งมีการพัฒนา คือการให้ความรู ้อย่างทัว่ ถึง พัฒนาบุคลากรโดยกาสร้าง
แรงจูงใจในการทางาน มีการร่ วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี (2546) ที่ได้มีการวางแนวทางในการบริ หารจัดการที่
นาแนวคิ ดการจัด การภาครั ฐแนวใหม่ ที่ เ น้น การให้บริ ก าร การปรั บเปลี่ ย นรู ปแบบการจัดการแบบ
ผสมผสานระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การและสร้างความพึงพอใจ
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สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านภูมิศาสตร์ ส่งผลต่อการเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศ
ไทย
ความหมาย
ลัก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ โ ดยเฉพาะองค์ป ระกอบของลัก ษณะการเดิ น ทาง ระยะเวลา และ
ระยะทาง มีผลต่อการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าว
เหตุผลทีเ่ ป็ นเช่ นนั้น
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของสภาพแวดล้อมที่เกี่ ยวข้องกับการเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง
ระยะทางที่เดิ นทางมาใช้บริ การส่ งผลต่อการเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าวในลักษณะที่การ
ให้บริ การนั้นมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจในการเดินทางมารักษาพยาบาล เนื่องจากระยะทางจากสถานที่
พัก อาศัย ของแรงงานไปถึ ง สถานที่ ใ ห้ บ ริ การสุ ขภาพ ระยะเวลาที่ ต้อ งใช้ ใ นการเดิ น ทางไปยัง
สถานพยาบาล และวิธีการในการที่แรงงานจะเดิ นทางไปใช้บ ริ การ ยิ่ง แรงงานสามารถเดิ นทางมารั บ
บริ ก ารได้สะดวกเท่ าใดยิ่งสะท้อนถึ งความสามารถในการที่ แรงงานสามารถเข้า ถึ งบริ ก ารสุ ข ภาพได้
เท่านั้น
ทฤษฎีทสี่ นับสนุน
ในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางภูมิศาสตร์ กบั การเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพ มีทฤษฏี
และงานวิจยั ที่สนับสนุ นความสัมพันธ์ดงั กล่าว โดยในภาพรวมของลักษณะทางภูมิศาสตร์ กบั การเข้าถึ ง
บริ การสุ ขภาพ มีงานวิจยั ที่สนับสนุ นภาพรวมความสัมพันธ์ดงั กล่าว อาทิ WHO (2004) ได้เสนอแนวคิด
การเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของประชาชนว่าเป็ นการดูแลประชาชนเบื้องต้นแบบปฐมภูมิ โดยปั จจัยหนึ่ งคือ
มิติดา้ นภูมิศาสตร์ พิจารณาในประเด็นระยะทาง ระยะเวลาและการเดินทางที่ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเข้าถึง
บริ การสุ ขภาพ สอดคล้องกับ Penchamsky & Thomas (1981) กล่าวถึงประเด็นการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ
ในด้านการเข้าถึ งแหล่ งบริ การ คื อการที่ สามารถเดิ นทางไปใช้บริ การได้อย่างสะดวกและสถานที่ ต้ งั มี
ระยะทางไม่ไกลจากที่อยูอ่ าศัย เช่นเดียวกับ Schuz & Johnson (1990) พบว่าสถานที่ให้บริ การอยูใ่ นที่ต้ งั
ที่สามารถเดินทางไปใช้บริ การได้อย่างสะดวกมีความสัมพันธ์กบั การเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ Parasuramanet
al. (1988) กล่าวถึงการเข้าถึงบริ การว่าผูเ้ ข้ารับบริ การสามารถเข้าถึงบริ การได้ง่ายและได้รับความสะดวก
จากการเข้ารับบริ การ สถานที่ให้บริ การติดต่อได้สะดวกเป็ นแนวทางเดียวกันกับ ศิริลกั ษณ์ ในช่วง (2556)
ที่กล่าวถึงสภาพแวดล้อมของพื้นที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมสุ ขภาพ กรณี แรงงานเจ็บป่ วยจะเลือกไป
รักษาที่สถานพยาบาลที่มีความสัมพันธ์กบั ตนเอง หรื อคลินิกเอกชนที่มีการให้บริ การที่รวดเร็ ว สะดวก ใช้
เวลาน้อย
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สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยด้านวัฒนธรรมส่ งผลต่อการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
ความหมาย
ความคิด ความเชื่ อ ของแรงงานต่างด้าวในการดาเนิ นชี วิตประจาวันต่อคนไทย การปฏิบตั ิตวั
และการเลือกวิธีการรักษา เมื่อมีอาการเจ็บป่ วย มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเข้ารับบริ การสุ ขภาพ
เหตุผลทีเ่ ป็ นเช่ นนั้น
วัฒนธรรมความคิ ด ความเชื่ อของแรงงานต่ างด้าว ที่ มีความคิ ด ความเชื่ อ ความเข้า ใจที่ เป็ น
ทัศนคติส่วนตัวเชิงลบต่อการเข้ารับบริ การรักษาหรื อรับบริ การด้านสุ ขภาพเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ าว่าไม่มี
โอกาสที่จะได้เท่าเทียม หรื อเสมอภาคในการได้รับการบริ การที่มีคุณภาพเช่ นเดียวกับคนไทยสะท้อนถึ ง
การตัดสิ นใจในการเลือกเข้ารับการรักษาเมื่อมีความเจ็บป่ วย ในการเดิ นทางไปใช้บริ การกลัวว่าจะโดน
จับระหว่างทาง ทาให้ถูกส่ งกลับไม่สามารถทางานหาเงิ นได้ นอกจากนี้ พบว่ามี ค่านิ ยมความเชื่ อเรื่ อง
สุ ขภาพเบื้องต้นในเรื่ องของการใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมของชาติพนั ธุ์ตนเอง และการใช้
หมอผี ในการรักษาก่อนตามความเชื่ อที่มีมาแต่ด้ งั เดิมเป็ นส่ วนสาคัญในการตัดสิ นใจในการเลื อกเข้ารับ
การรักษาเมื่อมีความเจ็บป่ วย
ทฤษฎีทสี่ นับสนุน
ในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านวัฒนธรรมกับการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ มีทฤษฏีและ
งานวิจยั ที่สนับสนุนความสัมพันธ์ดงั กล่าว โดยในภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านวัฒนธรรม
กับการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ มีงานวิจยั ที่สนับสนุนภาพรวมความสัมพันธ์ดงั กล่าว อาทิ WHO (2004) เสนอ
แนวคิดที่วา่ การใช้เทคนิคและวิธีการในการบริ หารจัดการการให้บริ การสุ ขภาพซึ่ งรักษารู ปแบบวัฒนธรรม
ของชุ ม ชน และประชาชนที่ ม าใช้บ ริ การ เป็ นการดู แ ลประชาชนที่ ท าให้ เ ข้า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพได้
เช่นเดียวกับ Aday & Andersen (1981) กล่าวว่า การเข้าถึงบริ การสุ ขภาพที่แท้จริ งเกี่ยวข้องกับลักษณะของ
ประชาชน ความเชื้ อของเชื้ อชาติ ค่า นิ ยม ของผูร้ ั บบริ การสุ ข ภาพด้วย เป็ นแนวทางเดี ย วกับ Gilliford
(2001) ที่ กล่าวว่าการให้บริ การที่ทวั่ ถึ งเท่าเทียม คานึ งถึ งความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรมและความ
แตกต่างทางด้านกายภาพของผูใ้ ช้บริ การ ทาให้สามารถเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพได้ สอดคล้องกับ Brown &
Lewis (1976) กล่าวว่า การเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของโรงพยาบาลจะต้องมีการให้การรักษาพยาบาลแก่ผปู ้ ่ วย
แบบองค์รวม มีการบูรณาการให้เหมาะสมกับผูม้ าใช้บริ การ เช่นเดียวกับ ปวีณรัตน์ แสงโทณโพธิ์ (2557)
ศึกษาถึงผลกระทบของการค้าแรงงานต่างด้าวต่อความมัน่ คงของชาติ พบว่า ทัศนคติและค่านิ ยม เป็ นปั จจัย
ส่ วนตัวของแรงงานที่เป็ นปั จจัยเชิ งสาเหตุของการค้าแรงงานต่างด้าว การบริ หารจัดการเชิ งรุ กควรมีการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ พัฒนางานสาธารณสุ ข เพื่อแก้ไขปั ญหาและผลกระทบต่างๆ ดังที่สมพงษ์ สระแก้ว (2553)
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กล่าวถึ งมุมมองของการเข้าไม่ถึงการบริ การสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติวา่ ส่ วนหนึ่ งเนื่ องจากกลัวถูกจับ
ระหว่างการเดินทางเมื่อเจ็บป่ วยจึงเลือกรักษาตนเองด้วยการซื้ อยากินเองและใช้สมุนไพรพื้นบ้านตามความ
เชื่อเพื่อรักษาอาการเจ็บป่ วย
สมมติฐานที่ 4 ปั จจัยด้านความพร้อมของการให้บริ การส่ งผลต่อการเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพของแรงงาน
ต่างด้าวในประเทศไทย
ความหมาย
ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การรักษาพยาบาลโดยเฉพาะ บุคคลากรทางการแพทย์
และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้อง ที่มีความรู ้ ความสามารถ เพียงพอ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ การแพทย์ที่จาเป็ น
รวมถึ งยา และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการให้บริ การด้านสุ ขภาพกับแรงงานต่างด้าวมี ผลต่อการเข้ารั บบริ การ
สุ ขภาพ
เหตุผลทีเ่ ป็ นเช่ นนั้น
ความพร้อมของการให้บริ การมีความสาคัญต่อการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าวใน
ประเด็นบุคลากรที่มีเหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการในการให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง เสมอภาคและเท่า
เทียมกันสะท้อนถึงการตัดสิ นใจในการเลือกเข้ารับบริ การ มีเครื่ องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พร้อม
ให้บริ การ มีความทันสมัย มีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ป้ ายที่ใช้ในการบอกทาง ขั้นตอนการให้บริ การ
ค าแนะน าที่ มี ก ารแปลเป็ นภาษาที่ แ รงงานเข้า ใจได้ง่ า ย การได้รั บ ยาและเวชภัณ ฑ์ ท างการแพทย์ที่
เหมาะสม มีคุณภาพ สามารถรักษาอาการเจ็บป่ วยได้เป็ นอย่างดีทาให้แรงงานต่างด้าวมีความมัน่ ใจในการ
ไปใช้บริ การสุ ขภาพในการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่ วย
ทฤษฎีทสี่ นับสนุน
ในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างความพร้ อมของการให้บริ การกับการเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพ มี
ทฤษฏีและงานวิจยั ที่สนับสนุ นความสัมพันธ์ดงั กล่าว โดยในภาพรวมของความพร้อมของการให้บริ การ
กับการเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพ มี งานวิจยั ที่สนับสนุ นภาพรวมความสัมพันธ์ดงั กล่าว อาทิ WHO (2004)
กล่ า วถึ ง แนวคิ ด การเข้า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพเบื้ อ งต้น ของประชาชนว่า ต้อ งมี ก ารให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพกับ
ประชาชนด้านพื้นฐานที่ควรได้รับอย่างเพียงพอ ต่อเนื่ อง และเท่าเทียมกัน เช่ นเดียวกับ Penchamsky &
Thomas (1981) ที่ว่าความเพียงพอต่อการให้บริ การผูป้ ่ วยในการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพคือมีบุคลากรที่มี
ศักยภาพในการให้บริ การและมีจานวนมากพอ ขั้นตอนในการใช้บริ การไม่ยงุ่ ยากและมีสิ่งอานวยความ
สะดวก เช่น รถเข็นผูป้ ่ วย ป้ ายบอกทาง เป็ นต้น Aday & Andersen (1981) กล่าวว่าปั จจัยการเข้าถึงบริ การ
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สุ ขภาพที่แท้จริ งมีวตั ถุประสงค์ของการไปใช้บริ การสุ ขภาพคือการได้รับการรักษาตรงอาการเจ็บป่ วย มี
การให้บริ การที่พอเพียง เวลาในการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม เป็ นแนวทางเดียวกับ Parasuraman et al.
(1988) กล่าวว่าการเข้าถึงบริ การนั้นผูเ้ ข้ารับบริ การสามารถเข้าถึงบริ การได้ง่าย และได้รับความสะดวก ใช้
เวลาในการรอรับบริ การน้อย ระเบียบขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน สอดคล้องกับ ศราวุฒิ เหล่าสาย (2555)
ศึ ก ษาการเข้า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพของแรงงานข้า มชาติ ช าวเมี ย นมาร์ ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรม จัง หวัด
ขอนแก่น มีขอ้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบการบริ การสุ ขภาพว่าต้องมีการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร มีการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ในการให้บริ การแรงงานต่างด้าว
สมมติฐานที่ 5 ปั จจัยการรับรู ้ข่าวสารส่ งผลต่อการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศ
ไทย
ความหมาย
การส่ งผ่านข้อมูล ความรู ้ และทาความเข้าใจกับแรงงานต่างด้าวในเรื่ องของสิ ทธิ หน้าที่ และ
การดาเนินการในเรื่ องการป้ องกัน การดูแล การรักษาสุ ขภาพ ติดตามผลเกี่ยวกับสุ ขภาพของแรงงานต่าง
ด้าว ตามที่กฎหมายกาหนด และสิ ทธิ ที่ควรได้รับเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริ การสุ ขภาพที่มี
เหตุผลทีเ่ ป็ นเช่ นนั้น
การที่แรงงานต่างด้าวได้รับข้อมูลข้อมูลข่าวสาร ความรู ้ในเรื่ องของสิ ทธิ และบริ การด้านสุ ขภาพ
ที่มีมีความสาคัญในการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ เนื่ องจากการได้รับรู ้ข่าวสารทาให้สามารถสร้างความเข้าใจ
และการตัดสิ นใจในการใช้สิทธิ ในสุ ขภาพตามที่กฎหมายกาหนด รู ้ถึงขั้นตอน วิธีการและกระบวนการใน
การใช้สิทธิในบริ การที่พึงได้รับ รวมถึงการมีความรู ้ ความเข้าใจในภาวะสุ ขภาพของตัวแรงงานต่างด้าว
ทฤษฎีทสี่ นับสนุน
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการรับรู ้ข่าวสารกับการบริ หารจัดการการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของ
แรงงาน มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่รองรับ ดังนี้ Aday & Andersen (1981) กล่าวถึงปั จจัยความ
ต้องการของประชาชนผูร้ ับบริ การในด้านการรับรู ้ภาวะสุ ขภาพ การประเมินความเจ็บป่ วย เป็ นปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ เช่ นเดียวกับสุ รสม กฤษณะจูฑะ และคณะ (2550) ศึกษาเรื่ องสิ ทธิ
มนุษยชนกับสิ ทธิ สุขภาพพบว่าการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนนาไปสู่ การละเลยสิ ทธิ สุขภาพของบุคคล รวมถึง
แรงงานข้ามชาติที่มีการเลื อกปฏิ บตั ิท้ งั การทางาน และสิ ทธิ ที่ได้รับทางกฎหมาย รวมทั้งการเข้ารับการ
รักษาพยาบาล สอดคล้องกับมู ลนิ ธิรักษ์ไทย (2554) มีการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาบริ การเพื่อการ
จัดบริ การที่เหมาะสมพบว่ามี ผูไ้ ม่ทราบสิ ทธิ การใช้บริ การสุ ขภาพสู ง การให้ความรู ้ ความเข้าใจในการ
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ดู แลสุ ขภาพยังไม่เพีย งพอ สอดคล้องกับบุ ญชิ น ตั้งบุ ญชัยเจริ ญ (2557) ศึ กษาเรื่ องการบริ หารกิ จการ
บ้า นเมื องที่ ดีใ นการจัดการแรงงานต่ า งด้า ว พบว่า การบริ ก ารกิ จการบ้า นเมื องที่ ดีมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ
การศึกษาในด้านการให้ความรู ้เกี่ยวกับสิ ทธิ ของแรงงาน เป็ นแนวทางเดียวกับ เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชน
กิจ และพรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล (2558) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของแรงงาน
ต่ า งด้า วสั ญ ชาติ เมี ย นมาร์ พบว่า การส่ ง เสริ ม การให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพในประเด็ นของสิ ท ธิ ที่ ไ ด้รับ ตาม
กฎหมายและการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าว
มีค่าเฉลี่ยนอยูใ่ นระดับมาก
สมมติฐานที่ 6 ปั จจัย ความสามารถเชิ ง ภาษาเพื่ อการสื่ อ สารส่ ง ผลต่ อการเข้า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพของ
แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
ความหมาย
ภาษาหรื อสัญลักษณ์ในการที่ ใช้สื่อความหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ของผูใ้ ห้บริ การ
สุ ขภาพกับแรงงานต่างด้าว หรื อการติดต่อสื่ อสารผ่านล่ามซึ่ งเป็ นคนกลาง เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถ
เข้าถึงบริ การสุ ขภาพที่จดั ให้
เหตุผลทีเ่ ป็ นเช่ นนั้น
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารระหว่างแรงงานต่างด้าว กับผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพมี
ความสาคัญในการสร้ างความเข้าใจให้ตรงกันเบื้องต้น ถึงกระบวนการทางาน การให้บริ การ และวิธีการ
ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลมีความสาคัญต่อการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ สะท้อนถึงการตัดสิ นใจในการ
เลือกเข้ารับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่ วยหากแรงงานมัน่ ใจว่าสามารถสื่ อสารได้เข้าใจเพื่อการได้รับการ
รักษาที่ตรงตามอาการเจ็บป่ วยทาให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้าถึงบริ การสุ ขภาพได้
ทฤษฎีทสี่ นับสนุน
ในประเด็นความสัมพันธ์ ระหว่า งปั จจัยความสามารถเชิ งภาษาเพื่อการสื่ อสารกับการเข้าถึ ง
บริ ก ารสุ ข ภาพ มี ท ฤษฏี แ ละงานวิ จ ัย ที่ ส นับ สนุ น ความสั ม พัน ธ์ ดัง กล่ า ว โดยในภาพรวมของปั จ จัย
ความสามารถเชิ ง ภาษาเพื่ อ การสื่ อสารกับ การเข้า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพ มี ง านวิ จ ัย ที่ ส นับ สนุ น ภาพรวม
ความสัมพันธ์ดงั กล่าว อาทิ สมพงษ์ สระแก้ว (2553) กล่าวถึ งมุ มมองในเรื่ องของการเข้าไม่ถึงบริ การ
สุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ ส่ วนหนึ่ งมาจากการที่ไม่สามารถสื่ อสารภาษาไทยได้ สอดคล้องกับศราวุธ
เหล่าสาย (2555) ที่มีขอ้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาภาพการบริ การด้านสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ
ว่าควรมีการส่ งเสริ มในเรื่ องของล่ามที่ใช้ในการแปลภาษาให้กบั แรงงานเมื่ อมาใช้บริ การ เป็ นแนวทาง
เดียวกับงานวิจยั ของเพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจและพรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล (2558) ศึกษาเรื่ องปั จจัย
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ที่ส่งผลต่อการเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ในประเด็นของการสื่ อสารใน
การรับบริ การพบว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพในด้านของการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
และการสื่ อสารในการรับบริ การมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง

