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บทคัดย่ อ
ความเท่าเทียมกันในการได้รับการดูแลสุ ขภาพเป็ นประเด็นทีEองค์การอนามัยโลกให้ความสําคัญมา
ตลอด ผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพจึงควรออกแบบการบริ การสุ ขภาพทีEเหมาะสมกับสภาวะสุ ขภาพของประชาชนทุก
กลุ่ม รวมทัHงชาวต่างชาติทีEอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย แต่เนืE องจากข้อมูลดังกล่าวมีค่อนข้างน้อย ผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ วิจยั
เชิ งพรรณนาครัH งนีH เพืEอศึ กษาภาวะสุ ขภาพของชาวต่างชาติ ทีEอาศัยอยู่ในประเทศไทย ประชากรทีE ศึกษาเป็ น
ชาวต่างชาติทีEทาํ งานและกําลังศึกษาอยู่ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่ งเอเชี ย และเข้าร่ วมโครงการบริ การวิชาการทีE
คณะผูว้ จิ ยั จัดขึHน จํานวน 102 คน เครืE องมือวิจยั ทีEใช้ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลส่ วนบุคคล 2) แบบบันทึก
ข้อมูลทางสุ ขภาพ 3) แบบสอบถามภาวะสุ ขภาพทัวE ไปฉบับย่อ และ 4) แบบประเมินความเสีE ยงต่อโรคเบาหวาน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยคํานวณหาร้อยละ ค่าเฉลีEยและส่ วนเบีEยงเบนมาตรฐาน
ผลวิจ ยั พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างชาวต่า งชาติ ทีEอ าศัยอยู่ใ นประเทศไทยมี ภาวะสุ ขภาพปกติ โดยมี ค่า
คะแนนเฉลีEยของภาวะสุ ขภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับตํEา (M = 3.0, SD = 4.83) และเมืEอจําแนกตามรายด้าน พบว่า
ค่าคะแนนเฉลีEยของด้านอาการทางกาย (M = 1.01, SD = 1.41) อาการวิตกกังวลและการนอนไม่หลับ (M = .77,
SD = 1.22) ความบกพร่ องทางสังคม (M = .69, SD = 1.19) และอาการซึ มเศร้าทีEรุนแรง (M = .53, SD = 1.01) อยู่
ในระดับตํEาทุกด้าน แต่อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มตัวอย่างจํานวนมากทีEมีภาวะเสีE ยงต่อสุ ขภาพโดยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เพศชายมีค่า BMI มากกว่า 25 คิดเป็ นร้อยละ 44.2 เพศหญิงมีค่า BMI มากกว่า 24 คิดเป็ นร้อยละ 37.9 มีค่าความ
ดันโลหิ ตมากกว่า 140/90 mmHg คิดเป็ นร้อยละ 13.9 มีค่าระดับนํHาตาลในเลือดมากกว่า 110 mg% คิดเป็ นร้อย
ละ 28.54 นอกจากนีHยงั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เสีE ยงต่อการเป็ นโรคเบาหวานภายใน 5 ปี ในระดับปานกลาง
ผลการวิจยั ครัHงนีHสามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลพืHนฐานในการวางแผนให้บริ การสุ ขภาพทีEตรงกับความต้องการของ
ชาวต่างชาติทีEอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย เพืEอให้ชาวต่างชาติมีสุขภาพและคุณภาพชีวติ ทีEดียงEิ ขึHน
คําสํ าคัญ: ภาวะสุ ขภาพ, ชาวต่างชาติ
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Health Status of Foreigners: A Case Study of Asian Institute of Technology
Abstract
The equity in health care access has always been one of the crucial issues valued by the World Health
Organization. It is, thus, essential for health personnel to design appropriate health services for people in all
groups including foreigners living in Thailand. However, data regarding health status in this group is quite
rare. This descriptive study was, therefore, conducted to investigate health status of those foreigners. The
sample was composed of 102 university staffs and students at Asian Institute of Technology (AIT)
participating the academic health service provided by the researcher team. Research tools included: 1)
demographic questionnaire; 2) health status questionnaire; 3) General Health Questionnaire (GHQ-28); and 4)
the Australian Type 2 Diabetes Risk Assessment Tool (AUSDRISK). Data were analyzed using percentage,
mean and standard deviation.
The results revealed that the overall mean score of GHQ was in low level (M = 3.0, SD = 4.83) which
means the samples had normal health status. Considering each aspect, it was found that the mean scores of
somatic symptoms (M = 1.01, SD = 1.41), anxiety and insomnia (M = .77, SD = 1.22), social dysfunction
(M = .69, SD = 1.19) and severe depression (M = .53, SD = 1.01) were in low level. However, a large number
of sample was at risks for health. It was found that 44.2% of male samples had BMI > 25 and 37.9% of female
samples had BMI >24. Moreover, 13.9% and 28.5% of samples had blood pressure > 140/90 mmHg and blood
sugar level > 110 mg%, respectively. In addition, a majority of sample had moderate risk to have diabetes in
five years. This study has offered baseline information for relevant health providers to design appropriate
services for foreigners who live in Thailand. Health services that meet the need of foreigners could promote
their good health and better quality of life.
Keywords: health status, foreigner

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั พบว่า ปั ญหาสุ ขภาพของประชาชนในทุกประเทศทัวE โลก รวมทัHงในประเทศไทยมีเพิEม
มากขึHน ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาทางสุ ขภาพกายและปั ญหาทางสุ ขภาพจิต ซึE งมีสาเหตุมาจากหลากหลายปั จจัย อาทิ
เช่ น การเปลีE ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ สังคม เทคโนโลยี การคมนาคมและสิE งแวดล้อม รวมไปถึ งการประกอบ
อาชี พต่างๆ ทีEทาํ ให้บุคคลมีการดําเนิ นชีวิตทีEเต็มไปด้วยความเร่ งรี บ ตึงเครี ยดหรื อต้องแข่งขันเพืEอความอยูร่ อด
ทําให้บุคคลไม่มีกิจกรรมในชุ มชนทีEช่วยในการผ่อนคลายความเครี ยด ขาดความสนใจในการดูแลสุ ขภาพของ
ตนเอง มีพฤติกรรมเสีE ยงหรื อไม่เหมาะสมต่อสุ ขภาพมากขึHน เช่น การบริ โภคอาหารทีEไม่เหมาะสม ขาดการออก
กําลังกาย พักผ่อนไม่เพียงพอ ใช้สารเสพติด เป็ นต้น จากสาเหตุเหล่านีH ส่ งผลให้ประชาชนมีแนวโน้มของภาวะ
สุ ขภาพไปในทางทีEเสืE อมลง มีอตั ราการเจ็บป่ วยด้วยโรคเรืH อรังหรื อโรคไม่ติดต่อ (Noncommunicable diseases)
เพิEมสู งขึHน เช่น โรคอ้วน โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสู ง โรคหัวใจ เป็ นต้น ส่ วนใน
ด้านสุ ขภาวะทางจิตใจของประชาชนก็มีแนวโน้มทีEจะเกิ ดโรคเครี ยดและซึ มเศร้ ามากขึHน อันเนืE องมาจากความ
กดดันจากสังคมและสิE งแวดล้อมรอบๆ ตัว (World Health Organization, 2007) ซึE งในทีEสุดนอกจากจะส่ งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชนรายบุคคลโดยตรงแล้ว ยังส่ งผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชนอีกด้วย
ปั จจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะประชาชนคนไทยเท่านัHน แต่มีผลกระทบต่อ
ชาวต่างชาติทีEอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วย นอกจากการมี พฤติกรรมทีE ไม่เหมาะสมหรื อเสีE ยงต่อสุ ขภาพส่ วน
บุคคล ยังมีปัจจัยอืEนๆ ทีEอาจมีผลต่อภาวะสุ ขภาพของชาวต่างชาติได้ เช่น การทีEตอ้ งปรับตัวต่อการดํารงชีวิตใน
ประเทศทีEมีความแตกต่างทางประเพณี และวัฒนธรรม การขาดหรื อการเข้าไม่ถึงแหล่งสนับสนุ นช่วยเหลือทาง
สังคม เป็ นต้น จากการคมนาคมทีEสะดวกรวดเร็ วและนโยบายการส่ งเสริ มการท่องเทีEยว ส่ งผลให้ในแต่ละปี มี
ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจํานวนมาก เช่น ในปี 2552 มีจาํ นวน 14,307,792 คน (สํานักงานตรวจ
คนเข้าเมือง, 2552) จากจํานวนดังกล่าว มีชาวต่างชาติจาํ นวนกว่า 1,093,237 คน จากทัHงหมดเกือบ 50 ประเทศทีE
ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานในประเทศไทย (สํานักบริ หารแรงงานต่างด้าว, 2553) ถึงแม้ในปั จจุบนั จะมีหลาย
หน่วยงานทีEให้ความสําคัญและเข้ามาดูแลภาวะสุ ขภาพของประชาชน แต่สาํ หรับชาวต่างชาติยงั ไม่มีหน่วยงานทีE
รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการประเมินภาวะสุ ขภาพและให้การดูแลช่วยเหลือทีEเหมาะสม
ความเท่าเทียมกันในการได้รับการดูแลสุ ขภาพเป็ นประเด็นทีEองค์การอนามัยโลกให้ความสําคัญมา
ตลอด (World Health Organization, 2008) ผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพจึงควรออกแบบการบริ การสุ ขภาพทีEเหมาะสมกับ
สภาวะสุ ขภาพของประชาชนทุกกลุ่ม รวมทัHงชาวต่างชาติทีEอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย แต่เนืEองจากข้อมูลดังกล่าวมี
ค่อนข้างน้อย ด้วยเหตุนH ี ผวู ้ ิจยั จึงสนใจทีEจะศึกษาภาวะสุ ขภาพของชาวต่างชาติทีEมาทํางานหรื อศึกษา และอาศัย
อยู่ในประเทศไทย โดยในการศึกษาครัHงนีH เน้นทีEการประเมินภาวะสุ ขภาพทัวE ไป และ ประเมินความเสีE ยงต่อ
โรคเบาหวานซึE งเป็ นปั ญหาสุ ขภาพลําดับต้นๆ ของโลก และเป็ นปั ญหาทีEตอ้ งการการดูแลอย่างต่อเนืE อง เพืEอให้
ได้ขอ้ มูลพืHนฐานซึE งจะเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนช่วยเหลือในการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการดูแลทีEเหมาะสม

ให้แก่ชาวต่างชาติ อันจะช่วยให้ชาวต่างชาติสามารถดํารงชีวติ ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุ ข มีคุณภาพชี วิตทีE
ดีขH ึนและสามารถปฏิ บตั ิหน้าทีEรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพต่อไป รวมทัHงลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเมืEอ
เจ็บป่ วยอี ก ด้ว ย โดยการศึ ก ษาครัH งนีH ได้บูรณาการกับ กิ จ กรรมบริ ก ารวิชาการและการเรี ย นการสอนวิช า
ภาษาอังกฤษ 3 เพืEอเป็ นการส่ งเสริ มให้นักศึกษานําความรู้ จากการเรี ยนในห้องเรี ยน ออกสู่ การให้บริ การแก่
ชุ มชน โดยการให้บริ การด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ ซึE งเป็ นการเสริ มสร้ างคุ ณลักษณะและสมรรถนะด้าน
วิ ช าชี พ ให้ ก ับ นัก ศึ ก ษา โดยจัด การเรี ยนการสอนให้ นัก ศึ ก ษาได้มี กิ จ กรรมทีE เ กีE ย วข้อ งกับ วิ ช าชี พ เน้ น
ประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ในสถานการณ์จริ ง

วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
เพืEอศึกษาภาวะสุ ขภาพของชาวต่างชาติทีEอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครัHงนีHเป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive research) ศึกษาในประชากรชาวต่างชาติทีEอาศัยอยู่
ในประเทศไทย ทีEทาํ งานหรื อกําลังศึกษาอยู่ ณ สถาบัน AIT ทีEมีอายุตH งั แต่ 20 ขึHนไป และเข้าร่ วมโครงการบริ การ
วิชาการทีE คณะผูว้ ิจยั จัดขึH น ณ สถาบัน AIT สามารถเข้าใจ อ่ าน เขี ยนภาษาอังกฤษได้ดี ยิน ดี เข้าร่ วมตอบ
แบบสอบถามและ จํานวน 102 คน ซึE งการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในครัHงนีH มีขอ้ จํากัดเนืEองจาก การวิจยั
ครัHงนีH เก็บข้อมูลโดยการบูรณาการกับโครงการบริ การวิชาการซึE งจัดเพียง 1 วันขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงเป็ น
จํานวนของผูม้ ารับบริ การทัHงหมดซึE งอาจไม่สามารถเป็ นตัวแทนของชาวต่างชาติ ในประเทศไทยทัHงหมด แต่
สามารถให้ขอ้ มูลทีEเป็ นประโยชน์ต่อการนําไปวางแผนการให้บริ การชาวต่างชาติ และในการทําวิจยั ต่อไปได้
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามในช่วงของกิจกรรมการคัดกรองสุ ขภาพ
เบืHองต้น ก่อนทีEจะให้ความรู ้และคําแนะนําในการดูแลสุ ขภาพในโครงการบริ การวิชาการ โดยมีขH นั ตอนในการ
ดําเนินงานดังนีH
1. ผูว้ ิจยั เสนอโครงการวิจยั และได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
2. ผูว้ จิ ยั ทําหนังสื อขออนุญาตและติดต่อประสานงานกับอธิ การบดีของสถาบัน AIT เพืEอขออนุมตั ิทาํ
กิจกรรมบริ การวิชาการเกีE ยวกับการคัดกรองสุ ขภาพและการวิจยั ภาวะสุ ขภาพของนักศึกษา และบุคลากรของ
สถาบันทีE เป็ นชาวต่ างชาติ รวมทัHง ชีH แ จงวัตถุ ประสงค์ของการศึก ษาและวิธีการเก็บรวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม
ตัวอย่าง
3. ภายหลังการได้รับอนุมตั ิ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดวันและเวลาในการคัดกรองสุ ขภาพและการเก็บข้อมูล
วิจยั และรวมทัHงประชาสัมพันธ์ให้ผสู ้ นใจทราบ

4. ผูว้ ิจยั เตรี ยมผูช้ ่วยวิจยั ซึE งเป็ นนักศึกษาพยาบาลชัHนปี ทีE 3 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเตรี ยม
ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเกีEยวกับการชีHแจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั และการสอบถามเพืEอเก็บรวบรวมข้อมูล
และซักซ้อมความเข้าใจในแบบสอบถามและขัHนตอนการเก็บข้อมูลเป็ นอย่างดี ทัHงนีH ผชู ้ ่วยวิจยั สามารถปรึ กษา
และขอความช่วยเหลือจากผูว้ จิ ยั ได้ตลอดเวลาขณะเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั
5. ผูว้ ิจยั และผูช้ ่ วยวิจยั ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเลื อกกลุ่ มตัวอย่างทีE มีคุณสมบัติตรงตามทีE
กําหนด ให้ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั เซ็นใบยินยอมในการให้ความร่ วมมือและตอบแบบสอบถามการวิจยั
การพิทกั ษ์ สิทธิJผ้ ูให้ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั หรื อผูช้ ่ วยวิจยั ได้ชH ี แจงวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และอธิ บายให้
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทราบว่า การเข้าร่ วมวิจยั ในครัHงนีH อาจก่อให้เกิดความเสีE ยงเพียงเล็กน้อย เช่น การเจ็บเพียงเล็กน้อย
จากการเจาะเลือดจากปลายนิHวเพืEอตรวจค่าระดับนํHาตาลในเลือด ความรู ้สึกไม่สบายใจจากการถูกซัก ถามข้อมูล
ประวัติการเจ็บป่ วยในครอบครัว เป็ นต้น และอธิ บายประโยชน์จากการเข้าร่ วมการวิจยั ว่า จะทําให้ทราบข้อมูล
ภาวะสุ ขภาพและความเสีE ยงต่อการเกิดโรคเรืH อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง เป็ นต้น การเข้าร่ วมการวิจยั
หรื อปฏิเสธการเข้าร่ วมการวิจยั จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการศึกษาหรื อการปฏิบตั ิงานในสถาบัน กลุ่มตัวอย่าง
สามารถออกจากการวิจยั ได้ต ลอดเวลาโดยไม่ต ้องให้เ หตุ ผ ลใดๆ คํา ตอบหรื อข้อมู ล ทีE ไ ด้จ ะถู ก เก็ บไว้เป็ น
ความลับ ผลการวิจยั จะถู กนําเสนอในภาพรวมโดยไม่ระบุชืEอของกลุ่ มตัวอย่างและข้อมูลจะถูกนํามาใช้ตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั เท่านัHน
เครืNองมือทีใN ช้ ในการวิจัย
เครืE องมือทีEใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณครัHงนีHเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires)
มี 4 ส่ วน คือ
ส่ วนทีE 1 แบบบันทึกข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ เชืHอชาติ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ
ส่ วนทีE 2 แบบบันทึกข้อมูลทางสุ ขภาพ เช่น นํHาหนัก ส่ วนสู ง รอบเอว ความดันโลหิ ต
นํHาตาลในเลือด การเข้าถึงบริ การทางสุ ขภาพ เป็ นต้น
ส่ วนทีE 3 แบบสอบถามภาวะสุ ขภาพทัวE ไปฉบับย่อ (General Health Questionnaire:
GHQ-28) ของ David Goldberg (1972) มีจาํ นวนทัHงหมด 28 ข้อ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ด้านด้านละ 7 ข้อ คือ ข้อ 1-7
เป็ นอาการทางกาย (Somatic Symptoms) ข้อ 8-16 เป็ นอาการวิตกกังวลและการนอนไม่หลับ (Anxiety and
Insomnia) ข้อ 17-21 เป็ นความบกพร่ องทางสังคม (Social Dysfunction) และ ข้อ 22-28 เป็ นอาการซึ มเศร้าทีE
รุ นแรง โดยคําตอบแต่ละข้อมี 4 ตัวเลื อก จากการหาค่าความเชืE อมันE ของแบบวัดโดย Cronbach’s Alpha
Coefficient ได้เท่ากับ .87

การให้คะแนนของ GHQ Goldberg (1972) แนะนําให้ใช้การคิดค่าคะแนนแบบ GHQ
score bimodal response scale คือคะแนนจะถูกตัดไว้เพียง 2 ค่า (binary score) โดยถ้าตอบตัวเลือกทีE 1 และ 2 จะ
ให้ค่าคะแนนเป็ น 0 แต่ถา้ ตอบตัวเลือกทีE 3 และ 4 จะให้คะแนนเป็ น 1 (0-0-1-1)
การแปลผล
GHQ-28 ให้ค่าคะแนนทีEจุดตัดคะแนนค่า 5/6 ซึE งหากมีคะแนนตัHงแต่ 6 ขึHนไปถือว่า
ผิดปกติ ซึE งหมายความว่าบุคคลทีEมีค่าคะแนนตัHงแต่ 6 ขึHนไปให้ถือว่ามีแนวโน้มเกีEยวกับปั ญหาสุ ขภาพ
ส่ วนทีE 4 แบบประเมินความเสีE ยงต่อโรคเบาหวานของ The Australian Type 2 Diabetes
Risk Assessment Tool (AUSDRISK) ซึE งพัฒนาขึHนโดย The Baker IDI Heart and Diabetes Institute, Australia
(2010) ประกอบด้ว ยข้อ คํา ถามเกีE ย วกับ อายุ เพศ เชืH อ ชาติ ประวัติ ใ นครอบครั ว ทีE เ กีE ย วข้อ งกับ การเป็ น
โรคเบาหวาน และข้อมูลบุคคลเกีEยวกับประวัติการตรวจพบระดับนํHาตาลในเลือดสู ง การรับประทานอาหาร การ
ออกกําลังกาย ขนาดของรอบเอว เป็ นต้น
การตรวจสอบคุณภาพของเครืNองมือ
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามให้ผูท้ รงคุณวุฒิ ทีEเป็ นชาวต่างชาติและอาจารย์พยาบาลไทยทีEเชีE ยวชาญด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษ ตรวจสอบความตรงของเนืH อหาและภาษา จํานวน 3 คน และได้นาํ เครืE องมือมาปรับปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิก่อนจะมีการนําไปทดลองใช้กบั ชาวต่างชาติจาํ นวน 30 คน และทําการวิเคราะห์
หาค่าความเชืE อมันE (Reliability) โดย Cronbach’s Alpha Coefficient ได้ค่าความเชืE อมันE โดยรวมของ
แบบสอบถามเท่ากับ .78
ในส่ วนของเครืE องมือทีEใช้ในการคัดกรองภาวะสุ ขภาพซึE งได้แก่ เครืE องชังE นํHาหนัก เครืE องวัดความดัน
โลหิ ต และเครืE องตรวจหาค่านํHาตาลในเลื อด ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดสอบความเทีE ยง และความตรงก่ อนนํามาใช้
อุปกรณ์ทีEพบว่าขาดความเทีEยง หรื อความตรงได้ถูกคัดแยกออก ไม่นาํ มาใช้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําแบบสอบถามทีEได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คาํ นวณสถิติเชิงพรรณนา โดยหาร้อยละ ค่าเฉลีEยและส่ วนเบีEยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ตอนทีN 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นชาวเอเชี ย ร้อยละ 95.1 เพศชาย ร้อย 64.7 อายุตEาํ กว่า 35 ปี ร้อยละ 69.6
สถานะภาพโสด ร้อยละ 51.0 มีการศึกษาระดับปริ ญญาโท ร้อยละ 55.9 และมีอาชีพเป็ นนักศึกษา ร้อยละ 46.5

ตอนทีN 2 ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพ
จากตารางทีE 1 กลุ่มตัวอย่างมีนH าํ หนักเฉลีEย 65.6 กิโลกรัมและส่ วนสู งเฉลีEย 166 เซนติเมตร โดยเพศ
ชายส่ วนใหญ่มีค่า BMI 19-25 คิดเป็ นร้อยละ 55.8 รองลงมามีค่า BMI มากกว่า 25 คิดเป็ นร้อยละ 44.2 เพศหญิง
ส่ วนใหญ่มีค่า BMI 18 -24 คิดเป็ นร้อยละ 51.7 รองลงมามีค่า BMI มากกว่า 24 คิดเป็ นร้อยละ 37.9 ค่าความดัน
โลหิ ตส่ วนใหญ่นอ้ ยกว่า 120/80 mmHg คิดเป็ นร้อย 66.3 มีเพียงร้อยละ 13.9 ทีEมีความดันโลหิ ตมากกว่า 140/90
mmHg แม้วา่ ส่ วนใหญ่จะมีค่าระดับนํHาตาลในเลือด 70-110 mg% คิดเป็ นร้อยละ 61.9 การประเมินภาวะสุ ขภาพ
ตนเองในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 47.1 มีการประกันสุ ขภาพเมืEอยามเจ็บป่ วยกับบริ ษทั
ประกันภัย คิดเป็ นร้อยละ 54.9 ส่ วนใหญ่ตรวจร่ างกายประจําปี ครัHงสุ ดท้ายภายในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็ นร้อยละ
48.5 นานกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี คิดเป็ นร้อยละ 19.8 และเมืEอมีอาการเจ็บป่ วยไปคลินิกของมหาวิทยาลัยคิดเป็ น
ร้อยละ 38.2 รองลงมาคือ ไปคลินิกเอกชนคิดเป็ นร้อยละ 20.6
ตารางทีN 1
ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพของกลุ่มตัวอย่ างชาวต่ างชาติที.อาศัยอยู่ในประเทศไทย (N = 102)
ข้ อมูลสุ ขภาพ
Range
Mean
SD จํานวน ร้ อยละ
นํHาหนัก (กก.)
43-100
65.6
1.23
ส่ วนสู ง(ซม.)
148-186
166
1.00
นํHาหนักดัชนีมวลกาย (BMI)
ชาย
19-25
29
(55.8)
มากกว่า 25
23
(44.2)
หญิง
น้อยกว่า 18
3
(10.3)
18-24
15
(51.7)
มากกว่า 24
11
(37.9)

ความดันโลหิ ต (mmHg)
< 120/80
120-140/80-89
> 140/90

67
20
14

(66.3)
(19.8)
(13.9)

ตารางทีN 1
ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพของกลุ่มตัวอย่ างชาวต่ างชาติที.อาศัยอยู่ในประเทศไทย (N = 102) (ต่อ)
ข้ อมูลสุ ขภาพ
Range
Mean
SD จํานวน (ร้ อยละ)
ระดับนํHาตาลในเลือด (mg%)*
< 70
70-110
111-139
≥ 140
การประเมินภาวะสุ ขภาพตนเองในปั จจุบนั
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ไม่ดี
ประเภทของการประกันสุ ขภาพ
บัตรประกันสังคม
ประกันสุ ขภาพกับบริ ษทั
เบิกจากบริ ษทั ได้บางส่ วน
เบิกจากบริ ษทั ได้ทH งั หมด
จ่ายเงินค่ารักษาเอง
อืEนๆ
ครัHงสุ ดท้ายทีEท่านไปพบแพทย์เพืEอตรวจร่ างกาย
ประจําปี
ไม่เคย
ไม่เกิน 1 ปี
นานกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
นานกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ปี
นานกว่า 5 ปี

2
13
2
4

(9.5)
(61.9)
(9.5)
(19.04)

27
48
26
1

(26.5)
(47.1)
(25.5)
(1)

22
56
2
7
11
2

(21.6)
(54.9)
(2.0)
(6.9)
(10.8)
(2.0)

14
49
20
8
10

(13.9)
(48.5)
(19.8)
(7.9)
(9.9)

ตารางทีN 1
ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพของกลุ่มตัวอย่ างชาวต่ างชาติที.อาศัยอยู่ในประเทศไทย (N = 102) (ต่อ)
ข้ อมูลสุ ขภาพ
Range
Mean
SD จํานวน (ร้ อยละ)
การจัดการเมืEอมีอาการเจ็บป่ วย
ซืH อยาจากร้านขายยา
ไปคลินิกของมหาวิทยาลัย
ไปคลินิกเอกชน
ไปโรงพยาบาลของรัฐ
ไปโรงพยาบาลเอกชน
อืEนๆ
* n = 21 เนืEองจากตรวจเฉพาะคนทีEอายุ ≥ 35 ปี และสมัครใจ

13
39
21
11
13
5

(12.7)
(38.2)
(20.6)
(10.8)
(12.7)
(4.9)

ตอนทีN 3 ความเสีN ยงต่ อการเป็ นโรคเบาหวาน
กลุ่มตัวอย่างเพศชายส่ วนใหญ่มีค่าความเสีE ยงต่อการเป็ นโรคเบาหวาน ภายใน 5 ปี ในระดับปาน
กลางคิดเป็ นร้อยละ 67.3 รองลงมา คือ มีค่าความเสีE ยงต่อการเป็ นโรคเบาหวานในระดับสู งคิดเป็ นร้อยละ 21.2
ส่ วนเพศหญิงมีค่าความเสีE ยงต่อการเป็ นโรคเบาหวานภายใน 5 ปี ในระดับเสีE ยงน้อย และเสีE ยงปานกลางคิดเป็ น
ร้อยละ 50 เท่ากันดังตารางทีE 2
ตารางทีN 2
จํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างที.มีภาวะเสี. ยงต่ อการเป็ นโรคเบาหวานภายใน 5 ปี
ภาวะเสีN ยงต่ อการเป็ นโรคเบาหวานภายใน 5 ปี
จํานวน
ชาย
เสีE ยงน้อย
6
เสีE ยงปานกลาง
35
เสีE ยงสู ง
11
หญิง
เสีE ยงน้อย
14
เสีE ยงปานกลาง
14
เสีE ยงสู ง
0

(N = 102)
(ร้ อยละ)
(11.5)
(67.3)
(21.2)
(50)
(50)
(0)

ตอนทีN 4 ภาวะสุ ขภาพของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติทีEอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยมีภาวะสุ ขภาพปกติ โดยมีค่าคะแนนเฉลีEยของ
ภาวะสุ ขภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับตํEา (M = 3.0, SD = 4.83) และเมืEอจําแนกตามรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่า
คะแนนเฉลีEยอยูใ่ นระดับตํEา โดยค่าคะแนนเฉลีEยของด้านอาการทางกายมีค่าสู งสุ ด (M = 1.01, SD = 1.41) ส่ วน
ด้านอาการซึ มเศร้าทีEรุนแรงมีค่าคะแนนเฉลีEยตํEาสุ ด (M = .53, SD = 1.01) ดังตารางทีE 3
ตารางทีN 3
คะแนนเต็ม ช่ วงคะแนน ค่ าเฉลี.ยและส่ วนเบี.ยงเบนมาตรฐาน ภาวะสุ ขภาพของกลุ่มตัวอย่ างชาวต่ างชาติที.อาศัย
อยู่ในประเทศไทย จําแนกตามรายด้ านและโดยรวม (N = 102)
M
ข้ อมูลภาวะสุ ขภาพ
คะแนนเต็ม
ช่ วง
SD
คะแนน
อาการทางกาย
7
0-6
1.01
1.41
อาการวิตกกังวลและนอนไม่หลับ
7
0-5
.77
1.22
ความบกพร่ องทางสังคม
7
0-7
.69
1.19
อาการซึมเศร้าทีEรุนแรง
7
0-5
.53
1.01
โดยรวม
28
0-28
3.0
4.83

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติทีEอาศัยอยู่ในประเทศไทยมีค่าคะแนนเฉลีE ยของภาวะ
สุ ขภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับตํEา และเมืEอจําแนกตามรายด้าน พบว่า ภาวะสุ ขภาพในทุกด้านก็มีค่าคะแนนเฉลีEยอยู่
ในระดับตํEาเช่ นเดี ยวกัน จึงสรุ ปได้ว่า กลุ่ มตัวอย่างทีEเข้าร่ วมการวิจยั ในครัH งนีH มีภาวะสุ ขภาพปกติ ทัHงนีH อาจจะ
เนืE องมาจากกลุ่ มตัว อย่างชาวต่างชาติ ทีEอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็ นกลุ่ มบุ คคลทีE มีความรู ้ ระดับสู ง โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีการศึ กษาในระดับปริ ญญาโทขึH นไป คิดเป็ นร้ อยละ 70.8 รวมทัHงมี ความใส่ ใจและเห็ น
ความสําคัญในการดูแลสุ ขภาพเป็ นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการตรวจร่ างกายประจําปี
ครัHงสุ ดท้ายภายในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็ นร้อยละ 48.5 และนานกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี คิดเป็ นร้อยละ 19.8
อีกหนึE งปั จจัยทีEอาจจะทําให้กลุ่มตัวอย่างยังมีภาวะสุ ขภาพปกติ คือ กลุ่มตัวอย่างยังมีอายุไม่มาก โดย
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุ 40 ปี ลงมา คิ ดเป็ นร้ อยละ 86.3 ซึE งเป็ นช่ วงอายุทีEจดั อยู่ในช่ วงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
โดยทัวE ไปวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น (Early Adulthood) เป็ นวัยทีEมีพฒั นาการทางร่ างกายอย่างสมบูรณ์เต็มทีEและอวัยวะ
ของแต่ละระบบในร่ างกายทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ถึงแม้หลังจากอายุ 30 ปี ขึHนไป ระบบต่างๆ ภายใน
ร่ า งกายจะเริE มทํา หน้า ทีE ล ดลงเรืE อยๆ เช่ น ระบบหัว ใจและหลอดเลื อ ดจะทํา หน้า ทีE ล ดลงปี ละประมาณ 0.7

เปอร์ เซ็ นต์ต่อปี ผนังเส้นเลือดก็จะมีความยืดหยุ่นน้อยลง มีไขมันมาเกาะทําให้เส้นเลือดตีบตัน การหมุนเวียน
โลหิ ตไม่สะดวก ทําให้ความดันโลหิ ตสู งขึHนกว่าเดิม ในระบบการหายใจพบว่า ประสิ ทธิ ภาพของปอดจะทํางาน
ลดลงประมาณ 8 เปอร์ เซ็นต์ทุกๆ 10 ปี ส่ วนระบบการย่อยอาหารก็ทาํ งานลดลงเช่นกัน ทัHงการย่อยอาหาร การ
ดูดซึ มอาหารและการขับถ่าย นํHาย่อยจะหลังE น้อยลง และความต้องการพลังงานลดน้อยลง หากยังคงรับประทาน
อาหารเช่นเดิม จะส่ งผลให้นH าํ หนักเพิEมขึHนได้ง่าย ดังจะเห็นได้จากผลการวิจยั ในครัHงนีH ทีEกลุ่มตัวอย่างจํานวนมาก
มีภาวะนํHาหนักเกิน โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชายทีEมีค่าดัชนี มวลกาย (BMI) มากกว่า 25 คิดเป็ นร้อยละ 44.2
และเพศหญิงทีEมีค่า BMI มากกว่า 24 คิดเป็ นร้อยละ 37.9 นอกจากนีH ในวัยอายุหลัง 30 ปี ขึHนไปไตจะกลันE กรอง
ของเสี ยได้ไม่เต็มทีE รวมทัHงถ้าบุคคลในวัยนีH มีพฤติกรรมสุ ขภาพทีEไม่เหมาะสม เช่น รับประทานอาหารทีEรสจัด
และมีไขมันสู ง พักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่ออกกําลังกาย ใช้วิธีการจัดการกับความเครี ยดทีEไม่เหมาะสม เป็ นต้น
สิE งเหล่านีHเป็ นปั จจัยสําคัญทีEก่อให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพต่างๆ ในวัยผูใ้ หญ่ตามมา เช่น ป่ วยเป็ นโรคไม่ติดต่อหรื อโรค
เรืH อรังเกีEยวกับหลอดเลือด หัวใจและไตกันมากขึHน โดยจะพบในเพศชายมากกว่าร้อยละ 5 และเพศหญิงร้อยละ 2
(สมจิต หนุเจริ ญกุลและคณะ, 2543; ศรี เรื อน แก้วกังวาล, 2549; สกุณา บุญนรากร, 2554)
จะเห็นได้จากผลการวิจยั ในครัHงนีH ทีEนอกจากกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะมีอายุอยูใ่ นช่วงทีEเริE มมีพฒั นาการ
ทางด้านร่ างกายเปลีEยนแปลงไปในทางทีEเสืE อมลงตามธรรมชาติแล้ว จากการพูดคุยซักถามถึงพฤติกรรมส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ พบว่ากลุ่ มตัวอย่างจํานวนมากยังมี พฤติกรรมสุ ขภาพทีE ไม่เหมาะสม เช่ น รับประทานอาหารทีEไม่ถูก
สัดส่ วนโดยหวาน/ มัน/ เค็มเกิ นไป ขาดการออกกําลังกาย ไม่ควบคุ มนํHาหนักทําให้มีนH าํ หนักเกิ นและอ้วน มี
อารมณ์เครี ยดเป็ นประจําและมีการจัดการกับอารมณ์ทีEไม่เหมาะสม เช่น สู บบุหรีE ดืEมแอลกอฮอล์ เป็ นต้น ปั จจัย
ต่างๆ เหล่านีHส่งผลให้ค่าคะแนนเฉลีEยภาวะสุ ขภาพทางด้านอาการทางกายของกลุ่มตัวอย่างมีค่าสู งสุ ด (M = 1.01,
SD = 1.41) และมีภาวะเสีE ยงต่อปั ญหาสุ ขภาพต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิEงโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคความดันโลหิ ตสู ง
โรคเบาหวาน โดยพบว่า ร้ อยละ13.9 ของกลุ่มตัวอย่างมีความดันโลหิ ตมากกว่า 140/90 mmHg ร้อยละ 28.54
ของกลุ่มตัวอย่างทีEมีระดับนํHาตาลในเลือดมากกว่า 110 mg% และเมืEอประเมินความเสีE ยงต่อการเป็ นโรคเบาหวาน
ภายใน 5 ปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายส่ วนใหญ่มีค่าความเสีE ยงต่อการเป็ นโรคเบาหวานภายใน 5 ปี ในระดับ
ปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 67.3 และมีค่าความเสีE ยงต่อการเป็ นโรคเบาหวานในระดับสู งคิดเป็ นร้อยละ 21.2 ส่ วน
เพศหญิงมีค่าความเสีE ยงต่อการเป็ นโรคเบาหวานภายใน 5 ปี ในระดับเสีE ยงน้อย และเสีE ยงปานกลางคิดเป็ นร้อยละ
50 เท่ากัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของเอกบุญ ฝักใฝ่ พวกและรักใจ บุญระดม (2550) ทีEพบว่า กลุ่มตัวอย่างทีEมี
ช่วงอายุอยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่ซE ึ งเป็ นกลุ่มเสีE ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อและส่ วนใหญ่มีโรคประจําตัว ซึE งมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมสุ ขภาพ เช่ น โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคหัวใจและโรคเบาหวาน เช่ นเดี ยวกับผลการศึ กษาของ
ไพริ นทร์ สมุทรเสน (2542) และรุ่ งรัตน์ กลํEาสนอง (2553) ทีEพบว่า เพศและอายุมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพในการป้ องกันโรคความดันโลหิ ตสู งและโรคเบาหวาน

อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจยั พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 2.2 และ 2.2 ทีEเคยได้รับการวินิจฉัย
ว่าเป็ นโรคเบาหวานหรื อความดันโลหิ ตสู งตามลําดับ ซึE งสอดคล้องกับผลการสํารวจสุ ขภาพประชาชนไทย โดย
การตรวจร่ างกาย (อายุ 15 ปี ขึHนไป) ครัHงทีE 4 ปี พ.ศ.2551-2552 พบว่า ร้อยละ 31.2 หรื อ 1 คน ใน 3 คน ของผูท้ ีE
เป็ นเบาหวานไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นเบาหวานมาก่อน (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ , 2554)
สําหรับโรคความดันโลหิ ตสู ง พบร้อยละ 21.4 โดยพบว่า ร้อยละ 60 ในเพศชาย และร้อยละ 40 ใน
เพศหญิงไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อน นอกจากนีH ยังพบว่า จํานวนผูป้ ่ วยเบาหวานมีแนวโน้มเพิEมมากขึHน จาก
ร้อยละ 2.3 ใน พ.ศ. 2534 เป็ นร้อยละ 6.9 ใน พ.ศ. 2552 (เป็ นเพศหญิงร้อยละ 7.7 และเพศชายร้อยละ 6.0) และ
ภาวะก่อนเบาหวาน (Pre-diabetes) ร้ อยละ 10.7 (เป็ นเพศหญิงร้ อยละ 9.5 และเพศชายร้ อยละ 11.8) จะ
สังเกตเห็นได้วา่ สัดส่ วนของผูช้ ายทีEอยูใ่ นภาวะก่อนเบาหวานสู งกว่าผูห้ ญิง ซึE งสอดคล้องกับปั จจัยเสีE ยงทีEพบว่า
ผูช้ ายมีอตั ราเพิEมของภาวะอ้วนและอ้วนลงพุงสู งขึHน (นุชรี อาบสุ วรรณ และ นิตยา พันธุ เวทย์, 2554; สถาบันวิจยั
และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์, 2555; สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ , 2552 และ 2554)
เช่ นเดี ยวกับผลการวิจยั ในครัHงนีH ทีEพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายมีค่าดัชนี มวลกาย (BMI) มากกว่า 25 ถึ งร้อยละ
44.2 และเพศหญิงทีEมีค่า BMI มากกว่า 24 คิดเป็ นร้อยละ 37.9
จากสถานการณ์ โรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสู งและผลการวิจยั ดังกล่ าวข้างต้น หน่ วยงานทีE
เกีEยวข้องจําเป็ นอย่างยิงE ต้องเร่ งดําเนินการในการปรับเปลีEยนพฤติกรรมสุ ขภาพให้เหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มทีE
มีภาวะก่อนเบาหวานหรื อกลุ่มเสีE ยง เพืEอป้ องกัน ควบคุมปั จจัยเสีE ยง ลดผลกระทบและความรุ นแรงทีEจะเกิดจาก
โรค การเพิEมประสิ ทธิ ภาพของระบบบริ การคัดกรองให้ครอบคลุมมากยิงE ขึHน ช่วยให้กลุ่มเสีE ยงทีEพบภาวะผิดปกติ
ได้รับการส่ งต่อเพืEอรับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์และรับการรักษาทีEถูกต้องตัHงแต่ในระยะเริE มแรก รวมทัHงการ
พัฒนาระบบบริ การและการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เป็ นไปต่อเนืE อง ผูป้ ่ วยสามารถเข้าถึงระบบบริ การดูแลรักษาและ
คัดกรองการเกิดภาวะแทรกซ้อนทีEจาํ เป็ นได้อย่างทัวE ถึงและเท่าเทียม

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ โดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ดังนีH
1.ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้ ได้แก่
1.1. ทุ ก หน่ ว ยงานทีE เกีE ย วข้อ งกับชาวต่ า งชาติ ทีE อ าศัย อยู่ใ นประเทศไทยสามารถนํา
ผลการวิจยั ไปใช้ในการวางแผนช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมหรื อโครงการเพืEอสร้างเสริ มสุ ขภาพและการดูแลทีE
เหมาะสมสําหรับชาวต่างชาติ
1.2. ผูว้ ิจยั และอาจารย์คนอืEนๆ สามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
โดยการบูรณาการกับโครงการบริ การวิชาการ ซึE งเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนทีEเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้
ตามสภาพจริ ง โดยการส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้นาํ ความรู้จากการเรี ยนในห้องเรี ยน ออกสู่ การให้บริ การแก่สังคม

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัHงต่อไป ได้แก่
2.1. ควรศึกษาภาวะสุ ขภาพของชาวต่างชาติทีEอาศัยอยูใ่ นพืHนทีEอืEนๆ ของประเทศไทย
2.2. ควรศึกษาปั จจัยหรื อตัวแปรอืEนๆ ทีEส่งผลต่อภาวะสุ ขภาพของชาวต่างชาติ เช่น แบบ
แผนการดําเนินชีวติ ศาสนา ทัศนคติ ค่านิ ยม วัฒนธรรมประเพณี การรับข่าวสารทางสุ ขภาพ พฤติกรรมสุ ขภาพ
เป็ นต้น
2.3. ควรศึกษารู ปแบบกิจกรรมในการสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันการเจ็บป่ วยสําหรับ
ชาวต่างชาติทีEมีแนวโน้มหรื อภาวะเสีE ยงต่อปั ญหาสุ ขภาพ
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