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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงส�ำรวจเพื่อศึกษาความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพของแรงงานนอกระบบ ภาคเกษตรกรรม
กลุ่มตัวอย่าง อ�ำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จ�ำนวน 114 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ข้อมูลภาวะ
สุ ขภาพ การรับรู ้ความเสี่ ยงจากการท�ำงาน พฤติกรรมสุ ขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน ปั ญหาอาชีวอนามัยและ
การสัมผัสสิ่ งแวดล้อมในการท�ำงาน การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ สถิติ Unpaired t-test ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเสี่ ยงในการท�ำงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
แรงงานนอกระบบ ภาคเกษตรกรรม เพศชายมีความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงานจากการท�ำงาน
มากกว่าเพศหญิงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.013) และ แรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม ในกลุ่มผูส้ ู งอายุมี
ความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงานมากกว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.002) ดังนั้นหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้องควรให้ความส�ำคัญในการดูแลสุ ขภาพและความปลอดภัยจากการท�ำงาน รวมทั้งควรน�ำข้อมูลไปใช้ใน
การวางแผนหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพและพฤติกรรมความปลอดภัยในการท�ำงานเกษตรกรรม
ของแรงงานนอกระบบกลุ่มดังกล่าว
ค�ำส� ำคัญ: ความเสี่ ยง, แรงงานนอกระบบ, สุ ขภาพและความปลอดภัย

Abstract
This survey research was to study the health and safety risks in the work of informal agricultural workers.
The samples used in this study were 114 farmers at Amphoe Phu Kamyao, Phayao province. The instrument was
a questionnaire which aimed to study health status, risk perception in work, behavior of health and safety in work,
occupational health problems and working environmental exposure. The data were analyzed by using descriptive
statistics, Unpaired T-test. The findings showed the workers had a moderate health and safety risk in work. Significant
health and safety risks of informal agricultural workers were found among the male workers (p = 0.013) and older
workers (p = 0.002). Hence, related institutes should give priority to health and safety in work for older male workers
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and use it to plan for the changing of health behavior and safety behavior in informal agricultural sectors of older
male workers.
Keywords: risk, informal sector, health and safety

บทน�ำ
แรงงานนอกระบบเป็ นผูม้ ี ง านท�ำ ที ไ ม่ ไ ด้รั บ
ความคุ ม้ ครองและไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการ
ท�ำงาน (Ministry of Labour, 2011) ผลการส�ำรวจในปี
2559 พบว่า ในจ�ำนวนผูม้ ีงานท�ำทั้งสิ้ น 38.3 ล้านคน เป็ น
ผูท้ ำ� งานที่ไม่ได้รับความคุม้ ครองหรื อไม่มีหลักประกัน
ทางสังคมจากการท�ำงาน เรี ยกว่าแรงงานนอกระบบ 21.3
ล้านคนหรื อร้อยละ 55.9 และพบว่า แรงงานนอกระบบ
มากกว่า ครึ่ งหนึ่ ง ท�ำ งานอยู่ใ นภาคเกษตรกรรมโดยมี
จ�ำนวน ร้อยละ 54.8 (National Statistical Office, 2016)
ความเสี่ ยงอันตรายด้านสุ ขภาพจากการท�ำงาน
เกษตรกรรม แบ่งได้เป็ น 4 ด้าน ประกอบด้วย อันตราย
จากปัจจัยทางด้านเคมี โดยเฉพาะสารเคมีกำ� จัดศัตรู พชื ที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอันตราย
จากปั จจัยทางด้านชี วภาพ ได้แก่ ปั ญหาโรคติดต่อที่เกิด
จากการสัตว์และพืช อันตรายจากปั จจัยทางด้าน กายภาพ
เช่ น สภาพแวดล้อ มที่ ร้ อ นหรื อ การท�ำ งานกลางแจ้ง
สภาพอบอ้าวไม่ระบายอากาศ การท�ำงานในที่แสงสว่าง
ไม่เพียงพอ และ อันตรายจากปั จจัยทางด้านการยศาสตร์
เช่ น การท�ำงานด้วยท่าทางที่ ไม่เหมาะสม การบาดเจ็บ
กล้ามเนื้ อเมื่อยยกของหนัก เป็ นต้น จากการส�ำรวจ พบว่า
ส่ วนใหญ่แรงงานนอกระบบประสบปัญหาสูงสุ ดเกี่ยวกับ
ได้รับสารเคมีเป็ นพิษ รองลงมาเป็ น ปั ญหาอิริยาบถและ
ลัก ษณะท่ า ทางในการท�ำ งาน ปั ญ หาการสั ม ผัส ปั จ จัย
สิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ ตามล�ำดับ (National Statistical
Office, 2016)
แรงงานนอกระบบเป็ นก�ำลังแรงงานที่สำ� คัญของ
ประเทศ เพราะต้องท�ำงานหนักและต้องเผชิญกับปั ญหา
ต่าง ๆ นานา อาทิเช่น ค่าตอบแทนจากการท�ำงานต�่ำ มี
งานท�ำไม่ต่อเนื่ อง ขาดหลักประกันทางสังคม ความเสี่ ยง

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560

จากการประกอบอาชี พ รวมทั้ง ไม่ ไ ด้รั บ การคุ ้ม ครอง
ทางกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายแรงงาน งานศึกษาเรื่ อง
แรงงานนอกระบบส่ วนใหญ่มกั จะมี ขอ้ สรุ ปตรงกันว่า
แรงงานนอกระบบเป็ นผูท้ ี่ มี ก ารศึ ก ษาน้อ ย จึ ง มี ผ ลิ ต
ภาพแรงงานต�่ำ ดังนั้นจึ งไม่มีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพมากนัก การศึกษาเรื่ องแรงงานนอกระบบของไทย
ในอดี ต มี แ นวโน้ม ที่ จ ะชี้ ใ ห้เ ห็ น ว่า แรงงานนอกระบบ
เป็ นแรงงานในตลาดทุติยภูมิ เป็ นแรงงานที่มีทกั ษะและ
ความสามารถไม่สูง ดังนั้นจึงได้รับค่าจ้างและสวัสดิการ
ไม่สูงตามไปด้วย (Wannarat, 2014)
แรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม แบ่ งตาม
ลักษณะการท�ำงานได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ (1) เกษตรกร เป็ น
ผูท้ ี่ทำ� การเกษตรโดยมีที่ดินเป็ นของตนเอง (2) เกษตรกร
แบบมีสญ
ั ญาผูกพัน เป็ นผูท้ ี่ตอ้ งลงทุนใช้ที่ดินและแรงงาน
ของตนเองหรื อ อาจต้อ งจ้า งแรงงานมาช่ ว ยในการท�ำ
การเกษตรตามที่ บริ ษทั ผูว้ ่าจ้างหรื อตัวแทนก�ำหนดไว้
ความเสี่ ย งต่ า ง ๆ ในการท�ำ งานเป็ นเรื่ อ งที่ เ กษตรกร
รับผิดชอบเอง และ (3) แรงงานรับจ้างภาคเกษตร แรงงาน
กลุ่มนี้ มกั ไม่ ใช่ เกษตรกรที่ มีที่ดินเป็ นของตนเอง หรื อ
ท�ำงานในภาคเกษตรกรรมประสบปัญหาขาดทุน มีรายได้
ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การยัง ชี พ ท�ำ ให้ ต ้อ งดิ้ น รนไปท�ำ งาน
รั บจ้างทั้งในและนอกถิ่ นฐานที่ อยู่ของตนเอง แรงงาน
นอกระบบภาคเกษตรกรรมส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ต่ ำ� กว่ า
นอกภาคเกษตรกรรม และยังต้องเผชิ ญกับปั ญหาความ
ผันผวนของราคาผลผลิต สภาพอากาศ ความเสื่ อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติในการด�ำรงชี พ ปั ญหาสุ ขภาพ
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (Wiwatanadate, 2007)
ซึ่ งจากการรายงานของส�ำนักงานสถิ ติแห่ งชาติ พบว่า
แรงงานนอกระบบ จ�ำนวน 3.3 ล้านคน ที่ได้รับบาดเจ็บ
หรื ออุบตั ิเหตุจากการท�ำงาน ส่ วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บหรื อ
อุบตั ิเหตุจากของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง ร้อยละ 65.0 รองลงมา
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เป็ นการพลัดตกหกล้มร้อยละ 17.9 การชน/กระแทกโดย
วัสดุ ร้ อยละ 6.2 ถูกไฟ/น�้ำร้ อนลวกร้ อยละ 6.1 ได้รับ
อุบตั ิเหตุจากยานพาหนะร้อยละ 2.5 ได้รับสารเคมีที่เป็ น
อันตรายร้อยละ 1.7 และไฟฟ้ าช็อต ร้อยละ0.4 ที่เหลือ
เป็ นอื่น ๆ จากลักษณะของการบาดเจ็บหรื ออุบตั ิเหตุที่
ได้รับนี้ อาจจะเป็ นเพราะการท�ำงานโดยไม่มีกฎเกณฑ์
และกฎระเบี ย บมาดู แล ทั้ง นี้ แรงงานนอกระบบซึ่ งได้
บาดเจ็บหรื ออุบตั ิเหตุจากการท�ำงาน และจ�ำเป็ นต้องไป
รักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลนั้นมีจำ� นวน 1.5 แสน
คน หรื อร้อยละ 4.4 โดยแยกเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งไปรับการรักษา
พยาบาลต่อในสถานพยาบาลไม่เกิ น 3 วัน ร้ อยละ 2.9
ผูท้ ี่ตอ้ งปรับการรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลเกิ น
3 วัน ร้อยละ 1.4 และผูท้ ี่ตอ้ งไปรับการรักษาพยาบาลต่อ
ในสถานพยาบาลเพราะสูญเสี ยอวัยวะบางส่ วนร้อยละ 0.1
(National Statistical Office, 2016)
อ�ำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา (Amphoe Phu
Kamyao, Phayao Province, 2016) เป็ นพื้ นที่ ราบลุ่ ม
เหมาะแก่การท�ำการเกษตร โดยประชาชนร้อยละ 94.6
ประกอบอาชี พ ท�ำ นา ประชาชนส่ ว นใหญ่ จึ ง มี ร ายได้
จากการค้าขายสิ นค้าทางการเกษตร ดังนั้นประชาชนจึง
เป็ นแรงงานนอกระบบที่ ประกอบอาชี พเกษตรกรเป็ น
ส่ ว นใหญ่ ที่ อ ยู่น อกเหนื อ จากการคุ ้ม ครองทางสั ง คม

ประกอบกับ การดู แ ลคุ ้ม ครองสุ ข ภาพแรงงานของ
ประเทศไทยยัง ไม่ มี รู ป แบบที่ ชัด เจนกับ แรงงานนอก
ระบบ แรงงานนอกระบบไม่ได้รับการคุม้ ครองสวัสดิการ
ในด้านความปลอดภัยและด้านสุ ขภาพ จึงท�ำให้แรงงาน
นอกระบบจึงมีความเสี่ ยงต่อการประสบปั ญหาอันตราย
ที่เกิดขึ้นจากการท�ำงาน ซึ่ งส่ งผลต่อการเจ็บป่ วยจากการ
ท�ำงานที่ตอ้ งสัมผัสกับอันตรายทางด้านต่าง ๆ ที่ไม่มีการ
ควบคุม ซึ่ งระบบการเฝ้ าระวังอันตรายจากการท�ำงานจึงมี
ความส�ำ คัญ ในการคัด กรองอัน ตรายและดู แ ลสุ ข ภาพ
แรงงานนอกระบบได้ทนั ท่วงที จากปั ญหาและเหตุผล
ดัง กล่ า ว ผูว้ ิ จ ัย จึ ง ได้ศึ ก ษาความเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพและ
ความปลอดภัยในการท�ำงานของอาชีพแรงงานนอกระบบ
ภาคเกษตรกรรม อ�ำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพื่อเป็ น
ประโยชน์ในการวางแผนและจัดการสุ ขภาพแรงงานของ
อาชีพแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาความเสี่ ยงต่ อ สุ ขภาพและความ
ปลอดภัย ในการท�ำ งานของอาชี พ แรงงานนอกระบบ
ภาคเกษตรกรรม อ�ำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ

ความเสี่ ยงต่ อสุ ขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน
- ปัจจัยทางด้านการรับรู ้ความเสี่ ยง
- ปัจจัยภาวะสุ ขภาพ
- ปัจจัยด้านพฤติกรรมสุ ขภาพและพฤติกรรมความปลอดภัยในการท�ำงาน
- ปัจจัยด้านอาชีวอนามัยและการสัมผัสสิ่ งแวดล้อมในการท�ำงาน
- ปัจจัยด้านความเสี่ ยงของการบาดเจ็บและอุบตั ิเหตุจากการท�ำงาน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงส�ำรวจ โดยการใช้
ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงพรรณนาแบบตัดขวาง (cross-sectional
descriptive research)

กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นอาชีพแรงงานนอกระบบภาค
เกษตรกรรม แต่ ท้ งั นี้ เนื่ องจากไม่ สามารถระบุ จำ� นวน
ประชากรได้ชดั เจน จึ งประมาณสัดส่ วนของประชากร
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โดยต้องการให้มีระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับ
ความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่ งสามารถค�ำนวณ
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างได้ดงั นี้ (Pongwichai, 2010)
n = Z2 / 4E2
โดยที่ n

คือ จํานวนตัวอย่าง

Z
คือ ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากตารางการ
แจกแจงแบบปกติ
E
การประมาณ

คือ ค่าความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมให้เกิดใน

ในที่น้ ี α

= 1-0.95			

= 0.05

Z α/2 = Z0.25 			

= 1.96

แทนค่า n

= (1.96)2 / 4(0.1)2

= 96.04

ด�ำเนิ นการเก็บตัวอย่างแบบใช้เกณฑ์ของผูว้ ิจยั
แบบการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิ ญหรื อตามความสะดวก
(convenience sampling) ตามจ�ำนวนกลุ่ มตัวอย่างใน
แต่ละพื้นที่ที่คำ� นวณ และ เผื่อจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างข้อมูล
ไม่ครบและสู ญหายจ�ำนวน ร้อยละ 20 จึงได้กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 114 คน

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ดัด แปลงจาก แบบ
ประเมินความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพในการท�ำงานของแรงงาน
นอกระบบ ของส�ำนักโรคจากการประกอบอาชี พและ
สิ่ งแวดล้อม กรมควบคุมโรค (Department of Disease
Control, 2010) ให้เข้ากับอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ โดย
แบบสอบถามประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
การรับรู ้ความเสี่ ยงจากการท�ำงาน พฤติกรรมสุ ขภาพและ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท�ำงาน ปัญหาอาชีวอนามัย
และการสัมผัสสิ่ งแวดล้อมในการท�ำงาน และ การบาดเจ็บ
และอุบตั ิเหตุจากการท�ำงาน จ�ำนวน 37 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั ได้ดำ� เนินการ
ตรวจสอบความตรงของเนื้ อหาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจ�ำนวน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560

3 ท่าน โดยการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถาม
กับจุดประสงค์การวิจยั (Item Objective Congruence Index
--IOC) จากผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ
0.80 และน�ำไปตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อื่นจ�ำนวน 40 ฉบับ โดยน�ำมาหา
ค่าเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach,
1990) พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.71

สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ ได้มีความส�ำคัญต่อการน�ำมาวิเคราะห์
หาความเสี่ ยง และพฤติกรรมทางสุ ขภาพที่มีผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพในการท�ำงาน โดยน�ำค�ำตอบของข้อมูลความ
เสี่ ยงแต่ละข้อที่ ผูต้ อบแบบสอบถามมารวมกัน แล้วน�ำ
คะแนนที่ได้ไปเปรี ยบเทียบเป็ นระดับความเสี่ ยง ซึ่ งได้
แบ่ง ระดับความเสี่ ยงเป็ น 3 ระดับ คือ
ระดับความเสี่ ยงต�่ำ

มีคะแนนรวม 16-21 คะแนน

ระดับความเสี่ ยงปานกลาง มีคะแนนรวม 22-27 คะแนน
ระดับความเสี่ ยงสู ง

มีคะแนนรวม 28-32 คะแนน

การวิเคราะห์ขอ้ มูล ด�ำเนิ นการตรวจสอบความ
ครบถ้วน สอดคล้องกันของแบบสอบถามแต่ละชุด สร้าง
คูม่ ือการลงรหัสและลงรหัสในแบบสอบถาม บันทึกข้อมูล
ลงในคอมพิวเตอร์ 2 ครั้ง ผูก้ รอกข้อมูลจ�ำนวน 2 คน
(double check) โดยใช้โปรแกรมสถิติสำ� เร็ จรู ป แล้วการ
เปรี ยบเทียบข้อมูลทั้ง 2 ชุด ว่าตรงกันหรื อไม่
ด�ำเนิ นการวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสถิ ติ
ส�ำเร็ จรู ป ด�ำเนิ นการวิเคราะห์แบบการแจกแจงความถี่
ร้ อยละ เพื่อบรรยายข้อมูลแจงนับ (categorical data)
การหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสู งสุ ด ต�่ำสุ ด
เพื่อบรรยายข้อมูลต่อเนื่อง (continuous data) และสถิติเชิง
วิเคราะห์ทดสอบความแตกต่างของตัวแปรต้นและตัวแปร
ตามด้วย t-test และทดความความสัมพันธ์ของตัวแปรเพศ
กับภาวะการเจ็บป่ วยด้วยวิธีการทดสอบไคสแควร์
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ผลการวิจัย

1. ผลการศึ กษาข้อมูลทัว่ ไปและภาวะสุ ขภาพ
ของกลุ่มตัวอย่าง

ผลการวิจยั ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ผลการศึกษา
ข้อมูลทัว่ ไปและภาวะสุ ขภาพของกลุ่มตัวอย่าง การรับรู ้
ความเสี่ยงจากการท�ำงาน พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการท�ำงาน ปั ญหาอาชี วอนามัยและ
การสัมผัสสิ่ งแวดล้อมในการท�ำงาน ความเสี่ ยงของการ
บาดเจ็บและอุบตั ิเหตุจากการท�ำงาน และความเสี่ ยงต่อ
สุ ขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน ดังต่อไปนี้

การศึ ก ษาข้อ มู ล ทัว่ ไปของกลุ่ ม ตัว อย่า งพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 51.36 ± 9.85 ปี ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง (ร้อยละ 54.39) จากการศึกษาภาวะสุ ขภาพของกลุ่ม
ตัวอย่าง (ตาราง 1) พบว่าเป็ นโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง มากที่สุด
ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง และ โรคเบาหวาน ตามล�ำดับ

ตาราง 1
อัตราผู้ที่มีภาวะเสี่ ยงทางสุขภาพของกลุ่มตัวอย่ าง
โรคประจ�ำตัว
1. โรคความดันโลหิ ตสูง
2. โรคเบาหวาน

ร้ อยละ
34.21
19.30

3. โรคหอบหื ด/ภูมิแพ้

7.02

4. โรคหัวใจ

0.88

ตาราง 2
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ างจ�ำแนกตามภาวะการเจ็บป่ วยกับอายุ
อายุ
1. อายุต่ำ� กว่า 60 ปี
2. อายุ 60 ปี ขึ้นไป

ไม่ มภี าวะการเจ็บป่ วย
50
4

รวม

54
*Pearson Chi-Square = 11.494, Asymp. Sig. (2-sided) = 0.01
ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ภาวะสุ ขภาพโดยจ�ำแนกกลุ่ม
ของผูส้ ู งอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) และกลุ่มก่อนสู งอายุ
(อายุต่ำ� กว่า 60 ปี ) พบว่า สภาวะการเจ็บป่ วยขึ้นอยูก่ บั อายุ
ที่มากขึ้น อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (ตาราง 2)
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มีภาวะการเจ็บป่ วย
40

รวม
90

20

24

60

114

2. ผลการศึกษาการรับรู ้ความเสี่ ยงจากการท�ำงาน
การศึกษาการรับรู ้ความเสี่ ยงจากการท�ำงานพบว่า
กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ รั บ รู ้ ถึ ง การใช้อุ ป กรณ์ คุ ม้ ครอง
ความปลอดภัยส่ วนบุคคล (ร้อยละ 92.98) มากที่สุด และ
รองลงมาเป็ น กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่ งรับรู ้และตระหนักถึง
อันตรายในสถานที่ทำ� งาน (ตาราง 3)
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ตาราง 3
อัตราการรั บรู้ ความเสี่ ยงจากการท�ำงาน
ปัจจัยการรับรู้ ความเสี่ ยง
- สามารถรับรู ้อนั ตรายในสถานที่ทำ� งาน
- สามารถตระหนักถึงอันตรายในการท�ำงาน

ร้ อยละ
52.63
56.14

- สามารถรับรู ้ถึงการใช้อุปกรณ์ในการป้ องกันอันตรายในการท�ำงาน

92.98

3. ผลการศึกษาพฤติกรรมสุ ขภาพและพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
การศึกษาพฤติกรรมสุ ขภาพ ได้แก่ พฤติกรรม
การดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ และสู บบุหรี่ เป็ นไปตาม
ตารางที่ 4 คือ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 64.91 และ สู บบุหรี่ ร้อยละ 25.44

ทั้ง นี้ ยัง พบว่า จากการศึ ก ษาของตัว แปรเพศ
กับพฤติกรรมสุ ขภาพของกลุ่มตัวอย่างพบว่า เพศชายมี
พฤติกรรมการดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ และพฤติกรรม
สู บบุหรี่ มากกว่า เพศหญิง อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 และ 0.000 ตามล�ำดับ

ตาราง 4
พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่ าง
ปัจจัยพฤติกรรมสุ ขภาพ
1. พฤติกรรมดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์

จ�ำนวน (คน)

ร้ อยละ

- ไม่ดื่ม

40

35.09

- ดื่มนาน ๆ ครั้ง

63

55.26

- ดื่มเป็ นประจ�ำ

11

9.65

- ไม่สูบ

85

74.56

- สู บนาน ๆ ครั้ง

16

14.04

- สู บเป็ นประจ�ำ

13

11.40

2. พฤติกรรมสูบบุหรี่

จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมความปลอดภัย ใน
การท�ำ งานของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งพบว่ า พฤติ ก รรมที่ มี
ความเสี่ ยงต่ อ ความไม่ ป ลอดภัย ในการท�ำ งานมาก
ที่ สุด ได้แก่ พฤติ กรรมการรั บประทานอาหารหรื อดื่ ม

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560

น�้ำในบริ เวณที่ ท �ำ งาน พฤติ ก รรมการไม่ จ ัด สถานที่
ท�ำงานให้สะอาด ปลอดภัยและเป็ นระเบียบ รวมถึงไม่มี
การตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร ให้พร้ อม
ส�ำหรับท�ำงาน ตามล�ำดับ (ตาราง 5)
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ตาราง 5
ร้ อยละของพฤติกรรมความปลอดภัยในการท�ำงานของกลุ่มตัวอย่ าง
ปัจจัยพฤติกรรมความปลอดภัยในการท�ำงาน
1. พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ขณะท�ำงาน

เป็ นประจ�ำ บางครั้ง ไม่กระท�ำ
0.88
15.79
83.33

2. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ขณะท�ำงาน

7.02

12.28

80.70

3. พฤติกรรมการรับประทานอาหารหรื อดื่มน�้ำในบริ เวณที่ทำ� งาน

50.88

34.21

14.91

4. พฤติกรรมการล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารหรื อดื่มน�้ำ

81.58

18.42

0.00

5. พฤติกรรมการล้างมือหรื อท�ำความสะอาดร่ างกายหลังเลิกงานทันที

76.32

19.30

4.39

6. พฤติกรรมการใช้อุปกณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล

75.44

24.56

0.00

7. พฤติกรรมการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร ให้พร้อมส�ำหรับท�ำงาน

71.93

23.68

4.39

8. พฤติกรรมการจัดสถานที่ทำ� งานให้สะอาด ปลอดภัย และ เป็ นระเบียบ

67.54

28.95

3.51

4. ผลการศึกษาปัญหาอาชีวอนามัยและการสัมผัส
สิ่ งแวดล้อมในการท�ำงาน
การศึ ก ษาปั ญหาอาชี วอนามั ย และสภาพ
สิ่ งแวดล้อมในการท�ำงาน (ตาราง 6) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

มี ก ารท�ำ งานที่ สั ม ผัส ความร้ อ นหรื อ ท�ำ งานกลางแจ้ง
มากที่สุด รองลงมาเป็ น มีการท�ำงานที่สมั ผัสสารเคมี และ
มีการท�ำงานที่ตอ้ งยกของหนักหรื ออยูใ่ นท่าทางการท�ำงาน
ที่ไม่เหมาะสม ตามล�ำดับ

ตาราง 6
ปั ญหาด้ านอาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้ อมในการท�ำงานของกลุ่มตัวอย่ าง
ปัจจัยทางด้ านอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้ อมในการท�ำงาน
1. มีการท�ำงานที่สมั ผัสความร้อนหรื อท�ำงานกลางแจ้ง

ร้ อยละ
92.98

2. มีการท�ำงานที่สมั ผัสสารเคมี

90.35

3. มีการท�ำงานที่ตอ้ งยกของหนักหรื ออยูใ่ นท่าทางการท�ำงานที่ไม่เหมาะสม

89.47

4. มีการท�ำงานที่สมั ผัสฝุ่ นละออง

83.33

5. มีการท�ำงานในสภาพชื้นแฉะ มีน้ ำ� ขัง

76.32

6. มีการท�ำงานที่สมั ผัสแสงสว่างที่จา้ มากหรื อมีแสงสว่างที่ไม่เพียงพอ

63.16

7. เคยถูกสัตว์ทำ� ร้ายหรื อแมลงกัดต่อยในขณะท�ำงาน

61.40

8. มีการท�ำงานที่สมั ผัสเสี ยงดังมาก

57.89

9. มีปัญหาสุ ขภาพ/การเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นจากการท�ำงาน

54.16

10. ปั ญหาโรคติดเชื้อต่าง ๆ
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5. ผลการศึกษาความเสี่ ยงของการบาดเจ็บและ
อุบตั ิเหตุจากการท�ำงาน
จากการศึ ก ษาความเสี่ ย งของการบาดเจ็บ และ
อุ บ ตั ิ เ หตุ จ ากการท�ำ งานพบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่
เคยได้ รั บ อุ บ ัติ เ หตุ แ ละการบาดเจ็ บ จากการท�ำ งาน

(ร้อยละ 60.53) และ การบาดเจ็บและอุบตั ิเหตุจากการ
ท�ำงานที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด (อุบตั ิการณ์) และ ความรุ นแรง
ของการได้รับอุบตั ิเหตุครั้งนั้นมากที่สุด คือ การโดนของ
มีคมทิ่ม แทง หรื อบาด รองลงมาเป็ น การพลัดตกหกล้ม
ลื่นไถล และ การถูกชน กระแทกโดยวัตถุ (ตาราง 7)

ตาราง 7
ความเสี่ ยงของการบาดเจ็บและอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
อุบัตกิ ารณ์
(ร้ อยละ)
32.46

ความรุนแรง
(คะแนน 0-4)
0.40 ± 0.66

2. เคยพลัดตกหกล้ม ลื่นไถล

25.44

0.39 ± 0.75

3. เคยถูกชน กระแทกโดยวัตถุ

22.81

0.36 ± 0.77

4. เคยได้รับอุบตั ิเหตุจากยานพาหนะที่ใช้ในการท�ำงาน

21.93

0.35 ± 0.79

5. เคยตกจากที่สูง

21.05

0.32 ± 0.72

6. เคยได้รับอุบตั ิเหตุจากเครื่ องยนต์ เครื่ องจักร

14.04

0.27 ± 0.77

7. เคยถูกไฟไหม้ น�้ำร้อนลวก

13.16

0.21 ± 0.60

8. เคยได้รับอุบตั ิเหตุจากสารเคมี

13.16

0.19 ± 0.53

9. เคยถูกไฟฟ้ าช็อต ไฟฟ้ าดูด

11.40

0.18 ± 0.56

การบาดเจ็บและอุบัตเิ หตุจากการท�ำงาน
1. เคยโดนของมีคมทิ่ม แทง หรื อบาด

6. ผลการศึ ก ษาความเสี่ ยงต่ อ สุขภาพและ
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
จากการรวบรวมคะแนนความเสี่ ย งทั้ง หมด
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเสี่ ยงในการท�ำงานอยู่

ในระดับปานกลาง ถึง ระดับต�่ำ (ร้อยละ 54.39 และ 42.11
ตามล�ำดับ) โดยที่กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 3.51 มีความเสี่ ยง
ในการท�ำงานในระดับสู ง (ตาราง 8)

ตาราง 8
ความเสี่ ยงต่ อสุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงานจากการท�ำงาน
ระดับความเสี่ ยง
1. ความเสี่ ยงต�่ำ
2. ความเสี่ ยงปานกลาง

ร้ อยละ
42.11
54.39

3. ความเสี่ ยงสูง
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3.51
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ตาราง 9
ความเสี่ ยงต่ อสุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงานจากการท�ำงานจ�ำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ
จ�ำนวน (คน)

ค่ าคะแนนความเสี่ ยง

p-value

- ชาย

52

23.08 ± 2.67

0.013

- หญิง

62

21.77 ± 2.83

- อายุต่ำ� กว่า 60 ปี

90

21.94 ± 2.64

- อายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป

24

23.96 ± 3.03

1. เพศ

2. กลุ่มอายุ
0.002

ตาราง 10
คะแนนความเสี่ ยงต่ อสุขภาพและความปลอดภัยเฉลี่ยจ�ำแนกตามปั จจัยและเพศ
ปัจจัยเสี่ ยงต่ อสุ ขภาพและความปลอดภัย
1. ปั จจัยทางด้านการรับรู ้ความเสี่ ยง

เพศชาย
1.44 ± 0.39

เพศหญิง
1.45 ± 0.48

p-value
0.912

2. ปั จจัยภาวะสุ ขภาพ

1.33 ± 0.37

1.35 ± 0.40

0.791

3. ปั จจัยด้านพฤติกรรมสุ ขภาพ

1.80 ± 0.57*

1.35 ± 0.41*

0.000

4. ปั จจัยด้านพฤติกรรมความปลอดภัยในการท�ำงาน

1.46 ± 0.30**

1.34 ± 0.23** 0.021

5. ปั จจัยด้านอาชีวอนามัยและการสัมผัสสิ่ งแวดล้อมในการท�ำงาน

1.30 ± 0.16

1.32 ± 0.20

0.584

6. ปั จจัยด้านความเสี่ ยงของการบาดเจ็บและอุบตั ิเหตุจากการท�ำงาน

0.25 ± 0.46

0.34 ± 0.69

0.457

*มีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
**มีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 11
คะแนนความเสี่ ยงต่ อสุขภาพและความปลอดภัยเฉลี่ยจ�ำแนกตามปั จจัยและกลุ่มอายุ

1. ปั จจัยทางด้านการรับรู ้ความเสี่ ยง

อายุน้อยกว่ า
60 ปี
1.44 ± 0.45

อายุ ตั้งแต่
60 ปี ขึน้ ไป
1.49 ± 0.42

2. ปั จจัยภาวะสุ ขภาพ

1.28 ± 0.37*

1.56 ± 0.36*

0.001

3. ปั จจัยด้านพฤติกรรมสุ ขภาพ

1.55 ± 0.54

1.58 ± 0.52

0.788

4. ปั จจัยด้านพฤติกรรมความปลอดภัยในการท�ำงาน

1.34 ± 0.23*

1.60 ± 0.32*

0.001

ปัจจัยเสี่ ยงต่ อสุ ขภาพและความปลอดภัย
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ตาราง 11
คะแนนความเสี่ ยงต่ อสุขภาพและความปลอดภัยเฉลี่ยจ�ำแนกตามปั จจัยและกลุ่มอายุ(ต่ อ)

5. ปั จจัยด้านอาชีวอนามัยและการสัมผัสสิ่ งแวดล้อมในการท�ำงาน

อายุน้อยกว่ า
60 ปี
1.30 ± 0.18

อายุ ตั้งแต่
60 ปี ขึน้ ไป
1.34 ± 0.17

6. ปั จจัยด้านความเสี่ ยงของการบาดเจ็บและอุบตั ิเหตุจากการท�ำงาน

0.33 ± 0.61

0.18 ± 0.53

ปัจจัยเสี่ ยงต่ อสุ ขภาพและความปลอดภัย

p-value
0.333
0.258

*มีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากการวิ เ คราะห์ ค่ า คะแนนความเสี่ ยงต่ อ
สุ ขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงานจากการท�ำงาน
จ�ำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ (ตาราง 9) พบว่า แรงงาน
นอกระบบภาคเกษตรกรรม เพศชายมี ค วามเสี่ ย งต่ อ
สุ ขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงานจากการท�ำงาน
มากกว่าเพศหญิงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ และแรงงาน
นอกระบบภาคเกษตรกรรม ในกลุ่มผูส้ ู งอายุมีความเสี่ ยง
ต่ อ สุ ข ภาพและความปลอดภัย ในการท�ำ งานมากกว่ า
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
นอกจากนี้หากวิเคราะห์คา่ คะแนนเฉลี่ยรายปัจจัย
จ�ำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ (ตาราง 10 และตาราง 11)
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายมีค่าคะแนนความเสี่ ยงปั จจัย
พฤติกรรมสุ ขภาพ และปั จจัยพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการท�ำงาน มากกว่าเพศหญิงอย่างนัยส�ำคัญทางสถิติ
และ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ตั้งแต่60 ปี ขึ้นไป มีค่าคะแนน
ความเสี่ ยงปั จจัยภาวะสุ ขภาพ และปั จจัยด้านพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการท�ำงานมากกว่ากลุ่มอายุน้อยกว่า
60 ปี อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ

การอภิปรายผล
อาชี พ แรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม
ส่ ว นใหญ่ มี ภ าวะสุขภาพเป็ นโรคเรื้ อรั ง อัน ได้ แ ก่
โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ตามล�ำดับ ซึ่งเป็ น
โรคที่เกิดจากพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างและพบมากใน
ผูส้ ู งอายุ เมื่อวิเคราะห์ภาวะสุ ขภาพโดยจ�ำแนกกลุ่มของ
ผูส้ ู งอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) และ กลุ่มก่อนสู งอายุ (อายุ
ต�่ำกว่า 60 ปี ) พบว่า สภาวะการเจ็บป่ วยขึ้นอยูก่ บั อายุที่
มากขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คัญ ทางสถิ ติ ดั ง นั้ นแรงงาน
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560

นอกระบบภาคเกษตรกรรม ที่ อยู่ในกลุ่ มผูส้ ู งอายุจะมี
ภาวะสุ ขภาพที่เป็ นโรคเรื้ อรังสู ง ส่ วนการรับรู ้ความเสี่ ยง
จากการท�ำงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รับรู ้อนั ตราย
และความเสี่ ย งจากการท�ำ งาน ได้แ ก่ การใช้อุ ป กรณ์
คุ ม้ ครองความปลอดภัย ส่ วนบุ คคล รู ้ แ ละตระหนักถึ ง
อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการท�ำงาน ซึ่ งสอดคล้องกับการ
ศึกษาของอังคณา และอนงค์ (Wongbut & Hansakul, 2011)
พบว่า แรงงานนอกระบบกลุ่มตัดเย็บผ้ายืดบ้านโนนโพธิ์
ส่ วนมาก สามารถรับรู ้ดา้ นสุ ขภาพเกี่ ยวกับโอกาสเสี่ ยง
ของโรคหรื อการเจ็บป่ วยที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
การศึกษาพฤติกรรมสุ ขภาพ ได้แก่ พฤติกรรม
การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และ สู บบุหรี่ กลุ่มตัวอย่าง
เพศชายมี พฤติ กรรมการดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ และ
พฤติกรรมสู บบุหรี่ มากกว่า เพศหญิง อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ ซึ่ งจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเกิ นครึ่ งที่
ดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ซึ่ งสอดคล้องกับการรายงาน
ของศู น ย์วิ จ ัย ปั ญ หาสุ ร า (Lekfuangfu, et al., 2016)
ที่พบว่า ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนื อ เป็ นพื้นที่ที่มีผดู ้ ื่ม
สุ รามากที่สุดในประเทศ และ กลุ่มอาชีพภาคเกษตรกรรม
มี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 40.54 ส่ วนการศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การท�ำงานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า พฤติกรรมที่มีความ
เสี่ ยงต่อความไม่ปลอดภัยในการท�ำงานมากที่สุด ได้แก่
พฤติ กรรมการรั บประทานอาหารหรื อดื่ มน�้ำในบริ เวณ
ที่ทำ� งาน พฤติกรรมการไม่จดั สถานที่ทำ� งานให้สะอาด
ปลอดภัย และ เป็ นระเบียบ และ ไม่มีการตรวจสอบอุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องจักร ให้พร้อมส�ำหรับท�ำงาน
การศึ ก ษาปั ญหาอาชี วอนามั ย และสภาพ
สิ่ ง แวดล้อ มในการท�ำ งานพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ก าร
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ท�ำงานที่สัมผัสความร้อนหรื อท�ำงานกลางแจ้ง มากที่สุด
รองลงมาเป็ น มี การท�ำงานที่ สัมผัสสารเคมี และมี การ
ท�ำงานที่ตอ้ งยกของหนักหรื ออยู่ในท่าทางการท�ำงานที่
ไม่เหมาะสม ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะแตกต่างกันตามลักษณะ
การท�ำ งาน โดยที่ ก ารศึ ก ษาของอุ ส มาน แวหะยี และ
พัทธนันท์ คงทอง (Waeha-yee & Hhongtong, 2011)
ศึกษาความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพในการท�ำงานของแรงงานนอก
ระบบในชุ มชนมุสลิ ม: กรณี ศึกษาเทศบาลต�ำบลบางปู
อ�ำเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่ ง
ที่ สภาพการท�ำงานที่ มีปัญหาต่อสุ ขภาพ ได้แก่ ยกของ
หนัก หรื อท�ำงานในท่าทางที่ทำ� ให้เกิ ดอาการปวดเมื่อย
สัมผัสแหล่งความร้อนหรื อท�ำงานกลางแจ้ง และบริ เวณที่
ท�ำงานมีฝนละออง
ุ่
ตามล�ำดับ ทั้งนี้ เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พค้าขาย (ร้อยละ 64) จึงท�ำให้มี
ปั ญหาอาชี วอนามัยและสภาพสิ่ งแวดล้อมในการท�ำงาน
ที่แตกต่างจากการวิจยั นี้ แต่สอดคล้องกับการรายงานของ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (National Statistical Office, 2016)
ที่พบว่า สภาพแวดล้อมในการท�ำงานของแรงงานนอก
ระบบ พบว่าส่ วนใหญ่แรงงานนอกระบบประสบปั ญหา
เกี่ยวกับ อิริยาบถในการท�ำงาน (ไม่ค่อยได้เปลี่ยนลักษณะ
ท่าทางในการท�ำงาน) และได้รับสารเคมีเป็ นพิษ
จากการศึ ก ษาความเสี่ ย งของการบาดเจ็บ และ
อุบตั ิเหตุจากการท�ำงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เคย
ได้รับอุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บจากการท�ำงาน และการ
บาดเจ็บและอุบตั ิ เหตุจากการท�ำงานที่ เกิ ดขึ้นบ่อยที่ สุด
(อุ บตั ิ การณ์ ) และความรุ นแรงของการได้รับอุ บตั ิ เหตุ
ครั้งนั้นมากที่สุดคือ การโดนของมีคมทิ่ม แทง หรื อบาด
รองลงมาเป็ น การพลัดตกหกล้ม ลื่นไถล และการถูกชน
กระแทกโดยวัตถุ ซึ่งมีการรายงานของส�ำนักงานสถิติแห่ง
ชาติ (National Statistical Office, 2016) ในภาพกว้างที่
พบว่า แรงงานนอกระบบมีปัญหาจากความไม่ปลอดภัย
ในการท�ำงาน เกิดจาก เครื่ องจักร เครื่ องมือที่เป็ นอันตราย
แต่ ส อดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ อัม ริ น ทร์ คงทวี เ ลิ ศ
และ ดุสิต สุ จิรารัตน์ (Kongtawelert & Sujirarat, 2015)
ที่ ศึ ก ษาการบาดเจ็ บ จากการท�ำ งานของกลุ่ ม อาชี พ
เกษตรกรรมและประมงของแรงงานนอกระบบในจังหวัด
สุ โขทัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างถูกของมีคม บาด ทิ่ม แทง
พบมากที่สุดเช่นเดียวกันกับการศึกษานี้
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จากการศึ ก ษาความเสี่ ยงต่ อ สุ ขภาพและ
ความปลอดภัย ในการท�ำ งานเกษตรกรรมพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างเกษตรกรส่ วนใหญ่ มีความเสี่ ยงในการท�ำงาน
อยูใ่ นระดับปานกลาง ถึง ระดับต�่ำ นอกจากนี้ ยงั พบว่า
แรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม เพศชายมีความเสี่ ยง
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงานจากการท�ำงาน
มากกว่าเพศหญิงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ สอบคล้องกับ
การศึกษาของ อัมริ นทร์ คงทวีเลิศ และ ดุสิต สุ จิรารัตน์
(Kongtawelert & Sujirarat, 2015) ที่พบในทุกการบาดเจ็บ
จากการท�ำงานพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง นอกจากนี้
การศึกษานี้ ยงั พบว่า แรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม
ในกลุ่มผูส้ ูงอายุมีความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและความปลอดภัย
ในการท�ำ งานมากกว่ า อย่า งมี นัย ส�ำ คัญ ทางสถิ ติ จาก
ผลการศึกษานี้ จะเห็นได้ว่า กลุ่มเกษตรกรผูส้ ู งอายุที่เป็ น
เพศชายจึงอาจจะเป็ นกลุ่มที่มีความเสี่ ยงทางสุ ขภาพและ
ความปลอดภัยในการท�ำงานของอาชีพเกษตรกรรม ที่ควร
ได้รับการดูแลมากกว่ากลุ่มอื่น

ข้ อเสนอแนะการวิจัย
อาชี พแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม เป็ น
แรงงานหลักของประเทศที่ประสบกับอันตรายต่อสุ ขภาพ
และการท�ำงานต่าง ๆ จากการศึ กษานี้ พบข้อค้นพบที่
ส�ำคัญ คือ ความเสี่ ยงจากการท�ำงานของอาชี พแรงงาน
นอกระบบภาคเกษตรกรรม มีระดับความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
และความปลอดภัยในการท�ำงานอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้ อาชี พ แรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม ที่ เ ป็ น
เพศชาย และ กลุ่มที่เป็ นผูส้ ู งอายุ มีความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
และความปลอดภัยในการท�ำงานมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ โดย
เฉพาะประเด็นทางด้าน พฤติกรรมสุ ขภาพ และพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
จากข้อ ค้น พบของการศึ ก ษานี้ ที่ พ บว่ า อาชี พ
แรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรมที่เป็ นเพศชาย และ
กลุ่ ม ที่ เ ป็ นผูส้ ู ง อายุ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพและความ
ปลอดภัย ในการท�ำ งานมากกว่า กลุ่ ม อื่ น ๆ นั้น แสดง
ให้เ ห็ น ว่า อาชี พ แรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม
เพศชายที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป อาจจะประสบกับปั ญหาทาง
ด้านสุ ขภาพจากการท�ำงาน หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น
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โรงพยาบาลส่ ง เสริ มสุ ข ภาพระดั บ ต�ำ บล เทศบาล
หรื อองค์การบริ หารส่ วนต�ำบล ควรให้ความส�ำคัญใน
การดู แ ลสุ ข ภาพและความปลอดภัย จากการท�ำ งาน
รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพและพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการท�ำงานเกษตรกรรมของแรงงาน
นอกระบบกลุ่มดังกล่าว
นอกจากนี้ การท�ำวิจยั ในครั้ งต่อไป อาจจะเป็ น
การศึ ก ษาหาแนวทางหรื อรู ปแบบการปรั บ เปลี่ ย น

พฤติ ก รรมที่ เ หมาะสมกับ อาชี พ แรงงานนอกระบบ
ภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้ อาจมี การศึ กษาเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับ
ปั จ จัย ที่ สิ่ ง ผลต่ อ ปั ญ หาสุ ข ภาพและความปลอดภัย ที่
ลงรายละเอี ย ดมากขึ้ น ซึ่ งจะท�ำ ให้ ท ราบหั ว ข้อ หรื อ
ประเด็นที่ตอ้ งให้ทำ� การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ชดั เจน
มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาสุ ขภาพและคุณภาพ
ชี วิ ต ของอาชี พ เกษตรกรรมที่ เ ป็ นแรงงานหลัก ของ
ประเทศ
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