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บทที่  1  
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 
 การท่ีรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหประชาชนสามารถพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ ทําใหมีการ
ใชแรงงานนอกระบบในการทํางาน (นฤมล นิราทร,ชไมพร รุงฤกษฤทธ์ิ, สุชาดา สนามชวด, กัลยา 
ไทยวงษ, และวิจิตร ระวิวงศ, 2550) ซ่ึงแรงงานนอกระบบ หมายถึง ผูมีงานทําท่ีมีอายุตั้งแต 15 ป
ข้ึนไป ไมไดรับสิทธิคุมครองสุขภาพตามกฎหมายแรงงาน สวัสดิการขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แต
ยังไดรับสิทธิการรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพถวนหนา (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2553) 
จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติป พ.ศ. 2553 แรงงานนอกระบบในประเทศไทยมีจํานวน
ท้ังส้ิน 24.1 ลานคน หรือรอยละ 62.3 มากกวาแรงงานในระบบซ่ึงมีจํานวน 14.6 ลานคน หรือ            
รอยละ 37.7 สําหรับภาคเหนือในป พ.ศ. 2553 พบจํานวนแรงงานนอกระบบสูงเปนอันดับสองของ
ประเทศ คือ รอยละ 21.3 รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพบรอยละ 41.6 โดยแรงงานนอก
ระบบทํางานอยูในภาคเกษตรกรรม รอยละ 60.0 ภาคการคาและบริการ รอยละ 31.4 และแรงงาน
ภาคการผลิต รอยละ 8.6 เม่ือพิจารณาจากบริบทการทํางานแรงงานนอกระบบจะเปนกลุมเส่ียงท่ี
เผชิญปญหาสภาพแวดลอมการทํางานและสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหา
สุขภาพและการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากงาน (Hasle & Limborg, 2006 อางในชวพรพรรณ จันทร
ประสิทธ์ิ, ธานี แกวธรรมานุกูล, วันเพ็ญ ทรงคํา และญาดาทิพย เจริญทรัพย, 2553) จากผลการ
สํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป พ.ศ. 2553 พบแรงงานนอกระบบมีปญหาดานสภาพแวดลอม
การทํางาน 3.2 ลานคน หรือปญหาสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย 2.7 ลานคน ท้ังยังพบแรงงาน
นอกระบบไดรับการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางานมีจํานวนสูงถึง 3.5 ลานคน (สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2553) ช้ีใหเห็นวาแรงงานนอกระบบตองทํางานในสภาพการทํางานท่ีไมได
มาตรฐาน กลาวอีกนัยหนึ่งในบริบทการทํางานแรงงานนอกระบบตองสัมผัสกับปจจัยคุกคาม
สุขภาพจากการทํางาน 
 จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติป พ.ศ. 2553 ปจจัยคุกคามสุขภาพใน
สภาพแวดลอมการทํางานท่ีพบบอยในกลุมแรงงานนอกระบบ ไดแก ปจจัยคุกคามสุขภาพดาน
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กายภาพ ปจจัยคุกคามสุขภาพดานเคมี และปจจัยคุกคามสุขภาพดานการยศาสตร (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2553) สําหรับปจจัยคุกคามสุขภาพดานกายภาพท่ีสําคัญ ไดแก เสียงดังจากอุปกรณหรือ
เคร่ืองจักร เชน เล่ือยวงเดือน มีการศึกษาพบวา เล่ือยวงเดือนมีระดับเสียงดังอยูในชวง 93.6 - 98.6 
เดซิเบล(เอ) (นงนุช จันทรศรี, 2549) กรณีเปนเล่ือยวงเดือนขนาดใหญจะมีระดับความดังของเสียง
อยูในระดับ 100 เดซิเบล(เอ) (วิทยา อยูสุข, 2549) หรือการศึกษาในอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองเรือนไม
ขนาดกลางและขนาดยอม จังหวัดเชียงใหม ท่ีพบเสียงดังของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรท่ีใชในการ
ผลิตอยูท่ีระดับ 85.4-101.2 เดซิเบล(เอ) (ชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิ และคณะ, 2553) ซ่ึงเปน
ระดับเสียงดังท่ีเกินคามาตรฐานคือ 85 เดซิเบล (เอ) ตลอดระยะเวลาทํางาน 8 ช่ัวโมง (NIOSH, 
2004) มีรายงานระบุวาแรงงานนอกระบบในประเทศไทยทํางานในท่ีมีเสียงดังถึงจํานวน 5.7 หม่ืน
คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2553) การสัมผัสเสียงดังท่ีเกินมาตรฐานจะสงผลตอสมรรถภาพการ
ไดยิน (วิทยา อยูสุข, 2549; อนามัย (ธีรวิโรจน) เทศกะทึก, 2549; OHSA, 1999) มีการศึกษาพบวา
คนงานในวิสาหกิจชุมชนประเภทผลิตภัณฑไมท่ีสัมผัสเสียงดังเกินคามาตรฐานสูญเสียการไดยิน
รอยละ 87.21 (เพ็ญรุง ฉัตรไชยรัชต, พดา ลิมปสายชล และธีรเนตร พานิชเจริญ, 2547) นอกจากนี้
แรงงานนอกระบบยังสัมผัสความส่ันสะเทือนจากเคร่ืองจักร เชน เล่ือยวงเดือน การสัมผัสความ
ส่ันสะเทือนอาจสงผลใหเกิดกลุมอาการจากความส่ันสะเทือนท่ีมือและแขน (hand-arm vibration 
syndrome; HAVS) ทําใหเสนเลือดบริเวณนิ้วมือตีบ มีอาการชา เจ็บปวด ความรูสึกรอน เย็นท่ีมือ
ลดลง นิ้วมือซีดขาว (OSHA, 1999) มีรายงานพบคนงานผลิตเคร่ืองเรือนไมท่ีทํางานกับเคร่ืองจักร
หรือเคร่ืองมือท่ีมีความส่ันสะเทือน มีอาการเจ็บ ชานิ้วมือหรือมือ รอยละ 39.17 (ช่ืนกมล สุขดี,           
ชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิ และวันเพ็ญ ทรงคํา, 2553) จากรายงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ           
ป พ.ศ. 2553 ระบุแรงงานนอกระบบทํางานในท่ีมีแสงสวางไมเพียงพอถึงรอยละ 18.7 การทํางาน
ในท่ีแสงสวางไมเพียงพอจะทําใหเกิดอาการกลามเนื้อตาลา (eye strain) สมรรถภาพการมองเห็น
ลดลง (วิทยา อยูสุข, 2549; อนามัย (ธีรวิโรจน) เทศกะทึก, 2549) ท้ังมีรายงานการศึกษาพบคนงาน
ในอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองเรือนไมทํางานในท่ีมีแสงแสวางไมเพียงพอ มีอาการมองเห็นไมชัด            
ตาพรามัว รอยละ 39.4 (ชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิ และคณะ, 2553) 
 สวนปจจัยคุกคามสุขภาพดานเคมี (chemical hazards) ไดแก กาช ฟูม ควัน ฝุน ละออง และ
ไอของสารเคมี (Rogers, 2003) โดยเฉพาะฝุนไม มีการศึกษาการตรวจวัดปริมาณฝุนไมใน
สภาพแวดลอมการทํางานของโรงงานผลิตเคร่ืองเรือนไม พบปริมาณฝุนไมขนาดเล็กใน
สภาพแวดลอมการทํางานเทากับ 7.244 - 31.275 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร (ชวพรพรรณ จันทร
ประสิทธ และคณะ, 2553) ซ่ึงเกินคามาตรฐานท่ีกําหนด คือ ฝุนท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางเล็กกวา 
10 ไมครอนตองมีคาไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร การสัมผัสฝุนไมทําใหเกิดอาการผ่ืนคัน
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บริเวณผิวหนัง โรคภูมิแพ หอบหืด หายใจลําบากและอาจกอใหเกิดมะเร็งโพรงจมูก (Bean, 2006; 
Mirza, 2010; OSHA, 1999) จากการศึกษาคนงานอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนไมพบคนงานระบุ มีการ
สัมผัสฝุนไมสูงถึง รอยละ 96.1 และมีอาการนํ้ามูกไหล ไอ จาม แสบจมูกรอยละ 56.1 (ชวพรพรรณ 
จันทรประสิทธ์ิ และคณะ, 2553) หรือการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป พ.ศ. 2553 พบปจจัย
คุกคามสุขภาพดานเคมีท่ีแรงงานนอกระบบเผชิญ คือ บริเวณที่ทํางานมีฝุน ควัน กล่ิน รอยละ 21.9 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2553) สําหรับปจจัยคุกคามสุขภาพดานการยศาสตร (ergonomic hazards) 
เกิดจากลักษณะงานท่ีมีการยก การเคล่ือนยายท่ีไมถูกวิธี ทาทางการทํางานท่ีไมเหมาะสม การ
ทํางานซํ้าๆ การทํางานท่ีออกแรงมากเกินไป การนั่งหรือยืนผิดธรรมชาติ รวมทั้งเกาอ้ีนั่งหรือโตะ         
ท่ีใชในการทํางานมีการออกแบบไมเหมาะสมกับงาน (สมาคมการยศาสตรไทย, 2551; วิทยา อยูสุข, 
2549; Rogers, 2003) ผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติประจําป พ.ศ. 2553 พบวา ปญหา
สภาพแวดลอมการทํางานท่ีแรงงานนอกระบบประสบมากท่ีสุด คือ ปญหาดานการยศาสตร อาทิ 
ไมปรับเปล่ียนอิริยาบถในการทํางานหรือทาทางในการทํางาน รอยละ 37.9 ประการสําคัญการ
สัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพดานการยศาสตรจะทําใหเกิดแรงดึงและแรงกดขอตอ เอ็น กลามเนื้อ 
เสนเลือดและเสนประสาท สงผลใหขอตอ เอ็น กลามเน้ือเกิดการตึงตัวและเม่ือยลา มีการบาดเจ็บ
สะสมของระบบโครงรางกลามเนื้อ เชน อาการปวดหลัง เสนเอ็นอักเสบ (สมาคมการยศาสตรไทย, 
2551; สํานักงานประกันสังคม, 2550; วิทยา อยูสุข, 2549; Rogers, 2003) จากรายงานการศึกษาของ
ช่ืนกมล สุขดี และคณะ (2553) และชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิ และคณะ (2553) พบวาปญหาดาน
การยศาสตรท่ีพบบอยในกลุมแรงงานนอกระบบอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองเรือนไม คือ ทาทางการ
ทํางานท่ีไมเหมาะสม (รอยละ 94.4 และรอยละ 95.0) และคนงานมีอาการปวดเอว (รอยละ 69.17 
และรอยละ 66.4) ปวดไหล ขอศอก แขน (รอยละ 64.17 และรอยละ 63.3) และปวดกลามเน้ือหลัง 
(รอยละ 53.33 และรอยละ 55.0) 

จากท่ีกลาวมาขางตนช้ีใหเห็นวาแรงงานนอกระบบมีความเส่ียงตอการสัมผัสปจจัยคุกคาม
สุขภาพจากสภาพแวดลอมการทํางาน สงผลใหเกิดการเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน
นอกจากนี้แรงงานนอกระบบยังทํางานในสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย ไดแก ลักษณะการทํางาน
ท่ีตองทํางานกับเคร่ืองจักร อุปกรณของมีความคม เชน มีด รวมท้ังอุปกรณและเคร่ืองจักรไมมีการ
ติดต้ังเคร่ืองปองกันอันตราย  เชน เ ล่ือยวงเดือนไมมีเคร่ืองปองกัน และสภาพพื้นท่ีทํางาน                       
ท่ีกอใหเกิดการบาดเจ็บจากการทํางาน เชน บริเวณพื้นท่ีทํางานล่ืนหรือขรุขระ การจัดวางส่ิงของไม
เปนระเบียบ เปนตน (วิทยา อยูสุข, 2549; Rogers, 2003) สภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัยกอใหเกิด
ความเส่ียงตอการบาดเจ็บจากการทํางาน เชน การถูกใบเล่ือยตัด บาดนิ้วมือ การถูกไมหนีบ ทับมือ
หรือเศษไมกระเด็นถูกใบหนา ลําตัว ทอนไมตกใสเทาหรือรางกาย (สํานักโรคจากการประกอบ



4 

อาชีพและส่ิงแวดลอม, 2549; วิทยา อยูสุข, 2549) จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ               
ป พ.ศ. 2553 พบวา แรงงานนอกระบบมีปญหาดานความปลอดภัยในการทํางานกับเคร่ืองจักรและ
เคร่ืองมือท่ีเปนอันตราย รอยละ 21.6 สวนการไดรับสารพิษจากการทํางานพบ รอยละ 63.7 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2553) นอกจากนี้มีรายงานพบคนงานอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองเรือนไม 
ไดรับอุบัติเหตุมีสาเหตุมาจากวัตถุหรือส่ิงของตัด บาด ท่ิมแทง รอยละ 79.1 (ชวพรพรรณ จันทร
ประสิทธ์ิ และคณะ, 2553) หรือพบคนงานผลิตเกมสไมท่ีประสบอุบัติเหตุในชวง 3 เดือนสูงถึง        
รอยละ 90.00 โดยไดรับอันตรายจากวัตถุหรือส่ิงของ ตัด บาด ท่ิมแทง รอยละ 40.56 และการสัมผัส
สารเคมี รอยละ 34.79 (วรารักษ บุญมาก, ชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิ และวันเพ็ญ ทรงคํา, 2552) 
ช้ีใหเห็นวาแรงงานนอกระบบมีความเส่ียงตอการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการทํางานจากสภาพการ
ทํางานท่ีไมปลอดภัย จึงมีความจําเปนท่ีตองใหความสําคัญและใหความสนใจตอปญหาการเจ็บปวย
และการบาดเจ็บดังกลาว ท้ังนี้เพราะแรงงานนอกระบบซ่ึงเปนกลุมเส่ียงตอการเบ่ียงเบนดาน
สุขภาพ ไมไดรับความคุมครองดานสุขภาพและไมมีหลักประกันทางสังคมในการทํางาน (สมภูมิ 
แสวงกุล, 2553) ประการสําคัญในข้ันแรกของการปองกันหรือลดความเส่ียงจากการทํางาน คือ การ
คนหาหรือประเมินปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน ซ่ึงมีความแตกตางกันในแตละกลุมอาชีพ
ตามความตางของบริบทการทํางานท่ีสงผลตอความเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเน่ืองจากงาน นั่นคือ ตองให
ความสําคัญกับการเฝาระวังทางส่ิงแวดลอม (environmental surveillance) และการเฝาระวังสุขภาพ 
(health surveillance)  
 การเฝาระวังทางส่ิงแวดลอมมีความสําคัญตอการคนพบปญหาสุขภาพจากการสัมผัสปจจัย
คุกคามสุขภาพ นําไปสูการพัฒนาโปรแกรมลดความเส่ียงในการทํางานหรือการใหสุขศึกษาเพื่อลด
อันตรายจากส่ิงแวดลอมการทํางาน (Rogers, 2003) การเฝาระวังทางส่ิงแวดลอมสามารถทําไดโดย
การประเมินปจจัยคุกคามสุขภาพ อาจกระทําไดโดยการตรวจวัดโดยตรงหรือโดยออม สําหรับการ
ตรวจวัดโดยตรงจะใชเคร่ืองมือในการประเมินสภาพแวดลอมการทํางาน เชน เคร่ืองมือตรวจวัด
ความดังของเสียง (sound level meter) เคร่ืองตรวจวัดแสง (lux meter) และเคร่ืองตรวจวัดปริมาณ
ฝุน (ambient particulate analyzer) การตรวจวัดดังกลาวจะทําใหทราบปริมาณปจจัยคุกคามสุขภาพ
ในส่ิงแวดลอมการทํางาน แตเสียคาใชจายสูงในการตรวจวัดและตองการทักษะของผูประเมิน 
(สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม, 2552) สวนการวัดโดยออมเปนการประเมินการ
รับรูของคนทํางานในสวนการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดลอมการทํางาน สามารถ
ประเมินความตระหนักในอันตรายตอบริบทการทํางานของคนงาน วิธีที่นิยมใชในการประเมิน คือ 
การใชแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม รวมท้ังการใชแบบสังเกตทาทางการทํางาน เปนวิธีท่ี
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สะดวก ประหยัดคาใชจาย แตมีขอจํากัด คือ เปนการประเมินการรับรูของบุคคล อาจทําใหเกิดความ
ลําเอียงในการตอบ (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2550)  
 การเฝาระวังทางสุขภาพเปนการรวบรวมขอมูล การประมวลและวิเคราะหขอมูลทาง
สุขภาพของผูประกอบอาชีพท่ีเปนกลุมเส่ียงอยางเปนระบบ ทําใหทราบถึงความเจ็บปวยและ
บาดเจ็บท่ีอาจเปนผลจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน (Rogers, 2003) สําหรับการ
ประเมินการเจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเน่ืองจากการทํางานโดยท่ัวไปอาจกระทําได 2 วิธี คือ การ
ประเมินทางปรนัยและทางอัตนัย การประเมินทางปรนัยเปนการประเมินทางคลินิกโดยบุคลากร
ทางการแพทยหรือผูเช่ียวชาญ จากการซักประวัติ การตรวจรางกายและอาการผิดปกติของรางกาย 
เชน การตรวจสมรรถภาพการไดยิน การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น การตรวจสมรรถภาพปอด
หรือการตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน การฉายเอ็กซเรยปอดเพ่ืออธิบายความผิดปกติตางๆ ท่ี
เกี่ยวเนื่องจากการรับสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน ขอดีของการประเมินแบบปรนัย คือ 
สามารถตรวจพบอาการผิดปกติและกลุมอาการของโรค ทราบขนาดและความเปนอันตรายตอ
รางกาย แตมีขอจํากัด คือ การประเมินตองกระทําโดยแพทยหรือผูเช่ียวชาญ และใชอุปกรณ
เคร่ืองมือท่ีผานการตรวจสอบมาตรฐานรวมท้ังมีคาใชจายสูง (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดลอม, 2552; (Berger & Williams, 1999) สวนการประเมินทางอัตนัย หมายถึง การประเมิน
ภาวะสุขภาพตามการรับรูของผูประเมิน (self-reported measure) โดยการประเมินใชแบบสอบถาม
หรือแบบสัมภาษณ ขอดีการประเมิน คือ สะดวก ประหยัดเวลาและคาใชจาย (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร
, 2550) แตมีขอกํากัด คือ การรับรูของบุคคลอาจมีความแตกตางกัน มีโอกาสเกิดอคติและบิดเบือน
คําตอบได (Williamson, 2007) ดังนั้น การเลือกใชเคร่ืองมือในการศึกษาข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของ
การศึกษาและความเหมาะสมกับกลุมตัวอยางท่ีจะทําการศึกษา 
 ตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เปนแหลงทําโครงรมแหลงใหญท่ีสําคัญ 
เพื่อนําไปผลิตเปนรมบอสราง อําเภอสันกําแพง (ภูมิปญญาทองถ่ินเชียงใหม, 2553) โดยมีแรงงาน 
ท่ีใชในการทําโครงรมท่ีทํางานท่ีบานซ่ึงเปนแรงงานนอกระบบจํานวน 318 คน (เทศบาลตําบลแม
คือ, 2553) ในข้ันตอนการทําโครงรม การทํางานดังกลาวคนงานมีโอกาสสัมผัสกับปจจัยคุกคาม
สุขภาพจากการทํางาน เชน การสัมผัสเสียงดังของเล่ือยวงเดือน ความส่ันสะเทือนจากสวานไฟฟา
และเล่ือยวงเดือน ฝุนไม นอกจากนี้คนงานกลุมทําโครงรมมีการใชอุปกรณของมีคมในการทํางาน 
(บัวจิ๋น เช้ือเต และคณะ, 2553) ทําใหเส่ียงสูงตอการเจ็บปวยและการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการ
ทํางาน จากขอมูลของสถานีอนามัยตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2554 พบ
การเจ็บปวยและบาดเจ็บของผูประกอบอาชีพกลุมทําโครงรมท่ีใชบริการท่ีสถานีอนามัย คือระบบ
โครงรางกลามเนื้อ รอยละ 29.85 โรคระบบทางเดินโลหิต รอยละ 20.13 โรคระบบทางเดินหายใจ
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รอยละ 18.26 โรคผิวหนังรอยละ 12.25 นอกจากนี้ยังพบการบาดเจ็บจากมีด เล่ือยวงเดือน และของ
มีคม รอยละ 5.80 (สถานีอนามัยตําบลแมคือ, 2554) ขอมูลการเจ็บปวยและการบาดเจ็บดังกลาว ยัง
ไมมีการจําแนกท่ีชัดเจนวาการเจ็บปวยเหลานี้เกี่ยวเนื่องจากการทํางาน อันเปนผลจากการสัมผัส
ปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน ผูศึกษาในฐานะนักการสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีมี
บทบาทสําคัญในการควบคุมปองกันโรคหรือความเจ็บปวย ตลอดจนลดความเส่ียงตอการเจ็บปวย
และบาดเจ็บจากงาน เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน การ
เจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของแรงงานนอกระบบกลุมทําโครงรม เพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานสําคัญในการดําเนินการแกไข ปองกันและควบคุมปญหาสุขภาพท่ีอาจเกิดจากปจจัย
คุกคามสุขภาพในการทํางานเพ่ือเปนการสรางเสริมสุขภาวะคนทํางาน (healthy workers) สมดัง
เจตนารมณของประเทศ ท่ีเนนการสรางเสริมสุขภาวะสําหรับประชาชนโดยเฉพาะกลุมวัยแรงงาน 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานของแรงงานนอกระบบกลุมทําโครงรม 
ตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
 2. เพื่อศึกษาการเจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของแรงงานนอกระบบ
กลุมทําโครงรม ตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
 
คําถามการศึกษา 
 
 1. ปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานของแรงงานนอกระบบกลุมทําโครงรมตําบลแมคือ 
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมเปนอยางไร 
 2. การเจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของแรงงานนอกระบบกลุมทําโครง
รมตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมเปนอยางไร 
 
ขอบเขตการศึกษา 
  

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive research) เพ่ือศึกษาปจจัยคุกคาม
สุขภาพจากการทํางาน การเจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของกลุมทําโครงรม
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ตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม จํานวน 226 คน รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
ระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2554 

 
นิยามศัพท 
 

ปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน หมายถึง ส่ิงท่ีกอใหเกิดความเบ่ียงเบนทางสุขภาพของ
แรงงานนอกระบบ ในสภาพแวดลอมการทํางานของกระบวนการทําโครงรม ไดแก ปจจัยคุกคาม
ดานกายภาพ เชน เสียงดัง ความส่ันสะเทือน แสงสวาง ความรอน ปจจัยคุกคามดานเคมี เชน ฝุนไม 
ปจจัยคุกคามดานการยศาสตร เชน ทาทางการทํางานท่ีไมเหมาะสม การทํางานซํ้าซาก การออกแรง
เกินกําลัง ปจจัยคุกคามดานชีวภาพ เชน อันตรายจากสัตวมีพิษตางๆ รวมท้ังสภาพการทํางานท่ีไม
ปลอดภัย เชน การทํางานกับเครื่องจักร อุปกรณของมีความคม เคร่ืองจักรท่ีไมมีเคร่ืองปองกัน
อันตราย วัตถุดิบในการผลิตมีความคม ประเมินโดยใชแบบสัมภาษณท่ีผูศึกษาดัดแปลงจากแบบ
สัมภาษณปจจัยคุกคามสุขภาพ ภาวะสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางานของ
ชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิและคณะ (2553) รวมกับการทบทวนวรรณกรรม 

การเจ็บปวยท่ีเก่ียวเนื่องจากงาน หมายถึง ความเบี่ยงเบนทางสุขภาพจากการสัมผัสกับ
ปจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดลอมการทํางาน กลาวคือ ปจจัยคุกคามสุขภาพดานกายภาพทํา
ใหเกิดอาการผิดปกติทางการไดยิน อาการผิดปกติของระบบประสาทและหลอดเลือดบริเวณมือ
และแขน อาการผิดปกติทางตา ปจจัยคุกคามสุขภาพดานเคมีทําใหเกิดอาการผิดปกติของระบบ
ทางเดินหายใจ  ผิวหนัง ปจจัยคุกคามสุขภาพดานการยศาสตรทําใหเกิดอาการผิดปกติของโครงราง
กลามเน้ือ และปจจัยคุกคามดานชีวภาพจากสัตวมีพิษ กัดตอย ประเมินโดยใชแบบสัมภาษณท่ีผู
ศึกษาดัดแปลงจากแบบสัมภาษณปจจัยคุกคามสุขภาพ ภาวะสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บปวยท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการทํางานของชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิและคณะ (2553) รวมกับการทบทวน
วรรณกรรม 

การบาดเจ็บท่ีเก่ียวเนื่องจากงาน หมายถึง การที่อวัยวะหรือสวนของรางกายไดรับบาดเจ็บ
ขณะทํางาน ลักษณะการบาดเจ็บ สาเหตุของการบาดเจ็บ อวัยวะท่ีไดรับบาดเจ็บ ความรุนแรง ซ่ึง
เปนผลมาจากเหตุการณขณะทํางาน ประเมินโดยใชแบบสัมภาษณท่ีผูศึกษาดัดแปลงจากแบบ
สัมภาษณปจจัยคุกคามสุขภาพ ภาวะสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางานของ
ชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิและคณะ (2553) รวมกับการทบทวนวรรณกรรม 
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กลุมทําโครงรม หมายถึง กลุมแรงงานท่ีข้ึนทะเบียนแรงงานกลุมอาชีพเทศบาลตําบลแม
คือ ทํางานในข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึงของกระบวนการทําโครงรม อาทิ การทําหัวรมและตุมรม การ
ทําซ่ีคํ้ารมและซ่ีกลอนรม การข้ึนรูปโครงรม โดยมีระยะเวลาการทํางานต้ังแต 6 เดือนข้ึนไป 

 


