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ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน14

เมื่อแบ่งกลุ่มแรงง�นไทยเป็น 2 กลุ่มคือ  
กลุ่มแรงง�นอ�ยุ 15-29 ปี และกลุ่ม
แรงง�น อ�ยุ 30-59 ปี พบว�่ ส�เหตุ
ของก�รสูญเสียปีสุขภ�วะจ�กก�รเจ็บป่วย 
ในกลุ่มแรงง�นอ�ยุ 15-29 ปี ทั้งช�ย 
และหญิง เกิดจ�ก 3 ส�เหตุสำ�คัญ ได้แก่ 
อุบัติเหตุ โรคท�งจิตเวช และเอชไอวี/เอดส์ 
ในแรงง�นไทยกลุ่มอ�ยุ 30-59 ปี มีรูปแบบ
ก�รสูญ เสี ยปีสุ ขภ�วะจ�กก�ร เจ็บป่ วย
เปลีย่นแปลงจ�กกลุม่วยัแรงง�นตอนตน้ นัน่คอื 
ผู้ช�ยจะมีสัดส่วนของก�รสูญเสียปีสุขภ�วะ 
จ�กอุบัติเหตุและโรคท�งจิตเวชลดลงเกือบครึ่ง  
และมีโรคมะเร็งเข�้ม�เป็นส�เหตุหลัก นอกจ�กนี้ 

มะเรง็ไดก้ล�ยเปน็ส�เหตสุำ�คญัอนัดบั 1 ในแรงง�นหญงิอ�ย ุ
30-59 ปี รวมไปถึงโรคหลอดเลือดและหัวใจที่พบว�่ เป็น
ส�เหตุสำ�คัญต่อก�รสูญเสียปีสุขภ�วะเช่นกัน ปัญห�สุขภ�พ
สำ�คัญนี้ นำ�ไปสู่ส�เหตุก�รต�ยสำ�คัญที่พบในกลุ่มแรงง�น 
ได้แก่ อุบัติเหตุจร�จร เอชไอวี/เอดส์ มะเร็งตับ มะเร็ง 
ป�กมดลกู และหลอดเลอืดสมอง ทัง้นี ้พบว�่ ปญัห�สขุภ�พ
สำ�คญัทีเ่กดิขึน้ทัง้ในช�ยและหญงิไมว่�่จะเปน็แรงง�นชว่งอ�ยุ
ใด คือ เอชไอวี/เอดส์ ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นปัญห�สำ�คัญ 
ที่หล�ยหน่วยง�นพย�ย�มรณรงค์ให้คว�มรู้ในก�รป้องกัน 
และก�รอยูร่ว่มกนัในชมุชนไดอ้ย�่งปกตสิขุ โดยทีย่งัส�ม�รถ
ทำ�ง�นได้ในระดับหนึ่ง อย่�งไรก็ต�ม ผู้ที่จะก้�วเข้�สู่วัย
แรงง�นหรือกำ�ลังแรงง�นควรที่จะดำ�เนินชีวิตอยู่ในคว�ม 
ไม่ประม�ท มีพฤติกรรมก�รดูแลสุขภ�พที่เหม�ะสม เพื่อ 
ลดคว�มเสี่ยงต่อก�รเจ็บป่วยอันนำ�ไปสู่ภ�ระต่�งๆ ได้

2 สุขภาพกาย
ของแรงงาน

อุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุการตายหลักที่คร่าชีวิต 
วัยแรงงานช่วงอาย	ุ15-44	ปี	 

การเพิ่มความไม่ประมาทในการดำารงชีวิตจะช่วยลด 
การตายและการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุจราจร

“อุบัติเหตุ โรคทางจิตเวช และเอชไอวี/เอดส์ เป็น
ปัญหาสุขภาพของแรงงานอายุ 15-29 ปี และเมื่ออายุเพิ่ม
ขึ้น พบว่า โรคติดเชื้อและโรคเรื้อรังเป็นสาเหตุสำาคัญของ
แรงงานไทยตอนกลางและตอนปลาย (อายุ 30-59 ปี)”

ก�รเจ็บป่วยในกลุ่มโรคจ�กก�รทำ�ง�นของแรงง�น  
จ�กร�ยง�นก�รเฝ�้ระวงัโรค ป ี2551 พบว�่ อ�ก�รเจบ็ปว่ย 
จ�กโรคที่มีส�เหตุจ�กก�รได้รับส�รพิษในส�รกำ�จัดศัตรูพืช 
คดิเปน็สดัสว่นทีม่�กเปน็อนัดบัหนึง่ถงึรอ้ยละ 80 ของจำ�นวน
ผู้ป่วยทั้งหมด รองลงม�คือ อ�ก�รโรคพิษจ�กส�รปิโตรเคม ี
และโรคปอดจ�กก�รประกอบอ�ชีพซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8  
และ 6 ของจำ�นวนผู้ป่วย ต�มลำ�ดับ

ก�รศกึษ�ด�้นภ�ระโรคและก�รบ�ดเจบ็ของประช�กร
ไทย โดยสำ�นักง�นพัฒน�นโยบ�ยสุขภ�พระหว่�งประเทศ  
ได้ข้อมูลที่น่�สนใจของแรงง�นไทยในปี 2547 กล่�วคือ  

จัดทำ�โดย คณะทำ�ง�นสุขภ�พคนไทย
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15-29  ÍØºÑµÔàËµØ¨ÃÒ¨Ã, àÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê�  àÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê�, ÍØºÑµÔàËµØ¨ÃÒ¨Ã 
30-44  àÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê�, ÍØºÑµÔàËµØ¨ÃÒ¨Ã  àÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê�, ÍØºÑµÔàËµØ¨ÃÒ¨Ã 
45-59  ÁÐàÃç§µÑº, àÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê�  âÃ¤¢Í§ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§, ÁÐàÃç§»Ò¡Á´ÅÙ¡
60-69 ÁÐàÃç§µÑº, âÃ¤¢Í§ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§ âÃ¤¢Í§ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§, àºÒËÇÒ¹
70-79 âÃ¤¢Í§ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§, âÃ¤ËÅÍ´ÅÁÍØ´¡Ñé¹àÃ×éÍÃÑ§ âÃ¤¢Í§ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§, àºÒËÇÒ¹
80+ âÃ¤¢Í§ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§, âÃ¤ËÅÍ´ÅÁÍØ´¡Ñé¹àÃ×éÍÃÑ§ âÃ¤¢Í§ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§, âÃ¤ËÑÇã¨¢Ò´àÅ×Í´

·ÕèÁÒ: ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ä·Â 2548-2550. ÊØÇÔ·Â� ÇÔºØÅ¼Å»ÃÐàÊÃÔ°, 2550
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