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บทท่ี 1 

 

บทน ำ 

 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันเกือบทุกประเทศในโลกได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Super-aged society) อย่าง

เต็มตัว อันเนื่องมาจากอัตราการเกิดของแต่ละประเทศลดต่่าลงในขณะที่ประชากรในประเทศมี

อายุที่ยืนยาวขึ้น โดยในปี ค.ศ. 2013 พบว่ามีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึง 841 ล้านคน

ทั่วโลกซึ่งเพิ่มขึ้นถึงสี่เท่าจากปี ค.ศ. 1950 และมีแนวโน้มว่าจ่านวนผู้สูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ้น

อีกสามเท่าในปี ค.ศ. 2050 (United Nation, 2013) สอดคล้องกับจ่านวนประชากรสูงวัยของ

ประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี พ.ศ. 2559 พบสัดส่วนผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป สูง

ถึงร้อยละ 15.07 (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2559) นอกจากนี้สัดส่วนประชากรสูงวัยของประเทศ

ไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2578 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2549) 

ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับสัดส่วนของผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้วที่มสีัดส่วนอยู่ที่ร้อย

ละ 22.5 (United Nation, 2013) ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

แล้วอย่างแท้จริง    

 สถิติแรงงานประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีผู้สูงอายุที่ยังอยู่ในระบบการท่างาน

อยู่ 4.06 ล้านคน จากจ่านวนประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด 11.35 ล้านคน โดย 3.5 ล้านคน เป็น

กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ คิดเป็นเป็นร้อยละ 88.3 ของผู้สูงอายุที่ยังอยู่ในระบบ

การท่างานอยู่ (ส่านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประเทศ

ไทยเริ่มมีแนวนโยบายการพัฒนาเชิงระบบในการท่างานด้านผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อ

ตอบสนองอัตราการเพิ่มขึ้นของการสูงวัยของประเทศ หนึ่งในนโยบายนั้นได้มีการวางแผนและ

นโยบายที่จะน่าไปสู่สังคมสูงวัยในอนาคตเพื่อความมั่นคงด้านรายได้ของผู้สูงอายุ และการ

เลื่อนการเกษียณอายุออกไป เพื่อเหนี่ยวรั้งให้ผู้สูงอายุยังคงมีส่วนในก่าลังแรงงานและช่วย

สนับสนุนทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเมื่อประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุมีทั้ง

ประสบการณ์และทักษะในงานเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุที่ยังคงต้องท่างานในวัยที่

พัฒนาการด้านร่างกายของผู้สูงอายุนั่นเข้าสู่วัยเสื่อมถอยแล้วนั้นอาจจะก่อให้เกิดปัญหา

ทางด้านสุขภาพกายและจิตใจจากการประกอบอาชีพได้สูงกว่าคนวัยท่างาน เนื่องจาก

ความสามารถทางด้านร่างกายเสื่อมถอยลง กระบวนการคิดการตัดสินใจช้าลง แรงจูงใจใน
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การท่างานน้อยลง (Crawford, Graveling, Cowie, & Dixon, 2010) และผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมี

โรคประจ่าตัวที่เป็นโรคเรื้อรังมากกว่า 1 โรค เช่น โรคความดัน เบาหวาน โรคข้ออักเสบหรือ

เสื่อม จากการส่ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2556 ของส่านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า

ภาคเหนือเป็นภาคที่พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุมีสัดส่วนของผู้ที่มีโรคเรื้อรังหรือโรคประจ่าตัวสูงเป็น

อันดับที่ 2 รองจากภาคกลาง พบว่าผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหรือโรคประจ่าตัวนั้น ร้อยละ 57.6 

เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด รองลงมาคือ โรคเบาหวาน (ร้อยละ 14.8) โรคระบบกล้ามเนื้อ 

เส้นเอ็น กระดูกและข้อ (ร้อยละ 13.5) (ส่านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลต่อ

เนื่องมาจากปัญหาด้านสุขภาพที่ไม่ได้รับการเตรียมตัว ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้า

สู่วัยสูงอายุซึ่งมีลักษณะโดยรวมเหมือนกันในทุกคน ทุกเชื้อชาติ ศาสนา เพียงแต่ระยะเวลา

ความช้าหรือเร็วของการเข้าสู่ความชราจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงหาก

ยังคงต้องท่างานอยู่  

 สถานการณ์ผูสู้งอายุในอ่าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชียงใหม่ มีสัดส่วนผูสู้งอายุร้อยละ 17.34 

ของประชากรทั้งหมดและเป็นผู้สูงอายุที่ยังต้องประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ส่าหรับการ

ด่ารงชีวิตของตนเองและการช่วยเหลือครอบครัว  โดยบ้านช่อแล อ่าเภอแม่แตง จังหวัด

เชยีงใหม่ซึ่งอยู่ในเขตพืน้ที่การปกครองของเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนานั้นมีจ่านวนครัวเรอืน

ที่มีผู้สูงอายุสูงที่สุดคือ 2,109 ครอบครัว (ศิริรัตน์ ปานอุทัย & โปธิบาล, 2552) การประกอบ

อาชีพของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ทางการเกษตร การรวมกลุ่มท่าดอกไม้ประดิษฐ์ (ดอกไม้จันทน์) กลุ่มการจักสาน กลุ่มท่าโรง

ศพ และกลุ่มโคม ในส่วนของปัญหาทางด้านสุขภาพพบว่าภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพและการ

เจ็บป่วยโดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือโรคไม่ติดต่อเช่นโรคความดันโลหิตสูงเป็น

อันดับหนึ่ง รองลงมาคือปัญหาการบาดเจ็บของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อที่เป็น

สาเหตุหลักให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสูงสุด (เทศบาล

เมืองเมืองแกนพัฒนา, 2558) จงึควรมีการศึกษาข้อจ่ากัดทางดา้นร่างกายและจิตใจเพื่อเตรียม

ความพร้อมของแรงงานผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ นอกจากนี้การประเมินปัจจัย

ทางด้านสิ่งแวดล้อมในการท่างานที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันปัญหาทางด้านสุขภาพของแรงงาน

ผูสู้งอายุยังมกีารศกึษาที่ไม่ครอบคลุมนัก 

 จากข้อมูลข้างต้นการชี้ให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความส่าคัญของการ

ส่งเสริม และป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดหากในอนาคตจ่าเป็นต้องมีการใช้แรงงานผูสู้งอายุซึ่ง

เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมที่เริ่มเสื่อมลงไปตามอายุ โดยการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลต่อการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงานเกินก่าลังหรือจากการ
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สัมผัสสิ่งแวดล้อมในการท่างานที่ไม่เหมาะสม อันจะก่อให้เกิดการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ หรือ

เป็นปัจจัยเสริมให้โรคประจ่าตัวที่มีอยู่นั้นมีความรุนแรงมากขึ้น   หากไม่มีวิธีป้องกันหรือการ

วางมาตรการหรอืแนวปฏิบัติในการจัดการภาวะสุขภาพที่เหมาะสมก็จะส่งผลต่อสุขภาพของตัว

ผูสู้งอายุ ครอบครัวและสังคม จากเหตุผลข้างต้นจึงจ่าเป็นอย่างยิ่งในการแสวงหาแนวทางการ

ปรับปรุงสภาพการท่างานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุที่

สอดคล้องกับความต้องการและวิถีการด่ารงชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งจะน่าไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยง

ด้านสุขภาพและแนวทางการปรับปรุงสภาพการท่างานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของครอบครัว 

ชุมชน และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

วัตถุประสงคก์ำรวจิัย 

1. เพื่อประเมินความสามารถในการท่างานของแรงงานผูสู้งอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบ 

เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา อ่าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม่ 

2. เพื่อประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมในการท่างานของแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงาน

นอกระบบ เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา อ่าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม่ 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลการปรับปรุงสภาพการท่างานในแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงาน

นอกระบบ เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา อ่าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

1. ระดับปฏิบัติการ ส่านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มโรค

จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ส่านักงานควบคุมโรค เขต 10 เชียงใหม่ ส่านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่  ส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอแม่แตง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลช่อแลและบ้านปง  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาและ

องค์การบริหารส่วนต่าบลอินทขิล อ่าเภอแม่แตง ได้กิจกรรมเพื่อน่าไปใช้เพื่อให้ประชาชนเกิด

ความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานผู้สูงอายุ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการ

ท่างานให้แก่แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุ  

2. ระดับชุมชน ประชาชนในชุมชนทราบความเสี่ยงในการท่างานของแรงงานนอกระบบ

กลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพผูสู้งอายุ อันจะน่าไปสู่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท่างานตัวตนเอง 

และพัฒนาแนวทางเพื่อหาแนวทางการการดูแลและพัฒนาสุขภาพของแรงงานนอกระบบกลุ่ม

ผูสู้งอายุ โดยอาศัยกระบวนการการมสี่วนรว่มในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
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3. ด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายด้านวิชาการ จัดท่าคู่มือเพื่อการปรับปรุงสภาพการ

ท่างานที่เหมาะสมกับบริบทของแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุและผลการศึกษาได้รับการ

เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

 

ขอบเขตของโครงกำรวจิัย 

           1.  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

       การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) 

โดยผู้วิจัยด่าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

ความสามารถในการท่างาน (Work ability index: WAI) และการเปรียบเทียบผลการปรับปรุง

สภาพการท่างานในแรงงานผู้สูงอายุ  รวมกับการด่าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ในการประเมินความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อมในการท่างานโดยอาศัยเทคนิคการส่ารวจ

ความปลอดภัยในการท่างานส่าหรับผู้ท่างานที่บ้าน  (Work Improvement for Safe Home: 

WISH) โดยการสังเกตสิ่งแวดล้อมในการท่างานและการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์

ปัจจัยเสี่ยงในการท่างาน และท่าการปรับปรุงสภาพในการท่างานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

(Participatory Action Research: PAR)  

   2.  ขอบเขตด้ำนประชำกร  

                ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครั้งนี้เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบผู้สูงอายุที่มีอายุ 45 ปี

ขึ้นไป ตามนิยามศัพท์แรงงานผู้สูงอายุขององค์การอนามัยโลก (WHO, 1993) ในเขตเทศบาล

เมืองเมืองแกนพัฒนา อ่าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม่ 

             3. ขอบเขตด้ำนเวลำ 

                ระยะเวลาด่าเนินการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 – เดือน

กันยายน พ.ศ.2561 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 แรงงำนผู้สูงอำยุ หมายถึง ผู้ท่างานที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปตามนิยามศัพท์

แรงงานผู้สูงอายุขององค์การอนามัยโลก (WHO, 1993) ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา อ่าเภอแม่แตง จังหวัดเชยีงใหม่ ซึ่งเป็นวัยที่อยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางกาย

และจิตใจเริ่มเข้าสู่วัยชรา แต่ยังสามารถท่างานและรับผิดชอบหน้าที่ได้ และยังสามารถ

ประกอบอาชีพได้ (กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2543)  
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 แรงงำนนอกระบบ หมายถึง ผูม้ีงานท่า มีรายได้ที่ได้รับความคุ้มครองแตกต่างไปจาก

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ คุ้มครอง

แรงงาน (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2551 ได้แก่ 1) กลุ่มที่ท่างานรับจ้าง เช่น ผู้รับงานไปท่าที่บ้าน 

รับจ้างตามฤดูกาล คนรับใช้/คนท่างานบ้าน ฯลฯ และ 2) กลุ่มงานประกอบอาชีพอิสระ เช่น 

คนขับรถรับจ้าง เกษตรกร ฯลฯ ที่ร่วมกลุ่มกันประกอบอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา อ่าเภอแม่แตง จังหวัดเชยีงใหม่ 

กำรส ำรวจกำรปรับปรุงสภำพกำรท ำงำนส ำหรับผู้ท ำงำนที่บ้ ำน (Work 

Improvement For Safe Home, WISH) หมายถึง เครื่องมือจัดการด้าน อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในการท่างานผู้ท่างานที่บ้านส่าหรับค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ จาก

กระบวนการท่างาน สภาพการท่างาน และสิ่งแวดล้อมในการท่างาน แล้ววางแผนการ 

ปรับปรุงสภาพการท่างาน และลงมือแก้ไข ปรับปรุงด้วยตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัด 5 

ด้าน คือ 1) การจัดเก็บและขนย้ายวัสดุสิ่งของ 2) ความปลอดภัยในการท่างานกับเครื่องจักร 

3) สถานงีาน 4) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 5) สวัสดิการสังคมละการจัดการภายในองค์กร 

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต 

หรอืที่สามารถจับต้องได้และไม่สามารถจับต้องได้ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและที่เป็นนามธรรม สภาพ 

ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดภาวะกดดัน ซึ่งมีผลต่อผู้ปฏิบัติงานในขณะที่ท่างานปัจจัย

สิ่งแวดล้อมการท่างานที่ล้อมรอบตัวผูป้ฏิบัติงานมีองค์ประกอบ 4 ประการ 

สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical Environment) สิ่ งแวดล้อมที่ อยู่ รอบๆ ตั ว

ผู้ปฏิบัติงานในขณะท่างาน ได้แก่ เสียงดัง ความร้อน ความสั่นสะเทือน แสงสว่าง ความกดดัน

บรรยากาศ ตลอดจนเครื่องมอื เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งบริเวณสถานที่ท่างาน 

สิ่งแวดล้อมทางเคมี (Chemical Environment) สิ่งแวดล้อมที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเกี่ยวข้อง 

เชน่ สารเคมีที่ใช้ สารเคมีที่เป็นผลผลติ สารเคมีที่เป็นของเสียต้องก่าจัด เช่น สังกะส ีแมงกานีส 

สารตะกั่ว  สารปรอท  สารเคมีนั้นอาจอยู่ในรูปของก๊าซ ไอ ฝุ่น ละลอง ควัน หรืออยู่ในรูป

ของเหลว  เชน่  ตัวท่าละลาย  กรด ด่าง เป็น 

สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Environment) ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต 

ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส พยาธิ และ สัตว์อื่นๆ เช่น งู ตะขาบ และสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต 

ได้แก่ ฝุ่นฝ้าย ฝุน่ข้าว ฝุน่เมล็ดพืชต่าง ๆ 

สิ่งแวดล้อมทางเออร์กอนอมิคส์  (Ergonomics) สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อภาวะที่เกี่ยวกับ

จิตวิทยาสังคม และเศรษฐกิจในการท่างาน ได้แก่ สภาวะในการท่างานที่ถูกเร่งรัดหรือบีบ

บังคับให้ต้องท่างาน โดยไม่ค่านึงถึงสภาพความเป็นอยู่ หรอืมอบหมายให้ท่างานมากเกินก่าลัง 
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หรือท่างานซ้่าซาก จนเกิดความเบื่อหน่าย การท่างานล่วงเวลา การท่างานกับเพื่อนร่วมงานที่

แปลกหน้า สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความกดดันทางจิตใจ ซึ่งเป็นผลเสียต่อการ

ปฏิบัติงาน 

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน (Work ability) หมายถึง ความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน

ในการท่างาน ขณะปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ ความสามารถในการท่างานประเมินได้จาก

ดัชนีชี้วัดความสามารถในการทางาน (Work Ability Index: WAI) เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพ

ของผู้ปฏิบัติงานว่ามีความสามารถ ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับใด ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่าง 

ๆ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถในการท่างานปัจจุบันเมื่อเทียบกับความสามารถสูงสุดในการ

ท่างานที่ผ่านมา 2) ความสามารถในการท่างานเมื่อค่านึงถึงลักษณะงาน 3) จ่านวนโรคที่ได้รับ

การวินิจฉัยจากแพทย์ 4) ดัชนีความสามารถที่ลดลงเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรค 5) จ่านวนวันการลา

ป่วยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 6) การประเมินตนเอง โดยคาดการณ์ไปอีก 2 ปีข้างหน้า และ 7) 

ภาวะสุขภาพจิต (การด่าเนินชีวติทั่วไป ทั้งระหว่างการท่างานและใช้เวลาว่าง) 




