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คํานํา 

 รายงานฉบับนี้ เปนรายงานที่ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของแรงงานไทย โดยใชขอมูลจากการ
สํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2552 และการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2552 โดยศึกษา
เกี่ยวกับภาวะสุขภาพ การเจ็บปวย กลุมโรคตางๆ รวมทั้งโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัวของแรงงาน ตลอดจนศึกษา
เกี่ยวกับหลักประกันดานสุขภาพ (สวัสดิการคารักษาพยาบาล) ที่แรงงานเหลานั้นไดรับ นอกจากนี้ยังศึกษา
โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของแรงงาน ซ่ึงผลจากการศึกษาสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการวางแผน กําหนดนโยบายเกี่ยวกับดานสาธารณสุข ดานแรงงาน ตลอดจนสามารถ
ใชในการติดตามและประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดในระดับหนึ่ง 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ หวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้จะเปน
ประโยชนแกผูวางแผน และกําหนดนโยบายตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนผูใชขอมูลที่เกี่ยวของตอไป 
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สุขภาพแรงงานไทยสุขภาพแรงงานไทย  

1. บทนํา 
 ความสําเร็จของนโยบายประชากรในประเทศไทยที่มีการดําเนินงานดานการวางแผน
ครอบครัวอยางตอเนื่องและไดผล ทําใหอัตราการเกิดลดลงมาโดยตลอด ขณะที่ผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
เร่ือยๆ การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางทางประชากรเชนนี้ทําใหประชากรวัยแรงงาน (15-59 ป) เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปดวย ขอมูลจากสํามะโนประชากรและเคหะ พบวา ประชากรวัยแรงงาน
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 50.0 ในป 2513 เปนรอยละ 66.1 ในป 2543 และจากการคาด
ประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2568 ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดวาประชากรวัยแรงงานจะเพิ่มเปนรอยละ 
67.6 ในป 2553 ทั้งนี้คาดวาประชากรวัยแรงงานจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจนถึงป 2555 

 การเพิ่มขึ้นของวัยแรงงานในชวงเวลานี้ทางประชากรศาสตรเรียกวา การปนผลทางประชากร 
(Demographic dividend) ดวยถือวาประชากรวัยนี้เปนวัยที่มีศักยภาพในการสรางผลผลิตไดมากกวาวัยอ่ืน 
และที่สําคัญคือชวงเวลาดังกลาวมีเพียงครั้งเดียว ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรวัยนี้โดยเฉพาะ
อยางยิ่งดานสุขอนามัย จึงนับเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหประเทศไดรับประโยชนจากการปนผลทางประชากร
ใหมากที่สุด 

 การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของประชากรวัยแรงงานที่มีงานทํา ไดแก การเจ็บปวย 
การมีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว และวิธีการรักษาพยาบาล เปนตน นอกจากนี้ยัง
ทําการศึกษาเกี่ยวกับการไดรับหลักประกันดานสุขภาพ (สวัสดิการคารักษาพยาบาล) 
ซ่ึงผลที่ไดจากการศึกษาจะสามารถนําไปใชในการวางแผนดานสุขภาพของแรงงาน 
และนําไปประกอบการจัดทํานโยบายดานสาธารณสุขสําหรับประชากรกลุมนี้ตอไป 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเจ็บปวย การไดรับบาดเจ็บ วิธีการรักษาพยาบาล และพฤติกรรม 
  สุขภาพ 
 2.2 เพื่อศึกษาการไดรับหลักประกันดานสุขภาพ (สวัสดิการคารักษาพยาบาล) 

3. แหลงขอมูลและขอจํากัดของขอมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2552 (ไตรมาส 2) และ
การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2552 (เม.ย. 2552) ซ่ึงสํารวจโดยสํานักงานสถิติแหงชาติมาศึกษาเฉพาะ
ผูมีงานทําอายุ 15-59 ปเทานั้น และเนื่องจากสวนใหญเปนการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ ดังนั้นจึงจะใชขอมูลจาก
การสํารวจอนามัยและสวัสดิการเปนหลักในการประมวลผล ซ่ึงอาจทําใหขอมูลที่ไดในสวนที่เกี่ยวของกับ
การทํางานไมสอดคลองกับรายงานผลจากการสํารวจของโครงการดังกลาวขางตน 
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4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 4.1 สามารถใชเปนกระจกเงาที่สะทอนใหเห็นภาพของสุขภาพของแรงงานไทยในปจจุบัน 
  และสามารถนําไปวางแผนเพื่อปองกันปญหาดานสุขภาพของแรงงานตอไป 
 4.2 สามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงมาตรการดานสวัสดิการคารักษาพยาบาลให 
  ครอบคลุมแรงงาน เพื่อเปนการรองรับและบรรเทาปญหาดานสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น 
  ในอนาคต 
 4.3 สามารถนําไปใชเปนแนวทางประกอบขอเสนอแนะในเชิงนโยบายดานสุขภาพแรงงาน 
  รวมทั้งเพื่อใหหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของ รณรงค และสงเสริมให 
  แรงงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
  แรงงานไทยตอไป 

5. สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาภาพรวมทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงสุขภาพ และสวัสดิการดานคา
รักษาพยาบาลของแรงงานในประเทศไทย สรุปผลสําคัญดังนี้ 

 5.1 ลักษณะทั่วไปของแรงงาน 
 ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ป) ในประเทศไทยมีประมาณ 45.0 ลานคน กวารอยละ 75 มี
งานทํา ชายมีงานทํามากกวาหญิง คือ รอยละ 83.2 และรอยละ 69.0 ตามลําดับ กวาครึ่งของแรงงานมี
การศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ํากวา (รอยละ 51.3) ขณะที่เกือบ 1 ใน 3 ของแรงงานมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา (รอยละ 31.9) และมีแรงงานไมนอยที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา (รอยละ 12.1) อยางไรก็ตาม
ยังคงมีแรงงานบางสวนที่ไมมีการศึกษา (รอยละ 2.1) โดยเฉพาะแรงงานหญิงไมมีการศึกษาสูงกวาชายอยาง
ชัดเจน (รอยละ 2.6 สําหรับหญิง และรอยละ 1.5 สําหรับชาย) ซ่ึงแรงงานในแตละภาคมีการศึกษารูปแบบ
เดียวกับทั่วราชอาณาจักร 

 แรงงานกวารอยละ 70 สมรส (รอยละ 71.4) แตมีไมนอยที่เปนโสด (รอยละ 22.1) ซ่ึงแรงงาน
ชายเปนโสดสูงกวาหญิง คือ รอยละ 25.4 เปรียบเทียบกับรอยละ 18.3 ของแรงงานหญิง 
และสวนใหญของแรงงานทั้งชายและหญิงประกอบอาชีพผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดาน
การเกษตรและการประมง และทํางานในภาคเอกชน แรงงานมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ประมาณ 12,500 บาท ซ่ึงแรงงานชายและหญิงมีรายไดไมแตกตางกันมากนัก คือ ชาย
ประมาณ 12,600 บาท และหญิงมีรายไดประมาณ 12,400 บาท สําหรับชั่วโมงทํางาน
เฉล่ียตอสัปดาหพบวามีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย คือ แรงงานชายทํางานประมาณ 
45.4 ช่ัวโมงตอสัปดาห ขณะที่แรงงานหญิงทํางานประมาณ 44 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
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 5.2 ภาวะสุขภาพ 

 สุขภาพดีนับเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่มีผลทั้งตอตนเองในการทํางานหารายได ตลอดจนผลตอ
การพัฒนาประเทศในการเพิ่มผลผลิตใหกับประเทศ หากแรงงานมีสุขภาพดีก็จะสงผลตอศักยภาพในการ
ผลิตเชนกัน ซ่ึงจากการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของแรงงานสรุปไดดังนี้ 

 5.2.1 การเจ็บปวย 
 แรงงานรูสึกปวยหรือไมสบายในระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณมี
ประมาณรอยละ 16.3 ของแรงงานทั้งสิ้น ซ่ึงแรงงานหญิงรูสึกปวยหรือไมสบายสูงกวา
ชาย คือ รอยละ 19.7 และรอยละ 13.5 ตามลําดับ แรงงานในภาคเหนือรูสึกปวยสูงกวาภาค
อ่ืน ๆ คือรอยละ 19.7 รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร (รอยละ 16.7) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 16.1) ภาคกลาง (รอยละ 15.6) และภาคใต (รอยละ 13.3) 

 เมื่อจําแนกตามเพศ และภาคพบวา แรงงานหญิงรูสึกปวยสูงกวาชายใน
ทุก ๆ ภาค โดยเกือบ 1 ใน 4 ของแรงงานหญิงในภาคเหนือรูสึกปวยคอนขางสูง (รอยละ 23.3) รองลงมาคือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 20.4) กรุงเทพมหานคร (รอยละ 20.0) ภาคกลาง (รอยละ 18.1) และต่ําสุด 
คือ ภาคใต (รอยละ 15.9) 

แผนภูมิ ก รอยละของแรงงานที่รูสึกปวยหรือไมสบาย จําแนกตามเพศ ท่ัวราชอาณาจักร และภาค 
 พ.ศ. 2552 

 

หมายเหตุ:  คํานวณจากประชากรรวมในแตละเพศ และภาคเดียวกัน 
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 5.2.2 โรค/อาการที่ปวย 
 โรค/อาการที่แรงงานปวยหรือไมสบายสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ระบบทางเดินหายใจ 
(รอยละ 32.5) ปวดหลัง/ปวดกลามเนื้อ (รอยละ 20.7) และความเครียด/นอนไมหลับ/ปวดหัว (รอยละ 18.9) 
แรงงานชายและหญิงเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจสุงสุดเชนเดียวกับทั่วราชอาณาจักร แตชายมี
สัดสวนสูงกวาหญิง คือ รอยละ 33.4 และหญิงรอยละ 31.9 ขณะที่โรค/อาการลําดับรองลงมาของชายและ
หญิงแตกตางกัน คือ แรงงานชายจะมีโรค/อาการปวดหลัง/ปวดกลามเนื้อ ขณะที่แรงงานหญิงเจ็บปวยดวย
โรค/อาการความเครียด/นอนไมหลับ/ปวดหัว 

 สวนใหญแรงงานในเกือบทุกภาคปวยหรือไมสบายดวย
โรคระบบทางเดินหายใจ ยกเวนภาคกลางที่แรงงานปวยดวยโรค/อาการเครียด/
นอนไมหลับ/ปวดหัว เกือบครึ่งของแรงงานในกรุงเทพมหานครปวยดวยโรค
ระบบทางเดินหายใจ (รอยละ 45.9) รองลงมาคือภาคภาคเหนือ (รอยละ 39.0) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 30.6) และต่ําสุดคือภาคใต (รอยละ 30.1) 

 เมื่อพิจารณาเปนรายภาคและเพศ พบวา รูปแบบการเจ็บปวยของแรงงานหญิงมีลักษณะ
เชนเดียวกับทั่วราชอาณาจักร แตแรงงานชายมีลักษณะที่แตกตางไป คือ แรงงานชายในกรุงเทพมหานคร 
ภาคเหนือ และภาคใตเจ็บปวยดวยกลุมโรคระบบทางเดินหายใจ ขณะที่แรงงานชายในภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือปวยดวยโรค/อาการปวดหลัง/ปวดกลามเนื้อ 

ตาราง ก รอยละของแรงงานที่รูสึกปวยหรือไมสบาย จําแนกตามโรค/อาการ และเพศ พ.ศ. 2552 
 

กลุมโรค รวม ชาย หญิง 

ระบบทางเดินหายใจ  32.5  33.4  31.9 
ทองรวง/ทองเสีย/บิด    3.3    3.7    2.9 
ปวดทอง/ทองอืด/ทองเฟอ/โรคกระเพาะ    9.4       8.7  10.0 
ปวดหลัง/ปวดกลามเนื้อ  20.7  24.6  17.6 
ความเครียด/นอนไมหลับ/ปวดหัว  18.9  16.2  21.0 
โรคผิวหนัง/กลากเกลื้อน/ผดผ่ืน    1.4    1.2    1.5 
ตา/หู/คอ/จมูก    1.8    1.9    1.7 
โรคในชองปาก/ฟนผุ/โรคเหงือก    0.6    0.9    0.3 
โรคเร้ือรัง/โรคประจําตัว  11.4    9.4  13.1 
 

หมายเหตุ:  คํานวณจากประชากรรวมในแตละเพศ และภาคเดียวกัน 
 ไมรวมโรค/อาการไมแจงชัดอื่นๆ 
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 5.2.3 การบาดเจ็บ 
  แรงงานไทยมีการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุหรือถูกทํารายรางกายเพียงเล็กนอย (รอยละ 
2.3) แรงงานชายบาดเจ็บฯ มากกวาหญิง (รอยละ 2.7 และรอยละ 1.9 ตามลําดับ) ภาคกลางมีแรงงานที่ไดรับ
บาดเจ็บฯ มากกวาภาคอื่น ๆ (รอยละ 2.9) และต่ําสุดคือภาคใต (รอยละ 2.0) 

  กวา 1 ใน 4 ของการบาดเจ็บเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากยานพาหนะโดยเฉพาะจาก
รถจักรยานยนต (รอยละ 27.1) รองลงมาจากการพลัดตกหกลม (รอยละ 20.0) แรงงานชายมีการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตสูงกวาหญิงเกือบเทาตัว (รอยละ 30.8 สําหรับชาย และรอยละ 20.8 สําหรับหญิง) 
ขณะที่แรงงานหญิงบาดเจ็บจากการพลัดตกหกลมสูงกวาชาย (รอยละ 
24.7 สําหรับหญิง และรอยละ 17.2 สําหรับชาย) เปนที่นาสังเกตวา
แรงงานหญิงมีการบาดเจ็บจากการถูกทํารายสูงกวาชายอยางเห็นไดชัด 
(รอยละ 18.3 สําหรับหญิง และรอยละ 11.8 สําหรับชาย) 

 5.2.4 โรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว 
 กวา 1 ใน 10 ของแรงงานมีโรคเร้ือรัง/โรคประจําตัว (รอยละ 11.4) ซ่ึงแรงงานหญิงมีโรค
เร้ือรัง/โรคประจําตัวสูงกวาชายคอนขางมาก (รอยละ 14.2 และรอยละ 9.0 ตามลําดับ) แรงงานในภาคเหนือมี
โรคเร้ือรัง/โรคประจําตัวสูงกวาภาคอื่น ๆ (รอยละ 14.7) และต่ําสุดในภาคใต (รอยละ 9.8) 

แผนภูมิ ข รอยละของแรงงานที่มีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว จําแนกตามเพศ และภาค พ.ศ. 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: คํานวณจากประชากรรวมในแตละเพศ และภาคเดียวกัน และไมรวมโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัวอื่นๆ 
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 โรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว 3 ลําดับสูงสุดที่แรงงานมี สวนใหญเปนโรคหัวใจและหลอด
เลือด (รอยละ 32.4) รองลงมาเปนโรคเบาหวาน/ความผิดปกติของตอมไรทอ (รอยละ 21.1) และโรคเรื้อรัง
ของระบบหายใจ (รอยละ 18.7) แรงงานชายและหญิงที่มีโรคเร้ือรัง/โรคประจําตัว
สวนใหญเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดเชนเดียวกัน แตแรงงานหญิงมีสัดสวนสูง
กวาชาย ยกเวนโรคเรื้อรังของระบบหายใจที่แรงงานชายมีสัดสวนสูงกวาหญิง 

 แรงงานในเกือบทุกภาคเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด ยกเวนภาคตะวันเฉียงเหนือท่ีเปน
โรคเบาหวาน/ความผิดปกติของตอมไรทอ เมื่อพิจารณาตามเพศและภาคจะพบรูปแบบเดียวกัน ยกเวน
แรงงานหญิงในกรุงเทพมหานครที่มีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัวเปนโรคเรื้อรังของระบบหายใจมากกวา 

ตาราง ข รอยละของแรงงานที่มีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว จําแนกตามกลุมโรค และเพศ พ.ศ. 2552 
 

กลุมโรค รวม ชาย หญิง 

โรคมะเร็ง   1.9   1.4   2.3 
โรคเบาหวาน/ความผิดปกติของตอมไรทอ 21.1 18.8 22.9 
ความผิดปกติทางจิต   1. 5   2.4   0.8 
ความผิดปกติทางระบบประสาท   2.1   2.3   1.9 
ความผิดปกติทางการรับรู   1.9   2.5   1.4 
โรคหัวใจและหลอดเลือด 32.4 29.4 34.6 
โรคเร้ือรังของระบบหายใจ 18.7 19.3 18.2 
ความผิดปกติของระบบยอยอาหาร   5.4   7.1   4.2 
โรคทางระบบสืบพันธุและปสสาวะ   2.7   3.6   2.0 
ความผิดปกติทางกระดูกและกลามเนื้อ 10.1 10.9   9.6 
โรคติเชื้อที่ทําใหเกิดการเจ็บปวย/พิการแบบเรื้อรัง   0.9   0.7   1.0 
ความผิดปกติแตกําเนิดและโรคทางพันธุกรรม   0.8   0.9   0.8 
ความผิดปกติในชองปาก   0.5   0.7   0.3 
 

หมายเหตุ:  คํานวณจากประชากรรวมในแตละเพศ และภาคเดียวกัน 
  ไมรวมโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัวอื่น ๆ 
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 5.2.5 อาชีพและสถานภาพการทํางานกับภาวะเจ็บปวย 
  เมื่อศึกษาความสัมพันธของอาชีพกับการเจ็บปวย การมีโรคเร้ือรัง/โรคประจําตัว และการ
ไดรับบาดเจ็บฯ ของแรงงาน พบวา แรงงานที่ทํางานในดานการเกษตรและประมงมีภาวะเจ็บปวยมากกวา
อาชีพกลุมอื่นๆ รองลงมาคือพนักงานบริการและพนักงานขายในรานคาและตลาด ทั้งนี้แรงงานชายและ
หญิงมีลักษณะเชนเดียวกัน 
  สําหรับภาวะเจ็บปวยกับสถานภาพการทํางาน พบวา แรงงานที่รูสึกปวย/ไมสบายกวา 1 
ใน 3 (รอยละ 37.5) เปนลูกจางเอกชน สําหรับแรงงานที่มีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัวพบวาเกือบ 2 ใน 4 (รอย
ละ 40.4) เปนลูกจางเอกชน ขณะที่แรงงานที่ประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ/ถูก
ทํารายรางกายมากที่สุด (รอยละ 41.1) ทั้งนี้แรงงานชายและหญิงมีรูปแบบเชนเดียวกัน 

 5.2.6 วิธีการรักษาพยาบาล 
  แรงงานมีวิธีการรักษาพยาบาลที่แตกตางกันไปตามสาเหตุของการเจ็บปวย ซ่ึงไดแก รูสึก
เจ็บปวย/ไมสบาย การมีโรคเร้ือรัง/โรคประจําตัว และการไดรับอุบัติเหตุ/ถูกทํารายรางกาย แตไมถึงขั้นนอน
ในสถานพยาบาล จากขอมูลพบวา กวา 1 ใน 3 ของแรงงานที่รูสึกเจ็บปวย/ไมสบายจะซื้อยาแผนปจจุบันกิน
เอง (รอยละ 41.2) เชนเดียวกับแรงงานที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ/ถูกทํารายรางกายจะรักษาพยาบาลดวยวิธี
เดียวกัน (รอยละ 20.7) สําหรับแรงงานที่มีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัวซ่ึงตองเขารับการรักษาเปนประจํา ดังนั้น 
เกือบ 1 ใน 3 จึงไปรักษาในโรงพยาบาลชุมชน (รอยละ 31.7) 

 แรงงานชายและหญิงมีรูปแบบการรักษาพยาบาลไมแตกตางกัน
มากนัก ยกเวนแรงงานชายที่ไดรับบาดเจ็บฯ จะใชวิธีซ้ือยากินเองมากที่สุด (รอยละ 
20.9) ขณะที่แรงงานหญิงมีรูปแบบการรักษาพยาบาลเชนเดียวกับทั่วราชอาณาจกัร 

 5.3 สวัสดิการคารักษาพยาบาล 

 สวัสดิการคารักษาพยาบาลจัดเปนการคุมครองทางดานสุขภาพใหกับประชาชน ซ่ึงรัฐบาลทุกยุคที่
ผานมามักจะใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ เนื่องจากรัฐบาลตองการใหคนไทยมีหลักประกันหรือมีความ
มั่นใจวาเมื่อเจ็บปวย/ไมสบายก็สามารถรับบริการตรวจรักษาได ผลจากการศึกษามีดังนี้ 

 5.3.1 การไดรับสวัสดิการฯ 
 แรงงานสวนใหญไดรับสวัสดิการคารักษาพยาบาล (รอยละ 98.3) แรงงานชายและหญิง
มีสวัสดิการที่ไมแตกตางกันมากนัก โดยหญิงมีสัดสวนสูงกวาชายเล็กนอย (รอยละ 98.5 และรอยละ 98.0 
สําหรับหญิงและชาย ตามลําดับ) สวัสดิการฯ ที่แรงงานไดรับ สวนใหญไดจากบัตรประกันสุขภาพ (รอยละ 
24.6) รองลงมาเปนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน (รอยละ 9.6) แรงงานหญิงไดรับสวัสดิการจากบัตร
ประกันสุขภาพสูงกวาชาย (รอยละ 26.1 และรอยละ 22.7 ตามลําดับ) ขณะที่แรงงานชายไดรับสวัสดิการ
ประเภทบัตรประกันสุขภาพมากกวา (รอยละ 12.0 และรอยละ 7.5 ตามลําดับ) 
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 แมสวนใหญแรงงานจะไดรับหลักประกันดานสุขภาพ แตก็ยังมีแรงงานบางสวนที่ไมได
รับสวัสดิการคารักษาพยาบาลใด ๆ แมจะไมสูงมากนักแตอาจใชประเมินความครอบคลุมของการประกัน

สุขภาพถวนหนาของรัฐไดในระดับหนึ่ง และเมื่อพิจารณาการเจ็บปวยตาม
สาเหตุ พบวา แรงงานที่ปวย/ไมสบายและไมไดรับสวัสดิการใด ๆ เลยมีรอยละ 
1.7 โดยแรงงานชายสูงกวาหญิงเล็กนอย คือรอยละ 2.0 และ รอยละ 1.5 
ตามลําดับ สําหรับแรงงานที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุฯ ไมไดรับสวัสดิการใด ๆ 
เลยถึงรอยละ 2.5 โดยแรงงานชายไมมีสวัสดิการถึงรอยละ 3.1 

 5.3.2 การใชสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
 แมแรงงานสวนใหญมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล แตพบวามีแรงงานบางสวนไมใช
สวัสดิการที่ตนเองมี โดยเฉพาะแรงงานที่ปวย/ไมสบายมากกวารอยละ 60 มีสวัสดิการฯ แตไมใช (รอยละ 
60.2) ขณะที่มากกวาครึ่งของแรงงานที่เจ็บปวยจากการบาดเจ็บฯ มีสวัสดิการฯ แตไมใช (รอยละ 53.9) 
สําหรับแรงงานที่มีโรคเร้ือรัง/โรคประจําตัวมีสัดสวนที่ไมใชสวัสดิการเพียงเล็กนอยเทานั้น (รอยละ 18.4) 

 แรงงานชายและหญิงที่มีสวัสดิการฯ แตไมใชใกลเคียงกัน คือ ชายรอยละ 59.7 และหญิง
รอยละ 60.7 สําหรับแรงงานที่เจ็บปวยจากการบาดเจ็บฯ มีแตไมใชสวัสดิการฯ เปนแรงงานชายรอยละ 53.9 
และแรงงานหญิงรอยละ 56.9 สวนแรงงานชายและหญิงที่มีโรคเร้ือรัง/โรคประจําตัวและมีแตไมใช
สวัสดิการมีประมาณ 1 ใน 5 (ชายรอยละ 17.4 และหญิงรอยละ 19.1) 

 แรงงานที่เจ็บปวยและไมใชสิทธิสวัสดิการฯ ใหเหตุผลที่ไมใชเนื่องจากเจ็บปวยเพียง
เล็กนอย เชนเดียวกับแรงงานที่บาดเจ็บฯ แตไมใชสิทธิเนื่องจากเหตุผลเดียวกัน แตสําหรับแรงงานที่เปนโรค
เร้ือรังฯ ใหเหตุผลที่ไมใชเนื่องจากการบริการที่ชา รอนานถึงรอยละ 36.5 รองลงมาคือไมแนใจในคุณภาพยา 
(รอยละ 16.7) แรงงานทั้งชายและหญิงที่มีสิทธิสวัสดิการฯ แตไมใชใหเหตุผลเชนเดียวกัน 

แผนภูมิ  ค รอยละของแรงงาน จําแนกตามการมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล และสาเหตุการเจ็บปวย 
 พ.ศ. 2552 
  

ปวย/ไมสบาย บาดเจ็บจากอุบัติเหตุฯ มีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว
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หมายเหตุ:  ไมรวมอื่นๆ และไมทราบ 
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 5.4 พฤติกรรมสุขภาพ 
 พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การปฏิบัติหรือกิจกรรมใด ๆ ในการปองกัน การสรางเสริม 
การรักษา และการฟนฟูสุขภาพ อันมีผลตอสภาวะทางสุขภาพของบุคคล ซ่ึงแรงงานสวนใหญมีพฤติกรรม
สุขภาพในทางที่ เอื้อตอการมีสุขภาพที่ดี  แตก็ยังมีแรงงานบางสวนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ เชนการสูบบุหร่ี ผลจากการศึกษาพบวา แรงงานที่มี
การใชบริการดานสุขภาพนอกเหนือจากการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวยนั้น 
มากกวาครึ่งของแรงงานที่ใชบริการฯ ใหความสําคัญกับการตรวจสุขภาพ
ประจําป (รอยละ 69.1) โดยแรงงานชายใหความสําคัญกับการตรวจสุขภาพ
ประจําปสูงกวาแรงงานหญิง (รอยละ 82.7 สําหรับชาย และรอยละ 62.7 สําหรับหญิง) 

 สําหรับพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ ซ่ึงไดแก การสูบบุหร่ีและดื่มสุรา จะพบความแตกตาง
อยางชัดเจนระหวางแรงงานชายและหญิง กลาวคือ แรงงานชายมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพสูงมาก โดย
มากกวา 1 ใน 3 สูบบุหร่ีทุกวัน (รอยละ 39.5) และในจํานวนนี้กวา 1 ใน 4 สูบมากกวา 100 มวนตอวัน (รอย

ละ 25.7) สําหรับพฤติกรรมการดื่มสุราพบวาแรงงานชายรอยละ 8 ดื่มสุราทุกวัน รอยละ 
9.0 ดื่มวันเวนวัน และรอยละ 14.6 ดื่มทุกสัปดาห นอกจากแรงงานชายสูบบุหร่ีเปน
ประจําแลว ยังดื่มสุราทุกวันอีกดวยถึงรอยละ 5 แมวาจะเปนสัดสวนที่ไมมาก แตก็นบัวา
เปนพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงตอสุขภาพ และการเกิดอุบัติเหตุอยางมาก ขณะที่แรงงาน
หญิงสูบบุหร่ีและดื่มสุรานอยกวา แตอยางไรก็ตามก็ยังเปนพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพเชนกัน (รอยละ 1.7 สูบบุหร่ีทุกวัน และรอยละ 0.6 ดื่มสุราทุกวัน) 

6. ขอเสนอแนะ 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 เห็นชอบกับเกณฑพื้นฐาน 10 ประการในการ
ดํารงชีวิตของคนไทยที่คนไทยทุกคนควรจะไดรับ เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ซ่ึง 1 
ในเกณฑพื้นฐาน 10 ประการ ก็คือ การไดรับการประกันสุขภาพที่ไดมาตรฐาน และจากความตั้งใจของ
รัฐบาลที่จะทําใหประชาชนทุกคนมีหลักประกันดานสุขภาพ  เพื่อใหคนไทยมี
หลักประกันหรือมีความมั่นใจวาเมื่อเจ็บปวยจะสามารถไปขอรับบริการตรวจรักษา 
โดยไมตองกังวลในเรื่องคารักษาพยาบาล นอกจากนี้รัฐยังเนนการ "สราง" สุขภาพ
มากกวาการ "ซอม" สุขภาพ เพราะการที่จะมี "สุขภาพดี" ไดนั้นจะตองสามารถพึ่งพา
ตนเองทางดานสุขภาพไดในระดับหนึ่ง 
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 อยางไรก็ตามจากการศึกษาพบวา แมแรงงานสวนใหญไดรับสวัสดิการคารักษาพยาบาลจาก
บัตรประกันสุขภาพ แตก็ยังพบวามีแรงงานบางสวนไมไดรับสวัสดิการใด ๆ เลย นั่นอาจหมายถึงความไม
ครอบคลุมของการไดรับหลักประกันดานสุขภาพ ซ่ึงภาครัฐนอกจากจะใหความสําคัญกับระบบบริการ
สุขภาพ เพื่อใหสามารถเขาถึงประชากรไดอยางทั่วถึงแลว ควรคํานึงถึงความพอใจของประชากรตอการ
ใหบริการของภาครัฐ เนื่องจากพบวามีแรงงานบางสวนที่มีสวัสดิการแตไมใช แม
คนในวัยแรงงาน จะไมใชผูสูงอายุที่ตองการการดูแลสุขภาพมากกวาวัยอ่ืน แตการ
ตรวจสุขภาพประจําปเปนเรื่องจําเปน เพราะโรคบางโรค หากตรวจพบตั้งแตตน
แลวใหการรักษาก็จะดีกวาตรวจพบตอนที่เปนมากแลว ดังนั้นสิ่งที่แรงงานควร
ตระหนักก็คือการตรวจสุขภาพประจําป และรูจักรักษาตัว ลดการบาดเจ็บ รวมทั้ง
พฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ซ่ึงจะเกิดประโยชนผลดีมากกวาผลเสีย 

 นอกจากนี้การที่แรงงานสวนใหญมีพื้นฐานการศึกษาต่ํา ซ่ึงนับเปนจุดออนตอการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ หากแรงงานมีการศึกษาสูงขึ้น และทํางานที่
ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมตอการเลี้ยงชีพทั้งของตนเองและครอบครัว จะทําให
แรงงานสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข และนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซ่ึง
จะสงผลตอการพัฒนาของประเทศตอไปในอนาคต 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสถิติ 
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ภาคผนวก  ก 

คํานิยาม 

 1. ผูมีงานทํา หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป และในสัปดาหแหงการสํารวจมีลักษณะอยาง
ใดอยางหนึ่ง (สําหรับในรายงานฉบับนี้กําหนดบุคคลที่มีงานทําอายุ 15-59 ปเทานั้น) ดังตอไปนี้ 
  1.1 ไดทํางานตั้งแต 1 ช่ัวโมงขึ้นไป โดยไดรับคาจาง เงินเดือน ผลกําไร เงินปนผล 
คาตอบแทนที่มีลักษณะอยางอื่นสําหรับผลงานที่ทําเปนเงินสด หรือส่ิงของ 
  1.2 ไมไดทํางาน หรือทํางานนอยกวา 1 ช่ัวโมง แตเปนบุคคลที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี้ (ซ่ึงจะถือวาเปน ผูที่ปกติมีงานประจํา) 
   1.2.1 ยังไดรับคาตอบแทน คาจาง หรือผลประโยชนอ่ืนๆ หรือผลกําไรจากงานหรือ
ธุรกิจระหวางที่ไมไดทํางาน 
   1.2.2 ไมไดรับคาตอบแทน คาจาง หรือผลประโยชนอ่ืนๆ หรือผลกําไรจากงานหรือ
ธุรกิจในระหวางที่ไมไดทํางาน แตยังมีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปทํา 
   1.2.3 ทํางานอยางนอย 1 ช่ัวโมงโดยไมไดรับคาจางในวิสาหกิจหรือไรนาเกษตรของ
หัวหนาครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน 

 2. การเจ็บปวย หมายถึง การปวยทุกชนิดตั้งแตปวยเล็กนอย จนกระทั่วถึงปวยหนัก และรวมถึง
การรูสึกตัววาไมสบายดวย 

 3. สวัสดิการคารักษาพยาบาล หมายถึง สวัสดิการที่ไดรับเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย 
ไดแก คายา คาหองพักในสถานพยาบาล รวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องใช วัสดุที่ใชทําหนาที่แทน
อวัยวะที่ประสบอันตราย ซ่ึงรัฐบาลหรือเอกชนเปนผูให ในการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2547 
จําแนกที่มาของสวัสดิการคารักษาพยาบาลเปน 2 กลุม คือ 
 3.1 สวัสดิการหลักดานคารักษาพยาบาลที่ไดจากหนวยงานของรัฐ ไดแก สวัสดิการขาราชการ/
ขาราชการบํานาญ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน และบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 
 3.2 สวัสดิการรองดานคารักษาพยาบาลที่ไดจากหนวยงานอื่น ไดแก การประกันสุขภาพกับ
บริษัทประกัน สวัสดิการจัดโดยนายจาง และอ่ืนๆ 

 4. โรคเรื้อรัง ตามนิยามที่กระทรวงสาธารณสุขใชมี 2 นิยามคือ 
 4.1 คือ ภาวะเจ็บปวยเรื้อรังที่ไมติดตอหรือภาวะที่เกิดจากความเสื่อมของรางกายตามอายุ 
สวนใหญจะไมมีสาเหตุที่แนนอน มีปจจัยเสี่ยงหลายอยาง มีระยะเวลาฟกตัวของโรครวมถึงระยะเวลาของ
การดําเนินโรคที่ยาวนาน ไมติดตอโดยทางสัมผัส สามารถทําใหเกิดความพิการหรือการทํางานที่ผิดปกติ
ของรางกาย และรักษาไมหาย 
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 4.2 คือ ภาวะที่มีความผิดปกติหรือเบี่ยงเบนไปจากปกติของรางกาย เปนภาวะท่ีเปนอยาง
ถาวร ทําใหเกิดความพิการ เกิดความเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพที่ไมสามารถรักษาใหกลับคืนเปนปกติได 
ผูปวยที่อยูในภาวะนี้ตองการการกายภาพบําบัดหรือการปรับตัวสําหรับภาวะนี้ นอกจากนั้นยังตองการรักษา
ติดตามดูแลในระยะยาว 

 5. พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การปฏิบัติหรือกิจกรรมใดๆ ในดานการปองกัน การสรางเสริม 
การรักษาและการฟนฟูสุขภาพ อันมีผลตอสภาวะทางสุขภาพของบุคคล แบงออกไดเปน 2 พฤติกรรม 
 - พฤติกรรมเสริม คือ การสรางสริมสุขภาพรางกายใหแข็งแรง เชน การออกกําลังกาย การ
รับประทานอาหารเสริม เปนตน 
 - พฤติกรรมเสี่ยง คือ พฤติกรรมที่ปฏิบัติแลวอาจนําไปสูการเกิดอันตรายตอชีวิตและ
สุขภาพของตนเองและผูอ่ืน เชน การสูบบุหร่ี การดื่มสุรา เปนตน 
 






