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คํานํา

 ในการเรียบเรยีงวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ซึง่เปนวชิาหนึง่ตามหลกัสตูรประกาศนยีบัตรวชิาชีพ 

(ปวช.) พทุธศกัราช 2562 ของสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศึกษาธกิาร มีวตัถุประสงค

เพ่ือใหนักเรียน นักศกึษา มคีวามรูความเขาใจ นาํไปสูการปฏบิตัจิรงิได ซึง่วชิานีม้คีวามสาํคญัมากในการประกอบ

อาชีพ หากเกิดความไมปลอดภัยโดยที่ไมรูและเขาใจในการปองกัน จะมีผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจ

เปนอยางมาก ดังนัน้ในแตละหนวยไดสอดแทรกกิจกรรมเพือ่ใหผูเรยีนไดปฏบัิตจิริง ใหเกดิทักษะ มนีสิยัถาวร 

เพ่ือการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในสังคม โดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช

ในการประกอบอาชพีดวย

 การเรยีบเรยีงครัง้น้ีอาจมขีอบกพรองอยูบาง หากไดรับการเสนอแนะเพิม่เตมิก็จะทาํใหมคีวามสมบรูณ

มากข้ึน

 คณะผูเรยีบเรียงหวงัเปนอยางยิง่วาผูเรยีนจะไดรบัความรู ความเขาใจ จากการศกึษาและสามารถนาํไปสู

การปฏบิตัใินชีวติจรงิและเปนพลเมอืงดีตามวถิปีระชาธปิไตยในสังคมไทยตอไป

ทวี บัวทอง

ในนามคณะผูเรียบเรียง
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1อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หน่วยที่ 1

ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับอาชีวอนามัย

สาระสําคัญ
  งานอาชีวอนามัยเปนการดําเนินงานหรือการใหบริการ เพื่อสงเสริมคุมครองสุขภาพ

และปองกันไมใหบุคคลเกิดการเจ็บปวยหรือไดรับอุบัติเหตุ ตลอดจนการจัดใหผูประกอบ

อาชพีไดทาํงานในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม

  หลักการดําเนินงานบริการดานอาชีวอนามัยประกอบดวยปจจัยหลายอยาง ไดแก 

ความจาํเปนในการจดับรกิาร องคประกอบของการบรกิาร ทมีงาน และการดาํเนนิงาน ซึ่ง

ตองอาศยัความรวมมอืจากหลายฝาย จงึจะทาํใหการดาํเนนิงานนี้ประสบผลสาํเรจ็ไปดวยดี

  ถามสีิ่งแวดลอมในการทาํงานเหมาะสม บคุคลที่ทาํงานนั้นกจ็ะปลอดภยัปราศจากโรค 

งานกจ็ะมปีระสทิธภิาพ

เรื่องที่จะศึกษา
  1. ความหมายและขอบเขตของงานอาชวีอนามยั

  2. ความเปนมาของงานอาชวีอนามยั

  3. ปญหาสขุภาพ และความปลอดภยัของผูประกอบอาชพี

  4. ความจาํเปนในการจดับรกิารอาชวีอนามยั

  5. องคประกอบของการบรกิารอาชวีอนามยั

  6. ทมีงานอาชวีอนามยั

จุดประสงคการเรียนรู
  1. บอกความหมายและขอบเขตของงานอาชวีอนามยัได

  2. บอกความเปนมาของงานอาชวีอนามยัได

  3. อธบิายปญหาสขุภาพและความปลอดภยัของผูประกอบอาชพีได

  4. บอกความจาํเปนในการจดับรกิารอาชวีอนามยัได

  5. บอกองคประกอบของการบรกิารอาชวีอนามยัได

  6. บอกทมีงานอาชวีอนามยัได

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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1. ความหมายและขอบเขตของงานอาชีวอนามัย
  ความหมายของงานอาชีวอนามัย ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล (2535 : 680) ระบุไววา 

อาชีวอนามัยเปนคําสมาสระหวางคําวา “อาชีวะ” หรืออาชีพ กับคําวา “อนามัย” หรือ

สขุภาพอนามยั ดงันั้นคาํวา อาชวีอนามยั ซึ่งตรงกบัคาํในภาษาองักฤษวา Occupation Health 

จงึหมายถงึ สขุภาพอนามยัในการประกอบอาชพี โดยทั่วไปจะหมายรวมถงึ ความปลอดภยั

ในการประกอบอาชพีดวย ฉะนั้นอาชวีอนามยั จงึมคีวามหมายที่กวางขึ้น คอื สขุภาพอนามยั

และความปลอดภยัในการประกอบอาชพี

  กรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน (2548 : 1) ระบวุา อาชวีอนามยั หมายถงึ ศาสตร

และศลิปะที่เกี่ยวกบัการปองกนั สงเสรมิ คุมครองและธาํรงไวหรอืผูประกอบอาชพีมีสภาวะ

อนามยัที่สมบูรณทั้งรางกาย จติใจ และความเปนอยูในสงัคมที่ดี

  งานอาชวีอนามยั จงึหมายถงึ การดาํเนนิงานหรอืการใหบรกิารซึ่งเปนการดแูลสขุภาพ

อนามยัและความปลอดภยัของผูประกอบอาชพีทกุอาชพี

  ดงันั้นในการดูแลสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูประกอบอาชพีนั้น มคีวาม

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดใหผูประกอบอาชีพหรือคนงานไดรับทั้งบริการสาธารณสุขทั่วไป

และบริการอาชีวอนามัยทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหสุขภาพผูประกอบอาชีพเสื่อมโทรมลงจนอาจ

ทําใหเกิดโรคหรือความเจ็บปวยจากการทํางาน หรือที่เรียกวา โรคจากการประกอบอาชีพ 

(Occupational Diseases) ขึ้น และนอกจากนี้ก็เพื่อปองกันมิใหผูประกอบอาชีพไดรับการ

บาดเจ็บ พิการ หรือตาย จากอุบัติเหตุในการประกอบอาชีพ (Occupational Accidents) 

อกีดวย

  ขอบเขตของงานอาชีวอนามัย
  คณะกรรมการรวมระหวางองคการแรงงานระหวางประเทศและองคการอนามยัโลกได

กาํหนดวตัถปุระสงคของงานอาชวีอนามยัไวดงันี้คอื

  1)  เพื่อสงเสรมิ และธาํรงไวซึ่งสขุภาพรางกาย จติใจ ตลอดจนความเปนอยูในสงัคม

ของผูประกอบการอาชพีทกุอาชพีที่สมบูรณที่สดุ

  2)  ปองกนัมใิหผูประกอบอาชพีมสีขุภาพอนามยัเสื่อมโทรมหรอืเกดิความผดิปกตอินั

เนื่องมาจากสภาพการทาํงานตาง ๆ

  3)  คุมครองผูประกอบอาชพีมใิหทาํงานที่เสี่ยงอนัตรายตอสขุภาพ และ

  4)  จดัใหผูประกอบอาชพีไดทาํงานในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกบัสภาวะของรางกาย

และจติใจของเขา

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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ของผูประกอบการอาชพีทกุอาชพีที่สมบูรณที่สดุ

  2)  ปองกนัมใิหผูประกอบอาชพีมสีขุภาพอนามยัเสื่อมโทรมหรอืเกดิความผดิปกตอินั

เนื่องมาจากสภาพการทาํงานตาง ๆ

  3)  คุมครองผูประกอบอาชพีมใิหทาํงานที่เสี่ยงอนัตรายตอสขุภาพ และ

  4)  จดัใหผูประกอบอาชพีไดทาํงานในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกบัสภาวะของรางกาย

และจติใจของเขา
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  เพื่อใหงานอาชีวอนามัยบรรลุวัตถุประสงคตามที่คณะกรรมการรวมระหวางองคการ

แรงงานระหวางประเทศและองคการอนามยัโลกไดกาํหนดไว คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญของ

องคการอนามยัโลกไดเสนอวาจาํเปนจะตองดาํเนนิการดงันี้คอื

  (1) เพื่อคนหาปญหาและทําการควบคุมปญหาที่อาจกอใหเกิดอันตรายจากสภาพ

สิ่งแวดลอมการทาํงานทั้งที่เปนตวัเหตทุางเคม ีทางกายภาพ ทางเครื่องจักรกล ทางชวีภาพ 

และทางจติวทิยาสงัคม

  (2) เพื่อใหเกดิความมั่นใจวางานที่ทาํนั้นเหมาะสมกบัสภาพของรางกายและจติใจของ

คนทาํงาน นั่นคอืมคีวามเหมาะสมของรูปราง สรรีภาพ จติวทิยา ความตองการ และขอ

จาํกดัอื่นของคนที่ทาํงานนั้น

  (3) เพื่อจัดใหมีมาตรการในการคุมครองกลุมคนงานที่อาจไดรับอันตรายจากสภาพ

การทาํงานที่ไมเหมาะสม และเพื่อเพิ่มความตานทานใหแกคนกลุมนั้นดวย

  (4) เพื่อคนหาและทําการปรับปรุงงานที่อาจจะทําใหคนงานเกิดความเจ็บปวย ทั้งนี้

เพื่อมใิหความเจบ็ปวยนั้นเปนภาระของสงัคมหรอืชมุชน

  (5) เพื่อใหการศึกษาแกฝายจัดการ และคนที่ทํางานใหเกิดความสํานึกในความ

รบัผดิชอบดานการปองกนัและสงเสรมิสขุภาพ

  (6) เพื่อใหมกีารจดัดาํเนนิงานดานบรกิารสขุภาพในโรงงาน หรอืสถานที่ทาํงาน โดย

การใหบรกิารสขุภาพที่สมบรูณแบบแกคนทาํงาน อนัเปนการรวมมอืกบัหนวยงานสาธารณสขุ

ของรฐัในการเสรมิสรางใหระดบัสขุภาพของคนในชมุชนนั้นดขีึ้น

  สรุปไดวา งานอาชีวอนามัยนั้นจะเกี่ยวของกับผูประกอบอาชีพ หรือคนงาน กับ

สิ่งแวดลอมการทาํงานผูประกอบอาชพีหรอืคนงาน หมายถงึ ผูประกอบอาชพีทกุอาชพีซึ่ง

มีจํานวนมากและเปนกลุมคนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจอยางยิ่ง จําเปนที่จะตองไดรับ

การคุมครองปองกนัและสงเสรมิใหมสีขุภาพดแีละไมเจบ็ปวยหรอืบาดเจบ็ และเมื่อเจบ็ปวย

หรือบาดเจ็บก็จะตองไดรับการรักษาใหหายเปนปกติหรืออยูในสภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้

เมื่อไดรบัความพกิารกจ็ะตองไดรบัการฟนฟูสภาพความพกิารนั้นใหเขาอยูในสงัคมไดอยาง

มคีวามสขุไมเปนภาระตอสงัคม

  สาํหรบัสิ่งแวดลอมการทาํงาน เปนสิ่งที่อยูลอมรอบตวัผูประกอบอาชพีหรอืคนงานใน

ขณะที่ทาํงาน ซึ่งจะรวมถงึเครื่องจกัรกล เครื่องมอื ความรอน ความเยน็ แสงสวาง เสยีงดงั 

ความสั่นสะเทอืน รงัส ี สารเคมชีนดิตาง ๆ ซึ่งอาจอยูในรูปของฝุนละออง กาซ ไอระเหย  

ควัน เขมา และเชื้อโรคหรือจุลินทรียชนิดตาง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงชั่วโมงการทํางาน 

คาตอบแทน สภาพการทาํงานที่ซํ้าซาก การเรงทาํงาน การทาํงานเปนผลดั สมัพนัธภาพ

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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ระหวางบคุคล ความไมเหมาะสมของที่พกัอาศยั และความไมคุนชนิกับการทาํงานในระบบ

การผลิต เปนตน สิ่งแวดลอมตาง ๆ เหลานี้จะตองมีการตรวจตราเพื่อคนหาปญหาและ

ประเมนิปญหานั้น แลวจะตองจดัใหมีมาตรการปองกนัและควบคมุที่เหมาะสมเพื่อมใิหเกดิ

อนัตรายตอผูประกอบอาชพีหรอืคนงาน ทั้งในรปูของการเกดิโรคจากการประกอบอาชพีและ

อบุตัเิหตุ

****ปญหานาคิด****  สิ่งแวดลอมในการทาํงานมผีลกบัการทาํงานอยางไร

หลักวิชาการที่จะชวยใหการดําเนินงานอาชีวอนามัยบรรลุวัตถุประสงค ที่สําคัญนั้น

มีดังนี้

  (1) อาชีวสุขศาสตร (Occupational Hygiene) หรือสุขศาสตรอุตสาหกรรม 

(industrial  hygiene) เปนแขนงวชิาการที่เกี่ยวของในดานการคนหาปญหา การประเมนิหรอื

ตรวจสอบปญหาและการควบคุมหรือปรับปรุงแกไขปญหาสิ่งแวดลอมการทํางานใหเหมาะ

สมเพื่อปองกนัมใิหเกดิโรคจากการประกอบอาชพี

  (2) อาชีวนิรภัย (Occupational Safety) หรอืความปลอดภยัในการประกอบอาชพี 

ซึ่งเปนแขนงวิชาการที่มุงเนนหนักในการปองกันอุบัติเหตุและสงเสริมใหเกิดความปลอดภัย

ในการทาํงาน

  (3) อาชีวเวชศาสตร (Occupational Medicine) หรือเวชศาสตรอุตสาหกรรม 

(industrial medicine) เปนแขนงวชิาการที่เกี่ยวกบัการเฝาระวงัทางการแพทย การวนิจิฉยั

และรกัษาโรค และความพกิารจากการประกอบอาชพี ตลอดจนการฟนฟูสภาพความพกิาร

อกีดวย

  (4) เออรกอนอมิคส (Ergonomics) เปนแขนงวิชาการที่เกี่ยวของกับการจัดงาน

ที่ทาํใหเหมาะสมกบัสภาพของรางกายและจติใจของคนงาน

2. ความเปนมาของงานอาชีวอนามัย
  ปญหาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยที่มีสาเหตุมาจากการประกอบอาชีพของ

คนงานนั้นไดเปนที่ทราบกนัดมีาเปนเวลานานแลว แตในยคุนั้น ความพยายามในการที่จะ

คุมครองปองกันอันตรายใหแกคนงานนั้นมีนอยมาก เพราะคิดเพียงวาแรงงานเปนสิ่ง

ที่มเีหลอืเฟอซึ่งจะเห็นไดจากการใชทาสในการทาํงานที่มีการเสี่ยงอนัตรายมาก ๆ เปนตน 

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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ระหวางบคุคล ความไมเหมาะสมของที่พกัอาศยั และความไมคุนชนิกับการทาํงานในระบบ

การผลิต เปนตน สิ่งแวดลอมตาง ๆ เหลานี้จะตองมีการตรวจตราเพื่อคนหาปญหาและ

ประเมนิปญหานั้น แลวจะตองจดัใหมมีาตรการปองกนัและควบคมุที่เหมาะสมเพื่อมใิหเกดิ

อนัตรายตอผูประกอบอาชพีหรอืคนงาน ทั้งในรปูของการเกดิโรคจากการประกอบอาชพีและ

อบุตัเิหตุ

****ปญหานาคิด****  สิ่งแวดลอมในการทาํงานมผีลกบัการทาํงานอยางไร

หลักวิชาการที่จะชวยใหการดําเนินงานอาชีวอนามัยบรรลุวัตถุประสงค ที่สําคัญนั้น

มีดังนี้

  (1) อาชีวสุขศาสตร (Occupational Hygiene) หรือสุขศาสตรอุตสาหกรรม 

(industrial  hygiene) เปนแขนงวชิาการที่เกี่ยวของในดานการคนหาปญหา การประเมนิหรอื

ตรวจสอบปญหาและการควบคุมหรือปรับปรุงแกไขปญหาสิ่งแวดลอมการทํางานใหเหมาะ

สมเพื่อปองกนัมใิหเกดิโรคจากการประกอบอาชพี

  (2) อาชีวนิรภัย (Occupational Safety) หรอืความปลอดภยัในการประกอบอาชพี 

ซึ่งเปนแขนงวิชาการที่มุงเนนหนักในการปองกันอุบัติเหตุและสงเสริมใหเกิดความปลอดภัย

ในการทาํงาน

  (3) อาชีวเวชศาสตร (Occupational Medicine) หรือเวชศาสตรอุตสาหกรรม 

(industrial medicine) เปนแขนงวชิาการที่เกี่ยวกบัการเฝาระวงัทางการแพทย การวนิจิฉยั

และรกัษาโรค และความพกิารจากการประกอบอาชพี ตลอดจนการฟนฟูสภาพความพกิาร

อกีดวย

  (4) เออรกอนอมิคส (Ergonomics) เปนแขนงวิชาการที่เกี่ยวของกับการจัดงาน

ที่ทาํใหเหมาะสมกบัสภาพของรางกายและจติใจของคนงาน

2. ความเปนมาของงานอาชีวอนามัย
  ปญหาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยที่มีสาเหตุมาจากการประกอบอาชีพของ

คนงานนั้นไดเปนที่ทราบกนัดมีาเปนเวลานานแลว แตในยคุนั้น ความพยายามในการที่จะ

คุมครองปองกันอันตรายใหแกคนงานนั้นมีนอยมาก เพราะคิดเพียงวาแรงงานเปนสิ่ง

ที่มเีหลอืเฟอซึ่งจะเห็นไดจากการใชทาสในการทาํงานที่มีการเสี่ยงอนัตรายมาก ๆ เปนตน 

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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ประวัติศาสตรไดบันทึกไววาเมื่อประมาณ 400 ปกอนคริสตศตวรรษ ฮิปโปเครทีส (Hip-

pocrates) ไดศกึษาและทราบถงึอนัตราย หรอืพษิภยัของตะกั่วที่มตีอคน

  เมื่อประมาณ ค.ศ. 100 ไพลน ี(Pliny) และเอลเดอร (Elder) ไดเผยแพรถงึอนัตราย

จากการทํางานที่เกี่ยวของกับกํามะถันและสังกะสี นอกจากนี้ยังไดอธิบายและแนะนําถึง

การใชหนากากปองกนัฝุนละอองที่ทาํจากกระเพาะปสสาวะสตัวแกคนงานที่เกี่ยวของ

  อกีศตวรรษตอมา คอื ประมาณ ค.ศ. 200 กาเลน (Galen) ไดใหอรรถาธบิายที่ชดัเจน

เกี่ยวกบัพยาธสิภาพของการแพพษิตะกั่ว

  ในป ค.ศ. 1473 เอลรชิ เอลเลนบรอค (Elrich Ellenbog) ไดจดัพมิพเอกสารวชิาการ

ฉบบัแรกเกี่ยวกบัโรคจากการประกอบอาชพี และการบาดเจบ็ของกลุมคนงานเหมอืงทองคาํ

ขึ้น นอกจากนี้ยงัไดเขยีนบทความเกี่ยวกบัพษิภยัของคารบอนมอนอกไซด ปรอท ตะกั่ว และ

กรดดนิปะสวิ อกีทั้งยงัไดกลาวถงึการดาํเนนิงานดานการปองกนัไวดวย

  ค.ศ. 1556 นกัวชิาการชาวเยอรมนั คือ อากรโิคลา (Agricola) ไดกลาวถงึโรคที่เกดิ

ขึ้นในกลุมคนงานเหมอืงแร และไดเสนอแนะมาตรการปองกนัใหดวย

  ในป ค.ศ. 1700 “บดิาของวงการเวชศาสตรอตุสาหกรรม (Industrial Medicine)” คอื

เบอรนารดโิน แรมมาซซนิน ิ(Bernadino Rammazzini) ไดจดัพมิพหนงัสอืฉบบัสมบูรณเลม

แรกทางดานอาชวีเวชศาสตร (Occupational Medicine) ขึ้นในประเทศอติาล ี ชื่อ “โรคของ

คนทาํงาน” ซึ่งไดบรรจเุนื้อหาเกี่ยวกบัโรคจากการประกอบอาชพีของคนงานเกอืบทกุอาชพี

ในยคุนั้นไวอยางละเอยีด นอกจากนี้อาจจะเรยีกไดวาทานเปนบคุคลแรกที่ไดใหอรรถาธบิาย

เกี่ยวกับพยาธิสภาพของโรคปอดฝุนหรือซิลลิโคซีส (Silicosis) ไวอยางชัดเจน แตเปนที่นา

เสยีดายวา แนวความคดิในการปองกนัโรคตาง ๆ นั้นไมไดรบัการสนใจเลยเปนเวลาหลาย

ศตวรรษ

  ในประเทศองักฤษนั้น ชารลส แธคราห (Charies Thackrah) (ค.ศ. 1795-1833) เปน
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Alice Hamilton) ไดเฝาสงัเกตการศกึษาถงึสภาพการทาํงานในอตุสาหกรรมตาง ๆ อยาง

จรงิจงัและไดสรางความประหลาดใจแกเจาของโรงงาน เจาของเหมอืงแร และเจาหนาที่ทั้ง

หลายของรัฐโดยการเปดเผยหลักฐานการเจ็บปวยตาง ๆ ของคนงานที่มีความสัมพันธกับ
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ขจดัสภาพการทาํงานที่ไมปลอดภยัและไมถูกสขุลกัษณะอกีดวย

  จากการประดิษฐคิดคนเครื่องจักรกลขึ้นมาใชงาน และการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นได

กอใหเกดิอนัตรายใหม ๆ  เพิ่มขึ้น และอนัตรายที่มอียูเดมิกเ็ลวรายมากขึ้น และที่สาํคญัที่สดุ

คอืไดกอใหเกดิการเพิ่มจาํนวนของคนงานที่มกีารหลั่งไหลจากชนบทเขาสูแหลงอตุสาหกรรม

มากขึ้นในยคุนั้น ทาํใหมกีารบาดเจบ็เพิ่มสูงขึ้นอยางเหน็ไดชดั จนในที่สดุประเทศตาง ๆ  จงึ

ไดมกีารออกกฎหมายตาง ๆ เพื่อคุมครองคนงานขึ้น เชน พระราชบญัญตัโิรงงาน (Factory 

Act) ของประเทศองักฤษ โดยในป ค.ศ. 1833 สาํหรบักฎหมายคุมครองสขุภาพคนงานได

มกีารประกาศใชบงัคบัในป ค.ศ. 1901

  การออกกฎหมายเพื่อคุมครองคนงานในยคุนั้น เปนเรื่องที่มคีวามยากลาํบากมาก เชน

เดยีวกบัการออกกฎหมายที่เกี่ยวกบัคาทดแทนใหแกคนงานเมื่อไดรบัอนัตรายจากการทาํงาน 

เพราะกอนที่มีกฎหมายคาทดแทนนั้นกวาคนงานผูเคราะหรายจะสามารถเรียกรองเงินคา

ทดแทนไดจะตองมีการฟองรอง และถาหากพิสูจนแลวพบวางานนั้นเปนงานที่เสี่ยงภัย

ธรรมดา หรอืเกดิจากความไมระมดัระวงัของคนงานเอง คนงานกจ็ะไมไดรบัเงนินั้นเลย จน

ในที่สุดประเทศสวิตเซอรแลนด (ค.ศ. 1881) และประเทศเยอรมัน (ค.ศ. 1884) ไดเปน

ประเทศที่ไดตรากฎหมายคาทดแทนขึ้นกอนและตอมาอกีถงึ 25 ป ประเทศตาง ๆ ในยโุรป

จงึไดมกีารออกกฎหมายดงักลาวครบทกุประเทศ สาํหรบัสหรฐัอเมรกิานั้นไดเริ่มออกกฎหมาย

คาทดแทนเมื่อป ค.ศ. 1908 และกวาจะครบทกุรฐักใ็ชเวลารวม 40 ป คอืในป ค.ศ. 1948 

กฎหมายคาทดแทนของสหรฐัอเมรกิาเปนกฎหมายที่มสีวนสาํคญัในการกอใหเกดิการพฒันา

งานอาชวีอนามยัขึ้นอยางกวางขวางโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานสขุศาสตรอตุสาหกรรมจนถงึ

ปจจบุนั

****ปญหานาคิด****  ในโรงงานอตุสาหกรรมงานอาชวีอนามยัใครเปนผูรบัผดิชอบ

  สาํหรบัประเทศไทยนั้น การพฒันางานอาชวีอนามยักค็ลายคลงึกบัประเทศอตุสาหกรรม

ทั้งหลาย คือไดเกิดขึ้นหลังจากไดมีการพัฒนาอุตสาหกรรมและกอใหเกิดปญหาสุขภาพ

อนามัยและความปลอดภัยของคนงานขึ้น ซึ่งจะเห็นไดชัดจากการเกิดเหตุการณแพพิษ

แมงกานสีในโรงงานถานไฟฉายแหงหนึ่งในป พ.ศ. 2507 ทาํใหมผีูแพพษิแมงกานสีในระดบั

ความรุนแรงตาง ๆ กันถึง 41 ราย ถึงแมวาในขณะนั้นประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติ

สาธารณสขุ พ.ศ. 2484 แลว

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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  ตอมาในป พ.ศ. 2509 สภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตไิดเริ่มบรรจโุครงการ

อาชวีอนามยัเขาไวในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัที่ 2 (2510-2514)

  พ.ศ. 2511 คณะรฐัมนตรไีดมมีตใิหตั้งคณะกรรมการประสานงานอาชวีอนามยัแหง

ชาตขิึ้นเพื่อใหเกดิการประสานงานกนัระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงสาธารณสขุ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงเกษตรและทบวงมหาวทิยาลยั เปนตน

  พ.ศ. 2512 กระทรวงอตุสาหกรรมไดออกพระราชบญัญตัโิรงงานนั้น และในปเดยีวกนั

สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการจัดตั้งหลักสูตรอาชีวอนามัยระดับปริญญาตรีขึ้นที่คณะ

สาธารณสขุศาสตร มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร (ปจจบุนัคอื มหาวทิยาลยัมหดิล)

  พ.ศ. 2515 กระทรวงสาธารณสขุ ไดรบัอนมุตัใิหจดัตั้งกองอาชวีอนามยัขึ้น สงักดักรม

สงเสรมิสาธารณสขุ (ปจจบุนัคอื กรมอนามยั)

  ในป พ.ศ. 2515 เชนเดยีวกนั ไดมกีารออกประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ 103 ลงวนัที่ 

16 มนีาคม 2515 เพื่อเปนกฎหมายคุมครองสขุภาพอนามยัของลูกจาง

  พ.ศ. 2517 กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ไดจดัตั้งฝายความปลอดภยัโดยสงักดั

กองคุมครองแรงงานขึ้น ซึ่งตอมาไดยกฐานะเปนกองมาตรฐานแรงงาน

  นบัแต พ.ศ. 2519 เปนตนมา โดยอาศยัอาํนาจตามประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ 103 

กระทรวงมหาดไทย ไดประกาศกาํหนดสวสัดกิารเกี่ยวกบัสขุภาพอนามยั และความปลอดภยั

สาํหรบัลูกจางอกีหลายเรื่อง

  พ.ศ. 2524 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับอนุมัติใหเปดสอน

หลกัสูตรปรญิญาโท สาขาสขุศาสตรอตุสาหกรรมและความปลอดภยัขึ้น

  พ.ศ. 2525 รฐับาลไดตระหนกัถงึความรนุแรงของอบุตัเิหตทุี่คกุคามชวีติและทรพัยสนิ

ของประชาชนคนไทยอยูทกุขณะในปจจบุนัและมแีนวโนมที่จะมคีวามรนุแรงเพิ่มมากขึ้นตาม

ลําดับจึงไดมีมาตรการปองกันอุบัติเหตุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 และ

เพื่อใหการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวสัมฤทธิ์ผลสมความมุงหมายจึงไดจัดตั้งคณะ

กรรมการปองกนัอบุตัภิยัแหงชาต ิ(กปอ.) ขึ้นในสาํนกันายกรฐัมนตร ีโดยม ีฯพณฯ นายก

รฐัมนตรเีปนประธานและมผีูบรหิารในระดบัสูงของหนวยงานที่เกี่ยวของเปนกรรมการ

  พ.ศ. 2526 กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยไดรับความชวยเหลือและรวมมือจาก

องคการแรงงานระหวางประเทศในการจดัตั้งสถาบนัความปลอดภยัในการทาํงาน (National 

Institute for Imporvement of working Conditions and Environment) ขึ้น

  ปจจบุันกรมสวสัดิการและคุมครองแรงงานไดจัดตั้งสาํนักความปลอดภยัแรงงานเปน

หนวยงานหลักที่มีหนาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย

AW_01_04_56_EDIT.indd   10 9/10/56 BE   2:22 PM

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7

ความรู้เบื�องต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัย



11อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทํางานในสถานประกอบกิจการและกําหนดมาตรฐานกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยใน

การทาํงานขึ้น

****สาระนารู****  โรคเกี่ยวกบัการทาํงานมอีะไรบาง

3. ปญหาสุขภาพ และความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพ
  จากการสาํรวจทางดานอาชวีอนามยัของประเทศตางๆ ทั้งในประเทศอตุสาหกรรมและ

ประเทศกาํลงัพฒันาพบวา ปญหาสขุภาพและความปลอดภยัของผูประกอบอาชพีนั้นมมีาก 

โดยเฉพาะในประเทศกาํลงัพฒันาคนงานจะเผชญิกบัปญหาสขุภาพสองดานอยางเหน็ไดชดั 

คอื ปญหาสาธารณสขุทั่วไป และปญหาอาชวีอนามยัที่เปนผลมาจากการพฒันาอตุสาหกรรม 

และการนําเอาเทคโนโลยีใหม ๆ เชนสารเคมี เครื่องจักรตาง ๆ และอื่น ๆ มาใชทั้งใน

การเกษตร อตุสาหกรรม และเหมอืงแร

  1) ปญหาสุขภาพทั่วไปของผูประกอบอาชีพ

   ในชวีติประจาํวนัของผูประกอบอาชพีหรอืคนงานนั้น ประมาณ 8 ชั่วโมงตอวนัคน

งานจะทาํงาน ณ สถานที่ทาํงานซึ่งอาจจะเปนทองไร ทองนา โรงงาน เหมอืงแร บรเิวณที่

กอสรางหรอืสาํนกังาน เปนตน สวนอกี 16 ชั่วโมงตอวนันั้นคนงานกจ็ะใชชวีติอยูในชมุชน

เชนเดยีวกบัคนทั่วไป ซึ่งกจ็ะมโีอกาสไดรบัผลกระทบตอสขุภาพจากปญหาตาง ๆ  มากหรอื

นอยขึ้นอยูกบัสภาพความเปนอยูของแตละบคุคล เชนปญหาที่พกัอาศยัที่ไมเหมาะสม ปญหา

มลพิษสิ่งแวดลอม ปญหาโรคติดตอ ปญหาโภชนาการและการสุขาภิบาลอาหาร ปญหา

อบุตัเิหตหุรอือบุตัภิยัตางๆ ตลอดจนปญหาทางจติวทิยาสงัคมอื่น ๆ เปนตน

  2) ปญหาสุขภาพและความปลอดภัยจากการทํางานของผูประกอบอาชีพ

   ปญหาสุขภาพและความปลอดภัยจากการทํางานของผูประกอบอาชีพพอจะแยก

ออกเปน 3 กลุม คอื กลุมการเกษตรและอตุสาหกรรมขนาดเลก็ และกลุมอตุสาหกรรมขนาด

ใหญและเหมอืงแร

  **สาระนารู ** การสงัเกตอาหารแหงหรอืดองที่อาจมสีารกนัรา 

นํ้าดองอาหารดูใสเหมอืนใหมอยูเสมอแมจะเกบ็ไวเปนเวลานาน

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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ทํางานในสถานประกอบกิจการและกําหนดมาตรฐานกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยใน

การทาํงานขึ้น

****สาระนารู****  โรคเกี่ยวกบัการทาํงานมอีะไรบาง

3. ปญหาสุขภาพ และความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพ
  จากการสาํรวจทางดานอาชวีอนามยัของประเทศตางๆ ทั้งในประเทศอตุสาหกรรมและ

ประเทศกาํลงัพฒันาพบวา ปญหาสขุภาพและความปลอดภยัของผูประกอบอาชพีนั้นมมีาก 

โดยเฉพาะในประเทศกาํลงัพฒันาคนงานจะเผชญิกบัปญหาสขุภาพสองดานอยางเหน็ไดชดั 

คอื ปญหาสาธารณสขุทั่วไป และปญหาอาชวีอนามยัที่เปนผลมาจากการพฒันาอตุสาหกรรม 

และการนําเอาเทคโนโลยีใหม ๆ เชนสารเคมี เครื่องจักรตาง ๆ และอื่น ๆ มาใชทั้งใน

การเกษตร อตุสาหกรรม และเหมอืงแร

  1) ปญหาสุขภาพทั่วไปของผูประกอบอาชีพ

   ในชวีติประจาํวนัของผูประกอบอาชพีหรอืคนงานนั้น ประมาณ 8 ชั่วโมงตอวนัคน

งานจะทาํงาน ณ สถานที่ทาํงานซึ่งอาจจะเปนทองไร ทองนา โรงงาน เหมอืงแร บรเิวณที่

กอสรางหรอืสาํนกังาน เปนตน สวนอกี 16 ชั่วโมงตอวนันั้นคนงานกจ็ะใชชวีติอยูในชมุชน

เชนเดยีวกบัคนทั่วไป ซึ่งกจ็ะมโีอกาสไดรบัผลกระทบตอสขุภาพจากปญหาตาง ๆ  มากหรอื

นอยขึ้นอยูกบัสภาพความเปนอยูของแตละบคุคล เชนปญหาที่พกัอาศยัที่ไมเหมาะสม ปญหา

มลพิษสิ่งแวดลอม ปญหาโรคติดตอ ปญหาโภชนาการและการสุขาภิบาลอาหาร ปญหา

อบุตัเิหตหุรอือบุตัภิยัตางๆ ตลอดจนปญหาทางจติวทิยาสงัคมอื่น ๆ เปนตน

  2) ปญหาสุขภาพและความปลอดภัยจากการทํางานของผูประกอบอาชีพ

   ปญหาสุขภาพและความปลอดภัยจากการทํางานของผูประกอบอาชีพพอจะแยก

ออกเปน 3 กลุม คอื กลุมการเกษตรและอตุสาหกรรมขนาดเลก็ และกลุมอตุสาหกรรมขนาด

ใหญและเหมอืงแร

  **สาระนารู ** การสงัเกตอาหารแหงหรอืดองที่อาจมสีารกนัรา 

นํ้าดองอาหารดูใสเหมอืนใหมอยูเสมอแมจะเกบ็ไวเปนเวลานาน

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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  (1) ปญหาสขุภาพและความปลอดภยัในการเกษตร และอตุสาหกรรมขนาดเลก็

คนงานในการเกษตรและอตุสาหกรรมขนาดเลก็นบัไดวาเปนกลุมแรงงานที่มจีาํนวนมากและ

มีความสําคัญอยางยิ่งตอเศรษฐกิจของประเทศ คนงานกลุมนี้มีปญหาสุขภาพและความ

ปลอดภัยมากมายและปญหาเหลานั้นคอนขางจะซับซอน แตอยางไรก็ตามคนงานกลุมนี้ก็

ยังไมไดรับการดูแลอยางเหมาะสมในเรื่องนี้ โดยทั่วไปคนงานกลุมนี้จะไดรับคาจางตํ่ากวา

คนงานกลุมอื่น ไมมกีารรวมกลุมกนัในรูปของสหภาพแรงงาน และพบวามจีาํนวนมากที่มไิด

รับการคุมครองจากกฎหมายที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศ

ตาง ๆ ปกตแิลวจะมรีะบบการบรกิารสขุภาพแกประชาชนทั้งในชนบทและในเมอืง แตเปน

ที่นาสงัเกตวาไมคอยจะไดใหความสนใจตอโรคจากการประกอบอาชพี

  สําหรับคนงานในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซึ่งพบวามีจํานวนมากเชนเดียวกัน และมี

ปญหาสขุภาพและความปลอดภยัมากมายซึ่งมากกวาและรนุแรงกวาอตุสาหกรรมขนาดใหญ 

จากการศกึษาพบวาปญหาตาง ๆ ดงักลาวอาจจะมสีาเหตเุนื่องจากปจจยัตาง ๆ เชนเงนิ

ทนุของโรงงานที่จาํกดัไมสามารถลงทนุในการควบคมุอนัตรายได ระดบัการศกึษาและฝมอื

ของคนงานคอนขางตํ่า ขาดการดูแลสขุภาพและความปลอดภยัอยางเหมาะสม ชั่วโมงการ

ทาํงานไมคงที่ การจางงานไมแนนอน เงนิคาจางตํ่า และขาดสวสัดกิารตาง ๆ  สถานที่ทาํงาน

สกปรกและคบัแคบ นอกจากนี้ยงัพบวากฎหมายคุมครองแรงงานในสวนที่เกี่ยวกบัโรคจาก

การประกอบอาชีพและการบาดเจ็บครอบคลุมไมถึงสถานที่ทํางานที่มีคนนอย ๆ และการ

บงัคบัใหเปนไปตามกฎหมายทาํไดคอนขางลาํบากเพราะจาํนวนโรงงานมีมาก เปนตน

  (2) ปญหาสุขภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมขนาดใหญและเหมืองแร

   ในระยะเวลากวา 30 ป ที่ผานมาไดมกีารขยายกจิการอตุสาหกรรมการผลติ และ

เหมืองแรมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ในบางประเทศไดเปนไปอยางรวดเร็ว และสวนมาก

มักจะไมสอดคลองกับการพัฒนาทางดานการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน 

แตจะมุงเนนเฉพาะการจางงาน

   ในปจจุบันประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายกําลังมีการเปลี่ยนแปลงจากการทํางานที่

ใชมอืเปลามาสูการใชเครื่องจกัรกล และจากการทาํงานในทองไรทองนามาสูการทาํงานใน

รปูแบบของการอตุสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงนี้คลายกบัเหตกุารณในยคุศตวรรษที่ 18 และ 

19 ที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปซึ่งทําใหเกิดโรคจากการประกอบอาชีพและอุบัติเหตุ

เกดิขึ้นอยางเหน็ไดชดั การพฒันานี้ทาํใหคนงานตาง ๆ  นั้นตองเปลี่ยนถิ่นที่อยู และมวีถิทีาง 

ในการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปดวย สิ่งเหลานี้กอใหเกิดปญหามากมายทั้งปญหาสุขภาพ

และปญหาทางสงัคม

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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   โดยทั่วไปแลวปญหาสุขภาพและความปลอดภัยของคนงานในอุตสาหกรรมขนาด

ใหญก็มักจะมีความคลายคลึงกับปญหาของคนงานในอุตสาหกรรมขนาดเล็กแตอาจจะมี

นอยกวาทั้งนี้เพราะปกตแิลวอตุสาหกรรมขนาดใหญนั้นจะอยูในฐานะที่สามารถจดัโครงการ

ดูแลดานสขุภาพ และความปลอดภัยตามที่กฎหมายกาํหนดไดดกีวา อยางไรกต็าม การใช

มาตรการทางกฎหมายในบางประเทศอาจจะไมไดผลเทาที่ควรซึ่งก็จะสงผลทําใหเกิดการ

ดูแลสขุภาพและความปลอดภยัของคนงานนั้นไมไดรบัความสนใจเทาที่ควรกไ็ด

   ปญหาแรกสุดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวคือ การเกิดปญหาทางดาน

จติวทิยาสงัคม (Psychosocial Stress) เชน การขาดงาน การเปลี่ยนงาน  เกดิปญหาทาง

จิตใจ การใชยาระงับประสาทอยางพรํ่าเพรื่อ การดื่มสุรา และสารเสพติดเพื่อผอนคลาย

ความเครียดตาง ๆ และเกดิ “ฮสีทีเรยี” ในกลุมคนงานหญิง เปนตน นอกจากนี้ยังมผีล

กระทบทาํใหเกดิโรคตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องมาจากการทาํงาน เชน โรคกระเพาะอาหารอกัเสบ

เรื้อรงั โรคแผลในกระเพาะลาํไส และโรคหัวใจ เปนตน

4. ความจําเปนในการจัดบริการอาชีวอนามัย
  การพฒันาอตุสาหกรรม ตลอดจนการนาํเอาเทคโนโลยใีหมๆ เขามาใชในการผลติทั้ง

ทางเกษตร เหมอืงแร อตุสาหกรรม ตลอดจนพาณชิยกรรม ไดกอใหเกดิปญหาสขุภาพอนามยั

และความปลอดภยัอยางมาก ตอคนงานหรอืผูประกอบอาชพีทั้งมวล ดงัไดกลาวมาแลว เชน

   • ทาํใหสขุภาพของคนงานเสื่อมโทรมลงทั้งทางดานรางกาย จติใจ

   • ทาํใหความเจบ็ปวยของคนงานที่มอียูเดมิหายชาลงและอาจจะทาํใหกาํเรบิมาก

ขึ้นจนอาจทาํใหพกิารหรอืเสยีชวีติได

   • ทาํใหคนงานเกดิความเจบ็ปวยจากโรคตดิตอทั่วไปไดงายขึ้น

   • ทาํใหคนงานเปนโรคจากการประกอบอาชพีได

   • ทาํใหเกดิอบุตัเิหตแุละไดรบับาดเจบ็ พกิาร หรอืเสยีชวีติ

  ซึ่งเมื่อปญหาตาง ๆ  ดงักลาวเกดิขึ้นแกคนงานแลว ผลเสยีที่เกดิขึ้นนั้นยอมมมีาก เชน

ประสทิธภิาพการทาํงานของคนงานจะลดตํ่าลง นอกจากนี้ทางฝายจดัการยงัอาจจะตองจาย

เงนิเพื่อเปนคารกัษาพยาบาลเพิ่มสงูขึ้น และในที่สดุกจ็ะสงผลใหเศรษฐกจิของสถานประกอบ

การตกตํ่าลงดงันั้นในการแกปญหาดงักลาวจงึเปนสิ่งที่มีความจาํเปนอยางยิ่งโดยการจดัให

มกีารดาํเนนิงานบรกิารอาชวีอนามยัขึ้นเพื่อคุมครองและสงเสรมิใหคนงานมสีขุภาพอนามยั

ดีและมีความปลอดภัยในการทํางาน ผลประโยชนของการจัดบริการอาชีวอนามัยนั้น 

นอกจากจะลดปญหาการเกดิอบุตัเิหตแุละโรคภยัไขเจบ็ตาง ๆ ของคนงานแลว ยงัสามารถ
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   โดยทั่วไปแลวปญหาสุขภาพและความปลอดภัยของคนงานในอุตสาหกรรมขนาด

ใหญก็มักจะมีความคลายคลึงกับปญหาของคนงานในอุตสาหกรรมขนาดเล็กแตอาจจะมี

นอยกวาทั้งนี้เพราะปกตแิลวอตุสาหกรรมขนาดใหญนั้นจะอยูในฐานะที่สามารถจดัโครงการ
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นอกจากจะลดปญหาการเกดิอบุตัเิหตแุละโรคภยัไขเจบ็ตาง ๆ ของคนงานแลว ยงัสามารถ
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ชวยใหคนงานมคีวามสมบรูณและแขง็แรงมปีระสทิธภิาพในการทาํงานสูงขึ้น และจะเปนการ

ปองกนัมใิหคนงานไปกอนเวลาอนัควร ซึ่งไมสามารถทาํงานตอไปไดอีก เพราะเปนโรคจาก

การประกอบอาชพีบางชนดิที่รนุแรง  พกิาร  หรอืตายและจะทาํใหสามารถยดืเวลาของชวีติ

การทาํงานของคนงานใหยาวนานยิ่งขึ้น เปนการเพิ่มผลผลติใหแกสถานประกอบการที่ชดัเจน

  สาํหรบัความรบัผดิชอบในการจดับรกิารอาชวีอนามยันั้น จะเหน็ไดวา เนื่องจากสถาน

ประกอบการหรอืโรงงานเปนผูไดรบัประโยชนจากคนงานหรอืผูประกอบอาชพีเปนอนัดบัแรก 

แลวถดัไปจงึเปนประเทศชาต ิดงันั้น ฝายจดัการหรอืเจาของ หรอืนายจางของสถานประกอบ

การนั้นจงึเปนผูที่ควรจะไดจดัใหมกีารบรกิารอาชวีอนามยัขึ้นในระดบัสถานประกอบการ และ

ในระดับประเทศรัฐบาลก็จะตองจัดใหมีขึ้นเพื่อเสริมใหการบริการอาชีวอนามัยใหมีความ

สมบูรณและครบถวน

 

                                            

 

แผนภาพแสดงประโยชนของการจดับรกิารอาชวีอนามยัในสถานประกอบการ

บริการอาชีวอนามัย

                                            
ลดลง เพิ่มขึ้น

อุบัติเหตุจาก
การประกอบ

อาชีพ
ความเจ็บปวย

ประสิทธิภาพและ
ความสามารถของแต
ละบุคคลทํางานสูงขึ้น

ยืดระยะเวลาของชีวิต
ประกอบอาชีพปองกัน
การออกจากงานกอนโรคจากการ

ประกอบอาชีพ
ทั่วไป

สูญเสียเงิน
สําหรับรักษาโรค
และความเจ็บปวย

สูญเสียจากการ
หยุดงาน

สูญเสียจากการ
เปลี่ยนคนงานใหม

สูญเสียจากการ
ฝกอบรมคนงานใหม

ผลผลิต
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5. องคประกอบของการบริการอาชีวอนามัย
  องคประกอบของการบรกิารอาชวีอนามยั แบงออกไดเปนสองสวน ดงันี้ 1)  การบรกิาร

ที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมการทํางาน และ 2) การบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของ

คนงาน สามารถแยกรายละเอยีดของการบรกิารออกเปน 2 ประเภท ม ี6 ชนดิดงัแผนภาพ

แผนภาพแสดงองคประกอบของการบรกิารอาชวีอนามยั (ชยัยทุธ  ชวลตินธิกิลุ  2535 : 693)

  การบริการทางดานสภาพแวดลอมการทํางาน
  สภาพแวดลอมการทํางานภายในสถานประกอบการนั้น เปนสิ่งที่คนเราทําใหเกิดขึ้น 

ดงันั้นในการที่จะดาํเนนิการดูแลและควบคมุมใิหเกดิอนัตรายตอคนงานอยางไดผลนั้น ควร

จะไดมกีารพจิารณาดาํเนนิการตั้งแตการวางแผนสรางโรงงานเปนการตดัไฟแตตนลม เพราะ

ถาหากปลอยใหเกดิปญหาแลวจงึแกไขนั้น เปนสิ่งที่ทาํไดคอนขางลาํบาก และสิ้นเปลอืงคา

ใชจายสูงและหลงัจากนั้นกค็วรจะตองหมั่นตรวจตราเปนระยะเพื่อใหมคีวามปลอดภยัอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งพอจะกลาวถงึรายละเอยีดโดยสงัเขปดงันี้

  1) การดูแลดานความปลอดภัย  คอื  การจดัใหมกีารตดิตั้งอปุกรณความปลอดภยั

ตาง ๆ การออกแบบเครื่องจกัรที่มคีวามปลอดภยัตอผูใชงาน การจดัใหมคีวามสะอาดและ

เปนระเบยีบเรยีบรอยการออกกฎระเบยีบเกี่ยวกบัความปลอดภยั การจดัใหมอีปุกรณปองกนั

อนัตรายสวนบคุคล นอกจากนี้กต็องจดัใหมกีารสงเสรมิสนบัสนนุใหมกีารศกึษาและอบรม

1.  สภาพแวดลอมการทํางาน
2.  สุขภาพอนามัยคนงาน

การดูแลดานความ
ปลอดภัย

การดูแลดาน
เออรกอนอมิคส

การดูแลดานสุขศาสตร
อุตสาหกรรม

การสงเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรค

การฟนฟู
สมรรถภาพความพิการ

การรักษาพยาบาล
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ดานความปลอดภัยและการสรางเสริมทัศนคติที่ปลอดภัยใหแกคนงานทั้งหลาย และควร

จดัใหมรีะบบการตรวจดานความปลอดภยัเปนระยะ ๆ  เพื่อคนหาสาเหตแุละหาทางปรบัปรงุ

แกไข ตลอดจนการเก็บสถิติขอมูลตาง ๆ ทางดานอุบัติเหตุ เพื่อการวางแผนดําเนินงาน

ตอไป

  2) การดูแลดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม คือ จะตองมีการจัดใหสภาพแวดลอม

ตาง ๆ ทั้งทางดานเคม ีกายภาพ ชวีภาพ และจติวทิยาสงัคมนั้นมคีวามเหมาะสมอยูเสมอ 

การวางแผนอยางรอบคอบตั้งแตกอนการสรางโรงงานนั้นจะชวยใหสภาพแวดลอมการทาํงาน

นั้นอยูในสภาพที่ปลอดภยักวา อยางไรกต็ามในการดแูลดานสขุศาสตรอตุสาหกรรมนี้ กค็วร

จะยดึหลกั 3 ประการดงัไดกลาวแลวคอื 1) จะตองมกีารคนหาอนัตรายทั้งมวล โดยการ

สาํรวจ 2) มกีารประเมนิอนัตรายที่ไดจากการสาํรวจ และ 3) จดัหามาตรการควบคมุและ

ปองกนัที่มปีระสทิธภิาพในสวนที่เกี่ยวกบัสภาพแวดลอมการทาํงาน และหลงัจากนั้นควรให

มกีารตรวจตรา และเฝาระวงัทางดานสขุศาสตรอตุสาหกรรมเปนระยะ ๆ  เพื่อจะไดทราบวา

สิ่งใดที่ผดิปกตแิละลอแหลมตอการเกดิอนัตรายใหรบีหาทางเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรงุแกไข

  3) การดูแลดานเออรกอนอมิคส นั้น ไดแก การปรับปรุงสภาพการทํางานให

เหมาะสมกับคนงานทั้งทางรางกายและจิตใจ เชน การออกแบบเครื่องจักรที่เหมาะสมกับ

ขนาดของคนงานการออกแบบที่นั่งที่สบายไมเมื่อยหลงัเมื่อนั่งนาน ๆ นอกจากนี้ทาทางใน

การทํางานของคนงานก็เปนเรื่องที่สําคัญที่อาจทําใหประสิทธิภาพของคนงานลดลงไดหาก

ไมเหมาะสมและยังทําใหสุขภาพเสื่อมโทรมได เชน การนั่งทํางานกับพื้นที่ตองพับขาและ

กมหลงัอยูเสมอเปนเวลานาน ๆ ทาํใหเกดิอาการปวดเมื่อยตามกลามเนื้อขาและหลงั และ

การไหลเวยีนของเลอืดเปนไปไมสะดวก การควบคมุเครื่องจกัรหรอืเครื่องกลอตัโนมตัติาง ๆ  

ตลอดเวลา เชน การจองดูจอโทรทศันควบคมุงาน และการตรวจสภาพขวดที่เคลื่อนที่ดวย

ระบบอัตโนมัติอาจทําใหเกิดอาการวิงเวียนศีรษะและเกิดความรูสึกเบื่อหนาย การทํางาน

เปนผลดัหมนุเวยีนเปลี่ยนไป เชา บาย และดกึ กพ็บวาสามารถทาํใหคนนั้น ๆ เกดิความ

ผดิปกตขิองรางกายและจติใจขึ้นได การยกของที่หนกัเกนิไปหรอืยกอยางไมถกูวธิกีจ็ะทาํให

เกดิโรคปวดหลงัได นอกจากนี้การทาํงานที่จาํเจซํ้าซาก พบวาจะทาํใหจติใจเกดิความเครยีด

และเบื่อหนาย ซึ่งที่กลาวมาทั้งหมดนี้ลวนแตจะสงผลใหเกิดความเครียดขึ้น และในที่สุด

กอ็าจเกดิความไมสบายหรอืความเจบ็ปวยขึ้นได ดงันั้นการตรวจตราและเฝาสงัเกตทางดาน

เออรกอนอมคิสเปนระยะ ๆ  อยางละเอยีดเพื่อหาทางปรบัปรงุใหเหมาะสมกบัคนนั้น จงึเปน

สิ่งจาํเปนและมคีวามสาํคญัอยางยิ่งไมควรมองขาม เพราะจะชวยใหอบุัตเิหตลุดลงการเจบ็

ปวยกล็ดลง และประสทิธภิาพของการทาํงานกจ็ะสูงขึ้น
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****ปญหานาคิด****  สถานประกอบการมกีารปองกนัอนัตรายดานใดบาง

  การบริการทางดานสุขภาพอนามัยของคนงาน
  นอกจากจะตองใหบริการทางดานสภาพแวดลอมการทํางานแลวสิ่งที่ สําคัญอีก

ประการหนึ่งที่เปนของคูกนั กค็อื การจดัใหมบีรกิารทางดานสขุภาพอนามยัของคนงาน ทั้งนี้

เพราะวาคนเราแตละคนนั้นมสีภาพของรางกายและจติใจที่แตกตางกนั มวีัยและเพศที่แตก

ตางกันสามารถทนอยูในสภาพแวดลอมการทํางานไดตางกัน และคนเปนทรัพยากรที่มีคา

สูงสุด ดังนั้นจึงควรที่จะดูแลเปนอยางดีซึ่งคนงานควรจะไดรับบริการดานสุขภาพอนามัย

ตาง ๆ ดงันี้

  1) การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค ซึ่งอาจจะดาํเนนิการ ดงันี้

   1.1) มกีารตรวจสขุภาพและรางกายกอนเขาทาํงาน เพื่อคดัเลอืกบคุคลที่มคีวาม

เหมาะสมกบังานนั้น ๆ เชน งานบางอยางตองการคนที่มคีวามแขง็แรงพเิศษ มนีํ้าหนกัตวั

ที่พอเหมาะ มคีวามสูงที่พอเหมาะ และมสีขุภาพด ีซึ่งจะเปนประโยชนตอฝายนายจางและ

คนงาน

   1.2) มีการตรวจสุขภาพและรางกายเปนระยะ คือ หลังจากเขาปฏิบัติงานแลว

คนงานควรจะไดรบัการตรวจสขุภาพรางกาย เพื่อคนหาอาการผดิปกตกิารทาํงานตั้งแตแรก

เริ่ม เพื่อจะไดปองกนัและควบคมุไดทนัทวงทมีใิหความผดิปกตเิหลานั้นลกุลามตอไป

   1.3) มกีารตรวจสขุภาพและรางกายในกลุมคนงานพเิศษ เชน ผูเยาว ผูหญงิ และ

ทาควรหลกีเลี่ยง ทาที่เหมาะสม
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****ปญหานาคิด****  สถานประกอบการมกีารปองกนัอนัตรายดานใดบาง

  การบริการทางดานสุขภาพอนามัยของคนงาน
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ประการหนึ่งที่เปนของคูกนั กค็อื การจดัใหมบีรกิารทางดานสขุภาพอนามยัของคนงาน ทั้งนี้

เพราะวาคนเราแตละคนนั้นมสีภาพของรางกายและจติใจที่แตกตางกนั มวีัยและเพศที่แตก

ตางกันสามารถทนอยูในสภาพแวดลอมการทํางานไดตางกัน และคนเปนทรัพยากรที่มีคา

สูงสุด ดังนั้นจึงควรที่จะดูแลเปนอยางดีซึ่งคนงานควรจะไดรับบริการดานสุขภาพอนามัย

ตาง ๆ ดงันี้

  1) การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค ซึ่งอาจจะดาํเนนิการ ดงันี้

   1.1) มกีารตรวจสขุภาพและรางกายกอนเขาทาํงาน เพื่อคดัเลอืกบคุคลที่มคีวาม

เหมาะสมกบังานนั้น ๆ เชน งานบางอยางตองการคนที่มคีวามแขง็แรงพเิศษ มนีํ้าหนกัตวั

ที่พอเหมาะ มคีวามสูงที่พอเหมาะ และมสีขุภาพด ีซึ่งจะเปนประโยชนตอฝายนายจางและ

คนงาน

   1.2) มีการตรวจสุขภาพและรางกายเปนระยะ คือ หลังจากเขาปฏิบัติงานแลว

คนงานควรจะไดรบัการตรวจสขุภาพรางกาย เพื่อคนหาอาการผดิปกตกิารทาํงานตั้งแตแรก

เริ่ม เพื่อจะไดปองกนัและควบคมุไดทนัทวงทมีใิหความผดิปกตเิหลานั้นลกุลามตอไป

   1.3) มกีารตรวจสขุภาพและรางกายในกลุมคนงานพเิศษ เชน ผูเยาว ผูหญงิ และ

ทาควรหลกีเลี่ยง ทาที่เหมาะสม
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ผูสงูอาย ุเพราะบคุคลเหลานี้มคีวามเสี่ยงและลอแหลมตออนัตรายจากสารเคมทีี่ใชมากกวา

คนหนุมทั่วไป

  1.4) มกีารตรวจสขุภาพและรางกายในกลุมคนงานที่ปฏบิตังิานเสี่ยงตออนัตรายมาก 

ที่จาํเปนจะตองทาํการตรวจพเิศษและบอยครั้งกวาบคุคลอื่น ๆ

  1.5) มีการตรวจสุขภาพและรางกายคนงานหลังจากฟนจากความเจ็บปวยกอนที่จะ

กลบัเขาปฏบิตังิานตามเดมิ ทั้งนี้เพื่อดคูวามพรอมและความสมบรูณของรางกายคนงานนั้น

วามคีวามสามารถหรอืเหมาะสมที่จะกลบัเขาทาํงานเดมิเพยีงใด

  1.6) มกีารใหภมูคิุมกนัโรคตดิตอทั่ว ๆ  ไป แกคนงานตามความเหมาะสมและจาํเปน

  1.7) มีการสงเสริมโภชนาการแกคนงาน ทั้งนี้เพราะคนงานสวนใหญเปนผูที่ตองใช

พลงังานเปนจาํนวนมาก ดงันั้นการจดับรกิารอาหารที่มคีณุคาแกบคุคลกลุมนี้จงึนบัวาเปน

สิ่งที่จาํเปนซึ่งอาจจะมกีารจดัอาหารกลางวนัฟร ี หรอืขายในราคาถูก ตลอดจนการแนะนาํ

ดานโภชนาศกึษาแกคนงานกลุมตาง ๆ ตามความเหมาะสมอกีดวย

  1.8) มกีารใหสขุศกึษาและสวสัดศิกึษาที่เกี่ยวกบัสขุภาพอนามยัและความปลอดภยั

แกคนงานในรูปแบบตางๆ เปนประจําอยางตอเนื่อง โดยพยายามเนนถึงความสําคัญของ

การปองกันและรักษาสุขภาพของตนเองใหมาก และปฏิบัติตามกฎและระเบียบความ

ปลอดภยัอยางเครงครดั

  1.9) มีการจัดสวัสดิการใหแกคนงานอยางเหมาะสม เชน จัดใหมีสถานที่พักผอน

หยอนใจระหวางพกังาน จดัใหมหีองรบัประทานอาหารที่ถูกสขุลกัษณะ จดัใหมหีองอาบนํ้า 

หองนํ้า หองสวม หองเปลี่ยนเสื้อผา ตลอดจนการบริการซักเสื้อผาทํางานให และมีการ

จดัการใหทกุคนไดมกีารรวมกจิกรรมตางๆ เพื่อเปนการผอนคลายความเครยีดและจงูใจตางๆ 

เพื่อการทาํงานที่ปลอดภยั เปนตน

  1.10) มกีารรวบรวมรายงาน และขอมูลตาง ๆ เชน การขาด การลา การเจบ็ปวย 

อบุตัเิหต ุและอื่น ๆ เพื่อที่จะใชเปนขอมูลในการหาทางปรบัปรงุการปฏบิตังิานใหปลอดภยั

  2) การรกัษาพยาบาลสาํหรบัคนงาน เมื่อคนงานไดรบัการบาดเจบ็จากอบุตัเิหตใุน

เบื้องแรกนั้น  คนงานควรจะไดรบัการปฐมพยาบาลอยางทนัทวงทกีอนนาํสงสถานพยาบาล

ตอไป ทั้งนี้ในสถานประกอบการแตละแหงควรจะไดมีผูที่ไดรับการฝกอบรมทางดานการ

ปฐมพยาบาลเปนอยางนอยเพื่อคอยชวยเหลอืผูเคราะหรายอยูตลอดเวลา นอกจากนี้เมื่อคน

งานเจ็บปวยหรือเปนโรคทั้งโรคทั่วไปและโรคจากการประกอบอาชีพ คนงานนั้นก็ควรจะได

รับการรักษาพยาบาลเพื่อใหหายจากความเจ็บปวยนั้นหรือพยายามหยุดยั้งมิใหโรคนั้น

ลกุลามตอไป
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  3) การฟนฟูสภาพความพกิารสําหรับคนงาน นอกจากการรกัษาพยาบาลดงักลาว

แลวในกรณทีี่คนงานนั้นเจบ็ปวยหรอืพกิารคนงานนั้นกค็วรจะไดรบัการบรกิารดานการฟนฟู

อยางเหมาะสมทั้งนี้เพื่อเขาจะไดกลับเขาทํางานไดอีกตามความสามารถที่ยังคงมีอยูตอไป 

เพื่อจะไดไมเปนภาระตอสถานประกอบการหรอืสงัคมมากเกนิไป นอกจากนี้ยงัทาํใหคนงาน

เหลานั้นเกดิมคีวามรูสกึมกีาํลงัใจที่ยงัสามารถพึ่งและชวยเหลอืตนเองไดบาง

   ในการดําเนินงานบริการอาชีวอนามัยที่จะใหประสบผลสําเร็จนั้น จะตองอาศัย

ความรวมมอืจากทกุฝายหรอืทกุระดบั คอื

   (1) ฝายรัฐบาล โดยทั่วไปนั้นรัฐบาลทุกประเทศจะดําเนินการ โดยการออก

กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อเปนกรอบใหสถานประกอบการปฏิบัติตาม

โดยมีหนวยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่คอยสอดสองตรวจตราใหเปนไปตาม

ที่กฎหมายกาํหนด นอกจากนี้รฐับาลกจ็ะเปนผูดาํเนนิงานทางดานกองทนุเงนิทดแทน และ

ระบบการประกนัสงัคม ทั้งนี้เพื่อเปนหลกัประกนัวาเมื่อคนงานประสบอนัตรายหรอืเปนโรค

จากการประกอบการอาชีพจะไมถูกทอดทิ้งแตกลับจะไดรับการดูแลอยางนอยจากกองทุน

ดงักลาว

   (2) ฝายนายจาง นายจางหรอืฝายจดัการของสถานประกอบการนบัวาเปนผูที่มี

ความรับผิดชอบอีกฝายหนึ่งในการจัดบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการของตนเอง 

ซึ่งนายจางอาจจะมีการแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัย หรือนักอาชีวอนามัย หรือนัก

สุขศาสตรอุตสาหกรรมประจําเพื่อดําเนินการใด ๆ ใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและ

มคีวามปลอดภยัในการทาํงานและนายจางจะมแีพทยและพยาบาลซึ่งอาจจะทาํงานเตม็เวลา

หรอืทาํงานชั่วคราวเพื่อใหการชวยเหลอืในการปฐมพยาบาลและใหการรกัษาพยาบาลทั่วไป 

และการดาํเนนิการใหการสงเสรมิสขุภาพและปองกนัโรค นอกจากนี้นายจางยงัตองจายเงนิ

สมทบกองทนุเงนิทดแทนหรอืทาํการประกนัสขุภาพและอบุตัเิหตอุกีดวย

   (3) ฝายลกูจางหรอืคนงาน กน็บัวาเปนฝายที่มคีวามสาํคญัในอนัที่จะกอใหเกดิ

ผลสําเร็จของการบริการอาชีวอนามัย ทั้งนี้เพราะฝายลูกจางจะตองทําหนาที่ประสานงาน

กบัทกุฝายที่เกี่ยวของเพื่อใหไดมาซึ่งการบรกิารอาชวีอนามยัที่เหมาะสมและจะตองใหความ

รวมมืออยางเต็มที่ในโครงการบริการดังกลาว คือ ลูกจางควรจะปฏิบัติตัวอยางเหมาะสม

เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานตลอดเวลาเพราะการเพิกเฉยหรือละเลยตอความ

รบัผดิชอบของลกูจางตอความปลอดภยักค็อื ความลมเหลวของการบรกิารอาชวีอนามยัอยาง

สิ้นเชงิ เชน เมื่อฝายจดัการจดัอปุกรณปองกนัอนัตรายสวนบคุคลใหแลวกจ็ะตองพยายาม

ใหความรวมมอืในการใช เปนตน

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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  3) การฟนฟสูภาพความพกิารสาํหรบัคนงาน นอกจากการรกัษาพยาบาลดงักลาว

แลวในกรณทีี่คนงานนั้นเจบ็ปวยหรอืพกิารคนงานนั้นกค็วรจะไดรบัการบรกิารดานการฟนฟู

อยางเหมาะสมทั้งนี้เพื่อเขาจะไดกลับเขาทํางานไดอีกตามความสามารถที่ยังคงมีอยูตอไป 

เพื่อจะไดไมเปนภาระตอสถานประกอบการหรอืสงัคมมากเกนิไป นอกจากนี้ยงัทาํใหคนงาน

เหลานั้นเกดิมคีวามรูสกึมกีาํลงัใจที่ยงัสามารถพึ่งและชวยเหลอืตนเองไดบาง

   ในการดําเนินงานบริการอาชีวอนามัยที่จะใหประสบผลสําเร็จนั้น จะตองอาศัย

ความรวมมอืจากทกุฝายหรอืทกุระดบั คอื

   (1) ฝายรัฐบาล โดยทั่วไปนั้นรัฐบาลทุกประเทศจะดําเนินการ โดยการออก

กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อเปนกรอบใหสถานประกอบการปฏิบัติตาม

โดยมีหนวยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่คอยสอดสองตรวจตราใหเปนไปตาม

ที่กฎหมายกาํหนด นอกจากนี้รฐับาลกจ็ะเปนผูดาํเนนิงานทางดานกองทนุเงนิทดแทน และ

ระบบการประกนัสงัคม ทั้งนี้เพื่อเปนหลกัประกนัวาเมื่อคนงานประสบอนัตรายหรอืเปนโรค

จากการประกอบการอาชีพจะไมถูกทอดทิ้งแตกลับจะไดรับการดูแลอยางนอยจากกองทุน

ดงักลาว

   (2) ฝายนายจาง นายจางหรอืฝายจดัการของสถานประกอบการนบัวาเปนผูที่มี

ความรับผิดชอบอีกฝายหนึ่งในการจัดบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการของตนเอง 

ซึ่งนายจางอาจจะมีการแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัย หรือนักอาชีวอนามัย หรือนัก

สุขศาสตรอุตสาหกรรมประจําเพื่อดําเนินการใด ๆ ใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและ

มคีวามปลอดภยัในการทาํงานและนายจางจะมแีพทยและพยาบาลซึ่งอาจจะทาํงานเตม็เวลา

หรอืทาํงานชั่วคราวเพื่อใหการชวยเหลอืในการปฐมพยาบาลและใหการรกัษาพยาบาลทั่วไป 

และการดาํเนนิการใหการสงเสรมิสขุภาพและปองกนัโรค นอกจากนี้นายจางยงัตองจายเงนิ

สมทบกองทนุเงนิทดแทนหรอืทาํการประกนัสขุภาพและอบุตัเิหตอุกีดวย

   (3) ฝายลกูจางหรอืคนงาน กน็บัวาเปนฝายที่มคีวามสาํคญัในอนัที่จะกอใหเกดิ

ผลสําเร็จของการบริการอาชีวอนามัย ทั้งนี้เพราะฝายลูกจางจะตองทําหนาที่ประสานงาน

กบัทกุฝายที่เกี่ยวของเพื่อใหไดมาซึ่งการบรกิารอาชวีอนามยัที่เหมาะสมและจะตองใหความ

รวมมืออยางเต็มที่ในโครงการบริการดังกลาว คือ ลูกจางควรจะปฏิบัติตัวอยางเหมาะสม

เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานตลอดเวลาเพราะการเพิกเฉยหรือละเลยตอความ

รบัผดิชอบของลกูจางตอความปลอดภยักค็อื ความลมเหลวของการบรกิารอาชวีอนามยัอยาง

สิ้นเชงิ เชน เมื่อฝายจดัการจดัอปุกรณปองกนัอนัตรายสวนบคุคลใหแลวกจ็ะตองพยายาม

ใหความรวมมอืในการใช เปนตน

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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6. ทีมงานอาชีวอนามัย
  ในการดําเนินงานบริการอาชีวอนามัยเพื่อปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ และ

อุบัติเหตุนั้นจําเปนจะตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลและนักวิชาการสาขาตาง ๆ ที่มี

อยูเปนอยางดี ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไป จะประกอบดวยชางออกแบบเครื่องมือและเครื่องจักร 

นกัเออรกอนอมคิส แพทย พยาบาล นกัพษิวทิยา นกัจติวทิยา และนกัวทิยาศาสตร ทั้งนี้

จะตองมฝีายจดัการ เจาหนาที่ ฝายผลติและคนงานรวมดวย อยางไรกต็ามในที่นี้จะกลาว

ถงึหนาที่ของทมีงานตามสาขาอาชีพหลกัโดยสงัเขป ดงันี้

  1) นักสุขศาสตรอุตสาหกรรม หรอืนกัอาชวีอนามยั จะเปนนกัวชิาการที่ทําหนาที่

คนหาปญหาการประเมนิปญหา และการเสนอแนะมาตรการในการควบคมุหรอืปรบัปรงุแกไข

ปญหาสภาพแวดลอมภายในโรงงาน

  2) เจาหนาที่ความปลอดภัย จะมุงเนนถงึการดาํเนนิงานเพื่อคนหาปญหาการขจดั  

และการควบคมุและปองกนัอนัตรายอนัไดแก อบุตัเิหตทุี่จะเกดิขึ้น

  3) นักเออรกอนอมิคส จะมุงเนนถึงการจัดและการปรับปรุงสภาพการทํางานให

เหมาะสมกบัสภาพของรางกายและจติใจของคนงาน เชน การจดัที่นั่ง การจดัระบบแสงสวาง  

วิธีเคลื่อนยายวัสดุอยางถูกวิธี การออกแบบอุปกรณใหเหมาะสมกับขนาดและอวัยวะของ

รางกาย ฯลฯ

  4) นักเวชศาสตรอุตสาหกรรม ซึ่งเปนแพทยที่ไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติมทางดาน

เวชศาสตรอตุสาหกรรม จะเกี่ยวของกบัการสงเสรมิฟนฟ ู และการรกัษาไวซึ่งสขุภาพอนามยั

ของคนงานใหดทีี่สดุ

  5) พยาบาลอาชวีอนามยั  ปกตจิะเปนพยาบาลที่ไดรบัการฝกอบรมเพิ่มเตมิทางดาน

อาชีวอนามัย เพื่อทํางานประสานกับนักเวชศาสตรอุตสาหกรรมทั้งทางดานการสงเสริม  

การฟนฟ ูและการรกัษาในอนัที่จะกอใหเกดิความมสีขุภาพดขีองคนงานทั้งมวล อยางไรกต็าม 

บทบาทของพยาบาลอาชีวอนามัยในปจจุบันและในอนาคตนั้นก็คงจะกวางขวางออกไปอีก

ทั้งนี้เพราะโดยขอเทจ็จรงิแลวพยาบาลอาชวีอนามยัเปนผูที่อยูใกลชดิคนงานมากที่สดุ ฯลฯ

  การดําเนินงานบริการอาชีวอนามัย
  การดําเนินงานบริการอาชีวอนามัยในประเทศไทยนั้นพอจะแบงออกไปเปน 2 สวน  

คอื 1. ภาครฐับาล  2. ภาคเอกชน

  1. ภาครฐับาล โดยทั่วไปจะทาํหนาที่ดานการสงเสรมิสนบัสนนุทางวชิาการ การคนควา 

และวิจัย และการดําเนินมาตรการทางกฎหมายตาง ๆ มีหนวยงานหลักที่ดําเนินการอยู 

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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4 หนวยงาน คอื กรมอนามยั กรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

และมหาวทิยาลยัมหดิล ดงันี้

   1) กรมอนามยั ซึ่งดาํเนนิการโดยกองอาชวีอนามยั มหีนาที่ศกึษาปญหาคนควา

และวจิยั ใหคาํปรกึษาและการสนบัสนนุทางเทคนคิวชิาการ และเสรมิขมุพลงับางประการ

แกหนวยงานสาธารณสขุของทางราชการ และแกเอกชนทั่วไปในเรื่องตอไปนี้ คอื

    • สงเสรมิสขุภาพอนามยัของผูประกอบอาชพีการงานทกุประเภท

    • การควบคมุและปองกนัโรคอนัอาจเกดิจากการประกอบอาชพีในสิ่งแวดลอม

การทาํงานที่มเีหตคุกุคามสขุภาพอนามยัตาง ๆ หรอืมสีภาพที่ไมเหมาะสม

    • การปองกนัอบุตัเิหตใุนการประกอบอาชพีการงาน ซึ่งอาจเกดิขึ้นจากเครื่องมอื 

เครื่องจักร และอุปกรณในการทํางานอาชีวอนามัยมีความมุงหวังที่จะประสานงานและให

การสนบัสนนุบรกิารอาชวีอนามยัในสวนภูมภิาค คอื ที่สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั ตลอด

จนโรงพยาบาลระดบัตาง ๆ  ในสวนภมูภิาค นอกจากนี้กองอาชวีอนามยัยงัไดรบัการสนบัสนนุ

จากองคการอนามยัโลกในการพฒันางานดานการผลติอาสาสมคัรสาธารณสขุมลูฐานในงาน

อาชีวอนามัยเพื่อดําเนินการบริการขั้นพื้นฐานในสถานประกอบการขนาดเล็ก เกษตรกรรม 

เหมอืงแร

   2) กรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน ซึ่งดาํเนนิการโดยกองตรวจความปลอดภยั

มหีนาที่ความรบัผดิชอบ ดงันี้

    • เพื่อลดการเกดิอบุตัเิหตแุละโรคเนื่องจากการทาํงาน

    • เพื่อลดความเสยีหายตาง ๆ

    • เพื่อสงเสรมิใหมคีวามปลอดภยัในการทาํงาน

    • เพื่อรกัษาทรพัยากรมนษุยของชาติ

    • เพื่อบงัคบัใหมกีารปฏบิตัติามกฎหมายดานความปลอดภยัในการทาํงาน

   กิจกรรมที่กองตรวจความปลอดภัยปฏิบัตินั้นจะประกอบดวยการตรวจความ

ปลอดภัยทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหการอบรมและเผยแพรความปลอดภัย กําหนด

มาตรฐานความปลอดภัยตลอดจนการวิเคราะหและวิจัยทางวิทยาศาสตร การทดสอบ

วศิวกรรมในแงของความปลอดภยัและการรวบรวมสถติติาง ๆ เปนตน

   3) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งดําเนินการโดยกองตรวจโรงงานซึ่งมีหนาที่ตาม

กฎหมายดงันี้ คอื

    • ปองกนัอบุตัเิหตแุละเหตรุาํคาญอนัเนื่องจากโรงงานหรอืเครื่องจกัร

    • ดูแลการเกบ็และการใชวตัถมุพีษิ วตัถเุคม ีวตัถไุวไฟ วตัถรุะเบดิ หรอืวตัถุ

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย

AW_01_04_56_EDIT.indd   21 9/10/56 BE   2:22 PM

ความรู้เบื�องต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย18



21อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4 หนวยงาน คอื กรมอนามยั กรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
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และวจิยั ใหคาํปรกึษาและการสนบัสนนุทางเทคนคิวชิาการ และเสรมิขมุพลงับางประการ

แกหนวยงานสาธารณสขุของทางราชการ และแกเอกชนทั่วไปในเรื่องตอไปนี้ คอื

    • สงเสรมิสขุภาพอนามยัของผูประกอบอาชพีการงานทกุประเภท

    • การควบคมุและปองกนัโรคอนัอาจเกดิจากการประกอบอาชพีในสิ่งแวดลอม

การทาํงานที่มเีหตคุกุคามสขุภาพอนามยัตาง ๆ หรอืมสีภาพที่ไมเหมาะสม
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หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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อื่น ๆ ที่อาจเปนอนัตรายใหเปนที่ปลอดภยั
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ตามกฎหมาย แตบางแหงนั้นนอกจากจะจัดขึ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายแลวยังไดเพิ่มเติม

บรกิารอื่น ๆ เขาไปอกีกม็ี

****ปญหานาคิด****  หนวยงานขนาดเลก็และขนาดใหญมคีวามจาํเปน

ตองจดับรกิารดานอาชวีอนามยัมากนอยเพยีงใด

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย

AW_01_04_56_EDIT.indd   22 9/10/56 BE   2:22 PM

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 19

ความรู้เบื�องต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัย



23อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  สรปุไดวา การจดับรกิารอาชวีอนามยั เปนสิ่งที่จาํเปนเพื่อสงเสรมิใหคนงานมสีขุภาพ

อนามัย และมีความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งจะลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุและโรคภัย

ไขเจ็บลงแลวเปนผลใหเกิดการเพิ่มผลผลิตแกสถานประกอบการ องคประกอบที่สําคัญ

ของบรกิารอาชวีอนามยั ม ี 2 ประเภท คอื การบรกิารทางดานสภาพแวดลอมการทาํงาน 

ไดแก การดูแลดานความปลอดภยัสขุศาสตร อตุสาหกรรมเออรกอนอมคิส และการบรกิาร

ทางดานสุขภาพอนามัยของคนงาน ไดแก การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค การรักษา

พยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพความพกิารของคนงานในการดาํเนนิงาน อาชวีอนามยัจาํเปน

ตองไดรบัความรวมมอืจากทกุฝายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

แหลงเรียนรูเพิ่มเติม
  คูมอืประกอบการอบรมการสงเสรมิความปลอดภยัในสถานศกึษา “ความปลอดภยัใน

การทาํงาน” กองตรวจความปลอดภยั กรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

Web Guide

  1. www.thaisafety.net

      2. http://advisor.anmai.moph.go.th/tamra/env/env209.html

  3. http://www.sut.ac.th/e-texts/Medicine/ism/lesson5_4.html

  4. http://www.sut.ac.th/e-texts/Medicine/ism/lesson5_5.html

กิจกรรมเสนอแนะ
  1. แบงนกัเรยีนออกเปนกลุม ๆ ละ 4 - 5  คน แลวใหชวยกนัระดมสมองบอกปญหา

สขุภาพและความปลอดภยัจากการทาํงานของผูประกอบอาชพีเกษตรกรรม และอตุสาหกรรม

ขนาดเล็กในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยูวามีอะไรบาง  แลวใหตัวแทนออกมานําเสนอหนา

ชั้นเรยีน และบอกวธิกีารแกไขปองกนั เพื่อน ๆ รวมอภปิราย ครูอาจารยสรปุ

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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กิจกรรมเสนอแนะ
  1. แบงนกัเรยีนออกเปนกลุม ๆ ละ 4 - 5  คน แลวใหชวยกนัระดมสมองบอกปญหา

สขุภาพและความปลอดภยัจากการทาํงานของผูประกอบอาชพีเกษตรกรรม และอตุสาหกรรม

ขนาดเล็กในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยูวามีอะไรบาง  แลวใหตัวแทนออกมานําเสนอหนา

ชั้นเรยีน และบอกวธิกีารแกไขปองกนั เพื่อน ๆ รวมอภปิราย ครูอาจารยสรปุ

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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 2. ใหแบงนกัเรยีนออกเปนกลุม ๆ  ละ 4-5 คน แลวใหชวยกันศกึษาปญหาดานการบรกิารทาง

ดานสภาพแวดลอมการทํางานในสถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยูวา มีการดําเนินงานอาชีวอนามัยที่

สถานศกึษาจดัใหมอีะไรบาง และควรใหสถานศกึษาจดัการบรกิารในดานน้ีเพ่ิมเติมอะไรบาง แลว

ใหตัวแทนออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน เพื่อน ๆ รวมอภิปรายซักถาม ครูอาจารยสรุป

ความรู้เบื�องต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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  สรปุไดวา การจดับรกิารอาชวีอนามยั เปนสิ่งที่จาํเปนเพื่อสงเสรมิใหคนงานมสีขุภาพ

อนามัย และมีความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งจะลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุและโรคภัย

ไขเจ็บลงแลวเปนผลใหเกิดการเพิ่มผลผลิตแกสถานประกอบการ องคประกอบที่สําคัญ

ของบรกิารอาชวีอนามยั ม ี 2 ประเภท คอื การบรกิารทางดานสภาพแวดลอมการทาํงาน 

ไดแก การดูแลดานความปลอดภยัสขุศาสตร อตุสาหกรรมเออรกอนอมคิส และการบรกิาร

ทางดานสุขภาพอนามัยของคนงาน ไดแก การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค การรักษา

พยาบาล การฟนฟสูมรรถภาพความพกิารของคนงานในการดาํเนนิงาน อาชวีอนามยัจาํเปน

ตองไดรบัความรวมมอืจากทกุฝายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

แหลงเรียนรูเพิ่มเติม
  คูมอืประกอบการอบรมการสงเสรมิความปลอดภยัในสถานศกึษา “ความปลอดภยัใน

การทาํงาน” กองตรวจความปลอดภยั กรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

Web Guide

  1. www.thaisafety.net

      2. http://advisor.anmai.moph.go.th/tamra/env/env209.html

  3. http://www.sut.ac.th/e-texts/Medicine/ism/lesson5_4.html

  4. http://www.sut.ac.th/e-texts/Medicine/ism/lesson5_5.html

กิจกรรมเสนอแนะ
  1. แบงนกัเรยีนออกเปนกลุม ๆ ละ 4 - 5  คน แลวใหชวยกนัระดมสมองบอกปญหา

สขุภาพและความปลอดภยัจากการทาํงานของผูประกอบอาชพีเกษตรกรรม และอตุสาหกรรม

ขนาดเล็กในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยูวามีอะไรบาง  แลวใหตัวแทนออกมานําเสนอหนา

ชั้นเรยีน และบอกวธิกีารแกไขปองกนั เพื่อน ๆ รวมอภปิราย ครูอาจารยสรปุ

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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  สรปุไดวา การจดับรกิารอาชวีอนามยั เปนสิ่งที่จาํเปนเพื่อสงเสรมิใหคนงานมสีขุภาพ

อนามัย และมีความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งจะลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุและโรคภัย

ไขเจ็บลงแลวเปนผลใหเกิดการเพิ่มผลผลิตแกสถานประกอบการ องคประกอบที่สําคัญ

ของบรกิารอาชวีอนามยั ม ี 2 ประเภท คอื การบรกิารทางดานสภาพแวดลอมการทาํงาน 

ไดแก การดูแลดานความปลอดภยัสขุศาสตร อตุสาหกรรมเออรกอนอมคิส และการบรกิาร

ทางดานสุขภาพอนามัยของคนงาน ไดแก การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค การรักษา

พยาบาล การฟนฟสูมรรถภาพความพกิารของคนงานในการดาํเนนิงาน อาชวีอนามยัจาํเปน

ตองไดรบัความรวมมอืจากทกุฝายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

แหลงเรียนรูเพิ่มเติม
  คูมอืประกอบการอบรมการสงเสรมิความปลอดภยัในสถานศกึษา “ความปลอดภยัใน

การทาํงาน” กองตรวจความปลอดภยั กรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

Web Guide

  1. www.thaisafety.net

      2. http://advisor.anmai.moph.go.th/tamra/env/env209.html

  3. http://www.sut.ac.th/e-texts/Medicine/ism/lesson5_4.html

  4. http://www.sut.ac.th/e-texts/Medicine/ism/lesson5_5.html

กิจกรรมเสนอแนะ
  1. แบงนกัเรยีนออกเปนกลุม ๆ ละ 4 - 5  คน แลวใหชวยกนัระดมสมองบอกปญหา

สขุภาพและความปลอดภยัจากการทาํงานของผูประกอบอาชพีเกษตรกรรม และอตุสาหกรรม

ขนาดเล็กในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยูวามีอะไรบาง  แลวใหตัวแทนออกมานําเสนอหนา

ชั้นเรยีน และบอกวธิกีารแกไขปองกนั เพื่อน ๆ รวมอภปิราย ครูอาจารยสรปุ

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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ใบงานที่ 1.1

ชื่อนาย/นางสาว........................................................สาขาวิชา..................................กลุม....................เลขที.่................

วิชา อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัอาชวีอนามยั

จุดประสงคการเรียนรู

 1. เพื่อใหผูเรยีนมคีวามรูและเขาใจปญหาสขุภาพของผูประกอบการอาชพีอตุสาหกรรม

 2. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและเขาใจปญหาดานความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพ

  อตุสาหกรรม

 3. เพื่อใหผูเรียนไดตระหนักถึงปญหาสุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ

  อตุสาหกรรม

คําชี้แจง

 1. ใหนักเรียนคนควาปญหาสุขภาพและความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพอุตสาหกรรม

  จากเวบ็ไซต ดงันี้

   1. http://advisor.anamai.moph.go.th/tamra/env/env209.htmal

   2. http://www.sut.ac.th/e-texts/Medicine/ism/lesson5_4.html

   3. http://www.sut.ac.th/e-texts/Medicine/ism/lesson5_5.html

   4. http://www.elib-online.com/doctor.html

   5. http://www.chanthaburi.go.th/policy/health/data10.htm

   6. http://www.alaws.net/Code/CodeZM/LwCdZM.htm

 2. กจิกรรมการเรยีนรู

  ใหนักเรียนนําภาพที่ไดจากการคนความาติดตามกรอบที่กําหนดใหพรอมบอก

รายละเอยีดตาง ๆ ตามหวัขอที่กาํหนด

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย

ตดิรูปภาพ (1) คะแนน
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ชื่อภาพ..............................................................................................................................................................................................................

สาเหต.ุ................................................................................................................................................................................................................

วธิกีารปองกนั..............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................(2 คะแนน)

ตดิรูปภาพ (1) คะแนน

ชื่อภาพ..............................................................................................................................................................................................................

สาเหต.ุ................................................................................................................................................................................................................

วธิกีารปองกนั..............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................(2 คะแนน)

 3. ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับสถานศึกษาของนักเรียน

วาปญหาใดอาจเกดิขึ้นในสถานศกึษาและใหคดิคนวธิกีารปองกนั โดยใหนกัเรยีนประสานงาน 

ขอขอมูลผูปวยจากงานรกัษาพยาบาล ในสถานศกึษานั้น ๆ

  ..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................(4 คะแนน)

                   คะแนนเตม็ 10        คะแนนที่ได...............................................   

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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ชื่อภาพ..............................................................................................................................................................................................................

สาเหต.ุ................................................................................................................................................................................................................

วธิกีารปองกนั..............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................(2 คะแนน)

ตดิรูปภาพ (1) คะแนน

ชื่อภาพ..............................................................................................................................................................................................................

สาเหต.ุ................................................................................................................................................................................................................

วธิกีารปองกนั..............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................(2 คะแนน)

 3. ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับสถานศึกษาของนักเรียน

วาปญหาใดอาจเกดิขึ้นในสถานศกึษาและใหคดิคนวธิกีารปองกนั โดยใหนกัเรยีนประสานงาน 

ขอขอมูลผูปวยจากงานรกัษาพยาบาล ในสถานศกึษานั้น ๆ

  ..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................(4 คะแนน)

                   คะแนนเตม็ 10        คะแนนที่ได...............................................   

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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26 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ใบงานที่ 1.2

ชื่อนาย/นางสาว........................................................สาขาวิชา..................................กลุม....................เลขที.่................

วิชา อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัอาชวีอนามยั

จุดประสงคการเรียนรู

 1. เพื่อใหผูเรยีนมคีวามรูและเขาใจถงึความจาํเปนในการบรกิารอาชวีอนามยั

 2. เพื่อใหผูเรยีนตระหนกัถงึความจาํเปนในการบรกิารอาชวีอนามยัอตุสาหกรรม

ตอนที ่1   ใหนกัเรยีนทาํเครือ่งหมาย üหนาขอท่ีเหน็วาถูกและทําเคร่ืองหมาย X หนาขอ

     ทีเ่หน็วาผดิ (ขอละ 0.5 คะแนน) 

..................... 1. การบรกิารดานอาชวีอนามยัคอืการบรกิารที่เกี่ยวกบัสภาพแวดลอมโดยเฉพาะ

..................... 2. ออกกฎระเบยีบขอบงัคบัเปนการบรกิารดานอาชวีอนามยั

..................... 3. การดูแลดานเออรกอนอมคิส  เชนการออกแบบที่นั่งใหคนทาํงานอยางสบาย

..................... 4. การตรวจสขุภาพคนงานจะตรวจเฉพาะผูหญงิและเดก็เทานั้น

..................... 5. การดูแลดานโภชนาการเปนการบรกิารดานอาชวีอนามยัอยางหนึ่ง

..................... 6. การจดัหองใหพนกังานรบัประทานอาหารอยางถูกสขุลกัษณะไมถอืวาเปนการ
    บรกิารดานอาชวีอนามยั
..................... 7. ผูที่มหีนาที่ดาํเนนิการดานอาชวีอนามยัคอืภาคเอกชนเพยีงอยางเดยีว
..................... 8. การจดับรกิารดานอาชวีอนามยัไมสามารถลดอบุตัเิหตไุด
..................... 9. การจดัและควบคมุโรงงานใหถูกสขุลกัษณะเปนหนาที่ของสหภาพแรงงาน

....................10. กรมวทิยาศาสตรการแพทย มสีวนรวมในการใหบรกิารดานอาชวีอนามยั

ตอนที ่2  ใหนกัเรยีนชวยกนัสรปุถงึความสาํคญัของการบริการอาชวีอนามยั (5 คะแนน)

  ..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

คะแนนเตม็   10          คะแนนที่ได .............................   

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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แบบประเมินผลการเรียนรู หน่วยที่  1

ตอนที ่1   จงเติมคาํลงในชองวางใหถกูตองและสมบรูณ  (10 คะแนน)

1. งานอาชีวอนามัยจึงหมายถึง....................................................................................หรือการใหบริการซึ่งเปน

 การดแูล..........................................................และ...........................................................ของผูประกอบอาชพีทกุอาชพี

2. สรุปไดวา งานอาชีวอนามัยนั้นจะเกี่ยวของกับ.....................................................................................หรือ

 คนงานกบั....................................................................................กบัการทาํงาน

3. องคประกอบของการบรกิารอาชวีอนามยัแบงออกเปน 2 สวน ดงันี้

 1)....................................................................................และ  2)....................................................................................

4. การดูแลดานสขุศาสตรอตุสาหกรรมนี้ กค็วรจะยดึหลกั 3 ประการดงัไดกลาวแลว คอื 

 1) จะตองมกีารคนหาอนัตรายทั้งมวล  โดย.................................................................................... 

 2) มกีารประเมนิ................................................................ ที่ไดจากการสาํรวจ และ................................................ 

 3) จดัหา....................................................................................และปองกนัที่มปีระสทิธภิาพ

5. การดูแลดานเออรกอนอมคิส  นั้นไดแก  การปรบัปรงุ....................................................................................

 ใหเหมาะสมกบัคนงานทั้งทาง....................................................................................และ................................................

6. การดาํเนนิงานบรกิารอาชวีอนามยัในประเทศไทยนั้นพอจะแบงออกไปเปน 2 สวน คอื

 1)....................................................................................   2)....................................................................................

7. ผูประกอบกอาชพีหรอืคนงานหมายถงึผูประกอบอาชพีทกุอาชพีซึ่งมจีาํนวนมากและเปน

 กลุมคนที่มคีวามสาํคญัทาง....................................................................................อยางยิ่ง จาํเปนที่จะตอง

 ไดรบัการคุมครองปองกนัและสงเสรมิใหมี....................................................................................

8. สภาพแวดลอมการทาํงานภายในสถานประกอบการนั้นเปนสิ่งที่...........................................................

9. นอกจากจะตองใหบริการทางดานสภาพแวดลอมการทํางานแลว สิ่งสําคัญอีกประการ

 หนึ่งที่เปนของคูกนั กค็อื การจดัใหมบีรกิารทางดาน..............................................................ของคนงาน

10. ในการดาํเนนิงานบรกิารอาชวีอนามยัเพื่อปองกนัโรค จากการประกอบอาชพีและอบุตัเิหตุ

 นั้นจาํเปนจะตองอาศยัความรวมมอืของ....................................................................................และ.......................

 .............................................................ที่มอียูเปนอยางดี

คะแนนเตม็   10          คะแนนที่ได .............................

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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แบบประเมินผลการเรียนรู หน่วยที่  1

ตอนที ่1   จงเตมิคาํลงในชองวางใหถกูตองและสมบรูณ  (10 คะแนน)

1. งานอาชีวอนามัยจึงหมายถึง....................................................................................หรือการใหบริการซึ่งเปน

 การดแูล..........................................................และ...........................................................ของผูประกอบอาชพีทกุอาชพี

2. สรุปไดวา งานอาชีวอนามัยนั้นจะเกี่ยวของกับ.....................................................................................หรือ

 คนงานกบั....................................................................................กบัการทาํงาน

3. องคประกอบของการบรกิารอาชวีอนามยัแบงออกเปน 2 สวน ดงันี้

 1)....................................................................................และ  2)....................................................................................

4. การดูแลดานสขุศาสตรอตุสาหกรรมนี้ กค็วรจะยดึหลกั 3 ประการดงัไดกลาวแลว คอื 

 1) จะตองมกีารคนหาอนัตรายทั้งมวล  โดย.................................................................................... 

 2) มกีารประเมนิ................................................................ ที่ไดจากการสาํรวจ และ................................................ 

 3) จดัหา....................................................................................และปองกนัที่มปีระสทิธภิาพ

5. การดูแลดานเออรกอนอมคิส  นั้นไดแก  การปรบัปรงุ....................................................................................

 ใหเหมาะสมกบัคนงานทั้งทาง....................................................................................และ................................................

6. การดาํเนนิงานบรกิารอาชวีอนามยัในประเทศไทยนั้นพอจะแบงออกไปเปน 2 สวน คอื

 1)....................................................................................   2)....................................................................................

7. ผูประกอบกอาชพีหรอืคนงานหมายถงึผูประกอบอาชพีทกุอาชพีซึ่งมจีาํนวนมากและเปน

 กลุมคนที่มคีวามสาํคญัทาง....................................................................................อยางยิ่ง จาํเปนที่จะตอง

 ไดรบัการคุมครองปองกนัและสงเสรมิใหมี....................................................................................

8. สภาพแวดลอมการทาํงานภายในสถานประกอบการนั้นเปนสิ่งที่...........................................................

9. นอกจากจะตองใหบริการทางดานสภาพแวดลอมการทํางานแลว สิ่งสําคัญอีกประการ

 หนึ่งที่เปนของคูกนั กค็อื การจดัใหมบีรกิารทางดาน..............................................................ของคนงาน

10. ในการดาํเนนิงานบรกิารอาชวีอนามยัเพื่อปองกนัโรค จากการประกอบอาชพีและอบุตัเิหตุ

 นั้นจาํเปนจะตองอาศยัความรวมมอืของ....................................................................................และ.......................

 .............................................................ที่มอียูเปนอยางดี

คะแนนเตม็   10          คะแนนที่ได .............................

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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ตอนที ่2   จงทาํเครือ่งหมายกากบาท (X) ลงหนาขอทีถ่กูตองทีส่ดุ (10 คะแนน)

1. ในชวีติประจําวันของผูประกอบอาชีพ หรอืคนงานนัน้จะทาํงาน ณ สถานทีท่าํงาน

 ประมาณกี่ชั่วโมง

 ก. 6 ชั่วโมง   ข. 8 ชั่วโมง  

 ค. 10 ชั่วโมง  ง. 12 ชั่วโมง

2. จากการพฒันาทีม่กีารเปล่ียนแปลงจากการทาํงานทีใ่ชมอืเปลามาสูการใชเครือ่ง

 จกัรกล จากการทาํงานในทองไรทองนามาสูการทาํงานในรปูแบบของการอตุสาหกรรม

  ปญหาแรกสุดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวคือขอใด

 ก. เกดิโรคจากการประกอบอาชีพ   

 ข. อบุตัเิหตไุดเกดิขึ้นอยางเหน็ไดชดั

 ค. วถิทีางในการทาํงานเปลี่ยนไป   

 ง. เกดิปญหาทางดานจติวทิยาสงัคม

3. ขอใดเปนการบริการที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมการทํางาน

 ก. การสงเสรมิสขุภาพและการปองกนัโรค 

 ข. การรกัษาพยาบาล

 ค. การดูแลดานเออรกอนอมคิส   

 ง. การฟนฟูสมรรถภาพความพกิาร

4. แขนงวิชาการที่มุงเนนหนักในการปองกันอุบัติเหตุ และสงเสริมความปลอดภัย

 ในการทํางาน คือแขนงวิชาการในขอใด

 ก. อาชวีเวชศาสตร 

 ข. อาชวีนริภยั

 ค. เออรกอนอมคิส 

 ง. อาชวีสขุศาสตร

5. องคประกอบของการบริการอาชีวอนามัยแบงออกเปนกี่สวน

 ก. 2 สวน   ข. 3 สวน  

 ค. 4 สวน   ง. 6 สวน

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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6. การดูแลดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม ควรจะยึดหลักกี่ประการ

 ก. 2 ประการ  ข. 3 ประการ  

 ค. 4 ประการ  ง. 6 ประการ

7. การออกแบบเครื่องจักรที่เหมาะสมกับขนาดของคนงานเปนการดูแลดานใด

 ก. สขุศาสตรอตุสาหกรรม   

 ข. การดูแลดานความปลอดภยั

 ค. การดูแลดานเออรกอนอมคิส   

 ง. การดูแลดานสขุภาพ

8. ขอใดไมใชการบริการทางดานสุขภาพอนามัยของคนงาน

 ก. การสงเสรมิสขุภาพและการปองกนัโรค 

 ข. การรกัษาพยาบาลสาํหรบัคนงาน

 ค. การฟนฟูสภาพความพกิารสาํหรบัคนงาน 

 ง. การดูแลดานความปลอดภยั

9. ใครมีหนาที่แตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัย

 ก. รฐับาล   ข. นายจาง  

 ค. ลูกจาง   ง. คนงาน

10. ความลมเหลวของการบริการอาชีวอนามัยอยางสิ้นเชิง จะเกิดจากใคร

 ก. รฐับาล   ข. นายจาง  

 ค. ลูกจาง   ง. ขาราชการ

คะแนนเตม็   10          คะแนนที่ได .............................

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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ตอนที ่3   จงตอบคาํถามตอไปนี ้(10 คะแนน)

1. คณะกรรมการรวมระหวางองคการแรงงานระหวางประเทศ และองคการอนามยัโลกได

 กาํหนดวตัถปุระสงคของงานอาชวีอนามยัไวอยางไรบาง

2. การพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดจนการนําเอาเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชในการผลิตได

 กอใหเกดิปญหาสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัตอคนงานหรอืผูประกอบอาชพีอยางไร

 บาง

3. จงบอกองคประกอบของการบรกิารอาชวีอนามยัมกีี่สวน อะไรบาง

4. การดูแลความปลอดภยั คอืการจดัอยางไร

5. เจาหนาที่ความปลอดภยัมหีนาที่หลกัอะไรบาง

คะแนนเตม็   10          คะแนนที่ได ............................. 

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
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