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สถานการณปจ จุบัน
ปจจุบันพวกเราคงรูจักคําวาอาชีวอนามัยเปนอยางดี การสรางสรรงานอาชีวอนามัยใน
สถานประกอบการมีศัพทเรียกเปนทางการวา บริการอาชีวอนามัย หรือ Occupational Health
บริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการนั้น “เปน
บริการที่จัดเพือ่ ใหพนักงานมีสุขภาพดีทั้งรางกายและ
จิตใจ โดยทํางานในสภาพแวดลอมในการทํางานที่
ปราศจากโรคและอุบัติเหตุ เพื่อใหทํางานไดอยางเต็มที่
และมีความสุข รวมทั้งสามารถดํารงสถานะอยูใ นสังคมได
อยางเหมาะสม”
เทาที่สํารวจดูพบวา บริการอาชีวอนามัยทีจ่ ัดสวนใหญไดแก การคนหาสิ่งคุกคาม ประเมิน
และจัดการความเสี่ยง การตรวจรางกายทั่วไป การจัดการรักษาพยาบาล เทานั้น ยังขาดบริการอีก
หลายอยาง และขอสําคัญการจัดบริการอาชีวอนามัยสวนใหญไมมีบุคลากรดานสุขภาพไดแก
พยาบาลประจําสถานประกอบการนั้นหรือแพทยเขามาเกีย่ วของเลย เปนที่นาเสียดายที่สถาน
ประกอบการที่มีการบังคับใหมีพยาบาลหรือแพทยประจําตามกฎหมาย ไมไดใชศักยภาพของแพทย
ใหเต็มที่เลย
องคประกอบของการจัดบริการอาชีวอนามัย
1. การจัดการดานสิ่งแวดลอมในการทํางานใหปลอดภัยโดย
1.1 คนหาสิ่งคุกคาม
1.2 ประเมินและจัดการความเสีย่ ง
1.3 การเฝาระวังดานสุขภาพและโรค ตามความเสี่ยง
1.4 การจัดการขอมูลดานสุขภาพ
1.5 การจัดการดานการรักษาพยาบาล
1.6 การจัดการเหตุฉุกเฉิน
2. การสงเสริมสุขภาพ
การจัดการดานสิ่งแวดลอมในการทํางานใหปลอดภัย
มีเครื่องมือที่สําคัญคือการเดินสํารวจโรงงาน การเดินสํารวจ
โรงงานจะทําใหเราไดสิ่งคุกคาม และมีการประเมินความเสี่ยง รวมทั้ง
จัดการความเสี่ยง ในกระบวนการนี้ ถามีบุคลากรทางการแพทยไปดวย จะ
ทําใหทราบถึงโอกาสที่พนักงานของเราจะเกิดอันตรายตอสุขภาพจากงาน
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ที่เขาทํา และสามารถวางแผนเฝาระวังดานสุขภาพตามความเสี่ยงและโรคที่อาจจะเกิดขึ้นไดอยาง
ถูกตอง นอกจากนี้การเดินสํารวจโรงงานดวยกันก็ทําใหปญหาที่เกิดขึน้ สามารถแกไขไดในทันที
ดวย
การเฝาระวังดานสุขภาพและโรคตามความเสี่ยง
เปนการเฝาระวังดวยการตรวจสุขภาพ ทั้งกอนเขาทํางาน ระหวางทํางาน
ภายหลังการเจ็บปวย กอนยายงาน กอนออกจากงาน การเฝาระวังดานสุขภาพ
เปนการตรวจคัดกรองวาผลจากงานที่ทําในรอบปนั้นมีผลตอ
สุขภาพอยางไร จะตรวจอยางไรจึงจะตรงกับความเสี่ยง และ
เปนการเตรียมคนใหเขากับงานดวย (fitness to work) เชนถา
เจ็บปวย สามารถทํางานไดหรือไม ใชเวลานานหรือไม จะ
กลับเขามาทํางานได จะเห็นวาการวางแผนการตรวจรางกาย
การตรวจรางกาย และการเตรียมคนนั้นจะตองทราบวาทํางาน
อะไร มีความเสี่ยงอะไรบาง จึงจะวางแผนและทําการตรวจคัด
กรองตามความเสี่ยงได ดังนัน้ ในการตรวจรางกายที่ทําในปจจุบัน เปนการตรวจรางกายทั่วไป ซึ่ง
ไมมีประโยชนในการตรวจคัดกรองเพื่อการเฝาระวังเลย
การเฝาระวังโรค เปนการเฝาระวังอีกแบบหนึ่ง ในการจัดการความเสีย่ งอาจ
มีความเสี่ยงบางอยางที่ถือวาเปนความเสีย่ งที่ยอมรับได แตมีผลตอสุขภาพ เชน
แสงสวางไมพอ การเฝาระวังโรคคือ ตองคอยระวังโรคปวดตา ปวดศีรษะ แสดง
วามีผลตอสุขภาพ และเปนความเสี่ยงที่จะตองจัดการ เปนตน การเฝาระวังโรค
นั้นไมดี เพราะตองรอใหเกิดโรคกอน
ในสวนนี้จะเห็นวาบุคลากรดานสุขภาพมีความสําคัญมาก และถาจะทําใหถูกตอง
จําเปนตองใชแพทยและพยาบาลที่ผานการอบรมดานอาชีวเวชศาสตรและอาชีวอนามัยมาเปนอยาง
ดี จะชวยไดมาก
การจัดการขอมูลดานสุขภาพ
เปนการจัดการเพื่อการเฝาระวัง ปจจุบันขอมูลดาน
สุขภาพสวนใหญไดแก ขอมูลการตรวจรางกาย ขอมูลสรุปผลการ
เจ็บปวยที่หองพยาบาล ขอมูลการสอบสวนโรค เปนตน มีขอมูลดาน
สุขภาพหลายชนิดเชน
o ขอมูลพนักงานที่เปนโรคเรื้อรัง ที่ทํางานในแตละ
แผนก
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o ขอมูลการเจ็บปวยดวยโรคที่เฝาระวังตามความเสี่ยงในแตละแผนก
o ขอมูลของการเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุในงานในแตละแผนก
o ขอมูลการหยุดงานของพนักงานในภาพรวม และเปรียบเทียบในแตละแผนก
ขอมูลเหลานี้ สามารถนํามาวิเคราะห และนํามาประเมินมาตรการตางๆ ที่ใชเพื่อปองกัน โรค
หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ซึ่งในปจจุบันยังทําไมเต็มที่ ขอมูลเหลานี้บุคลากรดานสุขภาพสามารถชวย
ในการวางแผน และการวิเคราะหได
การรักษาพยาบาล
ปกติเราจะมีหอ งพยาบาลในสถานประกอบการตามกฎหมาย สําหรับโรงงานที่ไมมี ก็อาศัย
การตรวจที่สถานพยาบาลทีพ่ นักงานทําประกันสังคม หองพยาบาลจะมีการรักษาโรคทั่วไป ไดแก
ปวดหัว ปวดทอง ทองเสีย ปวดขอ หรือ โรคผิวหนังบางประเภท สําหรับโรคที่ยากหรือเรื้อรัง
ซับซอน ก็จะไปที่สถานพยาบาลที่มีประกันสังคมไว นอกจากการรักษาในหองพยาบาลแลว
พนักงานของเรายังจําเปนตองมีความรูดานปฐมพยาบาล และการชวยชีวิตขั้นพืน้ ฐาน
บุคลากรทางการแพทยมหี นาที่อยางเต็มที่ ทั้งในดานการใหความเห็นเรื่องยา ซึ่งบางครั้งยา
พื้นฐานเชนยาลดน้ํามูกก็มีความสําคัญ ถา
งวงนอนมากอาจเกิดอุบัตเิ หตุอันตรายตอ
ตัวพนักงานเองและตอเพื่อนรวมงาน ถา
บุคลากรทางการแพทยไดเดินสํารวจ
โรงงานและทราบวามีกระบวนการทํางาน
อยางไร ก็จะชวยออกความเห็นในการสั่ง
ยาที่ไมงวงมาไวที่หองพยาบาล นอกจากนี้
ยังชวยในการออกความเห็นในการใชยาที่
ไมมีผลเสียตองานอยางอื่นดวย สําหรับการปฐมพยาบาลและความรูดานการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน
บุคลากรทางการแพทยจะมีบทบาทสําคัญยิ่งในการฝกอบรม และการทดสอบ
การจัดการเหตุฉุกเฉิน
ตามกฎหมายจะตองมีการซอมอัคคีภัย และในสถานประกอบการที่มีการ
เก็บวัตถุอันตรายก็จะตองมีการซอมเกี่ยวกับอุบัติภัยสารเคมีดวย บุคลากรทาง
การแพทยมีสวนรวมในปลายทางคือเมื่อมีการนําผูประสบเหตุออกมาจากสถานที่
เกิดเหตุแลว ดังนั้นควรมีการซอมการชวยเหลือ การคัดกรองผูประสบเหตุ และการ
นําสงสถานพยาบาล
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การสงเสริมสุขภาพ
มีโครงการสงเสริมสุขภาพอยูหลายแบบ เชนโครงการโรงงานสีขาว โครงการลดยาเสพติด
โครงการงดเหลา บุหรี่ การที่เรารูความเสี่ยงของการทํางาน ก็อาจจัดการสงเสริมสุขภาพใหสูกับ
ความเสี่ยงได เชน ถามีพิษสารตะกั่วมาก ก็อาจเนน สุขนิสัยสวนบุคคล การงดบุหรี่ การออกกําลัง
กาย การกินขาวกลอง เปนตน เหลานี้จะทําใหรางกายสูกับพิษตะกัว่ ได บุคลากรทางการแพทยจะมี
สวนชวยในการวางแผนการสงเสริมสุขภาพนี้ไดเปนอยางดี
บุคลากรทางการแพทยที่ดีควรเปนอยางไร
พยาบาล
พยาบาลจะมีทงั้ พยาบาลประจําโรงงาน
พยาบาลในหนวยงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล
รัฐบาล พยาบาลที่ผานการอบรมอาชีวอนามัย(ผาน
การอบรม 4 เดือน) พยาบาลที่สามารถชวยเหลือได
ดีคือพยาบาลประจําโรงงานที่ไดรับการอบรมดาน
อาชีวอนามัย พยาบาลประจําโรงงานควรเปน
พยาบาลที่ทํางานประจํา ไมควรเปนพยาบาลที่
หมุนเวียนกันมาทํางาน
แพทย
แพทยจะมีทั้งแพทยประจําโรงงาน แพทยที่มาทําบางเวลา แพทยในหนวยงานอาชีวเวช
ศาสตรในโรงพยาบาล และแพทยอาชีวเวชศาสตร (แพทยที่จบการอบรมและสอบไดวุฒิบัตรหรือ
อนุมัติบัตรเปนผูเชี่ยวชาญดานอาชีวเวชศาสตรของแพทยสภา) แพทยที่สามารถชวยเหลือไดดีคือ
แพทยประจําโรงงานที่ไดรับการอบรมดานอาชีวเวช
ศาสตร
ตามกฏหมายแพทยที่สามารถตรวจรางกาย
ตามความเสี่ยงไดคือแพทยทผี่ านการอบรมดานอาชีว
เวชศาสตรหลักสูตรระยะสัน้ สองเดือนของกรมการ
แพทย ขึ้นไป (รวมทั้งแพทยอาชีวเวชศาสตรดังกลาว
ดานบนดวย)
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โรงพยาบาลทีร่ ับผิดชอบโครงการ
จะเปนโรงพยาบาลที่มีศูนยอาชีวเวชศาสตรซึ่งประกอบดวยแพทยทผี่ านการอบรมดานอา
ชีวเวชศาสตรอยางนอยเปนหลักสูตรสองเดือนขึ้นไป หรือเปนแพทยผูเชี่ยวชาญดานอาชีวเวช
ศาสตร ซึ่งสอบไดวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรของแพทยสภา และมีพยาบาลอาชีวอนามัย
โรงพยาบาลเจาของโครงการ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข โดยกลุมศูนยการแพทยเฉพาะทางดาน
อาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม

โครงการประสานรวมระหวางสถานประกอบการและบุคลากรดานสุขภาพเพื่อสรางสรรค
งานอาชีวอนามัยภายในสถานประกอบการ
ขอดี
มีการมีสวนรวมของบุคลากรทางการแพทย ในทุกองคประกอบ
ของงานอาชีวอนามัย ทําใหงานอาชีวอนามัยสามารถทําไดสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
ขอเสีย
ตองมีความตั้งใจทําและมีความตอเนื่อง
รูปแบบ
อาชีวอนามัยโดยหนวยบริการภายในสถานประกอบการ
บุคลากรทางการแพทยภายในสถานประกอบการไดรับการพัฒนาเพื่อรวมในการดําเนินงาน
อาชีวอนา
มัย
อาชีวอนามัยโดยหนวยบริการภายนอกสถานประกอบการ
สําหรับสถานประกอบการที่ไมมีหนวยบริการ หรือยังไมถึงเกณฑที่
จะตองมีพยาบาลหรือแพทยตามกฎหมาย แพทยหรือพยาบาลใน
โรงพยาบาลของรัฐใกลเคียงจะชวยเหลือ โดยจะไดรับการพัฒนา
เพื่อรวมในการดําเนินงานอาชีวอนามัย
อาชีวอนามัยโดยหนวยบริการภายในหรือภายนอกสถาน
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ประกอบการ ซึ่งสถานประกอบการประเภทเดียวกันรวมมือกันเปนเครือขายเดียวกัน
โดยความรวมมือระหวางสถานประกอบการประเภทเดียวกัน ทําใหการจัดบริการอาชีวอนามัยทั้ง
แบบภายในสถานประกอบการและภายนอกสถานประกอบการ ทํา
ใหงายตอการดําเนินงานอาชีวอนามัย
การดําเนินงานอาชีวอนามัยโดยคลินิกในโรงพยาบาลของรัฐ
เปนการดําเนินงานโดยภาครัฐ และใหบริการ สวนใหญจะอยูใ น
รูปแบบอาชีวอนามัยโดยหนวยบริการภายนอกสถานประกอบการ
แนวทางการดําเนินงาน
o แบงกลุมโรงงาน ตามขนาดของโรงงาน
o จัดบริการอาชีวอนามัย โดยยึดแนวทางทีด่ ที ี่สุดคือการใหบริการอาชีวอนามัยโดยมีหนวย
บริการภายในสถานประกอบการ (หนวยบริการคือ หองพยาบาล พยาบาล และแพทย
ประจําโรงงาน)
o การแบงกลุมจะชวยใหโรงงานที่ไมมีหนวยบริการ สามารถมีบุคลากรดานสุขภาพเขาไป
รวมมือในการจัดทํางานอาชีวอนามัยได
o โรงพยาบาลที่รับผิดชอบโครงการ จะชวยเหลือในการประชุม ใหการศึกษาอบรม แก
แพทยและพยาบาลภายในสถาน
ประกอบการ และภายใน
สถานพยาบาลของรัฐใกลเคียง
เพื่อใหเกิดระบบงานอาชี
วอนามัยทีม่ ีสวนรวมของบุคลากร
ดานสุขภาพ รวมทั้ง
ควบคุมทิศทางการดําเนินงานอา
ชีวอนามัยใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
o โรงพยาบาลที่รับผิดชอบ
โครงการ จะเปนที่
ปรึกษาดานอาชีวอนามัย
ใหแกสถาน
ประกอบการที่เขารวม
โครงการทุกโรง โดย
สามารถปรึกษาปญหาดาน
อาชีวอนามัย และโรค
จากการทํางาน ไดที่ศูนย
อาชีวเวชศาสตร
ของโรงพยาบาลที่
รับผิดชอบ
โครงการหรือที่กลุมศูนย
การแพทยเฉพาะ
ทางดานอาชีวเวชศาสตรและเวช
ศาสตรสิ่งแวดลอม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เจาของโครงการ และเบอร hot line ซึ่งจะแจงตอไป
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดานสถานประกอบการ
o รับสมัครสถานประกอบการ โดยปจจัย
แหงความสําเร็จคือความเห็นพองของ
ผูบริหาร
o สํารวจนโยบายดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
o ถายังไมมีจะมีการชวยกันทํา โดยทีม
สุขภาพและทีมสถานประกอบการ
o สํารวจสิ่งที่สถานประกอบการไดทําไป
แลว โดยใชแบบประเมินตนเอง
o วางแผนการดําเนินงานอาชีวอนามัย โดยใช
องคประกอบดานอาชีวอนามัยเปนตัว
หลัก
o ควบคุมกํากับ และเปนที่ปรึกษาใหแกทีมสุขภาพและทีมโรงงาน โดยโรงพยาบาลที่
รับผิดชอบโครงการ
ดานทีมสุขภาพ
o กําหนดตัวทีมสุขภาพตามรูปแบบของสถานประกอบการ
o ทําการฝกอบรมใหแกแพทยและพยาบาลประจําโรงงาน โดยโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ
โครงการ หรือโรงพยาบาลเจาของโครงการ
o ทําการฝกอบรมใหแกแพทยและพยาบาลประจําโรงพยาบาลของรัฐโดยโรงพยาบาลที่
รับผิดชอบโครงการหรือโรงพยาบาลเจาของโครงการ
o ทําการติดตามประเมินผล โดยโรงพยาบาลที่รับผิดชอบโครงการ หรือ โรงพยาบาลเจาของ
โครงการ
o มีการประชุมรวมกันระหวางโรงพยาบาลที่รับผิดชอบโครงการและ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
With

Who:___________________________________

___________Date:_______________________
_______________________Time:___________
___________________________________

What Not To Forget:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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สิ่งที่สถานประกอบการจะไดรับ

o การดําเนินงานอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ ดวยการมีสวนรวมของบุคลากรดาน
สุขภาพ อยางถูกตอง และมีการประเมินและติดตามผล
o ไดรับการเฝาระวังดานสุขภาพและเฝาระวังดานโรค ตามความเสี่ยง อยางมีคุณภาพ
o มีระบบการจัดการขอมูลดานสุขภาพเพื่อนํามาวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ลดการลา
ของพนักงาน
o มีการบริหารจัดการการดูแลรักษาพนักงานที่เจ็บปวยภายในสถานประกอบการอยาง
ถูกตอง
o นํามาประมวลผลกับระบบคุณภาพ ISO 9000, ISO 14001 และ มอก 18000
o มีที่ปรึกษาดานอาชีวอนามัย ดานโรคและการเจ็บปวย จากการทํางาน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เปนโรงพยาบาลที่ถูกกําหนดใหทําหนาทีด่ านอาชีวเวช
ศาสตรตามพระราชกฤษฏีกา โดยใหมีบริการรักษา วิจยั และฝกอบรมแพทยในดานโรคที่เกิดจาก
การทํางาน ในเดือนกรกฏาคม 2548 ไดมีการเซ็นสัญญาระหวางกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงแรงงาน โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และ สํานักงานกองทุนเงินทดแทน จัดตั้งศูนย
โรคจากการทํางาน โดยมีคลินิกอาชีวเวชศาสตร ทําการวินิจฉัยและรักษาโรคจากการทํางาน โดยให
ถือวาคลินิกอาชีวเวชศาสตร โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เปนที่วนิ ิจฉัยโรคที่เปนที่สิ้นสุด
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