หนวยที่ 13 การเฝาระวังสุขภาพของผูประกอบอาชีพ
การเฝาระวังทางดานสาธารณสุข หมายถึง ขั้นตอนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนระบบในการเก็บรวบรวม วิเคราะห และ
แปรผลขอมูลทางสุขภาพทีส่ ําคัญ โดยขอมูลเหลานี้จะถูกนําไปใชในการวางแผนการดําเนินการ ประเมินผลโครงการ หรือ
การดําเนินงานทางดานสาธารณสุข การเฝาระวังทางดานสาธารณสุขถือเปนหัวใจของการปองกันและควบคุมโรค โดยชนิด
ของการเฝาระวังสามารถแบงไดเปน 4 แบบคือ แบบเชิงรับ แบบเชิงรุก แบบการเฝาระวังตามกลุมเสี่ยงสูงหรือพืน้ ที่เฉพาะ
และแบบพิเศษ
การเฝาระวังแบบเชิงรุก การเฝาระวังที่ดําเนินการสืบเสาะหรือสํารวจหาผูปวยจากแหลงที่อาจจะพบผูปวยที่ตองการเฝาระวัง
มีความครบถวนสมบูรณ แตคาใชจายมาก
การเฝาระวังเชิงรับ ระบบการเฝาระวังที่มีการดําเนินการมากที่สุด คาใชจายนอย ที่สุด
การเฝาระวังตามกลุมเสี่ยงสูง หรือพื้นที่เฉพาะ การเฝาระวังทีด่ ําเนินการในบางสถานบริการสาธารณสุข หรือพื้นที่ที่มีการเกิด
โรคคอนขางสูงเปนการเฉพาะเจาะจง
โรคจากการประกอบอาชีพถือเปนปญหาทางดานสาธารณสุขที่สําคัญ ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการะบบการเฝาระวัง
โรคดังกลาว ปจจุบัน ระบบเฝาระวังโรคดังกลาวโรคจากการประกอบอาชีพสามารถแบงออกเปน 4 แบบใหญๆ คือ
- ระบบเฝาระวังที่ใชขอมูลที่มีอยูแลวจากระบบอื่นๆ เปนระบบที่เสียคาใชจายนอยและงาย แตอาจจะมีขอจํากัดตรงที่
ใชระยะเวลานาน และขอมูลอาจจะไมครบตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการ
- ระบบที่เปนการรายงานจากแพทยหรือบุคลากรสาธารณสุข เปนระบบทีต่ องอาศัยความรวมมือจากบุคลากรในหนวย
บริการสุขภาพ แตมีขอดีคือ มีความไวสูง
- ระบบที่นายจางเปนผูรายงาน เปนระบบที่แมมีความสําคัญ และมักจะเปนการบังคับตามกฎหมายแตผูรายงานมักจะ
ละเลยหรือไมใสใจที่จะปฏิบัติตาม
- ระบบเฝาระวังที่เปนแบบผสม
ระบบเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพในประเทศไทย
ปจจุบันประเทศไทยไดมีการริเริ่มและพัฒนาระบบเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพแลว โดยมีลักษณะหลายรูปแบบ และ
ดําเนินการภายใตความรับผิดชอบของหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
ระบบเฝาระวังที่ใชขอมูลที่มีอยูแลวจากระบบอื่นๆ ไดแก ระบบขอมูลของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงาน
ระบบเฝาระวังที่เปนการรายงานจากแพทยหรือบุคลากรสาธารณสุข ไดแก ระบบเฝาระวังโรคตามแบบรายงาน 506 ของ
สํานักงานระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
ระบบเฝาระวังนายจางเปนผูร ายงาน ไดแก ระบบขอมูลตามพระราชบัญญัติกฎหมายแรงงาน พ.ศ. 2541 กระทรวงแรงงาน
การเฝาระวังสุขภาพของผูประกอบอาชีพ
การเฝาระวังทางสุขภาพ เปนกิจกรรมหนึง่ ที่สําคัญของการจัดการบริการอาชีวอนามัย เพราะเปนกิจกรรมในการที่จะตรวจคัด
กรองโรคหรือความผิดปกติทางสุขภาพ ที่อาจจะเกิดจากการทํางานหรือปจจัยเสีย่ งสุขภาพอื่นๆ ในระยะเริ่มแรก ลักษณะของ
กิจกรรมของการเฝาระวังทางสุขภาพสามารถแบงไดตามชวงเวลาของการทํางาน คือการตรวจกอนการจางงานหรือกอนการ
ทํางาน การตรวจสุขภาพขณะทํางานเปนระยะๆ การตรวจภายหลังการเกิดอุบัติภยั การตรวจภายหลังการลาปวย และการตรวจ

สุขภาพเมื่อจะเปลี่ยนงานหรือลาออกจากงาน องคประกอบในการตรวจประเมินสุขภาพเพื่อการเฝาระวังประกอบดวยการซัก
ประวัติ การตรวจรางกายโดยแพทย และการตรวจพิเศษอื่นๆ
- การตรวจเฝาคุมทางชีวภาพ ถือเปนการปองกันโรคในระดับปฐมภูมิ
- การซักประวัตถิ ือเปนกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญในการตรวจประเมินสุขภาพ
การดําเนินการตรวจประเมินสุขภาพ โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพขณะทํางานเปนระยะๆ หรือการตรวจสุขภาพประจําป
จะตองอาศัยหลักวิชาการของการตรวจกรองทางสุขภาพ รวมทั้งจะตองยึดหลักความถูกตอง แมนยํา มีประโยชนและมี
ประสิทธิภาพใหผลคุมคาตอการดําเนินการตรวจดวย
หลักการของการตรวจคัดกรองทางสุขภาพ
1. โรคหรือภาวะทีจ่ ะตรวจคัดกรองจะตองมีความสําคัญ
2. โรคที่ตรวจคัดกรองไดแลว สามารถที่จะทําการรักษาได
3. โรคที่ภาวะที่ตรวจคัดกรอง มีชวงระยะฟกตัว หรือระยะที่ปลอดอาการ
4. โรคนั้นจะตองมีความชุกสูง ถาความชุกต่าํ จะไมคุมคาในการตรวจ
5. วิธีการตรวจคัดกรองจะตองเปนที่ยอมรับทางการแพทย
6. วิธีการตรวจหรือทดสอบจะตองมีความปลอดภัยตอผูถ ูกตรวจ
7. เครื่องมือหรือวิธีการตรวจจะตองใหผลที่มีความไวสูง (sensitive)
8. เครื่องมือหรือวิธีการตรวจจะตองใหผลที่มีความจําเพาะสูง (specific)
9. วิธีการตรวจตองงาย
10. วิธีการตรวจหรือเครื่องมือทดสอบจะตองมีราคาถูก
แนวโนมสถานการณปญหาการลาปวยของพนักงานหรือลูกจางมีอัตราสูงมากขึ้นทุกป ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบหรือผลเสียตอ
สถานประกอบการและเศรษฐกิจสังคมในภาพรวมเปนอยางมากดังนัน้ จึงมีความจําเปนที่จะตองมีแนวทางในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการลาปวยของพนักงานหรือลูกจาง โดยทีมงานอาชีวอนามัยจะตองเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ดังกลาว ทั้งในแงการวางระบบวิเคราะหขอมูลการลาปวย การสอบสวนหาสาเหตุ และการตรวจประเมินสุขภาพ เพื่อให
ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการตอไป
การตรวจสุขภาพกอนการทํางาน และการประเมินสุขภาพใหผูที่เจ็บปวยเพื่อดูความพรอมในการทํางาน
วัตถุประสงคหลักของการตรวจสุขภาพกอนทํางานคือ เพื่อที่จะคัดกรองบุคคลที่จะเขามาทํางาน เพื่อเปนการปองกันไมให
บุคคลผูนั้นประสบอันตราย หรือมีความเสีย่ งตอสุขภาพมากขึ้นจากการทํางานรวมทัง้ เปนการปองกันเพื่อนรวมงานและ
ชุมชนดวย อีกวัตถุประสงคหนึ่งก็คือ เพื่อไดขอมูลพื้นฐานเพื่อการเฝาระวังทางสุขภาพตอไป แนวทางการตรวจประเมิน
สุขภาพกอนการทํางาน จะมีองคประกอบคลายคลึงกับการตรวจประเมินสุขภาพอื่นๆ คือ มีการซักประวัติ ตรวจรางกาย และ
ตรวจพิเศษอื่นๆ
เมื่อพนักงานไดหยุดพักลาปวยไมวาจะมีสาเหตุมาจากโรคที่เกิดจากการทํางานหรือไมก็ตามสมควรที่จะตองมีการประเมิน
สุขภาพ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาพนักงานผูนั้น จะไมมีอาการผิดปกติหลงเหลืออยู อาจจะมีผลกระทบตอสุขภาพจากการ
ทํางานนั้น โดยโรคหรือภาวะที่จะตองพิจารณาไดมกี ารกําหนดเปนหลักเกณฑกวางๆ ไวแลว

การบริหารจัดการในการเฝาระวังทางสุขภาพ
การประเมินสุขภาพเพื่อการเฝาระวังทางสุขภาพของพนักงาน หรือผูประกอบอาชีพ เปนกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญในการ
จัดบริการอาชีวอนามัย การบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมการตรวจสุขภาพมีหลายขั้นตอน ทั้งขั้นตอนกอนการตรวจ
ประเมิน ขณะตรวจประเมินและหลังการตรวจประเมินแลว ซึ่งตองอาศัยองคความรูท ั้งในเรื่องการประเมินความเสี่ยงทาง
สุขภาพ โรคจากการประกอบอาชีพ และการใชอุปกรณหรือเครื่องมือทางอาชีวเวชศาสตร สิ่งที่จะตองพึงตระหนักในการ
ตรวจประเมินสุขภาพ คือ การมุงเนนที่คุณภาพและความถูกตองตามหลักวิชาการในการดําเนินการตรวจ การนําผลการตรวจ
ไปใชใหเกิดประโยชน และขอควรระวังทางจริยธรรมทางการแพทย
กิจกรรมหนึ่งที่สําคัญในการตรวจประเมินสุขภาพ คือ การสอบถามประวัติขอมูลตางๆ จากพนักงาน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่
จะตองพัฒนาและออกแบบแบบสอบถามใหมีคุณภาพองคประกอบของแบบสอบถามที่สําคัญไดแก ขอมูลทั่วไป ขอมูล
ประวัติการทํางาน ขอมูลสุขภาพ ขอมูลการรับสัมผัสตอสิ่งคุกคาม และขอมูลอาการผิดปกติตางๆ ปจจุบันมีการพัฒนาสมุด
สุขภาพของพนักงาน เพื่อมาใชในการจัดเก็บขอมูลสุขภาพของผูประกอบอาชีพ
ลําดับของกิจกรรมในขั้นตอนในการดําเนินงานการตรวจประเมินสุขภาพ
1. การสํารวจโรงงานเพื่อประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ
2. การซักประวัติพนักงานดวยแบบสอบถาม
3. การวิเคราะหและแปรผลขอมูลการตรวจพิเศษตางๆ
4. การแจงผลใหแกพนักงานและตัวแทนสถานประกอบการ
องคประกอบของแบบสอบถามเพื่อใชในการตรวจคัดกรองในการเฝาระวังสุขภาพ
1. ขอมูลทั่วไปของคนงานหรือผูมารับการตรวจ ไดแก ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ ที่อยู การศึกษา ขอมูลพื้นฐานอื่นๆ
2. ขอมูลประวัติการทํางาน
3. ขอมูลสุขภาพของผูทํางาน
4. ขอมูลการรับสัมผัสตอสิ่งคุกคามที่ใหกําลังใหความสนใจในการตรวจประเมินสุขภาพ
5. อาการผิดปกติหรืออาการแสดงที่อาจเกิดจากการรับสัมผัสสิ่งคุกคามนั้น
ลักษณะของแบบสอบถามที่ดี
1. มีความเหมาะสม
2. เขาใจงาย
3. ไมกํากวม
4. ไมมีความลําเอียง
5. สามารถครอบคลุมในประเด็นคําตอบไดทั้งหมด
6. สามารถนําไปลงรหัสตัวเลขเพื่อใชในการวิเคราะหและแปรผลขอมูล
7. กอนนําแบบสอบถามไปใชไดจริง จะตองมีการทดสอบแบบสอบถามกอนเสมอ
8. มีจริยธรรม

- การออกแบบสอบถามที่ดีจะมีสวนชวยในการวินิจฉัยโรคเปนอยางมาก
- ขอมูลการรับสัมผัสตอสิง่ คุกคามนอกงานถือวามีความสําคัญเทาๆ กับขอมูลการรับสัมผัสจากในงาน
- กอนนําแบบสอบถามไปใชจริง จะตองมีการทดสอบแบบสอบถามกอนเสมอ
หลักการตรวจประเมินสุขภาพโดยการใชเครื่องมือดานอาชีวเวชศาสตร
( เครื่องตรวจสมรรถภาพการไดยิน เครื่องตรวจสมรรถภาพสายตา เครือ่ งตรวจสมรรถภาพปอด )
การตรวจสมรรถภาพการไดยิน เปนการเฝาระวังโรคหูเสือ่ มจากการประกอยอาชีพนัน้ จะทําเพื่อวัดหาความไวในการไดยนิ ที่
ความถี่ตางๆ โดยใชสัญญาณเสียงที่บริสุทธิ์จากเครื่องตรวจการไดยิน การตรวจจะบอกไดวามีการสูญเสียการไดยินเสียงทาง
อากาศมากนองเพียงไร แตไมสามารถแยกแยะความผิดปกติของระบบการนําเสียงและระบบประสาทการรับสัมผัสเสียง
สําหรับองคประกอบที่สําคัญในการตรวจการไดยนิ มี 4 องคประกอบคือ หองตรวจ เครื่องมือ ตัวผูตรวจ ซึ่งตองมีความรู
ทักษะในการตรวจ ผูรับการตรวจซึ่งตองหยุดสัมผัสเสียงกอนตรวจเพื่อปองกันภาวการณสูญเสียการไดยินแบบชั่วคราว
Listening check คือ การตรวจสอบการทํางานของเครื่องตรวจสมรรถภาพการไดยนิ (Audiometer) โดยการฟง
สัญญาณเสียงกอนการตรวจแตละวัน ( ตรวจสอบสายทีค่ รอบหู ความดัง ความถี่เสียง การขามสัญญาณจากที่ครอบหูหนึ่งไป
อีกขางหนึ่ง
การควบคุมคุณภาพในการตรวจสมรรถภาพการไดยิน คํานึงถึงเรื่อง ผูตรวจ ผูรับการตรวจปฏิบัติตามขอแนะนํา หองที่ใช
ตรวจ เครื่องมือตอง calibrate
การใหผูรับการตรวจสมรรถภาพการไดยนิ หยุดสัมผัสเสียงกอนการรับการตรวจมีวัตถุประสงคเพื่อ ปองกันภาวะ temporary
threshold shift ซึ่งอาจทําใหผลการตรวจผิดพลาด
การตรวจสมรรถภาพสายตา เปนการทดสอบความสามารถในการทํางานของตาในเรือ่ งความสมดุลของกลามเนื้อนอกลูกตา
การเห็นภาพคมชัดของสายตา การเห็นความลึกของภาพ การแยกสี ลานสายตา การทดสอบจะบอกวาสายตาเหมาะสมกับ
ลักษณะงานทีท่ ําอยูหรือไม โดยนําผลการตรวจไปเทียบกับแผนงานมาตรฐาน ซึ้งจะแบงลักษณะงานเปน 6 กลุม คืองาน
ธุรการหรือบริหาร งานเกีย่ วกับการตรวจสอบ งานที่ควบคุมเครื่องจักรที่เคลื่อนไหวระยะไกล งานที่ควบคลุมเครื่องจักรระยะ
เหยียดแขน งานชางที่อาศัยทักษะเฉพาะทาง และกลุมแรงงานไรฝมือ
-เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ( orthrorator) ใชในการคัดกรองการมองเห็นในเรื่อง การมองเห็นภาพคมชัด การ
มองเห็นภาพสามมิติ การแยกสี การเบี่ยงเบนของแกนสายตา (ความสมดุลกลามเนื้อตา) ลานสายตา
- Jobstandard ใชรวมกับเครื่องกับเครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น มีความสําคัญ คือใชในการประเมินผลการตรวจ
สมรรถภาพการมองเห็น ซึ่งจําเปนตองทราบลักษณะงานเพื่อเลือกเปรียบเทียบใหตรงกับทักษะสายตาที่จําเปนตองใชในแตละ
ลักษณะงาน
การตรวจสมรรถภาพปอด มีวิธีการตรวจวัดหลายวิธี แตที่ใชในการเฝาระวังโรคในกลุมผูทํางานที่สัมผัสปจจัยเสี่ยงซึ่งมีผล
ตอระบบหายใจจะเปนการตรวจวัดปริมาตรอากาศหายใจ การตรวจเพือ่ ใหไดขอมูลที่ถูกตองจะตองมีการควบคุมคุณภาพ
รวมทั้งการเลือกขอมูลที่ถูกตองจะตองมีการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการเลือกขอมูลที่ถูกตองมาแปลผลกอนนํามาเปรียบเทียบ
กับเกณฑการอานผล

หลักการทํางานของเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometer)
- วัดอัตราการไหลของอากาศ (Flow)
- วัดปริมาตรของอากาศหายใจออกทั้งหมด (Volume)
การควบคุมคุณภาพในการทํา Spirometry ควรคํานึงถึงเรื่อง
ผูตรวจ การ calibrate เครื่องมือ การปองกันการติดเชื้อ ผูร ับการตรวจปฏิบัติตามขอแนะนํา
Parameter ของการทํา Spirometry ในงานอาชีวอนามัย
1. FVC (Forced Vital Capacity) เปนการตรวจวัดปริมาตรสูงสุดของอากาศที่ขับออกโดยการหายใจเร็วและแรงเต็มที่จนสุด
จากตําแหนงที่หายใจเขาไปเต็มที่ โดยตองหายใจออกติดตอกันไมตา่ํ กวา 6 วินาที มีหนวยเปนลิตร (ที่ BTPS)
2. SVC (Slow vital capacity) เปนการตรวจวัดปริมาณสูงสุดของอากาศที่หายใจออกอยางชาๆ จนสุดหลังจากจากหายใจเขา
3.FEV1 (Forced Expiratory Volume in 1 second) เปนปริมาตรของอากาศที่ถูกขับออกมาไดในวินาทีแรกของการหายใจออก
อยางรวดเร็วและแรงเต็มทีจ่ ากตําแหนงหายใจเขาเต็มที่ คานี้ไดมาจากการทํา FVC
4. FEV1/FVC เปนการเปรียบเทียบปริมาตรของอากาศที่หายใจออกสูงสุดใน 1 วินาที เทียบกับปริมาตรของอากาศทั้งหมด
5. FEV 25-75% (Forced Expiratory Flow at 25-75% of FVC) เปนคาเฉลี่ยของอัตราการไหลของอากาศในชวงกึง่ กลางของ
FVC คือชวงระหวาง 25-75 % ของ FVC
6. MVV (Maximal Voluntary Ventilation) เปนปริมาตรมากที่สุดที่สามารถหายใจเขา ออกเต็มที่ใน 1 วินาที
7. PEFR (Peak Expiratory Flow Rate) เปนอัตราการไหลของอากาศที่เร็วที่สดุ ในชวงวินาทีแรกของ FVC
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