หนวยที่ 15 การดําเนินงานอาชีวเวชกรรมในสถานประกอบการ
แนวทางในการจัดบริการอาชีวเวชกรรมในสถานประกอบการ
การดําเนินงานอาชีวเวชกรรม หมายถึงการกระทําเพื่อใหเกิดบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการโดยการบริหารจัดการ
การจัดหนวยบริการ การทําการเฝาระวังทางสุขภาพ หรือการตรวจรางกาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคนทํางานมีสุขภาพดีทั้ง
รางกายและจิตใจ รวมทั้งสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้บริการอาชีวเวชกรรมจะเนนการปฏิบัติเพื่อให
เกิดการปองกันและสงเสริมสุขภาพของคนทํางานเปนหลัก โดยมีรูปแบบทั้งการจัดบริการอาชีวเวชกรรมภายในสถาน
ประกอบการหรือในบริเวณใกลเคียงกับสถานประกอบการ จนถึงในระดับประเทศ แลวแตความเหมาะสม
รูปแบบการจัดการบริการอาชีวเวชกรรมที่ถูกตอง เปนการประสานงานระหวางบุคลากรหลายวิชาชีพนอกจากแพทยอาชีวเวช
ศาสตร และพยาบาลอาชีวอนามัย โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพคนทํางานใหมีสุขภาพดีทงั้ รางกายและ
จิตใจ รวมทั้งดํารงสถานะอยูในสังคมอยางมีความสุข โดยมีกจิ กรรมคือ
1. การทบทวนบริการอาชีวอนามัยที่มีองคกร
2. การเฝาระวังสิ่งแวดลอมในการทํางาน
3. การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ
4. การเฝาระวังสุขภาพของคนงาน ไดแก การตรวจสุขภาพกอนเขาทํางาน การตรวจสุขภาพเปนระยะ
การตรวจสุขภาพกอนกลับเขาทํางาน การตรวจหลังออกจากงาน
5. การใชมาตรการปองกันและการควบคุม
6. หนาที่การใหคําแนะนํา
7. การปฐมพยาบาลและการเตรียมการฉุกเฉิน
8. การดูแลดานอาชีวอนามัย การปองกันทัว่ ๆ ไป และการรักษา
9. การฟนฟู
10. การปรับงานใหเขากับคนงาน
11. การปกปองกลุมเสี่ยง
12. ขอมูล การศึกษาและการฝกอบรม
13. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
14. การเก็บรวบรวมขอมูล และเก็บรักษา
15. การวิจยั
การควบคุมมาตรฐานในการจัดบริการอาชีวเวชกรรมในสถานประกอบการ ยังไมมแี นวทางชัดเจนทั้งในมาตรฐานอนุกรม
ISO ยังไมมกี ารกลาวถึงหรือเนนถึงมาก มีการทํามาตรฐานตางๆ ขึ้นมากมาย อางไรก็ตาม มาตรฐานควรเปน
- มาตรฐานการบริการ
- มาตรฐานทางการบริหารจัดการ
- มาตรฐานทางวิชาการ

องคประกอบในการจัดบริการอาชีวเวชกรรม
รูปแบบในการจัดคลินิกอาชีวเวชกรรม เปนการจัดบริการคลินิกภายในสถานประกอบการ หรือ สถานพยาบาลในสถาน
ประกอบการ ซึ่งมีความสําคัญซึ่งตองคํานึงถึงไดแกองคประกอบของคลินิก ตําแหนงของสถานที่ตั้ง จํานวนของคนงานใน
สถานประกอบการนั้น และขอบังคับตามกฎหมายเกีย่ วกับจํานวนเตียง เครื่องมือ และเวชภัณฑ
องคประกอบของการจัดคลินิกอาชีวเวชกรรม
1. การสงเสริมสุขภาพ
2. การปองกันโรค
3. การรักษาพยาบาล
4. การฟนฟูสภาพ
การจัดคลินิกอาชีวเวชกรรมขึ้นอยูกับองคประกอบใหญคือ
1. กฎหมายเกีย่ วกับความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางาน ในกฎกระทรวงวาดวยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ
ของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2548
ขอ ๒ ในสถานที่ทํางานของลูกจางใหนายจางจัดใหมีสิ่งจําเปนในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาล
-(๑) ลูกจางตั้งแต 10 คนขึ้นไปจัดใหมีเวชภัณฑและยาเพือ่ ใชในการปฐมพยาบาลในจํานวนทีเ่ พียงพอ
-(๒) ลูกจางตัง้ แต 200 คนขึน้ ไป ตองจัดใหมี เวชภัณฑยา หองรักษาพยาบาลพรอมเตียงคนไข อยางนอย 1 เตียง พยาบาล
เทคนิค 1 คน แพทย แผนปจจุบันชั้น 1 อยางนอย 1 คน ไมนอยกวาสัปดาหละ 2 ครัง้
- (๓) ลูกจางตัง้ แต 1,000 คนขึ้นไป ตองจัดใหมี เวชภัณฑยา หองรักษาพยาบาล ,เตียงอยางนอย 2 เตียง , พยาบาลเทคนิคอยาง
นอย 2 คน, แพทยแผนปจจุบันชั้น 1 อยางนอย 1 คน สัปดาหละ 3 ครั้ง
การจัดบริการอาชีวเวชกรรม เปนการจัดบริการดานการบริหารจัดการ การบริการและการจัดดานวิชาการ เพื่อสนับสนุน
บริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ อุปกรณหรือเครื่องมือที่สําคัญไดแก นโยบายของสถานประกอบการ กฎหมายที่
สนับสนุน การจัดบริการอาชีวเวชกรรม การจัดหองพยาบาลในสถานประกอบการ และอุปกรณเครื่องมือตางๆ ภายในหอง
พยาบาล
เครื่องมือทางการบริหารที่สําคัญที่สุดในการจัดบริการอาชีวเวชกรรมคือ การทําตามนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของบริษัท แตถาบริษัทยังไมมีนโยบาย หรือไมมีนโยบาย สิ่งที่เปนเครื่องมือทางการบริหารที่สําคัญที่สุดคือกฎหมาย ซึ่งมี
หลายฉบับที่เกีย่ วของกับบริการอาชีวอนามัย
ระบบขอมูลขาวสารทางดานอาชีวอนามัย
ขอมูลทางดานอาชีวอนามัยทีท่ ีมงานอาชีวอนามัย จะตองมี 3 สวนที่สําคัญคือ ขอมูลของพนักงาน ขอมูลการทํางาน และ
ขอมูลสิ่งคุกคามและความเสี่ยงจากสภาพการทํางานนั้น โดยแหลงของขอมูลที่ไดอาจจะมาจากขอมูลการปวยเปนโรคจากการ
ใหบริการรักษาพยาบาล ขอมูลการเฝาระวังทางสุขภาพจากการตรวจประเมินสุขภาพประจําป ขอมูลการตรวจวัดสิ่งแวดลอม
ในการทํางาน ขอมูลทางพิษวิทยาจากฐานขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี ขอมูลทางวิทยาการระบาดและวิชาการอื่นๆ และ
ขอมูลการบริหารจัดการของสถานประกอบการในภาพรวมทั้งหมด
ขอมูลพนักงาน คือ ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงาน ตั้งแตขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ขอมูลสถานะทางสุขภาพ ขอมูลการ
ทํางาน ขอมูลพฤติกรรม ขอมูลการเฝาระวังทางสุขภาพ และขอมูลการเจ็บปวยตางๆ

ขอมูลสถานประกอบการ ตัง้ แตขอมูลตางๆที่เกี่ยวกับสถานประกอบการและงานที่ทํา โดยอาจประกอบดวยขอมูลพื้นฐานของ
สถานประกอบการ ขอมูลกระบวนการทํางาน ขอมูลการบริหารจัดการ รวมถึงขอมูลสวัสดิการและการจัดการทางดาน
สุขภาพและอนามัยตางๆ
ขอมูลสิ่งคุกคามในสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดแก ขอมูลตางๆ ที่แสดงถึงสิ่งคุกคาม หรือความเสี่ยงตางๆ หรือความไม
ปลอดภัยที่อาจจะมีผลกระทบตอสุขภาพของพนักงานในรายบุคคลแตละแผนก หรือในภาพรวมของสถานประกอบการ
ขอมูลเหลานี้อาจไดมาจากการสํารวจสถานประกอบการ ขอมูลการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานหรือเปนขอมูล
วิชาการ ที่ไดจากเอกสารของสารเคมีหรือวัตถุที่มีการใชในกระบวนการผลิตจากหนวยงานอื่นๆ รวมทั้งขอมูลในการบริหาร
จัดการทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตางๆ
ขอมูลที่จัดเก็บในฐานขอมูลถือเปนขอมูลสิทธิ์ของเจาของขอมูล การเผยแพรขอมูลควรมีกระบวนการจัดเก็บ การเขาถึง
ขอมูลและการรักษาความลับของขอมูล โดยคํานึงถึงประโยชนของผูไดรับขอมูล การเกิดประโยชนและผลเสียที่อาจเกิดขึน้
จากการเผยแพรขอมูลได และกฎหมายที่เกีย่ วของ ทั้งนี้ผใู ชขอมูลควรไดรับความยินยอมของเจาของขอมูลและไมควรนํา
ขอมูลมาเลิกจางหรือกีดกันการจางงาน
การจัดบริการอาชีวเวชกรรมในกลุมพิเศษ
แรงงานนอกระบบ คือแรงงานที่ไมไดอยูในระบบการจางงานตามปกติ ประกอบดวย 3 กลุม คือ นายจางหรือเจาของกิจการ
ขนาดยอม ผูทผี่ ลิตเพื่อขายหรือกิจการในครัวเรือน และผูร ับงานไปทําทีบ่ า น แรงงานเหลานี้ไมไดอยูในระบบประกันสังคม
เหมือนวัยทํางานทั่วไป ดังนัน้ การจัดการอาชีวเวชกรรมที่สําคัญควรเนนไปที่การเฝาระวังสุขภาพดวยตนเอง จัด
สภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสมควบคูกับการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
ตัวอยาง อาชีพที่เปนแรงงานนอกระบบที่รบั งานไปทําทีบ่ าน
การทําดอกไมประดิษฐ เย็บรองเทา เย็บเสือ้ โหล เจียรระไนพลอย ถักทอแหอวน
แรงงานภาคเกษตรกรรม คือ แรงงานที่เกีย่ วกับการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การปาไม การทํานาเกลือสมุทร และการประมง
ซึ่งเปนแรงงานสวนใหญของประเทศ มีความเสี่ยงที่เกิดผลกระทบตอสุขภาพสูงเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆ ดังนั้นการจัดบริการ
อาชีวเวชกรรมควรเนนการเฝาระวังสุขภาพโดยเฉพาะการตรวจหาความเปนพิษของสารกําจัดศัตรูพืช การเฝาคุมโดยใช
สมุทรบันทึกสุขภาพ การเฝาระวังสิ่งแวดลอม ควบคูกับการสงเสริมดูแลสุขภาพดวยตนเองหรือแบบมีสวนรวม ผสมผสาน
กับระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่
ความจําเปนของกรดําเนินอาชีวเวชกรรมในอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากเปนแรงงานกลุมที่ใหญทสี่ ุดของประเทศ มีการศึกษา
ต่ํา ประกอบอาชีพอิสระ ไมมีนายจาง ลูกจาง มีหนี้สิน ขาดการดูแล มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดปญหาทางดานสุขภาพ หรือ
อุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางานสูง กิจการทีไ่ มไดใชลูกจางตลอดปไมจดั อยูในขายบังคับตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2541 และไมสามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพ สถานที่ทํางาน
มักหางไกลจากชุมชน
- การตรวจหาระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในกลุมอาชีพเกษตรกรรมใชในการเฝาระวังสุขภาพจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชกลุมออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมต

กลุมพิเศษในกลุมวัยทํางาน หมายถึง หญิงตั้งครรภ แรงงานตางดาว แรงงานเด็ก แรงงานสูงอายุ และคนพิการ ซึ่งกลุมแรงงาน
ที่มีความแตกตางกันทางดานรางกาย สรีรวิทยา วิถีการดําเนินชีวิต จัดเปนแรงงานกลุม พิเศษที่ควรมีการดูแลดานอาชีวเวช
กรรมที่แตกตางจากกลุมอาชีพอื่น
แรงงานหญิงตัง้ ครรภ
กิจกรรมของการบริการอาชีวเวชกรรมที่ควรดําเนินการ
1. การประเมินสุขภาพ
- พรบ.คุมครองแรงงาน 2541 มาตรา 43 หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ
- มาตรา 42 ถามีใบรับรองแพทยมายืนยัน ไมอาจทํางานเดิมได ใหนายจางเปลี่ยน หนาที่ชั่วคราว
2. การประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน
- หามมิใหนายจางใชลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในระหวางเวลา 22.00-6.00 ทํางานลวงเวลา ในวันหยุด หรือเครื่องจักร
สั่นสะเทือน หามยก แบบ หาม ลาก ทูน ลาก หรือเข็นของหนัก 15 กิโลกรัม
3. งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
4. สวัสดิการ
- พรบ. คุมครองแรงงาน 2541 มาตรา 41 ลาคลอดบุตรไมเกิน 90 วัน
- พรบ. ประกันสังคม 2537 เบิกคาคลอดเหมาจาย 12,000 บาท จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 7 เดือน ใน 15 เดือน เบิก
สําหรับบุตรได 2 คน
แรงงานตางดาว นายจางควรนําลูกจางเขาสูร ะบบประกันสุขภาพ คือ จาย 1300 บาท ตอระยะเวลาคุมครอง 1 ป
แรงงานเด็ก คือ คือเด็กที่มีอายุระหวาง 15 แตยังไมครบ 18 ป - หามทํางานลวงเวลา หรือวันหยุด
แรงงานกลุมพิเศษแตกตางจากแรงงานทัว่ ไป คือ แรงงานที่มีลักษณะทางดานกายวิภาค ดานสรีรวิทยา หรือดานเศรษฐกิจและ
สังคมแตกตางจากกลุมแรงงานทั่วไป เปนกลุมแรงงานทีต่ อบสนองตอ ไดรับผลกระทบ หรือเกิดโรคจากสิ่งคุกคามในสถานที่
ทํางานไดงายกวาแรงงานทัว่ ไป เชน เกิดพิษจากสารพิษ หรือสารกอมะเร็งในขนาด (dose) ที่ต่ํากวาแรงงานทัว่ ไปมาก การยก
ของที่น้ําหนักเทากันจะมีโอกาสเกิดโรคกระดูกและกลามเนื้อไดมากกวา แรงงานในกลุมพิเศษเหลานี้ไดแก หญิงตั้งครรภ เด็ก
คนตางดาว แรงงานสูงอายุ คนพิการ
manasu

