หนวยที่ 7 หลักการทางอาชีวเวชศาสตร
อาชีวเวชศาสตร (Occupational medicine) เปนวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพในสาขาเวชศาสตรปองกันที่เกีย่ วของกับการดูแล
สุขภาพอนามัยของผูประกอบอาชีพทุกอาชีพ และผลกระทบของงานที่ทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ เพื่อที่จะวินจิ ฉัยโรคให
การรักษาพยาบาล ฟนฟู ทําการสงเสริมสุขภาพและปองกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และดูแลสุขภาพผูประกอบ
อาชีพใหสามารถประกอบอาชีพตามลักษณะงานและปจจัยแวดลอมในการทํางาน ตลอดจนดําเนินการตางๆเพื่อใหไดรับการ
คุมครองและสิทธิประโยชนตางๆ ตามกฎหมาย โดยมีความแตกตางกับเวชศาสตรอุสาหกรรมตรงที่กลุมประชากรอาชีวเวช
ศาสตรครอบคลุมประชากรทุกอาชีพ ขณะที่เวชศาสตรอุตสาหกรรมดูแลเฉพาะคนทํางานในภาคอุตสาหกรรมเทานั้น
นายแพทยเบอรนาดิโอ รามาซซินี บิดาแหงอาชีวเวชศาสตร เปนผูใหความสําคัญของการเชื่อมโยงความสําคัญระหวาง
การทํางานกับการเจ็บปวยของผูปวยและพัฒนารูปแบบในการดูแลสุขภาพคนทํางาน เชน การเขาไปเดินสํารวจโรงงานที่
ผูปวยทํางาน ขอเสนอแนะมาตรการปองกันโรค
ปจจัยที่ทําใหเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ ปจจัยใหญ 3 ประการคือ 1. โฮสทหรือมนุษย (Host) สิ่งที่ทําใหเกิดโรค (Agent)
และสิ่งแวดลอม (Environment)
ตัวโฮสทหรือมนุษย หมายถึงคนทํางาน หรือผูประกอบอาชีพ แตละคนมีโอกาสเกิดโรคมากหรือนอยแตกตางกันตาม
คุณสมบัติที่สําคัญ คือ อายุ เพศ สรีรวิทยาของรางกาย พันธุกรรม โรคประจําตัว ประสบการณทํางาน พฤติกรรมทางสุขภาพ
ของคนทํางาน
สิ่งที่ทําใหเกิดโรค หมายถึง องคประกอบหรือสาเหตุที่ทําใหเกิดโรค ซึ่งทางอาชีวเวชศาสตรเรียกวา สิ่งคุกคาม(Hazard) แบง
ออกเปน 5 กลุม คือ
1. สิ่งคุกคามทางกายภาพ เชน ความรอน ความเย็น ความกดอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือน แสงสวาง รังสีและไฟฟา
2. สิ่งคุกคามทางเคมี เชน โลหะหนัก ตัวทําละลายอินทรีย กาซพิษ สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
3. สิ่งคุกคามทางชีวภาพ เชน แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส หนอนพยาธิ พืชและสัตวมพี ิษ
4. สิ่งคุกคามทางกายศาสตร เชน ทาทางการทํางาน ลักษณะงานที่ทาํ ซ้ํา
5. สิ่งคุกคามทางจิตวิทยาสังคม เชน ความเครียด การทํางานกะ
สิ่งแวดลอม (Environment) หมายถึงสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวคนทํางาน มีความสัมพันธและสงผลกระทบตอการทํางานและความ
เปนอยูซึ่งรวมถึงสภาพตางๆ บริเวณที่ทํางาน เครื่องจักร อาคารสถานที่ การระบายอากาศ ตลอดจนสภาพลักษณะการทํางาน
ของคนงานดวย
ความสัมพันธระหวาง การทํางานและสุขภาพ มีความสัมพันธแบบสองทิศทาง ทางหนึ่งเปนการพิจารณาผลกระทบของ
สิ่งแวดลอม ในที่ทํางานตอสุขภาพของคนงาน เชน ทําใหสุขภาพเสื่อมโทรมลง เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ การเจ็บปวยที่
เปนอยูเดิมกําเริบขึ้น สงผลตอเศรษฐกิจของคนทํางานและสภาพสังคม อีกทางหนึ่งพิจารณาสถานะทางสุขภาพของคนทํางาน
ตอการทํางาน เชน ทําใหสมรรถภาพในการทํางานลดลง ประสิทธิภาพการทํางานกอใหเกิดความเสี่ยงตอเพื่อนรวมงานและ
บุคคลที่สามได
กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานดานอาชีวเวชศาสตรในประเทศไทย พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยมีประเด็นที่เกีย่ วของดังนี้
1. ประเด็นเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพ ไดแก การกําหนดชนิดของโรค หลักการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
2. ประเด็นเกี่ยวกับการบริการทางการแพทยในสถานประกอบการ
3. ประเด็นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพลูกจาง ไดแก การตรวจสุขภาพ การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพและเงินทดแทน

4. ประเด็นเกี่ยวกับงานทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ
สถานการณปญ
 หาสุขภาพกลุมวัยทํางาน กลุมวัยทํางานโดยทั่วไป อายุ 15-60 ป คิดเปนจํานวน 2 ใน 3 ของประชากรทั้ง
ประเทศ ปจจุบัน ปญหาสุขภาพในวัยทํางานของประเทศไทย กลุมโรคติดเชื้อมีแนวโนมลดลง ขณะที่กลุมโรคเรื้อรังกลุมโรค
จากพฤติกรรมการดํารงชีวิต กลุมโรคจากการประกอบอาชีพมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
พฤติกรรมเสี่ยงที่ทําใหเกิดปญหาสุขภาพในกลุมวัยทํางาน การบริโภคอาหาร การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
หรือคาแฟอีน การเสพสารเสพติด การออกกําลังกาย การใชเวลาพักผอน พฤติกรรมการขับขี่รถยนต เพศสัมพันธ
ปญหาสุขภาพที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในกลุมวัยทํางาน คือ โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการ
ดํารงชีวิต โรคเรื้อรัง โรคที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต
การวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ
การวินิจฉัยโรค หมายถึง การรวบรวมขอมูลทางการแพทย ตั้งแตวิธีซกั ประวัติ การตรวจรางกาย การทดสอบทาง
หองปฏิบัติการหรือทดสอบพิเศษตางๆ เพือ่ สรุปออกมาเปนโรค จากการพบผูปวยครัง้ แรกที่เรียกวาการวินจิ ฉัยเบือ้ งตน ตอง
เปนพยาธิสภาพ ไมไชสรีรสภาพอาการของโรค เชนปวดหัว เวียนหัว
หลักการวินิจฉัยโรคประกอบดวย การซักประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษตางๆ เชน
การตรวจสมรรถภาพสวนตางๆ ของรางกาย
ความสําคัญของการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ เปนการรักษาผูปวยไดถกู ตอง เปนการคุมครองสิทธิของคนงาน เชน
คารักษาพยาบาล เงินทดแทน เปนการปองกันแบบทุตยิ ภูมิเมื่อทราบสาเหตุของโรค และทําใหสามารถปองกันแบบปฐมภูมิ
เพื่อไมใหคนงานในสิ่งแวดลอมเดียวกันปวยเปนโรคเดียวกันอีก นอกจากนี้ยังเปนฐานขอมูลที่ถูกตองสําหรับโรคที่เกิดจาก
การประกอบอาชีพในประเทศไทยเพื่อชวยวางแผน ควบคุมและปองกันในระดับนโยบาย
แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ ประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ การวินจิ ฉัยวาเปนโรคอะไร การบรรยายลักษณะ
การทํางาน โดยละเอียด การทบทวนสิ่งคุกคามตอสุขภาพ ในที่ทํางาน การพิจารณาความสัมพันธระหวางขนาดของสิ่งคุกคาม
ตอสุขภาพ การพิจารณาถึงสาเหตุอื่นที่ทําใหเกิดโรคนอกเหนือจากการทํางาน และการรวบรวมขอมูลเพื่อสรุปผลการวินิจฉัย
แนวทางการตรวจประเมินสุขภาพ
แนวทางการตรวจประเมินสุขภาพคนทํางาน ในระยะกอนการเกิดโรคและระยะเกิดโรค เปนสวนหนึ่งของการเฝาระวังทาง
การแพทย เพือ่ คุมครองสุขภาพและปองกันโรคจากการประกอบอาชีพสุขภาพ ซึ่งการเฝระวังที่สําคัญคือ ดารเฝาคุมทาง
ชีวภาค สวนการประเมินระยะหลังการเกิดโรค หลังไดรับการรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพแลว คือ การประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพ เพื่อสิทธิประโยชนของคนทํางานตามกฎหมาย โดยกระบวนการประเมินสุขภาพเหลานี้เปนกระบวนการสําคัญ
ในการดูแลสุขภาพของคนทํางาน
การดําเนินโรคจากการประกอบอาชีพประกอบดวย 3 ระยะ
ระยะกอนเกิดโรค คือระยะเริ่มตั้งแตสัมผัสสิ่งคุกคามในที่ทํางานจนถึงการเปลี่ยนแปลงในรางกาย
ระยะเกิดโรค คือ ระยะที่เกิดผลกระทบ แตยังไมมีอาการ จนถึงการเปลี่ยนแปลงในรางกาย
ระยะหลังเกิดโรค คือระยะที่เปนผลลัพธของการเกิดโรค เชน พิการ ทุพพลภาพ
การประเมินสุขภาพระยะกอนเกิดโรคและเกิดโรค ที่สําคัญไดแก
1. การตรวจติดตามการสัมผัส (Exposure monitoring) เปนสวนหนึ่งของการประเมินสุขภาพ เปนความพยายามที่จะคาด
ประมาณการสัมผัสของมนุษยตอการสัมผัสสิ่งคุกคาม สวนใหญมักตรวจไดเฉพาะสารเคมี ซึ่งสามารถบงบอกไดทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ซึ่งเปนหลักฐานโดยตรงของการสัมผัสสารเคมีที่คนงานไดรับและขนาดที่ดดู ซึมเขาสูรางกาย

2. การตรวจติดตามผลกระทบตอสุขภาพ (Health effect monitoring) เปนการเฝาคุมที่แสดงผลตออวัยวะเปาหมาย ตั้งแตการ
เปลี่ยนแปลงทีว่ ัดไดทางชีวเคมี สรีรวิทยา พฤติกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ซึ่งสัมพันธกับการเกิดโรคหรือการเสื่อม
สุขภาพ หรือเปนตัวชีว้ ัดที่บอกวาเริ่มจะเปนโรคนั้นแลว
3. การตรวจติดตามการเกิดโรค (Disease monitoring) เปนการเฝาคุมที่แสดงอาการและอาการแสดงตอการเกิดโรคที่ชัดแจง
แลว เชน การเกิดอาการหอบหืดในคนงานโรงงานทอผา การเกิดหูตึงจากเสียงในคนงานที่สัมผัสเสียงดัง การเกิดภาวะซีดใน
คนงานโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต
รูปแบบของการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพ แบงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ
1. การเฝาระวังทางการแพทย (Medical surveillance) เปนการเฝาระวังที่เกี่ยวกับสุขภาพ การเจ็บปวยของคนงาน แหลงขอมูล
ที่นํามาประกอบในการวิเคราะหสถานการณ ไดแก ขอมูลจากรายงานการวินิจฉัยโรค ขอมูลประวัติการตรวจรางกายของ
คนงาน ขอมูลประกันสังคม วัตถุประสงคเพื่อตรวจ คนหาผลกระทบตอสุขภาพจากการทํางานอยางเนิ่นๆ
2. การเฝาระวังสิ่งคุกคาม (Hazard surveillance) เปนการเฝาระวังสิ่งแวดลอมที่ติดตามเปนประจําอยางตอเนี่องเพื่อดูระดับ
หรือลักษณะสิง่ คุกคามที่จะมีผลตอสุขภาพ เชน การวัดปริมาณสารเคมีในอากาศ จะนํามาใชเปนแนวทางในการควบคุมและ
ปองกันปญหาทางสุขภาพได
การประเมินสุขภาพระยะหลังการเกิดโรค สภาพรางกายที่พบหลังจากการเกิดโรค คือ การสูญเสียสมรรถภาพ โดยมีคําที่
เกี่ยวของอยู 3 คําคือ
ภาวะบกพรอง (Impairment) หมายถึง ความผิดปกติของโครงสรางหรือการทํางาน ของอวัยวะตางๆ ทั้งในดานจิตใจ
สติปญญา หรือกายภาพของอวัยวะ เชน ตาบอด หูหนวก แขนขาออนแรงครึ่งซีก จิตซึมเศรา คํานี้เปนการพิจารณาความพิการ
ที่อวัยวะ หรือระบบการทํางานของสวนตางๆ ที่ประกอบขึ้นเปนมนุษย
ภาวะทุพพลภาพ (Disability) หมายถึง ความจํากัดหรือสูญเสียสมรรถภาพที่จะทํากิจกรรมตางๆ ซึ่งคนทั่วไปกระทําไดเปน
ปกติ โดยผลมาจากปญหาดานสุขภาพหรือความบกพรองของอวัยวะเชน การสูญเสียแขน ขา ทําใหมีขอจํากัดในการเดิน การ
ทํางาน ไปไหนมาไหนไมได
ภาวะดอยโอกาส (Handicap) หมายถึง ความเสียเปรียบที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่มีความบกพรองของอวัยวะหรือมีภาวะทุพพลภาพ
ทําใหเปนอุปสรรคในการทํากิจกรรมหรือดําเนินชีวิตเยี่ยงบุคคลทั่วไป โดยอุปสรรคมักเปนอุปสรรคภายนอก เชน
สภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวยตอการเดินทางของคนที่มีความผิดปกติของรางกาย ไมอาจดําเนินชีวิตไดอยางคนปกติ ซึ่ง
ขึ้นกับอายุ เพศ ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม เปนการเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นที่ทัดเทียมกัน
ขั้นตอนการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
ตัวอยาง คนงานทํางานในโรงงานแบตเตอรี่รถยนตมา 10 ป ตามองไมเห็นทั้งสองขาง จักษุแพทยวนิ ิจฉัยวาเปนประสาทตาฝอ
จากสารตะกัว่ หลังการรักษาจนอาการคงทีแ่ ลว ขั้นตอนการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของตาในคนงานคนนี้
1. รวบรวมประวัติการเจ็บปวยทั้งอดีตและปจจุบัน
2. การตรวจรางกาย รวมทั้งการตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ
3. นําขอมูลที่ไดมาประมวลเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑเปนรอยละของการสูญเสียสมรรถภาพของตา
4. เปลี่ยนคาการสูญเสียสมรรถภาพของตาที่ประเมินได เปนคาการสูญเสียสมรรถภาพของทั้งรางกาย
5. คํานวณออกมาเปนเงินคาทดแทน โดยคิดเทียบออกมาเปนจํานวนเดือน แลวนํามาคูณกับรอยละ 60 ของเงินเดือน

หลักการสงเสริมสุขภาพทั่วไป
สุขภาพดี หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ ทั้งทางรางกาย สังคม จิตใจ และจิตวิญญาณประกอบกัน ไมไชเพียงการปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บ หรือความพิการ
การสงเสริมสุขภาพ หมายถึง การบวนการสงเสริมใหผูคนที่มีสุขภาพดีและคนที่เจ็บปวยเปนโรคสามารถควบคุมและ
ปรับปรุงสุขภาพของตนเองได โดยมาตรการในการเพิ่มพลังอํานาจ (Empowerment) และการมีสวนรวมของสาธารณะ โดย
บุคลากรดานสาธารณสุขชวยใหผูรับบริการเกิดสุขภาวะที่สรางขึ้นดวยตนเอง บุคคลและกลุมบุคคลจะตองสามารถบอก และ
ตระหนักถึงความปรารถนาของตนเองและสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมหรือปรับตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอมได และ
ดํารงอยูสามารถคูกับผูนั้นทุกสถานที่
แนวคิดในเรื่องการสงเสริมสุขภาพ การประชุมในประเทศแคนาดา 2528 ไดมีการประกาศกฎบัตรออตตาวา วาดวย
ยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพ ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 5 ประการ
1. การสรางนโยบายสาธารณะเอื้อตอสุขภาพ
2. สรางสรรคสภาพแวดลอมสนับสนุน
3. เสริมสรางความเขมแข็งการกระทําของชุมชน
4. พัฒนาทักษะสวนบุคคล
5. ปรับทิศทางการบริการสุขภาพใหม
การสงเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ จะคลายกับการสงเสริมสุขภาพสําหรับประชาชนทัว่ ไป แตมีสวนที่ตองพิจารณา
เพิ่มขึ้นคือ ตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมการทํางานดวยซึ่งจะมความเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งคุกคาม หรืออันตรายในดานตางๆ ทั้งใน
ดานกายภาพ เคมี ชีวภาพ การยศาสตร รวมไปถึงจิตสังคมในงาน ซึ่งเปนความเสี่ยงที่เพิม่ ขึ้นมากกวาคนปกติ จึงจําเปนจะตอง
มีการสงเสริมสุขภาพในดานนี้ควบคูกนั ไปดวย
ประโยชนของการสงเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ จะไดประโยชนตอคนทํางาน เชนมีความสุขกาย สบายใจ มีความ
มั่นคงในอาชีพ มีความสัมพันธ และไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน สามารถนําความรูการสงเสริมสุขภาพที่ไดจากการ
ทํางานไปเผยแพรตอบุคคล ตอองคกร เชน ลดการลาปวย ลดคารักษาพยาบาล ผลผลิตสูงขึ้น ความสัมพันธของสมาชิกใน
องคกรดีขึ้น คนทํางานมีความภัคดีตอองคกรมากขึ้น เกิดภาพลักษณที่ดตี อองคกร ตอสังคมและประเทศชาติ เชน ไดองคกรที่
มีคุณภาพ สรางงาน สรางรายไดใหรัฐ ลดภาระของภาครัฐ ในการจัดสวัสดิการรักษาโรคเรื้อรัง และโรคที่ปองกันได
ประเทศชาติมคี วามมั่นคงทางเศรษฐกิจ
การเสริมสรางทักษะซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับคนงานทุกคน เนื่องจากพฤติกรรมมีอิทธิพลตอสุขภาพมาก ตัวอยางหัวเรื่องที่
จะพัฒนาทักษะดานสุขภาพของคนงานในสถานประกอบการ เชน ดานอาหาร ดานการออกกําลังกาย บุหรี่ เครือ่ งดื่มที่มีของ
มึนเมา ความเครียด ความปลอดภัย โรคติดตอ
หลักการรักษาโรคจากการประกอบอาชีพ
การรักษาโรคจากการประกอบอาชีพ หมายถึง การดําเนินการชวยเหลือผูปวยหลังการประเมินอาการ อาการแสดง การตรวจ
วินิจฉัยแลวโรคที่เปนผลมาจากการประกอบอาชีพ มีลําดับดังนี้
1. การปฐมพยาบาล ชวยผูประกอบอาชีพ กอนที่จะนําสงโรงพยาบาลโดยแพทยหรือบุคลากรผานการฝกอบรม
2. การรักษาพยาบาล เปนการดูแลผูปวยใหกลับสูสภาพเดิมโดยเร็วที่สดุ
3. การสงตอ กรณีที่ผูปวยมากหรือขาดความพรอมของอุปกรณเครื่องมือ

4. การเฝาสังเกตอาการ บางโรคมีระยะการดําเนินโรค เชน การสัมผัสกาซฟอสจีน ภายใน 24 ชั่วโมงยังไมเกิดอาการ ถา
ไมไดสังเกตอาการในชวง 24-48 ชั่วโมงอาจเกิดภาวะระบบหายใจลมเหลวจากปอดบวมน้ําได
หลักการรักษาโรคจากการประกอบอาชีพประกอบดวย
- การรักษาเฉพาะ (Specific treatment) เปนการรักษาเพื่อกําจัดสาเหตุของการเกิดโรคนั้นออกจากรางกาย เชน การให
ยาปฏิชีวนะกรณีโรคติดเชื้อจากการทํางาน การใหยาเรงการขับในโลหะหนัก
- การรักษาแบบประคับประคอง (Supportive treatment) โรคบางโรคไมมีการรักษาเฉพาะ จําเปนตองรักษาโดยให
สรีระของรางกายมีการปรับสมดุลเขาตามปกติ สรางความตานทานใหกลับคืนสูสภาพเดิม เชน การใหสารน้ํา การให
ยาบํารุง วิตามิน
- การรักษาตามอาการ (Symptomatic treatment) เปนการรักษาเพื่อลดอาการตางๆ ของผูปวยใหดีขึ้น เชน การใหยาแก
ไอ ยาคลายกลามเนื้อ
การรักษาโรคจากการประกอบอาชีพที่เหมือนกันทุกโรคคือ การหยุดสัมผัสสิ่งคุกคามที่ทําใหเกิดโรคนั้น
การพื้นฟูสภาพกลุมวัยทํางาน
การพื้นฟูสภาพ เปนการใหบริการดานการฟนฟูแกผูปวยที่สูญเสียสมรรถภาพนั้นๆ ซึ่งอาจเปนทางการหรือจิตใจตามความ
เหมาะสมกับสภาพของคนปวย เพื่อใหบคุ คลเหลานี้สมมารถมีชีวิตอยูใ นสังคมอยางมีความสุขพอสมควรตามอันตภาพทั้ง
รางกายและจิตใจ โดย
ประโยชนของการพื้นฟู ไดแก
1. ประโยชนตอ ตัวผูพิการหรือผูสูญเสียสมรรถภาพเอง ทั้งทางรางกายคือชวยในการพืน้ ฟูสมรรถภาพที่อวัยวะหรือสวนตางๆ
ของรางกาย ใหสามารถทํากิจวัตรประจําวันโดยนอกจากนี้ยังมีผลดานจิตใจ ทําใหเกิดขวัญกําลังใจ เพิ่มความเชื่อมัน่ ในตนเอง
มากขึ้น สามารถดํารงชีวิตในครอบครัวและสังคมไดอยางมีความสุข
2. ประโยชนตอ ครอบครัว ทําใหคนในครอบครัวลดความวิตกกังวล ไมเปนภาระแกครอบครัวในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน
และประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับรางกาย
3. ประโยชนตอ สังคมและประเทศชาติ ทําใหประหยัดคาใชจายของรัฐที่จะดูแลรักษาตลอดไปหรือเปนภาระตอสังคม และ
เปนบุคคลที่ไรประโยชน ก็จะเปนผูที่สามารถประกอบอาชีพเปนหลักฐาน ไมเปนภาระของสังคม และมีผลดีตอภาพลักษณ
ของประเทศ
การฟนฟูสุขภาพของคนทํางานประกอบดวย
1. การฟนฟูทางการแพทย เชน การฟนฟูทางดานการแพทย การฟนฟูทางจิตใจ
2. การฟนฟูทางดานอาชีพ เชน การเตรียมการเขาทํางาน การฝกอาชีพ
3. การฟนฟูทางดานสังคม เชน การเตรียมตัวเขาสังคม
manasu

