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บทท่ี 1 
ความหมาย ความส าคญั และความเป็นมาของอาชีวอนามยั 

 
 

 อาชวีอนามยั (Occupational Health) เป็นวชิาวทิยาศาสตรใ์นสาขาวชิาสขุศกึษา 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดูแลสขุภาพอนามยัของผูป้ระกอบอาชพีทุกอาชพี และผลกระทบทีเ่กดิ
จากการท างานทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพ เพื่อการด าเนินการใหผู้ป้ระกอบอาชพี
หรอืแรงงานเกดิความปลอดภยัสงูสดุ ไดร้บัการคุม้ครองและสทิธปิระโยชน์ตามกฎหมาย 
 ค าว่า อาชวีอนามยั “Occupational Health” เป็นค าสมาสระหว่างค าว่า อาชวีะ 
หรอื อาชพี กบัค าวา่ อนามยั หรอื สขุภาพ 
 อาชวีะ (Occupation) หมายถงึ การเลีย้งชพี การประกอบอาชพี บุคคลทีป่ระกอบ
สมัมาชพี หรอืคนทีป่ระกอบอาชพีทุกสาขาอาชพี 
 อนามยั (Health) หมายถึง สุขภาพอนามัย ความไม่มีโรค หรือสภาวะความ
สมบรูณ์ทัง้รา่งกายและจติใจของผูป้ระกอบอาชพี 
 จากค าสองค ารวมกนัเป็น อาชวีอนามยั และมคีวามหมายรว่มกนัของอาชวีอนามยั
ว่า หมายถงึ งานทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิ ควบคุม ดูแล การป้องกนัโรค ตลอดจนอุบตัเิหตุ 
และด ารงรกัษาสุขภาพอนามยัทัง้มวลของผูป้ระกอบอาชพีให้มคีวามปลอดภยั มสีภาพ
ร่างกายและจติใจที่สมบูรณ์ แขง็แรง ซึ่งสอดคล้องกบัองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) ได้ให้ความหมายของอาชวีอนามยัไว้ว่าหมายถึงงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิ 
ธ ารงไวซ้ึง่สขุภาพทางกาย ทางจติใจ และทางสงัคมทีด่งีามของผูป้ระกอบอาชพีทัง้มวล 
 องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization : WHO) และองคก์ารแรงงาน
ระหวา่งประเทศ (International Labor Organization : ILO) ไดร้ว่มกนัก าหนดขอบขา่ย
ลกัษณะงานอาชวีอนามยัไวว้า่ประกอบดว้ยงานส าคญั 5 ประการดงันี้ 
 1. การสง่เสรมิ (Promotion) หมายถงึ งานทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิและธ ารงรกัษาไว้
ซึ่งสุขภาพทัง้ร่างกายและจติใจทีแ่ขง็แรงสมบูรณ์ของผูป้ระกอบอาชพี ตลอดจนมคีวาม
เป็นอยูท่ีด่รีว่มกนัในสงัคมของผูป้ระกอบอาชพีตามสถานะทีพ่งึมไีด ้
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 2. การป้องกัน (Prevention) หมายถึง การป้องกันมิให้ผู้ประกอบอาชีพ หรือ
แรงงานมสีขุภาพอนามยัเสือ่มโทรมหรอืผดิปกต ิเนื่องจากสภาพ หรอืสภาวะการท างานที่
ผดิปกต ิ
 3. การปกป้องคุม้ครอง (Protection) หมายถงึ การด าเนินการปกป้องคุม้ครอง     
ผู้ประกอบอาชีพหรือแรงงานในสถานประกอบการ มิให้มีการกระท างานที่เสี่ยงต่อ
อนัตรายหรอืการเกดิโรคภยัไขเ้จบ็ 
 4. การจดัการท างาน (Placing) หมายถงึ การจดัการเกี่ยวกบัสภาพสิง่แวดล้อม
ของการท างานใหม้คีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพความต้องการของร่างกาย จติใจ
ของผูป้ระกอบอาชพีหรอืแรงงานมากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได ้
 5. การปรบังานและคนให้มคีวามเหมาะสมกนั (Adaptation) หมายถึง การปรบั
สภาพของงานและคนท างานให้สามารถท างานได้อย่างเหมาะสมมปีระสทิธิภาพ โดย
ค านึงถงึสภาพทางสรรีวทิยาและพืน้ฐานความแตกต่างทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจของ
คนท างานใหม้คีวามสอดคลอ้งมากทีส่ดุเพือ่ประสทิธผิลของงานนัน้ ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมิูท่ี 1   อาชวีอนามยั 

 

อาชวีอนามยั 

- อุตสาหกรรม 
- เกษตรกรรม 
- พาณิชยก์รรม 
- การบรกิาร 
- อื่น ๆ 

- รา่งกาย 
- จติใจ 
- อารมณ์ 
- สงัคม 

สภาพแวดลอ้มการท างาน 

อาชพี อนามยั 
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ความส าคญัของอาชีวอนามยั 
 วถิีการด าเนินชวีติมกีารประกอบอาชพีเป็นกิจกรรมส าคญั เพื่อสร้างฐานะทาง
เศรษฐกจิและคุณภาพชวีติทีด่ที ัง้ของตนเองและครอบครวั ซึ่งถอืไดว้่าคนเป็นทรพัยากร   
ที่ส าคญัและมคี่ามากที่สุดในการจดัการการท างานขององค์กร พฒันาอาชพีและก่อให้   
เกิดการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยพฒันาไปตามยุคสมยัจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต ิตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั สนับสนุนให้มกีารพฒันาด้านอุตสาหกรรมการ
ผลติเพือ่ตอบสนองความตอ้งการในการอุปโภคบรโิภคของประชากรทัง้ในประเทศ รวมทัง้
เพือ่การสง่ออก ท าใหเ้กดิการเคลือ่นยา้ยแรงงานจากชนบทเขา้สูแ่รงงานอุตสาหกรรมมาก
ขึน้ ประกอบกบัการพฒันาการทางด้านเทคโนโลยทีี่สูงขึน้ การผลติที่มากขึ้น เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน มกีารน าเข้าวตัถุดิบและการใช้สารเคมีอนัตราย โดยได้มี
รายละเอียดด้านความปลอดภัยมาใช้ในการผลิตมากยิ่งขึ้น คนท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเกดิการเจบ็ป่วย มอุีบตัภิยั อุบตัเิหตุ และเหตุรา้ยแรงเกดิขึน้ ส่งผลกระทบ
ทัง้ในระบบและภายนอก การท างานส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมเกิดปญัหา
สขุภาพเสือ่มโทรม เป็นโรคจากการประกอบอาชพี (Occupation diseases) กนัมากขึน้ถงึ
ขัน้ทุพพลภาพและเสียชีวิต ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลทางสถิติได้จากส านักงาน
ประกนัสงัคม กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม ซึ่งในแต่ละปีกองทุนเงนิทดแทนตอ้ง
จ่ายเงนิให้แก่ลูกจ้างผู้ประสบอนัตรายจากการท างานเป็นจ านวนเงนิมากมายมหาศาล
นบัเป็นหลายรอ้ยลา้นบาท 
 ความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้นัน้สง่ผลถงึการสญูเสยีประชากรวยัท างานทีก่ าลงัไดร้บัการ
พฒันาความรู ้ความสามารถและฝีมอืแรงงาน สูญเสยีก าลงังาน เศรษฐกจิ ส่งผลถงึการ
ผลติทีต่อ้งหยุดชะงกั ผลผลติลดลง ความเสยีหายทีเ่กดิกบัเครือ่งมอือุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ท างาน วตัถุดบิทีเ่สยีหาย สญูเสยีเวลา เสยีค่ารกัษาพยาบาล เสยีขวญัและก าลงัใจในการ
ท างาน ก่อใหเ้กดิปญัหาครอบครวัและเป็นปญัหาสงัคม ประเทศชาตต่ิอไปอย่างแน่นอน 
แรงงานทีไ่ดร้บัความเสยีหายหรอืไดร้บัผลกระทบและองคก์รทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งไดเ้รยีกรอ้ง
ใหห้น่วยงานของรฐับาลใหต้ระหนกัถงึความส าคญัของความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั
ในการประกอบอาชีพของประชาชน ท าให้มีการพฒันางานด้านอาชวีอนามยัมากขึ้น   
โดยเริม่ตัง้แต่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 5 พ.ศ.2525-2529 จนถงึ
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 10 พ.ศ.2550-2554 ซึง่เป็นเรื่องของการ
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ยกระดบัฝีมอืแรงงานเขา้สู่มาตรฐานการท างาน รวมทัง้สถานประกอบการและแรงงานที่
สามารถตรวจสอบ ประเมินได้อย่างเป็นธรรม และยงัส่งเสริมการปฏิบตัิงานโดยยึด
ปรชัญาแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชฯ ทรง
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย เพื่อการอยู่ดกีนิดแีละอยู่รอดปลอดภยัท่ามกลางปญัหา
ภาวะเศรษฐกจิของประเทศชาต ิ
 นอกจากนัน้หน่วยงานเอกชนทีเ่หน็ถงึความส าคญัและความปลอดภยัของสุขภาพ
อนามยัในการประกอบอาชีพของประชาชน จึงได้ร่วมกนัจดัตัง้สมาคมส่งเสริมความ
ปลอดภยัและอนามยัในการท างาน (ประเทศไทย) ขึน้ตัง้แต่วนัที ่20 พฤษภาคม พ.ศ.2530 
เป็นต้นมา เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ด้านความปลอดภยัและ
อนามยัในการท างานโดยสรา้งความร่วมมอืระหว่างภาครฐั องคก์รต่างๆ ในการส่งเสรมิ
ดา้นสวสัดกิารกบัผูใ้ชแ้รงงาน 
 
พฒันาการของงานอาชีวอนามยัในต่างประเทศ 
 งานอาชวีอนามยัเป็นสิง่ส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ในการท างานประกอบอาชพีของ
ประชากรทัว่โลก ทัง้ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชย์กรรม การบริการ       
การขนส่ง การก่อสรา้ง และอื่นๆ ก่อนการปฏวิตัดิา้นอุตสาหกรรมเมื่อต้นศตวรรษที ่ 18 
(ราวปี  พ .ศ .2243 -2343)  ประชากรส่วนใหญ่ของโลกยัง เกี่ยวข้องกับการใช้
ทรพัยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศและการใช้แรงงานจากคนและสตัว์ในการผลิต 
หลงัจากนัน้ความเจรญิก้าวหน้าทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพิม่มากขึน้ ท าให้
เกดิการพฒันาระบบอุตสาหกรรม เปลีย่นมาใชเ้ครื่องจกัรทีม่ปีระสทิธภิาพสงูในการผลติ 
นอกจากนัน้ยงัมกีารคดิคน้พฒันาเทคโนโลยตี่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของการ
บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา มีการใช้แรงงานอย่างไม่ถูกต้อง 
ก่อให้เกดิอนัตรายจากการท างานทัง้อุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ พกิาร การตายและโรคจาก
การท างานเพิม่มากขึ้น ต่อมามผีู้สนใจและเห็นความส าคญัของความปลอดภยัในการ
ท างาน จงึเริม่ศกึษาหาแนวทางในการแก้ไขป้องกนั โดยนายเบอร์นาดโิน แรมมาซซนิี 
แพทย์ชาวอติาล ีเป็นคนแรกที่ได้เขยีนและจดัพมิพ์หนังสอืชื่อ “โรคของคนท างาน” ขึน้
เป็นเล่มแรก และถือได้ว่าเป็นการเริม่งานด้านอาชวีอนามยั เป็นแรงผลกัดนัและความ
พยายามจากบุคคลต่างๆ ในการมุ่งมัน่ปรบัปรุงสภาวะการท างานให้ปลอดภยัมากที่สุด 
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ภาครฐัไดเ้ขา้มามบีทบาทในการออกกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายเพื่อควบคุมการ
ท างาน สภาวะแวดลอ้ม ใหแ้รงงานท างานอย่างปลอดภยั มสีุขภาพร่างกายและจติใจทีด่ ี
มคีวามเป็นอยูอ่ยา่งเหมาะสมในสงัคมและสรา้งผลผลติคุณภาพไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ในปี ค.ศ.1803 (พ.ศ.2346) รฐับาลองักฤษไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าที่ตรวจสอบโรงงาน
อุตสาหกรรมขึน้ เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไดเ้ปลีย่นมาใชเ้ครื่องจกัรไอน ้า
กนัมากขึน้ ท าใหใ้นปี ค.ศ.1833 (พ.ศ.2376) มกีารออกกฎหมายป้องกนัการระเบดิของ
หมอ้ไอน ้า (Boiler Explosion Act) และมกีารประกาศใชก้ฎหมายโรงงาน (Great Factory 
Act) ขึ้นในปี ค.ศ.1844 (พ.ศ.2387) เป็นกฎหมายเกี่ยวกบัความปลอดภยัในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 อย่างไรก็ตามก็ยงัคงมคีนงานได้รบัอนัตรายและบาดเจ็บจากการท างาน และม ี   
ขอ้รอ้งเรยีนต่อศาลอยู่เสมอ ท าให้รฐับาลองักฤษมกีารประกาศใช้กฎหมายเงนิทดแทน 
(Compensation Act) ในปี ค.ศ.1897 (พ.ศ.2440) จนถงึปี ค.ศ.1970 (พ.ศ.2513) ประเทศ
องักฤษประกาศใช้กฎหมายความปลอดภยัในการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมหลาย
ฉบบั พรอ้มทัง้ตัง้คณะกรรมการโรเบนส ์(Robens Committee) เพื่อท าหน้าทีท่บทวน
กฎหมายและขอ้ก าหนดความปลอดภยัในการท างานในโรงงานอุตสาหกรรม และรายงาน
ผลการทบทวนกฎหมายอาชวีอนามยัใหร้ฐับาลทราบ ท าใหม้ีการออกกฎหมายสุขภาพ
อนามยัและความปลอดภยัในการท างานขึน้ (The Health and Safety at Work act) และ     
ปี ค.ศ.1978 (พ.ศ.2521) มกีารตัง้ผูแ้ทนท าหน้าทีส่บืสวนหาอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นที่
ท างานและประสานงานกบัเจา้หน้าทีต่รวจสอบความปลอดภยัฝ่ายรฐับาล เพื่อท าหน้าที่
ดูแลความปลอดภยัในทีท่ างาน (Workplace Safety Representative) ซึง่ต่อมามกีาร
จดัตัง้สมาคมสถาบนัและสภาพความปลอดภยั ในการท างานขึน้อกีหลายแหง่ ดงันี้ 
 1. ราชสมาคมเพือ่ป้องกนัอุบตัเิหตุ (The Royal Society for the Prevention of 
Accidents – RSPA) 
 2. ราชสมาคมเพือ่สง่เสรมิสขุภาพ (The Royal Society for the Promotion of 
Health) 
 3. สภาบนัอาชวีอนามยั (The Institute of Occupational Health) 
 4. สภาความปลอดภยัแหง่สหราชอาณาจกัรองักฤษ (British Safety Council) 
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 5. คณะกรรมการสมาคมแพทยอ์าชวีอนามยัแห่งสหราชอาณาจกัร (The British 
with Medical Association Occupational Health Committee) 
 สว่นในสหรฐัอเมรกิามกีารจดัด าเนินการงานอาชวีอนามยัมานานกวา่ 120 ปี และ
มกีารจดัตัง้สถาบนัตรวจสอบโรงงาน (Institute factory inspection) กบัส านกังานสถติิ
แรงงานและสถติสิาเหตุชนิดอุบตัเิหตุ โดยผ่านกฎหมายบงัคบัใหม้อุีปกรณ์ในการป้องกนั
อนัตรายแก่เครื่องจกัรในรฐัเมสาจูเสต ตัง้แต่ปี ค.ศ.1877 (พ.ศ.2420) ต่อมาในปี พ.ศ.1985 
(พ.ศ.2428) กไ็ดม้กีารผ่านกฎหมายทดแทนคนงาน (Employers liability Law) ในรฐั  
อลาบาม่า และปี ค.ศ.1911 (พ.ศ.2454) รฐันิวเจอรซ์เีป็นแห่งแรกทีผ่่านกฎหมายเงนิทุน
ทดแทน พรอ้มกบัการผ่านกฎหมายบงัคบัการรายงานโรคจากการประกอบอาชพีของรฐั
แคลฟิอร์เนียเช่นกนั นอกจากนัน้ยงัมกีารจดัตัง้สมาคมวศิวกรรมความปลอดภยั (The 
American Society of Safety Engineers) เมือ่ปี ค.ศ.1912 (พ.ศ.2455) มกีารจดัประชุม
ความรว่มมอืในความปลอดภยัเป็นครัง้แรก (First Co-operative Safety Congress) และ 
ผลจากการประชมุท าใหม้กีารจดัตัง้สภาความปลอดภยัในอุตสาหกรรม (National Council 
for Industrial Safety) ต่อมาไดเ้ปลีย่นเป็นสภาความปลอดภยัแห่งชาต ิ(Nation Safety 
Council) ในปี ค.ศ.1913 (พ.ศ.2456) ซึง่มโีรงงานอุตสาหกรรมเป็นสมาชกิและมกีารจดั
ประชมุรว่มกนัทุกปี 
 คณะกรรมการบรหิารงานความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั การประกอบอาชพี 
(Occupational Safety and Health Administration - OSHA) ของสหรฐัอเมรกิา เป็น
คณะท างานในสถาบนัมาตรฐานแห่งชาต ิ(The American National Standard Institute) 
ซึง่ก่อตัง้มาจากคณะกรรมการมาตรฐานวศิวกรรมอเมรกิา ซึง่ต่อมาเปลีย่นชื่อเป็นสมาคม
มาตรฐานอเมรกิา (America National Standard Institute) ตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 (พ.ศ.2461) 
ท าใหม้กีารตระหนกัถงึความส าคญัของความปลอดภยั ในสุขภาพและการประกอบอาชพี
กนัมากยิง่ขึน้ สมาคมความปลอดภยัในอุตสาหกรรมจงึไดร้วมตวักนัเป็นสมาคมป้องกนั
อุบตัเิหตุในอุตสาหกรรม (The Industrial Accident Prevention Association – IAPA) 
โดยความร่วมมอืจากคนงานจากหลากหลายอาชพีเขา้เป็นสมาชกิ เพื่อร่วมกนัศกึษาถงึ
สาเหตุของอุบตัเิหตุ เพื่อเสนอแนะวธิป้ีองกนั พรอ้มทัง้จดัให้มหีลกัสูตรฝึกอบรม โดยมี
ศนูยก์ลางอยูท่ีเ่มอืงโทรอนโท (Toronto) ในประเทศแคนาดา 
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 การพฒันางานความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการประกอบอาชพีเป็นส่วน
ส าคญัของงานอาชวีอนามยัในสหรฐัอเมรกิาทีส่ าคญัดงันี้ 
 1. การตดิตัง้เครื่องป้องกนัอนัตรายแก่เครือ่งจกัร (Machine guarding of Safety 
Devices) คือ การบงัคบัให้มีเครื่องป้องกันอันตรายแก่เครื่องจักร ซึ่งยัง (Young) ได้
ก าหนดเป็นประเดน็ส าคญัเพือ่ลดอุบตัเิหตุในการท างานอุตสาหกรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 2. กลุ่มสวสัดศิกึษาและสง่เสรมิความปลอดภยั (Group Safety Education and 
Promotion) ได้จดัหลกัสูตรอบรมการท างานอย่างปลอดภยัด้วยการจดัการให้คนงานมี
ความรูค้วามเขา้ใจในการท างานมากยิง่ขึน้เพือ่ชว่ยใหท้ างานไดอ้ยา่งปลอดภยั 
 3. การฝึกอบรมความปลอดภยัสว่นบุคคล (Individualized Safety Training) โดย
การฝึกอบรมหวัหน้างานและผูบ้รหิารดว้ยการนิเทศความปลอดภยั จะช่วยเน้นย ้าใหทุ้กคน
ตระหนกัถงึความส าคญัของความปลอดภยัในการท างานมากยิง่ขึน้ 
 4. ความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการเรื่องความปลอดภยั (Safety Responsibility of 
managers) การฝึกอบรมความปลอดภยัและการวเิคราะห์ความปลอดภยั เป็นโครงการ
ฝึกอบรมเพือ่น าไปสูก่ารท างานทีป่ลอดภยัมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การผลติทีม่คีุณภาพและ
ลดตน้ทุนการผลติ 
 5. ระบบวิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering) เนื่ องจากมีการ
เปลีย่นแปลงพฒันาทางเทคโนโลย ีและการยอมรบัการท างานแบบประสานความร่วมมอื
กนัมากขึ้น ท าให้เกิดการท างานร่วมกนัของระบบวิศวกรรมความปลอดภยั (System 
Safety Engineer) ระบบวเิคราะหค์วามปลอดภยั (System Safety Analysis) และระบบ
วศิวกรรมความปลอดภยัในการผลติ (Product Safety Engineering) เพื่อการควบคุม
ความสญูเสยีรว่มกนั (Total loss Control) 
 
พฒันาการของงานอาชีวอนามยัในประเทศไทย 
 พื้นฐานความเป็นอยู่ของคนไทยดัง้เดิมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
สว่นงานดา้นอุตสาหกรรมนัน้ไดเ้ริม่มกีารพฒันามากขึน้ตามแผนพฒันาชาต ิมกีารสง่เสรมิ
การลงทุนอุตสาหกรรมมากขึน้ แรงงานอพยพเขา้สู่โรงงานอุตสาหกรรมมากขึน้ สภาพ
สงัคม ความเป็นอยู่ การท างานประกอบอาชพีเปลีย่นแปลง ก่อใหเ้กดิปญัหามลพษิจาก
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สิง่แวดลอ้มในการท างาน สิง่แวดลอ้มทัว่ๆ ไป เกดิอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ พกิาร โรคจาก
การท างานและเสยีชวีติ 
 หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเริม่ผลกัดนัใหร้ฐับาลดูแลเอาใจใส่ ควบคุมใหท้ างาน
ไดอ้ยา่งปลอดภยั โดยมกีารออกพระราชบญัญตัโิรงงานขึน้เมือ่ปี พ.ศ.2475 เป็นกฎหมาย
ดา้นอุตสาหกรรมฉบบัแรกทีคุ่ม้ครองความปลอดภยัของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
 พ.ศ.2477 มกีารก าหนดพระราชบญัญตัสิาธารณสุขเกดิขึน้ มกีารปรบัปรุงและ
บงัคบัใชใ้นปี พ.ศ.2484 
 พ.ศ.2499 มกีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัแิรงงาน คุม้ครองสุขภาพอนามยัและ
ความปลอดภยัแก่ผูป้ระกอบอาชพี 
 พ.ศ.2509 มกีารเสนอโครงการอาชวีอนามยัไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 
ฉบบัที ่2 โดยสภาพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาต ิ
 พ.ศ.2510 มกีารส่งบุคลากรไปศกึษาดูงานต่างประเทศ สภาพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติได้มีการบรรลุโครงการด้านอาชีวอนามัยเข้าไว้ในแผนฯ ฉบับที่ 2            
ทีป่ระกาศใช ้ตัง้แต่ปี พ.ศ.2510 ถงึ พ.ศ.2514 ซึ่งต่อมาได้ตัง้กองอาชวีอนามยัขึน้ในปี 
พ.ศ.2515 สงักดักรมสง่เสรมิสาธารณสขุ หรอืกรมอนามยัปจัจุบนั 
 พ.ศ.2512 ไดม้กีารปรบัปรุงและออกพระราชบญัญตัโิรงงานเพื่อบงัคบัใชใ้นการ
ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม ในดา้นความปลอดภยัเกีย่วกบัการออกแบบก่อสรา้งโรงงาน 
การควบคุมสภาพของโรงงาน การก าหนดให้โรงงานจดัหาและติดตัง้อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภยัในการท างาน การก าหนดมาตรการและวธิกีารควบคุมสภาพแวดลอ้มใน
การท างานให้ปลอดภยั นอกจากนัน้รฐับาลเห็นความส าคญัของอาชวีอนามยัมากขึ้น      
จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยมหิดลในปจัจุบัน        
จดัหลกัสูตรการเรยีนการสอนด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในระดบัปรญิญาตร ี   
ท าใหง้านอาชวีอนามยัไดม้กีารด าเนินไปอยา่งเป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้ 
 พ.ศ.2515 ได้มปีระกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ 103 เมื่อวนัที่ 16 มนีาคม 2515 ให้
การคุม้ครองความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและสวสัดกิารของคนงาน โดยมกีารบงัคับใช้
ในปี พ.ศ.2517 ต่อมาปี พ.ศ.2519 กระทรวงมหาดไทย ไดม้ปีระกาศขอ้ก าหนดเกีย่วกบั
สุขภาพอนามยัและความปลอดภัยส าหรบัลูกจ้าง จนถึงปี พ.ศ.2526 ได้มีการจดัตัง้
สถาบนัความปลอดภยัในการท างานขึ้นโดยกรมแรงงานของกระทรวงมหาดไทย เพื่อ
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ท างานดา้นส่งเสรมิวชิาการและเทคโนโลยทีางด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของ
ประเทศไทย 
 พ.ศ.2528 กระทรวงมหาดไทยไดอ้อกประกาศเรือ่งการบงัคบัใหส้ถานประกอบการที่
มคีนงานเกนิ 100 คน ต้องมเีจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั (Safety Office) ปฏบิตังิานเตม็
เวลา โดยรบัผูท้ีไ่ด้รบัการรบัรองหลกัสูตรจากกระทรวงหรอืผ่านการอบรมตามหลกัสูตร
ของกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม ท าใหเ้กดิการพฒันางานอาชวีอนามยัเกีย่วกบัเรือ่ง
การคุ้มครองความปลอดภยัของคนงานมากยิ่งขึ้น และต่อมาได้มปีระกาศคณะปฏิบตั ิ
ฉบบัที ่103 เรือ่งเกีย่วกบัความปลอดภยั รวมทัง้สิน้ 17 ฉบบัดว้ยกนั 
 พ.ศ.2533 ตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคมมกีารจดัตัง้ส านักงานประกนัสงัคม 
โดยขึน้อยูก่บักระทรวงมหาดไทย ต่อมาไดโ้อนยา้ยไปอยู่ในการดแูลของกระทรวงแรงงาน
และสวสัดกิารสงัคม 
 พ.ศ.2536 – พ.ศ.2540 รฐับาลมกีารปรบัปรุงสว่นราชการไดม้กีารจดัตัง้กระทรวง
แรงงานและสวสัดกิารสงัคม และไดม้กีารโอนยา้ยงานทีเ่กี่ยวขอ้งจากกระทรวงมหาดไทย
หลายกรมกองดว้ยกนั ต่อมามกีารออกพระราชบญัญตัเิงนิทดแทนเมื่อ พ.ศ.2537 มกีาร
ออกพระราชบญัญตัแิรงงานเพือ่ใชแ้ทนประกาศคณะปฏวิตั ิเพือ่ชว่ยในการสรา้งภาพพจน์
ดา้นการคุม้ครองแรงงานของประเทศ มกีารปรบัปรุงเนื้อหาของกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบั
ความต้องการและความจ าเป็นในการรองรบัการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทัง้ทาง
วิชาการกับเทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย ซึ่งส านักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมไดม้กีารก าหนดอนุกรรมมาตรฐานดา้นอาชวีอนามยั
ความปลอดภยักบัสภาพแวดล้อมในการท างานขึน้อกีอย่างหนึ่ง คือ มอก-1800 ม อ ก 
หรอื ISO-1800 เป็นการเริม่ตน้เพื่อสรา้งภาพพจน์ดา้นแรงงานของประเทศไทย และไดม้ี
การพฒันาในระดบัทีส่งูขึน้จนถงึระดบั ISO-2004 แลว้ในปจัจุบนั 
 
ขัน้ตอนการด าเนินงานอาชีวอนามยั 
 การด าเนินงานอาชวีอนามยัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายก าหนดนัน้    
มขี ัน้ตอนประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอนส าคญั ดงันี้ 
 1. การจ าแนกปญัหาและอนัตราย (Problems and Hazards Identification) เป็น
ขัน้ตอนทีม่คีวามส าคญัและจ าเป็นในการคน้หาปญัหาทีท่ าใหเ้กดิอนัตรายจากการท างาน 
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หากได้ร ับความร่วมมือ หรือการใช้เทคนิควิธีการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ประกอบกับ
ประสบการณ์ สญัชาติญาณของผู้ตรวจสอบ จะท าให้สามารถตดัสนิใจได้อย่างถูกต้อง 
รวดเรว็มากขึน้ 
 2. การประเมนิขนาดของปญัหาและอนัตราย (Hazards Evaluation) เมื่อทราบ
ขอ้มลูการจ าแนกปญัหาเบือ้งตน้แลว้ กจ็ะใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ เขา้มาตรวจสอบเพือ่ตรวจวดั
ถงึขนาดของปญัหาทีแ่ทจ้รงิและอนัตรายอนัอาจจะเกดิขึน้อยู่ในระดบัใดและจะเพิม่ความ
รุนแรงมากขึน้หรอืไม ่
 3. การเปรยีบเทยีบขนาดของอนัตราย (Hazards Interpretation) โดยการน าขอ้มลู  
ทีไ่ดจ้ากการประเมนิขนาดของปญัหาและอนัตรายมาเปรยีบเทยีบประเมนิกบัมาตรฐาน   
ทีม่อียู่ เช่น มาตรฐานทางดา้นวชิาการ กฎหมาย หรอืขอ้เสนอแนะ จะท าใหท้ราบระดบั
ของความรนุแรงของปญัหาและความจ าเป็นเรง่ดว่นในการด าเนินการต่อไป 
 4. การสัง่การและการควบคุม (Hazard Control) เมือ่ทราบความรุนแรงของปญัหา
และความจ าเป็นเรง่ด่วนทีจ่ะตอ้งด าเนินการแลว้กจ็ะตอ้งก าหนดแนวทางทีเ่หมาะสมมาใช้
จดัการกบัปญัหาโดยบุคคลที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งต้องสัง่การให้มกีารปรบัปรุงแก้ไขอนัตราย
และควบคุมสภาพอนัตรายต่างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพทีป่กตมิากทีส่ดุ 
 5. การประเมนิโครงการ (Project Evaluation and Feedback) เป็นการประเมนิผล
ความส าเรจ็ของโครงการทัง้หมดที่ด าเนินไปถึงการบรรลุเป้าหมายความคุ้มค่าของการ
ด าเนินงานแลว้รายงานเสนอใหผู้บ้รหิารรบัทราบ 
 สว่นสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม (Industrial Hygiene) นัน้เป็นงานดา้นวทิยาศาสตร์
ประยุกต์ สาขาหนึ่งของงานอาชีวอนามยัที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอนามยัของ       
ผูป้ระกอบอาชพีทัง้มวล ซึง่ประกอบไปดว้ยขัน้ตอนการด าเนินงานส าคญั 3 ขัน้ตอน คอื 
 1. การตระหนกัถงึอนัตราย (Hazard Recognition) โดยการตระหนกัถงึสิง่คุกคาม
ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพของคนงานซึง่อาจเกดิขึน้ไดจ้ากสาเหตุต่างๆ เช่น ความเครยีด 
สภาพแวดลอ้มทางเคม ีทางชวีภาพ ทางกายภาพ เช่น ความรอ้น รังส ีแสง เสยีง รวมทัง้
กลวธิกีารท างาน 
 2. การประเมนิขนาดของอนัตราย (Hazard Evaluation) หรอืปญัหาสง่ผลใหเ้กดิ
อันตรายที่มีขนาดมากน้อยในระดับใด ซึ่งต้องมีการตรวจสอบแล้วน าค่าที่ได้มา
เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐาน แลว้น าผลไปพจิารณาเพือ่สัง่การด าเนินการต่อไป 
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 3. การควบคุมอนัตราย (Hazard Control) ตอ้งมกีารศกึษาหามาตรการและวธิกีาร  
ที่เหมาะสมสอดคล้องในการควบคุมอนัตรายที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงปจัจยัประกอบ   
เช่น ความร่วมมอืด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ความเป็นไปได้ การใชเ้ทคโนโลยทีี่
เหมาะสม 
 
การด าเนินงานอาชีวอนามยัในประเทศไทย 
 งานอาชวีอนามยัในประเทศไทย มกีารด าเนินงานเกีย่วกบัการบรกิารอาชวีอนามยั 
(Occupational Health Service) การดูแลสขุภาพอนามยัของผูป้ระกอบอาชพีทุกอาชพี 
โดยมจุีดมุง่หมายในการสง่เสรมิสขุภาพอนามยั การป้องกนัโรคและการตดิต่อของโรคจาก
การประกอบอาชพี รวมทัง้อุบตัเิหตุและอุบตัภิยัจากการท างาน หรอืใหผู้ป้ระกอบอาชพี
ทุกอาชพีมสีุขภาพอนามยัทีแ่ขง็แรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ สามารถปฏบิตังิาน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในการผลติ ซึง่จะสง่ผลในการพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมของชาติต่อไป ซึ่งการด าเนินการนัน้ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับกฎหมายและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงเกษตร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
กฎหมายทอ้งถิน่ต่างๆสว่นการบรกิารงานอาชวีอนามยั (Occupation Health Service)นัน้ 
เป็นงานเกีย่วกบัการส่งเสรมิและธ ารงไวซ้ึง่สุขภาพอนามยัทีด่ ีทัง้ทางร่างกาย จติใจและ
สงัคมของผู้ประกอบอาชพี รวมทัง้การควบคุมป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บ ซึ่งเกิดจากการที่
คนท างานต้องสมัผสักบัสิง่ที่เป็นพษิภยัในการปฏบิตัิงาน โดยมวีตัถุประสงค์ เพื่อให้ผู้
ประกอบอาชีพมีความพึงพอใจในฐานะการงานที่มัน่คง มีสุขภาพอนามยัที่แข็งแรง
สมบูรณ์ มคีวามปลอดภยั ได้รบัสวสัดกิารที่เหมาะสม ซึ่งจะมผีลต่อการปฏบิตังิานที่มี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล สง่ผลดตี่อเศรษฐกจิทัง้ของตนเองและประเทศชาตติ่อไป 
 ขอบเขตของการด าเนินงานอาชวีอนามยั ประกอบดว้ยงานหลกั 3 ดา้น ดงันี้ 
 1. การป้องกนัและควบคุมโรคจากการประกอบอาชพี (Prevention and Control 
of Occupational Disease) มกีารปฏบิตัเิกีย่วกบัการควบคุมป้องกนัโรคอนัเน่ืองมาจาก
การท างาน (Occupational Disease หรอื Work Related Disease) เป็นปญัหาทีส่ง่ผล
กระทบในระยะยาวจากการสะสมของพษิภยัหรอืโรคในระดบัหนึ่งจะแสดงอาการออกมา
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ใหเ้หน็ (Long term effects) หรอือาจเกดิอาการเฉียบพลนัถา้หากไดร้บัในปรมิาณทีส่งู 
(Acute Effect) 
 2. การป้องกนัและควบคุมอุบตัเิหตุจากการประกอบอาชพี (Prevention and 
control of Occupational Accidents) มกีารปฏบิตังิานเกีย่วกบัการควบคุมป้องกนั
อุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ การพกิาร หรอืเสยีชวีติจากการท างานทีไ่มป่ลอดภยัของคนงานใน
การประกอบอาชพี ซึง่ส่วนมากมกัเป็นปญัหาอย่างเฉียบพลนัทนัท ี(Acute หรอื Short 
term Effects) เนื่องจากมสีภาพการท างานทีต่อ้งเสีย่งต่ออนัตรายจากสภาพการออกแบบ
โรงงานทีไ่ม่ถูกต้อง การเลอืกใชเ้ครื่องจกัรทีไ่ม่เหมาะสมมสีภาพเก่าขาดการดูแลรกัษา 
อุปกรณ์ไมพ่รอ้ม การไมส่วมใสเ่ครือ่งป้องกนัและสภาพรา่งกายไมพ่รอ้ม 
 3. การควบคุมป้องกนัมลพษิสิง่แวดลอ้ม (Environmental Pollution Control)      
มกีารปฏบิตังิานเกีย่วกบัการควบคุมการปล่อยมลพษิของสถานประกอบการหรอืโรงงาน
แหล่งผลติอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ท าให้เกดิมลพษิกบัสิง่แวดล้อม มผีลกระทบต่อสุขภาพ
อนามยัของบุคคลและชุมชน ท าใหเ้กดิความร าคาญ (Nuisances) หรอืท าให้เกดิอาการ
เจบ็ปว่ย พกิารหรอืตายได ้
 
     
     

     

     
 
 

 
 
 

 
 
 

    

รปูท่ี 1   การท างานประกอบอาชพี  
จาก http://www.photocomasia.com/thai/industrial.html. 


