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บทท่ี 9 
การด าเนินงานอาชีวอนามยั 

  
 

 ค าว่า อาชวีอนามยั มคีวามหมายถึงงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบอาชพีของ
ผู้คนที่ท างาน ที่ควรจะต้องได้รบัการคุ้มครองดูแลสุขภาพอนามยัให้สามารถท างาน
ประกอบอาชีพได้อย่างมัน่คงปลอดภัย มีความสุข มีการป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพ
อนามยั ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม ซึ่งการด าเนินงานอาชีวอนามยัตามที่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO ได้ให้ความหมายไวว้่าเป็นงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
สง่เสรมิ ธ ารงไวซ้ึง่จติใจทีด่งีามของผูป้ระกอบอาชพี และนอกจากนัน้แลว้ องคก์ารอนามยั
โลก (WHO) ได้จดัการประชุมร่วมกนั และได้ให้ความหมายของการด าเนินงานอาชีว 
อนามยัไวอ้กีเช่นกนัว่า การด าเนินงานอาชวีอนามยัประกอบดว้ยลกัษณะงาน 5 ประการ 
คอื 
 1. การส่งเสริม (Promotion) หมายถึง การส่งเสรมิและธ ารงรกัษาไว้ซึ่งความ
แขง็แรง สมบูรณ์ ทัง้ร่างกายจิตใจของแรงงานผู้ประกอบอาชพีทุกคน ตลอดจนอยู่ใน
สงัคมไดอ้ยา่งเป็นสขุตามสถานะทีพ่งึมไีด ้
 2. การป้องกนั (Prevention) หมายถึง การดูแลป้องกนัมใิห้ผู้ประกอบอาชพีมี
สุขภาพอนามยัเสื่อมโทรม หรอืเจ็บป่วยผดิปกตอินัมสีาเหตุอนัเน่ืองมาจากสภาวะการ
ท างานทีผ่ดิปกต ิ
 3. การคุ้มครอง (Protection) หมายถึง การปกป้องคุ้มครองป้องกันคนงาน 
ลูกจ้างในสถานประกอบการที่ต้องท างานเสีย่งอนัตรายจนเป็นสาเหตุของการเกดิการ
บาดเจบ็ ปว่ยเป็นโรคหรอืเสยีชวีติจากการท างาน 
 4. การจดัการ (Placing) หมายถึง การดูแล จดัการ ควบคุมสภาพต่าง ๆ ของ
การท างานใหอ้ยู่ในสภาวะแวดลอ้มทีป่ลอดภยัโดยเหมาะสมกบัความสามารถทัง้ทางดา้น
รา่งกาย จติใจของแต่ละคน โดยค านึงถงึความแตกต่างและความสามารถเฉพาะตวับุคคล 
มกีารลงทุนทางดา้นความปลอดภยัในสถานทีท่ างานตามความเป็นไปไดม้ากทีส่ดุ 
 5. การปรับงานให้เหมาะกับคนและปรับคนให้เหมาะกับงาน (Adaptation) 
หมายถงึ การปรบัสภาพ การท างานของคนและงานใหส้ามารถสรา้งประสทิธภิาพสงูสดุได้
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โดยค านึงถงึสิง่อ านวยความสะดวก เครื่องมอือุปกรณ์ทีส่อดคลอ้งกบัความแตกต่างของ
สรรีะวทิยาระหวา่งบุคคลใหม้ากทีส่ดุ 
 นอกจากนัน้จากค าขวัญขององค์การอนามัยโลกที่กล่าวไว้ว่า Occupational 
Health for All หรอือาชวีอนามยัเพือ่ทุกคน จะมตีวัชีว้ดัเกีย่วกบัเรือ่งการสง่เสรมิสขุภาพ
ผูป้ฏบิตังิาน การจดัระบบป้องกนัและควบคุมโรค การวนิิจฉัยและการรกัษาโรค รวมทัง้
การฟ้ืนฟูสภาพ ซึง่ขึน้อยูก่บัความเขม้แขง็และความเขา้ใจขององคก์รในเรือ่งอาชวีอนามยั
และความปลอดภยั และจดัสถานที่ท างานให้น่าอยู่ น่าท างาน การเข้าถึงการบริการ
สะดวกเท่าเทยีมกนั โดยการส่งเสรมิสุขภาพในงานอาชวีอนามยันัน้ จะต้องครอบคลุม
สุขภาพทัง้ 4 มติดิว้ยกนั คอื มติทิางกาย ทางจติใจ ทางสงัคม เศรษฐกจิ อย่างเพยีงพอ 
และทางจติวญิญาณ เชน่ 
 1. มติทิางกาย ประกอบดว้ย การสง่เสรมิดา้นต่าง ๆ คอื 
  -   สง่เสรมิการออกก าลงักาย 
  -   สง่เสรมิดา้นโภชนาการ 
  -   ลดอตัราการเกดิโรคและการบาดเจบ็ 
  -   การสรา้งสขุนิสยัและลดสิง่เสพตดิ 
  -   ลดอตัราการบาดเจบ็และการตายดว้ยอุบตัเิหตุ 
  -   สทิธขิองการเขา้ถงึบรกิารอาชวีอนามยั 
 2. มติทิางจติใจ ประกอบดว้ย การสง่เสรมิดา้นต่าง ๆ คอื 
  -   ครอบครวัสขุสนัต ์
  -   สง่เสรมิสขุภาพจติ 
  -   พฒันาสตปิญัญา 
 3. มติทิางสงัคมและเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบดว้ยการสง่เสรมิดา้นต่าง ๆ คอื 
  -   สรา้งความมัน่คงปลอดภยั 
  -   จดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาตนเอง 
  -   ใหค้วามยุตธิรรมเรือ่งเงนิและโอกาส 
  -   จดัสิง่แวดลอ้มในสถานประกอบการใหเ้หมาะสม 
 4. มติทิางปญัญา/จติวญิญาณ ประกอบดว้ยการสง่เสรมิดา้นต่าง ๆ คอื 
  -   ลด ละ เลกิอบายมขุและสิง่เสพตดิ 
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  -   มคีวามสามคัค ีเอือ้อาทร เกือ้กลูกนั 
  -   มสีต ิและแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ ความรนุแรงดว้ยเหตุผล และสนัตวิธิ ี
  -   ยดึมัน่ในหลกัศาสนธรรมและวฒันธรรมอนัด ี
 
ขัน้ตอนการด าเนินงานอาชีวอนามยั 
 งานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นวทิยาศาสตร์ประยุกต์ ที่เป็นทัง้ศาสตร์และ
ศลิป์ในสาขาสุขศาสตรอุ์ตสาหกรรมส าหรบัการดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ระกอบอาชพี 
ซึง่ประกอบดว้ยลกัษณะส าคญั 3 ประการ คอื 
 1. ความตระหนกัถงึอนัตราย (Hazard Recognition) โดยจะตอ้งมคีวามตระหนกั
อยู่เสมอว่าปญัหาในการท างานทุกอย่าง แต่ละขัน้ตอนอาจมคีวามเสีย่ง มสีิง่คุกคามทีจ่ะ
ท าให้เกิดอนัตรายหรือความไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามยัของคนงานได้เสมอ เช่น 
อนัตรายเกดิจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ทางเคม ีทางชีวภาพ และกลวธิกีารท างาน 
อนัไดแ้ก่ ความรอ้น ความเยน็ แสง เสยีง รงัส ีเชือ้โรค ความเครยีด เป็นตน้ 
 2. การประเมนิสภาพของอนัตราย (Hazard Evaluation) เป็นการประเมนิถงึ
อนัตรายอนัอาจจะเกดิจากสภาวะแวดลอ้มทีเ่ป็นอนัตรายในการท างานดว้ยการตรวจสอบ
ระดบัของอนัตรายโดยเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐาน และน าผลทีไ่ดไ้ปพจิารณาก าหนดขอ้
ปฏบิตัติ่อไป 
 3. การควบคุมอนัตราย (Hazard Control) ด้วยวธิกีารการศกึษาขอ้มูลเพื่อ
ก าหนดเป็นมาตรการและวธิกีารในการควบคุมอนัตรายทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มใน
การท างานให้อยู่ในสภาพปกต ิโดยค านึงถึงความร่วมมอืจากทุกฝ่าย งบประมาณการ
ลงทุน การใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ความเป็นไปได ้และปญัหาอนัอาจจะเกดิตามมา 
 ส าหรับขัน้ตอนและกิจกรรมที่น ามาใช้ในการด าเนินงานด้านสุขศาสตร ์
อุตสาหกรรมนัน้ แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ขัน้ตอน 
 1. คน้หาปญัหาและอนัตรายในสถานทีท่ างาน โดยใชป้ระสบการณ์และความเคย
ชนิ สญัชาตญิาณของผูป้ระกอบอาชพีหรอืผูต้รวจสอบ เพื่อแยกแยะปญัหาและจะช่วยให้
ตดัสนิใจด าเนินการไดเ้รว็ขึน้ 
 2. การประเมนิขนาดของปญัหาและอนัตรายที่แฝงอยู่ และตรวจสอบระดบัของ
อนัตรายและความรนุแรงกบัความเสีย่งต่อการเกดิความรนุแรงเพิม่มากขึน้อกีหรอืไม่ 
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 3. การเปรยีบเทยีบขนาดของอนัตรายหรอืความรุนแรงต่าง ๆ กบัมาตรฐานทีม่ี
การก าหนดใชต้ามกฎหมาย หรอืวชิาการ และขอ้เสนอแนะ ขอ้แนะน าทีม่อียู่ เพื่อทราบ
ระดบัความรนุแรง และเรง่ด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป 
 4. การแนะน า สัง่การและควบคุม จากขัน้ตอนต่าง ๆ ขัน้ตน้ทีผ่่านมาเมื่อทราบ
ระดบัความรุนแรงของอนัตรายแล้ว จะต้องด าเนินการหาแนวทางป้องกนัและควบคุม
สภาพอนัตรายต่าง ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ใหอ้ยูใ่นสภาพปกตใิหเ้รว็ทีส่ดุ โดยบุคลากรแต่ละฝา่ยจะ
มบีทบาทที่ต่างกนัไป เช่น เจ้าหน้าที่ของรฐัจะเป็นผู้ส ัง่การและบุคลากรของหน่วยงาน
สถานประกอบการจะตอ้งเป็นผูด้ าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขและควบคุมอนัตรายต่าง ๆ 
 5. การประเมินผลโครงการ เป็นการประเมินการท างานหรือกิจกรรม ถึง
ความส าเรจ็ การบรรลุเป้าหมายตามโครงการ ความคุม้ค่า รวมทัง้แนวทางการปรบัปรุง
การด าเนินงานเพือ่รายงานผลใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืผูบ้รหิารไดท้ราบ 
 ความส าเรจ็ในการท าให้สถานท่ีท างานมีสขุภาพดี ประกอบดว้ย 
 1. การก าหนดวตัถุประสงค์และจุดมุ่งหมายโดยผูบ้รหิารและเป็นที่ยอมรบัของ
คนงาน 
 2. การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิารและคนงานโดยสหภาพในการจดัการทรพัยากร 
 3. การถ่ายทอดแผนงานเป็นขัน้ตอนตามล าดบั 
 4. มผีูร้บัผดิชอบทีม่คีวามรูค้วามสามารถเชีย่วชาญดา้นสขุภาพ 
 5. มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูแต่ละดา้นอยา่งเป็นระบบ 
 
 จุดมุง่หมายของการบรกิารดา้นอาชวีอนามยั นอกจากจะตอ้งใหแ้รงงานผูป้ระกอบ
อาชพี มสีุขภาพอนามยัทีแ่ขง็แรงสมบูรณ์ปลอดภยัจากการท างานประกอบอาชพี ตามที่
กลา่วผา่นมาแลว้ยงัควรจะตอ้งจดัใหม้สีวสัดกิารต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยการไดร้บั
การส่งเสรมิสุขภาพอนามยัของผู้ประกอบอาชพี การควบคุมป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บและ
อุบตัเิหตุแก่ผู้ประกอบอาชพี ซึ่งขอบเขตของการด าเนินการอาชวีอนามยัแบ่งออกเป็น    
3 งานหลกัดงันี้ 
 1. การป้องกนัและควบคุมโรคจากการประกอบอาชพี (Prevention and Control 
of Occupational Disease) คอื การควบคุมป้องกนัโรค อนัเน่ืองมาจากการท างานทีม่สีาเหตุ
มาจากสภาพแวดล้อมในการท างานที่ผดิปกติ ท าให้เกดิการเจ็บป่วย เป็นโรค พกิารหรอื
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เสยีชวีติ โดยอาจจะเกดิขึน้อย่างเฉียบพลนั หรอืตอ้งอาศยัระยะเวลาในการสะสมของโรค 
และสารพษิในปรมิาณทีส่งูจนแสดงอาการออกมา ซึง่การด าเนินการดา้น อาชวีอนามยันัน้
ตอ้งอาศยัความร่วมมอืทัง้ดา้นกลวธิ ีวชิาการจากสาขาวชิาชพีต่าง ๆ และฝ่ายต่าง ๆ จงึ
จะประสบผลส าเรจ็ได ้ซึง่การป้องกนัและควบคุมนัน้แบง่ออกไดเ้ป็น 3 แบบ คอื 
  1.1 การป้องกนัแบบปฐมภูม ิ(Primary Prevention) ดว้ยการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
การฉีดวคัซนีป้องกนั การตรวจโรคก่อนเขา้ท างานและระหว่างการท างาน เพื่อดูความพรอ้ม
ในการท างาน 
  1.2 การป้องกนัแบบทุตยิภูม ิ(Secondary Prevention) โดยการตรวจร่างกาย 
คดักรอง การตรวจสอบประสาทสมัผสัต่าง ๆ และการตรวจเพือ่เฝ้าระวงัโรคและสขุภาพ 
  1.3 การป้องกนัแบบตตยิภูม ิ(Tertiary Prevention) ไดแ้ก่ การรกัษา พยาบาล 
เมื่อเกดิการเจบ็ป่วยและป้องกนัมใิหเ้กดิซ ้าอกี รวมทัง้การควบคุมมใิหเ้กดิการพกิารและ
โรคเรือ้รงั 
 2. การป้องกนัและควบคุมอุบตัเิหตุจากการประกอบอาชพี (Prevention and Control 
of Occupational Accidents) 
  เป็นการป้องกนัและควบคุมอุบตัิเหตุ การบาดเจ็บ พกิาร และเสยีชวีติ สบื
เนื่องมาจากการกระท าที่ไม่ปลอดภัยในสถานที่ท างานที่มีความเสี่ยงของแรงงาน          
ผูป้ระกอบอาชพี ทีม่สีาเหตุมาจากปจัจยัต่าง ๆ เช่น การไมใ่ชเ้ครื่องป้องกนัอนัตรายสว่น
บุคคล การใชอุ้ปกรณ์เครื่องอ านวยความสะดวกทีไ่ม่เหมาะสม อุปกรณ์เครื่องจกัรช ารุด 
เป็นตน้ 
 3. การป้องกนัและควบคุมมลพษิในสิง่แวดลอ้ม (Environment Pollution Control) 
กระบวนการผลติของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มกัก่อให้เกดิเศษซากสิง่ของเหลอืใช้
กลายเป็นขยะอุตสาหกรรม ท าใหเ้กดิมลพษิทางอากาศ น ้าเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม 
เสยีงรบกวน แพร่กระจายในสิง่แวดล้อมทัง้ในการท างานและในชุมชน เกดิผลกระทบที่
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของผูป้ระกอบอาชพีและประชาชนที่อยู่อาศยัในบรเิวณ
โดยรอบ ท าให้เกดิความร าคาญหรอืโรคภยัไขเ้จ็บ ความเจ็บป่วย จนกระทัง่พกิารหรอื
เสยีชวีติได ้
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 หลกัในการป้องกนัและควบคมุโรคในงานอาชีวอนามยั ไดแ้ก่ 
 1. การป้องกนัและควบคุมสิง่คุกคามใหม ่
 2. การป้องกนัและควบคุมสิง่คุกคามทีท่ราบอยูแ่ลว้ 
 3. การป้องกนัและควบคุมการได้รบัสมัผสั เช่น สิง่แวดล้อมในการท างาน การ
ควบคุมทางชวีภาพ การคน้หาผูป้ฏบิตังิานทีม่คีวามผดิปกต ิการป้องกนัทางวศิวกรรม 
 การบริการอาชีวอนามยั (Occupational Health Service) 
 การบรกิารอาชวีอนามยั คอื งานอาชวีอนามยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิและการ
ธ ารงรกัษาไวซ้ึ่งสุขภาพอนามยัทีแ่ขง็แรง สมบูรณ์ ปลอดภยั ของผูป้ระกอบอาชพี ไม่มี
โรคภยัไขเ้จบ็ รวมทัง้อุบตัเิหตุ หรอืความเสีย่งในการเกดิอนัตรายจากการปฏบิตังิาน ซึง่
ตอ้งท างานประมาณวนัละ 8 ชัว่โมง ภายใตส้ิง่แวดลอ้มทีอ่าจจะประกอบดว้ยสิง่อนัตราย
ทัง้ทางกายภาพ ทางเคม ีชวีภาพ ทางจติวทิยาสงัคม ดงันัน้ในสถานประกอบการไมว่า่จะ
มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ก็ควรจะได้มีการวางแผนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
อนามยัของคนงานใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อนัจะเป็นผลประโยชน์
ใหก้บัสถานประกอบการต่อไป 
 แนวคิดการบริการอาชีวอนามยั  ประกอบดว้ย 
 1. การสร้างเสริมและส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ท างาน เช่น การดูแลด้ าน
โภชนาการ การออกก าลงักาย สขุศาสตรส์ว่นบุคคล 
 2. การคน้หาอนัตราย และความเสีย่งต่อสขุภาพจากการท างาน 
 3. การตรวจวดัสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศในการท างาน 
 4. การจดัการความเสีย่ง โดยการจดัล าดบัความส าคญัและการแกไ้ข 
 5. การเฝ้าระวงัโรคและการตรวจรา่งกายทางการแพทย ์ทัง้ทัว่ไปและตามความเสีย่ง 
 6. การจดับรกิารหอ้งพยาบาลและจดับรกิาร การตรวจรกัษาโรคทัว่ไป และโรคที่
เกดิจากการท างาน 
 7. การจดัเกบ็รวบรวมสถติ ิขอ้มลู สขุภาพของผูป้ฏบิตังิาน หรอืประโยชน์ต่อการ
เฝ้าระวงัโรค 
 วตัถปุระสงคข์องการจดับริการอาชีวอนามยั 
 เพื่อใหผู้ป้ระกอบอาชพีทุกอาชพีมสีุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์ ทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ 
อารมณ์ สงัคม ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ และอนัตรายใด ๆ จากการท างาน สามารถเพิม่
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ประสทิธิภาพและผลิตผลให้กบัผู้ประกอบการ ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ทัง้         
ผูป้ระกอบอาชพี ผูป้ระกอบการและประเทศชาต ิซึง่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นขอ้ดงัต่อไปนี้ 
 1. เพื่อป้องกนัอนัตรายที่อาจบัน่ทอนสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของ
คนงานในสภาวะการท างาน 
 2. เพื่อด าเนินการจดัคนงานใหท้ างานไดเ้หมาะสมกบัความสามารถทัง้ทางดา้น
รา่งกาย จติใจ อารมณ์ มปีระสทิธภิาพ ปราศจากความเสีย่งใด ๆ ทัง้กบัตนเองและผูอ้ื่น 
 3. เพื่อจดัให้มกีารรกัษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสมรรถภาพจากการบาดเจ็บ และ
ความเจบ็ปว่ยเน่ืองจากการท างานประกอบอาชพี 
 4. เพือ่ชว่ยเหลอืและกระตุน้ใหม้มีาตรการในการธ ารงไวซ้ึง่สขุภาพอนามยัสว่นบุคคล 
 หลกัการจดับริการอาชีวอนามยั ควรด าเนินการในสิง่ส าคญัต่อไปนี้ 
 1. การจดัใหม้คีวามปลอดภยัในการท างาน โดยการด าเนินการเกีย่วกบั 
  1.1 เครื่องจกัรและการตดิตัง้ ตอ้งมคีวามมัน่คงแขง็แรง ปลอดภยั มอีุปกรณ์
ป้องกนัทีค่รบถว้นสมบรูณ์ มเีครือ่งหมายสญัลกัษณ์แสดงชดัเจน มวีธิกีารใชแ้ละค าแนะน า
ส าหรบัผูใ้ชเ้พือ่ปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั 
  1.2 โครงสรา้งอาคาร และสว่นประกอบ จะตอ้งมัน่คง แขง็แรง อยู่ในสภาพที่
พรอ้มใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั ไมช่ ารดุเสยีหาย 
  1.3 การจดัการความปลอดภยัทัว่ไป โดยมีคณะกรรมการผู้ปฏิบตัิหน้าที่
ตรวจสอบ ควบคุม จดัระเบยีบปฏบิตัเิรือ่งความปลอดภยัสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน 
ใหม้มีาตรฐานเป็นแนวปฏบิตัทิีทุ่กฝา่ยยดึปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั 
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การบริการอาชีวอนามยั 
(Occupational Health Services) 

 
อาชวีเวชศาสตร ์    ความปลอดภยัในการ อาชวีสขุศาสตร ์
       ประกอบดว้ย 
- การตรวจสขุภาพ     -  การฝึกอบรม -  ตรวจสอบสิง่แวดลอ้ม 
- การวนิิจฉยัโรค     -  ตรวจตรา -  ควบคุมใหอ้ยูใ่น 
- การรกัษา      -  วเิคราะหง์าน   มาตรฐาน 
- การสง่เสรมิ      -  ควบคุมความสญูเสยี 
- การป้องกนัโรค     -  จดัหาอุปกรณ์ป้องกนั การฟ้ืนฟูอาชพี 
- คลนิิกอาชวีเวชศาสตร ์             - กฎระเบยีบ 

 
แผนภมิูท่ี 9.1    บรกิารอาชวีอนามยั 

 
การจดับริการอาชีวอนามยั 

 
              ลดลง      เพิม่ขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

 
แผนภมิูท่ี 9.2   การจดับรกิารอาชวีอนามยั 

ไดร้บั
บาดเจบ็ 

ปว่ยเป็นโรค 
จากงาน
อาชพี 

เจบ็ปว่ย 
ทัว่ไป 

ความสามารถ 
ในการท างาน 
ของคนงาน 

ระยะเวลา 
การท างานนาน 
และป้องกนัการ 
ออกจากงาน 
ก่อนเวลา 
อนัควร 

สญูเสยีเงนิ 
ในการรกัษา 
ความเจบ็ปว่ย 

หยดุงาน 

เปลีย่นคนงาน 
ใหม ่ ผลผลติ 

เสยีคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมคนงานใหม ่
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ขอบข่ายงานอาชีวอนามยั 
 
                     คนงาน                                                          สิง่แวดลอ้มการท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การสบืคน้ปญัหา 

 
การประเมนิ 

 
การควบคุม 

 
สิง่คุกคามสขุภาพ ความปลอดภยั 

 
แผนภมิูท่ี 9.3  ขอบขา่ยงานอาชวีอนามยั 

 

ตรวจและ
รกัษา 

 
 

อาชวีเวช
ศาสตร ์

 
 

แพทย ์
 
 

พยาบาล 
 
 

ผูช้ว่ย 
 

ฟ้ืนฟูสภาพ 
คนพกิาร 

 
 

เวชกรรมฟ้ืนฟู 
 
 

นกักายภาพ 
บ าบดั 

 

ตรวจสภาพแวดลอ้ม 
เพือ่ป้องกนัอุบตัเิหตุ 

 
 

ความปลอดภยั 
การท างาน 

 
 

วศิวกร 
ความปลอดภยั 

 

ตรวจสิง่แวดลอ้ม 
เพือ่ป้องกนัโรค 

 
 

อาชวีสขุศาสตร ์
 
 

นกัอาชวี 
สขุศาสตร ์
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 2. การจดัให้มีบริการด้านอาชีวสุขศาสตร์ คือการด าเนินการเกี่ยวกบัการจดั
สภาพสิง่แวดล้อมภายในสถานประกอบการ ที่อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพของ
คนงาน ดว้ยการวางแผน จดัระเบยีบ ควบคุมดแูลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการก่อสรา้งและ
ด าเนินงานอย่างเคร่งครัด รวมทัง้มีการติดตามเฝ้าระวัง ตรวจสอบเป็นระยะอย่าง
สม ่าเสมอ และนอกจากนัน้ยงัควรจดัอุปกรณ์ป้องกนัที่จ าเป็นให้กบัผู้ปฏิบตัิงานอย่าง
เพยีงพอ การจดัระบบการก าจดักากของเสยีทีม่พีษิอย่างถูกตอ้ง เพือ่มใิหเ้ป็นอนัตรายกบั
บุคคลอื่นต่อไปดว้ย 
 3. การปรบัปรุงงานใหเ้หมาะสมกบัคน ไดแ้ก่ การด าเนินการเกีย่วกบัสภาพการ
ท างานของคนงานที่ต้องเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัเครื่องมอือุปกรณ์ต่ าง ๆ ที่จ าเป็นในการ
ปฏบิตังิาน รวมทัง้ลกัษณะท่าทางของร่างกาย ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการเอาใจใส่ดูแลปรบัปรุง
สภาพให้เหมาะสมกบัขนาดรูปร่างของผูป้ฏบิตังิาน และเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ท างานเพื่อมใิหเ้กดิความเมื่อยล้า ความเครยีด ของกลา้มเนื้อ ทัง้ร่างกายและจติใจ จะท าให้
เกดิประสทิธภิาพในการท างานมากยิง่ขึน้ และลดการเกดิอุบตัเิหตุหรอือนัตรายต่าง ๆ    
ลงไดด้ว้ย 
 4. การป้องกนัโรคและการส่งเสรมิสุขภาพ ซึ่งสถานประกอบการแต่ละแห่งควร
ค านึงถงึความส าคญัและด าเนินการต่อไปนี้คอื 
  4.1 การตรวจร่างกายก่อนเขา้ท างาน เพื่อเป็นการคดัเลอืกบุคคลเขา้ท างาน
ไดอ้ยา่งเหมาะสมกนั และเป็นขอ้มลูสขุภาพเบือ้งตน้เป็นประโยชน์ต่อนายจา้ง 
  4.2 การตรวจร่างกายเป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการคน้หาความผดิปกตแิละเป็น
การตรวจเพือ่การควบคุมป้องกนัอนัตรายหรอืโรคภยัไขเ้จบ็อนัอาจจะเกดิขึน้ 
  4.3 การตรวจร่างกายในกลุ่มคนงานกลุ่มพเิศษ เช่น เด็ก ผู้หญิง ผู้สูงอายุ 
เนื่องจากคนงานกลุม่พเิศษนี้เป็นผูท้ีร่า่งกายมคีวามตา้นทานทีแ่ตกต่างกนั จงึอาจมโีอกาส
ไดร้บัพษิหรอือนัตรายต่าง ๆ ไดง้า่ย 
  4.4 การตรวจร่างกายคนงานกลุ่มเสีย่งอนัตรายให้มรีะยะเวลาในการตรวจ
รา่งกายบอ่ยครัง้มากกวา่ เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขไดท้นักบัเหตุอนัตรายทีม่โีอกาสเกดิขึน้ได ้
  4.5 การตรวจร่างกายหลงัการพกัฟ้ืนเพื่อตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของ
รา่งกายและการรบักลบัเขา้ท างานอยา่งเหมาะสมกบัความสามารถ 
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  4.6 การบรกิารสรา้งภูมคิุม้กนักบัคนงานโดยการปลกูฝี ฉีดวคัซนีป้องกนัโรค
ตามระยะเวลาและโอกาสของการเกดิการระบาดของโรค 
  4.7 การใหก้ารสง่เสรมิดา้นโภชนาการ เพื่อใหค้นงานไดร้บับรกิารอาหารทีม่ี
คุณคา่และประโยชน์ต่อรา่งกาย 
  4.8 การให้ความรู้ในเรื่องสุขศึกษาและสุขภาพอนามัย ความปลอดภยักบั
คนงาน เพือ่ใหส้ามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  4.9 การให้บรกิารสวสัดิภาพแก่คนงานอย่างเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เพื่อ
สร้างขวัญและก าลังใจ สร้างความมัน่ใจให้กับคนงานเพื่อให้ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 
 5. การรกัษาพยาบาลและส่งต่อ ภายในสถานประกอบการควรมหีน่วยงานปฐม
พยาบาล เพื่อใหก้ารดูแลเบื้องต้นกบัคนงาน เมื่อเกดิการเจบ็ป่วยหรอือุบตัเิหตุอนัตราย 
และสามารถสง่ต่อการรกัษาพยาบาลไดอ้ยา่งปลอดภยั เพือ่ลดอนัตราเสีย่งต่อความรุนแรง
และความเสยีหายกบัสขุภาพอนามยัของคนงาน 
 6. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพื่อใหค้นงานลูกจา้งทีป่ระสบอนัตรายไดม้โีอกาสฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ เพื่อใหร้่างกายกลบัสู่สภาพเดมิ และกลบัเขา้ท างานได ้ซึง่กระทรวงแรงงาน
และสวสัดกิารสงัคมเป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบโดยตรง และจดัตัง้ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนงานขึ้น โดยได้รบัความร่วมมอืระหว่างรฐับาลญี่ปุ่นกบัรฐับาลไทย ให้บรกิารฟ้ืนฟู
สมรรถภาพแก่คนงานลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจากการท างานและ
ผูป้ระกนัตนตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม โดยบรกิารฟ้ืนฟู 2 ประเภท คอื 
  6.1 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ หลงัจากเขา้รบัการรกัษาแล้ว มี
ความจ าเป็นตอ้งไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นการแพทย ์เพือ่ใหส้ามารถใชอ้วยัวะสว่นที่
เหลอืท างานได้ต่อไป คอื การบรกิารด้านกายภาพบ าบดั อาชวีบ าบดั (กจิกรรมบ าบดั) 
กายอุปกรณ์เทยีมและกายอุปกรณ์เสรมิ และการสง่ผา่ตดัแกไ้ขความพกิาร 
  6.2 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชพี จดัการให้บรกิาร 2 ลกัษณะ คือ การ
เตรยีมเขา้ท างานกบัการฝึกอาชพี เพื่อให้ลูกจา้งคนงานที่ประสบอนัตราย หรอืเจบ็ป่วย
จากการท างานมีความพร้อมที่จะกลับเข้าสู่งานเดิมหรือประกอบอาชีพใหม่ได้อย่าง
เหมาะสมกบัสภาพร่างกาย ความรูค้วามสามารถ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 4 เดอืนใน
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การฟ้ืนฟูใหค้วามรูเ้กีย่วกบังานสาขาต่าง ๆ คอื งานเครื่องมอืกล งานโลหะ งานไม ้งาน
ประกอบชิน้สว่นอุปกรณ์ งานส านกังาน 
  คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการฟ้ืนฟู 
  1. เป็นลูกจ้างที่ประสบอนัตรายหรอืเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน และเป็น
ผูป้ระกนัตนตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม 
  2. สามารถช่วยตวัเองไดใ้นกจิวตัรประจ าวนั และสภาพความพกิารทีเ่กดิขึน้
สามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานใหด้ขีึน้ได ้
  3. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ โรคเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรค
อนัตรายพกิารทางสมอง จติฟ ัน่เฟือนไมส่มประกอบ 
  4. อายุ 13 ปีขึน้ไป ไมจ่ ากดัความรู ้
  ซึ่งในการเข้ารบัการฟ้ืนฟูนัน้ทางศูนย์บริการจะจดับริการสิง่อ านวยความ
สะดวกใหค้อื 
  1. หอพกัพรอ้มอาหาร 3 มือ้ 
  2. เบีย้เลีย้งและของใชป้ระจ าวนั 
  3. ใหค้ าปรกึษาแนะแนวอาชพีตลอดจนสง่เสรมิการจา้งงาน 
  4. นนัทนาการต่าง ๆ 
  5. จดัโครงการขยายโอกาสทางการศกึษาส าหรบัผูใ้หญ่ 
 7. การจดัสวสัดกิารเกีย่วกบัสุขภาพอนามยัใหก้บัคนงานควรจะประกอบดว้ยสิง่
ต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
  7.1 การจดัหาน ้าดืม่สะอาด และหอ้งน ้าหอ้งสว้มตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
  7.2 การจดัให้มสีถานที่ปฐมพยาบาล ส าหรบัคนงานที่ประสบอนัตรายหรอื
เจบ็ปว่ย หรอืรกัษาพยาบาล ซึง่จะตอ้งมอุีปกรณ์จ าเป็นในการใชง้านประกอบดว้ย 
   -  สายรดัหา้มเลอืด - ยาทาแกไ้ฟไหมน้ ้ารอ้นลวก 
   -  ส าล ีผา้พนัแผล ผา้ชะแผล พลาสเตอร ์ - น ้ายาลา้งตา 
   -  ถว้ยยา  - แอมโมเนีย 
   -  ถว้ยลา้งตา - ยาแกป้วดลดไข ้
   -  หลอดหยอดตา - ยาธาตุ 
   -  ถว้ยน ้า  - ยาแกบ้ดิ 
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   -  ทีป้่ายยา - ยาแกท้อ้งเสยี 
   -  เขม็กลดั  - โซดาไบคารบ์อเนต 
   -  ปากคบีปลายทู่ - วาสลนิ 
   -  ปรอทวดัไข ้ - และอนื ๆ ตามความจ าเป็น 
   -  ยาใสแ่ผลสด 
   -  แอลกอฮอล ์เอธลิบรสิทุธิ ์70% 
   นอกจากนัน้สถานประกอบการทีม่ขีนาดและคนงานจ านวนมาก จะต้อง
จดัใหม้หีอ้งรกัษาพยาบาล พยาบาล แพทย ์เพื่อรองรบัการใหบ้รกิารแก่คนงานทีเ่จบ็ปว่ย 
ไดร้บัอนัตรายจากการท างานตามอตัราสว่น คอื 
   จ านวนคนงาน 200 คนขึน้ไป จะต้องมสีถานพยาบาล หอ้งรกัษาพยาบาล 
ขนาด 1 เตียง มพียาบาล 1 คน มแีพทย์ 1 คน/เป็นครัง้คราว ส่วนสถานประกอบที่มี
คนงานมากกว่า 1,000 คนขึ้นไป จะต้องมสีถานพยาบาลพร้อมยานพาหนะเพื่อส่งต่อ
ผูป้่วย มเีตยีงผู้ป่วย 2 เตยีง พยาบาล 2 คน และแพทย์ประจ า 1 คน ท างานประจ าไม่
น้อยกวา่วนัละ 2 ชัว่โมง 
 แนวคิดสาธารณสขุมลูฐานในงานอาชีวอนามยั 
 ปจัจุบนัเป็นทีย่อมรบัว่าการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของชาต ิเกดิจากฐานการ
ผลติจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมกต็าม แต่การบรกิารอาชวีอนามยัในประเทศ
ไทยกย็งัคงไม่ทัว่ถงึมากนัก ถงึแมว้่าสถานบรกิารของรฐั จะใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลแก่
บุคคลดงักล่าวแลว้กต็าม เนื่องจากการขาดแคลนเจา้หน้าทีผู่ท้ ีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ 
ท าใหส้ขุภาพอนามยัของผูป้ระกอบอาชพีไมไ่ดร้บัการดแูล เอาใจใสอ่ย่างทัว่ถงึ ดงันัน้จาก
ความร่วมมอืของสภาความมัน่คงและสมาคมอาชวีอนามยัระหว่างประเทศ และองคก์รอนามยั
โลกได้ให้ความช่วยเหลอืในการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานในงานอาชวีอนามยัของ
ประเทศไทย โดยมแีนวคดิดงันี้คอื 
 1. เป็นระบบบรกิารอาชวีอนามยัเพิม่เตมิจากบรกิารของรฐั 
 2. เป็นการพฒันาชุมชนโดยสถานประกอบการ คนงาน เจา้ของและชุมชน แกป้ญัหา
อาชวีอนามยัพืน้ฐานดว้ยความรว่มมอืซึง่กนัและกนั 
 3. ร่วมกนัรบัรูป้ญัหาอาชวีอนามยัและร่วมกนัหาทางแก้ไขปญัหาโดยรฐัให้การ
สนบัสนุน 
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 4. งานอาชวีอนามยัเป็นงานทีด่ าเนินงานเพือ่ตนเอง 
 5. ความร่วมมอืเป็นหวัใจส าคญัของการด าเนินงาน ไดแ้ก่ กรรมการ ก าลงัคนและ
กองทุน 
 6. การใชเ้ทคโนโลยตี่าง ๆ ไม่เกนิขอบเขตก าลงัของชุมชน คนงานและเจา้ของ
กจิการจะสามารถเขา้ใจและน ามาใชป้ระโยชน์ได ้
 7. ตอ้งสอดคลอ้งและอาศยัประโยชน์จากสถาบนัหรอืชวีติประจ าวนัของชมุชน 
 8. มีความยืดหยุ่นในการน าไปใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
ปญัหาทีม่อียู ่
 9. เป็นบรกิารอาชวีอนามยัพืน้ฐานทีค่นงาน เจา้ของกจิการ สามารถด าเนินการ
เองไดใ้นหมูบ่า้นและสถานประกอบการ 
 10. มคีวามเชื่อมโยงกบังานบรกิารสาธารณะสุขของรฐัในด้านการสนับสนุนการ 
สง่ต่อผูป้ว่ยเพือ่รบัการรกัษาพยาบาลต่อ 
 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการด าเนินงานสาธารณสขุมลูฐานในงานอาชวีอนามยั 
 1. เพื่อส่งเสรมิและธ ารงไวซ้ึง่สุขภาพของผูป้ระกอบอาชพี ตลอดจนการป้องกนั
และควบคุมโรคจากการประกอบอาชพี และการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุต่าง ๆ 
 2. เพือ่ขยายการบรกิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยัขัน้พืน้ฐาน 
 3. เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพได้รบับริการอาชีวอนามยัจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่มี
ความรูค้วามสามารถ 
 รูปแบบการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในงานอาชวีอนามยั ยึดหลกัการใช้
ทรพัยากรทีม่อียู่ใหเ้ป็นประโยชน์สูงสุดและสอดคลอ้งกบันโยบายภาครฐั โดยอาศยักลุ่ม
อาสาสมคัรที่ได้รบัการฝึกอบรมให้สามารถด าเนินงานอาชวีอนามยัขัน้พื้นฐานในด้าน  
ต่าง ๆ ได ้ทัง้การป้องกนั ควบคุม การปฐมพยาบาล การส่งต่อ การศกึษา การเฝ้าระวงั
โรคและอนัตรายในสถานประกอบการ เพื่อใหเ้กดิการดูแลช่วยไดอ้ย่างทนัท่วงทแีละลด
การเกดิอนัตรายใหม้ากยิง่ขึน้ 
 แผนพฒันาการสาธารณสขุ 
 แผนพฒันาสาธารณสุข เป็นส่วนประกอบส าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต ิซึ่งเริม่ขึน้เมื่อปี 2504 จนกระทัง่ปจัจุบนั คอื แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) โดยแผนพฒันาสาธารณสุขนัน้ จะให้
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ความส าคญัเกีย่วกบัการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบสาธารณสขุทัง้ประเทศ ในเรื่อง
ของสุขภาพ เช่น แผนพฒันาสาธารณสุขฉบบัที ่1-3 (พ.ศ.2504-2519) จะใหค้วามส าคญั
กบัการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบสาธารณสขุ โดยเฉพาะเรือ่งโรงพยาบาล ฉะนัน้
ในแผนพฒันาฉบบัที ่4-5 (พ.ศ.2520-2529) จงึเกดิมโีรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามยั
ครบทุกอ าเภอและต าบล ต่อมาในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 (พ.ศ.2530-2534) เนื่องจากวถิี
ชวีติและพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงและการเน้นการดูแลสุขภาพดว้ยการใชย้า
และผลติภณัฑส์ขุภาพ สง่ผลกระทบต่อการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายดา้นสุขภาพของประเทศ
อย่างมาก ดงันัน้แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7-8 (พ.ศ.2535-2544) กระทรวงสาธารณสุขจงึมี
การปรบัแนวคดิมาเน้นการพฒันาโดยมคีนเป็นศูนย์กลาง และให้ความส าคญักบั “การ
สรา้งสุขภาพด”ี มากกว่า “การซ่อมสุขภาพ” โดยเน้นการออกก าลงักาย การควบคุมการ
บรโิภคและการลดปจัจยัเสีย่งต่อสุขภาพดา้นต่าง ๆ และการรณรงคใ์หล้ด ละ เลกิการสบู
บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 9 (พ.ศ.2544-2549) มีการ
ประกนัสุขภาพให้แก่ประชาชนบางกลุ่ม โดยโครงการสามสบิบาทรกัษาทุกโรค ภายใต้
นโยบาย “หลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า” เมื่อถงึแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่10 (พ.ศ.2550-
2554) ไดร้ะบุชดัเจนเกี่ยวกบัวกิฤตสิุขภาพไวอ้ย่างชดัเจนว่า การพฒันาสุขภาพภายใต้
ระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยมเสรทีี่ผ่านมา ก่อให้เกดิการท าลายสุขภาวะของสงัคม การ
พฒันาทีมุ่่งแต่ดา้นวตัถุและการสนับสนุนการบรโิภค ส่งผลเกดิการเปลี่ยนแปลงวถิชีวีติ 
เกิดการแข่งขนั ขาดความเอื้ออาทรและความเอาใจใส่ซึ่งกนัและกนั เกิดความขดัแย้ง
อย่างรุนแรงทุกรูปแบบ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้อย่างสิ้นเปลือง 
ก่อให้เกดิปญัหามลภาวะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาสุขภาพของประชาชนโดยรวมเพิม่
สงูขึน้ มกีารด าเนินงานการปฏริปูระบบสขุภาพ การสง่เสรมิภูมปิญัหาทอ้งถิน่ แพทยแ์ผน
ไทย งานประชาสงัคม และการรวมตวักนัของกลุ่มผูบ้รโิภคทีร่กัสขุภาพ การทวงสทิธิข์อง
ผูบ้รโิภคอย่างเหน็ไดช้ดั ฉะนัน้ในแผนพฒันาฉบบัที่ 10 นัน้ กระทรวงสาธารณสุขจงึให้
ความส าคญักบัการพฒันาสขุภาพเชงิบรูณาการทีเ่ป็นองคร์วม โดยการน้อมน าเอาปรชัญา 
เศรษฐกจิพอเพยีง มาใชเ้ป็นแนวทางหลกั หมายถงึ การพฒันาสุขภาพทุกดา้นทุกมติใิห้
มุง่สูท่ศิทางเดยีวกนั เพือ่สรา้ง “ระบบสขุภาพพอเพยีง” ใหเ้กดิผลขึน้ในสงัคมไทย 
 แนวคดิหลกัระบบสุขภาพพอเพยีง ที่จะต้องปลูกฝงัให้เกดิเป็นฐานคดิใหม่ทาง
สขุภาพของสงัคมไทยคอื 
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 ประการแรก ผูใ้หบ้รกิารสขุภาพตอ้งประกอบวชิาชพี ดว้ยคุณธรรมและธ ารงไวซ้ึง่
จรรยาบรรณ ในการปฏบิตังิานอยา่งเครง่ครดั มใิชมุ่ง่ประกอบการแต่ในเชงิพาณชิย์ 
 ประการที่สอง องค์กรบรกิารสุขภาพ ต้องสร้างสมรรถนะในการพฒันา ตดิตาม 
ตรวจสอบ และประเมนิการใช้เทคโนโลย ีและองค์ความรู้ด้านสุขภาพให้อยู่ บนฐานคดิ
เศรษฐกจิพอเพยีงอยา่งต่อเนื่อง 
 ประการทีส่าม องค์กรสาธารณสุขภาครฐั ต้องส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยจีาก
ภูมปิญัหา โดยเฉพาะเรื่องยาสมุนไพร เพื่อการพึง่ตนเองใหเ้กดิเป็นภูมคิุม้กนัในดา้นยา
และเวชภณัฑข์องประเทศ รวมทัง้สรา้งให้เกดิความสมดุล ระหว่างกจิกรรมทางสุขภาพ 
(การสง่เสรมิสุขภาพ การป้องกนัโรค การคุม้ครองผูบ้รโิภค การรกัษาพยาบาล การฟ้ืนฟู
สภาพ) 
 ประการที่สี ่สถาบนัการศกึษาต้องปลูกฝงับณัฑติด้านสุขภาพให้มคีวามเมตตา 
กรณุา และค านึงถงึความเดอืดรอ้น ทุกขย์ากของผูร้บับรกิาร เพือ่เป็นก าลงัส าคญัของการ
พฒันาสขุภาพในระยะยาวของสงัคมไทย 
 สมาคมอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน (ส.อ.ป.) มวีตัถุประสงค ์
ดงันี้ 
 1. เพื่อส่งเสรมิวชิาการด้านอาชวีอามยัและความปลอดภยัแก่สมาชกิและสงัคม
โดยรวม 
 2. เพื่อส่งเสรมิความก้าวหน้าในวชิาชพีดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัใน
การท างาน 
 3. เพื่อสนับสนุนและประสานงานกบัสถานประกอบการและชุมชนอุตสาหกรรม 
ในการพฒันาความปลอดภยั สขุภาพและคุณภาพชวีติ ของผูป้ระกอบสมัมาชพี 
 4. เพื่อประสานงานร่วมมอืทางวชิาการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการ
ท างาน กับหน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน หรือสมาคมทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 5. เพือ่สง่เสรมิความรว่มมอืและการกระชบัความสมัพนัธภ์ายในกลุม่สมาชกิ 
 6.  เพื่อจดัหาแหล่งประโยชน์สนับสนุนทางวชิาการด้านอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยัในการท างานใหแ้ก่สมาชกิ 
 7. ไมด่ าเนินการใด ๆ เกีย่วกบัการเมอืง 



HA 233   173 

 การด าเนินงานและกจิกรรมของสมาคม คอื การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้
ทางวชิาการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน เช่น การจดัท าวารสาร
ของสมาคม โดยมวีตัถุประสงคค์อื 
 1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสรมิ การถ่ายทอดความรู้ทางด้านวชิาการ ด้าน                
อาชวีอนามยัความปลอดภยัในการท างานและสิง่แวดลอ้ม 
 2. เพื่อสนับสนุนหน่วยงาน บุคลากร สถานประกอบการและชุมชนอุตสาหกรรม
ในการพฒันาความปลอดภยัต่อสขุภาพอนามยัและคุณภาพ 
 3. เพื่อให้บรกิารและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการแก่สมาชิก ส .อ.ป. และ
บุคคลทีส่นใจ 
 4. สง่เสรมิความรว่มมอืและความสามคัคภีายในกลุม่สมาชกิของสมาคมฯ 
 5. สง่เสรมิใหส้มาชกิไดบ้ าเพญ็ประโยชน์แก่สงัคม 
 6. สง่เสรมิการจดัหาทุนใหส้มาชกิเพือ่การศกึษาและวจิยั 
 7. จดัอบรมเพื่อเพิม่พูนความรูท้างด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการ
ท างาน แก่ผูป้ระกอบสมัมาชพี และสาธารณชน 
 8. จดัให้มบีรกิารด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างานแก่สถาน
ประกอบการและชุมชนอุตสาหกรรม 
 9. ส่งเสริมการประสานงานร่วมมือทางวิชาการด้านอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภัยในการท างานให้แก่หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน หรือสมาคมทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนกจิกรรมอื่น ๆ ทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
สมาคม 
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