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ใช้หลักการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล และ
การฟื้นฟูสภาพ ของผู้ทํางานหรือ ผู้ประกอบอาชีพเหล่านั้น 

(World Health Organization, 2016)

องค์ความรู้อาชีวอนามัยทาง
สาธารณสุข
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 ปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคจากการทํางานไม่ว่าจะเกี่ยวกับคนทํางานหรือแรงงานหรือผู้
ประกอบอาชีพต่างๆ สภาพการทํางานและสิ่งแวดล้อมในการทํางาน และ
สิ่งแวดล้อมทั่วไป (Guzik, 2013)

 ปัจจัยเสี่ยง และอาชีพที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคจากการทํางาน เพื่อหา
แนวทางป้องกัน การวินิจฉัย ที่ถูกต้อง รวดเร็วทันท่วงที่ เ พื่อนําไปสู่ ในการ
รักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพ ให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม
อาชีพ 

องค์ความรู้อาชีวอนามัยทางสาธารณสุข
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แนวคิดของงานอาชีวอนามัยทางสาธารณสุขยุคโลกาภิวัตน์

คําว่า “อาชีวอนามัย” ตรงกับความหมายภาษาอังกฤษ
ว่า “Occupational health” เกิดมาจาก การรวมกันของ

คํา 2 คํา คือ คําว่า อาชีวะ (Occupational) และ 
คําว่า อนามัย (Health)
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อาชีพหรืออาจหมายความรวมไปถึงบุคคลที่ประกอบอาชีพ ซึ่งอาจเป็น
ลูกจ้าง หรือแรงงาน และมักพบว่าผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ทํางานส่วนใหญ่
ที่เป็นกําลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ให้กับประเทศชาติต่างๆ มักจะอยู่ใน

อายุช่วงของวัยทํางานด้วย

อาชีวะ
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สุขภาพอนามัยที่องค์การอนามัยได้ให้คําจํากัดความไว้ว่า
“สภาวะที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม” 

(World Health Organization, 2015)

อนามัย 
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เมื่อนําคํา 2 คํานี้มารวมกัน 

งานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ที่ทํางานหรือประกอบ
อาชีพทั้งหลายเพื่อให้เกิดมีสภาวะ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

และสังคม

งานทางด้านอาชีวอนามัย งานทางด้านอาชีวอนามัย 
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จะเห็นว่างานด้านอาชีวอนามัยจะมีความสัมพันธ์กับงาน และสุขภาพ
อนามัยของผู้ประกอบอาชีพหรือคนที่ทํางานเป็นหลักที่เป็นผู้ประกอบอาชีพทุก
ภาคส่วน 

ไม่ว่าจะประกอบอาชีพหรือทํางานในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม เหมืองแร่ การประมง การทําป่าไม้ การทําก่อสร้าง การขนส่งสินค้า 
ตลอดจนการบริการต่างๆ ทั้งที่อยู่ในสถานประกอบการ ของรัฐบาล เอกชน และ
นอกสถานประกอบการ 
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เพื่อไม่เกิดอันตรายทางด้านสุขภาพทั้งในด้าน
การเจ็บป่วยโรคจากการทํางานครอบคลุมถึงโรคที่
เกี่ยวเนื่องจากการทํางานด้วย และเกี่ยวข้องกับงาน
หลักๆ ได้แก่ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การ
รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพของผู้ทํางานหรือ    
ผู้ประกอบอาชีพเหล่านั้น (Smedley et al., 2013)

Rachael Gosling Locum Consultant in 
Public Health November 2011 
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ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคจากการ
ทํางานในยุคโลกาภิวัตน์

1. ความหมาย
โรคและการบาดเจ็บอันเนื่องมาจาก 

การทํางาน รวมทั้งโรคที่เกิดมาจากการ
ประกอบอาชีพ (Occupational diseases) 

และโรคอันเนื่องมาจากงาน (Work-
related diseases)  ของโรคจากการ

ทํางานในยุคโลกาภิวัตน์
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สภาพสิ่งแวดล้อมในการ
ทํางาน
จําแนกได้เป็น 4 กลุ่ม
-กายภาพ
-เคมี
-ชีวภาพ
-จิตวิทยาสังคม

ที่มารูปภาพ: https://www.thaihealth.or.th/data/content/2015/04/27927/cms/thaihealth_c_bcglmrxy1249.jpg 13



สภาพสิ่งแวดล้อมในการทํางาน 
1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น เครื่องจักร เครื่องกล ความร้อน ความเย็น เป็น
ต้น คนที่ทํางานในที่มีเสียงดังย่อมมีโอกาสเกิดหูตึง และมีปัญหาในการสื่อสารได้
2. สิ่งแวดล้อมทางเคมี รวมทั้งอากาศที่ใช้ในการหายใจ ซึ่งถ้ามี ปริมาณ
ออกซิเจนในร่างกายลดลงมาก อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
3. สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ พบบ่อยในกลุ่มที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเชื้อ โรคต่างๆ 
เช่น แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เป็นต้น
4. สิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคม รวมถึง วัฒนธรรม ประเพณี สังคมแบบทุน
นิยมที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ 
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5. สิ่งแวดล้อมทั่วไป
จะเกี่ยวข้องทั้งสิ่งแวดล้อมในนอกสถานประกอบการ ชุมชน 

โดยรอบ รวมทั้งสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการนั้น
ที่ห่างไกลชุมชนที่เป็นปัจจัยที่กระทบต่อสุขภาพของคนทํางาน
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5. สิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ)
ตลอดจนคุณภาพของผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก
การทํางานที่อาจนําไปสู่การเกิดปัญหาทาง
อาชญากรรม การปล้น ฆ่า และข่มขืน 
บางครั้งรวมไปถึงการมีปัญหาขัดแย้งกับ
ครอบครัวทําให้นอนหลับไม่เพียงพอ จนเกิด
ความล้าในการทํางาน และขาดสมาธิในการ
ปฏิบัติงาน จนนําไปสู่ความเครียดในการ
ทํางานและอาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
ง่ายด้วย (Smedley et al., 2013)
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4. ปัจจัยเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยงในการเกิด
โรคเนื่องจากการทํางาน

มักพบใน
แรงงานที่ทํางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม
เป็นส่วนใหญ่  https://mpics.mgronline.com/pics/Images/562000001417301.JPEG
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4. ปัจจัยเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยงในการเกิดโรคเนื่องจากการทํางาน
ฟอสฟอรัส มักพบในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มแรงงานที่ทํางานเกี่ยวกับ

สารทําระเบิด ยาฆ่าแมลง ผงซักฟอก และผลิตยาสีฟัน 
แมงกานีส มักพบในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มแรงงานที่ทํางานเกี่ยวกับ 

ถ่านไฟฉาย อาหารสัตว์ปีก และสารกําจัดเชื้อรา
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ฟอสฟอรัส มักพบในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มแรงงานที่ทํางานเกี่ยวกับสารทําระเบิด ยาฆ่าแมลง 
ผงซักฟอก และผลิตยาสีฟัน 
แมงกานีส มักพบในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มแรงงานที่ทํางานเกี่ยวกับ ถ่านไฟฉาย อาหารสัตว์ปีก 
และสารกําจัดเชื้อรา 19

4. ปัจจัยเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยงในการเกิดโรคเนื่องจากการทํางาน



ปรอท มักพบในกลุ่มเสี่ยงที่เป็น
กลุ่มแรงงานที่ทํางานเกีย่วกับเหมืองแร่ 
ปรอท และผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า 

แอมโมเนีย มักพบในกลุ่มเสี่ยงที่
เป็นกลุ่มแรงงาน ที่ทํางานเกี่ยวกับการผลิต
แอมโมเนีย การฟอกหนงั และวัตถุระเบิด 

แคดเมียม มักพบในกลุ่มเสี่ยงที่เป็น 
กลุ่มแรงงานที่ทํางานเกีย่วกับเหมืองแร่
สังกะสี ตะกั่ว ทองแดง และบุหรี่  

http://www.chanimc.org/gallery_db/img_upload/img_12018_
02_08_22_02_38.jpg 20



สารหนู 
รูปแบบของสารหนูจะพบร่วมกันแร่
ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสีซัลไฟด์ โดย
พบอยู่ในรูปของ sulfide realgar หรือ 
orpiment โดยจะพบมากที่สุดในรูปของ 
arsenopyrite (FeAsS) ออกไซด์ของสาร
หนูในรูป arsenic trioxide ส่วนใหญ่จะ
ใช้ในทางการเกษตร เช่น ยาฆ่าแมลง 
ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าเชื้อรา เป็นต้น 
สารหนูในรูปของธาตุจะใช้เป็นส่วนผสม
ของโลหะอัลลอยด์ diode

https://encrypted‐
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR62qdDN89XyUbbczH8IcpWA_AxcFH8ofrtzMM_RnvDFo6QWCWn

สําหรับเครื่องมือต่างๆ เช่น ผสมกับตะกั่วในแบตเตอรี หรือ
ในรูปของแกลเลียมอาร์เซไนด์ (gallium arsenide) สําหรับ
เคลือบสีในนาฬิกาดิจิตอล หรือใช้เป็น light-emitting

http://digital.lib.kmutt.ac.th/magazine/issue2/images/art_pic3.jpg
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ในขณะที่ผู้ที่ทํางานในภาค
เกษตรกรรมนั้นมักจะเป็นอาชีพของ
แรงงานภาคเกษตร หรือเกษตรกรซึ่ง
เป็นอาชีพที่เสี่ยงต่อการได้รับปัจจัย
เสี่ยงและนําไปสู่อันตรายต่อสุขภาพ
หรือโรคที่เกิดขึ้น  
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ภาคเกษตรกรรม
4.1 ปัจจัยเสี่ยงด้านกายภาพ 

ได้แก่ ความร้อนทําให้ร่างกายมีการสูญเสียเหงื่อและเกลือแร่ 
ออกไปมากทําให้เกิดตะคริวเนื่องจากความร้อน ความอ่อนเพลียเนื่องจาก
ความร้อน เป็นลมเนื่องจาก ความร้อน (Edmans, 2010) โรคผิวหนังและ
มะเร็งเนื่องจากสารเคมี เสียงดังจากการใช้เครื่องจักร ในการทํางานมีผล
ต่อการได้ยิน ความสั่นสะเทือนอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องจักรกลทาง
การเกษตร ที่ ทําให้แขนและมือเกิดแรงกระแทกกระทั้น หรือการ
สั่นสะเทือนอันมาจากการใช้เลื่อยไฟฟ้าเกิดอาการ ปวด บวม และชาได้
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4.2 ปัจจัยเสี่ยงด้านชีวภาพ 
เช่น โรคปอดชาวนา ทําให้มีอาการไอ แน่นหน้าอก เป็นไข้ โรคฉีหนู 

ทําให้เกิดอาการหนาวสั่น ปวดศีรษะ เยื่อตาแดง ปวดกล้ามเนื้อ ตัวเหลือง 
ตาเหลือง ตับโต และเสียชีวิตในที่สุด และโรคจากหนอนพยาธิ ทําให้
ร่างกายอ่อนเพลีย ซีดเหนื่อยง่าย ถ้าเสียเลือดมาก จะทําให้หัวใจวายและ
เสียชีวิตได้ เป็นต้น
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4.3 ปัจจัยเสี่ยงด้านเคมี 
เช่น สารอินทรีย์สังเคราะห์ เช่น ออร์กาโนคลอรีน (Organochlorines) 

ออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphates) เป็นต้น มีผลต่อร่างกายแบบ
เฉียบพลันเป็นสารพิษที่ มีอันตรายมากที่สุด (Boelsterli, 2007) ทําให้ระบบ
ห า ย ใ จ ล้ ม เ ห ล ว แล ะ เ สี ย ชี วิ ต ต่ อ ม า  ค า ร์ บ อ น  เ ท ท ร ะ คลอ ไ ร ด์ 
(Carbontetrachloride) ทําให้มีอันตรายต่อตับ ไต และระบบประสาทส่วนกลาง 
(New Jersey Department of Health, 2007)

25



4.4 ปัจจัยเสี่ยงด้านการยศาสตร์ 
เช่น ลักษณะการทํางานในท้องนาที่เป็นลักษณะงาน ซ้ําซาก จําเจ 

ก้มๆ เงยๆ ประจําและการยกเคลื่อนย้ายวัสดุต่างๆ ที่ไม่ถูกต้อง หรือการ
ขับรถไถนา ตลอดวันทําให้มีอาการปวดหลัง เป็นต้น
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4.5 ปัจจัยเสี่ยงด้านจิตสังคม 
เช่น สังคมแบบโลกาภิวัตน์ ระบบทุนนิยม สื่อ ฐานะยากจน ทําให้

กลายเป็นหนี้สิน ความขัดแย้งในงานกับครอบครวั เงื่อนไขการทํางานที่ไม่
เป็นธรรม ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ค่าจ้าง มีผลทําให้เกิดความเครียด
จากการทํางาน ความกดดัน เบื่อหน่ายในงาน ทํางาน และความล้าจาก
การทํางาน รวมทั้งนําไปสู่การฆ่าตัวตาย เป็นต้น (Goodman, 2010)
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