บทความ
สิ่งคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดล้อมในการทางานและการสารวจสถานประกอบการ
HEALTH HAZARDS IN WORK ENVIRONMENT AND WALK-THROUGH SURVEY
แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ*

บทนา
โรคและการบาดเจ็บจากการทางานเกิดจาก
หลายสาเหตุ ทั้ งจากตั วผู้ ปฏิ บั ติ งาน ลั กษณะการ
ทางาน และอันตรายจากสภาพแวดล้อมการทางาน
การดูแลสุขภาพของวัยแรงงานมีเป้ าหมายเพื่ อการ
ส่งเสริมและธารงไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกาย
จิตใจ และสังคม รวมถึงการควบคุมป้องกันโรคและ
การบาดเจ็บที่เกิดจากการสัมผัสกับอันตรายหรือสิ่ง
คุกคามสุขภาพจากการทางาน อย่างไรก็ตามการดูแล
สุ ข ภาพคนกลุ่ ม นี้ มี ค วามเฉพาะต่ างจากการดู แ ล
สุขภาพของคนทั่วไป กล่าวคือ พยาบาลสาธารณสุขที่
ทาหน้าที่ดูแลสุขภาพของคนทางานควรมีสมรรถนะ
ในค้นหาอันตรายที่แฝงในสภาพแวดล้อมการทางานได้
โดยพยาบาลมีบทบาทในการประเมิ นอั นตรายจาก
การท างานที่ ส่ งผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพร่ วมกั บ ที ม
วิชาชีพอื่นๆ เช่น นั กอาชีวอนามัย แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ นั กสิ่งแวดล้ อม นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เป็นต้น และนาข้อมูล
มาวางแผนดาเนินการด้านสุขภาพอนามัยเพื่อส่งเสริม
สุ ข ภาพ ดู แ ลรั ก ษาพยาบาลและควบคุ ม ป้ อ งกั น
อันตรายต่างๆ การสารวจสภาพแวดล้อมในการทางาน
จัดเป็ นสิ่ งที่ มี ความสาคั ญอันดั บแรก พยาบาลต้ อง
ประสานงานในการด าเนิ นการเพื่ อค้ นหาอั นตราย
จากสภาพแวดล้อมการท างาน และน าข้ อมู ลมาใช้
ประโยชน์ในการป้องกัน ดูแลและแก้ไขผลกระทบต่อ
สุขภาพของอันตรายที่ เกิ ดจากการท างาน ส่งเสริ ม
สภาพแวดล้ อ มการท างานที่ ป ลอดภั ย และถู ก
สุขลักษณะ รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะ วางแผนการ

ดาเนินการ การเฝ้าระวังโรคและการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น
จากการท างาน เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ าหมายที่
ต้ อ งการให้ ผู้ ป ระกอบอาชี พ มี สุ ข ภาพที่ ดี แ ละ
ปลอดภัยจากการท างาน บทความนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้าใจถึงอันตรายจากสภาพแวดล้อม
การทางาน การเสนอแนวทางการป้องกันตามบทบาท
ของพยาบาลสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพของผู้ประกอบ
อาชี พ ด าเนิ น การโดยการทบทวนและรวบรวม
แนวคิ ด หลั กการ ผลการศึ กษาต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง
เพื่ อให้ พยาบาลที่ดู แลสุขภาพของผู้ประกอบอาชี พ
สามารถน าไปใช้ จริงได้ อย่ างเหมาะสม โดยเนื้ อหา
ส่ ว นใหญ่ จะเป็ นการยกตั ว อย่ างการประเมิ น
สภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ อย่างไรก็ตาม
พยาบาลที่ ปฏิ บั ติ งานในชุ มชนหรือในโรงพยาบาล
สามารถประยุ กต์ ใช้ เนื้ อหานี้ ในการค้ นหาอั นตราย
จากการทางานของผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ในชุมชน
หรือ ในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลได้
สิ่งคุ กคามทางสุ ขภาพจากสภาพแวดล้ อมในการ
ทางาน
สภาพแวดล้อมการทางาน หมายถึง สิ่งต่างๆ
ที่อยู่รอบตัวผู้ปฏิบัติงานทั้งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต ซึ่ง
รวมถึ ง เครื่ อ งจั ก รกล เครื่ อ งมื อ แสงสว่ า ง รั งสี
ความร้อน ก๊าซ ไอสาร ฝุ่น สารเคมีอื่นๆ เชื้อโรคและ
สัตว์ต่ างๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงสภาพการทางานที่
เร่งรีบ ซ้าซาก สัมพันธภาพระหว่างกัน ค่าตอบแทน
และชั่วโมงการทางาน เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ผู้ปฏิบัติงาน หากผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
ไม่เหมาะสมอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อให้เกิดการ
ประสบอันตรายจากการประกอบอาชีพ
อันตรายจากสภาพแวดล้อมการทางาน
อั น ตรายหรื อ สิ่ งคุ ก คามสุ ข ภาพ หมายถึ ง
สิ่ งแวดล้ อ มและสภาพการท างานที่ อ าจส่ งผลให้
ผู้ ป ฏิ บั ติ งานเกิ ด ความเจ็ บ ป่ วยจากโรคหรื อ การ
บาดเจ็ บ ในการประเมิ นค้ นหาอั นตรายจากสภาพแวดล้อมการทางานนั้นพยาบาลควรทราบผลกระทบ
ต่ อร่ างกายของอั นตรายนั้ นเพื่ อสามารถสั งเกตและ
ซั กถามผู้ ปฏิ บั ติ งานและควรทราบหลั กการควบคุ ม
และป้ อ งกั น สิ่ งคุ ก คามดั งกล่ า วเพื่ อ สามารถให้
ข้ อ เสนอแนะเบื้ อ งต้ น ได้ (Sarazar, 2006; Rogers,
2003; Plog & Quinlan, 2002; วิทยา อยู่ สุ ข, 2005)
อั นตรายจากสภาพแวดล้ อมการท างานที่ ส่ งผลต่ อ
สุ ขภาพ แบ่ งออกเป็ น 4 ประเภท ดั งนี้ 1) อั นตราย
ทางกายภาพ ได้ แก่ อุ ณ หภู มิ แสงสว่ าง รั งสี เสี ยง
ความดั นบรรยากาศ ความสั่ น สะเทื อน และที่ อั บ
อากาศ 2) อั นตรายทางเคมี 3) อั นตรายทางชีวภาพ
และ 4 ) อันตรายทางการยศาสตร์และจิตสังคม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. อันตรายทางกายภาพ (physical hazards)
1.1 อุณหภูมิ (Temperature)
อุณหภูมิ หมายถึงระดับความร้อนหรือเย็น
ของบรรยากาศการทางาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ได้ รั บความร้ อนหรื อเย็ นของผู้ ปฏิ บั ติ งานประกอบ
ด้วย หลายปัจจัย เช่น อุณหภูมิของอากาศ ความเร็วลม
ความชื้นในอากาศ อายุ เพศ ภาวะสุขภาพ ระยะเวลา
ของการทางาน ความหนักเบาของงาน เป็นต้น การ
ท างานที่ ต้ องสั ม ผั สกั บ ความร้ อน เช่ น งานหลอม
โลหะ งานก่อสร้าง หากร่างกายของผู้ปฏิ บัติงานไม่
สามารถปรับตั วได้ส่ งผลให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน มี การเต้ น
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ของหัวใจเร็วขึ้น หลอดเลือดขยายตัว เกิดอาการขาด
น้า เสียสมดุลย์ของสารน้าและอิเลคโตรไลท์ เป็นลม
เนื่องจากความร้อน หรือเป็นตะคริวเนื่ องจากความ
ร้อน ส่วนการทางานที่ต้องสัมผัสกับความเย็น เช่ น
อุ ตสาหกรรมห้ องเย็ น ประมง ท าให้ การไหลเวี ยน
โลหิตไม่ดีจึงเกิดอาการชาและอาจทาให้เกิดเนื้อตาย
อั น ตรายที่ เกิ ด จากความเย็ น เช่ น ภาวะเรนอยด์
(Raynaud’s disease) เป็ นการหดตั วของเส้ นเลื อด
หากเป็นนานๆ เนื้อเยื่ออาจตายได้
พยาบาลควรทากิจกรรมการป้องกันอันตราย
จากการทางานในที่ร้อนหรือเย็นเกิน เช่น การตรวจ
สุขภาพก่อนเข้าทางาน การตรวจร่างกายเป็นระยะ
เพื่ อประเมิ นภาวะผิดปกติ การให้ ความรู้ ฝึ กอบรม
ผู้ ป ฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานกั บ อุ ณ หภู มิ
ผิดปกติ ให้ ข้อเสนอแนะเรื่องการลดระยะเวลาการ
ทางาน การใส่ ชุดและใช้อุ ปกรณ์ ป้ องกั นความร้อน
จัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ เช่น น้าเย็นสาหรับดื่ม ห้องพัก
ผ่อน ห้องอาบน้า ให้ผู้ปฏิบัติงาน
1.2 แสงสว่าง (Light)
แสงสว่างมีความสาคัญต่อการมองเห็นขณะ
ปฏิบัติงาน มีผลต่อความสะดวกสบายความแม่นยา
และประสิ ท ธิ ภ าพของการท างาน การท างานที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ แสงสว่ าง เช่ น งานหลอมโลหะ งาน
กลางแจ้ง การทางานในที่ที่มีความเข้มของแสงสว่างที่
ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้
การทางานในที่แสงสว่างมากเกินไปจะทาให้ปวดตา
เยื่อบุตาอักเสบ กระจกตาดาอักเสบ ส่วนการทางาน
ในที่ ที่ แสงสว่ างน้ อยเกิ น ไปจะท าให้ กล้ ามเนื้ อตา
ทางานหนัก ปวดตา เกิดความเมื่อยล้าของตา
พยาบาลสามารถดูแลป้องกันอันตรายจาก
การทางานที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่าง โดยให้ความรู้และ
สร้างความตระหนักให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลเมื่ อต้องทางานกับแสงจ้า เช่น
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แว่นตา ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ให้ข้อเสนอแนะ
ให้มีการออกแบบสถานที่ทางานให้มีแสงสว่างส่อง
กระจายเข้ามาได้อย่างทั่วถึง
1.3 รังสี (Radiation)
รังสีเป็นพลังงานที่แผ่ไปในอากาศในรูปของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและอนุภาค รังสีที่มักพบในสถาน
ประกอบการ ได้ แก่ รั งสี แกมมา รั งสี แอลฟา รั งสี
เบต้า รังสีเอ็กซ์ และรังสีอัลตราไวโอเลต การทางาน
ที่เกี่ยวข้องกับรังสี ได้แก่ รังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค
งานที่ ต้ อ งเชื่ อ มด้ ว ย งานถลุ งโลหะ โรงงานแก้ ว
ตั วอย่ างอั นตรายของรังสี ส่ งผลกระทบต่ อร่ างกาย
เช่น การสัมผัสรังสีเอ็กซ์มากเกินไปจะทาให้เกิดโรค
ผิวหนัง จะสังเกตเห็นผิวหนังแห้ง หยาบ เล็บหักง่าย
ในระยะเริ่มต้น หากสัมผัสในระยะเวลานานกระดูก
จะถูกทาลายได้ ในส่วนของรังสีอัลตราไวโอเลตจะทา
ให้ ผิ วหนั งไหม้ เกรี ยมและเป็ นอั นตรายต่ อเลนซ์ ตา
หากได้รับติดต่อกันเป็นเวลานานจะมีโอกาสเกิดเนื้อ
งอกและกลายเป็นมะเร็งได้
พยาบาลสามารถดูแลป้องกันอันตรายจาก
การทางานที่เกี่ยวข้องกับรังสีโดยการให้ความรู้และ
สร้างความตระหนักเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตัวตาม
กฎระเบี ยบข้ อควรระวังต่างๆ การใช้เครื่องป้ องกั น
อันตรายส่ วนบุ คคล การให้ ข้ อแนะน าในการจ ากั ด
ระยะเวลาการสั ม ผั ส เช่ น ใช้ เวลาให้ น้ อ ยที่ สุ ด
หมุ นเวียนสั บเปลี่ ยนคนงาน และการตรวจสุ ขภาพ
เป็นระยะตามความเสี่ยงที่ได้รับจากการทางาน
1.4 เสียง (Noise)
เสียงเป็นพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือน
ของวั ต ถุ โดยจะส่ งพลั ง งานผ่ า นตั ว กลางซึ่ ง จะ
สั่นสะเทื อนต่ อเนื่ องกันไปท าให้ เกิ ดคลื่ นเสี ยง การ
ท างานที่ มี เสี ยงดั ง เช่ น โรงงานทอผ้ า โรงงานทอ
กระสอบ โรงงานทาแก้ว โรงงานที่เกี่ยวกับโลหะ เมื่อ
ผู้ปฏิ บั ติ งานท างานในสถานที่ ที่ มี เสี ยงดังมากๆ จะ
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ส่งผลต่อเซลขน (Hair cells) หรือเซลประสาทภายใน
หูชั้นในเสื่อมสภาพและตายได้ ทาให้หูไม่สามารถรับ
เสียงได้ตามปกติ อาจเกิดการสูญเสียการได้ยินแบบ
ชั่วคราว (Temporary hearing loss) หรือการสูญเสีย
การได้ ยิ น แบบถาวร (Permanent hearing loss)
นอกจากนี้การทางานในที่ที่มีเสียงดังยังส่งผลกระทบ
ต่อจิตใจ เกิดความราคาญ เบื่อหน่าย และส่งผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภาพการท างาน โดยอาจก่ อให้ เกิ ดความ
ผิดพลาดในการท างาน รบกวนการสื่อสารและการ
แปลความหมาย ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการทางานได้
พยาบาลสามารถดูแลป้องกันอันตรายจาก
การทางานที่เกี่ยวข้องกับเสียงดังโดยการสนับสนุนให้
ผู้ ปฏิ บั ติ งานใช้ ที่ อุ ดหู (Ear plugs) หรื อ ที่ ครอบหู
(Ear muffs) ทาการตรวจการได้ยินของผู้ปฏิบัติงาน
ก่อนเข้าทางานและเป็นระยะๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ
ถึ งอั น ตรายจากเสี ยงและทราบวิ ธี ก ารหลี กเลี่ ย ง/
ป้องกัน
1.5 ความดันบรรยากาศ (Atmospheric
pressure)
ความดั น บรรยากาศผิ ด ปกติ หมายถึ ง
สภาวะความดั น ที่ เปลี่ ย นแปลงจากความดั น
บรรยากาศที่ ร ะดั บ น้ าทะเล สภาพการท างานที่
เกี่ยวข้องกับความดันบรรยากาศต่าหรือสูงกว่าปกติ
ได้แก่ นักบิน นักประดาน้า ทางานในเหมือง อุโมงค์
เป็นต้น การทางานในสถานที่ที่มีความดันบรรยากาศ
ต่า ส่งผลให้ ร่างกายขาดออกซิเจนทาให้ง่วง เมื่อยล้า
อาเจียน ปวดศีรษะ เกิดฟองก๊าซในร่างกายทาให้ เกิด
ก๊าซอุดตันเส้นเลือดในสมอง (Cerebral air embolism)
การท างานในที่ที่ มี ความดันบรรยากาศสูงกว่าปกติ
อาจท าให้ แ ก้ ว หู ฉี ก ขาด ปอดถู ก บี บ โดยดั น ให้
ของเหลวและเลือดเข้าไปในทางเดินหายใจและถุงลม
ฟองไนโตรเจนอาจไปอุดตันเส้นเลือดฝอยที่ไปเลี้ยง
กระดูกทาให้กระดูกตาย (Aseptic bone necrosis)
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พยาบาลสามารถดูแลป้องกันอันตรายจาก
การทางานที่เกี่ยวข้องกับความดันบรรยากาศโดยมี
ส่วนร่วมในการเลือกบุคคลเข้าทางานให้เหมาะสมไม่
มีโรคเกี่ยวกับไซนัส หัวใจ ปอด ทาการตรวจสุขภาพ
ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องอันตรายจาก
การทางานและการป้องกัน ให้ข้อเสนอแนะการจากัด
ระยะเวลาในการท างาน การปฏิ บั ติตามข้อกาหนด
เช่น ความลึกของการดาน้า ระยะเวลาการทางาน
1.6 ความสั่นสะเทือน (Vibration)
ความสั่ นสะเทื อนเกิดจากการเคลื่ อนไหว
ของวัตถุ โดยอาจเป็นการสั่นสะเทือนทั่วร่างกาย หรือ
สั่ น สะเทื อ นบริ เวณมื อ แขน และเท้ า สภาพการ
ทางานที่เกี่ยวข้องกับความสั่นสะเทือน ได้แก่ การขุด
เจาะ ขับรถบรรทุก รถแทรกเตอร์ สว่านเจาะ เครื่อง
ขัด เป็นต้น ผลจากการทางานที่มีการการสั่นสะเทือน
ทาให้ร่างกายเมื่อยล้า เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อ
สูญเสียการทรงตัวและการมองเห็น มีการทาลายของ
เนื้ อ เยื่ อ อ่ อ นข้ อ มื อ กล้ า มเนื้ อ มื อ อั ก เสบ ปลาย
ประสาทบริเวณมือเสีย เส้ นเลือดตีบ ทาให้เลือดมา
เลี้ยงบริเวณปลายนิ้วไม่พอ เกิดอาการที่เรียกว่าภาวะ
นิ้วซีด ( Vibration White Fingers: VWF)
พยาบาลสามารถดูแลป้องกันอันตรายจาก
การท างานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความสั่ น สะเทื อ น โดย
สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานใช้ ท่ า ทางการท างานที่
เหมาะสม สวมถุงมือที่สามารถลดความสั่นสะเทือน
ให้ ความรู้ ตรวจสุขภาพ ให้ข้อเสนอแนะเรื่องจากั ด
ระยะเวลาการท างาน เช่ น ท างานเป็ นที ม กาหนด
เวลาพัก
2. อันตรายทางเคมี (Chemical hazards)
สารเคมี ที่ ใช้ ในงานภาคอุ ต สาหกรรมและ
เกษตรกรรม อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพของ
ผู้ปฏิ บั ติ งาน สารเคมี ที่ ใช้ อาจแบ่ งได้ หลายวิธีนิ ยม

วารสารพยาบาลสาธารณสุข

109

แบ่งตามรูปลักษณะและคุณสมบัติของสารเคมี เช่น
อนุ ภ าคของแข็ ง ของเหลว และก๊ าซ โดยสารเคมี
สามารถเข้ าสู่ ร่ างกายได้ ห ลายทาง ผลกระทบต่ อ
ร่างกายจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่น ชนิด
ของสาร ช่องทางการได้รับเข้าสู่ร่างกาย ความเข้มข้น
ระยะเวลาการสัมผัส เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วการออก
ฤทธิ์ของสารเคมีส่งผลต่อร่างกาย เช่น ก๊าซคลอรีนทา
ให้เกิดการระคายเคืองเยื่อบุต่างๆ ตะกั่ว ฟอสฟอรัส
เป็ น อั น ตรายต่ อ สมอง คาร์ บ อนมอนอกไซด์ เป็ น
อั นตรายต่ อระบบโลหิ ต ฝุ่ นซิ ลิ กาเป็ นอั นตรายต่ อ
ระบบทางเดินหายใจและปอด
พยาบาลสามารถดูแลป้องกันอันตรายจากการ
ท างานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สารเคมี โดยการให้ ค วามรู้
อบรมการทางานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย การใช้
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล การตรวจ
สุขภาพก่อนเข้าทางาน การตรวจสุขภาพเป็นระยะ
ตามปฎหมายการตรวจสุ ข ภาพ การดู แ ลความ
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทางาน ให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการติดป้ายห้ าม ป้ายสัญ ญาณ
เตือนในบริเวณที่เป็นอันตรายหรือมีการใช้สารเคมี
อันตราย และติดตามผลการตรวจวัดสิ่ งแวดล้อ ม
(environmental monitoring)
3. อันตรายทางชีวภาพ (Biological hazards)
อั นตรายจากสิ่ งคุ กคามทางชี วภาพ หมายถึ ง
การที่ ผู้ปฏิ บัติงานได้รับเชื้อ ได้แก่ แบคที เรีย ไวรัส
แมลง หรือพาหะนาโรค แล้ วทาให้ ร่างกายเกิดการ
เจ็บป่วยขึ้น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอันตรายที่เกิดขึ้นกับ
ผู้ ปฏิ บั ติ งานขึ้ นอยู่ กั บ 3 ปั จจั ยหลั ก ได้ แก่ ปั จจั ย
ภายใน (Endogeneous factors) เช่ น อายุ เพศ
เชื้ อชาติ พั นธุกรรม ปัจจั ยภายนอก (Exogeneous
factors) เช่น อาหาร การเคยได้รับเชื้อมาก่อน และ
ปั จ จั ย ด้ า นพฤติ ก รรม (Behavioral factors) เช่ น
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สุ ข วิ ท ยา การออกก าลั งกาย ซึ่ งความรุ น แรงของ
อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับ ชนิด
ของการสั ม ผั ส ขนาดและปริ ม าณ การสั ม ผั ส
ระยะเวลาการสัมผัส และชนิดของเชื้อ การทางานที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ งคุ ก คามทางกายภาพ เช่ น งาน
สถานพยาบาล เกษตรกร แรงงานในโรงฆ่าสัตว์ เมื่อ
ร่ า งกายได้ รั บ อั น ตรายทางชี ว ภาพ จะเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง 3 ด้านที่สามารถตรวจวัดและประเมิน
ได้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมีในร่างกาย
เช่น ระดับเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว อิเลคโตรไลท์
น้ามูก เสมหะ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพ
และการทาหน้าที่ของร่างกาย เช่น การหายใจ ชีพจร
การเต้นของหัวใจ เป็นต้น และการเปลี่ยนแปลงการ
ดารงชีวิต สภาพจิตใจและสังคม รวมถึงความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ
พยาบาลดูแลควบคุมและป้องกันอันตรายจาก
การท างานที่ เกี่ ยวข้องกั บอั นตรายทางชีวภาพ โดย
สร้ างความตระหนั ก และส่ งเสริ ม ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสอันตรายนั้น ให้ภูมิคุ้มกัน สร้าง
สุขวิทยาส่วนบุคคล ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล เช่ น หน้ ากาก ถุงมื อ การให้ ความรู้เกี่ ยวกั บ
อันตรายและการป้องกัน
4. อันตรายทางการยศาสตร์และจิตสังคม
(Ergonomic and psychosocial hazards)
การยศาสตร์ หมายถึ ง วิ ท ยาการที่ ว่ า ด้ ว ย
ความสัมพั นธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมการท างาน
องค์ประกอบของการยศาสตร์ประกอบด้วยแนวคิด
ด้านกายวิภาคศาสตร์ ได้แก่ ขนาด รูปร่าง ท่ าทาง
การทางาน การออกแรง แนวคิดด้านสรีรวิทยาการ
ท างาน ได้ แ ก่ สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ และ
แนวคิดด้านจิตสังคม หมายถึง สิ่งแวดล้อมการทางาน
ที่ ก่อให้ เกิ ดความเครียดจากการท างาน ได้ แก่ งาน
หนั ก เกิ น ไป สั ม พั น ธภาพระหว่ า งบุ ค คล ความ
รั บ ผิ ด ชอบในงาน บทบาทในหน่ ว ยงาน ความ
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ก้ าวหน้ าในต าแหน่ ง ความรุ นแรง เป็ นต้ น ในการ
ปฏิ บั ติ งานหากไม่ สามารถออกแบบเครื่องมือ หรื อ
จัดสภาวะแวดล้ อมในการท างานได้เหมาะสม อาจ
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น เกิดอุบัติเหตุ หากแสง
สว่างไม่ เพี ยงพอ อุ ณหภู มิ ร้อนหรือเย็ นเกิ นไป เกิ ด
ความผิ ด ปกติ ข องกระดู ก และกล้ ามเนื้ อ จากการ
ออกแบบที่ไม่เหมาะสมของโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ หยิบ
จับสิ่งของ หรือเกิดความเครียดจากภาระงานที่มาก
หรื อสั มพั นธภาพที่ ไม่ ดี กั บ เพื่ อนร่ วมงาน เกิ ดการ
บาดเจ็ บของกล้ามเนื้อ บริเวณมื อ ข้ อมือ หรือส่ วน
ต่ างๆ ของร่างกาย เกิ ดอุ บั ติ เหตุ หรือการบาดเจ็ บ
เนื่องจากการจัดวางเครื่องมือไม่เหมาะสม
พยาบาลสามารถดู แลป้ องกั นอั นตรายจากการ
ทางานที่เกี่ยวข้องกับอันตรายทางการยศาสตร์โดยการ
แนะน าให้ ป รั บ สภาพการท างาน เครื่ องจั กร และ
อุ ป กรณ์ ให้ เหมาะสม จั ดให้ มี ช่ วงพั ก ระหว่ างการ
ท างาน มี เครื่ องหมายหรื อ ป้ ายเตื อ นที่ ส ภาพการ
ท างานหรื ออุ ปกรณ์ ที่ ไม่ ปลอดภั ย ติ ดตามและเฝ้ า
ระวังแบบแผนการบาดเจ็บและอุ บั ติ เหตุ ให้ ความรู้
อบรมผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริม
พฤติกรรมในการป้องกันอันตรายทางการยศาสตร์
การประเมินสภาพแวดล้อมการทางาน
การดาเนินการเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อม
การท างานของผู้ ประกอบอาชี พ มี หลั กการ
ดาเนินการ 3 ขั้นตอน (พรพิมล กองทิพย์, 2545) คือ
1. ตระหนักถึงอันตราย (Hazard recognition)
เป็ น การระบุ ถึ งปั ญ หาและอั น ตรายจากสภาพแวดล้ อมการท างาน รวมถึ งข้ อมู ลด้ านการป้ องกั น
และควบคุ มอั นตรายจากการท างาน นโยบายหรื อ
ระบบการดู แลสุขภาพผู้ปฏิ บั ติ งาน ข้ อมูลเกี่ยวกั บ
ปัญหาสุขภาพในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายจาก
การท างาน และข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเฝ้ า ระวั ง
สิ่งแวดล้อมในการทางาน
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2. ประเมิ น อั น ตราย (Hazard evaluation)
เป็นการหาขนาดและความรุนแรงของอันตรายจาก
การทางาน โดยประเมินจากการสังเกต การสัมภาษณ์
การตรวจวั ด อั น ตรายจากสิ่ งแวดล้ อ ม หรื อ การ
ตรวจวัดสารทางชีวภาพในร่างกาย แล้วนาข้อมูลที่ได้
มาเปรี ยบเที ยบกั บมาตรฐานก่ อนการตั ดสิ น ใจถึ ง
อั น ตรายและขนาดของปั ญ หาที่ เป็ น อั น ตรายต่ อ
สุ ข ภาพ ซึ่ งมาตรฐานที่ ใช้ เปรี ย บเที ย บอาจเป็ น
มาตรฐานด้านกฎหมาย ด้านวิชาการ ข้อเสนอแนะ
จากการศึ กษา จากหน่ วยงานต่างๆ เช่ น กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงแรงงาน หรือองค์กรต่างประเทศ
เช่ น Occupational Safety and Health Administration
(OSHA) American Conference of Governmental
Industrial Hygienists (ACGIH) แ ล ะ The National
Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH)
3. ควบคุมอันตราย (Hazard control) หลังจาก
ที่ได้ข้อมูลจากการประเมินอันตรายจากการทางาน
แล้ ว พยาบาลควรให้ ข้ อเสนอแนะในการควบคุ ม
อันตรายนั้นโดยต้องป้องกันการได้รับอันตรายโดยไม่
จ าเป็ น ทั้ งในขณะท างานปกติ ภาวะฉุ กเฉิ น หรื อ
ภาวะที่มีอุบัติเหตุ จากหลักการควบคุมอันตรายตาม
“ลาดับชั้นของการควบคุม (Hierarchy of controls)”
ซึ่ งประกอบด้ วย 1) การก าจั ดสิ่ งเป็ นอั นตรายออก
(Elimination) 2) การใช้ สิ่ งที่ เป็ นอั นตรายน้ อยกว่ า
ทดแทน (Substitution) 3) การควบคุมทางวิศวกรรม
(Engineering control) เช่น การระบายอากาศ การ
ออกแบบสถานที่ทางานและอุปกรณ์ เป็นต้น 4) การ
ควบคุ ม ทางการบริ ห ารจั ด การ (Administrative
control) เช่ น การแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการความ
ปลอดภัย การจัดการหมุนเวียนงานให้เหมาะสม การ
บารุงรักษาอุปกรณ์ การจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
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(กฎ ระเบี ยบ การฝึ กอบรม การรักษาความสะอาด)
เป็นต้น และ 5) การใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล (Personal Protective Equipment; PPE) เช่น
การใช้ อุ ปกรณ์ ป้ องกั น อั นตรายส่ วนบุ ค คล (ถุ งมื อ
แว่นตา ปลั๊กอุดหู เป็นต้น) ที่มีคุณภาพและเหมาะสม
โดยทั่วไปแล้วการควบคุมอันตรายที่พยาบาลผู้ดูแล
สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพมักเกี่ยวข้องและสามารถ
ให้ ข้ อ เสนอแนะหรื อ ด าเนิ น การคื อ การควบคุ ม
ทางการบริ หารจั ดการและการใช้ อุ ปกรณ์ ป้ องกั น
อันตรายส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจ
ว่าผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมการทางานที่มีสิ่ง
คุกคามทางสุขภาพจะไม่เจ็บป่วยด้วยโรคหรือได้รับ
อุบัติเหตุจากการทางาน
การสารวจสถานประกอบการ
การสารวจสถานประกอบการเป็นการด าเนิน การในขั้นตอนของการตระหนักถึงอันตราย นับเป็น
กิจกรรมแรกที่พยาบาลผู้ดูแลสุขภาพของคนทางาน
ต้ องกระท าเพื่ อค้ นหาสิ่งที่ เป็ นอั นตรายต่ อสุ ขภาพ
โดยการรวบรวมข้อมูลเพื่อระบุถึงปัญหาและอันตราย
นั้นอาจได้มาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การบอกเล่าของ
ผู้ปฏิบัติงาน การเดินสารวจสถานประกอบการ การ
สังเกต และการรวบรวมข้อมูลจากห้องพยาบาล โดย
การเดินสารวจสถานประกอบการ (Walk - through
survey) (Kornberg, 1992; อดุลย์ บัณฑุกุล, 2544) นั้น
เป็นวิธีดาเนินการเบื้องต้นของการสารวจที่พยาบาล
ผู้มีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพควร
ปฏิบัติ ซึ่งสามารถกระทาเป็นงานประจาโดยสม่าเสมอ
หรือสารวจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
อุปกรณ์ เครื่องจักร วิธีการทางาน สารวจเพื่อติดตาม
ผลเบื้องต้นของการแก้ไขปรับปรุงหลังจากที่มีการให้
คาแนะน าหรือดาเนิ นการควบคุมป้ องกัน หรืออาจ
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สารวจบ่อยครั้งเท่าที่จะสามารถทาได้ การเดินสารวจ
สถานประกอบการของพยาบาลมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่ อ ค้ น หาอั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น หรื อ
อันตรายที่เกิดขึ้นแล้วจากสิ่งแวดล้อมในการทางาน
และสังเกตการทางานของผู้ปฏิบัติงาน
2. ให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการควบคุมและ
ป้องกันสภาพแวดล้อมการทางานที่อันตราย
3. เพื่ อ น าข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นการวางแผนการ
จัดบริการ โดยเฉพาะการตรวจประเมินสุขภาพ
4. เพื่ อ ประเมิ น ความส าเร็ จ เบื้ อ งต้ น ของ
นโยบายหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทางาน
5. เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการสวบสวนโรคหรือ
อุบัติเหตุที่เกิดจากการทางาน

และควรมีการพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานถึงการปฏิบัติตัว
ขณะท างาน อาการปวดศี รษะ การได้ ก ลิ่ น เหม็ น
ความไม่สุขสบายต่างๆ และควรสารวจขณะที่มีการ
ปฏิบัติงานจริง
โดยที่ มาของข้ อมู ลดั งกล่ าวในการเดิ นส ารวจ
สถานประกอบการสามารถใช้ วิ ธี ก ารสั งเกต การ
ซักถามจากตัวแทนที่นาการสารวจ การซักถามจาก
ผู้ปฏิ บั ติ งานโดยตรง การซั กถามและหาข้อมู ลจาก
หน่ วยบริ การอาชี วอนามั ยของสถานประกอบการ
ห้องพยาบาล การค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ เช่น ข้อมูล
จากเอกสารความปลอดภั ยการใช้ ส ารเคมี สถาน
บริ ก ารสุ ข ภาพในพื้ น ที่ หรื อการประเมิ น โดยการ
ตรวจวัดเบื้องต้น เช่น ตรวจวัดแสง เสียง ระหว่างการ
เดินสารวจ

ข้อควรคานึงในการเดินสารวจสถานประกอบการ
การเดิ น ส ารวจสถานประกอบหรื อ สถานที่
ท างานการสามารถใช้ แบบส ารวจ (Checklist) เป็ น
เครื่องมือเบื้องต้นในการบันทึกข้อมูล การเดินสารวจ
ควรจะเริ่มต้นด้วยการบอกถึงวัตถุประสงค์ ของการ
เดิ น ส ารวจ จากนั้ น สอบถามถึ งปั ญ หาทั่ วไปของ
ผู้ ปฏิ บั ติ งาน การด าเนิ นการส ารวจควรจั ดเตรี ยม
แผนผังของสถานที่ทางานแบบง่ายๆ ไว้ด้วย หากเป็น
ในสถานประกอบการอาจเริ่มต้นจากสารวจห้องเก็บ
วัตถุดิบ สังเกตคาเตือนหรือฉลากที่ติดมากับวัตถุดิบ
รายละเอียดส่วนประกอบของสารเคมี ลักษณะหีบห่อ
หลังจากนั้ นควรเดินสารวจต่อไป กระบวนการผลิต
แรกจนถึ งกระบวนการผลิ ต ขั้ น สุ ด ท้ าย หากเป็ น
สถานที่ ปฏิ บั ติ งานโดยทั่ วไปควรเดิ นส ารวจตั้ งแต่
ขั้ นตอนแรกจนถึ งสุ ดท้ ายของกระบวนการท างาน
ควรมี ก ารสั ง เกตจ านวนผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในแต่ ล ะ
กระบวนการผลิ ต เพศ เชื้ อ ชาติ อายุ และอาการ
แสดงทางสุขภาพของคนงาน เช่น ผิวหนังแห้ง ผื่นคัน

ขั้นตอนในการสารวจสถานประกอบการ
ขั้ น ตอนในการส ารวจสถานประกอบการ
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
1. ก่อนการสารวจ มีการดาเนินการดังนี้
1.1 กาหนดวัตถุประสงค์การสารวจ
1.2 เตรียมทีมสารวจ
1.3 ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ
1.4 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสถาน
ประกอบการ ทบทวนรายงานการสารวจครั้ง ก่อน
รายงานอุบัติเหตุ
1.5 เตรียมแบบฟอร์มการสารวจ
1.6 ผู้สารวจเตรียมอุปกณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลตามความเหมาะสม
1.7 เตรียมแผนผังโรงงานหรือสถานที่
ปฏิบัติงาน แผนผังของกระบวนการผลิต ขั้นตอนการ
ผลิต รายชื่อของผลผลิตและผลพลอยได้จากการผลิต
จานวนผู้ปฏิบัติงานแต่ละแผนก
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2. ขณะทาการสารวจ มีการดาเนินการดังนี้
2.1 ติดต่อและพบบุคคลที่รับผิดชอบ
2.2 อธิบายวิธีการ/ขั้นตอนสารวจ พร้อม
ทั้งสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
2.3 การเดินสารวจ สังเกตการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน อาการแสดงทางสุขภาพ บันทึก
สิ่งแวดล้อม อันตรายต่อสุขภาพ และสภาพการ
ทางานที่ไม่ปลอดภัยในแบบฟอร์มการสารวจ
2.4 ให้ดาเนินการแก้ไขทันทีหากพบสถานการณ์ที่เป็นอันตราย เช่น มีสิ่งกีดขวางประตูฉุกเฉิน
2.5 รวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์
เบื้องต้น
2.6 รายงานผลเบื้องต้น ให้ข้อเสนอแนะ
และชี้แจงสิ่งที่จะดาเนินการต่อไปให้บุคคลที่
เกี่ยวข้อง
3. หลังการสารวจ มีการดาเนินการดังนี้
3.1 ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบ
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสารวจและจาก
ข้อมูลเดิม
3.3 ทารายงานสรุปผลการสารวจ โดยควร
ระบุ ข้ อแนะน าในการควบคุ มและป้ องกั นอั นตราย
และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
แบบสารวจสถานประกอบการ
ในการส ารวจสถานประกอบการ เพื่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดจึงมักจะใช้แบบฟอร์มในการสารวจ
(checklist) เพื่ อเป็ นเครื่องมื อช่ วยเตื อนความจาใน
ประเด็ น ของข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการ และช่ ว ยให้ ก าร
ดาเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ของการสารวจ โดย
แบบสารวจควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
1. ข้อมู ลทั่ วไปของสถานประกอบการ ได้ แก่
ชื่อสถานประกอบการ การติดต่อ ประวัติของสถาน
ประกอบการ สถานที่ตั้ง แผนที่
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2. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการทางานของ
ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ เพศ จานวน จานวนกะ การหยุด
พัก ขั้นตอนการทางาน
3. การจัดบริการด้านอาชีวอนามัยและการ
จัดบริการทางสุขภาพ ได้แก่ บุคลากรในการดูแล
สุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ด้านการปฐมพยาบาล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย การ
จัดโครงการด้านอาชีวอนามัยและสุขภาพ การตรวจ
ร่างกายและประเมินสุขภาพ การให้ภูมิคุ้มกัน การ
ป้องกันอุบัติเหตุ สุขาภิบาลอาหาร การกาจัดขยะ
และของเสีย
4. สวัสดิการ ได้แก่ ห้องพยาบาล น้าดื่ม โรง
อาหาร ห้องแต่งตัว ห้องอาบน้า ที่ล้างมือ ห้องเปลี่ยน
เสื้อผ้า ที่ซักผ้า เครื่องมือป้องกันอันตราย
5. ข้อมูลด้านสุขภาพ ได้แก่ การเจ็บป่วย การ
หยุดงาน การลา
6. กระบวนการผลิตหรือกระบวนการทางาน
วัตถุดิบ สารเคมี เครื่องมือ พร้อมแผนภูมิ
7. สภาพแวดล้อมการทางานและสิ่งคุกคาม
สุขภาพ
8. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
9. ชื่อของผู้สารวจ และวัน เวลาที่สารวจ
อย่างไรก็ตาม ในการสารวจหากมีข้อมูลใดที่อยู่
นอกเหนือจากข้อมูลกาหนดไว้ในแบบสารวจ เช่น มี
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน พยาบาลควร
บันทึกการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อสุขภาพที่
อาจเกิดขึ้นเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ตัวอย่างเช่น หากมี
การติดตั้งเครื่องระบายอากาศเฉพาะที่เพิ่ม พยาบาล
ควรสั งเกตปริมาณฝุ่นที่ พื้ นห้ อง โต๊ ะท างาน การใช้
หน้ ากากป้ องกันฝุ่นของผู้ปฏิ บัติ งาน หรือสอบถาม
ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน
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การส ารวจสภาพแวดล้ อมการท างานเป็ นการ
ท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งพยาบาลผู้ ท าหน้ า ที่ ดู แ ล
สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพกับสหสาขาวิชาชีพ ซึ่ง
การเดินสารวจเป็นการดาเนินการเบื้องต้นในขั้นตอน
การตระหนักถึงอันตรายซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการ
ดู แลสุ ข ภาพของผู้ ป ระกอบอาชี พ ข้ อมู ลจากการ
สารวจสถานประกอบการได้มาจากการสังเกต การใช้
ประสาทสัมผัสทั้งห้า การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบกับการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ เพื่อค้นหาอันตรายจากการทางาน ด้านกายภาพ
เคมี ชี ว ภาพ การยศาสตร์ และ จิ ต สั ง คม ให้
ข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการดาเนินการเพื่อป้องกันสิ่ง
คุกคามสุขภาพ และนาข้อมูลมาใช้เปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานก่ อนตั ด สิ น ใจระบุ สิ่ งคุ กคามสุ ขภาพใน
ขั้นตอนการประเมิ นอั นตราย พร้อมทั้ งด าเนิ นการ
ป้ อ งกั น อั น ตรายในขั้ น ตอนสุ ด ท้ ายของการดู แ ล
สุ ข ภาพผู้ ป ระกอบอาชี พ พยาบาลจ าเป็ น ต้ อ งมี
ความรู้ และทั กษะในการสารวจสถานประกอบการ
เพื่อค้นหาอันตรายต่อสุขภาพ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการควบคุม
และป้ อ งกั น อั น จะช่ ว ยลดความเสี่ ย งหรื อ ปั ญ หา
สุขภาพของปฏิบัติงานและช่วยสร้างเสริมสภาพการ
ท างานที่ ปลอดภั ยให้ แก่ ผู้ ประกอบอาชี พ ในสถาน
ประกอบการหรือชุมชนที่รับผิดชอบได้
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