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บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสถานการณ์การจัดบริการอาชีวอนามัย
ขัน้ พืน้ ฐานส�ำหรับดูแลสุขภาพลูกจ้างต่างด้าวของสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามัย
หรือผู้ที่ดูแลสุขภาพลูกจ้างต่างด้าวของสถานประกอบการ จ�ำนวน 48 แห่ง และ 2) ลูกจ้างต่างด้าว จ�ำนวน 52 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถีแ่ ละร้อยละ ผลการศึกษา พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่มกี ารจัดบริการอาชีวอนามัย
ได้แก่ การตรวจสุขภาพลูกจ้างแรกรับเข้าท�ำงาน (ร้อยละ 77.1) ตรวจสุขภาพทัว่ ไป (ร้อยละ 97.9) และตรวจสุขภาพ
ตามปัจจัยเสี่ยงจากการท�ำงาน (ร้อยละ 93.8) สนับสนุนอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับลูกจ้าง
ทุกแห่ง (ร้อยละ 100) ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เช่น ระดับเสียง (ร้อยละ 91.7) มีสื่อด้านอาชีวอนามัย
แบบหลายภาษา (ร้อยละ 81.2) และจ้างล่าม (ร้อยละ 66.7) แต่มีการแต่งตั้งผู้แทน/อาสาสมัครลูกจ้างต่างด้าว
ด้านอาชีวอนามัยค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 20.8) ลูกจ้างต่างด้าวส่วนใหญ่รบั รูน้ โยบายด้านอาชีวอนามัย (ร้อยละ 94.2)
และได้รบั บริการด้านอาชีวอนามัยของสถานประกอบการ เช่น การอบรมหัวข้อทางด้านความปลอดภัย (ร้อยละ 96.2)
การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการท�ำงาน (ร้อยละ 92.3) ดังนั้นสถานประกอบการส่วนใหญ่มีการจัดบริการ
ด้านอาชีวอนามัยตามกฎหมาย แต่กิจกรรมที่จ�ำเพาะกับลูกจ้างต่างด้าวยังมีข้อจ�ำกัด โดยข้อเสนอแนะดังนี้ 1) เพิ่ม
การฝึกอบรมเรือ่ งการป้องกันโรคจากการท�ำงาน โรคติดต่อและไม่ตดิ ต่อ 2) แต่งตัง้ ผูแ้ ทน/อาสาสมัครลูกจ้างต่างด้าว
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การจัดบริการอาชีวอนามัยขัน้ พืน้ ฐาน

ด้านอาชีวอนามัย 3) เพิ่มการตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าท�ำงานหลังการเจ็บป่วย และ 4) จัดหาล่ามเพื่อลดอุปสรรค
ด้านการสื่อสาร
ติดต่อผู้นิพนธ์ : อรพันธ์ อันติมานนท์
อีเมล : untimanon99@hotmail.com

Abstract

A cross-sectional descriptive study aimed to explore the basic occupational health services (BOHS)
delivery for migrant employees among enterprises in Samut Prakan and Samut Sakhon provinces. Data were
collected from safety officers or other personal who worked with migrant employees in 48 enterprises using
the structured questionnaire. Additionally, 52 migrant employees were selected and their data were collected
by face-to-face interview. Data were analyzed using number and percentage. Results showed that pre-placement health examination, general health examination, periodic health examination and return to work (RTW)
health examination were provided in 77.1%, 97.9%, 93.8% and 56.2% of enterprises, respectively.
Personnel protective equipment were provided in all enterprises (100%). Hazards in working environment
were measured and sound levels were often conducted (97.9%). Most of them (81.2%) also provided 2-3
languages OH and safety media. The interpreters were employed (66.7%) and only 20.8% of them had
migrant health volunteers. OH policies were perceived by most migrant employees (94.2%). Among them,
70% were trained majoring in the safety topics. Pre-placement health examination (75%) and periodic health
examination (92.2%) were accessed by such employees. In conclusions, establishment of enterprise-level
OHS was quite coverage for activities which authorized by law but specific OHS activities for migrant
employees still had some limitations. Thus, this study recommended that the enterprises should 1) add training topics including occupational diseases, communicable diseases and non-communicable diseases 2)
establish and train migrant OH volunteers 3) increase RTW health examination and 4) employ more interpreters to reduce language barrier.
Correspondence: Orrapan Untimanon
E-mail: untimanon99@hotmail.com
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บทน�ำ

ในปี 2560 ทั่วโลก มีแรงงานต่างด้าวประมาณ
164 ล้านคน(1) และพบว่ามีแรงงานต่างด้าวทีเ่ สียชีวติ จาก
การท�ำงานประมาณ 2.3 ล้านคน ส�ำหรับสาเหตุการ
เสียชีวิต หรือการบาดเจ็บจากการท�ำงานมีสาเหตุมาจาก
หลายๆ ปัจจัย เช่น ลักษณะงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ขาดการ
ฝึ ก อบรม สถานที่ ท� ำ งานไม่ มี ร ะบบป้ อ งกั น ทางด้ า น

Keywords
Occupational health services,
Migrant employee, Enterprise
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อุปสรรคทางภาษา
เป็นต้น(2) ปัจจุบันประเทศกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศมี
การรวมตัวกันภายใต้แนวคิด 3 เสาหลัก คือ ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security
Community-ASC) ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(ASEAN Economic Community-AEC) ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
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Community-ASCC) จากแนวคิดนีท้ ำ� ให้มกี ารเคลือ่ นย้าย
แรงงานอย่างเสรี ทัง้ นีป้ ระเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว เมียนมา และ
กัมพูชา ที่เข้ามาท�ำงานเป็นจ�ำนวนมาก จากข้อมูลส�ำนัก
บริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ณ เดือน
พฤศจิกายน 2563 มีจ�ำนวนแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ
(เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ได้รับอนุญาต
ท�ำงานตาม มาตรา 59 มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 2,082,552 คน(3)
ส� ำ หรั บ ลั ก ษณะการท� ำ งานของแรงงานต่ า งด้ า วใน
ประเทศไทย (4) พบว่ า สภาพการท� ำ งานส่ ว นใหญ่ มี
ความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่สามารถต่อรองเรื่องสภาพ
การท�ำงานได้ และบางกลุ่มมีระยะเวลาในการท�ำงาน
ยาวนาน (prolonged working) รวมทั้งขาดความรู้หรือ
ไม่กล้าใช้สิทธิกรณีการป่วยหรือบาดเจ็บจากการท�ำงาน
นอกจากนีย้ งั มีปญ
ั หาทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา
ทีส่ ง่ ผลให้แรงงานต่างด้าวยังมีปญ
ั หาสุขภาพและสุขวิทยา
ส่วนบุคคลอยู่เดิมก่อนเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย เช่น
ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ปัญหาโรคติดต่อต่างๆ ฯลฯ
รวมทั้ ง สภาพความเป็ น อยู ่ ที่ แ ออั ด แรงงานกลุ ่ ม นี้
จึ ง มี แ นวโน้ ม ที่ จะป่ ว ยด้ ว ยโรคจากการท�ำงานได้ง ่า ย
โดยปัญหาทีส่ ำ� คัญคือภาษาและการสือ่ สาร ท�ำให้ไม่เข้าใจ
แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่างๆ รวมทั้งปัญหาใน
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข ทั้งนี้จากการศึกษาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบ
การในอ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่ามีปญ
ั หา
(5)
เรือ่ งการสือ่ สารกับแรงงานต่างด้าว และจากการศึกษา
ผลกระทบจากการให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข แก่ แ รงงาน
ต่างด้าวของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร(6)
พบว่า การสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันระหว่างแรงงานต่างด้าว
กับแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ ท�ำให้แรงงานต่างด้าวไม่เข้าใจ
ค� ำ แนะน� ำ เกี่ ย วกั บ การดู แ ลและการป้ อ งกั น ตนเองที่
ถูกต้อง รวมถึงการศึกษาปัญหาสุขภาพจากการท�ำงาน
กลุม่ แรงงานต่างด้าว จังหวัดสมุทรสาคร จ�ำนวน 1,014 คน
พบแรงงานต่างด้าวมีความเสี่ยงจากการท�ำงานสูงกว่า
แรงงานไทย เนือ่ งจากปัญหาการสือ่ สาร และการให้ความ
ส�ำคัญต่อรายได้มากกว่าสุขภาพของตนเอง(7)
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การจั ด บริ ก ารอาชี ว อนามั ย ขั้ น พื้ น ฐานเป็ น
การจั ด บริ ก ารในสถานประกอบการเพื่ อ ดู แ ลสุ ข ภาพ
ลูกจ้างโดยเน้นการป้องกันโรคเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ให้นิยามของการ
จัดบริการอาชีวอนามัยไว้ใน ILO Convention 161
(ค.ศ. 1985) ว่าหมายถึง “บริการทีเ่ กีย่ วกับการป้องกัน
และการให้คำ� แนะน�ำแก่นายจ้าง คนงาน ตัวแทนนายจ้าง
และตัวแทนคนงานในสถานประกอบการเพื่อการจัดตั้ง
และคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะ อันน�ำไปสูก่ ารมีสขุ ภาพร่างกาย และจิตใจ
ที่ดี รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขสภาพงานให้เหมาะสม
กับความสามารถทางร่างกาย และจิตใจของคนงาน”(8)
ปัจจุบันประเทศไทยยังมิได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้
แต่ได้นำ� แนวคิดมาพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัย ทัง้
ในส่วนของหน่วยบริการสุขภาพและสถานประกอบการ
ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วสถานประกอบการสามารถ
ด�ำเนินการจัดบริการได้เองในขณะที่บริบทประเทศไทย
ยังไม่มีข้อมูลชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การจั ด บริ ก ารอาชี ว อนามั ย ให้ กั บ ลู ก จ้ า งต่ า งด้ า ว
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์
การจัดบริการอาชีวอนามัยขัน้ พืน้ ฐานส�ำหรับดูแลสุขภาพ
ลูกจ้างต่างด้าวของสถานประกอบการ ส�ำหรับการศึกษา
ครั้งนี้ กิจกรรมการจัดบริการอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐาน
ในสถานประกอบการ ได้แก่ การเฝ้าระวังสุขภาพ เช่น
การจัดให้ลูกจ้างได้รับการตรวจสุขภาพประเภทต่างๆ
การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจสภาพแวดล้อม
การท�ำงาน การฝึกอบรมทางด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย
และความปลอดภั ย การสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ป กป้ อ ง
คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคลให้กับลูกจ้าง และประเด็น
การจัดบริการที่จ�ำเพาะกับลูกจ้างต่างด้าวได้แก่ การ
สื่ อ สารความเสี่ ย งด้ ว ยภาษาและช่ อ งทางที่ เ หมาะสม
การจ้างล่ามในการสื่อสาร และการมีผู้แทน/อาสาสมัคร
ลูกจ้างต่างด้าวด้านอาชีวอนามัยเพื่อเป็นคนกลางใน
การประสานงานระหว่างลูกจ้างกับฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง และให้
ค�ำปรึกษาเบือ้ งต้นด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยแก่เพือ่ น
ร่วมงาน ผลจากการศึกษาจะได้สถานการณ์การด�ำเนิน

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 47 ฉบับเพิ่มเติมที่ 1 ต.ค. - ธ.ค. 2564

งาน รวมทั้งบริบทสภาพแวดล้อมต่างๆ ของการจัด
บริการอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐานเพื่อดูแลสุขภาพลูกจ้าง
ต่างด้าว ซึ่งสามารถน�ำไปเป็นข้อมูลการวางแผนการ
ด�ำเนินงาน หรือจัดท�ำเป็นข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้
ลูกจ้างต่างด้าวสามารถเข้าถึงบริการอาชีวอนามัยขัน้ พืน้ ฐาน
ตั้งแต่ สถานประกอบการ จนถึงหน่วยบริการสุขภาพ
ลดปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากการท�ำงาน ส่งผลให้
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับประเทศไทยต่อไป

วัสดุและวิธีการศึกษา

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนา
แบบภาคตัดขวาง (cross-sectional descriptive study)
เก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2562
ในสถานประกอบการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและ
สมุทรสาคร
ประชากร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) นายจ้าง ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการและ
สมุทรสาคร จ�ำนวน 13,483 คน (จากสถิติจ�ำนวน
นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานตาม
มาตรา 9: ประเภทพิสูจน์สัญชาติเดิมและน�ำเข้าตาม
MOU เมียนมา ลาว และกัมพูชา ณ เดือนเมษายน 2560)(9)
(2) ลูกจ้างต่างด้าว (จากสถิติจ�ำนวนแรงงาน
ต่างด้าว ได้รบั อนุญาตให้ทำ� งานตาม มาตรา 9 : ประเภท
พิสูจน์สัญชาติเดิมและน�ำเข้าตาม MOU เมียนมา ลาว
และกัมพูชา ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการและสมุทรสาคร
ณ เดือนธันวาคม 2560 มีจ�ำนวน 295,121 คน)(10)
กลุ่มตัวอย่าง
ค�ำนวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากกลุม่ ประชากรตามข้อ (1)
และ (2) และคัดลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ก. ผู้แทนนายจ้าง
การค�ำนวณขนาดตัวอย่าง N=จ�ำนวนนายจ้าง
13,483 คน(9) ค�ำนวณขนาดตัวอย่างด้วยสูตรประมาณ
ค่าสัดส่วน ดังนี้.
n = NPZ21-α/2(1-P)/e2(N-1)+P(1-P) Z21-α(11)
P = ค่าประมาณสัดส่วนของนายจ้างที่ยังไม่ได้
ด� ำ เนิ น การจั ด บริ ก ารอาชี ว อนามั ย จากการทบทวน

การจัดบริการอาชีวอนามัยขัน้ พืน้ ฐาน

วรรณกรรมทั้งในและต่างประเทศยังไม่มีตัวเลข จึงใช้วิธี
ประมาณค่าเพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างสูงสุด(12)
P = 0.50, ที่ความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น,
				 Z1-α/2= 1.96
e = ค่าความผิดพลาดของสัดส่วนกลุม่ ตัวอย่าง
เมื่อเทียบกับค่าจริงในประชากรก�ำหนด=0.15 ได้ขนาด
ตัวอย่าง จ�ำนวน 43 คน ปรับเพิม่ ร้อยละ 10 เป็น 48 คน
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยคัด
เลือกผู้แทนนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
สุขภาพลูกจ้างต่างด้าวทีป่ ฏิบตั งิ านหน้าทีป่ จั จุบนั ไม่นอ้ ย
กว่า 1 ปี จากนายจ้างของสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง
ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ไม่รวมกิจการประมง
ข. ลูกจ้างต่างด้าว
การค�ำนวณขนาดตัวอย่าง N=จ�ำนวนแรงงานต่างด้าว
295,121 คน(10) ค�ำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร
ประมาณค่าสัดส่วนตามทีก่ ล่าวมาในข้อ ก.(11) ก�ำหนดค่า
e=0.06, P=ค่าประมาณสัดส่วนลูกจ้างต่างด้าวที่ยังเข้าไ
ม่ถึงบริการอาชีวอนามัย 0.95(13) ได้จ�ำนวนลูกจ้าง=51
คน
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจงโดยคัด
เลือกสถานประกอบการ ทีม่ ลี า่ มและสะดวกให้ลกู จ้างเข้า
รับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาทีก่ ำ� หนด ได้จำ� นวน 7 แห่ง
จากนั้นเลือกลูกจ้างต่างด้าวที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
จ�ำนวน 7-8 คน ต่อสถานประกอบการ 1 แห่ง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถามส� ำ หรั บ สอบถามข้ อ มู ล จาก
ผู้แทนสถานประกอบการ เป็นค�ำถามปลายปิด จ�ำนวน
ทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไปของสถานประกอบการ ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประสบ
อันตรายจากการท�ำงานของลูกจ้างต่างด้าว ส่วนที่ 3
ข้อมูลการจัดบริการอาชีวอนามัยของสถานประกอบการ
แบบสัมภาษณ์ ส�ำหรับสัมภาษณ์ข้อมูลจาก
ลูกจ้างต่างด้าว เป็นค�ำถามปลายปิด จ�ำนวน 24 ข้อ แบ่ง
เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ข้อมูล
การได้รับบริการอาชีวอนามัยของลูกจ้าง ส่วนที่ 3 ข้อมูล
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ความต้องการสื่อ หรือการจัดอบรม
เครือ่ งมือทุกฉบับผ่านการตรวจสอบความตรง
เชิ ง เนื้ อ หาจากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ� ำ นวน 5 ท่ า น ได้ แ ก่
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 2 ท่าน นักวิชาการแรงงาน 2 ท่าน
นักวิชาการสาธารณสุข 1 ท่าน และหาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�ำถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์หรือเนื้อหา
(Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC)
พบว่ า แบบสอบถามผู ้ แ ทนนายจ้ า งทุ ก ข้ อ มี ค ่ า IOC
อยู่ระหว่าง 0.8-1.0 และแบบสัมภาษณ์ลูกจ้าง จ�ำนวน
23 ข้อ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.8-1.0 และมี 1 ข้อที่มี
ค่า IOC=0.2 จึงได้ปรับปรุงข้อค�ำถามตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนน�ำไปเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ประสานส� ำ นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด
สมุทรปราการ และโรงพยาบาลสมุทรสาคร เพือ่ รวบรวม
รายชื่อสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว
2. จัดประชุมโดยเชิญผูแ้ ทนสถานประกอบการ
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดละ 1 ครั้ง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือกลุม่ ตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง และมีทีมวิจัยตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ
3. เก็บรวบรวมข้อมูลลูกจ้างต่างด้าว ณ สถาน
ประกอบการ 7 แห่งเป้าหมายโดยสัมภาษณ์ผ่านล่าม
การวิเคราะห์ข้อมูล
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรม Epidata และ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป R program โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ
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ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดบริการอาชีวอนามัยส�ำหรับการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว ซึ่งผ่าน
การอนุมัติด้านจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2561

ผลการศึกษา

ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการและสมุทรสาครมีจ�ำนวนใกล้เคียง
กัน ผูแ้ ทนนายจ้างส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย
ในการท�ำงาน (ร้อยละ 58.3) ประเภทสถานประกอบ
การที่ แ บ่ ง ตามส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คม 16 ประเภท
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม
น�้ำดื่ม (ร้อยละ 37.5) รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมการ
ผลิตอืน่ ๆ (ร้อยละ 20.8) ทุกแห่งมีนโยบายอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย จ�ำนวนลูกจ้างต่างด้าว และลูกจ้าง
ไทยส่วนใหญ่มสี ดั ส่วนใกล้เคียงกัน ยกเว้นสถานประกอบ
การขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้างมากกว่า 1,000 คน สัดส่วน
ลูกจ้างต่างด้าวจะมากกว่าลูกจ้างไทย และพบสัญชาติ
เมียนมามากที่สุด (ร้อยละ 87.5) สถานประกอบการ
บางแห่ ง อาจมี ลู ก จ้ า ง 2-3 สั ญ ชาติ และส่ ว นใหญ่
(ร้อยละ 68.7) มีจ�ำนวนลูกจ้างต่างด้าวไม่เกิน 500 คน
รายละเอียดตามตารางที่ 1

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 47 ฉบับเพิ่มเติมที่ 1 ต.ค. - ธ.ค. 2564
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ (n=48)
ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
ที่ตั้งของสถานประกอบการ
- สมุทรปราการ
- สมุทรสาคร
ต�ำแหน่งผู้ตอบแบบสอบถาม
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน
- ผู้จัดการความปลอดภัย
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- เจ้าหน้าที่อื่น ๆ เช่น ผู้ประสานงานลูกจ้าง
ประเภทอุตสาหกรรม
- การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม น�้ำดื่ม
- การผลิตสิ่งทอ ถัก เครื่องประดับ
- การท�ำป่าไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้การบริการ
- ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ การพิมพ์
- การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
- ผลิตภัณฑ์จากโลหะ
- ผลิต ประกอบยานพาหนะ
- อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
- ประเภทกิจการอื่น ๆ
นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- มีการก�ำหนดนโยบาย
จ�ำนวนลูกจ้างทั้งหมด
- น้อยกว่า 100 คน
- 100-499 คน
- 500-999 คน
- 1,000-4,999 คน
- ตั้งแต่ 5,000 คน ขึ้นไป
จ�ำนวนลูกจ้างต่างด้าว
- น้อยกว่า 100 คน
- 100-499 คน
- 500-999 คน
- 1,000-4,999 คน
- ตั้งแต่ 5,000 คน ขึ้นไป
สัญชาติของลูกจ้างต่างด้าว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- เมียนมา
- กัมพูชา
- ลาว

จ�ำนวนสถานประกอบการ (ร้อยละ)
23 (47.9)
25 (52.1)
28 (58.3)
2 (4.2)
14 (29.2)
4 (8.3)
18 (37.5)
1 (2.1)
1 (2.1)
2 (4.2)
2 (4.2)
2 (4.2)
3 (6.2)
10 (20.8)
9 (18.8)
48 (100.0)
2 (4.2)
18 (37.5)
13 (27.1)
13 (27.1)
2 (4.2)
15 (31.2)
18 (37.5)
4 (8.3)
9 (18.8)
2 (4.2)
42 (87.5)
16 (33.3)
8 (16.7)
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รอบ 1 ปีที่ผ่านมา สถานประกอบการจ�ำนวน
3 แห่ง มีลูกจ้างต่างด้าวป่วยด้วยโรคจากการท�ำงาน และ
ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ได้แก่ โรคที่เกิดจากปัจจัย
ทางกายภาพ เช่น การสูญเสียการได้ยินจากเสียงดัง และ

Basic occupational health services delivery

โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูก ขณะเดียวกัน
สถานประกอบการส่ ว นใหญ่ มี ลู ก จ้ า งที่ บ าดเจ็ บ จาก
การท�ำงาน แต่จะหยุดงานไม่เกิน 3 วัน (ร้อยละ 72.9) ราย
ละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของสถานประกอบการจ�ำแนกตามการประสบอันตรายจากการท�ำงานของลูกจ้างต่างด้าว (n=48)
การประสบอันตรายจากการท�ำงาน
การป่วยด้วยโรคจากการท�ำงานของลูกจ้างต่างด้าว
- มี
- ไม่มี
การบาดเจ็บจากการท�ำงานของลูกจ้างต่างด้าว
- มี
- ไม่มี
ประเภทการหยุดงานหลังการบาดเจ็บ (เฉพาะสถานประกอบการ
ที่มีลูกจ้างต่างด้าวบาดเจ็บจากการท�ำงาน 35 แห่ง ) (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
- ทุพพลภาพ
- หยุดงานเกิน 3 วัน
- หยุดงานไม่เกิน 3 วัน
- ไม่หยุดงาน

การจั ด บริ ก ารอาชี ว อนามั ย ขั้ น พื้ น ฐานของสถาน
ประกอบการ
สถานประกอบการส่วนใหญ่มีการจัดบริการ
อาชีวอนามัย ดังนี้ การตรวจสุขภาพแรกรับเข้าท�ำงาน
ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน (ร้อยละ 77.1)
ตรวจสุขภาพทั่วไป (ร้อยละ 97.9) ตรวจสุขภาพตาม
ปัจจัยเสี่ยงจากการท�ำงาน (ร้อยละ 93.8) และตรวจ
สุขภาพเมื่อมีการเปลี่ยนหน้าที่หรือเมื่อกลับเข้าท�ำงาน
ใหม่หลังป่วยหรือบาดเจ็บ (ร้อยละ 56.2) มีการบันทึก
และรายงานข้อมูลสุขภาพของลูกจ้างต่างด้าว เช่น การ
ลาป่วย (ร้อยละ 79.2) รายงานผลการตรวจสุขภาพ
(ร้อยละ 72.9) การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูป
แบบการบรรยายให้ความรู้ (ร้อยละ 75.0) และจัดหา
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จ�ำนวนสถานประกอบการ (ร้อยละ)
3 (6.2)
45 (93.8)
35 (72.9)
13 (27.1)

1 (2.8)
21 (60.0)
25 (71.4)
17 (48.6)

อุปกรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลแก่ลกู จ้างโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 100) ในรอบปีที่ผ่านมา
สถานประกอบการมีการตรวจสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน เช่น ระดับเสียง (ร้อยละ 91.7) และแจ้งผล
การตรวจสภาพแวดล้อมให้ลูกจ้างทราบทางวาจาโดย
หัวหน้างาน/จป.หรือผู้เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 85.4) มีการ
จัดท�ำสือ่ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแบบหลาย
ภาษา เช่น ป้ายเตือน ข้อห้ามต่างๆ (ร้อยละ 81.2) และ
มีการจ้างล่ามเพื่อช่วยเรื่องการสื่อสาร (ร้อยละ 66.7)
แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้แทน/อาสาสมัครลูกจ้างต่างด้าว
ด้านอาชีวอนามัยฯ (ร้อยละ 79.2) รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 47 ฉบับเพิ่มเติมที่ 1 ต.ค. - ธ.ค. 2564

การจัดบริการอาชีวอนามัยขัน้ พืน้ ฐาน

ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละของสถานประกอบการจ�ำแนกตามกิจกรรมบริการอาชีวอนามัย (n=48)
การจัดบริการอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐาน
การตรวจสุขภาพลูกจ้างต่างด้าวแรกรับเข้าท�ำงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- ตรวจตามรายการที่โรงพยาบาลก�ำหนดเพื่อการซื้อบัตรประกันสุขภาพ
- ตรวจตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
- ไม่ได้ตรวจสุขภาพใดๆ
การตรวจสุขภาพทั่วไปลูกจ้างต่างด้าว
- ตรวจ
- ไม่ได้ตรวจ
การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากงานของลูกจ้างต่างด้าว
- ตรวจ
- ไม่ได้ตรวจ
การตรวจสุขภาพลูกจ้างต่างด้าวเมื่อมีการเปลี่ยนหน้าที่หรือเมื่อกลับเข้าท�ำงานใหม่หลังป่วยหรือบาดเจ็บ
- ตรวจ
- ไม่ได้ตรวจ
การบันทึกและรายงานข้อมูลด้านสุขภาพของลูกจ้างต่างด้าว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- สมุดบันทึกสุขภาพประจ�ำตัวลูกจ้าง
- บันทึกการลาป่วย ลาหยุด
- รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพ
- รายงานอุบัติเหตุ
การจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพลูกจ้างต่างด้าว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- บรรยายให้ความรู้
- รณรงค์ เผยแพร่
- ส่งเสริมการออกก�ำลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการ
- การให้ค�ำปรึกษา
การจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
- ด�ำเนินการ
การตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- สารเคมี
- เสียงดัง
- ความร้อน
- แสงสว่าง
- รังสี
- แรงสั่นสะเทือน
การแจ้งผลการตรวจวัดด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- หัวหน้างาน /จป.หรือผู้เกี่ยวข้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบโดยวาจา (ผ่านล่าม)
- ติดประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในแต่ละแผนก
มีหรือจัดท�ำสื่อด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นภาษาของกลุ่มแรงงานต่างด้าว หรือสื่อรูปภาพ
- มี
- ไม่มี

จ�ำนวนสถานประกอบการ
(ร้อยละ)
16 (33.3)
37 (77.1)
5 (10.4)
47 (97.9)
1 (2.1)
45 (93.8)
3 (6.2)
27 (56.2)
21 (43.8)
33 (68.8)
38 (79.2)
35 (72.9)
37 (77.1)
36 (75.0)
27 (56.3)
19 (39.6)
21 (43.8)
48 (100.0)
39 (81.3)
44 (91.7)
41 (85.4)
42 (87.5)
11 (22.9)
4 (8.3)
41 (85.4)
20 (41.7)
39 (81.2)
9 (18.8)
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ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละของสถานประกอบการจ�ำแนกตามกิจกรรมบริการอาชีวอนามัย (n=48) (ต่อ)
การจัดบริการอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐาน
การจ้างล่ามเพื่อช่วยเรื่องการสื่อสาร
- มี
- ไม่มี
การแต่งตั้งผู้แทน/อาสาสมัครลูกจ้างต่างด้าวด้านอาชีวอนามัย
- มี
- ไม่มี

ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้างต่างด้าว
กลุ่มตัวอย่างลูกจ้างต่างด้าว จ�ำนวน 52 คน
ท�ำงานอยู่ในสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ
และจังหวัดสมุทรสาครในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน พบว่า
ลูกจ้างต่างด้าวกว่าครี่งเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.7)
สัญชาติเมียนมา (ร้อยละ 92.3) มีอายุระหว่าง 20-29 ปี

จ�ำนวนสถานประกอบการ
(ร้อยละ)
32 (66.7)
16 (33.3)
10 (20.8)
38 (79.2)

(ร้อยละ 53.8) และท�ำงานในสถานประกอบการปัจจุบนั
เป็นเวลา 1-5 ปี (ร้อยละ 53.8) โดยท�ำงานในฝ่ายผลิต
(ร้อยละ 92.3) ส่วนระยะเวลาการท�ำงานในประเทศไทย
อยู่ระหว่าง 6-9 ปี (ร้อยละ 44.2) รายละเอียดตาม
ตารางที่ 4

ตารางที่ 4 จ�ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของลูกจ้างต่างด้าวในสถานประกอบการ (n=52)
ข้อมูลทั่วไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจังหวัด
- สมุทรปราการ
- สมุทรสาคร
เพศ
- ชาย
- หญิง
สัญชาติ
- เมียนมา
- กัมพูชา
อายุ (ปี)
- น้อยกว่า 20
- 20-29
- 30-39
- 40-49
ระยะเวลาการท�ำงานในสถานประกอบการ
- 1-5 ปี
- 6-10 ปี
- 10 ปี ขึ้นไป
แผนกที่ปฏิบัติงาน
- ฝ่ายผลิต
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ล่าม)
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จ�ำนวนลูกจ้างต่างด้าว
(ร้อยละ)
25 (48.1)
27 (51.9)
22 (42.3)
30 (57.7)
48 (92.3)
4 (7.7)
1 (1.9)
28 (53.8)
17 (32.7)
6 (11.5)
28 (53.8)
20 (38.5)
4 (7.7)
48 (92.3)
4 (7.7)

การจัดบริการอาชีวอนามัยขัน้ พืน้ ฐาน

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 47 ฉบับเพิ่มเติมที่ 1 ต.ค. - ธ.ค. 2564

ตารางที่ 4 จ�ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของลูกจ้างต่างด้าวในสถานประกอบการ (n=52) (ต่อ)
จ�ำนวนลูกจ้างต่างด้าว
(ร้อยละ)

ข้อมูลทั่วไป
ระยะเวลาที่ท�ำงานในประเทศไทย (ปี)
- 1-5
- 6-9
- 10-19
- 20 ปี ขึ้นไป

การจัดบริการอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐานที่ลูกจ้างได้รับ
ลูกจ้างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.0) ได้รับการ
ตรวจสุขภาพแรกรับเข้าท�ำงาน เช่น การตรวจสมรรถภาพ
การได้ยนิ ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ตรวจสมรรถภาพ
ปอด เป็นต้น และร้อยละ 92.3 ได้รับการตรวจสุขภาพ
ตามปัจจัยเสี่ยงจากการท�ำงาน ลูกจ้างส่วนใหญ่ (ร้อยละ
94.2) รับรูน้ โยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
สถานประกอบการ และลูกจ้างร้อยละ 90.4 จะได้รับ
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่เหมาะกับ
ความเสี่ยงในการท�ำงานแต่ละแผนก ส่วนใหญ่ (ร้อยละ
96.2) ได้รับแจ้ง หรือสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงอันตราย
จากการท�ำงาน และได้รบั การอบรมทางด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการท�ำงาน โดยหัวข้อ ที่ได้รับ

8 (15.4)
23 (44.2)
17 (32.7)
4 (7.7)

การอบรมสูงสุดได้แก่ การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
(ร้อยละ 92.0) รองลงมาได้แก่ ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ในสถานที่ท�ำงาน (ร้อยละ 78.0) และการใช้
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (ร้อยละ
74.0) ตามล�ำดับ และพบว่าลูกจ้างต�่ำกว่าครึ่ง (ร้อยละ
48.1) ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคอื่นๆ
นอกจากนี้เมื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อน�ำไปสู่การ
พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยของสถานประกอบการ
เกี่ยวกับความสนใจในการเข้ารับการอบรมเป็นอาสา
สมัครแรงงานต่างด้าวด้านสุขภาพอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย พบว่า ลูกจ้างร้อยละ 67.3 มีความสนใจเข้ารับ
การอบรม รายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 จ�ำนวนและร้อยละของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับบริการอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐาน (n=52)
การได้รับบริการอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐาน
การรับรู้นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสถานประกอบการ
- รับรู้
- ไม่ได้รับรู้
การตรวจสุขภาพแรกรับเข้าท�ำงาน
- ได้รับการตรวจ
- ไม่ได้รับการตรวจ
การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการท�ำงาน
- ได้รับการตรวจ
- ไม่ได้รับการตรวจ
ได้รับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
- ได้รับ
- ไม่ได้รับ
ได้รับแจ้งหรือสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงอันตรายจากการท�ำงาน
- ได้รับ
- ไม่ได้รับ

จ�ำนวน (ร้อยละ)
49 (94.2)
3 (5.8)
39 (75.0)
13 (25.0)
48 (92.3)
4 (7.7)
47 (90.4)
5 (9.6)
50 (96.2)
2 (3.8)
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ตารางที่ 5 จ�ำนวนและร้อยละของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับบริการอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐาน (n=52) (ต่อ)
การได้รับบริการอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐาน
จ�ำนวน (ร้อยละ)
การได้รับการอบรมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน
- ได้รับ
50 (96.2)
- ไม่ได้รับ
2 (3.8)
หัวข้อที่ได้รับการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน (n=50, ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
46 (92.0)
- ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่ท�ำงาน
39 (78.0)
- การ ยก เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
35 (70.0)
- การป้องกันอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
32 (64.0)
- พฤติกรรมการท�ำงานที่ปลอดภัย
31 62.0)
- การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
30 (60.0)
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
27 (54.0)
- อันตรายจากไฟฟ้าและการป้องกัน
23 (46.0)
- การวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน
21 (42.0)
- อื่น ๆ เข่น การล้างมือ การช่วยฟื้นคืนชีพ ISO มอก ฯลฯ
21 (42.0)
- การใช้เครื่องมือ และเครื่องมือกล
19 (38.0)
- กฎหมายความปลอดภัย
17 (34.0)
- การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย
16 (32.0)
- โรคจากการท�ำงาน
13 (26.0)
- การอนุรักษ์การได้ยิน
13 (26.0)
- การประเมินความเสี่ยงจากการท�ำงาน
11 (22.0)
- เทคนิคเพื่อความปลอดภัย (KYT การเสนอแนะเพื่อความปลอดภัย)
5 (10.0)
- การท�ำงานในสถานที่อับอากาศ
2 (4.0)
- อื่น ๆ เข่น การล้างมือ การช่วยฟื้นคืนชีพ ISO มอก ฯลฯ
21 (42.0)
การได้รับการอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกันโรคอื่น ๆ
- ได้รับ
25 (48.1)
- ไม่ได้รับ
27 (51.9)
ความสนใจในการเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครแรงงานต่างด้าวด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- สนใจ
35 (67.3)
- ไม่สนใจ
17 (32.7)

วิจารณ์

ตามบทบาทของสถานประกอบการที่ ต ้ อ งมี
การจัดบริการอาชีวอนามัยขัน้ พืน้ ฐานให้กบั ลูกจ้างทัง้ ไทย
และต่างด้าวนั้น มีความสอดคล้องกับการจัดบริการ
อาชีวอนามัย (occupational health services) ตาม
อนุสัญญา ILO 161(8) ที่เสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การเฝ้าระวังสุขภาพ เฝ้าระวังสภาพแวดล้อม
การท� ำ งาน การปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มการท� ำ งาน
การให้ค�ำแนะน�ำแก่ลูกจ้าง เป็นต้น เช่นเดียวกับองค์การ
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อนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor
Organization: ILO) และสมาคมวิชาชีพระหว่างประเทศ
ด้ า นอาชี ว อนามั ย (International Commission on
Occupational Health: ICOH) ร่ ว มกั บ สถาบั น
อาชีวอนามัยของประเทศฟินแลนด์ ได้ระบุกิจกรรมการ
จัดบริการอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐาน (basic occupational
health services) ในสถานประกอบการ ตัง้ แต่การวางแผน
การด�ำเนินงาน การเฝ้าระวังสุขภาพและเฝ้าระวังสภาพ

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 47 ฉบับเพิ่มเติมที่ 1 ต.ค. - ธ.ค. 2564

แวดล้อมการท�ำงาน การให้ความรู้ การรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดไปจนถึงการบันทึกข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามการจัดบริการแต่ละ
กิ จ กรรมขึ้ น กั บ ศั ก ยภาพและความพร้ อ มของสถาน
ประกอบการเป็นหลัก(14)
ส�ำหรับการศึกษาสถานการณ์การจัดบริการ
อาชีวอนามัยขัน้ พืน้ ฐานของสถานประกอบการโดยทัว่ ไป
นั้นก็มีความสอดคล้องกับการจัดบริการอาชีวอนามัยที่
ก�ำหนดไว้เป็นสากล(8,14) และกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
1. การมีนโยบายปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พบว่าสถานประกอบการ
เป้าหมายทุกแห่งมีนโยบายปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็นไปตามกฎกระทรวง
ก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2553(15) ที่ก�ำหนดให้สถานประกอบ
การทีม่ ลี กู จ้างตัง้ แต่ 50 คนขึน้ ไป จะต้องมีนโยบายด้านนี้
และเมือ่ สอบถามการรับรูน้ โยบายฯ พบว่าลูกจ้างต่างด้าว
ส่วนใหญ่มีการรับรู้นโยบายจากการสื่อสารผ่านหัวหน้า
งานและสถานประกอบการมีการแปลนโยบายเป็นภาษา
ของลูกจ้างต่างด้าว และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณ
โรงอาหาร หรือบริเวณที่ลูกจ้างสามารถเข้าถึงง่าย
2. การตรวจสุขภาพ ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมหนึ่ ง
ของการเฝ้ า ระวั ง สุ ข ภาพนั้ น ลู ก จ้ า งส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ
การตรวจสุขภาพทุกประเภท ทั้งกรณีแรกรับเข้าท�ำงาน
และระหว่างการท�ำงานซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพทั่วไป
และการตรวจสุ ข ภาพตามปั จ จั ย เสี่ ย งจากการท� ำ งาน
ซึ่ ง เป็ น ไปตาม กฎกระทรวงก� ำ หนดมาตรฐานการ
ตรวจสุ ข ภาพลู ก จ้ า งซึ่ ง ท� ำ งานเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย เสี่ ย ง
พ.ศ. 2563(16) ที่ก�ำหนดให้ลูกจ้างที่ท�ำงานสัมผัสปัจจัย
เสี่ยง นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการตรวจสุขภาพ
ทั้งตรวจแรกรับเข้าท�ำงานภายใน 30 วัน ตรวจระหว่าง
การท�ำงานอย่างน้อยปีละครั้ง และตรวจสุขภาพในกรณี
ที่ลูกจ้างซึ่งท�ำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงหยุดงานตั้งแต่
สามวันท�ำงานติดต่อกันขึ้นไป เนื่องจากประสบอันตราย

การจัดบริการอาชีวอนามัยขัน้ พืน้ ฐาน

หรือเจ็บป่วย ก่อนให้ลูกจ้างกลับเข้าท�ำงาน ให้นายจ้าง
ขอความเห็นจากแพทย์ผู้รักษาหรือแพทย์ประจ�ำสถาน
ประกอบการ หรือจัดให้มกี ารตรวจสุขภาพ ซึง่ ในประเด็น
นี้พบว่าแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของสถานประกอบการที่มี
การตรวจสุขภาพหลังลูกจ้างป่วยหรือบาดเจ็บก่อนกลับ
เข้าท�ำงาน (return to work health examination) ซึ่งการ
ตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าท�ำงานจะเป็นการประเมิน
สภาวะของลูกจ้างว่ามีความเหมาะสมกับสภาพงานที่จะ
กลับไปท�ำหรือไม่ จ�ำเป็นต้องปรับเปลีย่ นงาน หรือบริหาร
จัดการอย่างไรเพื่อให้ลูกจ้างสามารถท�ำงานได้อย่าง
เหมาะสมทั้งสภาพกาย และจิตใจ ทั้งนี้ต้องอาศัยการ
สนั บ สนุ น จากหน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพ โดยเฉพาะโรง
พยาบาลที่มีคลินิกโรคจากการท�ำงาน ที่มีการให้บริการ
ประเมินและดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าท�ำงานตามรูปแบบ
ทีอ่ รพันธ์ อันติมานนท์และคณะได้มกี ารพัฒนาไว้(17) รวม
ทั้งมีตัวอย่างของโรงพยาบาลบางแห่ง เช่น โรงพยาบาล
สมุทรสาคร ที่จัดบริการเรื่องนี้และขยายผลไปยังลูกจ้าง
ต่างด้าว โดยมีการแปลเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ เป็น
ภาษาเมียนมา(18)
3. การตรวจสภาพแวดล้อมการท�ำงาน เป็น
กิจกรรมหนึ่งของการจัดบริการอาชีวอนามัยขึ้นพื้นฐาน
ในสถานประกอบการเพื่อเฝ้าระวังสิ่งคุกคามต่างๆ เช่น
เสียงดัง ความร้อน สารเคมี เป็นต้น ซึ่งสถานประกอบ
ต้องมีการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.
2554(19) และมีอนุบญ
ั ญัตหิ ลายฉบับทีเ่ กีย่ วข้องออกมา
ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ อย่างไรก็ตามสิ่งส�ำคัญ
เมื่อได้ผลการตรวจสภาพแวดล้อมการท�ำงานแล้วจะ
ต้องแจ้งให้ลูกจ้างต่างด้าวรับทราบเพื่อให้ตระหนักและ
มีการป้องกันตนเอง ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นีส้ ถานประกอบ
การส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 ได้มีการแจ้งหัวหน้างาน/
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานหรือผู้เกี่ยวข้อง
แจ้งให้ลูกจ้างทราบโดยวาจา
4. การสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ คุ ้ ม ครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment:
PPE) สถานประกอบการทุกแห่งสนับสนุน PPE ให้กับ
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ลูกจ้างและลูกจ้างมากกว่าร้อยละ 90 ได้รับ PPE ที่
เหมาะกั บ ความเสี่ ย งจากการท� ำ งาน ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
ประกาศกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ้ ม ครองแรงงาน เรื่ อ ง
สั ญ ลั ก ษณ์ เ ตื อ นอั น ตราย เครื่ อ งหมายเกี่ ย วกั บ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าทีข่ องนายจ้าง
และลูกจ้าง พ.ศ. 2554 ที่ให้นายจ้างมีหน้าที่จัดและ
ดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานแก่ลูกจ้าง(20)
5. การฝึกอบรม ถือเป็นกิจกรรมส�ำคัญของ
การจัดบริการอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันโรค
และการบาดเจ็บจากการท�ำงาน ลูกจ้างกว่าร้อยละ 90 ได้
รับการอบรมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการท� ำ งานเป็ น ระยะๆ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ประกาศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน
และลู ก จ้ า ง ด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทาํ งาน พ.ศ. 2555(21) ทีใ่ ห้นายจ้าง
จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้บริหารจัดการ
และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัยให้แก่
ลู ก จ้ า งระดั บ บริ ห าร หั ว หน้ า งาน และลู ก จ้ า งทุ ก คน
อย่างไรก็ตามร้อยละ 70 ของสถานประกอบการ ยังพบ
สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากการท�ำ งาน จากการศึ ก ษา
เชิงคุณภาพเกี่ยวกับการความเสี่ยงในการท�ำ งานของ
แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ในปี 2560
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ความ
เห็ น ว่ า ลั ก ษณะการท� ำ งานหรื อ สภาพการท� ำ งานของ
แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวจะไม่แตกต่างกัน แต่จะ
มีปจั จัยความแตกต่างในด้านความรู้ การสือ่ สารด้านภาษา
ที่อาจจะส่งผลท�ำให้แรงงานต่างด้าวมีโอกาสที่จะเกิด
อุ บั ติ เ หตุ ม ากกว่ า แรงงานไทย (7) ทั้ ง นี้ จ ากการศึ ก ษา
แรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการในประเทศจีน
พบสถิติเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานสูงขึ้นร้อยละ 12
ในลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม(22) โดยสถาน
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ประกอบการส่วนใหญ่ มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างตาม
ระยะ คือ ก่อนจ้างงานเมื่อลูกจ้างมาถึงประเทศไทย
ซึ่งจะเน้นการใช้ชีวิตในประเทศไทยที่มีระยะเวลาการ
อบรมสั้นๆ เป็นเวลา 1-2 วัน จากนั้นจะมีการฝึกอบรม
ระหว่างการท�ำงาน ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่ งความปลอดภัย
ในการท�ำงาน เพราะวิทยากรที่อบรม คือ เจ้าหน้าที่
ความปลอดภั ย ในการท� ำ งานของสถานประกอบการ
ส่วนการป้องกันโรคจากการท�ำงาน และการป้องกันโรค
โรคติดต่อยังพบน้อย เนือ่ งจากต้องใช้เจ้าหน้าทีด่ า้ นสุขภาพ
เช่น พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นวิทยากร
ฝึ ก อบรม จากการศึ ก ษาพบว่ า หน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพ
เข้าไปจัดฝึกอบรมในสถานประกอบการเป็นบางครั้ง
ในจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร นอกจากการฝึ ก อบรมใน
สถานประกอบการแล้ว การฝึกอบรมที่ประเทศต้นทาง
ก็มีความส�ำคัญมาก เพื่อจะได้ทราบขนบธรรมเนียม
ประเพณี การปฏิ บั ติ ตั ว ต่ า งๆ เพื่ อ ป้ อ งกั น โรคและ
การบาดเจ็บจากการท�ำงาน รวมทัง้ การป้องกันโรคติดต่อ
อืน่ ๆ ด้วย ส�ำหรับประเทศไทยปัจจุบนั ลูกจ้างยังไม่ได้รบั
การฝึกอบรมที่ประเทศต้นทางก่อนการรับเข้าท�ำงาน
ซึ่งแตกต่างจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีที่มีนโยบาย
ในการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบการฝึ ก อบรมทาง
ด้านความปลอดภัย วัฒนธรรม และด้านการตรวจสุขภาพ
แก่ลูกจ้าง ที่ประเทศต้นทาง และอีกครั้ง เมื่อมาถึง
ประเทศปลายทางแล้ว ส่วนประเทศสิงคโปร์ได้บังคับ
ให้ ส ถานประกอบการจั ด อบรมด้ า นความปลอดภั ย
เพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุจากการท�ำงานในสถานประกอบการ
ที่มีงานความเสี่ยงสูงก่อนการจ้างงาน โดยมีหลักสูตร
เฉพาะเพื่อความปลอดภัยในการท�ำงาน เช่น งานผลิต
เหล็ก (metal) งานท�ำท่อใต้ดิน (manhole) และขุด
อุโมงค์ใต้ดิน (tunneling)(23)
ส่วนประเด็นที่เพิ่มเติมส�ำหรับการจัดบริการ
อาชี ว อนามั ย ขั้ น พื้ น ฐานเฉพาะสถานประกอบการ
ที่มีลูกจ้างต่างด้าวนั้น ยังไม่ได้ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย
แต่ เ ป็ น กิ จ กรรมส� ำ คั ญ ที่ ส นั บ สนุ น ให้ ลู ก จ้ า งต่ า งด้ า ว
เข้าถึงบริการอาชีวอนามัย ได้แก่
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1. การสื่ อ สารความเสี่ ย งจากการท� ำ งาน
ข้อมูลจากลูกจ้างพบว่ากว่าร้อยละ 80 ได้รับการสื่อสาร
ข้อมูลความเสี่ยงอันตรายจากการท�ำงาน ผ่านสื่อทาง
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นภาษาของ
ลูกจ้างต่างด้าว หรือสื่อรูปภาพ
2. การจ้างล่าม มีความส�ำคัญต่อการเข้าถึง
บริการอาชีวอนามัยของลูกจ้างต่างด้าวเป็นอย่างมาก
ซึง่ จากการศึกษาเกีย่ วกับการบริหารจัดการการใช้แรงงาน
ต่างด้าวของผู้ประกอบการในอ�ำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ พบปัญหาเรื่องการสื่อสารกับแรงงาน
ต่างด้าว(5) และการศึกษาปัญหาสุขภาพจากการท�ำงาน
ในกลุม่ แรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร จ�ำนวน 1,014 คน
พบแรงงานต่างด้าวมีความเสี่ยงจากการท�ำงานสูงกว่า
แรงงานไทย เนื่ อ งจากมี ป ั ญ หาในเรื่ อ งการสื่ อ สาร
และการให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ รายได้ ม ากกว่ า สุ ข ภาพ
ของตนเอง(7) การจ้างล่ามของสถานประกอบการจึงช่วย
อ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้างและนายจ้างทั้งการ
ด�ำเนินงานด้านสุขภาพและการบริหารจัดการด้านอื่นๆ
3. การแต่งตั้งผู้แทน/อาสาสมัครลูกจ้าง
ต่ า งด้ า วด้ า นอาชี ว อนามั ย จากการศึ ก ษา พบว่ า มี
สถานประกอบการไม่ถงึ ร้อยละ 30 ทีม่ อี าสาสมัครลูกจ้าง
ต่างด้าวด้านอาชีวอนามัย ซึ่งจากข้อมูลพบว่าลูกจ้าง
ต่างด้าวเกินกว่าครึ่งสนใจที่จะเข้ารับการอบรมเพื่อเป็น
ผู้แทนถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน
ข้อจ�ำกัดในการศึกษา
1. การศึกษาครัง้ นีม้ พี นื้ ทีศ่ กึ ษาเพียง 2 จังหวัด
ดังนั้นจึงไม่สามารถน�ำข้อค้นพบไปใช้ในวงกว้าง (generalization) ได้
2. มีโอกาสเกิด information bias จากการเก็บ
ข้ อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ ลู ก จ้ า งผ่ า นล่ า มของสถาน
ประกอบการ โดยอาจได้ขอ้ มูลทีไ่ ม่สมบูรณ์ เนือ่ งจากล่าม
อาจไม่เข้าใจข้อค�ำถามอย่างแท้จริง ถึงแม้ทีมวิจัยจะมี
การอบรมล่ามก่อนการเก็บข้อมูลจากลูกจ้างต่างด้าวแล้ว
ก็ตาม และลูกจ้างอาจไม่ให้ข้อมูลที่แท้จริง เนื่องจาก
เกรงว่าจะมีผลต่อการจ้างงาน
3. การจัดบริการอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐานอื่นๆ

การจัดบริการอาชีวอนามัยขัน้ พืน้ ฐาน

เช่น การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
จากการท� ำ งาน โดยการปรั บ ปรุ ง สภาพการท� ำ งาน
ไม่ได้กล่าวถึงในการศึกษานี้ เนื่องจากต้องเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล โดยการเดิ น ส� ำ รวจสถานประกอบการทุ ก แห่ ง
ซึ่ ง ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การได้ ภ ายใต้ ร ะยะเวลา
ของโครงการ

สรุป

สถานประกอบการมีการด�ำเนินการจัดบริการ
อาชีวอนามัยขั้นพื้นฐานให้กับลูกจ้างเท่าเทียมกันทั้ง
ลูกจ้างไทย และลูกจ้างต่างด้าว ลูกจ้างส่วนใหญ่รับรู้
นโยบายด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ของ
สถานประกอบการ และลูกจ้างในแผนกการผลิตจะได้รบั
อุ ป กรณ์ คุ ้ ม ครองความปลอดภั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ เ หมาะ
กับความเสี่ยงจากการท�ำงานของแต่ละแผนก ส่วนใหญ่
ได้ รั บ การตรวจสุ ข ภาพทุ ก ประเภทยกเว้ น การตรวจ
สุขภาพก่อนกลับเข้าท�ำงานหลังเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
ยังมีสัดส่วนไม่มากที่มีการด�ำเนินการ ลูกจ้าง ได้รับ
การฝึกอบรมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โดยหัวข้อจะเน้นด้านความปลอดภัยเป็นหลัก ส่วนใหญ่
ได้รับแจ้งหรือสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงอันตรายจากการ
ท� ำ งาน ส� ำ หรั บ กิ จ กรรมการจั ด บริ ก ารอาชี ว อนามั ย
ที่มีความจ�ำเพาะกับสถานประกอบการที่จ้างแรงงาน
ต่างด้าว เช่น การสื่อสารความเสี่ยงจากการท�ำงานโดย
ใช้สื่อที่หลากหลาย การจ้างล่ามในสถานประกอบการ
ส่วนใหญ่มีการด�ำเนินการ โดยเฉพาะในสถานประกอบ
การขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามพบว่าสถานประกอบการ
ยังมีข้อจ�ำกัดในการแต่งตั้งผู้แทน/อาสาสมัครลูกจ้าง
ต่างด้าวด้านอาชีวอนามัยซึ่งเป็นบุคคลส�ำคัญที่จะช่วย
ประสานงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในการสือ่ สารและ
ให้ ค วามรู ้ และค� ำ ปรึ ก ษาเบื้ อ งต้ น ทางด้ า นสุ ข ภาพ
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยกับเพือ่ นลูกจ้างต่างด้าว
ข้อเสนอแนะ
1. สถานประกอบการควรจัดอบรมหัวข้อการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ป้องกันอุบัติเหตุ ได้แก่ การป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ต่างๆ เช่น โรคโควิด-19 ที่ก�ำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน
และกลุ่มแรงงานต่างด้าวเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงในการสัมผัส
และแพร่กระจายเชื้อ เป็นต้น การป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น รวมถึงการ
วางแผนครอบครัว และแต่งตัง้ ผูแ้ ทน/อาสาสมัครลูกจ้าง
ต่างด้าวด้านอาชีวอนามัยเพือ่ เป็นคนกลางในการประสาน
งานด้านสุขภาพ และอาชีวอนามัยกับฝ่ายบุคคล หรือ
ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทัง้ ถ้าเป็นไปได้
ควรจัดหาล่ามเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการประสาน
งานต่างๆ กับลูกจ้างเพิ่มการเข้าถึงบริการอาชีวอนามัย
รวมทั้งบริการด้านสุขภาพอื่นๆ
2. เพิ่ ม การเข้ า ถึ ง บริ ก ารอาชี ว อนามั ย ขั้ น
พื้นฐานในประเด็นการตรวจสุขภาพหลังลูกจ้างเจ็บป่วย
หรือบาดเจ็บก่อนกลับเข้าท�ำงาน (return to work health
examination) ส�ำหรับลูกจ้างต่างด้าวมากขึ้น โดยเสนอ
แนะให้สถานประกอบการประสานงานกับโรงพยาบาล
คลิ นิ ก โรคจากการท� ำ งานที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ลู ก จ้ า ง
ต่างด้าวสนับสนุนการตรวจสุขภาพประเภทนี้
3. ระยะยาวขั บ เคลื่ อ นให้ ป ระเทศไทยรั บ
สั ต ยาบั น อนุ สั ญ ญาด้ า นการจั ด บริ ก ารอาชี ว อนามั ย
(Occupational Health Services Convention, 1985:
No. 161) เพื่อผลักดันให้สถานประกอบการมีบทบาท
ในการจัดบริการอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐานให้กับลูกจ้าง
ทั้งไทยและต่างด้าวมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
คณะผู ้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ผู ้ แ ทนสถานประกอบการ
และลูกจ้างต่างด้าวกลุม่ เป้าหมายเป็นอย่างสูงทีส่ นับสนุน
ข้อมูลเป็นอย่างดี และขอขอบคุณส�ำนักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร ทีช่ ว่ ยประสานงานสถานประกอบ
การ ขอขอบพระคุณทีป่ รึกษาโครงการ ดร. นพ.สมเกียรติ
ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
ทีใ่ ห้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ ในการด�ำเนินโครงการ นพ.จุมพล
ตันติวงษากิจ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ประเมินคุณภาพการ
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ให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม และ
ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อ�ำนวยการกองโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการโครงการ รวมทั้งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ทีส่ นับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
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