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What is Occupational Medicine ?
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วัยท ำงำน

สมัครงำน

ทดลองงำน 

ท ำงำนในต ำแหน่งทีก่ ำหนด เจบ็ป่วยทุพพลภำพ

เปล่ียนงำน

ลำออก

เกษียณ

กลับมำท ำงำน

หำยฟ้ืนฟู

พกิำร เสียชีวิต

Pre-employment health  examination

Pre-placement health  examination

Fitness for duty

Periordic
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retirement health assessment
Return toeork examination
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Wellness & OM program

OM program/ accidental expose

OM program





Fitness for duty

• การประเมินความพรอ้มในการท างาน แบง่เป็น 3 สว่นไดแ้ก่

• 1.การตรวจสขุภาพ (medical examination)

• 2. การประเมินความสามารถในการปฎิบตัิหนา้ท่ีนัน้ ๆ (functional capacity evaluation)

• 3. การท าสอบการปฏิบตัิงานจรงิ (trade test)



การตรวจการมองเห็นอาชีวอนามยั(Occupational vision)



การตรวจสมรรถภาพปอด(Spirometry)



การตรวจการไดย้นิ (Audiometry)



โปรแกรมตรวจสุขภาพส าหรับผูท้  าอาหาร

• ประเมินความพรอ้มในการท างานของผูท้  างานสมัผสัอาหาร

• HACCP

• GMP

• FDA



โปรแกรมการตรวจสุขภาพส าหรับผูข้บัรถ

• ยงัไมมี่แนวทางการตรวจสขุภาพที่ชดัเจนใน
ประเทศไทย
• มาตรฐานที่ใชใ้นปัจจบุนั
• DVLA medical evaluation

• รถขนาดเลก็
• รถขนาดใหญ่ รถพว่ง รถบสั



โปรแกรมการตรวจสุขภาพผูท้  างานในท่ีอบัอากาศ

• ใหก้ารบรกิารตรวจสขุภาพตามแนวทางของ
สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอ้มแหง่ประเทศไทย



Risk analysis
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การประเมนิส่ิงคุกคาม(Hazard Identification)

• เป็นกระบวนกำรพจิำรณำว่ำกำรได้รับสัมผัสสำรเคมีหรือ
สิ่งคุกคำมต่อสุขภำพชนิดใดชนิดหน่ึงสำมำรถท ำใหอ้ัตรำกำร
เกิดโรคหรือปัญหำสุขภำพ (เช่น มะเร็ง ควำมพกิำรแต่ก ำเนิด 
เป็นต้น) เพิม่ขึน้หรือไม่





Hazard Identification

• Workplace/Environment walkthrough

• ILO Encyclopedia

• IARC



Physical Hazard



เสียง (Noise)



Anatomy of Ear
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Audiometry
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light



แสงสวา่ง (light)

•ไมจ่า้เกินไป/ ความละเอียดของงาน
•งานละเอียด ตอ้งใชฝี้มือ (หอ้งผ่าตดั)    
•ผลกระทบตอ่สขุภาพ         ตาลา้                         
UV light ตอ้กระจก



UVC





Dust

















• Types of silicosis

• Chronic silicosis

• สมัผสั silica ปริมาณต ่า-ปานกลาง 15-20 ปี

• มกัไม่มีอาการ หรืออาการคลา้ย COPD

• Accelerated silicosis

• สมัผสั silica ปริมาณสูง 5-10 ปี

• อาจมี autoimmune diseases ร่วมดว้ย เช่น RA

• Acute silicosis

• สมัผสั silica ปริมาณสูงมาก ไม่เกิน 2 ปี

• เสียชีวติจาก respiratory failure



• Diagnosis

• History of silica exposure

• Chest X-ray

• Small round nodular lesion especially in upper lungs

• Hilar node calcification

• DDX with …….. ?



Heat



Heat related injury

• Heat rash
• Heeat edema
• Heat cramp
• Heat exhaust
• Heat stroke



REF:  https://www.karneylaw.com/Biker-
Blog/ArticleID/95/Heat-Stress-Injuries-
while-Riding

https://www.karneylaw.com/Biker-Blog/ArticleID/95/Heat-Stress-Injuries-while-Riding


Heat exposure evaluation



Radiation





Biological Hazard



Source of Biological Hazard

• Bacteria

• Viruses

• Insects

• Plants

• Birds

• Animal

• Humans



Blood borne pathogen

อำชีพทีเ่ส่ียง : แพทย ์พยำบำล บุคลำกรสำธำรณสุข ทนัตแพทย ์

พนักงำนในสถำนพยำบำล 
(ซักล้ำง/ท ำควำมสะอำด/เวรเปล) 
เจ้ำหน้ำทีใ่นหอ้งปฏบิตักิำร

โรคตดิเชือ้ทีเ่ป็นปัญหำ : 
• HIV   
• HCV  
• HBV



Air borne pathogen

• Mycobacterium Tuberculosis

• Measle

• Varicella zoster

• Shingle



Droplet borne pathogen

• Influenza

• RSV

• Meningococcal

• Micro plasma 

• Mump

• Rubella



Zoonosis

• Anthrax               

• Avian influenza

• Brucellosis

• Leptospirosis

• Psittacosis

• Q Fever

• Rabies

• Ringworm

• Tularemia

• cattle, goats, sheep, pigs

• birds

• cattle, goats, sheep, pigs

• rodents, cattle

• bird

• sheep, cattle

• sheep, cattle

• dogs, bats, cats, foxes

• rodents, rabbits, hares
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_zoonoses

https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_zoonoses


Chemical Hazard



• Inhalation

• Skin contact

• Eye contact

Routes of Exposure



Solvent



Heavy metal

Lead exposure

Arsenic poisoning



Another  Chemical

Toxic Gas  
:Hydrogen 
disulfide



Biomechanical Hazard



Biomechanical Hazard



Biomechanical hazard risk factor

• 3Major
• Awkward position

• Forceful exertion

• Repetitive motion

• 3Minor
• Vibration

• Stress / contact area
• Temperature



Ergonomic 



Psychosocial Hazard



Psychosocial Hazard





Safety and injury Hazard



Safety and injury Hazard



สุขภาพ←→การท างาน

สขุภาพดี     =    การท างานดี
สขุภาพไม่ดี  = การท างานไม่ดี



ติดต่อสอบถาม

• Email: kampanat.kong@gmail.com

• TEL:    083-2089796

mailto:kampanat.kong@gmail.com


ขอบพระคุณครับ


