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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการปฏิบัติงานด้วยแนวคิดด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการท างานขององค์กร 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ:  
 ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เริ่มมีโครงการอาชีวอนามัยหรือศูนย์อาชีวอนามัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้สถาปนา  
เป็น “ศูนย์อาชีวอนามัยภาคกลาง” ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ศูนย์อาชีวอนามัยภาคกลางได้จัดตั้งกองอาชีวอนามัย      
สังกัดกรมส่งเสริมสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์อาชีวอนามัยภาคกลางเปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงาน
ในสังกัด วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ กองอาชีวอนามัยได้โอนไปสังกัดกรมควบคุมโรค และเปลี่ยนชื่อเป็น 
“ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม” ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น   
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สังกัดกรมควบคุมโรค  
วิสัยทัศน์  
 ประชาชนได้รับการป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมด้วยการเพ่ิมผลิตภาพ  
และสขุภาวะที่ดี ภายในปี 2564 
ค่านิยม 
 ใช้ค่านิยม “ M O P H” ภายใต้ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 4 ประเด็น ได้แก่ Mastery (M) 
คือเป็นนายตนเอง Originality (O) คือ เร่งสร้างสิ่งใหม่ People centered (P) คือ ใส่ใจประชาชน Humility 
(H) คือ ถ่อมตนอ่อนน้อม   
พันธกิจหลัก 5 ประการ คือ  
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัย    
ที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
 2. ก าหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคาม
สุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชน 
 4. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
และภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
 5. ประสานและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ วินิจฉัย และการรักษาโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
 นอกจากนี้กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้พัฒนากฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562   
 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
 การปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้แนวความคิดด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มี
วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ประสบความส าเร็จ ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายและตาม
ความถนัด สร้างความร่วมมือ การประสานงาน และการท างานเป็นทีม ท าให้ได้ผลงานมีคุณภาพ และสามารถ
ด าเนินงานป้องกัน เฝ้าระวังควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ประกอบอาชีพ และ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ทั้งนี้นิยามของ
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องค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัย คือ การดูแลสุขภาพและจัดการสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความปลอดภัย
และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนท างาน ซึ่งมีวิธีการและแนวทางเช่นเดียวกับการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับ
คนท างานในสถานประกอบกิจการ กล่าวคือ มีการก าหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารงาน มีการจัดท า
แผนงานหรือโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีการด าเนินงานส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในการท างาน และการ
ทบทวน ติดตาม และประเมินผล ทั้งนี้ลักษณะส าคัญของการปฏิบัติงานโดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้าน      
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการท างาน มีดังนี้  
 ๑.การแบ่งโครงสร้างและภารกิจแต่ละส่วนที่ชัดเจน โดยมีค าสั่งก าหนดโครงสร้างและการแบ่งส่วน
ราชการภายใน การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามล าดับเพ่ือให้ปฏิบัติราชการหรือตัดสินใจ
ด าเนินการไดใ้นช่วงที่ผู้อ านวยการไม่อยู่หรือติดราชการอ่ืน 
 ๒.การประกาศนโยบายสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ที่สร้างเสริมให้บุคลากรเกิดความตระหนักและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 ๓.การจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมการท างาน 

๔.การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมประจ าปี ที่สอดคล้องกับ
ทุกมิติ คือ ด้านยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคล ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างาน โดยกิจกรรมส าคัญ คือ การวิเคราะห์โครงสร้าง อัตราก าลัง และก าหนดกรอบอัตราก าลัง จัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน โดยสามารถเป็นผู้น าและวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องและประชาชนได้ 
 ๕.การจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสันทนาการและการยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่  
การตรวจสุขภาพประจ าปี ปีละ ๑ ครั้ง จัดตั้งอุปกรณ์และเครื่องส าหรับออกก าลังกายภายในห้องออกก าลังกาย 
มีกิจกรรมสังสรรค์ประจ าปี เช่น วันปีใหม่ สงกรานต์ กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ 5 ส กิจกรรมจิตอาสาท าประโยชน์
ให้กับสังคมและชุมชน กิจกรรมเลี้ยงอาหารและบริจาคสิ่งของแก่ผู้พิการทางสายตา กิจกรรมการปฏิบัติธรรม 
กิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันส าคัญทางศาสนา ทั้งนี้ มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ นอกจากนี้
จากฐานข้อมูลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พบว่า จ านวนบุคลากรที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมประจ าปีในปีจ านวน
เพ่ิมข้ึนโดย ปี ๒๕๖๐ จ านวน ๖ คน  ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๐ คน และ ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒๔ คน   
 ๖.การทบทวน ติดตาม และประเมินผล โดยกองมีการพัฒนาก ากับดูแลตนเองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกรมควบคุมโรค เช่น การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ราชการใส
สะอาดและค่านิยมองค์กรด้านความโปร่งใสเป็นธรรม และอัตลักษณ์กรมควบคุมโรค คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารและรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติผลการงานเป็นประจ าทุกเดือน แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพ่ือรายงานผลและติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือน ามาทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ นการท างานให้ดีขึ้น มีคณะกรรมการ
อ านวยการและคณะท างานพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด มีการใช้ข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อสารถา่ยทอด และทบทวนผลการด าเนินงาน เพ่ือก าหนดทิศทางการท างานและติดตามผล 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาแนวทางการท างานและการปฏิบัติงานโดยการประยุกต์องค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัย คือ การ
ดูแลสุขภาพและจัดการสภาพแวดล้อมการท างาน ท าให้บุคลากรมีสุขภาพดี แข็งแรง สามารถท างานตามความ
ถนัดและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างา ท าให้ไม่เกิดความเครียด เกิด
ความร่วมมือและการประสานงานเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมควร
ด าเนินงานพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 


