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    แท็กซี่ ถือเปนรถรับจางสาธารณะ ที่มีผูใชบริการตางๆมากมาย ทั้ง
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ซึ่งทุกวันนี้แท็กซี่ก็ถือวาเปนหนึ่งในชอง
ทางการโดยสารที่สะดวก รวดเร็ว แถมยังมีใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง  แตเรา
ไมอาจปฏิเสธไดเลยเชนกันวา ผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ นั้นก็อาจมีโอกาส
เสี่ยงหรืออันตรายตอสุขภาพจากการทํางานหลายประการ หากไมปองกันอาจ
ทําใหเกิดการเจ็บปวยขึ้นได ดังนั้นสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ง
แวดลอม กรมควบคุมโรค จึงเห็นถึงความสําคัญและไดจัดทําคูมือการดูแล
สุขภาพสําหรับ   ผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
ใหผูประกอบอาชีพ   ขับรถแท็กซี่ ไดรับความรูในการดูแลสุขภาพ และวิธีการ
ปฏบิตัตินทีถู่กตองไดอยางปลอดภัยจากความเสีย่งหรืออนัตรายตอสขุภาพจาก
การทํางาน 
 สํานกัโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดลอม กรมควบคมุโรค หวงั
เปนอยางย่ิงวาคูมอืฉบบันี ้จะเปนสวนสนบัสนนุใหผูประกอบอาชพีขบัรถแทก็ซี่
และ ผูทีส่นใจ เกดิความรูความเขาใจและสามารถใชแนวทางตามคูมอืไปปฏิบตัิ
ตาม    ไดอยางถูกตองและมีความปลอดภัยในการทํางานมากขึ้นตอไป

   สาํนกัโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอม
                            มกราคม 2559

คํานํา
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ใสใจสุขภาพในการขับรถสักนิด  
เพื่อชีวิตของคุณและผูโดยสาร

  ปจจุบันนี้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีผูประกอบ
อาชีพขับรถโดยสารสาธารณะ ประมาณ 2 แสนคน ไดแก รถประจําทาง 
รถตูโดยสาร รถแท็กซี่ รถตุกตุก มอเตอรไซครับจาง และ สามลอ
รับจาง และในแตละวันมีผูใชบริการไมตํ่ากวา 2 ลานคน
  อาชีพขับรถแท็กซี่ ก็ถือเปนอาชีพหนึ่งที่เกี่ยวของกับการบังคับ
หรือควบคุมเครื่องยนต ทําใหเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถเร็ว 
ทั้งที่เกิดจากรถตัวเองหรือจากรถคันอ่ืน และยังตองใชประสาทสัมผัส       
ตลอดเวลา ทั้งการมองเห็น การไดยิน และสมองยังตองสั่งใหมือและเทา
ทํางานไปพรอมๆกันใหไดดวย นอกจากนี้ยังมีโอกาสเสี่ยงตอและกอ            
ใหเกิดปญหาสุขภาพอนามัย ทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม และอาจ                
เกิดโรคอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพนั้นๆ ตามมา
  ดังนั้น ผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ จึงตองมีความพรอมทาง
รางกายและจิตใจเพื่อจะทําหนาที่ไดอยางปลอดภัย และหากผูขับรถมี
สุขภาพไมดี เชน เปนโรคที่อาจกําเริบกะทันหัน ไดแก โรคหัวใจ โรคลม
ชกั หรือ มีปญหาทางสายตาทีไ่มใสแวนแกไข หรอื ดืม่เหลา กนิยาทีท่าํให
งวง ก็อาจเกิดอุบัติเหตุ เปนอันตรายตอตัวเองและผูโดยสารได
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ความเสี่ยงหรืออันตราย
ตอสุขภาพจากการทํางานของ
ผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่

  ผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ถือวาเปนอาชีพที่มีโอกาสเสี่ยงและ
สัมผัสกับสิ่งแวดลอมตางๆ มากมาย  และยังมีความเสี่ยงจากการทํางาน
ของผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ สามารถแบงไดเปน  6  ดาน ดังตอไปนี้

 1. ดานกายภาพ 
 เชน  แสงจา  ความรอนจาก
แสงแดด เสียงดังจากเครื่อง   
ยนตและจากการจราจร  การสัน่
สะเทือน  เปนตน

 2. ดานเคมี 
 เชน ฝุนละอองตางๆ ควัน
หรือมลพิษจากการจราจร และ
จากการระบายอากาศภายใน
หองโดยสารที่ไมดี เปนตน

 3. ดานชีวภาพ
 เช น  เชื้อโรคหรือโรคที่
สามารถติดตอระบบทางเดิน
หายใจและการสัมผัส (วัณโรค, 
ไขหวัดใหญ) เปนตน
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  4. ดานกายศาสตร
 (ทาทางการทํางาน)  เชน  
การนัง่ขบัขีร่ถตดิตอกนัเปนเวลา
นานๆ ลักษณะทาทางการนั่ง
ขับขี่รถที่ไมเหมาะสม  เปนตน

 5. ดานอุบัติเหตุ
 เชน รถเฉีย่วชน รถพลกิควํา่ 
เปนตน

       6. ดานจิตวิทยาสังคม
     เชน ความเครียดจากการ
จราจรติดขัดและความเครียด
จากรายไดตกตํ่า ปญหาครอบ 
ครัว ปญหาหนี้สินซึ่งอาจเปน
สาเหตุกอใหเกิดอาการซึมเศรา 

หรือพยายามฆาตัวตาย หรือสงผลกระทบตอระบบสุขภาพ เชน 
อาจปวยเปนโรคกระเพาะ โรคความดันโลหิตสูง  เปนตน

  นอกจากนี้ ผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่อาจไดรับผลกระทบตอ
สุขภาพที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางานขับรถแท็กซี่ เชน การกินอาหารที่ไม
เปนเวลา อาจทําใหเกิดโรคกระเพาะอาหาร การกลั้นปสสาวะจากการขับ
รถเปนเวลานานๆ หรือปญหารถติดจากการจราจร อาจทําใหเกิดปญหา
โรคกระเพาะปสสาวะอักเสบได เปนตน
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- แสงจาเกินไป 
-  ความรอนจากแสงแดด 
-  เสียงดังจากเครื่องยนต

แลการจราจร ฯลฯ

  
- การนั่งขับรถเปนเวลา

นานๆ
- ทาทางการนั่งขับรถที่

ไมเหมาะสม ฯลฯ

- ฝุนละอองตางๆ 
- ควันหรือมลพิษจาก

การจราจร 
- ระบบระบายอากาศ

ภายในหองโดยสารฯลฯ

-  ความเครียดจากการ
จราจรติดขัด

-  ความเครยีดจากปญหา
ครอบครวั  รายไดตกตํา่ 
ปญหาหนี้สิน ฯลฯ

-  เ ชื้ อ โ ร ค ที่
ติ ดต  อทาง
ร ะ บ บ เ ดิ น
หายใจและ
ก า ร สั ม ผั ส 
เชน วัณโรค 
ไขหวัดใหญ 
ฯลฯ

- รถเฉี่ยวชน
- รถพลิกควํ่า 

ฯลฯ

ความเสี่ยงตอสุขภาพ
จากการทํางานขับรถแท็กซี่

1. ทางกายภาพ

5. ดานกายศาสตร 
(ทาทางการทํางาน)

4. ทางจิตวิทยาสังคม

6. อุบัติเหตุ
จากการทํางาน

3. ทางชีวภาพ

2. ทางเคมี
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วิธีการดูแลสุขภาพ
ของผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ 

การเตรียมความพรอมกอนขับรถ
 
 1. ตรวจสอบสภาพรถกอนขับรถ เพื่อใหรถมีความพรอมที่สุด โดย
เฉพาะระบบเบรค ยางลอ ที่ปดนํ้าฝน แตรรถ             
ไฟรถ หมอนํ้า และ นํ้ามันเครื่อง
  2. ตรวจสอบสุขภาพตัวเองกอนขับรถ
 -  อยาขับขี่รถเด็ดขาด เมื่อรูตัววาตองกินยา             
ที่ทําใหงวงไดหรือมีอาการไมสบายตัวหลังกิน         

เหลา หรือ เมา
-  หากปวยเปนเบาหวาน 
ความดันสูง โรคหัวใจ หรือ ลมชัก ตองกินยาให
สมํา่เสมอ หากขาดยาไมควรขบัรถ เพราะอาการอาจ
กําเริบขณะขับได

TA XI ME ETR-
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การดูแลตนเองระหวางขับรถ

1. ระหวางขับรถ ควรเปดหนาตางเปนระยะ เพื่อการ
ถายเทอากาศ
2. ในชวงฤดูรอน แสงแดดแรงจัดกวาฤดูอ่ืน  ทําให          
ผูขบัขีส่ายตาพรามวั ควรสวมแวนตากนัแดด หรอืใชทีบ่งั
แดดรวมดวย  เพือ่ลดแสงจาหรอืแสงสะทอนโลหะ ทีท่าํให
มองเห็นไมถนัดขณะขับรถ
3. หลีกเลี่ยงการขับรถติดตอกันเปนเวลานาน  หาก

กําลังขับรถอยู  ชวงรถติดหรือติดไฟแดง สามารถลดอาการเมื่อยลาของ
สายตาและกลามเนื้อได  โดย
 - ใชเวลาเลก็นอยมองไปยงัตนไมสเีขยีว  หรอืหลับตาพักสายตาสกัครู
 - นวดบริเวณตนคอและบา 2 ขาง
 - ใชแขนโอบในลักษณะกอดตัวเอง  กางศอกตั้งฉาก  ดันขอศอกไปขางหนา
 - ยืดลําตัว  แอนอก  หายใจเขาลึกๆ 1-3 วินาที

-  หากมีปญหาสายตา เชน สั้น ยาว เอียง ควร
ใสแวนตลอดเวลาทีข่บัรถ
- หากปวยเปนหวัด ไข

หวัด ทําใหไอมากหรือมีนํ้ามูก ควรเตรียมหนากาก
อนามยัไวเพือ่ปองกนัเชือ้โรคแพรกระจายภายในหอง
โดยสาร

กําลังขับรถอยู  ชวงรถติดหรือติดไฟแดง สามารถลดอาการเมื่อยลาของ
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      4. หากเกิดอาการปวดเมื่อยขณะขับรถ ใช
หมอนเลก็ๆสอดไวทีห่ลงัสวนลางระหวางเบาะกบัหลังแต
ไมควรพิงหมอนนี้ตลอด  เพราะจะเกิดความลาตอ หลัง 
      5. สิ่งที่ควรทําขณะพักรถ

-   คอยๆลงจากรถ ไมลุกพรวดพราด
-  กอนจะลุกขึ้นควรทําการยืดตัวและ
แอนหลัง ประมาณ 3-4 ครั้ง
-   เมือ่ลุกขึน้ควรทาํการยดืหลงัและแอน
หลังในขณะทายืนอีก 10 ครั้ง
-  ลดอาการปวดเมื่อยบริเวณหนาแขงได
โดย กระดกปลายเทาขึ้นลง ประมาณ 
3-5 ครั้ง

  -  ลดอาการปวดเมื่อยบริเวณนอง ไดโดยกดปลาย
เทาลงพื้นใหยกสนเทาขึ้น ประมาณ 3-5 ครั้ง
  -   ลดอาการปวดเมือ่ยบรเิวณหนาขา โดยยืนแลวพับ
เขาไปดานหลังเอามือชวยจับขอเทางอเขามายังกน
  -   ทําทาบิดขี้เกียจเหมือนตอนตื่นนอน
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คู�มือ แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส�ใจสุขภาพ (กลุ�มอาชีพผู�ขับรถแท็กซี่)

 6. ควรหยดุพกับอยๆจบินํา้เปนระยะ 
เพือ่ใหรางกายสดช่ืน ตืน่ตวัตลอดเวลา จะดทีีส่ดุ
 7 .  ข ณ ะ ขั บ ขี่ ร ถ ห รื อ         
รถติดเปนเวลานานๆ หากปวด
ปสสาวะไมควรกลั้นปสสาวะ 
เพราะการกลั้นปสสาวะบอยๆ อาจ
กอใหเกิดโรคกระเพาะปสสาวะ
อักเสบได

  8. หากสังเกตพบวาผูโดยสารมีอาการไอตลอด
เวลา จาม มนีํา้มกู มเีสมหะ ผูขบัขีค่วรสวมใสหนากากอนามยั
เพื่อปองกันการติดเชื้อโรคที่แพรกระจายภายในหองโดยสาร
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คู�มือ แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส�ใจสุขภาพ (กลุ�มอาชีพผู�ขับรถแท็กซี่)

การดูแลตนเองหลังจากขับรถ

  1. เมื่อถึงบ านควร
ชําระรางกายใหสะอาด และ
ลางมือใหสะอาดทุกครั้งก อน          
รับประทานอาหาร 
  2. การนอนพักผอน
ควรยกขาสูง  โดยการนอนราบ
กับพื้น แขนขนานลําตัว แลว
ทาํการยกขา แบบงอเขาเลก็นอย
พาดกบัเกาอีห้รอืโซฟา  เปนเวลา
ประมาณ 10 – 15 นาที จะชวย
ผอนคลายกลามเนื้อหลังได
  3. นอนหลับพักผอน
ใหเพียงพอ อยางนอย 6 ชั่วโมง 
กอนจะขบัรถในวนัหรือคร้ังตอไป

  การใสใจสุขภาพทั้งกอน ขณะ และหลังการขับรถ  ตรวจ
สขุภาพตวัเองใหด ีไมเพยีงชวยบรรเทาความเมือ่ยลา  แตยงัชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการขับอีกดวย
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คู�มือ แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส�ใจสุขภาพ (กลุ�มอาชีพผู�ขับรถแท็กซี่)

  นอกจากการดแูลตนเองดังกลาวแลว การตรวจสขุภาพประจาํป
และ การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงอยางนอยปละครั้ง ก็มีความ
สําคัญไมนอย เพื่อปองกันการเจ็บปวยหรืออาการผิดปกติ ที่อาจจะสงผล
ตอสขุภาพและการเกิดอุบติัเหตุไดงายขณะขบัรถ ซึง่รายการตรวจสขุภาพ
ประจําป เชน การตรวจสายตาอยางละเอียด หากพบวาสายตาสั้น เอียง
หรือยาวควรใสแวนตาเพื่อแกไข  นอกจากนั้นหากพบวามีอาการตาบอด
ส ีควรตองไดรบัการฝกพเิศษ เพือ่ขบัรถอยางปลอดภยั, การตรวจวดัความ
ดันโลหิต และตรวจระดับน้ําตาลในเลือด หากพบมีปญหาความดันสูง            
หรือต่ํา หรือเปนโรคเบาหวาน ควรรบัการรกัษาจากแพทยอยางสมํา่เสมอ 
และหากอายมุากกวา 35 ป หรอือายนุอยกวา แตเคยมอีาการแนนหนาอก 
ใจสั่นผิดปกติ ควรตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ เปนตน
  การตรวจสุขภาพตามความเส่ียง เชน การตรวจสมรรถภาพการ
มองเห็น การตรวจสมรรถภาพปอด เปนตน ทั้งนี้สามารถไปรับการตรวจ
ไดจากคลินิกโรคจากการทํางาน หรือคลินิกอาชีวเวชกรรมทั่วประเทศ

การตรวจสุขภาพประจําป
และการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง
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คู�มือ แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส�ใจสุขภาพ (กลุ�มอาชีพผู�ขับรถแท็กซี่)

  การนอนหลบัพกัผอนเปนสิง่ทีด่สีาํหรบัคนเรา แตถาการนอนเกดิ
ขึ้นในขณะขับขี่รถ คงเปนเรื่องที่อันตรายนาดู หากเกิดอาการงวงนอน 
ออนเพลยี กค็วรหาทีจ่อดรถทีโ่ลงปลอดภยั ดบัเครือ่งยนตแลวหลบัสกัพกั 
อยาลืมล็อคประตูรถและแงมกระจกเล็กนอย เพื่อใหมีการระบายอากาศ 
แตถาไมอยากเสียเวลาเดินทาง มีวิธีแกงวง ดังนี้

5 วิธีแกงวงนอนขณะขับรถ
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คู�มือ แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส�ใจสุขภาพ (กลุ�มอาชีพผู�ขับรถแท็กซี่)

หาเคร่ืองด่ืมมาชวย
เพิ่มความสดชื่น จะ
เป นเครื่องดื่มร อน
หรอืเยน็ สามารถเพ่ิม
ความสดชื่น กระป 
กระเปาไดเปนอยางดี

สรางความสดชืน่ดวย
การลดอุณหภูมิ ปรับ
ความเยน็แอรลง หรือ
เรงพัดลมแรงข้ึนอีก
นิด หันเขาหาตัวจะ
ชวยเพ่ิมความสดชื่น 

แตหากอยากรับอากาศสดชื่นจากภายนอก ก็แคลดกระจกลง 
หรือแมแตการเตรียมผาไวเช็คหนาจะชวยใหสดชื่นได

หาของขบเคี้ยว เพื่อ
คลายความหิวและ
ชวยรางกายตื่นตัว

1

3

2
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คู�มือ แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส�ใจสุขภาพ (กลุ�มอาชีพผู�ขับรถแท็กซี่)

เปดเพลงฟง จะชวย
สรางความครื้นเครง 
กระป กระเป าขณะ
ขับขี่รถ 

4

ขยับรางกายเปลี่ยน 
แปลงอิริยาบถหรือ    
ยืดเหยียดกลามเนื้อ 
ก า ร ขั บ ขี่ ร ถ น า น ๆ 
แลวยิ่งมีอาการงวง 
การไดขยับรางกาย 

เลก็ๆนอยๆ จะชวยลดการเมือ่ยลา และเมือ่รูสกึปวดเมือ่ยลอง
สายหัวบาง ยกมือ ยกแขน หรือเลื่อนเบาะที่นั่ง ปรับพนักพิง
บาง เพื่อไมใหอยูทาเดิมนานๆ 

5
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  (ราง) มาตรฐาน หลักเกณฑ เกณฑ และวิธีปฏิบัติการปองกันการ       
เจ็บปวยที่เกิดขึ้นฉุกเฉินและการปองกันการเจ็บปวยที่สามารถปองกันได 
แหลงที่มาhttp://www.niems.go.th/th/Upload/File/255612291313419567     
_uWh7HzxMsYQdXxnO.pdf
   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. คูมือมาตรฐาน
ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล. 2556, นนทบุรี :           
กองวิศวกรรมการแพทย
  สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  กรมควบคุมโรค  
แผนพับใสใจสุขภาพสักนิดเพื่อชีวิตของคุณและผูโดยสาร แหลงที่มา : http://
www.bagpackershop.com/article/6-วิธีแกงวงนอนขณะขับรถ

เอกสารอางอิง



คูมอืแรงงานนอกระบบปลอดภยัใสใจสขุภาพ (กลุมอาชพีผูขับรถแท็กซี)่
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค

ที่ปรึกษา
 นายแพทยปรีชา เปรมปรี  ผูอํานวยการสํานักโรคจาก
       การประกอบอาชีพและสิง่แวดลอม
 นางคนึงนิจ  นิชานนท นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
 นางสาวเพ็ญศรี  อนันตกุลนธี รักษาการนักวิชาการสาธารณสุข 
       ชํานาญการพิเศษ
รวบรวมและเรียบเรียง  
 นายอัศวิน  กลิ่นสอนแทน นักวิชาการเผยแพร
 นางสาวสาวิตรี   โสภณ  นักวิชาการสาธารณสุข
 นางสาวพิษากานต  วารีขจรเกียรติ  นกัวชิาการสาธารณสขุปฏบิตักิาร
 นางศิริภาพร  ภูโยฤทธิ์ นกัวชิาการสาธารณสขุปฏบิตักิาร
 นายธวัชชัย   รักษานนท นกัวชิาการสาธารณสขุปฏบิตักิาร
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