
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563 133 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บทความวิชาการ 

พยาบาลอาชีวอนามยั: หน่ึงฟันเฟืองในการขบัเคล่ือน 
ด้านวิศวกรรมความปลอดภยัในสถานประกอบการ 

OCCUPATIONAL HEALTH NURSES: THE PIECE OF DRIVING FORCE 
OF SAFETY ENGINEERING IN WORKPLACE 

 
วงคช์ญพจณ์ พรหมศลิา1, อจัฉร ีจนัทนจุลกะ2 และ มณวภิา สาครนิทร3์ 

1,2,3อาจารย,์ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ, 
60 ถนนรม่เกลา้ แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรุงเทพฯ 10510 

1wongchayapote.pro@kbu.ac.th, 2atcharee.cha@kbu.ac.th, 3monwipa.sar@kbu.ac.th 
 

Wongchayapote Promsila1, Atcharee Chandanachulaka2 and Monwipa Sarkarin3 
1,2,3Lecturer, Faculty of Nursing, Kasem Bundit University 
60 Rom Kloa road, Min Buri, Bangkok 10510, Thailand 

1wongchayapote.pro@kbu.ac.th, 2atcharee.cha@kbu.ac.th, 3monwipa.sar@kbu.ac.th 
  

บทคดัย่อ 
บทความนี้น าเสนอถงึบทบาทหน้าที่ ความส าคญัและสมรรถนะของพยาบาลอาชวีอนามยั ที่เป็น
ส่วนหนึ่งของระบบจดัการความปลอดภยัในสถานประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อให้คนท างาน 
ในสถานประกอบการมคีุณภาพชวีติในการท างาน ซึง่บทบาทหน้าทีห่ลกัของพยาบาลอาชวีอนามยั 
ที่สนับสนุนวศิวกรรมความปลอดภยัประกอบด้วย 1) การบรหิารจดัการรายกรณี โดยการดูแล
สุขภาพ การรกัษาพยาบาล การส่งต่อ และการฟ้ืนฟูเพื่อกลบัเขา้ท างาน 2) การใหค้ าปรกึษาและ
การจดัการดแูลภาวะวกิฤต ิทัง้ดา้นการเจบ็ป่วยทางกายและจติใจทีก่ระทบกบังาน หรอืการบาดเจบ็
จากการท างาน 3) การส่งเสรมิสุขภาพและลดความเสีย่ง โดยจดัโครงการหรอืการฝึกอบรมใหเ้กดิ
พฤตกิรรมความปลอดภยั 4) การปฏบิตัติามขอ้กฎหมายและการพทิกัษ์สทิธิ ์และ 5) การปกป้อง
คนท างานจากสิง่ก่ออนัตรายในการท างาน โดยการรวบรวม ตรวจวเิคราะหปั์จจยัเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้แต่การรบัคนเขา้งาน กระบวนการผลติ กระบวนการท างานทีป่ลอดภยั และการเสรมิสรา้งทกัษะ
การใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายหรอืโรคจากการท างาน ทัง้นี้พยาบาลอาชวีอนามยัมกีระบวนการ
ท างานที่มอีิสระทางวชิาชพี สถานประกอบการจ าเป็นต้องให้เอกสทิธิใ์นการท างานที่เหมาะสม 
ตามบทบาทหน้าที่ เพื่อสนับสนุนให้ระบบการจดัการวศิวกรรมความปลอดภยัด าเนินการไปได้ 
อยา่งต่อเนื่อง เป็นองคก์รความปลอดภยัทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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ABSTRACT 
This article presents the roles, functions, and competencies of occupational health nurses 
as part of the safety management system to provide in the workplace to have a quality of 
working life of people working in industrial establishments. The main roles of occupational 
health nurses are 1) Case management: on providing health care services, treatment, 
referral, and return-to-work care; 2) Counseling and crisis care management: on the general 
illnesses, mental health problems affecting to work, and injury from work; 
3) Health promoting and reducing the risks: planning projects to solve problems and training 
employees to create safety behaviors 4) Compliance with the law including the protection of 
rights and 5) Protect workers from hazardous work: collecting and analyzing factors and 
environment that affect or harm to health, enhancing skills to use protective equipment to 
prevent hazards. Occupational health nurses are working independently with professional 
autonomy able to assist and continually support safety engineering systems of effective 
safety organizations. 
KEYWORDS: occupational health nurses, safety engineering, safety management system 
 
1.  บทน า 

องคก์รแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) [1,2] ไดก้่อตัง้ขึน้ใน
ปีพุทธศักราช 2462 และเมื่อมีการก่อตัง้องค์การสหประชาชาติ(United Nations: UN) ขึ้นในปี
พุทธศกัราช 2489 จงึได้กลายเป็นองค์การช านัญพเิศษองค์การแรกขององค์การสหประชาชาติ 
โดยมภีารกิจหลกั คอื ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานทัว่โลกให้ได้รบัความยุติธรรม ให้มชีีวติและสภาพ 
การท างานทีด่ ีทัง้นี้ไดจ้ดัใหม้กีารท าสตัยาบนัของประเทศสมาชกิทัว่โลก โดยใหแ้ต่ละชาตสิมาชกิ
ประกาศนโยบายและจดัท าแผนปฏบิตักิารเพื่อพฒันาดา้นวศิวกรรมความปลอดภยั อาชวีอนามยั
และสภาพแวดลอ้มการท างาน รวมถงึขอ้ก าหนดกฎหมายระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ซึง่ประเทศไทย
ในปีพุทธศักราช 2501-2507 กระทรวงสาธารณสุข โดยกองอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
กรมอนามยั มีการส่งผู้แทนประเทศเข้าร่วมประชุมที่เมืองกลักตัตา ประเทศอินเดีย และดูงาน  
ดา้นอาชวีอนามยัในประเทศแถบยุโรป ทัง้นี้ไดเ้สนอกลยุทธใ์นการสง่เสรมิปกป้องผูใ้ชแ้รงงานดว้ย
มาตรฐานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั กล่าวคอื [3,4] 

กลยทุธท์ี ่1 สนบัสนุนความเขม้แขง็กบัเครอืขา่ยอาชวีอนามยัและองคก์รความปลอดภยั  
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กลยทุธท์ี ่2 จดัการความรูด้า้นอาชวีอนามยัและวศิวกรรมความปลอดภยั  
กลยทุธท์ี ่3 พฒันาระบบขอ้มลูขา่วสารดา้นอาชวีอนามยัและองคก์รความปลอดภยั  
กลยทุธท์ี ่4 พฒันากลไกบรหิารจดัการดา้นวศิวกรรมความปลอดภยัใหม้ปีระสทิธภิาพ 
กฎหมายแรงงานทัง้ระดบันานาชาติและประเทศไทยได้ก าหนดให้ความปลอดภัยในงาน

นับเป็นสิง่ส าคญัยิง่ ดงันัน้สถานประกอบการตอ้งจดัระบบวศิวกรรมความปลอดภยัเพื่อการป้องกนั
อุบตัิเหตุในงาน ตลอดจนให้ความส าคญัถึงคุณภาพชวีิตของคนที่ปฏิบตัิงาน เกือบทุกประเทศ 
ต่างขานรบั และมกีารใชก้ฎหมาย มาตรฐานทีร่องรบัและควบคุมใหค้นทีป่ฏบิตังิานมคีุณภาพชวีติ
ในการท างาน (quality of working life) [4] โดยสถานประกอบการอุตสาหกรรมต้องจดัใหม้รีะบบ
บริหารจดัการวิศวกรรมเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมและการปฏิบตัิงานที่ปลอดภยั ซึ่งหากยงัคง  
มสีภาพแวดล้อมและการกระท าที่ไม่ปลอดภยัและขาดการจดัการด้านวศิวกรรมความปลอดภยั 
รวมทัง้ขาดควบคุมการการกระท าทีไ่ม่ปลอดภยั ย่อมส่งผลกระทบไปทัง้ระบบการท างาน จนเกดิ
ความเสยีหายต่อผูป้ระกอบการโดยตรง โดยเฉพาะความเสยีหายทีน่ายจา้งตอ้งรบัผดิชอบ ทัง้การ
การจ่ายค่าเสยีหายที่เกดิขึน้กบั เครื่องจกัร การเจบ็ป่วย การหยุดงาน ค่าปรบัและชดเชยต่าง  ๆ 
ตามกฎหมาย และรวมถงึการสง่ออกของผลติภณัฑส์ูต่่างประเทศหยดุชะงกั 

สิง่ส าคญัทีเ่พิม่ขึน้ในการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิานในสถานประกอบการ
มิใช่ป้องกันเฉพาะการบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการท างานที่เกิดจาก
สภาพการณ์และวศิวกรรมทีไ่ม่ปลอดภยัเพยีงเท่านัน้ แต่รวมถงึพฤตกิรรมเสีย่งทางสุขภาพอื่น  ๆ 
ของคนท างานที่ส่งผลกระทบหรอือาจเป็นปัจจยักระตุ้นใหเ้กดิการท างานผดิพลาด เจบ็ป่วยหรอื
อุบตัเิหตุ ตลอดจนระยะเวลาฟ้ืนฟูสุขภาพกาย จติใจ สงัคม อารมณ์ และสิง่แวดลอ้ม ตามแนวทาง
การจดับรกิารอาชวีอนามยัขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO: Convention No. 161) [5] 
จงึท าใหเ้กดิการพฒันาองคค์วามรูคู้ข่นานเพือ่สง่เสรมิสนบัสนุนการจดัการวศิวกรรมความปลอดภยั
ใหค้รอบคลุม และประเทศไทยนอกเหนือจากวศิวกรความปลอดภยั (safety engineer) ทีค่วบคุม
ปัจจยัทางกายภาพและสิง่แวดลอ้มแลว้ยงัใหม้พียาบาลอาชวีอนามยั (occupational health nurse) 
รว่มด าเนินการจดัการภาวะสุขภาพของผูป้ระกอบอาชพีใหค้รอบคลุมมากยิง่ขึน้ดว้ย [4]  

 
2.  การพฒันาด้านวิศวกรรมความปลอดภยัและการพยาบาลอาชีวอนามยั 

จากผลของการเสนอกลยุทธท์ี ่2 [3, 4] ดา้นการจดัการความรูด้า้นอาชวีอนามยัและวศิวกรรม
ความปลอดภยั โดยกองอาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกบักระทรวง
แรงงาน และสภามหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช 2512 [3, 4] จึงเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ให้
สอดคล้องกบันโยบายและแผนประเทศในการจดัองค์กรความปลอดภยั ได้มกีารพฒันาหลกัสูตร
เป็นคูข่นานเพือ่สนบัสนุนและเสรมิแรงกนั กล่าวคอื 
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1) วิศวกรรมความปลอดภัย (safety engineering) [3] ถูกก าหนดเปิดเป็นหลักสูตร
การศกึษาระดบัอุดมศกึษาเกอืบทุกสถาบนั โดยในระดบัปรญิญาตรไีดบ้รรจุเป็นวชิาความปลอดภยั
ในการท างานส าหรบัหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และเจา้พนักงานความปลอดภยัระดบั
วิชาชีพ ซึ่งเนื้อหาหลกัสูตรจะครอบคลุมถึงสาเหตุของอุบตัิเหตุ ความสูญเสีย วิธีการป้องกัน  
การวเิคราะห์สอบสวน การรายงาน การประเมนิ การจดัองค์การความปลอดภยั และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง ในปัจจุบนัมกีารเปิดหลกัสตูรถงึระดบับณัฑติศกึษาสาขาวศิวกรรมความปลอดภยั 

2) การพยาบาลอาชีวอนามยั (occupational health nursing) [4] ปัจจุบันถูกบรรจุใน
หลกัสตูรการศกึษาพยาบาลระดบัปรญิญาตร ีซึง่จากเดมิหลกัสตูรพยาบาลเทคนิคมรีะดบัเทยีบเท่า
อนุปริญญา หากประสงค์จะศึกษาต่อจ าเป็นจะต้องศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่องปริญญาสาขา
วทิยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ และหากปฏิบตัิงานด้านอาชวีอนามยั จ าเป็นต้องเข้าศึกษาหลกัสูตร
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั) อีกทัง้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
พทุธศกัราชราช 2541 [6] ก าหนดใหโ้รงงานขนาดใหญ่ทีม่คีนงานตัง้แต่ 1,000 คนขึน้ไป ตอ้งจดัให้
มพียาบาลประจ า 2 คน มแีพทยป์ระจ า 1 คน และมอีุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล กรณีโรงงานขนาด
กลางที่มคีนงานตัง้แต่ 200-1,000 คน ต้องจดัใหม้พียาบาลประจ า 1 คน มแีพทย์ประจ าบางเวลา
และมอีุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล สว่นโรงงานขนาดเลก็ต ่าทีม่คีนท างานต ่ากว่า 100 คน ตอ้งจดัให้
มอีุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล จากขอ้กฎหมายดงักล่าวสถานประกอบการอุตสาหกรรมจงึมคีวาม
จ าเป็นและขาดแคลนพยาบาลประจ าโรงงาน ทัง้นี้ผลการส ารวจพบว่านายจ้างร้อยละ 54.20 [4] 
ต้องการพยาบาลอาชีวอนามยัประจ าสถานประกอบการเช่นเดยีวกบัประเทศอุตสาหกรรม ดงันัน้
สภาการพยาบาลจึงได้มีการปรบัปรุงหลักสูตรเป็นพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยเพิ่มรายวิชา  
การพยาบาลอาชีวอนามยัพื้นฐานในหลกัสูตรที่นักศึกษาพยาบาลทุกคนต้องเรยีน และใช้สอบ  
ขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบวชิาชพีเพื่อเป็นพยาบาลวชิาชพี และต่อมายงัไดม้กีารพฒันาหลกัสตูรเฉพาะ
ทางเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่เหมาะสม ให้เกิดการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ นอกเหนือจากวศิวกรความปลอดภยัทีด่แูลดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้มแลว้ วชิาชพี
การพยาบาลเขา้มาดูแลเพิม่เตมิเพื่อการดูแลครอบคุลม 4 มติ ิคอื ดา้นกาย ดา้นจติใจ ดา้นสงัคม 
และดา้นจติวญิญาณอย่างเป็นองค์รวม ภายใต้ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยแ์ละตามกฎหมายคุม้ครอง
แรงงานและสวสัดิการ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการมิได้มีเพียงสงัคมในสถาน
ประกอบการ ยงัจ าตอ้งไปสูส่งัคมภายนอกทัง้ระดบัครอบครวั ชุมชน ซึง่จากความตอ้งการพยาบาล
อาชวีอนามยัของนายจ้างสถานประกอบการ สภาการพยาบาลร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข และ
สภามหาวิทยาลัย [3] จึงได้พฒันาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางอาชีวอนามัยขึ้น ส าหรบั
พยาบาลผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์จากสภาการพยาบาลแล้ว เป็นหลกัสูตรต่อเนื่ อง 
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หลังปริญญาตรี ทัง้ลักษณะการฝึกอบรมวุฒิบัตร 60 ชัว่โมง 4 เดือน และหลักสูตรระดับ
บณัฑติศกึษา  

 
3. สมรร นะพยาบาลอาชีวอนามยัและคณุลกัษณะทางวิชาชีพ [7-9] 

พยาบาลวชิาชพีที่ประสงค์พฒันาตนเป็นพยาบาลอาชวีอนามยั นอกจากจะศกึษาหาความรู้
เพิม่เตมิทัง้จากการฝึกอบรมหรอืการศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา ยงัตอ้งมสีมรรถนะของพยาบาล
อาชวีอนามยัและคุณลกัษณะทางวชิาชพี ประกอบดว้ย 

1) ด้านการพฒันาตนเอง พยาบาลอาชีวอนามัยต้องมีการพฒันาตนเองผ่านวิธีการที่
หลากหลาย ทัง้จากเรยีนรูจ้ากผูร้่วมงานที่มปีระสบการณ์ จากรายงานและระบบงาน โดยการน า
ประสบการณ์การเป็นพยาบาลวชิาชพีมาเชื่อมโยงสูบ่ทบาทพยาบาลอาชวีอนามยั และมทีศันคตใิน
การทีจ่ะพฒันาการพยาบาลอาชวีอนามยัใหด้ขีึน้ 

2) ด้านการมีหลกัในการท างาน พยาบาลอาชวีอนามยัต้องมมีุมมองในการบรหิารจดัการ 
และมทีศิทางการท างานที่สอดคล้องกบัปรชัญาการบรหิารองค์กร นโยบาย และเป้าหมายของ
องคก์ร ทัง้นี้ตอ้งมคีวามเชีย่วชาญ เขา้ใจหลกัของพยาบาลอาชวีอนามยัและแสดงบทบาทการเป็น
พยาบาลอาชวีอนามยัอย่างมอือาชพี รวมถึงการเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์และสทิธิตาม
กฎหมาย 

3) ด้านการปฏิบติังานและการวางแ นกลยุทธ์ แมว้่าพยาบาลอาชวีอนามยัจะมบีทบาท
อสิระทีเ่ป็นเอกสทิธิท์างวชิาชพี แต่ตอ้งตระหนักในการแสดงบทบาทระหว่างนายจา้ง-ลูกจา้ง และมี
เป้าหมายในการท างาน มกีารวางแผนการท างาน และพฒันางานต่อเนื่องโดยใหห้ลกั PDCA (Plan-
Do-Check-Act) [3] และมกีารรวบรวมวเิคราะห์ขอ้มูลที่ครอบคลุมการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา 
การจดัล าดบัความส าคญัของงาน มกีารบรหิารเวลาทีเ่หมาะสม โดยค านึงถงึหลกัประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 

4) ด้านการประสานงาน ส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืและสมัพนัธภาพที่ย ัง่ยนื  โดยผสาน
ความแตกต่างที่อาจมีอยู่ในตัวบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร ให้มีการปรบัตัวและมีทิศทางที่
สอดคลอ้งกนั เขา้ถงึบุคคลทีม่คีวามส าคญัต่อสถานการณ์นัน้ ๆ และใชท้กัษะการโน้มน้าวจูงใจให้
เกดิการแกปั้ญหารว่มกนั 

5) ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการพ่ึงตนเองของ ู้มีส่วนได้เสีย 
พยาบาลอาชวีอนามยัต้องมสีมรรถนะในการยอมรบัและรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้สี่วนไดเ้สยี ทัง้
ฝัง่นายจา้งและลูกจา้ง ทัง้นี้ตอ้งตอบสนองอย่างยดืหยุ่นตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม เพื่อให ้ผูม้ี
สว่นไดเ้สยีมคีุณภาพชวีติทีด่ ีพึง่ตนเองได ้สามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง 
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6) ด้านการเสริมพลงัทีมงาน โดยการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์
ระหว่างผูร้ว่มทมี และมกีารชีน้ าทศิทางใหก้บัทมีงาน หากพบว่าการปฏบิตัหิรอืละเวน้จะเกดิผลเสยี
กบัทมี 

7) ด้านความคิดสร้างสรรค ์สนับสนุนใหเ้กดิการสรา้งสรรค์ระบบการท างานอาชวีอนามยั 
การพฒันาพยาบาลอาชีวอนามยัเพื่อให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรบัทางด้าน
วชิาการ โดยวธิพีฒันาความเชีย่วชาญผา่นการท ากจิกรรมต่าง ๆ และการวจิยั 
 
4. บทบาทหน้าท่ีของพยาบาลอาชีวอนามยั [4, 10, 11] 

พยาบาลอาชีวอนามยั เป็นวิชาชีพที่ท างานในบทบาทอิสระ มีเอกสทิธิท์างวิชาชพีในการ
บรหิารจดัการในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการภาวะสุขภาพของผู้ประกอบอาชพี โดยเฉพาะ
สถานประกอบการตามนิยามก าหนดของกฎหมายแรงงานและอุตสาหกรรม รวมถึงในสถาน
ประกอบการ จะมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัต าแหน่งในสถานประกอบการ แต่
หากผา่นการศกึษาหลกัสตูรต่อเนื่องการพยาบาลอาชวีอนามยั สามารถปฏบิตัติามบทบาททีส่รุปได ้
ดงันี้ 

1) การบริหารจดัการผู้เจบ็ป่วยรายกรณี นับเป็นกจิกรรมการใหก้ารดูแลรกัษา ช่วยเหลอื 
ตดิตามและสง่ต่อ ตลอดจนการใหก้ารดแูลเรง่ด่วนในเบือ้งตน้กรณีทีล่กูจา้งบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยทัง้
การเจบ็ป่วยทัว่ไปและจากการท างาน มาตรฐานในการปฏบิตังิานส าหรบัพยาบาลอาชวีอนามยัทัง้ 
2 สิง่นี้ มผีูก้ล่าวว่า  ท าหน้าทีเ่ปรยีบเสมอืนนายประตูทีดู่แลควบคุมการใหบ้รกิารรกัษาการฟ้ืนฟู
สุขภาพอนามยั ตลอดจนการบรหิารจดัการภายหลงัการรกัษาถงึขัน้คนืกลบัเขา้สู่ระบบการท างาน 
ซึ่งเป็นกุญแจส าคญัส าหรบันายจ้างที่จะใช้เป็นกลยุทธ์ในการดูแลคุณภาพการจดับรกิารสุขภาพ
ใหแ้ก่พนกังานหรอืลกูจา้งรวมถงึผลลพัธค์า่ใชจ้่ายทีต่อ้งการบรรลุได้ 

2) การให้ค าปรึกษาหารือและการจดัการในภาวะวิกฤติ การให้ค าปรึกษาหารือเมื่อ
ผูป้ฏบิตังิานการเจบ็ป่วย หรอืการบาดเจบ็จากการท างาน บทบาทพยาบาลอาชวีอนามยัไดข้ยาย
การใหค้ าปรกึษาไปถงึวธิกีารด าเนินชวีติประจ าวนั เช่น การใหค้ าปรกึษาถงึเรื่องของการใชย้าและ
สารเสพติด ปัญหาทางอารมณ์ และความเครยีด ตลอดจนการเลอืกใช้ประยุกต์ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารในการตดิตาม เฝ้าระวงัและใหก้ าลงัใจอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การใชส้ื่อ
สงัคมออนไลน์ (social media) หรอืกลุ่มทางสงัคม (social group) เป็นตน้ 

3) การส่งเสริมสุขภาพและลดความเส่ียง พยาบาลอาชวีอนามยัต้องมทีกัษะในการสอน
และการพฒันาโครงการจดัการศกึษาฝึกอบรมดา้นสุขภาพใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานในสถานประกอบการ 
ให้มพีฤติกรรมรบัผดิชอบต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง สร้างความตระหนักใหเ้กดิการ เกรงต่อ
อนัตรายและจงูใจใหม้พีฤตกิรรมความปลอดภยัใหแ้ก่ตนเองและสิง่แวดลอ้ม 
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4) การปฏิบติัตามข้อกฎหมายข้อบงัคบัขององค์การความปลอดภยัและการบริหาร
จดัการด้านสุขภาพ โดยให้เกิดการพทิกัษ์สทิธิให้กบัผู้ปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ ที่มผีล
บงัคบัใช้ตามกลุ่มสถานประกอบการ เช่น กฎหมายแรงงานและสวสัดิการสงัคม กฎหมายการ
ประกนัตน ทัง้นี้พยาบาลอาชวีอนามยัซึง่ปฏบิตังิานร่วมกบันายจา้งจ าเป็นตอ้งมคีวามรูถ้งึสทิธแิละ
ผลประโยชน์ทีค่นงานควรไดร้บัการปกป้องคุม้ครองโดยเฉพาะดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 

5) การปกป้องผูใ้ช้แรงงานจากส่ิงอนัตรายในงาน หน้าทีพ่ยาบาลอาชวีอนามยัจ าเป็นตอ้ง
รูส้ภาวะสุขภาพของผู้ปฏบิตังิานในสถานประกอบการ ตัง้แต่กระบวนการรบัเขา้งาน กระบวนการ
ผลติตัง้แต่ต้นกระบวนการจบกระบวนการเพื่อประเมนิความเสีย่งทีจ่ะไดร้บั จนถงึการตดิตามเฝ้า
ระวงัสิง่แวดลอ้มในการท างาน ลกัษณะงาน โดยตอ้งมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูทางสุขภาพและสิง่ก่อ
อนัตรายต่าง ๆ ร่วมกบัวศิวกรความปลอดภยัหรอืเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั น าขอ้มลูนัน้มาร่วมกนั
วเิคราะห์เพื่อหาแนวทางในการป้องกนัความเสีย่งทางสุขภาพทัง้ดา้นร่างกายหรอืผลกระทบด้าน
จิตใจ ทัง้นี้จ าเป็นต้องน าเสนอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายร่วมกันประเมินและวางแผน 
ด าเนินการตามแผนและประเมนิผล หรอือาจใชแ้นวทางการวจิยัเพื่อพฒันาแนวทางแกไ้ขปัญหาใน
ระบบงานอาชวีอนามยั 
 
5. พยาบาลอาชีวอนามยักบัการจดัการด้านวิศวกรรมความปลอดภยั 

การจดัการดา้นวศิวกรรมความปลอดภยัซึ่งทัง้ 2 ส่วน คอื บทบาทของวศิกรความปลอดภัย 
และพยาบาลอาชวีอนามยั ต่างมบีทบาททีส่นบัสนุนและเสรมิแรงกนัใหก้ารจดัการดา้นอาชวีอนามยั
และความปลอดภยัในสถานประกอบการสามารถด าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่อง รายละเอยีดสรุปได้ 
ดงัตาราง [3, 4, 10] 
 
ตารางท่ี 1 บทบาทเก่ียวเน่ืองระหว่างวิศวกรความปลอดภยัและพยาบาลอาชีวอนามยั 

วิศวกรความปลอดภยั  พยาบาลอาชีวอนามยั  
- ตรวจสอบ/เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติ 
ตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

- ปฏิบตัิตามข้อกฎหมาย ข้อบงัคบั และบริหาร
จดัการระบบดูแลสุขภาพ ให้ครอบคลุมถึงการ
พทิกัษ์สทิธ ิโดยเฉพาะด้านสุขภาพ สวสัดกิาร
รกัษาพยาบาล ดว้ยหลกัจรรยาบรรณวชิาชพี  

- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทัง้
ก าหนดมาตรการป้องกนั หรอืขัน้ตอนการ
ท างานอยา่งปลอดภยัเสนอต่อนายจา้ง 

- จดัระบบเฝ้าระวงัสุขภาพของพนักงาน โดยการ
คดักรองสุขภาพหาความเสีย่งทัง้สภาพกายและ
สภาพจิตทัง้ก่อนเข้างาน ขณะท างานและเลิก
งาน ทัง้รายบุคคลและสถานประกอบการ 
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ตารางท่ี 1 บทบาทเก่ียวเน ่องระหวา่งวิศวกรความปลอดภยัและพยาบาลอาชีวอนามยั (ต่อ) 

วิศวกรความปลอดภยั  พยาบาลอาชีวอนามยั  
- ประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภยัใน
การท างาน ทัง้โครงสร้างทางกายภาพ 
และสิง่แวดลอ้ม 

- ร่วมทมีตรวจประเมนิส ารวจสถานประกอบการ 
(walk-through survey) โดยคน้หาอนัตรายและ
รวมถงึสิง่คุกความสขุภาพ (safety and health)  

- วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทัง้
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และ
เสนอแนะมาตรการความปลอดภยัในการ
ท างานต่อนายจา้ง 

- วิเคราะห์ปัญหา จัดท าแผนงานโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ เช่น โครงการการออกก าลงั
กาย โครงการสถานประกอบการปลอดบุหรี่ 
โครงการอนุรกัษ์การไดย้นิ เป็นตน้ 

- ตรวจประเมินการปฏิบตัิงานของสถาน
ประกอบการให้เ ป็นไปตามแผนงาน
โครงการ หรอืมาตรการความปลอดภยั 

- ประเมิน สรุป และรายงานผลโครงการต่อ
นายจา้งและทมีองคก์รความปลอดภยั เพื่อร่วม
พจิารณาแกไ้ขปัญหา ตามระบบ PDCA 

- ตรวจวดั และประเมนิสภาพแวดล้อมใน
การท างาน หรอืด าเนินการร่วมกบับุคคล 
หรอืหน่วยงานเอกสารหลกัฐาน รายงาน
ผลการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการ
ท างานภายในสถานประกอบกจิการ 

- จดัระบบบรกิารหอ้งปฐมพยาบาลและเวชภณัฑ ์
ระบบบรกิารอุบตัเิหตุฉุกเฉิน และระบบส่งต่อที่
เหมาะสม 

- ประสานองค์กรภายนอก เช่น กระทรวง
สาธารณสุข องค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อ
ประเมินความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ตรวจ
พเิศษทางอาชวีเวชศาสตรอ์ื่น ๆ 

- ตรวจสอบแนะน าให้ผู้ปฏบิตัิงาน ปฏบิตัิ
ตามขอ้บงัคบัและคูม่อืวธิปีฏบิตัติ่าง ๆ 

- ให้ความรู้รายบุคคลและรายกลุ่ม โดยเฉพาะ
โรคจากการประกอบอาชพีกบัการป้องกนั  

- สอบสวนโรคและการเจบ็ป่วย ครอบคลุม 4 มติิ
สุขภาพ ตามหลกัวทิยาการระบาด 

- แ น ะ น า  ฝึ ก ส อ น  อ บ ร ม  เ พื่ อ ใ ห้
ผู้ปฏิบัติงานปลอดจากเหตุที่ท าให้เกิด
ความไม่ปลอดภยัในการท างาน 

- ร่วมทมีสอน อบรม ฝึกใช้อุปกรณ์ป้องกนัส่วน
บุคคลอย่างถูกวธิ ีรวมถงึการสนับสนุนใหไ้ดร้บั
วคัซนีป้องกนัโรคต่าง ๆ 

- เสนอแนะต่อนายจา้งเพื่อใหม้กีารจดัการ
ด้านความปลอดภัยในการท างานที่
เหมาะสมกบัสถานประกอบกิจการ และ
พฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งต่อเนื่อง 

- ร่วมเสนอกลวธิเีพื่อใหผู้ป้ฏบิตัิงานมสีุขภาพที่ 
ดีพร้อมกับการท างาน เช่น การพัฒนาโรง
อาหาร รายการอาหาร หรอืการจดัสุขาภิบาล
สิง่แวดลอ้มทีจ่ าเป็น เช่น น ้าดื่ม หอ้งสุขา การ
ระบายอากาศ  
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ตารางท่ี 1 บทบาทเก่ียวเน ่องระหวา่งวิศวกรความปลอดภยัและพยาบาลอาชีวอนามยั (ต่อ) 

วิศวกรความปลอดภยั  พยาบาลอาชีวอนามยั  
- ตรวจสอบสาเหตุ  และวิเคราะห์การ
ประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการ
เกดิเหตุเดอืดรอ้นร าคาญอนัเนื่องจากการ
ท างาน และรายงานผล รวมทัง้เสนอแนะ
ต่อนายจ้างเพื่อป้องกนัการเกิดเหตุโดย
ไมช่กัชา้ 

- จดัท าทะเทยีนประวตัสิุขภาพผูป้ฏบิตังิานตัง้แต่
เริ่มเข้าท างาน และเปรียบเทียบกบัระยะงาน
ตามปัจจยัเสีย่ง  

- ประสานส่งต่อการตรวจพิเศษเพื่อค้นหาโรค
จากการประกอบอาชีพในรายผิดปกติ และ
รายงานผลต่อฝ่ายวศิวกรรมความปลอดภยั 

- รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดท า
รายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการ
เกดิเหตุเดอืดรอ้นร าคาญอนัเนื่องจากการ
ท างานของลกูจา้ง 

- รวบรวมสถติ ิวเิคราะห์ขอ้มูล น าเสนอรายงาน
สถติขิอ้มูล สถานการณ์ด้านการเจบ็ป่วย หรอื
ภาวะสขุภาพ เพือ่การเฝ้าระวงัทางสุขภาพ 

 
จากตารางจะเหน็ได้ว่า วศิวกรความปลอดภยัมหีน้าที่หลกัในการดูแลสภาพการท างานและ

สิง่แวดล้อมในการท างานใหอ้ยู่ในสภาพที่ด ีถูกสุขลกัษณะ และปลอดภยัเสมอ ด้วยอาศยัความรู้
ด้านวศิวกรรมมาปรบัปรุงแก้ไขปัญหาในการป้องกนัอุบตัเิหตุโดยการควบคุมอนัตรายที่เกดิจาก
สภาพการท างานและสิง่แวดล้อม การตรวจสอบและเสนอแนะนายจ้างให้ปฏบิตัิการด าเนินตาม
กฎหมายความปลอดภยั และตดิตามใหแ้ผนการด าเนินความปลอดภยัใหเ้กดิการด าเนินการลงสู่
การปฏบิตั ิรวมถงึมหีน้าทีส่อน อบรมพนักงานใหเ้กดิความปลอดภยั การสอบสวนอุบัตเิหตุ และ
การวเิคราะห์รายงานอุบตัิเหตุ และจากบทบาทหน้าที่ของพยาบาลอาชวีอนามยันัน้ มสี่วนเสรมิ 
สนับสนุนช่วยเหลอืวศิวกรความปลอดภยั ทัง้การร่วมดูแลสภาพการท างานและสิง่แวดลอ้มในการ
ท างานให้อยู่ในสภาพที่ด ีถูกสุขลกัษณะ และปลอดภยัแล้ว บทบาทของพยาบาลอาชีวอนามยั  
ยงัครอบคลุมไปถงึสขุภาพของคนงาน ตัง้แต่การประเมนิก่อนการรบัเขา้ท างานงาน การท าระเบยีน
ประวตัพินักงาน การเฝ้าระวงัดูแลขณะปฏบิตังิาน จนสิ้นสุดงาน ด้วยการจดัท าโครงการส่งเสรมิ
สุขภาพอนามยัที่ครอบด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ และสงัคม การใหก้ารป้องกนัโรค เช่น วคัซนี  
อกีทัง้เมื่อบาดเจ็บจากงานมกีารจดัระบบปฐมพยาบาล รกัษาพยาบาลและส่งต่ออย่างเหมาะสม 
ตลอดจนฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป้ฏบิตังิานเพื่อใหส้ามารถกลบัไปปฏบิตัหิน้าทีต่ามปกตไิดต้่อไป  รวม
ไปถึงให้ค าปรกึษาและคุ้มครองสทิธิต่าง ๆ ทางด้านสุขภาพ จนกระทัง่ออกจากระบบงาน เป็น
การบรูณาการเพิม่จากวศิวกรความปลอดภยัไปถงึ ครอบครวั และชุมชนรอบขา้งสถานประกอบการ 
เสรมิแรงการควบคุมความปลอดภยัในสถานประกอบการใหค้รอบคลุมมากยิง่ขึน้ 
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6. บทสรปุ 
ระบบจดัการด้านความปลอดภยั เป็นสิง่จ าเป็นและส าคญัยิง่ส าหรบัแรงงานทีม่โีอกาสไดร้บั

ผลกระทบจากสิง่คุกคามสุขภาพต่าง ๆ ทัง้ทางกายภาพ ทางเคม ีสภาวะการท างานทีไ่ม่เหมาะสม 
หรอืไม่ถูกสุขลกัษณะ อาจก่อใหเ้กดิการเจบ็ป่วยดว้ยโรคจากการประกอบอาชพี โดยความรา้ยแรง
ของอนัตรายนัน้ มทีัง้สญูเสยีชวีติ ทุพพลภาพ สญูเสยีอวยัวะ ท าใหป้ระเทศตอ้งสญูเสยีก าลงัคน ที่
เป็นก าลังในการผลิต และยงัก่อให้เกิดปัญหาลุกลามสู่ครอบครวั ชุมชน สงัคม ประเทศชาติ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงงานทัง้ระดบันานาชาตแิละประเทศไทยจงึก าหนดใหค้วามปลอดภยัใน
งานเป็นสิง่ส าคญั ซึ่งบุคคลส าคญัในองค์กรความปลอดภยัประกอบด้วย วศิวกรความปลอดภยั  
มหีน้าทีใ่นการดแูลสภาพการท างานและสิง่แวดลอ้มในการท างานใหอ้ยู่ในสภาพทีด่ ีถูกสุขลกัษณะ 
และปลอดภยัเสมอ โดยอาศยัความรูด้า้นวศิวกรรมมาปรบัปรุงแก้ไขเพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุโดยการ
ควบคุมอนัตรายที่เกดิขึน้ซึ่งเป็นการดูแลด้านกายภาพ  ขณะที่พยาบาลอาชวีอนามยัมบีทบาทใน
การดูแลสุขภาพคนงานในสถานประกอบการ เพื่อให้ระบบวิศวกรรมความปลอดภัยมีความ
ครอบคลุมไปจนถงึด้านจติวทิยาสงัคมและชวีบุคคล ส่งเสรมิใหผู้ป้ฏบิตังิานมคีวามพรอ้มท างาน 
ตัง้แต่กระบวนการรบัคนเข้าท างาน การดูแล ส่งเสรมิสนับสนุนระหว่างการท างาน จวบถึงการ
สิน้สุดงานกลบัไปสูค่รอบครวั ชุมชน ทัง้นี้พยาบาลอาชวีอนามยัยงัมคีวามสามารถในดา้นการตรวจ
คดักรองความเสีย่งโดยการใชเ้ครื่องมอืดา้นการแพทยแ์ละอาชวีเวชศาสตร ์ประเมนิตรวจสอบ และ
ส่งต่อเครอืข่ายเพื่อการวนิิจฉัยรกัษา นอกจากนี้ยงัมบีทบาทครอบคลุมไปถึงด้านการตรวจสอบ
จดัการดา้นสุขาภบิาลสิง่แวดลอ้มใหเ้อื้อต่อการมสีุขภาพด ีมคีวามพรอ้มในการท างาน ไม่เสีย่งต่อ
การเกิดอุบตัิเหตุหรอืโรคจากการประกอบอาชพี รวมถึงมีความสามารถในด้านการจดัท าแผน
โครงการและจัดการข้อมูลเพื่อน าเสนอข้อชี้แนะแก่องค์กรความปลอดภัยหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการในดา้นการสนับสนุนใหผู้ป้ฏบิตังิานในสถานประกอบการมคีุณภาพชวีติในการท างาน 
อนัได้แก่ การสนับสนุนให้ได้รบัอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสมและน ้าดื่มที่สะอาด การมหี้องสุขาที่
เพยีงพอถูกสุขลกัษณะ การจดัท าโครงการสนับสนุนการออกก าลงักายหรอืลดพฤตกิรรมทีก่่อโรค
ทางการยศาสตร์ การจดัท าโครงการอนุรกัษ์การได้ยนิ การประเมนิสมรรถภาพปอด รวมไปถึง  
การสรา้งระบบการใหค้ าปรกึษาเพื่อช่วยเหลอืดา้นจติใจและการจดัการความเครยีด ก่อใหเ้กดิการ
ท างานทีป่ลอดภยั จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้จะเหน็ไดว้่า พยาบาลอาชวีอนามยัมบีทบาทอสิระและ
เอกสิทธิท์างวิชาชีพตามกฎหมายด้วยสามารถใช้ศาสตร์และศิลป์เฉพาะด้านในการร่วมดูแล
ผู้ปฏิบตัิงานด้วยการผสมผสานกระบวนการพยาบาลเข้ากับการสาธารณสุขและอาชีวอนามยั  
ความปลอดภยั สามารถช่วยให้ระบบวศิวกรรมความปลอดภยัขบัเคลื่อนไปได้อย่างครอบคลุม 
ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ เกดิการพฒันาไปสู่องค์กรความปลอดภยั และเป็น
สถานประกอบการปลอดภยัตามเป้าประสงคข์องระบบวศิวกรรมความปลอดภยั  
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กิตติกรรมประกาศ 
บทความเรื่อง พยาบาลอาชีวอนามัย: หนึ่งฟันเฟืองในการขับเคลื่อนด้านวิศวกรรม 

ความปลอดภยัในสถานประกอบการ ครัง้นี้ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาช่วยเหลอื แนะน า ใหค้ าปรกึษา
ด้วยความเอาใจใส่อย่างดยีิง่จากท่าน ดร.วลัลภ สุวรรณด ีอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ  
ดร.ชุตมิา ปัญญาพนิิจนุกูร คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ ดร.กนกวรรณ 
ศลิปกรรมพเิศษ รองคณบดฝ่ีายวจิยั คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ ทีส่ าคญัยิง่ 
ดร.นิตบิด ีศุขเจรญิ ผูช้่วยผูอ้ านวยการส านักวจิยั มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ ทีช่่วยเหลอื แนะน า 
และประสานให้ด าเนินการจดัท าบทความนี้ส าเร็จด้วยดี ผู้เขยีนบทความขอกราบขอบพระคุณ  
ทุกท่านเป็นอยา่งสงู 
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