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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอถึงบทบาทหน้าที่ ความสาคัญและสมรรถนะของพยาบาลอาชีวอนามัย ที่เป็ น
ส่วนหนึ่งของระบบจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อให้คนทางาน
ในสถานประกอบการมีคุณภาพชีวติ ในการทางาน ซึง่ บทบาทหน้าทีห่ ลักของพยาบาลอาชีวอนามัย
ที่สนับสนุ นวิศวกรรมความปลอดภัยประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการรายกรณี โดยการดูแล
สุขภาพ การรักษาพยาบาล การส่งต่อ และการฟื้ นฟูเพื่อกลับเข้าทางาน 2) การให้คาปรึกษาและ
การจัดการดูแลภาวะวิกฤติ ทัง้ ด้านการเจ็บป่ วยทางกายและจิตใจทีก่ ระทบกับงาน หรือการบาดเจ็บ
จากการทางาน 3) การส่งเสริมสุขภาพและลดความเสีย่ ง โดยจัดโครงการหรือการฝึ กอบรมให้เกิด
พฤติกรรมความปลอดภัย 4) การปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายและการพิทกั ษ์สทิ ธิ์ และ 5) การปกป้ อง
คนทางานจากสิง่ ก่ออันตรายในการทางาน โดยการรวบรวม ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ แต่การรับคนเข้างาน กระบวนการผลิต กระบวนการทางานทีป่ ลอดภัย และการเสริมสร้างทักษะ
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายหรือโรคจากการทางาน ทัง้ นี้พยาบาลอาชีวอนามัยมีกระบวนการ
ทางานที่มอี ิสระทางวิชาชีพ สถานประกอบการจาเป็ นต้องให้เอกสิทธิ์ในการทางานที่เหมาะสม
ตามบทบาทหน้ าที่ เพื่อสนับสนุ นให้ระบบการจัดการวิศวกรรมความปลอดภัยดาเนินการไปได้
อย่างต่อเนื่อง เป็ นองค์กรความปลอดภัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
บทความวิชาการ
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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. บทนา
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) [1,2] ได้ก่อตัง้ ขึน้ ใน
ปี พุ ท ธศัก ราช 2462 และเมื่อ มีก ารก่ อ ตัง้ องค์ก ารสหประชาชาติ (United Nations: UN) ขึ้น ในปี
พุทธศักราช 2489 จึงได้กลายเป็ นองค์การชานัญพิเศษองค์การแรกขององค์การสหประชาชาติ
โดยมีภารกิจหลัก คือ ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานทัวโลกให้
่
ได้รบั ความยุ ติธรรม ให้มชี ีวติ และสภาพ
การทางานทีด่ ี ทัง้ นี้ได้จดั ให้มกี ารทาสัตยาบันของประเทศสมาชิกทัวโลก
่
โดยให้แต่ละชาติสมาชิก
ประกาศนโยบายและจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาด้านวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมการทางาน รวมถึงข้อกาหนดกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึง่ ประเทศไทย
ในปี พุ ท ธศัก ราช 2501-2507 กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกองอาชีว อนามัย และสิ่ง แวดล้ อ ม
กรมอนามัย มีการส่งผู้แทนประเทศเข้าร่วมประชุมที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย และดูงาน
ด้านอาชีวอนามัยในประเทศแถบยุโรป ทัง้ นี้ได้เสนอกลยุทธ์ในการส่งเสริมปกป้ องผูใ้ ช้แรงงานด้วย
มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กล่าวคือ [3,4]
กลยุทธ์ท่ี 1 สนับสนุนความเข้มแข็งกับเครือข่ายอาชีวอนามัยและองค์กรความปลอดภัย
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กลยุทธ์ท่ี 2 จัดการความรูด้ า้ นอาชีวอนามัยและวิศวกรรมความปลอดภัย
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีวอนามัยและองค์กรความปลอดภัย
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนากลไกบริหารจัดการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยให้มปี ระสิทธิภาพ
กฎหมายแรงงานทัง้ ระดับ นานาชาติและประเทศไทยได้กาหนดให้ความปลอดภัยในงาน
นับเป็ นสิง่ สาคัญยิง่ ดังนัน้ สถานประกอบการต้องจัดระบบวิศวกรรมความปลอดภัยเพื่อการป้ องกัน
อุบตั ิเหตุในงาน ตลอดจนให้ความสาคัญถึงคุณภาพชีวิตของคนที่ปฏิบตั ิงาน เกือบทุกประเทศ
ต่างขานรับ และมีการใช้กฎหมาย มาตรฐานทีร่ องรับและควบคุมให้คนทีป่ ฏิบตั งิ านมีคุณภาพชีวติ
ในการทางาน (quality of working life) [4] โดยสถานประกอบการอุตสาหกรรมต้องจัดให้มรี ะบบ
บริหารจัดการวิศวกรรมเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมและการปฏิบตั ิงานที่ปลอดภัย ซึ่งหากยังคง
มีสภาพแวดล้อมและการกระทาที่ไม่ปลอดภัยและขาดการจัดการด้านวิศวกรรมความปลอดภัย
รวมทัง้ ขาดควบคุมการการกระทาทีไ่ ม่ปลอดภัย ย่อมส่งผลกระทบไปทัง้ ระบบการทางาน จนเกิด
ความเสียหายต่อผูป้ ระกอบการโดยตรง โดยเฉพาะความเสียหายทีน่ ายจ้างต้องรับผิดชอบ ทัง้ การ
การจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึน้ กับ เครื่องจักร การเจ็บป่ วย การหยุดงาน ค่าปรับและชดเชยต่าง ๆ
ตามกฎหมาย และรวมถึงการส่งออกของผลิตภัณฑ์สตู่ ่างประเทศหยุดชะงัก
สิง่ สาคัญทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ
มิใ ช่ ป้ อ งกัน เฉพาะการบาดเจ็บ พิก าร หรือ เสีย ชีวิต จากอุ บ ัติเ หตุ จ ากการท างานที่เ กิด จาก
สภาพการณ์และวิศวกรรมทีไ่ ม่ปลอดภัยเพียงเท่านัน้ แต่รวมถึงพฤติกรรมเสีย่ งทางสุขภาพอื่น ๆ
ของคนทางานที่ส่งผลกระทบหรืออาจเป็ นปั จจัยกระตุ้นให้เกิดการทางานผิดพลาด เจ็บป่ วยหรือ
อุบตั เิ หตุ ตลอดจนระยะเวลาฟื้ นฟูสุขภาพกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสิง่ แวดล้อม ตามแนวทาง
การจัดบริการอาชีวอนามัยขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO: Convention No. 161) [5]
จึงทาให้เกิดการพัฒนาองค์ความรูค้ ขู่ นานเพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการวิศวกรรมความปลอดภัย
ให้ครอบคลุม และประเทศไทยนอกเหนือจากวิศวกรความปลอดภัย (safety engineer) ทีค่ วบคุม
ปั จจัยทางกายภาพและสิง่ แวดล้อมแล้วยังให้มพี ยาบาลอาชีวอนามัย (occupational health nurse)
ร่วมดาเนินการจัดการภาวะสุขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ ด้วย [4]
2. การพัฒนาด้านวิ ศวกรรมความปลอดภัยและการพยาบาลอาชีวอนามัย
จากผลของการเสนอกลยุทธ์ท่ี 2 [3, 4] ด้านการจัดการความรูด้ า้ นอาชีวอนามัยและวิศวกรรม
ความปลอดภัย โดยกองอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวง
แรงงาน และสภามหาวิท ยาลัย ในปี พุ ท ธศัก ราช 2512 [3, 4] จึง เกิด การพัฒ นาองค์ค วามรู้ใ ห้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนประเทศในการจัดองค์กรความปลอดภัย ได้มกี ารพัฒนาหลักสูตร
เป็ นคูข่ นานเพือ่ สนับสนุนและเสริมแรงกัน กล่าวคือ
บทความวิชาการ
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1) วิ ศ วกรรมความปลอดภัย (safety engineering) [3] ถู ก ก าหนดเปิ ดเป็ นหลัก สู ต ร
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเกือบทุกสถาบัน โดยในระดับปริญญาตรีได้บรรจุเป็ นวิชาความปลอดภัย
ในการทางานสาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเจ้าพนักงานความปลอดภัยระดับ
วิช าชีพ ซึ่ง เนื้ อ หาหลัก สูตรจะครอบคลุ ม ถึง สาเหตุข องอุ บ ตั ิเ หตุ ความสูญ เสีย วิธีก ารป้ อ งกัน
การวิเคราะห์สอบสวน การรายงาน การประเมิน การจัดองค์การความปลอดภัย และกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง ในปั จจุบนั มีการเปิ ดหลักสูตรถึงระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
2) การพยาบาลอาชี ว อนามัย (occupational health nursing) [4] ปั จ จุ บ ัน ถู ก บรรจุ ใ น
หลักสูตรการศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี ซึง่ จากเดิมหลักสูตรพยาบาลเทคนิคมีระดับเทียบเท่า
อนุ ป ริญ ญา หากประสงค์จ ะศึก ษาต่ อ จ าเป็ น จะต้อ งศึก ษาในหลัก สู ต รต่ อ เนื่ อ งปริญ ญาสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ และหากปฏิบตั ิงานด้านอาชีวอนามัย จาเป็ นต้องเข้าศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) อีกทัง้ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
พุทธศักราชราช 2541 [6] กาหนดให้โรงงานขนาดใหญ่ทม่ี คี นงานตัง้ แต่ 1,000 คนขึน้ ไป ต้องจัดให้
มีพยาบาลประจา 2 คน มีแพทย์ประจา 1 คน และมีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล กรณีโรงงานขนาด
กลางที่มคี นงานตัง้ แต่ 200-1,000 คน ต้องจัดให้มพี ยาบาลประจา 1 คน มีแพทย์ประจาบางเวลา
และมีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล ส่วนโรงงานขนาดเล็กต่าทีม่ คี นทางานต่ากว่า 100 คน ต้องจัดให้
มีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล จากข้อกฎหมายดังกล่าวสถานประกอบการอุตสาหกรรมจึงมีความ
จาเป็ นและขาดแคลนพยาบาลประจาโรงงาน ทัง้ นี้ผลการสารวจพบว่านายจ้างร้อยละ 54.20 [4]
ต้องการพยาบาลอาชีวอนามัยประจาสถานประกอบการเช่นเดียวกับประเทศอุตสาหกรรม ดังนัน้
สภาการพยาบาลจึง ได้มีก ารปรับ ปรุ ง หลัก สูต รเป็ น พยาบาลศาสตรบัณ ฑิต โดยเพิ่ม รายวิช า
การพยาบาลอาชีวอนามัยพื้นฐานในหลักสูตรที่นักศึกษาพยาบาลทุกคนต้องเรียน และใช้สอบ
ขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบวิชาชีพเพื่อเป็ นพยาบาลวิชาชีพ และต่อมายังได้มกี ารพัฒนาหลักสูตรเฉพาะ
ทางเพื่อ สนั บ สนุ น องค์ค วามรู้ท่ีเ หมาะสม ให้เ กิด การดู แ ลคุ ณ ภาพชีวิต ผู้ป ฏิบ ัติง านในสถาน
ประกอบการ นอกเหนือจากวิศวกรความปลอดภัยทีด่ แู ลด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อมแล้ว วิชาชีพ
การพยาบาลเข้ามาดูแลเพิม่ เติมเพื่อการดูแลครอบคุ ลม 4 มิติ คือ ด้านกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม
และด้านจิตวิญญาณอย่างเป็ นองค์รวม ภายใต้ศกั ดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์และตามกฎหมายคุม้ ครอง
แรงงานและสวัส ดิก าร เนื่ อ งจากผู้ปฏิบ ัติง านในสถานประกอบการมิไ ด้มีเ พีย งสัง คมในสถาน
ประกอบการ ยังจาต้องไปสูส่ งั คมภายนอกทัง้ ระดับครอบครัว ชุมชน ซึง่ จากความต้องการพยาบาล
อาชีวอนามัยของนายจ้างสถานประกอบการ สภาการพยาบาลร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และ
สภามหาวิท ยาลัย [3] จึง ได้พ ฒ
ั นาหลัก สูต รการพยาบาลเฉพาะทางอาชีว อนามัย ขึ้น ส าหรับ
พยาบาลผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบโรคศิล ป์ จากสภาการพยาบาลแล้ว เป็ น หลัก สูตรต่อ เนื่ อง
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หลัง ปริญ ญาตรี ทัง้ ลัก ษณะการฝึ ก อบรมวุ ฒ ิบ ัต ร 60 ชัว่ โมง 4 เดือ น และหลัก สู ต รระดับ
บัณฑิตศึกษา
3. สมรร นะพยาบาลอาชีวอนามัยและคุณลักษณะทางวิ ชาชีพ [7-9]
พยาบาลวิชาชีพที่ประสงค์พฒ
ั นาตนเป็ นพยาบาลอาชีวอนามัย นอกจากจะศึกษาหาความรู้
เพิม่ เติมทัง้ จากการฝึ กอบรมหรือการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ยังต้องมีสมรรถนะของพยาบาล
อาชีวอนามัยและคุณลักษณะทางวิชาชีพ ประกอบด้วย
1) ด้ า นการพัฒ นาตนเอง พยาบาลอาชีว อนามัย ต้อ งมีก ารพัฒ นาตนเองผ่ า นวิธีก ารที่
หลากหลาย ทัง้ จากเรียนรูจ้ ากผูร้ ่วมงานที่มปี ระสบการณ์ จากรายงานและระบบงาน โดยการนา
ประสบการณ์การเป็ นพยาบาลวิชาชีพมาเชื่อมโยงสูบ่ ทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย และมีทศั นคติใน
การทีจ่ ะพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัยให้ดขี น้ึ
2) ด้านการมีหลักในการทางาน พยาบาลอาชีวอนามัยต้องมีมุมมองในการบริหารจัดการ
และมีทศิ ทางการทางานที่สอดคล้องกับปรัชญาการบริหารองค์กร นโยบาย และเป้ าหมายของ
องค์กร ทัง้ นี้ตอ้ งมีความเชีย่ วชาญ เข้าใจหลักของพยาบาลอาชีวอนามัยและแสดงบทบาทการเป็ น
พยาบาลอาชีวอนามัยอย่างมืออาชีพ รวมถึงการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์และสิทธิตาม
กฎหมาย
3) ด้านการปฏิ บตั ิ งานและการวางแ นกลยุทธ์ แม้ว่าพยาบาลอาชีวอนามัยจะมีบทบาท
อิสระทีเ่ ป็ นเอกสิทธิ์ทางวิชาชีพ แต่ตอ้ งตระหนักในการแสดงบทบาทระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้าง และมี
เป้ าหมายในการทางาน มีการวางแผนการทางาน และพัฒนางานต่อเนื่องโดยให้หลัก PDCA (PlanDo-Check-Act) [3] และมีการรวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ครอบคลุมการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา
การจัดลาดับความสาคัญของงาน มีการบริหารเวลาทีเ่ หมาะสม โดยคานึงถึงหลักประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4) ด้านการประสานงาน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและสัมพันธภาพที่ยงยื
ั ่ น โดยผสาน
ความแตกต่ า งที่อ าจมีอ ยู่ใ นตัว บุ ค คล หน่ ว ยงาน หรือ องค์ก ร ให้มีก ารปรับ ตัว และมีทิศ ทางที่
สอดคล้องกัน เข้าถึงบุคคลทีม่ คี วามสาคัญต่อสถานการณ์นัน้ ๆ และใช้ทกั ษะการโน้มน้าวจูงใจให้
เกิดการแก้ปัญหาร่วมกัน
5) ด้ านการส่ งเสริ มการแก้ ไขปั ญหาและสนั บสนุ นการพึ่งตนเองของ ้มู ีส่วนได้เสี ย
พยาบาลอาชีวอนามัยต้องมีสมรรถนะในการยอมรับและรับฟั งความคิดเห็นของผูม้ สี ่วนได้เสีย ทัง้
ฝั ง่ นายจ้างและลูกจ้าง ทัง้ นี้ตอ้ งตอบสนองอย่างยืดหยุ่นตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม เพื่อให้ ผูม้ ี
ส่วนได้เสียมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี พึง่ ตนเองได้ สามารถแก้ไขปั ญหาได้ดว้ ยตนเอง
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6) ด้ านการเสริ มพลังที มงาน โดยการส่ ง เสริมให้มีการแลกเปลี่ย นข้อ มูล ประสบการณ์
ระหว่างผูร้ ว่ มทีม และมีการชีน้ าทิศทางให้กบั ทีมงาน หากพบว่าการปฏิบตั หิ รือละเว้นจะเกิดผลเสีย
กับทีม
7) ด้านความคิ ดสร้างสรรค์ สนับสนุ นให้เกิดการสร้างสรรค์ระบบการทางานอาชีวอนามัย
การพัฒนาพยาบาลอาชีวอนามัย เพื่อ ให้ทางานได้อ ย่างมีประสิท ธิภาพ เป็ นที่ยอมรับทางด้าน
วิชาการ โดยวิธพี ฒ
ั นาความเชีย่ วชาญผ่านการทากิจกรรมต่าง ๆ และการวิจยั
4. บทบาทหน้ าที่ของพยาบาลอาชีวอนามัย [4, 10, 11]
พยาบาลอาชีวอนามัย เป็ นวิชาชีพที่ทางานในบทบาทอิสระ มีเอกสิทธิ์ทางวิชาชีพในการ
บริหารจัดการในหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้องกับการจัดการภาวะสุขภาพของผู้ป ระกอบอาชีพ โดยเฉพาะ
สถานประกอบการตามนิ ย ามก าหนดของกฎหมายแรงงานและอุ ต สาหกรรม รวมถึง ในสถาน
ประกอบการ จะมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบแตกต่างกันไปขึน้ อยู่กบั ตาแหน่งในสถานประกอบการ แต่
หากผ่านการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องการพยาบาลอาชีวอนามัย สามารถปฏิบตั ติ ามบทบาททีส่ รุปได้
ดังนี้
1) การบริ หารจัดการผู้เจ็บป่ วยรายกรณี นับเป็ นกิจกรรมการให้การดูแลรักษา ช่วยเหลือ
ติดตามและส่งต่อ ตลอดจนการให้การดูแลเร่งด่วนในเบือ้ งต้นกรณีทล่ี กู จ้างบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยทัง้
การเจ็บป่ วยทัวไปและจากการท
่
างาน มาตรฐานในการปฏิบตั งิ านสาหรับพยาบาลอาชีวอนามัยทั ง้
2 สิง่ นี้ มีผกู้ ล่าวว่า ทาหน้าทีเ่ ปรียบเสมือนนายประตูทด่ี ูแลควบคุมการให้บริการรักษาการฟื้ นฟู
สุขภาพอนามัย ตลอดจนการบริหารจัดการภายหลังการรักษาถึงขัน้ คืนกลับเข้าสู่ระบบการทางาน
ซึ่งเป็ นกุญแจสาคัญสาหรับนายจ้างที่จะใช้เป็ นกลยุทธ์ในการดูแลคุณภาพการจัดบริการสุ ขภาพ
ให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างรวมถึงผลลัพธ์คา่ ใช้จ่ายทีต่ อ้ งการบรรลุได้
2) การให้ ค าปรึกษาหารือ และการจัด การในภาวะวิ ก ฤติ การให้ค าปรึก ษาหารือ เมื่อ
ผูป้ ฏิบตั งิ านการเจ็บป่ วย หรือการบาดเจ็บจากการทางาน บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยได้ขยาย
การให้คาปรึกษาไปถึงวิธกี ารดาเนินชีวติ ประจาวัน เช่น การให้คาปรึกษาถึงเรื่องของการใช้ยาและ
สารเสพติด ปั ญหาทางอารมณ์ และความเครียด ตลอดจนการเลือกใช้ประยุกต์ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารในการติดตาม เฝ้ าระวังและให้กาลังใจอย่างไม่เป็ นทางการ เช่น การใช้ส่อื
สังคมออนไลน์ (social media) หรือกลุ่มทางสังคม (social group) เป็ นต้น
3) การส่งเสริ มสุขภาพและลดความเสี่ ยง พยาบาลอาชีวอนามัยต้องมีทกั ษะในการสอน
และการพัฒนาโครงการจัดการศึกษาฝึ กอบรมด้านสุขภาพให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ
ให้มพี ฤติกรรมรับผิดชอบต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง สร้างความตระหนักให้เกิดการเกรงต่อ
อันตรายและจูงใจให้มพี ฤติกรรมความปลอดภัยให้แก่ตนเองและสิง่ แวดล้อม
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4) การปฏิ บตั ิ ตามข้อกฎหมายข้อบังคับขององค์การความปลอดภัยและการบริ หาร
จัดการด้านสุขภาพ โดยให้เกิดการพิทกั ษ์สทิ ธิให้กบั ผู้ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ ที่มผี ล
บังคับใช้ตามกลุ่มสถานประกอบการ เช่ น กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม กฎหมายการ
ประกันตน ทัง้ นี้พยาบาลอาชีวอนามัยซึง่ ปฏิบตั งิ านร่วมกับนายจ้างจาเป็ นต้องมีความรูถ้ งึ สิทธิและ
ผลประโยชน์ทค่ี นงานควรได้รบั การปกป้ องคุม้ ครองโดยเฉพาะด้านสุขภาพและความปลอดภัย
5) การปกป้ องผูใ้ ช้แรงงานจากสิ่ งอันตรายในงาน หน้าทีพ่ ยาบาลอาชีวอนามัยจาเป็ นต้อง
รูส้ ภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ ตัง้ แต่กระบวนการรับเข้างาน กระบวนการ
ผลิตตัง้ แต่ต้นกระบวนการจบกระบวนการเพื่อประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั จนถึงการติดตามเฝ้ า
ระวังสิง่ แวดล้อมในการทางาน ลักษณะงาน โดยต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสุขภาพและสิง่ ก่อ
อันตรายต่าง ๆ ร่วมกับวิศวกรความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย นาข้อมูลนัน้ มาร่วมกัน
วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการป้ องกันความเสีย่ งทางสุขภาพทัง้ ด้านร่างกายหรือผลกระทบด้าน
จิต ใจ ทัง้ นี้ จ าเป็ น ต้อ งน าเสนอให้ผู้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย หลายฝ่ ายร่ ว มกัน ประเมิน และวางแผน
ดาเนินการตามแผนและประเมินผล หรืออาจใช้แนวทางการวิจยั เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไขปั ญหาใน
ระบบงานอาชีวอนามัย
5. พยาบาลอาชีวอนามัยกับการจัดการด้านวิ ศวกรรมความปลอดภัย
การจัดการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยซึ่งทัง้ 2 ส่วน คือ บทบาทของวิศกรความปลอดภัย
และพยาบาลอาชีวอนามัย ต่างมีบทบาททีส่ นับสนุนและเสริมแรงกันให้การจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในสถานประกอบการสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดสรุปได้
ดังตาราง [3, 4, 10]
ตารางที่ 1 บทบาทเกี่ยวเนื่ องระหว่างวิ ศวกรความปลอดภัยและพยาบาลอาชีวอนามัย
วิ ศวกรความปลอดภัย
พยาบาลอาชีวอนามัย
- ตรวจสอบ/เสนอแนะให้น ายจ้า งปฏิบ ัติ - ปฏิบตั ิตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และบริหาร
ตามกฎหมายเกี่ ย วกับ ความปลอดภัย จัดการระบบดูแลสุขภาพ ให้ครอบคลุมถึงการ
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ พิทกั ษ์สทิ ธิ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ สวัสดิการ
ทางาน
รักษาพยาบาล ด้วยหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
- วิเ คราะห์ง านเพื่อ ชี้บ่ ง อัน ตราย รวมทัง้ - จัดระบบเฝ้ าระวังสุขภาพของพนักงาน โดยการ
กาหนดมาตรการป้ องกัน หรือขัน้ ตอนการ คัดกรองสุขภาพหาความเสีย่ งทัง้ สภาพกายและ
ทางานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
สภาพจิตทัง้ ก่อนเข้างาน ขณะทางานและเลิก
งาน ทัง้ รายบุคคลและสถานประกอบการ
บทความวิชาการ
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วิ ศวกรความปลอดภัย
- ประเมินความเสีย่ งด้านความปลอดภัยใน
การท างาน ทัง้ โครงสร้า งทางกายภาพ
และสิง่ แวดล้อม
- วิ เ คราะห์ แ ผนงานโครงการ รวมทั ง้
ข้อเสนอแนะของหน่ วยงานต่าง ๆ และ
เสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการ
ทางานต่อนายจ้าง
- ตรวจประเมิน การปฏิบ ตั ิง านของสถาน
ประกอบการให้ เ ป็ นไปตามแผนงาน
โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัย
- ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมใน
การทางาน หรือดาเนินการร่วมกับบุคคล
หรือหน่ วยงานเอกสารหลักฐาน รายงาน
ผลการตรวจสอบสภาพแวดล้อ มในการ
ทางานภายในสถานประกอบกิจการ

- ตรวจสอบแนะนาให้ผู้ปฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับและคูม่ อื วิธปี ฏิบตั ติ ่าง ๆ

- แ น ะ น า ฝึ ก ส อ น อ บ ร ม เ พื่ อ ใ ห้
ผู้ป ฏิบ ัติง านปลอดจากเหตุ ท่ีท าให้เ กิด
ความไม่ปลอดภัยในการทางาน
- เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มกี ารจัดการ
ด้ า นความปลอดภั ย ในการท างานที่
เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และ
พัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

พยาบาลอาชีวอนามัย
- ร่วมทีมตรวจประเมินสารวจสถานประกอบการ
(walk-through survey) โดยค้นหาอันตรายและ
รวมถึงสิง่ คุกความสุขภาพ (safety and health)
- วิ เ คราะห์ ปั ญหา จั ด ท าแผนงานโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ เช่น โครงการการออกกาลัง
กาย โครงการสถานประกอบการปลอดบุ ห รี่
โครงการอนุรกั ษ์การได้ยนิ เป็ นต้น
- ประเมิน สรุ ป และรายงานผลโครงการต่ อ
นายจ้างและทีมองค์กรความปลอดภัย เพื่อร่วม
พิจารณาแก้ไขปั ญหา ตามระบบ PDCA
- จัดระบบบริการห้องปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์
ระบบบริการอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน และระบบส่งต่อที่
เหมาะสม
- ประสานองค์ ก รภายนอก เช่ น กระทรวง
สาธารณสุ ข องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น เพื่ อ
ประเมิน ความปลอดภัย เช่ น อุ ป กรณ์ ต รวจ
พิเศษทางอาชีวเวชศาสตร์อ่นื ๆ
- ให้ความรู้รายบุคคลและรายกลุ่ม โดยเฉพาะ
โรคจากการประกอบอาชีพกับการป้ องกัน
- สอบสวนโรคและการเจ็บป่ วย ครอบคลุม 4 มิติ
สุขภาพ ตามหลักวิทยาการระบาด
- ร่วมทีมสอน อบรม ฝึ กใช้อุปกรณ์ ป้องกันส่วน
บุคคลอย่างถูกวิธี รวมถึงการสนับสนุ นให้ได้รบั
วัคซีนป้ องกันโรคต่าง ๆ
- ร่วมเสนอกลวิธเี พื่อให้ผูป้ ฏิบตั ิงานมีสุขภาพที่
ดีพ ร้ อ มกับ การท างาน เช่ น การพัฒ นาโรง
อาหาร รายการอาหาร หรือการจัดสุขาภิบาล
สิง่ แวดล้อมทีจ่ าเป็ น เช่น น้ าดื่ม ห้องสุขา การ
ระบายอากาศ
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วิ ศวกรความปลอดภัย
พยาบาลอาชีวอนามัย
- ตรวจสอบสาเหตุ และวิ เ คราะห์ ก าร - จัดทาทะเทียนประวัตสิ ุขภาพผูป้ ฏิบตั งิ านตัง้ แต่
ประสบอัน ตราย การเจ็บ ป่ วย หรือ การ เริ่มเข้าทางาน และเปรียบเทียบกับระยะงาน
เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญอันเนื่องจากการ ตามปั จจัยเสีย่ ง
ทางาน และรายงานผล รวมทัง้ เสนอแนะ - ประสานส่ง ต่อ การตรวจพิเ ศษเพื่อ ค้น หาโรค
ต่อนายจ้างเพื่อป้ องกันการเกิดเหตุโ ดย จากการประกอบอาชีพ ในรายผิด ปกติ และ
ไม่ชกั ช้า
รายงานผลต่อฝ่ ายวิศวกรรมความปลอดภัย
- รวบรวมสถิ ติ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จัด ท า - รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ขอ้ มูล นาเสนอรายงาน
รายงาน และข้อ เสนอแนะเกี่ย วกับ การ สถิตขิ อ้ มูล สถานการณ์ด้านการเจ็บป่ วย หรือ
ประสบอัน ตราย การเจ็บ ป่ วย หรือ การ ภาวะสุขภาพ เพือ่ การเฝ้ าระวังทางสุขภาพ
เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญอันเนื่องจากการ
ทางานของลูกจ้าง
จากตารางจะเห็นได้ว่า วิศวกรความปลอดภัยมีหน้าที่หลักในการดูแลสภาพการทางานและ
สิง่ แวดล้อมในการทางานให้อยู่ในสภาพที่ดี ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยเสมอ ด้วยอาศัยความรู้
ด้านวิศวกรรมมาปรับปรุงแก้ไขปั ญหาในการป้ องกันอุบตั เิ หตุ โดยการควบคุมอันตรายที่เกิดจาก
สภาพการทางานและสิง่ แวดล้อม การตรวจสอบและเสนอแนะนายจ้างให้ปฏิบตั ิการดาเนินตาม
กฎหมายความปลอดภัย และติดตามให้แผนการดาเนินความปลอดภัยให้เกิดการดาเนินการลงสู่
การปฏิบตั ิ รวมถึงมีหน้าทีส่ อน อบรมพนักงานให้เกิดความปลอดภัย การสอบสวนอุบ ั ตเิ หตุ และ
การวิเคราะห์รายงานอุบตั ิเหตุ และจากบทบาทหน้าที่ของพยาบาลอาชีวอนามัยนัน้ มีส่วนเสริม
สนับสนุ นช่วยเหลือวิศวกรความปลอดภัย ทัง้ การร่วมดูแลสภาพการทางานและสิง่ แวดล้อมในการ
ทางานให้อยู่ในสภาพที่ดี ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยแล้ว บทบาทของพยาบาลอาชีวอนามัย
ยังครอบคลุมไปถึงสุขภาพของคนงาน ตัง้ แต่การประเมินก่อนการรับเข้าทางานงาน การทาระเบียน
ประวัตพิ นักงาน การเฝ้ าระวังดูแลขณะปฏิบตั งิ าน จนสิ้นสุดงาน ด้วยการจัดทาโครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยที่ครอบด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การให้การป้ องกันโรค เช่น วัคซีน
อีกทัง้ เมื่อบาดเจ็บจากงานมีการจัดระบบปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลและส่งต่ออย่างเหมาะสม
ตลอดจนฟื้ นฟูสมรรถภาพผูป้ ฏิบตั งิ านเพื่อให้สามารถกลับไปปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามปกติได้ต่อไป รวม
ไปถึงให้คาปรึกษาและคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ทางด้านสุขภาพ จนกระทังออกจากระบบงาน
่
เป็ น
การบูรณาการเพิม่ จากวิศวกรความปลอดภัยไปถึง ครอบครัว และชุมชนรอบข้างสถานประกอบการ
เสริมแรงการควบคุมความปลอดภัยในสถานประกอบการให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
บทความวิชาการ
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6. บทสรุป
ระบบจัดการด้านความปลอดภัย เป็ นสิง่ จาเป็ นและสาคัญยิง่ สาหรับแรงงานทีม่ โี อกาสได้รบั
ผลกระทบจากสิง่ คุกคามสุขภาพต่าง ๆ ทัง้ ทางกายภาพ ทางเคมี สภาวะการทางานทีไ่ ม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกสุขลักษณะ อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่ วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ โดยความร้ายแรง
ของอันตรายนัน้ มีทงั ้ สูญเสียชีวติ ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ ทาให้ประเทศต้องสูญเสียกาลังคน ที่
เป็ น ก าลัง ในการผลิต และยัง ก่ อ ให้เ กิด ปั ญหาลุ ก ลามสู่ค รอบครัว ชุ ม ชน สัง คม ประเทศชาติ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงงานทัง้ ระดับนานาชาติและประเทศไทยจึงกาหนดให้ความปลอดภัยใน
งานเป็ นสิง่ สาคัญ ซึ่งบุคคลสาคัญในองค์กรความปลอดภัยประกอบด้วย วิศวกรความปลอดภัย
มีหน้าทีใ่ นการดูแลสภาพการทางานและสิง่ แวดล้อมในการทางานให้อยู่ในสภาพทีด่ ี ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัยเสมอ โดยอาศัยความรูด้ า้ นวิศวกรรมมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้ องกันอุบตั เิ หตุโดยการ
ควบคุมอันตรายที่เกิดขึน้ ซึ่งเป็ นการดูแลด้านกายภาพ ขณะที่พยาบาลอาชีวอนามัยมีบทบาทใน
การดู แ ลสุ ข ภาพคนงานในสถานประกอบการ เพื่อ ให้ร ะบบวิศ วกรรมความปลอดภัย มีค วาม
ครอบคลุมไปจนถึงด้านจิตวิทยาสังคมและชีวบุคคล ส่งเสริมให้ผูป้ ฏิบตั งิ านมีความพร้อมทางาน
ตัง้ แต่กระบวนการรับคนเข้าทางาน การดูแล ส่งเสริมสนับสนุ นระหว่างการทางาน จวบถึงการ
สิน้ สุดงานกลับไปสูค่ รอบครัว ชุมชน ทัง้ นี้พยาบาลอาชีวอนามัยยังมีความสามารถในด้านการตรวจ
คัดกรองความเสีย่ งโดยการใช้เครื่องมือด้านการแพทย์และอาชีวเวชศาสตร์ ประเมินตรวจสอบ และ
ส่งต่อเครือข่ายเพื่อการวินิจฉัยรักษา นอกจากนี้ยงั มีบทบาทครอบคลุมไปถึงด้านการตรวจสอบ
จัดการด้านสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี มีความพร้อมในการทางาน ไม่เสีย่ งต่อ
การเกิดอุบตั ิเหตุหรือโรคจากการประกอบอาชีพ รวมถึงมีความสามารถในด้านการจัดทาแผน
โครงการและจัด การข้อ มูล เพื่อ น าเสนอข้อ ชี้แ นะแก่ อ งค์ก รความปลอดภัย หรือ เจ้า ของสถาน
ประกอบการในด้านการสนับสนุ นให้ผปู้ ฏิบตั งิ านในสถานประกอบการมีคุณภาพชีวติ ในการทางาน
อันได้แก่ การสนับสนุ นให้ได้รบั อาหารที่ครบถ้วนเหมาะสมและน้ าดื่มที่สะอาด การมีห้องสุขาที่
เพียงพอถูกสุขลักษณะ การจัดทาโครงการสนับสนุ นการออกกาลังกายหรือลดพฤติกรรมทีก่ ่อโรค
ทางการยศาสตร์ การจัดทาโครงการอนุ รกั ษ์การได้ยนิ การประเมินสมรรถภาพปอด รวมไปถึง
การสร้างระบบการให้คาปรึกษาเพื่อช่วยเหลือด้านจิตใจและการจัดการความเครียด ก่อให้เกิดการ
ทางานทีป่ ลอดภัย จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นนัน้ จะเห็นได้ว่า พยาบาลอาชีวอนามัยมีบทบาทอิสระและ
เอกสิท ธิ์ท างวิช าชีพ ตามกฎหมายด้ว ยสามารถใช้ศ าสตร์แ ละศิล ป์ เฉพาะด้า นในการร่ว มดูแ ล
ผู้ปฏิบตั ิงานด้วยการผสมผสานกระบวนการพยาบาลเข้ากับการสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย สามารถช่วยให้ระบบวิศวกรรมความปลอดภัยขับเคลื่อนไปได้อย่างครอบคลุม
ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาไปสู่องค์กรความปลอดภัย และเป็ น
สถานประกอบการปลอดภัยตามเป้ าประสงค์ของระบบวิศวกรรมความปลอดภัย
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กิ ตติ กรรมประกาศ
บทความเรื่อ ง พยาบาลอาชีว อนามัย : หนึ่ ง ฟั น เฟื องในการขับ เคลื่อ นด้ า นวิศ วกรรม
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ ครัง้ นี้ลุล่วงได้ดว้ ยความกรุณาช่วยเหลือ แนะนา ให้คาปรึกษา
ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียงิ่ จากท่าน ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ดร.ชุตมิ า ปั ญญาพินิจนุ กูร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดร.กนกวรรณ
ศิลปกรรมพิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิจยั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทีส่ าคัญยิง่
ดร.นิตบิ ดี ศุขเจริญ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสานักวิจยั มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทีช่ ่วยเหลือ แนะนา
และประสานให้ดาเนินการจัดทาบทความนี้สาเร็จด้วยดี ผู้เขียนบทความขอกราบขอบพระคุณ
ทุกท่านเป็ นอย่างสูง
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