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บทคััดย่่อ

 การจััดการอาชีวอนิามัยและความปลอดภััยช่วยลดอุบััติเหตุ ทำาให้พนิักงานิมีความปลอดภััยและมีสุขภัาพที�ดี 

ลดต้นิทุนิการผลิตและเพิ�มผลผลิต การวิจััยเชิงพรรณนิาครั�งนีิ�มีวัตถุุประสงค์เพ่�อศึักษาการจััดการอาชีวอนิามัยและความ

ปลอดภััย ปัจัจััยแห่งความสำาเร็จั และสมรรถุนิะของพยาบัาลวิชาชีพประจัำาสถุานิประกอบัการในิการจััดบัริการพยาบัาล

อาชีวอนิามัยในิสถุานิประกอบัการชั�นินิำาที�ได้รับัรางวัลคุณภัาพการจััดการอาชีวอนิามัยและความปลอดภััยระดับัชาติ 

จัำานิวนิ 5 แห่ง ผ้้ให้ข้อม้ลเป็นิผ้้มีส่วนิได้ส่วนิเสียกับัการจััดการอาชีวอนิามัยและความปลอดภััยในิสถุานิประกอบัการ  

ได้แก่ ผ้้บัริหาร เจ้ัาหน้ิาที�ความปลอดภััยในิการทำางานิ พยาบัาลวิชาชีพ และผ้้แทนิพนัิกงานิ รวมจัำานิวนิทั�งสิ�นิ 32 คนิ  

ใช้วิธีิ์บัอกต่อในิการเล่อกผ้้ให้ข้อม้ล เก็บัรวบัรวมข้อม้ลด้วยวิธีิ์สนิทนิากลุ่ม การสัมภัาษณ์เชิงลึก การสำารวจักระบัวนิการ

ผลิตและห้องพยาบัาลประจัำาสถุานิประกอบัการ วิเคราะห์ข้อม้ลโดยวิธีิ์วิเคราะห์เน่ิ�อหา

 ผลการศัึกษาพบัว่า สถุานิประกอบัการมีนิโยบัาย พันิธิ์กิจั ตลอดจันิค่านิิยมองค์กรด้านิสุขภัาพที�ชัดเจันิและ 

ส่�อสารไปยังบัุคลากรทุกระดับัทราบัและถุ่อปฏิิบััติ สร้างวัฒนิธิ์รรมความปลอดภััย นิำามาตรฐานิระบับัการจััดการด้านิ 

อาชีวอนิามัยและความปลอดภััยมาประยุกต์ใช้ มีการแบ่ังปันิข้อม้ลและถุอดบัทเรียนิภัายในิองค์กร และผ้้มีส่วนิได้ส่วนิเสีย 

ในิการจััดการอาชีวอนิามัยและความปลอดภััยจัะทำางานิร่วมกันิ การดำาเนิินิงานิทั�งเชิงรุกและเชิงรับัครอบัคลุม 

ด้านิสุขภัาพ ความปลอดภััย และสิ�งแวดล้อมในิการทำางานิ การบัริหารจััดการเพ่�อการด้แลสุขภัาพ พยาบัาลวิชาชีพ 

ประจัำาสถุานิประกอบัการแสดงบัทบัาทในิการจััดบัริการพยาบัาลอาชีวอนิามัยได้ตามสมรรถุนิะที�ผ้้มีส่วนิได้ส่วนิเสียฯ 

คาดหวัง ประกอบัด้วย สมรรถุนิะด้านิการรักษาพยาบัาลเบั่�องต้นิ การส่งเสริมสุขภัาพและการป้องกันิโรค การบัริหาร 

จััดการและประสานิงานิ ผลการศึักษาสามารถุนิำาไปเป็นิแนิวทางในิการจััดการอาชีวอนิามัยและความปลอดภััยในิสถุานิ

ประกอบัการ เริ�มต้นิจัากความตระหนิักของผ้้บัริหาร การนิำานิโยบัายด้านิสุขภัาพส้่การปฏิิบััติ การดำาเนิินิงานิภัายใต้ 

มาตรฐานิสากล การมีส่วนิร่วมของพนิักงานิทุกระดับัพร้อมการพัฒนิาศัักยภัาพ การประสานิความร่วมม่อระหว่าง 

ผ้้มีส่วนิได้ส่วนิเสียฯ รวมถึุงการจััดให้มีพยาบัาลวิชาชีพที�มีความร้้ด้านิพยาบัาลอาชีวอนิามัยปฏิิบััติงานิ    
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Abstract

 Occupational health and safety management contributes to reducing workplace accidents, 

while strengthening workers’ health and safety, all leading to reduced costs and enhanced  

productivity. The main objective of this descriptive research was to study the effects of occupational 

health and safety management, key success factors, and registered nurses’ competency in the  

workplace on occupational health nursing services. The study was conducted in five high-end industries 

that had received the national quality award in occupational health and safety management. The 

thirty-two participants were stakeholders in occupational health and safety management at the  

workplace, and consisted of executives, safety officer professionals, registered nurses, and workers’  

representative. The participants were selected by snowball sampling. Focus groups, in-depth interviews, 

walk-through surveys on the production line and in the first-aid room were used for data collection. 

Content analysis was used to analyze the data. 

 The study found that the workplaces had obvious health policies, missions, and corporate 

values, and communicated these to all levels of workers. Furthermore, the workplaces had to create 

a safety culture by using the occupational health and safety management system, sharing data and 

lessons learned in the organization, and teamwork. Proactive and reactive work practices covered 

occupational health, safety, the environment, and health care management. As expected, the  

registered nurses in the workplace showed competency in occupational health service delivery. These 

results can guide workplace occupational health and safety management by starting with executives’ 

awareness, converting workplace health policy into action based on international standards,  

encouraging participation by all levels of workers, strengthening health knowledge, encouraging  

stakeholders’ co-operation, and recruiting nurses with occupational health training. 

Key words: Occupational health and safety, occupational health nurse, competency, high-end  

industry, best practice
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คัวามสำำาคััญของปััญหา 

 การจััดการอาชีวอนิามัยและความปลอดภััยของ 

สถุานิประกอบัการเป็นิการจััดการที�ครอบัคลุมด้านิความ 

ปลอดภััยในิการทำางานิ ด้านิสุขภัาพอนิามัย และด้านิสภัาพ 

แวดล้อมในิการทำางานิ ซึึ่�งสถุานิประกอบัการต้องดำาเนิินิงานิ 

ตามกฎหมายกำาหนิด (The Labour Protection Act B.E. 

2539, 1996) เพ่�อปกป้องคุ้มครองสุขภัาพล้กจ้ัางไม่ให้เกิด

โรคและบัาดเจ็ับัจัากการทำางานิ ดังจัะเห็นิได้จัากสถุานิการณ์ 

การประสบัอันิตรายหร่อเจั็บัป่วยเนิ่�องจัากการทำางานิ ปี 

2558-2562 พบัว่า จัำานิวนิพนิักงานิประสบัอนัิตรายหรอ่ 

เจ็ับัป่วยเน่ิ�องจัากการทำางานิลดลง และส่วนิใหญ่่เป็นิกรณี

หยุดงานิไม่เกินิ 3 วันิ โดยปี 2558 อัตราการประสบัอันิตราย 

ของพนัิกงานิเท่ากับั 10.25 รายต่อพันิราย และลดลงอย้่ที� 

ร้อยละ 8.10 รายต่อพันิราย ในิปี 2562 กรณีประสบัอันิตราย 

ร้ายแรงลดลงเฉลี�ยร้อยละ 5.58 ต่อปี โดยปี 2558 อัตรา 

การประสบัอันิตรายเท่ากับั 3.19 รายต่อพันิราย และลดลง 

อย้่ที�อัตรา 2.53 รายต่อพันิราย ในิปี 2562 (The social 

security office, Ministry of Labour, 2020)

 การดำาเนิินิการเพ่�อป้องกันิควบัคุมโรคและอุบััติเหตุ 

จัากการทำางานิในิสถุานิประกอบัการนัิ�นิ จัำาเป็นิอย่างยิ�งที�จัะ 

ต้องได้รับัความร่วมม่อจัากฝ่่ายต่าง ๆ  เพ่�อนิำาไปส่้การปฏิิบััติ 

ที�สอดคล้องกับัสถุานิการณ์ของสถุานิประกอบัการ ได้แก่ 

นิายจั้าง ล้กจั้าง หนิ่วยงานิภัาครัฐ มีบัุคลากรสำาคัญ่ด้านิ 

อาชีวอนิามัยของสถุานิประกอบัการ ค่อ เจั้าหนิ้าที�ความ 

ปลอดภััยในิการทำางานิระดับัวิชาชีพ แพทย์อาชีวเวชศัาสตร์ 

และพยาบัาล อาชีวอนิามัย เป็นิผ้้ขับัเคล่�อนิงานิทั�งเชิงรับั 

และเชิงรุก ส่งเสริมให้ล้กจั้างทุกคนิเข้าถุึงบัริการด้านิ 

อาชีวอนิามัยและความปลอดภััย สร้างความสัมพันิธิ์์อันิดี 

และความร่วมม่อ ระหว่างนิายจ้ัางและล้กจ้ัาง ซึึ่�งกฎหมาย 

กำาหนิดให้ทุกสถุานิประกอบัการต้องมีเจั้าหนิ้าที �ความ 

ปลอดภััยในิการทำางานิ (The Labour Protection Act 

B.E. 2539, 1996) สำาหรับัแพทย์และพยาบัาลปฏิิบััติงานิ

ประจัำาสถุานิประกอบัการนัิ�นิ กฎหมายระบุัเป็นิแพทย์สาขา 

ใดก็ได้ และพยาบัาลตั�งแต่ระดับัพยาบัาลเทคนิิคขึ�นิไป  

เพ่�อให้การรักษาพยาบัาลเบ่ั�องต้นิก่อนิส่งต่อไปรับัการรักษา 

ที�โรงพยาบัาล (Ministry of Labour, 2005) แต่อย่างไรก็ดี 

การจััดบัริการสุขภัาพในิสถุานิประกอบัการควรเป็นิการ 

ให้บัริการเฉพาะทางด้านิการพยาบัาลอาชีวอนิามัยและ 

สิ�งแวดล้อมในิการทำางานิ การจััดให้มีพยาบัาลอาชีวอนิามัย 

จัะทำาให้มีการจััดบัริการสุขภัาพและความปลอดภััยในิการ

ทำางานิของล้กจ้ัางได้ดีกว่า (Tukayo & Hardy, 2020)

 การจััดการอาชีวอนิามัยและความปลอดภััยของ 

สถุานิประกอบัการมีร้ปแบับัและแนิวทางการดำาเนิินิงานิที�

แตกต่างกันิไปตามข้อตกลงเกี�ยวกับัสภัาพการจั้างงานิ 

ประเภัทและขนิาดสถุานิประกอบัการ สถุานิประกอบัการ

บัางแห่งอาจัดำาเนิินิการทั�งงานิสุขศัาสตร์อุตสาหกรรมควบัค่้ 

ไปกับัการด้แลสุขภัาพอนิามัยภัายในิสถุานิประกอบัการนัิ�นิ 

หร่อเป็นิร้ปแบับัความร่วมม่อกันิระหว่างสถุานิประกอบัการ 

หร่อเป็นิการจ้ัางหน่ิวยงานิสุขภัาพนิอกสถุานิประกอบัการ

เข้ามาจััดบัริการเป็นิครั �ง ๆ ซึ่ึ �งร้ปแบับัการจััดบัริการ 

อาชีวอนิามัยและความปลอดภััยจัะส่งผลต่อภัาวะสุขภัาพ

และความปลอดภััยในิการทำางานิของล้กจั้าง ตลอดจันิ 

ผลผลิตของสถุานิประกอบัการ การศัึกษาที�ผ่านิมามีเพียง

การศัึกษาการจััดบัริการอาชีวอนิามัยและความปลอดภััย 

เป็นิการศัึกษาในิสถุานิประกอบัการแห่งใดแห่งหนิึ �ง 

(Wongwiseskul, Taoklam, & Tangpharkphoom,  

2013) หร่อเป็นิการศึักษาในิผ้้มีส่วนิได้ส่วนิเสียในิระดับัใด

ระดับัหนิึ�ง ได้แก่ ศัึกษาเฉพาะเจั้าหนิ้าที�ความปลอดภััย 

ในิการทำางานิ (Khamhlom, 2016) หรอ่เป็นิการศัึกษา 

การจััดการอาชีวอนิามัยและความปลอดภััยทั�งระบับัเป็นิการ 

ศึักษาในิสถุานิประกอบัการขนิาดเล็กถึุงขนิาดกลางเท่านัิ�นิ 

(Kongtip, Yoosook, & Chantanakul, 2008) สำาหรับั 

การศึักษาครั�งนีิ�ศึักษาในิสถุานิประกอบัการขนิาดใหญ่่ ซึึ่�ง 

นิอกจัากจัะมีจัำานิวนิพนัิกงานิมาก (ตั�งแต่ 500 คนิ ขึ�นิไป) 

แล้วยังมีความหลากหลายทั�งปัญ่หาการเจั็บัป่วย วิถุีชีวิต 

พฤติกรรมสุขภัาพและการทำางานิที�การจััดการอาชีวอนิามัย 

และความปลอดภััยต้องจััดการให้เป็นิระบับัเพ่�อป้องกันิ 

การเจั็บัป่วยและการบัาดเจั็บัจัากการทำางานิที�ยุ่งยากกว่า 

สถุานิประกอบัการขนิาดกลางและเล็ก รวมถุึงข้อกำาหนิด 

ของกฎหมายว่าด้วยการจััดสวัสดิการสุขภัาพในิสถุานิ 

ประกอบัการที�เกี �ยวกับัการจััดให้มีแพทย์และพยาบัาล 

ประจัำาสถุานิประกอบัการที�มีความแตกต่างจัากสถุานิ 

ประกอบัการขนิาดกลางและเล็ก โดยพยาบัาลเป็นิบัุคคล 

สำาคัญ่คนิหนิึ�งที�มีความใกล้ชิดกับัพนิักงานิและให้บัริการ 

สุขภัาพปฐมภ้ัมิแก่พนัิกงานิ โดยต้องทำางานิเป็นิทีมร่วมกับั

ผ้้มีส่วนิได้ส่วนิเสียที�เกี �ยวข้องดังที�ได้กล่าวแล้วข้างต้นิ 
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ดังนิั�นิ การศัึกษาครั�งนิี�จัึงศัึกษาการจั้ดการอาชีวอนิามัย 

และความปลอดภััยของสถุานิประกอบัการ กิจักรรมและ 

องค์ประกอบัสำาคัญ่ในิการจััดการอาชีวอนิามัยและ 

ความปลอดภััย รวมถุึงสมรรถุนิะการจััดบัริการพยาบัาล  

อาชีวอนิามัยของพยาบัาลวิชาชีพประจัำาสถุานิประกอบัการ 

ผลการวิจั ัยสามารถุนิำาไปประยุกต์ใช ้ในิการจััดการ 

อาชีวอนิามัยและความปลอดภััยในิสถุานิประกอบัการ 

อ่�นิ ๆ ต่อไป

วัตถุุปัระสำงคั์การวิจััย่

 เพ่�อศึักษาการจััดการอาชีวอนิามัยและความปลอดภััย 

ในิสถุานิประกอบัการ ประกอบัด้วย บัริบัทสถุานิประกอบัการ 

กิจักรรมการดำาเนิินิงานิด้านิอาชีวอนิามัยและความปลอดภััย 

และองค์ประกอบัที�สำาคัญ่ในิการจััดการอาชีวอนิามัยและ 

ความปลอดภััย และสมรรถุนิะของพยาบัาลวิชาชีพ

กรอบแนวคัิดการวิจััย่

 การศัึกษาครั �งนิี �ประยุกต์ข้อกำาหนิดมาตรฐานิ 

ผลิตภััณฑ์์อุตสาหกรรม ระบับัการจััดการอาชีวอนิามัย 

และความปลอดภััย (Ministry of Industry, 2011) เป็นิ 

แนิวทางในิการศึักษาข้อม้ลการจััดการบัริการอาชีวอนิามัย

และความปลอดภััยของสถุานิประกอบัการในิครั�งนีิ� ซึึ่�งเป็นิ

ระบับัจััดการองค์กรเพ่�อกำาหนิดและนิำาไปปฏิิบััติซึึ่�งนิโยบัาย 

และจััดการความเสี�ยงด้านิอาชีวอนิามัยและความปลอดภััย 

ขององค์กร ระบับัการจััดการประกอบัด้วย โครงสร้างองค์กร 

ที�เกี�ยวข้องกับัการจััดการอาชีวอนิามัยและความปลอดภััย 

นิโยบัายด้านิอาชีวอนิามัยและความปลอดภััย กิจักรรม 

การวางแผนิในิการชี�บ่ังอันิตรายและการประเมินิความเสี�ยง 

หน้ิาที�ความรับัผิดชอบั แนิวปฏิิบััติ ขั�นิตอนิการดำาเนิินิงานิ 

กระบัวนิการและทรัพยากรต่าง ๆ การส่�อสารและการม ี

ส่วนิร่วมของล้กจ้ัาง การปรึกษาหร่อการให้ข้อม้ลผ้้รับัเหมา 

การจััดทำาเอกสารในิการจััดการอาชีวอนิามัยและความ 

ปลอดภััย การประเมินิผลการดำาเนิินิงานิ การทบัทวนิการ

ดำาเนิินิงานิและการปรับัปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ิ�อง

วิธีีดำาเนินการวิจััย่

 การวิจััยครั�งนีิ�เป็นิการวิจััยเชิงพรรณา (Descriptive 

study) เพ่�อศึักษาการจััดการอาชีวอนิามัยและความปลอดภััย 

ในิสถุานิประกอบัการชั�นินิำาขนิาดใหญ่่ในิภัาคตะวันิออก 

และภัาคกลาง สมรรถุนิะของพยาบัาลวิชาชีพในิการจััด 

บัริการพยาบัาลอาชีวอนิามัย โดยเล่อกจัากสถุานิประกอบัการ 

ที�ได้รับัรางวัลสถุานิประกอบัการดีเด่นิด้านิความปลอดภััย 

อาชีวอนิามัย และสุขภัาพ ระดับัประเทศั ที�มีความพร้อม 

และยินิดีเข้าร่วมการศึักษา จัำานิวนิ 5 แห่ง ในิจัังหวัดชลบุัรี 

ระยอง สมุทรปราการ และปราจัีนิบัุรี (ประกาศัผลการ  

พิจัารณาคัดเล่อกสถุานิประกอบัการต้นิแบับัดีเด่นิด้านิ 

ความปลอดภััย อาชีวอนิามัย และสภัาพแวดล้อมในิการ 

ทำางานิ ประจัำาปี 2562)

 ผู้้�ให้�ข้�อม้ัล ได้แก่ ผ้้มีส่วนิได้ส่วนิเสียกับัการจััดการ

อาชีวอนิามัยและความปลอดภััยในิสถุานิประกอบัการ ๆ 

ละ 5-8 คนิ ประกอบัด้วย ผ้้บัริหารสถุานิประกอบัการ 

ผ้้จััดการฝ่่ายบัุคคล (4 คนิ) ผ้้จััดการแผนิกอาชีวอนิามัย 

และความปลอดภััย (5 คนิ) พยาบัาลวิชาชีพที�ปฏิิบััติงานิ 

ในิสถุานิประกอบัการ (8 คนิ) เจั้าหนิ้าที�ความปลอดภััย 

ในิการทำางานิหร่อวิศัวกรรมความปลอดภััยที�ปฏิิบััติงานิ 

เกี�ยวข้องกับังานิด้านิอาชีวอนิามัย (7 คนิ) ตัวแทนิพนัิกงานิ 

(8 คนิ) รวมจัำานิวนิผ้้ให้ข้อม้ลทั�งสิ�นิ 32 คนิ โดยใช้วิธีิ์สุ่ม 

ตัวอย่างแบับับัอกต่อ (snowball sampling) ในิการเล่อก 

ผ้้ให้ข้อม้ล 

 เคร่�องม่ัอทีี่�ใชี�ในการวิจััย ประกอบัด้วย 

 1. แนิวทางการสัมภัาษณ์เชิงลึกและการสนิทนิา 

กลุ่ม ที�มีรายละเอียดประเด็นิการสัมภัาษณ์และสนิทนิากลุ่ม 

ตามวัตถุุประสงค์ของการศัึกษา โดยได้รับัการพัฒนิาและ 

ผ่านิการวิเคราะห์อภิัปรายจัากคณะทำางานิโครงการพัฒนิา

การพยาบัาลอาชีวอนิามัยเพ่�อการสร้างเสริมสุขภัาพในิ 

สถุานิประกอบัการ ภัาคตะวันิออก จัากนิั�นิได้นิำาเสนิอให้ 

ผ้้ทรงคุณวุฒิและที�ปรึกษาร่วมกันิพิจัารณาความตรงตาม 

โครงสร้าง และความตรงตามเน่ิ�อหาในิวัตถุุประสงค์ แล้วนิำา 

ไปใช้เก็บัข้อม้ลในิทุกพ่�นิที�เป้าหมาย คำาถุามวิจััยหลัก 4 ข้อ 

ค่อ (1) หนิ่วยงานิมีการจััดการอาชีวอนิามัยและความ 

ปลอดภััยอย่างไร (2) ท่านิมีส่วนิร่วมอย่างไรในิการจััดการ

อาชีวอนิามัยและความปลอดภััยของหน่ิวยงานิ (3) หน่ิวยงานิ 

มีขั�นิตอนิการชี�บั่งอันิตรายและประเมินิความเสี�ยงด้านิ 

สุขภัาพและความปลอดภััยหร่อไม่ อย่างไร (4) ผลหร่อ 

การเปลี�ยนิแปลงที�เกิดขึ�นิจัากการจััดการอาชีวอนิามัยและ

ความปลอดภััยมีอะไรบ้ัาง อย่างไร
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 2. คณะผ้้วิจััยประกอบัด้วย อาจัารย์พยาบัาล 

ที �สำาเร็จัการศัึกษาระดับัปริญ่ญ่าเอกทางการพยาบัาล 

สาธิ์ารณสุข จัำานิวนิ 3 คนิ และปริญ่ญ่าโททางสาธิ์ารณสุขศัาสตร์ 

(สาขาอาชีวอนิามัย) จัำานิวนิ 1 คนิ ที�เคยมีประสบัการณ์ 

การเก็บัข้อม้ลวิจััยเชิงคุณภัาพ โดยก่อนิการเก็บัข้อม้ลได้มี

การประชุมเพ่�อซึ่ักซึ่้อมความเข้าใจัให้ตรงกันิอย่างชัดเจันิ 

เกี�ยวกับัวัตถุุประสงค์ของการวิจััย ประเด็นิคำาถุามการวิจััย

หลักและประเดน็ิคำาถุามย่อย แนิวทางการสรุปข้อมล้ที�ได้ 

ตลอดจันิวิธีิ์การทวนิสอบัข้อม้ลต่าง ๆ  และวางแผนิการเก็บั 

รวบัรวมข้อม้ลในิแต่ละวันิเพ่�อให้ได้ข้อม้ลที�มีความครบัถุ้วนิ 

สมบ้ัรณ์ที�สุด

 การพิิที่ักษ์์สิที่ธิิกล่�มัตััวอย�าง โครงการวิจััยและ 

ประเด็นิคำาถุามที�ใช้ในิการวิจััยได้ผ่านิการรับัรองจัาก คณะ

กรรมการพิจัารณาจัริยธิ์รรมการวิจััยในิมนุิษย์ มหาวิทยาลัย 

บ้ัรพา เลขที� 122/2559 กลุ่มตัวอย่างทุกคนิได้รับัการชี�แจัง 

วัตถุุประสงค์ รับัทราบัรายละเอียดของวิธีิ์การวิจััยทุกขั�นิตอนิ 

และมีความเข้าใจัตรงกันิกับัผ้้วิจััย ซึึ่�งกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิิ์ที�จัะ 

ปฏิิเสธิ์การเข้าร่วมการวิจััย หร่อถุอนิตัวจัากการวิจััยเม่�อใด

ก็ได้ และเล่อกที�จัะตอบัคำาถุามข้อใดหร่อไม่ตอบัก็ได้ โดย 

ไม่กระทบักับัสิทธิ์ิที�พึงได้รับัจัากการบัริการอ่�นิใดที�มีอย้ ่ 

การบัันิทึกภัาพและเสียงสัมภัาษณ์จัะกระทำาต่อเม่�อได้รับั 

ความยินิยอมจัากกลุ่มตัวอย่าง และผ้้วิจััยเปิดเผยข้อม้ล 

ในิส่วนิที�เป็นิภัาพรวมที�สรุปผลเป็นิงานิวิจััยตามเหตุผล 

เชิงวิชาการเท่านัิ�นิ

 การเก็บรวบรวมัข้�อมั้ล รวบัรวมข้อม้ลโดยการ 

สัมภัาษณ์เชิงลึกกับัผ้้บัริหารสถุานิประกอบัการ และ/หร่อ 

ผ้้จััดการฝ่่ายบุัคคล ผ้้จััดการแผนิกอาชีวอนิามัยและความ 

ปลอดภััยตามวันิ เวลาที�ได้นัิดหมายไว้ เม่�อได้ข้อม้ลแล้วจึัง

จััดสนิทนิากลุ่มกับัผ้้จััดการแผนิกอาชีวอนิามัยฯ เจ้ัาหน้ิาที�

ความปลอดภััยในิการทำางานิ และพยาบัาลวิชาชีพ จัำานิวนิ 

1 ครั�ง และกลุ่มผ้้แทนิพนัิกงานิจัำานิวนิ 1 ครั�ง กรณีที�ผ้้วิจััย 

ได้ข้อม้ลไม่ครบัถุ้วนิหร่อต้องการข้อม้ลเพิ�มเติมเพ่�อการ 

ตรวจัสอบัความถุ้กต้อง ผ้้วิจััยได้จััดสัมภัาษณ์เชิงลึกเพิ�มเติม 

กับัผ้้เกี�ยวข้อง ซึ่ึ�งได้มีการขอนิุญ่าตบัันิทึกภัาพและเสียง 

การสนิทนิาสำาหรับัสถุานิประกอบัการที�อนิุญ่าต และได้ 

เดินิสำารวจักระบัวนิการผลิต และห้องพยาบัาลประจัำา 

สถุานิประกอบัการ ศัึกษารายงานิ/เอกสารที�เกี �ยวข้อง  

ผ้้วิจััยได้ประชุมปรึกษาหาร่อกันิในิทุกเย็นิวันิที�เก็บัข้อม้ล 

เพ่�อตรวจัสอบัความเหม่อนิหร่อต่างกันิของข้อม้ล และ 

วางแผนิเก็บัข้อม้ลเพิ�มเติมให้มีความสมบ้ัรณ์ที�สุด

 การตัรวจัสอบความัน�าเชี่�อถ่อข้องข้�อมั้ล ข้อม้ล 

ที�เก็บัรวบัรวมได้ผ่านิการตรวจัสอบัความถุ้กต้องและความ

หลากหลาย โดยใช้วิธีิ์เปรียบัเทียบัข้อม้ลเร่�องเดียวกันิที�ได้

จัากการรวบัรวมข้อม้ลหลายวิธีิ์หลายแหล่ง ผ้้รวบัรวมข้อม้ล 

หลายคนิและต่างช่วงเวลากันิ (triangulation technique) 

(Denzin, Lincoln, & Giardina., 2006) ได้แก่ การสัมภัาษณ์ 

ในิประเด็นิเดียวกันิจัากผ้ ้ให้ข้อม้ลหลายคนิ อาทิเช่นิ  

เจั้าหนิ้าที�ความปลอดภััยในิการทำางานิระดับัวิชาชีพและ 

พยาบัาลวิชาชีพประจัำาสถุานิประกอบัการและ/หร่อ  

พนิักงานิ ผ้้จััดการแผนิกอาชีวอนิามัยและเจั้าหนิ้าที�ความ 

ปลอดภััยในิการทำางานิระดับัวิชาชีพ เป็นิต้นิ การศึักษาจัาก 

เอกสาร และแผนิงานิโครงการที�เกี�ยวข้องกับัการจััดบัริการ 

อาชีวอนิามัยของสถุานิประกอบัการ วีดิทัศันิ์ที�เกี�ยวข้อง 

รายงานิสถิุติต่าง ๆ  ในิการจััดการบัริการอาชีวอนิามัย และ 

การประชุมหลังการเก็บัข้อม้ลในิแต่ละวันิของคณะผ้้วิจััย 

เพ่�อตรวจัสอบัข้อค้นิพบัที�ได้มา และการสะท้อนิกลับัของ 

ข้อม้ลจัากกลุ่มตัวอย่าง (data reflections)

 การวิเคราะห้์ข้�อมั้ล ผ้้วิจััยทำาการวิเคราะหข์้อม้ล 

ทั�งแบับัรายวันิและเม่�อสิ�นิสุดการวิจััย โดยใช้วิธีิ์การวิเคราะห์ 

เน่ิ�อหา (content analysis) (Holsti, 1969) มีขั�นิตอนิดังนีิ� 

(1) รวบัรวมข้อม้ลจัากการสัมภัาษณ์ การสนิทนิากลุ่ม และ 

การศัึกษาจัากเอกสารรายงานิที�เกี�ยวข้องกับัการจััดการ 

อาชีวอนิามัยฯ (2) นิำาข้อม้ลมาวิเคราะห์เนิ่�อหา โดยแยก 

ประเภัทและจััดหมวดหม้่ของข้อม้ลตามมาตรการจััดการ 

อาชีวอนิามัยฯ และทำาดัชนีิข้อม้ลไว้ (3) อธิิ์บัายและวิเคราะห์ 

แบับัของความหมายของสิ�งที�ศัึกษาและค้นิพบั วิเคราะห์ 

ลักษณะโครงสร้าง (structure feature) แปลความหมาย

ของปรากฏิการณ์เพ่�อนิำาไปส่้การเรียบัเรียงระบับัข้อม้ลใหม่ 

อีกครั�ง และ (4) สรุปข้อค้นิพบั (Conclusions) เช่�อมโยง

แนิวคิดและทฤษฎีที �ใช้เป็นิกรอบัในิการศัึกษาสำาหรับั 

การตอบัวัตถุุประสงค์ในิแต่ละข้อ

ผลการศึึกษา

 ส�วนที่ี� 1 การจััดการอาชีีวอนามััยและความั 

ปลอดภััยในสถานประกอบการ ในิส่วนินิี �จัะนิำาเสนิอ 

บัริบัทของสถุานิประกอบัการ กิจักรรมการดำาเนิินิงานิด้านิ



ปีีที่่� 29 ฉบัับัที่่� 4 (ต.ค. - ธ.ค.) 2564
Volume 29 No. 4 (Oct - Dec) 2021

วารสารคณะพยาบัาลศาสตร์ 
มหาวิที่ยาลัยบูัรพา6 การจััดการอาชีีวอนามััยและความัปลอดภััยทีี่�ดีในสถานประกอบการชัี�นนำา

อาชีวอนิามัยและความปลอดภััย และองค์ประกอบัที�สำาคัญ่ 

ในิการจััดการอาชีวอนิามัยฯ 

 บริบที่ข้องสถานประกอบการ สถุานิประกอบัการ

ที�ศัึกษาในิครั�งนิี�ทั�ง 5 แห่ง เป็นิสถุานิประกอบัการที�มี 

พนิักงานิตั�งแต่ 700-1,300 คนิ เป็นิเพศัชายมากกว่า 

เพศัหญ่ิง ระยะเวลาปฏิิบััติงานิของพนิักงานิเม่�อรวมการ 

ปฏิิบััติงานิล่วงเวลาแล้วไม่เกินิ 60 ชั �วโมงต่อสัปดาห์ 

และจััดให้มีช่วงเวลาพักทุก ๆ  2 ชั�วโมง ระยะเวลาปฏิิบััติงานิ 

ของฝ่่ายผลิต แบั่งเป็นิ 2 กะ ค่อ กะเช้าและกะคำ�า เวลา 

การทำางานิเท่ากับั 7 ชั�วโมง 50 นิาที ต่อวันิ เวลาพักเท่ากับั 

2 ชั�วโมง 20 นิาที และเวลาการทำางานิล่วงเวลาเท่ากับั  

2 ชั�วโมง เหม่อนิกันิทั�ง 2 กะ กะคำ�าจัะมีจัำานิวนิล้กจ้ัางที� 

ทำางานิน้ิอยกว่ากะกลางวันิ มีเพียง 1 สถุานิประกอบัการ 

ที�จััดเวลาการทำางานิเป็นิ 3 กะ ค่อ กะเช้า กะบ่ัาย และกะดึก  

สำาหรับัด้านิสวัสดิการด้านิสุขภัาพอนิามัยของพนิักงานิ 

และสิทธิิ์การลาต่าง ๆ   สถุานิประกอบัการจััดตามที�กฎหมาย 

กำาหนิด การสะสมเงินิเข้ากองทุนิสำารองเลี�ยงชีพ และยัง 

จััดสวัสดิการด้านิอ่�นิ ๆ นิอกเหนิ่อจัากที�กฎหมายกำาหนิด 

ได้แก่ เคร่�องแบับัพนัิกงานิ รถุรับั-ส่งในิการทำางานิ ประกันิ 

ชีวิต ประกันิสุขภัาพ เบัี�ยขยันิ เบัี�ยกันิดาร เงินิก้้ซึ่่�อบั้านิ 

ค่าเช่าบ้ัานิ อาหารกลางวันิราคาถุ้ก สวัสดิการสนิามฟุุตซึ่อล 

อุปกรณ์กีฬา ห้องฟิุตเนิส เป็นิต้นิ

 สถุานิประกอบัการทุกแห่งเป็นิสถุานิประกอบัการ

ชั�นินิำาและแข็งแกร่งด้านิผลิตภััณฑ์์ มีการด้แลพนิักงานิ 

อย่างมีคุณภัาพจันิได้รับัรางวัลสถุานิประกอบัการดีเด่นิ 

หลายด้านิระดับัประเทศัติดต่อกันิหลายปี ได้แก่ ดีเด่นิ 

ด้านิแรงงานิสัมพันิธิ์์และสวัสดิการ ด้านิความปลอดภััย  

อาชีวอนิามัยและสภัาพแวดล้อมในิการทำางานิ รางวัลโล่ห์

ประกาศัเกียรติคุณระดับัเงินิ กิจักรรมรณรงค์ลดสถุิต ิ

อุบััติเหตุจัากการทำางานิให้เป็นิศั้นิย์ มีคณะกรรมการ 

ความปลอดภััย อาชีวอนิามัย และสภัาพแวดล้อมประจัำา 

สถุานิประกอบัการ และมีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานิ

ตามที�กฎหมายกำาหนิด และไม่มีสหภัาพแรงงานิ

 กิจักรรมัการดำาเนินงานด�านอาชีีวอนามััยและ 

ความัปลอดภััย สถุานิประกอบัการมีนิโยบัาย พันิธิ์กิจัและ

ค่านิิยมองค์กรด้านิสุขภัาพที �ชัดเจันิและส่ �อสารไปยัง 

บัุคลากรทุกระดับัทราบัและถุ่อปฏิิบััติ สร้างวัฒนิธิ์รรม 

ความปลอดภััย นิำาระบับัการจััดการด้านิความปลอดภััย 

และอาชีวอนิามัย (TIS/OHSAS 18001) มาประกอบักับั 

การประยุกต์ใช้เคร่�องม่อหลายชิ�นิในิการจััดการอาชีวอนิามัย 

และความปลอดภััยของหน่ิวยงานิ ได้แก่ การสร้างพฤติกรรม 

ความปลอดภััย การวิเคราะหต์้นิทุนิในิการป้องกนัิและลด

ความเสี�ยง แผนิจััดการในิกรณีการเกิดอุบััติเหตุ หร่อ 

เหตุการณ์ต่าง ๆ รวมถุึงระบับัการวิเคราะห์เหตุการณ์ 

ส่บัหาต้นิเหตุ การจััดทำามาตรการและแผนิการแก้ไขที� 

เหมาะสมผ่านิระบับัฐานิข้อม้ลแบับัออนิไลนิ์ เพ่ �อเป็นิ 

แนิวทางป้องกันิเหตุการณ์ที �คล้ายคลึงกันิในิอนิาคต 

การแบ่ังปันิข้อม้ลภัายในิองค์กร เป็นิต้นิ ผ้้เกี�ยวข้องจัะทำางานิ 

เป็นิทีม ประกอบัด้วย เจ้ัาหน้ิาที�ความปลอดภััยระดับัวิชาชีพ 

เจั้าหนิ้าที�บัริหารงานิบัุคคล เจั้าหนิ้าที�แรงงานิสัมพันิธิ์์ 

(บัางสถุานิประกอบัการ) หัวหนิ้าแผนิก แพทย์ พยาบัาล 

วิชาชีพ การจััดบัริการอาชีวอนิามัยและความปลอดภััย 

ของสถุานิประกอบัการจัำานิวนิ 1 แห่ง มีระบับับัริหาร 

จััดการงานิอาชีวอนิามัยแบับัเป็นิเคร่อข่ายที�มีผ้้ด้แลงานิ 

อาชีวอนิามัยและความปลอดภััยส่วนิกลางเป็นิที�ปรึกษา 

แก่ผ้้ด้แลงานิอาชีวอนิามัยและความปลอดภััยประจัำาพ่�นิที�

ในิการมอบันิโยบัาย ออกแนิวปฏิิบััติต่าง ๆ  ด้านิอาชีวอนิามัย 

ให้แต่ละโรงงานิปฏิิบััติเพ่�อเป็นิไปในิแนิวทางเดียวกันิ ได้แก่ 

การกำาหนิดประเด็นิรายการตรวจัสุขภัาพประจัำาปี และ 

การตรวจัตามความเสี�ยง การกำาหนิดตัวชี�วัดการดำาเนิินิงานิ 

ทางอาชีวอนิามัยและความปลอดภััย เป็นิต้นิ การจััดบัริการ 

อาชีวอนิามัย มีดังนีิ�

 1. ด�านส่ข้ภัาพิอนามััย กิจักรรมด้านินิี�ประกอบั 

ด้วย

  การรักษ์าพิยาบาลเบ่�องตั�น เป็นิการบัริการ 

เกี�ยวกับัการปฐมพยาบัาล ตรวจัรักษาโรคเบ่ั�องต้นิ ทำาแผล 

ให้คำาปรึกษาด้านิโรคและปัญ่หาสุขภัาพจัากการทำางานิแก่

พนัิกงานิและผ้้รับัเหมา ด้วยการจััดสวัสดิการห้องพยาบัาล

ที�มีพยาบัาลจัำานิวนิ 1-2 คนิ ใหบ้ัริการตลอด 24 ชั�วโมง 

แพทย์จัำานิวนิ 1 คนิ ให้บัริการตรวจัรักษาโรคไม่น้ิอยกว่า 

สัปดาห์ละ 6 ชั�วโมง หร่อ 12 ชั�วโมง ตามจัำานิวนิล้กจ้ัาง  

บัางสถุานิประกอบัการจััดให้แพทย์อาชีวเวชศัาสตร ์

มาตรวจัรักษาสัปดาห์ละ 1 วันิ 

  การสร�างเสริมัส่ข้ภัาพิและป้องกันโรค เป็นิ 

การป้องกันิโรคตามกฎหมายกำาหนิด เช่นิ โครงการอนุิรักษ์ 

การได้ยินิ ครอบัคลุมทุกพ่�นิที�ที�มีความเสี�ยงและมีการดำาเนิินิ 



ปีีที่่� 29 ฉบัับัที่่� 4 (ต.ค. - ธ.ค.) 2564
Volume 29 No. 4 (Oct - Dec) 2021

The Journal of Faculty of Nursing
Burapha University 7

Best Practice of Occupational Health and Safety Management 
in High-end Industries  

การป้องกันิแก้ไขจัุดเสี�ยง กิจักรรมการเตรียมความพร้อม 

ในิการทำางานิ ประเมินิภัาวะสุขภัาพและความพร้อมในิการ 

ทำางานิสำาหรับังานิเสี�ยง เช่นิ งานิในิที�อับัอากาศั งานิที�ต้อง 

ทำาในิที�ส้ง

   การสร้างเสริมสุขภัาพพนัิกงานิกลุ่มพิเศัษ 

ได้แก่ การด้แลหญ่ิงตั�งครรภั์ไม่ให้ทำางานิกะ ไม่ทำางานิที� 

สัมผัสสารเคมี การส่งเสริมการเลี�ยงล้กด้วยนิมแม่ ซึ่ึ�ง 

บัางสถุานิประกอบัการจััดให้มีห้องนิมแม่และต้ ้เย ็นิ 

เก็บันิำ�านิมแม่ การตรวจัคัดกรองมะเร็งปากมดล้ก การด้แล 

มารดาหลังคลอด การให้ความร้เ้กี�ยวกับัโรคไม่ติดต่อเร่�อรัง 

โรคตามฤด้กาล และการทำาโครงการพิเศัษที�สถุานิประกอบั 

การร่วมโครงการกับัองค์กรอ่�นิ ได้แก่ การทำากิจักรรมองค์กร 

แห่งความสุข โครงการรณรงค์ไม่ส้บับุัหรี�

   การตรวจัสุขภัาพประจัำาปี การตรวจั 

สุขภัาพตามความเสี�ยงของงานิ และการตรวจัสุขภัาพ 

ก่อนิเกษียณ กรณีที�ผลการตรวจัมีค่าผิดปกติ จัะส่งตรวจัซึ่ำ�า 

อีกครั�งเพ่�อย่นิยันิผลการตรวจั พร้อมรายงานิผลการตรวจั

ไปยังเจั้าหนิ้าที�ความปลอดภััยในิการทำางานิระดับัวิชาชีพ 

ในิพ่�นิที� เพ่�อร่วมกันิหาสาเหตุ หากผลการตรวจัยังผิดปกติ 

จัะส่งตัวเข้ารับัการรักษาโดยใช้สวัสดิการรักษาพยาบัาล 

ที�บัริษัทจััดให้

   การส่�อสารข้อม้ลความร้้ด้านิสุขภัาพและ

ความปลอดภััยในิการทำางานิ ผ่านิข่าวสารสุขภัาพ (health 

news) แผ่นิป้ายประชาสัมพันิธิ์์ จัดหมายอิเล็กทรอนิิกส์  

และการถุอดบัทเรียนิการเกิดอุบััติเหตุให้แก่พนิักงานิและ 

ผ้้รับัเหมา เพ่�อสร้างความตระหนัิก

   การฉีดวัคซึ่ีนิตามฤด้กาล ได้แก่ วัคซึ่ีนิ 

ป้องกันิโรคตับัอักเสบั ไข้หวัดใหญ่่ตามฤดก้าล และวัคซึ่นีิ 

ป้องกันิโรคคอตีบั

   โครงการพิเศัษต่าง ๆ ตามสภัาพปัญ่หา 

ที �อาจัเกิดขึ �นิ ได้แก่ โครงการไร้พุงลดโรค โครงการ 

การยศัาสตร์ที�ส่งผลให้มีการเปลี�ยนิตำาแหนิ่งงานิทุก ๆ  

2 ชั�วโมง เพ่�อไม่ให้เกิดความเม่�อยล้า ปรับัสถุานิีงานิให้ 

เหมาะสมกับัท่าทางการทำางานิ 

  การด้แลกรณีีพินักงานกลับเข้�าปฏิิบัตัิงาน 

ภัายห้ลังการเจั็บป่วยห้ร่อการบาดเจั็บ (Return to 

work) พยาบัาลจัะติดตามแผนิการรักษาและผลการรักษา

กับัแพทย์เจั้าของไข้ และฝ่่ายบัริหารงานิบัุคคลจัะเยี�ยมไข้ 

มีการประเมินิความพร้อมในิการกลับัเข้าทำางานิ โดยใช้ 

แบับัประเมินิมาตรฐานิสากลของสำานัิกบัริหารอาชีวอนิามัย 

และความปลอดภััย ประเทศัสหรัฐอเมริกา (Occupational 

safety and health administration; OHSA) และประชุม 

ร่วมกันิของ 4 ภัาคี ค่อ หัวหน้ิางานิ ผ้้จััดการแผนิกบุัคคล 

เจั้าหนิ้าที�ความปลอดภััยระดับัวิชาชีพ และแพทย์อาชีว 

เวชศัาสตร์ พยาบัาลวิชาชีพ เพ่�อจััดงานิที�เหมาะสมให้

 2. ด�านความัปลอดภััยในการที่ำางาน สถุานิ 

ประกอบัการได้พัฒนิาการจััดการด้านิอาชีวอนิามัยและ 

ความปลอดภััยในิสถุานิประกอบัการที�เนิ้นิการมีส่วนิร่วม 

ของล้กจ้ัาง โดยการนิำาแนิวคิดเกี�ยวกับักระบัวนิการพัฒนิา

ความปลอดภััยโดยเนิ้นิที�พฤติกรรมมาปรับัใช้ในิสถุานิ 

ประกอบัการ ตั �งแต่การวิเคราะห์งานิและสิ�งแวดล้อม 

เพ่ �อความปลอดภััยโดยหัวหนิ้างานิประเมินิเบั่ �องต้นิ 

และการทบัทวนิระบับัความปลอดภััย ผ้้จััดการส่วนิอนุิมัติ 

ให้ปฏิิบัตัิงานิไดจ้ัึงจัะปฏิิบัตัิงานิได้ มีการจััดทำาใบัอนิญุ่าต 

ทำางานิ การส่�อสารความปลอดภััยกับัพนัิกงานิผ่านิการประชุม 

กล่องเคร่ �องม่อ (Effective tool box meeting) มี 

ผ้้ตรวจัสอบัความปลอดภััย การประชุมประจัำาวันิเพ่�อพ้ดคุย 

หาร่อและหาแนิวทางแก้ไข ตลอดจันิกิจักรรม “สังเกต 

พฤติกรรมความปลอดภััย” ที�สังเกตพฤติกรรมการทำางานิ 

ทั�งดีและไม่ดีโดยพนัิกงานิผ่านิระบับัออนิไลน์ิ การส่งเสริม

ให้เกิดวัฒนิธิ์รรมความปลอดภััยในิการทำางานิ โดยใช้หลัก 

เพ่�อนิเต่อนิเพ่�อนิ รวมถุึงการเนิ้นิให้พนิักงานิทำางานิตาม  

แนิวปฏิิบััติการทำางานิอย่างเคร่งครัด ทำาให้โอกาสเกิดอุบััติเหตุ 

และเหตุการณ์เก่อบัเกิดอุบััติเหตุน้ิอย การวางแผนิและซ้ึ่อม 

แผนิฉุกเฉินิระดับั 1 และ 2 รายไตรมาส เพ่�อรองรับัอุบััติเหตุ 

อุบััติภััยต่าง ๆ ที�อาจัเกิดขึ�นิได้ มีการฝึ่กอบัรมทีมช่วยชีวิต

เบ่ั�องต้นิให้สามารถุปฏิิบััติงานิได้ที�หน้ิางานิ

 3. ด �านส ิ � งแวดล �อมัในการที่ ำางาน  สถุานิ 

ประกอบัการจััดให้มีระบับัการระบัายอากาศัค่อนิข้างดี 

การตรวจัสิ�งแวดล้อมในิการทำางานิ ได้แก่ แสงสว่าง เสียง 

ความร้อนิ และสารเคมีที�ใช้ในิกระบัวนิการผลิต การวิเคราะห์ 

และแปลผลข้อม้ลร่วมกับัผลการตรวจัสุขภัาพพนิักงานิ 

เพ่�อเป็นิการเฝ้่าระวังโรคจัากการทำางานิ หากมีปัญ่หาจัากงานิ 

จัะต้องมีการประเมินิ ควบัคุม และจััดการแก้ไขปัญ่หา 

ที�หน้ิางานิทันิที โดยมีการปรึกษาร่วมกันิ แล้วตรวจัสุขภัาพ 

พนัิกงานิอีกครั�งหนึิ�ง รวมถึุงการสนัิบัสนุินิอุปกรณ์ป้องกันิ 
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วารสารคณะพยาบัาลศาสตร์ 
มหาวิที่ยาลัยบูัรพา8 การจััดการอาชีีวอนามััยและความัปลอดภััยทีี่�ดีในสถานประกอบการชัี�นนำา

อันิตรายส่วนิบุัคคลแก่พนัิกงานิ

 4. ด�านการบริห้ารจััดการเพิ่ �อด้แลส่ข้ภัาพิ 

พินักงาน ได้แก่ การหมุนิเวียนิพนัิกงานิแต่ละกะ เพ่�อป้องกันิ 

อันิตรายจัากการอดนิอนิ การสลับัตำาแหน่ิงงานิทุก 2 ชม. 

และการปรับัเปลี�ยนิงานิภัายหลังจัากพนัิกงานิหายจัากการ 

เจ็ับัป่วยหร่อบัาดเจ็ับั

 องค์ประกอบทีี่�สำาคัญในการจััดการอาชีีวอนามััย

และความัปลอดภััย มี 7 ประการ ดังต่อไปนีิ�

 1. นายจั�างให้�ความัสำาคัญตั�อส่ข้ภัาพิ ปัจัจััยที�เป็นิ 

แรงขับัเคล่�อนิการดำาเนิินิกิจักรรมตามนิโยบัายจัากบัริษัทแม่ 

ในิต่างประเทศั ที�มีแนิวทางการปฏิิบััติงานิที�ชัดเจันิ และ 

สนิับัสนิุนิงบัประมาณเพ่�อการจััดการอาชีวอนิามัยและ 

ความปลอดภััย

 2. มัีนโยบาย และส่�อสารนโยบายส้�การปฏิิบัตั ิ

สถุานิประกอบัการมีนิโยบัายสุขภัาพ พันิธิ์กิจั และค่านิิยม 

องค์กร สอดคล้องเป็นิเร่�องเดียวกันิ ต่อเนิ่�องเช่�อมโยงไป 

กิจักรรมองค์กรที�ตอบัสนิองนิโยบัาย พันิธิ์กิจัและค่านิิยม 

รวมถุึงส่�อสารให้ผ้้เกี�ยวข้องทราบัผลการดำาเนิินิงานิด้านิ 

อาชีวอนิามัยและความปลอดภััยอย่างทั �วถุึง โดยเนิ้นิ 

ทั�งกระบัวนิการผลิตที�ปลอดภััยและสุขภัาพอนิามัย ความ

ปลอดภััยของบุัคคลโดยระบับัการจััดการอาชีวอนิามัยและ

ความปลอดภััยเทียบัเคียงได้กับัมาตรฐานิสากล

 3. ที่ำางานเป็นทีี่มัระห้ว�างผู้้�รับผิู้ดชีอบงานอาชีีว

อนามััยและความัปลอดภััย รวมถึุงมีแพทย์ พยาบัาลที�เป็นิ 

คนิเดียวกันิในิการดำาเนิินิงานิต่อเน่ิ�อง มีข้อกำาหนิดการว่าจ้ัาง 

ที�ชัดเจันิ มีการประชุมร่วมกันิเพ่�อพิจัารณาข้อร้องเรียนิ 

จัากพนัิกงานิ หาร่อทางออกในิการแก้ไขปัญ่หาร่วมกันิ และ 

บัันิทึกรายงานิการประชุมไว้เพ่ �อติดตามประเมินิผล 

หลังการนิำาไปแก้ไขปัญ่หาแล้ว จึังทำาให้มีการพัฒนิาการให้

บัริการอาชีวอนิามัยอย่างต่อเน่ิ�อง

 4. สร�างความัตัระห้นักด�านอาชีีวอนามััยและ 

ความัปลอดภััย พนัิกงานิและผ้้รับัเหมาของบัริษัทจัะได้รับั

การอบัรมข้อม้ลอาชีวอนิามัยพ่�นิฐานิและระบับัการรายงานิ 

เหตุการณ์ด้านิอาชีวอนิามัยของบัริษัท เพ่�อให้พนัิกงานิและ 

ผ้้รับัเหมาตระหนิักถุึงความสำาคัญ่ในิการดำาเนิินิงานิด้านิ 

ความปลอดภััย และสถุานิประกอบัการยังได้จััดการอบัรม 

และจััดทำาระบับัเพ่�อแบั่งปันิความร้้ เพ่�อสร้างความเข้าใจั 

และพ่�นิฐานิความปลอดภััยอีกด้วย

 5. พัิฒนาศัักยภัาพิพินักงาน พนัิกงานิทุกคนิได้รับั 

การอบัรมเกี�ยวกับักฎระเบีัยบัการปฏิิบััติงานิ แนิวทางการ 

ปฏิิบััติงานิ การตรวจัตราความปลอดภััยและสิ�งแวดล้อม 

ในิการทำางานิ และมีการทวนิสอบัเป็นิประจัำาทุกปีทำาให้ 

พนิักงานิปฏิิบััติตัวอย้่ในิกฎระเบัียบัอย่างเคร่งครัด และ 

มีความร้้ด้านิอาชีวอนิามัยและความปลอดภััยเป็นิอย่างดี 

และมีทัศันิคติที�ถุ้กต้องต่อการมีสุขภัาพที�ดี มีความปลอดภััย 

ในิการทำางานิ

 6. มัีส�วนร�วมัเพิ่�อส่ข้ภัาพิและความัปลอดภััย  

พนัิกงานิทุกคนิควรมีส่วนิร่วมในิการปรับัปรุงงานิด้านิความ 

ปลอดภััยและสภัาพแวดล้อมที�ดีขององค์กร สังเกตการณ์ 

และให้ข้อคิดเห็นิอย่างสร้างสรรค์และมีไมตรีจัิต โดยการ 

สังเกตการณ์การทำางานิจัะกระทำาด้วยความห่วงใยแบับั 

เพ่�อนิช่วยเพ่�อนิ มีการรับัฟุังและเคารพความคิดเห็นิและ 

การตัดสินิใจัของผ้้รับัผิดชอบัในิเร่�องนิั�นิ มีการปกป้อง 

พนัิกงานิจัากการถุ้กปฏิิบััติตอบัโต้ (กลั�นิแกล้ง) เม่�อรายงานิ 

ความเสี�ยงหร่ออุบััติการณ์ และให้ความสำาคัญ่ในิการปฏิิบััติ 

ตั�งแต่ระดับัพนิักงานิ หัวหนิ้างานิ และผ้้จััดการทุกระดับั 

รวมทั�งผ้้บัริหารระดับัส้ง โดยแนิวทางนีิ�จัะเน้ินิปฏิิบััติในิงานิ 

ที�อาจัเกิดความผิดพลาดได้ง่ายกว่างานิอ่�นิ ๆ เช่นิ งานิที�มี 

ความเสี�ยงส้ง งานิที�นิานิ ๆ  ทำาครั�ง งานิที�คนิทำางานิยังไม่ชำานิาญ่ 

งานิที�เคยเกิดอุบััติเหตุ และงานิที�มีการสังเกตการณ์แล้วว่า

เสี�ยงแต่ยังมีการปรับัปรุงไม่ดีพอ เป็นิต้นิ มีการถุอดบัทเรียนิ 

สาเหตุการเจั็บัป่วย/บัาดเจั็บัจัากการทำางานิ แล้วนิำามา 

ปรับัปรุงงานิ สถุานิีงานิ อุปกรณ์เคร่�องจัักร แนิวปฏิิบััติ 

การทำางานิ ทำาให้ลดเหตุการณ์เก่อบัเกิดอุบััติเหตุและ 

อุบััติเหตุได้

 7. พิยาบาลมัีความัร้ �ด�านการพิยาบาลอาชีีว 

อนามััยและที่ำางานตั�อเน่�องในสถานประกอบการ พยาบัาล 

ที�ผ่านิการอบัรมพยาบัาลอาชีวอนิามัยระยะสั�นิมาแล้ว  

มีความร้ ้ศัาสตร์การพยาบัาลอาชีวอนิามัย สุขศัาสตร์ 

อุตสาหกรรม และอาชีวอนิามัยและความปลอดภััย เป็นิต้นิ 

และสามารถุนิำาความร้้มาประยุกต์ใช้ได้ ซึ่ึ�งการปฏิิบััติงานิ 

ในิเวรเช้าที�เป็นิพยาบัาลคนิเดียวกันิทำาให้สามารถุรวบัรวม

ข้อม้ลและให้การด้แลพนิักงานิที�มารับับัริการได้อย่าง 

ต่อเน่ิ�อง

 ส�วนทีี่� 2 สมัรรถนะข้องพิยาบาลวิชีาชีีพิในการจััด 

บริการพิยาบาลอาชีีวอนามััย พยาบัาลวิชาชีพที�ปฏิิบััติงานิ 
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ในิสถุานิประกอบัการทั�งหมดเป็นิพยาบัาลที�ถุ้กว่าจ้ัางให้มา 

ปฏิิบััติงานิประจัำาในิเวรเช้าที�สถุานิประกอบัการ (ไม่ได้เป็นิ

พนิักงานิของสถุานิประกอบัการ) ทุกคนิผ่านิการอบัรม 

หลักส้ตรอบัรมพยาบัาลอาชีวอนิามัยระยะสั�นิ (60 ชั�วโมง) 

ที�จััดโดยหนิ่วยงานิของรัฐและสถุานิศัึกษาพยาบัาล ซึ่ึ�ง 

พยาบัาลได้แสดงสมรรถุนิะในิการจััดบัริการพยาบัาล 

อาชีวอนิามัย ดังนีิ�

 1. สมัรรถนะด�านการรักษ์าพิยาบาลเบ่�องตั�น  

พยาบัาลที�ปฏิิบััติงานิเป็นิพยาบัาลวิชาชีพ มีความร้้ความ 

สามารถุในิการรักษาพยาบัาลเบ่ั�องต้นิตามขอบัเขตวิชาชีพ

การพยาบัาล ให้บัริการพยาบัาลแก่พนัิกงานิและผ้้รับัเหมา 

และบัันิทึกข้อม้ลสถุิติการเข้ารับับัริการ ด้แลการจััดห้อง 

พยาบัาล คลังยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภััณฑ์์ประจัำา

สถุานิพยาบัาลและรถุพยาบัาลให้มีความพร้อมใช้งานิ และ

ประสานิงานิการจััดส่งขยะติดเช่�อ รวมถึุงการจััดทำารายงานิ 

การใช้บัริการของผ้้รับับัริการ ณ หน่ิวยพยาบัาลประจัำาเด่อนิ 

ประจัำาปี

 2. สมัรรถนะด�านการส�งเสริมัส่ข้ภัาพิ พยาบัาล 

ได้ทำาหนิ้าที�ให้คำาปรึกษาด้านิการพยาบัาลอาชีวอนิามัย 

และสุขภัาพทั�วไปแก่พนิักงานิและผ้้รับัเหมา จััดทำาส่�อ 

ให้ความร้ ้สุขภัาพประจัำาเด่อนิเพ่ �อส่ �อสารความร้ ้ผ่านิ 

กระดานิประชาสัมพันิธ์ิ์ ใบัประกาศั และข่าวสารสุขภัาพ 

 3. สมัรรถนะด�านการเฝ้้าระวังและคัดกรองโรค 

กรณีที�ล้กจ้ัางต้องปฏิิบััติงานิในิลักษณะงานิเสี�ยง พยาบัาล

จัะมีหนิ้าที�ประเมินิความพร้อมด้านิสุขภัาพพนิักงานิก่อนิ 

ปฏิิบััติงานิในิงานิเสี�ยง โดยการประเมินิสัญ่ญ่าณชีพ การฟัุง 

เสียงหายใจั การถุามคำาถุามตามแบับัประเมินิต่าง ๆ เช่นิ 

โรคประจัำาตัว เป็นิต้นิ ตรวจัสารแอมเฟุตามีนิหร่อมีแธิ์ม 

เฟุตามนีิในิปัสสาวะ และปริมาณแอลกอฮอล์ในิลมหายใจั 

เข้าออกของพนัิกงานิและผ้้รับัเหมา นิอกจัากนีิ� ในิระหว่าง

การปฏิิบััติงานิเสี�ยงของพนัิกงานิ สถุานิประกอบัการจัะจััด

ให้พยาบัาลวิชาชีพไปอย่้ประจัำาที�หน้ิางานิเพ่�อเตรียมพร้อม 

ต่อการให้การปฐมพยาบัาล นิอกจัากนีิ� ยังสนัิบัสนุินิการซ้ึ่อม 

แผนิฉุกเฉินิทั�งภัายในิและภัายนิอกสถุานิประกอบัการ โดย 

พยาบัาลจัะรับัผิดชอบัเร่�องการฝึ่กทักษะการปฐมพยาบัาล 

การช่วยฟุ้�นิค่นิชีพเบั่�องต้นิ และเข้าร่วมเป็นิทีมซึ่้อมแผนิ 

ฉุกเฉินิทั�งระดับั 1 และ 2

 4. สมัรรถนะด�านการวางแผู้น บริห้ารจััดการ 

และประสานงาน กรณีเหตุบัาดเจั็บัหร่อกรณีล้กจั้าง 

กลับัเข้าปฏิิบััติงานิภัายหลังการเจั็บัป่วยหร่อการบัาดเจั็บั 

พยาบัาลจัะต้องประสานิงานิกับัหัวหนิ้างานิ โรงพยาบัาล 

และแพทย์ผ้้ให้การรักษา และติดตามผลการรักษาหร่อผล

การประเมินิการกลับัเข้าปฏิิบััติงานิ และรายงานิให้ผ้้ด้แล 

งานิอาชีวอนิามัยทราบั รวมถุึงกรณีที �มีพนิักงานิมีผล 

การตรวจัผิดปกติ จัะต้องประสานิกับัล้กจั้างให้พบัแพทย์ 

หร่อไปรับัการรักษา ตลอดจันิพิทักษ์สิทธิิ์�ของพนัิกงานิให้มี

สุขภัาพกายและใจัที�สมบ้ัรณ์

อภิิปัราย่ผล

 1. การจััดการอาชีีวอนามััยและความัปลอดภััย

ข้องสถานประกอบการ มีลักษณะที�สำาคัญ่ที�นิำาไปส่้การเป็นิ 

ร้ปแบับัปฏิิบััติที�ดี ดังต่อไปนีิ�

  1.1 การประเมัินความัเสี�ยงที่างส่ข้ภัาพิเป็น

หั้วใจัสำาคัญ การจััดการด้านิอาชีวอนิามัยและความปลอดภััย 

ของสถุานิประกอบัการชั�นินิำาทั�ง 5 แห่ง ดำาเนิินิงานิบันิ 

ข้อม้ลที�ได้จัากการประเมนิิความเสี�ยงของการเกิดโรคและ

การบัาดเจั็บัจัากการทำางานิมาส้่การป้องกันิโรคและการ 

บัาดเจั็บัจัากการทำางานิของผ้้มีส่วนิได้ส่วนิเสียทุกระดับัในิ

สถุานิประกอบัการ ตั�งแต่การบ่ังชี�ความเสี�ยงและสิ�งคุกคาม 

ต่อสุขภัาพใหม่และที�ยังมีอย้่ ประเมินิระดับัการรับัสัมผัส 

เพ่�อนิำามากำาหนิดกิจักรรมและการปฏิิบััติต่าง ๆ  เพ่�อช่วยลด 

หร่อควบัคุมความเสี�ยง และกิจักรรมสร้างเสริมสุขภัาพ  

ซึึ่�งเป็นิไปตามแนิวคิดของการจััดการด้านิอาชีวอนิามัยและ

ความปลอดภััยของสถุาบัันิความปลอดภััยและอาชีวอนิามัย 

(Institute of Occupational Safety and Health, 2018) 

ที�กำาหนิดลำาดับัขั�นิความสำาคัญ่ของการดำาเนิินิการด้านิ 

สุขภัาพและความปลอดภััยในิสถุานิประกอบัการตั�งแต่ 

การประเมินิความเสี�ยงด้านิสุขภัาพ การจััดการด้านิสุขภัาพ 

และการสร้างเสริมสุขภัาพ โดยการจััดการด้านิสุขภัาพและ 

การสร้างเสริมสุขภัาพที�ดี ต้องมาจัากการวิเคราะห์ข้อม้ล 

การประเมินิความเสี�ยงด้านิสุขภัาพ และมีทีมสหสาขาวิชาชีพ 

ผ้้มีส่วนิได้ส่วนิเสียทุกระดับัต้องมีส่วนิร่วม

  1.2 การใชี�มัาตัรฐานสากลเป็นแนวที่าง 

ในการจััดการ สถุานิประกอบัการทุกแห่งดำาเนิินิการด้านิ 

อาชีวอนิามัยและความปลอดภััยตามมาตรฐานิระบับัการ 
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จััดการด้านิความปลอดภััย อาชีวอนิามัย และสภัาพแวดล้อม 

ในิการทำางานิ (Occupational safety and health  

management system standard) ทั�งของประเทศัไทย 

Thailand Institute of Occupational Safety and 

Health (Public Organization), 2019 และมาตรฐานิสากล 

(มาตรฐานิ มอก. 18001 และ BS OHSAS 18001) จึังทำาให้ 

สถุานิประกอบัการมีการพัฒนิาการจััดการด้านิอาชีวอนิามัย 

และความปลอดภััยอย่างต่อเน่ิ�อง ครอบัคลุมตั�งแต่มีนิโยบัาย 

ด้านิความปลอดภััย อาชีวอนิามัยและสภัาพแวดล้อมในิการ 

ทำางานิ มีโครงสร้างการบัริหารด้านิความปลอดภััยอาชีว 

อนิามัย และสภัาพแวดล้อมในิการทำางานิ จััดทำาแผนิฯ และ 

นิำาไปปฏิิบััติ ประเมินิผลและทบัทวนิการจััดการด้านิอาชีว

อนิามัยและความปลอดภััยฯ และดำาเนิินิการปรับัปรุงด้านิ

อาชีวอนิามัย และความปลอดภััยฯ ซึ่ึ�งเป็นิการส่งเสริม  

ประสิทธิิ์ภัาพการดำาเนิินิงานิของสถุานิประกอบัการส่งเสริม 

ภัาพพจันิ์องค์กรที�มีต่อสังคมและพนิักงานิ สอดคล้องกับั 

การศึักษาของ Mohammadfam et al. (2017) ที�พบัว่า 

สถุานิประกอบัการที�ได้รับัการรับัรองว่ามีการดำาเนิินิงานิ 

ตามมาตรฐานิจัะมีการจััดการด้านิอาชีวอนิามัย และความ

ปลอดภััยที�ดีกว่าสถุานิประกอบัการที�ไม่ได้รับัการรับัรอง 

อย่างมีนัิยสำาคัญ่

  1.3 การมีัส�วนร�วมัข้องพินักงาน เป็นก่ญแจั 

ส้�ความัสำาเร็จั การดำาเนิินิงานิด้านิอาชีวอนิามัยและความ

ปลอดภััยของสถุานิประกอบัการจัะประสบัความสำาเร็จัได้

ต้องอาศััยความร่วมม่อของพนัิกงานิทุกคนิ ทุกระดับั รวมถึุง 

ผ้้แทนิของพนิักงานิที�ร่วมคิดร่วมวางแผนิ ผลการศัึกษา 

พบัว่า พนิักงานิมีส่วนิร่วมชี�บั่งอันิตราย ร่วมประเมินิ 

ความเสี �ยง ร่วมคิดหาวิธิ์ีป้องกันิและควบัคุมอันิตราย 

จันิเกิดแนิวปฏิิบััติในิการทำางานิ ทำาให้การจััดการด้านิ  

อาชีวอนิามัยและความปลอดภััยในิการทำางานิมีประสิทธิิ์ผล 

เนิ่�องจัากพนิักงานิมีประสบัการณ์ตรงกับัการทำางานิของ 

ตนิเอง ร้้ว่าขั�นิตอนิหร่อกิจักรรมการปฏิิบััติงานิใดมีโอกาส 

เกิดอันิตรายขึ�นิได้บ้ัาง การนิำาพนัิกงานิมาร่วมคิดวิเคราะห์ 

ร่วมหาแนิวทางแก้ไขทำาให้สร้างความมั�นิใจัและความเช่�อถุ่อ 

ต่อองค์กร สร้างความกระต่อร่อล้นิและความร่วมม่อกันิ  

(Suthammasa, 2014) ซึึ่�งสถุานิประกอบัการทั�ง 5 แห่ง 

ได้มีการฝ่ึกอบัรมพนิักงานิให้มีความร้้ เจัคติที�ดีต่อการม ี

สุขภัาพที�แข็งแรงและไม่เกิดอุบััติเหตุจัากการทำางานิ อีกทั�ง 

ยังให้พนิักงานิมีอำานิาจัในิการสอดส่องด้แลกันิภัายใต้ 

บัรรยากาศัที�เป็นิมิตร ซึึ่�งพบัว่าการที�พนัิกงานิรับัร้้บัรรยากาศั 

การทำางานิที�ปลอดภััยผ่านินิโยบัาย ความมุ่งมั�นิของผ้้บัริหาร 

ด้านิความปลอดภััย วิธีิ์การปฏิิบััติงานิ ตลอดจันิ กฎระเบีัยบั

ข้อบัังคับัด้านิความปลอดภััยที�กำาหนิดขึ�นิภัายในิสถุานิ 

ประกอบัการ เพ่�อป้องกันิและลดอัตราการเกิดอุบััติเหตุจัาก 

การทำางานิ มีความสัมพันิธ์ิ์กับัการมีสุขภัาพที�ดีของพนัิกงานิ 

(Haslam, O’Hara, Kazi, Twumasi, & Haslam, 2016)

  1.4 จัากระดับนโยบายส้�การปฏิิบัตัิที่ี �เป็น 

ร้ปธิรรมั สถุานิประกอบัการมีนิโยบัายสุขภัาพด้านิอาชีว 

อนิามัย ความปลอดภััย และสิ�งแวดล้อมในิการทำางานิ 

วิสัยทัศัน์ิ พันิธิ์กิจั ค่านิิยมองค์กร และเป้าหมายผลลัพธ์ิ์ที�

สอดคล้องต่อเนิ่�องเช่�อมโยงไปกิจักรรมองค์กร ผ้้บัริหาร/ 

เจั้าของสถุานิประกอบัการมีความมุ ่งมั �นิอย่างแนิ่วแนิ ่

ในิการสร้างสุขภัาพพนัิกงานิ ด้วยการสนัิบัสนุินิทั�งงบัประมาณ 

และเวลาในิการดำาเนิินิงานิ รวมถึุงส่�อสารนิโยบัายส่้ทุกระดับั 

ในิองค์กร และส่�อสารไปยังภัายนิอกองค์กร มีการนิำา 

นิโยบัายส่้การปฏิิบััติ เกิดแนิวปฏิิบััติในิการดำาเนิินิงานิด้านิ

อาชีวอนิามัยและความปลอดภััยที�ชัดเจันิ กำาหนิดเป็นิค่้ม่อ 

การปฏิิบััติงานิ (Procedure manual) และวิธีิ์ปฏิิบััติงานิ 

(Work instruction) แบับัฟุอร์มและเอกสารสนิับัสนิุนิ 

ต่าง ๆ ตลอดจันิเกิดวัฒนิธิ์รรมองค์กรในิการสร้างสุขภัาพ

และความปลอดภััยในิการทำางานิ 

  1.5 การปรับปร่งอย�างตั�อเน่�อง ผ้้มีส่วนิได ้

ส่วนิเสียในิการจััดการอาชีวอนิามัยและความปลอดภััย 

ได้พ้ดคุย ถุอดบัทเรียนิ ปรับัปรุงและพัฒนิาแนิวปฏิิบััต ิ

เพ่ �อการด้แลสุขภัาพและความปลอดภััยหร่อวิธิ์ีปฏิิบััติ 

ในิการทำางานิที�ปลอดภััย มีการปรับัปรุงกระบัวนิการผลิต 

สถุานีิงานิ นิอกจัากนีิ� สถุานิประกอบัการหลายแห่งได้จััดทำา 

ระบับัและช่องทางการส่�อสารให้พนิักงานิได้แจั้งถุึงสิ�งพบั 

เห็นิที�ผิดปกติหร่ออาจัเกิดอันิตราย ขณะเดียวกันิ ผ้้บัริหาร

ได้ตอบัสนิองข้อม้ลที�พนิักงานิส่�อสารอย่างทันิท่วงที นิำา 

ข้อม้ลมาวิเคราะห์และร่วมกันิหาแนิวทางแก้ไขปรับัปรุง  

กระบัวนิการดำาเนิินิงานิดังกล่าวเป็นิไปตามวงจัรเดมมิ�ง 

(Deming cycle) ค่อมีการจััดการอย่างเป็นิระบับั มีเป้าหมาย 

การดำาเนิินิงานิ ปฏิิบััติตามแผนิและตรวจัสอบั และปรับัปรุง 

การดำาเนิินิงานิอย่างต่อเนิ่�อง ซึ่ึ�งเป็นิกระบัวนิการหลัก 

ในิมาตรฐานิการจััดการอาชีวอนิามัยและความปลอดภััย 
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 2. สมัรรถนะพิยาบาลวิชีาชีีพิประจัำาสถาน 

ประกอบการ พยาบัาลวิชาชีพมีสมรรถุนิะส่วนิบุัคคลที�สำาคัญ่ 

ในิการให้บัริการพยาบัาลอาชีวอนิามัยในิสถุานิประกอบัการ 

ได้ดีค่อ มีความร้้ด้านิการพยาบัาลอาชีวอนิามัยเบั่�องต้นิ  

และมีสมรรถุนิะเชิงวิชาชีพพยาบัาลค่อ ความสามารถุ 

ในิการให้บัริการรักษาโรคเบั่�องต้นิ การสร้างเสริมสุขภัาพ 

ได้แก่ การให้ความร้้ การให้คำาปรึกษาเฉพาะเร่�อง การเฝ้่าระวัง 

และป้องกันิโรค ตลอดจันิการประสานิงานิและวางแผนิ 

บัริหารจััดการในิกรณีพนิักงานิป่วยหร่อบัาดเจั็บัจัากการ 

ทำางานิ แต่อย่างไรก็ดี การปฏิิบััติงานิของพยาบัาลวิชาชีพ

ยังเป็นิการปฏิิบััติงานิตามหนิ้าที�ที�ปฏิิบััติเป็นิประจัำาทุกวันิ

และเป็นิการทำาตามหนิ้าที�ที�ตกลงกันิไว้ในิสัญ่ญ่าจั้าง จัึง 

ทำาให้ย ังไม่พบัสมรรถุนิะด้านิการวิจั ัยเพ่ �อปรับัปรุง 

กระบัวนิการทำางานิหร่อพัฒนิางานิพยาบัาลอาชีวอนิามัย 

ในิการด้แลสุขภัาพพนัิกงานิ ผลการศึักษาในิครั�งนีิ� เป็นิไปในิ 

ทิศัทางเดียวกันิกับัการศึักษาที�ศึักษาสมรรถุนิะของพยาบัาล 

วิชาชีพประจัำาสถุานิประกอบัการ (Chailerdkongthanakul 

& Aungsuroch, 2019) ที�ประกอบัด้วย สมรรถุนิะการรักษา 

พยาบัาลเบ่ั�องต้นิ การเฝ้่าระวังโรค การสร้างเสริมสุขภัาพ 

การวางแผนิและการบัริหารด้านิการประสานิงานิ แต่ยังขาด 

สมรรถุนิะการพัฒนิาตนิเองและการพัฒนิาทีม

ข้อเสำนอแนะ

 1. สถุานิประกอบัการอ่ �นิ สามารถุนิำาเง่ �อนิไข 

ความสำาเร็จัไปประยุกต์ใช้ในิการพัฒนิาระบับัการจััดการ 

อาชีวอนิามัยและความปลอดภััย เริ�มต้นิจัากความตระหนัิก 

ของผ้้บัริหาร การนิำานิโยบัายด้านิสุขภัาพส้่การปฏิิบััติ  

การนิำามาตรฐานิการจััดการอาชีวอนิามัยฯ มาเป็นิแนิวทาง 

ในิการดำาเนิินิงานิ การมีส่วนิร่วมของพนิักงานิทุกระดับั 

พร้อมการพัฒนิาศัักยภัาพ การประสานิความร่วมม่อระหว่าง 

ผ้้มีส่วนิได้ส่วนิเสียฯ รวมถึุงการจััดให้มีพยาบัาลวิชาชีพที�มี

ความร้้ด้านิพยาบัาลอาชีวอนิามัยปฏิิบััติงานิ 

 2. เป็นิแนิวทางให้สถุานิศัึกษาพัฒนิาสมรรถุนิะ 

ของพยาบัาลวิชาชีพประจัำาสถุานิประกอบัการให้สามารถุ

แสดงสมรรถุนิะและบัทบัาทหน้ิาที�ในิการจััดบัริการพยาบัาล 

อาชีวอนิามัย เพ่�อสนิับัสนิุนิการจััดการอาชีวอนิามัยและ 

ความปลอดภััยในิสถุานิประกอบัการ

กิตติกรรมปัระกาศึ

 ขอขอบัคุณผ้้บัริหารสถุานิประกอบัการและบุัคลากร 

ด้านิอาชีวอนิามัยประจัำาสถุานิประกอบัการ พนัิกงานิที�ให้

ข้อม้ลด้วยความยินิดีและเต็มใจัอย่างยิ�ง คณะพยาบัาลศัาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบ้ัรพา ที�สนัิบัสนุินิการทำาวิจััยจันิสำาเร็จั และ 

สำานิักงานิกองทุนิสนิับัสนิุนิการสร้างเสริมสุขภัาพ (สสส.)  

ที�ให้การสนัิบัสนุินิงบัประมาณในิการศึักษาครั�งนีิ�
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