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บทบาทและความสามารถของพยาบาลอาชีวอนามัย
นางวรรณา จงจิตรไพศาล
กลุมศูนยการแพทยเฉพาะทางดานอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย

กระบวนการพยาบาล
กระบวนการพยาบาลเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่พยาบาลนํามาใชในการแกไขปญหา
สุข ภาพและตอบสนองความตองการที่ แทจริงของผู รับ บริการทั้ง รายบุค คล ครอบครั ว และชุ มชน เพื่อให
ผูรับบริการดํารงไวซึ่งภาวะสุขภาพดี โดยมีผูใหความหมายกระบวนการพยาบาล ดังนี้
 ยูรา และวอลล (Helen Yura and Marry Walsh, 1978) เปนวิธีการที่เปนระบบในการรวบรวม
ขอมูลและการวินิจฉัยปญหาของผูป วย หรือผูรับบริการ วางแผนแกไขปญหา นําแผนการแกไขปญหา
ไปปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติ
 อัลฟาโร (Rosalinda Alfaro, 1986) เปนวิธีการที่เปนระบบระเบียบในการใหการพยาบาล ที่เนนการ
ตอบสนองความเปนปจเจกบุคคลของผูรับบริการที่มีปญหา / อาจมีปญหาสุขภาพ
 สมจิต หนุเจริญกุล (2540) เปนกระบวนการแกปญหาที่นํามาใชใหเฉพาะเจาะจง สําหรับศาสตร
สาขาทางการพยาบาล ประยุกตใชในทุกสถานการณของการพยาบาล
 กระบวนการพยาบาล จึงเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เปนระบบอาศัยความรูท างการพยาบาล
รวมกับศาสตรสาขาอื่น เพื่อทําใหพยาบาลเกิดความสามารถในการประเมิน วินิจฉัยทางการพยาบาล
การวางแผน ใหการพยาบาลและประเมินผล ทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน และประยุกตใชได
กวาง (Universally application) กระบวนการพยาบาลสามารถประยุ กตใชไดทั้ง ระดับบุคคลที่
สุขภาพดีหรือเจ็บปวย ทุกเพศ ทุกวัย และระดับครอบครัวและชุมชน ซึ่งการประยุกตใชกระบวนการ
พยาบาลจึงตองมีองคประกอบที่สําคัญ
องคประกอบของกระบวนการพยาบาล
กระบวนการพยาบาลมีการปฏิบัติที่ชัดเจนเปนระบบแตละขั้นตอน โดยในแตละขั้นตอนของ
การปฏิบัติเ ปนองคประกอบที่สําคัญในการเชื่อมตอกัน โดยทุกองคป ระกอบมีความสําคัญตอกระบวนการ
พยาบาล องคประกอบของกระบวนการพยาบาล ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การประเมินภาวะสุขภาพ (Assessment) เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการพยาบาลใน
การรวบรวมขอมูลของผูรับบริการอยางมีระบบ เพื่อคนหาปญหาสุขภาพหรือความตองการของผูรับบริการโดย
การแปลผลขอมูลที่รวบรวมได ซึ่งจะมีความสําคัญตอการวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล
และการปฏิบัติการพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพใหถูกตองและครอบคลุม
2. การวินิจฉัย การพยาบาล (Nursing diagnosis) เปนกระบวนการพยาบาลที่บงบอกถึง
ปญหาสุข ภาพของผูรับ บริการโดยใชข อมูล จากการประเมินภาวะสุข ภาพ เพื่อ สามารถกํา หนดทิศทางการ
ปฏิบัติทางการพยาบาลที่แนนอน
3. การวางแผนการพยาบาล (Nursing Plan) มีการวางแผนการทํากิจกรรมไวลวงหนาจะทํา
ใหเ กิด ความมั่นใจและสามารถปฏิ บัติกิจกรรมได อยางตอเนื่องรวมกั บที มพยาบาลและทีมสุข ภาพอื่น ๆ ที่
เกี่ ย วขอ ง ขั้ นตอนนี้ ถื อ ว า เปน ขั้ น ตอนสํ า คั ญ ที่ จะช ว ยให การดู แ ลผู รับ บริ การ มี ค วามเหมาะสม บรรลุ
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ประสิทธิภาพของบริการการพยาบาล กอใหเกิดยังผลประโยชนสูงสุดแกผูรับบริการ มีความพึงพอใจและไดรับ
ความเปนธรรม
4. การปฏิบัติการพยาบาล (Implementation) มีการทํากิจกรรมการพยาบาลตามแผนที่จัด ไว
ลวงหนาซึ่งสามารถใหการพยาบาลรวมกับทีมสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดอยางครอบคลุม
5. การประเมินผลการพยาบาล (Evaluation) เปนขั้นตอนที่จะบงชี้ถึงการบรรลุความสําเร็จและ
ตรวจสอบคุณภาพการพยาบาลวาเปนไปตามจุดมุงหมายทีก่ ําหนดไวหรือไม โดย ผลการประเมินจะนําไปสูการ
ทบทวนขอมูล (Re - assessment) เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาใหบรรลุจุดมุงหมายอีกครั้ง หรือจุดมุงหมายใหม
ตอไป
พยาบาลต องประยุ กต ความความสามารถ ทั้ ง 5 ด านในกระบวนการพยาบาล รวมกับ
ความสามารถเฉพาะดานในการดําเนินงานตามบทบาทพยาบาลอยา งถูกต องและเหมาะสม โดยพยาบาล
อาชีวอนามัยจะใชความสามารถเพิ่มเติมจากกระบวนการพยาบาล ดังนี้
1. การบริหารจัดการ
 การหริห ารและการจั ด การ โดยเฉพาะอย างยิ่ง ในการดํา เนนงานในทรัพยากร อุปกรณ
เครื่องมือที่จํากัด ดังนั้นการบริหารและการจัดการจึงเปนบทบาที่สําคัญของพยาบาล
 การวางแผนงบประมาณ โดยอาศัยขอมูลการเจ็บปวยของพนักงาน และจัดทําแผนในการ
ดําเนินการอยางเหมาะสม
 การรับรองคุณภาพ (Quality Assurance) ตองมีการจัดทําคุณภาพการใหบริการเปนลาย
ลักษณอักษรและตรวจสอบได
 การประเมินโดยองคกรวิชาชีพ (Professional audit )
2. การพัฒนาตนเอง (Continuing Professional development ) โดยมีการประเมินตนเองและ
พิ จารณาศั ก ยภาพในการดํ า เนิ น งานเพื่ อ หาโอกาสในการพั ฒ นาตนเองให เ กิ ด ความเชี่ ย วชาญเพื่ อ
ความกาวหนาตามความเชี่ยวชาญอยางเหมาะสม เชน การเขารวมการอบรมพยาบาลอาชีวอนามัย เรื่อง
ความปลอดภัย ทักษะการใชเทคโนโลยี ทักษะการใชภาษาตางประเทศ เปนตน
3. การประสานงานและการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
 การดําเนินงานดานอาชีวอนามัยโดยการมีสว นรวมของผูรบั บริการเพื่อการจัดบริการที่
ตอบสนองปญหาความตองการของผูรบั บริการ
 ประสานผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการจัดบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ พัฒนา
และเลือกรูปแบบการใหความรู การประเมินปญหาดานจิตใจ จัดการอบรมดานสุขภาพ การ
จัดการใหคําปรึกษาที่เหมาะสม รวมทั้งอุปกรณ การรณรงคหรือจัดโปรแรม ที่เขาถึงพนักงาน
ในสถานประกอบการ เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การใหความรูในดานการ
สงเสริมสุขภาพที่เหมาะกับกลุมเสี่ยง และมีการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาโปรแกรมใน
การปองกันหรือแกไขปญหาดานโรคทางกาย จิตใจ ทั้งที่เกิดจากการทํางานและนอกงาน
 ประสานทรัพยากรและศักยภาพในชุมชน ในการดูแลสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการ
4. การพัฒนาและวิจัย
 สามารถออกแบบในการเก็บบันทึกขอมูลสุขภาพทีเ่ ปนระบบชัดเจน
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 สามารถวางแผนการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอ มูลอยางเปนระบบ เพือ่ จัดทําและสรุปเปน
งานวิจัยและใชในการพัฒนาการดําเนินงาน
 มีการทบทวนความรูเกีย่ วกับสุขภาพและกระบวนการทํางานในสถานประกอบการเพื่อหา
รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพอยางตอเนือ่ ง
5. การมีจริยธรรมในวิชาชีพการดําเนินงานพยาบาลอาชีวอนามัย การรักษาความลับของขอมูล
สุขภาพ
การพยาบาลอาชีวอนามัย
Mary E.Dirksen จากประเทศอเมริกาใหความหมายวา การพยาบาลอาชีวอนามัย เปนกระบวนการที่
ใชศาสตรและศิลปในการจัดบริการสุขภาพโดยมีความรูเฉพาะดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมใหกับกลุมผู
ประกอบอาชีพ โดยเนนการใชหลักการปองกันโรคและการบาดเจ็บจากการทํางาน และการสงเสริมสุขภาพ
ใหกับกลุมคนทํางาน
ดร.พิพพรรณ ศิ ล ปะสุ วรรณ ใหค วามหมายว า การพยาบาลอาชี วอนามั ย เป นลั กษณะงานที่ ได
ผสมผสานหลักการพยาบาลทั่ วไป รว มกับงานอาชีว อนามัย และงานสาธารณสุ ข เพื่อจัดบริการให แกผูใช
แรงงานในกลุมอาชีพตางๆ
ดร.อุ ษาพร ชวลิต รนิ ธิกุล ใหค วามหมายวา การพยาบาลอาชี วอนามั ย เป นการประยุกตก ารใช
หลักการพยาบาลในการดูแล ปกปอง คุมครองสุขภาพของผูป ระกอบอาชีพตางๆ โดยการปองกัน การตระหนัก
การรักษาโรคและการบาดเจ็บจากการทํางาน
การพยาบาลอาชีวอนามัย จึงเปนศาสตรและศิลปในการจัดบริการสุขภาพ โดยมีความรูเฉพาะดานอา
ชีวอนามัย และสิ่งแวดล อมเพื่อการดู แล ปกปอ ง คุมครองสุข ภาพคนวั ยทํ างาน ซึ่ง ครอบคลุ มการส งเสริม
ปองกัน รักษาและฟนฟูสุขภาพคนทํางานโดยประยุกตกระบวนการพยาบาลทั้งการประเมิน การวินิจฉัย การ
วางแผน การใหการพยาบาลและการประเมินผล
1. บทบาทดานการสงเสริม ปองกันโรค
พยาบาลอาชีวอนามัย มีบทบาทในดานการสงเสริมปองกันโรคที่แตกตางจากพยาบาลสาธารณสุข
โดยต องมี ค วามรู เ ฉพาะด า นและต อ งอาศั ย ทั ก ษะในด านการประสานงาน การบริ ห ารจัด การ เพราะ
กลุมเปาหมายของพยาบาลอาชีวอนามัยเปนกลุมที่อาศัยการเขาถึงแบบทีมสหวิชาชีพและตองมีค วามรูที่จะ
ประสานกับทีมสหวิชาชีพไดโดยตองมีองคความรูความสามรถเฉพาะ ดังนี้
1.1 การประเมินปญหาสุขภาพ
 การชี้ บง สิ่ ง คุ กคาม (hazard identification) การคน หาสิ่ งคุ กคามหรืออั นตรายจาก
กระบวนการทํา งาน ดวยวิธี การเดิ นสํ ารวจหนว ยงาน การตรวจวัดสิ่ งแวดล อม โดยเปน ขอมู ลป ญหาจาก
กระบวนการทํางานที่แสดงใหเห็นและตรวจวัดได โดยอาศัยความรูดานสิ่งคุกคามในกระบวนการทํางาน อาศัย
ทักษะการสํารวจ การสังเกต และการคนควาเพื่อสามารถชีบ้ งสิง่ คุกคาม โดยในดานสุขภาพตองสามารถชีบ้ งได
วาสิ่งคุกคามที่มี สงผลกระทบตอสุขภาพของกลุมเสี่ยงอยางไร ซึ่งจะทําใหสามารถวางแผนการจัดมาตรการใน
การปองกันโรคจากการทํางาน รวมทั้งจัด ระบบเฝาระวังเพื่อเปนการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการได
อยางเหมาะสม
 การประเมิน ความเสี่ ยง (Risk assessment) การประเมิ นความเสี่ย งดานอาชีวอนามัย
มีหลายวิธีการ โดยตองสามารถเลือกใชวิธีการที่เหมาะกับปญหาหรือสิ่งคุกคามที่มีในสถานประกอบการซึ่ง
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วิธีการประเมินความเสี่ยงจะเปนการจัดลําดับความสําคัญของปญหา หรือความเสี่ยงที่มีเพื่อเลือกปญหาหรือ
ความเสี่ยงที่สําคัญในการจัดทํามาตรการในการควบคุมโรคจากความเสี่ยงในการทํางาน สําหรับทีมสุขภาพจึง
ไมตองการเพียงขอมูลการประเมิ นความเสี่ย ง แตตอ งใชขอมูลสุข ภาพมาใชรวมในการประเมินความเสี่ย ง
เพื่อใหไดความเสีย่ งดานสุขภาพและสามารถกําหนดตัวชี้วัดสุขภาพที่ตองการชัดเจน ซึ่งขอมูลสุขภาพที่จําเปน
ไดแก ขอมูลการตรวจสุขภาพประจําป ขอมูลการเจ็บปวยในโรงพยาบาล ขอมูลการเจ็บปวยในหองพยาบาล
1.2 การวางแผนโดยรวมกําหนดนโยบายดานอาชีวอนามัย และการวางแผนในการจัด ทําโปรแกรม
ซึ่งใชขอมูลจากการประเมินปญหามารวมในการพิจารณาวางแผนเพื่อใหสอดคลองปญหาและความตองการ
ของกลุมเปาหมาย
1.3 การใหโปรแกรมโดยการพิจารณารูปแบบ วิธีการ คาใชจายและความเปนไปไดของโปรแกรม
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เชน การใหความรูดานสุขภาพ และใหคําปรึกษา ร ว ม ทั้ ง ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพ การใหความรูในดานการสงเสริมสุขภาพที่ เหมาะกั บ กลุ ม เสี่ ย ง ทั้ ง กลุ ม เสี่ ย งด านการใช
ชีวิตประจําวัน กลุมเสี่ยงจากปญหาในการ ทํางานและมีรูปแบบของการประเมินปญหาดานจิตใจ ทั้งใน ส ว น
ของการทํางานและในชีวิตครอบครัว เพื่อจัดหารูปแบบการจัดการใหคําปรึกษาที่เหมาะสม
1.4 การประเมิน และติ ดตามเพื่อการพัฒ นา โดยการเฝา ระวังทางสุ ข ภาพ เปนระบบในการ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสุขภาพที่เปนผลกระทบจากปญหาหรือความเสี่ย งที่สําคัญในกระบวนการทํางาน
เพื่อเฝาติดตามวาคนทํางานที่มีปญหาหรือความเสี่ยงในกระบวนงาน เกิดผลกระทบตอสุขภาพหรือไม รวมทั้ง
เปนเครื่องมือในการติดตามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของมาตรการ โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการเกิด ผล
กระทบตอสุขภาพตามปญหาหรือความเสีย่ งที่จัดมาตรการปองกันแลว กรณีที่มีมาตรการแลวยังพบผลกระทบ
สุขภาพกับคนทํางาน ควรพิจารณาในการใหความรู คําแนะนํา สรางความตระหนักใหกับคนทํางานใหถูกตอง
และทําการติดตามอยางตอเนื่อง โดยระบบการเฝาระวังสุขภาพจะมีทั้งรูปแบบที่ทําทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ดังนี้
 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการเจ็บปวยในหองพยาบาล โดยเฉพาะการเจ็บปวยที่
เกี่ ย วขอ งกั บ ป ญ หาหรือ ความเสี่ ย งตามกระบวนงาน โดยพิ จ ารณาการเก็ บ และวิ เ คราะห จํ า แนกตาม
กระบวนงานและเปรียบเทียบขอมูลการเจ็บปวยกับสิ่งคุกคามหรืออันตรายในกระบวนงาน เพื่อใหแสดงเห็น
ปญหาสุขภาพที่เกิดจากการทํางาน ซึ่งจะเปนขอมูลที่แสดงถึงความเสี่ยงตอสุขภาพและพิจารณาในการจัดทํา
โปรแกรมปองกันโรคและการบาดเจ็บจากการทํางาน รวมทั้งเปนขอมูลในการประเมินโปรแกรมที่ดําเนินการ
ใหกับคนทํางานในสถานประกอบการ
 การตรวจสุขภาพกอนเขางาน เพื่อพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับงานไมมีขอจํากัดของ
สุขภาพในการทํางาน รวมทั้งปญหาสุขภาพที่มอี ยูแ ลว ความเสี่ยงในงานไมกระตุนใหปญ
 หาสุขภาพเปนมากขึ้น
หรือรุนแรงขึ้น
 การตรวจสุ ข ภาพประจําป โดยเฉพาะการตรวจสุ ข ภาพตามความเสี่ ย งเพื่อคน หาความ
ผิด ปกติหรืออาการของโรคที่อาจเกิดจากการทํางานเพื่อจัด ทํามาตรการในการควบคุ มไม ใหความผิ ดปกติ
ลุกลาม โดยพิจารณาการใชขอมูลการตรวจสุขภาพประจําปตามความเสี่ยง จะไมใชเพียงผลการตรวจผิดปกติ
เทานั้น ควรทําการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล การตรวจเพื่อพิจารณาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของผลการ
ตรวจ ซึ่งเปนผลที่แสดงการไดรับผลกระทบสุขภาพ แตยังไมเกิดโรค เมื่อจัดทํามาตรการปองกันโรคก็จะทําให
คนทํางานไมเกิดโรคจากการทํางาน แตถาใชขอมูลการตรวจสุขภาพที่ผิดปกติซึ่งแสดงถึงผลความผิดปกติของ
รางกาย จะไมสามารถปองกันโรคจากการทํางานในคนทํางานที่พบผลการตรวจผิดปกติได
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 การตรวจสุขภาพหลังการเจ็บปวยเพื่อกลับเขาทํางาน ซึ่งเปนการเฝาระวังปญหาสุขภาพที่ยัง
ไมพรอมที่จะกลับเขาทํางาน โดยทีมที่ทําการเฝาระวังตองทราบผลการประเมินภาวะสุขภาพของคนทํางานที่
เจ็บปวยหรือบาดเจ็บวามีขอจํากัดในการทํางานอะไรบาง และจะเกิดอาการหรือการเจ็บปวยใดบางเมื่อทําเกิน
ขอจํากัดของงานเพื่อติดตามอาการที่เกิดขึ้นและสงกลับใหแพทยทําการปะเมินซ้ํา
1.1.4 การจัดการขอมูลการเจ็บปวย (Sickness absence management) โดยการ
วิเคราะหขอมูลการหยุดงานจากการเจ็บปวย คนหาสาเหตุการเจ็บปวย รวมทั้งการจัดหามาตรการในการลด
การหยุดงานจากการเจ็บปวย ในตางประเทศ ขอมูลการหยุดงานเปนตัวชี้วัดทีส่ ําคัญของการจัดบริการอาชีว
อามัยในสถานประกอบการ
2. บทบาทดานการรักษาและฟนฟูสขุ ภาพ
บทบาทดานการรักษาและฟนฟูสุขภาพมักจะมาพรอมกับบทบาทการบริหารจัดการในหอง
พยาบาลหรือการจัดบริการอาชีวเวชกรรมในหองพยาบาลของสถานประกอบการ ซึ่งจะครอบคลุมถึงการการ
ใหบ ริการสุข ภาพเบื้ องต น การปฐมพยาบาล การรักษาพยาบาล การสงต อผูป วย การควบคุ ม กํ ากับ และ
ติดตามคนทํางานที่เจ็บปวยรวมกันกับแพทยอาชีวเวชศาสตร โดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีแพทยประจําใน
สถานประกอบการ โดยพยาบาลตองมีการวางแผนรวมกับแพทย เพื่อจัดทําระบบการดูแล รักษา และฟนฟูที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
2.1 การประเมินปญหา
 ทําการประเมินปญหาภาวะสุขภาพและความตองการของผูปวยที่ครอบคลุมทั้งดานรางกาย
จิตใจและสังคม พิจารณาปจจัยดานคน พฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งการใชเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลการ ทํา
การวินิจฉัยทางการพยาบาล วางแผนและการปฏิบัติแผนการพยาบาล ใหเหมาะสมกับกลุมคนทํางานซึ่งเปน
บทบาทอิสระและสํ าคัญของพยาบาลโดยเน นที่ตัว บุค คล เพื่อทํ าการดูแล รักษา หรือส งตอในการวินิจฉั ย
รักษาที่ถูกตอง รวดเร็ว และไมเกิดภาวะแทรกซอน รวมทั้งเนนในดานการปองกันโรคและอุบัติเหตุ
 พิจารณาคนหากลุมเสี่ยงที่เปนโรคเรื้อรัง ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
และภาวะดัชนีมวลกายเกิน
 การจัดการขอมูลการเจ็บปวย (Sickness absence management) โดยการวิเคราะหขอมูล
การหยุดงานจากการเจ็บปวย คนหาสาเหตุการเจ็บปวยเพื่อเปนการประเมินปญหาดานการเจ็บปวยในสถาน
ประกอบการ
2.2 จัดโปรแกรมในการดูแล รักษาการฟนฟูที่เหมาะสม
 โปรแกรมในการดู แ ลการเจ็บ ป ว ยต อ งครอบคลุ มการเจ็บ ป วยนอกงาน เจ็บ ป วยในงาน
เจ็บปวยนอกงานที่สงผลกระทบกับงาน และมีมาตรการในการลดการหยุดงานจากการเจ็บปวย ในตางประเทศ
ขอมูลการหยุดงานเปนตัวชี้วัดที่สําคัญของการจัดบริการอาชีวอามัยในสถานประกอบการ
 มีการจัดทํา Standing Order จากแพทยในสถานประกอบกา เพื่อใหพยาบาลสามารถรวม
ในการรักษาเบื้องตนใหกับคนทํางานที่เจ็บปวยหรือบาดเจ็บไดอยางถูกตอง
 การรักษา และฟนฟูคนทํางานเนน Health base model มากกวา Disease base model
 การใหความรูตางๆ ซึ่งสามารถรวมไปถึงการดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว
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 มีระบบการเชื่อมตอกับคลินิกโรคจากการทํางานในการสงตอคนทํางานที่เจ็บปวยไดรับการ
วินิจฉัยและรักษาโรคจากการทํางาน รับการสงตอคนทํางานที่ไดรับการวินิจฉัยและรักษาแลวมาทําการแกไข
สภาพงานและสิ่งแวดลอมในงานเพื่อทําการรักษาคนทํางานที่เ จ็บปวยและปองกันคนทํางานกลุมเสี่ย งโดย
วางแผนรวมกับทีมอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
 การใหการดูแลรักษา พยาบาลแบบฉุกเฉิน โดยใชขอมูลการเจ็บปวยที่ทําการประเมินมารวม
ในการพิจารณาวางแผนการดูแลผูปวยฉุกเฉินที่เปนปญหาสุขภาพ
 นําขอมูลการสํารวจ ประเมินความเสี่ยงของการเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานประกอบการ จัดทํา
แผนการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และจัดโปรแกรมในการซอมรวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งใน
และนอกสถานประกอบการ เพื่อการจัดเตรียมเตรียมอุปกรณ เครื่องมือและจัดอบรมทีมในการบริหารจัด การ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และทําการประเมินเพื่อปรับแกใหสามารถปฏิบัติได
2.3 จัดโปรแกรมในการติดตามคนทํางานที่เจ็บปวย การดูแล รักษาการฟนฟูที่เหมาะสม
2.4 การฟนฟูสุขภาพ (Rehabilitation) ในกรณีที่ค นทํางานเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ ตองมีระบบ
การดูแลในการฟนฟูสุขภาพอยางเหมาะสม เพื่อใหผูปวยสามารถกลับมาทํางานไดอยางรวดเร็ว ทํางานโดยไม
เกิดอาการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บซ้ําหรือเปนสาเหตุกอใหเกิดอุบัติเหตุซ้ําโดยสามารถจัดระบบ ดังนี้
 การจัดรูปแบบการฟนฟูในสถานพยาบาลใกลเคียงและสามารถกลับมาทํางานได
 จัดรูปแบบโดยมีผเู ชีย่ วชาญมาทําการฟนฟูในสถานประกอบการมีระบบการสงตอขอมูลการ
ทํางานและรับสงตอคนทํางานทีเ่ จ็บปวยหรือบาดเจ็บเพื่อกลับเขาทํางาน
2.5 การบริหารจัดการรายกรณี เปนโปรแกรมดานการรักษาผูปวยที่อาศัยการจัดการแบบราย
กรณีและอาศัยความเชี่ยวชาญจากทีมสหวิชาชีพ เพื่อใหเกิดการดูแล รักษาที่สอดคลองกับปญหาดานสุขภาพ
การทํางาน และคาใชจายใหเกิดการตอบสนองอยางคุมคา (cost - effective) โดยการประสานระหวางผูปวย
ครอบครัว ทีมสุขภาพ ผูจายเงิน และสถานประกอบการ โดยบทบาทของผูจัดการรายกรณี
 ความคาดหวังของการดูแล เพื่อกลับเขาทํางานไดอยางรวดเร็ว ปลอดภัย ลดการเกิดการ
เจ็บปวยซ้ํา ลดความรุนแรงของโรค ผูปวยที่ตองการการดูแลในที่ทํางานและที่บาน สิทธิ์การรักษา
 การจัดการรายกรณี จึงจําเปนตองมีการคัดเลือกผูปวยที่มีความจําเปนในการบริหารจัดการ
เปนรายกรณี โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
1 การเจ็บ ป ว ยทํ าให ภ าวะสุข ภาพผู ป ว ยอาจจะเป นข อ จํา กัด หรื อ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
รางกายลดลงทํ า ใหมี ป ญ หาในการทํ า งาน เช น ป ญ หากระดู กและกล า มเนื้อ ที่ มีป ญ หาด านการยก การ
เคลื่อนยาย
2 ภาวะสุ ข ภาพผู ป ว ยจะเกิด อาการมากขึ้ น เกิด อาการบ อยขึ้ นจากการทํ า งาน ได แ ก
โรคหัวใจกับงานที่ตองออกแรงมาก ผูปวยหอบหืดกับงานที่มีสารเคมีหรือฝุน
3 ภาวะสุขภาพผูปวยอาจจะเกิดอันตรายจากสิ่งแวดลอมและสภาพงานที่ไมปลอดภัย เชน
ความเสี่ยงในการทําลายตาหรือหูที่ใชไดเพียงขางเดียว
4 ภาวะสุขภาพผูปวยอาจจะกอใหเกิดอันตรายทั้งตัวผูปวยและผูอื่น เชน พนักงานขับรถที่
หมดสติ ที่เปน stroke
5 ภาวะสุ ข ภาพผู ป ว ยอาจจะแพร กระจายความเสี่ ย งให กับ ชุ ม ชน เช น การติ ด เชื้ อ ที่
แพรกระจายไปกับอุตสาหกรรมอาหารและแพรไปสูผูบริโภค
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6 ปญหาดานสิทธิ์การรักษา การชดเชย การทดแทนหรือการเคลม
การพิจารณาในการประเมินผูป วยว า เหมาะสมในการทํ างานชนิด ใด ต องทํ า การตรวจ
ร า งกาย เป น ระย ะ ตั้ ง แต เริ่ ม วางแผ นการกลั บ เข า ทํ า ง าน โด ย แพทย อาชี ว เวชศาสต ร แ ล ะ
ประสานงานระหวางแพทย พยาบาลหรือบุคลากรในสถานประกอบการ เพื่อพิจารณางานใหมที่เหมาะสมกับ
ภาวะสุ ข ภาพที่ ทํ า การประเมินแล ว และมี ก ารติ ด ตามประเมิน ภาวะสุ ข ภาพอย างต อ เนื่องขณะที่มี การ
ปฏิบัติงานใหม โดยทีมแพทยและพยาบาลในสถานประกอบการ กรณีที่ผูปวยมีความแข็งแรงพอที่จะกลับเขา
ทํางานเดิม ตองมีการประเมินร างกาย พิจารราความพรอมและเหมาะกับ งาน โดยแพทยอาชี วเวชศาสตร
อีกครั้ง
การพยาบาลอาชีวอนามัย จึงเปนศาสตรและศิลปเฉพาะดานโดยประยุกตความสามารถตาม
กระบวนการพยาบาลทั่ ว ไป เนนการส ง เสริม ป องกันเชิ ง รุก รว มกับ ที ม สหสาขาวิช าชี พ ทั้ ง แพทย อ าชี ว
เวชศาสตร เจาหนาที่ความปลอดภัยในสถานประกอบการ เจาหนาที่ฝายบุคคล เพื่อจัดมาตรการในการปองกัน
โรคและอุบัติเหตุจากการทํางาน ปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาพยาบาลอาชีวอนามัย ในโรงพยาบาลซึ่งมี
ความรู ความสามารถ และได รั บ การสนับ สนุ น ในการรว มดู แ ลการพัฒ นาระบบอาชี ว อนามั ย ในสถาน
ประกอบการ รวมทั้ งมี การพัฒนาใหเ กิด คลินิกโรคจากการทํ างาน ซึ่งทํ าหนาที่เ หมือนเป นคลินิกในสถาน
ประกอบการโดยทํา หนา ที่ ในการวินิ จฉั ย รั ก ษา โรคจากการทํ า งานและทํ าการประเมิ นความพร อ มของ
คนทํางานที่เจ็บปวยหรือบาดเจ็บเพื่อกลับเขาทํางาน โดยคลินิกโรคจากการทํางานในโรงพยาบาลจึงตองพัฒนา
ระบบในการเชื่อมตอกับกลุม งานเฉพาะทางทุกสาขาวิชาชีพในการดูแลผูปวยกลุมวัยทํางาน โดยเฉพาะอยางยิง่
การบริหารจัด การรายกรณี เพื่อใช กระบวนการพยาบาลที่ค รอบคลุมทั้ งการประเมิน การวินิจฉั ยทางการ
พยาบาลการวางแผน การใหการพยาบาลและการปะเมินผล รวมทั้งการการวางแผนจําหนายและการติดตาม
เยี่ยมบาน เยี่ยมโรงงานในผูปวยกลุมวัยทํางาน

