กรอบแนวคิดทางการพยาบาลอาชีวอนามัย
Conceptual Model of Occupational Health Nursing
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์รุจิภาส ภู่สว่าง
1 มกราคม 57

ผูเ้ ขี ยนขอนาเอาบทความเกี่ ยวกับกรอบแนวคิ ดทางการพยาบาลชี วอนามัยที่ ลงพยาบาลสาร (ปี ที่ 19
ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2535) เมื่อ 21 ปี ที่แล้วมาให้อ่านอีกครั้งโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ
แนวคิ ดนี้ ท่ า นผูอ้ ่ า นคิ ดว่า สามารถตอบโจทย์ส ถานการณ์ ปั จจุ บนั ด้านการพยาบาลอาชี ว อนามัย ใน
ประเทศไทยในประเด็นใดบ้างและยังใช้ประโยชน์ต่อไปได้หรื อไม่

การพยาบาลอาชี วอนามัยเป็ นการพยาบาลเฉพาะทางที่ให้การดู แลสุ ขภาพและความปลอดภัยแก่ ผู ้
ทางาน โดยเฉลี่ยแล้วคนเราจะเริ่ มต้นทางานเมื่ออายุได้ 18 ปี จนกระทัง่ อายุ 60 ปี ประชากรกลุ่มนี้ นบั ได้วา่
เป็ นกระดู ก สั น หลัง ทางด้า นเศรษฐกิ จ ของสั ง คม ดัง นั้น เศรษฐกิ จ ของชาติ จึ ง ขึ้ น อยู่ ก ับ คุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพของประชากรกลุ่มนี้โดยตรง
ถ้าพิจารณาตามพัฒนาการของมนุ ษย์แล้วจะเห็ นได้วา่ พยาบาลชี วอนามัยจะเป็ นบุคลากรกลุ่มที่ให้
การดูแลสุ ขภาพประชาชนที่อยูใ่ นวัยทางานอย่างต่อเนื่ องไม่นอ้ ยกว่า 40 ปี นับได้วา่ เป็ นช่วงที่ยาวนานที่สุด
ของชีวติ มนุษย์ดงั นั้นในหลาย ๆ ประเทศจึงให้ความสาคัญต่อการดูแลสุ ขภาพความปลอดภัย จัดสิ่ งแวดล้อม
ในการทางานให้ถูกสุ ขลักษณะ จัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มประชากรในวัยทางาน รวมทั้งพัฒนาด้านการศึกษา
ให้บุคลากรที่ให้บริ การด้านอาชี วอนามัยได้มีโอกาสศึ กษาเพิ่มเติ ม ตลอดจนกาหนดให้มีมาตรฐานด้า น
การศึกษา การปฏิบตั ิงาน โดยมีหน้าที่และอานาจอันชอบธรรมตามกฎหมาย
ส าหรั บ การศึ ก ษาด้า นพยาบาลอาชี ว อนามัย นั้ น ส่ ว นใหญ่ จ ะจัด เป็ นการศึ ก ษาเฉพาะทาง
บางประเทศอาจจะจัดเป็ นการศึ ก ษาในระดับปริ ญญาโท เช่ น ประเทศสหรั ฐอเมริ ก า เป็ นต้น ในระดับ
ปริ ญญาตรี ส่วนมากจะจัดสอดแทรกไว้ในวิชาการพยาบาลอนามัยชุ มชนในการแนะนาขั้นต้นให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั
บทบาทหน้า ที่ ข องพยาบาลอาชี ว อนามัย กลุ่ ม ประเทศในเอเชี ย ที่ จดั ให้ มี ก ารศึ ก ษาเฉพาะทางด้า นการ

พยาบาลอาชี ว อนามัย เป็ นหลัก สู ต รหลัง ปริ ญ ญาตรี ได้แ ก่ ฟิ ลิ ปิ นส์ (หลัก สู ตร 3 เดื อน) ประเทศไทย
(หลัก สู ตร 1 ปี : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุ ข คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ตั้งแต่ ปี
การศึกษา 2533)
เนื่ องจากการพยาบาลอาชี วอนามัยเป็ นการประยุก ต์การใช้หลัก การพยาบาลเพื่อช่ วยให้คนในวัย
ท างานมี สุ ข ภาพดี ตลอดชี วิต การพยาบาลเฉพาะทางด้า นนี้ จึ ง มุ่ ง ในด้า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในสถานที่
ประกอบการ และการป้ องกันมิให้ลูกจ้างต้องได้รับอันตรายหรื อเจ็บป่ วยขณะปฏิบตั ิงาน หรื อแม้วิถีการดาเนิน
ชีวติ จะเปลี่ยนแปลงไปก็ยงั คงมีความสุ ขภาพดี รวมทั้งลดปั จจัยเสี่ ยงจากการทางาน การป้ องกันการเกิดโรคใน
ระดับ ปฐมภูมิ ทุ ติย ภูมิ และตติ ย ภูมิ (Salazar, Wilkinson, Rubadue, & Christine, 1991, p.434)
กลุ่มประชากรเป้ าหมายที่เป็ นผูร้ ับบริ การจะเป็ นกลุ่มประชากรที่มีสุขภาพดี มีความสามารถเฉพาะตัวในด้าน
ต่างๆ เป็ นกลุ่มของคนที่มีศกั ยภาพซึ่ งได้รับการคัดเลือกให้ทางานตามสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ
ดังนั้นพยาบาลอาชี วอนามัยจะมีวิธีการอย่างไรจึงจะช่วยให้คนงานเหล่านี้ มีสุขภาพดี อย่างต่อเนื่ องในสภาพ
การทางานที่หลากหลาย สภาพสิ่ งแวดล้อมการทางานที่มีปัจจัยก่อให้เกิดอันตรายและการเจ็บป่ วย การทางาน
ที่ สั ม ผัส กับ สารเคมี โลหะหนั ก แสง เสี ย ง ฝุ่ นละออง ความเมื่ อ ยล้า จากการท างานหรื อ จากเชื้ อ โรค
ในขณะเดียวกันไม่เพียงแต่จะช่วยคนงานให้มีสุขภาพดีเท่านั้น พยาบาลอาชีวอนามัยจะเป็ นอี กผูห้ นึ่ งที่ช่วย
ให้กิจการขององค์กรที่ตนเป็ นสมาชิกอยูส่ ามารถดาเนินกิจการไปได้ดว้ ยดีได้ผลผลิตตามเป้ าหมายอีกด้วย
ดังนั้นจึงมีนกั วิชาการด้านการพยาบาลสร้างกรอบแนวคิดทางการพยาบาลอาชี วอนามัยขึ้นเพื่อเป็ น
แนวทางสาหรับการปฏิบตั ิงานพยาบาล การศึกษา และการวิจยั ด้านอาชีวอนามัยไว้หลายแนวคิดด้วยกัน กรอบ
แนวคิดแรกที่ผเู ้ ขียนเห็ นว่าน่าให้ความสนใจคือ กรอบแนวคิดของ ดร.วิลเลี่ยม อี วิลคินสัน (Dr. William E.
Wilkinson) และคณะ ซึ่ งให้ชื่อรู ปแบบจาลองของแนวคิดว่ากังหันลมวิลคินสัน (Wilkinson Windmill Model)
หรื อมี ชื่อย่อว่า WWM กรอบแนวคิ ดนี้ แสดงให้เห็ นรู ปแบบจาลองของการพยาบาลอาชี วอนามัย โดยให้
กังหันลมเป็ นสัญลักษณ์ ซึ่ งมีส่วนประกอบที่สาคัญ 5 ส่ วนด้วยกันดังแผนภาพ
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ส่ วนประกอบของแบบจาลอง WWM
1. แกนกลาง (Core) แทนคนงานที่ทางานให้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่องค์การคาดหวัง
2. ศูนย์กลาง (Hub) แทนพยาบาลอาชีวอนามัย
3. ใบพัดของกังหันลม (Blades) แทนองค์ประกอบในการทางาน อันได้แก่ โครงการด้าน
อาชีวอนามัยขององค์การหรื อสถานประกอบการนั้น การบริ หารจัดการ สภาพแวดล้อม
ของการทางาน และทีมงานที่เกื้อหนุนภายในองค์การ หรื อสถานประกอบการ
4. ฐาน (Base) ฐานทาด้วยอิฐ ซึ่ งอิฐแต่ละก้อนแทนระดับของการศึกษาการฝึ กอบรมด้านวิชาชี พ
คุณภาพของการปฏิบตั ิงานและทักษะพิเศษของพยาบาลอาชีวอนามัย

5. อิทธิ พลของลม (Winds of influence) มี 5 กระแสด้วยกัน คือ ค่านิ ยมของสังคม กฎหมายและ
การควบคุม การเมือง แนวโน้มของการดูแลสุ ขภาพ ภาวะเศรษฐกิจ สิ่ งที่มีอิทธิ พล 5 ประการนี้
วิลคินสัน เปรี ยบเสมือนเป็ นกระแสลมที่ทรงอิทธิพลที่จะผลักให้ใบพัดของกังหันลมหมุน และ
ด้วยวิธีการบริ หารจัดการที่เหมาะสมกังหันลมก็จะทางานให้พลังงานสู บน้ าหรื อวิดน้ าได้ ซึ่ งใน
ที่น้ ีหมายถึงผลผลิตที่ได้หรื อบริ การต่าง ๆ ด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย
รายละเอียดของ WWM
จากรู ปแบบจาลองข้างต้นจะเห็นว่าวิลคินสันได้กาหนดให้พยาบาลอาชีวอนามัยอยูต่ รงจุดศูนย์กลาง
ของกังหันลม เพื่อให้พยาบาลอาชี วอนามัยสามารถมีบทบาทเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม แสดงความคิดเห็น จัดการ ควบคุ ม
การปฏิ บตั ิ งานตามโครงการอาชี วอนามัยของสถานที่ ประกอบการ ส่ วนลู กศรที่ อยู่รอบ ๆ จุดศูนย์กลาง
แสดงให้เห็ นว่าพยาบาลเป็ นบุคคลที่จะต้องสื่ อสารกับผูบ้ ริ หาร คนงาน และทีมงานฝ่ ายต่าง ๆ ในองค์การ
หรื อสถานประกอบการ และจะเป็ นผูท้ ี่ตระหนักถึงความสาคัญของสภาพแวดล้อมของการทางาน
โครงสร้างที่เป็ นส่ วนประกอบพื้นฐานแสดงถึง คุณภาพ ทักษะ และการศึกษาด้านวิชาชีพที่พยาบาล
อาชี วอนามัยพึงจะมีท้ งั ด้านประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลที่ให้ประโยชน์อย่างแท้จริ ง ความสัมฤทธิ์ ผลใน
ขั้นนี้เสมือนกับอิฐที่ก่อถึงขั้นที่ต่อกับศูนย์กลางและใบพัดของกังหันลม ทักษะของการพยาบาลอาชีวอนามัย
ได้แก่ ทักษะด้านการสื่ อสาร การประสานงานร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง การวินิจฉัย การบริ หารและ
ความสามารถที่จะสนองความต้องการด้านการดูแลตนเองของคนงาน
การเตรี ยมบุคลากรด้านการพยาบาลอาชี วอนามัยจัดได้หลายรู ปแบบ เช่น จัดอยูใ่ นระดับการศึกษา
พื้นฐานวิชาชี พ การอบรมเฉพาะทางประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ หรื อการศึกษาต่อเนื่ องและทักษะในงานวิจยั
ในมุมมองที่ ตรงกันข้ามฐานโครงสร้ างของคุ ณภาพ ทักษะและการเตรี ยมบุคลากรวิชาชี พ แขนงนี้ อาจจะ
สร้างขึ้นได้จากงานวิจยั และจากพื้นฐานของความรู ้ร่วมสาขาด้านอาชี วอนามัย ดังนั้นพยาบาลอาชี วอนามัย
ควรประยุกต์ใช้แก่นความรู ้อนั มากมายเหล่านี้ในสถานการณ์จริ งของโลกการทางาน
ในส่ วนบนของกังหันลมที่ประกอบด้วยใบพัด 4 ใบนี้ อาจจะมีบางส่ วนที่ไม่สมบูรณ์เป็ นช่องโหว่
หรื อขาดหายไปได้ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การตกแต่งและบุคลากรของแต่ละองค์กร ถ้าจะใช้แบบจาลอง WWM เพื่อ
ประเมินสภาพของสถานประกอบการ ใบพัดเหล่านี้ จะไม่สมบูรณ์เนื่ องจากข้อมูลไม่เพียงพอ ส่ วนความหนา
บางของใบพัดจะแปรตามขนาด อิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการทางาน ทีมผูบ้ ริ หาร บุคลากรที่สนับสนุน

หรื อโปรแกรมด้านสุ ขภาพ อย่างไรก็ตามถึงใบพัดจะหนาหรื อบางมีครบถ้วนหรื อไม่ ใบพัดแต่ละใบจะแทน
ตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพยาบาลอาชีวอนามัยทั้งสิ้ น
ใบพัดที่ แสดงแทนสภาพแวดล้อ มในการท างานรวมถึ งสถานที่ ท างานที่ เสี่ ย งต่ อ อันตรายด้า น
กายภาพ ชี วภาพ สารเคมี รั ง สี ความเหนื่ อยล้า จากการท างาน รวมทั้ง สิ่ ง แวดล้อมทางด้า นสั ง คมและ
เศรษฐกิจที่มีผลต่อด้านจิตใจ
ใบพัดที่ แสดงแทนที ม งานเกื้ อหนุ นจะรวมถึ งบุ คลากรด้านอาชี วอนามัย และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องได้แ ก่
นักสุ ขศสตร์ อุตสาหกรรม (Industrial hygienist) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผูแ้ ทนคนงานหรื อผูแ้ ทนสหภาพ
แรงงาน วิศวกรและแพทย์
ใบพัดที่แสดงแทนการบริ หารจัดการจะรวมถึ งประธานกรรมการ บริ ษทั สมุหบัญชี และพนักงาน
บัญชี แหล่งประโยชน์ดา้ นการบริ หารจัดการและแหล่งเงินทุน
ใบพัดอันสุ ดท้ายแสดงแทนโปรแกรมด้านสุ ขภาพ ครอบคลุมถึงการเฝ้ าระวังด้านสุ ขภาพและความ
ปลอดภัย การป้ องกันอุบตั ิภยั และโรคต่างๆ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การให้สุขศึกษา การส่ งต่อ การให้ความ
ช่วยเหลือแก่พนักงาน ลูกจ้าง โดยให้คาปรึ กษาและจัดโปรแกรมการผ่อนงานหนักให้เป็ นเบา
การหมุ นของใบพัดทั้ง 4 ใบ แทนการปฏิ บตั ิงานในด้านโปรแกรมอาชี วอนามัย เมื่อใบพัดหมุ น
กัง หัน ลมก็ จ ะท างาน ซึ่ งจะเห็ น ได้ชัด เจนเมื อ ใบพัด ทั้ง 4 ใบหมุ น ติ ด ลม กัง หัน ลมจะท างานได้อ ย่า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผลก็ ต่ อเมื่ อ พยาบาลอาชี ว อนามัย ปฏิ บ ัติก ารด้านโปรแกรมอาชี วอนามัย
มีประสิ ทธิ ภาพเท่านั้น ซึ่ งหมายถึ งว่าพยาบาลอาชี วอนามัยได้จดั บริ การสุ ขภาพที่ มีคุณภาพให้แก่ ลูกจ้าง
ทาให้ลูกจ้างสามารถทางานให้ผลผลิตตามต้องการหรื อให้บริ การตามที่ตอ้ งการได้ การเปลี่ยนพลังงานของ
กังหันลมให้เป็ นผลผลิ ตหรื อบริ การดังกล่าว เปรี ยบได้กบั ผลผลิตของบริ ษทั นัน่ เอง สิ่ งที่ควรทาความเข้าใจ
อี ก ประการหนึ่ ง ก็ คื อ บริ ษ ัท ต่ า ง ๆ ไม่ ไ ด้ท าธุ ร กิ จ เพื่ อให้ค นงานท างานในสภาพแวดล้อ มที่ เหมาะสม
ปลอดภัยอย่างเดียว แต่ตอ้ งการผลิ ตผลหรื อบริ การด้วย ดังนั้นกังหันลมจึงสามารถเป็ นตัวแทนแสดงถึงการ
ทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพของบริ ษทั ได้อีกด้วย ส่ วนการหมุนของใบพัดทั้ง 4 ใบ จะหมุนไปด้วยกันได้ดีมี
ประสิ ท ธิ ภาพต้องอาศัย อิ ท ธิ พ ลของแรงลม อันได้แก่ มาตรฐานทางด้านกฎหมาย (OSHA) การเมื อง
แรงงานสัมพันธ์ ค่านิ ยมของสังคม แนวโน้มของการดู แลสุ ขภาพ เศรษฐกิ จและคุ ณภาพของผูป้ ระกอบ
วิชาชี พ ที่ใ ห้บ ริ ก ารด้า นอาชี วอนามัย และกระแสลมดังกล่ า วจะแรงขึ้ นตามเส้ นทางของธุ รกิ จที่ ต้องการ
ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

ในประเด็น ของลมที่ มี อิ ท ธิ พ ลนั้นเป็ นสิ่ ง แวดล้อมที่ อยู่นอกระบบ แต่ มี ผ ลกระทบต่ อพยาบาล
อาชีวอนามัยและโปรแกรมด้านอาชีวอนามัยเป็ นอย่างมาก พยาบาลชี วอนามัยควรประเมินสิ่ งแวดล้อมนอก
ระบบที่มีอิทธิ พลอันนี้เพื่อประโยชน์ของการวางแผนงานในอนาคตต่อไป รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องนี้ มีหลาย
แง่มุมที่น่าสนใจกล่าวคือ
1. แนวโน้มด้านสังคม มี การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างประชากรด้านแรงงาน กล่ าวคื อ มี แรงงาน
สตรี เพิ่มขึ้ น ความต้องการในการยืดหยุ่นเวลาทางาน การดูแลเด็กเพิ่มขึ้ นและมีการทางานที่
บ้านเพิ่มขึ้น ซึ่ งเรื่ องนี้ ได้ทวีความมสาคัญมากขึ้นเป็ นลาดับ นอกจากนี้ อายุเฉลี่ ยของคนในวัย
แรงงานเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเป็ นการจาเป็ นที่จะต้องมีการออกแบบสภาพแวดล้อมในการทางาน
ใหม่ ใ ห้เหมาะสมกับ สภาพของคนท างานในวัย สู ง อายุ ความต้อ งการทราบข้อมู ล ข่ า วสาร
เปลี่ยนแปลงไป คนงานปั จจุบนั ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง
มากขึ้น เนื่ องจากค่าใช้จ่ายในการรักษาสุ ขภาพแพงขึ้นเป็ นลาดับ ดังนั้นเรื่ องของค่านิ ยมและ
แนวโน้มทางสังคมพยาบาลอาชีวอนามัยควรศึกษาประเมินก่อนลงมือปฏิบตั ิตามแผนงานและ
ควรมีส่วนร่ วม กระตือรื อร้นในการวางรู ปแบบของสภาพแวดล้อมในการทางานให้ สอดคล้อง
กับความคาดหวังและความต้องการของคนงานซึ่ งกาลังเปลี่ยนแปลงไป
2. การกระจายงานด้า นอุ ตสาหกรรมและจานวนอุ ตสาหกรรมขนาดเล็กที่ เพิ่มขึ้ น ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่
เกิ ดขึ้ นท่า มกลางเศรษฐกิ จที่ เปลี่ ย นแปลงในปั จจุ บนั สิ่ งเหล่ านี้ มี ผลกระทบต่อบทบาทของ
พยาบาลอาชี วอนามัยโดยตรง มีคนงานจานวนมากที่ทางานบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้าน
คอมพิวเตอร์ ต่อไปพยาบาลอาชี วอนามัยอาจจะต้องจัดบริ การให้แก่ คนงานกลุ่ มย่อยเหล่ านี้
หรื อทางานเป็ นที่ปรึ กษาอิสระของบริ ษทั เล็ก ๆ เหล่านี้ หรื อในอนาคตพยาบาลอาชี วอนามัย
อาจจะต้องเยี่ยมบ้านมากขึ้น ประเมินสภาพแวดล้อมของการทางานที่บา้ น และพัฒนารู ปแบบ
ของการให้ บ ริ ก ารโดยมี จุ ด มุ่ ง หมายส าหรั บ กลุ่ ม คนงานที่ ท างานที่ บ ้า นหรื อ ใช้ บ ้า นเป็ น
สานักงาน
3. คนงานสนใจในการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองเพิ่มขึ้น ดังนั้นพยาบาลอาชี วอนามัยควรมีส่วนร่ วม
และกระตื อรื อร้ นในการให้สุ ขศึ ก ษาแก่ ค นงาน เพื่อเป็ นการลดต้นทุนด้านบริ การสุ ขภาพ
พยาบาลอาชี วอนามัยควรให้การดูแลเบื้ องต้นแก่คนงาน ควรมุ่งให้การดู แลคนงานที่มีปัจจัย
เสี่ ยงสู งมากขึ้ น โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็ นประโยชน์ในการเก็บข้อมูล และหาข้อมูล
เกี่ยวกับแนวโน้มทางการดูแลสุ ขภาพของคนงาน

4. ด้านกฎหมาย บทบาทของพยาบาลอาชี วอนามัย ในด้านนี้ นอกจากจะเป็ นผูใ้ ช้ก ฎหมายเพื่ อ
สุ ขภาพและความปลอดภัยของคนงานแล้ว อาจจะช่วยบริ ษทั ในด้านให้คาปรึ กษาในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายที่ออกมาใหม่ ๆ
5. ด้านการเมือง พยาบาลอาชี วอนามัยควรรั ก ษาสัมพันธภาพที่ ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในวิชาชี พอื่ น ๆ
อย่างต่อเนื่ อง และสร้ างความมัน่ ใจให้เกิ ดขึ้ นว่าบุ คลากรทางการแพทย์จะทางานให้บริ การ
สุ ขภาพร่ วมกันเป็ นทีม แม้วา่ พยาบาลอาชีวอนามัยจะเป็ นบุคลากรที่ได้รับการเตรี ยมในด้านการ
บริ หารโครงการมากกว่าก็ตาม
ข้ อตกลงเบือ้ งต้ นของ WWM
จากฐานของรู ป แบบจ าลอง WWM แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง แนวคิ ด ด้า นการศึ ก ษาทางการพยาบาล
อาชีวอนามัยว่าถ้าให้การศึกษาและฝึ กฝนมากขึ้นเท่าใด ความหนาและความกว้างของฐานจะมากขึ้นเท่านั้น
และใบพัดของกังหันลมจะติดตั้งสู งขึ้นไปอีก นอกจากนี้พยาบาลอาชีวอนามัยควรได้รับการศึกษาเพื่อจะเป็ น
ผู ้จ ัด การ ผู ้อ านวยการ นัก อ่ า น (ต าราด้า นวิ ช าชี พ ) เป็ นพยาบาลคลิ นิ ค ที่ มี ค วามสามารถและเป็ นผู ้
ประสานงานของทีมอาชีวอนามัย
ดังได้กล่ าวมาแล้วในตอนต้นว่าจุดมุ่งหมายของการพยาบาลอาชี วอนามัยเพื่อส่ งเสริ มให้มีความ
ปลอดภัยด้านสุ ขภาพและมีสถานที่ทางานที่เหมาะสมสาหรับลูกจ้าง ส่ วนนายจ้างก็ประสบผลสาเร็ จตาม
เป้ าหมาย WWM จึงกาหนดข้อตกลงเบื้องต้นดังนี้
1. สุ ขภาพเป็ นภาวะเกี่ยวเนื่ องซึ่ งบุคคลสามารถทาหน้าที่ได้ดีท้ งั ในด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และ
จิตสานึก ขณะทางานและดารงชีพอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อม
2. พยาบาลอาชี วอนามัยจะเป็ นผูใ้ ห้ความช่ วยเหลื อคนงานในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ของการทางาน เพื่อเป็ นการนาไปสู่ การมีสุขภาพดีและรักษาภาวะของการมีสุขภาพดีน้ นั ไว้
3. โปรแกรมด้านอาชีวอนามัยควรสอดคล้องกับงานขององค์การหรื อของบริ ษทั
4. คนงานควรกระตือรื อร้นในการมีส่วนร่ วมในการดูแลสุ ขภาพและความปลอดภัยของตนเอง
5. การใช้วิทยาการหลายสาขาในการปฏิบตั ิงาน (Multidisciplinary approach) เป็ นสิ่ งจาเป็ นเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของคนงาน เนื่องจากสภาพแวดล้อมของการทางานมีหลายด้าน
6. พยาบาลอาชีวอนามัยมีผลต่อคนงานด้านการป้ องกันในระดับปฐมภูมิ ทุติยภภูมิ และตติยภูมิ
7. พยาบาลอาชีวอนามัยอาจจะเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นนาระบบการให้บริ การสุ ขภาพให้แก่คนงาน

8. พยาบาลอาชีวอนามัยจะทาหน้าที่เสมือนกับเป็ นผูจ้ ดั การในระดับต่างๆและกากับงานตามสาย
การบังคับบัญชา
9. พยาบาลอาชี วอนามัยเป็ นศูนย์กลางของแหล่งประโยชน์ที่มีคุณค่าในองค์การหรื อบริ ษทั ควร
ได้รั บ การตอบแทนโดยการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจในการท างานและท างานที่ ก่ อ
ประโยชน์ต่อไป
10. คนงานแต่ละคนจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อครอบครัว องค์การและสิ่ งแวดล้อม ปั จจัยและความเครี ยด
ต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดที่กล่าวมาจะทาให้มีผลต่อส่ วนอื่นๆ ที่คนงานแต่ละคน
มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
สรุ ป
พยาบาลอาชี วอนามัยทาหน้าที่หลายบทบาท เช่น เป็ นผูจ้ ดั การ หรื อผูอ้ านวยการร่ วม เป็ นที่ปรึ กษา
พยาบาลเวชปฏิบตั ิ หรื อนักวิจยั รู ปแบบจาลองของ WWM เป็ นสัญญลักษณ์แทนกรอบแนวคิดของการ
ปฏิ บ ตั ิ ก ารพยาบาลอาชี วอนามัย ในงานอาชี วอนามัย ซึ่ ง อาจจะเป็ นประโยชน์ ใ นแง่ ข องการเป็ นกรอบ
แนวความคิดเพื่อให้เข้าใจในบทบาทของพยาบาลอาชี วอนามัยในสภาพแวดล้อมของการทางานที่มีหลาย
รู ปแบบ เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิการพยาบาลและการจัดการศึกษาด้านการ
พยาบาลอาชีวอนามัยอีกด้วย
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