การพยาบาลอาชีวอนามัยและสิง่ แวดลอมในประเทศฟลปิ ปนส
รวบรวม/เรียบเรียงโดย นางพัชรินทร นอยสุวรรณ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

……………………………………………………………………………………………
ขอมูลทั่วไปของประเทศฟลิปปนส (Country profile)
ธงชาติ

ธงชาติฟลิปปนสมีดวงอาทิตย 1 ดวง และดาวสีเหลือง 3 ดวงอยูบนสามเหลี่ยมสีขาว ซึ่ง
ทาบอยูบนแถบแนวนอนสีน้ําเงินและแดง โดยรัศมีทั้ง 8 ของดวงอาทิตย หมายถึง 8 จังหวัดแรกที่
ลุกขึ้นตอตานการยึดครองของสเปน และดาว 3 ดวง บงบอกถึงเกาะหลัก 3 เกาะ คือ ลูซอน วิสายาส
และมินดาเนา
ดอกไมประจําชาติ

ดอกไมประจําชาติฟลิปปนส คือ ดอกพุดแกว (Sampaguita Jasmine) ดอกมีสีขาวกลีบดอกเปนรูป
ดาว มีกลิ่นหอม บานสงกลิ่นในตอนกลางคืน ถือเปนสัญลักษณของความบริสุทธิ์ เรียบงาย ออน
นอมถอมตน รวมถึงความเขมแข็งอีกดวย
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สัญลักษณ
ตราแผนดินประเทศฟลิปปนส

ชุดประจําชาติประเทศฟลิปปนส

แผนทีป่ ระเทศฟลปิ ปนสและอาณาเขตใกลเคียง

ที่มา http://www.lonelyplanet.com/worldguide/Philippines
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1.

ขอมูลทั่วไป
ลักษณะทางภูมิศาสตร
ที่ตั้ง : ฟลิปปนสไมมีผืนดินติดกับประเทศใด มีความยาวจากเหนือจรดใต 1,840 กิโลเมตร
พื้นที่ 298,170 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 3 ใน 5 ของประเทศไทย) แนวชายฝงทะเลของประเทศ
ฟลิปปนสยาว 36,300 กิโลเมตร อยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,800 กิโลเมตร
ทิศตะวันตกและทิศเหนือ ติดกับทะเลจีนใต ไกลออกไปทางเหนือคือ ดินแดนของไตหวัน
จีน ฮองกง และญี่ปุน ดานตะวันตก คือ เวียดนาม
ทิศตะวันออกและทิศใต ติดกับมหาสมุทรแปซิฟก
ประเทศฟลิปปนสประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญถึง 7,107 เกาะ แตเปนเกาะที่มีประชากร
อาศัยอยูจริงเพียงประมาณ 2,000 เกาะเทานั้น ที่เหลือเปนเกาะภูเขาไฟ และเกาะ ขนาดเล็ก ซึ่งบาง
แหงจะจมอยูใตทะเลขณะที่น้ําขึ้นสูงสุด นอกจากนี้ ยังมีเกาะที่ยังไมไดสํารวจและไมมีชื่อเรียกอีก
กวา 2,500 เกาะ ภูมิประเทศสว นใหญ เปนภู เขา มีพื้น ที่ราบแคบๆ ตามชายฝงทะเล การเดิ นทาง
ระหวางเกาะจึงใชเครื่องบินเปนหลัก ดวยสภาพทางธรณีวิทยาทําใหฟลิปปนสมักประสบปญหา
แผนดินไหวและภู เขาไฟ ปะทุอยู เนืองๆ สงผลใหเกิดการเปลี่ย นแปลงโครงสร างทางภู มิศาสตร
บอยครั้ง ปจจุบันมีภูเขาไฟอยางนอย 22 ลูกยังคุกรุนพรอมปะทุตลอดเวลา ภูเขาไฟสําคัญ ไดแก มา
ยอน (Mayon) ใกลเมืองลีก าสป (Legaspi) ตาอัล (Taal) อยู ทางใตข องกรุ งมะนิ ลา ปน าตู โ บ
(Pinatubo) ซึ่งระเบิดไปเมื่อ ป 2534 และกลายเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญในเวลาตอมา และ อาโป
(Apo) ซึ่งเปนยอดเขาสูงที่สุดในฟลิปปนสโดยมีความสูงกวา 2,954 เมตร อยูบนเกาะมินดาเนา
ประชากร และโครงสรางของประชากรวัยแรงงาน
ฟ ลิ ป ป น ส มี ป ระชากรทั้ ง สิ้ น 105 ล า นคน การเคร ง ครั ด ในศาสนาคริ ส ต นิ ก าย
โรมันคาทอลิกที่มีขอหามในการคุมกําเนิดอยางชัดเจน ทําใหฟลิปปนสมีประชากรเพิ่มขึ้น อยาง
รวดเร็วเฉลี่ยรอยละ 2 ตอป และกวารอยละ 60 ของประชากรทั้งหมดอยูในวัยแรงงาน โดยรอยละ
49.9 ของกําลังแรงงานอยูในภาคบริการ รอยละ 34.5 อยูในภาคเกษตรกรรม ที่เหลือรอยละ 15.6 อยู
ในภาคอุตสาหกรรม มีอัตราการวางงานรอยละ 7
เชื้อชาติ
ประชากรรอยละ 95 ประกอบดวยชนพื้นเมืองฟลิปปนสที่เรียกวา "ชาวมาเลย" รองลงมา
รอยละ 3 เปนชาวเขาและชนกลุมนอยกวา 100 เผา ที่เหลือเปนชาวจีน ลูกครึ่งชาวจีน และลูกครึ่ง
อื่นๆ ไดแก ลูกครึ่งสเปน และลูกครึ่งอเมริกัน พบเทาๆกัน คือ รอยละ 1
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ภาษา
ชาวฟ ลิ ป ป น ส แ ต ล ะกลุ ม มี วั ฒ นธรรมของตนเอง ทํ า ให ฟ ลิ ป ป น ส มี ภ าษาท อ งถิ่ น
มากกว า 80 ภาษา ภาษาที่ใชมาก ได แก ทากาล็อก (Tagalog) เซบูอาโน (Cebuano) อโลคาโน
(Ilocano) ฮิลิไกนอน (Hiligaynon) บิโคลาโน (Bicolano) วาไล-วาไล (Waray-Waray) ปมปงกัน
(Pampangan) และ ป ง กาซี นั น (Pangasinan) โดยมี ภ าษาราชการ 2 ภาษา ได แ ก
ภาษาอั ง กฤษ และทากาล็ อ ก ประมาณร อ ยละ 83 ของชาวฟ ลิ ป ป น ส นั บ ถื อ ศาสนาคริ ส ต
นิ ก ายโรมัน คาทอลิก รองลงมาคื อ นิ ก ายโปรแตสแตนท ร อ ยละ 9 ศาสนาอิ สลาม ร อ ยละ 5
สวนใหญอาศัยอยูบนเกาะซูลู และมินดาเนา อีกรอยละ 3 เปนศาสนาอื่นๆ
การปกครอง
ประเทศฟลิปปนสไดรั บเอกราชโดยสมบูร ณ เมื่อวั น ที่ 4 กรกฎาคม 2489 แตฟลิปปน ส
กํ า หนด วั น ชาติ คื อ วั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน เพื่ อ รํ า ลึ ก ถึ ง การประกาศเอกราชจากสเปนในวั น ที่
12 มิถุนายน พ.ศ. 2441 ประเทศฟลิปปนสเคยเปนเมืองขึ้นของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงรับเอาการ
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยตามแบบประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามาใชบ ริ ห ารประเทศ โดยมี
ประธานาธิบดีเปนประมุข และเปนหัวหนาคณะผูบริหารประเทศ และมีการเลือกตั้งผูปกครองใน
ทุกระดับชั้นตั้งแตประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี วุฒิสมาชิก จนถึงผูปกครองทองถิ่นในระดับ
บารังไก (Barangay) ซึ่งเปนหนวยปกครองเล็กที่สุดเทียบเทาระดับหมูบาน รัฐบาลทองถิ่นในแตละ
จังหวัดมีอิสระในการปกครองตนเอง ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย (Department of
Interior and Local Government) ฟลิปปนสแบงอํานาจการปกครองเปน 3 ฝาย คือ ฝายบริหาร
ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการ
ภูมิประเทศของฟลิปปนสแบงออกเปน 3 หมูเกาะ การปกครองแบงเปน 17 เขต (Regions)
79 จังหวัด (Provinces) และ 117 เมือง (Cities) ดังนี้
1) หมูเกาะลูซอน (Luzon) เปนหมูเกาะทางตอนเหนือของประเทศ เปนที่ตั้งของเมืองหลวง
คือ กรุงมะนิลา มี 8 เขต
2) หมูเกาะวิสายาส (Visayas) อยูทางตอนกลางของประเทศ มี 3 เขต
3) หมูเกาะมินดาเนา (Mindanao) อยูทางตอนใต มี 6 เขต
ประธานาธิบดีคนปจจุบัน คือ นายเบนิกโน อากีโนที่ 3 หรือ เบนิกโน ซีเมออน โกฮวงโก
อากีโ นที่ 3 ปจ จุบัน อายุ 52 ป ดํ ารงตําแหน งประธานาธิบดี ค นที่ 15 ของประเทศ ตั้งแตวั น ที่
30 มิถุนายน พ.ศ. 2553
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2. ขอมูลทางเศรษฐกิจ (คาประมาณ พ.ศ. 2555)
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 423.7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ GDP รายหัว 4,300
ดอลลาร สหรัฐฯ อัตราการเจริญเติบโต GDP 6.6% GDP แยกตามภาคการผลิต ภาคการเกษตร
11.9% ภาคอุต สาหกรรม 31.1% ภาคการบริ ก าร 57% อัต ราการว างงาน 7% อัต ราเงิน เฟ อ
(Consumer Prices) 3.2%
ผลผลิตทางการเกษตร ออย มะพราว ขาว ขาวโพด กลวย มันสําปะหลังอัดเม็ด สัปปะรด
มะมว ง เนื้อสุก ร ไข เนื้ อวัว ปลา อุต สาหกรรม ประกอบอุปกรณไฟฟา เสื้อผาสําเร็จรู ป รองเทา
เวชภัณฑ เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑจากไม แปรรูปอาหาร กลั่นน้ํามันปโตรเลียม ตกปลา อัตราการเติบโต
ภาคอุตสาหกรรม 1.1% (คาประมาณ พ.ศ. 2554) หนี้สาธารณะ 51% ของ GDP ดุลบัญชีเดินสะพัด
9.65 พันลานดอลลารสหรัฐฯ มูลคาการสงออก 50.96 พันลานดอลลารสหรัฐฯ
สินคาสงออก ผลิตภัณฑสารกึ่งตัวนําและอุปกรณไฟฟา อุปกรณการขนสง เสื้อผาสําเร็จรูป
ผลิตภัณฑทองแดง ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม น้ํามันมะพราว ผลไม ประเทศคูคา (สงออก) ที่สําคัญ
สหรัฐ 14.2% ญี่ปุน 19% จีน 11.8% ฮองกง 9.4% เกาหลีใต 5.5% สิงคโปร 9.2% มูลคาการนําเขา
65 พันลานดอลลารสหรัฐฯ
สินคานําเขา ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา แรเชื้อเพลิง เครื่องจักรและอุปกรณการขนสง เหล็ก
และเหล็กกลา สิ่งทอ ธัญพืช เคมีภัณฑ พลาสติก ประเทศคูคา (นําเขา)ที่สําคัญไดแกสหรัฐอเมริกา
11.5% ญี่ ปุน 10.4% ไต หวั น 7.8% สิงคโปร 7.1% จี น 10.8% เกาหลีใ ต 7.3% ไทย 5.6%
อินโดนีเซีย 4.4% มาเลเซีย 3.9%
3. การดําเนินงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
สมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแหงประเทศฟลิปปนส (The Occupational Health Nurses
Association of the Philippines [OHNAP]) เปนองคกรวิชาชีพที่ไมแสวงหาผลกําไรของพยาบาล
ที่ทํางานทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร การคา การศึกษา พลังงาน / การทําเหมืองแร
ภาคบริการ (โรงแรมและภัตตาคาร ) รวมถึงในสถาบันตางๆทั้งภาครัฐบาลและเอกชน โดยเริ่มจาก
การก อ ตั้ ง เป น หน ว ยพยาบาลในโรงงานอุ ต สาหกรรม (Industrial Nursing Unit [INU])
ของสมาคมการพยาบาลแห ง ประเทศฟ ลิ ป ป น ส (Philippine Nurses Association [PNA])
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1950 โดย Ms. Magdalena Valenzuela และตอมาในวันที่ 19 สิงหาคม
ค.ศ. 1964 Ms. Anita Santos ผูที่ไดรับเลือกเปนนายกสมาคมคนแรก ไดทําการจัดโปรแกรม
การศึกษาดานการพยาบาลอาชีวอนามัยอยางตอเนื่องและวางกฎ ระเบียบการปฏิบัติงานใหถูกตอง
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ตามกฎหมาย โดยสมาคมไดรับการอนุมัติอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1966
และไดทําการเปลี่ยนชื่อมาเปน สมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแหงประเทศฟลิปปนส (OHNAP)
ตราสัญลักษณสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแหงประเทศฟลปิ ปนส

สมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแหงประเทศฟลิปปนส มีการดําเนินงานรวมกับกรม
แรงงาน ศูนยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSHC ) กรมอนามัย (DOH) องคกรวิชาชีพ ไดแก
สมาคมการพยาบาลแหงประเทศฟลิปปน ส และองคกรพยาบาลเฉพาะทางและสมาคมวิทยาลัย
แพทยอาชีวเวชศาสตรแหงประเทศฟลิปปนส
ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2004 สมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแหงประเทศฟลิปปนส
ได เปนเจาภาพในการจั ดประชุมพยาบาลอาชีวอนามัยนานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ กรุ งมะนิ ลา โดยมี
ผูแทนจากประเทศตางๆเขารวม ไดแก ญี่ปุน อเมริกา อังกฤษ กาตาร ไทย และ ฟนแลนด
4. การพยาบาลอาชีวอนามัย
สมาคมการพยาบาลแห ง ประเทศฟ ลิ ป ป น ส (Association of Nursing Service
Administrators of the Philippines [ANSAP], 1982) ไดกํ าหนดความหมายของการพยาบาล
อาชีว อนามัย วาหมายถึง การประยุกต หลักการพยาบาลและงานอาชีวอนามัย ในการประเมิน
สุขภาพคนทํางาน การจัดการกับสภาพการทํางานที่กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ การดูแลรักษา
คนทํางานที่ปว ยหรือได รับบาดเจ็บใหมีสุข ภาพดี ขึ้น เนน การสงเสริมสุข ภาพและปองกั นโรค
จากการทํางาน เพื่อใหคนทํางานทุกสาขาอาชีพมีสุขภาวะที่ดี
การศึกษา
การศึ ก ษาเฉพาะทางด า นการพยาบาลอาชี ว อนามั ย เป น หลั ก สู ต รหลั ง ปริ ญ ญาตรี
(หลักสูตร 3 เดือน) หรือศึกษาตอในระดับปริญญาโท
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บทบาทหนาที่ สมรรถนะ ของพยาบาลอาชีวอนามัยในประเทศฟลิปปนส
บทบาทหนาที่และการปฏิบัติงานของพยาบาลอาชีวอนามัยตามมาตรฐานของวิชาชีพใน
ประเทศฟลิปปนส จากการศึกษาเอกสารคูมือประกอบการอบรมหลักสูตรพื้นฐานดาน อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอมสําหรับพยาบาลของสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแหงประเทศฟลิปปนส พบวา
มิได มีก ารกลาวถึงบทบาทพยาบาลอาชีว อนามัย โดยตรง แต ร ะบุหน าที่และ ความรั บผิด ชอบ
ของพยาบาลอาชีวอนามัย (Occupational Health Nurses Association of the Philippines [OHNAP],
2008) ไวกวางๆ ดังนี้
1. การรักษาและบรรเทาการเจ็บปวย (curative/ palliative functions)
2. การปองกันโรค (preventive aspects)
3. การใหสุขศึกษา (educative functions)
4. การบริหาร (administrative functions)
หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของพยาบาลอาชี ว อนามั ย มี ก ารขยายอย า งกว า งขวาง
นอกเหนื อ ไปจากการให ก ารรั ก ษา การติ ด ตาม และการสงต อ การเตรี ย มความพร อมในการ
ใหบริ ก ารการดู แลฉุ ก เฉิ น กรณี ค นงานได รั บการบาดเจ็ บที่เกี่ ย วข องกั บงาน และการเจ็ บปว ย
การเฝาระวังสุขภาพคนทํางาน การฟนฟูสมรรถภาพของคนงานที่เจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บจาก
การทํางานใหส ามารถกลับ เข าทํา งานได รวมไปถึง หน าที่ผู จั ด การรายกรณี (case manger)
การใหคํ าปรึก ษา เกี่ ย วกั บปญหาที่คนงานพบ เชน การใชสารเสพติ ด ความเครี ยด หรือปญ หา
ครอบครัว โดยไดรับความรวมมือจาก คนงานและ / หรือทรัพยากรอื่น ๆ ในชุมชน รวมถึงทําหนาที่
เปนผูประสานงานใหคนงานไดรับบริการที่ตอเนื่อง ตลอดจนติดตามประเมินผลรวมกับเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของ
นอกจากนี้พยาบาลอาชีวอนามัย ผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมสุขภาพ (health promotion
specialist) โดยจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพ พัฒนาความรูดานสุขภาพและการฝกทักษะ เพื่อ
สงเสริ มใหคนทํางานมีความรั บผิด ชอบต อสุข ภาพตนเอง เชน เลิก สูบบุหรี่ การออกกํ าลังกาย
โภชนาการและการควบคุมน้ําหนัก การจัดการกับความเครียด และโรคเรื้อรัง
การดําเนินงานใหบริการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
1. ทํ า งานร ว มกั บ ที ม สุ ข ภาพในการให บ ริ ก ารด า นอาชี ว อนามั ย ในสถาน
ประกอบการ รวมทั้งโรงพยาบาล และดําเนินการตรวจสอบใหมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
2. ใหคําแนะนํากับหนวยงานสาธารณสุขในทองถิ่น เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต
ประกอบกิ จ การ และ พัก หรื อเพิก ถอนใบอนุ ญ าตสําหรั บกรณี ที่มีก ารละเมิด เงื่อนไข ตามกฎ
ระเบียบที่มีอยู

8

3. รวมกับหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตาม กฎ ระเบียบ
4. เข า ร ว มตรวจสอบเมื่ อ มี ก ารร อ งเรี ย นของสถานประกอบการในพื้ น ที่
ที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัย และแนะนํามาตรการที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติตามอยางทันทวงที
5. ดูแลแรงงานที่ไดรับผลกระทบจากปจจัยคุกคามสุขภาพจาการทํางาน และให
เหตุผลในการมีมาตรการในควบคุม และ การใชอุปกรณปองกัน
6. มี สว นร ว มในการเตรี ย ม จั ด หา และ รั ก ษาสิ่ งอํา นวยความสะดวกในการ
ปฎิบัติงานใหอยูในสภาพที่ดี และมีการเฝาระวังสิ่งแวดลอม
7. บริการตรวจสุขภาพประจําป และตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงสําหรับพนักงาน
8. มีมาตรการในการควบคุม เพื่อลดอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง ฝุน และสิ่ง
คุกคามสุขภาพอื่นๆ
9. ควบคุม ดูแลใหมีการปฏิบัติตามอยางเครงครัด ในการใชอุปกรณปองกันสวน
บุคคลและการบํารุงรักษาที่เหมาะสม
10. ใหบริการพยาบาลอาชีวอนามัย รวมถึงการอํานวยความสะดวกทั้งแกนายจาง
และลูกจาง
11. ในกรณี ที่ พ บป ญ หาด า นอาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล อ มและไม ส ามารถ
ดําเนินการเองได ใหสงตอ หรือประสานงานผูที่มีศักยภาพตามลําดับ
12. จัดเตรียมและสรุปรายงานประจําปสงใหกับรัฐบาลทั้งในระดับทองถิ่นและ
ระดับชาติ
5. บทสรุป
การเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเกิดขึ้นในป 2558 ถือวาเปนหนึ่งปจจัย
ในอนาคตที่ทาทายระบบสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะกับวิชาชีพพยาบาลซึ่งถือเปน 1 ใน 7 แรงงาน
ฝมือตามกรอบ Mutual Recognition arrangement หรือ MRA ที่สามารถเคลื่อนยายแรงงานอยางเสรี
ในอาเซียน ซึ่งจะทําใหนักวิชาชีพสามารถเขาไปทํางานในประเทศสมาชิกไดสะดวกมากขึน้ โดยไม
ตองผานขั้นตอนการตรวจคุณสมบัติขั้นพื้นฐานภายในกรอบ MRA ทําใหมีความเปนไปไดมากวา
จะทําใหเกิด ทั้งการไหลเขาของพยาบาลจากประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศ
ฟลิปปนส ที่มุงเนนผลิตวิชาชีพพยาบาลเพื่อการสงออก และพยาบาลฟลิปปนสมีศักยภาพในการใช
ภาษาอังกฤษได ดี ในทางกลับกัน เปน ไปได เชน เดี ย วกั น ว า อาจจะทําใหเกิ ด การไหลออกของ
พยาบาลวิชาชีพและอาจารยพยาบาล โดยเฉพาะพยาบาลที่มีศักยภาพ และเกงภาษาจากไทยไปยัง
ประเทศที่มีกําลังซื้อสูง แตขาดแคลนพยาบาลอยางในสิงคโปร และมาเลเซีย การเปดเสรีประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน จึงถือเปนความทาทายของวงการสาธารณสุขไทยในอนาคต ทั้งในระดับนโยบาย
ดานสุขภาพของประเทศตลอดจนผูใชบริการ รวมทั้งสถาบันการศึกษาดานพยาบาลที่จําเปนตอง
ทบทวนตัวเอง เพื่อนําไปสูการสรางสมดุลระหวาง "ความตองการใชพยาบาล" (Demand) และ
"จํ า นวนพยาบาลผู ใ หบ ริ ก าร" (Supply) เพื่ อ ใหไ ม เ กิ ด ป ญ หาในการให บ ริ ก ารสาธารณสุ ข
กับประชาชนในอนาคต (จริยา วิทยะศุภร, 2556) สําหรับพยาบาลอาชีวอนามัยควรตองมีการเตรียม
ตัวไวเชนกัน ควรจะมีกฎกระทรวงที่อยูภายใตพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 ที่กําหนดใหมีคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ
ความปลอดภั ย และอาชีว อนามัย ขึ้ น เพื่อควบคุ มจรรยาบรรณ จริ ย ธรรม คุณ ภาพของพยาบาล
อาชี ว อนามั ย ซึ่ ง อาจใช ช อ งทางของเครื อ ข า ยความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ของอาเซี ย น
(ASEAN-OSHNET) และควรมีนโยบายของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเองไดกําหนดใหบัณฑิต
ตองสามารถใชภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟง พูด อาน เขียนได นอกจากนี้ในดานการควบคุมบังคับใช
กฎหมาย หนวยงานภาครัฐจะตองปฏิบัติหนาที่ อยางเครงครัด เพื่อแสดงใหผูประกอบการเห็นวา
การปฏิบัติตามกฎหมายนี้เปนสิ่งสําคัญ และตองรวมมือรวมใจกันทุกๆภาคสวน เพื่อภาพลักษณ
ของประเทศไทย และการยอมรับจากนานาประเทศอีกดวย
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