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บทคัดยอ
การดําเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลมีความสําคัญตอการสราง
เสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เนื่องจาก
บุคลากรเหลานี้ตองทํางานภายใตสภาพแวดลอมและสภาพการทํางานที่มีสิ่งคุกคามสุขภาพแฝงอยู
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการทํางาน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทพยาบาล
วิ ชาชีพ ที่รับผิ ด ชอบในการดํ า เนิ นงานอาชี ว อนามัย และสิ่ ง แวดลอ มในโรงพยาบาลรัฐ ในเขต
ภาคเหนือ จํานวน 96 คน ทําการรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2553
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) ขอมูลสวน
บุคคลและโรงพยาบาล และ 2) บทบาทพยาบาลวิชาชีพในการดําเนินงานอาชีวอนามัยและ
สิ่ ง แวดล อ มในโรงพยาบาลรั ฐ แบบสอบถามได ผ า นการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาจาก
ผูทรงคุณวุฒิ คาดัชนีความตรงตามเนื้อหา เทากับ .98 และทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคของแตละบทบาทอยูในระดับที่ยอมรับได (.90 - .97)
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบวา บทบาทที่กลุ มตัว อยางปฏิบัติในการดําเนินงานอาชี วอนามัยและ
สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลรัฐในระดับมาก คือ ผูใหบริการทางคลินิก ผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริม
สุขภาพ ผูจัดการ ผูใหคําปรึกษา ผูใหการปรึกษา ผูจัดการรายกรณีและผูใหความรู สวนบทบาทที่

จ

ปฏิบัติในระดับนอย คือ ผูวิจัย นอกจากนี้พบวา กลุมตัวอยาง รอยละ 50 ที่ไมเคยไดรับการอบรม
หรือศึกษาทางดานการพยาบาลอาชีวอนามัย มีการปฏิบัติบทบาทผูวิจัยในระดับนอย และบทบาท
อื่นๆ ในระดับมากเชนเดียวกัน
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพ
ที่รับผิดชอบการดําเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล โดยเฉพาะบทบาทผูวิจัย
ดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล โดยการจัดอบรมหรือการศึกษาเฉพาะทางดานการ
พยาบาลอาชีวอนามัยใหแกพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบการดําเนินงานดานนี้ เพื่อใหบุคลากรดังกลาว
ไดรับโอกาสเพิ่มพูนสมรรถนะของตนเองใหสามารถดําเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมใน
โรงพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ABSTRACT
The practice of occupational health and environment in the hospital is crucial to promote
health and decrease occupational risk among personnel working in the hospital. The personnel have
to work in an environment with working conditions that have potential health hazards from the
working process. The purpose of this study was to investigate roles of professional nurses who have
taken responsibility for occupational health and environmental practices in public hospitals in
northern Thailand with the study sample of 96 professional nurses. Data collection was conducted
from August to September, 2010. The research instrument was a questionnaire developed by the
researcher, consisting of two parts: 1) personal and hospital data, and 2) roles of professional nurse
for occupational health and environmental practices in public hospitals. The questionnaire was
reviewed by the experts and received a content validity index of .98. The reliability of the second part
was tested, and its values of Cronbach's alpha in each role were at acceptable levels (.90 -.97). Data were
analyzed using descriptive statistics.
The study results showed that roles performed by professional nurses for occupational
health and environmental practices in public hospitals at a high level were clinical provider,
health promotion specialist, manager, consultant, counselor, case manager and educator while the
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researcher role was performed at a low level. Moreover, fifty percent of the study sample who did not
receive education and training in occupational health nursing also performed the researcher role at
low level and others roles at a high level.
The results of this study indicate the importance of capacity development among
professional nurses who take responsibility for occupational health and environmental practices in the
hospitals, especially the role of researcher related to occupational and environmental health. This
capacity building could be developed by providing the occupational health nursing education and
training for those professional nurses so that they would have an opportunity to enhance their
competencies and could effectively implement occupational health and environmental practices in the
hospitals.

