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คํานํา
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ประเทศไทย
ไดประกาศใหเปนวาระแหงชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” เพื่อลดอัตราการประสบ

อนัตรายและการเจบ็ปวยเนือ่งจากการทาํงาน คนทาํงานทกุสาขาสามารถทาํงานไดอยางปลอดภยัมี

สุขภาพรางกายและจิตใจท่ีดี โดยมีการดําเนินการรวมกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและ

เอกชน การพยาบาลอาชีวอนามัยจึงเปนบริการดานสุขภาพท่ีมีบทบาทหนาที่หลกัในการเสริมสราง

ใหคนทํางานมีสุขภาพดีและลดความเสี่ยงดานสุขภาพและส่ิงแวดลอม

 สํานักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่ในการกําหนด

นโยบาย จัดทํามาตรฐานการพยาบาลระดับประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

ของประเทศ ไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย 

โดยมุงหวังใหพยาบาลอาชีวอนามัยที่ปฏิบัติงานทั้งในหนวยงานบริการสาธารณสุขและในสถาน

ประกอบการท่ัวทั้งประเทศ นํามาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัยไปใชเปนแนวทางในการ           

ปฎิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเนื่อง ทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลง จึงไดจัดทํา

มาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย โดยนํากรอบแนวคิดของเกณฑคุณภาพในระดับสากลมาใช          

ในการพัฒนา ไดแก เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ และเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ รวมกับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและกระบวนการพยาบาล กําหนดกรอบ

แนวคิดของมาตรฐานโดยผูทรงคุณวฒุ ิจดัทาํยกรางโดยคณะทํางาน และมีการสังเคราะห ใหขอเสนอ

แนะ ปรับปรุงแกไขโดยผูเชี่ยวชาญของแตละงาน เพื่อใหมาตรฐานมีความสอดคลองกับสถานการณ

ของคนทํางาน และมีคุณคาตอการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัย

 สํานักการพยาบาล ขอขอบพระคุณ ที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญดานการจัดบริการ

พยาบาลอาชีวอนามยั พยาบาลทุกคนท่ีไดรวมกนัใหขอมลู ขอคดิเหน็ ทัง้เชงิปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

คณะทาํงาน และคณะกรรมการวชิาการสาํนกัการพยาบาล ทกุทาน ทีไ่ดรวมกนัจดัทาํและตรวจสอบ

ความถูกตองของมาตรฐาน ทําใหมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี สํานัก              

การพยาบาล หวงัเปนอยางยิง่วามาตรฐานการพยาบาลอาชวีอนามยัฉบบันี ้จะเปนประโยชนตอการ

ปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอาชีวอนามัยใหมีความกาวหนาตอไป หากมี                    

ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะใด ๆ เพิ่มเติม กรุณาแจงสํานักการพยาบาล เพื่อประโยชนในการพัฒนา

และปรับปรุงงานตอไป

 สํานักการพยาบาล
 กระทรวงสาธารณสุข
 พฤศจิกายน 2557
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บทที่  1





แนวคิดและโครงสรางของมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย

บทที่  1

  ระบบบรกิารสขุภาพในปจจบุนั เปนระบบบริการทีไ่ดรบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสังคมและ

สิ่งแวดลอมอยูตลอดเวลา จึงตองมีการปรับตัวใหทันตอปญหาการเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพของประชาชน อันเปนผล   

กระทบมาจากปจจยัแวดลอมภายนอกหลากหลายประการ ในขณะเดยีวกนัก็จะตองตอบสนองความตองการและความ

คาดหวังของสังคมและประชาชน ภายใตหลักการพ้ืนฐานของวิชาชีพ ผดุงไวซึ่งคุณภาพและมาตรฐานบริการของแตละ

วิชาชีพในระบบบริการสุขภาพโดยรวม

  การกาวสูประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ จะพบวาแนวโนมการเคลื่อนยายแรงงานจะ

เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด ทั้งแรงงานไรฝมือ และแรงงานฝมือ รวมถึงวิชาชีพอีก 7 สาขาท่ีไดมีขอตกลงรวมกันในทาง

กฎหมาย ไดแก แพทย ทันตแพทย นักบัญชี วิศวกร พยาบาล สถาปนิก และนักสํารวจ การเคลื่อนยายแรงงานอยาง

เสรีดังกลาวสงผลกระทบตอระบบบริการอาชีวอนามัยที่สําคัญ คือ โครงสรางแรงงาน ลักษณะการจางงานและอาชีพ 

สิ่งคุกคามสุขภาพ และระบบการบริหารจัดการ

  ประชากรวัยทํางาน หรือวัยแรงงาน (ชวงอายุ 15-59 ป) เปนกลุมวัยที่มีอายุครอบคลุมกลุมวัยรุน วัยทํางาน 

และวัยกลางคน ซึ่งเปนหนึ่งในเปาหมายตามกลุมวัยของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะตองติดตามดูแลใหมีสุขภาพดี ลด

ความเส่ียงใหนอยที่สุด ในประเทศไทยมีประชากรกลุมนี้อยูถึงประมาณ 2 ใน 3 หรือรอยละ 67 (สํานักงานสถิติแหง

ชาติ, 2554) ของประชากรทั้งประเทศ ประชากรวัยทํางานเปนกําลังสําคัญในเชิงเศรษฐกิจ และมีภาระในการเกื้อกูล

เด็กและผูสูงอายุ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรวัยทํางานทั้งดานการศึกษาและดานสุขภาพ มีผลตอการพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ในปจจบุนัการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิง่แวดลอม ทาํให

ประชากรวัยทํางานตองเผชิญกับปญหาสุขภาพมากมาย เชนโรคไมติดตอ โรคเครียด โรคอวน โรคเอดส ปญหาดาน

อนามัยการเจริญพันธุ เปนตน กลยุทธการสรางเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางาน ทั้งเชิงรุกและเชิงรับอยางตอเนื่องใน

สถานบริการและชุมชน เปนการเตรียมความพรอมใหรูเทาทันดานสุขภาพ มีความรูและทักษะการดูแลสุขภาพและ

ปองกันตนเองดวยพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

  ขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2557) ไทยมีประชากรท่ีมีงานทําประมาณ 38 ลานคน โดยอยูในภาค

เกษตรกรรม 13 ลานคน ที่เหลือเกือบ 25 ลานคน อยูในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และอื่น ๆ เชนการผลิตตาง ๆ 

การกอสราง การขาย การขนสง เปนตน โดยมีสถานประกอบการทั่วประเทศกวา 2 ลานแหง ผลสํารวจภาวะสุขภาพ

ของแรงงานในภาคเกษตรกรรมป 2554-2556 พบปญหาสารเคมกีาํจดัศตัรพูชืตกคางในเลอืดประมาณรอยละ 30 สวน

ผูที่ทํางานในภาคอุตสาหกรรมขอมูลป 2554 พบกวารอยละ 10 ของแรงงานท้ังหมด หรือเกือบ 4 ลานคนปวยเปนโรค

เรื้อรังคือโรคหัวใจและหลอดเลือด มากที่สุดรองลงมาคือเบาหวานและโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง



4 มาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย

  ปญหาผลกระทบตอสขุภาพจากมลพษิสิง่แวดลอมในประเทศไทยมแีนวโนมขยายขอบเขตมากขึน้ ปญหาผล 

กระทบตอสขุภาพจากมลพิษสิง่แวดลอมทีส่าํคญัของประเทศ ไดแก ปญหาการปนเปอนสารตะก่ัวในเด็กและส่ิงแวดลอม 

ป 2534 พบจากอตุสาหกรรมการตอเรอืในภาคใตของประเทศไทย ป 2552 พบวาทีห่มูบานหวยคลติี ้จงัหวดักาญจนบรุี 

ในกลุมประชากรจํานวน 2,337 คน มีการสัมผัสตะกั่วรอยละ 12.5 และมีระดับตะกั่วในเลือดสูงกวามาตรฐานรอยละ 

24.8 ในป 2554 มีการศึกษาผลกระทบตอสุขภาพของประชากรในจังหวัดระยองมีการตรวจระดับตะกั่วในเลือดในเด็ก

นักเรียนระดับประถมศึกษา 907 คน พบวา 82 คนมีระดับตะกั่วสูงกวามาตรฐาน ในป 2556 การสํารวจระดับตะกั่วใน

เด็ก ในเขตอุตสาหกรรม 4 จังหวัดไดแก ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา 1,526 คนพบวา รอยละ 

12.9 มีระดับตะกั่วในเลือดสูงกวามาตรฐาน ปญหาการปนเปอนสารแคดเมียมในประชาชนและสิ่งแวดลอม ในพื้นที่

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบมีประชาชนกลุมเสี่ยงจํานวน 6,886 ราย มีระดับแคดเมียมสูงกวาปกติ 844ราย สงผล

ใหมีภาวะไตเสื่อม ถึง 259 ราย ปญหาการปนเปอนสารหนูในบอนํ้า พื้นที่อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พบประชาชนจํานวน 2,344 คน มีอาการแสดงทางผิวหนัง นอกจากนี้ยังพบปญหาผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษ

อตุสาหกรรมซ่ึงกระจายอยูทกุพืน้ท่ีในทุกภาคของประเทศไทย เนือ่งมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสงผลใหมี

การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง ในจังหวัด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และเชียงใหม 

รวมทั้งมลพิษจากการลักลอบทิ้งขยะอันตราย และกากอุตสาหกรรม ในจังหวัด เลย นครราชสีมา พิจิตร กาญจนบุรี 

สระแกว และสมุทรปราการ และการปนเปอนนํ้ามันดิบกรณีนํ้ามันดิบรั่วไหลลงสูทะเลจนสงผลกระทบตอประชาชน 

นักทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม ที่อาวพราว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ในป 2556

  การจดับรกิารอาชวีอนามยัและความปลอดภัยในสถานประกอบการในประเทศไทย มกีารจดับรกิาร 6 รปูแบบ 

ประกอบดวย 1) รปูแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ (Big Industry Model) เปนรูปแบบของสถานประกอบการขนาดใหญ

จัดบริการดวยตนเองและใหบริการในสถานประกอบการ 2) รูปแบบใหบริการแบบกลุม (Group Services Model) 

เปนรูปแบบการรวมตัวกันของสถานประกอบการขนาดกลางและเล็ก 3) รูปแบบใหบริการแบบสถานบริการเอกชน 

(Private Health Center Model) เอกชนจัดขึ้นและเสนอขายบริการแกสถานประกอบการ 4) รูปแบบใหบริการ

เวชกรรมชุมชน (Community Health Center Model) ใหบริการโดยหนวยงานรัฐบาล 5) รูปแบบใหบริการ                

อาชีวอนามัยระดับชาติ (National Health Service Model) เชนเดียวกับ Big Industry Model แตบุคลากรและ              

การบริหารเปนของภาครัฐ และ 6) รูปแบบใหบริการจากการประกันสังคม (Social Security Institution Model)   

เชนเดียวกับ Group Service Model แตจัดบริการโดยสํานักงานประกันสังคม เปนผูดําเนินการและใหเงินสนับสนุน

  กลาวโดยสรุปสถานการณปญหาการดําเนินงานอาชีวอนามัยของประเทศไทยพบวา 
  1) แรงงานในระบบ มีกฎหมายแรงงานคุมครอง แตยังทํางานเสี่ยงตอสุขภาพ ไมไดปองกันโรคหรือการบาด

เจ็บท่ีเหมาะสม หรือ ไดรับบริการที่ไดมาตรฐาน

  2) แรงงานนอกระบบ ทํางานเสี่ยง มีกฎหมายคุมครอง แตขาดการกํากับดูแล เขาไมถึงบริการ

  3) แมมีการจัดบริการอาชีวอนามัยและคลินิกโรคจากการทํางานในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป แต

ยังไมครอบคลุมประชากร ขาดทรัพยากรในการดําเนินการใหตอเนื่อง

  4) มหีนวยงานดําเนินงานดานน้ีมาส่ีสบิป แตยงัไมครอบคลุมขนาดและความรุนแรงของปญหาท้ังในปจจุบนั

และอนาคต

  5) นานาชาติ พฒันาปรบัปรงุเกณฑ มาตรฐานท่ีเกีย่วของตลอดเวลา แตไทยยงัไมมหีนวยงานกําหนดมาตรฐาน

กลางและรับรองหรือตรวจสอบการจัดบริการอาชีวอนามัย



มาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย 5

  การพยาบาลอาชีวอนามัยในประเทศไทย เร่ิมมีการจัดบริการต้ังแตป 2536 โดยขับเคล่ือนผานกอง                

อาชีวอนามัย กรมอนามัย มีการจัดบริการในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ภายใตงานอาชีวอนามัยในกลุมงาน

เวชกรรมสังคม มีบริการทั้งเชิงรับในโรงพยาบาลและเชิงรับในสถานประกอบการ ตอมาในป 2549 จนถึงปจจุบัน                 

การจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยขยายบริการใหสอดคลองกับปญหาดานสุขภาพจากการทํางานและปญหาสุขภาพ

จากมลพิษสิ่งแวดลอมแบบวงกวาง โดยแบงการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยออกเปน 5 ดาน ไดแก 1) การพยาบาล

อาชีวอนามัยในคลินิกอาชีวเวชกรรม 2) การพยาบาลสรางเสริมสุขภาพและฟนสูสุขภาพคนทํางาน 3) การพยาบาล

อาชวีอนามยัในงานอาชวีปองกนัและควบคมุโรค 4) การพยาบาลอาชวีอนามยัในงานพษิวทิยาและเวชศาสตรสิง่แวดลอม 

และ 5)การพยาบาลอาชวีอนามยัในงานอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสิง่แวดลอมในโรงพยาบาล โดยมเีครอืขายการ

จัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลชุมชน ภายใตโครงสรางงานอาชีวอนามัยในกลุมงานเวชปฏิบัติชุมชน 

เปนการจัดบริการแบบผสมผสานสรางเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล และรับสงตอเพื่อการดูแลตอ

เนื่องในกลุมคนทํางาน รวมทั้งในป 2554 มีนโยบายชัดเจนในการขยายงานพยาบาลอาชีวอนามัยในกลุมแรงงานนอก

ระบบ/กลุมอาชีพตาง ๆ ไดแก กลุมเกษตรกร กลุมประมง กลุมเสริมสวย และกลุมวิสาหกิจชุมชน เปนตน มีเครือขาย

ในการประเมินภาวะสุขภาพทางการพยาบาลอาชีวอนามัยในระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โดยไดรับการฝก

อบรมและการใหคําปรึกษาจากพยาบาลอาชีวอนามัยในระดับโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป 

  นอกจากน้ีในปจจบุนัยงัพบวามกีารปฏิบตักิารพยาบาลอาชีวอนามัยในภาคเอกชน ไดแก โรงพยาบาลเอกชน 

ศูนยตรวจสุขภาพภาคเอกชน และหนวย/หองพยาบาลในสถานประกอบการ ซึ่งยังขาดการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพ

การปฏบิตักิารพยาบาลอาชวีอนามยัอยางจรงิจงั จงึจาํเปนท่ีจะตองมกีารพัฒนาคณุภาพการบรกิารพยาบาลใหทดัเทยีม

วิชาชีพอื่น ๆ ในระบบบริการสุขภาพ

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ไดทําการศึกษาวิจัยนํารอง โครงการ Hospital Accreditation กอตั้งโดย

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เผยแพร มาตรฐานโรงพยาบาล ฉบับปกาญจนาภิเษก ในป พ.ศ. 2538 

พรอมท้ังเผยแพรแนวคิด กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามกรอบแนวทางของ Hospital Accreditation 

ตลอดจนไดรับการสนับสนุนใหเปนนโยบายการพัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ กองการ

พยาบาลจึงไดปรบัปรุงเน้ือหามาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลและมาตรฐานการพยาบาลในชุมชนใหสอดคลองกับ

แนวคิดของระบบการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพือ่มใิหผูปฏบิตัเิกดิความสับสนและเพ่ือใหสามารถบูรณาการแนวทาง

การพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลใหไดมาตรฐานตามกรอบของ Hospital Accreditation และไดพิมพเผยแพร

มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ในป พ.ศ. 2542 และมาตรฐานการพยาบาลในชุมชน ใน

ป พ.ศ. 2544 พรอมกันน้ี ไดพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานบริการ

สาธารณสุขทุกระดับใหไดมาตรฐาน โดยใชรูปแบบการประกันคุณภาพการพยาบาล (QA Unit-Based : 10 Steps 

Model) ของ The Joint Commission on Accreditation of Hospitals

  พ.ศ. 2549 เปนอกีวาระหนึง่ท่ีกระแสการเปลีย่นแปลงแนวคดิการพฒันาในระบบคณุภาพกาวไปสูความเปน

สากลมากขึ้น โดยไดรับอิทธิพลจากเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National 

Quality Award : MBNQA) ซึง่สถาบันพัฒนาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล ไดนาํกรอบแนวคิดดังกลาวมาบูรณาการ

กับ Hospital Accreditation และ Health Promoting Hospital ปรับปรุงมาตรฐานโรงพยาบาล พิมพเผยแพร          

ออกมาใหม เปนมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป พ.ศ. 2549 เพื่อให              

สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการใหกาวสูความเปนเลิศอยางสมบูรณ



6 มาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย

  ดังนั้น สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแหง

ประเทศไทย จึงไดกําหนดมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัยขึ้น เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณของ

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในปจจบุนั อนัจะตอบสนองตอนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการมุงเนนการบริการ

ทีเ่ปนเลศิ กาวทนักบัความกาวหนาขององคความรูและเทคโนโลยทีีป่รบัเปลีย่นไปอยางรวดเรว็ โดยใชแนวคดิและหลกั

การที่สําคัญในการจัดทํามาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัยฉบับนี้ ดังนี้

  1. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA)                   

พ.ศ. 2550

  2. มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป พ.ศ. 2549

  3. มาตรฐานบริการพยาบาลและการผดุงครรภระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ พ.ศ. 2548

  4. กระบวนการพยาบาล

  5. การพยาบาลอาชีวอนามัย

  6. การพยาบาลแบบองครวม

  แนวคิดที่ 1 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พ.ศ. 2550

  เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีพื้นฐานทางเทคนิคและกระบวนการเทียบเทากับเกณฑรางวัล

คุณภาพของนานาชาติ เปนกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการที่สามารถนํามาประยุกตใชกับการพัฒนาการบริหาร

ราชการ เพือ่ใหองคกรภาครฐัมกีระบวนการทาํงานและผลการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลดยีิง่ขึน้ โดย

มีเปาหมายคือประโยชนสุขของประชาชนและประโยชนสูงสุดของประเทศชาติ

  เกณฑรางวัลนานาชาติดังกลาวมีที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาต้ังแตชวงทศวรรษ1980 เพราะประเทศ

สหรัฐอเมริกาสูญเสียความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ เนื่องจากคูแขงจากประเทศอ่ืน ๆ มีการพัฒนามาตรฐาน

และคุณภาพของการบริหารจัดการผานกระบวนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะบริษัทคูแขงจากประเทศญี่ปุน 

ซึ่งสงสินคาเขาไปตีตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา ไมวาจะเปนรถยนต สินคาอุปโภคบริโภค เคร่ืองใชไฟฟา ตลอดจน

ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส

  ในป ค.ศ. 1987 ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไดริเริ่มสรางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติขึ้น เพื่อสงเสริมใหเกิด

การบริหารจัดการที่ดี และเปนแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจขององคกรอเมริกา โดยให

ชื่อวา Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) กรอบแนวคิดของเกณฑดังกลาวเกิดจากการระดม

สมองผูบรหิารและนกัวชิาการระดบัแนวหนาของประเทศ เกีย่วกบัองคประกอบทีจ่ะบรูณาการเปนเกณฑรางวลัคณุภาพ

แหงชาติ

  MBNQA กอใหเกดิการปรบัปรงุและมุงเนนคณุภาพของผลติภณัฑและบรกิารของประเทศสหรฐัอเมรกิาอยาง

ที่ไมเคยเปนมากอน คุณประโยชนอยางใหญหลวงของการมี MBNQA คือ การมีกรอบการบริหารจัดการที่เปนกรอบ

เดียวกัน มีภาษาในการบริหารจัดการที่สื่อสารกันได นอกจากนี้ยังเปนการกระตุนใหองคกรตาง ๆ มีการแลกเปลี่ยน

ขอมูล ความรูและทักษะ เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันใหมีแนวทางการบริหารจัดการท่ีดีขึ้น
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  ปจจุบัน MBNQA ไดรับการยอมรับวาเปนแนวทางในการบริหารองคกรที่มีประสิทธิผลท่ีสุด ความยอดเย่ียม

ของเกณฑรางวลัคุณภาพแหงชาตอิยูตรงทีส่ามารถประยกุตใชไดกบัองคกรทกุขนาด ทกุประเภท ทกุภาคสวน ทัง้องคกร

ภาคธรุกจิและภาครฐั องคกรทีแ่สวงหาผลกาํไรและไมแสวงหาผลกาํไร รวมทัง้องคกรการศกึษา องคกรดานสาธารณสขุ 

หนวยงานราชการ และหนวยงานดานทหาร

  ผลของการสงเสริมใหองคกรตาง ๆ มีการประเมินตนเองและปรับปรุงตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติสง

ผลใหประเทศสหรัฐอเมริกามีเศรษฐกิจที่มั่นคง กลายเปนผูนําที่ยิ่งใหญในตลาดโลกในเวลาตอมา และเปนแนวทางให

ประเทศตาง ๆ ประยุกตไปพัฒนาเปนเกณฑรางวัลคุณภาพของชาติตนเองมากกวา 70 ประเทศ โดยอาจกลาวไดวา 

MBNQA ไดกลายเปนกรอบการบริหารจัดการองคกรในระดับโลก

  ประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงซึง่เลง็เห็นถงึประโยชนทีจ่ะไดรบัในการนําแนวทางเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาติ 

(Thailand Quality Award - TQA) มีพื้นฐานทางดานเทคนิคและกระบวนการ เชนเดียวกับรางวัลคุณภาพแหงชาติ

ของประเทศสหรัฐอเมริกา มากระตุนใหองคกรทุกระดับหันมาใสใจในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑหรือบริการของ

ตนเอง ตลอดจนมุงพัฒนาสูความเปนเลิศในทุก ๆ ดาน

  รางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award-TQA) เริ่มตนตั้งแตมีการลงนามในบันทึกความเขาใจ

ระหวางสถาบันเพิม่ผลผลิตแหงชาต ิและสาํนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ เมือ่วนัที ่5 กนัยายน 2539 

เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งรางวัลคุณภาพแหงชาติขึ้นในประเทศไทย และดวยตระหนักถึงความสําคัญของรางวัลนี้ 

สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิจงึไดบรรจรุางวลัคณุภาพแหงชาตไิวในแผนยทุธศาสตร

การเพ่ิมผลผลิตของประเทศ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 โดยมีสถาบันเพิ่ม

ผลผลิตแหงชาติเปนหนวยงานหลักในการประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร 

สนับสนุนและผลักดันใหองคกรตาง ๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ไปพัฒนาขีด

ความสามารถดานการบริการและดานการบริหารจัดการองคกรท่ีมีวิธีปฏิบัติและผลการดําเนินการในระดับมาตรฐาน

โลก จะไดรับการประกาศเกียรติคุณดวยรางวัลคุณภาพแหงชาติ และองคกรที่ไดรับรางวัลจะนําเสนอวิธีปฏิบัติที่นํา

องคกรของตนไปสูความสาํเรจ็ เพือ่เปนแบบอยางใหองคกรอืน่ ๆ  นาํไปประยกุตเพ่ือใหประสบผลสาํเรจ็เชนเดยีวกัน ซึง่

เมือ่มีการขยายการดําเนนิงานไปอยางกวางขวางยอมจะสงผลตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขนัของประเทศ

ใหสามารถแขงขันในตลาดการคาโลกได

  สาํหรบัในภาคราชการนัน้ เริม่มาจากยทุธศาสตรการพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546–2550) กาํหนดให

มกีารปรบัเปลีย่นกระบวนการและวธิกีารทาํงาน เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถและมาตรฐานการทาํงานของหนวยงาน

ราชการใหอยูในระดับสูงเทียบเทามาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่เีปนหลกัการบริหารราชการท่ีไดรบัการตราข้ึนเปนกฎหมายดังทีป่รากฎในพระ

ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และตอมาไดมีการออกพระราชกฤษฎีกา

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อใหมีแนวทางการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมชัดเจน

มากยิง่ขึน้ โดยกําหนดเปาหมายของการบรหิารกิจการบานเมอืงทีด่วีาใหเปนไปเพือ่ประโยชนสขุของประชาชน เกดิผล

สมัฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ มปีระสทิธภิาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดข้ันตอนการปฏิบตังิานทีเ่กนิจําเปน 

ประชาชนไดรบัการอาํนวยความสะดวกและไดรบัการตอบสนองความตองการ รวมทัง้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัอิยาง

สมํ่าเสมอ
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  การบริหารราชการใหบรรลุเปาหมายดังกลาว จาํเปนตองมีเกณฑการประเมินกระบวนการทํางานและผลการ

ปฏิบัติงานที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไป ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยความรวมมือของ

สถาบนัเพิม่ผลผลติแหงชาต ิจงึไดดาํเนนิโครงการศกึษาเพ่ือยกระดบัคณุภาพการปฏบิตังิานของสวนราชการ โดยมเีปา

หมายเพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และกําหนด

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยใชแนวทางซึ่งสามารถเทียบเคียงกับการบริหารจัดการในระดับสากล ตาม

กรอบของเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาต ิเนือ่งจากเกณฑรางวลัคณุภาพแหงชาตเิปนแนวทางหนึง่ทีไ่ดรบัการยอมรบัใน

ระดับนานาชาติวาเปนเกณฑที่สามารถประเมินจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุงของกระบวนการทํางานและผลการ

ปฏิบัติงานขององคกรตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล

  วัตถุประสงคของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  1. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546

  2. เพือ่ใหหนวยงานภาครัฐนาํไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหนวยงานสูระดับ

มาตรฐานสากล

  3. เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการประเมนิตนเอง และเปนบรรทดัฐานการตดิตามและประเมนิผลการบรหิาร

จัดการของหนวยงานภาครัฐ

  ประโยชนตอสวนราชการ
  สวนราชการท่ีนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไป

เปรยีบเทียบกับระบบการบรหิารจดัการของสวนราชการ จะไดรบัประโยชนในทกุขัน้ตอน ตัง้แตการตรวจประเมนิองคกร

ดวยตนเอง (Self-Assessment) ซึง่จะทาํใหผูบรหิารของสวนราชการนัน้ ๆ  ไดรบัทราบวาสวนราชการของตนยงัมคีวาม

บกพรองในเรื่องใดสามารถกําหนดวิธีการและเปาหมายที่ชัดเจนในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงองคกรให

สมบูรณมากขึ้นตอไป

  สวนราชการสามารถนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปใชเปนเคร่ืองมือในการจัดการการดําเนิน

การของสวนราชการ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของสวนราชการใหสามารถสงมอบคุณคาที่ดีขึ้นทั้งผลผลิตและ

บริการแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งนับเปนการตอบสนองตอเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลัก

เกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ดวย

  สวนราชการท่ีมีการบริหารจัดการที่เปนเลิศจะมีภาพลักษณที่ดี ไดรับความนิยมชมชอบจากผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย นอกจากนี้ ยังมีโอกาสสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของสวนราชการอื่น ๆ  โดย

การนําเสนอวิธีปฏิบัติที่นําไปสูความสําเร็จ และเปดโอกาสใหมีการส่ือสารและแลกเปล่ียนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของสวน

ราชการ เพื่อเปนแบบอยางใหแกสวนราชการอื่น ๆ นําไปประยุกตใชใหประสบผลสําเร็จเชนเดียวกัน

  องคประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวย 2 สวน ไดแก
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  1) ลักษณะสําคัญขององคกร

  2) เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

  1. ลักษณะสําคัญขององคกร
  เกณฑคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ มีจุดมุงหมายเพ่ือใหสวนราชการตาง ๆ  สามารถนําไปปรับใชได หากแต

สวนราชการตาง ๆ  มีภารกิจและกระบวนการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันไป ดังนั้นสิ่งที่จะทําใหเขาใจถึงสวนราชการน้ัน ๆ  

และสิ่งที่สวนราชการนั้นเห็นวามีความสําคัญ เพื่อใหเกิดการนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม คือ ลักษณะสําคัญของ

องคกร

  ลกัษณะสําคญัขององคกร เปนการอธิบายภาพรวมของสวนราชการ สภาพแวดลอมในการปฏิบตัภิารกิจ ความ

สมัพนัธกบัหนวยงานอืน่ในการปฏบิตัริาชการ ความทาทายเชงิยทุธศาสตรและระบบการปรบัปรงุผลการดาํเนนิการ ซึง่

เปนแนวทางที่ครอบคลุมระบบการบริหารจัดการการดําเนินการขององคกรโดยรวม ประกอบดวย 2 หัวขอ ไดแก

   1.1 ลักษณะองคกร

   1.2 ความทาทายตอองคกร

  2. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวยเกณฑ 7 หมวด ดังนี้

  หมวด 1 การนําองคกร

  หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร

  หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

  หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

  หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล

  หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

  หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ

  เกณฑทั้ง 7 หมวด มีความเช่ือมโยงในเชิงระบบ โดยสามารถอธิบายเปน 2 สวน ไดแก 1) สวนที่เปนกระบวน

การ และ 2) สวนที่เปนผลลัพธ

   2.1 สวนที่เปนกระบวนการ
   สวนท่ีเปนกระบวนการ สามารถแบงตามลักษณะการปฏิบัติการได 3 กลุมยอย ดังนี้

   • กลุมการนําองคกร ไดแก หมวด 1 การนําองคกร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร และหมวด 3 

การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

    เกณฑเหลานี้ถูกจัดเขาไวดวยกันเพื่อเนนใหเห็นความสําคัญวาในการนําองคกร ผูบริหารของสวน

ราชการตองกําหนดทิศทางของสวนราชการ โดยตองมีการมุงที่ยุทธศาสตรและการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผู

มีสวนไดสวนเสีย จากแผนภาพที่ 1-1 จะเห็นวาทั้ง 3 หมวดนี้ มีลูกศร 2 ขาง ซึ่งแสดงวาทั้ง 3 หมวดนี้ ตองมีการ

ปฏิสัมพันธเช่ือมโยงกันอยูตลอดเวลา
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   • กลุมปฏิบัติการ ไดแก หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล และหมวด 6 การจัดการกระบวนการ

    กลุมนี้แสดงใหเห็นวา ทั้งบุคลากรและกระบวนการมีบทบาทในการทําใหการดําเนินงานสําเร็จ และ

นําไปสูผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการ ดังจะเห็นไดจากแผนภาพท่ี 1-1 มีลูกศร 2 ขาง เชื่อมโยงกันอยู

   • กลุมพื้นฐานของระบบ ไดแก หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

    กลุมนี้สงผลใหสวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล และมีการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

โดยใชขอมูลจรงิและองคความรูเปนแรงผลกัดนั จากแผนภาพที ่1-1 จะเหน็วามลีกูศร 2 ขางเชือ่มโยงกบัหมวด 1 การนาํ

องคกร ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหารของสวนราชการจําเปนตองมขีอมูลจริง เพื่อใชในการตัดสินใจ สวนลูกศร 2 ขางที่

เชื่อมโยงกับหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ แสดงใหเห็นวาตองมีการวัด การวิเคราะห เพื่อใหสามารถรายงานผลลัพธ

การดําเนินการของสวนราชการ นอกจากนี้ ยังมีลูกศรใหญที่เชื่อมโยงระหวางหมวด 4 กับหมวดอื่น ๆ ทุกหมวด แสดง

ใหเห็นวาในการบริหารจัดการนั้น ตองมีการใชขอมูลและสารสนเทศอยูตลอดเวลา ดังแสดงในแผนภาพท่ี 1-1 

P. ลักษณะสําคัญขององคกร 
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

1. การนํา
องคกร

7. ผลลัพธ
การดําเนินการ

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

6. การจัดการ
กระบวนการ

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร
และกลยุทธ

3. การใหความสําคัญ
กับผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

แผนภาพที่ 1-1 แสดงความสัมพันธเชื่อมโยงของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

   2.2 สวนท่ีเปนผลลัพธ ไดแก หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ
   สวนนีเ้ปนการตรวจประเมินใน 4 มติ ิทีส่อดคลองกบัคาํรบัรองการปฏิบตัริาชการ ไดแก มติดิานประสทิธผิล 

มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติดานการพัฒนาองคกร โดยลูกศร  

แนวนอนที่ตรงกลางของภาพแสดงการเช่ือมโยงของกลุมการนําองคกรและกลุมปฏิบัติการกับสวนที่เปนผลลัพธ และ           

ชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางหมวด 1 การนําองคกรกับหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ
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  แนวคดิที ่2 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ ฉบับฉลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ป 
  พ.ศ. 2549

  มาตรฐานโรงพยาบาลจัดทําครั้งแรกโดยแพทยสภา ตอมากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนามาตรฐาน  

โรงพยาบาลใหเปนมาตรฐานกลางระดับชาติ จึงใหสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและสถาบันวิชาการคุมครองผูบริโภค

รวมดําเนินการและเผยแพรครั้งแรก ป พ.ศ.2538 (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน

เครื่องมือในการพัฒนาโรงพยาบาลใหมีคุณภาพ จากนโยบายของรัฐบาลท่ีจะเรงรัดใหบริการทางการแพทยและ

สาธารณสขุมมีาตรฐานและคุณภาพ พรอมกบัพฒันาทกุโรงพยาบาลไปสูการรับรองคณุภาพ (Hospital Accreditation) 

เพื่อสรางความเช่ือถือ ศรัทธา และไววางใจของผูรับบริการ (พิรุณ รัตนวณิช, 2545)

  การพยาบาลเปนสวนหนึ่งของบริการทางการแพทยและสาธารณสุขดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง

พัฒนามาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัยใหสอดคลองกับมาตรฐานโรงพยาบาล ฉบับลาสุดที่ใชชื่อวา“มาตรฐานโรง

พยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัฉลองศริริาชสมบตัคิรบ 60 ป พ.ศ.2549 (สถาบนัพฒันาและรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล, 

2549) ซึ่งมีเนื้อหาสรุปเปน 4 สวน คือ

  สวนท่ี 1 ภาพรวมของการจัดการองคกร ประกอบดวย
  1.1 การนํา

  1.2 การวางแผนกลยุทธ

  1.3 การมุงเนนผูปวยและสิทธิผูปวย

  1.4 การวัด วิเคราะห และการจัดการความรู

  1.5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล

  1.6 การจัดการกระบวนการ

  สวนท่ี 2 ระบบงานสําคัญของโรงพยาบาล ประกอบดวย
  2.1 การบริหารความเส่ียง ความปลอดภัย และคุณภาพ

  2.2 การกํากับดูแลวิชาชีพ

  สวนท่ี 3 กระบวนการดูแลผูปวย ประกอบดวย
  3.1 การดูแลทั่วไป

  3.2 การดูแลผูปวย และการใหบริการที่มีความเสี่ยงสูง

  3.3 การดูแลเฉพาะ

  สวนท่ี 4 ผลการดําเนินงานขององคกร ประกอบดวย
  4.1 ผลดานการดูแลผูปวย

  4.2 ผลดานการมุงเนนผูปวย/ผูรับผลงาน

  4.3 ผลดานการเงิน

  4.4 ผลดานทรัพยากรบุคคล

  4.5 ผลดานประสิทธิผล

  4.6 ผลดานการนําองคกรและความรับผิดชอบตอสังคม

  4.7 ผลดานการสรางเสริมสุขภาพ
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  แนวคิดที่ 3 มาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภระดับทุติยภูมิ
  และระดับตติยภูมิ พ.ศ.2548

  สภาการพยาบาล ไดกําหนดมาตรฐานฉบับลาสุดคือ มาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภระดับ

ทตุยิภูมแิละระดับตตยิภูม ิและไดประกาศในราชกิจจานเุบกษา ลงวันท่ี 3 พฤศจกิายน 2548 (สภาการพยาบาล, 2548) 

แบงเปน 3 หมวด คือ

  หมวดท่ี 1 มาตรฐานการบริหารองคกรบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ 
  ประกอบดวย 4 มาตรฐาน คือ
  มาตรฐานท่ี 1  การจัดองคกรและการบริหารองคกรบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ

  มาตรฐานท่ี 2  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

  มาตรฐานท่ี 3  การจัดระบบงาน และกระบวนการใหบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ

  มาตรฐานท่ี 4  ระบบการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ

  หมวดท่ี 2 มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ 
  ประกอบดวย 5 มาตรฐาน คือ
  มาตรฐานท่ี 1  การใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ

  มาตรฐานท่ี 2  การรักษาสิทธิผูปวย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

  มาตรฐานท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ

  มาตรฐานท่ี 4  การจัดการการดูแลตอเนื่อง

  มาตรฐานท่ี 5  การบันทึกและการรายงาน

  หมวดท่ี 3 มาตรฐานผลลัพธการบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ 
  ประกอบดวย 5 มาตรฐาน คือ
  มาตรฐานท่ี 1  ความปลอดภัยจากความเส่ียงและภาวะแทรกซอนทางการพยาบาลท่ีปองกันได

  มาตรฐานท่ี 2  การบรรเทาความทุกขทรมานของผูใชบริการ

  มาตรฐานท่ี 3  ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ การรักษาพยาบาล

  มาตรฐานท่ี 4  ความสามารถในการดูแลตนเองของผูใชบริการ

  มาตรฐานท่ี 5  ความพึงพอใจของผูใชบริการตองานบริการพยาบาลและการผดุงครรภ

  แนวคิดที่ 4 กระบวนการพยาบาล

  กระบวนการพยาบาล เปนกระบวนการแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยอาศัยหลักการและวิธีการทาง

วิทยาศาสตร และเปนองคประกอบสําคัญของระบบที่จะจัดการกับปจจัยนําเขา กอใหเกิดผลลัพธที่ดีคือ คุณภาพการ

พยาบาลทีพ่งึปรารถนา กระบวนการพยาบาลจงึเปนพืน้ฐานสาํคญัสาํหรบัการกาํหนดมาตรฐานการปฏบิตักิารพยาบาล 
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(กองการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2544) ซึ่งหลักการของกระบวนการพยาบาล ประกอบดวย 5 

ขั้นตอนคือ 1) การประเมินปญหาและความตองการ 2) การวินิจฉัยทางการพยาบาล 3) การวางแผนการพยาบาล                

4) การปฏิบัติการพยาบาล 5) การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล (Kozier และคณะ, 2000)

  แนวคิดที่ 5 การพยาบาลอาชีวอนามัย

  การพยาบาลอาชวีอนามัย (Roger, 2003) มขีอบเขตทีก่วางและเปนบรกิารแบบเบด็เสรจ็ และมจีดุมุงหมาย

เพื่อปรับปรุงและสงเสริมสุขภาพของผูประกอบอาชีพ โดยพยาบาลอาชีวอนามัยตองปฏิบัติบทบาทในหลายดาน   

ประกอบดวย 

  1. การบรกิารสงเสรมิสขุภาพ และจัดทาํโครงการปองกนัอนัตรายและสิง่แวดลอม (Health promotion / 

protection) สวนประกอบหลักคือการสงเสริมสุขภาพและการปองกันทั้งตัวบุคคลและกลุมแรงงานในบริษัท ใชกลวิธี

การปองกันโรคระดบัปฐมภมู ิทตุยิภมู ิและตตยิภมู ิโดยการจดัทําโครงการเพือ่เพิม่พนูความรูความตระหนกัของพนกังาน

เก่ียวกับการสัมผัสสารพิษและสิ่งคุกคามทางสุขภาพและวิธีลดการสัมผัสภาวะเสี่ยง การฟนฟูสุขภาพเปนสวนหนึ่งของ

โครงการปองกันโรคในผูประกอบอาชีพโดยมีเปาหมายเพ่ือการคงไวซึง่สขุภาพ โครงการฟนฟูสขุภาพผูพกิาร ผูบาดเจ็บ

ไปสูผูที่ทํางานได รวมถึงฟนฟูสภาพการเจ็บปวยและการเริ่มปวย/บาดเจ็บหรือเมื่อมีปญหาทางสุขภาพเกิดข้ึน 

  2.  การประเมินสขุภาพพนักงานและการเฝาระวังภาวะสุขภาพและส่ิงคุกคามตอสขุภาพในการทํางาน (Work-

er health / hazard assessment and surveillance) การระบุปญหาสุขภาพหรือสถานะสุขภาพของพนักงาน 

พยาบาลอาชีวอนามัยควรใชวิธีการที่หลากหลายในการประเมิน การตรวจรางกาย การติดตามและการเฝาระวัง ไดแก

การซักประวัติการทํางาน การตรวจสุขภาพกอนเขางาน การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง เปนตน การตรวจสุขภาพ           

กอนเขางานจะชวยใหจัดงานไดเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของพนักงาน และเพื่อระบุปญหาสุขภาพและสภาพรางกาย

วาอาจไดรับผลเสียหากทํางานท่ีไมเหมาะกับสุขภาพซ่ึงจะไดทําการจัดงานท่ีเหมาะสมตอไป นอกจากน้ีผลการตรวจ

สุขภาพกอนเขางานจะเปนขอมูลพื้นฐานในการเฝาระวังสุขภาพในปตอ ๆ ไป

  3.  การสํารวจสถานประกอบการและการคนหาส่ิงคุกคาม (Workplace surveillance and hazard            

detection) พยาบาลอาชวีอนามยัจาํเปนตองเขาไปเกีย่วของกบัการเฝาระวงัและตดิตามเพือ่คนหาสิง่คกุคามตอสขุภาพ

ของแรงงาน โดยการเดินสํารวจสถานประกอบการ ชวยใหพยาบาลคุนเคยกับสิ่งแวดลอมในการทํางาน กระบวนการ

ผลิตและวิธีการในการผลิต เครื่องมือเครื่องจักร และการปฏิบัติงาน

  4.  การรักษาพยาบาลขั้นตน/การจัดการรายกรณี (Primary care /case management) การใหบริการ

สุขภาพในสถานที่ทํางานสําหรับการเจ็บปวยและการบาดเจ็บที่เกี่ยวของกับการทํางาน ประกอบดวย การใหการรักษา

พยาบาล การติดตาม การสงตอ และการดูแลฉุกเฉิน

  5.  การใหคําปรึกษา (Counseling) เปนการชวยเหลือแรงงานใหทําความเขาใจถึงปญหาของตนเองโดยการ

คิดใครครวญตัดสินใจทางเลือกตาง ๆและการใหแรงเสริมทางบวก การใหคําปรึกษา การจัดกลยุทธในการปฏิบัติการ

พยาบาลและการสงตอที่เหมาะสมชวยในการตัดสินใจของผูปวยท่ีอยูในสถานการณวิกฤต และประเมินผลการปฏิบัติ

ตามทางเลือกนั้น
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  6.  การบริหารจัดการและการบริหารงาน (Management/administration)

  7.  การศึกษาวิจัย (Research)

   8.  การควบคุมกาํกบัดานกฎหมายและจริยธรรม (Legal/ethical monitoring) การเปล่ียนแปลงท้ังทางดาน

กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมในปจจุบัน อาจสงผลใหเกิดความขัดแยงดานจริยธรรมได พยาบาลอาชีว

อนามัยจงึจําเปนตองมคีวามรู ตระหนักและใหความสําคญัดานกฎระเบียบตาง ๆ  ซึง่ใชปกปองคุมครองสุขภาพและความ

ปลอดภัยของผูใชแรงงาน การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยถูกควบคุมโดยสภาวิชาชีพ พยาบาลอาชีวอนามัยควร

ทํางานตามมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย

  9.  การประสานงานในชุมชน (Community orientation) สนับสนุนใหพยาบาลอาชีวอนามัยมีเครือขาย

ทรัพยากรในการทํางานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  แนวคิดที่ 6 การพยาบาลแบบองครวม

  การพยาบาลแบบองครวม เปนการพยาบาลท่ีดแูลบคุคลเปนหนึง่เดียว ผสมผสานระหวางรางกาย จติวญิญาณ 

อารมณ สังคม และสิ่งแวดลอม มุงตอบสนองความตองการของมนุษยในเรื่องภาวะสุขภาพ การพยาบาลแบบองครวม

เปนสวนสําคัญของการปฏิบัติการพยาบาล จึงเปนกรอบแนวคิดสําคัญของมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล แนวคิด

ของการพยาบาลแบบองครวม สามารถสรุปไดดังนี้ คือ

  1. เปนการพยาบาลที่มองคนทั้งคน และถือวาบุคคลเปนหนวยเดียวท่ีมีการผสมผสานระหวางรางกาย จิต

วิญญาณ อารมณ และสังคม ออกมาเปนหนึ่ง เพราะฉนั้นจะไมมีคําวาผูปวยทางกาย หรือผูปวยทางจิตเวช

  2. บุคคลเปนระบบเปดและเปนระบบยอยของระบบอ่ืน เชน ครอบครัวหรือชุมชน ในระบบเปด มนุษยจะ

แสวงหาความเปนระบบระเบยีบมากขึน้ นัน่คอื มนษุยมคีวามสามารถทีจ่ะเสาะแสวงหาความรู สรางปญญา และแนวคดิ

ของตนเองทีจ่ะเลอืกกลยทุธในการจดัการแกไขเหตกุารณทีเ่กดิขึน้ในชวีติ คนทีม่สีขุภาพดี คอื คนทีรู่จกัตนเองเปนอยาง

ดี รูวาจะกาวไปทางใด รูจักจัดระบบระเบียบตนเองและมีเปาหมายในชีวิต

  3. เจตคติ คานิยม การรับรู และความเช่ือ จะมีผลตอภาวะสุขภาพ และเปนปจจัยนําที่สามารถทําใหมีการ

เปลี่ยนแปลงในภาวะสุขภาพได

  4. การมีสุขภาพและความผาสุกอันสูงสุด ตองใชทรัพยากรจากแหลงประโยชนทั้งภายในและภายนอกของ

ตัวบุคคล

  5. ใชแนวคิดของสุขภาพแบบองครวมเปนพื้นฐาน

  6. การพยาบาลมุงชวยเหลอืบุคคล ใหพฒันาความสามารถทีจ่ะตอบสนองความตองการของตนเอง เพือ่ความ

ผาสุกและเพื่อสุขภาพของชีวิต
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  จากแนวคิดทัง้หมด บรูณาการเปนกรอบแนวคดิของมาตรฐานการพยาบาลอาชวีอนามยั โดยใชกรอบแนวคดิ

ของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปนหลักสําหรับมาตรฐานการบริหารการพยาบาลอาชีวอนามัย 

เนื่องจากเปนกรอบแนวคิดที่มีที่มาจากระบบคุณภาพระดับนานาชาติ ไดรับการยอมรับมาแลวทั่วโลกวาสามารถนําไป

ปรับใชเพือ่การพฒันาองคกรสูความเปนเลศิไดทัง้องคกรธรุกจิอตุสาหกรรม ธรุกจิบรกิาร การทหาร การศกึษา การแพทย

และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองคกรประเภทที่ไมแสวงหาผลกําไร (Non-profit Organization)                      

ดังไดกลาวแลว ดังนั้นการบริหารงานการพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อใหบรรลุเปาหมายคุณภาพบริการที่เปนเลิศ                           

จึงสามารถประยุกตเกณฑดังกลาวมาเปนกรอบการดําเนินงานไดเชนกัน สวนหมวด 6 การจัดการกระบวนการ ไดนํา           

4 แนวคิด คือ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ พ.ศ. 2549 มาตรฐานบริการพยาบาลและการผดุงครรภระดับ

ทุติยภูมิและตติยภูมิ กระบวนการพยาบาลและการพยาบาลแบบองครวมมาประกอบกัน เพื่อสรางใหเกิดกระบวนการ

ใหบริการพยาบาลท่ีมคีณุภาพและไดมาตรฐาน ซึง่ไดกาํหนดรายละเอียดไวใน มาตรฐานการปฏิบตักิารพยาบาล จาํนวน 

5 งาน ทัง้มาตรฐานการบรหิารการพยาบาลอาชวีอนามยั และมาตรฐานการปฏบิตักิารพยาบาลอาชวีอนามยัจะสงผลใหเกิด

ผลลัพธที่มีคุณภาพในหมวด 7 ดังแผนภาพที่ 1-2
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  ขอตกลงเบ้ืองตน
  ในการกําหนดมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย มีขอตกลงเบ้ืองตน ดังนี้

  1.  กาํหนดเปนมาตรฐานระดบัสถาบนั เพือ่เปนแนวทางในการกาํหนดแนวทางการปฏบิตักิารพยาบาลอาชวี

อนามัยระดับโรงพยาบาลตอไปโดยมีเนื้อหาที่กําหนดเปนที่ยอมรับของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ และพยาบาลอาชีว

อนามัยระดับบริหารและระดับปฏิบัติ

  2. กําหนดขอบเขตของมาตรฐานครอบคลุมงานบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ

และตติยภูมิ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา จําแนกตามลักษณะโครงสรางของกลุมงานอาชีวเวชกรรม 5 งาน ดังนี้

   2.1 งานคลินิกอาชีวเวชกรรม

   2.2 งานอาชีวปองกันและควบคุมโรค

   2.3 งานสรางเสริมสุขภาพและงานฟนฟูสภาพวัยทํางาน

   2.4 งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมในสถานบริการสาธารณสุข

   2.5 งานพิษวิทยาและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม

  โครงสรางของเนื้อหามาตรฐาน
  มาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัยฉบับนี้ ประกอบดวยเนื้อหา 2 สวน คือ
  ก. มาตรฐานการบริหารการพยาบาลอาชีวอนามัย

  ข. มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย

  ก. มาตรฐานการบริหารการพยาบาลอาชีวอนามัย
  เปนเครือ่งมอืสาํหรับหวัหนางานการพยาบาลอาชีวอนามยันาํไปใชในการจดัโครงสรางองคกรและการบริหาร

จัดการบริการพยาบาลอาชีวอนามัยใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตามความคาดหวังและตามบริบทของแตละองคกร     

มาตรฐานการบริหารการพยาบาลอาชีวอนามัย ประกอบดวยสาระสําคัญ 3 สวน คือ

   สวนท่ี 1 ลักษณะสําคัญขององคกร

   สวนที่ 2 เนื้อหามาตรฐานการบริหารการพยาบาลอาชีวอนามัย

   สวนท่ี 3 เกณฑชี้วัดคุณภาพการพยาบาลอาชีวอนามัยในภาพรวม

   สวนท่ี 1 ลักษณะสําคัญขององคกร
   เปนการอธิบายภาพรวมของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการปฏิบัติภารกิจ ความ

สัมพันธกับหนวยงานอ่ืน ความทาทายเชิงยุทธศาสตร และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ ซึ่งเปนแนวทางท่ี

ครอบคลุมระบบการบริหารจัดการการดําเนินงานการพยาบาลอาชีวอนามัยโดยรวม ประกอบดวย 2 หัวขอ ไดแก

   1. ลักษณะของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย

   2. ความทาทายตองานการพยาบาลอาชีวอนามัย
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   สวนท่ี 2 เนื้อหามาตรฐานการบริหารการพยาบาลอาชีวอนามัย
   เปนการกาํหนดเนือ้หามาตรฐานทีเ่กีย่วกบัปจจยันาํเขาในดานโครงสรางการบรหิารจดัการทรพัยากรและ

กระบวนการบริหารจัดการท่ีเอื้อใหการปฏิบัติการพยาบาลมีคุณภาพตามท่ีคาดหวัง เนื้อหาของมาตรฐานการบริหาร

การพยาบาลอาชีวอนามัย ประกอบดวย 7 หมวด ไดแก

   หมวด 1 การนําองคกร

   หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร

   หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมสีวนไดสวนเสีย

   หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

   หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล

   หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

   หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ

   สวนท่ี 3 เกณฑชี้วัดคุณภาพการพยาบาลอาชีวอนามัยในภาพรวม
   หมายถึง หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการใน PMQA ซึง่เกณฑชีว้ดัคณุภาพการพยาบาลอาชีวอนามัย แสดง

ถึงมาตรฐานเชิงผลลัพธของการบริหารการพยาบาลอาชีวอนามัย และการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย โดยนํา

ผลลัพธที่คาดหวังและเกณฑการประเมินมาตรฐานการบริหารการพยาบาลและมาตรฐานปฏิบัติการพยาบาลอาชีว

อนามัย มากําหนดเปนตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินคุณภาพ เพื่อใชในการประเมินตนเองและเฝาระวังคุณภาพการ

พยาบาลอาชีวอนามัย ครอบคลุมทั้งดานประสิทธิผลตามพันธกิจ คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองคกร ตาม

แนวทางการวัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เกณฑชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในภาพรวม 

ไดกําหนดเปน 4 มิติ ดังนี้

    มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

    มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการในภาพรวม

    มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล

    มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกรการพยาบาล

  ข.มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย
  เปนเครือ่งมอืสาํหรบัพยาบาลอาชวีอนามยั ใชเปนแนวทางในการปฏบิตักิารพยาบาลใหมคีณุภาพตามบทบาท

ความรับผิดชอบของวิชาชีพ โดยยึดผูใชบริการเปนศูนยกลาง (Customer driven excellence) ตามคานิยมหลักของ

กรอบแนวคิดของระบบคุณภาพสากล ดังนั้นเนื้อหาของมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย ประกอบดวย     

2 สวน คือ

   สวนที่ 1 มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย

   สวนที่ 2 เกณฑชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย
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   สวนที่ 1 มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย
   เปนกระบวนการดแูลหรอืกจิกรรมการบรกิารทีป่ฏบิตัติอผูใชบริการ ตามบทบาทหนาทีแ่ละจรรยาบรรณ

วิชาชีพ โดยเนื้อหาของมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ

   1. หวัขอมาตรฐานเปนขอความทีแ่สดงถึงองคประกอบหลกัของการปฏบิตักิารพยาบาล ทีค่รอบคลมุการ

ปฏิบัติการพยาบาลในทุก ๆ ดานของวิชาชีพการพยาบาล

   2. ขอความมาตรฐาน เปนขอความที่ขยายความหัวขอมาตรฐาน และแสดงถึงวัตถุประสงคของปฏิบัติ

การพยาบาลในประเด็นนั้น ๆ

   3. แนวทางปฏิบัติ เปนกิจกรรมการพยาบาลท่ีกําหนดข้ึนเพื่อเปนแนวทางสําหรับพยาบาลอาชีวอนามัย

ในการปฏิบัติการพยาบาลในกระบวนการนั้น ๆ

   4.  ผลลพัธทีค่าดหวงัเปนขอความทีแ่สดงถงึผลทีค่วรจะเกดิข้ึนกบัผูใชบรกิาร หลงัจากไดรบัการพยาบาล

ตามแนวทางที่กําหนด

   สวนที่ 2 เกณฑชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย
   เปนสวนท่ีใชแสดงผลลัพธของการบริหารการพยาบาลอาชีวอนามัย และการปฏิบัติการพยาบาลอาชีว

อนามัย เปรียบไดกับมาตรฐานเชิงผลลัพธ กําหนดขึ้นเปนตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินคุณภาพ เพื่อใชในการประเมิน

ตนเองและเฝาระวังคุณภาพการพยาบาลอาชีวอนามัย ครอบคลุมทั้งดานประสิทธิภาพ คุณภาพ ประสิทธิผล และการ

พัฒนาองคกร ตามแนวทางของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (กพร.) สนับสนุนใหสวนราชการดําเนินการประเมินและพัฒนาตนเอง โดยแบงออกเปน 4 มิติ ดังนี้

   มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ   

   มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการพยาบาล

   มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล

   มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร
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  มาตรฐานการบรหิารการพยาบาลอาชวีอนามยั เปนเครือ่งมอืสําคญัสําหรบัหวัหนางานพยาบาล

อาชีวอนามัยในการบริหารจัดการงานการพยาบาลอาชีวอนามัยในภาพรวมและงานตาง ๆ โดยหัวหนางานพยาบาล

อาชวีอนามยัสามารถนาํมาตรฐานการบรหิารการพยาบาลอาชวีอนามยัฉบับนีไ้ปประยกุตใชในการจดัโครงสรางองคกร

และบริหารจัดการงานการพยาบาลอาชีวอนามัยใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามความคาดหวังและตามบริบทของแตละ

องคกร รวมทั้งใชเปนเครื่องมือในการประเมินหนวยงานตนเองเบื้องตน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

อาชีวอนามัยอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรเพื่อขอรับการประเมินตามเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ไดในอนาคตอีกดวย

  มาตรฐานการบริหารการพยาบาลอาชีวอนามยัทีก่าํหนดน้ี ใชกรอบแนวคดิของ 1) เกณฑคณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐ พ.ศ.2550 2) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับฉลองสิริราชสมบัติ 60 พรรษา (พ.ศ. 2549) 

ซึง่กาํหนดโดยสถาบันรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคกรมหาชน) 3) มาตรฐานบริการพยาบาลและผดุงครรภระดับ

ทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ พ.ศ. 2548 ซึ่งกําหนดโดยสภาการพยาบาล 4) มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ฉบับ

ปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2550 ซึ่งกําหนดโดยสํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5) ทฤษฏีระบบ 

และ 6) หลักการบริหารการพยาบาล 

  มาตรฐานการบริหารการพยาบาลอาชีวอนามัย
  ประกอบดวยสาระสําคัญ 3 สวน คือ

  1. ลักษณะสําคัญของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย ประกอบดวย

   1.1 ลักษณะของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย
    ก. ลักษณะพื้นฐานของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย

    ข. ความสัมพันธภายในและภายนอกงานการพยาบาลอาชีวอนามัย

   1.2 ความทาทายตองานการพยาบาลอาชีวอนามัย
    ก. สภาพการแขงขัน

    ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร

    ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย
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  2. เน้ือหามาตรฐานการบริหารการพยาบาล จํานวน 7 หมวด ประกอบดวย 14 มาตรฐาน ดังน้ี
   หมวดที่ 1 การนําองคกร ประกอบดวย 2 มาตรฐาน ไดแก
    มาตรฐานท่ี 1 การนําองคกร

    มาตรฐานท่ี 2 ความรับผิดชอบตอสังคม

   หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ประกอบดวย 2 มาตรฐาน ไดแก
    มาตรฐานท่ี 3 การจัดทํายุทธศาสตร

    มาตรฐานท่ี 4 การถายทอดยุทธศาสตรเพื่อนําไปปฏิบัติ

   หมวดที่ 3 การใหความสําคัญกับผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียประกอบดวย 2 มาตรฐาน ไดแก
    มาตรฐานท่ี 5 ความรูเกี่ยวกับผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

    มาตรฐานท่ี 6 ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

   หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห การจัดการสารสนเทศและความรู ประกอบดวย 2 มาตรฐาน ไดแก
    มาตรฐานท่ี 7 การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย

    มาตรฐานท่ี 8 การจัดการสารสนเทศและความรู

   หมวดที่ 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย 3 มาตรฐาน ไดแก
    มาตรฐานท่ี 9 ระบบการบริหารงานบุคคล

    มาตรฐานท่ี 10 การเรียนรูและการสรางแรงจูงใจบุคลากรทางการพยาบาลอาชีวอนามัย

    มาตรฐานท่ี 11 ความผาสุกและความพึงพอใจของพยาบาลอาชีวอนามัย

   หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ ประกอบดวย 2 มาตรฐาน ไดแก
    มาตรฐานท่ี 12 กระบวนการสรางคุณคาทางการพยาบาล

    มาตรฐานท่ี 13 กระบวนการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

   หมวดท่ี 7 ผลลัพธการดําเนนิการของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย ประกอบดวย 1 มาตรฐาน ไดแก
    มาตรฐานท่ี 14 ผลลัพธการดําเนินงานการพยาบาลอาชีวอนามัย

  3. เกณฑชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในภาพรวมของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย ซึ่งเปนผลลัพธที่เกิด

จากการปฏิบตัติามมาตรฐานการบริหารการพยาบาล และมาตรฐานการปฏิบตักิารพยาบาลของงานการพยาบาลอาชีว

อนามัยแตละงาน ซึ่งจะวัดผลลัพธใน 4 มิติ ประกอบดวย

   มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

   มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการพยาบาล

   มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล

   มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร 
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  ลักษณะสําคัญของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย
 

  ลักษณะสําคัญของงานการพยาบาลอาชีวอนามัยคือภาพรวมงานการพยาบาลอาชีวอนามัย ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ

ที่มีผลตอการดําเนินการและความทาทายที่สําคัญที่งานการพยาบาลอาชีวอนามัยเผชิญอยู รายละเอียดของลักษณะ

สําคัญของงานการพยาบาลอาชีวอนามัยแบงออกเปน 2 สวนคือ 1) ลักษณะของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย ซึ่ง

ประกอบดวยลกัษณะพ้ืนฐานของงานการพยาบาลอาชีวอนามัยและความสัมพนัธภายในและภายนอกงานการพยาบาล

อาชีวอนามัย 2) ความทาทายตองานการพยาบาลอาชีวอนามัย ประกอบดวยสภาพการแขงขัน ความทาทายเชิง

ยุทธศาสตร และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

  I. ลักษณะของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย
  งานการพยาบาลอาชีวอนามัยอธบิายถึงสภาพแวดลอมในการปฏิบตัภิารกิจของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย 

และความสัมพันธที่สําคัญกับผูใชบริการ สวนราชการอื่น ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชนโดยรวม ดังนี้

  ก. ลักษณะพื้นฐานของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย
  1. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยหมายถึงภาพรวมของงานบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล สถาน

ประกอบการ และในชุมชน ประกอบดวยพยาบาลวิชาชีพทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ รวมทั้งบุคลากร                 

ทางการพยาบาล และบุคลากรอ่ืน ๆภายใตการกํากับดูแลของหัวหนางานพยาบาลอาชีวอนามัย (หมายถึง พยาบาล

วชิาชีพกลุมงานอาชีวเวชกรรม ซึง่ไดรบัมอบหมายใหทาํหนาท่ีกาํกับดูแลการปฏิบตังิานดานการพยาบาลในภาพรวมของ

กลุมงานฯ และภาพรวมของงานการพยาบาลอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ)

  2. หวัหนางานพยาบาลอาชวีอนามยัทาํหนาทีเ่ปนตัวแทนของวชิาชพีการพยาบาลในกลุมงานอาชวีเวชกรรม

ของโรงพยาบาล รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานเพ่ือธํารงไวซึ่งมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

รวมทัง้เปนทีป่รกึษาและใหขอเสนอแนะดานการพยาบาลอาชีวอนามยัแกผูบริหารสงูสดุ และหรอืคณะกรรมการบริหาร

ของโรงพยาบาลและสถานประกอบการ

  3. ผูบรหิารสูงสดุของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย คอืหวัหนางานพยาบาลอาชีวอนามัย เปนพยาบาลวิชาชีพ

ทีม่ใีบอนญุาตประกอบวชิาชพีการพยาบาลทีย่งัไมหมดอายแุละมคีณุวฒุเิฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชวีอนามยั หรอื

สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม พรอมท้ังมคีวามรูความสามารถในการบริหารการพยาบาลใหบรรลตุาม

พันธกิจและนโยบายท่ีกําหนด

  4. หัวหนางานพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดลักษณะพื้นฐานขององคกรที่ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ                              

ดังตอไปนี้

   4.1 วัฒนธรรมของงานการพยาบาลอาชีวอนามัยที่ครอบคลุมงานบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในความ

รับผิดชอบ

   4.2 วิสัยทัศนของงานการพยาบาลอาชีวอนามัยที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงพยาบาล

   4.3 เปาประสงคหลักของงานการพยาบาลอาชีวอนามัยที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาหมายของ                         

โรงพยาบาล
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   4.4 พันธกิจของงานการพยาบาลอาชีวอนามัยที่สะทอนใหเห็นถึงการบริหารและการจัดระบบบริการ

พยาบาลอาชีวอนามัย และกระบวนการพัฒนาของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย

   4.5 คานยิมของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย (Value) ทีส่ะทอนใหเหน็ถงึคณุคาในการใหบรกิารพยาบาล

อาชีวอนามัยที่สําคัญตามบริบทของหนวยงาน เชน

     4.5.1 ผูใชบริการเปนศูนยกลาง (Customer focus)

     4.5.2 การบริการที่เปนเลิศและปลอดภัยตอผูใชบริการ (Excellence and safety)

     4.5.3 ความเปนอิสระทางวชิาชีพ (Autonomy)

     4.5.4 การทํางานเปนทีม (Teamwork)

     4.5.5 คุณธรรมและจริยธรรมการใหบริการ (Integrity)

     4.5.6 องคกรแหงการเรียนรู (Learning organization)

     4.5.7 การประสานความรวมมือเครือขาย (Networking)

  5. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกาํหนดขอบเขตการบริหารจัดการบริการพยาบาลอาชีวอนามัยทีเ่ปนปจจุบนั

และครอบคลุมการบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในความรับผิดชอบหรือตามบริบทของหนวยงาน ไดแก

   5.1 งานคลินิกอาชีวเวชกรรม

   5.2 งานอาชีวปองกันและควบคุมโรค

   5.3 งานสรางเสริมสุขภาพและงานฟนฟูสภาพวัยทํางาน

   5.4 งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมในสถานบริการสาธารณสุข

   5.5 งานพิษวิทยาและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม

  6. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดขอบเขตการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการบริการพยาบาลอาชีว

อนามัยในประเด็นตอไปน้ี

   6.1 การกําหนดนโยบาย ทิศทาง และแผนพัฒนาคุณภาพการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัย

   6.2 การจัดการและการพัฒนากําลังคนดานการพยาบาลอาชีวอนามัย

   6.3 การจัดการทรัพยากรเก่ียวกับอุปกรณ เครื่องมือ สถานท่ี และงบประมาณ

   6.4 การบริหารจัดการตนทุนดานการพยาบาลอาชีวอนามัย

   6.5 การติดตามกํากับและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล

   6.6 การวิจัยและพัฒนาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามยั

   6.7 การสนับสนุนการทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ

   6.8 การสนับสนุนการนําภูมิปญญาไทยมาใช

   6.9 การสรางการมีสวนรวมกับองคกรในชุมชนและสังคม

  7. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดแนวทางและวิธีการใหบริการพยาบาลอาชีวอนามัย แกผูใชบริการ

ทีค่รอบคลมุการบรกิารพยาบาลอาชวีอนามยัและการดแูลตอเนือ่ง ทัง้ในโรงพยาบาล สถานประกอบการ และในชุมชน

  8. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยระบุลกัษณะโดยรวมของพยาบาลอาชีวอนามัยตามความเปนจริงในปจจุบนั

เพื่อใหมองเห็นภาพรวมของงานการพยาบาลอาชีวอนามัยตามประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้

   8.1 จํานวน ชวงอายุ เพศ และวุฒิการศึกษา
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   8.2 ความหลากหลายของบุคลากรในสายงานและความรับผิดชอบของตําแหนงหนาที่ ซึ่งอาจจะมีผลตอ

การปฏิบัติงาน

   8.3 ขอกาํหนดพิเศษดานสขุภาพความปลอดภัยและอ่ืน ๆ  เชน บคุลากรท่ีมโีรคประจําตัว บคุลากรท่ีปฏบิตัิ

งานในพื้นที่เสี่ยงจากสิ่งคุกคามตอสุขภาพ (Health hazard) จําเปนตองไดรับการปองกันและตรวจ

สุขภาพตามความเสี่ยงอยางตอเนื่อง เปนตน

  9. งานการพยาบาลอาชวีอนามยัระบทุรพัยากรดานการจัดการท่ีสาํคญัและมผีลตอการปฏบิตังิานตามบริบท

ของหนวยบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้

   9.1 อาคารและสถานท่ี

   9.2 จุดใหบริการ

   9.3 เครื่องใชสํานักงาน และวัสดุ ครุภัณฑ

   9.4 เครื่องมือทางดานอาชีวเวชศาสตร อาชีวสุขศาสตร และเครื่องมือทางการแพทย

   9.5 เทคโนโลยี สารสนเทศและส่ิงอํานวยความสะดวก

   9.6 ทรัพยากรดานการจัดการอื่น ๆ ที่สําคัญของการปฏิบัติงาน

  10. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยดําเนินงานภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับที่สําคัญตาง ๆ                

ซึ่งงานการพยาบาลอาชีวอนามัยใชเปนกฎระเบียบพิเศษ และมีความสําคัญตองานหลักของงานการพยาบาล               

อาชีวอนามัยและหนวยบริการ (ไมรวมกฎระเบียบท่ัวไปท่ีบังคับกับทุกสวนราชการ) โดยครอบคลุมกฎระเบียบ                

ขอบังคับที่สําคัญไดแก

   10.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภฉบับที่ 2 พ.ศ.2540

   10.2 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2554

   10.3 แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางการพยาบาล

   10.4 แนวทางปฏิบัติดานสิทธิผูปวยสําหรับบุคลากรทางการพยาบาล

   10.5 กฎระเบียบและขอบังคับอื่น ๆ  ที่สําคัญสําหรับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ

ของแตละโรงพยาบาล เชน สิทธิของพยาบาลผูใหบริการ เปนตน

  ข. ความสัมพันธภายในและภายนอกงานการพยาบาลอาชีวอนามัย
  1. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดแผนภูมิโครงสรางการบริหารการพยาบาลอาชีวอนามัยซึ่งระบุงาน

บริการพยาบาลอาชีวอนามัยในความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา และสายการประสานงานท่ีเปนปจจุบัน

  2. งานการพยาบาลอาชวีอนามยัระบหุนวยงานหรอืองคกรทีป่ฏบิตังิานเกีย่วของกนัตามกฎหมายเฉพาะเรือ่ง

หรอืหนวยงานสวนกลางทีท่าํงานเกีย่วของกนั รวมทัง้กาํหนดสิง่ทีง่านการพยาบาลอาชวีอนามยัตองเกีย่วของกับหนวย

งานตาง ๆ ใหครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังนี้

   2.1 ชื่อหนวยงานและบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ

   2.2 ขอกําหนดท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานท่ีงานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดรวมกับหนวยงานหรือ

องคกรอื่นเพื่อความรวดเร็วและความถูกตองในการปฏิบัติงานและการจัดการความเสี่ยง

   2.3 กลไกการส่ือสารระหวางงานการพยาบาลอาชีวอนามัยกบัหนวยงานหรือองคกรอ่ืนเพ่ือความรวมมือ

ในการปรับปรุงองคกร เชน การติดตอระหวางบคุคล การติดตอทางอเิลก็ทรอนกิส ทางโทรศพัท เปนตน
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  3. งานการพยาบาลอาชีวอนามัย กําหนดกลุมผูใชบริการและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลักใหครบถวน ทั้งผูที่

ไดรับผลกระทบทางบวกและทางลบ ทางตรงและทางออม รวมถึงเจาหนาที่ทุกระดับในงานการพยาบาลอาชีวอนามัย

  4. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดความตองการและความคาดหวังที่สําคัญของกลุมผูใชบริการและผู

มีสวนไดสวนเสีย เชน การไดรับบริการท่ีตรงเวลาและรวดเร็ว การไดรับบริการท่ีสุภาพ การไดรับขอมูลขาวสารดาน

สุขภาพที่ถูกตอง เปนตน

  5. งานการพยาบาลอาชวีอนามยักาํหนดกลไกการสือ่สารระหวางงานการพยาบาลอาชวีอนามยักบักลุมผูใช

บริการและผูมีสวนไดสวนเสียหลัก ทั้งการสื่อสารผานบุคคล ผานระบบอิเล็กทรอนิกส ผานเอกสารและอื่น ๆ

  II. ความทาทายตองานการพยาบาลอาชีวอนามัย
  งานการพยาบาลอาชวีอนามยัระบสุภาพการแขงขัน ความทาทายทีส่าํคญัเชงิยทุธศาสตร ระบบการปรบัปรงุ

ผลการดําเนินการขององคกรและงานบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในความรับผิดชอบ ดังนี้

  ก. สภาพการแขงขัน
  1. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดลักษณะของสภาพการแขงขันของการจัดบริการพยาบาลอาชีว

อนามัยในดานตาง ๆดังนี้

   1.1 สภาพการแขงขันภายใน โดยการเปดโอกาสใหหนวยบริการพยาบาลอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะการใหบริการ

ชนดิเดยีวกนัแขงขนักนัในการพฒันาคณุภาพและพฤตกิรรมบรกิาร เปนการยกระดบัคณุภาพบรกิาร

ที่ใหแกประชาชน

   1.2 สภาพการแขงขนัภายนอก โดยการกําหนดเปาหมายการบริการพยาบาลอาชีวอนามัยขององคกรให

สามารถแขงขันในระดับท่ีกวางขวางขึ้นทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ เปนตน

   1.3 ความกาวหนาในการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยเมือ่เปรียบเทียบกับงานการพยาบาลอาชีวอนามัย

ขององคกรอ่ืน โดยการกําหนดท้ังปริมาณ ประเภท และความหลากหลายของบริการ การเพ่ิมขึ้น

ของผูใชบริการ และความเขมแข็งของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย

   1.4 ประเด็นสําคัญท่ีตองการแขงขันกับองคกรอื่น ๆ รวมทั้งผลการดําเนินงานของงานการพยาบาล              

อาชีวอนามัยในประเด็นดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบกับงานการพยาบาลอาชีวอนามัยอื่นที่เปนคูเทียบ

  2. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยระบุปจจัยสําคัญท่ีทําใหงานการพยาบาลอาชีวอนามัยประสบความสําเร็จ 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัองคกรอืน่หรอืประเทศอืน่ เชน คณุภาพบรกิารพยาบาลอาชีวอนามยัทีด่กีวา การใหบรกิารผานทาง

อิเล็กทรอนิกส เปนตน

  3. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยระบุปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปซ่ึงมีผลตอสภาวะการแขงขันของงาน  

การพยาบาลอาชีวอนามัย เชน นโยบายของรัฐบาล อัตราคาจางพยาบาลอาชีวอนามัยของภาคเอกชนท่ีสูงกวา เปนตน

  4. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดแหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบสําหรับกระบวนการทํางานโดยท่ัวไป

และเชิงการแขงขันที่งานการพยาบาลอาชีวอนามัยมีอยูแลว เชน ขอมูลการเทียบเคียงคุณภาพ (Benchmarking) กับ

องคกรอ่ืน ๆ ทั้งในและตางประเทศ เปนตน

  5. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดแหลงขอมูลการเปรียบเทียบกับองคกรท่ีเปนเลิศภายในกลุม                  

สวนราชการดวยกันหรือกับองคกรอื่น ๆ
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  6. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดแหลงขอมูลการเปรียบเทียบในเชิงแขงขันในตลาดเดียวกัน                 

(Comparisons) ซึ่งไดจากการเปรียบเทียบผลการดําเนินการระหวางงานการพยาบาลอาชีวอนามัยที่เปนคูแขงขัน

  7. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยระบุขอจํากัดในการหาขอมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขงขันกับงานการ

พยาบาลอาชีวอนามัยอื่น ๆ เชน คูแขงไมยอมเปดเผยขอมูล เปนตน

  ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร
  1. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic challenges) ซึ่งความ

ทาทายดังกลาวไมใชงานประจําที่มีมาตรฐานและขั้นตอนอยูเดิม แตเปนความกดดันตาง ๆ ที่มีผลตอความสําเร็จและ

ความลมเหลวในอนาคตของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย รวมถึงเปนจุดออน โอกาสและอุปสรรค ที่สวนใหญมาจาก

ความกดดันจากภายนอก ดวยการกําหนดความทาทายเชิงยุทธศาสตรในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้

   1.1 ความทาทายตามภารกิจ เชน การบริการเชิงรุกในชุมชน การลดตนทุนการบริการพยาบาลแตคงมี

ระดับคุณภาพที่ดี เปนตน

   1.2 ความทาทายดานปฏิบตักิาร เชน การไมเกดิภาวะแทรกซอนในขณะอยูในการดูแลหรือเฝาระวงัภาวะ

สุขภาพจากบุคลากรทางการพยาบาล การลดระยะเวลารอคอย การประกันความเสี่ยง เปนตน

   1.3 ความทาทายดานทรัพยากรบุคคล เชน การธํารงรักษาบุคลากรทางการพยาบาล การเสริมสราง

บรรยากาศองคกร เปนตน

  ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย
  1. งานการพยาบาลอาชวีอนามยักําหนดแนวทางในการปรบัปรงุผลการดาํเนนิการขององคกรอยางตอเนือ่ง  

เพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลอาชีวอนามัยดวยการปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยใช

กระบวนการพัฒนาคุณภาพในระบบตาง ๆ เชน Occupational Health Service Standard (OHSS), Hospital               

Accreditation (HA), International Standardization Organization (ISO), Hospital Network Quality Award 

(HNQA), Thailand Quality Award(TQA), Public Sector Management Quality Award (PMQA), Nursing 

Quality Assurance (QA), 5ส เปนตน

  2. งานการพยาบาลอาชีวอนามยักาํหนดแนวทางการประเมินและปรับปรุงกระบวนการทํางานหลักอยางเปน

ระบบ เชน การวัดจากจุดคุมทุน การวัดความพึงพอใจของผูใชบริการ การลดคาใชจายโดยยังคงรักษาระดับคุณภาพ

เปนตน

  3. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกาํหนดแนวทางในการเรียนรูและแลกเปลีย่นเรียนรูภายในองคกรอยางเปน

ระบบ เชน แนวทางการจัดการความรูภายในองคกร (Knowledge Management) การทบทวนผลการดําเนินงานที่มี

ปญหาตาง ๆ เปนตน
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หมวดที่ 1 การนําองคกร

  มาตรฐานท่ี 1 การนําองคกร
  หัวหนางานพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดทิศทางและขอบเขตการบริหารการพยาบาลอาชีวอนามัยชัดเจน              

มกีารกํากับดแูลตนเองท่ีด ีมกีารทบทวนผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง และพยาบาลอาชีวอนามัยทกุระดับมสีวนรวม

รับผิดชอบกําหนดและนําไปปฏิบัติ

  ก. การกําหนดทิศทางของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย
  แนวทางปฏิบัติ
  1.  หวัหนางานพยาบาลอาชวีอนามยัเปนผูนาํในการกาํหนดวสิยัทศัน พนัธกจิ คานยิม ทศิทางผลการดาํเนนิงาน    

ทีค่าดหวงั และวิธกีารถายทอดไปสูการปฏบิตั ิโดยการมสีวนรวมของบคุลากรทางการพยาบาลอาชวีอนามยัในกลุมงาน

อาชีวเวชกรรมทุกคน

  2. หวัหนางานพยาบาลอาชวีอนามยั กาํหนดทศิทางของงานทีส่อดคลองกบัวสิยัทศันของกลุมงานอาชวีเวชกรรม

และวิสัยทัศนของโรงพยาบาล โดยมีสาระสําคัญที่แสดงถึงทิศทางการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลอาชีวอนามัย

ในอนาคต ทั้งดานการบริหารจัดการและการบริการพยาบาลอาชีวอนามัย

  3. หัวหนางานพยาบาลอาชีวอนามัย กําหนดบทบาทหนาที่ของงานการพยาบาลอาชีวอนามัยที่มีความเปน

ปจจุบัน และสะทอนใหเห็นถึงการบริหารการพยาบาลอาชีวอนามัยที่ตอบสนองวิสัยทัศนองคกร การจัดระบบบริการ

และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย

  4. หัวหนางานพยาบาลอาชีวอนามัย กําหนดผลการดําเนินงานโดยคํานึงถึงความตองการหรือผลประโยชน

ของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียดวยการยึดหลักความโปรงใสและความชัดเจน รวมทั้งสอดคลองกับพันธกิจและ

เปาหมายของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย

  5. หัวหนางานพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดกลไกการสื่อสารสองทิศทาง (Two-ways communication) 

เพื่อใหบุคลากร ผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญไดรับทราบและเขาใจถึงทิศทางผลการดําเนินงานท่ีคาดหวัง

นําไปปฏิบัติได รวมทั้งสามารถใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะสะทอนกลับ

  6. หวัหนางานพยาบาลอาชีวอนามัย กาํหนดวิธกีารเสริมสรางบรรยากาศองคกรท่ีเอือ้อาํนวยใหเกดิการกระ

จายอาํนาจการตัดสนิใจ การสรางนวตักรรม ความคลองตวัในการปฏิบตังิาน การเรยีนรูในระดบัองคกรและผูปฏบิตังิาน

รวมทั้งการสงเสริมใหพยาบาลอาชีวอนามัยทํางานอยางถูกตองตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1.  งานการพยาบาลอาชีวอนามัยมีทิศทางและผลการดําเนินงานที่คาดหวัง โดยพยาบาลอาชีวอนามัย              

ทุกระดับมีสวนรวมในการกําหนด

  2. พยาบาลอาชีวอนามัยทุกระดับรับรูและเขาใจพันธกิจและทิศทางของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย

  3. พยาบาลอาชีวอนามัยทุกระดับปฏิบัติงานตามพันธกิจของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย
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  ข. การกํากับดูแลตนเองท่ีดี
  แนวทางปฏิบัติ
  1.  หวัหนางานพยาบาลอาชีวอนามัย มรีะบบการจัดการท่ีกอใหเกดิการควบคุมและตรวจสอบภายในงานการ

พยาบาลอาชีวอนามัยโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารเพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการ

ดําเนินงาน และปกปองผลประโยชนของโรงพยาบาลและผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยการดําเนินงานดังตอไปนี้

   1.1  ควบคุมการปฏิบัติงานของพยาบาลอาชีวอนามัยใหเปนไปตามกฎระเบียบของโรงพยาบาลและของ

งานการพยาบาลอาชีวอนามัย

   1.2  ตดิตามกํากบัการปฏิบตังิานของพยาบาลอาชีวอนามัยทัง้ระดับบริหารและระดับปฏบิตักิารใหปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย

   1.3  ควบคุมกํากับดานการเงินและงบประมาณที่ไดรับใหมีการใชจายเปนไปตามระเบียบเกิดประโยชน

คุมคาโปรงใสและตรวจสอบได

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  งานการพยาบาลอาชีวอนามัยมีการกํากับดูแลตนเองที่ดี ทั้งดานการดําเนินงานของกลุมงานอาชีวเวชกรรม 

ดานการเงิน และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อปกปองผลประโยชนของผูใชบริการ ประชาชน ผูมีสวนได

สวนเสียและโรงพยาบาลใหเกิดธรรมาภิบาล

  ค.การทบทวนผลการดําเนินงาน
  แนวทางปฏิบัติ
  1. หวัหนางานพยาบาลอาชีวอนามัยกาํหนดระบบในการทบทวนผลการดําเนินงานขององคกรอยางสม่ําเสมอ

และทุกคร้ังที่เกิดเหตุการณ โดยครอบคลุมดานตาง ๆดังนี้

   1.1 ดานความสําเร็จขององคกร เชน การใชทรัพยากรท่ีคุมคาในงานบริการพยาบาลอาชีวอนามัย การใช

เวลาตามกรอบเวลาผลผลติและผลงานเชงิปรมิาณและคณุภาพ ความพึงพอใจของผูใชบรกิาร เปนตน

   1.2 ความสามารถในการแขงขัน เชน การเทียบเคียงคุณภาพ (Benchmarking) ดวยการเปรียบเทียบ

ความสําเร็จการดําเนินงานของตนเองกับหนวยงานอื่น ๆ

   1.3 ความกาวหนาตามเปาประสงค การปรับเปล่ียนเปาประสงคและเปาหมายตามสถานการณ และสภาพ

แวดลอมที่เปลี่ยนไปท้ังภายในและภายนอก

   1.4 ความสามารถของงานการพยาบาลอาชีวอนามัยในการตอบสนองตอความตองการและบริบทที่

เปลี่ยนแปลงไป เชน ตามการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรตามสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป เปนตน

  2. หัวหนางานพยาบาลอาชีวอนามัยรวมกับพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดตัวช้ีวัดท่ีสําคัญครอบคลุมทั้งดาน

ประสิทธิผลตามพันธกิจ ดานคุณภาพการใหบริการพยาบาลอาชีวอนามัย ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และ

ดานการพัฒนาองคกร ที่จะตองมีการทบทวนเปนประจําไวอยางชัดเจน

  3. หัวหนางานพยาบาลอาชีวอนามัยกาํหนดระบบการประเมินผลพยาบาลอาชีวอนามัยทุกระดับเพื่อนําผล

การประเมินไปปรับปรุงประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
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  4. หัวหนางานพยาบาลอาชีวอนามัย นําผลการทบทวนผลการดําเนินงานของกลุมงานอาชีวเวชกรรมมาจัด
ลําดับความสําคัญเพื่อใหเกิดการปรับปรุงงานอยางตอเนื่องและกาวกระโดด รวมทั้งใชโอกาสดังกลาวในการสรางองค
ความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาลอาชีวอนามัยนําไปสูการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร
  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. พยาบาลอาชีวอนามัยมีการทบทวนผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ และทุกครั้งที่เกิดเหตุการณที่ไม         
พงึประสงคทัง้ดานความสําเร็จขององคกร ความสามารถในการแขงขนั ความกาวหนาตามเปาประสงค และความสามารถ
ในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
  2. พยาบาลอาชีวอนามัยนําผลการทบทวนผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามตัวชี้วัดมาใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเนื่อง

  มาตรฐานที่ 2 ความรับผิดชอบตอสังคม
  พยาบาลอาชีวอนามัยแสดงความรับผิดชอบตอสาธารณะ ทั้งกรณีที่การปฏิบัติงานมีผลกระทบตอสังคมและ
สรางความวิตกกังวลตอสาธารณะ ดวยการดําเนินงานภายในองคกรอยางมีจริยธรรมและใหการสนับสนุนตอชุมชนท่ี
สําคัญที่อยูในความรับผิดชอบของโรงพยาบาล

  ก. ความรับผิดชอบตอสาธารณะ
  แนวทางปฏิบัติ
  1. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยรวมเปนคณะกรรมการ/คณะทํางาน ซึง่มบีทบาทในการปกปองผลประโยชน
ของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยกรรมการมีหนาที่อยางอิสระในการหาขอมูล วิเคราะห ทบทวน ตรวจสอบ
และติดตามผลการดําเนินงานของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย
  2. พยาบาลอาชีวอนามัยวางแผน ตัง้เปาหมาย และกําหนดตวัช้ีวดัทีส่าํคญัเพือ่ใหมกีารปฏบิตัเิปนไปตามขอ
กําหนด ลดความเสี่ยงและผลกระทบทางลบที่สรางความวิตกกังวลตอสาธารณะ
  3. พยาบาลอาชีวอนามัย ดําเนินการเฝาระวังและวิเคราะหความเสี่ยงและกรณีตาง ๆ ในงานการพยาบาล
อาชีวอนามัยที่เปนผลกระทบทางลบและสรางความวิตกกังวลตอสาธารณะอยางเปนระบบ รวมทั้งนําผลการเฝาระวัง
ไปพัฒนางานอยางตอเนื่อง
  4. พยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดกระบวนการปฏิบัติที่สําคัญ รวมท้ังกําหนดแนวทางการปองกันและแกไข
ความเสีย่งและกรณตีาง ๆ ทีเ่ปนผลกระทบทางลบและสรางความวติกกงัวลตอสาธารณะ อนัเนือ่งมาจากการปฏบิตังิาน
ของพยาบาลอาชีวอนามัยไวลวงหนา
  5.  พยาบาลอาชีวอนามัยประเมินแนวโนมของสภาวะการณตาง ๆที่จะมีผลกระทบทางลบและสรางความ
วิตกกังวลตอสาธารณะ อันเนื่องมาจากการดําเนินงานของงานการพยาบาลอาชีวอนามัยและงานบริการพยาบาล          
อาชีวอนามัยทั้งเชิงรับและเชิงรุกอยางตอเนื่อง ในประเด็นตอไปนี้
   5.1 ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
   5.2 การปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบตาง ๆที่เกี่ยวของกับการบริการสุขภาพ
   5.3 ปจจัยตาง ๆที่เกี่ยวของกับการบริการสุขภาพ
  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. พยาบาลอาชีวอนามัยมีการเฝาระวังและวิเคราะหความเส่ียงในกรณีที่เกี่ยวของกับบริการพยาบาล                    
อาชีวอนามัยอยางเปนระบบและตอเนื่อง
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  2. พยาบาลอาชีวอนามัยปฏิบัติตามแนวทางปองกันความเส่ียงและแกไขความเส่ียงและกรณีตาง ๆ ที่เปน

ผลกระทบและสรางความวิตกกังวลตอสาธารณะ

  3. พยาบาลอาชีวอนามัย ประเมินแนวโนมของสภาวการณตาง ๆ ที่จะมีผลกระทบทางลบและสรางความ

วิตกกังวลตอสาธารณะทั้งเชิงรุกและเชิงรับอยางตอเนื่อง

  ข. การดําเนินงานอยางมีจริยธรรม
  แนวทางปฏิบัติ
  1. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยดําเนินงานดานจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพดังตอไปนี้

   1.1 กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางการพยาบาล             

อาชีวอนามัย

   1.2 ติดตามตรวจสอบบุคลากรทางการพยาบาลอาชีวอนามัยใหมีการปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด

   1.3 จดัการขอรองเรียนดานจริยธรรมของบุคลากรทางการพยาบาลอาชีวอนามัยอยางรวดเร็วและทันตอ

เหตุการณ

   1.4 นําขอมูลผลการติดตามตรวจสอบและขอรองเรียนดานจริยธรรมของบุคลากรทางการพยาบาล           

อาชีวอนามัยมาพัฒนาพฤติกรรมบริการและการใหบริการสุขภาพอยางตอเนื่อง

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. พยาบาลอาชีวอนามัยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดานกฎหมาย ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  2. พยาบาลอาชวีอนามยัไดรบัการพฒันาพฤตกิรรมบรกิารตามขอรองเรยีนและผลการประเมนิดานจรยิธรรม

  ค. การใหการสนับสนุนตอชุมชนท่ีสําคัญ
  ชุมชน หมายถึงพื้นที่ในเขตจังหวัด/อําเภอที่ตั้งของโรงพยาบาล ซึ่งประกอบดวยสถานประกอบการ สถานที่

ทํางานท้ังในระบบและนอกระบบ รวมทั้งประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดานสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่          

โดยรอบของสถานประกอบการเหลานั้น

  แนวทางปฏิบัติ
  1. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยมีสวนรวมกับองคกรในชุมชน สถานประกอบการและสังคม ดวยการจัด

กิจกรรมและการสนับสนุนชุมชนในเขตรับผิดชอบเพื่อกอใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน ดวยการดําเนินการดังตอไปนี้

   1.1  กําหนดเกณฑการคัดเลือกชุมชนที่สําคัญเพื่อใหการสนับสนุนแกชุมชน

   1.2 กําหนดระบบและวิธีการสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนในเขตรับผิดชอบเชิงรุก          

ทั้งดานทรัพยากรและวิชาการท่ีจําเปน

   1.3  ประสานและสรางความรวมมือกบัองคกรในชุมชนและองคกรอ่ืน ๆ เพ่ือจดัใหมบีรกิารชุมชน ประสาน

การใชทรัพยากรรวมกันและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน

   1.4  ประเมินผลการใหการสนับสนุนองคกรในชุมชนอยางตอเนื่อง และนําผลการประเมินมาจัดลําดับ

ความสําคัญเพื่อกําหนดแนวทางในการใหการสนับสนุนแกชุมชนตามความจําเปน

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  ชุมชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล มีความเขมแข็งและสามารถบริหารจัดการดานสุขภาพภายในชุมชน

ไดอยางอิสระ
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หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร

  มาตรฐานท่ี 3 การจัดทํายุทธศาสตร
  งานการพยาบาลอาชวีอนามยักาํหนดกระบวนการจดัทาํยทุธศาสตร เปาประสงคเชงิยทุธศาสตร และยกระดบั

ความสามารถในการแขงขัน รวมถึงการกําหนดผลการดําเนินการโดยรวมและความสําเร็จในอนาคต

  ก. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร
  แนวทางปฏิบัติ
  1.  งานการพยาบาลอาชีวอนามัยวางแผนยุทธศาสตรดานการพยาบาลอาชีวอนามัยโดยการดําเนินการดังตอไปน้ี

   1.1  กาํหนดแนวทางจดัทําแผนยทุธศาสตรดานการพยาบาลอาชวีอนามยัโดยการมสีวนรวมของพยาบาล

อาชีวอนามัยทุกระดับ รวมทั้งนําขอคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของท่ีสําคัญมาประกอบเปนขอมูลในการ

วางแผน

   1.2  จัดทําแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอาชีวอนามัยท่ีตอบสนองทิศทาง พันธกิจ

และนโยบายของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย

   1.3 กําหนดกิจกรรม เปาประสงคระยะยาว ระยะส้ัน กรอบเวลาที่ใชในการวางแผนประจําปและแผน           

4 ป รวมทั้งมีการระบุเหตุผลที่กําหนดกรอบเวลาดังกลาวไวชัดเจน

   1.4  ใชรูปแบบตาง ๆ เชน SWOT Analysis ในการพยากรณคาดคะเนทางเลือกและ/หรือแนวทางอื่น ๆ

ที่ทําใหมองเห็นภาพในอนาคต ซึ่งจะชวยในการตัดสินใจและจัดสรรทรัพยากร

  2. งานการพยาบาลอาชวีอนามยัวิเคราะหปจจยัตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของดงัตอไปน้ีเพือ่ใชประกอบการวางแผนเชงิ

ยุทธศาสตร

   2.1 ปญหาสาธารณสุขของพื้นที่

   2.2 ความตองการ ความคาดหวังทัง้ระยะส้ันและระยะยาวของผูใชบรกิาร ผูมสีวนไดสวนเสีย รวมท้ังของ

สวนราชการหรือองคกรอื่น ๆที่เกี่ยวของ

   2.3 สภาพการแขงขันและความสามารถของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย เมื่อเปรียบเทียบกับสวน

ราชการและองคกรอื่น ๆท่ีมีภารกิจใกลเคียงกัน รวมทั้งสถานภาพและความสามารถในการแขงขัน

เชิงเปรียบเทียบ

   2.4 นวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและอ่ืน ๆ ที่มีผลตอ

บริการ และการดําเนินงานของงานการพยาบาลอาชีวอนามัยทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

   2.5 ทรพัยากรบคุคลและทรพัยากรอืน่ ๆ  ของงานการพยาบาลอาชวีอนามยัและหนวยงานอืน่ทีเ่กีย่วของ

   2.6 โอกาสในการปรบัเปลีย่นทรพัยากรทีม่อียูไปใชกบังานการพยาบาลอาชวีอนามยัหรอืกจิกรรมทีส่าํคญั

กวาเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

   2.7 ความเสี่ยงทางดานการเงิน สังคม จริยธรรม กฎหมาย ขอบังคับ และดานอื่น ๆ

   2.8 ลักษณะเฉพาะของงานการพยาบาลอาชีวอนามัยและของโรงพยาบาล รวมถึงจุดออน จุดแข็ง         

โอกาสและอุปสรรคของงานการพยาบาลอาชีวอนามัยและของโรงพยาบาล
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  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. พยาบาลอาชวีอนามยั กลุมงานอาชวีเวชกรรมมสีวนรวมในการกาํหนดแผนกลยทุธดานการพยาบาลอาชวีอนามยั

  2. แผนยุทธศาสตรดานการพยาบาลอาชีวอนามัยของงานการพยาบาลอาชีวอนามัยตอบสนองตอทิศทาง

พันธกิจ และนโยบายของกลุมงานอาชีวเวชกรรมและของโรงพยาบาล

  3. แผนยุทธศาสตรดานการพยาบาลอาชีวอนามัยมเีปาประสงคระยะส้ันและระยะยาวท่ีตอบสนองตอปญหา

สาธารณสุขของพื้นที่ ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย สภาพการแขงขัน นวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ

ความเส่ียงทางดานการเงิน สังคม จริยธรรม กฎหมาย และขอบังคับ รวมทั้งลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาล

  ข. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
  แนวทางปฏิบัติ
  1. งานการพยาบาลอาชวีอนามัยกําหนดเปาประสงคเชงิยทุธศาสตรดานการพยาบาลอาชีวอนามัย มลีกัษณะ

ดังน้ี

   1.1 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญทั้งระยะส้ันระยะยาว ตัวชี้วัดสําคัญและมีกรอบเวลาชัดเจน

   1.2 เปาประสงคเชงิยทุธศาสตรทีก่าํหนด สอดคลองและตอบสนองตอวสิยัทศันของกลุมงานอาชีวเวชกรรม

และทําใหเกิดความสมดุลตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญทั้งหมด

   1.3 จัดลําดับความสําคัญของเปาประสงคตามสภาพปญหาและความตองการเรงดวน

   1.4 จัดลําดับความสําคัญของเปาประสงค สอดคลองกับความทาทายในงานการพยาบาลอาชีวอนามัย 

ทั้งสภาพการแขงขันภายใน สภาพการแขงขันภายนอก ขนาดและการเจริญเติบโตของการบริการ

พยาบาลอาชีวอนามัยเมื่อเปรียบเทียบกับองคกรอื่น ๆ ที่มีภารกิจคลายคลึงกัน

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย ประกอบดวยเปาประสงคระยะสั้น          

ระยะยาว ตัวชี้วัดที่สําคัญและกรอบเวลา

  2. เปาประสงคเชงิยทุธศาสตรและกลยทุธของงานการพยาบาลอาชวีอนามยั มกีารจดัลาํดับความสาํคัญตาม

สภาพปญหาความตองการเรงดวน ความทาทายของงานการพยาบาลอาชวีอนามยั สภาพการแขงขนัภายใน สภาพการ

แขงขันภายนอก และความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลอาชีวอนามัย

  มาตรฐานที่ 4 การถายทอดยุทธศาสตรเพื่อนําไปปฏิบัติ
  งานการพยาบาลอาชีวอนามัยแปลงเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการ มีการสรุป

แผนปฏบิตักิารและตวัชีว้ดัหลกัของผลการดาํเนนิงานทีเ่กีย่วของ และมกีารคาดการณผลการดาํเนนิการในอนาคตตาม

ตัวชี้วัด

  ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถายทอดแผนเพ่ือนําไปปฏิบัติ
  แนวทางปฏิบัติ
  1. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยจัดทําแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน

บริการพยาบาลอาชีวอนามัยสอดคลองกับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ

  2. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ เพื่อใหสามารถนําแผนไปปฏิบัติไดบรรลุ 

เปาหมายที่กําหนดและเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
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  3. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการใหสอดคลองและทันเหตุการณกับการ

เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ทั้งดานการใหบริการผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

  4. งานการพยาบาลอาชวีอนามยักําหนดแผนหลกัดานทรพัยากรบคุคลทีต่อบสนองเปาประสงคเชงิยทุธศาสตร

และกลยุทธครอบคลุมพยาบาลอาชีวอนามัยทุกระดับ

  5. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดตัวช้ีวดัผลการดําเนนิงานหลักดานการพยาบาลอาชีวอนามัยทีส่าํคัญ

สอดคลองกับตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของแผน และครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด เพื่อใชตัวช้ีวัดดังกลาวติดตามความ

กาวหนาในการปฏิบัติตามแผนฯ

  6. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดวิธีการวัดผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการโดยรวมไวอยางชัดเจน                 

เพื่อใหผูปฏิบัติไดปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

  7. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดกลไกการส่ือสารดวยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อถายทอดแผนปฏิบัติ

การไปยังพยาบาลอาชีวอนามัยทุกระดับอยางทั่วถึง

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. แผนปฏิบตักิารเพ่ือพฒันาคุณภาพงานการพยาบาลอาชีวอนามัยสอดคลองกับเปาประสงคเชิงยทุธศาสตร

และกลยุทธ

  2. แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานการพยาบาลอาชีวอนามัย สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคัญ

ทั้งดานการใหบริการผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

  3. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักดานการพยาบาลอาชีวอนามัยที่สําคัญ สอดคลองกับตัวชี้วัดที่สําคัญของ

แผนยุทธศาสตรและกลยุทธ ครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด

  4. พยาบาลอาชีวอนามัยดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย

  ข. การคาดการณผลการดําเนินงาน
  แนวทางปฏิบัติ
  1. งานการพยาบาลอาชวีอนามยัคาดการณผลการดําเนนิงานการพฒันาคณุภาพงานการพยาบาลอาชวีอนามยั

ตามกรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวไวลวงหนา ดวยการใชตัวชี้วัดที่กําหนดไวเปนเกณฑในการ           

คาดการณผลการดําเนินงาน และมีการปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการในสวนที่พบวามีปญหาอยางทันเหตุการณ

  2. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยประเมินผลและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีคาดการณไวกับส่ิงตาง ๆ   

ดังตอไปนี้

   2.1  เปาประสงคที่กําหนดไว

   2.2  ผลการดําเนินงานที่ผานมา

   2.3  ผลการดําเนินงานที่คาดไวของคูแขง

   2.4  เกณฑเปรียบเทียบท่ีสําคัญของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. แผนปฏบิตักิารเพือ่พฒันาคณุภาพงานการพยาบาลอาชวีอนามยั มกีารปรบัเปลีย่นตามสภาพปญหาและ

เหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไป

  2. ผลการดาํเนนิงานของงานการพยาบาลอาชวีอนามยัมกีารนาํไปเปรยีบเทยีบกบัเปาประสงค ผลการดาํเนนิงาน

ที่ผานมา ผลการดําเนินงานของคูแขง และเกณฑเปรียบเทียบที่สําคัญ
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หมวดที่ 3 การใหความสําคัญกับผู ใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

  มาตรฐานที่ 5 ความรูเกี่ยวกับผู ใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
  งานการพยาบาลอาชีวอนามัยเรียนรูเกี่ยวกับผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยการคาดการณความ

ตองการ/ความคาดหวังและความนิยมชมชอบของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางตอเน่ือง เพ่ือใหงานบริการ

พยาบาลอาชีวอนามัยตอบสนองผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมากที่สุด

  แนวทางปฏิบัติ
  งานการพยาบาลอาชีวอนามัยเรียนรูเกี่ยวกับผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยดําเนินการดังนี้

  1. กาํหนดกลุมผูใชบรกิาร ผูมสีวนไดสวนเสียทีส่าํคญัและกลุมท่ีตองการมุงเนน เพ่ือใหบริการไดเฉพาะเจาะจง

ตามความตองการ โดยการจําแนกตามลักษณะประชากร ลักษณะการประกอบอาชีพ พฤติกรรมการใชบริการ ปญหา

สุขภาพหรือปจจัยอื่น ๆตามความเหมาะสม

  2. กําหนดผูใชบริการที่พึงมีหรืออาจจะมี หรือเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

กฎหมายหรือขอบังคับใหม เชน กลุมประกันสังคม กลุมแรงงานตางดาว กลุมแรงงานนอกระบบ เพ่ือนําขอมูลมา  

ประกอบการพัฒนาบุคลากรและการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองตอไปในอนาคต

  3. ใชวิธีการที่หลากหลายในการรับฟงและเรียนรูความตองการและความคาดหวังหลัก ของผูใชบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม เชน การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การวิเคราะหความ

เสีย่งหรอือบุตักิารณจากการจดับรกิารพยาบาลอาชวีอนามยั การสอบถามความคดิเหน็โดยตรง ตูรบัความคดิเหน็/รบัเรือ่ง

รองเรียนและทางสื่ออิเล็คโทรนิคหรืออื่น ๆ  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผนปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการ 

รวมถึงการพัฒนาบริการใหม ๆ ทั้งในปจจุบันและอนาคต

  4. ทบทวนและปรับปรุงวิธีการรับฟงและเรียนรูผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียดวยวิธีที่หลากหลาย          

ทันสมัยและเหมาะสมกับผูใชบริการแตละกลุม เพ่ือนําขอคิดเห็นดังกลาวมาพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล                    

อาชีวอนามัยใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. กลุมผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในความรับผิดชอบของงานการพยาบาลอาชีวอนามัยไดรับการ

จาํแนกตามลกัษณะประชากร ลกัษณะการประกอบอาชีพ พฤติกรรมการใชบรกิาร และปจจัยอืน่ ๆ ตามบรบิทของพ้ืนที่

  2. พยาบาลอาชีวอนามัยปรบัปรงุกระบวนการทํางานและแผนปฏิบตักิารตามขอคดิเห็นและขอรองเรียนของ

ผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

  3. งานการพยาบาลอาชีวอนามัย ปรับปรุงชองทางหรือวิธีการเรียนรูผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

สมํ่าเสมอ ตอเนื่อง

  มาตรฐานที่ 6 ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
  งานการพยาบาลอาชีวอนามัยสรางความสัมพันธ และศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนได          

สวนเสีย เพื่อใหผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียพึงพอใจและนําไปสูการกลาวถึงในทางท่ีดี



38 มาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย

  ก. การสรางความสัมพันธกับผู ใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
  แนวทางปฏิบัติ
  1. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยสรางความสัมพันธกบัผูใชบริการและผูมสีวนไดสวนเสีย เพือ่ตอบสนองความ

ตองการและปญหาของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย สงผลตอการมีภาพลักษณที่ดีขององคกรดวยการดําเนินการ

ดังนี้

   1.1 กําหนดชองทางที่หลากหลาย ผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงและเสนอขอคิดเห็น

และขอรองเรียนไดอยางสะดวก

   1.2  รวบรวมและวิเคราะหขอคิดเห็นและขอรองเรียนของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด             

ดําเนินการแกไขและพัฒนาการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมบริการตามขอรองเรียนทันที เพื่อพัฒนา

งานการพยาบาลอาชวีอนามยัใหทนัตอความตองการ ความคาดหวงั และสถานการณการเปลีย่นแปลง

   1.3 กาํหนดระบบการใหขอมลูแกผูใชบรกิารและครอบครัวทัง้ดานสุขภาพและการเสริมสรางพลงัอาํนาจ 

(Empowerment) รวมทัง้การแลกเปลีย่นมมุมองดานการเจบ็ปวย สขุภาพ การบรกิารแกผูใชบรกิาร

และครอบครัว กําหนดแนวทางการประสานความรวมมือกับองคกรภาครัฐและเอกชนเพื่อวางแผน

การดูแลชวยเหลือ สนับสนุนใหผูปวยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได

  2. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย ที่ตระหนักถึงสิทธิ         

ผูปวยและพิทักษสิทธิของผูปวยในทุกกระบวนการดูแล โดยผูปวยจะตองไดรับการดูแลและพิทักษสิทธิ์ดังนี้

   2.1  การพิทักษสิทธิตามคําประกาศสิทธิผูปวยขององคกรวิชาชีพ

   2.2  การปกปองจากการถูกทํารายรางกาย

   2.3  การดแูลดวยการเคารพความเปนสวนตัว ศกัดิศ์รขีองความเปนมนษุย คานยิมและความเช่ือสวนบุคคล

   2.4  การพิทักษสิทธิเด็ก ผูพิการ และผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไมได

  3. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยมกีระบวนการท่ีสนบัสนนุหรอืสงเสริมใหเกดิการพิทกัษสทิธขิองผูปวยดงันี้

   3.1 ทบทวน ปรบัปรุง แนวทางปฏิบตัใินการพิทกัษสทิธผิูปวยสม่ําเสมอ ตอเน่ือง และสนับสนนุใหพยาบาล

อาชีวอนามัยไดรบัการพัฒนาบทบาทการพิทกัษสทิธผิูปวยสอดคลองกับสถานการณ ปญหาและความ

ตองการ

   3.2 สนับสนุนใหพยาบาลอาชีวอนามัยทุกคนมีความตระหนักและเคารพในสิทธิผูปวย

   3.3 จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ที่เขาใจงายและชัดเจนใหกับผูปวยและครอบครัวไดรับทราบ

   3.4 งานการพยาบาลอาชีวอนามัยสนบัสนนุการพิทกัษสทิธผิูปวยและครอบครัว ดวยการมีสวนรวมและ

ติดตามกระบวนการปฏิบัติตามสิทธิผูปวยอยางตอเนื่อง

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยมีชองทางรับขอรองเรียน ขอคิดเห็นที่หลากหลายและท่ัวถึง เชน ตูรับ                 

ขอคิดเห็น เว็บไซตและอื่น ๆ ตามบริบทของโรงพยาบาล

  2. การจัดบริการพยาบาลและพฤติกรรมบริการของพยาบาลอาชีวอนามัยไดรับการปรับปรุงและแกไขตาม

ขอรองเรียนและขอคิดเห็นของผูใชบริการอยางเหมาะสมตามสถานการณ

  3. ผูใชบริการและครอบครัวไดรับขอมูลและขาวสารดานสุขภาพตามสภาพปญหาอยางตอเนื่อง

  4. ผูปวยไดรับการคุมครองสิทธิตามคําประกาศสิทธิผูปวยขององคกรวิชาชีพ
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  ข. การวัดความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
  แนวทางปฏิบัติ
  1. งานการพยาบาลอาชีวอนามัย มีระบบเฝาระวังและติดตามขอมูลที่มีความเส่ียงตอภาพลักษณที่ไมดีของ

องคกร รวมทั้งมีระบบการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดังตอไปนี้

   1.1 กําหนดระบบและเครื่องมือที่นาเชื่อถือในการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูใชบริการและ          

ผูมีสวนไดสวนเสียเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง

   1.2 กําหนดระบบการติดตามขอเสนอแนะ ขอรองเรียนและขอมูลอื่น ๆ ที่เสี่ยงตอภาพลักษณที่ไมดีของ

งานการพยาบาลอาชีวอนามัย กลุมงานอาชีวเวชกรรม และของโรงพยาบาลท้ังการติดตามอยางเปน

ทางการและไมเปนทางการ

   1.3 นําผลการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจ ขอรองเรียนและขอเสนอแนะของผูใชบริการและ          

ผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการตอบสนองความตองการของผูใชบริการ และพัฒนาคุณภาพการให

บริการทันที รวมท้ังนํามาใชพัฒนาระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจของผูใช

บริการและผูมีสวนไดสวนเสียมากขึ้น

   1.4 กําหนดระบบการตอบกลับขอมูลที่เหมาะสม รวดเร็วใหกับผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียได         

รับทราบขอมูลและการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

   1.5 แสวงหาขอมูลและใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบในดานความพึงพอใจของผูใชบริการ และผูมีสวนไดสวน

เสยีจากหนวยงานหรอืองคกรทีเ่ปนเลศิในดานการบรกิาร นาํขอมลูดังกลาวมาเปรยีบเทยีบกบัองคกร

ของตนเองเพื่อการพัฒนาองคกรอยางกาวกระโดด (Breakthrough Improvement)

   1.6 พฒันาระบบการวัดความพงึพอใจและไมพงึพอใจของผูใชบรกิารและผูมสีวนไดสวนเสียใหเหมาะสม

กับผูใชบริการแตละกลุมและปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยมีผลการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสียที่เปนปจจุบันและเชื่อถือได

  2. ขอคดิเหน็ ขอรองเรยีนดานบรกิารพยาบาลอาชวีอนามยัทีไ่ดจากผูใชบรกิารไดรบัการแกไขและตอบกลบั

ตามระยะเวลาที่ประเมินและตามการรองเรียน

  3. มกีารนาํขอคดิเหน็และผลการประเมินความพึงพอใจดานบริการพยาบาลอาชีวอนามัยของผูใชบรกิารและ

ผูมสีวนไดสวนเสยีไปเปรยีบเทยีบกบัองคกรทีเ่ปนเลศิ เพือ่พฒันาคณุภาพบรกิารพยาบาลอาชวีอนามยัอยางกาวกระโดด
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หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห การจัดการสารสนเทศและความรู

  มาตรฐานท่ี 7 การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย
  งานการพยาบาลอาชีวอนามัยวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานครอบคลุม สอดคลอง เชื่อมโยงและไปใน

ทศิทางเดยีวกนั รวมท้ังมกีารปรบัปรงุขอมลูและสารสนเทศจากผลการดําเนนิงานของงานการพยาบาลอาชวีอนามยัใน

ภาพรวมอยางตอเนื่อง

  ก. การวัดผลการดําเนินงาน
  แนวทางปฏิบัติ
  1. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดระบบการวัดผลงานขององคกร ดังนี้

   1.1 กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน และวิธีการคัดเลือกตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน           

ที่สําคัญของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย ทั้งดานการบริหารจัดการและการบริการพยาบาล                       

อาชีวอนามัย เพื่อใชในการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานโดยรวมของงานการ

พยาบาลอาชีวอนามัย

   1.2  รวบรวมและเชือ่มโยงขอมลูการวดัผลการดาํเนนิงานของงานการพยาบาลอาชวีอนามยัใหไปในทศิทาง

เดียวกัน

   1.3 นําขอมูลและสารสนเทศที่ไดมาใชในการสนับสนุนการตัดสินใจขององคกร และสนับสนุนใหเกิด         

องคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาลอาชีวอนามัย (Innovation) ทีก่อใหเกดิการเปล่ียนแปลง

ที่สําคัญ เพื่อปรับปรุงกระบวนการใหบริการคุณภาพบริการและการเพ่ิมมูลคางานบริการพยาบาล

อาชีวอนามัย

   1.4 เลอืกขอมลูและสารสนเทศเชงิเปรยีบเทยีบ ทัง้การเปรยีบเทยีบกบัองคกรทีเ่ปนเลศิ (Benchmarking) 

และการเปรียบเทียบในเชิงแขงขันกับงานการพยาบาลอาชีวอนามัยอื่น (Comparisons) มาใช

สนับสนุนการตัดสินใจขององคกรตนเองและสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดการ

แขงขันกับองคกรอื่น ๆเพื่อการพัฒนาอยางกาวกระโดด (Breakthrough Improvement)

   1.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวัดผลการดําเนินงานใหมีความทันสมัย และมีความไวในการบงชี้ถึง

การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วหรือสิ่งที่ไมไดคาดการณลวงหนา ทั้งที่เกิดจากปจจัยภายในและภายนอก

งานการพยาบาลอาชีวอนามัย

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1.  งานการพยาบาลอาชวีอนามยัมกีารปรบัปรงุกระบวนการและคณุภาพการจดับรกิารพยาบาลอาชวีอนามยั

รวมทั้งการเพ่ิมมูลคาใหแกงานการพยาบาลอาชีวอนามัย

  2. ขอมลูและสารสนเทศท่ีไดจากการวัดผลการดําเนินงานของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย นาํไปเปรียบเทียบ

กับองคกรที่เปนเลิศและมีการเปรียบเทียบเชิงแขงขัน

  3.  งานการพยาบาลอาชีวอนามัยมีการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลอาชีวอนามัยแบบกาวกระโดด
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  ข. การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
  แนวทางปฏิบัติ
  1. งานการพยาบาลอาชวีอนามยัวเิคราะหผลการดาํเนนิงานขององคกร เพือ่นาํผลการวเิคราะหมาใชทบทวน

ผลการดําเนินงานขององคกร และนําไปใชในการวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้

   1.1 กําหนดวิธีการวิเคราะหผลการดําเนินงานขององคกร เพื่อหาสาเหตุของปญหา กําหนดลําดับความ

สําคัญของการใชทรัพยากร และการทบทวนผลการดําเนินงาน วิธีการวิเคราะหประกอบดวย

    1.1.1 การตรวจประเมินแนวโนมที่จะเกิดในอนาคต

    1.1.2 การคาดการณและการเปรียบเทียบกับองคกรอื่น

    1.1.3 การวิเคราะหความสัมพันธและการเช่ือมโยงระหวางเหตุและผล

   1.2 กําหนดประเด็นการวิเคราะหผลการดําเนินงานของงานการพยาบาลอาชีวอนามัยทุกงาน ดังนี้

    1.2.1 ขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

    1.2.2 ขอมูลดานการเงินและการตลาด

    1.2.3 ขอมูลคณุภาพการพยาบาลอาชีวอนามัย

    1.2.4 ขอมูลดานพยาบาลอาชีวอนามัย

    1.2.5 ขอมูลการเปรียบเทียบในเชิงการแขงขัน

   1.3 กําหนดชวงเวลาและวิธีการสื่อสารผลการวิเคราะหผลการดําเนินงานแกพยาบาลอาชีวอนามัยทุก

ระดับ เพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. งานในความรับผิดชอบของงานการพยาบาลอาชีวอนามัยมีการทบทวนผลการดําเนินงาน และวางแผน

ยุทธศาสตรและกลยุทธตามผลการวิเคราะหผลการดําเนินงาน

  2. พยาบาลอาชีวอนามัยทุกระดับรบัทราบผลการวิเคราะหผลการดําเนินงานการพยาบาลอาชีวอนามัยภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

  มาตรฐานที่ 8 การจัดการสารสนเทศและความรู
  งานการพยาบาลอาชีวอนามัย จดัการสารสนเทศทางการพยาบาลอาชีวอนามัยใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา

ทัง้ภาวะปกตแิละภาวะฉกุเฉนิ รวมทัง้มกีารจดัการความรู มกีารวดัผลและประเมนิผลการจดัการความรูอยางเปนระบบ

  ก. ความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศ
  แนวทางปฏิบัติ
  1. งานการพยาบาลอาชีวอนามัย จัดระบบสารสนเทศทางการพยาบาลอาชีวอนามัยใหพรอมใชงานไดทั้ง

ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยการดําเนินการดังนี้

   1.1 กําหนดฐานขอมูลที่จําเปน (Minimum data set) ทางการพยาบาลอาชีวอนามัย ประกอบดวย

    1.1.1  ฐานขอมูลดานการบริหาร ไดแก การบริหารบุคคล อัตราการลาออก โอน ยายของพยาบาล

อาชีวอนามัย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาพยาบาลอาชีวอนามัย ทะเบียนพัสดุ

ครุภัณฑ คาใชจายและงบประมาณ
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    1.1.2  ฐานขอมลูดานบรกิาร ไดแก ปรมิาณภาระงาน จาํนวนกลุมเสีย่ง จาํนวนผูปวยและผูใชบรกิาร

แตละประเภท ปญหาสุขภาพท่ีพบบอย การบําบัดทางการพยาบาลอาชีวอนามัยหรือ           

กจิกรรมการบริการพยาบาลอาชีวอนามัย รวมท้ังองคความรูใหมทางการพยาบาลอาชีวอนามัย

    1.1.3  ฐานขอมูลดานผลลัพธการบริการพยาบาลอาชีวอนามัย ไดแก ขอมูลตามเกณฑชี้วัดคุณภาพ

การพยาบาลอาชีวอนามัยของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย

   1.2 กาํหนดระบบการรวบรวม การบนัทกึและการจดัเกบ็ฐานขอมลูทางการพยาบาลอาชวีอนามยัทีจ่าํเปน 

ครบถวนเปนหมวดหมู ไมซํ้าซอน

   1.3 กําหนดแนวทางการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล และการจัดเก็บในรูปแบบสารสนเทศทางการ

พยาบาล เพื่อเปนประโยชนนําไปใชประกอบการตัดสินใจทางการบริหารจัดการและการพัฒนา

คุณภาพการบริการพยาบาลอาชีวอนามัย

   1.4 กําหนดระบบการรายงานและเผยแพรสารสนเทศทางการพยาบาลอาชีวอนามัยใหกับงานบริการ

พยาบาลอาชีวอนามัยอยางถูกตอง เหมาะสม ทนัเวลา และรูปแบบท่ีงายตอการคนหา ทาํความเขาใจ 

และนําไปใช

   1.5 กําหนดกลไกการส่ือสารแนวทางการจัดเก็บ การรายงาน การเขาถึง และการนําสารสนเทศไปใช ให

กับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบและเขาใจตรงกัน

  2. งานการพยาบาลอาชีวอนามัย กําหนดแนวทางปฏิบัติของระบบการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล

อาชีวอนามัยใหมีลักษณะดังนี้

   2.1 ครอบคลุม : เช่ือมโยงกับหนวยงานอื่น ๆที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดเครือขายในการทํางาน และไดขอมูล

เชิงพลวัตรที่ทันสมัย

   2.2 รวดเร็ว : จัดทําระบบจัดเก็บฐานขอมูลที่สามารถนําขอมูลมาใชประโยชนไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ

   2.3 ถูกตอง : มีระบบการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนทําการจดัเก็บและภายหลังการจัดเก็บ

   2.4 ทนัสมยั : พฒันาระบบการเขาถงึเพ่ือการปรบัปรงุแกไขขอมลูใหมคีวามทนัสมยัอยางปลอดภยัพรอม

ที่จะนําไปใชประโยชนอยูเสมอ มีการทําวิจัยและการประชุมรวมกับหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช

   2.5 เชือ่มโยงและบูรณาการ : มกีารแลกเปล่ียนขอมลูซ่ึงกนัและกันระหวางหนวยงานหรือองคกร รวมถึง

การติดตามตรวจสอบขอมูลรวมกัน

   2.6 นาเชือ่ถอื : มกีารเปดเผยขอมลูใหบคุคลภายนอกรบัทราบ มกีารปรบัปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ใหมีความทันสมัยและนาเชื่อถืออยางสมํ่าเสมอ

   2.7 เขาถึงได : มีระบบเครือขายขอมูลขาวสารเพ่ือใหผูใชบริการเขาถึงไดสะดวกและรวดเร็ว

   2.8 ตรวจสอบได : มีระบบการมีสวนรวมกับทุกฝายที่เกี่ยวของในการตรวจสอบขอมูลตาง ๆ

   2.9 มีความปลอดภัยของขอมูล : มีระบบการบันทึก เขาถึง และแกไขขอมูลอยางปลอดภัย ปองกันไมให

ขอมูลถูกทําลายหรือนําไปใชในทางท่ีไมสมควร
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   2.10 การมีสวนรวมในกระบวนการขอมูลและสารสนเทศของพยาบาลอาชีวอนามัยและภาคีเครือขาย : 

สรางระบบการดําเนินงานรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ

  3. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยสนับสนุนใหระบบสารสนเทศมีความคลองตัว สะดวกและยืดหยุนตอผูใช 

โดยการสนับสนุนดานตาง ๆดังนี้

   3.1 ซอฟทแวร (Software) ใหมปีระสิทธิภาพในการตอบสนองความตองการของผูใชบรกิารและผูมสีวน

ไดสวนเสีย รวมทั้งการใหบริการที่คุมทุน

   3.2 ฮารดแวร (Hardware) ใหมสีมรรถนะและจํานวนเพียงพอตอการใชงานและอํานวยความสะดวกตอ

ผูใชงาน

   3.3 พีเพิลแวร (Peopleware) ใหมีความรูความสามารถและประสบการณในการใชฮารดแวรและ

ซอฟทแวรไดอยางมีประสิทธิภาพ

  4. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยนําขอมูลและสารสนเทศทางการพยาบาลอาชีวอนามัยไปใชในการบริหาร

จัดการการปรับปรุงคุณภาพของหนวยงาน ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายแกคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล พัฒนา   

ดานวิชาการและสรางองคความรูใหมทางการพยาบาลอาชีวอนามัย รวมทั้งการสนับสนุนองคกรชุมชนและสังคม           

ที่เกี่ยวของ

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยมีฐานขอมูลท่ีจําเปนทางการพยาบาลอาชีวอนามัย ทั้งดานการบริหาร         

การบริการและผลลัพธการบริการพยาบาลอาชีวอนามัย

  2. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยมีการพัฒนาดานการบริหาร การจัดบริการและการพัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลอาชีวอนามัยตามผลการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศท่ีทันสมัย

  3. พยาบาลอาชีวอนามัยทุกระดับไดรับทราบขอมูลและสารสนเทศท่ีถูกตองและทันเวลา

  4. สารสนเทศของงานการพยาบาลอาชีวอนามัยมีความครอบคลุม รวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัย เชื่อมโยงและ

บูรณาการนาเชื่อถือ สามารถเขาถึงได ตรวจสอบได ยืดหยุนตอผูใชและพยาบาลอาชวีอนามัย

  5. ภาคีเครือขายมีสวนรวมในกระบวนการขอมูลและสารสนเทศ

  6. พัฒนาองคความรูใหมและนวัตกรรมทางการพยาบาลอาชีวอนามัยโดยใชประโยชนจากขอมูลและ

สารสนเทศ

  ข. การจัดการความรู
  แนวทางปฏิบัติ
  1. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดวิสัยทัศน (Knowledge vision) นโยบายและแผนการจัดการ         

ความรูอยางเปนระบบและตอเนื่อง

  2. หัวหนางานพยาบาลอาชีวอนามัย เปนผูนําและเปนแบบอยางที่ดีในการสรางบรรยากาศและสนับสนุน         

ใหเกิดการเรียนรูในองคกรและการจัดการความรูอยางเปนระบบ

  3. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดทีมงานการจัดการความรู เพ่ือทําหนาที่วางแผนดําเนินการและ           

จัดกิจกรรมการจัดการความรูในองคกร
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  4. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดวิธีการส่ือสารและถายทอดความรู เพ่ือกอใหเกิดการเรียนรูและ           

การจัดการความรูในองคกร ทั้งดานเนื้อหา กลุมเปาหมาย ชองทาง ระยะเวลา กิจกรรมและอ่ืน ๆ

  5. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดกระบวนการและเครื่องมือที่ใชในการจัดการความรูใหเปนระบบ          

ทั้งประเด็นการคนหาความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ การประมวลและกล่ันกรอง

ความรู การเขาถึงความรู การแบงปนความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการลองผิดลองถูกเพื่อใหเกิดความรูใหม

  6. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดแนวทางปฏิบัติระบบการจัดการความรูการพยาบาลอาชีวอนามัย 

ใหมีลักษณะดังน้ี

   6.1 ครอบคลุม : เชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น ๆที่เกี่ยวของเพื่อเกิดเครือขายการทํางาน

   6.2 รวดเร็ว : สามารถนําความรูมาใชอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

   6.3 ถูกตอง : มีระบบการตรวจสอบความรูกอนและหลังการจัดเก็บ

   6.4 ทันสมัย : พัฒนาระบบการจัดการความรูโดยปรับปรุงแกไขใหมีความทันสมัยพรอมใชประโยชน          

มีการทําวิจัยรวมกับหนวยงานตาง ๆ

   6.5 เชื่อมโยง : มีการแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกัน

   6.6 นาเชื่อถือ : มีการเปดเผยใหบุคคลภายนอกรับทราบ มีการปรับปรุงองคความรูใหมีความทันสมัย

และนาเชื่อถือ

   6.7 เขาถึงได : มีระบบเครือขายความรูเพื่อใหผูใชบริการมีความสะดวกรวดเร็วและเขาถึง

   6.8 ตรวจสอบได : มรีะบบการตรวจสอบความรูตาง ๆกับทุกฝายที่เกี่ยวของรวมกัน

   6.9 มีความปลอดภัย : ปองกันไมใหความรูและขอมูลถูกแกไข ทําลาย หรือนําไปใชในทางท่ีไมสมควร

   6.10 การมีสวนรวมในกระบวนการจัดการความรูของพยาบาลอาชีวอนามัยทกุระดับและภาคีเครือขาย : 

สรางระบบการดําเนินงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ

  7. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลระบบการจัดการความรูในประเด็น          

เก่ียวกับทรัพยากรสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ผลผลิตและผลลัพธ

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยมีแผนการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ พยาบาลอาชีวอนามัยรับทราบ

ระบบการจัดการความรูทั้งในดานเนื้อหา กลุมเปาหมาย ชองทาง ระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธที่คาดหวัง

อยางตอเน่ือง

  2. ระบบการจัดการความรูของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย มกีระบวนการและเคร่ืองมือทีใ่ชในการจัดการ

ความรูอยางเปนระบบ ครอบคลมุ รวดเรว็ ถกูตอง ทนัสมยั เชือ่มโยง นาเชือ่ถอื สามารถเขาถงึได ตรวจสอบได พยาบาล

อาชีวอนามัยทุกระดับและภาคีเครือขายมีสวนรวมในกระบวนการจัดการความรู

  3. พยาบาลอาชีวอนามัยที่เปนแบบอยางที่ดีในการจัดการความรู ไดรับการยกยองชมเชยและไดรับรางวัล 

ตามผลงาน
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หมวดที่ 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล

  มาตรฐานที่ 9 ระบบการบริหารงานบุคคล
  งานการพยาบาลอาชวีอนามยักาํหนดระบบการบรหิารงานบคุคล การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การบรหิาร

คาตอบแทน และความกาวหนาในการทํางานท่ีเอ้ือใหพยาบาลอาชีวอนามัยและงานการพยาบาลอาชีวอนามัยมีผล             

การดําเนินงานที่ดี

  ก. การจัดระบบการบริหารงานบุคคล
  แนวทางปฏิบัติ
  1. งานการพยาบาลอาชวีอนามยัจดัทาํยทุธศาสตรและแผนดานทรพัยากรบคุคลทีค่รอบคลมุ และสอดคลอง

กับพันธกิจ โครงสรางองคกร ทรัพยากรและความตองการกําลังคนในปจจุบันและอนาคต

  2. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยจัดระบบการบริหารงานบุคคลที่สงเสริมใหเกิดความรวมมือ ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค เปดโอกาสใหอาํนาจการตดัสนิใจ สรางนวตักรรมกอใหเกดิวฒันธรรมองคกรแหงการเรยีนรู เสรมิสรางขวญั

และกําลงัใจ พยาบาลอาชีวอนามัยมคีวามคลองตัวในการทํางาน และสรางความพึงพอใจในการทํางาน ดวยการกําหนด

กลวิธีตอไปนี้

   2.1 การบริหารงานเปนแบบกระจายอํานาจการตัดสนิใจและการเสริมสรางพลงัอาํนาจ (Empowerment)

แกพยาบาลอาชีวอนามัย

   2.2 การสงเสริมใหพยาบาลอาชีวอนามัยมีเอกสิทธิ์และอิสระในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่ความ

รับผิดชอบภายใตบรรยากาศการปฏิบัติงานท่ีดี

   2.3 การสนับสนุนการแกไขปญหาระหวางพยาบาลอาชีวอนามัยกบัทีมสหสาขาวิชาชีพหรือหนวยงานอ่ืน

ประกอบดวย

    2.3.1 การนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยใหถูกตองตาม             

มาตรฐานฯ

    2.3.2 การกําหนดขั้นตอนการประสานบริการและนวัตกรรมตาง ๆรวมกับกลุมวิชาชีพการพยาบาล 

และวิชาชีพอื่น ๆ เพื่อความคลองตัวในการทํางาน

    2.3.3 การกําหนดกระบวนการแกไขปญหาหรือขอขดัของในการบริหารและการบริการรักษาพยาบาล

อาชีวอนามัยแบบมีสวนรวมทั้งในทีมการพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ

    2.3.4 การกําหนดระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานหรือขอเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว

และมีหลักฐาน

  4. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกาํหนดกฎระเบียบตาง ๆ  โดยคํานงึถงึสิทธมินษุยชนและความตองการพ้ืน

ฐานของบคุคล เพือ่ใหพยาบาลอาชวีอนามัยยอมรบัเคารพในกฎระเบยีบและปฏบิตัติามกฎระเบยีบโดยมขีอขดัแยงนอย

ที่สุด
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  5. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยสือ่สารการจัดระบบการบริหารงานบุคคลและแลกเปล่ียนความรูหรือทกัษะ

ระหวางบุคลากรภายในงานการพยาบาลอาชีวอนามัยอยางท่ัวถึงเพื่อใหเขาใจ ยอมรับ และมีการปฏิบัติไปในทิศทาง

เดียวกัน

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยมีแผนดานทรัพยากรบุคคลท่ีครอบคลุมและสอดคลองกับพันธกิจ               

โครงสรางองคกร ทรัพยากรและความตองการกําลังคนในปจจุบันและอนาคต

  2. พยาบาลอาชีวอนามัยทุกคนรับทราบถึงระบบบริหารงานบุคคลของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย

  ข. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลอาชีวอนามัย
  แนวทางปฏิบัติ
  1. งานการพยาบาลอาชวีอนามยักาํหนดระบบการควบคมุกาํกบัดูแลการปฏบิตังิานของพยาบาลอาชวีอนามยั

ทั้งขณะและอยูระหวางทดลองงาน การฝกอบรม และการปฏิบัติงานจริง

  2. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ของ

พยาบาลอาชีวอนามัยที่ครอบคลุมท้ังการบริหารคาตอบแทน รางวัลและสิ่งจูงใจ ซึ่งระบบการบริหารผลงาน                     

ประกอบดวย

   2.1 การวางแผนเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน โดยหัวหนาและผูปฏิบัติวิเคราะหทําความเขาใจและตกลง

รวมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานท่ีตองการ

   2.2 การรวบรวมขอมูล สังเกตการณ จัดทําเอกสารและบันทึกขอมูลผลการปฏิบัติงานของพยาบาล               

อาชวีอนามยัทัง้ขณะและอยูระหวางทดลอง งานการฝกอบรม และการปฏบิตังิานจริงเพือ่ใชประกอบ

ในการประเมินผลงานของพยาบาลอาชีวอนามัย

   2.3 การกาํหนดระบบการประเมนิผล และเกณฑการพจิารณาผลการปฏบิตังิานของพยาบาลอาชวีอนามยั

อยางชัดเจน รวมทั้งทบทวนและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในแตละรอบของการประเมิน

   2.4 การสื่อสารผลการปฏิบัติงานแกพยาบาลอาชีวอนามัยเปนระยะ อยางตอเน่ืองโดยใชกระบวนการ

สื่อสารแบบสองทาง

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. พยาบาลอาชีวอนามัยไดรับการติดตาม ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งขณะและอยูระหวาง                    

ทดลองงาน การฝกอบรม และการปฏิบัติงานจริงอยางทั่วถึง

  2. พยาบาลอาชีวอนามัยไดรับคาตอบแทน รางวัลและสิ่งจูงใจตามผลการปฏิบัติงาน และเปนมาตรฐาน

เดียวกัน

  3. พยาบาลอาชีวอนามัยไดรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนจากผูบริหารดวยกระบวนการ

สื่อสารแบบสองทาง

  ค. การจางงานและความกาวหนาในงาน
  แนวทางปฏิบัติ
  1. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยรวมกับฝายบริหารงานบุคคล กําหนดระบบการจางงานและความกาวหนา

ในงานของพยาบาลอาชีวอนามัย โดยดําเนินการดังนี้
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   1.1 กําหนดคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนสําหรับพยาบาลอาชีวอนามัย ทั้งดานการศึกษา การอนุญาต

ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ทกัษะ ความรูและความสามารถพิเศษ รวมท้ังกําหนด

สัญญาจางเก่ียวกับเง่ือนไขระยะเวลา บทบาทและความรับผิดชอบตอพันธกิจของงานการพยาบาล

อาชีวอนามัย

   1.2 รวบรวม ตรวจสอบและประเมินคุณลักษณะของบุคลากรทางการพยาบาลอาชีวอนามัยเก่ียวกับ             

ใบประกอบวิชาชีพฯ การศึกษา การฝกอบรม และประสบการณ

   1.3 กาํหนดหนาท่ีความรับผดิชอบของตําแหนงงานและการมอบหมายงาน ตามความรูความสามารถของ

ผูประกอบวิชาชีพและขอกําหนดในกฎหมาย

  2. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job specification) ของพยาบาล                    

อาชีวอนามัยไวชัดเจน ทั้งตําแหนงหัวหนางานพยาบาลอาชีวอนามัยและพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติ

  3. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบหลักของพยาบาลอาชีวอนามัยแตละระดับ

ประกอบดวย

   3.1 สรุปลักษณะงาน (Summary position) เปนคําบรรยายลักษณะงานตามภาระหนาที่โดยยอของ

ตําแหนงงานในแตละระดับที่ผูปฏิบัติตองทําใหสําเร็จ

   3.2 หนาทีร่บัผดิชอบหลกั (Accountability) เปนรายละเอยีดหนาทีร่บัผดิชอบหลกัทีผู่ปฏบิตัติองทําเพือ่

ใหภารกิจของหนวยงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ประกอบดวยดานตาง ๆ คือ ปฏิบัติการ/งานเช่ียวชาญ

เฉพาะ ดานการวางแผน การประสานงาน และบริการวิชาการ

  4. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกาํหนดมาตรฐานระดับความรู ทกัษะ และประสบการณทีจ่าํเปนในงานของ

ผูบริหารทางการพยาบาลอาชีวอนามัยและพยาบาลวิชาชีพแตละระดับ

  5. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกาํหนดสมรรถนะ (Competency) ทีจ่าํเปนของพยาบาลอาชีวอนามัยระดับ

ปฏิบัติและระดับบริหาร ทั้งดานสมรรถนะหลัก (Core competency) สมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional                

competency) และสมรรถนะดานอื่น ๆ ตามความจําเปนของหนวยงาน

  6  งานการพยาบาลอาชีวอนามัยสื่อสารหนาที่ความรับผิดชอบ และสมรรถนะใหพยาบาลอาชีวอนามัยทุก

คนรับทราบเขาใจและถือปฏิบัติ

  7. งานการพยาบาลอาชีวอนามยันาํสมรรถนะไปใชในการประเมิน และพฒันาความรูและทกัษะทีจ่าํเปนของ

พยาบาลอาชีวอนามัยทุกระดับ

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. พยาบาลอาชีวอนามัยมีสวนรวมในการคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพเพื่อดํารงตําแหนงหัวหนางานพยาบาล

อาชีวอนามัย

  2. พยาบาลอาชีวอนามัยไดรบัทราบหนาท่ีความรับผดิชอบและสมรรถนะท่ีจาํเปนในการปฏิบตังิานอยางท่ัวถงึ

  3. พยาบาลอาชีวอนามัยไดรับการเลื่อนตําแหนงอยางมีหลักการตามหลักความสามารถ หลักอาวุโสและ

ประสบการณ
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  มาตรฐานที่ 10 การเรียนรูและการสรางแรงจูงใจพยาบาลอาชีวอนามัย
  งานการพยาบาลอาชีวอนามัยคนหาความตองการที่จําเปนในการพัฒนาบุคลากร สรางแรงจูงใจและพัฒนา

ความกาวหนาในงานของพยาบาลอาชีวอนามัยอยางตอเนื่อง

  ก. การพัฒนาบุคลากร
  แนวทางปฏิบัติ
  งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดวธิกีารพฒันาบุคลากร ครอบคลุมผูปฏิบตังิานใหมและในระหวางประจํา

การเก่ียวกับการปฏิบตักิารพยาบาลอาชีวอนามัยทัว่ไป การปฏิบตักิารพยาบาลอาชีวอนามัยเฉพาะทาง และการบริหาร

การพยาบาลอาชีวอนามัย โดยดําเนินการดังนี้

  1. กําหนดกระบวนการคนหาความตองการจําเปน (Need assessment) และสมรรถนะ (Competency) 

ของพยาบาลอาชีวอนามัยอยางตอเนื่องทั้งจากตัวบคุลากรและจากผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป

  2. วางแผนพัฒนาบุคลากรโดยการนําความจําเปนและความตองการในการฝกอบรมมาใช

  3. กําหนดแผนพัฒนาศักยภาพพยาบาลอาชีวอนามัยทุกระดับ ครอบคลุมประเด็นตอไปนี้

   3.1 แผนการปฐมนิเทศพยาบาลอาชีวอนามัยที่มาปฏิบัติงานใหม

   3.2 แผนการศึกษาตอเนื่องทั้งหลักสูตรระยะส้ันและระยะยาว

   3.3 แผนการฝกอบรม/ประชุมวิชาการภายในและภายนอกโรงพยาบาล

   3.4 แผนการจัดการความรู (Knowledge management)

  4. ปฐมนิเทศพยาบาลอาชีวอนามัยทุกระดับที่เขามาปฏิบัติงานใหมเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้

   4.1 นโยบาย คานยิม เจตคตติอการทาํงาน วสัิยทศัน พนัธกจิ ความคาดหวังและระเบียบปฏบิตัขิองหนวย

งานและโรงพยาบาล

   4.2 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและภาวะผูนํา

   4.3 การสรางจิตสํานึกในการใหบริการและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

   4.4 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในการทํางาน

   4.5 การพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการพยาบาลอาชีวอนามัย

  5.  สงเสรมิการนําความรูและทกัษะใหมทีไ่ดจากการศกึษาและฝกอบรมบคุลากรมาใชในการพฒันางานอยาง

ตอเนื่อง

  6. ประเมนิผลการศกึษาฝกอบรมและพฒันาบคุลากรครอบคลมุทัง้ดานระบบ กระบวนการผลผลติและผลลพัธ

เพื่อนําไปปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. พยาบาลอาชีวอนามัยทุกคนไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่องและครอบคลุม สอดคลองกับความ

ตองการจําเปนและสมรรถนะ

  2. พยาบาลอาชีวอนามัยใหมทุกคนทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติไดรับการปฐมนิเทศกอนเขาปฏิบัติงาน

  3. พยาบาลอาชีวอนามัยสรางนวัตกรรมใหมเพื่อการพัฒนาคุณภาพงาน โดยใชความรูและทักษะใหมที่ได

จากการศึกษาและอบรม
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  ข. การสรางแรงจูงใจและการพัฒนาความกาวหนาในงาน
  แนวทางปฏิบัติ
  งานการพยาบาลอาชีวอนามัยสรางแรงจูงใจและพัฒนาความกาวหนาในงานของบุคลกรทางการพยาบาล

อาชีวอนามัย โดยกระตุนใหมีการพัฒนาตนเองและใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ ดังนี้

  1. สนบัสนนุใหพยาบาลอาชีวอนามัยเขารวมประชมุวชิาการและฝกอบรมทีส่อดคลองกบัความตองการของ

องคกร ตรงตามตาํแหนงและหนาทีร่บัผดิชอบทัง้ภายในและภายนอกโรงพยาบาล ทัง้ทีเ่ปนทางการและไมเปนทางการ

  2.  สงเสริมใหมีกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูในกลุมวิชาชีพและรวมกับวิชาชีพอื่น เชน การวิเคราะห

ปญหาเกีย่วกบัการบรกิารของหนวยงาน การตรวจเยีย่มพืน้ทีเ่สีย่ง การรวมงานวจิยั การประชมุปรกึษารายกรณ ี(Case 

conference) การทบทวนในกลุมวิชาชีพ (Peer review) การศึกษาดวยตนเอง รวมทั้งการสงเสริมการใชความรูและ

ทักษะใหม ๆ ที่ไดจากการพัฒนา Best practices หรือการสรางนวัตกรรมทางการพยาบาลอาชีวอนามัย เปนตน

  3. จัดใหพยาบาลอาชีวอนามัยมีการนําเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบตาง ๆ

  4. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคานิยมและเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเองของพยาบาล              

อาชีวอนามัยอยางตอเนื่อง

  5. ใหรางวัลและยกยองผูที่มีผลงานวิชาการ/วิจัย หรือผูที่ผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาลอาชีวอนามัย หรือ 

Best practices ทางการพยาบาลอาชวีอนามัย รวมทั้งนําผลงานดังกลาวมาใชประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

และใหคาตอบแทน

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  พยาบาลอาชีวอนามัยมีแรงจูงใจในการทํางาน มีความกาวหนาในงานและไดรับการกระตุนใหมีการพัฒนา

ตนเองและใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน พัฒนา และปรับปรุงงาน

  มาตรฐานที่ 11 ความผาสุกและความพึงพอใจของพยาบาลอาชีวอนามัย
  งานการพยาบาลอาชีวอนามัยจดัสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน ใหการสนับสนนุ สรางความ

ผาสุกและความพึงพอใจในการทํางานของพยาบาลอาชีวอนามัยอยางตอเนื่อง

  ก. สภาพแวดลอมในการทํางาน
  แนวทางปฏิบัติ
  งานการพยาบาลอาชีวอนามัยจัดสภาพแวดลอมและความปลอดภัย เพื่อสรางบรรยากาศในการทํางานแก

บุคลากรทางการพยาบาลอาชีวอนามัย ดวยการดําเนินงานดังนี้

  1. กําหนดระบบการดูแลสุขภาพพยาบาลอาชีวอนามัยที่จําเปนอยางเหมาะสมในการทํางาน ทั้งดานการสง

เสริมสุขอนามัย ความปลอดภัย การปองกันและการปรับปรุงสภาพแวดลอม โดยกําหนดใหมีสิ่งตาง ๆดังนี้

   1.1 ขอมูลสุขภาพพื้นฐานของบุคลากรทางการพยาบาล ไดแก ขอมูลการตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจ

สุขภาพตามความเสี่ยงของลกัษณะงาน การไดรับภูมิคุมกัน การเจ็บปวยทั่วไป การเจ็บปวยดวยโรค

จากการทํางานและสิ่งแวดลอม การไดรับอุบัติเหตุ การเจ็บปวยดวยโรคติดเชื้อในอดีตหรือปจจุบัน 

ซึ่งอาจจะทําใหเสี่ยงตอการรับหรือแพรกระจายโรคติดตอ รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพท่ีอาจสงผล   

กระทบตอการทํางาน เพื่อศึกษาแนวโนมของปญหาและกําหนดแนวทางการปองกันลวงหนา



50 มาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย

   1.2 ระบบการเฝาระวังสุขภาพบุคลากรกลุมเสี่ยงอยางตอเนื่อง

   1.3 ตรวจสุขภาพบุคลากรทางการพยาบาลอาชีวอนามัย อยางนอยปละ 1 ครั้งเพื่อประเมินการเจ็บปวย

เนื่องมาจากการทํางาน รวมทั้งการติดเชื้อซึ่งอาจจะมีผลตอการดูแลผูปวยและบุคลากรอื่น ๆ ตาม

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

   1.4 การใหภูมิคุมกันโรคแกพยาบาลอาชีวอนามัยอยางเหมาะสม

   1.5 การประเมินและดูแลพยาบาลอาชีวอนามัยที่เจ็บปวยหรือบาดเจ็บจากการทํางานอยางเหมาะสม          

โดยจัดทํานโยบายและวิธีปฏิบัติสําหรับการประเมินโอกาสแพรกระจายเช้ือ ขอบงชี้ในการจํากัด          

การปฏิบัติหนาที่ และการดูแลบุคลากรที่สัมผัสเชื้อซึ่งครอบคลุมถึงการใหภูมิคุมกันและการจํากัด

การปฏิบัติงาน

   1.6 การกําหนดนโยบายและมาตรการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานของพยาบาล

อาชีวอนามัย เชน การปองกันอันตรายจากภาวะฉุกเฉิน สารเคมี จุลชีพ กลไกทาทางในการทํางาน

และความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน

   1.7 การสงเสริมใหบุคลากรทางการพยาบาลอาชีวอนามัยมีสวนรวมเรียนรูและตัดสินใจในการยกระดับ

สุขภาพกาย ใจ สังคมของกลุมงาน

  2. กาํหนดแนวทางการปฏิบตัใินการทําใหสถานท่ีทาํงานมีการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉินและภัยพบิตัิ

เพื่อสามารถปฏิบัติไดทันที

  3. กําหนดเปาหมายหรือตัวชี้วัดในดานสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางานไวอยางชัดเจนและ

สามารถวัดได

  4. วัดและประเมินผลสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางานอยางตอเนื่องดวยวิธีการที่เชื่อถือได

  5. นําผลการประเมินสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางานมาจัดลําดับความสําคัญในการพัฒนา

สภาพแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางานอยางตอเนื่อง โดยใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุง

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. หนวยงานในความรับผดิชอบของงานการพยาบาลอาชีวอนามัยมบีรรยากาศท่ีดใีนการทํางาน จากการจัด

สภาพแวดลอมและมีความปลอดภัยในการทํางาน

  2. พยาบาลอาชีวอนามัยไดรับการดูแลสุขภาพที่จําเปนอยางเหมาะสม ทั้งดานการสงเสริมสุขอนามัยและ

ความปลอดภัยในการทํางาน

  ข. การสนับสนุนและสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร
  แนวทางปฏิบัติ
  งานการพยาบาลอาชวีอนามยัสนบัสนนุใหพยาบาลอาชวีอนามยัมคีวามผาสกุ มแีรงจงูใจและพงึพอใจในการ

ทํางาน ดวยการดําเนินการดังนี้

  1. วเิคราะหปจจยัสาํคญัทีม่ผีลตอความผาสุก ความพึงพอใจและการสรางแรงจูงใจของพยาบาลอาชีวอนามัย

เก่ียวกับปจจัยตอไปน้ี
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   1.1 ขอมูลสวนบุคคล เชน เพศ อายุ ภูมิลําเนา บุคลิกภาพ ประสบการณและความสนใจในงาน เปนตน

   1.2 ดานการทาํงาน เชน ความรูและทกัษะในการทาํงาน ฐานะทางวชิาชพี ความกาวหนาในอาชพี สภาพ

แวดลอม และความปลอดภัยในการทํางาน ปริมาณงานที่รับผิดชอบ เปนตน

  2. กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อปกปองสิทธิ์ของพยาบาลอาชีวอนามัยในฐานะผูประกอบวิชาชีพ ไดแก

   2.1 คําสั่งมอบหมายงานตามบทบาทและขอบเขตหนาที่รับผิดชอบ

   2.2 การจัดการเม่ือพยาบาลอาชีวอนามัยไดรับการรองเรียนหรือปฏิบัติงานผิดระเบียบ

   2.3 การจัดการเม่ือเกิดความความเส่ียงหรืออุบัติการณในการปฏิบัติงานของพยาบาลอาชีวอนามัย

   2.4 การจัดการเม่ือพยาบาลอาชีวอนามัยถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีหรือมีภัยคุกคาม

   2.5 การปกปองสิทธิพึงมีพึงไดของพยาบาลอาชีวอนามัย

  3. กําหนดตัวชี้วัดความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของพยาบาลอาชีวอนามัย เชน อัตราการลาออก

อตัราการโอนยาย อตัราการหยุดงาน การมสีวนรวมในกจิกรรมสาธารณกุศล การรองทุกข/รองเรียน การกระจายอํานาจ

ตัดสินใจ การรับรูขอมูล ความเขาใจของบุคลากรในบทบาทหนาท่ีของตน ผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร           

ผลการสํารวจความพึงพอใจ เปนตน

  4. ประเมินความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรทางการพยาบาลตามตัวชี้วัดที่กําหนด               

อยางนอยปละ 1 ครั้ง

  5. นําผลการประเมินความผาสุกและความพึงพอใจในการทํางานมาจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือพัฒนาความ

พึงพอใจและความผาสุก บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางานอยางตอเน่ือง โดยผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการ

พัฒนา

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  พยาบาลอาชีวอนามัยมีความผาสุก มีแรงจูงใจและพึงพอใจในการทํางาน
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หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ

  มาตรฐานท่ี 12 กระบวนการสรางคุณคาทางการพยาบาล
  งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกาํหนดกระบวนการสรางคุณคาทางการพยาบาลดวยการกําหนดหรือออกแบบ

กระบวนการหลกั มาตรฐาน/แนวทางปฏิบตัแิละวิธกีารนําสูการปฏบิตั ิตดิตาม ควบคุม กาํกับ ประเมนิผล และปรับปรงุ

กระบวนการอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในและภายนอกองคกร

  แนวทางปฏิบัติ
  1  งานการพยาบาลอาชวีอนามยัออกแบบกระบวนการสรางคณุคา ดวยการใชปจจัยตาง ๆ ตอไปนีม้าประกอบ

ในการออกแบบ

   1.1 องคความรูทางการพยาบาลอาชีวอนามัย และเทคโนโลยีใหม ๆ

   1.2 ความตองการของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

   1.3 ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลิตภาพ (Productivity) และการควบคุมคาใชจาย

   1.4 เปาหมายและผลลัพธของภารกิจตาง ๆ

  2. งานการพยาบาลอาชีวอนามยั กาํหนดกระบวนการหลักในการใหบรกิารพยาบาล ครอบคลมุขัน้ตอนตาง ๆ 

ดังนี้

   2.1 การเตรียมการเขารบับริการ

   2.2 การประเมินอาการและวินิจฉัยปญหาทางการพยาบาลของผูใชบริการ

   2.3 การวางแผนการพยาบาล

   2.4 การปฏิบัติการพยาบาล

   2.5 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล

   2.6 การวางแผนจําหนายและการดูแลตอเนื่อง

  3. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติดานการคุมครองภาวะสุขภาพ 

(Health protection) ผูใชบริการและพยาบาลอาชีวอนามัย โดยดําเนินการดังนี้

   3.1  กําหนดนโยบายดานการคุมครองภาวะสุขภาพ 3 ดาน ดังนี้

    3.1.1  ดานชีวภาพ ไดแก เช้ือโรค สารเคมี สารกัมมันตรังสี

    3.1.2  ดานกายภาพ ไดแก การจัดส่ิงแวดลอมใหสะดวก สะอาด สวยงามและปลอดภัย

    3.1.3 ดานสิ่งแวดลอมทางสังคม ไดแก การสงเสริมใหพยาบาลอาชีวอนามัยมีปฏิสัมพันธกันในทาง

สรางสรรค บริการดวยหัวใจและเปนแบบอยางที่ดีดานสุขภาพ

   3.2 กําหนดขอบเขตของการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือคุมครองภาวะสุขภาพของผูใชบริการใน 2 ประเด็น

หลักดังนี้

    3.2.1  การควบคุมทางกฎหมาย การใชมาตรการทางการเงิน นโยบายหรือกฎระเบียบขอบังคับ 

ระเบียบปฏิบตัหิรือจรรยาบรรณตาง ๆ  ทีม่จีดุมุงหมายเพ่ือปกปองสุขภาพประชาชนใหมสีขุภาพดี

    3.2.2  การปองกันโรคท้ัง 4 ระยะคือ
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     1) การปองกันกอนการเกิดโรค (Primary prevention) เชน การใชอุปกรณในการปองกัน

อันตรายที่จะเกิดขณะทํางาน เปนตน

     2) การปองกันการลุกลามของกระบวนการเกิดโรค (Secondary prevention) เชน การตรวจ

หาสารตะกั่วในเลือด เปนตน

     3) การปองกนัภาวะแทรกซอนทีส่ามารถหลีกเลีย่งได (Tertiary prevention) เชน การปองกัน

ภาวะบกพรองทางการไดยิน เปนตน

     4) การปองกนัการเจบ็ปวยหรอืภาวะทีไ่มตองการใหเกดิซํา้อกี เชน การปองกนัการเกดิอาการ

โรคหัวใจกาํเรบิ การปองกนัภาวะแทรกซอนจากการแพสารเคมีทีอ่าจจะเกิดซํา้หลังจากท่ีเคย

เกิดแลว เปนตน

  4. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เพื่อการประกัน

คุณภาพการพยาบาล (Nursing Quality Assurance) อยางตอเนื่อง และดวยการมีสวนรวมของบุคลากรทางการ

พยาบาลอาชีวอนามัย โดยดําเนินการดังตอไปน้ี

   4.1 กําหนดนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอาชีวอนามัยที่

ตอบสนองวิสัยทัศนและพันธกิจ ดังนี้

    4.1.1 กาํหนดขอบเขตของคุณภาพการพยาบาลและเกณฑชีว้ดัคณุภาพการพยาบาลอาชีวอนามยัที่

ตองเฝาระวัง

    4.1.2 กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การเฝาระวังคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ การพยาบาลตามเกณฑชี้วัดคุณภาพการพยาบาลอาชีวอนามัย

    4.1.3 กําหนดวิธีการประเมินผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอาชีวอนามัย

    4.1.4 กําหนดวิธีการรายงานผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอาชีวอนามัย การใหคํา

แนะนําและขอเสนอแนะ

   4.2 วิเคราะหระบบบริการพยาบาลอาชีวอนามัย เพื่อประเมินสถานการณทางการพยาบาลและติดตาม

เฝาระวังคุณภาพการพยาบาล มุงรักษาคุณภาพบริการพยาบาลและพัฒนาคุณภาพการพยาบาล   

อยางตอเนื่องในระยะยาว โดยพิจารณาจากขอมูลตาง ๆตอไปนี้

    4.2.1 ผลการวิเคราะหและทบทวนคณุภาพการพยาบาลของงานบริการพยาบาลอาชีวอนามัยทุกงาน

    4.2.2 ผลการตดิตามและทบทวนขอมลูผลลพัธดานคณุภาพการพยาบาลตามเกณฑชีว้ดัคณุภาพการ

พยาบาลอาชีวอนามัย โดยทบทวนอุบัติการณที่เปนผลเสียหรือความเสี่ยงตอผูใชบริการ                  

ผูใหบริการและภาพพจนของวิชาชีพ

    4.2.3 ผลการทบทวนขอรองเรียนของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

  5. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดระบบนิเทศ สอนงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐาน ดังนี้

   5.1 วัตถุประสงค แนวทางการนิเทศและเคร่ืองมือการนิเทศทางการพยาบาลอาชีวอนามัย

   5.2 แผนการนเิทศทีค่รอบคลมุทัง้การนเิทศทางการพยาบาลอาชวีอนามยัปกตแิละการนเิทศเฉพาะเรือ่ง/

เฉพาะกิจ

   5.3 ศักยภาพและบทบาทของพยาบาลผูนิเทศทางการพยาบาลอาชีวอนามัย
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  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยมีกระบวนการหลักในการใหบริการพยาบาลที่สอดคลองกับลักษณะงาน

และความรับผิดชอบของหนวยงาน

  2. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยมีรูปแบบ มาตรฐาน ระบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่เอื้อใหเกิดผลลัพธตาม          

เปาหมายและตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ

  มาตรฐานที่ 13 กระบวนการสนับสนุนการบริการพยาบาล
  งานการพยาบาลอาชวีอนามยักําหนดกระบวนการสนบัสนนุการบรกิารพยาบาลอาชวีอนามยั ดวยการกาํหนด

หรือออกแบบกระบวนการและวิธีการนําสูการปฏิบัติ ติดตาม ควบคุม กํากับ ประเมินผล และปรับปรุงอยางเปนระบบ

รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในและภายนอกองคกร

  แนวทางปฏิบัติ
  1. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยออกแบบกระบวนการสนับสนุน ดวยการใชปจจัยตาง ๆ ตอไปน้ีมา               

ประกอบในการออกแบบ

   1.1 องคความรูทางการพยาบาลและเทคโนโลยีใหม ๆ

   1.2 ความตองการของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

   1.3 ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลิตภาพ และการควบคุมคาใชจาย

   1.4 เปาหมายและผลลัพธของภารกิจตาง ๆ

  2. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกาํหนดกระบวนการสนับสนนุการบริการพยาบาลในภาพรวมแกงานบริการ

พยาบาลอาชีวอนามัยทุกงาน ครอบคลุมขั้นตอนและกระบวนงานสําคัญในประเด็นตอไปนี้

   2.1 การสนับสนุนการทํางานรวมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

   2.2 การจัดการทรัพยากรบุคคล

   2.3 การจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล

   2.4 การประสานความรวมมือภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ

  3. งานการพยาบาลอาชวีอนามยักาํหนดขัน้ตอนการดําเนนิงานดานการบริหารทรพัยากรเพ่ือการจัดการดงันี้

   3.1  สํารวจความตองการการใชทรัพยากรท่ีจําเปนในการบริหารและบริการพยาบาลอาชีวอนามัย อยาง

เปนระบบและตอเนื่องและบันทึกขอมูลการสํารวจไวเปนลายลักษณอักษร

   3.2  นําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจความตองการการใชทรัพยากรมาใชในการวางแผนดานทรัพยากร              

ทัง้ระยะส้ันและระยะยาว สอดคลองตามภาระงาน ความตองการของผูใชบริการและผูใหบริการเพ่ือ

ความสะดวกและคลองตัวในการใหบริการพยาบาลอาชีวอนามัย

   3.3  จัดทําแผนงบประมาณโดยการมีสวนรวมของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

   3.4 จัดสรรทรัพยากรโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและคุณภาพของบริการพยาบาล             

อาชีวอนามัย

   3.5  ควบคุมและ/หรือลดตนทุนทางการพยาบาลดวยการบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี อุปกรณ เครื่องมือ

เครื่องใชและควบคุมวัสดุสํานักงาน อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่สิ้นเปลือง
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   3.6 จัดทํารายงานคาใชจายเปรียบเทียบกับแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดไวเปนระยะ เชน มีการ

บันทึกประวัติและคาใชจายการซอมอุปกรณตาง ๆ เปนตน

   3.7  ประเมินผลการใชทรัพยากรที่จําเปนและสรุปรายงานไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อนําเปนขอมูล

ประกอบการวางแผนดานทรัพยากรในปตอไป

  ผลลัพธที่คาดหวงั
  1.  งานการพยาบาลอาชวีอนามัยมกีระบวนการและระบบบรหิารทรัพยากรดานการจัดการทีเ่อือ้ตอการทาํงาน

ของบุคลากรทางการพยาบาล

  2.  งานการพยาบาลอาชีวอนามัยมีขอกําหนด มาตรฐานการปฏิบัติ หรือแนวทางปฏิบัติของกระบวนการ

สนับสนุนที่เอื้อใหเกิดผลลัพธตามเปาหมาย ตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ

  3. งานการพยาบาลอาชวีอนามยัมกีารควบคมุและลดตนทนุทางการพยาบาล โดยยงัคงรกัษาระดบัคณุภาพ

ของบริการ
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หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย

  มาตรฐานท่ี 14 ผลลัพธการดําเนินการของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย
  งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดผลลัพธของการดําเนินงานดานประสิทธิผลตามพันธกิจ ดานคุณภาพ

การใหบริการ ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และดานการพัฒนาองคกร ที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จหรือ             

แนวโนมความสําเร็จของการดําเนินงานในภาพรวม

  แนวทางปฏิบัติ
  1. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธดานประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตรในปจจุบัน              

เปรียบเทียบกับเปาหมาย แนวโนมของผลการดําเนินการ และผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับงานการพยาบาล              

อาชีวอนามัยของโรงพยาบาล/สถาบันอื่น

  2. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธดานคุณภาพการบริการพยาบาลในปจจุบัน                

เปรียบเทียบกับเปาหมาย แนวโนมของผลการดําเนินการ และผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับงานการพยาบาล             

อาชีวอนามัยของโรงพยาบาล/สถาบันอื่น ซึ่งครอบคลุมผลลัพธดังตอไปนี้

   2.1  ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

   2.2  การมีสวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดชองทางใหผูใชบริการและประชาชนเขามามีสวนรวม

ในการแสดงความคิดเห็นตอการบริการพยาบาล

   2.3  ความโปรงใสในการใหบริการพยาบาล โดยการใหขอมูลการรักษาพยาบาลและใหประชาชนรวม

ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

   2.4  คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลตามตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลอาชีวอนามัย

  3. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในปจจุบัน    

เปรียบเทียบกับเปาหมาย แนวโนมของผลการดําเนินการ และผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับงานการพยาบาล               

อาชีวอนามัยของโรงพยาบาล/สถาบันอื่น ซึ่งครอบคลุมผลลัพธดังตอไปนี้

   3.1 การบริหารงบประมาณ

   3.2 การประหยัดพลังงาน

   3.3 การลดระยะเวลารอคอยหรือลดขั้นตอนการใหบริการ

   3.4 การจัดทําตนทุนตอหนวย

  4. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธดานการพัฒนาองคกรในปจจุบันเปรียบเทียบกับ            

เปาหมาย แนวโนมของผลการดําเนินการ และผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับงานการพยาบาลอาชีวอนามัยของ            

โรงพยาบาล/สถาบันอื่น ซึ่งครอบคลุมผลลพัธดังตอไปนี้

   4.1  การจัดการความรู

   4.2  การจัดการทุนดานมนุษยและการบริหารงานบุคคล

   4.3  การจัดการสารสนเทศ

   4.4  การพัฒนากฎหมายและการปฏิบัติตามขอบังคับและกฎหมายดานการพยาบาล



มาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย 57

   4.5  การบริหารความเส่ียง

   4.6  การบริหารจัดการองคกร

   4.7  การสรางนวัตกรรมทางการพยาบาลและการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช

   4.8 การดําเนินงานอยางมีจรยิธรรมและการสรางความเช่ือมัน่แกผูใชบริการและผูมสีวนไดสวนเสียในการ

บริหารงาน

   4.9 การสนับสนุนชุมชนในความรับผิดชอบของโรงพยาบาล

ตารางที่ 2-1 เกณฑชี้วัดคุณภาพการพยาบาลอาชีวอนามัยในภาพรวม

 ตัวชี้วัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ

มติทิี ่1 ดานประสทิธผิลตามพันธกจิ

1.  รอยละของตัวชี้วัดในแผน

 ยุทธศาสตรของงานการพยาบาล

 อาชีวอนามัยที่ผานเกณฑ

2.  รอยละของแผนงาน/โครงการ

 ที่บรรลุตามเปาหมาย

3. ความปลอดภัยของผูใชบริการ

3.1 อัตราการเกิดอุบัติเหตุ/บาดเจ็บ

  จากการทํางาน/การประกอบ  

  อาชีพ

3.2  อัตราปวยดวยโรคจากการ

  ทํางาน/การประกอบอาชีพ

3.3  รอยละของคนวัยทํางาน/ 

  พนักงานท่ีมีสุขภาพดี

จํานวนตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตรของ

องคกรพยาบาลท่ีผานเกณฑ

จํานวนตัวชี้วัดท้ังหมดในแผนยุทธศาสตร

ของกลุมงานฯ

จํานวนคนทํางานที่ไดรับอุบัติเหตุ/บาดเจ็บจาก 

การทํางาน/การประกอบอาชีพ

จํานวนคนทํางานท้ังหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบ       

(ในรอบ 1 ปเดียวกัน)

จํานวนแผนงาน/โครงการที่บรรลุตามเปาหมาย

จํานวนแผนงาน/โครงการทั้งหมด

จํานวนคนทํางานท่ีปวยดวยโรคจากการทํางาน

จํานวนคนทํางานท้ังหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบ       

(ในรอบ 1 ปเดียวกัน)

x 100

x 100

x 100

x 100

≥ 80%

≥ 80%

≤ 5

≤ 5

≥ 80

มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการพยาบาลในภาพรวม

จํานวนคนทํางานที่มีสุขภาพดี

จํานวนคนทํางานท้ังหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบ

(ในรอบ 1 ปเดียวกัน)

x 100



58 มาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย
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3.4  รอยละของประชาชนกลุมเสี่ยง

  ที่ไดรับผลกระทบจากมลภาวะ

3.5 รอยละของสถานประกอบการที่

  ไดรับบริการพยาบาล

  อาชีวอนามัยครบวงจร

3.6 รอยละของเจาหนาทีโ่รงพยาบาล

  ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป

4.  การรองเรียนของผูใชบริการ

4.1 จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับการ

  ละเมิดสิทธิของผูใชบริการ

4.2 จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับ  

  พฤติกรรมบริการของบุคลากร  

  ทางการพยาบาล

4.3 รอยละของการแกไขและ/หรือ 

  ตอบกลับขอรองเรียนของ   

  ผูใชบริการ

5. จํานวนชองทางการรับขอคิดเห็น 

 และ/หรือขอเสนอแนะจากผูใช  

 บรกิารเพ่ือการจัดบรกิารพยาบาล

6. รอยละความพึงพอใจของผูใช  

 บริการตอบริการพยาบาลอาชีว  

 อนามัยในภาพรวม

7. รอยละความพึงพอใจของผูมีสวน 

 ไดสวนเสียตอบริการพยาบาล  

 อาชีวอนามัยในภาพรวม

≤ 10

≥ 80

≥ 80

0

0

100%

≥ 2 ชองทาง

≥ 85%

≥ 85%

จํานวนประชาชนกลุมเสี่ยงท่ีไดรับ

ผลกระทบจากมลภาวะ

จํานวนคนทํางานท้ังหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบ

(ในรอบ 1 ปเดียวกัน)

จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับบริการ

พยาบาลอาชีวอนามัยครบวงจร

จํานวนสถานประกอบการทั้งหมด

ในพ้ืนที่รับผิดชอบ

แจงนับจํานวนเอกสารขอรองเรียนเกี่ยวกับ

การละเมิดสิทธิของผูใชบริการ

แจงนับจํานวนเอกสารขอรองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม

บริการของบุคลากรทางการพยาบาล

แจงนับจํานวนชองทางการรับขอเสนอแนะ/

ขอคิดเห็นจากผูใชบริการจากหลักฐานที่ปรากฏ/

มีอยูจริง

จํานวนเจาหนาที่ของโรงพยาบาลไดรับ

การตรวจสุขภาพประจําป

จํานวนเจาหนาที่โรงพยาบาลท้ังหมด

(ในปเดียวกัน)

x 100

x 100

x 100

จํานวนขอรองเรียนที่ไดรับการแกไข/ตอบกลับ

จํานวนขอรองเรียนทั้งหมด

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ

ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

x 100

x 100

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ

ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
x 100
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 ตัวชี้วัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ

8. รอยละของการตอบสนองปญหา 

 และ/หรือเหตุการณฉุกเฉินได  

 ทันการณ (ภายใน 10นาทีหลัง  

 ไดรับการแจงเหตุ)

9. รอยละของกิจกรรมบริการ   

 พยาบาลอาชีวอนามัยที่มีการ  

 ปฏิบัติเพื่อลดตนทุน

10. รอยละของกิจกรรมบริการ   

  พยาบาลอาชีวอนามัยที่มีการ  

  ปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอนการให  

  บริการ

มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร

11. รอยละของพยาบาลอาชีวอนามยั 

  มีสมรรถนะตามเกณฑที่กําหนด

12. รอยละของพยาบาลอาชีวอนามยั 

  ในกลุมงานฯ ไดรับการอบรมท่ี 

  เก่ียวของกับงานที่รับผิดชอบ  

  ระหวางประจําการเฉล่ีย   

  อยางนอย 10 วัน/คน/ป

13. รอยละของพยาบาลอาชีวอนามยั 

  ไดรับการฟนฟูทักษะการชวย  

  ฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน                   

  อยางนอย 1 ครั้ง/คน/ป

จํานวนครั้งของการตอบสนองไดทันการณ

จํานวนครั้งที่เกิดปญหา/เหตุการณฉุกเฉิน

(ในรอบ 1 ปเดียวกัน)

มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล

x 100
100

100

100

≥ 80%

100%

100%

จํานวนกิจกรรมบริการพยาบาลอาชีวอนามัย      

ที่มีการปฏิบัติเพื่อลดตนทุน

จํานวนกิจกรรมบริการพยาบาลอาชีวอนามัย

ทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน

จํานวนกิจกรรมบริการพยาบาลอาชีวอนามัย      

ที่มีการปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอนการใหบริการ

จํานวนกิจกรรมบริการพยาบาลอาชีวอนามัย

ทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน

จํานวนพยาบาลอาชีวอนามัยที่มีสมรรถนะ       

ตามเกณฑที่กําหนด

จํานวนพยาบาลอาชีวอนามัยที่ไดรับการประเมิน

สมรรถนะท้ังหมด

จํานวนพยาบาลอาชีวอนามัยที่ไดรับการอบรม

เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบอยางนอย 10 วัน/ป

จํานวนพยาบาลอาชีวอนามัยทั้งหมด

จํานวนพยาบาลอาชีวอนามัยที่ไดรับการฟนฟู

ทักษะการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานอยางนอย      

1 ครั้ง/ป

จํานวนพยาบาลอาชีวอนามัยทั้งหมด

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100
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14. จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ/  

  อุบัติการณการประสบอันตราย 

  จากการปฏิบัติงานของพยาบาล 

  อาชีวอนามัยในความรับผิดชอบ 

  ของกลุมงานฯ

15. รอยละความพึงพอใจในงาน/  

  บรรยากาศการทํางานของ   

  พยาบาลอาชีวอนามัยในความ  

  รับผิดชอบของกลุมงานฯ

16. จํานวนองคความรูและ/หรือ  

  นวตักรรมทางการพยาบาลท่ีผลติ 

  โดยงานการพยาบาลอาชีวอนามยั

17.  รอยละองคความรู/วิจัย/   

  เทคโนโลยีทางการพยาบาล  

  อาชีวอนามัยที่นํามาประยุกตใช 

  ในการบริการพยาบาล

18. รอยละของพยาบาลอาชีวอนามยั 

  ที่ผานการประเมินตามเกณฑ  

  มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ

19. รอยละความพึงพอของ    

  ประชาชนในชุมชน/สถาน   

  ประกอบการในเขตรับผิดชอบ  

  ของกลุมงานอาชีวอนามัย

20. รอยละของชุมชน/สถาน   

  ประกอบการท่ีมีความเขมแข็ง  

  ดานอาชีวอนามัย

0

≥ 80

≥ 2 เรื่อง/ป

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

แจงนับเอกสารรายงานอุบัติการณการประสบอันตราย

จากการปฏิบัติงานของพยาบาลอาชีวอนามัย

ในความรับผิดชอบของกลุมงานฯ

แจงนับจํานวนหลักฐานขององคความรูและ/

หรือนวัตกรรมทางการพยาบาลท่ีมีอยูจริง

ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจของ       

พยาบาลอาชีวอนามัย

ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

จํานวนองคความรู/วิจัย/เทคโนโลยีทางการ

พยาบาลอาชีวอนามัยที่มีรายงานการสังเคราะห

และนํามาประยุกตใชในการบริการพยาบาล

จํานวนองคความรู/วิจัย/เทคโนโลยีทางการ

พยาบาลอาชีวอนามัยที่ผลิตท้ังหมดในปเดียวกัน

จํานวนพยาบาลอาชีวอนามัยที่ผานการประเมิน

ตามเกณฑมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ

จํานวนพยาบาลอาชีวอนามัยทั้งหมด

ที่ไดรับการประเมิน

จํานวนชุมชน/สถานประกอบการทั้งหมดท่ีผาน

เกณฑการประเมินความเขมแข็งดานอาชีวอนามัย

จํานวนชุมชน/สถานประกอบการทั้งหมด

ในพ้ืนที่รับผิดชอบ

ผลรวมคะแนนความพงึพอใจของประชาชนใน

ชุมชน/สถานประกอบการในเขตรับผิดชอบ

ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100



บทที่  3





มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย

บทที่  3

  มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยนี้ เปนแนวทางการทํางานของพยาบาล               

อาชีวอนามัย ที่ปฏิบัติงานในงานการพยาบาลอาชีวอนามัย ซึ่งแบงงานตามโครงสรางของกลุมงานอาชีวเวชกรรมออก

เปน 5 งาน โดยในแตละงานกําหนดมาตรฐานยอยครอบคลุมการปฏิบตังิานตามบทบาทหนาทีข่องพยาบาลอาชีวอนามัย 

ดังน้ี

  1. งานคลีนิกอาชีวเวชกรรม ประกอบดวย 5 มาตรฐาน

  2. งานอาชีวปองกันและควบคุมโรค ประกอบดวย 6 มาตรฐาน

  3. งานสรางเสริมสุขภาพและฟนฟูสภาพวัยทํางานแบงเปน

   3.1 งานสรางเสริมสุขภาพระดับบุคคล สถานประกอบการ และชุมชน ประกอบดวย 6 มาตรฐาน

   3.2 งานฟนฟูสภาพวัยทํางานเพื่อการกลับเขาทํางาน ประกอบดวย 6 มาตรฐาน

  4. งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมในสถานบริการสาธารณสุข ประกอบดวย 4 มาตรฐาน

  5. งานพิษวิทยาและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 4 มาตรฐาน

  ดังรายละเอียดของมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลตอไปนี้
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มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลงานคลินิกอาชีวเวชกรรม

  งานคลนิกิอาชวีเวชกรรมในงานบรกิารพยาบาลอาชวีอนามยัเปนการใหบริการตรวจคดักรอง

ประเมินปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ และตรวจวินิจฉัยดวยเคร่ืองมือทางอาชีวเวชศาสตรเพ่ือประกอบการวินิจฉัยและรักษา

โรคจากการทํางานและโรคจากมลพิษสิ่งแวดลอม ประเมินเฝาระวังอาการผูใชบริการอยางตอเน่ือง รวมถึงให                       

อาชีวสุขศึกษา และใหคําปรึกษาเพื่อการปรับวิถีการทํางานใหเหมาะสมกบัภาวะการเจ็บปวยและลักษณะงาน

  มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยงานคลินิกอาชีวเวชกรรม เปนขอกําหนดสําหรับพยาบาล           

อาชีวอนามัยนําไปปฏิบัติในการดูแลกลุมคนทํางานท่ีมาใชบริการ หมายรวมถึง ผูปวยโรคจากการทํางาน ผูมาตรวจ

สุขภาพตามความเสี่ยง และประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากมลภาวะสิ่งแวดลอมในงานคลินิกอาชีวเวชกรรม                    

ประกอบดวย 2 สวน คือ

  1. มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลงานคลินิกอาชีวเวชกรรม ประกอบดวย 5 มาตรฐาน ดังน้ี
   มาตรฐานท่ี 1 การพยาบาลในระยะกอนการตรวจรักษา

   มาตรฐานท่ี 2 การพยาบาลในระยะขณะตรวจรักษา

   มาตรฐานท่ี 3 การพยาบาลในระยะหลังการตรวจรักษา

   มาตรฐานท่ี 4 การพิทักษสิทธิผูปวย

   มาตรฐานท่ี 5 การบันทึกทางการพยาบาล

  2. เกณฑชี้วัดคุณภาพการพยาบาลงานคลินิกอาชีวเวชกรรม เปนผลของการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติการพยาบาล ประกอบดวย 4 มิติ ดังนี้
   มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

   มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการพยาบาล

   มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล

   มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร

  ดังรายละเอียดตอไปน้ี

  มาตรฐานที่ 1 การพยาบาลในระยะกอนการตรวจรักษา

  มาตรฐานท่ี 1.1 การตรวจคัดกรอง (Screening)
  พยาบาลอาชีวอนามัยตรวจคัดกรองผูใชบริการดวยการประเมินสภาพอาการเบ้ืองตน จัดลําดับความรุนแรง

และความเรงดวนของการเขารับการตรวจรักษาพยาบาลอยางถูกตองและปลอดภัย



มาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย 65

  แนวทางปฏิบัติ
  1. รวบรวมขอมลูภาวะสขุภาพและประเมนิอาการเบือ้งตนของผูใชบรกิารทนัทีเมือ่มาถงึคลนิกิอาชวีเวชกรรม

โดยประเมินอาการเบื้องตนจากอาการสําคัญ (Chief complaint) และอาการแสดงแรกรับที่ไดจากเวชระเบียนและ

เอกสารสงตอ รวมทั้งการซักประวัติ การสัมภาษณผูใชบริการและครอบครัวหรือผูดูแล โดยปฏิบัติดังนี้

   1.1 ซักประวัติเกี่ยวกับ

    1.1.1 อาการสําคัญที่มาโรงพยาบาล

    1.1.2 ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน

    1.1.3 ประวัติการเจ็บปวยในอดีตท่ีสัมพันธกับอาการสําคัญที่มาโรงพยาบาล

    1.1.4 ประวัติโรคประจําตัว การใชยาและการแพยา

    1.1.5 ประวัติการทํางานในอดีต การทํางานปจจุบัน ระยะเวลาในการทํางานท้ังในอดีตและปจจุบัน

อาชีพเสริมและการทํางานลวงเวลา

    1.1.6 ประวัติความเสี่ยงดานเคมี ดานชีวภาพ ดานกายภาพ และดานจิตสังคมในการทํางาน                            

ทั้งในอดีตและปจจุบัน

    1.1.7 ประวัติการใชอปุกรณความปลอดภัยสวนบุคคล เชน หนากากกันสารเคมี ถุงมือ เปนตน

   1.2 ตรวจรางกายเบ้ืองตนที่สัมพันธกับอาการและอาการแสดง ตรวจวัดสัญญาณชีพ

  2. ประเมินและจําแนกระดับความรุนแรงและความเรงดวนของการเจ็บปวย รวมท้ังวินจิฉยัปญหาและความ

ตองการการรักษาพยาบาลเบื้องตน

  3. ใหการชวยเหลือหรือใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนที่เหมาะสมกับผูใชบริการที่มีอาการไมคงที่ เสี่ยงตอ

การเกิดอาการรุนแรงเฉียบพลันกะทันหันและมีภาวะคุกคามตอชีวิต หรือสงตอหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินตามแนวทาง           

ปฏิบัติการดูแลตามประเภทความเรงดวนที่กําหนดของหนวยงาน

  4. บันทึกขอมูลตรวจคัดกรองตามแบบฟอรมที่กําหนดไวในแนวทางปฏิบัติของหนวยงาน และแบบฟอรม

ตามท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือการดูแลสุขภาพคนทํางาน รายงานขอมูลใหแพทยและทีมสุขภาพท่ีเก่ียวของทราบตามข้ัน

ตอนเพื่อประโยชนสูงสุดในการดูแลสุขภาพของผูใชบริการ

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. ผูใชบริการไดรับการคัดกรองจากพยาบาลอาชีวอนามัยตามมาตรฐานการคัดกรอง

  2. ผูใชบริการไดรับการดูแลชวยเหลือเบ้ืองตนไดทันทวงทีตามลําดับความรุนแรง/เรงดวนของการเจ็บปวย

อยางมีประสิทธิภาพและตามมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย

  3. ผูใชบริการไมเกิดอาการแทรกซอนเฉียบพลันที่ปองกันไดในระหวางตรวจคัดกรอง

  มาตรฐานที่ 1.2 การตรวจพิเศษดวยเครื่องมือทางอาชีวเวชศาสตร

  เปนการตรวจในกรณตีรวจสขุภาพตามความเสีย่งของลกัษณะงาน การตรวจเพือ่สนบัสนนุการวนิจิฉยัโรคจาก

การทาํงานและสิง่แวดลอม พยาบาลอาชวีอนามยัตรวจพิเศษดวยเคร่ืองมอืทางอาชวีเวชศาสตร โดยเตรียมความพรอม

ของเครื่องมือและผูใชบริการ และดําเนินการตรวจตามข้ันตอนอยางครบถวน ถูกตองและปลอดภัย
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  แนวทางปฏิบัติ
  1. ตรวจสอบคณุภาพและความพรอมใชของเครือ่งมอือาชวีเวชศาสตรโดยการสอบเทยีบความเทีย่งตรงตาม

มาตรฐานของเครื่องมือแตละประเภทดังนี้

   1.1 เครื่องตรวจสมรรถภาพการไดยินทํา functional and biological check

   1.2 เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดใช syringe calibration

   1.3 เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทํา functional check

  2. ซักประวัติเพิ่มเติมตามประเภทของการตรวจทางอาชีวเวชศาสตร เชน การตรวจสมรรถภาพปอด                 

การตรวจสมรรถภาพการไดยิน การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น เปนตน

  3. เตรยีมผูใชบรกิารโดยอธิบายข้ันตอนและวิธกีารตรวจและ/หรอืสาธติใหผูใชบริการเขาใจอยางชดัเจนและ

ปฏิบตัไิด พรอมท้ังจัดทาผูใชบรกิารอยางเหมาะสมตามกรณีการตรวจพิเศษชนิดตาง ๆ  คาํนงึถงึความเปนสวนตัวไมเปด

เผยรางกายบริเวณมิดชิดอยางเหมาะสม

  4. ดําเนินการตรวจตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด วิเคราะหผล แจงผลการตรวจและใหคําแนะนําเบื้องตนใน

การปฏิบัติตนแกผูใชบริการ

  5. ประเมินสภาพผูใชบริการหลังการตรวจ ใหการพยาบาลเบ้ืองตนกรณีมีอาการขางเคียงจากการตรวจ

  6. บันทึกและรายงานผลการตรวจและอาการขางเคียง (ถามี) ใหแพทยทราบ

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1.  ผูใชบรกิารไดรบัการเตรยีมความพรอมกอนการตรวจอยางเหมาะสมสอดคลองกบัประเภทของการตรวจ

  2.  ผูใชบริการไดรับการดูแลขณะตรวจและหลังตรวจครบถวนถูกตอง ไมเกิดอาการขางระหวางตรวจและ

หลังตรวจพิเศษ หรือไดรับการดูแลชวยเหลือไดทันทวงทีกรณีเกิดอาการขางเคียง

  มาตรฐานที่ 1.3 การประเมินเฝาระวังอาการผู ใชบริการอยางตอเนื่อง 
  (Ongoing Assessment)
  พยาบาลอาชีวอนามัยประเมินปญหาเพิ่มเติม และเฝาระวังอาการหรือความผิดปกติเปนระยะอยางตอเนื่อง

ตามความเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผูใชบริการตลอดระยะเวลาที่ใชบริการในคลินิกอาชีวเวชกรรม และวินิจฉัย

ทางการพยาบาลเพื่อใหการดูแลชวยเหลือเบ้ืองตนอยางเหมาะสม

  แนวทางปฏิบัติ
  1. ประเมนิอาการผูใชบรกิารอยางตอเนือ่ง เพือ่วนิจิฉยัปญหาและความตองการของผูใชบรกิารอยางเหมาะสม

ภายใตกรอบเวลา ขอบเขตการบริการพยาบาล ณ หนวยงานคลินิกอาชีวเวชกรรม ดังนี้

   1.1 ปญหาและภาวะสุขภาพกายและจิตใจของผูใชบริการ เชน ความวิตกกังวล อาการเจ็บปวด อาการ   

ไมสุขสบาย อาการรบกวนตาง ๆ เปนตน

   1.2  ปญหาความเส่ียงตอการบาดเจ็บ ความปลอดภัยและการเกิดภาวะแทรกซอนขณะรอตรวจ เปนตน

   1.3  ประเมินความตองการและศักยภาพในการดูแลตนเองพรอมทั้งใหอาชีวสุขศึกษา

  2. ประเมินและเฝาระวังอาการเปลี่ยนแปลงของผูใชบริการ พรอมทั้งใหขอมูลแกผูใชบริการและครอบครัว

อยางตอเนือ่งตามระยะเวลาหรอืความถีท่ีก่าํหนด สอดคลองกบัการจาํแนกประเภทผูปวยตามแนวทางปฏบิตัทิีก่าํหนด

ของงานคลินิกอาชีวเวชกรรม
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  3.  วางแผนและจัดกิจกรรมการพยาบาลสอดคลองกับปญหาความตองการของผูใชบริการ

  4. บันทึกและรายงานอาการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งภาวะเสี่ยงทางคลินิกใหแพทยและทีมสุขภาพที่เกี่ยวของ

ทราบเพื่อประโยชนสูงสุดในการดูแลสุขภาพของผูใชบริการ

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1.  ผูใชบริการไดรับการประเมินปญหาความตองการอยางตอเนื่อง

  2.  ผูใชบรกิารไดรบัการเฝาระวงัอาการเปลีย่นแปลง รวมทัง้ภาวะเสีย่งทางคลนิกิตลอดระยะเวลาทีใ่ชบรกิาร

ในคลินิกอาชีวเวชกรรม

  3.  ผูใชบรกิารปลอดภยัจากความเสีย่งตาง ๆ  ทีป่องกนัไดตลอดระยะเวลาทีใ่ชบริการในคลนิกิอาชวีเวชกรรม

  มาตรฐานที่ 1.4 การปฏิบัติการพยาบาล
  พยาบาลอาชีวอนามัยปฏิบัติการพยาบาลสอดคลองตามปญหาและการตอบสนองตอภาวะสุขภาพของผูใช

บริการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายผลลัพธทางการพยาบาลที่คาดหวัง

  แนวทางปฏิบัติ
  1. ปฏบิตักิารพยาบาลโดยใชแนวทางการปฏบิตักิารพยาบาลงานคลนิกิอาชวีเวชกรรมทีส่อดคลองตามปญหา

และตอบสนองตอภาวะความเสี่ยงโรคจากการทํางานของผูใชบริการ

  2.  ใหขอมูลแกผูใชบริการ ครอบครัว นายจางหรือผูแทนจากสถานประกอบการ และผูเกี่ยวของเก่ียวกับ             

เปาหมายการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธที่คาดหวัง

  3.  ผูใชบริการ ครอบครัว นายจางหรือผูแทนจากสถานประกอบการ และผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการตัดสิน

ใจวางแผนและปฏิบัติการพยาบาล

  4.  สื่อสารขอมูลการปฏิบัติการพยาบาลท่ีใหกับผูใชบริการแกทีมพยาบาลเพ่ือประสานการดูแล

  5.  บันทึกขอมูลการปฏิบัติการพยาบาลตามแบบฟอรมการบันทึกทางการพยาบาลท่ีกําหนดของหนวยงาน

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1.  ผูใชบริการไดรับการชวยเหลอืบรรเทาอาการไมสุขสบายสอดคลองกับปญหาความตองการ ตามแนวทาง

ปฏิบัติที่กําหนดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

  2.  ผูใชบริการปลอดภัยและไมเกิดภาวะแทรกซอนท่ีปองกันได สามารถลดภาวะคุกคามตอชีวิตอยางมี

ประสิทธิภาพ

  3.  ผูใชบริการไดรับการปฏิบัติการพยาบาลอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานและปลอดภัย

  มาตรฐานที่ 2 การพยาบาลในระยะขณะตรวจรักษา
  พยาบาลอาชีวอนามัยดูแลและเอ้ืออํานวยใหกระบวนการรักษาของแพทยเปนไปอยางสะดวก ปลอดภัย 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเสมอภาค

  แนวทางปฏิบัติ
  1. ดูแลใหผูใชบริการเขารับการตรวจรักษาตามลําดับ ยกเวนกรณีผูใชบริการที่มีอาการเรงดวนและรุนแรงให

สงไปรักษาที่หองอุบัติเหตุและฉุกเฉินทันที
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  2. ระบุความถูกตองของตัวบุคคล (Patient identification) ดังนี้

   2.1 ตรวจสอบความถูกตองของตัวบุคคลของผูใชบริการตรงกับบัตรประชาชนและเอกสารอ่ืน ๆ ไดแก 

เวชระเบียน ผลการตรวจตาง ๆ

   2.2 ระบุตัวบุคคลสําหรับผูใชบริการที่ตรวจพิเศษตามแนวทางความเส่ียงโรคจากการทํางาน

   2.3 กรณีผูสูงอายุ ทุพพลภาพ คนพิการมีปญหาการรับรู การมองเห็น การไดยินใหมีการทวนซ้ําจากญาติ

หรือผูดูแลจนมั่นใจวาถูกตอง

  3.  เตรียมความพรอมของผูใชบริการในการเขารับการตรวจคํานึงถึงความแตกตางของปจเจกบุคคล โดย

ดําเนินการดังน้ี

   3.1 ชวยเหลืออํานวยความสะดวกผูใชบริการในการเขารับการตรวจ

   3.2 ขณะตรวจปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

    3.2.1  อธบิายเปาหมายและขัน้ตอนการตรวจรกัษาใหกระจางและชดัเจน คาํนงึถงึความแตกตางของ

ปจเจกบุคคล

    3.2.2  จัดทาผูใชบริการตามกรณีการตรวจ คํานึงถึงความเปนสวนตัวและสิทธิผูปวยอยางเหมาะสม

    3.2.3  เฝาระวัง ชวยเหลือและปองกันปจจัยเสี่ยงแกผูใชบริการในขณะตรวจรักษา

  4. กรณีการเก็บสิ่งสงตรวจ (Specimen) ใหเก็บสิ่งสงตรวจตาง ๆใหถูกตองตรงตามขอกําหนดดวยความ

ระมัดระวัง ตรวจสอบความถูกตองของสิ่งสงตรวจใหตรงกับผูใชบริการกอนสงหองปฏิบัติการ

  5. จดัเตรยีมและตรวจสอบเอกสารท่ีเกีย่วของภายหลงัการตรวจเพือ่ใชบริการในขัน้ตอนของการตรวจรกัษา

หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ตอไป

  6. เปดโอกาสใหผูใชบริการ ครอบครัว นายจางหรือผูแทนจากสถานประกอบการ และผูเกี่ยวของไดซักถาม

ประเด็นสงสัยเพื่อความเขาใจเกี่ยวกับการเจ็บปวยและแนวทางการรักษา

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1.  ผูใชบริการปลอดภัยจากความเส่ียงและภาวะแทรกซอนทางคลินิกที่ปองกันไดขณะรับการตรวจรักษา

  2.  ผูใชบรกิารไดรบัการเตรยีมรางกาย จติใจ ตลอดจนสภาพแวดลอมทีเ่กีย่วของขณะรบัการตรวจรกัษา ตาม

ความแตกตางของปจเจกบุคคล และไมละเมิดสิทธิผูปวย

  มาตรฐานที่ 3 การพยาบาลในระยะหลังการตรวจรักษา
  พยาบาลอาชีวอนามัยดูแลและประสานการสงตอใหผูใชบริการไดรับบริการสุขภาพตามแนวทางการรักษา

พยาบาลอยางตอเนื่องเหมาะสม

  มาตรฐานที่ 3.1 การพยาบาลในระยะหลังการตรวจรักษา
  แนวทางปฏิบัติ
  1.  ตรวจสอบความถูกตองของตัวบุคคลของผูใชบริการตรงกับเอกสาร ไดแก คําส่ังการรักษา แบบฟอรม          

การสงตรวจตาง ๆ เอกสารเกี่ยวกับการประสานงานและการสงตอบริการสุขภาพขั้นตอไป

  2.  ใหขอมลูแกผูใชบรกิาร ครอบครวั นายจางหรือผูแทนจากสถานประกอบการและผูเกีย่วของเกีย่วกบัเหตผุล

ความจําเปนและขั้นตอนของการรักษา โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของหนวยงานในกรณีตาง ๆดังนี้
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   2.1  การตรวจและวินจิฉยัเพิม่เตมิกบัแพทยเฉพาะทางสาขาท่ีเกีย่วของ หรอืสงตอแพทยอาชวีเวชศาสตร

เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน

   2.2 การนัดตรวจซ้ํา

  3. ใหอาชีวสุขศึกษาการดูแลสุขภาพตนเอง เกี่ยวกับปญหาความตองการที่มีผลกระทบตอการปรับตัวทาง

รางกาย จิตสังคม และการทํางาน หลังทราบผลการวินิจฉัยโรคแลว

  4.  ประสานงานกับหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ ตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดของหนวยงานในกรณีดังนี้

   4.1 การดูแลตอเนื่องที่บาน สถานประกอบการ ในกรณี

    4.1.1 การเจ็บปวยเรื้อรังดวยโรคจากการทํางานหรือเกี่ยวเนื่องกับการทํางาน

    4.1.2 การเจ็บปวยที่ตองการการฟนฟูสภาพ

    4.1.3 โรคที่ตองสอบสวนหาสาเหตุปจจัยของการเกิดโรค

   4.2 การสงตอไปยังสถานบริการอื่น

   4.3 การสงตอไปยังหนวยงานภายในโรงพยาบาล

   4.4 การสงตอขอมูลไปยังสถานประกอบการเพ่ือการดูแลตอเนื่อง

  5. คุมครองสิทธิผูใชบริการตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายกองทุนเงินทดแทน โดย

   5.1 ประสานหนวยงานรับผิดชอบดานสิทธิการรักษาเพ่ือเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษาเปนสิทธิกองทุนเงิน

ทดแทน และตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารประกอบการใชสิทธิกองทุนเงินทดแทน

   5.2  ใหคําแนะนําเบื้องตนกับผูใชบริการเก่ียวกับการปฏิบัติเมื่อใชสิทธิกองทุนเงินทดแทน

  6. บันทึกขอมูลทางการพยาบาลในเอกสารท่ีเกี่ยวของตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. ผูใชบรกิาร ครอบครวั นายจางหรือผูแทนจากสถานประกอบการและผูเกีย่วของ ไดรบัขอมลูเกีย่วกบัการ

ดูแลสุขภาพตนเองที่สอดคลองกับปญหาสุขภาพ

  2. ผูใชบริการ ครอบครัว นายจางหรือผูแทนจากสถานประกอบการและผูเก่ียวของ ไดรับทราบถึงความ

จําเปนและเหตุผลของขั้นตอนการบริการรักษาตอไปอยางถูกตอง

  มาตรฐานที่ 3.2 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล
  พยาบาลอาชีวอนามัยประเมินผลการตอบสนองตอการปฏิบัติการพยาบาลตามเปาหมายและผลลัพธที่พึง

ประสงค สอดคลองกับปญหาและการวินิจฉัยทางการพยาบาล

  แนวทางปฏิบัติ
  1. ประเมินผลการปฏิบตักิารพยาบาลท่ีตอบสนองปญหาความตองการ การวินจิฉยัทางการพยาบาล เปาหมาย

ทางการพยาบาล และกิจกรรมการปฏิบัติการพยาบาลภายใตขอบเขตบริการพยาบาลอาชีวอนามัย

  2. เปดโอกาสใหผูใชบริการ ครอบครัว นายจางหรือผูแทนจากสถานประกอบการและผูเกี่ยวของ มีสวนรวม

ในการประเมินการปฏิบัติการพยาบาลและปรับแผนการดูแลใหสอดคลองกับปญหาและความตองการ

  3. ทบทวนผลลัพธการปฏิบตักิารพยาบาล ปรบัปรุงแนวทางการปฏิบตักิารพยาบาลและส่ือสารแกทมีพยาบาล

อาชีวอนามัยและสหวิชาชีพอื่น ๆ อยางตอเนื่อง
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  ผลลัพธที่คาดหวัง
  ผูใชบริการไดรับการประเมินผลการตอบสนองภายหลังการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อปรับแผนการดูแลให

สอดคลองกับปญหาและความตองการ และบรรลุเปาหมายตามผลลัพธที่คาดหวัง

  มาตรฐานที่ 4 การพิทักษสิทธิผูปวย
  พยาบาลอาชวีอนามยัใหการดแูลผูใชบรกิารโดยเคารพศกัดิศ์รแีละคณุคาความเปนมนษุย ตลอดจนการพทิกัษ

สิทธิตามขอบเขตบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ

  แนวทางการปฏิบัติ
  1. ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชแนวทางปฏิบัติตามประกาศสิทธิผูปวย

  2. ดําเนินการใหผูใชบริการไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายคุมครองแรงงาน พรบ.อาชีวอนามัยความ

ปลอดภัยและสภาพแวดลอมการทํางาน พรบ.เงินทดแทน และพรบ.ประกันสังคม

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. ผูใชบริการไดรับการพิทักษสิทธิอยางเหมาะสม

  2. ผูใชบริการไดรับบริการจากบุคลากรทางการพยาบาลโดยไมมีการละเมิดสิทธิของผูใชบริการ

  มาตรฐานที่ 5 การบันทึกทางการพยาบาล
  พยาบาลอาชวีอนามยับนัทกึขอมลูทางการพยาบาลและขอมลูทีเ่กีย่วของกบัผูใชบรกิารเปนลายลกัษณอกัษร

อยางเปนระบบ เพื่อสื่อสารกับทีมงานและทีมสุขภาพที่เกี่ยวของและเปนหลักฐานทางกฎหมาย 

  แนวทางปฏิบัติ
  1. กาํหนดแนวทางการบนัทกึทางการพยาบาลท่ีแสดงถงึการใชกระบวนการพยาบาล และการพยาบาลแบบ

องครวม ครอบคลุมเกี่ยวกับ

   1.1  การตรวจคัดกรอง

   1.2  การตรวจพิเศษดวยเครื่องมือทางอาชีวเวชศาสตร

   1.3  การประเมินเฝาระวังอาการผูใชบริการอยางตอเนื่อง

   1.4  การปฏิบัติการพยาบาลในระยะกอนการตรวจรักษา ขณะตรวจรักษา และหลังการตรวจรักษา

   1.5 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล

  2.  บันทึกทางการพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดต้ังแตเขารับบริการจนส้ินสุดบริการ

  3.  บันทึกดวยขอความที่กระชับ ไดใจความ ถูกตอง สามารถส่ือสารในทีมสหวิชาชีพได

  4.  ตรวจสอบคุณภาพการบันทกึทางการพยาบาลและนําผลสูการพัฒนาบริการพยาบาลงานคลินกิอาชวีเวชกรรม

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1.  มีการบันทึกขอมูลการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยงานคลินิกอาชีวเวชกรรมไดถูกตอง ครบถวน         

ชัดเจน ครอบคลุมกระบวนการพยาบาลและสามารถเปนหลักฐานทางกฎหมายได

  2.  บันทึกทางการพยาบาลสามารถสื่อสารระหวางวิชาชีพที่เกี่ยวของได
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ตารางท่ี 3-1 เกณฑชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลงานคลินิกอาชีวเวชกรรม

 ตัวชี้วัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ

มติทิี ่1 ดานประสทิธผิลตามพันธกจิ
1. รอยละของผูใชบริการไดรับการ  

 ตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการ 

 ปฏิบัติการพยาบาลงานคลินิก    

 อาชีวเวชกรรม

2.  รอยละของผูใชบริการไดรับการ  

 เตรียมความพรอมกอนการตรวจ 

 ดวยเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร

3.  รอยละความพึงพอใจตอการ  

 พยาบาลในงานคลินิก    

 อาชีวเวชกรรม

4. จํานวนขอรองเรียนทางการ   

 พยาบาลในงานคลินกิอาชีวเวชกรรม

5.  รอยละของผูใชบริการที่มีอาการ 

 ขางเคียงระหวางรอรับบริการ  

 ไดรับการชวยเหลือตามเกณฑ

 ที่กําหนด

6. รอยละของผูใชบริการไดรับ   

 การวินิจฉัยทางการพยาบาล

มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร
7. รอยละของพยาบาลอาชีวอนามัย 

 ที่ไดรับการพัฒนาความรูดาน  

 อาชีวเวชกรรม      

 อยางนอย 16 ชั่วโมง/คน/ป

8. จํานวนคูมือ/แนวทางการประเมิน 

 สมรรถภาพดานอาชีวเวชศาสตร

จํานวนผูไดรับการตรวจคดักรองตามมาตรฐาน   

การปฏิบัติการพยาบาลงานคลินิกอาชีวเวชกรรม

จํานวนผูใชบริการทั้งหมด

จํานวนผูใชบริการที่ไดรับการเตรียมความพรอม

กอนการตรวจดวยเครื่องมือฯ

จํานวนผูใชบริการที่ตรวจดวยเครื่องมือฯ ทั้งหมด

x 100

x 100

100%

95%

85%

0

90%

95%

100%

>2 เรื่อง/ป

มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการพยาบาลในภาพรวม

มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจตอการพยาบาล

งานคลินิกอาชีวเวชกรรม

ผลรวมคะแนนเต็มแบบสอบถามทั้งหมด
x 100

แจงนับจากหนังสือรองเรียน/บันทึกขอความ/เอกสาร

หรืออื่น ๆ ที่เปนลายลักษณอักษร

จํานวนผูใชบริการที่มีอาการเฉียบพลันระหวาง

รอรับบริการไดรับการชวยเหลือตามเกณฑที่กําหนด

จํานวนผูใชบริการที่มีอาการขางเคียง

ระหวางรับบริการทั้งหมด

จํานวนพยาบาลอาชีวอนามัยที่ไดรับการพัฒนา

ความรูดานอาชีวเวชกรรม

อยางนอย16 ชั่วโมง/ป

จํานวนพยาบาลในคลินิกทั้งหมด

จํานวนผูใชบริการที่ไดรับการวินิจฉัย         

ทางการพยาบาล

จํานวนผูใชบริการทั้งหมด

แจงนับจํานวนคูมือ/แนวทางท่ีเกี่ยวของ

กับงานบริการดานอาชีวเวชศาสตร

x 100

x 100

x 100
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มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลงานอาชีวปองกันและควบคุมโรค

  งานอาชีวปองกันและควบคุมโรคในงานบริการพยาบาลอาชีวอนามัย เปนการใหบริการ

ประเมนิและระบปุจจยัเสีย่งตอสขุภาพจากการทาํงาน สรางกระบวนการทางการพยาบาลอาชวีอนามยัในการเฝาระวงั 

กาํกับ แกไข และออกแบบระบบบรกิารสขุภาพตามความสมัพนัธกบัความเสีย่งในกระบวนการทาํงาน คนหาผูปวยรายใหม 

ภายใตการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง หรือภาวะคุกคามตอสุขภาพ เพื่อการดูแล ปองกัน และควบคุมโรคจากการ

ทํางานทั้งในรูปแบบบริการเชิงรับและเชิงรุกในสถานประกอบการ/สถานท่ีทํางาน

  มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยงานอาชีวปองกันและควบคุมโรค เปนขอกําหนดใหพยาบาล

อาชีวอนามัยนําไปปฏิบัติในการดูแลปองกันและควบคุมโรคในกลุมคนทํางานที่สัมผัสปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพจากการ

ทํางาน ผูปวยที่เกี่ยวเน่ืองจากการทํางาน ผูปวยที่สงสัยวาปวยดวยโรคจากการทํางาน และผูปวยโรคจากการทํางาน 

รวมถึงการดูแลตอเนื่องที่บานและที่ทํางาน ประกอบดวย 2 สวน คือ

  1. มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลงานอาชีวปองกันและควบคุมโรค ประกอบดวย 6 มาตรฐาน ดังนี้
   มาตรฐานท่ี 1 การประเมินสถานการณ ปญหาความตองการของคนวัยทํางานในพ้ืนที่

   มาตรฐานท่ี 2  การประเมินและระบุความเส่ียงในการทํางานท่ีมผีลกระทบตอสขุภาพและความปลอดภัย

ในการทํางาน

   มาตรฐานท่ี 3  การวางแผนการจัดบริการ

   มาตรฐานท่ี 4  การจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในสถานประกอบการหรือกลุมอาชีพตาง ๆ

   มาตรฐานท่ี 5  การดูแลตอเนื่อง

   มาตรฐานท่ี 6  การบันทึกทางการพยาบาล

   2. เกณฑชีว้ดัคณุภาพการพยาบาลงานอาชวีปองกนัและควบคมุโรค เปนผลของการปฏิบตัติามมาตรฐาน
การพยาบาลงานอาชีวปองกันและควบคุมโรค ประกอบดวย 4 มิติ ดังน้ี
   มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

   มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการพยาบาล

   มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล

   มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร

  ดังรายละเอียดตอไปน้ี
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  มาตรฐานท่ี 1 การประเมินสถานการณ ปญหาความตองการของคนวัยทาํงานในพ้ืนที่
  พยาบาลอาชีวอนามัยรวบรวม วิเคราะหขอมูล และประเมินสถานการณความเสี่ยงของคนวัยทํางานในพื้นที่ 

ครอบคลุมลักษณะประเภทอุตสาหกรรม และลักษณะงานของกลุมอาชีพตาง ๆ

  แนวทางปฏิบัติ
  1. ประเมินสถานการณปญหาและความตองการของคนวัยทํางานในพื้นท่ี โดยรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

จากการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บจากการทํางานในพื้นที่ ขอมูลจากกองทุนเงินทดแทนของสํานักงานประกันสังคม ขอมูล

การรองขอ ความตองการของสถานประกอบการ และผูนําอาชีพตาง ๆ

  2.  ประเมนิความเสี่ยงตามลักษณะประเภทอุตสาหกรรมและลักษณะงานของกลุมอาชีพตาง ๆ

  3.  วิเคราะหสถานการณและจัดลําดับความสําคัญของปญหา นําขอมูลไปใชในการวางแผนดําเนินการ               

เฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคจากการทํางาน

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1.  งานการพยาบาลอาชีวอนามัยมีขอมูลสถานการณดานอาชีวอนามัยในพ้ืนที่

  2.  งานการพยาบาลอาชวีอนามยัจดัลาํดบัความสาํคญัของสถานประกอบการ หรอืกลุมอาชพีทีต่องไดรบัการ

เฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคจากการทํางาน

  มาตรฐานที่ 2 การประเมินและระบุความเสี่ยงในการทํางานท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ
  และความปลอดภัยในการทํางาน
  พยาบาลอาชีวอนามัย ประเมินและวิเคราะหปจจัยระบบงานหรือลักษณะงานและส่ิงแวดลอมในการทํางาน

ที่มีผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อใหไดมาซึ่งความเสี่ยง สาเหตุ และปญหาสุขภาพและ

ความปลอดภัยในการทํางานของผูประกอบอาชีพทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ

  แนวทางปฏิบัติ
  1. ประสานงานกับสถานประกอบการและผูนําในกลุมอาชีพตาง ๆ เพื่อขอขอมูลเบื้องตน ดังนี้

   1.1 กระบวนการผลิต

   1.2 สารเคมีและวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต

   1.3 ผลการตรวจสุขภาพประจําปและตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงในการทํางาน

   1.4  สถิติการเจ็บปวยและอุบัติเหตุจากการทํางาน

   1.5  ผลการตรวจวัดสิ่งแวดลอมในการทํางาน

  2.  สืบคนขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสิ่งคุกคามตอสุขภาพ สอดคลองกับกระบวนการผลิตของสถาน

ประกอบการและกลุมอาชีพตาง ๆ

  3.  สํารวจสถานประกอบการ สถานที่ทํางาน และพ้ืนที่การประกอบอาชีพตาง ๆ (Walk-through survey) 

เพื่อประเมินความเสี่ยงในการทํางานที่มีผลกระทบตอสุขภาพรวมกับสหวิชาชีพและผูแทนสถานประกอบการหรือผูนํา

ในกลุมอาชีพตาง ๆ

  4.  วิเคราะหปจจัยเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพรวมกับสหวิชาชีพและผูแทนสถานประกอบการหรือผูนําใน

กลุมอาชีพตาง ๆ
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  5.  ระบสุิง่คกุคามทางสขุภาพ (Health hazard identification) และประเมนิความเสีย่งทางสขุภาพ (Health 

risk assessment) รวมกับสหวิชาชีพและผูแทนสถานประกอบการหรือผูนําในกลุมอาชีพตาง ๆ

  6.  สรุปผลระดับความเส่ียงทางสุขภาพของคนวัยทํางานในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เชน ระดับความเส่ียงตามพ

ระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 2554 ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ 1) ความ

เสี่ยงยอมรับได 2) ความเสี่ยงตํ่า 3) ความเสี่ยงปานกลาง 4) ความเสี่ยงสูง และ 5) ความเสี่ยงสูงมาก เปนตน

  7.  คืนขอมูลใหสถานประกอบการหรือผูนํากลุมอาชีพตาง ๆ  หรือผูที่เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลสูการจัดทําแผน

ในการจัดบริการที่เหมาะสมและปลอดภัยจากความเสี่ยงตอไป

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  งานการพยาบาลอาชีวอนามัยมขีอมลูระดับความเส่ียงดานสุขภาพของสถานประกอบการหรือกลุมอาชีพตาง ๆ  

ครอบคลุม ครบถวน และเปนปจจุบัน

  มาตรฐานที่ 3 การวางแผนการจัดบริการ
  พยาบาลอาชวีอนามยัวางแผนการจดับรกิารงานอาชวีปองกนัและควบคมุโรค สอดคลองกบัความสาํคญัของ

ปญหาความตองการ และครอบคลุมกลุมผูใชบริการและรายการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง

  แนวทางปฏิบัติ
  1. จัดลําดับความสําคัญของปญหา (Priority setting) เพื่อวางแผนการจัดบริการ

  2. วางแผนจัดบริการ รวมกับสถานประกอบการ หรือผูนํากลุมอาชีพตาง ๆ สอดคลองกับระดับความเส่ียง

ดานสุขภาพของสถานประกอบการหรือกลุมอาชีพตาง ๆ ดังนี้

   2.1 การตรวจสุขภาพตามความเส่ียงในการทํางาน

   2.2 การปองกันและควบคุมโรคจากการทํางาน

   2.3 การติดตามเยี่ยมผูปวยโรคจากการทํางาน

  3. ออกแบบรายการตรวจสุขภาพตามความเส่ียงในการทํางาน ปองกันและควบคุมโรคจากการทํางาน สอบสวน

โรคและการติดตามเยี่ยมผูปวยโรคจากการทํางาน รวมกับสหวิชาชีพ

  4. ประสานแผนการดําเนินงานจัดบริการกับสถานประกอบการหรือกลุมอาชีพตาง ๆ  ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. งานการพยาบาลอาชวีอนามยัมแีผนจดับริการเฝาระวงัและแกไขปญหาสขุภาพของสถานประกอบการหรอื

กลุมอาชีพตาง ๆสอดคลองกบัระดับความเสี่ยงดานสุขภาพ

  2. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยมรีายการตรวจสุขภาพตามความเส่ียงในการทํางานครอบคลุมกลุมผูใชบรกิาร

และรายการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง

  มาตรฐานที่ 4 การจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  หรือกลุมอาชีพตาง ๆ
  พยาบาลอาชีวอนามัยจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัย ตรวจสุขภาพท่ัวไปและตรวจสุขภาพตามความเส่ียง

จากการทํางานใหกับพนักงานในสถานประกอบการ/ SME และผูประกอบอาชีพ โดยการจัดหนวยออกตรวจสุขภาพ        



มาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย 75

เชิงรุกในสถานที่ทํางานใหสอดคลองและตอบสนองตอปญหาสุขภาพของผูประกอบอาชีพ ทั้งน้ีการตรวจสุขภาพตอง              

ไดตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและสามารถจัดบริการไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว

  แนวทางปฏิบัติ
  1.  การจัดบริการเฝาระวังโดยการตรวจสุขภาพตามความเส่ียงในการทํางาน ประกอบดวย

   1.1  เตรียมความพรอมดานอาคารสถานท่ี อุปกรณ เครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวก และกลุมเปาหมาย

   1.2  จัดทีมตรวจสุขภาพและประสานหนวยงาน ไดแก แพทย พยาบาล ผูชวยเหลือคนไข กลุมงานพยาธิ

วิทยาคลินิก กลุมงานรังสีวิทยา กลุมงานการเงิน หองบัตร และอื่น ๆที่เกี่ยวของ ใหเหมาะสม              

เพียงพอกับผูเขารับการตรวจสุขภาพ

   1.3  จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ และเคร่ืองมืออาชีวเวชศาสตร ตามรายการตรวจสุขภาพให             

เหมาะสมเพียงพอกับผูเขารับการตรวจสุขภาพ

   1.4  ตรวจสุขภาพตามความเสีย่งในสถานประกอบการ และกลุมอาชพีตาง ๆ  โดยควบคมุกาํกบัใหไดตาม

มาตรฐานการตรวจสุขภาพแตละรายการ

   1.5  รวบรวมและวิเคราะหขอมูลผลการตรวจสุขภาพตามประเภทความเสี่ยง พรอมทั้งจัดทําระบบนัด           

ในกลุมเสี่ยงที่ตองเฝาระวังและสงตอ ตามเกณฑการเฝาระวังโรคจากการทํางาน

   1.6  จัดทําและสงมอบรายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเส่ียง ทั้งรายบุคคลและสรุปในภาพรวมให

แกสถานประกอบการและผูนํากลุมอาชีพตาง ๆ

   1.7  ตดิตามการรับบรกิารตามนัดและผลการรักษาของกลุมเสีย่งทีต่องเฝาระวังและสงตอ ตามเกณฑการ

เฝาระวังโรคจากการทํางาน

   1.8  จัดบริการใหอาชีวสุขศึกษาแกพนักงานในสถานประกอบการและกลุมอาชีพตาง ๆ

   1.9  ใหคําแนะนําในการดําเนินงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมในการทํางานแกสถาน

ประกอบการและผูนํากลุมอาชีพตาง ๆ

  2.  การจัดบริการสอบสวนโรคจากการทํางาน

   2.1  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและผลการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน

   2.2  วเิคราะหขอมลูของผูปวย เกีย่วกบัประวตักิารสมัผสัปจจยัเส่ียงในการทาํงาน ขอมลูการเจบ็ปวย ผล

การตรวจทางอาชีวเวชศาสตรและการตรวจทางหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของ

   2.3  สืบคนขอมูลทางวิชาการเก่ียวกับโรคที่จะตองสอบสวน เชน สาเหตุ อาการ การปองกัน การรักษา 

การบริหารจัดการเชิงปองกันในสถานท่ีทํางาน เปนตน

   2.4  เตรียมเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ  ที่จําเปนในการสอบสวนโรคใหพรอม เชน แบบสอบถาม อุปกรณใน

การปองกันตนเอง เปนตน

   2.5  จัดเตรียมทีมสอบสวนโรค ประกอบดวย แพทยอาชีวเวชศาสตร พยาบาลอาชีวอนามัย นักวิชาการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   2.6  ประสานผูรับผิดชอบในสถานประกอบการและผูนํากลุมอาชีพตาง ๆ เพื่อการสอบสวนโรค

   2.7  สอบสวนโรค โดยสาํรวจพืน้ทีเ่สีย่งในสถานประกอบการและพืน้ทีก่ารประกอบอาชพี เกบ็ขอมลูตาม

แบบสอบถาม รวมท้ังซกัประวัต ิตรวจรางกายตามความเส่ียง และผลการตรวจสุขภาพท่ีผานมาของ

เพื่อนรวมงาน

   2.8  วเิคราะหและสรปุผล จดัทํารายงานการสอบสวนโรคตามหลกัการทางระบาดวทิยา และจดัสงรายงาน

ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ



76 มาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย

   2.9  สงตอกลุมผูปวยโรคจากการทํางานใหไดรบัการรกัษาตอเน่ือง ตดิตามผลการรกัษาและประสานงาน

ใหผูปวยไดรับสิทธิตามพรบ.กองทุนเงินทดแทน

  3.  การจัดบริการปองกันและควบคุมโรคจากการทํางาน

   3.1  สรางเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน การใชอปุกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคลท่ีถกูตอง

และเหมาะสม เชน การใหอาชีวสุขศึกษา การจัดนิทรรศการ กระบวนการกลุม การรณรงคตาง ๆ 

เปนตน

   3.2 สรุปรายงานและใหขอเสนอแนะ การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานที่เปนแหลงกําเนิดสิ่ง

คุกคามตอสุขภาพและพื้นที่เสี่ยง ตามหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย

   3.3 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ครอบคลุมประเด็นตอไปนี้

    3.3.1 กลุมปวยไดรับการดูแลรักษาและกลุมเสี่ยงไดรับการเฝาระวังอยางตอเนื่อง

    3.3.2 ติดตาม ควบคุมไมใหเกิดผูปวยรายใหม

    3.3.3 ติดตามการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. กลุมเปาหมายไดรบัการตรวจสขุภาพตามความเสีย่งในการทาํงานครอบคลมุตามความเสีย่งสาํคญัของพืน้ที่

เขตรับผิดชอบ

  2. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยจัดบริการสอบสวนโรคครอบคลุมกลุมผูปวยโรคจากการประกอบอาชีพ           

เพื่อนรวมงาน และสิ่งแวดลอม

  3. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยจัดบริการปองกันและควบคุมโรคจากการทํางาน ครอบคลุมกลุมเส่ียง            

แหลงกําเนิดสิ่งคุกคามตอสุขภาพและพื้นที่เสี่ยง

  มาตรฐานที่ 5 การดูแลตอเน่ือง
  พยาบาลอาชีวอนามัยวางแผนและดูแลตอเนื่องโดยใชผลการวิเคราะหขอมูลผลการตรวจรักษา ครอบคลุม 

ถูกตอง ตามการจัดลําดับความสําคัญของกลุมเปาหมาย

  แนวทางปฏิบัติ
  1.  สรุปรวบรวมขอมลูจํานวนและประเภทผูปวยทีต่องดแูลตอเนือ่ง จากการสอบสวนโรค ผลการตรวจรกัษา

ผูปวย และการสงตอ

  2.  จัดลําดับความสําคัญ และวางแผนการดูแลตอเนื่อง โดยการมีสวนรวมของทีมสหวิชาชีพ สถานประกอบ

การหรือผูนํากลุมอาชีพตาง ๆ

  3.  ดูแลตอเนื่องรวมกับทีมสหวิชาชีพ สถานประกอบการหรือผูนํากลุมอาชีพตาง ๆ โดย

   3.1 เยี่ยมบาน ประเมินสภาพการฟนหายจากการเจ็บปวย และสภาพแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอการ   

ฟนหาย

   3.2 เยีย่มสถานประกอบการหรือสถานท่ีทาํงาน ตดิตามการปรับเปล่ียนสภาพงานใหเหมาะสมกับสภาวะ

การเจ็บปวย และหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงท่ีมผีลตอสุขภาพ

  4. ประเมินผลการดูแลตอเนื่องตามแผน

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  ผูใชบริการที่ตองการการดูแลตอเนื่องไดรับการดูแลตอเนื่องตามแผน
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  มาตรฐานที่ 6 การบันทึกทางการพยาบาล
  พยาบาลอาชวีอนามยับนัทกึขอมลูการพยาบาลดานการปองกนัและควบคมุโรคจากการทาํงานอยางมคีณุภาพ

เพื่อสื่อสารขอมูลการดูแลผูใชบริการกับทีมงานและทีมสหวิชาชีพ

  แนวทางปฏิบัติ
  1.  กาํหนดแนวทางและแบบฟอรมการบนัทกึทางการพยาบาลดานการปองกนัและควบคมุโรคจากการทาํงาน

  2.  บนัทกึทางการพยาบาลการใหบรกิารดานการปองกนัและควบคมุโรคจากการทาํงานภายหลงักระบวนการ

ใหบริการพยาบาลเสร็จสิ้น ตามแนวทางการบันทึกและแบบฟอรมการบันทึกของหนวยงาน

  3.  บนัทึกทางการพยาบาลการใหบรกิารปองกนัและควบคุมโรคจากการทํางานสะทอนถงึการใชกระบวนการ

พยาบาล ประกอบดวย

   3.1  การประเมินสถานการณดานสุขภาพและความตองการ

   3.2  การวางแผนการปองกันและควบคุมโรค

   3.3  การปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรค

   3.4  การประเมินผลการพยาบาล

   3.5 วัน เวลานัดหมายเพ่ือเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคอยางตอเนื่อง

  4. บันทึกดวยขอความที่กระชับ ไดใจความ ถูกตอง สามารถส่ือสารในทีมสหวิชาชีพได

  5. ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล และนําผลสูการพัฒนาบริการพยาบาลงานปองกันและ

ควบคุมโรคจากการทํางาน

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. พยาบาลอาชีวอนามัย บันทึกทางการพยาบาลอาชีวอนามัยงานปองกันและควบคุมโรคจากการทํางาน           

ถูกตอง สมบูรณ ชัดเจน ครอบคลุม

  2. บันทึกทางการพยาบาลอาชีวอนามัยงานปองกันและควบคุมโรคจากการทํางาน สามารถใชเปนแนวทาง

ในการใหบริการการปองกันและควบคุมโรคจากการทํางานไดอยางตอเนื่อง เหมาะสม

  3. บันทึกทางการพยาบาลอาชีวอนามัยงานปองกันและควบคุมโรคจากการทํางาน สามารถส่ือสารกับทีม            

สหวิชาชีพที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

ตารางท่ี 3-2 เกณฑชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลงานอาชีวปองกันและควบคุมโรค

 ตัวชี้วัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ

มติทิี ่1 ดานประสทิธผิลตามพันธกจิ

1. รอยละของแผนงาน/โครงการเฝา

ระวงัโรคจากการทํางานทีบ่รรลุ

ตามเปาหมาย

จํานวนแผนงาน/โครงการเฝาระวังโรค

จากการทํางานท่ีบรรลุตามเปาหมาย

จํานวนแผนงาน/โครงการทั้งหมด
x 100

≥80%
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 ตัวชี้วัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ

2. อตัราการเกิดโรคจากการทํางาน   

ทีด่าํเนนิการเฝาระวงัลดลงจากปที่

ผานมา

3. รอยละความพึงพอใจตอการ

พยาบาลงานอาชีวปองกนัและ  

ควบคมุโรค

4. การสอบสวนโรคจากการทํางานใน

สถานทีท่าํงาน

5. การดาํเนนิมาตรการในการปองกนั

และควบคมุโรค ทีแ่หลงกอโรคหรอื

แหลงกาํเนดิหรอืทางผานหรอืทีต่วั

พนกังาน

มติทิี ่4 ดานการพัฒนาองคกร

7. รอยละของพยาบาลอาชีวอนามยั  

ทีไ่ดรบัการพัฒนาความรูดาน   

อาชีวปองกนัและควบคมุโรค   

อยางนอย 16 ชัว่โมง/คน/ป

จํานวนผูปวยโรคจากการทํางานรายใหม

จํานวนคนทํางานท้ังหมดในสถานท่ีทํางาน

ที่ดําเนินการเฝาระวัง

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจตอการพยาบาล

งานอาชีวปองกันและควบคุมโรค

ผลรวมคะแนนเต็มแบบสอบถามทั้งหมด

จํานวนผูปวยโรคจากการทํางาน

ที่ไดรับการสอบสวน

จํานวนผูปวยโรคจากการทาํงานทั้งหมด

จํานวนผูปวยที่ไดรับการดูแลสุขภาพ             

ดวยมาตรการปองกันและควบคุมโรค

จํานวนผูปวยที่ไดรับการสอบสวนทั้งหมด

จํานวนพยาบาลอาชีวอนามัย

ที่ไดรับการพัฒนาความรูดานอาชีวปองกัน

และควบคุมโรค อยางนอย16 ชั่วโมง/ป

จํานวนพยาบาลในงานอาชีวปองกันฯท้ังหมด

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

0.5%

≥80%

80%

80%

100%

มติทิี ่2 ดานคณุภาพการใหบรกิารพยาบาล

มติทิี ่3 ดานประสทิธภิาพของการปฏิบตักิารพยาบาล
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มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลงานสรางเสริมสุขภาพและงานฟนฟูสภาพวัยทํางาน

  งานสรางเสริมสุขภาพและงานฟนฟูสภาพวัยทํางานในงานบริการพยาบาลอาชีวอนามัย 

เปนการใหบริการสรางเสริมสุขภาพแกคนทํางานในรูปของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ัวไป ที่สงผลกระทบตอ

การทํางาน โดยมีการวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพและสรางรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ รวมดําเนินการ

สรางเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั่วไปและพฤติกรรมการทํางาน ตลอดจนบริการทางการพยาบาล

อาชีวอนามัยในการฟนฟูสมรรถภาพคนทํางานที่มีขอจํากัดในการทํางานใหพรอมสําหรับการกลับเขาทํางาน การดูแล

ตอเนื่องที่ทํางานและที่บาน รวมทั้งการใหคําปรึกษาเพื่อการปรับสภาพการทํางานใหสอดคลองกับปญหาสุขภาพ           

คนทํางาน

  มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยในงานสรางเสริมสุขภาพและงานฟนฟูสภาพวัยทํางาน เปน    

ขอกําหนดใหพยาบาลอาชวีอนามยันาํไปปฏบิตัใินการสรางเสรมิสขุภาพ และฟนฟสูภาพวยัทาํงานในกลุมคนทาํงานทกุกลุม

อาชีพและคนทํางานที่มีขอจํากัดในการทํางานใหพรอมกลับเขางาน ประกอบดวย 3 สวน คือ

  1. มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลงานสรางเสริมสุขภาพระดับบุคคล สถานประกอบการ และชุมชน 
ประกอบดวย 6 มาตรฐาน ดังนี้
   มาตรฐานท่ี 1 การประเมินสถานการณดานสุขภาพของคนวัยทํางาน สถานประกอบการ และชุมชน

   มาตรฐานท่ี 2 การระบุปญหาความตองการสรางเสริมสขุภาพคนวัยทาํงาน สถานประกอบการ และชุมชน

   มาตรฐานท่ี 3 การวางแผนการสรางเสริมสุขภาพ

   มาตรฐานท่ี 4 การปฏิบัติการพยาบาลสรางเสริมสุขภาพ

   มาตรฐานท่ี 5 การประเมินผลการสรางเสริมสุขภาพ

   มาตรฐานท่ี 6 การบันทึกทางการพยาบาล

  2.  มาตรฐานการปฏบิตักิารพยาบาลงานฟนฟสูภาพเพ่ือการกลบัเขาทาํงาน ประกอบดวย 7 มาตรฐาน ดงันี้
   มาตรฐานท่ี 1 การพยาบาลเพ่ือการฟนฟูทางการแพทยและฟนฟูอาชีพ

   มาตรฐานท่ี 2 การประเมินสภาพผูใชบริการเพื่อการกลับเขาทํางาน

   มาตรฐานท่ี 3 การประเมินสภาพแวดลอมและสภาพการทํางานที่มีผลตอสุขภาพ

   มาตรฐานท่ี 4 การวางแผนการพยาบาลเพ่ือการกลับเขาทํางาน

   มาตรฐานท่ี 5 การปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือการฟนฟูใหผูใชบริการกลับเขาทํางาน

   มาตรฐานท่ี 6 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือการกลับเขาทํางาน

   มาตรฐานท่ี 7 การบันทึกทางการพยาบาล
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   3. เกณฑชีว้ดัคณุภาพการพยาบาลงานสรางเสริมสขุภาพและงานฟนฟสูภาพวัยทาํงาน เปนผลของการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล ประกอบดวย 4 มิติ ดังน้ี
   มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

   มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการพยาบาล

   มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล

   มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร

  ดังรายละเอียดตอไปน้ี

1. มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลงานสรางเสริมสุขภาพ
 ระดับบุคคล สถานประกอบการ และชุมชน
  พยาบาลอาชีวอนามัยใชองคความรูดานการพยาบาลอาชีวอนามัย พิษวิทยา ระบาดวิทยาและทักษะเชิง

วิชาชีพประเมินสภาพ วางแผนการสรางเสริมสุขภาพ จัดบริการสรางเสริมสุขภาพท่ีสอดคลองกับปญหาและความ

ตองการของคนวัยทํางาน สถานประกอบการ และชุมชน ประเมินความกาวหนา และปรับปรุงแผนเปนระยะอยางตอ

เนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการของคนวัยทํางาน สถานประกอบการ และชุมชน

  มาตรฐานที่ 1 การประเมินสถานการณดานสุขภาพของคนวัยทํางาน
  สถานประกอบการ และชุมชน
  พยาบาลอาชีวอนามัยประเมินสถานการณดานสุขภาพของคนวัยทํางาน สถานประกอบการ และชุมชน              

ในภาพรวมรวมกับชุมชนและสถานประกอบการ สื่อสารขอมูลที่ไดจากการประเมินแกทีมอยางเปนระบบและตอเนื่อง

  แนวทางปฏิบัติ
  1. ประเมินปจจัยที่มีผลกระทบตอสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของคนวัยทํางาน สถานประกอบการ และ

ชุมชน ไดแก

   1.1  ขอกาํหนดความปลอดภัย อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอมในการทํางานทีเ่กีย่วโยงกบัการสรางเสรมิ 

สุขภาพในคนทํางาน สถานประกอบการ และชุมชน

   1.2  ความเขมแข็งของเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ วัฒนธรรม วิถีชุมชน แหลงทรัพยากรในชุมชน

   1.3  สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพหรือสงผลกระทบตอสุขภาพ

   1.4  สมัพนัธภาพระหวางบคุคลและครอบครวั การชวยเหลอืเกือ้กลูของเพือ่นรวมงานและสมาชกิในชมุชน

   1.5  อุปสรรคที่สงผลกระทบตอการสรางเสริมสุขภาพคนวัยทํางาน

  2. ประเมินภาวะสุขภาพ ความเสี่ยงทางสุขภาพจากสภาพแวดลอมการทํางาน และพฤติกรรมสุขภาพ                 

โดยการตรวจคัดกรองสุขภาพและตรวจตามความเสี่ยง รวบรวมขอมูลสุขภาพและวิเคราะหขอมูล

  3.  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสุขภาพและจัดกลุมภาวะสุขภาพ ออกเปน 3 กลุมไดแก

   3.1 กลุมที่ 1 กลุมสุขภาพดี

   3.2 กลุมที่ 2 กลุมเสี่ยง

   3.3 กลุมที่ 3 กลุมปวย
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  4.  สื่อสารขอมูลที่ไดจากการประเมินแกทีมงานที่เกี่ยวของอยางถูกตอง ครบถวน

  5.  บันทึกขอมูลสรุปผลการประเมินอยางถูกตองเปนระบบ เชื่อถือได และรายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

  ผลลัพทที่คาดหวัง
  1. คนวัยทํางาน สถานประกอบการ และชุมชน ไดรับการประเมินปญหาและความตองการดานสุขภาพที่มี

ผลกระทบตอการทํางานไดอยางถูกตอง เหมาะสม

  2. คนวัยทํางาน สถานประกอบการ และชุมชน ไดรับการจัดกลุมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับ

ปญหาสขุภาพที่มีผลกระทบตอการทํางาน

  มาตรฐานที่ 2 การระบุปญหาหรือความตองการดานการสรางเสริมสุขภาพ
  ของคนวัยทํางาน สถานประกอบการ และชุมชน
  พยาบาลอาชีวอนามัยวิเคราะหขอมูลที่ประเมินไดรวมกับคนวัยทํางาน สถานประกอบการ และชุมชน             

เพื่อตัดสินใจระบุปญหาหรือความตองการดานการสรางเสริมสุขภาพได

  แนวทางปฏิบัติ
  1.  ระบุปญหาและความตองการดานการสรางเสริมสุขภาพ จากผลการวิเคราะหขอมูลสุขภาพ

  2.  จําแนกระดับความรุนแรงของปญหาสุขภาพของกลุมคนวัยทํางานแตละกลุม ใหครอบคลุมทั้ง 3 กลุม

  3.  จดัลาํดบัความสาํคญัของปญหาสขุภาพและความตองการดานการสรางเสริมสขุภาพ ใหครอบคลมุทัง้ 3 กลุม

  4.  กําหนดระดับของการสรางเสริมสุขภาพใหเหมาะสมกับปญหาสุขภาพของกลุมคนวัยทํางานแตละกลุม

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  คนวยัทาํงาน สถานประกอบการ และชมุชน ไดรบัการระบุปญหาหรอืความตองการดานการสรางเสรมิสขุภาพ

อยางถูกตอง

  มาตรฐานที่ 3 การวางแผนการสรางเสริมสุขภาพ
  พยาบาลอาชีวอนามัยวางแผนการสรางเสริมสขุภาพท่ีสอดคลองกับปญหา ความตองการดานการสรางเสริม     

สุขภาพ และผลการประเมินสถานการณดานสุขภาพของคนวัยทํางาน สถานประกอบการ และชุมชน เพื่อชวยใหคนวัย

ทํางานปลอดภัย ไมเกิดปญหาสุขภาพที่ปองกันได

  แนวทางปฏิบัติ
  1. วางแผนการสรางเสรมิสขุภาพใหเหมาะสมและสอดคลองกบัปญหาและความตองการ โดยการมสีวนรวม

ของทีมสหสาขาวิชาชีพ คนวัยทํางาน ครอบครัว สถานประกอบการ และชุมชน

  2.  สื่อสารแผนการสรางเสริมสุขภาพใหทีมที่เกี่ยวของ คนวัยทํางาน สถานประกอบการ และชุมชน เขาใจ

แนวทางปฏิบัติที่ถูกตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน

  3. ปรับปรุง แกไข แผนการสรางเสริมสุขภาพใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงและปญหาของคนวัยทํางาน 

สถานประกอบการ และชุมชนอยางตอเนื่อง

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  คนวัยทํางาน สถานประกอบการ และชุมชน ไดรับการวางแผนการสรางเสริมสุขภาพที่สอดคลองกับปญหา

และความตองการดานการสรางเสริมสุขภาพ
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  มาตรฐานที่ 4 การปฏิบัติการพยาบาลสรางเสริมสุขภาพ
  พยาบาลอาชีวอนามัยใชองคความรูดานการพยาบาลอาชีวอนามัย พิษวิทยา ระบาดวิทยาและแนวคิดดาน

การสรางเสริมสุขภาพท่ีสอดคลองกับการทํางาน จัดบริการสรางเสริมสุขภาพท่ีสอดคลองกับปญหาและความตองการ

ของคนวัยทํางาน สถานประกอบการ และชุมชนอยางตอเนื่องและมีสวนรวม

  แนวทางปฏิบัติ
  1. จดับรกิารสรางเสรมิสขุภาพตามแผนการสรางเสรมิสขุภาพ ใหสอดคลองกบัความตองการและบรบิทของ

การจัดกิจกรรมในแตละระดับ ดังนี้

   1.1 ระดับการสรางความตระหนัก เพ่ือเพ่ิมความตระหนักและความสนใจท่ีจําเปนตอการสรางเสริม   

สุขภาพ เชน จดหมายขาว แผนพับ การบรรยาย สัมมนา จัดมหกรรมสรางสุขภาพ การรณรงค                        

การสื่อสารประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ เปนตน

   1.2  ระดับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพือ่ใหเกดิการเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ อาจเปนการทดลองปฏิบตัิ 

การสนบัสนนุดานสงัคม การใหสิง่ตอบแทน การใหขอมลูยอนกลบั หรืออาจเปนการจดักจิกรรมการ

เรยีนรูเฉพาะเรือ่งสาํหรบักลุมเปาหมาย ใหสอดคลองกบัปญหาสขุภาพและความเสีย่งในการทาํงาน 

เชน การออกกาํลงักายเพือ่เสรมิสรางกลามเนือ้ การจดัการความเครยีดเนือ่งจากการทาํงาน เปนตน

   1.3  ระดับการสรางหรือการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอม ที่เก้ือหนุนใหคนวัยทํางานสามารถปรับพฤติกรรม

และดํารงพฤติกรรมอันเหมาะสมในระยะยาวไดงายขึ้น ไดแก

    1.3.1 การสรางนโยบายท่ีเอื้อตอสุขภาพ เชน การกําหนดนโยบายปลอดบุหรี่ในชุมชน/สถาน     

ประกอบการ เปนตน

    1.3.2 การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมทางกายภาพ เชน สถานท่ีออกกําลังกาย รานอาหารสุขภาพ การ

จํากัดสถานที่สูบบุหรี่ เปนตน

    1.3.3 การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมทางสังคม เชน การกําหนดนโยบายปลอดบุหรี่ การยกยองหรือ

ใหรางวัลผูที่เปนแบบอยางท่ีดีดานสุขภาพ การสรางกลุมชวยเหลือ และชมรมสรางเสริม   

สุขภาพตาง ๆ เปนตน

  2.  ใหบริการสรางเสริมสุขภาพคนวัยทํางานตามการจําแนกกลุมภาวะสุขภาพ ดังนี้

   2.1  กลุมสุขภาพดี สรางเสริมสุขภาพเพ่ือธํารงไวซึ่งภาวะสุขภาพดี เชน การออกกําลังกาย การสงเสริม

โภชนาการ จัดการกับความเครียด การสรางเสริมสุขภาพในคนทํางานเปนกะ (shift work) การจัด

งานที่เหมาะสมกับหญิงตั้งครรภ การเตรียมตัวกอนวัยเกษียณ การบริหารกลามเนื้อตา เปนตน

   2.2  กลุมเสี่ยง สรางเสริมสุขภาพเพื่อบรรเทาความเสี่ยงหรือเพื่อการมีสุขภาพดี เชน การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ ทาทางการทํางานที่เหมาะสม สรางส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ 

เปนตน

   2.3  กลุมปวย สรางเสริมสุขภาพเพื่อการฟนหาย ปองกัน ลดภาวะแทรกซอนจากการเจ็บปวย เชน                

การลดนํ้าหนักกับการทํางาน การปรับเปลี่ยนงานใหเหมาะสมกับภาวะสุขภาพ เปนตน

  3.  บันทึกการสรางเสริมสุขภาพตามแนวทางการบันทึกทางการพยาบาลท่ีกําหนด
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  ผลลัพธที่คาดหวัง
  คนวยัทํางาน สถานประกอบการ และชมุชนไดรบัการสรางเสรมิสขุภาพ ตอบสนองตอปญหาและความตองการ

ดานการสรางเสริมสุขภาพวัยทํางานอยางถูกตอง ครบถวน

  มาตรฐานที่ 5 การประเมินผลการสรางเสริมสุขภาพ
  พยาบาลอาชีวอนามยัประเมนิความกาวหนาของการสรางเสรมิสขุภาพของคนวยัทาํงาน สถานประกอบการ 

และชุมชน ปรับปรุงแผนเปนระยะอยางตอเนื่อง เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความตองการของคนวัย

ทํางาน สถานประกอบการ และชุมชน

  แนวทางปฏิบัติ
  1. ประเมินผลการสรางเสริมสุขภาพระดับบุคคล สถานประกอบการ และชุมชน โดยประเมินครอบคลุมทั้ง 

กระบวนการ ผลลัพธ และผลกระทบ

  2. วเิคราะหปจจยัแหงความสาํเรจ็ และปญหาอุปสรรค เพ่ือการปรับปรงุกระบวนการสรางเสริมสขุภาพตอไป

  3. สรปุผล จดัทาํรายงานผลการวเิคราะหและขอเสนอแนะ เพือ่การดาํเนนิการอยางตอเนือ่งใหคนวยัทาํงาน

สถานประกอบการ และชุมชน

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1.  คนวยัทาํงาน สถานประกอบการ และชมุชนไดรบัการประเมนิผลหลงัการปฏบิตักิารพยาบาลอาชวีอนามยั

ดานการสรางเสริมสุขภาพวัยทํางาน

  2.  คนวัยทํางานสามารถทํางานในสภาพแวดลอมการทํางานที่มีความเส่ียงตอสุขภาพไดอยางปลอดภัย            

ไมเกิดปญหาสุขภาพที่ปองกันได

  3.  คนวัยทํางาน สถานประกอบการ และชุมชนมีวัฒนธรรมการสรางเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน

  4.  สถานการณดานสขุภาพของคนวยัทาํงาน สถานประกอบการ และชมุชนเปนไปในทางทีด่ขีึน้อยางตอเนือ่ง

  มาตรฐานที่ 6 การบันทึกทางการพยาบาล
  พยาบาลอาชีวอนามัย บนัทกึขอมลูการใหบรกิารพยาบาลในการสรางเสริมสขุภาพอยางมีคณุภาพเพ่ือสือ่สาร

กับทีมงานและทีมสหวิชาชีพ

  แนวทางปฏิบัติ
  1. กําหนดแนวทางและแบบฟอรมการบันทึกทางการพยาบาลดานการสรางเสริมสุขภาพ

  2. บันทึกการใหบริการสรางเสริมสุขภาพภายหลังกระบวนการใหบริการสรางเสริมสุขภาพเสร็จสิ้นตาม

แนวทางการบันทึกและแบบฟอรมการบันทึกของหนวยงาน

  3.  บันทึกการใหบริการสรางเสริมสุขภาพ สะทอนถึงการใชกระบวนการพยาบาล ประกอบดวย

   3.1  การประเมินสถานการณดานสุขภาพและความตองการ

   3.2  การวางแผนการสรางเสริมสุขภาพ

   3.3  การปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพ

   3.4  การประเมินผลการพยาบาล

   3.5  วัน เวลานัดหมายเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง
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  4.  บันทึกดวยขอความที่กระชับ ไดใจความ ถูกตอง สามารถส่ือสารในทีมสหวิชาชีพได

  5.  ตรวจสอบคณุภาพการบันทกึทางการพยาบาล และนาํผลสูการพฒันาบรกิารพยาบาลงานสรางเสรมิสขุภาพ

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1.  พยาบาลอาชีวอนามัยบันทึกทางการพยาบาลอาชีวอนามัยดานการสรางเสริมสุขภาพวัยทํางานถูกตอง 

สมบูรณ ชัดเจน ครอบคลุม

  2.  บันทึกทางการพยาบาลอาชีวอนามัยงานสรางเสริมสุขภาพวัยทํางาน สามารถใชเปนแนวทางในการให

บริการสรางเสริมสุขภาพไดอยางตอเนื่อง เหมาะสม

  3.  บันทึกทางการพยาบาลอาชีวอนามัยงานสรางเสริมสุขภาพวัยทํางาน สามารถส่ือสารกับทีมสหวิชาชีพ          

ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

2. มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลงานฟนฟูสภาพเพื่อการกลับเขาทํางาน
  พยาบาลอาชีวอนามัยใชองคความรูดานการพยาบาลอาชีวอนามัย พิษวิทยา ระบาดวิทยาและทักษะเชิง

วิชาชีพรวมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพคนวัยทํางานท่ีเจ็บปวย บาดเจ็บสูญเสียอวัยวะ เพื่อการฟนฟูทางการแพทย

และฟนฟูอาชีพใหพรอมสําหรับการกลับเขาทํางานในชวงเวลาเหมาะสมและปลอดภัย

  มาตรฐานที่ 1 การพยาบาลเพ่ือฟนฟูทางการแพทยและฟนฟูอาชีพ
  พยาบาลอาชีวอนามัยรวมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพผูใชบริการ วางแผน ปฏิบัติการพยาบาล และ

ประเมินผลการปฏิบัติ เพื่อฟนฟูทางการแพทยและฟนฟูอาชีพใหพรอมกลับเขาทํางาน

  แนวทางปฏิบัติ
  1. ประเมนิสภาพผูใชบรกิาร อาชพีและลกัษณะงานทีจ่ะกลบัเขาทาํงานรวมกบัผูใชบรกิาร ครอบครวัและทมี

สหวิชาชีพ ในประเด็นตอไปน้ี

   1.1  สภาพรางกาย ภาวะการเจ็บปวย ความตองการกลับเขาทํางาน ความสามารถทางกาย ความพรอม

ดานรางกาย จิตใจและสังคมในการรับการฟนฟูทางการแพทยและฟนฟูอาชีพ

   1.2  ประเมนิความสามารถเชงิอาชพีจากลกัษณะงานทีจ่ะกลบัเขาทํางาน ไดแก Occupation,Task, Job, 

Function ตัวอยางเชน

    Occupation  : อาชีพชางไม

    Job     : ทําโตะ เกาอี้ ตู

    Task     : วางแผนงาน ตอกตะปู เลื่อยไม

    Function  : สายตาตองกะระยะส่ิงของไดแมนยํา

          : ตองมีกําลังกลามเนื้อแขน มือ สามารถกําคอนตอกตะปูได

   1.3 ประเมินความพรอมของครอบครัวและสรางการมีสวนรวมในการรับรูปญหาและวางแผนการฟนฟู

ทางการแพทยและฟนฟูอาชีพของผูใชบริการ

  2. กาํหนดแผนการพยาบาลเพ่ือฟนฟแูละฝกทกัษะในการฟนฟสูมรรถภาพ ตามแนวทางการดูแลเฉพาะโรค 

และฟนฟูอาชีพที่ทีมสหวิชาชีพกําหนด
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  3.  กําหนดแผนการกลับเขาทํางานอยางปลอดภัยภายหลังการเจ็บปวย

  4.  เตรียมความพรอมของผูใชบริการและครอบครัว ครอบคลุมประเด็นตอไปนี้

   4.1  ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเจ็บปวยเช่ือมโยงปจจยัเส่ียงทางสุขภาพจากสภาพแวดลอมการทํางาน

   4.2  ทบทวนความเขาใจของผูใชบริการและครอบครัวเกี่ยวกับเปาหมายการรักษา ทักษะที่จําเปนในการ

ปฏิบัติตามแนวทางการรักษา เฝาระวัง สังเกตอาการตนเอง สามารถตัดสินใจมาพบแพทยกอนเวลา

นัดหมายกรณีการเจ็บปวยรุนแรงข้ึน

   4.3  ทบทวนและใหคาํปรกึษาแกผูใชบรกิารและครอบครวั ในการปรบัตวัและจดัแบบแผนการดาํเนนิชวีติ

ระหวางการเจบ็ปวยภายหลงัออกจากโรงพยาบาล เพือ่ใหเขาใจภาวะสุขภาพของตนเองวามีขอจํากดั

ในการดําเนินชวีติอยางไร การปรับวถิกีารดําเนินชวีติประจําวนัใหเหมาะสมกับขอจํากดัดานสุขภาพ 

ขอจาํกดัของสมรรถภาพรางกายจากการเจ็บปวยกบัลกัษณะงาน และการปรับตวัตอการฟนฟสูภาพ

และการปองกันภาวะแทรกซอนตาง ๆ

   4.4 ทบทวนความเขาใจของผูใชบริการและครอบครัวเกี่ยวกับการลดปจจัยเสี่ยงของการกลับเปนโรคซํ้า

หรือเพิ่มความรุนแรงของโรค

  5. ทบทวนและปรับปรุงแผนการพยาบาลเพื่อฟนฟูทางการแพทยและฟนฟูอาชีพใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงหรือเมื่อพบวาผลลัพธไมเปนไปตามแผน

  6.  ประเมินผลการพยาบาลเพ่ือฟนฟูทางการแพทยและฟนฟูอาชีพ

  ผลลัพทที่คาดหวัง
  ผูใชบริการไดรับการฟนฟูทางการแพทยและฟนฟูอาชีพสอดคลองกับปญหาและความตองการ

  มาตรฐานที่ 2 การประเมินสภาพผู ใชบริการเพ่ือการกลับเขาทํางาน
  พยาบาลอาชีวอนามัยรวมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพผูใชบริการภายหลังการฟนฟูทางการแพทยและ

ฟนฟูอาชีพเพื่อเตรียมความพรอมกลับเขาทํางาน

  แนวทางปฏิบัติ
  1. ประเมินผูใชบริการภายหลังฟนฟูทางการแพทยและฟนฟูอาชีพรวมกับทีมสหวิชาชีพ ในประเด็นตอไปนี้

   1.1  ความสามารถทางกาย

   1.2  ความตองการทางกายกับลักษณะงาน

   1.3  ความตองการกลับเขาทํางาน

   1.4  ความเสีย่ง (Risk) ขอจาํกัดของโรคหรอืขอจํากดัทางกายจากการเจบ็ปวยทีอ่าจเกดิอนัตรายตอตนเอง

และผูอื่นจากการทํางานนั้น ๆ

   1.5  ความสามารถสูงสุด (Capacity) และความสามารถทางการเคล่ือนไหวท่ีใชในการทํางาน

   1.6  ความทน (Tolerance) การพยายามทํางานใหสําเร็จภายใตขอจํากัดของโรคหรือขอจํากัดทางกาย

  2. ประเมนิความพรอมการชวยเหลือทางสังคมและสภาพแวดลอมการทํางานของเพ่ือนรวมงาน และหวัหนางาน

  3. รวบรวม วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินรวมกับทีมสหวิชาชีพและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการกลับ

เขาทํางาน

  4. ทบทวนและปรบัปรงุผลการประเมนิใหสอดคลองกบัการเปลีย่นแปลงหรอืเมือ่พบวาผลลพัธไมเปนไปตามแผน
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  ผลลัพธที่คาดหวัง
  ผูใชบริการไดรับการประเมินสภาพภายหลังการฟนฟูทางการแพทยและฟนฟูอาชีพกอนกลับเขาทํางานได

เหมาะสมสอดคลองกับปญหาสุขภาพ

  มาตรฐานที่ 3 การประเมินสภาพแวดลอมและสภาพการทํางานท่ีมีผลตอสุขภาพ
  พยาบาลอาชีวอนามัยรวมกับทีมสหวิชาชีพและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ประเมินปจจัยคุกคามสุขภาพเพื่อ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมและสภาพการทํางานใหเหมาะสมสอดคลองกับปญหาสุขภาพ ผูใชบริการสามารถกลับเขา          

ทํางานไดอยางปลอดภัย

  แนวทางปฏิบัติ
  1. ประเมินปจจัยคุกคามสุขภาพ สภาพการทํางานที่ผูใชบริการจะกลับเขาทํางานเพื่อจัดสภาพการทํางานที่

เหมาะสมสอดคลองกับปญหาสุขภาพ

  2. รวบรวม วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการประเมินสภาพผูใชบริการ ประเมินสภาพแวดลอมและสภาพการ

ทํางาน เพื่อเปนขอมูลในการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงสภาพการทํางานใหเหมาะสมกับผูใชบริการใหกลับเขาทํางานได

อยางปลอดภัย

  3. ใหขอเสนอแนะในการปรับเปล่ียนหรือปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน สภาพการทํางาน ลักษณะงาน

หรือเปลี่ยนงานใหเหมาะสมกับผูใชบริการ

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  มีการประเมินสภาพแวดลอมและสภาพการทํางาน และปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงสภาพการทํางาน ลักษณะ

งานใหเหมาะสมสอดคลองกับปญหาสุขภาพผูใชบริการ

  มาตรฐานที่ 4 การวางแผนการพยาบาลเพ่ือการกลับเขาทํางาน
  พยาบาลอาชวีอนามยัวางแผนการพยาบาลเพือ่การกลบัเขาทาํงานของผูใชบรกิารทีส่อดคลองกบัปญหาสขุภาพ

และความตองการกลับเขาทํางาน ผูใชบริการสามารถกลับเขาทํางานไดอยางปลอดภัยและเหมาะสม

  แนวทางปฏิบัติ
  1. วางแผนการพยาบาลเพือ่การกลบัเขาทาํงานของผูใชบรกิารใหเหมาะสม สอดคลองกบัปญหาสขุภาพและ

ความตองการกลบัเขาทาํงาน โดยอาศยัขอมลูทีไ่ดจากการประเมนิสภาพผูใชบรกิาร สภาพแวดลอมและสภาพการทาํงาน

  2. สือ่สารแผนการกลับเขาทาํงานใหทมีสหวชิาชพีและหนวยงานทีเ่กีย่วของเขาใจแนวทางการปฏิบตัใิหเปน

ไปในทิศทางเดียวกัน

  3. ปรบัปรงุ แกไข แผนการพยาบาลเพือ่การกลบัเขาทาํงานใหสอดคลองกบัการเปลีย่นแปลงหรอืปญหาของ

ผูใชบริการอยางตอเนื่อง

  4. บันทึกแผนการพยาบาลเพ่ือการกลับเขาทํางานอยางถูกตอง ครบถวน

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  ผูใชบริการไดรับการวางแผนการพยาบาลเพื่อการกลับเขาทํางานที่สอดคลองกับปญหาสุขภาพและความ

ตองการกลับเขาทํางาน
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  มาตรฐานที่ 5 การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการกลับเขาทํางาน
  พยาบาลอาชีวอนามัยดูแลใหผูใชบริการกลับเขาทํางานไดอยางเหมาะสมและปลอดภัยรวมกับทีมสหสาขา

วิชาชีพและหนวยงานที่เกี่ยวของ

  แนวทางปฏิบัติ
  1. ติดตามการเตรียมความพรอมดานสภาพแวดลอมการทํางาน สภาพการทํางาน ลักษณะงานของสถาน

ประกอบการ สถานท่ีทํางาน และเพื่อนรวมงาน

  2. ประเมินความพรอมของผูใชบริการในการกลับเขาทํางานซ้ํากอนการกลับเขาทํางานจริง

  3. กําหนดผูดูแลชวยเหลอืขณะปฏิบัติงาน เชน นายจาง เพื่อนรวมงาน เปนตน

  4. ดูแลใหผูใชบริการกลับเขาทํางานภายใตขอกําหนดตามกฎหมายและแผนการดูแลของทีมสหวิชาชีพ

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  ผูใชบรกิารกลบัเขาทํางานไดอยางเหมาะสม ในสภาพแวดลอมการทาํงาน สภาพการทาํงาน และลกัษณะงาน

ที่ปลอดภัย

  มาตรฐานที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือการกลับเขาทํางาน
  พยาบาลอาชีวอนามัยประเมินผลการกลบัเขาทํางานของผูใชบริการรวมกบัทีมสหวิชาชีพและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

  แนวทางปฏิบัติ
  1. ติดตามเฝาระวังปญหาสุขภาพ จิตใจ และสังคม ที่อาจเกิดข้ึนหลังกลับเขาทํางานตามแนวทางการปฏิบัติ

การพยาบาลรวมกับทีมสหวิชาชีพ

  2. วเิคราะหปจจยัแหงความสําเรจ็และปญหาอุปสรรคเพ่ือปรบัปรงุแนวทางปฏิบตักิารพยาบาลเพ่ือการกลับ

เขาทํางานตอไป

  3. ปรบัปรงุแผนการดูแลรวมกบัทีมสหวชิาชพีและหนวยงานทีเ่กีย่วของเปนระยะอยางตอเน่ืองเม่ือพบขอจาํกดั

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  ผูใชบรกิารไดรบัการเฝาระวงัภาวะสขุภาพหลังกลบัเขาทาํงาน และไมเกดิภาวะแทรกซอนอนัตรายทีป่องกนัได

  มาตรฐานที่ 7 การบันทึกทางการพยาบาล
  พยาบาลอาชีวอนามัย บันทึกขอมูลการใหบริการพยาบาลเพื่อการกลับเขาทํางานอยางมีคุณภาพเพื่อส่ือสาร

กับทีมสหวิชาชีพและหนวยงานที่เกี่ยวของ

  แนวทางปฏิบัติ
  1. กําหนดแนวทางและแบบฟอรมการบันทึกทางการพยาบาลเพ่ือการกลับเขาทํางาน

  2. บันทึกการใหบริการภายหลังเสร็จส้ินกระบวนการตามแนวทางการบันทึกและแบบฟอรมการบันทึกของ

หนวยงาน

  3.  บนัทึกการใหบรกิารฟนฟสูภาพเพือ่การกลับเขาทาํงาน สะทอนถงึการใชกระบวนการพยาบาล ประกอบดวย

   3.1 การประเมินสภาพผูใชบริการ สภาพการทํางานและลักษณะงาน

   3.2 การระบุปญหาความตองการการพยาบาลเพื่อการกลับเขาทํางาน

   3.3 การวางแผนการพยาบาลเพ่ือการกลับเขาทํางาน
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   3.4 การปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือการกลับเขาทํางาน

   3.5 การประเมินผลการพยาบาล

  4. บันทึกดวยขอความที่กระชับ ไดใจความ ถูกตอง สามารถส่ือสารในทีมสหวิชาชีพได

  5. ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล และนําผลสูการพัฒนาบริการพยาบาลงานฟนฟูสภาพ           

วัยทํางาน

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. พยาบาลอาชีวอนามัยบันทึกทางการพยาบาลงานฟนฟูสภาพเพื่อการกลับเขาทํางานถูกตอง สมบูรณ 

ชัดเจน ครอบคลุม

  2. บันทึกทางการพยาบาลงานฟนฟูสภาพเพ่ือการกลับเขาทํางานสามารถใชเปนแนวทางในการใหบริการ

พยาบาลเพื่อการกลับเขาทํางานไดอยางตอเนื่องเหมาะสม

  3. บนัทกึทางการพยาบาลงานฟนฟสูภาพเพ่ือการกลับเขาทาํงานสามารถส่ือสารกบัทีมสหวชิาชพีทีเ่กีย่วของ

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
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ตารางท่ี 3-3 เกณฑชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลงานสรางเสริมสุขภาพ
และงานฟนฟูสภาพวัยทํางาน

 ตัวชี้วัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ

มติทิี ่1 ดานประสทิธผิลตามพันธกจิ
1. รอยละโครงการสรางเสรมิสขุภาพ

และฟนฟสูภาพวยัทาํงานบรรลุ

ตามเปาหมาย

2. รอยละของคนงานท่ีมพีฤตกิรรม

สขุภาพทีด่ขีึน้

3. รอยละความพึงพอใจของผูใช

บริการงานสรางเสรมิสขุภาพและ

งานฟนฟสูภาพวยัทาํงาน

4. จาํนวนครัง้ของการติดตามการปรับ

เปลีย่นพฤตกิรรมหลังเขารวม

โครงการในระยะเวลาท่ีกาํหนด

5. รอยละของคนทํางานทีไ่ดรบัการ

ดแูลเพือ่การกลับเขาทาํงาน

สามารถกลับเขาทาํงานไดตาม

ความเหมาะสม ปลอดภยั

มติทิี ่4 ดานการพฒันาองคกร
6. รอยละของพยาบาลอาชีวอนามยั

ไดรบัการพฒันาความรูดานการ

สรางเสรมิสขุภาพฯ อยางนอย       

16 ชัว่โมง/คน/ป

7.  มเีอกสาร แผนพบั ใหความรูดาน

การสรางเสริมสุขภาพและงาน

ฟนฟูสภาพวัยทํางาน

จํานวนโครงการสรางเสริมสุขภาพ
และฟนฟูสภาพวัยทํางานที่บรรลุตามเปาหมาย

จํานวนโครงการสรางเสริมสุขภาพและฟนฟูสภาพ
วัยทํางานท้ังหมด

จํานวนผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ที่บรรลุตามเปาหมาย

จํานวนผูที่เขารวมโครงการทั้งหมด

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจตอการพยาบาล

งานสงเสริมสุขภาพและงานฟนฟูสภาพวัยทํางาน

ผลรวมคะแนนเต็มแบบสอบถามทั้งหมด

จํานวนคนทํางานที่กลับเขาทาํงาน

ไดตามความเหมาะสมของงาน

จํานวนคนงานที่ไดรับการดูแล

เพื่อการกลับเขาทํางานท้ังหมด

จํานวนพยาบาลอาชีวอนามัย

ไดรับการพัฒนาความรูดานการสรางเสริมฯ

อยางนอย16 ชั่วโมง/ป

จํานวนพยาบาลในงานสรางเสริมฯ ทั้งหมด

จํานวนครั้งท่ีติดตามฯ เปนไปตามแผน

จํานวนครั้งที่ตองติดตามท้ังหมดตามแผน

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

≥50%

≥25%

≥80%

80%

80%

100 %

มี/ ไมมี

มติทิี ่2 ดานคณุภาพการใหบรกิารพยาบาลในภาพรวม

มติทิี ่3 ดานประสิทธภิาพของการปฏิบตักิารพยาบาล

จํานวนเรื่อง/ป
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มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอมในสถานบริการสาธารณสุข

  งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในสถานบริการสาธารณสุขเปนงาน

บริการพยาบาลอาชีวอนามัยแกบุคลากรซึ่งทํางานในสถานบริการสาธารณสุข เกี่ยวกับการประเมินภาวะคุกคามและ

ปจจัยเสี่ยงของลักษณะงานที่มีผลตอสุขภาพ เฝาระวัง ควบคุม และปองกันโรคจากการทํางาน วิเคราะหพฤติกรรม

สุขภาพและสรางรูปแบบการสรางเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั่วไปที่เกี่ยวของกับการทํางานและ

พฤตกิรรมเสีย่งตอสขุภาพจากการทาํงาน วางแผนและตดิตามการรกัษาโรคจากการทาํงาน หรือเกีย่วเนือ่งกบัการทาํงาน 

รวมถงึการฟนฟสูขุภาพบุคลากรทีเ่จบ็ปวย บาดเจบ็หรอืพกิารจากการทาํงานใหสามารถกลบัเขาทาํงานอยางเหมาะสม

  มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยในงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในสถาน

บริการสาธารณสุข เปนขอกําหนดใหพยาบาลอาชีวอนามัยนําไปปฏิบัติในการดูแลอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ          

สิ่งแวดลอมสําหรับกลุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ประกอบดวย 2 สวน คือ

  1. มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในสถานบริการ
สาธารณสุข ประกอบดวย 5 มาตรฐาน ดังนี้

   มาตรฐานท่ี 1 การประเมินความเส่ียงในสถานบริการสาธารณสุข ที่มีผลกระทบตอสุขภาพและความ

ปลอดภัยในการทํางาน

   มาตรฐานท่ี 2 การวางแผนการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในสถานบริการสาธารณสุข

   มาตรฐานท่ี 3 การจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในสถานบริการสาธารณสุข

   มาตรฐานท่ี 4 การบันทึกทางการพยาบาล

  2. เกณฑชี้วัดคุณภาพการพยาบาลงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมในสถานบริการ
สาธารณสุข เปนผลของการปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล ประกอบดวย 4 มิติ ดังนี้

   มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

   มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการพยาบาล

   มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล

   มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร

  ดังรายละเอียดตอไปน้ี



มาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย 91

  มาตรฐานที่ 1 การประเมินความเสี่ยงในสถานบริการสาธารณสุขท่ีมีผลกระทบ
  ตอสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
  พยาบาลอาชีวอนามัย สามารถประเมินและวิเคราะหปจจัยระบบงาน ลักษณะงาน และสิ่งแวดลอมในการ

ทํางานที่มีผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อใหไดมาซึ่ง ความเสี่ยงสาเหตุ และปญหาสุขภาพ

และความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุข

  แนวทางปฏิบัติ
  1.  ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในสถานบริการสาธารณสุขเพื่อขอขอมูลเบื้องตน ดังนี้

   1.1  ขั้นตอนการทํางานของหนวยงาน

   1.2  สารเคมีและวัตถุอันตรายที่ใชในแตละหนวยงานของสถานบริการสาธารณสุข

   1.3  สถิติการเจ็บปวยและอุบัติเหตุจากการทํางาน

  2. สบืคนขอมลูทางวิชาการท่ีเกีย่วของกบัสิง่คกุคามตอสุขภาพ สอดคลองกบัขัน้ตอนการทํางานของหนวยงาน

  3. สาํรวจหนวยงาน (Walk-through survey) เพ่ือประเมนิความเสีย่งในการทาํงานท่ีมผีลกระทบตอสขุภาพ

รวมกับสหวิชาชีพและผูแทนหนวยงาน

  4. วิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอสุขภาพและระบุสิ่งคุกคามทางสุขภาพ (Health hazard                             

identification) รวมกับสหวิชาชีพ และผูแทนหนวยงาน

  5.  ประเมินความเส่ียงทางสุขภาพ (Health risk assessment) รวมกับสหวิชาชีพ และผูแทนหนวยงาน และ

สรุปผลระดับความเสี่ยงทางสุขภาพของบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุข เชน ระดับความเส่ียงตามพระราชบัญญัติ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 2554 ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ 1) ความเสี่ยงยอมรับ

ได 2) ความเสี่ยงตํ่า 3) ความเสี่ยงปานกลาง 4) ความเสี่ยงสูง และ 5) ความเสี่ยงสูงมาก เปนตน

  6.  คืนขอมูลความเสี่ยงในการทํางานที่มีผลกระทบตอสุขภาพใหหนวยงาน และใหคําปรึกษากรณีการจัดทํา

แผน และมาตรการปองกันความเสี่ยงระดับหนวยงาน

  7.  สรปุและจดัทาํรายงานผลการประเมนิความเสีย่งทีม่ผีลกระทบตอสขุภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน 

เสนอตอคณะผูบริหารระดับสูงของสถานบริการสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของ

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  งานการพยาบาลอาชีวอนามัยมีขอมูลความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน

ของสถานบริการสาธารณสุข

  มาตรฐานที่ 2 การวางแผนการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัย
  ในสถานบริการสาธารณสุข
  พยาบาลอาชีวอนามัย นําขอมูลความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของ  

สถานบริการสาธารณสุข มากําหนดแผนการจัดบริการพยาบาลเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน ดูแล ควบคุม และสงเสริม    

สุขภาพบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขใหมีความปลอดภัยจากโรคหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน

  แนวทางปฏิบัติ
  1.  จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
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  2.  วางแผนจัดบริการพยาบาล ครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้

   2.1  การบริหารจัดการความเส่ียงสิ่งแวดลอมในการทํางาน

   2.2  การตรวจสุขภาพทั่วไปและตามความเส่ียง (กอนเขาทํางาน กอนกลับเขาทํางาน ประจําป Fitness 

for Work) โดยออกแบบรายการตรวจสุขภาพใหสอดคลองกับความเสี่ยงในการทํางาน

   2.3  การสรางเสริมสุขภาพและปรับเปล่ียนพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานท้ังทางดานกายภาพ 

เคมี และการยศาสตร

   2.4  การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม สอบสวน โรค หรืออุบัติเหตุจากการทํางาน ทั้งทางดานกายภาพ เคมี 

และการยศาสตร

  3. สื่อสารแผนการดําเนินงานการจัดบริการพยาบาลกับหนวยงานในสถานบริการสาธารณสุข

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  งานการพยาบาลอาชีวอนามัยมีแผนจัดบริการพยาบาลครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยงส่ิงแวดลอม

ในการทํางาน การตรวจสุขภาพท่ัวไปและตามความเส่ียง การสรางเสริมสุขภาพและปรับเปล่ียนพฤติกรรมความปลอดภัย

ในการทํางาน และการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม สอบสวน โรค หรืออุบัติเหตุ จากการทํางาน

  มาตรฐานที่ 3 การจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในสถานบริการสาธารณสุข
  พยาบาลอาชีวอนามัย จดับริการพยาบาลเก่ียวกับการบริหารจัดการความเส่ียงส่ิงแวดลอมในการทํางาน ตรวจ

สุขภาพท่ัวไปและตามความเส่ียง สรางเสริมสุขภาพและปรับเปล่ียนพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน และ          

เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม สอบสวน โรค หรืออุบัติเหตุ จากการทํางาน สอดคลองและตอบสนองตอปญหาสุขภาพของ

บุคลากรในสถานบริการสาธารณสุข

 

  มาตรฐานที่ 3.1 การบริหารจัดการความเส่ียงสิ่งแวดลอมในการทํางาน
  แนวทางปฏิบัติ
  1.  สรางความตระหนักในการจัดการส่ิงแวดลอมตามพระราชบัญญตัอิาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพ

แวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2554

  2.  ใหคําปรึกษา กํากับ ติดตาม สนับสนุนการดําเนินงานบริหารจัดการความเส่ียงส่ิงแวดลอมในการทํางาน

ของหนวยงาน

  3.  ตดิตามประเมนิผลการจดัการสิง่แวดลอมในทกุหนวยงานใหเปนไปตามพระราชบญัญตัอิาชวีอนามยั ความ

ปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2554

  4. สรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียงส่ิงแวดลอมในการทํางานใหกับผูบริหารและหนวยงานท่ี

เก่ียวของ

  มาตรฐานที่ 3.2 การตรวจสุขภาพทั่วไปและตามความเส่ียง
  แนวทางปฏิบัติ
  1. เตรยีมความพรอมดานอาคารสถานที ่เอกสาร วสัดอุปุกรณ เคร่ืองมอือาชวีเวชศาสตร และกลุมเปาหมาย

ตามรายการตรวจสุขภาพใหเหมาะสม
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  2.  จัดทีมสหวิชาชีพและประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการตรวจสุขภาพ

  3.  ตรวจสขุภาพท่ัวไปและตามความเส่ียงในหนวยงาน โดยควบคุมกาํกบัใหไดตามมาตรฐานการตรวจสุขภาพ

ดานอาชีวอนามัย

  4. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลผลการตรวจสุขภาพตามประเภทความเส่ียง พรอมทั้งจัดทําระบบนัดในกลุม

เสี่ยงที่ตองเฝาระวังและสงตอ ตามเกณฑการเฝาระวังโรคจากการทํางาน

  5. จัดทําและสงมอบรายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเส่ียงรายบุคคล และสรุปในภาพรวมใหแก              

หนวยงาน

  6. ติดตามการรับบริการตามนัดและผลการรักษาของกลุมเส่ียงท่ีตองเฝาระวังและสงตอ ตามเกณฑการเฝา

ระวังโรคจากการทํางาน

  มาตรฐานที่ 3.3 การสรางเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัย
  ในการทํางานทางดานกายภาพ เคมี และการยศาสตร
  แนวทางปฏิบัติ
  1.  รวบรวมและวิเคราะหขอมลูผลการตรวจสุขภาพบุคลากร จาํแนกประเภทบุคลากรตามภาวะสุขภาพ โดย

แบงเปนกลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมปวย

  2.  ดาํเนนิการสรางเสรมิสขุภาพ ความปลอดภยัในการทาํงานดานกายภาพ เคม ีและการยศาสตร ตามภาวะ

สุขภาพที่เก่ียวเนื่องกับการทํางานเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ตลอดจนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกตอง

  3.  จัดบริการใหอาชีวสุขศึกษาแกบุคลากรในหนวยงานสอดคลองกับความเส่ียง

  มาตรฐานที่ 3.4 การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม สอบสวนโรคหรือการบาดเจ็บ
  จากการทํางาน ทางดานกายภาพ เคมี และการยศาสตร
  แนวทางปฏิบัติ
  1. เฝาระวังบุคลากรกลุมเสี่ยง โดยประเมินพฤติกรรมการทํางานที่สงผลตอความไมปลอดภัยในการทํางาน 

และความสัมพันธของสิ่งแวดลอมในการทํางานกับพฤติกรรมสุขภาพ วิเคราะหผลกระทบตอสุขภาพของบุคลากร

  2. ดําเนินการปองกันโรคหรือการบาดเจ็บในการทํางาน โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ทํางาน สนับสนุนอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล และอุปกรณที่เอื้อตอการทํางานอยางปลอดภัย เชน ที่อุดหูหรือ 

ที่ครอบหู หนากากกันสารเคมี แผนเลื่อนตัวผูปวย เปนตน

  3. สอบสวนโรคหรือการบาดเจ็บในการทํางาน โดยเก็บขอมูลตามแบบเฝาระวังและสอบสวนโรคในบุคลากร

ที่สงสัยหรือไดรับการวินิจฉัยโรคหรือการบาดเจ็บจากการทํางาน สํารวจสภาพการทํางาน รวมทั้งสัมภาษณและหรือ

ตรวจสุขภาพเพื่อนรวมงานที่สัมผัสความเสี่ยงเดียวกัน

  4. ควบคุมโรคหรือการบาดเจ็บในการทํางาน โดย

   4.1 ประสานงานและดาํเนนิงานรวมกบัเครือขายทมีสหวชิาชพี ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทาํงานและ

ควบคุมพื้นที่เสี่ยง ตามหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
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   4.2  สอนและใหคําแนะนําดานสุขภาพ วิธีการทํางานท่ีถูกตองและการปองกันตนเอง จากโรคหรือการ

บาดเจ็บจากการทํางานแกบคุลากรในโรงพยาบาล ณ จดุท่ีปฏบิตังิาน ตามหลักการพยาบาลอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย สนับสนุนและสอนสาธิตการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม

กับสภาพการทํางาน

   4.3 ติดตามผลการรักษาและฟนฟูสภาพบุคลากรที่เจ็บปวยดวยโรคหรือการบาดเจ็บจากการทํางานและ

ประเมินความเหมาะสมในการกลับเขาทํางาน

  5. พิทักษสิทธิผูปวยตามแนวทางที่กําหนด และประสานใหบุคลากรที่เจ็บปวยดวยโรคหรือการบาดเจ็บ               

จากการทํางานไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

  6. สรปุรายงานและใหขอเสนอแนะในการปรับปรงุสภาพงานของบุคลากรท่ีเจบ็ปวยดวยโรคหรือการบาดเจ็บ

จากการทํางานรวมกับหนวยงานอื่น ๆ

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1.  หนวยงานในโรงพยาบาลไดรับการประเมินและบริหารจัดการความเส่ียงดานสิ่งแวดลอมการทํางาน ตาม 

พระราชบัญญัติอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2554

  2. บุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพท่ัวไปและตามความเสี่ยง สรางเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ความปลอดภัยในการทํางาน และเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม สอบสวน โรคหรือบาดเจ็บจากการทํางาน อยางครบถวน 

และครอบคลุมทุกหนวยงาน

  มาตรฐานที่ 4 การบันทึกทางการพยาบาล
  พยาบาลอาชวีอนามยับันทกึขอมลูทางการพยาบาล และขอมลูทีเ่กีย่วของกบับคุลากร เปนลายลกัษณอกัษร

อยางเปนระบบ เพื่อสื่อสารกับทีมงานและทีมสุขภาพที่เกี่ยวของ และเปนหลักฐานทางกฎหมาย

  แนวทางปฏิบัติ
  1.  กาํหนดแนวทางการบันทกึทางการพยาบาล ทีแ่สดงถงึการใชกระบวนการพยาบาลครอบคลุม เกีย่วกับ

   1.1  การตรวจสุขภาพทั่วไปและตามความเส่ียง

   1.2  การสรางเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัย

   1.3  การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม สอบสวน โรคหรือการบาดเจ็บจากการทํางาน

  2.  บันทึกทางการพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด

  3.  บันทึกดวยขอความที่กระชับ ไดใจความ ถูกตอง สามารถส่ือสารในทีมสหวิชาชีพได

  4.  ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล และนําผลสูการพัฒนาบริการพยาบาลงานอาชีวอนามัย 

ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในสถานบริการสาธารณสุข

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1. มีการบันทึกขอมูลการใหบริการดูแลรักษาพยาบาล ไดถูกตอง ครบถวน ชัดเจน ครอบคลุมกระบวนการ

พยาบาล และสามารถเปนหลักฐานทางกฎหมายได

  2. บันทึกทางการพยาบาลสามารถส่ือสารระหวางวิชาชีพที่เกี่ยวของได
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ตารางที่ 3-4 เกณฑชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลงานอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในสถานบริการสาธารณสุข

 ตัวชี้วัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ

มติทิี ่1 ดานประสทิธผิลตามพันธกจิ
1. รอยละของแผนงาน/โครงการดูแล

สุขภาพบุคลากรในสถานบริการ

สาธารณสุขท่ีบรรลุตามเปาหมาย

2. รอยละของหนวยงานทีไ่ดรบัการ

สาํรวจเพ่ือประเมนิความเสีย่งใน

การทํางาน (Walk through survey)

3. รอยละของบุคลากรในสถานบริการ

สาธารณสขุไดรบัการตรวจสุขภาพ

ประจาํป

4. รอยละของบุคลากรกลุมเสีย่งไดรบั

การตรวจสุขภาพดวยเครือ่งมอื

อาชวีเวชศาสตร

5. รอยละของบุคลากรกลุมเสีย่งไดรบั

การสอน/ฝกทักษะการใชอปุกรณ

ปองกนัอนัตรายสวนบคุคล (PPE)

6. รอยละของบุคลากรกลุมเสีย่งมกีาร

ใชอปุกรณปองกนัอนัตรายสวน

บคุคล

7. รอยละของบุคลากรกลุมเสีย่งมี

พฤตกิรรมการทํางานทีป่ลอดภยั

8. รอยละของบุคลากรท่ีปวยดวยโรค

หรอืบาดเจบ็จากการทํางาน

จํานวนแผนงาน/โครงการดูแลสุขภาพบุคลากรใน

สถานบริการสาธารณสุขที่บรรลุตามเปาหมาย

จํานวนแผนงาน/โครงการทั้งหมด

จํานวนหนวยงานที่ไดรับการสํารวจ
เพื่อประเมินความเสี่ยง

จํานวนหนวยงานทั้งหมด

จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
การตรวจสุขภาพประจําป

จํานวนบุคลากรทั้งหมด

จาํนวนบคุลากรกลุมเสีย่งทีไ่ดรบัการสอน/ฝกทกัษะ
การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

จํานวนบุคลากรกลุมเสี่ยงทั้งหมด

จํานวนบุคลากรกลุมเสี่ยงที่มีพฤติกรรมการทํางาน
ที่ปลอดภัย

จํานวนบุคลากรกลุมเสี่ยงทั้งหมด

จํานวนบุคลากรกลุมเสี่ยงมีการใชอุปกรณอันตราย
สวนบุคคลขณะทํางาน

จํานวนบุคลากรกลุมเสี่ยงที่ไดรับอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลทั้งหมด

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

≥80%

≥80%

≥90%

≥80%

≥80%

≥80%

≥80% 

< 3%

มติทิี ่2 ดานคณุภาพการใหบรกิารพยาบาลในภาพรวม

จํานวนบุคลากรกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสุขภาพ
ดวยเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร

จํานวนบุคลากรกลุมเสี่ยงทั้งหมด
x 100

จํานวนบุคลากรที่ปวยดวยโรคหรือบาดเจ็บ
จากการทํางาน

จํานวนบุคลากรของสถานบริการ                       
สาธารณสุขทั้งหมด

x 100
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 ตัวชี้วัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ

9. รอยละของบคุลากรท่ีเจบ็ปวยดวย

โรคหรอืการบาดเจ็บจากการทํางาน

ไดรบัการตดิตามผลการรักษาและ

ฟนฟสูภาพ

10. รอยละของบคุลากรไดรบัการ

ประเมนิความเหมาะสมในการ 

กลบัเขาทาํงาน (Return to work)

11. รอยละความสมบูรณของบันทกึ

ทางการพยาบาล

12. รอยละของพยาบาลอาชีวอนามยั

มสีมรรถนะตามเกณฑทีก่าํหนด

มติทิี ่4 ดานการพัฒนาองคกร
13. รอยละของพยาบาลอาชีวอนามยั

ทีป่ฏิบตังิานตามแนวทางหรือ

มาตรฐานวิธปีฏบิตัิ

14. รอยละของพยาบาลอาชีวอนามยั

ทีไ่ดรบัการฟนฟคูวามรูดาน  

อาชวีอนามยั ความปลอดภัย และ

สิง่แวดลอมในสถานบริการ   

สาธารณสขุ 

 อยางนอย 16 ชัว่โมง/คน/ป

จํานวนพยาบาลอาชีวอนามัยที่มีสมรรถนะ
ตามเกณฑที่กําหนด

จํานวนพยาบาลวิชาชีพที่ไดรับการประเมิน
สมรรถนะท้ังหมด

จํานวนบันทึกทางการพยาบาลท่ีมีการบันทึก    
ครบถวนถูกตอง

จํานวนบันทึกทางการพยาบาลท่ีตรวจสอบทั้งหมด

จํานวนพยาบาลอาชีวอนามัยที่ปฏิบัติงานตาม
แนวทางหรือมาตรฐานวิชาชีพ

จํานวนพยาบาลอาชีวอนามัยทั้งหมด

จํานวนพยาบาลอาชีวอนามัยที่ไดรับการฟนฟู

ความรูดานอาชวีอนามยั ความปลอดภัย 

และส่ิงแวดลอมในสถานบริการสาธารณสุข

อยางนอย 16 ชัว่โมง/ป

พยาบาลอาชีวอนามัยที่รับผิดชอบงานอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยฯ ทั้งหมด

x 100

x 100

x 100

x 100

100%

100%

≥80%

≥90% 

100%

100%

มติทิี ่3 ดานประสทิธภิาพของการปฏิบตัทิางการพยาบาล

จํานวนบุคลากรที่เจ็บปวยหรือบาดเจ็บจากการ
ทํางานไดรับการติดตามการรักษาและฟนฟูสภาพ

จํานวนบุคลากรที่เจ็บปวยดวยโรคหรือบาดเจ็บ
จากการทํางานท้ังหมด

จํานวนบุคลากรไดรับการประเมิน                
ความเหมาะสมในการกลับเขาทํางาน

จํานวนบุคลากรที่ตองไดรับการประเมิน          
ความเหมาะสมในการกลับเขาทํางานท้ังหมด

x 100

x 100
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มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลงานพิษวิทยาและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม

  งานพิษวิทยาและเวชศาสตรสิ่งแวดลอมเปนงานบริการพยาบาลอาชีวอนามัย เปนการ

ใหบริการคนทํางานและประชาชนที่สัมผัสสารเคมีและมลพิษจากสิ่งแวดลอม ตั้งแตระยะกอนเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ 

และหลังการเกิดเหตุอุบัติภัยสารเคมีและปญหามลพิษสิ่งแวดลอม โดยครอบคลุมถึง การประเมินสถานการณ หรือ             

ความเส่ียงตอการเกิดอุบัติภัยสารเคมีและปญหามลพิษส่ิงแวดลอม ออกแบบระบบบริการท้ังในภาวะปกติ และ

ภาวะฉุกเฉิน มีการเฝาระวัง ปองกัน ติดตาม ภาวะสุขภาพและส่ิงแวดลอมจากผลกระทบของมลพิษ สื่อสารความเส่ียง

และสนบัสนนุขอมลูการรักษาพยาบาล รวมถึงการดูแลตอเน่ือง โดยใชความรูเฉพาะทางดานการพยาบาลอาชีวอนามัย 

พิษวิทยา ระบาดวิทยา และการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน

  มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยในงานพิษวิทยาและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม เปนขอกําหนดให

พยาบาลอาชวีอนามยันาํไปปฏบิตักิารดแูลในงานพษิวทิยาและเวชศาสตรสิง่แวดลอม ในกลุมคนทาํงานทีไ่ดรบัผลกระทบ 

จากพิษสารเคมีและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตอปญหามลพิษสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 2 สวน คือ

  1.  มาตรฐานการปฏิบตักิารพยาบาลงานพิษวทิยาและเวชศาสตรสิง่แวดลอม ประกอบดวย 4 มาตรฐาน ดงันี้

   มาตรฐานท่ี 1 การพยาบาลในระยะกอนเกิดเหตุอุบัติภัยสารเคมีและปญหามลพิษสิ่งแวดลอม

   มาตรฐานท่ี 2 การพยาบาลในขณะเกิดเหตุอุบัติภัยสารเคมีและปญหามลพิษสิ่งแวดลอม

   มาตรฐานท่ี 3 การพยาบาลหลังเกิดเหตุอุบัติภัยสารเคมีและปญหามลพิษสิ่งแวดลอม

   มาตรฐานท่ี 4 การบันทึกทางการพยาบาล

  2.  เกณฑชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลงานพิษวิทยาและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม เปนผลของการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล ประกอบดวย 4 มิติ ดังนี้

   มิตทิี่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

   มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการพยาบาล

   มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล

   มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร

  ดังรายละเอียดตอไปน้ี
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  มาตรฐานที่ 1 การพยาบาลในระยะกอนเกิดเหตุอุบัติภัยสารเคมี
  และปญหามลพิษสิ่งแวดลอม
  พยาบาลอาชวีอนามยั ประเมนิชุมชนเบือ้งตนดวยการศกึษาขอมลูดานสขุภาพและสิง่แวดลอมในชมุชน ตาม

ความเส่ียงดานอุบัติภัยสารเคมีและปญหามลพิษสิ่งแวดลอม วินิจฉัยปญหาและจัดลําดับความรุนแรง เรงดวน

  แนวทางปฏิบัติ
  1.  รวบรวมขอมลู ประเมนิและวเิคราะหขอมลูพืน้ทีเ่ส่ียง/สถานประกอบการ ขอมลูมลภาวะ ขอมลูเวชศาสตร

สิ่งแวดลอม (นํ้า ดิน อากาศ สารพิษ สารเคมี) ศักยภาพดานการจัดการ บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณของหนวยงาน

ทีเ่ก่ียวของ เชน องคการบรหิารสวนทองถิน่ ปองกนัและบรรเทาภยัสาธารณภยัพ้ืนท่ี ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม

จังหวัด หนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับในพื้นที่ เปนตน

  2.  ประเมินภาวะสุขภาพ การเจ็บปวย หรือโรคท่ีเก่ียวของกับมลภาวะของประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยง/สถาน

ประกอบการ ดานกายภาพ ดานชีวภาพ ดานเคมี ดานการยศาสตร และดานจิตวิทยาสังคม และขอมูลการเฝาระวังเชิง

รับและการตรวจคัดกรองเชิงรุก

  3.  วินิจฉัยปญหาของพ้ืนที่เสี่ยง/สถานประกอบการ ปญหาสิ่งแวดลอมชุมชน ความตองการของชุมชน และ

จัดลําดับความสําคัญของปญหา 

  4.  จัดทําแผนเฝาระวัง สรางเสรมิ และปองกันสุขภาพ แผนพัฒนาศักยภาพการจัดการและแผนปฏิบัติการ

ในภาวะฉุกเฉินดานมลพิษสิ่งแวดลอม อุบัติภัยสารเคมี และแผนเฝาระวังสุขภาพระยะยาว ใหสอดคลองมีความ                  

เหมาะสมกับสภาพปญหา และแนวทางการดูแลผูปวยท่ีไดรบัอนัตรายหรือผลกระทบจากปญหาส่ิงแวดลอม เชน ปญหา

บอขยะ อุบัติภยัสารเคมี เปนตน

  5.  ดําเนินการตามแผนเฝาระวัง สรางเสริม และปองกันสุขภาพ เชน การสื่อสารความเส่ียงกับชุมชน การให

ความรูที่สอดคลองกับปญหาของแตละพื้นที่ เปนตน แผนพัฒนาศักยภาพการจัดการและแผนปฏิบัติการและรวมซอม

แผนรองรับปญหามลพิษสิ่งแวดลอมและอุบัติภัยสารเคมีกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ

  6.  สรุปผลการดําเนินงาน และคืนขอมูลสถานการณมลภาวะ และภาวะสุขภาพชุมชน แกประชาชนในพ้ืนที่

เสี่ยง สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ

  ผลลัพทที่คาดหวัง
  1. ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยง ไดรับการเฝาระวัง สรางเสริม และปองกันสุขภาพ

  2. งานการพยาบาลอาชีวอนามัยมขีอมูลพ้ืนทีเ่สีย่ง และความเส่ียงตอสขุภาพดานกายภาพ ดานชีวภาพ ดาน

เคมี ดานการยศาสตรและดานจิตวิทยาสังคม

  3. งานการพยาบาลอาชีวอนามยัมแีผนและแนวทางปฏิบตั ิในการรองรับปญหามลพษิสิง่แวดลอมและอบุติัภยั

สารเคมี ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  มาตรฐานท่ี 2 การพยาบาลในขณะเกิดเหตุอบุตัภิยัสารเคมีและปญหามลพิษสิง่แวดลอม
  พยาบาลอาชีวอนามัย ดแูลและเอ้ืออาํนวยใหกระบวนการรักษาพยาบาลอาชีวอนามัยในขณะเกิดเหตุอบุตัภิยั

สารเคมีและปญหามลพิษสิ่งแวดลอม เปนไปอยางสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเสมอภาค
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  แนวทางปฏิบัติ
  1. รบัแจงเหตุ ตรวจสอบสถานการณการเกิดเหตุ วเิคราะหขอมลูการเกิดเหตุ ไดแก ประเภท ชนดิและอันตราย 

หรือพิษของสารเคมี ผลกระทบที่เกิดหรืออาจเกิดข้ึนทั้งทางตรงและทางออม เชน ผลของสารเคมีตอผูปวยหรือผูไดรับ

ผลกระทบและเจาหนาที ่การจดัการนํา้หรอืของเสยีจากขัน้ตอนการลดการปนเปอนใหผูปวย (Decontamination) เปนตน

  2.  วางแผนการตอบโตภาวะฉุกเฉนิอบุตัภิยัสารเคมีในดานการปฐมพยาบาล และการพยาบาลดานพษิวทิยา

และเวชศาสตรสิ่งแวดลอม ดานองคความรูและการปฏิบัติตัวของทีมตอบโตภาวะฉุกเฉินอุบัติภัยสารเคมี ทีมสอบสวน

โรค และทีมใหการรักษาพยาบาลภายในโรงพยาบาล

  3.  ใหคําปรึกษา ใหขอคิดเห็นและสนับสนุนขอมูลเกี่ยวกับขอมูลการรักษาพยาบาล การปองกันภาวะ

แทรกซอนจากพิษสารเคมีแกทีมผูใหบริการครอบคลุมทุกเครือขาย

  4.  ใหขอมลูและใหการดแูลในการปองกนัดานพษิวทิยาและเวชศาสตรสิง่แวดลอมแกทมีผูใหบริการ เพือ่ความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

  5.  จัดทีมรวมท้ังใหความรูดานพิษวิทยาแกทีมบุคลากรทางการพยาบาลอาชีวอนามัย เพ่ือตรวจรักษา             

เบ้ืองตน สอบสวนโรค คนหาผูปวยรายใหมและผูไดรับผลกระทบจากสารเคมีหรือมลพิษในชุมชนและพื้นที่อพยพ 

ประเมินความรุนแรง ใหการดูแล ใหอาชีวสุขศึกษา และหรือสงตอตามแนวทางการดูแลดานการพยาบาลอาชีวอนามัย

  6.  ใหการพยาบาลดานพษิวิทยาโดยการคนหา คดักรอง และจําแนกผูสมัผสั เปนกลุมผูปวย ผูทีไ่ดรบัผลกระทบ 

และผูเกีย่วของทีอ่ยูในเหตกุารณ ทีอ่าจไดรบัอนัตรายจากสารพิษ และสงตอเพ่ือใหไดรบัการรกัษาพยาบาลท่ีถกูตอง

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1.  ผูปวยและผูไดรบัผลกระทบจากปญหามลพษิสิง่แวดลอมและอบุตัภิยัสารเคมไีดรบัการตรวจรกัษาเบ้ืองตน 

และปองกันภาวะแทรกซอนจากมลพิษที่อาจเกิดข้ึนตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด

  2.  ผูใหบริการไดรับการดูแลในการปองกันผลกระทบทางสุขภาพดานพิษวิทยาและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม

และปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

  มาตรฐานที่ 3 การพยาบาลหลังเกิดเหตุอุบัติภัยสารเคมีและปญหามลพิษสิ่งแวดลอม
  พยาบาลอาชีวอนามัย ดูแลและประสานการสงตอ ใหผูใชบริการไดรับการบริการสุขภาพตามแนวทางการ

รักษาพยาบาลอาชีอนามัยอยางตอเนื่องและเหมาะสม

  แนวทางปฏิบัติ
  1. ตดิตามดูแลตอเน่ืองและฟนฟสูภาพผูปวยและผูไดรบัผลกระทบจากสารเคมีและปญหามลพิษสิง่แวดลอม

รวมกับสหวิชาชีพ

  2. ประเมนิผลกระทบหลังเกดิเหตใุนระยะยาวตามประเภทของสารเคมีและปญหามลพิษส่ิงแวดลอม ทัง้ดาน

สุขภาพและสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน ชุมชน และผูใหบริการในพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ

  3. จัดทําแผนเฝาระวัง ปองกัน และติดตาม ภาวะสุขภาพของผูใหบริการ ประชาชน และชุมชนในระยะยาว

  4. ใหขอมูลแกผูใหบริการ ประชาชน และชุมชนในการติดตาม เฝาระวัง ภาวะสุขภาพและส่ิงแวดลอมจาก

ผลกระทบของสารเคมีและปญหามลพิษสิ่งแวดลอม
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  5. ดําเนินการตามแผนเฝาระวัง ปองกัน และติดตามภาวะสุขภาพของผูใหบริการ ประชาชนและชุมชนใน

ระยะยาวรวมทั้งประสานสงตอใหไดรับการรักษาที่เหมาะสม 

  6. สรุป ประเมินผล ทบทวนผลการดําเนินงาน ปรับปรุงแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินอุบัติภัยสารเคมีและมลพิษ

สิ่งแวดลอมและแผนการเฝาระวัง ปองกัน และติดตามภาวะสุขภาพของผูใหบริการ ประชาชนและชุมชนในระยะยาว

อยางตอเน่ือง

  7.  สรปุและคืนขอมลูการเฝาระวัง ปองกัน และติดตามภาวะสุขภาพของผูใหบริการ ประชาชนและชุมชนท้ัง

ในภาวะฉุกเฉินและในระยะยาว แกผูไดรับผลกระทบ ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ

  8.  ประสานใหผูใหบริการ ประชาชน และชุมชนไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1.  ผูปวยและผูไดรับผลกระทบจากสารเคมีและปญหามลพิษส่ิงแวดลอม ไดรับการดูแลตอเน่ืองและฟนฟู           

สุขสภาพ

  2.  ผูใหบริการ ประชาชนและชุมชนไดรับการติดตาม เฝาระวัง ภาวะสุขภาพและส่ิงแวดลอมจากผลกระทบ

ของสารเคมีและปญหามลพิษสิ่งแวดลอมในระยะยาว

  มาตรฐานที่ 4 การบันทึกทางการพยาบาล
  พยาบาลอาชีวอนามยับันทกึขอมลูทางการพยาบาล และขอมลูทีเ่กีย่วของกบัผูใชบริการ เปนลายลกัษณอกัษร

อยางเปนระบบ เพื่อสื่อสารกับทีมงานและทีมสุขภาพที่เกี่ยวของ และเปนหลักฐานทางกฎหมาย

  แนวทางปฏิบัติ
  1. กําหนดแนวทางการบันทึกทางการพยาบาลอาชีวอนามัย ที่แสดงถึงการใชกระบวนการพยาบาลแบบ           

องครวม ครอบคลุมเกี่ยวกับการคัดกรองเบื้องตน การประเมินตอเนื่อง การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนการ

พยาบาล การปฏิบตักิารพยาบาล และการประเมนิผลในผูใชบรกิารและผูทีไ่ดรบัผลกระทบจากปญหามลพษิสิง่แวดลอม

และอุบัติภัยสารเคมี และจัดทําแผนจําหนายรวมกับทีมสหวิชาชีพ

  2.  บันทึกทางการพยาบาลตามแนวทางที่กําหนดโดยประกอบดวย 3 สวนคือ การวินิจฉัยการพยาบาล   

กิจกรรมการพยาบาล และการประเมินผล

  3.  บันทึกดวยขอความที่กระชับ ไดใจความ ถูกตอง สามารถส่ือสารในทีมสหวิชาชีพได

  4.  ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล และนําผลสูการพัฒนาบริการพยาบาลงานพิษวิทยาและ

เวชศาสตรสิ่งแวดลอม

  ผลลัพธที่คาดหวัง
  1.  มีการบันทึกขอมูลการใหบริการดูแลรักษาพยาบาล ไดถูกตองครบถวน ชัดเจน ครอบคลุมกระบวนการ

พยาบาล และสามารถเปนหลักฐานทางกฎหมายได

  2.  บันทึกทางการพยาบาลสามารถส่ือสารระหวางวิชาชีพที่เกี่ยวของได
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ตารางที่ 3-5 เกณฑชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลงานพิษวิทยา
และเวชศาสตรสิ่งแวดลอม

 ตัวชี้วัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ

มติทิี ่1 ดานประสทิธผิลตามพันธกจิ
1. รอยละของแผนงาน/โครงการดาน

พิษวิทยาและเวชศาสตรสิ่งแวด

ลอมที่บรรลุตามเปาหมาย

2. รอยละของผูใชบริการที่ไดรับการ

ดแูลสขุภาพตามแนวทางการรกัษา

3. รอยละของผูปวยไดรับการติดตาม

อาการหรือสงตอเพื่อการรักษา

4. รอยละของผูไดรับผลกระทบไดรับ

การติดตามภายหลังการเกิดเหตุ

5. รอยละอุบัติการณของเจาหนาที่

ปวยขณะใหบริการจนตองพบ

แพทย(กรณีอุบัติภัยสารเคมี)

6. รอยละความพึงพอใจของผูปวย/   

ผูไดรับผลกระทบ 

7. รอยละของการใหขอมูลดานพิษ

วิทยาและวิธีการชวยเหลือ ที่ถูก

ตองครบถวน ภายใน 10 นาทีหลัง

การแจงเหตุ

จํานวนแผนงาน/โครงการที่บรรลุตามเปาหมาย

จํานวนแผนงาน/โครงการทั้งหมด

จํานวนผูไดรับผลกระทบท่ีไดรับการติดตาม

จํานวนผูไดรับผลกระทบท่ีตองติดตามท้ังหมด

จํานวนผูใชบริการไดรับการดูแลสุขภาพตาม
แนวทางการรักษา

จํานวนผูใชบริการทั้งหมด

จํานวนเจาหนาที่ที่ไดรับอันตรายจากสารเคมีขณะ
ใหบริการผูปวยสารเคมีจนตองพบแพทย

จํานวนเจาหนาที่ที่ใหบริการผูปวยสารเคมีทั้งหมด

ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจของผูปวยและ   
ผูไดรับผลกระทบ

ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

จํานวนผูไดรับอันตรายจากสารเคมี/ปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอมที่ไดรับการติดตามอาการหรือสงตอ 

เพื่อการรักษา

จํานวนผูไดรับอันตรายจากสารเคมี/ปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอมทั้งหมด

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

80%

100%

> 90%

0.5%

> 80%

< 95%

มติทิี ่2 ดานคณุภาพการใหบรกิารพยาบาลในภาพรวม

มติทิี ่3 ดานประสิทธภิาพของการปฏิบตักิารพยาบาล

จํานวนครั้งการใหขอมูลภายใน 10 นาที

จํานวนครั้งการใหขอมูลทั้งหมด
x 100
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 ตัวชี้วัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ

8. รอยละความพึงพอใจของผูให

บริการ

มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร
9. รอยละของพยาบาลอาชีวอนามัย 

งานพิษวิทยาไดรับการฟนฟูความ

รูดานพิษวิทยาและเวชศาสตร        

สิ่งแวดลอม 

 อยางนอย 16 ชั่วโมง/คน/ป

> 80%

100% จํานวนพยาบาลอาชีวอนามัยที่รับผิดชอบงาน    
ไดรับการพัฒนาความรูดานพิษวิทยาและ

เวชศาสตรสิ่งแวดลอมอยางนอย 16 ชัวโมง/ป

พยาบาลอาชีวอนามัยที่รับผิดชอบงานทั้งหมด
x 100

ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจของผูปวยและ   
ผูไดรับผลกระทบ

ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
x 100



บทที่  4





การนํามาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัยสูการปฏิบัติ

บทที่  4

  มาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัยนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใหโรงพยาบาลและกลุมงานอาชีวเวชกรรม           

นําไปใชเปนกรอบในการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัย ทั้งดานการบริหารและการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย 

คาดหวงัใหผูใชบรกิารหรอืคนทํางานไดรบับรกิารพยาบาลทีไ่ดมาตรฐาน และปลอดภยัจากการทาํงาน การนํามาตรฐาน

การพยาบาลอาชีวอนามัยสูการปฏิบัติ มีการดําเนินการดังนี้

  4.1 การเตรียมการของสถานบริการสาธารณสุข
  โรงพยาบาลและกลุมงานอาชีวกรรมมีการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัย ครอบคลุมทั้งงานการพยาบาล

คลินกิอาชีวเวชกรรม งานการพยาบาลอาชีวปองกนัและควบคุมโรค งานการพยาบาลสรางเสรมิสขุภาพและฟนฟสูภาพ

วยัทํางาน งานการพยาบาลอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอมในสถานบรกิารสาธารณสขุ และงานการพยาบาล

พิษวิทยาและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม ดังนั้นเพ่ือใหการจัดบริการดังกลาวเปนไปตามท่ีมาตรฐานกําหนด โรงพยาบาล         

ควรมีการเตรียมการ ดังนี้

  4.1.1 ระดับโรงพยาบาล/ กลุมงานอาชีวเวชกรรม โดย
   1) กาํหนดนโยบายการจดับรกิารพยาบาลอาชวีอนามยัของโรงพยาบาล/ กลุมงานอาชวีเวชกรรมใหเปน

ไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย

   2)  ประกาศแนวทางการสนับสนุนการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยที่เปนไปตามขอกําหนดของ

มาตรฐาน ทัง้ดานบคุลากร องคความรู สิง่อาํนวยความสะดวกในการปฏิบตังิาน และระบบสนบัสนนุ 

ตดิตาม ประเมนิผล

   3)  จัดใหมีคณะกรรมการระดับโรงพยาบาล/ กลุมงานอาชีวเวชกรรม เพ่ือเปนที่ปรึกษา ศูนยประสาน

งานสวนกลาง และสนับสนุน ติดตาม ประเมินผลงานการพยาบาลอาชีวอนามัย

  4.1.2 ระดับงานการพยาบาลอาชีวอนามัย โดย
   1) ทบทวนโครงสรางงานการพยาบาลอาชีวอนามัย เพื่อกําหนดผูรับผิดชอบงานใหมีความชัดเจน การ

ประสานงานมีความคลองตัว เกิดประสิทธิผลเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานการบริหาร และ

สนับสนุนการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยตามขอกําหนดในมาตรฐานการปฏิบัติ

   2) จดัประชมุ/อบรมบคุลากรทางการพยาบาลในงานการพยาบาลอาชวีอนามยั กลุมงานอาชวีเวชกรรม

ทกุคน และจดัอบรมใหกบัพยาบาลวชิาชพีทีป่ฏบิตังิานเกีย่วของกบัการพยาบาลอาชวีอนามยัในกลุม

การพยาบาล และกลุมงานเวชกรรมสังคม เพื่อเรียนรูและรับรูขอกําหนดในมาตรฐานการพยาบาล
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อาชีวอนามัย รวมท้ังประเมินผลความเขาใจกอนนํามาตรฐานสูการปฏิบัติ นอกจากน้ีกลุมงาน                

อาชีวเวชกรรมจัดประชุมชี้แจงขอกําหนดของมาตรฐานใหกับกลุมงานเวชศาสตรครอบครัว และ

บริการปฐมภูมขิองโรงพยาบาลชุมชนทราบเพ่ือสนับสนุนการปฏิบตังิานการพยาบาลอาชีวอนามัยใน

ระดับอําเภอและชุมชน

   3)  จัดใหมีแหลงขอมูลเพื่อการศึกษาคนควาเพิ่มเติม ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ เอกสารงานวิจัย 

วารสาร ตํารา หนังสือ และสื่ออิเลกทรอนิกสอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและพัฒนางานการ

พยาบาลอาชีวอนามัยใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน

   4)  จดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวก เคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ  เพือ่สนับสนุนการดําเนินงานและพัฒนางานการ

พยาบาลอาชีวอนามัยใหเปนไปตามขอกาํหนดของมาตรฐาน

   5)  จัดทําแผนพัฒนาการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยจากผลการประเมินและวิเคราะหสวนขาดเมื่อ

เทียบกับขอกําหนดของมาตรฐานทั้งดานการบริหารและการปฏิบัติ

   6)  จดัทาํแนวทางปฏบิตั/ิวธิปีฏบิตั ิครอบคลมุขอกาํหนดของมาตรฐานทัง้ดานการบรหิารและการปฏบิตัิ

พรอมทั้งแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด

   7)  ติดตาม กํากับ สนับสนุน บุคลากรทางการพยาบาลอาชีวอนามัย ใหปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ/วิธี

ปฏิบัติที่กําหนดของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย

   8)  ประเมินผลและทบทวนการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติที่กําหนดของงานการพยาบาล             

อาชีวอนามัย ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพื่อใหการจัดบริการพยาบาลเปนไป

ตามขอกําหนดของมาตรฐาน

   9)  เปนที่ปรึกษาใหกับบุคลากรทางการพยาบาลผูปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย

  4.1.3 ระดับบุคลากรทางการพยาบาลผูปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย โดย
   1)  เขารวมประชุม/อบรมเพ่ือทาํความเขาใจขอกาํหนดของมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย และการ

พัฒนาความรูและทักษะดานการพยาบาลอาชีวอนามัย ตามที่องคกรจัด

   2)  ศกึษาคนควาเพิม่เตมิเกีย่วกบัองคความรูวธิกีารนาํมาตรฐานสูการปฏบิตั ิและวธิปีฏบิตัติามมาตรฐาน

การพยาบาลอาชีวอนามัย

   3)  รวมจัดทําแนวทางปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติ ครอบคลุมขอกําหนดของมาตรฐานทั้งดานการบริหารและการ

ปฏิบัติ

   4) ปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตั/ิวธิปีฏบิตัทิีก่าํหนดของงานการพยาบาลอาชวีอนามยัอยางสมํา่เสมอ ครบถวน

   5) รวมประเมินผลและทบทวนการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติที่กําหนดของงานการพยาบาล

อาชีวอนามัย ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพื่อใหการจัดบริการพยาบาลเปนไป

ตามขอกําหนดของมาตรฐาน
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  4.2 การรายงานผลการดําเนินการ
  การจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัย เปนบริการท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือใหคนทํางานปลอดภัยจากส่ิงคุกคาม           

ตาง ๆ ที่เกิดจากการทํางาน ซึ่งสิ่งคุกคามดังกลาวมีการเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

สภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ เพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นการประเมินผลการดําเนินงานตาม

มาตรฐานจึงเปนสิ่งจําเปน เพื่อนําสูการพัฒนา ปรับปรุง ใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานและสอดคลองกับ

สถานการณสิ่งคุกคาม การรายงานผลการดําเนินงานปฏิบัติตามขั้นตอน ดังแผนภาพท่ี 4-1 ดังนี้

 

แผนภาพท่ี 4-1 ลําดับของการรายงานผลการดําเนินงาน

ระดับประเทศ

ระดับเขต

ระดับจังหวัด

ระดับอําเภอ

ระดับตําบล/

อําเภอ

รพ.สต./โรงพยาบาลชุมชน

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

ระดับอําเภอ (CNO-D)

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

ระดับจังหวัด (CNO-P)

โรงพยาบาลศูนย/

โรงพยาบาลทั่วไป

โรงพยาบาลศูนย/

โรงพยาบาลทั่วไป

โรงพยาบาลศูนย/

โรงพยาบาลทั่วไป

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

ระดับประเทศ (สํานักการพยาบาล)

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

บริการพยาบาล ระดับเขต (CNO-R)

รพ.สต./โรงพยาบาลชุมชน

รพ.สต./โรงพยาบาลชุมชน
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  4.2.1 จัดทําระบบการนิเทศติดตามการพัฒนาการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยตามขอกําหนดของ

มาตรฐาน ในระดับอําเภอ และระดับจังหวัด การรวมนิเทศไขวระหวางสถานบริการสาธารณสุขในระดับอําเภอ และ

ระดับจังหวัดในแตละเขตสุขภาพ ระบบนิเทศ ประกอบดวย ผูนิเทศและบทบาท ผูรับการนิเทศและบทบาท ประเด็น

การนิเทศ กําหนดการนิเทศ รูปแบบการนิเทศและการจัดทํารายงานสรุปผลการนิเทศ

  4.2.2 งานการพยาบาลอาชีวอนามัยของโรงพยาบาล รวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด

บริการพยาบาลอาชีวอนามัย จัดทําเอกสารใหกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับจังหวัด (CNO-P) 

เพื่อรวบรวมจัดสงใหกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับเขต (CNO-R) และระดับประเทศ (สํานัก

การพยาบาล) ตอไป 

  สรุป

  การดําเนินงานตามมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย เปนการดําเนินงานโดยผูเกี่ยวของหลายฝาย ทั้งใน

สวนของกลุมงานอาชีวเวชกรรม งานการพยาบาลอาชีวอนามัย กลุมการพยาบาล กลุมงานเวชกรรมสังคม กลุมงาน

อนามัยและส่ิงแวดลอม สถานประกอบการ และองคกรตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับคนทํางาน การสนับสนุน ติดตาม                 

ประเมนิผล จงึเปนสิง่สาํคญั เพือ่เปนทีป่รกึษาใหการดาํเนนิงานเปนไปดวยความสะดวก สอดคลองตามแนวทางทีก่าํหนด 

และนําผลการประเมินท่ีไดสูการทบทวนปรับปรุงมาตรฐาน แนวทางการดําเนินงาน และแนวทางการประเมินผล            

ใหเหมาะสมย่ิงขึ้น ดังนั้นความรูความสามารถดานการพยาบาลอาชีวอนามัยของสมาชิกในทีม ความเขาใจทิศทางและ

เปาหมายแผนการดาํเนินงานจดับรกิารพยาบาลอาชวีอนามยั และความรวมมอืระหวางทีมนาํของกลุมงานอาชวีเวชกรรม

งานการพยาบาลอาชีวอนามัย และทีมนํากลุมการพยาบาลท่ีเขมแข็ง จะสนับสนุน สงเสริมใหการจัดบริการพยาบาล

อาชีวอนามัยเปนไปตามมาตรฐาน บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว และเกิดผลลัพธที่ดีตอสุขภาพของคนทํางานตอไป
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