บทวิจัย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบตั ิงานตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย
ของพยาบาลในสถานประกอบการเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
กรกนก นาเครือ*
วันเพ็ญ แก้วปาน** สุรินธร กลัมพากร*** จุฑาธิป ศีลบุตร****
บทคัดย่อ
การปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยมีหลายปัจจัยทั้งระดับบุคคล และองค์กรในการ
ทางานเพื่อให้พนักงานในสถานประกอบการมีสุขภาพดี เพิ่มผลผลิตในการทางาน และลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยของพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลที่
ทางานในสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป จานวน 134 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเองทางไปรษณีย์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม
สาเร็จรูปด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่าไค-สแควร์ และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา (ร้อยละ 44.8) มีการปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลอาชีว
อนามั ยโดยรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง ปั จจั ยส่ วนบุ คคล ระดับ การศึ ก ษา การได้ รับ การอบรมด้า นการ
พยาบาลอาชีวอนามัย ลักษณะงาน รูปแบบการทางาน ความยากง่ายของงาน สภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้านกายภาพ เคมี จิตสังคม และการรับรู้บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
ผลการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ แ บบขั้ น ตอน พบว่ า การอบรมด้ า นการพยาบาลอาชี ว อนามั ย
สภาพแวดล้อมในการทางานด้านกายภาพ เคมี จิตสังคม และการรับรู้บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย สามารถ
ร่วมกันทานายการปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยได้ ร้อยละ 34.1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p-value < 0.05)
ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารสถานประกอบการในด้านการเสริมสร้าง สนับสนุนให้พยาบาลอาชีวอนามัย
มีการปฏิบัติงานตามบทบาทเพิ่มขึ้น โดยมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน สนับสนุนโอกาสในการอบรมเพิ่มเติม
และพิจารณาให้ค่าตอบแทนเหมาะสมกับภาระงาน อีกทั้งองค์กรวิชาชีพควรระบุบทบาทพยาบาลในสถาน
ประกอบการให้ชัดเจน
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Role Performance Factors of Occupational Health Nurses in Industrial
Estates of Thailand
Kornkanok Nakhruea*
Wonpen Kaewpan** Surintorn Kalampakorn*** Jutatip Sillabutra****
ABSTRACT
There are both personal and the organizational factors important to occupational health
nursing performance. Ensuring performance involves keeping employees healthy, increasing
productivity and reducing healthcare costs. This study uses a cross-sectional survey to examine
the factors related to role performance of occupational health nurses. The sample consisted
of 134 occupational health nurses working in establishments having more than 200 workers
located in industrial estates in the eastern region of Thailand. A self-administered questionnaire
was mailed to the subjects for data collection. Data were analyzed using descriptive statistics,
chi-square, Pearson’s product moment correlation coefficient, and multiple regression analysis.
Survey results showed that subjects had performed their occupational health nursing
roles at a moderate level (44.8%). Personal factors included educational level, occupational
health nursing training, work pattern, and difficulty of nursing tasks. The work environment
often included being exposed to physical, chemical and psychosocial hazards. The role
perceptions of occupational health nurses were significantly related to the role performance
of occupational health nurses (p-value < 0.05).
Occupational health nursing training, physical, chemical, and psychosocial hazards of
the job, and the role perception of occupational health nurses predicted 34.1% of the
variance in the role performance of occupational health nurses (p-value < 0.05).
Administrators should support nurse training, salaries and job assignments based on
the role performance of occupational health nurses. Business organizations should clearly
identify the role of occupational health nurses so performance meets work role expectations.
Keywords: performance/ role/ occupational health nurses
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ความเป็นมาและสาคัญของปัญหา
จากการ เจ ริ ญ เ ติ บ โ ตของภ าคธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม ประชากรวัยแรงงาน 39.3 ล้านคน
ทางานในการผลิตจานวน 5.81 ล้านคน และมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเข้ามาสู่
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มขึ้น 9.0 หมื่นคน
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 25551 ส่งผลให้แรงงานเหล่านี้
เกิดปัญหาสุขภาพจากสภาพการทางานที่เปลี่ยน
แปลงไป เช่น ปัญหาที่เ กิดจากสภาพแวดล้อมใน
การทางาน คือ การทางานที่เกี่ยวกับสารเคมีร้อยละ
54.8 อิริยาบถในการทางาน ร้อยละ 39.8 การใช้
เครื่องจักร/ เครื่องมือที่เป็นอันตราย ร้อยละ 28.61
ซึ่ ง สถานประกอบการที่ ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ นิ ค ม
อุตสาหกรรมต้องมีมาตรฐานการจัดการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย ตามสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน
ด้ า นสุ ข อนามั ย และความปลอดภั ย ชั่ ว โมงการ
ท างานในสถานประกอบการ 2 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
องค์การอนามัยโลก3 และองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ 4 เช่ น มอก.18000 แต่ ก็ พ บว่ า การจั ด
อบรมความปลอดภั ย พนั ก งานใหม่ การเตรี ย ม
พร้อมกรณีฉุกเฉิน การบันทึกเวชระเบียนรายงาน
สุขภาพ การตรวจค้นหาและประเมินสิ่งคุกคามต่อ
สุขภาพไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ 5,6 ซึ่งเป็นหน้ าที่ข อง
พยาบาลในสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติ
พยาบาลอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
เริ่ ม ต้ น จากการพยาบาลและการสาธารณสุ ข ใน
บทบาท 5 ด้าน7 ได้แก่ 1) การรักษา/เวชปฏิบัติ ใน
การตรวจวินิ จฉัยและการรัก ษาการเจ็บป่ วยและ
การบาดเจ็บเบื้องต้น 2) การบริหารงาน 3) การให้
ความรู้ 4) ผู้ให้คาปรึกษา 5) ผู้ดาเนินการ/ผู้ร่วม
วิจัย จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจโลก
และความต้องการของแรงงาน พยาบาลอาชีวอนามัย
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จึงต้องใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน
เพื่ อ ให้ ก ารดู แ ลอย่ า งเฉพาะเจาะจงกั บ ความ
ต้องการและปัญหาสุขภาพของแรงงานที่มีปัจจั ย
หลายอย่ า ง เช่ น ลั ก ษณะประชากร ขนาด และ
ประเภทของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี เครื่องจักร
สารเคมีในการทางานที่แตกต่างกัน 8 จึงมีการเพิ่ม
บทบาท 2 ด้าน คือ ผู้จัดการรายกรณีและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ รวมเป็นบทบาท 7 ด้าน9
เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนิน งานด้านอาชีวอนา
มัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ4
สาหรับการปฏิบัติงานของพยาบาลอาชีวอ
นามัยในประเทศไทย ไม่มีก ฎหมายระบุขอบเขต
หน้ า ที่ ข องพยาบาลอาชี ว อนามั ย ส านั ก การ
พยาบาลจึ ง ได้ ก าหนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
พยาบาลอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 10 จาก
การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาพบว่ า พยาบาลที่ ไ ด้ รั บ การ
อบรมหลักสูตรระยะสั้น 10 วัน จานวน 896 คน11
จึ ง ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ ค วาม ต้ องกา รของส ถา น
ประกอบการ ทาให้มีการจ้างงานพยาบาลวิชาชีพ
เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด พยาบาลส่วน
ใหญ่จึงปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลและการ
รักษาเบื้องต้น การตรวจสุขภาพประจาปีและก่อน
บรรจุ เ ข้ า งาน การควบคุ ม ก ากั บ การใช้ ย าและ
เวชภัณฑ์ และการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัย12,13 ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามความ
คาดหวังของสถานประกอบการและเป็นปฏิบัติงาน
ตามบทบาทพยาบาลอาชี ว อนามั ย เดิ ม 7 จึ ง ขาด
บทบาทผู้ จั ด การรายกรณี ใ นการบริ ห ารจั ด การ
ความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องจากการ
ทางาน การกลับเข้าทางานอย่างเหมาะสมกับความ
บาดเจ็บและการเจ็บป่วย และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สร้ างเสริ มสุ ข ภาพในการการเฝ้ าระวังสิ่งคุ กคาม
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ส่ ง เสริ ม การสร้ า งนโยบายสุ ข ภาพและการจั ด
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพตามบทบาทพยาบาล
อาชีวอนามัยที่ควรจะเป็นในการดูแลสุขภาพของ
พนักงาน
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพนั้นมีปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องหลายประการ ได้แก่ คุณลักษณะส่วน
บุคคล เช่น อายุ ระดับการศึกษา14 ความสามารถที่
เป็นผลจากประสบการณ์การทางานและความถนัด
ปัจจัยด้านลักษณะงาน เช่น ภาระงาน ระยะเวลาที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน ความยากง่ายของงาน ปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการทางาน การรับรู้บทบาท และ
แรงจู ง ใจในการท างาน เช่ น ความตั้ ง ใจ ความ
รั บ ผิ ด ชอบ การฝึ ก อบรม การยอมรั บ นั บ ถื อ
เงินเดือน และการปรับปรุงภาระงาน15 ที่ต้องได้รับ
การสนับสนุนจากองค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านตามบทบาท
พยาบาลอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ เขต
นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกตามแนวคิดของ
Organ & Bateman15 และ Rogers9 ที่กล่าวถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ ลักษณะงาน
แรงจู ง ใจในการท างาน สภาพแวดล้ อ มในการ
ทางาน การรับรู้บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย และ
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านตามบทบาท
พยาบาลอาชี ว อนามั ย ของพยาบาลในนิ ค ม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก เพื่อเป็นข้อมูลในการ
กาหนดแนวทางพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลที่ขาดหายไปให้ ครบถ้วนทัดเทียมใน
ระดับสากลต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การปฏิ บั ติ ง านตาม
บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยของพยาบาลในสถาน
ประกอบการเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
2. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ลั ก ษณะงาน แรงจู ง ใจในการ
ทางาน สภาพแวดล้อมในการทางานและการรับรู้
บทบาทพยาบาลอาชีว อนามั ย กับ การปฏิ บัติ งาน
ตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยของพยาบาล ใน
สถานประกอบการเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมภาค
ตะวันออก
3. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการ
ทานายของปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะงาน แรงจูงใจ
สภาพแวดล้อมในการทางาน และการรับรู้บทบาท
พยาบาลอาชี ว อนามั ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การ
ปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยของ
พย า บ า ล ใน ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ ข ต นิ ค ม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย
ประยุ ก ต์ เ อากรอบแนวคิ ด การปฏิ บั ติ ง านของ
Organ & Bateman15 มาใช้ในการกาหนดปัจจัยที่
เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานของบุคคล คือ
1. ลัก ษณะงาน (Task) คื อ งานที่ มีค วาม
ยุ่งยากหรือกระบวนการซ้าซ้อน ต้องใช้ระยะเวลา
ในการปฏิบัตินาน
2. แรงจู ง ใจ (Motivation) คื อ แรงจู งใจ
ภายในตัวบุคคล ได้แก่ ความต้องการการยอมรับ
ของสังคม ความตั้งใจ ความรับผิดชอบส่วนบุคคล
และแรงจู งใจภายนอกที่ ต้ อ งได้รั บ การสนั บ สนุ น
ได้แก่ เงินเดือน การฝึกอบรม การปรับปรุงภาระ
งานโดยลดขั้ น ตอนกระบวนการท างาน หรื อ ใช้
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เทคโนโลยีใหม่ๆ ลดระยะเวลาในการทางาน เพื่อ
ผลักดันให้ปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. สภาพแวดล้ อ ม (Environment) คื อ
สภาพแวดล้ อ มในการท างาน ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้
สภาพแวดล้อมที่เป็นสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ ที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลอาชีวอนามัยตาม
แนวคิดของ Rogers9 เพื่อให้เหมาะกับบริบทของ
พยาบาลอาชีวอนามัย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
3.1) สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ
ประกอบด้ วย สภาพแวดล้อ มในการทางาน เช่ น
รังสี แสงสว่าง ความร้อน เสียง ซึ่งเป็นสาเหตุการ
บาดเจ็บของเนื้อเยื่อ
3.2) สภาพแวดล้ อ มทางชี ว ภาพ คื อ
สภาพแวดล้ อ มทางชี ว ภาพที่ อ ยู่ ร อบตั ว ของผู้
ปฏิบัติงาน เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ ซึ่ง
หากร่างกายได้รับสัมผัสเชื้อโรคต่างๆจะก่อให้เกิด
การติดเชื้อ
ตัวแปรอิสระ
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3.3) สภาพแวดล้อมทางเคมี คื อ สาร
เคมี ที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการผลิ ต ของสถานประกอบ
เช่น ก๊าซ ควัน ฝุ่น ฟูมหรือไอควัน ละอองก๊าซและ
ไอระเหย ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเกี่ยวข้อง ซึ่งก่อให้เกิด
การระคายเคื อ ง หรื อ การเกิ ด พิ ษ มี ผ ลต่ อ ภาวะ
สุขภาพได้
3.4) สภาพแวดล้อ มทางจิ ตสังคม คื อ
เป็นปัจจัยหรือสถานการณ์ที่มีความสัมพันธ์จากงาน
สภาพของงานมีผลต่อความเครียด ความกดดันทาง
อารมณ์และหรือปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4. การรับรู้บทบาท (Role Perceptions)
คื อ ความคิ ด ส่ ว นบุ ค คลในการรั บ รู้ บ ทบาทของ
ตนเองในการปฏิบัติงาน (Role Conception) ตลอดจน
ความคาดหวังจากเพื่อนร่วมงาน (Role expectation)16
ผู้วิจัยใช้แนวคิดบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยของ
Rogers9 ที่เพิ่มบทบาทขึ้นจากบทบาทพยาบาลอาชีว
อนามัยเดิม7 ดังแผนภูมิที่ 1
ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
ลักษณะงาน
แรงจูงใจในการทางาน
สภาพแวดล้อม
ในการทางาน
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การปฏิบัติงาน
ตามบทบาท
พยาบาล
อาชีวอนามัย

การรับรูบ้ ทบาท
พยาบาลอาชีวอนามัย
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

102 Journal of Public Health Nursing

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึ ก ษานี้ เป็ น พยาบาลที่
ทางานในสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 200
คนขึ้นไปที่ขึ้นทะเบียนกับนิคมอุตสาหกรรมในภาค
ตะวั น ออกมี เ กณฑ์ ก ารคั ด เข้ า คื อ เป็ น พยาบาล
วิ ช าชี พ หรื อ พยาบาลเทคนิ ค ที่ เ ป็ น หั ว หน้ า ที ม
พยาบาลเวรเช้ า ในกรณี ที่ มี พ ยาบาลปฏิ บั ติ ง าน
หลายคน และปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ
มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี คานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ Cohen17 ได้ 125 คน เพื่อป้องกันการ
สูญหายของข้อมูล จึงเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างร้อยละ
20 ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้มี
จานวน 150 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Random Sampling) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิ จั ย เลื อ กจั งหวั ด ที่ มี ส ถาน
ประกอบการที่มีพนักงานมากกว่า 200 คนอย่างเฉพาะ
เจาะจง คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง
ขั้นตอนที่ 2 สุ่มเลือกนิคมอุตสาหกรรมด้วย
วิธีการสุ่มอย่างง่ายจังหวัดละ 2 แห่ง ได้นิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง และนิค มอุต สาหกรรมอมตะนคร ใน
จังหวัดชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดในจังหวัดระยอง
ขั้นตอนที่ 3 คานวณตัวอย่างสถานประกอบ
การตามสัด ส่วนสถานประกอบการในแต่ละนิค ม
อุตสาหกรรม
ขั้นตอนที่ 4 คานวณตัวอย่างสถานประกอบ
การตามสัดส่วนแยกตามขนาดสถานประกอบการ
ในแต่ละนิคมอุตสาหกรรม
ขั้นตอนที่ 5 สุ่ม เลื อ กสถานประกอบการ
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ด้วยการจับฉลากแบบไม่ใส่
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คืนที่ตามขนาดสถานประกอบการที่คานวณไว้ใน
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 6 เลื อ กพยาบาลผู้ ต อบแบบ
สอบถามแบบเจาะจง โดยเลื อ กเฉพาะพยาบาล
หัวหน้าทีมเวรเช้า สถานประกอบละ 1 คน ตามรายชื่อ
สถานประกอบการในขั้นตอนที่ 5
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ
ตอบด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaires)
จานวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์การ
ทางาน การอบรมด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย
จานวน 11 ข้อ
ส่วนที่ 2 ลักษณะงาน ได้แก่ ด้านรูปแบบ
การท างาน ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
จานวน 3 ข้อ ด้านภาระงานและความยากง่ายของ
งาน จ านวน 3 ข้ อ ผู้ วิ จั ย สร้ า งตามแนวคิ ด ของ
Organ & Bateman15 มีค่าคะแนนระหว่าง 3-9
คะแนน มีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 1-3 คะแนน คือ
มีภาระงานและความยากง่ายของงานระดับต่า 4-6
คะแนน คือ มีภาระงานและความยากง่ายของงาน
ระดับปานกลาง 7-9 คะแนน คือ มีภาระงานและ
ความยากง่ายของงานระดับสูง
ส่วนที่ 3 แรงจู ง ใจในการท างาน ได้ แ ก่
ความตั้ ง ใจ ความรั บ ผิ ด ชอบ การฝึ ก อบรม การ
ยอมรับนับถือ เงินเดือนและการปรับปรุงภาระงาน
ประยุ ก ต์ จ ากแบบสอบถามแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลในสถานประกอบการของ
วันเพ็ญ พัชรตระกูล18 จานวน 11 ข้อ มีค่าคะแนน
ระหว่าง 11-55 คะแนน มีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้
11-18.33 คะแนน คือ พยาบาลมีแรงจูงใจระดับต่า
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18.34-36.66 คะแนน คื อ พยาบาลมี แ รงจู ง ใจ
ระดั บ ปานกลาง 36.67-55.00 คะแนน คื อ
พยาบาลมีแรงจูงใจระดับสูง
ส่วนที่ 4 สภาพแวดล้ อ มในการท างาน
ได้ แ ก่ สิ่งคุ ก คามสุ ข ภาพจากสภาพแวดล้ อ มทาง
กายภาพ เคมี ชีวภาพ และจิตสังคมประยุกต์จาก
แบบสอบถามการสั ม ผั ส สิ่ ง คุ ก คามสุ ข ภาพทาง
กายภาพ เคมี ชี ว ภาพ การยศาสตร์ แ ละความ
รุนแรงในสถานที่ทางานของจินตนา นัคราจารย์ 19
จานวน 12 ข้อ มีค่าคะแนนระหว่าง 12-48 คะแนน
คะแนนมีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 1-16 คะแนน คือ
สภาพแวดล้ อ มในการท างานของพนั ก งานมี สิ่ ง
คุกคามสุขภาพระดับต่า 17-32 คะแนน คือ สภาพ
แวดล้ อ มในการท างานของพนั ก งานมี สิ่ งคุ ก คาม
สุขภาพระดับปานกลาง 33-48 คะแนน คือ สภาพ
แวดล้ อ มในการท างานของพนั ก งานมี สิ่ งคุ ก คาม
สุขภาพระดับสูง
ส่วนที่ 5 การรั บ รู้ บ ทบาทพยาบาลอาชี ว
อนามัย ผู้วิจัยสร้างตามแนวคิดของ Rogers9 จานวน
24 ข้อ มีค่าคะแนนระหว่าง 24-48 คะแนน มีเกณฑ์
การแปลผล ดังนี้ 1-16 คะแนน คือ พยาบาลมีการรับรู้
บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยระดับต่า 17-32 คะแนน
คือ พยาบาลมีการรับรู้บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย
ระดับปานกลาง 33-48 คะแนน คือ พยาบาลมีการ
รับรู้ บทบาทพยาบาลอาชีว อนามัย ระดับสู ง และ
คาถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาล
อาชีวอนามัย ผู้วิจัยสร้างตามแนวคิด ของ Rogers9
จานวน 24 ข้อ มีค่าคะแนนระหว่าง 24-72 คะแนน
มีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 1-24 คะแนน คือ พยาบาล
มีการปฏิบัติบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยระดับต่า
25-48 คะแนน คือ พยาบาลมีการปฏิบัติบทบาท
พยาบาลอาชีวอนามัยระดับปานกลาง 49-72 คะแนน
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คื อ พยาบาลมี ก ารปฏิ บั ติ บ ทบาทพยาบาลอาชี ว
อนามัยระดับสูง
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน มีค่า CVI แบบ
สอบถามแรงจูงใจในการทางาน สภาพแวดล้อมใน
การท างาน และแบบสอบถามการรั บ รู้ บ ทบาท
พยาบาลอาชี ว อนามั ย และการปฏิ บั ติ ง านตาม
บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย เท่ากับ 0.82, 0.82
และ 1 ตามล าดั บ และตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) ของเครื่ อ งมื อ โดยผู้ วิ จั ย น าแบบ
สอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับพยาบาลประจา
สถานประกอบการ จังหวัดราชบุรี จานวน 30 ราย
ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha coefficient) เท่ากับ 0.759, 0.728 และ
0.960
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เดื อ นตุ ล าคมถึ งเดื อ น
พฤศจิกายน 2558 โดยผู้วิจัยดาเนินการเมื่อได้รับ
การพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (IRB NO. MUPH 2015-108)
และท าหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ผู้ บ ริ ห ารสถาน
ประกอบการ และพยาบาลในสถานประกอบการ
จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้พยาบาลพร้อม
ติดแสตมป์เพื่อส่งกลับคืนผู้วิจัยภายใน 2 สัปดาห์
นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แบบสอบถาม ผู้ วิ จั ย โทรศั พ ท์
ติดตาม 2 ครั้ง (สัปดาห์ละ 1 ครั้งกระตุ้นผ่านทาง
ผู้ จั ด การส่ ว นบุ ค คล/ จป.วิ ช าชี พ ผู้ ดู แ ลห้ อ ง
พยาบาล) กรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือ ผู้วิจัยทาการ
สุ่ ม ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ขึ้ น ใ ห ม่ ต า ม ข น า ด ส ถ า น
ประกอบการและจั งหวั ด เดิ ม รวมได้ รั บ กลั บ คื น
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134 ฉบับ จากจานวนที่ส่งไปทั้งหมด 205 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 65.36 ของจานวนที่ส่งไปทั้งหมด
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ด้วยสถิติค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
วิเคราะห์ (Analytical statistic) วิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ โดยใช้ สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test)
ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product
moment correlation coefficient) วิเคราะห์ความ
สามารถในการทานายการปฏิบัติงานตามบทบาท
พยาบาลอาชีวอนามัยโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
พหุแบบขั้นตอน (Multiple Regression)
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพยาบาล แรงจูงใจ
ในการทางาน สภาพแวดล้อมในการทางาน การ
รับรู้บทบาทพยาบาล อาชีวอนามัยและการปฏิบัติ
งานตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย
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1) ข้อมูลทั่วไปของพยาบาลส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 88.10 มีอายุอยู่ระหว่าง 40-49 ปี
ร้อ ยละ 32.10 สถานภาพสมรสคู่ ร้ อยละ 57.50
วุฒิการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ
78.4 ประสบการณ์ การท างานในสถานประกอบ
การอยู่ระหว่าง 1-10 ปี ร้อยละ 91.00 ได้รับการ
อบรมด้านการพยาบาอาชีวอนามัย ร้อยละ 67.2 ปฏิบัติ
งานแบบบางเวลา ร้ อ ยละ 65.7 มี ภ าระงานที่
รับผิดชอบในระดับน้อย คือ 1-3 งาน ร้อยละ 50.00
โดยเฉลี่ยมีภาระงานที่รับผิดชอบ 3 งาน (𝑥̅ = 3.40,
S.D. = 1.69) เมื่อจาแนกรายด้านงานที่รับผิดชอบ
มากที่ สุ ด คื อ งานการรั ก ษา พยาบาลเบื้ อ งต้ น
รองลงมา งานการให้คาปรึกษาและการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ร้อยละ 95.50, 88.10, 47.80 ตามลาดับ
ดังตารางที่ 1 ความยากง่ายของงาน เป็นงานที่ต้อง
ใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะขั้นสูง ร้อยละ
94.0 และต้ อ งใช้ ค วามคิ ดสร้ า งสรรค์ และท้ าทาย
ความสามารถ ร้อยละ 86.6 ดังตารางที่ 1

Table 1. Number and percentage of nurses classified by personal characteristics (n = 134)
Personal characteristics
Number
Percentage
Sex
Male
16
11.9
Female
118
88.1
Age (year)
20-29
40
29.9
30-39
33
24.6
40-49
43
32.1
50-59
15
11.2
60 up
3
2.2
Continued

มกราคม - เมษายน 2561 ปีที่ 32 ฉบับที่ 1
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Table 1. Number and percentage of nurses classified by personal characteristics (n = 134)
(Cont.)
Personal characteristics
Number
Percentage
Marital status
Single
47
35.1
Married
77
57.5
Divorced/ Separated
10
7.5
Education
Diploma
14
10.4
Bachelor
105
78.4
Master
15
11.2
Occupational nurse training
Yes
90
67.2
No
44
32.8
Work pattern
Full time
46
34.3
Part time
88
65.7
Task
Planning and budget management
11
8.2
Basic medical treatment
128
95.5
Screening for health problems
33
24.6
Immunization
64
47.8
Training of health and safety
26
19.4
Counseling
118
88.1
Rehabilitation
57
42.5
Assessment of occupational hazards to health
11
8.2
Service quality improvement
7
5.2
2) แรงจูงใจในการทางานโดยรวมในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 54.5 เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า
แรงจู ง ใจในการท างานด้ า นความตั้ ง ใจ ความ
รับผิดชอบการฝึกอบรม และการปรับปรุงภาระงาน

อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 100.00, 65.70, 60.40 และ
48.50 ตามลาดับ ส่วนแรงจูงใจในการทางานด้าน
การยอมรับ นั บ ถื อ และเงิ น เดือ นอยู่ ใ นระดั บ ปาน
กลาง ร้อยละ 70.10 และ 61.20 ตามลาดับ
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3) สภาพแวดล้อมในการทางานโดยรวมที่มี
สิ่งคุกคามสุขภาพระดับปานกลาง ร้อยละ 89.60
เมื่อจาแนกรายด้านพบว่า สภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่มีสิ่งคุกคามสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง
ทุ ก ด้ า น โดยสภาพแวดล้ อ มทางจิ ต สั ง คมมี สิ่ ง
คุกคามสุขภาพอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด ร้อย
ละ 73.90 รองลงมาคื อ สภาพแวดล้ อ มทางเคมี
และสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ คิ ด เป็ นร้ อยละ
72.40, 65.70 ตามลาดับ
4) การรับรู้บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย
โดยรวมในระดับสูง ร้อยละ 97.00 เมื่อจาแนกราย
ด้านพบว่า การรับรู้บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย
อยู่ในระดับสูงทุกด้าน โดยการรับรู้บทบาทพยาบาล
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อาชีวอนามัยด้านผู้จัดการรายกรณีสูงที่สุด ร้อยละ
100.00 รองลงมาคือ ด้านผู้ให้คาปรึกษาและผู้วิจัย
ร้อยละ 97.00 และ 94.00 ตามลาดับ
5) การปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลอาชี
วอนามัย โดยรวมในระดับปานกลาง ร้อยละ 44.8
เมื่อจาแนกรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยด้านผู้ให้ความรู้
มากที่ สุ ด (𝑥̅ = 1.93) รองลงเป็ น ผู้ วิ จั ย ผู้ ใ ห้
ค าปรึ ก ษา ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางคลิ นิ ก (𝑥̅ = 1.83,
1.82, 1.75 ตามลาดับ) ส่วนค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทพยาบาลอาชี ว อนามั ย ด้ า นผู้ จั ด การ
ต่าสุด (𝑥̅ = 1.34) ดังตารางที่ 2

Table 2. Number and percentage of nurses motivation, work environment, role perception
and role performance (n = 134)
Awareness level
Variables
Low level
Medium level
High level
mean SD
Number Percent Number Percent Number Percent
Motivation
2
1.50
73
54.50
59
44.00 39.10 4.63
Min = 25, Max = 49
intention
0
0.00
0
0.00
134 100.00 3.00 0.00
responsibility
2
1.50
44
32.80
88
65.70 2.64 0.51
training
11
8.20
42
31.30
81
60.40 2.52 0.65
acceptance
8
6.00
94
70.10
32
23.90 2.18 0.52
salary
26
19.40
82
61.20
26
19.40 2.00 0.63
Improve workload
5
3.70
64
47.80
65
48.50 2.45 0.57
Work environment
6
4.50
120 89.60
8
6.00 2.01 0.32
Min = 9, Max = 15.50
physical
20
14.90
88
65.70
26
19.40 2.04 0.61
chemical
22
16.40
97
72.40
15
11.20 1.88 0.64
biological
44
32.80
84
62.70
6
4.5 1.72 0.65
psychosocial
23
17.20
99
73.90
12
9.00 1.87 0.50
Continued
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Table 2. Number and percentage of nurses motivation, work environment, role perception
and role performance (n = 134) (Cont.)
Awareness level
Variables
Low level
Medium level
High level
mean SD
Number Percent Number Percent Number Percent
Role perception
0
0.00
4
3.00
130 97.00 24.35 3.06
Min = 17.50, Max = 28.00
practitioner
0
0.00
34
25.40 100
74.6 3.60 0.45
case manager
0
0.00
0
0.00
134 100.00 3.53 0.42
health promotion
0
0.00
24
17.90 110 82.10 3.36 0.65
specialist
manager
0
0.00
31
23.10 103 76.90 3.21 0.64
consultant
0
0.00
4
3.00
130 97.00 3.54 0.47
educator
0
0.00
9
6.70
125 93.30 3.56 0.51
researcher
0
0.00
8
6.00
126 94.00 3.54 0.46
Role performance
27
20.10
60
44.80
47
35.10 12.01 4.61
Min = 1.50, Max = 21.00
practitioner
40
29.90
41
30.60
53
39.60 1.75 0.83
case manager
41
30.60
45
33.60
48
35.80 1.65 0.94
health promotion
39
29.10
60
44.80
35
26.10 1.66 0.91
specialist
manager
58
43.30
57
42.50
19
14.20 1.37 0.75
consultant
37
27.60
62
46.30
35
26.10 1.82 0.74
educator
23
17.20
65
48.50
46
34.30 1.93 0.78
researcher
43
32.10
35
26.10
56
41.80 1.83 0.86
ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคล แรงจูงใจในการทางาน สภาพแวดล้อมใน
การทางาน ลักษณะงาน การรับรู้บทบาทพยาบาล
อาชี ว อนามั ย กั บ การปฏิ บั ติ ง านตามบทบาท
พยาบาลอาชีวอนามัย

1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
กับการปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย
พบว่าระดับการศึกษา การได้รับการอบรมด้านการ
พยาบาลอาชีวอนามัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2 = 20.64,
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27.38, r = p-value = 0.002, < 0.01 ตามลาดับ)
ส่วนประสบการณ์การทางานไม่มีความสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย
2) ลักษณะงานด้านรูปแบบการทางาน ความ
ยากง่ายของงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติ
งานตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2= 18.07, r = 0.182,
p-value = <0.01, <0.01, 0.036 ตามลาดับ) ส่วน
ภาระงานและระยะเวลาในการทางานไม่มีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย
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3) สภาพแวดล้ อมในการท างานด้ านสภาพ
แวดล้อมทางจิตสังคมและทางเคมี มีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับการปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = -0.286,
-0.190, p-value = 0.001, 0.028 ตามลาดับ) ส่วน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การรับรู้บทบาทพยาบาล
อาชีวอนามัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติ
งานตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.170, 0.259, p-value
= 0.049, 0.003 ตามลาดับ) ดังตารางที่ 3

Table 3. The relationship between personal factors, work nature, work motivation. work
environments, role perception and performance of occupational health nurse
Variables
p-value
r/ 2
Personal factors
age
-0.106
0.221
marital status
6.14*
0.189
educational
20.64*
0.002***
work experience
-0.167
0.054
occupational nurse training
27.38*
<0.01***
Work nature
work pattern
18.07*
<0.01***
task
0.015
0.861
difficulty of work
0.182
0.036***
time of work
-0.127
0.144
Work motivation
0.168
0.052
Work environments
physical environments
0.170
0.049**
chemical environments
-0.190
0.028**
biological environments
-0.113
0.194
psychosocial environments
-0.286
0.001***
Roles perception
0.259
0.003***
2
*  , ** p-value < 0.05, *** p-value < 0.01,

มกราคม - เมษายน 2561 ปีที่ 32 ฉบับที่ 1

ส่วนที่ 3 ปัจจัยทานายการปฏิบัติงานตาม
บทบาทพยาบาลอาชีว อนามั ย เมื่อวิเ คราะห์การ
ถดถอยพหุแ บบขั้ นตอน (Backward Regression
Analysis) เรี ย งตามระดั บ ขนาดความส าคั ญ ทาง
สถิติ พบว่ามีตัวแปรอิสระ 5 ตัว ได้แก่ การอบรม
ด้า นการพยาบาลอาชี ว อนามัย การรับ รู้ บ ทบาท
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พยาบาลอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมทางจิตสังคม
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้ อมทาง
เคมีที่สามารถร่วมกันทานายค่าความแปรปรวนของ
การปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยได้
ร้อยละ 34.1 ดังตารางที่ 4

Table 4. Backward regression analysis of the role performance of occupational health nurses
Variables
B
Std. error beta
t
p-value
Occupational Nursing Training
-3.553
0.695
-0.364 -5.115 <0.001
Roles perception
0.383
0.106
0.254 3.593 <0.001
Psychosocial environments
-2.759
0.664
-0.299 -4.154 <0.001
Physical environments
1.597
0.555
0.210 2.879
0.005
Chemical environments
-1.301
0.533
-0.180 -2.441 0.016
2
2
Constant = 9.427 R = 0.366 R - Adjusted = 0.341 F = 14.773 p-value < 0.01
อภิปรายผล
ผู้ วิ จั ย น าผลวิ จั ย มาอภิ ป รายตามวั ต ถุ
ประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. การปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลอาชี
วอนามัยอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 44.80 (𝑥̅ =
12.01, S.D. = 4.61 เมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า
พยาบาลส่ ว นใหญ่ ป ฏิ บั ติ ง านตามบทบาทผู้ ใ ห้
ความรู้ ผู้ให้คาปรึกษา ผู้ให้บริการทางคลินิกมาก
ที่สุ ด เพราะภาระงานที่ พ ยาบาลรั บ ผิด ชอบส่ ว น
ใหญ่ 3 งาน คือ งานการรักษาพยาบาลเบื้อ งต้น
งานการให้คาปรึกษาและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค ร้อยละ 95.50, 88.10, 47.80 ตามลาดับ อีกทั้ง
พยาบาลส่ว นใหญ่ป ฏิบ ัต ิง านแบบบางช่ว งเวลา
ร้อยละ 65.7 ซึ่งบทบาทผู้ให้ความรู้ ผู้ให้คาปรึกษา
ผู้ใ ห้บ ริ การทางคลิ นิ กนั้ น เป็ นบทบาทที่ส ามารถ
ปฏิ บั ติ ไ ด้ ต ามบทบาทของพยาบาลวิ ช าชี พ และ
สอดคล้ อ งกั บ บทบาทที่ ส ถานประกอบการและ

เจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย คาดหวั ง ให้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ภายในห้ อ งพยาบาลเพี ย งเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามที่
กฎหมายก าหนดให้ มี พ ยาบาลประจ าสถาน
ประกอบการที่มีค นงานจานวน 200 คนขึ้น ไป 20
สอดคล้องกับการศึกษาของยุรีพรรณ วณิชโยบล13
ที่พบว่าปฏิบัติงานเป็นผู้ให้บริการทางคลินิกอยู่ใน
ระดั บ มาก ส่ ว นการปฏิ บั ติ งานตามบทบาทด้ า น
ผู้จัดการอยู่ในระดับต่า ร้อยละ 43.30 ที่เป็นเช่นนี้
เนื่ อ งจากพยาบาลส่ ว นใหญ่ ป ฏิ บั ติ ง านแบบบาง
เวลา ทางานภายใต้การดูแลของเจ้า หน้า ที่ค วาม
ปลอดภัยวิชาชีพ การปฏิบัติงานบางกิจกรรมไม่ได้
ท า เช่ น การวางแผนงบประมาณ การบริ ห าร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ให้มี ความเพียงพอต่อการใช้
งาน การจัดทาแผนงาน/โครงการด้านอาชีวอนามัย
ให้ สอดคล้ อ งกั บนโยบายของสถานประกอบการ
การจั ด การตรวจสุ ข ภาพประจ าปี การควบคุ ม
คุณภาพการบริการ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้บทบาท
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ของผู้ จั ด การ 9 แม้ ว่ า สภาการพยาบาลจั ด ท า
มาตรฐานของพยาบาลอาชี ว อนามั ย ในสถาน
ประกอบการ โดยกาหนดมาตรฐานที่ 3 ด้านการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนงบประมาณสาหรับหน่วย
พยาบาลอาชี วอนามั ย มาตรฐานที่ 4การบริ หาร
จั ด การเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ ห้ เ พี ย งพอต่ อ การ
ปฏิบัติงาน และมาตรฐานที่ 8 ด้านการตรวจสอบ
คุณภาพงาน/ การประเมินผลงานหน่วยบริการไว้21
และพยาบาลรั บ รู้ ว่ า เป็ น บทบาทหน้ า ที่ แ ต่ ด้ ว ย
กิ จ กรรมที่ มี ค วามซ้ าซ้ อ นกั บ หั ว หน้ า แผนกและ
เจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย วิ ชาชี พ พยาบาลจึ งไม่
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมตามบทบาทผู้ จั ด การ ดั งนั้ น หาก
ต้องการให้พยาบาลปฏิบัติบทบาทผู้จัดการมากขึ้น
ควรสร้างความเข้าใจผู้บริหารสถานประกอบการ
จัดทาการมอบหมายงานอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน และลดความ
สั บ สน/ความซ้ าซ้ อ นหรื อ ข้ อ ขั ด แย้ ง ในการ
ปฏิบัติงาน
2. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ระดับการศึกษา
และการได้รับการอบรมด้านการพยาบาลอาชีวอนา
มัยมีความสัมพันธ์ กั บการปฏิ บัติงานตามบทบาท
พยาบาลอาชีวอนามั ยในสถานประกอบการ เขต
นิ ค มอุ ต สาหกรรมภาคภาคตะวั น ออกอย่ า งมี
นัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 เพราะพยาบาล
ส่วนใหญ่รับการอบรมด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย
ร้อยละ 67.2 และปฏิบัติงานแบบบางช่วงเวลา ร้อยละ
65.7 ท าให้ การปฏิบั ติ งานในสถานประกอบการ
ขาดความต่ อ เนื่ อ ง จึ ง เป็ น งานที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้
ความสามารถและทักษะขั้นสูง ร้อยละ 94.0 และ
ต้ อ งใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละท้ า ทายความ
สามารถ ร้อยละ 86.6 ซึ่งการศึกษาทาให้บุคคลมี
ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในกระบวนการ
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คิดวิเคราะห์ความเป็นเหตุและผล ส่งผลต่อพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน14 สอดคล้องกับการศึกษาของยุรีพรรณ
วณิชโยบล13 Naumanen22 ที่พบว่าการได้รับการ
อบรมด้านการพยาบาลอาชีวอนามัยมีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติงาน
3. ลั ก ษณะงาน เช่ น รู ป แบบการท างาน
ภาระงาน ความยากง่ายของงานที่มีความยุ่งยาก
และระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งใช้
ระยะเวลาในการปฏิบัตินานส่งผลต่อความพึงพอใจ
และความสามารถปฏิบัติงานในการทางาน 15 จาก
การศึกษาพบว่า รูปแบบการทางานและความยาก
ง่ายของงานมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ เพราะพยาบาลส่วนใหญ่ปฏิบัติงานแบบบาง
เวลา จัดทีมผลัดเปลี่ยนกันมาปฏิบัติงานตามตาราง
เวรที่ตนว่างจากงานประจา ทาให้การปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการขาดความต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม
การดูแลติดตามการรักษาหรือฟื้นฟูสภาพพนักงาน
นอกจากนี้กิจกรรมการจัดอบรมด้านการส่งเสริม
สุขภาพความปลอดภัย การปฐมพยาบาล และการ
ช่ ว ยฟื้ น คื น ชี พ แก่ พ นั ก งาน หากพยาบาลที่
ปฏิ บั ติ ง านแบบบางเวลาไม่ ไ ด้ ม าในช่ ว งที่ จั ด
กิจกรรมนั้นก็จะทาให้พยาบาลขาดจัดกิจกรรมนั้น
ไป ส่ ง ผลให้ ก ระบวนการการท างานจึ ง มี ค วาม
แตกต่างกัน และพยาบาลส่วนใหญ่รับรู้ความยาก
ง่ายของงานโดยรวมว่าเป็นงานที่มีความยากระดับ
มาก (ร้อยละ 95.50) โดยเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะขั้นสูงระดับมาก (ร้อยละ
94.00) และต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และท้าทาย
ความสามารถระดับมาก (ร้อยละ 86.60) ด้วยภาวะ
เศรษฐกิ จ ที่ ต กต่ ามี ผ ลให้ ส ถานประกอบการตั ด
งบประมาณทางด้านสุขภาพบางส่วน จึงเป็นความ
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ท้าทายความสามารถของพยาบาลที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์เดิมที่ติดตัว
พยาบาลมาในการจัดบริการสุขภาพภายใต้ข้อจากัด
ดังกล่าว
4. แรงจูงใจในการทางานเป็นความปรารถนา
ภายในตัวบุคคล เช่น ความต้องการการยอมรับของ
สังคม ความตั้งใจ ความรับผิดชอบส่วนบุคคลและ
แรงจูงใจภายนอกที่ต้องได้รับการสนับสนุนในการ
พั ฒ นางาน เช่ น เงิ น เดื อ น การฝึ ก อบรม การ
ปรั บ ปรุ งภาระงาน โดยลดขั้ น ตอนกระบวนการ
ทางาน การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อลดระยะเวลาใน
การทางาน เป็น แรงผลั กดั นให้ ปฏิ บัติ งานอย่ างมี
ประสิทธิภาพ15 จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจใน
การทางานไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย เพราะพยาบาลส่วน
ใหญ่ปฏิบัติงานแบบบางเวลาจัดทีมทาสัญญาจ้าง
เหมารายปี จึงไม่ไ ด้รั บสวัส ดิก ารต่ างๆ เช่ น การ
เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น โบนั ส ท าให้ แ รงจู งใจในการ
ทางานลดลงสอดคล้องกับการศึกษาของ สุวัฒนา
เกิดม่วง23 ที่พบว่า แรงจูงใจ ค่านิยม ทัศนคติ ส่งผล
ต่ อ พฤติ ก รรมในการแสดงความสามารถหรื อ
สมรรถนะของจัดบริการอาชีวอนามัย
5. สภาพแวดล้ อ มในการท างานที่ เ ป็ น สิ่ ง
คุกคามต่อสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการ
ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น แสงสว่าง
ความร้อน เสียง สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น
เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ สภาพแวดล้อมทาง
เคมี เช่น ก๊าซ ควัน ฝุ่น ฟูมหรือไอควัน ละอองก๊าซ
และไอระเหย และสภาพ แวดล้อ มทางจิ ต สังคม
เช่น ความเครียด ความกดดันทางอารมณ์ ปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะบ่งบอกแนวโน้มการ
ดู แ ลสุ ข ภาพ กระบวนการการปฏิ บั ติ ง านของ
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พยาบาลอาชี ว อนามั ย 9 จากผลการศึ ก ษาพบว่ า
สภาพแวดล้ อ มในการท างานทางก ายภาพมี
ความสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การปฏิ บั ติ ง านตาม
บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย เพราะพยาบาลส่วน
ใหญ่ได้รับการอบรมด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย
ร้ อ ยละ 67.2 และส่ ว นใหญ่ ป ฏิ บั ติ งานแบบบาง
ช่ ว งเวลา ร้ อ ยละ 65.7 เมื่ อ พนั ก งานได้ รั บ ผล
กระทบของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พยาบาล
จึ ง มี ค วามรู้ ใ นการให้ ค าแนะน าการใช้ อุ ป กรณ์
ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล และการรั ก ษาตาม
อาการ ซึ่งสามารถท าได้ต ามบทบาทของวิชาชี พ
พยาบาลจึงปฏิบัติบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยได้
ดี ส่วนสภาพแวดล้อมในการทางานทางเคมี และ
ทางจิ ต สั ง คมมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ การ
ปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทพยาบาลอาชี ว อนามั ย
เพราะการป้ อ งกั น การเกิ ด การฟุ้ ง กระจายของ
สารเคมี และความเครียด ความกดดันทางอารมณ์
จากปั ญ หาสภาพของงานนั้ น ต้ อ งอาศั ย ศาสตร์
ทางการพยาบาลอาชี ว อนามั ย ในการสร้ า ง
สัมพัน ธภาพและการท างานเป็น ทีมของสหสาขา
วิชาชีพอื่นๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา จึงทา
ให้พบความสัมพันธ์ทางลบกับการปฏิบัติงาน
6. การรับรู้บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย
เป็ น ความคิ ด ส่ ว นบุ ค คลในการรั บ รู้ บ ทบาทของ
ตนเอง ตลอดจนความคาดหวังจากเพื่อนร่วมงาน/
สังคมคาดหวังในการปฏิบัติงาน ซึ่งหากรับรู้บทบาท
ไม่ชัดเจนจนเกิดความสับสนหรือความขัดแย้งของ
บทบาทในความคาดหวั ง ของบุ ค คลอื่ น กั บ การ
ปฏิบั ติ งาน ท าให้ไม่ ยอมรับบทบาท ก็ไม่ เกิด การ
ปฏิบัติงานตามบทบาทที่พึงประสงค์ ทาให้เสียเวลา
และทรัพยากร15 จากผลการศึกษาพบว่า พยาบาล
ในสถานประกอบการเขตนิ คมอุต สาหกรรมภาค
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ตะวันออกมีการรับรู้บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย
สอดคล้ อ งบทบาทที่ ส ถานประกอบการและ
เจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย คาดหวั ง ให้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ภายในห้ อ งพยาบาลเพี ย งเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามที่
กฎหมายก าหนดให้ มี พ ยาบาลประจ าสถาน
ประกอบการที่มีค นงานจานวน 200 คนขึ้น ไป 20
พยาบาลจึงปฏิบัติบทบาทตามการรับรู้ที่สามารถทา
ได้ภายในห้องพยาบาล ได้แก่ ผู้วิจัย ผู้ให้บริการทาง
คลินิก ผู้จัด การรายกรณี ส อดคล้ องกั บการศึกษา
ของธั ญรั ศม์ สุ ขบั ว24 ที่พ บว่ า การรั บรู้ บทบาทมี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน
7. การอบรมด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย
การรั บ รู้ บ ทบาทพยาบาลอาชี ว อนามั ย สภาพ
แวดล้อมทางจิตสังคม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสภาพแวดล้อมทางเคมี สามารถร่วมกันทานาย
การปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยได้
ร้อยละ 34.10 ซึ่งการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
นั้นยังมีปัจจัยอื่น เช่น นโยบายผู้บริหาร วัฒนธรรม
องค์กร โครงสร้างองค์กร การมอบหมายงาน การ
สื่อสารระหว่างกลุ่มที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 25
ซึ่ ง การศึ ก ษานี้ ไ ม่ ไ ด้ ศึ ก ษาปั จ จั ย เหล่ า นี้ แต่ ห าก
ต้องการการปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลอาชีว
อนามัยในสถานประกอบการที่สูงขึ้น ควรปรับปรุง
รูปแบบการปฏิบัติงาน และความยากง่ายของงาน
ถึ ง แม้ ว่ า ปั จ จั ย ทั้ ง สองนี้ ไ ม่ ส ามารถท านายการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยได้ แต่
ก็พบความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (2= 18.07, r=0.182, p-value
= < 0.01, 0.036 ตามลาดับ)
8. ความสามารถในการทานายการปฏิบัติ
งานตามบทบาทพยาบาลอาชี ว อนามั ย ผลการ
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ศึก ษาพบว่า ตัว แปรที่ มี อานาจในการท านายที่ ดี
ที่สุดเรียงตามลาดับ คือ การอบรมด้านการพยาบาล
อาชีวอนามัย การรับรู้บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย
สภาพแวดล้อ มทางจิต สังคม สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ สภาพแวดล้อมทางเคมีที่สามารถร่วมกัน
ทานายการปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลอาชีว
อนามัยได้ ร้อยละ 34.1 เนื่องจากประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคคลเกิดจากการเรียนรู้ฝึกอบรม
การสั่งสมประสบการณ์15 ดังนั้นเมื่อพยาบาลได้รับ
การอบรม/ฟื้นฟูการพยาบาลอาชีว อนามัย จะเกิด
การเรียนรู้ ทั ศนคติที่ดี ต่อบทบาทพยาบาลอาชี ว
อนามั ย และรั บ รู้ บ ทบาทที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
คาดหวังของสั งคมจะก่อ ให้เ กิดการปฏิ บัติงานได้
อย่ า งครอบคลุ ม ทุ ก บทบาท ส่ ว นสิ่ งคุ ก คามทาง
สุ ข ภาพจากสภาพแวดล้ อ มในการท างาน ด้ า น
กายภาพ เคมี และจิตสังคม ล้วนส่งผลต่อภาวะ
สุขภาพของพนักงาน เช่น การปวดเมื่อยจากการย
ศาสตร์ การได้รั บบาดเจ็ บจากการท างาน ความ
เจ็บป่วยจากการได้รับสัมผัสสารเคมี ความเครียด
เป็ น ต้ น หากมี สิ่ ง คุ ก คามสุ ข ภาพพนั ก งานมาก
พนั ก งานจะเกิ ด ความเจ็ บ ป่ ว ยเป็ น จ านวนมาก
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลมากขึ้น หาก
ต้องการการปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลอาชีว
อนามัยในสถานประกอบการที่สูงขึ้น ควรเพิ่มปัจจัย
ด้านการอบรม/ฟื้นฟูการพยาบาลอาชีวอนามัย การ
รับรู้บทบาทหน้าที่ และลดสิ่งคุกคามทางกายภาพ
เคมี และจิตสังคมของสภาพแวดล้อมในการทางาน
กล่าวโดยสรุปพยาบาลส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน
แบบบางช่วงเวลาท าให้ การปฏิ บัติงานขาดความ
ต่อเนื่อง การปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลอาชีว
อนามัยอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทผู้ให้ความรู้ ผู้ให้คาปรึกษา ผู้ให้บริการ
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ทางคลิ นิ ก สอดคล้ อ งกั บ ภาระงานที่ พ ยาบาล
รั บ ผิ ด ชอบส่ ว นใหญ่ 3 งาน คื อ งานการรั ก ษา
พยาบาลเบื้ องต้ น งานการให้ค าปรึก ษาและการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แสดงให้เห็นว่าพยาบาล
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับความคาดหวังของสถาน
ประกอบการและเจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ที่
ต้ อ งการให้ ป ฏิ บั ติ งานภายในห้ อ งพยาบาล ส่ ว น
บทบาทผู้จัดการปฏิบัติน้อยดังนั้นหากต้องการให้
พยาบาลปฏิ บัติ งานตามบทบาทผู้ จัด การเพิ่ ม ขึ้ น
ควรส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานแบบประจา และมี
การมอบหมายงานอย่างชัดเจน ด้านปัจจัยแรงจูงใจ
ในการทางานไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย เพราะพยาบาล
ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานแบบบางเวลาจัดทีมทาสัญญา
จ้างเหมารายปี จึงไม่ได้รับสวัสดิการต่างๆ เช่น การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน โบนัส ดังนั้นหากต้องการเพิ่ม
แรงจูงใจในการทางาน ควรพิจารณาปรั บปรุงการ
จ้างงานแบบประจาและสวัสดิการต่างๆ ด้านปัจจัย
สภาพแวดล้ อ มในการท างานทางกายภาพมี
ความสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การปฏิ บั ติ ง านตาม
บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย ส่วนสภาพแวดล้อม
ในการท างานทางเคมี แ ละทางจิ ต สั ง คมมี ค วาม
สั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ การปฏิ บั ติ ง านตามบทบาท
พยาบาลอาชีวอนามัยเพราะการป้องกัน การเกิ ด
การฟุ้งกระจายของสารเคมี และความเครียด ความ
กดดันทางอารมณ์จากปัญหาสภาพของงานนั้น ต้อง
อาศัยศาสตร์ทางการพยาบาลอาชีว อนามัยในการ
สร้ างสัม พัน ธภาพและการทางานเป็ นที มของสห
สาขาวิชาชีพอื่นๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ดั ง นั้ น พยาบาลควรศึ ก ษานโยบายผู้ บ ริ ห าร
โครงสร้ า งองค์ ก ร การสื่ อ สารและความขั ด แย้ ง
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ระหว่ า งกลุ่ ม ขององค์ ก รเพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน9
จุดแข็ง ของงานวิจั ยนี้ มีก ารสุ่ม ตั วอย่ า ง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)
เพื่อให้ได้ตัวแทนของกลุ่มประชากร
จุดอ่อนของงานวิจัยนี้ การเก็บข้อมูลแบบ
จัดส่งและตอบกลับทางไปรษณีย์ ทาให้เกิดการสูญ
หายของแบบสอบถาม ต้องเก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง เกิด
ความล่าช้าในการเก็บข้อมูลและขาดข้อมูลเชิงลึกใน
การปฏิบัติงานของพยาบาลตามบริบทของสถาน
ประกอบการที่แท้จริง ซึ่งจะได้จากการสัมภาษณ์
สนทนากลุ่ม
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. จากการศึ ก ษาพบว่ า พยาบาลปฏิ บั ติ
บทบาทผู้ จั ด การน้ อ ย ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารสถาน
ประกอบการ ควรสนั บสนุ นให้พยาบาลมี อานาจ
บริหารจัดการภายในห้องพยาบาลได้อย่า งอิสระ
เช่น การพัฒนาคุณภาพการบริการ การตรวจคัด
กรองปัญหาสุขภาพตามวัยและตามความเสี่ยงงาน
โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้การกากับของเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัย นอกจากนี้ควรสนับสนุนให้ได้รับโอกาส
ร่ ว มเดิ น ส ารวจและประเมิ น สิ่ ง คุ ก คามจาก
สภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อให้พยาบาลเข้าใจ
สภาพปัญหาเพื่อจัดการบริการทางสุขภาพได้อย่ าง
เหมาะสมกั บ สิ่ ง คุ ก คามสุ ข ภาพ ซึ่ ง เป็ น บทบาท
ตามที่สานักการพยาบาลกาหนดเป็นมาตรฐานการ
พยาบาลอาชีวอนามัย
2. ผู้บริหารสถานประกอบการ ควรพิจารณา
สนับสนุนให้ พยาบาลในสถานประกอบการได้รั บ
การอบรม/ฟื้ น ฟู ด้ า นการพยาบาลอาชี ว อนามั ย
สม่ าเสมอ และมี การมอบหมายงานอย่า งชั ดเจน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน รวมทั้งควร
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พิจารณาค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ
เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาล
3. สานักการพยาบาล ควรผลักดันให้เกิด
ก ฎ ห ม า ย ที่ ร ะ บุ บ ท บ า ท พย า บ า ล ใ น ส ถ า น
ประกอบการให้ชัดเจน เพื่อป้องกันความสับสนหรือ
ความทับซ้อน ของบทบาทในสหสาขาวิชาชีพอื่ น
และหรือความขัดแย้งของบทบาทพยาบาลอาชี ว
อนามัยในสถานประกอบการ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึ กษาสถานประกอบการนอกเขต
นิ ค มอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง จะมี ค วามแตกต่ า งด้ า น
นโยบาย ประเภทสถานประกอบการ เพื่ อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติงานของ
พยาบาลอาชีวอนามัย
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2. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลต่อการ
ปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลอาชี ว อนามั ย ในสถาน
ประกอบการ เช่ น นโยบายผู้ บ ริ ห าร วั ฒ นธรรม
องค์กร โครงสร้างองค์กร การมอบหมายงาน การ
สื่อสารระหว่างกลุ่ม
3. ควรพิจารณาแนวคิดการปฏิบัติงานของ
พยาบาลอาชีวอนามัยอื่นๆ เช่น Wilkinson Windmill
Model, Occupational Health management
model ของ Fairburn & McGettigan เป็นต้น ใน
การศึกษาครั้งต่อไป เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลอาชีวอนามัยมากขึ้น
4. ควรพิ จ ารณาเทคนิ ค การเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลอื่นๆมาประกอบ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก
เป็นต้น
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