หลักการควบคุมโรคควบคุมป้ องกันที่
แหล่งกาเนิ ดของโรคซึ่ งการควบคุมวิธีน้ ี จะ
มีประสิ ทธิภาพมาก
1.การแบ่งแยกขบวนการผลิตที่ก่อให้เกิด
อันตราย
หลักการควบคุมโรคการควบคุมฝุ่ น
สามารทาได้โดยใช้ระบบเปี ยกหรื อใช้น้ าฉี ดพ่น
ทาให้ฝนุ่ ละอองที่ฟ้งุ กระจายในอากาศตกลงมา
หรื ออาจใช้เครื่ องจับดูดฝุ่ นละอองไฟฟ้า
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ลาดับขั้นของผลกระทบจากสิ่ งแวดล้อมต่อ
สุขภาพของคนงาน
1.สุขภาพเสื่ อม
2.โรคเดิมๆที่มีอยูก่ าเริ บ
3.โรคทัว่ ๆไปเกิดขึ้น
4.เกิดอุบตั ิเหตุและบาดเจ็บจาก
การทางาน

หลักการป้ องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่ งแวดล้อมใน
การทางาน

การควบคุมป้ องกันที่ตวั ผูร้ ับหรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน
1.การตรวจสุ ขภาพก่อนเข้าปฏิบตั ิงาน
2.การตรวจสุขภาพหลังจากทางานในระยะ
หนึ่งแล้ว
3.การตรวจสุ ขภาพกลุ่มพิเศษ เช่น ผูเ้ ยาว์
ผูห้ ญิง คนชรา เนื่องจากมีความต้านทานต่า

การควบคุมป้ องกันสิ่ งแวดล้อม
1.การจัดระบบระบายอากาศ
2.การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย
3.การจัดสิ่ งแวดล้อมโสโครก

หลักการควบคุมโรคการควบคุมโดย
การระบายอากาศ
1.ระบายอากาศเฉพาะที่โดยการใช้
เครื่ องสุญญากาศจากบริ เวณ
แหล่งกาเนิ ด เพื่อป้ องกันคนงานสูด
ดมฝุ่ นละอองเข้าไปในปอด

พยาบาลอาชีวอนามัย คือ พยาบาลที่ผา่ น
การศึกษาในระดับพยาบาลขั้นพื้นฐาน จาก
วิทยาลัยพยาบาลหรื อมหาวิทยาลัย ที่ได้รับ
การอบรมเพิ่มเติมในด้านการพยาบาล
อาชีวอนามัยจากสถาบันศึกษาที่เกี่ยวข้อง

การพยาบาลอาชีวอนามัย คือ การพยาบาลที่ให้กบั
ประชาชนกลุ่มที่อยูใ่ นวัยทางาน ผูป้ ระกอบอาชีพ
ทุกสาขาอาชีพ โดยนาเอากระบวนการพยาบาลมา
ใช้ในการดูแลสุขภาพของคนกลุ่มนี้

อาชี วอนามัย หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่ งเสริ ม ธารงไว้ซ่ ึ งสุ ขภาพทางกายภาพ จิตใจ
และสังคมที่ดีงามของผูป้ ระกอบอาชีพทั้งมวล
(ตามความหมายขององค์การอนามัยโลกและ
องค์การต่างประเทศ)

การพยาบาลอาชีวอนามัยทั้งใน
กลุ่มประชากรไทยและต่ างชาติ

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลอาชีวอนามัย
1.ผูใ้ ห้บริ การทางคลินิก 2.ผูจ้ ดั การรายกรณี
3.ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการส่ งเสริ มสุขภาพ
4.ผูจ้ ดั การ 5.ผูใ้ ห้ความรู้
6.ผูว้ ิจยั 7.ผูใ้ ห้คาปรึ กษา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย
กฎหมายได้กาหนดเวลาทางานปกติในทุก
ประเภทงานไม่เกิน 8 ชม. ต่อวัน และไม่เกิน
40 ชม. ต่อสัปดาห์ เว้นแต่งานที่อาจเป็ น
อันตรายต้องไม่เกิน 7 ชม. ต่อวัน และไม่เกิน
42 ชม.ต่อสัปดาห์

ความสาคัญของการพยาบาลอาชีวอนามัย
1.เป็ นการป้ องกันการสู ญเสี ย
ทรัพยากรธรรมชาติ
2.ลดค่าใช้จ่ายในการให้บริ การสุ ขภาพ
สาหรับการรักษาพยาบาล การเจ็บป่ วย
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บทบาทหน้าที่ของพยาบาลอาชีวอนามัย
1.ผูใ้ ห้บริ การ 2.ผูจ้ ดั การรายกรณี
3.ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการส่งเสริ มสุ ขภาพ
4.ผูจ้ ดั การ 5.ผูใ้ ห้ความรู้
6.ผูว้ ิจยั 7.ผูใ้ ห้คาปรึ กษา

หลักการป้ องกันโรคและการบาดเจ็บจากการ
ทางาน
1.การสารวจปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการ
ทางาน
2.การประเมินปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการ
ทางาน
3.การควบคุมปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการ
ทางาน
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ขอบเขตการปฏิบตั ิการพยาบาลอาชีวอนามัย
1.การประเมินและการเฝ้าระวังสุขภาพ
คนทางานและสถานที่ทางาน
2.การดูแลด้านอาชีวอนามัยและการรักษาโรค
เบื้องต้น
3.การประสานงานกับชุมชน
4.การจัดการด้านกฏหมายและจริ ยธรรม

ขอบเขตงานและบทบาทหน้าที่ของพยาบาลชุมชนในการ
ร่ วมพัฒนาอาชีวอนามัย

ปัญหาสุขภาพของคนทางาน
1.โรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมี
2.โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพ
3.โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางชีวภาพ
4.โรคระบบหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ทางาน
5.โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการทางาน

อุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บจากการทางาน
1.การกระทาที่ไม่ปลอดภัย
2.สภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัย

ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาสุ ขภาพชุมชน
ของคนทางาน
1.ปัจจัยด้านบุคคล
เพศ อายุ ความรู้และระดับการศึกษา
พฤติกรรมสุขภาพ ความไวต่อโรค

สิ่ งคุกคามสุ ขภาพอนามัย
สิ่ งแวดล้อมจากการทางาน อาจทาอันตรายแก่ สุ ขภาพอนามัยของผูท้ ี่ทางาน
หรื อก็ได้ สิ่ งแวดล้อมการทางานชนิดใดที่มี ศักยภาพเชิ งอันตราย เรี ยก
สิ่ งแวดล้อมชนิดนี้ วา่ เป็ นสิ่ งคุกคามสุ ขภาพอนามัย

การตรวจสุขภาพของคนงานมี 2 ประเภท
1.การตรวจสุ ขภาพที่บงั คับโดยกฎหมาย การตรวจสุ ขภาพก่อนเข้างาน
และการตรวจสุขภาพประจาปี
2.การตรวจสุขภาพตามความสมัครใจของคนทางาน อาจเป็ นคาแนะนา
จากแพทย์หรื อนายจ้าง
หลักการจัดโปรแกรมการตรวจคัดกรองโรคประกอบด้วย
1.โรคที่ตรวจคัดกรองความเป็ นปัญหาที่สาคัญของสถาน
ประกอบการ
2.โรคที่ตรวจคัดกรอง ควรมีวิธีการรักษามาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของ
ประชาชนทัว่ ไป

การประเมินสุ ขภาพและสภาพแวดล้อมของผู ้
ประกอบอาชีพในกลุ่มประชากรไทยและต่างชาติ
ตามขอบเขตงานและบทบาทหน้าที่ของพยาบาล
ชุมชน

ประโยชน์ของการเฝ้าระวังสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพเป็ นระยะเมื่อเข้า
ทางาน
1.ได้พนักงานที่มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์เข้าทางาน
2.ช่วยคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
3.ค้นหาสภาวะสุ ขภาวะอนามัยของพนักงานที่เริ่ มเสื่ อมในระยะแรก
4.ทราบถึงการกระจายของโรคและอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทางาน

โรคที่มกั พบจากการประกอบอาชีพ
1.โรคลมชัก 2.โรคหื ด
3โรคปอด
4.โรคผิวหนัง
5.โรคที่เกิดจากตัวต้นเหตุทางชี วภาพ

สิ่ งคุกคามสุ ขภาพอนามัยทางเคมี
1.สารฆ่าแมลงที่เป็ นพวกอนินทรี ย ์
-สารหนู (Arsenic)
-ปรอท (Mercury)
-ไซยาไนต์ (Cyanide)
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การสุขาภิบาลอาหาร
การกาหนดแนวทางการดาเนิ นงานด้านสุขาบาลอาหารสาหรับสถานที่
จาหน่ายอาหาร ดังนี้
1.สถานที่ประกอบและจาหน่ายอาหารต้องสะอาด
2.อาหาร น้ า น้ าแข็ง และเครื่ องดื่ม อาหาร วัตถุดิบ ต้องสะอาด
3.ภาชนะอุปกรณ์ที่ใส่อาหารต้องสะอาด ไม่เป็ นอันตราย
4.ขยะและน้ าเสี ย ใช้ถงั ขยะที่ไม่รั่วซึม
5.ห้องน้ า ห้องส้วม ต้องสะอาด ต้องมีสุขนิ สยั ที่ดี
6.ผูส้ มั ผัสอาหาร

การควบคุมสัตว์พาหะนาโรค
กระทรวงสาธารณะสุขได้แนะมาตรการตามหลัก 5 ป.
1.ปิ ด
2.ปล่อย
3.เปลี่ยน
4.ปรับปรุ ง
5.ปฏิบตั ิจนเป็ นนิสยั

ขอบเขตงานและบทบาทหน้าที่ของ
พยาบาลชุมชนในการร่ วมพัฒนา
สิ่ งแวดล้อม

การสุขาภิบาลที่พกั อาศัย
หลักการสาคัญของสุขาภิบาลที่มกั พบอาศัยต้องคานึงความต้องการ
ดังต่อไปนี้
1.ความต้องการพื้นฐานทางด้านร่ างกาย
2.ความต้องการพื้นฐานทางด้านจิตใจและสังคม
3.การป้องกันโรคติดต่อ
4.การป้องกันอุบตั ิเหตุที่มกั เกิดขึ้นในที่พกั อาศัย

การบาบัดน้ าเสี ย มี 3 ขั้นตอน
1.การบาบัดโดยใช้วิธีการทางกายภาพ
2.การบาบัดโดยใช้วิธีการทางชีวภาพ
3.การกาจัดเชื้ อโรคที่ปนเปื้ อนในน้ าเสี ย

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลชุมชนในการดาเนินงานอนามัยด้าน
สิ่ งแวดล้อม
1.เป็ นผูใ้ ห้ความรู้และคาแนะนา
2.เป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา
3.เป็ นผูป้ ระสานงาน
4.เป็ นผูด้ าเนินงานวิจยั
5.เป็ นผูน้ าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ขอบเขตงานอนามัยสิ่ งแวดล้อม
1.การจัดหาน้ าสะอาดในการอุปโภค บริ โภค
2.การควบคุมมลพิษทางน้ า
3.การจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและของเสี ย
4.การสุขาภิบาลอาหาร
5.งานอนามัยสิ่ งแวดล้อมด้านคมนาคม
6.การสุ ขาภิบาลด้านสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
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ขยะมูลฝอย
เป็ นขยะที่เกิดจากการใช้ชีวิตในประจาวัน
เช่น ถุงพลาสติก ขวดน้ า เฟอร์ นิเจอร์
กระดาษ จากการรายงานสถานการณ์
มลพิษขยะมูลฝอยเป็ นปัญหาที่มี
ความสาคัญในอันดับต้นๆ

ขยะมูลฝอยแบ่งเป็ น 3 ประเภท
1.ขยะมูลฝอยเปี ยก
2.ขยะมูลฝอยแห้ง
3.ขยะมูลฝอยอันตราย
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มลพิษทางอากาศ หมายถึง การปนเปื้ อน
ของอากาศจากสารเคมี ฝุ่ นละออง หรื อเชื้ อ
โรค ส่ วนใหญ่มีสาเหตุจากการเผาไหม้ของ
เครื่ องยนต์โรงงานอุตสาหกรรม การเผาป่ า
หรื อเผาขยะในที่โล่ง

แนวทางคัดการดาเนินงานอนามัยสิ่ งแวดล้อม
ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและหลักการ
อนามัยสิ่ งแวดล้อม ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับ
สิ่ งแวดล้อม
มลพิษทางน้ าหรื อน้ าเสี ย หมายถึง น้ าทิ้ง
หรื อน้ าที่ผา่ นการใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การทาความสะอาด
และการขับถ่ายของเสี ยในอาคารที่พกั
อาศัย น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงน้ าเสี ยที่
ผ่านกิจกรรมการเกษตรและกิจกรรม
อื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลชุมชนใน
การดาเนินการด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม
1.เป็ นผูใ้ ห้ความรู้และคาแนะนา
2.เป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา
3.เป็ นผูป้ ระสานงาน
4.เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ

การดาเนิ นงานด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม
1.การบาบัดน้ าเสี ย
2.การปรับปรุ งคุณภาพน้ า
3.การกาจัดขยะมูลฝอย
4.การสุขาภิบาลอาหาร
5.การกาจัดสิ่ งปฏิกูล
6.การควบคุมสัตว์พาหะนาโรค

