
หลกัการป้องกนัและควบคุมอนัตรายจากส่ิงแวดล้อมใน
การท างาน

หลกัการควบคุมโรคการควบคุมฝุ่ น
สามารท าไดโ้ดยใชร้ะบบเปียกหรือใชน้ ้าฉีดพน่ 
ท าให้ฝุ่ นละอองท่ีฟุ้งกระจายในอากาศตกลงมา 

หรืออาจใชเ้คร่ืองจบัดูดฝุ่ นละอองไฟฟ้า

หลกัการควบคุมโรคควบคุมป้องกนัท่ี
แหล่งก าเนิดของโรคซ่ึงการควบคุมวิธีน้ีจะ

มีประสิทธิภาพมาก
1.การแบ่งแยกขบวนการผลิตท่ีก่อให้เกิด

อนัตราย
ล าดบัขั้นของผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มต่อ

สุขภาพของคนงาน
1.สุขภาพเส่ือม

2.โรคเดิมๆท่ีมีอยูก่  าเริบ
3.โรคทัว่ๆไปเกิดข้ึน
4.เกิดอุบติัเหตุและบาดเจบ็จาก

การท างาน

การควบคุมป้องกนัท่ีตวัผูรั้บหรือผูป้ฏิบติังาน
1.การตรวจสุขภาพก่อนเขา้ปฏิบติังาน

2.การตรวจสุขภาพหลงัจากท างานในระยะ
หน่ึงแลว้

3.การตรวจสุขภาพกลุ่มพิเศษ เช่น ผูเ้ยาว ์
ผูห้ญิง คนชรา เน่ืองจากมีความตา้นทานต ่า

การควบคุมป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม
1.การจดัระบบระบายอากาศ

2.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

3.การจดัส่ิงแวดลอ้มโสโครก

หลกัการควบคุมโรคการควบคุมโดย
การระบายอากาศ

1.ระบายอากาศเฉพาะท่ีโดยการใช้
เคร่ืองสุญญากาศจากบริเวณ

แหล่งก าเนิด เพ่ือป้องกนัคนงานสูด
ดมฝุ่ นละอองเขา้ไปในปอด
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การพยาบาลอาชีวอนามยัทั้งใน
กลุ่มประชากรไทยและต่างชาติ

พยาบาลอาชีวอนามยั คือ  พยาบาลท่ีผา่น
การศึกษาในระดบัพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน จาก
วิทยาลยัพยาบาลหรือมหาวิทยาลยั ท่ีไดรั้บ
การอบรมเพ่ิมเติมในดา้นการพยาบาล

อาชีวอนามยัจากสถาบนัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง

การพยาบาลอาชีวอนามยั คือ การพยาบาลท่ีให้กบั
ประชาชนกลุ่มท่ีอยูใ่นวยัท างาน ผูป้ระกอบอาชีพ
ทุกสาขาอาชีพ โดยน าเอากระบวนการพยาบาลมา

ใชใ้นการดูแลสุขภาพของคนกลุ่มน้ี
อาชีวอนามยั หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ส่งเสริม ธ ารงไวซ่ึ้งสุขภาพทางกายภาพ จิตใจ 
และสงัคมท่ีดีงามของผูป้ระกอบอาชีพทั้งมวล 
(ตามความหมายขององคก์ารอนามยัโลกและ

องคก์ารต่างประเทศ)

บทบาทหนา้ท่ีของพยาบาลอาชีวอนามยั
1.ผูใ้ห้บริการทางคลินิก 2.ผูจ้ดัการรายกรณี

3.ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่งเสริมสุขภาพ
4.ผูจ้ดัการ 5.ผูใ้ห้ความรู้
6.ผูวิ้จยั 7.ผูใ้ห้ค  าปรึกษา

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีวอนามยั
กฎหมายไดก้  าหนดเวลาท างานปกติในทุก

ประเภทงานไม่เกิน 8 ชม. ต่อวนั และไม่เกิน 
40 ชม. ต่อสปัดาห์ เวน้แต่งานท่ีอาจเป็น

อนัตรายตอ้งไม่เกิน 7 ชม. ต่อวนั และไม่เกิน 
42 ชม.ต่อสปัดาห์

ความส าคญัของการพยาบาลอาชีวอนามยั
1.เป็นการป้องกนัการสูญเสีย

ทรัพยากรธรรมชาติ
2.ลดค่าใชจ่้ายในการให้บริการสุขภาพ 
ส าหรับการรักษาพยาบาล การเจบ็ป่วย
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ขอบเขตงานและบทบาทหนา้ท่ีของพยาบาลชุมชนในการ
ร่วมพฒันาอาชีวอนามยั

บทบาทหนา้ท่ีของพยาบาลอาชีวอนามยั
1.ผูใ้ห้บริการ 2.ผูจ้ดัการรายกรณี

3.ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่งเสริมสุขภาพ
4.ผูจ้ดัการ 5.ผูใ้ห้ความรู้
6.ผูวิ้จยั  7.ผูใ้ห้ค  าปรึกษา

หลกัการป้องกนัโรคและการบาดเจบ็จากการ
ท างาน

1.การส ารวจปัจจยัคุกคามสุขภาพจากการ
ท างาน

2.การประเมินปัจจยัคุกคามสุขภาพจากการ
ท างาน

3.การควบคุมปัจจยัคุกคามสุขภาพจากการ
ท างาน

ขอบเขตการปฏิบติัการพยาบาลอาชีวอนามยั
1.การประเมินและการเฝ้าระวงัสุขภาพ

คนท างานและสถานท่ีท างาน
2.การดูแลดา้นอาชีวอนามยัและการรักษาโรค

เบ้ืองตน้
3.การประสานงานกบัชุมชน

4.การจดัการดา้นกฏหมายและจริยธรรม

ปัญหาสุขภาพของคนท างาน
1.โรคท่ีเกิดข้ึนจากสารเคมี

2.โรคท่ีเกิดข้ึนจากสาเหตุทางกายภาพ
3.โรคท่ีเกิดข้ึนจากสาเหตุทางชีวภาพ

4.โรคระบบหายใจท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการ
ท างาน

5.โรคผิวหนงัท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการท างาน

อุบติัเหตุและการบาดเจบ็จากการท างาน
1.การกระท าท่ีไม่ปลอดภยั

2.สภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภยั

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาสุขภาพชุมชน
ของคนท างาน

1.ปัจจยัดา้นบุคคล
เพศ อาย ุความรู้และระดบัการศึกษา 
พฤติกรรมสุขภาพ ความไวต่อโรค
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การประเมินสุขภาพและสภาพแวดลอ้มของผู ้
ประกอบอาชีพในกลุ่มประชากรไทยและต่างชาติ
ตามขอบเขตงานและบทบาทหนา้ท่ีของพยาบาล

ชุมชน

ส่ิงคุกคามสุขภาพอนามยั
ส่ิงแวดลอ้มจากการท างาน อาจท าอนัตรายแก่ สุขภาพอนามยัของผูท่ี้ท  างาน
หรือก็ได ้ส่ิงแวดลอ้มการท างานชนิดใดท่ีมี ศกัยภาพเชิงอนัตราย เรียก 

ส่ิงแวดลอ้มชนิดน้ีวา่ เป็นส่ิงคุกคามสุขภาพอนามยั

การตรวจสุขภาพของคนงานมี 2 ประเภท 
1.การตรวจสุขภาพท่ีบงัคบัโดยกฎหมาย การตรวจสุขภาพก่อนเขา้งาน 

และการตรวจสุขภาพประจ าปี
2.การตรวจสุขภาพตามความสมคัรใจของคนท างาน อาจเป็นค าแนะน า

จากแพทยห์รือนายจา้ง
หลกัการจดัโปรแกรมการตรวจคดักรองโรคประกอบดว้ย
1.โรคท่ีตรวจคดักรองความเป็นปัญหาท่ีส าคญัของสถาน

ประกอบการ
2.โรคท่ีตรวจคดักรอง ควรมีวิธีการรักษามาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ

ประชาชนทัว่ไป

ประโยชน์ของการเฝ้าระวงัสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพเป็นระยะเม่ือเขา้
ท างาน

1.ไดพ้นกังานท่ีมีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์เขา้ท างาน
2.ช่วยคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมกบังานท่ีตอ้งปฏิบติั

3.คน้หาสภาวะสุขภาวะอนามยัของพนกังานท่ีเร่ิมเส่ือมในระยะแรก
4.ทราบถึงการกระจายของโรคและอนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน

โรคท่ีมกัพบจากการประกอบอาชีพ
1.โรคลมชกั  2.โรคหืด

3โรคปอด
4.โรคผิวหนงั

5.โรคท่ีเกิดจากตวัตน้เหตุทางชีวภาพ

ส่ิงคุกคามสุขภาพอนามยัทางเคมี
1.สารฆ่าแมลงท่ีเป็นพวกอนินทรีย์

-สารหนู (Arsenic)
-ปรอท (Mercury)

-ไซยาไนต์ (Cyanide)

นางสาวชุตมิา วรสาร รหัสนักศึกษา 604991019
หมู่เรียน 60/45



ขอบเขตงานและบทบาทหนา้ท่ีของ
พยาบาลชุมชนในการร่วมพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม

การสุขาภิบาลอาหาร
การก าหนดแนวทางการด าเนินงานดา้นสุขาบาลอาหารส าหรับสถานท่ี

จ าหน่ายอาหาร ดงัน้ี
1.สถานท่ีประกอบและจ าหน่ายอาหารตอ้งสะอาด

2.อาหาร น ้า น ้าแขง็ และเคร่ืองด่ืม อาหาร วตัถุดิบ ตอ้งสะอาด
3.ภาชนะอุปกรณ์ท่ีใส่อาหารตอ้งสะอาด ไม่เป็นอนัตราย

4.ขยะและน ้าเสีย ใชถ้งัขยะท่ีไม่ร่ัวซึม
5.ห้องน ้า ห้องส้วม ตอ้งสะอาด ตอ้งมีสุขนิสยัท่ีดี

6.ผูส้มัผสัอาหาร

การควบคุมสตัวพ์าหะน าโรค
กระทรวงสาธารณะสุขไดแ้นะมาตรการตามหลกั 5 ป.

1.ปิด 
2.ปล่อย
3.เปล่ียน

4.ปรับปรุง
5.ปฏิบติัจนเป็นนิสยั

บทบาทหนา้ท่ีของพยาบาลชุมชนในการด าเนินงานอนามยัดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม

1.เป็นผูใ้ห้ความรู้และค าแนะน า
2.เป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา
3.เป็นผูป้ระสานงาน

4.เป็นผูด้  าเนินงานวิจยั
5.เป็นผูน้ าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

การสุขาภิบาลท่ีพกัอาศยั
หลกัการส าคญัของสุขาภิบาลท่ีมกัพบอาศยัตอ้งค านึงความตอ้งการ

ดงัต่อไปน้ี
1.ความตอ้งการพ้ืนฐานทางดา้นร่างกาย

2.ความตอ้งการพ้ืนฐานทางดา้นจิตใจและสงัคม
3.การป้องกนัโรคติดต่อ

4.การป้องกนัอุบติัเหตุท่ีมกัเกิดข้ึนในท่ีพกัอาศยั
การบ าบดัน ้าเสีย มี 3 ขั้นตอน

1.การบ าบดัโดยใชวิ้ธีการทางกายภาพ
2.การบ าบดัโดยใชวิ้ธีการทางชีวภาพ

3.การก าจดัเช้ือโรคท่ีปนเป้ือนในน ้าเสีย

ขอบเขตงานอนามยัส่ิงแวดลอ้ม
1.การจดัหาน ้าสะอาดในการอุปโภค บริโภค

2.การควบคุมมลพิษทางน ้า
3.การจดัการเก่ียวกบัขยะมูลฝอยและของเสีย

4.การสุขาภิบาลอาหาร
5.งานอนามยัส่ิงแวดลอ้มดา้นคมนาคม

6.การสุขาภิบาลดา้นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ
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แนวทางคดัการด าเนินงานอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
ความหมาย วตัถุประสงค ์แนวคิดและหลกัการ
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้ม

ขยะมูลฝอย
เป็นขยะท่ีเกิดจากการใชชี้วิตในประจ าวนั 
เช่น ถุงพลาสติก ขวดน ้า เฟอร์นิเจอร์ 
กระดาษ จากการรายงานสถานการณ์
มลพิษขยะมูลฝอยเป็นปัญหาท่ีมี

ความส าคญัในอนัดบัตน้ๆ

ขยะมูลฝอยแบ่งเป็น 3 ประเภท
1.ขยะมูลฝอยเปียก
2.ขยะมูลฝอยแห้ง

3.ขยะมูลฝอยอนัตราย

มลพิษทางอากาศ หมายถึง การปนเป้ือน
ของอากาศจากสารเคมี ฝุ่ นละออง หรือเช้ือ
โรค ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการเผาไหมข้อง
เคร่ืองยนตโ์รงงานอุตสาหกรรม การเผาป่า

หรือเผาขยะในท่ีโล่ง

มลพิษทางน ้าหรือน ้าเสีย หมายถึง น ้าทิ้ง
หรือน ้าท่ีผา่นการใชป้ระโยชน์ใน

กิจกรรมต่างๆ เช่น การท าความสะอาด
และการขบัถ่ายของเสียในอาคารท่ีพกั
อาศยั น ้าท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงน ้าเสียท่ี
ผา่นกิจกรรมการเกษตรและกิจกรรม

อ่ืนๆ

บทบาทหนา้ท่ีของพยาบาลชุมชนใน
การด าเนินการดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม

1.เป็นผูใ้ห้ความรู้และค าแนะน า
2.เป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา
3.เป็นผูป้ระสานงาน
4.เป็นผูบ้ริหารจดัการ

การด าเนินงานดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม
1.การบ าบดัน ้าเสีย

2.การปรับปรุงคุณภาพน ้า
3.การก าจดัขยะมูลฝอย
4.การสุขาภิบาลอาหาร
5.การก าจดัส่ิงปฏิกูล

6.การควบคุมสตัวพ์าหะน าโรค
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