
การพยาบาลอาชีวอนามัย
ทั้งในกลุมประชากรไทยและตางประเทศ

การบริการอาชีวอนามัย (Occupational Health Service)
 
เปนบริการที่จัดในสถานประกอบการและใกลกับสถานประกอบการ โดย
มีจุดมุงหมายที่จะสงเสริมและดำรงไวซึ่ง สุขภาพอนามัยที่ดีทั้งรางกาย 
จิตใจ และสังคมของผูใชแรงงาน  รวมทั้งการปองกันโรคและอันตรายที่
เกิดจากอุปกรณเครื่องจักร ในการปฏิบัติงาน

ความสำคัญของขอบเขตงานและบทบาทหนาของ 
พยาบาลชุมชนในการอาชีวอนามัย

ผลกระทบดานอุตสาหกรรม 

ดานสภาพแวดลอม เกิดจากมลพิษและของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมประเภทตางๆ
 ดานสุขภาพและความปลอดภัยของผูประกอบอาชี
ดานสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป (แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12)

วัตถุประสงค

 เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัยของผูประกอบอาชีพใหมีความสมบูรณทั้ง 
 ทางรางกาย จิตใจและสังคม ทั้งในและนอกสถานประกอบการ
 
 เพื่อควบคุมและปองกันโรคจากการประกอบอาชีพในสถาน ประกอบการ
 และสิ่งแวดลอมการทำงานที่ไมเหมาะสม 

 เพื่อควบคุมและปองกันการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการประกอบ อาชีพ

ขอบเขต

อบรมเผยแพรความรูเก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการทำงานแกคนงาน 
หัวหนางาน ผูประกอบการ และ บุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ

สนับสนุนดานวิชาการและงานบริหารดานตางๆ ที่เก่ียวกับงาน อาชีวอนามัย 
เชน ดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม ดานอาชีวเวช ศาสตร และดานพิษวิทยา เปนต 

         เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 
         นักสุขศาสตรอุตสาหกรรม หรือนักวิทยาศาสตรอาชีวอนามัย 
         แพทยอาชีวเวชศาสตร หรือแพทยโรงงาน 
         พยาบาลอาชีวอนามัย
         นักการยศาสตร
         วิศวกรความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 

ทีมงาน

การประเมินสภาพแวดลอม ของผูประกอบอาชีพ

สิ่งแวดลอมในการทำงาน 
(Working environment) 

 สิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ความรอน แสง เสียง
 ความดันบรรยากาศ 

สิ่งแวดลอมทางเคมี
สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ

เชื้อโรค สัตว และ แมลงนำโรคตางๆ  

สิ่งแวดลอมทางจิตวิทยาสังคม
สัมพันธภาพระหวางนายจางกับลูกจาง
ตลอดจนคาตอบแทน รวมทั้งความรูสึก

มั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

สารเคมีทุกชนิดที่ใชในการ 
ทำงาน อาจเปนสารเคมีตัวเดียว
หรือเปนสารผสมซึ่งผานเขาสูรางกาย
ไดตาม คุณสมบัติของสารเคมีแตละตัว 

โรค Raynaud’sPhenomenon (โรคนิ้วตาย) 
โรคลมชักเพราะความรอน
โรคตอ
โรคหืดจากการแพฝุนตางๆ 
โรคที่เกิดจากตัวตนเหตุทางชีวภา
โรคปอด Byssinosisหรือโรคปอดฝุนฝาย
โรคปอด Pneumoconiosis 
โรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ 
มักเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 

โรคที่มักพบจากการประกอบอาชีพ

การประเมินสุขภาพและ สภาพแวดลอมของผูประกอบอาชีพ

การคัดกรองโรค
การตรวจคัดกรองโรคในประชากรเสี่ยง(Selective screening) 

การตรวจคัดกรองโรคในประชากรทั่วไป(Mass screening)
วัตถุประสงค

เพื่อใหแนใจวาคนงานคนนั้นๆ
เพื่อคนหาภาวะหรือโรคที่คนงานเปนอยูและอาจรุนแรง
เพื่อคนหาภาวะผิดปกติจากการสัมผัสสิ่งที่คุกคามใน สิ่งแวดลอมการทำงาน  

การพยาบาลอาชีวอนามัย คือ การพยาบาลที่ใหกับประชาชน
กลุมที่อยู ในวัยทำงานผูประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพสงเสริมและคงไวซึ่งสุขภาพที่ดีทั้งรางกาย

และจิตใจของประชากรวัย แรงงาน 

ใหผูประกอบอาชีพมีความปลอดภัยในการทำงานและรูจักการปองกัน
 อันตราย และโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ 

ใหผูประกอบอาชีพไดรับสวัสดิการที่เหมาะสมจัดใหแตละคนทำงานใหเหมาะสมกับสมรรถภาพทั้งทางรางกายและ จิตใจ 

ใหผูประกอบอาชีพไดรับการดูแลสุขภาพทั้งในและนอกสถาน ประกอบการ

บทบาทพยาบาลชุมชน กับงานอาชีวอนามัย
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การพยาบาลอนามัยชุมชน
ในงานอาชีวอนามัยสิ่งแวดลอม

แนวคิด

1. สิ่งแวดลอมที่ไมสมดุลเกิดเปนมลพิษ มีผลกระทบตอสุขภาพความไมสุขสบาย  
กอเหตุรำคาญ ทำใหมนุษยเกิดการเจ็บปวย ความพิการ และอาจเสียชีวิตได 
2. ปญหาอนามัยสิ่งแวดลอมที่สำคัญตอการดำรงชีพของประชาชน 
3. การปองกันและการแกไขปญหาอนามัยสิ่งแวดลอม ตองรวมมือ กับทุกฝาย

ประเภทของสิ่งแวดลอม
 
1.สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physicals Environment) 
2.สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ (Biological Environment) 
3.สิ่งแวดลอมทางเคมี (Chemical Environment) 
4.สิ่งแวดลอมทางสังคมเศรษฐกิจ 
(Social and Economical Environment) 

หมายถึง  การดูแลสิ่งแวดลอมไมใหเปนปจจัยเสี่ยงตอ สุขภาพของมนุษย 
ทำใหมนุษยดำรงชีวิตอยูไดอยางเปนสุข สิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอชีวิต 
ความเปนอยูและสุขภาพของมนุษย  ไดแก  น้ำ  อากาศ  อาหาร  
อาคาร   ที่พัก  ขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  ฯลฯ 

ขอบเขตของงานอนามัยสิ่งแวดลอม
1. การจัดหาน้ำสะอาด น้ำประปา 
2. การควบคุมมลพิษทางน้ำ 
3. การจัดการเก่ียวกับขยะมูลฝอยและของเสียที่มี ลักษณะเปนของแข็ง 
4. การควบคุมสัตวอารโทรพอดและสัตวแทะ
5. มลพิษของดิน 
6. การสุขาภิบาลอาหาร 
7. การควบคุมมลพิษทางอากาศ 
8. การปองกันอันตรายจากรังสี 
9. อาชีวอนามัย
10. การควบคุมมลพิษทางเสียง 
11. ที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม 
12. การวางผังเมือง  ใหเปนสัดสวน 
13. งานอนามัยสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับการคมนาคม 
14. การปองกันอุบัติภัยตาง ๆ
15. การสุขาภิบาลของสถานที่พักผอนหยอนใจ 
16. การดำเนินงานสุขาภิบาลเมื่อเกิดโรคระบาดเหตุ 
ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ และการอพยพยายถิ่นของประชากร 
17. การปองกันเพื่อใหสิ่งแวดลอมโดยทั่วไปปราศจาก    
ความเสี่ยงและอันตราย

สาเหตุ 

การใชที่ดินและ ทรัพยากร  ธรรมชาติ 
การทิ้งขยะมูลฝอย   และสิ่งปฏิกูล
การอพยพยายถิ่น
ขาดน้ำสะอาด

การเพิ่มขึ้นของประชากร

การพัฒนาและ การใช เทคโนโลยี 
เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม

มลภาวะทางน้ำ
น้ำเสียหมายถึงของเหลวซ่ึงผานการใชแลวทั้งที่มี           
กากและไมมีกากหรือของเสียที่อยูในสภาพเปน ของ
เหลวรวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปอนใน ของเหลวนั้น 

ลักษณะและสมบัตนํ้ำเสีย
1.ลักษณะทางกายภาพ (Physicals Characteristics) 
2. ลักษณะทางชีวภาพ (Biological Characteristics) 
3.ลักษณะทางเคมี (Chemicals Characteristics) 

มลพิษทางอากาศ สภาวะการที่บรรยากาศกลางแจงมีสิ่งเจือปน 
เชน ฝุนละออง กาซตาง ๆ ละอองไอ กลิ่น ควัน เปนตน อยูในลักษณะ 
ปริมาณ และระยะเวลาที่ นานพอที่จะทำใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย 
ของมนุษยหรือสัตว หรือทำลายทรัพยสินของ มนุษยหรือสิ่งแวดลอม
ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ 
1. ผลตอสุขภาพอนามัยของมนุษย 
  1.1 เกิดการเจ็บปวยหรือการตายที่เปนแบบเฉียบพลัน 
 (acute sickness or death) 
  1.2 เกิดการเจ็บปวยที่เปนแบบเรื้อรัง (chronic disease) 
  1.3 เกิดการเปลี่ยนแปลงของหนาที่ทางสรีระตาง ๆ ของ รางกายที่สำคัญ
 (physiological functions) 
  1.4 เกิดอาการซึ่งไมพึงประสงคตาง ๆ (untoward symptoms) 
  1.5 เกิดความเดือดรอนรำคาญ (Nuisance
2. ผลตอพืช 
3. ผลตอสัตว 
4. ผลตอวัตถุและทรัพยสิน 

 สิ่งปฏิกูล หมายถึง  อุจจาระหรือปสสาวะ และรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่ง
เปนสิ่งโสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น
การบำบัด
1.ระบบไมใชน้ำสิ่งปฏิกูลถูกนำไปบำบัดและ
กำจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณที่ตั้งอาคาร
2.ระบบไมใชน้ำ สิ่งปฏิกูลถูกนำไปบำบัดและ  
กำจัดภายในอาคารหรือภายในบริเวณที่ตั้งอาคาร  
ระบบใชน้ำ สิ่งปฏิกูลถูกนำไปบำบัดและ                    
3.กำจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณที่ตั้งอาคาร
4.ระบบใชน้ำ สิ่งปฏิกูลถูกนำไปบำบัดและ                
กำจัดในอาคารหรือบริเวณ  

การจัดการมูลฝอย 
1.การถม (Dumping) 
2.การฝง (Burial) 3.การเผา (Burning) 
4.การหมักขยะมูลฝอยทำปุย (Composting) 
5. การนำกลับมาใชใหม (recycling

มูลฝอยประเภทของขยะมูลฝอย มี 3 ประเภทใหญ ๆ 
 1.มูลฝอยเปยก 2.มูลฝอยแหง 3.มูลฝอยอันตราย

การสุขาภิบาลอาหาร อาหาร หมายความวา ของกินหรือเคร่ืองค้ำจุนชีวิต ไดแก 
1. วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนำเขาสูรางกายไมวา ดวยวิธีใด ๆ 
หรือในรูปลักษณะใด ๆ แตไมรวมถึงยา วัตถุ ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
หรือยาเสพติดใหโทษ 
2. วัตถุที่มุงหมายสำหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการ ผลิตอาหาร 
รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุง แตงกลิ่น –รส

บทบาทของพยาบาลอนามัยชุมชนในงานอนามัยสิ่งแวดลอม
1.งานบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในชุมชน 
2. การใหบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในสถานบริการ สาธารณสุข 
3. การใหบริการตอเนื่อง 
4. การดำเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมสำหรับเจาหนาที่ 
สาธารณสุขในศูนยสุขภาพชุมชน/สถานีอนามัย 
5. บทบาทดานการบริหารจัดการ 6.บทบาทดานวิชาการ
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