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Environmental
health
essential
that the
general
public
of all
ยานพาหนะ
ตลอดจนสิ่งแวดล
อมที่เปmanagement
นนามธรรม เชนis วัฒ
นธรรมประเพณี
สิ่งแวดล
อมทางสั
งคมการเมื
อง
nations
ฯลฯ and races should know and realize its momentousness. This is because lacking
attention
on this matter may affect people’s health severely, leadingិ និtoងគា
fatal
diseases
for
ិ ទំងជារូបធ
បរ ិស�ន (Environment) បានដល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វ ិញខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វត
� នជី វត
one’s
own self, family, and community. And ិ if � that
is a contagious disease, having an
ម៍ ែ ដលប៉ ះ បាន អចេម ល េឃ ញ អចែបងែចកបានជា បរ ស
នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក
effect
on៉ aតុ large
outbreak, both within and outsideិ � the
country, the result is a public
អកស ែរធា
រួមទំ ង មនុ ស្ស សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ
health
emergency, damaging people’s health and economy.
ផ�ះ យានយន� រហូតដល់បរ ិស�នែដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
As the agency responsible for people’s good health, the Department of Health,
has published a manual for the general public to deal with environmental health
management which they can adjust or adapt for use in daily life, hoping that it can help
improve the living condition of people both the Thais and other races in the country.
Best Wishes
Bureau of Environmental Health, Department of Health
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ចំេណះដឹងទូេទទក់ទង់និងអនាម័យ េហយនិងបរ ិស�នសុខភាពជុំវ ិញខ�ួន

ិ ខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វ ិតនិ ងគា�នជី វ ិត ទំងជារូបធ
ល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វញ

អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក

1. อนามัย หมายถึง ความไมมีโรค สภาวะที่สมบูรณดีทั้งทางรางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และจิตวิญญาณ
1. อนามัย หมายถึง ความไมมีโรค สภาวะที่สมบูรณดีทั้งทางรางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และจิตวิญญาณ

សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ
សុខភាព (Health) បានដល់ ករ្របាស់ចកជម�ឺ លក�ណៈល�ឥតេខ�ះតំងពី ររងកយ ប��ស�រតី សង�មេហយចិ ត�
ដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
សុ
ខភាព (Health) បានដល់ ករ្របាស់ចកជម�ឺ លក�ណៈល�ឥតេខ�ះតំងពី ររងកយ ប��ស�រតី សង�មេហយចិ ត�
វ ិ�
� ណ
វ ិ��ណ
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2
2. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยករេរៀបចំ
ซึ่งมีทั้งស
สิ่งុខมีភាពអនាម័
ชีวิตและสิ
ทีិស
่ไม� มនជុีชំវีวិញស្រមាប់
ิต ทั้งที่เป្របជាជនទូ
นรูปธรรมซึ
យ่งបរ
េទ ่ง
จับตองไดมองเห็นได อาจแบงไดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
2.รวมถึ
สิ่งแวดล
ที่อยูรฯลฯ
อบตัวและ
มนุษ“สิ
ย ่งซึแวดล
่งมีทั้งสิอ่งมที
มีช่มีวนุิตษและสิ
่เปนรูปธรรมซึ
ง มนุอษมยหมายถึ
ดวยกันง สัสิต่งตวาตงๆนไม
ยสรา่งทีงขึ่ไม้นม”ีชีวิตเชทัน้งทีอาคารบ
านเรือน่ง
จัยานพาหนะ
บตองไดมองเห็
นได อาจแบ
เป่เนปน“สินามธรรม
่งแวดลอมที
ตามธรรมชาติ”สิ่งเชแวดล
น ดินอมทางสั
น้ํา อากาศ
แรธาตุ
ตลอดจนสิ
่งแวดลงได
อมที
เชน่เกิดวัฒขึ้นนธรรมประเพณี
งคมการเมื
อง
รวมถึ
ฯลฯ ง มนุษยดวยกัน สัตว ตนไม ฯลฯ และ “สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น” เชน อาคารบานเรือน
ិ និอ
ិงคมการเมื
ยานพาหนะ
ตลอดจนสิ่งបានដល់
แวดลอมทีវត�่เុេផ្សងៗ
ปนนามธรรม
เชนំវ ិញខ�
วัฒួនមនុ
นธรรมประเพณี
สิ่งแวดล
อធง
បរ ិស�ន (Environment)
ែដលេនជុ
ស្ស រួមទំងមានជី
វត
ងมทางสั
គា�នជី វត
ទំងជារូប
ម៍ ែ ដលប៉ ះ បាន អចេម ល េឃ ញ អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក
ฯลฯ
អកស
ែរធា
៉ តុ រួមទំ ង មនុ
ស្ស សត�វត�េដ
មេឈ ฯលฯ េហ យិ និខ�
ងនមនុ
បរស
ិ ស
� ន្ស រួែដលមនុ
ស្សបានបេង�
េឡ
ដូ ចងជាអគារ
បរ
ិស�ន (Environment)
បានដល់
មទំងមានជី
វ ិតនិ ងគា� ត
នជី
វ ិតង ទំ
ជារូបធ
ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វញ
ួ

ផ�ែះដលប៉
យានយន�
តដល់ល
បរេឃ
ិស�នែដលជានាមធម៍
ដូចជា វប្បធម៍
បៃពណី បរ ិស�ត
នសង�
នេយាបាយជាេដ
ម៍
ះ បានរហូ
អចេម
ញ អចែបងែចកបានជា
បរ ស
ិ � ្រនែដលអចេក
េឡ ងមតមធម�
ជា តិ ដូ ចម
ជា ដី ទឹ ក
អកស ែរធា
៉ តុ រួមទំ ង មនុ ស្ស សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ
ផ�ះ យានយន� រហូតដល់បរ ិស�នែដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
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การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับประชาชนทั่วไป

งๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมซึករេរៀបចំ
่ง សុខភាពអនាម័យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់្របជាជនទូេទ 3
ดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
3.่งการสุ
มาจากคําานเรื
วาอสุนข + อภิบาล ดังนั้นคําวาการสุขาภิบาล จึงหมายถึง
นไม ฯลฯ และ “สิ
แวดลขอาภิ
มทีบ่มาล
นุษยคํสาวรา งขึ“สุ้นข”าภิบเชาล”
น อาคารบ
งรักษาเพื่อใหเกิดสิความสุ
และการสุ
ขาภิบาลสิ
อมที่เปนนามธรรม เชการระวั
น วัฒนธรรมประเพณี
่งแวดลขอมทางสั
งคมการเมื
อง ่งแวดลอม จึงหมายถึง การระวังรักษาสิ่งแวดลอม
เพื่อใหเกิดความสุข

អនាម័
យនមនុ
(Sanitation)
ពក្យថា
“អនាម័
ពក្យថា
ិ ខ�
ល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុ
ំ វញ
ស្ស រួមទំងមានជី
វ ិតនិ ង
គា�នជីយ
វ ិត” មកពី
ទំងជារូ
បធ អនា + មយ ដូ េច�ះពក្យថា អនាម័ យ មានន័ យថា ករ
ួ
ង្របយ័
ត�រក្សោព្យោបាល
េដ មង្បីតមធម�
សេ្រមចបាននូ
ភមង�
ិ � នអនាម័ យ (Environment Sanitation)
អចែបងែចកបានជា្រប�បរ
ស
ិ � នែដលអចេក
ត េឡ
ជា តិ ដូវសុ
ច ជា
ដី ល
ទឹ កេហ យបរស

បានដល់
ករ្រប�
ត�ែថរក្សោបរ
ិស�នជុ
ំវ ិញងេដដូមច្បីជាអគារ
សេ្រមចបាននូវសុភមង�លក�ុង្រគ�សរ
សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ
យនិ ង បរ
ស
ិ � នង្របយ័
ែដលមនុ
ស្សបានបេង�
 តេឡ

ដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
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อมสำ�หรั

ករេរៀបចំ សុខភាពអនាម័ យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់ ្របជាជនទូ េទ

การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับประชาชนทั่วไป

29

4
2. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยករេរៀបចំ
ซึ่งมีทั้งស
สิ่งុខมีភាពអនាម័
ชีวิตและสิ
ทีិស
่ไม� มនជុีชំវีวិញស្រមាប់
ิต ทั้งที่เป្របជាជនទូ
นรูปธรรมซึ
យ่งបរ
េទ ่ง
จับตองไดมองเห็นได อาจแบงไดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
4.รวมถึ
อนามั
สิ่งษแวดล
อมน มีสัคตวามหมายใกล
งกับ“สิ
คําว่งแวดล
าการสุอขมที
าภิ่มบนุาลสิ
แทนกั
ง ยมนุ
ยดวยกั
ว ตนไม ฯลฯเคียและ
ษย่งสแวดล
รางขึ้นอมมากจนอาจใช
” เชน อาคารบ
านเรืนอไดน
โดยรวมแล
ง การจั
ดการและควบคุ
มสิ่งแวดล
่เปนหรืออาจเปนสิอั่งนแวดล
ตรายต
อสุขภาพของมนุ
ยานพาหนะว หมายถึ
ตลอดจนสิ
่งแวดล
อมที่เปนนามธรรม
เชนอวัมที
ฒนธรรมประเพณี
อมทางสั
งคมการเมืษอยง
เพื
่อใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศนระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอม อันจะสงผลใหมนุษยมีความเปนอยู
ฯลฯ
ทีបរ่ดិស
ีทั้ง� នรา(Environment)
งกาย จิตใจ และสัបានដល់
งคม វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំវ ិញខ�ួនមនុស្ស រួមទំងមានជីវតិ និងគា�នជីវតិ ទំងជារូបធ
ម៍ ែខ
ដលប៉
ះ បាន
អចេម
ល េឃ ញ
អចែបងែចកបានជា
បរ ស
ិ ស
ងអ
តមធម�
ជា ដី ទឹ ក
ិ មានអត�
សុ
ភាពបរ
ស
ិ � នជុ
ំ វញ
ន័យ
�សេដៀងគា�និ ងពកថាបរ
ិ � នែដលអចេក
� នអនាម័ យរហូតតេឡ
ដល់
ចេ្រប ជជា
ំ នួតិ
សដូ
គា�ចបានេដយ
អកស
ែរធា
៉ យ
តុថា
រួមករេរៀបចំ
ទំ ង មនុ ស
សត� េដ
មន
េឈ
ฯលฯ
និ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ
ង ុខ
ដូភាពរបស់
ចជាអគារ
សរុ
ប មានន័
និង្ស ករ្រត�
តពិ
ិ ត្យែផ�
កបរេហ
ិស�យ
នែដលអចមានផលប៉
ះប៉ស
ល្សបានបេង�
់េ្រគាះថា�ក់ តដេឡ
ល់ស
ផ�ះ ស
យានយន�
រ ិស�នែដលជានាមធម៍
ចជា វប្បធម៍
ិស�នសង�ម
នេយាបាយជាេដ
ម មនុ ស្ស
ិ �មានដល់
មនុ
្ស េដ ម្បីឲរហូ
្យេកតតដល់
តុ លប្យភាពៃន្របព័
ន�េអកូ ឡូសុដូ
ីរវងមនុ
ស្សនិ្រងបៃពណ
បរ ិស�ី នបរ
ែដលអចផ�
ល
់ផលជាវជ
មានជីវភាពរស់េនបានល�ទំងផ�ូវ កយ ចិត� និងសង�ម
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ดการอนามั
ยสิ่งแวดล
อมสําบหรั
บประชาชนทั
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งๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมซึករេរៀបចំ
่ง សុខភាពអនាម័យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់្របជាជនទូេទ 5
ดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
ขอบเขตงานด
บาล และอนามั
นไม ฯลฯ และ “สิ่งแวดล5.อมที
่มนุษยสรางขึา้นนการสุ
” เชขนาภิอาคารบ
านเรือน ยสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
វ ិសលភាពករងរែផ�
យงេហ
យនិងសុ
อมที่เปนนามธรรม เชน วัฒนธรรมประเพณี
สิ่งแวดลកอអនាម័
มทางสั
คมการเมื
องខភាពបរ ិស�នជុំវ ិញ រួមប�ូ� លទំង
5.1 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนการจัดการและควบคุมแหลงเพาะพันธุและ
แพร
ระจายของโรค
รวมทั้งเหตุรําคาญและสภาพอุจาดไมนาดู เปนงานที่เกี่ยวกับการเก็บ การขนถาย
ិ กខ�
ល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុ
ំ វញ
ួ នមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វ ិតនិ ងគា�នជី វ ិត ទំងជារូបធ
าจัดขยะมูลฝอยและสิ
่งปฏิกជា
ูลทีតិ่ถដូูกหลั
กสุដីขาภิ
អចែបងែចកបានជាและการกํ
បរ ស
ិ � នែដលអចេក
ត េឡ ង តមធម�
ច ជា
ទឹ កบาล

សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ករេរៀបចំ
ន ែដលមនុ
ស្សបានបេង�
ចជាអគារ្រត�តពិនិត្យ្របភពបង�ត់ពូជនិងកររ ីករលដលៃនជំងឺ រួម
កកសំ
ណល់ស ត
ំរេឡ
ម គឺងជាដូករេរៀបចំ

ដលជានាមធម៍ ដូចជាប�
វប្បធម៍
្របៃពណ
ី បរ
� នសង�
នេយាបាយជាេដ
ងភាពេទ
សិស
ែភ�
ក និ ងម
បរ
ស
ិ � នកខ�ក់មិនគួម
រេអយចប់ អរម�ណ៍ គឺ ជាករងរែដលទក់ ទងនឹ ងករ្របមូ ល ករ
ូ� លទំ
ដឹកជ�ូ� ន និងករកេម�ចេចលកកសំណល់សំរមែដល្រតឹម្រត�វតមសុខអនាម័យ

ดการอนามั
่งแวดล
อมสําหรับบประชาชนทั
ประชาชนทั่ว่วไป
ไป
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6
2. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยករេរៀបចំ
ซึ่งมีทั้งស
สิ่งុខมีភាពអនាម័
ชีวิตและสิ
ทีិស
่ไม� มនជុีชំវีวិញស្រមាប់
ิต ทั้งที่เป្របជាជនទូ
นรูปธรรมซึ
យ่งបរ
េទ ่ง
จับตองไดมองเห็นได อาจแบงไดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
การจั
อมทีและ
่อยูอ“สิ
าศั่งยแวดล
และบริ
เวณใกล
ดที่อยูอาศั
ยและ
รวมถึง มนุ5.2
ษยดวยกั
น สัดตการสิ
ว ตน่งไมแวดลฯลฯ
อมที
่มนุษยเสคีรยางงขึ้นเป
” นการจั
เชน อาคารบ
านเรื
อน
สิยานพาหนะ
่งแวดลอมใหตลอดจนสิ
ถูกสุขลักษณะ
สุนทรีเชยภาพน
อาศัย
่งแวดลปลอดภั
อมที่เปยนและมี
นามธรรม
น วัฒานธรรมประเพณี
สิ่งแวดลอมทางสังคมการเมือง
ិ គឺ ជាករេរៀបចំ ទីកែន�ងរស់ េននិ ង ប
ករេរៀបចំ បរស
ិ � នលំ េនដ�ននិ ងទី កែន�ងអ�ស័ យរស់ េនជុំ វញ
ฯลฯ
រ ិស�នជុំវ ិញេអយបាន្រតឹម្រត�វតមសុខអនាម័យ សុវត�ិភាព និងមានេសភ័ណភាពគួរេអយចង់រស់េន
ិ និ ងគា�នជី វត
ិ ទំងជារូបធ
បរ ិស�ន (Environment) បានដល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វ ិញខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វត
ម៍ ែ ដលប៉ ះ បាន អចេម ល េឃ ញ អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក
អកស ែរធា
៉ តុ រួមទំ ង មនុ ស្ស សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ
ផ�ះ យានយន� រហូតដល់បរ ិស�នែដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
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งๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมซึករេរៀបចំ
่ง សុខភាពអនាម័យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់្របជាជនទូេទ 7
ดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
่อการบริ
ปโภค เปนการจัดหาน้ําที่มีคุณภาพดี มี
นไม ฯลฯ และ “สิ่งแวดลอมที5.3
่มนุษยการจั
สรางขึดหาน้
้น” ําสะอาดเพื
เชน อาคารบ
านเรือโภคและอุ
น
่เพียงพอ และจสิา่งยให
ผูบอริมทางสั
โภคและอุ
ปโภคใชอไงดอยางสะดวกสบาย รวมถึงการวางแผน การศึกษา
อมที่เปนนามธรรม เชปรินมวัาณที
ฒนธรรมประเพณี
แวดล
งคมการเมื
ออกแบบระบบผลิตน้ํา และจายน้ํา การจัดการในการผลิตน้ําและจายน้ํา รวมถึงการเฝาระวังคุณภาพน้ําที่
ผลิំវตញ
ายให
ุมងชนមានជីវ ិតនិងគា�នជីវ ិត ទំងជារូបធ
ិ และจ
ល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុ
ខ�ួនមនុ
ស្សแរួก
មช
ទំ

អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក
ត�ត
េឡ
ង់ទ
តមធម�
ជា តិ ដូ ច
ជា
ដី ្រទឹ
ក និងបរ ិេភាគ គឺ ជាករេរៀបចំ ផ�ត់ផ�ង់ទឹកែដលមានគុ ណ
ករេរៀបចំផ
់ផ�ង
ឹកស�តស្រមាប់
ក
រេ្រប
បាស់

សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ
យនិ ង មានបរ
បរស
ិ �ន
ស្សបានបេង�
ជាអគារ
ភាពល�
មា
ិ ែដលមនុ
ណែដល្រគប់
្រគាន់  តនឹេឡ
ងផ�ងលដូ់ ដចល់
អ�កេ្រប ្របាស់ េ្រប បានយា៉ ងងយ�ស�ល រួមប�ូ� លទំ ងករេធ�

ដលជានាមធម៍ ដូចជាែផនករសិ
វប្បធម៍្របៃពណ
ី បរ ិស�នសង�
មនេយាបាយជាេដ
ម់ផ�ង់ទឹក ករេរៀបចំកុងករផលិ
ក្សោរចនា្របព័
នក
� រផលិ
តទឹក និងករផ�ត
�
តទឹកនិងករផ�ត់ផង
� ់ទឹក រួមទំងករ
ឃា�ំេមលគុណភាពទឹកែដលផលិតនឹងបានផ�ល់ឲ្យដល់សហគមន៍

ดการอนามั
่งแวดล
อมสําหรับบประชาชนทั
ประชาชนทั่ว่วไป
ไป
การจัการจั
ดการอนามั
ยสิย่งสิแวดล้
อมสำ�หรั
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8
2. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยករេរៀបចំ
ซึ่งมีทั้งស
สิ่งុខมีភាពអនាម័
ชีวิตและสิ
ทีិស
่ไม� มនជុีชំវีวិញស្រមាប់
ิต ทั้งที่เป្របជាជនទូ
นรูปธรรมซึ
យ่งបរ
េទ ่ง
จับตองไดมองเห็นได อาจแบงไดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
เชื้อโรคและสารพิ
ษหลายชนิ
ษยาไดนเรื
โดยมี
รวมถึง มนุ5.4
ษยดการสุ
วยกันขาภิ
สัตบว าลอาหาร
ตนไม ฯลฯ
และ “สิ่งแวดล
อมที่มนุษดยสามารถเข
สรางขึ้น”าสูรเชางกายมนุ
น อาคารบ
อน
อาหารเป
นสื่อตลอดจนสิ
งานดานการสุ
ขาภิ
บาลอาหาร
จึงเปนเชสิน่งจํวัาฒเปนธรรมประเพณี
น โดยการควบคุสิม่งดูแวดล
แลอาหารให
สุขลักษณะ
ยานพาหนะ
่งแวดล
อมที
่เปนนามธรรม
อมทางสัถงูกคมการเมื
อง
และปลอดภั
ย สําหรับการบริโภค ตั้งแตวัตถุดิบที่ใชปรุงอาหาร กระบวนการปรุงอาหาร การเก็บรักษา
ฯลฯ
อาหาร
งและการจํ
าหนายอาหาร
สัมผัสอาหาร
รวมทั
การให
ความรู
ดาវนการสุ
าภิវบតិ าลอาหารต
ិ និ ងគាข
បរ ិស�ន การขนส
(Environment)
បានដល់
វត�ុេផ្សងៗผูែដលេនជុ
ំ វ ិញខ�
្ស រួមទំ
ងមានជី
ត
� នជី
ទំងជារូបอ
ធ
ួ នមនុ้งស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក
ผูម៍บែ ដលប៉
ริโภค ះ បាន អចេម លេឃ ញ អចែបងែចកបានជា បរ ស
អកស ែរធា
៉ តុ
រួមទំ
ងម�មនុ
ស្ស សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ
អនាម័
យ
ូបអហរ េមេរគេហយនិងវត�ុធាតុពុលជាេ្រចន្របេភទែដលអចចូលេទក�ុងរងកយរបស់
ផ�ះ ស
យានយន�
រហូតដល់បរ ិស�នែដលជានាមធម៍
ដូចជាយ
វប្បធម៍
្របៃពណ
ី បរ
ិស�នសង�
នេយាបាយជាេដតមពិនិត្យម�ប
មនុ
្សបានេដយមានអហរជាតួ
នាំ ករងរែផ�កអនាម័
ម�ូបអហរ
គឺជា
ភាពចំ
បាច់ មេដយមានករ្រត�
ូ

អហឲ្យ្រតឹ ម ្រត� វ តមសុ ខ អនាម័ យ និ ង មានសុ វ ត�ិ ភា ព ចំ េ ពះករបរ េិ ភាគ ចប់ តំ ង ពី រ បស់ ស ្រមាប់ េ ្រប ច ម�ិ ន ម�ូ ប

អហរ ដំ េណរៃនករចម�ិនម�ូបអហរ ករេរៀបចំ ទុកដក់ មូ�បអហរ ករដឹ កជ�ូ� ននិ ងករែចកចយម�ូបអហរ អ�ក

េធ�ករផា�ល់ជាមួយម�ូបអហរ រួមទំងករផ�ល់ចំេណះដឹងែផ�កអនាម័យម�ូបអហរដល់អ�កេ្រប្របាស់
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อมสําบหรั
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การอนามั
ยสิ่งแวดล้
อมสำ�หรั
ประชาชนทั
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ករេរៀបចំ សុខភាពអនាម័ យបរ ិស�នជុំ វ ិញស្រមាប់ ្របជាជនទូ េទ

2

งๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมซึ่ง การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับประชาชนทั่วไป 9
ករេរៀបចំ សុខភាពអនាម័ យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់ ្របជាជនទូ េទ
ดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับประชาชนทั่วไป 9
ករេរៀបចំ សុខភាពអនាម័ យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់ ្របជាជនទូ េទ
นไม ฯลฯ และ “สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น” เชน อาคารบานเรือน
การจั
ดการสุ
ขาภิ
อมที่เปนนามธรรม เชน วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดล
อมทางสั
งคมการเมื
อง บาลห้ องส้ วม

การจัករេរៀបចំ
ดการสุបขង�าภิ
าลห้
ន់អบ
នាម័
យ องส้ วม

បធង�ន់អនាម័យ
ិ ខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វ ិតនិ ងគា�នជី វករេរៀបចំ
ិត ទំងជារូប
ល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វញ

អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក

สิ่งปฏิกูล เปนสิ่งที่ใกลตัวมนุษยและเกิดจากชีวิตประจําวันของมนุษยทุกคน เนื่องจากมนุษยตอง
สิ่งปฏิกูล เพืเป่อนนํสิา่งไปล
ที่ใกล
ยและเกิดดําจากชี
ิตประจํ
าวันของมนุ
ษยทดุกซึคน
เนื่องจากมนุ
รับประทานอาหาร
อเลีตัว้ยมนุ
งราษงกายให
รงชีวิตวอยู
ได โดยร
างกายจะดู
มเอาเฉพาะส
วนทีษ่เยปตนอง
ដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
รับประทานอาหาร
ไปล
ออเลีเลี้ย้ยงรเกลื
ดดํา�ำรงชี
ได่ได้ เข
โดยร
าางกายจะดู
เพืว่อยธาตุ
น�นํำาไปหล่
งร่างกายให
าองกายให้
โดยร่
งกายจะดูดดซึซึมอมเอาเฉพาะส
ของเหลว
ซึ่งประกอบด
อาหาร
แร และวิ
ตรงชี
ามิววนิติตอยู
ตอยู
างๆ
าไปตามกระแสเลื
ดเอาเฉพาะส่
สวนที่เหลืววนที
อนทีคื่เ่เปอป็นน
ของเหลว และส
ซึ่งประกอบด
วยธาตุอตาหาร
เกลือกแร
ตามินอุตจาจาระ
งๆ เขและป
าไปตามกระแสเลื
กากอาหาร
วนที่รางกายไม
องการจะถู
ขับและวิ
ออกมาเป
สสาวะ อด สวนที่เหลือ คือ
กากอาหาร และสวนที่รางกายไมตองการจะถูกขับออกมาเปนอุจจาระ และปสสาวะ

សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ

ិ ្របចំ ៃ ថ� រ បស់ ម នុ ស ្ស្រគប់ គា�
កកសំ ណ ល់ គឺ ជា របស់ ែ ដលេនជិ ត ខ�ួ នមនុ ស ្សេហ យ េក ត េចញពី ជី វ ត

ិ ្របចំ
កកសំ
ណ
ល់ គឺ ជា
របស់ ែ ដលេនជិ
ត ំខ�
្សេហ
ត េចញពី ជី វ ត
ៃ ថ� រេបស់
ម នុេដយរង
ស ្ស្រគប់ គា�
ិ រស់
េដយសរមនុ
ស្ស្រត�
វករបរ
េិ ភាគអហរ
េដ ម្បីនា
េទចិ
��ស
ឹ មសរ
រ
ី យ
ង�នេក
ឹ ងអចេអយមានជី
វត
នបាន
ួ នមនុ
ិ រស់
េដយសរមនុ
ស្ស្រត�
វករបរេិ ុ ធាតុ
ភាគអហរ
េដសរធាតុ
ម្បីនាំេទចិ
��ឹមសរ
រ
ី ង�នែឹ ងដក
អចេអយមានជី
វត
នបាន
េដយរង
ី មី នេផ្សងៗ
កយនឹ
ង�ស�បយកចំ
េពះែតវត�
រវរួមទំង
អហរ
សរធាតុ
និ ងវត
ចូេល
េទតមសៃស

ី នមី្រត�
កយនឹ
�ស�បយកចំ េពះែតវត�
រវរួ
មទំ
សរធាតុ
អ
ហរ
សរធាតុ ែដក និ ងវត
នេផ្សងៗ
លវបានបេ�
េទតមសៃស
ឈម
ចំ ែងណកែដលេនសល់
គឺ ក
កសំ
ណ
ល់ង
អ
ហរ េហ
យ
ចំ ែណកែដលរងកយមិ
វករនឹ ងចូ្រត�
�ញ
ុ ធាតុ

ឈម� យជាលមកនិ
ចំ ែណកែដលេនសល់
គឺ កកសំ ណល់ អហរ េហ យចំ ែណកែដលរងកយមិ ន្រត�វករនឹ ង្រត�វបានបេ��ញ
េចលក
ងទឹកេនាម
េចលក�យជាលមកនិងទឹកេនាម

ดการอนามั
่งแวดล
อมสําหรับบประชาชนทั
ประชาชนทั่ว่วไป
ไป
การจัการจั
ดการอนามั
ยสิย่งสิแวดล้
อมสำ�หรั
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ករេរៀបចំ សុខភាពអនាម័ យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់ ្របជាជនទូ េទ

េទ ่ง
2. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยករេរៀបចំ
ซึ่งมีทั้งស
สิ่งុខมีភាពអនាម័
ชีวิตและสิយ่งបរทีិស
่ไม� มនជុีชีวំវ ិញស្រមាប់
ิต ทั้งที่เป្របជាជនទូ
นรูปธรรมซึ
จับตองไดมองเห็นได อาจแบงไดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
วิรวมถึ
ธีปฏิงบัติตมนุ
นดษายนการจั
องสและ
วมที“สิ
่ถูก่งตแวดล
อง อมที่มนุษยสรางขึ้น” เชน อาคารบานเรือน
ดวยกันดการสุ
สัตว ขตาภิ
นไมบาลหฯลฯ
ករអនុវត�ន៍ខួ�នក�ុងករេរៀបចំបង�ន់អនាម័យែដល្រតឹម្រត�វ
ยานพาหนะ ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เปนนามธรรม เชน วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดลอมทางสังคมการเมือง
ฯลฯ
1. นั่งบนโถสวม เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ และรักษาความสะอาด ลดการปนเปอนเชื้อจากอุจจาระ
ិ និ ងគា�នជី វត
ិ ទំងជារូបធ
បរ ិស�ន (Environment) បានដល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វ ិញខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វត
เป
น
การรั
ก
ษาอายุ
ก
ารใช
ง
านของสุ
ข
ภั
ณ
ฑ
และบ
ง
บอกถึ
ง
วั
ฒ
นธรรมการใช
ส
ว

มที
ด
่
ี
ម៍ ែ ដលប៉ ះ បាន អចេម ល េឃ ញ អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក

អង�ុយេនេលបង�ន់ េដ ម្បីករពរករេក តេ្រគាះថា�ក់ និ ងសំអត កត់ បន�យករចម�ងេមេរគពី លមក គឺ ជាករែថរក្សោ
អកស ែរធា
៉ តុ រួមទំ ង មនុ ស្ស សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ
បង�ន់េដម្បីអចេអយេ្រប្របាស់បានយូរ េហយនិងករបង�ញេអយេឃញដល់ករេ្របបង�ន់អនាម័យបានល�
ផ�ះ យានយន� រហូតដល់បរ ិស�នែដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
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2
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับประชาชนทั่วไป

งๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมซึករេរៀបចំ
่ง សុខភាពអនាម័យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់្របជាជនទូេទ 11
ดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
2.่งไม
ทิ้งวัอสมที
ดุอ่มื่นนุนอกจากกระดาษชํ
วมอเพราะวั
นไม ฯลฯ และ “สิ
แวดล
ษยสรางขึ้น” เชนาระลงในโถส
อาคารบานเรื
น สดุอาจไปอุดตันทอ หรือมีผลตอระบบเก็บกัก
ทําใหเต็มเร็ว สิ่งแวดลอมทางสังคมการเมือง
อมที่เปนนามธรรม เชสิ่งนปฏิวัฒกูลนธรรมประเพณี
មិន្រត�វេចលរបស់េផ្សងេ្រកពី្រកដសអនាម័យចូលេទក�ុងបង�ន់ េ្រពះរបស់ទំងេនាះអចេធ�េអយស�ះបង�ន់ ឬអច

េធ�េអយមានផលប៉ះពល់ដល់ករកកស�ះសំរម េធ�ឱ្យបង�ន់េពញេលឿន
ិ ខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វ ិតនិ ងគា�នជី វ ិត ទំងជារូបធ
ល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វញ

អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក

សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ

ដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម

ดการอนามั
่งแวดล
อมสําหรับบประชาชนทั
ประชาชนทั่ว่วไป
ไป
การจัการจั
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ยสิย่งสิแวดล้
อมสำ�หรั
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2. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยករេរៀបចំ
ซึ่งมีทั้งស
สิ่งុខมีភាពអនាម័
ชีวิตและสิ
ทีិស
่ไม� มនជុีชំវีวិញស្រមាប់
ิต ทั้งที่เป្របជាជនទូ
นรูปธรรมซึ
យ่งបរ
េទ ่ง
จับตองไดมองเห็นได อาจแบงไดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
3.รวมถึราดน้
ําหรืษยอดกดชั
สว่งมแวดล
เพื่อสุอขมที
อนามั
อปสสาวะของ
ง มนุ
วยกักนโครกทุ
สัตว กตครั
นไม้ง หลั
ฯลฯงการใช
และ “สิ
่มนุษยยทีส่ดรีเาพราะอุ
งขึ้น” จจาระหรื
เชน อาคารบ
านเรือน
มนุ
ษย์ย มีมีเเชืชื้อ้อโรคปนเป
โรคปนเปื
นวนมาก
นแหล่
งอาหารและแพร่
กระจายของพาหะน�
ำโรค
น แมลงวั
อ้อนจํ
าำนวนมาก
นแหล
งอาหารและแพร
กระจายของพาหะนํ
เชนเช่งแมลงวั
น อีอกนง
ยานพาหนะ
ตลอดจนสิ
่งนจ�
แวดล
อมที่เปเปนเป็นามธรรม
เชน วัฒนธรรมประเพณี
สิ่งแวดลาโรค
อมทางสั
คมการเมื
อีทัฯลฯ
ก้งบทัง้ บอกถึ
บ่งบอกถึ
ทยาส่
คคลในการใช้
งสุขงสุวิทขวิยาส
วนบุวนบุ
คคลในการใช
สวสม้วม
ចក់
ទ� ឹក
ចបង�ន់ជាេរៀងរល់
េពលេវល
បនា�ប់
ពីករចូលំ វបង�
ននមនុ
់ រច
ួ េដ
ុខភាពអនាម័
ដ៏គា
ល� នជី
� េ្រពះលមកឬទឹ
ិញខ�
ិយ
ិ ទំងជារូបក
បរ ិស
នឬចុ
(Environment)
បានដល់
វត�ុេផ្សងៗ
ែដលេនជុ
សម្ស្បីរួស
មទំ
ងមានជី វត
និ ង
វត
ធ
ួ
េនាមរបស់
នុសអចេម
្ស មានេមេរគជាេ្រច
ន ជា្របភពៃនអហរបរ
េហ
និងកររ ីករលដលៃនករចម�
េមេរគ
ចជា
ម៍ ែ ដលប៉ ះម
បាន
ល េឃ ញ អចែបងែចកបានជា
ស
ិ យ
� នែដលអចេក
ត េឡ ង តមធម�ងជា
តិ ដូ ចដូជា
ដី រុទឹយ
ក
ែថមទំ
ងបង
របស់េដ
មនុ
្សមា�ฯលฯ
ក់ៗក�េហ
ង�ន
អកស
ែរធា
៉ � ញដល់
តុ រួមទំក
ងរអនាម័
មនុ សយ
្ស សត�
មស
េឈ
យនិ ងបបរ
ស
ិ ់ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ
ុងករេ្រប
ផ�ះ យានយន� រហូតដល់បរ ិស�នែដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
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การอนามั
ยสิ่งแวดล้
อมสำ�หรั
ประชาชนทั
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การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับประชาชนทั่วไป

งๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมซึករេរៀបចំ
่ง សុខភាពអនាម័យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់្របជាជនទូេទ 13
ดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
ลางมืออมที
ทุก่มครันุษ้งหลั
งการขั
นไม ฯลฯ และ “สิ4.่งแวดล
ยสงรการใช
างขึ้น”สวมเชโดยเฉพาะหลั
น อาคารบานเรื
อน บถาย เนื่องจากอาจเกิดการปนเปอนจากอุจจาระ
กระจายเชืสิ้อ่งแวดล
โรคไดอเช
น อุจงจาระร
วง อง
อมที่เปนนามธรรม เชซึ่งนสามารถแพร
วัฒนธรรมประเพณี
มทางสั
คมการเมื
ดังนั้น สวมจะตองไดรับการดูแลรักษาความสะอาดอยูเสมอ เพื่อไมใหมีกลิ่นเหม็น ไมเปนแหลง
แพร
ระจายเชื
และมี
ใชเងพีគាย� งพอ
่อใช
ทําបความสะอาดหลั
งการขับถาย มีการดูแลรักษาสุขภัณฑ
ិ กខ�
ល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុ
ំ វញ
មទំង
មានជីนវ้ําិតនិ
នជី វ ិតเพืទំ
ងជារូ
ធ
ួ នមនុ ស្ស้อរួโรค
អចែបងែចកបានជា
បរ ស
ិ � នែដលអចេក
ង តមធម�
ជា
ច
ជាงานอยู
ដីง านอยู
ទឹ កเสมอ
บกักน้น�ํา้ำและอุ
ตตา่างๆงๆให
สดุ สอุดุปกรณ
หรือหการขี
ดเขียดนที
ภาชนะเก็
และอุតปេឡ
ปกรณ
กรณ์
ให้พតិพรដូอร้มใช
อมใช้
่เสมอไมทไม่ําทลายวั
�ำลายวั
อุปกรณ์
รือการขี
เขีย่ฝนา
សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ
ทีผนัយ
่ฝาผนั
งនិងงបរស

ដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
លងៃដ្រគប់ េពលបនា�ប់ ពី ករចូ លបង�ន់រួច ជាពិ េសសបនា�ប់ ពីបានបេនា�បង់ រួច េ្រពះអចេក តករកខ�ក់ពីលមក
ែដលអចេធ�េអយមានកររ ីករលដលៃនករឆ�ងេមេរគបាន ដូចជា ជំងឺរគរូស

ดการอนามั
่งแวดล
อมสําหรับบประชาชนทั
ประชาชนทั่ว่วไป
ไป
การจัการจั
ดการอนามั
ยสิย่งสิแวดล้
อมสำ�หรั
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2. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยករេរៀបចំ
ซึ่งมีทั้งសสิ่งុខมีភាពអនាម័
ชีวิตและสิ
ทีិស
่ไม� នជុ
มีชំវีวិញស្រមាប់
ิต ทั้งที่เป្របជាជនទូ
นรูปธรรมซึ
យ่ง
បរ
េទ ่ง
จับตองไดมองเห็นได อาจแบงไดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
មានក�“สิ
ប់ទឹកอបង�
ងសំអត
ទឹ កอថា
รวมถึง ឧប្បករណ
มนุษยด៍ วសមា
ยกัน� រៈสัตឧប្បករណ
ว ตนไม ៍ ែដលគួ
ฯลฯរและ
่งแวดล
มทีន่ม់ นุដូษចยជាสร្រចស់
างขึ้น”ស្រមាប់
เชนលอาคารบ
านเรื
น� ំ
ុ ងបន�
សំអតបង�ន់ ធុ ងសំរមមានគំ របបិ ទ ដូ េច�ះ បង�ន់នឹង្រត�វបានទទួ លករករែថរក្សោសំអតជានិ ច� េដ ម្បីកុំឲ្យមានក�ិន
ยานพาหนะ ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เปนนามธรรม เชน วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดลอมทางสังคมการเมือง
ស�ុ យ មិ ន ជាទី ក ែន� ង ផ�ុ កនិ ង ចម� ង េមេរគ និ ង មានទឹ ក ស្រមាប់ េ ្រប ្រ គប់ ្រ គាន់ េដ ម ្បី ទុ ក ស្រមាប់ េ ្រប ប នា� ប់ ពី បា ន
ฯลฯ
បេនា� បង់ រួច មានករែថរក្សោឧប្បករណ៍ បង� ន់ អ ងទឹ ក និ ង ឧប្បករណ៍ េផ្សងៗ ស្រមាប់ ក រេ្រប ្រ បាស់ ជា និ ច� មិ ន ្រត� វ
ិ និ ងគា�នជី វត
ិ ទំងជារូបធ
បរ ិស�ន (Environment) បានដល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វ ិញខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វត
បំផា�ញឬសរេសរេនេលជ�
� ំងបង�ន់
ម៍ ែ ដលប៉ ះ បាន អចេម ល េឃ ញ អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក
អកស ែរធា
៉ តុ រួមទំ ង មនុ ស្ស សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ
ផ�ះ យានយន� រហូតដល់បរ ិស�នែដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
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การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับประชาชนทั่วไป

งๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมซึ
่ง การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับประชาชนทั่วไป 15
ករេរៀបចំ សុខភាពអនាម័ យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់ ្របជាជនទូ េទ
15
ดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธករេរៀបចំ
าตุ សុខភាពអនាម័យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់្របជាជនទូេទ
นไม ฯลฯ และ “สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น” เชน อาคารบานเรือน
าภิบาลขยะมู
ลฝอย
อมที่เปนนามธรรม เชน วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดลการสุ
อมทางสัขงคมการเมื
อง

การสุขาภิบาลขยะมูลฝอย
ករអនាម័យកកសំណល់សំរម
ករអនាម័យកកសំណល់សំរម

ិ ខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វ ិតនិ ងគា�នជី វ ិត ទំងជារូបធ
ល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វញ

អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក

ขยะมูลฝอย เปนแหลงเพาะพันธุแมลงและพาหะนําโรค จึงควรมีการเก็บรวบรวมอยางถูกตองและ
ขยะมูลฝอย เปนแหลงเพาะพันธุแมลงและพาหะนําโรค จึงควรมีการเก็บรวบรวมอยางถูกตองและ
เหมาะสม
บី รวบรวมและกองไว
ในที่รองรับមขยะ หรือถังขยะ กอนที่จะนําไปกําจัดอยางถูกวิธีตอไป
ដលជានាមធម៍ ដូចជា
វប្បធម៍្រโดยเก็
បៃពណ
បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដ
เหมาะสม โดยเก็บรวบรวมและกองไวในที่รองรับขยะ หรือถังขยะ กอนที่จะนําไปกําจัดอยางถูกวิธีตอไป

សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ

កកសំណល់សំរម គឺ ជាកែន�ងបង�ត់ ពូជសត�លិត
� េហយនិ ងករចម�ងរក
ី រលដលៃនេមេរគ ្រត�វមានករ
កកសំណល់សំរម គឺ ជាកែន�ងបង�ត់ ពូជសត�លិត
� េហយនិ ងករចម�ងរក
ី រលដលៃនេមេរគ ្រត�វមានករ
្របមូ ល ទុ ក េអយបាន្រតិ ម ្រត� វ េហ យ សមរម្យ េដយទុ ក ្របមូ ល ផ�ំុ នឹ ង គំ ន រេនក�ុ ងកែន� ង ស្រមាប់ ដ ក់ សំ រ ម ឬធុ ង
្របមូ ល ទុ ក េអយបាន្រតិ ម ្រត� វ េហ យ សមរម្យ េដយទុ ក ្របមូ ល ផ�ំុ នឹ ង គំ ន រេនក�ុ ងកែន� ង ស្រមាប់ ដ ក់ សំ រ ម ឬធុ ង
សំរម មុននឹងយកេទកេម�ចេចល
សំរម មុននឹងយកេទកេម�ចេចល
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่งแวดล
อมสําหรับบประชาชนทั
ประชาชนทั่ว่วไป
ไป
การจัการจั
ดการอนามั
ยสิย่งสิแวดล้
อมสำ�หรั
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2. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยករេរៀបចំ
ซึ่งมีทั้งสิស่งុខมีភាពអនាម័
ชีวิตและสิយ่งបរที่ไិសม� มនជុีชีวំវ ិញស្រមាប់
ิต ทั้งที่เป្របជាជនទូ
นรูปธรรมซึ
េទ ่ง
จับตองไดมองเห็นได อาจแบงไดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
1. ถังงขยะที
มชนและធុង“สิ
សំ่งរแวดล
មស្រមាប់
� ยสះรនិ
ងសហគមន៍
รวมถึ
มนุ่เหมาะสมในบ
ษยดวยกัน สัาตนเรื
ว ตอนนไมและชุ
ฯลฯ
อมทีដ่มក់นุកษុងផ�
างขึ
้น” เชน อาคารบานเรือน
1.1 ตลอดจนสิ
ทําดวยวัสดุ่งแแวดล
ข็งแรงอมที
ทนทาน
ไมรั่วซึม เชេធ�นេឡวัฒងេដយឧប្បករណ
េ្រប្របាស់
បានយូ
រ មិន្រជាប
ยานพาหนะ
่เปนนามธรรม
นธรรมประเพณี៍ រ ឹងមាំ
สิ่งแวดล
อมทางสั
งคมการเมื
อง
ฯลฯ 1.2 มีความจุไมเกิน 20 ลิตร មានចំណុះមិនេលសពី 20 លី្រត
1.3 มีฝาปด មានគំ
របបិទវត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វ ិញខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វត
ិ និ ងគា�នជី វត
ិ ទំងជារូបធ
បរ ិស�ន (Environment)
បានដល់
ម៍ ែ ដលប៉ 1.4
ះ បាន
អចេម
ល េឃ ញ
អចែបងែចកបានជា
ិ ង់�បា
នែដលអចេក
ង តមធម�
ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក
ควรใช
ถุงพลาสติ
กรองด
านในถังขยะ គួេ្របបរថស
ីខងក�
� ស�ិចដក់្រទប់តពេឡ
ុងធុងសំរមមួយជាន់េទៀត
អកស ែរធា
៉ តុ រួមទំ ង មនុ ស្ស សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ

ផ�ះ យានយន� រហូតដល់បរ ិស�នែដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
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งๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมซึករេរៀបចំ
่ง សុខភាពអនាម័យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់្របជាជនទូេទ 17
ดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
2.่งวิแวดล
ธีปฏิอบมที
ัติต่มนดนุษานการสุ
ลฝอยที
่ถูกอตนอง
นไม ฯลฯ และ “สิ
ยสรางขึข้นาภิ” บาลขยะมู
เชน อาคารบ
านเรื
ន៍ខួ�នស្រមាប់ែផ�កអនាម័យកកសំណល់សំរមែដល្រតឹម្រត�វ
อมที่เปนนามธรรม เชករអនុ
น วัฒវត�นธรรมประเพณี
สิ่งแวดลอมทางสังคมการเมือง
2.1 ใหคัดแยกขยะประเภทที่ยังใชประโยชนได เชน ขวดพลาสติก โลหะ กระปอง กระดาษ เพื่อ
นําไปจําหนายใหกับรานรับซื้อของเกาเปนการชวยลดปริมาณขยะที่ตองกําจัด

ិ ខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វ ិតនិ ងគា�នជី វ ិត ទំងជារូបធ
ល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វញ

អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក
ែបងែចកសំរមតម្របេភទែដលអចេនេ្រប្របាសបាន ដូ ចជា ដបបា�ស�ិច េលហៈ េដ ម្បីអចនាំយក
សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ
េទលក់េអយអ�កទិញេអតចយ គឺជាករជួយកត់បន�យកកសំណល់សំរមែដល្រត�វកេម�ចេចល
ដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម

ดการอนามั
่งแวดล
อมสําหรับบประชาชนทั
ประชาชนทั่ว่วไป
ไป
การจัการจั
ดการอนามั
ยสิย่งสิแวดล้
อมสำ�หรั
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2. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยករេរៀបចំ
ซึ่งมีทั้งស
สิ่งុខมีភាពអនាម័
ชีวิตและสิ
ทีិស
่ไม� มនជុีชំវีวិញស្រមាប់
ิต ทั้งที่เป្របជាជនទូ
นรูปธรรมซึ
យ่งបរ
េទ ่ง
จับตองไดมองเห็นได อาจแบงไดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
ดแยกขยะอั
ตรายประเภทของมี
คม เชอนมทีแก
งมีกระดาษหรื
รวมถึง มนุ2.2
ษยดวคัยกั
น สัตว ตนไม
ฯลฯ และ “สิ่งแวดล
่มนุวษแตก
ยสรกระจกแตก
างขึ้น” เชนตออาคารบ
านเรืออน
วัยานพาหนะ
สดุอื่นใดหอหุตลอดจนสิ
มใหมิดชิด่งแวดล
เพื่ออปมที
องกั่เปนนของมี
คมบาดเชนพรวัฒ
อมมี
ขอความระบุ “แก
วแตก”
กอนการนํ
าไปทิอ้ง
นามธรรม
นธรรมประเพณี
สิ่งแวดล
อมทางสั
งคมการเมื
หรื
ฯลฯอสงใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการตอไป
ែបងែចកសំរបានដល់
ម្របេភទែដលេធ�
េអយេ្រគាះថា
ក់បានមនុ
ន ដូចស
ជា្ស អែម្បងែកវ
អែម្បងក�
� ក់ ្រត�
ិ និ ងគា�នជី
ិ វមាន្រកដស
បរ ិស�ន (Environment)
វត�ុេផ្សងៗ
ែដលេនជុំ វ� ិញខ�
រួមទំងមានជី
វត
វត
ទំងជារូបធ
ួ

ខ�
់ េអយជិ
ត េដអចេម
ម្បីករពរកុ
ំ េអយមុ
ត ្រពមទំ ងមានករសរេសរប�
� ក់ ថា “ែកវែបក”
មុ ននឹងយកេទេបាះេចល
ម៍ប
ែ ដលប៉
ះ បាន
ល េឃ
ញ អចែបងែចកបានជា
បរ ស
ិ � នែដលអចេក
ត េឡ ង តមធម�
ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹឬ
ក
យកេទឲ្យបុ
្រត�វេដ
ជាបន�
អកស ែរធា
៉ គតុ�លរួិក
មែដលទទួ
ទំ ង មនុល
សខុ
្ស ស
សត�
មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ
ផ�ះ យានយន� រហូតដល់បរ ិស�នែដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
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ยสิ่งแวดล้
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ประชาชนทั
่วไป่วไป
ករេរៀបចំ សុខភាពអនាម័ យបរ ិស�នជុំ វ ិញស្រមាប់ ្របជាជនទូ េទ
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งๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมซึករេរៀបចំ
่ง សុខភាពអនាម័យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់្របជាជនទូេទ 19
ดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
ปฏิ้นก”ูลที่ยเชอนยสลายได
น อเศษอาหาร
ซากสัตว ใหนําไปฝงในหลุมลึก 0.5 – 1.0
นไม ฯลฯ และ “สิ่งแวดลอมที2.3
่มนุษขยะสิ
ยสรา่งงขึ
อาคารบาเชนเรื
น
ดแยกขยะ สิสิ่ง่งปฏิ
กูลรวบรวมใส
หลุม โรยด
อมที่เปนนามธรรม เชเมตร
น วัฒและคั
นธรรมประเพณี
แวดล
อมทางสังคมการเมื
องวยปูนขาวและฝงกลบดวยดินไมใหสัตวคุยเขี่ย หรือ
แมลงวันวางไขได

យកកកសំ
ណល់វស
ិ ខ�ួនមនុ ស
ិតនិំ រងមែដលអចរលយបាន
ល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វញ
្ស រួមទំងមានជី
គា�នជី វ ិត ទំងជារូបធ ដូ ចជា កកសំ ណល់ អហរ សត�ងប់ យកេទកប់ េន
េ្រជ្របែហលត0.5
ែម៉ ្រតជា
េហ
� រួចេរយេដយ
អចែបងែចកបានជាក�ុងរេណ
បរ ស
ិ � � នែដលអចេក
េឡ-ង1.0
តមធម�
តិ យ
ដូ ែបកែចកសំ
ច ជា ដី ទឹ ករ ម ្របមូ លកកសំ ណល់ ដក់ កុ�ងរេណ

កំយ
េបា៉និសេហ
យ
កប់ពីេស
លម
ិនឲ្យសត� តកេឡ
កយ
ឬរុ
ពងបាន
សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ
ង បរស
ិ � យកដី
ន ែដលមនុ
្សបានបេង�
ង ដូ
ចយ
ជាអគារ

ដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
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่งแวดล
อมสําหรับบประชาชนทั
ประชาชนทั่ว่วไป
ไป
การจัการจั
ดการอนามั
ยสิย่งสิแวดล้
อมสำ�หรั
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2. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุករេរៀបចំ
ษย ซึ่งស
มีทុខั้งភាពអនាម័
สิ่งมีชีวิตយและสิ
่ง� នជុ
ที่ไมំវ ិញស្រមាប់
มีชีวิต ทั្រ้งបជាជនទូ
ที่เปนรูปេទธรรมซึ20่ง
បរ ិស
จับตองไดมองเห็นได อาจแบงไดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
นี้ การเผา
การฝ
ง หรืออมที
การหมั
ย ้น” เชน อาคารบานเรือน
รวมถึง 2.4
มนุกํษายจัดดวขยะด
ยกัน สัวยวิ
ตวธตีงนายๆ
ไม ดังฯลฯ
และ “สิ
่งแวดล
่มนุษกยทํสราาปุงขึ
កេម�ตลอดจนสิ
ចសំរមេចលេដយវ
ល បានដល់
កប់ ឬយកមក្រតំេสิធ�่งជ
ី
ยานพาหนะ
่งแวดลอมทีិធីង
่เปយ�ស�
นนามธรรม
เชน วัដុฒតนธรรมประเพณี
แวดล
อมทางสังคมการเมือง
ฯลฯ
ិ និ ងគា�នជី វត
ិ ទំងជារូបធ
បរ ិស�ន (Environment) បានដល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វ ិញខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វត

ម៍ ែ ដលប៉ ះ បាន អចេម ល េឃ ញ អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក
អកស ែរធា
៉ តុ រួមទំ ង មនុ ស្ស សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ
ផ�ះ យានយន� រហូតដល់បរ ិស�នែដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
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ดการอนามั
ยสิ่งแวดล
อมสําบหรั
บประชาชนทั
การจัดการจั
การอนามั
ยสิ่งแวดล้
อมสำ�หรั
ประชาชนทั
่วไป่วไป

2
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การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับประชาชนทั่วไป

21
งๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมซึ่ง การจัดการอนามัยสิ่งแวดล
อมสําหรั្របជាជនទូ
บประชาชนทั
ករេរៀបចំ សុខភាពអនាម័ យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់
េទ ่วไป
ดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธករេរៀបចំ
าตุ សុខភាពអនាម័យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់្របជាជនទូេទ 21
นไม ฯลฯ และ “สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น” เชน อาคารบานเรือน
ขาภิบาลนํ
อมที่เปนนามธรรม เชน วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดลอการสุ
มทางสังคมการเมื
อง า้ บริ โภค

การสุ
ขาภิบาลนํา้ บริโภค
ករអនាម័យទឹកបរ ិេភាគ
ករអនាម័យទឹកបរ ិេភាគ

ិ ខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វ ិតនិ ងគា�នជី វ ិត ទំងជារូបធ
ល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វញ

អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក

น้ําดื่ม-น้ําใช เปนสิ่งจําเปนจึงตองมีการตรวจสอบหรือจัดเตรียมทั้งน้ําดื่มและน้ําใช เพื่อความ
น้ําดื่มสบายในการดํ
-น้ําใช เปนาสิรงชี
่งจําวเป
นจึงตอมงมี
ดเตรีายใหมทัเกิ้งดน้โรค
ําดื่มอัและน้
ใช เพื่อําความ
ย สะดวก
ิตหากไม
ีน้ําមกดืารตรวจสอบหรื
่ม น้ําใชที่สะอาดอจัอาจทํ
นเนื่อํางมาจากน้
ដលជានាមធម៍ ដូปลอดภั
ចជា វប្បធម៍
្របៃពណ
ី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដ
ย สะดวก
ารงชีวิตหากไมมีน้ําดื่ม น้ําใชที่สะอาด อาจทําใหเกิดโรค อันเนื่องมาจากน้ํา
เปนสืปลอดภั
่อไดควรจั
ดการดังสบายในการดํ
นี้
เปนสื่อไดควรจัดการดังนี้

សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ

ទឹ ក បរ េិ ភាគ-ទឹ កេ្រប គឺ ជា កត� ចំ បា ច់ មួ យេទៀត េ្រកយពី ទឹ ក ្រត�វ បានខ�ះ ចំ បា ច់ ្រ ត� វ មានករ្រត�ត ពិ និ ត ឬ
ទឹ ក បរ េិ ភាគ-ទឹ កេ្រប គឺ ជា កត� ចំ បា ច់ មួ យេទៀត េ្រកយពី ទឹ ក ្រត�វ បានខ�ះ ចំ បា ច់ ្រ ត� វ មានករ្រត�ត ពិ និ ត ឬ
េរៀបចំ ទំងទឹ កបរេិ ភាគេហ យនិ ងទឹ កេ្រប ្របាស់ េដ ម្បីមានសុវត�ិភាព ងយ�ស�លក�ុងកររស់េន ្របសិនេប គា�នទឹ ក
េរៀបចំ ទំងទឹ កបរេិ ភាគេហ យនិ ងទឹ កេ្រប ្របាស់ េដ ម្បីមានសុវត�ិភាព ងយ�ស�លក�ងកររស់េន ្របសិនេប គា�នទឹ ក
បរ េិ ភាគទឹ ក េ្រប ្រ បាស់ ែ ដលមានអនាម័ យ អចេធ� ឲ ្យេក ត េមេរគេដយសរែតទឹ ក គឺ ជាុ ្របភពៃនករចម� ង េមេរគ
បរ េិ ភាគទឹ ក េ្រប ្រ បាស់ ែ ដលមានអនាម័ យ អចេធ� ឲ ្យេក ត េមេរគេដយសរែតទឹ ក គឺ ជា ្របភពៃនករចម� ង េមេរគ
ដូេច�ះ្រត�វេរៀបចំដូចតេទេនះ
ដូេច�ះ្រត�វេរៀបចំដូចតេទេនះ

ดการอนามั
่งแวดล
อมสําหรับบประชาชนทั
ประชาชนทั่ว่วไป
ไป
การจัการจั
ดการอนามั
ยสิย่งสิแวดล้
อมสำ�หรั
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យ่งបរ
េទ ่ง
2. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยករេរៀបចំ
ซึ่งมีทั้งស
สิ่งុខมีភាពអនាម័
ชีวิตและสิ
ทีិស
่ไม� มនជុีชំវีวិញស្រមាប់
ิต ทั้งที่เป្របជាជនទូ
นรูปธรรมซึ
จับตองไดมองเห็นได อาจแบงไดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
วิรวมถึ
ธีปฏิงบัติตมนุ
นดษายนการสุ
ําบริโภคที
ูกตอ“สิ
ง ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น” เชน อาคารบานเรือน
ดวยกันขาภิ
สัตบวาลน้
ตนไม
ฯลฯ ่ถและ
វ ិធីកុងករអនុ
�
វត�ន៍ខួ�នែផ�កអនាម័យទឹកបរ ិេភាគែដល្រតឹម្រត�វ
ยานพาหนะ
ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เปนนามธรรม เชน วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดลอมทางสังคมการเมือง
1.ฯลฯน้ําดื่มบรรจุขวด ตองสังเกตวาฝาปดสนิท มีพลาสติกหุมที่ฝาขวด มีฉลาก อย. กํากับ และน้ําตองใส ไม

ិ និ ងគា�នជី វត
ិ
� ន (Environment) បានដល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វ ិញខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វត
มีបរตិស
ะกอนหรื
อสิ่งอื่นใดในขวด

ទំងជារូបធ

ម៍ ែ ដលប៉ ះ បាន អចេម ល េឃ ញ អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក
ទឹកបរេិ ភាគ្រចកដប ្រត�វែតសេង�តេម លថាគំ រប្រត�វបានបិ ទជិ ត មានបា�ស�ិចរុេំ នគំ របដប មានស�កអនុ ��ត េហយ
អកស ែរធា
៉ តុ រួមទំ ង មនុ ស្ស សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ
ទឹក្រត�វថា� មិនមានកករឬអ�ីេផ្សងេទៀតេនក�ុងដប
ផ�ះ យានយន� រហូតដល់បរ ិស�នែដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម

227
22

28

ดการอนามั
ยสิ่งแวดล
อมสําบหรั
บประชาชนทั
การจัดการจั
การอนามั
ยสิ่งแวดล้
อมสำ�หรั
ประชาชนทั
่วไป่วไป
ករេរៀបចំ សុខភាពអនាម័ យបរ ិស�នជុំ វ ិញស្រមាប់ ្របជាជនទូ េទ

2
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับประชาชนทั่วไป

งๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมซึករេរៀបចំ
่ง សុខភាពអនាម័យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់្របជាជនទូេទ 23
ดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
2.่งแวดล
น้ําประปา
นาที สามารถฆ
นไม ฯลฯ และ “สิ
อมที่มนุควรต
ษยสมราใหงขึเดื้นอ”ดนาน
เชน 1อาคารบ
านเรือน าเชื้อโรค และลดความกระดางชั่วคราวของน้ําได
ม ควรเปนน้ําสิดื่ง่มแวดล
ที่ใสสะอาด
อมที่เปนนามธรรม เชน้ํานทีวั่นฒํามาต
นธรรมประเพณี
อมทางสัผางนการกรองหรื
คมการเมือง อทําใหตกตะกอนแลว
ទឹកមាសុីន ្រត�វែតដំឱ្យពុ ះបាន 1 នាទី អចសមា�ប់ េមេរគ និ ងអចកត់ បន�យក�ិនរបស់ទឹកបានបេណា
� ះអសន� ទឹ ក

ែដលនាំយកមកដំ គួរែតជាទឹកបរ ិេភាគែដលថា�ស�ត ឆ�ងកត់ករេ្រចះឬគា�នកករ
ិ ខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វ ិតនិ ងគា�នជី វ ិត ទំងជារូបធ
ល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វញ

អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក

សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ

ដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម

ดการอนามั
่งแวดล
อมสําหรับบประชาชนทั
ประชาชนทั่ว่วไป
ไป
การจัการจั
ดการอนามั
ยสิย่งสิแวดล้
อมสำ�หรั

ករេរៀបចំ សុខភាពអនាម័ យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់ ្របជាជនទូ េទ
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24
2. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยករេរៀបចំ
ซึ่งมีทั้งសสิ่งុខมีភាពអនាម័
ชีวิตและสิ
ทีិស
่ไม� នជុ
มีชំវีวិញស្រមាប់
ิต ทั้งที่เป្របជាជនទូ
นรูปธรรมซึ
យ่ง
បរ
េទ ่ง
จับตองไดมองเห็นได อาจแบงไดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
3.รวมถึ
หากใช
เครืษ่อยงกรองน้
ภาพของเครื
วายังสามารถ
ง มนุ
ดวยกัน ําสัตตวอตงตรวจสอบคุ
นไม ฯลฯ ณและ
“สิ่งแวดล่องกรอง
อมที่มนุษทัย้งเส
สรนาทงขึอ้นและไส
” เชกรอง
น อาคารบ
านเรือน
กรองน้
ําไดสะอาดหรื
อไม่งแวดลอมที่เปนนามธรรม เชน วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดลอมทางสังคมการเมือง
ยานพาหนะ
ตลอดจนสิ
្របសិ
ฯลฯ នេបេ្របេ្រគ�ងេ្រចះទឹក ្រត�វពិនិត្យេមលគុណភាពរបស់េ្រគ�ងេ្រចះ ទំងបំពង់េហយនិងស�ូលេ្រចះ េតវអច

េនេ្រចះទឹកបានស�តឬអត់
ិ និ ងគា�នជី វត
ិ ទំងជារូបធ
បរ ិស�ន (Environment) បានដល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វ ិញខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វត
ម៍ ែ ដលប៉ ះ បាន អចេម ល េឃ ញ អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក
អកស ែរធា
៉ តុ រួមទំ ង មនុ ស្ស សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ
ផ�ះ យានយន� រហូតដល់បរ ិស�នែដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
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ดการอนามั
ยสิ่งแวดล
อมสําบหรั
บประชาชนทั
การจัดการจั
การอนามั
ยสิ่งแวดล้
อมสำ�หรั
ประชาชนทั
่วไป่วไป
ករេរៀបចំ សុខភាពអនាម័ យបរ ិស�នជុំ វ ិញស្រមាប់ ្របជាជនទូ េទ

2
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับประชาชนทั่วไป

งๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมซึករេរៀបចំ
่ง សុខភាពអនាម័យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់្របជាជនទូេទ 25
ดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
4.่งลแวดล
ํากักใหน�้ำสะอาด
วยผงซักวฟอกผสมน้
ํา เพื่อกัก้ำ
ล้าางโอ
งโอ่
งแทงค
อภาชนะเก็
ให้
สะอาด
ทั้งภายในและภายนอกด้
ยผงซักฟอกผสมน�
นไม ฯลฯ และ “สิ
องมที
่แทงค์
มนุษยหรืสหรื
รภาาชนะเก็
งขึ
้น” บเชกักนน้บอาคารบ
านเรื
อทัน้งภายในและภายนอกด
เพืนบ่อน้วักัําฒกไวเก็นธรรมประเพณี
้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลน
ใบชน�ในยามขาดแคลน
อมที่เปนนามธรรม เชเก็
สิ่งแวดลอมทางสังคมการเมือง
លង ពង ធុ ងឬឧប្បករណ៍ផ�ុកទឹ ក ឲ្យស�ត ទំ ងខងក�ុងនិ ងខងេ្រកេដយសប៊ូ េម្សៅលយទឹ ក េដ ម្បីទុកដក់ ទឹក

េ្រប្របាស់កុងេពលែដលខ�
�
ះខត
ិ ខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វ ិតនិ ងគា�នជី វ ិត ទំងជារូបធ
ល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វញ

អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក

សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ

ដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម

ดการอนามั
่งแวดล
อมสําหรับบประชาชนทั
ประชาชนทั่ว่วไป
ไป
การจัการจั
ดการอนามั
ยสิย่งสิแวดล้
อมสำ�หรั
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2. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยករេរៀបចំ
ซึ่งมีทั้งស
สิ่งុខมีភាពអនាម័
ชีวิตและสิ
ทีិស
่ไม� มនជុีชំវีวិញស្រមាប់
ิต ทั้งที่เป្របជាជនទូ
นรูปธรรมซึ
យ่งបរ
េទ ่ง
จับตองไดมองเห็นได อาจแบงไดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
5.รวมถึ
หากใช
น้ําบษอยดเชวยกั
น น้นําบสัตอตืว ้นตนตไม
องหมัฯลฯ
่นลางทํ
าความสะอาดทั
้งภายในและภายนอกบ
บกวาดขยะ
ง มนุ
และ
“สิ่งแวดลอมที
่มนุษยสรางขึ้น” เชอนโดยเก็
อาคารบ
านเรือน
ออกจากบ
อ แล
วลางทําความสะอาด
ยานพาหนะ
ตลอดจนสิ
่งแวดลอมที่เปนนามธรรม เชน วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดลอมทางสังคมการเมือง
្របសិ
ฯลฯ នេបេ្របទឹកអណូ� ងឬ�សះ ដូចជា ទឹកអណូ� ងឬ�សះរក់ ្រត�វែតចំបាច់លងសំអតទំងខងក�ុងនិងខងេ្រក
អណូ� ង េដយេធ�ករេបាសេរ សសំរមេចញពីអណូ� ងឬ�សះ េហយលងសំអត
ិ និ ងគា�នជី វត
ិ ទំងជារូបធ
បរ ិស�ន (Environment) បានដល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វ ិញខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វត
ម៍ ែ ដលប៉ ះ បាន អចេម ល េឃ ញ អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក
អកស ែរធា
៉ តុ រួមទំ ង មនុ ស្ស សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ
ផ�ះ យានយន� រហូតដល់បរ ិស�នែដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
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ดการอนามั
ยสิ่งแวดล
อมสําบหรั
บประชาชนทั
การจัดการจั
การอนามั
ยสิ่งแวดล้
อมสำ�หรั
ประชาชนทั
่วไป่วไป
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សុខភាពអនាម័ យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់ ្របជាជនទូ េទ
งๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมซึករេរៀបចំ
่ง การจั
ดการอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับประชาชนทั่วไป
ดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธករេរៀបចំ
าตุ សុខភាពអនាម័យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់្របជាជនទូេទ 27
นไม ฯลฯ และ “สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น” เชน อาคารบานเรือน
การสุขาภิบาลอาหาร
อมที่เปนนามธรรม เชน วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดลอมทางสังคมการเมือง
ករអនាម័
ម�ូបអហរ
การสุ
ขาภิយ
บาลอาหาร

ិ ខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វ ិតនិ ងគា�នជី
ករអនាម័
យ
ល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វញ
វ ិត ទំងជារូ
បម�
ធ ូបអហរ

อาหาร เปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่จําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษยและมีความสําคัญตอสุขภาพ คือ
សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហอาหารที
យនិ ង បរ
ិริโภคเข
� ន ែដលមនុ
្សបានបេង�
ដូ ចជាអគារ
่บស
กจนํจัายไปใช
สําเป
รងานงและซ
อมแซมส
และชคืวอย
อาหาร
เปาไปนั
นหนึ้นស
่งจะถู
ในป
สี่ทតี่จេឡ
ในการดํ
ารงชีววิตนประกอบของร
ของมนุษยและมีาคงกาย
วามสํเปาคันญพลัตองสุงาน
ขภาพ
ដលជានាមធម៍ ដូចជា ขั
វប្បធម៍
ី បរ ិស�នសង�
ម งแรงสมบูรณ สามารถเคลื่อนไหวและดําเนินกิจกรรมตางๆ
บเคลื្រ่อបៃពណ
างๆមกនេយាបាយជាេដ
เพืนํา่อไปใช
ใหราสงกายแข็
อาหารที
่บนกระบวนการต
ริโภคเขาไปนั้นจะถู
รางและซ
อมแซมสวนประกอบของรางกาย เปนพลังงาน และชวย
ในชี
ว
ต
ิ
ประจํ
า
ได
เ
ป
น
ปกติ
ขับเคลื่อนกระบวนการตางๆ เพื่อใหรางกายแข็งแรงสมบูรณ สามารถเคลื่อนไหวและดําเนินกิจกรรมตางๆ

អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក

អហរ គឺជាចំណីមួយក�ងចំេណាមបច�័យទំងបួនែដលចំបាច់កុ�ងករចិ ��ឹមជី វ ិតរបស់មនុ ស្សេហយមានកត�សំខន់

ុ
ในชีวิตประจําไดเปนปกติ

ដល់ សុ ភា ព គឺ អហរែដលបរ េិ ភាគចូ ល េទេនាះនឹ ង ្រត� វ នាំ យ កេទចិ ��ឹ ម និ ង ជួ ស ជុ ល ចំ ែ ណកៃនរងកយ គឺ ជា
អហរ គឺជាចំណីមួយក�ុងចំេណាមបច�័យទំងបួនែដលចំបាច់កុ�ងករចិ ��ឹមជី វ ិតរបស់មនុ ស្សេហយមានកត�សំខន់
ថាមពល និ ងជួ យជំ រុញដំ េណរករេផ្សងៗ េដ ម្បីឲ ្យរងកយរង
ឹ មាំ េពញេលញ អចេអយេធ�ចលនានិ ងករ្រប្រពឹ ត�
ដល់ សុ ភា ព គឺ អហរែដលបរ េិ ភាគចូ ល េទេនាះនឹ ង ្រត� វ នាំ យ កេទចិ ��ឹ ម និ ង ជួ ស ជុ ល ចំ ែ ណកៃនរងកយ គឺ ជា
សកម�ភាពេផ្សងៗ ក�ុងជីវ ិត្របចំៃថ�បានជាធម�ត
ថាមពល និ ងជួ យជំ រុញដំ េណរករេផ្សងៗ េដ ម្បីឲ ្យរងកយរង
ឹ មាំ េពញេលញ អចេអយេធ�ចលនានិ ងករ្រប្រពឹ ត�
សកម�ភាពេផ្សងៗ ក�ុងជីវ ិត្របចំៃថ�បានជាធម�ត

ดการอนามั
่งแวดล
อมสําหรับบประชาชนทั
ประชาชนทั่ว่วไป
ไป
การจัการจั
ดการอนามั
ยสิย่งสิแวดล้
อมสำ�หรั
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យ่ง
បរ
េទ ่ง
2. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยករេរៀបចំ
ซึ่งมีทั้งសสิ่งុខมีភាពអនាម័
ชีวิตและสิ
ทีិស
่ไม� នជុ
มีชំវีวិញស្រមាប់
ิต ทั้งที่เป្របជាជនទូ
นรูปธรรมซึ
จับตองไดมองเห็นได อาจแบงไดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
วิรวมถึ
ธีปฏิงบัติตมนุ
นดษายนการสุ
่ถูกตและ
อง “สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น” เชน อาคารบานเรือน
ดวยกันขาภิ
สัตบวาลอาหารที
ตนไม ฯลฯ
ករអនុវត�ន៍ខួ�នែផ�កអនាម័យម�ូបអហរែដល្រតិម្រត�វ
ยานพาหนะ ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เปนนามธรรม เชน วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดลอมทางสังคมการเมือง
ฯลฯ
1. ลางมือดวยน้ําและสบูทุกครั้ง กอนเตรียม - ปรุงอาหาร หรือหลังสัมผัสสิ่งสกปรก และหลังเขาหองสวม

ិ និ ងគា�នជី វត
ិ ទំងជារូបធ
បរ ិស�ន (Environment) បានដល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វ ិញខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វត
លងៃដេដយទឹកេហយនិ ងសប៊ូ ្រគប់ េពល មុ នេពលេរៀបចំ -ចម�ិនអហរ ឬេ្រកយេពលប៉ ះរបស់កខ�ក់ និ ងេ្រកយ
ម៍ ែ ដលប៉ ះ បាន អចេម ល េឃ ញ អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក
េពលចូលបង�ន់
អកស ែរធា
៉ តុ រួមទំ ង មនុ ស្ស សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ
ផ�ះ យានយន� រហូតដល់បរ ិស�នែដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
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ดการอนามั
ยสิ่งแวดล
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ยสิ่งแวดล้
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่วไป่วไป
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2
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งๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมซึករេរៀបចំ
่ง សុខភាពអនាម័យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់្របជាជនទូេទ 29
ดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
2.่งอาหารทุ
กประเภท
อนนําานเรื
มาปรุ
นไม ฯลฯ และ “สิ
แวดลอมที
่มนุษยสรตาองขึงล้นา”งใหเชสะอาดก
น อาคารบ
อนง
្របេភទទំងអស់สิ่ง្រត�
វលងឲ្យស
� តមុ
នយកមកចម�
อมที่เปนนามธรรม เชអហរ្រគប់
น วัฒนธรรมประเพณี
แวดล
อมทางสั
งคมการเมื
อง ិ ន

ិ ខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វ ិតនិ ងគា�នជី វ ិត ទំងជារូបធ
ល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វញ

អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក

សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ

ដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម

ดการอนามั
่งแวดล
อมสําหรับบประชาชนทั
ประชาชนทั่ว่วไป
ไป
การจัการจั
ดการอนามั
ยสิย่งสิแวดล้
อมสำ�หรั
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2. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยករេរៀបចំ
ซึ่งมีทั้งស
สิ่งុខมีភាពអនាម័
ชีวิตและสิយ่งបរทีិស
่ไม� มនជុีชีวំវ ិញស្រមាប់
ิต ทั้งที่เป្របជាជនទូ
นรูปธรรมซึ
េទ ่ง
จับตองไดมองเห็นได อาจแบงไดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
3.
ปรุงงอาหารทุ
ดวยความร
และรั
บประทานอาหารทั
งจากปรุางนเรื
อาหาร
รวมถึ
มนุษยกดชนิ
วยกัดนใหสัสตุกวอยตานงทั
ไม่วถึงฯลฯ
และ “สิอ่งนแวดล
อมที
่มนุษยสรางขึ้น” นทีเชหลั
น อาคารบ
อน
ให
สุกดวยความร
อน และใช
กแบเชงนอาหารมาใส
จานของผูกสิิน่งแวดล
โดยอาจเป
ปกรณอื่นอทีง่
ยานพาหนะ
ตลอดจนสิ
่งแวดลชอนกลางในการตั
มที่เปนนามธรรม
วัฒนธรรมประเพณี
อมทางสันงอุคมการเมื
เหมาะสมกั
บประเภทของอาหารนั้น ๆ ก็ได เชน สอม ที่คีบ ซึ่งตองมีการจัดวางไวในจานของอาหารทุกจาน
ฯลฯ
ិ និ ងគា�នជី វត
ិ ទំងជារូបធ
បរ ិស�ន (Environment) បានដល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វ ិញខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វត
ចម�ិ ន អហរ្រគប់ ្រ បេភទឲ្យឆ�ឹ ន េដយេភ�
� ង និ ង បរ េិ ភាគអហរភា� ម បនា� ប់ ពី ក រចម�ិ ន អហរឲ្យឆ�ឹ ន េហ យ េ្រប
ម៍ ែ ដលប៉ ះ បាន អចេម ល េឃ ញ អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក
ស�ប្រពកណា
� លក�ុងករដួ សរ ំែលកអហរដក់ ចនរបស់ខួ�ន េដយអចជាវត�ុេផ្សងែដលសំគួរជាមួ យ្របេភទរបស់
អកស ែរធា
៉ តុ រួមទំ ង មនុ ស្ស សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ
អហរេនាះៗ ក៏បាន ដូចជា សម ដេង��ប ែដល្រត�វែតមានដក់ទុកក�ុងចនទំងអស់ៃនអហរ្រគប់ចន
ផ�ះ យានយន� រហូតដល់បរ ិស�នែដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
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งๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมซึករេរៀបចំ
่ง សុខភាពអនាម័យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់្របជាជនទូេទ 31
ดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
4.่งเก็
บอาหารปรุ
างเหมาะสม
น เก็บไวนานเกินกวา 4 ชั่วโมง ตองนํามาอุน
นไม ฯลฯ และ “สิ
แวดล
อมที่มนุงษสุยกสอย
รางขึ
้น” เชน อาหารที
อาคารบ่เาหลื
นเรือจากการกิ
อน
างทั่วถึงกอนนําสิมากิ
นอีกอครั
้ง งคมการเมือง
อมที่เปนนามธรรม เชใหนรอวันอย
ฒนธรรมประเพณี
่งแวดล
มทางสั
ទុកដក់មូបឆ�
� ិនយា៉ ងសមរម្យ ម�ូបអហរែដលសល់ពីករបរ ិេភាគ ទុកយូរហួសពី 4 េមា៉ ង ្រត�វយកេទកំេដឲ្យេក�ម�ង

េទៀតមុននឹងនាំយកមកទទួលទនម�ងេទៀត
ិ ខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វ ិតនិ ងគា�នជី វ ិត ទំងជារូបធ
ល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វញ

អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក

សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ

ដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
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2. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยករេរៀបចំ
ซึ่งมีทั้งស
สิ่งុខมีភាពអនាម័
ชีวิตและสิយ่งបរทีិស
่ไม� มនជុีชีวំវ ិញស្រមាប់
ิต ทั้งที่เป្របជាជនទូ
นรูปธรรมซึ
េទ ่ง
จับตองไดมองเห็นได อาจแบงไดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
5.
ความสะอาดจาน
น เขีและ
ยง และอุ
ปกรณ
ประกอบอาหารทุ
้งหลั
งใชงาน านเรื
ไมคอวรน
รวมถึลางงทํามนุ
ษยดวยกัน สัตว ตชาม
นไม ชอฯลฯ
“สิ่งแวดล
อมที
่มนุษยสรางขึ้น”กครัเช
น อาคารบ
สะสมไว
นาน ตลอดจนสิ
เพราะจะเป่งแวดล
นแหลองมที
สะสมของเชื
้อโรคไดเชน วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดลอมทางสังคมการเมือง
ยานพาหนะ
่เปนนามธรรม
លងសំអតចន ស�ប្រព ្រជ�ញ េហយនិ ងឧប្បករណ៍ចម�ិនអហររល់េពលបនា�ប់ ពីេ្រប រួច មិ នគួ រផ�ុំទុកេចលយូ រ
ฯลฯ
េ្រពះអចនឹងក�យជាកែន�ង្របមូលផ�ំុៃនេមេរគបាន
ិ និ ងគា�នជី វត
ិ ទំងជារូបធ
បរ ិស�ន (Environment) បានដល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វ ិញខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វត
ម៍ ែ ដលប៉ ះ បាន អចេម ល េឃ ញ អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក
អកស ែរធា
៉ តុ រួមទំ ង មនុ ស្ស សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ
ផ�ះ យានយន� រហូតដល់បរ ិស�នែដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
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งๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมซึ
่ง សុខភាពអនាម័យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់្របជាជនទូេទ 33
ករេរៀបចំการจั
ดการอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับประชาชนทั่วไป
ดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธករេរៀបចំ
าตุ សុខភាពអនាម័យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់្របជាជនទូេទ 33
นไม ฯลฯ และ “สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น” เชน อาคารบานเรือน
บาลบ้
านเรือง อนหรือที่พกั อาศัย
อมที่เปนนามธรรม เชน วัฒนธรรมประเพณีการสุ
สิ่งแวดลขอาภิ
มทางสั
งคมการเมื

การสุขาภิករអនាម័
บาลบ้យานเรื
อนหรื
ั อาศัย
ផ�ះឬលំ
េនដ�อ
នที่พก

យ
ផ�ះឬលំេនដ�ន
ិ ខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វ ិតនិ ងគា�នជីករអនាម័
ល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វញ
វ ិត ទំងជារូ
បធ

អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក

บานหรือที่พักอาศัย จัดวาเปนกลุมสังคมแรกสุดของมนุษยที่ไมเพียงแตเพื่อปองกันแดด ลม ฝน
านหรือาทีงๆ่พักจากภายนอกแก
อาศัย จัดวาเปนผกลุ
นแดด
ลม ฝน
พายุหรืออันบตรายต
ูอยูมอสัาศังคมแรกสุ
ยเทานั้น ดทีของมนุ
่พักอาศัษยยทยังี่ไตมอเพีงมียงแต
การสุเพืข่อาภิปอบงกั
าลที
่ดี สามารถ
ដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
รืออันตรายต
างๆ จากภายนอกแก
ผูอแยูละโรคภั
อาศัยเทายนัไข้นเจ็ทีบ่พตัากงๆ
อาศัยเพืยั่องตทีอ่ผงมี
าภิบาลที
ี สามารถ
ปอพายุ
งกันหโรคได
มีความปลอดภั
ยจากอุบัติเหตุ
ูอยูกอารสุ
าศัยขจะได
มีสุข่ดภาพกาย
ปองกัน่ดโรคได
มีคนวามปลอดภั
จากอุวบิตัตทีิเหตุ
และใจที
ี มีความเป
อยูที่ดี มีคุณยภาพชี
่ดีขแึ้นละโรคภัยไขเจ็บตางๆ เพื่อที่ผูอยูอาศัยจะไดมีสุขภาพกาย
และใจที่ดี มีความเปนอยูที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ

ផ�ះឬលំេនដ�ន ចត់ទុកថាជា្រក�មសង�មដំ បូងបង�ស់របស់មនុ ស្សែដលមិ ន្រតឹ មែតេដ ម្បីករពរកំ េដ ខ្យល់

េភ��ងព្យុះឬេ្រគាះថា
េផ្សងៗ
ពី ខ
ងេ្រកដល់
�កែដលរស់
េនែតប៉
ុ េណា
ះេទ
លំេនដ
� ន្រត�
ែតមានករអនាម័
ល�
ផ�ះឬលំ� េក់
នដ
� ន ចត់
ទុក
ថាជា្រក�មអសង�
មដំ បូងបង�
ស់របស់
ម� នុ
ស្សែដលមិ
ន
្រតឹ មវែតេដ
ម្បីករពរកំ េយ
ដដ៏ខ្យល់

អចករពរជម�
ឺ បាន មានសុ
វត�ិភា
ករឆ�ងជម�អឺ េ�ក
ដយយថាេហតុ
េផ្សងៗបាន
្បីលំេ� នដ
អ�ករស់េនមាន
េភ��ងព្យុះឬេ្រគាះថា
� ក់ េផ្សងៗ
ពីពពី
ខងេ្រកដល់
ែដលរស់េនែតប៉
ុ េណា�ះេទ េដ
លំម
េនដ
ន្រត�� វនរបស់
ែតមានករអនាម័
យដ៏ ល�

សុអចករពរជម�
ខភាពខងផ�ូវចិឺ បា
ត�ន
ផ�ូវកយដ៏
លពពី
� មានជី
វភាពរស់
េនែដលល� មានគុ
ណភាពជីេដ
វ ិតកន់
រេឡងអ�ករស់េនមាន
និងមានសុ
វត�ិភា
ករឆ�
ងជម�ឺេដយយថាេហតុ
េផ្សងៗបាន
ម្បីលែំេត្របេស
នដ�នរបស់
សុខភាពខងផ�ូវចិត�និងផ�ូវកយដ៏ល� មានជីវភាពរស់េនែដលល� មានគុណភាពជីវ ិតកន់ែត្របេសរេឡង
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่งแวดล
อมสําหรับบประชาชนทั
ประชาชนทั่ว่วไป
ไป
การจัการจั
ดการอนามั
ยสิย่งสิแวดล้
อมสำ�หรั
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យ่งបរ
េទ ่ง
2. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยករេរៀបចំ
ซึ่งมีทั้งស
สิ่งុខมีភាពអនាម័
ชีวิตและสิ
ทีិស
่ไม� มនជុีชំវีวិញស្រមាប់
ิต ทั้งที่เป្របជាជនទូ
นรูปธรรมซึ
จับตองไดมองเห็นได อาจแบงไดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
วิรวมถึ
ธีปฏิงบัติตมนุ
นดษายนสุ
าภินบสัาลบ
อที่พและ
ักอาศั
่ถูกตอองมที่มนุษยสรางขึ้น” เชน อาคารบานเรือน
ดวขยกั
ตว าตนเรื
นไมอนหรืฯลฯ
“สิย่งทีแวดล
វ ិធីកុងករអនុ
�
វត�ន៍ខួ�នែផ�កអនាម័យផ�ះឬទីលំេនដ�នែដល្រតឹម្រត�វ
ยานพาหนะ
ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เปนนามธรรม เชน วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดลอมทางสังคมการเมือง
1.ฯลฯการระบายอากาศในบานเรือนหรือที่พักอาศัย ควรมีการระบายอากาศที่ดี ชวยทําใหผูอยูอาศัยเกิด

ិ ទំងជារូបធ
បរ ិស�ន (Environment) បានដល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វ ិញខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វត
វត
ความรู
สึกสบายทั้งกายและใจ ไมทําใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรคตางๆ ดัិ งនិนัង้นគាบ� នជី
านเรื
อน จึงควรมี
ម៍ ែ ដលប៉ ះ បាន អចេម ល េឃ ញ អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក
ประตู หนาตาง และชองลมเพียงพอ
អកស ែរធា
៉ តុ រួមទំ ង មនុ ស្ស សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ
ករេធ�េអយមានខ្យល់េចញចូលក�ុងផ�ះឬលំេនដ�ន គួ រែតេអយមានខ្យល់េចញចូ លែដលល� វជួ យេធ�ឲ្យអ�ករស់េន
ផ�ះ យានយន� រហូតដល់បរ ិស�នែដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
មានអរម�ណ៍សប្បោយ�សស់ ថា�ទំងកយចិ ត� មិ នេធ�ឲ្យេក តកររក
ី រលដលៃនេមេរគេផ្សងៗ ដូ េច�ះ ផ�ះ គួ រែតមាន
ទ�រ បង�ួច និង្របេហង្រគប់្រគាន់
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งๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมซึករេរៀបចំ
่ง សុខភាពអនាម័យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់្របជាជនទូេទ 35
ดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
2.่งการจั
แสงสว่
งในบ้
่พักอาศัายนเรื
ให้
ให้มีอยย่างเพียงพอตามความต
งพอตามความต้องการ
านเรื
ใหเอหมาะสม
ตต้องจัดให
นไม ฯลฯ และ “สิ
แวดลดอแสงสว
มที่มนุษายงในบ
สรางขึ
้น”อนหรื
เชนอทีอาคารบ
น
ของผู
าศั
สรรคต่
ออการใช้
สงายตา
โดยให้
ที่ของประตู
ต่าง อและช่
องลมรวมกั
อ้ าศั
ยย ไมไม่เปเป็นนอุอุปปสรรคต
อการใช
สายตา
โดยให
หนาตหน้
างาและช
งลมรวมกั
นไมนอยน
อมที่เปนนามธรรม เช
น วัฒ
นธรรมประเพณี
สิ่งแวดล
มทางสั
คมการเมื
อมงีพื้นมทีีพ่ชื้นองประตู
ไม่
อยละ
20้นทีของพื
ที่ห้อดงแสงสว
การจัาดงไม
แสงสว่
างไม่
ควรเลื
อกใช้ห่ใหลอดไฟที
ให้าแสงสว่
างจ้าอสลั
หรืวอ
กวนาร้ออยกว่
ยละาร้20
ของพื
่หอง ้นการจั
ควรเลื
อกใช
หลอดไฟที
แสงสวา่งจ
หรือแสงมื
แสงมื
วเกิសน្សไป
ผอลกระทบต่
ประสาทตา
และท�ำให้ป่อระสาทตาเสื
่อมเร็หวากว่
ห้ามใช้
เกิំវนញ
เพราะจะมี
ผเพราะจะมี
ลกระทบต
ประสาทตา
และทํ
มเร็วกวาปกติ
มใชาแปกติ
สงกระพริ
บ
ិ ไปด
ល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុ
ខ�สลั
រួមទំ
ងមានជី វ ិតនិ
ងគា�នជី វ ិត อទំ
ងជារូาបให
ធ ประสาทตาเสื
ួ នមនុ
អចែបងែចកបានជា
បរ ស
ិ � នែដលអចេក
ត េឡจัង
ជាําតិเสมอทั
ច ជា
แสงกระพริ
บและพยายาม
ดาតមធម�
ให้
วามสว่
าដូงอย่
า่วงสม�
และพยายามจั
ดใหมีความสว
งอยมีคางสม่
พืដី้นទឹที่ำក่ เสมอทั่วพื้นที่

សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ
ករេរៀបចំេអយមានពន�ឺេនក�ុងផ�ះឬទីលំេនដ�នឲ្យបាមសមគួរ ្រត�វេរៀបចំឲ្យបានយា៉ ង្រគប់្រគាន់តមេសច
ដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
ក�ីត្រម�វកររបស់អ�ករស់េន មិនជាឧបសគ�ដល់ករេ្របែខ្សរែភ�ក េដយត្រម�វឲ្យមានចេនា�ះទ�រ បង�ួច និ ង្របេហងរួម
ជាមួ យគា�មិ នតិ ចជាង

20 ភាគរយៃនចេនា�ះៃនបន�ប់ ករដក់អំពូលេភ�ងមិនគួរេ្រជសេ្របអំពូលេភ�ងែដលឲ្យពន�ឺខ�ំង

ឬពន�ឺ�សអប់ េពក េ្រពះនឹ ងមានផលប៉ ះពល់ដល់សរៃស្របសទែភ�ក េហយនឹ ងេធ�ឱ្យសរៃស្របសទែភ�កឆាប់ ខូច
េលឿនជាងធម�ត ហមេ្រប អំពូលេភ��ងពណ៌ផ�ឹបេភ�ត េហ យព្យោយាមេរៀបចំ េអយមានពន�ឺភឺ�េអយបានេស�គា�្រគប់
កែន�ង

ดการอนามั
่งแวดล
อมสําหรับบประชาชนทั
ประชาชนทั่ว่วไป
ไป
การจัการจั
ดการอนามั
ยสิย่งสิแวดล้
อมสำ�หรั

ករេរៀបចំ សុខភាពអនាម័ យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់ ្របជាជនទូ េទ

การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับประชาชนทั่วไป

241

36
2. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยករេរៀបចំ
ซึ่งมีทั้งស
สิ่งុខมีភាពអនាម័
ชีวิตและสิ
ทีិស
่ไม� มនជុีชំវีวិញស្រមាប់
ิต ทั้งที่เป្របជាជនទូ
นรูปธรรมซึ
យ่งបរ
េទ ่ง
จับตองไดมองเห็นได อาจแบงไดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
3.รวมถึการจั
ดสรรพื
ที่ภนายในบ
่พักอาศั
ใหเปอนมที
สัด่มสนุวษนยสควรมี
บอยูอาศัายนเรื
ที่เปอน
ง มนุ
ษยดว้นยกั
สัตว ตานนเรื
ไมอนหรื
ฯลฯอทีและ
“สิ่งยแวดล
รางขึ้นพ”้ืนที่สเชําหรั
น อาคารบ
สัยานพาหนะ
ดสวน เชน หตลอดจนสิ
องนอน ห่งอแวดล
งสวมอหมทีองครั
เปนตน เชน วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดลอมทางสังคมการเมือง
่เปนวนามธรรม
ករេរៀបចំ
ฯลฯ ែបងែចកកែន�ងេនក�ុងផ�ះឬលំេនដ�នឲ្យជាែផ�កៗ គួរមានកែន�ងស្រមាប់េនជាែផ�កៗលំេន ដូចជា បន�ប់
េគង បង�ន់ ផ�ះបាយ ជាេដម
ិ និ ងគា�នជី វត
ិ ទំងជារូបធ
បរ ិស�ន (Environment) បានដល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វ ិញខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វត
ម៍ ែ ដលប៉ ះ បាន អចេម ល េឃ ញ អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក
អកស ែរធា
៉ តុ រួមទំ ង មនុ ស្ស សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ
ផ�ះ យានយន� រហូតដល់បរ ិស�នែដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
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งๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมซึករេរៀបចំ
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การทํ
าความสะอาดบ
อที่พักอาศั
นไม ฯลฯ และ “สิ4.่งแวดล
อมที
่มนุษยสรางขึ้นา”นเรือเชนหรื
น อาคารบ
านเรืยอน ความสะอาดของที่พักอาศัยเปนสิ่งที่ผูอาศัยทุกคน
เพราะนอกจากจะช
วยสอมทางสั
งเสริมสุงขคมการเมื
ภาพทางกายแล
อมที่เปนนามธรรม เชปรารถนา
น วัฒนธรรมประเพณี
สิ่งแวดล
อง ว ยังเปนสวนสําคัญที่ชวยสงเสริมสุขภาพทาง
จิตใจแกผูอาศัยดวย ดังนั้น จึงควรหมั่นปดกวาดเช็ดถู ทําความสะอาดอาคารบานเรือนอยูเสมอ
4.1សทํ្សาความสะอาดทุ
กวัងนគា
: �พืនជី
้นทีវ่ทិតี่ตទំ
องใช
งานทุ
ិ ខ�ួនមនុ
ល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វញ
រួមទំងមានជី វ ិតនិ
ងជារូ
បធ กวัน เชน กวาดพื้น ปดที่นอน โตะ เกาอี้ เปนตน
អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក
ត េឡ ង តមធម�
ដូ ច: ជា
ក
4.2 ทําความสะอาดเป
นรายสัជាปតិดาห
ปดដីฝุนទឹละอองตามตู
 จัดตูกับขาว ลางตูเย็น ลางพื้นหองน้ํา เปน
សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ เป็
� នนែដលមនុ
ต้น ស្សបានបេង�តេឡង ដូចជាអគារ
ตน
ដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
4.3 ทําความสะอาดเปนรายเดือน: กวาดหยากไย เช็ดหนาตาง ประตู มุงลวด เปนตน
ករេបាសលងសំអតផ�ះឬលំេនដ�ន ភាពស�តបាតទី កែន�ងរស់េនរបស់អ�ករស់េនគឺ ជាបំ ណង្របាថា�
របស់ ម នុ ស ្ស្រគប់ គា� េ្រពះេ្រកពី ក រជួ យ េអយមានសុ ខ ភាពផ�ូ វចិ ត� េ ហ យ អចជាចំ ែ ណកមួ យ សំ ខ ន់ ែ ដលជួ យ
ជំ រញ
ុ េអយសុខភាពផ�ូវចិ ត�ដល់អ�កអ�ស័យរស់េនែថមេទៀតផង ដូ េច�ះ ្រត�វែតព្យោយាមេបាសសំអតជូ ត និ ងលង

សំអតផ�ះជា្របចំ
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2. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยករេរៀបចំ
ซึ่งมีทั้งស
สิ่งុខมีភាពអនាម័
ชีวิตและสิយ่งបរที่ไិសม� มនជុีชีวំវ ិញស្រមាប់
ิต ทั้งที่เป្របជាជនទូ
นรูปธรรมซึ
េទ ่ง
จับตองไดมองเห็นได อาจแบงไดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
: កែន�ងែដល្រត�
្របចំ
អត េបាសកែន�
รวมถึง 4.1มนุេធ�ษក
ยดរសំ
วยกัអนតជាេរៀងរល់
สัตว ตนไมៃថ� ฯลฯ
และ “สิវករេ្រប
่งแวดลជា
อมที
่มนุរษល់ยៃสថ�ราដូงขึចជា
้น”េបាសសំ
เชน อาคารบ
านเรือងน
េគង តុ េកអី ជាេដម
ยานพาหนะ ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เปนนามธรรม เชน วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดลอมทางสังคมการเมือง
ฯลฯ 4.2 កំណត់េពលេបាសសំអតជាសបា�ហ៍ : េបាសធូលីដីេ�តមទូ េរៀបចំទូដក់មូ�បអហរ លងទូទឹកកក

លងសំអតបន�ប់ទឹកជា េដម
ិ និ ងគា�នជី វត
ិ ទំងជារូបធ
បរ ិស�ន (Environment) បានដល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វ ិញខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វត
4.3 កំណត់េពលេបាសសំអតជា្របចំែខ េបាសសំបុកពីងេពៀង ជូតបង�ួច ទ�រ សំណាញ់លួស ជាេដម
ម៍ ែ ដលប៉ ះ បាន អចេម ល េឃ ញ អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក
អកស ែរធា
៉ តុ រួមទំ ង មនុ ស្ស សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ
ផ�ះ យានយន� រហូតដល់បរ ិស�នែដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
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งๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมซึករេរៀបចំ
่ง សុខភាពអនាម័យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់្របជាជនទូេទ 39
ดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
แหล
งอางอิ
งรู่มปนุภาพ
นไม ฯลฯ และ “สิ
่งแวดล
อมที
ษยส(Source
รางขึ้น” ofเชpicture)
น อาคารบานเรือน
http://www.tlcthai.com/picpost/964
อมที่เปนนามธรรม เชน วั1.ฒนธรรมประเพณี
สิ่งแวดลอมทางสังคมการเมืสือบงคนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 (Accessed: 8 October
2015)
http://www.jomgan.com
สืบវคិតนเมื
นทีប่ ធ8 ตุลาคม 2558 (Accessed: 8 October 2015)
ិ 2.ខ�ួនមនុ
ល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វញ
ស្ស រួមទំងមានជី វ ិតនិ ងគា�នជី
ទំ่อ
ងวัជារូ
អចែបងែចកបានជា បរ3.
ស
ិ � នែដលអចេក
ត េឡ ង តមធម�สืជា
http://www.dek-d.com
บคតិนដូเมืច่อជា
วันทีដី่ 8ទឹ កตุลาคม 2558 (Accessed: 8 October 2015)
សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ
4. http://www.bigplazaa.com
สืบคนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 (Accessed: 8 October 2015)
ដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
5. http://ddpromote.com/id-512de89f4fba0b367c0032ea.html สืบคนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม
2558 (Accessed: 8 October 2015)
6. คูมือประชาชนดานอนามัยสิ่งแวดลอม สําหรับการปองกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ําเปนสื่อ
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (Manual for Environmental
Health in General people : Prevention in food and water borne disease. Bureau of

ดการอนามั
่งแวดล
อมสําหรับบประชาชนทั
ประชาชนทั่ว่วไป
ไป
การจัการจั
ดการอนามั
ยสิย่งสิแวดล้
อมสำ�หรั
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2. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยករេរៀបចំ
ซึ่งมีทั้งสิស่งុខมีភាពអនាម័
ชีวิตและสิយ่งបរที่ไិសม� มនជុีชีวំវ ិញស្រមាប់
ิต ทั้งที่เป្របជាជនទូ
นรูปธรรมซึ
េទ ่ง
จับตองไดมองเห็นได อาจแบงไดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
Department
รวมถึง Food
มนุษยand
ดวยกันWater
สัตว ตSanitation,
นไม ฯลฯ และ
“สิ่งแวดลอofมทีHealth,
่มนุษยสราMinistry
งขึ้น” เชofน Public
อาคารบHealth,
านเรือน
Thailand)
ยานพาหนะ
ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เปนนามธรรม เชน วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดลอมทางสังคมการเมือง
ฯลฯ7. คู มื อ ประชาชนการสุ ข าภิ บ าลสิ่ ง แวดล อ ม สํ า หรั บ กรณี ฉุ ก เฉิ น และพิ บั ติ ภั ย สํ า นั ก อนามั ย
ិ និ ងគា�នជី វត
ិ ទំងជារូបធ
สิ่งแวดลอม กรมอนามั
ย វត�
กระทรวงสาธารณสุ
បរ ិស�ន (Environment)
បានដល់
ំ វ ិញខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វត
ុេផ្សងៗ ែដលេនជុข
ម៍ ែ ដលប៉(Manual
ះ បាន អចេម
េឃ ញ អចែបងែចកបានជា
ស
ិ � នែដលអចេក
ង តមធម�
ជា តិ ដូBureau
ច ជា ដី ទឹof
ក
forលEnvironmental
Health in បរ
General
people : តInេឡcase
Disasters.
អកស ែរធា
៉ តុ រួមទំ ង មនុ ស្ស សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
� ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ
Environmental
Health, Department of Health,ិ Ministry
of Public Health, Thailand)
ផ�ះ យានយន� រហូតដល់បរ ិស�នែដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម
8. คูมือผูสมั ผัสอาหาร สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
(Manual for Food handlers. Bureau of Food and Water Sanitation, Department of
Health, Ministry of Public Health, Thailand)
9. แผนพับพฤติกรรมการใชสวมที่ถูกตอง สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย กระทรวง
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับประชาชนทั่วไป
41
สาธารณสุข (Brochure guidelines for proper
toilet use behavior. Bureau of
ករេរៀបចំ សុខភាពអនាម័ យបរ ិស�នជុំវ ិញស្រមាប់ ្របជាជនទូ េទ
Environmental Health, Department of Health, Ministry of Public Health, Thailand)
10. ปฏิทินปพุทธศักราช 2558 ชุดขยายยิ้ม. การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
(Calendar 2015. Kayaiyim. Mass Rapid Transit Authority of Thailand)
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งๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมซึ่ง
ดเปน “สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ
นไม ฯลฯ และ “สิคณะที
่งแวดล่ปอรึกมทีษา่มนุษยสรางขึ้น” เชน อาคารบานเรือน
อมที่เปนนามธรรม เชน วั1.ฒนธรรมประเพณี
แวดล
มทางสังอธิ
คมการเมื
อง ย
นายแพทย์วชิรสิะ่งเพ็
งจันอทร์
บดีกรมอนามั

2. นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ รักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ិ ខ�ួនមនុ ស្ស រួមទំងមានជី វ ិតនិ ងគា�នជី វ ិត ទំងជារូបធ
ល់ វត�ុេផ្សងៗ ែដលេនជុំ វញ

អចែបងែចកបានជា បរ ស
ិ � នែដលអចេក ត េឡ ង តមធម� ជា តិ ដូ ច ជា ដី ទឹ ក

คณะผู้จัดท�ำ

សត� េដ មេឈ ฯលฯ េហ យនិ ង បរស
ិ � ន ែដលមនុ ស្សបានបេង�តេឡ ង ដូ ចជាអគារ

1. นางทิพยา เผื่อนพิภพ
หน.กลุม่ พัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้อมกรณีสาธารณภัยและพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
2. นายเจริญ หาญปัญจกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
3. นางวรลักษณ์ รัตนพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
4. นางสาวอินทิรา สุภาเพ็ชร์ นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
5. นายสุรพล สมิตะโยธิน
พนักงานพิมพ์ ส3
				

ដលជានាមធម៍ ដូចជា វប្បធម៍្របៃពណី បរ ិស�នសង�មនេយាបាយជាេដម

