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ค�ำน�ำ
ปัจจุบันปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบตามวิวัฒนาการทาง
อุตสาหกรรมเศษฐกิจ และสังคม โดยกรมอนามัย เล็งเห็นความส�ำคัญของการพัฒนางานอนามัย
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับการสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชน จึงก�ำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
กรมอนามัย ที่ส่งเสริมให้มีระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ยั่งยืนและเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ต้องสนับสนุนให้ชุมชนรู้เท่าทันสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมตามบริบทของพื้นที่ สามารถจัดการ
ปัญหาหรือความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเอง และเกิดความยั่งยืนด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ ทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โดยร่วมกันผลักดันภาคีเครือข่ายให้มกี ระบวนการพัฒนาทีต่ อ่ เนือ่ ง
เป็นกิจวัตรหรือถูกผนวกเข้าไปในกระบวนการพัฒนาชุมชนโดยปกติ และสามารถผลักดันจนเกิดเป็น
นวัตกรรมชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่สามารถจัดการปัญหาหรือความเสี่ยงในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสมเป็นไปตามบริบทของชุมชนนั้น ดังนั้น ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จึงได้จัดท�ำ
คู่มือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ให้มีความเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการน�ำไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนิน
การขับเคลื่อนงานในพื้นที่ต่อไป
กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ 1
แนวทางการด�ำเนินงานการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมีความซับซ้อนและเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบตาม
วิวัฒนาการทางอุตสาหกรรมและสังคม เพื่อเป็นการจัดการปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบาย
ระดับประเทศเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะประเด็นการจัดการ
มูลฝอย ประกอบกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นความส�ำคัญของการพัฒนางานอนามัย
สิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชน และก�ำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
กรมอนามัย ที่ส่งเสริมให้มีระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ยั่งยืน และชุมชนมีความเข้มแข็งในการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active community) ในการผลักดันให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถ
จัดการปัญหาด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมได้ดว้ ยตนเอง ต้องมีการส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจต่องานอนามัย
สิง่ แวดล้อม สร้างความตระหนักร่วมกันเพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาชุมชนตนเอง
ให้มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาและควบคุมความเสี่ยงในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. นิยามศัพท์
อนามัย ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะที่มีสุขภาพสมบูรณ์ดี
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และสามารถด�ำรงชีพอยู่ในสังคมได้ด้วยดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และ
ความทุพพลภาพ
สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยลักษณะทางกายภาพ
ที่มองเห็นได้ จับต้องได้ หรือสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสอื่นๆ ได้ เช่น มนุษย์ พืช สัตว์ ดิน น�้ำ อากาศ
สิ่งของต่างๆ เป็นต้น หรือเป็นนามธรรม ซึ่งไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสอื่นๆ ได้
เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อต่างๆ เป็นต้น
อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก หมายถึง องค์ประกอบด้าน
ต่างๆ และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่ถูกก�ำหนดโดยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ
สังคม และจิตวิทยา รวมถึงหลักการและวิธีปฏิบัติในการประเมิน แก้ไข ควบคุม ป้องกันปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ ทั้งของคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นลูกหลานในอนาคต
1
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2. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
หลักการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมชุมชน ประชาชนในชุมชนต้อง
มีความเข้าใจและตระหนักเกีย่ วกับความเสีย่ งด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมเป็นล�ำดับแรก ในทีน่ ใี้ ห้พจิ ารณา
เรือ่ ง การจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน ซึง่ มีองค์ประกอบพืน้ ฐานส�ำคัญที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำรงชีวิตของคนในชุมชน ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวต้องน�ำมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์
และจัดล�ำดับความเสีย่ งของชุมชนด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม การพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้อมพืน้ ฐาน ได้แก่
2.1 การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน
2.2 การจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล
2.3 การจัดบ้านหรือที่อยู่อาศัย ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ
2.4 การจัดหาและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน�้ำดื่ม
2.5 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษ หรือพื้นที่เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.6 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีอื่นๆ เช่น การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
เพือ่ รองรับต่อกรณีสาธารณภัยหรือภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ การจัดการมลพิษทางอากาศทัง้ ภายในอาคาร
หรือภายนอกอาคาร การจัดการเหตุร�ำคาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ส� ำ หรั บ แนวทางการจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม มี ห ลั ก การพื้ น ฐานส� ำ คั ญ คื อ กรอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบจัดการสุขภาพ โดยให้พิจารณาแหล่งก�ำเนิด
เส้นทางเข้าสู่ร่างกาย และผู้รับสัมผัส ด้วยความสัมพันธ์ของ Source-Pathway-Receptor กล่าวคือ
การด�ำเนินการต้องค�ำนึงถึงจุดก�ำเนิดของปัญหาหรือแหล่งก�ำเนิดความเสี่ยง เพื่อป้องกันปัญหาตั้งแต่
แหล่งก�ำเนิด ได้แก่ คน สถานบริการ สถานประกอบกิจการหรือเหตุฉุกเฉินด้านสารเคมีที่ส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนน�ำไปสู่การก�ำหนดแนวทางป้องกันที่ทางผ่านหรือช่องทางการส่งผ่านความเสี่ยง
เข้าสู่คนรับสัมผัส หรือเรียกว่า การจัดการที่ตัวกลาง เช่น อากาศ อาหาร น�้ำดื่ม น�้ำใช้ ดิน เป็นต้น
นอกจากนี้ ส�ำหรับตัวผู้รับสัมผัสเองสามารถป้องกันความเสี่ยงก่อนเข้าสู่ร่างกายได้โดยการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสมตามความเสีย่ ง หรือการควบคุมทีก่ ารบริโภค เช่น การรับประทาน
อาหาร การดื่มน�้ำ การสัมผัสทางผิวหนัง เป็นต้น โดยหลักการดังกล่าว สามารถแสดงได้ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้
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Source

Pathway

Receptor

ตะกั่ว

น�้ำมัน

ผิวหนัง
จมูก

สัมผัส
หายใจ

กระแสเลือด/สะสม

ป่วย

เชื้อโรค

อาหาร

ปาก

กิน

ระบบทางเดินอาหาร/ระยะฟักตัว

ป่วย

ปัจจัยที่
เป็นสิ่ง
คุมคามต่อ
สุขภาพ

ปัจจัยที่
อยู่ใน
สิ่งแวดล้อม

ทางแห่ง
การ
ได้รับ
สัมผัส

มนุษย์
ได้รับ
สัมผัส
นั้น

สิ่งแวดล้อม/
แหล่งก�ำเนิด

เส้นทางเข้าสู่ร่างกาย

ปัจจัย
อยู่ที่
อวัยวะ
เป้าหมาย

ปัจจัย
ปรากฏ
ก่อให้เกิด
อาการ
ความผิดปกติ
และ
ของร่างกาย อาการแสดง

อยู่ในตัวคน

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ของ Source-Pathway-Receptor
ดังนัน้ ในเบือ้ งต้นประชาชนในชุมชนต้องร่วมกันวิเคราะห์ และประเมินความเสีย่ งด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมชุมชน ตามบริบทของสภาพปัญหา ความเสี่ยงด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตนเอง
โดยพิจารณาจากแหล่งก�ำเนิดปัญหา ช่องทางการรับสัมผัส และผลต่อสุขภาพ ซึง่ กระบวนการวิเคราะห์
ปัญหาต้องอาศัยฐานข้อมูลชุมชนที่มีอยู่ ทั้งข้อมูลทางด้านสุขภาพและข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดยส่วนใหญ่จะถูกรวบรวมเก็บไว้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในท้องที่ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล (รพ.สต.) องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ (อปท.) ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ (สสอ.) หรือส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โดยการด�ำเนินการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมชุมชนต้องมีกระบวนการแบบ
บูรณาการร่วมกันทั้งแกนน�ำ ชุมชน/อสม. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่

3. การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง หมายถึง การพัฒนาให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเอง รู้เท่าทันสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจาก
คนในชุมชน ทั้งนี้ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ต้องมีคุณลักษณะดังนี้
3.1 มีแกนน�ำชุมชน และ/หรือ อสม. ที่มีความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 คน
กล่าวคือ แกนน�ำชุมชนหรืออสม.ในชุมชน ต้องเคย หรือมีการสนับสนุน หรือได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม ซึง่ อาจเป็นการฝึกอบรมประจ�ำปี ฝึกอบรมระยะสัน้ การเรียนรูผ้ า่ นการสือ่ สาร
จากหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) รวมทั้งการสนับสนุนความรู้ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น เอกชน หรือ NGOs เป็นต้น
3.2 มีขอ้ มูลทีส่ ามารถระบุ/บ่งชีค้ วามเสีย่ ง หรือสิง่ คุกคามสุขภาพจากสิง่ แวดล้อมในชุมชน
ได้ กล่าวคือ ชุมชนต้องมีกระบวนการวิเคราะห์และจัดล�ำดับความเสีย่ งด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมในชุมชน
ตนเอง ซึ่งการเกิดกระบวนการดังกล่าวต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ (สสอ.) หรือส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ศูนย์อนามัย
เป็นต้น แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ในขัน้ ตอนการวิเคราะห์ปญ
ั หาด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมของชุมชนตนเอง
ต้องให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการคิด วิเคราะห์สภาพปัญหาในชุมชนด้วย เพือ่ ให้ทกุ คนเกิดความ
ตระหนัก มีความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ในการจัดการปัญหาของชุมชนและถือเป็นปัญหาทีท่ กุ คนร่วมคิดร่วม
ท�ำอย่างเต็มใจไม่ได้ถูกบังคับ และต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชนเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ ชุมชนร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ต้องมีรายงานข้อมูลความเสี่ยงและผลการจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา
หรือความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งแบบหรือแผนภาพ แผนที่ชุมชน
หรือแผนที่เดินดิน หรือรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของชุมชนที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้คนในชุมชน
สามารถกลับมาทบทวนและจัดการปรับเปลี่ยนกระบวนการ แบบแผน หรือแนวปฏิบัติให้มีเหมาะสม
หลังจากมีกิจกรรมในการด�ำเนินการตามแผนแล้ว
3.3 จัดท�ำแผนชุมชน/โครงการ หรือข้อตกลงร่วมกัน เพือ่ จัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็น
ปัญหา หรือเป็นความต้องการร่วมกันของคนในชุมชน และมีกิจกรรมหรือกระบวนการที่มีส่วนร่วม
ของประชาชน และภาคีเครือข่าย ที่ตอบสนองต่อปัญหาของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนให้เอื้อต่อสุขภาพที่ดี โดยการด�ำเนินการต้องเก็บหลักฐานการจัดท�ำแผนงานโครงการหรือ
แผนกิจกรรม เพื่อจัดการปัญหาหรือความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น รายงานการประชุม
ภาพถ่ายกิจกรรม เอกสารแผนปฏิบัติการ/ก�ำหนดการด�ำเนินกิจกรรมหรือผลผลิตอื่นใด ที่ช่วยในการ
แก้ไขปัญหาของพื้นที่ เป็นต้น และต้องมีกระบวนการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผน
เพื่อให้ทราบว่าการด�ำเนินงานตามที่ทุกคนร่วมกันคิดนั้นมีความเหมาะสม สามารถลดหรือจัดการ
ความเสี่ยงได้หรือไม่ และน�ำแผนงานดังกล่าวนั้นกลับมาทบทวน ท�ำการปรับปรุงแก้ไขแนวทางใหม่
ต่อไป ดังนัน้ จึงต้องรวบรวมและจัดเก็บหลักฐานการด�ำเนินงานของชุมชนไว้ตรวจสอบด้วยประชาชน
ในชุมชนเอง
ในการท�ำให้เกิดชุมชนมีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (ชุมชนเข้มแข็ง) ชุมชน
ต้องผ่านกระบวนการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของชุมชน เพื่อรองรับการพัฒนางานด้านอนามัย
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สิ่งแวดล้อมก่อนเป็นล�ำดับแรก เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเกิดกระบวนการติดตามประเมินผลการ
ด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง หลักการเตรียมความพร้อมชุมชนจะอาศัยหลักการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐาน คือ หลัก 3ก (กรรมการ/ก�ำลังคน กองทุน กิจกรรม) 1ข (ข้อมูลด้านสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม) และ 3ส (การสื่อสาร สร้างการมีส่วนร่วม และสู่ความยั่งยืน) ซึ่งเป็นกระบวนการด�ำเนินงาน
ผ่านระบบการพัฒนาต�ำบลหรือหมู่บ้านจัดการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว ดังนั้น การ
พัฒนาชุมชนเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นการสร้างรูปแบบ
การบูรณาการงานด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย (กลุ่มวัยแม่และเด็ก กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัย
ท�ำงาน และกลุ่มวัยผู้สูงอายุ) และอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน เป็นเนื้องานเดียวกันในภาพรวมของ
กระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตามการด�ำเนินการเตรียมความพร้อมชุมชนในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1) มีคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับต�ำบลและก�ำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
2) มีแกนน�ำชุมชน หรือ อสม. อย่างน้อย 1 คน/หมูบ่ า้ น ทีส่ นับสนุนงานอนามัยสิง่ แวดล้อม
3) มีกองทุนระดับต�ำบล ทีส่ นับสนุนการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม ทีเ่ กิดจากการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน หรือได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภายในหรือภายนอกพื้นที่
4) มีการประยุกต์ใช้ค่ากลาง หรือแนวทางความส�ำเร็จในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อน�ำไปใช้ในการก�ำหนดแนวทาง การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้
5) มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างเป็นระบบ
6) มีเวทีประชาคม/ประชุมต�ำบลหรือหมูบ่ ้าน ส�ำหรับการชีแ้ จงและติดตามความก้าวหน้า
ในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนนั้น ต้องร่วมกัน
ผลักดันให้มกี ระบวนการพัฒนาทีต่ อ่ เนือ่ ง เป็นกิจวัตร หรือถูกผนวกเข้าไปในกระบวนการพัฒนาชุมชน
โดยปกติ และสามารถผลักดันจนเกิดเป็นนวัตกรรมชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สามารถจัดการ
ปัญหาหรือความเสี่ยงในชุมชนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามบริบทของชุมชนนั้น สามารถพัฒนา
จนเกิดเป็นนวัตกรรมชุมชนด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมในทีส่ ดุ โดยนวัตกรรมชุมชนด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
ในที่นี้หมายความรวมถึง ชุมชนน�ำทรัพยากรในชุมชนหรือสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน มาปรับปรุง หรือจัดการ
ปัญหาหรือความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชน ต้องเป็นสิ่งใหม่ที่ชุมชนยัง
ไม่เคยมีกระบวนการหรือร่วมกันด�ำเนินการมาก่อน และต้องเป็นสิ่งที่มาจากความร่วมมือร่วมคิดของ
คนในชุมชนถึงแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเคยมีในชุมชนอื่นมาแล้ว แต่ถ้าในชุมชนตนเองยังไม่เคยมี และ
เริ่มมีขึ้นจากความร่วมมือกันคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจร่วมกัน ในการพัฒนางานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ให้ถือว่าเป็นนวัตกรรมชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมชุมชน มีทั้งหมด 4 ด้านคือ
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1) นวัตกรรมชุมชนประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์คัดแยกมูลฝอย ไซดักมูลฝอย ถุงด�ำ
ดักยุง เป็นต้น
2) นวัตกรรมชุมชนประเภทกระบวนการพัฒนา เช่น พัฒนากระบวนการประเมินความ
เสี่ยงชุมชน นโยบายสาธารณะ หรือมาตรการสังคม เป็นต้น
3) นวัตกรรมชุมชนประเภทต้นแบบการพัฒนา เช่น ต้นแบบการจัดการมูลฝอยชุมชน
หรือต้นแบบบ้านสะอาดลดโรคติดต่อจากยุง เป็นต้น
4) นวัตกรรมชุมชนประเภทการบริหารจัดการ เช่น การพัฒนาระบบเฝ้าระวังอนามัย
สิ่งแวดล้อมชุมชน นวัตกรรมการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน เป็นต้น
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บทที่ 2
การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน

ปริมาณมูลฝอยทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ ตามจ�ำนวนประชากร เป็นปัญหาเร่งด่วนทีต่ อ้ งด�ำเนินการ
แก้ไขอย่างเป็นระบบ เพราะหากไม่มีการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลแล้วนั้น อาจส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ทั้งนี้ในการด�ำเนินการต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประชาชนในชุมชน เพื่อให้มูลฝอยได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตัง้ แต่การคัดแยก เก็บรวบรวม ขนส่ง ก�ำจัด และการน�ำไปใช้ประโยชน์ มูลฝอยจากชุมชน
เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ซึ่งทุกคนล้วนก่อให้เกิดมูลฝอยขึ้นทุกวัน หากมีการคัดแยกมูลฝอย
เหล่านั้น จะท�ำให้สามารถน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะมูลฝอยอินทรีย์และมูลฝอยรีไซเคิล
ส่วนมูลฝอยที่น�ำกลับมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ต้องมีการก�ำจัดอย่างถูกวิธี เช่น มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายต้องก�ำจัดด้วยวิธีเฉพาะ มูลฝอยทั่วไปบางส่วนก็สามารถเก็บรวบรวมน�ำไปท�ำเชื้อเพลิง
บางส่วนที่ไม่ได้ใช้แล้วก็จะน�ำไปฝังกลบ เป็นต้น

1. นิยามศัพท์
มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะ
ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน
มูลฝอยอินทรีย์หรือมูลฝอยย่อยสลายได้ หมายถึง มูลฝอยที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว
สามารถน�ำมาหมักท�ำปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น
มูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่หรือมูลฝอยรีไซเคิล หมายถึง ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุ
เหลือใช้ ซึ่งสามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ
อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT เป็นต้น
มูลฝอยทั่วไป หมายถึง มูลฝอยประเภทอื่นนอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยรีไซเคิล
และมูลฝอยที่เป็นเป็นพิษหรืออันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส�ำหรับการน�ำกลับ
มาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่
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กึ่งส�ำเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน หมายถึง มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์
สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะท�ำให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ กาก
กัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนในปริมาณหรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้ามีการ
สัมผัส หรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถท�ำให้เกิดโรคได้ ซึ่งปัจจุบันได้มีกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ใช้บังคับส�ำหรับสถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้อ
อันตราย และราชการส่วนท้องถิ่น ให้มีการด�ำเนินการจัดการกับมูลฝอยประเภทนี้ให้ถูกต้อง ด้วย
สุขลักษณะและมาตรฐานตามที่กฎกระทรวงก�ำหนด ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้ได้ให้อ�ำนาจแก่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมก�ำกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในเขตราชการท้องถิ่นนั้นๆ ไว้
เช่นเดียวกันกับการจัดการมูลฝอยทั่วไป

2. ปัญหามูลฝอยกับผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ปัญหามูลฝอยของประเทศไทย ทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดทุกปี เป็นผลเนื่องมาจาก
ประชาชนยังขาดองค์ความรูแ้ ละจิตส�ำนึกเกีย่ วกับปัญหาและการจัดการมูลฝอย จึงไม่ให้ความส�ำคัญที่
จะลดและคัดแยกมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง รวมไปถึงขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ท�ำให้เกิด
ปัญหามูลฝอยตกค้าง ซึ่งเป็นมูลฝอยที่ถูกน�ำไปทิ้งในสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยและไม่ได้รับการก�ำจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเมื่อมูลฝอยเหล่านี้เพิ่มจ�ำนวนขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ดังนี้
2.1 ผลกระทบต่อสุขภาพ
		 ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากองค์ประกอบของมูลฝอย ไม่วา่ จะเป็นลักษณะทางกายภาพ
สารเคมีอันตราย ปริมาณฝุ่นละออง และเชื้อโรคต่างๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา เป็นต้น ที่ปนเปื้อน
ในมูลฝอย หรือกระบวนการในการจัดการมูลฝอย ทั้งหมดล้วนเป็นสาเหตุส�ำคัญที่อาจท�ำให้เกิด
ผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ ดังนี้
		 2.1.1 ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
			
1) โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคภูมแิ พ้ โรคปอดอักเสบเรือ้ รัง หลอดลม
อักเสบ เป็นต้น
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2) โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้องเฉียบพลัน อุจจาระร่วง โรคบิด
เป็นต้น
			
3) โรคทางผิวหนัง เช่น โรคติดเชื้อทางผิวหนัง ภูมิแพ้ทางผิวหนัง อาการ
ผื่นคันต่างๆ เป็นต้น
			
4) โรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา เช่น ไวรั
สตับอัคูกมเสบ
โรคเอดส์สิ่ และ ยสิ่
คูมือ แนวทางการพั
ือ แนวทางการพั
ฒนางานอนามัฒยนางานอนามั
แวดลอมในชุมแวดล
ชน สำหรั
อมในชุ
บเจมาชน
หนาสำหรั
ที่ บเจาหนาที่
บาดทะยัก เป็นต้น
ผลกระทบที
ผลกระทบที
่เกิดขึ้นเนื
่เกิ5)
่อดงจากองค
ขึ้นโรคระบบประสาท
เนื่องจากองค
ประกอบของมู
ประกอบของมู
ลเช่
ฝอย
ไมลวฝอย
าจะเปไมน่นวลัเหี
ากจะเป
ษณะทางกายภาพ
ษณะทางกายภาพ
และชี
วภาพ
			
น อาการคลื
ยน นเวีลัยกนศี
รษะ เป็
นต้วนภาพ
มัและชี
กพบใน
สารเคมีสารเคมี
อนั ตราย
อนั ปริ
ตราย
มาณฝุ
ปริน มละออง
าณฝุน ละออง
และเชื
างๆ
อ้ โรคต
เชน าไวรั
งๆสเชแบคที
น ไวรัเสรียแบคที
เชือ้ ราเรีเป
ย นเชืตอ้ นราทีป่ เปนเป
นตอ นนในมู
นเป
ลฝอย
อ นในมูลฝอย
ผูและเชื
้ปฏิฝอย
บอ้ ัตโรคต
ิงทัวานรวบรวมและเก็
บสำคัขนมู
ลดฝอย
อาการหู
เสื่อทีมอป่ ภาวะสุ
พบในผู
้ปฏิบัติ
หรือกระบวนการในการจั
หรือกระบวนการในการจั
ดการมูลดฝอย
การมูทัลง้ หมดล
นเป
ง้ หมดล
นสาเหตุ
วนเปสนำคัสาเหตุ
ญทีอ่ าจทำให
ญทีเอ่ กิาจทำให
ผลกระทบต
เกิดผลกระทบต
อภาวะสุขภาพ
ดังนี้ขภาพ ดังนี้
ลฝอยและผูป้ ฏิบตั งิ านประจ�ำเตาเผามูลฝอย และความผิด
2.1.1 ผลกระทบต
2.1.1 ผลกระทบต
อสุงานฝั
ขภาพทางกาย
องสุกลบมู
ขภาพทางกาย
1) โรคระบบทางเดิ
1) โรคระบบทางเดิ
นหายใจ
นเชหายใจ
น โรคภูเชมแิ นพโรคภู
โรคปอดอั
มแิ พวนกลาง
กโรคปอดอั
เสบเรือ้ รังระบบประสาทกล้
กหลอดลมอั
เสบเรือ้ รัง หลอดลมอั
กเสบ เปนตากนมเนื
เสบ ้อเปลาย
นตน พบใน
ปกติ
ทางระบบประสาทส่
2) โรคระบบทางเดิ
2) โรคระบบทางเดิ
นอาหารนเช
อาหาร
น ปวดท
เชนองเฉี
ปวดท
ยบพลั
องเฉี
น ยอุบพลั
จจาระร
น อุวจง จาระร
โรคบิดวงเปโรคบิ
นตน ด เปนตน
ทารกที
่ โรคติ
ผังสมูภูลมวฝอยที
่ มวนเปื
นสารตั
าแมลง
3) โรคทางผิ
3) โรคทางผิ
วหนังเด็เชวกนหนั
โรคติ
ง เชดนเชืม
้อารดาสั
ทางผิ
ดเชืวมหนั
้อทางผิ
ิแหนั
พทง างผิ
ภูป
ิแหนั
พทงอ้ างผิ
อาการผื
วหนังว่นท�
อาการผื
คันำละลาย
ตางๆ่นเป
คันยาฆ่
ตตนางๆ
เปนตน
4) โรคติ4)ดเชืโรคติ
้อแบคที
ดเชืและโลหะหนั
้อเรีแบคที
ย ไวรัสเรียเชื้อไวรั
รา
ส
เช
เชื
น
อ
้
ไวรั
รา
ส
เช
ตั
น
บ
อั
ไวรั
ก
เสบ
ส
ตั
บ
โรคเอดส
อั
ก
เสบ
โรคเอดส
และบาดทะยั
และบาดทะยั
ก
เป
น
ต
น
ก
เป
นตน
ก
5) โรคระบบประสาท
5) โรคระบบประสาท
เชน อาการคลื
เชน อาการคลื
่นเหียน เวี่นยเหีนศี
ยนรษะ
เวียเป
นศีนตรนษะมักเปพบในผู
นตน มัปกฏิพบในผู
บัติงานรวบรวม
ปฏิบัติงานรวบรวม
			
ภาวะโรคที
ำกลบมู
งาน ลเช่ฝอยและผู
นปฏิอาการปวดเมื
่อยกล้าลมเนื
ข้อลฝอย
เอ็น และ
และเก็
และเก็
บขนมูลบฝอย
ขนมูอาการหู
ลฝอย อาการหู
เสื6)่อม พบในผู
เสื่อม ปพบในผู
ฏิบัต่เิงกิานฝ
ปดฏิจากการท�
บงกลบมู
ัติงานฝลงฝอยและผู
บัติงานประจำเตาเผามู
ปฏิบัติงานประจำเตาเผามู
ฝอย้อและ
และหลั
ง เป็นระบบประสาทกล
ต้น จากลั
ไ่ ม่ ม่การดาสั
ถทารกที
กู ต้อมงผัม่ สเช่ารดาสั
ท่มาผัทางในการ
ความผิความผิ
ดปกติทดางระบบประสาทส
ปกติทางระบบประสาทส
วนกลาง
วระบบประสาทกล
นกลาง
ามเนืกอ้ ษณะการท�
ลายามเนื
พบในเด็
อ้ ลายำกงานที
ทารกที
พบในเด็
มูลนฝอยที
ส่ปมูนลฝอยที่ปน
เปอนสารตั
เปอนสารตั
วทำละลาย
วทำละลาย
ยาฆาแมลง
ยาฆาดึและโลหะหนั
แมลง
และโลหะหนั
ก
ก
ง ลาก แบก หามมูลฝอยในปริมาณมากๆ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้
6) ภาวะโรคที
6) ภาวะโรคที
เ่ กิดจากการทำงาน
เ่ กิดจากการทำงาน
เชน อาการปวดเมื
เชน อาการปวดเมื
อ่ ยกลามเนือ่ อ้ยกล
ขอามเนื
เอ็นอ้ และหลั
ขอ เอ็งนเปและหลั
นตน จาก
ง เปนตน จาก
ไม่
เ
หมาะสมกั
บ
ลั
ก
ษณะงาน
เป็
น
ต้
น
ลักษณะการทำงานที
ลักษณะการทำงานที
ไ่ มถกู ตอไ่ งมเชถกู นตทอางทางในการดึ
เชน ทาทางในการดึ
ง ลาก แบก
ง ลาก
หามมู
แบก
ลฝอยในปริ
หามมูลฝอยในปริ
มาณมากๆมเครื
าณมากๆ
อ่ งมือ และอุ
เครือ่ ปงมืกรณ
อ และอุ
ที่ใช ปกรณที่ใช

ไมเหมาะสมกั
ไมเหมาะสมกั
บลักษณะงาน
บลักษณะงาน
เปนตน เปนตน

2 รูผลกระทบต
ปที่ 2 ผลกระทบต
อสุขภาพทางกายจากการจั
ดการมูดลการมู
ฝอยที
ดการมู
มลถฝอยที
ูกสุข่ไลัม่่ไกมถษณะ
ถูกูกสุสุขลัลักกษณะ
รูปทีรู่ ป2ที่ ผลกระทบต่
อสุขขภาพทางกายจากการจั
ภาพทางกายจากการจั
ล่ไฝอยที
ษณะ
2.1.2 ผลกระทบต
2.1.2 ผลกระทบต
อสุขภาพจิ
อสุขตภาพจิ
สังคมตและคุ
สังคมณภาพชี
และคุวณิตภาพชี
อันเนืว่อิตงมาจากการจั
อันเนื่องมาจากการจั
ดการมูลฝอย
ดการมู
คือ ลฝอย คือ

		
อสุขขภาพจิ
สับงตั คม
ิ วามสามารถ
อัและลั
นเนือ่ กงมาจากการจั
ดการ
ภาวะอั
ภาวะอั
นซับซอนนของความทุ
ซับซอ2.1.2
นของความทุ
กขผลกระทบต่
ยาก กความผิ
ขยากดความผิ
ปกติ
องการปฏิ
ดปกติตของการปฏิ
หิ นาและคุ
ทีบ่ การไร
ตั หิ นณาคทีภาพชี
วามสามารถ
่ การไรวคต
ษณะอาการ
และลักษณะอาการ
ทางด
าทางด
นจิคืตวิอาทนจิ
ยาตสัวิงทคม
ยา
สับงซ้คม
และพฤติ
กรรม อักนรรม
เปกนข์ผลเนื
อัยนาก
เป่อนความผิ
งจากการสั
ผลเนื่อดงจากการสั
มผัสขสิองการปฏิ
่งปนเป
มผัสอสินทางสิ
่งปนเป
นทางสิ
อม่งทัแวดล
้งคที่วามสามารถ
สมั อผัมสทั้งที่สมั ผัส
มูลฝอย
ภาวะอั
นซัและพฤติ
อนของความทุ
ปกติ
บตั หิ ่งอน้แวดล
าที่ การไร้
โดยตรงโดยตรง
และจากการรั
และจากการรั
บรูข องผูบท รูม่ี ข สี องผู
ว นเกีท ยม่ี วข
สี ว อนเกี
งกับย่ วข
การจั
องกัดการมู
บการจั
ลฝอย
ดการมู
โดยเฉพาะคนเก็
ลฝอย โดยเฉพาะคนเก็
บขนมูลฝอย
บขนมู
คนคุลย ฝอย
มูลฝอย
คนคุย มูลฝอย
และลั
ก
ษณะอาการทางด้
า
นจิ
ต
วิ
ท
ยา
สั
ง
คม
และพฤติ
ก
รรม
อั
น
เป็
น
ผลเนื
อ
่
งจากการสั
ม
ผั
ส
สิ
ง
่
ปนเปื
้อน
คนรับซืคนรั
้อของเก
บซื้อาของเก
และผูาทและผู
ี่อาศัยทอยูี่อราศั
อบบริ
ยอยูเรวณสถานที
อบบริเวณสถานที
่กำจัดมูล่กฝอย
ำจัดมัมูกลมีฝอย
ภาพลัมักษณ
มีภาพลั
ที่คนกลุ
กษณ
มอืท่นี่คมองว
นกลุมาต่อืำ่นตมองว
อย าต่ำตอย
ทางสิ
แวดล้
อม ทัสกปรก
้และน
งที่สัมาผัรัและน
รูา้ขวนี
องผู
ี่ม้งทางตรง
ีส่วนเกี้ง่ยและทางอ
วข้องกัและทางอ
บอมต
การจั
ดอการมู
ลฝอย ตใจ
เสี
่ยงอัเสี
น่งตราย
่ยงอันสกปรก
ตราย
งสเกีโดยตรงและจากการรั
ยจารัซึง่งเกีมุยมจมองดั
ซึ่งมุงมกลมองดั
าวนี้มงบกล
ีผลกระทบทั
้มีผ้ทลกระทบทั
ทางตรง
อสภาวะจิ
มตตอใจ
สภาวะจิ
สัโดยเฉพาะคนเก็
งคม สัตลอดจนการดำเนิ
งคม ตลอดจนการดำเนิ
วิต นคนคุ
ชีวิต ย้ มูลฝอย คนรับซือ้ ของเก่า และผูท
บขนมูนลชีฝอย
้ อี่ าศัยอยูร่ อบบริเวณสถานทีก่ ำ� จัด

2.2 ผลกระทบต
2.2 ผลกระทบต
อสิ่งแวดล
อสิอ่งแวดล
ม อม
การจัดการมู
การจัลดฝอยที
การมูล่ไมฝอยที
ถูกสุข่ไลัมกถษณะนอกจากจะส
ูกสุขลักษณะนอกจากจะส
งผลกระทบต
งผลกระทบต
อสุขภาพอนามั
อสุขภาพอนามั
ยของประชาชน
ยของประชาชน
ผู
ผู
ปฏิบัตปฏิ
ิงานที
บัต่เกีิงานที
่ยวขอ่เกีงกั่ยบวขการจั
องกัดบการมู
การจัลดฝอยแล
การมูลวฝอยแล
ยังสงผลกระทบต
ว ยังสงผลกระทบต
อสิ่งแวดลออสิม่งแวดล
คือ อม คือ
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2.2.1 ทำให
2.2.1ดทำให
ินเสื่อมและเกิ
ดินเสื่อมและเกิ
ดมลพิษดมูมลพิ
ลฝอยที
ษ มู่เทกองทิ
ลฝอยที้ง่เไว
ทกองทิ
จะทำให
้งไวพจื้นะทำให
ดินสกปรก
พื้นดินดินสกปรก
มีสภาพดินมีสภาพ
เปนเกลืเปอนดเกลื
าง อกรด
ดางหรืกรด
อมีสหรื
ารพิอษมีทีสารพิ
่เปนอัษนทีตรายต
่เปนอันอตรายต
สิ่งมีชีวอิตสิในดิ
่งมีนชีวตลอดจนทำให
ิตในดิน ตลอดจนทำให
คุณสมบัตคิทุณ
างกายภาพของ
สมบัติทางกายภาพของ

คู่มือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

มูลฝอย มักมีภาพลักษณ์ที่คนกลุ่มอื่นมองว่าต�่ำต้อย เสี่ยงอันตราย สกปรก และน่ารังเกียจ ซึ่งมุมมอง
ดังกล่าวนี้มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสภาวะจิตใจ สังคม ตลอดจนการด�ำเนินชีวิต
2.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		 การจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ
		 2.2.1 ท�ำให้ดินเสื่อมและเกิดมลพิษ มูลฝอยที่เทกองทิ้งไว้จะท�ำให้พื้นดินสกปรก
ดินมีสภาพเป็นเกลือ ด่าง กรด หรือมีสารพิษทีเ่ ป็นอันตรายต่อสิง่ มีชวี ติ ในดิน ตลอดจนท�ำให้คณ
ุ สมบัติ
ทางกายภาพของดินเปลี่ยนแปลงไป เช่น โซเดียม ท�ำให้เนื้อดินแตกร่วน เป็นต้น นอกจากนี้ในกอง
มูลฝอยอาจมีพวกโลหะหนักที่ปะปนมากับมูลฝอย เช่น ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว เป็นต้น หากมีการ
ปนเปื้อนลงสู่ดิน อาจปนเปื้อนมาสู่แหล่งน�้ำ และท�ำให้เกิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้
2.2.2 ท�ำลายแหล่งน�ำ้
			
1) มูลฝอยที่ตกในแหล่งน�้ำล�ำคลองและท่อระบายน�้ำ จะท�ำให้แหล่งน�้ำ
ตื้นเขิน กีดขวางเส้นทางการไหลของน�้ำและอุดตันทางระบายน�้ำ ท�ำให้เกิดสภาวะน�้ำท่วมได้ง่าย
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการก�ำจัดมูลฝอยในคูคลอง หรือทาง/ท่อระบายน�้ำอยู่เสมอ เพื่อ
ป้องกันปัญหาดังกล่าว
			
2) ท�ำให้เกิดมลพิษทางน�้ำในลักษณะต่างๆ เช่น ท�ำให้น�้ำเน่าเสีย เป็นพิษ
มีเชือ้ โรคปนเปือ้ นและมีคราบน�ำ้ มัน เป็นต้น ซึง่ ไม่เหมาะกับการใช้อปุ โภคบริโภค รวมทัง้ ท�ำให้สนิ้ เปลือง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพน�้ำ และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืชและสัตว์น�้ำ
		 2.2.3 เกิดมลพิษทางอากาศ การเผามูลฝอยท�ำให้เกิดควันและขี้เถ้า ส่วนการ
หมักหมม และเน่าสลายของมูลฝอยจะก่อให้เกิดก๊าซพิษและกลิน่ เหม็น ทัง้ หมดล้วนเกิดเป็นมลพิษทาง
อากาศ มูลฝอยทีก่ องทิง้ ไว้ในชุมชนหรือทีก่ องทิง้ ไว้ในแหล่งก�ำจัดซึง่ ไม่มกี ารฝังกลบ หรือขณะทีท่ ำ� การ
เก็บขนโดยพาหนะที่ไม่มีการปกปิดอย่างมิดชิดจะส่งกลิ่นเหม็นน่ารังเกียจ นอกจากนี้เศษชิ้นส่วนของ
มูลฝอยสามารถปลิวไปในอากาศ ท�ำให้เกิดความสกปรกแก่บรรยากาศ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์
และท�ำให้เกิดความสกปรกให้กับบริเวณข้างเคียง นอกจากนี้มูลฝอยที่กองทิ้งไว้นานๆ จะมีก๊าซที่เกิด
จากการหมัก เช่น ก๊าซมีเทน ซึ่งสามารถติดไฟ หรือเกิดระเบิดขึ้นได้ และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
(ก๊าซไข่เน่า) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น เป็นต้น
2.2.4 เกิ ด เหตุ ร� ำ คาญและบั่ น ทอนสุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ เหตุ ร� ำ คาญที่ ม าจาก
กองมูลฝอย เป็นผลจากการหมักหมมเกิดทัศนะอุจาด ก๊าซพิษ กลิ่นเหม็น เพราะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้
จะมีมูลฝอยอินทรีย์ เป็นองค์ประกอบ ท�ำให้เกิดการเน่าเสีย และการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน
ท�ำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น นอกจากนี้ พบว่าเมื่อมีการก�ำจัดมูลฝอย
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2.2.3เกิดเกิมลพิ
ดมลพิ
ษทางอากาศการเผามู
การเผามู
ลฝอยทำให
น และขี
วนการหมั
กหมมและเน
2.2.3
ษทางอากาศ
ลฝอยทำให
เกิดเกิควัดควั
น และขี
้เถา้เถสาวสนการหมั
กหมมและเน
าา
สลายของมู
ลฝอยจะก
ษ และกลิ
่นเหม็
้งหมดล
วนเกิ
นมลพิ
ษทางอากาศมูลมูฝอยที
ลฝอยที
่กองทิ
สลายของมู
ลฝอยจะก
อใหอเใหกิดเกิกดากซพิาซพิ
ษ และกลิ
่นเหม็
น ทัน้งทัหมดล
วนเกิ
ดเปดนเปมลพิ
ษทางอากาศ
่กองทิ
้งไว้งไว
มชนหรื
ก่ องทิ
ในแหล
งกำจั
ซึง่ มไมกี มารฝ
กี ารฝ
งกลบหรืหรื
อขณะที
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มูลฝอยเพราะไม่เพียงสามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคจากมูลฝอย อันท�ำให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชนแล้วยังท�ำให้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ สะอาด ส่งผลต่อทัศนียภาพ ท�ำให้เกิดสุขภาวะขึ้น
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ข ข
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ในชุมชนนัน้ ๆ การคัดแยกมูลฝอยและการเก็บรวบรวมมูลฝอย นับเป็นขัน้ ตอนหรือกระบวนการทีส่ ำ� คัญ
ในการจัดการมูลฝอย เนือ่ งจากในปัจจุบนั มีปริมาณมูลฝอยเพิม่ มากขึน้ ประกอบกับมีการใช้วสั ดุในการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการก�ำจัด รวมทั้งปัญหาการจัดหาพื้นที่ส�ำหรับฝังกลบมูลฝอยที่ในปัจจุบัน
หาได้ยากมากขึ้น เนื่องจากที่ดินมีราคาแพง และเกิดการต่อต้านจากภาคประชาชนที่อาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียง โดยมาตรการหรือวิธีการจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมีดังนี้
3.1 การลดปริมาณมูลฝอย
		 การลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก�ำเนิด เป็นกระบวนการที่ส�ำคัญที่สุดที่ช่วยลด
ปริมาณมูลฝอยที่ต้องน�ำไปก�ำจัดให้เหลือน้อยที่สุด ดังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน โดย
เริ่มจากระดับครัวเรือนและขยายผลสู่ชุมชน ซึ่งอาศัยหลักการ 3R ดังนี้
3.1.1 R - Reduce การลดปริมาณการเกิดมูลฝอย ลดปริมาณการใช้วัสดุสิ่งของ
ทรัพยากรต่างๆ ให้น้อยลง ใช้อย่างประหยัด รู้คุณค่า และใช้เท่าที่จ�ำเป็น อาจเลือกใช้วัสดุที่ได้จาก
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สินตคภัาณหรืฑอทผลิ
ใ่ี ชบตรรจุ
ภัณภฑณ
ั ทฑใ่ี ชหบอ รรจุ
หุม หลายชั
ภณ
ั ฑหนอ้ หุม หลายชัน้
ดื่มประเภทต่
างๆ
เป็นชนิต้้อดนสิใชนเลื
อ้งเดีกซืดยใชว้อสิคหรืนรั้งอค้เดีผลิ
ายหรื
อณผลิ
ตภัณฑ์ทที่สี่มามารถน�
ำกลัานต่
บอ้ ไปรี
ไซเคิ
ล้ ได้
หรืฑอทอม่ีมีผลิี สต่วภันณฑทม่ี ี
หลีกเลี่ยงการเลื
หลีกเลีอ่ยกซื
งการเลื
้อสินคอากซื
คคารัชนิ
ตวภัหรื
ฑอทผลิี่มตีอภัายุณกฑารใช
ีองานต่
ายุกำารใช
เลืองกซื
สิำนเลื
คาอหรื
กซืออผลิ
สิตนภัคณาหรื
ประกอบของวั
สเชดุนรนขวดเครื
ีไเงิซเคิ
ล นเช่
นม่ ถุประเภทต
งช็ออ่ งดื
ปปิม่ า้งประเภทต
ด อเป็
้อฑสิทอสผลิ
น่ี ามารถนำกลั
ค้ตาภัหรื
ภัณฑ์ที่ผบู้ผไปลิต
ระบบมั
ดจำ/คื
ระบบมั
นเงิดนจำ/คื
น เช
อ่ งดื
ขวดเครื
งๆโปสการ์
เปนตนางๆ
เลื
เปกซืนนอ้ ตต้สินนนคเลืาและเลื
อหรืกซืออ้ ผลิสิอนตกซื
คภัาณหรื
ณฑอทผลิ
ส่ี ามารถนำกลั
บตไป
รีไซเคิ
ไดรีไหรื
อมีลได
สว นประกอบของวั
หรือภมีัณสวฑ์นประกอบของวั
สดุรไี ซเคิล สเชดุโนรภคของประชาชน
ไี ถุซเคิ
งช็อลปป
เชนง โปสการ
ถุงช็อปปดง เป็
เปโปสการ
นนตต้นนและเลื
ด เปนอตกซื
นอ้ และเลื
สินคาหรื
อกซือผลิ
อ้ สิตนภัคณ
าหรื
ฑทอผ่ี ผลิ
ู ตภัณฑทผ่ี ู
เรียลกคื
นซเคิ
ซากบรรจุ
หลังจากการบริ
ผลิตเรียกคืผลิ
นซากบรรจุ
ตเรียกคืนภซากบรรจุ
ณ
ั ฑหลังจากการบริ
ภณ
ั ฑหลังจากการบริ
โภคของประชาชน
โภคของประชาชน
เปนตน เปนตน

รูปรูปทีที่ 4่ 4 การลดปริ
การลดปริ
มาณการเกิ
มูลฝอยโดยเลื
รูปที่ 4 การลดปริ
มาณการเกิ
มดาณการเกิ
มูลดฝอยโดยเลื
ดมูลฝอยโดยเลื
อกใชวอัสกใช้
ดุทอี่ไกใช
ดวจัสากธรรมชาติ
วดุัสทดุี่ไทด้ี่ไจดากธรรมชาติ
จากธรรมชาติ
3.1.2 R -3.1.2
Reuse
R -การใช
Reuse
ซ้ำ การใช
เปนการนำสิ
ซ้ำ เป่งนของที
การนำสิ
่จะทิ่งของที
้งเปนมู่จละทิ
ฝอยนำกลั
้งเปนมูลบฝอยนำกลั
มาใชใหมบเชมาใช
น การนำ
ใหม เชน การนำ

		
3.1.2
Rแต- Reuse
การใช้ซ�้ำ หรื
เป็อนนำไปบริ
การน�
ำสิ่งนำไปบริ
ของที
่จจะทิาค้งเป็
นมูล่เขีฝอยน�
ำกลับยมาใช้
ใหม่
เสื้อผาเกาเสืที้อ่เหลื
ผาอเกใชาทีแล่เหลื
วแตอใช
ยังแอยูลวในสภาพดี
ยังอยูใมนสภาพดี
าสวมใสซม้ำาสวมใส
ซ้ำ หรืจอาค
การนำกระดาษที
การนำกระดาษที
ยนแลว 1่เขีหน
นแล
า ว 1 หนา
การน�
ำเสือ้อหรื
าอทีหรื
่เหลือออาจนำมาทำเป
ใช้แนล้กระดาษโน
วแต่ยังอยู
าสวมใส่
ซ�้ำภหรื
น�แำละวั
าคกลัอใช
มาใชเช่ในนหน
มาใช
าที่เใหลื
นหน
าผ้ทีาอ่เเก่
หลื
อาจนำมาทำเป
นกระดาษโน
ต่ในสภาพดี
การนำบรรจุ
ตมการนำบรรจุ
ภัณฑและวั
สัณดุอเฑหลื
อไปบริ
ใชสอดุื่นจเๆหลื
บการน�
มาใช
อื่นๆำกระดาษ
กลับมาใช
ประโยชน
ใหม วเชน1 ใการใช
หม าเชมาใช้
ซนำ้ ถุการใช
งพลาสติ
ผาอถุหรื
งกกระดาษ
ถุองอาจน�
ผา ถุงกล
องกระดาษ
การใช
งกระดาษ
ซำ้ ขวดน้
การใช
ดืซม่ ำ้ เหยื
ขวดน้
อกนม
ำดืม่ ภเป
เหยื
ที่เขียประโยชน
นแล้
หน้
ในหน้ซำ้ ากถุทีงถุพลาสติ
่เงหลื
ำกระดาษ
มาท�
ำเป็กลนอกระดาษโน้
ต ำการน�
ำบรรจุ
ัณนฑ์ตอแนกนม
ละวัเปสดุนตน
ใชสิ่งของหรื
ใชสอิ่งผลิ
ของหรื
ตภัณอฑผลิ
ที่ใตชภับณ
อยครั
ฑที่ใ้งชรบวมกั
อยครั
น เช้งรนวมกั
หนันงสืเชอพินมหนั
พ วารสาร
งสือพิมพเปวารสาร
นตน บริเป
จาคหรื
นตน อบริ
ขายสิ
จาคหรื
่งของเครื
อขายสิ
่องใช
่งของเครื่องใช
เหลืเชอนตใช้าหนั
อื่นงสืเชๆอนกลั
ประโยชน์
ใหม่
เช่่อนงมื
การใช้
�้ำถุ่นองๆใชพลาสติ
ถุเปงผ้่งนของมาดั
าตถุนงนำสิ
กระดาษ
กล่อดใหงกระดาษ
ตางๆ
งๆ
เสืหนั
้อบผมาใช้
งาสือเฟอร
เสื
้อนผิเาจอร
เฟอร
และเครื
นิเจอร
และเครื
อใชสอยอื
่อซงมื
เป
สอยอื
นตน่นกๆนำสิ
ด่งแปลง
ของมาดั
แปลง
ใช
ใหการ
ใช
ใช้ซ�้ำประโยชน
ขวดน�
เป็นมต้าทำเก
น ใช้าสอีมิ่ง้ าทำเก
ของหรืาอีอ้ ผลิ
ตภัณกฑ์มาดั
ที่ใช้ดบแปลงเป
่อกยครั
ว่ใสมกัของน แจกั
สือพินมการนำ
พ์
ประโยชน
ไดอีก ้ำเชดืน่มไดการนำยางรถยนต
อเหยื
ีก เชอนกนม
การนำยางรถยนต
การนำขวดพลาสติ
การนำขวดพลาสติ
มาดัน้งดร่ทีแปลงเป
นเช่ทีน่ในสขหนั
การนำ
องงแจกั
เศษผ
ามาทำเปลนอน
เศษผเป็านมาทำเปลนอน
น เปอนขายสิ
ตน ่งของเครื่องใช้ตา่ งๆ เช่น หนังสือ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องมือ
วารสาร
ต้น เป
บรินจตาคหรื
ใช้สอยอืน่ ๆ เป็นต้น น�ำสิง่ ของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อกี เช่น การน�ำยางรถยนต์มาท�ำเก้าอี้ การน�ำ
คูมือ แนวทางการพั
ขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นที่ใส่ของ แจกัน การน�ำเศษผ้ามาท�ำเปลนอน
เป็นต้นฒนางานอนามัยสิ่
แวดลอมในชุมชน สำหรับเจาหนาที่

กรมอนามัยกรมอนามั
กระทรวงสาธารณสุ
ย กระทรวงสาธารณสุ
ข
ข

8

8

รูปที่ 5 การใช้
ำ�้ โดยการน�
ำวัสสดุดุททใ่ี ี่ใชช้แลแวล้กลัวบกลั
ระโยชน์ใหม่
รูปที่ 5ซการใช
ซ้ำโดยการนำวั
มาใชบปมาใช้
ระโยชนปใหม
12

3.1.3 R – Recycle คือ การนำกลับมาใชใหม เปนการนำหรือเลือกใชทรัพยากรทีส่ ามารถนำกลับมา
รีไซเคิลหรือนำกลับมาใชใหม เชน เศษกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใชเปนกลองหรือถุงกระดาษ
การนำแกว หรือพลาสติกมาหลอมใชใหมเปนขวด ภาชนะใสของหรือเครือ่ งใชอน่ื ๆ ฝากระปองน้ำอัดลมก็สามารถ
นำมาหลอมใชใหมนำขวดพลาสติก PET มาหลอมเปนเม็ดพลาสติกตีเปนเสนใยนำมาผลิตเปนพรมหรือเสื้อ
นำเศษอะลูมเิ นียมมาหลอมขึน้ รูปเปนแผน นำมาผลิตเปนผลิตภัณฑอะลูมเิ นียม รวมทัง้ กระปองอะลูมเิ นียม

คู่มือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

		 3.1.3 R – Recycle คือ การน�ำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการน�ำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่
ซ้ำโดยการนำวั
ใ่ี ชแลว กลับมาใชประโยชนใหมำไปรีไซเคิลกลับมาใช้เป็น
สามารถน�ำกลับมารีไซเคิลหรืรูปอทีน�่ 5ำการใช
กลับมาใช้
ใหม่ เช่สนดุทเศษกระดาษสามารถน�
กล่องหรือถุงกระดาษ
การน�ำแก้วหรือพลาสติกมาหลอมใช้ใหม่เป็นขวด ภาชนะใส่ของหรือเครื่องใช้
3.1.3 R – Recycle คือ การนำกลับมาใชใหม เปนการนำหรือเลือกใชทรัพยากรทีส่ ามารถนำกลับมา
อืน่ ๆ ฝากระป๋
ำ้ อัดลมก็
ำมาหลอมใช้ใหม่ น�ำขวดพลาสติ
ก เPET
นเม็ดพลาสติก
รีไซเคิลอหรืงน�อนำกลั
บมาใชสใามารถน�
หม เชน เศษกระดาษสามารถนำไปรี
ไซเคิลกลับมาใช
ปนกลมาหลอมเป็
องหรือถุงกระดาษ
ว หรือตพลาสติ
กมาหลอมใช
ภาชนะใสมขิเนี
องหรื
อเครือ่ งใชอน่ื ๆ ้นฝากระป
ำอัดนลมก็น�สำามารถ
ตีเป็นเส้นการนำแก
ใยน�ำมาผลิ
เป็นพรมหรื
อเสืใหม้อเปน�นขวด
ำเศษอะลู
ยมมาหลอมขึ
รูปเป็อนงน้แผ่
มาผลิตเป็น
นำมาหลอมใชใหมนำขวดพลาสติก PET มาหลอมเปนเม็ดพลาสติกตีเปนเสนใยนำมาผลิตเปนพรมหรือเสื้อ
ผลิตภัณฑ์นำเศษอะลู
อะลูมิเนีมยเิ นีมยมมาหลอมขึ
รวมทั้งกระป๋
มิเนียตมเปเป็
น้ รูปเปอนงอะลู
แผน นำมาผลิ
นผลินตต้ภันณฑอะลูมเิ นียม รวมทัง้ กระปองอะลูมเิ นียม
เปนตน

รูปที่ 6 การเลื
กใช้อทกใชรัพทรัยากรที
บมาใช้
รูปที่ 6 อการเลื
พยากรที่ส่สามารถน�
ามารถนำกลัำบกลั
มาใช
ใหม ใหม่
3.2 การคัดแยกมูลฝอย

3.2 เการคั
การคัดดแยกมู
แยกมู
ลฝอย
ลฝอยจะแยกตามประเภท
เพื่อใหงานตอการนำไปจัดการอยางถูกวิธี เนื่องจากมูลฝอย
		
การคัดแยกมูลฝอยจะแยกตามประเภท
เพื่อมคีให้วามเฉพาะ
ง่ายต่อการน�
ำไปจัท่ ำการคั
ดการอย่
างถูกวิธี
บางประเภทสามารถนำไปขายได
สวนบางประเภทตองใชการจัดการที
โดยมูลฝอยที
ดแยกจะ
ต
อ
งนำไปใส
ล
งในภาชนะรองรั
บ
มู
ล
ฝอยที
เ
่
หมาะสม
ตามประเภท
และปริ
ม
าณมู
ล
ฝอย
โดยต
อ
งกำหนดจุ
ด
วางภาชนะ
เนื่องจากมูลฝอยบางประเภทสามารถน�ำไปขายได้ ส่วนบางประเภทต้องใช้การจัดการที่มีความเฉพาะ
รองรับมูลฝอยที่ชัดเจนพรอมแสดงปายประเภทที่เห็นเดนชัด การคัดแยกมูลฝอยสามารถแบงออกเปน 4
โดยมูลฝอยที
่ท�ำดัการคั
ประเภท
งนี้ ดแยกจะต้องน�ำไปใส่ลงในภาชนะรองรับมูลฝอยที่เหมาะสม ตามประเภท และ
3.2.1
นทรี
ย หรือมูลฝอยยอยสลายได
มูลฝอยที
นาเสียและย
อยสลายไดายประเภทที
เร็ว เชน เศษ ่เห็น
ปริมาณมูลฝอย โดยต้
องก�มูลำฝอยอิ
หนดจุ
ดวางภาชนะรองรั
บมูลฝอยที
่ชัด่เเจนพร้
อมแสดงป้
ผัก เปลือกผลไม เศษอาหาร ใบไม เศษเนื้อสัตว เปนตน โดยวิธีการนำมูลฝอยยอยสลายไปใชประโยชนตางๆ
เด่นชัด การคั
แยกมูกทำปุ
ลฝอยสามารถแบ่
งออกเป็
ดัย้งงไส
นี้ เดือน และการนำไปเลี้ยงสัตว
ไดแก ดการหมั
ย การหมักกาซชีวภาพ
การทำน้นำหมั4กประเภท
ชีวภาพ การเลี
		 3.2.1 มูลฝอยอินทรียห์ รือมูลฝอยย่อยสลายได้ เป็นมูลฝอยทีเ่ น่าเสียและย่อยสลาย
ได้เร็ว เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนือ้ สัตว์ เป็นต้น โดยวิธกี ารน�ำมูลฝอยย่อยสลาย
ไปใช้ประโยชน์ตา่ งๆ ได้แก่ การหมักท�ำปุย๋ การหมักก๊าซชีวภาพ การท�ำน�ำ้ หมักชีวภาพ การเลีย้ งไส้เดือน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
9
และการน�ำไปเลี้ยงสัตว์
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คู่มือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

คูมือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่

คูมือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่
แวดลอมในชุมชน สำหรับเจาหนาที่
แวดลอมในชุมชน สำหรับเจาหนาที่

างมูาลงมูฝอยอิ
นทรียน ทรี
หรืยอมู์ หรื
ลฝอยย
ยสลายได
รูรูปปทีที่ ่ 77 ตัวตัอย
วอย่
ลฝอยอิ
อมูลอฝอยย่
อยสลายได้
รูปที่ 7 ตัวอยางมูลฝอยอินทรีย หรือมูลฝอยยอยสลายได

3.2.2 มูลฝอยทีส่ ามารถนำกลับมาใชใหม หรือมูลฝอยรีไซเคิล เปนบรรจุภณ
ั ฑ หรือวัสดุเหลือใช ซึง่

		 ระโยชน
3.2.2 ใหมมูลไดฝอยที
่สวามารถน�
ำกลับอมาใช้
ใหม่
หรือมูลฝอยรี
ไซเคิลอะลู
เป็มนิเบรรจุ
ภัณฑ์
สามารถนำกลับมาใชป3.2.2
เชนส่ แก
กระดาษ กระป
งเครื
อ่ งดืหรื
ม่ เศษพลาสติ
กไซเคิ
เศษโลหะ
นีภยมณ
มู
ล
ฝอยที
ามารถนำกลั
บ
มาใช
ใ
หม
อ
มู
ล
ฝอยรี
ล
เป
น
บรรจุ
ั
ฑ
หรือวัสดุเหลือใช ซึง่
หรือวัสดุกลเหลื
อใช้่องดืซึ่ม่งแบบ
สามารถน�
ยางรถยนต
องเครื
UHT ำเปกลั
นตบนมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม
สามารถนำกลั
ปอะลู
ระโยชน
ไขวดน้
ด เชนำอัดแกลมวกล่
กระดาษ
กระป
งเครื
ก เศษโลหะ
อะลูมิเนียม
เศษพลาสติ
ก1)เศษโลหะ
มิเนีวยใหม
องเครื
งดื่มแบบ
นอ้ ต้เพืนอ่ ไปหลอมเป
แกบวมาใช
รวมทั
ง้ เศษแก
เชมนยางรถยนต์
ขวดน้
ำปลา่อเศษแก
วอเป
นUHT
ตนอ่ งดื
จะรัม่ เป็บซืเศษพลาสติ
น
ยางรถยนต
องเครื
่มแบบ UHT
เปนตน
แกว			
ใหม
หรือซื้อเปนกล
ขวดเพื
่อเข่อางดื
กระบวนการล
างและบรรจุ
1) แก้ว รวมทั
้งเศษแก้ใวหมเช่น ขวดน�้ำอัดลม ขวดน�้ำปลา เศษแก้ว เป็นต้น
1) แก
ว รวมทันง้ ประเภทต
เศษแกว เชน ขวดน้
ำอัดลม ขวดน้
เปนงสืตอนเปจะรั
2) กระดาษ
ควรแยกเป
กระดาษสมุ
งสืำอปลา
พิมพ เศษแก
นิตยสารว หนั
นเลมบซือ้ เพือ่ ไปหลอมเปน
สามารถน�ำไปหลอมและขึ
้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์างๆแก้เชวนใหม่
หรือน�ำดเข้หนัากระบวนการล้
างและการท�
ำลายเชื้อ
กระดาษกล
องลูหรื
กฟูอกซืกระดาษขาวดำ
น รวบรวมไวรอจำหน
าย ยกเวในหมกระดาษทิชชู และกระดาษเคลือบ
แกวใหม
้อเปนขวดเพื่อเปเขนาตกระบวนการล
างและบรรจุ
เพื่อกน�ำไปบรรจุใหม่อีกครั้ง
พลาสติ
2) กระดาษ ควรแยกเปนประเภทตางๆ เชน กระดาษสมุด หนังสือพิมพ นิตยสาร หนังสือเปนเลม
			
นมประเภทต่
างๆ
เช่ากยนบรรจุ
กระดาษสมุ
ด จหนั
พิมพ์
3)
โลหะ
ก 2)กระปกระดาษ
องเครื่องดืควรแยกเป็
่ม กล
ิเนียม กระป
องเหล็
อาหารสำเร็
รูป งชสืชูอ และกระดาษเคลื
กระดาษกลองลูกฟูไดกแกระดาษขาวดำ
เป
นตอนงอะลู
รวบรวมไว
รอจำหน
ยกเว
น กระดาษทิ
อบ
(ปลาประป
อง กาแฟกระป
อนง)เล่เปมนกระดาษกล่
ตน หลังจากทีอ่บงลู
ริโภคเครื
่อกระดาษขาวด�
งดื่มหรืออาหารแล
วเป็ใหนเทของเหลวออกให
หอจ�
มดำหน่าย
นิพลาสติ
ตยสาร
หนั
ง
สื
อ
เป็
ก
ฟู
ก
ำ
ต้
น
รวบรวมไว้
ร
ก บีบใหแบน เพื่อประหยัดพื้นที่เก็บรวบรวม
ลางน้ยกเว้
ำใหนสะอาด
กระดาษทิชชู3)่ และกระดาษเคลื
อบพลาสติ
ไดแก กระป
องเครื
่อกงดื่ม กลองอะลูออกจากกั
มิเนียม นกระป
องเหล็กจบรรจุ
4) พลาสติกโลหะ
ควรแยกฝาขวด
ฉลาก
แยกขวดใสและขวดสี
นำไปขาย/บริ
าค/นำอาหารสำเร็จรูป
			
องเครื
งดื่ม กล่
องอะลู
ิเนียม กระป๋
กบรรจุ
(ปลาประปองมกาแฟกระป
ง) เปนได้ตแนก่หลักระป๋
งบจากที
่บริโล่อภคเครื
่องดื
่มหรือมอาหารแล
วใหองเหล็
เทของเหลวออกให
หมด
เขาธนาคารขยะของชุ
ชน เพื่อเข3)าสูอวโลหะ
งจรของการนำกลั
ไปรี
ไซเคิ
อาหารส�
ำเร็สจะอาด
รูป (ปลาประป๋
ต้น หลังจากที่บริโภคเครื่องดื่มหรืออาหาร
ลางน้ำให
บีบใหแบนองเพืกาแฟกระป๋
่อประหยัดพือ้นง)ที่เก็เป็บนรวบรวม
แล้วให้เทของเหลวออกให้
หมดกล้ควรแยกฝาขวด
างน�้ำให้สะอาด บีฉลาก
บให้แบน
เพื่อประหยัดพื้นทีอ่เก็อกจากกั
บรวบรวม
4) พลาสติ
แยกขวดใสและขวดสี
น นำไปขาย/บริจาค/นำ
เขาธนาคารขยะของชุม4)
ชน เพื
่อเขาสูกวงจรของการนำกลั
ไปรีไซเคิ
ล
			
พลาสติ
ควรแยกฝา ขวด บฉลาก
แยกขวดใสและขวดสี
ออกจากกัน
น�ำไปขาย/บริจาค/น�ำเข้าธนาคารขยะของชุมชน เพื่อเข้าสู่วงจรของการน�ำกลับไปรีไซเคิล
รูปที่ 8 มูลฝอยนำกลับมาใชใหม หรือมูลฝอยมูลฝอยรีไซเคิล
3.2.3 มูลฝอยทัว่ ไป เปนมูลฝอยประเภทอื่นนอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย มูลฝอยรีไซเคิล และ
มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย มีลักษณะที่ยอยสลายยากและไมคุมคาสำหรับการนำกลับมาใชประโยชนใหม
เชน หอพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติรูกปบรรจุ
ฟอก พลาสติ
กหอลูใกหม
อม หรื
ซองบะหมี
่กึ่งสำเร็
จรูป ถุไงซเคิ
พลาสติ
ที่ 8ผมูงซัลกฝอยนำกลั
บมาใช
อมูลฝอยมู
ลฝอยรี
ล ก
เปอนเศษอาหาร โฟมเปอนอาหาร ฟอลยเปอนอาหาร เปนตน ใหทิ้งลงภาชนะรองรับมูลฝอยและเก็บรวบรวม
สงกำจัดตอไป

3.2.3 มูลฝอยทัว่ ไป เปนมูลฝอยประเภทอื่นนอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย มูลฝอยรีไซเคิล และ
มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย มีลักษณะที่ยอยสลายยากและไมคุมคาสำหรับการนำกลับมาใชประโยชนใหม
14
เชน หอพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกหอลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติก
เปยอนเศษอาหาร
กรมอนามั
กระทรวงสาธารณสุขโฟมเปอนอาหาร ฟอลยเป10อนอาหาร เปนตน ใหทิ้งลงภาชนะรองรับมูลฝอยและเก็บรวบรวม
สงกำจัดตอไป

คู่มือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

รูปที่ 8 มูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่หรือมูลฝอยมูลฝอยรีไซเคิล
		 3.2.3 มูลฝอยทั่วไป เป็นมูลฝอยประเภทอื่นนอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอย
รีไซเคิล และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส�ำหรับการน�ำกลับ
มาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่
กึง่ ส�ำเร็จรูป ถุงพลาสติกเปือ้ นเศษอาหาร โฟมเปือ้ นอาหาร ฟอล์ยเปือ้ นอาหาร เป็นต้น ให้ทงิ้ ลงภาชนะ
รองรับมูลฝอยและเก็บรวบรวมส่งก�ำจัดต่อไป

รูปที่ 9 มูลฝอยทั่วไป
		 3.2.4 มูลฝอยทีเ่ ป็นพิษหรืออันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่
ภาชนะบรรจุสารก�ำจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์ และยาหมดอายุ เป็นต้น

รูปที่ 10 มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
15

รูปที่ 10 มูลฝอยทีเ่ ปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน

คู่มือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

3.2.5		
มูลฝอยติด3.2.5
เชื้อ มูเปลฝอยติ
นมูลดฝอยที
้อโรคปะปนอยู
ในปริ
าณมาก
อมีคมวามเขมขนขอ
เชือ้ เป็น่มมูลีเชืฝอยที
ม่ เี ชือ้ โรคปะปนอยู
ใ่ นปริมมาณมาก
หรือมีหรื
ความเข้
่สามารถท�ำให้อเกิสัดโรคต่
อสัตเว์ปได้อเช่
น ส�อำลีดเปืเข็
้อนเลื
เข็มฉีถุดยา
ล้างไต านทางชองทอ
สามารถทำใหเข้กินดของเชื
โรคต้อโรคที
างๆในคนหรื
ตวไาดงๆในคนหรื
เชน สำลี
นเลื
มฉีอดดยา
งลถุางงไตผ
ผ่านทางช่องท้อง เป็นต้น
น

รูปที่ 11 มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจากการใช้บริการทางการแพทย์

รูปที่ 11 และมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจากการใชบริการทางการแพทย

3.3 การเก็บรวบรวม
การเก็บรวบรวมมูลฝอยเป็นวิธกี ารจัดการมูลฝอยทีม่ คี วามส�ำคัญเช่นกัน โดยต้องก�ำหนด
3.3 การเก็		
บ
รวบรวม
ให้มกี ารน�ำมูลฝอยทีไ่ ด้จากการคัดแยกทิง้ ลงในภาชนะบรรจุ ควรเก็บรวบรวมตัง้ แต่แหล่งก�ำเนิดมูลฝอย
การเก็บรวบรวมมู
วิธีการจั
ดการมู
ฝอยที่ท่ม่องเที
ีความสำคั
เช่น บ้านเรืลอฝอยเป
น ร้านค้านสถานที
่ราชการ
โรงงานลสถานที
่ยว ฯลฯ ญเชนกัน โดยตองกำหนดใหมีการ
		
3.3.1 ภาชนะรองรับมูลควรเก็
ฝอย ต้อบงมีรวบรวมตั
ลักษณะดังต่ง้ อแต
ไปนีแ้ หลงกำเนิด มูลฝอย เชน บานเรือน ร
อยทีไ่ ดจากการคั
ดแยกทิง้ ลงในภาชนะบรรจุ
ท�ำจากวั
ดุที่ท�ำความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝา
ถานที่ราชการ 			
โรงงาน สถานที่ท1)องเที
่ยวสฯลฯ
มิดชิด สามารถป้องกันสัตว์พาหะและแมลงน�ำโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถรองรับปริมาณมูลฝอย
3.3.1ปิได้ดภาชนะรองรั
บมูลฝอย ตองมีลักษณะดังตอไปนี้
อย่างเพียงพอ โดยไม่หกล้น สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย
			
2) ภาชนะบรรจุมูลฝอยต้องมีข้อความระบุประเภทของมูลฝอยไว้ที่ถังบรรจุ
ให้สามารถมองเห็นข้อความได้ชัดเจน
		 3.3.2 ถุงบรรจุมลู ฝอย เพือ่ ความสะดวกในการรวบรวมมูลฝอย ให้ใช้ถงุ พลาสติกหรือ
ถุงที่ท�ำจากวัสดุที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อน
ย้ายได้สะดวก ใช้วางรองด้านในของถังรองรับมูลฝอย ท�ำให้งา่ ยต่อการท�ำความสะอาดถังรองรับมูลฝอย

นามัย กระทรวงสาธารณสุข
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2) ภาชนะบรรจุมูลฝอยตองมีขอความระบุประเภทของมูลฝอยไวที่ถังบรรจุใหสามารถมอง
เห็นขอความไดชัดเจน
3.3.2 ถุงบรรจุมูลฝอย เพื่อความสะดวกในการรวบรวมมูลฝอย ใหใชถุงพลาสติกหรือถุงที่ทำจาก
วัสดุที่มีความเหนียว ทนทาน ไมฉีกขาดงาย ไมรั่วซึคูม่มือขนาดเหมาะสม
ายได
สะดวก
แนวทางการพัฒและสามารถเคลื
นางานอนามัยสิ่อ่งนย
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รองดานในของถังรองรับมูลฝอย ทำใหงายตอการทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอย
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
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3.4 การกำจัดมูลฝอย
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าพมากยิเง่ หลื
ขึน้ อน้อย
อกใชวยิธกระบวนการทางชี
ีกำจัดมูลฝอย ขึ้นอยูกวับวิองค
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ติของมูลฝอย
คาใช ได้
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อีกเป็นชั้นๆ สลับด้วยชั้นดินกลบ เพื่อป้องกันปัญหาในด้านกลิ่น แมลง น�้ำฝนชะล้าง และเหตุดร�ำคาญ
มูลฝอยแบบฝงกลบมีอยูด ว ยกัน 3 วิธี คือ แบบกลบบนพืน้ ที่ (Area Method) และแบบขุดรอง (Trench Method)
อื่นๆและแบบหุ
อินทรียบ์สเขา
ารที(Canyon
่มีอยู่ในมูMethod)
ลฝอยจะถู
กบดอัยดดของแต
ย่อยสลายตามธรรมชาติ
รายละเอี
ละวิธีสรุปไดดังนี้ โดยจุลินทรีย์ ด้วยกระบวนการ
ย่อยสลายชนิดไร้อากาศ (Anaerobic Decomposition) จะท�ำให้มูลฝอยยุบตัว เกิดก๊าซมีเทนและ
น�้ำเสีกรมอนามั
ย น�้ำย เสีกระทรวงสาธารณสุ
ยที่เกิดขึ้นในชั
้นมูลฝอยจะต้องมีมาตรการในการป้
องกัน บ�ำบัดหรือก�ำจัดต่อไป พื้นที่ที่
ข
12
จะใช้ในการฝังกลบนี้จะต้องมีการส�ำรวจและตรวจสอบความเหมาะสมก่อนออกแบบก่อสร้างระบบ
กล่าวคือ เป็นพื้นที่วา่ งไม่ใช้ประโยชน์หรือเป็นที่ด้อยคุณค่าทางการเกษตร ไม่เป็นที่ลุ่มหรือน�้ำท่วมขัง
การก�ำจัดมูลฝอยแบบฝังกลบมีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี คือ แบบกลบบนพื้นที่ (Area Method) แบบขุดร่อง
(Trench Method) และแบบหุบเขา (Canyon Method) รายละเอียดของแต่ละวิธีสรุปได้ดังนี้
			
1) การฝังกลบบนพื้นที่ (Area Method) เป็นวิธีฝังกลบที่เริ่มจากระดับดิน
เดิม โดยไม่มีการขุดดิน ท�ำการบดอัดมูลฝอยตามแนวราบก่อน แล้วค่อยบดอัดทับในชั้นถัดไปสูงขึ้น
17

คู่มือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

เรื่อยๆ จนได้ระดับตามที่ก�ำหนด การฝังกลบมูลฝอยที่เป็นผนังหรือขอบยันการบดอัดมูลฝอย จะช่วย
ป้องกันน�้ำเสียที่เกิดจากการย่อยสลาย ของมูลฝอยที่บดอัดและฝังกลบแล้วไม่ให้ซึมออกด้านนอก
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หรือพื้นที่ที่มีการระเบิดหินมาก่อน เป็นต้น วิธีการฝังกลบแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันไปตามสภาพ
3) การฝงกลบแบบหุบเขา (Canyon Method) เปนวิธฝี ง กลบบนพืน้ ทีท่ ม่ี ลี กั ษณะเปนแอง
ภูขนาดใหญ
มิประเทศของพื
ๆ การฝังกลบมู
ลฝอยโดยวิ
ดหาวั
ดุกอลบทั
เนื่อดงจาก
ซึ่งอาจเกิ้นดทีขึ่น้นั้นตามธรรมชาติ
หรือเกิ
ดจากการขุธดีนี้จเชะต้
น หุอบงจัเขา
บอ สเหมื
ง หรืบอมาเตรี
พื้นที่ที่มยีกมไว้
ารระเบิ
หิน
เป็นอบ่นอโล่
ใช้กงกลบแต
ลบทับละแหงอาจแตกตางกันไปตามสภาพภูมปิ ระเทศของพืน้ ทีน่ น้ั ๆ การฝงกลบมูลฝอยโดย
มาก
เปนงไม่
ตนมวิีวธัสกี ดุารฝ
วิธีนี้จะตองจัดหาวัสดุกลบทับมาเตรียมไว เนื่องจากเปนบอโลงไมมีวัสดุใชกลบทับ

ที่ 13การก�
การกำจั
ธีฝงธกลบ
รูปทีรูป่ 13
ำจัดดมูมูลลฝอยด
ฝอยด้วยวิวยวิ
ีฝังกลบ
3.4.2 การกำจัดโดยวิธกี ารเผาในเตาเผา (Incineration) เปนการเผาทำลายมูลฝอยในเตาเผา

3.4.2กสุขการก�
ดโดยวิธกี ารเผาในเตาเผา
(Incineration)
เป็นการเผาท�
ำลายมูลฝอย
มู		
ลฝอยทีถ่ กู ตองตามหลั
าภิบาลำจั(Incinerator)
หรือเตาเผามูลฝอยที
่มีระบบการควบคุ
มการทำงานของการ
ในเตาเผา
ทีถ่ กู ต้องตามหลั
กสุขาภิ
าล หรือเตาเผามูลฝอยทีม่ รี ะบบการควบคุมการท�ำงานของการเผา
เผา
ตลอดจนการควบคุ
มอากาศเสี
ยทีบ่ออกจากเตาเผา
โดยการเผามู
ลฝอยในเตาเผาที
ถ่ กู หลักสุขาภิบาล (Incineration) เปนการเผามูลฝอยในเตาเผา ที่
ตลอดจนการควบคุ
มอากาศเสี
ยที่ออกจากเตาเผา

ไดรับการออกแบบกอสรางที่ถูกตอง เหมาะสมกับลักษณะสมบัติของมูลฝอยทั่วไป โดยเตาเผาจะตองถูก
ควบคุมปฏิกิริยาการเผาไหมโดยใชอณ
ุ หภูมใิ นการเผาประมาณ 850-1,000 องศาเซลเซียส เพือ่ ทำลายมวลและ
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ปริมาตรของมูลฝอยใหกลายเปนกาซคารบอนไดออกไซด กาซชนิดอืน่ ๆ และเถาจากการเผาไหมจะตองมีการ
ควบคุม ปองกันไมใหเกิดปญหามลพิษรบกวนประชาชน ชุมชน และสิง่ แวดลอม โดยขีเ้ ถาทีเ่ หลือจากการเผาไหม
ซึ่งมีปริมาตรประมาณรอยละ 10 (การเผามูลฝอยสามารถลดปริมาณมูลฝอยลงไดประมาณรอยละ 80-90 และ

คู่มือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

			
การเผามูลฝอยในเตาเผาทีถ่ กู หลักสุขาภิบาล เป็นการเผามูลฝอยในเตาเผา ที่
ได้รับการออกแบบก่อสร้างที่ถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะของมูลฝอยทั่วไป โดยเตาเผาจะต้อง
ถูกควบคุมปฏิกิริยาการเผาไหม้โดยใช้อุณหภูมิในการเผาประมาณ 850-1,000 องศาเซลเซียส เพื่อ
ท�ำลายมวลและปริมาตรของมูลฝอยให้กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซชนิดอื่นๆ และเถ้า
เถ้าจากการเผาไหม้จะต้องมีการควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามลพิษรบกวนประชาชน ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม โดยขี้เถ้าที่เหลือจากการเผาไหม้ ซึ่งมีปริมาตรประมาณร้อยละ 10 (โดยการก�ำจัคูดมมูือลฝอย
แนวทางการพัฒนาง
ด้วยวิธกี ารเผาในเตาเผาสามารถลดปริมาณมูลฝอยลงได้ประมาณ ร้อยละ 80-90 และน�ำ้ หนักประมาณ
แวดลอมในชุมชน สำห
ร้อยละ 25 ถึง 30 ของมูลฝอยที่ส่งเข้าเตาเผา) สามารถน�ำไปฝังกลบหรือใช้เป็นวัสดุปูพื้นส�ำหรับการ
สร้างถนน นอกจากนี
อ้ งควบคุ
มลพิษด้านอากาศ
ได้แก่ เขม่นอกจากนี
า หรืออนุภาคฝุน่ ้ใขนาดเล็
ก และก๊
ตามที่กฎหมายกำหนด
กอต้ นปล
อมยออกสู
บรรยากาศ
นบางพื
้นทีา่ทซพิี่มษีปริมาณมูลฝอ
ต่างๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ นอกจากนี้ในบางพื้นที่ที่มีปริมาณมูลฝอย
นำพลังงานความร
นที่ไดำจพลัากการเผาไหม
าใชในการผลิ
ตไอน้ตำไอน�ทำน้
อยู่มาก อ
สามารถน�
งงานความร้อนที่ได้จม
ากการเผาไหม้
มาใช้ในการผลิ
้ำ ท�ำน�ำ้ำรร้ออนนหรืหรื
อผลิอตผลิตกระแสไ
กระแสไฟฟ้าได้

รูปที่ 14 การเผามูลฝอยในเตาเผาที่ถูกหลักสุขาภิบาล

รูปที่ 14 การเผามูลฝอยในเตาเผาที่ถูกหลักสุขาภิบาล

		 3.4.3 การใช้ประโยชน์จากมูลฝอย
			
1) การท�ำน�้ำหมักชีวภาพ มูลฝอยในครัวส่วนใหญ่เป็นของสด หรือของเหลือ
จากการท�กำกัมูบล
ข้าฝอยให
วในครัวเรือเนปใน
3.4.3 การหมั
นปุ1 ยวัน จะมีเศษอาหารเหล่านี้เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งเมื่อน�ำเศษอาหาร
มาผ่านกระบวนการหมัก ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน จะเกิดจุลินทรีย์ขึ้นซึ่งท�ำหน้าที่ย่อยสลายเศษ
1) การทำน้
ำหมักตว์ชีเหล่วภาพ
ลฝอยในครั
สวนใหญ
ปนของสด
หรือของเหลือจากการทำ
ซากพืช และซากสั
านัน้ ให้กมูลายเป็
นสารละลายวรวมถึ
งการใช้เเอนไซม์
ทเี่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
อมีกเารเติ
มเอนไซม์ เพื่อท�ำให้
อยสลายได้ซึอ่งย่าเมื
งรวดเร็
วยิ่งขึ้น เกิดเป็นน�้ำหมักชีวภาพ
ใน 1 วัน หรืจะมี
ศษอาหารเหล
านีเกิ้เดปกระบวนการย่
นจำนวนมาก
่อนำเศษอาหารมาผ
านกระบวนการ

อน
ที่ไมมีออกซิเจน มีจุลินทรียทำหนาที่ยอยสลายเศษซากพืช และซากสัตวเหลานั้นใหกลายเปน
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าย รวมถึงการใชเอนไซมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือมีการเติมเอนไซม หรือการเร
งการยอย
ดกระบวนการยอยสลายไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น จะทำใหเกิดเปนน้ำหมักชีวภาพที่สามารถนำไปใ

คู่มือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

ที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ น�้ำหมักชีวภาพสามารถแบ่งออกตามประเภทของวัตถุดิบ
ที่น�ำมาใช้ในการผลิต ได้ 2 ประเภท คือน�้ำหมักชีวภาพที่ผลิตมาจากพืช หรือมูลฝอยเปียก
และน�้ำหมักชีวภาพที่ผลิตมาจากสัตว์
			
2) การท�ำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร คือ การอาศัยหลักการย่อยสลาย
เศษอาหารจากจุลนิ ทรีย์ องค์ประกอบในการท�ำปุย๋ หมักจากเศษอาหาร ประกอบด้วย 3 ส่วน
คือ 1) เศษอาหาร เช่น เศษข้าว เปลือกผลไม้ เปลือกไข่ ก้างปลา เศษหมู ขนมปัง เป็นต้น
หากเศษอาหารที่มีขนาดใหญ่ควรสับให้มีขนาดเล็กลงเสียก่อน เศษอาหารใช้เฉพาะในส่วนที่
เป็นกากควรแยกน�้ำที่อยู่ในเศษอาหารออกก่อน 2) จุลินทรีย์เป็นจุลินทรีย์ประเภทที่ใช้
ออกซิเจน เนื่องจากจุลินทรีย์ประเภทนี้จะไม่ส่งกลิ่นเหม็น ไม่ก่อให้เกิดน�้ำเสีย เป็นจุลินทรีย์
ที่หาได้ง่ายและมีความเหมาะสม คือมีอยู่ในมูลสัตว์ทุกชนิด เช่น มูลโค มูลไก่ มูลม้า เป็นต้น
จุลินทรีย์มีหลายประเภท เช่น รา แบคทีเรีย แอคติโนมัยซิส เป็นต้น ช่วยให้กระบวนการย่อย
สลายของเศษอาหารกลายเป็นปุ๋ยหมักเร็วขึ้น 3) ใบไม้ เศษของใบไม้จะช่วยให้เศษอาหารมี
ความโปร่งพรุน ไม่อัดแน่นเกินไป โดยอัตราส่วนที่เหมาะสม คือ 1:1:1 โดยปริมาตร
			
3) ก�ำจัดมูลฝอยด้วยไส้เดือนดิน เป็นวิธีที่ใช้ในการก�ำจัดเศษอาหาร
ในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี ซึง่ การเลีย้ งไส้เดือนดินด้วยเศษอาหารจะท�ำให้ได้ปยุ๋ หมักมูลไส้เดือน
ดิน กล่าวคือ เศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆ รวมทั้งดินและจุลินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปแล้ว
ผ่านกระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุเหล่านั้นภายในลําไส้ของไส้เดือนดินแล้วขับถ่ายเป็น
มูลออกมา ซึ่งมูลที่ได้จะมีลักษณะเป็นเม็ดสีดํา มีธาตุอาหารพืชอยู่ในรูปที่พืชสามารถนําไป
ใช้ได้ในปริมาณที่สูงและมีจุลินทรีย์จํานวนมาก ซึ่งในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้ไส้เดือน
ดิน มูลไส้เดือนดินที่ได้เรียกว่า “ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน”
				 การเลี้ยงไส้เดือนดินสามารถทําเองได้ง่ายๆ โดยเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่สามารถหาได้ง่ายในชุมชน เช่น ถังนํ้า อ่างนํ้าพลาสติก ลิ้นชักพลาสติก บ่อซีเมนต์
หรือสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก เป็นต้น โดยสามารถใส่เศษขยะอินทรีย์ได้ทุกวัน เมื่อไส้เดือนดิน
ย่อยสลายขยะอินทรียเ์ หล่านัน้ จะได้ปยุ๋ หมักและนาํ้ หมักมูลไส้เดือนดินคุณภาพสูงไว้ใช้สำ� หรับ
ปลูกพืชต่างๆ นอกจากนีย้ งั สามารถลดภาระการจัดเก็บมูลฝอยของเทศบาลลงได้จํานวนมาก
			
4) การหมักแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร เชื้อเพลิงที่เราใช้ประกอบ
อาหาร ส่วนใหญ่ คือ ก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซแอลพีจี ซึ่งเป็นก๊าซที่ได้จากธรรมชาติหรือผลผลิต
จากปิโตรเคมี ซึง่ ปัจจุบนั มีปริมาณลดน้อยลง การหมักแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน
จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ก๊าซชีวภาพสามารถผลิตขึ้นได้จากการหมักมูลสัตว์ มูลคน และ
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ไวใชนอกจากนี
ปลูกพืชตางๆ้ยังนอกจากนี
สามารถลดภาระการจั
้ยังสามารถลดภาระการจั
ดเก็บคูด่มขยะของเทศบาลลงได
เก็
ขยะของเทศบาลลงได
จจําํานวนมาก
นวนมาก
ือ บแนวทางการพั
ฒนางานอนามั
ยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
สูงไวใชปลูกพืชตางๆ นอกจากนี้ยังสามารถลดภาระการจัดเก็บขยะของเทศบาลลงไดจํานวนมาก
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

4) การหมักแก
4) สการหมั
ชีวภาพจากเศษอาหารในครั
กแกสชีวภาพจากเศษอาหารในครั
วเรือวเรืนอเชื
น ้อเชืเพลิ
้อเพลิงงทีที่เราใช
ราใชปประกอบอาหาร
ระกอบอาหาร
4) การหมักแกสชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน เชื้อเพลิงที่เราใชประกอบอาหาร
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บทที่ 3
การจัดการส้วมและสิ่งปฎิกูล

สิ่งขับถ่ายที่ออกจากร่างกายมนุษย์ทั้งอุจจาระและปัสสาวะต้องได้รับการควบคุมป้องกัน
เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหาโรคติดต่อ รวมทัง้ เป็นการป้องกันความสกปรก กลิน่ เหม็นทีน่ า่ รังเกียจ การปนเปือ้ น
สู่ดินและแหล่งน�้ำ เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะและแมลงน�ำโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบ หนู
เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ เช่น อหิวาตกโรค บิด ไทฟอยด์ พยาธิล�ำไส้ เป็นต้น แม้บางโรค
จะไม่ท�ำให้เสียชีวิตในทันที แต่ก็เป็นโรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและปัญหาสุขภาพของประชาชน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

1. นิยามศัพท์
ส้วม หมายถึง ที่ที่ใช้เก็บ รวบรวม บ�ำบัด และก�ำจัดอุจจาระ ปัสสาวะ ที่มนุษย์ขับถ่ายออก
มา โดยท�ำให้เกิดการย่อยสลาย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ไม่ก่อให้เกิดความร�ำคาญ ไม่เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะและแมลงน�ำโรค
สิง่ ปฏิกลู หมายถึง อุจจาระ ปัสสาวะ และหมายความรวมถึง สิง่ อืน่ ใดซึง่ เป็นสิง่ โสโครก และ
ที่มีกลิ่นเหม็น จึงครอบคลุมถึงน�้ำโสโครก น�้ำเสียจากอาคารประเภทต่างๆ รวมทั้งของเสียอื่นๆ ด้วย
การจัดการสิ่งปฏิกูล หมายถึง กระบวนการควบคุมไม่ให้สิ่งปฏิกูลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
อันจะช่วยป้องกันปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน โดยต้องด�ำเนินงานตั้งแต่การรองรับ การเก็บขน
และการก�ำจัด หรือการบ�ำบัดสิ่งปฏิกูล

2. องค์ประกอบที่ส�ำคัญของส้วม
2.1 หัวส้วม ท�ำหน้าทีเ่ ป็นช่องรับอุจจาระและปัสสาวะก่อนปล่อยลงสูบ่ อ่ (ถัง) เก็บกัก โดย
หัวส้วม ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส�ำคัญ 2 ส่วน คือ โถส้วม และคอห่าน รูปทรงของโถส้วมที่
เหมาะสม ต้องสามารถรองรับได้ทั้งอุจจาระและปัสสาวะ และจะต้องท�ำความสะอาดง่าย ส่วนคอห่าน
มีลักษณะเป็นท่อแบบงอก่อนลงสู่ถังกักเก็บ โดยทั่วไปคอห่านมีไว้เพื่อปกปิดช่องถ่ายไม่ให้สัตว์พาหะ
และแมลงน�ำโรคลงไปในบ่อเก็บกักสิง่ ปฏิกลู และท�ำหน้าทีป่ อ้ งกันกลิน่ จากบ่อเก็บกักด้วย ระบบปกปิด
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ของคอห่านใช้ระบบน�้ำหล่อ (Water Seal) หัวส้วมที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ หัวส้วมแบบนั่ง
ยอง และแบบนั่งราบ
2.2 ระบบเก็บและบ�ำบัดอุจจาระ เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาของแบคทีเรีย
ชนิดไม่ใช้ออกซิเจน ช่วยย่อยสลายสิง่ ปฏิกลู ในระบบเก็บกัก โดยระบบทีม่ ใี ช้อยูใ่ นประเทศไทยปัจจุบนั
มีอยู่ 2 แบบ คือ ระบบบ่อเกรอะ บ่อซึม และระบบบ�ำบัดแบบติดกับที่
2.3 ท่อระบายอากาศ ใช้ระบายก๊าซที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลายในบ่อเก็บกักอุจจาระและ
ช่วยระบายอากาศเพื่อลดความดันของอากาศขณะราดน�้ำช�ำระที่โถส้วมด้วย จุดส�ำคัญที่ควรมีการต่อ
ท่อระบายอากาศ คือ ที่ฐานวางหัวส้วม และบ่อเก็บกักอุจจาระ

3. ลักษณะของส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาล
เนื่องจากเรื่องส้วมและสิ่งปฏิกูล ถือเป็นการจัดการสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ดังนั้น
ในหลายประเทศจึงให้ความส�ำคัญเรือ่ งการจัดการส้วมและการก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู ด้วยเหตุนจี้ งึ ต้องก�ำหนด
คูมือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่
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เหตุนจ้ี งึ ตองกำหนดใหมกี ฎหมายหรือขอบังคับดานการจัดการสวมและสิง่ ปฏิกลู กลาวคือ กฎกระทรวงกำหนดสวมที่
ดังนี้
ตองดวยสุขลักษณะในรานจำหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม และสถานีบริการจำหนายน้ำมันเชื้อเพลิง หรือกาซ
3.1 ตัวพ.ศ.
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ลม และฝน ส้วมที่ดีต้องมีความสะดวกสบายในการใช้และไม่เป็นที่หมักหมมของเชื้อโรค
3.1 ตัวเรือนสวม ตองสามารถปกปดไมใหผูอื่นมองเห็นผูขับถาย ทั้งยังเปนสวนปองกันแสงแดด ลม
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ลักษณะ ดังนี้

กษณะตัววเรืเรืออนส้
นสววมม
รูปทีรู่ ป16ที่ 16ลักลัษณะตั
3.1.1 สรางดวยวัสดุทนทาน ทำความสะอาดงาย มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปสสาวะลง
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อผูใจชจาระและ
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อปนเป
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อก่อทีสความเดื
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ใช สุขภัณฑ กระเบือ้ งปูพน้ื และผนัง เปนวัสดุไมดดู ซับน้ำ ผิวเรียบ ไมเปนแหลงหมักหมมของเชือ้ โรค การเลือกสี
ร�ำคาญต่อผู้ใช้ รวมทั้งผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง และต้องไม่ซึมหรือปนเปื้อนแหล่งน�้ำธรรมชาติและ
ควรใชสอี อ น เพือ่ มองเห็นสิง่ สกปรกไดชดั เจน จะไดทำความสะอาดไดงา ย อีกทัง้ การใชสอี อ นจะทำใหผใู ชสว มรูส กึ วา

หองสวมกวาง นาใช ไมอดึ อัด
3.1.2 ขนาดพื้นที่ของหองสวม หองสวมตองมีขนาดพืน้ ทีภ่ ายในไมนอ ยกวา 0.90 ตารางเมตร ตอ
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หนึ่งที่นั่ง และตองมีความกวางภายในไมนอยกวา 0.90 เมตร ถาเปนหองอาบน้ำดวย ตองมีพื้นที่ภายใน ไม
นอยกวา 1.50 เมตร ระยะดิ่งระหวางพื้นที่สวนต่ำสุดของคานหรือเพดาน หรือสิ่งอื่นที่ติดกับคานหรือเพดานไม
นอยกวา 2.00 เมตร ทั้งที่มีและไมมีระบบปรับอากาศ

คู่มือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

น�ำ้ ใต้ดนิ ทุกขัน้ ตอน ทีส่ ำ� คัญควรเลือกใช้สขุ ภัณฑ์ กระเบือ้ งปูพนื้ และผนัง เป็นวัสดุไม่ดดู ซับน�ำ้ ผิวเรียบ
ไม่เป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค การเลือกสี ควรใช้สีอ่อนเพื่อมองเห็นสิ่งสกปรกได้ชัดเจน จะท�ำให้
สามารถท�ำความสะอาดได้งา่ ย อีกทัง้ การใช้สอี อ่ นจะท�ำให้ผใู้ ช้สว้ มรูส้ กึ ว่าห้องส้วมกว้าง น่าใช้ ไม่อดึ อัด
		 3.1.2 ขนาดพืน้ ทีข่ องห้องส้วม ห้องส้วมต้องมีขนาดพืน้ ทีภ่ ายในไม่นอ้ ยกว่า 0.90 ตาราง
เมตร ต่อหนึ่งที่นั่ง และต้องมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร หากเป็นห้องอาบน�้ำด้วย
ต้องมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ระยะดิ่งระหว่างพื้นที่ส่วนต�่ำสุดของคานหรือเพดาน หรือ
สิ่งอื่นที่ติดกับคานหรือเพดานไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ทั้งที่มีและไม่มีระบบปรับอากาศ
3.1.3 โถส้ ว มแบบนั่ ง ยอง ให้ ที่ ว างเท้ า ของโถส้ ว มสู ง กว่ า พื้ น ห้ อ งส้ ว มได้ ไ ม่ เ กิ น
5 เซนติเมตร
		 3.1.4 ช่องระบายอากาศ ต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้อง หรือมีพัดลม
ระบายอากาศ ผนังกั้นห้องส้วมควรติดตั้งให้มีช่องว่างด้านบนและด้านล่าง เพื่อการระบายอากาศ
และความสะดวกในการท�ำความสะอาด
คูมือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่
แวดลอมในชุมชน สำหรับเจาหนาที่

ปู ที่ 17
องระบายอากาศ และการจั
ดลัดกลัษณะส
วม เพืวอ่ มชวเพื
ยในการระบายอากาศ
รูปที่ ร17
ช่อชงระบายอากาศ
และการจั
กษณะส้
่อช่วยในการระบายอากาศ
3.1.5 แสงสวาง มีแสงสวางไมนอยกวา 100 ลักซ หรือสวางพอมองเห็นลายมือไดชัดเจน

แสงสว่งแสงเพื
างไม่นอ่ รั้อบยกว่
า 100 ลักซ์จะชหรืวยประหยั
อสว่างพอมองเห็
เพื่อป		
องกันอุบัติเหตุข3.1.5
ณะใชสว แสงสว่
ม เลือกใชางหลัมีงคาโปร
แสงจากธรรมชาติ
ดพลังงาน นลายมื
และอ
เจนองแห
เพืง่อเกืป้ออบตลอดเวลา
งกันอุบัติเหตุไมขมณะใช้
อกใช้
งคาโปร่
พืน้ หอได้งสชวัดมต
ีตะไครสน้ว้ำมทัควรเลื
้งในอางเก็
บน้หำลัและพื
้นหองแสงเพื
งสวม ่อรับแสงจากธรรมชาติจะ
3.1.6
ยงของพื
องอพืงแห้
้นหงอเกื
งสอวบตลอดเวลา
มตองมีความลาดเอี
ง ไมนอ�้ำ ยกว
า 1 า: งเก็
100บน�และมี
ช่วยประหยั
ดพลัความลาดเอี
งงาน และพื
้นห้องส้้นวหมต้
ไม่มีตยะไคร่
ทั้งในอ่
้ำและ
จุดระบายน้
พื้นห้อำงส้ทิ้งวอยู
ม ในตำแหนงต่ำสุดของพื้นหอง จุดระบายน้ำทิ้งควรติดตั้งที่ดับกลิ่นยอนและดักมูลฝอยดวย
เพื่อป		
องกันไมใหหองส3.1.6
วมมีกลิ่นความลาดเอี
เหม็นและทอยอุงของพื
ดตัน ้นห้อง พื้นห้องส้วมต้องมีความลาดเอียง ไม่น้อยกว่า
3.1.7 จัดใหมกี ระดาษชำระหรือน้ำ สำหรับชำระลางรางกายหลังเขาหองสวม โดยตองจัดใหเพียงพอ
1:100
และมี
ำ้ ทิง้ อยูใ่ นต�ำแหน่งต�ำ่ สุดของพืน้ ห้อง จุดระบายน�ำ้ ทิง้ ควรติดตัง้ ทีด่ บั กลิน่ ย้อน
สำหรับหองสวมทุกจหดุ อระบายน�
ง
และที่ดัก3.1.8
มูลฝอย
งกัานงมืไม่อให้ควรจั
ห้องส้ดให
วมมี
และท่อสอุำหรั
ดตับนทความสะอาดมือ ไวภายในหรือ
จัดเพื
ให่อมป้ีอาองล
มีอกาลิงล่นาเหม็
งมือนและสบู

ภายนอกหองสวม โดยอางลางมือตองมีระบบดักกลิ่นและมูลฝอยดวย
3.2 ระบบเก็บกักและบำบัด ตองมีลักษณะ ดังนี้
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3.2.1 เปนระบบทีม่ กี ารขับเคลือ่ นอุจจาระ ปสสาวะจากโถลงสูท เ่ี ก็บกักทีแ่ ยกเปนระบบถังเกรอะ
และถังซึม หรือระบบบำบัดอื่น โดยสามารถปองกันสัตวพาหะและแมลงนำโรคได และไมปนเปอนแหลงน้ำ
ธรรมชาติหรือน้ำใตดินทุกขั้นตอน

คู่มือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

		 3.1.7 กระดาษช�ำระหรือน�ำ้ ควรจัดให้มกี ระดาษช�ำระหรือน�ำ้ ส�ำหรับช�ำระล้างร่างกาย
หลังเข้าห้องส้วม โดยต้องจัดให้เพียงพอส�ำหรับห้องส้วมทุกห้อง
		 3.1.8 อ่างล้างมือ ควรจัดให้มอี า่ งล้างมือและสบูส่ ำ� หรับท�ำความสะอาดมือ ไว้ภายใน
หรือภายนอกห้องส้วม โดยอ่างล้างมือต้องมีระบบดักกลิ่นและมูลฝอยด้วย
3.2 ระบบเก็บกักและบ�ำบัด ต้องมีลักษณะ ดังนี้
		 3.2.1 เป็นระบบที่มีการขับเคลื่อนอุจจาระ ปัสสาวะ จากโถลงสู่ที่เก็บกักที่แยกเป็น
ระบบถังเกรอะและถังซึมหรือระบบบ�ำบัดอื่น โดยสามารถป้องกันสัตว์พาหะและแมลงน�ำโรคได้ และ
ไม่ปนเปื้อนแหล่งน�้ำธรรมชาติหรือน�้ำใต้ดินทุกขั้นตอน
		 3.2.2 มีทอ่ ระบายอุจจาระจากฐานส้วมลงถังเก็บกัก ซึง่ ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1:100 เพื่อให้ท่อมีขนาดใหญ่และมีความลาด
เอียงมากพอให้สิ่งปฏิกูลเคลื่อนลงสู่ถังเก็บกักได้สะดวก และลดการอุดตัน
		 3.2.3 มีท่อระบายก๊าซ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.50 เซนติเมตร ติดตั้ง
ทีฐ่ านของหัวส้วมหรือจุดใกล้เคียง ปลายท่ออยูเ่ หนือหลังคาส้วม หรือสูงจนกลิน่ เหม็นของก๊าซไม่รบกวน
ผู้อื่น เนื่องจากปฏิกูลในถังเก็บกักจะเกิดการย่อยสลายด้วยแบคทีเรียตลอดเวลา ท�ำให้เกิดก๊าช
หลายชนิด ทั้งชนิดที่ติดไฟได้ และมีกลิ่นเหม็น เช่น ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เป็นต้น ดังนั้น การติดตั้งท่อระบายก๊าซจะช่วยให้ปฏิกิริยาย่อยสลาย
สิง่ ปฏิกลู มีประสิทธิภาพ ลดแรงดันภายในระบบเก็บกัก รวมทัง้ ช่วยประหยัดน�ำ้ ในการราดส้วม ป้องกัน
กลิ่นเหม็น และป้องกันอันตรายจากการสะสมของก๊าซมีเทนที่ติดไฟด้วย จุดที่ต้องมีการต่อท่อระบาย
ก๊าซ คือ ที่ฐานวางหัวส้วมหรือท่อระบายสิ่งปฏิกูลและบ่อเก็บกักอุจจาระ
		 3.2.4 ถังเก็บกักและบ�ำบัดสิ่งปฏิกูล จะต้องมีช่องเปิดส�ำหรับรถสูบสิ่งปฏิกูลเมื่อ
ส้วมเต็ม โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว) ทั้งนี้เพราะหัวสูบและท่อสูบ
สิ่งปฏิกูลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 เซนติเมตร (3 นิ้ว)
			
ระบบกักเก็บและบ�ำบัดอุจจาระที่มีใช้อยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน มีอยู่ 2 ระบบ
คือ ระบบบ�ำบัดหรือก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู แบบติดกับทีแ่ ละระบบบ�ำบัดหรือก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู รวม ซึง่ ระบบบ�ำบัด
หรือก�ำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ มี 2 ระบบ คือ ระบบบ�ำบัดแบบติดกับที่ไม่เติมอากาศและระบบที่มี
การเติมอากาศ
			
1) ระบบบ�ำบัดแบบติดกับที่ไม่เติมอากาศ หรือที่เราเรียกว่าระบบบ่อเกรอะ
บ่อซึม บ่อเกรอะมีหน้าทีใ่ นการเก็บกักอุจจาระและท�ำให้เกิดการหมักย่อยสลายโดยระบบไม่ใช้อากาศ
กากอุจจาระ ทีย่ อ่ ยแล้วจะตกตะกอนอยูท่ กี่ น้ บ่อ รูปทรงของบ่ออาจเป็นทรงกระบอกหรือสีเ่ หลีย่ มก็ได้
แต่ความลึกของบ่อไม่ควรเกิน 2 เมตร เพราะจะท�ำให้อุจจาระถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ได้ยาก
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ยกลางไมนอยกวา 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว) ทั้งนี้เพราะหัวสูบและทอสูบสิ่งปฏิกูลมีขนาดเสนผา
สิ่งปฏิกูลขนาดเส
แบบติดนผกัาบนศูที่ นและระบบบำบั
ดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลรวม ซึ่งระบบบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่
ศูนยกลาง 7.5 เซนติเมตร (3 นิ้ว)
มี 2 ระบบ คือ ระบบบำบั
แบบตินโถส
ดกับวมแบบนั
ที่ไมเติม่งอากาศ
่มีกวมสู
ารเติ
3.2.5 ดหากเป
ยอง ใหทและระบบที
ี่วางเทาของโถส
งกวมาอากาศ
พื้นหองสวมไดไมเกิน 5
่มือ แนวทางการพั
นางานอนามั
สิ่งแวดล้
มในชุ
มชน ดหรื
ระบบบำบั
ดแบบติ
ดกับทีม่ ่ไใี ชมอเยูติใ นประเทศไทยป
มคูอากาศ
หรืจอจุทีบฒ่เนั ราเรี
ายระบบบ
อเกรอะบ
ออซึกำจั
มด
เซนติเมตร1)ระบบกั
กเก็บและบำบั
ดอุจจาระที
มีอยูย 2กวระบบ
คืออระบบบำบั
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
บอเกรอะมี
หนกาูลทีแบบติ
่ในการเก็
กักอุจจาระ และทำให
การหมั
ยสลายโดยระบบไม
กากอุ
สิ่งปฏิ
ดกับทีบ่ และระบบบำบั
ดหรือกำจัดเกิสิ่งดปฏิ
กูลรวมก ซึย่งอระบบบำบั
ดหรือกำจัดสิใ่งชปฏิอากาศ
กูลแบบติ
ดกับจทีจาระ
่
ระบบ คือ ระบบบำบั
กับที่ไมเติมออากาศ
และระบบที
่มีการเติมอากาศ ่ยมก็ได แตความลึกของบอ
ที่ยอยแลมีว2จะตกตะกอนอยู
ที่กนดบแบบติ
อ รูปดทรงของบ
นทรงกระบอกหรื
น�้ำใสจากบ่อเกรอะจะไหลออกไปยั
งบ่อซึมอาจเป
และซึมไปในดิ
น ระดับของดิอนทีสี่ย่เหลี
อมให้มีการซึมควรจะอยู่
1) ระบบบำบั
ดจาระถู
แบบติดกกัยบอทียสลายโดยจุ
่ไมเติมอากาศลนิ หรื
อยทีไ ่เดราเรี
ยกวน้าำระบบบ
อเกรอะบ
อซึม
ไมควรเกิน 2 เมตร
เพราะจะทำให
อ
จ
ุ
ทรี
ย
าก
ใสจากบ
อเกรอะจะไหลออกไปยั
ง
ลึกจากผิวดินไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร เพื่อมิให้เชื้อโรคปนเปื้อนถึงผิวดินได้ และสถานที
่ท�ำบ่อซึม
บอเกรอะมี
หนนาทีระดั
่ในการเก็
บกักนอุทีจ่ยจาระ
และทำให
กิควรจะอยู
ดการหมัก ลยึกอยสลายโดยระบบไม
ใชอาากาศ
กากอุ
จจาระ
บอซึมและซึ
มไปในดิ
บของดิ
อมให
ม้ำีกใช้ารซึ
มเงน้
จากผิ
วดินนการปนเปื
ไมนอยกว
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30
เมตร
เพื
อ
่
ป้
อ
งกั
อ
้
นในน�
ำ
้
ผิ
ว
ดิ
น
และ
ที่ยอยแลวจะตกตะกอนอยูที่กนบอ รูปทรงของบออาจเปนทรงกระบอกหรือสี่เหลี่ยมก็ได แตความลึกของบอ
เชื้อโรคปนเป
อนถึง2ผิดเมตร
วินดินได
และสถานที่ทำบอซึมควรคำนึงระยะหางจากแหลงน้ำดื่มน้ำใชอยางนอย 30 เมตร
ไมควรเกิน�น้ำใต้
เพราะจะทำใหอจุ จาระถูกยอยสลายโดยจุลนิ ทรียไ ดยาก น้ำใสจากบอเกรอะจะไหลออกไปยัง
เพื่อปองกับอนซึการปนเป
อนตนอน้ระดั
ำผิบวของดิ
ดินและน้
ำใตดมินีการซึมควรจะอยูลึกจากผิวดินไมนอยกวา 0.50 เมตร เพื่อมิให
มและซึมไปในดิ
นที่ยอมให
เชื้อโรคปนเปอนถึงผิวดินได และสถานที่ทำบอซึมควรคำนึงระยะหางจากแหลงน้ำดื่มน้ำใชอยางนอย 30 เมตร
เพื่อปองกันการปนเปอนตอน้ำผิวดินและน้ำใตดิน

่ 18ระบบเก็
ระบบเก็บบกักักกและบ�
ำบัดสิด่งสิปฏิ
อเกรอะบ่
อซึม อซึม
รูปรูทีป่ที18
และบำบั
่งปกกูล ูลแบบบ่
แบบบ
อเกรอะบ

รูปที่ 18 ระบบเก็บกักและบำบัดสิ่งปกูล แบบบอเกรอะบอซึม
2) ระบบบำบัดแบบติ
ดกับทีำบั่ชดนิแบบติ
ดเติมดอากาศ
ระบบทีเป็่ใชนแระบบที
บคทีเ่ใรีช้ยแทีบคที
่ใชอเรีากาศในการย
อย
			
2) ระบบบ�
กับที่ชนิดเป
เติมนอากาศ
ยที่ใช้
2) ระบบบำบัดแบบติดกับที่ชนิดเติมอากาศ เปนระบบที่ใชแบคทีเรียที่ใชอากาศในการยอย
อากาศในการย่
อยสลายสิ
่งปฏิกูลดในถั
เก็บกกักูลทีและมี
ำบัดน�ให้ำปฏิ
ูลาตรฐานก
ที่แหล่งก�ำเนิอดนปล
ได้อมยออกสู
าตรฐาน แหลงน้ำ
สลายสิ่งสลายสิ
ปฏิกูล่งในถั
บกังกเก็บและมี
การบำบั
กำเนิ
ปฏิ
กงูลเก็ในถั
กัก และมี
การบำบัน้ดำงน้ปฏิ
ำปฏิกูลที่แ่แหล
หลกงงารบ�
กำเนิ
ดใหไดไดมกมาตรฐานก
อนปลให้
อยออกสู
แหลงน้ำ
ก่
อ
นปล่
อ
ยออกสู
แ
่
หล่
ง
น�
ำ
้
สาธารณะ
สาธารณะสาธารณะ

รูปรูทีป่ 19
บกับกกัและบ�
ำบัดสิด่งสิปฏิ
กูลกแบบติ
ดกัดบกัทีบ่ (On-Site
ที่ 19ระบบเก็
ระบบเก็
กและบำบั
่งปฏิ
ูล แบบติ
ที่ (On-SiteTreatment)
Treatment)

รูปที่ 19 ระบบเก็บกักและบำบัดสิ่งปฏิกูล แบบติดกับที่ (On-Site Treatment)
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4. ประโยชน์ของส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาล

4. ประโยชนของสวมที่ถูกหลักสุขาภิบาล
4.1 ช่วยลดการแพร่
กระจายของโรคระบบทางเดิ
นอาหาร และหนอนพยาธิ
ส่ งิ่ แวดล้อม
4.1 ชวยลดการแพร
กระจายของโรคระบบทางเดิ
นอาหาร และหนอนพยาธิ
ลงสูสิ่งแวดลลงสู
อมโดยตรง
โดยตรง
4.2 ชวยลดแหลงเพาะพันธุสัตวพาหะและแมลงนำโรค
4.2องกัช่นวกลิ
ยลดแหล่
ัตว์พาหะและแมลงน�
ำโรค
4.3 ชวยป
่นเหม็นงเพาะพั
และทัศนนีธุย์สภาพที
่ไมนาดู
วยป้องกันกลิ่นเหม็นนาใชและทั
ศนียภาพที่ไม่น่าดู
4.4 ทำให4.3เกิดช่ความสะดวกสบาย
บริการ
4.4สวท�มในการขั
ำให้เกิดความสะดวกสบาย
น่าใช้บนริดีกงาร
4.5 การใช
บถายแสดงถึงวัฒนธรรมอั
าม เกิดภาพลักษณอันดี โดยสวมที่ถูกสุขลักษณะ
4.5่นใจในความสะอาด
การใช้ส้วมในการขับถ่ายแสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงาม เกิดภาพลักษณ์อันดี โดยส้วมที่
ทำใหเกิดความมั
ถูกสุขลักษณะท�ำให้เกิดความมั่นใจในความสะอาด
5. พฤติกรรมการใชสวมอยางถูกตอง ควรปฏิบัติ ดังนี้
5.1 นั่งบนโถสวม เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ และรักษาความสะอาด ลดการปนเปอนเชื้อจากอุจจาระ
กรรมการใช้
างถูกงบอกถึ
ต้องงวัควรปฏิ
บัติ ดัสวงมที
นี้ ่ดี
เปน5.
การรัพฤติ
กษาอายุ
การใชงานของสุสข้วภัมอย่
ณฑ และบ
ฒนธรรมการใช
วม เพือ่ ป้องกันการเกิดอุบตั เิ วหตุ
และรักสษาความสะอาด
อ้
5.2 ไมท5.1
ิ้งวัสดุนัอง่ ื่นบนโถส้
ใด นอกจากกระดาษชำระลงในโถส
ม เพราะวั
ดุอาจไปอุดตันทลดการปนเปื
อ หรือมีผลตอ้ อนเชื
ระบบ
จาระ
เป็นการรั
เก็บจากอุ
กักสิ่งจปฏิ
กูล ทำให
เต็มเร็กวษาอายุการใช้งานของสุขภัณฑ์ และบ่งบอกถึงวัฒนธรรมการใช้ส้วมที่ดี
ิ้งวัสกดุโครกทุ
อื่นใดนอกจากกระดาษช�
เพราะวัจจาระ
สดุอาจไปอุ
ตันท่อมีหรื
มี
5.3 ราดน้5.2ำ หรืไม่อทกดชั
กครัง้ หลังการใชสว ม ำเพืระลงในโถส้
อ่ สุขอนามัยวทีมด่ เี พราะอุ
หรือปสดสาวะ
เชือ้ อโรค
ผลต่
อระบบเก็บกัเป
กสิน่งแหล
ปฏิกงูลอาหารและแพร
ท�ำให้เต็มเร็วกระจายของพาหะนำโรค เชน แมลงวัน เปนตน อีกทัง้ บงบอกถึง
ปนเป
อ นจำนวนมาก
สุขวิทยาสวนบุ5.3
คคลในการใช
ราดน�้ำหรืสอวมกดชักโครกทุกครั้งหลังการใช้ส้วม เพื่อสุขอนามัยที่ดี เพราะอุจจาระหรือ
ลางมืมีเอชืทุ้อกโรคปนเปื
ครั้งหลังการใช
วม โดยเฉพาะหลั
บถาย เนื่องจากอาจเกิ
ดการปนเป
อนจากอุจจาระ
ปัส5.4
สาวะ
้อนจ�ำสนวนมาก
เป็นแหล่งงการขั
อาหารและแพร่
กระจายของสั
ตว์พาหะและแมลง
ซึง่ สามารถแพร
ระจายเชื
อ้ โรคได เชนเป็อุจนจาระร
น ดังนังน้ สุสขววิมจะต
การดูแลรักษาความสะอาดอยู

น�ำโรค เช่น กแมลงวั
น แมลงสาบ
ต้น อีวกงทัเป้งบ่นงตบอกถึ
ทยาส่อวงได
นบุรคบั คลในการใช้
ส้วม
เสมอ เพื่อไมให5.4
มีกลิล้่นาเหม็
แหล
งแพรสกว้ ระจายของเชื
้อโรคงการขั
และมีบนถ่้ำาใช
เพีอ่ยงจากอาจเกิ
งพอ เพื่อใชใดนการ
งมือนทุไม
กครัเปง้ นหลั
งการใช้
ม โดยเฉพาะหลั
ย เนื
การปนเปือ้ น
ทำความสะอาดหลั
ง
การขั
บ
ถ
า
ย
มี
ก
ารดู
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ภั
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ภ
าชนะเก็
บ
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ก
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งๆ
ให
พรอมใชงาน
จากอุจจาระ ซึ่งสามารถแพร่กระจายเชื้อโรคได้ เช่น อุจจาระร่วง เป็นต้น
อยูเสมอ ไมทำลายวัสดุ อุปกรณ หรือการขีดเขียนที่ฝาผนัง

รูปที่ รู20
พฤติพฤติ
กรรมการใช้
ส้วสมที
ปที่ 20
กรรมการใช
วมที่ถ่ถูกูกต้ตอองง

6. เกณฑ
28 มาตรฐานสวมสาธารณะระดับประเทศ
การพัฒนาสวมสาธารณะในประเทศไทยใหไดมาตรฐาน เพื่อไมใหเปนแหลงแพรโรคติดตอ และเพื่อความพึง
พอใจของประชาชนคนไทย และนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ จึงเนนพัฒนาสวมสาธารณะในประเทศไทยให

คู่มือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
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6. เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ
การพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อ
สร้างความพึงพอใจของประชาชนคนไทยและนักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศ จึงเน้นพัฒนาส้วมสาธารณะ
ในประเทศไทยให้บรรลุ 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ให้ได้มาตรฐาน หรือ Healthy
Accessibility Safety (HAS) ซึ่งมีข้อก�ำหนด ดังนี้
6.1 ความสะอาด (Healthy:H) หมายถึง ส้วมจะต้องได้รับการด�ำเนินการให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitation Conditions) โดยห้องส้วมและสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสะอาด มีการท�ำความ
สะอาดอย่างสม�่ำเสมอ ไม่มีกลิ่นเหม็น มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอส�ำหรับบริการ เช่น น�้ำสะอาด สบู่ลา้ งมือ
กระดาษช� ำ ระ เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ต้ อ งมี ร ะบบการเก็ บ กั ก หรื อ บ� ำ บั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล ถู ก ต้ อ งและมี
สภาพแวดล้อมโดยรวมสวยงาม ซึ่งจะส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจของผู้ใช้ส้วม เกณฑ์มาตรฐานเรื่อง
ความสะอาด มีดังนี้
		 1) พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ สะอาดไม่มีคราบสกปรก อยู่ใน
สภาพดี สามารถใช้งานได้
		 2) น�้ำใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน�้ำยุง ภาชนะเก็บกักน�้ำ ขันตักน�้ำ สะอาดอยู่ใน
สภาพดี สามารถใช้งานได้
		 3) กระดาษช�ำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจ�ำหน่าย
หรือบริการฟรี) หรือสายฉีดน�้ำช�ำระที่สะอาด อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้
		 4) อ่างล้างมือ ก๊อกน�้ำ กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีและสามารถ
ใช้งานได้
		 5) สบู่ลา้ งมือ พร้อมบริการตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
		 6) ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ
หรือบริเวณใกล้เคียง
		 7) มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น
		 8) สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว แตก หรือช�ำรุด
		 9) จัดให้มีการท�ำความสะอาดและระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจ�ำ
6.2 ความเพียงพอ (Accessibility:A) หมายถึง ต้องมีสว้ มให้เพียงพอแก่ความต้องการ
ของผู้ใช้ และต้องมีส้วมที่รองรับต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส เกณฑ์มาตรฐาน เรื่องความ
เพียงพอ มีดังนี้
		 10) จัดให้มีส้วมนั่งราบส�ำหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไป
อย่างน้อยหนึ่งที่
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		 11) ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
6.3 ความปลอดภัย (Safety:S) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ส้วม เช่น
สถานที่ตั้งส้วมไม่เปลี่ยว แยกเพศชาย หญิง มีแสงสว่างพอเพียง เป็นต้น เกณฑ์มาตรฐานเรื่องความ
ปลอดภัย มีดังนี้
		 12) บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่มีอยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว
		 13) กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมส�ำหรับชาย หญิง โดย
มีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน
		 14) ประตู ที่จับเปิด ปิด และที่ล็อคด้านใน สะอาดอยู่ในสภาพดีใช้งานได้
		 15) พื้นห้องส้วมแห้ง
		 16) แสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ

7. วิธีการท�ำความสะอาดส้วม
ห้องส้วมส่วนใหญ่จะอยู่ภายในตัวบ้านหรือเป็นตัวเรือนแยกต่างหากแต่จะอยู่ใกล้บริเวณตัว
บ้านเพือ่ ให้เกิดสุขลักษณะทีด่ ขี องผูอ้ าศัยในบ้าน ส้วมจะต้องได้รบั การดูแลรักษาความสะอาดอยูเ่ สมอ
เพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็น และไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค ทั้งนี้ ห้องส้วมต้องมีน�้ำใช้เพียงพอ
เพื่อใช้ในการท�ำความสะอาดหลังการขับถ่าย มีการดูแลรักษาสุขภัณฑ์ภาชนะเก็บกักน�้ำ และอุปกรณ์
ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งขั้นตอนในการท�ำความสะอาดห้องส้วมมีดังนี้
7.1 ส�ำรวจดูหยากไย่ทุกวัน ถ้าพบให้กวาดออกและให้ท�ำความสะอาดทันที
7.2 กวาดพื้นห้องส้วมให้สะอาดและเปิดระบายอากาศตลอดเวลา พื้นห้องส้วมต้องแห้ง
ไม่มีน�้ำท่วมขัง
7.3 กรณีมีถังรวบรวมมูลฝอย ควรเก็บมูลฝอยแล้วผูกปากถุงให้แน่น น�ำไปก�ำจัดให้ถูกต้อง
ทุกวัน และล้างท�ำความสะอาดถังรวบรวมมูลฝอยอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
7.4 ท�ำความสะอาดผนัง ฉากกัน้ ประตูดา้ นในและด้านนอก ทีล่ กู บิดประตูและกลอนประตู
ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด (ควรเน้นการใช้น�้ำยาชีวภาพทดแทนการใช้น�้ำยาเคมีอันตราย) อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
7.5 ท�ำความสะอาดและเช็ดกระจกส่องหน้าให้ใสสะอาด อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
7.6 ขัดล้างอ่างล้างหน้า ก๊อกน�ำ้ ขอบอ่าง ใต้อา่ ง เน้นบริเวณสะดืออ่าง และเช็ดให้แห้งอย่าง
น้อยวันละ 1 ครั้ง
7.7 ขัดล้างและท�ำความสะอาดที่กดน�้ำ ที่รองนั่ง และโถส้วมทั้งด้านในและด้านนอกทุกวัน
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7.8 ท�ำความสะอาดพืน้ ห้องส้วมทุกวัน รวมถึงการดูแลพืน้ ห้องส้วมให้แห้งสะอาดเพือ่ ป้องกัน
การลื่นหกล้ม
7.9 ส�ำรวจตรวจเช็คอุปกรณ์ สุขภัณฑ์ ระบบท่อ วาล์วปิด/เปิดน�้ำ ถ้าหากช�ำรุดต้องมีการ
ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่

8. หลักการหมักอุจจาระเป็นปุ๋ยตามแนวพระราชด�ำริ รัชกาลที่ 9
การบ�ำบัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีการหมักในถังปิด (Anaerobic Digestion) ตามแนวพระราชด�ำริ
ในรัชกาลที่ 9 ในตอนท้ายจะเกิดเป็นตะกอนดินที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายด้วยแบคทีเรีย รวมทั้ง
ไม่มีไข่พยาธิหรือเชื้อโรคอันตราย ซึ่งตะกอนที่ผ่านระบบบ�ำบัดสิ่งปฏิกูลสามารถน�ำไปใช้ท�ำเป็นปุ๋ยใน
เชิงเกษตรกรรมได้ ส่วนประกอบที่ส�ำคัญของการหมักสิ่งปฏิกูลเป็นปุ๋ย มีดังต่อไปนี้
8.1 ถังหมักแบบปิด ประกอบด้วยถังคอนกรีตที่ก่อสร้างขึ้นจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 28 ถัง เพื่อ
ให้สะดวกในการจัดการแนะน�ำให้มจี ำ� นวน 31 ถัง เท่ากับจ�ำนวนวันทีม่ ากทีส่ ดุ ใน 1 เดือน ถังหมักแต่ละ
ถังมีฝาปิดมิดชิด มีทอ่ ระบายอากาศ ภายในถังหมักจะบรรจุสงิ่ ปฏิกลู ทีไ่ ด้จากรถสูบสิง่ ปฏิกลู ตามบ้าน
เรือนและอาคารต่างๆ ภายในถังหมักจะเกิดการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลโดยแบคทีเรียชนิดที่ไม่ต้องการ
ออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) ท�ำการหมักอย่างน้อย 28 วัน เพือ่ ท�ำลายเชือ้ โรคพยาธิ และไข่พยาธิ
ที่ปะปนมากับสิ่งปฏิกูล
8.2 ลานทรายกรอง ภายหลังจากสิง่ ปฏิกลู และน�ำ้ ทีท่ ำ� การหมักในถังหมักจนครบเวลาตาม
ก�ำหนดแล้วจึงปล่อยลงสู่ลานทรายกรอง ซึ่งจะท�ำหน้าที่กรองสิ่งปฏิกูลให้เหลือตกค้างอยู่ด้านบน
ส่วนน�้ำก็จะซึมผ่านลานทรายกรองสู่ท่อรับน�้ำด้านล่าง เพื่อรวบรวมน�ำไปสู่บ่อพักน�้ำเก็บไว้รดต้นไม้
แต่ถ้าจะปล่อยทิ้ง ต้องบ�ำบัดน�้ำให้ได้มาตรฐาน ก่อนปล่อยสู่แหล่งน�้ำสาธารณะ ส�ำหรับตะกอนที่ตาก
บนลานทรายกรองนัน้ ให้ตากแดดจนแห้งความชืน้ ไม่เกินร้อยละ 5.8 เพือ่ ให้แน่ใจว่าไข่พยาธิถกู ท�ำลาย
หมด จากนั้นจึงน�ำไปย่อยหรือบดให้มีขนาดเล็กลงเพื่อน�ำไปใช้เป็นปุ๋ยต่อไป
8.3 บ่อผึง่ หรือระบบบ�ำบัดน�ำ้ จากลานทรายกรอง ในกรณีทไี่ ม่ได้นำ� น�ำ้ ทีซ่ มึ ผ่านลานทราย
กรองไปใช้ประโยชน์ จะต้องบ�ำบัดให้ได้มาตรฐานน�้ำทิ้งก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน�้ำสาธารณะ
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รูปรูปทีที่ 21
ปฏิกูลกโดยวิ
ูลโดยวิ
ีการหมั
ปด (Anaerobic
Digestion)
่ 21 ระบบบำบั
ระบบบ�ำบัดดสิสิ่ง่งปฏิ
ธีกธารหมั
กในถักในถั
งปิด ง(Anaerobic
Digestion)
รูปที่ 21 ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีการหมักในถังปด (Anaerobic Digestion)

รูปที่ 22 ถังหมักอุจจาระและลานทรายกรอง
รูปทีถั่ 22
อุจจาระและลานทรายกรอง
รูปที่ 22
งหมัถังกหมัอุจกจาระและลานทรายกรอง

บทที่ 4
การจัดการที่อยูอาศัยที่ถูกสุขลักษณะเพื่อลดปญหาสัตวพาหะและแมลงนำโรค
บทที่ 4
บานหรือทีอ่ ยูอ าศัยเป
นสถานที
่ ่อยูกั อผาศั
อนจากความเหนื
อ่ ยล่อาลดป
ในการทำงานมาตลอดทั
ง้ วัน การจัดทีอ่ ยูอ าศัย
การจั
ดการทีพ
ยที่ถูกสุขลักษณะเพื
ญหาสัตวพาหะและแมลงนำโรค

ใหสะอาด ปลอดภัย จะสงผลทำใหเกิดสุขภาพอนามัยทีด่ ขี องคนทีอ่ ยูอ าศัยในบานนัน
้ เปนการลดความเสีย่ งจาก
บ
า
นหรื
อ
ที
อ
่
ยู
อ

าศั
ย
เป
น
สถานที
พ
่
ก
ั
ผ
อ
นจากความเหนื
อ
่
ยล
า
ในการทำงานมาตลอดทั
ง
้
การจัรวมทั
ดทีอ่ ยูอ ง้ าศั
ย
ปจจัยทางกายภาพและชีวภาพ ไดแก ปญหาเชือ้ โรค สัตวพาหะและแมลงนำโรค อุบต
ั วันเิ หตุ
การทำบ
านเรือน
สะอาดยบปลอดภั
งผลทำใหอยู
เกิดเ สุสมอ
ขภาพอนามั
ยทีด่ อขี สุองคนที
อ่ ยูอ าาศังกาย
ยในบาและสภาพจิ
นนัน้ เปนการลดความเสี
ย่ งจาก
ใหสะอาด เปนใหระเบี
โปรงยโลจะส
ง สบาย
สงผลต
ขภาพร
ตใจของผู
พ
 กั อาศัยดวย
ปจจัยทางกายภาพและชีวภาพ ไดแก ปญหาเชือ้ โรค สัตวพาหะและแมลงนำโรค อุบตั เิ หตุ รวมทัง้ การทำบานเรือน
1. นิยามศัพทใหสะอาด เปนระเบียบ โปรงโลง สบาย อยูเ สมอ สงผลตอสุขภาพรางกาย และสภาพจิตใจของผูพ กั อาศัยดวย
ทีอ
่ ยูอ าศัย หมายถึง อาคารบานเรือน รวมถึงตึก โรง และแพทีม
่ นุษยจด
ั สรางขึน
้ เพือ่ ใชเปนทีพ
่ กั อาศัยทัง้
1.
นิ
ย
ามศั
พ
ท
กลางวันและกลางคืน ภายในทีอ่ ยูอ าศัยประกอบดวยสิง่ ตางๆทีต่ อ งการ มีทง้ั สิง่ อำนวยความสะดวกสบาย อุปกรณ
ทีอ่ ยูอ าศัย หมายถึง อาคารบานเรือน รวมถึงตึก โรง และแพทีม่ นุษยจดั สรางขึน้ เพือ่ ใชเปนทีพ่ กั อาศัยทัง้
32
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ 4
การจัดการที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ

บ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่พักผ่อนจากความเหนื่อยล้าในการท�ำงานมาตลอดทั้งวัน
การจัดที่อยู่อาศัยให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ส่งผลให้ผู้พักอาศัยมีสุขอนามัยที่ดี มีความสุข สบายกาย
และใจ ช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ ได้แก่ ปัญหาเชื้อโรค สัตว์พาหะและ
แมลงน�ำโรค อุบัติเหตุ

1. นิยามศัพท์
ทีอ่ ยูอ่ าศัย หมายถึง อาคาร บ้านเรือน รวมถึงตึก โรง และแพทีม่ นุษย์จดั สร้างขึน้ เพือ่ ใช้เป็น
ที่พักอาศัยทั้งกลางวันและกลางคืน ภายในที่อยู่อาศัยประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ทั้งสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
สบาย อุปกรณ์ และสิ่งที่ใช้สอยที่จ�ำเป็น ตามความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่ที่
ดีงาม ทั้งส่วนตัวและครอบครัวของผู้พักอาศัย
การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย หมายถึง การจัดการและควบคุมดูแลที่อยู่อาศัยให้สะอาดถูก
สุขลักษณะ โดยจัดการให้ได้ตามความต้องการขัน้ มูลฐานทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ และจัดให้ปลอดภัยจาก
การเกิดอุบัติเหตุ และการเกิดโรคระบาดในผู้พักอาศัยหรือผู้มาเยือนด้วย
หลักการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย หมายถึง การจัดให้เป็นไปตามความต้องการขั้นพื้นฐานของ
บ้านพักอาศัย โดยจัดให้มีลักษณะเป็นไปตามความต้องการทางสรีรวิทยา ความต้องการด้านจิตใจ
สามารถป้องกันโรคติดต่อ ตลอดจนการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นภายในบ้านพักอาศัย

2. ความจ�ำเป็นที่ต้องจัดการสุขาภิบาลที่พักอาศัย
2.1
2.2
ที่อยู่อาศัย
2.3
2.4

ช่วยส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ
ท�ำให้เกิดความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุและโรคติดต่อที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจาก
เป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ก่อให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบ และถูกสุขลักษณะของที่อยู่อาศัย
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3. หลักการจัดสิ่งแวดล้อมในที่พักอาศัยให้ถูกสุขลักษณะ
3.1 การจัดสิ่งแวดล้อมในที่พักอาศัย
		 3.1.1 บริเวณรอบบ้าน สนามหญ้า
			
1) ปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยให้อากาศบริสุทธิ์และกรองฝุ่นละออง
			
2) ไม่ทิ้งมูลฝอยลงท่อระบายน�้ำ ทางเดิน เพราะจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
แมลงวัน ยุง แมลงสาบ หนู
			
3) ก�ำจัดลูกน�ำ้ ยุงลาย ป้องกันไม่ให้มนี ำ�้ ขังนิง่ นานๆ ในบริเวณบ้าน ในภาชนะ
เช่น เศษกระถางแตก ยางรถยนต์ เป็นต้น และหมั่นเปลี่ยนน�้ำในกระถาง แจกันดอกไม้
			
4) จัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์พิษ และ
สัตว์พาหะและแมลงน�ำโรค เช่น งู หนู ตะขาบ แมลงป่อง เป็นต้น
		 3.1.2 ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น
			
1) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถอ่านหนังสือได้ และควรเปิดช่องให้ได้รับ
แสงสว่างจากธรรมชาติ
			
2) มีการระบายอากาศดี
			
3) ชุ ด รั บ แขก ควรท� ำ ความสะอาดเป็ น ประจ� ำ เพื่ อ ไม่ เ ป็ น ที่ ส ะสมของ
คราบไคล ไรฝุ่น
			
4) อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟฟ้า ควรหมั่นท�ำความสะอาดและดูแล
ความเรียบร้อยพร้อมใช้งานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อป้องกันอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้า
		 3.1.3 ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร
			
1) มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่ดี
			
2) อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เตาแก๊ส เครื่องครัว ของมีคม ควรดูแลจัดเก็บในที่
สะอาดมิดชิด ปลอดภัย
			
3) อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุอาหาร ต้องสะอาดไม่มีสารเคลือบที่เป็นพิษต่อ
ร่างกาย
			
4) อาหารหรือวัตถุดิบที่ใช้ท�ำอาหารควรสะอาด สด ไม่มีสารปรุงแต่ง และ
เก็บในที่สะอาดปราศจากสัตว์พาหะและแมลงน�ำโรค
			
5) น�้ำดื่มน�้ำใช้ ต้องสะอาดมาจากแหล่งที่มั่นใจได้ แต่หากไม่แน่ใจควรต้มให้
เดือดก่อนใช้บริโภค
			
6) ภาชนะกักเก็บน�้ำใช้ น�้ำดื่ม ต้องมีความสะอาด เก็บในที่มิดชิด ปลอดภัย
จากสัตว์พาหะและแมลงน�ำโรค และฝุ่นละออง ท�ำความสะอาดถังหรือภาชนะเก็บกักน�้ำดื่ม น�้ำใช้
อย่างสม�่ำเสมอ
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คู่มือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

			
7) ถังรองรับมูลฝอยในห้องครัวต้องไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด ควรมีถุงพลาสติก
รองภายในถังรองรับ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสกปรก ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค และไม่เป็นแหล่ง
อาหารของสัตว์พาหะและแมลงน�ำโรค
			
8) มีทดี่ กั ไขมัน ดักเศษอาหาร จากห้องครัวเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน�ำ้ เสีย
สู่แหล่งน�้ำสาธารณะ
		 3.1.4 ห้องน�้ำ ห้องส้วม ต้องมีความสะอาดและปลอดภัยในการใช้งาน
			
1) พื้น ผนัง เพดาน ของห้องส้วมรวมทัง้ โถส้วม ต้องมีความสะอาด ไม่มคี ราบ
สกปรกอยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ โดยเฉพาะพื้นควรท�ำจากวัสดุที่ไม่ลื่นและแห้งอยู่เสมอ
			
2) น�ำ้ ใช้ในห้องส้วมต้องสะอาด ภาชนะกักเก็บน�ำ้ อยูใ่ นสภาพดี หมัน่ ท�ำความ
สะอาดถังเก็บกักน�้ำอย่างสม�่ำเสมอ
			
3) อ่างล้างมือ ก๊อกน�้ำ กระจก และอุปกรณ์ตักน�้ำในห้องส้วมต้องสะอาด
อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน และต้องจัดให้มีสบู่หรือน�้ำล้างมือด้วย
			
4) มีแสงสว่างเพียงพอ อย่างน้อย 100 ลักซ์ มีการระบายอากาศดี ไม่มี
กลิ่นเหม็น
			
5) ท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักต้องไม่รั่ว ไม่แตก หรือช�ำรุด หากพบ
รอยแตกรั่วซึม ส่งกลิ่นเหม็น ต้องรีบซ่อมแซมทันที
			
6) ต้องมีการท�ำความสะอาดห้องส้วมเป็นประจ�ำ
		 3.1.5 ห้องนอน เป็นห้องที่ใช้ส�ำหรับพักผ่อนร่างกาย ดังนั้น ห้องนอนจึงควรเป็นห้อง
ที่เอื้อต่อการพักผ่อน มีลักษณะดังนี้
			
1) ควรเป็นห้องที่โปร่ง มีการระบายอากาศดี มีแสงแดดส่องถึง ภายในห้อง
ต้องสะอาด ไม่มีซอกมุมอับชื้น เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อของสัตว์พาหะและแมลงน�ำโรค เช่น
ตะขาบ แมลงสาบ หนู เป็นต้น
			
2) จัดวางข้าวของเครือ่ งเรือนอย่างเป็นระเบียบและหมัน่ ดูแล เช็ด ถู ท�ำความ
สะอาดเป็นประจ�ำ
			
3) หมั่นท�ำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องนอน เพื่อป้องกันเชื้อรา ไรฝุ่น อันเป็น
สาเหตุหนึ่งของโรคภูมิแพ้ โรคผิวหนัง อีกทั้งควรน�ำเครื่องนอน เช่น ที่นอน หมอน เป็นต้น ออกผึ่งแดด
อย่างสม�่ำเสมอ
			
4) กรณีที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ควรตรวจตราท�ำความสะอาดแผ่นกรอง
อากาศอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อก�ำจัดฝุ่นบนแผ่นกรองและควรเปิดหน้าต่างให้อากาศภายนอกหมุนเวียน
ช่วยให้เกิดการระบายอากาศ ไม่อับชื้น
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6) ตองมีการทำความสะอาดหองสวมเปนประจำ
3.1.5 หองนอน เปนหองที่ใชสำหรับพักผอนรางกาย ดังนั้น หองนอนจึงควรเปนหองที่เอื้อ
ยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
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3) หมั่นทำความสะอาดอุปกรณเครื่องนอน เพื่อปองกันเชื้อรา ไรฝุนอันเปนสาเหตุหนึ่งของ
โรคภูมิแพ โรคผิวหนัง อีกทั้งควรนำเครื่องนอน เชน ที่นอน หมอน เปนตน ออกผึ่งแดดอยางสม่ำเสมอ
4) กรณีทต่ี ดิ ตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ ควรตรวจตราทำความสะอาดแผนกรองอากาศอยางสม่ำเสมอ
เพื่อกำจัดฝุนบนแผนกรอง และควรเปดหนาตางใหอากาศภายนอกหมุนเวียน ถายเท ชวยใหเกิดการระบาย
อากาศ ไมอับชื้น
รูปที่ 23รูปตัทีว่ อย
23างการจั
ตัวอยาดงการจั
สิ่งแวดล
ดสิอ่งแวดล
มในทีอ่พมในที
ักอาศั่พยักอาศัย
3.2 การควบคุ
3.2 การควบคุ
มและกำจั
มและกำจั
ดสัตวพดาหะและแมลงนำโรค
สัตวพาหะและแมลงนำโรค
สัตวพาหะและแมลงนำโรคที
สัตวพาหะและแมลงนำโรคที
เ่ ปนปญเ่ หาสาธารณสุ
ปนปญหาสาธารณสุ
ขทีส่ ามารถพบเห็
ขทีส่ ามารถพบเห็
นไดบอ ยนไดไดบแอ กยแมลงสาบ
ไดแก แมลงสาบ
หนู หนู
แมลงวันแมลงวั
และยุนง และยุ
โดยสังตวโดยสั
ดงั กลตาววมั
ดงั กกลเขาาวมั
มาอาศั
กเขายมาอาศั
หลบซยอหลบซ
น ทำรัองนและแพร
ทำรัง และแพร
พนั ธุ ภายในบ
พนั ธุ ภายในบ
านเรือนานเรื
ซึง่ เชืออ้ นโรค
ซึง่ เชือ้ มัโรค
ก มัก
ติดตามขน
ติดตามขน
ขา ลำตัขา
ว หรืลำตั
อมีวเชืหรื
อ้ โรคปะปนอยู
อมีเชือ้ โรคปะปนอยู
ใ นน้ำลาย
ใ นน้ปำสลาย
สาวะปสหรืสาวะ
ออุจจาระของสั
หรืออุจจาระของสั
ตวพาหะและแมลงนำโรคเหล
ตวพาหะและแมลงนำโรคเหล
านี้ านี้
ซึ่งสามารถก
ซึ่งสามารถก
อใหเกิดอโรคภั
ใหเกิยดไข
โรคภั
เจ็บยแก
ไขสเจ็มาชิ
บแกกสในครอบครั
มาชิกในครอบครั
ว เชน โรคฉี
ว เชห่ นนูโรคฉี
โรคพยาธิ
ห่ นู โรคพยาธิ
โรคติดเชืโรคติ
อ้ ระบบทางเดิ
ดเชือ้ ระบบทางเดิ
นอาหารนอาหาร
ตลอดจนไวรั
ตลอดจนไวรั
ส และเชืส ้อและเชื
รา เป้อนรา
ตนเปนอกจากนี
นตน นอกจากนี
้ยังกอให้ยเังกิกดอผลเสี
ใหเกิยดทางเศรษฐกิ
ผลเสียทางเศรษฐกิ
จ ทำลายอาหาร
จ ทำลายอาหาร
พืช และสิ
พืช่งของ
และสิ่งของ
เครื่องใชเครื
ตา่องๆงใชดัตงานังๆ้น การควบคุ
ดังนั้น การควบคุ
มและปมอและป
งกันสัอตงกั
วพนาหะและแมลงนำโรคจึ
สัตวพาหะและแมลงนำโรคจึ
งมีความสำคั
งมีความสำคั
ญและควรใส
ญและควรใส
ใจปฏิบใัตจปฏิ
ิ บัติ
รูปทีก่ ษณะของสั
23ตวพตัาหะและแมลงนำโรคที
วตอย่
างการจัดสิ่สำคั่งแวดล้
อยางสม่อยำเสมอ
างสม่ำโดยลั
เสมอกษณะของสั
โดยลั
วพาหะและแมลงนำโรคที
ญ ่สมีำคั
ดังญ
นีอ้ มีมในที
ดังนี้ ่พักอาศัย
3.2.1 ยุ3.2.1
ง (Mosquito)
ยุง (Mosquito)
ยุงเปนแมลงที
ยุงเปนแมลงที
่สามารถพบได
่สามารถพบได
ทั่วโลก ทแต
ั่วโลก
พบมากในเขตร
แตพบมากในเขตร
อนและเขตอบอุ
อนและเขตอบอุ
น น
ยุงบางชนิ
ยุงบางชนิ
ดกอความรำคาญ
ดกอความรำคาญ
บางชนิบางชนิ
ดเปนพาหะนำโรค
ดเปนพาหะนำโรค
เชน ยุงเช
ลายเป
น ยุงนลายเป
พาหะนำโรคไข
นพาหะนำโรคไข
เลือดออกเลือและชิ
ดออกคนุ และชิ
กุนยาคนยุุ งกุนยา ยุง
3.2อกงเป
การควบคุ
มและก�
จัยุนดงพาหะนำโรคเท
พาหะและแมลงน�
ำโรค
กนปล
นปล
นพาหะนำโรคมาลาเรี
องเปนพาหะนำโรคมาลาเรี
ย ยุงเสืำอยเป
เสืสัอตเปว์นพาหะนำโรคเท
าชาง ยุงรำคาญเป
าชาง ยุงรำคาญเป
นพาหะนำโรคไข
นพาหะนำโรคไข
สมองอักสเสบ
มองอักเสบเปนตน เปนตน
การป
อ
งกั
การป
น
และควบคุ
อ
งกั
น
และควบคุ
ม
ยุ
ง
สามารถดำเนิ
ม
ยุ
ง
สามารถดำเนิ
น
การได
น
การได
ดั
ง
นี
้
ดั
ง
นี
้
		 สัตว์พาหะและแมลงน�ำโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สามารถพบเห็นได้บ่อย ได้แก่
1) ทำลายแหล
งเพาะพังเพาะพั
นธุ โดยการปรั
นธุ โดยการปรั
บ25
สุขาภิบบสุาลสิ
ขาภิ่งแวดล
บาลสิอ่งแวดล
ม โดยยุ
อม โดยยุ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ
ข 1) ทำลายแหล
แมลงสาบ หนู แมลงวั2)นแต
และยุ
ังธุแกล่
ยหลบซ่
ำใหรังมเพาะพั
งีแหล
และแพร่
ล2)ะชนิแตดลงมีะชนิ
แโดยสั
หลดงมีเพาะพั
แตหลว์งดนเพาะพั
ตกตนาธุาวมั
แงกัตกต
นกเข้
การควบคุ
างกัามาอาศั
น การควบคุ
มและป
มอและป
งกันไมออใงกั
หนมนีแท�
ไมหล
งนเพาะพั
ธุ นพ
ธุ ันธุ์ ภายใน
งเชื
มีก้อารจั
งโรคมั
จึงดมีการแตกต
การจั
างกัน เชางกั
นยุขา
นงลาย
เชนล�ยุำเพาะพั
งตัลาย
นเพาะพั
ธใอ
นภาชนะขั
งน้ำ ตองงป
น้ำดตฝาภาชนะให
องป่ใดนน�
ฝาภาชนะให
มิดชิดปปัมอิดสงกัชิสาวะ
ดนปยุอง งกันหรื
ยุง ออุจจาระ
บ้านเรือของยุ
น ซึงจึ่งของยุ
กติดการแตกต
ดทุกตามขน
ว าหรื
มีนเ้ำธชืขัในภาชนะขั
้อโรคปะปนอยู
้ำนลาย
วางไข เปลี
วางไข
่ยนน้เปลี
ำในแจกั
่ยนน้ำนในแจกั
7-10
นทุกวั7-10
น คว่ำวัภาชนะต
น คว่ำภาชนะต
งๆที่มาีนงๆที
ง่มีนยุง้ำรำคาญ
ขัง ยุงรำคาญ
เพาะพันเพาะพั
ธุในแหล
ธุใงนแหล
น้ำขังทีงน้่สกปรก
ำขังที่สกปรก
ของสัตว์ตพองจัาหะและแมลงน�
โรคเหล่
สามารถก่
อำให้
กิดโรคภั
ไข้
เจ็อบระบายน้
แก่
สมาชิ
ดตการโดยเก็
องจัดการโดยเก็
บขยะในแหล
บำขยะในแหล
งน้ำขัง างทำทางระบายน้
น้นีำ้ ขัซึงง่ ทำทางระบายน้
ำใหไหลได
ใหสไเหลได
ะดวก
สถมหรื
ะดวกยอถมหรื
ระบายน้
ำในแหล
ำในแหล
งน้ำกทีในครอบครั
่ไมงน้ำที่ไม วได้ เช่น
จำเปน จำเป
ยุงกนนปลยุงอกงนเพาะพั
ปลอง นเพาะพั
ธุตามลำธาร
นธุตามลำธาร
แองหินแอนาข
งหิานว นาข
ตองจัาวดการโดยการกลบ
ตองจัดการโดยการกลบ
ถม ปรับถม
ปรุปรั
งความเร็
บปรุงความเร็
วของ วของ
โรคฉี่หนูกระแสน้
โรคพยาธิ
โรคติดเชื้อระบบทางเดิ
นอาหาร
ตลอดจนไวรั
สและเชื
้อรา
เป็นต้น นอกจากนี้ยังก่อ
กระแสน้
ำ เพือ่ รบกวนการวางไข
ำ เพือ่ รบกวนการวางไข
ของยุง ขยุองยุ
งเสืงอ เพาะพั
ยุงเสือ นเพาะพั
ธุตามปนธุาตแหล
ามปงาน้แหล
ำที่มงีพน้ืชำน้ทีำ่มตีพอืชงจั
น้ำดตการโดยกลบถม
องจัดการโดยกลบถม
หรือทำลายวั
อทำลายวั
ชพืช เปชนพืตชนจเปท�นำตลายอาหาร
น
ให้เกิดผลเสี
ยหรืทางเศรษฐกิ
พืช และสิง่ ของเครือ่ งใช้ตา่ งๆ ดังนัน้ การควบคุมและป้องกัน
3) การจั
3)ดการจั
การโดยวิ
ดการโดยวิ
ธีกล ลดการสั
ธีกล ลดการสั
มผัสระหว
มผัสางคนกั
ระหวบางคนกั
ยุง เชบนยุการติ
ง เชนดมุการติ
งลวดตามประตู
ดมุงลวดตามประตู
สัตว์พาหะและแมลงน�
โรคจึ
งุงมีการสวมเสื
คมวามส�
หนาตาหน
ง และช
าตางอและช
งลมำการใช
องลมมการใช
ุง การสวมเสื
้อำผคัาทีญ่ป้อและควรใส่
อผงกัาทีน่ปราองกายให
งกันราใงกายให
มจปฏิ
ิดชิด บ
มเปิดัตนชิติอดนย่เปานงสม�
ตน ่ำเสมอ โดยลักษณะของสัตว์
4) การจั
การจั
ที างชีใช
วภาพ
สง่ิ มีชใชวี ติสควบคุ
ง่ิ มีชวี มติ ยุควบคุ
ง แตตมอ ยุงมี
ง แต
ปริตมอ าณมากพอที
งมีปริมาณมากพอที
จ่ ะควบคุจ่ มะควบคุม
พาหะและแมลงน�ำโรคที
่ส4)�ำดคัการโดยวิ
ญ มีดการโดยวิ
ดธังที นีางชี้ วธภาพ
ประชากรยุ
ประชากรยุ
งได สามารถหาได
งได สามารถหาได
ในทองถิใน่นทโดยไม
องถิน่ เปโดยไม
นอันตรายต
เปนอันอตรายต
สิง่ มีชวี อติ สิอืง่ น่ มีๆชวี การใช
ติ อืน่ ๆวธการใช
ิ ที างชีววธิ ภาพในการควบคุ
ที างชีวภาพในการควบคุ
ม ม
ง อ(Mosquito)
ยุงเป็งนเพาะพั
แมลงที
ามารถพบได้
ทกั่วน้ำโลก
พำยุอ่ บมากในเขตร้
อน
ลูกน้ำยุงลูกเชน้3.2.1
นำยุการปล
ง เชน การปล
อยุ
ยปลากิ
ยปลากิ
นลูกน้ำนลงในแหล
ลูกน้ำลงในแหล
งเพาะพั
ธุน การใช
นธุไ สการใช
เดือ่สนฝอยเข
ไสเดือนฝอยเข
าไปทำลายลู
าไปทำลายลู
ยุง กเมืน้อ่ ำแต่
ลูยุกงน้เมื
งลูกน้ำยุง
กินไสเดืกิ่นอนนฝอยเข
ไสยุเดืงอบางชนิ
นฝอยเข
าไป มันาจะเจริ
จะเจริ
เติบโตในกระเพาะอาหารของยุ
ญเติำบคาญ
โตในกระเพาะอาหารของยุ
ทำให
กู ทำให
น้ำทอลกงแตกตาย
ู น้ำำทโรค
องแตกตาย
เปเช่นตนน เปยุนงตลายเป็
น
และเขตอบอุ
ดไปก่มัอนญความร�
บางชนิดง เป็
นงลพาหะน�
นพาหะน�ำโรค

ไข้เลือดออก และชิคนุ กุนยา ยุงก้นปล่องเป็นพาหะน�ำโรคมาลาเรีย ยุงเสือเป็นพาหะน�ำโรคเท้าช้าง และ
ยุงร�ำคาญเป็นพาหะน�ำโรคไข้สมองอักเสบ เป็นต้น การป้องกันและควบคุมยุง สามารถด�ำเนินการได้
ย กระทรวงสาธารณสุ
ย กระทรวงสาธารณสุ
ข
ข
26
26
ดังนี้ กรมอนามักรมอนามั
			
1) ท�ำลายแหล่งเพาะพันธุ์ โดยการปรับสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยยุง แต่ละ
ชนิดมีแหล่งเพาะพันธุแ์ ตกต่างกัน การควบคุมและป้องกันไม่ให้มแี หล่งเพาะพันธุข์ องยุงจึงมีการจัดการ
แตกต่างกัน เช่น ยุงลาย เพาะพันธ์ุในภาชนะขังน�้ำ จึงต้องปิดฝาภาชนะให้มิดชิดเพื่อป้องกันยุงวางไข่
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เปลี่ยนน�้ำในแจกันทุก 7-10 วัน คว�่ำภาชนะต่างๆ ที่มีน�้ำขัง ยุงร�ำคาญ เพาะพันธุ์ในแหล่งน�้ำขังที่
สกปรก ต้องจัดการโดยเก็บขยะในแหล่งน�้ำขัง ท�ำทางระบายน�้ำให้ไหลได้สะดวก ถมหรือระบายน�้ำใน
แหล่งน�้ำที่ไม่จ�ำเป็น ยุงก้นปล่อง เพาะพันธุ์ตามล�ำธาร แอ่งหิน นาข้าว ต้องจัดการโดยการกลบ ถม
ปรับปรุงความเร็วของกระแสน�้ำ เพื่อรบกวนการวางไข่ของยุง ยุงเสือ เพาะพันธุ์ตามป่า แหล่งน�้ำที่มี
พืชน�้ำต้องจัดการโดยกลบถม หรือท�ำลายวัชพืช เป็นต้น
			
2) การจัดการโดยวิธีกล ลดการสัมผัสระหว่างคนกับยุง เช่น การติดมุ้งลวด
ตามประตู หน้าต่าง และช่องลม การใช้มุ้ง การสวมเสื้อผ้าที่ป้องกันร่างกายให้มิดชิด เป็นต้น
			
3) การจัดการโดยวิธีทางชีวภาพ ใช้สิ่งมีชีวิตควบคุมยุง แต่ต้องมีปริมาณ
มากพอที่จะควบคุมประชากรยุงได้ สามารถหาได้ในท้องถิ่นโดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
การใช้วิธีทางชีวภาพในการควบคุมลูกน�้ำยุง เช่น การปล่อยปลากินลูกน�้ำลงในแหล่งเพาะพันธุ์
การใช้ไส้เดือนฝอยเข้าไปท�ำลายลูกน�้ำยุง เมื่อลูกน�้ำยุงกินไส้เดือนฝอยเข้าไป จะเกิดการเจริญเติบโต
ในกระเพาะอาหารของยุง ท�ำให้ลูกน�้ำท้องแตก เป็นต้น
			
4) การจัดการโดยใช้สารเคมี สารเคมีทนี่ ำ� มาใช้ควรพิ
ารณาถึงปัฒจนางานอนามั
จัยทีส่ ำ� คัยญสิ่
คูมือจแนวทางการพั
แวดลอมในชุมชน
บเจาหนอาทีม่
คือ มีประสิทธิภาพในการควบคุมได้สูง ไม่มีพิษต่อคนและสัตว์ ไม่มีผลกระทบต่
อสิสำหรั
่งแวดล้
ดการโดยใช
สารเคมี
ทน่ ี ำมาใช
ารณาถึงปจจัยทีส่ ได้
ำคัญแก่คือสารจากธรรมชาติ
มีประสิทธิภาพใน
และไม่สะสมในดิ5)น การจั
และน�
้ำ สารเคมี
ที่ใช้ใสารเคมี
นการควบคุ
มยุคงวรพิ
มีหจลายประเภท
มไดทสูงรินไมส์มีพซึิษ่งตสกัอคนและสั
ตว และไมมีผลกระทบต
อสิน่งแวดล
อม ไมสบะสมในดิ
ำ สารเคมีโล่ทตี่ใชิ๊น
เช่การควบคุ
น สารไพรี
ดจากดอกเบญจมาศ
สารนิโคติ
จากใบยาสู
สารสกัน ดและน้
จากสะเดา
ในการควบคุมยุง มีหลายประเภท ไดแก สารจากธรรมชาติ เชน สารไพรีทรินส ซึ่งสกัดจากดอกเบญจมาศสาร
เป็นิโนคติต้นนจากใบยาสู
สารเคมีกบ�ำจัสารสกั
ดลูกน�ด้ำจากสะเดา
ยุง เช่น เทมี
คลอร์ไพรีฟอส
โลตฟิ๊นอส
เปน(temephos)
ตน สารเคมีกำจัเฟนไธออน
ดลูกน้ำยุง เชน(fenthion)
เทมีฟอส (temephos)
(chlorpyrifos)
เป็นต้คลอร
น สารไล่
มลง(chlorpyrifos)
เช่น ดีที เป็นเปต้นนตนและสารเคมี
มวัย พน
เฟนไธออน (fenthion)
ไพรีฟแอส
สารไลแมลงพเช่นนก�ดีำทจัี ดเปยุนงตตันวเต็
และสารเคมี
กำจัดยุงตัวเต็มวัย เปนตน

รูปรูทีป่ ที24่ 24การป้
งกันนและควบคุ
และควบคุ
การปอองกั
มยุมง ยุง
(Cockroach)
เปนพาหะนำโรคที
พ่ บได
ตามอาคาร
นเรือนทัว่ ไปาชอบอาศั
		 3.2.2
3.2.2แมลงสาบ
แมลงสาบ
(Cockroach)
เป็นพาหะน�
ำโรคที
พ่ บได้บตาามอาคารบ้
นเรือนทัยว่ ไป
อยูร ว มกับยมนุ
และก
อใหษเกิย์ดความรำคาญ
นในเวลากลางคื
น กอใหนเในเวลากลางคื
กิดความสกปรก และกลิ
ชอบอาศั
อยูษร่ ยว่ มกั
บมนุ
และก่อให้เกิชอบออกหากิ
ดความร�ำคาญ
ชอบออกหากิ
นก่อให้น่ เหม็
เกิดนความ
เนือ่ งจากการสำรอกหรือถายลงบนอาหารทีก่ นิ หรือเดินผาน ซึง่ ทำใหเชือ้ โรคตางๆรวมทัง้ พยาธิปนเปอ นสูอ าหาร
สกปรก
และกลิ
่นเหม็น ้อเนื
่องจากการส�ำรอกหรื
ายลงบนอาหารที
หรืออโปรโตซั
เดินผ่าวนซึ่งซึเชื่ง้อท�โรคเหล
ำให้เชื้อาโรค
แมลงสาบเป
นพาหะนำเชื
โรคหลากหลายชนิ
ด ทั้งเชือ้อถ่ไวรั
ส แบคทีเรีย เชื้อรา่กินหรื
นี้
ต่มัากงๆ
รวมทั
้
ง
พยาธิ
ป
นเปื
้
อ
นสู
่
อ
าหาร
แมลงสาบเป็
น
พาหะน�
ำ
เชื
้
อ
โรคหลากหลายชนิ
ด
ทั
้
ง
เชื
้
อ
ไวรั
ติดมากับขา หรือลำตัวของแมลงสาบขณะที่พวกมันออกหากิน แมลงสาบจึงสามารถแพรเชื้อโรคตางๆ สูคน ส
ไดทันที เมื่อพวกมันไตไปบนเสื้อผาที่คนสวมใสหรือภาชนะรองอาหาร และอาหารที่คนรับประทาน ดังนั้น
การปองกันและควบคุมแมลงสาบ สามารถทำไดโดยการสุขาภิบาลที่พักอาศัย ดังนี้
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1) รักษาความสะอาดความเปนระเบียบของที่พักอาศัยใหทั่วถึงอยางสม่ำเสมอ
2) ทำความสะอาดหองครัว หองรับประทานอาหารอยางสม่ำเสมอ มีตูเก็บอาหารหรือมี
ภาชนะปกปดมิดชิด อยาใหมีเศษอาหารตกคางซึ่งอาจเปนอาหารแมลงสาบได รวมถึงทำความสะอาดหองน้ำ
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แบคทีเรีย เชื้อรา หรือโปรโตซัว ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้มักติดมากับขาหรือล�ำตัวของแมลงสาบขณะที่
พวกมันออกหากิน แมลงสาบจึงสามารถแพร่เชื้อโรคต่างๆ สู่คนได้ทันทีเมื่อพวกมันไต่ไปบนเสื้อผ้าที่
คนสวมใส่หรือภาชนะรองอาหาร และอาหารทีค่ นรับประทาน ดังนัน้ การป้องกันและควบคุมแมลงสาบ
สามารถท�ำได้โดยการสุขาภิบาลที่พักอาศัย ดังนี้
			
1) รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบของทีพ่ กั อาศัยให้ทวั่ ถึงอย่างสม�ำ่ เสมอ
			
2) ท�ำความสะอาดห้องครัว ห้องรับประทานอาหารอย่างสม�่ำเสมอ มีตู้เก็บ
อาหารหรือมีภาชนะปกปิดมิดชิด อย่าให้มีเศษอาหารตกค้างซึ่งอาจเป็นอาหารแมลงสาบได้ รวมถึง
ท�ำความสะอาดห้องน�้ำห้องส้วมเป็นประจ�ำ
			
3) อาหารแห้งต่างๆ เช่น แป้ง น�ำ้ ตาล เป็นต้น ควรบรรจุในขวดโหลหรือภาชนะ
ที่มีฝาปิดมิดชิด และเก็บใส่ตู้ให้มิดชิด
			
4) ถังรองรับมูลฝอยต้องมีฝาปิดมิดชิดไม่รั่ว ซึม และต้องน�ำมูลฝอยไปทิ้ง
ทุกวัน ไม่ให้เกิดการตกค้างอยู่ภายในบ้าน
			
5) ป้องกันไม่ให้แมลงสาบเข้ามาอาศัยและเพาะพันธุ์ภายในบ้าน โดยการปิด
หรืออุดช่องโหว่บริเวณประตูหน้าต่างหรือรอยแตกร้าวบนผนังบ้าน รวมทัง้ ติดตัง้ ตะแกรงตาข่ายบริเวณ
รูเปิดสู่ท่อน�้ำทิ้งในห้องน�้ำ ห้องครัว หรือนอกบ้าน

รูปที่ 25 การป้องกันและควบคุมแมลงสาบ
		 3.2.3 หนู (Rats) เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม ออกลูกได้ปีละ 10-12 ครอก สามารถ
คลอดลูกได้ตลอดปี ชอบออกหากินเวลากลางคืนตั้งแต่เวลาพระอาทิตย์ตกดิน มักหากินในบริเวณใกล้
ที่พักอาศัย ในรัศมี 100-150 ฟุต มีความสามารถหาอาหารได้ทั้งในน�้ำและบนบก มักอาศัยในบริเวณ
ที่รกรุงรัง ชอบกัดแทะเสื้อผ้าสิ่งของ คุ้ยเขี่ยเศษอาหาร และเป็นแหล่งแพร่เชื้อสู่คนได้ ดังนั้น ในการ
ควบคุมหนูสามารถปฏิบัติได้ดังนี้
			
1) การปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและขจัดที่พักอาศัยของหนู
เช่น การป้องกันไม่ให้หนูเข้าทีพ่ กั อาศัย โดยการปิดช่องหรือทางเปิดทีห่ นูจะเข้าไปได้ อาจกรุดว้ ยตาข่าย
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หรือวัสดุที่ป้องกันการกัดแทะของหนูได้ เช่น คอนกรีต อิฐ หิน เหล็ก เป็นต้น การรวบรวมและก�ำจัด
มูลฝอย ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร และที่พักอาศัยของหนู ดังนั้น ควรเก็บมูลฝอยในภาชนะรองรับที่ท�ำด้วย
วัสดุแข็งแรง ไม่รวั่ ซึม มีฝาปิดมิดชิด การปรับปรุงทีอ่ ยูอ่ าศัยให้ถกู สุขลักษณะ สามารถใช้หลัก 5 ส. เพือ่
ให้บ้านเป็นระเบียบ สะอาด นอกจากนี้การเก็บอาหารควรเก็บไว้ในที่ยกพื้น โดยขาโต๊ะต้องสูงจากพื้น
อย่างน้อย 12-18 นิว้ ไม่ควรวางชิดข้างฝา และไม่ควรวางสิง่ ของซ้อนๆ กันจนถึงเพดาน เพราะหนูชอบ
วิ่งตามแนวข้างฝาบริเวณพื้นด้านที่ติดฝาผนัง ควรทาสีขาวเป็นแนวยาวตลอดฝาผนังทั้งห้อง โดยให้มี
ความกว้าง 6 นิว้ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการตรวจร่องรอยต่างๆ ของหนูและสะดวกในการท�ำความสะอาด
เป็นต้น
			
2) การท�ำลายหนูโดยตรง มีอยู่หลายวิธี ได้แก่ วิธีกล เช่น การใช้กรงดัก
การวางกาว เป็นต้น การใช้สารเคมี จ�ำแนกได้ 2 ชนิด ตามการออกฤทธิ์ คือ สารก�ำจัดหนูออกฤทธิ์เร็ว
เช่น ซิงค์ฟอสไฟด์ 0.8%-1% และซิลมูริน 0.05% เป็นต้น และสารก�ำจัดหนูออกฤทธิ์ช้า การใช้สิ่งมี
ชีวิตที่เป็นศัตรูทางธรรมชาติของหนู เช่น สุนัข แมว นก (นกเค้าแมว เหยี่ยว) พังพอน เป็นต้น สามารถ
ช่วยลดประชากรหนูได้

รูปที่ 26 วิธีการป้องกันและควบคุมหนู
		 3.2.4 แมลงวัน (Flys) สามารถปรับตัวให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติได้ดี และ
กินอาหารได้แทบทุกชนิด ทัง้ เศษอาหาร อุจจาระ มูลสัตว์ ซากสัตว์ อาหารบูดเน่าตามกองขยะ แมลงวัน
ท�ำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ เช่น อหิวาตกโรค บิดมีเชื้อ บิดมีตัว ไข้รากสาด อาหาร
เป็นพิษ พยาธิเส้นด้าย พยาธิตัวกลม พยาธิปากขอ เป็นต้น ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องท�ำลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ของแมลงวันให้หมดไปหรือลดน้อยลงให้มากที่สุด การควบคุมแมลงวันสามารถด�ำเนินการ
โดยใช้มาตรการต่างๆ ดังนี้
			
1) การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จัดให้มีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
รวมทั้งมีการบ�ำรุงรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บเศษอาหาร และขยะมูลฝอยในภาชนะที่เหมาะสม
ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิดและน�ำไปก�ำจัดให้เหมาะสม ก�ำจัดมูลสัตว์ไม่ให้เหลือตกค้าง หมั่นเก็บกวาด
39

คู่มือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

รวบรวมมูลสัตว์ที่เกิดขึ้นทุกวันไปก�ำจัด โดยการน�ำไปตากแดดให้แห้ง เผา ฝัง หรือหมักท�ำปุ๋ย เก็บ
อาหารในตู้หรือในภาชนะที่ปกปิดมิดชิด
			
2) การควบคุมโดยใช้สารเคมี แบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ การท�ำลายตัวอ่อนของ
แมลงวัน โดยใช้สารเคมีท�ำลายตัวอ่อนของแมลงวันโดยตรง และการท�ำลายตัวแก่ของแมลงวันโดย
วิธีการพ่นยาหรือการใช้เหยื่อพิษ ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และค�ำนึงถึงความ
ปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงเป็นส�ำคัญ
			
3) การควบคุมด้วยวิธีกล เช่น ใช้กรงดักแมลงวัน ใช้กาวดักแมลงวัน การตบ
หรือตีแมลงวันโดยใช้แส้ ไม้ตแี มลงวันหรือสิง่ อืน่ ทีด่ ดั แปลงไว้ตบตีแมลงวัน เป็นต้น วิธนี จี้ ะช่วยลดความ
ชุกชุมของแมลงวันได้

รูปที่ 27 วิธีการควบคุมแมลงวัน
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บทที่ 5
การสุขาภิบาลอาหาร

ปัจจุบันสถานการณ์การปนเปื้อนในอาหารจากพิษภัยต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นเชื้อโรค พยาธิ สาร
เคมี และ โลหะหนัก ยังคงมีอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ประชาชนผูบ้ ริโภคยังมีความเสีย่ งต่อการบริโภคอาหาร
ที่มีการปนเปื้อนจากพิษภัยต่างๆ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ผลกระทบอันเกิด
จากความไม่สะอาด ปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากอาหารและน�้ำเป็นสื่อในทางสากล
จัดเป็นโรคทีป่ อ้ งกันได้ แต่ในประเทศไทยนัน้ โรคอุจจาระร่วงยังคงเป็นโรคทีม่ อี ตั ราป่วยสูงอยูใ่ นอันดับ
1 ใน 10 ของโรคทีต่ อ้ งเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันมีอตั ราป่วยสูงสุด
ทุกปีและมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกับโรคอาหารเป็นพิษ เนื่องจากในปัจจุบันการผลิต การปรุงและ
ประกอบอาหารเปลี่ยนแปลงไปจากการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศเป็นการผลิตเพื่อส่งออกไป
ทัว่ โลก ปัญหาพิษภัยหรืออันตรายทีพ่ บในอาหารจึงเพิม่ ขึน้ ตามมา มีการใช้สารเคมีเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพ
อาหารให้สดน่ารับประทาน ยืดอายุการเก็บรักษาให้นานมากขึน้ รวมถึงการปลอมปนวัตถุแปลกปลอม
ลงในอาหารเพือ่ เพิม่ ปริมาณให้มากขึน้ ด้วย ซึง่ ท�ำให้อาหารได้รบั การปนเปือ้ นและส่งผลท�ำให้ผบู้ ริโภค
มีความเสี่ยงต่ออันตรายจากการบริโภคอาหารดังกล่าว

1. นิยามศัพท์
อาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมายความว่า ของกินหรือเครื่องดื่มค�้ำจุน
ชีวิต ได้แก่
1) วัตถุทกุ ชนิดทีค่ นกิน ดืม่ อม หรือน�ำเข้าสูร่ า่ งกายไม่วา่ ด้วยวิธใี ดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ
แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
แล้วแต่กรณี
2) วัตถุทมี่ งุ่ หมายส�ำหรับใช้ หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร
สีและเครื่องดื่มปรุงแต่งกลิ่นรส
ผู้สัมผัสอาหาร หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานในสถานที่จ�ำหน่ายอาหารที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
ตั้งแต่กระบวนการเตรียม ปรุง ประกอบ จ�ำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะ
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อุปกรณ์ แม่บ้านที่ปรุงอาหารให้สมาชิกในครอบครัวต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตัวอย่างถูกต้อง ทัง้ ในเรือ่ ง สุขวิทยาส่วนบุคคลและสุขนิสยั ทีด่ ใี นการปรุง ประกอบอาหาร โดยยึดหลัก
ว่าจะต้องท�ำให้อาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อนทุกขั้นตอนของการปรุง ประกอบ และ
จ�ำหน่าย
ภาชนะอุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ต่ างๆ ที่ใช้ใส่อาหาร หรือหยิบจับอาหารระหว่าง
การเตรียม การปรุง ประกอบ และการจ�ำหน่ายอาหาร เช่น จาน ช้อน ส้อม ตะเกียบ มีด เขียง หม้อ
กระทะ ที่คีบอาหาร เป็นต้น ต้องสะอาด ท�ำจากวัสดุที่ปลอดภัย และเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
อาหารแต่ละชนิด เพราะภาชนะอุปกรณ์บางชนิดอาจท�ำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้หากใช้ไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้การล้างเก็บภาชนะ อุปกรณ์ ที่ถูกต้องก็มีส่วนที่จะท�ำให้อาหารสะอาด ปลอดภัย ไม่ถูก
ปนเปื้อนเชื้อโรคได้
สถานทีป่ รุง ประกอบ และจ�ำหน่ายอาหาร หมายถึง บริเวณทีเ่ ตรียม ปรุง ประกอบ จ�ำหน่าย
อาหาร รวมถึงบริเวณที่รับประทานอาหารด้วย บริเวณที่เตรียม ปรุง ประกอบ จ�ำหน่ายอาหาร ควรจัด
ให้สะอาดเป็นระเบียบ สะดวกต่อการท�ำงาน ไม่น�ำวัตถุมีพิษซึ่งเป็นอันตราย เช่น สารเคมีก�ำจัดแมลง
และศัตรูพชื มาเก็บไว้ในบริเวณนีเ้ ด็ดขาด มีการระบายอากาศทีด่ โี ดยมีปล่องระบายควัน กลิน่ จากการ
ประกอบอาหาร
สัตว์พาหะและแมลงน�ำโรค หมายถึง หนู แมลงวัน แมลงสาบ มด รวมทั้งสัตว์เลี้ยง เช่น
สุนัข แมว นก เป็นต้น ซึ่งสามารถน�ำเชื้อโรคต่างๆ มาปนเปื้อนในอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ได้
ดังนั้น จึงต้องมีการควบคุมและป้องกัน โดยการจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ให้สะอาด เป็นระเบียบ
เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะและแมลงน�ำโรค
การปนเปื้อนของอาหาร หมายถึง การที่มีสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งที่เป็นอันตราย ที่ไม่ใช่
ส่วนประกอบของอาหาร เช่น เชื้อโรค สารเคมี หรือสิ่งของต่างๆ เป็นต้น ปะปนลงในอาหารหรือ
เครือ่ งดืม่ ซึง่ จะท�ำให้เกิดการเสีย่ งต่อการเจ็บป่วย การบาดเจ็บหรือไม่สบายของบุคคลทีบ่ ริโภคอาหาร
ที่ได้รับการปนเปื้อนเข้าไป
การสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การจัดการและควบคุมเพื่อให้อาหารสะอาดปลอดภัยจาก
เชือ้ โรค พยาธิ และสารเคมีทเี่ ป็นพิษต่างๆ ซึง่ เป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย สุขอนามัย และการด�ำรงชีวิตของมนุษย์
สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร คือ การดูแลส่งเสริมสุขภาพร่างกายของบุคคลที่
ท�ำหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหารทัง้ หมดให้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรค และมีการปฏิบตั ติ นให้อยูใ่ นสภาวะ
ที่ปลอดภัย ไม่แพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ผู้บริโภค
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2. การปนเปื้อนของอาหาร
การปนเปื้อนของอาหารอาจเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ การฆ่า/
ช�ำแหละ การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การบรรจุ การขนส่ง การเก็บรักษา การจัดเตรียม การปรุง การ
วางแสดงเพื่อรอจ�ำหน่าย การจ�ำหน่ายและบริการ ถึงแม้จะพยายามลดขั้นตอนการผลิตอาหารให้ง่าย
หรือสัน้ ทีส่ ดุ เพือ่ ลดการปนเปือ้ นของอาหารก่อนจะถึงมือผูบ้ ริโภค แต่สงิ่ ส�ำคัญในการป้องกันอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้น คือ ผู้สัมผัสอาหารจะต้องรู้ถึงความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนทางกายภาพและทางเคมีว่า
สามารถเกิดขึ้นได้ที่ไหน อย่างไร ซึ่งการปนเปื้อน อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนเดียวหรือหลายขั้นตอน เช่น
การไม่ระมัดระวังในการบ�ำรุงรักษาเครือ่ งจักรส�ำหรับผลิตอาหาร อาจมีชนิ้ ส่วนการบ�ำรุงรักษาปนเปือ้ น
ลงในอาหารได้ ซึ่งอาจมองเห็นได้ง่าย ในขณะที่การปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ไม่สามารถมองเห็นได้
แต่สามารถก่อให้เกิดปัญหาที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ เป็นต้น
แหล่งปนเปื้อนของอาหาร ตามหลักการด้านสุขาภิบาลอาหารแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
2.1 แหล่งปนเปื้อนโดยตรง ได้แก่ การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ซึ่งมักจะเป็นแหล่งสะสม
ของเชื้อโรคที่อาศัยอยู่ในคน ตัวอาหาร สัตว์พาหะและแมลงน�ำโรค สิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น�้ำ อากาศ
น�้ำเสีย เป็นต้น
2.2 แหล่งปนเปือ้ นโดยอ้อม ได้แก่ ภาชนะอุปกรณ์ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเตรียม ปรุง บริการ
และเก็บอาหาร เป็นต้น และโครงสร้างของสถานที่เตรียม ปรุง เก็บ และบริการอาหาร
การปนเปื้อนของอาหารสามารถเกิดขึ้นได้ดังนี้
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช/ปุ๋ย

แหล่งเพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์

สถานที่/กรรมวิธี/ช�ำแหละ
การเก็บไม่ถูกสุขลักษณะ

การเก็บเกี่ยว/ฆ่า/ช�ำแหละ/แปรรูป

ภาชนะ/การเก็บไม่ถูกต้อง

บรรจุ/ขนส่ง

สถานที่/การวางจ�ำหน่าย/ การเก็บ

จ�ำหน่าย
เตรียม/ปรุง/ผลิต

ภาชนะ, การเก็บอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ

บริโภค

ฮอร์โมน/ยาปฏิชีวนะ

พาหนะไม่ได้มาตรฐาน
ขายส่ง/ขายปลีก/ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถานที่/ภาชนะ/การเก็บ/ผู้ปรุง
สุขนิสัยการบริโภคไม่ดี

รูปที่ 28 ขั้นตอนที่สามารถเกิดการปนเปื้อนของอาหาร
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3. อันตรายที่เกิดจากการปนเปื้อนของอาหาร
การปนเปือ้ นของอาหารท�ำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของผูบ้ ริโภคได้ ซึง่ อันตรายนัน้
แบ่งออกได้ 3 ประเภท ได้แก่
3.1 อันตรายทางกายภาพ เป็นอันตรายที่เกิดจากการมีวัตถุปลอมปนอยู่ในอาหาร และ
ท�ำให้ผู้บริโภคได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความระคายเคือง ซึ่งอาจท�ำให้การท�ำงานของอวัยวะต่างๆ ใน
ร่างกายฉีกขาด หรือท�ำงานผิดปกติ แหล่งอันตรายทางกายภาพมาจากหลายแหล่ง เช่น ปะปนกับ
วัตถุดบิ การใช้เครือ่ งมือทีม่ คี ณ
ุ ภาพต�ำ่ หรือออกแบบไม่ดี เกิดความผิดพลาดขึน้ ในระหว่างการผลิต เกิด
จากข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นต้น
3.2 อันตรายทางเคมี เป็นอันตรายที่เกิดจากสารเคมีที่มีการปนเปื้อนในอาหาร สามารถเกิด
ขึ้นได้ ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การดูแลหลังการเก็บเกี่ยว
ตลอดจนถึงการบริโภคของผู้บริโภค ทั้งนี้สารเคมีอาจติดมากับดิน น�้ำ สิ่งแวดล้อม หรือปนเปื้อนจาก
กิจกรรมทางการเกษตร หรือเติมลงไปเพื่อช่วยในกรรมวิธีการผลิต ชะลอการเน่าเสีย ตลอดจนการ
ปกปิดหรือบดบังความด้อยคุณภาพของอาหาร อันเนื่องมาจากความเห็นแก่ได้ของผู้ขายโดยไม่ค�ำนึง
ถึงสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน การปนเปื้อนของสารเคมีในอาหารสามารถจ�ำแนก
ออกได้ ดังนี้
		 3.2.1 สารเคมีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อาจพบในอาหารที่มาจากพืชและสัตว์
บ่อยครัง้ พบว่าสารเคมีสามารถเกิดขึน้ ก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการเก็บเกีย่ ว โดยเฉพาะสารพิษจาก
เชื้อรา เช่น อะฟลาทอกซินในถั่วลิสง เป็นต้น สารพิษจากพืช เช่น เห็ดพิษ กลอย เป็นต้น และสารพิษ
จากสัตว์ เช่น ปลาปักเป้า เป็นต้น
		 3.2.2 สารเคมีที่เติมลงในอาหารโดยเจตนา สารเคมีเหล่านี้เป็นสารเคมีที่จงใจเติม
ลงไปในอาหาร เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง เช่น เปลี่ยนแปลงรส กลิ่น สี การบูดเสีย เป็นต้น และเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นๆ ด้านการผลิตและจ�ำหน่าย สารเคมีเหล่านี้จะปลอดภัยหากใช้ตามชนิดและปริมาณ
ทีอ่ นุญาตให้ใช้ในอาหาร แต่ถา้ ใช้อย่างไม่ระมัดระวังหรือมากเกินไปอาจท�ำให้เกิดอันตรายแก่ผบู้ ริโภค
ได้ สารเคมีทเี่ ติมลงในอาหารโดยเจตนา แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ สารปรุงแต่งอาหาร และวัตถุเจือปน
ในอาหาร
		 3.2.3 สารเคมีที่เติมลงในอาหารโดยมิได้เจตนา/หรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ สารเคมี
อาจปนเปื้อนมากับอาหารและเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยมิได้ตั้งใจเติมลงไป หรืออาจติดมากับบรรจุ
ภัณฑ์ทนี่ ำ� มาใช้บรรจุอาหาร รวมทัง้ การปนเปือ้ นเข้าสูอ่ าหารในระหว่างกระบวนการผลิต เช่น สารเคมี
ท�ำความสะอาด โลหะหนักจากหมึกพิมพ์ หรือน�้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
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3.3 อันตรายทางชีวภาพ หมายถึง อันตรายที่เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรคหรือ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ เช่น จุลินทรีย์ ไวรัส ปรสิต เป็นต้น อันตรายเหล่านี้อาจมาจากวัตถุดิบหรือ
จากขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิต ซึ่งหากบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ ไวรัส
หรือปรสิต เข้าไปก็จะท�ำให้เกิดการเจ็บป่วยได้
ตารางที่ 2 ตารางแสดงอันตรายทางชีวภาพที่เกิดจากการปนเปื้อนของอาหาร
เชื้อสาเหตุที่ทำ� ให้เกิดโรค
โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
		
โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส
		
โรคที่เกิดจากปรสิต
		
		
โรคที่เกิดจากพิษของแบคทีเรีย
		
โรคที่เกิดจากสัตว์สู่คน

โรคและการเจ็บป่วย
อหิวาตกโรค โรคบิดแบซิลลารีย์ ไข้ไทฟอยด์ โรคแอนแทรกซ์ โรคอุจจาระร่วง
โรคระบบทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อ E.coli โรควัณโรค โรคคอตีบ
โรคไข้สันหลังอักเสบ โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส โรคคางทูม โรคมือ เท้า ปาก
โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009
โรคบิด โรคพยาธิไส้เดือน โรคพยาธิแส้มา้ โรคพยาธิเส้นด้าย โรคทริคิโนซิส
โรคพยาธิใบไม้ตับ โรคพยาธิใบไม้ในปอด โรคพยาธิใบไม้ในล�ำไส้
โรคพยาธิตัวตืด โรคสปาร์กาโนซีส
โรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อคลอสติเดียม โรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อ
สแตปฟิโลคอคคัส โรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อแบซิลลัส
โรควัวบ้า โรคไข้หวัดนก

4. หลักการสุขาภิบาลอาหาร
การจัดการและควบคุมอาหารให้สะอาด ปลอดภัย จากเชื้อโรค พยาธิ และสารเคมีที่เป็นพิษ
ต่างๆ ซึ่งเป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขอนามัย และการด�ำรง
ชีวิตของมนุษย์ จะต้องควบคุมปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน 5 ปัจจัย ได้แก่ สถานที่ปรุงและ
สถานที่รับประทานอาหาร ตัวอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ ผู้สัมผัสอาหาร และสัตว์พาหะและแมลงน�ำโรค
โดยต้องมีการควบคุมดังนี้
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สาเหตุที่ท�ำให้อาหารไม่ปลอดภัย
ควบคุมและป้องกันโดย
วิธีการทางสุขาภิบาลอาหาร

- เชื้อโรค, พยาธิ
- พิษของเชื้อโรค

อาหาร
สะอาด

ผู้บริโภค

สุขภาพดี

- พิษจากสารเคมี
- พิษจากพืชและสัตว์

1. บุคคล

- วัตถุแปลกปลอมที่เป็นอันตราย

2. อาหาร
3. ภาชนะอุปกรณ์
4. สถานที่ปรุง ประกอบ และจ�ำหน่ายอาหาร
5. สัตว์ แมลงน�ำโรค

รูปที่ 29 การควบคุมปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหาร
4.1 สถานที่ปรุง ประกอบ และจ�ำหน่ายอาหาร
		 การจัดการดูแลสถานทีป่ รุง ประกอบ และจ�ำหน่ายอาหารให้สะอาดปราศจากสิง่ สกปรก
และเชื้อโรค รวมทั้งมีการจัดวางสิ่งของหรือวัสดุอุปกรณ์ภายในครัวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย นับเป็น
ปัจจัยส�ำคัญประการหนึง่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ ความสะอาดของอาหาร เพราะหากสถานทีด่ งั กล่าวไม่ถกู
สุขลักษณะ อาจเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆ ลงสู่อาหารได้ ซึ่งการจัดห้องครัวให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยยังส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อการท�ำครัวและง่ายต่อการท�ำความสะอาดอีกด้วย
ดังนั้น จึงต้องดูแลรักษาห้องครัวให้สะอาดและเป็นระเบียบ ทั้งสถานที่เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร
และสถานทีร่ บั ประทานอาหาร โดยแต่ละส่วนต้องมีโครงสร้างและองค์ประกอบทีเ่ หมาะสมถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร จะสามารถช่วยลดภาวะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆ และสารเคมีได้
		 4.1.1 สถานที่เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร
			
1) พื้นอาคาร ควรท�ำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่ดูดซึมน�้ำ ไม่มีรอยแตกหรือช�ำรุด
ไม่มนี ำ�้ ขัง สามารถท�ำความสะอาดได้งา่ ย มีพนื้ ทีพ่ อเพียงแก่การใช้งาน และต้องมีการดูแลความสะอาด
พื้นอาคารอย่างสม�่ำเสมอไม่ให้เปียกชื้น
			
2) ฝาผนังและเพดาน ควรท�ำด้วยวัสดุผิวเรียบ ท�ำความสะอาดได้ง่าย หาก
ทาสีควรใช้สอี อ่ นๆ เพือ่ ช่วยในการสะท้อนแสงสว่างและช่วยให้มองเห็นความสกปรกได้งา่ ย มุมรอยต่อ
ระหว่างพืน้ กับฝาผนังไม่ควรท�ำเป็นมุมฉาก ควรท�ำให้มลี กั ษณะมุมมนลาดเอียงเพือ่ ให้สามารถท�ำความ
สะอาดได้ง่าย
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3) ประตู หน้าต่าง ควรมีพื้นที่ของประตู หน้าต่าง ประมาณร้อยละ 20 ของ
พืน้ ทีห่ อ้ ง ประตูควรเป็นชนิดเปิดออกด้านนอกและสามารถปิดได้เอง หากไม่ใช่หอ้ งปรับอากาศควรกรุ
ด้วยลวดตาข่าย เพื่อป้องกันสัตว์พาหะและแมลงน�ำโรคเข้ามารบกวน ประตูห้องอาหารหรือโรงครัว
ควรท�ำเป็นประตูมงุ้ ลวด 2 ชัน้ จะสามารถช่วยลดแมลงวันเข้าไปภายในโรงอาหารได้ดกี ว่าประตูมงุ้ ลวด
ชั้นเดียว
			
4) บริเวณที่เตรียม ปรุงอาหาร ควรมีส่วนประกอบที่ส�ำคัญ ดังนี้
				 (1) อ่ า งล้ า งอาหารหรื อ อ่ า งล้ า งจาน ควรอยู ่ สู ง จากพื้ น อย่ า งน้ อ ย
60 เซนติเมตร อาจใช้รวมกับอ่างล้างภาชนะ โดยเมื่อล้างอาหารเสร็จต้องท�ำความสะอาดอ่างให้ทั่วถึง
				 (2) โต๊ะเตรียม ปรุงอาหาร และโต๊ะวางส�ำหรับจ�ำหน่ายอาหาร ควรท�ำ
ด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง สะอาด และสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร ผิวโต๊ะท�ำด้วยวัสดุผิวเรียบ
สามารถท�ำความสะอาดได้งา่ ย
				 (3) บริเวณเตาไฟ ควรตั้งอยู่ในจุดที่อากาศถ่ายเท สามารถระบายความ
ร้อนได้ดี ไม่ควรตัง้ อยูก่ ลางห้อง พืน้ โต๊ะและผนังบริเวณเตาไฟควรบุดว้ ยวัสดุทนไฟ ผิวเรียบ และสามารถ
ท�ำความสะอาดได้ง่าย
				 (4) ถังรองรับมูลฝอย ควรจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาดที่พอเหมาะ
มีฝาปิดในขณะที่ไม่ได้ใช้งานหรือใช้ชนิดที่มีฝาปิดแต่มีช่องส�ำหรับทิ้งมูลฝอยได้
			
5) การระบายอากาศ ห้องครัวควรมีการระบายอากาศดีเป็นพิเศษ สามารถ
ระบายความร้อน กลิน่ ควัน ทีเ่ กิดจากการปรุงอาหารได้เป็นอย่างดี โดยค�ำนึงถึงทิศทางลม ช่องระบาย
ลม หรืออาจใช้อุปกรณ์ช่วยในการระบายอากาศ เช่น พัดลมดูดอากาศ ปล่องระบายควัน เป็นต้น
			
6) แสงสว่าง ห้องครัว ห้องส�ำหรับเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร ที่เก็บภาชนะ
ห้องเก็บของ ต้องจัดให้มแี สงสว่างทีม่ คี วามเข้มของแสงสว่างอย่างเพียงพอ โดยมีความเข้มของแสงสว่าง
อย่างน้อย 200 ลักซ์ และอาจใช้แสงจากธรรมชาติที่เข้าทางประตู หน้าต่างร่วมด้วย ในกรณีที่มีการ
ติดตั้งหลอดไฟควรมีฝาครอบใต้หลอดไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้เศษแก้วจากหลอดไฟตกลงสู่อาหาร
			
7) อ่างล้างมือและอ่างล้างจาน ควรมีอ่างล้างภาชนะอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่
เพียงพอที่สามารถล้างภาชนะได้สะดวกมีความสูงพอเหมาะ เป็นอ่างที่มีช่องส�ำหรับระบายน�้ำและ
ต่อท่อ หรือสายยางเพื่อให้น�้ำระบายลงสู่ท่อระบายน�้ำได้อย่างสะดวก และในการล้างภาชนะต้องล้าง
อย่างน้อย 3 ขั้นตอน
			
8) มูลฝอยและน�้ำเสีย มูลฝอยและน�้ำเสียทุกชนิดต้องได้รับการบ�ำบัดหรือ
ก�ำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล มีการเก็บและรวบรวมมูลฝอยให้เรียบร้อยและมิดชิด โดยใช้ถังรวบรวม
มูลฝอยทีม่ สี ภาพดี ไม่รวั่ ซึม เพือ่ ป้องกันเศษมูลฝอยและน�ำ้ จากมูลฝอยซึมรัว่ ออกนอกถัง และเพือ่ ความ
47

คู่มือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

สะดวกในการรวบรวม ควรใช้ถุงพลาสติกสวมไว้ดา้ นในถังรวบรวมมูลฝอยด้วย การระบายน�้ำเสียต้อง
มีรางระบายน�้ำเสียที่มีสภาพดี ไม่แตกร้าว ไม่อุดตัน ควรติดตั้งตะแกรงดักเศษอาหารและบ่อดักไขมัน
ขนาดที่เหมาะสมก่อนระบายน�้ำเสียลงสู่ท่อระบายหรือระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ไม่ระบายน�้ำเสียลงสู่แหล่ง
น�้ำสาธารณะ (แม่น�้ำ ล�ำคลอง ฯลฯ) โดยตรง
		 4.1.2 สถานที่รับประทานอาหาร
			
1) พื้น ในบริเวณที่รับประทานอาหารควรสร้างด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน
ท�ำความสะอาดได้ง่าย มีลักษณะเรียบ ไม่ดูดซึมน�้ำ ไม่มีรอยแตกหรือช�ำรุด มุมรอยต่อระหว่างพื้นกับ
ฝาผนังควรโค้งมนเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกติดอยู่และสะดวกในการท�ำความสะอาด โดยต้องท�ำความ
สะอาดเป็นประจ�ำทุกวัน
			
2) ผนังและเพดาน ควรทาสีอ่อนๆ เพื่อช่วยให้บริเวณที่รับประทานอาหาร
สว่างสามารถมองเห็นสิง่ สกปรกได้งา่ ย ต้องหมัน่ ท�ำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้ ไม่ให้มคี ราบ
สกปรกหรือหยากไย่
			
3) การระบายอากาศ ภายในบริเวณที่รับประทานอาหาร ควรมีการระบาย
อากาศที่ดี ไม่ร้อน อบอ้าว ไม่มีฝุ่นละออง ไม่มีกลิ่นควัน
			
4) โต๊ะเก้าอี้ส�ำหรับรับประทานอาหาร ควรอยู่ในสภาพดี มั่นคง แข็งแรง
พื้นผิวเรียบ ไม่มีคราบอาหารหรือคราบสกปรกที่ทิ้งไว้นานจนท�ำความสะอาดได้ยาก และจัดโต๊ะเก้าอี้
เป็นระเบียบ
			
5) ประตูและหน้าต่าง ในห้องรับประทานอาหารควรมีประตู หน้าต่าง
เพียงพอ คือ ประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ห้อง ประตูควรเป็นชนิดเปิดออกด้านนอกและปิดได้เอง
ตามประตูและหน้าต่างหากไม่ใช่ห้องปรับอากาศควรติดตั้งลวดตาข่าย เพื่อป้องกันสัตว์พาหะและ
แมลงน�ำโรค
			
6) แสงสว่าง ในบริเวณที่รับประทานอาหารควรมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ
อาจเป็นแสงสว่างจากธรรมชาติหรือแสงสว่างจากไฟฟ้า ซึ่งมีความสว่างอย่างน้อย 200 ลักซ์ ส�ำหรับ
ในห้องรับประทานอาหาร สีของผนังและเพดานหากทาด้วยสีขาวจะช่วยให้เกิดการสะท้อนแสงได้
มากขึ้น ควรมีการตรวจตรา สายไฟ ปลั๊กไฟอย่างสม�่ำเสมอ หากพบว่าช�ำรุดต้องรีบท�ำการซ่อม และ
ควรมีฝาครอบใต้หลอดไฟเพื่อป้องกันไม่ให้เศษแก้วจากหลอดไฟตกลงสู่อาหาร
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จากธรรมชาติหรือแสงสวางจากไฟฟา ซึ่งมีความสวางอยางนอย 200 ลักซ สำหรับในหองรับประทานอาหาร
สีของผนังและเพดานหากทาดวยสีขาวจะชวยใหเกิดการสะทอนแสงไดมากขึ้น ควรมีการตรวจตราสายไฟ ปลั๊ก
ไฟอยางสม่ำเสมอ หากชำรุดตองรีบแกไข และควรมีคู่มฝือาครอบใต
หลอดไฟเพื
่อปองกันยไมสิ่งใแวดล้
หเศษแก
วจากหลอดไฟ
แนวทางการพั
ฒนางานอนามั
อมในชุ
มชน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ตกลงสูอาหาร

รูปที่ 30 สถานที่ปรุงอาหาร และสถานที่รับประทานอาหาร

รูปที่ 30 สถานที่ปรุงอาหาร และสถานที่รับประทานอาหาร

4.2 อาหาร
		 อาหารที่จะน�ำมาปรุงไม่ว่าจะเป็นอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด เป็นต้น อาหารแห้ง
หรืออาหารกระป๋
4.2 อาหารอง จะต้องเลือกอาหารที่ใหม่ สด สะอาดและปลอดภัย ผลิตจากแหล่งที่เชื่อถือได้
นอกจากนี
้ วัตถุปจ่ รุะนำมาปรุ
งแต่งอาหาร
น น�นำ้ อาหารสด
ปลา น�ำ้ ส้เชมนซอส
อกผลิตงหรื
ภัณออาหารกระป
ฑ์ทไี่ ด้มาตรฐาน
อาหารที
งไมวา เช่จะเป
เนือ้ สัซีตอววิ๊ ผักเป็สดนต้เปนนต้ตอนงเลื
อาหารแห
อง
มีจะต
การรั
อ บรองความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการ เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
หรือส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) เป็นต้น ตลอดจนการปรุง การเก็บอาหารอย่าง
เลือกอาหารที่ใหม สด สะอาดและปลอดภัย ผลิตจากแหลงที่เชื่อถือได นอกจากนี้วัตถุปรุงแตงอาหาร
ถูกวิธี การใช้อณ
ุ หภูมใิ นการปรุงและการเก็บทีเ่ หมาะสม หลักทางด้านสุขาภิบาลอาหารทีผ่ บู้ ริโภคต้อง
เชพิจนารณามี
น้ำปลา 3น้ำเรืสม่องซอส
ซีอิ๊ว เปนตน ตองเลือกใชที่ถูกตอง มีการรับรองความปลอดภัยจากหนวยงานราชการ
ดังนี้
เชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.)อหรื
อสำนักงานมาตรฐานอุ
		
4.2.1 หลักพิจารณาการเลื
กอาหารสด
โดยค�ำนึงถึตงสาหกรรม
หลัก 3 ป.(มอก.)
คือ เปนตน
ตลอดจน การปรุง การเก็บ1)อาหารอย
างถูกวิธคืี อใชอเป็ุณหภู
มิในการปรุ่สดใหม่
งและการเก็
หลักทางดาน วน
			
ประโยชน์
นอาหารที
มีคุณบทีค่่เาหมาะสม
ทางโภชนาการครบถ้
สุขาภิบาลอาหารที
่ผูบริอโงการในช่
ภคตองพิจวารณามี
ง ดังนี้ ษย์
เหมาะสมกั
บความต้
งอายุต3่างๆเรื่อของมนุ
4.2.1 หลักพิ2)จารณาการเลื
โดยคำนึ่แงน่ถึงใจว่หลัากสะอาด
3 ป. คือปลอดภัย ผลิตจากแหล่งที่
			
ปลอดภัยอคืกอาหารสด
อ เลือกอาหารที
เชื่อถือได้
1) ประโยชน คือ เปนอาหารที่สดใหม มีคุณคาทางโภชนาการครบถวน เหมาะสมกับความ
			
3) ประหยั
ตองการในชวงอายุตางๆ ของมนุ
ษย ด คือ เลือกซื้ออาหารตามฤดูกาลจะได้อาหารที่มีคุณภาพดี
ราคาถูก2)และหาซื
ปลอดภั้อย ได้คือง่าเลืยอกอาหารที่แนใจวาสะอาด ปลอดภัย ผลิตจากแหลงที่เชื่อถือได
		 4.2.2
งอาหาร
โดยพิอจาหารที
ารณาถึ
หลัก 3ราคาถู
ส. คืกอและหาซือ้ ไดงา ย
3) ประหยัหลัดกคืพิอจเลืารณาการปรุ
อกซือ้ อาหารตามฤดู
กาลจะได
ม่ คี ณงุ ภาพดี
			
1) สงวนคุณค่า คือ มีวิธีปรุงเพื่อสงวนคุณค่าของอาหารให้มีประโยชน์เต็มที่
			
2) สุกเสมอ คือ ใช้ความร้อนในการปรุงอาหารให้สุกโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการ
ท�ำลายเชื้อโรค

4.2.2 หลักพิจารณาการปรุงอาหาร โดยพิจารณาถึง หลัก 3 ส. คือ
1) สงวนคุณคา คือ มีวิธีปรุงเพื่อสงวนคุณคาของอาหารใหมีประโยชนเต็มที่
2) สุกเสมอ คือ ใชความรอนในการปรุงอาหารใหสุกโดยทั่วกัน เพื่อเปนการทำลายเชื้อโรค
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3) สะอาด ปลอดภัย คือ มีการตรวจสอบสภาพอาหารดิบกอนปรุงทุกครั้งใหอยูในสภาพ
สะอาดปลอดภัย และมีกรรมวิธีในการปรุงอาหารที่สะอาดถูกตอง ผูปรุงอาหารมีสุขนิสัยในการปรุงอาหารที่ดี

คู่มือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
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3) สะอาด ปลอดภัย คือ มีการตรวจสอบสภาพอาหารดิบก่อนปรุงทุกครั้ง
ให้อยูใ่ นสภาพสะอาดปลอดภัย และมีกรรมวิธใี นการปรุงอาหารทีส่ ะอาดถูกต้อง ผูป้ รุงอาหารมีสขุ นิสยั
ในการปรุงอาหารที่ดี ใช้ภาชนะอุปกรณ์และสารปรุงแต่งที่ได้มาตรฐาน
4.2.3 หลักในการพิจารณาในการเก็บอาหาร ให้ค�ำนึงถึง หลัก 3 ส. คือ
			
1) สัดส่วน คือ มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ แยกเก็บอาหารตามประเภทเป็น
สัดส่วนไม่ปะปนกัน
			
2) สิ่งแวดล้อมเหมาะสม คือ มีการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับอาหาร
มือ จแนวทางการพั
ฒนางานอนามั
ประเภทต่างๆ เพื่อให้อาหารสดสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่เน่าเสีย ซึ่งต้อคูงพิ
ารณาถึงความชื
้น ยสิ่
แวดลอมในชุมชน สำหรับเจาหนาที่
อุณหภูมิ และการป้องกันการปนเปื้อน
4.2.3 หลักในการพิจารณาในการเก็บอาหาร ใหคำนึงถึง หลัก 3 ส. คือ
			
3) สะอาดปลอดภัย คือ มีการเก็บอาหารในภาชนะบรรจุทถี่ กู ต้องและสะอาด
1) สัดสวน คือ มีการจัดเก็บเปนระเบียบ แยกเก็บอาหารตามประเภทเปนสัดสวนไมปะปนกัน
มีการท�ำความสะอาดสถานที
ก็บสม�่ำเสมอ
บใกล้
สารเคมี
เป็นพิบษอาหารประเภทตางๆ เพือ่ ให
2) สิง่ แวดลอ่เมเหมาะสม
คือ และไม่
มีการจัดจสิัดง่ เก็
แวดล
อมให
เหมาะสมกั
			
งแต่งเอาหาร
ารปรุงงแต่
งอาหารที
อ่ งหมายอ น
อาหารสดสามารถเก็บไวไสารปรุ
ดนานโดยไม
นาเสีย ซึเลืง่ ตออกใช้
งพิจสารณาถึ
ความชื
น้ อุณม่ หภูคี วามปลอดภั
มิ และการปอยงกัมีนเครื
การปนเป
รับรองของทางราชการ
เช่น ส�ำนักยงานคณะกรรมการอาหารและยา
อ ส�ำนักงานมาตรฐาน
3) สะอาดปลอดภั
คือ มีการเก็บอาหารในภาชนะบรรจุ(อย.)
ที่ถูกตหรื
องและสะอาด
มีการทำความ
สะอาดสถานที
่เก็บสม่ำเสมอ
และไม
สารเคมี
เปนพิษ สารทีไ่ ม่ใช่อาหาร หรือสารทีไ่ ม่ปลอดภัย
ผลิ
ตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
(มอก.)
เป็นเต้ก็นบใกล
ต้องไม่
ใช้สารปลอมปน
งแตงงอาหาร
ใชสารปรุงภาชนะที
แตงอาหารที
ในการบริสารปรุ
โภคมาปรุ
ประกอบอาหาร
ใ่ ส่เม่ ครืคี วามปลอดภั
อ่ งปรุงรส เช่ย นมีเน�ครืำ้ อ่ ส้งหมายรั
มสายชูบน�รองของทางราชการ
ำ้ ปลา น�ำ้ จิม้ เป็นต้เชนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือ มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) เปนตน ตองไมใช
ซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนต้องใส่ภาชนะที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ได้แก่ แก้ว กระเบื้องเคลือบขาว และต้องมี
สารปลอมปน สารที่ไมใชอาหาร หรือสารที่ไมปลอดภัยในการบริโภคมาปรุงประกอบอาหาร ภาชนะทีใ่ สเครือ่ ง
ฝาปิ
ดหรืเชอนใช้น้ฝำาชี
รอบ น้ำปลา และน้ำจิม้ เปนตน ซึง่ มีฤทธิก์ ดั กรอนตองใสภาชนะทีท่ นตอการกัดกรอนไดดี
ปรุงรส
สมคสายชู
			
างให้
นน�ำมาปรุงหรือเก็บ การเก็บอาหารประเภท
ไดแก แกว กระเบือ้ งเคลืออาหารสด
บขาว และตต้อองมีงล้ฝาป
ดหรืสอะอาดก่
ใชฝาชีคอรอบ
างใหสะอาดกอนนำมาปรุ
อเก็บบในอุ
การเก็
บอาหารประเภทต
างๆ ตองแยกเก็
ต่างๆ ต้ออาหารสด
งแยกเก็บอาหารสดต
เป็นสัดส่วนองล
(อาหารประเภทเนื
้อสัตว์งดหรืิบเก็
ณหภู
มิต�่ำกว่า 5 องศาเซลเซี
ยส) บ
เปนสัดสวน (อาหารประเภทเนื
้อสัตงวส�ดำิบเร็เก็จบในอุ
ณหภู
มิต่ำกวา 5 องศาเซลเซี
ส) ดอาหารตลอดเวลา
			
อาหารปรุ
ควรเก็
บในภาชนะที
่สะอาด มีกยารปกปิ
งสำเร็จ อาหารทีำ่ปโรค
รุงสำเร็
แลวควรเก็
บในภาชนะที
ดอาหารตลอดเวลา
เพื่อป้องกัอาหารปรุ
นสัตว์พาหะและแมลงน�
ฝุ่นจละออง
และวางสู
งจากพื่ส้นะอาด
อย่างน้มีกอารปกป
ย 60 เซนติ
เมตร
เพื่อปองกันสัตวพาหะและแมลงนำโรค ฝุนละออง และวางสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร

รูปที่ รู31
ตัวอย่
างอาหารสด
ส�ำเร็จจ
ปที่ 31
ตัวอย
างอาหารสดและอาหารปรุ
และอาหารปรุงสำเร็
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4.3 ภาชนะอุปกรณ์
		 4.3.1 การเลือกใช้ภาชนะอุปกรณ์ เพือ่ ใช้ใส่อาหารในระหว่างการปรุง ประกอบอาหาร
มีหลักในการเลือกดังนี้
		
1) เลือกภาชนะอุปกรณ์ทลี่ า้ งท�ำความสะอาดได้งา่ ย ได้แก่ ภาชนะทีม่ ผี วิ เรียบ
ไม่เป็นร่อง ไม่มีซอกมุม ไม่เป็นภาชนะปากแคบหรือมีก้นลึก ซึ่งจะท�ำให้ท�ำความสะอาดไม่ทั่วถึง
		
2) เลือกภาชนะอุปกรณ์ที่ท�ำจากวัสดุไม่เป็นพิษ เช่น กระเบื้องเคลือบขาวแก้ว
สแตนเลส อะลูมิเนียม เป็นต้น ส่วนวัสดุที่ไม่ควรเลือกใช้หรือใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ใส่อาหารร้อน
หรืออาหารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ได้แก่ ภาชนะพลาสติกเก่าที่น�ำมาหลอมใหม่ วัสดุสังกะสีเคลือบ
กระเบื้องเคลือบตกแต่งสี เป็นต้น
		 4.3.2 การล้างท�ำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ การล้างที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร
คือ การล้าง 3 ขั้นตอน ซึ่งก่อนอื่นต้องแยกภาชนะอุปกรณ์ออกเป็น 2 พวก คือ ภาชนะใส่อาหารคาว
และภาชนะใส่อาหารหวานหรือแก้วน�้ำ หากจ�ำเป็นต้องล้างภาชนะใส่อาหารดังกล่าวในคราวเดียวกัน
ให้ล้างแก้วน�้ำ ภาชนะใส่อาหารหวาน และภาชนะใส่อาหารคาวเรียงตามล�ำดับ หากภาชนะอุปกรณ์
ที่จะน�ำมาล้างมีเศษอาหารตกค้างอยู่ ให้กวาดเศษอาหารนั้นทิ้งในถังรองรับมูลฝอยให้หมดก่อน
ด�ำเนินการล้างวิธีการล้างภาชนะอุปกรณ์ ท�ำได้ 2 วิธีคือ
			
1) การล้างด้วยมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างต้องสะอาด อยู่ในสภาพดีและวาง
สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร ก่อนล้างต้องก�ำจัดเศษอาหารและล้างด้วยน�้ำเปล่า แล้วล้างด้วย
วิธีการล้าง 3 ขั้นตอน ดังนี้
				 ขั้นตอนที่ 1 ล้างด้วยน�้ำผสมสารท�ำความสะอาด เพื่อล้างคราบไขมัน
และสิ่งสกปรกที่ติดค้างอยู่ โดยใช้ฟองน�้ำ ผ้าสะอาด หรือแผ่นใยสังเคราะห์ช่วยในการท�ำความสะอาด
				 ขั้นตอนที่ 2 ล้างด้วยน�ำ้ สะอาด 2 ครัง้ เพือ่ ล้างสารท�ำความสะอาดและ
สิ่งสกปรกต่างๆ
				 ขั้นตอนที่ 3 การฆ่าเชื้อ (ในกรณีที่เกิดโรคระบาด) ล้างด้วยน�้ำร้อน
อุณหภูมิ 82–100 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วินาที หรือแช่ในน�้ำผสมน�้ำปูนคลอรีนที่มี
ความเข้มข้น 50 ppm. (ไม่เกิน 200 ppm) อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที
หรือแช่ในสารเคมีที่ใช้ส�ำหรับฆ่าเชื้อภาชนะอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าในการฆ่าเชื้อเป็น
เวลาอย่างน้อย 2 นาที หลังจากที่ลา้ งท�ำความสะอาดแล้วต้องน�ำมาคว�ำ่ บนตะแกรงหรือตะกร้า ซึ่งวาง
สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร แล้วปล่อยให้แห้งเอง และต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน
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2) การล้างโดยเครื่องล้างภาชนะ มีขั้นตอนการล้าง ดังนี้
				 (1) การล้างด้วยน�้ำเปล่าเพื่อก�ำจัดเศษอาหารก่อนเข้าเครื่อง
			 (2) น�ำภาชนะเข้าเครื่องล้าง
				 (3) ใช้น�้ำสะอาดผสมน�้ำยาท�ำให้แห้ง เป็นการล้างครั้งสุดท้าย
		 4.3.3 การเก็บภาชนะอุปกรณ์ การเก็บภาชนะอุปกรณ์ที่ผ่านการท�ำความสะอาด
หรือมีความสะอาดอยู่แล้ว ในระหว่างที่ยังไม่ได้น�ำไปใช้งานต้องเก็บให้พ้นจากการปนเปื้อนของ
ฝุ่นละออง สัตว์พาหะและแมลงน�ำโรค สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนการจับต้อง หลักในการเก็บ
ภาชนะอุปกรณ์มีดังนี้
			
1) เก็บเฉพาะภาชนะทีผ่ ึ่งแห้งดีแล้วเท่านัน้ ไม่นำ� ภาชนะอุปกรณ์ที่ยังเปียก
อยูม่ าเก็บ เพราะจะท�ำให้บริเวณทีเ่ ก็บชืน้ แฉะ เป็นการป้องกันไม่ให้สตั ว์พาหะและแมลงน�ำโรคมาเกาะ
กินน�้ำที่ตกค้างอยู่บนภาชนะอุปกรณ์หรือบริเวณที่เก็บ
			
2) บริเวณที่เก็บจะต้องสะอาดไม่เปียกชื้น ไม่มีสัตว์พาหะและแมลงน�ำโรค
มารบกวน และไม่เก็บบริเวณเดียวกับที่ใช้เก็บสารเคมีที่เป็นอันตราย
			
3) ลักษณะการเก็บ
				 (1) ช้อน ส้อม หรือตะเกียบ ให้เก็บในตะกร้าสูงโปร่งให้สว่ นทีใ่ ช้คบี หรือ
ตักลงล่างส่วนที่เป็นด้ามขึ้น
				 (2) จาน ชาม หรือแก้ว ให้คว�่ำไว้บนตะแกรง หรือตะกร้าที่สะอาด
				 (3) เครื่องครัว เครื่องใช้
					 - ชนิดทีม่ หี แู ขวน เช่น หม้อ กระทะ เป็นต้น ให้หนั ส่วนทีใ่ ช้ใส่อาหาร
เข้าผนัง เอาก้นหม้อหรือกระทะหันออกด้านนอก โดยแขวนไว้บนราวตะปูที่ตอกติดกับผนังที่สะอาด
ไม่มีฝุ่นละอองหรือหยากไย่
					 - ชนิดทีไ่ ม่มหี แู ขวน ได้แก่ ตะหลิว ทัพพี ให้เก็บเรียงให้เป็นระเบียบ
ถ้ามีดา้ มจับให้หันด้ามไปทางเดียวกันหรือใส่ตะแกรงไว้ ถ้าไม่มีด้ามจับให้คว�่ำไว้
				 (4) ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้เพียงครั้งเดียว ต้องมีวัสดุห่อหุ้มให้มิดชิด
				 (5) ภาชนะอุปกรณ์ที่ไม่ได้แขวน ให้น�ำไปเก็บในตู้ที่สะอาด ไม่อับชื้น
ปกปิดมิดชิด ป้องกันสัตว์พาหะและแมลงน�ำโรคได้ ถ้าไม่มีตู้เก็บให้เก็บในที่สูงจากพื้นอย่างน้อย
60 เซนติเมตร ในที่สะอาด ไม่ชื้นแฉะ และไม่มีสัตว์พาหะและแมลงน�ำโรคมารบกวน
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พาหะและแมลงนำโรคได
ู ก็บมดให
้ อยางนอย 60 เซนติเมตร ในทีส่ ะอาด
นะอุปกรณ
ทใ่ี ชเพียงครัง้ เดียว ตองมีวสั ถดุาหไมอ ม
หุต
มี เให
ิ ชิเดก็บในทีส่ งู จากพืน
(5) ภาชนะอุ
ทไ่ี มไดแขวน ใหนำไปเก็บในตูท
 ส่ี ะอาด ไมอบ
ั ชืน
้ ปกปดมิดชิด ปองกันสัตว
ไมมสีปตั กรณ
วพาหะและแมลงนำโรคมารบกวน
่มือ แนวทางการพั
ฒนางานอนามั
่งแวดล้
มในชุมและ
ชน
คได ถาไมมตี เู ก็บใหเก็บในทีส่ งู จากพืน
้ อยางนอย 60 คูเซนติ
เมตร ในที
ส่ ะอาดยสิไม
ชน
้ื อแฉะ
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ลงนำโรคมารบกวน

่ 32 ภาชนะอุ
กรณ์ตัก หรือคีบอาหาร
รูปที่ 32 ภาชนะอุปกรณใรูสปอทีาหาร
และอุปปกรณ์
กรณใส่ตอักาหาร
หรืและอุ
อคีบปอาหาร

4.4 ผู้สัมผัสรูอาหาร
อาหาร
ปที่ 32 ภาชนะอุปกรณใสอาหาร และอุปกรณตัก หรือคีบอาหาร
สำเร็จจะสะอาดปลอดภั
งคำนึง่ปถึรุงงส�ปำเร็จจัจจะสะอาดปลอดภั
ยหลายดาน ตัย้งต้แต
ตถุดาิบนจากแหล
		ยตออาหารที
องค�กำนึารจั
งถึงปัดจหาวั
จัยหลายด้
ตั้งแต่การจังดหา
ารเตรียม ปรุง วัประกอบอาหารที
่ถูกยสุขัขน้ ลัตอนการเตรี
กษณะ สถานที
่ประกอบอาหารมี
วามสะอาด
ตถุดบิ จากแหล่งทีป่ ลอดภั
ยม ปรุง ประกอบอาหารที
ถ่ กู สุขลัคกษณะ
สถานทีป่ ระกอบ
ปกรณที่เหมาะสม
และป
ำคั
ญออีกใช้
กประการหนึ
อ ผูเตรีและปั
ยม ปรุ
4.4
สจจััมยผัทีส่สอาหาร
อาหารมี
คผู
วามสะอาด
การเลื
ภาชนะอุปกรณ์่งทคืี่เหมาะสม
จจัยงที่สประกอบอาหาร
�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ
งเปนปจจัยทีส่ ำคัญ
ทีอาหารที
ส่ ยามารถส
ง่ปผลกระทบต
อความปลอดภั
ส ป
มั ผัจสจัอาหารสามารถ
ผูเ้ ตรี
ม ปรุง ประกอบอาหาร
หรื
อผูส้ มั ผัสอาหารยซึของอาหารได
ง่ เป็นยปัตจจัอยงคำนึ
ทีส่ ำ� คัเชญนงทีถึส่ ผูามารถส่
งยผลกระทบต่
อน
ความ
รุ
ง
สำเร็
จ
จะสะอาดปลอดภั
ง
หลายด
า
ตั้งแตการจัดหา
ดหากผูสัมผัสอาหารเจ็
บ
ป
ว
ยด
ว
ยโรคที
เ
่
กิ
ด
จากอาหารและน้
ำ
เป
น
สื
อ
่
หรื
อ
แม
ว
า

ผู
ส

ม
ั
ผั
ส
ปลอดภัยของอาหารได้ เช่น ผูส้ มั ผัสอาหารสามารถแพร่โรคไปสูผ่ บู้ ริโภคได้หากผูส้ มั ผัสอาหารเจ็บป่วย
ที
ป
่
ลอดภั
ย ขัเ่ ้นกิดตอนการเตรี
่ถูกสขุสุภาพดี
ขลักแษณะ
ตปฏิบตั ติ นไมถกู ตด้อวยโรคที
งในระหว
างการเตรียม ยปรุ
ประกอบอาหาร
ะสงผลกระทบ
จากอาหารและน�
ำ้ ม
เป็งนปรุ
สือ่ งหรืประกอบอาหารที
อแม้วา่ ผูส้ มั ผัก็สจอาหารจะมี
ต่ปตฏิบอตั ความ
ติสถานที
นไม่ถกู ต้อ่ปง ระกอบอาหาร
ด ดังนั้น การเลื
ผูสัมผัในระหว่
องมีคยปวามรู
วามเข
าใจ และมี
การปฏิ
ิตนที
องตามหลั
ก่ง คือ ผูเตรียม ปรุง
อสอาหารต
กใชภาาชนะอุ
ี่เหมาะสม
และป
จัยทีบ่สัตำคั
อี่ถูกกตประการหนึ
งการเตรี
มกรณ
ปรุงคทประกอบอาหาร
ก็จะส่
งจผลกระทบต่
อญ
ความปลอดภั
ยของอาหารได้
นขณะปฏิบัติงานด
าน้ นอาหาร
ดังม
นัผั
มั ผัสอาหารต้
งมีนความรู
การปฏิบงผลกระทบต
ตั ติ นทีถ่ กู ต้องตามหลั
กสุขวิทยาส่วย
นบุของอาหารได
คคล
หรื
อ
ผู
ส

ั
สผูส้อาหาร
ซึสง่ อเปอาหาร
ปจจัค้ยผูวามเข้
ทีสส่ ัมำคัผัาญสใจอาหารเป
ทีและมี
ส่ ามารถส
อทีความปลอดภั
เชน ผูส
การแพรกระจายโรคโดยผู
ส

ม
ั
ผั
น
บุ
ค
คลสำคั
ญ
ม
่
ผ
ี
ลทำให
ในขณะปฏิบัติงานด้านอาหาร
เกิดการแพร
ระจายของเชื
้อ4.4.1
โรค หสารเคมี
ัตผัถุสปอาหารเจ็
ลอมปนต
โดยผู
สัมผัำคัสญที่มี ำเปนสื่อ ห
แพรกโรคไปสู
ผูบริโภคได
ากผูสัมกวระจายโรคโดยผู
ยดวผยโรคที
่เกิดจากอาหารและน้
		
การแพร่
้สบัมาผัปงๆไปสู
สวอาหาร
ผููบ้สัมริผัโสภคได
อาหารเป็
นบุคคลส�
ระจายโรคได
ดังผลท�
นี้ ำให้สอขุ าหารปนเปื
สารเคมีวยตั มถุปปรุ
ลอมปนต่
างๆ ไปสูผ่ บู้ ริโภค ก็จะสงผลกระท
อาหารจะมี
ภาพดีแอ้ ตนและเกิ
ปฏิบตั ดติ การแพร่
นไมถกู กตระจายของเชื
องในระหวอ้ โรค
างการเตรี
ง ประกอบอาหาร
ผูสัมผัสอาหารที่เจ็บปวยอยูในระยะแพรเชื้อโรค ผูสัมผัสอาหารที่เจ็บปวยอยูในระยะแพร
ได้ โดยผู้สัมผัสอาหารสามารถแพร่
กสระจายโรคได้
ดังนี้ องมีความรูความเขาใจ และมีการปฏิบัติตนที่ถ
ปลอดภั
ดังนั้นนผูอาหาร
ัมผัสโรคระบบทางเดิ
อาหารต
ไดทางการสั
มผัสยของอาหารได
เชน โรคระบบทางเดิ
นหายใจ หรือโรคผิวหนัง
			
1) ผูส้ มั ผัสอาหารทีเ่ จ็บป่วยอยูใ่ นระยะแพร่เชือ้ โรค ผูส้ มั ผัสอาหารทีเ่ จ็บป่วย
พรกระจายโรคไปสู
ควนอื
เชน
สุขวิทยาส
นบุ่นคไดคลในขณะปฏิ
านอาหาร
อยูใ่ นระยะแพร่
เชือ้ โรคสามารถติดบ
ต่อัตได้ิงทานด
างการสั
ผัส เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดิน
(1) โรคอุจจาระรวง บิด ไทฟอยด เชื้อโรคสามารถติดมไปกั
บมือของผูสัมผัสอาหารหาก
หายใจ
โรคผิ
ว
หนั
ง
เป็
น
ต้
น
ซึ
ง
่
สามารถแพร่
ก
ระจายโรคไปสู
เช่น ผูสัมผัสอาหารเปนบุคคลสำคัญ
4.4.1
การแพร
ก
ระจายโรคโดยผู
มือใหสะอาดหลังออกจากหองสวมแลวใชมือหยิบอาหาร ส่คัมนอืผั่นสได้อาหาร
โรคอุกจระจายของเชื
จาระร่
บิดทไทฟอยด์
โรคสามารถติ
ไปกั
มือของางๆไปสูผูบริโภ
(2) โรควัอาหารปนเป
ณโรค 				
หวัด ตัอบนอักและเกิ
เสบชนิดดการแพร
เอ(1)สามารถติ
ดตวอง ได
างน้
ำมูโดยเชื
กสารเคมี
น้ำ้อลาย
ไอบจาม
้อโรค
วในกรณี
ัตถุปดลอมปนต
ผู้สัมผัสอาหารหากผู้สัมผัสอาหารไม่ล้างมือให้สะอาดหลังออกจากห้องส้วมแล้วใช้มือหยิบอาหาร

อาหารสามารถแพร
กระจายโรคได
ดณังโรคนี้ หวัด ตัวบหนั
(2) โรควั
อักเสบชนิ
เอ สามารถติดต่อได้ทางน�ำ้ มูก น�ำ้ ลาย
(3) ในกรณีที่มือ				
มีบาดแผล ฝ หนอง การอั
กเสบของผิ
ง เชื้อดโรคในบาดแผลอาจปน
อ จาม 1)
หรือผูพูดสคุัมยผั
รดอาหาร
สในขณะที
อาหารที่ใ่เชจ็มบือปทีว่เปยอยู
ในระยะแพร
เชื้อโรค ผูสัมผัสอาหารที่เจ็บป
หวางการเตรียมในกรณี
ปรุง ไประกอบอาหาร
นแผลสั
มผัสอาหาร
ผูสัมผัสอาหารที
่ไมแสดงอาการเจ็
วย สามารถแพร
รคได 2 ทาง คือ นอาหาร โรคระบบทางเดินหายใ
เชื้อโรคสามารถติ
ดตอไดทบปางการสั
มผัส เชนโโรคระบบทางเดิ
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เปนตน ซึ่งสามารถแพรกระจายโรคไปสูคนอื่นได เชน
(1) โรคอุจจาระรวง บิด ไทฟอยด เชื้อโรคสามารถติดไปกับมือของผูสัม

คู่มือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

				 (3) ในกรณีที่มือมีบาดแผล ฝี หนอง การอักเสบของผิวหนัง เชื้อโรคใน
บาดแผลอาจปนเปื้อนลงในอาหารระหว่างการเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร ในขณะที่ใช้มือที่เป็นแผล
สัมผัสอาหาร
			
2) ผู้สัมผัสอาหารที่ไม่แสดงอาการเจ็บป่วย สามารถแพร่โรคได้ 2 ทาง คือ
				 (1) ในกรณีที่เป็นพาหะของโรค ได้แก่ เป็นผู้ที่มีเชื้อโรคอยู่ในตัวแต่ไม่
แสดงอาการก็สามารถแพร่กระจายโรคสู่อาหารได้ เช่นเดียวกับผู้ที่เป็นโรคและมีอาการ
				 (2) ในกรณี ที่ ผู ้ สั ม ผั ส อาหารมี สุ ข ภาพดี ไ ม่ เ ป็ น พาหะน� ำ โรค แต่ มี
พฤติกรรมในการปฏิบัติตนไม่ถูกต้องในระหว่างการเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร และการจ�ำหน่าย
อาหารที่ไม่ถูกต้อง เช่น จามรดอาหาร ใช้มือสัมผัสสิ่งสกปรก มูลฝอย วัตถุมีพิษ ตลอดจนธนบัตร
แล้วมาจับต้องอาหารโดยไม่มกี ารล้างมือให้สะอาด ก็สามารถท�ำให้อาหารถูกปนเปือ้ นด้วยเชือ้ โรคและ
สิ่งสกปรกได้
				 ดังนัน้ ผูส้ มั ผัสอาหารต้องมีสขุ ภาพดีไม่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อบางชนิด เช่น
อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้หวัด อุจจาระร่วง เป็นต้น เพราะหากผู้สัมผัสอาหารเจ็บป่วย
ด้วยโรคดังกล่าวอาจท�ำให้เชื้อโรคเกิดการแพร่กระจายลงสู่อาหาร และเมื่อผู้บริโภคได้รับเชื้อเข้าไป
ในร่างกายอาจจะท�ำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ ส�ำหรับโรคบางชนิด ได้แก่ อหิวาตกโรคและไข้รากสาดน้อย
อาจจะท�ำให้ผู้ป่วยไม่แสดงอาการของโรค เรียกว่า เป็นพาหะน�ำโรคที่แฝงอยู่ (Health carrier) ซึ่งจะ
พบเชือ้ โรคปะปนอยูใ่ นอุจจาระเสมอ ผูส้ มั ผัสอาหารทีเ่ ป็นพาหะเป็นการยาก ทีจ่ ะสังเกตอาการภายนอก
ต้องตรวจเชื้อจากอุจจาระจึงจะทราบได้ นอกจากนี้บาดแผลที่มีเชื้อโรคอาจถ่ายทอดลงสู่อาหาร ซึ่งมี
พิษของเชื้อสแตปฟิโลคอคคัสออเรียส (Staphylococcus aureus) ท�ำให้ผู้บริโภคเสี่ยงต่อการเกิดโรค
อาหารเป็นพิษได้ ดังนั้น ผู้สัมผัสอาหารจะต้องรักษาสุขภาพของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดโรคดังกล่าว
หรือหากเกิดขึ้นแล้วต้องท�ำการรักษาให้หายก่อน และควรสังเกตตัวเองอย่างสม�่ำเสมอ หากพบว่ามี
ความผิดปกติควรรีบพบแพทย์เพื่อท�ำการรักษาต่อไป
		 4.4.2 การปฏิบัติตนให้มีสุขภาพดี
			
1) รักษาความสะอาดของร่างกายให้ถูกวิธีและปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
				 (1) อาบน�้ำให้สะอาดทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง
				 (2) สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
				 (3) แปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้าและก่อนนอน
ทุกวัน หลังรับประทานอาหารควรบ้วนปากด้วยน�้ำสะอาดหรือแปรงฟันทุกครั้ง กรณีมีฟันผุหรือการ
อักเสบในช่องปากต้องรีบรักษาให้หาย
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				 (4) ดูแลมือให้สะอาดอยู่เสมอ ตัดเล็บสั้น ไม่ทาสีเล็บ ล้างมือด้วยน�้ำ
และสบู่ทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งสกปรก หลังออกจากห้องน�้ำห้องส้วมหรือก่อนปรุงอาหาร
			
2) รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าครบทั้ง 5 หมู่ ใน
ปริมาณที่เพียงพอ และเหมาะสมกับวัยในแต่ละวัน
			
3) ดืม่ น�ำ้ สะอาดอย่างน้อยวันละ 6 - 8 แก้ว เพือ่ ช่วยในการขับถ่าย และท�ำให้
ร่างกายสดชื่น
			
4) ขับถ่ายให้เป็นเวลาทุกวัน เพื่อให้ระบบขับถ่ายของร่างกายท�ำงานอย่าง
สม�่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ รวมถึงควรรับประทานอาหารที่มีกากใยเพื่อช่วยในการขับถ่าย เช่น
ผัก ผลไม้ เป็นต้น
			
5) ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน อย่างน้อย
30 นาที โดยเลือกรูปแบบการออกก�ำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและวัย หรือเคลื่อนไหว
ออกแรงในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ท�ำงานบ้าน กวาดบ้าน ถูบ้าน เป็นต้น โดยการเคลื่อนไหวออกแรง
ต้องสะสมอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน
			
6) นอนหลับในที่ที่มีอากาศถ่ายเทอย่างน้อยวันละ 7 - 8 ชั่วโมง ทั้งนี้ต้อง
หลีกเลี่ยงการใช้ยานอนหลับหรือยากล่อมประสาท
			
7) ท�ำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ จะช่วยให้สุขภาพจิตดีและสุขภาพกายก็
จะดีตามด้วย
			
8) ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อหรือหลีกเลี่ยงแหล่งที่มีโรคติดต่อ
เมื่อรู้สึกว่ามีอาการป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คร่างกาย
			
9) ควรมีการตรวจสุขภาพประจ�ำปีโดยแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อ
ค้นหาความผิดปกติของร่างกายถึงแม้ไม่มีการเจ็บป่วยก็ตาม รวมถึงหมั่นตรวจสุขภาพของตนเองอยู่
เสมอตามความเหมาะสมกับเพศ วัย และความเสี่ยงของแต่ละบุคคล
			
10) หลีกเลี่ยงอบายมุขต่างๆ เช่น ลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา เป็นต้น
		 4.4.3 การปฏิบัติตนที่ดีในขณะปฏิบัติงาน
			
การปฏิ บั ติ ต นที่ ดี ค วรมี ก ารเตรี ย มตั ว ตั้ ง แต่ ก ่ อ นปรุ ง และจ� ำ หน่ า ยอาหาร
ตลอดจนการจ�ำหน่ายอาหารและการเสิร์ฟอาหาร เริ่มจากความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าที่พบเห็น อีกทั้งยังช่วยในการปกป้องอาหารจากการปนเปื้อน
การปฏิบัติตนของผู้สัมผัสอาหารที่ดีประกอบด้วย
			
1) การเตรียมตัวก่อนปรุงและจ�ำหน่ายอาหาร
				 (1) การแต่งกาย ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน
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ผูกผ้ากันเปื้อน สวมหมวก หรือตาข่ายคลุมผมตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดังนี้
					 - เสื้อผ้าต้องสะอาด อยู่ในสภาพที่ดี สามารถป้องกันการปนเปื้อน
สู่อาหารได้ เหมาะสมกับงาน ควรเป็นสีขาวหรือมีสีอ่อน เพื่อให้สามารถเห็นสิ่งสกปรกได้ชัดเจน เลือก
เนื้อผ้าที่ง่ายต่อการท�ำความสะอาด และควรมีพื้นที่เก็บเฉพาะอยู่นอกพื้นที่ผลิตอาหาร และไม่ควรน�ำ
ชุดที่ใช้ใส่ประกอบอาหารออกนอกพื้นที่ผลิตอาหาร เพราะอาจท�ำให้เกิดการปนเปื้อนได้
					 - ผ้ากันเปื้อน ผู้สัมผัสอาหารควรสวมชุดกันเปื้อนสีขาวหรือสีอ่อน
เพื่อให้สามารถสังเกต เห็นความสกปรกได้ง่าย และหมั่นซักท�ำความสะอาดเป็นประจ�ำทุกวัน
					 - หมวกหรือที่คลุมผม ผู้สัมผัสอาหารควรสวมหมวกหรือตาข่าย
คลุมผม เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่เกาะอยู่บนศีรษะหรือเส้นผมตกลงสู่อาหาร หมวก
คลุมผมควรเป็นชนิดที่สามารถคลุมผมได้อย่างมิดชิด อาจใช้ตาข่ายคลุมผมเพื่อให้สวมสบาย มีอากาศ
ถ่ายเทท�ำให้ไม่รอ้ นสามารถสวมใส่ได้นานโดยไม่กอ่ ให้เกิดความร�ำคาญ และหมวกควรเป็นสีออ่ นๆ เพือ่
ให้สังเกตเห็นความสกปรกได้ง่าย และควรซักท�ำความสะอาดเป็นประจ�ำทุกวัน
					 - รองเท้ า ผู ้ สั ม ผั ส อาหารควรสวมรองเท้ า หุ ้ ม ส้ น ในระหว่ า ง
ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการดีดกระเด็นของสิ่งสกปรก รองเท้าควรท�ำด้วยวัสดุที่คงทน ไม่ลื่นง่าย
และมีความปลอดภัย
				 (2) เครื่องประดับ ผู้สัมผัสอาหารไม่ควรสวมเครื่องประดับในขณะ
ปฏิบัติงาน เช่น สร้อย ก�ำไล แหวน นาฬิกาข้อมือ เป็นต้น โดยก่อนเริ่มปฏิบัติงานควรถอดเก็บให้
เรียบร้อย เนื่องจากอาจเป็นที่สะสมของแบคทีเรีย และในขณะเดียวกันส่วนประกอบขนาดเล็ก
สามารถตกหล่นในอาหารได้
				 (3) อุปกรณ์สว่ นตัว ผูส้ มั ผัสอาหารควรมีการเก็บของใช้สว่ นตัวทุกอย่าง
เช่น เสื้อผ้าชุดที่ใส่มาท�ำงาน อาหารกลางวัน เป็นต้น ควรแยกเก็บในพื้นที่ซึ่งแยกจากบริเวณที่เตรียม
อาหาร ห้องเก็บอาหาร และส่วนที่ให้บริการ เนื่องจากของใช้ดังกล่าวอาจท�ำให้เกิดการปนเปื้อนลงใน
อาหารได้ ต้องจัดหาสถานที่จัดเก็บ ตู้หรือชั้นวางของไว้ในบริเวณที่จะไม่ปนเปื้อนอาหารและติดป้าย
บอกให้ชัดเจน
				 (4) มือ ผู้สัมผัสอาหารควรดูแลมือให้สะอาดอยู่เสมอ ตัดเล็บให้สั้น
ไม่ทาสีเล็บ เนื่องจากมือสามารถส่งผ่านเชื้อโรคและสิ่งสกปรกไปสู่อาหารได้ แม้ว่าผู้สัมผัสอาหารจะ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสอาหารด้วยมือ แต่อย่างไรก็ตามผู้สัมผัสอาหารจะต้องใช้มือในการท�ำงานเพื่อหยิบ
จับอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดเวลาในการปรุงประกอบอาหาร ดังนั้น ผู้สัมผัสอาหารจ�ำเป็นต้องระมัดระวัง
รักษาความสะอาดของมือตลอดเวลา โดยการล้างมือให้สะอาดอย่างทั่วถึงด้วยน�้ำและสบู่ทุกครั้งก่อน
การเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร ระหว่างการเตรียมอาหารดิบกับอาหารที่ปรุงสุก หลังสัมผัสอาหาร
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ดิบ และหลังจากการเข้าห้องน�้ำ ห้องส้วม
				 (5) กรณีเกิดบาดแผล ฝี หนองที่มือ ให้ท�ำความสะอาดแผลแล้วใส่ยา
ฆ่าเชือ้ โรค ท�ำแผล และปิดพลาสเตอร์ปกปิดส่วนทีเ่ ป็นบาดแผลให้มดิ ชิด ป้องกันการแพร่กระจายของ
เชื้อแบคทีเรียสู่อาหาร และควรหยุดปฏิบัติงานจนกว่าบาดแผลจะหายดีหรือใส่ถุงมือให้เรียบร้อยก่อน
ปฏิบัติงาน พลาสเตอร์ที่ใช้ควรใช้แบบสีสว่างหรือสดใสเพื่อให้เห็นได้ง่ายกรณีหลุดออก
				 (6) ไม่ควรทาสีเล็บ ท�ำเล็บ หรือใส่เล็บปลอม เพราะเศษน�้ำยาทาเล็บ
เครื่องประดับ หรือเล็บปลอมอาจตกปนเปื้อนลงไปในอาหารได้ และผู้สัมผัสอาหารไม่ควรทาสีเล็บ
เนื่องจากจะท�ำให้ไม่สามารถมองเห็นความสกปรกที่ซ่อนอยู่ในเล็บ ดังนั้น จึงควรล้างสีเล็บออกหรือ
ถอดเล็บปลอมออกในกรณีที่สัมผัสอาหาร
				 (7) หลีกเลี่ยงการใช้มือแคะ แกะ เกา สัมผัสอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
ในขณะปฏิบัติงาน เช่น ไม่ควรแคะจมูก หรือป้ายจมูกกับแขนเสื้อในขณะสัมผัสอาหาร เป็นต้น
				 (8) ติดบัตรประจ�ำตัวผูส้ มั ผัสอาหาร ผูส้ มั ผัสอาหารต้องติดบัตรผูส้ มั ผัส
อาหารทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน เพื่อแสดงตัวทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่

รูปที่ 33 การเตรียมตัวก่อนปรุงและจ�ำหน่ายอาหารของผู้ประกอบการ
			
2) ระหว่างการปรุงและประกอบอาหาร
				 (1) ต้องปรุง ประกอบอาหารบนโต๊ะสูงจากพืน้ อย่างน้อย 60 เซนติเมตร
				 (2) ไม่ควรพูดคุย รับประทานอาหาร ในบริเวณพืน้ ทีป่ รุง ประกอบอาหาร
และในขณะปรุงประกอบอาหาร กรณีถ้าจ�ำเป็นต้องคุยกันควรหันหน้าออกจากอาหารที่เตรียม ปรุง
หรือพร้อมเสิร์ฟ
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				 (3) การชิมอาหารระหว่างปรุง ต้องตักแบ่งใส่ถว้ ยและใช้ชอ้ นชิมเฉพาะ
และไม่ควรชิมอาหารโดยใช้นิ้วมือหรือชิมโดยตรง
				 (4) ปรุงอาหารให้สุกสะอาดเสมอ โดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์
ต้องปรุงให้สุก
				 (5) ทุกครัง้ ทีไ่ อหรือจาม ต้องใช้ผา้ สะอาดปิดปาก จมูกทุกครัง้ และควร
อยู่ห่างจากบริเวณที่มีการปรุง ประกอบอาหาร ไม่ควรเป่าลมหรือหายใจรดบนอาหาร เช่น ภาชนะ
อุปกรณ์ แก้ว มีด เป็นต้น
				 (6) ไม่ควรสูบบุหรี่ในขณะปรุง ประกอบอาหาร ควรสูบในขณะพัก
หรือระหว่างที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน ควรจัดสถานที่เฉพาะส�ำหรับการสูบบุหรี่ และเมื่อสูบบุหรี่เสร็จแล้ว
ต้องล้างมือให้สะอาด
				 (7) ในขณะปรุง ประกอบอาหาร หรือการเสิร์ฟอาหารต้องไม่ท�ำให้มือ
สกปรก เช่น แคะจมูก สั่งน�้ำมูก หรือสัมผัสอวัยวะต่างๆของร่างกาย เป็นต้น และควรจัดหาผ้าสะอาด
ไว้ส�ำหรับเช็ดหน้าโดยเฉพาะ
คูมือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่
แวดลอมในชุมชน สำหรับเจาหนาที่

รูปที่ รู34
การแต่
้ประกอบอาหาร
ปที่ 34
การแตงงกายของผู
กายของผูประกอบอาหาร
4.54.5สัสัตตว์วพพาหะและแมลงนำโรค
าหะและแมลงน�ำโรค
4.5.1 หนู
4.5.11) การป
หนู องกันไมใหมีแหลงเพาะพันธุ แหลงอาหาร และแหลงที่อยูอาศัยของหนู ไดแก
(1)
องกัอนงกั
หนูนเขไม่
าสูใอห้าคารที
ย โดยอุ
ชองหรื
อทางที่หและแหล่
นูจะเขาที่พงักทีอาศั
วย ยของ
			
1) การป
การป้
มีแหล่่พักงอาศั
เพาะพั
นธุด์ แหล่
งอาหาร
่อยูย่อดาศั
วัสดุที่ปองกันการกัดแทะของหนู
ไ
ด
เช
น
คอนกรี
ต
อิ
ฐ
หิ
น
กระเบื
อ
้
งหนาๆ
เป
น
ต
น
หนู ได้แก่
(2) รวบรวมและกำจัดมูลฝอย เพื่อทำลายแหลงอาหารและที่อยูอาศัยของหนู
				
องกัเวณบ
นหนูานให
เข้าสสูะอาด
่อาคารที
โดยอุ
(3) จัดที(1)
่พักอาศัการป้
ยและบริ
ไมเป่พ
นทีัก่หอาศั
ลบซยอนหรื
อเปดนช่ทีอ่องหรื
ยูอาศัอยทางที
ของหนู่หนูจะ
2) การทำลายหนูโเข้
ดยตรง
าทีพ่ กั อาศัยด้วยวัสดุทปี่ อ้ งกันการกัดแทะของหนูได้ เช่น คอนกรีต
(1) การใชกับดัก เชน กับดัก กรงดัก เปนตน โดยเมื่อใชกับดักแลวควรทำลายกลิ่นหนู
ฐ หิน กระเบื
้องหนาๆกเป็
ต้น กินเหยื่อ
โดยใชน้ำรอนลวกและลางใหสะอาดอิเพราะจมู
กหนูไวมากหากได
ลิ่นนคนจะไม
(2) การใช(2)สารเคมี
ไดแก การรมควั
				
รวบรวมและก�
ำจันดมูการวางยาเบื
ลฝอย เพื่อ่อท�ำลายแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย
4.5.2 แมลงวัน
ของหนู
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1) การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
(1) เก็บเศษอาหารและมูลฝอยตางๆ ในถังรองรับมูลฝอยทีม่ ฝี าปดมิดชิด และนำไปกำจัดทุกวัน
(2) จัดใหมีและใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ
(3) มีตูเก็บอาหารหรือมีภาชนะปกปดอาหาร เชน ฝาชี เปนตน
2) การทำลายตัวออนของแมลงวัน โดยการใชความรอนจากแสงแดดหรือใชสารเคมี
ในการทำลายหนอนแมลงวัน เชน การใชปูนคลอรีนหรือปูนขาวโรยฆาตัวหนอน เปนตน
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				 (3) จัดทีพ่ กั อาศัยและบริเวณบ้านให้สะอาด ไม่เป็นทีห่ ลบซ่อนหรือเป็น
ที่อยู่อาศัยของหนู
			
2) การท�ำลายหนูโดยตรง
				 (1) การใช้กับดัก เช่น กับดัก กรงดัก เป็นต้น โดยเมื่อใช้กับดักแล้วควร
ท�ำลายกลิน่ หนู โดยใช้นำ�้ ร้อนลวกและล้างให้สะอาด เพราะจมูกหนู
ไวมากหากได้กลิ่นคนจะไม่กินเหยื่อ
				 (2) การใช้สารเคมี ได้แก่ การรมควัน การวางยาเบื่อ
4.5.2 แมลงวัน
			
1) การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
				 (1) เก็บเศษอาหารและมูลฝอยต่างๆ ในถังรองรับมูลฝอยทีม่ ฝี าปิดมิดชิด
และน�ำไปก�ำจัดทุกวัน
				 (2) จัดให้มีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
				 (3) มีตู้เก็บอาหารหรือมีภาชนะปกปิดอาหาร เช่น ฝาชี เป็นต้น
			
2) การท�ำลายตัวอ่อนของแมลงวัน โดยการใช้ความร้อนจากแสงแดดหรือ
ใช้สารเคมีในการท�ำลายหนอนแมลงวัน เช่น การใช้ปนู คลอรีนหรือปูนขาว
โรยฆ่าตัวหนอน เป็นต้น
			
3) การท�ำลายตัวแก่ของแมลงวัน
				 (1) วิธีกล ได้แก่ ใช้กาวจับแมลงวัน ใช้ไม้ตีแมลงวัน
				 (2) วิธีทางเคมี ได้แก่ การใช้วัตถุมีพิษ โดยเลือกใช้ชนิดที่เป็นอันตราย
ต่อมนุษย์น้อยที่สุด
4.5.3 แมลงสาบ
			
1) การปรับปรุงสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย
				 (1) หมัน่ ท�ำความสะอาดห้องครัว ไม่ให้มเี ศษอาหารตกค้าง มีถงั รองรับ
มูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด และน�ำไปก�ำจัดทุกวัน
				 (2) เก็บอาหารในตูห้ รือภาชนะทีป่ กปิดมิดชิด เพือ่ ป้องกันไม่ให้แมลงสาบ
เข้าถึงตัวอาหาร
				 (3) หมั่นท�ำความสะอาดห้องน�้ำ ห้องส้วมอย่างสม�่ำเสมอ
				 (4) ซักเสือ้ ผ้าให้สะอาดอยูเ่ สมอ ไม่หมักหมมจนเกิดคราบซึง่ เป็นอาหาร
ของแมลงสาบ
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2) การท�ำลายแมลงสาบและไข่แมลงสาบ
				 (1) การใช้กับดัก โดยวางเหยื่อที่แมลงสาบชอบไว้ภายในกับ
คูมือ ้ำแนวทางการพั
ยสิ่ ่อ
ดัก เช่น อาหารประเภทแป้งและน�
ตาล เป็ฒนนางานอนามั
ต้น ซึ่งเมื
แวดลอมในชุมชน สำหรับเจาหนาที่
จับได้สามารถน�ำไปจัดการโดยการแช่น�้ำ หรือตากแดด
2) การทำลายแมลงสาบและไขแมลงสาบ
				
การใช้่อสทีารเคมี
โดยการใช้
วัตถุบมดัีพก ิษเชฉีนดอาหารประเภทแป
พ่น หรือเหยื่อพิง ษ
(1) การใชกับดัก(2)โดยวางเหยื
่แมลงสาบชอบไว
ภายในกั
และน้ำตาล เปนตน ซึ่งเมื่อจับไดสามารถนำไปจัดการโดยการแชน้ำ หรือตากแดด
(2) การใชสารเคมี โดยการใชวัตถุมีพิษฉีดพน หรือเหยื่อพิษ

วพาหะและแมลงนำโรค (หนู แมลงวัน แมลงสาบ)
รูปที่ 35รูปทีสั่ 35
ตว์สัพตาหะและแมลงน�
ำโรค (หนู แมลงวัน แมลงสาบ)
5. สุขนิสัยในการบริโภค
ำดืม่ เปนสิง่ จำเป
5. สุขอาหารและน้
นิสัยในการบริ
โภคนสำหรับมนุษย เปนทีท่ ราบกันดีวา ปจจุบนั โรคทีเ่ กิดจากอาหารและน้ำเปนสือ่ เปน
สาเหตุสำคัญของการเจ็บปวยและเสียชีวิตของประชาชนในประเทศไทย เชน อหิวาตกโรค อาหารเปนพิษ บิด
อาหารและน�้ำดื่มเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับมนุษย์ เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันโรคที่เกิด
ไทฟอยด เปนตน การปองกันโรคเหลานีจ้ งึ เปนสิง่ สำคัญทีป่ ระชาชนสามารถปองกันตนเองได ดวยการ
มี
จากอาหารและน�
้
ำ
เป็
น
สื
่
อ
เป็
น
สาเหตุ
ส
�
ำ
คั
ญ
ของการเจ็
บ
ป่
ว
ยและเสี
ย
ชี
ว
ิ
ต
ของประชาชนใน
พฤติกรรมอนามัยในการบริโภคอาหารใหปลอดภัย โดยยึดหลัก กินรอน ชอนกลาง ลางมือ

ประเทศไทย เช่น อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ บิด ไทฟอยด์ เป็นต้น การป้องกันโรคเหล่านี้
5.1 การกินรอน
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้ ด้วยการมีพฤติกรรมอนามัยในการ
5.1.1 ปกิลอดภั
นอาหารที
รุงสุกดใหม
งจากปรุงอาหารให
บริโภคอาหารให้
ย ่ปโดยยึ
หลักิกนอาหารทั
กินร้อนนทีช้หอลันกลาง
ล้างมือ สุกดวยความรอน
ปรุงอาหารด
5.15.1.2การกิ
นร้อนวยความรอนใหสกุ อยางทัว่ ถึง อาหารประเภทเนือ้ สัตว ตองใชความรอนอยางนอย 70
องศาเซลเซียส เพื่อ5.1.1
ทำใหอาหารสุ
กทั่วถึงทุกป
รุงอาหารแบบสุ
กๆ นดิบทีๆหลังจากปรุงอาหารให้สกุ ด้วย
		
กินอาหารที
่ สวรุนงสุไมกปใหม่
กินอาหารทั
ความร้อน 5.1.3 เก็บอาหารปรุงสุกอยางเหมาะสม อาหารที่เหลือจากการกินเก็บไวนานเกินกวา 2 ชั่วโมง
ตองนำมาอุนใหรอ5.1.2
นอยางทั่วปรุ
ถึงกงออาหารด้
นนำมากินวอียความร้
กครั้ง อนให้สุกอย่างทั่วถึง อาหารประเภทเนื้อสัตว์
		
ต้องใช้ค5.2
วามร้การใช
อนอย่
างน้อย 70 องศาเซลเซียส เพือ่ ท�ำให้อาหารสุกทัว่ ถึงทุกส่วน ไม่ปรุงอาหาร
ชอนกลาง
แบบสุกๆการสร
ดิบาๆงสุขนิสัยในการกินอาหารรวมกันกับผูอื่น ดวยการใชชอนกลางทุกครั้ง สามารถชวยปองกันโรค
		
5.1.3 เก็
สุกอย่
เ่ หลืม อวัณจากการกิ
เก็บสตัไว้บนาน
ติดตอตางๆ โดยเฉพาะโรคที
่ติดบตออาหารปรุ
ผานทางน้ำงลาย
ไดแากงเหมาะสม
ไขหวัดใหญ อาหารที
คอตีบ คางทู
โรค โปลิโอนไวรั
กระจายระหว
างบุค่นคลได
นกลางเป
ในสำรั
บกับนขาอีวกเพืครัอ่ ใช้ง ตกั แบงอาหารมาใสจาน
เกิอักนเสบ
กว่าไม4ใหชัแพร
่วโมง
ต้องน�ำมาอุ
ให้รช้ออนอย่
างทัน่วชอถึนที
งก่ม่ อไี วนน�
ำมากิ

60

ของตนเอง โดยอาจเปนอุปกรณอน่ื ทีเ่ หมาะสมกับประเภทของอาหารนัน้ ๆ ก็ได เชน ชอน สอม ที่คีบ ตะเกียบ
เปนตน ซึง่ ตองมีการจัดวางไวในจานของอาหารทุกจาน ชอนกลางนอกจากจะชวยปองกันโรคติดตอแลว ยังชวย
ปองกันน้ำลายของผูกินไมใหลงไปปนเปอนอาหารทำใหอาหารเนาเสียงายอีกดวย ทั้งยังเปนการสรางพฤติกรรม
อนามัยที่ถูกตอง และเปนวัฒนธรรมที่ดีงามในการกินอาหารรวมกัน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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5.2 การใช้ช้อนกลาง
		 การสร้างสุขนิสยั ในการกินอาหารร่วมกันกับผูอ้ นื่ ด้วยการใช้ชอ้ นกลางทุกครัง้
สามารถช่วยป้องกันโรคติดต่อต่างๆ โดยเฉพาะโรคที่ติดต่อผ่านทางน�้ำลาย ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่
คอตีบ คางทูม วัณโรค โปลิโอ ไวรัสตับอักเสบ ไม่ให้แพร่กระจายระหว่างบุคคลได้ ช้อนกลาง
เป็นช้อนทีม่ ไี ว้ในส�ำรับกับข้าว เพือ่ ใช้ตกั แบ่งอาหารมาใส่จานของตนเอง โดยอาจเป็นอุปกรณ์
อื่นที่เหมาะสมกับประเภทของอาหารนั้นๆ ก็ได้ เช่น ช้อน ส้อม ที่คีบ ตะเกียบ เป็นต้น ซึ่งต้อง
มีการจัดวางไว้ในจานของอาหารทุกจาน ช้อนกลางนอกจากจะช่วคูยป้
นโรคติฒดนางานอนามั
ต่นางานอนามั
อแล้ว ยสิย่ สิ่
มคูือคูมอมแนวทางการพั
ืองกั
ือแนวทางการพั
แนวทางการพั
ฒฒ
นางานอนามั
แวดล
แวดล
แวดล
อามในชุ
ออมในชุ
มในชุ
สำหรั
สำหรั
สำหรั
ยังช่วยป้องกันน�้ำลายของผู้กินไม่ให้ลงไปปนเปื้อนอาหารท�ำให้อาหารเน่
เสี
ยมง่ชนมามชนชนยอี
กบด้เจบวาเจยหนาหนาทีา่ ที่
ทั้งยั5.3
งเป็5.3
นาการสร้
างพฤติ
5.3
การล
การล
งมื
การล
าองมืาองมื
อ กรรมอนามัยที่ถูกต้อง และเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามในการกินอาหาร
ร่วมกัน
มือ เป
มือนมืเป
อวัอนยเปอวั
วะที
นยอวัวะที
ใ่ ชยทวะที
ใ่ ำกิ
ชทจใ่ ชำกิ
กรรมต
ทจำกิกรรมต
จกรรมต
างๆางๆ
มากมาย
างๆมากมาย
มากมาย
เรามีเรามี
โเรามี
อกาสที
โอกาสที
โอกาสที
จ่ ะใช
จ่ ะใช
จ่ มะใช
อื มสัอมื มอสัื ผัสัมสมผัสิผัสง่ สสิของรอบๆตั
สิง่ งของรอบๆตั
่ ของรอบๆตั
ว วเชว เชนเชนนลูกลูบิกดบิด
5.3 การล้างมือ
ประตูประตู
แกประตู
วแก
น้ำวแก
ผน้าำวเช็น้ผดาำหน
เช็ผดาาเช็หนโทรศั
ดาหนโทรศั
าพโทรศั
ทพราวบั
ทพราวบั
ทนราวบั
ไดนได
เปนนไดเปตนเปตนซึนง่ตจะทำให
นซึง่ ซึจะทำให
ง่ จะทำให
มอื มสกปรกและได
อื มสกปรกและได
อื สกปรกและได
รบั รเชืรบั บั อ้ เชืเชืโรคปนเป
อ้ อ้ โรคปนเป
โรคปนเป
อ นเข
อ อ นเข
นเข
าสูาร สูา ร งกาย
า งกาย
		 มือ เป็นอวัยวะที่ใช้ท�ำกิจกรรมต่างๆ มากมาย เรามีโอกาสที่จะใช้มือสัมผัส
ได โดยเชื
ได โดยเชื
ไดอ้ โรคจะสามารถเข
โดยเชื
อ้ โรคจะสามารถเข
อ้ โรคจะสามารถเข
าสูร า สูงกายผ
ร าา สูงกายผ
ร า งกายผ
านทางเยื
านทางเยื
านทางเยื
อ่ บุจอ่ มูบุอ่ กจบุมูจตา
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สิง่ ของรอบๆ ตัว เช่น ลูกบิดประตู แก้วน�ำ้ ผ้าเช็ดหน้า โทรศัพท์ ราวบันได เป็นต้น ซึง่ จะท�ำให้
เปนสืเปอ่ นนำเชื
สืเปอ่ นนำเชื
สือ้ อ่ โรค
นำเชื
อ้ โรค
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ทางเยื5.3.1
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และปาก
ฉะนัน้ จึงต้องดูแลมือให้สะอาด เพือ่ ไม่ให้มอื เป็นสือ่ น�ำเชือ้ โรค โดย
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อาหาร
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		 5.3.1 ก่อนรับประทานอาหาร
5.3.35.3.3
หลั
5.3.3
งหลั
เข5.3.2
างหลั
หเของางส
เขหอาวก่หงส
มออวงส
มวม งการเตรียมปรุงอาหาร
		
นและหลั
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5.3.45.3.4
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สั5.3.3
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ผัสสขยะ
ขยะ
เปเป
นเปตนนตตนน
		 5.3.4 หลังสัมผัสสิง่ สกปรก เช่น หลังการไอ จาม สัง่ น�ำ้ มูก สัมผัสขยะ เป็นต้น
5.3.55.3.5
หลั
5.3.5
งหลั
การสั
งหลั
การสั
มงการสั
ผัสมสัผัตมสวผัสัทสตุกสัวตชนิ
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เลี้ยงในบ้านต่างๆ

รูปที่ 36 การกินร้อน ใช้ช้อนกลางตักอาหาร และล้างมือ

36ที่ 36
การกิ
ชใชอชนกลางตั
อนกลางตั
กอาหาร
กอาหาร
และล
และล
อกอนและหลั
นและหลั
รับบประทานอาหาร
ประทานอาหาร
รูปทีรู่ ป36ทีรู่ ปการกิ
นการกิ
รอนนรอนใชนรชอใชอนนกลางตั
กอาหาร
และล
างมืางมื
อากงมืออกอนและหลั
งรังบงรัประทานอาหาร
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รูปที่ 36 การกิ
รูปที่ น36รอการกิ
น ใชชนอรนกลางตั
อน ใชชอกนกลางตั
อาหาร และล
กอาหาร
างมืและล
อกอนและหลั
างมือกองนและหลั
รับประทานอาหาร
งรับประทานอาหาร
คู่มือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

ที่ 37
ิบ ดิบ
รูปรูทีป่ 37
อาหารสุ
รูปทีอาหารสุ
่ 37กอาหารสุ
ๆ ดิกบๆๆดิและพยาธิ
กบๆๆดิและพยาธิ
บๆ และพยาธิ
ในเนื้อในเนื
หมูใด้อนเนื
ิบหมู้อดหมู

6. การด�ำเนินการควบคุมดูแล ให้อาหารสะอาดปลอดภัย
ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
6.1 เจ้าหน้าที่ หมายถึง Food Sanitation Inspector (เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ซึ่งรับขผิดชอบงานสุ
หน้าที่ภาครัฐที่มีหน้าที่ในการจัดการอบรมให้
กรมอนามัยสาธารณสุ
กรมอนามั
กระทรวงสาธารณสุ
ย ขกระทรวงสาธารณสุ
ข ขาภิบาลอาหาร)44 หรือเจ้า44
ความรูแ้ ก่ผปู้ ระกอบการค้าอาหาร ท�ำการควบคุมตรวจสอบ ให้คำ� แนะน�ำ ก�ำกับดูแลและเฝ้าระวังด้าน
สุขาภิบาล อีกทัง้ ยังมีหน้าทีเ่ ผยแพร่ความรูแ้ ก่ผบู้ ริโภคเพือ่ ให้รจู้ กั พิทกั ษ์สทิ ธิของผูบ้ ริโภค และเมือ่ เกิด
เรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ด�ำเนินการแก้ไขให้ผู้ประกอบการค้าอาหารด�ำเนินการให้
ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
6.2 ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร หมายถึง ผู้ปรุง ประกอบ และจ�ำหน่ายอาหาร รวมทั้ง
บุคคลทุกคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านอาหาร เช่น ผู้ล้างภาชนะอุปกรณ์ต้องปฏิบัติให้ได้ตาม
มาตรฐานหรือข้อก�ำหนดที่ทางราชการได้ก�ำหนด และอาจมีการรวมตัวเป็นชมรมสมาคมเพื่อรวมกัน
ด�ำเนินกิจกรรมในชุมชน เป็นต้น
6.3 ผูบ้ ริโภค หมายถึง ประชาชนทุกเพศทุกวัยต้องมีความรูใ้ นเรือ่ งการเลือกบริโภคอาหาร
ที่สะอาด ปลอดภัยจากสถานที่ที่ได้มาตรฐาน และท�ำหน้าที่เป็น Food spy (สายลับอาหารปลอดภัย)
หากพบปัญหา จากสถานที่ผลิต หรือผู้ปรุง ประกอบอาหารที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง มีผลกระทบต่อความ
สะอาดและความปลอดภัยของอาหารให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆ หรืออาจรวมตัวเป็น
ชมรมผู้บริโภคเพื่อพิทักษ์สิทธิ์/ต่อรอง กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
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เลือกซื้ออาหารจากสถานที่ปรุง ประกอบ จ�ำหน่ายที่ได้มาตรฐาน

- ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร
- สมาคม

- Food spy
- ชมรมผู้บริโภค

รูปที่ 38 การด�ำเนินการควบคุมดูแล ให้อาหารสะอาดปลอดภัย

7. การด�ำเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร
7.1 พื้นที่เฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร แบ่งตามลักษณะความแตกต่างของพื้นที่ได้เป็น
3 ประเภท คือ พื้นที่ทั่วไป พื้นที่เฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ หรือการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่และพื้นที่ที่จัด
กิจกรรมเฉพาะ ดังนี้
		 7.1.1 พื้นที่ทั่วไป การเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ทั่วไป เป็นลักษณะของการ
ประเมินสถานการณ์ ในพืน้ ทีป่ กติทวั่ ไปทีผ่ รู้ บั ผิดชอบต้องด�ำเนินการอยูเ่ ป็นประจ�ำ ทัง้ ในสถานประกอบ
การด้านอาหารครัวเรือน และแหล่งผลิตน�้ำบริโภค
		 7.1.2 พื้นที่จัดกิจกรรมเฉพาะ คือ พื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกิดจาก
อาหารและน�้ำเป็นสื่อในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น งานเทศกาล การแข่งขันกีฬา การจัดประชุม
นานาชาติ เป็นต้น การด�ำเนินงานในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ จ�ำเป็นจะต้องด�ำเนินการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อ
ควบคุมจุดเสี่ยงต่างๆ ที่อาจท�ำให้เกิดโรค และต้องมีการประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูลให้ผู้บริโภคเข้าใจ
และร่วมด�ำเนินงานด้วย
		 7.1.3 พื้นที่เฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ (หรือเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่) คือ พื้นที่ที่มีความ
เสีย่ งทีจ่ ะเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหาร อาจมีสาเหตุมาจากการแพร่กระจายหรือการระบาด
ของโรค สารเคมี อันตรายหรือสารเคมีตกค้าง พืน้ ทีท่ มี่ เี หตุฉกุ เฉิน สาธารณภัยหรือภัยพิบตั เิ กิดขึน้ หรือ
พืน้ ทีท่ มี ชี มุ ชนแรงงาน ต่างด้าวทีม่ คี วามเสีย่ งในการแพร่กระจายของเชือ้ โรคมากกว่าพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ซึง่ พืน้ ที่
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เหล่านี้ต้องมีการเฝ้าระวัง สุขาภิบาลอาหารและน�้ำอย่างเข้มงวด เช่น ตรวจแนะน�ำให้ความรู้อย่าง
เข้มงวด ความถี่ในการเก็บตัวอย่างอาหาร และน�้ำตรวจหาการปนเปื้อนบ่อยมากกว่าในพื้นที่ปกติ
7.2 ประโยชน์ของการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร มีดังนี้
		 7.2.1 ทราบปัจจัยและแนวโน้มของปัญหา (Trend & forecasting)
		 7.2.2 ทราบความผิดปกติหรือสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว (Problem
detection)
		 7.2.3 ทราบพื้ น ที่ แ ละประชากรที่ มี โ อกาสเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ปั ญ หา (Place &
population at risk)
		 7.2.4 ประเมินผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร (Evaluation of
Food Sanitation)
		 การด�ำเนินงานเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ทราบแนวโน้มของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และหากเกิดปัญหาหรือความผิดปกติก็จะท�ำให้ทราบ
ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนีข้ อ้ มูลจากการเฝ้าระวังก็อาจจะน�ำไปใช้ในการก�ำหนดนโยบายและแผนการ
ด�ำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารให้สอดคล้องเหมาะสมกับปัญหาของพืน้ ทีไ่ ด้ โดยประโยชน์สงู สุดทีจ่ ะ
ได้รับจากระบบเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหารนั้น จะท�ำให้สามารถทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคของ
ประชาชนภายในสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นอยู่ ณ ปัจจุบนั ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากสถานการณ์ปญ
ั หา ทัง้ ใน
ระยะสั้นและระยะยาว ทั้งทางตรงและทางอ้อม สามารถจ�ำแนกปัจจัยเสี่ยงและประชากรกลุ่มเสี่ยง
ตามลักษณะของพืน้ ทีไ่ ด้ สามารถคาดเดาสถานการณ์ทอี่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต ซึง่ พิจารณาจากข้อมูล
ที่มีอยู่จนท�ำให้น�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจก�ำหนดยุทธศาสตร์ วางแผน ก�ำหนดมาตรการ และ
โครงการต่างๆ ที่จะใช้แก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาลอาหาร จากฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
7.3 การใช้ชุดตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร
		 ตรวจสอบการปนเปื้อนของอาหาร ภาชนะสัมผัสอาหาร และมือผู้สัมผัสอาหาร โดย
ใช้ชุดตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร หรือชุดทดสอบ อ.13 (SI-Medium)
ซึ่งเป็นส�ำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนภาชนะสัมผัสอาหาร มือผู้สัมผัสอาหารและอาหาร
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แวดลอมในชุมชน สำหรับเจาหนาที่
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4. ทำความสะอาดมือทั้ง 2
ดวยสำลีชุบแอลกอฮอล 7

6. ทำความสะอาดรอบฝาข
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8. ใชปลายมีดเปดแถบรัด
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ท่ ำความสะอาดแล
5.
ท�
ำ
ความสะอาดมี
ด
ส�
ำ
หรั
บ
ตั
ด
ดเวณแถบรั
ปากขวด
ดปากขวดดอ้ วโคลิ
ยสำลี
ดใอน้ นการตรวจ
ปากขวดให
4.มี5.แถบรั
3. อาหารตรวจเชื
ทำความสะอาดพื
น้ ถาด
ทัวถาด
้ง 2 ทีขใ่ าชง
1.แถบรั
ฟอรชมุบทีใ่ ช
2.คอขวดบริ
อุ
ป
กรณ
ส
ำหรั
บ
ใช
3.
ทำความสะอาดพื
แถบรัดดปากขวดด
ชุบ
สะอาด
ชุบวยสำลี
แอลกอฮอล
วางอุปเรีกรณ
ว ยสำลี
ชบุ
แอลกอฮอล
70%
70%
ดวางอุ
วยสำลี
ชวุบยสำลี
แอลกอฮอล
		
ด้วยส�ำลีชุบแอลกอฮอล์ 70%สอบด
วปยอาหารตรวจเชื
กรณ
ด70%
ว ยสำลีชบุ อ้ โคลิ
แบคที
ย อด.13
แอลกอฮอล
แอลกอฮอล 70%

70%
ฟอร
มแบคทีเรีย70%
อ.13
แอลกอฮอล
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7. ตัดแถบรัดปากขวดใหขาดดวย
8. ใชปลายมีดเปดแถบรัดปาก
ตัดแถบรัดปากขวดใหขาดดวย
ทำความสะอาดมี
ดสำหรั
บตั6.ด ท�ำความสะอาดรอบฝาขวดและคอขวด
6.7.5.ทำความสะอาดมื
ทำความสะอาดรอบฝาขวดและ
5.
มี
ด
ที
ท
่
ำความสะอาดแล
ว
ทำความสะอาดมีอดทัสำหรั
บตัด
4.ขวดออก
3. ทำความสะอาดพืน้ ถาด ทีใ่ ช
มี
ด
ที
ท่ ำความสะอาดแล
ว้ง 2 ขาง
แถบรัดปากขวดดวยสำลีชุบ
คอขวดบริ
เวณแถบรัวยสำลี
ดปากขวดให
แถบรั
ด
ปากขวดด
ช
บ
ุ
วางอุปกรณดว ยสำลี
ชบุ
70%
ดสะอาด
วยสำลีด้ชดุบววยสำลี
แอลกอฮอล
		
บริเวณแถบรัดปากขวดให้สะอาด
ย ชุบแอลกอฮอล
แอลกอฮอล 70%
70%
แอลกอฮอล
แอลกอฮอล 70%
		 ส�ำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% 70%

		
แอลกอฮอล 70%
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ดวย
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สอบด
70%วยอาหารตรวจเชือ้ โคล
ฟอรมแบคทีเรีย อ.13

8. ใชปลายมีดเปดแถบรัดป
6. ทำความสะอาดรอบฝาขว
ขวดออก
4.คอขวดบริ
ทำความสะอาดมื
้ง 2
เวณแถบรัอดทัปากข
70%
ดสะอาด
วยสำลีดชุบวยสำลี
แอลกอฮอล
ชุบแอลกอ
70%
47

8. ใชปลายมีดเปดแถบรัดป
6.ขวดออก
ทำความสะอาดรอบฝาขวด

คอขวดบริเวณแถบรัดปากข
สะอาด ดวยสำลีชุบแอลกอฮ

70%
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8. ใชปลายมีดเปดแถบรัดปา
ขวดออก

70%
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9. ทำความสะอาดรอบฝาขวดและ
9. ทำความสะอาดรอบฝาขวดและ
10. ใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้หมุน
9. ท�ำความสะอาดรอบฝาขวดและคอขวด

10. ใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วช
คู
ม

อ
ื
แนวทางการพั
ฒ
นางานอนามั
ย
สิ
่
คอขวดให
ส
ะอาดอี
ก
ครั
ง
้
ด
ว
ยสำลี
ฝาขวดใหคลายเกลียวออกโ
คอขวดใหสะอาดอีกครั้ง ดวยสำลี
ฝาขวดใหคลายเกลียวออกโดยไม
แวดล
อ
มในชุ
ม
ชน
สำหรั
บ
เจ
า
หน
า
ที
่
		
ให้
ส
ะอาดอี
ก
ครั
ง
้
ด้
ว
ยส�
ำ
ลี
ช
บ
ุ
แอลกอฮอล์
70%
ใหนิ้วมือโดนปากขวด
ใหนิ้ว70%
มือโดนปากขวด
ชุบแอลกอฮอล
ชุบแอลกอฮอล 70%

9. ทำความสะอาดรอบฝาขวดและ

10. ใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้หมุน

10. ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หมุนฝาขวดให้
คอขวดใหสะอาดอีกครั้ง ดวยสำลี
ฝาขวดใหคลายเกลียวออกโดยไม
ิ้วมือโดนปากขวด
ชุบแอลกอฮอล		
70%
คลายเกลียวออกโดยไม่ให้นิ้วมืใหอนโดนปากขวด

: ขวดอาหารเลี
ม่วงใส
ปราศจากเชื
ขวด้อ1 : ้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ สีมวงใส ปราศจากเชื้อ
ขวดขวด
1 : 1ขวดอาหารเลี
้ยงเชื้ย้องเชื
สีม้อวสีงใส
ปราศจากเชื
ขวด งน2คงเป็
งและบ
มไว่ยน24าแสดงว่
งนเชื
คงเปอ้ โคลิ
นสี้อมฟนว อร
งใสไม
อย่างและบ่
มไว้ชม.24อาหารยั
ชม. อาหารยั
นตสีวั มอย่วเางใสไม่
าไม่มีกอ ารปนเปื
ขวดขวด
2 : 2ใส:ตวั ใส่อยตาัวงและบ
มไว 24
งคงเป
สี:มใสว งใสไม
ปลี
ย่ นเปลี
แสดงว
ไมชม.
มกี อาหารยั
ารปนเป
ม เปลีย่ น แสดงว
แบคทีเรีย
แบคทีเชืเรี้อยโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ขวด
3ย่ นจากสี
: ใสมตวัวงเป
อย
ไว 24
อาหารเปลี
มวงเป
อย่างและบ่
24 ชม.
อาหารเปลี
มว่ างเป็
ม่วมงปนเหลื
อนงขุและมี
น่ และมี
ขึน้ ่อเขย
ขวดขวด3
3 : ใส:ตัวใส่อยตาวั งและบ
มไว ม24ไว้ ชม.
อาหารเปลี
่ยนจากสี
นงและบ
มวนงปนเหลื
องขุชม.
แกสแปุก๊ดส่ยขึปุนจากสี
้นดเมื
า นมวงปนเหล
เบาๆ แสดงวามีการปนเปอนเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย
เบาๆเมืแสดงว
มีการปนเป
โคลิฟอร้อมนเชื
แบคที
่อเขย่าาเบาๆ
แสดงว่อานเชื
มีก้อารปนเปื
้อโคลิเรีฟยอร์มแบคทีเรีย
ขวด 4 : ใสตัวอยางและบมไว 24 ชม. อาหารเปลี่ยนจากสีมวงเปนสีเหลืองขุน
4 : 4ใส:ตัวใส่
มไว 24
่ยนจากสี่ยมนจากสี
วงเปนสี่วเหลื
และมี
สปุดขึแ้นก๊เมืส่อปุเขย
าเบาๆ
ขวด
ตาัวงและบ
มไว้ชม.24อาหารเปลี
ชม.้อ อาหารเปลี
งเป็อนงขุสีอนเนเชื
หลื
งขุแ่นกฟและมี
ขวด 1 :ขวด
ขวดอาหารเลี
้ยอยงเชื
้ออย่สีามงและบ่
วงใส
ปราศจากเชื
แสดงวามีกมารปนเป
้ออโคลิ
อรมแบคทีเรีดยขึ้น
นเชื้อโคลิ
ฟารปนเปื
อรมนแบคที
เรีย้อโคลิ
ขวด 2 : ใสตวั อยแสดงว
างและบ
ไวการปนเป
24
ชม.อแสดงว่
อาหารยั
สีม้อว งใสไม
เปลีฟย่ นอร์แสดงว
าไมเรีมยกี ารปนเปอ นเชือ้ โคลิฟอรม
เมืา่อมมีเขย่
าเบาๆ
ามีงกคงเป
นเชื
มแบคที
แบคทีเรีย
ขวด 3 : ใสตัวอยางและบมไว 24 ชม. อาหารเปลี่ยนจากสีมวงเปนมวงปนเหลืองขุนและมีแกสปุดขึ้นเมื่อเขยา
เบาๆ แสดงวามีการปนเปอนเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย
ขวด 4 : ใสตัวอยางและบมไว 24 ชม. อาหารเปลี่ยนจากสีมวงเปนสีเหลืองขุนและมีแกสปุดขึ้นเมื่อเขยาเบาๆ
แสดงวามีการปนเปอนเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย
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บทที่ 6
การสุขาภิบาลน�้ำบริโภค อุปโภค

น�ำ้ เป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญในการด�ำรงชีวติ คนเราสามารถอดอาหารได้เป็นเวลานานๆ โดย
ไม่เสียชีวิต แต่ถ้าต้องอดน�้ำก็จะเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากน�้ำเป็นตัวรักษาความสมดุลของ
ร่างกาย ช่วยในการไหลเวียนของเลือด ช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกาย ช่วยให้ผิวพรรณสดชื่น และน�้ำ
ยังเป็นตัวน�ำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย และขับของเสียที่ไม่ต้องการออกทางปัสสาวะ
อุจจาระ เหงือ่ และ การหายใจ ข้อพิจารณาพืน้ ฐานในการจัดการน�ำ้ บริโภคของชุมชนทีส่ ำ� คัญ คือ ต้อง
มีปริมาณทีเ่ พียงพอต่อความต้องการ และมีคณ
ุ ภาพไม่กอ่ ให้เกิดโรคหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพประชาชน
ส�ำหรับคุณภาพน�ำ้ ทีน่ ำ� มาใช้ตอ้ งเป็นน�ำ้ ทีส่ ะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชือ้ โรค ไม่มสี ารเคมีอนั ตรายและ
สิ่งเจือปนต่างๆ ทั้งด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ และต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น�้ำบริโภค จึงจะสามารถช่วยป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน�้ำเป็นสื่อได้
น�ำ้ ดืม่ ของครัวเรือนทัง้ ในเขตเมืองและชนบทส่วนใหญ่มาจากน�ำ้ ประปา น�ำ้ ฝน และน�ำ้ บรรจุ
ขวด แต่ยังมีครัวเรือนส่วนหนึ่งใช้น�้ำบ่อบาดาล น�้ำบ่อตื้น และตู้น�้ำดื่มหยอดเหรียญ

1. ประเภทของน�้ำบริโภค

มีดังนี้
1.1 น�้ำประปา เป็นน�้ำที่รัฐบาลจัดบริการให้ประชาชน โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ การ
ประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาต่อมารัฐบาลมี
นโยบายให้มีระบบประปาทุกหมู่บ้าน เพื่อให้มีน�้ำประปาครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ โดย
กระบวนการผลิตน�้ำประปามีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน�้ำบริโภค
“น�้ำประปาดื่มได้” ของกรมอนามัย ซึ่งปัจจุบันมีระบบประปาที่ได้รับการรับรองเป็นน�้ำประปาดื่มได้
แล้วหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
		 อย่างไรก็ตามน�ำ้ ประปาดืม่ ได้แม้จะมีคณ
ุ ภาพเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด แต่อาจเกิด
การปนเปื้อนจากการ Cross Contamination ได้ จึงควรมีการน�ำน�้ำประปามาต้มให้เดือดก่อนน�ำมา
บริโภค เพื่อเป็นการก�ำจัดเชื้อโรคต่างๆ โดยปกติน�้ำประปาจะมีกระบวนการเติมคลอรีนเพื่อช่วยใน
การฆ่าเชื้อโรค และกรมอนามัยจึงได้ก�ำหนดให้น�้ำประปาที่จะน�ำมาใช้อุปโภค บริโภคในครัวเรือนควร
69

คู่มือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

ตรวจพบคลอรีนอิสระตกค้างในน�้ำอย่างน้อย 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อสร้างความมั่นใจว่าน�้ำประปา
ยังคงสะอาดปลอดภัย ส�ำหรับการก�ำจัดกลิ่นคลอรีนสามารถท�ำได้โดยง่าย เพียงรองน�้ำใส่ภาชนะที่
สะอาดทิ้งไว้ กลิ่นคลอรีนก็จะค่อยๆ ระเหยจนเจือจางและไม่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจใช้เวลา
ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งวันขึ้นกับปริมาณคลอรีนที่มีอยู่ในน�้ำ
1.2 น�้ำบรรจุขวด หรือน�้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เป็นน�้ำดื่มทางเลือกที่มีความ
สะดวกในการจัดหา เหมาะส�ำหรับร้านอาหาร ร้านค้า การพกพาในการเดินทางหรือในภาวะที่เกิดน�้ำ
ท่วม หรือน�้ำแล้ง แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การเลือกซื้อน�้ำบรรจุขวดหรือน�้ำบริโภคในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิทจึงต้องพิจารณาโดยมีวิธีดังนี้
		 1.2.1 ลักษณะของน�้ำดื่มต้องใสสะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีรสที่
ผิดปกติ
		 1.2.2 ภาชนะบรรจุน�้ำต้องสะอาด ไม่รั่วซึม ไม่มีคราบสกปรก และฝาปิดต้องปิดผนึก
เรียบร้อย ไม่มีร่องรอยการฉีกขาด
		 1.2.3 มีเครือ่ งหมายรับรองจากส�ำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก�ำกับไว้อย่าง
ชัดเจน
		 1.2.4 ควรหลีกเลีย่ งการซือ้ น�ำ้ ทีว่ างไว้ใกล้กบั สารเคมีหรือวัตถุอนั ตรายหรือผงซักฟอก
เนื่องจากขวดพลาสติกมีโอกาสดูดซับกลิ่นสารเคมีท�ำให้น�้ำมีกลิ่นไม่ชวนดื่มและมีโอกาสเกิดการ
ปนเปื้อนสารเคมีลงสู่น�้ำดื่มได้ ท�ำให้สารเคมีสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ และไม่ควรซื้อน�้ำที่ถูกแสงแดด
หรือความร้อนเวลานานจะท�ำให้สารเคมีในขวดพลาสติกสลายตัวและละลายปนในน�้ำดื่ม
		 1.2.5 น�ำ้ ชนิดบรรจุถงั ขนาด 20 ลิตร ให้พจิ ารณาเลือกเช่นเดียวกับน�ำ้ บรรจุขวดขนาด
เล็ก พลาสติกทีร่ ดั ปากถังและตัวถังต้องเป็นชือ่ ผูผ้ ลิตรายเดียวกันและอยูใ่ นสภาพดี เนือ่ งจากพบข้อมูล
ว่าผูผ้ ลิตบางรายมักจะน�ำถังของผูผ้ ลิตรายอืน่ มาบรรจุนำ�้ ของตนเพือ่ ออกจ�ำหน่าย นอกจากนีถ้ งั น�ำ้ ต้อง
อยูใ่ นสภาพดี ไม่บบุ ไม่สกปรกหรือมีตะไคร่นำ�้ ทัง้ นี้ ถังใสจะช่วยให้สงั เกตสภาพน�ำ้ ทีอ่ ยูภ่ ายในได้ดกี ว่า
ถังขุ่น
1.3 น�้ำฝน เป็นน�้ำจากธรรมชาติที่มีคุณภาพดีและสะอาดที่สุด เทียบได้กับน�้ำกลั่น แต่ใน
ขณะทีฝ่ นตกลงสูพ่ นื้ ดินน�ำ้ ฝนมีโอกาสปนเปือ้ นเชือ้ โรค ฝุน่ ละออง เขม่าควัน ก๊าซบางชนิดในบรรยากาศ
และอาจปนเปือ้ นสิง่ สกปรกอืน่ ๆ บนหลังคา เช่น มูลนก ฝุน่ ละออง ละอองเกสรดอกไม้ สีหลังคา เป็นต้น
แม้กระทั่งภาชนะที่เก็บกักน�้ำหากไม่ได้ท�ำความสะอาดอย่างสม�่ำเสมอหรือขาดการดูแลที่ดี สามารถ
ท�ำให้คุณภาพน�้ำฝนเปลี่ยนแปลงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ดังนั้น จึงควรพิจารณาและตรวจสอบ
สุขลักษณะของสถานทีห่ รือพืน้ ทีท่ อี่ ยูอ่ าศัย หลังคา ภาชนะเก็บกักน�ำ้ และการน�ำน�ำ้ ออกไปใช้ประกอบ
ด้วยเสมอ
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		 1.3.1 สถานทีห่ รือพืน้ ทีท่ อี่ ยูอ่ าศัย ทีอ่ ยูอ่ าศัยในพืน้ ทีท่ มี่ โี รงงานอุตสาหกรรมหรือพืน้ ที่
ที่มีการจราจรหนาแน่น พบว่ามลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่อาจท�ำให้น�้ำฝนมีความเป็นกรดสูง
ไม่ปลอดภัยที่จะใช้เป็นน�้ำดื่ม ส่วนพื้นที่ชนบทพบว่าน�้ำฝนยังเป็นน�้ำที่สะอาดปลอดภัยจึงเหมาะที่จะ
เลือกน�ำ้ ฝนเป็นน�ำ้ ดืม่ แต่กอ่ นน�ำมาใช้บริโภค ควรผ่านการปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ เบือ้ งต้น เช่น การต้มให้
สุก เป็นต้น อย่างไรก็ตามฝนที่ตกในระยะแรกจะชะล้างสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนหลังคาและอากาศ จึงไม่
ควรรองน�้ำฝนแรกเพื่อน�ำมาใช้เป็นน�้ำดื่ม ควรปล่อยให้ฝนตกหนักผ่านไประยะหนึ่งก่อนเพื่อให้ชะล้าง
ความสกปรกในอากาศและจากหลังคาออกให้หมด ก่อนรองรับน�้ำฝนไว้ใช้บริโภคในครัวเรือน
		 1.3.2 หลังคาและรางรับน�้ำฝน ต้องท�ำความสะอาดให้สะอาดอย่างสม�่ำเสมอ ตรวจ
ตราไม่ให้มีใบไม้ มูลสัตว์ เศษสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองในบริเวณดังกล่าว
		 1.3.3 ภาชนะเก็บกักน�้ำ ต้องมีฝาปิด โดยใช้มุ้งพลาสติกหรือตะแกรงตาถี่ปิดและใช้
เชือกผูกให้แน่นแล้วใช้ฝาปิดให้มดิ ชิดอีกครัง้ เพือ่ ป้องกันสัตว์พาหะและแมลงน�ำโรค โดยเฉพาะยุงไม่ให้
วางไข่และแพร่พันธุ์เชื้อโรค การใช้โอ่งปูนซีเมนต์เก็บน�้ำฝนจะช่วยลดความเป็นกรดของน�้ำฝนได้
เนื่องจากโอ่งปูนซีเมนต์มีสภาพเป็นด่างจึงช่วยปรับสภาพของน�้ำให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้ภาชนะ
เก็บกักน�้ำทุกประเภทต้องล้างท�ำความสะอาดก่อนการเก็บกักน�้ำฝน
		 1.3.4 ลักษณะการใช้น�้ำ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพน�้ำ ภาชนะที่ใช้ตักหรือ
สุขวิทยาส่วนบุคคลทีไ่ ม่ดจี ะท�ำให้นำ�้ เกิดการปนเปือ้ นได้ ดังนัน้ ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครัง้ ก่อนน�ำน�ำ้
ไปใช้อปุ โภค บริโภค ซึง่ การล้างมือนับเป็นวิธหี นึง่ ในการขจัดเชือ้ โรคไม่ให้ปนเปือ้ นน�ำ้ ดืม่ ได้ หากภาชนะ
เก็บกักน�ำ้ มีขนาดใหญ่ควรมีกอ๊ ก ในการน�ำน�ำ้ ออกไปใช้โดยไม่ให้เกิดการปนเปือ้ น หากใช้ภาชนะตักน�ำ้
ต้องมีภาชนะตักประจ�ำไม่ใช้ร่วมกับกิจกรรมอื่นและล้างให้สะอาดทุกครั้ง
1.4 ตูน้ ำ�้ ดืม่ หยอดเหรียญ เป็นตูท้ ตี่ ดิ ตัง้ ในชุมชนเพือ่ ให้บริการน�ำ้ ดืม่ แบบอัตโนมัติ ส�ำหรับ
ผู้บริโภค ทั้งในตลาด หมู่บ้าน หอพักและห้องให้เช่า ซึ่งผู้บริโภคต้องน�ำภาชนะที่สะอาดไปบรรจุน�้ำเอง
ทั้งนี้ ตู้น�้ำหยอดเหรียญเป็นที่นิยมจากประชาชนเนื่องจากราคาถูกและอยู่ใกล้ที่พักอาศัย ดังนั้น
กรมอนามัยได้จัดท�ำค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบ
กิจการตูน้ ำ�้ ดืม่ หยอดเหรียญ พ.ศ. 2553 และคูม่ อื ปฏิบตั สิ ำ� หรับผูป้ ระกอบกิจการตูน้ ำ�้ ดืม่ หยอดเหรียญ
เพื่อคุ้มครองประชาชนโดยมีข้อแนะน�ำดังนี้
		 1.4.1 ควรเลือกใช้บริการจากตูน้ ำ�้ ดืม่ หยอดเหรียญทีต่ งั้ ห่างจากสิง่ สกปรกทีอ่ าจท�ำให้
เกิดการปนเปื้อนได้ง่าย ดูความสะอาดทั้งภายนอกและภายในตู้ ไม่มีฝุ่นละออง คราบสกปรกและ
ตะไคร่น�้ำ
		 1.4.2 ตรวจดูสติ๊กเกอร์บนตู้ว่ามีการตรวจสอบคุณภาพน�้ำเป็นประจ�ำหรือไม่ มีการ
ล้างและเปลี่ยนไส้กรองเป็นประจ�ำอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือตามอายุการใช้งานของผู้ผลิต
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		 1.4.3 ภาชนะทีน่ ำ� มาบรรจุนำ�้ ต้องล้างให้สะอาดโดยเฉพาะบริเวณปากขวดและฝาขวด
ซึ่งมักพบว่าเป็นจุดที่มีการสะสมเชื้อโรค และมักพบมากในขวดพลาสติกที่น�ำมาใช้ซ�้ำๆ กันหลายครั้ง
		 1.4.4 ผู้บริโภคควรมีส่วนร่วมในการสอดส่องเมื่อพบตู้น�้ำช�ำรุด ไม่สะอาด หากพบ
ปัญหาหรือความเสีย่ งจากตูน้ ำ�้ หยอดเหรียญควรรีบแจ้งหน่วยงานในท้องถิน่ เช่น ส�ำนักงานเขตใน กทม.
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล เป็นต้น
1.5 น�ำ้ บาดาล เป็นน�ำ้ ธรรมชาติทเี่ กิดจากน�ำ้ ฝนตกลงมาไหลซึมลงดิน บางส่วนจะถูกดินดูด
ซับไว้ ส่วนที่เหลือจะไหลซึมต่อไปจนกระทั้งถึงชั้นดินหรือชั้นหิน น�้ำในชั้นหินส่วนนี้เรียกว่าน�้ำบาดาล
การน�ำน�้ำบาดาลขึ้นมาบริโภคต้องใช้วิธีการเจาะสูบขึ้นมา ซึ่งมีท่อกรองช่วยกรองทรายมิให้ไหลเข้าสู่
บ่อขณะสูบน�้ำขึ้นมาใช้ ในการเลือกใช้น�้ำบาดาลควรพิจารณาดังนี้
		 1.5.1 ที่ตั้งไม่ควรอยู่ใกล้สถานที่ตั้งส้วม หรือแหล่งมลพิษอื่นๆ เช่น มูลสัตว์ ขยะ และ
น�้ำโสโครก เป็นต้น
		 1.5.2 มีการบ�ำรุงรักษา ดูแลทางระบายน�ำ้ ให้ใช้การได้ และน�ำ้ ไม่ขงั บริเวณรอบสูบมือ
โยก พื้นคอนกรีตไม่แตกร้าว ช�ำรุด เพื่อป้องกันน�้ำไหลซึมเข้าบ่อน�้ำ
		 1.5.3 ซ่อมแซมคันโยกสูบมือ เมื่อพบว่าช�ำรุดหรือหลวม
		 1.5.4 ควรมีรั้วล้อมรอบบ่อน�้ำบาดาลเพื่อป้องกันสัตว์ประเภทต่างๆ
		 1.5.5 ท�ำการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน โดยให้คลอรีนอิสระคงเหลืออยู่ในน�้ำในช่วง
0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
		 1.5.6 ตรวจสอบคุณภาพน�้ำทางชีวภาพด้วยชุดทดสอบ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (อ11)
		 1.5.7 ตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ทางเคมีกอ่ นใช้เป็นน�ำ้ ดืม่ ของครัวเรือน เนือ่ งจากคุณภาพ
ทางเคมีในน�ำ้ ใต้ดนิ มักมีปญ
ั หา เนือ่ งจากน�ำ้ ทีซ่ มึ ผ่านลงใต้ดนิ จะละลายแร่ธาตุและสารต่างๆ ในพืน้ ดิน
ปะปนลงในน�้ำค่อนข้างสูง เช่น ความกระด้าง เหล็ก แมงกานีส และฟลูออไรด์ เป็นต้น
1.6 น�้ำบ่อตื้น เป็นน�้ำธรรมชาติที่อยู่ใต้ดินจากพื้นดินลงไปตั้งแต่ 3 – 10 เมตร ขึ้นอยู่กับ
ระดับน�้ำใต้ดินในพื้นที่ คุณภาพของน�้ำบ่อตื้นอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ไม่ดีเท่าน�้ำบาดาล การสร้างบ่อน�้ำตื้น
ที่ถูกหลักสุขาภิบาล ที่ตั้งบ่อต้องห่างจากแหล่งโสโครก เช่น ส้วม น�้ำเสีย ที่ทิ้งมูลฝอย เป็นต้น ไม่น้อย
กว่า 30 เมตร วางขอบบ่อคอนกรีตซ้อนกันขึ้นมาสูงจากพื้น 50–80 เซนติเมตร อัดกรวดโดยรอบขอบ
นอกบ่อและก้นบ่อ ยารอยต่อของขอบคอนกรีตในระยะ 3 เมตรจากพืน้ ดิน น�ำ้ ในบ่อมาจากการไหลซึม
เข้ามาตามรูพรุนของขอบบ่อหรือก้นบ่อ เนือ่ งจากในระยะนีเ้ ชือ้ โรคในดินยังอาศัยอยู่ จึงต้องเทคอนกรีต
บนพื้นดินรอบขอบนอกของบ่อ เพื่อไม่ให้น�้ำสกปรกไหลลงบ่อน�้ำและมิให้เฉอะแฉะ และควรท�ำการ
ฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน โดยให้คลอรีนอิสระคงเหลือในน�้ำอยู่ในช่วง 0.2–0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีการ
ตรวจสอบคุณภาพน�้ำทางชีวภาพด้วยชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (อ11) ทุก 2 สัปดาห์ และ
ตรวจสอบคุณภาพน�้ำตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้ำบริโภคทุกๆ 4 เดือน
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ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

		 - มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของเครื่องดื่มนั้น
		 - ไม่มีตะกอน เว้นแต่ตะกอนอันมีตามธรรมชาติ
		 - น�้ ำ ที่ ใช้ ผ ลิ ต ต้ อ งเป็ น น�้ ำ ที่ มี คุ ณ ภาพหรื อ ได้ ม าตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง น�้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท
		 - ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มน้อยกว่า 2.2 ต่อเครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตร
โดยวิธีเอ็มพีเอ็น (Most Probable Number)
2.1 วิธีการเลือกเครื่องดื่ม เลือกเครื่องดื่มที่มีลักษณะดังนี้
		 2.1.1 มีลักษณะสี กลิ่น รส ที่เป็นไปตามธรรมชาติกรณีเครื่องดื่มที่มีสีสันจะต้อง
ไม่เข้มเกินไป
		 2.1.2 เครือ่ งดืม่ ต้องบรรจุในภาชนะทีส่ ะอาด มีฝาปิดสนิท ไม่รวั่ ซึม หรือมีรอยสกปรก
และไม่มีร่องรอยการเปิดใช้
		 2.1.3 น�้ำแข็งส�ำหรับใส่ในเครื่องดื่มต้องใส ไม่มีตะกอน บรรจุอยู่ในภาชนะที่สะอาด
มีฝาปิด
		 2.1.4 กรณีเครื่องดื่มบรรจุขวดต้องมีฉลากที่ชัดเจน ตามข้อก�ำหนดว่าด้วยเรื่องฉลาก
อาหาร
2.2 กระบวนการผลิต การผลิตเครื่องดื่มแต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกันตามชนิด
ของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ โดยมีกระบวนการผลิตหลักๆ คือ การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป
และการบรรจุเครื่องดื่มควรมีวิธีการผลิต เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา ดังนี้
		 2.2.1 สถานที่ปรุงหรือผลิตเครื่องดื่ม
			
1) สถานที่ผลิตเครื่องดื่ม บริเวณพื้นห้อง โต๊ะ และเครื่องใช้ในการผลิต
เครื่องดื่มทุกชนิดจะต้องสะอาดเรียบร้อย เป็นระเบียบ มีการท�ำความสะอาดทุกวัน พื้นต้องแห้งสนิท
ไม่มีน�้ำเฉอะแฉะ ฝาผนังและเพดานต้องท�ำด้วยวัสดุคงทน ผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม หรือเป็นแหล่งสะสม
และเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ และสามารถท�ำความสะอาดได้ง่าย มีการระบายอากาศ มีมาตรการ
ในการป้องกันฝุ่น สัตว์พาหะและแมลงน�ำโรคต่างๆ
			
2) ควรจัดแบ่งพืน้ ทีบ่ ริเวณผลิตให้เป็นสัดส่วน เช่น บริเวณบรรจุควรแยกออก
จากบริเวณเตรียมวัตถุดิบให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการปนเปื้อน เป็นต้น
2.2.2 อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการผลิตควรเลือกที่ปลอดภัย ประกอบด้วย
			
1) อุปกรณ์ในการผลิตเครื่องดื่มควรท�ำจากวัสดุที่คงทน พื้นผิวเรียบ สามารถ
ท�ำความสะอาดได้ง่าย มีความเหมาะสมและปลอดภัย เช่น สแตนเลส แก้ว เป็นต้น โดยหม้อที่ใช้ต้ม
หรือเคีย่ วเครือ่ งดืม่ บางชนิด ควรเป็นภาชนะเคลือบมากกว่าภาชนะทองเหลือง หรืออะลูมเิ นียม เพราะ
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ผลไม้ผักบางชนิดมีฤทธิ์เป็นกรด อาจท�ำปฏิกิริยากับภาชนะที่ใช้ปรุง ซึ่งอาจจะท�ำให้สีและรสชาติ
เปลี่ยนแปลงไป หรือท�ำให้เกิดรสชาติและสีสันที่ไม่นา่ รับประทาน
			
2) โต๊ะส�ำหรับการผลิตเครื่องดื่มควรสูงจากพื้นประมาณ 60 เซนติเมตร
			
3) อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการผลิตเครือ่ งดืม่ เช่น มีด หม้อ ทัพพี เป็นต้น จะต้องสะอาด
ไม่มีกลิ่นเหม็นอับ หรือเหม็นกลิ่นแมลงสาบ ควรล้างด้วยน�้ำสะอาด 2-3 ครั้ง หลังการใช้งาน

รูปที่ 41 ตัวอย่างประเภทของเครื่องดื่ม

3. น�้ำแข็ง
น�ำ้ แข็งเป็นผลิตภัณฑ์หนึง่ ทีเ่ ข้ามามีบทบาทส�ำคัญในชีวติ ประจ�ำวันของทุกคน เพราะน�ำ้ แข็ง
จะช่วยบรรเทาให้คลายร้อน จึงเป็นทีน่ ยิ มกันอย่างแพร่หลาย นอกจากน�ำน�ำ้ แข็งมารับประทานโดยตรง
แล้ว ยังมีการน�ำน�ำ้ แข็งมาใช้ประโยชน์ได้หลายทาง เช่น ผสมเครือ่ งดืม่ ใช้แช่อาหารสดเพือ่ ถนอมอาหาร
รักษาสภาพของอาหาร และใช้ในอุตสาหกรรมประมง เป็นต้น หากน�้ำแข็งไม่สะอาดมีสิ่งสกปรก
ปนเปื้อนและมีจุลินทรีย์ที่ท�ำให้เกิดโรคปนเปื้อนอยู่ก็อาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการป่วยจากโรค
ติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ในการเลือกซื้อน�้ำแข็งเพื่อบริโภค ผู้บริโภคควรระมัดระวังในการเลือกซื้อ
โดยสังเกตลักษณะน�้ำแข็ง สถานที่เก็บรักษา ภาชนะที่ใช้บรรจุต้องสะอาด และไม่มีการปนเปื้อน
3.1 การเลือกซื้อน�้ำแข็งเพื่อสุขภาพที่ดี ควรปฏิบัติดังนี้
		 3.1.1 การเลือกซื้อน�้ำแข็งหลอดที่บรรจุถุง จะต้องสังเกตรายละเอียดบนฉลาก โดย
ฉลากต้องมีข้อความภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ และจะต้องมีข้อความแสดง
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
			
1) เลขสารบบอาหาร (เครื่องหมาย อย.)
			
2) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต
			
3) น�้ำหนักสุทธิเป็นระบบเมตริก
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4) ข้อความว่า “น�้ำแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน�้ำเงิน
		 3.1.2 ส�ำหรับน�้ำแข็งหลอดที่ตักแบ่งขายหรือเสิร์ฟตามร้านอาหาร เป็น
น�้ำแข็งที่จ�ำหน่ายโดยไม่ต้องมีฉลาก ดังนั้น ผู้บริโภคควรสังเกตน�้ำแข็ง สถานที่เก็บรักษา
ภาชนะที่บรรจุและอุปกรณ์ตักน�้ำแข็งต้องสะอาด ไม่มีการปนเปื้อน
		 3.1.3 หากเป็นน�้ำแข็งบรรจุถุงหรือซอง ควรซื้อมาบริโภคทั้งก้อน โดย
น�ำมาล้างให้สะอาดก่อนทุบหรือบด และควรใส่ในภาชนะบรรจุที่สะอาด
3.1.4 น�้ำแข็งที่นำ� มาส่งหรือจ�ำหน่าย ต้องบรรจุในถุงพลาสติกหรือภาชนะ
ที่สะอาด ยังไม่ผ่านการใช้งาน มีสีขาวใส เจาะรู และต้องวางถุงน�้ำแข็งบนชั้นภายในห้องเย็น
3.2 การผลิต “น�้ำแข็ง” หมายถึง น�้ำที่น�ำมาผ่านกรรมวิธีท�ำให้เยือกแข็ง ซึ่งใน
กระบวนการผลิต จะมีการควบคุมการผลิตและก�ำหนดมาตรฐานกรรมวิธีการผลิต การใช้น�้ำ
ในการผลิต สถานทีเ่ ก็บรักษาน�ำ้ แข็ง การใช้ภาชนะบรรจุนำ�้ แข็ง การแสดงฉลาก รวมถึงก�ำหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใช้ภาชนะบรรจุ และการเก็บรักษาฉลาก ตาม
ที่ก�ำหนดในประกาศกระทรวงฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) ฉบับที่ 137 (พ.ศ. 134) ฉบับที่ 254
(พ.ศ. 2545) และฉบับที่ 285 (พ.ศ. 2547) ดังนี้
		 3.2.1 น�้ำที่ใช้ส�ำหรับการผลิตน�้ำแข็งเพื่อจ�ำหน่าย ที่มีวัตถุประสงค์ใช้
รับประทานต้องใช้น�้ำสะอาด ที่มีมาตรฐานและคุณสมบัติทางฟิสิกส์ ทางเคมี และคุณสมบัติ
เกี่ยวกับจุลินทรีย์ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้
		 3.2.2 กรรมวิธีการผลิตน�้ำแข็ง ในบริเวณการผลิตจะต้องป้องกันมิให้เกิด
การปนเปื้อนกับน�้ำสะอาด ที่ใช้ในระหว่างท�ำการผลิต
		 3.2.3 ท่อส่งน�้ำในการผลิตน�้ำแข็ง และอุปกรณ์ในการผลิตที่สัมผัสกับ
น�้ำสะอาดหรือน�้ำแข็ง ต้องท�ำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษ ทนทาน และมีลักษณะที่ง่ายต่อการ
การท�ำความสะอาด
		 3.2.4 การถอดน�ำ้ แข็งออกจากซองน�ำ้ แข็ง ต้องใช้นำ�้ ทีม่ มี าตรฐานเช่นเดียว
กับน�้ำที่ใช้ผลิตน�้ำแข็ง
		 3.2.5 หลังกระบวนการผลิตควรมีการท�ำความสะอาดท่อส่งน�้ำของน�้ำแข็ง
อุปกรณ์ในการผลิตที่สัมผัสกับน�้ำสะอาด น�้ำแข็ง และภาชนะบรรจุ ต้องใช้น�้ำที่สะอาดและ
มีมาตรฐานเดียวกับน�้ำที่ใช้ในการผลิตน�้ำแข็ง
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		 3.2.6 การเก็บรักษาน�้ำแข็ง ควรใช้วัสดุที่ใช้ปกคลุมน�้ำแข็งหรือหุ้มน�้ำแข็ง
ห้ามใช้แกลบขีเ้ ลือ่ ย กระสอบ กาบมะพร้าว เสือ่ หรือวัสดุอย่างอืน่ ในท�ำนองเดียวกัน เนือ่ งจาก
มีโอกาสเกิดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคได้
		 3.2.7 สถานที่เก็บรักษาน�ำ้ แข็ง เพื่อรอจ�ำหน่ายจะต้อง
			
1) สะอาด และมีระดับสูงกว่าทางเดินเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
			
2) ท�ำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษ และเป็นวัสดุคูพมคูือื้นมือแนวทางการพั
ผิแนวทางการพั
วเรียบ ฒฒรันางานอนามั
กนางานอนามั
ษาความ
แนวทางการพั
ฒนางานอนามั
ยสิย่ ยสิ่สิ่
แวดล
อ
มในชุ
ม
ชน
สำหรั
บ
เจ
า
แวดล
แวดล
อ
อ
มในชุ
มในชุ
ม
ม
ชน
ชน
สำหรั
สำหรั
บ
เจ
บ
เจ
า
หน
า
หน
าหน
ทีา่ ทีาที่ ่
สะอาดได้ง่าย
3.2.6
3.2.6
3.2.6
ในการเก็
ในการเก็
ในการเก็
บรับ3)
กรัษาน้
กษาน้
ควรใช
ง ควรใช
ควรใช
ที่ใทชี่ใี่ใชปชปกคลุ
ปกคลุ
มมน้มน้ำน้ำแข็
แข็
ำแข็งงหรื
งหรือหุอและภายในสถานที
มหุน้มำน้แข็
ำแข็งง หงหาหามใช
มใช
ามใช
แแกลบ
แกลบ
กลบ
่อยย
			
มีำลแข็กำั แข็งษณะง่
าวยต่ัสววดุัสอัสทดุดุการท�
ำกคลุ
ความสะอาด
เ่ ก็ขีบขี้เลืขีรั้เลื่อ้เกลืย่อษา
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กาบมะพร
าว าอเสื
าวงกั
ว่อเสืเสืนหรื
่อ่อไม่หรื
อใวัอห้สวัดุเสกิอดุดยอาการปนเปื
ยงอืางอื
่นในทำนองเดี
่นในทำนองเดี
ในทำนองเดี
ยวกั
ยวกัวกั
่องจากมี
งจากมีโอกาสเกิ
โอกาสเกิดการปนเป
การปนเป
ดการปนเป
ออนสิ
อนสินสิ
่งสกปรก
่งสกปรก
่งสกปรก
น�้ำแข็กาบมะพร
งกาบมะพร
จะต้
องป้
้อนน�้ำยแข็
งนนนเนืเนืเนื่อ่องจากมี
หรือหรืเชืหรือ้ออเชืโรคได
เชื้อ้อโรคได
โรคได
		 3.2.8 ภาชนะที่ใช้บรรจุนำ�้ แข็ง เพื่อขนส่งและรอจ�ำหน่าย
3.2.7
3.2.7
3.2.7
สถานที
สถานที
สถานที
่เก็บ่เก็รับกรัษาน้
กษาน้
ำแข็ำแข็
งเพืงเพื่อรอจำหน
่อรอจำหน
รอจำหน
ายจะต
าายจะต
ยจะตอององง
			
1)
ภาชนะบรรจุ
ต
้
อ
งสะอาด
ท�การปนเป
ำด้วยวัอนอสนดุที่ไม่เป็นพิษ พื้นผิวเรียบ
1) 1)สะอาด
1) สะอาด
สะอาด
และมี
และมี
ระดัระดั
บสูบงสูกวงกวาทางเดิ
าทางเดิ
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2) ทำด
ทำด
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กษาความสะอาดได
ษาความสะอาดไดงงาางยยาย
3) 3)มี3)ลมีักมีลษณะง
ลักักษณะง
ษณะง
า2)ยตายต
อการทำความสะอาด
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รับกรัษาน้
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จะต
งจะต
อองกัองกันงกันไมอ้นไมไม
			
ภาชนะบรรจุ
ต้องมีและภายในสถานที
ลและภายในสถานที
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3)
ภาชนะบรรจุ
ต
อ
้
งเป็
บรรจุนำ�้ แข็ง และต้
1) 1)ภาชนะบรรจุ
1) ภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุ
ตอตงสะอาด
องสะอาดทำด
ทำด
ทำด
วยวั
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เคยใช้บรรจุผลิตภัณฑ์อื่นใดนอกจากน�้ำแข็ง
ตอการทำความสะอาด
ตอตไม่อการทำความสะอาด
การทำความสะอาด
2) 2)ภาชนะบรรจุ
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4. การเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำบริโภค
เป็นการติดตามดูแลให้นำ�้ บริโภคปลอดภัยต่อการบริโภค โดยการดูแลปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้รู้ว่าปัจจัยที่ท�ำให้น�้ำไม่ปลอดภัยคืออะไร การเฝ้าระวังจึงเป็นสิ่งจําเป็น
เบื้องต้นท�ำให้รู้สถานการณ์ของปัญหา และเร่งด�ำเนินการในการควบคุมและป้องกันปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการตรวจสอบทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่แหล่งน�ำ้ ดิบ ระบบการผลิต การเก็บรักษา
และการจ่ายน�้ำไปยังผู้บริโภค ซึ่งทุกขั้นตอนมีผลต่อการผลิตน�้ำดื่มที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน และ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังนั้นต่อสาธารณะและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ซึ่งเป็นการประเมินและตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อให้เกิดการปฏิบัติต่อไป
การเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำบริโภค จึงเป็นการด�ำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
โดยความร่วมมือจากภาคประชาชนทีต่ อ้ งมีการประสานงานและสนับสนุนซึง่ กันและกันในการร่วมกัน
ดูแลน�้ำบริโภคให้ปลอดภัย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนในชุมชน การเฝ้าระวังคุณภาพ
น�้ำบริโภคแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
4.1 การดูแลบ�ำรุงรักษาโครงสร้างระบบน�ำ้ บริโภค เช่น แหล่งน�้ำบริโภค การเก็บกัก การ
จ่ายและการใช้น�้ำ เป็นต้น ความถี่ในการเฝ้าระวังจะขึ้นกับวัตถุประสงค์และองค์ประกอบที่ตรวจสอบ
4.2 การตรวจสอบคุณภาพน�้ำบริโภค ในการเฝ้าระวังทั่วไปจะเลือกพารามิเตอร์ที่ตรวจ
วิเคราะห์ได้งา่ ยและเป็นตัวแทนคุณภาพเบื้องต้นได้ เช่น การตรวจการปนเปื้อนแบคทีเรีย สี ความขุ่น
คลอรีนอิสระคงเหลือ เป็นต้น ซึ่งจะขึ้นกับประเภทของแหล่งน�้ำบริโภคว่าเป็นน�้ำประปา แหล่งน�้ำ
ธรรมชาติ หรือน�ำ้ บรรจุขวด ซึง่ การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเป็นการศึกษาและวิเคราะห์เชิงลึก สามารถ
ใช้อ้างอิงผลการวิเคราะห์ได้

5. การตรวจสอบคุณภาพน�้ำบริโภค
5.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�ำ้ ทางห้องปฏิบัติการ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
		 5.1.1 การเลือกจุดสุ่มเก็บตัวอย่างแหล่งน�้ำดื่ม มีหลายประเภท ดังนั้นการเลือก
จุดสุ่มเก็บเพื่อเป็นตัวแทนที่ดี ควรพิจารณาดังนี้
			
1) น�้ำประปา เนื่องจากระบบน�้ำประปามีระบบท่อในการจ่ายน�้ำ ควรสุ่มเก็บ
ตัวอย่างน�้ำจากจุดที่น�้ำออกจากระบบปรับปรุงคุณภาพน�้ำต้นท่อ คือที่ระบบจ่ายน�้ำ 1 ตัวอย่าง และ
ปลายท่อสุ่มเก็บ 1 ตัวอย่าง ต่อผู้ใช้น�้ำ 5,000 คน โดยกระจายให้ครอบคลุมตัวก๊อก น�้ำที่ใช้สุ่มเก็บ
ตัวอย่างควรอยู่สูงจากพื้น 60 เซนติเมตร หลีกเลี่ยงก๊อกน�้ำที่รั่วหรือหยด การเก็บต้องเก็บจากก๊อกน�้ำ
โดยตรงไม่ควรเก็บผ่านสายยาง เครื่องกรองน�้ำ ถังพักน�้ำ ลักษณะการไหลของน�้ำควรให้น�้ำไหลเป็นล�ำ
ไม่กระจาย
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2) น�ำ้ บ่อตืน้ หรือบ่อบาดาล สุม่ เก็บตัวอย่างน�ำ้ จากบ่อโดยตรง ถ้าจ�ำเป็นให้ใช้
ภาชนะที่สะอาดรองรับแล้วถ่ายใส่ขวดเก็บตัวอย่างน�้ำ
			
3) น�้ำฝน ควรสุ่มเก็บตัวอย่างน�้ำจากภาชนะเก็บน�้ำฝนโดยตรง ถ้าจ�ำเป็นให้
ใช้ภาชนะที่สะอาดสุ่มเก็บหรือรองรับ แล้วถ่ายใส่ขวดเก็บตัวอย่างน�้ำ
		 5.1.2 วิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างน�้ำ การสุ่มเก็บตัวอย่างน�้ำในขั้นต้น ควรตรวจวัดความ
เป็นกรด ด่าง และค่าคลอรีนอิสระคงเหลือในน�้ำก่อน และบันทึกผลลงในใบส่งตรวจน�้ำทันที
			
1) การสุม่ เก็บตัวอย่างน�ำ้ เพือ่ ตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี มีขนั้ ตอน
ดังนี้
				 (1) เขียนรายละเอียด จุดสุ่มเก็บตัวอย่างน�้ำปิดข้างขวด
				 (2) ล้างภาชนะบรรจุตัวอย่างน�้ำขนาด 2 ลิตร ด้วยน�้ำตัวอย่างที่จะเก็บ
2–3 ครั้ง
				 (3) เก็บตัวอย่างน�้ำจนเกือบเต็มขวด เหลือที่วา่ งไว้ประมาณ 1 นิ้ว
				 (4) ปิดฝาขวดให้สนิทก่อนแช่เย็น
			
2) การสุ่มเก็บตัวอย่างน�้ำเพื่อวิเคราะห์ทางโลหะหนัก มีขั้นตอน ดังนี้
				 (1) เขียนรายละเอียดจุดสุ่มเก็บตัวอย่างน�้ำ ปิดข้างขวด
				 (2) ล้างภาชนะบรรจุตัวอย่างน�้ำขนาด 1 ลิตร ด้วยน�้ำตัวอย่างที่สุ่มเก็บ
2–3 ครั้ง
				 (3) บรรจุตัวอย่างน�้ำจนเกือบเต็มขวด เหลือที่วา่ งไว้ประมาณ 1 นิ้ว
				 (4) เติมกรดไนตริก 1.5 มิลลิลิตร ปิดฝาขวด เขย่าให้เข้ากัน (ไม่จ�ำเป็น
ต้องแช่เย็น)
			
3) การสุ่มเก็บตัวอย่างน�้ำเพื่อตรวจสอบทางแบคทีเรีย กรณีที่ตรวจพบ
คลอรีนอิสระคงเหลือในน�้ำ ให้ใช้ขวดบรรจุตัวอย่างแบคทีเรียชนิดที่เติมสารโซเดียมไธโอซัลเฟตความ
เข้มข้น 10 % ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร เพื่อหยุดปฏิกิริยาของคลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคในน�้ำประปา และ
ระหว่างการสุ่มเก็บตัวอย่างน�้ำควรระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการปนเปื้อน โดยท�ำตามขั้นตอน
ดังนี้
				 (1) เขียนรายละเอียดจุดสุม่ เก็บตัวอย่างน�ำ้ ปิดข้างกระป๋องหรือส่วนบน
ของกระป๋องบรรจุตวั อย่างน�ำ้ ส�ำหรับตรวจแบคทีเรีย ซึง่ เป็นภาชนะขวดแก้วปากกว้างมีความจุประมาณ
125 มิลลิลิตร มีฝาจุกแก้วเก็บบรรจุในกระป๋องสแตนเลส ซึ่งฝาและคอขวดหุ้มด้วยกระดาษอลูมิเนียม
(แบบกราวน์จอยท์ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว)
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				 (2) คว�่ำกระป๋องที่บรรจุขวดลง ดึงกระป๋องส่วนล่างออก จับขวดตั้งขึ้น
และหงายกระป๋องขึ้นทั้ง 2 ส่วน วางบนที่สะอาด
				 (3) เปิดฝาขวดโดยจับบนแผ่นอลูมิเนียมเก็บตัวอย่างน�้ำ ประมาณ
4/5 ของขวด (ประมาณ 100 มิลลิลิตร)
				 (4) ปิดฝาขวดให้สนิทโดยคว�่ำขวดลงในฝากระป๋องสแตนเลส แล้ว
ปิดกระป๋องให้เรียบร้อย
				 (5) ใช้กระดาษกาวย่นพันรอบบริเวณรอยต่อของกระป๋อง ประมาณ
2 -3 รอบ
				 (6) บรรจุลงในถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่นกันน�้ำซึมเข้า
				 (7) แช่ตัวอย่างน�้ำลงในหีบบรรจุน�้ำแข็ง
			
4) การเก็บรักษาสภาพตัวอย่างน�้ำ ตัวอย่างน�้ำที่สุ่มเก็บเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพน�้ำมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นวิธีที่ถูกต้อง คือ ตรวจวิเคราะห์ทันทีที่เก็บตัวอย่าง
ได้ แต่ในทางปฏิบตั มิ ขี ดี จ�ำกัดในหลายๆ ด้านจึงไม่สามารถวิเคราะห์ตวั อย่างได้พร้อมกันหมดทุกข้อมูล
บางข้อมูลสามารถวิเคราะห์ ในภาคสนามได้ แต่บางข้อมูลต้องน�ำไปตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ
จึงต้องมีการรักษาคุณภาพน�้ำให้เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดโดยการแช่เย็นด้วยน�้ำแข็ง ขณะเดียวกันต้อง
ส่งตัวอย่างน�้ำให้ถึงห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุด การส่งตัวอย่างควรอยู่ภายในระยะเวลา 8 ชัว่ โมง ไม่ควร
เกิน 24 ชั่วโมง โดยเก็บรักษาตัวอย่างในความเย็น 4-10 องศาเซลเซียส
			
5) การเก็บรักษาตัวอย่างขณะขนส่งไปยังห้องปฏิบตั กิ าร เมือ่ สุม่ เก็บตัวอย่าง
น�้ำเสร็จแล้วจะต้องส่งตัวอย่างน�้ำไปตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ ขณะขนส่งจะต้องไม่ให้ตัวอย่าง
ถูกแสงแดด และต้องรักษาสภาพคุณภาพน�้ำโดยการแช่เย็นในภาชนะที่เก็บความเย็นได้ วางเรียงขวด
เก็บตัวอย่างน�ำ้ ในภาชนะแช่เย็นให้เป็นระเบียบระวังขวดตัวอย่างล้ม การใส่นำ�้ แข็งแช่ตวั อย่างให้ใส่เสมอ
ระดับปากขวดเก็บตัวอย่างน�้ำไม่ให้มากเกินไปจนล้น ขณะขนส่งต้องเติมน�้ำแข็งและปล่อยน�้ำที่ละลาย
ทิ้งเป็นระยะๆ
			
6) การเขียนฉลากและใบส่งตัวอย่าง ฉลากปิดภาชนะเก็บตัวอย่างน�้ำ ควร
มีรายละเอียดดังนี้
				 (1) รหัสตัวอย่าง หมายถึง รหัส หรือสัญลักษณ์ของตัวอย่างน�้ำที่ผู้ส่งใช้
ซึ่งก�ำหนดเป็นตัวเลข เช่น 1/1 (เป็นชื่อจังหวัด/พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง) เป็นต้น
				 (2) หน่วยงานที่ส่ง หมายถึง หน่วยงานที่ส่งตัวอย่างน�้ำตรวจ
				 (3) ประเภทของแหล่งน�้ำ หมายถึง รายละเอียดตัวอย่างน�้ำที่เก็บ
เป็นประเภทใด เช่น น�้ำประปา (ส่วนภูมิภาค) น�้ำประปา (เทศบาล) น�้ำประปา (หมู่บา้ น) น�้ำฝน และ
น�้ำบ่อตื้น เป็นต้น
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				 (4) สถานที่เก็บตัวอย่างน�้ำ ระบุจุดเก็บตัวอย่างที่ก�ำหนด เช่น ต้นท่อ
ระบบจ่ายน�้ำ หรือปลายท่อบ้านเลขที่ 20 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี เป็นต้น
				 (5) วันที่เก็บตัวอย่างน�้ำ และเวลาที่เก็บตัวอย่างน�้ำ
				 (6) ชื่อผู้สุ่มเก็บตัวอย่าง
5.2 การตรวจคุณภาพน�ำ้ ภาคสนาม
		 5.2.1 การใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรค (ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน�้ำ อ 31)
			
คลอรีน เป็นสารเคมีทนี่ ยิ มใช้ฆา่ เชือ้ โรค เนือ่ งจากมีประสิทธิภาพในการท�ำลาย
เชื้อโรคสูง และใช้เวลาไม่นาน ที่ส�ำคัญคลอรีนที่เติมลงในน�้ำจะละลายอยู่ในรูปของคลอรีนอิสระท�ำ
หน้าที่ฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนในน�้ำ คลอรีนที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคมีทั้งคลอรีนชนิดผง คลอรีนชนิดน�้ำ
และคลอรีนชนิดก๊าซ จะเลือกใช้คลอรีนประเภทใดต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์
ส�ำหรับครัวเรือนทั่วไปมักใช้คลอรีนผง ความเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากราคาถูก หาได้ง่าย การ
เก็บรักษาไม่ยุ่งยาก ละลายน�้ำได้ดี และไม่มีอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงรุนแรง การใช้งานต้องน�ำมา
ละลายน�ำ้ แล้วน�ำส่วนทีเ่ ป็นน�ำ้ ใสไปใช้ผสมน�ำ้ ตามอัตราส่วน และวัตถุประสงค์ในการใช้ เช่น ใช้ฆา่ เชือ้ โรค
ในน�้ำดื่ม น�้ำใช้ ภาชนะอุปกรณ์ และล้างอาคาร สถานที่ตา่ งๆ เป็นต้น ข้อควรระวังในการใช้คลอรีนมีดังนี้
			
1) เก็บให้พ้นมือเด็ก
			
2) อย่าให้ถกู ผิวหนังและเข้าตา เมือ่ ถูกผิวหนังให้ถอดเสือ้ ผ้าทีถ่ กู คลอรีนออก
และอาบน�้ำชะล้างคลอรีนให้หมด เมื่อเข้าตาให้ล้างด้วยน�้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที และน�ำส่ง
โรงพยาบาล เพื่อพบแพทย์
			
3) ระหว่างการผสมคลอรีนควรมีผ้าปิดปากและจมูก
				 คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Chlorine) ปริมาณคลอรีนอิสระ
คงเหลือในน�้ำดื่ม น�้ำใช้ แสดงถึงความสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค
				 ปริมาณภาวะปกติ = 0.2–0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (0.2–0.5 ppm)
				 ปริมาณในสถานการณ์โรคระบาด = 0.5–1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (0.5–1.0 ppm)
				 ทั้งนี้ เปิดภาชนะทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมง กลิ่นคลอรีนจะระเหยหมดไป
ขั้นตอนการใช้ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน�้ำ อ 31
1. เติมตัวอย่างน�้ำที่ต้องการทดสอบลงในหลอดเปล่า
		 จนถึงขีดบอกระดับที่ก�ำหนดไว้
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2. หยดน�้ำยาออโธโทลิดีน จ�ำนวน 4 หยด ลงในน�้ำตัวอย่าง

3. ผสมให้เข้ากันโดยกลับขวดตัวอย่างไป - มาประมาณ
		 20 ครั้ง สังเกตการเกิดสีในขวดตัวอย่างทดสอบ
4. อ่านผลโดยการเทียบสีที่เกิดขึ้นกับสีมาตรฐานคลอรีน
		 3 ระดับ คือ ระดับ 0.2 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
		 5.1.2 การตรวจสอบโคลิ ฟ อร์ ม แบคที เรี ย (ชุ ด ตรวจสอบเบื้ อ งต้ น ด้ ว ยอาหาร
ตรวจเชื้อโดยใช้ชุด อ 11)
			
การตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน�ำ้ บริโภค สามารถตรวจสอบเบือ้ งต้นด้วย
อาหารตรวจเชื้อโดยใช้ชุด อ 11 เป็นวิธีที่งา่ ยและสะดวกในการปฏิบัติ โดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของ
อาหารตรวจเชื้อ อ 11 จากสีแดงเป็นสีต่างๆ เช่น สีส้ม สีน�้ำตาล สีเหลือง เป็นต้น มีความขุ่น และฟอง
แก๊สปุดขึน้ เมือ่ เขย่าเบาๆ การตรวจสอบด้วยอาหารตรวจเชือ้ ตามขัน้ ตอนและวิธกี ารตรวจสอบทีถ่ กู ต้อง
มีความน่าเชื่อถือซึ่งสอดคล้องกับการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Multiple – Tube Fermentation
Technique ไม่น้อยกว่า 84.5 %

รูปที่ 43 ชุดตรวจสอบเบื้องต้นด้วยอาหารตรวจเชื้อโดยใช้ชุด อ 11
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ให้ผลบวก (++) อาหารเปลี่ยนจากสี
แดงเป็ยนสิ่งสีแวดล
ส้ม หรือมกรณี
อสีเหลืสอาธารณภั
งอมส้มยมีหรืคอวามขุ
ส
ทุปุกดครัขึ้ง้นที่เกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติตางๆ จะสรางความตระหนก ความเสียหาย และผลกระทบดาน
อนามั
แวดลอม เชน การขาดแคลนน้
โภควบ่บริมโไว้
ภคทการสุ
ขอนามั
ปญหาด24านถึง 48 ชัว่ โมง
ขวดที
่ 6ยสิ่งอาหารเหลว
(อ 11) หลังเติำสะอาดสำหรั
มน�ำ้ ตัวอย่บาอุงปแล้
อี่ ณ
ุ หภู
มหิ อ้ ยไม
งเป็ดี นมีเวลา
การสุขาภิบาลที่อยูอาศัย การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยตางๆ และอาจทำใหเกิดโรคซ้ำเติม เชน โรคอุจจาระรวง
ให้ผลบวก
อาหารเปลี
มีคมใหวามขุ
่นและแก๊
สปุ้นดขึ้นเมื่อ
โรคระบบทางเดิ
นอาหาร(+++)
โรคระบบทางเดิ
นหายใจ่ยนจากสี
โรคผิวหนัแงดงเป็
ฯลฯ ซึน่งสีมีเปหลื
จจัยอสงงเสริ
มีความรุ
นแรงมากขึ
ตามสถานการณ
ภัยพิบัติ นอกจากนี้ น้ำ ที่อยูอาศัยที่สะอาดหรือมีการจัดการสุขาภิบาลที่ดี เปนตัวกำหนด
เขย่าเบาๆ
ที่สำคัญยิ่งของการมีชีวิตรอดในระยะแรกของเหตุสาธารณภัย

1.

นิยามศัพท
สาธารณภัย/ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง ภัยอันมีมาเปนสาธารณะ ไมวาเกิดจากธรรมชาติ หรือ
มีผท ู ำใหเกิดขึน้ ไดแก อัคคีภยั วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอืน่ ๆ ซึง่ กอใหเกิดอันตรายแกชวี ติ รางกายของประชาชนหรือ
ความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือรัฐ
ภาวะฉุกเฉิน/ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency) หมายถึง ภาวะที่ทำให
เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่มีความรุนแรง (Seriousness of the public health impact) ทำใหเกิดการปวย
และการตายจำนวนมาก เปนเหตุการณที่ผิดปกติหรือไมเคยพบมากอน (Unusual or unexpected nature
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ 7
การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรณีสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ
ทุกครั้งที่เกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ จะสร้างความตระหนก ความเสียหาย และ
ผลกระทบด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม เช่น การขาดแคลนน�ำ้ สะอาดส�ำหรับอุปโภค บริโภค การสุขอนามัย
ไม่ดี มีปัญหาด้านการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยต่างๆ และอาจท�ำให้เกิดโรค
ซ�ำ้ เติม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง เป็นต้น ซึง่
มีปัจจัยส่งเสริมให้มีความรุนแรงมากขึ้นตามสถานการณ์ภัยพิบัติ นอกจากนี้ น�้ำ ที่อยู่อาศัยที่สะอาด
หรือมีการจัดการสุขาภิบาลที่ดีเป็นตัวก�ำหนดที่ส�ำคัญยิ่งของการมีชีวิตรอดในระยะแรกของการเกิด
เหตุสาธารณภัย

1. นิยามศัพท์
สาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ (Disaster) หมายถึง ภัยอันมีมาเป็นสาธารณะ ไม่วา่ เกิดจากธรรมชาติ
หรือมีผู้ท�ำให้เกิดขึ้น ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ
ภาวะฉุกเฉิน/ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency) หมายถึง
ภาวะทีท่ ำ� ให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพทีม่ คี วามรุนแรง (Seriousness of the public health impact)
ท�ำให้เกิดการป่วย และการตายจ�ำนวนมาก เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่เคยพบมาก่อน (Unusual
or unexpected nature of the event) เช่น โรคติดเชื้ออุบัติซ�้ำ และโรคที่ไม่เคยพบมาก่อน มีโอกาส
ที่จะแพร่ไปสู่พื้นที่อื่น (Potential for the event to spread) และอาจต้องมีการจ�ำกัด การเคลื่อน
ย้ายที่ของผู้คนหรือสินค้า เป็นต้น (The risk that restrictions to travel or trade) เช่น โรคติดต่อ
จากสัตว์หรือมีการติดต่อได้ง่ายจากการเดินทาง
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2. การด�ำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัย

ประกอบไปด้วย 14 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การจัดเตรียมบุคลากร จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณี
สาธารณภัย (Special Response Team/SRT) เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติการ และประสานความร่วมมือ
ให้การสนับสนุนด้านการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมแก่ภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงานในพืน้ ที่ โดยมีแผนภูมิ
แนวทางการประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ดังนี้
แผนภูมิแนวทางการประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข (War Room ระดับกระทรวง)
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
กรมต่างๆ (War Room ระดับกรม)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 1-14

กรมอนามัย

กรมควบคุมโรค

SAT ระดับเขต
(ศอ.1-13)

SRRT ระดับเขต
(สคร. 1-13)

ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
(War room ระดับจังหวัด)
SRRT ระดับจังหวัด
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ
(War room ระดับจังหวัด)
SRRT ระดับอ�ำเภอ

อสม. อปพร. รพ.สต. NGO

อื่นๆ

รูปที่ 44 รูปแสดงแนวทางการประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
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2.2 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัย
		 (War room)
แผนภูมิแสดงศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ กรณีสาธารณภัย ศูนย์อนามัย (ภูมิภาค)
คณะอ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์-ประธาน
ผอ.ศูนย์แต่งตั้งตามความเหมาะสม-เลขานุการ
หน.กลุ่ม/ฝ่ายของศูนย์อนามัย-กรรมการ
- ร่วมประชุมกับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (War room) ระดับจังหวัด
- ก�ำหนดนโยบาย/แผน การบริหารจัดการ และให้การสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ในการฉุกเฉิน/สาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
- สั่งการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย/แผน
- ประธานความร่วมมือระดับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ
หน่วยงาน-ผู้แทนจาก
กลุ่ม/ฝ่ายด้านวิชาการ
กลุ่มละ 2 ท่าน

หน่วยปฏิบัติการ (SRT)
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้ที่มีรายชื่อเป็น SRT
ตามค�ำสั่งฯ กรมอนามัย

ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ที่มีรายชื่อเป็น SRT ตาม
ค�ำสั่งฯ กรมอนามัย

- จัดท�ำค�ำแนะน�ำทาง
วิชาการ
- ให้ค�ำแนะน�ำ/ปรึกษาทาง
- ประสานความร่วมมือ และร่วมปฏิบัติการกับศูนย์ปฏิบัติการ
วิชาการแก่เจ้าหน้าที่
(War room) ระดับเขต และจังหวัด
หน่วยงานภาคีเครือข่าย
- ส�ำรวจ และบันทึกภาพ สถานการณ์ สภาพปัญหาด้าน
ในระดับจังหวัด/อ�ำเภอ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพสภาพสังคมและชุมชน และ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อื่นๆ ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
- วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา และสรุปรวบรวมน�ำ
เสนอต่อคณะอ�ำนวยการ
- ประสานงานในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนกลาง
- ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- สรุปผลการด�ำเนินงาน และรายงานผล
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสนับสนุน
ฝ่ายการเงิน/ยานพาหนะ/
พัสดุ ฯลฯ
- จัดท�ำแผนงบประมาณ
ด�ำเนินการและสนับสนุน
วัสดุ อุุปกรณ์ สารเคมี
- จัดท�ำระบบการสนับสนุน
การจัดส่ง และส�ำรอง
วัสดุอุปกรณ์ (Logistic)
ในพื้นที่
- จัดท�ำระบบการรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน
- ฝ่ายพัสดุ ธุรการ
- งานยานพาหนะ
- ประสานงานทั่วไป
- อื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

รูปที่ 45 รูปแสดงโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ กรณีสาธารณภัย ศูนย์อนามัย (ภูมิภาค)
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2.3 กิจกรรมหรือขัน้ ตอนการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมกรณีสาธารณภัย การด�ำเนิน
งานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure/SOP) ด้านการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน/สาธารณภัยส�ำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
		 2.3.1 รวบรวม และศึกษาข้อมูล (Data Review) เจ้าหน้าทีต่ อ้ งมีการทบทวน หรือ
ศึกษาข้อมูลทางวิชาการต่างๆ เกีย่ วกับการเกิดเหตุฉกุ เฉิน/สาธารณภัย/ภัยพิบตั จิ ากสถานการณ์ตา่ งๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต และปัจจุบนั โดยพิจารณาศึกษาสถานการณ์ทมี่ รี ปู แบบใกล้เคียงกับสถานการณ์ทกี่ ำ� ลัง
ประสบในพืน้ ที่ มีความครอบคลุมของข้อมูลทัง้ ภายในและภายนอกสถานการณ์ รวมถึงข้อมูลจากภายใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบ ความรุนแรง การป้องกัน และแนวทางฟื้นฟู ที่อาจ
จะน�ำมาปรับใช้กบั การด�ำเนินงานพืน้ ที่ นอกจากนัน้ เจ้าหน้าทีค่ วรประสานข้อมูลในพืน้ ทีเ่ พือ่ เตรียมตัว
ล่วงหน้าให้ถูกต้องทันเวลา สถานการณ์ โดยเน้นพื้นที่ที่ประสบภัยบ่อยครั้ง เช่น กรณีเกิดอุทกภัย ควร
มีการศึกษาข้อมูลด้านการสุขาภิบาลน�้ำดื่ม น�้ำใช้ ด้านการสุขาภิบาลอาหาร ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการควบคุมสัตว์พาหะและแมลงน�ำโรค ด้านการจัดการน�้ำเสีย ด้าน
การสุขาภิบาลที่พักอาศัยชั่วคราว/จุดอพยพ เป็นต้น หรือกรณีเกิดโรคระบาด ควรมีการศึกษาข้อมูล
ด้านระบุนิยามโรค ระดับภูมิต้านทาน ระดับความรุนแรงของการระบาด ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาด
ระดับอัตราป่วย/ตาย การสุขาภิบาลน�ำ้ ดืม่ น�ำ้ ใช้ การสุขาภิบาลอาหาร การจัดการสิง่ ปฏิกลู การจัดการ
ขยะมูลฝอย การควบคุมสัตว์พาหะและแมลงน�ำโรค การจัดการน�้ำเสีย เป็นต้น
		 2.3.2 แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำแผน (Planning team) พิจารณาแต่งตั้ง
คณะท�ำงานซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรเอกชน เพือ่ รับผิดชอบการพิจารณาทบทวนปรับปรุงและจัดท�ำแผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนเขตท้องที่ จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนภาคประชาชน เช่น ผู้แทน
หอการค้า องค์กรการกุศล ผู้น�ำอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อหารือและชี้แจงเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของการจัดท�ำแผน รวมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการ
จัดท�ำแผน
		 2.3.3 จัดท�ำแผน (Planning Procedure) การจัดท�ำแผนประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ได้แก่
			
1) การทบทวนแผนที่มีอยู่เดิม (Review of existing plan) การทบทวนแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงความซ�้ำซ้อนและลดเวลา
ในการหาข้อมูลบางส่วน รวมทัง้ สามารถสร้างความเชือ่ มโยงระหว่างแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขต
ท้องที่กับแผนอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ จะได้ก�ำหนดแผนฉบับใหม่ให้ถูกต้องสอดคล้องกับแนวโน้ม
ของภัยพิบัติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2) การวิเคราะห์ความเสีย่ งอันตราย (Hazards analysis) การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงอันตราย ถือเป็นขั้นตอนส�ำคัญขั้นตอนแรกในการจัดท�ำแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตท้องที่
ซึง่ จะต้องอาศัยการรวบรวมสถิตขิ อ้ มูลในพืน้ ทีท่ งั้ ด้านกายภาพและด้านสังคม มาวิเคราะห์และประเมิน
หาระดับและโอกาสของความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นในเขตท้องที่ และจัดเรียงล�ำดับความเสี่ยงภัย
แต่ละชนิด
			
3) การประเมินความสามารถขององค์กร (Capability assessment) การ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัย จะท�ำให้ทราบถึงสถานการณ์ของพื้นที่ว่ามีโอกาสได้รับอันตราย
จากภัยแต่ละชนิดมากน้อยเพียงใด แต่การจัดการภัยพิบัติได้จะต้องมีข้อมูลที่จ�ำเป็น ได้แก่
				 (1) ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลหน่วยงาน เช่น สถานีดับเพลิง
สถานีต�ำรวจ โรงพยาบาล หน่วยราชการ เหล่ากาชาด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ฯลฯ พร้อมทั้งชื่อหน่วยงานที่มีอ�ำนาจในการตัดสินใจ ก�ำลังพล สถานที่ และวิธีการ
ติดต่อ ข้อมูลบุคคล เช่น รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ บุคคลส�ำคัญ ผู้น�ำ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) พร้อมทั้งสถานที่ติดต่อและวิธีการติดต่อ ข้อมูลอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เช่น รถยนต์
ดับเพลิง รถกู้ภัย เครื่องจักรกลหนัก รถบรรทุกน�้ำ รถบรรทุก รถโดยสาร อุปกรณ์ช่วยหายใจ (SCBA)
ฯลฯ มีอยู่ในหน่วยงานหรือองค์กรใด จ�ำนวนเท่าใด สามารถติดต่อในกรณีฉุกเฉินได้อย่างไร ใครเป็น
ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ แผนที่ ประกอบด้วย แผนที่ในภาพรวมและเฉพาะส่วน แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย แผนที่
ตั้งจุดอันตราย แผนที่เส้นทางอพยพ แผนที่รับการอพยพ
				 (2) ข้อมูลสถานที่ส�ำคัญ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน�้ำ โรงงานอุตสาหกรรม
สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ชุมสายโทรศัพท์ โรงพยาบาล สนามบินพาณิชย์ สถานที่ราชการ โรงเรียน
โรงผลิตน�้ำประปา เป็นต้น
				 (3) ข้อมูลเส้นทางคมนาคมทีส่ ำ� คัญ เช่น ถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพือ่
ก�ำหนดเส้นทางส่งก�ำลังบ�ำรุง เส้นทางอพยพ หรือเส้นทางฉุกเฉิน ข้อมูลที่ได้รวบรวมดังกล่าว จะเป็น
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ขีดความสามารถขององค์กร ว่ามีความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงภัยที่ได้
ประเมินไว้มากน้อยเพียงใด และเป็นประโยชน์ในการสัง่ การของผูว้ า่ ราชการจังหวัดในการแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยของท้องถิ่น
			
4) การจัดท�ำร่างแผน ในการจัดท�ำแผนต้องค�ำนึงถึงว่าจะท�ำอย่างไรจึงจะท�ำให้
ชุมชนมีการเตรียมความพร้อมทีด่ ี เพือ่ ทีจ่ ะสามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างปลอดภัย ภายใต้ความเสีย่ งอันตราย
จากสาธารณภัยประเภทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
		 2.3.4 ซ้อมแผนฯ การฝึกซ้อมแผนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีฉุกเฉิน/
สาธารณภัย เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนมีความเข้าใจหลักการ
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ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ สามารถจัดการสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงทีที่มีภัยเกิดขึ้น อีกทั้งเพื่อให้
ประชาชนเข้าใจและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้นเมื่อเกิดสาธารณภัย โดยมีขั้นตอนการฝึก
ซ้อมแผนฯ 5 ขั้นตอน ดังนี้
			
1) การเตรี ย มการ ได้ แ ก่ การจั ด ท� ำ แผนเฉพาะกิ จ ป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย การจัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และก�ำหนดงบประมาณส�ำหรับ
การเตรียมการฝึกซ้อมแผน
			
2) ประชุมเตรียมความพร้อมและแบ่งมอบภารกิจ
			
3) ทดสอบภาคทฤษฎี เป็นการทดสอบการวางแผน การอ�ำนวยการ ควบคุม
สั่งการ และประสานงานของหน่วยปฏิบัติตามแผน โดยอาจสมมติสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ขึ้น
เป็นกรณีศึกษาหลังจากนั้นจะเป็นการประเมินผลการทดสอบภาคทฤษฎี
			
4) ฝึกภาคปฏิบตั จิ ริง ประกอบด้วยการฝึกจริงในพืน้ ทีจ่ ริงและการประเมินผล
การปฏิบัติ
			
5) การจัดนิทรรศการ (STATIC SHOW) โดยการเชิญหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจและเอกชนเกีย่ วข้องร่วมจัดนิทรรศการ จะเป็นการเผยแพร่ความรูใ้ นการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และจัดท�ำเอกสาร สิ่งตีพิมพ์
ภาพพิมพ์ หรือวีดทิ ศั น์ ฯลฯ เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ทราบขัน้ ตอนการเตรียมความพร้อมและการปฏิบตั ิ
ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังจากที่ภัยผ่านพ้นไปแล้ว
		 2.3.5 จัดตัง้ ศูนย์อำ� นวยการเฉพาะกิจ/หน่วยปฏิบตั กิ ารตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ ได้แก่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ (Special Response Team/SRT)
หรือเจ้าหน้าที่จากทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team/
SRRT) ที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับมอบหมายตามภารกิจในพื้นที่ประสบเหตุฉุกเฉิน/สาธารณภัย/
ภัยพิบัติ
		 2.3.6 ส�ำรวจและบันทึกภาพ เจ้าหน้าทีต่ อ้ งมีการส�ำรวจและบันทึกภาพสถานการณ์
สภาพปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ส้วม น�้ำ อาหาร ที่อยู่อาศัย สถานที่ในชุมชน เช่น แหล่งน�้ำใน
ชุมชน วัด/มัสยิด ประปาหมูบ่ า้ น สถานศึกษา กองขยะ สถานบันเทิง ตลาดสด โรงพยาบาล ร้านอาหาร
สถานีขนส่งทางบก/น�้ำ แพปลา โรงน�้ำแข็ง และอื่นๆ ที่เป็นพื้นที่ประสบภัยที่มีผลต่อสุขลักษณะ
และสุขภาพของผู้ประสบภัย
		 2.3.7 วิเคราะห์สถานการณ์ สรุปรวบรวม รวมทั้งจัดท�ำค�ำแนะน�ำทางวิชาการ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ น�ำข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้จากการส�ำรวจเบื้องต้น เช่น สภาพความ
เสียหายของแหล่งน�้ำ แหล่งสาธารณูปโภค ความต้องการความช่วยเหลือของประชาชน และสภาพ
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ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นโดยรอบ หากมีการเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมเพื่อวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ ต้องมีการศึกษาวิธีการเก็บตัวอย่างด้วย จากนั้นจึงน�ำข้อมูลทุกส่วนมาศึกษามา
วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาโดยท�ำการสรุปบทเรียน หรือน�ำข้อมูลจากการส�ำรวจในสถานการณ์ที่
ใกล้เคียงกันในอดีตและจากมาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องมาเทียบเคียง รวมทั้งจัดท�ำรายงานสรุป
และค�ำแนะน�ำทางวิชาการ โดยให้มกี ารร่วมประชุมเสนอแนะ แลกเปลีย่ นประสบการณ์จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและจากมาตรฐานทางวิชาการที่ศึกษาในภาพรวม เพื่อพิจารณา
แนวทางในการด�ำเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป
		 2.3.8 ประสานความร่วมมือกับภาคี/เครือข่าย เพื่อการสนับสนุนการด�ำเนินงานทั้ง
ในส่วนของข้อมูลทางวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณที่ภาคี/เครือข่ายมีความสามารถในการ
สนับสนุนได้
		 2.3.9 พิจารณาความสามารถในการด�ำเนินการ มีการพิจารณาประเมินสถานการณ์
และตัดสินใจว่าหน่วยงานมีศักยภาพในการด�ำเนินงานหรือไม่ โดยพิจารณาหรือประเมินระดับความ
รุนแรงของภัยและความพร้อมขององค์ความรู้ ทักษะของเจ้าหน้าที่ และความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์
ที่ให้การสนับสนุน
		 2.3.10 ท�ำหนังสือราชการประสานขอการสนับสนุนจากจังหวัด/ส่วนกลาง กรณี
ทีพ่ จิ ารณาแล้วพบว่า พืน้ ทีไ่ ม่มคี วามสามารถในการด�ำเนินการจัดการเหตุฉกุ เฉิน/สาธารณภัยได้ ให้จดั
ท�ำหนังสือราชการประสานขอการสนับสนุนจากจังหวัด หรือส่วนกลางในระดับสูงต่อไป
2.3.11 ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีที่พื้นที่มีศักยภาพในการด�ำเนินงาน
ได้เอง ให้มีการสนับสนุนลงในพื้นที่ได้ทันที โดยให้การสนับสนุนด้านวิชาการ เช่น ให้ค�ำปรึกษา
ค�ำแนะน�ำ เป็นวิทยากร สร้างครู ก. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นต้น และการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารเผยแพร่ และคู่มือ
		 2.3.12 สรุปผลการด�ำเนินงาน และจัดเก็บรวบรวมท�ำฐานข้อมูล หลังการด�ำเนิน
การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน/สาธารณภัย/ภัยพิบัติแล้ว เจ้าหน้าที่ควรจัดท�ำสรุปผลการด�ำเนิน
การตามแบบฟอร์มกรมอนามัย (En.D 3) เพื่อเสนอแก่ผู้บริหารตามล�ำดับ รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดท�ำเป็นฐานข้อมูล และน�ำข้อมูลที่ได้แจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่
		 2.3.13 รายงานผู้บริหารตามล�ำดับและแจ้งข้อมูลแก่หน่วยงานในพื้นที่ เจ้าหน้าที่
ด�ำเนินการรวบรวมรายงาน ข้อมูลความเสียหาย และการช่วยเหลือ พร้อมทั้งสรุปเหตุการณ์และ
สถานการณ์ เสนอรายงานต่อผู้บริหาร และแจ้งข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากจัดเก็บข้อมูล
จากการด�ำเนินงานเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลทีไ่ ด้สามารถน�ำมาเก็บรวบรวม วิเคราะห์ แปลผล และเผยแพร่
ซึ่งอยู่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉิน/สาธารณภัยได้
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2.3.14 ฟื้นฟูสภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่
			
1) การฟืน้ ฟูสภาพแวดล้อมชีวติ ความเป็นอยู่ โดยการส�ำรวจความเสียหาย
และความต้องการด้านต่างๆ ของผู้ประสบภัย จัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ วัสดุ/อุปกรณ์ที่
จ�ำเป็นเข้าไปยังพื้นที่โดยเร่งด่วน เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้ได้เรียบร้อยทั่วถึง และรายงานขอรับ
การสนับสนุนเพิ่มเติมหากสิ่งของที่จัดเตรียมไม่เพียงพอ ตลอดจนประสานงานขอรับการสนับสนุน
เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ วัสดุ/อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและนอก
พื้นที่ เฝ้าระวังโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อและปรสิต โรคฉี่หนู
โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น รวมทั้งด�ำเนินการก�ำจัดของเสียต่างๆ และสัตว์พาหะ
และแมลงน�ำโรค ให้การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และหลักเกณฑ์และวิธีด�ำเนินการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546
			
2) การฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภัย โดยจัดให้มีบริการ
รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยเบื้องต้น เพื่อรักษาชีวิตผู้ได้รับอันตรายในระยะแรก ณ สถานที่
ประสบภัย จัดการประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและสร้างความเชื่อมั่นในการให้ความช่วยเหลือ
ของทางราชการต่อผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน

3. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัย
3.1 การจัดการน�ำ้ อุปโภคบริโภคกรณีสาธารณภัย
		 3.1.1 การเข้าถึงและปริมาณน�ำ้
			
1) ในแต่ละครัวเรือนควรมีน�้ำเพื่อใช้ดื่ม ประกอบอาหาร และเพื่อสุขอนามัย
ของบุคคล ในครัวเรือนอย่างน้อย 30 ลิตร ต่อคนต่อวัน
			
2) จุดแจกน�้ำที่ใกล้ที่สุดต้องอยู่หา่ งจากที่พักอาศัยไม่เกิน 500 เมตร
			
3) เวลาในการเข้าแถวรอรับน�้ำที่แหล่งแจกจ่ายน�้ำไม่ควรเกิน 15 นาที
			
4) การเติมน�้ำ 20 ลิตร ไม่ควรใช้เวลาเกิน 3 นาที
			
5) มีการบ�ำรุงรักษาแหล่งน�้ำและระบบน�้ำใช้ เพื่อการมีปริมาณที่สม�่ำเสมอ
หรือเป็นประจ�ำ
		 3.1.2 คุณภาพน�้ำ
			
1) ผลส�ำรวจทางสุขาภิบาลระบุว่า มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนอุจจาระต�่ำ
			
2) น�้ำ 100 มิลลิลิตร ที่จุดแจกน�้ำไม่มีเชื้อแบคทีเรียจากอุจจาระ
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3) ประชาชนดื่มน�้ำจากแหล่งน�้ำที่มีการป้องกันหรือฆ่าเชื้อแล้ว มากกว่า
แหล่งน�้ำที่มีอยู่เดิม
			
4) มีขั้นตอนด�ำเนินการลดภาวะปนเปื้อนของน�้ำหลังการจัดส่งน�้ำ
			
5) เมื่อเกิดความเสี่ยงหรือมีโรคท้องร่วงระบาด น�้ำระบบท่อหรือระบบอื่นมี
การฆ่าเชื้อด้วยสารเคมี โดยก�ำหนดให้มีสารคลอรีนหลงเหลืออยู่ที่หัวก๊อกมีค่า 0.5 มก./ลิตร และ
ความขุ่นต�่ำกว่า 5 NTU (Nephelometric Turbidity Unit)
			
6) การใช้ น�้ ำ ปนเปื ้ อ นสารเคมี (รวมถึ ง การใช้ ส ารเคมี ฆ ่ า เชื้ อ ) หรื อ สาร
กัมมันตภาพรังสีในระยะเวลาสัน้ ๆ และการประเมินไม่แสดงผลกระทบทีม่ นี ยั ส�ำคัญไม่กอ่ ให้เกิดผลเสีย
ต่อสุขภาพ
		 3.1.3 การให้บริการน�ำ้ และอุปกรณ์การใช้น�้ำ
			
1) แต่ละครัวเรือนต้องมีภาชนะเก็บน�้ำที่สะอาดขนาด 20-30 ลิตร อย่างน้อย
สองใบและมีส�ำรองไว้ในจ�ำนวนที่พอเพียง เพื่อให้มั่นใจว่ามีน�้ำสะอาดใช้ในครัวเรือนอยู่เสมอ
			
2) ภาชนะรับน�้ำและภาชนะกักเก็บน�้ำควรเป็นแบบคอแคบ และมีฝาปิดหรือ
มีมาตรการอื่น ที่ใช้ในการเก็บ การสูบน�้ำหรือการน�ำน�้ำมาใช้ และต้องมีการสาธิตวิธีใช้ด้วย
			
3) มีสบู่ขนาด 250 กรัม ส�ำหรับใช้ส่วนตัวต่อคนต่อเดือน
			
4) ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องมีห้องอาบน�้ำรวม ควรมีห้องอาบน�้ำแยกชาย หญิง
			
5) ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องมีสถานที่ซักล้างรวม ต้องมีอ่างซักล้างอย่างน้อยหนึ่ง
อ่างต่อ 100 คน และมีสถานที่ซักล้างแยกเฉพาะของผู้หญิง ส�ำหรับซักและตากชุดชั้นในและผ้าซับ
ประจ�ำเดือน
			
6) ต้องส่งเสริมให้ผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ตั้งแต่การเลือกสถานที่ การก่อสร้างสถานอาบน�้ำ และ/หรือการผลิต และการแจกจ่ายสบู่ และ/
หรือการส่งเสริมให้มีทางเลือกอื่นที่เหมาะสม
		 3.1.4 การวางแผนจัดหาน�ำ้ ในปริมาณขั้นต�่ำ ส�ำหรับใช้ในอาคารและประโยชน์อื่น
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงการวางแผนจัดหาน�ำ้ ในปริมาณขั้นต�ำ่ ส�ำหรับใช้ในอาคารและประโยชน์อื่น
ลักษณะงาน
ศูนย์สุขภาพและโรงพยาบาล
		
		
		
ศูนย์รักษาผู้มีอาการท้องร่วง
ร้ายแรง

ปริมาณการใช้นำ�้
5 ลิตร/ผู้ป่วยนอก 1 คน/วัน
40-60 ลิตร/ผู้ป่วยใน 1 คน/วัน
อาจต้องการปริมาณเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ซักผ้า/ล้างวัสดุอุปกรณ์และ
ห้องสุขาที่ใช้น�้ำ ฯลฯ
60 ลิตร/ผู้ป่วย 1 คน/วัน
15 ลิตร/ผู้ดูแล/วัน

ศูนย์ให้อาหารเสริม
		

30 ลิตร/ผู้ป่วย 1 คน/วัน
15 ลิตร/ผู้ดูแล/วัน

โรงเรียน
		

3 ลิตร/นักเรียน 1 คน/วัน ส�ำหรับดื่มและล้างมือ (ไม่รวมการใช้
ในสุขา : ดูดา้ นล่าง)

มัสยิด
สุขาสาธารณะ
		

2-5 ลิตร/คน/วัน ส�ำหรับดื่ม และล้างท�ำความสะอาด
1 – 2 ลิตร/คน/วัน ส�ำหรับล้างมือ
2 – 8 ลิตร/ห้อง/วัน (ส�ำหรับท�ำความสะอาดสุขา)

สุขาที่ใช้น�้ำทั่วๆ ไป
สู่ท่อน�้ำทิ้ง

20 – 40 ลิตร/คน/วัน ส�ำหรับสุขาที่ใช้ก�ำลังน�้ำก�ำจัดสิ่งขับถ่าย
3 – 5 ลิตร/คน/วัน ส�ำหรับสุขาราดน�้ำ

การล้างก้น

1 – 2 ลิตร/คน/วัน

โรงเลี้ยงสัตว์
		
การชลประทานส�ำหรับ
การเกษตรขนาดย่อม
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20 – 30 ลิตร/สัตว์ใหญ่หรือปานกลาง/วัน
5 ลิตร/สัตว์เล็ก/วัน
3 – 6 มม./ตารางเมตร/วัน แต่ผันแปรได้

แวดล้อมในชุ
แวดล้
มอชน
มในชุ
สํห
า รัมบชน
เจ้าสํหน้
ห
า รัาบทีเจ้่ าหน้าที่

3.1.4 การวางแผนจั
3.1.4 การวางแผนจั
ดหาน้ำในปริ
ดหาน้
มาณขั
ำในปริ
้นต่มำสำหรั
าณขั้นบต่ใชำสำหรั
ในอาคารและประโยชน
บใชในอาคารและประโยชน
อื่น
อื่น
คูด่มหาน้
ือมแนวทางการพั
ฒ้นบนางานอนามั
แวดล้อมในชุมอชน
ตารางที่ 3ตารางที
ตารางแสดงการวางแผนจั
่ 3 ตารางแสดงการวางแผนจั
ดหาน้ำในปริ
าณขั
ำในปริ
้นต่ำมสำหรั
าณขั
ต่ใชำใสำหรั
นอาคารและประโยชน
บใชยสิใ่งนอาคารและประโยชน
ื่น
อื่น

ส�ำหรัปรินบม้ำเจ้าณการใช
าหน้าทีน่ ้ำ
ปริมาณการใช
5 ลิตร/ผูปวยนอก
5 ลิตร/ผู
1 คน/วั
ปวยนอก
น 1 คน/วัน
40-60 ลิตร/ผู40-60
ปวยในลิ1ตร/ผู
คน/วั
ปวนยใน 1 คน/วัน
3.2 การจัดหาส้วมในกรณีสอาจต
าธารณภั
ยมาณเพิ
องการปริอาจต
องการปริ
ม่ ขึน้ เพือ่มใชาณเพิ
ซกั ผม่ าขึ/ลน้ เพื
างวัอ่ ใชสดุซอกั ปุผากรณ
/ลาแงวัละห
สดุองสุ
ปุ กรณ
ขาทีใแ่ ชละห
นำ้ ฯลฯ
องสุขาทีใ่ ชนำ้ ฯลฯ
ศู
น
ย
ร
ก
ั
ษาผู
ม

ศู
อ
ี
น
าการท
ย
ร
ก
ั
ษาผู
อ
งร
ม

ว
อ
ี
งร
าการท
า
ยแรง
อ
งร
ว
งร
า
ยแรง
60
ลิ
ต
ร/ผู
ป

ว

60
ย
1
ลิ
คน/วั
ต
ร/ผู
น
ป

ว

ย
1
คน/วั
น
		 3.2.1 แนวทางการวางแผนจัดหาจ�ำนวนขั้นต�่ำของห้องสุขา ในที่สาธารณะและ
15 ลิตร/ผูดูแ15
ล/วัลินตร/ผูดูแล/วัน
อาคารในสถานการณ์
ภัยพิบม ัติ
ศูนยใหอาหารเสริ
ศูนยมใหอาหารเสริ
30 ลิตร/ผูปว30
ย 1ลิคน/วั
ตร/ผูนปวย 1 คน/วัน
15 ลิตร/ผูดูแ15
ล/วัลินตร/ผูดูแล/วัน
โรงเรียน โรงเรียน
3 ลิตร/นักเรียน3 1ลิตคน/วั
ร/นักนเรียสำหรั
น 1 บคน/วั
ดืม่ และล
น สำหรั
างมือบดื(ไม
ม่ และล
รวมการใช
างมือใ(ไม
นสุขราวมการใช
: ดูดา นลในสุาง)ขา : ดูดา นลาง)
ตารางที
่
4
ตารางแสดงการวางแผนจั
ด
หาจ�
ำ
นวนขั
้
น
ต�
่
ำ
ของห้
อ
งสุ
ข
าในที
่
ส
าธารณะและอาคาร
มัสยิด
มัสยิด
2-5 ลิตร/คน/วั
2-5น ลิสำหรั
ตร/คน/วั
บดื่มนและล
สำหรัางทำความสะอาด
บดื่ม และลางทำความสะอาด
ภัยพิบัติ 1 – 2 ลิตร/คน/วั
สุขาสาธารณะในสถานการณ์
สุขาสาธารณะ
1 –น2 สำหรั
ลิตร/คน/วั
บลางมืนอ สำหรับลางมือ
2 – 8 ลิตร/ห2อง/วั
– 8นลิ(สำหรั
ตร/หอบง/วั
ทำความสะอาดสุ
น (สำหรับทำความสะอาดสุ
ขา)
ขา)
สุขาที่ใชน้ำทั่วสุๆขาที
ไป่ใชน้ำทั่วๆ ไป
20 – 40 ลิตร/คน/วั
20 – 40น สำหรั
ลิตร/คน/วั
บสุขาที
น ่ใสำหรั
ชกำลับงสุน้ขำาที
กำจั่ใชดกสิำลั่งขังบน้ถำากำจั
ยสูทดอสิน้่งขัำบทิถ้ง ายสูทอน้ำทิ้ง
ระยะสั
ำ3 นวนห้
อบงสุ
า) ำ บสุขาราดน้
ระยะยาว
(จ�ำนวนห้องสุขา)
อาคารสถานที่
3 – 5้นลิต(จ�
ร/คน/วั
– น5 สำหรั
ลิตร/คน/วั
สุขาราดน้
นขสำหรั
ำ
การลางกน การลางกน
– 2 ลิตร/คน/วั
1 – น2 ลิตร/คน/วัน
ตลาด
1 ห้อ120ง/50
แผงลอย
โรงเลี้ยงสัตว โรงเลี้ยงสัตว
– 30 ลิตร/สั
20 ต–วใ30หญลิหตรืร/สั
อปานกลาง/วั
ตวใหญหรือนปานกลาง/วัน
		
1 ห้อ5ง/20
แผงลอย
ลิตร/สัตวเล็5กลิ/วัตนร/สัตวเล็ก/วัน
การชลประทานสำหรั
การชลประทานสำหรั
บการเกษตรขนาดย
บการเกษตรขนาดย
อม
อ3ม – 6 มม./ตารางเมตร/วั
3 – 6 มม./ตารางเมตร/วั
น แตผันแปรได
น แตผันแปรได
ลักษณะงาน ลักษณะงาน
ศูนยสุขภาพและโรงพยาบาล
ศูนยสุขภาพและโรงพยาบาล

โรงพยาบาล/ศูนย์การแพทย์ 1 ห้อง/ผู้ป่วย 20 เตียง
1 ห้อง/10 เตียง
3.2 การจั3.2
ดหาสการจั
วมในกรณี
ดหาสหรืวสมในกรณี
สยาธารณภั
		
อาธารณภั
ผู้ป่วยนอก
50 คนย
หรือผู้ป่วยนอก 20 คน
3.2.1 แนวทางการวางแผนจั
3.2.1 แนวทางการวางแผนจั
ดหาจำนวนขั
ดหาจำนวนขั
น้ ต่ำของหอน้ งสุ
ต่ำขของห
าในทีอส่ งสุาธารณะและอาคารใน
ขาในทีส่ าธารณะและอาคารใน
ศูนสถานการณ
ย์ให้อาหาร
1
ห้
อ
ง/ผู
ใ
้
หญ่
50
คน
1
ห้
อ
ง/ผู้ใหญ่ 20 คน
สถานการณ
ภัยพิบัติ ภัยพิบัติ
		 ตารางที่ 4 ตารางที
1 ดห้หาจำนวนขั
อง/เด็กดหาจำนวนขั
20
อง/เด็ก 10 คน ภยั พิบตั ิ ภยั พิบตั ิ
ตารางแสดงการวางแผนจั
่ 4 ตารางแสดงการวางแผนจั
น้ ต่ำคน
ของหอน้ งสุต่ำขของห
าในทีอส่ งสุ
าธารณะและอาคารในสถานการณ
ขาในที1ส่ ห้าธารณะและอาคารในสถานการณ
อาคารสถานทีอาคารสถานที
่
่
ระยะสั้น (จำนวนห
ระยะสัอ้นงสุ(จำนวนห
ขา) องสุขา)
ระยะยาว (จำนวนห
ระยะยาวองสุ(จำนวนห
ขา) องสุขา)
ศูนย์ตลาด
รับและส่ตลาด
งต่อผู้ได้รับ 1 หอง/50
1 ห้แผงลอย
อ1ง/ผู
ใ
้
หญ่
50
คน
หอง/50 แผงลอย
1 หอง/20 แผงลอย
1 หอง/20 แผงลอย
โรงพยาบาล/ศูโรงพยาบาล/ศู
นยกยารแพทย
1 หอง/ผู
ยง หรื50
อผูปคนวยนอก 50 คน1 หอง/10 เตีย1งหหรือง/10
อผูป ว ยนอก
เตียง หรื20อผูคน
ป ว ยนอก 20 คน
ผลกระทบจากภั
พิบัตนิ ยการแพทย
3 ป: ว1ย120ผูห้หอเตีง/ผู
ญิยงปงหรืว/ผูยอ20้ชผูปายเตีวยนอก
ศูนยใหอาหารศูนยใหอาหาร

1 หอง/ผูใหญ150หอคน
ง/ผูใ1หญหอ50
ง/เด็คนก 201 หคนอง/เด็ก 20 คน

1 หอง/ผูใ หญ 20
1 หคน
อง/ผู1 ใ หหญอง/เด็
20 กคน101คน
หอง/เด็ก 10 คน

1 หอง/นักเรีย1นชาย
หอง/นั60กเรีคนยนชาย 60 คน

1 หอง/นักเรีย1นชาย
หอง/นั60กเรีคนยนชาย 60 คน
1 หอง/เจาหน1าทีห่อ20ง/เจคนาหนาที่ 20 คน

รับผลกระ
งตอผูไดรับผลกระ
โรงเรีศูนยยนรับและสศูงตนอยผูรไับดและส
1 ห้อง/นัง/ผูกเรีใ3หญย: 1นหญิ
ง 30 คน
1 หอง/ผูใหญ150หอคน
50ผูหคน
ญิง/ผู3ช:าย1 ผูหญิง/ผูชาย
ัติ
ยพิบัติ
		 ทบจากภัยพิบทบจากภั
1 ห้อง/นั
กเรียยนชาย
60 คน
1 หอง/นักเรีย1นหญิ
หอง/นั
ง 30กเรีคน
นหญิง 30 คน
โรงเรียน

ส�ำนัสำนั
กงาน
กงาน

โรงเรียน

สำนักงาน

1 ห้อง/เจ้าหน้าที่ 20 คน

1 ห้อง/นักเรียนหญิง 30 คน
1 ห้อง/นัหกอเรีง/นั
ยนชาย
60 คน
1 หอง/นักเรีย1นหญิ
ง 30กเรีคน
ยนหญิง 30 คน

		 3.2.2 รูปแบบส้วมในภาวะฉุกเฉิน
3.2.2 รูปแบบส
3.2.2 วรูมในภาวะฉุ
ปแบบสวมในภาวะฉุ
กเฉิน กเฉิน
			
1) ส้วมลอยน�้ำ
1) สวมลอยน้
1) สำวกรมอนามั
มลอยน้ำ กรมอนามั
ย
ย

97
กรมอนามั
กรมอนามั
ย กระทรวงสาธารณสุ
ย กระทรวงสาธารณสุ
ข
ข

68

68

คู่มือ แนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

			

คู่มือ แนวทางการพั
คู่มือ แนวทางการพั
ฒนางานอนามั
ฒนางานอนามั
ยสิ่
คู่มือ แนวทางการพั
คู่มือ แนวทางการพั
ฒ
นางานอนามั
ฒนางานอนามั
ยสิย่ สิ่
ยสิ่
แวดล้อมในชุ
แวดล้ม
อชน
มในชุ
สํห
ามรัชน
บเจ้สําห
าหน้
รับาเจ้
ที่ าหน้าที่

แวดล้อมในชุ
แวดล้
มชน
อมในชุ
สํห
า รับมเจ้ชน
าหน้สําห
าทีรั่ บเจ้าหน้าที่

2) เก้าอี้ส้วม

2) เกาอี้ส2)วมเกาอี้สวม

2)2) เกเกาอี้สววมม

3) สวมเคลื
3) ่อสนที
วมเคลื
่ ่อนที่
			
3) ส้วมเคลื่อนที่

3)3) สสวมเคลื
มเคลื่อ่อนที
นที่ ่

บทที่ 8 บทที่ 8
การประเมิ
การประเมิ
นความเสี
นความเสี
่ยงสิ่งแวดล
่ยงสิอ่งมชุ
แวดล
มชน
อมชุมชน

บทที่ 8

บทที่ 8

1. ·ทÕีè่ÁมÒาáแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมÊสÓำ¤คÑั
1. ·ทÕีè่ÁมÒาáแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมÊสÓำ¤คÑั
Þญ¢ขÍอ§ง¡กÒาÃรÇวÔิ
Þญ¢ขÍอ§ง¡กÒาÃรÇวÔิ
àเ¤คÃรÒาÐะËหì์¤คàเ¤คÃรÒาÐะËหì์
ÇวÒาÁมàเÊสÕีè่Âย¤ค§ง´ดé้
ÇวÒาÁมàเÊสÕี
Òา¹นÍอ¹นÒาÁมÑั
è่Âย§ง´ดé้ÒาÂย¹นÍอ¹นÒาÁมÑั
ÊสÔิè่§งáแÇว´ดÅลé้ÂยÊสÔิÍอè่§งÁมáแÅลÐะ¨จÑั
áแÇว´ดÅลé้Íอ´ดÁมáแÅลÐะ¨จÑั
·ทÓำáแ¼ผ¹นªชØุ
´ด·ทÓำáแ¼ผ¹นªชØุ
Áมªช¹น Áมªช¹น
การประเมิ
การประเมิ
น
ความเสี
น
ย
่
ความเสี
งสิ
ง
่
แวดล
่ยอขงสิ
มชุจึง่งมใหแวดล
ชนข จึงอใหมชุมชน
สิ่งแวดลอสิมเป
่งแวดล
นปอจมเป
จัยสำคั
นปญ
จจัประการหนึ
ยสำคัญประการหนึ
่งของการมี
่งของการมี
สุขภาพดีสดุขวภาพดี
ยเหตุนดี้กวระทรวงสาธารณสุ
ยเหตุนี้กระทรวงสาธารณสุ
ความสำคั
การจั
ญดกัการสภาพแวดล
บการจัÞญดการสภาพแวดล
อมให
สàเ¤คÃรÒาÐะËหì์
ะอาด
อ¤คมให
ะอาด
ยปลอดภั
เริ่มวจากหน
ยเล็
ที่สวุดยเล็
ทีบ่สาุดนและขยายไปสู
อ·ทÓำáแ¼ผ¹นªชØุ
บานและขยายไปสู
1.ความสำคั
1.ญ·ทÕี·ทÕีกัè่ÁมบÒาáแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมÊสÓำ¤คÑั
ÒาáแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมÊสÓำ¤คÑั
¢ขÍอ§ง¡กÒาÃรÇวÔิ
Þญ¢ขÍอ§ง¡กÒาÃรÇวÔิ
àเ¤คÃรÒาÐะËหì์
ÇวÒาÁมàเปลอดภั
¤คสÊสÇวÒาÁมàเÊสÕี
Õีè่Âย§ง´ดé้Òา¹นÍอ¹นÒาÁมÑั
è่Âยเริ§ง´ดé้่มÒาจากหน
¹นÍอ¹นÒาÁมÑั
ÂยÊสÔิยè่§งáแÇว´ดÅลé้
ÂยÍอÊสÔิÁมáแÅลÐะ¨จÑั
è่§งกáแÇว´ดÅลé้
´ดคื·ทÓำáแ¼ผ¹นªชØุ
ÍออกÁมáแÅลÐะ¨จÑั
Áมคื´ดªช¹น
Áมªช¹น 
ชุมชนและสั
ชุมชนและสั
งคมโดยรวม
งคมโดยรวม
เพื่อใหเมืเพื
องไทยเป
่อใหเมือนงไทยเป
เมืองนานอยู
เมื อผูงน
คนสุ
าอยูขภาพแข็
 ผูคนสุขงแรงทั
ภาพแข็
้งกายและใจ
งแรงทั้งกายและใจ
โดยใชแนวทางการ
โดยใชแนวทางการ
่งความร
่งแวดล
แวดล
อวมเป
อมมื
มเป
นอปเจากภาคี
นครื
จปจัอยจสำคั
สำคั
่งบของการมี
สุขวนท
ภาพดี
ยเหตุ
นดี้ก่นระทรวงสาธารณสุ
วางความเข
ยเหตุ
ข จึมงแข็
ใหมชน
สรางพลังสร
ความร
างพลัวสิสิงมมื
อจากภาคี
ขจัายยระดั
เญครืประการหนึ
อญบขประการหนึ
องค
ายระดั
กรปกครองส
องค่งกของการมี
รปกครองส
อสงถิุขดว่นวภาพดี
นท
การสร
องถิ
การสรนี้กางความเข
มระทรวงสาธารณสุ
แข็งของชุ
งของชุขมจึชนงให
ความสำคั
กักับบการจั
การสภาพแวดล
ดการสภาพแวดล
ะอาด
ะอาด
ปลอดภั
ยหาและพั
่มจากหน
ยองถิ
จากหน
ที่ส่นุดวและการใช
ยเล็
คือ บกาทีนและขยายไปสู
่สและการใช
ุดกฎหมาย
คือ บากนและขยายไปสู


ใหเกิดจิความสำคั
ตให
สำนึ
เกิดกจิสาธารณะร
ตญญ
สำนึ
กการจั
สาธารณะร
วดมรั
บผิดวชอบ
มรับการแก
ผิดอมให
ชอบอสไมให
ขป
การแก
ญสหาและพั
ไขปญปลอดภั
ฒเรินาท
ฒเรินาท
่น่มวยเล็
ของตน
อกงถิ
ของตน
ฎหมาย
ชุสาธารณสุ
ชุมมขชนและสั
ชนและสั
คมโดยรวม
คมโดยรวม
่อเมืใหอทงไทยเป
เมืธิขอองประชาชนและสร
งไทยเป
นเมืองน
นาเมื
าอยูองน
 ผูคานสุ
ข ภาพแข็
ผูคยนสุ
แรงทั
ภาพแข็
กายและใจ
แรงทั
โดยใช
สาธารณสุ
เพือ่ ปกปขงงอเพื
งคุอ่ ม ปกป
ครองสิ
องคุเพื
ทม ธิ่อเพื
ครองสิ
ขใหองประชาชนและสร
งความเป
าอยู
นงความเป
ระเบี
บในสั
นขงระเบี
งคม
ย้งบในสั
ซึง่ งกรมอนามั
งคม ซึ้งง่กายและใจ
กรมอนามั
ย ไดแกนวทางการ
ำหนด
ยโดยใช
ไดกใหำหนด
มแี นวทางการ
ใหมี
สรระบบอนามั
สราางพลั
งความร
ความร
ว่งมมื
วมมื
อประสงค
อเครื
ขายระดั
อหขาลัโดยใช
ยระดั
องคหกบรปกครองส
กรปกครองส
นทนวิอธงถิีคม่นวิดทีนท
การสร
งถิาม่นงความเข
มแข็
างความเข
งปของชุ
มปแข็ญงหา
ของชุมชน
ระบบอนามั
ยงพลั
สิ่งแวดล
ยอสิมที
แวดล
่พอึงจากภาคี
อจากภาคี
มที่พเึงครืประสงค
โดยใช
กบการเปลี
ลัองค
ก่ยการเปลี
นวิ
ธีคิดว่ยจากเดิ
จากเดิ
่คิดอจากสถานการณ
ที่คการสร
ิดจากสถานการณ
ญหามชน
(Problem
Based)
นสาธารณะร
คิดภาพใหญ
เปนวคิมรัดวภาพใหญ
คิผิดดกว
ขการแก
าึ้นงไกล
คิการแก
ดไกว
าญงไกล
ดรญวและคิ
มกั
ดถึรงภาพที
วอมกั
นของตน
ถึ่พงึงภาพที
ึงประสงค
(Scenario
(Scenario
Based)
Based)
ให(Problem
ใหเเกิBased)
กิดจิตสำนึ
สำนึเป
กกสาธารณะร
บขมรัผิึ้นดบชอบ
ชอบ
ขปและคิ
หาและพั
ไขป
หาและพั
ฒนนาท
งถิฒ่นนาท
อประสงค
งถิและการใช
่น่พของตน
กและการใช
ฎหมาย
กฎหมาย
และใหคสาธารณสุ
รอบคลุ
และให
ค
ม
รอบคลุ
งานทั
ง
้
หน
ม
งานทั
ว
ยงานสายอนามั
ง
้
หน
ว
ยงานสายอนามั
ย
สิ
ง
่
แวดล
ย
อ
สิ
มและส
ง
่
แวดล
อ
ง
เสริ
มและส
ม
สุ
ข
ง
ภาพ
เสริ
ม
รวมถึ
สุ
ข
ภาพ
ง
การกำหนดกระบวนงาน
รวมถึ
ง
การกำหนดกระบวนงาน
สาธารณสุขขเพืเพือ่ อ่ ปกป
ปกป
องคุอมงคุครองสิ
ม ครองสิ
ทธิขทองประชาชนและสร
ธิของประชาชนและสร
างความเปางความเป
นระเบียบในสั
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บทที่ 8
การประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมชุมชน

1. ที่มาและความส�ำคัญของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และจัดท�ำแผนชุมชน
สิง่ แวดล้อมเป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึง่ ของการมีสขุ ภาพดี ด้วยเหตุนกี้ ระทรวงสาธารณสุข
จึงให้ความส�ำคัญกับการจัดการสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัย เริ่มจากหน่วยเล็กที่สุด คือ บ้าน
และขยายไปสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้เมืองไทยเป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย
และใจ โดยใช้แนวทางการสร้างพลังความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เกิดจิตส�ำนึกสาธารณะร่วมรับผิดชอบ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ท้องถิน่ ของตน และการใช้กฎหมายสาธารณสุขเพือ่ ปกป้องคุม้ ครองสิทธิของประชาชนและสร้างความ
เป็นระเบียบในสังคม ซึ่งกรมอนามัยได้ก�ำหนดให้มีระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์ โดยใช้หลัก
การเปลีย่ นวิธคี ดิ จากเดิมทีค่ ดิ จากสถานการณ์ปญ
ั หา (Problem Based) คิดภาพใหญ่ขนึ้ คิดกว้างไกล
และคิดร่วมกันถึงภาพทีพ่ งึ ประสงค์ (Scenario Based) และให้ครอบคลุมงานทัง้ หน่วยงานสายอนามัย
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการก�ำหนดกระบวนงานแบบ Cross function เพื่อให้เกิดการ
คุ้มครองสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ดังนั้น ได้เสนอระบบ
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์เชื่อมโยงตั้งแต่ระบบครัวเรือนจนถึงระดับประเทศ โดยมีเป้าประสงค์
มุ่งสู่เมืองไทยสุขภาพดีหรือ Healthy Thailand ดังนี้
1.1 ระดับครัวเรือน มีเป้าหมายคือ เป็น Active citizen รู้เท่าทัน ท�ำได้เอง
1.2 ระดับชุมชน มีเป้าหมายคือ Active Communities ร่วมคิด ร่วมท�ำจัดการได้ โดยมี
ตัวชี้วัด คือ ชุมชนรู้สถานการณ์รู้ปัญหา จัดล�ำดับความส�ำคัญ เฝ้าระวังได้จัดการได้เสนอให้ท้องถิ่น
1.3 ระดับเมือง มีเป้าหมายคือ เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ โดยมีตัวชี้วัด คือ มีสมรรถนะในการ
จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
1.4 ระดับจังหวัด มีเป้าหมายคือ จัดการปัจจัยเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวชี้วัด
คือ ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมลดลง
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1.5 ระดับประเทศ มีเป้าหมายคือ คนไทยแข็งแรง เมืองไทยน่าอยู่ สู่ความยั่งยืน โดยมี
ตัวชี้วัด คือ สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในสังคม
เพื่อพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนให้เป็น Active Communities ที่ชุมชนสามารถ
ร่วมคิด ร่วมท�ำ จัดการความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้นั้น ต้องเน้นการให้ชุมชนรู้สถานการณ์
ปัญหาในพืน้ ทีไ่ ด้เอง และส่งเสริมการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการอนามัยสิง่ แวดล้อมระดับ
ท้องถิน่ โดยผลักดันท้องถิน่ ให้สร้างแกนน�ำชุมชนด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้ชมุ ชน
สร้างภาคีเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดีตาม
กลุ่มวัย และการจัดการสภาวะแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่ ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย (Healthy
Setting) ซึง่ ต้องอาศัยกลไกขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานในระดับจังหวัดให้เป็นไปอย่างบูรณาการและยัง่ ยืน
กรมอนามัย จึงวางเป้าหมายจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่าง
บูรณาการ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ซึ่งมีองค์ประกอบ 6 ประเด็น คือ
1) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
2) มีกลไกการจัดการปัจจัยเสีย่ งจากมลพิษสิง่ แวดล้อมอย่างบูรณาการผ่านคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.)
3) มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อฯ
4) มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)
5) มีการส่งเสริมการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน
6) มีการด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดต�ำบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพในการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน
เพือ่ ให้เขตบริการสุขภาพและส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
จังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
และเกิดความชัดเจนในแนวทางการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดต�ำบลทีช่ มุ ชนมีศกั ยภาพในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน กรมอนามัย จึงได้ก�ำหนดคุณลักษณะของชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน (Active Communities) ไว้ 3 ประการ ดังนี้
1) มีแกนน�ำชุมชน และ/หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีความรู้ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 คน
2) มี ข ้ อ มู ล ที่ ส ามารถระบุ / บ่ ง ชี้ ค วามเสี่ ย งหรื อ สิ่ ง คุ ก คามสุ ข ภาพจากสิ่ ง แวดล้ อ มใน
ชุมชนได้
3) จั ด ท� ำ แผนชุ ม ชน/โครงการหรื อ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น เพื่ อ จั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่เป็นปัญหา หรือเป็นความต้องการร่วมกันของคนในชุมชน และมีกิจกรรมหรือกระบวนการที่มี
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ส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายที่ตอบสนองต่อปัญหาของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมอนามัย
สิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เอื้อต่อสุขภาพพื้นฐานที่ดี
จากคุณลักษณะดังกล่าว จะเห็นว่าทักษะจ�ำเป็นที่กลุ่มแกนน�ำชุมชนหรืออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ต้องมีนอกจากความรู้เรื่องการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
พืน้ ฐานแล้ว ยังต้องมีทกั ษะในการวิเคราะห์ปญ
ั หาหรือความเสีย่ งด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมในชุมชน ซึง่ จะ
น�ำไปสู่การจัดท�ำแผนพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมด้วย

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมชุมชน หมายถึง การจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมในประเด็นงาน
ทีเ่ ชือ่ มโยงจากงานสาธารณสุขมูลฐาน ประชาชนในชุมชนต้องมีความเข้าใจและตระหนักเกีย่ วกับความ
เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง และสามารถ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยกระบวนการแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน แกนน�ำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยประเด็นการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนตามหลักการ
สาธาณสุขมูลฐาน ประกอบด้วย
2.1 การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน
2.2 การจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล
2.3 การจัดบ้านให้สะอาด ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในบ้าน
2.4 การจัดหาและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน�้ำบริโภค
2.5 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษ หรือพื้นที่เสี่ยง

3. บทบาทของหน่วยงานสาธารณสุขในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดท�ำแผนชุมชน
การวิเคราะห์ความเสีย่ งด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมและการจัดท�ำแผนชุมชน เป็นงานทีต่ อ้ งเกิด
จากการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน ดังนัน้ หน่วยงานสาธารณสุขซึง่ มีบทบาทหน้าทีส่ นับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน (Active Communities) จึงต้องจัด
เตรียมพร้อมในการด�ำเนินงาน ดังนี้
3.1 การเตรียมวิทยากรกระบวนการและทีมงานในชุมชน
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3.2
สิ่งแวดล้อม
3.3
3.4
สิ่งแวดล้อม
3.5
ส่วนร่วม
3.6
ต่อเนื่อง

การเตรียมชุมชน และการสร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชนในเรื่องความเสี่ยงด้านอนามัย
การสนับสนุนให้ชมุ ชนมีการส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมในชุมชน
การสนับสนุนให้ชุมชนวิเคราะห์และจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาด้านอนามัย
การสนับสนุนให้ชุมชนวางแผนจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างมี
การสนับสนุนให้ชุมชนเกิดการติดตามประเมินผลเพื่อให้มีการจัดการความเสี่ยงอย่าง

4. องค์ประกอบและขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และจัดท�ำแผนชุมชน
เมือ่ ชุมชนประสงค์จะพัฒนาให้เป็นชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพในการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมชุมชน
(Active Communities) หน่วยงานสาธารณสุขทีจ่ ะเข้าไปสนับสนุนต้องพิจารณาปัจจัยสนับสนุนด้วย
เช่น การมีผู้น�ำหรือมีกลุ่มแกนน�ำชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากนั้นต้องอ�ำนวยความสะดวกหรือสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้สมาชิก
ของชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันค้นหาความเสี่ยงหรือปัญหาของชุมชน คนในชุมชนเกิดกระบวนการเรียน
รู้ร่วมกัน มีแนวทางแก้ปัญหาชุมชนและสามารถก�ำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
จนเกิดความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมด้วยตนเอง หน่วยงานสาธารณสุข
สามารถสนับสนุนชุมชน ได้ดังนี้
4.1 การเตรียมวิทยากรกระบวนการและทีมงานในชุมชน
		 ทีมงานควรเป็นคนในชุมชนเอง อาจเป็นกลุม่ แกนน�ำ/อสม. (โดยเฉพาะ อสม.เชีย่ วชาญ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) หรือผู้รู้ ผู้มีความสามารถในชุมชน แต่ชุมชนในชนบทส่วนใหญ่มักมีข้อจ�ำกัด
ด้านบุคคลที่สามารถในการท�ำกระบวนการต่างๆ (วิทยากรกระบวนการ) ในชุมชน ดังนั้น ในช่วงแรก
จึงต้องคัดเลือกทีมวิทยากรกระบวนการหรือทีมงานจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ท้องถิ่น โดยการ
ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล เจ้าหน้าด้านสาธารณสุขหรือ
นักพัฒนาชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแกนน�ำกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน
		 คุณลักษณะของทีมงาน จะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ เป็นผู้รู้ ผู้น�ำทาง
ความคิด รอบรู้เรื่องราว และเชื่อมโยงพฤติกรรมสุขภาพ ประเด็นปัญหาด้านอามัยสิ่งแวดล้อม และ
ปัญหาสุขภาพอนามัยได้ดี ทีมงานดังกล่าวนี้ จะเป็นผูน้ ำ� พาชุมชนให้มกี ระบวนการวิเคราะห์ความเสีย่ ง
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ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกัน และมุ่งหวังให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดตั้งทีมงานขึ้นมาเป็นทีม
วิทยากรกระบวนการได้เองในระยะต่อไป
		 ในกรณีที่จะพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการให้คนในชุมชน มีเทคนิคสร้าง
ทีมงานหรือทีมวิทยากรกระบวนการ มีดังนี้
		 4.1.1 คัดเลือกคนทีก่ ล้าพูด กล้าแสดงออก มีไหวพริบดี ตอบสนองได้ฉลาด ประมาณ
3-5 คน หรือมากกว่านั้น แต่ไม่ควรเป็นทีมงานที่ใหญ่เกินไปเพราะจะไม่สามารถพูดคุยหรือหารือได้
อย่างทั่วถึง
		 4.1.2 ให้ ผู ้ ที่ ถู ก คั ด เลื อ กได้ ล องน� ำ เสนอ โดยการน� ำ เสนอแต่ ล ะครั้ ง ต้ อ งบอก
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการน�ำเสนอ
		 4.1.3 ให้ผู้ที่ถูกคัดเลือกได้ลองน�ำเสนอแบบให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม โดยให้ท�ำหน้าที่จัด
กระบวนการ ให้เกิดการเรียนรู้ ดึงให้ทุกคนคิดเป็นระบบเชื่อมโยงและพูดคุยกันอย่างเข้าอกเข้าใจ ไม่
เร่งตัดสินความคิดผู้อื่น สร้างบรรยากาศให้เกิดการรับฟังกันและกัน
		 4.1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ของวิทยากรกระบวนการ เช่น บัตรค�ำ บัตร
ร่วมตัดสินใจกิจกรรมฐาน สุนทรียสนทนา เกมส์ละลายพฤติกรรม เป็นต้น
		 4.1.5 ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ องวิทยากรกระบวนการ เช่น การ
เป็นผู้น�ำเสนอ ผู้ช่วยการสื่อสาร ช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำ การเป็นผู้กระตุ้นจูงใจ การเป็นผู้สังเกต เป็นผู้
ร่วมกิจกรรม การเป็นผู้ประสานงาน เสริมบรรยากาศอบอุ่นเป็นมิตร การเป็นผู้วิเคราะห์สรุปประเด็น
สังเคราะห์ เชื่อมโยงประเด็นให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง เป็นต้น
4.2 การเตรียมชุมชน และการสร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชนเรื่องความเสี่ยงด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
		 เป็นการท�ำให้ชุมชนเข้าใจเรื่องความเสี่ยงหรือประเด็นปัญหาต่างๆ ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนวิธีการจัดการกับปัญหาเหล่านั้น เช่น
		 4.2.1 การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน
		 4.2.2 การจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล
		 4.2.3 การจัดบ้านให้สะอาด ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในบ้าน
		 4.2.4 การจัดหาและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน�้ำบริโภค
		 4.2.5 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากมลพิษหรือสารเคมีอันตราย
		 ทั้งนี้ อาจให้ความรู้ชุมชนสามารถท�ำได้หลากหลายรูปแบบทั้ง การอบรมแกนน�ำหรือ
ทีมอาสาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บา้ น (อสม.) การอบรมทีมวิทยากรกระบวนการ การถ่ายทอด
ความรู้ให้ประชาชนในชุมชนด้วยการเยี่ยมบ้าน รวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์โดยใช้เสียงตามสาย
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4.3 การสนับสนุนให้ชุมชนมีการส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชน
		 ก่อนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน จ�ำเป็นต้องทราบข้อมูล
พื้นฐานของชุมชนก่อน ทั้งข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ต้องท�ำให้ชุมชนรู้ว่าข้อมูลอะไรที่
เขาจ�ำเป็นต้องรู้ และเขาจะหาข้อมูลเหล่านั้นมาได้อย่างไร
ตารางที่ 5 ข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนควรรู้ และแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลชุมชน

แหล่งของข้อมูลหรือเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่จ�ำเป็นต้องรู้ เช่น
การจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนและชุมชน สัตว์พาหะ
และแมลงน�ำโรคในชุมชน การจัดการสิง่ ปฏิกลู การจัดการ
สุขาภิบาลอาหาร การจัดการน�้ำบริโภค กิจกรรมที่ก่อ
มลพิษในชุมชน โรคหรือการเจ็บป่วยของคนในชุมชน
เป็นต้น

- ส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่เดินดิน
- ส�ำรวจโดยใช้แบบสอบถามอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
กรมอนามัย
- ส�ำรวจโดยใช้แอพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มอื ถือ (Application on Mobile)
- จัดประชุมกลุ่มย่อย

2. ข้อมูลด้านทรัพยากรและสภาพพื้นที่ของชุมชน เช่น
การประกอบอาชีพ รายได้ แหล่งบริโภค-น�้ำบริโภคของ
ชุมชน การรวมกลุ่มหรือองค์กรทางสังคม ทรัพยากรของ
ชุมชน จุดแข็งและโอกาสการพัฒนาชุมชน ความต้องการ
ของชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

- ใช้ข้อมูลความจ�ำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
- ใช้ข้อมูลอื่นๆ ที่ อปท. เก็บรวบรวมไว้
- จัดประชุมกลุ่มย่อย
- ส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่เดินดิน

3. ข้อมูลเหตุการณ์ส�ำคัญในอดีต ที่อาจมีผลในอนาคต
เช่น ภัยแล้ง น�ำ้ ท่วม โรคระบาด การเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ า่
และผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านในรอบหลายปีที่
ผ่านมา เป็นต้น

- การท�ำประวัติพื้นที่ (Local History) หรือการจัด
ท�ำข้อมูลแบบเส้นเวลา (Time Line) หรือปฏิทิน
ชุมชน โดยสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติของ
พื้นที่ในชุมชน
- จัดประชุมกลุ่มย่อย
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4.4 การสนับสนุนให้ชุมชนวิเคราะห์และจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
		 หลังจากทีม่ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนเสร็จเรียบร้อย ทีมวิทยากรกระบวนการจะรวม
กลุม่ ของคนในชุมชนเพือ่ ช่วยกันสรุปข้อมูล และน�ำไปสูก่ ารวิเคราะห์ความเสีย่ งด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
โดยการวิเคราะห์และจัดล�ำดับความส�ำคัญของความเสีย่ งหรือปัญหาด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม ท�ำได้ดงั นี้
4.4.1 การจัดกลุม่ ปัญหาหรือประเด็นด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม หลังจากทีไ่ ด้รวบรวม
ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาทั้งหมดแล้ว เราอาจจะได้ข้อมูลจ�ำนวนมากและมีความ
หลากหลาย ดังนั้นทีมงานต้องร่วมกันแบ่งและจัดกลุ่มของปัญหา เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ โดย
สามารถรวบรวมปัญหาที่มีความคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน
		 4.4.2 การอธิบายปัญหาสิ่งแวดล้อม เราสามารถอธิบายปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ได้ว่าความเสี่ยงหรือปัญหา หรือมลพิษในสิ่งแวดล้อม สามารถท�ำให้เกิดผลกระทบในรูปแบบของ
กลุ่มผลกระทบ 3 กลุ่มใหญ่ คือ ผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์หรือธรรมชาติ และ
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ดังนี้
			
1) ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ความเสี่ยงหรือปัญหาต่อสุขภาพของคน
ได้แก่
				 (1) เกิดความเจ็บป่วย/ความผิดปกติต่อร่างกาย/เกิดโรคต่างๆ
				 (2) เกิดโรคเรื้อรัง หรือปัญหาสุขภาพเป็นระยะเวลานาน เช่น โรคมะเร็ง
			
2) ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์หรือธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น
				 (1) ท�ำให้สัตว์ พืชตาย/สูญเสียสายพันธุ์สัตว์ พืช
				 (2) ท�ำให้สัตว์สูญเสียพื้นที่อยู่อาศัย ระบบนิเวศน์เสียหาย
			
3) ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ได้แก่ ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ
				 (1) ผลกระทบทางสังคม เช่น พื้นที่เสื่อมโทรม ปัญหาอาชญากรรม
เพิ่มขึ้น สูญเสียภูมิทัศน์/ธรรมชาติที่สวยงาม เป็นต้น
				 (2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น การท่องเทีย่ วตกต�ำ่ ลงเพราะสิง่ แวดล้อม
เสื่อมโทรม สูญเสียพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช สูญเสียค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล ผลผลิตจากการเพาะปลูก
ถูกท�ำลายป่าถูกท�ำลาย เป็นต้น
		 4.4.3 การจัดล�ำดับความส�ำคัญ การจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาเป็นขั้นตอน
ที่มีความส�ำคัญ เพราะจะต้องท�ำการคัดเลือกประเด็นปัญหาของชุมชน ว่าปัญหาหรือประเด็นใดที่
เหมาะสมจะถูกน�ำมาแก้ไขหรือพัฒนาก่อน หลัง ซึ่งเมื่อทีมงานรวบรวมข้อมูลและอธิบายผลกระทบ
ของปัญหาแล้ว ให้ประชาชนในชุมชนช่วยกันจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา โดยใช้หลักการมีสว่ นร่วม
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ของสมาชิกในชุมชนในการแสดงความคิดเห็นเพือ่ คัดเลือกประเด็นส�ำคัญของชุมชนทีต่ อ้ งการแก้ไขหรือ
พัฒนาและเกิดมติในการตัดสินใจร่วมกัน วิธีการจัดล�ำดับความส�ำคัญโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมี
หลายรูปแบบ เช่น การยกมือออกความเห็น การเขียนให้คะแนน การติดสัญลักษณ์ให้คะแนน เป็นต้น
4.5 การสนับสนุนให้ชมุ ชนวางแผนจัดการปัญหาด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมในชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วม
		 เมื่อทีมงานร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจนกระทั่งท�ำให้เห็นภาพรวมของชุมชน ขั้นตอน
ต่อมาคือ การจัดท�ำแผนชุมชน/โครงการหรือข้อตกลงร่วมกันเพือ่ จัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นปัญหา
หรือเป็นความต้องการร่วมกันของคนในชุมชน โดยสามารถประยุกต์ใช้วิธีการหรือเครื่องมือต่างๆ
มาใช้ในการจัดท�ำแผนชุมชนหรือโครงการข้อตกลงของชุมชน เช่น การบูรณาการแผนงานโครงการ
ร่วมกัน การใช้ทรัพยากรร่วมกันในการด�ำเนินงานของชุมชน ท�ำให้ประชาชนสามารถลุกขึน้ ดูแลสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง โดยประชาชนจะได้รับรู้และ
ค้นพบศักยภาพในตัวที่ซ่อนอยู่ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง แผนชุมชนหรือโครงการของชุมชนนี้ อาจมี
ลักษณะที่ชุมชนสามารถน�ำไปปฏิบัติเองได้เลย หรือบางโครงการชุมชนอาจต้องขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
ดังนั้น หลังจากชุมชนได้จัดท�ำแผนหรือโครงการแล้ว ต้องประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
น�ำแผนงานส่วนที่ต้องขอรับการสนับสนุนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของส่วนราชการต่อไป เช่น การ
พิจารณาสนับสนุนการด�ำเนินงานตามที่ร้องขอ การจัดท�ำแผนงบประมาณประจ�ำปี การบรรจุในแผน
พัฒนาต�ำบล เป็นต้น
4.6 การสนับสนุนให้ชุมชนเกิดการติดตามประเมินผล เพื่อให้มีการจัดการความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง
		 ในการน�ำแผนชุมชนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ สามารถท�ำได้โดยกลไกการท�ำงานภายในชุมชนเอง
เช่น การประชาสัมพันธ์ การจัดประชาคมหมู่บ้าน การเรียกประชุมลูกบ้าน เป็นต้น และเพื่อให้ชุมชน
มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงต้องมีการติดตามผลการด�ำเนินงานว่า
เป็นไปตามทีค่ าดหวังหรือไม่ รวมถึงให้เกิดการจัดการความเสีย่ งในชุมชนและมีการพัฒนากระบวนการ
จัดการอย่างต่อเนื่อง
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ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้จัดท�ำ
นายผาไท
นางสาวณัฐวดี
นางสาวปาณิสา	
นางสาววรัญญา	
นางสาวอุไรพร
นางสาวสุชาดา	
นายวิโรจน์
นายเอกชัย
นางสาวปิยภรณ์
นางสาววาสนา

จุลสุข
แมนเมธี
ศรีดโรมนต์
ผกาผล
ถินสถิตย์
ธงชาย
วัชระเกียรติศักดิ์
ชัยเดช
เวียงแก้ว
ลุนส�ำโรง

ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ
ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ
ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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