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บทน�ำ
1. ความส�ำคัญและความเป็นมา
		 สังคม เศรษฐกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชน จากสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหา
คุกคามต่อสุขภาพอนามัย เช่น คุณภาพอากาศ น�้ำ  ขยะ ขยะอันตราย สารพิษ และสารเคมีอันตราย และสาธารณภัยต่าง ๆ ฯลฯ              
ดังนั้น ประชาชนจะต้องให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น              
จากสภาพการณ์ดังกล่าว อสม. จะเป็นบุคลากรส�ำคัญที่ใกล้ชิดประชาชนในชุมชน เป็นผู้ที่สามารถให้ความรู้ความเข้าใจ             
โน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาสภาพแวดล้อมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัย ทั้งนี้ เพื่อสุขอนามัยของ
ประชาชนในชุมชน
ดั ง นั้ น เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชนให้ มี สุ ข อนามั ย ดี จ� ำ เป็ น ต้ อ งพั ฒ นาชุ ม ชนให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง                
ต้องสนับสนุนให้ชุมชนรู้เท่าทันสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมตามบริบทของพื้นที่ และสามารถจัดการปัญหาหรือความเสี่ยง
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยัง่ ยืน โดยเน้นการมีสว่ นร่วมในชุมชน จนน�ำไปสูก่ ารสร้างนวัตกรรม
ชุมชนประเภทต่าง ๆ ที่ช่วยจัดการปัญหาหรือความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้ รวมทั้งสามารถ                  
เป็นแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับชุมชนอื่น ๆ โดยการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการช่วยให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินงานด้านสาธารณสุขของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ในการช่วยผลักดัน ส่งเสริม              
และสนับสนุนการจัดการสุขภาพและพัฒนางานอนามัยสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจพืน้ ฐานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
เกิดความตระหนัก สามารถสื่อสารกับชุมชนได้ รวมทั้ง สามารถประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ภาคีเครือข่าย                
รวมทั้งประชาชน ในการพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมต่อไป
2. ข้อแนะน�ำการใช้หลักสูตร
			 ค�ำจ�ำกัดความ
			อสม. เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง  การด�ำเนินงานของ อสม. ในการ
จัดการและเป็นต้นแบบด้านการจัดการสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมของตนเอง ตลอดจนครอบครัวและชุมชน สามารถสร้าง             
ความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดท�ำแผนการจัดการสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมโดยกระบวนการมีสว่ นร่วมในชุมชน
รวมถึงค้นหาต้นทุนทางสังคมหรือกลไก เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน�ำไปสู่การมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
			คุณสมบัติของ อสม. ที่จะคัดเลือกเป็น อสม.เชี่ยวชาญ
1. ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข ปีพุทธศักราช 2550
2. ต้องผ่านประสบการณ์ การท�ำงานในสาขานั้น ๆ มาก่อน อย่างน้อย 2 ปี
3. กลุ่มเป้าหมาย อสม. ที่คัดเลือกต้องไม่ซ�้ำซ้อนกับสาขาอื่นและเป็นอสม. ที่ไม่ซ�้ำกับปีที่ผ่านมา
			วัตถุประสงค์เฉพาะของการอบรม อสม. เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีดังนี้
1. มีความรู้ ทักษะ และประยุกต์องค์ความรู้ด้านการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. สามารถเขียนแผนการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน
4. สามารถเป็นต้นแบบการจัดการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี และไม่ส่งผลกระทบ
กับสภาพแวดล้อมในบ้านหรือชุมชนของตนเอง
5. สามารถประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพเบื้องต้น และให้ค�ำแนะน�ำประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบได้
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โครงสร้างหลักสูตร อสม. เชี่ยวชาญ
การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างหลักสูตร
ชื่อวิชา
เวลา
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วัตถุประสงค์รายวิชา

มาตรฐานรายวิชา

ค�ำอธิบายรายวิชา

1. ความส�ำคัญของ
การจั ด การสุ ข ภาพ
ชุ ม ชนและอนามั ย
สิ่งแวดล้อม

2 ชั่วโมง

เมื่อผ่านการอบรมแล้ว อสม.
1. เข้าใจถึงความหมาย และ
ความส�ำคัญ ของการจั ดการ
สุ ข ภาพชุ ม ชนและอนามั ย         
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ทราบ
บทบาทหน้ า ที่ ข อง อสม.         
ต่อการจัดการสุขภาพชุมชน
และอนามัยสิ่งแวดล้อม

1. ความส�ำคัญของการจัดการ
สุ ข ภาพชุ ม ชนและอนามั ย         
สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ มี ผ ลกระทบ   
ต่ อ ตนเองและชุ ม ชนและ
บทบาทหน้ า ที่ ข อง อสม.        
ต่อการจัดการสุขภาพชุมชน
และอนามัยสิ่งแวดล้อม

- ศึกษาความรู้เรื่องนิยามและ
ความเชือ่ มโยงอนามัยสิง่ แวดล้อม
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
- ศึ ก ษาบทบาทหน้ า ที่ ข อง
อสม.ต่ อ การจั ด การสุ ข ภาพ
ชุมชนและงานอนามัยสิง่ แวดล้อม
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

2 . ก า ร จั ด ก า ร
สาธารณภัยในชุมชน

1 ชั่วโมง

2. สามารถดูแลตนเอง และ 2. มาตรการการจั ด การ
บอกต่ อ ประชาชนในชุ ม ชน            สาธารณภัยในชุมชน
ในเรื่อง การจัดการน�้ำสะอาด
การท� ำ ส้ ว มกระดาษ การ
จั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม         
ในบ้านหลังเกิดสาธารณภัย

- ศึกษาวิธีการเตรียมตัวก่อน
การเกิด ระหว่างการเกิด และ
หลังการเกิดสาธารณภัย                                         
- ศึกษาหลักการปฏิบตั กิ รณีเกิด
สาธารณภัยระดับหมูบ่ า้ น/ชุมชน
- ศึกษาและฝึกปฏิบัติการท�ำ
ส้วมจากกล่องกระดาษ A4

3. การสุ ข าภิ บ าล
ที่พักอาศัย

2 ชั่วโมง

3. เข้าใจความส�ำคัญและการ
จัดสุขาภิบาลที่พักอาศัยและ
พฤติกรรมอนามัยในครัวเรือน
สามารถใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการ
ป ร ะ เ มิ น “ บ ้ า น ส ะ อ า ด
อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์” และ         
ให้ ค� ำ แนะน� ำ การจั ด การ
สุ ข าภิ บ าลที่ อ ยู ่ อ าศั ย แก่
ประชาชนในพื้นที่ได้

3. ความส� ำ คั ญ และการจั ด
สุขาภิบาลที่พักอาศัย พฤติกรรม
อนามั ย ในครั ว เรื อ น และ           
การมีส่วนร่วมด้านการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม

- ศึกษาความหมายและความ
ส�ำคัญของการสุขาภิบาลที่พัก
อาศัย                                                             
- ศึ ก ษาความรู ้ ก ารจั ด ที่ พั ก
อาศัยให้สะอาดถูกสุขลักษณะ
- ศึกษาและฝึกทักษะการประเมิน
“บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวี
สมบูรณ์”            

4. กฎหมายเพื่ อ         
การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ
ประชาชนด้านการ
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ
ของประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข

1 ชั่วโมง

4. เข้าใจการคุม้ ครองสิทธิของ
ประชาชนตามรั ฐ ธรรมนู ญ
และพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
การร้องเรียนกรณีประสบเหตุ
เดือดร้อนร�ำคาญ

4 . พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
บทบาทของ อสม. ต่ อ การ
จัดการเหตุเดือดร้อนร�ำคาญที่
เกิดขึ้นในชุมชน

- ศึ ก ษาพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุ ข พ.ศ.2535 และ          
กฎหมายอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม ส� ำ หรั บ          
ประชาชน
- หน้ า ที่ ข องประชาชนและ
ผู้ประกอบกิจการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข                                           
- สิทธิของประชาชนเมื่อได้รับ
ความเดือดร้อนร�ำคาญ
- ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้กรณี
ตัวอย่างเหตุร�ำคาญที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน

โครงสร้างหลักสูตร
ชื่อวิชา
เวลา

วัตถุประสงค์รายวิชา

มาตรฐานรายวิชา

ค�ำอธิบายรายวิชา

5. การสุ ข าภิ บ าล
อาหารและน�้ำ

2 ชั่วโมง

5. เข้ า ใจความหมายและ
มาตรฐานสุ ข าภิ บ าลอาหาร
ส�ำหรับสถานประกอบการด้าน
อาหาร เพื่อน�ำไปสู่การเลือกใช้
บริการร้านอาหาร ตลาด แผงลอย
ในชุ ม ชนและสามารถเลื อ กรั บ
วัตถุดิบในการปรุงอาหารอย่าง
ปลอดภั ย ได้ ม าตรฐาน สามารถ
ปฏิบัติตามเกี่ยวกับการจัดการ
น�้ำบริโภคในครัวเรือนได้ และ             
น�ำแนวทางการจัดการสุขาภิบาล
อาหารและน�้ำไปใช้ในชุมชน

5.1  ความหมายและมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารส�ำหรับสถาน
ประกอบการด้านอาหาร และ
พฤติ ก รรมอนามั ย ในการกิ น
อาหารที่ปลอดภัย                                
5.2 การจัดการน�ำ้ ดืม่ ในครัวเรือน
และการตรวจสอบคุ ณ ภาพน�้ ำ
ภาคสนาม                                

- ศึกษาความรู้มาตรฐานการจัด
บริการร้านอาหาร ตลาด แผงลอย
- มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
และการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ใ นการ
บริโภคอาหาร
- ศึกษาและฝึกปฏิบัติวิธีการใช้
ชุดทดสอบอาหาร อ 13       
- ศึ ก ษ า แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์เรือ่ งวัตถุดบิ ในการ
ปรุงอาหารอย่างปลอดภัยที่พบ
ในชุ ม ชน และโรคที่ เ กิ ด จาก
อาหารและน�้ำเป็นสื่อ                                            
- ศึกษาความรู้มาตรฐานการท�ำ
น�้ำดื่มให้สะอาด ปลอดภัย และ
มาตรฐานวิ ธี ก ารกั ก เก็ บ น�้ ำ ดื่ ม                               
- ศึกษาและฝึกปฏิบัติวิธีการใช้
ชุ ด ทดสอบคุ ณ ภาพน�้ ำ  อ 11        
และชุ ด ทดสอบคลอรี น อิ ส ระ             
ในน�้ำ อ 31

6. ความรอบรู ้ ด ้ า น
สุ ข ภาพและอนามั ย        
สิ่งแวดล้อม

1 ชั่วโมง

6. เข้าใจและถ่ายทอดความรอบรู้
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้

6. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ
อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Key Massage)

- ศึ ก ษาและฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร           
สื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ             
(Environmental Health)

7. การประเมินความ
เ สี่ ย ง ด ้ า น อ น า มั ย             
สิ่งแวดล้อม การจัดท�ำ
แผนชุ ม ชนและการ
สื่อสารความเสี่ยง

2 ชั่วโมง

7.1 เข้าใจนิยามความหมายของ
ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง            
สิ่ ง แวดล้ อ มและผลกระทบ             
ต่อสุขภาพ
7.2 สามารถประเมินความเสี่ยง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้
เครื่ อ งมื อ ในการส� ำ รวจและ
รวบรวมข้อมูลเพือ่ วิเคราะห์เชือ่ ม
โยงความสัมพันธ์ และระบุปญั หา
ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
7.3 เข้ า ใจกระบวนการจั ด ท� ำ
แผนชุ ม ชน เพื่ อ จั ด การแก้ ไ ข
ปัญหาด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมใน
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
7.4 เ ข ้ า ใ จ ห ลั ก ก า ร แ ล ะ
กระบวนการสื่ อ สารความเสี่ ย ง
เพือ่ สร้างการรับรูก้ บั ชุมชนในการ
ลดหรื อ ป้ อ งกั น ผลกระทบต่ อ
สุขภาพ และสร้างความร่วมมือใน
การจัดการความเสีย่ งด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม

7.1 นิยาม ความหมายของความ
เสีย่ งด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม
และผลกระทบต่อสุขภาพ
7.2 การใช้ เ ครื่ อ งมื อ “แผนที่
ความเสี่ยงชุมชน” ในการส�ำรวจ
และรวบรวมข้อมูล เพือ่ วิเคราะห์
ระบุ ป ั ญ หาความเสี่ ย งของ              
สิ่งแวดล้อม/แหล่งก�ำเนิดมลพิษ
ที่ อ า จ ก ่ อ ใ ห ้ เ กิ ด โ ร ค ห รื อ             
ผลกระทบต่อสุขภาพในชุมชนได้
7.3 ความหมาย ความส�ำคัญและ
กระบวนการจั ด ท� ำ แผนชุ ม ชน  
เพื่ อ จั ด การความเสี่ ย งด้ า น
อนามัยสิ่งแวดล้อม และติดตาม
7.4 ความหมาย ความส� ำ คั ญ
และกระบวนการสื่ อ สารความ
เสี่ยงในชุมชน

- ศึ ก ษานิ ย าม ความหมายของ
ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
แ ล ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ ร ะ ห ว ่ า ง               
สิง่ แวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ
- เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประเมิน
ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน โดยใช้เครื่องมือ “แผนที่
ความเสี่ยงชุมชน” ในการส�ำรวจ
และรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพและ  
สิ่งแวดล้อม/แหล่งก�ำเนิดมลพิษที่
อาจก่อให้เกิดโรคหรือผลกระทบต่อ
สุขภาพต่อคนในชุมชน เพื่อระบุ
ปัญหา และวางแผนจัดการความ
เสี่ ย งด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มใน
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
- อธิบายความหมาย ความส�ำคัญ
ของกระบวนการจัดท�ำแผนชุมชน
โดยการวางแผนแก้ไขปัญหาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
และติดตามประเมินผล
- อธิบายความหมาย หลักการ และ
กระบวนการสื่อสารความเสี่ยงใน
ชุมชน เพือ่ สร้างความตระหนัก และ
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการลดหรือ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก
ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

รวม

11 ชั่วโมง

ง

ตารางอบรม
พัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญ
การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่..........................................................................
ณ....................................................................................
วันที่ 1						

หัวข้อ

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น.

พิธีเปิด ประเมินก่อนการอบรม

09.00 – 11.00 น.

ความส�ำคัญของการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม

11.00 – 12.00 น.

การจัดการสาธารณภัย

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.

การจัดการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย

15.00 – 16.00 น.

กฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิประชาชนด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม
การคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

วันที่ 2		

หัวข้อ

08.30 – 09.00 น.

ทบทวนความรู้

09.00 – 11.00 น.

การสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ

11.00 – 12.00 น.

ความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.

การประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดท�ำแผนชุมชนและการสื่อสารความเสี่ยง

15.00 – 15.30 น.

สรุปสิ่งที่ได้รับจากกการอบรม

15.30 – 16.00 น.

พิธีปิด ประเมินหลังการอบรม มอบใบประกาศ

***หมายเหตุ: ปรับเปลี่ยนก�ำหนดการประชุมได้ตามความเหมาะสม
จ

บทที่ 1
ความส�ำคัญของ
การจัดการสุขภาพชุมชน
และอนามัยสิ่งแวดล้อม

คู่มือ หลักสูตร อสม. เชี่ ยวชาญ การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม

บทที่ 1
ความส�ำคัญของการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม
			
การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีความส�ำคัญสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น                
หลากหลายรูปแบบตามวิวัฒนาการทางอุตสาหกรรมและสังคม การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง คือการสนับสนุนให้
ชุมชนรู้เท่าทันสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามบริบทของพื้นที่และภัยที่มีผลต่อสุขภาพ สามารถประเมิน
สถานการณ์และจัดการปัญหาหรือความเสี่ยงด้านสุขภาพในชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ                 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในชุมชน จนน�ำไปสู่การสร้างนวัตกรรมชุมชนประเภทต่าง ๆ ที่ช่วยในการจัดการปัญหาหรือ              
ความเสีย่ งด้านสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมในชุมชนของตนเองได้อย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ สามารถเป็นแหล่งเรียนรูส้ ำ� หรับ
ชุมชนอื่น ๆ ทั้งนี้การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จ�ำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการ
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพ และการสื่อสารสาธารณะให้กับชุมชน อสม.หรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที            ่
เพือ่ สร้างความตระหนัก และสร้างภาคีเครือข่ายในการท�ำงาน รวมทัง้ พัฒนาระบบการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัย
สิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม
1. ความหมายของการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม
			การจัดการสุขภาพชุมชน หมายถึง การที่ชุมชน มีกระบวนการร่วมกันในการวางแผนด้านสุขภาพ มีการ
จัดการงบประมาณเพือ่ ใช้ในการพัฒนาด้านสุขภาพ มีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ และมีการสรุปประเมินผลการจัดการ                 
ด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคภาคีเครือข่ายในชุมชน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด หรือศาสนสถาน
โรงเรียน ในการจัดการสุขภาพของชุมชน
			อนามัย ตามความหมายขององค์การอนามัยโลกได้ให้ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่าอนามัย คือ สภาวะที่มีสุขภาพ
สมบูรณ์ดที งั้ ทางร่างกายและจิตใจ และสามารถด�ำรงชีพอยูใ่ นสังคมได้ดว้ ยดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและความทุพพลภาพ
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			สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งที่มองเห็น จับต้องได้ หรือสัมผัสด้วยประสาทสัมผัส          
อื่น ๆ เช่น มนุษย์ พืช สัตว์ ดิน น�้ำ  อากาศ สิ่งของต่าง ๆ หรือเป็นนามธรรม ซึ่งไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสด้วย           
ประสาทสัมผัสอื่น ๆ ได้ เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อต่าง ๆ
			อนามัยสิง่ แวดล้อม ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO, 1997) หมายถึง องค์ประกอบด้านต่าง ๆ
และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่ถูกก�ำหนดโดยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เคมี ชีวภาพและจิตวิทยาสังคม               
รวมถึงหลักการและวิธีปฏิบัติในการประเมิน แก้ไข ควบคุม ป้องกันปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบด้านลบ                   
ต่อสุขภาพทั้งของคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นลูกหลานในอนาคต
			ชุมชน ความหมายตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2543               
หมายถึง กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกันและมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างเป็นปกติ และต่อเนื่อง โดยเหตุที่ตั้งอยู่
ในอาณาบริเวณเดียวกันหรือมีอาชีพเดียวกัน หรือประกอบกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือมีวัฒนธรรม ความเชื่อ
หรือความสนใจร่วมกัน
2. การจัดการสุขภาพชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านต้องเป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน  คือ เป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาพ
และเป็นผู้ร่วมด�ำเนินการ สั่งการ ควบคุมก�ำกับ ให้ค�ำชี้แนะ ในกระบวนการจัดการด้านสุขภาพ 4 ด้าน เพื่อให้เกิดการ
สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังในชุมชน น�ำไปสูก่ ารพัฒนา การดูแลสุขภาพของตนเอง
ครอบครัวและชุมชนที่พึ่งตนเองได้ โดยมีกระบวนการจัดการด้านสุขภาพ 4 ด้าน คือ
		 2.1 กระบวนการจัดการด้านสุขภาพ 4 ด้าน
					1) การจัดท�ำแผนด้านสุขภาพ เป็นการระดมพลังความคิดเพือ่ ขับเคลือ่ นให้เกิดแผนสร้างเสริมสุขภาพ
สู่การปฏิบัติ และแผนการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีขั้นตอนดังนี้
(1) ส�ำรวจและประเมินสถานการณ์ชุมชน โดยการส�ำรวจและวิเคราะห์ประเด็นพฤติกรรมเสี่ยง
ที่มีผลต่อสุขภาพ ส�ำรวจองค์กร/คนที่เป็นแกนน�ำมีความพร้อมในการร่วมด�ำเนินการ ส�ำรวจทุน และองค์ความรู              ้
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
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(2) สร้างเวทีการเรียนรู้ในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นการน�ำกลุ่มคน/องค์กร และความรู้ มาก่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในลักษณะประชาคมร่วมกันของกลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่าย ร่วมก�ำหนดสิ่งที่ต้องการพัฒนา
(3) จัดท�ำแผนด้านสุขภาพ เริ่มจากท�ำประชาคมหมู่บ้านจากข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ในชุมชน/ที่ประชุม        
มาจัดท�ำแผน โดยใช้เครื่องมือที่ชุมชนมีความพร้อม เช่น เครื่องมือแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ หรือเครื่องมืออื่น ๆ ทั้งนี้
แผนที่ได้ควรมี 2 ด้าน น�ำสู่การสร้างกิจกรรม คือ ด้านสร้างสุขภาพ และด้านซ่อมสุขภาพ จากนั้นกลุ่มองค์กร                
ภาคีเครือข่าย แกนน�ำชุมชน น�ำแผนสุขภาพที่ได้ประกาศให้ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านได้รับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการ         
ท�ำแผน อาจจะใช้วิธีการประชุมชาวบ้าน หรือจัดเวทีกลางบ้านเพื่อสร้างโอกาสรับรู้ เสนอ โต้แย้ง และประชาพิจารณ์
ปรับแผนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
		 2.2 การจัดการงบประมาณ เป็นแกนน�ำในการระดมทุนด้านงบประมาณ และทรัพยากรที่จ�ำเป็นในการ               
ขับเคลือ่ นแผนสุขภาพ ทัง้ ทีไ่ ด้รบั จากภาครัฐ เอกชนและจากหน่วยงานอืน่ ๆ ทัง้ ในและนอกชุมชน มาใช้ในการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค ทั้งในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง/เป็นโรค เป็นการจัดงบประมาณให้เหมาะสมกับกิจกรรมมีขั้นตอน
ดังนี้
1) ส�ำรวจแหล่งทุนในชุมชน
2) จัดท�ำข้อมูล น�ำเสนอแผน ฯ โครงการของบประมาณ
3) เปิดเวที ท�ำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้สนับสนุนกับทีมด�ำเนินงาน
4) ประชุมเครือข่าย ทีมงาน/แกนน�ำ เพื่อจัดสรรงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนใช้ในกิจกรรม
ทั้งนี้ เจ้าของงบประมาณต้องได้รับทราบและเข้าใจในการใช้งบประมาณดังกล่าว
5) จัดท�ำแบบรายงานผลงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ รายงาน น�ำเสนอ ชี้แจงทีมงาน
และเจ้าของงบประมาณ
		 2.3 การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ เป็นแกนน�ำจัดกิจกรรมสุขภาพในชุมชน ทั้งสร้างสุขภาพ และซ่อมสุขภาพ
มีขั้นตอน ดังนี้
1) ส�ำรวจ ค้นหา จัดท�ำทะเบียน
2) เตรียมชุมชนเพื่อรับการตรวจสุขภาพเชิงรุก
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3) จัดกิจกรรมการคัดกรอง เพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้น
4) ให้ค�ำแนะน�ำการดูแลสุขภาพ
5) การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
6) สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมผู้ป่วยโรคเรื้อรังและมีกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
7) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8) จัดระบบและทีมติดตาม ประเมินผลกิจกรรม และสรุปผล
		 2.4 การประเมินผลการด�ำเนินงานแบบมีสว่ นร่วม เป็นการประเมินผลทีเ่ กิดประโยชน์ตอ่ ชุมชน ท�ำให้ชมุ ชน
ได้รับรู้สถานการณ์ และผลการท�ำงานที่ผ่านมาได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ชุมชนเห็นความส�ำคัญและตระหนักถึงความจ�ำเป็น
ที่ต้องประเมินผลงาน ท�ำให้ค้นหาจุดอ่อนการด�ำเนินงานของชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีขั้นตอน ดังนี้
1) จัดทีม/คณะท�ำงานในการติดตามประเมินผล ที่มีองค์ประกอบจากภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ
2) ก�ำหนดหัวข้อ/ประเด็น ในการติดตามประเมินผล พร้อมจัดท�ำแบบติดตามประเมินผล
3) จัดท�ำแผนออกติดตามประเมินผล
4) ออกติดตามประเมินผล
5) น�ำผลจากการประเมิน มาน�ำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวิเคราะห์
6) สรุปผลโดยคณะท�ำงาน
7) จัดเวทีเสนอผล ให้ชุมชนรับทราบ แสดงความยินดีในความส�ำเร็จ วางแผนแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหา              
และหาทางพัฒนาร่วมกัน เพื่อน�ำสู่กระบวนการจัดท�ำแผนฯ ต่อไป
3. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมในชุมชน ประชาชนในชุมชนต้องมีความเข้าใจและตระหนักเกีย่ วกับความเสีย่ ง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นล�ำดับแรก ในที่นี้ให้พิจารณาเรื่องการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามหลักการสาธารณสุข
มูลฐาน ซึ่งมีองค์ประกอบพื้นฐานส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการด�ำรงชีวิตของคนในชุมชน และต้องน�ำมาใช้ในกระบวนการ
วิเคราะห์และจัดล�ำดับความเสี่ยงของชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน
3.2 การจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล
3.3 การจัดบ้านหรือทีอ่ ยูอ่ าศัย ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพทีด่ ใี นบ้านทีพ่ กั อาศัย
เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ และลดการเกิดโรคติดต่อจากสัตว์และแมลงน�ำโรคมาสู่คน เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ
ยุง เป็นต้น
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3.4 การจัดหาและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน�้ำดื่ม เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน�้ำเป็นสื่อ
3.5 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษ หรือพื้นที่เสี่ยง
3.6 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อรองรับกรณี
สาธารณภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ การจัดการมลพิษทางอากาศ ทั้งภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร การจัดการ
เหตุร�ำคาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
หลักการพื้นฐานส�ำหรับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ กรอบความสัมพันธ์ระหว่างระบบจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม โดยให้พิจารณาแหล่งก�ำเนิด เส้นทางเข้าสู่ร่างกาย และผู้รับสัมผัส งานอนามัยสิ่งแวดล้อมจะเป็น             
จุดเชื่อมกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยต้องค�ำนึงถึงจุดก�ำเนิดของปัญหาหรือแหล่งก�ำเนิด เพื่อป้องกันตั้งแต่
แหล่งก�ำเนิด จากนัน้ ต้องหาทางป้องกันทีท่ างผ่าน หรือเส้นทาง หรือช่องทางการส่งผ่านความเสีย่ งเข้าสูค่ นรับสัมผัส เช่น
อากาศ อาหาร น�้ำดื่ม น�้ำใช้ ดิน เป็นต้น นอกจากนี้ สามารถป้องกันที่ตัวผู้รับสัมผัสความเสี่ยงก่อนเข้าสู่ร่างกายได้             
โดยอาจใช้ อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล หรื อ การควบคุ ม การบริ โ ภค เช่ น ป้ อ งกั น ที่ ร ะบบการหายใจ
การรับประทานอาหาร  การดื่มน�้ำ การสัมผัสทางผิวหนัง เป็นต้น
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4. บทบาทหน้าที่ของ อสม.เชี่ยวชาญการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม
			อสม.เชี่ยวชาญการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง การด�ำเนินงานของ อสม.                    
ในการจัดการและเป็นต้นแบบด้านการจัดการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของตนเอง ตลอดจนครอบครัวและชุมชน
สามารถสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู  ้ จัดท�ำแผนการจัดการสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมในชุมชน รวมถึงค้นหาต้นทุนทางสังคม หรือกลไก เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา          
ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน�ำไปสู่การมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพดีอย่างยั่งยืน บทบาทหน้าที่ มีดังนี้
		 4.1 เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลข่าวสารด้านการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิง่ แวดล้อม โดยเชือ่ มการด�ำเนินงาน
ระหว่างเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขและประชาชนในหมูบ่ า้ น เช่น การจัดสภาพบ้านให้สะอาดเพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรค
การจัดการร้านอาหาร ตลาดที่ถูกสุขลักษณะและการควบคุมการทิ้งขยะที่ไม่ถูกต้อง ฯลฯ รวมถึงการรายงานหรือแจ้ง
ข้อมูลความเสีย่ งให้แก่เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข เพือ่ ทราบสถานการณ์ปญ
ั หาในพืน้ ที่ เช่น ปัญหากลิน่ เหม็น เสียงดังรบกวน
ฝุ่นละอองจากกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตัน
			4.2 เป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำ ถ่ายทอดความรู้ขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน เพื่อนบ้าน คนในครอบครัว และ                   
เป็ น แกนน� ำ สุ ข ภาพแก่ ค รอบครั ว ได้ แ ก่ การควบคุ ม สั ต ว์ แ ละแมลงพาหะน� ำ โรค การสุ ข าภิ บ าลสิ่ ง แวดล้ อ ม                                       
การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของน�ำ้ บริโภค และสุขาภิบาลอาหาร  การป้องกันแก้ไขมลภาวะหรือสิง่ แวดล้อม
ที่เป็นพิษ รวมทั้งการจัดการขยะและน�ำขยะไปใช้ประโยชน์
			4.3 เฝ้าระวังและแก้ปัญหาด้านการจัดการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านและชุมชน เช่น             
การจัดท�ำแผนที่ชุมชน เพื่อเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังอาหารโดยการตรวจ
การปนเปื้อน การเฝ้าระวังน�้ำบริโภคด้วยการตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือ เป็นต้น
			4.4 เป็นผู้น�ำ บุคคลต้นแบบ หรือแกนน�ำชาวบ้านในการจัดการครัวเรือนให้ถูกสุขลักษณะ เริ่มตั้งแต่             
การจัดการบ้านตนเองให้สะอาด เป็นแบบอย่างไปสู่การพัฒนาในระดับชุมชน
		 4.5 เป็นผู้สร้างกระบวนการเชิญชวน และประสานงานร่วมกับประชาชนในชุมชนเพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
หรือกิจกรรมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน ชุมชน
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5. แนวการสอนและการจัดกิจกรรม
			กิจกรรมระดมความคิดเห็น
			 อุปกรณ์
1. กระดาษฟลิปชาร์ท
2. ปากกาเคมี
			 วิธีการ
1. แบ่งกลุ่ม อสม. 5 – 10 คน
2. วิทยากรบอกโจทย์ เพื่อระดมความคิดเห็นของ อสม.
					 การจัดการสุขภาพชุมชน ในความคิดของท่านคืออะไร
					 อนามัยสิ่งแวดล้อม คืออะไร
					 ในฐานะที่ท่านเป็น อสม. ท่านมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัย            
สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
3. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอ
4. วิทยากร สรุปรวมความคิดของแต่ละกลุ่มและสรุปในภาพรวม
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บทที่ 2
การจัดการสาธารณภัย
ในชุมชน
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บทที่ 2
การจัดการสาธารณภัยในชุมชน
			
ทุกครัง้ ทีเ่ กิดสาธารณภัยหรือภัยพิบตั ติ า่ ง ๆ จะสร้างความตระหนก ความเสียหาย และผลกระทบด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม เช่น การขาดแคลนน�้ำสะอาดส�ำหรับอุปโภค บริโภค การสุขอนามัยไม่ดี มีปัญหาด้านการสุขาภิบาล              
ทีอ่ ยูอ่ าศัย การจัดการสิง่ ปฏิกลู มูลฝอยต่าง ๆ และอาจท�ำให้เกิดโรคซ�ำ้ เติม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง ฯลฯ ซึง่ มีปจั จัยส่งเสริมให้มคี วามรุนแรงมากขึน้ ตามสถานการณ์ภยั พิบตั ิ นอกจากนี้
น�้ำ  ที่อยู่อาศัยที่สะอาดหรือมีการจัดการสุขาภิบาลที่ดีเป็นตัวก�ำหนดที่ส�ำคัญยิ่งของการมีชีวิตรอดในระยะแรกของ
การเกิดสาธารณภัย
1. ความหมายของสาธารณภัย
			สาธารณภัย/ภัยพิบัติ หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นเป็นสาธารณะไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ท�ำให้เกิดขึ้น ได้แก่
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย            
แก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือภาครัฐ
			ภาวะฉุกเฉิน/ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หมายถึง ภาวะทีท่ ำ� ให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพ ทีม่ คี วามรุนแรง
ท�ำให้เกิดการเจ็บป่วย และการตายเป็นจ�ำนวนมาก เป็นเหตุการณ์ทผี่ ดิ ปกติหรือไม่เคยพบมาก่อน เช่น โรคติดเชือ้ อุบตั ซิ ำ�้
และโรคที่ไม่เคยพบมาก่อน มีโอกาสที่จะแพร่ไปสู่พื้นที่อื่น และอาจต้องมีการจ�ำกัดการเคลื่อนย้ายที่ของผู้คนหรือสินค้า
เช่น โรคติดต่อจากสัตว์ หรือโรคที่มีการติดต่อได้ง่ายจากการเดินทาง เป็นต้น
2. ประเภทของสาธารณภัย
			หมอกควัน เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ท�ำให้เกิดมลพิษอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า            
10 ไมครอน หรือที่เรียกว่า พีเอ็มเท็น (PM10) ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าเส้นผม ถึง 6 เท่า ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
1) การเผาป่า เผาพื้นที่การเกษตร เผาขยะ
2) กิจกรรมจากภาคอุตสาหกรรม
3) การจราจรในเมือง
4) หมอกควันข้ามแดน
			ภัยร้อน หมายถึง อุณหภูมสิ งู กว่า 40 องศาเซลเซียส  เมือ่ ร่างกาย
ได้รับความร้อน ท�ำให้อุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติ (37 องศาเซลเซียส)
ระบบของร่างกายจะควบคุมอุณหภูมิให้ลดลงมาในระดับปกติ หากปรับตัว         
ไม่ได้ จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
			ภัยแล้ง หมายถึง ภัยธรรมชาติอันเกิดจากฝนตกน้อยหรือไม่                 
ตกต้องตามฤดูกาล ท�ำให้เกิดการขาดแคลนน�ำ 
้ ในพืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึง่ ทัง้ ด้าน
น�้ำอุปโภค บริโภคและน�้ำเพื่อการเกษตร ท�ำให้พืชได้รับผลกระทบผลผลิต
ไม่สมบูรณ์เกิดความเสียหายทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
			น�้ำท่วม หมายถึง ปริมาณน�้ำสะสม เป็นจ�ำนวนมาก ที่ไหลบ่า             
ในแนวระนาบจากที่สูงไปยังที่ต�่ำ  เข้าท่วมอาคารบ้านเรือน สวน ไร่ นา ได้รับความเสียหาย หรือเป็นน�้ำท่วมขัง
ในเขตเมืองใหญ่ที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานมีสาเหตุมาจากระบบการระบายน�้ำไม่ดีพอ มีสิ่งก่อสร้าง              
กีดขวาง ทางระบายน�้ำ หรือเกิดน�้ำทะเลหนุนสูงกรณีพื้นที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล
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			แผ่นดินไหว หมายถึง การสัน่ สะเทือนของพืน้ ดิน ซึง่ มีสาเหตุมาจากการเคลือ่ นทีอ่ ย่างฉับพลันของเปลือกโลก
เนือ่ งจากพลังงานความร้อนภายในโลก ทําให้เกิดแรงเครียดสะสมอยูใ่ นโลก เกิดการแตกหักของหิน เมือ่ หินแตกออกเป็น
แนวจะเกิดเป็นรอยเลื่อน ซึ่งการเคลื่อนที่อย่างฉับพลันของรอยเลื่อนเป็นสาเหตุหลักของการเกิดแผ่นดินไหว
3. ระยะการเกิดภัย
			3.1 ระยะเตรี ย มการก่ อ นเกิ ด ภั ย เป็ น การจั ด เตรี ย มและลดผลกระทบหรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรค
ไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดภัย เช่น การเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารการเกิดภัยอย่างต่อเนื่อง การตั้งศูนย์ปฏิบัติการ                          
เฉพาะกิจกรณีสาธารณภัย พร้อมบุคลากรรับผิดชอบอย่างชัดเจน การเตรียมการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ล่วงหน้า                    
ก่อนเกิดภัย เป็นต้น
		 3.2 ระยะเกิดภัย  ด�ำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสาธารณภัย โดยการระดมทรัพยากรต่าง ๆ                         
เข้ า ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ รั ก ษาชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ลดผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ บรรเทาทุ ก ข์ แ ก่ ผู ้ ป ระสบภั ย ตลอดจน
ลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น มีการจัดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัย เพื่อติดตาม
สถานการณ์ และแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชดิ   ลงพืน้ ทีป่ ระสบภัย รวบรวมรายงานและข้อมูลการด�ำเนินงานด้านการจัดการ
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มพร้ อ มทั้ ง สรุ ป เหตุ ก ารณ์ แ ละสถานการณ์ ส� ำ คั ญ เสนอผู ้ บ ริ ห าร หรื อ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น                      
และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
		 3.3 ระยะหลังเกิดภัย หรือระยะฟื้นฟู เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือพัฒนาให้ดี
ขึ้นกว่าเดิม เพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจแก่ผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ เช่น การปรับปรุงสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน                 
ด้านที่พักอาศัย การสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการขยะ การบ�ำบัดน�้ำเสีย เป็นต้น
4. หลักการปฏิบัติ กรณีเกิดสาธารณภัยระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
หลักการปฏิบัติ			

แนวทางการปฏิบัติ

1. การแจ้งเหตุ

ประชาชน/อาสาสมัคร/คณะกรรมการฯ ฝ่ายแจ้งเตือนภัย แจ้งเหตุให้ประธาน                   
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน และผู้อ�ำนวยการ               
ท้องถิ่น หรือผู้ที่ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นมอบหมายทราบ โดยทางวิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์

2. การระงับเหตุ

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบ่ า้ น/ชุมชน/อปพร./มิสเตอร์เตือนภัย/
OTOS/ อาสาสมัครต่างๆ เข้าระงับเหตุ ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชุมชน

3. การประสานหน่วยงานต่าง ๆ

- กรณีมีผู้บาดเจ็บ ให้ประสานสถานพยาบาลในพื้นที่ข้างเคียง
- กรณีเกินศักยภาพในการระงับภัย ให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยหมูบ่ า้ น/ชุมชน รายงานต่อผูอ้ ำ� นวยการท้องถิน่ เพือ่ ขอความช่วยเหลือ

***OTOS (One Tambon One Search and Rescue team) คือ โครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย
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5. การสุขาภิบาลเบื้องต้นในภาวะประสบภัยน�้ำท่วม
			5.1 การจั ด ท� ำ ส้ ว มจากกล่ อ งกระดาษเพื่ อ ใช้ ช ่ ว งน�้ ำ ท่ ว ม ในช่ ว งที่ ไ ม่ ส ามารถใช้ ส ้ ว มได้ ต ามปกติ                    
สามารถประยุกต์ ดัดแปลงวัสดุต่าง ๆ เป็นส้วมชั่วคราวได้ และหลังจากใช้งานเสร็จ โรยด้วยปูนขาว แล้วมัดปากถุง                  
ให้แน่น เก็บรวบรวมเพื่อรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำไปก�ำจัดต่อไป
			5.2 น�้ำสะอาด
1) ต้มน�ำ้ ให้เดือด 5 นาที เพือ่ ท�ำลายเชือ้ โรคในน�ำ 
้ และช่วยท�ำลายความกระด้างชัว่ คราวได้ น�ำ้ ทีน่ ำ� มาต้ม
ควรเป็นน�้ำที่ใสสะอาด ผ่านการกรองหรือท�ำให้ตกตะกอนแล้ว
2) การเลือกใช้คลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน�้ำ (ควรมีคลอรีนอิสระคงเหลือ 0.2 – 0.5 พีพีเอ็ม)
					 คลอรีนชนิดผง ผสมผงปูนคลอรีน 60% ในอัตราส่วนคลอรีน ½ ช้อนชาในน�้ำ 1 แก้ว คนให้เข้ากัน
ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน รินเฉพาะส่วนที่เป็นน�้ำใสผสมในน�้ำสะอาด 10 ปี๊บ ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ก่อนน�ำไปใช้
					 คลอรีนชนิดเม็ดขนาด 3 กรัม ใช้ผสมน�้ำ 1,000 ลิตร
					 คลอรีนชนิดน�้ำ ใช้หยดลงในน�้ำ 1-2 หยด ต่อน�้ำ 1 ลิตร
3) ใช้สารส้มชนิดก้อนกวนในน�้ำ  สังเกตตะกอนในน�้ำเริ่มจับตัว น�ำสารส้มออกใช้มือเปล่ากวนน�้ำต่อ             
อีก 1-2 นาที ตั้งทิ้งไว้จนตกตะกอน ใช้สายยางจุ่มลงที่ก้นภาชนะบริเวณที่เกิดตะกอน ดูดตะกอนออกจนหมด                     
เหลือแต่น�้ำใส เติมคลอรีนตามปริมาณที่ก�ำหนด จึงน�ำไปใช้
4) ปิดฝาภาชนะใส่น�้ำให้มิดชิด และจัดให้มีภาชนะที่สะอาดส�ำหรับตักน�้ำ
5) กรณีการใช้น�้ำดื่มบรรจุขวด ต้องดูตรา อย. (ก่อนดื่มสังเกตภายในขวดว่ามีสิ่งปลอมปนหรือไม่)
		 5.3 การจัดสภาพแวดล้อมในบ้าน
1) เก็บรวบรวมเศษขยะ สิ่งปฏิกูล ขุดหลุมฝังกลบ
2) ขยะ ที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร ซากสัตว์ มูลสัตว์ เป็นต้น ให้รวบรวมทิ้งในหลุม โรยทับด้วย             
ปูนขาว ฝังกลบไม่ให้สัตว์คุ้ยเขี่ย หรือแมลงวันวางไข่
3) น�ำขยะใส่ถุงด�ำ และมัดปากถุงให้แน่น รวบรวมไว้รอหน่วยงานท้องถิ่นน�ำไปก�ำจัด
4) ส้วมที่ช�ำรุด เสียหาย ควรเร่งซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดี ไม่มีสิ่งปฏิกูลรั่วไหลออกมาภายนอก และ                  
รักษาความสะอาดอยู่เสมอ
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			5.4 การจัดการขยะ
1) ขยะย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร ซากสัตว์ ให้ขุดหลุมลึก 0.5 - 1.0 เมตร และคัดแยกขยะ รวบรวม              
ใส่หลุม โรยด้วยปูนขาวและฝังกลบด้วยดิน ไม่ให้สัตว์คุ้ยเขี่ย หรือแมลงวันวางไข่
2) บริเวณใดที่ไม่เหมาะกับการฝังกลบ ให้น�ำขยะใส่ถุงด�ำ  มัดปากถุงให้แน่น รวบรวมไว้เพื่อรอการน�ำไป
ก�ำจัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
		 5.5 การควบคุมสัตว์ แมลงพาหะน�ำโรค
1) ก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ แมลงพาหะน�ำโรค โดยการเก็บขยะ ระบายน�้ำชังในพื้นที่ต่าง ๆ หรือ
ขุดรางระบายน�้ำเสียหรือฝังกลบแหล่งน�้ำเสียในระยะ 30 เมตรจากบ่อน�้ำ
2) ท�ำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ แมลงพาหะน�ำโรค ควรหมั่นท�ำความสะอาดที่อยู่อาศัยให้สะอาดอยู่เสมอ
6. การสุขาภิบาลเบื้องต้นในภาวะประสบภัยร้อน
ความร้อนคืออะไร สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ท�ำให้
อุณหภูมิบนผิวโลกเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดเหตุการณ์ด้านความร้อนที่มีความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้น และส่งผลต่อสุขภาพ
ของมนุษย์ โดยผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนมีตั้งแต่รุนแรงเล็กน้อย จนถึงขั้นเสียชีวิต
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็นปัญหาส�ำคัญระดับโลก ซึง่ กระทบต่อสภาพแวดล้อมและก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม จากข้อมูลเฝ้าระวังสถานการณ์ความร้อนของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า ในช่วงปี
พ.ศ.2552 – 2563 มีระดับอุณหภูมสิ งู สุดทีเ่ ป็นค่าเฉลีย่ รายปีที่ 32.1 - 33.5 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมสิ งู สุดเฉลีย่ รายปี
มีแนวโน้มสูงขึ้นมาก ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และข้อมูลคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า มีแนวโน้มระดับอุณหภูมิ
เพิม่ สูงขึน้ จากปี 2016 ถึงปี 2035 โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีจำ� นวนวันทีส่ ภาพอากาศ
ร้อนยาวนานขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชนชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่ท�ำงานหนัก
กลางแจ้งได้ตั้งแต่อาการเล็กน้อย เช่น ผื่นคัน บวมแดง จนถึงอาการโรคล้มร้อนหรือฮีทสโตรก ที่อาจท�ำให้เสียชีวิตได้
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6.1 กลไกการระบายความร้อนออกจากร่างกาย
ปกติอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์คือ 37 องศาเซลเซียส หากร่างกายอ่อนแอ ขาดน�้ำหรือได้รับความร้อนมาก
เกินจนไม่สามารถระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ตามปกติ จะท�ำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายได้ ตั้งแต่มีอาการ
ผื่นคัน อ่อนเพลีย มีไข้ จนเป็นลมแดด หรือหมดสติได้

ตารางที่ 1 โรคที่สัมพันธ์กับความร้อน อาการ อาการแสดง และกลไก รวมทั้งการจัดการผลกระทบต่อสุขภาพ
จากความร้อน
โรค
อาการที่แสดง
ผื่นจากความร้อน ตุ่มคันสีแดงเล็ก ๆ ปรากฏบนใบหน้า คอ หน้าอก
ส่วนบน ใต้ราวนม ขาหนีบ อาจพบได้ทุกอายุ
พบบ่ อ ยในเด็ ก อาจเกิ ด การติ ด เชื้ อ จาก
Staphylococcus เกิดจากเหงื่อออกมากระหว่าง
ที่สภาพอากาศร้อนและชื้น

การจัดการ
ผื่ น แดงหายได้ เ องโดยไม่ ต ้ อ งรั ก ษา
ลดปริมาณเหงื่อโดยอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่ปรับอากาศ อาบน�้ำบ่อย ๆ และสวมเสื้อ
บาง ๆ ให้บริเวณทีเ่ ป็นผืน่ แห้ง การใช้ยาทา
ทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นฮีสตามีนและฆ่าเชือ้ จะช่วยลด
อาการคันลงและป้องกันการติดเชื้อ

บวมจากความร้อน บวมที่ขา มัก เป็นที่ข้อเท้ า อาการพบได้ ตั้ง แต่ ไม่จ�ำเป็นต้องรักษา เนื่องจากอาการบวม
ต้นฤดูรอ้ น สาเหตุเกิดจาก เส้นเลือดขยายตัวท�ำให้ หายได้เองภายหลังร่างกายปรับตัว ไม่ควร
เกิดการคั่งของน�้ำและเกลือ
ใช้ยาขับปัสสาวะ
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โรค
ตระคริวจาก
ความร้อน

อาการที่แสดง
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การหมดสติ ช ่ ว งสั้ น ๆ หรื อ เวี ย น
ศีรษะขณะลุกจากท่านอน พบบ่อยในคนไข้ที่มีโรค
หัวใจและหลอดเลือด หรือใช้ยาขับปัสสาวะก่อน
ทีร่ า่ งกายจะปรับตัวต่ออากาศ มีสาเหตุจากขาดน�ำ้
ซึ่งการขยายตัวของเส้นเลือดท�ำให้เลือดไหลกลับ
น้อยลง ส่งผลให้เลือดไหลออกจากหัวใจน้อยลง

การจัดการ
ผู ้ ป ่ ว ยควรนอนพั ก ในที่ เ ย็ น ในท่ า นอน
ยกเท้า และสะโพกสูง เพือ่ เพิม่ การไหลกลับ
ของเลือด ต้องตัดสาเหตุอนื่ ๆ ของการเป็น
ลมออกด้วย

เป็นลมจาก
ความร้อน

เกี่ ย วข้ อ งกั บ การหมดสติ ช ่ ว งสั้ น ๆ หรื อ เวี ย น
ศีรษะขณะลุกจากท่านอน พบบ่อยในคนไข้ที่มีโรค
หัวใจและหลอดเลือด หรือใช้ยาขับปัสสาวะก่อน
ทีร่ า่ งกายจะปรับตัวต่ออากาศ มีสาเหตุจากขาดน�ำ้
ซึ่งการขยายตัวของเส้นเลือดท�ำให้เลือดไหลกลับ
น้อยลง ส่งผลให้เลือดไหลออกจากหัวใจน้อยลง

ผู ้ ป ่ ว ยควรนอนพั ก ในที่ เ ย็ น ในท่ า นอน
ยกเท้า และสะโพกสูง เพือ่ เพิม่ การไหลกลับ
ของเลือด ต้องตัดสาเหตุอนื่ ๆ ของการเป็น
ลมออกด้วย

เพลียแดด

มีอาการกระหายน�้ำ อ่อนแรง ไม่สบาย กังวล
เวียนศีรษะ เป็นลมและปวดศีรษะ อุณหภูมแิ กนกลาง
อาจปกติหรือต�่ำหรือสูงกว่าปกติ (น้อยกว่า 40°C)
ชีพจรอ่อน ร่วมกับความดันต�่ำตอนเปลี่ยนท่า และ
หายใจตื้น เร็ว สติสัมปะชัญญะไม่เปลี่ยนแปลง
สาเหตุ เ กิ ด จากการขาดน�้ ำ และ/หรื อ เกลื อ แร่
จากการอยู่ในที่อากาศร้อนสูง หรือออกก�ำลังกาย
อย่างหนัก

ย้ายผู้ป่วยเข้าที่ร่มและเย็น หรือสถานที่
ที่ มี ก ารปรั บ อากาศ ถอดเสื้ อ ผ้ า ผู ้ ป ่ ว ย
ออก ห่มด้วยผ้าเปียกหรือพ่นน�้ำเย็นและ
ใช้พัดลมเป่าช่วย ให้ผู้ป่วยนอนลงยกขา
หรือสะโพกสูง เพื่อเพิ่มการไหลกลับของ
เลือดให้สารน�้ำทางปาก ถ้าคลื่นไส้ท�ำให้
ดื่มน�้ำไม่ได้ อาจต้องให้ทางเส้นเลือด ถ้า
อุ ณ หภู มิ ร ่ า งกายสู ง กว่ า 39°Cหรื อ เกิ ด
การเปลีย่ นแปลงสภาพจิตหรือความดันต�ำ่
ตลอดเวลา ให้รักษาแบบ Heat stroke
และส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล

ลมแดด

สัมผัสกับความเครียดจากความร้อน (คลื่นความ
ร้อน ฤดูร้อน และ/หรือออกก�ำลังกายอย่างหนัก)
อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่า 40 °C
และมีอาการผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง
เช่น สับสน ซึม และโคม่า ผิวแห้งและร้อน คลื่นไส้
ความดันต�ำ่ หัวใจเต้นเร็วและหายใจเร็วตลอดเวลา

หมั่นวัดอุณหภูมิแกนกลาง (วัดทางทวาร
หนัก) ถ้า >40 °C ให้ย้ายไปอยู่ที่เย็น
ถอดเสื้อผ้าออก เริ่มต้นให้ ความเย็น เช่น
ประคบแผ่นน�้ำแข็งบริเวณคอ รักแร้และ
ขาหนี บ ให้ พั ด ลมเป่ า ตลอด (หรื อ เปิ ด
หน้าต่างรถพยาบาล) พ่นน�้ำที่ผิวหนังด้วย
น�ำ้ เย็น 25 - 30 °C ให้ ผูป้ ว่ ยทีห่ มดสตินอน
ตะแคงข้าง และระวังทางเดินหายใจไม่ให้
ส�ำลัก ให้ออกซิเจนที่ 4 ลิตร/นาที และ
น�ำ้ เกลือ ส่งผูป้ ว่ ยไปโรงพยาบาลให้เร็วทีส่ ดุ
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6.2 วิธีการเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยสุขภาพจากความร้อน
การเฝ้าระวังสถานการณ์ความร้อน คือ เป็นการติดตามดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยเน้นที่อุณหภูมิสูงสุด
ในช่วงทีม่ อี ากาศร้อน ตัง้ แต่ มีนาคม - พฤษภาคม โดยเฉพาะ เมษายนของทุกปี ซึง่ เป็นช่วงทีม่ อี ากาศร้อนทีส่ ดุ และอาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ เพราะฉะนั้นในฐานะที่ อสม. เป็นบุคลากรทางภาคสาธารณสุขควรมีบทบาท ดังนี้
		
1) ติดตามค่าพยากรณ์อณ
ุ หภูมสิ งู สุดล่วงหน้า 1 วันจากเว็บไซต์กรมอุตนุ ยิ มวิทยา https://www.tmd.
go.th/daily_forecast.php แล้วดูวา่ อุณหภูมสิ งู สุดมีระดับความเสีย่ งต่อสุขภาพอยูใ่ นระดับใด โดยใช้เกณฑ์คา่ เฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากระดับอุณหภูมิสูงสุด ตามประกาศกรมอนามัย
		
2) สื่อสารเตือนภัยประชาชนให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง รวมถึงผู้ที่อยู่
ใกล้ชิด ให้ป้องกันตนเองจากความร้อนได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
6.3 การสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากความร้อน
		
1) ค�ำแนะน�ำการป้องกันความเสี่ยงและการดูแลตนเอง เด็กแรกเกิด ถึง 5 ขวบ
• อย่าปล่อยให้เด็กและทารกอยู่ในรถที่จอดตากแดดตามล�ำพังโดยเด็ดขาด (รถที่จอดตากแดดโดย
ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ อาจมีอุณหภูมิสูงถึง 50 องศาเซลเซียส ได้ภายใน 20 นาที)
• สวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีอ่อน หลวม มีน�้ำหนักเบาและระบายความร้อนได้ดี เพื่อป้องกันการเกิดผดผื่น
• หากอากาศร้อนจัด ควรหลีกเลี่ยงการน�ำเด็กออกนอกบ้าน ถ้าจ�ำเป็นควรสวมหมวก สวมเสื้อ
แขนยาว กางเกงขายาว และกางร่ม เพื่อป้องกันแสงแดด
• ดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเด็กจะเจ็บป่วยง่ายกว่าผู้ใหญ่ หากมีอาการที่เกี่ยวข้องกับ
ความร้อน ควรพบแพทย์ทันที
		
2) ค�ำแนะน�ำการป้องกันความเสี่ยงและการดูแลตนเอง ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป
• ดื่มน�้ำสะอาดบ่อย ๆ ในระหว่างวัน
• ในช่วงที่อากาศร้อนควรอยู่ในบ้านพัก อาคาร หรือสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศ
• ไม่ควรเปิดพัดลมแบบจ่อตัว เพราะพัดลมจะดูดความร้อนเข้ามา ควรเปิดพัดลมส่าย เปิดหน้าต่าง
เพื่อระบายอากาศที่ร้อน
• สวมเสื้อผ้าที่มีสีอ่อน หลวม และมีน�้ำหนักเบา
• อาบน�้ำเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกาย
• ควรมีหมายเลขโทรศัพท์ของสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหรือติดต่อ สายด่วน 1669
• หากมีอาการที่เกี่ยวข้องกับความร้อน ให้รีบแจ้งบุคคลใกล้ชิดทันที
		
3) ค�ำแนะน�ำการป้องกันความเสี่ยงและการดูแลตนเอง หญิงตั้งครรภ์
• ดื่มน�้ำสะอาด 2 – 4 แก้วต่อชั่วโมง
• ใช้ผ้าชุบน�้ำเย็นบริเวณล�ำคอ ศีรษะ ล�ำตัว เพื่อลดอุณหภูมิ
• หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านในช่วงที่ร้อนจัด (12.00 – 16.00 น.) และอยู่ในสถานที่ที่มีการระบาย
		 อากาศที่ดี หรือมีเครื่องปรับอากาศ
• ในช่วงอากาศร้อนจัด ไม่ควรเปิดพัดลมแบบจ่อตัว เพราะพัดลมจะดูดความร้อนเข้ามา
• ควรมีผู้ร่วมเดินทางเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด
• หากมีอาการตัวร้อนมาก หน้ามืด อ่อนเพลีย ให้พักในที่ร่ม เพื่อท�ำให้ร่างกายเย็นลง หากไม่ดีขึ้น
		 ภายใน 30 นาที ให้รีบพบแพทย์
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สิ่งสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ที่
1

รายการ
เล่ ม ผลกระทบต่ อ
สุขภาพจากความร้อน

ตัวอย่าง

แหล่งข้อมูล

http://hiaold.anamai.moph.
go.th/download/hia/manual/
book/book50-1.pdf
2

แผ่ น พั บ การป้ อ งกั น
ผลกระทบต่อสุขภาพ
จากความร้อน ส�ำหรับ
ประชาชน

http://hiaold.anamai.moph.
go.th/download/hia/manual/
flap/roll_15.pdf
3

แผ่ น พั บ การป้ อ งกั น
ผลกระทบต่อสุขภาพ
จากความร้อน ส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ

http://hiaold.anamai.moph.
go.th/download/hia/manual/
flap/flap19.pdf
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4

โมชั่นอินโฟกราฟฟิก
“ค� ำ แนะน� ำ การดู แ ล
ป้ อ งกั น ผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากความ
ร้อน”
https://www.youtube.com/
watch?v=O9X_84vV64I

5

6

โมชั่นอินโฟกราฟฟิก
“ค� ำ แนะน� ำ การดู แ ล
ป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพจากความร้อน
ส�ำหรับผู้สูงอายุ”

https://drive.google.com/
open?id=1f5_8XbfzBNlIgXL1J
oFzzAWu_8BXjKa

เล่ ม ระบบและกลไก
การเตื อ นภั ย สุ ข ภาพ
จากความร้อนในระดับ
ชุมชน
http://hia.anamai.moph.
go.th/download/hia/manual/
book/book79.pdf

7

โปสเตอร์ ภั ย สุ ข ภาพ
จากความร้อนกับการ
รั บ มื อ สภาพอากาศ
ที่ร้อน

http://hia.anamai.moph.
go.th/download/hia/manual/
poster/61/poster18.pdf
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8

Roll up “4 อาการ
เสีย่ งโรคลมร้อน (Heat
stroke)”

https://hiaold.anamai.
moph.go.th/ewt_dl_link.
php?nid=2333&filename=hia_
rolls
9

Roll up “ค่าเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพ
จากความร้อน”

https://hiaold.anamai.
moph.go.th/ewt_dl_link.
php?nid=2332&filename=hia_
rolls
7. การสอนและขั้นตอนการจัดท�ำสื่อการจัดการสาธารณภัยในชุมชน
7.1 การสอนการจัดการสาธารณภัยในชุมชน
		 1) น�ำเข้าสู่บทเรียน โดยวิทยากรแนะน�ำตัว
		 2) บรรยายเรื่อง การจัดการสาธารณภัยในชุมชน ได้แก่
			 (1) สาธารณภัย/ภัยพิบัติ คืออะไร
			 (2) ประเภทสาธารณภัย/ภัยพิบัติ
			 (3) ระยะการเกิดภัย
			 (4) หลักปฏิบัติกรณีเมื่อเกิดสาธารณภัยระดับหมู่บ้าน ชุมชน
			 (5) การสุขาภิบาลเบื้องต้นในภาวะประสบภัย
		 3) สาธิตการท�ำส้วมจากกล่องกระดาษ A4
		 4) คัดเลือกตัวแทนกลุ่ม 3 คน เพื่อประกอบส้วมจากกล่องกระดาษ A4 อีกครั้ง
			 คนที่ 1 ถือฐานกล่องกระดาษ
			 คนที่ 2 ถือฝ่าปิดกล่องกระดาษที่ตัดแล้ว
			 คนที่ 3 ถือถุงรองรับสิ่งปฏิกูล 3 ขนาด
		 5) สรุปและกล่าวขอบคุณกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม
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			 7.2 การท�ำส้วม..จ๋า...รับมือในช่วงน�้ำท่วม
					 วัสดุ - อุปกรณ์
					 กล่องกระดาษ A4 พร้อมฝาปิด
					 กรรไกร
					 คัตเตอร์
					 เทปกาว
					 ถุงด�ำ

ขั้นตอนการท�ำส้วมจากกล่องกระดาษ A4
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1) เตรียมกล่องกระดาษ A4 พร้อมฝาปิด

2) เจาะช่ อ งที่ ฝ ากล่ อ ง กว้ า งประมาณ
12 x 15 เชนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร

3) จากนัน้ คว�ำ่ ปากกล่องกระดาษลง แล้วน�ำ
ฝากล่ อ งที่ เ จาะเป็ น ช่ อ ง ครอบปิ ด ลงบน
ก้นกล่องกระดาษ แล้วเจาะก้นกล่องกระดาษ
เป็นช่องให้ตรงกันกับฝากล่อง จากนั้นติด
เทปกาวตัวฝากับกล่องให้แน่น

4) ใช้ถุงด�ำใส่ลงในกล่อง คลี่ปากถุงครอบ
บนปากกล่อง
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			 7.3 ตัวอย่างกรณีการเกิดสาธารณภัยในชุมชน (ภัยร้อน)
1) วิธีการสอนสาธิตฝึกปฏิบัติ
(1) น�ำเข้าสู่บทเรียน โดยถามผู้เรียนใครเคยได้ยิน หรือเคยพูดว่า “ร้อนตับแตก” บ้าง?
(2) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่า “ร้อนตับแตก” คืออะไร ?
(3) เฉลย ค�ำว่า “ร้อนตับแตก” นี้ไม่ได้หมายถึง ตับที่เป็นอวัยวะภายในร่างกายของคน แต่หมายถึง
ใบจากที่ใช้มุงหลังคาบ้าน ซึ่งเมื่อใบจากโดนแดดจัด ร้อนมากจนใบจากที่ถูกเย็บเรียงติด ๆ กันที่เรียกว่าตับนั้น
จะแตกหรือโก่งตัวเบียดกันระหว่างใบในตับ เกิดเสียงดังเปรี๊ยะ ๆ คนโบราณเอามาเป็นตัวชี้วัดว่าถ้าวันไหนได้ยิน
ตับจากทีม่ งุ หลังคาบ้าน “แตก” เมือ่ ไหร่ วันนัน้ เราจะถือว่าร้อนมาก ๆ “ร้อน ตับ แตก” หาใช่ตบั ทีเ่ ป็นอวัยวะของคนแตก
						สรุ ป : “ตั บ จาก” ที่ ใ ช้ มุ ง หลั ง คา เป็ น สิ่ ง ที่ เ ปรี ย บเที ย บ “ร้ อ นตั บ แตก” นั่ น เอง
(ที่มา http://guru.sanook.com เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560)
(4) วิทยากรบรรยาย เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับความร้อน และวิธีดูแลและป้องกันตนเองจาก         
ความร้อน
(5) วิทยากรซักถามความเข้าใจ และสรุปเนื้อหาสาระส�ำคัญ
2) ร่วมสนุกด้วยกิจกรรมการเล่นเกม จิกซอร์ 2 รูปภาพ
(1) ให้เรียงอาการของโรคที่เกี่ยวกับความร้อนที่รุนแรงที่สุด ที่ท�ำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งมีอาการ                    
ที่ส�ำคัญ 4 อาการ คือ 1. เพ้อ สับสน มึนงง (ถามชื่อตอบไม่รู้เรื่อง) 2. ตัวร้อน 3. หน้าแดง ตัวแดง 4. เหงื่อไม่ออก
(2) ผู้สอนเฉลย เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับความร้อนและวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง
3) กิจกรรมการสอนวิธีดูแลและป้องกันตนเองจากความร้อน พร้อมภาพประกอบ
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4) สื่อประกอบการสอน
(1) แผ่นพับความรู้ เรื่อง “การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ส�ำหรับประชาชน”           
จัดท�ำโดย กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย

					

(2) จิ๊กซอร์ภาพ อาการของโรคลมแดด หรือฮีทสโตรก และวิธีดูแลป้องกันตนเองจากความร้อน
(3) สือ่ โมชัน่ อินโฟกราฟิก เรือ่ ง “ค�ำแนะน�ำ การดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน”          
จัดท�ำโดย กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
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บทที่ 3
การสุขาภิบาล
ที่พักอาศัย
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บทที่ 3
การสุขาภิบาลที่พักอาศัย
			
1. แนวคิดการสุขาภิบาลที่พักอาศัย
			1.1 ความหมายของการสุขาภิบาลที่พักอาศัย
			ที่พักอาศัย หมายถึง อาคาร บ้านเรือน รวมถึงตึก โรงและแพที่มนุษย์จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย            
ทั้งกลางวันและกลางคืน ภายในที่อยู่อาศัยประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการ มีทั้งสิ่งอ�ำนวยความสะดวก อุปกรณ์และ            
สิ่งใช้สอยที่จ�ำเป็นตามความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่ที่ดีงาม ทั้งส่วนตัวและครอบครัวของผู้พัก
อาศัย
			การสุขาภิบาล หมายถึง การด�ำเนิน การควบคุม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง แก้ไขสภาวะของสิ่งแวดล้อม            
ที่มีความสัมพันธ์ต่อการด�ำเนินชีวิตให้อยู่ในลักษณะที่ดี ทั้งนี้เพื่อป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพอนามัย
			การสุขาภิบาลที่พักอาศัย หมายถึง การจัดการควบคุม ดูแลที่อยู่อาศัยให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ โดยจัด
ตามความต้องการขั้นพื้นฐาน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และจัดให้ปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุและการเกิดโรคระบาด
ในที่พักอาศัย
			1.2 ความส�ำคัญของบ้าน/ที่พักอาศัย
ที่พักอาศัย เป็นปัจจัยส�ำคัญของมนุษย์ที่ทุกคนเกิดมาจะต้องมี เพื่อเป็นที่พักผ่อนนอนหลับหรืออยู่กินเป็น            
ประจ�ำของตนเองและครอบครัว โดยที่พักอาศัยที่ดี จะส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขสบายทั้งกายและใจ บ้านหรือ            
ที่พักอาศัยมีความส�ำคัญ ดังนี้          
1)  เป็นสถานที่คุ้มแดด คุ้มฝน ลม ความร้อน ความหนาว และอันตรายต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็น         
ภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยที่เกิดจากมนุษย์ สัตว์ และแมลง
2)  เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน ได้อย่างสะดวกสบาย ได้แก่   การพักผ่อน              
นอนหลับ การกิน การขับถ่าย การอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัว  เป็นต้น
3) บ้านเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจ เป็นสิ่งสะท้อนถึงความเป็นหลักเป็นฐาน และความมีชีวิต
ที่สมบูรณ์
4) บ้านเป็นแหล่งผลิตพลเมืองดีให้แก่สังคม “คนดีมักมาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานดี” ครอบครัวที่มี            
ความสุข ไม่จ�ำเป็นจะต้องอยู่บ้านหลังใหญ่ แต่ขอให้เป็น “บ้านที่น่าอยู่ น่าอาศัย” เพราะที่อยู่อาศัยมีผลต่อการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญาโดยตรง และผลโดยอ้อม                     
ที่ตามมาคือน�ำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติอีกด้วย
			1.3 ความส�ำคัญของการสุขาภิบาลที่พักอาศัย
นอกจากที่พักอาศัยจะมีความส�ำคัญต่อผู้อาศัยทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมแล้ว ยังมีความส�ำคัญต่อชุมชน    
อีกด้วย กล่าวคือ ชุมชนประกอบด้วยครอบครัวหลาย ๆ ครอบครัวอยู่ในอาณาเขตเดียวกัน แต่ละครอบครัวจะมี                 
ทีพ่ กั อาศัยซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญ  ดังนัน้   บ้านหรือทีพ่ กั อาศัยจึงมีบทบาทส�ำคัญและมีผลกระทบต่อชุมชนได้  ถ้าทีพ่ กั อาศัย
ไม่ถูกสุขลักษณะ  ย่อมท�ำให้สภาพแวดล้อมของชุมชนไม่ดีหรือไม่ถูกสุขลักษณะด้วย การพัฒนาบ้านหรือการจัดการ               
ที่พักอาศัยให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน การปรับปรุงพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนจะส่งผล ดังนี้
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1) บ้านและบริเวณโดยรอบ รวมถึงหมู่บ้าน ชุมชน มีความสะอาด ความเป็นระเบียบ ที่เอื้อต่อการมี           
สุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ
2) เกิดสุขนิสยั ทีด่ ใี นเรือ่ งเกีย่ วกับการสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม เป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพฤติกรรม
อนามัยส่วนบุคคลของผู้พักอาศัย
3) ป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคที่มีปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ               
และโรคติดต่อที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากที่พักอาศัย
4) มีบรรยากาศที่ดีในครัวเรือน ช่วยให้ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความรัก เอื้ออาทรต่อกัน
5) สมาชิกในครอบครัวได้รับการหล่อหลอมให้มีคุณภาพ กลายเป็นบุคลากรคุณภาพซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญ
ของการพัฒนาประเทศ
6) สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีความรักใคร่ สามัคคี และร่วมแรง ร่วมใจกันพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นเมืองสะอาด (Clean Cities)

ความเชื่อมโยงกลไกการพัฒนาสุขาภิบาลที่พักอาศัยที่มีประสิทธิภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน

ส่งต่อข้ อมูลสถานการณ์ที่พบ

หน่ วยงานรัฐภาคสาธารณสุข
รพ.สต./สสอ./สสจ.

สถานการณ์ /สภาพปั ญหา
ทางด้ านการสุขาภิบาล
ที่พักอาศัย

หน่ วยงานของรัฐ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น

เยี่ยมบ้ าน/ให้ คาแนะนา

บ้ านพัก/ท่ีพกั อาศัย
ในชุมชน

2 การดาเนินงานสุขาภิบาลที่พักอาศัย
ในการพัฒนาสุขาภิบาลที่พักอาศัย สาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ประกอบด้วย 3 ด้าน
สาคัญ ได้แก่
ด้านกายภาพ หมายถึง การประเมินหรือพิจารณาลักษณะโครงสร้างภายนอก ภายใน เรื่องความมั่นคง
แข็ง แรง หรือ ชารุด และความเสี่ ยงอื่ น ๆ ของที่พั ก อาศั ย เช่ น โครงสร้างบ้ าน ประตู หน้ าต่า ง อยู่ ในสภาพดี
ปลอดภัย ไม่แตกร้าว ชารุด ทรุดเอียง บริเวณโดยรอบบ้าน สะอาด ร่มรื่น ไม่มีนาท่วมขัง
ด้านพฤติกรรมอนามัย การประเมินพฤติกรรมอนามัย เช่น การกินร้อน ใช้ช้อนกลาง การล้างมือ และให้
คาแนะนาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการเกิดโรค
ด้านการมีส่วนร่วม คือ การประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วน
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2. การด�ำเนินงานสุขาภิบาลที่พักอาศัย
			ในการพัฒนาสุขาภิบาลที่พักอาศัย ส�ำหรับ อสม. ประกอบด้วย 3 ด้าน ส�ำคัญ ได้แก่
			ด้านกายภาพ หมายถึง การประเมินหรือพิจารณาลักษณะโครงสร้างภายนอก ภายใน เรื่องความมั่นคง               
แข็งแรงหรือช�ำรุด และความเสี่ยงอื่น ๆ ของที่พักอาศัย เช่น  โครงสร้างบ้าน ประตู หน้าต่าง อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย
ไม่แตกร้าว ช�ำรุด ทรุดเอียง บริเวณโดยรอบบ้าน สะอาด ร่มรื่น ไม่มีน�้ำท่วมขัง
			ด้านพฤติกรรมอนามัย การประเมินพฤติกรรมอนามัย เช่น การกินร้อน ใช้ช้อนกลาง การล้างมือ และ
ให้ค�ำแนะน�ำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการเกิดโรค
			ด้านการมีส่วนร่วม คือ การประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  เช่น การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ การจัดการลูกน�้ำยุงลาย การดูแลความเรียบร้อย             
ในพื้นที่สาธารณะส่วนรวมของชุมชน และการไม่ก่อให้เกิดเหตุร�ำคาญหรือรบกวนเพื่อนบ้าน  เช่น เสียงดัง  การพัฒนา
ทั้ง 3 ด้าน ก�ำหนดเป็นแนวทางในการประเมินเบื้องต้นได้ ดังนี้

ด้าน
กายภาพ

ด้าน
พฤติกรรม
อนามัย

ด้าน
การมีส่วนร่วม
การพัฒนาสุขาภิบาลที่พักอาศัย 3 ด้าน

รูปที่ 3 การพัฒนาสุขาภิบาลที่พักอาศัย 3 ด้าน
นที่่ 11 ด้สุาขนกายภาพ
(สุขลักษณะโดยทั
่วไป)
ส่ส่ววนที
ลักษณะโดยทั
่วไป (ด้านกายภาพ)

				 ลักษณะภายนอก
ตัวบ้านและโครงสร้างบ้าน ควรอยู่ในสภาพดี   มั่นคง แข็งแรง ประตู หน้าต่าง อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย              
ลักษณะภายนอก
ไม่แตกร้ตัาววบ้ช�าำนและโครงสร้
รุด ทรุดเอียง าบริ
าน สะอาดมั่นร่มคงรื่นแข็และไม่
ีน�้ำท่วมขั
ี่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิ
งบ้เาวณโดยรอบบ้
น ควรอยู่ในสภาพดี
งแรง มประตู
หน้งาต่ในกรณี
าง อยูท่ในสภาพดี
ปลอดภัจ               ย ไม่
เช่น าหมู
ต้น  ควรจัดพืา้นนที่เสะอาด
ลี้ยงสัตว์ร่ให้มแรืยกเป็
นสัดไม่ส่วมนีน้ามีท่ควอกหรื
กรงที่มั่นคง แข็
แตกร้
ว ช้ไก่ารุดเป็ดทรุวัดวเอีควาย
ยง บริเป็เนวณโดยรอบบ้
่น และ
มขังอและในกรณี
ที่มงีกแรง
ารเลีและ
ยงสัตว์
ท�ำความสะอาดพื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นประจ�ำ ไม่มีมูลสัตว์ตกค้าง และไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน
เศรษฐกิ
จ เช่น หมู ไก่ เป็ด วัว ควาย เป็นต้น ควรจัดพื นที่เลียงสัตว์ให้แยกเป็นสัดส่วน มีคอกหรือกรงที่มั่นคง
				ลักษณะภายใน
แข็งแรง และมีภายในบ้
การท้าความสะอาดพื
่เลียงสั
ป็นนประจ้
ีมูลสัตว์ตกค้าง ่ำและไม่
่นเหม็
นรบกวน
านสะอาด เป็นนที
ระเบี
ยบ ตจัว์ดเเป็
สัดส่วาน ไม่ท�ำมความสะอาดสม�
เสมอ มจัีกดลิวางสิ
่งของเครื
่องใช้              
ลั
ก
ษณะภายใน
อย่างเป็นระเบียบ ไม่เก็บสิ่งของมากเกินความจ�ำเป็น และท�ำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีอากาศ               
ภายในบ้
เป็นระเบี
ยบ จัดเป็นส่สัอดงถึส่งวภายในบ้
น และท้านาความสะอาดสม่้าเสมอ จัดวางสิ่งของเครื่องใช้
ถ่ายเทสะดวก
ไม่อาับนสะอาด
ชื้น และแสงสว่
างจากธรรมชาติ
อย่				
างเป็นระเบีย  กรณี
บ ไม่มเก็ีพบรมสิ่งผ้ของมากเกิ
าเป็น อย่
และท้
าม่าน  ควรท�นำความจ้
ความสะอาด
างน้าอความสะอาดอย่
ยเดือนละ 1 ครั้ง างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง มีอากาศ
่องปรับอากาศ
ควรล้าง ท�ำสามารถส่
ความสะอาดอย่
งน้อยทุกานได้
6 เดือน  หน้ากากหรือตะแกรง           
ถ่				
ายเทสะดวก ไม่กรณี
อับชืมนีเครื
และแสงสว่
างจากธรรมชาติ
องถึงาภายในบ้
กรองฝุ
ควรถอดล้
้ง าความสะอาด อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง
 ่นกรณี
มีพรมางเดื
ผ้าม่อานละครั
น ควรท้
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กรณีมีสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว เป็นต้น ควรท�ำความสะอาด และจัดการมูลสัตว์ทุกวัน ไม่ให้ตกค้าง                       
จนเกิดกลิ่นเหม็น
			
				1) การจัดสุขาภิบาลห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน
				 (1) ห้องน�้ำ ห้องส้วม
ต�ำแหน่งของห้องน�้ำ  ห้องส้วม ควรค�ำนึงถึงความปลอดภัย ความสะดวกในการใช้งาน ควรอยู่ภายใน           
ตัวบ้าน หากอยู่นอกตัวบ้านไม่ควรอยู่ในที่ลับตาหรือเปลี่ยว และไม่ควรอยู่ห่างจากตัวบ้านในระยะที่อาจก่อให้เกิด           
อันตรายต่อผู้ใช้ห้องน�้ำ ห้องส้วม และต้องประเมินความสะอาด ความเหมาะสม และความปลอดภัย ดังนี้
						 พืน้ ผนัง เพดาน โถส้วม และสุขภัณฑ์ อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานได้ ทีก่ ดโถส้วม สะอาด ไม่มคี ราบ
สกปรก ไม่มีหยากไย่ พื้นไม่ลื่น
						 ประตู ที่จับเปิด ปิด ที่ล็อคด้านใน กลอนประตู อยู่ในสภาพดี  ใช้งานได้
						 มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีกลิ่นเหม็น
						 น�ำ้ ใช้ในห้องน�ำ 
้ ห้องส้วม สะอาด เพียงพอ และไม่มลี กู น�ำ้ ยุง  ภาชนะเก็บกักน�ำ 
้ ขันตักน�ำ 
้ สะอาด             
อยู่ในสภาพดี
						 ควรท�ำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งและหมั่นขัดล้าง ถ่ายน�้ำ  และท�ำความสะอาด
ภาชนะเก็บกักน�้ำอย่างสม�่ำเสมอ
						 กรณีมีผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือหญิงตั้งครรภ์ แนะน�ำให้ใช้ส้วมนั่งราบ
						 สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูล ถังเก็บกัก ไม่รั่ว แตกหรือช�ำรุด ไม่พบรอยแตกร้าวของท่อ ถังเก็บกัก
และฝาปิดบ่อเก็บกักสิ่งปฏิกูล
					(2) ห้องนอน
การจัดห้องนอนจัดตามความเหมาะสมของผู ้ ใช้ ไม่ ควรมีสิ่ ง ของเครื่อ งใช้ม ากเกินไปจนกลายเป็ น             
แหล่งสะสมฝุ่น ห้องนอนควรมีความสะอาด ไม่มีหยากไย่ เครื่องนอนพับเก็บเป็นระเบียบ เรียบร้อย อากาศถ่ายเท              
สะดวก ไม่อับชื้น ควรด�ำเนินการ ดังนี้
						 มีมุ้งลวดหรือมุ้งมีจ�ำนวนเพียงพอกับผู้พักอาศัย มีสภาพดี สามารถป้องกันยุงและแมลงต่าง ๆ             
กรณีไม่มีมุ้งลวด ควรกางมุ้งนอน หรือหากมีเครื่องปรับอากาศ ประตู หน้าต่างควรปิดสนิท
						 ควรท�ำความสะอาดห้องนอน ทีน่ อน หมอน มุง้ /มุง้ ลวด ผ้าปูทนี่ อน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้              
เพื่อลดการสะสมฝุ่นและเชื้อโรคต่าง ๆ
					(3) ห้องครัว
ห้องครัวหรือบริเวณเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร เป็นบริเวณที่ก่อเกิดขยะเศษอาหาร หากไม่มีการ               
จัดการที่ดีจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน�ำโรค จึงควรแยกเป็นสัดส่วน และท�ำความสะอาด                            
ไม่ให้มีคราบสกปรกและเศษอาหารตกค้าง อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อให้ระบายอากาศได้ดีขณะปรุง ประกอบอาหาร
นอกจากนี้ยังต้องด�ำเนินการ ดังนี้
						 จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในครัวให้เป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ หยิบใช้ได้ง่าย
						 เตรียม ปรุง ประกอบอาหารบนโต๊ะ แคร่ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่สูงจากพื้น อย่างน้อย 60 เซนติเมตร                  
ไม่เตรียม ปรุง ประกอบอาหารที่พื้น
						 อาหารสด เช่น เนือ้ สัตว์ ผักสด ผลไม้ตอ้ งล้างให้สะอาด ก่อนปรุงประกอบอาหาร หรือรับประทาน

27

คู่มือ หลักสูตร อสม. เชี่ ยวชาญ การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม

				ข้อแนะน�ำการล้าง ผักสดและผลไม้
				 ล้างด้วยน�้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง และคลี่ใบ ถูหรือล้างด้วยน�้ำไหลอย่างน้อย 2 นาที
				 ล้างด้วยน�้ำสะอาด 1 ครั้ง และแช่ด้วยสารละลาย เช่น น�้ำผสมเกลือ (เกลือ 2 ช้อนโต๊ะพูนต่อน�้ำ                
4 ลิตร) น�้ำผสมน�้ำส้มสายชู (น�้ำส้มสายชู 1/2 ถ้วยต่อน�้ำ  4 ลิตร) น�้ำผสมผงฟู (ผงฟู 1 ช้อนโต๊ะต่อน�้ำ  4 ลิตร) แล้ว            
ล้างด้วยน�้ำสะอาดอีกครั้ง
				 อาหารที่ปรุงสุกพร้อมรับประทาน ต้องมีการปกปิด เช่น ปิดฝาหม้อ ปิดด้วยฝาชี เก็บในตู้กับข้าว หรือ
เก็บในตู้เย็น  และก่อนรับประทานควรน�ำมาอุ่นให้ร้อน
				 ใช้สารปรุงแต่งอาหาร เช่น น�้ำปลา ซีอิ๊ว ซอส น�้ำส้มสายชู  เป็นต้น รวมถึงอาหารกระป๋อง ที่ปลอดภัย
ได้มาตรฐาน และมีเครือ่ งหมาย อย.  มีเลขสารบบอาหารอย่างถูกต้อง โดยอาหารกระป๋องต้องมีสภาพดี ไม่บบุ พอง และ
ไม่หมดอายุ
				 เลือกใช้ภาชนะ อุปกรณ์ใส่อาหาร ท�ำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ เช่น แสตนเลส แก้ว กระเบื้องเคลือบขาว
เมลามีน เป็นต้น และน�ำมาใส่อาหารให้เหมาะสมกับชนิดของภาชนะนัน้ ๆ เมือ่ ใช้แล้วมีการล้าง และจัดเก็บอย่างถูกต้อง
				 มีอ่างล้างภาชนะหรือที่ล้างภาชนะสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร ล้างด้วยน�้ำยาล้างภาชนะ              
และล้างด้วยน�้ำสะอาดอีก 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน�ำ้ ไหล จากนั้นผึ่งให้แห้ง และเก็บในภาชนะที่โปร่ง สะอาดหรือเก็บให้
ถูกต้องตามชนิดภาชนะ เช่น จาน ชาม คว�่ำกับชั้นหรือแคร่  ช้อน ส้อม ตะเกียบ เก็บเอาด้ามขึ้นในตะกร้าที่โปร่ง สะอาด
หรือวางนอนไปทิศทางเดียวกัน
				 2) การจัดการน�้ำดื่ม น�้ำใช้ในที่พักอาศัย
ร่างกายมนุษย์มีน�้ำเป็นองค์ประกอบถึง 2 ใน 3 ส่วน น�้ำจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิต น�้ำจะช่วยปรับ
สมดุลในร่างกาย และยังใช้ในการอุปโภค บริโภค เช่น การช�ำระล้างร่างกายและท�ำกิจกรรมต่าง ๆ มากมายในชีวิต
ประจ�ำวัน จึงต้องมีการจัดการ ดังนี้   
(1) การจัดให้มีน�้ำดื่มที่สะอาด มีคุณภาพ เช่น น�้ำต้มสุก น�้ำดื่มบรรจุขวด เป็นต้น
						 กรณีน�้ำดื่มบรรจุขวด ต้องมีฝาปิดสนิท และมีเครื่องหมายรับประกันคุณภาพ เช่น เครื่องหมาย อย.
เป็นต้น
						 การน�ำน�ำ้ ฝนมาดืม่ หรือใช้ ควรท�ำความสะอาดหลังคา รางน�ำ 
้ ภาชนะเก็บกักน�ำ้ ฝน และไม่ควร
รองรับน�้ำฝน ในขณะที่ตกใหม่ ๆ เพราะอาจมีฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคปะปน
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(2) การจัดให้มีน�้ำใช้ที่สะอาดมีปริมาณเพียงพอตลอดปี เช่น น�้ำบ่อบาดาล น�้ำฝน น�้ำประปา เป็นต้น
(3) ภาชนะเก็บกักน�้ำต้องสะอาด มีฝาปิด ป้องกันฝุ่นละออง  รักษาความสะอาดอย่างสม�่ำเสมอ ไม่มีคราบ
สกปรกและตะไคร่น�้ำ
			3) การจัดการขยะ
การจัดการขยะ ถือเป็นปัญหาระดับชาติทตี่ อ้ งการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการ ทัง้ นีก้ ารจัดการ
ภายในครัวเรือน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้การจัดการขยะ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยวิธีการดังนี้
(1) ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ ออกเป็น 3 ประเภท  ได้แก่  ขยะทั่วไป  ขยะรีไซเคิล  และขยะที่เป็นพิษ
หรือขยะอันตรายจากชุมชน
				  ขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก เศษอาหาร พืช ผัก ผลไม้ต่าง ๆ เป็นต้น
					 ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว พลาสติก กระป๋อง กระดาษ โลหะ เป็นต้น ขยะเหล่านี้น�ำไปขายหรือ                   
น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้
					 ขยะพิษหรือขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ขวดน�้ำยาล้างพื้น
เป็นต้น  ควรแยกออกจากขยะประเภทอื่น ๆ
(2) รวบรวมขยะเพื่อรอการเก็บ ขน น�ำไปก�ำจัด โดยไม่ให้มีขยะตกค้าง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์              
และแมลงพาหะน�ำโรค
(3) ภาชนะรองรับขยะหรือถังขยะ ต้องมีสภาพดี ไม่รั่วซึม ไม่แตกร้าว มีฝาปิดมิดชิด มีจ�ำนวนเพียงพอ                      
ต่อการรองรับขยะ และไม่มีขยะตกค้าง
			4) การจัดการน�้ำเสียครัวเรือน
น�้ำที่ใช้แล้วหรือน�้ำเสีย หากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ อาจก่อให้เกิดเหตุร�ำคาญ เช่น             
กลิ่นเหม็นหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และแหล่งสะสมเชื้อโรคต่าง ๆ ดังนั้น จึงต้องมีการจัดการน�้ำเสียจากครัวเรือน         
ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ดังนี้
(1) กรณีบ้านอยู่ใกล้แหล่งน�้ำหรือมีท่อระบายน�้ำเชื่อมกับรางระบายน�้ำสาธารณะ   ควรดักเศษขยะ
เศษอาหาร  ก่อนปล่อยสู่รางระบายน�้ำสาธารณะ
(2) กรณีอยู่ห่างจากแหล่งน�้ำและไม่มีท่อระบายน�้ำเชื่อมกับรางระบายน�้ำสาธารณะ ควรดักเศษขยะ
เศษอาหาร ก่อนปล่อยน�้ำซึมลงผิวดิน และไม่มีน�้ำขัง
(3) ควรท�ำความสะอาดรางระบายน�้ำ  ไม่ให้มีเศษขยะ เศษอาหารตกค้างและไม่มีน�้ำขัง จะเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์ แมลงพาหะน�ำโรค
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คู่มือ หลักสูตร อสม. เชี่ ยวชาญ การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม

			 5) การควบคุมสัตว์และแมลงพาหะน�ำโรค
สัตว์และแมลงพาหะน�ำโรคที่พบได้มากในที่พักอาศัย เช่น  หนู แมลงวัน แมลงสาบ ยุง  เป็นต้น ซึ่งถ้ามี             
การจัดสุขาภิบาลที่พักอาศัยอย่างเหมาะสม ก�ำจัดแหล่งอาหารและแหล่งที่เป็นที่เพาะพันธุ์จะช่วยลดสัตว์และ             
แมลงพาหะน�ำโรคได้ ควรด�ำเนินการดังนี้
(1) จัดบริเวณรอบ ๆ บ้าน และภายในบ้านไม่ให้มีน�้ำขังในภาชนะต่าง ๆ เช่น ยางรถยนต์ เศษกระถาง                
จานรองกระถางต้นไม้  เป็นต้น
(2) จัดการภาชนะเก็บกักน�ำ้ ให้มฝี าปิดมิดชิดและเปลีย่ นน�ำ้ ในแจกันดอกไม้ จานรองขาตูก้ บั ข้าว ทุกสัปดาห์
ป้องกันยุงวางไข่
(3) ท�ำความสะอาดบริเวณทีเ่ ป็นแหล่งอาหารและทีอ่ ยูอ่ าศัยของ หนู แมลงวัน แมลงสาบ เพือ่ ควบคุมก�ำจัด
และใช้มุ้งลวด ตาข่าย ฝาชี หรือตู้กับข้าว หรือเครื่องมือและอุปกรณ์อื่นปกปิดอาหาร
			6) สารเคมีและความปลอดภัย
การใช้สารเคมีในที่พักอาศัย สารเคมีแต่ละชนิดมีอันตรายและความเป็นพิษที่แตกต่างกัน จึงต้องจัดเก็บ             
ให้มิดชิด แยกเป็นสัดส่วน และเก็บให้พ้นมือเด็ก สารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น สารก�ำจัดแมลง น�้ำยาท�ำความสะอาด
เป็นต้น อีกประเด็นที่ต้องค�ำนึงถึงคือ ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยง                         
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ ไฟรั่ว ไฟช็อตหรือร้ายแรงถึงขั้นเกิดเพลิงไหม้ การควบคุม ป้องกันจึงควรด�ำเนินการ ดังนี้
(1) ควรเก็บสารเคมีให้มดิ ชิด แยกออกจากอุปกรณ์ เครือ่ งใช้อนื่ ๆ วางในตูห้ รือชัน้ ทีแ่ ข็งแรง จัดเป็นระเบียบ
วางให้พ้นมือเด็ก และไม่เก็บสารเคมีอันตรายในห้องครัว
(2) จัดเก็บเครือ่ งใช้ไฟฟ้า มีการบ�ำรุงรักษา และตรวจสอบความปลอดภัยของสายไฟ ปลัก๊ ไฟ และอุปกรณ์
ไฟฟ้าทุกชนิดให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน เดินสายไฟอย่างเป็นระเบียบ ไม่มีสายไฟห้อย  ระเกะ ระกะ หรืออยู่บนพื้น
ในลักษณะที่อาจท�ำให้สะดุด หกล้ม
ส่วนที่ 2 ด้านพฤติกรรมอนามัย
นอกจากการจัดสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย และปลอดภัยแล้ว
การส่งเสริมให้สมาชิกหรือผู้ที่อยู่อาศัยมีพฤติกรรมอนามัยที่ดี จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยป้องกันการเกิดโรคที่มี
ประสิทธิภาพ พฤติกรรมอนามัยที่สมาชิกในครอบครัวทุกคนควรท�ำ คือ
1) การล้างมือ ก่อนรับประทานอาหาร หลังการขับถ่ายทุกครั้ง และหลังการหยิบจับสิ่งสกปรก
2) ใช้ช้อนกลาง เมื่อรับประทานอาหารร่วมกัน
3) ไม่ใช้ภาชนะดื่มน�้ำร่วมกัน
4) หากสมาชิกในครอบครัว มีอาการป่วย เป็นไข้หวัด ไอ จาม ต้องใช้ผ้าหรือหน้ากากอนามัย ปิดปาก จมูก            
เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น
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การเกิดโรคที่มีประสิทธิภาพ พฤติกรรมอนามัยที่สมาชิกในครอบครัวทุกคนควรทา คือ
 การล้
อ ก่กอสูนรัตบรประทานอาหาร
หลังการขัการจั
บถ่ายทุดกการสุ
ครั้ง และหลั
งการหยิ
บจับสิ่งสกปรกยสิ่งแวดล้อม
คู่มือางมืหลั
อสม. เชี่ ยวชาญ
ขภาพชุ
มชนและอนามั
 ใช้ช้อนกลาง เมื่อรับประทานอาหารร่วมกัน
 ไม่ใช้ภาชนะดื่มน้าร่วมกัน
 หากสมาชิกในครอบครัว มีอาการป่วย เป็นไข้หวัด ไอ จาม ต้องใช้ผ้าหรือหน้ากากอนามัย ปิดปาก จมูก
เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น

ล้างมือ

ใช้ช้อน
กลาง

พฤติกรรม
อนามัย

ไม่ใช้แก้วน้า
ร่วมกัน

ใช้ผ้าปิด
ปากเมื่อไอ
หรือจาม
วงจรการกอโรคจากพฤติกรรมอนามัยที่ไมดี
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คู่มือ หลักสูตร อสม. เชี่ ยวชาญ การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วม (ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)
สมาชิกในครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน ท�ำให้เกิดความสามัคคี และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
1) เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น เช่น การออกก�ำลังกาย              
การแข่งขันกีฬา กิจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว ชมรมผู้สูงอายุ   กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ เป็นต้น
หรือมีส่วนร่วมและสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น การขุดลอกคูคลอง  การท�ำความสะอาดถนน ที่/
ทางสาธารณะ พื้นที่ส่วนรวมของชุมชน การคัดแยกขยะ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสาธารณ
สมบัติของชุมชน เป็นต้น
2) ส่งเสริมสภาพแวดล้อมทั่วไปในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความสะอาด ไม่ก่อเกิดเหตุร�ำคาญหรือมลพิษ                
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ครัวเรือนไม่ก่อเหตุเดือดร้อนร�ำคาญต่อชุมชนและผู้อาศัย
อยูใ่ กล้เคียง เช่น การไม่ทงิ้ ขยะลงแม่นำ 
�้ คู คลองหรือทีส่ าธารณะ ไม่ปล่อยน�ำ้ เสียลงสูช่ มุ ชน ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังร�ำคาญ
หรือการกระท�ำอื่นใดที่ส่งผลรบกวนชุมชนและผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียง
3. แนวการสอนและการจัดกิจกรรม
			3.1 เกม “จับคู่ขยะมหาสนุก”
			 วัสดุ - อุปกรณ์
			 ฟิวเจอร์บอร์ด 8 - 10 แผ่น
			 กรรไกร
			 กาว
			 กระดาษสีต่าง ๆ
			 คัตเตอร์
			 เชือกฟาง
			 เข็มหมุดปักบอร์ด
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คู่มือ หลักสูตร อสม. เชี่ ยวชาญ การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างขยะ
ประเภทต่าง ๆ

ตัวอย่างการใช้
ประโยชน์
จากขยะ

ตัวอย่างการ
จัดการขยะ

วิธีการท�ำ
		 1) พิมพ์รูปสี ตัวอย่างขยะต่าง ๆ ให้ครบทั้ง 5 ประเภท (ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้
ขยะที่น�ำมาใช้ใหม่ได้หรือขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะพิษหรือขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ) ประเภทละ 15 - 20
ตัวอย่าง ตัดเป็นชิ้น ๆ ทากาวให้ทั่ว แล้วติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด รอให้กาวแห้งน�ำมาตัดเป็นรูปอีกครั้ง

		 2) พิมพ์หัวข้อประเภทขยะทั้ง 5 ประเภท (ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะพิษหรือ
ขยะอันตราย ขยะติดเชือ้ ) ขนาดตัวอักษรประมาณ 150 พอยท์ เพือ่ ให้มองเห็นได้ชดั เจน ตัดตาม ความกว้าง
ของตัวอักษรและติดลงบนกระดาษสีต่าง ๆ แล้วน�ำมาติดด้านบนฟิวเจอร์บอร์ด เพื่อท�ำเป็นหัวข้อประเภท
ของขยะ โดยขยะ 1 ประเภท ต่อฟิวเจอร์บอร์ด 1 แผ่น
		 3) เจาะรู ด ้ า นบนของฟิ ว เจอร์
บอร์ด แล้วน�ำเชือกมาคล้องท�ำเป็นทีห่ อ้ ย
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คู่มือ หลักสูตร อสม. เชี่ ยวชาญ การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม

			 4) จัดท�ำเฉลย โดยบอกลักษณะ คุณสมบัติของขยะแต่ละประเภท ตัวอย่างขยะประเภทนั้น ๆ
และวิธีการจัดการหรือการน�ำไปใช้ประโยชน์ พิมพ์สีใส่ในกระดาษขนาด A3 หรือใหญ่กว่า และทากาว
ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดอีกครั้ง เพื่อความแข็งแรง ดังภาพตัวอย่าง
วิธีการเล่นเกม “จับคู่ขยะมหาสนุก”
1) อธิบายลักษณะและคุณสมบัติของขยะแต่ละประเภท เพื่อชี้แจง ท�ำความเข้าใจกับแกนน�ำชุมชน
2) ให้แกนน�ำชุมชนช่วยกันคัดแยกขยะ โดยใช้เข็มหมุดปักบนตัวอย่างขยะแต่ละประเภท ให้เวลาในการ               
คัดแยกประมาณ 5 นาที
3) ตรวจสอบความถูกต้อง และเฉลยค�ำตอบ พร้อมทั้งอธิบายการน�ำขยะไปใช้ประโยชน์
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คู่มือ หลักสูตร อสม. เชี่ ยวชาญ การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม
				 3.2 เกม ล่า...สัตว์และแมลงพาหะน�ำโรค”
				 การท�ำสื่อการสอน เกม “ล่า...สัตว์และแมลงพาหะน�ำโรค”
				 วัสดุ - อุปกรณ์
			
 ฟิวเจอร์บอร์ด 8 - 10 แผ่น
				 กรรไกร
				  กาว
				 กระดาษสีต่าง ๆ
				 คัตเตอร์
				 เชือกฟาง
				 เข็มหมุดปักบอร์ด รูปตัวอย่างประเภทสัตว์และแมลงพาหะน�ำโรคต่างๆ

วิธีท�ำ
			 1) พิมพ์รูปตัวอย่างประเภทสัตว์และแมลงพาหะน�ำโรคต่าง ๆ และโรคที่เกิดจากสัตว์และแมลง
พาหะน�ำโรค ประเภทละ 2 ตัวอย่าง ตัดเป็นชิน้ ๆ ทากาวให้ทวั่ แล้วติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด รอให้กาวแห้ง
จากนั้นติดสติ๊กเกอร์ใส และน�ำมาตัดเป็นรูปอีกครั้ง
			 2) พิมพ์รูปตัวอย่างประเภทสัตว์และแมลงพาหะน�ำโรคต่าง ๆ พร้อมเฉลยโรคที่เกิดจากสัตว์
และแมลงพาหะน�ำโรคนั้น ขนาดตัวอักษรประมาณ 200 - 300 พอยท์ ให้มองเห็นได้ชัดเจน ติดบน
ฟิวเจอร์บอร์ด 1 แผ่น
วิธีการเล่นเกม “ล่า...สัตว์และแมลงพาหะน�ำโรค”
			 1) อธิบายเนื้อหาโรคที่เกิดจากสัตว์และแมลงพาหะน�ำโรค
2) ให้แกนน�ำชุมชนช่วยกันจับคู่ประเภทและโรคที่เกิดสัตว์และแมลงพาหะน�ำโรคให้ถูกต้อง ให้เวลาในการ    
จับคู่ประมาณ 5 นาที
3) มีการตรวจสอบความถูกต้อง และเฉลยค�ำตอบ
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2. แบบประเมิน บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์
			
			

		
			 วิดีโอคลิป บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์
			
ตอนที่ 1 มาท�ำความสะอาดบ้านกันเถอะ
ตอนที่ 2 ส้วมสะอาด
ตอนที่ 3 การคัดแยกขยะ
ตอนที่ 4 สารเคมีอันตราย เก็บไว้ให้ปลอดภัย
ตอนที่ 5 อาหารสะอาด ปลอดภัย
ตอนที่ 6 กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
ตอนที่ 7 ไฟฟ้าอันตราย ปลอดภัยไว้ก่อน
ตอนที่ 8 ช่วยกันลดปัญหาเหตุร�ำคาญ
			

			
			 คลิปวิดีโอ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ
คลิปที่ 1 การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง
คลิปที่ 2 การจัดการของเสียที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง
คลิปที่ 3 การจัดสภาพแวดล้อมในวัด ส�ำหรับผู้สูงอายุ
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บทที่ 4
กฎหมายเพื่อการคุ้มครอง
สิทธิประชาชน ด้านการสาธารณสุข
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
การคุ้มครองสิทธิของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข
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บทที่ 4
กฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิประชาชน ด้านการสาธารณสุข
และอนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองสิทธิของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
กฎหมายมีความส�ำคัญ ในสังคมที่มีผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจ�ำนวนมาก ต่างคนย่อมมีความรู้ความคิดเห็น             
ที่แตกต่างกัน อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งกันระหว่างสมาชิกในสังคม ซึ่งจะท�ำให้สังคมขาดความเป็นระเบียบ เกิดความ
วุ่นวายและความเสียหายขึ้น กฎหมายจึงเป็นเหมือนกรอบหรือกติกาที่คนในสังคมตกลงให้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
โดยปกติกฎหมายจะก�ำหนดสิทธิที่ประชาชนจะได้รับ และหน้าที่ที่ประชาชนจะต้องปฏิบัติ ส�ำหรับสิทธิด้านสุขภาพ            
ของประชาชนนั้นสามารถอ้างอิงได้ตั้งแต่
			1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก�ำหนดให้ประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง                
ทางสุขภาพและบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง รวมทั้งการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสุขภาพ            
และสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
			2. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ก�ำหนดให้ประชาชนมีสิทธิที่จะด�ำรงชีวิตในสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
			 3. พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม มีเจตนารมณ์ในการคุม้ ครองประชาชน
ด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมปัจจัยที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและควบคุมปัจจัยที่ส่งผลกระทบ      
ต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ได้ให้อ�ำนาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีสาระส�ำคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด                 
7 หมวด ได้แก่
				 หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
				 หมวด 4 สุขลักษณะของอาคาร
				 หมวด 5 เหตุร�ำคาญ
				 หมวด 6 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
				 หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
				 หมวด 8 ตลาด สถานที่จ�ำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร
				 หมวด 9 การจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
โดยสาระส�ำคัญในหมวด 3 6 7 8 และ 9 ก�ำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจในการออกข้อบัญญัต             ิ
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือก็คือหัวหน้าส่วนราชการของราชการส่วนท้องถิ่น                 
สามารถใช้บังคับในพื้นที่นั้น ๆ และสามารถใช้ในการควบคุมการประกอบกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
			
			1.1 หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมีความแตกต่างกัน ดังนี้
				 สิ่งปฏิกูล หมายถึง อุจจาระ ปัสสาวะของมนุษย์ และรวมถึงสิ่งอื่นที่เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น โดย
กิจการที่ถูกควบคุมโดยหมวดนี้ เช่น รถดูดส้วม โรงบ�ำบัดสิ่งปฏิกูล บ่อดักไขมัน เป็นต้น
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				 มูลฝอย หมายถึง เศษวัสดุ มูลสัตว์ ซากสัตว์ มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
หรือสิ่งอื่นที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด สถานที่อื่น ๆ กิจการที่เกี่ยวข้อง เช่น รถขนขยะ โรงก�ำจัดขยะ เตาเผาขยะ                  
บ่อฝังกลบ เป็นต้น
จะเห็นได้ว่ามูลสัตว์จะไม่เข้าข่ายเป็นสิ่งปฏิกูล เนื่องจากสิ่งปฏิกูลจะหมายถึงของเสียจากร่างกายของมนุษย์
ผูป้ ระกอบกิจการเกีย่ วกับการจัดการสิง่ ปฏิกลู และมูลฝอย จะต้องได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ก่อนจึงจะสามารถ
ประกอบกิจการได้
			
			1.2 หมวด 4 สุขลักษณะของอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าของ             
อาคาร ซึ่งรวมถึงอาคารสถานประกอบกิจการ ต้องดูแลไม่ให้อาคารช�ำรุดทรุดโทรม มีสิ่งของเครื่องใช้มากเกินไปหรือ
จัดเรียงซับซ้อนกันเกินไป หรือมีผู้อยู่อาศัยในอาคารมากเกินไป จนอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพแก่ผู้ใช้อาคาร หรือ
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะน�ำโรค เช่น หนู แมลงสาบ หรือสัตว์อันตราย เช่น งู เป็นต้น
			
			1.3 หมวด 5 เหตุร�ำคาญ ให้อ�ำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการควบคุมดูแลการกระท�ำ กิจการ หรือกิจกรรม
ทุกอย่าง ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม โดยได้ก�ำหนดรายละเอียดลักษณะของ              
เหตุร�ำคาญไว้ ดังนี้
1) แหล่งน�้ำ  ทางระบายน�้ำ/ที่อาบน�้ำ/ส้วม/ที่ใส่มูล เถ้า สถานที่อื่นใด ที่มีท�ำเลไม่เหมาะสมสกปรก/
หมักหมม ท�ำให้เกิดกลิ่นเหม็น ละอองพิษหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อยู                ่
ใกล้เคียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2) การเลี้ยงสัตว์จ�ำนวนมากเกินไปหรือโดยวิธีที่ไม่เหมาะสม ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อยู่ใกล้เคียง
จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3) อาคาร/โรงงาน/สถานประกอบการที่ไม่มีการระบายอากาศ การระบายน�้ำทิ้ง การก�ำจัดสิ่งปฏิกูล            
การควบคุมสารพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ได้มาตรฐาน ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อยู่ใกล้เคียง จนเป็นเหตุให้
เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
4) การกระท�ำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง               
เขม่า เถ้า ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อยู่ใกล้เคียง จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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5) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งปัจจุบันได้มีการ
ประกาศให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุร�ำคาญแล้ว
			
			1.4 หมวด 6 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นโดย
สามารถก�ำหนด
				 เขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดโดยเด็ดขาด
				 เขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดเกินกว่าจ�ำนวนที่ก�ำหนด
				 เขตให้เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิด โดยต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตัวอย่างการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ เช่น การเลี้ยงสุนัขในที่พักอาศัย การเลี้ยงวัวในทุ่งนา เป็นต้น ส�ำหรับ               
หมวดนีจ้ ะไม่ใช่การควบคุมการประกอบกิจการ ผูเ้ ลีย้ งหรือปล่อยสัตว์ จึงไม่ตอ้ งขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ก่อน
			
			1.5 หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส�ำหรับหมวดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง          
กิจการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ปัจจุบันมีประเภทกิจการที่ประกาศให้ควบคุมทั้งหมด 142 ประเภท โดยแบ่งออกเป็น 13 กลุ่มกิจการ ได้แก่
1) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ มี 2 ประเภทกิจการ เช่น ฟาร์มหมู ฟาร์มวัว ฟาร์มสุนัข ฟาร์มไก่
2) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ มี 7 ประเภทกิจการ เช่น โรงเชือด โรงฟอกหนัง การต้มหรือ            
ตากชิ้นส่วนของสัตว์โดยไม่ได้ใช้เพื่อเป็นอาหาร
3) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น�้ำดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายใน         
ตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน มี 24 ประเภทกิจการ เช่น การผลิตน�้ำพริก การผลิตอาหารหมักดอง                
การผลิตเส้นหมี่ การแบ่งบรรจุน�้ำตาลทราย
4) กิจการทีเ่ กีย่ วกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครือ่ งส�ำอาง ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด มี 5 ประเภท
กิจการ เช่น การผลิตยา ส�ำลี ผ้าอนามัย สบู่
5) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร มี 9 ประเภทกิจการ เช่น การอบยางพาราดิบ การสีข้าวด้วยเครื่องจักร  
การผลิตแป้งจากพืช
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6) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ มี 6 ประเภทกิจการ เช่น ร้านทองรูปพรรณ เหมืองแร่ โรงชุบโลหะ
7) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล มี 9 ประเภทกิจการ เช่น ร้านประดับยนต์                     
อู่ซ่อมรถ อู่พ่นสีรถยนต์ ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
8) กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ มี 8 ประเภทกิจการ เช่น โรงผลิตไม้ขีดไฟ โรงเลื่อย โรงเผาถ่าน
9) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ มี 22 ประเภทกิจการ เช่น โรงแรม สระว่ายน�้ำ ฟิตเนส ร้านอินเตอร์เนต
ร้านสักผิวหนัง การแสดงดนตรีสด
10) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ มี 8 ประเภทกิจการ เช่น โรงปั่นฝ้าย ร้านอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร                   
ร้านทอเสื่อ โรงย้อมผ้า
11) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง มี 12 ประเภทกิจการ เช่น โรงผลิต
เครื่องปั้นดินเผา การผลิตกระจก การผสมปูนซีเมนต์เพื่อจ�ำหน่าย
12) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ มี 17 ประเภทกิจการ
เช่น โรงงานผลิตน�้ำยาล้างห้องน�้ำ ปั๊มน�้ำมัน โรงงานผลิตสี โรงงานดอกไม้ไฟ
13) กิ จ การอื่ น ๆ มี 13 ประเภทกิ จ การ เช่ น โรงพิ ม พ์ โกดั ง สิ น ค้ า ให้ เ ช่ า ท่ า เที ย บเรื อ ประมง                             
ร้านรับซื้อของเก่า
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องขอรับใบอนุญาต จะต้องเป็นประเภทกิจการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น              
ก�ำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ควบคุมในพื้นที่ของท้องถิ่นนั้น ผู้ประกอบกิจการจึงควรต้องตรวจสอบ                 
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้แน่ชัดว่ากิจการของตนเป็นกิจการที่มีการประกาศให้ควบคุมในท้องถิ่นนั้นหรือไม่
			
			1.6 หมวด 8 ตลาด สถานที่จ�ำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร
				 ตลาด หมายถึง สถานที่ที่เป็นจุดชุมนุมของผู้ค้าหลายราย โดยมีการขายผลิตภัณฑ์จากพืชหรือสัตว์             
ซึ่งน�ำไปใช้เป็นอาหารได้ การควบคุมจะรวมถึงตลาดนัดซึ่งอาจอยู่ในอาคารที่มีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้างถาวร                   
ก็ได้ ก่อนประกอบกิจการตลาด เจ้าของตลาดจะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเสมอ
				 สถานที่จ�ำหน่ายอาหาร หมายถึง สถานที่ใด ๆ ที่ไม่ใช่ตลาดหรือที่สาธารณะ โดยผู้ขาย ขายอาหารที่
สามารถรับประทานได้ทันที และบางร้านอาจไม่จ�ำเป็นต้องมีบริเวณให้ผู้ซื้อนั่งรับประทานด้วยก็ได้ ตัวอย่างกิจการ เช่น
ร้านอาหารตามสั่ง ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านหมูกระทะ เป็นต้น
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				 สถานที่สะสมอาหาร หมายถึง สถานที่ใด ๆ ที่ไม่ใช่ตลาดหรือที่สาธารณะ โดยผู้ขายจะขายของสด             
หรือของแห้งที่ไม่สามารถรับประทานได้ทันที แต่ต้องน�ำสินค้าที่ซื้อไปปรุงประกอบภายหลัง ตัวอย่างกิจการ เช่น                  
ร้านขายไข่ไก่สด ร้านขายผักสด ร้านขายปลา เป็นต้น
ผู้ประกอบการสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารต้องแจ้งหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก่อน จึงจะสามารถประกอบกิจการได้
			1.7 หมวด 9 การจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ราชการส่วนท้องถิ่น สามารถออกข้อบัญญัต            ิ
ท้องถิ่นโดยสามารถก�ำหนด
				 ชนิดหรือประเภทสินค้าที่อนุญาตให้ขาย เช่น อาหาร เสื้อผ้า ของใช้
				 ลักษณะการจ�ำหน่าย เช่น เร่ขาย ตั้งแผง
				 ประกาศเขตพื้นที่ห้ามทิ้ง โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร
				 สถานที่ขาย/ประกาศเขตที่ขายได้ เช่น จุดผ่อนผันริมทางเท้า ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก               
เจ้าพนักงานจราจรด้วย (ตามพระราชบัญญัตริ กั ษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
				 และยังสามารถก�ำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ได้
ตัวอย่างของกิจการ เช่น รถเร่ขายอาหาร แผงลอยริมทางเท้า เป็นต้น ผู้ที่ต้องการขายสินค้าในที่หรือ              
ทางสาธารณะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนด�ำเนินกิจการ
2. หน้าที่ของประชาชนและผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายฉบับนี้ และประชาชนทั่วไปมีความแตกต่างกัน ดังนี้
			2.1 สถานประกอบกิจการ เช่น กิจการเก็บ ขน ก�ำจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย/กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/
ตลาด/สถานที่จ�ำหน่ายอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร/การจ�ำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ โดยผู้ประกอบกิจการดังกล่าว              
มีการด�ำเนินการเพือ่ จุดประสงค์ทางการค้าหรือผลประโยชน์ตอบแทนในทางธุรกิจ จะต้องขอรับใบอนุญาตก่อนประกอบ
กิจการเสมอและต้องด�ำเนินการให้ถูกสุขลักษณะในเรื่อง
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1) ที่ตั้ง โครงสร้าง การระบายอากาศ แสงสว่าง ต้องเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงการบ�ำบัดมลพิษที่เกิดขึ้น
จากการประกอบกิจการด้วย
2) กรรมวิธีการผลิต การเก็บสะสมวัตถุดิบ ต้องสะอาด ไม่มีการปนเปื้อนหรือรั่วไหล
3) เครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะอุปกรณ์ในการประกอบกิจการ ต้องสะอาด
4) สุขลักษณะส่วนบุคคลของผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะกรณีของกิจการทีเ่ กีย่ วกับอาหารหรือเครือ่ งดืม่ พนักงาน
จะต้องดูแลความสะอาดของตัวเอง และไม่ควรมีโรคติดต่อ
5) รวมถึงจะต้องไม่กอ่ เหตุเดือดร้อนร�ำคาญ/ต้องก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู มูลฝอยให้ถกู สุขลักษณะ/ต้องดูแลอาคารของ
สถานประกอบการให้ถูกสุขลักษณะ
			2.2 ประชาชนทั่วไป เช่น ผู้อาศัยในที่พักอาศัย/ครัวเรือน สถานศึกษา สถานพยาบาล หรือศาสนสถาน              
ต้องไม่กอ่ เหตุเดือดร้อนร�ำคาญ/ต้องก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู มูลฝอยให้ถกู สุขลักษณะ/ต้องดูแลอาคารทีพ่ กั อาศัยให้ถกู สุขลักษณะ
ในส่วนของการเลีย้ งและปล่อยสัตว์ทไี่ ม่ใช่การเลีย้ งสัตว์เพือ่ การค้า ซึง่ ในกรณีนจี้ ะไม่ตอ้ งขออนุญาตกับเจ้าพนักงานท้องถิน่
ผู้เลี้ยงต้องดูแลไม่ให้สัตว์เลี้ยงก่อเหตุเดือดร้อนร�ำคาญเช่นกัน
3. สิทธิของประชาชน เมื่อได้รับความเดือดร้อนร�ำคาญ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งหมายถึงนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล เป็นเจ้าพนักงาน              
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หากประชาชนพบเห็นการประกอบกิจการ หรือการกระท�ำใดที่อาจก่อให้เกิด              
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีพ ประชาชนก็สามารถแจ้งหรือร้องเรียนเหตุดังกล่าว             
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ โดยการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะใช้อ�ำนาจเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนนั้น มีขั้นตอนดังนี้
1) เมื่อประชาชนพบเห็นกิจกรรม/การกระท�ำที่อาจก่ออันตรายต่อสุขภาพ ประชาชนสามารถแจ้งหรือ                  
ร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
2) เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าท�ำการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
3) หากตรวจสอบแล้ว พบว่ามีลักษณะที่ละเมิดข้อก�ำหนดตามที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขบัญญัติไว้            
เพื่อคุ้มครองป้องกันสุขภาพของประชาชน และสร้างความเดือดร้อนจริง
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4) เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกค�ำสั่งทางปกครองกับผู้ก่อเหตุดังกล่าว ได้ดังนี้
1) กรณีที่ผู้ก่อเหตุเห็นด้วยกับค�ำสั่ง ก็จะด�ำเนินการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร�ำคาญดังกล่าวตามค�ำสั่ง
2) กรณีที่ผู้ก่อเหตุไม่เห็นด้วยกับค�ำสั่ง หรือมองว่าค�ำสั่งนั้นไม่เป็นธรรม ผู้ก่อเหตุก็สามารถอุทธรณ์              
ค�ำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยส่งค�ำขออุทธรณ์ถึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (จ่าหน้าซองเป็นที่อยู่
ของกรมอนามัย) เพื่อให้มีค�ำวินิจฉัยว่าค�ำสั่งดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
4. แนวการสอนและการจัดกิจกรรม
			กิจกรรมบัตรค�ำถามเกี่ยวกับประเภทกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
			1) อุปกรณ์
			
 บัตรค�ำถาม
			2) ขั้นตอนการท�ำบัตรค�ำถาม
1. ตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดหรือกระดาษแข็ง ขนาด 2.5 x 5 นิ้ว จ�ำนวน 30 แผ่น
2. ใช้ปากกาเคมีเขียนชื่อกิจการหรืออาชีพลงบนแผ่นกระดาษแข็ง โดยคละกันระหว่างกิจการที่อยู่
ในการควบคุมของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยว ตลาดนัด รถเก็บขยะ เป็นต้น และ
กิจการทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นการควบคุมของพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เช่น การขับรถรับจ้าง การรับจ้างตัดอ้อย
เป็นต้น วิทยากรอาจเลือกกิจการหรืออาชีพทีม่ คี วามสอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในพืน้ ทีท่ บี่ รรยาย เพือ่ ให้เกิด             
ความเข้าใจที่มากขึ้นก็ได้
			3) วิธีการเล่นบัตรค�ำถามกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
				 วิทยากรสลับบัตรทั้ง 30 ใบให้คละกัน
				 แสดงบัตรที่หยิบขึ้นมา โดยหันด้านที่มีข้อความระบุชื่อกิจการหรืออาชีพให้ผู้รับการอบรม
				 ให้ผรู้ บั การอบรมตอบว่ากิจการหรืออาชีพบนบัตรใบนัน้ ถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 หรือไม่
				 วิทยากรอธิบายเพิ่มเติมว่าเพราะเหตุใดกิจการนั้นถึงจัดอยู่ในกิจการที่ควบคุมโดยพระราชบัญญัติ            
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เช่น ร้านอาหารตามสั่ง เป็นกิจการที่ควบคุมเพราะเข้าข่ายเป็นสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร           
ตามหมวด 8 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการในที่เอกชน
มีการปรุงประกอบอาหาร เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถน�ำไปรับประทานได้ทันที เป็นต้น
				 เมื่อเสร็จ 1 ใบ ให้หยิบใบถัดไปขึ้นมาถามต่อจนครบ 30 ใบ
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเล่นเกมบัตรค�ำถามกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถแยกแยะได้ ว ่ า กิ จ การใดที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร              
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
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บทที่ 5
การสุขาภิบาลอาหาร
และน�้ำ
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บทที่ 5
การสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ
1. ความหมายการสุขาภิบาลอาหาร
การสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การบริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การเตรียมปรุงและจ�ำหน่ายอาหารเพื่อท�ำให้อาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค พยาธิ และสารเคมีต่าง ๆ ที่เป็น
อันตรายหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพอนามัย และการด�ำรงชีวิตของผู้บริโภค  
การกินอาหารทีถ่ กู หลักสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การกินอาหารแล้วไม่กอ่ ให้เกิดโรคและโทษในระยะเวลาสัน้
และไม่มีพิษภัยที่เป็นโทษหรือก่อให้เกิดโรคในระยะยาว
ดังนั้น อสม. จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถให้ค�ำแนะน�ำแก่ร้านอาหาร ตลอดจนประชาชนในชุมชน
ให้ปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้อง ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนได้กนิ อาหารทีส่ ะอาด ปลอดภัย จึงต้องดูแล ตรวจตราสถานประกอบการ
ที่จ�ำหน่ายอาหารปรุงส�ำเร็จ ให้มีสถานที่เตรียม/ปรุงอาหาร จ�ำหน่ายอาหาร และสถานที่รับประทานอาหารให้สะอาด
ถูกสุขลักษณะ ดูแลความสะอาดและปลอดภัยของตัวอาหาร สารปรุงแต่ง น�ำ้ และน�ำ้ แข็งบริโภค เครือ่ งดืม่ ภาชนะ อุปกรณ์
การก�ำจัดขยะและน�้ำเสีย การดูแลความสะอาดของห้องส้วม รวมถึงสุขอนามัยของผู้เตรียม/ปรุง เสิร์ฟอาหาร ดังนี้
2. หลักการสุขาภิบาลอาหาร และปัจจัยที่ท�ำให้อาหารไม่สะอาดปลอดภัย
อาหารอาจถูกปนเปื้อนได้โดยเชื้อโรค สิ่งสกปรก และสารพิษต่าง ๆ ในขั้นตอนการเตรียม ปรุง - ประกอบและ
การจ�ำหน่ายอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุท�ำให้อาหารนั้นไม่สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2.1 อันตรายที่เกิดจากอาหารที่ถูกปนเปื้อน แบ่งได้เป็น 3 ประเภท
1) อันตรายทางกายภาพ
หมายถึง อันตรายที่เกิดจากการมีวัตถุแปลกปลอมปนอยู่ในอาหารเมื่อบริโภคอาหารนั้นเข้าไป ผู้บริโภคอาจได้
รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น อาหารที่บริโภคนั้นมีเศษไม้ หรือเศษแก้ว หรือก้อนกรวด หรือก้อนหิน หรือ
เศษโลหะ หรือเศษพลาสติก หรือลวดเย็บกระดาษปะปนอยู่ในอาหาร
2) อันตรายทางเคมี
หมายถึง อันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีเป็นพิษ ซึ่งสารเคมีนั้นอาจเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ ได้แก่ สารพิษจากเชื้อรา จากพืช เช่น เห็ดพิษ กลอยเป็นพิษ สารพิษจากสัตว์ เช่น สารพิษในหอย สารพิษ
ในปลาปักเป้าทะเล เป็นต้น หรือการน�ำสารเคมีที่ห้ามใช้ในอาหาร เช่น บอแรกซ์ สารฟอกขาว ฟอร์มาลิน มาใส่เพื่อ
ปลอมปนในอาหาร หรือเครื่องปรุงรส หรือมีสารเคมีตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม แล้วมาปนเปื้อนอาหารโดยไม่เจตนา
หรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ
3) อันตรายทางชีวภาพ
หมายถึง อันตรายที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรค ได้แก่
 โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ วัณโรค
 โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ โปลิโอ
 โรคที่เกิดจากปาราสิต เช่น พยาธิใบไม้ในตับ พยาธิตัวตืด พยาธิไส้เดือน
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 โรคที่เกิดจากพิษของแบคทีเรีย เช่น โรคอาหารเป็นพิษ
 โรคที่เกิดจากสัตว์สู่คน เช่น โรคไข้หวัดนก โรควัวบ้า
2.2 ผลกระทบต่อสุขภาพ
1) แบบเฉียบพลัน เช่น โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ ซึ่งก่อให้เกิดอาการ ปวดท้อง อุจจาระร่วง อาเจียน
และตายได้
2) แบบเรื้อรัง เช่น โรคที่เกิดจากสารเคมีอันตราย เช่น สารปรอท ตะกั่ว บอแรกซ์ ฯลฯ จะเกิดอาการชา
มีอาการอ่อนเพลีย เบือ่ อาหาร ปวดศีรษะ เป็นอัมพาต สารสะสมในตับ ไต และท�ำให้เป็นโรคมะเร็ง หรือเรียกว่าตายผ่อนส่ง
2.3 การจัดการและควบคุมป้องกันอาหารให้สะอาด ปลอดภัย
วิธีการทางสุขาภิบาลอาหาร คือ การควบคุมปัจจัยที่ส�ำคัญที่เป็นสาเหตุท�ำให้อาหารสกปรก ได้แก่
1) สถานที่ปรุง ประกอบ และจ�ำหน่ายอาหาร ต้องสะอาด เป็นระเบียบ ไม่เตรียม-ปรุงอาหารบนพื้น
มี วั ส ดุ - อุ ป กรณ์ - เครื่ อ งใช้ ที่ อ ยู ่ ใ นสภาพดี ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ และสะอาด มี ก ารก� ำ จั ด ขยะและระบายน�้ ำ เสี ย
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล (มีบ่อดักไขมัน) และมีปล่องระบายควันที่ใช้งานได้ดี
2) อาหาร ได้แก่ การเลือกซื้อวัตถุดิบอาหารที่มีคุณภาพ สด ใหม่ สะอาด และมีการล้างท�ำความสะอาด
ก่อนน�ำไปใช้ สารปรุงแต่งอาหารประเภทต่าง ๆ ต้องได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(อย./มอก.) ไม่มสี ภาพผิดไปจากธรรมชาติของอาหารนัน้ ๆ อาหารทุกชนิด น�ำ้ แข็ง น�ำ้ ดืม่ ต้องเก็บในทีม่ กี ารปกปิดป้องกัน
การปนเปื้อนได้ และวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
3) ภาชนะ อุปกรณ์ เช่น จาน ชาม ช้อน-ส้อม เป็นต้น ต้องท�ำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ ภายหลังการใช้ต้องล้าง
ให้สะอาดอย่างน้อย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ล้างด้วยน�้ำยาล้างจาน และล้างน�้ำเปล่า 2 ครั้ง และเก็บในที่เหมาะสม สูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร และป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมและสัตว์ แมลงพาหะน�ำโรค
4) สัตว์ แมลงพาหะน�ำโรค เพื่อป้องกันสัตว์ แมลงพาหะน�ำโรค จึงต้องท�ำความสะอาดบริเวณที่เตรียม
ปรุงอาหารทุกวัน เช่น การก�ำจัดขยะและน�้ำเสีย เป็นต้น
5) บุคคล (ผูส้ มั ผัสอาหาร) ได้แก่ ผูเ้ ตรียม ผูป้ รุง ผูเ้ สิรฟ์ ผูจ้ ำ� หน่ายและผูล้ า้ งภาชนะอุปกรณ์ รวมทัง้ ผูเ้ กีย่ วข้อง
กับการให้บริการอาหาร ต้องมีสุขวิทยาส่วนบุคคล และพฤติกรรมการเตรียม ปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
   (1) แต่งกายเหมาะสม สวมเสื้อมีแขน สวมผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม
   (2) รักษาความสะอาดของร่างกาย ล้างมือหลังเข้าห้องส้วม หลังหยิบจับสิง่ สกปรก และก่อนปรุงอาหารทุกครัง้
   (3) ระหว่างปรุง ประกอบอาหาร ควรหลีกเลี่ยงการแคะ แกะ เกาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การสูบบุหรี่ และ
ไม่ใช้มือเปล่าหยิบจับอาหารที่พร้อมบริโภค
   (4) มีพฤติกรรมการเสิร์ฟอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ไม่หยิบจับภาชนะบริเวณที่ใช้สัมผัสอาหาร
   (5) ผู้สัมผัสอาหาร ควรได้รับการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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แสดงการควบคุมป้องกันอาหารให้สะอาดปลอดภัย
โดยวิธีการทางสุขาภิบาล

การจัดการและควบคุมปัจจัยทั้ง 5 ที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่จะท�ำให้อาหารสกปรก ต้องอาศัย
ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ กลุม่ เจ้าหน้าที่ ผูบ้ ริโภค และโดยเฉพาะผูป้ ระกอบกิจการและผูส้ มั ผัสอาหาร
ที่จะต้องเลือกวัตถุดิบ และประกอบอาหารที่มีความสะอาด ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และควรมีใบรับรองมาตรฐานจาก
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และควรมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบกิจการ
ก็ควรมีการรวมกลุ่มเป็นชมรม สมาคม เพื่อร่วมกันด�ำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายของทางราชการ และทางการค้า
3. มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
สถานประกอบกิจการด้านอาหาร ได้แก่ ตลาด (ตลาดสด และ ตลาดนัด) สถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร การจ�ำหน่ายอาหารริมบาทวิถี ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้มาใช้บริการเป็นจ�ำนวนมากในแต่ละวัน จึงมีโอกาส
ที่จะแพร่กระจายโรคที่เกิดจากอาหารและน�้ำเป็นสื่อไปสู่ผู้บริโภคได้ หากร้านอาหารหรือแผงลอยจ�ำหน่ายอาหารนั้น
ไม่สะอาด และไม่ถกู สุขลักษณะ โดยการรับรองมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร ได้แก่
3.1 ตลาดสด น่าซื้อ (Healthy Market)
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ข้อก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐาน : จ�ำนวน 3 ด้าน
1) ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 40 ข้อ ครอบคลุม 8 ด้าน ได้แก่ สุขลักษณะทั่วไปของตลาด
การจัดการมูลฝอย การจัดหาน�ำ้ ดืม่ น�ำ้ ใช้ การจัดการน�ำ้ เสีย การจัดการสิง่ ปฏิกลู การป้องกัน การควบคุมสัตว์และแมลง
พาหะน�ำโรค การจัดการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม สุขวิทยาส่วนบุคลของผู้ขาย/ผู้ช่วยขายของ
2) ด้านความปลอดภัยอาหาร จ�ำนวน 5 ข้อ ต้องตรวจไม่พบสารปนเปื้อน 4 ชนิด ได้แก่ บอแรกซ์ ฟอร์มาลีน
สารฟอกขาว สารกันรา และตรวจไม่พบหรือพบในเกณฑ์ที่ปลอดภัย 1 ชนิด ได้แก่ ยาฆ่าแมลง
3) ด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค จ�ำนวน 3 ข้อ ได้แก่ จุดให้ความรูผ้ บู้ ริโภค จุดทดสอบสารปนเปือ้ น จุดเครือ่ งชัง่ กลาง
3.2 ตลาดนัด น่าซื้อ (Temporary Market)

https://foodsan.anamai.moph.go.th

ข้อก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐาน : จ�ำนวน 20 ข้อ ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
2) ด้านความปลอดภัยอาหาร ตรวจไม่พบสารปนเปือ้ น 4 ชนิด ได้แก่ ฟอร์มาลิน สารกันรา บอแรกซ์ สารฟอกขาว
3) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
3.3 สถานที่จ�ำหน่ายอาหาร (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste))

https://foodsan.anamai.moph.go.th
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ข้อก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐาน : จ�ำนวน 5 หมวด
1) ด้านกายภาพ : จ�ำนวน 4 หมวด (จ�ำนวน 74 ข้อ) ตามแบบตรวจมาตรฐาน “สถานที่จ�ำหน่ายอาหาร”
ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 5 หมวด ได้แก่
หมวด 1 สถานที่จ�ำหน่ายอาหาร (จ�ำนวน 35 ข้อ)
หมวด 2 อาหาร กรรมวิธีการท�ำ ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา และการจ�ำหน่ายอาหาร (จ�ำนวน 22 ข้อ)
หมวด 3 สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่น ๆ (จ�ำนวน 11 ข้อ)
หมวด 4 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร (จ�ำนวน 6 ข้อ)
2) ด้านชีวภาพ : จ�ำนวน 1 หมวด
หมวด 5 ตรวจการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหาร (จ�ำนวน
10 ตัวอย่าง) ด้วยชุดทดสอบ อ 13 (SI-2)
3.4 อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)

https://foodsan.anamai.moph.go.th

ข้อก�ำหนดเกณฑ์การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)
ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้
1) มิติด้านสุขภาพ จ�ำนวน 10 ข้อ (ต้องด�ำเนินการทุกข้อ)
   (1) พื้นที่จ�ำหน่ายอาหารริมบาทวิถีได้รับอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่น
   (2) แผงลอยจ�ำหน่ายอาหาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)
   (3) ผู้สัมผัสอาหารผ่านการอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
   (4) การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่
   (5) ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
   (6) จัดบริการช้อนกลางส�ำหรับการรับประทานอาหารร่วมกัน
   (7) จัดบริการส้วมสะอาด
   (8) จัดบริการอ่างล้างมือส�ำหรับผู้บริโภค
   (9) การจัดการมูลฝอยและน�้ำเสีย
   (10) การตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร การตรวจสอบสารปนเปื้อน และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
2) มิติด้านเศรษฐกิจ จ�ำนวน 6 ข้อ (เลือกท�ำอย่างน้อย 3 ข้อ)
3) มิติด้านสังคม จ�ำนวน 4 ข้อ (เลือกท�ำอย่างน้อย 2 ข้อ)
4) มิติด้านวัฒนธรรม จ�ำนวน 2 ข้อ (เลือกท�ำอย่างน้อย 1 ข้อ)
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4. ชุดความรู้การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
4.1 การเสริมสร้างพฤติกรรมบริโภค “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”
อาหารเป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับมนุษย์ ปัจจุบนั โรคทีเ่ กิดจากอาหารและน�ำ้ เป็นสือ่ เป็นสาเหตุสำ� คัญของการเจ็บป่วย
และตายที่ ส� ำ คั ญ ของประชาชนในประเทศไทย เช่ น อหิ ว าตกโรค อาหารเป็ น พิ ษ บิ ด ไทฟอยด์ เป็ น ต้ น
ซึ่งโรคเหล่านี้ ประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้ ด้วยการมีพฤติกรรมอนามัยในการบริโภคอาหารให้ปลอดภัย
กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดังนี้
“กินร้อน...กินอย่างไร”
 กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ : กินอาหารทันทีหลังจากปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อน
 ปรุงอาหารด้วยความร้อนให้สุกอย่างทั่วถึง ไม่ปรุงอาหารแบบสุก ๆ ดิบ ๆ
 เก็บอาหารปรุงสุกอย่างเหมาะสม : อาหารที่เหลือจากการกิน หากเก็บไว้นานเกินกว่า 2 ชั่วโมง
ต้องน�ำมาอุ่นให้ร้อนอย่างทั่วถึงก่อนน�ำมากินอีกครั้ง
การกินอาหารปรุงสุก
อาหารปรุงสุก หมายถึง อาหารที่ผ่านการปรุงด้วยความร้อนอย่างน้อย 70 องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า 2 นาที
สามารถท�ำลายเชื้อโรคหรือพยาธิที่อาจมีอยู่ในอาหารนั้น ๆ ได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ท�ำให้อาหารสุกทั่วถึงทั้งภายใน
และภายนอก เช่น ทอด ต้ม ตุ๋น ผัด ปิ้ง/ย่าง อบ เป็นต้น การปรุงอาหารให้สุกทั่วถึง เป็นการตัดวงจรของเชื้อโรคและ
พยาธิ ซึ่งคนส่วนมากมักจะละเลยและมองข้าม เนื่องจากความไม่รู้ เข้าใจผิด รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือความนิยมเฉพาะถิ่น
ในการกินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เช่น ลาบ ก้อย น�ำ้ ตก กุง้ เต้น เป็นต้น อาหารประเภทนีค้ นส่วนใหญ่คดิ ว่า ถ้าท�ำให้สกุ จะท�ำให้
เสียรสชาติไป การกินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิหรือโรคระบบทางเดินอาหารที่อาจรุนแรงถึงขั้น
เสียชีวิตได้
“ช้อนกลาง...ส�ำคัญอย่างไร”
การสร้างสุขนิสยั ในการกินอาหารร่วมกับผูอ้ นื่ ด้วยการใช้ชอ้ นกลางทุกครัง้ สามารถช่วยป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ
โดยเฉพาะโรคทีต่ ดิ ต่อผ่านทางน�ำ้ ลาย ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ คอตีบ คางทูม วัณโรค โปลิโอ ไวรัสตับอักเสบ ไม่ให้แพร่กระจาย
ระหว่างบุคคลได้ ช้อนกลาง เป็นช้อนที่มีไว้ในส�ำรับกับข้าว เพื่อใช้ตักแบ่งอาหารมาใส่จานของผู้กิน อาจเป็นอุปกรณ์อื่น
ที่เหมาะสมกับประเภทของอาหารนั้น ๆ ก็ได้ เช่น ส้อม ที่คีบ ตะเกียบ เป็นต้น ซึ่งต้องมีการจัดวางไว้ในจานของอาหาร
ทุกจาน ช้อนกลาง นอกจากจะช่วยป้องกันโรคติดต่อแล้ว ยังช่วยป้องกันน�้ำลายของผู้กินไม่ให้ลงไปปนเปื้อนอาหาร
ท�ำให้บดู เสียง่ายอีกด้วย ทัง้ ยังเป็นการสร้างพฤติกรรมอนามัยทีถ่ กู ต้อง ให้เป็นวัฒนธรรมทีด่ งี ามในการกินอาหารร่วมกัน
“ล้างมือ...ท�ำไมต้องล้างมือ”
มือ เป็นอวัยวะที่ใช้ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เรามีโอกาสที่จะใช้มือสัมผัสสิ่งของรอบ ๆ ตัว ที่อาจปนเปื้อน
น�้ำมูก น�ำ้ ลายของผูป้ ว่ ย เช่น ลูกบิดประตู แก้วน�้ำ  ผ้าเช็ดหน้า โทรศัพท์ ราวบันได เป็นต้น ซึง่ จะท�ำให้มอื สกปรก และได้
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รับเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายได้ โดยเชื้อจะเข้าทางเยื่อบุจมูก ตา และปาก ฉะนั้น จึงต้องดูแลมือให้สะอาด เพื่อไม่ให้
มือเป็นสื่อน�ำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย โดยการล้างมือให้สะอาดด้วยน�้ำและสบู่ทุกครั้ง ทั้งก่อนรับประทานอาหาร
ก่อนและหลังการเตรียมปรุงอาหาร หลังเข้าห้องส้วม หลังสัมผัสสิ่งสกปรก เช่น หลังการไอ จาม สั่งน�้ำมูก จับต้องขยะ
และหลังการสัมผัสสัตว์ทุกชนิด
ล้างมืออย่างไรให้สะอาด ผู้สัมผัสอาหารควรดูแลมือให้สะอาดอยู่เสมอ ตัดเล็บให้สั้น ไม่ทาสีเล็บ เนื่องจากมือ
สามารถส่งผ่านเชื้อโรคและสิ่งสกปรกไปสู่อาหารได้ มี 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. ฝ่ามือถูกัน
7. ถูรอบข้อมือ

2. ฝ่ามือถูหลังมือ

และนิ้วถูซอกนิ้ว

6. ปลายนิ้วมือ
ถูขวางฝ่ามือ

3. ฝ่ามือถูฝ่ามือ

5. ถูนิ้วหัวแม่มือ

และนิ้วถูซอกนิ้ว

4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
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การกินร้อน ใช้ช้อนกลางตักอาหาร และล้างมือก่อนและหลังกินอาหาร
4.2 การเลือกและล้าง ผักสด ผลไม้ให้สะอาด ปลอดภัย
การเลือกซื้อผักสด ผลไม้ ก่อนน�ำมาประกอบอาหาร ต้องรู้จักวิธีการล้างผักอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยลด
สารพิษปนเปื้อนในผักสด ผลไม้ ท�ำได้ดังนี้
ประโยชน์ : ให้สารอาหารที่จำ� เป็นต่อการเจริญเติบโต ช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย ท�ำให้ระบบย่อยอาหาร
และระบบการขับถ่ายดีขึ้น
อันตราย : ผักสด ผลไม้ อาจก่อให้เกิดโรคต่อร่างกายได้ถ้าหากมีการปนเปื้อน
1) เชื้อโรคและพยาธิ
2) สารพิษตกค้างหรือสารป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช
3) การใช้สารเคมีเติมแต่ง (ฟอร์มาลิน บอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา)
การเลือกซื้อ :
1) ต้องไม่มีคราบดิน หรือ คราบขาวของสารพิษก�ำจัดศัตรูพืช
2) ซื้อผักสดที่มีรูพรุนเป็นรอยกัดแทะ
3) ซื้อผักสดอนามัยหรือผักกางมุ้ง
4) กินผักตามฤดูกาล หรือ ผักพื้นบ้าน
การล้าง : การล้างผัก ผลไม้เป็นแนวทางที่จะช่วยลดสารพิษปนเปื้อนในผักสด ผลไม้ได้ ประกอบด้วย 3 วิธี
โดยก่อนการล้างต้องเตรียมผัก ผลไม้ ดังนี้
1) ผักใบ เช่น คะน้า กะหล�่ำปลี ให้แกะกลีบออกจากต้น ตลอดจนคลี่ใบ ถ้ามีดินติดรากให้เคาะออก ผักราก
เช่น ผักชี ขึ้นฉ่าย เป็นต้น ควรเคาะเอาดินออกก่อน จากนั้นปอกเปลือกตัดส่วนที่ไม่รับประทานออก ผักหัว เช่น ไชเท้า
แครอท ให้ตัดส่วนที่ไม่น�ำมารับประทานออก
2) ผลไม้ น�ำทั้งผลมาล้าง
วิธีที่ 1 การล้างผักและผลไม้ด้วยน�้ำไหล
โดยแช่ผัก ผลไม้ในน�้ำ 15 นาที หลังจากนั้นน�ำมาใส่ในตะกร้า/ตะแกรงโปร่งเปิดน�้ำไหลความแรงพอ
ประมาณ ระหว่างล้างให้ใช้มือช่วยคลี่ใบผักผลไม้แล้วถูไปมาบนผิวใบของผักผลไม้นานประมาณ 2 นาที (ลดสารเคมีได้
25 - 60 เปอร์เซ็นต์)
วิธีที่ 2 ล้างด้วยน�้ำผสมเบกกิ้งโซดา (โซเดียมไบคาร์บอเนต) หรือผงฟู
เตรียมเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูในอัตราส่วน 1/2 ช้อนโต๊ะ ผสมน�้ำอุ่นหรือน�้ำธรรมดา 10 ลิตร แล้วน�ำผัก
ผลไม้แช่ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที จากนั้นล้างออกด้วยน�้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่ง (ลดสารเคมีได้ 90 - 95 เปอร์เซ็นต์)
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วิธีที่ 3 ล้างด้วยน�้ำผสมน�้ำส้มสายชู
เตรียมน�้ำส้มสายชูที่มีกรดน�้ำส้มความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ ของกรดน�้ำส้ม ในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะ
ผสมน�้ ำ 4 ลิ ต ร แล้ ว น� ำ ผั ก หรื อ ผลไม้ แช่ ทิ้ ง ไว้ ป ระมาณ 15 นาที จากนั้ น ล้ า งออกด้ ว ยน�้ำ สะอาดอี ก ครั้ ง หนึ่ ง
(ลดสารเคมีได้ 60 - 84 เปอร์เซ็นต์)

4.3 การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ปลอดภัย
ภาชนะ อุปกรณ์ นับเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อความสะอาด ความปลอดภัยของอาหาร สาเหตุที่ท�ำให้ภาชนะ
อุปกรณ์ไม่สะอาด ปลอดภัย อาจเนื่องมาจากตัวภาชนะเองหรือการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม หลักการเลือกใช้ภาชนะ
อุปกรณ์ในการบรรจุอาหารมี ดังนี้
วิธีการเลือกใช้
1) ภาชนะทีม่ คี วามแข็งแรง ทนทาน อยูใ่ นสภาพดี ไม่มสี ว่ นผสมของสารเคมีทเี่ ป็นพิษหรือสามารถท�ำปฏิกริ ยิ า
ที่ก่อให้เกิดพิษต่อร่างกาย
2) ท�ำความสะอาดง่าย และมีความปลอดภัยในการน�ำไปใช้
3) ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้เพียงครั้งเดียว มีวัสดุห่อหุ้มปกปิดมิดชิด และเมื่อใช้แล้วต้องทิ้ง ห้ามน�ำกลับมาใช้อีก
4) ภาชนะที่ใช้ใส่อาหารห้ามน�ำไปใส่สารเคมีอันตราย
5) ต้ อ งใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ ชนิ ด ของอาหาร ได้ แ ก่ ไม่ ใช้ พ ลาสติ ก กั บ อาหารร้ อ นหรื อ มี ร สเปรี้ ย วหรื อ
เค็มจัด และไม่ใช้โลหะ สแตนเลสหรืออลูมิเนียมกับอาหารที่มีรสเปรี้ยวหรือเค็มจัด
6) หลีกเลี่ยงการจับต้องภาชนะอุปกรณ์ ในส่วนที่สัมผัสอาหาร
7) ไม่ใช้เขียงปะปนกันระหว่างเขียงที่ใช้กับอาหารดิบและอาหารสุก
8) ล้างท�ำความสะอาดภาชนะทุกครั้ง ด้วยวิธีการล้าง 3 ขั้นตอน คือ กวาดเศษอาหารทิ้งถังขยะ ล้างด้วย
น�ำ้ ยาล้างจาน และล้างด้วยน�ำ้ สะอาดอีก 2 ครัง้ กรณีเกิดโรคระบาดให้ใช้นำ�้ ร้อนหรือน�ำ้ ผสมผงปูนคลอรีน แช่ภาชนะทิง้ ไว้
2 นาทีเพื่อฆ่าเชื้อโรค หลังการล้างต้องผึ่งให้แห้ง ก่อนน�ำไปเก็บในที่แห้ง สะอาด มีการปกปิด ป้องกันการปนเปื้อนจาก
สิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ยังต้องให้ความส�ำคัญกับการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารโดยเฉพาะอาหารที่ร้อนจัด
หรืออาหารทอดด้วยน�้ำมัน หรือน�ำอาหารที่บรรจุในกล่องโฟมไปอุ่นในเตาไมโครเวฟ เนื่องจากความร้อนท�ำให้เกิด
สารเคมีทอี่ นั ตรายมีผลต่อร่างกาย และโฟมยังเป็นปัญหาเรือ่ งการไม่ยอ่ ยสลาย หากน�ำไปเผาจะก่อให้เกิดมลพิษอากาศ
เกิดก๊าซพิษต่าง ๆ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงควรเลือกภาชนะอื่น ๆ ทดแทนภาชนะโฟม ดังนี้
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1) ใช้ภาชนะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และน�ำกลับมาใช้ซ�้ำได้ เช่น จาน ชาม
ปิ่นโต เป็นต้น เพื่อลดปริมาณขยะ
2) ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง ใบบัว เป็นต้น สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ  
3) ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากธรรมชาติ เช่น ชานอ้อย มันส�ำปะหลัง กระดาษส�ำหรับสัมผัสอาหาร (Food Grade)
และพลาสติกชีวภาพ ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากในประเทศหรือ
ต่างประเทศส�ำหรับใช้กับอาหาร

การลดและเลิกใช้โฟมบรรจุอาหารและส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติใส่อาหารแทน
ในการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุ อ าหาร พบว่ า ส่ วนใหญ่ ผู ้ ประกอบกิ จการหั น ไปใช้
ภาชนะพลาสติ ก ใส่ อ าหารแทนการใช้ โ ฟม ซึ่ ง หากมี ก ารใช้ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งก็ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ
โดยหลักในการเลือกใช้ภาชนะพลาสติกใส่อาหารให้ปลอดภัย มีดังนี้
• เลือกพลาสติกมีฉลาก ชื่อผลิตภัณฑ์ บอกชนิด อุณหภูมิ ข้อแนะน�ำการใช้งานและชื่อผู้ผลิต
• สังเกต “ตัวเลข” ในสัญลักษณ์สามเหลี่ยม ชนิดพลาสติกให้เหมาะสมกับอาหาร (ร้อน เย็น ไขมัน
กรด แอลกอฮอล์) ดังนี้

55

คู่มือ หลักสูตร อสม. เชี่ ยวชาญ การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์/ชนิด

1
PET

2
HDPE

3
PVC

4
LDPE

5
PP

6
PS

7
OTHER
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คุณสมบัติ

การใช้งานกับอาหาร

ข้อจ�ำกัด

- โปร่งใสคล้ายแก้ว เหนียว
- น�้ำหนักเบา
- ทนความเป็นกรด
- ทนแรงกระแทก
- ใช้ได้อุณหภูมิ 70 - 100 ํC

- ขวดน�้ำดื่ม
- ขวดน�้ำอัดลม
- ขวดชา
- ขวดน�้ำมันพืช
- กล่องผลไม้
- กล่องขนมไทย

1) PET อ่อนตัว เสียรูปทรงที่
อุณหภูมิ 70 - 75 ํC
2) APET บรรจุอาหารได้ที่
40 - 60 ํC
3) CPET บรรจุอาหารได้ที่
+220 ํC (เข้าไมโครเวฟได้)

- มีสีขุ่น
- ทนความเป็นกรด/ด่าง
- ใช้ได้อุณหภูมิ -40 - 100 ํC

- ขวดน�้ำดื่ม (ขุ่น)
- ขวดนม
- ถุงร้อน (ขุ่น)
- ถุงหูหิ้ว

ถุงหูหิ้ว ไม่ปลอดภัยส�ำหรับ
ใส่อาหาร เช่น กล้วยทอด
ปาท่องโก๋

- โปร่งใส กันอากาศและ
น�้ำได้ดี
- ทนต่อสารเคมี
- ใช้ได้อุณหภูมิ -20 - 80 ํC

- ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร
- กล่องใสบรรจุอาหาร

**ฟิลม์ ส�ำหรับใช้กบั โมโครเวฟ
เพื่ออุ่นอาหาร ควรหลีกเลี่ยง
การสัมผัสอาหารโดยตรง โดย
ให้อยู่เหนืออาหารไม่น้อยกว่า
1 นิ้ว**

- เหนียว ยืดหยุ่นสูง
- ใช้ได้อุณหภูมิ -40 - 80 ํC
- ทนต่ออุณหภูมิต�่ำได้ดี

- ถุงเย็น
- ถุงบรรจุอาหารแช่แข็ง
- ฟิล์มส�ำหรับห่ออาหาร

- ไม่ควรใส่อาหารที่มีน�้ำมัน
ผสม หรืออาหารที่ทอดหรือ
ผัดน�้ำมันร้อน ๆ

- ใส เหนียว ยืดหยุ่นสูง
-ทนต่อความร้อน/สารเคมี
ได้ดี
- ใช้ได้อุณหภูมิ -30 - 130 ํC
**เข้าไมโครเวฟได้**

- ถุงร้อน (ใส)
- กล่องบรรจุอาหารสะดวกซื้อ

- ไม่ ค วรใช้ ถุ ง พลาสติ ก ใส่
อาหารเพื่ออุ่นให้ร้อน

- กล่องโฟม
- ใส เปราะ แตกหักง่าย
- ใช้ได้อุณหภูมิ -20 - 80 ํC - ถาดโฟม
**ไม่ควรน�ำเข้าไมโครเวฟ** - ชามโพม
- กล่องพลาสติก

- ห้ามใส่อาหารร้อนเกิน 70 Cํ /
อาหารที่มีส่วนผสมนน�้ำมัน/
กรด/ แอลกอฮอล์
-ย่อยสลายได้ยาก

- เป็นพลาสติกอื่น ๆ
นอกเหนือจากพลาสติก
ทั้ง 6 ประเภท

**ควรระบุประเภทพลาสติก
เพื่อความสะดวกในการน�ำมา
ใช้กับอาหาร**

- ถาดใส่อาหารสด
- กระบอกน�้ำ
- ฝาครอบอาหาร
ส�ำหรับไมโครเวฟ
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5. การจัดการน�้ำดื่มในครัวเรือน
น�ำ้ เป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญในการด�ำรงชีวติ คนเราสามารถอดอาหารได้เป็นเวลานาน ๆ โดยไม่เสียชีวติ แต่ถา้
ต้องอดน�ำ้ ก็จะเสียชีวติ ในเวลาอันรวดเร็ว เนือ่ งจากน�ำ้ เป็นตัวรักษาความสมดุลของร่างกาย ช่วยในการไหลเวียนของเลือด
ช่วยรักษาอุณหภูมขิ องร่างกาย ในการจัดการน�ำ้ บริโภคทีส่ ำ� คัญคือ ต้องมีปริมาณทีเ่ พียงพอต่อความต้องการและมีคณ
ุ ภาพ
ไม่กอ่ ให้เกิดโรคหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพ ซึง่ พบว่า แหล่งน�ำ้ บริโภคต่าง ๆ ของประเทศไทยไม่เหมาะสมต่อการน�ำมาบริโภค
มีสาเหตุมาจากมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้นคุณภาพน�้ำที่น�ำมาใช้ต้องเป็นน�ำ้ ที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจาก
เชื้อโรค ไม่มีสารเคมีอันตราย และสิ่งเจือปนต่าง ๆ ทั้งด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ และต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน�้ำบริโภค จึงจะช่วยป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน�้ำเป็นสื่อ
5.1. ประเภทของน�้ำบริโภค
น�้ ำ บริ โ ภคในครั ว เรื อ นทั้ ง เขตเมื อ งและชนบทส่ ว นใหญ่ ม าจากน�้ ำ ประปา น�้ ำ ฝน น�้ ำ ถั ง 20 ลิ ต ร และ
น�้ำบรรจุขวด แต่ยังมีครัวเรือนส่วนหนึ่งใช้น�้ำบาดาล น�้ำบ่อตื้น ตู้น�้ำดื่มหยอดเหรียญ แม่น�้ำ ล�ำคลอง หนอง บึง ฯลฯ
1) น�้ ำ ประปา โดยหน่ ว ยงาน การประปานครหลวง การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค และการบริ ก ารของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง มี ก ระบวนการผลิ ต และการควบคุ ม ตรวจสอบคุ ณ ภาพน�้ ำ ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุ ณ ภาพน�้ ำ ประปาดื่ ม ได้ กรมอนามั ย หรื อ ตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพน�้ ำ บริ โ ภคขององค์ ก ารอนามั ย โลก
น�้ำที่ออกมาจากก๊อกจึงสะอาด ปลอดภัย ปัจจุบันมีระบบประปาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพน�้ำประปาดื่มได้
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแล้วในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
น�้ำประปาแม้จะมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้ำประปาดื่มได้ แต่อาจเกิดการปนเปื้อนได้ จึงควร
มีการน�ำน�้ำประปามาต้มให้เดือดหรือผ่านเครื่องกรองน�้ำก่อนน�ำมาบริโภค เพื่อเป็นการก�ำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ โดยปกติ
น�้ำประปาจะมีกระบวนการเติมคลอรีน เพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรค กรมอนามัย ก�ำหนดให้น�้ำประปาที่จะน�ำมาอุปโภค บริโภค
ในครัวเรือน มีค่าคลอรีนอิสระคงเหลือในน�้ำในช่วง 0.2 – 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรเพื่อสร้างความมั่นใจว่าน�้ำประปายังคง
สะอาด ปลอดภัย ส�ำหรับการก�ำจัดกลิ่นคลอรีนท�ำได้โดยง่าย เพียงรองน�้ำใส่ภาชนะที่สะอาดทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที
กลิ่นคลอรีนจะค่อย ๆ ระเหยจนเจือจางและไม่มีกลิ่น

น�้ำประปาที่สะอาด มีคุณภาพ
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2) น�้ำดื่มบรรจุขวด / น�้ำถัง 20 ลิตร เป็นน�้ำดื่มทางเลือกที่มีความสะดวกในการจัดหา แต่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้น เหมาะส�ำหรับพกพาในการเดินทาง การเลือกซื้อควรพิจารณา ดังนี้
   (1) น�้ำดื่มต้องใสสะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีรสที่ผิดปกติ
   (2) มีเครื่องหมายรับรองจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก�ำกับไว้อย่างชัดเจน
   (3) ภาชนะบรรจุต้องสะอาด ไม่รั่วซึม ไม่มีคราบสกปรก ฝาปิดต้องปิดผนึกเรียบร้อย ไม่มีร่องรอยการฉีกขาด
   (4) ฉลากจะต้องมีภาษาไทยระบุชื่อน�้ำดื่ม หรือน�้ำบริโภค ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตที่ชัดเจน
   (5) ไม่ซื้อน�้ำที่วางไว้ใกล้กับสารเคมีหรือวัตถุอันตรายหรือผงซักฟอก เนื่องจากขวดพลาสติกจะดูดกลิ่น
สารเคมีเข้าไปท�ำให้มีกลิ่นไม่ชวนดื่มและโอกาสที่สารนั้นอาจปนเปื้อนสู่น�้ำดื่ม และไม่ซื้อน�้ำที่ถูกแสงแดดหรือความร้อน
เป็นเวลานาน จะท�ำให้สารเคมีในขวดพลาสติกสลายตัวและละลายปนในน�้ำดื่ม
   (6) น�้ำบรรจุถัง 20 ลิตร ควรตรวจสอบฉลากที่ถังกับพลาสติกที่รัดปากถัง ต้องเป็นชื่อผู้ผลิตรายเดียวกันและ
อยู่ในสภาพดี ถังน�้ำต้องอยู่ในสภาพดี ไม่บุบ ไม่สกปรกหรือมีตะไคร่น�้ำ ถังใสจะช่วยให้สังเกตสภาพน�้ำที่อยู่ภายในได้ดี
กว่าถังขุ่น

น�้ำดื่มบรรจุขวดต้องมี อย.หรือตรารับรองมาตรฐานน�้ำบริโภคปลอดภัย
3) น�้ำจากตู้น�้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมากเนื่องจากสะดวก และราคาถูกกว่าน�้ำดื่ม
บรรจุขวด ส่วนมากตู้น�้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติจะใช้น�้ำประปาเป็นแหล่งน�้ำดิบ นิยมใช้วิธีการกรองแบบ Reverse
Osmosis (RO) ซึ่งจะท�ำให้สะอาดและกรองได้ละเอียดกว่าการกรองแบบธรรมดาทั่วไป สามารถก�ำจัดจุลินทรีย์
สารอินทรีย์ โลหะหนัก ความกระด้างและแร่ธาตุตา่ ง ๆ ได้ น�ำ้ จึงมีความสะอาด แต่เนือ่ งจากขาดการบ�ำรุงรักษาเครือ่ งกรอง
ตามระยะเวลาทีผ่ ผู้ ลิตก�ำหนด จึงท�ำให้คณ
ุ ภาพน�ำ้ ทีอ่ อกมามีการปนเปือ้ นเชือ้ แบคทีเรียค่อนข้างมาก ดังนัน้ การเลือกใช้
บริการน�้ำจากตู้น�้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ จึงควรพิจารณา ดังนี้
   (1) บริเวณทีต่ งั้ ตูน้ ำ�้ ดืม่ ต้องไม่เฉอะแฉะและสกปรก มีการระบายน�ำ้ ทีถ่ กู สุขลักษณะ ไม่กอ่ ให้เกิดการปนเปือ้ น
อยู่ห่างจากบริเวณที่มีฝุ่นละออง แหล่งระบายน�้ำเสีย กองขยะ ไม่น้อยกว่า 30 เมตร และต้องยกสูงจากพื้นอย่างน้อย
10 เซนติเมตร วางในที่ที่มีความมั่นคง แข็งแรง และมีระบบป้องกันภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจร
   (2) จัดให้มีที่ส�ำหรับวางภาชนะบรรจุน�้ำที่มั่นคง แข็งแรง มีความสูงจากพื้นตามความเหมาะสม โดยค�ำนึงถึง
การปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
   (3) ตู้น�้ำท�ำจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม มีความทนทาน ท�ำความสะอาดง่าย มีฝาปิดช่องรับน�้ำ
   (4) หัวจ่ายน�้ำต้องสะอาด ท�ำจากวัสดุที่ใช้ส�ำหรับอาหาร ต้องไม่ท�ำให้น�้ำมีกลิ่น รส สีเปลี่ยนไปจากเดิมและ
ไม่มีสารพิษ ไม่หลุดปนเปื้อนออกมากับน�้ำ
   (5) ตูน้ ำ�้ ทัง้ ภายนอกและภายใน รวมทัง้ อุปกรณ์ทสี่ มั ผัสโดยตรงกับน�ำ้ สะอาด ไม่มคี ราบสกปรก และตะไคร่นำ�้
   (6) ต้องมีฉลากหรือป้ายบอกข้อแนะน�ำในการใช้ วัน เดือน ปีที่เปลี่ยนไส้กรอง และค�ำเตือน
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สิง่ ทีต่ อ้ งค�ำนึงอีกประการหนึง่ ในการเลือกใช้ตนู้ ำ�้ หยอดเหรียญอัตโนมัตคิ อื ภาชนะทีน่ ำ� มาบรรจุนำ�้ นัน้ ต้องล้าง
ให้สะอาด และห้ามน�ำภาชนะที่บรรจุสารเคมีมาบรรจุน�้ำส�ำหรับดื่ม

น�้ำตู้หยอดเหรียญ และการตรวจสอบคุณภาพระบบกรองน�้ำ
4) น�ำ้ ฝน เป็นน�ำ้ จากธรรมชาติทมี่ คี ณ
ุ ภาพดี และสะอาดทีส่ ดุ มีรสชาติอร่อย ดืม่ แล้วชืน่ ใจ คนสมัยก่อนจึงนิยม
ดืม่ น�ำ้ ฝนกันมาก แต่ปจั จุบนั ในขณะทีฝ่ นตกลงสูพ่ นื้ ดิน น�ำ้ ฝนมีโอกาสปนเปือ้ นเชือ้ โรค ฝุน่ ละออง เขม่าควัน ก๊าซบางชนิด
ในบรรยากาศ และอาจปนเปื้อนสิ่งสกปรกอื่น ๆ บนหลังคา เช่น มูลนก ฝุ่นละออง สีหลังคา เป็นต้น แม้กระทั่งภาชนะที่
กักเก็บน�้ำ หากไม่ได้ท�ำความสะอาดอย่างสม�่ำเสมอหรือขาดการดูแลที่ดี สามารถท�ำให้คุณภาพน�้ำฝนเปลี่ยนแปลงและ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ การเก็บกักน�้ำฝนไว้เป็นน�้ำดื่มประจ�ำครัวเรือน จึงควรท�ำดังนี้
  (1) สถานทีห่ รือพืน้ ทีท่ พี่ กั อาศัย ซึง่ ตัง้ ในบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม หรือการจราจรหนาแน่น พบว่า มลภาวะ
ทางอากาศอาจก่อให้เกิดภาวะฝนกรด ไม่ปลอดภัยที่จะรองน�้ำฝนไว้ใช้เป็นน�้ำดื่ม ส่วนพื้นที่ชนบท พบว่า น�้ำฝนยังเป็น
น�้ำที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับวิถีชีวิตไทย ๆ จึงเหมาะที่จะเลือกน�้ำฝนเป็น น�้ำดื่ม แต่ก่อนน�ำมาใช้บริโภคควรผ่าน
การปรับปรุงคุณภาพน�้ำเบื้องต้น เช่น การต้มให้สุก เป็นต้น อย่างไรก็ตามฝนที่ตกในระยะแรกจะชะล้างสิ่งสกปรกที่
ติดอยูบ่ นหลังคาและอากาศจึงไม่ควรรองน�ำ้ ฝนแรก ควรปล่อยให้ฝนตกหนักผ่านไประยะหนึง่ ก่อน เพือ่ ชะล้างสิง่ สกปรก
จากนั้นจึงรองรับน�้ำฝนไว้ใช้บริโภคในครัวเรือน
   (2) หลังคาและรางรับน�ำ้ ฝน ควรท�ำความสะอาดหลังคา รางน�ำ้ ฝน ท่อน�ำ้ ทีต่ อ่ จากรางน�ำ้ ฝนให้สะอาด ตรวจตรา
ไม่ให้มีใบไม้ มูลสัตว์ เศษสิ่งสกปรกและฝุ่นละออง ส�ำหรับหลังคาที่เป็นสังกะสีต้องระมัดระวังหากหลุดลอกเหลือแต่
แผ่นเหล็ก สนิมเหล็กจะปะปนในน�้ำได้
   (3) ภาชนะเก็บกักน�ำ้ ฝน ต้องมีความคงทน ไม่ถกู กัดกร่อนได้งา่ ย เช่น ถังโลหะ ไม่ควรสึกกร่อน เป็นสนิม หรือ
ช�ำรุดจะท�ำให้น�้ำที่เก็บกักมีสนิมเหล็กปะปนมาด้วย ส่วนโอ่งซีเมนต์ใหม่ควรแช่น�้ำให้เต็ม ปล่อยทิ้งไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้
ปูนซีเมนต์ละลายออกก่อน ภาชนะต้องสะอาด มีฝาปิด อาจใช้มุ้งพลาสติก หรือตะแกรงถี่ปิดและใช้เชือกผูกให้แน่น
แล้วใช้ฝาปิดให้มิดชิดอีกครั้งเพื่อป้องกันสัตว์ แมลงพาหะน�ำโรค รวมถึงสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน�้ำ ไม่ควรใช้วิธีตักน�้ำ
ขึ้นมาใช้แต่ควรติดตั้งก๊อกน�้ำที่โอ่งเก็บกักน�้ำฝน เพื่อให้เปิดน�้ำใช้ได้ตลอดเวลา
5) น�้ำจากแหล่งน�้ำอื่น ๆ ครัวเรือนที่จ�ำเป็นต้องใช้น�้ำจากบ่อบาดาล น�้ำบ่อตื้น แม่น�้ำ ล�ำคลอง หนอง บึง ฯลฯ
ควรปรับปรุงคุณภาพน�้ำโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การต้ม การกรอง การใช้สารส้มเพื่อให้ตกตะกอน และการฆ่าเชื้อโรค
ด้วยวิธีง่าย ๆ เช่น การเติมคลอรีนน�้ำ ความเข้มข้น 2 % (หยดทิพย์ หรือ อ 32 ของกรมอนามัย) โดยใช้หลอดดูดหยด
ทิพย์หยดในน�้ำ อัตราส่วน 1 หยด ต่อน�้ำ 1 ลิตร คนให้เข้ากัน ทิ้งไว้นาน 30 นาที ก่อนน�ำมาใช้เป็นน�้ำดื่ม หากไม่มั่นใจ
ว่าน�้ำสะอาด ปลอดภัย ควรน�ำมาต้มให้เดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียล หรือเดือดจัดประมาณ 1 นาที เพื่อสุขภาพ
ที่ดีของสมาชิกในครัวเรือน จะได้ไม่ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการดื่มน�้ำไม่สะอาด ได้แก่ อุจจาระร่วง บิด ไทฟอยด์
ตับอักเสบชนิดเอ และพยาธิ
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5.2 การเก็บกักน�้ำดื่ม
การเก็บกักน�้ำดื่มต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด วางสูงจากพื้น มีทางน�้ำเทรินออกเฉพาะ เช่น ขวดน�้ำ
ที่มีฝาปิด กาน�้ำ คูลเลอร์ เป็นต้น รวมทั้งการมีอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง เช่น การล้างมือ การใช้ภาชนะดื่มน�้ำที่สะอาด
เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและระมัดระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคในน�้ำ ไม่ควรใช้แก้วน�้ำร่วมกับผู้อื่น หากเป็นน�้ำดื่ม
บรรจุขวดต้องไม่เก็บในที่ร้อนหรือวางตากแดด
กรณีใช้น�้ำบ่อตื้นเป็นแหล่งน�้ำอุปโภค บริโภค เมื่อเกิดอุทกภัยท�ำให้น�้ำบ่อตื้นเกิดการปนเปื้อนสกปรก ควรล้าง
บ่อน�้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพบ่อให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม ซึ่งวิธีการล้างบ่อน�้ำตื้นท�ำได้ ดังนี้
1) เก็บกวาดเศษใบไม้ และเศษวัสดุต่าง ๆ ในบ่อออกให้หมด
2) หากน�้ำในบ่อขุ่นมาก ให้ใส่สารส้มกวนให้น�้ำตกตะกอน จากนั้นสูบน�้ำในบ่อออก หรือสูบน�้ำออกจากบ่อ
ให้หมด โดยขณะสูบน�ำ้ ออกให้กวนน�ำ้ ตลอดเวลาเพือ่ ให้ตะกอนออกมามากทีส่ ดุ จากนัน้ ปล่อยให้นำ�้ ใสเข้ามาแทนทีจ่ นอยู่
ในระดับปกติ
เตรี ย มน�้ ำ ปู น คลอรี น ความเข้ ม ข้ น 50 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ในขั น หรื อ ขวดน�้ ำ พลาสติ ก โดยละลาย
ผงปู น คลอรี น ในน�้ ำ ตามชนิ ด และปริ ม าณผงปู น คลอรี น ที่ ร ะบุ ต ามตารางการใช้ ผ งปู น คลอรี น ตั้ ง ทิ้ ง ไว้ ร อจน
ผงปูนตกตะกอน
ตารางแสดงการใช้ผงปูนคลอรีนฆ่าเชื้อโรค
(ความเข้มข้นของคลอรีน 50 มิลลิกรัมต่อลิตรต่อความลึกของน�้ำ 1 เมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ของบ่อน�้ำ
(ขอบบ่อด้านใน)
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ผงปูนคลอรีนชนิด
25%
จ�ำนวน จ�ำนวน
กรัม ช้อนโต๊ะ

ผงปูนคลอรีนชนิด
60%
จ�ำนวน จ�ำนวน
กรัม ช้อนโต๊ะ

ผงปูนคลอรีนชนิด
65%
จ�ำนวน จ�ำนวน
กรัม ช้อนโต๊ะ

ผงปูนคลอรีนชนิด
70%
จ�ำนวน จ�ำนวน
กรัม
ช้อนโต๊ะ

0.80 ม.

100.4

7

41.8

3

38.6

3

35.8

2.5

0.90 ม.

127.9

9

53

4

48.9

3.5

45.4

3

1.0 ม.

157.2

11

65.5

5

60.5

4

56.1

4

1.20 ม.

226.2

16

94.3

7

87

6

80.7

5.5

1.50ม.

353.6

25

147

11

136

9.5

126

9

2.0 ม.

628.6

45

261.9

19

241.7

17

224.5

16

2.50 ม.

928.2

70

409

29

377.5

27

250.8

24

3.0 ม.

1414.2

101

589

42

543.9

39

505
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ตารางผงปูนคลอรีนสามารถใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้อีก
(กรณีใช้ผงปูนคลอรีนความเข้มข้น 60%)
การใช้ประโยชน์

ผงปูนคลอรีน

น�้ำที่ผสม

ระยะเวลา

น�้ำดื่ม - น�้ำใช้
แช่ผัก - ผลไม้

1/8 ช้อนชา
1/2 ช้อนชา

160 ลิตร
20 ลิตร

30 นาที
30 นาที

แช่ภาชนะอุปกรณ์
ล้างอาคารสถานที่

1 ช้อนชา
1ช้อนชา

20 ลิตร
10 ลิตร

2 นาที
-

ใส่ในถังเก็บสิ่งปฏิกูล
กรณีฉุกเฉิน

10 ช้อนโต๊ะ

200 ลิตร

30 นาที

3) น�ำน�้ำปูนคลอรีนส่วนที่เป็นน�้ำใสเทลงบ่อ ราดและกวนให้ทั่วบ่อ ทิ้งไว้ 30 นาที
4) สูบน�้ำจากบ่อ ฉีดล้างคราบตะไคร่น�้ำและคราบสกปรกทั้งภายในและภายนอกวงขอบบ่อ พร้อมทั้งใช้แปรง
ขัดขอบบ่อให้สะอาด และสูบน�้ำออกจากบ่อให้หมดหรือให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
5) ปล่อยทิง้ ไว้ให้นำ�้ ใสซึมออกมาจนถึงระดับปกติ ตรวจหาคลอรีนอิสระคงเหลือด้วยชุดตรวจ อ 31 ให้อยูร่ ะหว่าง
0.5 - 1 มิลลิกรัมต่อลิตร กรณีทนี่ ำ�้ ซึมออกมามีความขุน่ ให้เติมสารส้มละลายน�ำ้ จนอิม่ ตัว แล้วปล่อยทิง้ ไว้ให้นอนก้น เมือ่
น�้ำตกตะกอนดีแล้วน�ำส่วนที่ใสมาตรวจหาสารคลอรีนอิสระคงเหลือในน�้ำ
6) แนะน�ำให้เจ้าของบ่อปรับปรุง ซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของบ่อทีช่ ำ� รุด เช่น ชานบ่อ วงขอบบ่อ และยารอยต่อต่าง ๆ
7) กรณีบ่อไม่มีวงขอบต้องระมัดระวังการทรุดตัวของบ่อ และการร่วงหล่นของอุปกรณ์ต่าง ๆ
6. การดูแล บ�ำรุงรักษาเครื่องกรองน�้ำดื่มอย่างง่าย
1) ไส้กรองสารกรองคาร์บอน ช่วยดูดซับกลิ่น สี คลอรีน และดักจับตะกอนสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนมากับน�้ำ
วิธีการล้างสารกรองคาร์บอน โดยการล้างย้อนกลับระบบ โดยการปิดลิ้นทางเข้าของน�้ำที่ใช้กรองปกติ แล้วเปิด
ลิ้นทางเข้าของน�้ำให้ผ่านเข้าทางด้านล่างของท่อบรรจุสารกรองคาร์บอน แล้วปล่อยน�้ำที่ล้างย้อนกลับไหลทิ้ง จนกระทั่ง
ได้น�้ำใส ควรล้างท�ำความสะอาดทุก 2 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน
2) ไส้กรองเรซิ่น ช่วยลดความกระด้างและการเกิดคราบหินปูนในน�้ำ 
วิธีการล้างคืนสภาพสารกรองเรซิ่น โดยใช้เกลือแกง 200 กรัม ผสมน�้ำประปา 1 ลิตร แล้วน�ำมาเทให้ไหลผ่าน
สารกรองเรซิ่นแช่ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง จากนั้นปล่อยน�้ำไหลผ่านเครื่องกรอง จนได้น�้ำที่มีรสจืด ไม่มีความเค็มหลงเหลืออยู่เลย
ควรล้างท�ำความสะอาดทุก 2 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน
3) ไส้กรองเซรามิก ช่วยกรองสารแขวนลอย ตะกอน ความขุ่น และแบคทีเรีย
วิธีการล้างไส้กรองเซรามิก โดยถอดไส้กรองเซรามิกออกมาท�ำความสะอาด โดยใช้ฟองน�้ำขัดท�ำความสะอาด
ไปในทิศทางเดียวกัน ขณะขัดให้เปิดน�้ำประปาไหลผ่านด้วย ควรล้างท�ำความสะอาดทุก 2 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน
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คาร์บอน

เซรามิก

เรซิ่น

เครื่องกรองน�้ำ
7. การดูแลภาชนะเก็บน�้ำ
7.1 การล้ า งภาชนะเก็ บ น�้ ำ ขนาดเล็ ก เช่ น เหยื อ ก คู ล เลอร์ ขวดน�้ ำ ควรล้ า งท� ำ ความสะอาดทุ ก วั น
มีขั้นตอนการท�ำ ดังนี้
1) แช่ภาชนะในอ่างน�้ำหรือเปิดน�้ำให้ไหลผ่าน
2) ใช้แปรงล้างขวด/ฟองน�้ำ ชุบน�้ำผสมน�้ำยาล้างจานถูล้างภาชนะทั้งด้านนอกและด้านใน
3) ล้างด้วยน�้ำสะอาดอีก 2 ครั้ง ทั้งด้านนอกและด้านใน จากนั้นคว�่ำภาชนะ ผึ่งให้แห้ง
7.2 การล้างถังเก็บน�้ำขนาดใหญ่ เช่น ถังน�้ำ แทงก์น�้ำ โอ่งน�้ำ ควรท�ำความสะอาดอย่างน้อยทุก 6 เดือน
มีขั้นตอนการท�ำดังนี้
1) ใช้แปรงขัดล้างคราบตะกอนที่อยู่ในถังแล้วฉีดน�้ำล้างคราบสกปรก ทิ้งไว้ให้แห้ง หรือ
2) ฆ่าเชื้อโรคด้วยการใช้คลอรีน 60% ในอัตราส่วน 1 ช้อนชา ต่อน�้ำ 20 ลิตร ใส่ให้เต็มภาชนะเก็บน�้ำแล้ว
กวนน�ำ้ กับคลอรีนให้เข้ากัน เพือ่ ให้คลอรีนท�ำปฏิกริ ยิ ากับน�ำ้ อย่างทัว่ ถึง แช่ไว้ประมาณ 3 ชัว่ โมง แล้วจึงปล่อยน�ำ้ คลอรีน
ออกจากถังพักน�้ำให้หมด คลอรีนจะฆ่าเชื้อโรคภายในถัง จากนั้นจึงใส่น�้ำสะอาดลงไป จะได้น�้ำที่มีคุณภาพดี สะอาด
ปราศจากเชื้อโรค
3) ควรตัง้ ถังไว้ในทีร่ ม่ เพือ่ ยืดอายุการใช้งาน และรักษาอุณหภูมใิ ห้คงที่ ควรเลือกถังน�ำ้ ทีผ่ ลิตจากวัสดุทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
สะอาด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ง่ายต่อการท�ำความสะอาด และการดูแลรักษา เหมาะส�ำหรับอุปโภค บริโภคได้อย่าง
ปลอดภัย
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การท�ำความสะอาดตู้น�้ำดื่ม

การคว�่ำถังน�้ำตู้น�้ำดื่ม
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8. การตรวจสอบคุณภาพน�้ำภาคสนาม
การตรวจสอบคุณภาพน�้ำภาคสนาม โดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย ได้แก่ ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน�้ำ
(อ 31) และชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน�้ำ (อ 11) ดังนี้
8.1 ขั้นตอนการใช้ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน�้ำ อ 31

1) เติมตัวอย่างน�้ำที่ต้องการทดสอบลงใน
หลอดเปล่าจนถึงขีดบอกระดับที่ก�ำหนด

2) หยดน�้ำยาออโธโทลิดีน จ�ำนวน 4 หยด
ลงในน�้ำตัวอย่าง

3) ผสมให้ เ ข้ า กั น โดยกลั บ ขวดตั ว อย่ า ง
ไป - มา ประมาณ 20 ครั้ง สังเกตการเกิดสี
ในขวดตัวอย่างทดสอบ

4) อ่ า นผลโดยการเที ย บสี ท่ี เ กิ ด ขึ้ น กั บ สี
มาตรฐานคลอรีน 3 ระดับ คือ ระดับ 0.2
0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อควรระวัง
1) อย่าให้สารละลายทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือปนเปื้อนในน�้ำดื่ม
2) เก็บสารละลายทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือให้พ้นมือเด็ก
3) ถ้าสารละลายทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน�้ำสะอาด
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			 8.2 ขั้นตอนการใช้ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน�้ำ (อ 11)

1) ท�ำความสะอาดพืน้ ถาดทีใ่ ช้
วางอุปกรณ์และมือทั้ง 2 ข้าง
ด้วยส�ำลีชบุ แอลกอฮอล์ 70 %

2) ท�ำความสะอาดรอบฝาขวด
และคอขวดบริเวณแถบรัดปาก
ขวดให้ ส ะอาดด้ ว ยส� ำ ลี ชุ บ
แอลกอฮอล์ 70%

3) วางนิว้ ชีข้ องมือทีจ่ บั ด้ามมีด
ยันบนขวดแล้วจึงวางปลายมีด
ลงบนแถบรัดปากขวดจากนั้น
ตัดแถบรัดปากขวดให้ขาด

4) ท�ำความสะอาดบริเวณรอบ
คอขวดและฝาขวดให้สะอาด
อี ก ค รั้ ง ห นึ่ ง ด ้ ว ย ส� ำ ลี ชุ บ
แอลกอฮอล์ 70%

5) ใช้ นิ้ ว หั ว แม่ มื อ และนิ้ ว ชี้
หมุ น ฝาขวดให้ ค ลายเกลี ย ว
ออกโดยไม่ให้นิ้วมือโดนปาก
ขวด

6) ใช้นิ้วก้อยและนิ้วนางหนีบ
ฝาขวดออกจากขวด

7) อย่าวางฝาขวดกับพื้นให้ใช้
นิว้ นางและนิว้ ก้อยหนีบไว้โดยให้
ปากฝาขวดหันออกจากมือ

8) เติมน�้ำตัวอย่างจนถึงขีดที่ 4
ของขวดอย่าให้ภาชนะโดนปาก
ขวด โดยให้อยู่ห่างจากปากขวด
ประมาณ 1 เซนติเมตรในขณะเท
ตัวอย่างน�้ำลงในขวด

9) ค่อย ๆ วางฝาขวดทีห่ นีบไว้
ลงบนปากขวด ปิดฝาขวด

10) หมุนขวดเป็นวงกลมเบา ๆ ให้อาหารตรวจเชื้อ อ 11 ผสมกับตัวอย่างน�้ำให้เข้ากัน
ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง (25 - 40 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 24 – 48 ชั่วโมง ตรวจสอบ
ผลโดยดูจากการเปลี่ยนสีของน�้ำยาจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้ม หรือเปลี่ยนจากสีแดง
เป็นสีส้มแกมเหลือง หรือเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลือง มีความขุ่นและฟองแก๊สปุดขึ้น
เมื่อเขย่าเบา ๆ
65

คู่มือ หลักสูตร อสม. เชี่ ยวชาญ การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. แนวทางการสอนและการจัดกิจกรรม
9.1 กิจกรรมสาธิตล้างผัก ผลไม้ให้สะอาด ปลอดภัย
1) การเตรียมอุปกรณ์
     กะละมัง จ�ำนวน 3 ใบ
     ผงฟู (เบคกิ้งโซดา)
     น�้ำส้มสายชู มีกรดน�้ำส้มความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์
     ผักที่ใช้ในการสาธิต เช่น คะน้า กะหล�่ำปลี ไชเท้า แครอท
2) วิทยากรสาธิตการล้างผักแต่ละวิธี (ตามเนื้อหาแต่ละคู่มือ)
3) อสม. ฝึกปฏิบัติการล้างผัก ผลไม้ให้สะอาด ปลอดภัย
9.2 กิจกรรมทดลองใช้ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน�้ำ (อ 11)
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บทที่ 6
ความรอบรู ้ด้านสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 6
ความรอบรู ้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
		 ความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ ระดับความสามารถทางปัญญาและสังคมของบุคคล
ประชาชน ทีไ่ ด้รบั หรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม สามารถเข้าใจข้อมูลพืน้ ฐานด้านสุขภาพและ
อนามัยสิง่ แวดล้อม รวมถึงบริการสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ น�ำไปสูก่ ารวิเคราะห์ และตัดสินใจดูแลจัดการสุขภาพทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับตนเองและครอบครัว
1. วิ ธี ก ารจั ด กิ จ กรรม เพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะการสร้ า งความรอบรู ้ ด ้ า นสุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม ประเด็ น
การเข้าถึงข้อมูลและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
1.1 การจัดท�ำและค้นหาแหล่งข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และเครื่องมือเพื่อใช้จัดการสภาพแวดล้อมในระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับชุมชน
กระจัดกระจายอยู่ตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่อยู่รอบตัว ในชุมชน และภายนอกชุมชน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือพบเจอ
เหตุเดือนร้อนร�ำคาญ เช่น น�้ำเน่าเสีย การเผาหญ้า ภาวะฝุ่นละอองในอากาศหรือเมื่อบุคคลหนึ่งต้องการข้อมูล
ความรู้ เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉินจากสภาพอากาศหรือเลือกซื้อส้วมที่เหมาะสม
หรือการจัดการกับสารเคมีอย่างปลอดภัย การรูแ้ หล่งข้อมูลและสามารถค้นหาข้อมูลได้ จะท�ำให้สามารถใช้ขอ้ มูลในการ
จัดการปัญหาต่าง ๆ ได้
กิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างการเรียนรู้
1) ก�ำหนดประเด็นการเรียนรู้
2) เตรียมเนื้อหาแหล่งข้อมูล เพื่อเป็นเนื้อหาเปรียบเทียบ
กับสิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะค้นพบ
3) จัดกิจกรรมรู้จักชุมชน โดยการระดมสมอง ว่าชุมชน
มีข้อมูลอยู่ที่ไหน มีเรื่องอะไรบ้าง ถ้าประเด็นที่ก�ำหนด ไม่มีข้อมูล
ในชุมชน จะหาจากแหล่งใด ที่ไหน ด้วยวิธีการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ค้นหาข้อมูลตามแหล่งข้อมูลและวิธกี ารทีไ่ ด้จากการระดมสมอง และ
แลกเปลี่ยนมุมมองว่า แบบไหนง่ายกว่าหรือมีปัญหาอุปสรรคอะไร
บ้าง วิธีการไหนเหมาะสมกับเหตุการณ์ใดบ้าง เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว
มีค�ำศัพท์หรือสิ่งใดบ้างที่ไม่เข้าใจ ต้องหาวิธีสื่อสารให้เกิดการรับรู้
และเข้าใจตรงกัน
4) มอบโจทย์ให้ผู้เข้าร่วมจัดท�ำสื่อ ที่รวบรวมแหล่งข้อมูล
และช่องทางการติดต่อ หรือค้นหาข้อมูลจากแต่ละแหล่ง และก�ำหนด
ช่องทางการเผยแพร่ เพื่อให้คนในพื้นที่เข้าถึงได้ง่าย อาจใช้การท�ำ
แผนที่ชุมชน แล้วระบุแหล่งข้อมูลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่จุดใด
ในแผนที่ชุมชน พร้อมช่องทางการติดต่อ
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1.2 การประเมินความน่าเชื่อถือและความเหมาะสมของข้อมูล ความรู้ และเครื่องมือด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
ในยุคของโลกอินเตอร์เน็ต ที่ใคร ๆ ก็สามารถเผยแพร่ข้อมูลสู่โลกสังคมออนไลน์ได้ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้
และเครื่องมือ ที่ใช้จัดการสภาพแวดล้อมในระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับชุมชนมีมากมายมหาศาล ข้อมูลจ�ำนวนหนึ่งมี
ความน่าเชื่อถือ เมื่อน�ำมาใช้แล้วเกิดประโยชน์ แต่มีข้อมูลจ�ำนวนมากที่เป็นข้อมูลปลอม ข้อมูลที่ท�ำให้เกิดความสับสน
หากน�ำมาใช้จะท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และอาจส่งผลต่อชีวิต การเลือกใช้ข้อมูลยิ่งมีความยากมากขึ้น ดังนั้น
จึงจ�ำเป็นต้องมีหลักคิดและแนวปฏิบัติ เพื่อคัดกรองข้อมูลข่าวสารและเครื่องมือที่เหมาะสม ถูกต้องกับสถานการณ์จริง
กิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างการเรียนรู้
1) คัดเลือกประเด็นเนื้อหาและบทความ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทดสอบอ่าน ท�ำความเข้าใจ และสืบค้นข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือที่มีเนื้อหาสาระใกล้เคียงกัน
2) เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมระดมสมอง ได้พูดคุยถึงลักษณะข้อมูลข่าวสารที่เข้าข่ายไม่น่าเชื่อถือ และน่าเชื่อถือ
พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนกันถึงเหตุผลว่าท�ำไมลักษณะของข้อมูลแบบนั้น จึงไม่น่าเชื่อถือหรือน่าเชื่อถือ และจะมีวิธีการ
ตรวจสอบอย่างไร
3) วิทยากรบรรยายลักษณะส�ำคัญของบทความที่น่าเชื่อถือ เพื่อเป็นแนวทางในกิจกรรมต่อไป
4) วิทยากรแจกบทความให้กับผู้เข้าร่วมได้วิจารณ์ความน่าเชื่อถือ อาจเป็นบทความวิชาการ บทความจาก
หนังสือพิมพ์ บทความจากเว็บไซต์ หรือบทความจากหน่วยงานต่าง ๆ
5) เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยว่าบทความใดน่าเชื่อถือกว่ากัน เพราะอะไร และการมีแนวทางใน
การประเมินความน่าเชื่อถือแบบที่กลุ่มระดมสมองและที่ได้รับจากวิทยากรช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเลือกเนื้อหาสาระ
อย่างไรบ้าง
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2. แนวทางการประเมินผล
2.1. ประเมินจากการสะท้อนของผู้เข้าร่วมว่ามีความรู้ เข้าใจ และสามารถสืบค้นและประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล ความรู้ และเครื่องมือได้ระดับใด ประโยคที่คาดหวังจากผู้เข้าร่วม เช่น เข้าใจดีขึ้น ท�ำได้ง่ายขึ้น รู้ว่าจะหา
ข้อมูลจากแหล่งไหน รู้ว่าแหล่งข้อมูลใดน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือ รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น (เนื่องจากรู้ว่าจะขอความ
ช่วยเหลือได้จากที่ไหน)
2.2. ประเมินจากแบบส�ำรวจความมั่นใจในการสืบค้น เข้าใจค�ำศัพท์ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ความรู้ และบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีระดับตัวเลือกให้ 1 = ไม่มั่นใจเลย/ไม่เห็นด้วยที่สุด 6 = มั่นใจมาก
ที่สุด/เห็นด้วยมากที่สุด เช่น
 ท่านคิดว่า หากต้องสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะ ท่านจะสามารถท�ำได้
 ท่านคิดว่า หากท่านพบเจอเหตุเดือนร้อนร�ำคาญเรื่องการทิ้งขยะลงในแม่น�้ำล�ำคลอง ท่านสามารถแจ้งเหตุ
ไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบได้
 ท่านคิดว่า หากท่านอ่านบทความหรือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะ ท่านสามารถเข้าใจและอธิบาย
ให้กับคนในครอบครัวเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
 หากมีคนขอความช่วยเหลือ ให้ท่านช่วยหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในบ้าน ท่านสามารถ
หาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้
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บทที่ 7
การประเมินความเสี่ยง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดท�ำแผนชุมชนและ
การสื่อสารความเสี่ยง
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บทที่ 7
การประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดท�ำแผนชุมชน และการสื่อสารความเสี่ยง

การประเมินความเสีย่ งด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม เป็นกระบวนการหรือขัน้ ตอนทีม่ คี วามส�ำคัญในการวางแผน เพือ่
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพทีเ่ กิดจากปัจจัยเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม คนในชุมชนจะมีสขุ ภาพดีได้ นอกจากจะใส่ใจในเรือ่ ง
พฤติกรรมสุขภาพของแต่ละบุคคลแล้ว ยังต้องค�ำนึงถึงการจัดการสภาพแวดล้อม เพื่อช่วยลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมอันจะส่งผลต่อการเจ็บป่วย หรือสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่แข็งแรงของคนในชุมชนด้วย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นบุคลากรที่มีบทบาทน�ำต่อการสร้างความตระหนัก และสร้างเสริม
ให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นบุคลากรที่
มีความใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชน สามารถสื่อสารความเสี่ยงไปยังประชาชนให้เข้าใจได้ง่าย และส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือในการวางแผนจัดการแก้ไขปัญหาอนามัยสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้คนในชุมชนได้อยูอ่ าศัยในสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัย มีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดีอย่างยั่งยืน
1. การประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
1.1 ความหมายของการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ สถานการณ์ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ที่
เสื่อมโทรมตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระท�ำของมนุษย์ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน�้ำ มลพิษทางเสียง หรือ
การปนเปื้อนมลพิษจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ท�ำให้บุคคลเกิดการเจ็บป่วยและเกิดโรค

การรับสัมผัส
สู่ร่างกาย
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การประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม คื อ การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น
โดยการค้ น หาหรื อ ระบุ ค วามเสี่ ย งด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชน ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ท ราบความเชื่ อ มโยงระหว่ า ง
ความเสี่ ย งด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มกั บ ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ ที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ ม
ที่เสื่อมโทรม ตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระท�ำของมนุษย์ ความเสี่ยงเหล่านี้หากเข้าสู่ร่างกายผ่านทางการหายใจ
การดืม่ การกิน หรือสัมผัสทางผิวหนัง จะก่อให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบต่อสุขภาพได้ เช่น การเผาขยะหรือเศษวัชพืช
ก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 เมื่อร่างกายได้รับสัมผัสสูดดมเข้าสู่ร่างกายก็อาจจะก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจได้
1.2 ประโยชน์ของการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
		
1) ท�ำให้ทราบสาเหตุของปัจจัยเสีย่ งและผลกระทบต่อสุขภาพทีม่ คี วามเชือ่ มโยงสัมพันธ์กนั โดยส่งผ่าน
มาถึงตัวคน ผ่านทางการหายใจ การกิน การดื่ม และการสัมผัสทางผิวหนัง
		
2) ท�ำให้เห็นว่าคนกลุ่มใดที่จะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น เพราะแต่ละคนจะมีปัจจัยที่ส่งผล
ต่อภาวะสุขภาพไม่เหมือนกัน
		
3) เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจถึงสภาพปัญหา และน�ำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน ได้อย่างเหมาะสม
ตารางที่ 1 ตัวอย่างความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
แหล่งก�ำเนิด/
การได้รับสัมผัส
ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ร่างกาย
การเผาขยะ เศษวัชพืช ท�ำให้เกิดฝุ่นละออง การสูดดม/การหายใจ
หมอกควัน สารเคมีในอากาศ

ผลกระทบต่อสุขภาพ
โรคระบบทางเดินหายใจ
(การระคายเคือง/แสบจมูก หอบหืด)

บ้ า นเรื อ นปล่ อ ยทิ้ ง สิ่ ง ปฏิ กู ล (อุ จ จาระ) การดื่ม/การกิน
ลงแม่น�้ำล�ำคลอง ที่ดิน สวน ไร่ นา แล้ว
ปนเปือ้ นในแหล่งน�ำ้ แหล่งอาหาร (การสะสม
ของไข่พยาธิในตัวปลา หรือพืชผัก)
บ่ อ ขยะที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก สุ ข าภิ บ าล การดืม่ /การกิน
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์น�ำโรค
ส่งกลิ่นเหม็น น�้ำขยะไหลปนเปื้อนแหล่งน�้ำ
บริโภค
กลิ่นเหม็นจากฟาร์มเลี้ยงสุกร
การสูดดม/การหายใจ

- โรคระบบทางเดินอาหาร (อุจจาระร่วง บิด
อหิวาตกโรค)
- โรคพยาธิใบไม้ในตับ

โรงงานอุตสาหกรรม/บ้านเรือนปล่อยน�ำ้ เสีย การดื่ม/การกิน/
ที่ยังไม่ผ่านการบ�ำบัดลงสู่แม่น�้ำล�ำคลอง การอาบ

- โรคระบบทางเดินอาหาร (อุจจาระร่วง บิด
อหิวาตกโรค)
- โรคผิวหนัง ผื่นแพ้

โรคระบบทางเดินอาหาร
(อุจจาระร่วง บิด อหิวาตกโรค)
มี ค วามรู ้ สึ ก ปวดหั ว อยากอาเจี ย น เบื่ อ
อาหาร หงุ ด หงิ ด เครี ย ด นอนไม่ ห ลั บ
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�ำคาญส่งผลกระทบ
ทางจิตใจ ประสิทธิภาพในการรับกลิ่นและ
การท�ำงานลดลง
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ตัวอย่างความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งเเวดล้อม
1.3 เครื่องมือแผนที่ความเสี่ยงชุมชน
		การประเมินความเสีย่ งด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม มีเครือ่ งมืออย่างง่าย ทีเ่ รียกว่า “แผนทีค่ วามเสีย่ งชุมชน”
เป็นเครื่องมือที่ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) หรือคนในชุมชนใช้ในการเฝ้าระวังและประเมิน
ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามหลักวิชาการด้านระบาดวิทยา
 		
1) ประโยชน์ของแผนที่ความเสี่ยงชุมชน
			
(1) เป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยให้เห็นภาพรวมของความเสีย่ งด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน
			
(2) ท�ำให้สามารถเชื่อมโยงความเสี่ยง/แหล่งก�ำเนิดมลพิษ ที่อาจก่อให้เกิดโรคหรือผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
			
(3) ท�ำให้ทราบแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของโรคหรือสถานการณ์ปญ
ั หาสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
ภายในชุมชน เพื่อน�ำไปสู่การวางแผนจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
		
2) ขั้นตอนการท�ำแผนที่ความเสี่ยงชุมชน
		
การท�ำแผนทีค่ วามเสีย่ ง จ�ำเป็นต้องมีการรวมกลุม่ หรือจัดตัง้ ทีมงาน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน (อสม.) หรือแกนน�ำชุมชน เป็นผู้น�ำทีมในการประสานงานให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยมีขั้นตอน
การจัดท�ำแผนที่ความเสี่ยง ดังนี้
		
ขัน้ ตอนที่ 1 การจัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ์ในการท�ำแผนทีค่ วามเสีย่ งชุมชน เช่น แผนทีช่ มุ ชนทีม่ อี ยู่ โดยมี
รายละเอียดของสถานทีส่ ำ� คัญ และมีมาตราส่วนทีถ่ กู ต้อง แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด แผ่นพลาสติกใส กระดาษส�ำหรับวาดแผนที่
คลิปด�ำ กรรไกร คัตเตอร์ ไม้บรรทัด เทบใส กาวสองหน้า ดินสอ ยางลบ ปากกาเคมีหลายสี ที่เป็นหมึกกันน�้ำ (ส�ำหรับ
เขียนลงแผ่นพลาสติกใส) แอลกอฮอล์ และส�ำลี ส�ำหรับใช้ลบหรือแก้ไข กรณีที่ลงข้อมูลผิดพลาด
		
ขั้นตอนที่ 2 จัดเตรียมแผนที่ตั้งต้นของชุมชน ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป สถานที่ส�ำคัญ วัด
โรงเรียน โรงพยาบาล เส้นถนน สะพาน แม่น�้ำ ป่า ล�ำรางสาธารณะ โดยท�ำสัญลักษณ์ พร้อมเขียนค�ำอธิบายรายละเอียด
ที่บริเวณด้านล่างของแผนที่
		
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมทีมงานก่อนเดินส�ำรวจ เพื่อพูดคุยประเด็นปัญหาสุขภาพปัจจุบัน และความเสี่ยง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อวางแผนเกี่ยวกับเส้นทางการเดินส�ำรวจ
		
ขั้นตอนที่ 4 ลงส�ำรวจพื้นที่จริง น�ำโดย ผู้ที่รู้จักพื้นที่เป็นอย่างดี เพื่อความถูกต้องแม่นย�ำของ
จุดเสี่ยงและผู้ที่เจ็บป่วยในชุมชน การลงจุดในพื้นที่ ควรท�ำสัญลักษณ์และลงสีที่แตกต่างกัน พร้อมใส่ค�ำอธิบาย
รายละเอียดของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ด้วย โดยแบ่งเป็น 1) การลงจุดของความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือ
จุดอันตรายที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบกิจการ บ่อขยะ
หรื อ ที่ ทิ้ ง ขยะมู ล ฝอย หรื อ ขยะอั น ตราย เป็ น ต้ น 2) การลงจุ ด ของผู ้ ป ่ ว ย หรื อ กลุ ่ ม เสี่ ย ง (เด็ ก เล็ ก ผู ้ ป ่ ว ย
โรคประจ�ำตัว/โรคเรือ้ รัง ผูส้ งู อายุ) อาจลงตามหลังคาเรือน หรือตามสถานทีท่ ำ� งาน หากสงสัยว่าการเจ็บป่วยอาจเกิดจาก
สภาพการท�ำงานทีไ่ ม่เหมาะสม โดยขอข้อมูลด้านสุขภาพจากสถานบริการสาธารณสุขในพืน้ ทีห่ รือจากการสอบถามอาการ  
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ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับการเกิดโรค
โดยวิเคราะห์การกระจุกตัวของโรค/อาการหนึ่ง ๆ ที่เหมือนกันในแต่ละครัวเรือน ซึ่งอาจจะอยู่รอบ ๆ จุดเสี่ยงอันตราย
ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังไม่เกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วย ให้วิเคราะห์ถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายหรือส่งผล
ให้เกิดการเจ็บป่วยในอนาคตด้วย จากนั้น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) จะต้องรวบรวมประเด็น
ความเสี่ยงหรือสภาพปัญหาที่ได้จากการท�ำแผนที่ความเสี่ยงชุมชน มาจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา และจัดท�ำแผน
ชุมชนเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาต่อไป    
1.4 การจัดล�ำดับความส�ำคัญของความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
		
การจัดล�ำดับความส�ำคัญของความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จะช่วยให้ทราบว่าชุมชนต้องแก้ไข
ปัญหาใดก่อน – หลัง ภายใต้การบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณทีม่ อี ยูอ่ ย่างเหมาะสม โดยปัญหาส�ำคัญทีส่ ดุ ล�ำดับแรก
ควรน�ำมาวางแผนแก้ไขปัญหาก่อน ซึ่งการจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา ควรค�ำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
 		
1) ความรุนแรงหรือความเร่งด่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งหากปล่อยไว้นานอาจเกิดการเจ็บป่วย พิการ
หรือเสียชีวิตได้ จึงเป็นปัญหาที่ต้องจัดล�ำดับความส�ำคัญสูง   
 		
2) เป็นปัญหาที่ชุมชนตระหนักหรือให้ความส�ำคัญ และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
 		
3) ความยากง่ายในการแก้ไขปัญหา เช่น ข้อจ�ำกัดในเรือ่ งงบประมาณ เวลา และทรัพยากร หากปัญหาใด
ที่มีความพร้อมในด้านทรัพยากรหรือสามารถแก้ไขได้ทันที ควรจัดล�ำดับความส�ำคัญไว้สูงที่สุด เพราะมีแนวโน้มว่าจะ
แก้ไขปัญหาได้ส�ำเร็จโดยง่าย
 		
4) ขนาดของปัญหา พิจารณาจากจ�ำนวนประชากรผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา หากมีผู้ได้รับ
ผลกระทบจ�ำนวนมาก ถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องจัดล�ำดับความส�ำคัญสูง  
ตารางที่ 2 ตัวอย่างการจัดล�ำดับความส�ำคัญของความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ปัญหา

1. ฝุ่นละอองจากการ
เผาวัสดุทางการเกษตร

ประเด็นในการจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา
ความรุนแรง ความร่วมมือ
(คะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม
4 คะแนน) 4 คะแนน)
3
2

แก้ไขยาก ขนาดปัญหา
(คะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม
4 คะแนน) 4 คะแนน)
3
4

รวมคะแนน

12

2. กลิ่นเหม็นจากกองขยะ

2

1

2

3

8

3. น�้ำเสียจากบ้านเรือน
ปล่อยทิ้ง ลงแหล่งน�้ำอุปโภค
บริโภค ของชุมชน
4. ปัญหาน�้ำท่วมซ�้ำซาก

3

2

3

3

11

2

2

1

2

7
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จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณา 4 ประเด็นปัญหาข้างต้น และรวมคะแนนในแต่ละประเด็นปัญหา จะพบว่าปัญหา
ฝุน่ ละอองจากการเผาวัสดุทางการเกษตร ได้คะแนนสูงสุด (12 คะแนน) จึงเป็นปัญหาทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไขเป็นล�ำดับแรก

กิจกรรมการจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. การจัดท�ำแผนชุมชน
		การจัดท�ำแผนชุมชน เป็นกิจกรรมที่น�ำผลจากการจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหามาวางแผน เพื่อหา
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชน โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องรัฐร่วมสนับสนุนให้เกิดการด�ำเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.1 วัตถุประสงค์ของการจัดท�ำแผนชุมชน
 		
1) เพื่อให้ชุมชนมีเป้าหมายและแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง
 		
2) เพื่อให้เกิดกระบวนเรียนรู้และการจัดการชุมชนร่วมกัน
		3) เพื่อให้ชุมชนได้มีแผนรองรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
 	
2.2 ขั้นตอนการท�ำแผนชุมชน โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้
 	
ขัน้ ตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร ได้แก่ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูส้ ง่ เสริมให้เกิดแผนชุมชน ผูน้ ำ� ชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและแก้ไขปัญหาอย่าง
บูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมความพร้อมของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประชุมหารือ ได้แก่ ข้อมูล
สภาพทั่วไปของชุมชน เช่น ข้อมูลความจ�ำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) บัญชีครัวเรือน ข้อมูลสิ่งแวดล้อม และข้อมูลการเจ็บป่วย
ที่ได้จากการท�ำแผนที่ความเสี่ยงชุมชน รวมถึงกองทุนต่าง ๆ
 	
ขั้นตอนที่ 3 จัดท�ำแผนชุมชน ขั้นตอนนี้ จะใช้เวทีประชาคมเป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้ร่วมกันจัดท�ำแผนในการแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากน�ำประเด็นปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ได้
จากจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาแล้ว มาวิเคราะห์ข้อมูลถึงสาเหตุและปัจจัยของปัญหา และแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน โดยก�ำหนดชื่อโครงการ ระบุงบประมาณที่ใช้ในการด�ำเนินงาน รวมทั้งรายละเอียดกิจกรรมและระยะ
เวลาการด�ำเนินงาน ผู้รับผิดชอบโดยชุมชนหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ขั้นตอนที่ 4 เสนอแผนให้ผู้เกี่ยวข้องรับไปด�ำเนินการ แนวทางหรือโครงการการแก้ไขปัญหาที่ได้ผ่านการ
ประชุมหารือและพิจารณาแล้วว่าจ�ำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการ เนือ่ งจากต้องใช้งบประมาณ ให้ดำ� เนิน
การเสนอแผนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น เพื่อรับทราบและด�ำเนินการต่อไป
 	
ขั้นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ด�ำเนินการหลังจากการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามแผน
ชุมชนที่ได้จัดท�ำขึ้น เพื่อประเมินความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาและผลส�ำเร็จของเป้าหมายที่ตั้งไว้

แผน อปท.

แผนชุมชน
วิเคราะห์ชุมชน ระบุปัญหา
วิเคราะปัญหา

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่นท�ำประชาคม

ล�ำดับความส�ำคัญ
ร่างแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น
จัดท�ำแผน / โครงการ
พิจารณา
ท�ำเอง

ราชการท�ำ
ประสาน

ขอสนับสนุนจาก
อปท.

อนุมัติ
ประกาศให้ประชาชนทราบ
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ระยะเวลา
ด�ำเนินงาน

รายละเอียด/วิธีการด�ำเนินการ

1

การลดฝุ่นละออง
ในชุมชน

50,000 บาท

ก.พ.-เม.ย 62

1. ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชน
เผาเศษวัสดุทางการเกษตรใน
ช่ ว งเกิ ด ปั ญ หาฝุ ่ น ละอองใน
ชุมชน
2 ผู้น�ำหมู่บ้านคุมเข้มห้ามไม่ให้
มีการเผาขยะใบไม้ เศษวัสดุ
การเกษตรในทีโล่งโดยเด็ดขาด
3. กิ จ กรรมฉี ด น�้ ำ ล้ า งถนน            
ในชุมชน เพือ่ ลดฝุน่ สัปดาห์ละ
3 ครั้ง
4. จั ด กิ จ กรรมปลู ก ต้ น ไม้             
ในชุมชนเพื่อดูดซับฝุ่น

หน่วยงาน
อื่นท�ำให้

งบประมาณ

ท�ำร่วม

ชื่อโครงการ

ท�ำเอง

ล�ำดับที่

วิธีการด�ำเนินการ
(ระบุ  )

หมายเหตุ
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3. การสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication)
		อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น เป็นสือ่ บุคคลทีส่ ามารถเป็นปากเป็นเสียง และท�ำหน้าทีส่ อื่ สาร
บอกต่อข้อมูลเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมไปสูช่ มุ ชน การสือ่ สารทีด่ นี นั้ จ�ำเป็นต้องมีทกั ษะการสือ่ สาร
ที่สามารถแปลงภาษาวิชาการที่เข้าใจยาก เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ถูกต้องชัดเจน แก่คนในชุมชน
 	
3.1 ความหมายของการสื่อสารความเสี่ยง
 		
การสื่อสารความเสี่ยง เป็นวิธีเผยแพร่และกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้รับสารหรือผู้ฟัง
รับรู้และเกิดความเข้าใจถึงอันตรายหรือความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือจัดการความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
 	
3.2 รูปแบบของการสื่อสารความเสี่ยง ประกอบด้วย
 		
1) การสื่ อ สารทางเดี ย ว เป็ น การส่ ง ข่ า วสารไปยั ง ผู ้ รั บ เพี ย งฝ่ า ยเดี ย ว โดยที่ ผู ้ รั บ ไม่ ส ามารถ
ตอบสนองให้ผู้ส่งทราบในทันที แต่อาจจะมีปฏิกิริยาสนองกลับไปยังผู้ส่งในภายหลัง เช่น การประกาศเสียงตามสาย/
หอกระจายข่าวหมู่บ้าน/โทรทัศน์/วิทยุ/โปรแกรมไลน์ เฟซบุ๊ก/โปสเตอร์/แผ่นพับ/สมุดสุขภาพ/เอกสารให้ความรู้
 		
2) การสือ่ สารสองทาง เป็นการสือ่ สารทีผ่ รู้ บั มีโอกาสตอบสนองมายังผูส้ ง่ ได้ในทันที โดยทีผ่ สู้ ง่ และผูร้ บั
อาจจะอยู่ต่อหน้ากันหรืออยู่คนละที่ แต่สามารถเจรจาหรือโต้ตอบกันไปมาได้ เช่น อสม. เคาะประตูบ้าน เพื่อให้ความรู้
ให้ค�ำแนะน�ำตามบ้านที่ตนเองรับผิดชอบ/การให้ค�ำแนะน�ำรายกลุ่ม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชึ่งกัน และกันรายกลุ่ม/การดูแล
แบบบัดดี้/จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน หรือผ่านเวทีการประชุมประจ�ำเดือนของหมู่บ้าน
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3.3 หลักการและขั้นตอนในการสื่อสารความเสี่ยง
 		
1) วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไร
ต้องการข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เรื่องอะไร ต้องการความช่วยเหลืออย่างไร โดยค�ำนึงถึงลักษณะของวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณี ระดับการศึกษา และระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 		
2) ออกแบบและวางแผนในการสื่อสาร โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์ รูปแบบ วิธีการใด ผ่านช่องทางสื่อใด
ที่เหมาะสม เช่น แผ่นพับ ใบปลิว เสียงตามสาย ผ่านไลน์ เฟซบุค หรือการสื่อสารบอกต่อด้วยตนเอง
 		
3) สร้างข้อความหลักของการสือ่ สารตามประเด็นปัญหาของชุมชน และพัฒนาสือ่ หรืออุปกรณ์ทเี่ หมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย
 		
4) การปฏิบัติการสื่อสาร โดยเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม และสร้างความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการสื่อสารความเสี่ยงกับคนในชุมชน
 		
5) การติดตามประเมินผล โดยอาจติดตามและวัดความส�ำเร็จของการสื่อสาร เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแนวทางในการสื่อสารต่อไป
3.4 การสร้างข้อความหลักในการสื่อสารความเสี่ยง
		
ข้อความหลักในการสือ่ สารความเสีย่ ง หมายถึง ข้อความทีเ่ ป็นประเด็นส�ำคัญในการเผยแพร่ขา่ วสาร
เพื่อใช้ในการโน้มน้าวใจให้รับรู้ รับทราบ มีทัศนคติ คล้อยตาม หรือปฏิบัติตาม ซึ่งในการสื่อสารความเสี่ยงให้ได้ดีนั้น
จะต้องสร้างข้อความที่น่าเชื่อถือ เข้าใจง่าย กระชับ และชัดเจน รวมถึงเป็นมุมมองเชิงบวก

ตัวอย่างการสร้างข้อความหลักในการสื่อสารความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
 ควรกินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง และล้างมือให้สะอาด
 ควรซื้ออาหารปรุงส�ำเร็จจากร้านค้าที่สะอาด มีการปิดคลุมอาหารเพื่อป้องกันเชื้อโรค ไม่ใช้มือเปล่า
หยิบจับอาหาร
 ควรรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดปริมาณขยะและพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
“3 เก็บ 3 โรค ได้แก่ เก็บบ้านไม่ให้รก เก็บขยะ และเก็บน�้ำโดยภาชนะเก็บน�้ำ ปิดให้มิดชิดไม่ให้เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ของยุง
 ควรก�ำจัดฝุ่นและควันในบ้าน งดเผาขยะ ลดการจุดธูป ไม่สูบบุหรี่ในบ้าน
 ท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี และปลูกต้นไม้ช่วยลดมลพิษ
 เมือ่ มีอาการไอหรือจาม ควรป้องกันตนเองและผูอ้ นื่ ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย ควรล้างมืออย่างถูกวิธี
 ช�ำระล้างโถส้วมหลังการใช้ ล้างมืออย่างถูกวิธีทุกครั้งหลังการใช้ส้วม
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4. การสอนและขั้นตอนการท�ำกิจกรรม/ฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ
  	
4.1 กิจกรรมฝึกปฏิบตั กิ ารเชือ่ มโยงความเสีย่ งด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเรียนรู้
ผ่านเกมบัตรค�ำ “คู่หู คู่เสี่ยง”
		
1) วัสดุอุปกรณ์การท�ำบัตรค�ำ “คู่หู คู่เสี่ยง”
 	
 แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด 2 แผ่น (สีส้ม 1 แผ่น สีเหลือง 1 แผ่น) หรือสีอื่นๆ
  	
 กรรไกร/คัตเตอร์
 		
 ปากกาเคมีชนิดลบไม่ได้
		

2) ขั้นตอนการท�ำบัตรค�ำ “คู่หู คู่เสี่ยง”
(1) ตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด กว้าง 4 x ยาว 12 นิ้ว
	  		
• สีส้ม จ�ำนวน 11 แผ่น
	  		
• สีเหลือง จ�ำนวน 9 แผ่น
(2) ใช้ปากกาเคมีเขียนข้อความลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ซึง่ อาจจะก�ำหนดประเด็นความเสีย่ งด้าน
อนามัยสิง่ แวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ นอกเหนือจากทีย่ กตัวอย่าง ขึน้ อยูก่ บั บริบทของพืน้ ทีแ่ ละวิทยากร
ผู้ท�ำการสอน
	   		
• แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีส้ม เขียนข้อความ ดังนี้
(1) ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
(2) ฟาร์มหมู ส่งกลิ่นเหม็น
(3) รถดูดส้วมทิ้งอุจจาระลงแหล่งน�้ำ/เรือกสวน ไร่นา
(4) การใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชในการเกษตร
(5) อากาศร้อนจัด
(6) บ้านสกปรก มีแหล่งน�้ำขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�ำโรค
(7) บ้านเรือนปล่อยอุจจาระลงแม่น�้ำล�ำคลอง
(8) น�้ำชะขยะปนเปื้อนลงสู่แหล่งน�้ำบริโภค
(9) โรงงานปล่อยน�้ำเสียที่ปนเปื้อนสารเคมีลงสู่แม่น�้ำ
(10) การเผาขยะและเศษวัชพืช
(11) หมอกควัน
		 
• แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง เขียนข้อความ ดังนี้
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพ
(2) โรคเครียด/เดือดร้อนร�ำคาญ
(3) โรคพยาธิใบไม้ในตับ
(4) โรคพิษจากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
(5) โรคลมแดด
(6) โรคไข้เลือดออก
(7) โรคท้องร่วง/โรคท้องเสีย
(8) โรคพิษจากสารเคมี
(9) โรคระบบทางเดินหายใจ (หอบหืด)
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3) วิธีการเล่นเกมบัตรค�ำ “คู่หู คู่เสี่ยง” เพื่อเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อสุขภาพ
		
(1) มีบัตรค�ำให้ 2 สี โดยบัตรค�ำสีส้มแทนประเด็นความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และบัตรค�ำ
สีเหลืองแทนประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพ
		
(2) ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมช่วยกันจับคูบ่ ตั รค�ำทัง้ 2 สี ทีค่ ดิ ว่ามีประเด็นความเสีย่ งด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
และผลกระทบต่อสุขภาพเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
		
(3) เมื่อจับคู่บัตรค�ำทั้ง 2 สี ครบทุกคู่แล้ว ให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ในแต่ละคู่ว่ามี
ความเชือ่ มโยงสัมพันธ์กนั อย่างไร และให้วทิ ยากรอธิบายความเชือ่ มโยงระหว่างความเสีย่ งด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
และผลกระทบต่อสุขภาพเพิม่ เติม
ตารางที่ 3 การจับคู่ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ
ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
(แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีส้ม)

ผลกระทบต่อสุขภาพ
(แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง)

ฟาร์มหมู ส่งกลิ่นเหม็น

โรคเครียด/เดือดร้อนร�ำคาญ

รถดูดส้วมทิ้งอุจจาระลงแหล่งน�้ำ/เรือกสวน ไร่นา

โรคพยาธิใบไม้ในตับ

การใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชในการเกษตร

โรคพิษจากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช

โรงงานปล่อยน�้ำเสียที่ปนเปื้อนสารเคมีลงสู่แม่น�้ำ

โรคพิษจากสารเคมี

อากาศร้อนจัด

โรคลมแดด

บ้านสกปรก มีแหล่งน�้ำขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�ำโรค

โรคไข้เลือดออก

บ้านเรือนปล่อยอุจจาระลงแม่น�้ำล�ำคลอง
น�้ำชะขยะปนเปื้อนลงสู่แหล่งน�้ำบริโภค
การเผาขยะและเศษวัชพืช
หมอกควัน

โรคท้องร่วง/โรคท้องเสีย
โรคระบบทางเดินหายใจ (หอบหืด)

4) สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเล่นเกมบัตรค�ำ “คู่หู คู่เสี่ยง”
 	
แสดงให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เป็นแหล่งก�ำเนิด และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพตามมา
อย่างไรบ้าง หลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหา จึงควรจัดการที่สาเหตุหรือแหล่งก�ำเนิดที่เป็นความเสี่ยง
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4.2 กิจกรรมฝึกปฏิบตั กิ ารประเมินความเสีย่ งด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม โดยใช้เครือ่ งมือ “แผนทีค่ วามเสีย่ งชุมชน”
1) วัสดุอุปกรณ์ในการจัดท�ำแผนที่ความเสี่ยงชุมชน
 		
 ฟิวเจอร์บอร์ด
 		
 แผ่นพลาสติกใส
 		
 ดินสอ ยางลบ
 		
 กรรไกร คัตเตอร์
 		
 เทบใส กาวสองหน้า
 		
 กระดาษส�ำหรับวาดแผนที่ (กระดาษปรู๊ฟ)
 		
 ปากกาเคมีชนิดลบไม่ได้ (ส�ำหรับเขียนลงแผ่นพลาสติกใส)
 		
 คลิปด�ำ
 		
 แอลกอฮอล์ และส�ำลี ส�ำหรับใช้ลบปากกาเคมี
 		
 ไม้บรรทัด
2) ขั้นตอนการเตรียมแผนที่ตั้งต้นเพื่อจัดท�ำแผนที่ความเสี่ยงชุมชน
(1) เตรียมแผนที่ของอาณาเขตบริเวณที่ต้องการท�ำเป็นตัวอย่างแผนที่ความเสี่ยงชุมชน (ใช้ชุมชนที่ลง
พื้นที่เป็นตัวอย่าง) โดยอาจสืบค้นเบื้องต้นได้จาก Google Maps หรือแผนที่ชุมชนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ที่ท�ำการผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น
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(2) ติดกระดาษปรู๊ฟลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด

		
(3) วาดขอบเขตแผนทีช่ มุ ชนลงบนกระดาษปรูฟ๊ โดยเติมข้อมูลเบือ้ งต้นของแผนที่ เช่น เส้นถนน แม่นำ�้
สถานที่ส�ำคัญ เป็นต้น

		
(4) เตรียมแผ่นพลาสติกใส โดยตัดแผ่นพลาสติกใสให้มขี นาดใหญ่กว่าแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด เพือ่ ให้สามารถ
หุ้มแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดได้

3) ขั้นตอนการท�ำแผนที่ความเสี่ยงชุมชน (ดังรายละเอียดขั้นตอนในหัวข้อ 2.2)
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5. สื่อประกอบการสอนและฝึกปฏิบัติ
 	
 เกมบัตรค�ำ “คู่หู คู่เสี่ยง” เพื่อเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ
 	
 แผ่นพับ “การเฝ้าระวังโดยใช้ระบาดวิทยาภาคประชาชน”
 ตัวอย่างแผนที่ความเสี่ยงชุมชน
 	
 บอร์ดให้ความรู้
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ภาคผนวก
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
1. เอกสารประกอบการบรรยาย Power point
เนื้อหา อสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพชุมชนและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
2. แบบทดสอบ ก่อน – หลัง การอบรมหลักสูตร อสม.
เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1. เอกสารประกอบการบรรยาย

2. แบบทดสอบ ก่อน – หลัง

85

คู่มือ หลักสูตร อสม. เชี่ ยวชาญ การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม

เอกสารอ้างอิง
กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กระทรวงมหาดไทย. แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
แห่งชาติ พ.ศ.2553 – 2557: คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ. 2553
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือวิชาการ การจัดการมูลฝอยทั่วไป. กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์
(กรุงเทพฯ) จ�ำกัด; 2559.
กรมอนามัย. ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม. คู่มือโครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์. (ไม่ระบุปีที่พิมพ์และ          
ชื่อโรงพิมพ์)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีสาธารณภัยหรือ
ภัยพิบัติ (ส�ำหรับเจ้าหน้าที่).กรุงเทพฯ; 2555.
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.คู่มือการปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับสาธารณสุขอ�ำเภอ
อนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัย.นนทบุรี: ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม; 2557
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือวิชาการ อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐานส�ำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 2551.
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.คู่มือประชาชน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับการป้องกันโรคที่มีอาหาร
และน�้ำเป็นสื่อ.ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ นนทบุรี; 2556.
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. หลักสูตรฝึกปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการมูลฝอยในครัวเรือน
ส�ำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.).นนทบุรี ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม; 2558.
กระทรวงสาธารณสุข. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน พ.ศ.2554.

86

คู่มือ หลักสูตร อสม. เชี่ ยวชาญ การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม

เอกสารอ้างอิง
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ที่ปรึกษา
นายแพทย์สุวรรณชัย
นายแพทย์ดนัย
นายสมชาย
นายสมศักดิ์
นางนภพรรณ
นางสาวอ�ำพร

วัฒนายิ่งเจริญชัย
ธีวันดา
ตู้แก้ว
ศิริวนารังสรรค์
นันทพงษ์
บุศรังษี

อธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมอนามัย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ
ผู้อ�ำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

คณะผู้จัดท�ำ
นางวิมล
โรมา
นางปรียานุช
บูรณะภักดี
นางวิมลศิริ
วิเศษสมบัติ
นางสาวณัฐวดี แมนเมธี
นางสาวอินทิรา สุภาเพ็ชร์
นางสาวรัตนา
เฒ่าอุดม
นางสาวฐาปนี
ชูเชิด
นางจิตติมา
รอดสวาสดิ์
นางสาววรวรรณ พงษ์ประเสริฐ
นางสาวสุนิษา
มะลิวัลย์
นายเอกชัย
ชัยเดช
นายพลาวัตร
พุทธรักษ์
นางสาวชัญญานุช   เวียงแก้ว
นายพลากร
จินตนาวิวัฒน์
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ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
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ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
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ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ กรมอนามัย
ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ กรมอนามัย
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
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