
หลักสูตรอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจาํ
รายวิชาสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

หมวดวิชายอยการสุขาภิบาลอาหารและนํ้า



1. การสุขาภิบาลอาหาร

2. พฤติกรรมอนามัยในการบริโภคอาหารใหปลอดภัย

3. การจัดการคุณภาพนํ้าบริโภค

4. การตรวจสอบคุณภาพนํ้าเบ้ืองตน



การสุขาภิบาลอาหารในเรือนจํา



 การบริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดลอม รวมท้ังบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการจัดบริการอาหาร เพ่ือทําให

อาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจาก เช้ือโรค หนอนพยาธิ และสารเคมีตางๆ ท่ีเปนอันตราย หรือจะเปน

อันตรายตอการเจริญเติบโตของรางกาย สุขภาพอนามัย และการดํารงชีวิตของผูบริโภค

 การบริโภคอาหารท่ีถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร จึงไมหมายความเพียงแตบริโภคเขาไปแลวไมกอใหเกิดโรค

และโทษในระยะเวลาปจจุบันเทาน้ัน แตยังหมายถึงจะตองไมมีพิษภัยท่ีเปนโทษหรือกอใหเกิดโรคในระยะ

ยาวหรือในอนาคตอีกดวย

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร



อาหารถูกปนเปอนได 3 ทาง

1. ดานกายภาพ
- สิ่งแปลกปลอมอื่น ที่ไมใชสวนประกอบของอาหาร เชน เศษแกว โลหะ ไม พลาสติก ดิน หิน

อาหารและการปนเปอน
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2. ดานเคมี
- สารเคมีตางๆ ที่ใชในการผลิตอาหาร เชน ยาฆาแมลง นํ้ายาทําความสะอาด สารเคมีฆาเชื้อ สารเรงเน้ือแดง 

ฮอรโมน ยาปฏิชีวนะ สารบอแรกซ ฟอรมาลิน สารฟอกขาว

อาหารและการปนเปอน



3. ดานชีวภาพ   
- เชื้อโรค เชน แบคทเีรีย ไวรัส เชื้อรา พยาธิ แมลง สัตวนําโรค สารพิษจากพืชและสัตว ทําใหอาหารเนาเสีย

อาหารและการปนเปอน

ลักษณะการเนาเสียของอาหาร

กลิ่น : ผิดปกติจากธรรมชาติของอาหาร

เมือก & ความขุน : เกิดจากแบคทีเรีย/เชื้อรา

สี : ซีดจาง เน่ืองจากแบคทีเรีย 

สีดํา นํ้าเงิน เขียว จากเชื้อรา

รส : เปรี้ยวผิดปกติของอาหาร

สาเหตุที่ทําใหเกิดการเนาเสียของอาหาร

- เก็บอาหารไมเหมาะสม

- เตรียมอาหารไวลวงหนาเปนเวลานาน

- ใชความรอนในการปรุง/ อุนอาหารไมเพียงพอ

- ละลายอาหารแชเยือกแข็งไมเหมาะสม

- ทําใหอาหารรอนเย็นลงชาเกินไป



อาหารท่ีมีความเสี่ยงสูง (High risk food)

 อาหารที่อยูในสภาพที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย    ที่ทําใหเกิดโรค หรือ 

อาหารทีเ่นาเสีย/เสื่อมคุณภาพไดงาย
 อาหารพรอมบริโภค/ปรุงสําเร็จ (Ready-to-eat or cooked food)

• เน้ือสัตว สัตวปก ไข นม ไขมัน

 อาหารดิบหรือปรุงสุกท่ีทําจากเน้ือสัตว อาหารทะเล

 อาหารปรุงสุกท่ีทําจากพืช ผัก หรือขาว

แบคทีเรียสวนมากเจริญเติบโตไดดีที่อุณหภูมิ 4 – 63 oC



เวลา : ภายใตสภาวะท่ีเหมาะสม แบคทีเรียจะแบงตัวและเพิ่มจํานวนแบบทวีคูณ

จํานวนแบคทีเรียเวลา
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ป 2562 : การเจ็บปวยดวย 

จํานวน

ป 2561 : การเจ็บปวยดวย จํานวน



ตาย

ปวย



ขั้นตอนการที่อาหารอาจเกิดการปนเปอน

แหลงเพาะปลูก/เลี้ยงสัตว

ขนสง

จําหนายในตลาด

เตรียม/ ปรุง/ ผลิต

บริโภค

ฮอรโมน/ยาปฏิชีวนะ สารกําจัดศัตรูพืช/ ปุยชีวภาพ

สถานที่/กรรมวิธีการฆา/ ชําแหละ

ไมถูกสุขลักษณะ
เก็บเกี่ยว/ ฆา/ ชําแหละ

พาหนะ/ ภาชนะ ไมถูกสุขลักษณะ

สถานที่/การวางจําหนาย

ผูจําหนาย ไมถูกสุขลักษณะ

สถานที่/ ภาชนะ/ ผูปรุง

ไมถูกสุขลักษณะ

ภาชนะไมถูกสุขลักษณะ ผูบริโภคมีสุขนิสัยการบริโภคไมดี





การบริโภคอาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร

- กินอาหารท่ีปรุงสุกดวยความรอนและไมกินอาหารสุกๆ ดิบๆ

- ใชชอนกลางทุกครั้งในการกินอาหารรวมกันในครอบครัว เพ่ือปองกันการแพรกระจาย

โรคท่ีติดตอ

- ลางมือกอนกินอาหารทุกครั้ง ดวยน้ําและสบู

- เลือกซ้ือเตรียม ปรุงและเก็บอาหารใหถูกตองเพ่ือใหไดอาหารท่ีมีประโยชนสะอาดปลอดภัย

ตอรางกาย

- ไมกินอาหารรวมกับผูปวยท่ีเปนโรคติดตอ



อาหารท่ีบรรจุในภาชนะท่ีปดสนิท  ตองมีเลขสารบบอาหาร



พฤติกรรมอนามัยในการบริโภคอาหารใหปลอดภัย



พฤติกรรมอนามัยในการบริโภคอาหารใหปลอดภัย



พฤติกรรมอนามัยในการบริโภคอาหารใหปลอดภัย



พฤติกรรมอนามัยในการบริโภคอาหารใหปลอดภัย



สวนไหนของมือ .....ที่สกปรก ????

พฤติกรรมอนามัยในการบริโภคอาหารใหปลอดภัย



















นํ้าเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการดํารงชีวิต คนเราสามารถ อดอาหาร ไดเปนเวลานานๆ โดยไม

เสียชีวิต แตถาตอง

อดนํ้า ก็จะเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว

ขอพิจารณาพื้นฐานในการจัดการนํ้าบริโภคที่สําคัญ คือ ตองมีปริมาณท่ีเพียงพอตอความตองการ 

คุณภาพนํ้าท่ีนํามาใชตองเปนนํ้าท่ีสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเช้ือโรค ไมมีสารเคมีอันตรายและ

สิ่งเจือปน 



นํ้าบรรจุขวด ปดสนิท/นํ้าถัง 20 ลิตรนํ้าบาดาลนํ้าประปา



ภาชนะเกบ็นํา้ขนาดใหญ่ เช่น  แทง็กน์ํา้ โอ่งนํา้ อ่างเกบ็นํา้ 

การดแูละรักษา : ควรทาํความสะอาดอย่างน้อยทุก 6 เดอืน 

1. ใชแปรงขัดลางคราบตะกอนที่อยูในถังแลวฉีดนํ้าลาง

คราบสกปรก ท้ิงไวใหแหง หรือ

2. ฆาเช้ือโรคดวยการใชคลอรีน 60% 

(เมื่อเกิดโรคระบาด)

3. ควรตั้งถังไวในท่ีรม เพ่ือยืดอายุการใชงาน



ภาชนะเก็บนํ้าขนาดเล็ก เชน เหยือก คูลเลอร ขวดนํ้า 

การดูและรักษา : ควรลางทําความสะอาดทุกวัน

1. แชภาชนะในอางนํ้า หรือเปดนํ้าใหไหลผาน

2. ใชแปรงลางขวด / ฟองนํ้า ชุบนํ้าผสมนํ้ายาลางจานถูลาง

ภาชนะท้ังดานนอกและดานใน

3. ลางดวยนํ้าสะอาดอีก 2 ครั้ง ท้ังดานนอกและดานใน

4. คว่ําภาชนะไวกับท่ีเก็บ ผ่ึงใหแหง



พฤติกรรมการบรโิภคนํ้าที่ถูกตอง คือ 

1. บริโภคนํ้าใหเพียงพอตอความตองการของรางกาย

โดย ดื่มนํ้าอยางนอยวันละ 8 แกว 

2. ใชภาชนะดื่มนํ้าท่ีสะอาด ปลอดภัย 

3. หลีกเลี่ยงการใชแกวนํ้าดื่มรวมกับผูอื่น

เพ่ือปองกันโรคติดตอทางนํ้าลาย



หากเปนนํ้าประปาให ตองมั่นใจวามีคลอรีนคงเหลือ 

เพราะช้ีบงวานํ้าผานการฆาเช้ือโรค เปน นํ้าสะอาด

ใชชุดทดสอบตรวจสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลืออิสระ (อ.31)

แต ถาเปนนํ้าบาดาลหรือนํ้าดื่มใหเจาหนาท่ีตรวจสอบดวยชุดทดสอบโคลิ

ฟอรมแบคทีเรีย (อ.11) 





กิจกรรมการเรียนรู

• ใบงานท่ี 1 มือสะอาดปราศจากโรค

1. จับคูกับเพื่อนที่น่ังขางๆ

2. คนที่ 1 ลางมือตามที่ไดชมการสาธติ 

คนที่ 2 สังเกตการลางมือของเพื่อน (และสลับกันสังเกต)

3. เปรียบเทียบมือของเพื่อนกับตัวเอง และบันทึกผล 

4. บอกจุดเสี่ยงหากลางมือไมสะอาด และบอกประโยชนจากกิจกรรมลางมือ



กิจกรรมการเรียนรู

• ใบงานท่ี 2 นํ้าดื่มสะอาดปลอดภัย 

1. แบงกลุม กลุมละ 5-6 คน 

2. อภิปรายกลุม เร่ือง น้ําดื่ม น้ําในชีวิตประจําวัน

- ดื่มน้ําอะไรบางในแตละวัน (น้ําดื่มบริการฟรี / น้ําบรรจุขวดปดสนิท / น้ําประปา หรือ อ่ืน ๆ)

- จุดบริการน้ําดื่มมีลักษณะเปนอยางไร (สะอาด ไมมีน้ําขัง มีแกวใหบริการใชรวมกันตลอด อ่ืน ๆ)

- ลางหนา แปรงฟน อาบน้ํา ดวยน้ําอะไร (น้ําประปา น้ําบอบาดาล น้ําฝน)

- น้ําที่ใช มีกลิ่น สี ความขุน บางหรือไม 

- ความผิดปกติของน้ําลักษณะใดที่ไมควรใชอาบน้ํา ลางหนา แปรงฟน หรือดื่ม

4. ใหตัวแทนกลุมนําเสนอผลที่ไดจากการอภิปรายกลุม 

5. สรุปผลกิจกรรม และใหบอกสิ่งที่ไดจากการเรียนรู 



การบริโภคอาหารใหปลอดภัย

สรุปการเรียนรู

การบริโภคนํ้าท่ีถูกตอง

 ลางทําความสะอาดภาชนะกักเก็บนํ้าเปนประจํา

 ดื่มนํ้าอยางนอยวันละ 8 แกว 

 ใชภาชนะดื่มนํ้าท่ีสะอาด ปลอดภัย 

 หลีกเลี่ยงการใชแกวนํ้าดื่มรวมกบัผูอื่น



กระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม
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