
หลักสูตรอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า
รายวิชาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

หมวดวิชาย่อยการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจ า 



1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม น าความรู้ไปใช้ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี  ป้องกันการเกิดโรค และสามารถบอกต่อผู้อื่น

ในการปฏิบัติได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร



1. การจัดสภาพแวดล้อมเรือนนอน

2. สภาพแวดล้อม และความปลอดภัย

3. การจัดการขยะ

4.  การควบคุมสัตว์ แมลงพาหะน าโรค

5.  พฤติกรรมการใช้ และการท าความสะอาดส้วม

เนื้อหาประกอบด้วย



ขยะมูลฝอย

น้ าเสีย ฝุ่น ควัน

สัตว์ แมลงพาหะน าโรค

ส้วม สิ่งปฏิกูล

อาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

สารเคมี

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กัน 



ปัจจัยเสี่ยง โรคและผลกระทบต่อสุขภาพ

น้ า และอาหาร
ที่ไม่สะอาด/ไม่ถูกสุขลักษณะ

- โรคอุจจาระร่วง โรคบิด ไทฟอยด์ โรคตับอักเสบ โรคพยาธิ เป็นต้น

สัตว์ แมลงพาหะน าโรค - หอบหืด ภูมิแพ้ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อ โรคฉี่หนู เป็นต้น

ฝุ่น ควัน - หอบหืด  ภูมิแพ้  ปอดอักเสบ มะเร็งปอด  เป็นต้น

ขยะมูลฝอย - โรคระบบทางเดินอาหาร โรคจากการติดเชื้อ โรคมะเร็ง  เป็นต้น

ส้วม สิ่งปฏิกูล - โรคพยาธิ 

โรคที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม



“การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในเรือนจ า ให้เหมาะสม ตามความต้องการ

ขั้นพื้นฐาน ท้ังทางร่างกาย จิตใจ ความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดโรค และเอื้อต่อ

การมีสุขภาพท่ีดีของผู้ต้องขัง”

การอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจ า



หมายถึง การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของเรือนนอน ให้สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ ตามความต้องการขั้นมูลฐานทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปลอดภัย
จากการเกิดอุบัติเหตุ และโรคระบาด

การจัดสภาพแวดล้อมเรือนนอน



✓ ควรท าความสะอาดเรือนนอน ด้วยผ้าชุบน้ าหมาดๆประจ า

✓ภาชนะเก็บกักน้ าภายในเรือนนอน  ควรมีฝาปิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

✓ดูแลรักษาความสะอาดของห้องส้วม มิให้มีกลิ่นเหม็น และไม่ให้มีน้ าขัง

การท าความสะอาดเรือนนอน 



✓ ควรน าที่นอน หมอน ผ้าห่ม ตากแดด อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
✓ ซักท าความสะอาด อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อฆ่าเชื้อโรคและไรฝุ่น

การท าความสะอาดเครื่องนอน



ล าตัวกลมรี คล้ายเห็บ  ขนาดประมาณ 0.3 มิลลิเมตร
มีขา 4 คู่  ส่วนปากยื่นไปทางด้านหน้า

❑ อาหาร

➢ สะเก็ดผิวหนัง  รังแค

➢ สปอร์ของเชื้อรา

ไรฝุ่น



1. การระบายอากาศ 
- การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ  โดยเปิดประตู หน้าต่าง 

เพื่อให้มีอากาศบริสุทธิ์หมุนเวียน
- การระบายอากาศโดยวิธีกล ติดตั้งพัดลมเพดาน เพื่อช่วยเพิ่ม

การหมุนเวียนอากาศ ลดความอับชื้น และลดอุณหภูมิ
2. ความเข้มของแสงสว่าง เพียงพอและเหมาะสม 

การระบายอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่าง



พื้นที่ภายในอาคาร 
- จัดเก็บสิ่งของในบริเวณทีท่ างาน และ
บริเวณโดยรอบให้เป็นระเบยีบ หมั่นรักษา 
ความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ
- ดูแลให้มีแสงสว่าง และการระบายอากาศ 
ที่เพียงพอ และเหมาะสม
- ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
อย่างสม่ าเสนอ

พื้นที่ภายนอกอาคาร 
- หมั่นท าความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร
พื้นสนามควรปรับให้เรียบ  ดูแลท่อระบายน้ า
มีให้มีเศษขยะตกค้าง  และไม่มีน้ าท่วมขัง 
- ภาชนะบรรจุสารเคมี เช่น กระป๋องสเปรย์ 
ขวดน้ ายาท าความสะอาด ฯลฯ 
ควรจัดเก็บแยกประเภท และรวบรวมทิ้ง
เป็นขยะอันตราย

สภาพแวดล้อม และความปลอดภัย



- จัดเก็บวัสดุที่อาจเป็นเชื้อเพลิง ให้ห่างจากความร้อน และเปลวไฟ
- ไม่ควรเสียบปลั๊กพ่วงสายไฟต่อกันหลายตัว เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
- ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
- ตรวจตราซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ
- จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งตามจุดต่างๆ พร้อมใช้งาน 

การป้องกันการเกิดอัคคีภัย



การจัดการขยะ

คัดแยกขยะให้ถูกประเภท



1. ขยะย่อยสลาย(ขยะเปียก) (ถังขยะสีเขียว) 
เช่น เศษอาหาร พืช ผัก ฯลฯ  ขยะประเภทนี้มีน้ า และ

อินทรีย์วัตถใุนปริมาณสูง  หากทิ้งไว้นานจะเกิดการเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น
รบกวน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ แมลงพาหะน าโรค

ขยะยอ่ยสลาย

การจัดการขยะ             

แบ่งเป็น  3 ประเภทใหญ่ ๆ 



2. ขยะแห้ง แบ่งเป็น
1)ขยะรีไซเคิล (ถังขยะสีเหลือง)

เช่น ขวดแก้ว พลาสติก กระป๋อง กระดาษ โลหะ ฯลฯ 
ขยะเหล่านี้บางอย่างสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้

2) ขยะทั่วไป (ถังขยะสีน้ าเงิน)
ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ซองขนม ซองบะหมี่

กึ่งส าเร็จรูป ฯลฯ

รีไซเคิล

ขยะท่ัวไป

การจัดการขยะ 



3. ขยะอันตราย (ถังขยะสีส้ม)
เช่น  หลอดไฟ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย 

กระป๋องสเปรย์ ยาหมดอายุ ขวดน้ ายาล้างพื้น เป็นต้น 
ขยะประเภทนี้ ควรแยกทิ้งจากขยะประเภทอ่ืนๆ และ
ควรระมัดระวังสารพษิถูกผิวหนัง หรือกระเด็นเขา้ตา

การจัดการขยะ



1. การเก็บรวบรวมขยะ 
ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ท าด้วยวัสดุที่คงทน  

ไม่รั่วซึม ไม่เป็นสนิม มีผาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันสัตว์ แมลงพาหะน าโรค 
มีขนาดเหมาะสมกับประเภท และปริมาณของขยะ และควรน าขยะ   
ไปทิ้งนอกห้อง/อาคารทุกวัน 

2. ที่พักขยะหรือจุดรวบรวมขยะ
ควรมีจุดรวบรวมขยะแยกเป็นสัดส่วน เพื่อความสะดวกในการ

น าไปก าจัดให้ถูกต้องต่อไป

การจัดการขยะ 



การควบคุมสัตว์ แมลงพาหะน าโรค



หนู เป็นพาหะน าโรค ฉี่หนู ฯลฯ  ควรด าเนินการดังนี้
- ก าจัดขยะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์หนู เช่น ขยะเปียก  ต้องเก็บในภาชนะที่แขง็แรง ไม่รั่วซึม
มีฝาปิดมิดชิด มีถุงพลาสติกรองด้านในถัง เมื่อจะขนย้าย ต้องมัดปากถุงให้แน่น และ         
ควรเก็บทิ้งทุกวัน
- หมั่นท าความสะอาดรางระบายน้ า ไม่ให้มีเศษอาหาร และน้ าขัง
- อุดช่องว่าง รูรั่วตามฝาผนัง หรือท่อน้ า ป้องกันหนูเข้ามาภายในอาคาร และต้องท าด้วย   
วัสดุที่สามารถป้องกันการกัดแทะของหนู เช่น คอนกรีต เหล็ก  สังกะสี อลูมิเนียม
- หากมีต้นไม้ใหญ่ใกล้อาคาร ควรตัดแต่งก่ิงไม้ไม่ให้ยื่นเข้าไปในอาคารเพื่อป้องกัน
หนูใช้เป็นทางเขา้

หนู



ยุง เป็นพาหะน าโรค เช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย  เป็นต้น ควรด าเนินการดังนี้
- ภาชนะที่ใช้เก็บกักน้ า ต้องมีฝาปิดมิดชิด
- ก าจัดภาชนะ/ขยะ ซึ่งอาจเป็นที่ขังน้ า เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  
- เปลี่ยนน้ าในภาชนะที่ใส่น้ าขนาดเล็ก เช่น แจกัน ทุก 7 วัน
- ขัดถูขอบภาชนะบรรจุน้ าทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ า เพื่อก าจัดไข่ยุง 
- ตัดแต่งต้นไม้ไม่ให้รกทึบ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของยุง

ยุง



แมลงวัน เป็นพาหะน าโรค เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น อหิวาตกโรค ฯลฯ
ควรด าเนินการดังนี้
- ก าจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ 
- เก็บอาหารโดยมีอุปกรณ์ปกปิดมิดชิด
- ติดตะแกรง หรือมุ้งลวดตามประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ
- ใช้ตาข่ายคลุมกรง หรือลังที่ใช้เลี้ยงสัตว์
- ใช้กาวดักจับแมลงวัน

แมลงวัน



แมลงสาบ เป็นพาหะน าโรค บิด ไทฟอยด์ พยาธิ ฯลฯ 
ควรด าเนินการดังนี้
- หมั่นท าความสะอาด เก็บสิ่งของภายในอาคารให้เป็นระเบียบ 
- ก าจัดขยะมูลฝอยที่อาจเป็นแหล่งอาหารของแมลงสาบ โดยเก็บทิ้งใน
ภาชนะที่ปิดมิดชิด หมั่นท าความสะอาดรางระบายน้ า
- ซ่อมแซม อุดรอยแตก รอยรั่วของอาคาร 
ข้อสังเกต : หากพบแมลงสาบออกมาเดินเพียง 1 ตัว แสดงว่าในที่อับชื้น 

หรือมืดๆ บริเวณนั้นมีแมลงสาบอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก

แมลงสาบ



พฤติกรรมการใช้ส้วม และการท าความสะอาดส้วม

ส้วมนั่งยอง ส้วมนั่งราบ / ส้วมนั่งห้อยขา / ชักโครก



1. กรณีส้วมนั่งราบไม่ควรขึ้นไปเหยียบบนโถส้วม
2. ไม่ทิ้งวัสดุอื่น นอกจากกระดาษช าระลงโถส้วม    
3. ราดน้ าทุกครั้ง เพื่อท าความสะอาดหลังการใช้ส้วม
4. ล้างมือด้วยน้ าและสบู่ทุกครั้งหลังใช้ส้วม เพราะ        

เชื้อโรคอาจติดมากับมือ เล็บ และเข้าสู่ร่างกาย 
โดยการหยิบอาหารรับประทาน 

พฤติกรรมการใช้ส้วม



พฤติกรรมการใช้ส้วม



- การท าความสะอาดส้วม  โดยเน้น จุดอันตราย  จุดเสี่ยง ได้แก่ 
พื้นห้องส้วม สายฉีดช าระ หรือขันตักน้ า ที่รองนั่งโถส้วม 
ควรท าความสะอาดด้วย ผงซักฟอก หรือน้ ายาท าความสะอาด
อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

- ส ารวจดูคราบสกปรก ถ้าพบให้ท าความสะอาดทันที
กรณีมีถังเก็บกักน้ า ควรท าความสะอาดถ่ายน้ าออกให้หมด และ
ขัดถูผิวด้านใน เพื่อขจัดไข่ยุง และลูกน้ าทุกสัปดาห์

การท าความสะอาดส้วม 



การท าความสะอาดส้วม 



กระทรวงสาธารณสขุ กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม


