
บทที่ 7 
การสุขาภิบาลอาหาร

โดย  อาจารย์ดวงรัตน์ เสือข า
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



• อันตรายและโรคที่เกิดจากอาหารและน ้าเป็นสื่อ

• ขั นตอนการควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนของ
อาหาร 

• แนวทางการตรวจประเมินสภาวะสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร

• สาเหตุและที่มาของการปนเปื้อนในอาหาร 

ขอบเขตของเนื้อหา

2
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สารปนเปื้อนในอาหาร

การสุขาภิบาลอาหาร

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://i.cnn.net/cnn/2004/TECH/science/02/17/water.poverty.reut/story.drink.water.jpg&imgrefurl=http://us.cnn.com/2004/TECH/science/02/17/water.poverty.reut/&h=168&w=220&sz=12&tbnid=9NgG566hY2UJ:&tbnh=77&tbnw=100&start=2&prev=/images?q=drink+water&hl=th&lr=&ie=UTF-8
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.ball.com/bhome/catalog/html/images/food_family.jpg&imgrefurl=http://www.ball.com/bhome/catalog/html/food.html&h=316&w=277&sz=13&tbnid=dqwtFBOIMJwJ:&tbnh=112&tbnw=99&start=4&prev=/images?q=metal+food&hl=th&lr=&ie=UTF-8&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tawandang1999.com/foodimages/892003_12_s.jpg&imgrefurl=http://www.tawandang1999.com/detail.asp&h=150&w=200&sz=31&tbnid=2es1mIM0iMYJ:&tbnh=74&tbnw=98&start=2&prev=/images?q=%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B9&hl=th&lr=&ie=UTF-8
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=borax/v=2/SID=w/l=II/R=1/SS=i/OID=1d930a3ba283d10e/SIG=1h1tvpbtj/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=borax&ei=UTF-8&fr=FP-tab-web-t&fl=0&x=wrt&h=250&w=400&imgcurl=www.korearth.net/down/picture/mineral/img/borax.jpg&imgurl=www.korearth.net/down/picture/mineral/img/borax.jpg&size=19.0kB&name=borax.jpg&rcurl=http://www.korearth.net/down/picture/mineral/list_min5.htm&rurl=http://www.korearth.net/down/picture/mineral/list_min5.htm&p=borax&type=jpeg&no=1&tt=1,054


สารปนเปื้อนในอาหาร

บอแรกซ์

ผงกรอบ น ้าประสานทอง หรือเพ่งแซ

ผลกระทบ: พิษต่อไต พิษต่อสมอง ทางเดินอาหาร เกิดการระคายเคือง  อาเจียนเป็น
เลือด และอาจตายได้

ที่ตรวจพบ: หมูบด ปลาบด ลูกชิ น  ทอดมัน ไส้
กรอก ผลไม้ดอง  ทับทิมกรอบ 

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thai.net/thsmdec/seafood/image/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99.jpg&imgrefurl=http://www.thai.net/thsmdec/seafood/seafood.htm&h=125&w=150&sz=5&tbnid=WoM0KIV51dMJ:&tbnh=75&tbnw=90&start=14&prev=/images?q=%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99&hl=th&lr=&ie=UTF-8
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tescolotus.net/upload/image/Live/P409/mince_pork.gif&imgrefurl=http://www.tescolotus.net/promotions/fresh13mar.asp&h=110&w=110&sz=11&tbnid=EY2fX8hKLZUJ:&tbnh=80&tbnw=80&start=10&prev=/images?q=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%94&hl=th&lr=&ie=UTF-8&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pop.co.th/uploadDirectory/food/ecard/s17tamtim1.jpg&imgrefurl=http://www.pop.co.th/food/ecard.phtml?page=11&h=59&w=73&sz=4&tbnid=we1gM23wuFYJ:&tbnh=54&tbnw=66&start=8&prev=/images?q=%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A&hl=th&lr=&ie=UTF-8
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=borax/v=2/SID=w/l=II/R=11/SS=i/OID=5cbe707c0e41d1e6/SIG=1hb336j75/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=borax&ei=UTF-8&fr=FP-tab-web-t&fl=0&x=wrt&h=210&w=360&imgcurl=www.mariopilato.com/imagen/producto/borax pentahidratado.jpg&imgurl=www.mariopilato.com/imagen/producto/borax pentahidratado.jpg&size=28.3kB&name=borax pentahidratado.jpg&rcurl=http://www.mariopilato.com/borax-pentahidratado.htm&rurl=http://www.mariopilato.com/borax-pentahidratado.htm&p=borax&type=jpeg&no=11&tt=1,054
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=borax/v=2/SID=w/l=II/R=1/SS=i/OID=1d930a3ba283d10e/SIG=1h1tvpbtj/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=borax&ei=UTF-8&fr=FP-tab-web-t&fl=0&x=wrt&h=250&w=400&imgcurl=www.korearth.net/down/picture/mineral/img/borax.jpg&imgurl=www.korearth.net/down/picture/mineral/img/borax.jpg&size=19.0kB&name=borax.jpg&rcurl=http://www.korearth.net/down/picture/mineral/list_min5.htm&rurl=http://www.korearth.net/down/picture/mineral/list_min5.htm&p=borax&type=jpeg&no=1&tt=1,054
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=sausage/v=2/SID=w/l=II/R=2/SS=i/OID=c52df276f1b7e5d6/SIG=1gh8aicr1/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=sausage&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=125&w=125&imgcurl=www.raysbbqworld.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/sausage.jpg&imgurl=www.raysbbqworld.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/sausage.jpg&size=6.3kB&name=sausage.jpg&rcurl=http://www.raysbbqworld.com/id16.html&rurl=http://www.raysbbqworld.com/id16.html&p=sausage&type=jpeg&no=2&tt=13,991
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=surimi/v=2/SID=w/l=II/R=2/SS=i/OID=bd902251ad88df1c/SIG=1mfv8mnnp/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=surimi&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=227&w=280&imgcurl=www11.intermopro.de/cache/pica/0/0/6/1/221701034157497/surimi_ballchen.jpg&imgurl=www11.intermopro.de/cache/pica/0/0/6/1/221701034157497/surimi_ballchen.jpg&size=49.4kB&name=surimi_ballchen.jpg&rcurl=http://www11.intermopro.de/cipp/md_intermopro/custom/pub/content,lang,1/ticket,g_u_e_s_t/oid,2913&rurl=http://www11.intermopro.de/cipp/md_intermopro/custom/pub/content,lang,1/ticket,g_u_e_s_t/oid,2913&p=surimi&type=jpeg&no=2&tt=513
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=surimi/v=2/SID=w/l=II/R=10/SS=i/OID=5a27df27fbade86c/SIG=1felrr08h/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=surimi&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=110&w=150&imgcurl=www.super-sushi.de/artikel/zutaten/surimi.jpg&imgurl=www.super-sushi.de/artikel/zutaten/surimi.jpg&size=9.5kB&name=surimi.jpg&rcurl=http://www.super-sushi.de/artikel/zutaten.html&rurl=http://www.super-sushi.de/artikel/zutaten.html&p=surimi&type=jpeg&no=10&tt=513


สารฟอกขาว 
(โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์)

ผลกระทบ: หายใจขัด ความดันโลหิตต่ า ปวดท้องอาเจียน 
อุจจาระร่วง หอบหืด หมดสติ และเสียชีวิต

ที่ตรวจพบ: น้ าตาลมะพร้าว ผลไม้ดอง ทุเรียน
กวน บะหมี่ ถั่วงอก 

สารปนเปื้อนในอาหาร

http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=pickle/v=2/SID=w/l=II/R=5/SS=i/OID=043191e631456f48/SIG=1dn3u83ar/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=pickle&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=568&w=466&imgcurl=www.gielowpickles.com/pickle_main.jpg&imgurl=www.gielowpickles.com/pickle_main.jpg&size=55.0kB&name=pickle_main.jpg&rcurl=http://www.gielowpickles.com/&rurl=http://www.gielowpickles.com/&p=pickle&type=jpeg&no=5&tt=8,629
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=ramen/v=2/SID=w/l=II/R=5/SS=i/OID=665d755c675d3698/SIG=1h1kqo2aq/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=ramen&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=223&w=300&imgcurl=jin.jcic.or.jp/kidsweb/techno/ramen/images/2ramen.jpg&imgurl=jin.jcic.or.jp/kidsweb/techno/ramen/images/2ramen.jpg&size=19.9kB&name=2ramen.jpg&rcurl=http://jin.jcic.or.jp/kidsweb/techno/ramen/index-j.html&rurl=http://jin.jcic.or.jp/kidsweb/techno/ramen/index-j.html&p=ramen&type=jpeg&no=5&tt=10,144
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=durian+product/v=2/SID=w/l=II/R=7/SS=i/OID=4bb8f6251b63cf24/SIG=1j2bedph1/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=durian+product&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=162&w=241&imgcurl=www.yupparaj.ac.th/DigitalLibrary/AgrInfo/fruit/product/durian2.jpg&imgurl=www.yupparaj.ac.th/DigitalLibrary/AgrInfo/fruit/product/durian2.jpg&size=13.8kB&name=durian2.jpg&rcurl=http://www.yupparaj.ac.th/DigitalLibrary/AgrInfo/fruit/product/&rurl=http://www.yupparaj.ac.th/DigitalLibrary/AgrInfo/fruit/product/&p=durian+product&type=jpeg&no=7&tt=51


สารกันรา (ซาลิซาลิค)
ผลกระทบ: อาเจียน หูอื้อ มีไข้ และเสียชีวิต

ที่ตรวจพบ: ผลไม้ดองได้แก่ มะม่วงดอง ฝรั่งดอง 
มะยมดอง

ฟอร์มาลิน (น้ ายาดองศพ)
ผลกระทบ: ระคายผิว เคืองที่จมูก และตา ปวดท้อง
รุนแรง ท้องเดิน หมดสติ เสียชีวิต

ที่ตรวจพบ: อาหารทะเล ผักสด

สารปนเปื้อนในอาหาร

http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=fresh+sea+food/v=2/SID=w/l=II/R=10/SS=i/OID=57b2765d991353e8/SIG=1f2dskebu/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=fresh+sea+food&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=206&w=260&imgcurl=www.cochinfrozenfoods.com/images/c0000pc2.jpg&imgurl=www.cochinfrozenfoods.com/images/c0000pc2.jpg&size=9.3kB&name=c0000pc2.jpg&rcurl=http://www.cochinfrozenfoods.com/&rurl=http://www.cochinfrozenfoods.com/&p=fresh+sea+food&type=jpeg&no=10&tt=155
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=fresh+vegetable/v=2/SID=w/l=II/R=17/SS=i/OID=6c282fc687a6c528/SIG=1gkcdmg3e/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=fresh+vegetable&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=501&w=648&imgcurl=www.silvervisions.com/Media/edibles/wled113.jpg&imgurl=www.silvervisions.com/Media/edibles/wled113.jpg&size=42.2kB&name=wled113.jpg&rcurl=http://www.silvervisions.com/Media_Pages/wled113.htm&rurl=http://www.silvervisions.com/Media_Pages/wled113.htm&p=fresh+vegetable&type=jpeg&no=17&tt=841
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=vegetable/v=2/SID=w/l=II/R=18/SS=i/OID=471ebc94e54dbf04/SIG=1elj67fk2/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=vegetable&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=175&w=250&imgcurl=www.epbbd.com/images/Vegetable.jpg&imgurl=www.epbbd.com/images/Vegetable.jpg&size=20.3kB&name=Vegetable.jpg&rcurl=http://www.epbbd.com/expprod/fruitsT.htm&rurl=http://www.epbbd.com/expprod/fruitsT.htm&p=vegetable&type=jpeg&no=18&tt=31,586
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=vegetable/v=2/SID=w/l=II/R=2/SS=i/OID=e5a836d41687f48a/SIG=1hjpv1kq8/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=vegetable&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=189&w=172&imgcurl=atkins.com/img/assets/699/vegetable_superstar_172x189.jpg&imgurl=atkins.com/img/assets/699/vegetable_superstar_172x189.jpg&size=8.9kB&name=vegetable_superstar_172x189.jpg&rcurl=http://atkins.com/Archive/2001/12/15-373638.html&rurl=http://atkins.com/Archive/2001/12/15-373638.html&p=vegetable&type=jpeg&no=2&tt=31,586
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.doae.go.th/library/html/safefood/73_.gif&imgrefurl=http://www.doae.go.th/library/html/safefood/73.htm&h=177&w=142&sz=18&tbnid=QujDnnljniIJ:&tbnh=94&tbnw=76&start=1&prev=/images?q=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87&hl=th&lr=&ie=UTF-8&sa=N


สารเร่งเนื้อแดง (ซาลบูทามอล)

ผลกระทบ: มือสั่น กล้ามเนื้อกระตุก ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เป็นลม

ที่ตรวจพบ: ส่วนมากพบในเนื้อหมู

สารปนเปื้อนในอาหาร

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.consumerthai.org/images/pics2/pork.jpg&imgrefurl=http://www.consumerthai.org/SMB/Teskids/testkid_55.htm&h=151&w=152&sz=7&tbnid=Ixc22Y8GihwJ:&tbnh=88&tbnw=89&start=1&prev=/images?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87&hl=th&lr=&ie=UTF-8
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=beef/v=2/SID=w/l=II/R=7/SS=i/OID=bb3893372dd03cea/SIG=1e3n7c14p/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=beef&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=305&w=257&imgcurl=www.wholelifepet.com/graphics/beef.jpg&imgurl=www.wholelifepet.com/graphics/beef.jpg&size=20.8kB&name=beef.jpg&rcurl=http://www.wholelifepet.com/beef.html&rurl=http://www.wholelifepet.com/beef.html&p=beef&type=jpeg&no=7&tt=40,661


สารปนเปื้อนในอาหาร

ยาฆ่าแมลง (กลุ่มฟอสเฟต คาร์บาเมต)

ผลกระทบ: ผู้มีสารพิษตกค้างเป็นประจ าร่างกายอ่อนแอขาดภูมิต้านทาน
โรค วิงเวียน คลื่นไส้อาเจียน หายใจขัด หัวใจหยุดเต้น และเสียชีวิต

ที่ตรวจพบ: ผัก ผลไม้สด ปลาเค็ม ฯลฯ

http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=fruit/v=2/SID=w/l=II/R=21/SS=i/OID=49f1312b378b87fe/SIG=1enjam24r/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=fruit&ei=UTF-8&fl=0&fr=FP-tab-img-t&b=21&h=482&w=723&imgcurl=www.callineb.com/images/fruit.jpg&imgurl=www.callineb.com/images/fruit.jpg&size=19.2kB&name=fruit.jpg&rcurl=http://www.callineb.com/diabetes_-_fresh_fruit.htm&rurl=http://www.callineb.com/diabetes_-_fresh_fruit.htm&p=fruit&type=jpeg&no=21&tt=133,521
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=vegetable/v=2/SID=w/l=II/R=8/SS=i/OID=5aa70bbb96d488cc/SIG=1fi6lru7i/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=vegetable&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=531&w=450&imgcurl=www.petoseeditalia.com/images/Vegetable-Group.jpg&imgurl=www.petoseeditalia.com/images/Vegetable-Group.jpg&size=39.5kB&name=Vegetable-Group.jpg&rcurl=http://www.petoseeditalia.com/index.htm&rurl=http://www.petoseeditalia.com/index.htm&p=vegetable&type=jpeg&no=8&tt=31,586
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=salted+fish/v=2/SID=w/l=II/R=13/SS=i/OID=82733c9fe6f9e24e/SIG=1hae0galo/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=salted+fish&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=394&w=415&imgcurl=www.wingleehong.co.uk/products/prodpics/chill/saltedfish2.jpg&imgurl=www.wingleehong.co.uk/products/prodpics/chill/saltedfish2.jpg&size=38.5kB&name=saltedfish2.jpg&rcurl=http://www.wingleehong.co.uk/products/chill4.html&rurl=http://www.wingleehong.co.uk/products/chill4.html&p=salted+fish&type=jpeg&no=13&tt=167
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=salted+fish/v=2/SID=w/l=II/R=8/SS=i/OID=ea8a3f0e9f8998d4/SIG=1l7hq0ei0/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=salted+fish&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=500&w=319&imgcurl=www.mountainsbeyond.net/events/Thailand2002/Thailand2002 Pics/203 Salted Fish.jpg&imgurl=www.mountainsbeyond.net/events/Thailand2002/Thailand2002 Pics/203 Salted Fish.jpg&size=67.5kB&name=203 Salted Fish.jpg&rcurl=http://www.mountainsbeyond.net/events/Thailand2002/thailand2002_dec_14.htm&rurl=http://www.mountainsbeyond.net/events/Thailand2002/thailand2002_dec_14.htm&p=salted+fish&type=jpeg&no=8&tt=167


ปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่ท าให้เกิดการเจ็บป่วย

ต้นเหตุของเช้ือโรค เชื้อโรค หนอนพยาธิ สารเคมี

แมลง สัตว์ คน น้ า ภาชนะ อุปกรณ์ ดิน ปุ๋ย 
อากาศฝุ่นละออง

การผลิต การขนส่ง การเตรียม การปรุง การ
เสิร์ฟ การเก็บ การจ าหน่าย การล้าง

เกิดการเจ็บป่วย เสียชีวิต

สื่อน าโรค

ขั้นตอนการ
ผลิต

อาหารสกปรก

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.plain.sa.gov.au/~opinact/cart_doc.jpg&imgrefurl=http://www.plain.sa.gov.au/~opinact/sg_doctors.htm&h=600&w=620&sz=37&tbnid=1XlG-PHPXVwJ:&tbnh=129&tbnw=133&start=8&prev=/images?q=doctor+cartoon&hl=th&lr=&ie=UTF-8&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.wholefamily.com/aboutyourkids/images/cartoon_images/cooking_with_kids_600.jpg&imgrefurl=http://www.wholefamily.com/aboutyourkids/child/baking.html&h=369&w=386&sz=11&tbnid=WTrTA5hDE1EJ:&tbnh=113&tbnw=118&start=7&prev=/images?q=cooking+cartoon&hl=th&lr=&ie=UTF-8
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.city.red-deer.ab.ca/NR/rdonlyres/epcegurlsgfw3glvilotku565kakimxzll2c4gxccxolj3sxftglh3w7wh2ao4ipjrx3vjc4d27a6xb4iz3mzeacwae/Yard+Waste+Garbage+Can+Cartoon.gif&imgrefurl=http://www.city.red-deer.ab.ca/Connecting+with+Your+City/City+Services+and+Departments/Public+Works/Waste+Management/Yard+Waste+Collection+Program.htm&h=175&w=213&sz=9&tbnid=bchl-Pz_4rEJ:&tbnh=82&tbnw=99&start=7&prev=/images?q=garbage+cartoon&hl=th&lr=&ie=UTF-8
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=fly+cartoon/v=2/SID=e/l=II/R=7/SS=i/OID=e376f13d6ec3359e/SIG=1ggda021e/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=fly+cartoon&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=225&w=177&imgcurl=www.nationalcarpetcleaning.com/Fly_-_Cartoon_2.jpg&imgurl=www.nationalcarpetcleaning.com/Fly_-_Cartoon_2.jpg&size=10.9kB&name=Fly_-_Cartoon_2.jpg&rcurl=http://www.nationalcarpetcleaning.com/pestcontrol.html&rurl=http://www.nationalcarpetcleaning.com/pestcontrol.html&p=fly+cartoon&type=jpeg&no=7&tt=97
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=bad+food/v=2/SID=w/l=II/R=1/SS=i/OID=1b9ac8be8ffef06c/SIG=1feq60fig/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=bad+food&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=174&w=171&imgcurl=www.wohlgemuthortho.com/images/bad_food.jpg&imgurl=www.wohlgemuthortho.com/images/bad_food.jpg&size=12.2kB&name=bad_food.jpg&rcurl=http://www.wohlgemuthortho.com/braces/food.htm&rurl=http://www.wohlgemuthortho.com/braces/food.htm&p=bad+food&type=jpeg&no=1&tt=927


โรคที่เกิดจากอาหาร และน้ าเป็นสื่อ

1. โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

2. โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส

3. โรคที่เกิดจากปรสิต

4. โรคที่เกิดจากพิษของแบคทีเรีย

5. โรคที่เกิดจากพิษของเชื้อรา

6. โรคที่เกิดจากพืช และสัตว์ตามธรรมชาติ

7. โรคที่เกิดจากสารเคมีต่าง ๆ

http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=parasite+food/v=2/SID=w/l=II/R=6/SS=i/OID=ca8e30c66cac1a68/SIG=1h57i4f4q/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=parasite+food&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=150&w=145&imgcurl=www.nalusda.gov/fsrio/images/fsheet04fig01.jpg&imgurl=www.nalusda.gov/fsrio/images/fsheet04fig01.jpg&size=8.9kB&name=fsheet04fig01.jpg&rcurl=http://www.nalusda.gov/fsrio/research/fsheets/fsheet04.htm&rurl=http://www.nalusda.gov/fsrio/research/fsheets/fsheet04.htm&p=parasite+food&type=jpeg&no=6&tt=29
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.chipsbooks.com/fungi.gif&imgrefurl=http://www.chipsbooks.com/fungi.htm&h=227&w=190&sz=21&tbnid=A2yWLJvDuXcJ:&tbnh=102&tbnw=86&start=16&prev=/images?q=spoilage&hl=th&lr=&ie=UTF-8&sa=G
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=bacteria/v=2/SID=w/l=II/R=5/SS=i/OID=7745f813e6476d88/SIG=1hnkacs5i/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=bacteria&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=768&w=1024&imgcurl=www.kliszewski-korner.com/wallpapers/gal_1/Bacteria_1024.jpg&imgurl=www.kliszewski-korner.com/wallpapers/gal_1/Bacteria_1024.jpg&size=92.1kB&name=Bacteria_1024.jpg&rcurl=http://www.kliszewski-korner.com/wallpapers/gal_1/wp_7.htm&rurl=http://www.kliszewski-korner.com/wallpapers/gal_1/wp_7.htm&p=bacteria&type=jpeg&no=5&tt=12,510


โรคที่เกิดจากอาหาร และน้ าเป็นสื่อ

โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรยี

1. โรคอุจจาระร่วง/อุจจาระร่วงอย่างแรง หมายถึง การถ่ายอุจจาระเหลวประมาณ 3
ครั้ง/วัน หรือถ่ายเป็นมูกเลือดประมาณ 1 ครั้ง หรือถ่ายเป็นน้ ามากกว่า 1 ครั้งใน 
1 วัน

การติดต่อ ติดต่อได้โดยได้รับเชื้อโรคที่ปนมากับอุจจาระเขา้ทางปาก หรือ
อาจจะโดยตรงจากคนสู่คน คือเชื้อปะปนอยู่ในอาหาร และน้ าดื่ม หรือติดมากับ
ภาชนะ แมลงต่าง ๆ

การรักษา ให้น าส่งตรวจโรคที่โรงพยาบาลทันที ห้ามซื้อยามารับประทานเอง 
เพราะเชื้อนี้อาจท าให้ดื้อยา และยากต่อการรักษา และเสียชีวิตได้

http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=bacteria/v=2/SID=w/l=II/R=1/SS=i/OID=547319cc4c0bb2dc/SIG=1go52tk0h/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=bacteria&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=768&w=1037&imgcurl=www.chromosome.com/bacteria_wallpaper/bacteria1024x768.jpg&imgurl=www.chromosome.com/bacteria_wallpaper/bacteria1024x768.jpg&size=33.7kB&name=bacteria1024x768.jpg&rcurl=http://www.chromosome.com/bacteria_wallpaper.html&rurl=http://www.chromosome.com/bacteria_wallpaper.html&p=bacteria&type=jpeg&no=1&tt=12,510
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=bacteria/v=2/SID=w/l=II/R=14/SS=i/OID=8ccda9b121578bcc/SIG=1elkc1mef/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=bacteria&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=787&w=594&imgcurl=www.tungbrush.com/images/tongue-bacteria-70.jpg&imgurl=www.tungbrush.com/images/tongue-bacteria-70.jpg&size=383.3kB&name=tongue-bacteria-70.jpg&rcurl=http://www.tungbrush.com/&rurl=http://www.tungbrush.com/&p=bacteria&type=jpeg&no=14&tt=12,510
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=bacteria/v=2/SID=w/l=II/R=12/SS=i/OID=48fbf9301ee8e89a/SIG=1igs8tukt/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=bacteria&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=401&w=500&imgcurl=www.electrickiva.com/lessons/microbio/imagery/classes/bacteria.jpg&imgurl=www.electrickiva.com/lessons/microbio/imagery/classes/bacteria.jpg&size=28.3kB&name=bacteria.jpg&rcurl=http://www.electrickiva.com/lessons/microbio/typesomicrobes.htm&rurl=http://www.electrickiva.com/lessons/microbio/typesomicrobes.htm&p=bacteria&type=jpeg&no=12&tt=12,510
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=bacteria/v=2/SID=w/l=II/R=192/SS=i/OID=50f277e1f0d7d612/SIG=1h8hgec7o/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=bacteria&ei=UTF-8&fl=0&fr=FP-tab-img-t&b=181&h=150&w=200&imgcurl=www.exn.ca/news/images/1998/06/05/19980605-bacteria.jpg&imgurl=www.exn.ca/news/images/1998/06/05/19980605-bacteria.jpg&size=18.7kB&name=19980605-bacteria.jpg&rcurl=http://www.exn.ca/Stories/1998/06/02/56.cfm&rurl=http://www.exn.ca/Stories/1998/06/02/56.cfm&p=bacteria&type=jpeg&no=192&tt=12,505


โรคที่เกิดจากอาหาร และน้ าเป็นสื่อ
โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

2. โรคบิด มีอาการเฉพาะคือ มีอาการท้องเดินอย่างรุนแรง อุจจาระมีมูกเลือดปน บางครั้งจะมี
ไข้ ปวดท้องรุนแรง

การติดต่อ เชื้อออกมากับอุจจาระ และเข้าสู่ร่างกายคนโดย เข้าทางปากอาจจะมาจากอาหาร น้ า
ดื่ม ภาชนะ หรือแมลงต่าง ๆ โดยเฉพาะแมลงวัน

การรักษา น าตัวส่งตรวจโรงพยาบาล ห้ามซื้อยามารับประทานเอง โดยเด็ดขาด เพราะโรคบิด
รักษายากกว่าโรคระบบทางเดินอาหารอื่น ๆ

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.awart.net/globetrotter/Thai/Patrick/thai_empty_food.jpg&imgrefurl=http://www.awart.net/globetrotter/Thai/Patrick/Thumbs/Thumbs3.htm&h=1024&w=1536&sz=164&tbnid=0MgqUXEy9gcJ:&tbnh=100&tbnw=150&start=4&prev=/images?q=empty+food&hl=th&lr=&ie=UTF-8&sa=N
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.serve.com/zozzles/Evelyn/Glass.jpg&imgrefurl=http://www.serve.com/zozzles/Evelyn/Evelyn.html&h=515&w=340&sz=13&tbnid=pSLTiLJvfQ4J:&tbnh=127&tbnw=84&start=13&prev=/images?q=empty+glass&hl=th&lr=&ie=UTF-8&sa=G


โรคที่เกิดจากอาหาร และน้ าเป็นสื่อ
โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

3. ไข้ไทฟอยด์ อาการที่ส าคัญคือ สัปดาห์แรกไข้มักไม่สูง       ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร หลังจากน้ันก็จะ
มีไข้ตลอดเวลาประมาณ 1 เดือน บางรายอาจมีการตัวเหลือง หนาวสั่น และเพ้อ คนไข้มักจะมาพบ
แพทย์ในสัปดาห์ที่ 2 เนื่องจากรับประทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น ที่ส าคัญคือจะต้องตรวจเลอืดหาเชื้อ
โรคทันที

การติดต่อ เชื้อติดต่อโดยรับประทานเชื้อโรคกับอาหาร และน้ าดื่ม หรือจากน้ ามูกน้ าลายของผู้ที่มีเชื้อนี้

การรักษา น าตัวส่งตรวจที่โรงพยาบาลเมื่อสงสัยหรือมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในบ้านหรือสถานที่ใกล้เคียง

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://i.cnn.net/cnn/2004/TECH/science/02/17/water.poverty.reut/story.drink.water.jpg&imgrefurl=http://us.cnn.com/2004/TECH/science/02/17/water.poverty.reut/&h=168&w=220&sz=12&tbnid=9NgG566hY2UJ:&tbnh=77&tbnw=100&start=2&prev=/images?q=drink+water&hl=th&lr=&ie=UTF-8
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.abdn.ac.uk/openday/images/students-drink-water1.jpg&imgrefurl=http://www.abdn.ac.uk/openday/gallery.htm&h=334&w=500&sz=38&tbnid=fM7o4qD1iY0J:&tbnh=84&tbnw=125&start=3&prev=/images?q=drink+water&hl=th&lr=&ie=UTF-8


โรคที่เกิดจากอาหาร และน้ าเป็นสื่อ

โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
4. วัณโรค โรคน้ีพบว่ามีการระบาดมากเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งโรคน้ีจะสัมพันธ์กับโรคเอดส์ ผู้ป่วยท่ีมีเชื้อ
โรคเอดส์ในร่างกายจะรับเชื้อโรคน้ีได้มากกว่าบุคคลธรรมดา ผู้ป่วยส่วนมากจะเสียชีวิตจากโรค
แทรกซ้อน การักษาจะค่อนข้างยุ่งยาก และต้องใช้เวลาในการรักษาเป็นเวลานาน

การติดต่อ จากน้ ามูกน้ าลายเสมหะ จากการหายใจหรือจากการกินเชื้อโรคนี้ท่ีปะปนมากับอาหาร 
และน้ าดื่ม

การรักษา ต้องไปพบแพทย์เพ่ือการรักษาท่ีถูกต้อง อาการที่ส าคัญที่สังเกตได้ง่ายคือร่างกายผอมลง 
เบื่ออาหาร ไอ หรือไอเป็นเลือด และจะมีไข้ทุก ๆ วันในเวลาเดียวกัน

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://my.dreamwiz.com/a0su/images/i/ILL.jpg&imgrefurl=http://my.dreamwiz.com/a0su/images/i/&h=180&w=240&sz=8&tbnid=g9V63TRfClcJ:&tbnh=78&tbnw=104&start=5&prev=/images?q=ill&hl=th&lr=&ie=UTF-8
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://magazine.concordia.ca/2003/september/editorsvoice/Cartoon.jpg&imgrefurl=http://magazine.concordia.ca/2003/september/editorsvoice/&h=301&w=250&sz=103&tbnid=opwKPVc9J6YJ:&tbnh=111&tbnw=93&start=24&prev=/images?q=talk+cartoon&start=20&hl=th&lr=&ie=UTF-8&sa=N
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.cartoons-sophie.com/eatface.jpg&imgrefurl=http://www.cartoons-sophie.com/eatface.html&h=345&w=360&sz=77&tbnid=M2ZTy7--NfsJ:&tbnh=112&tbnw=116&start=29&prev=/images?q=eat+cartoon&start=20&hl=th&lr=&ie=UTF-8&sa=N


โรคที่เกิดจากอาหาร และน้ าเป็นสื่อ

5. โรคแอนแทร็กซ์ เป็นได้ในสัตว์เกือบทุกชนิด ส่วนใหญ่พบในสัตว์เลือดอุ่นโดยเฉพาะสตัว์ที่เลี้ยงลูก
ด้วยนม เช่น วัว ควาย แพะ แกะ ฯลฯ

การติดต่อ ติดต่อได้ 3 ทางคือ ทางผิวหนัง ทางลมหายใจ และทางเดินอาหาร

อาการที่ส าคัญ คือ ไข้สูง อาเจียน อ่อนเพลีย และซีด ถ้าอาการมากจะท าให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว

ระวงั การตดิตอ่
จากท ัง้ 3 ทาง

โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=mask+hospital/v=2/SID=e/l=II/R=35/SS=i/OID=68b3e9363b6e3baa/SIG=1i58e0hcs/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=mask+hospital&ei=UTF-8&fl=0&fr=FP-tab-img-t&b=21&h=213&w=135&imgcurl=www.etaiwannews.com/news_images/20030427/P01-mask-0427.jpg&imgurl=www.etaiwannews.com/news_images/20030427/P01-mask-0427.jpg&size=34.4kB&name=P01-mask-0427.jpg&rcurl=http://www.etaiwannews.com/Taiwan/2003/04/27/1051413391.htm&rurl=http://www.etaiwannews.com/Taiwan/2003/04/27/1051413391.htm&p=mask+hospital&type=jpeg&no=35&tt=103
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.metropoleparis.com/1998/309/cart309.jpg&imgrefurl=http://www.metropoleparis.com/1998/309/cartoon.html&h=212&w=300&sz=17&tbnid=v0iCZnQSKGsJ:&tbnh=78&tbnw=110&start=26&prev=/images?q=eat+cartoon&start=20&hl=th&lr=&ie=UTF-8&sa=N
http://www.oticon.com/eprise/main/Oticon/_images/press_images/atlas/atlas_cic-hand.jpg
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.bme.freeq.com/tattoo/miniport/A20909/high/lip.jpg&imgrefurl=http://www.bme.freeq.com/tattoo/miniport/stroud001.html&h=574&w=800&sz=37&tbnid=tX78PA_33GoJ:&tbnh=101&tbnw=140&start=114&prev=/images?q=lip&start=100&hl=th&lr=&ie=UTF-8&sa=N


โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส

โรคที่เกิดจากอาหาร และน้ าเป็นสื่อ

1.โรคไข้สันหลังอักเสบ เชื้อจะพบมากในน้ ามูกน้ าลายหรืออุจจาระคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ โดยมา
จากอาหาร และน้ าดื่ม                                               

อาการที่ส าคัญ คือมีไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ไม่ถ่ายปัสสาวะ ท้องอืด หรือท้องผูกต่อมาจะเป็น
อัมพาต ของประสาทตา สมอง และเสียชีวิตได้

2. โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ติดต่อ โดยการรับประทาน
อาหาร และน้ าดื่มที่มีเชื้อนี้               

อาการที่ส าคัญ คือมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง เบื่ออาหาร 
คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ   เป็นสีเหลือง

อย่าให้สัตว์ และแมลงมาจับจอง
ห้องครัวคุณ
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โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส

โรคที่เกิดจากอาหาร และน้ าเป็นสื่อ

3. โรคไข้หวัดใหญ่ ส่วนมากจะมีการระบาดได้ง่าย เชื้อจะพบมากในน้ ามูกน้ าลาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
การไอจาม ไปในอาหาร น้ าดื่ม การใช้ภาชนะร่วมกัน

อาการที่ส าคัญ คือ มีไข้สูงทันที หนาวสั่น คัดจมูก น้ ามูกไหล ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย แสบคอ

การรักษาที่ส าคัญ คือ รักษาร่างกายให้อบอุ่น รับประทานยาตามแพทย์สั่ง เนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดนี้จะ
หายไปเองประมาณ 7 วัน แพทย์จะให้ยารับประทานตามอาการของโรคเท่าน้ัน 

การติดต่อที่ส าคัญ คือ จากน้ ามูกน้ าลายของผู้ป่วยจากการไอจาม หรือจากการสัมผัสที่มีเชื้อโรคนี้อยู่
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โรคที่เกิดจากอาหาร และน้ าเป็นสื่อ

4. โรคคางทูม มักพบในละอองน้ าลายผู้ป่วย อาหาร และน้ าดื่ม ตลอดจนภาชนะที่ใสอ่าหาร
ร่วมกัน เกิดจากการติดเชื้อนี้ในต่อมน้ าลาย

อาการที่ส าคัญ มีไข้ ต่อมน้ าลายบวมโต ร่วมกับมีอาการปวดบวมอยู่ที่ด้านล่าง และด้านหน้าของ
หูมักจะปวดเมื่อกลืนอาหารหรือมีการเคลื่อนไหวขากรรไกร 

ผู้ป่วยโรคคางทูม

โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส
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โรคที่เกิดจากอาหาร และน้ าเป็นสื่อ

1. โรคพยาธิไส้เดือน เป็นหนอนพยาธิตัวกลมระยะติดต่อของพยาธิติดมากับผัก น้ าดื่ม จะพบมากใน
เด็กอายุ 4-15 ปี ที่ชอบเล่นตามพื้นดิน ถ้ามีพยาธิจ านวนมากจะท าให้เกิดการขาดสารอาหาร
เนื่องจากพยาธิแย่งกินอาหารท่ีรับประทานเข้าไปหรือพยาธิเข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อ เช่น ตับ ไต ตับอ่อน
ท าให้เกิดการอักเสบ และเป็นอันตรายได้

โรคที่เกิดจากเชื้อปรสิต
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2. โรคพยาธิแส้ม้า พบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่                                     

อาการที่ส าคัญ คือ เด็กมีอาการคันท่ีทวารหนักโดยเฉพาะในเวลากลางคืน ท าให้เด็กนอนไม่หลับ และเกิด
อาการอื่นตามมา เช่น หงุดหงิด อ่อนเพลีย เรียนไม่ดี ปัสสาวะรดที่นอน การป้องกันที่ส าคัญคือการตัดเล็บ
ให้สั้นอยู่เสมอ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และก่อนประกอบอาหารทุกครั้ง และหลังเข้าส้วม

3. โรคพยาธิทริคิโลซิส เป็นพยาธิของสัตว์กินเน้ือเกือบทุกชนิด พบในคนที่ชอบกินหมูดิบ ๆ หรือปรุงไม่สุก                                                 

อาการที่ส าคัญ คือมีการระคายเคืองเยื่อเมือกของล าไส ้ในรายที่เป็นรุนแรงผู้ป่วยจะเสียชีวิตใน 4-8
สัปดาห์ ด้วยเลือดเป็นพิษ กล้ามเนื้อหัวใจวายหรือสมองอักเสบ

ตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอ

โรคที่เกิดจากอาหาร และน้ าเป็นสื่อ
โรคที่เกิดจากเชื้อปรสิต
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4. โรคพยาธิใบไม้ในตับ ซึ่งอาศัยอยู่ในท่อน้ าดีในตับ และถุงน้ าดี คนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับ
เนื่องจากรับประทานอาหารที่ปรุงจากปลา เช่น ก้อยปลา  ลาบปลา ปลาร้า ปลาที่พบมากคือ ปลาซิว 
ปลาแม่สะเด้ง ปลาแก้มช้ า  ปลาตะเพียนทราย ฯลฯ                                                                                   
อาการที่ส าคัญ คือ มีอาการตัวเหลืองตาเหลือง ซูบซีด เบื่ออาหาร ผอมแห้ง อ่อนเพลีย ขาบวมขาด
สารอาหาร ตับแข็ง และโอกาสที่จะเสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้ าดี ตับอ่อน 

5. โรคพยาธิใบไม้ในล าไส้ พยาธิจะอาศัยอยู่ในหอยน้ าจืด พืชน้ า เช่น ผักบุ้ง กระจับ ผักกระเฉด 
ผักตบชวา สายบัว ผักแว่น                                         
อาการที่พบมาก คือ มีอาการท้องเดินปวดแสบในท้องโดยเฉพาะเวลาเช้า ในรายที่มีพยาธิจ านวนมากท า
ให้เกิดแผลในล าไส้ อ่อนเพลีย การดูดซึมอาหารไม่ดี ท้องมาน ปวดท้อง และอาการท้องเดินอุจจาระมสีี
เหลืองแกมเขียว กลิ่นเหม็น คลื่นไส้ อาเจียน ผลที่สุดผิวหนังจะแห้ง และหยาบ

โรคที่เกิดจากเชื้อปรสิต
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6. พยาธิใบไม้ในปอด ตัวแก่จะอาศัยอยู่ในปอดของคน และสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น 
เสือ แมว สุนัข หมู ฯลฯ สัตว์เหล่านี้เป็นพยาธิในปอดเนื่องจากกินอาหารจากปู ส าหรับคน
ส่วนมากจะเป็นเนื่องจากรับประทานปูดิบ เช่น ส้มต าปู 

ลักษณะอาการที่ส าคัญ คือ ไออกมาเป็นเลือดปนกับเสมหะ ระยะเริ่มแรกจะมีอาการไอเล็กน้อย 
ไม่มีเสมหะ และจะเริ่มมีอาการไอมากเพิ่มขึ้นพร้อมกับมีเสมหะเหนียวสีขาว ต่อมาเสมหะจะมสีี
เขียว และข้นมากขึ้น หรือไอจนเจ็บหน้าอก และเป็นเลือดสด ๆ

โรคที่เกิดจากอาหาร และน้ าเป็นสือ่

โรคที่เกิดจากเชื้อปรสิต

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tawandang1999.com/foodimages/892003_12_s.jpg&imgrefurl=http://www.tawandang1999.com/detail.asp&h=150&w=200&sz=31&tbnid=2es1mIM0iMYJ:&tbnh=74&tbnw=98&start=2&prev=/images?q=%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B9&hl=th&lr=&ie=UTF-8


โรคที่เกิดจากอาหาร และน้ าเป็นสือ่

7. พยาธิตัวตืด ที่ส าคัญมี 2 ชนิดคือ พยาธิตืดหมู และพยาธิตืดวัว

การติดต่อที่ส าคัญ คือ การกินอาหารประเภทเนื้อหมู เนื้อวัวที่ไม่สุก       

อาการที่ส าคัญ คือ มีการระคายเคืองที่ผิวหนังล าไส้ ถ่ายอุจจาระมี เลือดปน คลื่นไส้ อาเจียน 
น้ าหนักลด และบางครั้งอาจเกิดจากอาการของตับอ่อน และแผลในกระเพาะอาหาร

โรคที่เกิดจากเชื้อปรสิต
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โรคที่เกิดจากพิษของเชื้อแบคทีเรีย

PERCENTAG
E

1. โรคที่เกิดจากอาหารเป็นพิษจาก เชื้อ คลอสตรีเดียม พบได้ทั่วไปในพ้ืนดิน ฝุ่นละอองต่าง ๆ 
ผัก ผลไม้กระป๋อง ผู้ป่วยมักมีอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ท้องผูก ถ้าอาการเป็นมากจะท า
ให้เสียชีวิตได้

2. โรคอาหารเป็นพิษจาก เชื้อ สแต๊ปฟิโลคอคคัส ซึ่งพบได้ตาม   ฝีหนอง เสมหะ ในล าคอ 
และฝุ่นละออง ในอาหารที่พบเป็นส่วนมากคือ ขนมหวาน ขนมจีน หมูแฮม แซนวิช สลัด 
รวมทั้งอาหารที่ผลิตจากนม ผู้ที่ป่วยส่วนมากจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนรุนแรง ปวดบิดใน
ท้อง และถ่ายเป็นน้ า
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สารอะฟลาท็อกซิน จากเชื้อราจะไปสะสมในร่างกายซึ่งจะเป็นสาเหตุท าให้เกิด
โรคมะเร็งโดยส่วนมากจะพบในข้าวโพด ถั่วลิสง พริกขี้หนูป่นหรือขนมปัง

โรคที่เกิดจากพิษของเชื้อรา

1. เห็ดพิษ อาการที่ส าคัญคือ คลื่นไส้อาเจียน ท้องเดิน ถ้าเป็นมากจะท าให้เสียชีวิตได้ง่าย

2. กลอยเป็นพิษ สารพิษในกลอยจะท าให้เกิดใจสั่น วิงเวียนศีรษะคันคอ คลื่นไส้อาเจียน เหงื่อออก
มากตาพร่ามัว ถ้ารุนแรงจะเสียชีวิต

3. มันส าปะหลังเป็นพิษ เกิดจาก ไซยาไนด์ ที่อยู่ในส าปะหลังดิบ อาการจะเริ่มต้นด้วยปวดท้อง
รุนแรง อาเจียน ชาตามมือ และเท้าใจสั่นบางรายอาจชัก และเสียชีวิตได้

โรคที่เกิดจากพิษของพืช และสัตว์บางชนิด

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.fungusfun.com/mushdir/data/media/5/poison_pie.jpg&imgrefurl=http://www.fungusfun.com/mushdir/details.php?image_id=31&h=300&w=527&sz=71&tbnid=kD9aIupXzXUJ:&tbnh=73&tbnw=128&start=7&prev=/images?q=poison+mushroom&hl=th&lr=&ie=UTF-8
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.petprauma.com/plant/kloy02.jpg&imgrefurl=http://www.petprauma.com/plant/kloy.html&h=269&w=400&sz=23&tbnid=YCk_LiMvMXkJ:&tbnh=80&tbnw=118&start=3&prev=/images?q=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2&hl=th&lr=&ie=UTF-8
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.syngenta-crop-clinic.in.th/crops/crop_102.jpg&imgrefurl=http://www.syngenta-crop-clinic.in.th/crop_102.html&h=192&w=200&sz=11&tbnid=mSstVJ2aFL0J:&tbnh=95&tbnw=98&start=2&prev=/images?q=%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87&hl=th&lr=&ie=UTF-8


โรคที่เกิดจากอาหาร และน้ าเป็นสือ่

1. โรคพิษจากสารตะกั่ว พบในสารเคลือบภาชนะ และสีสังเคราะห ์เช่นสีทาบ้าน สีย้อม ผ้า ฯลฯ 
อาการที่พบคือ ปวดท้องรุนแรง อุจจาระร่วง อาเจียน อุจจาระสีด า และเสียชีวิต

2. พิษจากสารปรอท พบในสารพิษฆ่าเชื้อรา และน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม อาการที่
ส าคัญ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียนอุจจาระร่วงมีเลือดปน หรืออาจท าให้กล้ามเนื้อแขนขาไม่มี
แรง เป็นอัมพาตไม่รู้สึกตัว และเสียชีวิตได้

3. พิษจากสารหนู พบในยาฆ่าแมลง และหนูเช่น การฉีดยาฆ่าแมลงเพื่อก าจัดศัตรูพืช ถ้ามีการ
ชะล้างลงในแม่น้ าล าคลอง ปลาก็สามารถสะสมสารพิษนี้ได้ อาการที่ส าคัญคือ กระหายน้ า 
คลื่นไส้ อาเจียน ตับไต ม้ามถูกท าลาย และเสียชีวิตได้

โรคที่เกิดจากสารเคมี

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.ball.com/bhome/catalog/html/images/food_family.jpg&imgrefurl=http://www.ball.com/bhome/catalog/html/food.html&h=316&w=277&sz=13&tbnid=dqwtFBOIMJwJ:&tbnh=112&tbnw=99&start=4&prev=/images?q=metal+food&hl=th&lr=&ie=UTF-8&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.ball.com/bhome/images/foodcan.gif&imgrefurl=http://www.ball.com/bhome/hfoodbus.html&h=271&w=211&sz=32&tbnid=hShTMPvN4QAJ:&tbnh=107&tbnw=84&start=3&prev=/images?q=metal+food&hl=th&lr=&ie=UTF-8&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://graphics.jsonline.com/graphics/entree/img/jan04/glazebig0125.jpg&imgrefurl=http://www.jsonline.com/entree/decorating/jan04/202123.asp&h=540&w=540&sz=50&tbnid=ExBVsI1ryLsJ:&tbnh=130&tbnw=130&start=9&prev=/images?q=color+paint+house&hl=th&lr=&ie=UTF-8


4. พิษจากสารแคดเมียม พบในโลหะผสมบางชนิด เช่น สแตนเลส หรือโลหะที่เคลือบสารนี้หากน า
ภาชนะนี้ไปใส่อาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่าง จะท าให้ปนเปื้อนในอาหารได้ อาการคลื่นไส้ อาเจียน 
ปวดท้อง ท้องเดิน ปอด ตับ ไตถูกท าลาย และเสียชีวิตได้  

5. พิษจากยาฆ่าแมลง และยาฆ่าศัตรูพืช ซึ่งขณะนี้ก าลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะได้ผลเร็ว 
และค่อนข้างแน่นอน เช่นสะสมใน พืช ผัก หรือใช้ทาอาหารพวกปลาเค็ม ฯลฯ ถ้าหากถูกชะล้างลง
ในแม่น้ าล าคลองก็จะท าให้สัตว์น้ าถูกท าลายหรือสะสมอยู่ในร่างกาย

โรคที่เกิดจากอาหาร และน้ าเป็นสือ่
โรคที่เกิดจากสารเคมี

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.whinny.org/whinny/twoflies.jpg&imgrefurl=http://www.whinny.org/&h=227&w=314&sz=12&tbnid=GGGl-1nLWycJ:&tbnh=81&tbnw=112&start=8&prev=/images?q=insecticide&hl=th&lr=&ie=UTF-8
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.natural-insect-control.com/prodimages/5025.jpg&imgrefurl=http://www.actionintegration.com/cgi-bin/nic/getprod.cgi?5025&h=228&w=201&sz=10&tbnid=YQIjXuUdvekJ:&tbnh=102&tbnw=90&start=4&prev=/images?q=insecticide&hl=th&lr=&ie=UTF-8
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.dickinson.edu/~peterman/insectine3.jpg&imgrefurl=http://www.dickinson.edu/~peterman/insect.html&h=505&w=268&sz=35&tbnid=QXQWWtYuSoIJ:&tbnh=126&tbnw=67&start=3&prev=/images?q=insecticide&hl=th&lr=&ie=UTF-8
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.jsmone.com/INSECTICIDE.jpg&imgrefurl=http://www.jsmone.com/english/shachong.htm&h=157&w=200&sz=10&tbnid=cF0cFAOsyfoJ:&tbnh=77&tbnw=98&start=67&prev=/images?q=insecticide&start=60&hl=th&lr=&ie=UTF-8&sa=N
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.grainscanada.gc.ca/Entomology/images/photo02.jpg&imgrefurl=http://www.grainscanada.gc.ca/Entomology/prevent01-e.htm&h=200&w=300&sz=29&tbnid=110RcXhiBI8J:&tbnh=74&tbnw=111&start=1&prev=/images?q=insecticide+man&hl=th&lr=&ie=UTF-8
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://cesantabarbara.ucdavis.edu/baw.jpg&imgrefurl=http://cesantabarbara.ucdavis.edu/vg82002.htm&h=125&w=250&sz=12&tbnid=-SuFCTzONaQJ:&tbnh=53&tbnw=106&start=19&prev=/images?q=worm+lettuce&hl=th&lr=&ie=UTF-8


วิธีการล้างผักให้สะอาดเพื่อลดปริมาณสารพิษ

1. ลอกหรือปลอกเปลือกแล้วแช่ในน้ าสะอาด นาน 5-10 นาที 
ลดปริมาณสารพิษได้ร้อยละ 27-72
2. แชใ่นน้ าปูนใส นาน 10 นาที แล้วล้างด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง
ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 34-52
3. การใช้ความร้อน ลดปริมาณสารพิษได้ร้อยละ 48-50

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thai.net/thaisafety/poster/Image6.jpg&imgrefurl=http://www.thai.net/thaisafety/poster/index1.htm&h=220&w=150&sz=8&tbnid=CMajDZnwreQJ:&tbnh=101&tbnw=69&start=9&prev=/images?q=%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81.&hl=th&lr=&ie=UTF-8
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=clean+food+good+taste/v=2/SID=w/l=II/R=12/SS=i/OID=0c8e7f34518349aa/SIG=1gup1pk5q/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=clean+food+good+taste&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=692&w=762&imgcurl=www.anamai.moph.go.th/cfgt/Thailand_files/cfgt1.JPG&imgurl=www.anamai.moph.go.th/cfgt/Thailand_files/cfgt1.JPG&size=120.0kB&name=cfgt1.JPG&rcurl=http://www.anamai.moph.go.th/cfgt/thailand.htm&rurl=http://www.anamai.moph.go.th/cfgt/thailand.htm&p=clean+food+good+taste&type=jpeg&no=12&tt=26
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=clean+food+good+taste/v=2/SID=w/l=II/R=12/SS=i/OID=0c8e7f34518349aa/SIG=1gup1pk5q/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=clean+food+good+taste&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=692&w=762&imgcurl=www.anamai.moph.go.th/cfgt/Thailand_files/cfgt1.JPG&imgurl=www.anamai.moph.go.th/cfgt/Thailand_files/cfgt1.JPG&size=120.0kB&name=cfgt1.JPG&rcurl=http://www.anamai.moph.go.th/cfgt/thailand.htm&rurl=http://www.anamai.moph.go.th/cfgt/thailand.htm&p=clean+food+good+taste&type=jpeg&no=12&tt=26
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.nougyou.kitakami.iwate.jp/news/engei1211/cabege/img/cabage3.jpg&imgrefurl=http://www.nougyou.kitakami.iwate.jp/news/engei1211/cabege/seiiku.html&h=255&w=340&sz=25&tbnid=88AkpFYV85MJ:&tbnh=86&tbnw=114&start=71&prev=/images?q=cabage&start=60&hl=th&lr=&ie=UTF-8&sa=N


วิธีการล้างผักให้สะอาดเพื่อลดปริมาณสารพิษ

4. แช่ไอโดรเจนเพอร์ออกไซด์ นาน 10 นาที   
(1 ช้อนชาต่อน้ า 4 ลิตร) แล้วล้างด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง ลดปริมาณสารพิษได้ร้อยละ 35-50

5. แช่น้ าด่างทับทิม นาน 10 นาที (ด่างทับทิม 20-30 เกล็ดผสมน้ า 4 ลิตร)  
ล้างด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง ลดปริมาณสารพิษได้ ร้อยละ 35-43

6. ล้างด้วยน้ าไหลจากก๊อก นาน 2 นาที ลดปริมาณสารพิษได้ร้อยละ 25-39

http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=clean+food+good+taste/v=2/SID=w/l=II/R=12/SS=i/OID=0c8e7f34518349aa/SIG=1gup1pk5q/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=clean+food+good+taste&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=692&w=762&imgcurl=www.anamai.moph.go.th/cfgt/Thailand_files/cfgt1.JPG&imgurl=www.anamai.moph.go.th/cfgt/Thailand_files/cfgt1.JPG&size=120.0kB&name=cfgt1.JPG&rcurl=http://www.anamai.moph.go.th/cfgt/thailand.htm&rurl=http://www.anamai.moph.go.th/cfgt/thailand.htm&p=clean+food+good+taste&type=jpeg&no=12&tt=26
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=clean+food+good+taste/v=2/SID=w/l=II/R=12/SS=i/OID=0c8e7f34518349aa/SIG=1gup1pk5q/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=clean+food+good+taste&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=692&w=762&imgcurl=www.anamai.moph.go.th/cfgt/Thailand_files/cfgt1.JPG&imgurl=www.anamai.moph.go.th/cfgt/Thailand_files/cfgt1.JPG&size=120.0kB&name=cfgt1.JPG&rcurl=http://www.anamai.moph.go.th/cfgt/thailand.htm&rurl=http://www.anamai.moph.go.th/cfgt/thailand.htm&p=clean+food+good+taste&type=jpeg&no=12&tt=26
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.healingdaily.com/juicing-for-health/vegetable-juicing-1.jpg&imgrefurl=http://www.healingdaily.com/juicing-for-health/juicing-recipes.htm&h=228&w=229&sz=6&tbnid=R4UNPLUMw9kJ:&tbnh=102&tbnw=102&start=19&prev=/images?q=wash+vegetable&hl=th&lr=&ie=UTF-8


วิธีการล้างผักให้สะอาดเพื่อลดปริมาณสารพิษ

7. แช่ด้วยน้ าซาวข้าว นาน 10 นาที แล้วล้างด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง ลดปริมาณ   
สารพิษได้ร้อยละ 29-38

8. แช่น้ าเกลือ นาน 10 นาที (เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ า 4 ลิตร) และล้างด้วย    
น้ าสะอาด ลดปริมาณสารพิษได้ร้อยละ 29-38

9. แช่น้ าส้มสายชู นาน 10 นาที (น้ าส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ า 4 ลิตร)    
ล้างด้วยน้ าสะอาด ลดปริมาณสารพิษได้ร้อยละ 27-36

http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=clean+food+good+taste/v=2/SID=w/l=II/R=12/SS=i/OID=0c8e7f34518349aa/SIG=1gup1pk5q/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=clean+food+good+taste&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=692&w=762&imgcurl=www.anamai.moph.go.th/cfgt/Thailand_files/cfgt1.JPG&imgurl=www.anamai.moph.go.th/cfgt/Thailand_files/cfgt1.JPG&size=120.0kB&name=cfgt1.JPG&rcurl=http://www.anamai.moph.go.th/cfgt/thailand.htm&rurl=http://www.anamai.moph.go.th/cfgt/thailand.htm&p=clean+food+good+taste&type=jpeg&no=12&tt=26
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=clean+food+good+taste/v=2/SID=w/l=II/R=12/SS=i/OID=0c8e7f34518349aa/SIG=1gup1pk5q/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=clean+food+good+taste&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=692&w=762&imgcurl=www.anamai.moph.go.th/cfgt/Thailand_files/cfgt1.JPG&imgurl=www.anamai.moph.go.th/cfgt/Thailand_files/cfgt1.JPG&size=120.0kB&name=cfgt1.JPG&rcurl=http://www.anamai.moph.go.th/cfgt/thailand.htm&rurl=http://www.anamai.moph.go.th/cfgt/thailand.htm&p=clean+food+good+taste&type=jpeg&no=12&tt=26
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://kanchanapisek.or.th/kp1/data/34/food13.jpg&imgrefurl=http://kanchanapisek.or.th/kp1/data/34/nk34k1g3.htm&h=238&w=240&sz=16&tbnid=m7f_nf9-WNoJ:&tbnh=103&tbnw=103&start=1&prev=/images?q=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B9&hl=th&lr=&ie=UTF-8
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.lakelandschools.org/EDTECH/GrowWithUs/2003/handy/wash_lettuce.jpg&imgrefurl=http://www.lakelandschools.org/EDTECH/GrowWithUs/2003/handy/gardenweb.htm&h=279&w=350&sz=26&tbnid=j-etpimjvasJ:&tbnh=92&tbnw=115&start=10&prev=/images?q=wash+salad&hl=th&lr=&ie=UTF-8


ข้อก าหนดสถานที่จ าหน่ายอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

1. สถานที่รับประทานอาหาร สถานที่เตรียมปรุงอาหารต้องสะอาด และจัดเป็นระเบียบ
2. ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้น และบริเวณหน้าหรือในห้องน้ า และต้องเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพ้ืนอย่าง

น้อย 60 ซ.ม.
3. ใช้สารอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองจากทางราชการ เช่น   เลขทะเบียนต าหรับอาหาร (อย.) 

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)

4. อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนน ามาปรุงหรือเก็บ 
การเก็บอาหารประเภทต่าง ๆ ต้องแยกเก็บเป็นประเภท 
เป็นสัดส่วน อาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบเก็บในอุณหภูมิ
ไม่สูงกว่า 7.2 องศาเซลเซียส

http://www.ee.columbia.edu/~uday/Site_Images/unipics/images/Cafeteria in Mudd_jpg.jpg


7.  ล้างภาชนะด้วยน้ ายาล้างภาชนะแล้วล้างด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ าไหล และท่ีล้างภาชนะต้องวาง
สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซ.ม.

8. เขียง และมีดต้องมีสภาพดี แยกใช้ระหว่างเน้ือสุก เนื้อสัตว์ดิบ และผักผลไม้
9. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะที่โปร่งสะอาด และมีการปกปิดเก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซ.ม.
10.  มูลฝอย และน้ าเสียทุกชนิด ได้รับการก าจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล

5. อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิด 
วางสูงจากพื้น อย่างน้อย 60 ซ.ม.

6.   น้ าแข็งท่ีใช้ปริโภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการ
ปกปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซ.ม.อาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว

เก็บในที่สะอาดมีการปกปดิ

ข้อก าหนดสถานที่จ าหน่ายอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร



PERCENTAG
E

11.  ห้องส้วมส าหรับผู้บริโภค และผู้สัมผัสอาหาร ต้องสะอาดมีอ่างล้าง 
มือที่ใช้การได้ดี และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา

12.   ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุง ต้องผูกผ้ากัน 
เป้ือนที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม 

13. ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด ก่อนเตรียมปรุง ประกอบจ าหน่ายอาหารทุกครั้ง 
14. ใชอุ้ปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงส าเร็จแล้วทุกครั้ง
15. ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือ ต้องปกปิดแผลให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการ

ปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร
16. ผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภค โดยมีน้ า 

และอาหารเป็นสื่อ ให้หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษาให้หายขาด 

ข้อก าหนดสถานท่ีจ าหน่ายอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
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ข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับโรงอาหาร

เร่ือง ข้อมาตรฐาน

ก.  สถานที่

รับประทานอาหาร

และบริเวณทั่วไป

1. สะอาด เป็นระเบียบ พื้น ผนัง เพดาน และบริเวณที่รับประทานอาหาร
ต้อง ไม่มีคาบสกปรก ขยะเศษอาหาร หรือ สิ่งของวางเกะกะ ไม่มีน้ าขัง

2. โต๊ะ เก้าอ้ี สะอาด แข็งแรง จัดเป็นระเบียบ

3. มีเคร่ืองระบายอากาศที่ดี ส าหรับห้องรับประทานอาหารที่มี
เครื่องปรับอากาศต้องมีเคร่ืองดูดอากาศรวมทั้งมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ไว้
ด้วย
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ข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับโรงอาหาร

เรื่อง ข้อมาตรฐาน

ข. สถานที่เตรียมปรุงอาหาร 4. สะอาดเป็นระเบียบ พื้นท าด้วยวัสดุถาวร แข็งสภาพดี

5. มีการระบายอากาศรวมทั้งกลิ่น และควันจากการท าอาหาร

6. ไม่เตรียมและปรุงอาหารบนพ้ืน

7. โต๊ะเตรียม- ปรุงอาหาร และผนังเตาไฟท า

ด้วยวัสดุที่แข็งแรงท าความสะอาดง่าย เช่น

กระเบื้อง สแตนเลส และพื้นโต๊ะสูงจากพ้ืน

อย่างน้อย 60 ซ.ม. 



ข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับโรงอาหาร

เรื่อง ข้อมาตรฐาน

ค. ตัวอาหาร, น้ า ,น้ าแข็ง 

และเครื่องดื่ม

8. อาหาร และเครื่องดื่มในภาชนะที่บรรจุปิดสนิท

ต้องมีเลขทะเบียนต าหรับอาหาร เช่น  อย. มอก.

9. อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ และอาหารแห้ง

ต้องมีคุณภาพดี ต้องแยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน 

วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซ.ม. ส าหรับ

อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนน ามาปรุง
อาหาร ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.mountfuji.co.uk/images/Cookbook200.gif&imgrefurl=http://www.mountfuji.co.uk/Cookbook.htm&h=200&w=238&sz=19&tbnid=_SkI221DFFAJ:&tbnh=87&tbnw=103&start=40&prev=/images?q=wash+vegetable&start=20&hl=th&lr=&ie=UTF-8&sa=N


ข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับโรงอาหาร

เรื่อง ข้อมาตรฐาน

ค. ตัวอาหาร, น้ า, น้ าแข็ง 

และเครื่องดื่ม

10. อาหาร และเครื่องดื่มในภาชนะที่ปิดสนิท 

มีคุณภาพดี  เก็บเป็นระเบียบ สูงจากพ้ืน

อย่างน้อย 30 ซ.ม.

11. อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้วเก็บในภาชนะที่

สะอาด มีการปกปิด สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 

60 ซ.ม.

12. ตู้ส าหรับปิดอาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว และ

ด้านหน้าของตู้ต้องเป็นกระจก
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ข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับโรงอาหาร

เรื่อง ข้อมาตรฐาน

ค. ตัวอาหาร, น้ า, น้ าแข็ง

และเครื่องดื่ม 

13.  น้ าดื่ม เครื่องดื่ม น้ าผลไม้ใส่ในภาชนะที่
สะอาด มีฝาปิด มีก๊อกหรือทางเทรินน้ า 
หรือมีอุปกรณ์ที่มีด้ามส าหรับตัก วางสูง
จากพื้นอย่างน้อย 60 ซ.ม.

14.  น้ าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาดใส่ในภาชนะที่
สะอาด มีฝาปิด อุปกรณ์ท่ีมีด้ามส าหรับคีบ
หรือตักวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซ.ม. 
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ข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับโรงอาหาร

เรื่อง ข้อมาตรฐาน

ง. ภาชนะอุปกรณ์ 15. ภาชนะอุปกรณ์เช่น ช้อน ชาม จาน ต้อง

ท าด้วยวัสดุที่ไม่มีพิษภัย เช่น สแตนเลส แก้ว 
อลูมิเนียม เมลามิน สีขาวหรือสีอ่อน ส าหรับ
ตะเกียบต้อง เป็นไม้ไม่แต่งสีหรือพลาสติก

16. ภาชนะใส่น้ าส้มสายชู น้ าปลา น้ าจิ้ม 

ต้องท าด้วยแก้วกระเบื้องเคลือบขาวหรือ

สแตนเลส



เรื่อง ข้อมาตรฐาน

ง. ภาชนะอุปกรณ์ 17.  ล้างภาชนะ อุปกรณ์ด้วยวิธีการอย่างน้อย 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่1
ล้างด้วยน้ ายาล้างภาชนะ และขั้นตอนที่ 2 ล้างด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง 
และอุปกรณ์การล้างต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซ.ม.

18. ใช้อ่างล้างภาชนะอุปกรณ์ที่มีท่อระบายน้ าที่ใช้การได้ดีอย่างน้อย  2
อ่าง

19.  จาน ชาม ถ้วย แก้วน้ า ถาดหลุม ฯลฯ เก็บคว่ าในภาชนะโปร่ง
สะอาด หรือตะแกรงวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย  60 ซ.ม. หรือเก็บใน
ภาชนะหรือสถานที่สะอาด และมีการปกปิด



ข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับโรงอาหาร

เรื่อง ข้อมาตรฐาน

ง. ภาชนะอุปกรณ์ 20.  ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด 
หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะที่สะอาด และมีการปกปิดวางสูง
จากพื้นอย่างน้อย 60 ซ.ม.

21.  เขียงต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าวหรือเป็นร่อง มีเขียงใช้เฉพาะ
อาหารสุก และอาหารดิบออกจากกัน มีฝาชีครอบ

22.  ใช้ถังขยะที่ไม่รั่วซึม และมีฝาปิด
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ข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับโรงอาหาร

เรื่อง ข้อมาตรฐาน

จ. การรวบรวมขยะ และน้ า
โสโครก

23.  มีท่อหรือรางระบายน้ าท่ีมีสภาพดีไม่แตกร้าว ระบาย
น้ าจากห้องครัว และที่ล้างภาชนะอุปกรณ์ลงสู่ท่อ
ระบายหรือแหล่งบ าบัดได้ดี และต้องไม่ระบายน้ าลงสู่
แหล่งน้ าสาธารณะโดยตรง

24.  มีบ่อดักเศษอาหาร และดักไขมันที่ใช้การได้ดี ก่อน
ระบายน้ าเสียทิ้ง
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ข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับโรงอาหาร

เรื่อง ข้อมาตรฐาน

ฉ. ห้องน้ า ห้องส้วม 25.  ห้องน้ า ห้องส้วมต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีน้ าใช้พอเพียง

26.  ห้องส้วมแยกเป็นสัดส่วน ประตูไม่เปิดสู่บริเวณท่ีเตรียม-ปรุง
อาหาร ที่ล้าง และเก็บภาชนะอุปกรณ์ ที่เก็บอาหาร และต้องมี
อ่างล้างมือใช้การได้ดีอยู่ในบริเวณห้องส้วม
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ข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับโรงอาหาร

เรื่อง ข้อมาตรฐาน

ช. ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ 27. แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน

28.  ผูกผ้ากันเป้ือนสีขาวหรือมีเครื่องแบบ ผู้ปรุงจะต้องใส่หมวกหรือ
เนทคลุมผม

29.  ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดีไม่มีโรคตดิต่อ ไม่เป็นโรคผิวหนัง ส าหรับผู้
ปรุงต้องมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปีนั้นให้ตรวจสอบได้

30.  มีสุขนิสัยที่ดี เช่น ตัดเล็บสั้น ไม่สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน
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