วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม

การศึกษาคุณภาพน�้าทิ้งหลังผ่านการบ�าบัดของโรงพยาบาลเขตบริการสุขภาพที่ 5
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการประกอบกิจการโรงโม่หนิ ในต�าบลหนองชุมพลเหนือ อ�าเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุ รี
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่ น และความชุ กของกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ กรณีศึกษา ในกลุ่มโรงพักสินค้า
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การศึกษาโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Pb) บริเวณชายฝั่ งทะเลที่ได้รบั น�้าทิง้ จากระบบบ�าบัดน�้าเสียเทศบาลจังหวัดเพชรบุ รี
จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุ รี
การประเมินสภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช : กรณีศึกษาร้านอาหารในค่ายวชิ ราวุ ธ
และร้านอาหารทั่วไป

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558
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บรรณาธิการแถลง
การศึ ก ษาคุ ณ ภาพนำ้ า ทิ้ ง หลั ง ผ่ า นการบำ า บั ด ของโรงพยาบาลเขตบริ ก าร
สุขภาพที่ 5.......……………………………………………………………………
(ธิดารัตน์ ด�ารงค์สอน, มัตติกา ยงอยู่)
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการประกอบกิจการ
โรงโม่หินในตำาบลหนองชุมพลเหนือ อำาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี……
(พัชรินทร์ สมบูรณ์, พิเชษฐ์ ทรัพย์สิน)
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปริ ม าณฝุ ่ น และความชุ ก ของกลุ ่ ม อาการระบบ
ทางเดินหายใจ กรณีศึกษา ในกลุ่มโรงพักสินค้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย
(พลวัฒน์ เกื้อธรรมคุณ, วรางคณา วิเศษมณี ลี)
การศึกษาโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Pb) บริเวณชายฝั่งทะเลที่ได้รับนำ้าทิ้ง
จากระบบบำาบัดนำ้าเสียเทศบาล จังหวัดเพชรบุรี จากโครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาสิง่ แวดล้อมแหลมผักเบีย้ อันเนือ่ งมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี
(เอกชัย บุดดา, อรอนงค์ ผิวนิล และคณะ)
การประเมินสภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรณีศกึ ษาร้านอาหารในค่ายวชิราวุธและร้านอาหารทัว่ ไป………………………
(สุวิสา มีวาสนา, พิมาน ธีระรัตนสุนทร และคณะ)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558
(ฉบับใหม่).........................................................…………........................……
(สุวรรณา จีรโภคกุล)
ปกิณกะ
(นายปราโมทย์ เสพสุข)
ภาพข่าวเล่าเรื่อง
ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนาม้ย
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บก.

สวั ส ดี ค รั บ กลั บ มาพบกั น อี ก ครั้ ง กั บ วารสารอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม ปีที่ 18 ฉบับที่ 2
เดือนมกราคม - มีนาคม 2559 เริ่มต้นปีใหม่ ยังคงเต็มอิ่มกับเนื้อหาสาระและข่าวสารที่นา� มามอบให้
ผู้ติดตามอ่านวารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกท่าน
ในฉบับนี้ พบกับเนื้อหาสาระทีเ่ ป็นประโยชน์เช่นเคย เริ่มจากเรื่อง การศึกษาคุณภาพนำา้ ทิง้
หลังผ่านการบำาบัดของโรงพยาบาลเขตบริการสุขภาพที่ 5 ของ ธิดารัตน์ ด�ารงค์สอน และ มัตติกา
ยงอยู่ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการประกอบกิจการโรงโม่หนิ ในตำาบล
หนองชุ ม พลเหนื อ อำ า เภอเขาย้ อ ย จั ง หวั ด เพชรบุ รี ของ พั ช ริ น ทร์ สมบู ร ณ์ และคณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่น และความชุกของกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ กรณีศึกษา
ในกลุ่มโรงพักสินค้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย ของ พลวั ฒ น์ เกื้ อ ธรรมคุ ณ และ วรางคณา
วิ เ ศษมณี ลี การศึกษาโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Pb) บริเวณชายฝั่งทะเลที่ได้รับนำ้าทิ้ง
จากระบบบำาบัดนำ้าเสียเทศบาล จังหวัดเพชรบุรี จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบีย้ อันเนือ่ งมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี ของ เอกชัย บุดดา และคณะ การประเมิน
สภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช : กรณีศึกษาร้านอาหาร
ในค่ายวชิราวุธและร้านอาหารทัว่ ไป ของ สุวิสา มีวาสนา, พิมาน ธีระรัตนสุนทร และคณะ ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ของ สุวรรณา จีรโภคกุล
พบกับเรือ่ งราวดีๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์และไม่ควรพลาด ใน ปกิณกะ เรือ่ ง จัดการ “จุดเสีย่ ง” ในห้องนอน
เพื่อสุขภาพที่ดี โดย นายปราโมทย์ เสพสุ ข ส� า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม ภาพข่าวเล่าเรื่อง โดย
ประชาสัมพันธ์ข่าว ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าของวารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 18 ฉบับที่ 3
สวัสดีครับ
บก. !!

บทวิจัย

การศึกษาคุณภาพน�า้ ทิ้งหลังผ่านการบ�าบัด
ของโรงพยาบาลเขตบริการสุขภาพที่ 5
ธิดารัตน์ ดำารงค์สอน และ มัตติกา ยงอยู่

นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้�าทิ้งหลังผ่าน
การบ�าบัดของโรงพยาบาลเขตบริการสุขภาพที่ 5 เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2557
โดยประสานขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลให้ส่งส�าเนารายงานผลการทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้�าทิ้ง
ทางห้องปฏิบตั กิ ารย้อนหลัง 2 ปี จนถึงเดือนเมษายน 2557 ซึง่ ได้รบั ข้อมูลรายงานผลการทดสอบคุณภาพ
ตัวอย่างน้า� ทิง้ ทัง้ หมด 249 ฉบับ จากโรงพยาบาล 35 แห่ง วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณโดยสถิตเิ ชิงพรรณนา
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ผลการศึกษาพบว่า จากรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้า� ทิง้ ทีไ่ ด้รบั เป็นน้า� ทิง้ จากระบบบ�าบัด
น้�าเสียชนิด SBR ร้อยละ 42.17 ระบบบ�าบัดน้�าเสียชนิด OD และ AS ร้อยละ 29.32 และ 19.28 ตาม
ล�าดับ พารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานมากที่สุดคือ Faecal Coliform Bacteria ไม่ผ่าน ร้อยละ 22.09

บ ท วิ จั ย
การศึกษาคุณภาพน�้าทิ้งหลังผ่านการบ�าบัดของโรงพยาบาลเขตบริการสุขภาพที่ 5

รองลงมาคือ Coliform Bacteria ไม่ผ่านร้อยละ 19.28 COD ไม่ผ่านร้อยละ 15.26 สารแขวนลอย
(Suspended Solids) ไม่ผา่ นร้อยละ 14.46 และ BOD ไม่ผา่ นร้อยละ 14.06 ตามล�าดับ ซึง่ กระบวนการ
ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจเนื่องมาจากวิธีการเติมคลอรีนไม่ถูกต้อง ปริมาณคลอรีน
และระยะเวลาสั ม ผั ส ไม่ เ พี ย งพอ ท� าให้ ป ริ ม าณคลอรี น ตกค้ า งในน้� า ทิ้ ง ไม่ ส ม่� า เสมอ ซึ่ ง สาเหตุ
อาจเกิดจากชุดเติมคลอรีนช�ารุด หรือมีปริมาณน้�าเสียเข้าระบบบ�าบัดมากและไม่สม่�าเสมอ ประกอบกับ
การไม่ มี ก ารตรวจวั ด คลอรี น ตกค้ า งหรื อ การเก็ บ ตั ว อย่ า งน้� า ส่ ง ตรวจวิ เ คราะห์ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งทั้ ง จุ ด เก็ บ
และวิธีการเก็บย่อมส่งผลต่อพารามิเตอร์ทางชีวภาพ ส�าหรับการที่ปริมาณสารแขวนลอย บีโอดี มีค่าสูง
แสดงว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการท� า งานของระบบบ� า บั ด ลดลง ปั ญ หาหลั ก เกิ ด จากกระบวนการท� า งาน
ทางชี ว ภาพ ผู้ ค วบคุ ม จะต้ อ งด� า เนิ น การตรวจสอบการท� า งานของระบบทั้ ง หมด คื อ น้� า เสี ย
ก่อนเข้าระบบ การรวบรวมน้�าเสีย ระบบบ�าบัด การเดินระบบ และเก็บตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์
พารามิเตอร์ควบคุม รวมถึงการตรวจสอบค่าการออกแบบระบบบ�าบัดว่าสามารถรองรับน้�าเสียได้หรือไม่
หากโรงพยาบาลมี นโยบายด้ า นการจั ด การน้� า เสี ย อย่ า งชั ด เจน มี ก ารควบคุ ม ดู แ ลระบบ
อย่างเหมาะสมจะสามารถท�าให้ระบบบ�าบัดน้�าเสียสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งน้�าทิ้ง
จากโรงพยาบาลที่ผ่านการบ�าบัดและผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ สามารถน�ากลับมาใช้
ประโยชน์ในกิจกรรมบางประเภท ช่วยลดปริมาณการใช้น้�า ลดค่าใช้จ่ายและท�าให้ปริมาณมลพิษ
ที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมน้อยลงด้วย

1. หลักการและเหตุผล

คุ ณ สมบั ติ ข องน้� า เสี ย โรงพยาบาล
คล้ า ยกั บ น้� า เสี ย จากแหล่ ง ชุ ม ชน (สมชาย
สกุลอิสริยาภรณ์, 2540) แต่จะมีการปนเปื้อน
ทีห่ ลากหลายกว่า เช่น การปนเปือ้ นโลหะหนักและ
สารเคมีต่างๆ รวมถึงการปนเปื้อนของเชื้อโรค
ในน้� า ทิ้ ง ดั ง นั้ น การควบคุ ม คุ ณ ภาพน้� า ทิ้ ง
โรงพยาบาลให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานที่ ก� า หนด
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง ก� า หนดมาตรฐานควบคุ ม
การระบายน้� า ทิ้ ง จากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด จึ ง มี ค วามจ� า เป็ น เพื่ อ ป้ อ งกั น

การปนเปื้ อ นของเชื้ อ โรคและสารเคมี ล งสู่
สิ่ ง แวดล้ อ มโดยเฉพาะแหล่ ง น้� า ธรรมชาติ
เนื่ อ งจากแหล่ ง น้� า ดั ง กล่ า วมี ก ารใช้ ป ระโยชน์
เพื่ อ การอุ ป โภคและบริ โ ภค หากมี ก ารระบาย
น้� า ทิ้ ง จากระบบบ� า บั ด น้� า เสี ย โรงพยาบาล
ที่ ไ ม่ ผ่ า นมาตรฐานลงแหล่ ง น้� า ธรรมชาติ อาจ
ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สุ ข ภ า พ ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ปั จ จุ บั น โรงพยาบาลในสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุขได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
คุ ณ ภาพเพื่ อ การขอรั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพ
โรงพยาบาลตามกระบวนการคุ ณ ภาพตาม
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มาตรฐานต่างๆ เช่น Hospital accreditation
Health Promoting Hospital ซึง่ ตามข้อก�าหนด
โรงพยาบาลต้ อ งมี ก ารจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ
สุ ข ภาพและมี ค วามปลอดภั ย ต่ อ บุ ค ลากรและ
ผู้มารับบริการ รวมทั้งต้องมีการเฝ้าระวังน้�าทิ้ง
ของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานน้�าทิ้ง
ก่อนที่จะมีการปล่อยลงสู่แหล่งน้า� สาธารณะ
ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของ
คุ ณ ภาพน้� า ทิ้ ง หลั ง การบ� า บั ด ของโรงพยาบาล
ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
กรมอนามัย จึงได้ท�าการศึกษาเรื่องดังกล่าวเพื่อ
ให้ได้ข้อมูลน�าไปสู่การวางแผนด�าเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงพยาบาลสามารถจัดการ
น้� า เสี ยได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. วัตถุประสงค์การศึกษา

เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพน้� า ทิ้ ง หลั ง ผ่ า นการ
บ�าบัดของโรงพยาบาลเขตบริการสุขภาพที่ 5

3. ระเบียบวิธีศึกษา

3.1 วิ ธี ก ารศึ ก ษา เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า
เชิ ง ส� า รวจ โดยประสานขอความร่ ว มมื อ จาก
โรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ให้สง่ ส�าเนา
รายงานผลการทดสอบคุ ณ ภาพตั ว อย่ า งน้� า ทิ้ ง

ทางห้องปฏิบัติการย้อนหลัง 2 ปี จนถึงเดือน
เมษายน 2557 ใช้ เ วลารวบรวมข้ อ มู ล ตั้ ง แต่
เดือนกุมภาพันธ์ถงึ เมษายน 2557 วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ได้แก่ ความถี่และร้อยละ
3.2 ประชากรศึกษา ตั ว อย่ า งในการ
ศึกษา โรงพยาบาลเขตบริการสุขภาพที่ 5 จ�านวน
35 แห่ง
3.3 ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา ผลการทดสอบ
คุณภาพตัวอย่างน้�าทิ้งทางห้องปฏิบัติการ

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ ข้ อ มู ล สถานการณ์ คุ ณ ภาพน้� า ทิ้ ง
หลังการบ�าบัดแล้วของโรงพยาบาล เพือ่ เป็นข้อมูล
ในการวางแผนการด� า เนิ น งานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้โรงพยาบาลสามารถจัดการน้�าเสีย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

5. ผลการศึกษา

โรงพยาบาลเขตบริ ก ารสุ ข ภาพที่ 5
จ�านวน 67 แห่ง ส่งรายงานผลการทดสอบคุณภาพ
ตัวอย่างน้�าทิ้งย้อนหลัง 2 ปี จนถึงเดือนเมษายน
2557 จ�านวน 35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.24 รวม
รายงานผลการทดสอบ จ�านวนทั้งสิ้น 249 ฉบับ
ผลการศึกษาแสดงดังนี้
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บ ท วิ จั ย
การศึกษาคุณภาพน�้าทิ้งหลังผ่านการบ�าบัดของโรงพยาบาลเขตบริการสุขภาพที่ 5

ตารางที่ 1 แสดงจ�านวนและร้อยละของรายงานผลการทดสอบคุณภาพน�า้ ทิง้ จ�าแนกตามชนิดระบบบ�าบัด
ชนิดของระบบบำาบัดนำ้าเสีย

จำานวน (ฉบับ)

ร้อยละ

48
105
73
4
10
9

19.28
42.17
29.32
1.61
4.02
3.61

249

100.00

AS (Activated Sludge)
SBR (Sequencing batch reactor)
OD (Oxidation Ditch)
AF (Anaerobic Filter)
SP (Stabilization Ponds)
ONSITE แบบเติมอากาศ
รวม

จากตารางที่ 1 รายงานผลการทดสอบ
คุณภาพน้�าทิ้งที่ได้รับจ�านวน 249 ฉบับ เป็นน้�าทิ้ง
จากระบบบ�าบัดน้�าเสียชนิด SBR ร้อยละ 42.17

ระบบบ�าบัดน้า� เสียชนิด OD และ AS ร้อยละ 29.32
และ 19.28 ตามล�าดับ

ตารางที่ 2 แสดงจ�านวนและร้อยละของรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้�าทิ้งจ�าแนกตามพารามิเตอร์
จำานวนรายงานผลการ
ทดสอบที่ผ่านมาตรฐาน
(ฉบับ)
pH
247
Suspended Solids
213
Settleable Solids
230
BOD
214
Oil&Grease
246
TKN
225
Sulide
242
COD*
211
Coliform Bacteria**
201
Faecal Coliform Bacteria**
194
พารามิเตอร์ที่ทดสอบ
(N=249)

ร้อยละ

จำานวนรายงานผลการทดสอบ
ร้อยละ
ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน(ฉบับ)

99.20
85.54
92.37
85.94
98.80
90.36
97.19
84.74
80.72
77.91

2
36
19
35
3
24
7
38
48
55

0.80
14.46
7.63
14.06
1.20
9.64
2.81
15.26
19.28
22.09

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้�าทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ.2548)
: *ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรือ่ ง ก�าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้�าทิ้งจากแหล่งก�าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
: * * ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรือ่ ง ก�าหนดมาตรฐานคุณภาพน้า�
ในแหล่งน้�าผิวดิน
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บ ท วิ จั ย
การศึกษาคุณภาพน�้าทิ้งหลังผ่านการบ�าบัดของโรงพยาบาลเขตบริการสุขภาพที่ 5

จากตารางที่ 2 พารามิเตอร์ที่ไม่ผ่าน
มาตรฐานมากที่ สุ ด คื อ Faecal Coliform
Bacteria ไม่ ผ่ า น ร้ อ ยละ 22.09 รองลงมา
คือ Coliform Bacteria ไม่ผ่านร้อยละ 19.28
COD ไม่ ผ่ า นร้ อ ยละ 15.26 สารแขวนลอย
(Suspended Solids) ไม่ผ่านร้อยละ 14.46 และ
BOD ไม่ผ่านร้อยละ 14.06 ตามล�าดับ ส�าหรับ
ค่า TDS (Total Dissolve Solid) ไม่ได้นา� มาแสดง
เพราะการจะผ่านมาตรฐานหรือไม่ ต้องคิดจาก
ค่า TDS น้�าใช้ คือ หลังการบ�าบัดน้�าเสียแล้ว
ค่า TDS ต้องเพิ่มขึ้นไม่เกิน 500 ของค่า TDS
น้�าใช้ตามปกติ

6. อภิปรายผล

จากรายงานผลการทดสอบคุ ณ ภาพ
ตัวอย่างน้�าทิ้งทางห้องปฏิบัติการย้อนหลัง 2 ปี
จนถึงเดือนเมษายน 2557 ของโรงพยาบาลในเขต
บริ ก ารสุ ข ภาพที่ 5 จ� า นวน 249 ฉบั บ จาก
โรงพยาบาล 35 แห่ง พบว่า พารามิเตอร์ที่ไม่ผ่าน
มาตรฐานมากที่ สุ ด คื อ Faecal Coliform
Bacteria ไม่ผ่าน ร้อยละ 22.09 รองลงมาคือ
Coliform Bacteria ไม่ผา่ นร้อยละ 19.28 ส่วน
COD, Suspended Solids และ BOD ไม่ผ่าน
ร้อยละ 15.26 14.46 และ 14.06 ตามล�าดับ
ซึ่ ง ปั จ จั ย ส� า คั ญในการฆ่ า เชื้ อ ด้ ว ยคลอรี น คื อ
ปริมาณคลอรีนและระยะเวลาในการสัมผัสกับ
คลอรีนของเชื้อโรค ขนาดของคลอรีนที่ต้องการ
อยู่ ใ นช่ ว ง 2-8 มก./ล. และระยะเวลาสั ม ผั ส
คลอรีน 30 นาที ส�าหรับน้�าเสียจากโรงพยาบาล

ควรมี ค ลอรี น ตกค้ า งในช่ ว ง 0.5 - 1 มก./ล.
จึ ง สามารถฆ่ า เชื้ อโรคได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ และคณะ, 2540) ดังนั้น
การที่ปริมาณคลอรีนตกค้างในน้�าทิ้งไม่สม่�าเสมอ
เนื่องจากวิธีการเติมคลอรีนไม่ถูกต้อง ปริมาณ
คลอรีนและระยะเวลาสัมผัสไม่เพียงพอ จะท�าให้
กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนไม่มีประสิทธิภาพ
ซึง่ อาจเกิดจากชุดเติมคลอรีนช�ารุด หรือมีปริมาณ
น้� า เสี ย เข้ า ระบบบ� า บั ด มากและไม่ ส ม่� า เสมอ
ท� า ให้ ค ลอรี น ตกค้ า งน้ อ ยและเวลาสั ม ผั ส จะ
น้ อ ยด้ ว ย ประกอบกั บ อาจไม่ มี ก ารตรวจวั ด
คลอรีนตกค้างหรือการเก็บตัวอย่างน้�าส่งตรวจ
วิเคราะห์ไม่ถูกต้องทั้งจุดเก็บและวิธีการเก็บ เช่น
การตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพต้องเก็บตัวอย่างน้า�
หลังผ่านการเติมคลอรีน ณ จุดที่น�้าทิ้งจะออกสู่
ภายนอก ซึ่ ง ต่ า งจากการตรวจวิ เ คราะห์ ท าง
กายภาพต้ อ งเก็ บ ก่ อ นจุ ด เติ ม คลอรี น ส� า หรั บ
การที่ ป ริ ม าณสารแขวนลอย บี โ อดี มี ค่ า สู ง
แสดงว่าประสิทธิภาพการท�างานของระบบบ�าบัด
ลดลง ปัญหาหลักเกิดจากกระบวนการท�างาน
ทางชีวภาพ ผู้ควบคุมจะต้องด�าเนินการตรวจ
สอบการท�างานของระบบทั้งหมดตั้งแต่ต้นทาง
จนถึ ง ปลายทาง คื อ น้� า เสี ย ก่ อ นเข้ า ระบบ
การรวบรวมน้�าเสีย ระบบบ�าบัด การเดินระบบ
และเก็บตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์พารามิเตอร์
ควบคุม รวมถึงการตรวจสอบค่าการออกแบบ
ระบบบ�าบัดว่าสามารถรองรับน้�าเสียได้หรือไม่
(บุญฤทธิ์ การุญเมธี, 2553) ซึ่งประสิทธิภาพ
ในการก� า จั ด BOD ของระบบบ� า บั ด น้� า เสี ย
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บ ท วิ จั ย
การศึกษาคุณภาพน�้าทิ้งหลังผ่านการบ�าบัดของโรงพยาบาลเขตบริการสุขภาพที่ 5

แบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge)
ใกล้เคียงกัน ดั ง นี้ แบบกวนสมบู ร ณ์ (Completely Mix) มีประสิทธิภาพในการก�าจัด BOD
ร้อยละ 85 - 95 แบบคลองวนเวียน (Oxidation
Ditch) ร้อยละ 75 - 95 และแบบ SBR (Sequencing
Batch Reactor) ร้อยละ 85 - 95 (กรมควบคุม
มลพิษ, 2557)
หากระบบบ�าบัดน้�าเสียอยู่ในสภาพปกติ
ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของน้� า เสี ย ไม่ เ กิ น ค่ า ที่
ออกแบบระบบไว้ ผูค้ วบคุมระบบปฏิบตั ติ ามหน้าที่
ประจ�าวันในการตรวจสอบ และควบคุมระบบ
โดยใช้ชุดวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวชี้วัดสภาพการท�างานของระบบ เช่น ชุดตรวจ
พีเอช ชุดตรวจปริมาณออกซิเจนละลายน้า� ชุดตรวจ
คลอรีนตกค้าง กรวยอิมฮอฟฟ์ ย่อมจะส่งผลให้
คุณภาพน้�าทิ้งไม่เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งน้�าทิ้งจาก
โรงพยาบาลทีผ่ า่ นการบ�าบัดและผ่านกระบวนการ
ฆ่ า เชื้ อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี คุ ณ ภาพน้� า ทิ้ ง ผ่ า น
เกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด สามารถน�า
กลับมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมบางประเภท เช่น
ด้ า นการปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ จั ด สวนหย่ อ ม สถานที่
พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ สร้ า งสระเก็ บ น้� า หรื อ น� า มา
รดน้า� ต้นไม้ สนามหญ้า เป็นต้น ช่วยลดปริมาณ
การใช้น้�า ลดค่าใช้จ่ายและท�าให้ปริมาณมลพิษ
ที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมน้อยลง

7. สรุปผลการศึกษา

จากรายงานผลการทดสอบคุ ณ ภาพ
ตัวอย่างน้�าทิ้งทางห้องปฏิบัติการย้อนหลัง 2 ปี

จนถึ ง เดื อ นเมษายน 2557 ของโรงพยาบาล
ในเขตบริ ก ารสุ ข ภาพที่ 5 จ� า นวน 249 ฉบั บ
จากโรงพยาบาล 35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.24
ของโรงพยาบาลในเขตทั้ ง หมดเป็ น น้� า ทิ้ ง จาก
ระบบบ� า บั ด น้� า เสี ย ชนิ ด SBR (Sequencing
batch reactor) ร้อยละ 42.17 ระบบบ�าบัดน้า� เสีย
ชนิด OD (Oxidation Ditch) และ AS (Activated
Sludge) ร้อยละ 29.32 และ 19.28 ตามล�าดับ
พบว่า พารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด
คื อ Faecal Coliform Bacteria ไม่ ผ่ า น
ร้อยละ 22.09 รองลงมาคือ Coliform Bacteria
ไม่ผา่ นร้อยละ 19.28 COD ไม่ผา่ นร้อยละ 15.26
สารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่ผ่าน
ร้อยละ 14.46 และ BOD ไม่ผ่านร้อยละ 14.06
ตามล�าดับ

8. ข้อเสนอแนะ

ผลการทดสอบคุณภาพน้�าทิ้งจากระบบ
บ�าบัดน้�าเสียมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ ปริมาณ
และคุ ณ ภาพของน้� า เสี ย ไม่ เ กิ น ค่ า ที่ อ อกแบบ
ระบบไว้ ผู้ควบคุมระบบมีความรู้ความสามารถ
และมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและ
ควบคุมสภาพการท�างานของระบบอย่างเคร่งครัด
มี วิ ธี ก ารเก็ บ ตั ว อย่ า งน้� า ส่ ง ตรวจอย่ า งถู ก ต้ อ ง
ได้มาตรฐาน ซึง่ ระบบบ�าบัดน้า� เสียของโรงพยาบาล
ส่วนใหญ่ดา� เนินการมานานแล้ว อุปกรณ์เครือ่ งมือ
และระบบบ�าบัดบางส่วนอาจมีการสึกหรอช�ารุด
ตามสภาพการใช้ ง าน พร้ อ มกั บ การขาดการ
บ� า รุ ง รั ก ษาอย่ า งถู ก ต้ อ งและต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผล
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บ ท วิ จั ย
การศึกษาคุณภาพน�้าทิ้งหลังผ่านการบ�าบัดของโรงพยาบาลเขตบริการสุขภาพที่ 5

ให้ ก ารท� า งานของระบบบ� า บั ด ลดลง ซึ่ ง หาก
โรงพยาบาลมี นโยบายด้ า นการจั ด การน้� า เสี ย
อย่างชัดเจน วางแผนการด�าเนินงาน การควบคุม
ติดตามและการประเมินงานอย่างชัดเจน มีการ
สื่อสารระหว่างผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ควบคุมระบบ

ผู้ รั บ บริ ก าร และผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ สะท้ อ นปั ญ หา
และหาทางร่วมกันด�าเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที
จะสามารถท� าให้ ร ะบบบ� า บั ด น้� า เสี ย สามารถ
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทวิจัย

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจาก
การประกอบกิจการโรงโม่หินในต�าบลหนองชุมพลเหนือ
อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
พัชรินทร์ สมบูรณ์
พิเชษฐ์ ทรัพย์สิน

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการประกอบ
กิจการโรงโม่หนิ จ�านวน 3 แห่งในต�าบลหนองชุมพลเหนือ อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยท�าการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 5 ขัน้ ตอน คือ 1) ขัน้ ตอนการคัดกรอง (Screening) ด้วยการวิเคราะห์
เอกสารผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการประกอบกิจการโรงโม่หินสัมภาษณ์และดูกระบวนการ
ด�าเนินงานของโรงโม่หินกับผู้ประกอบการ และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง ผลกระทบ
ทางบวก ทางลบจากการประกอบกิจการโรงโม่หิน 2) การก�าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
ด้วยการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อก�าหนดขอบเขตการศึกษาร่วมกัน 3) การประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ (Appraisal) ด้วยการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน สอบถามพนักงานในสถานประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมูลการเจ็บป่วยในพื้นที่ การท�าแผนที่ระบาดวิทยาภาคประชาชน และการตรวจฝุ่นและเสียง
4) การจัดท�ารายงานและข้อเสนอแนะ (Reporting and Recommendation) ด้วยการจัดน�าเสนอ

บ ท วิ จั ย

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการประกอบกิจการโรงโม่หินในต�าบลหนองชุมพลเหนือ
อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ผลการศึกษาทั้งหมดและร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 5) ขั้นตอน
การติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตาม
การด�าเนินงานตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงโม่หินเพื่อประกอบการต่อใบอนุญาต มีกลุ่ม
ที่ศึก ษาในการวิ จัย ประกอบด้ ว ย ประชาชนในพื้น ที่ จ� า นวน 303 คน ผู้น�า ชุ ม ชน เจ้ า หน้ า ที่ข อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตัวแทนชาวบ้าน เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทัง้ ในระดับจังหวัด อ�าเภอ และระดับต�าบล
อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้ประกอบการโรงโม่หิน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องรวมจ�านวน 52 คน วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์
เนือ้ หา และดูการกระจายตัวของการเกิดโรค/อาการโรคต่างๆ ในพืน้ ทีข่ องประชาชน ผลการวิจยั พบว่า
การด�าเนินงานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการประกอบกิจการโรงโม่หิน
ในต�าบลหนองชุมพลเหนือ อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ประชาชนและพนักงานในโรงโม่หิน
ได้รับผลกระทบในด้านร่างกาย โดยประชาชนมีการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ หอบ
หืด ส่วนพนักงานมีอาการผิดปกติทางปอด และการได้ยนิ และได้รบั ผลกระทบด้านจิตใจ โดยประชาชน
มีความรู้สึกหงุดหงิดร�าคาญที่ต้องท�าความสะอาดบ้านบ่อยๆ ตลอดจนเสียงท�างานของเครื่องจักร
โรงโม่หิน ซึ่งผลกระทบดังกล่าวมาจากสิ่งคุกคามได้แก่ ฝุ่นละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือน
จึงได้นา� มาสูก่ จิ กรรมและการพัฒนางานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมของกิจการโรงโม่หนิ ดังนี้ 1) มีการอบรม
เรื่องมลพิษทางอากาศและเสียงให้กับประชาชน 2) การมีส่วนร่วมในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และสุ ข ภาพประชาชนโดยภาคส่ ว นต่ า งๆ คื อ ผู้ ป ระกอบการ เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ผู้ น� า ชุ ม ชน
อาสาสมัครสาธารณสุข ต�ารวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) มีการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยง
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม (Checklist) และน�าไปทดลองใช้ประเมินกิจการโรงโม่หนิ 3 แห่ง เพือ่ เป็นแนวทาง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ติดตามการด� าเนินงานตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
โรงโม่หนิ ในการต่อใบอนุญาต
คำาสำาคัญ: การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กิจการโรงโม่หิน

Abstract
The aim of this study was to examine Health Impact Assessment of people
affected by three limestone crushing plants business in Nong Chumphon Nuea
sub-district, Khao Yoi district, Phetchaburi province. The assessment undertook 5-step HIA
principles that included: 1) Screening by analyzing HIA literature regarding an impact
of limestone crushing plants business towards civilian’s health conditions, interviewing
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บ ท วิ จั ย

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการประกอบกิจการโรงโม่หินในต�าบลหนองชุมพลเหนือ
อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

the entrepreneurs and observing the plant's operation procedure, and conducting
focus group discussion regarding positive and negative beneits of the plants; 2) Scoping
by setting up the meeting with stakeholders to design scope of the study; 3) Appraisal by
questioning people and the plant staff for their opinion, analyzing ailment circumstances
of people in the plant area, plotting the epidemiology map, and examining the
level of dust and noise; 4) Reporting and recommendation by presenting the results
of the study and formulating the guidelines to solve problems with stakeholders; and;
5) Monitoring and evaluation by inviting the local administrative organization to examine
the operation of the plant against the environmental hygienic measures for plant
certiicate extension approval. The sample groups were 303 villagers and 52 stakeholders
including community leaders, oicers of local administrative organization, villager
representatives, health promotion oicers at the provincial, district, and sub-district
levels, provincial industrial oicers, and crushing plant entrepreneurs. Quantitative data
was analyzed using percentage, mean, and standard deviation. Qualitative data was
analyzed by content analysis. Distribution of diseases in people was observed from
an analysis of the data.
The indings indicated that people and the plant staff received negative effects
on physical conditions as the people showed ailments involving respiratory system,
while the staff was found disorders in lung and hearing systems. The negative effects
on psychological conditions were nuisances for frequent cleanings of the house due
to dust, noise, and tremors from the plant's operation. Accordingly, the indings led to
development of activities and improvements in environmental hygienic measures for
the plants as follows: 1) The training regarding air pollution was conducted for the
people in the plant area; 2) The stakeholders including entrepreneur, health promotion
oicer, community leader, health promotion volunteer, police, and local administrative
organization joined in the management of environmental hygiene and people healthcare;
3) The checklist evaluating risks in environmental hygiene was developed and piloted
with three limestone crushing plants business for local administrative organization to use
as guidelines to monitor environmental hygienic measures of the plants for certiicate
extension approval.
Keywords: Health Impact Assessment, Limestone Crushing Plant Business
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บ ท วิ จั ย

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการประกอบกิจการโรงโม่หินในต�าบลหนองชุมพลเหนือ
อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

บทนำา

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็น
กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิต
ที่ ก่ อให้ เ กิ ด มลพิ ษ หรื อ สิ่ ง ที่ ท� าให้ เ กิ ดโรค หรื อ
กิจกรรมการให้บริการทีอ่ าจเป็นแหล่งแพร่กระจาย
มลพิษหรือสิ่งที่ท�าให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ
ประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างๆ นั้นและชุมชน(1)
ซึ่งกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 อาศัยอ�านาจตาม
ความในมาตรา 5 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก�าหนดไว้ 13
กิจการ 135 ประเภท โดยสถานประกอบกิจการ
ระเบิด การโม่ และการป่นหินด้วยเครื่องจักร
เป็นส่วนส�าคัญท�าให้เกิดปัญหาความเดือดร้อน
ร�าคาญจากมลพิษ ได้แก่ กลิน่ ฝุน่ ละออง และ
เสี ย งดั ง ซึ่ ง มลพิ ษ เหล่ า นี้ จ ะฟุ้ ง กระจายออกสู่
บรรยากาศนอกสถานประกอบการ ท�าให้ประชาชน
ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนจนเป็น
อันตรายแก่สขุ ภาพได้(2)
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็น
เครือ่ งมือส�าคัญในการคุม้ ครองและส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนจากการด� า เนิ นโครงการพั ฒ นา
แผนงาน กิจกรรมต่างๆ รวมถึงนโยบายของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เน้นกระบวนการการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในทุกภาคส่วน
และมี ก ลยุ ท ธ์ ใ นการด� า เนิ น งานโดยอาศั ย การ
กระจายอ�านาจลงสูท่ อ้ งถิน่ (3)

ต�าบลหนองชุมพลเหนือ อ�าเภอเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี เป็นต�าบลที่ประชาชนในพื้นที่ประกอบ
อาชีพท�าเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าว และ
พื้นที่ดังกล่าวมีการด�าเนินกิจการที่อยู่ในประเภท
ของกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ คือ โรงโม่หนิ
จ�านวน 3 แห่ง ซึ่ง การด�าเนิน กิจ การดังกล่าว
อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนใน
พื้นที่ได้ ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับ
ส� า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เพชรบุ รี จึ ง ได้
ท�าการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
จากการประกอบกิ จ การโรงโม่ หิ น ในต� า บล
หนองชุ ม พลเหนื อ อ� า เภอเขาย้ อ ย จั ง หวั ด
เพชรบุ รี เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น
น� า กระบวนการประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการก� า หนดมาตรการด้ า น
สุขลักษณะเพื่อใช้ประกอบในการตราเทศบัญญัติ
เพื่อ ลดผลกระทบในเชิง ลบและเพิ่ม ผลกระทบ
ในเชิ ง บวก ลดความขั ด แย้ งในพื้ น ที่ โดยการ
มีส่ว นร่ว มของทุก ฝ่าย เป็น การช่ว ยเสริม สร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ทอ้ งถิน่ ในการดูแลและคุม้ ครอง
สุขภาพประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่ อ ประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
ของประชาชนจากการประกอบกิจการโรงโม่หิน
ในต� า บลหนองชุ ม พลเหนื อ อ� า เภอเขาย้ อ ย
จังหวัดเพชรบุรี
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บ ท วิ จั ย

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการประกอบกิจการโรงโม่หินในต�าบลหนองชุมพลเหนือ
อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

วิธกี ารวิจยั

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั แบบผสมผสาน
ทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method
Research) เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนจากการประกอบกิจการโรงโม่หิน
ในต�าบลหนองชุมพลเหนือ อ�าเภอเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุ รี ใช้ ข้ัน ตอนการประเมิ น ผลกระทบต่ อ
สุขภาพขององค์การอนามัยโลก (WHO)(4) 5 ขัน้ ตอน
คือ ขัน้ ตอนการคัดกรอง (Screening) การก�าหนด
ขอบเขตการศึ ก ษา (Scoping) การประเมิ น
ผลกระทบต่อสุขภาพ (Appraisal) การจัดท�า
รายงานและข้ อ เสนอแนะ (Reporting and
Recommendation) และขั้นตอนการติดตาม
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
ก่อนท�าการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้มีการ
เตรียมการ โดยจัดอบรมการประเมินผลกระทบ
ต่ อ สุ ข ภาพให้ กับ เจ้ า หน้ า ที่ส าธารณสุ ขในพื้น ที่
อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จ�านวน 50 คน
เพื่อ เป็ น ที ม งานขั บ เคลื่อ นในพื้น ที่ และแต่ ง ตั้ง
ค�าสั่งคณะจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบ
ต่ อ สุ ข ภาพ (โดย อปท.) เพื่ อ ร่ ว มด� า เนิ น การ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและจัดท�ารายงาน
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ในขั้นตอนของการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ มีวธิ กี ารด�าเนินงานประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
1) ขัน้ ตอนการคัดกรอง (Screening)
ด้วยการวิเคราะห์เอกสารผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนจากการประกอบกิจการโรงโม่หนิ ใน

ประเด็น กระบวนการโม่หนิ สิง่ คุกคามทางสุขภาพ
บุ ค คลที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบ และผลกระทบ
ที่ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้น ตลอดจนท� า การสั ม ภาษณ์
และดูกระบวนการด�าเนินงานของโรงโม่หินกับ
ผูป้ ระกอบการทัง้ 3 แห่ง อันประกอบด้วย บริษทั
โรงโม่หนิ เพชรลดา จ�ากัด บริษทั โรงโม่หนิ ที เอส
จ�ากัด และห้างหุน้ ส่วนจ�ากัด เพชรสมุทร สุดท้าย
ท�าการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง
ผลกระทบทางบวก ทางลบจากการประกอบกิจการ
โรงโม่หินจากทั้งภาคส่วนราชการ เอกชน และ
ภาคประชาชน ซึง่ จากผลการด�าเนินงานในขัน้ ตอน
การคัดกรอง (Screening) ได้น�ามาเป็นข้อมูล
ประกอบการตั ด สิ นใจในการท� า การประเมิ น
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพเพื่ อ ก� า หนดขอบเขต
การศึ ก ษาต่ อไป และยั ง มี ก ารให้ อ บรมความรู้
เรื่ อ งมลพิ ษ ทางอากาศและเสี ย งแก่ ป ระชาชน
ในพืน้ ที่
2) การกำ า หนดขอบเขตการศึ ก ษา
(Scoping) ด้ ว ยการจั ด ประชุ ม ร่ ว มก� า หนด
ขอบเขตการศึกษากับชาวบ้าน ผูน้ า� ชุมชน อบต.
ผู้ ป ระกอบการ หน่ ว ยงานราชการเพื่ อ ให้ ไ ด้
1) ประเด็นการวิจยั 2) กลุม่ เป้าหมายทีจ่ ะท�าการ
วิจัย 3) วิธีการวิจัย 4) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5) ระยะเวลาในการวิจัย ซึ่งผลของการก�าหนด
ขอบเขตการศึกษา สรุปได้วา่ จะด�าเนินการต่อไปนี้
2.1) ท� า การสอบถามความคิ ด เห็ น
เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
จากการประกอบกิจการโรงโม่หนิ ในหมูท่ ่ี 4 5 และ
6 ต� า บลหนองชุ ม พลเหนื อ อ� า เภอเขาย้ อ ย
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บ ท วิ จั ย

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการประกอบกิจการโรงโม่หินในต�าบลหนองชุมพลเหนือ
อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

และท�าการศึกษาในหมู่ท่ี 5 6 และ 7 ต�าบล
หนองชุ ม พล เนื่ อ งจากเป็ น บริ เ วณข้ า งเคี ย ง
โรงโม่หนิ ด้วย
2.2) สอบถามพนักงานในสถานประกอบ
กิ จ การเพื่ อ ศึ ก ษาและประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า น
สุขภาพ
2.3) ตรวจฝุน่ /เสียงในสถานประกอบการ
และในพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ น
2.4) ประเมิ น ความเสี่ย งด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ควบคุ ม การประกอบกิ จ การ
โรงโม่หนิ โดยใช้ checklist
2.5) ดึงข้อมูลการเจ็บป่วยจาก รพ.สต.
ที่รับผิดชอบการดูแลชาวบ้านบริเวณโรงโม่หินคือ
รพ.สต.คีรวี งศ์ และ รพ.สต.พุมว่ ง
2.6) ท�าแผนทีร่ ะบาดวิทยาภาคประชาชน
3) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
(Appraisal) เป็ น การด� า เนิ น งานตามข้ อ สรุ ป
ที่ได้จากขั้นตอนการก�าหนดขอบเขตการศึกษา
(Scoping)
4) การจัดทำารายงานและข้อเสนอแนะ
(Reporting and Recommendation) จากข้อมูล
ที่ไ ด้ ต้ัง แต่ ข้ัน ตอนการคั ด กรอง (Screening)
การก�าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) และ
ขั้ น ตอนการประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
(Appraisal) จึ ง น� า มาสู่ ข้ั น ตอนการจั ด ท� า
รายงานและข้อเสนอแนะ ด้วยการจัดน�าเสนอ
ผลการศึกษาทั้งหมดและร่วมหาแนวทางในการ
แก้ ไ ขปั ญ หากั บ ชาวบ้ า น ผู้ น� า ชุ ม ชน อบต.
ผู้ ป ระกอบการ หน่ ว ยงานราชการเพื่ อ ร่ ว มหา

แนวทางในการก� า หนดมาตรการแก้ ไ ขปั ญ หา
ร่วมกัน
5) ขั้ น ตอนการติ ด ตามประเมิ น ผล
(Monitoring and Evaluation) เป็นการติดตาม
การด�าเนินงานและประเมินผลโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นติดตามการด�าเนินงานตามมาตรการ
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมของโรงโม่หนิ เพือ่ ประกอบ
การต่อใบอนุญาตโดยใช้แบบประเมินความเสี่ยง
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม เพือ่ ควบคุมการประกอบ
กิ จ การโรงโม่ หิ น (checklist) ที่ ไ ด้ พั ฒ นาขึ้ น
และมีการทดลองใช้ในพืน้ ทีแ่ ล้ว และมีการพิจารณา
เปรี ย บเที ย บกั บ ความถี่ ข องการร้ อ งเรี ย นกั บ ปี
ทีผ่ า่ นมาว่าลดลงหรือไม่ ตลอดจนมีการพิจารณา
ว่ า ประชาชนได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการแสดง
ความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาเมื่อมีการประชุม
ประจ�าเดือนของหมู่บ้านหรือไม่และปัญหาได้น�า
ไปแก้ไขหรือไม่ อย่างไร

ผลการวิจยั

ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของประชาชน
จากการประกอบกิ จ การโรงโม่ หิ น ในต� า บล
หนองชุมพลเหนือ อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
พบว่า
ด้านร่างกาย
ประชาชนมีการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ หอบหืด ส่วนพนักงาน
มีอาการผิดปกติทางปอด และการได้ยิน ดังผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
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บ ท วิ จั ย

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการประกอบกิจการโรงโม่หินในต�าบลหนองชุมพลเหนือ
อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

1. ผลการทำาแผนทีร่ ะบาดวิทยาภาค
ประชาชน พบว่า เมือ่ มีการทราบโรคระบบทางเดิน

หายใจ ภูมแิ พ้ หอบหืดทีไ่ ด้จากการดึงในระบบฐาน
ข้อมูลของ รพ.สต. ในปีงบประมาณ 2556 ลงใน

แผนทีห่ มู่บา้ น พบว่า การเกิดโรคดังกล่าวมีการ
กระจุ ก ตั ว อยู่ บ ริ เ วณที่ มี ก ารประกอบกิ จ การ
โรงโม่หนิ ของหมูบ่ า้ นทัง้ 3 แห่ง
2. จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเจ็บป่วย
ปี 2555 และปี 2556 จาก รพ.สต. ทีร่ บั ผิดชอบ
การดูแลชาวบ้านบริเวณโรงโม่หินในหมู่ท่ี 4 5
และ 6 ในเขตรั บ ผิ ด ชอบของ รพ.สต.คี รีว งค์
ต� า บลหนองชุ ม พลเหนื อ อ� า เภอเขาย้ อ ย และ
ในหมู่ ท่ี 5 6 และ 7 ในเขตรั บ ผิ ด ชอบของ
รพ.สต.พุม่วง ต�าบลหนองชุมพลเหนือ เนื่องจาก
เป็นบริเวณข้างเคียงโรงโม่หนิ พบว่า
สถานการณ์ผปู้ ว่ ย ปี 2555
เขตรับผิดชอบ รพ.สต. คีรวี งศ์
ม.4 พบผู้ป่ว ยโรคไข้ ห วั ด /การติ ด เชื้อ
ทางเดิ น หายใจส่ ว นบนแบบเฉี ย บพลั น อื่ น ๆ
โรคผิวหนังจากอาการแพ้ ผิวหนังอักเสบ โรค
เยื่ อ บุ ต าอั ก เสบและความผิ ด ปกติ ข องเยื่อ บุ ต า
ต่อพันประชากรสูงกว่า ค่า ระดับภาคกลางและ
ระดับประเทศในปี พ.ศ. 2552

ม.5 พบผู้ ป่ ว ยโรคผิ ว หนั ง จากอาการ
แพ้ ผิวหนังอักเสบสูงกว่าค่าระดับภาคกลางและ
ระดับประเทศในปี พ.ศ. 2552
ม.6 พบผู้ ป่ ว ยโรคผิ ว หนั ง จากอาการ
แพ้ผิวหนังอักเสบสูงกว่าค่าระดับภาคกลางและ
ระดับประเทศในปี พ.ศ. 2552
เขตรับผิดชอบ รพ.สต. พุมว่ ง
ม.6 พบผู้ ป่ ว ยโรคผิ ว หนั ง จากอาการ
แพ้ผิวหนังอักเสบต่อพันประชากรสูงกว่าค่าระดับ
ภาคกลางและระดับประเทศในปี พ.ศ. 2552
ม.7 พบผู้ ป่ ว ยโรคผิ ว หนั ง จากอาการ
แพ้ผิวหนังอักเสบต่อพันประชากรสูงกว่าค่าระดับ
ภาคกลางและระดับประเทศในปี พ.ศ. 2552
สถานการณ์ผปู้ ว่ ย ปี 2556
เขตรับผิดชอบ รพ.สต. คีรวี งศ์
ม.4 พบผู้ป่ว ยโรคไข้ ห วั ด /การติ ด เชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่นๆ โรค
ผิวหนังจากอาการแพ้ ผิวหนังอักเสบ โรคเยือ่ บุตา
อั ก เสบและความผิ ด ปกติ ข องเยื่ อ บุ ต าต่ อ พั น
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ประชากรสู ง กว่ า ค่ า ระดั บ ภาคกลางและระดั บ
ประเทศในปี พ.ศ. 2552
ม.5 พบผู้ป่วยโรคผิวหนังจากอาการแพ้
ผิวหนังอักเสบสูงกว่าค่าระดับภาคกลางและระดับ
ประเทศในปี พ.ศ. 2552
ม.6 พบผู้ป่วยโรคผิวหนังจากอาการแพ้
ผิวหนังอักเสบสูงกว่าค่าระดับภาคกลางและระดับ
ประเทศในปี พ.ศ. 2552
เขตรับผิดชอบ รพ.สต. พุมว่ ง
ม.6 พบผู้ป่วยโรคผิวหนังจากอาการแพ้
ผิวหนังอักเสบต่อพันประชากรสูงกว่าค่าระดับ
ภาคกลางและระดับประเทศในปี พ.ศ. 2552
ม.7 พบผู้ป่วยโรคผิวหนังจากอาการแพ้
ผิวหนังอักเสบต่อพันประชากรสูงกว่าค่าระดับ
ภาคกลางและระดับประเทศ พ.ศ. 2552
3. ผลการตรวจสุขภาพ โดยแพทย์
ของพนักงาน ในปี 2556 เป็นดังนี้
บริษัทโรงโม่หิน ที เอส จำากัด ผลการ
ตรวจสมรรถภาพปอด 16 คน พบความผิดปกติ
3 คน ส่ ว นผลการตรวจการได้ ยิ น 16 คน พบ
ความผิดปกติ 12 คน
บริ ษั ท โรงโม่ หิ น เพชรลดา ผลการ
ตรวจสมรรถภาพปอด 40 คน พบความผิดปกติ
5 คน ส่ ว นผลการตรวจการได้ยิน 43 คน พบ
ความผิดปกติ 5 คน
ห้างหุน้ ส่วนจำากัด เพชรสมุทร ผลการ
ตรวจสมรรถภาพปอด 13 คน ไม่ พ บความ
ผิ ด ปกติ ส่ ว นผลการตรวจการได้ ยิ น 13 คน
ไม่พบความผิดปกติ

ด้านจิตใจ

1. ผลการสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชน จ�านวน 303 คน เพือ่ ประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนจากการประกอบกิจการ
โรงโม่หิน พบว่า ประชาชนมีความรู้สึกหงุดหงิด
ร�าคาญทีต่ อ้ งท�าความสะอาดบ้านบ่อยๆ มากทีส่ ดุ
ร้ อ ยละ 81.52 รองลงมาคื อ รู้ สึ ก หงุ ด หงิ ด
ร� า คาญใจเกี่ ย วกั บ เสี ย งท� า งานของเครื่ อ งจั ก ร
โรงโม่หนิ ร้อยละ 71.95 โดยมีการให้ความคิดเห็น
เพิม่ เติมว่า ฝุน่ ทีฟ่ งุ้ กระจายไปทัว่ ท�าให้รองน้า� ฝน
กินไม่ได้ (ถ้ามีลมพัดแรงฝุน่ จะเยอะมาก) ต้องการ
ให้ ท างโรงโม่ หิน จั ด รถน้�า มาเพื่อ ฉี ด ดั บ ฝุ่น ตาม
ถนนนอก มี ร ถมาล้ า งถนน โดยท� า การล้ า ง
เดือนละ 1 ครั้ง เป็นอย่างต่�า และจากการแสดง
ความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ว่ า เสี ย งที่ ท� า การระเบิ ด
ดังมาก ท�าให้คนแก่และเด็กตกใจ จึงอยากให้มี
การควบคุมเสียงโดยก่อนระเบิดหิน ต้องการให้มี
สัญญาณเตือนก่อน ส่วนเวลาท�างานของโรงโม่หนิ
(อยากให้ท�าแค่ 08.00 - 17.00 น. ไม่อยากให้มี
OT หลังเวลา 17.00 น.) และอยากให้การระเบิด
หินของโรงโม่หินจากวันละ 1 ครั้ง เป็นอาทิตย์ละ
2 ครัง้
2. ผลการสนทนากลุ่ ม ย่ อ ย (Focus
Group) เรื่องผลกระทบจากการประกอบกิจการ
โรงโม่หนิ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�าบล
หนองชุมพลเหนือ ที่มีกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคส่วน
ราชการ เอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม
พบว่ า กลุ่ม เป้ า หมายมี ค วามร� า คาญกั บ ปั ญ หา
ฝุ่ น ละออง (โดยเฉพาะในฤดู ห นาวและแล้ ง )
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ที่ทำาให้เสื้อผ้าเปื้อน และร�าคาญเสียงดังจากการ
ระเบิดหิน

อภิปรายผล

ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของประชาชน
จากการประกอบกิจการโรงโม่หิน ประกอบด้วย
ทั้ ง ผลกระทบในด้ า นร่ า งกาย โดยประชาชน
มีการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ภูมแิ พ้
หอบหืด ส่วนพนักงานมีอาการผิดปกติทางปอด
และการได้ ยิน และได้ รับ ผลกระทบด้ า นจิ ตใจ
โดยประชาชนมีความรู้สึกหงุดหงิดร�าคาญที่ต้อง
ท�าความสะอาดบ้านบ่อยๆ ตลอดจนเสียงท�างาน
ของเครื่องจักรโรงโม่หิน ซึ่งผลกระทบดังกล่าว
มาจากสิ่งคุกคามได้แก่ ฝุ่นละออง เสียงดัง และ
ความสัน่ สะเทือน ทัง้ นีจ้ ากการทบทวนวรรณกรรม
เรื่ อ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนจาก
การประกอบกิจการโรงโม่หิน พบว่า กระบวนการ
โม่หิน (การระเบิดหิน การขนส่งหินมายังโรงโม่
การโม่หนิ การน�าสินค้าออกมาจ�าหน่าย) ท�าให้เกิด
ฝุ่นละอองส่งผลกระทบกับพนักงานในโรงโม่หิน
ประชาชนรอบๆ บริเวณโรงโม่หิน ซึ่งเป็นสาเหตุ
ให้เกิดผลกระทบด้านร่างกาย คือ เกิดโรคระบบ
ทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ หอบหืด และเกิดอุบัติเหตุ
จากการจราจรได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จุฑาทิพย์ จริยาเอกภาส(5) และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ วนริศรา ไทยนาม(6) แม้ผลการตรวจวัด
คุณภาพฝุ่นละอองในหมู่บ้าน 5 จุด และโรงโม่หิน
3 จุด พบว่า ทัง้ 8 จุด มีปริมาณฝุน่ ละอองรวม (TSP)
เฉลีย่ 24 ชัว่ โมง และปริมาณฝุน่ ละอองขนาดเล็ก

ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ทุกจุดตรวจวัด และจากรายงานผลการปฏิบตั ติ าม
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเหมืองแร่หนิ อุตสาหกรรมก่อสร้าง พบว่า
โรงโม่หนิ ทัง้ 3 แห่ง มีคา่ ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง
และค่าระดับเสียงสูงสุด อยูใ่ นเกณฑ์ปกติทกุ สถานี
ตรวจวัด แต่ผลการสัมภาษณ์และดูกระบวนการ
ด�าเนินงานของโรงโม่หนิ กับผูป้ ระกอบการโรงโม่หนิ
ทั้ง 3 แห่งพบว่า กระบวนการผลิตของโรงโม่หิน
มีขน้ั ตอนตัง้ แต่การระเบิดหินจากวัตถุดบิ จากนัน้
จะเป็นการขุดตัก ขนหิน และการคัดขนาดไซด์หนิ
เพื่อออกจ�าหน่าย ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะมี
การเกิดฝุน่ ขึน้ มาในแต่ละจุดของกระบวนการผลิต
และท� าให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อ การได้ ยิน กั บ พนั ก งาน
ในโรงโม่หิน ตลอดจนผลการประเมินความเสี่ยง
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม เพือ่ ควบคุมการประกอบ
กิจการโรงโม่หิน โดยใช้ checklist ที่ได้ท�าการ
พัฒนาขึ้น พบว่า โรงโม่หิน 2 แห่ง ยังไม่ผ่าน
มาตรการในเรื่อ งการติ ด ตั้ง จุ ด สเปรย์ น�้า แหล่ ง
ก�าเนิดฝุ่นให้ครอบคลุม และโรงโม่หิน 1 แห่ง
ยังขาดมาตรการในเรือ่ งการกวาด ล้าง หรือดูดฝุน่
บริเวณถนนด้านหน้าที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ
ทุ ก วั น อย่ า งน้ อ ยวั น ละ 2 ครั้ ง และต้ อ งมี ก าร
ฉี ด พรมน้� า เพื่ อ ควบคุ ม ฝุ่ น ละอองฟุ้ ง กระจาย
อย่างสม่�าเสมอซึ่งท�าให้เป็นจุดก�าเนิดฝุ่นละออง
ซึ่งฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นนี้นอกจากจะเป็นสาเหตุให้
เกิดผลกระทบในด้านการเจ็บป่วยทางกายแล้ว
ยังก่อให้เกิดความร�าคาญซึ่งเป็นผลกระทบด้าน
จิตใจด้วย
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ผลการประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
ของประชาชนจากการประกอบกิจการโรงโม่หิน
ในต� า บลหนองชุ ม พลเหนื อ อ� า เภอเขาย้ อ ย
จังหวัดเพชรบุรี ท�าให้ทราบว่า ประชาชนมีการ
เจ็บป่วยด้วย โรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้
หอบหืด ส่วนพนักงานมีอาการผิดปกติทางปอด
และการได้ ยิน และได้ รับ ผลกระทบด้ า นจิ ตใจ
โดยประชาชนมีความรู้สึกหงุดหงิดร�าคาญที่ต้อง
ท�าความสะอาดบ้านบ่อยๆ ตลอดจนเสียงท�างาน
ของเครื่องจักรโรงโม่หิน ซึ่งผลกระทบดังกล่าว
มาจากสิ่งคุกคามได้แก่ ฝุ่นละออง เสียงดัง และ
ความสั่น สะเทื อ น ได้ น�า มาสู่กิจ กรรมและการ
พั ฒ นางานด้ า นอนามั ย สิ่ง แวดล้ อ มของกิ จ การ
โรงโม่ หิ น ดั ง นี้ 1) มี ก ารอบรมเรื่ อ งมลพิ ษ
ทางอากาศและเสียงให้กับประชาชน 2) การมี
ส่วนร่วมในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และสุ ข ภาพประชาชนโดยภาคส่ ว นต่ า งๆ คื อ
ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้น�าชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุข ต�ารวจและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดย 2.1) หน่วยงาน รพ.สต. ได้มี
แผนด�าเนินงานเรื่องการนวด อบประคบเพื่อลด
อัตราการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจโดย
ใช้ ส มุนไพรในชุมชน ที่เริ่มด�า เนินงานในเดือน
เมษายน 2557 เน้นการดูแลผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร และ
จะมี ก ารจ้า งคนมาท� า หน้ า ที่ดูแ ลอย่า งต่ อ เนื่อ ง
และมีการจัดท�าโครงการอบรมให้ความรูก้ บั ชุมชน
ในพืน้ ที่ โดยเน้นการให้ความรูใ้ นวันประชุมประจ�า
เดือน อสม. เป็นเบื้องต้น ตลอดจนมีแผนงาน
ตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่ (ตรวจหู ปอด)
โดยจะท�าการประสานงานกับเครือข่าย เนือ่ งจาก

ค่ าใช้ จ่ า ยค่ อ นข้ า งสู ง ซึ่ ง อาจด� า เนิ น งานโดย
การคัดกรองประชาชนที่มีความเสี่ยงแล้วน�ามา
ตรวจสุ ข ภาพ และอาจพิ จ ารณาการใช้ สิ ท ธิ
ประกันสังคมซึง่ อยูใ่ นดุลยพินจิ ของแพทย์ประกอบ
2.2) หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข อ� า เภอจะท� า การ
ประสานงานกั บโรงพยาบาลเขาย้ อ ยเพื่ อ เก็ บ
รวบรวมข้อมูลผูป้ ว่ ยทีม่ าท�าการรักษาทีโ่ รงพยาบาล
เขาย้อย ว่ามีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
โรคผิวหนังจากอาการแพ้ ผิวหนังอักเสบ ผื่นคัน
โรคตา และโรคหัวใจ ซึง่ จะน�าไปวางแผนในการ
ท� า การเยี่ ย มบ้ า นต่ อไปโดยอาจจะมี ก ารขอใช้
งบประมาณผ่านกองทุนต�าบล โดยท�าการเสนอ
ผ่านคณะกรรมการเพื่อน�ามาท�าโครงการในการ
ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ 2.3) ทัง้ 3 โรงโม่หนิ
ได้รวมตัวกันช่วยออกค่าใช้จา่ ยในการตรวจสุขภาพ
ให้กบั ประชาชน (ตรวจหู ตรวจปอด ตา) จ�านวน
150 คน โดยให้ทางหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ ที่
ได้ท�าการคัดกรองประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงให้ได้
ตามจ�านวนทีก่ า� หนดและท�าการประมาณค่าใช้จา่ ย
มาให้ 2.4) ผู้ น� า ชุ ม ชน (ก� า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
ผู้ ช่ ว ย อบต.) ช่ ว ยประสานความเดื อ นร้ อ น/
ปัญหาให้กบั ทางโรงโม่หนิ ได้ทราบเพือ่ แก้ไขปัญหา
ตลอดจน อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ช่วยดูแล
เรื่ อ งสุ ข ภาพให้ กั บ ชาวบ้ า น 3) มี ก ารพั ฒ นา
แบบประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
(Checklist) และน�าไปทดลองใช้ประเมินกิจการ
โรงโม่ หิ น 3 แห่ ง เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่นใช้ติด ตามการด�าเนิน งาน
ตามมาตรการด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มของ
โรงโม่หินในการต่อใบอนุญาต

19
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 18 ฉบับที่ 219
มกราคม - มีนาคม 2559

บ ท วิ จั ย

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการประกอบกิจการโรงโม่หินในต�าบลหนองชุมพลเหนือ
อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการประเมิ น ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ (HIA) เป็นกระบวนการในการค้นหา
และปรั บ ปรุ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพอั น เนื่ อ งมา
จากนโยบายโครงการและกิจกรรมต่างๆ หรือ
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการ
ตั ด สิ นใจในการด� า เนิ นโครงการพั ฒ นาต่ า งๆ
ให้มีการพิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้านโดย
ให้ ค วามส� า คั ญ ของมิ ติ สุ ข ภาพเพิ่ ม มากขึ้ น บน
ข้ อ มู ล หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผลกระทบทั้ ง
ในทางบวกและทางลบรวมทั้ ง แสดงข้ อ ห่ ว งใย
ต่อสุขภาพโดยการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะค้ น หาผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
จากกิ จ กรรมเหล่ า นี้ เ พื่ อ ที่ จ ะพั ฒ นาเสริ ม สร้ า ง
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหรือลดความเสี่ยง
หรื อ อั น ตรายที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของ
ประชาชน ทั้งนี้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
เป็ น กระบวนการเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสร้างกระบวนการเรียนรู้
ของประชาชนให้มีความตระหนักในการคุ้มครอง
และสร้ า งสุ ข ภาพของตนเองในการวางแผน
เพื่อป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน
รวมทั้งลดความขัดแย้งในการพัฒนาโครงการ(3)
และกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ยั ง เป็ น แนวทางส� า หรั บ ผู้ ที่ ต้ อ งให้ ค วามเห็ น
หรือข้อเสนอแนะในเวทีรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ เวที รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ต่ อโครงการ
พัฒนา(1) สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์
สุภาอินทร์(7) ที่ศึกษาพบว่า การจัดแสดงความ

คิ ด เห็ น ร่ ว มกั น ท� าให้ ช าวบ้ า นเกิ ด ความตื่ น ตั ว
ที่จะปกป้องสิทธิด้านสุขภาพของตนเองมากขึ้น
ดั ง ที่ ไ ด้ มี ก ารด� า เนิ น งานในพื้ น ที่ ข องต� า บล
หนองชุมพลเหนือ อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้
1. การวิจยั ครัง้ นีท้ า� การวิจยั ในกลุม่ ผูน้ า�
ชุมชน อบต. อสม. ชาวบ้าน เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ผู้ ป ระกอบการโรงโม่ หิ น
และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต�าบลหนองชุมพลเหนือ
อ�าเภอเขาน้อย จังหวัดเพชรบุรี ดังนั้นในการน�า
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ ควรน�าไปประยุกต์ใน
พื้นที่ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน
2. หน่ ว ยงานหรื อ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ควรน� า ข้ อ มู ล ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพที่ เ กิ ด ขึ้ นไป
ตรวจสอบ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการวางแผนแก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพ และเป็ น
แนวทางในการก�าหนดนโยบายส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ลดผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงโม่หิน
ที่มีต่อประชาชน
ข้อเสนอแนะในการทำาวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ด้ า นสุ ข ภาพกาย ควรมี ก ารใช้ ห ลั ก ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น การตรวจร่างกายโดยแพทย์
เพื่อยืนยันความเจ็บป่วยของประชาชนที่อาศัย
ใกล้ เ คี ย งกั บ โรงโม่ หิ น หรื อ ศึ ก ษาผลกระทบ
ด้ า นสุ ข ภาพกายโดยเฉพาะให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก
หลังคาเรือน
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การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการประกอบกิจการโรงโม่หินในต�าบลหนองชุมพลเหนือ
อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

2. ควรมีการศึกษาผลการใช้แบบประเมิน
ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุม
การประกอบกิจการโรงโม่หนิ (checklist) ในพืน้ ที่

อื่นๆ ต่อไป เพื่อท�าการปรับให้เหมาะสมกับบริบท
ในแต่ละพื้นที่
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บทวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุน่ และความชุกของกลุม่ อาการ
ระบบทางเดินหายใจ กรณีศกึ ษา ในกลุม่ โรงพักสินค้า
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
พลวัฒน์ เกื้อธรรมคุณ
วรางคณา วิเศษมณี ลี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ตรวจวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณฝุ่นในโรงพั ก สิ น ค้ า เพื่อ ศึ ก ษาอาการ
เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงพักสินค้า และหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริ ม าณฝุ่น กับ ความชุก ของกลุ่ม อาการระบบทางเดิน หายใจ โดยเก็บ ตัว อย่างปริม าณฝุ่นในโรงพัก
สินค้าจ�านวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพักสินค้า 8 9 11 13 15 ตามล�าดับ เพือ่ ตรวจวัดปริมาณอนุภาคฝุน่
ขนาดเล็ ก กว่ า 10 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตรอากาศ (PM 10) และเก็ บ ข้ อ มู ลโดยใช้ แ บบสอบถาม
ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จ�านวน 131 คน
ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
อากาศ (PM10) มีคา่ ระหว่าง 0.038 - 0.384 mg/m3 เมือ่ เปรียบกับมาตรฐานประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ
พบว่า มีปริมาณความเข้มข้นของฝุน่ ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ระดับความถีอ่ าการโรคระบบทางเดินหายใจ

บ ท วิ จั ย

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่น และความชุกของกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ กรณีศึกษา ในกลุ่มโรงพักสินค้า
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

โดยในภาพรวมมีอาการโรคระบบทางเดินหายใจอยูใ่ นระดับปานกลาง มีอาการคอแห้ง/หิวน้า� บ่อยมีอาการ
โรคระบบทางเดินหายใจทีร่ ะดับความถีท่ กุ 1 - 3 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 81.80 เมือ่ หาความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณฝุ่น และความชุกของกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ จากการทดสอบด้วยสหสัมพันธ์
เพียร์สัน(r) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ของความชุกของกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจของพนักงาน
พบว่า ในภาพรวมไม่มคี วามสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ (r = 0.379, p-value > 0.05) อย่างไร
ก็ตามอาการคล้ายหอบมีความสัมพันธ์กบั ปริมาณฝุน่ ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) มีคา่ สถิตริ ะดับ
นัยส�าคัญ 0.05 (p < 0.05) โดยมีคา่ p-value เท่ากับ 0.019 อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ ข้อเสนอแนะ
ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรมีการศึกษาถึงสภาวะการเกิดโรคทีม่ สี าเหตุจากฝุน่ ละออง ซึง่ ท�าการศึกษาเกีย่ วกับ
ความสัมพันธ์ของอาการระบบทางเดินหายใจ โดยแยกขนาดฝุน่ PM10 และ PM2.5 เพิม่ จ�านวนจุดตรวจวัด
เพิ่มความถี่ในการตรวจวัด และควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ภาวะเสี่ยงอันตรายจากฝุ่นละออง
ในสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมการป้องกันของประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ กล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ ที่
คำาสำาคัญ : ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอากาศ (PM10) อาการระบบ
ทางเดินหายใจ

Abstract
The objectives of the research are to analyze dust quantity in warehouse
to study respiratory syndromes of operators working in the warehouse and ind
relationship between dust quantity and prevalence of respiratory syndromes. Samples of
dust were collected to measure quantity of dust with particles of less than 10 microns
in diameters (PM10) and data collection was done through a questionnaire. The sample
size was made up of 131 Specify this people.
Research indings were that measurement of dust concentration with particles
of less than 10 microns (PM10) was between 0.038 and 0.384 mg/m3. Compared
to the standards prescribed in the announcement of the Ministry of Interior, dust
concentration did not exceed the standards. Level of frequency of respiratory
syndromes in overall was moderate. Operators often felt dehydrated/ thirsty and had
respiratory syndromes with the frequency rate of every 1-3 days per week, accounting
for 81.80%. Finding relationship between dust quantity and prevalence of respiratory
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syndromes based on Pearson's correlation testing method(r) at a 95% conidence
interval of prevalence of respiratory syndromes of the operators found that in overall
there was no statistically signiicant relationship (r = 0.379, p-value > 0.05). However, a
symptom like dyspnea was related to dust quantity with particles of less than 10 microns
in diameters (PM10) with a statistical signiicance of 0.05 (p < 0.05) and p-value of 0.019
with a statistical signiicance.
Keyword : dust quantity, respiratory syndrome

บทนำา

ปัญหาฝุ่นละอองเป็นปัญหารุนแรงที่สุด
และพบในทุกภูมิภาคของประเทศไทย จากการ
ประเมินสารมลพิษหลักทางอากาศ ของกรมควบคุม
มลพิ ษ ประจ� า ปี 2556 พบว่ า สารมลพิ ษ ที่ มี
ค่าเกินมาตรฐานในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ
คื อ ก๊ า ชโอโซน โดยพบค่ า สู ง ที่ สุ ด ในบริ เ วณ
เขตปริมณฑล และสารมลพิษอีกชนิดหนึ่งที่เป็น
ปัญหา คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 มิลลิกรัม
ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตรอากาศ จั ง หวั ด ที่ มี ค่ า ความ
เข้มข้นมากที่สุด คือ จังหวัดสระบุรี มีปริมาณ
ฝุ่นละอองเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 98 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตรอากาศ รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายปี
เท่ากับ 74.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอากาศ
โดยสาเหตุ ส่ ว นใหญ่ มี แ หล่ ง ก� า เนิ ด มาจาก
ยานพาหนะ โดยเฉพาะยานพาหนะเก่ า ที่ข าด
การบ� า รุ ง รั ก ษาที่ ดี มี อั ต ราปล่ อ ยฝุ่ น สู ง กว่ า
ยานพาหนะใหม่ (กรมควบคุมมลพิษ, 2556)

การท�างานในคลังโรงพักสินค้า เป็นงาน
ประเภทหนึ่งที่มีกิจกรรมหลักในการจัดเก็บสินค้า
ในสถานประกอบการซึง่ เป็นกลุม่ งานทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อสุขภาพของผูป้ ฏิบตั งิ าน เนือ่ งจากผูป้ ฏิบตั งิ าน
ต้องท�างานในสภาพที่มีส่งิ แวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
หรือมีสภาพการท�างานอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามั ย ซึ่ ง อาจเป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ท� าให้ เ กิ ดโรค
จากการท� า งานหรื อ จากการประกอบอาชี พ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อั น ตรายที่ เ กิ ด จากปริ ม าณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กของกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้อง
กับโรคในระบบทางเดินหายใจ (Respiratory
System) เช่น เกิดการสะสมของฝุ่นในหลอดลม
ถุงลม และปอด ส่งผลต่อหลอดลม และท�าให้เกิด
โรคปอดในที่สุด ตลอดจนส่งผลกระทบต่อระบบ
ไหลเวียนของเลือด เป็นต้น
โรงพั ก สิ น ค้ า ในการท่ า เรื อ กรุ ง เทพฯ
เป็นหน่วยงานในสังกัดฝ่ายปฏิบตั กิ ารเรือและสินค้า
มี ลัก ษณะเป็ น อาคารเก่ า การระบายอากาศที่
ไม่ เ พี ย งพอ มี ฝุ่ น เกิ ด ขึ้ น จากการสะสมควั น
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จากท่อไอเสีย รถยกสินค้า (forklift) และรถยนต์
บรรทุ ก ขนสิ น ค้ า ซึ่ง ประกอบด้ ว ย มลพิ ษ ของ
ฝุน่ ควันด�า ควันขาว เขม่า ก๊าซ สถานทีด่ งั กล่าว
มีพนักงานผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่ อยูใ่ นโรงพักสินค้ารวมถึง
พนักงานขับรถยกสินค้า (forklift) ที่อยู่ในพื้นที่
นัน้ ๆ ท�าให้พนักงานดังกล่าวอาจได้รบั ผลกระทบ
โดยตรงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะฝุ่นที่เกิดขึ้นจาก
การสะสมควันจากท่อไอเสียรถยกสินค้า (forklift)
และรถยนต์บรรทุกขนสินค้า
ผูว้ จิ ยั ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหา
ฝุ่ น ละอองในสถานที่ ท� า งานจึ ง ต้ อ งการศึ ก ษา
ถึ ง ความส� า คั ญ ของปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศ
โดยศึกษาผลกระทบที่เกิดจากฝุ่น โดยให้ความ
ส�าคัญพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพักสินค้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเจ้าหน้าที่บอกต�าแหน่ง
การจัดวางสินค้า และพนักงานขับรถยกสินค้า
(Forklift) เพือ่ เป็นข้อมูลสนับสนุนให้กบั หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องได้นา� ไปใช้ในการหาวิธกี ารแก้ไขปรับปรุง
ลดสาเหตุ ข องมลพิ ษ ทางฝุ่นโดยเฉพาะสาเหตุ
จากฝุ่ น พร้ อ มทั้ ง มี ก ารก� า หนดเป็ น มาตรการ
ในการเฝ้าระวังและสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลโรค
จากการประกอบอาชีพ และสิง่ แวดล้อมให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

1. เพือ่ ตรวจวิเคราะห์ปริมาณฝุน่ ขนาดเล็ก
ในโรงพักสินค้า
2. เพื่อศึกษาอาการเกี่ยวกับโรคระบบ
ทางเดินหายใจของพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพัก
สินค้า

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
ฝุ่นขนาดเล็ก กับความชุกของกลุ่มอาการระบบ
ทางเดินหายใจ

ระเบียบวิธวี จิ ยั

รูปแบบการวิจยั เป็นการวิจยั เชิงพรรณนา
แบบภาคตัดขวาง (Cross-section descriptive
study) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงาน
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพั ก สิ น ค้ า ท่ า เรื อ กรุ ง เทพ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง
ประกอบด้วย 5 โรงพักสินค้า จ�านวน 193 คน
ขนาดตัวอย่างค�านวณโดยใช้สูตร Yamane ได้
จ�านวนตัวอย่างเป็น 131 คน โดยมีเครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย
ทีเ่ กีย่ วข้อง เครือ่ งมือประกอบด้วย
1) เครื่องมือและอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง
ฝุน่ ขนาดเล็ก (PM10) ในบรรยากาศ
- เครือ่ งเก็บตัวอย่างฝุน่ ขนาดเล็กกว่า
10 ไมครอน (PM10) ชนิดติดตัว (Personal Pump)
ต่ อ ด้ ว ยชุ ดไซโคลน (Cyclone) ซึ่งได้ ท�า การ
ปรับเทียบความถูกต้อง (Calibrate) อัตราการ
ไหลของอากาศในการดูดอากาศเข้าเครื่องแล้ว
โดยเก็บตัวอย่างทีต่ วั บุคคล (Personal Sampling)
จ�านวน 20 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 2 ชัว่ โมง
- ตลั บ กรองซึ่ ง ใส่ ก ระดาษกรอง
Polyvinyl Chloride (PVC) ขนาด Pore Size
5.0 ไมครอน มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 37 มิลลิเมตร
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- เครือ่ งชัง่ ไฟฟ้าแบบจานเดีย่ ว ตูด้ ดู
ความชืน้ (Desiccator) คีมปลายมน (Forceps)
แบบบันทึกเก็บตัวอย่างอากาศ
2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลลักษณะ
ส่วนบุคคล และลักษณะงาน ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส ระดับการ
ศึ ก ษา พฤติ ก รรมสู บ บุ ห รี่ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
แผนกการใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันฝุน่ ความบ่อยในการ
ใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันฝุน่ โรคขณะท�างาน ซึง่ มีลกั ษณะ
เป็นแบบสอบถามให้เลือกค�าตอบ (Check List)
จ�านวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล
ด้านสุขภาพ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัย
สร้ า งขึ้ น เองจากการทบทวนวรรณกรรม และ
การศึ ก ษางานวิ จัย ที่เ กี่ย วข้ อ ง โดยเนื้อ หาเป็ น
แบบสอบถามความถี่ของการมีอาการในระบบ
ทางเดินหายใจ
ส�าหรับการตรวจสอบคุณภาพของแบบ
สอบถาม ตรวจสอบความตรง (Content validity)
โดยผูท้ รงคุณวุฒทิ ง้ั ในภาควิชาการและภาคปฏิบตั ิ
จ�านวน 3 คน เมือ่ แก้ไขตามค�าแนะน�าของผูท้ รง
คุณวุฒิแล้ว น�าไปทดลองใช้กับกลุ่มพนักงานอื่น
ที่ไม่ใช่ตัวอย่าง จ�านวน 30 คน แบบสอบถาม
หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยใช้ ค่ า
สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.80 โดยมีข้นั ตอน
การเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

1. น� า หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลจากคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เสนอต่อ
ผูอ้ า� นวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เมือ่ ได้รบั
อนุญาตแล้ว ประสานงานเพื่อได้วันในการเก็บ
ข้อมูล
2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยเข้าพบ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งและขอความร่ ว มมื อ ในการ
ตอบแบบสอบถาม พร้อมทัง้ รับคืนจากกลุม่ ตัวอย่าง
ด้วยตนเอง
3. ตรวจสอบความสมบรูณ์และความ
ถูกต้องก่อนการน�าไปวิเคราะห์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
โดยใช้ โ ปรแกรมส� า เร็ จ รู ป ซึ่ ง สถิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ คือ 1) การวิเคราะห์ลกั ษณะส่วนบุคคลของ
พนักงาน ใช้สถิตแิ จกแจงค่าความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และพิสยั 2) การวิเคราะห์ลกั ษณะงานของพนักงาน
ใช้สถิตแิ จกแจงค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และพิสัย
3) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพของพนักงาน
ใช้สถิตแิ จกแจงค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และพิสัย
4) การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุน่
กับอาการเกีย่ วกับโรคระบบทางเดินหายใจใช้สถิติ
เชิงสหสัมพันธ์เพียร์สนั (correlation analysis)
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การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้งานวิจัยนี้ผ่านการรับรองจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ และด�าเนินการโดยชีแ้ จงให้ทราบ

ถึงสิทธิของกลุ่มตัวอย่าง และลงนามในหนังสือ
ยินยอมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล

ผลการวิจยั
1. ผลการตรวจวัดปริมาณฝุน่ ขนาดเล็ก
ตารางที่ 1 สรุปผลการศึกษาปริมาณฝุน่ ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในโรงพักสินค้าทีท่ า� การศึกษา
ระหว่างเดือน ธันวาคม 2556 - เมษายน 2557
บริเวณทีต่ รวจวัด

ตรวจวัด
ครัง้ ที่
ครัง้ ที่ 1

โรงพักสินค้า 8
ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 1
โรงพักสินค้า 9
ครัง้ ที่ 2

จุดที่
ตรวจวัด
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2

ผลการ
ตรวจวัด
(mg/m3)
0.308
0.345
0.262
0.292
0.145
0.165

0.194
0.173

ประเมินผล
มาตรฐาน1
ผล
(mg/m3)
5
ผ่าน
5
ผ่าน
5
ผ่าน
5
ผ่าน
5
ผ่าน
5
ผ่าน

5
5

ผ่าน
ผ่าน
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บ ท วิ จั ย

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่น และความชุกของกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ กรณีศึกษา ในกลุ่มโรงพักสินค้า
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 1 สรุปผลการศึกษาปริมาณฝุน่ ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในโรงพักสินค้าทีท่ า� การศึกษา
ระหว่างเดือน ธันวาคม 2556 - เมษายน 2557 (ต่อ)
บริเวณทีต่ รวจวัด

ตรวจวัด
ครัง้ ที่

จุดที่
ตรวจวัด

ครัง้ ที่ 1
โรงพักสินค้า 11
ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 1
โรงพักสินค้า 13
ครัง้ ที่ 2
โรงพักสินค้า 15

ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการตรวจวัด
ปริ ม าณความเข้ ม ข้ น ของฝุ่ น ที่ มี ข นาดเล็ ก กว่ า
10 ไมครอน (PM 10) เฉลี่ ย ตลอดระยะเวลา
การท�างาน โดยเก็บตัวอย่างทีต่ วั บุคคล (Personal
Sampling) จ�านวน 20 ตัวอย่าง ทีโ่ รงพักสินค้า 8

T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1

ผลการ
ตรวจวัด
(mg/m3)
0.191
0.183
0.145
0.163
0.076
0.183
0.038
0.163
0.038
0.086
0.384

ประเมินผล
มาตรฐาน1
ผล
(mg/m3)
5
ผ่าน
5
ผ่าน
5
ผ่าน
5
ผ่าน
5
ผ่าน
5
ผ่าน
5
ผ่าน
5
ผ่าน
5
ผ่าน
5
ผ่าน
5
ผ่าน

โรงพักสินค้า 9 โรงพักสินค้า 11 โรงพักสินค้า 13
โรงพักสินค้า 15 มีค่าระหว่าง 0.038 - 0.384
mg/m3 เมือ่ เปรียบกับมาตรฐานประกาศกระทรวง
มหาดไทยฯ พบว่า มีปริมาณความเข้มข้นของฝุน่
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
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บ ท วิ จั ย

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่น และความชุกของกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ กรณีศึกษา ในกลุ่มโรงพักสินค้า
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2. ผลการวิเคราะห์อาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
ตารางที่ 2 จ�านวนและร้อยละของพนักงานจ�าแนกตามโรคระบบทางเดินหายใจขณะปฏิบตั งิ าน (N = 131)
โรค
โรคภูมแิ พ้
โรคหอบหืด
โรคไซนัสอักเสบ
โรคปอดติดเชือ้
โรควัณโรค
โรคหลอดลมอักเสบ

การเป็นโรคระหว่างทำางาน

จำานวน (N)

ร้อยละ

เป็น

101

77.1

ไม่เป็น

30

22.9

เป็น

96

73.3

ไม่เป็น

35

26.7

เป็น

82

62.6

ไม่เป็น

49

37

เป็น

20

15.3

ไม่เป็น

111

84.7

เป็น

30

22.9

ไม่เป็น

101

77.1

เป็น

63

48.1

ไม่เป็น

68

51.9

รวม

131

100

จากตารางที่ 2 พบว่ า พนั ก งานกลุ่ม
ตั ว อย่ า ง ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
โรคภูมแิ พ้ จ�านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 77.10
รองลงมา คือ โรคหอบหืด จ�านวน 96 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 73.30 ไซนั ส อั ก เสบ จ� า นวน 82 คน

คิดเป็นร้อยละ 62.60 โรคหลอดลมอักเสบ จ�านวน
63 คน คิดเป็นร้อยละ 48.10 วัณโรค จ�านวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.10 และโรคปอดติดเชือ้ จ�านวน
20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.30
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บ ท วิ จั ย

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่น และความชุกของกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ กรณีศึกษา ในกลุ่มโรงพักสินค้า
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 3 ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของอาการเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ
(N = 113)
อาการเกี่ยวกับ
โรคระบบทางเดินหายใจ

ระดับความถี่ของการมีอาการ
5
ทุกวัน

4
1-3 วัน /
สัปดาห์

3
1-3 วัน /
เดือน

2
นานๆ ครั้ง

1
ไม่เคยมี
อาการ

ระคายคอ/ แสบคอ

5.3

48.9

45.8

0

0

คอแห้ง/ หิวน้�าบ่อย

15.3

81.8

21.4

1.5

0

ไอ มีเสมหะ

3.1

41.2

50.4

4.6

0.8

เจ็บคอ/ กลืนล�าบาก

0.8

31.3

61.1

3.8

3.1

เสียงแหบ

1.5

26.7

61.8

6.9

3.1

อาการคล้ายหอบ

0

1.5

6.9

76.3

15.3

หายใจหอบลึก

0

5.3

29

55.7

9.9

อาการหายใจเร็ว เหนื่อยง่าย

0

6.9

86.3

6.1

0.8

อาการมักไอตอนตื่นนอน

3.8

13.7

29

33.6

19.8

อาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก

0.8

5.3

23.7

32.8

37.4

อาการเจ็บหน้าอกจนท�าอะไรไม่ไหว

0.8

5.3

22.1

27.5

44.3

อาการหายใจไม่ออก
ตอนที่เดินบนที่ราบ หรือที่สูงไม่มาก

1.5

6.9

19.1

22.9

49.6

จากตารางที่ 3 พบว่ า พนั ก งานกลุ่ม
ตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ โดยส่วนใหญ่มีอาการ
หายใจเร็ ว เหนื่ อ ยง่ า ย มี อ าการอยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง มีความถีท่ กุ 1-3 วันต่อเดือน จ�านวน
113 คน คิดเป็นร้อยละ 86.30 ทุก 1-3 วันต่อ
สัปดาห์ จ�านวน 9 คน และคิดเป็นร้อยละ 6.90

นานๆ ครัง้ จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10
ไม่เคยมีอาการ จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90
รองลงมาคือ อาการคอแห้ง/หิวน้�าบ่อยมีอาการ
อยู่ในระดับมาก มีความถี่ทุก 1-3 วันต่อสัปดาห์
จ�านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 81.80 ทุก 1-3
วันต่อเดือน จ�านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 21.40
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บ ท วิ จั ย

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่น และความชุกของกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ กรณีศึกษา ในกลุ่มโรงพักสินค้า
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

และทุกวัน จ�านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.30
และน้อยที่สุดของพนักงานกลุ่มตัวอย่าง มีอาการ
เวลาไอต้องมีเสมหะต้องขากออกมีอาการอยู่ใน
ระดับน้อย มีความถีน่ านๆ ครัง้ จ�านวน 43 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.80 ทุก 1-3 วันต่อเดือน จ�านวน

40 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 ไม่เคยมีอาการ
จ�านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 ทุก 1-3 วัน
ต่อสัปดาห์ จ�านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20
และทุกวัน จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุน่ กับอาการระบบทางเดินหายใจ
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุน่ กับความชุกของกลุม่ อาการเกีย่ วกับโรคระบบทางเดินหายใจ
ของพนักงาน
ปริมาณฝุ่น
ความชุกของกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ค่าสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธ์ r

P-value

-0.175
-0.243
-0.318
0.423
0.237
0.311
0.28
0.199
0.145
0.041

0.461
0.302
0.172
0.063
0.314
0.182
0.233
0.4
0.543
0.864

ระคายคอ/แสบคอ
คอแห้ง/หิวน้�าบ่อย
ไอ มีเสมหะ
เจ็บคอ/กลืนล�าบาก
เสียงแหบ
คันระคายเคืองจมูก/แสบจมูก
คัดจมูก
น้�ามูกไหล
เลือดก�าเดาไหล
จุกแน่นหน้าอก
ประตูทางเข้าออก
โรงพักสินค้า
จุดกำาหนดทำาการตรวจวัด

บริเวณลานวางสินค้า
ประตูทางเข้าออก
โรงพักสินค้า
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บ ท วิ จั ย

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่น และความชุกของกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ กรณีศึกษา ในกลุ่มโรงพักสินค้า
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุน่ กับความชุกของกลุม่ อาการเกีย่ วกับโรคระบบทางเดินหายใจ
ของพนักงาน (ต่อ)
ปริมาณฝุ่น
ความชุกของกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ

ค่าสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธ์ r

P-value

11. หายใจขัดมีเสียงหวีด

0.223

0.344

12. อึดอัดบริเวณหน้าอก

0.412

0.071

13. อาการคล้ายหอบ

0.521*

0.019*

14. หายใจหอบลึก

0.093

0.696

15. หายใจเร็วเหนื่อยง่าย

0.284

0.225

16. ไอเวลาตื่นนอน

0.131

0.582

17. เวลาไอมักมีเสมหะ ต้องขากออก

0.278

0.236

18. แน่นหน้าอก และหายใจล�าบาก

0.132

0.579

19. เจ็บหน้าอกจนท�าอะไรไม่ไหว

0.025

0.915

20. หายใจไม่ออกเมื่อเดินบนที่ราบ

-0.231

0.328

หรือที่สูงไม่มาก
*

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4 แสดงว่า ค่าที่ได้จาก
การทดสอบด้วยสหสัมพันธ์เพียร์สัน(r) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ของความชุกของกลุ่มอาการ
ระบบทางเดิ น หายใจของพนั ก งาน พบว่ า
ในภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิ ติ (r = 0.379, p-value > 0.05)
อาการคล้ายหอบมีความสัมพันธ์กับปริมาณฝุ่น
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) มีค่าสถิติ
ระดับนัยส�าคัญ 0.05 (p < 0.05) โดยมีคา่ p-value
เท่ากับ 0.019 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

อภิปรายผล
1) ผลการตรวจวัดปริมาณของฝุน่ ทีม่ ี
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการท�างาน เมื่อเปรียบกับมาตรฐาน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2535 ก�าหนดไว้วา่
ระดับฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
ไม่เกิน 5 mg/m3 พบว่า มีปริมาณความเข้มข้น
ของฝุน่ ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน เนือ่ งจากว่า มีการ
ท�าความสะอาดเป็นประจ�าทุกวัน และประตูของ
โรงพั ก สิ น ค้ า มี ก ารเปิ ด ไว้ ต ลอดเวลาท� า งาน
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บ ท วิ จั ย

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่น และความชุกของกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ กรณีศึกษา ในกลุ่มโรงพักสินค้า
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

อากาศถ่ายเทได้สะดวก สอดคล้องกับ สิทธิชัย
พิมลศร และคณะ (2553) ได้ศกึ ษาสถานการณ์
ปั ญ หาฝุ่น ละอองในบรรยากาศและผลกระทบ
ต่ อ สุ ข ภาพประชาชน ในจั ง หวั ด ล� า ปาง โดย
วิเคราะห์หาค่าความเข้มข้น PM10 เฉลี่ยรายปี
ในช่ ว ง 10 ปี ระหว่ า งปี 2542 ถึ ง ปี 2551
ของสถานีตรวจวัดทั้ง 4 สถานี ในจังหวัดล�าปาง
พบว่า ระดับ PM10 มีคา่ เกินมาตรฐานเกือบทุกปี
ยกเว้นปี 2549 ที่มีค่าความเข้มข้น PM10 เฉลี่ย
รายปีสูงสุด ที่สถานีตรวจวัดศาลหลักเมืองมีค่า
เท่ากับ 47 μg/m3 ซึ่งยังมีระดับที่น่าเป็นห่วง
เนื่อ งจากมี ค่าใกล้ เ คี ย งกั บ ค่ า มาตรฐาน ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2535 ก�าหนด
ไว้วา่ ระดับ PM10 ไม่เกิน 50 μg/m3 สอดคล้อง
กั บ ณหทั ย เลิ ศ การค้ า สุ ข และคณะ (2554)
ได้ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ระหว่า งคุณภาพอากาศ
ภายในอาคารโดยสารสาธารณะกับกลุ่มอาการ
อาคารป่ ว ยในพนั ก งานจ� า หน่ า ยตั๋ ว โดยสาร
เขตจตุ จั ก ร กรุ ง เทพมหานคร โดยจากการ
ตรวจวั ด ปริ ม าณความเข้ ม ข้ น ของฝุ่ น อนุ ภ าค
เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ปริมาณเชือ้ แบคทีเรีย
เชื้อ ราและก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ น้ัน พบว่ า
ค่ า เฉลี่ย ความเข้ ม ข้ น ของฝุ่น มี ค่า เท่ า กั บ 90.1
μg/m3 ซึ่งมีค่าต่�ากว่าค่ามาตรฐานที่กรมควบคุม
มลพิษ (ประเทศไทย) ก�าหนด คือ ไม่เกิน 120 μg/m3
สอดคล้องกับ รัชนีกร กระจงกลาง และคณะ (2555)
ได้ ศึ ก ษาสถานการณ์ คุ ณ ภาพอากาศในพื้ น ที่
อ�าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยการศึกษา
ปริ ม าณฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก กว่ า 10 ไมครอน
(PM10) ในช่วงเวลาระหว่างเดือน ธันวาคม 2554

ถึ ง กุ ม ภาพั น ธ์ 2555 พบว่ า ในเดื อ นมกราคม
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 136.57±9.86 μg/m3
ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ คือ
ไม่ เ กิ น 120 μg/m 3 และสอดคล้ อ งกั บ พิ ชัย
ศิริสุโขดม (2557) ได้ศึกษาปริมาณฝุ่นละออง
และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน
อาหารสั ต ว์ พบว่ า มี ป ริ ม าณฝุ่น ละอองขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในส�านักงานและ
ในกระบวนการผลิ ต เฉลี่ ย เท่ า กั บ 0.16 ±0.05
μg/m3 และ 0.032±0.06 μg/m3 ซึง่ มีคา่ ไม่เกิน
มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2535
ก�าหนดไว้วา่ ระดับ PM10 ไม่เกิน 5 มก./ลบ.ม
2) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริ ม าณฝุ่ น กั บ ความชุ ก ของกลุ่ ม อาการที่ มี
ความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ โดยที่
ในภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์ แต่รายด้านพบว่า
ความชุ ก ของกลุ่ม อาการระบบทางเดิ น หายใจ
ของพนั ก งาน ด้ า นคล้ า ยหอบมี ค วามสั ม พั น ธ์
กั บ ปริ ม าณฝุ่น อย่ า งมี นัย ส� า คั ญ ทางสถิ ติ 0.05
และพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยทีม่ ปี จั จัย
ส่ ว นบุ ค คลต่ า งกั น และการเป็ นโรคทางระบบ
หายใจต่างกัน มีความชุกของกลุ่มอาการระบบ
ทางเดินหายใจไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
รัชนีกร กระจงกลาง และคณะ (2555) ได้ศกึ ษา
สถานการณ์คณ
ุ ภาพอากาศในพืน้ ทีอ่ า� เภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ศึกษา ร้อยละ 90.5 มีอาการเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจ อาการใดอาการหนึง่ มีความสัมพันธ์
กับปริมาณฝุ่นละอองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
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(p<0.05) สอดคล้องกับสุจิตรา ประสานพันธ์
(2545) ได้ศึกษาฝุ่นละอองในสิ่งแวดล้อมและ
ฝุน่ ละอองทีค่ นงานได้รบั ในโรงสีขา้ ว จังหวัดกาฬสินธุ์
พบว่ า ประชาชนในหมู่ บ้ า นมี อ าการเกี่ ย วกั บ
ระบบทางเดินหายใจอาการใดอาการหนึง่ มีความ
สัมพันธ์กับการได้รับฝุ่นละอองอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) และสอดคล้องกับพิชัย
ศิริสุโขดม (2557) ได้ศึกษาปริมาณฝุ่นละออง
และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน
อาหารสัตว์ พบว่า ประชาชนในหมู่บ้านมีอาการ
เกี่ย วกั บ ระบบทางเดิ น หายใจ มี ค วามสั ม พั น ธ์
กับการได้รบั ฝุน่ ละออง อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ
(p < 0.05)

ข้อเสนอแนะ

1. ข้ อ เสนอแนะทั่ว ไปต่ อ ท่ า เรื อ กรุ ง เทพฯ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
1) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10
ไมครอน (PM10) มีคา่ ไม่เกินมาตรฐานทีก่ ฎหมาย
ก�าหนด ซึ่งหากรับปริมาณฝุ่นเข้าสู่ร่างกายเป็น
ระยะเวลานานอาจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบ
ทางเดินหายใจ เกิดปัญหาสุขภาพแก่ประชาชน
โดยเฉพาะผู้ท่ีมีระบบภูมิคุ้มกันต่�าหรือกลุ่มเสี่ยง
ดั ง นั้ น ควรให้ ค วามส� า คั ญ และให้ ก ารเฝ้ า ระวั ง
ด้วยการจัดระเบียบพื้นที่ในโรงพักสินค้า เพื่อง่าย
ต่อการควบคุมมลพิษไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพ
และไม่กอ่ ให้เกิดเหตุรา� คาญแก่ประชาชนในชุมชน
ใกล้เคียงและจัดท�าแนวป้องกันมลพิษ (Buffer
Zone) เพื่ อ ป้ อ งกั น และลดการกระจายของ
ฝุ่ น ละอองจากสถานประกอบการ ไปสู่ ชุ ม ชน
ใกล้เคียงได้

2) ส่งเสริมพฤติกรรมด้านการป้องกัน
ตนเองจากปั ญ หาฝุ่ น ละออง และพฤติ ก รรม
ด้านการดูแลสุขภาพทีถ่ กู ต้อง เช่น การใส่หน้ากาก
หรื อ การปิ ด ปากและจมู ก บริ เ วณที่มี ฝุ่น ละออง
การท� า ความสะอาดโรงพั ก สิ น ค้ าให้ ป ราศจาก
ปัญหาฝุ่นละออง และการออกก�าลังกายอย่าง
สม่า� เสมอเพือ่ ให้สขุ ภาพแข็งแรง เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจยั ครัง้ ต่อไป
1) ควรมีการศึกษาถึงสภาวะการเกิดโรค
ทีม่ สี าเหตุจากฝุน่ ละออง ซึง่ ท�าการศึกษาเกีย่ วกับ
ความสัมพันธ์ของกลุม่ อาการระบบทางเดินหายใจ
โดยแยกขนาดฝุน่ PM10 และ PM2.5 เพิม่ จ�านวน
จุดตรวจวัด เพิม่ ความถีใ่ นการตรวจวัด
2) ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การรั บ รู้
ภาวะเสี่ยงอันตรายจากฝุ่นละอองในสิ่งแวดล้อม
และพฤติกรรมการป้องกันของประชาชนทีอ่ าศัยอยู่
ใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ส�าเร็จลุล่วงได้รับความกรุณา
จาก ดร.วรางคณา วิเศษมณี ลี และอาจารย์
ภัทรพร ยุบลพันธ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษางาน
วิจัยที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค�าแนะน�าที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย และขอขอบพระคุณ
ผู้ประกอบการ และทีมงานการท่าเรือกรุงเทพฯ
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่เป็นผู้ให้ข้อมูล
หลักทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมืออย่างดียง่ิ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัย ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถ
ด�าเนินการวิจยั จนส�าเร็จลุลว่ งด้วยดี
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บ ท วิ จั ย
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การท่าเรือแห่งประเทศไทย
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บทวิจัย

การศึกษาโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Pb)
บริเวณชายฝั่งทะเลที่ได้รับน�้าทิ้งจากระบบบ�าบัดน�้าเสีย
เทศบาล จังหวัดเพชรบุรี จากโครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาสิง่ แวดล้อมแหลมผักเบีย้ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริ
จังหวัดเพชรบุรี
เอกชัย บุดดา, อรอนงค์ ผิวนิล, วศิน อิงคพัฒนากุล, อนุกรณ์ บุตรสันติ์ และ เกษม จันทร์แก้ว
ภาควิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ
การศึกษาโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Pb) ในแหล่งน้ำาบริเวณชายฝั่งทะเลที่ได้รับน้ำาทิ้ง
จากระบบบำ า บั ด น้ำ า เสี ย เทศบาล จั ง หวั ด เพชรบุ รี โดยโครงการศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม
แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จะใช้เทคโนโลยีแบบง่ายโดยการน�าพืชน้�าเป็นตัวบ�าบัด และ
การสร้างบ่อผึ่ง เรียกเทคโนโลยีน้ีว่าเป็นกระบวนการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เมื่อน้�าเสียชุมชนที่ได้รับ
จากเทศบาลผ่านการบ�าบัดแล้ว จะท�าการปล่อยน้�าที่ผ่านการบ�าบัดลงสู่ทะเลต่อไป การศึกษาครั้งนี้
ท�าการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้า� ฝัง่ ทะเลแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ A: ระยะห่างจากชายฝัง่ ทะเล 200 เมตร
(A1-A5) B: ระยะห่างจากชายฝัง่ ทะเล 600 เมตร (B1-B5) และ C: ระยะห่างจากชายฝัง่ ทะเล 1,000 เมตร

บ ท วิ จั ย

การศึกษาโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Pb) บริเวณชายฝั่งทะเลที่ได้รับน�้าทิ้งจากระบบบ�าบัดน�้าเสียเทศบาล จังหวัดเพชรบุรี
จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี

(C1-C5) ท�าการเก็บตัวอย่างในเดือนสิงหาคม 2555 (ฤดูฝน) และเดือนมีนาคม 2556 (ฤดูร้อน)
เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า มาตรฐานคุ ณ ภาพน้� า ชายฝั่ง ทะเล (Ministry of Natural Resources and
Environment, 2004) และพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลตามธรรมชาติ ผลจากการศึกษาพบว่าโลหะหนักอาร์เซนิก (As)
แคดเมี ย ม (Cd) โครเมี ย ม (Cr) ปรอท (Hg) และตะกั่ว (Pb) มี ค่า เฉลี่ย เท่ า กั บ 0.18 0.01
0.02 0.01 และ 0.03 μg/l ตามล�าดับ จากการศึกษาโลหะหนักในแหล่งน้�าบริเวณชายฝั่งทะเล
ที่ได้รับน้�าทิ้งจากระบบบ�าบัดน้�าเสียมีค่าต่�ากว่ามาตรฐานคุณภาพน้�าชายฝั่งทะเลที่ก�าหนดและใกล้เคียง
กับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตามธรรมชาติท่ีไม่ได้รับอิทธิพลจากน้�าทิ้ง เป็นการบ่งบอกถึงประสิทธิภาพระบบ
บ�าบัดน้า� เสียทีส่ ามารถจะบ�าบัดน้า� ปนเปือ้ นโลหะหนักซึง่ เกิดจากกิจกรรมของชุมชนได้
คำาสำาคัญ : คุณภาพน้า� โลหะหนัก พืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทีไ่ ด้รบั น้า� ทิง้

Abstract
The study on the water quality of heavy metals (As, Cd, Cr, Hg, Pb) at the
coastal area receiving eluent from Phetchaburi Municipal Wastewater Treatment
System: The Royal Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development
Project (The Royal LERD Project) Thailand - the project treated the municipal wastewater of Phetchaburi town municipality with a simple technology by using aquatic
plants, constructed wasteland, stabilization ponds and the nature-by-nature process.
After the treated municipal wastewater was released into the tidal high and tidal
low, the samples of the water were collected at three stages (i.e. A: 200 meters from
the coast (A1-A5), B: 600 meters from the coast (B1-B5) and C: 1,000 meters from the
coast (C1-C5) in August 2012 (rainy season) and March 2013 (summer). The standard
value of the qualities coastal area and referenced coastal areas were compared to
that of the project. It was found that the averages at the coastal area in the Royal
LERD Project were 0.18, 0.01, 0.02, 0.01 and 0.03 μg/l respectively. It was found that
water qualities in this project were lower than the standard qualities and close to
that of the referenced coastal areas.
Keywords: Water Quality, Heavy Metals, Coastal Area Receiving Eluent, Wastewater
Treatment
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บ ท วิ จั ย

การศึกษาโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Pb) บริเวณชายฝั่งทะเลที่ได้รับน�้าทิ้งจากระบบบ�าบัดน�้าเสียเทศบาล จังหวัดเพชรบุรี
จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี

บทนำา

แม่ น�้ า เพชรบุ รี จั ด เป็ น แม่ น�้ า สายเดี ย ว
ในประเทศไทยที่มีต้นน้�าและจุดปลายน้�าอยู่ใน
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นแม่น�้าสายหลักที่ส�าคัญ
สายหนึ่งของภาคตะวันตก ไหลผ่านกลางเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี แต่ระยะหลังคุณภาพน้�า
ของแม่ น�้ า เพชรบุ รี มี ส ภาพเสื่ อ มโทรมลงมาก
เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร
ในเขตเทศบาลฯ โดยมีประชากร 50,000 คน
ตั้งถิ่นฐานและอาศัยริมฝั่งแม่น�้าเพชรบุรี มีการ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากน้� าในแม่ น�้ า ทั้ งในการอุ ป โภค
บริโภค เกษตรกรรม และการคมนาคม ประมาณ
9,861.6 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็นน้า� เสีย 7,889.2
ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วั น ซึ่ ง ถู ก ปล่ อ ยลงสู่ แ ม่ น�้ า
เพชรบุรีท�าให้น�้าในแม่น�้าเพชรบุรีเกิดการเน่าเสีย
จนไม่ ส ามารถน� า น้� า มาใช้ ใ นการอุ ป โภคและ
บริโภคได้ จากปัญหาดังกล่าว พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงได้ตระหนักและท�าการคิดริเริม่
จัดตั้งโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบีย้ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริ จังหวัด
เพชรบุรี ในปี พ.ศ. 2533 เพื่อแก้ปัญหาน้�าเสีย
และบรรเทาความเดื อ นร้ อ นของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ซึ่งเป็นปัญหารุนแรง
ที่ ไ ม่ ส ามารถแก้ ไ ขได้ ง่า ย โดยพระองค์ ท รงใช้
หลักการในการบ�าบัดน้า� เสีย คือ เทคโนโลยีในการ
บ�าบัดน้�าเสียจากชุมชนที่ง่ายประหยัดค่าใช้จ่าย
โดยใช้ ห ลั ก การธรรมชาติ ช่ ว ยธรรมชาติ และ
สามารถบ�าบัดน้�าเสียจากชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
เทศบาลเมืองเพชรบุรไี ด้ทา� การรวบรวมน้า� เสียจาก

เขตเทศบาลทั้งหมดระบายลงสู่บ่อรวบรวมน้า� เสีย
ที่สถานีสูบน้�าบ้านคลองยางหลังจากนั้นน้�าเสีย
ทัง้ หมดจะถูกสูบไปเข้าสูร่ ะบบบ�าบัดของโครงการฯ
หลั ง จากนั้น น้�า ที่ผ่า นการบ� า บั ด จะถู ก ปล่ อ ยลง
สูท่ ะเลต่อไป (1,2,3,4,5)
ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารน� า โลหะหนั ก มาใช้
เป็นจ�านวนมากไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อม
ในการท�ากิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ท�าให้มีการ
ปนเปื้อนมากับน้�าเสียชุมชน มีความเป็นพิษสูง
ต่อสิ่งมีชีวิต รวมถึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้�า
ในแหล่งน้ำา โลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับกิจกรรม
ชุ ม ชนที่ ท้ิ ง จากแหล่ ง ชุ ม ชนและจากการใช้
ชีวิตประจ�าวัน ได้แก่ สิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย สี
ผสมอาหาร ไม้ขีดไฟ ฟิวส์ สารกันสนิม เม็ดสี
ยาง พลาสติ ก แบตเตอรี่ กระดาษ สารเคมี
ก� า จั ด ศั ต รู พื ช การล้ า งอั ด รู ป ยาก� า จั ด เชื้ อ รา
สายไฟ สายหุ้มเคเบิ้ล เครื่องส�าอาง สารตัวเติม
ในน้า� มัน ยารักษาเนือ้ ไม้ สีทาบ้าน สีนา�้ มัน แก้ว
น้� า มั น หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งท� า โลหะป้ อ งกั น สนิ ม
(6,7,8,9,10,11,12,13,14) ดังนั้นการศึกษาโลหะหนักใน
แหล่ ง น้ำ า จะเป็ น การบ่ ง บอกถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของระบบบ� า บั ด น้� า เสี ย ชุ ม ชนและสถานภาพ
ของคุณภาพน้�า บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลรองรับ
น้�าเสียชุมชนที่ผ่านการบ�าบัด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ทางทะเลและเป็ น อั น ตรายต่ อ สั ต ว์ น�้ า ห่ ว งโซ่
อาหาร และระบบนิเวศวิทยาบริเวณชายฝัง่ ทางทะเล
รวมถึงเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก�าหนดแนวทาง
การจัดการสิง่ แวดล้อมให้เหมาะสมและใช้ประโยชน์
อย่างยัง่ ยืนต่อไป
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บ ท วิ จั ย

การศึกษาโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Pb) บริเวณชายฝั่งทะเลที่ได้รับน�้าทิ้งจากระบบบ�าบัดน�้าเสียเทศบาล จังหวัดเพชรบุรี
จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี

วัตถุประสงค์การวิจยั

การศึ ก ษาคุ ณ ภาพน้� า ด้ า นโลหะหนั ก
บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย โครงการศึกษา
วิจยั และพัฒนาสิง่ แวดล้อมแหลมผักเบีย้ อันเนือ่ ง
มาจากพระราชด�าริ ต�าบลแหลมผักเบี้ย อ�าเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

อุปกรณ์และวิธกี าร

1. สถานทีท่ าำ การศึกษา
พื้นที่ท�าการศึกษาบริเวณชายฝั่งที่ได้รับ
น้ำ า ทิ้ ง จากระบบบำ า บั ด น้ำ า เสี ย เทศบาลจั ง หวั ด
เพชรบุร:ี โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาสิง่ แวดล้อม
แหลมผักเบีย้ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริ ต�าบล
แหลมผักเบี้ย อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ตัง้ อยูบ่ นพิกดั UTM 1442240 เหนือ ถึง 1443480
เหนือ และ 0617780 ตะวันออก ถึง 0619271
ตะวันออก ครอบคลุมพืน้ ที่ 551 ไร่ 45.6 ตารางวา
ดังภาพที่ 1 การรวบรวมน้�าเสียจากเขตเทศบาล
ทั้ ง หมดระบายลงสู่ บ่ อ รวบรวมน้� า เสี ย ที่ ส ถานี
สูบน้�าบ้านคลองยางหลังจากนั้นน้�าเสียทั้งหมด
จะถูกสูบไปเข้าท่อล�าเลียงระยะทางประมาณ 18.5
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กิโลเมตร เข้าสู่ระบบบ�าบัดน้�าเสียของโครงการ
ใช้ ก ระบวนการทางธรรมชาติ บ� า บั ด น้� า เสี ย
ประกอบด้วย 4 ระบบ คือ 1) ระบบบ่อบ�าบัด
น้า� เสีย 2) ระบบหญ้ากรองบ�าบัดน้า� เสีย 3) ระบบ
บึงชีวภาพ 4) ระบบป่าชายเลนกรองบ�าบัดน้า� เสีย
หลังจากนัน้ ก็ถกู ปล่อยสูช่ ายฝัง่ ทะเลต่อไป
2. การออกแบบการทดลองและ
การเก็บตัวอย่างนำา้
การเก็ บ ตั ว อย่ า งคุ ณ ภาพน้� า บริ เ วณ
ชายฝั่งของโครงการฯ แบ่งออกเป็น 3 ระยะซึ่ง
ขนานกับชายฝั่งทะเล ได้แก่ A คือ ระยะห่าง
จากชายฝัง่ 200 เมตร (A1-A5) B คือ ระยะห่าง
จากชายฝัง่ 600 เมตร (B1-B5) C คือ ระยะห่าง
จากชายฝัง่ 1,000 เมตร (C1-C5) ดังภาพที่ 2
โดยท� า การเก็ บ รวบรวมตั ว อย่ า งคุ ณ ภาพน้� า
2 เดือน คือ เดือนสิงหาคม 2555 (ฤดูฝน) และ
เดื อ นมี น าคม 2556 (ฤดู แ ล้ ง ) ในช่ ว งเวลา
ที่ น�้ า ขึ้ น สู ง สุ ด จากนั้ นใช้ ข วดเก็ บ ตั ว อย่ า งน้� า
ขนาด 1 ลิ ต ร และเติ ม กรดไนตริ ก จำ า นวน
2 มิลลิลิตรเพื่อเก็บรักษาสภาพน้�าตัวอย่างก่อน
จะน�าน้า� ตัวอย่างไปวิเคราะห์ทห่ี อ้ งปฏิบตั กิ ารต่อไป

ภาพที่ 1 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลแหลมผักเบี้ย
อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2559

บ ท วิ จั ย

การศึกษาโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Pb) บริเวณชายฝั่งทะเลที่ได้รับน�้าทิ้งจากระบบบ�าบัดน�้าเสียเทศบาล จังหวัดเพชรบุรี
จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 2 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้า� บริเวณชายฝัง่ แหลมผักเบีย้ ต�าบลแหลมผักเบีย้ อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

3. การวิเคราะห์ตวั อย่างนำา้
การวิเคราะห์ดชั นีคณ
ุ ภาพน้า� เป็นไปตาม
(15)
วิธกี ารทีก่ า� หนดไว้ ท�าการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้า�
โลหะหนักประกอบด้วยอาร์เซนิก (As) แคดเมียม
(Cd) โครเมียม (Cr) ปรอท (Hg) และตะกัว่ (Pb)
โดยวิธี Inductively Couple Plasma-Mass
Spectroscopy (ICP-MS) (16) และ Inductively Couple Plasma Optical Emission
Spectroscopy (ICP-OES)(16)
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ท� า การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ
ของคุณภาพน้�าโลหะหนักแบบความแปรปรวน
(Analysis of Variance หรือ ANOVA) และ
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้�าชายฝั่ง
ทะเล(17)

ผลการศึกษาและการอภิปราย
1. อาร์เซนิก (Arsenic; As)
จากการศึกษาพบว่าค่าอาร์เซนิก (As)
บริเวณชายฝัง่ ของโครงการฯ ในฤดูฝนและฤดูแล้ง
ไม่มีค วามแตกต่า งกันในแต่ล ะจุด เก็บ ตัว อย่า ง
โดยจุ ด ที่ A, B, C และค่ า เฉลี่ย มี ค่า เท่ า กั บ
0.18 0.18 0.18 และ 0.18 ไมโครกรัมต่อลิตร
ตามล�าดับ (ภาพ 3A) และค่าเฉลีย่ ต่า� กว่าเกณฑ์
มาตรฐานคุ ณ ภาพน้� า ชายฝั่ ง ทะเลที่ ก� า หนดไว้
ดังตารางที่ 1 เมือ่ ท�าการเปรียบเทียบพืน้ ทีอ่ า้ งอิง
พบว่า บริเวณชายฝัง่ ของโครงการฯ มีคา่ อาร์เซนิก
น้อยกว่าบริเวณอ่าวพอร์ตฟิลลิป ซึง่ มีคา่ 2.24-3.16
ไมโครกรัมต่อลิตร(18); ชายฝัง่ แบบเปิด มหาสมุทร
อินเดีย ประเทศออสเตรเลีย มีคา่ 1.00 ไมโครกรัม
ต่ อ ลิ ต ร (19) ; ชายฝั่ ง ทางตอนเหนื อ ประเทศ
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บ ท วิ จั ย

การศึกษาโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Pb) บริเวณชายฝั่งทะเลที่ได้รับน�้าทิ้งจากระบบบ�าบัดน�้าเสียเทศบาล จังหวัดเพชรบุรี
จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี

ออสเตรเลี ย มี ค่ า 0.394-1.35 ไมโครกรั ม
ต่อลิตร(21); อ่าวป๋อไห่ ประเทศจีน มีค่า 1.26
ไมโครกรัมต่อลิตร (26) และชายฝั่งของประเทศ
สิงคโปร์ มีคา่ 0.335-2.035 ไมโครกรัมต่อลิตร(28)
ดังตารางที่ 2
2. แคดเมียม (Cadmium; Cd)
จากการศึกษาพบว่าค่าแคดเมียม (Cd)
บริเวณชายฝัง่ ของโครงการฯ ในฤดูฝนและฤดูแล้ง
ไม่ มีค วามแตกต่ า งกั นในแต่ ล ะจุ ด เก็ บ ตั ว อย่า ง
โดยจุดที่ A, B, C และค่าเฉลีย่ มีคา่ เท่ากับ 0.01
0.01 0.01 และ 0.01 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามล�าดับ
(ภาพ 3B) และค่าเฉลี่ยต่�ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้�าชายฝั่งทะเลที่ก�าหนดไว้ดังตารางที่ 1
เมื่อท�าการเปรียบเทียบพื้นที่อ้างอิงพบว่า บริเวณ
ชายฝั่ ง ของโครงการฯ มี ค่ า แคดเมี ย มเท่ า กั บ
บริเวณชายฝัง่ แบบเปิด มหาสมุทรอินเดีย ประเทศ
ออสเตรเลี ย (18) และตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของ
ทะเลเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย น ประเทศอิ ต าลี มี ค่ า
เท่ากับ 0.01 ไมโครกรัมต่อลิตร(25) ส่วนบริเวณ
ที่มีค่าแคดเมียมคือบริเวณอ่าวพอร์ตฟิลลิป ซึ่ง
มี ค่ า <0.005-0.070 ไมโครกรั ม ต่ อ ลิ ต ร (18) ;
อ่าวซูเอซประเทศอียปิ ต์ มีคา่ 0.06-0.60 ไมโครกรัม
ต่ อ ลิ ต ร (20) ; ชายฝั่ ง ทางตอนเหนื อ ประเทศ
ออสเตรเลี ย มี ค่ า 0.002-0.034 ไมโครกรั ม
ต่อลิตร(21); ชายฝั่งมอริเชียส ประเทศมอริเชียส
มี ค่า 0.234 ไมโครกรั ม ต่ อ ลิ ต ร (22); อ่ า วซู เ อซ
ประเทศอียิปต์มีค่า 1.99 ไมโครกรัมต่อลิตร(23);
อ่าวป๋อไห่ ประเทศจีน มีค่า 0.12 ไมโครกรัม

ต่อลิตร(26); อ่าวเอลเมกซ์ ประเทศอียิปต์ มีค่า
3.12 ไมโครกรัมต่อลิตร(27); ชายฝั่งของประเทศ
สิงคโปร์ มีค่า 0.02-0.08 ไมโครกรัมต่อลิตร(28);
ชายฝั่งตะวันออกทะเลอีเจียน ประเทศตุรกี มีค่า
0.21 ไมโครกรั ม ต่ อ ลิ ต ร (29) และชายฝั่ ง อ่ า ว
ซานคอร์เค่ ประเทศชิลี มีค่า 0.03 ไมโครกรัม
ต่ อ ลิ ต ร (30) และมี ค่า แคดเมี ย มมากกว่ า บริ เ วณ
ปากแม่น�า้ ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว มีค่า
0.005 ไมโครกรัมต่อลิตร(24) ดังตารางที่ 2
3. โครเมียม (Chromium; Cr)
จากการศึกษาพบว่าค่าโครเมียม (Cr)
บริเวณชายฝัง่ ของโครงการฯ ในฤดูฝนและฤดูแล้ง
ไม่มีค วามแตกต่า งกันในแต่ล ะจุด เก็บ ตัว อย่า ง
โดยจุดที่ A, B, C และค่าเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ
0.02 0.01 0.03 และ 0.02 ไมโครกรัมต่อลิตร
ตามล�าดับ (ภาพ 3C) และค่าเฉลีย่ ต่า� กว่าเกณฑ์
มาตรฐานคุ ณ ภาพน้� า ชายฝั่ ง ทะเลที่ ก� า หนดไว้
ดั ง ตารางที่ 1 เมื่ อ ท� า การเปรี ย บเที ย บพื้ น ที่
อ้างอิงพบว่า บริเวณชายฝั่งของโครงการฯ มีค่า
โครเมี ย มน้ อ ยกว่ า บริ เ วณ อ่ า วซู เ อซ ประเทศ
อียิปต์ มีค่า 0.06-0.25 ไมโครกรัมต่อลิตร(20);
อ่าวซูเอซ ประเทศอียปิ ต์ มีคา่ 0.19 ไมโครกรัม
ต่ อ ลิ ต ร (23) ; ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของทะเล
เมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย น ประเทศอิ ต าลี มี ค่ า 0.35
ไมโครกรั ม ต่ อ ลิ ต ร (25); อ่ า วป๋ อไห่ ประเทศจี น
มีค่า 0.40 ไมโครกรัมต่อลิตร(26); อ่าวเอลเมกซ์
ประเทศอียิปต์ มีค่า 3.68 ไมโครกรัมต่อลิตร(27);
ชายฝั่งของประเทศสิงคโปร์ มีค่า 0.072-0.350
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บ ท วิ จั ย

การศึกษาโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Pb) บริเวณชายฝั่งทะเลที่ได้รับน�้าทิ้งจากระบบบ�าบัดน�้าเสียเทศบาล จังหวัดเพชรบุรี
จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี

ไมโครกรัมต่อลิตร(28); ชายฝั่งตะวันออกทะเล
อี เจี ย น ประเทศตุรกี มีค่า 0.99 ไมโครกรัม
ต่อลิตร(29); ชายฝั่งอ่าวซานคอร์เค่ ประเทศชิลี
มีคา่ 1.33 ไมโครกรัมต่อลิตร(30) และมีคา่ โครเมียม
มากกว่าบริเวณชายฝัง่ แบบเปิด มหาสมุทรอินเดีย
ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีค่า 0.03 ไมโครกรัม
ต่อลิตร(19); ชายฝั่งมอริเชียส ประเทศมอริเชียส
มีค่า 0.067 ไมโครกรัมต่อลิตร(21); ปากแม่น�้า
ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว มีค่า 0.009
ไมโครกรัมต่อลิตร(23) ดังตารางที่ 2
4. ปรอท (Mercury; Hg)
จากการศึ ก ษาพบว่ า ค่ า ปรอท (Hg)
บริ เ วณชายฝั่ ง ของโครงการฯ ในฤดู ฝ นและ
ฤดูแล้ง ไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละจุดเก็บ
ตัวอย่าง โดยจุดที่ A, B, C และค่าเฉลีย่ มีคา่
เท่ากับ 0.01 0.01 และ 0.01 ไมโครกรัมต่อลิตร
ตามล�าดับ (ภาพ 3D) และค่าเฉลีย่ ต่า� กว่าเกณฑ์
มาตรฐานคุ ณ ภาพน้� า ชายฝั่ ง ทะเลที่ ก� า หนดไว้
ดังตารางที่ 1 เมือ่ ท�าการเปรียบเทียบพืน้ ทีอ่ า้ งอิง
พบว่า บริเวณชายฝั่งของโครงการฯ มีค่าปรอท
เท่ า กั บ บริ เ วณชายฝั่ ง ตะวั น ออกทะเลอี เ จี ย น
ประเทศตุรกี คือ 0.01 ไมโครกรัมต่อลิตร(29) และ
มีคา่ น้อยกว่าอ่าวป๋อไห่ ประเทศจีน ซึง่ มีคา่ เท่ากับ
0.04 ไมโครกรัมต่อลิตร(26) ดังตารางที่ 2
5. ตะกัว่ (Lead; Pb)
จากการศึ ก ษาพบว่ า ค่ า ตะกั่ ว (Pb)
บริเวณชายฝัง่ ของโครงการฯ ในฤดูฝนและฤดูแล้ง

ไม่มีค วามแตกต่า งกันในแต่ล ะจุด เก็บ ตัว อย่า ง
โดยจุดที่ A, B, C และค่าเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ
0.02 0.02 0.04 และ 0.03 ไมโครกรัมต่อลิตร
ตามล�าดับ (ภาพ 3E) และค่าเฉลีย่ ต่า� กว่าเกณฑ์
มาตรฐานคุ ณ ภาพน้� า ชายฝั่ ง ทะเลที่ ก� า หนดไว้
ดังตารางที่ 1 เมือ่ ท�าการเปรียบเทียบพืน้ ทีอ่ า้ งอิง
พบว่า บริเวณชายฝั่งของโครงการฯ มีค่าตะกั่ว
น้อยกว่าบริเวณอ่าวพอร์ตฟิลลิป ซึ่งมีค่า 0.020.13 ไมโครกรัมต่อลิตร(18); อ่าวซูเอซ ประเทศ
อียิปต์ มีค่า 0.22-2.07 ไมโครกรัมต่อลิตร(20);
ชายฝั่งทางตอนเหนือ ประเทศออสเตรเลีย มีค่า
<0.002-0.057 ไมโครกรัม ต่อ ลิต ร (21); ชายฝั่ง
มอริ เ ชี ย ส ประเทศมอริ เ ชี ย ส มี ค่ า 0.074
ไมโครกรัมต่อลิตร(22); อ่าวซูเอซ ประเทศอียิปต์
มีค่า 0.78 ไมโครกรัมต่อลิตร(23); ปากแม่น�้า
ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว มีค่า 0.055
ไมโครกรัมต่อลิตร(24); ตะวันตกเฉียงเหนือของ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ประเทศอิตาลี มีค่า 0.06
ไมโครกรั ม ต่ อ ลิ ต ร (25); อ่ า วป๋ อไห่ ประเทศจี น
มีค่า 7.18 ไมโครกรัมต่อลิตร(26); อ่าวเอลเมกซ์
ประเทศอียปิ ต์ มีคา่ 14.19 ไมโครกรัมต่อลิตร(27);
ชายฝั่งของประเทศสิงคโปร์ มีค่า 0.013-0.109
ไมโครกรัมต่อลิตร(28) ชายฝัง่ ตะวันออกทะเลอีเจียน
ประเทศตุรกี มีค่า 1.45 ไมโครกรัมต่อลิตร(29)
และชายฝัง่ อ่าวซานคอร์เค่ ประเทศชิลี มีคา่ 0.04
ไมโครกรัมต่อลิตร(30) ดังตารางที่ 2
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บ ท วิ จั ย

การศึกษาโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Pb) บริเวณชายฝั่งทะเลที่ได้รับน�้าทิ้งจากระบบบ�าบัดน�้าเสียเทศบาล จังหวัดเพชรบุรี
จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ A อาร์เซนิก

ภาพที่ B แคดเมียม

ภาพที่ C โครเมียม

ภาพที่ D ปรอท

ภาพที่ E ตะกัว่
ภาพที่ 3 ค่าเฉลีย่ อาร์เซนิก (As), แคดเมียม (Cd), โครเมียม (Cr), ปรอท (Hg) และตะกัว่ (Pb) เปรียบเทียบระหว่าง
จุดเก็บตัวอย่าง
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บ ท วิ จั ย

การศึกษาโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Pb) บริเวณชายฝั่งทะเลที่ได้รับน�้าทิ้งจากระบบบ�าบัดน�้าเสียเทศบาล จังหวัดเพชรบุรี
จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี

ตารางที่ 1 ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในแหล่งน้�า บริเวณชายฝั่งของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิง่ แวดล้อมแหลมผักเบีย้ ฯ เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน (ไมโครกรัมต่อลิตร)
พารามิเตอร์
อาร์เซนิก (As)

แคดเมียม (Cd)

โครเมียม (Cr)

ปรอท (Hg)

ตะกัว่ (Pb)

ฤดูกาล

A

B

C

ค่าเฉลีย่

ฝน

0.17

0.16

0.16

0.16

แล้ง

0.18

0.19

0.19

0.19

รวมทัง้ หมด

0.18

0.18

0.18

0.18

ฝน

0.01

0.01

0.01

0.01

แล้ง

0.01

0.01

0.01

0.01

รวมทัง้ หมด

0.01

0.01

0.01

0.01

ฝน

0.02

0.01

0.03

0.02

แล้ง

0.02

0.01

0.03

0.02

รวมทัง้ หมด

0.02

0.01

0.03

0.02

ฝน

0.01

0.01

0.01

0.01

แล้ง

0.01

0.01

0.01

0.01

รวมทัง้ หมด

0.01

0.01

0.01

0.01

ฝน

0.03

0.01

0.02

0.02

แล้ง

0.01

0.03

0.05

0.03

รวมทัง้ หมด

0.02

0.02

0.04

0.03

ค่ามาตรฐาน

LOD ICP-OES LOD ICP-MS

น้อยกว่า 10.00

30

0.01

น้อยกว่า 5.00

2

0.005

น้อยกว่า 100.00

5

0.005

น้อยกว่า 10.00

20

0.001

น้อยกว่า 8.50

7

0.001

หมายเหตุ: LODICP-OES

ทีม่ า:

= ค่า Limit of detection ของความเข้มข้นต่�าสุดที่สามารถตรวจพบได้ด้วยวิธี
Inductively Couple Plasma Optical Emission Spectroscopy(16)
LODICP-OES = ค่า Limit of detection ของความเข้มข้นต่�าสุดที่สามารถตรวจพบได้ด้วยวิธี
Inductively Couple Plasma-Mass Spectroscopy(16)
กรมควบคุมมลพิษ (2004)(17)
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บ ท วิ จั ย

การศึกษาโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Pb) บริเวณชายฝั่งทะเลที่ได้รับน�้าทิ้งจากระบบบ�าบัดน�้าเสียเทศบาล จังหวัดเพชรบุรี
จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี

ตารางที่ 2 ปริมาณโลหะหนักทีป่ นเปือ้ นในแหล่งน้า� (ไมโครกรัมต่อลิตร) บริเวณชายฝัง่ ทะเลพืน้ ทีอ่ า้ งอิง
อาร์เซนิก โครเมียม แคดเมียม

ตะกัว่

0.02

0.18

0.01

0.01

0.03

2.24-3.16

ND

ND

0.02-0.13

1.00

0.03

<0.0050.070
0.01

ND

ND

ND 0.06-0.25 0.06-0.60
0.394-1.35 ND
0.0020.034
ND
0.067
0.234
ND
0.19
1.99
ND
0.009
0.005

ND
ND
ND
ND
ND

0.074
0.78
0.055

0.35

0.01

ND

0.06

1.26
ND
0.3352.035
ND
ND

0.40
3.68
0.0720.350
0.99
1.33

0.12
3.12
0.02-0.08

0.04
ND
ND

0.21
0.03

0.01
ND

7.18
14.19
0.0130.109
1.45
0.04

บทสรุป

สถานทีท่ าำ การศึกษา
(พืน้ ทีอ่ า้ งอิง)
โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาสิง่ แวดล้อม
แหลมผักเบีย้ ฯ ประเทศไทย
อ่าวพอร์ตฟิลลิป ประเทศออสเตรเลีย

ชายฝัง่ แบบเปิด มหาสมุทรอินเดีย ประเทศ
ออสเตรเลีย
0.22-2.07 อ่าวซูเอซ ประเทศอียปิ ต์
<0.002-0.057 ชายฝัง่ ทางตอนเหนือ ประเทศออสเตรเลีย

ND

หมายเหตุ:
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ปรอท

พืน้ ทีอ่ า้ งอิง
พืน้ ทีท่ า� การศึกษา
(18)
(19)
(20)
(21)

ชายฝัง่ มอริเชียส ประเทศมอริเชียส
อ่าวซูเอซ ประเทศอียปิ ต์
ปากแม่นา�้ ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว
ประเทศมาเลเซีย
ตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ประเทศอิตาลี
อ่าวป๋อไห่ เมืองเทียนจิน ประเทศจีน
อ่าวเอลเมกซ์ ประเทศอียปิ ต์
ชายฝัง่ ของประเทศสิงคโปร์

(22)
(23)
(24)

(26)
(27)
(28)

ชายฝัง่ ตะวันออกทะเลอีเจียน ประเทศตุรกี
ชายฝัง่ อ่าวซานคอร์เค่ ประเทศชิลี

(29)
(30)

(25)

ND = ตรวจไม่พบ

การศึกษาโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Pb)
ในแหล่ ง น้ำ า บริ เ วณชายฝั่ ง ทะเลที่ ไ ด้ รั บ น้ำ า ทิ้ ง
จากระบบบ�าบัดน้�าเสียของโครงการศึกษาวิจัย
และพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มแหลมผั ก เบี้ ย ฯ พบว่ า
ปริ ม าณโลหะหนั ก ที่ ป นเปื้ อ นในแหล่ ง น้� า มี ค่ า
เฉลีย่ เท่ากับ 0.18 0.01 0.02 0.01 และ 0.03
μg/l ตามล�าดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้�าชายฝั่งทะเล (Ministry of Natural
Resources and Environment, 2004)
และพื้นที่อ้างอิงชายฝั่งทะเลตามธรรมชาติ ซึ่ง

มี ค่ า ต่� า กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก� า หนดไว้ หรื อ
มี ค่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ ชายฝั่ ง ทะเลตามธรรมชาติ
ซึง่ เป็นการบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของระบบบ�าบัด
น้� า เสี ย ว่ า สามารถบ� า บั ดโลหะหนั ก ที่ ป นเปื้ อ น
มาจากกิจกรรมชุมชนได้ ไม่ส่งผลกระทบหรือ
ก่อให้เกิดมลพิษทางชายฝั่งทะเล ไม่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิตและสัตว์น�้าที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลซึ่ ง เป็ น แหล่ ง รองรั บ น้� า เสี ย ชุ ม ชนที่ ผ่ า น
การบำาบัดแล้ว
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บ ท วิ จั ย

การศึกษาโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Pb) บริเวณชายฝั่งทะเลที่ได้รับน�้าทิ้งจากระบบบ�าบัดน�้าเสียเทศบาล จังหวัดเพชรบุรี
จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี
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บ ท วิ จั ย

การศึกษาโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Pb) บริเวณชายฝั่งทะเลที่ได้รับน�้าทิ้งจากระบบบ�าบัดน�้าเสียเทศบาล จังหวัดเพชรบุรี
จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี
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บ ท วิ จั ย

การศึกษาโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Pb) บริเวณชายฝั่งทะเลที่ได้รับน�้าทิ้งจากระบบบ�าบัดน�้าเสียเทศบาล จังหวัดเพชรบุรี
จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี

(23) Hamed M.A.and Emara A.M. 2006. Marine molluscs as biomonitors for heavy
metal levels in the Gulf of Suez, Red Sea. Journal of Marine Systems 60:
220-234.
(24) Abdullah M.H., Sidi J. and Aris A.Z. 2007. Heavy Metals (Cd, Cu, Cr, Pb and Zn)
inöMeretrix meretrix Röding, Water and Sediments from Estuaries in Sabah,
North Borneo. International Journal of Environmental and Science Education.
2(3): 69-74.
(25) Lafabrie C., Pergent G., Kantin R., Pergent-Martini C. and Gonzalez J.-L. 2007.
Trace metals assessment in water, sediment, mussel and seagrass species - Validation
of the use of Posidonia oceanic as a metal biomonitor. Chemosphere 68:
2033-2039.
(26) Wei, M., Yanwen Q., Binghui Z. and Lei Z. 2008. Heavy metal pollution in Tianjin
Bohai Bay, China. Journal of Environmental Sciences 20:814-819.
(27) Abdallah M.A.M. 2008. Trace Metal Behavior in Mediterranean-Climate Coastal Bay:
El-mex Bay, Egypt and its Coastal Environment. Global Journal of Environmental
Research 2 (1): 23-29.
(28) Cuong D.T., Karuppiah S. and Obbard J.P. 2008. Distribution of heavy metals in the
dissolved and suspended phase of the sea-surface microlayer, seawater
column and in sediments of Singapore’s coastal environment. Environ Monit
Assess.138:255-272.
(29) Aydin Onen S., Kucuksezgin F. and Kocak F. 2011. Temporal and spatial
biomonitoring of heavy metals in eastern Aegean coastal waters using
Amphibalanus Amphitrite. Marine Pollution Bulletin 62 : 2548-2556.
(30) Valdes, J., Roman D. Rivera. L. Avila J. and Cortes P. 2011. Metal contents
in coastal waters of San Jorge Bay, Antofagasta, northern Chile: a base line
for establishing seawater quality guidelines. Environ Monit Assess. 183:231-242.
…………………………………………

49
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 18 ฉบับที่ 249
มกราคม - มีนาคม 2559

บทวิจัย

การประเมินสภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหาร
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช : กรณีศึกษาร้านอาหาร
ในค่ายวชิราวุธและร้านอาหารทั่วไป
สุวิสา มีวาสนา, พิมาน ธีระรัตนสุนทร, มนัส โคตรพุ้ย

สำานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บทคัดย่อ
การศึกษาสภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช: กรณีศึกษา
ร้านอาหารในค่ายวชิราวุธและร้านอาหารทัว่ ไปของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การประเมิน
สภาวะสุขาภิบาลอาหาร ระดับความรูแ้ ละระดับทัศนคติของผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหาร โดยการส�ารวจ
ข้อมูล โดยแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ และแบบเกณฑ์การประเมินสุขาภิบาลอาหารของกระทรวงสาธารณสุข
จ�านวน 49 ร้าน ผลการส�ารวจพบว่าผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 61.2
มีอายุอยูใ่ นช่วง 35-41 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.9 ระดับการศึกษาประถมศึกษาร้อยละ 20.4 มัธยมศึกษา
ร้อยละ 57.6 ระดับปริญญาตรีรอ้ ยละ 30.6 และสูงกว่าปริญญาตรีรอ้ ยละ 20.4 ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการประกอบ
ปรุงอาหาร มีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านมากกว่า 10 ปี ร้านอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารประเภทตาม
สัง่ ผูป้ ระกอบการเคยได้รบั การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารร้อยละ 71.3 ได้รบั การอบรมด้านสุขาภิบาล
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อาหารจากหน่วยงานเทศบาล อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ส�าหรับความรูเ้ กีย่ วกับสุขาภิบาลอาหาร
พบว่า ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารมีความรู้อยู่ในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 51.0 และมีระดับทัศนคติ
อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.6 ส�าหรับการตรวจประเมินร้านจ�าหน่ายโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานด้าน
สุขลักษณะส�าหรับสถานที่ร้านอาหาร พบว่า ร้านจ�าหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อก�าหนด
สุขาภิบาลอาหาร คิดเป็นร้อยละ 71.3 และไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 28.7 และการตรวจประเมิน
โดยสุ่ ม ตั ว อย่ า งภาชนะอุ ป กรณ์ แ ละมื อ ผู้สั ม ผั ส อาหารเพื่ อ ตรวจหาการปนเปื้ อ นของเชื้ อโคลิ ฟ อร์ ม
แบคทีเรียด้วยชุดทดสอบ SI-2 พบว่า ภาชนะอุปกรณ์ท่ตี รวจพบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มมากที่สุดคือ
จานร้อยละ 85.7 รองลงมา ชามร้อยละ 63.3 ช้อนส้อมร้อยละ 55.1 เขียงร้อยละ 46.9 และแก้วน้�า
ร้อยละ 30.6 ตามล�าดับ มือผู้สัมผัสอาหารพบเชื้อร้อยละ 75.5 สรุปการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
อยู่ใ นระดั บ สู ง ควรมี ก ารติ ด ตามตรวจสอบและให้ ค�า แนะน� า ตลอดจนการเฝ้ า ระวั ง จากหน่ ว ยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
คำาสำาคัญ : การส�ารวจสภาวะสุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหาร การปนเปือ้ น

Abstract
The study of Food sanitation condition in Nakhon Si Thammarat Province a case
study in camp Vajirawut and restaurant the objective of the study is to assess food
sanitation condition, knowledge And attitude of the Food handle The questionnaire was developed the criteria evaluation of the food sanitation in 49 restaurants
were created and applied with Ministry of Public Health form was used. The result
showed most of the them were female 61.2 percent, age group between 35-41 years
old education level in primary school 20.4 percent, secondary school 57.6 percent,
bachelor degree 30.6 and higher than bachelor degree 20.4 percent. The experience
of cooking response more than 10 years. The 71.3 percent of them was ever
having training about food sanitation from staff of municipality. The level knowledge
of them 51 percent was on the good level attitude 81.6 percent was on to good
level and for the asses by the research team found that 71.3 percent of restaurant
were pass the criterion 28.7 percent and measure of coliform bacteria in container
and hand of food contact with SI-2 found that the contaminate of coliform bacteria
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in container were 85.7 percent of plate, 63.3 percent of bowl, 55.1 percent of spoon
and 46.9 percent of chopping utensils and 30.6 percent of glass, respectively and
for 75.5 percent contamination of food handlers. The conclusion of the study high
level of contamination in containers and food handlers however continue monitoring
and surveillance system for responsibility organizations were need.
Keyword: Survey, Food Sanitation Condition, Restaurants, Contamination

1. บทนำา
อาหารมีความส�าคัญต่อสิง่ มีชวี ติ ทุกชนิด
และความต้ อ งการอาหารของสิ่ ง มี ชี วิ ต ก็ มี
ความแตกต่ า งกั น ไป มนุ ษ ย์ มี ค วามต้ อ งการ
อาหารเพื่อสร้างพลังงานในการท�างานของอวัยวะ
ต่างๆ ของร่างกายให้เป็นไปตามปกติ เพื่อให้
เกิ ด ความสดชื่ น กระปรี้ ก ระเปร่ า ร่ า เริ ง ผ่ อ งใส
รวมถึ ง ความแข็ ง แรงและมี ค วามต้ า นทานต่ อ
โรคภั ยไข้ เ จ็ บ ต่ า งๆ และเพื่ อ การเจริ ญ เติ บโต
และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย อาหาร
จึงเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการบริโภคเพื่อการเจริญ
เติ บโต สิ่ง ส� า คั ญ ที่ต้อ งพิ จ ารณาในการบริ โ ภค
อาหารนั้น ถ้ า ค� า นึ ง ถึ ง ความสะอาดและความ
ปลอดภัยของอาหารต่อสุขภาพผู้บริโภค ซึ่งถ้า
ไม่สะอาดและไม่มีความปลอดภัยย่อมมีอันตราย
ต่อผูบ้ ริโภค เช่น เกิดอาการปวดท้อง อุจจาระร่วง
อาเจียน เวียนศีรษะ หน้ามือ ตาลาย หรือแม้แต่
เป็นโรคพยาธิ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้อง
มีการจัดการควบคุมอาหารให้สะอาดซึ่งเรียกว่า
การสุขาภิบาลอาหาร ทัง้ นีป้ จั จัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความไม่ปลอดภัยในอาหารและความไม่สะอาด

เกิดจากหลากหลายปัจจัย ซึง่ ได้แก่ บุคคลผูส้ มั ผัส
อาหาร อาหาร ภาชนะอุปกรณ์ สถานทีป่ รุงจ�าหน่าย
และประกอบอาหาร ตลอดจนสั ต ว์ แ ละแมลง
น�าโรค จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคของส�านักระบาด
วิทยา ปี 2554 รายงานว่า อัตราป่วยของโรค
อุจจาระร่วงสูงถึง 2,082.81 ต่อแสนประชากร
โดยพื้ น ที่ ท่ี มี อั ต ราป่ ว ยสู ง สุ ดได้ แ ก่ ภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง
โดยมีอตั ราป่วยเป็น 2,406.77 2,223.26 1,892.33
และ 1,800.75 ต่อแสนประชากรตามล�าดับ
จากการที่ รั ฐ บาลก� า หนดให้ ปี 2558
เป็ น ปี ท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ไ ทย กระทรวงสาธารณสุ ข
จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จัดโครงการถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสด
น่าซื้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อาหารไทย กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ โดยยก
ระดับมาตรฐานร้านอาหารแผงลอยจ�าหน่ายอาหาร
บนถนนอาหารหรือที่ต่างชาติเรียกว่า ฟู้ดสตรีท
(Food Street) และตลาดสด ซึ่งเป็นแหล่งรวม
อาหารหลากหลายให้มคี ณ
ุ ภาพ ปลอดภัย รสชาติ

52
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2559

บ ท วิ จั ย

การประเมินสภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช :
กรณีศึกษาร้านอาหารในค่ายวชิราวุธและร้านอาหารทั่วไป

อร่อยถูกปาก และถูกสุขอนามัย สร้างความเชือ่ มัน่
ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ จากรายงานโรคที่เกิด
เนื่อ งจากอาหารเป็ น สื่อ พบว่ า ยั ง มี อุบัติก ารณ์
ของโรคสูง โดยในแต่ละปีพบผูป้ ว่ ยโดยรวมมากกว่า
1 ล้านคน โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2553 ทีผ่ า่ นมา
พบว่ามีการระบาดของอุจจาระร่วงอย่างแรงเป็น
วงกว้างในหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยพบว่า
ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ
เชือ้ อหิวาตกโรค ได้แก่ สภาพสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม
การสุขาภิบาลอาหาร และสุขวิทยาส่วนบุคคล
ทีไ่ ม่ถกู สุขลักษณะ ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคควรมีหลักการ
พิจารณาร้านอาหารที่สะอาดได้มาตรฐาน เพื่อ
ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งเป็นปัญหา
ต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค และผูป้ ระกอบการต้องมี
ความสามารถ ในการควบคุมสภาพแวดล้อมในการ
ผลิตให้ได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ทก่ี า� หนดมาตรฐาน
ของร้านอาหารเช่นเดียวกันทัง้ ประเทศ
ในพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
มีร้านอาหารอยู่เป็นจ�านวนมาก และโดยเฉพาะ
ในเขตบริเวณค่ายวชิราวุธซึ่งมีร้านอาหารในค่าย
และร้านอาหารทั่วไปอยู่ประมาณ 80 ร้าน ซึ่ง
การจ�าหน่ายอาหารในร้านอาหารจะต้องให้ความ
ส�าคัญในเรือ่ ง “ความสะอาดและความปลอดภัย”
ของอาหารเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ ที่เกิดจาก
อาหารไม่ ส ะอาด โดยจั ด ร้ า นและปฏิ บั ติ ต น
ให้ถกู ต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาเพือ่ ส�ารวจสภาวะ
สุขาภิบาลของร้านอาหารใน เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชในบริเวณค่ายวชิราวุธจังหวัด

นครศรีธรรมราชทัง้ นีเ้ พือ่ น�าข้อมูลทีไ่ ด้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามาตรฐานร้าน
อาหารต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจยั

เพื่อศึกษาสภาวะสุขาภิบาลอาหารของ
ร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาระดับ
ความรู้และระดับทัศนคติของผู้ประกอบกิจการ
ร้านอาหารทีม่ ตี อ่ ด้านสุขาภิบาลอาหาร

3. ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาสภาวะ
สุ ข าภิ บ าลอาหารของร้ า นจ� า หน่ า ยอาหารใน
ค่ายวชิราวุธ และร้านอาหารทั่วไปบริเวณรอบๆ
ค่ายวิราวุธในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จ�านวน 49 ร้าน

4. นิยามศัพท์

4.1 สภาวะสุขาภิบาล หมายถึง สภาพ
การสุขาภิบาลที่มีการจัดการและควบคุมอาหาร
ให้สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีท่ีมี
พิ ษ ต่ า งๆ ตามเกณฑ์ ม าตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุขที่ก�าหนดไว้ของร้านจ�าหน่ายอาหาร
ในค่ายวชิร าวุธและร้านอาหารทั่วไปในจัง หวัด
นครศรีธรรมราช
4.2 การสุขาภิบาลอาหาร หมายถึ ง
การจั ด การและควบคุ ม สถานที่ ระบบอุ ป กรณ์
เครื่องมือ ภาชนะ คน อาหาร เพื่อให้มีระเบียบ
สะอาด ปลอดภัยจากเชือ้ โรค จุลนิ ทรีย์ พยาธิ และ
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สารเคมีทเ่ี ป็นพิษต่างๆ ซึง่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยและการด�ารงชีวติ
4.3 ร้านอาหาร หมายถึง ร้านทีจ่ า� หน่าย
อาหารในค่ า ยวชิ ร าวุ ธ และร้ า นอาหารทั่วไปใน
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชบริเวณรอบค่าย
ในเขตรับผิดชอบของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราชทีส่ มัครใจจากการเข้าร่วมโครงการ
อาหารปลอดภัยมีทง้ั หมด จ�านวน 49 ร้าน

5. ระยะเวลาทำาการวิจยั

6. ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั

6.1 ทราบสภาวะสุขาภิบาลอาหารของ
ร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช
6.2 ทราบระดับความรู้ด้านสุขาภิบาล
อาหารของผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหาร
6.3 ทราบระดับทัศนคติด้านสุขาภิบาล
อาหารของผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหาร

7. กรอบแนวคิด

21 เมษายน - 8 สิงหาคม 2557

ข้อมูลทัว่ ไป
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ์การท�างาน
- สภาวะสุขาภิบาลของร้านอาหาร
• ความรูด้ า้ นสุขาภิบาลอาหาร
• เจตคติดา้ นสุขาภิบาลอาหาร
• ภาชนะอุปกรณ์และมือผูส้ มั ผัส
อาหาร
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การแปรผล

8. วิธกี ารศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
(1) แบบสอบถามผู้ ป ระกอบกิ จ การ
ร้านอาหารในบริเวณรอบค่ายวชิราวุธ และในค่าย
ที่ มี ก ารจ� า หน่ า ยอาหารและอาหารตามสั่ ง
ทุ ก ร้ า นที่ ส มั ค รใจให้ ข้ อ มู ล และเข้ า ร่ ว ม และ
ต้ อ งด� า เนิ น กิ จ การมาไม่ น้ อ ยกว่ า 6 เดื อ น
ด� า เนิ น กิ จ การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ปั จ จุ บั น ที่
เก็บข้อมูลในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ข้ อ มู ล ทั่ วไปของผู้ ป ระกอบกิ จ การ
ร้านอาหาร
การศึกษาครั้งนี้ จะท�าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกีย่ วกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�าแหน่ง
หน้าที่ในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ในการจ�าหน่ายอาหาร การได้รับการอบรม
ด้ า นสุ ข าภิ บ าลอาหาร และหน่ ว ยงานที่เ ข้ า มา
ช่ ว ยอบรมในด้ า นสุ ข าภิ บ าลอาหาร ใช้ ส ถิ ติ
เชิงพรรณนา อธิบายเป็นร้อยละ
- แบบทดสอบเกี่ ย วกั บ ความรู้ ด้ า น
สุ ข าภิ บ าลอาหาร มี ลั ก ษณะค� า ถามเป็ น แบบ
เลือกตอบ โดยเลือกเพียงค�าตอบเดียว เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมด้านอาหาร ผูป้ รุงผูเ้ สิรฟ์ สถานที่
จ�าหน่าย การสวมอุปกรณ์ จ�านวน 20 ข้อ
เกณฑ์การให้คะแนน
ตอบถูก ให้ 1 คะแนน
ตอบผิด ให้ 0 คะแนน

มีคะแนนอยูใ่ นช่วง 16-20 มีความรูอ้ ยูใ่ นระดับดีมาก
มีคะแนนอยูใ่ นช่วง 12-15 มีความรูอ้ ยูใ่ นระดับปานกลาง
มีคะแนนอยูใ่ นช่วง 0-11 มีความรูอ้ ยูใ่ นระดับต่า�

- แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติด้าน
สุขาภิบาลอาหาร มีลักษณะค�าถามเป็นเชิงบวก
7 ข้อ เชิงลบ 3 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน
ค�าถามเชิงลบ เห็นด้วย 0 ไม่แน่ใจ 1 ไม่เห็นด้วย 2
ค�าถามเชิงบวก เห็นด้วย 2 ไม่แน่ใจ 1 ไม่เห็นด้วย 0

การแปรผล
มีคะแนนอยูใ่ นช่วง 16-20 มีทศั นคติอยูใ่ นระดับดีมาก
มีคะแนนอยูใ่ นช่วง 12-15 มีทศั นคติอยูใ่ นระดับปานกลาง
มีคะแนนอยูใ่ นช่วง 0-11 มีทศั นคติอยูใ่ นระดับต่า�

(2) แบบฟอร์มการตรวจร้านอาหารตาม
ข้อก�าหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร จ�านวน 15 ข้อ
ซึง่ จะมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ปฏิบตั คิ รบทัง้ 15 ข้อ คือ ผ่าน
ปฏิบตั ไิ ม่ครบอย่างน้อย 1 ข้อ คือ ไม่ผา่ น

- การบันทึกการเก็บตัวอย่าง สวอป
ภาชนะอุปกรณ์ และสวอปมือผูส้ มั ผัสอาหาร โดย
ใช้ชุดทดสอบการปนเปื้อนทางแบคทีเรียขั้นต้น
(SI-2) จะเก็บตัวอย่างภาชนะอุปกรณ์ 5 ตัวอย่าง
ต่อ 1 ร้านอาหาร และมือผู้สัมผัสอาหารจ�านวน
49 ตัวอย่าง
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การแปรผลข้ อ มู ล ที่ไ ด้ น� า มาแยกเป็ น
ประเภทภาชนะทีพ่ บ โดยคิดเป็นร้อยละของภาชนะ
ทีต่ รวจพบเชือ้ และมือผูส้ มั ผัสอาหาร จ�านวนทีต่ รวจ
และร้อยละของการพบเชือ้ แยกเป็นในค่ายวชิราวุธ
และนอกค่าย

9. ผลการศึกษา

ผลการศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ม ตั ว อย่ า งซึ่ง
เป็นตัวแทนในแต่ละร้านร้านอาหารส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 61.2 เพศชายคิดเป็น
ร้ อ ยละ 38.8 ตามล� า ดั บ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ
อยูใ่ นช่วง 35-41 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.9 รองลงมา
มีอายุอยูใ่ นช่วง 42 ปีขน้ึ ไป คิดเป็นร้อยละ 20.4
อายุ 21-27 ปีและอายุ 28-34 ปีคิดเป็นร้อยละ
16.3 และน้อยกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.0
ตามล�าดับ ระดับการศึกษาอยู่ในระดับการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยละ 20.4 มัธยมศึกษาร้อยละ
57.6 ระดับปริญญาตรีร้อยละ 30.6 และสูงกว่า
ปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 20.4 ตามล� า ดั บ เจ้ า ของ
ประกอบกิจการร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นผูป้ ระกอบ
อาหาร คิดเป็นร้อยละ 55.1 และผู้เสิร์ฟคิดเป็น
ร้อยละ 44.9 ตามล�าดับจะมีระยะเวลาการท�างาน
มากกว่า 10 ปีคิดเป็นร้อยละ 30.6 รองลงมา
3-6 ปีคดิ เป็นร้อยละ 28.6 น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 18.4 6-10 ปีคิดเป็นร้อยละ 14.3 และ
1-3 ปีคิดเป็นร้อยละ 8.2 ตามล�าดับ ประเภท
อาหารที่จ�าหน่ายในร้านอาหารส่วนใหญ่จะเป็น
อาหารตามสัง่ คิดเป็นร้อยละ 65.3 รองลงมาเป็น
ประเภทก๋วยเตีย๋ วคิดเป็นร้อยละ 24.5 กาแฟคิดเป็น

ร้อยละ 6.1 และ ขนมหวานคิดเป็นร้อยละ 4.1
ส่วนใหญ่เคยได้รบั การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร
คิดเป็นร้อยละ 71.3 ไม่เคยได้รับการอบรมด้าน
สุขาภิบาลอาหารคิดเป็นร้อยละ 28.7 หน่วยงาน
ที่ เ ข้ า มาช่ ว ยอบรมในด้ า นสุ ข าภิ บ าลอาหาร
ส่ ว นใหญ่ ม าจากเทศบาลคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40.8
จากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดคิดเป็นร้อยละ
34.7 และอืน่ ๆ คิดเป็นร้อยละ 24.5 ตามล�าดับ
ด้ า นความรู้เ กี่ย วกั บ สุ ข าภิ บ าลอาหาร
จ�านวน 20 ข้อมีผตู้ อบแบบสอบถามจ�านวน 49 คน
ซึ่งเรื่องที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีดังนี้ ข้อที่ 1 โรค
ทีส่ ามารถติดต่อได้จากผูส้ มั ผัสอาหารไปสูผ่ บู้ ริโภค
ตอบถู ก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 69.4 ตอบผิ ด คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 30.6 ข้ อ ที่ 2 สาเหตุ ท่ี ท� าให้ อ าหาร
ที่ ป รุ ง สกปรกปนเปื้ อ น ตอบถู ก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
40.8 ตอบผิ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 59.2 ข้ อ ที่ 3
ข้อปฏิบัติท่ีถูกต้องในการบริการอาหาร ตอบถูก
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100.0 ไม่ มีจ�า นวนผู้ท่ีต อบผิ ด
ข้อที่ 4 การเก็บจานชามที่ถูกต้องที่สุด ตอบถูก
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 59.2 ตอบผิ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
40.8 ข้ อ 5 การเลื อ กซื้ อ สารปรุ ง แต่ ง อาหาร
ตอบถู ก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 79.6 ตอบผิ ด คิ ด เป็ น
ร้อยละ 20.4 ข้อ 6 การล้างผักสดประเภทผักกาดขาว
ตอบถู ก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 49.0 ตอบผิ ด คิ ด เป็ น
ร้อยละ 51.0 ข้อ 7 สุขนิสยั ทีด่ ใี นการเตรียมปรุง
อาหารตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีจ�านวน
ผูท้ ต่ี อบผิด ข้อ 8 การจัดสถานทีป่ รุงอาหาร (ครัว)
ตอบถู ก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 51.0 ตอบผิ ด คิ ด เป็ น
ร้อยละ 49.0 ข้อ 9 ภาชนะอุปกรณ์ทไ่ี ม่ควรเลือกใช้
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ในการปรุง ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 36.7 ตอบผิด
คิดเป็นร้อยละ 63.3 ข้อ 10 การหยิบจับภาชนะ
อุปกรณ์ทถ่ี กู วิธี ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 26.5 ตอบ
ผิดคิดเป็นร้อยละ 73.5 ข้อ 11 การเก็บอาหาร
ปรุงส�าเร็จที่พร้อมบริโภคตอบถูกคิดเป็นร้อยละ
61.2 ตอบผิดคิดเป็นร้อยละ 38.8 ข้อ 12 การชิม
อาหารที่ ถู ก ต้ อ ง ตอบถู ก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 73.5
ตอบผิดคิดเป็นร้อยละ 26.5 ข้อ 13 การเก็บอาหาร
ที่ป รุ ง ส� า เร็ จ แล้ ว ตอบถู ก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100.0
ไม่มีผู้ท่ีตอบผิด ข้อ 14 การเก็บอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 67.3 ตอบผิด
คิดเป็นร้อยละ 32.7 ข้อ 15 วิธลี า้ งภาชนะอุปกรณ์
ตอบถู ก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.2 ตอบผิ ด คิ ด เป็ น
ร้อยละ 91.8 ข้อ 16 การเก็บอาหารแห้งทีด่ ี ตอบถูก
คิดเป็นร้อยละ 93.9 ตอบผิดคิดเป็นร้อยละ 6.1
ข้ อ 17 การแต่ ง กายของผู้ป รุ ง ผู้เ สิ ร์ฟ ผู้ข าย
อาหารตอบถู ก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 63.3 ตอบผิ ด
คิดเป็นร้อยละ 36.7 ข้อ 18 การล้างมือ ตอบถูก
คิดเป็นร้อยละ 75.5 ตอบผิดคิดเป็นร้อยละ 24.5
ข้อ 19 การเจ็บป่วยขณะปรุง-ประกอบอาหาร
ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 100.0 ข้อ 20 การป้องกัน
และก�าจัดแมลงวันตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 67.3
ตอบผิดคิดเป็นร้อยละ 32.7
ทั ศ นคติ ข องผู้ ป ระกอบกิ จ การด้ า น
สุขาภิบาลของร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช
จ�านวน 10 ข้อ พบว่า ผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหาร
มี ทั ศ นคติ แ ต่ ล ะข้ อ ดั ง นี้ ข้ อ ที่ 1 การดู แ ล
ความสะอาดของร้ า นอาหารเป็ น สิ่ง ส� า คั ญ และ
จ�าเป็นต้องปฏิบตั เิ ป็นประจ�า ผูต้ อบแบบสอบถาม

มีทศั นคติเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 69.4 มีทศั นคติ
ไม่แน่ใจคิดเป็นร้อยละ 24.5 ทัศนคติไม่เห็นด้วยคิด
เป็นร้อยละ 6.1 ข้อ 2 อาหารสด ประเภทผัก ผลไม้
เนื้อสัตว์ ควรล้างท�าความสะอาดด้วยน้�าทุกครั้ง
ก่ อ นน� าไปปรุ ง ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ทั ศ นคติ
เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 69.4 มีทศั นคติไม่แน่ใจ
คิดเป็นร้อยละ 24.5 ทัศนคติไม่เห็นด้วยคิดเป็น
ร้อยละ 6.1 ข้อ 3 สถานทีใ่ ช้ปรุง ประกอบจ�าหน่าย
อาหาร ถ้าสกปรกจะเป็นแหล่งสะสมและแพร่เชือ้
โรคสู่ผ้รู ับประทานอาหารได้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีทศั นคติเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 73.5 มีทศั นคติ
ไม่แน่ใจคิดเป็นร้อยละ 20.4 มีทัศนคติไม่เห็น
ด้ ว ยคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.1 ข้ อ 4 การเจ็ บ ป่ ว ย
ด้ ว ยโรคติ ด ต่ อ ของผู้ สั ม ผั ส อาหาร ไม่ มี ผ ลต่ อ
ความสะอาดหรือความปลอดภัยของอาหารที่ปรุง
ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติเห็นด้วย คิดเป็น
ร้อยละ 42.9 มีทัศนคติไม่แน่ใจคิดเป็นร้อยละ
32.7 มีทัศนคติไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 24.5
ข้ อ 5 การป้ อ งกั น สั ต ว์ แ ละแมลงน� า โรคใน
ร้านอาหารช่วยป้องกันการแพร่เชื้อโรคได้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีทัศนคติเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ
38.8 มี ทั ศ นคติ ไ ม่ แ น่ ใ จคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 32.7
มีทัศนคติไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 28.6 ข้อ 6
การพูดคุยกันขณะปรุงอาหารไม่สามารถแพร่เชื้อ
โรคมาสูผ่ รู้ บั ประทานอาหารได้ ผูต้ อบแบบสอบถาม
มีทศั นคติเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 4.1 มีทศั นคติ
ไม่แน่ใจคิดเป็นร้อยละ 24.7 มีทศั นคติไม่เห็นด้วย
คิดเป็นร้อยละ 73.5 ข้อ 7 การล้างท�าความสะอาด
ภาชนะ เช่น แก้ว จาน และช้อนส้อม ล้างโดย
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ใช้นา�้ สะอาด จ�านวน 2 ครัง้ ถือว่าสะอาด ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีทัศนคติเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ
10.2 มี ทั ศ นคติ ไ ม่ แ น่ ใ จคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 46.9
มีทัศนคติไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 42.9 ข้อ 8
ร้ า นจ� า หน่ า ยอาหารไม่ จ� า เป็ น ต้ อ งมี ท่ี ล้ า งจาน
เฉพาะเป็ น สั ด ส่ ว นเพราะสามารถใช้ บ ริ เ วณใด
ในร้านเป็นที่ล้างจานก็ได้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีทศั นคติเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 46.9 มีทศั นคติ
ไม่แน่ใจคิดเป็นร้อยละ 2.4 มีทศั นคติไม่เห็นด้วย
คิดเป็นร้อยละ 30.6 ข้อ 9 ร้านจ�าหน่ายอาหาร
ที่มีห้องส้วมสะอาด ถูกสุขลักษณะช่วยป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อโรคได้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีทศั นคติเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 26.5 มีทศั นคติ
ไม่แน่ใจคิดเป็นร้อยละ 42.9 มีทศั นคติไม่เห็นด้วย
คิดเป็นร้อยละ 30.6 ข้อ 10 ผูส้ มั ผัสอาหารทุกคน
ควรได้ รั บ การตรวจสุ ข ภาพเป็ น ประจ� า ทุ ก ปี
ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติเห็นด้วย คิดเป็น
ร้อยละ 55.1 มีทัศนคติไม่แน่ใจคิดเป็นร้อยละ
20.4 มีทศั นคติไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 24.5
การตรวจประเมินร้านอาหาร จ�านวน
49 ร้าน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านสุขลักษณะ
ส�าหรับสถานทีจ่ า� หน่ายอาหาร 15 ข้อพบว่า ข้อที่ 1
เรือ่ งสถานทีร่ บั ประทานอาหารเตรียมปรุง ประกอบ
อาหาร ต้ อ งสะอาดเป็ น ระเบี ย บ และจั ด เป็ น
สัดส่วน ของร้านอาหารในค่ายวชิราวุธ จ�านวน
30 ร้าน และร้านอาหารทั่วไป จ�านวน 19 ร้าน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ท้งั หมดทุกร้าน ข้อที่ 2
ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้า หรือ
ในห้องน้�า ห้องส้วม และต้องเตรียมปรุงอาหาร

บนโต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. ของร้าน
อาหารในค่ายวชิราวุธ จ�านวน 30 ร้าน และร้าน
อาหารทัว่ ไปจ�านวน 19 ร้าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อนีท้ ง้ั หมดทุกร้าน ข้อที่ 3 ใช้สารปรุงแต่งอาหาร
ทีม่ คี วามปลอดภัย มีเครือ่ งหมายรับรองของอาหาร
ทางราชการ เช่น เลขสารระบบอาหาร เครือ่ งหมาย
รับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)
ของร้านอาหารในค่ายวชิราวุธ จ�านวน 30 ร้าน
และร้านอาหารทัว่ ไป จ�านวน 19 ร้าน ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานข้อนีท้ ง้ั หมดทุกร้าน ข้อที่ 4 อาหารสด
ต้องล้างให้สะอาดก่อนน�ามาปรุง หรือเก็บ การเก็บ
อาหารประเภทต่างๆ ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน
อาหารประเภทเนื้ อ สั ต ว์ ดิ บ เก็ บในอุ ณ หภู มิ ท่ี
ต่�ากว่า 5 องศาเซลเซียสของร้านอาหารในค่าย
วชิราวุธ จ�านวน 30 ร้าน และร้านอาหารทั่วไป
จ� า นวน 19 ร้ า น ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานข้ อ นี้
ทั้งหมดทุกร้าน ข้อที่ 5 อาหารที่ปรุงส�าเร็จแล้ว
เก็บในภาชนะทีส่ ะอาดมีการปกปิด วางสูงจากพืน้
อย่างน้อย 60 ซม.ของร้านอาหารในค่ายวชิราวุธ
จ�านวน 30 ร้าน และร้านอาหารทั่วไป จ�านวน
19 ร้าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อนีท้ ง้ั หมดทุกร้าน
ข้ อ ที่ 6 น้� า แข็ ง ที่ ใ ช้ บ ริ โ ภคต้ อ งสะอาดเก็ บใน
ภาชนะที่ ส ะอาดมี ฝ าปิ ด ใช้ อุ ป กรณ์ ท่ี มี ด้ า ม
ส� า หรั บ คี บ หรื อ ตั ก โดยเฉพาะวางสู ง จากพื้ น
อย่างน้อย 60 ซม. และต้องไม่มีส่ิงของอย่างอื่น
แช่รวมไว้ ของร้านอาหารในค่ายวชิราวุธจ�านวน
30 ร้าน และร้านอาหารทั่วไปจ�านวน 19 ร้าน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ท้งั หมดทุกร้าน ข้อที่ 7
ล้างภาชนะด้วยน้�ายาล้างภาชนะแล้วล้างด้วยน้�า
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การประเมินสภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช :
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สะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้�าไหล และที่ล้าง
ภาชนะ ต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
พบว่า ร้านอาหารในค่ายวชิราวุธจ�านวน 30 ร้าน
มี ร้า นที่ผ่า นเกณฑ์ ม าตรฐานจ� า นวน 25 ร้ า น
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 83.3 และร้ า นอาหารที่ไ ม่ ผ่า น
เกณฑ์ ม าตรฐานมี จ� า นวน 5 ร้ า น คิ ด เป็ น
ร้อยละ 16.7 ส่วนร้านอาหารทัว่ ไป จ�านวน 19 ร้าน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทัง้ หมดทุกร้าน ข้อที่ 8 เขียง
และมีด ต้องมีสภาพดีแยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก
เนื้อสัตว์ดิบ และผัก ผลไม้พบว่าร้านอาหารใน
ค่ายวชิราวุธจ�านวน 30 ร้าน มีรา้ นทีผ่ า่ นเกณฑ์
มาตรฐานจ�านวน 28 ร้านคิดเป็นร้อยละ 93.3
และร้านอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีจ�านวน
2 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ส่วนร้านอาหารทัว่ ไป
จ� า นวน 19 ร้ า นผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานทั้ ง หมด
ทุกร้าน ข้อที่ 9 ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตัง้ เอา
ด้ามขึน้ ในภาชนะโปร่ง สะอาด หรือวางเป็นระเบียบ
ในภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิด เก็บสูง
จากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. พบว่า ร้านอาหารใน
ค่ายวชิราวุธจ�านวน 30 ร้าน มีร้านที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานจ�านวน 28 ร้านคิดเป็นร้อยละ 93.3
และร้านอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีจ�านวน
2 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ส่วนร้านอาหารทัว่ ไป
จ� า นวน 19 ร้ า นผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานทั้ ง หมด
ทุ ก ร้ า น ข้ อ ที่ 10 มู ล ฝอยและน้� า เสี ย ทุ ก ชนิ ด
ได้ รั บ การก� า จั ด ด้ ว ยวิ ธี ท่ี ถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล
พบว่าร้านอาหารในค่ายวชิราวุธจ�านวน 30 ร้าน
มี ร้ า นที่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานจ� า นวน 29 ร้ า น
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ83.3 และร้ า นอาหารที่ ไ ม่ ผ่ า น
เกณฑ์มาตรฐานมีจา� นวน 1 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 3.3

ส่วนร้านอาหารทั่วไป จ�านวน 19 ร้านพบว่า
ร้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีจา� นวน 17 ร้าน คิด
เป็นร้อยละ 89.5 และร้านทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์มจี า� นวน
1 ร้าน คิดเป็นร้อยละ11.5 ตามล�าดับ ข้อที่ 11.
ห้ อ งส้ ว มส� า หรั บ ผู้ บ ริ โ ภคและผู้ สั ม ผั ส อาหาร
ต้องสะอาด มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และมีสบู่
ใช้ ต ลอดเวลาของร้ า นอาหารในค่ า ยวชิ ร าวุ ธ
จ�านวน 30 ร้าน และร้านอาหารทัว่ ไปจ�านวน 19 ร้าน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อนีท้ ง้ั หมดทุกร้าน ข้อที่ 12.
ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน
ผู้ ป รุ ง ต้ อ งผู ก ผ้ า กั น เปื้ อ นที่ ส ะอาด สวมหมวก
หรือเน็ทคลุมผมของร้านอาหารในค่ายวชิราวุธ
จ�านวน 30 ร้าน และร้านอาหารทั่วไปจ�านวน
19 ร้ า น ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานข้ อ นี้ ท้ั ง หมด
ทุกร้าน ข้อที่ 13. ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้
สะอาดก่อนเตรียมปรุง ประกอบ จ�าหน่ายอาหาร
ทุกครัง้ ใช้อปุ กรณ์ในการหยิบจับอาหารทีป่ รุงส�าเร็จ
แล้ ว ทุ ก ชนิ ด พบว่ า ร้ า นอาหารในค่ า ยวชิ ร าวุ ธ
จ�านวน 30 ร้าน มีร้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
จ� า นวน 27 ร้ า นคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 90.0 และ
ร้ า นอาหารที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานมี จ� า นวน
3 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ส่วนร้านอาหารทัว่ ไป
จ�านวน 19 ร้าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทัง้ หมดทุกร้าน
ข้ อ ที่ 14. ผู้ สั ม ผั ส อาหารที่ มี บ าดแผลที่ มื อ
ต้องปกปิดแผลให้มดิ ชิด หลีกเลีย่ งการปฏิบตั งิ าน
ที่ มี โ อกาสสั ม ผั ส อาหารของร้ า นอาหารใน
ค่ า ยวชิ ร าวุ ธ จ� า นวน 30 ร้ า น และร้ า นอาหาร
ทั่ วไปจ� า นวน 19 ร้ า น ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐาน
ข้อ นี้ท้ังหมดทุก ร้าน ข้อ ที่ 15. ผู้สัม ผัสอาหาร
ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภค
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โดยมีนำ้าและอาหารเป็นสื่อ ให้หยุดปฏิบัติงาน
จนกว่ า จะรั ก ษาให้ ห ายขาดของร้ า นอาหาร
ในค่ายวชิราวุธจ�านวน 30 ร้าน และร้านอาหาร
ทั่วไปจำานวน 19 ร้าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้
ทัง้ หมดทุกร้าน
การตรวจการปนเปื้ อ นเชื้ อโคลิ ฟ อร์ ม
แบคที เ รี ย ในภาชนะ และมื อ ผู้ สั ม ผั ส อาหาร
จำ า นวนทั้ ง หมด 294 ตั ว อย่ า ง จากการตรวจ
เป็ น ร้ า นอาหารในค่ า ยวชิ ร าวุ ธ 30 ร้ า น และ
ร้านอาหารทั่วไป 19 ร้านผลการตรวจภาชนะ
เป็ น ดั ง นี้ 1. จาน จำ า นวนที่ ต รวจในร้ า อาหาร
ในค่ายวชิราวุธ 30 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน
จำานวน 23 ตัวอย่างของตัวอย่างที่ตรวจทั้งหมด
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 76.7 และร้ า นอาหารทั่ ว ไป
จำ า นวนที่ต รวจ 19 ตั ว อย่ า ง พบการปนเปื้อ น
จำานวน 13 ตัวอย่างของตัวอย่างที่ตรวจทั้งหมด
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 68.4 2. ชาม จำ า นวนที่ ต รวจ
ในร้ า นอาหารในค่ า ยวชิ ร าวุ ธ 30 ตั ว อย่ า ง
พบการปนเปื้ อ นจำ า นวน 20 ตั ว อย่ า งของ
ตั ว อย่ า งที่ ต รวจทั้ ง หมดคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 66.7
และร้านอาหารทัว่ ไป จำานวนทีต่ รวจ 19 ตัวอย่าง
พบการปนเปือ้ นจำานวน 11 ตัวอย่างของตัวอย่าง
ทีต่ รวจทัง้ หมด คิดเป็นร้อยละ 57.9 3. ช้อนส้อม
จ� า นวนที่ ต รวจในร้ า นอาหารในค่ า ยวชิ ร าวุ ธ
30 ตัวอย่าง พบการปนเปือ้ นจำานวน 18 ตัวอย่าง
ของตัวอย่างที่ตรวจทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 60.0
และร้านอาหารทัว่ ไป จำานวนทีต่ รวจ 19 ตัวอย่าง
พบการปนเปื้อนจำานวน 9 ตัวอย่างของตัวอย่าง
ที่ตรวจทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 47.4 4. แก้วน้ำา
จ� า นวนที่ ต รวจในร้ า นอาหารในค่ า ยวชิ ร าวุ ธ
30 ตั ว อย่ า ง พบการปนเปื้ อ น จำ า นวน 12

ตั ว อย่ า งของตั ว อย่ า งที่ ต รวจทั้ ง หมด คิ ด เป็ น
ร้อยละ 40.0 และร้านอาหารทัว่ ไป จำานวนทีต่ รวจ
19 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนจำานวน 3 ตัวอย่าง
ของตัวอย่างที่ตรวจทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 15.8
5. เขียง จ�านวนทีต่ รวจในร้านอาหารในค่ายวชิราวุธ
30 ตัวอย่าง พบการปนเปือ้ น จำานวน 15 ตัวอย่าง
ของตัวอย่างที่ตรวจทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 50.0
และร้านอาหารทัว่ ไป จำานวนทีต่ รวจ 19 ตัวอย่าง
พบการปนเปื้ อ นจำ า นวน 8 ตั ว อย่ า งของ
ตั ว อย่ า งที่ต รวจทั้ง หมด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 42.1
6. มือผูส้ มั ผัสอาหาร จำานวนทีต่ รวจในร้านอาหาร
ในค่ายวชิราวุธ 30 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน
จำานวน 22 ตัวอย่างของตัวอย่างที่ตรวจทั้งหมด
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 73.3 และร้ า นอาหารทั่ ว ไป
จำ า นวนที่ต รวจ 19 ตั ว อย่ า ง พบการปนเปื้อ น
จำานวน 15 ตัวอย่างของตัวอย่างที่ตรวจทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ 80.0
ร้านอาหารในค่ายวชิราวุธจ�านวน 30 คน
มีผู้ได้รับการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารมาแล้ว
จ�านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 จากจ�านวน
ทั้งหมด 30 คน และร้านอาหารทั่วไปมีผู้ได้รับ
การอบรมมาทัง้ หมด 18 คนคิดเป็นร้อยละ 94.7
จากจำานวนทั้งหมด 19 คน ส่วนผู้ท่ีไม่เคยได้รับ
การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหาร
ในค่ายวชิราวุธมีจ�านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ
43.3 และร้านอาหารทั่วไปมีผู้ไม่ได้รับการอบรม
ด้ า นสุ ข าภิ บ าลอาหารจ� า นวน 1 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 5.3
ระดับความรู้ของผู้ท่ีเคยได้รับการอบรม
ด้านสุขาภิบาลอาหารและไม่เคยได้รับการอบรม
ด้านสุขาภิบาลอาหาร พบว่า ผู้ท่ีเคยได้รับการ
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อบรมด้านสุขาภิบาลอาหารมีระดับความรู้อยู่ใน
ระดับดีมาก จ�านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4
มีความรู้อยู่ในระดับปานกลางจ�านวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.6 และ ส�าหรับผูท้ ไ่ี ม่เคยอบรม
ด้านสุขาภิบาลอาหารมาพบว่า มีความรู้อยู่ใน
ระดับปานกลางจ�านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ
71.4 มีความรู้อยู่ในระดับต่�าจ�านวน 4 คนคิด
เป็นร้อยละ 8.2 ระดับทัศนคติของผู้ท่ีเคยได้รับ
การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและไม่เคยได้รับ
การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร พบว่า ผู้ท่ีเคย
ได้ รั บ การอบรมด้ า นสุ ข าภิ บ าลอาหารมี ร ะดั บ
ทั ศ นคติ อ ยู่ใ นระดั บ ดี จ� า นวน 35 คนคิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 100.0 ส� า หรั บ ผู้ ท่ี ไ ม่ เ คยอบรมด้ า น
สุ ข าภิ บ าลอาหารมาพบว่ า มี ทั ศ นคติ อ ยู่ ใ น
ระดั บ สู ง จ� า นวน 5 คนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 35.5
รองลงมามีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลางจ�านวน
8 คนคิดเป็นร้อยละ 57.1 และมีทัศนคติท่ีไม่ดี

จ� า นวน 1 คนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.1 ตามล� า ดั บ
สรุ ป ได้ ว่ า ผู้ ท่ี ต อบแบบสอบถามด้ า นทั ศ นคติ
เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหารส่วนใหญ่มีทัศนคติ
ที่ ดี ต่ อ ด้ า นสุ ข าภิ บ าลอาหารจ� า นวน 40 คน
คิดเป็นร้อยละ 81.6 รองลงมามีทัศนคติอยู่ใน
ระดับปานกลางจ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ
16.3 และมีทศั นคติอยูใ่ นระดับไม่ดจี า� นวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามล�าดับ
เกณฑ์ ข้ อ ก� า หนดมาตรฐานส� า หรั บ
ร้านอาหาร 15 ข้อ กับการได้รับการอบรมด้าน
สุ ข าภิ บ าลอาหารและไม่ เ คยได้ รั บ การอบรม
ด้ า นสุ ข าภิ บ าลอาหาร พบว่ า ร้ า นที่เ คยได้ รับ
การอบรมด้ า นสุ ข าภิ บ าลอาหารผ่ า นเกณฑ์
การได้มาตรฐาน จ�านวน 35 ร้าน คิดเป็นร้อยละ
100.0 ส่วน ร้านทีไ่ ม่เคยอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร
จ� า นวน 14 ร้ า นพบว่ า ไม่ มี ร้ า นที่ ผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานเลย

ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหาร
ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหาร
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
< 20 ปี
21-27 ปี
28-34 ปี
35-41 ปี
42 ขึน้ ไป

จำานวน (n=49)

ร้อยละ

19
30

38.8
61.2

1
8
8
22
10

2.0
16.3
16.3
44.9
20.4
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ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหาร (ต่อ)
ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหาร
ระดับการศึกษา
ต่า� กว่าปริญญาตรี
เทียบเท่า/ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ต�าแหน่งหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน
ผูป้ ระกอบปรุงอาหาร
ผูต้ กั จ�าหน่าย/ผูเ้ สิรฟ์
ระยะเวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการจ�าหน่ายอาหาร
< 1 ปี
1-3 ปี
3-6 ปี
6-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
ประเภทอาหารทีจ่ า� หน่ายในร้านอาหาร
อาหารตามสัง่
ก๋วยเตีย๋ ว/ชายสีบ่ ะหมีเ่ กีย๊ ว
ขนมหวาน
กาแฟ
การได้รบั การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร
เคย
ไม่เคย
หน่วยงานทีเ่ ข้ามาช่วยอบรมในด้านสุขาภิบาลอาหาร
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เทศบาล
อืน่ ๆ

จำานวน (n=49)

ร้อยละ

24
15
10

49.0
30.6
20.4

27
22

55.1
44.9

9
4
14
7
15

18.4
8.2
28.6
14.3
30.6

32
12
2
3

65.3
24.5
4.1
6.1

35
14

71.3
28.7

17
20
12

34.7
40.8
24.5
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10. สรุปผลการศึกษา

1. ในการส�ารวจสภาวะสุขาภิบาลอาหาร
ของร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า
ผู้ ป ระกอบกิ จ การร้ า นอาหารส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
เพศหญิง มีอายุอยูใ่ นช่วง 35-41 ปี ระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการประกอบปรุงอาหาร มีระยะเวลา
ในการปฏิบตั งิ านมากกว่า 10 ปี ร้านอาหารส่วนใหญ่
จะเป็ น อาหารประเภทตามสั่ง ผู้ป ระกอบการ
ส่วนใหญ่เคยได้รบั การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร
จากหน่ ว ยงานเทศบาลอ� า เภอเมื อ งจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นร้าน
ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ข้อก� าหนดสุขาภิบาล
อาหารส�าหรับร้านอาหาร ซึ่งมีจา� นวน 35 ร้าน
คิดเป็นร้อยละ 61.2 เป็นร้านอาหารในค่ายวชิราวุธ
คิดเป็นร้อยละ 56.7 และร้านอาหารทัว่ ไปคิดเป็น
ร้อยละ 89.5 ตามล�าดับ
2. ในการศึกษาความรู้ด้านสุขาภิบาล
อาหารของผู้ประกอบกิจการร้านอาหารในจังหวัด
นครศรี ธ รรมราชพบว่ า ผู้ป ระกอบกิ จ การร้ า น
อาหารส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง อาจ
เนือ่ งมาจากผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหารส่วนใหญ่
เคยได้รบั การอบรมด้านสุขาภิบาลมาแล้ว แต่ทง้ั นี้
ยังมีข้อความรู้ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามตอบผิดมาก
ที่สุดคือเรื่องวิธีล้างภาชนะอุปกรณ์ เรื่องการหยิบ
จับภาชนะอุปกรณ์ท่ีถูกวิธี เรื่องภาชนะอุปกรณ์
ที่ไม่ควรเลือกใช้ในการปรุง-ประกอบ และเรื่อง
สาเหตุท่ีท�าให้อาหารสกปรกปนเปื้อน อาจเนื่อง
มาจากผู้ตอบแบบสอบถามไม่เข้าใจในข้อค�าถาม
หรื อ เร่ ง รี บในการอ่ า นข้ อ ค� า ถามไม่ ไ ด้ ท บทวน

ข้อค�าถามให้เข้าใจ จึงท�าให้ข้อค�าถามนั้นเป็น
จ�านวนทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามผิดมากทีส่ ดุ
3. ในการศึ ก ษาทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ
สุ ข าภิ บ าลอาหารพบว่ า ผู้ ป ระกอบกิ จ การร้ า น
อาหารส่วนใหญ่มีทัศนคติท่ีดีต่อด้านสุขาภิบาล
อาหาร เนือ่ งจากส่วนใหญ่เจ้าของประกอบกิจการ
ร้านอาหารได้รับการอบรมด้านสุขาภิบาลมาแล้ว
จึ ง ท� าให้ มีทัศ นคติ ท่ีดีใ นด้ า นสุ ข าภิ บ าลอาหาร
ซึ่ ง ข้ อ ทั ศ นคติ ท่ี ผู้ ต อบแบบสอบถามเห็ น ด้ ว ย
มากทีส่ ดุ คือ สถานทีใ่ ช้ปรุง ประกอบจ�าหน่ายอาหาร
ถ้ า สกปรกจะเป็ น แหล่ ง สะสมและแพร่ เ ชื้ อโรค
สู่ผู้รับประทานอาหารได้ รองลงมาคือ การดูแล
ความสะอาดของร้ า นอาหารเป็ น สิ่ง ส� า คั ญ และ
จ� า เป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ เ ป็ น ประจ� า และอาหารสด
ประเภทผัก ผลไม้ เนือ้ สัตว์ ควรล้างท�าความสะอาด
ด้วยน้า� ทุกครัง้ ก่อนน�าไปปรุง ตามล�าดับ
4. การประเมินร้านอาหารตามเกณฑ์
ข้อก�าหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร พบว่า ร้านอาหาร
ส่ ว นใหญ่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานตามข้ อ ก� า หนด
เนื่ อ งจากผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ คย
ผ่ า นการอบรมด้ า นนี้ ม าแล้ ว แต่ ท้ั ง นี้ ยั ง พบว่ า
ร้ า นอาหารที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานมากที่ สุ ด
2 อันดับแรกคือ การล้างภาชนะด้วยน้�ายาล้าง
ภาชนะแล้วล้างด้วยน้�าสะอาด 2 ครั้ง หรือล้าง
ด้วยน้า� ไหล และทีล่ า้ งภาชนะ ต้องวางสูงจากพืน้
อย่างน้อย 60 ซม. และผูส้ มั ผัสอาหารต้องล้างมือ
ให้ ส ะอาดก่ อ นเตรี ย มปรุ ง ประกอบ จ� า หน่ า ย
อาหารทุกครั้ง ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหาร
ทีป่ รุงส�าเร็จแล้ว
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การประเมินสภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช :
กรณีศึกษาร้านอาหารในค่ายวชิราวุธและร้านอาหารทั่วไป

5. ในด้ า นชี ว ภาพโดยการตรวจสอบ
การปนเปื้ อ นของเชื้ อโคลิ ฟ อร์ ม แบคที เ รี ย ของ
ภาชนะใส่ อ าหารและมื อ ผู้ สั ม ผั ส อาหารโดยใช้
SI-2 พบว่า จานตรวจพบการปนเปื้อนมากที่สุด
รองลงมาคือ ชาม ช้อนส้อม เขียงและแก้วน้�า
ตามล� า ดั บ ส่ ว นมื อ ผู้สัม ผั ส อาหารส่ ว นใหญ่ ยัง
ตรวจพบการปนเปือ้ นเชือ้ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทัง้ นี้
เนื่องจากผู้สัมผัสอาหารยังไม่ร้วู ิธีล้างมือที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล
จากการศึกษาสภาวะสุขาภิบาลอาหาร
ของร้ า นอาหารในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารที่เคยได้รับการอบรม
ด้านสุขาภิบาลอาหารมาจะมีความรูอ้ ยูใ่ นระดับสูง
และมีทศั นคติทด่ี ตี อ่ ด้านสุขาภิบาลอาหารมากกว่า
ผู้ท่ีไม่เคยได้รับการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร
มาจากการส� า รวจพบว่ า ร้ า นอาหารทั่ วไปจะมี
ผู้ ท่ี เ คยได้ รั บ การอบรมด้ า นสุ ข าภิ บ าลอาหาร
มามากกว่ า ร้ า นอาหารในค่ า ยวชิ ร าวุ ธ ดั ง นั้ น
ร้านอาหารทั่วไปจึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานส�าหรับ
ร้ า นอาหารมากกว่ า ร้ า นอาหารในค่ า ยวชิ ร าวุ ธ
สอดคล้องกับการวิจัยของ ภรณ์ลดา รักธรรม
เรื่องการสุขาภิบาลอาหารโครงการ “ร้านอาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย” ในค่ายวชิราวุธและร้าน
อาหารระดับพรีเมี่ยมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
พบว่า ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส�าหรับ
ร้ า นอาหารมี จ� า นวนร้ า นที่ ผ่ า นเกณฑ์ ทั้ ง นี้
เพราะทางหน่ ว ยงานจากสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชได้จัดอบรมและการฝึกปฏิบัติ
ด้านสุขาภิบาลอาหารเพิ่มมากขึ้นแก่ผู้ประกอบ
กิจการร้านอาหาร และได้แนะน�าข้อปฏิบตั สิ า� หรับ

เกณฑ์มาตรฐานแก่รา้ นทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
อีกด้วย อีกทั้งยังมีการติดตามการประเมินเพื่อให้
ผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหารปฏิบตั ติ ามข้อก�าหนด
เกณฑ์มาตรฐานอย่างเคร่งครัด ความรูแ้ ละทัศนคติ
อยู่ ใ นเกณฑ์ ดี ซึ่ ง แสดงถึ ง ผู้ ป ระกอบกิ จ การ
ร้านอาหารมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติอยู่
ในเกณฑ์ ท่ี ดี แ ต่ อ าจขาดความตระหนั ก และ
การเฝ้าระวังในเรื่องภาชนะและผู้สัมผัสอาหาร
และเป็นไปได้ว่าอาจต้องเร่งรีบในการจ�าหน่าย
ในช่วงเวลาการซื้อขายและสภาพแวดล้อมของ
พื้นที่ท่ียังเป็นหน้าฝนที่ตกชุกและอาจก่อให้เกิด
การปนเปือ้ นของภาชนะ อาหารและมือผูส้ มั ผัส

11. ข้อเสนอแนะเพือ่ การศึกษาครัง้ ต่อไป

1. ควรมีการเฝ้าระวังและติดตามอย่าง
ต่อเนือ่ งของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการให้ความรู้
จัดอบรมและติดตามตรวจสอบซึ่งจากข้อค�าถาม
ด้ า นความรู้ ยั ง มี ปั ญ หาด้ า นการล้ า งอุ ป กรณ์
การหยิบจับภาชนะอย่างถูกวิธี และการสัมผัส
อาหารของผู้ ท่ี มี ห น้ า ที่ โ ดยตรงกั บ อาหารและ
การบริการ
2. ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การปนเปื้ อ นของ
สารเคมีในอาหาร ควรมีการตรวจและประเมิน
อย่างต่อเนือ่ งเป็นรายไตรมาสหรือ 6 เดือน และ
น�าผลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
3. ควรมีการติดตามการตรวจสุขภาพ
ประจ�าปี การเจ็บป่วยของผู้ประกอบการ และ
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และความสูญเสียทาง
ด้านต้นทุนและเศรษฐศาสตร์
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การประเมินสภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช :
กรณีศึกษาร้านอาหารในค่ายวชิราวุธและร้านอาหารทั่วไป
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บทวิจัย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558
(ฉบับใหม่)
สุวรรณา จีรโภคกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

ปัจจุบันสถานประกอบกิจการภาคเอกชนมีการผลิตหรือบริการเพื่อแสวงหาก�าไร ในรูปแบบ
วิธกี าร โดยใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมากขึน้ ซึง่ มีกจิ การประเภทใหม่ๆ เกิดขึน้ อีกทัง้ สถานประกอบกิจการ
ทั้งหลายขยายตัวเพิ่มปริมาณมากขึ้นทั้งในเขตเมืองและชนบทเพื่อรองรับความต้องการและสนองตอบ
ต่อประชาชนทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วเช่นกัน แต่ในทุกกระบวนการผลิตหรือบริการของสถานประกอบกิจการ
เหล่านั้น ย่อมก่อให้เกิดของเสียหรืออาจก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมขึ้นด้วยในขณะเดียวกันนั้น
หากมิได้มีการบริหารจัดการหรือป้องกันของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตหรือบริการนั้นๆ ย่อมส่ง
ผลให้สภาวการณ์ดา้ นอนามัยสิง่ แวดล้อมเปลีย่ นแปลงไป จนอาจก่อหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามัย
ของประชาชนได้ จึงมีความจ�าเป็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสาธารณสุ ข จึ ง ออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 เพือ่ ให้ครอบคลุมประเภทกิจการ
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน มุ่งเน้นแนวการตรวจสอบควบคุมหรือการป้องกัน
เป็นส�าคัญมิให้เกิดเหตุอนั ตรายขึน้ ในอนาคต

บทความ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 (ฉบับใหม่)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรือ่ ง กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558

________________

โดยทีเ่ ห็นเป็นการสมควรแก้ไขและปรับปรุงรายชือ่ กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบนั
อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
อันเป็นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล บัญญัตใิ ห้กระท�า
ได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข โดยค�าแนะน�าของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2538
1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2546
1.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2550
1.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ข้อ 2 ประกาศฉบับนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้กจิ การดังต่อไปนีเ้ ป็นกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1. กิจการทีเ่ กีย่ วกับสัตว์เลีย้ ง
(1) การเพาะพันธุ์ เลีย้ ง และการอนุบาลสัตว์ทกุ ชนิด
(2) การประกอบกิจการเลีย้ ง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอืน่ ใดอันมีลกั ษณะท�านองเดียวกัน
เพือ่ ให้ประชาชนเข้าชมหรือเพือ่ ประโยชน์ของกิจการนัน้ ทัง้ นี้ ไม่วา่ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ
ในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่กต็ าม
2. กิจการทีเ่ กีย่ วกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(1) การฆ่า หรือช�าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานทีจ่ า� หน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขาย
ในตลาด
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(2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิน้ ส่วนสัตว์ทย่ี งั มิได้แปรรูป
(4) การเคีย่ วหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
(5) การผลิตสิง่ ของเครือ่ งใช้หรือผลิตภัณฑ์อน่ื ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก
เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอืน่ ๆ ของสัตว์ดว้ ยการต้ม นึง่ ตาก เผาหรือกรรมวิธใี ด ๆ ซึง่ มิใช่เพือ่ เป็นอาหาร
(6) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท�าอืน่ ใดต่อสัตว์หรือพืช
หรือส่วนหนึง่ ส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพือ่ เป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
(7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครัง่
3. กิจการทีเ่ กีย่ วกับอาหาร เครือ่ งดืม่ น้า� ดืม่ ยกเว้นในสถานทีจ่ า� หน่ายอาหาร การเร่ขาย
การขายในตลาด และการผลิตเพือ่ บริโภคในครัวเรือน
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้า� พริกแกง น้า� พริกปรุงส�าเร็จ เต้าเจีย้ ว ซีอว๊ิ
น้า� จิม้ หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
(2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า
ปลาเจ่า กุง้ เจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า� ไส้กรอก กะปิ น้า� ปลา หอยดอง น้า� เคย น้า� บูดู ไตปลา
หรือผลิตภัณฑ์อน่ื ๆ ทีค่ ล้ายคลึงกัน
(3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อม่ิ จากผัก ผลไม้หรือ
พืชอย่างอืน่
(4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึง่
ต้ม ตุน๋ เคีย่ ว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิง้ ย่าง เผา หรือวิธอี น่ื ใด
(5) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลกู ชิน้
(6) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตีย๋ ว เต้าฮวย เต้าหู้
วุน้ เส้น เกีย้ มอี๋ เนือ้ สัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อน่ื ๆ ทีค่ ล้ายคลึงกัน
(7) การผลิ ต บะหมี่ มั ก กะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ่ืน ๆ ที่
คล้ายคลึงกัน
(8) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปีย๊ ะ ขนมอบอืน่ ๆ
(9) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้า� นม หรือผลิตภัณฑ์จากน้า� นมสัตว์
(10) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์
เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(11) การผลิตไอศกรีม
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(12) การคัว่ สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(13) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครือ่ งดืม่ ชนิดผงอืน่ ๆ
(14) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้า� ส้มสายชู
ข้าวหมาก น้า� ตาลเมา
(15) การผลิตน้า� กลัน่ น้า� บริโภค น้า� ดืม่ จากเครือ่ งจ�าหน่ายอัตโนมัติ
(16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้า� แข็ง
(17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้า� อัดลม น้า� หวาน น้า� โซดา น้า� จากพืช ผัก
ผลไม้ เครือ่ งดืม่ ชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอืน่ ใด
(18) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอืน่ ใด
(19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้า� ตาล น้า� เชือ่ ม
(21) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์นา�้ ทีไ่ ม่ใช่เป็นส่วนหนึง่ ของกิจการห้องเย็น
(23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครือ่ งจักร
4. กิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ ยา เวชภั ณ ฑ์ อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ เครื่ อ งส� า อาง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ท�าความสะอาด
(1) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(2) การผลิต บรรจุยาสีฟนั แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครือ่ งส�าอาง รวมทัง้ สบู่
ทีใ่ ช้กบั ร่างกาย
(3) การผลิต บรรจุสา� ลี ผลิตภัณฑ์จากส�าลี
(4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป
(5) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้า� ยาท�า ความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทา� ความสะอาด
ต่าง ๆ
5. กิจการทีเ่ กีย่ วกับการเกษตร
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุนา�้ มันจากพืช
(2) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส�าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอืน่ ๆ
ในท�านองเดียวกัน
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หรือแร่
ใน 6 (1)

(4) การสีขา้ ว นวดข้าวด้วยเครือ่ งจักร หรือแบ่งบรรจุขา้ วด้วยวิธใี ด ๆ ก็ตาม
(5) การผลิตยาสูบ
(6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(7) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปยุ๋ หรือวัสดุทน่ี า� ไปผลิตปุย๋
(8) การผลิตเส้นใยจากพืช
(9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส�าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
6. กิจการทีเ่ กีย่ วกับโลหะหรือแร่
(1) การผลิตภาชนะ เครือ่ งประดับ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ หรือเครือ่ งใช้ตา่ ง ๆ ด้วยโลหะ
(2) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาต

(3) การกลึง เจาะ เชือ่ ม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครือ่ งจักรหรือก๊าซ
หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตใน 6 (1)
(4) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกัว่ สังกะสี ดีบกุ โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอืน่ ใด
ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตใน 6 (1)
(5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครือ่ งจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาต
ใน 6 (1)
(6) การท�าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
7. กิจการทีเ่ กีย่ วกับยานยนต์ เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งกล
(1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(2) การผลิตยานยนต์ เครือ่ งจักร หรือเครือ่ งกล
(3) การซ่อม การปรับแต่งเครือ่ งยนต์ เครือ่ งจักร เครือ่ งกล ระบบไฟฟ้า ระบบ
ปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ทเ่ี ป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครือ่ งจักร หรือเครือ่ งกล
(4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจ�าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย
(5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(6) การผลิต สะสม จ�าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(7) การจ�าหน่าย ซ่อม ปะ เชือ่ มยางยานยนต์ หรือตัง้ ศูนย์ถว่ งล้อ

70
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2559

บทความ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 (ฉบับใหม่)

(8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(9) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครือ่ งจักร หรือเครือ่ งกลเก่า
8. กิจการทีเ่ กีย่ วกับไม้หรือกระดาษ
(1) การผลิตไม้ขดี ไฟ
(2) การเลือ่ ย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท�าคิว้ หรือตัดไม้ดว้ ยเครือ่ งจักร
(3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส�าเร็จสิง่ ของเครือ่ งใช้
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย
(4) การอบไม้
(5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธปู
(6) การผลิตสิง่ ของ เครือ่ งใช้ เครือ่ งเขียน หรือผลิตภัณฑ์อน่ื ใดด้วยกระดาษ
(7) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
(8) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
9. กิจการทีเ่ กีย่ วกับการบริการ
(1) การประกอบกิจการสปาเพือ่ สุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(3) การประกอบกิจการนวดเพือ่ สุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาต
ใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(4) การประกอบกิจการสถานทีอ่ าบน้า� อบไอน้า� อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ
พักชัว่ คราวส�าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอืน่ ใดโดยมีคา่ ตอบแทน หรือกิจการอืน่ ในท�านองเดียวกัน
(6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือ
กิจการอืน่ ในท�านองเดียวกัน
(7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(8) การจัดให้มมี หรสพ การแสดงดนตรี เต้นร�า ร�าวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือตูเ้ พลง หรือการแสดงอืน่ ๆ ในท�านองเดียวกัน
(9) การประกอบกิจการสระว่ายน้า� หรือกิจการอืน่ ๆ ในท�านองเดียวกัน เว้นแต่
เป็นการให้บริการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตใน 9 (1)
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เดียวกัน

(10) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอืน่ ๆ ในท�านอง

(11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(12) การประกอบกิจการสถานทีอ่ อกก�าลังกาย
(13) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้า� หนัก
(14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลง่ิ หรือตูเ้ กม
(15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(17) การประกอบกิจการห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือสิง่ แวดล้อม
(18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกาย
(19) การประกอบกิจการให้บริการเลีย้ งและดูแลเด็กทีบ่ า้ นของผูร้ บั บริการ
(20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผูส้ งู อายุทบ่ี า้ นของผูร้ บั บริการ
(21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้า� ตัดขน รับเลีย้ งหรือรับฝากสัตว์ชว่ั คราว
10. กิจการทีเ่ กีย่ วกับสิง่ ทอ
(1) การปัน่ ด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครือ่ งจักร หรือทอผ้าด้วยกีก่ ระตุก
(2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุน่ หรือใยสังเคราะห์
(3) การปัน่ ฝ้าย นุน่ ใยสังเคราะห์ดว้ ยเครือ่ งจักร
(4) การทอเสือ่ กระสอบ พรม หรือสิง่ ทออืน่ ๆ ด้วยเครือ่ งจักร
(5) การเย็บ ปักผ้า หรือสิง่ ทออืน่ ๆ ด้วยเครือ่ งจักร
(6) การพิมพ์ผา้ และสิง่ ทออืน่ ๆ
(7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครือ่ งจักร
(8) การย้อม ฟอก กัดสีผา้ หรือสิง่ ทออืน่ ๆ
11. กิจการทีเ่ กีย่ วกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุทค่ี ล้ายคลึง
(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดนิ เผา
(2) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครือ่ งจักร
(3) การผลิตสิง่ ของ เครือ่ งใช้หรือผลิตภัณฑ์อน่ื ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุทค่ี ล้ายคลึง
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(4) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุกอ่ สร้าง รวมทัง้ การขุด ตัก ดูด โม่
บด หรือย่อย ด้วยเครือ่ งจักร ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตใน 11 (2)
(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุทค่ี ล้ายคลึง
(6) การเลือ่ ย ตัด หรือประดิษฐ์หนิ เป็นสิง่ ของ เครือ่ งใช้ หรือผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ
(7) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(8) การผลิตผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ทีม่ แี ร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(9) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(11) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพืน้ ผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอน่ื ใด
ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตใน 6 (5)
12. กิจการทีเ่ กีย่ วกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีตา่ ง ๆ
(1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวท�าละลาย
(2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(3) การผลิต สะสม กลัน่ หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม
(4) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตใน 7 (1)
(6) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุทค่ี ล้ายคลึง
(7) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(8) การผลิตสีหรือน้า� มันผสมสี
(9) การผลิต ล้างฟิลม์ รูปถ่ายหรือฟิลม์ ภาพยนตร์
(10) การเคลือบ ชุบวัตถุดว้ ยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุทค่ี ล้ายคลึง
(11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุทค่ี ล้ายคลึง
(12) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดบั เพลิง
(13) การผลิตน้า� แข็งแห้ง
(14) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอนั เป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง
(15) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
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อุปกรณ์ไฟฟ้า

(16) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก�าจัดศัตรูพชื หรือพาหะน�าโรค
(17) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
13. กิจการอืน่ ๆ
(1) การพิมพ์หนังสือหรือสิง่ พิมพ์อน่ื ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันด้วยเครือ่ งจักร
(2) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุทค่ี ล้ายคลึง
การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิง่ ของทีช่ า� รุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
การประกอบกิจการโกดังสินค้า
การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพื่อน�าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ

(8) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธอี น่ื ใดลงบนวัตถุทม่ี ใิ ช่สง่ิ ทอ
(9) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(10) การบรรจุหบี ห่อสินค้าโดยใช้เครือ่ งจักร
(11) การให้บริการควบคุมป้องกันและก�าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน�าโรค
(12) การผลิตสิง่ ของ เครือ่ งใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(13) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558
ศาสตราจารย์รชั ตะ รัชตะนาวิน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
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จัดการ “จุดเสี่ยง”

ในห้องนอน เพือ่ สุขภาพทีด่ ี

ป กิ ณ ก ะ
ย์ เสพสุข
นายปราโมทาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการส สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
ส�านักอนามัย

ห้องนอน เป็นห้องสำาหรับการนอนหลับและพักผ่อนจากการใช้ชีวิตในแต่ละวัน

การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องนอนให้มีความสะอาดจึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก เพื่อสุขภาพที่ดี นอนหลับ
สบาย ตื่นมาสดชื่นไม่รู้สึกป่วย ปกิณกะฉบับนี้ จึงขอน�าเสนอจุดเสี่ยงส�าคัญภายในห้องนอน ที่ควรใส่ใจ
และดูแลเป็นพิเศษ เพื่อการจัดการไม่ให้เป็นแหล่งของเชื้อโรคและสารเคมีที่จะส่งผลต่อสุขภาพ ดังนี้

1. หมอนและที่นอน
เป็นแหล่งสะสมและเพิ่มจ�านวนของเชื้อแบคทีเรีย สปอร์ของเชื้อรา ไรฝุ่น และสิ่งสกปรกต่างๆ
ซึ่งจะท�าให้เกิดอาการแพ้ เจ็บคอ ปวดศีรษะ จึงควรซักเครื่องนอนให้สะอาด ตากให้แห้ง เปลี่ยน
ปลอกหมอนอย่างสม�่าเสมอ

2. สัตว์เลี้ยง
ขนจากสัตว์เลี้ยงเต็มไปด้วยสารก่อภูมิแพ้ เช่น สะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยง
ฝุ่นละอองเกสรดอกไม้ และแบคทีเรีย ดังนั้นจึงควรจัดหาที่นอนเฉพาะส�าหรับ
สัตว์เลี้ยงแยกจากที่นอนของคน หากเป็นไปได้ไม่ควรให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาภายใน
ห้องนอน

ป

กิ

ณ

ก

ะ

3. ผลิตภัณฑ์เคมีและสารทำาความสะอาด

ผลิตภัณฑ์เคมีและสารท�าความสะอาดจะ
มีสารเคมีทสี่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ท�าให้
เกิดอาการระคายเคืองต่อดวงตา ระบบทาง
เดินหายใจ และมีอาการปวดศีรษะ โดยเฉพาะ
ผู ้ ที่ แ พ้ ส ารเคมี เด็ ก และผู ้ สู ง อายุ ดั ง นั้ น
จึงควรลดการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีด้วยการใช้สาร
จากธรรมชาติ เช่ น น�้ า หมั ก ชี ว ภาพ หรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองจากผักและผลไม้เป็น
สารท�าความสะอาดแทน

4. หน้าต่าง
ภายในห้องนอนมีอปุ กรณ์เครือ่ งใช้และ
เฟอร์นิเจอร์ที่มีสารเคมีเป็นองค์ประกอบ
รวมถึงฝุ่น ไอระเหย ละอองเกสรดอกไม้
จึงต้องเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศจาก
ห้องนอนให้ออกสู่ภายนอกบ้าน และห้าม
สูบบุหรี่ภายในห้องนอน
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5. เครื่องปรับอากาศ
เป็นแหล่งสะสมของฝุน่ และเชือ้ โรค โดยเฉพาะบ้าน
ที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่มีฝุ่นเยอะหรืออยู่ติดกับถนนควรล้าง
เครื่องปรับอากาศทุกเดือน ตรวจสอบการอุดตันของแผ่น
กรองอากาศและล้างอย่างน้อยเดือนละหนึง่ ครัง้ สังเกตกลิน่
ทีเ่ กิดขึน้ จากเครือ่ งปรับอากาศ ไม่ให้มกี ลิน่ อับชืน้ ซึง่ เกิดจาก
มีเชือ้ โรคปะปนอยู่ การดูแลเครือ่ งปรับอากาศ ควรท�าควบคู่
กับการท�าความสะอาดและก�าจัดฝุ่นในห้องนอนร่วมด้วย

6. เฟอร์นิเจอร์
เฟอร์ นิ เ จอร์ ภ ายในห้ อ งนอนมี ส ารเคมี ที่ ส ่ ง ผล
กระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะสารอินทรีย์ระเหยง่าย หรือ
VOCs ทีใ่ ช้เพือ่ การผลิตเฟอร์นเิ จอร์ ดังนัน้ จึงควรเปิดประตู
และหน้าต่างให้สารเคมีจากเฟอร์นิเจอร์ระเหยออกจาก
ห้องนอนไปให้หมด

7. พรม
เป็นแหล่งสะสมของฝุ่น สิ่งสกปรกจากเท้า อีกทั้ง
ยังเป็นแหล่งสะสมของหมัดจากสัตว์เลี้ยงที่มานอนบนพรม
ดังนั้นจึงควรซักทุกเดือนและดูดฝุ่นจากพรมทุกสัปดาห์
เรื่องเล็กๆ แค่ ห้องนอน ก็มีผลต่อสุขภาพได้แล้ว
ในทุกห้อง ทุกบริเวณที่พักอาศัยอยู่ จึงไม่ควรละเว้น เช่น
เดียวกัน โดยเฉพาะในจุดทีส่ มั ผัสร่วมกันบ่อยๆ เช่น ลูกบิด
ประตู พื้น เฟอร์นิเจอร์ ของเล่นเด็ก จัดการให้สะอาด
ปัด กวาด เช็ด ถู อย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคน
ในครอบครัว ได้อยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพทีด่ ี
อย่างยั่งยืนครับ
เอกสารอ้างอิง
Michelle Ullman. 10 Tips for Healthy bedroom [online]; n.d. Available from:
http://bedroom.about.com/od/SleepandHealth/tp/10-Tips-for-a-Healthy-Bedroom.htm [cited 2015 Aug 10].
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ภาพ

เล่าเรื่อง

เมือ่ วันที่ 6-8 มกราคม 2559 ส�านักอนามัยสิง่ แวดล้อม กรมอนามัย จัดการสัมมนาการขับเคลือ่ น
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจำาปี 2559 โดย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย
เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
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ภาพ

เล่าเรื่อง

วัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อน…
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

การสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนร่วมกันในการผลักดันการขับเคลื่อน
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมของชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง ศูนย์อนามัยที่ 1-13
และส� า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ก ารด� า เนิ น งานด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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