วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่่ อ ระดั บ เอนไซม์ โ คลี น เอสเตอเรสในเลื อ ดเกษตรกรที่ ป ลู ก ส้ ม โอในต� ำ บลคลองน้ อ ย
อ�ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ กำรจ� ำ แนกประเภทและกำรติ ด ฉลำกสำรเคมี ท่ี เ ป็ น ระบบเดี ย วกั น ทั่ ว โลก (GHS) มำใช้
ในสถำนประกอบกำร
ปั จจัยที่ส�ำคัญที่ส่งผลต่อสมรรถนะองค์กรของเทศบำลในกำรน�ำนโยบำยเมืองน่ำอยู ่ไปปฏิบัติ : ศึกษำกรณี
พื้นที่เทศบำลกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน
กำรใช้ประโยชน์จำกกำกตะกอนระบบผลิตน�้ำประปำในกำรดูดซั บสีธรรมชำติ
กำรศึกษำผลกระทบจำกกำรจัดกำรมู ลฝอย กรณีศึกษำเทศบำลนครนครปฐม
กำรศึกษำภำวะสุขภำพของประชำชนในพื้นที่โครงกำรเขื่อนกิ่วคอหมำ จังหวัดล�ำปำง ปี 2553 - 2558
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บรรณาธิการแถลง
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกรทีป่ ลูกส้มโอ
ในต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช…………………
(พิมาน ธีระรัตนสุนทร, และคณะ)
ปัจจัยที่มีผลต่อการจ�าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบ
เดียวกันทัว่ โลก (GHS) มาใช้ในสถานประกอบการ......…………………………...
(ดวงกมล ธีระเดช และ เพ็ญภัทรา ศรีไพบูลย์กิจ)
ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อสมรรถนะองค์กรของเทศบาลในการน�านโยบาย
เมืองน่าอยูไ่ ปปฏิบตั ิ : กรณีศกึ ษาพืน้ ทีเ่ ทศบาลกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน
(สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ)
การใช้ประโยชน์จากกากตะกอนระบบผลิตน�า้ ประปา ในการดูดซับสีธรรมชาติ
(ประพัฒน์ เป็นตามวา และคณะ)
การศึ ก ษาผลกระทบจากการจั ด การมู ล ฝอย กรณี ศึ ก ษาเทศบาลนคร
นครปฐม….........……………………………………………………................……
(ธิดารัตน์ ด�ารงสอน และคณะ)
การศึ ก ษาภาวะสุ ข ภาพของประชาชนในพื้ น ที่ โ ครงการเขื่ อ นกิ่ ว คอหมา
จังหวัดล�าปาง ปี 2553-2558............…………………………………...............
(ทัศนีย์ ศรีจันทร์ และคณะ)
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สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งกับวารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม
– กันยายน 2559 อากาศเปลีย่ นแปลงบ่อย รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ สำาหรับวารสารอนามัยสิง่ แวดล้อม
ฉบับนี้ ยังคงเต็มอิ่มกับเนื้อหาสาระและข่าวสารที่นำามามอบให้ผู้ติดตามทุกท่าน
ในฉบับนี้ พบกับเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เช่นเคย เริ่มจากเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อระดับ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกรปลูกส้มโอ ในต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ของ พิมาน ธีระรัตนสุนทร และคณะ ปัจจัยที่มีผลต่อการจ�าแนกประเภท
และการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS) มาใช้ในสถานประกอบการ ของ
ดวงกมล ธีระเดช และ เพ็ญภัทรา ศรีไพบูลย์กจิ ปัจจัยส�าคัญทีส่ ง่ ผลต่อสมรรถนะองค์กรของเทศบาล
ในการน�านโยบายเมืองน่าอยู่ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ของ สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ การใช้ประโยชน์จากกากตะกอนระบบผลิตน�้าประปาในการดูดซับสี
ธรรมชาติ ของ ประพั ฒ น์ เป็ น ตามวา และคณะ การศึกษาผลกระทบจากการจัดการมูลฝอย
กรณีศึกษาเทศบาลนครนครปฐม ของ ธิดารัตน์ ดำารงสอน และคณะ และสุดท้าย เรื่อง การศึกษา
ภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โครงการเขื่อนกิ่วคอหมา จังหวัดล�าปาง ปี 2553-2558 ของ
ทัศนีย์ ศรีจันทร์ และคณะ
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าของวารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
สวัสดีคะ่
บก. !!

บทวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับเอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกรที่ปลูกส้มโอ
ในต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พิมาน ธีระรัตนสุนทร, ปริตรตา ปานเสน่ห์ และ ภารตี อีแต

สำานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวางมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาำ จัดศัตรูพชื ของเกษตรกรสวนส้มโอและหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยดังกล่าวกับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรสวนส้มโอ ทำาการเก็บข้อมูลระหว่าง
เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2557 จากกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 50 คนผลการวิจยั พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุอยูใ่ นช่วง 41-50 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากทีส่ ดุ มีรายได้เฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง
70,001-140,000 บาท/ปี มีโรคประจำาตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง มีพน้ื ทีท่ าำ การเกษตรอยูท่ ่ี 1-2 ใช้สารเคมี
กำาจัดแมลงภายในบ้าน ใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเป็นผู้ฉีดพ่นเองเป็นส่วนใหญ่
ใช้สารเคมีกาำ จัดศัตรูพชื ครัง้ ล่าสุดเมือ่ มากกว่า 4 เดือนมาแล้ว ใช้อปุ กรณ์ฉดี พ่นชนิดสะพายหลังใช้มอื ฉีด

บ ท วิ จั ย
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกรที่ปลูกส้มโอ
ในต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขนาด 20 ลิตรไม่ได้ทาำ หน้าทีเ่ ก็บเกีย่ ว ทำาการเก็บเกีย่ วครัง้ สุดท้ายมากกว่า 4 เดือนมาแล้ว และเลือกซือ้
เลือกใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชโดยพิจารณาเลือกซื้อเอง เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำาจัด
ศัตรูพชื ส่วนใหญ่จะได้รบั ความรูม้ าจากฉลากยา ผลการตรวจระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด พบว่า
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติรอ้ ยละ 11.42 มีความเสีย่ งร้อยละ 37.14 ไม่ปลอดภัยร้อยละ 42.85 การหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรด้านประชากร พบว่า อายุ ระดับความรู้และพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรสอย่างมีนัยสำาคัญ (p<0.05) สรุปผลควรมีการรณรงค์และการอบรมให้ความรู้ และ
ความตระหนัก พฤติกรรมดีแต่ยงั พบผลการตรวจในระดับเสีย่ งและไม่ปลอดภัยซึง่ อาจได้รบั การปนเปือ้ น จาก
แหล่งอืน่ หรือประสิทธิภาพอุปกรณ์ปอ้ งกันอาจไม่ได้มาตรฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับ
ระดับโคลีนเอสเตอเรสพบว่า ตัวแปรด้านอายุ ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้สารเคมีกาำ จัดศัตรูพชื พฤติกรรมเกีย่ ว
กับการใช้สารเคมีกาำ จัดศัตรูพชื มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ
คำาสำาคัญ :

ปัจจัย ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส เกษตรผูป้ ลูกส้มโอ

Corresponding: พิมาน ธีระรัตนสุนทร
Email: HYPERLINK phiman.th@wu.ac.th, Mobile 095-0395159

Abstract
The study is a descriptive study purposed to assess the health impacts and
behavioral protection from exposure to chemicals in agricultural pomelo growers in
Klong noi Pakpranang District, Nakhon Si Thammarat Province. By studying the agricultural
Sangvimarn pomelo growers of 82 families selected from a representative sample of
households that use chemicals pesticide by interviewing 50 people, Interviewed form
divided into 4 parts: Demographic data, work pesticide chemicals used, knowledge,
attitudes and behavior of chemical used and self protection and detection of
Cholinesterase enzyme levels in serum of the agricultural Sangvimarn pomelo growers.
Data were collected between September and December 2014 was analyzed by
computer software and descriptive statistics and statistical analysis of the relationship
between variables. The results showed that the respondents were male, 64 percent
female, 36 percent average age of 46.41, mostly in the 41-50 age group, 70 percent,
were married, 76 percent graduated primary school, 64 percent, the average of
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บ ท วิ จั ย

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกรที่ปลูกส้มโอ
ในต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

income 12,565.21 baht / month. As the disease by 30 percent, mainly hypertension
percent, 73.30 and diabetes percentage 13.30 with area of 3.40 acres / family and
pomelo plant for more than 10 years with the use of chemical pesticides 88 percent.
The mixing and spraying with 76 percent are spraying pesticides within 7 days, 42
percent of the equipment used to spray a backpack used for spraying of 78 percent
Engine backpack 20 percent. Towing was 2 percent. The level of knowledge about
the use of chemicals in the high 96 percent, with 60 percent positive behavior
protection was good. But there are still practical inappropriate behavior such as mixing
chemicals exceed the speciied label and mixed species, washing the clothes to work
with others, and wearing of personal protective equipments (PPEs). Results of the
Cholinesterase enzyme in serum were within the normal percentage of 11.42, the risk
level of 37.14, unsafe percentages 42.85, the relation between the variable populations
were age, level of knowledge and behavior is associated with the Cholinesterase
enzyme was signiicantly (p < 0.05).
Committee on Human Rights Board of Walailak University Approved No.061/2014
Keyword: Health Impact Assessment (HIA), Enzyme Chorinesterase, Pesticide used
Corresponding author: Phiman Thirarattanasunthon;
Email; HYPERLINK phiman.th@wu.ac.th

บทนำา

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยกว่า
ร้อยละ 50.30 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพน้ื ที่
ถือครองทางการเกษตรทัง้ ประเทศ 130.39 ล้านไร่
ภายใต้แนวทางการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรเพื่อการส่งออก
และเกษตรแปรรูป การส่งเสริมการปลูกพืชที่มี
มูลค่าส่งออกและใช้พ้ืนที่น้อย เช่น ไม้ผลและ
พืชผักเพื่อการส่งออก ปัจจุบันสารเคมีป้องกัน
กำาจัดศัตรูพืชได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการ
รักษาและเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร โดยแนวโน้ม

การใช้สารเคมีปอ้ งกันกำาจัดศัตรูพชื ในการปลูกฝ้าย
ปาล์ม น้าำ มัน กาแฟ และผักมีแนวโน้มสูงขึ้นมาก
สารเคมีกลุ่มใหญ่ท่ีสุดคือสารกำาจัดวัชพืชในช่วง
10 ปี ท่ีผ่า นมา มี ก ารนำ า เข้ า เพิ่ม ขึ้น ทุ ก ปี จาก
ปี พ.ศ. 2541 ได้มีการนำาเข้าเพียง 10,000 ตัน
คิ ด เป็ น ตั ว เงิ น ประมาณ 26,666 ล้ า นบาท
แต่ ใ นปี 2550 มี ก ารนำ า เข้ า ถึ ง 80,000 ตั น
กล่าวคือ เพิ่มขึ้นประมาณ 8 เท่า ประเทศไทย
ต้องสูญเสียเงินเพื่อนำาเข้าสารกำาจัดวัชพืช ในปี
พ.ศ. 2550 เป็ น เงิ น 8,914 ล้ า นบาท ทั้ ง นี้
ก็เพราะว่าความต้องการที่จะเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่
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บ ท วิ จั ย
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกรที่ปลูกส้มโอ
ในต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีมากขึ้น อีกทั้งตลาดยังมีความต้องการสินค้า
เกษตรที่มีคุณภาพ เกษตรกรจึงมีความจำาเป็น
ต้องใช้สารกำาจัดศัตรูพชื พรชัย เหลืองอาภาพงศ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่มีเกษตรกร
ใช้สารเคมีกาำ จัดแมลงและศัตรูพชื เป็นจำานวนมาก
ในหลายพื้นที่ท่ีมีกิจกรรมทางการเกษตร อำาเภอ
ปากพนั ง มี พ้ืน ที่ 459.9 ตารางกิ โ ลเมตรหรื อ
287,443.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.52 ของพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพน้ื ทีเ่ กษตร 170,534 ไร่
มีครอบครัวเกษตร 9,647 ครอบครัว ประกอบอาชีพ
การทำานา สวนผลไม้ สวนผัก โดยเฉพาะส้มโอ
ทับทิมสยามหมู่บ้านแสงวิมานในตำาบลคลองน้อย
มีช่ือเสียงโด่งดังแพร่หลาย ซึ่งตำาบลคลองน้อย
มี พ้ื น ที่ ใ นการทำ า การเกษตรส้ มโอทั บ ทิ ม สยาม
ทั้งหมด 125 ไร่ โดยแบ่งเป็น 19 หมู่บ้าน โดย
หมู่บ้านที่ได้ทำาการเกษตรส้มโอทับทิมสยามมาก
ที่สุดคือ หมู่ท่ี 13 บ้านแสงวิมาน ซึ่งมีเกษตรกร
ทำ า สวนส้ มโอทั้ง หมด 82 ครั ว เรื อ น เนื่อ งจาก
ส้มโอทับทิมสยามจากตำาบลคลองน้อยมีช่ือเสียง
โด่ ง ดั ง กั น อย่ า งแพร่ ห ลายและมี ก ารส่ ง ออกไป
ต่างประเทศ จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา สำานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข3 ปี 2552 ภาคใต้มอี ตั ราการเจ็บป่วย
ร้อยละ 4.14 อัตราป่วยจากประชากรแสนคน
0.80 จากรายงานผู้ป่วยพิษจากสารป้องกันกำาจัด
แมลงศั ต รู พืช ที่ไ ด้ รับ รายงานการเฝ้ า ระวั ง ทาง
ระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2551 - 2552 มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
อย่ า งช้ า ๆ สอดคล้ อ งกั บ การใช้ ส ารเคมี กำ า จั ด
ศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น พบผู้ป่วยสูง

ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก ช่วงอายุ 55 - 64 ปี และ
ข้อมูลการเจ็บป่วยเสียชีวติ ทุกกลุม่ อายุในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
บ้านแสงวิมาน มีอบุ ตั กิ ารณ์ของโรคระบบไหลเวียน
โลหิตและโรคหัวใจทุกชนิด โรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจเฉียบพลัน โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง
โรคมะเร็งทุกชนิด ในปี พ.ศ.2554 - 2556 มีแนวโน้ม
มากขึน้ ทุกปี (รายงานประจำาปีขอ้ มูลการเจ็บป่วย
และเสียชีวติ ทุกกลุม่ อายุ : รพ.สต. บ้านแสงวิมาน) 4
การได้รับสัมผัสสารเคมีหรือการที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ต่ อ การได้ รั บ สั ม ผั ส จากสารเคมี อ าจ ทั้ ง แบบ
เฉี ย บพลั น และระยะยาวเป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ของ
ความเสี่ ย งหรื อ ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพที่ เ กิ ด ขึ้ น
และส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่วยจากสาเหตุตา่ งๆ
เพิ่ม ขึ้น จึ ง ทำ าให้ ผู้ทำา การวิ จัย สนใจที่จ ะศึ ก ษา
ผลกระทบสุ ข ภาพ และพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น
อั น ตรายจากการใช้ ส ารเคมี กำ า จั ด ศั ต รู พื ช ของ
เกษตรกรปลู ก ส้ มโอในพื้ น ที่ ตำ า บลคลองน้ อ ย
อำาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จึ ง ทำ าให้ ผู้ทำา การวิ จัย สนใจที่จ ะศึ ก ษา
ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูก
ส้มโอและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมี
กำาจัดศัตรูพืชกับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ในเลือดของเกษตรกรปลูกส้มโอบ้านแสงวิมาน
ตำ า บลคลองน้ อ ย อำ า เภอปากพนั ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชจากการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช
ในเกษตรกรปลูกส้มโอทับทิมสยาม
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บ ท วิ จั ย

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกรที่ปลูกส้มโอ
ในต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาำ จัดศัตรูพชื
ของเกษตรกรปลูกส้มโอ
2) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้
สารเคมี กำ า จั ด ศั ต รู พื ช กั บ ระดั บ เอนไซม์ โ คลี น
เอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรปลูกส้มโอ

วิธกี ารศึกษา

• รูปแบบการศึกษาวิจยั การศึกษาวิจยั
ครั้งนี้ เป็นศึกษาแบบภาคตัดขวางเชิงพรรณนา
(Cross sectional descriptive study)
• ระยะเวลาดำาเนินการ เริ่มทำาการ
ศึกษาตัง้ แต่ 1 สิงหาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2557
• พื้นที่ทำาการศึกษา บ้านแสงวิมาน
ตำ า บลคลองน้ อ ย อำ า เภอปากพนั ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
• ประชากร เกษตรกรปลู ก ส้ ม โอ
ทั บ ทิ ม สยาม บ้ า นแสงวิ ม าน ตำ า บลคลองน้ อ ย
อำ า เภอปากพนั ง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ที่มี
การใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชในการทำาการเกษตร
โดยมีเกษตรกรปลูกส้มโอจำานวน 82 ครัวเรือน
• กลุม่ ตัวอย่าง เป็นเกษตรกรปลูกส้มโอ
บ้านแสงวิมาน ตำาบลคลองน้อย อำาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำานวน 68 ครัวเรือน
• เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ลโดยใช้ แ บบ
สอบถาม จำานวน 68 ครัวเรือน แบบสอบถาม
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

• ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร
สวนส้มโอ จำานวน 9 ข้อ
• ส่วนที่ 2 ข้ อ มู ล การทำ า สวนส้ มโอ
จำานวน 4 ข้อ
• ส่วนที่ 3 ข้อมูลการใช้สารเคมีกำาจัด
ศัตรูพชื จำานวน 9 ข้อ
• ส่ ว นที่ 4 ข้ อ มู ล ความรู้ ทั ศ นคติ
พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช
อย่างละ 15 ข้อ
2. ตรวจหาระดั บ เอนไซม์ โ คลี น เอส
เตอเรสในเลื อ ดของเกษตรกรปลู ก ส้ ม โอ
บ้ า นแสงวิ ม านด้ ว ยวิ ธี ก ารตรวจสอบอย่ า งง่ า ย
โดยใช้ชดุ ทดสอบกระดาษ REACTIVE PAPER
• การรวบรวมข้อมูล งานวิจัยนี้ได้รับ
การอนุมัติจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการ
พิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ เ ลขที่
161/2557
- ติดต่อประสานงานกับผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านแสงวิมาน
เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข และ อสม. เพื่ อ ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์และรายละเอียดในการดำาเนินงาน
โครงการวิจยั
- ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีการลงนาม
ในใบยิ น ยอมด้ ว ยความสมั ค รใจของเกษตรกร
ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมาน
• ขัน้ ตอนการรวบรวมข้อมูล
- ทำ า การสั ม ภาษณ์ เ กษตรกรปลู ก
ส้มโอบ้านแสงวิมานโดยใช้แบบสอบถามจำานวน
68 ครัวเรือน
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บ ท วิ จั ย
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกรที่ปลูกส้มโอ
ในต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ตรวจหาระดั บ เอนไซม์ โ คลี น เอส
เตอเรสโดยใช้ชุดทดสอบ Reactive paper
โดยการเจาะเลื อ ดเกษตรกรปลู ก ส้ ม โอบ้ า น
แสงวิ ม าน โดยเจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพตำาบลบ้านแสงวิมาน
- วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรมสำาเร็จรูป
สถิ ติ ท่ี ใ ช้ คื อ ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานและสถิตไิ คสแควร์

ผลการศึกษา

ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
จากการเก็บข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างจำานวน
50 คน พบว่า เป็นเพศชายคิดเป็น ร้อยละ 64
และเพศหญิงคิดเป็น ร้อยละ 36 กลุ่มตัวอย่าง
ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 41-50 ปี คิ ด เป็ น
ร้อยละ 70 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี
และ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 16 และร้อยละ 14
ตามลำาดับ ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีสถานภาพ
สมรสร้อยละ 76 และรองลงมาคือ โสด หม้าย
แยกทาง/หย่าร้างกัน ร้อยละ 12, 6 และ 6 ตามลำาดับ
กลุ่ม ตั ว อย่ า งจบการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา
มากที่สุด ร้ อ ยละ 64 รองลงมาจบการศึ ก ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
และอาชีวศึกษาหรืออนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 20
ร้อยละ 10 และร้อยละ 4 ตามลำาดับ สำาหรับผูท้ จ่ี บ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี จำ า นวนน้ อ ยที่ สุ ด
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2 โดยส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย
อยู่ระหว่าง 50,001-150,000 บาท/ปี คิดเป็น
ร้อยละ 54 รองลงมามีรายได้เฉลีย่ 150,001-200,000

บาท/ปี มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 200,001 บาท/ปี
ขึ้นไป และมีรายได้เฉลี่ยต่ำากว่า 50,000 คิดเป็น
ร้อยละ 34 ร้อยละ 10 และร้อยละ 2 ตามลำาดับ
โดยมีค่าเฉลี่ยรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเท่ากับ
150,782.6 บาทต่อปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ า กั บ 76229.453 รายได้ เ ฉลี่ย ต่ำา สุ ด เท่ า กั บ
48,000 บาทต่อปี และรายได้เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
360,000 บาทต่อปี
ข้อมูลการทำาสวนส้มโอ
กลุ่มตัวอย่างจำานวน 50 คน ที่ทำาการ
ศึกษาส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ทำาการเกษตรอยู่ท่ี 1-2 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือ มีพ้ืนที่ทำาการ
เกษตร 3-4 ไร่ และ 5 ไร่ขน้ึ ไป คิดเป็นร้อยละ 42
และ 6 ตามลำาดับ โดยมีคา่ เฉลีย่ พืน้ ทีท่ าำ การเกษตร
เท่ากับ 3.40 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.927
พื้นที่ทำาการเกษตรต่ำาสุดเท่ากับ 1 ไร่ และพื้นที่
ทำาการเกษตรสูงสุดเท่ากับ 9 ไร่
ข้อมูลการใช้สารเคมีกาำ จัดศัตรูพชื
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ทำ า การศึ ก ษาส่ ว นใหญ่
ใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชเป็นระยะเวลา 6 เดือน
ถึง 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาคือ มากกว่า
2 ปี ขึน้ ร้อยละ 20 ระยะเวลา 1 ปีถงึ 2 ปีรอ้ ยละ 18
และระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือนร้อยละ 8 โดยจะ
เป็นผู้ฉีดพ่นเองเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 24
เป็นผู้ผสมสารเคมี ร้อยละ 24 เนื่องจากผู้ท่ผี สม
สารเคมีจะเป็นผูท้ ฉ่ี ดี พ่นเอง จึงมีจาำ นวนคนเท่ากัน
และเจ้าของซึ่งจ้างฉีดพ่นแต่อยู่ในพื้นที่บริเวณที่มี
การฉีดพ่นคิดเป็นร้อยละ 12 กลุม่ ตัวอย่างทีท่ าำ การ
ศึกษาส่วนใหญ่ใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูครั้งล่าสุด
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น้อยกว่า 1 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมา
คือ มากกว่า 3 เดือน 1 สัปดาห์ถงึ 4 สัปดาห์
และ 1 เดือนถึง 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 36 14
และ 8 ตามลำาดับ กลุ่มตัวอย่างที่ทำาการศึกษา
ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ อุ ป กรณ์ ฉี ด พ่ น ชนิ ด สะพายหลั ง
ใช้มือฉีด คิดเป็นร้อยละ 78 รองลงมาคือ ชนิด
เครื่ อ งยนต์ ส ะพายหลั ง และเครื่ อ งยนต์ ช นิ ด
สายลากจูง คิดเป็นร้อยละ 20 และ 2 ตามลำาดับ
โดยส่วนใหญ่ใช้เครือ่ งฉีดพ่นสารเคมีกาำ จัดศัตรูพชื
ขนาด 20 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 94 รองลงมา
คือ มากกว่า 20 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 6 โดย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ทำ า การศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ ทำ า
หน้าที่เก็บเกี่ยวเองโดยตรงจะจ้างผู้อ่นื ทำา คิดเป็น
ร้อยละ 46 กลุ่มตัวอย่างที่ทำาการศึกษาส่วนใหญ่
เลือกซือ้ เลือกใช้สารเคมีกาำ จัดศัตรูพชื โดยพิจารณา
เลือกซื้อเองคิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาได้รับ
คำาแนะนำาจากเพื่อนบ้านและดูจากการโฆษณา
อย่างละร้อยละ 12 อืน่ ๆ เจ้าของร้านขายสารเคมี
และเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 8
6 และ 4 ตามลำาดับ กลุม่ ตัวอย่างทีท่ าำ การศึกษา
ส่วนใหญ่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี
กำาจัดศัตรูพืชคิดเป็นร้อยละ 98 และไม่เคยได้รับ
ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้สารเคมีกาำ จัดศัตรูพชื คิดเป็น
ร้อยละ 2 โดยส่วนใหญ่จะได้รับความรู้มาจาก
ฉลากยา คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่
ด้านการเกษตร โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เพือ่ นบ้าน
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข
คิดเป็นร้อยละ 30, 20, 20, 16, 4 และ 4 ตาม
ลำาดับ

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี
กำาจัดศัตรูพชื
ข้ อ มู ล ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ส ารเคมี
กำ า จั ด ศั ต รู พืช จำ า นวน 15 ข้ อ ประเมิ น ความรู้
โดยตอบคำาถามถูกได้ 1 คะแนน ตอบคำาถามผิด
ได้ 0 คะแนน การแบ่งระดับความรู้ คิดจากคะแนน
ทั้งหมดจำานวน 15 ข้อคะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้
เท่ากับ 15 คะแนน คะแนนต่าำ สุดทีเ่ ป็นไปได้เท่ากับ
0 คะแนน แบ่งระดับความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้สารเคมีกาำ จัดศัตรูพชื ออกเป็น 3 ระดับ ได้ 0 - 5
คะแนน มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับต่ำา ได้
6 - 10 คะแนน มีความรูค้ วามเข้าใจอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ได้ 11 - 15 คะแนน มีความรูค้ วามเข้าใจ
อยู่ ใ นระดั บ สู ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ทำ า การศึ ก ษา
โดยส่วนใหญ่แล้วตอบคำาถามข้อมูลความรูถ้ กู ต้อง
คิดเป็นร้อยละ 85 และตอบผิดคิดเป็นร้อยละ 15
จากการจำาแนกระดับของความรู้ 3 ระดับ สูง
ปานกลาง ต่ำา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้
อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 96 รองลงมาคือ
ระดับปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 4 ไม่มกี ลุม่ ตัวอย่าง
ในระดับความรูท้ ต่ี าำ่
ข้อมูลทัศนคติเกีย่ วกับการใช้สารเคมี
กำาจัดศัตรูพชื
ข้ อ มู ล ทั ศ นคติ เ กี่ย วกั บ การใช้ ส ารเคมี
กำาจัดศัตรูพืชจำานวน 15 ข้อ มีระดับในการวัด
3 ระดับ คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย คำาถามมี
ทัง้ ทัศนคติเชิงบวก และทัศนคติเชิงลบโดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนโดยถ้าเป็นคำาถามเกี่ยวกับทัศนคติ
เชิงบวก ตอบเห็นด้วย ให้ 3 คะแนน ตอบ ไม่แน่ใจ
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ให้ 2 คะแนน ตอบ ไม่เห็นด้วย ให้ 1 คะแนน
ถ้าเป็นคำาถามเกี่ยวกับทัศนคติเชิงลบให้คะแนน
สลับกัน การให้คะแนนทัศนคติเกี่ยวกับการใช้
สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชคิดจากคะแนนรวมทั้งหมด
จำานวน 15 ข้อ คะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้เท่ากับ
45 คะแนน คะแนนต่ำ า สุ ด ที่ เ ป็ น ไปได้ เ ท่ า กั บ
15 คะแนน แบ่งคะแนนทัศนคติออกเป็น 3 ช่วง
เท่าๆ กัน โดยใช้เกณฑ์การหาอันตรภาคชั้นของ
คะแนน ซึ่งจะได้ช่วงคะแนนในแต่ละอันตรภาค
ชัน้ มีคา่ เท่ากับ 45 - 15/3 = 10 คะแนน ดังนัน้
ทัศนคติอยูใ่ นระดับต่าำ ได้ 15 - 25 คะแนน ทัศนคติ
อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้ 26 - 35 คะแนน ทัศนคติ
อยูใ่ นระดับดี ได้ 36 - 45 คะแนน กลุม่ ตัวอย่าง
ที่ทำาการศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติอยู่ในระดับดี
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60 รองลงมามีทัศ นคติระดับ
ปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 40 ไม่มกี ลุม่ ตัวอย่าง
ในระดับทัศนคติทต่ี าำ่
ข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สาร
เคมีกาำ จัดศัตรูพชื
ข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สารเคมี
กำาจัดศัตรูพชื จำานวน 15 ข้อ คำาถามมีทง้ั พฤติกรรม
เชิงบวก และพฤติกรรมเชิงลบ มีระดับในการวัด
3 ระดับในกรณีเป็นคำาถามเชิงบวก “ปฏิบตั ทิ กุ ครัง้ ”
หมายถึง เมื่อมีเหตุการณ์ตามข้อความ ผู้ตอบ
มีพฤติกรรมตามข้อความนั้นๆ ทุกครั้งได้คะแนน
3 คะแนน “ปฏิ บั ติ บ างครั้ ง ” หมายถึ ง เมื่ อ
มี เ หตุ ก ารณ์ ต ามข้ อ ความ ผู้ ต อบมี พ ฤติ ก รรม
ตามข้อความนัน้ ๆ บางครัง้ ได้คะแนน 2 คะแนน
“ไม่ปฏิบัติเลย” หมายถึง เมื่อมีเหตุการณ์ตาม
ข้อความ ผู้ตอบไม่เคยมีพฤติกรรมตามข้อความ

นัน้ ๆ เลยได้คะแนน 1 คะแนน ถ้าเป็นคำาถามเกีย่ วกับ
ทัศนคติเชิงลบให้คะแนนสลับกัน การให้คะแนน
พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช
คิดจากคะแนนรวมทัง้ หมดจำานวน 15 ข้อ คะแนน
สูงสุดทีเ่ ป็นไปได้เท่ากับ 45 คะแนน คะแนนต่าำ สุดที่
เป็นไปได้เท่ากับ 15 คะแนน แบ่งคะแนนพฤติกรรม
ออกเป็น 3 ช่วง เท่าๆ กัน โดยใช้เกณฑ์การหา
อันตรภาคชั้นของคะแนน ซึ่งจะได้ช่วงคะแนน
ในแต่ละอันตรภาคชั้นมีค่าเท่ากับ 45 - 15/3
= 10 คะแนน ดั ง นั้ น พฤติ ก รมมอยู่ ใ นระดั บ
ต้องปรับปรุงได้ 15 - 25 คะแนน พฤติกรรม
อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้ 26 - 35 คะแนน และ
พฤติ ก รรมอยู่ ใ นระดั บ ดี ไ ด้ 36 - 45 คะแนน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ทำ า การศึ ก ษา โดยส่ ว นใหญ่ มี
พฤติกรรมทีด่ เี กีย่ วกับการใช้สารเคมีกาำ จัดศัตรูพชื
แต่ยังมีข้อคำาถามบางข้อที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ยั ง มี ก ารปฏิ บั ติ ทุ ก ครั้ ง จากการจำ า แนกระดั บ
พฤติกรรมเป็นสามระดับ คือ ดี ปานกลาง และ
ปรับปรุง กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมอยูใ่ น
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 98 รองลงมามีพฤติกรรม
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 2 ไม่มกี ลุม่ ตัวอย่าง
ในระดับพฤติกรรมทีต่ อ้ งปรับปรุง
ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
จากกลุ่ม ตัว อย่างมีผู้สมัครใจ จำานวน
35 ราย ทำาการเจาะเลือดเพือ่ ตรวจวัดระดับเอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรส โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่
ปกติ ปลอดภัย มีความเสีย่ ง ไม่ปลอดภัย พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับโคลีนเอสเตอเรส
อยูใ่ นระดับไม่ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 42.85 รอง
ลงมาคือ มีความเสีย่ ง และปกติ คิดเป็นร้อยละ
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37.14 และ 11.42 โดยกลุ่มตัวอย่างไม่มีระดับ
โคลีนเอสเตอเรสในระดับปลอดภัย และไม่สามารถ
วัดแปรผลได้เนื่องจากหลอดเลือดแตก คิดเป็น
ร้อยละ 8.57
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากร
ข้อมูลการทำาสวนส้มโอ ข้อมูลการใช้สารเคมีกาำ จัด
ศัตรูพืช ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมกับระดับ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
กลุม่ ตัวอย่างทีส่ มัครใจเจาะเลือดจำานวน
35 คนอ่านผลระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสได้
32 คน อีก 3 คนไม่สามารถอ่านผลได้เนือ่ งจาก
หลอดเลือดแตก หาความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ
อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ โรคประจำาตัว

ประวัติการรักษาพยาบาล พื้นที่ถือครองการใช้
สารเคมีกำาจัดแมลงในบ้าน ระยะเวลาการใช้สาร
เคมีกำาจัดศัตรูพืชการเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี
กำาจัดศัตรูพืช ระยะเวลาใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช
ครั้งล่าสุด เครื่องมือที่ใช้ในการฉีดพ่นสารเคมี
ขนาดของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการฉี ด พ่ น สารเคมี
ระยะเวลาเก็บเกี่ยวส้มโอครั้งสุดท้าย ผู้แนะนำา
ให้ เ ลื อ กซื้อ การได้ รับ ความรู้ ที่ม าของความรู้
ระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การใช้ ส ารเคมี กำ า จั ด ศั ต รู พื ช กั บ ระดั บ เอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรสพบว่า อายุ ระดับความรู้ และ
พฤติกรรม มีความสัมพันธ์กบั ระดับเอนไซม์โคลีน
เอสเตอเรสอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ (p < 0.05)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปทางประชากร
คุณลักษณะทางประชากร
เพศ
อายุ (ปี)

ศาสนา

จำานวน (n = 50)

ร้อยละ

ชาย
หญิง

32
18

64.00
36.00

< 30
31-40
41-50
51-60
61+

8
35
7
-

16.00
70.00
14.00
-

พุทธ
คริสต์
อิสลาม

29
21

52.00
48.00
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปทางประชากร (ต่อ)
คุณลักษณะทางประชากร
สถานภาพการสมรส
โสด
คู่
หม้าย
หย่า/แยก
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีวศึกษา/อนุปริญญา
ปริญญาตรีขน้ึ ไป
รายได้เฉลีย่ (บาท/ปี)
< 50,000
50,000-150,000
150,001-200,000
200,000+

จำานวน (n = 50)

ร้อยละ

6
33
3
3

12.00
76.00
6.00
6.00

32
10
5
2
1

64.00
20.00
10.00
4.00
2.00

1
27
17
5

2.00
54.00
34.00
10.00

ตารางที่ 2 ระดับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการป้องกันอันตราย และระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ระดับ
ระดับความรู้
สูง
ปานกลาง
ต่าำ
ระดับทัศนคติ
ดี
ปานกลาง
ไม่ดี

จำานวน (n = 50)

ร้อยละ

48
2
-

96.00
4.00
-

30
20
-

60.00
40.00
-
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ตารางที่ 2 ระดับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการป้องกันอันตราย และระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส (ต่อ)
ระดับ
ระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ดี
พอใช้
ไม่ดี
ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส (n = 35)
ระดับปกติ
ระดับปลอดภัย
มีความเสีย่ ง
ไม่ปลอดภัย
อ่านผลไม่ได้

สรุปผลการศึกษา

กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็น
ร้อยละ 64 มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี คิดเป็น
ร้ อ ยละ 70 จบการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา
มากที่สุด ร้อยละ 64 มีรายได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง
70,001-140,000 บาท/ปี คิดเป็นร้อยละ 54
มีโรคประจำาตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง คิดเป็น
ร้อยละ 73.3 มีประวัติการรักษาพยาบาลล่าสุด
ส่วนใหญ่เมื่อ 1 ปีท่ีแล้ว คิดเป็นร้อยละ 73.8
มีพน้ื ทีท่ าำ การเกษตรอยูท่ ่ี 1-2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52
ใช้สารเคมีกาำ จัดแมลงภายในบ้านคิดเป็นร้อยละ 88
ใช้สารเคมีกาำ จัดศัตรูพชื เป็นระยะเวลา 1 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 56.2 โดยเป็นผู้ฉีดพ่นเองเป็นส่วนใหญ่
คิดเป็นร้อยละ 76 ใช้สารเคมีกาำ จัดศัตรูครัง้ ล่าสุด
เมือ่ มากกว่า 4 เดือนมาแล้ว คิดเป็นร้อยละ 67.3

จำานวน (n = 50)

ร้อยละ

49
1
-

98.00
2.00
-

4
13
15
3

11.42
37.14
42.85
8.57

ใช้อปุ กรณ์ฉดี พ่นชนิดสะพายหลังใช้มอื ฉีด คิดเป็น
ร้อยละ 78 ขนาด 20 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 94
ไม่ ไ ด้ ทำ า หน้ า ที่ เ ก็ บ เกี่ ย ว คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 43.5
ทำาการเก็บเกีย่ วครัง้ สุดท้ายมากกว่า 4 เดือนมาแล้ว
คิดเป็น 41.3 และเลือกซือ้ เลือกใช้สารเคมีกาำ จัด
ศัตรูพืชโดยพิจารณาเลือกซื้อเองคิดเป็นร้อยละ
71.4 เคยได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้สารเคมีกาำ จัด
ศัตรูพชื คิดเป็นร้อยละ 98 ส่วนใหญ่จะได้รบั ความรู้
มาจากฉลากยา คิดเป็นร้อยละ 58
ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำาจัด
ศัตรูพชื
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ทำ า การศึ ก ษาส่ ว นใหญ่
มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ส ารเคมี กำ า จั ด ศั ต รู พื ช
ในระดั บ สู ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 96 รองลงมาคื อ
มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ส ารเคมี กำ า จั ด ศั ต รู พื ช
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ในระดับปานกลาง ร้อยละ 4 และไม่มีความรู้
เกีย่ วกับการใช้สารเคมีกาำ จัดศัตรูพชื ในระดับต่าำ
ทัศนคติเกีย่ วกับการใช้สารเคมีกาำ จัด
ศัตรูพชื
กลุ่ม ตั ว อย่ า งที่ทำา การศึ ก ษามี ทัศ นคติ
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชในระดับสูง
ร้อยละ 60 รองลงมาคือมีทัศนคติเกี่ยวกับการใช้
สารเคมีกาำ จัดศัตรูพชื ในระดับปานกลาง ร้อยละ 40
และไม่ มีทัศ นคติ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ส ารเคมี กำ า จั ด
ศัตรูพชื ในระดับต่าำ
พฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ การใช้ ส ารเคมี
กำาจัดศัตรูพชื
กลุ่มตัวอย่างที่ทำาการศึกษามีพฤติกรรม
เกีย่ วกับการใช้สารเคมีกาำ จัดศัตรูพชื อยูใ่ นระดับสูง
ร้อยละ 98 รองลงมาคือ มีพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การใช้สารเคมีกาำ จัดศัตรูพชื อยูใ่ นระดับปานกลาง
ร้อยละ 2 ไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สารเคมี
กำาจัดศัตรูพชื อยูใ่ นระดับต่าำ
ระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของ
กลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บโคลี น
เอสเตอเรสในเลื อ ดอยู่ ใ นระดั บ ไม่ ป ลอดภั ย
ร้อยละ 42.85 รองลงมามีระดับโคลีนเอสเตอเรส
ในเลือดอยูใ่ นระดับมีความเสีย่ ง และปกติ คิดเป็น
ร้อยละ 37.14 และ 11.42 ตามลำาดับ โดยไม่มรี ะดับ

โคลี น เอสเตอเรสในเลื อ ดอยู่ใ นระดั บ ปลอดภั ย
และไม่สามารถวัดผลได้ ร้อยละ 8.57
สรุปผลการหาความสัมพันธ์พบว่า ข้อมูล
การใช้ ส ารเคมี กำา จั ด ศั ต รู พืช ความรู้ ทั ศ นคติ
และพฤติกรรมกับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
พบว่า อายุ ระดับความรู้ และพฤติกรรม มีความ
สัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสอย่าง
มีนยั สำาคัญทางสถิติ (p < 0.05)

ข้อเสนอแนะ

1. ถึ ง แม้ ว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจะมี ค วามรู้
ความเข้ าใจและทั ศ นคติ ต่ อ สุ ข ภาพค่ อ นข้ า งดี
ด้านการป้องกันตนเอง และอันตรายของสารเคมี
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานสาธารณสุขและองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรร่ ว มมื อ ดำ า เนิ น การ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
เป็นพืน้ ฐานของการปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้องต่อไป โดยเรือ่ ง
ที่ ค วรประชาสั ม พั น ธ์ เช่ น วิ ธี ก ารใช้ ส ารเคมี
อย่ า งถู ก ต้ อ ง ผลเสี ย ของการใช้ ส ารเคมี อ ย่ า ง
ไม่ ถู ก ต้ อ ง วิ ธี ก ารดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพร่ า งกาย
การล้างผักผลไม้กอ่ นรับประทาน เป็นต้น
2. หน่ ว ยงานรั ฐ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในพื้ น ที่
ควรมีการเก็บข้อมูลของเกษตรกร และควรมีการ
ตรวจสุขภาพประจำาปีของปัจจุบันหน่วยงานรัฐ
ยังมีการดำาเนินการน้อย
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และการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS)
มาใช้ในสถานประกอบการ
ดวงกมล ธีระเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญภัทรา ศรีไพบูลย์กิจ

คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวางวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพือ่ ศึกษาหาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการนำาระบบ GHS เข้ามาใช้ และวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคในการนำาระบบสากล
ของการจัดกลุม่ ผลิตภัณฑ์เคมีและการติดฉลาก GHS ไปใช้ในสถานประกอบกิจการในเขตอุตสาหกรรม
แห่งหนึง่ กลุม่ ประชากร ทีใ่ ช้ศกึ ษา คือเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทำางานระดับต่างๆ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กับการทำางานด้านสารเคมี จำานวน 186 สถานประกอบการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลและทำาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS 16.0
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ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการนำาระบบ GHS เข้ามาใช้ ได้แก่ 1) ความรู้ ความเข้าใจ
ในระบบการจำาแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีท่ีเป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS) ของผู้ท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกับการนำาสารเคมีไปใช้ 2) ระบบการจัดการสารเคมีเก่าที่ใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม
ยังไม่ครอบคลุมทัง้ ในด้านการใช้ การจัดเก็บรวมถึงการขนส่งและ 3) ช่วยลดอุบตั เิ หตุปญ
ั หาด้านสุขภาพ
และด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ปัญหาและอุปสรรคสำาหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ยังไม่นำา
ระบบ GHS มาใช้ ได้แก่ บุคลากรยังไม่ได้รบั การฝึกอบรมด้านระบบการจำาแนกประเภทและการติดฉลาก
สารเคมีท่ีเป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS) (p-value = 0.034) และความถูกต้องของข้อมูลในการ
จัดทำาระบบการจำาแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีทเ่ี ป็นระบบเดียวกันทัว่ โลก (GHS) ยังไม่เพียงพอ
(p-value = 0.027) ปัญหาและอุปสรรคสำาหรับโรงงานอุตสาหกรรมทีน่ าำ ระบบ GHS มาใช้แล้ว ได้แก่
ผูบ้ ริหารให้แต่นโยบายแต่ไม่ให้ความร่วมมือการทำางานด้านสารเคมีเท่าทีค่ วร (p-value = 0.020)
การวิจัยนี้ช้ใี ห้เห็นว่าระบบ GHS เป็นระบบการจัดการสารเคมีท่ดี ีระบบหนึ่งแต่ผ้ทู ่รี ับผิดชอบ
ในด้านสารเคมียังขาดทักษะการฝึกอบรมการให้ความรู้ส่งผลต่อวิธีการนำาไปประยุกต์ใช้งานการจัดการ
ระบบ GHS จะมีความเข้มแข็งขึน้ ต่อเมือ่ ได้รบั การสนับสนุนทีด่ จี ากผูบ้ ริหารระดับสูง
คำาสำาคัญ : GHS/ความปลอดภัย/อุบตั เิ หตุ/โรงงานอุตสาหกรรม/ปัจจัย/ฉลากสารเคมี

Abstract
This study was a cross-sectional study. The purpose of this study was to examine factors affecting in implementation of the GHS system in workplace. The study
populations in this study were 186 safety oicers or workers who work related
to chemical. Data was collected by self-administered questionnaires and analyzed
using SPSS 16.0 software.
The main results found that inluencing factors for using GHS system such as
i) knowledge of responsible persons for chemical use, ii) uncoverage using system,
storage and transportation of old chemical management systems in factories, and
iii) decrease in accident, health and environmental from chemical use.
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The main reasons for factories not using the GHS were i) insuicient training on
GHS for responsible persons (p-value =0.034), and ii) inaccuracy of GHS information for
industries (p-value = 0.027). Factories which success implementing the GHS but some
problems were still identiied according to the management levels were given only
the policy but not fully cooperate with chemical works (p-value = 0.020).
GHS was a good system for chemical management but lack of chemical
safety training or providing knowledge to responsible persons was an issue for applying
the GSH into work. It was also noted that the GHS requires strongly supporting
from the top management level.
Keywords: GHS/safety/accident/industry/factors/chemical label

1. บทนำา
ในสถานการณ์ ปั จ จุ บั น ประเทศไทย
มี ก ารนำ า เข้ า และผลิ ต สารเคมี เ ป็ น จำ า นวนมาก
จากการประมาณการในปี พ.ศ. 25551 พบว่า
ประเทศไทยมีการนำาเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ
12.5 ล้านตัน และผลิตในประเทศโดยโรงงาน
ประกอบกิจการเคมีภณ
ั ฑ์ สารเคมีหรือวัตถุอนั ตราย
65 ล้ า นตั น ทั้ ง นี้ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี 2554
การนำ า เข้ า สารเคมี จ ากต่ า งประเทศมี ป ริ ม าณ
เพิ่ ม ขึ้ น 2.12 ล้ า นตั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20.42
การผลิตในประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้น 5 ล้านตัน
คิดเป็นร้อยละ 8.33 และการส่งออกเพิม่ ขึน้ จำานวน
86 รายการ จาก 525 รายการ คิดเป็นร้อยละ 33.64
จะเห็ นได้ ว่า การนำ า เข้ า ผลิ ต รวมถึ ง การส่ ง ออก
มีแนวโน้มสูงขึน้ ทุกปี ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้ม
การประสบอันตรายจากการทำางานภาพรวมของ
ประเทศไทยปี 2549 - 2553 ของสำานักงานกองทุน
เงินทดแทน สำานักงานประกันสังคม2 ชี้ให้เห็น
ว่าสาเหตุท่ีทำาให้พนักงานประสบอันตรายหรือ

เจ็บป่วยเนื่องจากการทำางานสูงสุด 5 อันดับแรก
เป็นการประสบอันตรายจากสารเคมีโดยพบมาก
เป็นอันดับที่ 3 รองจากอันตรายที่เกิดจากวัตถุ
สิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง และอันตรายที่เกิดจาก
วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน ตามลำาดับ3 เพื่อ
ให้ ก ารจั ด การสารเคมี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสื่ อ สาร
ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น รวมถึ งในด้ า นกฎหมาย
มีการบังคับให้นาำ ระบบ GHS มาใช้กบั การจัดการ
ด้ า นสารเคมี ดั ง นั้ น การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง มุ่ ง เน้ น
ในการหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำาระบบ GHS
เข้าไปใช้และวิเคราะห์ถงึ ปัญหาและอุปสรรคในการ
นำ า ระบบสากลการจั ด กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ คมี แ ละ
การติดฉลาก GHS4 ไปใช้ในสถานประกอบกิจการ
ในเขตอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานชี้ถึงปัญหาและอุปสรรคสำาหรับใช้ในการ
พัฒนาหรือนำาไปปรับใช้ในองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้
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2. วิธกี ารดำาเนินงาน

งานวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง
(cross-sectional study) โดยกลุ่มประชากร
ศึกษา คือเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทำางาน
ระดับต่างๆ หรือผู้ท่เี กี่ยวข้องกับการทำางานด้าน
สารเคมีในเขตนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึง่ จำานวน
ทัง้ หมด 186 สถานประกอบการเครือ่ งมือทีใ่ ช้ใน
งานวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire)
โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล
และข้อมูลเกีย่ วกับโรงงานอุตสาหกรรม 2) ปัจจัย
ที่นำาระบบการจำาแนกประเภทและการติดฉลาก
สารเคมีทเ่ี ป็นระบบเดียวกันทัว่ โลก (GHS) เข้ามาใช้
ลั ก ษณะของแบบสอบถามจะเป็ น แบบทดสอบ
ความรู้ จำานวน 19 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้ ระดับคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 16 คะแนน
คือ มีความรูด้ ี ระดับคะแนน 15-12 คะแนน คือ
มีความรูป้ านกลาง ระดับคะแนนน้อยกว่า 12 คะแนน
คือ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ GHS และความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่นำาระบบการจำาแนกประเภทและ
การติดฉลากสารเคมีท่ีเป็นระบบเดียวกันทั่วโลก
(GHS) ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 3) ปัญหา
และอุปสรรคในการนำาระบบการจำาแนกประเภท
และการติ ด ฉลากสารเคมี ท่ีเ ป็ น ระบบเดี ย วกั น
ทัว่ โลก (GHS) เข้ามาใช้กรณีโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ยังไม่ได้นำาระบบ GHS เข้ามาใช้ 4) ปัญหา
และอุปสรรคในการนำาระบบการจำาแนกประเภท
และการติดฉลากสารเคมีท่ีเป็นระบบเดียวกันทั่ว
โลก (GHS) เข้ามาใช้กรณีโรงงานอุตสาหกรรมทีน่ าำ
ระบบ GHS เข้ามาใช้แล้ว ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ และนำ า ไปทดลอง

ใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ประชากร
กลุม่ เป้าหมาย
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ทำ า โดยส่ ง
แบบสอบถามไป 3 ทาง คือ ทางไปรษณีย์ทาง
e-mail และทางชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำ า งานแห่ ง หนึ่ง ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล
ทางสถิติ SPSS FOR WINDOWS VERSION 16.0
ในการประมวลผล ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่ ค่าความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์
การถดถอยโลจิสติก (Binary Logistic Regression
Analysis) และการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square
Test) งานวิจัยนี้ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 136/2556

3. ผลการดำาเนินงาน

ในการศึกษาแยกแบบสอบถามออกเป็น
2 ส่วน สำาหรับโรงงานอุตสาหกรรมทีน่ าำ ระบบ GHS
เข้ามาใช้แล้วนัน้ จำานวน 73 คน แยกเป็นเพศชาย
จำานวน 25 คน (34.2%) และเพศหญิง จำานวน
48 คน (65.8%) ไม่มีประสบการณ์การทำางาน
เกีย่ วกับสารเคมี จำานวน 24 คน (32.9%) และมี
ตำาแหน่งเป็นเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทำางาน
ระดับวิชาชีพ จำานวน 58 คน (79.5%)
สำาหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้
นำาระบบ GHS เข้ามาใช้ จำานวน 68 คน แยกเป็น
เพศชายจำานวน 34 คน (50%) และเพศหญิง
จำานวน 34 คน (50%) ไม่มปี ระสบการณ์การทำางาน
เกีย่ วกับสารเคมี จำานวน 23 คน (33.8%) และมี
ตำาแหน่งเป็นเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทำางาน
ระดับวิชาชีพจำานวน 49 คน (72.1%)
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จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ที่มีอิท ธิ พ ล
ต่ อ การนำ า ระบบ GHS เข้ า มาใช้ คื อ ความรู้
ความเข้าใจในระบบการจำาแนกประเภทและการ
ติดฉลากสารเคมีทเ่ี ป็นระบบเดียวกันทัว่ โลก (GHS)
ของผูท้ ม่ี คี วามเกีย่ วข้องกับการนำาสารเคมีไปใช้ มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ (adjOR,
95% CI) = (0.094 0.019-0.462) กับการนำาระบบ
GHS เข้ามาใช้ระบบการจัดการสารเคมีแบบเก่า

ที่ใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่ครอบคลุม
ทั้งในด้ า นการใช้ การจั ด เก็ บ รวมถึ ง การขนส่ ง
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (0.210
0.064-0.689) และเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุปัญหา
ด้านสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
สารเคมีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
(0.098, 0.011-0.843) ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการนำา
GHS มาใช้แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการนำาระบบ GHS เข้ามาใช้
หัวข้อ

adj OR* (95% CI)

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจในระบบ การจำาแนกประเภทและการ
ติดฉลากสารเคมีทเ่ี ป็นระบบเดียวกันทัว่ โลก (GHS)

0.094 (0.019-0.462)

2. นโยบายความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ สารเคมี ภ ายในโรงงาน
อุตสาหกรรมหัวข้อเกี่ยวกับสารเคมีปรากฏอยู่ในนโยบายบริษัท
ของท่าน

0.986 (0.426-2.281)

3. เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ GHS รวมไปถึงการจัดทำาระบบ
เอกสารความปลอดภัยสารเคมี (safety data sheet)

0.771 (0.170-3.497)

4. การจัดทำาระบบ ISO 9001 ISO 14001 TIS 18001 หรือระบบ
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประเภทของกิจการทีด่ าำ เนินการอยู่

2.556 (0.573-11.403)

5. ระบบการจัดการสารเคมีเก่าทีใ่ ช้ยงั ไม่ครอบคลุมทัง้ ในด้านการใช้
การจัดเก็บรวมถึงการขนส่ง

0.210 (0.064-0.689)

6. เป็นส่วนหนึง่ ในการจัดทำาสถานประกอบการดีเด่น
(ด้านความปลอดภัยเกีย่ วกับสารเคมี)

0.584 (0.238-1.430)

7. เพือ่ ลดอุบตั เิ หตุ ปัญหาด้านสุขภาพและด้านสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสารเคมี

0.098 (0.011-0.843)
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บ ท วิ จั ย

ปัจจัยที่มีผลต่อการจ�าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS)
มาใช้ในสถานประกอบการ

ตารางที่ 1 ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการนำาระบบ GHS เข้ามาใช้ (ต่อ)
หัวข้อ

adj OR* (95% CI)

8. เพือ่ ให้ระบบการจัดการสารเคมีในบริษทั เป็นระบบมาตรฐานเดียว
กับทัว่ โลก

9.148 (0.790-105.992)

9. เจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าตรวจสอบระบบการจัดการด้านสารเคมี
ภายในบริษทั อย่างครอบคลุม

2.281 (0.832-6.256)

10.ความต้องการของบริษทั คูค่ า้ ของสถานประกอบกิจการ

0.651 (0.240-1.762)

* ตัวแปรกวนควบคุม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์การทำางานเกี่ยวกับสารเคมี รายได้
ต่อเดือน การศึกษาตำาแหน่งในสถานประกอบการ
ปั ญ หาและอุ ป สรรคสำ า หรั บ โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้นำาระบบ GHS เข้ามาใช้
ในด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสารเคมียังไม่ได้รับ
การฝึกอบรมระบบการจำาแนกประเภทและการ
ติดฉลากสารเคมีทเ่ี ป็นระบบเดียวกันทัว่ โลก (GHS)
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งมี นั ย สำ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p-value = 0.034) หรือกล่าวได้วา่ การนำาระบบ
GHS เข้ามาใช้ ขึ้นอยู่กับการได้รับการฝึกอบรม
ระบบการจำาแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี
ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS) ในด้านความ
ถูกต้องในการจัดทำาระบบการจำาแนกประเภทและ
การติดฉลากสารเคมีท่ีเป็นระบบเดียวกันทั่วโลก

(GHS) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ (p-value = 0.027) หรือกล่าวได้วา่ การนำา
ระบบ GHS เข้าไปใช้ ขึน้ อยูก่ บั ความถูกต้องในการ
จัดทำาระบบการจำาแนกประเภทและการติดฉลาก
สารเคมี ซึ่งความเข้าใจศัพท์ในเนื้อหาหรือการ
ไม่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการจำาแนกประเภท
และการติ ด ฉลากสารเคมี ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ปั ญ หาใน
การนำาระบบ GHS เข้ามาใช้ในสถานประกอบการ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและอุปสรรคในการนำา
ระบบ GHS เข้ามาใช้ (ในโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ยังไม่ ไ ด้ นำา ระบบ GHS เข้ า มาใช้ ) แสดงดั ง
ตารางที่ 2
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บ ท วิ จั ย
ปัจจัยที่มีผลต่อการจ�าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS)
มาใช้ในสถานประกอบการ

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและอุปสรรคกับการนำาระบบ GHS เข้ามาใช้ (โรงงานอุตสาหกรรม
ทีย่ งั ไม่ได้นาำ ระบบ GHS เข้ามาใช้)
หัวข้อ

ปัญหาและอุปสรรค
P-Value

1. ความไม่เข้าใจศัพท์ในเนือ้ หา เนือ่ งจากเป็นภาษาทางเทคนิค

0.803

2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบการจำาแนกประเภทและการ
ติดฉลากสารเคมีทเ่ี ป็นระบบเดียวกันทัว่ โลก(GHS)

0.873

3. เนื้อหาของเอกสารในระบบการจำาแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี
ทีเ่ ป็นระบบเดียวกันทัว่ โลก (GHS) ค่อนข้างทำาความเข้าใจยาก

0.375

4. ขาดงบประมาณในการปรับปรุงแก้ไขการเปลี่ยนฉลากจากระบบสารเคมี
เดิมไปสูร่ ะบบสารเคมีใหม่

0.230

5. ข้อกฎหมายยังไม่ชดั เจนในรายละเอียด

0.256

6. ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านระบบการจำาแนก ประเภทและการติดฉลาก
สารเคมีทเ่ี ป็นระบบเดียวกันทัว่ โลก (GHS)
7. เอกสาร/คู่มือระบบการจำาแนกประเภท และการติดฉลากสารเคมีท่เี ป็น
ระบบเดียวกันทัว่ โลก (GHS) ยังไม่แพร่หลาย

0.034
0.237

8. พนักงานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปรับปรุง

0.321

9. ใช้ระยะเวลานานในการจัดทำาระบบการจำาแนกประเภทและการติดฉลาก
สารเคมีทเ่ี ป็นระบบเดียวกันทัว่ โลก (GHS) ทำาให้ไม่ทนั ต่อการนำาไปใช้งาน

0.118

10. ความถูกต้องในการจัดทำาระบบการจำาแนกประเภทและการติดฉลาก
สารเคมีทเ่ี ป็นระบบเดียวกันทัว่ โลก (GHS)

0.027

11. เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ยังมีรายละเอียดที่ไม่เพียงพอกับ
การนำามาจัดทำาระบบการจำาแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีท่ี
เป็นระบบเดียวกันทัว่ โลก (GHS)

0.286

12. หน่วยงานทีใ่ ห้คาำ แนะนำา/ปรึกษาในเรือ่ งการทำาระบบการจำาแนกประเภท
และการติดฉลากสารเคมีทเ่ี ป็นระบบเดียวกันทัว่ โลก (GHS) ยังมีไม่เพียงพอ

0.361
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บ ท วิ จั ย

ปัจจัยที่มีผลต่อการจ�าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS)
มาใช้ในสถานประกอบการ

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและอุปสรรคกับการนำาระบบ GHS เข้ามาใช้ (โรงงานอุตสาหกรรม
ทีย่ งั ไม่ได้นาำ ระบบ GHS เข้ามาใช้) (ต่อ)
หัวข้อ

ปัญหาและอุปสรรค
P-Value

13. การกำาหนดผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำาระบบการจำาแนกประเภทและ
การติดฉลากสารเคมีทเ่ี ป็นระบบเดียวกันทัว่ โลก (GHS) ยังไม่ชดั เจน

0.288

14. ขาดการประสานงานด้านระบบทีด่ รี ะหว่างผูผ้ ลิตผูใ้ ช้ ผูม้ ไี ว้ในครอบครอง
รวมถึงผูข้ นส่งผูใ้ ช้

0.275

15. ผู้บริหารไม่ให้ความสำาคัญกับการนำาระบบ (GHS) เข้ามาใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
ปั ญ หาและอุ ป สรรคสำ า หรั บ โรงงาน
อุตสาหกรรมทีน่ าำ ระบบ GHS เข้ามาใช้แล้วพบว่า
ในด้านผูบ้ ริหารให้แต่นโยบายแต่ไม่ให้ความร่วมมือ
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งมี นั ย สำ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p-value = 0.020) หรือกล่าวได้วา่ การนำาระบบ GHS
เข้าไปใช้ ขึน้ อยูก่ บั ความร่วมมือของผูบ้ ริหารภายใน
โรงงานอุตสาหกรรม ถึงแม้วา่ โรงงานอุตสาหกรรม
มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) แต่ยังมี

0.361

รายละเอียดทีไ่ ม่เพียงพอกับการนำามาจัดทำาระบบ
การจำ า แนกประเภทและการติ ด ฉลากสารเคมี
ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลกหรือพื้นที่การจัดเก็บ
สารเคมีมีไม่เพียงพอ ก็ไม่ใช่ปัญหาหรืออุปสรรค
ถ้าจะนำา GHS เข้ามาใช้ ปัญหาหรืออุปสรรคสำาหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมทีน่ าำ ระบบ GHS เข้ามาใช้แล้ว
แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและอุปสรรคกับการนำาระบบGHS เข้ามาใช้ (โรงงานอุตสาหกรรม
ทีน่ าำ ระบบ GHS เข้ามาใช้แล้ว)
หัวข้อ

ปัญหาและอุปสรรค
P-Value

1. การฝึกอบรมด้านระบบการจำาแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีทเ่ี ป็น
ระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS) ยังไม่ครอบคลุมทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สารเคมี

0.132

2. เอกสาร/คู่มือระบบการจำาแนกประเภท และการติดฉลากสารเคมีท่เี ป็น
ระบบเดียวกันทัว่ โลก (GHS) ยังไม่แพร่หลาย

0.567
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บ ท วิ จั ย
ปัจจัยที่มีผลต่อการจ�าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS)
มาใช้ในสถานประกอบการ

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและอุปสรรคกับการนำาระบบGHS เข้ามาใช้ (โรงงานอุตสาหกรรม
ทีน่ าำ ระบบ GHS เข้ามาใช้แล้ว) (ต่อ)
ปัญหาและอุปสรรค
P-Value

หัวข้อ
3. พนักงานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปรับปรุงระบบ

0.201

4. ใช้ระยะเวลานานในการจัดทำาระบบการจำาแนกประเภทและการติดฉลาก
สารเคมีทเ่ี ป็นระบบเดียวกันทัว่ โลก (GHS) ทำาให้ไม่ทนั ต่อการนำาไปใช้งาน

0.099

5. ความถูกต้องในการจัดทำาระบบการจำาแนกประเภทและการติดฉลาก
สารเคมีทเ่ี ป็นระบบเดียวกันทัว่ โลก (GHS)

0.355

6. งบประมาณในการปรับปรุงแก้ไขไม่เพียงพอต่อการดำาเนินงานจนจบ
กระบวนการ

0.202

7. เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ยังมีรายละเอียดที่ไม่เพียงพอกับ
การนำามาจัดทำาระบบการจำาแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีท่เี ป็น
ระบบเดียวกันทัว่ โลก

0.937

8. ขาดการดำาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งในการสานงานระบบการจำาแนกประเภท
และการติดฉลากสารเคมีทเ่ี ป็นระบบเดียวกันทัว่ โลก

0.252

9. สถาบันทีใ่ ห้คาำ แนะนำา/ปรึกษาในเรือ่ งการทำาระบบการจำาแนกประเภทและ
การติดฉลากสารเคมีทเ่ี ป็นระบบเดียวกันทัว่ โลก (GHS) ยังมีไม่เพียงพอ

0.318

10. ผูบ้ ริหารให้แต่นโยบายแต่ไม่ให้ความร่วมมือ

0.020

11. พืน้ ทีก่ ารจัดเก็บสารเคมีมไี ม่เพียงพอ

0.653

12. พนักงานฝ่ายผลิต/ทีเ่ กีย่ วข้องไม่เข้าใจในสัญลักษณ์ pictogram

0.346

4. วิจารณ์

จากการศึกษาความรู้ ความเข้าใจมีผล
ต่อการนำาระบบ GHS เข้ามาใช้ และเมือ่ นำาระบบ
มาใช้ แ ล้ ว หากผู้บ ริ ห ารไม่ ใ ห้ ค วามสำ า คั ญ ก็ ไ ม่
สามารถใช้ประโยชน์จากระบบ GHS ได้เต็มที่

ดังนั้นผู้ท่เี กี่ยวข้องทุกระดับ เช่น เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยหัวหน้างานหรือผู้บริหารระดับสูงควรให้
ความร่วมมือกันเพื่อลดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์
ทีอ่ าจเกิดจากสารเคมี
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โรงงานอุตสาหกรรมทีต่ อบแบบสอบถาม
ส่ ว นใหญ่ นำา ระบบสากลการจั ด กลุ่ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เคมีและการติดฉลาก GHS เข้ามาใช้แล้ว ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการนำาระบบ GHS เข้ามาใช้ได้แก่
ความรู้ ความเข้าใจในระบบการจำาแนกประเภท
และการติ ด ฉลากสารเคมี ท่ีเ ป็ น ระบบเดี ย วกั น
ทั่วโลก (GHS) ของผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการ
นำาสารเคมีไปใช้จากงานวิจยั ของ E.J. Bluff, 19975
ทีท่ าำ การศึกษา The use and Management
of Hazardous Chemicals in South Australian
Workplace พบว่าเมื่อทำาการส่งเสริมความรู้
ความเข้ าใจในระบบการจำ า แนกประเภทและ
การติดฉลากสารเคมีท่ีเป็นระบบเดียวกันทั่วโลก
(GHS) ของผูท้ ม่ี คี วามเกีย่ วข้องกับการนำาสารเคมี
ไปใช้แล้วนำาไปทำาการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ
กับพนักงาน พนักงานสามารถทราบข้อมูลจาก
ฉลากคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80 จากเดิ ม ทราบข้ อ มู ล
แค่เพียงใน SDS คิดเป็นร้อยละ 70 ทัง้ นีห้ ากผูท้ ่ี
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การนำ า สารเคมี ไ ปใช้ มี ค วามรู้
ความเข้ า ใจที่ ดี ก็ จ ะส่ ง ผลต่ อ พนั ก งานอื่ น ๆ
ในโรงงานอุ ต สาหกรรมด้ ว ยระบบการจั ด การ
สารเคมี เ ก่ า ที่ ใ ช้ ภ ายในโรงงานอุ ต สาหกรรม
ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม ทั้ งในด้ า นการใช้ ก ารจั ด เก็ บ
รวมถึ ง การขนส่ ง จากงานวิ จั ย ของ Eric
Boelhouwer, et al., 20136 ที่ทำาการศึกษา
Comprehension of hazard communication :
Effects of pictograms on safety data
sheets and labels พบว่า เมื่อนำาสัญลักษณ์
pictogram ในระบบ GHS ไปใส่ SDS และ
ฉลากผลิตภัณฑ์ผู้ใช้มีความเข้าใจในรายละเอียด

ของสารเคมี ม ากกว่ า ช่ ว งที่ ไ ม่ ไ ด้ นำ า สั ญ ลั ก ษณ์
pictogram ไปใส่ และงานวิ จั ย ของ ปวี ณ า
ยะวงศา, 25527 ทีท่ าำ การศึกษาการพัฒนาฉลาก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กำ า จั ด แมลงชนิ ด ฉี ด พ่ น อั ด ก๊ า ซตาม
ระบบการจำ า แนกสารเคมี ท่ี เ ป็ น ระบบเดี ย วกั น
ทัว่ โลก พบว่าความเข้าใจของสัญลักษณ์และข้อมูล
แสดงความเป็นอันตรายในระบบเก่ามีร้อยละ 81
ส่ ว นความเข้ าใจของสั ญ ลั ก ษณ์ ใ นระบบ GHS
มี ม ากถึ ง ร้ อ ยละ 90 และเพื่อ ช่ ว ยลดอุ บัติเ หตุ
ปัญหาด้านสุขภาพและด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสารเคมีเนือ่ งจากในระบบ GHS มีการจัดกลุม่
สารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีตามความเป็นอันตราย
ทั้ ง ทางด้ า นสุ ข ภาพและทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
จึงสามารถระบุความเป็นอันตรายของแต่ละสารได้
และหาแนวทางป้องกัน
ปั ญ หาและอุ ป สรรคสำ า หรั บ โรงงาน
อุตสาหกรรมทีน่ าำ ระบบ GHS เข้ามาใช้แล้ว ได้แก่
ผู้บริหารให้แต่นโยบายแต่ไม่ให้ความร่วมมือจาก
งานวิจัยของ Hanna-Andrea Rother, 20088
ทีท่ าำ การศึกษา South African farm workers’
interpretation of risk assessment data
expressed as pictograms on pesticide
labels พบว่า ความรู้ ความเข้าใจในสัญลักษณ์
pictogram ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคสำาหรับ
กลุ่ม เกษตรกรที่นำา ระบบ GHS เข้ า มาใช้ แ ล้ ว
และงานวิจยั Kunio Hara, et al., 20079 ทีท่ าำ
การศึกษา Result of recognition Tests on
Japanese Subjects of the Labels Presently
Used in Japan and the UN-GHS Labels
ซึ่งได้ผลที่แตกต่างกับงานวิจัยชิ้นนี้โดยที่ความรู้
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ความเข้ าใจยั ง เป็ น ปั ญ หาและอุ ป สรรคสำา หรั บ
โรงงานอุตสาหกรรมที่นำาระบบ GHS เข้ามาใช้
เนื่ อ งจากร้ อ ยละความรู้ ความเข้ าใจน้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 60
ปั ญ หาและอุ ป สรรคสำ า หรั บ โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้นำาระบบ GHS เข้ามาใช้
ได้ แ ก่ ด้ า นบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สารเคมี ยั ง
ไม่ได้รับการฝึกอบรมระบบการจำาแนกประเภท
และการติ ด ฉลากสารเคมี ท่ี เ ป็ น ระบบเดี ย วกั น
ทัว่ โลก (GHS) จากงานวิจยั ของ อารีรตั น์ วรนุช,
254910 ที่ทำาการศึกษาการสื่อสารอันตรายของ
สารเคมีและความเป็นไปได้ในการนำาการสื่อสาร
ความเป็นอันตรายตามระบบ GHS เข้ามาใช้งาน
พบว่าการฝึกอบรมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทำาให้ระดับ
ความรู้ ข องพนั ก งานเพิ่ ม ขึ้ น ก่ อ นอบรมเท่ า กั บ
67.48% และภายหลังฝึกอบรมมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น
93.68% และความถู ก ต้ อ งในการจั ด ทำ า ระบบ
เนื่ อ งจากบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สารเคมี ห าก
ไม่ มี ค วามแม่ น ยำ า และศั ก ยภาพพอที่ จ ะจั ด ทำ า
ระบบ GHS ก็จะทำาให้มโี อกาสผิดพลาดขึน้ ส่งผล
ต่อความเข้าใจของพนักงานรวมถึงข้อมูลที่ได้มา
มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามต้องการ จากงาน
วิจยั ของ อุดมพร นันทิสนั ติผล, 254811 ทีท่ าำ การ
ศึกษา การบริหารจัดการข้อมูลความปลอดภัย
สารเคมีของสถานประกอบการในประเทศไทย
พบว่าปัญหาที่เกิดจากการใช้ข้อมูลมากที่สุดคือ
ข้อมูลทีไ่ ด้มามีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามต้องการ
ร้อยละ 66.8

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

จากการวิจยั พบว่าการไม่นาำ ระบบ GHS
มาใช้น้นั มีปัญหาอุปสรรคหลักคือ บุคลากรไม่ได้
รับการฝึกอบรมเกีย่ วกับ GHS และความถูกต้อง
ในการจัดทำาระบบการจำาแนกประเภทและการติด
ฉลากสารเคมีท่เี ป็นระบบเดียวกันทั่วโลก ซึ่งจาก
การที่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องไม่ได้รับการอบรมหรือได้รับ
ความรูเ้ กีย่ วกับ GHS อาจทำาให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง เช่น
จป.หรือหัวหน้างานฝ่ายสารเคมีขาดความมั่นใจ
ในการนำาระบบ GHS มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
ดังนัน้ การแก้ปญ
ั หาอย่างหนึง่ คือการให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง
ได้รบั การอบรมเกีย่ วกับ GHS และเมือ่ นำาระบบ
GHS มาใช้แล้วนัน้ ผูบ้ ริหารก็ตอ้ งให้ความร่วมมือ
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ระบบ GHS ได้นาำ มาใช้อย่าง
ยัง่ ยืนในสถานประกอบการ
ควรมีการศึกษาด้านปัจจัยเชิงนโยบาย
และ/หรือ ศึก ษาวิจัย เชิงคุณภาพร่ว มด้ว ยทำาให้
เห็นถึงภาพปัญหา อุปสรรคในเชิงลึก
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ขอขอบพระคุณคณาจารย์และบุคลากร
เจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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และเจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการทำ า งาน
ระดั บ วิ ช าชี พ หรื อ ผู้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทำ า งาน
ด้ า นสารเคมี ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรมในเขต
อุตสาหกรรมแห่งหนึง่
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ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อสมรรถนะองค์กรของเทศบาลในการ
น�านโยบายเมืองน่าอยู่ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาล
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ดร.สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ

อาจารย์ประจำาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนาองค์การ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อสมรรถนะองค์กรของเทศบาลในการนำา
นโยบายเมืองน่าอยู่ไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน การวิจัยใช้ท้ัง
การใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Methodology) วิเคราะห์ดว้ ยสถิตเิ ชิงพรรณนา
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทรัพยากรของเทศบาล 5 ด้าน กับผลการดำาเนินงานเมืองน่าอยู่
โดยใช้สถิตหิ าค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ (Correlation) โดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนือ้ หา (Content analysis)
และความสอดคล้องภายในกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ บุคลากรของเทศบาลในกลุม่ จังหวัดภาคกลาง
ตอนบน จำานวน 88 แห่ง โดยผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสุม่ แบบเจาะจง (Purposive Selection) บุคลากรผูม้ หี น้าที่
รับผิดชอบนโยบายเมืองน่าอยู่ รวมกลุม่ ตัวอย่างจำานวน 352 คน
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ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของการดำาเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลการดำาเนินงานของเทศบาลอย่างนัยสำาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 สรุปผลการวิเคราะห์ภาพรวมของปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่อการนำานโยบายเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลไปปฏิบตั ิ พบว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการนำานโยบายไปปฏิบตั ิ
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก X (3.58), SD = 0.52 โดยด้านโครงสร้างมีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ X (3.65), SD = 0.49
รองลงมา ได้แก่ ด้านงบประมาณ X (3.60), SD = 0.48 ด้านวัสดุอปุ กรณ์ X (3.57), SD = 0.56
ด้านบุคลากร X (3.56), SD = 0.46 และด้านสถานทีม่ คี า่ ต่าำ สุด X (3.52), SD = 0.65
สำาหรับข้อเสนอแนะจากการวิจยั คือ ควรมีการพัฒนาเมืองน่าอยูใ่ นเขตเทศบาลให้มกี ารพัฒนา
อย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิด
การเรียนรูแ้ ละการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งตามศักยภาพของชุมชน
คำาสำาคัญ: เทศบาล เมืองน่าอยู่ การนำานโยบายไปปฏิบตั ิ กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน

Abstract
This Research examines the Important Factors Affecting the Performance
of Municipalities Organization in the Healthy City Policy Implementation: Case Study
Municipality North Central Provinces to Practice this research applies both Quantitative
and Qualitative research methodology (Mixed Methodology) combines with the analysis
process by descriptive statistics and Correlation by Multiple Regression Analysis. And
analysis of Qualitative data Content analysis and inter consistency. The sample in
this study was the staff of the municipality in the North Central Provinces, 88 of the
research method of sampling personal Purposive Selection. Who are responsible for
urban policy should include samples of 352 people.
The results showed that the overall operations at a high level, with a positive
correlation with the performance of the municipality a statistically signiicant at the
level of .01 Results of the analysis of the factors affecting the implementation of
municipal policies Healthy City to practice that Factors affecting the overall policy
implementation level of X (3.58), SD = 0.52 The structure has the highest average
X (3.65), SD = 0.49) Followed by budget X (3.60), SD = 0.48) The Material X (3.57),
SD = 0.56) And the place has the lowest. X (3.52), SD = 0.65)
Feedback from the research is to develop Healthy City in the municipality to
support and promote sustainable development by both the public and private sectors
and academia to achieve the continuous learning and development. Focusing on
community capacity.
Keyword: Municipality, Healthy City, Policy Implementation, North Central Provinces
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บทนำา

วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์มีลักษณะ
ก้าวหน้าบ่งบอกถึงการมีววิ ฒ
ั นาการทางวัฒนธรรม
(Cultural evolution) วิวฒ
ั นาการดังกล่าวนีเ้ ริม่
ตั้งแต่การดิ้นรนหาวิธีการยังชีพ (Subsistence
practices) ของกลุม่ เล็กๆ ไปจนถึงการรวมตัวกัน
เป็นชุมชนขนาดใหญ่ท่ีมีการจัดองค์กรทางสังคม
(Social organization) ที่ซับซ้อน ขั้นตอนของ
วิวัฒนาการเริ่มจากกลุ่มหมู่คณะเล็กๆ (Band)
ไปเป็ น ชนเผ่ า (Tribe) จากนั้ น ก็ ก ลายเป็ น
แว่นแคว้นทีม่ หี วั หน้าหรือเจ้าผูค้ รอง (Chiefdom)
ก่อนพัฒนาไปเป็นรัฐ (State) ในทีส่ ดุ อารยธรรม
เริ่ ม แรกของมนุ ษ ย์ น่ี เ องจึ ง เกิ ด มาเป็ น รั ฐ หรื อ
ชุ ม ชนเช่ น นี้ ก็ คื อ รากฐานที่ จ ะนำ า ไปสู่ ก าร
พัฒนาการของรัฐซึ่งยังคงเป็นหน่วยทางสังคม
ทีส่ าำ คัญในสังคมโลกปัจจุบนั (มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2554, หน้า 27)
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา
ก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และการขยายตั ว ของชุ ม ชนเมื อ งอย่ า งรวดเร็ ว
ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ส ภาพแวดล้ อ มเสื่ อ มโทรมลงจน
กลายเป็นวิกฤติการณ์ท่ีส่งผลกระทบในด้านลบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ และภาวะสุขภาพอนามัย
ของคนในชุมชน ปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ กลายเป็น
อุ ป สรรคสำ า คั ญ ที่ต่อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ และ
บั่ น ทอนคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในชุ ม ชน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของเรามุง่ แต่ความเจริญ
เติ บโตทางเศรษฐกิ จ (Economic growth)
เพือ่ ให้เกิดผลทีไ่ ด้ทางเศรษฐกิจ (Economic gain)
แต่ความเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น มีส่วนสำาคัญ
ต่อการสร้างระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต

ให้ดีข้ึนต่อเมื่อการเติบโตนั้นสร้างงานให้เกิดขึ้น
ลดความยากจนลง มีการดำารงชีวติ ทีผ่ สมกลมกลืน
กับธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีเ่ กือ้ กูลต่อกัน ช่วยให้
เกิดรายได้ อยูไ่ ด้อย่างพอเพียงในสังคมทีค่ าดหวัง
จากการพัฒนาประเทศ แต่ผลจากการพัฒนาที่
ผ่านมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติฉบับที่ 10 (2550-2554) ดัชนีชว้ี ดั ความสำาเร็จ
ในด้านการพัฒนามนุษย์ (Human Achievement
Index = HAI) โดยจากการรายงานของโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ 2007 (พ.ศ.2550) บ่งชีว้ า่
การพั ฒ นายั ง เห็ น ปั ญ หาการไม่ เ ข้ า ถึ ง ด้ า น
สาธารณสุ ข อี ก หลายด้ า น เช่ น คนจนมากขึ้น
คนชราถูกทอดทิง้ ขาดคนดูแล การดืม่ สุราเพิม่ ขึน้
คุ ณ ภาพชี วิตในภาพรวมของคนในชุ ม ชนเมื อ ง
ต่ำ า ลงและการบริ ก ารสาธารณสุ ข ยั ง ไม่ ท่ั ว ถึ ง
(สมชัย จิตสุชน และคณะ, 2554, หน้า 138)
จากวิ ก ฤติ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว องค์ ก าร
อนามัยโลก (World Health Organization:
WHO) จึงได้นาำ แนวคิดเรือ่ ง “โครงการเมืองน่าอยู”่
หรือ “Healthy Cities Project” ขึน้ มา โดยนำา
เอาหลักการเรื่องสุขภาพดีถ้วนหน้า พ.ศ. 2543
(Health for all by the year 2000) มาใช้
ในระดับท้องถิ่น อันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ
เมื อ งน่ า อยู่ ม าใช้ ใ นการพั ฒ นาเมื อ งน่ า อยู่ แ ละ
ชุม ชนน่าอยู่ (สำานัก งานคณะกรรมการพัฒ นา
เมืองแห่งชาติ 2543 หน้า 25) ในปี พ.ศ.2540
ด้ ว ยการสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารอนามั ย โลก
ความเคลื่ อ นไหวดั ง กล่ า วประกอบกั บ แนวคิ ด
การพั ฒ นาเมื อ งที่ ย่ั ง ยื น ตามแนวทาง Local
Agenda 21 มีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งในการเป็น
กรณี ตั ว อย่ า งและผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ความสนใจ
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และเคลื่อนไหวในการพัฒนาเมืองตามแนวคิด
“เมืองน่าอยู่” ในเทศบาลต่างๆ อย่างกว้างขวาง
ทั่วประเทศไทย (สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย, 2544, หน้า 4; สำานักงานเทศบาล
นครนครราชสีมา, 2544, หน้า 52)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ พ.ศ.
2551 มีสาระสำาคัญในการจัดทำายุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดในการขยายผลระบบการบริหารจังหวัด
แบบบู ร ณาการให้ เ ป็ น ไปอย่ า งเหมาะสมและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น จึ งได้ กำ า หนดให้ มี ก าร
วางยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขึน้ อันเป็นการริเริม่
ในระดั บ พื้ น ที่ โดยเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ทุกภาคส่วน รวมทั้งปรับยุทธศาสตร์ระดับชาติ/
ยุทธศาสตร์ภาคและยุทธศาสตร์ระดับกลุม่ จังหวัด
ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วย
จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี และ
จังหวัดอ่างทอง โดยให้จงั หวัดลพบุรเี ป็นศูนย์กลาง
ปฏิ บั ติ ก ารของกลุ่ ม จั ง หวั ด นี้ (สำ า นั ก นโยบาย
และแผน กระทรวงมหาดไทย, 2556, หน้า 11;
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556, หน้า 389)
ขณะทีก่ ระแสการเปลีย่ นแปลงในประเทศ
ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และแนวนโยบาย
การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ทุ ก ฝ่ า ย
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทุกระดับอย่าง
เท่าเทียมกัน และมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา ตลอดจนให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจให้กระจายตัวในระดับพืน้ ที่ มีการบริหาร

จัดการพืน้ ทีท่ เ่ี ป็นเอกภาพและครบวงจร นอกจาก
นัน้ ในอีก 10 ปีขา้ งหน้า ประเทศไทยจะกลายเป็น
ประเทศที่ มี ป ระชากรเกิ น กว่ า ครึ่ ง อาศั ย อยู่ ใ น
เขตเมือง ก่อให้เกิดความจำาเป็นที่จะต้องมีการ
บริหารจัดการ เพื่อให้ความเป็นเมืองเป็นโอกาส
ในการปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของประชาชน บรรเทา
ปั ญ หาความยากจน ช่ ว ยสนั บ สนุ น ภาคชนบท
และรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมไว้ได้ หากขาด
มาตรการ “บริ ห ารจั ด การ” ที่ เ หมาะสม
โอกาสดังกล่าวก็จะเป็นอุปสรรค ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนและประชาชน
ผูว้ จิ ยั มีความตัง้ ใจในการศึกษายุทธศาสตร์
ของชาติท่ีกำาหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และแผนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556-2561
ในการกำาหนดนโยบายสาธารณะในโครงการเมือง
น่าอยู่ โดยที่ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในพื้นที่ของเทศบาล
ในกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วย
4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี
จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอ่างทอง เนื่องจาก
พื้นที่ดังกล่าวเมื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานแล้วพบว่า
มีพน้ื ทีใ่ กล้เมืองหลวง มีทางคมนาคมสะดวก แต่ละ
จังหวัดมีพ้นื ที่ขนาดเล็ก ประชากรมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ซึ่ง เหมาะสมในการพั ฒ นาเป็ น เมื อ งน่ า อยู่
อย่างยัง่ ยืน จึงได้เลือกพืน้ ทีน่ ใ้ี นการศึกษา ปัจจัย
ที่มีผลต่อการนำานโยบายเมืองน่าอยู่ของเทศบาล
ไปปฏิ บั ติ แต่ จ ากผลการประเมิ น ของสมาคม
สั น นิ บ าตเทศบาลแห่ ง ประเทศไทย ร่ ว มกั บ
สถาบันสิง่ แวดล้อมไทย และกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่ง แวดล้อ ม ปี 2552 กลับ พบว่ามีเทศบาลใน
ทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 88 แห่ง มีเพียงเทศบาล
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เดียวเท่านัน้ ทีผ่ า่ นเกณฑ์เทศบาลน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
คิดเป็นร้อยละ 1.15 ซึง่ ผลการนำานโยบายเมืองน่าอยู่
ไปปฏิบตั สิ ว่ นใหญ่ไม่ประสบความสำาเร็จ ซึง่ จำาเป็น
ต้องศึกษาหาสาเหตุวา่ เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ โดยเริม่
จากภายในองค์กร หรือกลุม่ ข้าราชการซึง่ มีหน้าที่
นำานโยบายมาปฏิบัติ ว่ามีปัจจัยใดที่เป็นอุปสรรค์
ในการดำาเนินงานเมืองน่าอยู่
ผู้ วิ จั ย ตระหนั ก ถึ ง การนำ า นโยบายของ
รั ฐ ไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลโดยเน้ น ไปที่
สมรรถนะขององค์การตามตัวแบบด้านการจัดการ
(Management Model) ที่ ต้ั ง อยู่ บ นทฤษฎี
องค์การ ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าความสำาเร็จขององค์การ
ที่รับผิดชอบในการนำานโยบายไปปฏิบัติน้ัน ต้อง
อาศัยโครงสร้างขององค์การทีเ่ หมาะสม บุคลากร
ที่อ ยู่ใ นองค์ ก ารจะต้ อ งมี ค วามรู้ค วามสามารถ
ทั้ง ด้ า นบริ ห าร และด้ า นเทคนิ ค อย่ า งเพี ย งพอ
นอกจากนีอ้ งค์การยังต้องมีการวางแผนเตรียมการ
หรือมีความพร้อมทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ แ ละงบประมาณ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย
มุ่ ง ศึ ก ษาไปที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในเทศบาลซึ่ ง เป็ น
ข้าราชการระดับล่าง (Street - level bureaucrats)
ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะข้ า ราชการเป็ น ผู้ ร วบรวมและ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการนำ า
นโยบายไปปฏิ บั ติ โ ดยตรงซึ่ ง เป็ น ภารกิ จ หลั ก
ของข้ า ราชการ เพื่ อ ค้ น หาว่ า ปั จ จั ยใดที่ ทำ าให้
นโยบายเมื อ งน่ า อยู่ ข องเทศบาลอยู่ ใ นเกณฑ์
ไม่น่าพอใจ วัตถุประสงค์หลักที่สำาคัญในการวิจัย
ในครั้งนี้ เพื่อนำาผลการวิจัยเป็นข้อมูลเบื้องต้น
สำ า หรั บ การเข้ า มาเป็ น ภาคี ข องเทศบาลในการ
พั ฒ นาเมื อ งและชุ ม ชนที่จ ะประสานไปด้ ว ยกั น
เพือ่ ให้บรรลุถงึ เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2558) ทีม่ ี

เป้าหมายหลักสำาคัญที่จะพัฒนาศักยภาพชุมชน
การมี ส่ว นร่ ว มของชุ ม ชนและคุ ณ ภาพชี วิต ของ
ประชาชนในท้องถิน่ ต่อไป

วัตถุประสงค์

ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษาในประเด็นสำาคัญ
ของปั จ จั ย ที่มีผ ลต่ อ การนำ า นโยบายเมื อ งน่ า อยู่
ของเทศบาลในพืน้ ทีก่ ลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน
ไปปฏิบตั ิ โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย สำ า คั ญ ที่ ส่ ง ผล
ต่อสมรรถนะองค์กรของเทศบาลในการนำานโยบาย
เมืองน่าอยูไ่ ปปฏิบตั :ิ กรณีศกึ ษาพืน้ ทีเ่ ทศบาลกลุม่
จังหวัดภาคกลางตอนบน
2. เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อสมรรถนะองค์กรของ
เทศบาลในการนำานโยบายเมืองน่าอยูไ่ ปปฏิบตั ิ

สมมติฐาน

ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการนำา
นโยบายเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลในพืน้ ทีก่ ลุม่ จังหวัด
ภาคกลางตอนบนไปปฏิบตั ิ ในด้านต่างๆ ดังนี้
สมรรถนะของเทศบาล
1. โครงสร้างของเทศบาล
2. บุคลากรของเทศบาล
3. งบประมาณของเทศบาล
4. สถานทีข่ องเทศบาล
5. วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
ของเทศบาล

ขอบเขต

1. ขอบเขตด้านเนือ้ หา ศึกษาสมรรถนะ
ของเทศบาลโดยใช้ ตั ว แบบการจั ด การ ได้ แ ก่
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โครงสร้าง บุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ และผลการนำา
นโยบายเมืองน่าอยูไ่ ปปฏิบตั ิ จำานวน 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ เมืองอยูด่ ี คนมีสขุ สิง่ แวดล้อมยัง่ ยืนการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการบริหารจัดการทีด่ ี
2. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ ศึกษาในเขตพืน้ ที่
4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี
จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอ่างทอง มีเทศบาลเมือง
6 แห่ง และเทศบาลตำาบล 82 แห่ง รวมทั้งสิ้น
88 แห่ง
3. ขอบเขตด้ า นเวลา ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี
วิ จั ย ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ (Mixed
Methodology) โดยนำ า ข้ อ ดี แ ละข้ อ เด่ น ของ
การวิจยั ทัง้ 2 รูปแบบมาผนวกรวมกัน (Creswell,
2013; Tashakkoriand & Teddlie, 1998;
Greene, 2007) ใช้ระยะเวลาในการดำาเนินการ
วิจยั 12 เดือน โดยเริม่ ตัง้ แต่ พฤษภาคม 2557 เมษายน 2558

ข้อจำากัด

ผลการศึ ก ษาอาจมี ข้ อ แตกต่ า งจาก
ผลการศึ ก ษาของพื้ น ที่ อ่ื น ๆ โดยต้ อ งยึ ด และ
ทำาความเข้าใจในหลักการพืน้ ฐานทีว่ า่ “เมืองน่าอยู่
ชุมชนน่าอยู่” แต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกัน
ไปตามศักยภาพความพร้อมอย่างสอดคล้องกับ
วัฒนธรรม ค่านิยมของชุมชนนัน้ ๆ และสอดคล้อง
กับความต้องการ ความพึงพอใจของชาวเมือง
ชาวชุมชนร่วมคิดร่วมทำา ร่วมรับผิดชอบ นอกจากนี้
เมื อ งน่ า อยู่ ยั ง มี ลั ก ษณะเป็ น พลวั ต คื อ เป็ น
กระบวนการที่ต้องมีความเคลื่อนไหวแปรเปลี่ยน
ไม่หยุดนิ่ง ตามกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาสามารถนำ า ไปปรั บใช้ ใ นการ

ดำาเนินงานเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลในพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ ได้
ตามความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่

วิธดี าำ เนินการ

1. ประชากรที่ศึกษา คือ บุคลากรใน
สังกัดเทศบาลในทุกระดับ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
ของกระทรวงมหาดไทยตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2551 ในการวิจยั ครัง้ นีห้ มายถึง
กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน ซึง่ รับผิดชอบพืน้ ที่
4 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บรุ ี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง มี
จำานวนเทศบาลเมือง 6 แห่ง เทศบาลตำาบล 82 แห่ง
รวม 88 แห่ง มีประชากรทีศ่ กึ ษาทัง้ หมด 3,245 คน
2. กลุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั เลือกกลุม่ ตัวอย่าง
แบบไม่เป็นทางการ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
Purposive selection เป็นการเลือกตัวอย่าง
ที่เจาะจงเพื่อให้เหมาะสมกับปัญหาในการวิจัย
ในครัง้ นี้ (สุวมิ ล ติรกานันท์, 2549, หน้า 170-171)
2.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ
กลุ่ ม ประชากรในการเก็ บ ข้ อ มู ล
วิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อการศึกษาที่ครอบคลุม
ทั้ ง พื้ น ที่ แ ละเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษาสู ง สุ ด
จึงกำาหนดเทศบาลทั้งหมดเป็นพื้นที่ในการศึกษา
โดยผู้วิจัยได้กำาหนดเจาะจงไปที่ตำาแหน่งผู้บริหาร
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการนำานโยบายเมืองน่าอยู่
ไปปฏิบัติโดยตรง ซึ่งประกอบด้วย 4 ตำาแหน่ง
คือ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผูอ้ าำ นวยการ/
หัวหน้ากองสาธารณสุข และนักพัฒนาชุมชนทีอ่ ยู่
ในสังกัดเทศบาลทุกแห่ง ทัง้ หมด 88 แห่ง ได้กลุม่
ตัวอย่าง จำานวน 352 คน
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2.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เจาะจงไปที่
ผู้นำาชุมชน (ประธานชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านหรือ
กำ า นั น ) ที่ เ ทศบาลตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ เนื่ อ งจาก
เป็ น ตั ว แทนประชาชนที่ รั บ ผลการดำ า เนิ น งาน
เมืองน่าอยู่ ประกอบด้วย ตัวแทนกลุม่ เทศบาลเมือง
1 แห่ง และตัวแทนกลุ่มเทศบาลตำาบล 1 แห่ง
รวม 2 แห่ ง ในแต่ ล ะจั ง หวั ด ซึ่งในพื้น ที่ก ลุ่ม
ภาคกลางตอนบน 2 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ จำานวน
4 จั งหวั ด จึงได้ประชากรกลุ่มตัวอย่า งซึ่งเป็น
ตัวแทนผู้นำาชุมชน จำานวน 8 คน โดยใช้วิธีนำา
รายชือ่ เทศบาลแต่ละประเภทแยกจับสลากรายชือ่
โดยการสุม่ เป็นตัวแทนประชากรทัง้ หมด ในแต่ละ
จังหวัด
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่

4.51
3.51
2.51
1.51
1.00

–
–
–
–
–

5.00
4.50
3.50
2.50
1.50

เครือ่ งมือทีใ่ ช้

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการวิจัยเชิงปริมาณ
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครือ่ งมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ซึง่ พัฒนา
มาจากตัวแบบการจัดการ ด้านสมรรถนะองค์การ
และตั ว ชี้ วั ด เมื อ งน่ า อยู่ ของสมาคมสั น นิ บ าต
เทศบาลแห่งประเทศไทย โดยมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) และคำาถาม
ปลายเปิด
การกำาหนดช่วงคะแนนเฉลีย่ โดยใช้เกณฑ์
ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยผู้วิจัย
ได้กาำ หนดน้าำ หนักคะแนนในการแบ่งชัน้ 5 ระดับ
ตามแบบของเบสท์ (สุวิมล ติรกานันท์, 2549,
หน้า 120) ดังนี้
หมายถึง ระดับการปฏิบตั กิ ารมากทีส่ ดุ
หมายถึง ระดับการปฏิบตั กิ ารมาก
หมายถึง ระดับการปฏิบตั กิ ารปานกลาง
หมายถึง ระดับการปฏิบตั กิ ารน้อย
หมายถึง ระดับการปฏิบตั กิ ารน้อยทีส่ ดุ

ผลการวิจยั
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ภาพรวมของปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการนำานโยบายเมืองน่าอยูไ่ ปปฏิบตั ิ
ปัจจัยทรัพยากรทางการบริหารจัดการ
ด้านโครงสร้าง
ด้านบุคลากร
ด้านงบประมาณ
ด้านสถานที่
ด้านวัสดุอปุ กรณ์
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รวม

X

S.D.

ระดับปฏิบตั กิ าร

3.65
3.56
3.60
3.52
3.57
3.58

0.49
0.46
0.48
0.65
0.56
0.52

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อการนำานโยบายไปปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (3.58) SD = 0.52 โดยด้ า นโครงสร้ า ง
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3.65) SD = 0.49 รองลงมา

ได้แก่ ด้านงบประมาณ (3.60) SD = 0.48 ด้าน
วัสดุอปุ กรณ์ (3.57) SD = 0.56 ด้านบุคลากร (3.56)
SD = 0.46 และด้านสถานที่มีค่าต่ำาสุด (3.52)
SD = 0.65

ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ภาพรวมของผลการนำานโยบายเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลไปปฏิบตั ิ
ผลการนำานโยบายเมืองน่าอยู่
ของเทศบาลไปปฏิบตั ิ
ด้านเมืองอยูด่ ี
ด้านคนมีสขุ
ด้านสิง่ แวดล้อมยัง่ ยืน
ด้านเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้านการบริหารจัดการทีด่ ี
รวม
ผลการวิเคราะห์ พบว่า องค์ประกอบ
ด้านการบริหารจัดการทีด่ ี อยูใ่ นระดับมากมีคา่ เฉลีย่
สู ง ที่สุด (X = 3.64 SD = 0.48) รองลงมา
ด้านเมืองอยูด่ ี (X = 3.62 SD = 0.45) ด้านเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (X = 3.59 SD = 0.50)
ด้ า นคนมี สุ ข (X = 3.58 SD = 0.6) และ
ด้านสิง่ แวดล้อมยัง่ ยืนมีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ (X = 3.51
SD = 0.50)
ผลจากการวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสั ม พั น ธ์ ปั จ จั ย สมรรถนะของเทศบาล
มีความสัมพันธ์กับผลการดำาเนินงานเมืองน่าอยู่
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนไปปฏิบัติ
องค์ ป ระกอบเมื อ งอยู่ดี โดยพบว่ า ปั จ จั ย ด้ า น
โครงสร้าง บุคลากร งบประมาณสถานที่ วัสดุ

ค่าเฉลีย่

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ระดับปฏิบตั กิ าร
S.D.

3.62
3.58
3.51
3.59
3.64

0.45
0.61
0.50
0.50
0.48

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.59

0.51

มาก

อุปกรณ์และเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ (r = .428 r = .583
r = .609 r = .497 และ r = .512 ตามลำาดับ)
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ผลการดำ า เนิ น งาน
เมืองน่าอยูใ่ นพืน้ ทีก่ ลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน 2
องค์ประกอบเมืองอยู่ดี อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยงบประมาณมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลการดำาเนินงานเมืองน่าอยู่ในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน องค์ประกอบเมือง
อยูด่ ี มากทีส่ ดุ (r = .609)

สรุปผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
ดังนี้

จากการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้วิจัยสรุปได้
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จากข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก
ประธานชุมชนในหลายเทศบาล พบว่า การบริหาร
จัดการของเทศบาลส่วนใหญ่เป็นไปตามนโยบาย
ผู้บริหารของเทศบาล โครงการพัฒนาเทศบาล
ในแผน 3 ปี ส่วนใหญ่จะใช้งบประมาณไปใน
โครงการทีเ่ กีย่ วกับโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ระบบถนน
ระบบประปา ระบบกำาจัดมลพิษ ขยะ และการสร้าง
อาคารสำานักงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Gerald E. Caiden (1971, P.123) ที่เห็นว่า
ประเทศกำา ลังพัฒนามีปัญหามากมายเกี่ยวกับ
การบริ ห าร ซึ่ งได้ แ ก่ การขาดสมรรถนะของ
ระบบบริ ห ารที่ จ ะนำ า เป้ า หมายการพั ฒ นาไปสู่
การปฏิบัติ เพราะความต้องการของประชาชน
ทีต่ อ้ งพึง่ ระบบราชการในเรือ่ งการบริการสาธารณะ
ส่วนองค์ความรูจ้ ากการวิจยั พบว่า การมีสว่ นร่วม
ของชุ ม ชนในการวางแผน ติ ด ตาม ประเมิ น
ตรวจสอบ ค่ อ นข้ า งน้ อ ย ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ผู้วิจัยเห็นว่า การบริหารจัดการที่ดี
ยังคงเป็นประเด็นปัญหาของการกระจายอำานาจ
ในการปกครองส่วนท้องถิน่ อยู่ ตราบใดทีป่ ระชาชน
ยังไม่ได้มีส่วนร่วมที่แท้จริงในการร่วมคิด ร่วมทำา
ร่ ว มประเมิ น และร่ ว มตรวจสอบในฐานะผู้ มี
ส่วนได้เสียจากการบริหารและพัฒนา

อภิปรายผล

1. จากการสำารวจข้อมูลเชิงคุณลักษณะ
ทั่วไปของเทศบาลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน พบว่า อัตรากำาลังเจ้าหน้าที่ผรู้ บั ผิดชอบ
โครงการของน่าอยู่ของเทศบาล มีจำานวนน้อย
คิดเป็นร้อยละ 16.82 ของจำานวนเจ้าหน้าทีท่ ง้ั หมด

ของเทศบาล และผลการวิจยั ยังพบว่างบประมาณ
ที่ใ ช้ ใ นการดำ า เนิ น งานเมื อ งน่ า อยู่ข องเทศบาล
มีเพียงร้อยละ 4.29 ของงบประมาณทั้งหมดของ
เทศบาล
2. การวิเคราะห์ผลของการนำานโยบาย
เมื อ งน่ า อยู่ ข องเทศบาลในพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคกลางตอนบนไปปฏิบตั ิ จำานวน 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ เมืองอยูด่ ี คนมีสขุ สิง่ แวดล้อมยัง่ ยืน เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา และการบริหาร
จัดการทีด่ ี ผูว้ จิ ยั สรุปอภิปรายผลได้ดงั นี้
2.1 องค์ ป ระกอบเมื อ งอยู่ ดี เทศบาล
ยั ง ทำ า งานแบบรั บ นโยบายและแผนปฏิ บั ติ ง าน
จากสายงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงมหาดไทย
การพั ฒ นาเมื อ งด้ ว ยตนเองจากการประชุ ม
ประชาคมทีม่ สี ว่ นร่วมของชุมชนยังให้ความสำาคัญ
น้อยเกินไป เทศบาลในพืน้ ทีก่ ลุม่ จังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ยังขาดนโยบายในการจัดทำาผังเมืองรวม
การปรับปรุงโครงสร้างและระบบงาน การเปลี่ยน
ทั ศ นคติ ใ นการปฏิ บัติง าน และขาดการมี ส่ว น
ร่วมของชุมชนในการร่วมจัดทำาแผนพัฒนาเมือง
อย่างจริงจัง
2.2 องค์ ป ระกอบด้ า นคนมี สุ ข พบว่ า
เทศบาลรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก
และภาคภูมใิ จในเมืองของตนน้อยเกินไป ส่วนเรือ่ ง
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ความสัมพันธ์
ทีด่ ใี นครอบครัว เทศบาลทำาได้อยูใ่ นเกณฑ์ดี เพราะ
ในพื้นที่มีความผูกพันกันเนื่องจากชุมชนในเขต
เทศบาลมีพน้ื ทีไ่ ม่กว้างมาก
2.3 องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
พบว่า เทศบาลมีการส่งเสริมการสร้างความรู้
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ความเข้าใจ จิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้กบั ประชาชนทุกกลุม่
2.4 องค์ประกอบองค์กรแห่งการเรียนรู้
พบว่า เทศบาลมีการส่งเสริมสร้างความสมัคร
สมานสามัคคีระหว่างบุคลากรทุกระดับภายใน
องค์ ก รเทศบาล มี ก ารเสริ ม สร้ า งทั ศ นคติ ท่ี ดี
ในด้านการบริการ และจริยธรรมในการทำางาน
แก่บุคลากร มีแผนพัฒนาและอบรมตามนโยบาย
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้มจี ติ สาธารณะ
ในการให้บริการแก่ประชาชน
2.5 องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ
ที่ดี พบว่า เทศบาลดำาเนินโครงการได้สำาเร็จตาม
แผนงานที่ ว างไว้ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ำ า สุ ด ระดั บ การ
ปฏิ บั ติ ง านของเทศบาลอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
เป็นเพราะความล่าช้าของระบบการปฏิบัติงาน
การขออนุมตั โิ ครงการ การประมูลงานการก่อสร้าง
การส่งงานจ้าง รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของเทศบาล

ข้อเสนอแนะ

1. ผลการวิจัยได้ข้อค้นพบที่ชัดเจนว่า
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมีอำานาจมาก
และมีทรัพยากรมาก (งบประมาณ) จะเป็นกลุ่ม
ทีม่ บี ทบาทกำาหนดทิศทางหรือนโยบายการบริหาร
พัฒนาไปในแนวทางทีต่ อ้ งการ ซึง่ ยังไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนเป็นส่วนใหญ่ และ
ยังไม่เปิดโอกาสในการเข้ามามีสว่ นร่วมของชุมชน
ในการร่ ว มวางแผน ดำ า เนิ น การติ ด ตามและ
ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ ดังนัน้ หน่วยงานระดับสูง
ทีเ่ กีย่ วข้องควรพิจารณาร่วมกันทีจ่ ะกระจายอำานาจ
และทรั พยากรทั้งในด้า นการปกครองและด้าน

การบริหารจัดการลงไปให้ถึงระดับชุมชนให้มาก
ทีส่ ดุ
2. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรมี
บทบาทเป็นผู้ให้การสนับสนุน เป็นที่ปรึกษาหรือ
เป็นพีเ่ ลีย้ งให้กบั คณะทำางานชุมชน ในการดำาเนิน
กิ จ กรรมต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยไม่ ป ล่ อ ยให้
ชุมชนใดดำาเนินการเองโดยลำาพัง รวมทัง้ ประสาน
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบั น การศึ ก ษา องค์ ก รสาธารณะประโยชน์
และสื่อมวลชน ให้เข้าร่วมเป็นภาคีกับชุมชนและ
ร่วมมือ ประสานใจ สนับสนุนงบประมาณ วิชาการ
และเทคโนโลยี ท่ี เ หมาะสมกั บ ชุ ม ชน จะทำ าให้
การดำ า เนิ น งานกิ จ กรรมเพื่อ พั ฒ นาเมื อ งน่ า อยู่
ประสบความสำาเร็จ

ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป

1. การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ เ ลื อ กเทศบาลใน
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบนทั้ ง 4 จั ง หวั ด
เป็ น กลุ่ ม ประชากรที่ ศึ ก ษา ซึ่ ง มี ค วามมุ่ ง มั่ น
ความพร้ อ มเพรี ย งและมี ก ารนำ า นโยบายไปสู่
การปฏิ บั ติ ใ นโครงการเมื อ งน่ า อยู่ ใ ห้ ป ระสบ
ผลสำาเร็จ ผลการวิจัยอาจนำาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนการดำาเนินงานในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำานโยบายสู่การ
ปฏิบัติในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ในพื้นที่อ่นื ๆ ที่มี
สภาพใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง
2. การวิจัยถึงรูปแบบของการประเมิน
ผลและการตรวจสอบผลการดำ า เนิ น การของ
นโยบายพัฒนาต่างๆ ทีด่ าำ เนินการโดยเทศบาลว่า
รูปแบบใดเหมาะสมที่จะสร้างการพัฒนาได้อย่าง
ครอบคลุมที่สุดโดยเน้นหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการทีด่ ี
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บ ท วิ จั ย
ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อสมรรถนะองค์กรของเทศบาลในการน�านโยบายเมืองน่าอยู่ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาพื้นทีเทศบาล
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

3. การกำาหนดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ในแนวทางการพั ฒ นาของเทศบาล ผู้ บ ริ ห าร
เทศบาลจะต้ อ งคำ า นึ ง ถึ ง ประโยชน์ สู ง สุ ด ของ
ประชาชนในชุมชน หน้าที่กำาหนดนโยบายต้อง
มี ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล และต้ อ งทำ า เป็ น สั ญ ญา
ประชาคมเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ใช้
เป็ น หลั ก เกณฑ์ ใ นการตั ด สิ นใจในการเลื อ กตั้ง
ผูบ้ ริหารครัง้ ต่อไป
4. ควรทำ า การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพโดย
ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ

เข้าถึงสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน
ได้อย่างครอบคลุมชุมชนเมือง ส่วนการศึกษา
วิจัยประเมินผลโดยการใช้รูปแบบการประเมินผล
ของซิป (CIPP Model) หรือรูปแบบอืน่ ๆ จะทำาให้
ทราบข้ อ ดี แ ละข้ อ บกพร่ อ งของพลั ง ชุ ม ชนกั บ
การพัฒนาเมือง เพือ่ ทีจ่ ะนำาผลการวิจยั ไปปรับปรุง
ในครั้งต่อๆ ไปให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อ
ประชาชน
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บทวิจัย

การใช้ประโยชน์จากกากตะกอน
ระบบผลิตน�้าประปา ในการดูดซับสีธรรมชาติ
สิริพร วงมณี, เบญจวรรณ วิระษร, ฐิติมา โพธิ์พระทอง, ปวีณอร อังกาบ และ ประพัฒน์ เป็นตามวา
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีธรรมชาติในแหล่งน้ำาผิวดินด้วย
กากตะกอนจากระบบผลิตน้าำ ประปามหาวิทยาลัย โดยการศึกษานีแ้ บ่งการศึกษาออกเป็น 4 การทดลองหลัก
ประกอบด้วย (1) การศึกษาองค์ประกอบของกากตะกอนจากระบบประปาด้วยเครือ่ ง X-ray Fluorescence
(XRF) (2) การสำารวจหาแหล่งน้ำาผิวดินที่มีความเข้มของสีท่ีเหมาะสมในการทดลองโดยมีการวัดความ
เข้มข้นสีด้วยเครื่องมือ Spectrophotometer (3) การเตรียมวัสดุดูดซับจากกากตะกอนจากระบบผลิต
น้าำ ประปาและถ่านกัมมันต์ในอัตราส่วนทีแ่ ตกต่างกัน (4) การศึกษากระบวนการดูดซับเพือ่ หาประสิทธิภาพ
การดูดซับโดยศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุดูดซับแบ่งอัตราส่วนของกากตะกอนต่อถ่านกัมมันต์
ออกเป็น 7 อัตราส่วน (น้ำาหนัก : น้ำาหนัก) คือ 0.5:0 0.4:0.1 0.3:0.2 0.25:0.25 0.2:0.3 0.1:0.4

บ ท วิ จั ย
การใช้ประโยชน์จากกากตะกอนระบบผลิตน�้าประปา ในการดูดซับสีธรรมชาติ

และ 0:0.5 ตามลำาดับ ผลการทดลองพบว่า องค์ประกอบของกากตะกอนจากระบบผลิตน้ำาประปา
มีปริมาณอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) และเฟอริคออกไซด์ (Fe2O3) เป็น
องค์ประกอบหลักในปริมาณร้อยละ 52.05 39.96 และ 3.31 ตามลำาดับ ค่า pH ทีเ่ หมาะสมกับการดูดซับ
พบว่าทัง้ pH 3 และ 4 มีความสามารถในการดูดซับได้สงู สุดคือ ปริมาณร้อยละ 82.51 และผลการดูดซับ
ในแต่ละอัตราส่วนพบว่าทีอ่ ตั ราส่วนกากตะกอนต่อถ่านกัมมันต์ในอัตรา 0.5:0 มีประสิทธิภาพในการดูดซับ
สูงทีส่ ดุ (ร้อยละ 90)
คำาสำาคัญ : กระบวนการดูดซับ; แหล่งน้าำ ผิวดิน; สีธรรมชาติในน้าำ ; กากตะกอนจากระบบผลิตน้าำ ประปา

Abstract
This study aimed to study the adsorption eiciency of natural color in surface
water by sludge from the university water supply process. The study was divided into
four experiments consist of (1) the study of water supply sludge composition by X-ray
Fluorescence (XRF) (2) investigation the appropriate color intensity from target surface
water sources which measured by spectrophotometer (3) preparation of adsorption
materials in different aspect ratios from water supply sludge and activated carbon (4)
the adsorption eiciency study was evaluated by the proper ratios from water supply
sludge and activated carbon into seven ratio (weight: weight) which are 0.5:0 0.4:0.1
0.3:0.2 0.25:0.25 0.2:0.3 0.1:0.4 and 0:0.5, respectively. Results found that the majority
compositions of sludge from the water treatment process were aluminum oxide (Al2O3)
(52.05%), followed by silicon dioxide (SiO2) (39.96%) and ferric oxide (Fe2O3), (3.31%),
respectively. The optimal pH value for effective adsorption was presented to both
of pH 3 and 4 with the maximum adsorption eiciency of 82.51% and the highest
adsorption eiciency (90%) was found at the ratio of sludge to activated carbon at
a rate of 0.5:0.
Keywords: Adsorption; Surface water source; Natural color water; Water supply sludge
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บ ท วิ จั ย
การใช้ประโยชน์จากกากตะกอนระบบผลิตน�้าประปา ในการดูดซับสีธรรมชาติ

บทนำา

น้ำ า เป็ น สิ่ ง ที่ สำ า คั ญ ต่ อ มนุ ษ ยชาติ แ ละ
มีความจำาเป็นในการดำารงชีวิต การที่มนุษย์จะ
มีสุขภาพดีมาจากการอุปโภคบริโภคน้ำาที่สะอาด
การอุปโภคบริโภคน้ำาที่ไม่มีส่ิงเจือปนทั้งกายภาพ
เคมี และเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค ย่อมทำาให้ผู้บริโภค
มีสขุ ภาพดีมชี วี ติ ยาวนาน (ประพัฒน์ เป็นตามวา,
2556) เป็นที่ทราบกันดีว่าการนำาน้ำามาใช้อุปโภค
บริโภคต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำา
เพือ่ ให้มคี วามสะอาด และผ่านเกณฑ์มาตรฐานก่อน
จึ ง จะสามารถนำ า น้ำ า นั้ น มาใช้ อุ ป โภคบริ โ ภคได้
โดยส่ ว นใหญ่ นำ้ า ในแหล่ ง น้ำ า ธรรมชาติ อ าจมี
สิง่ เจือปนทัง้ ทางด้านกายภาพ เคมี และเชือ้ ก่อโรค
จึ ง จำ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ำ า ก่ อ น
ซึ่ ง สี ใ นน้ำ า ถื อ เป็ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ต้ อ งทำ า การบำ า บั ด
เนื่องจากสีตามธรรมชาติเกิดจากการสลายตัว
ของสารอินทรียวัตถุ เช่น ต้นหญ้า พืชน้าำ หรือใบไม้
ที่ เ น่ า เปื่ อ ยทั บ ถมกั น เป็ น ต้ น โดยมี สี นำ้ า ตาล
ปนเหลืองหรือสีชา ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของ
สารอินทรียต์ า่ งๆ เป็นสารพวกแทนนิน (Tannin)
สารฮิวมิก (Humic) (สารฮิวมิกประกอบด้วย
กรดฮิ ว มิ ก และกรดฟุ ล วิ ก ) และการมี สีใ นน้ำา
นอกจากความไม่นา่ ดืม่ น่าใช้แล้ว ยังมีขอ้ ห่วงกังวล
เกี่ ย วกั บ สี ธ รรมชาติ ใ นน้ำ า คื อ หากสารเหล่ า นี้
มีหลงเหลือมากเกินไปและทำาปฏิกิริยากับคลอรีน
ในระบบประปาจะกลายเป็ น สารก่ อ มะเร็ ง ที่
เรี ย กว่ า “สารไตรฮาโลมี เ ทน” ซึ่ง ทำ าให้ ม นุ ษ ย์
ที่ อุ ป โภคบริ โ ภคน้ำ า ที่ มี ส ารนี้ เ ป็ นโรคมะเร็ ง ได้
ในระยะยาว (ปราโมช เชี่ยวชาญ, 2552) สาร

ไตรฮาโลมี เ ทนหรื อ THMs เป็ น สารที่เ กิ ด จาก
การรวมตั ว ของสารอิ น ทรี ย์ ธ รรมชาติ ใ นน้ำ า
โดยทั่ ว ไปคื อ กรดฮิ ว มิ ก และกรดฟุ ล วิ ก ที่ มี
อยู่ ป กติ ใ นน้ำ า ธรรมชาติ กั บ คลอรี น หรื อโบรมี น
ที่ม าจากกระบวนการฆ่ า เชื้อโรค ซึ่ง จั ด ว่ า เป็ น
สารก่ อ มะเร็ ง (Carcinogenic Organic
Substance) (WHO, 1998) ปั จ จุ บั น นี้ ไ ด้ มี
การกำาหนดค่ามาตรฐานของน้ำาประปาไว้ หรือ
ทีเ่ รียกว่าค่าระดับความปนเปือ้ นสูงสุดทีย่ อมรับได้
(Maximum Contaminant Levels : MCLs)
ของสารปนเปือ้ นต่างๆ ในน้าำ ประปา โดยมาตรฐาน
ของ U.S. Environmental Protection Agency
(USEPA) ได้ มีกำา หนดปริ ม าณเข้ ม ข้ น ของสาร
ไตรฮาโลมีเทน (Total THMs) ในน้าำ ดืม่ ไว้ไม่เกิน
80 µg/L จากรายงานการศึกษาความเสี่ยงต่อ
สุ ข ภาพที่ เ กิ ด จากการบริ โ ภคคลอโรฟอร์ ม ใน
น้าำ ดืม่ เกิดขึน้ ครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1974 โดยมีขอ้ มูล
ว่าการดื่มน้ำาที่มีสารคลอโรฟอร์ม ในระยะยาว
อาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ เนื่องจากมีอัตราการป่วย
ด้วยโรคมะเร็งลำาไส้ และระบบปัสสาวะเพิ่มขึ้น
และมีรายงานการศึกษาที่พบว่า การดื่มน้ำาที่มี
Chloroform สูง จะก่อให้เกิดมะเร็งในลำาไส้ใหญ่
และมะเร็งในไต ซึ่งสามารถทำาให้หนูเป็นเนื้องอก
ในอวัยวะตับและไต (จงรัก บุญคงมา, 2552;
WHO, 1998; Ashbolt, 2004) การลดหรื อ
บำ า บั ด สี ใ นน้ำา มี ห ลายวิ ธีท่ีมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น
การกรองด้วยแผ่นเยื่อกรอง การตกตะกอนด้วย
สารเคมีและการแลกเปลี่ยนอิออน ซึ่งวิธีดังกล่าว
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เป็ น วิ ธี ท่ี มี ค วามยุ่ ง ยาก และมี ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง
กระบวนการดูดซับเป็นวิธกี ารหนึง่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มีขน้ั ตอนไม่ยงุ่ ยาก และมีคา่ ใช้จา่ ยน้อย โดยเฉพาะ
การใช้ประโยชน์จากกากตะกอนของระบบบำาบัด
น้าำ เสีย (Otero et al., 2003) หรือระบบประปา
โดยในการปรับปรุงคุณภาพน้ำาของระบบประปา
โดยนิยมใช้สารสร้างตะกอนประเภท PAC (Poly
Aluminum Chloride) ในการลดความขุน่ ในน้าำ
และกากตะกอนที่มีสารดังกล่าว สามารถจับกับ
สารฮิวมิคในน้าำ และทำาให้กาำ จัดสีธรรมชาติในน้าำ ได้
(สุภาวดี น้อยน้าำ ใส, 2550; Rozada et al., 2003)
ดั ง นั้ น การศึ ก ษานี้ จึ ง ได้ นำ า กากตะกอนจาก
ระบบผลิตน้ำาประปามาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นวัสดุ
ดูดซับสี และพัฒนาวัสดุดูดซับเพื่อประยุกต์ใช้
ในการบำาบัดมลพิษสิง่ แวดล้อมต่อไป

วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพ
และเคมีของกากตะกอนจากระบบผลิตน้ำาประปา
มหาวิทยาลัย
2) เพือ่ ศึกษาอัตราส่วนของถ่านกัมมันต์
กับกากตะกอนทีเ่ หมาะสมในการดูดซับสีธรรมชาติ
3) เพื่อ ศึก ษาประสิท ธิภาพการดูด ซับ
สีธรรมชาติในน้ำาผิวดินด้วยกากตะกอนร่วมกับ
ถ่านกัมมันต์

วิธกี ารศึกษา

การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การศึ ก ษาการดู ด ซั บ
สีธรรมชาติจากแหล่งน้าำ ผิวดิน 5 แห่ง ในจังหวัด
นครราชสีมา ที่มีค่าสีอยู่ในช่วง 60-80 หน่วยสี

และกากตะกอนที่ใช้ในการศึกษาจากระบบผลิต
น้ำาประปามหาวิทยาลัย การทดลองดำาเนินการ
ศึ ก ษาในช่ ว งเดื อ นมี น าคมถึ ง มิ ถุ น ายน 2558
โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้
1) การศึกษาองค์ประกอบกากตะกอน
โดยการสุ่ม เก็ บ ตั ว อย่ า งกากตะกอนจากระบบ
ผลิ ต น้ำ า ประปาปริ ม าณ 5,000 กรั ม นำ า กาก
ตะกอนตากแดดให้แห้งแล้วนำามาร่อนด้วยตะแกรง
และนำ า กากตะกอนมาอบที่ อุ ณ หภู มิ 200 ำ C
นาน 1 ชั่วโมงทิ้งไว้ให้เย็น และนำาไปวิเคราะห์
องค์ประกอบธาตุทางเคมี
2) การศึกษาแหล่งน้าำ ทีใ่ ช้ในการทดลอง
เพือ่ เลือกแหล่งน้าำ ทีม่ คี า่ สีอยูใ่ นช่วง 60-80 หน่วยสี
มาโดยการเก็บน้าำ ตัวอย่าง จากแหล่งน้าำ ทัง้ 5 แหล่ง
ได้แก่ บริเวณอ่างสุระ 1 อ่างสุระ 2 หมูบ่ า้ นมาบเอือ้ ง
อ่างห้วยยาง หมู่บ้านหนองรังกา ทำาการตรวจวัด
ค่าการนำาไฟฟ้า ความขุน่ ค่า TDS ค่า pH และ
ค่าสีในน้ำา โดยการวัดค่าสีในน้ำามีการหมุนเหวี่ยง
เพื่อให้เกิดการตกตะกอนแล้วนำาส่วนน้ำาใสมาวัด
ค่าสีดว้ ยเครือ่ ง Spectrophotometer (APHA,
AWWA, WEF, 2012)
3) การเตรียมวัสดุดดู ซับโดยการนำากาก
ตะกอนมาตากแห้ง และเผาที่อุณหภูมิ 600 ำC
เป็นเวลา 2 ชัว่ โมง ทิง้ ให้เย็นนำากากตะกอนมาร่อน
ต่อด้วยตะแกรงเบอร์ 30 แล้วทำาการผสมกาก
ตะกอนกั บ ผงถ่ า นกั ม มั น ต์ ด้ ว ยน้ำ า ที่ อั ต ราส่ ว น
โดยน้ำาหนัก (กรัมต่อกรัม) คือ 0.5:0 0.4:0.1
0.3:0.2 0.25:0.25 0.2:0.3 0.1:0.4 และ 0:0.5
นำาวัสดุดดู ซับไปอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 200 C
ำ เป็นเวลา
1 ชัว่ โมง แล้วเก็บไว้ในตูด้ ดู ความชืน้
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4) การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับ
แบ่งการออกทดลองออกเป็น 4.1) การศึกษา pH
ที่ เ หมาะสมในการทดลอง โดยการเตรี ย มน้ำ า
ตัวอย่างแล้วทำาการปรับค่า pH ให้เป็น 3 4 5
6 7 และ 8 จากนั้นใส่วัสดุดูดซับที่มีอัตราส่วน
ของกากตะกอนต่ อ ถ่ า นกั ม มั น ต์ 1:1 ปริ ม าณ
0.5 กรัม ลงในแต่ละน้าำ ตัวอย่างทีม่ ี pH แตกต่างกัน
นำาเข้าเครื่องเขย่าที่ความเร็วรอบ 100 รอบ/นาที
นาน 90 นาที เก็บตัวอย่างน้าำ ส่วนทีใ่ สมาวิเคราะห์
ค่ า สี โดยการหา pH ที่เ หมาะสมจะพิ จ ารณา
จากน้ำาตัวอย่างที่ pH ต่างๆ ที่มีค่าสีเหลือน้อย
ที่สุด 4.2) การศึกษาสัดส่วนระหว่างกากตะกอน
ต่อถ่านกัมมันต์ท่ีเหมาะสม โดยเริ่มจากการปรับ
pH น้าำ ตัวอย่าง ให้เท่ากับ pH ทีห่ าได้จากข้อ 4.1
นำาน้ำาตัวอย่างมาใส่วัสดุดูดซับที่มีอัตราส่วนของ
กากตะกอนต่อถ่านกัมมันต์ โดยน้าำ หนักเป็น 0.5:0
0.4:0.1 0.3:0.2 0.25:0.25 0.2:0.3 0.1:0.4 และ
0:0.5 ปริมาณ 0.5 g ตามลำาดับ นำาเข้าเครือ่ งเขย่า
ที่ความเร็วรอบ 100 รอบ/นาที นาน 90 นาที
แล้วคำานวณหาประสิทธิภาพการดูดซับของแต่ละ
อัตราส่วน 4.3) การศึกษาไอโซเทอร์ม โดยทำาการ
ศึกษาดังนี้ 4.3.1) การศึกษาศึกษาไอโซเทอร์ม
ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน โดยเริ่มจากการปรับ
pH น้ำาตัวอย่าง ให้มีค่า pH ที่หาได้จากข้อ 4.1
นำาน้าำ ตัวอย่างมาทำาการเจือจางให้ได้ความเข้มข้น
ค่าสีเท่ากับ 25 50 และ75 ใส่วสั ดุดดู ซับทีม่ อี ตั รา
10:0 (กากตะกอนอย่างเดียว) ลงในขวดรูปชมพู่
ใบละ 0.5 g ทีม่ นี าำ้ ตัวอย่างทีเ่ จือจางแล้ว นำาเข้า
เครือ่ งเขย่าทีค่ วามเร็วรอบ 100 รอบ/นาที นาน

135 นาที แล้วทำาการเก็บน้ำาส่วนที่ใสวิเคราะห์
ทุกๆ 45 60 75 90 105 120 และ 135 นาที
ตามลำ า ดั บ คำ า นวณประสิ ท ธิ ภ าพการดู ด ซั บ สี
4.3.1) การศึกษาไอโซเทอร์มที่ปริมาณตัวดูดซับ
(กากตะกอน) แตกต่ า งกั นโดยนำ า น้ำ า ตั ว อย่ า ง
ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ 1 ใบ ปริมาณ 100 ml
ปรับ pH น้าำ ตัวอย่าง ให้มคี า่ pH ทีห่ าได้จาก
ข้อ 4.1 ใส่วัสดุดูดซับที่มีอัตราส่วน 10:0 (กาก
ตะกอนอย่างเดียว) ลงในขวดรูปชมพู่ ปริมาณ
0.1 0.5 1.0 และ 1.5 กรัม นำาเข้าเครื่องเขย่า
ทีค่ วามเร็วรอบ 100 รอบ/นาที นาน 135 นาที
เก็บน้าำ ส่วนทีใ่ สวิเคราะห์ทกุ ๆ 45 60 75 90 105
120 และ 135 นาที ตามลำาดับ การวิเคราะห์ผล
โดยการใช้สมการแลงเมียร์ (Langmuir Isotherm)
(สมการที่ 1) และสมการฟรุนดริช (Freundlich
Isotherm) (สมการที่ 2) ดังนี้
1) สมการแลงเมียร์ (Langmuir Isotherm)
qe =

bqm ำ Ce
1+b ำ Ce

(1)

โดยที่ qm = ปริมาณสูงสุดของสารที่
ถูกดูดซับต่อปริมาณของตัวดุดซับแบบชั้นเดียว
(mg/mg); q e = ปริ ม าณสารถู ก ดู ด ซั บ บน
สารดูดซับ (mg/g); b = ค่าคงที่ของสมการ
แลงเมียร์; Ce = ความเข้มข้นของตัวถูกละลาย
ในสารละลายทีจ่ ดุ สมดุล (mg/L)
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2) สมการฟรุนดริช (Freundlich Isotherm)
Log (qe) = logKf + (1/n) logCe

(2)

โดยที่ Ce = ความเข้มข้นของตัวถูกละลายทีเ่ หลือ
หลังการดูดซับ (mg/L); qe = ปริมาณของตัว
ถู ก ละลายที่ ถู ก ดู ด ซั บ ต่ อ น้ำ า หนั ก ของตั ว ดู ด ซั บ
(mg/g); Kf = ค่าคงทีส่ มดุลในการดูดซับ

ผลการศึกษาและอภิปรายผล

ผลการศึกษาประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก
โดยมีรายละเอียดผลการศึกษา ดังนี้
1) องค์ประกอบทางเคมีและกายภาพ
ของกากตะกอนจากระบบน้าำ ประปา
การศึกษาพบว่าขนาดตะกอนของระบบ
น้ำาประปาอยู่ในช่วง 0.6 - 50 มิลลิเมตร กาก
ตะกอนมีคา่ pH เท่ากับ 6.62 ค่าความชืน้ เท่ากับ
ร้อยละ 68.63 และค่าการนำาไฟฟ้า (µS/cm) มีคา่

เท่ากับ 855 µS/cm จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมี ข องกากตะกอนพบว่ า กากตะกอน
มีอะลูมเิ นียมออกไซด์ (Al2O3) ซิลกิ อนไดออกไซด์
(SiO2) และเฟอริคออกไซด์ (Fe2O3) เป็นองค์
ประกอบหลักในปริมาณร้อยละ 52.05 39.96 และ
3.31 ตามลำาดับ ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 1
การศึกษานีส้ อดคล้องกับการศึกษาของ พิมศิลป์
จันทร์ประเสริฐ (2556)ในการหาองค์ประกอบ
ทางเคมี ข องกากตะกอนจากโรงงานผลิ ต น้ำ า
บางเขน พบว่า มีออกไซด์ของซิลกิ า ร้อยละ 61.84
อลูมเิ นียม ร้อยละ 24.8 และเหล็ก ร้อยละ 9.52
เป็ น ธาตุ อ งค์ ป ระกอบหลั ก ซึ่ ง ระบบปรั บ ปรุ ง
คุ ณ ภาพน้ำ า ส่ ว นใหญ่ นิ ย มใช้ ส าร Polyaluminum chloride (PACl) เป็นสารสร้างตะกอน
และลดความขุ่นในน้ำา ดิ บ เพื่อ การประปาทำ าให้
องค์ประกอบกากตะกอนที่พบมีองค์ประกอบของ
อะลูมเิ นียม ซิลกิ อน เป็นส่วนใหญ่

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีในกากตะกอนจากระบบประปา
ธาตุองค์ประกอบ
Al2O3
SiO2
Fe2O3
SO3
CaO
P2O5
TiO2
MnO

44

ปริมาณโดยน้าำ หนัก/น้าำ หนัก (ร้อยละ)
ครัง้ ที่ 1
54.39
37.71
2.78
2.46
1.34
0.53
0.45
0.27

ครัง้ ที่ 2
49.46
40.22
3.99
2.34
1.64
0.64
0.56
0.62

ครัง้ ที่ 3
52.29
41.95
3.17
0
1.39
0.34
0.5
0.24

ค่าเฉลีย่ ± SD
52.05 ± 2.47
39.96 ± 2.13
3.31 ± 0.62
1.60 ± 1.39
1.46 ± 0.16
0.50 ± 0.15
0.50 ± 0.06
0.38 ± 0.21

หมายเหตุ : องค์ประกอบของธาตุเหล่านี้ K2O, CuO, ZnO, CrO, PbO, Ni2O3, PdO, Ga2O3, As2O3
มีคา่ น้อยกว่า 0.1%
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2. คุณภาพน้าำ จากแหล่งน้าำ ผิวดินทีใ่ ช้
ในการทดลอง
คุ ณภาพแหล่งน้ำา ผิว ดินในการศึก ษานี้
พบว่า น้าำ ทีอ่ า่ งสุระ 1 มีความเข้มของหน่วยสีสงู สุด
อยู่ในช่วง 70 - 74 หน่วยสีคลอโรแพลทติเนท
รองลงมาได้แก่ อ่างสุระ 2 (55.06 - 58.26 หน่วยสี)
และอ่างห้วยยาง (45.44 - 48.88) ตามลำาดับ
ซึ่งน้ำาผิวดินทั่วไปไม่ควรมีสีเกินค่า 50 หน่วยสี
(เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2541) สำาหรับค่า pH
ของแหล่งน้าำ ทัง้ หมดอยูใ่ นช่วง 7-8 ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานน้ำาผิวดินสำาหรับผลิตน้ำาประปาอยู่ใน
ช่วง 5-9 (กรมควบคุมมลพิษ, 2537) ความขุ่น
ของน้าำ บริเวณหมูบ่ า้ นมาบเอือ้ งพบว่า มีคา่ ความขุน่
สูงสุดอยูใ่ นช่วง คือ 169.98 - 181.36 NTU รองลงมา

คือ อ่างสุระ 2 (12.85-13.83 NTU) และอ่างสุระ 1
(11.03-11.43 NTU) ตามลำาดับ สำาหรับของแข็ง
ละลายน้าำ ทัง้ หมด (TDS) จะพบทีอ่ า่ งสุระ 2 มากทีส่ ดุ
คือ 169.97-172.81 mg/L รองลงมาได้แก่ อ่างสุระ 1
(161.08-164.02 mg/L) และหนองรังกา (142.09144.69 mg/L) ตามลำาดับ ค่าการนำาไฟฟ้ามาก
ทีส่ ดุ พบทีอ่ า่ งสุระ 2 คือ 334.1-336.04 µs/cm
รองลงมาได้แก่อา่ งสุระ 1 (323.07-324.11 µs/cm)
และหนองรังกา (289.32-290 µs/cm) ตามลำาดับ
ผลการศึกษาแสดง ดังตารางที่ 2 จากผลศึกษา
ผู้วิจัยได้ ทำา การเลื อ กแหล่ ง น้ำา ที่มีค่า หน่ ว ยสี อ ยู่
ในช่วง 70 - 74 หน่วยสีซง่ึ เกินค่ามาตรฐานน้าำ ผิวดิน
ทัว่ ไปคือ 50 หน่วยสี ได้แก่ บริเวณอ่างสุระ 1 เพือ่
ทำาการทดลองในขัน้ ตอนต่อไป

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของน้าำ (ค่าเฉลีย่ ± SD)
แหล่งน้าำ

อ่างสุระ 1
อ่างสุระ 2

pH

ความขุน่
(NTU)

ดัชนี
TDS
(mg/L)

8.13 ± 0.14 11.23 ± 0.20 162.54 ± 1.48
8.07 ± 0.08 13.34 ± 0.49 171.39 ± 1.42

ค่าการนำาไฟฟ้า สี (หน่วยสีคลอโร
(µs/cm)
แพลทติเนท)

323.59 ± 0.52
335.07 ± 0.97

72.0 ± 02.00
55.06 ± 3.20

บ้านมาบเอือ้ ง
อ่างห้วยยาง

7.58 ± 0.16 175.67 ± 5.69 95.94 ± 1.08 190.73 ± 0.36 43.90 ± 2.46
8.62 ± 0.42 8.60 ± 0.39 132.46 ± 0.80 271.44 ± 0.30 47.16 ± 1.72

หนองรังกา

7.62 ± 0.20

2.68 ± 0.37 143.39 ± 1.30 289.66 ± 0.34 30.96 ± 2.69

3. ผลการศึกษาค่า pH ทีเ่ หมาะสม
ผลการศึกษาพบว่า ค่า pH 3 และ 4
มีประสิทธิภาพในการดูดซับสีสงู สุด (ร้อยละ 82.51)
รองลงมา ได้แก่ pH 5 (ร้อยละ 75.02) pH 6
(ร้อยละ 64.80) pH 8 (ร้อยละ 64.66) และ pH 7

(ร้อยละ 59.67) ตามลำาดับ ดังนัน้ ค่า pH สำาหรับ
การดูดซับสีทเ่ี หมาะสมคือ ช่วง pH 3 - 4 นอกจากนี้
น้าำ ผิวดินมีคา่ pH อยูใ่ นช่วง 7-8 การปรับค่า pH 4
ทำาให้ง่ายต่อการนำาไปปฏิบัติจริงและลดการใช้
สารเคมีในการปรับ pH ซึ่งจากการศึกษาของ
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สกุ ล รั ต น์ รั ต นายน (2551) ที่ ทำ า การศึ ก ษา
การปรับปรุงกากตะกอนจากโรงบำาบัดน้ำาทิ้งจาก
บ้านเรือนของกรุงเทพมหานครด้วยสารลดแรง
ตึงผิว เพื่อกำาจัดสีย้อมเอซิดออกจากน้ำาเสียฟอก
ย้อมสิง่ ทอ พบว่าค่า pH ทีเ่ หมาะสมต่อการดูดซับ
อยูท่ ่ี pH 3-4 ซึง่ ความสามารถในการดูดซับสูงสุด
เท่ากับ 241.50 mg/g
4. อั ต ราส่ ว นของวั ส ดุ ดู ด ซั บ กาก
ตะกอนต่อถ่านกัมมันต์
ผลการศึกษาพบว่า การนำากากตะกอน
ผสมกั บ ถ่ า นกั ม มั น ต์ ใ นสั ด ส่ ว นที่ แ ตกต่ า งกั น
มาดูดซับสีในน้าำ ผิวดิน เมือ่ ปรับค่า pH ของน้าำ ให้

เท่ากับ 4 อัตราส่วนกากตะกอนต่อถ่านกัมมันต์
0.5: 0 กรัม มีประสิทธิภาพการดูดซับสีในน้ำาผิว
ดินมีค่าสูงสุด (กากตะกอนเพียงอย่างเดียว) คือ
ร้อยละ 89.84 - 90.18 รองลงมาได้แก่ อัตราส่วน
กากตะกอนต่อถ่านกัมมันต์ 0.4:0.1 กรัม (ร้อยละ
81.65 - 83.37) และ 0.3:0.2 กรัม (ร้อยละ 79.85 80.47) ตามลำาดับ ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 3
ดังนัน้ จึงเลือกวัสดุดดู ซับทีป่ ระกอบด้วยกากตะกอน
เพี ย งอย่ า งเดี ย วในการใช้ ดู ด ซั บ สี ใ นน้ำ า ผิ ว ดิ น
เนื่องจากมีประสิทธิภาพการดูดซับสีในน้ำาผิวดิน
สูงสุด

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาการหาอัตราส่วนวัสดุดูดซับกากตะกอนต่อถ่านกัมมันต์ที่เหมาะสม
อัตราส่วน กากตะกอน :
ถ่านกัมมันต์ (g:g)
0.5:0
0.4:0.1
0.3:0.2
0.25:0.25
0.2:0.3
0.1:0.4
0:0.5

สี (หน่วยสีคลอโรแพลทติเนท)
ก่อนการดูดซับ หลังการดูดซับ
72.85
72.85
72.85
72.85
72.85
72.85
72.85

5. การดูดซับสีธรรมชาติในน้าำ ผิวดิน
จากผลการศึ ก ษาในการหาค่ า pH
ที่ เ หมาะสมและอั ต ราส่ ว นของกากตะกอนต่ อ
ถ่านกัมมันต์ทเ่ี หมาะสมนัน้ ทำาให้ทราบค่า pH คือ
pH 4 และอัตราส่วนที่เหมาะสมในการดูดซับสี
ในน้าำ คือ กากตะกอน : ถ่านกัมมันต์ เท่ากับ 0.5 : 0 กรัม

7.142
11.43
14.28
15.71
21.42
18.57
20

ประสิทธิภาพ
การดูดซับสี (ร้อยละ)
90.01 ± 0.17
84.13 ± 0.16
80.16 ± 0.31
78.85 ± 0.36
70.15 ± 0.62
74.70 ± 0.26
73.14 ± 1.23

เพื่อนำามาหาประสิทธิภาพการดูดซับโดยความ
เข้มข้นของสีในน้าำ เริม่ ต้นมีคา่ เท่ากับ 58.57 mg/l
และผลการศึกษาพบว่า เมื่อระยะเวลาผ่านไป
การดูดซับจะเริม่ เข้าสูส่ มดุลทีเ่ วลา 105 นาที คือ
ตัวดูดซับไม่สามารถดูดซับปริมาณสีในน้าำ เพิม่ ขึน้ ได้
ผลการศึกษาแสดงดังรูปที่ 1
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ความเข้มข้นสีทถ่ี กู ดูดซับ (mg/l)

ความสัมพันธ์ระหว่างเวลา (นาที)
กับความเข้มข้นสีทถ่ี กู ดูดซับ (mg/l)
40
35
30
ระยะเวลาเข้าสูส่ มดุล 105 นาที
25
20
15
10
5
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
เวลา (นาที)

รูปที่ 1 ระยะเวลาการดูดซับสีในน้าำ ผิวดินด้วยตัวดูดซับทีใ่ ช้กากตะกอนเป็นวัสดุดดู ซับ

6. ค่าไอโซเทอร์มของการดูดซับ
6.1 ไอโซเทอร์มของการดูดซับเมื่อ
ความเข้มข้นของสีเริม่ ต้นในน้าำ มีคา่ แตกต่างกัน
การดู ด ซั บ สี ใ นน้ำา ด้ ว ยกากตะกอน
เข้าสูส่ มดุลภายในระยะเวลา 105 นาที และเมือ่ เพิม่
ความเข้มข้นของสีท่ี 25 50 และ 75 mg/l ส่งผล
ให้ปริมาณของสีท่ีถูกดูดซับในตัวดูดซับเพิ่มขึ้น
พบว่า ความเข้มข้นสีเริม่ ต้น 75 mg/l มีปริมาณ
ของสีทถ่ี กู ดูดซับในตัวดูดซับสูงสุด (10.21 mg/g)
รองลงมาได้แก่ ความเข้มข้นสีเริ่มต้น 50 mg/l
(6.86 mg/g) และ 25 mg/l (4.37 mg/g) ตามลำาดับ
การดู ด ซั บ สี ข องวั ส ดุ ดู ด ซั บ เมื่ อ ความเข้ ม ข้ น
ของสีเริ่มต้นในน้ำาที่แตกต่างกันโดยเปรียบเทียบ
จากสมการการดูดซับของฟรุนดลิชและแลงเมียร์
พบว่า การดูดซับสีในน้าำ ด้วยกากตะกอนจากระบบ
ผลิ ต น้ำา ประปาสอดคล้ อ งกั บ สมการการดู ด ซั บ
ของฟรุนดลิช จากการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (R2) ที่ได้จากสมการการดูดซับของ

ฟรุ น ดลิ ช พบว่ า มี ค่ า เท่ า กั บ 0.920 ซึ่ ง มี ค่ า
ทีใ่ กล้เคียง 1 มากกว่า เมือ่ เทียบกับค่าสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ์ (R 2) ที่ ไ ด้ จ ากสมการการดู ด ซั บ
ของแลงเมี ย ร์ คื อ 0.915 เมื่ อ พิ จ ารณาดั ช นี
ของสมการของฟรุ น ดลิ ช ที่ คำ า นวณได้ พบว่ า
ปริมาณสูงสุดของสารละลายสีในน้ำาผิวดินที่ถูก
ดูดซับต่อปริมาณของกากตะกอนจากระบบผลิต
น้าำ ประปา มทส. (nf) และค่าคงทีข่ องฟรุนดลิช (Kf)
มีคา่ เท่ากับ 2.617 และ 2.731 (mg/g) ตามลำาดับ
ผลการศึกษาแสดงดังรูปที่ 2
6.2 ค่าไอโซเทอร์มของสมการการดูดซับ
เมือ่ ปริมาณตัวดูดซับทีใ่ ช้ในการดูดซับแตกต่างกัน
จากผลการศึกษาการดูดซับสีในน้าำ ด้วย
กากตะกอนเข้าสูส่ มดุลภายในระยะเวลา 105 นาที
และเมื่อเพิ่มปริมาณตัวดูดซับที่ใช้จาก 0.1 0.5
1.0 และ 1.5 g ส่งผลให้ปริมาณของสีทถ่ี กู ดูดซับ
ในตัวดูดซับเพิม่ ขึน้ พบว่า ปริมาณตัวดูดซับ 0.1 g
มี ป ริ ม าณของสี ท่ี ถู ก ดู ด ซั บ ในตั ว ดู ด ซั บ สู ง สุ ด
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(13.01 mg/g) รองลงมาได้แก่ ปริมาณตัวดูดซับ
0.5 g (7.3 mg/g) 1.0 g (5.14 mg/g) และ
1.5 g (4.11 mg/g) ตามลำาดับ การดูดซับสี
ของวัสดุดูดซับปริมาณตัวดูดซับที่ใช้ในการดูดซับ
ต่างกัน โดยเปรียบเทียบจากสมการการดูดซับระ
หว่างฟรุนดลิชและแลงเมียร์ พบว่าการดูดซับสีใน
น้าำ ด้วยกากตะกอนสอดคล้องกับสมการการดูดซับ
ของฟรุนดลิช โดยค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ (R2)
มีคา่ เท่ากับ 0.89 เมือ่ เทียบกับค่าสัมประสิทธิส์ ห
สัมพันธ์ (R2) ของสมการการดูดซับของแลงเมียร์

คือ 0.742 และเมือ่ พิจารณาจากสมการของฟรุน
ดลิชทีพ่ บว่าปริมาณสูงสุดของสารละลายสีในน้าำ ผิว
ดินทีถ่ กู ดูดซับต่อปริมาณของกากตะกอน (nf) และ
ค่าคงทีข่ องฟรุนดลิช (Kf) มีคา่ เท่ากับ 1.79 และ
1.42 (mg/g) ตามลำาดับ ผลการศึกษาแสดงดัง
รูปที่ 3 การศึกษานีพ้ บว่าค่าไอโซเทอร์มของการดูด
ซับสอดคล้องกับสมการของฟรุนดลิชโดยลักษณะ
การดูดซับมีลกั ษณะเป็นแบบต่อเนือ่ ง พืน้ ผิวของตัว
ดูดซับไม่เป็นเนือ้ เดียวกันตลอด (พืน้ ผิวของตัวดูด
ซับมีลกั ษณะขรุขระ) (โกวิทย์ ปิยะมังคลา, 2551)

รูปที่ 2 ไอโซเทอร์มของแลงเมียร์และฟรุนดลิชของการดูดซับสีของวัสดุดดู ซับ

รูปที่ 3 ไอโซเทอร์มของแลงเมียร์และฟรุนดลิชของการดูดซับสีของวัสดุดดู ซับ
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สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

จากการศึ ก ษาการดู ด ซั บ สี ธ รรมชาติ
ในแหล่ ง น้ำ า ผิ ว ดิ น ด้ ว ยกากตะกอนจากระบบ
ผลิตน้ำาประปา ผลการศึกษาพบว่า กากตะกอน
จากระบบผลิตน้ำาประปา มทส. มีคุณลักษณะ
กากตะกอนทางกายภาพคือพบตะกอน ขนาด
50 มม. พบมากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ขนาด 37.5 มม.
และ ขนาด 25 มม. ตามลำาดับ มีคา่ pH เท่ากับ
6.62 ค่าความชื้นเท่ากับร้อยละ 68.6 และค่า
การนำาไฟฟ้า (µS/cm) เท่ากับ 855 µS/cm
และองค์ประกอบทางเคมีของกากตะกอนพบว่า
มีอะลูมเิ นียมออกไซด์ (Al2O3) ซิลกิ อนไดออกไซด์
(SiO2) และเฟอริคออกไซด์ (Fe2O3) เป็นองค์
ประกอบหลัก ค่า pH ที่เหมาะสมในการดูดซับ
สีธรรมชาติพบว่า ค่า pH 3 และ 4 มีประสิทธิภาพ
การดูดซับสีสงู สุด อัตราส่วนทีเ่ หมาะสมในการดูด
ซับสีธรรมชาติพบว่า อัตราส่วนกากตะกอนต่อถ่าน
กัมมันต์ 0.5: 0 กรัม (กากตะกอนเพียงอย่างเดียว)
มีประสิทธิภาพการดูดซับสีในน้ำาผิวดินมีค่าสูงสุด
การศึกษาพบว่า การดูดซับสีธรรมชาติในน้าำ ผิวดิน
เมือ่ ระยะเวลาผ่านไป 105 นาที การดูดซับสีในน้าำ
ด้วยกากตะกอนจากระบบผลิตน้าำ ประปา สอดคล้อง
กับสมการการดูดซับของฟรุนดลิช ซึ่งการดูดซับ

มีลักษณะเป็นแบบต่อเนื่อง พื้นผิวของตัวดูดซับ
ไม่เป็นเนื้อเดียวกันตลอด มีลักษณะขรุขระ จาก
ผลการศึกษาพบว่า การนำากากตะกอนจากระบบ
ประปามาใช้เป็นวัสดุดูดกซับสีธรรมชาติในแหล่ง
น้ำาดิบมีประสิทธิภาพในการดูดซับสูงเนื่องจาก
กากตะกอนมีองค์ประกอบของอะลูมิเนียม และ
ซิลิกอนสามรถดูดซับสีได้ และยังเป็นประโยชน์
ในการพัฒนานำาของเหลือทิ้งจากระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ำามาใช้ประโยชน์ สามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการซื้ อ วั ส ดุ ดู ด ซั บ ได้ สำ า หรั บ ข้ อ เสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการอัดวัสดุดูดซับ
ให้ เ ป็ น เม็ ด เพื่ อ ลดการฟุ้ ง กระจายในน้ำ า ขณะ
ทำาการดูดซับ ควรมีการศึกษาน้าำ ดิบช่วงหน่วยสีท่ี
มีคา่ ต่าำ เพือ่ จะได้ศกึ ษาการดูดซับสีทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
แตกต่างกัน
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลกระทบจากการจัดการมูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาลนครนครปฐม มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมจากการจัดการมูลฝอยของเทศบาลนครนครปฐม
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ตัวแทนครัวเรือน จำานวน 292 คน ทีอ่ าศัยในรัศมี 5 กิโลเมตร จากสถานทีฝ่ งั กลบมูลฝอย
การวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามและเครือ่ งมือตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ และมีการใช้
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสังเกตและรวบรวมข้อมูล สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิตเิ ชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตวิ เิ คราะห์ คือ Kruskal Wallis Test
ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ความคิดเห็นของระดับผลกระทบจากสถานทีฝ่ งั กลบขยะมูลฝอย
ของเทศบาลนครนครปฐม ภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด ซึ่งเมื่อวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ
ผลกระทบทุกระดับ มีระยะห่างจากที่พักถึงสถานที่ฝังกลบขยะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของเทศบาลนครนครปฐม ส่วนใหญ่ไม่ได้รับข่าวสาร
หรือการประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ หรือการแจ้งข่าวให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ
เกีย่ วกับการจัดการขยะของเทศบาล และพบปัญหาเสียงดังจากรถเก็บขยะ รถจัดเก็บขยะมาไม่ตรงเวลา
และเก็บขยะไม่เรียบร้อย กลุม่ ตัวอย่างต้องการให้มกี ารจัดอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการขยะและการนำา
กลับมาใช้ประโยชน์ ปรับปรุงรถเก็บขยะให้มสี ภาพดี ต้องการให้กาำ หนดวันเก็บขนขยะทีแ่ น่นอน นำาขยะไป
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ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสามารถป้องกันกลิ่นและฝุ่นละออง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
รอบสถานที่ฝังกลบขยะเทศบาลนครนครปฐม 3 จุด พบว่า ค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
และค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศทั่วไป
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำา พบว่า คุณภาพน้ำาบาดาลที่ใช้ในบริเวณสถานที่ฝังกลบขยะเทศบาลนคร
นครปฐม เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำาประปา กรมอนามัย พ.ศ.2553 ทุกพารามิเตอร์ ส่วนน้ำาชะขยะ
หลังการบำาบัดแล้ว พบว่า มีคา่ ทีเ่ กินมาตรฐานควบคุมการระบายน้าำ ทิง้ ได้แก่ สารแขวนลอย BOD และ
ซัลไฟด์
ผลการศึกษาให้ข้อเสนอแนะได้ว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการขยะในชุมชนควรเร่งรัด
ส่งเสริมการลด คัดแยกขยะและการนำาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความเข้าใจ
ความตระหนั ก แก่ ป ระชาชนในการมี ส่ว นร่ ว มในการจั ด การขยะ มี ก ารประเมิ น ผลการดำ า เนิ น งาน
ในทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการขยะ เพื่อทำาให้การจัดการขยะมูลฝอยสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน ส่งผลให้การบริหารจัดการขยะของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปริมาณขยะ
มูลฝอยทีต่ อ้ งนำาไปแหล่งกำาจัดขยะน้อยลง

Abstract
The study “Impact of the municipal solid waste management : a case study
of Nakhonpathom municipality” aimed to study the health impact and environment
impact of the municipal solid waste management of Nakhonpathom municipality.
The sample population included representatives of households surrounding the
Nakhonpathom municipality landill site in a radius of 5 kilometers. The sample site is
292 households.
The instruments used in this study were the questionnaire, environment
instruments, observation data and data collection form. A descriptive statistics was the
percentage, mean and standard derivation and an inferential statistics was Kruskal
Wallis Test.
The results indicated that as a whole, the sample population’s impact level
about Nakhonpathom municipality landill site was the lowest. The distance from home
to landill site were signiicant difference at the 0.05 level of impact. Mostly sample
in the service area of Nakhonpathom municipality did not receive news or public
relations about municipal solid waste management and not be notiied to participated
in activities or projects relating to municipal solid waste management. The results
also revealed that there was the problem of the waste-collecting trucks about noise,

52
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2559

บ ท วิ จั ย
การศึกษาผลกระทบจากการจัดการมูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาลนครนครปฐม

not coming on time and untidy collection of solid waste. The sample viewed that
there should be training courses about solid waste management and beneits of
recycling waste, improvements
waste-collecting trucks about condition and coming on time, improvements
in landill site to prevent odors and dust. The results of 3 areas of the air quality
monitoring surrounding the Nakhonpathom municipality landill site was Total Suspened
Particulate (TSP) 24 Hours Average and Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10)
24 Hours Averaage does not exceed the air quality standard. The quality of groundwater
that is used in the guardroom does not exceed the water quality standard. It was
found that Suspended Solid, BOD and Sulide in the treated Leachate exceeds the
eluent standard.
The study provided suggestions that the organization should encourage people
to reduce solid waste and to separate the different components of solid waste properly
and to recycle solid waste. Additionally, There should be public relations activities
to educate people to participate in solid waste management. Responsible oicers
should evaluate all process of solid waste management to comply with the requirement
of people. As a result, The management of municipal solid waste is to be effective
and less waste disposal.

1. บทนำา
ประเทศไทยประสบปั ญ หาด้ า นการ
จัดการมูลฝอยเป็นเวลานาน และมีแนวโน้มของ
ปัญหาที่สะสมมากขึ้นทุกปี เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของประชากร การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี รวมทั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคม จากข้อมูลสถานการณ์มูลฝอยชุมชน
ปีพ.ศ. 2556 โดยการสำารวจของกรมควบคุมมลพิษ
พบว่า มีปริมาณมูลฝอยชุมชนทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ ประเทศ
ประมาณ 26.77 ล้านตัน หรือประมาณ 73,355
ตันต่อวัน ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555
ประมาณ 2 ล้านตัน มูลฝอยเหล่านี้ได้รับการ
เก็บขนไปกำาจัดประมาณ 14.36 ล้านตัน หรือร้อยละ

53.6 โดยถูกนำาไปกำาจัดแบบถูกหลักสุขาภิบาล
7.42 ล้านตัน หรือร้อยละ 28 และกำาจัดแบบ
ไม่ถกู หลักสุขาภิบาล 6.94 ล้านตัน หรือร้อยละ 26
ในส่วนของการคัดแยกและนำามูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์หรือรีไซเคิล ปี พ.ศ. 2556 มีการนำา
มูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ประมาณ 5.15
ล้ า นตั น หรื อ ร้ อ ยละ 19 ของปริ ม าณมู ล ฝอย
ทีเ่ กิดขึน้
ปั จ จุ บั น การจั ด การมู ล ฝอยเป็ น วาระ
แห่งชาติท่ีทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันผลักดัน
เพื่อให้เกิดการดำาเนินการจัดการปัญหาอย่างเป็น
รู ป ธรรม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง องค์ ก รปกครอง
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ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี บ ทบาทหน้ า ที่ จั ด การมู ล ฝอย
โดยตรงตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 ทัง้ นีต้ อ้ งมีการจัดการมูลฝอยทัง้ ระบบ
ตัง้ แต่การเก็บรวบรวม การเก็บขน และการกำาจัด
หากมีการจัดการทีไ่ ม่ถกู หลักสุขาภิบาลย่อมส่งผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อม และสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น กลิ่นรบกวน
ก๊าซซึง่ ก่อให้เกิดระเบิดหรือไฟไหม้บอ่ ขยะ การปลิว
ของมูลฝอย ฝุน่ ละออง แมลงวัน และสัตว์พาหะ
นำาโรค มลพิษทางดินและน้าำ สภาพไม่นา่ ดู เป็นต้น
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
ในทีส่ ดุ
จังหวัดนครปฐม ได้ถูกกำาหนดให้เป็น
พื้นที่วิกฤต ตามแนวทางการบริหารจัดการขยะ
มู ล ฝอย และของเสี ย อั น ตราย ซึ่ ง จะต้ อ งเร่ ง
ดำาเนินการจัดการมูลฝอยตกค้างสะสม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครปฐม
ศู น ย์ อ นามั ย ที่ 5 ราชบุ รี เห็ น ถึ ง ความจำ า เป็ น
และความสำ า คั ญ ของการศึ ก ษาผลกระทบจาก
การจัดการมูลฝอย จึงได้จัดทำาโครงการศึกษา
ผลกระทบจากการจั ด การมู ล ฝอยกรณี ศึ ก ษา
เทศบาลนครนครปฐมขึ้น เพื่อ เป็ น แนวทางให้
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ นำ า ข้ อ มู ล มาประยุ ก ต์
ใช้ในการพัฒนาการดำาเนินงานจัดการมูลฝอย
ให้มีประสิทธิภาพและสามารถคุ้มครองสุขภาพ
ประชาชนได้ตอ่ ไป

2. วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาผลกระทบต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมจากการจัดการมูลฝอย ของเทศบาล
นครนครปฐม
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3. วิธดี าำ เนินการศึกษา

เป็ น การศึ ก ษาข้ อ มู ล เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Study) เพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบ
ต่อประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นรัศมี 5 กิโลเมตร จาก
สถานที่ ฝั ง กลบมู ล ฝอยเทศบาลนครนครปฐม
จังหวัดนครปฐม ดำาเนินการศึกษาระหว่างเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558
3.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ ครัวเรือนที่อาศัยอยู่
ในชุมชนทีต่ ง้ั อยูบ่ ริเวณรอบสถานทีฝ่ งั กลบมูลฝอย
ของเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำานวน
5,282 ครัวเรือน จำานวน 22,547 คน ใน 4 ตำาบล
ได้แก่ ตำาบลตาก้อง ตำาบลมาบแค ตำาบลวังตะกู
และตำาบลนครปฐม (ตำาบลนครปฐมอยู่ในพื้นที่
บริการของเทศบาลนครนครปฐม จำานวน 2,888
ครัวเรือน 11,655 คน) กลุม่ ตัวอย่าง คือ ตัวแทน
ครัวเรือนทีก่ าำ หนดเป็นประชากร จำานวน 292 คน
โดยทำาการสุม่ อย่างง่าย คำานวณตัวอย่างด้วยสูตร
ของแดเนียล (Daniel, 1995 อ้างถึงใน บุญธรรม
กิจปรีดาบริสุทธิ์) ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
และกำาหนดให้มคี วามน่าจะเป็นของความผิดพลาด
ทีย่ อมได้เท่ากับ 0.06
3.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล
3.2.1 แบบสอบถามสำาหรับประชาชน
แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
3.2.1.1 ข้อมูลทัว่ ไป
3.2.1.2 ผลกระทบจากสถานที่
ฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครปฐม
3.2.1.3 บทบาทของเทศบาลนคร
นครปฐมต่อการจัดการขยะ ปัญหาการจัดการ
ขยะและความต้องการสนับสนุน (เฉพาะตำาบล
นครปฐม)
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3.2.2 แบบสังเกตและรวบรวมข้อมูล
สถานทีฝ่ งั กลบมูลฝอย
3.2.3 เ ค รื่ อ ง มื อ ต ร ว จ วั ด ท า ง
วิทยาศาสตร์
3.2.3.1 ตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศ
รอบสถานทีฝ่ งั กลบขยะเทศบาลนครนครปฐม
ได้แก่ Total Suspended Particulate
และ Particulate Size Less Than 10 Micron
โดยทำาการตรวจวัดเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง
3.2.3.2 ตรวจวัดคุณภาพน้าำ
ได้แก่ น้าำ ชะขยะรอบในและรอบนอก
สถานที่ฝังกลบขยะเทศบาล น้ำาชะขยะหลังการ
บำาบัด และน้าำ บาดาลจากก๊อกในป้อมยามบริเวณ
สถานทีฝ่ งั กลบขยะเทศบาล
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3.1 จัดทำาหนังสือถึงเทศบาลนคร
นครปฐม เพื่อชี้แจงขอเก็บข้อมูลและดำาเนินการ
ศึกษา
3.3.2 ประสานสำานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐม ชีแ้ จงวัตถุประสงค์การศึกษา
3.3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล
3.3.3.1 ทำ า ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล จ า ก
แบบสอบถามประชาชนที่อยู่บริเวณรอบสถานที่
ฝังกลบขยะของเทศบาลนครนครปฐม จำานวน
292 คน
3.3.3.2 ทำาการสังเกตและรวบรวม
ข้อมูลสถานทีฝ่ งั กลบมูลฝอยของเทศบาล
3.3.3.3 ตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศ
รอบสถานทีฝ่ งั กลบขยะเทศบาล 3 จุด พารามิเตอร์
ที่ตรวจวัด ได้แก่ ค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง และค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก
(PM10) เฉลีย่ 24 ชัว่ โมง

จุดที่ 1 บริเวณสำานักงานสถานทีฝ่ งั กลบ
ขยะเทศบาลนครนครปฐม
จุดที่ 2 บริเวณบ้านเลขที่ 83 หมู่ 1
ต.ตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม
จุดที่ 3 บริเวณเทศบาลตำาบลบ่อพลับ
จังหวัดนครปฐม
3.3.3.4 ทำาการตรวจวัดคุณภาพน้ำา
จำานวน 4 ตัวอย่าง ได้แก่
- น้าำ ชะขยะรอบในและนอกสถานที่
ฝังกลบขยะและหลังการบำาบัด รวม 3 ตัวอย่าง
- น้ำา บาดาลจากก๊ อ กในป้ อ มยาม
บริเวณสถานทีฝ่ งั กลบขยะเทศบาล 1 ตัวอย่าง
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทำ า การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบ
สอบถาม ใข้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ค่าร้อยละและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตวิ เิ คราะห์
ได้แก่ Kruskal Wallis Test และทำาการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล จากแบบสั ง เกตและรวบรวมข้ อ มู ล โดย
ทำาการเรียบเรียงและสรุปข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ
และวิเคราะห์ในเชิงเนือ้ หา

4. คำาจำากัดความทีใ่ ช้ในการศึกษา

4.1 มูลฝอย หมายถึง วัสดุเหลือทิง้ จาก
การอุปโภค บริโภค และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเสื่อม
สภาพจนใช้การไม่ได้หรือไม่ตอ้ งการใช้แล้ว
4.2 สถานทีฝ่ งั กลบมูลฝอย หมายถึง
สถานที่สำาหรับนำามูลฝอยที่รวบรวมได้มากำาจัด
ในพื้นที่ท่ีได้จัดเตรียมไว้ โดยวิธีฝังกลบ ในการ
ศึ ก ษาครั้ง นี้ หมายถึ ง สถานที่ฝัง กลบมู ล ฝอย
เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม
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5. ผลการศึกษา

5.1 ข้อมูลประชาชนกลุม่ ตัวอย่าง
5.1.1 ข้อมูลทัว่ ไป
จากการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.42 มีอายุ 51 - 60 ปี
ร้อยละ 32.55 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 57.29 มีอาชีพรับจ้างทัว่ ไป และเกษตรกรรม
ร้อยละ 33.45 และ 32.40 ตามลำาดับ พักอาศัย
ในชุมชนมานานกว่า 20 ปี ร้อยละ 77.52 ใน
ครัวเรือนมีการทิง้ ขยะรวมในถังขยะเดียวกัน ร้อยละ
78.26 และไม่มกี ารแยกขยะอันตราย ร้อยละ 56.69
ให้เทศบาลนำาไปกำาจัด ร้อยละ 90.85 ดืม่ น้าำ จาก
ถังหรือน้ำาขวดที่ซ้ือมา ร้อยละ 83.39 ในรอบ
1 ปีท่ีผ่านมาสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยด้วย
โรคทางเดิ น หายใจ ร้ อ ยละ 67.56 และได้ รับ
อุบตั เิ หตุอนั สืบเนือ่ งจากขยะมูลฝอย ร้อยละ 27.39
5.1.2 ผลกระทบจากสถานที่ฝังกลบ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครปฐม
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของระดับ
ผลกระทบจากสถานที่ฝังกลบขยะมูล ฝอยของ

เทศบาลนครนครปฐม ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
ทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อทีม่ รี ะดับผลกระทบ
น้ อ ยเรี ย งตามค่ า เฉลี่ ย คื อ ปั ญ หากลิ่ น เหม็ น
ปัญหาทัศนียภาพไม่นา่ ดู และปัญหาพาหะนำาโรค
ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับกระทบน้อยที่สุด เรียง
ตามค่าเฉลีย่ 3 ลำาดับ คือ ปัญหาฝุน่ ละอองควันไฟ
ปัญหาขาดแคลนน้ำาสะอาด และขยะปลิวมาใน
ชุมชน
ผลการวิเคราะห์เมื่อทดสอบด้วยค่าสถิติ
Kruskal Wallis Test ทีร่ ะดับนัยสำาคัญ 0.05 พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเรือ่ งกลิน่ ฝุน่ ละออง
ควันไฟ ขยะปลิวมาในชุมชน น้าำ ชะขยะ พาหะโรค
ทั ศ นี ย ภาพ ผลผลิ ต ทางเกษตรและเลี้ ย งสั ต ว์
การขาดแคลนน้าำ สะอาด ทัง้ 4 ระดับ มีระยะห่าง
จากทีพ่ กั ถึงสถานทีฝ่ งั กลบขยะแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ได้ระดับผลกระทบมากจะมีระยะห่างจากที่พัก
ถึงสถานที่ฝังกลบขยะน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับผล
กระทบหรือได้รบั ผลกระทบน้อย

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระยะห่างจากบ้านพักถึงสถานที่ฝังกลบขยะของ
กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทัง้ 4 ระดับ
Kruskal Wallis Kruskal Wallis
Mean
ระดับผลกระทบ
Mean
N
Value
Prob
Rank
ผลกระทบเรือ่ งกลิน่
ไม่ได้รบั ผลกระทบ
ได้รบั ผลกระทบน้อย
ได้รบั ผลกระทบปานกลาง
ได้รบั ผลกระทบมาก

3.46
3.16
2.66
1.91

รวม

3.02

160.14
143.99
124.69
81.11

121
43
91
23

24.187

278
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ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระยะห่างจากบ้านพักถึงสถานที่ฝังกลบขยะของ
กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทัง้ 4 ระดับ (ต่อ)
ระดับผลกระทบ

Mean

ผลกระทบเรือ่ งฝุน่ ละออง/ควันไฟ
ไม่ได้รบั ผลกระทบ
3.41
ได้รบั ผลกระทบน้อย
2.35
ได้รบั ผลกระทบปานกลาง 3.06
ได้รบั ผลกระทบมาก
2.00
รวม

N

158.66
103.71
144.98
81.50

143
72
55
8

3.02

ผลกระทบเรือ่ งขยะปลิวมาในชุมชน
ไม่ได้รบั ผลกระทบ
3.31
ได้รบั ผลกระทบน้อย
2.38
ได้รบั ผลกระทบปานกลาง 3.41
ได้รบั ผลกระทบมาก
2.33
รวม

3.02

ผลกระทบเรือ่ งน้าำ ชะขยะ
ไม่ได้รบั ผลกระทบ
ได้รบั ผลกระทบน้อย
ได้รบั ผลกระทบปานกลาง
ได้รบั ผลกระทบมาก

3.28
3.14
2.07
3.00

รวม

3.02

ผลกระทบเรือ่ งพาหะนำาโรค
ไม่ได้รบั ผลกระทบ
3.29
ได้รบั ผลกระทบน้อย
3.21
ได้รบั ผลกระทบปานกลาง 2.35
ได้รบั ผลกระทบมาก
2.73
รวม

Mean
Rank

3.02

Kruskal Wallis
Value

Kruskal Wallis
Prob

27.789

.000

25.934

.000

25.659

.000

16.011

.001

278
154.35
105.26
163.51
100.08

153
84
35
6
278

152.52
148.13
90.61
131.21

175
43
53
7
278

152.68
147.59
108.63
116.62

150
48
67
13
278
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ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระยะห่างจากบ้านพักถึงสถานที่ฝังกลบขยะของ
กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทัง้ 4 ระดับ (ต่อ)
ระดับผลกระทบ

Mean

ผลกระทบเรือ่ งทัศนียภาพ
ไม่ได้รบั ผลกระทบ
ได้รบั ผลกระทบน้อย
ได้รบั ผลกระทบปานกลาง
ได้รบั ผลกระทบมาก

3.32
3.44
2.88
1.79

รวม

3.02

Mean
Rank

N

154.62
161.23
134.26
74.97

147
42
44
45

3.02

ผลกระทบเรือ่ งการขาดแคลนน้าำ สะอาด
ไม่ได้รบั ผลกระทบ
3.26
151.18
ได้รบั ผลกระทบน้อย
3.62
173.06
ได้รบั ผลกระทบปานกลาง 1.66
68.77
ได้รบั ผลกระทบมาก
2.31
102.03
รวม

3.02

5.1.3 บทบาทของเทศบาลนครนครปฐม
ต่อการจัดการขยะ ปัญหาการจัดการขยะและ
ความต้องการสนับสนุน (ตัวแทนครัวเรือนทีก่ าำ หนด
เป็นประชากรเฉพาะตำาบลนครปฐม จำานวน 75 คน)
5.1.3.1 บทบาทของเทศบาลนคร
นครปฐมต่อการจัดการขยะ

Kruskal Wallis
Prob

38.813

0.00

30.589

.000

40.672

.000

278

ผลกระทบเรือ่ งผลผลิตทางการ เกษตร/เลีย้ งสัตว์
ไม่ได้รบั ผลกระทบ
3.29
153.45 190
ได้รบั ผลกระทบน้อย
2.17
95.81
62
ได้รบั ผลกระทบปานกลาง 3.43
164.08
19
ได้รบั ผลกระทบมาก
2.14
81.00
7
รวม

Kruskal Wallis
Value

278
186
32
30
30
278
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ส่วนใหญ่ตอบว่าเทศบาลไม่เคยประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการ
มูลฝอยในชุมชน ร้อยละ 88.00 และมีความเห็นว่า
เทศบาลยังให้ความรู้เรื่องขยะไม่เพียงพอร้อยละ
82.67 ควรมีการอบรมให้ความรูร้ อ้ ยละ 50.00 ไม่เคย
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ได้รับการแจ้งข่าวและจูงใจให้เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดการขยะในชุมชน ร้อยละ 85.33 กลุม่ ทีต่ อบ
ว่าเคยได้รบั การแจ้งข่าว ได้รบั การแจ้งโดยผ่านผูน้ าำ
ชุมชน ช่องทางรับเรือ่ งร้องเรียนจากปัญหามูลฝอย
ไม่เพียงพอ ร้อยละ 85.33 โดยแนะนำาว่า ควรมี
เครือข่ายเรื่องปัญหาขยะมูลฝอย กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ไม่เคยประสานงานและแจ้งให้เทศบาล
ทราบเมื่อมีปัญหาทางด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ร้อยละ 82.86 กลุ่มที่ตอบว่า เคยประสานงาน
และแจ้งให้เทศบาลทราบปัญหา ส่วนใหญ่แจ้ง
โดยผ่านผู้นำาชุมชนและโทรศัพท์ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ตอบว่า เทศบาลไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมหรื อโครงการต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ
การจัดการขยะด้วยความสมัครใจ ร้อยละ 94.59
5.1.3.2 ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลนครนครปฐมและความต้ อ งการ
สนับสนุน
ผลการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาการจั ด เก็ บ
และเก็บขนขยะมูลฝอย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เห็นว่าปัญหาเสียงดังจากรถเก็บขยะ รถจัดเก็บขยะ
มาไม่ตรงเวลาและเก็บขยะไม่เรียบร้อย นอกจากนัน้
พบปัญหารถจัดเก็บขยะมีนอ้ ยไม่เพียงพอ ถังขยะ
มีสภาพเก่าไม่มีฝาปิด และปัญหาตำาแหน่งวาง
ถังขยะไม่เหมาะสม กลุม่ ตัวอย่างต้องการให้มกี าร
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและ
การนำากลับมาใช้ประโยชน์ ปรับปรุงรถเก็บขยะ
ให้มีสภาพดี ต้องการให้กำาหนดวันเก็บขนขยะ
ทีแ่ น่นอน นำาขยะไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
สามารถป้องกันกลิน่ และฝุน่ ละออง
5.2 ข้ อ มู ล จากแบบสั ง เกตและ
รวบรวมข้อมูล

สถานที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลนคร
นครปฐม ตัง้ อยูท่ ่ี หมู่ 9 ตำาบลตาก้อง อำาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม มีพ้นื ที่ 232 ไร่ ดำาเนินการมา
ตัง้ แต่ปพี .ศ. 2535 ปัจจุบนั มีขยะเข้ามาเพือ่ ทำาการ
กำาจัดในพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ 200 ตัน/วัน ซึง่ เป็นขยะภายใน
เขตเทศบาลจั ด เก็ บโดยเทศบาลนครนครปฐม
ประมาณ 110-130 ตัน/วัน และเป็นขยะจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงมาส่งกำาจัด
โดยเฉลี่ย 90 ตั น /วั น เทศบาลนครนครปฐม
ดำ า เนิ น การจั ด เก็ บ ขยะครอบคลุ ม พื้ น ที่ ท้ั ง สิ้ น
9 ตำาบล ได้แก่ ตำาบลพระปฐมเจดีย์ ตำาบลบางแขม
ตำาบลพระประโทน ตำาบลสนามจันทร์ ตำาบลบ่อพลับ
ตำาบลนครปฐม ตำาบลหนองปากโลง ตำาบลลำาพยา
และตำาบลห้วยจระเข้ รวมจำานวนประชาชนที่ให้
บริการ 79,148 คน 34,858 ครัวเรือน ครอบคลุม
พื้นที่และครัวเรือนทั้งหมดร้อยละ 100 เทศบาล
เก็ บ รวบรวมขยะจากถั ง รองรั บ ขยะมู ล ฝอย
ตามหน้าอาคารบ้านเรือนตามจุดต่างๆ ทีก่ าำ หนด
ในชุมชน ลักษณะถังขยะเป็นแบบถังเดีย่ วทิง้ รวมกัน
ทุกประเภท เป็นถังพลาสติกขนาด 240 ลิตร 2.4
และ 2.6 ลูกบาศก์หลา มีพนักงานดำาเนินการ
รวบรวมเก็บขนขยะมูลฝอย ประกอบด้วย พนักงาน
ขับรถ 24 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ 48 คน
พนักงานกวาดถนน 90 คน ดำาเนินการจัดเก็บ
วันละ 1 เทีย่ ว ช่วงเวลา 20.00 - 07.00 น. โดยใช้
รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำานวน 19 คัน
รถแบบคอนเทนเนอร์ จำานวน 5 คัน มีระบบรักษา
ความปลอดภัย คือ มีเวรยาม มีการกำาหนดทาง
และเวลาเข้าออกพืน้ ทีฝ่ งั กลบ มีมาตรการป้องกัน
ไฟไหม้ เช่น การสเปรย์นำ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
ใช้วิธีการกำาจัดมูลฝอยโดยการฝังกลบ (Landill)
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ปัจจุบนั บ่อฝังกลบมูลฝอยชุมชน 1 บ่อ พืน้ ที่ 30 ไร่
ฝังกลบเต็มแล้ว อยูร่ ะหว่างของบประมาณทีส่ ร้าง
บ่อฝังกลบขยะใหม่ จากการสังเกตจึงเห็นขยะ
มูลฝอยกองสะสมอยู่ และยังฝังกลบไม่ถูกตาม
หลักสุขาภิบาล มีระบบรวบรวมน้าำ ชะขยะไปบำาบัด
ทีบ่ อ่ ผึง่ จำานวน 4 บ่อ โดยบ่อที่ 2 และ 3 เดิม
มี ก ารเติ ม อากาศโดยเครื่ อ งเติ ม อากาศใต้ นำ้ า
(Aerojet) บ่อละ 4 เครือ่ ง ปัจจุบนั ชำารุดหมดแล้ว

5.3 ข้ อ มู ล การตรวจวั ด ด้ ว ยเครื่อ ง
ทางวิทยาศาสตร์
ผลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศรอบ
สถานที่ฝังกลบขยะเทศบาลนครนครปฐม 3 จุด
ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 พบว่า
ค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ
ค่ า ปริ ม าณฝุ่น ละอองขนาดเล็ ก (PM 10) เฉลี่ย
24 ชัว่ โมง ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศทัว่ ไป

ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบสถานทีฝ่ งั กลบขยะเทศบาลนครนครปฐม
ผลการตรวจวัด
สถานที่
(วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558)
1. สำานักงานสถานทีฝ่ งั กลบขยะ
เทศบาลนครนครปฐม
2. ในชุมชน
(ห่างจากสถานทีฝ่ งั กลบ 800 ม.)
3. สำานักงานเทศบาลตำาบลบ่อพลับ
(ห่างจากสถานทีฝ่ งั กลบ 3 กม.)

TSP
24 ชัว่ โมงเฉลีย่
(mg/m3)
(std = 0.33)*

PM10
24 ชัว่ โมงเฉลีย่
(mg/m3)
(std = 0.12)*

0.074

0.050

0.052

0.034

0.057

0.031

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรือ่ ง กำาหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่
22 กันยายน พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ำ า ชะขยะ
รอบสถานที่ฝัง กลบขยะเทศบาลนครนครปฐม
พบว่า คุณภาพน้าำ ชะขยะรอบสถานทีฝ่ งั กลบขยะมี
ค่าสารแขวนลอย BOD TKN COD เกินมาตรฐาน

ควบคุ ม การระบายน้ำ า ทิ้ ง และค่ า Coliform
Bacteria และ Faecal Coliform Bacteria
เกินมาตรฐานคุณภาพน้ำาในแหล่งผิวดิน ส่วนน้ำา
ชะขยะหลังการบำาบัดแล้ว พบว่า มีคา่ สารแขวนลอย
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BOD และซัลไฟด์ เกินมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้าำ ทิง้ ส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพน้าำ บาดาลทีใ่ ช้
ในบริเวณสถานทีฝ่ งั กลบขยะเทศบาลนครนครปฐม
พบว่ า เป็ น ไปตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพน้ำ า ประปา
กรมอนามัย พ.ศ. 2553 ทุกพารามิเตอร์

6. อภิปรายผล

จากการศึกษาพบว่า ในครัวเรือนส่วนใหญ่
ยังไม่มีการคัดแยกขยะ โดยทิ้งขยะรวมในถังขยะ
ใบเดี ย วกั น สำ า หรั บ บทบาทของเทศบาลต่ อ
การจัดการขยะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เห็นว่าเทศบาลยังขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจ และการรณรงค์จงู ใจให้เข้าร่วม
ในกิจกรรมเกีย่ วกับการจัดการขยะ รวมถึงช่องทาง
การร้องเรียนด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้สำาคัญที่จะทำาให้
ประชาชนเกิ ด ความรู้ ความตระหนั กในการ
จั ด การขยะ และคั ด แยกขยะที่ ถู ก ต้ อ ง ดั ง นั้ น
จึ ง เป็ นไปได้ ว่ า การที่ ป ระชาชนไม่ คั ด แยกขยะ
อาจเป็นเพราะขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอ
จึ งไม่ มีค วามตระหนั ก ที่จ ะคั ด แยก นอกจากนี้
ผลการศึ ก ษาความต้ อ งการของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างต้องการให้มกี ารจัดการอบรม
ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะและการนำากลับมา
ใช้ประโยชน์ และต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ เกีย่ วกับการจัดการขยะด้วย สอดคล้องกับ
นริ น ทร์ ชั ย พั ฒ นพงศา (2539) ศึ ก ษาวิ จั ย
เรื่องการศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการขยะในชีวิต
ประจำาวันของชุมชนทางวิชาการ และประชาชน
ในเขตเทศบาล อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อการรณรงค์จัดการขยะที่สัมฤทธิ์ผล พบว่า
พฤติกรรมการทิ้งขยะของชาวเชียงใหม่ส่วนใหญ่
ยังไม่ดี และเห็นควรให้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่
รณรงค์เรือ่ งความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมและการนำา
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ดว้ ยวิธตี า่ งๆ
ปัญหาที่พบจากการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบปัญหา
ความถีใ่ นการเก็บขนขยะน้อยเกินไป และสภาพรถ
เก็บขนขยะชำารุดไม่ถูกหลักสุขาภิบาล สอดคล้อง
กับการศึกษาของ วัยวุฒิ ผลทวี (2539) ทีไ่ ด้ศกึ ษา
การจัดการของเสียในองค์การบริหารส่วนตำาบล
ในเขตภาคเหนือตอนกลาง พบว่า ปัญหาในการ
ดำ า เนิ น งานการจั ด การมู ล ฝอยที่ พ บมาก เช่ น
ภาชนะรองรั บ มู ล ฝอยไม่ เ พี ย งพอ ขาดแคลน
บุคลากรในการเก็บขน รถเก็บขนไม่เพียงพอและ
ไม่ถกู หลักสุขาภิบาล ขาดแคลนทีด่ นิ ในการกำาจัด
ขยะมู ล ฝอยและขาดแคลนงบประมาณในการ
จัดการขยะมูลฝอย ส่งผลให้การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยไม่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของระดับ
ผลกระทบจากสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของ
เทศบาลนครนครปฐมภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
ที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ ข้ อ ที่ มี ร ะดั บ
ผลกระทบน้อยคือ ปัญหากลิ่นเหม็น รองลงมา
คือ ปัญหาทัศนียภาพไม่น่าดู เมื่อทดสอบด้วย
ค่าสถิติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับผลกระทบ
ในแต่ ล ะระดั บ จะมี ท่ีพัก อาศั ย ห่ า งจากสถานที่
ฝังกลบขยะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ซึง่ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบสถานที่
ฝังกลบขยะเทศบาลนครนครปฐม 3 จุด พบว่า
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ค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ
ค่าฝุน่ ละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลีย่ 24 ชัว่ โมง
ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศทั่วไป ส่วนผล
การตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ำ า บาดาลที่ ใ ช้ ใ นบริ เ วณ
สถานที่ฝังกลบขยะเทศบาลนครนครปฐม พบว่า
เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำาประปา กรมอนามัย
พ.ศ. 2553 ทุกพารามิเตอร์ สำาหรับผลการตรวจวัด
น้ำาชะขยะหลังการบำาบัดแล้วยังพบว่า มีค่าที่เกิน
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำาทิ้ง ได้แก่ สาร
แขวนลอย BOD และซัลไฟด์ ซึง่ ปัจจุบนั การกำาจัด
ขยะมูลฝอยของเทศบาลไม่ได้ฝงั กลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล เนือ่ งจาก บ่อฝังกลบทีอ่ อกแบบไว้เต็ม
แล้วเกินความสามารถทีจ่ ะรองรับ รองบประมาณ
ในการสร้างบ่อขยะใหม่

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 เทศบาลควรมี ก ารส่ ง เสริ ม เร่ ง รั ด
การลดปริมาณมูลฝอยด้วยหลักการ 3 R (Reduce
Reuse Recycle) และให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เพื่อส่งผลให้การบริหาร
จัดการขยะของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ และ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำาไปแหล่งกำาจัดขยะ
น้อยลง
7.2 เทศบาลควรมีการประเมินผลการ
ดำาเนินงานในทุกขัน้ ตอนของการบริหารจัดการขยะ
เพื่อทำาให้การจัดการมูลฝอยสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน

7.3 ควรมีการจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ข้อมูลความรูเ้ กีย่ วกับ
การคัดแยกขยะ การนำาขยะกลับมาใช้ประโยชน์
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นระยะอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ในการกำาจัดขยะ
ให้ถกู ต้อง และมีการประชาสัมพันธ์การบริหารงาน
และกิ จ กรรมต่ า งๆ ให้ ป ระชาชนรั บ ทราบทุ ก
กระบวนการเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ใน
โครงการแก้ปญ
ั หาขยะมูลฝอยและให้ความร่วมมือ
รวมทั้งควรมีการเปิดช่องทางให้ประชาชนเสนอ
ปัญหาหรือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยได้งา่ ย
7.4 เทศบาลควรมี ก ารจั ด หาอุ ป กรณ์
เกีย่ วกับการบริหารจัดการขยะ เช่น ถังขยะ รถเก็บ
ขยะให้มีความพร้อม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ในด้านวิชาการ เทคโนโลยีและการ
ให้บริการประชาชน
7.5 ควรเร่งดำาเนินการปรับปรุงสถานที่
กำาจัดขยะให้ถกู หลักสุขาภิบาลเพือ่ ลดผลกระทบต่อ
สุขภาพและสิง่ แวดล้อมและปรับปรุงสภาพภูมทิ ศั น์
โดยรอบ
7.6 ควรจั ดให้ มี ก ารติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพชุ ม ชน
อย่างต่อเนือ่ ง
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การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบติดตามไปข้างหน้า มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษารูปแบบและผลการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่โครงการเขื่อนกิ่วคอหมา
อำาเภอแจ้หม่ จังหวัดลำาปางในปีงบประมาณ 2553-2558 โดยรูปแบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพแบบมีสว่ นร่วม
และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 7 ขัน้ ตอนคือ เตรียมความพร้อมชุมชน ศึกษาบริบท
ของชุมชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย กำาหนดปัญหาสุขภาพสำาคัญในชุมชนและแนวทางการป้องกันควบคุมโรคจัดทำา
แผนการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพทีส่ มั พันธ์กบั โรคทีเ่ ป็นปัญหา จัดกิจกรรมการเรียนรูข้ องกลุม่ เป้าหมาย
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพทีส่ มั พันธ์กบั ปัญหาสุขภาพ และประเมินภาวะสุขภาพของประชาชนและความชุก
พาหะของโรค
ทำาการศึกษาในประชาชนอายุ 15 ปีขน้ึ ไปหลังคาเรือนละ 1 คนรวมทัง้ สิน้ 403 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลสถานการณ์โรคจากระบบรายงานของสถานบริการสาธารณสุข รายงานผลการตรวจสุขภาพ การสำารวจ
พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง และรายงานการสำารวจความชุกของพาหะโรคในสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่
ปี 2553-2558 วิเคราะห์หาค่าร้อยละ และหาค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยเสีย่ งต่างๆ ต่อการเกิดโรคทีเ่ ป็นปัญหา
สำาคัญด้วย Chi-square test และ Binary logistics regression
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พบว่า สภาวะสุขภาพทีส่ าำ คัญของประชาชนในพืน้ ทีผ่ ลกระทบในปี 2553 ความชุกพยาธิใบไม้ตบั
ในประชาชนพบร้อยละ 24.68 ลดลงเหลือ ร้อยละ 14.1 ในปี 2558 พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ
มีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตบั อย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ (AOR = 2.56/95%CI = 1.06 6.18)
และการกินก้อยปลาดิบ ลาบปลาดิบและปลาร้าดิบ มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ (AOR = 3.08/
95%CI = 0.82 4.11 AOR = 2.77/95%CI = 0.83 3.78 และ AOR = 2.27/95%CI = 0.71 3.04) กับ
การตรวจพบพยาธิใบไม้ตบั ประกอบกับข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทีไ่ ด้รบั จากแหล่งน้าำ ธรรมชาติ
ใกล้ชมุ ชนทีม่ ปี ลาเป็นแหล่งอาหารโปรตีน โดย พบความชุกตัวอ่อนระยะติดต่อเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิ
ใบไม้ตับในปลาน้ำาจืดเกล็ดขาว ในปี 2558 ลดลงจากร้อยละ 90 โดยพบความชุกลดลงที่สัดส่วนใกล้
เคียงร้อยละ 50 ในขณะที่ ในหอยทีเ่ ป็นโฮสต์กง่ึ กลาง การติดเชือ้ ในธรรมชาติพบตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรีย
ของพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis-like) จำานวน 1 ตัว ที่เหลือเป็นตัวอ่อนพยาธิใบไม้ลำาไส้ขนาดเล็ก
รวมพบการติดเชือ้ ในหอย จำานวน 49 ตัวอย่าง (2.56%)
สรุปผลการศึกษาครั้งนี้ ได้รูปแบบการดำาเนินงานเฝ้าระวังภาวะสุขภาพแบบมีส่วนร่วมควบคู่
ั หาสุขภาพลดลง รูปแบบดังกล่าวสามารถนำา
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ยังผลให้ปญ
ไปใช้ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคทีเ่ กิดจากสิง่ แวดล้อม อันมีผลต่อภาวะสุขภาพของประชาชนในพืน้ ที่
ให้ลดน้อยลงหรือไม่กอ่ เกิดปัญหาสูก่ ารลดโรคแบบยัง่ ยืนในชุมชนต่อไป
คำาสำาคัญ : การเฝ้าระวังแบบมีสว่ นร่วม การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ

Abstract
This action research, conducted in a prospective manner, was aimed to study
the design and results of health surveillance activities with actively participation of the
people and health behavior change program at Kew KoMah Dam during the iscal
years 2010 - 2015. The site covers the geographic area of two tambons of ChaeHom
District in Lampang Province. Seven actions were consecutively implemented namely:
community preparation, study of community contexts in target areas, determination
of priority health problems in the community and strategies for disease prevention
and control, conducting community plans to promote desirable behavioral changes
in association with priority diseases, organizing learning activities of the target groups,
assessment of health behaviors which are related to health problems, and assessment
of people’s health and prevalence of disease vectors and/or hosts.
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The study was conducted among adults age 15 years and above. One person
was selected from each household, in total 403 persons. Information on disease situation
was obtained from regular report system of health facilities, health examination and
behavior surveys of the sample group, and environmental surveys to determine
the prevalence of disease vectors and/or hosts. Data were collected for 5 years during
2010 and 2015. Statistical measures used were percentages, Chi-square test and
binary logistics regression to determine association of risk factors and disease occurrence.
The results showed that the prevalence of Opisthorchiasis infection among people
who were the priority health issues in the area was decreased from 24.68% in 2010 to
14.1% in 2015. Statistically signiicant association between raw ish consumption and
Opisthorchiasis detection was demonstrated (AOR = 2.56/95%CI = 1.06, 6.18). Consumption
of raw ish spicy salad, raw minced ish spicy salad, and raw pickled ish also showed
statistically signiicant association with detection of lukes (AOR = 3.08/95%CI = 0.82,
4.11 AOR = 2.77/95%CI = 0.83, 3.78 and AOR = 2.27/95%CI = 0.71, 3.04). In addition,
the infections rate of intermediate hosts in fresh water ish (Cyprinoid ish) found
the metacercariae and it was decreased from 90% to nearly 50% in 2015 while the
natural infection of liver luke in snail especially the bithynia snail, found cercariae of
Opisthochis-like only 1 snail and the rest were the cercariae of medium and small and
medium intestinal luke with the total positive of 49 snails (2.56%)
In conclusion, the health surveillance activities, having paid high attention
to recognition and participation of the community in changing health behavior
associated with disease occurrence, have demonstrated the reduction of health problems
over the years. Thus, this design from this study can applied further in the surveillance
and control of water related diseases with emphasize to the water resorce development
projects nation-wide so that health problems of the population in the area will be
reduced to the minimum and could be sustainable at community.
Key words :

participatory surveillance, health behavior change
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บทนำา

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้ดาำ เนินการโครงการเขือ่ นกิว่ คอหมา
จังหวัดลำาปาง ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำา
ขนาดใหญ่ สามารถเก็ บ กั ก น้ำ า ได้ ถึ ง 200
ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร มี แ ผนการดำ า เนิ น งาน
ปี พ.ศ. 2548 - 2553 จากการศึกษาความเหมาะสม
และผลกระทบด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มของโครงการฯ
ด้านการสาธารณสุขและโภชนาการ(1) ได้กำาหนด
มาตรการการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มคื อ การเฝ้ า ระวั งโรคที่ นำ าโดยยุ ง
และโรคที่มีปลา/หอยเป็นพาหะนำาโรคพร้อมด้วย
การควบคุ มโรคดั ง กล่ า ว การลดและป้ อ งกั น
ภยั น ตรายจากสารเคมี ป ราบศั ต รู พื ช รวมทั้ ง
การศึ ก ษาผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพชุ ม ชนเมื่ อ มี
โครงการ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
ปี 2550 มาตรา 57(2) กล่าวว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ
ได้ รั บ ข้ อ มู ล คำ า ชี้ แ จง และเหตุ ผ ลจากหน่ ว ย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก่ อ นการอนุ ญ าตหรื อ การดำ า เนิ น
โครงการหรื อ กิ จ กรรมใดที่อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิต
หรื อ ส่ ว นได้ เ สี ย สำ า คั ญ อื่ นใดที่ เ กี่ ย วกั บ ตนหรื อ
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยระบบ

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552(3) ได้กำาหนดให้รัฐ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมตัวกันและมีสว่ นร่วม
ในกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อ
ปกป้องสิทธิของชุมชนจากการดำาเนินนโยบาย
สาธารณะโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำาเนินการ
ในชุมชนและจัดให้มกี ลไกการรับเรือ่ งราวร้องทุกข์
จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบและแก้ไขปัญหา
อย่างทันท่วงที
ดังนัน้ การติดตามเฝ้าระวังด้านสาธารณสุข
จากโครงการกิ่วคอหมา จึงได้ดำาเนินการภายใต้
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรับรู้ข้อมูล
ด้านสุขภาพและร่วมวางแผนการจัดการปัญหา
สุขภาพที่สำาคัญ(4,5) ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่สัมพันธ์
กับโรคและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง(6,7)
ผู้ศึกษาจึงได้จัดทำาโครงการศึกษาภาวะสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่โครงการเขื่อนกิ่วคอหมา
จังหวัด ลำาปาง ปี 2553-2558 มีวัต ถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาภาวะสุขภาพของประชาชนและความชุก
ของพาหะนำาโรคทีก่ ระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการเขื่อนกิ่วคอหมาโดย
มุ่งพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพขึ้น
ภายใต้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มควบคู่ ก ารปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของประชาชนในพื้ น ที่ ต าม
กรอบแนวคิดของโครงการศึกษา ดังรูปที่ 1
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ขัน้ ตอนการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
แบบมีสว่ นร่วมและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชน
1. เตรียมความพร้อมชุมชน
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลบริบทชุมชน
3. การกำาหนดปัญหาสุขภาพสำาคัญในชุมชน
และแนวทางการพัฒนา
4. การจัดทำาแผนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ทีส่ มั พันธ์กบั โรคทีเ่ ป็นปัญหา
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรูข้ องกลุม่ เป้าหมาย
6. การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ทีส่ มั พันธ์กบั
โรคทีเ่ ป็นปัญหา
7. การประเมินภาวะสุขภาพของประชาชน
และความชุกของพาหะนำาโรค

ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนในพืน้ ทีโ่ ครงการ
เขือ่ นกิว่ คอหมา
ลดลง

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษาภาวะสุขภาพของประชาชนในพืน้ ทีโ่ ครงการเขือ่ นกิว่ คอหมา จังหวัดลำาปาง

วิธกี ารศึกษา

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
(Action research) โดยมีการศึกษาไปข้างหน้า
(Prospective) ระยะเวลา 5 ปี ตัง้ แต่ปงี บประมาณ
2553-2558 (ตุลาคม 2553 - กันยายน 2558)
พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย คือ หมูบ่ า้ นในพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง
เขื่อนกิ่วคอหมา ตำาบลทุ่งผึ้ง และตำาบลปงดอน
อำาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำาปาง จำานวน 7 หมู่บ้าน
1,338 หลังคาเรือน ประชากร 4,471 คน
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ประชาชนอายุ 15 ปี
ขึน้ ไป หลังคาเรือนละ 1 คน ขนาดตัวอย่างคำานวณ
โดยใช้ตารางตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน(8) จำานวน
308 คน ทัง้ นี้ ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผูศ้ กึ ษา
ตัง้ เป้าหมายเก็บตัวอย่างเมือ่ เริม่ โครงการจนสิน้ สุด

โครงการรวมทั้งสิ้น จำานวน 403 คน เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างทุกหมูบ่ า้ นโดยวิธสี มุ่ ตัวอย่างแบบง่าย
โดยกำาหนดโรคและปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน คือ 1) โรคทีเ่ กิดจากอาหารและน้าำ เป็นสือ่
ได้แก่ อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด ตับอักเสบ
ไทฟอยด์และ Enteric Fever และเลปโตสไปโรซิส
2) โรคที่มียุงเป็นพาหะ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก
มาลาเรีย ไข้สมองอักเสบและโรคเท้าช้าง 3) โรค
ทีม่ ปี ลาและหอยเป็นพาหะ คือ โรคพยาธิใบไม้ตบั
4) ผลกระทบจากการใช้สารเคมี 5) ปัญหาสุขภาพจิต
คือ ความเครียดของประชาชน พาหะนำาโรคที่
กระทบสุขภาพของประชาชน ที่ต้องการศึกษา
จากแหล่ ง น้ำาในพื้น ที่เ ป้ า หมายได้ แ ก่ ยุ ง ปลา
และหอย
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เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
1) แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง (questionnaire) จำานวน 2 ฉบับ เพือ่ สำารวจพฤติกรรม
การบริ โ ภคอาหารจากปลา โดยวิ ธี ข องกรมควบคุมโรค และเพือ่ คัดกรองความเครียด โดยวิธี
ของกรมสุขภาพจิต
2) การตรวจอุจจาระของกลุ่มตัวอย่าง
ปีละครัง้ รวม 5 ครัง้ เพือ่ ค้นหาการติดเชือ้ พยาธิ
ใบไม้ตับโดยตรวจหาไข่พยาธิวิธี Kato's thick
smear technique (cellophane-covered
thick smear technique) ตามแบบของ Kato
และ Miura(9,10)
3) การตรวจเลือดกลุ่มตัวอย่างปีเว้นปี
รวม 3 ครั้ง เพื่อประเมินความเสี่ยงจากสารเคมี
ปราบศัตรูพืชจากระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือด
และเจาะโลหิตค้นหาผูป้ ว่ ยมาลาเรีย
4) การตรวจหาความชุกของพาหะนำาโรค
ทีก่ ระทบสุขภาพของประชาชน ได้แก่
- ตรวจตัวอย่างปลาเกล็ดขาวจำานวน
60 ตัว เพือ่ หาตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้
ในตับ (metacercaria) ด้วยวิธี Compression
method และสำารวจหอยในแหล่งน้ำาที่คาดว่า
เหมาะสมในการแพร่พนั ธุ์ จำานวน 18 จุด
- สำารวจยุงพาหะของโรคที่นำาโดย
แมลง คื อ ยุ ง ลายนำ าโรคไข้ เ ลื อ ดออกและยุ ง
ก้นปล่องนำาโรคมาลาเรีย
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อ มูล
ลั ก ษณะทั่ วไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยค่ า ร้ อ ยละ
และหาค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ต่อ
การเกิดโรคที่เป็นปัญหาสำาคัญด้วย Chi-square
test และ Binary logistics regression(11)

ดำาเนินการศึกษาโดยได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ดาำ เนินการ
วิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
โรงพยาบาลลำาปางและปฎิบัติตามกรอบแนวคิด
การพั ฒ นารู ป แบบการเฝ้ า ระวั ง ภาวะสุ ข ภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ควบคู่
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ซึง่ มี 7 ขัน้ ตอน

ผลการศึกษา

ขัน้ ที่ 1 การเตรียมความพร้อมชุมชน
จัดตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้ า ระวั ง ด้ า นสาธารณสุ ข จาก
โครงการกิ่ ว คอหมาระดั บ จั ง หวั ด และอำ า เภอ
พร้อมด้วยการสร้างความเข้าใจในโครงการโดยผ่าน
การประชุมและการจัดทำาแผนปฏิบตั กิ ารประจำาปี
แบบบูรณาการและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย
ในพื้ น ที่ แ ละผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในอำ า เภอแจ้ ห่ ม ได้ แ ก่
ผูน้ าำ ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมูบ่ า้ น
(อสม.) ครู ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ขโดยการจั ด ประชุ ม
เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจโครงการและแนวทาง
การดำ า เนิ น งานป้ อ งกั น ควบคุ มโรคที่ เ กิ ด จาก
ผลกระทบโครงการกิว่ คอหมารวมทัง้ การจัดประชุม
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารดำาเนินงานโครงการปีละครัง้
ขัน้ ที่ 2 การศึกษาบริบทในพืน้ ทีต่ าม
มาตรการป้ อ งกั น แก้ ไขและลดผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม
ศึ ก ษ า ข้ อ มู ลใ น พื้ น ที่ เ ป้ า ห ม า ยใ น
ปีงบประมาณ 2553 ไว้เป็นข้อมูลฐานสำาหรับแสดง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา (time
trend) ตามประเด็นการเฝ้าระวังทีเ่ ป็นมาตรการ
ป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
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อั น เป็ น ผลจากการศึก ษาความเหมาะสม และ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้าง
เขื่ อ นกิ่ ว คอหมาฯ ด้ า นการสาธารณสุ ข และ
โภชนาการ พบว่า
(1) โรคที่มีอาหารและน้ำาเป็นสื่อ ได้แก่
โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ และโรคบิด
มีอตั ราป่วยเท่ากับ 1185.42 89.46 และ 44.73
ต่อประชากรแสนคนตามลำาดับ ไม่มีการเจ็บป่วย
ด้วยโรคตับอักเสบและเลปโตสไปโรซิส (2) โรค
ที่นำาโดยยุงพบโรคไข้เลือดออก อัตราป่วย 89.46
ต่ อ ประชากรแสนคน แต่ ไ ม่ พ บผู้ ป่ ว ยด้ ว ยโรค
มาลาเรีย ไข้สมองอักเสบและโรคเท้าช้าง (3) โรค
ที่ มี ห อยและปลาเป็ น พาหะ จากผลการตรวจ
อุจจาระกลุม่ ตัวอย่างพบไข่พยาธิใบไม้ตบั ร้อยละ
24.68 สำาหรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีเ่ สีย่ ง
ต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ พบว่า ประชาชน
รับประทานอาหารจากปลาน้าำ จืดปรุงไม่สกุ ร้อยละ
88.5 โดยบริโภคอาหารเสีย่ ง 5 อันดับแรก ได้แก่
กินส้มตำาปลาร้าดิบ กินปลาส้มดิบ กินปลาฟักดิบ
กินปลาจ่อมดิบ และกินลาบปลาดิบ คิดเป็นร้อยละ
76.8 71.7 66.5 54.6 และ 46.8 ตามลำาดับ
(4) ผลการตรวจเลือดเพื่อหาระดับอันตรายจาก
สารเคมีกาำ จัดศัตรูพชื พบว่า มีระดับปกติ ร้อยละ 3.6
ระดับปลอดภัย ร้อยละ 26.0 ระดับมีความเสี่ยง
ร้อยละ 47.9 และระดับไม่ปลอดภัย ร้อยละ 22.5
(5) ผลการประเมินความเครียดกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า
มีความเครียดน้อยร้อยละ 21.51 ความเครียด
ปานกลาง ร้อยละ 54.19 ความเครียดสูง ร้อยละ
21.18 และความเครียดรุนแรงร้อยละ 3.12 โดย
ผูศ้ กึ ษาได้จดั ส่งกลุม่ ทีม่ คี วามเครียดสูงและรุนแรง
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เข้ารับการประเมินภาวะซึมเศร้าและโรคทางจิตเวช
ไม่พบความผิดปกติทางด้านจิตเวช
การสำารวจความชุกพาหะของโรค ได้
สำารวจลูกน้าำ ยุงลาย จำานวน 2 ครัง้ โดยครัง้ แรก
(มิถนุ ายน 2553) พบค่า BI = 4.74 และครัง้ ที่ 2
(กรกฎาคม 2553) พบค่า BI = 1.68 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
ได้มีการให้ความรู้ประชาชนขณะที่ทำาการสำารวจ
ทำ าให้ ป ระชาชนให้ ค วามสำ า คั ญในการควบคุ ม
ทำ า ลายแหล่ ง เพาะพั น ธุ์ก ารสำ า รวจยุ ง ก้ น ปล่ อ ง
ไม่พบยุงก้นปล่องตัวเต็มวัย และผลการตรวจปลา
เกล็ดขาว จำานวน 60 ตัว พบตัวอ่อนระยะติดต่อ
metacercariae ของพยาธิใบไม้ตับ จำานวน
54 ตัว คิดเป็นร้อยละ 90.00
ขั้นที่ 3 การกำาหนดปัญหาสุขภาพ
สำาคัญในชุมชนและแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมเริ่มจากการคืนข้อมูลการศึกษา
บริบทในพื้นที่ให้แก่ ชุมชน และร่วมกับชุมชน
พิ จ ารณาการจั ด การปั ญ หาในพื้ น ที่ ต ามความ
สำาคัญของปัญหา โดยดำาเนินการสร้างความเข้าใจ
โครงการแก่เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ (เมษายน
2553) และชี้แจงโครงการแก่แกนนำาชุมชนทั้ง
2 ตำาบล ใช้เวลา 1 วัน (พฤษภาคม 2553) พบว่า
ปั ญ หาโรคพยาธิ ใ บไม้ ตั บ เป็ น ปั ญ หาที่ สำ า คั ญ
อันดับแรกที่ชุมชนมีความพร้อมที่จะดำาเนินการ
ป้องกันควบคุมโรค เมือ่ พิจารณาความเหมาะสมใน
ภาพรวม ทัง้ ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ
และความพร้ อ มของชุ ม ชนแล้ ว ผู้ศึก ษาจึ งได้
จั ด ทำ า แผนการแก้ ไ ขปั ญ หาโรคพยาธิ ใ บไม้ ตั บ
โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารปลาสุกภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน
ต่อไป
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ขัน้ ที่ 4 การจัดทำาแผนปรับพฤติกรรม
สุขภาพเพือ่ ป้องกันปัญหาสุขภาพทีก่ าำ หนด
ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม ที ม แกนนำ า ชุ ม ชน
เพื่อร่วมกันจัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยใช้เครื่องมือแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร์ (Strategic Route Map
: SRM)(12,13) เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เฝ้าระวังและติดตามการป้องกันปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมีมาตรการทางสังคมเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลาสุกกิจกรรมนี้
จัดทำาขึ้นในเดือนมิถุนายน 2553 ใช้เวลา 1 วัน
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในชุมชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
รวมตำาบลละ 60 คน และมีการประชุมแลกเปลีย่ น
เรี ย นรู้ ทุ ก ปี เพื่ อ ถอดบทเรี ย นและปรั บ แผน
การดำาเนินงานทีเ่ หมาะสมต่อไป
ขัน้ ที่ 5 การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ของกลุม่ เป้าหมายเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพทีส่ มั พันธ์กบั ปัญหาสุขภาพ ดังนี้
5.1 ศึกษาดูงานในพื้นที่ท่ีประสบความ
สำาเร็จในด้านการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
คือ โครงการละว้าโมเดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น (วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2553)
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผูบ้ ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. ครูและ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แทนจาก
ชุมชน จำานวน 10 คน ครูและเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ในพื้นที่ 15 คน รวม 25 คน เพื่อนำามาปรับใช้
ในพืน้ ทีโ่ ครงการต่อไป

5.2 การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารป้ อ งกั น
ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยผ่านสื่อต่างๆ ใน
พื้ น ที่ แ ละจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ เ พื่ อให้ ป ระชาชน
บริ โ ภคอาหารปลาสุ ก โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของ
องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น สถานศึก ษาและ
แกนนำ า ในชุ ม ชน (อสม.และกลุ่ ม แม่ บ้ า น)
การตรวจพยาธิในปลาเกล็ดขาวและสาธิตการ
ดูไข่พยาธิและตัวอ่อนพยาธิโดยกล้องจุลทรรศน์
การสาธิตอาหารปลาปรุงสุก การประกวดคำาขวัญ
และเรียงความเรือ่ งโรคพยาธิใบไม้ตบั
5.3 การให้ความรู้รายกลุ่มโดยการเรียน
รู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory learning) แก่
ผู้ท่ีตรวจพบไข่พยาธิพร้อมให้การรักษาโดยการ
จ่ายยาฆ่าพยาธิ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและกลไกการเกิดโรค
มะเร็งท่อน้าำ ดี รวมทัง้ การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ในการปฏิบตั ติ นเพือ่ ควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้
ตับตามวิถชี วี ติ ของคนในชุมชน
5.4 การติ ด ตามการบริ โ ภคปลาสุ กใน
ครั ว เรื อ น โดยการเยี่ ย มบ้ า นของ อสม.และ
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในพืน้ ที่ และผ่านการประชุม
ประจำ า เดื อ นของหมู่บ้า นพร้ อ มด้ ว ยการสำ า รวจ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลาสุกและการตรวจ
อุจจาระหาไข่พยาธิใบไม้ตับทุกปี และมีการคืน
ข้ อ มู ล สู่ชุม ชนเพื่อ การปรั บ เปลี่ย นพฤติ ก รรมที่
ไม่เหมาะสมต่อไป
5.5 จัดทำาประชาคมหมูบ่ า้ น “ปลอดภัย
จากโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน้าำ ดี หยุดกิน
ส้าปลา ก้อยปลา ปลาส้ม ปลาจ่อม ปลาฟัก ลาบปลา
ส้มตำาใส่ปลาร้าดิบ บอกลาปลาดิบ กินปลาปรุง
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สุกทุกวัน ”โดยวิธีการประชุมเพื่อคืนข้อมูลปัญหา
โรคพยาธิใบไม้ตบั ในพืน้ ที่ เปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วม
ประชุมเสนอแนวทางการป้องกันควบคุมโรคและ
มีการลงมติรว่ มกันพร้อมด้วยการกำาหนดมาตรการ
ในชุมชนเมือ่ ไม่ปฏิบตั ติ ามมติทก่ี าำ หนด
ขัน้ ที่ 6 การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
ที่สัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพเพื่อนำาข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์

ผลการสำารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่ เ สี่ ย งต่ อ การเป็ นโรคพยาธิ ใ บไม้ ตั บ ปี ล ะครั้ ง
ในเดือนกรกฎาคม ตัง้ แต่ปี 2553 - 2558 พบว่า
กลุม่ ตัวอย่าง จำานวน 403 คน บริโภคอาหารปลาดิบ
ลดลงจากร้อยละ 88.5 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 74.8
ในปี 2558 โดยบริโภคอาหารเสี่ยงลดลงทุกชนิด
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ขึน้ ไปในตำาบลทุง่ ผึง้ และ ตำาบลปงดอน อำาเภอแจ้หม่ บริโภค
อาหารปลาดิบ จำาแนกตามชนิดอาหารเสีย่ ง ปี 2553-2558
ชนิดอาหารปลาดิบ
1. ส้มตำาปลาร้าดิบ
2. ปลาส้มดิบ
3. ปลาฟักดิบ
4. ปลาจ่อมดิบ
5. ลาบปลาดิบ
6. ก้อยปลาดิบ
7. หม่าำ ขีป้ ลา
8. ปลาร้าดิบ
9. ปลาเจ่า
10. แจ่วบองปลาร้าดิบ
รวมผูบ้ ริโภคปลาดิบ

72

2553
76.8(310)
71.7(289)
66.5(268)
54.6(220)
46.6(188)
25(101)
24.1(97)
21.4(86)
19.3(78)
12.1(49)

ร้อยละผูบ้ ริโภคอาหารปลาดิบ
2554
2555
2556
2557
59.8(241) 63.3(255) 70.3(283) 71.7(289)
42.2(170) 55.4(223) 47.9(193) 49.7(200)
42.4(171) 51.8(209) 43(173) 44.8(181)
32.6(131) 49.4(199) 37.9(153) 39.5(159)
27.6(111) 42.2(170) 35.3(142) 34.7(140)
19.5(79) 25.6(103) 26.1(105) 25.6(103)
19.28(78) 22.3(90) 11.7(47) 13.4(54)
12.6(51) 25.6(103) 20(20)
18.2(73)
15.44(62) 20.5(83) 10.4(42)
9.3(37)
9.68(39) 17.2(69) 9.6(39)
11.3(46)

2558
72.5(292)
52.4(211)
57.1(230)
45.2(182)
33.5(135)
23.6 (95)
14.9 (60)
15.4 (62)
9.7 (39)
13.2 (53)

88.5(357)

69.6(280)

78.7(317)

ขัน้ ที่ 7 การประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ
ของประชาชนและความชุ ก พาหะของโรค
ทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพ
7.1 การเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตบั
ผลการตรวจอุจจาระกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่
ปี 2553 - 2558 ปี ล ะครั้งในเดื อ นกรกฎาคม

78.3(316) 76.8(310)

77.5(312)

พบความชุกของพยาธิใบไม้ตับไม่สม่ำาเสมอแต่มี
แนวโน้มลดลงเกือบทุกปี ดังรูปที่ 2 โดยพบว่า
การตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับในปี 2553 ร้อยละ
24.7 ลดลงเป็นร้อยละ 14.1 ปี 2558 อย่างมีนยั
สำาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 2
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ปี 2553 - 2558

รูปที่ 2 ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างในตำาบลทุง่ ผึง้ และตำาบลปงดอน อำาเภอแจ้หม่ ทีต่ รวจพบไข่พยาธิใบไม้ตบั
ปี 2553 - 2558

ตารางที่ 2 ผลการตรวจพบพยาธิใบไม้ตบั ในกลุม่ ตัวอย่างพืน้ ทีโ่ ครงการกิว่ คอหมา จังหวัดลำาปาง ปี 2553
และ 2558
ปีงบประมาณ

2553

จำานวน
ร้อยละ
จำานวน
ร้อยละ

2558

ผลการตรวจพยาธิ
พบ
ไม่พบ

รวม

ค่าสถิตทิ ดสอบ
sig
X2 test

108
24.7
57
14.1

403
100
403
100

10.884a

.001

4.625a

.032

295
73.2
346
85.9

หากพิจารณาผู้ท่มี ีพฤติกรรมการบริโภค
ปลาดิบ พบว่า มีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคพยาธิ

ใบไม้ตบั อย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ (COR = 2.56
/95%CI = 1.06 6.18) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารปลาดิบกับการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ พื้นที่โครงการ
กิว่ คอหมา จังหวัดลำาปาง ตัง้ แต่ ปีงบประมาณ 2553 - 2558
พฤติกรรมการบริโภค
อาหารปลาดิบ

กลุม่ ตัวอย่าง
(n = 403)

COR

กิน

317(78.7%)

2.56

ไม่กนิ

86(21.3%)

95%CL
Lower

Upper

1.06

6.18

P-value

0.037
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และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ท่ีตรวจพบพยาธิใบไม้ตับกับชนิดอาหารเสี่ยง
ทีร่ บั ประทาน จะเห็นว่า การกินก้อยปลาดิบ ลาบ
ปลาดิบ และปลาร้าดิบ มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั

สำาคัญทางสถิติ (AOR = 3.08 95%CI = 0.82
4.11 AOR = 2.77/95%CI = 0.83 3.78) และ
AOR = 2.27/95%CI = 0.71 3.04)) ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดอาหารเสี่ยงที่ประชาชนบริโภคกับการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับพื้นที่
โครงการกิว่ คอหมา จังหวัดลำาปาง ตัง้ แต่ ปีงบประมาณ 2553 - 2558
ชนิดอาหารเสีย่ ง

กลุม่ ตัวอย่าง
(n = 403)

ก้อยปลาดิบ กิน 95(/23.6%)
ไม่กนิ 308(76.4%)
ลาบปลาดิบ กิน 135(/33.5%)
ไม่กนิ 268(66.5%)
ปลาร้าดิบ กิน 62(/15.4%)
ไม่กนิ 341(84.6%)

95%CL

P-value

COR

AOR

Lower

Upper

3.08

1.84

0.82

4.11

.001

2.77

1.77

0.83

3.78

.001

2.27

1.47

0.71

3.04

.016

ในส่วนผลของการสำารวจปลาและหอยที่
เป็นโฮสต์กง่ึ กลางของโรคพยาธิใบไม้ตบั เป็นดังนี้
1) การสำารวจความชุกตัวอ่อน (ระยะ
ติดต่อเมตาเซอคาเรีย) ของโรคพยาธิใบไม้ตับ
ในปลา ผลการสำารวจความชุกของเมตาเซอคาเรีย
(metacercariae) พยาธิใบไม้ตับในปลาน้ำาจืด
เกล็ดขาว โดยการตรวจหาตัวอ่อนพยาธิในปลา
น้ำ า จื ด ตระกู ล Cyprinoid หรื อ ประเภทปลา

ตะเพียน ตั้งแต่ปี 2553-2558 จำานวน 60 ตัว
โดยตรวจพบตัว อ่อ นพยาธิใบไม้ตับในปี 2553
ร้อยละ 90.00 ได้ลดลงในปี 2554 เป็นร้อยละ
56.67 และเพิ่มขึ้นในปี 2555 เป็นร้อยละ 80
ในปี 2556 และ 2557 ลดลงเป็นร้อยละ 51.67
และ 36.67 ตามลำาดับ โดยมีแนวโน้มลดลงจาก
ปี 2553 ในปี 2558 ร้อยละ 55 ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 จำานวนและร้อยละของปลาตะเพียนทีต่ รวจพบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตบั จำาแนกตามพืน้ ทีโ่ ครงการ
กิว่ คอหมา จังหวัดลำาปาง ตัง้ แต่ ปีงบประมาณ 2553 - 2558
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พืน้ ทีด่ าำ เนินงาน

2553

2554

2555

2556

2557

2558

จำานวนปลาทีต่ รวจ
จำานวนปลาทีพ่ บพยาธิ
ร้อยละ

60
18
90.00

60
34
56.67

60
48
80.00

60
31
51.67

60
22
36.67

60
33
55.00
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2) การสำารวจหอย
การสำ า รวจหอยน้ำา จื ด บริ เ วณเขื่อ น
กิว่ คอหมา จำานวน 18 จุด โดยผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะ
จากกรมควบคุมโรค ดำาเนินการในเดือนสิงหาคม
ปี 2555 เก็บตัวอย่างหอย จำานวน 446 ตัวอย่าง
นำามาตรวจหาอัตราการติดเชือ้ ในธรรมชาติในหอย
พบตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ตับ
Opisthorchis like จำานวน 4 ตัว (0.89%) และ
พบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ลำาไส้ขนาดเล็ก และพยาธิ
ใบไม้เลือดวัว ควาย ในหอยที่สำารวจ 278 ตัว
(62.33%) และเดือนเมษายน ปี 2557 ทำาการ
สำารวจครัง้ ที่ 2 พบหอยน้าำ จืด จำานวน 1,917 ตัว
และพบการติ ด เชื้ อ ตั ว อ่ อ นระยะ cercariae
ของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis like ในหอย
Bythinia 1 ตั ว ที่ เ หลื อ เป็ น ตั ว อ่ อ นระยะ
cercariae ของพยาธิ ใ บไม้ ลำ า ไส้ ข นาดเล็ ก
และพยาธิ ใ บไม้ ลำาไส้ ข นาดกลาง คิ ด เป็ น การ
ติดเชือ้ ในหอยทุกชนิด ร้อยละ 2.56
7.1 การเฝ้ า ระวั ง สถานการณ์ โรคที่
มีอาหารและน้ำาเป็นสื่อ พบว่าโรคที่มีรายงาน
อั ต ราป่ ว ยในระบบเฝ้ า ระวั งโรคเพิ่ ม ขึ้ น ได้ แ ก่
โรคอุจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิดและตับอักเสบ
ในขณะที่ไม่พบโรคไทฟอยด์และ Enteric Fever
ส่วนโรคเลปโตสไปโรซิสพบในปี 2555 และลดลง
ในปี 2556
7.2 การเฝ้าระวังโรคทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับยุง จากผลการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก พบว่า
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในปี 2554 และ 2555
ได้ลดลงจากปี 2553 หากแต่ปี 2556 อัตราป่วย
ได้เพิ่มขึ้น (89.02 ต่อแสน ปชก.) และลดลง
ในปี 2557 (52.41 ต่อแสน ปชก.) จนถึงปี 2558

เพิ่มสูงขึ้นเป็น 691.75 ต่อแสน ปชก. เนื่องจาก
มีการระบาดของโรคในอำาเภอแจ้ห่มและบางพื้นที่
เป้ า หมายมี ปั ญ หายาเสพติ ด ทำ าให้ ไ ม่ ส ามารถ
เข้าดำาเนินการป้องกันควบคุมโรคได้ และจาก
ผลการสำ า รวจลู ก น้ำ า ยุ ง ลาย มี ห มู่ บ้ า นที่ ไ ม่ พ บ
ลู ก น้ำ า ยุ ง ลายในบางปี แต่ ใ นปี 2558 พบค่ า
ดั ช นี ลูก น้ำา ยุ ง ลายสู ง ขึ้นในทุ ก พื้น ที่ สอดคล้ อ ง
กับการระบาดของโรคไข้เลือดออก ส่วนการสุ่ม
เจาะโลหิตประชาชนเพื่อค้นหาผู้ป่วยมาลาเรีย
ไม่ พ บเชื้อ มาลาเรี ย และจากการสำ า รวจลู ก น้ำา
ยุงก้นปล่องและยุงก้นปล่องเต็มวัย พบลูกน้ำายุง
พาหะนำ าโรคมาลาเรี ย บางหมู่บ้ า น แต่ ไ ม่ พ บ
ยุงก้นปล่องตัวเต็มวัย
7.3 การเฝ้าระวังผลกระทบจากการ
ใช้สารเคมีของเกษตรกร โดยการตรวจเลือด
เพื่อหาระดับอันตรายจากการเคมีกำาจัดศัตรูพืช
ทุก 2 ปี ผลการตรวจพบว่า ปี 2558 ระดับอันตราย
จากการเคมีกำาจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับเสี่ยง มาก
ทีส่ ดุ ร้อยละ 42.19 เมือ่ วิเคราะห์ยอ้ นหลัง ตัง้ แต่
ปี 2553-2558 จะเห็นว่า แนวโน้มระดับไม่ปลอดภัย
มีสัดส่วนที่ลดลง แต่ยังพบระดับเสี่ยงในสัดส่วน
ทีม่ ากทีส่ ดุ ทุกปี
7.4 การเฝ้ า ระวั ง ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต
พบว่ า ผลการประเมิ น ความเครี ย ดประชาชน
โดยการคัดกรองภาวะความเครียดในกลุม่ ตัวอย่าง
ด้วยแบบสอบถามทุก 2 ปี ต่อเนื่องจากปี 2553
ในปี 2555 2557 และ 2558 พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่มคี วามเครียดอยูใ่ นระดับเครียดน้อยและ
ปานกลาง โดยผู้ท่มี ีความเครียดสูงและรุนแรงได้
ส่งต่อเพือ่ ประเมินภาวะซึมเศร้าและโรคทางจิตเวช
แต่ไม่พบผูม้ คี วามผิดปกติทางจิตเวช
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วิจารณ์

การศึ ก ษาโดยวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
(Action Research) พบว่ า การเฝ้ า ระวั ง
ภาวะสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โครงการ
เขื่อนกิ่วคอหมา ส่งผลให้ปัญหาสำาคัญในชุมชน
คือ โรคพยาธิใบไม้ตับลดลง ดังจะเห็นได้จาก
ผลการตรวจอุจจาระกลุ่มตัวอย่างในปี 2553 ที่
ตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตบั ร้อยละ 24.7 และลดลง
ในปี 2558 เป็น ร้อ ยละ 14.1 แสดงให้เห็น ว่า
กระบวนการดำาเนินงานเฝ้าระวังแบบมีส่วนร่วม
ซึ่งเริ่มจากการเตรียมความพร้อมชุมชนให้มีความ
เข้ าใจผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการเขื่อน
กิ่วคอหมา และได้ร่วมกันศึกษาปัญหาสุขภาพ
พร้อมด้วยปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกิดโรคในพืน้ ที่
เพื่อร่วมกำาหนดปัญหาสุขภาพสำาคัญในชุมชนคือ
โรคพยาธิใบใม้ตบั และกำาหนดแนวทางการป้องกัน
ควบคุมโรคที่ชัดเจนต่อจากนั้นได้ร่วมกันจัดทำา
แผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการบริโภค
อาหารปลาดิ บ ซึ่งได้ นำา วิ ธีก ารวางแผนโดยใช้
เครื่องมือแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เพื่อให้ชุมชน
เฝ้าระวังและติดตามการป้องกันปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตบั รวมทัง้ มีมาตรการทางสังคมเพือ่ ส่งเสริม
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารปลาสุ ก มี ก ารจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย
วิ ธี พร้ อ มด้ ว ยการติ ด ตามประเมิ น พฤติ ก รรม
การกินอาหารปลาดิบและตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิ
ใบไม้ตับกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งการตรวจหาตัวอ่อน
พยาธิเมตาเซอร์คาเรียในปลาเกล็ดขาวและตัว
อ่อนเซอร์คาเรียของพยาธิในหอย แล้วนำาข้อมูล

คืนสูช่ มุ ชนเพือ่ ปรับแผนการดำาเนินงาน เมือ่ สิน้ สุด
โครงการได้ประเมินภาวะสุขภาพของประชาชน
และความชุกพาหะของโรค ซึ่งส่งผลให้ปัญหา
โรคพยาธิใบไม้ตบั ลดลง
ผลการศึ ก ษาที่พ บนี้ส อดคล้ อ งกั บ การ
ศึกษาของ ลินดา สิริภูบาล(14) ที่ได้จัดทำาแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
และการขั บ เคลื่อ นแผนไปสู่ก ารปฏิ บัติใ นพื้น ที่
โครงการเขือ่ นแควน้อยอันเนือ่ งมาจากพระราชดำาริ
จังหวัดพิษณุโลก และกองสุขศึกษา(15) ทีไ่ ด้กาำ หนด
แนวทาง 5 ขั้น ตอนของการมี ส่ว นร่ ว มในการ
ดำาเนินการปรับเปลี่ยนสุขภาพของชุมชน และ
สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จัย “ละว้ าโมเดล” โดย
บรรจบ ศรีภาและคณะ(16) ซึ่งได้เสนอรูปแบบ
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพเพื่ อ ป้ อ งกั น
ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับโดยชุมชนมีส่วนร่วม
โดยมีกิจกรรมการสำารวจพฤติกรรมการบริโภค
อาหารปลาดิบ การตรวจอุจจาระประชาชน และ
การตรวจหาตัวอ่อนพยาธิในปลาเกล็ดขาวทุกปี
รวมทั้งการสำารวจหอยเพื่อ หาอัต ราการติด เชื้อ
พยาธิในธรรมชาติ แล้วนำาข้อมูลที่ได้คืนสู่กลุ่ม
เป้าหมายเพื่อเตือนภัยและปรับมาตรการในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพต่อไป
ผลของการดำ า เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ของโครงการศึกษาเป็นเวลากว่า 5 ปี ทำาให้ชมุ ชน
มีความรู้ความเข้าใจโรคนี้มากขึ้น อัตราการติด
พยาธิ ใ บไม้ ตับ ลดน้ อ ยลงอย่ า งไรก็ ต ามผลการ
ตรวจอุ จ จาระกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในปี 2558 พบว่ า
โรคพยาธิ ใ บไม้ ตั บ ยั ง เป็ น ปั ญ หาของพื้ น ที่ ใ น
โครงการเขื่อนกิ่วคอหมา ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล
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การสำ า รวจสถานการณ์ ค วามชุ ก ของโรคพยาธิ
ใบไม้ ตั บ ประเทศไทย (17) ที่ ยั ง คงพบผู้ ป่ ว ยใน
ภาคเหนืออัตราสูงถึงร้อยละ 10 ใน 3 จังหวัด ได้แก่
จ.ลำาปาง จ.ลำาพูน และ จ.เชียงใหม่ อีกทั้งผล
การประเมินพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง
ในการรั บ ประทานอาหารปลาสุ ก พบว่ า ยั ง มี
การบริโภคอาหารปลาดิบร้อยละ 78.7 โดยบริโภค
ส้มตำาปลาร้าดิบมากทีส่ ดุ ร้อยละ 72.5 รองลงมา
คือ ปลาฟักดิบและปลาร้าดิบ ร้อยละ 57.1 และ
52.4 ตามลำาดับ โดยผู้ท่ีมีพฤติกรรมการบริโภค
ปลาดิ บ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การตรวจพบพยาธิ
ใบไม้ตบั อย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ โดยก้อยปลาดิบ
มีโอกาสเสีย่ งมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ลาบปลาดิบ
และปลาร้ า ดิ บ สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
วรรณวิภา มาลัยทอง และคณะ(18) รวมทัง้ กนกวรรณ
และคณะ(19) ที่พบว่า การรับประทานก้อยปลา
เป็ น ปั จ จั ย เสี่ย งในการติด เชื้อ พยาธิใบไม้ในตับ
อีกทั้งผลการสำารวจความชุกของโฮสต์ก่ึงกลาง
นำาโรคพบตัวอ่อนระยะติดต่อ metecercariae
ของพยาธิ ใ บไม้ ตั บ ในปลาเกล็ ด ขาวตระกู ล
ปลาตะเพียน ซึง่ ได้ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 90
เป็นร้อยละ 55 ในปี 2558 และทีส่ าำ คัญ พบหอย
ทีม่ ตี วั อ่อนพยาธิใบไม้ตบั ลดลงจาก ร้อยละ 0.89
เป็ น ร้ อ ยละ 0.052 โดยพบในหอย Bithynia
siamensisgoniomphalos และ Bithynia
siamensissiamensis ซึ่ ง เป็ น หอยในตระกู ล
Bithynia ที่เป็นโฮสต์ก่ึงกลางของพยาธิใบไม้ตับ
ชาวบ้ า นเรี ย กว่ า หอยไซ (20) สอดคล้ อ งกั บ การ
ศึกษา ชไมพร วรจักร(21) และ ประวิ อ่าำ พันธ์(22)

ที่พบเชื้อตัวอ่อนพยาธิใบตับระยะ cercariae
ในหอยน้าำ จืดสกุล Bithynia spp. สรุปได้วา่ ปัญหา
โรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่โครงการเขื่อนกิ่วคอ
หมาได้ลดลง หากแต่ประชาชนยังบริโภคอาหาร
ปลาดิ บ อยู่ รวมทั้ ง ยั ง พบตั ว อ่ อ นพยาธิ ใ นปลา
และหอยซึ่งเป็นโฮสต์ก่ึงกลางของพยาธิใบไม้ตับ
(intermediate host) จึงต้องมีการเฝ้าระวังปัญหา
ควบคูก่ ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปลาดิบต่อไปทัง้ นีเ้ พราะการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การกินของประชาชนซึ่งมีวิถีชีวิตและการสืบทอด
วัฒนธรรมการกินที่ซึมลึกต่อๆ กันมา จะต้อง
ดำ า เนิ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากการมี ส่ ว นร่ ว มหลาย
ภาคส่ ว นทั้ ง ในชุ ม ชนเองและจากหน่ ว ยงาน
ภายนอก
ในส่ ว นปั ญ หาโรคที่ มี อ าหารและน้ำ า
เป็ น สื่ อ ปั ญ หาโรคไข้ เ ลื อ ดออก ปั ญ หาระดั บ
อันตรายจากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช ได้มีการจัด
กิ จ กรรมเฝ้ า ระวั งโรคและปั ญ หาสุ ข ภาพอย่ า ง
ต่อเนื่องขณะที่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ชุมชน
รั บ รู้ แ ละให้ ค วามสำ า คั ญ ในการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพเพือ่ ลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบั
เป็นอันดับแรก ประกอบกับในปี 2558 ได้มีการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ท้ังในระดับ
อำาเภอและจังหวัด จึงทำาให้ปญ
ั หาดังกล่าวยังคงอยู่
ดังนัน้ รูปแบบทีท่ าำ การศึกษา เพือ่ ทำาการลดปัญหา
ของโรคให้ได้ผลดีต้องมีกระบวนการพัฒนาการ
เฝ้าระวังโรคแบบมีส่วนร่วมควบคู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่และให้เกิด
ความยัง่ ยืนโดยชุมชนเองต่อไป
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ข้อเสนอแนะ

รูปแบบการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของ
ประชาชนที่ มี ผ ลกระทบจากสิ่ ง แวดล้ อ ม ควร
ดำาเนินการภายใต้การมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย
ควบคู่ กั บ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนใน
พื้นที่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสนใจ
อย่ า งจริ ง จั ง และสนั บ สนุ น ชุ ม ชนดำ า เนิ น การ
ให้ครอบคลุมทุกปัญหา รวมทั้งมีการบูรณาการ
แผนงาน/โครงการและงบประมาณอย่างต่อเนือ่ ง

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ นายแพทย์สมชาย พีระปกรณ์
รศ.ดร.บรรจบ ศรีภา ดร.ศรีประไพ อินทร์ชยั เทพ
และ ผู้ อำาน ว ย ก าร ศูน ย์ค ว บ คุมโ ร ค ติด ต่อ
นำ า โดยแมลงที่ 10.2 ลำ า ปาง ขอขอบคุ ณ
นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด ลำ า ปาง และ
ผู้ อำ า น ว ย ก า รโ ร ง พ ย า บ า ล แ จ้ ห่ ม พ ร้ อ ม
คณะเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพืน้ ทีโ่ ครงการกิว่ คอหมาทัง้ 2 ตำาบล
ทีม่ สี ว่ นร่วมในการศึกษาครัง้ นี้

เอกสารอ้างอิง
1. กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . การศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม โครงการกิว่ คอหมา จังหวัดลำาปาง รายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อม ฉบับหลัก.
กรุงเทพฯ: กรมชลประทาน; 2541 : 4-69-71 และ 5-21-24
2. ถวิ ล วดี บุ รี กุ ล . พลวั ต รการมี ส่ว นร่ ว มของประชาชน: จากอดี ต จนถึ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. กรุงเทพฯ : บริษทั เอ.พี.กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จำากัด;
2552. น 37 - 55 และ น 85 - 93
3. สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
กรุงเทพ : บริษทั ริกจิ จำากัด; 2553 น 22
4. กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชน.
กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน; 2553. น 6-9
5. พันธุท์ พิ ย์ รามสูต. การวิจยั ปฏิบตั กิ ารอย่างมีสว่ นร่วม. กรุงเทพฯ: พีเอลีฟวิง่ ; 2540 น.33-35
6. ธนวรรธน์ อิม่ สมบูรณ์ คูม่ อื การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ. กรุงเทพฯ: กองสุขศึกษา; 2539.
7. นิรัตน์ อิมามี. กระบวนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ. เอกสารประกอบการบรรยายสำาหรับ
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขระดับจังหวัดและกองสุขศึกษา เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุม
กองสุขศึกษา. กรุงเทพฯ: กองสุขศึกษา; 2553.
8. Yamane, Taro. Statistics, An Introductory Analysis, 2nd Ed., New York: Harper and
Row.1967.

78
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2559

บ ท วิ จั ย
การศึกษาภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โครงการเขื่อนกิ่วคอหมา จังหวัดล�าปาง ปี 2553-2558

9. Desowitz RS. Ova and Parasites, Medical Parasitology for the Laboratory Technologist.
U.S.A : Haper and Rowpublications Inc.;1980
10. Kato K, Miura M. Comparative examination. Jpn J parasitol 1954;3:35.
11. สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ เอกสารคำาสอน: ชีวสถิติสำาหรับสาธารณสุข. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:
บริษทั จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำากัด, 2558 น. 201-244
12. อมร นนทสุต ก้าวต่อไปของแผนทีย่ ทุ ธศาสตร์, การประชุมปฏิบตั กิ ารบูรณาการงานส่งเสริม
สุขภาพ : แผนทีย่ ทุ ธศาสตร์สร้างชุมชนเป็นสุข “ภาคีเครือข่าย ส่งเสริมสานสายใยรัก
แห่งครอบครัว” ; 9-10 กันยายน 2552; โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท หาดกะรน
จังหวัดภูเก็ต. ภูเก็ต: สำานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย; 2552. น 1-22
13. อมร นนทสุต คู่มือการขยายงานแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ส่ทู ้องถิ่น/ตำาบล เอกสารชุดคู่มือ
แผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร์ ; กรุงเทพฯ: กรมอนามัย; 2553. น 9
14. ลินดา สิรภิ บู าล. การจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพแบมีสว่ นร่วมและการขับเคลือ่ น
แผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ โ ครงการเขื่ อ นแควน้ อ ย อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ า ริ
จังหวัดพิษณุโลก. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม. 2551; 31 : 98-107.
15. กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสาธารณสุข. การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ สูก่ ารปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพสำาหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลและศูนย์สุขภาพชุมชน.
นนทบุร:ี โรงพิมพ์กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข; 2555.
น 13-19
16. บรรจบ ศรีภา, ปัตพงษ์ เกตุสมบูรณ์, ศศิธร แก้วเกตุ, เทวราช หล้าหา, ไพทูรย์ พรหมเทศ, อนิรจุ ธ์อทุ ธา.
โครงการศึกษาเชิงพฤติกรรม การรับรู้ และปรับเปลีย่ นสุขนิสยั ร่วมกับการให้ความรูแ้ ก่
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม. เอกสารประกอบการเสวนา “โครงการละว้า” มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2553; ห้องประชุม RDI อาคารสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553. น 9-13.
17. กลุ่มเฝ้าระวังสื่อและตอบโต้ กรมควบคุมโรค, สธ. เดินหน้าโครงการกำาจัดโรคพยาธิใบไม้ตบั ลด
มะเร็งท่อน้าำ ดี ปี 56 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556. [สืบค้นเมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม 58]. แหล่ง
ข้อมูล: https://th-th.facebook.com/tongpr.ddc/posts/359259297507091
18. วรรณวิภา มาลัยทอง, วีรยุทธ์ วิรยิ ะบัณฑิตกุล, ศรัณย์ จิรานันท์สริ ,ิ ปริญญา สมัครการไถ, กนกวรรณ
นุชประมูล, ญาณิตา รัชนิวตั ิ และคณะ. การศึกษาประสิทธิภาพของการบันทึกพฤติกรรม
การบริโภคปลาดิบอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ
ณ บ้านทุง่ เหียง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา. เวชสารแพทย์ทหารบก 2552;62:27-42

79
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม
79 - กันยายน 2559

บ ท วิ จั ย
การศึกษาภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โครงการเขื่อนกิ่วคอหมา จังหวัดล�าปาง ปี 2553-2558

19. กนกวรรณ ขันเงิน อรอุมา กฤษณะกาฬ และ กิตติยา ศิลาวงศ์. ระดับความรู้ทัศนคติและ
พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของประชาชนในตำาบลโพธิ์ อำาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ปี 2554 วารสารศรีวนาลัยวิจยั 2554; 1; 2:82 - 8.
20. สว่างใจ พึง่ พักตร์. โรคพยาธิใบไม้ตบั . กรุงเทพมหานคร: บริษทั พรีแมก กรุป๊ จำากัด; 2536.
21. ชไมพร วรจักร, จตุรพร ป้องกัน, วินยั พิมพานิช, ฉัตรสุมาลย์ ศรีมงคล, วันประเสริฐ ทุมพะลา.
การติดเชือ้ ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตบั ระยะเซอร์คาเรียของหอยน้าำ จืดสกุล Bithynia Leach
1818 ในแม่นำ้าชีบริเวณ อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 2556;8:414-8.
22. ประวิ อ่ำา พั น ธุ์ ความชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในโฮสต์ก่ึงกลาง ในพื้นที่โครงการ
ฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2557. วารสารควบคุมโรค 41;3:227-31.

…………………………………………………

80
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2559

