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พันธกิจท่ีสำคัญของกรมอนามัยด้านหน่ึง คือ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ เคร่ืองมือ มาตรฐานให้เกิดประโยชน์ 
กับประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะงานเฝ้าระวังสถานการณ์ในงานโครงการสำคัญต่างๆ ของประเทศ เช่น งานด้านสุขาภิบาลอาหาร 
การจัดการน้ำบริโภค การวิเคราะห์การปนเปือ้นของสารเคมกีำจดัศัตรพืูชและสัตว์ในน้ำและอาหาร การสง่เสรมิสขุภาพดา้นโภชนาการ 
การลดผลกระทบด้านมลพิษที่มีต่อสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ Climate change การจัดการน้ำเสีย นับเป็นกิจกรรม
ที่มีความสำคัญที่ทำให้ทราบถึงสถานการณ์ภาพรวมของประเทศ ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าว จะนำมาใช้ในการปรับแผนงาน
ในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

 ท้ังน้ี บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหน่วยงานระดับประเทศ
ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง รวมไปถึงการตรวจตัวอย่างท่ีวิเคราะห์
ได้ยาก ต้องใช้เคร่ืองมือท่ีทันสมัยและมีข้อจำกัดของห้องปฏิบัติการท่ีจะตรวจวิเคราะห์ได้ 
เช่น สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในน้ำบริโภค ความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนจะช่วยเผยแพร่ข้อมูล
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อสร้างความรอบรู้ในการป้องกันอันตรายจาก
สภาพแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนาด้านการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามความเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพ
ประชาชนคนไทยทุกคน ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีความครอบคลุมเหมาะสม
กับบริบทของประเทศ นอกจากนี ้ยังเป็นเวทีของการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ 
การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จของ 
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เป็นผลงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ซึ่งสรุปเนื้อหา ดังนี้

1.	 ชื่อเรื่อง	ภาษาไทย
2.	 ชื่อผู้เขียน ชื่อเต็ม / ตำแหน่ง / สถานที่ทำงาน 
3.	 บทคัดย่อ เขียนนำตัวเรื่อง สรุปสาระสำคัญของเรื่อง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ วิธีการและผลการศึกษา
4.	 เนื้อหา ควรประกอบด้วย
  บทนำ เพื่ออธิบายความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาและวัตถุประสงค์
  วิธีการศึกษา
  ผลการศึกษา
  สรุปและเสนอแนะ เป็นการสรุปสาระสำคัญและแนวทางที่จะนำผลไปใช้ประโยชน์

ทั้งนี้ เนื้อหาที่จะลงเผยแพร่ทั้งหมดไม่ควรเกิน 8 หน้ากระดาษ A 4  
และการเขียนเอกสารอ้างอิงจะใช้แนวทางแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style)  

โดยส่งมาที่ กองบรรณาธิการ	วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	 
กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	ต.ตลาดขวัญ	อ.เมือง	จ.นนทบุรี	11000

หรือ Email : kittipong.p@anamai.mail.go.th กิตติพงศ์ ภูอุดม โทรศัพท์ 0 2590 4179 

คำแนะนำ
สำหรับการนำผลการศึกษาวิจัยลงพิมพ์ในวารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

	สวัสดีค่ะท่านสมาชิกและผู้อ่าน	พบกันอีกคร้ังในวารสารฉบับท่ี	2	ของปีท่ี	10	นะคะ	กว่าวารสารฉบับน้ีจะคลอดออกมา	
ก็เป็นช่วงหน้าร้อนพอดีนะคะ	ดังน้ันจึงขอเตือนภัยในช่วงหน้าร้อนคงต้องระมัดระวังเร่ืองอาหารการกินนะคะ	เน้นหลัก	5	ถูก		
เพ่ืออาหารปลอดภัยในหน้าร้อนคือ	“	ซ้ือถูกท่ี		ล้างถูกวิธี		ปรุงถูกสุขลักษณะ	เก็บถูกต้อง	และ	กินถูกหลัก”ค่ะในฉบับน้ีติดตาม	
สาระดีๆ	ที่แน่นเต็มฉบับ	ทั้งในเรื่อง	การพัฒนาโรงอาหารคุณภาพ	สะอาด	ปลอดภัย	(GREEN	Canteen)	เพื่อสุขภาพที่ด	ี
ของคนวัยทำงาน		ปัญหาฝุ่นละอองขนาดจ๋ิว	(PM	2.5)	ท่ีอาจมีผลต่อสุขภาพของพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยริมทาง	-	ตำรวจจราจร			
กรมอนามัยจึงมีข้อแนะนำและคำเตือนในการปฎิบัติตนเพ่ือป้องกันตนเอง		รวมถึงข่าวร้อนๆ	เร่ืองพยาธิในไส้หมูท่ีเป็นข่าว	
ในโลกโซเชียลทำให้หลายคนอาจขยาด…เปิดอ่านไขข้อข้องใจได้เลยนะคะ	นอกจากน้ียังมีข่าวความเคล่ือนไหวในแวดวง	
ชมรมภาคีเครือข่ายที่เราร่วมกันขับเคลื่อนงานดีๆ	เพื่อสุขภาพคนไทย	ทางกรมอนามัยต้องขอชื่นชมในความเข้มแข็งของ	
ชมรมและภาคเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะ	และที่สำคัญคืองานวิจัยที่ยังแน่นเต็มฉบับค่ะ	และขอเชิญชวนให	้
ท่านสมาชิกส่งผลงานวิชาการทั้งงานวิจัย	บทความทางวิชาการ	และเรื่องราวสาระดีๆ	ที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร		
การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค	การเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารและน้ำ	งานท่ีเก่ียวข้อง	เช่น	งานด้านตลาดสด	ตลาดนัด		
ร้านอาหาร	ระบบ	EHA	เป็นต้น	นำมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์กัน

สุดท้ายน้ี	เพ่ือความปลอดภัยในการบริโภค	ขอให้เลือกซ้ือวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จจากแหล่งผลิตท่ีได้มาตรฐานและ	
ผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชการ		เช่น	“ตลาดสด น่าซื้อ” ร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน “ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย  
(Clean Food Good Taste)” และควรยึดหลักง่ายๆ	ในการรับประทานอาหาร	คือ	 “กินอาหารปรุงสุกร้อน ใช้ช้อนกลาง  
และหม่ันล้างมือ”	เพ่ือสุขภาพของท่านและครอบครัว	และเช่นเดิมนะคะทางกองบรรณาธิการยินดีรับฟังข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	
เพื่อการปรับปรุงวารสารค่ะ		หน้าร้อนนี้	ระวังเรื่องอาหารการกินนะคะ	“สุก สะอาด ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ”

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง
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สืบเนื่องมาจากประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรมอนามัย	ทั้ง	 4	ยุทธศาสตร์	 ได้แก	่ 1)	ส่งเสริมสุขภาพ	5	กลุ่มวัย		
2)	สร้างความเข้มแข็งระบบระบบอนามัยส่ิงแวดล้อมชุมชนอย่างย่ังยืน	3)	อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม		
4)	ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	จากทั้ง	4	ยุทธศาสตร์ล้วนแล้วแต่มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ประชาชน	
มีสุขภาพที่ดี	 ซึ่งประชาชนกลุ่มวัยทำงาน	 เป็นกลุ่มวัยที่มีจำนวนถึง	 56	ล้านคน	 โดยเป็นข้าราชการถึง	 2	 ล้านคน	ดังนั้น		
การส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มวัยทำงานมีสุขภาพดี	จึงควรมีการสร้างเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาวะการทำงานท่ีเหมาะสม		
เร่ืองสำคัญท่ีจะละเลยไม่ได้	คือเร่ืองอาหาร	การบริโภคอาหารท่ีไม่สะอาดเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บยังไม่รวมถึง	
การเจ็บป่วยจากปัญหาภาวะโภชนาการ	ซ่ึงจากสถานการณ์การเจ็บป่วยของประชาชนท่ีเกิดจากโรคท่ีเกิดจากอาหารและน้ำ	
เป็นสื่อในปัจจุบัน	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน	 ซึ่งเกิดจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหาร		
โดยการปนเป้ือนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมท่ีไม่ถูกสุขลักษณะของผู้เตรียม	ปรุงประกอบอาหาร	โรงอาหารในสถานท่ีทำงาน	
หรือสถานที่ราชการจึงมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก	ทั้งผู้ที่ทำงานในหน่วยงานและประชาชนผู้มาติดต่อ		
เพราะมีความสะดวก	รวดเร็วตามสภาพสังคมที่รีบเร่ง	ซึ่งถ้าหากผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาล	
อาหาร	ประชาชนก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับการบริโภคที่ไม่สะอาด	ปลอดภัย	กรมอนามัยเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว		
จึงนำแนวทางการพัฒนาโรงอาหารคุณภาพ	สะอาด	ปลอดภัย	 (GREEN	Canteen)	มาเป็นจุดเริ่มต้นเนื่องจากโรงอาหาร	
เป็นแหล่งรวมคนวัยทำงานเพ่ือพัฒนารูปแบบและการจัดการให้ครอบคลุมในทุกด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ	GREEN		
เพ่ือเป็นต้นแบบการจัดการโรงอาหารคุณภาพ	สะอาด	ปลอดภัย	(GREEN	Canteen)	ในหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะภาคการ	
สาธารณสุข	และขยายผลสู่หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข	เพ่ือให้คนวัยทำงานมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ	ส่ิงแวดล้อม		
อยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดีมีคุณภาพ	ได้รับบริการด้านอาหาร	และน้ำบริโภคท่ีสะอาด	ปลอดภัย	ลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคท่ีเกิด	
จากอาหารและน้ำเป็นสื่อโดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้

1.	 สร้างความเข้าใจและความมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแนวทางGREEN
2.	 พัฒนาศักยภาพพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโรงอาหารและผู้สัมผัสอาหารผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร	

	 	 ในโรงอาหารกระทรวงสาธารณสุข
3.	 พัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการน้ำบริโภค	ผลักดันให้เกิดการจัดการด้านอื่นๆ	 เช่น		

	 	 การจัดการขยะ	น้ำเสีย	พลังงาน
4.	 ผลักดันให้เกิดการจัดการGREEN	ในโรงอาหารและหน่วยงาน

เพื่อกลุ่มวัยทำงานสุขภาพดี
โดย...ชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย*

พลาวัตร พุทธรักษ์*

* สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

การพัฒนา 
โรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย  (GREEN Canteen)  

สู่ GREEN For All

เรื่องจากปก
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ซึ่งแนวทาง GREEN ในโรงอาหารและหน่วยงาน ประกอบด้วย
G : Garbage การจัดการมูลฝอยทั่วไปในโรงอาหาร	 โดยใช้หลัก		

3Rs : Reduce Reuse Recycle มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป	เช่น	มูลฝอย	
รีไซเคิล	มูลฝอยอินทรีย์	ไปยังที่พักรวมมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ

R : Restroom มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด	เพียงพอ	และ	
ปลอดภัย	:	การพัฒนาส้วมผู้สัมผัสอาหารในโรงอาหารให้ได้มาตรฐาน	

E : Energy มีมาตรการประหยัดพลังงานท่ีเป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติ	
ตามมาตรการที่กำหนดร่วมกันทั้งองค์กรมาตรการประหยัดพลังงาน	 :		
การจัดการด้านพลังงานในโรงอาหาร

E : Environment การจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอก	
อาคาร	:	การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงอาหาร

N : Nutrition การจัดการสุขาภิบาลอาหาร	น้ำบริโภค	และโภชนาการ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	กรมอนามัย	 ได้นำหลักเกณฑ์กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร		

พ.ศ.	2561	มาเป็นแนวทางในการหารือแลกเปล่ียนการจัดทำเกณฑ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	ท้ังภายในกรมอนามัย	และหน่วยงาน	
ในกระทรวงสาธารณสุข	โดยในปี	2562	ได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานโรงอาหารคุณภาพ	สะอาด	ปลอดภัย	(GREEN	Canteen)	ข้ึน		
(ตามรายละเอียดในภาคผนวก)	และนำไปดำเนินการในหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง	จำนวน	9	หน่วยงาน		
ได้แก่	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	กรมการแพทย์	กรมควบคุมโรค	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กรมสนับสนุนบริการ	
สุขภาพ	กองวิศวกรรมการแพทย	์กรมสุขภาพจิต	กรมอนามัย	และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	และหน่วยงาน	
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข	จำนวน	10	หน่วยงาน	ได้แก่	สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ	
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	กระทรวงพาณิชย์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	โรงพยาบาลศรีธัญญา	สถาบันบำราศนราดูร		
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์	 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ	 (SBAC)	 นนทบุรี	 โรงเรียนสตรีนนทบุรี	 และ	
บริษัท	ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม	จำกัด	เม่ือมีต้นแบบ	มีผู้นำและเครือข่ายขยายไปสู่หน่วยงานอ่ืน	สู่ชุมชนอ่ืนต่อไป	จากโรงเรียน		
โรงพยาบาล	 วัด	 และบ้าน	 จนครอบคลุมทั้งประเทศ	 ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื ้อต่อสุขภาพ		
ไม่สร้างผลกระทบกับชุมชนและส่ิงแวดล้อม	ทุกกลุ่มวัยมีความรอบรู้เร่ืองสุขภาพและส่ิงแวดล้อมโดยผ่านจากส่ือบุคคล	สังคม	
และองค์กรนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี	มีสุขภาพทีดีในที่สุด

ภาคผนวก
เกณฑ์มาตรฐานโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (GREEN Canteen)

สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร
1.	 สถานที่จำหน่าย	และบริโภคอาหาร
		 1.1	 พื้น	ไม่มีเศษขยะ	หรือเศษอาหาร	ในระหว่างให้บริการ
		 1.2	 ผนังหรือเพดาน	สะอาด	ไม่มีหยากไย่
		 1.3	 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
		 1.4	 มีอ่างล้างมือในพื้นที่บริโภคอาหารที่แยกจากห้องส้วม	สะอาดและมีสบู่ใช้ตลอดเวลา	หรือ	 ในกรณีมีพื้นที่	

ไม่เพียงพอ	จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาดมือ	เช่น	เจลล้างมือที่พร้อมใช้งาน
		 1.5	 โต๊ะหรือเก้าอี้	สำหรับบริโภคอาหาร	สะอาด	ไม่มีเศษอาหาร	คราบสกปรก	และไม่ชำรุด
		 1.6	 ไม่พบสัตว์และแมลงนำโรค	สัตว์เลี้ยง	ในพื้นที่รับประทานอาหาร
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		 1.7	 มีบริการช้อนกลาง	สำหรับอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน
		 1.8	 ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงบนโต๊ะหรือบริเวณที่รับประทานอาหาร
		 1.9	 ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการทำประกอบ	ปรุง	 หรืออุ่นอาหาร***	 ในกรณ	ี

ใช้แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง	ต้องได้มาตรฐาน	มอก.

2. สถานที่เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร
		 2.1	 พื้น	ทำด้วยวัสดุแข็งแรง	ไม่ชำรุด	ทำความสะอาดได้ง่าย
		 2.2	 พื้น	ไม่มีเศษขยะ	หรือเศษอาหาร	และไม่มีน้ำขังบนพื้น
		 2.3	 ผนัง	หรือเพดาน	สะอาด	ไม่มีหยากไย่
		 2.4	 มีการระบายอากาศเพียงพอ	เช่น	มีปล่องระบายควัน	และหรือพัดลมดูดอากาศ	หรือเครื่องปรับอากาศ	เป็นต้น
		 2.5	 มีอ่างล้างมือที่สะอาด	ไม่มีคราบสกปรก	ใช้การได้ดี	และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา
		 2.6	 ไม่เตรียม	ประกอบ	หรือปรุงอาหารบนพื้น	และบริเวณหน้าห้องส้วม
		 2.7	 โต๊ะที่ใช้เตรียม	ประกอบ	หรือปรุงอาหาร	สะอาด	มีสภาพดี	ไม่มีคราบสกปรก	สูงจากพื้นอย่างน้อย	60	ซม.
		 2.8	 ไม่พบสัตว์และแมลงนำโรค	สัตว์เลี้ยง	ในพื้นที่เตรียมประกอบหรือปรุงอาหาร
		 2.9	 ห้ามนำภาชนะบรรจุสารเคมีที่เป็นพิษหรืออันตรายมาใช้บรรจุอาหาร
		 2.10	 สารเคมีท่ีเป็นพิษ	หรืออันตราย	มีการจัดเก็บแยกออกจากบริเวณท่ีใช้ทำ	ประกอบ	ปรุง	จำหน่าย	และบริโภค	

อาหารและมีการติดฉลากหรือป้ายที่ชัดเจน
		 2.11	 มีมาตรการ	 หรืออุปกรณ์	 หรือเครื่องมือสำหรับป้องกันอัคคีภัยจากการใช้เชื้อเพลิงในการทำ	ประกอบ		

หรือปรุงอาหาร	ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
		 2.12	 มีถังรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดี	ไม่รั่วซึม	และมีฝาปิดมิดชิด
		 2.13	 บริเวณรอบถังมูลฝอยต้องสะอาด	ไม่มีเศษขยะตกค้าง	และคราบสกปรก
		 2.14	 มีการแยกเศษอาหาร	ออกจากมูลฝอยประเภทอื่น
		 2.15	 ท่อหรือรางระบายน้ำ	สามารถระบายน้ำได้ดี	ไม่มีเศษอาหารตกค้าง
		 2.16	 มีถังดักไขมัน	หรือบ่อดักไขมัน	หรือการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ

3.  ห้องส้วม
		 3.1	 มีห้องส้วม	และอ่างล้างมือจำนวนเพียงพอ	และมีสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาให้บริการ
		 3.2	 ห้องส้วม	สะอาด	ไม่มีกลิ่นเหม็น	ไม่มีคราบสกปรก	และน้ำขัง
		 3.3	 อ่างล้างมือ	สะอาด	ไม่มีคราบสกปรก	ใช้การได้ดี	และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา
		 3.4	 ห้องส้วมแยกเป็นสัดส่วน	โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณท่ีเตรียม	-	ปรุง	-	เก็บ	-	จำหน่าย	-	บริโภคอาหาร	และ	

ที่ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์	***	ในกรณีที่ไม่สามารถแยกห้องส้วมเป็นสัดส่วนข้างต้นได้	ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา	
และมีฉากปิดกั้น	เช่น	มูลี่	ม่านพลาสติก	เป็นต้น

4. ค่าความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่ต่างๆ
		 4.1	 บริเวณจำหน่ายอาหาร	และหรือให้บริการอาหารแบบบริการตนเอง	(บุฟเฟ่)	อย่างน้อย	215	Lux	มีที่ครอบ	

หลอดไฟ	 	 	 	
		 4.2	 บริเวณเตรียม	ปรุงอาหาร	อย่างน้อย	300	Lux	มีที่ครอบหลอดไฟ	 	 	
		 4.3	 บริเวณที่ล้างภาชนะอุปกรณ์	อย่างน้อย	300	Lux	 	 	 	
		 4.4	 ห้องแช่เย็น	อย่างน้อย	100	Lux	 	 	 	
		 4.5	 ห้องเก็บอาหาร	อย่างน้อย	100	Lux	 	 	 	
		 4.6	 ห้องส้วม	อย่างน้อย	100	Lux	 	 	 	
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เรื่องจากปก

สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทำ ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา 
และการจำหน่ายอาหาร

1.  อาหารสด อาหารแห้ง และอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค
		 1.1	 เนื้อสัตว์สด	สะอาด	มีคุณภาพดี	ไม่มีกลิ่นเน่าเสีย	หรือลักษณะผิดธรรมชาติ
		 1.2	 เนื้อสัตว์สด	เก็บในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า	5	องศาเซลเซียส
		 1.3	 เนื้อสัตว์สด	ผัก	และผลไม้สด	มีการล้าง	ก่อนนำมาปรุงหรือเก็บ
		 1.4	 อาหารแห้งไม่พบ	เชื้อรา	สิ่งสกปรก	สิ่งแปลกปลอมเก็บในภาชนะสะอาด	วางสูงจากพื้นอย่างน้อย	60	ซม.
		 1.5	 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	มีเครื่องหมาย	อย.,มอก.	หรือ	เคร่ืองหมายอื่นที่หน่วยงานราชการรับรอง
		 1.6	 อาหารปรุงสำเร็จ	เก็บในภาชนะที่สะอาด	เหมาะสมกับอาหาร	และวางสูงจากพื้นอย่างน้อย	60	ซม.
		 1.7	 อาหารปรุงสำเร็จ	มีการปกปิดด้วยวิธีที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้	เช่น	ตู้	ภาชนะที่มีฝาปิด	เป็นต้น
		 1.8	 อาหารปรุงสำเร็จ	สำหรับบริโภคร้อนท่ีรอการจำหน่าย	หรือบริการ	เช่น	อาหารประเภท	ต้ม/แกง	เก็บท่ีอุณหภูมิ	

60	องศาเซลเซียส	ขึ้นไป
		 1.9	 อาหารปรุงสำเร็จ	สำหรับบริโภคเย็น	(เช่น	สลัด	ซูชิ	เป็นต้น)	เก็บที่อุณหภูมิ	ต่ำกว่า	5	องศาเซลเซียส
		 1.10	 อาหารสด	อาหารแห้ง	อาหารปรุงสำเร็จ	เก็บแยกเป็นสัดส่วน	มีการปกปิด	ไม่วางบนพื้น

2.  น้ำดื่ม และน้ำใช้
		 2.1	 น้ำดื่มหรือเครื่องดื่ม	ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ให้บริการ	
		 	 	 1)		 ได้มาตรฐาน	และมีเลขสารบบอาหาร	(อย.)
		 	 	 2)		 พื้นผิวภายนอกของภาชนะต้องสะอาด	ไม่มีคราบสกปรกเก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย	15	ซม.	และ
		 2.2	 น้ำดื่มหรือเครื่องดื่ม	ที่ไม่ได้บรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนิท
		 	 	 1)		 ภาชนะบรรจุสะอาด	มีฝาปิด	มีก๊อกหรือทางเทรินน้ำ	หรือ	มีอุปกรณ์ที่มีด้ามสำหรับตักโดยเฉพาะ
		 	 	 2)		 เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย	60	ซม.
		 2.3	 น้ำที่ใช้สำหรับปรุง	 ประกอบอาหาร	หรือเครื่องดื่ม	 ต้องมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	

ของกรมอนามัย	พ.ศ.	2553	หรือ	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	อย.
		 2.4	 น้ำใช้อ่ืนๆ	เป็นน้ำประปา	หรือในกรณีท้องถ่ินท่ีไม่มีระบบประปาต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามคำแนะนำ	

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
		 2.5	 ภาชนะบรรจุน้ำใช้	สะอาด	มีสภาพดี

3.  น้ำแข็ง
		 3.1	 น้ำแข็งสำหรับบริโภค	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	หรือดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร	(อย.)
		 3.2	 เก็บในภาชนะท่ีสะอาด	ไม่มีคราบสกปรก	มีฝาปิด	วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย	15	ซม.	และจากปากขอบภาชนะ	

สูงจากพื้นอย่างน้อย	60	ซม.
		 3.3	 บริเวณที่วางภาชนะ	หรือถังเก็บน้ำแข็ง	ต้องไม่มีน้ำขังเฉอะแฉะ	หรือใกล้ถังขยะ
		 3.4	 ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด	มีด้าม	สำหรับคีบหรือตักน้ำแข็งโดยเฉพาะ
		 3.5	 ห้ามนำอาหาร	หรือสิ่งของอย่างอื่น	ไปแช่รวมในถังน้ำแข็งสำหรับบริโภค

สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่นๆ
1.	 	 ภาชนะ	อุปกรณ์	มีการจัดเก็บในที่สะอาด	มีการปกปิด	เช่น	ตู้	กล่องที่มีฝาปิด	เป็นต้น
2.	 	 เขียง	สะอาด	มีสภาพดี	แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก	เนื้อสัตว์ดิบ	และผัก	ผลไม้



วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562�

3.	 	 เครื่องปรุงรส	เช่น	น้ำส้มสายชู	น้ำปลา	น้ำจิ้ม	ใส่ในภาชนะประเภท	แก้ว	กระเบื้องเคลือบขาว	และมีฝาปิด	
4.	 	 ช้อน	ส้อม	ตะเกียบ	 วางตั้งเอาด้ามขึ้นหรือวางเป็นระเบียบในภาชนะที่สะอาด	 ไม่มีคราบสกปรก	สูงจากพื้น	

อย่างน้อย	60	ซม.
5.	 	 จาน	ชาม	ถ้วย	แก้วน้ำ	ถาดหลุม	ฯลฯ	ท่ีจัดไว้บริการอาหาร	เก็บคว่ำในภาชนะหรือตะแกรงท่ีสะอาด	วางสูงจากพ้ืน	

อย่างน้อย	60	ซม.	
6.	 	 ตู้เย็น	ตู้แช่	หรืออุปกรณ์เก็บรักษาความเย็นอื่นๆ	ต้องมีขนาดที่เพียงพอ	สะอาด	มีสภาพดี	และมีประสิทธิภาพ	

เหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร
7.	 	 ตู้อบ	 เตาอบ	 เตาไมโครเวฟ	อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่นๆ	ต้องสะอาด	สภาพดี	 ไม่ชำรุด	

การล้างภาชนะอุปกรณ์
8.	 	 ที่ล้างภาชนะ	สูงจากพื้นอย่างน้อย	60	ซม.
9.	 	 ภาชนะ	 อุปกรณ์	 และเครื่องใช้	 มีการแยกเศษอาหารออกก่อนการทำความสะอาด	และใส่ในภาชนะรองรับ		

วางสูงจากพื้นอย่างน้อย	30	ซม.
10.	 ภาชนะ	อุปกรณ์	และเครื่องใช้	ล้างด้วยสารทำความสะอาดและล้างด้วยน้ำสะอาด	2	ครั้ง	หรือล้างด้วยน้ำไหล		

หรือใช้เครื่องล้างภาชนะอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
11.	 มีการฆ่าเชื้อภาชนะ	 อุปกรณ์	 และเครื่องใช้	 ภายหลังการทำความสะอาด	 เช่น	 ตากแดด	 หรือแช่น้ำร้อน		

หรือแช่น้ำคลอรีน	หรือใช้เครื่องอบ

สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
1.	 	 มีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปีนั้นให้ตรวจสอบได้ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น
2.	 	 ไม่แสดงอาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อในขณะปฏิบัติงาน	 และให้หยุดงานจนกว่า	

จะรักษาให้หายขาด
3.	 	 กรณีมีบาดแผลที่มือต้องปิดแผลให้มิดชิด	และไม่ปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร
4.	 	 มีทะเบียน	หรือหลักฐานผ่านการอบรมทุกคน	ตามหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารจากหน่วยงานจัดการอบรมที่กำหน
5.	 	 ผู้ปรุง	 ประกอบอาหาร	ต้องแต่งกายสะอาด	สวมเสื้อมีแขน	 ใส่ผ้ากันเปื้อนหรือมีเครื่องแบบ	และสวมหมวก	

หรือเน็ทคลุมผม
6.	 	 ผู้เตรียม	ผู้เสิร์ฟ	 ผู้จำหน่าย	และผู้ล้างภาชนะอุปกรณ์	 ต้องแต่งกายสะอาด	สวมเสื้อมีแขนหรือมีเครื่องแบบ		

และสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผมหรือวิธีการอื่นที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้	
7.	 	 ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค
8.	 	 มีสุขนิสัยที่ดี	 เช่น	ตัดเล็บสั้น	 ไม่ทาสีเล็บ	 ไม่สูบบุหรี่	หรือการกระทำใดๆ	ที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหาร	

ในขณะปฏิบัติงาน

ด้านโภชนาการ
1.	 โรงอาหารจัดบริการเมนูชูสุขภาพ	อย่างน้อยวันละ	1	–	2	เมนูต่อร้าน
2.	 ร้านอาหารไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของโรงอาหารมีรายการอาหารท่ีมีผักเป็นส่วนประกอบหลักบริการทุกวัน	และมีร้าน

จำหน่ายผลไม้สดอย่างน้อย	1	ร้าน
3.	 หน้าร้านมีข้อความประชาสัมพันธ์	“หวานน้อยสั่งได้	มันน้อยสั่งได้	เค็มน้อยสั่งได้”	อย่างชัดเจน
4.	 ลดขนาดของภาชนะใส่เครื่องปรุง	และไม่จัดวางเครื่องปรุงไว้หน้าร้านแต่ละร้าน
5.	 โรงอาหารมีสื่อส่งเสริมด้านอาหารและโภชนาการ...

เรื่องจากปก
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รายงานพิเศษ

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 เป็นประธานเปิดงานบูรณาการข้อมูล	
ข่าวสาร	“สู่อาหารปลอดภัย สุขใจถ้วนหน้า”	ซ่ึงมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจากกรมส่วนกลาง	และส่วนภูมิภาค		
ร่วมงาน	 โดยกรมอนามัย	 ได้มอบหมายให้	ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหาร	
และน้ำ	 เป็นผู้แทน	 เพื่อสร้างความมั่นใจในกลไกการทำงานแบบบรูณาการของกระทรวงสาธารณสุข		
ด้านการคุ้มครองความปลอดภัยด้านอาหารแก่ประชาชน

	นายแพทย์สุขุม	 กล่าวว่า	 ปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	
ได้หลากหลายช่องทาง	 ทั้งข้อมูลที่เป็นความจริง	 และข้อมูลอันเป็นเท็จ	 ที่ทำให้	
ประชาชนเข้าใจผิด	 รวมทั้งข้อมูลอาหารที่มีการปนเปื้อน	 กระทรวงสาธารณสุขมี	
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยของอาหารหลายหน่วยงาน	ได้แก่	กรมอนามัย		
กรมควบคุมโรค	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา		
จึงได้จัดต้ังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารด้านอาหารปลอดภัย	ทำหน้าท่ีในการสร้างและ	
พัฒนากลไกการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร	ส่ือสารความเส่ียงด้านความปลอดภัยของอาหาร	ผ่านเครือข่ายการประสานงาน	
ระหว่างองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ	 โดยบูรณาการข้อมูลข่าวสารจากทุกหน่วยงาน	 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์		
ประสานการทำงานแก้ไขปัญหา	คุ้มครองความปลอดภัยประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทันสถานการณ์

	กรมอนามัย	ถือว่าเป็นหน่วยงานต้นทางท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง	
สาธารณสุข	 ในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ	 (HL)	 แก่ประชาชน	 และมีโครงการ  
“อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste” ซึ่งมีการพัฒนามาตรฐาน		
แนวทาง	 และกลไกการดำเนินงาน	 เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการค้าอาหาร		
ในการดูแลคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการและคุณภาพของอาหาร	รวมทั้งสื่อสาร	
ให้ประชาชนมีความรอบรู้ในการเลือกบริโภคอาหาร

	การบูรณาการการทำงานคร้ังน้ี	จะตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนา	“ครัวไทยสู่ครัวโลก” เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นผู้นำ	
ในการผลิตและส่งออกสินค้าอาหาร	และการบริการด้านอาหารอันดับ	1	ใน	10	ของโลก	ที่มีความปลอดภัยและสุขอนามัยสูง		
มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	 ซึ่งจะต้องพัฒนาระบบการดูแล	 ควบคุม	 และ	
ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยอาหารที่ผลิตทุกขั้นตอน	 ตลอดห่วงโซ่อาหาร		
โดยจะร่วมกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ	เอกชน	และประชาชน	เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง	
ในการกำกับดูแลอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร	 เชื่อมโยงระบบข้อมูลข่าวสาร	
ระหว่างหน่วยงาน	และใช้เป็นข้อมูลกำหนดนโยบายของประเทศ	 รวมทั้งพัฒนา	
ศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้และพฤติกรรมที่ถูกต้องในการเลือกซื้อและบริโภค	
อาหารอย่างปลอดภัย	...

กระทรวงสาธารณสุข 
บูรณาการข้อมูลข่าวสาร 

“สู่อาหารปลอดภัยสุขใจถ้วนหน้า”
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งานวิจัย

การพัฒนามาตรฐาน 
ตลาดนัดและการยกระดับตลาดนัดให้ได้ 

มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้	 เป็นการศึกษาเชิงพัฒนา	 (Research	 and	Development)	 โดยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน	

(Mixed	method)	 คือ	 เป็นการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	Research)	 และเชิงปริมาณ	 (Quantitative	

Research)	โดยแบ่งการศึกษาเป็น	3	ระยะ	คือ	ระยะที่	1	การศึกษาปัญหาและสถานการณ์ของกิจการตลาดนัด	

ระยะที่2	 การพัฒนามาตรฐานตลาดนัด	น่าซื้อ	 การนำไปทดลองใช้	 และการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย	 ระยะที่	 3		

การหาปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาตลาดนัดให้ได้มาตรฐานตลาดนัด	น่าซ้ือ	ผลการศึกษา	พบว่า	จากการสอบถาม	

ไปยังราชการส่วนท้องถิ่น	ตลาดนัดส่วนใหญ่ยังไม่มีการขออนุญาตดำเนินกิจการ	(ร้อยละ	72.34)	ผลการสุ่มตรวจ	

อาหารสดและอาหารพร้อมบริโภคในตลาดนัด	 130	แห่ง	พบการปนเปื้อน	 ร้อยละ	23.65	 โดยเป็นการปนเปื้อน	

ด้านเคมี	ร้อยละ16.67และด้านแบคทีเรียร้อยละ	37.47	โดยสารเคมีท่ีปนเป้ือนในอาหารท่ีพบสูงสุด	คือ	สารฟอกขาว		

(ร้อยละ	32.72)	พบในอาหารประเภทหน่อไม้ดอง	ผักกาดดอง	ขิงหั่นฝอย	และผลไม้ดองต่างๆ	สารเคมีปนเปื้อน	

ในอาหารที่พบรองลงมา	คือ	สารกันรา	ฟอร์มาลิน	และ	บอแรกซ์	พบร้อยละ	23.71,	17.05	และ	7.38	ตามลำดับ		

จากสถานการณ์นี้นำมาสู่การพัฒนาเกณฑ์ตลาดนัด	 น่าซื้อ	 และการขับเคลื่อนเข้าสู่การเป็นตัวชี้วัดผู้ตรวจ	

ราชการกระทรวงสาธารณสุขในปีพ.ศ.	 2557	 ซึ่งทำให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศมีการติดตาม	

และเข้าไปประเมินคุณภาพตลาดนัด	หรือตลาดประเภท	 2	 (ตรวจประเมิน	 4,646	แห่ง	 จากตลาดนัดทั้งหมด	

5,377	แห่ง)	พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเคลื่อนงานตลาดนัด	น่าซื้อ	 โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบาย	คือ		

(1)	ควรผลักดันการพัฒนาตลาดประเภทที่	2	ให้เป็นนโยบายสาธารณะ	และสนับสนุนท้องถิ่นออกข้อกำหนดและ	

ควบคุมกำกับตลาดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ	โดยผลักดันผ่านคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด	(2)	ผลักดัน	

ให้มีระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารในตลาดนัดอย่างมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข	เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน		

เจ้าของตลาด	และผู้บริโภค	พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน	และ	(3)	สนับสนุนและ	

พัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน		

นภพรรณ นันทพงษ์*  /  สุชาติ สุขเจริญ*
พรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์**  /  ปิยภรณ์ เวียงแก้ว***

*  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
**  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
***  นักวิชาการสาธารณสุข
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หลักการและเหตุผล
“ตลาดนัด” เป็นชื่อที่เป็นภาษาชาวบ้านที่ใช้เรียก	

สถานที่ที่มีการชุมนุมค้าขายกันในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็น	

ลานกว้าง	 หรือพื้นที่เปิดโล่ง	 ไม่มีอาคาร	 ซึ่งหมายถึง		

“ตลาดประเภทท่ี 2” ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ	

ของตลาด	พ.ศ.	2551	ออกตามความในพระราชบัญญัต	ิ

การสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	โดยระยะแรกของการดำเนิน	

งานภายใต้	พรบ.	ฉบับน้ี	ได้มุ่งเน้นการจัดการกับตลาดท่ีมี	

โครงสร้างถาวร	ซ่ึงตามกฏหมายเรียกว่า	“ตลาดประเภท 

ที่ 1”	 โดยขับเคลื่อนผ่านโครงการตลาดสด	น่าซื้อ	 มา	

ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2545	จนสามารถปรับปรุงตลาดประเภทท่ี	1		

หรือโดยทั่วไปว่า	 ตลาดสด	 ให้มีความสะอาด	และถูก	

สุขลักษณะมากกว่าร้อยละ	85(1)	แต่พบว่า	จากสถานการณ์	

วิกฤติเศรษฐกิจทำให้การขยายตัวของตลาดประเภท	 2		

หรือ	ตลาดนัด	เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	และที่น่าเป็นห่วงคือ		

ตลาดนัดเหล่าน้ีไม่มีการขออนุญาตประกอบกิจการอย่าง	

ถูกต้อง	 ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน	 อาหารที่ขายมีทั ้ง	

ประเภทอาหารสด	และอาหารพร้อมบริโภค	ซึ่งอาจมีการ	

บรรจุในภาชนะมาพร้อมจำหน่าย	หรือมีการปรุงประกอบ	

อาหาร	ณ	จุดจำหน่าย	ก่อให้เกิดปัญหาตามมาท้ังในด้าน	

ขยะ	น้ำเสีย	คราบหรือไอน้ำมันจากการทอด	ป้ิงย่าง	ปัญหา	

ด้านควันและกลิ ่นจากการปรุงอาหาร	 และปัญหาที 	่

สำคัญอีกประการ	คือ	ผู้ขายของในตลาดส่วนใหญ่ไม่ผ่าน	

การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร	ซ่ึงอาจมีพฤติกรรมในการ	

ปรุงประกอบและจำหน่ายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ	

อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารแก่	

ผู ้บริโภคได้	 จากสถานการณ์แนวโน้มที ่เพิ ่มขึ ้นของ	

ตลาดนัด	ทำให้มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องศึกษา	

สถานการณ์และกลวิธ ีการยกระดับตลาดนัดให้ได 	้

มาตรฐาน	การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด	น่าซ้ือ	และ	

นำมาทดลองกระบวนการขับเคลื่อน	 เพื่อให้ผู้ประกอบ	

กิจการตลาดนัด	และเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ควบคุมกำกับ	

สามารถนำไปประยุกต์ใช้และขยายผลต่อไป	 ซึ่งการ	

ดำเนินงานเรื ่องตลาดนัดนี้จะยากกว่าการขับเคลื่อน	

ตลาดสดมาก	 เพราะการขาดข้อมูลของตลาดนัด	ทั้งใน	

ด้านจำนวน	สถานการณ์ความปลอดภัยอาหาร	ผลกระทบ	

ต่อส่ิงแวดล้อมจากการประกอบกิจการ	รวมท้ังผู้ประกอบ	

กิจการส่วนใหญ่ไม่พร้อมต่อการลงทุนเพื่อปรับปรุงด้าน	

โครงสร้าง	ดังน้ันสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำจึงดำเนิน	

การศึกษาเพ่ือหารูปแบบหรือกลวิธีในการพัฒนาตลาดนัด	

ตั้งแต่	 การศึกษาสถานการณ์	 การสร้างมาตรฐาน	การ	

พัฒนาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง		

จนถึงการถอดบทเรียนปัจจัยความสำเร็จของตลาดนัด	

ต้นแบบ

สำหรับผลการศึกษาการถอดบทเรียนตลาดนัดน่าซื้อ	 ต้นแบบ	พบว่า	ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาตลาดนัด		

ให้ได้มาตรฐานตลาดนัด	น่าซื้อ	คือ	(1)	เจ้าของตลาดมีความมุ่งมั่นตั้งใจและให้ความร่วมมือในการพัฒนาตลาด		

(2)	มาตรการด้านกฎหมาย	คือ	 ราชการส่วนท้องถิ่นต้องออกเป็นเทศบัญญัต	ิ และควบคุมให้ผู้ประกอบกิจการ	

ตลาดนัดต้องขออนุญาตและมีการตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาต	 (3)	 การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบกิจการ	

ตลาดนัดเช่น	การมอบป้ายตราสัญญลักษณ์รับรองตลาดท่ีได้มาตรฐาน	การตรวจเย่ียมเพ่ือให้กำลังใจแก่ตลาดท่ีดี	

และได้มาตรฐาน	และการประชาสัมพันธ์	(4)	ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาตลาดนัด	ทั้งในส่วนของ	

ผู้ประกอบกิจการตลาดนัด	ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ	เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน	(เทศบาล/อบต.)	และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข		

และในตลาดต้องมีกติกาหรือข้อบังคับให้ผู้ขายของต้องปฏิบัติตามเพื่อสุขลักษณะและสุขอนามัยที่ดี
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วัตถุประสงค์
1.	 เพื่อศึกษาปัญหาและสถานการณ์ของกิจการ	

ตลาดนัดสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการขับเคล่ือน	

การพัฒนาตลาดนัด

2.	 เพื่อพัฒนามาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ	สำหรับใช้	

ดำเนินการส่งเสริมให้ราชการส่วนท้องถิ่นนำไปควบคุม	

กำกับกิจการตลาดนัด	ให้บรรลุตามกฏกระทรวง

3.	 เพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จของตลาดที่มีการ	

พัฒนาให้ได้มาตรฐานตลาดนัดน่าซ้ือ	สามารถนำไปเป็น	

แนวทางการพัฒนาตลาดนัดอื ่นๆ	 ให้ได้มาตรฐาน	

ตลาดนัด	น่าซื้อ

รูปแบบการศึกษา
และวิธีการดำเนินงาน

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเป็นการศึกษาเชิงพัฒนา		

(Research	and	Development)	 โดยเป็นการวิจัยแบบ	

ผสมผสาน	 (Mixed	method)	 คือ	 เป็นการวิจัยทั้งเชิง	

คุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 และเชิงปริมาณ		

(Quantitative	 Research)	 โดยแบ่งการศึกษาเป็น		

3	ระยะ	ดังนี้

ระยะที่	 1	 การศึกษาปัญหาและสถานการณ์ของ	

กิจการตลาดนัด	:	ศึกษาท้ังในด้านการบริหารจัดการและ	

สถานการณ์ด้านความปลอดภัยอาหาร	 เพื่อให้ทราบถึง	

ขนาดของปัญหา	ความรุนแรงของปัญหา	ความยากง่าย	

ในการจัดการ	และความพร้อมหรือความร่วมมือของ	อปท.	

และผู้ประกอบกิจการตลาดนัดต่อการดำเนินกิจการให	้

เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดทั้งในด้านการขออนุญาต	

ประกอบกิจการ	และ	การควบคุมด้านสุขลักษณะ	โดยการ	

ส่งแบบสอบถามไปยังเทศบาลท่ัวประเทศ	(จำนวน	7,853		

แห่ง)	 และนำข้อมูลที่ตอบกลับมาทั้งหมด(3,500	แห่ง)		

มาสังเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อให้ทราบสถานการณ์ต่อการ	

จัดการกิจการตลาดนัด	 ดำเนินการในปี	 2552	 -	 2553	

และมีการลงสุ่มตรวจสารปนเปื้อนอาหารในตลาดนัด	

โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	 และ	

ศูนย์อนามัยที่	1	-	12	รวม	130	ตลาด	ตรวจสารปนเปื้อน	

ด้านเคมีในอาหารสด	(บอแรกซ์	ฟอร์มาลิน	สารฟอกขาว		

สารกันรา)	 และตรวจการปนเปื ้อนด้านแบคทีเรียใน	

อาหารพร้อมบริโภค	(ตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย)	

ระยะที่	 2	 การพัฒนามาตรฐานตลาดนัด	 น่าซื้อ		

การนำไปทดลองใช้	 และ	 การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย	 :		

ดำเนินการโดยใช้หลักการของวงจรการควบคุมคุณภาพ		

(PDCA	Cycle)	หรือ	วงจรเด็มมิ่ง	(Deming	Cycle)	โดย	

ดำเนินการยกร่างมาตรฐานตลาดนัดน่าซ้ือจากกรอบของ	

กฏกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด	จัดประชุมรับฟัง	

ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง	 (จำนวนประมาณ	50	คน)		

ปรับปรุงเกณฑ์และนำไปทดลองใช้	ประเมินเกณฑ์ท่ีนำไป	

ทดลองใช้โดยการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	

จากผู้ทดลองใช้แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข	และประกาศใช้		

ดำเนินการใน	ปี	2554	-	2555

ระยะที่	 3	 การหาปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนา	

ตลาดนัดให้ได้มาตรฐานตลาดนัด	น่าซ้ือ	:	โดยใช้กระบวน	

การผสมผสาน	 คือ	 (1)	 การประชุมเพื่อถอดบทเรียน	

ตลาดนัด	น่าซื้อ	 ต้นแบบ	ซึ่งเป็นตลาดนัดที่ดำเนินการ	

ได้ตามมาตรฐานใช้รูปแบบการประชุมกลุ่ม	 ตั้งคำถาม		

การระดมสมอง	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจากผู้ที่	

เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข	 เจ้าหน้าที	่

เทศบาล	 เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัย	 ผู้ประกอบกิจการ	

ตลาดนัด	และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ	และ	 (2)	การลงพื้นที่เพื่อ	

สัมภาษณ์เชิงลึก	 (Indepth	 Interview)	 จากผู้ประกอบ	

กิจการตลาดนัดหรือผู้ดูแล	รวมท้ังสอบถามความเห็นจาก	

ผู้ประกอบการค้า	นำมาสรุปการถอดบทเรียนปัจจัยความ	

สำเร็จในการพัฒนาตลาดเพื่อให้เป็นแนวทางในการ	

ขับเคลื่อนกิจการตลาดนัดให้ได้มาตรฐานต่อไป	(ดำเนิน	

การในปี	2558)



งานวิจัย

Food and Water Sanitation Journal Vol. 10 No. 2 Feb - May 2019 ��

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
ผลการศึกษาระยะท่ี	1	การศึกษาปัญหาและสถาน-	

การณ์ของกิจการตลาดนัด	พบว่า	จากการส่งแบบสำรวจ	

สุขลักษณะของตลาดประเภทที	่ 2	 ไปยังองค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ	จำนวน	7,853	ชุด	 (กุมภาพันธ์		

2552)	ตอบกลับมา	3,500	ชุด	พบว่า	มีการดำเนินกิจการ	

ตลาดประเภทท่ี	2	จำนวน	2,993	แห่ง	อีกจำนวน	507	แห่ง	

ในพ้ืนท่ีไม่มีการดำเนินกิจการตลาด	และตลาดประเภทท่ี	2		

ส่วนใหญ่ยังไม่มีการขออนุญาตดำเนินกิจการตลาด	

ประเภทที่	2	คิดเป็น	ร้อยละ	72.37	และมีการขออนุญาต	

เพียงร้อยละ	27.66	ในด้านของโครงสร้าง	พบว่า	โครงสร้าง	

ตลาดส่วนใหญ่เป็นร่ม	(ร้อยละ	69.32)	มีเฉพาะเสาและ	

หลังคาร้อยละ	18.22	และเป็นโครงเหล็กคลุมผ้าใบเต็นท์		

ร้อยละ	12.46	แต่สถานท่ีบริเวณสำหรับผู้ขายของซ่ึงต้องมี	

ลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ	แข็งแรง	ไม่ล่ืน	ล้างทำความสะอาด	

ได้ง่ายและไม่มีน้ำขัง	 ผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ	 53.39	

มีการจัดวางสินค้าในตลาดเป็นสัดส่วน	 (แยกเป็น	

อาหารสด	อาหารแปรรูป	อาหารปรุงสำเร็จ)	ร้อยละ	53.45		

พบว่า	 ในส่วนที่ตลาดนัดไม่ปฏิบัติตามกฏกระทรวงสูง	

ที่สุด	คือ	 (1)	ทางระบายน้ำจากจุดที่มีที่ล้าง	ซึ่งต้องเป็น	

รางเปิด	ทำด้วยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ	มีความลาดเอียง	ระบายน้ำ	

ได้สะดวก	มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อ	

ระบายน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะและไม่ก่อให้เกิดเหตุ	

เดือดร้อนรำคาญ	(ไม่ผ่านร้อยละ	76.32)	(2)	การมีที่ล้าง	

ทำความสะอาดอาหารและภาชนะบริเวณแผงจำหน่าย	

อาหารสด	แผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ		

และแผงจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ	 (ไม่ผ่าน	

ร้อยละ	70.44)	(3)	การมีห้องส้วมที่ปัสสาวะ	อ่างล้างมือ	

อย่างเพียงพอ	และถูกสุขลักษณะ	 ในส่วนสุขวิทยาส่วน	

บุคคลของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดนัด	และ	

วิธีการปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะด้านกรรมวิธีการจัด	

จำหน่าย	ทำ	ปรุง	ประกอบ	เก็บหรือสะสมอาหาร	การรักษา	

ความสะอาดของภาชนะ	น้ำใช้	 และของใช้ต่างๆ	พบว่า	

ถูกต้องถึงร้อยละ	63.81	และ	68.75	ตามลำดับ

แต่จากการสุ่มประเมินความปลอดภัยอาหาร	โดย	

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	และศูนย์อนามัยที่	1	-	12		

ในปี	2553	โดยสุ่มตรวจอาหารสดและอาหารพร้อมบริโภค	

ในตลาดนัดรวม	130	แห่ง	เก็บอาหารตรวจ	3,184	ตัวอย่าง		

พบการปนเปื้อน	753	ตัวอย่าง	(ร้อยละ	23.65)	โดยเป็น	

อาหารที่ตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี	2,118	ตัวอย่าง	พบการ	

ปนเป้ือนด้านเคมี	353	ตัวอย่าง	(ร้อยละ	16.67)	และ	เป็น

อาหารท่ีตรวจด้านแบคทีเรีย	(ด้านชีวภาพ)	จำนวน	1,066		

ตัวอย่าง	พบปนเปื้อนแบคทีเรีย	 399	ตัวอย่าง	 (ร้อยละ		

37.47)	พบว่าสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหารสดที่พบสูงสุด		

คือ	สารฟอกขาว	(ร้อยละ	32.72)	โดยพบในอาหารประเภท	

หน่อไม้ดอง	ผักกาดดอง	ขิงหั่นฝอย	และผลไม้ดองต่างๆ		

ส่วนสารเคมีปนเปื ้อนในอาหารที ่พบรองลงมา	 คือ		

สารกันรา	ฟอร์มาลิน	และบอแรกซ์	 พบร้อยละ	 23.71,		

17.05	 และ	 7.38	 ตามลำดับ	 เมื่อพิจารณาข้อมูลเป็น	

รายศูนย์	 พบว่า	 ตลาดนัดในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่	 10		

เชียงใหม่	 พบสารเคมีตกค้างหรือปลอมปนสูงที่สุด	 คือ		

ร้อยละ	70.59	รองลงมาคือ	ตลาดนัดในพ้ืนท่ีศูนย์อนามัย	

ท่ี	11	สุราษฎร์ธานี	และ	ศูนย์อนามัยท่ี	9	พิษณุโลก	โดยพบ		

ร้อยละ	63.93	และ	31.25ตามลำดับจากข้อมูลแสดงว่า		

อาหารท่ีมีการจำหน่ายในตลาดนัด	ท้ังอาหารพร้อมบริโภค	

และอาหารสดมีความไม่ปลอดภัย	ทั้งในด้านแบคทีเรีย		

และสารเคมี	 ซึ ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคได	้

ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง	 ซึ ่งปัญหาที่สำคัญ	

คือ	 หากเกิดการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาจสอบทวน	

หาร้านค้าหรือผู้ขายได้ยากกว่าผู้ขายของในตลาดสด		

เพราะผู้ขายของในตลาดนัดมีที่ตั้งขายของไม่แน่นอน		

(ตลาดนัดใช้การจับฉลากเพื ่อให้ได้แผงขายสินค้า)		

และอาจเป็นผู้ขายของแบบขาจร	ซ่ึงทำให้ยากต่อการสอบ	

สวนโรคหรือติดตามตรวจสอบ	ซึ่งต่างจากตลาดสดที่มีที	่

ตั้งแผงขายสินค้าที่แน่นอน	สามารถระบุและติดตามได้		

ดังนั้น	การกำกับติดตาม	ที่สำคัญคือเจ้าของตลาดต้องม	ี

ทะเบียนผู้ขายของ	โดยมีรายละเอียด	ช่ือ	-	นามสกุล	ท่ีอยู่		

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วย
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วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562��

ผลการศึกษาระยะที ่	 2	 การพัฒนามาตรฐาน	

ตลาดนัด	น่าซื้อและ	การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย	ปี	2554	

ได้ประชุมจัดทำเกณฑ์ตลาดประเภมท่ี	2	(ตลาดนัด	น่าซ้ือ)		

จากการยกร่างเกณฑ์ตลาดนัดน่าซื้อ	 (ร่างที่	 1)	 ซึ่งเป็น	

การถอดความจากกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะตลาด		

พ.ศ.	 2551	แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น	 3	ด้าน	คือ		

ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ด้านอาหารปลอดภัย	 และ	

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 และแบ่งระดับการผ่านการ	

ประเมินออกเป็น	พื้นฐาน	ดี	และดีมาก	ซึ่งต้องผ่านเกณฑ	์

ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	 13,	 17	 และ	 25	 ข้อ	 ตาม	

ลำดับ	ส่วนการผ่านเกณฑ์ด้านอาหารปลอดภัย	กำหนดให้	

ตลาดนัดที่จะผ่านระดับพื้นฐานและระดับดี	 ต้องตรวจ	

ไม่พบสารปนเปื้อน	4	ชนิด	 ได้แก	่ฟอร์มาลิน	สารกันรา		

สารบอแรกซ์	สารฟอกขาว	ส่วนตลาดนัดระดับดีมากนั้น		

เกณฑ์ด้านอาหารปลอดภัยนอกจากจะไม่พบสาร	4	ชนิด		

ดังกล่าวแล้วต้องไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ	 (ตรวจพบไม่เกิน		

10%)	ส่วนเกณฑ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคน้ันกำหนดว่า		

ตลาดนัดต้องมีทะเบียนผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ		

พบว่า	 จากการดำเนินการไประยะหนึ่ง	 (ประมาณ	2	ปี)		

ผู ้ที ่นำไปทดลองส่วนใหญ่ใช้ให้ความเห็นว่าเกณฑ	์

ดังกล่าวมีความยุ่งยากและซับซ้อน	 จึงได้มีการประชุม	

ระดมสมอง	ปรับปรุงเกณฑ์	(ปี	2556)	และนำมาสู่การเป็น	

เกณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบัน	ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์	20	ข้อ	แบ่ง	

ระดับการประเมินเป็น	พื้นฐาน	ดีและดีมาก	ซึ่งต้องผ่าน	

เกณฑ์	10,	15	และ	20	ข้อ	ตามลำดับ	โดยสามารถเข้าไป	

ดูรายละเอียด	 ตลาดนัด	 น่าซื ้อ	 ทั ้งคู ่มือ	 แบบตรวจ	

ตลาดนัดน่าซื ้อได้ที ่เวปไซด์สำนักสุขาภิบาลอาหาร	

และน้ำ(2)	ซ่ึงจากการนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารระดับกรม	

และกระทรวง	ส่งผลให้ในปี	 2557	สำนักผู้ตรวจราชการ	

กระทรวงฯ	 เล็งเห็นความสำคัญและกำหนดให้ตลาด	

ประเภท	 2	 (ตลาดนัด)	 เป็นประเด็นการตรวจราชการ	

กระทรวงสาธารณสุขภายใต้หัวข้อกฎหมายและการ	

คุ ้มครองผู ้บร ิโภคด้านสุขภาพโดยกำหนดประเด็น	

การตรวจราชการ	คือ “ร้อยละของจำนวนตลาดประเภท 

ที่ 2 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด  

พ.ศ. 2551 ได้รับการติดตามประเมินคุณภาพ”  

ส่งผลให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั ่วประเทศม 	ี

การติดตามและเข้าไปประเมินคุณภาพตลาดประเภท	2		

(ตลาดนัด)	พบว่า	 มีตลาดนัดที่ได้รับการตรวจประเมิน		

4,646	 แห่ง	 จากตลาดนัดทั้งหมด	 5,377	 แห่ง	 และ	

จัดทำปัจจัย/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานไม	่

บรรลุเป้าหมาย	 พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย	

เพ่ือเคล่ือนงานตลาดนัด	น่าซ้ือ	ซ่ึงสาระหลักของข้อเสนอ	

เชิงนโยบาย	คือ	

1.	 ควรผลักดันการพัฒนาตลาดประเภทท่ี	2	ให้เป็น	

นโยบายสาธารณะ	และสนับสนุนท้องถิ่นออกข้อกำหนด	

และควบคุมกำกับตลาดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ	โดย	

ผลักดันผ่านคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

2.	 ผลักดันให้มีระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร	

ในตลาดน ัดอย ่างม ีส ่วนร ่วมระหว ่างเจ ้าหน ้าท ี 	่

สาธารณสุข	เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน	เจ้าของตลาด	และผู้บริโภค		

พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก	่

ประชาชน

3.	 สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพขององค์กร	

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาท	

หน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	โดยประยุกต์การทำงาน	

ทั้งหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

ตารางที่ 1	แสดงร้อยละการปนเปื้อน	
ของสารต่างๆ	ในอาหาร	ในตลาดนัด
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 กลุ่มที่ให้ข้อมูล ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการพัฒนาตลาดนัด สู่การเป็นตลาดนัด น่าซื้อ

1. ผู้ประกอบกิจการ 	ต้องมีความมุ่งมั่น : เจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของกิจการต้องมีความคิด	ความมุ่งมั่นตั้งใจ	

	 ตลาดนัด     ที่จะปรับปรุง/พัฒนาตลาดของตนเองก่อน

	 	 	 	 	 	 	 	ต้องมีกฎกติกา :	มีการกำหนดกติกา	หรือระเบียบของตลาด	และแจ้งให้สมาชิก	คือ	ผู้ขายของและ	

	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยขายของทราบและถือปฏิบัติ	 มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับคนที่ไม่ปฏิบัติตามกติกา	

	 	 	 	 	 	 	 	มีความเป็นกันเองและสร้างจิตสำนึกร่วม : เจ้าของตลาดต้องสร้างความเป็นกันเองกับ	

	 	 	 	 	 	 	 	 พ่อค้าแม่ค้า	สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยทำให้สามารถพูดคุยขอความร่วมมือในการปฏิบัติ	

	 	 	 	 	 	 	 	 สิ่งที่ถูกต้อง/ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อห้าม	และที่สำคัญคือ“การสร้างจิตสำนึก”ในการดูแล	

	 	 	 	 	 	 	 	 ตลาดด้านความสะอาด	ให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง

	 	 	 	 	 	 	 	สร้างความเช่ือม่ันในการขาย : ท้ังแก่ลูกค้าและพ่อค้าแม่ค้า	ในส่วนของลูกค้าต้องสร้าง	

	 	 	 	 	 	 	 	 ความเชื่อมั่นว่าสินค้าที่ขายในตลาดนัดมีคุณภาพดีและราคาถูก	 ถ้าเป็นสินค้าประเภท	

	 	 	 	 	 	 	 	 อาหารควรมีการขอวามร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินเพ่ือตรวจสอบ	

	 	 	 	 	 	 	 	 อาหาร	สำหรับการสร้างความเช่ือม่ันแก่พ่อค้าแม่ค้าในการขายท่ีจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ		

	 	 	 	 	 	 	 	 โดยการบริหารจัดการ	การประชาสัมพันธ์	 หรืออาจมีกลยุทธ์ทางการตลาด	 เช่น	การจัด	

	 	 	 	 	 	 	 	 โปรโมชั่นช่วงเทศกาลต่างๆ

	 	 	 	 	 	 	  ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน :	 การพัฒนาและรักษามาตรฐานตลาดนัดต้องอาศัย	

	 	 	 	 	 	 	 	 ความร่วมมือจากทุกภาส่วนทั้งภาคราชการ	(เทศลาล	รพ.	สต.	สสอ.	สสจ.)	เจ้าของตลาด	

	 	 	 	 	 	 	 	 หรือผู้จัดการตลาดนัด	และพ่อค้าแม่ค้า	(ผู้ขายของในตลาด)	ในการรักษาระเบียบ	การสุ่มตรวจ	

	 	 	 	 	 	 	 	 อาหารปลอดภัย	ซ่ึงจะสร้างความม่ันใจให้ลูกค้า	สร้างความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้า	พัฒนา	

	 	 	 	 	 	 	 	 และสร้างความยั่งยืน

ผลการศึกษาระยะท่ี 3	การหาปัจจัยความสำเร็จใน	

การพัฒนาตลาดนัดให้ได้มาตรฐานตลาดนัด	 น่าซื้อ	 :		

ซึ่งแบ่งการดำเนินงานเป็น	2	ส่วน	คือ	ส่วนแรก	เป็นการ	

ประชุมถอดบทเรียนตลาดนัด	น่าซื้อ	 ต้นแบบ	และส่วน	

ท่ีสอง	เป็นการลงพ้ืนท่ีตลาดนัด	เพ่ือถอดบทเรียน	ตลาดนัด	

น่าซื้อ	ต้นแบบ	มีผลการศึกษาและบทสรุปของการถอด	

บทเรียน	ดังนี้

ส่วนแรก	 เป็นการประชุมถอดบทเรียนตลาดนัด		

น่าซื ้อ	 ต้นแบบ	 :	 ซึ ่งแบ่งกลุ ่มระดมสมองออกเป็น	

สองกลุ่ม	กลุ่มท่ี	1	ซ่ึงประกอบด้วย	ผู้ประกอบการ	เจ้าหน้าท่ี	

จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	 (รพ.	 สต.)	 และ	

จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	 (สสอ.)	 กลุ่มที่สอง		

ประกอบด้วย	 เจ้าหน้าที ่สำนักงานธารณสุขจังหวัด		

(สสจ.)	เทศบาล	และศูนย์อนามัย	สรุปผลการระดมสมอง	

ว่าปัจจัยที่ทำให้ตลาดพัฒนาเป็นตลาดนัดน่าซื้อ	 หรือ		

เป็นตลาดนัด	ต้นแบบ	ได้	คือดังนี้
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 กลุ่มที่ให้ข้อมูล ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการพัฒนาตลาดนัด สู่การเป็นตลาดนัด น่าซื้อ

2. องค์การบริหาร		  ต้องมีเทศบัญญัติ :	ท้องถ่ินต้องออกเทศบัญญัติเร่ืองการประกอบกิจการตลาด	ให้สอดรับ	

	 ส่วนท้องถิ่น    กับกฏกระทรวง	และมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวด

 (เทศบาล/อบต.)  ต้องขออนุญาตและมีการตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาต : ผู้ประกอบกิจการต้องขอ	

	 	 	 	 	 	 	 	 อนุญาตจัดตั้งตลาดนัดกับทางเทศบาล	และท้องถิ่นต้องมีการตรวจสอบก่อนการออก	

	 	 	 	 	 	 	 	 ใบอนุญาต	คือ	ต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้อง/ถูกสุขลักษณะ

	 	 	 	 	 	 	  มีการประชาสัมพันธ์ : ราชการส่วนท้องถิ่นควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการ	

	 	 	 	 	 	 	 	 ให้รู้บทบาทหน้าที่	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ	เช่น	การขอใบอนุญาต	การจัดให้ผู้ขายของได้รับการอบรม

	 	 	 	 	 	 	  มีการจัดการสุขาภิบาลท่ีดี : เจ้าของหรือผู้ประกอบกิจการตลาดนัดควรมีการจัดการน้ำท้ิง	

	 	 	 	 	 	 	 	 หรือน้ำเสีย	การจัดการขยะที่เหมาสม

	 	 	 	 	 	 	  มีการรับรองมาตรฐาน	เช่น	มีป้ายรับรองมาตรฐานตลาด	เป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่	

	 	 	 	 	 	 	 	 ตลาดที่มีการทำที่ดีและถูกต้อง	 เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ประกอบกิจการและเป็น	

	 	 	 	 	 	 	 	 สิ่งที่สร้างแรงจูงใจให้ตลาดมีการปรับปรุงและรักษามาตรฐานให้คงอยู่

3. กลุ่มเจ้าหน้าที่ 	  เจ้าของตลาดให้ความร่วมมือ	 เป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความสำเร็จในการพัฒนา	

	 สาธารณสุข    ตลาดนัดให้ได้มาตรฐาน

	 	 	 	 	 	 	  การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการตลาดนัดต้องมีการไปขออนุญาตประกอบ	

	 	 	 	 	 	 	 	 กิจการตลาดนัดก่อนเปิดดำเนินการ	

	 	 	 	 	 	 	  การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบกิจการตลาดนัด	เช่น	มีตราสัญลักษณ์รับรองตลาดนัด	และ		

	 	 	 	 	 	 	 	 รับรองอาหารปลอดภัยเพ่ือส้างความ่ันใจแก่ผู้บริโภค	และมีการจัดกิจกรรม	เช่น	การประกวด	

	 	 	 	 	 	 	 	 ตลาด	การมอบรางวัลเพื่อเชิดชูกียรติเพื่อสร้างกำลังใจแก่เจ้าของตลาดและผู้ขายของในตลาด

	 	 	 	 	 	 	  สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลโดยการจัดให้มีคณะกรรมการตลาด	และมีการแบ่งโซน	

	 	 	 	 	 	 	 	 เพื่อให้ช่วยกันดูแลทั้งในด้านความสะอาด	และการปฏิบัติตามเกณฑ์และสร้างผู้ประสานงาน

	 	 	 	 	 	 	  การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม	เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ	การยกย่อง	และสร้างความไว้วางใจ

	 	 	 	 	 	 	  การบูรณาการงานกันของหน่วยงานในพ้ืนท่ี	เช่น	การจัดการอบรมผู้ขายของและผู้ช่วย	

	 	 	 	 	 	 	 	 ขายของ	การสุ่มตรวจอาหาร	

	 	 	 	 	 	 	  มีการรับฟังความเห็นและการสร้างความเป็นกันเอง ระหว่างเจา้หน้าท่ี	เจ้าของตลาด/	

	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้จัดการ	ผู้ขายของ	และผู้ช่วยขายของ	เพื่อการปรับปรุงตลาดนัด

	 	 	 	 	 	 	  การจัดให้มีสิ่งสนับสนุนที่เหมาะสม	ตามความต้องการและตามระเบียบ
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	ผลการศึกษาจากการลงพื้นที่เพื่อถอดบทเรียน	

จากตลาดนัด	6	แห่ง	ท่ีผ่านการประเมินและเป็นตลาดนัด		

น่าซื ้อ	 ต้นแบบ	 พบว่า	 ในฐานะผู ้ประกอบกิจการ	

ตลาดหรือเจ้าของตลาด	 บอกว่า	 ปัจจัยสำคัญในการ	

พัฒนาตลาดนัดให้ได้มาตรฐาน	 รวมทั ้งการรักษา	

สภาพให้คงที่นั้น	 หัวใจหลัก	 คือ	 ความร่วมมือจากทุก	

ภาคส่วนท้ังในภาคราชการและผู้ขายของท่ีต้องร่วมมือกัน	

ในการทำงาน	

	ในส่วนของราชการ	คือ	การจัดให้มีการอบรม	

พ่อค้าแม่ค้า	 การสนับสนุนการตรวจสารปนเปื ้อน	

ในอาหาร	 การประชาสัมพันธ์ให้ตลาดนัดที่ทำดี	 เช่น		

ตลาดนัดนี้	 อาหารผ่านการตรวจสารปนเปื้อนทุกชนิด		

อาหารสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน	 เป็นต้น	 เป็นการ	

สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคเพื่อบอกต่อกันให้เข้า	

มาใช้บริการ

	สำหรับตัวเจ้าของตลาดนั้น	 การสร้างความ	

เป็นกันเองกับพ่อค้าแม่ค้า	การพูดคุยกันเพ่ือให้ผู้ขายของ	

ในตลาด		(พ่อค้า	-	แม่ค้า)	ตั้งเป้าหมายร่วมกัน	คือ	ตลาด	

ของเราจะเป็นตลาดนัดท่ีสะอาด	ผู้บริโภคได้รับสินค้าและ	

บริการที่ดี	 รวมทั้งการดูแลบริหารจัดการด้านสิ่งอำนวย	

ความสะดวก	 เช่น	การจัดให้มีที่จอดรถที่สะดวกสำหรับ	

ลูกค้า	จัดบริการห้องน้ำ	-	ห้องส้วม	การขออนุญาตประกอบ	

กิจการให้ถูกต้อง	มีการจัดโซนสินค้าเพ่ือให้ถูกสุขลักษณะ		

ไม่ปะปนกันระหว่างสินค้าประเภทอาหารกับสินค้า	

ประเภทอื่นๆ	 มีระบบประชาสัมพันธ์	 (เสียงตามสาย)		

และมีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่พ่อค้า	 -	 แม่ค้า		

และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ	เช่น	การมี	รปภ.	การติดตั้ง	

กล้องวงจรปิด	เป็นต้น

	ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ	 (ชื่อเรียกตาม	
กฎหมาย)	หรือพ่อค้า	-	แม่ค้า	ต้องปฏิบัติตามกติกาหรือ	
กฏระเบียบของตลาด	พ่อค้า	-	แม่ค้าท่ีขายอาหารต้องมีการ	
ปฏิบัติตนอย่างถูกสุขลักษณะ	และต้องให้ความร่วมมือ	
ในการเข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือ	
เจ้าหน้าที่เทศบาล	พ่อค้าแม่ค้าต้องมีความซื่อสัตย์ต่อ	
ลูกค้า	ไม่เอาเปรียบ	คือต้องขายสินค้าท่ีดี	มีคุณภาพ	ตาช่ัง	
ต้องไม่โกงน้ำหนัก	 เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ/
ความมีชื่อเสียงของตลาด

บทสรุป
ผู้ประกอบกิจการตลาดนัด	 เป็นกลุ่มพลังที่สำคัญ	

ในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาตลาดนัดให้เป็นไป	
ตามมาตรฐาน	และเป็นไปตามกฎหมาย	ซ่ึงการสนับสนุน	
ช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ	 โดยเฉพาะภาครัฐ	 ได้แก่		
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขใน	
พื้นที่	 ที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำด้านวิชาการ	 และ	
มาตรฐาน	 รวมทั้งการสนับสนุนด้านการจัดอบรมให้	
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ	มีความรู้และการปฏิบัติตน	
ท่ีถูกต้อง	การสุ่มตัวอย่างอาหารเพ่ือสร้างความม่ันใจด้าน	
อาหารปลอดภัย	ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างแรงกระตุ้น	
ในการพัฒนาตลาด	และส่ิงท่ีสำคัญมากท่ีสุดคือ นโยบาย 
ของภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดนัดให้ได้ 
มาตรฐานต้องมีความชัดเจนและต่อเนื่องจึงจะทำให้เกิด	
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสภาพได้	 ดังเช่น		
การเกิดโครงการตลาดประชารัฐของรัฐบาลที่เข้ามาช่วย	
กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนให้ตลาดมีการ	
จัดการอย่างถูกสุขลักษณะ	มีบริการท่ีดี	และมีการจัดการ	
ตลาดท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	จึงจะก่อให้	
เกิดความยั่งยืนได้...



งานวิจัย

วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562��

การสุ่มประเมิน
มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

บทคัดย่อ
การสุ่มประเมินมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านเป็นการตรวจสอบความพร้อมและคุณภาพน้ำประปา	

หมู่บ้าน	 เปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	กรมอนามัย	พ.ศ.	2553	 เพื่อวิเคราะห์สาเหตุปัญหาของ	

คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	หาแนวทางในการสร้างคุณค่าของน้ำประปาหมู่บ้าน	และสร้างความรอบรู้สำหรับ	

การบริโภคน้ำประปาหมู่บ้านให้แก่ประชาชน	 โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที	่

ศูนย์อนามัยที่	 1	 -	 12	 โดยใช้แบบสำรวจ	ชุดทดสอบคุณภาพน้ำภาคสนาม	และชุดเก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์ทาง	

ห้องปฏิบัติการดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม	ถึงกรกฎาคม	พ.ศ.	2561	พบว่า	จากกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน	445	แห่ง	

เป็นระบบประปาน้ำบาดาลมากกว่าน้ำผิวดิน	กำลังการผลิต	10	ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมงมากท่ีสุด	ส่วนใหญ่ให้บริการ	

ครอบคลุมหนึ่งหมู่บ้านมีครัวเรือนที่ให้บริการครอบคลุมเฉลี่ย	228.47	ครัวเรือน/แห่ง	ร้อยละ	59.8	เป็นการบริหาร	

จัดการในรูปแบบคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านท่ีเหลือบริการจัดการโดยองค์กร	

ปกครองส่วนท้องถิ่นคุณภาพน้ำประปาได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้เพียงร้อยละ	19.1	สาเหตุ	

ที่ไม่ได้มาตรฐานส่วนมากปนเปื้อนทางด้านแบคทีเรียเนื่องจากไม่มีการเติมคลอรีนฆ่าเชื้อโรค	 เมื่อพิจารณาตาม	

ความเหมาะสมในการนำไปเป็นน้ำบริโภคในครัวเรือน	พบว่า	ร้อยละ	19.1	 เหมาะสมเป็นน้ำบริโภคร้อยละ	23.6		

ไม่เหมาะสมที่จะนำมาเป็นน้ำบริโภคเพราะคุณภาพทางด้านเคมีไม่ได้มาตรฐานและร้อยละ	57.3	หากจะนำมา	

บริโภคควรปรับปรุงด้วยวิธีง่ายๆ	หรือฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนหรือต้มก่อนที่จะนำมาเป็นน้ำบริโภค	ดังนั้นน้ำประปา	

หมู่บ้านยังมีศักยภาพท่ีดี	สามารถพัฒนาให้เป็นน้ำประปาท่ีมีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการนำมาบริโภคในครัวเรือน	

หากได้รับการดูแลรักษาระบบผลิตอย่างถูกต้อง	มีระบบฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพ	ควรมีการผลักดันนโยบายใน	

การจัดการคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้เป็นวาระแห่งชาติ	กำหนดการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านเป็นตัวชี้วัดใน	

การประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัด	กำหนดรูปแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน	และมีการกำหนดมาตรฐาน	

ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านให้เป็นมาตรฐานวิชาชีพ

รัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล* / วิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์*

*  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
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หลักการและเหตุผล
น้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์	 เป็น	

สิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีรัฐต้องจัดหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะ	

การจัดให้มีน้ำด่ืมท่ีสะอาดและเพียงพอสำหรับประชาชน	

ในประเทศนั้นเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและ	

กำหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	SDGs	ข้อ	 6.1		

“บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ำด่ืมท่ีปลอดภัย  

และมีราคาท่ีสามารถซ้ือหาได้ภายในปี 2573” รัฐบาล	

ได้ให้ความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดย	

กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ	 มีการจัดตั้งคณะกรรมการ	

ทรัพยากรน้ำแห่งชาติตราพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ		

พ.ศ.	 2561	 และจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการ	

ทรัพยากรน้ำ	20	ปี	โดยมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	

ทำหน้าท่ีในการกำกับ	ติดตาม	และประเมินผลการดำเนิน	

งานตามแผนแม่บทดังกล่าวทั้งนี้กรมอนามัยในฐานะ	

หน่วยงานหน่ึงท่ีเข้าร่วมในการจัดทำแผนแมบ่ทดังกล่าว	

ได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคภายใต	้

วิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบ	

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน	

สุขภาพดี	 โดยมีพันธกิจในการสังเคราะห์ใช้ความรู้และ	

ดูภาพรวม	 เพื ่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบ	

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยการประสาน	

งาน	สร้างความร่วมมือและการกำกับดูแล	การดำเนินการ	

สุ่มประเมินมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน		จึงเป็น	

ภารกิจหน่ึงท่ีสอดคล้องกับบทบาท	หน้าท่ีของกรมอนามัย	

และสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากร	

น้ำ	 20	ปี	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดงานตามกลไก	

ในการอภิบาลระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของ	

ประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์
	เพ่ือประเมินสภาพของระบบประปาหมู่บ้าน	ในด้าน	

ความพร้อมของการใช้งานและการบำรุงรักษาประเมิน	

คุณภาพน้ำประปาจากกระบวนการผลิตน้ำประปา	

หมู่บ้าน	และวิเคราะห์ปัญหา	สาเหตุของปัญหาคุณภาพ	

น้ำประปาหมู่บ้านและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ	

และเชิงนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการดำเนินงาน
	ระบบประปาหมู่บ้านทั่วประเทศ	จำนวน	300	แห่ง		

โดยใช้ตามคำนิยามในระเบียบกระทรวงมหาดไทย	

ว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปา	

หมู่บ้าน	พ.ศ.	2548	หมายถึงระบบประปาซ่ึงเป็นทรัพย์สิน	

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่หมายความรวมถึง	

ระบบประปาที่อยู ่ในความรับผิดชอบของการประปา	

ส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงหรือกิจการประปาระบบ	

หลักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ	

ประชาชนและอยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กร	

ปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีการดำเนินงาน
	ศูนย์อนามัยท่ี	1	-	12	และสถาบันสุขภาวะเขตเมือง	

ดำเนินการในระหว่างเดือนมกราคม	 -	 กรกฎาคม	2561	

โดยดำเนินการสุ่มเลือกระบบประปาหมู่บ้านด้วยวิธีการ	

สุ่มอย่างง่ายดำเนินการสำรวจและสอบถาม	ข้อมูลระบบ	

ประปาตรวจคุณภาพน้ำประปาด้วยชุดทดสอบภาคสนาม	

เก็บตัวอย่างน้ำจากระบบผลิตเพื ่อส่งตรวจวิเคราะห์	

คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาด่ืมได้	กรมอนามัย		

พ.ศ.	2553	รวบรวม	วิเคราะห์ข้อมูล	จัดทำสรุปรายงาน	และ	

จัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการและเชิงนโยบายนำเสนอ	

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เครื่องมือที่ใช้
1.	 แบบสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน	

	2.	ชุดตรวจสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ		

(อ.	31)	และชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	(อ.	11)

	3.	ภาชนะเก็บตัวอย่างน้ำประปา	 ทั ้งทางด้าน	

กายภาพ	เคมี	และแบคทีเรีย
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ผลการดำเนินงาน
1. ข้อมูลทั่วไปของระบบประปาหมู่บ้านกลุ่ม 

ตัวอย่าง

		 กลุ ่มตัวอย่างระบบประปาหมู ่บ้านทั ้งหมด		

445	แห่ง	ครอบคลุมทุกภาค	โดยมากที่สุดเป็นภาคกลาง	

และตะวันตก	 ร้อยละ	 38.9	 ส่วนมากเป็นระบบประปา	

บาดาล	 ร้อยละ	61.3	กำลังการผลิต	 10	ลูกบาศก์เมตร	

ต่อชั่วโมงมากที่สุด	ร้อยละ	46.7	การให้บริการของระบบ	

ประปาหมู่บ้านครอบคลุมหนึ่งหมู่บ้านมากที่สุด	 ร้อยละ		

49.1	จำนวนครัวเรือนท่ีใช้บริการเฉล่ีย	228.47	ครัวเรือน/	

แห่ง	ร้อยละ	59.8	เป็นการบริหารจัดการในรูปแบบคณะ-	

กรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปา

2. ข้อมูลระบบการผลิตน้ำประปา

		 2.1	 ระบบประปาบาดาล	พบว่า	กระบวนการ	

ผลิตน้ำประปามีการเติมอากาศร้อยละ	45.1	มีระบบการ	

กรองน้ำร้อยละ	 65.4	 และมีการเติมคลอรีนเพื ่อฆ่า	

เชื ้อโรคร้อยละ	 21.8	 ส่วนการดูแลรักษาระบบผลิต	

น้ำประปา	มีการล้างหน้าทรายกรองร้อยละ	 49.6	 ล้าง	

ถังน้ำใสร้อยละ	47.4	และล้างหอถังสูงร้อยละ	54.9

		 2.2	 ระบบประปาผิวดินพบว่า	 กระบวนการ	

ผลิตน้ำประปามีการเติมสารส้ม	 ร้อยละ	 76.0	 เติม	

ปูนขาวร้อยละ	55.2	มีระบบการกรองน้ำ	ร้อยละ	91.7	และ	

มีการเติมคลอรีนเพ่ือฆ่าเช้ือโรค	ร้อยละ	64.6	ส่วนการดูแล	

รักษาระบบผลิตน้ำประปามีการล้างทรายกรอง	 ร้อยละ		

75.0	ล้างถังน้ำใส	ร้อยละ	72.9	ล้างหอถังสูง	ร้อยละ	65.6		

และระบายตะกอนในถังตกตะกอน	ร้อยละ	69.8

3. ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา

		 3.1	 คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านจากการตรวจ	

สอบภาคสนาม

		 	 	 จากการตรวจหาปริมาณคลอรีนอิสระคง	

เหลือในน้ำประปาจากระบบประปาที่มีการเติมคลอรีน		

จำนวน	91	แห่ง	ด้วยชุดตรวจสอบปริมาณคลอรีนอิสระ	

คงเหลือในน้ำ	(อ.	31)	พบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา	 แผนภูมิที่ 2 ร้อยละคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 
แยกตามเกณฑ์แต่ละด้าน

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

ที่แหล่งผลิต	ไม่ต่ำกว่า	0.2	ppm.	ร้อยละ	51.65	ส่วนการ	

ตรวจการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำประปาด้วย	

ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ	(อ.	11)	จากระบบ	

ประปาหมู่บ้านจำนวน	227	แห่ง	พบการปนเป้ือนโคลิฟอร์ม	

แบคทีเรีย	ร้อยละ	78.85	

		 3.2	 คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านจากการตรวจ	

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

		 	 	 จากการเก็บตัวอย่างน้ำประปาจากระบบ	

ประปาหมู่บ้านจำนวน	445	แห่ง	พบว่า	มีตัวอย่างน้ำประปา	

หมู่บ้านจำนวน	 85	 แห่งหรือร้อยละ	 19.1	 ผ่านเกณฑ	์

คุณภาพน้ำประปาด่ืมได้		ท่ีเหลือ	360	แห่งหรือร้อยละ	80.9		

ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	ตามแผนภูมิที่	1

		 	 	 เม ื ่อนำต ัวอย ่างน ้ำท ี ่ ไม ่ผ ่านเกณฑ์	

คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	 มาพิจารณาแยกตามเกณฑ	์

ทางด้านกายภาพ	 เคมี	 และแบคทีเรีย	พบว่ามีตัวอย่าง	

น้ำประปาหมู่บ้านไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพทางด้านแบค-	

ทีเรีย	สูงถึงร้อยละ	72.4	 โดยพบการปนเปื้อนโคลิฟอร์ม	

แบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียตามแผนภูมิที่	2
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		 	 	 ทั้งนี้แหล่งน้ำผิวดินไม่ได้มาตรฐานทาง	

ด้านกายภาพมากกว่าแหล่งน้ำบาดาล	 ส่วนแหล่ง	

น้ำบาดาลไม่ได้มาตรฐานทางด้านเคมีมากกว่าแหล่ง	

น้ำผิวดินแต่ทั้งแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลไม่ได	้

มาตรฐานทางด้านแบคทีเรียเป็นจำนวนมากในระดับ	

ใกล้เคียงกันคือ	 ร้อยละ	 75.2	 และ	 69.2	 ตามลำดับ	

ตามแผนภูมิที่	5

		 4.3	 การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำประปาตาม	

การบริหารจัดการ

		 	 	 เมื่อนำผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	

ประปาหมู่บ้านมาเปรียบเทียบตามการบริหารจัดการ	

ระหว่างการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหาร	

กิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านและองค์กร	

ปกครองส่วนท้องถิ่น	พบว่าน้ำประปาหมู่บ้านที่บริหาร	

จัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพตาม	

เกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้	กรมอนามัย	พ.ศ.	2553		

4. การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล  

		 4.1	 การจำแนกคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

		 	 	 เมื ่อนำข้อมูลการสุ ่มประเมินคุณภาพ	

น้ำประปาหมู่บ้านมาจำแนกตามความเหมาะสมในการ	

นำไปเป็นน้ำบริโภคในครัวเรือนนั ้น	 พบว่า	 ร้อยละ		

19.1	 เหมาะสมเป็นน้ำบริโภคในครัวเรือน	 ร้อยละ	23.6		

ไม่เหมาะสมที่จะนำมาเป็นน้ำบริโภคในครัวเรือน	 เพราะ	

มีคุณภาพทางด้านเคมี	เช่น	ความกระด้าง	เหล็ก	แมงกานีส		

คลอไรด์ซัลเฟต	ฟลูออไรด์	เกินเกณฑ์คุณภาพน้ำประปา	

ดื่มได้	กรมอนามัย	พ.ศ.	2553	ส่วนที่เหลือร้อยละ	57.3	

ไม่ผ่านคุณภาพด้านสี	ความขุ่น	และแบคทีเรีย	ซ่ึงสามารถ	

นำมาปรับปรุงง่ายๆ	ในครัวเรือน	เพ่ือให้สามารถนำไปเป็น	

น้ำบริโภคในครัวเรือนได้	เช่น	การกรอง	การต้ม	การเติม	

คลอรีน		ตามแผนภูมิที่	3

แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของน้ำประปาหมู่บ้านจำแนก 
ตามความเหมาะสมในการนำไปเป็นน้ำบริโภคในครัวเรือน

		 4.2	 การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำประปาตาม	

ประเภทแหล่งน้ำดิบ

		 	 	 เมื่อนำผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	

ประปาหมู่บ้านมาเปรียบเทียบตามประเภทแหล่งน้ำ	

ระหว่างแหล่งน้ำผิวดินและน้ำบาดาล	พบว่าน้ำประปา	

หมู ่บ ้านจากแหล่งน้ำบาดาลมีคุณภาพตามเกณฑ์	

มาตรฐานน้ำประปาด่ืมได้	กรมอนามัย	พ.ศ.	2553	ร้อยละ		

21.2	มากกว่าจากแหล่งน้ำผิวดินที่ได้มาตรฐานร้อยละ	

17.0	ตามแผนภูมิที่	4

แผนภูมิที่ 4 ร้อยละของคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 
ที่ได้มาตรฐาน จำแนกตามประเภทแหล่งน้ำ

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละของคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 
ที่ไม่ได้มาตรฐาน จำแนกตามประเภทแหล่งน้ำ
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ร้อยละ	22.4	มากกว่าที่บริหารจัดการโดยคณะกรรมการ	

บริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน		ซ่ึงได้	

มาตรฐานร้อยละ	13.0	ตามแผนภูมิที่	6

สรุปผลการสุ่มประเมิน
1.	 คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	 ได้มาตรฐานตาม	

เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	กรมอนามัย	พ.ศ.	2553		

ร้อยละ	 19.1	 ในส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นพบว่าไม่ได้	

มาตรฐานทางด้านแบคทีเรียมากที่สุดถึงร้อยละ	 72.4		

สอดคล้องกับการใช้ชุดทดสอบภาคสนาม	อ.	11	ที่พบว่า	

มีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียถึงร้อยละ	78.85	และ	

พบมีการเติมคลอรีนเพียงร้อยละ	39.74	เม่ือพิจารณาตาม	

ความเหมาะสมในการนำไปเป็นน้ำบริโภคในครัวเรือนจะ	

ได้ว่าร้อยละ	19.1	สามารถนำมาบริโภคได้ร้อยละ	23.6		

ไม่เหมาะสมที่จะนำมาบริโภค	และร้อยละ	57.3	สามารถ	

ปรับปรุงด้วยวิธีง่ายๆ	หรือฆ่าเช้ือด้วยคลอรีนหรือต้มก่อน

ที่จะนำมาบริโภคในครัวเรือน

2.	 ประปาน้ำผิวดินมีปัญหาคุณภาพทางด้าน	

กายภาพ	เช่น	ความขุ่น	สี	มากกว่าแหล่งน้ำบาดาล	ส่วน	

แหล่งน้ำบาดาล	พบปัญหาคุณภาพทางด้านเคมีมากกว่า	

แหล่งน้ำผิวดิน	แต่ทั้งสองแหล่งพบปัญหาการปนเปื้อน	

แบคทีเรียในระดับสูงพอๆ	กัน

3.	 	 ประปาหมู่บ้านที่บริหารจัดการโดยองค์กร	

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพดีกว่าที่บริหารจัดการโดย	

คณะกรรมการฯ	 ทั้งนี้คุณภาพทางกายภาพ	 และทาง	

เคมีได้มาตรฐานใกล้เคียงกัน	 แต่คุณภาพทางด้าน	

แบคทีเรียได้มาตรฐานต่างกัน	โดยระบบประปาที่บริหาร	

จัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพทาง	

แผนภูมิที่ 6 ร้อยละของคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 
ที่ได้มาตรฐาน จำแนกตามการบริหารจัดการ

แผนภูมิที่ 7 ร้อยละของคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 
ที่ไม่ได้มาตรฐาน จำแนกตามการบริหารจัดการ

		 	 	 เมื่อพิจารณาจากสาเหตุที่ไม่ได้มาตร-	

ฐาน	พบว่า	 ระบบประปาหมู่บ้านที่บริหารจัดการโดย	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการบริหาร	

กิจการฯ	มีคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านที่ไม่ได้มาตรฐาน	

ด้านกายภาพ	และด้านเคมีใกล้เคียงกัน	แต่ด้านแบคทีเรีย	

ระบบประปาหมู่บ้านที่บริหารจัดการโดยองค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถ่ิน	จะมีน้อยกว่าท่ีบริหารจัดการโดยคณะกรรม-	

การบริหารกิจการฯ	ตามแผนภูมิที่	7	ทั้งนี้เนื่องจากระบบ	

ประปาที่บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นม	ี

การเติมคลอรีนมากกว่าท่ีบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ	

บริหารกิจการฯ	ตามแผนภูมิที่	8

แผนภูมิที่ 8 ร้อยละการเติมคลอรีนในระบบประปาหมู่บ้าน  
จำแนกตามการบริหารจัดการ



งานวิจัย

Food and Water Sanitation Journal Vol. 10 No. 2 Feb - May 2019 ��

แบคทีเรียได้มาตรฐานมากกว่า	ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที	่

พบว่าระบบประปาที่บริหารจัดการโดยองค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิ่นมีการเติมคลอรีนในสัดส่วนที่มากกว่า

โดยสรุปคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านยังมีศักยภาพ	

ท่ีดีท่ีสามารถพัฒนาให้เป็นน้ำประปาท่ีมีคุณภาพเหมาะสม	

สำหรับการนำมาบริโภคในครัวเรือน	หากได้รับการดูแล	

รักษาระบบผลิตน้ำประปาที่ด	ี มีระบบการฆ่าเชื้อโรคที่มี

ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน
1.	 คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านส่วนมากผ่านเกณฑ์	

มาตรฐานทางด้านเคมีแต่ปัญหาส่วนมากไม่ผ่านเกณฑ์	

มาตรฐานทางด้านแบคทีเรียเนื่องจากไม่มีกระบวนการ	

ฆ่าเชื้อโรคในขั้นตอนสุดท้าย	หรือมีแต่ไม่มีประสิทธิภาพ	

เพียงพอ	 นอกจากนั ้นคุณภาพน้ำทางด้านกายภาพ		

โดยเฉพาะความขุ่น	 สี	 ยังพบเกินเกณฑ์มาตรฐานด้วย	

เพราะการดูแลรักษาระบบประปาไม่ดีและไม่ต่อเน่ือง	เช่น		

การล้างทรายกรอง	 การล้างระบบกรอง	 เป็นต้น	 ดังนั้น	

จึงควรแนะนำให้ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านพิจารณา	

ปรับปรุงระบบการฆ่าเช้ือโรคให้มีประสิทธิภาพหรือลงทุน	

เพ่ิมระบบฆ่าเช้ือโรคในระบบประปาหมู่บ้าน	พร้อมท้ังจัด	

ระบบการดูแลรักษากระบวนการผลิตอย่างสม่ำเสมอและ	

ถูกต้องตามหลักวิชาเพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาที่ผลิต	

ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและยั่งยืนต่อไป	หากคุณภาพ	

น้ำประปาหมู่บ้านทางด้านเคมีไม่ผ่านเกณฑ์	ควรพิจารณา	

พัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	 หากไม่สามารถ	

ทำได้ควรเปลี ่ยนแหล่งน้ำที ่ใช้ผลิตน้ำประปา	 หรือ	

เปลี่ยนให้ประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาดำเนินการแทน

2.	 คุณภาพน้ำประปาหมู ่บ้านที ่ได้ผ่านเกณฑ	์

มาตรฐานทางด้านเคมี	 แต่ทางด้านกายภาพและ	

แบคทีเรียไม่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนั ้นควรสื ่อสาร	

ประชาสัมพันธ์เพื ่อสร้างความรอบรู ้ในการปรับปรุง	

คุณภาพน้ำในครัวเรือนให้แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถ	

นำมาบริโภคได้	เช่น	ใช้เคร่ืองกรอง	หรือการต้มหรือการเติม	

คลอรีนน้ำสำเร็จรูป	 (หยดทิพย์)	 ก่อนนำมาบริโภคใน	

ครัวเรือนแต่ถ้าคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านไม่ผ่านเกณฑ์	

มาตรฐานทางด้านเคมีควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน	

ใช้น้ำดังกล่าวเพื่อการอุปโภคเท่านั้น	ไม่ควรนำไปบริโภค	

รวมถึงไม่ควรนำไปประกอบอาหาร	ล้างผัก	ผลไม้	ล้างหน้า		

แปรงฟัน	 โดยเฉพาะหากสารเคมีที ่ปนเปื ้อนนั ้นเป็น	

อันตรายต่อสุขภาพ	เช่น	ฟลูออไรด์	ตะกั่ว	สารหนู	ปรอท	

เป็นต้น

3.	 ผลักดันนโยบายในการจัดการคุณภาพน้ำประปา	

หมู่บ้านให้เป็นวาระแห่งชาติและจัดทำแผนปฏิบัติการใน	

การพัฒนาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิ-	

ภาพมากย่ิงข้ึนโดยเฉพาะระบบการฆ่าเช้ือโรคในน้ำประปา		

กำหนดมาตรการในการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	

เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัด		

เพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง	

ในจังหวัด	ซ่ึงจะครอบคลุมท้ังหน่วยจัดสร้าง	ดูแล	ควบคุม		

และประเมินคุณภาพ	ทั้งนี้อาจผ่านกลไก	คณะกรรมการ	

หรือคณะทำงานที่มีอยู่แล้วในระดับจังหวัด	 ซึ่งมีผู้ว่า-	

ราชการจังหวัดเป็นประธาน	เช่น	คณะกรรมการสาธารณสุข	

จังหวัด	(คสจ.)	เป็นต้น	หรือถ่ายระดับไปยังคณะกรรมการ	

หรือคณะทำงานท่ีมีอยู่แล้วในระดับอำเภอซ่ึงมีนายอำเภอ	

เป็นประธาน	 เช่น	 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	

ระดับอำเภอ	(พชอ.)	เป็นต้น...
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การศึกษาสถานการณ์ 
คุณภาพน้ำอุปโภคในพื้นที่ช่องทางเข้าออกประเทศ 

ภาคใต้ตอนล่าง ปี 2559 - 2561

บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง	(Cross-sectional	survey	research)	ประชากรศึกษา	คือ	ตัวอย่าง	

น้ำอุปโภคท่ีเก็บได้ในพ้ืนท่ีช่องทางเข้าออกประเทศ	และรัศมีโดยรอบ	400	เมตร	ตามข้อกำหนดกฎอนามัยระหว่าง	

ประเทศ	พ.ศ.	 2548	จำนวน	14	แห่ง	 ใน	 6	จังหวัดภาคใต้ตอนล่างปี	 2559-2561	 รวมทั้งหมด	46	ตัวอย่าง		

สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ	การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	

ทางกายภาพ	 เคมี	 และแบคทีเรีย	ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย	พ.ศ.	 2553		

ผลการศึกษา	พบว่า	แนวโน้มคุณภาพน้ำภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น	จาก	ปี	2559	(ร้อยละ	37.50)	ปี	2560		

(ร้อยละ	50.00)	และ	ปี	 2561	 (ร้อยละ	71.43)	 โดยมีปัญหาด้านแบคทีเรียมากที่สุด	คือ	 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย		

(Coliform	 bacteria)	 ไม่ผ่านเกณฑ์	 ปี	 2559	 (ร้อยละ	 31.25)	 ปี	 2560	 (ร้อยละ	 50.00)	 และ	 ปี	 2561		

(ร้อยละ	 42.86)	 และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 (Fecal	 coliform	 bacteria)	 ไม่ผ่านเกณฑ์	 ปี	 2559		

(ร้อยละ	 25.00)	ปี	 2560	 (ร้อยละ	 43.57)	และ	ปี	 2561	 (ร้อยละ	 28.57)	 รองลงมาคือปัญหาด้านกายภาพ	

ส่วนด้านเคมีไม่พบปัญหามากนัก	 ช่องทางเข้าออกประเทศในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ไม่ผ่านเกณฑ์	

ด้านกายภาพและเคมีมากกว่าช่องทางเข้าออกประเทศนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ	นอกจากนี้พบว่า	น้ำบาดาล		

(บ่อพักน้ำ	ไม่ผ่านระบบกรอง)	ไม่ผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	100.00	รองลงมา	คือ	น้ำประปาภูเขา	(ปลายท่อ)	และผิวดิน		

(บ่อพักน้ำ	 ผ่านระบบกรอง)	 ร้อยละ	 50.00เท่ากัน	 โดยแหล่งน้ำธรรมชาติเหล่านี้	 ในปี	 2559	 ไม่ผ่านเกณฑ์	

ด้านแบคทีเรีย	ตั้งแต่ร้อยละ	50.00	ขึ้นไปส่วนน้ำประปา	 (ปลายท่อ)	 ในปี	 2561	 ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านกายภาพ	

มากที่สุด	 ร้อยละ	45.45	 รองลงมาคือแบคทีเรีย	 ร้อยละ	36.36	และเคมี	 ร้อยละ	9.09	ตามลำดับ	ข้อมูลจาก	

การศึกษานี้สามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้สะอาด	ปลอดภัยได้มาตรฐาน

คำสำคัญ : คุณภาพน้ำอุปโภค,	ช่องทางเข้าออกประเทศ,	ภาคใต้ตอนล่าง

 วิชุตา บุษบงค์* / บงกช เชี่ยวชาญยนต์**
นิด รักแจ้ง*** / สงฆ์ ไพบูลย์****

*  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
**  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
***  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
**** เจ้าพนักงานสาธารณสุขสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
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บทนำ
ปี	 2558	 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรัฐบาล	

เร่งรัดนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน		
(Border	Special	Economic	Zones	:	Border	SEZs)		
ระยะแรกและระยะท่ีสอง	รวม	10	จังหวัด	โดยจังหวัด	
สงขลาและนราธิวาส	เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ		
ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนั้นมีช่องทางเข้าออก	
ประเทศสะพานเช่ือมโยงกับประเทศมาเลเซีย	14	แห่ง		
ประกอบด้วยพรมแดน	8	แห่ง	ท่าเรือ	 4	แห่ง	และ	
ท่าอากาศยาน	2	แห่ง	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
เป็นนิคมอุตสาหกรรมทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีความ	
หนาแน่นของแรงงาน	นักท่องเที่ยว	คมนาคมขนส่ง		
หากท้ิงขยะและกากของเสียอุตสาหกรรมไม่ถูกหลัก	
สุขาภิบาล	 นอกจากส่งผลต่อสุขภาพอนามัยแล้ว	
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอาจตกค้างสะสมทำให้	
ปนเปื้อนสู่ระบบนิเวศเข้าสู่วัฏจักรของแหล่งน้ำได้		
น้ำอุปโภคที ่ให้บริการในพื ้นที ่ช ่องทางเข้าออก	
ประเทศมีความสำคัญ	เน่ืองจากเป็นตัวช้ีวัดหน่ึงของ	
สุขาภิบาลท่าขนส่งระหว่างประเทศท่ีแสดงให้เห็นว่า	
มีการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากลตามสมรรถนะหลัก	
ที่ช่องทางเข้าออกประเทศพึงมี	 สอดคล้องกับกฎ	
อนามัยระหว่างประเทศ	พ.ศ.	2548	กำหนดให้ช่องทาง	
เข้าออกประเทศต้องมีสมรรถนะหลักประการหนึ่ง	
ตลอดเวลา	คือ	การสร้างความม่ันใจด้านส่ิงแวดล้อม	
ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เดินทาง(1)	 และสอดคล้องกับ	
ยุทธศาสตร์ชาติ	 ระยะ	20	ปี	 (พ.ศ.	 2560	 -	 2579)		
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน	(Sustainable	Develop-	
ment	 Goals	 :	 SDGs)	 เป้าหมายที่	 6 “น้ำและ 
สุขอนามัย” การพัฒนาประเทศในอนาคตโดยจัด	
ให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนยกระดับคุณภาพ	
น้ำ	เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำทุกภาคส่วน(2)

จากการทบทวนเอกสารส่วนใหญ่ศึกษาสถาน-	
การณ์คุณภาพน้ำบริโภคในแต่ละแหล่งหรือแต่ละ	
พื้นที่เสี่ยงแต่การศึกษาคุณภาพน้ำอุปโภคยังมีน้อย	

โดยเฉพาะในพื้นที่ช่องทางเข้าออกประเทศ	หากน้ำ	
มีการปนเปื ้อนอาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของ	
ประชาชนและนักท่องเที ่ยวได้	 เช่น	 โรคติดเชื ้อ	
ทางผิวหนัง	โรคพยาธิ	เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของพาหะ	
นำโรค	เป็นต้นข้อมูลสถานการณ์ที่ได้สามารถนำไป	
ใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพน้ำและปรับปรุง	
คุณภาพน้ำให้สะอาด	ปลอดภัยได้มาตรฐาน	ป้องกัน	
การเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ	 ตลอดจน	
เป็นการคุ ้มครองสุขภาพ	 สร้างความมั ่นใจและ	
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อนักท่องเที่ยว	

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสถานการณ์คุณภาพน้ำอุปโภคใน	

พื้นที ่ช่องทางเข้าออกประเทศ	 ภาคใต้ตอนล่าง		
ปี	2559	-	2561

วิธีการศึกษา
	การศึกษาเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง	(Cross-	

sectional	 survey	 research)	ประชากรศึกษา	คือ		
ตัวอย่างน้ำอุปโภคที่เก็บได้ในพื้นที่ช่องทางเข้าออก	
ประเทศและรัศมีโดยรอบ	400	เมตร	ตามข้อกำหนด	
กฎอนามัยระหว่างประเทศ	พ.ศ.	2548	จำนวน	14	แห่ง		
ใน	6	จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง	ดำเนินการเก็บข้อมูล	
ภาคสนามระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม	
ของทุกปีงบประมาณตั้งแต่ปี	 2559	 -	 2561	 โดย	
ปี	2559	เก็บตัวอย่างน้ำ	จำนวน	16	ตัวอย่าง	ปี	2560		
จำนวน	16	ตัวอย่าง	และปี	2561	จำนวน	14	ตัวอย่าง		
เม่ือแยกตามประเภทแหล่งน้ำเป็นน้ำประปา	(ปลาย	
ท่อ)	จำนวน	33	ตัวอย่าง	น้ำประปาภูเขา	(ปลายท่อ)		
จำนวน	 7	 ตัวอย่าง	 น้ำผิวดิน	 (บ่อพักน้ำ)	 จำนวน		
4	ตัวอย่าง	 และบ่อน้ำบาดาล	 (บ่อพักน้ำ)	 จำนวน		
2	ตัวอย่าง	รวมท้ังหมด	46	ตัวอย่าง	สุ่มตัวอย่างแบบ	
เจาะจง	(Accidental	sampling)	และส่งตรวจวิเคราะห์	
คุณภาพน้ำ	ณ	 ศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม		
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คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลา-	
นครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	

พ้ืนท่ีดำเนินการ	คือ	ช่องทางเข้าออกประเทศ		
ภาคใต้ตอนล่างที่ตั้งในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ	
พิเศษ	จังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาส	จำนวน		
9	แห่ง	และนอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	จังหวัด	
ตรัง	 สตูล	ปัตตานี	 และยะลา	จำนวน	5	แห่ง	 รวม	
ท้ังหมด	14	แห่ง	ช่องทางฯ	ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ	
พิเศษ	ได้แก่	จังหวัดสงขลา	(พรมแดนสะเดา	พรมแดน	
ปาดังเบซาร์		พรมแดนบ้านประกอบ	ท่าเรือสงขลา	และ	
ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่)	จังหวัดนราธิวาส		
(พรมแดนสุไหงโก	-	ลก	พรมแดนบูเก๊ะตา	พรมแดน	
ตากใบและท่าอากาศยานนราธิวาส)	 นอกพื้นที ่	
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้แก่	จังหวัดตรัง	(ท่าเรือ	
กันตัง)	 จังหวัดสตูล	 (พรมแดนวังประจันและท่าเรือ	
ตำมะลัง)	จังหวัดปัตตานี	(ท่าเรือปัตตานี)	และจังหวัด	
ยะลา	พรมแดนเบตง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภคด้วยวิธี	

มาตรฐาน	(Standard	method)	ทางห้องปฏิบัติการ	
ผลการตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ	
น้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย	พ.ศ.	 2553(3)	แบ่ง	
คุณภาพน้ำเป็น	3	ด้าน	ดังนี้

1.	คุณภาพน้ำทางกายภาพ	จำนวน	2	พารา-	
มิเตอร์	คือความเป็นกรด	-	ด่าง	(pH)	และความขุ่น		
(Turbidity)	

2.	คุณภาพน้ำทางเคมี	จำนวน	5	พารามิเตอร์		
คือ	ปริมาณสารละลายท้ังหมดท่ีเหลือจากการระเหย		
(TotalDissolved	 Solids	 :	 TDS)	 ความกระด้าง		
(Hardness)	 ซัลเฟต	 (Sulfate	 :	 SO

4
-2)	 คลอไรด์		

(Chloride	:	Cl-)	และปรอท	(Hg)	
3.	คุณภาพน้ำทางแบคทีเรีย	จำนวน	2	พารา-	

มิเตอร์	คือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	(Coliform	bacteria)		

และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 (Fecal	 coliform		
bacteria)	

สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	statistics)		

นำเสนอในรูปกราฟแจกแจงความถี่	ร้อยละ

ผลการศึกษา
	สถานการณ์โดยรวม	พบว่า	แนวโน้มคุณภาพ	

น้ำไม่ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น	จาก	6/16	ตัวอย่าง	(ร้อยละ		
37.50)	ในปี	2559	เป็น	8/16	ตัวอย่าง	(ร้อยละ	50.00)		
ในปี	2560	และ10/14	ตัวอย่าง	(ร้อยละ	71.43)	ใน	
ปี	 2561	ดังแผนภูมิที่	 1	 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ำ	
ตามพื้นที่	 พบว่า	 ช่องทางฯ	 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ		
มีแนวโน้มคุณภาพน้ำไม่ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น	 จาก		
3/11	ตัวอย่าง	(ร้อยละ	27.27)	ในปี	2559	เป็น	7/11		
ตัวอย่าง	(ร้อยละ	63.64)	ในปี	2560	และ7/9	ตัวอย่าง		
(ร้อยละ	77.78)	ในปี	2561	ดังแผนภูมิที่	2	

แผนภูมิที่ 2 ร้อยละของคุณภาพน้ำอุปโภค 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2559 - 2561 จำแนกตามพื้นที่

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของคุณภาพน้ำอุปโภค  
ปี 2559 - 2561 
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	เมื ่อพิจารณาคุณภาพน้ำตามด้าน	 พบว่า	
แนวโน้มไม่ผ่านเกณฑ์ด้านกายภาพเพิ่มขึ้น	 จาก	
1/8	 ตัวอย่าง	 (ร้อยละ	 12.50)	 ในปี	 2559	 เป็น		
3/12	ตัวอย่าง	(ร้อยละ	25.00)	ในปี	2560	และ	6/13		
ตัวอย่าง	(ร้อยละ	46.15)	ในปี	2561	ดังแผนภูมิที่	3		
เมื ่อพิจารณาคุณภาพน้ำในแต่ละด้านตามพื้นที่		
พบว่า	 ช่องทางฯ	 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	มีแนวโน้ม	
ไม่ผ ่านเกณฑ์ด้านกายภาพเพิ ่มขึ ้นจาก	 1/16		
ตัวอย่าง	 (ร้อยละ	 6.25)	 ในปี	 2559	 เป็น	 3/16	
ตัวอย่าง	 (ร้อยละ	 18.75)	 ในปี	 2560	 และ	 5/14	
ตัวอย่าง	(ร้อยละ	35.71)	ในปี	2561ด้านเคมี	พบว่า		
คุณภาพน้ำไม่ผ่านเกณฑ์	จำนวน	1/16	(ร้อยละ	6.25)		
เท่ากัน	ดังแผนภูมิที่	4	-	6

เม่ือวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพน้ำพบปัญหาด้าน	
แบคทีเรียมากที่สุด	 โดยพารามิเตอร์ที่บ่งชี้ว่าน้ำม	ี
การปนเป้ือนมากท่ีสุด	คือ	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	ซ่ึงใน	
ปี	 2559	มีช่องทางฯ	ที่ไม่ผ่านเกณฑ์	 จำนวน	4/14		
แห่ง	 (ร้อยละ	 28.57)	ปี	 2560	 จำนวน	8/14	แห่ง		
(ร้อยละ	 57.14)	 และ	ปี	 2561	 จำนวน	6/14	แห่ง	
(ร้อยละ	42.86)	สำหรับฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน	
ปี	2559	มีช่องทางฯ	ไม่ผ่านเกณฑ์	จำนวน	3/14	แห่ง		
(ร้อยละ	21.43)	ปี	2560	จำนวน	7/14	แห่ง	(ร้อยละ		
50.00)	และปี	2561	จำนวน		4/14	แห่ง	(ร้อยละ	28.57)		
รองลงมาคือปัญหาด้านกายภาพ	 โดยพารามิเตอร	์
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์	คือ	ความเป็นกรด	-	ด่างในปี	2561	
มีช่องทางฯ	ไม่ผ่านเกณฑ์	จำนวน	6/14	แห่ง	(ร้อยละ		
42.86)	และความขุ่น	ปี	2559	ไม่ผ่านเกณฑ์	จำนวน		
1/14	แห่ง	(ร้อยละ	7.14)	และ	ปี	2560	ไม่ผ่านเกณฑ์		
3/14	 (ร้อยละ	 21.43)	 ส่วนด้านเคมีไม่พบปัญหา	

แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของคุณภาพน้ำอุปโภค 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2559 - 2561  

จำแนกตามด้านกายภาพ

แผนภูมิที่ 4 ร้อยละของคุณภาพน้ำอุปโภค 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2559 - 2561  

จำแนกตามพื้นที่

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละของคุณภาพน้ำอุปโภค 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านเคมี ปี 2559 - 2561  

จำแนกตามพื้นที่

แผนภูมิที่ 6 ร้อยละของคุณภาพน้ำอุปโภค 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านแบคทีเรีย ปี 2559 - 2561  

จำแนกตามพื้นที่
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มากนัก	 โดยพารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์	 คือ	 TDS		
โดยพบว่า	ปี	 2559	 -	 2561	 ไม่ผ่านเกณฑ์	 จำนวน		
1/14	(ร้อยละ	7.14)	เท่ากัน	ความกระด้าง	ปี	2560		

แผนภูมิที่ 7 ร้อยละของคุณภาพน้ำอุปโภค (16 ตัวอย่าง) ปี 2559  
จำแนกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

แผนภูมิที่ 8 ร้อยละของคุณภาพน้ำอุปโภค (16 ตัวอย่าง) ปี 2560  
จำแนกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 

แผนภูมิที่ 9 ร้อยละของคุณภาพน้ำอุปโภค (14 ตัวอย่าง) ปี 2561  
จำแนกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน	1/14	(ร้อยละ	7.14)	และคลอไรด์	
ปี	 2559	และปี	 2560	 ไม่ผ่านเกณฑ์	 จำนวน	1/14		
(ร้อยละ	7.14)	เท่ากันดังแผนภูมิที่	7	-	9
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	เมื่อพิจารณาตามประเภทแหล่งน้ำ	ปี	2559	-		
2561	พบว่า	ในปี	2559	แหล่งน้ำท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาก	
ที่สุด	คือ	น้ำบาดาล	(บ่อพักน้ำ	ไม่ผ่านระบบกรอง)		
จำนวน	1/1	ตัวอย่าง	(ร้อยละ	100.00)	รองลงมาคือ		
น้ำประปาภูเขา	 (ปลายท่อ)	 และผิวดิน	 (บ่อพักน้ำ		
ผ่านระบบกรอง)	 จำนวน	 1/2	 ตัวอย่าง	 (ร้อยละ		
50.00)	เท่ากัน	ดังแผนภูมิท่ี	10	โดยแหล่งน้ำดังกล่าว		
ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านแบคทีเรีย	 ตั้งแต่ร้อยละ	 50.00		
ขึ้นไป	ดังแผนภูมิที่	11ในปี	2560	แหล่งน้ำที่ไม่ผ่าน	
เกณฑ์มากท่ีสุด	คือน้ำประปาภูเขา	(ปลายท่อ)	จำนวน		
2/2	ตัวอย่าง	 (ร้อยละ	 100.00)	 และน้ำบ่อบาดาล		
(บ่อพักน้ำ,	 ผ่านระบบกรอง)	 จำนวน	1/1	ตัวอย่าง		
(ร้อยละ	 100.00)	 เท่ากันรองลงมาคือน้ำประปา		
(ปลายท่อ)	 จำนวน	6/11	ตัวอย่าง	 (ร้อยละ	54.55)		
ดังแผนภูมิที่	12	โดยน้ำบ่อบาดาล	(บ่อพักน้ำ,	ผ่าน	
ระบบกรอง)	 ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านกายภาพ	 จำนวน		

1/1	ตัวอย่าง	(ร้อยละ	100.00)	และน้ำประปาภูเขา		
ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านกายภาพ	 จำนวน	 2/2	 ตัวอย่าง		
(ร ้อยละ	 100.00)	 และด้านแบคทีเร ีย	 จำนวน		
2/2	 ตัวอย่าง	 (ร้อยละ	 100.00)	 ดังแผนภูมิที่	 13		
ในปี	 2561	 แหล่งน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด	 คือ		
น้ำประปาภูเขา	 (ปลายท่อ)	 จำนวน	 2/3	 ตัวอย่าง		
(ร้อยละ	75.00)	รองลงมา	คือ	น้ำประปา	(ปลายท่อ)		
จำนวน	8/11	(ร้อยละ	72.73)	ดังแผนภูมิที่	14	โดย	
น้ำประปาภูเขา	 (ปลายท่อ)	 ไม่ผ่านเกณฑ์ด้าน	
แบคทีเรียมากที่สุด	 จำนวน	2/3	ตัวอย่าง	 (ร้อยละ		
66.67)	 และด้านกายภาพ	 จำนวน	 1/3	 ตัวอย่าง		
(ร้อยละ	33.33)	ส่วนน้ำประปา	 (ปลายท่อ)	 ไม่ผ่าน	
เกณฑ์ด้านกายภาพมากที่สุด	จำนวน	5/11	ตัวอย่าง		
(ร้อยละ	45.45)	รองลงมา	คือ	ด้านแบคทีเรีย	จำนวน		
4/11	ตัวอย่าง	(ร้อยละ	36.36)	และด้านเคมี	จำนวน		
1/11	(ร้อยละ	9.09)	ตามลำดับ	ดังแผนภูมิที่	15

แผนภูมิที่ 10 ร้อยละของคุณภาพน้ำอุปโภค  ปี 2559 จำแนกตามประเภทแหล่งน้ำ

แผนภูมิที่ 11 ร้อยละของคุณภาพน้ำอุปโภคที่ไม่ได้มาตรฐาน ปี 2559 จำแนกตามประเภทแหล่งน้ำ 
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แผนภูมิที่ 12 ร้อยละของคุณภาพน้ำอุปโภค ปี 2560  
จำแนกตามประเภทแหล่งน้ำ

แผนภูมิที่ 13 ร้อยละของคุณภาพน้ำอุปโภคที่ไม่ได้มาตรฐาน ปี 2560 
จำแนกตามประเภทแหล่งน้ำ 

แผนภูมิที่ 15 ร้อยละของคุณภาพน้ำอุปโภค
 ปี 2561 จำแนกตามประเภทแหล่งน้ำ

แผนภูมิที่ 14 ร้อยละของคุณภาพน้ำอุปโภค 
ที่ไม่ได้มาตรฐาน ปี 2561

จำแนกตามประเภทแหล่งน้ำ
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อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาสถานการณ์คุณภาพน้ำอุปโภค	

ในพ้ืนท่ีช่องทางเข้าออกประเทศ	14	แห่ง	ใน	6	จังหวัด	
ภาคใต้ตอนล่าง	ปี	2559	-	2561	จำนวน	46	ตัวอย่าง		
พบว่า	 คุณภาพน้ำภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น		
โดยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านแบคทีเรีย	 โดยเฉพาะ	
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	สอดคล้องกับผลการศึกษาของ		
นัยนา	หาญวโรดมและพนมพันธ์	จันทร์สูง(4)		ซ่ึงพบว่า		
คุณภาพน้ำประปาในโรงพยาบาลเกินค่ามาตรฐาน	
ด้านแบคทีเรียและกายภาพแสดงถึงการควบคุมดูแล	
การทำงานของระบบประปา	ซึ่งด้านแบคทีเรียอาจ	
มีสาเหตุจากไม่มีระบบฆ่าเช้ือโรคหรือชำรุด	ขาดการ	
ล้างทำความสะอาดระบบฯ	 ระบบท่อส่งจ่ายชำรุด		
การแก้ไขคือ	 การเติมสารคลอรีนถังน้ำใสก่อนจ่าย	
ไปตามเส้นท่อ	 เฝ้าระวังตรวจสอบน้ำในเส้นท่อให้	
มีคลอรีนอิสระคงเหลืออยู่ระหว่าง	 0.2	 -	 0.5	ppm.	
สำหรับด้านกายภาพ	 ควรเติมสารตกตะกอนใน	
อัตราท่ีเหมาะสม	ควบคุมการทำงานและบำรุงรักษา	
ระบบประปาให้มีสภาพดี	

เมื ่อพิจารณาคุณภาพน้ำตามพื้นที ่	 พบว่า		
ช่องทางฯ	ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	ไม่ผ่านเกณฑ์ด้าน	
กายภาพ	และด้านเคมีมากกว่าช่องทางฯ	นอกเขต
เศรษฐกิจพิเศษสอดคล้องกับผลการศึกษานัยนา		
ใช้เทียมวงศ์(5)	 ซึ่งพบว่า	 คุณภาพน้ำบริโภคในเขต	
นิคมอุตสาหกรรมเมืองมาบตาพุด	มีความเป็นกรด	
สูงเกินมาตรฐาน	ด้านเคมียังพบน้ำบริโภคมีปัญหา	
ปนเปื้อนโลหะหนักอยู่แต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน	 เมื่อ	
พิจารณาคุณภาพน้ำตามประเภทของแหล่งน้ำ	พบว่า		
ช่องทางเข้าออกประเทศนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ		
ยังใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ	ได้แก่	น้ำบ่อบาดาล		
น้ำผิวดิน	 และน้ำประปาภูเขา	 (ปลายท่อ)	 โดยพบ	
ว่าไม่ผ่านเกณฑ์ด้านแบคทีเรีย(6)	 ส่วนน้ำประปา		
(ปลายท่อ)	 ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านกายภาพ	สอดคล้อง	
กับผลการศึกษาของอัฏฐวัฒน์	 เจริญรัตน์(7)	 พบว่า	

ค่าเฉลี่ยจำนวนโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิ-	
ฟอร์มแบคทีเร ีย	 ในน้ำประปาหมู ่บ ้านสูงกว่า	
น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค	 ดังนั้นควร	
ให้ความสำคัญในการพัฒนากระบวนการผลิต	
เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำประปาร่วมกับชุมชน	และ	
ผลการศึกษาของปาริชาติ	สร้อยสูงเนิน	และคณะ(8)		
ซึ่งพบว่า	 ทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินตามทฤษฎ	ี
การไหลของน้ำใต้ดินอาจส่งผลต่อการปนเปื ้อน	
คุณภาพน้ำบริโภคของชุมชนรอบสถานที่ทิ ้งขยะ	
รอบเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทั้งน้ำบ่อตื้น	 น้ำบาดาล		
และน้ำผิวดินได้

สรุปผลการศึกษา
	การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำของ	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	 มีความสำคัญ	
อย่างย่ิงเพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้ใช้น้ำท่ีสะอาด	ปลอดภัย	
ได้มาตรฐาน	

ข้อจำกัดในการศึกษา	คือ	ด้วยข้อจำกัด	 เรื่อง	
งบประมาณ	จึงตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้อง	
ปฏิบัติการไม่ครอบคลุมทั้ง	20	พารามิเตอร์	

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ มีดังนี้
1.	ด้วยพื้นที่ช่องทางเข้าออกประเทศแต่ละ	

ประเภทมีบริบทพื้นที่แตกต่างกันทำให้คุณภาพน้ำ	
ปลายท่อมีความแตกต่างกันด้วย	 เสนอแนะให้สุ่ม	
เก็บตัวอย่างน้ำทั ้งจุดต้นท่อและปลายท่อระบบ	
จ่ายน้ำเพื่อศึกษากระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ	
และระบบกรอง	 รวมทั้งเก็บตัวอย่างทั้งในฤดูฝน	
และฤดูร้อนเนื่องจากน้ำฝนอาจชะล้างทำให้ความ	
เป็นกรด	 -	 ด่าง	 ความขุ่น	 TDS	และความกระด้าง		
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม	ส่วนฤดูร้อนอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน	
อาจมีผลต่อปริมาณแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในน้ำได้
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2.	นอกจากตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทาง	
ห้องปฏิบัติการอย่างน้อย	1	ครั้งต่อปีเสนอแนะให้มี	
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที ่ด ่าน	
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที ่ปฏิบัติงาน	
ประจำช่องทางฯ	 นั้นๆ	 เฝ้าระวังคุณภาพน้ำด้วย	
เครื ่องวัดคุณภาพน้ำภาคสนามด้วยตนเองอย่าง	
น้อยเดือนละ	1	ครั้ง

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ	ดร.นพ.สุวิช	ธรรมปาโล	ผู้อำนวย-	

การสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี	12	จังหวัดสงขลา		
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง	
ประเทศและหน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมลงพื้นที่เก็บ	
ข้อมูลภาคสนาม	ตลอดจนทีมงานทุกท่านท่ีสละเวลา	
จนการศึกษาครั้งนี้สำเร็จด้วยดีทุกประการ...
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ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม 
การสุขาภิบาลอาหารของบุคลากร 
และนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา

บทคัดย่อ

	การวิจัยเชิงบรรยายเพื่อศึกษาระดับความรู ้	 ทัศนคติ	 และพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหาร	

ของบุคลากรและนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยาระหว่างเดือนกันยายน	พ.ศ.	 2559	 	 ถึงเดือนมกราคม		

พ.ศ.	 2560	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 บุคลากร	 300	 คน	นิสิต	 420	 คน	คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง		

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถามซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและทดสอบ	

ความเชื่อมั่น	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา

	ผลการวิจัยพบว่า	

	1.		 บุคลากรและนิสิตมีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ค่าเฉลี่ย	

	 	 	 คะแนนความรู้เท่ากับ	34.95	คะแนน	คิดเป็น	ร้อยละ	73.79

	2.		 บุคลากรและนิสิตมีทัศนคติด้านสุขาภิบาลอาหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ค่าเฉลี่ย	

	 	 	 คะแนนทัศนคติเท่ากับ	3.27	คะแนน	(S.D.	=	0.31)

	3.		 บุคลากรและนิสิตมีคะแนนพฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ	 14.01		

	 	 	 คะแนน	(S.D.	=		6.86)	คิดเป็น	ร้อยละ	46.70

คำสำคัญ : ความรู้	ทัศนคติ	พฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของบุคลากรและนิสิต

กาญจนา  เตชาวงศ์* / สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม**

* อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
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บทนำ
	สุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการบริโภคอาหารที่ดี		

ผู้บริโภคจึงควรคำนึงถึงความสะอาดและความ	

ปลอดภัยของอาหารควบคู่ไปกับสารอาหาร	 และ	

รสชาติอาหารด้วยเนื่องจากอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ	

จุลินทรีย์เกิดได้ในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อาหาร	

หรือแม้แต่ผู้บริโภคปรุงอาหารเองอย่างไม่ถูกสุข-	

ลักษณะ	ความรุนแรงของการก่อให้เกิดแต่ละโรคจะ	

ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของเชื้อโรคและสารเคม	ี

ท่ีได้รับเข้าไป	นอกจากน้ีพฤติกรรมอนามัยท่ีเก่ียวกับ	

อาหารไม่ถูกต้องทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจ็บ	

ป่วยด้วยโรคติดเช้ือจากอาหาร	(Food-borne	infec-	

tion)	และโรคอาหารเป็นพิษ	(Food	poisoning)	ทั้ง		

2	โรค	เรียกว่า	เป็นการเจ็บป่วยท่ีเกิดจากอาหารเป็น	

สื่อ	(Food	borne	disease)(1)

	องค์การอนามัยโลก	 (WHO	 :	World	Health		

Organization)	 สรุปสาเหตุส่วนใหญ่ประมาณ	

ร้อยละ	70	ของการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหาร	

ในประเทศกำลังพัฒนาว่าเกิดจากอาหารท่ีปนเป้ือน	

เชื ้อจุลินทรีย์และสารเคมี	 ซึ ่งนอกจากจะส่งผล	

กระทบโดยตรงต่อสุขภาพของผู้บริโภคแล้วยังส่งผล	

ต่องบประมาณและเศรษฐกิจของประเทศ(1,2)	 ส่วน	

สถานการณ์การเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ	

ในประเทศไทย	 จากการเฝ้าระวังโรคของสำนัก	

ระบาดวิทยา	กรมควบคุมโรค	พบว่าโรคอุจจาระร่วง	

เฉียบพลันใน	พ.ศ.	 2557	จำนวน	1,055,513	 ราย		

คิดเป็นอัตราป่วย	 1,637.55	ต่อประชากรแสนคน		

มีรายงานผู้เสียชีวิต	7	ราย	แยกเป็นรายจังหวัดพบว่า	

พะเยามีอัตราป่วย	2,945.38	ต่อประชากรแสนคน		

ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับ	 5	 ของ	

ประเทศ(3)การสำรวจอุบัติการณ์การเจ็บป่วยที่เกิด	

จากอาหารเป็นสื่อในสถานศึกษา	 จากการศึกษา	

เกี่ยวกับรายงานการสอบสวนโรคของสำนักอนามัย		

ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2553	 -	 สิงหาคม	พ.ศ.	 2556	พบว่า	

มีโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 เกิดโรคอาหาร	

เป็นพิษทั้งหมด	 24	 โรงเรียน(4)จากข้อมูลดังกล่าว	

บ่งชี้ถึงความรุนแรงของการระบาดของโรคอาหาร	

เป็นพิษในโรงเรียน	ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนและรุนแรง	

มากขึ้น	 ดังนั้นผู้บริโภคจึงมีความเสี่ยงต่อการเจ็บ	

ป่วยท่ีเกิดจากอาหารเป็นส่ือ	เพ่ือลดผลกระทบต่างๆ		

จากการเจ็บป่วยท่ีเกิดจากอาหารเป็นส่ือในผู้บริโภค	

ลง	จึงควรดำเนินการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดจาก	

อาหารเป็นสื่อ

	การเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อสามารถ	

ป้องกันได้ท้ังผู้สัมผัสอาหารและผู้บริโภค	โดยผู้สัมผัส	

อาหารใช้แนวปฏิบัติการสุขาภิบาลอาหารอย่างเคร่ง	

ครัด	ดังท่ีมีการศึกษาพบว่าถึงแม้ว่าผลระดับความรู้		

เจตคติ	และพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัส	

อาหารจะเป็นที่น่าพอใจ	แต่บางปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	

กับสุขอนามัย	เช่น	เวลาและอุณหภูมิในการควบคุม	

อาหารจำเป็นต้องมีความเข้มงวด	 การให้ข้อมูล	

และการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สัมผัสอาหารควรท่ีจะมี	

การจัดอย่างต่อเนื่อง(5,6)การป้องกันการเจ็บป่วย	

ที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ	 นอกจากจะปฏิบัติโดย	

ผู้สัมผัสอาหารแล้ว	 ยังต้องอาศัยความร่วมมือจาก	

ผู้บริโภคด้วย	 เนื่องจากผู้บริโภคมีโอกาสเกิดการ	
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เจ็บป่วยที ่เกิดจากอาหารเป็นสื ่อได้จากการที 	่

ผู้บริโภคมีความจำเป็นต้องซื้ออาหารรับประทาน		

ผู้บริโภคจึงต้องมีความรู้เพื ่อเลือกซื้ออาหารที่ม	ี

คุณภาพ	ความสะอาด	ความปลอดภัย	และไม่ทำให้	

เกิดการเจ็บป่วย	 เพื่อประเมินคุณภาพอาหาร	แล้ว	

ส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้สัมผัสอาหารนำไปสู่การ	

ปรับปรุงคุณภาพอาหารต่อไป	ดังนั้นคุณภาพและ	

ความสะอาดของอาหาร	รวมท้ังภาวะการสุขาภิบาล	

อาหารของร้านจำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัย		

จึงมีผลต่อสุขภาพของนิสิตและบุคลากรมหา-	

วิทยาลัยเป็นอย่างมากถ้าโรงอาหารไม่ได้มาตรฐาน		

ปรุงอาหารที่ไม่สะอาดออกมาจำหน่ายก็จะทำให	้

เกิดการเจ็บป่วยหรือโรคระบาดขึ ้นในสถาบัน	

การศึกษานั้นได้	 ซึ ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของ	

นิสิต	 บุคลากรและชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา		

ดังนั้นผู้บริโภคควรมีความรู้และทัศนคติด้านการ	

สุขาภิบาลอาหารที ่ถ ูกต้องเหมาะสมตามหลัก	

สุขาภิบาลอาหาร	 โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการ	

จัดการสถานที่เตรียมอาหาร	 การจัดการสถานที	่

รับประทานอาหาร	การจัดการอาหาร	อุปกรณ์และ	

ภาชนะ	สุขวิทยาส่วนบุคคล	และการจัดการของเสีย		

การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค(7)	ซึ่งการมีความรู	้

และทัศนคติในเรื่องดังกล่าว	 จะนำไปสู่พฤติกรรม	

ด้านการสุขาภิบาลอาหารของผู้บริโภคด้วย	 ซึ่งจะ	

ช่วยป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อได้		

ดังน้ันมหาวิทยาลัยซ่ึงเป็นสถาบันการศึกษาควรท่ีจะ	

เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของ	

นิสิตและบุคลากร	 ให้ได้รับการรับประทานอาหาร	

ที่มีทั้งคุณค่าและความสะอาดปลอดภัยซึ่งเป็นองค	์

ประกอบสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาและความ	

แข็งแรงของร่างกายนิสิตและบุคลากร		

	คุณภาพชีวิตของนิสิตและบุคลากรเป็นสิ่ง	

สำคัญและเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ต้องดูแล	

ให้ดี	 ความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารที่	

จำหน่ายภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลยันับเปน็	

ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัย	

ของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	 การจัด	

บริการอาหารของร้านจำหน่ายอาหารภายในมหา-	

วิทยาลัยพะเยาถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มหา-	

วิทยาลัยได้จัดให้มีขึ ้นเพื่อเป็นสวัสดิการอำนวย	

ความสะดวกให้แก่นิสิตและบุคลากรท่ีเข้ามาศึกษา	

หรือปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี	้ นิสิตและ	

บุคลากรมีความจำเป็นที่ต้องซื้ออาหารรับประทาน	

ภายในมหาวิทยาลัย	 โดยรับประทานอาหารหลัก	

อย่างน้อย	1	ม้ือ	และอาหารอ่ืนๆ	เช่น	ขนม	เคร่ืองด่ืม		

มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดม	

ศึกษาแห่งหนึ ่งของจังหวัดพะเยา	 จัดการเรียน	

การสอนในระดับหลักสูตรปริญญาตรี	 และระดับ	

บัณฑิตศึกษา	มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย	

ให้ได้มาตรฐานในทุกด้าน	 ทางด้านอาหารและ	

โภชนาการรวมถึงสุขาภิบาลอาหาร	เป็นหนึ่งในการ	

พัฒนาคุณภาพเพื่อให้บุคลากรและนิสิตได้บริโภค	

อาหารที่ดี	มีคุณภาพและปลอดภัย

	จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในประเทศ	

ไทยของผู้วิจัยไม่พบรายงานการวิจัยเก่ียวกับความรู้		

ทัศนคติ	 และพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของ	

บุคลากรและนิสิตในมหาวิทยาลัย	มีเพียงการวิจัย	

เก่ียวกับความรู้	ทัศนคติ	และพฤติกรรมการสุขาภิบาล	
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อาหารของผู้สัมผัสอาหารเท่าน้ัน	ดังน้ันผู้วิจัยจึงเห็น	

ความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงมีความสนใจที่จะ	

ศึกษา	ความรู้	ทัศนคติ	และพฤติกรรมการสุขาภิบาล	

อาหารของบุคลากรและนิสิตในมหาวิทยาลัย	

พะเยา	 โดยศึกษาในบุคคลที่มีอายุตั้ง	 20	ปีขึ้นไป		

ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง	

ได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผน	ปรับปรุงพัฒนา	

งานด้านการสุขาภิบาลอาหาร	เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค	

ที่เป็นบุคลากรและนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา		

ให้ได้รับประทานอาหารที ่สะอาดและปลอดภัย		

ป้องกันการแพร่กระจายของการเจ็บป่วยที่เกิดจาก	

อาหารและน้ำเป็นสื่อต่อไป

วัสดุและวิธีการ

	ศึกษาเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 research)		

กลุ่มตัวอย่างถูกคัดเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive		

sampling)	 ประกอบด้วย	 บุคลากรและนิสิตใน	

มหาวิทยาลัยพะเยา	 ที่มีอายุตั ้งแต่	 20	 ปีขึ ้นไป		

กำหนดขนาดตัวอย่างจากการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป		

(https://fluidsurveys.com/survey-sample-	

size-calculator/)	จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยพะเยา		

ขณะนี้มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด	1,747	คน	และม	ี

นิสิตที่ลงทะเบียนทั้งหมด	17,634	คน	(population		

size)	โดยแยกเป็นระดับปริญญาตรี	จำนวน	16,772		

คน	ระดับบัณฑิตศึกษา	จำนวน	862	คน		(population		

size)	 [กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา,		

ติดต่อเป็นการส่วนตัว,	1	เมษายน	2559]	กำหนดค่า		

confident	level	ที่	95%	และ	Margin	of	error	ที่	5%	

เพื่อป้องกันการตอบแบบสอบถามไม่ครบ	 (incom-	

pletion)	 หรือถอนตัวจากการตอบแบบสอบถาม		

(dropout)	 ผู ้วิจัยจึงเพิ ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างอีก		

10%(8)	 เนื่องจากการวิจัยนี้ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจะ	

เป็นผู้แจกแบบสอบถามด้วยตนเองและจะมีการ	

ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของแบบสอบถามหลังจาก	

กลุ ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว	

จะได้กลุ ่มตัวอย่างที ่ต้องการทั ้งหมด	 720	 คน		

โดยแบ่งเป ็นนิส ิตระดับปริญญาตรี 	 370	 คน		

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	 50	 คน	 และบุคลากร	

มหาวิทยาลัยพะเยา	300	คน

	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถามเร่ือง		

ความรู้	ทัศนคติ	และพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหาร	

ของบุคลากร	และนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา	 ซึ่ง	

ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือโดยการประยุกต์แบบสอบ	

ถาม(9)	 และจากการศึกษาเอกสารที ่เก ี ่ยวข้อง		

ประกอบด้วย	 4	ส่วน	 ได้แก่	 ส่วนที่	 1	 ข้อมูลทั่วไป	

ลักษณะส่วนบุคคลส่วนที่	2	แบบสอบถามความรู้มี	

ลักษณะเป็นแบบถูก-ผิด	และไม่ทราบ	จำนวน	48	ข้อ		

โดยให้	 1	 คะแนน	 เมื ่อตอบถูก	 และ	 0	 คะแนน	

เมื่อตอบผิด	หรือไม่ทราบ	ดังนั้นคะแนนเต็มเท่ากับ	

48	คะแนน	(นำคะแนนที่ได้มาแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์		

0	-	100%)	โดยมีเกณฑ์พิจารณาระดับความรู้	ดังนี้	

ระดับดีได้คะแนนอยู่ในช่วง	 75.01	 -	 100%	ระดับ	

ปานกลางได้คะแนนอยู่ในช่วง	 50.01	 -	 75.00%	

และระดับต่ำได้คะแนนอยู่ในช่วง	 0.00	 -	 50.00%		

ส่วนที่	3	แบบสอบถามทัศนคติจำนวน	22	ข้อ	เป็น	

แบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	และส่วนที่	4		

แบบสอบถามพฤติกรรมเป็นคำถามปลายปิด	
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ท้ังหมด	29	ข้อ	คิดเป็นคะแนนรวม	เท่ากับ	29	คะแนน		

มีคำตอบให้เลือก	3	คำตอบโดยให้	1	คะแนน	เมื่อ	

ปฏิบัติทุกคร้ัง	และ	0	คะแนน	เม่ือปฏิบัติบางคร้ังหรือ	

ไม่เคยปฏิบัติเคร่ืองมือดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ	

ความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 3	ท่าน	 ได	้

ค่าดัชนีความตรงตามเน้ือหาของแบบสอบถามส่วน	

ที่	2	ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารส่วนที่	3	ทัศนคติที	่

มีต่อสุขาภิบาลอาหาร	และส่วนที่	4	พฤติกรรมด้าน	

การสุขาภิบาลอาหารเท่ากับ	0.89,	0.91	และ	0.85		

ตามลำดับ	สำหรับแบบสอบถามในส่วนที่	2	ความรู	้

ด้านการสุขาภิบาลอาหาร	และแบบสอบถามในส่วน	

ที่	4	พฤติกรรมด้านการสุขาภิบาลอาหาร	ได้ทดลอง	

กับบุคลากร	10	คน	และนิสิตจำนวน	10	คน	คำนวณ	

ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในส่วนท่ี	2	และ	4		

โดยใช้สูตรคูเดอร์	-	ริชาร์ดสัน	20	เท่ากับ	0.80	เท่ากัน	

ส่วนการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใน	

ส่วนท่ี	3	ทัศนคติด้านการสุขาภิบาลอาหาร	ภายหลัง	

ได้ทดลองใช้ดังกล่าว	คำนวณค่าความเชื่อมั่นของ	

แบบสอบถามโดยใช้สูตรของการหาค่าสัมประสิทธ	์

อัลฟาของครอนบาคเท่ากับ	0.82

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยผู้วิจัยดำเนินการ	

วิจัยภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ	

วิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์คณะกรรมการจริย-	

ธรรมในมนุษย์	 มหาวิทยาลัยพะเยาภายหลังได้	

รับหนังสืออนุญาตให้เก็บข้อมูลจากอธิการบดี		

มหาวิทยาลัยพะเยาการอบรมผู้ช่วยวิจัยในการเก็บ	

ข้อมูล	โดยในการวิจัยครั้งนี้จะจ้างผู้ช่วยวิจัยซึ่งเป็น	

นิสิตพยาบาลช้ันปีท่ี	3	จำนวน	6	คน	ผู้วิจัยจะดำเนิน	

การชี้แจ้งวัตถุประสงค์	 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล		

ประโยชน์ของการวิจัย	พร้อมทั้งอธิบายให้ทราบถึง	

สิทธิและการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มอย่าง	 จริยธรรม	

เบื้องต้นของนักวิจัย	การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างให้	

เป็นความลับ	 รวมทั้งให้บุคลากรและนิสิตลงชื่อใน	

ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย	ดำเนินการเก็บรวบรวม	

ข้อมูลโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย	ดังนี้

1.	การเก็บข้อมูลจากบุคลากร	 ผู้วิจัยจะเป็น	

ผู้แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง	

2.	การเก็บข้อมูลจากนิสิต	 ผู้ช่วยวิจัยจะเป็น	

แจกแบบสอบถามให้ก ับน ิส ิตท ี ่มาใช ้บร ิการ	

โรงอาหารทั้ง	6	โรงของมหาวิทยาลัยพะเยา

3.	เมื่อเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง	 ผู้วิจัยหรือผู้ช่วย	

วิจัยจะเข้าไปแนะนำตัวแล้วจึงให้กลุ่มตัวอย่างตอบ	

แบบสอบถามแล้ว	ผู้วิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยจะกล่าวขอบ	

คุณกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม	

วิจัย	และให้ปากกาที่ใช้ตอบแบบสอบถามเป็นการ	

ขอบคุณที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

4.	ผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปวิเคราะห์	

ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา

ผลการศึกษา

	1.	บุคลากรและนิสิตมีความรู้ด้านสุขาภิบาล	

อาหารโดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง	 ค่าเฉลี ่ย	

คะแนนความรู้เท่ากับ	34.95	คะแนน	คิดเป็น	ร้อยละ		

73.79
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	2.	บุคลากรและนิสิตมีทัศนคติด้านสุขาภิบาล	

อาหารโดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง	 ค่าเฉลี ่ย	

คะแนนทัศนคติเท่ากับ	3.27	คะแนน	(S.D.	=	0.31)

	3.	บุคลากรและนิสิตมีคะแนนพฤติกรรมด้าน	

สุขาภิบาลอาหารโดยรวมเฉล่ียเท่ากับ	14.01	คะแนน		

(S.D.	=		6.86)	คิดเป็น	ร้อยละ	46.70

วิจารณ์

	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้การสุขาภิบาล	

อาหารโดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง	 ค่าเฉลี ่ย	

คะแนนความรู้การสุขาภิบาลอาหารเท่ากับ	 34.95		

คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	73.79	สอดคล้องกับผลการ	

ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะการสุขา-	

ภิบาลอาหาร	 การทดสอบคุณภาพอาหารทาง	

ชีววิทยาเบื้องต้น	พฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารของ	

ผู้ประกอบการค้าอาหาร	 กับพฤติกรรมการบริโภค	

อาหารของนิสิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขต	

บางเขน(10)	 พบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ	

นิสิต	ด้านความรู้อยู่ในระดับปานกลาง	คิดเป็น	ร้อยละ		

68	และสอดคล้องกับผลการศึกษาเร่ืองการตระหนัก	

ของผู้บริโภคเก่ียวกับความปลอดภัยของอาหารจาก	

การเลือกซ้ือเพ่ือรับประทาน	พบว่าความรู้เร่ืองความ	

ปลอดภัยของอาหารระหว่างผู้บริโภคมีหลายมิติ		

เนื่องจากจำนวนอุบัติการณ์เจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับ	

อาหารและรายงานการระบาดทั่วโลก	 ส่งผลให 	้

ความม่ันใจของผู้บริโภคเร่ิมท่ีจะลังเลใจ	การศึกษาน้ี	

บ่งชี้ว่ามีช่องโหว่ในความรู้เรื่องความปลอดภัยทาง	

อาหาร	 และบางการละเมิดเรื่องความปลอดภัยที	่

วิกฤตเก่ียวกับการจัดการอาหารท่ีบ้าน	คร่ึงหน่ึงของ	

กลุ่มตัวอย่างไม่เคยคิดเกี่ยวกับการใช้ถุงเก็บความ	

เย็นสำหรับการขนส่งของอาหารแช่เย็นหรือแช่แข็ง		

ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างละลายเนื้อแช่	

แข็งบนพื้นผิวการทำงาน	และมีเพียง	 1	 ใน	3	ของ	

กลุ ่มตัวอย่างที ่ล้างมีดและเขียงโดยใช้น้ำร้อน	

และสารทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ซ้ำ	 หรือใช	้

อุปกรณ์ที่สะอาด	 ร้อยละ	44	ของกลุ่มตัวอย่างไม่รู้	

เกี ่ยวกับความความถูกต้องของอุณหภูมิตู ้เย็น	

สำหรับการจัดเก็บอาหารที่สามารถเสียได้(11)	และ	

มีผลการศึกษาเรื่องความรู้และการปฎิบัติเกี่ยวกับ	

ความปลอดภัยด้านอาหารโดยผู้บริโภควัยหนุ่มสาว	

และวัยผู้ใหญ	่พบว่าในแต่ละปีผู้คนนับล้านทั่วโลก	

ประสบปัญหาการเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ		

จึงเป็นปัญหาสุขภาพที ่สำคัญในหลายประเทศ		

การศึกษาได้ดำเนินการใน	 จ.อังการา	ประเทศตุรกี	

เพื่อตัดสินความปลอดภัยทางอาหารและปฏิบัติ	

การเตรียมอาหารของผู ้บริโภควัยหนุ ่มสาวและ	

ผู้ใหญ่	 กลุ่มตัวอย่างถูกสุ่มเลือกมีจำนวน	646	คน	

ท่ีเป็นวัยหนุ่มสาว	และ	815	คน	เป็นวัยผู้ใหญ่	ใช้แบบ	

สอบถามกับการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว	 ระหว่าง	

เดือนเมษายน	ถึงธันวาคม	2006	ผลพบว่าความรู	้

ด้านความปลอดภัยทางอาหารของผู้บริโภควัยหนุ่ม	

สาวอยู่ในระดับไม่เพียงพอ	และการปฏิบัติของพวก	

เขาก็ยังไม่เหมาะสม	 นอกจากนี้ยังพบว่ามีความ	

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างความรู้ด้าน	

ความปลอดภัยทางอาหาร	และคะแนนการปฏิบัต	ิ

การเตรียมอาหารของผู้บริโภควัยหนุ่มสาวและวัย	

ผู้ใหญ่	 มีค่ามากกว่าในผู้บริโภควัยผู้ใหญ่	 (P	 <	

0.001)(12)
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	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติการสุขา-	

ภิบาลอาหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	ค่าเฉล่ีย	

คะแนนทัศนคติที่มีต่อสุขาภิบาลอาหาร	 เท่ากับ		

3.27	คะแนน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.31		

สอดคล้องกับผลการวิจัยที ่พบว่าพฤติกรรมการ	

บริโภคอาหารของนิสิต	ด้านทัศนคติต่อการบริโภค	

อาหาร	 นิสิตส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติปานกลาง		

คิดเป็นร้อยละ	 78.50(10)	และสอดคล้องกับผลการ	

ศึกษาท่ีพบว่าทัศนคติของผู้บริโภคได้แสดงถึงการมี	

อิทธิพลและพฤติกรรมทำนาย	การทบทวนครั้งนี้บ่ง	

ชี้ว่าทัศนคติของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายต่อ	

ความปลอดภัยของอาหาร	ความหลากหลายระหว่าง	

ผู้บริโภคข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย	รวมท้ังปัจจัยประชากร		

และฐานะทางเศรษฐกิจสังคม	 งานวิจัยนี้สามารถ	

สรุปได้ว่ามีความจำเป็นที่ต้องได้ความช่วยเหลือ	

อย่างยิ่งสำหรับผู้บริโภคเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความ	

ปลอดภัยของอาหาร(13)	อีกท้ังสอดคล้องกับผลการ	

ศึกษาเกี ่ยวกับเรื ่องปัจจัยสุขอนามัยของหน่วย	

บริการอาหาร	 ความคาดหวังของผู้บริโภค	พบว่า	

ผู้บริโภคได้มีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยง	

ท่ีมีความสัมพันธ์กับอาหาร	ผู้บริโภคสามารถไว้ใจได้	

เพียงกลุ่มตัวชี้นำที่มองได้	โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความ	

เกี่ยวกับอาหารที่ถูกสุขลักษณะ	 เพื่อตัดสินระดับ	

ของความปลอดภัยทางอาหารในสถานประกอบ	

การอาหาร	นอกจากนี้ผลวิจัยยังบ่งชี้ว่าสุขอนามัย	

ด้านอาหารคือ	 1	 ใน	 3	 การพิจารณาเมื่อผู้บริโภค	

เลือกสถานท่ีรับประทานอาหาร	ผลของการวิเคราะห์	

ปัจจัยยืนยันแสดงให้เห็นถึงรูปแบบปัจจัยสี่ด้าน	ซึ่ง	

ครอบคลุมพนักงานและการจัดการ	 อาหารและ	

สถานท่ีต้ัง	หลักฐานและการปฏิบัติ(14)และการศึกษา	

เกี่ยวกับเรื่องการประเมินความพึงพอใจในการให	้

บริการร้านอาหารในมหาวิทยาลัย	พบว่าการศึกษาน้ี	

ได้ดูการรับรู้คุณลักษณะการบริการที่แตกต่างกัน	

ซึ ่งม ีผลกระทบต่อความพึงพอใจโดยรวมของ	

นักศึกษามหาวิทยาลัยได้ถูกนำมาทดสอบ	นักศึกษา	

ใช้โรงอาหารของมหาวิทยาลัยที ่แตกต่างกันได 	้

รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มเลือก	

อย่างสะดวก	จากนักศึกษาวิทยาลัยต่างๆ	 ในมหา-	

วิทยาลัย	 โดยใช้แบบสอบถามจำนวน	 543	 ชุด		

ถูกนำมาใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	 ผลการ	

ศึกษาบ่งชี้ว่านักศึกษามีความพึงใจต่อคุณลักษณะ	

ด้านบริการท่ีแตกต่างกันต่ำกว่าค่าเฉล่ีย	นอกจากน้ี	

คุณลักษณะด้านบริการทั้งหมดพบว่ามีผลกระทบ	

ที่สำคัญและเป็นด้านบวกต่อความพึงพอใจของนัก	

ศึกษาโดยรวม	 จากผลการศึกษาในปัจจุบันมีข้อ	

เสนอแนะหลายประการสำหรับการจัดการมหา-	

วิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของนักศึกษาในด้าน	

บริการอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกจัดให้ที่โรงอาหาร	

ต่างๆ	 ในมหาวิทยาลัย(15)เมื่อพิจารณาการให้ความ	

สำคัญในการเลือกอาหารรับประทานของกลุ่มตัว	

อย่างพบว่า	 ส่วนใหญ่กลุ ่มตัวอย่างรับประทาน	

อาหารเป็นประจำทุกวัน	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้งใน	

ร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยพะเยา	คิดเป็นร้อยละ		

44.40	 โดยให้ความสำคัญในการเลือกอาหาร	

รับประทานเรียงตามลำดับ	 ได้แก่	 สะอาด	ถูกสุข-	

อนามัย	 รสชาติอร่อย	คุณค่าทางโภชนาการอาหาร	

ราคาถูก	 และปริมาณ	สอดคล้องกับผลการศึกษา	

ซึ่งเก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามกับนักศึกษา	
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จำนวน	 364	 คน	 พบว่า		

นักศึกษาท่ีพักอาศัยในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย	

เชียงใหม่	ส่วนใหญ่รับประทานอาหารภายในหอพัก	

เป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละ	1	คร้ัง	โดยให้ความ	

สำคัญในการเลือกรับประทานอาหารเรียงตาม	

ลำดับ	 ได้แก่	 รสชาติอาหาร	ความสะอาด	คุณค่า	

อาหาร	ราคาถูกและปริมาณ	สำหรับความคิดเห็นของ	

นักศึกษาที่มีต่อการจัดการสุขาภิบาลอาหารใน	

หอพักนักศึกษาพบว่าอยู่ในระดับพอใช้(16)

	กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนพฤติกรรมการสุขา-	

ภิบาลอาหารโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ	 14.01	คะแนน		

(ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ	6.86)	คิดเป็นร้อยละ		

46.70	สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง	ประสบการณ์	

ทำงานและการศึกษา	:การส่งผลต่อการปฏิบัติด้าน	

ความปลอดภัยทางอาหารของนิสิตมหาวิทยาลัย		

พบว่า	การปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางอาหารส่วน	

บุคคลของนักศึกษาปริญญาตรีขึ้นอยู่กับระดับของ	

ประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมบริการด้าน	

อาหาร	และสาขาหลักท่ีเรียน	สาขาการโรงแรมส่งผล	

ต่อการปฏิบัติอย่างมีนัยสำคัญ	แต่การมีประสบ-	

การณ์ในการทำงานด้านบริการอาหารไม่มีนัยสำคัญ		

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม่	

ได้ทำงานอย่างเพียงพอในการให้ความรู้แก่พนักงาน	

เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความปลอดภัยด้านอาหาร	

ที่เหมาะสม(17)

	ข้อจำกัดของการศึกษาเนื่องจากใช้แบบสอบ	

ถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ในส่วนท่ี	4	พฤติกรรม	

ด้านสุขาภิบาลอาหาร	ซึ่งคำตอบเป็นไปตามที่กลุ่ม	

ตัวอย่างตอบ	(self-report)

 ข้อเสนอแนะ 
ในการนำผลการวิจัยไปใช้

	1.	เสนอให้มีการฝึกอบรมแบบผู้เข้ารับการฝึก	

อบรมมีส่วนร่วม	เพ่ือให้ผู้มีเข้ารับการฝึกอบรมความ	

รู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารเพิ่มขึ้น

2.	เสนอให้ผู้จัดการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม		

ต้องเตรียมเนื้อหาการฝึกอบรมโดยเน้นความรู้โดย	

เฉพาะเรื่อง	 อาหารกระป๋องควรทำความสะอาดฝา	

กระป๋องก่อนเปิด	และไม่อุ่นอาหารในกระป๋องโดย	

ตรง	 เพราะอาจทำให้สารเคลือบภายในกระป๋อง	

ละลายปนอยู่ในอาหารได้	และวิธีการล้างภาชนะ

3.	เสนอให้มีการสร้างความรู้ด้านสุขาภิบาล	

อาหารที่เพียงพอและเหมาะสมให้กับนิสิต	 ซึ่งอาจ	

ทำได้ทั้งการบูรณาการเข้าไปในหลักสูตรการศึกษา		

หรือการสร้างกิจกรรมมาเสริมหลักสูตร

4.	ด้านการวิจัย

		 4.1	 ควรทำการศึกษา	 ความรู้	 ทัศนคติ		

และความตระหนักของผู้สัมผัสอาหาร	โดยศึกษาใน	

ประเด็นของการสุขาภิบาลส่วนบุคคลและด้าน	

สุขาภิบาลอาหาร	 เพื่อให้เห็นถึงประเด็นสาเหตุของ	

ปัญหาและแนวทางแก้ไข

		 4.2	 เสนอให้ศึกษารูปแบบของกระบวนการ	

มีส่วนร่วมของผู้สัมผัสอาหารกับการพัฒนาการ	

ดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐาน	และ	

บทบาทของผู้สัมผัสอาหารในการปฏิบัติตามหลัก	

การสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐาน
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		 4.3		 เสนอให้มีแบบสังเกตพฤติกรรมร่วม	

ในการประเมินการปฏิบัติ	 ไม่ควรใช้แบบสอบถาม	

เพียงอย่างเดียว	เนื่องจากข้อมูลที่ได้อาจไม่เป็นจริง		

เพราะการปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นสิ ่งที ่ผ ู ้ประเมิน	

สามารถเห็นได้จริงการปฏิบัติ

		 4.4	 เสนอให้ศ ึกษาการประเมินความ	

พึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมารับบริการในร้านจำหน่าย	

อาหารภายในมหาวิทยาลัยพะเยา	 เพื่อศึกษาดูผล	

ของการปฏิบัติของผู้สัมผัสอาหารท่ีมีความรู้		สามารถ	

ปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารร้าน	

จำหน่ายอาหาร	มหาวิทยาลัยพะเยา

5.	ด้านการบริหาร

		 5.1	 การให้ความสำคัญต่อโรงอาหารที	่

อุปกรณ์ชำรุด	เช่น	ปล่องระบายควัน	อ่างล้างภาชนะ		

และบ่อดักเศษอาหารหรือบ่อดักไขมัน

		 5.2		 จัดให้มีการทำคู่มือมาตรฐานโรงอาหาร		

และการประเมินคุณภาพด้านสุขาภิบาลอาหาร	เพ่ือ	

จะเป็นแนวทางให้ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์	

ในการจัดการและการกำกับดูแลโรงอาหารให 	้

เป็นไปตามมาตรฐาน	 เพื่อให้นิสิต	 และบุคลากร		

มหาวิทยาลัยพะเยา	 ตลอดจนผู้บริโภคทั่วไปได	้

บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยต่อไป...
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คำแนะนำ  
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภคในภาวะภัยแล้ง

บทความ

ในพื้นที่ที่เกิดภาวะภัยแล้งจะมีสภาพอากาศร้อน และแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้เกิดการขาดแคลนแหล่งน้ำดิบ 

สำหรับผลิตน้ำประปา การขาดแคลนน้ำบริโภคอุปโภคในครัวเรือน ชุมชน การขาดแคลนแหล่งน้ำบริโภคท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน 

ทำให้คุณภาพน้ำต่ำลง และส่งผลกระทบต่อการให้บริการของสถานบริการทางสาธารณสุข และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ 

ประชาชนในวงกว้าง รวมทั้งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหาร และน้ำเป็นสื่อ เช่น โรคอาหารเป็นพิษ  

อุจจาระร่วง บิด ไทฟอยด์ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ควรมีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับภาวะ 
ภัยแล้งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในพื้นที่

คำแนะนำสำหรับประชาชนในภาวะภัยแล้ง
1.	 ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เกิดภาวะภัยแล้งที่มีอากาศร้อนจัด	หรืออยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานหากมีอาการกระหายน้ำ	

ควรจิบน้ำบ่อยๆ	แทนการดื่มทีละมากๆ	จะช่วยลดการกระหายน้ำได้ดีขึ้น
2.	 ทำความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ำบริโภครวมทั้งภาชนะสำหรับรองรับน้ำจากรถบรรทุกน้ำของหน่วยงานที่มีการ	

แจกจ่ายน้ำ
3.		การนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้	เช่น	แม่น้ำ	ลำคลอง	ควรนำมาปรับปรุงคุณภาพโดยแกว่งสารส้มให้ตกตะกอน		

และปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการเติมคลอรีนก่อนนำน้ำมาใช้
4.	 ประชาชนในชุมชนร่วมมือกันรักษาความสะอาดแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่	 หรือแหล่งต้นน้ำของชุมชน	 ไม่ทิ้งขยะ		

หรือสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ำ	

ผู้ดูแล และบำรุงรักษาระบบประปา
1.	 มีการควบคุมดูแลระบบประปาอย่างสม่ำเสมอตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบประปา	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็น	

สำรองไว้ให้เพียงพอ
2.	 เติมคลอรีนในน้ำก่อนส่งจ่ายให้บริการ	 และตรวจปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือให้อยู่ในช่วง	 0.5	 -	 1.0	 ppm		

(จากช่วงปกติ	0.2	-	0.5	ppm)
3.	 ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะด้านแบคทีเรียอย่างน้อยเดือนละ	1	ครั้ง
4.	 หากแหล่งน้ำดิบหลักขาดแคลน	 ควรเตรียมแหล่งน้ำดิบสำรอง	 และแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาควร	

มีการป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปได้	รวมทั้ง	บ่อตื้น	บ่อบาดาล	หรือบ่อน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา

องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาน้ำสะอาดในพื้นที่
1.	 ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่
2.	 ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนน้ำบริโภค	อุปโภค	แหล่งน้ำสำรอง	
3.	 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่	อุปกรณ์สนับสนุน	เช่น	รถบรรทุกน้ำ	ถังน้ำเพื่อบริการแจกจ่าย	โรงพยาบาล	ประชาชน
4.	 เตรียมชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(อ11)	และชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ	หรือขอสนับสนุนจากหน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้อง	

โดย...กลุ่มพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค
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บทความ

หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่/สถานบริการทางสาธารณสุข
1.		ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่	
2.	 เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค	อุปโภค	ในชุมชน	โรงเรียน	สถานบริการทางสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบ	โดยเฉพาะ	

ด้านแบคทีเรียใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	(อ11)	และชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ	หรือเก็บส่งตรวจห้องปฏิบัติการ	
ตรวจคุณภาพน้ำ	

3.		ทำความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ำบริโภค	จุดบริการน้ำด่ืมแก้วน้ำด่ืมให้สะอาดพร้อมใช้รวมท้ังภาชนะสำหรับรองรับน้ำ		
หรือภาชนะเก็บกักน้ำบริโภคอุปโภคจากรถบรรทุกน้ำของหน่วยงานที่มีการแจกจ่ายน้ำ

4.	 ให้คำแนะนำประชาชนในการปฏิบัติตน	เพื่อหลีกเลียงโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อไม่ใช้แก้วน้ำดื่มร่วมกัน	และส่งเสริม	
พฤติกรรม	“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

ความถี่การตรวจสอบน้ำอุปโภค บริโภค

การปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคอุปโภคโดยใช้สารคลอรีน

 ประเภทน้ำ  การปรับปรุงคุณภาพ/การทดสอบ  ความถี่

ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	อ.	11	
ทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ	อ.	31

ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ	อ.	31

ใช้คลอรีนปรับปรุงคุณภาพ	
ทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ	อ.	31

น้ำประปา

น้ำจากรถบรรทุก 
กรณีใช้คลอรีนปรับปรุง 

คุณภาพน้ำ

น้ำจากแหล่งน้ำ 
ธรรมชาติ

อย่างน้อย	
เดือนละครั้งทุกวัน

ตรวจทุกครั้งที่ม	ี
การปรับปรุงคุณภาพน้ำ	

ตรวจทุกครั้งที่ม	ี
การปรับปรุงคุณภาพน้ำ	

 ชนิดของสารคลอรีน การเตรียมสารคลอรีน น้ำที่ผสม ระยะเวลา

คลอรีน	1/2	ช้อนชา	น้ำสะอาด	1/2	ขัน		
คนให้เข้ากันทิ้งไว้ให้ตกตะกอน		
รินเฉพาะส่วนน้ำใสผสมน้ำ	

ที่จะปรับปรุงคุณภาพคนให้เข้ากัน	

		ใส่ในน้ำที่จะปรับปรุงคุณภาพ

หยดลงในน้ำ		
1	หยด	ต่อน้ำ	1	ลิตร		

1	ขวด	(100	C.C	)	ต่อน้ำ	100	ปิ๊บ	(2,000	ลิตร)

ผงคลอรีน 60 %

คลอรีนเม็ด 3 กรัม

คลอรีนน้ำ 2% 
หรือหยดทิพย์  

(อ. 32)

น้ำ	10	ปี๊บ		
(200	ลิตร)

1,000	ลิตร

ตามสัดส่วน
ที่ต้องการ

30	นาที

30	นาที

30	นาที
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	 การรักษาภาคีเครือข่าย
	 การสร้างภาคีเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารและน้ำในระยะเวลาเกือบ	2	ทศวรรษ	ไม่ใช่เร่ืองง่ายแต่เร่ืองท่ียากย่ิงกว่าเราจะรักษา 
ภาคีเครือข่ายให้ช่วยขับเคล่ือนงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำได้อย่างต่อเน่ืองได้อย่างไรทฤษฏี	“ให้ใจย่อมได้ใจ”	ยังใช้ได้ตลอดทุกยุคสมัย	 
ตราบใดท่ีภารกิจเครือข่ายยังไม่สำเร็จย่อมมีความจำเป็นท่ีจะต้องรักษาเครือข่ายไว้ประคับประคองให้เครือข่ายสามารถดำเนินการต่อไปได้	 
และบางกรณีหลังจากเครือข่ายได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายแล้ว	ก็จำเป็นต้องรักษาความสำเร็จของเครือข่ายไว้	เช่น	ร่วมจัด 
กิจกรรมอย่างต่อเน่ืองมีการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย	การสร้างระบบแรงจูงใจ	การเชิดชูเกียรติและการช่วยเหลือ 
และช่วยแก้ไขปัญหา

“สงขลาเมืองสะอาด ปลอดโฟม & พลาสติก”	นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา	เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลง	
ความร่วมมือ	(MOU)	กับหัวหน้าส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และภาคเอกชนในการรณรงค์ลด	ละ	เลิก	การใช้โฟม	
บรรจุอาหารต่อเนื่องเป็นปีที่	2	พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ	องค์กร/ชุมชน	ปลอดโฟมปี	2561	ก้าวสู่	ปี	62	กำหนดเป้าหมาย		
1	ตลาด	1	อำเภอ	เพื่อมู่งสู่	“ตลาดสะอาด ปลอดโฟม ลดพลาสติก”ขอบคุณ	นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นพ.	สสจ.	สงขลา	(บุคคลต้นแบบ		
ลด	ละ	 เลิก	การใช้โฟม	 เมื่อตอนเป็น	นพ.สสจ.ยะลา)	 ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพราะมีภาคีเครือข่ายที่เข็มแข็งเมื่อวันที่	 26	มีนาคม	2562		
ณ	โรงแรมลีการ์เด้น	หาดใหญ.่..

โดย...สุชาติ สุขเจริญ*

เรื่องเล่า...ข่าวชมรม

* นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

“เชิดชูบุคคล & องค์กรต้นแบบ” คุณณัจยา แก้วนุ้ย ผจก.	โครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัย	เพ่ือส่งเสริมการบริโภค	
ผักผลไม้	(สสส.)	อ.วิฑูร อินทจันท์ จัดการประชุมและมอบโล่เชิดชูเกียรติ	บุคคลนักรณรงค์เทศกาลอาหารปลอดภัย	ปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์		
และปลอดภาชนะโฟม	และโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมการบริโภคผัก	ผลไม้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ	โดยได้รับ	
เกียรติจากนายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย	เป็นประธานฯ	มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคีเครือข่าย	จำนวน	20	จังหวัด	180	คน		
เมื่อวันที่	14	มีนาคม	2562	ณ	โรงแรมริชมอนด์	จ.นนทบุร.ี..
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“เฮียช้า นายก 3 สมัย จัดประชุมใหญ่ส่งท้าย” ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต	อธิบดีกรมการปกครอง	เป็นประธานเปิดการการประชุมใหญ่	
สามัญประจำปี	และภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารภาคกลาง	15	จังหวัด	คร้ังท่ี	1/2562	โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมประชุม	
จำนวน	400	คน	พร้อมสัมมนาวิชาการหัวข้อ “เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กับสถานการณ์ปัจจุบัน”	โดย นายธนากร คุปตจิตต์ นายกสมาคมธุรกิจ	
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย	 และ	 “แนวโน้มกลยุทธ์และการตลาดของผู้ประกอบการอาหารในอนาคต” โดย	อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ		
เมื่อวันที่	20	มีนาคม	2562	ณ	โรงแรมรอยัลริเวอร์	กรุงเทพฯ...

”นายก แอ๋ว หญิงแกร่ง” ภาส์สิณี พิทักษ์นิลประดับ	เจ้าของร้านร่มไม้ชายนา	นครปฐม	ข้ึนแป้นนายกสมาคมผู้ประกอบการอาหารคนใหม่	
แทนนายสมพงษ์ (เฮียช้า) จิระพรพงศ์ พร้อมเดินหน้าร่วมกับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่พัฒนาให้สมาคมผู้ประกอบการอาหารก้าวหน้าต่อไป...

“เข้มแข็ง...จริงๆ (ขอบอก)” นายณรงค์พงศ์ โอภาสพานิชยกุล ประธานองค์กรภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและ	
แผงลอย	และภาคีเครือข่ายชมรมตลาดสด	น่าซื้อ	กลุ่ม	8	จังหวัดภาคกลางตะวันตก	จัดการประชุมภาคีเครือข่ายฯ	สัญจร	ด้วยความร่วมมือ	
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	ขับเคลื่อนงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดี	 การค้าการขายอาหารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	
เมื่อวันที่	28	มีนาคม	2562	ณ	ตลาดศรีเมือง	จ.ราชบุร.ี..

“ถ่ายทอดประสบการณ์จริง”	สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยแห่งประเทศไทย	 (สาขาพระนครศรีอยุธยา)	และ	สสจ.		
พระนครศรีอยุธยา	ต้อนรับผู้ประกอบการร้านอาหาร	ต.เชิงทะเล	อ.ถลางจ.ภูเก็ต	 เดินทางมาศึกษาดูงานการพัฒนาร้านอาหารสู่มาตรฐาน		
เมื่อวันที่	28	มีนาคม	2562	ณ	ร้านอาหารสีกุก...
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“พยาธิในไส้หมู”

เกาะประเด็นร้อน

ทั้งนี้	พยาธิไส้เดือน (Ascariasis)	 เป็นพยาธิที	่
มักพบในเขตประเทศเขตร้อนที่มีสุขภาวะไม่ดี	 หรือใน	
ฟาร์มเล้ียงสัตว์ท่ีไม่ได้มาตรฐาน	อาจเกิดกับคนหรือสัตว์		
เช่น	 หมูได้	 การติดเชื้อพยาธิโดยส่วนใหญ่มักเกิดจาก	
การรับประทานอาหารท่ีมีไข่ของพยาธิปนเป้ือน	ลักษณะ	
คล้ายเม็ดสาคู	 เมื่อตัวอ่อนพยาธิออกมาจากไข่	 ก็จะไช	
ผ่านผนังลำไส้	เข้าไปสู่ปอด	และออกมายังทางเดินหายใจ		
ก่อนจะถูกกลืนกลับเข้าไปและเจริญเป็นตัวเต็มวัย	
ในลำไส้	 โดยมีความยาวได้มากถึง	 30	 เซนติเมตร	การ	
ติดเชื้ออาจเกิดอาการอักเสบ	มีไข้	และท้องเสีย	หรืออาจ	
มีอาการแทรกซ้อนจากการที่พยาธิตัวอ่อนไชไปตาม	
ส่วนต่างๆ	 ของร่างกาย	 อาการจากการติดเชื้อพยาธ	ิ
ตัวอ่อนจะเกิดราว	4	-	16	วัน	หลังจากการติดเชื้อ	อาการ	
สุดท้าย	คือ	ปวดท้อง	อาเจียน	เป็นไข้	พบไข่พยาธิในอุจจาระ	
ผู้ป่วยบางคนอาจมีอาการเก่ียวกับปอดหรือความผิดปกติ	
ของระบบประสาทได้ด้วย

อย่างไรก็ตาม	 กรมอนามัยขอเตือนประชาชน	
ผู้บริโภคให้เลือกซ้ืออาหารประเภทเน้ือสัตว์และเคร่ืองใน	

สัตว์ที ่สะอาดมีสีธรรมชาติไม่มีแมลงวันตอมและสิ่ง	
แปลกปลอมดูและดมแล้วไม่มีลักษณะกลิ่น	สี	 ผิดปกติ		
หลีกเล่ียงอาหารสุกๆ	ดิบๆ	และก่อนนำมาปรุงอาหารต้อง	
ล้างทำความสะอาดทุกคร้ัง	โดยเฉพาะผัก	-	ผลไม้ต้องล้าง	
ให้สะอาดก่อนรับประทานเสมอ	เพราะในผักสด	ผลไม้สด		
อาจมีไข่พยาธิปะปนมาได้	และต้องปรุงด้วยความร้อนให้	
สุกทั่วถึงเสมอและต้องมีสุขวิทยาที่ถูกต้อง	 เช่น	ล้างมือ	
ก่อนปรุงอาหารและรับประทานอาหาร	และหลังออกจาก	
ห้องส้วม	ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารใส่ภาชนะท่ีสะอาด	
ปลอดภัย	มีการปกปิด	วางอาหารให้สูงจากพ้ืนอย่างน้อย		
60	 เซนติเมตร	และดื่มน้ำต้มสุกหรือน้ำที่ผ่านการกรอง	
อย่างถูกต้อง	เพื่อกำจัดไข่พยาธิที่อาจปนเปื้อนอยู่ในน้ำ

ท้ายที่สุด	 เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคขอให้	
เลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานและผ่าน	
การรับรองจากหน่วยงานราชการ	เช่น	“ตลาดสด น่าซ้ือ” 
และควรยึดหลักง่ายๆ	 ในการรับประทานอาหาร	 คือ		
“กินอาหารปรุงสุกร้อน ใช้ช้อนกลาง และหม่ันล้างมือ” 
เพื่อสุขภาพของท่านและครอบครัว...

จากกรณีท่ีผู้ใช้เฟสบุ๊ค ช่ือ Ojil Kimura Redcoo  
ได้เผยแพร่รูปไส้หมูดิบท่ีมีพยาธิไส้เดือน และ 
ได้โพสต์ข้อความ “ของแถมแบบน้ี...ไม่เอา... 
เลิกกินเถอะไส้ย่าง” เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์  
2562 ทางกรมปศุสัตว์ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและคาดว่าได้นำภาพดังกล่าวมาจากเว็บไซต์ 
แห่งหนึ่งของประเทศเพื่อนบ้านเรา และไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งมีการเผยแพร่ 
รูปภาพและข้อมูลของพยาธิไส้เดือนในไส้หมูและอันตรายที่ได้รับจากการบริโภค 

ข้อมูล : https://th.wikipedia.org/wiki/โรคพยาธิไส้เดือน     ที่มา : cm108.com
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เกาะประเด็นร้อน

กรมอนามัย เตือน! ประชาชน เชื่อแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 
ดื่ม-อาบ มีสิทธิ์รับเชื้อโรคปนเปื้อน

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย		
เปิดเผยว่า	 การนำน้ำที่ผุดขึ้นมาจากสถานที่ต่างๆ		
โดยเฉพาะน้ำท่ีผุดมาจากพ้ืนดิน	ซอกหิน	ถ้ำ	และเช่ือว่า	
เป็นน้ำศักดิ ์สิทธิ ์ไปดื ่มหรืออาบเพื่อรักษาโรคนั้น		
ไม่ควรทำอย่างย่ิง	เพราะหากไม่มีการพิสูจน์แหล่งท่ีมา	
หรือคุณภาพน้ำให้ชัดเจน	 ก็จะมีความเสี่ยงต่อการ	
ปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อโรคได้เสี่ยงต่อการเกิดโรค	
ท้องร่วง	โรคผิวหนัง	และได้รับสารพิษสะสม	เพ่ือความ	
มั่นใจ	 ควรให้หน่วยงานราชการเข้าไปตรวจสอบ	
คุณภาพน้ำก่อน	ทั้งนี้จากการสุ่มตรวจสอบคุณภาพ	
น้ำบริโภคในปี	 2561	 พบว่า	 มีคุณภาพเหมาะสม	
สำหรับการบริโภคเพียงร้อยละ	40.13	โดยน้ำประปา		
น้ำตู้หยอดเหรียญ	และน้ำบรรจุถัง	20	ลิตร	มคีุณภาพ	

เหมาะสมสำหรับการบริโภคมากที่สุด	 ส่วนน้ำที่มา	
จากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ประชาชนใช้บริโภคนั้น	 ไม	่
เหมาะสมสำหรับการนำมาบริโภค	สาเหตุสำคัญคือ	
มักพบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัล-	
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 ซึ่งบ่งบอกว่ามีโอกาสปนเปื้อน	
จากเชื้อโรคสูง

“ทั้งนี้ ประชาชนควรให้ความสำคัญกับการ 
เลือกน้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือน ควรเลือกด่ืมน้ำ 
ที่สะอาดและราคาถูก เช่น น้ำประปา ที่มีกระบวน 
การผลิตได้มาตรฐาน น้ำมีคุณภาพเหมาะสมต่อการ 
บริโภค ท่ีสำคัญมีคลอรีนสำหรับฆ่าเช้ือโรคตกค้าง 
อยู่ด้วย ซ่ึงสังเกตง่ายๆ จะได้กล่ินคลอรีนในน้ำประปา 
ซึ่งบ่งบอกว่าน้ำประปาสะอาดและปลอดภัย”...

ข้อมูลจาก : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมอนามัย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
เตือน! ประชาชนท่ีมีความเช่ือเม่ือ 
พบแหล่งน้ำผุดตามสถานที่ต่างๆ  
ว่าเป็นน้ำศักด์ิสิทธ์ิ นำมาด่ืม อาบน้ัน  
อาจจะมีอันตรายต่อสุขภาพเพราะ 
เป็นน้ำที่ไม่สะอาด ไม่เหมาะสม 
สำหรับใช้ด่ืมกิน  เส่ียงต่อการได้รับ 
สารพิษและเชื้อโรค
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนภาคีเครือข่าย พัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนถ่ินทุรกันดาร เผยผลการสำรวจ  

พบร้อยละ 80 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เร่งส่งเสริมหวังให้คนไทยในถิ่นทุรกันดารได้ดื่มน้ำสะอาด สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

กรมอนามัย เผยคุณภาพน้ำใน รร. ถิ่นทุรกันดาร 
ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เร่งพัฒนาคุณภาพน้ำ

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย		
เปิดเผยว่า	 จากการสำรวจคุณภาพน้ำบริโภคโรงเรียนใน	
ถิ่นทุรกันดารของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	จำนวน		
135	แห่ง	 โรงเรียนพระปริยัติธรรม	จำนวน	28	แห่ง	ศูนย	์
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ	จำนวน	61	แห่ง	และ	
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
จำนวน	46	แห่ง	ปี	2561	โดยกรมอนามัย	พบว่า	ผ่านเกณฑ์	
มาตรฐาน	ร้อยละ	20	และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80		
โดยสาเหตุที่คุณภาพน้ำไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	 เกิดจาก	
คุณภาพแหล่งน้ำดิบค่อนข้างต่ำและไม่สม่ำเสมอ	ผู้รับผิดชอบ	
โยกย้าย	ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้	ขาดการบำรุงรักษา	
เพราะบางแห่งเดินทางเข้าไปได้ยาก	การบำรุงรักษาระบบ	
ไม่ถูกต้อง	โดยเฉพาะระบบทรายกรองช้า	ขาดการดูแลระบบ	
ปรับปรุงคุณภาพน้ำที่เหมาะสม	และผู้ดูแลดูแลไม่ทั่วถึง		
เนื่องจากต้องดูแลหลายอย่าง	บางคนยังขาดความรู้ความ	
เข้าใจและความตระหนักถึงโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ

นายแพทย์ดนัย	 กล่าวต่อไปว่า	 กรมอนามัยได้ขับ-	
เคล่ือนการพัฒนาโครงการพัฒนาโรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร		
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม	โดยดำเนินงาน	
สำคัญระยะเร่งด่วนตามแผนกำหนดการสมเด็จพระเทพ-	
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จฯ	 ตรวจเยี่ยม	
โรงเรียน	ปี	2562	โดยให้โรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร	มีการดำเนิน	
การเตรียมความพร้อมในพ้ืนท่ีและกำหนดเป้าหมายความ	
สำเร็จ	 เกี่ยวกับการดำเนินงานในโรงเรียนตำรวจตระเวน	
ชายแดน	ด้านการจัดน้ำบริโภค	 โดยได้จัดส่งรายละเอียด	

ข้อมูลโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารแนวทางการดำเนินงานใน	
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเพื่อให้โรงเรียนมีการจัดการ	
น้ำบริโภคที่ดี	เริ่มตั้งแต่ต้นทางจากแหล่งน้ำที่จะใช้บริโภค		
การป้องกัน	การปนเป้ือนจากส่ิงสกปรก	การตรวจสอบและ	
บำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ	 การดูแลรักษาความสะอาด	
ภาชนะเก็บกักน้ำ	 การปรับปรุงคุณภาพน้ำตามสภาพ	
ปัญหาการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ	พัฒนาศักยภาพครู	นักเรียน	
แกนนำ	เพ่ือให้มีน้ำสะอาดไว้บริการนักเรียนและประชาชน	
ในพ้ืนท่ีและให้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
การจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร		
กพด.	ในการประชุมผู้บริหารทุกเดือน

ท้ังน้ี	กรมอนามัย	เขตสุขภาพ	สำนักงานสาธารณสุข	
จังหวัด	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	โรงพยาบาลส่งเสริม	
สุขภาพตำบลและภาคีเครือข่าย	 ได้ร่วมกันพัฒนาระบบ	
บริการน้ำบริโภคในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร	พร้อมสนับสนุน	
การดำเนินงานของพ้ืนท่ีในการถ่ายทอดให้ความรู้การจัดการ	
น้ำสะอาด	การดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	เคร่ืองกรองน้ำ		
สาธิตและสนับสนุนการตรวจสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์ม	
แบคทีเรียภาคสนาม	 (อ.	 11)	 สื่อ/คู่มือในการดำเนินการ		
ตลอดจนสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้อง	
ปฏิบัติการ	ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ		
เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค	เพื่อให้นักเรียนและประชาชน	
ในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี...

สรุปข่าวสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ข้อมูลจาก : ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมอนามัย
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
ห่วงพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยริมทาง  

รวมทั้งตำรวจจราจร พนักงานกวาดถนน  
คนขับรถตุ๊กๆ และจักรยานยนต์  

ที่ต้องเจอฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM2.5  
ทุกวัน แนะควรสวมหน้ากากอนามัย 

เพื่อลดความเสี่ยงผลกระทบ 
ต่อสุขภาพเป็นพิเศษในช่วงนี้

กรมอนามัย  
ห่วงสุขภาพพ่อค้าแม่ค้า แผงลอยริมทาง - ตำรวจจราจร 

เสี่ยงฝุ่นจิ๋ว แนะดูแลตนเองเป็นพิเศษ
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย	เปิดเผย	

ว่า	ในช่วงท่ีสภาพอากาศมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กสูง	พ่อค้า แม่ค้า 
ที่ขายอาหารตามแผงลอยบนบาทวิถีนั้นมีความเสี่ยงที่จะ 
ได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อ 
ป้องกัน นอกจากน้ีการจำหน่ายอาหารบนบาทวิถีบางจุดเป็น 
สถานท่ีท่ีมีควันรถ ฝุ่นละอองจากถนน การเตรียมปรุงประกอบ 
อาหารไม่มีท่ีกำบังเพียงพอ ทำให้อาหารในร้านเส่ียงต่อ การ 
ปนเปื้อนฝุ่นหรือควันจากท่อไอเสียรถยนต์โดยเฉพาะร้าน 
ท่ีเปิดโล่ง ไม่มีการป้องกันฝุ่นควันท่ีตกลงไปปนเป้ือนในอาหาร  
ดังน้ัน การปรุงประกอบอาหารควรล้างเน้ือสัตว์ ผักและผลไม้ 
ให้สะอาดทุกครั้ง รวมถึงภาชนะอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ จาน  
ชาม ช้อน ควรล้างให้สะอาดและมีการปกปิดอย่างมิดชิด ส่วน 
ผู้บริโภค ควรเลือกซื้อจากแผงลอยที่มีการปกปิดอาหาร เช่น  
ใส่ตู้กระจก หม้อท่ีมีฝาปิด เป็นต้น ท่ีสำคัญประชาชนผู้บริโภค 
ควรล้างมือบ่อยๆ เพ่ือป้องกันอันตรายจากการสัมผัสฝุ่นละออง 
ต่างๆ และเข้าสู่ร่างกายจากการหยิบจับอาหารผ่านมือได้

สำหรับตำรวจจราจร	พนักงานทำความสะอาดถนน		
คนขับรถรับจ้างประเภทรถตุ๊กๆ	 และจักรยานยนต์	 เป็นผู้ที่	
สัมผัสฝุ่นละอองตลอดเวลา	 จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองให้	
มากข้ึนในช่วงน้ี	โดยสวมหน้ากากอนามัยท่ีเหมาะสมและหลัง	
จากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว	ต้องอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย	
และซักเส้ือผ้าท่ีสวมใส่ตอนปฏิบัติงานเพ่ือสุขอนามัยท่ีดี	ผู้ท่ีมี	
โรคประจำตัว	 ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นหรือ	 ถ้าม	ี
อาการผิดปกติ	เช่น	มีอาการหายใจติดขัดแน่นหน้าอก	วิงเวียน	
ศรีษะ	ควรให้รีบปรึกษาแพทย์หรือ	ไปสถานบริการสาธารณสุข	
ใกล้บ้าน	 ทั้งนี้	 สามารถติดตามสถานการณ์วิธีการปฏิบัต	ิ
ตนเองได้จากเว็บไซต์	กรมอนามัย	www.anamai.moph.go.th		
หัวข้อ	ภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก	PM2.5	หรือข่าวสาร	
จากหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลจาก : ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมอนามัย

สรุปข่าวสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
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สรุปข่าวสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ผ่านเกณฑ ์
เพิ่มขึ้น

กรมอนามัย 
เผยคุณภาพน้ำจากตู้น้ำหยอดเหรียญ

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร	 อธิบดีกรมอนามัย		
เปิดเผยว่า	จากการเก็บตัวอย่างน้ำจากตู้น้ำ	หยอดเหรียญในพื้นที	่
กรุงเทพมหานคร	เทศบาลนคร	และเทศบาลเมือง	พบว่า	คุณภาพน้ำ	
ของตู้น้ำหยอดเหรียญมีแนวโน้มดีข้ึน	โดยปี	2561	มีผ่านเกณฑ์คุณภาพ	
น้ำประปาด่ืมได้	ร้อยละ	68.59	สูงข้ึนจากปี	2557	ท่ีมีเพียงร้อยละ	40.9		
ปัญหาหลักท่ีทำให้คุณภาพน้ำจากตู้น้ำหยอดเหรียญไม่ผ่านเกณฑ์	
คือปนเป้ือนแบคทีเรีย	เน่ืองจากไม่มีการดูแลรักษาความสะอาดของ	
ตู้น้ำหยอดเหรียญและขาดการบำรุงรักษาระบบปรับปรุงคุณภาพ	
น้ำภายในตู้	เช่น	ไม่ล้างไส้กรอง	ไม่เปลี่ยนไส้กรอง	เป็นต้น

แพทย์หญิงพรรณพิมล	กล่าวต่อไปว่า	ประชาชนท่ีใช้บริการ	
ตู้น้ำหยอดเหรียญ	ควรสังเกตสภาพของตู้น้ำหยอดเหรียญท้ังภายใน	
และภายนอก	ตัวตู้จะต้องสะอาด	ไม่สกปรก	ทำจากวัสดุที่แข็งแรง		
ทนทาน	 ไม่ผุกร่อนหรือเป็นสนิม	จุดติดตั้งต้องมีความสะอาดโดย	
รอบ	ต้ังอยู่บนพ้ืนท่ีเหมาะสม	ไม่ต้ังอยู่ใกล้สถานท่ีท้ิงขยะหรือส่ิงปฏิกูล		
ช่องรับน้ำภายในตู้ต้องสะอาด	มีฝาปิดมิดชิด	ไม่มีคราบสกปรกหรือ	

ฝุ่นละออง	หัวจ่ายน้ำต้อง	
ทำจากวัสดุท่ีเหมาะสมกับ	
อาหาร	เช่น	สแตนเลส	ไม	่
ควรเป็นท่อพลาสติกหรือ	
สายยาง	 ต้องสะอาด	 ไม่	
เป็นตะไคร่หรือมีส่ิงสกปรก	
บริเวณหัวจ่ายน้ำ	สังเกตสี		
และกล่ินของน้ำจะต้องไม่	
ผิดปกติ	ด้านหน้าของตู้ต้อง	
ติดฉลากแสดงคำแนะนำ	
การใช้งาน	รวมท้ังมีสต๊ิกเกอร์	
แสดงรายการตรวจสอบหรือ	
ดูแลรักษาท่ีน่าเช่ือถือระบุ	
ชื่อบริษัทเจ้าของ	 ชื่อผู้ตรวจ		

วันเวลาที่มาตรวจอย่างชัดเจน	หากพบตู้น้ำหยอดเหรียญที่ไม่ม	ี
คุณภาพ	มีสภาพชำรุด	หรือสงสัยว่าน้ำจาก	ตู้น้ำหยอดเหรียญนั้น		
ไม่สะอาดอาจมีการปนเป้ือนของเช้ือโรค	สามารถแจ้งไปยังราชการ	
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้	 เข้ามาตรวจสอบและดูแลได้	 เนื่องจากเป็น	
อำนาจหน้าท่ีโดยตรงของราชการส่วนท้องถ่ินในการควบคุมกิจการ	
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายการสาธารณสุข

“ที่ผ่านมากรมอนามัยได้ดำเนินการส่งเสริมให้การ 
ประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญเป็นไปอย่างถูกกฎหมายและ 
มีสุขลักษณะท่ีดีในการประกอบกิจการ ได้แก่ การจัดทำคำแนะนำ 
คณะกรรมการสาธารณสุข เร่ืองแนวทางการควบคุมการประกอบ 
กิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน เร่ือง  
สุขลักษณะการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ การส่งเสริม 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพัฒนาระบบคุณภาพในการคว
บคุมการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ (EHA 2003) รวมไป 
ถึงการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ และ 
ประชาชน โดยในส่วนของการควบคุมกำกับการประกอบกิจการ 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 น้ัน ต้องอาศัย 
อำนาจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินในการกวดขันด้านสุขลักษณะ 
ตามข้อบัญญัติท้องถ่ินและกระตุ้นให้ผู้ประกอบกิจการดำเนิน 
การขออนุญาต โดยผู้ประกอบการจะต้องมาย่ืนขออนุญาตจาก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีประกอบกิจการไม่เช่นน้ัน 
จะมีความผิดฐานประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษ 
จำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำ 
ทั้งปรับ”...

ข้อมูลจาก : ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมอนามัย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยข้อมูลคุณภาพน้ำจากตู้น้ำหยอดเหรียญทั่วประเทศ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

เป็นร้อยละ 68.59 แนะ ผู้ประกอบการต้องยื่นขออนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่ดำเนินการอาจต้องโทษ 

จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
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สรุปข่าวสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย	เปิดเผย	
ว่า	 การสั่งอาหารแบบเดลิเวอรีหรือสั่งอาหารออนไลน์เป็นที	่
นิยมมากข้ึน	เน่ืองจากความสะดวกรวดเร็ว	ทันเวลา	โดยเฉพาะ	
อาหารประเภทหมูกระทะที่	 การจัดส่งวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็น	
ของสด	ทั้งเนื้อหมู	ผัก	และน้ำจิ้มปรุงรส	ทำให้บางพื้นที่พบว่า	
มีกลุ่มแรงงาน	ต่างด้าว	ทำการลักลอบขายหมูกระทะที่ไม่มี	
คุณภาพ	ไม่ถูกสุขลักษณะ	โดยทำป้ายโฆษณาเลียนแบบย่ีห้อ	
หมูกระทะร้านต่างๆ	ถือว่ามีความผิดประกอบอาชีพโดยไม่ได้	
รับอนุญาต	ทำให้ประชาชนโทรส่ังจำนวนมากเพราะเข้าใจผิด	
ว่าเป็นร้านหมูกระทะท่ัวไป	ซ่ึงส่วนใหญ่พบว่าหมูกระทะเหล่าน้ี	
มีกระบวนการผลิตท่ีไม่ได้มาตรฐาน	ไม่ถูกสุขลักษณะ	วัตถุดิบ		
อุปกรณ์	และภาชนะบรรจุอาหารไม่สะอาดและไม่มีคุณภาพ		
ผู้ปรุงประกอบอาหารไม่มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ด	ี ทำให้เสี่ยง	
ปนเป้ือนเช้ือโรคและสารเคมีต่างๆ	ส่งผลให้เม่ือบริโภคมีโอกาส	
เสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหารตามมาได้	 ซึ่งกรณีดังกล่าวได	้
เกิดขึ้นแล้วในบางจังหวัดนอกจากนี้	 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงความ	
สะอาด	ที่คู่กันกับหมูกระทะคือน้ำจิ้ม	 ซึ่งมักทำน้ำจิ้มไว้ใน	

ปริมาณมากและทิ้งไว้นาน	หรือหากปรุงโดยไม่ถูกสุขอนามัย	
และเก็บรักษา	ไม่ถูกวิธีอาจทำให้เส่ียงท้องร่วงได้เช่นเดียวกัน		
ผู้บริโภคจึงควรสังเกตจากสี	กลิ่น	และรสชาติ	หากพบความ	
ผิดปกติไม่ควรกินและแจ้งเจ้าของร้านทันที

“ในกรณีที่พบการผลิตอาหารประเภทนี้หรืออาหาร 
ประเภทอ่ืน ๆ  ท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สามารถนำกฎกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับสถานท่ีจำหน่าย 
อาหารมาบังคับใช้หรือกำหนดมาตรการ ในการควบคุมดูแล 
การประกอบกิจการ สถานท่ีจำหน่ายหรือสะสมอาหาร หรือโดย 
การออกข้อกำหนดของท้องถ่ินเก่ียวกับสุขลักษณะของการ 
ประกอบกิจการจำหน่ายหรือสะสมอาหารท่ีผู้ประกอบกิจการ 
ต้องปฏิบัติตามมาตรา 40 อาทิ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดต้ัง  
ใช้ และการดูแลรักษาความสะอาด และสุขลักษณะสถานท่ีท่ี 
ใช้จำหน่าย จัดไว้สำหรับบริโภคอาหารหรือใช้เป็นท่ีทำประกอบ  
ปรุง หรือสะสมอาหาร เป็นต้น ท้ังน้ี กรมอนามัยผลักดันและ 
สนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน มีข้อบัญญัติว่าด้วย 
สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร ตาม พ.ร.บ.  
การสาธารณสุข 2535 โดยสามารถขอรับการสนับสนุนด้าน 
วิชาการได้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัยเขต  
หรือสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย”...

ข้อมูลจาก : ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมอนามัย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนที่นิยมสั่ง 

อาหารประเภทหมูกระทะแบบเดลิเวอรีหรือ สั่งทางออนไลน์  

หากมีกระบวนการผลิตท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ วัตถุดิบไม่สะอาด 

ไม่มีคุณภาพ บริโภคเข้าไปเสี่ยง ติดเชื้อระบบทางเดินอาหารได้

สั่งหมูกระทะเดลิเวอรี
เสี่ยงได้วัตถุดิบไม่สด ไม่สะอาด กินไปอาจทำให้ท้องร่วง

กรมอนามัย เตือน!!!



Food and Water Sanitation Journal Vol. 10 No. 2 Feb - May 2019 ��

สธ. เชิญชวนคนไทย

อิ่มบุญ ปลอดโรค ปลอดภัย เทศกาลตรุษจีน

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ 
ไพศาล ดั ่นคุ ้ม	 รองปลัดกระทรวง	
สาธารณสุขและโฆษก	กระทรวงสาธารณสุข		
พร้อมด้วยแพทย์หญิงอัมพร เบญจ- 
พลพิท ักษ ์  รองอธิบดีกรมอนามัย	
นายแพทย์พิเชษฐ บัญญัติ รองอธิบดี	
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	แพทย์- 
หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ	
กรมควบคุมโรค	และนายแพทย์พูลลาภ  
ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะ-	
กรรมการอาหารและยา	 ร่วมแถลงข่าว		
“สธ. ชวนคนไทย อิ่มบุญ ปลอดโรค 
ปลอดภัย เทศกาลตรุษจีน ปี 2562”  
โดยนายแพทย์สุขุม	กล่าวว่า	ช่วงเทศกาล	
ตรุษจีนประชาชนจะซื้ออาหารของไหว้		
ผัก	ผลไม้และเน้ือสัตว์	เตรียมสำหรับไหว้	

กิจกรรมสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

กระทรวงสาธารณสุข แนะการเลือกอาหารสำหรับเทศกาลตรุษจีน ให้อิ่มบุญ ปลอดโรค ปลอดภัย  
ใช้หลัก 8 กระบวนท่า “เลือก ล้าง ปรุง ไหว้ ลด เก็บ อุ่น กิน”

เทพพระเจ้าและบรรพบุรุษ	การปรุง	การ	
เก็บอาหาร	 ต้องคำนึงถึงความสะอาด		
ปลอดโรค	ปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุข	
โดยกรมอนามัย	 กรมวิทยาศาสตร์การ	
แพทย์	 กรมควบคุมโรค	และสำนักงาน	
คณะกรรมการอาหารและยา	ร่วมกันดูแล	
ความปลอดภัยด้านอาหาร	โดยเฝ้าระวัง	
ทางห้องปฏิบัติการอาหารที่นิยมเตรียม	
สำหรับเทศกาลตรุษจีนทุกปี	 เฝ้าระวัง	
สารปนเป้ือน	6	ชนิด	ด้วยชุดทดสอบโดย	
สุ่มเก็บตัวอย่างจากแหล่งจำหน่าย	 เช่น	

ตลาดสด	ตลาดนัด	ซุปเปอร์มาร์เก็ต	และ	
เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ	 เช่น	 โรค	
อาหารเป็นพิษ	อุจจาระร่วง	ไข้หวัดใหญ่		
ไข้หวัดนก	 รวมทั้งให้ความรู้ประชาชน	
ในการเลือกซื้ออาหารสด	 อาหารแห้ง		
การเตรียม	การปรุง	และการเก็บอาหารท่ี	
ถูกสุขลักษณะ	 ให้ประชาชนปลอดโรค	
และภัยสุขภาพ	โดยใช้หลัก	8	กระบวนท่า		
“เลือก ล้าง ปรุง ไหว้ ลด เก็บ อุ่น กิน”  
และแนะนำให้อ่านฉลากก่อนซื้อ	 เลือก	
ของไหว้หรือเครื ่องปรุงรสที่ได้รับการ	
รับรอง	 “สัญลักษณ์โภชนาการทาง 
เลือกเพื่อสุขภาพ” เพื่อให้ประชาชน		
อิ่มบุญ	ปลอดโรค	และปลอดภัย	ในช่วง	
เทศกาลตรุษจีน...
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การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อน
กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร  

พ.ศ. 2561

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	กรมอนามัย	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคล่ือนกฎกระทรวง	
สุขลักษณะของสถานท่ีจำหน่ายอาหาร	พ.ศ.	2561	โดยมี	ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ		
เป็นประธานการประชมุ	และได้รบัเกียรติจาก นายศุมล  ศรีสุขวัฒนา ผูท้รงคุณวุฒิคณะกรรมการสาธารณสุข	เป็นวิทยากร		
รวมถึงได้รับเกียรติจาก	นายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	
สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าท่ีของศูนย์อนามัยท่ี	1	-	12	และ	
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง	 (กลุ่มเป้าหมาย	คือ	 นักวิชาการสาธารณสุข	 และนิติกร)	 ให้มีความเข้าใจถึงข้อกำหนด	
ในกฎกระทรวง	และสามารถเป็น	ครู	ก.	ในการสื่อสารและขับเคลื่อนกฎกระทรวงฯ	ในระดับพื้นที่	ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้จะม	ี
ผลบังคับใช้ในวันท่ี	16	ธ.ค.	2561	กับสถานท่ีจำหน่ายอาหาร	ตามหมวด	8	แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	โดย	
ในที่ประชุมยังได้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	และสำนักงานเทศบาลนครนนทบุร	ี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ม	ี
การนำข้อกำหนดในกฎกระทรวงไปทดลองใช้ในการพัฒนาสถานท่ีจำหน่ายอาหารในพ้ืนท่ีเข้าร่วมการประชุมเพ่ือแลกเปล่ียน	
เรียนรู้ในการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร	พ.ศ.	2561...

วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบุษบา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
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สขุาภิบาลอาหารและน้ำ
FOOD AND WATER SANITATION JOURNALวารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

วารสาร FOOD AND WATER SANITATION JOURNAL

ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562 
VOL 10 NO. 2 Feb - May 2019 ISSN : 1906-8212

การพัฒนา

เพื่อ
กลุ่มวัยทำงาน
สุขภาพดี

โรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย
(GREEN Canteen) สู่ GREEN For All

เจ้าของ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ที่ปรึกษา
นางอัมพร จันทวิบูลย์

บรรณาธิการ
นางนภพรรณ นันทพงษ์

กองบรรณาธิการ
นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ 

นายสุชาติ สุขเจริญ 
น.ส.นัยนา หาญวโรดม  

นายรัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล 
นายเอกชัย ชัยเดช 

น.ส.ศรัลชนา ดิษยาวานิช 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นายกิตติพงศ์ ภูอุดม   

ศิลปกรรม
นายกิตติพงศ์ ภูอุดม   

พิมพ์ที่
บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด

พิมพ์ครั้งที่ 1/2562 
จำนวนพิมพ์ 3,000 เล่ม

วัตถุประสงค์
  เพื่อเผยแพร่วิชาการ ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยีทางอาหาร
  เพื่อเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ผลงานของ
  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำและศูนย์อนามัยที่ 1-13  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เทศบาล และบุคคล
  ในแวดวงสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
  เพื่อรายงานกิจกรรมความเคลื่อนไหวของบุคคลในแวดวง
  สุขาภิบาลอาหารและน้ำ
  เพื่อเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
  ในแวดวงสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรกรมอนามัย
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เทศบาล ภาคเอกชน 
  และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ติดต่อ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 0 2590 4179

Website : http//foodsan.anamai.moph.go.th
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พันธกิจท่ีสำคัญของกรมอนามัยด้านหน่ึง คือ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ เคร่ืองมือ มาตรฐานให้เกิดประโยชน์ 
กับประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะงานเฝ้าระวังสถานการณ์ในงานโครงการสำคัญต่างๆ ของประเทศ เช่น งานด้านสุขาภิบาลอาหาร 
การจัดการน้ำบริโภค การวิเคราะห์การปนเปือ้นของสารเคมกีำจดัศัตรพืูชและสัตว์ในน้ำและอาหาร การสง่เสรมิสขุภาพดา้นโภชนาการ 
การลดผลกระทบด้านมลพิษที่มีต่อสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ Climate change การจัดการน้ำเสีย นับเป็นกิจกรรม
ที่มีความสำคัญที่ทำให้ทราบถึงสถานการณ์ภาพรวมของประเทศ ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าว จะนำมาใช้ในการปรับแผนงาน
ในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

 ท้ังน้ี บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหน่วยงานระดับประเทศ
ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง รวมไปถึงการตรวจตัวอย่างท่ีวิเคราะห์
ได้ยาก ต้องใช้เคร่ืองมือท่ีทันสมัยและมีข้อจำกัดของห้องปฏิบัติการท่ีจะตรวจวิเคราะห์ได้ 
เช่น สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในน้ำบริโภค ความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนจะช่วยเผยแพร่ข้อมูล
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อสร้างความรอบรู้ในการป้องกันอันตรายจาก
สภาพแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนาด้านการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามความเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพ
ประชาชนคนไทยทุกคน ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีความครอบคลุมเหมาะสม
กับบริบทของประเทศ นอกจากนี ้ยังเป็นเวทีของการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ 
การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จของ 
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน 

กิจกรรม
สุขาภิบาลอาหารและน้ำ

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัยและบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  ได้ลงนาม 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อผลักดันกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถด้านการทดสอบ และวิเคราะห์ 
ทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการวิจัย ซ่ึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสำคัญในการพัฒนางานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ทันต่อยุคของกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกและก้าวสู่ THAILAND 4.0

พิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

กรมอนามัย กับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
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 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหาร 
ของบุคลากรและนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา

41-42
บทความ

คำแนะนำการจ้ดการน้ำอุปโภคบริโภคในภาวะภัยแล้ง

 43-44
เรื่องเล่า...ข่าวชมรม

45-46
เกาะประเด็นร้อน
 “พยาธิในไส้หมู” 

 กรมอนามัย เตือน ประชาชน  
เชื่อแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ดื่ม-อาบ มีสิิทธิ์รับเชื้อโรคปนเปื้อน

47-50
สรุปข่าวสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

 กรมอนามัย เผยคุณภาพน้ำในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร  
ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เร่งพัฒนาคุณภาพน้ำ 

 กรมอนามัย ห่วงสุขภาพพ่อค้าแม่ค้า แผงลอยริมทาง - ตำรวจจราจร 
เสี่ยงฝุ่นจิ๋ว แนะดูแลตนเองเป็นพิเศษ

 กรมอนามัยเผยคุณภาพน้ำจากตู้หยอดเหรียญ 
ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น

 กรมอนามัย เตือน...สั่งหมูกระทะเดลิเวอรี ่
เสี่ยงได้วัตถุดิบไม่สด ไม่สะอาด กินไปอาจทำให้ท้องร่วง

51-52
กิจกรรมสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

 สธ. เชิญชวนคนไทย อิ่มบุญ ปลอดโรค ปลอดภัย  
เทศกาลตรุษจีน

 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและกลไก 
การขับเคลื่อนกฎกระทรวงสุขลักษณะ 
ของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย 
กับบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 

วันที่ 4 มีนาคม 2562
ณ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
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การพัฒนา

เพื่อ
กลุ่มวัยทำงาน
สุขภาพดี

โรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย
(GREEN Canteen) สู่ GREEN For All


