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การจัดการอนามัยสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี
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บทคัดย่อ
การวิจยั เชิงสารวจการจัดการด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน กองกากับ
การตารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี โดยทาการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจในโรงเรียนจานวน 5
โรงเรียนจาก 9 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้เป็ น แบบสารวจ และการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิตเิ ชิงพรรณนา จานวนและร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ด้านการจัดการขยะ ข้อทีก่ ารประเมินไม่ผ่านทุกโรงเรียน
คือ ถังขยะมีสภาพชารุด ไม่ส ะอาด ไม่มฝี าปิ ดมิดชิด ไม่มกี ารแยกถังขยะตามประเภทขยะและไม่มปี ้ ายระบุ ท่ี
ชัดเจน ไม่มกี ารแยกขยะอันตรายและที่เก็บเป็ นสัดส่วน ไม่มกี ารจัดตัง้ โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน ไม่มบี ่อฝงั
กลบขยะหรือ เตาเผาขยะที่เหมาะสม รองลงมาคือ ไม่ผ่ านร้อ ยละ 80.00 คือ วิธีก ารกาจัดขยะโดยวิธีก ารเผา
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง ด้านน้าดื่มน้าใช้ พบว่ามี 4 โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด้านการสุขาภิบาล
อาหารทางกายภาพ ข้อที่ไม่ผ่านมาตรฐานทุกโรงเรียนมากทีส่ ุด ได้แก่ ไม่วางช้อน ส้อม ตะเกียบ โดยวางตัง้ เอา
ด้ามขึน้ ในภาชนะโปร่งสะอาด หรือวางเป็ นระเบียบในภาชนะทีส่ ะอาด และมีการปกปิดตัง้ สูงจากพื้นอย่างน้อย 60
ซม. และเขียงต้องมีสภาพดีไม่แตกร้าว ไม่มกี ารแยกใช้เขียงเฉพาะอาหารสุกและอาหารดิบแยกจากกัน และมีฝาชี
ครอบ ส่วนผลการประเมินด้านชีวภาพโดยตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียจานวน 51 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน
45 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 84.24 โดยพบในอาหารและภาชนะเท่ากันคิดเป็ นร้อยละ 33.33 และมือผูส้ มั ผัสอาหาร
ร้อยละ 21.00 ด้านห้องส้วมพบว่าทุกโรงเรียนไม่มสี บู่ใช้ลา้ งมือในห้องส้วม ด้านสนามและบริเวณโดยรอบโรงเรียน
พบว่า บริเวณโดยรอบสะอาดและปลอดภัย ร้อยละ 80.00 ดังนัน้ โรงเรียนควรมีการจัดทากิจกรรมการคัดแยกขยะ
ในโรงเรียน และจัดทาเป็ นธนาคารขยะในโรงเรียน และการกาจัดขยะควรมีการนาเตาเผาขยะอย่างง่ายทีส่ ามารถ
บาบัดมลพิษทางอากาศขัน้ ต้นได้ ส่วนน้ าดื่มควรมีการปรับปรุงคุณภาพด้วยการฆ่าเชื้อโรคก่อนมาดืม่ เช่น การใช้
เครือ่ งกรองน้า และโรงอาหารควรมี หรือจัดหาโต๊ะสาหรับวางอาหารและเตรียมปรุง และผูป้ ระกอบและสัมผัสอาหาร
ควรมีการล้างมือ ด้ว ยสบู่ทุกครัง้ ก่อ นและหลังประกอบอาหาร และควรมีการเตรียมสบู่ส าหรับล้างมือในห้อ งน้ า
ห้องส้วมทุกห้อง
คาสาคัญ : อนามัยสิง่ แวดล้อม โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
Abstract
This survey study is aimed to investigated indicies of good level of the environmental schools
health practices in five of nine border patrol police schools which are agree to joint this research. Data
were collected by checklists and laboratory tests and analyzed by the use of descriptive statistics,
including frequencies and percentages. The results of the investigations of environmental health showed
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that solid waste management was unsatisfactory. Bins were damaged and lacked lids and labeling, and
there was no separation of solid waste. Hazardous waste was not allocated an appropriate storage place
and there was no recycle bank in the school area. Disposal of solid waste by incineration caused air
pollution problems for 80% of the schools and the surrounding communities. The study found that 4
schools did not satisfy acceptable standard of drinking water. Results showed that sanitation in regards to
food did not satisfy acceptable standards. Spoons, forks, and chopsticks were not kept in clean, airy, and
covered containers at the required height of 60 centimeters above the floor. The one chopping block was
cracked and did not have a cover, and there was no separate block for the cutting of raw and cooked
food. The table and stove for food preparation and cooking was made from a material that was not easy
to clean and not at the required height of 60 centimeters from the floor. The study found that the kitchen
staff did not wear uniforms, aprons, hairnets, or caps. Tests for the coliform bacteria found 45 (84.24%) of
51 samples of food, 33.33% of the food containers, and 21.00% of the hands of the staff were
contaminated. There was no soap for hand-washing in the toilets. Most (80%) of the playground and
general area around the school was clean and safe. The study recommended that the schools also
needed to introduce segregation of waste and recycle banks, and dispose of waste by a method that did
not cause air pollution. Other recommendations included the filtration of drinking water to reduce bacterial
content, improvements to the cooking areas, hand-washing before and after cooking by food staff, and
the introduction of soap in toilets.
Keywords: Environmental health: Border Patrol Police Schools
บทนา
โรงเรีย นต ารวจตระเวนชายแดน ในความ
ความดูแลของกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่
22 อุบลราชธานี ปจั จุบนั มีจานวน 9 โรงเรียน 2 ศูนย์
การเรียน [1] เป็ นโรงเรียนทีต่ งั ้ อยู่ในท้องถิน่ ทุรกันดาร
ในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ ยโสธร และอุบลราชธานี
ซึ่ง มีภ าระหน้ า ที่ ห ลัก คือ การสอนให้ ค วามรู้แ ก่ เด็ ก
นักเรียนภายใต้ความขาดแคลนปจั จัยสนับสนุ นสาคัญ
หลายประการ ประกอบกับนักเรีย นส่ วนใหญ่ มาจาก
ครอบครัว ที่ค่ อ นข้า งยากจนเป็ น เหตุ ใ ห้ ข าดความ
ตระหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตนเอง และ
การจัด การด้า นอนามัย สิ่ง แวดล้อ มในโรงเรีย น ใน
ปี ง บประมาณ 2555 ที ม ผู้ ว ิ จ ัย ได้ ร ับ งบประมาณ
สนับ สนุ น จากมหาวิท ยาลัย อุ บ ลราชธานี ให้ด าเนิ น
โครงการบริการวิชาการ การเสริมสร้างศักยภาพแกน
น าต้ น แบบด้ า น พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพ และอน ามั ย

สิง่ แวดล้อม ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน กอง
กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี
เขตอ าเภอ สิร ิน ธร บุ ณ ฑริก และ น้ า ยืน จ านวน 4
โรงเรียน เพื่อให้ความรูแ้ ก่แกนนานักเรียน ครูอนามัย
โรงเรียน ครูโภชนาการ แกนน าผู้ปกครอง ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ส าธารณสุขในพื้นที่ [2] โดยพบปญั หาด้าน
สุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมในเบื้องต้นคือ นักเรียน
ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนยังมีปญั หาทางด้าน
การดูแลสุขภาพ เช่น เป็ นเหา น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน รวมทัง้ เรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของ
ร่างกายอื่น ๆ นอกจากนี้ยงั พบว่า มีปญั หาที่สาคัญใน
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม มีการทิ้งขยะมูลฝอยไม่เป็ นที่
ยังไม่มกี ารแยกขยะในบางโรงเรีย น และพบว่าวิธีใน
การกาจัดขยะยังส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชน
ห้องสุข าในโรงเรียนมีกลิน่ เหม็นและไม่สะอาด ความ
เพียงพอของน้ าดื่ม และความไม่มนใจในความสะอาด
ั่
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ของน้ าดื่ม และการดูแลความสะอาดในโรงอาหาร ซึ่ง
ั หาที่เกิด ขึ้น จ าเป็ น ต้ อ งได้ ร ับ การแก้ ไ ขป ญ
ั หา
ปญ
ดังกล่ าวอย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยปจั จุบ ัน จะพบว่ า ปญั หา
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อ ม มีความแตกต่ างจากในอดีต
ทัง้ นี้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากสภาพสังคมความเป็นอยู่
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และจานวน
บุ ค ล าก รที่ ดู แ ล มี จ าน ว น ที่ จ ากั ด ผ ล จาก ก าร
ั หาทางด้ า น
เปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วก่ อ ให้ เ กิ ด ป ญ
สิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพ และส่งผลกระทบ
ต่ อ การเรีย นและอนาคตของประชากรกลุ่ ม นี้ ดังนัน้
การจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมทีถ่ ูกหลักวิชาการซึ่งจะ
เป็ นการลดปญั หาสุขภาพ ที่จะส่งผลต่อการเรียนของ
นั ก เรีย นได้ ทั ง้ นี้ ต้ อ งอาศัย ความร่ ว มมือ และการ
ประสานงานจากทุ ก ฝ่ าย ทัง้ ครอบครัว ชุ ม ชน และ
โรงเรียน
จากความสาคัญของปญั หาข้างต้น คณะผูว้ จิ ยั
จึงสนใจศึกษาเรื่องการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม ใน
พื้นที่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน กองกากับการ
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี เพื่อเป็ น
ั หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ แ ละแนวทาง
การส ารวจป ญ
ั หาด้ า น
ข้อ เสนอแนะในการป้ องกัน และแก้ ไ ขป ญ
อนามัยสิง่ แวดล้อม ทีจ่ ะส่งผลกระทบปญั หาสุขภาพ ที่
อาจเกิดขึน้ กับนักเรียนในระยะยาว รวมทัง้ ยังเป็ นการ
สร้างความตระหนัก ในการดูแลสุ ข ภาพและอนามัย
สิ่ง แวดล้อ มในโรงเรีย นเรีย น เพื่อ เป็ น การส่ ง เสริม
คุณภาพชีวติ ทีด่ แี ก่นกั เรียนในถิน่ ทุรกันดาร
วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการวิ จยั
1. รูปแบบการวิ จยั : การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ น
การวิจยั เชิงสารวจ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: การศึกษา
ครัง้ นี้ศ ึกษาในกลุ่ มประชากรซึ่งเป็ น โรงเรีย นต ารวจ
ตระเวนชายแดน กองก ากับ การต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 22 อุ บ ลราชธานี ที่ ส มัค รใจเข้ า ร่ ว ม
โครงการ จานวน 5 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้าน
คาสะอาด อ.น้ายืน จ.อุบลราชธานี
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2) โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้าน
ท่าแสนคูณ อ.น้ายืน จ.อุบลราชธานี
3) โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้าน
ปา่ ไม้ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
4) โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้าน
แก่งศรีโคตร อ.สิรนิ ธร จ.อุบลราชธานี
5) โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้าน
ห้วยฆ้อง อ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.1 แบบส ารวจอนามัย สิ่ง แวดล้ อ มใน
โรงเรียน ประกอบด้วย ข้อมูลการจัดการด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อม ในด้านการจัดการขยะ น้ าดื่มน้ าใช้ การ
จัดการน้ าเสีย การสุขาภิบาลอาหาร ห้องน้ าห้องส้วม
สนามและบริเวณโดยรอบโรงเรียน
3.2 การตรวจคุณภาพอาหารด้านชีวภาพ
โดยชุดทดสอบ (SI-2)[3]
3.3 การตรวจคุ ณ ภาพ น้ าดื่ ม ทางด้ า น
ชีวภาพโดยวิธี MPN [4]
4. ขันตอนและวิ
้
ธีในการเก็บข้อมูล
- ประชุมชี้แจงทีมวิจยั ในการเก็บรวบรวม
ข้อ มูล และจัดทาแบบส ารวจเกี่ย วกับการจัดการขยะ
น้ า ดื่ม น้ าใช้ การจัด การน้ าเสีย และแบบส ารวจโรง
อาหารทางกายภาพ
- ด าเนิน การประสานงานกับ ครูใหญ่ ครู
อนามัย โรงเรีย นที่ร ับ ผิด ชอบเพื่อ ชี้แ จงวิธีก ารเก็ บ
รวบรวมข้อมูล
- ดาเนิน การสารวจข้อมูลตามแบบสารวจ
และเก็บตัวอย่างอาหาร ตรวจภาชนะ และมือผู้สมั ผัส
อาห ารเพื่ อ ทดสอบการปนเปื้ อน เชื้ อ โคลิ ฟ อร์ ม
แบคทีเรียด้วยชุดทดสอบ SI-2 และเก็บตัวอย่างน้ าดื่ม
เพื่ อ น าไปต รวจห าการปนเปื้ อนเชื้ อ โคลิ ฟ อร์ ม
แบคทีเรียและเชือ้ อีโคไล ด้วยวิธี MPN
- สรุป วิเคราะห์ ข ้อ มูล และคืน ข้อ มูล ผล
การศึกษาให้แก่โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการวิจยั
5. การวิ เคราะห์ข้อมูล
ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โด ย ใช้ ส ถิ ติ
พรรณนา ได้แ ก่ ความถี่ ร้อ ยละ ในการวิเคราะห์
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ข้อ มูล การจัดการด้านอนามัย สิง่ แวดล้อ มในโรงเรีย น
ตารวจตระเวนชายแดน
ผลการวิ จยั
ข้อ มู ล การจัด การอนามัย สิ่ง แวดล้อ มใน
โรงเรียนซึ่งนาเสนอผลการศึกษาเป็ นรายด้าน ดังนี้คอื

1. ด้านการจัดการขยะ
2. ด้านน้าดืม่ น้าใช้และการจัดการน้าเสีย
3. ด้านการสุขาภิบาลอาหาร
4. ด้านห้องส้วมและสิง่ ปฏิกลู
5. ด้านสนามและบริเวณโดยรอบโรงเรียน

1. ด้านการจัดการขยะ
ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยในโรงเรียนทัง้ หมด 5 แห่ง
ประเภทขยะ

น้าหนักมูล
ฝอย (Kg.)

น้าหนักมูลฝอย คิ ดเป็ นร้อยละ
ต่อน้าหนักรวมของขยะมูลฝอย

1.35
0.2

30.00
4.44

2
0.1
0.35

44.44
2.22
7.78

0.3
0.2
4.5

6.67
4.44
100.00

เป็ นเชื้อเพลิ งและเผาไหม้ได้(Combustible)
1 .ประเภทกระดาษ (Paper)
2. ประเภทขยะอินทรีย์ (ทาปุ๋ยหมัก) ได้แก่ เศษอาหาร เศษซากพืช
และสัตว์ มูลสัตว์ เป็ นต้น
3. ประเภทพลาสติก (Plastic)
4. สิง่ ทอ (Textile)
5. ไม้ หญ้า ฟาง (Wood, Grass and Straw)
ไม่เป็ นเชื้อเพลิ งหรือเผาไหม้ได้น้อย (Non – Combustible)
1. ประเภทแก้ว
2. โลหะ (Ferrous metal)
รวมทัง้ หมด

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนจานวน 5 แห่ง
รายการประเมิ น

ผ่าน

ผลการประเมิ น
ร้อยละ ไม่ผ่าน

ร้อยละ

1. ถังขยะมีจานวนเพียงพอต่อปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละวัน

5

100.00

-

-

2. ถังขยะมีสภาพดี สะอาด ไม่ชารุด มีฝาปิดมิดชิด
3. มีการแยกถังขยะตามประเภทขยะและมีป้ายระบุทช่ี ดั เจน

0

0.00

5

100.00

0

0.00

5

100.00

4. มีการลดการใช้วสั ดุย่อยสลายยาก เช่น พลาสติก โฟมบรรจุอาหาร

1

20.00

4

80.00

5. มีการใช้ซ้าของวัสดุ เช่น การใช้กระดาษ 2 หน้า

5

10.00

-

-

6. มีการนาบรรจุภณ
ั ฑ์มาใช้ซ้า เช่น นากล่อง หรือถุง มาใช้หรือประดิษฐ์
เป็ นสิง่ ของเครื่องใช้

4

80.00

1

20.00
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ตารางที่ 2 (ต่อ) แสดงผลการประเมินการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนจานวน 5 แห่ง
รายการประเมิ น

ผ่าน

ผลการประเมิ น
ร้อยละ ไม่ผ่าน

ร้อยละ

7. มีถงั ขยะสาหรับประเภททัวไป
่ ที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าต่อการ
นาไปรีไซเคิล เช่น ห่อขนม ลูกอม

1

20.00

4

80.00

8. มีถงั ขยะสาหรับ ขยะที่ย่ อยสลายได้ เช่น เศษผัก เศษอาหารเปลือก
ผลไม้

2

40.00

3

60.00

9. มีถงั ขยะสาหรับแยกขยะรีไซเคิลหรือขยะทีส่ ามารถนาไปขายได้ เช่น
แก้ว กระดาษพลาสติก โลหะ

1

20.00

4

80.00

10. มีการแยกขยะอันตราย และเก็บเป็ นสัดส่วน เช่น ขยะมีพษิ แบตเตอรี่
ถ่านไฟฉายหลอดไฟ

0

0.00

5

100.00

11. มีการจัดตัง้ โครงการธนาคารขยะ หรือกิจกรรมการเปลีย่ นขยะเป็ นทุน
12. มีการนาขยะอินทรียไ์ ปใช้ประโยชน์ เช่น ทาปุ๋ยหมัก หรือเลีย้ งสัตว์

0

0.00

5

100.00

3

60.00

2

40.00

13. มีการนาขยะไปทิง้ ทุกวัน ไม่มกี ารตกค้าง
14. มีบ่อฝงั กลบขยะ หรือเตาเผาขยะทีเ่ หมาะสม

5

100.00

-

-

0

0.00

5

100.00

15. วิธกี ารกาจัดขยะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง

1

20.00

4

80.00

2. ด้านน้าดื่มน้าใช้และการจัดการน้าเสีย
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินด้านน้าดืม่ น้าใช้และการจัดการน้าเสียในโรงเรียนจานวน 5 แห่ง
รายการประเมิ น

ผลการประเมิ น
ผ่าน

ร้อยละ

ไม่ผ่าน

ร้อยละ

1. มีน้ าดื่ม / น้ าใช้มปี ริมาณเพียงพอต่อการใช้ตลอดทัง้ ปี

5

100.00

-

-

2. มีการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้สะอาด เช่น กาจัดความขุน่ ก่อนนามาใช้
บริโภค หรือ การต้มหรือเติมคลอรีนฆ่าเชือ้ โรค

3

60.00

2

40.00

3. มีการใช้เครื่องกรองน้ าในการปรับปรุงคุณภาพน้ าดื่ม

3

60.00

2

40.00

4. มีการเปลีย่ นสารกรองของเครื่องกรองน้ าตามระยะเวลาทีก่ าหนด

3

60.00

2

40.00

5. ทีเ่ ก็บน้ าดื่มมีความสะอาด มีฝาปิ ดมิดชิด หรือมีก๊อกสาหรับเปิ ด

4

80.00

1

20.00

6. มีภาชนะกักเก็บแยกระหว่างน้ าดื่มกับน้ าใช้

5

100.00

-

-

7. มีภาชนะสาหรับดื่มน้ าประจาตัว ไม่ใช้รว่ มกัน

5

100.00

-

-

8. ท่อระบายน้ าเสียสามารถระบายน้ าได้ดี ไม่มกี ารอุดตัน

5

100.00

-

-

9. มีระบบบาบัดน้ าเสียทีเ่ หมาะสมเช่นบ่อดักไขมัน บ่อเติมอากาศ บึง
ประดิษฐ์ หรือบ่อหมักแบบไร้อากาศ

2

40.00

3

60.00

10. มีการกาจัดน้ าทิ้งอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยไม่มกี ารปล่อยลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติ

3

60.00

2

40.00

11. มีการนาน้ าทิง้ หมุนเวียนมาใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน

2

40.00

3

60.00

42

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีท่ี 17 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558

ตารางที่ 4 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าดืม่ ในโรงเรียนทางด้านแบคทีเรียจานวนทัง้ หมด 15 จุด
ประเมิ นตามเกณฑ์
มาตรฐานน้าบริ โภค*

ผลการวิ เคราะห์
สถานที่

บ้านท่าแสนคูณ

บ้านห้วยฆ้อง

บ้านปา่ ไม้

บ้านแก่งศรีโคตร

บ้านคาสะอาด

ลาดับ

จุดเก็บตัวอย่าง

MPN index / 100
ml.

E.Coli

1.

เครื่องกรองน้าข้างโรงอาหาร

<2

ไม่พบ

ผ่าน

2.

เครื่องกรองน้าข้างโรงอาหาร 2

<2

ไม่พบ

ผ่าน

3.

โอ่งดินไอโอดีนมีฝาปิ ด

30

พบ

ไม่ผา่ น

4.

โอ่งดินไอโอดีนมีฝาปิ ด

> 1600

พบ

ไม่ผา่ น

5.

โอ่งดินไอโอดีนไม่มฝี าปิ ด

> 1600

พบ

ไม่ผา่ น

6.

เครื่องกรองน้าในโรงอาหาร

4

พบ

ไม่ผา่ น

7.

เครื่องกรองน้าในโรงอาหาร 2

<2

ไม่พบ

ผ่าน

8.

เครื่องกรองน้าดื่ม

<2

ไม่พบ

ผ่าน

9.

เครื่องกรองน้าดื่ม 2

<2

ไม่พบ

ผ่าน

10.

ก๊อกน้ าข้างโรงอาหาร

<2

ไม่พบ

ผ่าน

11.

ก๊อกน้ าหน้าอาคารเรียนรวม

<2

ไม่พบ

ผ่าน

12.

คูลเลอร์/ข้างโรงอาหาร

> 1600

พบ

ไม่ผา่ น

13.

คูลเลอร์/ หน้าอาคารเรียนรวม

30

พบ

ไม่ผา่ น

14.

ถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส

130

พบ

ไม่ผา่ น

15.

เครื่องกรองน้าดื่ม

8

พบ

ไม่ผา่ น

ตารางที่ 5 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าดืม่ ทางด้านแบคทีเรียแยกตามประเภทการกรองน้า
ประเภทของน้าดื่ม

จานวน

ผ่านเกณฑ์*

ร้อยละ

ผ่านเครื่องกรองน้า

7

5

71.43

ไม่ผา่ นเครื่องกรองน้ า

8

2

25.00

15

7

28.00

รวม

* ประกาศกรมอนามัย 29 ก.พ. 2543
** วิธกี ารตรวจเป็นไปตามวิธกี ารในหนังสือ Standard Method for The Examination of Water and Wastewater,
20 ed.
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3. ด้านการสุขาภิ บาลอาหาร
การศึก ษาสุ ข าภิบ าลอาหาร โดยตรวจสอบ
การปนเปื้ อ นของโคลิฟ อร์ม แบคทีเรีย ในอาหารที่ม ี
ความเสี่ย งต่ อ การปนเปื้ อ น และตรวจประเมิน ทาง
กาย ภ าพ ข องร้ า น อ าห าร ต ามข้ อ ก าห น ดด้ า น
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สุ ข าภิ บ าลอาหารในโรงอาหาร ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณ สุ ข ได้ แ บ่ ง ผลการศึ ก ษาแบ่ ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ
3.1 ผลการตรวจประเมินทางกายภาพ
3.2 ผลการตรวจประเมินทางชีวภาพ

3.1 ผลการตรวจประเมิ นทางกายภาพ
ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละผลการประเมินโรงอาหารในโรงเรียนจานวน 5 แห่ง โดยเกณฑ์การประเมินด้าน
กายภาพตามข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
รายการประเมิ น
ก. สถานที่รบั ประทานอาหาร และบริ เวณทัวไป
่
1. สะอาด เป็ นระเบียบ
2. โต๊ะ เก้าอี้ สะอาด แข็งแรงจัดเป็ นระเบียบ
3. มีการระบายอากาศดี
ข. บริ เวณที่เตรียม – ปรุงอาหาร
4. สะอาด เป็ นระเบียบ พืน้ ทาด้วยวัสดุถาวร แข็งแรงเรียบ สภาพดี
5. มีการระบายอากาศรวมทัง้ กลิน่ และควันจากการทาอาหารได้ดี เช่น มี
ปล่องระบายควันหรือพัดลมดูดอากาศทีใ่ ช้การได้ดี
6. ไม่เตรียมและปรุงอาหารบนพืน้
7. โต๊ะเตรียม – ปรุงอาหาร และบริเวณเตาไฟ ต้องทาด้วยวัสดุทท่ี าความ
สะอาดง่าย (เช่น สแตนเลส กระเบื้อง) มีสภาพดีและพื้นโต๊ะต้องสูงจากพื้นอย่าง
น้อย 60 ซม.
ค. ตัวอาหาร น้า น้าแข็ง และ เครือ่ งดื่ม
8. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะทีป่ ิ ดสนิท ต้องมีเลขสาระบบอาหาร เช่น
เครื่องหมาย อย.,เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)
9. อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ และอาหารแห้ง มีคุณภาพดี แยก
เก็บเป็ นสัดส่วนไม่ปะปนกันวางสูงจากพืน้ อย่างน้อย 60 ซม.หรือเก็บในตูเ้ ย็น ถ้า
เป็ นห้องเย็นต้องวางอาหารสูงจากพื้นอย่างน้อยวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 30 ซม.
สาหรับอาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนามาปรุง
10. อาหารและเครื่องดื่ม ในภาชนะบรรจุท่ปี ิ ด สนิ ทมีคุ ณ ภาพดี เก็บ เป็ น
ระเบียบสูงจากพืน้ อย่างน้อย 30 ซม.
11. อาหารทีป่ รุงสาเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิ ดวางสูงจาก
พืน้ อย่างน้อย 60 ซม.
12. มีตู้สาหรับปกปิ ด อาหารที่ป รุงส าเร็จแล้ว และด้า นหน้ าของตู้ต้องเป็ น
กระจก
13. น้ าดื่มเครื่องดื่มน้ าผลไม้ตอ้ งสะอาด ใส่ในภาชนะทีส่ ะอาดมีฝาปิ ดมีก๊อก
หรือทางเทรินน้ าหรือมีอุปกรณ์ ทม่ี ดี ้ามสาหรับตักโดยเฉพาะและวางสูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 ซม.

ผ่าน

ผลการประเมิ น
ร้อยละ ไม่ผ่าน

ร้อยละ

5
5
5

100.00
100.00
100.00

-

-

5

100.00

-

-

5

100.00

-

-

1

20.00

4

80.00

5

100.00

-

-

5

100.00

-

-

-

-

-

-

1

20.00

4

80.00

5

100.00

-

-

5

100.00

-

-

1

20.00

4

80.00
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ตารางที่ 6 (ต่อ) แสดงจานวนและร้อยละผลการประเมินโรงอาหารในโรงเรียนจานวน 5 แห่ง โดยเกณฑ์การประเมิน
ด้านกายภาพตามข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ต่อ)
รายการประเมิ น
14. น้ าดื่มเครื่องดื่มน้ าผลไม้ต้องสะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิ ดมีก๊ อก
หรือทางเทรินน้ าหรือมีอปุ กรณ์ทม่ี ดี ้ามสาหรับตักโดยเฉพาะและวางสูงจากพื้นอย่าง
น้อย 60 ซม.
15. น้ าแข็งทีใ่ ช้บริโภคต้องสะอาดใส่ในภาชนะทีส่ ะอาดมีฝาปิ ดมีอปุ กรณ์ทม่ี ดี า้ ม
สาหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะวางสูงจากพืน้ อย่างน้อย 60 ซม.และต้องไม่มสี งิ่ ของอื่นแช่
รวมไว้
ง. ภาชนะอุปกรณ์
16. ภาชนะอุปกรณ์ เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม ฯลฯต้องทาด้วยวัสดุทไ่ี ม่เป็ น
อันตรายเช่น สแตนเลส กระเบือ้ งเคลือบขาว แก้วอลูมเิ นียม เมลามีนสีขาวหรือสี
อ่อน สังกะสีเคลือบขาวสาหรับตะเกียบต้องเป็ นไม้ไม่ตกแต่งสีหรือพลาสติกสีขาว
17. ภาชนะใส่น้ าส้มสายชูน้ าปลาและน้ าจิม้ ต้องทาด้วยแก้วกระเบือ้ งเคลือบ
ขาวมีฝ าปิ ด และช้ อ นตัก ท าด้ ว ยกระเบื้ อ งเคลือ บขาวหรือ สแตนเลสส าหรับ
เครื่องปรุงรสอื่นๆ ต้องใส่ในภาชนะทีท่ าความสะอาดง่ายมีฝาปิ ดและสะอาด
18. ล้างภาชนะอุปกรณ์ดว้ ยวิธกี ารอย่างน้อย 2 ขัน้ ตอนโดยขัน้ ตอนที่ 1 ล้าง
ด้วยน้ ายาล้างภาชนะและขัน้ ตอนที่ 2 ล้างด้วยน้ าสะอาด 2ครัง้ หรือล้างด้วยน้ า
ไหลและอุปกรณ์การล้างต้องสูงจากพืน้ อย่างน้อย 60 ซม.
19. ใช้อา่ งล้างภาชนะอุปกรณ์ทม่ี ที ่อระบายน้ าทีใ่ ช้การได้ดอี ย่างน้อย 2 อ่าง
20. จาน ชาม ถ้วย แก้ว น้ าถาดหลุม ฯลฯเก็บ คว่ าในภาชนะโปร่งสะอาด
หรือตะแกรงวางสูงจากพื้นอย่างน้ อย 60 ซม. หรือเก็บในภาชนะหรือสถานที่ท่ี
สะอาดมีการปกปิ ด
21. ช้อนส้อม ตะเกียบวางตัง้ เอาด้ามขึน้ ในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็ น
ระเบียบในภาชนะทีส่ ะอาดและมีการปกปิ ดตัง้ สูงจากพืน้ อย่างน้อย 60 ซม.
22. เขียงต้องมีสภาพดีไม่แตกร้าวหรือเป็ นช่องมีเขียงใช้เฉพาะอาหารสุก
และอาหารดิบแยกจากกันมีฝาชีครอบ (ยกเว้นครัวทีม่ กี ารป้องกันแมลงวันแล้ว)
จ.การรวบรวมขยะและน้าโสโครก
23. ใช้ถงั ขยะทีไ่ ม่รวซึ
ั ่ มและมีฝาปิ ด
24. มีท่อหรือรางระบายน้ าที่มสี ภาพดี ไม่แตกร้าว ระบายน้ าจากห้องครัว
และทีล่ า้ งภาชนะอุปกรณ์ลงสู่ทอ่ ระบายหรือแหล่งบาบัดได้ดี และต้องไม่ระบายน้ า
เสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะโดยตรง
25. มีบ่ อดัก เศษอาหารและดัก ไขมัน ที่ใช้ก ารได้ดีก่ อนระบายน้ าเสีย ลงสู่
แหล่งน้ าสาธารณะโดยตรง
26. ห้องน้ าห้องส้วมต้องสะอาดไม่มกี ลิน่ เหม็นมีน้ าใช้เพียงพอ
27. ห้องส้วมแยกเป็ นสัดส่วนประตูไม่เปิ ดสู่บริเวณทีเ่ ตรียม – ปรุงอาหารที่
ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ท่เี ก็บอาหารและต้องมีอ่างล้างมือทีใ่ ช้การได้ดอี ยู่ใน
บริเวณห้องส้วม

ผลการประเมิ น
ร้อยละ ไม่ผ่าน

ร้อยละ

1

20.00

4

80.00

-

-

-

-

5

100.00

-

-

5

100.00

-

-

4

80.00

1

20.00

3

60.00

2

40.00

3

60.00

2

40.00

0

0

5

100.00

0

0

5

100.00

2

40.00

3

60.00

0

0

5

100.00

3

60.00

2

40.00

ผ่าน

5

100.00

-

-

5

100.00

-

-
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ตารางที่ 6 (ต่อ)แสดงจานวนและร้อยละผลการประเมินโรงอาหารในโรงเรียนจานวน 5 แห่ง โดยเกณฑ์การประเมิน
ด้านกายภาพตามข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผลการประเมิ น

รายการประเมิ น
28. ห้องน้ าห้องส้วมต้องสะอาดไม่มกี ลิน่ เหม็น มีน้ าใช้เพียงพอ
29. ห้องส้วมแยกเป็ นสัดส่วน ประตูไม่เปิ ดสู่บริเวณทีเ่ ตรียม – ปรุงอาหารที่
ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ท่เี ก็บอาหารและต้องมีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดีอยู่ใน
บริเวณห้องส้วม
30. แต่งกายสะอาดสวมเสือ้ มีแขน
31. ผูกผ้ากันเปื้ อนสีขาวหรือมีเครื่องแบบผูป้ รุงจะต้องใส่หมวกหรือเน็ท
คลุมผมด้วย
32. ต้องเป็ นผูม้ สี ุขภาพดีไม่เป็ นโรคติดต่อไม่เป็ นโรค มีหลักฐานการตรวจ
สุขภาพในปี นนั ้ ให้ตรวจสอบได้
33. มีสุขนิสยั ทีด่ เี ช่น ตัดเล็บสัน้ ไม่สบู บุหรีใ่ นขณะปฏิบตั งิ าน ไม่ใช้มอื
หยิบจับอาหารทีป่ รุงเสร็จแล้วโดยตรง

ผ่าน

ร้อยละ

ไม่ผ่าน

ร้อยละ

5

100.00

-

-

5

100.00

-

-

3

60.00

2

40.00

1

20.00

4

80.00

5

100.00

-

-

1

20.00

4

80.00

3.2 ผลการตรวจประเมิ นทางชีวภาพ
ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละ ตัวอย่างทีพ่ บการปนเปื้ อนเชือ้ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
โรงเรียน

จานวน
ตัวอย่าง

อาหาร

ภาชนะสัมผัสอาหาร

มือผู้สมั ผัสอาหาร

พบเชื้อ

ร้อยละ

พบเชื้อ

ร้อยละ

พบเชื้อ

ร้อยละ

แก่งศรีโคตร

12

4

33.33

3

25.00

2

16.67

บ้านปา่ ไม้

10

3

30.00

4

40.00

1

10.00

ห้วยฆ้อง

8

3

37.50

3

37.50

2

25.00

ท่าแสนคูณ

11

3

27.27

4

33.33

4

33.33

คาสะอาด

10

4

33.33

3

30.00

2

20.00

รวม

51

17

33.33

17

33.33

11

21.57

รวม
พบเชื้อ(ร้อยละ)
9
(75.00)
8
(80.00)
8
(100.00)
11
(100.00)
9
(90.00)
45 (84.24)
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4. ด้านห้องส้วมและสิ่ งปฏิ กลู
ตารางที่ 8 แสดงผลการประเมินด้านห้องส้วมและสิง่ ปฏิกลู ในโรงเรียนจานวน 5 แห่ง
ผลการประเมิ น

รายการประเมิ น

ผ่าน

ร้อยละ

ไม่ผ่าน

ร้อยละ

1. พืน้ /สุขภัณฑ์สะอาด สภาพดี ไม่มกี ลิน่ เหม็น

2

40.00

3

60.00

2. บริเวณใกล้เคียงมีทล่ี า้ งมือ สะอาด สภาพดี มีน้าใช้เพียงพอ
3. มีหอ้ งส้วมแยกชาย–หญิง พร้อมมีป้ายและเครื่องหมายบอกให้ชดั เจน

1

20.00

4

80.00

4

80.00

1

20.00

4. พืน้ และหัวส้วมทาด้วยวัสดุทาความสะอาดง่าย

5

100.00

-

-

5. มีสบู่สาหรับล้างมือ

0

0.00

5

100.00

6. ในห้องส้วมหญิงมีถงั ขยะทีม่ ฝี าปิ ดมิดชิด
7. จานวนห้องส้วมและทีป่ สั สาวะมีความเพียงพอต่อจานวนนักเรียน

1

20.00

4

80.00

3

60.00

2

40.00

5. ด้านสนามและบริ เวณโดยรอบโรงเรียน
ตารางที่ 9 แสดงผลการประเมินด้านสนามและบริเวณโดยรอบโรงเรียนจานวน 5 แห่ง
ผลการประเมิ น

รายการประเมิ น
1.
2.
3.
4.
5.

บริเวณโดยรอบสะอาดและปลอดภัย
มีขอบเขตโดยรอบโรงเรียน เช่นรัว้ แนวต้นไม้
มีการจัดระเบียบจราจรทาง เข้า-ออก
สนามกีฬ า สนามเด็ก เล่ น เครื่องเล่น ในสนามจัด เป็ น สัด ส่ว นและ
ปลอดภัย
มีบริเวณสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ เป็ นระเบียบสวยงาม

สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
ด้ า นการจัด การขยะ พบว่ า โรงเรีย น
ทัง้ หมดมีถ ังขยะที่เพีย งพอต่ อ ปริม าณขยะที่เกิดขึ้น
ในแต่ละวัน และมีการนาไปทิ้งทุกวันไม่ตกค้าง และมี
การนากระดาษกลับมาใช้ซ้ า ในส่วนข้อที่ไม่ผ่านการ
ประเมินมากทีส่ ุดโดยไม่ผ่านทุกโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ
100.00 คือ สภาพถัง ขยะมีส ภาพที่ไ ม่ดี ไม่ ส ะอาด
ช ารุ ด ไม่ ม ีฝ าปิ ด มิด ชิด ไม่ ม ีก ารแยกถัง ขยะตาม
ประเภทขยะ และมีป้ายระบุทช่ี ดั เจน ไม่มกี ารแยกขยะ
อั น ตราย และที่ เ ก็ บ เป็ นสั ด ส่ ว น เช่ น ขยะมี พ ิ ษ
แบตเตอรี่ ถ่ า นไฟฉาย หลอดไฟ ไม่ ม ีก ารจัด ตั ง้
โครงการธนาคารขยะ หรือกิจกรรมการเปลีย่ นขยะเป็ น

ผ่าน

ร้อยละ

ไม่ผ่าน

ร้อยละ

4
5
5

80.00
100.00
100.00

1
-

20.00
-

5

100.00

-

-

5

100.00

-

-

ทุ น ไม่มบี ่อ ฝ งั กลบขยะ หรือเตาเผาขยะที่เหมาะสม
รองลงมาคือ ไม่ผ่านร้อยละ 80.00 ไม่มกี ารลดการใช้
วัสดุย่อยสลายยาก เช่นพลาสติก โฟมบรรจุอาหาร ไม่
มีถงั ขยะส าหรับแยกขยะรีไซเคิล หรือ ขยะที่ส ามารถ
นาไปขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะและ
วิธกี ารกาจัดขยะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง
ด้ า นน้ าดื่ ม น้ า ใช้ แ ละการจัด การน้ าเสี ย
พบว่า ทุ กโรงเรีย นมีน้ าดื่มน้ าใช้เพีย งพอตลอดทัง้ ปี
และมีภาชนะกักเก็บแยกน้าดืม่ น้าใช้ออกจากกัน และมี
ภาชนะสาหรับใช้ด่มื น้ าประจาตัวนักเรียน และพบว่า
ร้อยละ 80.00 ภาชนะกักเก็บน้ าดื่มสะอาดและมีก๊อก
ส าหรับ เปิ ด ดื่ม และร้อ ยละ 60.00 มีก ารปรับ ปรุ ง
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คุณภาพน้ าก่อนนามาดื่ม และมีการใช้เครื่องกรองน้ า
ซึง่ มีการเปลีย่ นสารกรองตามระยะเวลาทีก่ าหนด และ
ผลการตรวจหาเชื้อ โคลิฟ อร์ ม แบคทีเรีย ในน้ า ดื่ ม
พบว่ามี 4 โรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยน้ าดื่ม
มีการปนเปื้ อ นโคลิฟ อร์มแบคทีเรีย จานวน 8 จุด คิด
เป็ นร้ อ ยละ 53.33 โดยพบอยู่ ใ นช่ ว ง 4 - >1,600
MPN/100 ml. และผลการตรวจการปนเปื้ อนเชื้ อ
E.coli พบจานวน 8 จุดเช่น กัน คิดเป็ นร้อยละ 53.33
และเมือ่ แยกประเภทของน้าดืม่ ทีผ่ ่านและไม่ผ่านเครือ่ ง
กรองน้ า พบว่าน้ าดื่มที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพโดย
ใช้เครือ่ งกรองน้าคุณภาพน้าดืม่ ทางด้านแบคทีเรียผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 71.43 ส่วนทีไ่ ม่ใช้เครือ่ งกรอง
น้าผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียงร้อยละ 25.00
ด้ า นการสุ ข าภิ บาลอาหาร เมื่อ ตรวจ
ประเมิน ด้านกายภาพตามข้อ กาหนดด้านสุ ขาภิบาล
อาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข ผลการ
ส ารวจสภาพแวดล้อ มทางกายภาพของโรงอาหาร
โรงเรีย น จ านวน 5 โรงเรีย น พบว่ า ข้อ ที่ ไ ม่ ผ่ า น
มาตรฐานมากที่สุ ด 2 อันดับแรก ได้แก่ ข้อ 20 ช้อ น
ส้อม ตะเกียบ วางตัง้ เอาด้ามขึน้ ในภาชนะโปร่งสะอาด
หรือ วางเป็ น ระเบีย บในภาชนะที่ส ะอาด และมีก าร
ปกปิ ด ตัง้ สู ง จากพื้น อย่ า งน้ อ ย 60 ซม. และข้อ 21
เขียง ต้องมีสภาพดีไม่แตกร้าวหรือเป็ น ช่อง มีเขียงใช้
เฉพาะอาหารสุ ก และอาหารดิบ แยกจากกัน มีฝ าชี
ครอบ (ยกเว้น ครัว ที่มกี ารป้ อ งกัน แมลงวัน แล้ว ) คิด
เป็ น ร้อ ยละ 100.0 เท่ า กัน รองลงมาคือ ข้อ 7 โต๊ ะ
เตรียม-ปรุงอาหาร และบริเวณเตาไฟ ต้องทาด้วยวัสดุ
ที่ทาความสะอาดง่าย (เช่น สแตนเลส กระเบื้อ ง) มี
สภาพดี และพื้นโต๊ะ ต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
ข้อ 10 อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ปี ิ ดสนิท
มีคุณภาพดี เก็บเป็ นระเบียบ สูงจากพื้นอย่างน้อย 30
ซม. ข้อ 13 น้ าดื่ม เครื่อ งดื่มน้ าผลไม้ ต้องสะอาด ใส่
ในภาชนะที่สะอาด มีฝ าปิ ด มีก๊อก หรือทางเทริน น้ า
หรือมีอุปกรณ์ทม่ี ดี า้ มสาหรับตักโดยเฉพาะและวางสูง
จากพื้น อย่ า งน้ อ ย 60 ซม. ข้อ 28 ผู้ส ัม ผัส อาหาร
ผูกผ้ากันเปื้ อนสีขาวหรือมีเครื่องแบบจะต้องใส่หมวก
หรือเน็ทคลุมผมด้วย และ ข้อ 30 ผูส้ มั ผัสอาหารมีสุข
นิสยั ทีด่ ี เช่น ตัดเล็บสัน้ ไม่สบู บุหรีใ่ นขณะปฏิบตั งิ าน
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ไม่ใช้มอื หยิบจับอาหารทีป่ รุงเสร็จแล้วโดยตรง คิดเป็ น
ร้อยละ 80 เท่ากัน
ส่ ว นผลการประเมิ น ด้ า นชี ว ภาพ โดย
ตรวจหาเชื้อ โคลิฟ อร์ม แบคทีเรีย (SI-2) จานวน 51
ตัว อย่ า ง ซึ่งพบการปนเปื้ อ นในอาหารและภาชนะ
เท่ากันคือ ร้อยละ 33.33 และพบการปนเปื้อนในมือผู้
สัมผัสอาหารร้อยละ 21.57 และในภาพรวมทัง้ หมดพบ
การปนเปื้ อนเชื้อโคลิฟ อร์มแบคทีเรีย ร้อ ยละ 84.24
เมื่อ เปรีย บเทีย บกับเกณฑ์มาตรฐานแล้ว พบว่ าทุ ก
โรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนดไว้ว่าจะต้อง
พบการปนเปื้อนไม่เกินร้อยละ 10.00
ด้ า นห้ อ งส้ ว มและสิ่ ง ปฏิ กูล พบว่ า ข้อ ที่ไ ม่
ผ่านการประเมินมากที่สุด คือ ทุกโรงเรียนไม่ มสี บู่ใช้
ล้างมือในห้องส้วม รองลงมาคือร้อยละ 20.00 มีทล่ี า้ ง
มือ สะอาด สภาพดี มีน้ าใช้พ ีย งพอ และในห้อ งส้ว ม
หญิง มีถงั ขยะที่มฝี าปิ ดมิดชิด และร้อยละ 40.00 พื้น
ห้องส้วมและสุขภัณฑ์สะอาด มีสภาพดี และไม่มกี ลิน่
เหม็น
ด้ า นสนามและบริ เ วณโดยรอบโรงเรี ย น
พบว่าบริเวณโดยรอบ สะอาดและปลอดภัย ร้อ ยละ
80.00 ในส่วนของการจัดระเบีย บการจราจรทางเข้า ออก ขอบเขตแนวรัว้ สนามกีฬา เครื่อ งเล่ น มีค วาม
ปลอดภัย มีบ ริเวณส าหรับ พัก ผ่ อ นหย่ อ นใจ เป็ น
ระเบียบ สวยงาม โดยผ่านทุกโรงเรียน
อภิ ปรายผล
ในด้านการจัด การขยะพบว่า ทุ ก โรงเรีย น
ไม่มกี ารแยกขยะออกเป็ น ประเภทที่ชดั เจน โดยจะมี
การทิ้งขยะรวมอยู่ในถังเดียวกัน ซึ่งจากองค์ประกอบ
ของขยะทัง้ หมด พบว่า เป็ นขยะรีไซเคิลมากถึงร้อยละ
74.44 ซึ่งทัง้ พลาสติกและกระดาษ สามารถนามาเข้า
สู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งสามารถน าขยะเหล่ านี้ไป
ขายให้ผู้ร บั ซื้อ ทัง้ นี้ จะต้อ งมีร ะบบของธนาคารขยะ
ของโรงเรีย นมารองรับ ซึ่งการจัดตัง้ ได้โดยมีต ัวแทน
คณะกรรมการนักเรียนและอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบ ก็จะ
สามารถดาเนิน การได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนอีกประเด็น
หนึ่งที่เป็ นปญั หาที่สาคัญคือวิธใี นการกาจัดขยะ โดย
ทุกโรงเรียนมีการกาจัดขยะโดยวิธกี ารเผากลางแจ้งใน
บริเวณของโรงเรียน ซึ่งจะเป็ นการก่อมลพิษ ไม่ว่าจะ
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เป็ น ควันและฝุ่น โดยจะส่ งผลกระทบต่ อชุ มชนที่อ ยู่
รอบข้างด้วย ดังนัน้ วิธกี ารที่ดี คือ เมื่อมีการคัดแยก
ขยะแล้วจะเหลือเพียงขยะทัวไปเท่
่
านัน้ ทีจ่ ะต้องนาไป
กาจัด อาจจะเป็ นการขุดหลุมฝงั กลบหรือเตาเผาขยะ
แบบง่ายทีส่ ามารถบาบัดมลพิษ ขัน้ ต้นได้ เพื่อเป็ นการ
ป้องกันมลพิษกระจายไปสู่ชุมชนและนักเรียนทีอ่ ยู่ใน
โรงเรียนด้วย
ั หาที่ พ บ คื อ ใน
ในด้ า นน้ าดื่ ม น้ าใช้ ป ญ
ประเด็นน้ าดืม่ มีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ
ผลการตรวจพบว่า มีการปนเปื้อนเชื้อ E.coli คิดเป็ น
ร้อยละ 53.33 ซึ่งตามมาตรฐานน้ าดื่มของกรมอนามัย
ต้อ งตรวจไม่พ บเลย ทัง้ นี้ถ้าหากมีการบริโภคเข้าไป
อาจจะก่อ ให้เกิดโรคมีน้ าเป็ น สื่อได้ เช่น อุ จจาระร่ว ง
และเมือ่ แยกประเภทของน้าดืม่ ทีผ่ ่านและไม่ผ่านเครือ่ ง
กรองน้ าพบว่า น้ าดื่มที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพโดย
ใช้เครื่องกรองมีน้ า คุณภาพน้ าดื่มทางด้านแบคทีเรีย
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 71.43 ซึง่ มีปริมาณทีผ่ ่าน
มากกว่าทัง้ นี้น้ าดื่มในบางจุดที่มกี ารปนเปื้ อนนัน้ น้ า
ดืม่ จะถูกเก็บไว้ในโอ่งดินและตัง้ ในระดับไม่สงู มาก ซึ่ง
เด็กนักเรียนสามารถเปิ ดและปิดได้สะดวก ทัง้ นี้จะทา
ให้การดูแลรักษาความสะอาดจะทาได้ยาก เพราะเด็ก
จะใช้ แ ก้ว น้ าและมือ ที่ไ ม่ ส ะอาดจุ่ ม ลงไปในภาชนะ
เก็ บ น้ า และพบว่ า ภาชนะบางจุ ด ไม่ ม ีฝ าปิ ด ก็ ย ิ่ง มี
โอกาสสูงในการปนเปื้อนเชื้อโรคได้ง่าย โดยแนวทาง
ั
ในการแก้ปญหาอาจต้
องมีการเปลีย่ นภาชนะบรรจุน้ าที่
มีฝาปิ ดมิดชิดและมีก๊อกสาหรับไขเปิ ดน้ า นอกจากนี้
ควรมีการติดตัง้ เครื่องกรองน้ าอาจจะเป็ นเครื่องกรอง
น้าระบบกรองหยาบ 5 ไมครอน และเครือ่ งกรองน้าดื่ม
ชนิด 3 ท่อเพือ่ ปรับปรงคุณภาพก่อนนามาบริโภค [6]
การสารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
โรงอาหารโรงเรีย นตามแบบส ารวจโรงอาหาร กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข จานวนข้อมาตรฐาน 30
ข้อ จาแนกตามโรงเรียนและภาพรวมตามรายละเอียด
มาตรฐานพบว่า บางโรงเรียนมีการเตรียมอาหารโดย
การปู เสื่อ เตรีย มอาหาร เช่ น การหัน่ ผัก เนื้ อ สัต ว์
เป็ นต้น ส่วนบางโรงเรียนก็มกี ารเตรียมปรุงอาหารบน
ม้านังที
่ เ่ ด็กใช้ในการรับประทานอาหาร ซึ่งการเตรียม
อาหารดังกล่าวจะส่งผลต่อการปนเปื้ อนของอาหารได้

และพบว่าอาหารและเครื่องดื่มที่โรงเรียนเก็บนัน้ สูง
จากพื้น น้ อ ยกว่ า 30 ซม. โดยอาหารและเครื่อ งดื่ม
ในภาชนะบรรจุทป่ี ิดสนิทมีคุณภาพดี เก็บเป็นระเบียบ
สู ง จากพื้ น อย่ า งน้ อ ย 30 ซม. เพื่ อ ลดโอกาสการ
ปนเปื้ อ นเชื้อ โรคจากพื้ น สู่ อ าหารขณะมีก ารปรุ ง ประกอบอาหาร ซึ่งในระดับความสูงจากพื้นอย่างน้อย
30 ซม. เป็นระดับทีม่ คี วามสะอาดถึงร้อยละ 99.00 ซึ่ง
สามารถลดโอกาสที่ เชื้อ โรคจากพื้ น จะปนเปื้ อ นสู่
อาหารได้ [7] และพบว่ า น้ าดื่ ม ที่ เ ป็ นน้ าดื่ ม เสริม
ไอโอดีน ที่ท างโรงเรีย นจัด ให้ ก ับ นั ก เรีย นนั น้ จะใช้
ภาชนะเป็ นโอ่งดินขนาดเล็ก และให้เด็กตักดื่มโดยตรง
โดยไม่มกี ๊อ กเทริน น้ า และภาชนะที่ใช้ในการตักบาง
โรงเรียนใช้กระบวยที่มดี ้าม ส่วนบางโรงเรียนใช้แก้ว
น้ าในการตักดื่มร่วมกัน ซึ่งพฤติกรรมการใช้ภ าชนะ
ดังกล่าว นอกจากจะทาให้น้ าเกิดการปนเปื้อนแล้ว ยัง
เป็ นการแพ ร่ ก ระจายของโรคติ ด ต่ อ บางโรคได้
นอกจากนี้ยงั พบว่า ผูป้ รุงอาหารยังไม่สวมผ้ากันเปื้อน
อี ก ทั ง้ ไม่ ส วมหมวกหรือ เน็ ท คลุ ม ผมซึ่ ง จากการ
สอบถามผูป้ ระกอบอาหารทาให้ทราบว่า การทีต่ อ้ งผูก
ผ้ากันเปื้อน และสวมหมวกขณะปรุงอาหาร ทาให้เกิด
ความไม่ส ะดวกและราคาญ เนื่องจากจะต้องอยู่ห น้ า
เตาไฟขณะปรุงอาหาร ทาให้รอ้ นอบอ้าว หากต้องสวม
หมวกและผ้ากันเปื้อน ยิง่ จะทาให้รอ้ น เหงือ่ ออกมาก
ขึน้ และเกิดอาการคันตามมา ซึ่งการละเลยข้อปฏิบตั ิ
ดังกล่ าว อาจทาให้เกิดการปนเปื้ อ นของเส้น ผมและ
สิง่ สกปรก ปนเปื้ อนในอาหารได้ และพบว่าส่วนใหญ่
ผูส้ มั ผัสอาหารมีเล็บยาว ซึ่งจากพฤติกรรมดังกล่าวจะ
ท าให้ ม ีเชื้อ โรคติด อยู่ท่ีซ อกเล็บ เมื่อ มีก ารหยิบ จับ
อาหาร จะทาให้อาหารเกิดการปนเปื้อนได้ [8] ในส่วน
ของการประเมิ น ด้ า นชี ว ภาพ โดยตรวจห าเชื้ อ
โคลิฟ อร์มแบคทีเรีย (SI-2) จานวน 51 ตัวอย่าง โดย
ได้จ าแนกตามโรงเรีย น พบว่ า โรงเรีย นที่พ บการ
ปนเปื้อนมากทีส่ ุด 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนห้วยฆ้อง
และท่าแสนคูณ พบการปนเปื้ อ นในทุ กตัว อย่ าง คิด
เป็ นร้อยละ 100.00 ของตัวอย่างทัง้ หมด เท่ากัน โดย
โรงเรีย นบ้านห้วยฆ้องพบการปนเปื้ อ นมากที่สุ ด ใน
อาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 37.50
เท่ากัน ส่วนโรงเรียนท่าแสนคูณ พบการปนเปื้อนมาก
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ทีส่ ุดในภาชนะสัมผัสอาหาร และมือผูส้ มั ผัสอาหาร คิด
เป็ นร้อยละ 33.33 เท่ากัน รองลงมา คือโรงเรียนบ้าน
คาสะอาด พบการปนเปื้อนร้อยละ 90.00 ของตัวอย่าง
ทัง้ หมด พบการปนเปื้ อนมากที่ สุ ด ในอาหารและ
ภาชนะสัมผัสอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 33.33 และ 30.00
ตามลาดับ และ โรงเรียนบ้านป่าไม้ พบการปนเปื้ อ น
ร้อยละ 80.00 ของตัวอย่ างทัง้ หมด พบการปนเปื้ อ น
มากทีส่ ุดในอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารเช่นกัน คิด
เป็ น ร้อยละ 30.00 และ 40.00 ตามล าดับ จากข้อ มูล
ข้างต้น พบว่าส่ว นใหญ่ มกี ารตรวจพบการปนเปื้ อ น
อาหารและภาชนะสัมผัสอาหารและมือผูส้ มั ผัสอาหาร
ซึ่งสอดคล้อ งกับ การศึก ษาของกิต ติศ กั ดิ ์ ศาสตร์ศ รี
[9] ตั ว อย่ า งที่ ม ี ก ารปนเปื้ อน ของเชื้ อ โคลิ ฟ อร์ ม
แบคทีเรียมากทีส่ ุดคือมือผูส้ มั ผัสอาหารคิดเป็ นร้อยละ
75.0 ทัง้ นี้เพราะมือเป็ นอวัย วะที่ต้องสัมผัสอาหารทัง้
การปรุงประกอบและการเสิร์ฟ มีสงิ่ ทีส่ กปรกมากมาย
ดังนัน้ โอกาสเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียจะติดตามนิ้วมือ
ฝ่ า มื อ จึ ง มี โ อกาสสู ง ผู้ ป รุ ง ประกอบอาหาร จึ ง
จาเป็ น ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ าสบู่และน้ าสะอาด
บ่อยๆ ไม่ใช้มอื หยิบจับอาหารเศษขยะหรือสิง่ สกปรก
อื่น ๆ หากจาเป็ นต้องหยิบจับดังกล่าวแล้ว รีบล้างมือ
ให้สะอาดก่อนที่จะปฏิบตั งิ านต่อไป นอกจากนี้จะต้อง
ตัดเล็บให้สนั ้ อยู่ตลอดเวลา เพือ่ ป้องกันเชือ้ โรคทีต่ ดิ อยู่
ตามซอกเล็บปนเปื้ อนลงสู่อาหาร ตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร ในส่วนของห้องน้ าห้องส้วมนัน้ พบปญั หาการ
ไม่มสี บู่ใช้สาหรับการล้างมือ ซึ่งหลังการขับถ่ายควรมี
การล้างมือให้สะอาด เพื่อให้มสี ุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี
และเป็ นการป้องกันเชือ้ โรคต่างๆ หรือลดโอกาสในการ
ปนเปื้ อนจากมือไปสู่อาหารและน้ าดื่ม ซึ่งสุดท้ายก็จะ
ย้อนกลับเข้าสู่ร่างกายของนักเรียนอีกโดยจะทาให้เกิด
การเจ็บปว่ ยทีม่ าจากอาหารและน้าเป็นสือ่ ได้
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการน ารูปแบบใน
การจัดการด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม เช่น ผลของการนา
ระบบธนาคารขยะในโรงเรีย นต่ อการลดปริมาณการ
เผาขยะในโรงเรียน หรืออาจจะเป็ นการนาเทคโนโลยี
ในชุมชนมาจัดการปญั หาอนามัยสิง่ แวดล้อมที่พ บใน
โรงเรียน เป็นต้น
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คณ ะผู้ ว ิ จ ัย ขอขอบคุ ณ กองก ากั บ การ
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 22 ค่ายสมเด็จกรมพระยา
ดารงราชานุ ภ าพ อ าเภอเมือ ง จังหวัด อุ บ ลราชธานี
และคณะผู้ บ ริห าร ครู บุ ค ลากร และนั ก เรีย นใน
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนดังนี้คอื บ้านท่าแสน
คูณ บ้านป่าไม้ บ้านคาสะอาด บ้านแก่งศรีโคตร และ
บ้านห้ว ยฆ้อ ง ที่ไ ด้ให้ค วามร่ว มมือ ในการให้ข ้อ มูล
และเป็นสถานทีใ่ นการเก็บข้อมูลสาหรับการศึกษาวิจยั
ในครัง้ นี้จนสาเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์
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