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บทคดัย่อ 
การวจิยัเชงิส ารวจการจดัการดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม ในโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน กองก ากบั

การต ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี โดยท าการศกึษาในกลุ่มตวัอย่างที่สมคัรใจในโรงเรยีนจ านวน 5 
โรงเรยีนจาก 9 โรงเรยีน เครื่องมอืที่ใช้เป็น แบบส ารวจ และการตรวจทางห้องปฏบิตักิาร วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถติเิชงิพรรณนา จ านวนและรอ้ยละ ผลการศกึษาพบว่า ดา้นการจดัการขยะ ขอ้ทีก่ารประเมนิไม่ผ่านทุกโรงเรยีน 
คอื ถังขยะมสีภาพช ารุด ไม่สะอาด ไม่มฝีาปิดมดิชดิ ไม่มกีารแยกถังขยะตามประเภทขยะและไม่มป้ีายระบุที่
ชดัเจน ไม่มกีารแยกขยะอนัตรายและที่เกบ็เป็นสดัส่วน ไม่มกีารจดัตัง้โครงการธนาคารขยะในโรงเรยีน ไม่มบ่ีอฝงั
กลบขยะหรือเตาเผาขยะที่เหมาะสม รองลงมาคือ ไม่ผ่านร้อยละ 80.00 คือวิธีการก าจัดขยะโดยวิธีการเผา
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนรอบขา้ง ดา้นน ้าดื่มน ้าใช ้พบว่าม ี4 โรงเรยีนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ดา้นการสุขาภบิาล
อาหารทางกายภาพ ขอ้ที่ไม่ผ่านมาตรฐานทุกโรงเรยีนมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ไม่วางชอ้น สอ้ม ตะเกยีบ โดยวางตัง้เอา
ดา้มขึน้ในภาชนะโปร่งสะอาด หรอืวางเป็นระเบยีบในภาชนะทีส่ะอาด และมกีารปกปิดตัง้สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 
ซม. และเขยีงต้องมสีภาพดไีม่แตกรา้ว ไม่มกีารแยกใชเ้ขยีงเฉพาะอาหารสุกและอาหารดบิแยกจากกนั และมฝีาชี
ครอบ ส่วนผลการประเมนิดา้นชวีภาพโดยตรวจหาเชื้อโคลฟิอร์มแบคทเีรยีจ านวน 51 ตวัอย่าง พบการปนเป้ือน 
45 ตวัอย่าง คดิเป็นรอ้ยละ 84.24 โดยพบในอาหารและภาชนะเท่ากนัคดิเป็นรอ้ยละ 33.33 และมอืผูส้มัผสัอาหาร 
รอ้ยละ 21.00 ดา้นหอ้งสว้มพบว่าทุกโรงเรยีนไม่มสีบู่ใชล้า้งมอืในหอ้งสว้ม ดา้นสนามและบรเิวณโดยรอบโรงเรยีน 
พบว่า บรเิวณโดยรอบสะอาดและปลอดภยั รอ้ยละ 80.00  ดงันัน้โรงเรยีนควรมกีารจดัท ากจิกรรมการคดัแยกขยะ
ในโรงเรยีน และจดัท าเป็นธนาคารขยะในโรงเรยีน  และการก าจดัขยะควรมกีารน าเตาเผาขยะอย่างงา่ยทีส่ามารถ
บ าบดัมลพษิทางอากาศขัน้ต้นได ้ส่วนน ้าดื่มควรมกีารปรบัปรุงคุณภาพดว้ยการฆ่าเชื้อโรคก่อนมาดืม่ เช่น การใช้
เครือ่งกรองน ้า และโรงอาหารควรม ีหรอืจดัหาโต๊ะส าหรบัวางอาหารและเตรยีมปรุง และผูป้ระกอบและสมัผสัอาหาร
ควรมกีารล้างมอืด้วยสบู่ทุกครัง้ก่อนและหลงัประกอบอาหาร และควรมกีารเตรยีมสบู่ส าหรบัล้างมอืในห้องน ้า            
หอ้งสว้มทุกหอ้ง     

          

ค าส าคญั : อนามยัสิง่แวดลอ้ม โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 
 

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. 
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บทน า  
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในความ

ความดูแลของกองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที ่

22 อุบลราชธานี ปจัจุบนัมจี านวน 9 โรงเรยีน 2 ศูนย์

การเรยีน [1] เป็นโรงเรยีนทีต่ ัง้อยู่ในทอ้งถิน่ทุรกนัดาร

ในเขตจงัหวดัอ านาจเจริญ ยโสธร และอุบลราชธานี 

ซึ่งมีภาระหน้าที่หลักคือการสอนให้ความรู้แก่เด็ก

นักเรยีนภายใต้ความขาดแคลนปจัจยัสนับสนุนส าคญั

หลายประการ ประกอบกบันักเรยีนส่วนใหญ่มาจาก

ครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนเป็นเหตุให้ขาดความ

ตระหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตนเอง และ

การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  ใน

ปีงบประมาณ  2555 ทีมผู้วิจ ัยได้ร ับงบประมาณ

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ด าเนิน

โครงการบรกิารวชิาการ การเสรมิสร้างศกัยภาพแกน

น าต้นแบบด้านพฤติกรรมสุขภาพและอนามัย

สิง่แวดล้อม ในโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน กอง

ก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี 

เขตอ าเภอ สิรินธร บุณฑริก และ น ้ ายืน จ านวน 4 

โรงเรยีน เพื่อใหค้วามรูแ้ก่แกนน านักเรยีน ครูอนามยั

โรงเรยีน ครูโภชนาการ แกนน าผู้ปกครอง ตลอดจน

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ [2] โดยพบปญัหาด้าน

สุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้มในเบื้องตน้คอื นกัเรยีน

ในโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนยงัมปีญัหาทางดา้น

การดูแลสุขภาพ เช่น เป็นเหา น ้าหนักต ่ากว่าเกณฑ์

มาตรฐาน รวมทัง้เรื่องการดูแลรกัษาความสะอาดของ

ร่างกายอื่นๆ นอกจากนี้ยงัพบว่ามปีญัหาที่ส าคญัใน

ดา้นอนามยัสิง่แวดล้อม มกีารทิ้งขยะมูลฝอยไม่เป็นที ่

ยงัไม่มกีารแยกขยะในบางโรงเรยีน และพบว่าวธิีใน

การก าจดัขยะยงัส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชน 

ห้องสุขาในโรงเรยีนมกีลิน่เหมน็และไม่สะอาด ความ

เพยีงพอของน ้าดื่ม และความไม่มัน่ใจในความสะอาด
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ของน ้าดื่ม และการดูแลความสะอาดในโรงอาหาร ซึ่ง

ปญัหาที่เกิดขึ้นจ าเป็นต้องได้ร ับการแก้ไขปญัหา

ดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยปจัจุบันจะพบว่า ปญัหา

ด้านอนามยัสิ่งแวดล้อม มคีวามแตกต่างจากในอดีต 

ทัง้นี้อาจมสีาเหตุเนื่องมาจากสภาพสงัคมความเป็นอยู่ 

วฒันธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ และจ านวน

บุ ค ล าก รที่ ดู แ ลมีจ าน วน ที่ จ ากัด  ผ ล จากก าร

เปลี่ยนแปลงดังกล่ าวก่อ ให้ เกิด ปญัหาทางด้าน

สิง่แวดลอ้มทีม่ผีลกระทบต่อสุขภาพ และส่งผลกระทบ

ต่อการเรียนและอนาคตของประชากรกลุ่มนี้  ดงันัน้ 

การจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้มทีถู่กหลกัวชิาการซึ่งจะ

เป็นการลดปญัหาสุขภาพ ที่จะส่งผลต่อการเรยีนของ

นักเรียนได้ ทัง้นี้ ต้องอาศัยความร่วมมือและการ

ประสานงานจากทุกฝ่าย ทัง้ครอบครวั ชุมชน และ

โรงเรยีน 

จากความส าคญัของปญัหาขา้งตน้ คณะผูว้จิยั
จงึสนใจศึกษาเรื่องการจดัการอนามยัสิง่แวดล้อม ใน
พื้นที่โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน กองก ากบัการ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี เพื่อเป็น
การส ารวจปญัหาที่ เกิดขึ้น ในพื้นที่และแนวทาง
ข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปญัหาด้าน
อนามยัสิง่แวดลอ้ม ทีจ่ะส่งผลกระทบปญัหาสุขภาพ ที่
อาจเกดิขึน้กบันักเรยีนในระยะยาว รวมทัง้ยงัเป็นการ
สร้างความตระหนัก ในการดูแลสุขภาพและอนามยั
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริม
คุณภาพชวีติทีด่แีก่นกัเรยีนในถิน่ทุรกนัดาร  

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการวิจยั  
 1.  รูปแบบการวิจยั : การวจิยัในครัง้นี้เป็น

การวจิยัเชงิส ารวจ  
 2.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง: การศกึษา

ครัง้นี้ศึกษาในกลุ่มประชากรซึ่งเป็นโรงเรยีนต ารวจ
ตระเวนชายแดน กองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่  22 อุบลราชธานี  ที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 5 โรงเรยีน ไดแ้ก่ 
      1) โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบา้น
ค าสะอาด อ.น ้ายนื จ.อุบลราชธานี 

         2) โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบา้น
ท่าแสนคณู อ.น ้ายนื จ.อุบลราชธานี 
      3) โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบา้น
ปา่ไม ้อ.บุณฑรกิ จ.อุบลราชธานี 
      4) โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
แก่งศรโีคตร อ.สรินิธร จ.อุบลราชธานี 
    5) โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบา้น
หว้ยฆอ้ง อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจรญิ 
  3. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

  3.1 แบบส ารวจอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรยีน ประกอบด้วย ขอ้มูลการจดัการด้านอนามยั
สิง่แวดล้อม ในด้านการจดัการขยะ น ้าดื่มน ้าใช้ การ
จดัการน ้าเสยี การสุขาภบิาลอาหาร ห้องน ้าห้องส้วม  
สนามและบรเิวณโดยรอบโรงเรยีน 
   3.2 การตรวจคุณภาพอาหารดา้นชวีภาพ
โดยชุดทดสอบ (SI-2)[3] 
  3.3 การตรวจคุณภาพน ้ าดื่มทางด้าน
ชวีภาพโดยวธิ ีMPN [4] 

 4. ข ัน้ตอนและวิธีในการเกบ็ข้อมลู 
               - ประชุมชี้แจงทมีวิจยัในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลและจดัท าแบบส ารวจเกี่ยวกบัการจดัการขยะ  
น ้ าดื่มน ้ าใช้ การจัดการน ้ าเสีย และแบบส ารวจโรง
อาหารทางกายภาพ 
               - ด าเนินการประสานงานกับครูใหญ่ ครู
อนามัยโรงเรียนที่ร ับผิดชอบเพื่อชี้แจงวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู 
               - ด าเนินการส ารวจขอ้มูลตามแบบส ารวจ 
และเกบ็ตวัอย่างอาหาร ตรวจภาชนะ และมอืผู้สมัผสั
อาหารเพื่ อทดสอบการปนเป้ือน เชื้อ โคลิฟอร์ม
แบคทเีรยีดว้ยชุดทดสอบ SI-2 และเกบ็ตวัอย่างน ้าดื่ม
เพื่ อน าไปตรวจหาการปนเป้ื อน เชื้ อ โคลิฟ อร์ม
แบคทเีรยีและเชือ้อโีคไล ดว้ยวธิ ีMPN   
               - สรุป วิเคราะห์ข้อมูล และคืนข้อมูลผล
การศกึษาใหแ้ก่โรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการวจิยั 
  5. การวิเคราะหข้์อมลู 

ด า เนิ น การวิเค ราะห์ ข้อมู ล โดย ใช้สถิติ
พรรณนา ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ ในการวิเคราะห์
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ขอ้มูลการจดัการด้านอนามยัสิง่แวดล้อมในโรงเรยีน
ต ารวจตระเวนชายแดน 
 

ผลการวิจยั 
ข้อมูลการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน

โรงเรยีนซึ่งน าเสนอผลการศกึษาเป็นรายดา้น ดงันี้คอื
  

  1. ดา้นการจดัการขยะ 
  2. ดา้นน ้าดืม่น ้าใชแ้ละการจดัการน ้าเสยี 
  3. ดา้นการสุขาภบิาลอาหาร 
  4. ดา้นหอ้งสว้มและสิง่ปฏกิลู 
  5. ดา้นสนามและบรเิวณโดยรอบโรงเรยีน

1. ด้านการจดัการขยะ 
ตารางท่ี 1 แสดงสดัส่วนและองคป์ระกอบของขยะมลูฝอยในโรงเรยีนทัง้หมด 5 แห่ง 
 

ประเภทขยะ น ้าหนักมูล

ฝอย (Kg.) 

น ้าหนักมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ
ต่อน ้าหนักรวมของขยะมูลฝอย 

เป็นเช้ือเพลิงและเผาไหม้ได้(Combustible)   
1 .ประเภทกระดาษ (Paper) 1.35 30.00 
2. ประเภทขยะอนิทรยี ์(ท าปุ๋ ยหมกั) ไดแ้ก่ เศษอาหาร เศษซากพชื 
   และสตัว ์มลูสตัว ์เป็นตน้ 

0.2 4.44 

3. ประเภทพลาสตกิ (Plastic) 2 44.44 
4. สิง่ทอ (Textile) 0.1 2.22 
5. ไม ้หญ้า ฟาง (Wood, Grass and Straw) 0.35 7.78 
ไม่เป็นเช้ือเพลิงหรือเผาไหม้ได้น้อย (Non – Combustible)   
1. ประเภทแกว้ 0.3 6.67 
2. โลหะ (Ferrous metal) 0.2 4.44 
รวมทัง้หมด 4.5 100.00 

 

 

ตารางท่ี  2 แสดงผลการประเมนิการจดัการขยะมลูฝอยในโรงเรยีนจ านวน 5 แห่ง 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

1. ถงัขยะมจี านวนเพยีงพอต่อปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนั 5 100.00 - - 

2. ถงัขยะมสีภาพด ีสะอาด ไมช่ ารดุ มฝีาปิดมดิชดิ 0 0.00 5 100.00 

3. มกีารแยกถงัขยะตามประเภทขยะและมป้ีายระบุทีช่ดัเจน 0 0.00 5 100.00 

4. มกีารลดการใชว้สัดุย่อยสลายยาก เชน่ พลาสตกิ โฟมบรรจอุาหาร 1 20.00 4 80.00 

5. มกีารใชซ้ ้าของวสัดุ เชน่ การใชก้ระดาษ 2 หน้า 5 10.00 - - 

6. มกีารน าบรรจุภณัฑม์าใชซ้ ้า เชน่ น ากล่อง หรอืถุง มาใชห้รอืประดษิฐ์
เป็นสิง่ของเครื่องใช ้

4 80.00 1 20.00 
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ตารางท่ี  2 (ต่อ) แสดงผลการประเมนิการจดัการขยะมลูฝอยในโรงเรยีนจ านวน 5 แห่ง 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

7. มถีงัขยะส าหรบัประเภททัว่ไป ที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าต่อการ
น าไปรไีซเคลิ เชน่ หอ่ขนม ลูกอม 

1 20.00 4 80.00 

8. มถีงัขยะส าหรบัขยะที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษผกั เศษอาหารเปลือก
ผลไม ้

2 40.00 3 60.00 

9. มถีงัขยะส าหรบัแยกขยะรไีซเคลิหรอืขยะทีส่ามารถน าไปขายได้ เช่น 
แกว้ กระดาษพลาสตกิ โลหะ 

1 20.00 4 80.00 

10. มกีารแยกขยะอนัตราย และเกบ็เป็นสดัส่วน เช่น ขยะมพีษิ แบตเตอรี ่
ถ่านไฟฉายหลอดไฟ 

0 0.00 5 100.00 

11. มกีารจดัตัง้โครงการธนาคารขยะ หรอืกจิกรรมการเปลีย่นขยะเป็นทนุ 0 0.00 5 100.00 

12. มกีารน าขยะอนิทรยีไ์ปใชป้ระโยชน์ เชน่ ท าปุ๋ ยหมกั หรอืเลีย้งสตัว ์ 3 60.00 2 40.00 

13. มกีารน าขยะไปทิง้ทกุวนั ไมม่กีารตกคา้ง 5 100.00 - - 

14. มบี่อฝงักลบขยะ หรอืเตาเผาขยะทีเ่หมาะสม 0 0.00 5 100.00 

15. วธิกีารก าจดัขยะไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชมุชนรอบขา้ง 1 20.00 4 80.00 
 

2. ด้านน ้าดื่มน ้าใช้และการจดัการน ้าเสีย 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมนิดา้นน ้าดืม่น ้าใชแ้ละการจดัการน ้าเสยีในโรงเรยีนจ านวน 5 แห่ง  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

1. มนี ้าดื่ม / น ้าใชม้ปีรมิาณเพยีงพอต่อการใชต้ลอดทัง้ปี 5 100.00 - - 

2. มกีารปรบัปรงุคุณภาพน ้าใหส้ะอาด เช่น ก าจดัความขุน่ก่อนน ามาใช้
บรโิภค หรอื การตม้หรอืเตมิคลอรนีฆา่เชือ้โรค 

3 60.00 2 40.00 

3. มกีารใชเ้ครื่องกรองน ้าในการปรบัปรงุคุณภาพน ้าดื่ม 3 60.00 2 40.00 

4. มกีารเปลีย่นสารกรองของเครื่องกรองน ้าตามระยะเวลาทีก่ าหนด 3 60.00 2 40.00 

5. ทีเ่กบ็น ้าดื่มมคีวามสะอาด มฝีาปิดมดิชดิ หรอืมก๊ีอกส าหรบัเปิด 4 80.00 1 20.00 

6. มภีาชนะกกัเกบ็แยกระหว่างน ้าดื่มกบัน ้าใช ้ 5 100.00 - - 

7. มภีาชนะส าหรบัดื่มน ้าประจ าตวั ไมใ่ชร้ว่มกนั 5 100.00 - - 

8. ทอ่ระบายน ้าเสยีสามารถระบายน ้าไดด้ ีไมม่กีารอดุตนั 5 100.00 - - 

9. มรีะบบบ าบดัน ้าเสียทีเ่หมาะสมเช่นบ่อดกัไขมนั บ่อเติมอากาศ บึง
ประดษิฐ ์หรอืบ่อหมกัแบบไรอ้ากาศ 

2 40.00 3 60.00 

10. มกีารก าจดัน ้าทิ้งอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยไม่มกีารปล่อยลงสู่
แหล่งน ้าธรรมชาต ิ

3 60.00 2 40.00 

11. มกีารน าน ้าทิง้หมนุเวยีนมาใชใ้นกจิกรรมของโรงเรยีน 2 40.00 3 60.00 
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 ตารางท่ี 4 แสดงผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าดืม่ในโรงเรยีนทางดา้นแบคทเีรยีจ านวนทัง้หมด 15 จุด 
 

สถานท่ี ล าดบั จดุเกบ็ตวัอย่าง 
ผลการวิเคราะห ์

ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานน ้าบริโภค* 

MPN index / 100 
ml. 

E.Coli  

บา้นทา่แสนคูณ 1. เครื่องกรองน ้าขา้งโรงอาหาร < 2 ไมพ่บ ผา่น 

 
2. เครื่องกรองน ้าขา้งโรงอาหาร 2 < 2 ไมพ่บ ผา่น 

 
3. โอง่ดนิไอโอดนีมฝีาปิด 30 พบ ไมผ่า่น 

บา้นหว้ยฆอ้ง 4. โอง่ดนิไอโอดนีมฝีาปิด > 1600 พบ ไมผ่า่น 

 
5. โอง่ดนิไอโอดนีไมม่ฝีาปิด > 1600 พบ ไมผ่า่น 

 
6. เครื่องกรองน ้าในโรงอาหาร 4 พบ ไมผ่า่น 

 
7. เครื่องกรองน ้าในโรงอาหาร 2 < 2 ไมพ่บ ผา่น 

บา้นปา่ไม ้ 8. เครื่องกรองน ้าดื่ม < 2 ไมพ่บ ผา่น 

 
9. เครื่องกรองน ้าดื่ม 2 < 2 ไมพ่บ ผา่น 

บา้นแก่งศรโีคตร 10. ก๊อกน ้าขา้งโรงอาหาร < 2 ไมพ่บ ผา่น 

 
11. ก๊อกน ้าหน้าอาคารเรยีนรวม < 2 ไมพ่บ ผา่น 

 
12. คูลเลอร/์ขา้งโรงอาหาร > 1600 พบ ไมผ่า่น 

 
13. คูลเลอร/์ หน้าอาคารเรยีนรวม 30 พบ ไมผ่า่น 

บา้นค าสะอาด 14. ถงัเกบ็น ้าไฟเบอรก์ลาส 130 พบ ไมผ่า่น 

 
15. เครื่องกรองน ้าดื่ม 8 พบ ไมผ่า่น 

 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าดืม่ทางดา้นแบคทเีรยีแยกตามประเภทการกรองน ้า  

ประเภทของน ้าด่ืม จ านวน ผ่านเกณฑ*์ ร้อยละ 

ผา่นเครื่องกรองน ้า 7 5 71.43 

ไมผ่า่นเครื่องกรองน ้า 8 2 25.00 

รวม 15 7 28.00 
*  ประกาศกรมอนามยั 29 ก.พ. 2543 
** วธิกีารตรวจเป็นไปตามวธิกีารในหนังสอื Standard Method for The Examination of Water and Wastewater, 

20 ed. 
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3.  ด้านการสุขาภิบาลอาหาร 
การศึกษาสุขาภิบาลอาหาร โดยตรวจสอบ

การปนเป้ือนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารที่มี
ความเสี่ยงต่อการปนเป้ือน และตรวจประเมินทาง
กายภาพของร้านอาห าร ต ามข้อก าหนดด้าน

สุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ได้แบ่ งผลการศึกษาแบ่ ง
ออกเป็น 2 ส่วนคอื 

3.1 ผลการตรวจประเมนิทางกายภาพ 
3.2 ผลการตรวจประเมนิทางชวีภาพ 

 

3.1 ผลการตรวจประเมินทางกายภาพ 
ตารางท่ี 6  แสดงจ านวนและรอ้ยละผลการประเมนิโรงอาหารในโรงเรยีนจ านวน 5 แห่ง โดยเกณฑก์ารประเมนิดา้น

กายภาพตามขอ้ก าหนดดา้นสุขาภบิาลอาหาร กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 
ก. สถานท่ีรบัประทานอาหาร และบริเวณทัว่ไป     

1. สะอาด เป็นระเบยีบ 5 100.00 - - 
2. โต๊ะ เกา้อี ้สะอาด แขง็แรงจดัเป็นระเบยีบ 5 100.00 - - 
3. มกีารระบายอากาศด ี 5 100.00 - - 

ข. บริเวณท่ีเตรียม – ปรงุอาหาร     
4. สะอาด เป็นระเบยีบ พืน้ท าดว้ยวสัดุถาวร แขง็แรงเรยีบ สภาพดี 5 100.00 - - 
5. มกีารระบายอากาศรวมทัง้กลิน่ และควนัจากการท าอาหารไดด้ ีเช่น มี

ปล่องระบายควนัหรอืพดัลมดูดอากาศทีใ่ชก้ารไดด้ ี
5 100.00 - - 

6. ไมเ่ตรยีมและปรงุอาหารบนพืน้ 1 20.00 4 80.00 
7. โต๊ะเตรยีม – ปรงุอาหาร และบรเิวณเตาไฟ ต้องท าด้วยวสัดุทีท่ าความ

สะอาดงา่ย (เช่น สแตนเลส กระเบื้อง) มสีภาพดแีละพื้นโต๊ะตอ้งสูงจากพื้นอย่าง
น้อย 60 ซม. 

5 100.00 - - 

ค.  ตวัอาหาร น ้า น ้าแขง็ และ เครือ่งด่ืม      

8. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะทีปิ่ดสนิท ต้องมเีลขสาระบบอาหาร เช่น 
เครื่องหมาย อย.,เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานของกระทรวงอตุสาหกรรม (มอก.) 

5 100.00 - - 

9. อาหารสด เชน่ เนื้อสตัว์ ผกัสด ผลไม ้และอาหารแหง้ มคีุณภาพด ีแยก
เกบ็เป็นสดัส่วนไมป่ะปนกนัวางสูงจากพืน้อย่างน้อย 60 ซม.หรอืเกบ็ในตูเ้ยน็ ถ้า
เป็นหอ้งเยน็ตอ้งวางอาหารสูงจากพื้นอย่างน้อยวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 30 ซม. 
ส าหรบัอาหารสดตอ้งลา้งใหส้ะอาดก่อนน ามาปรงุ 

- - - - 

10. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทมีคุณภาพดี เก็บเป็น
ระเบยีบสูงจากพืน้อย่างน้อย 30 ซม. 

1 20.00 4 80.00 

11. อาหารทีป่รุงส าเรจ็แล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาดมกีารปกปิดวางสูงจาก
พืน้อย่างน้อย 60 ซม. 

5 100.00 - - 

12. มตีู้ส าหรบัปกปิดอาหารที่ปรุงส าเรจ็แล้วและด้านหน้าของตู้ต้องเป็น
กระจก 

5 100.00 - - 

13. น ้าดื่มเครื่องดื่มน ้าผลไมต้อ้งสะอาด ใส่ในภาชนะทีส่ะอาดมฝีาปิดมก๊ีอก
หรอืทางเทรนิน ้าหรอืมอีุปกรณ์ทีม่ดี้ามส าหรบัตกัโดยเฉพาะและวางสูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 ซม. 

1 20.00 4 80.00 
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ตารางท่ี 6  (ต่อ) แสดงจ านวนและรอ้ยละผลการประเมนิโรงอาหารในโรงเรยีนจ านวน 5 แห่ง โดยเกณฑก์ารประเมนิ
ดา้นกายภาพตามขอ้ก าหนดดา้นสุขาภบิาลอาหาร กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 
14. น ้าดื่มเครื่องดื่มน ้าผลไม้ต้องสะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาดมฝีาปิดมก๊ีอก

หรอืทางเทรนิน ้าหรอืมอีปุกรณ์ทีม่ดี้ามส าหรบัตกัโดยเฉพาะและวางสูงจากพื้นอย่าง
น้อย 60 ซม. 

1 20.00 4 80.00 

15. น ้าแขง็ทีใ่ชบ้รโิภคต้องสะอาดใส่ในภาชนะทีส่ะอาดมฝีาปิดมอีปุกรณ์ทีม่ดีา้ม
ส าหรบัคบีหรอืตกัโดยเฉพาะวางสูงจากพืน้อย่างน้อย 60 ซม.และตอ้งไมม่สีิง่ของอื่นแช่
รวมไว ้

- - - - 

ง. ภาชนะอปุกรณ์     
16. ภาชนะอุปกรณ์เช่น จาน ชาม ชอ้นส้อม ฯลฯต้องท าด้วยวสัดุทีไ่ม่เป็น

อนัตรายเช่น สแตนเลส กระเบือ้งเคลอืบขาว แกว้อลูมเินียม เมลามนีสขีาวหรอืสี
ออ่น สงักะสเีคลอืบขาวส าหรบัตะเกยีบตอ้งเป็นไมไ้มต่กแต่งสหีรอืพลาสตกิสขีาว 

5 100.00 - - 

17. ภาชนะใส่น ้าส้มสายชูน ้าปลาและน ้าจิม้ตอ้งท าดว้ยแก้วกระเบือ้งเคลอืบ
ขาวมีฝาปิดและช้อนตักท าด้วยกระเบื้องเคลือบขาวหรือสแตนเลสส าหรับ
เครื่องปรงุรสอื่นๆ ตอ้งใส่ในภาชนะทีท่ าความสะอาดงา่ยมฝีาปิดและสะอาด 

5 100.00 - - 

18. ลา้งภาชนะอปุกรณ์ดว้ยวธิกีารอย่างน้อย 2 ขัน้ตอนโดยขัน้ตอนที ่1 ลา้ง
ด้วยน ้ายาล้างภาชนะและขัน้ตอนที ่2 ล้างด้วยน ้าสะอาด 2ครัง้ หรอืล้างด้วยน ้า
ไหลและอปุกรณ์การลา้งตอ้งสูงจากพืน้อย่างน้อย 60 ซม. 

4 80.00 1 20.00 

19. ใชอ้า่งลา้งภาชนะอปุกรณ์ทีม่ที่อระบายน ้าทีใ่ชก้ารไดด้อีย่างน้อย 2 อา่ง 3 60.00 2 40.00 
20. จาน ชาม ถ้วย แก้ว น ้าถาดหลุม ฯลฯเก็บคว ่าในภาชนะโปร่งสะอาด

หรอืตะแกรงวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. หรอืเก็บในภาชนะหรอืสถานที่ที่
สะอาดมกีารปกปิด 

3 60.00 2 40.00 

21. ชอ้นสอ้ม ตะเกยีบวางตัง้เอาด้ามขึน้ในภาชนะโปรง่สะอาดหรอืวางเป็น
ระเบยีบในภาชนะทีส่ะอาดและมกีารปกปิดตัง้สูงจากพืน้อย่างน้อย 60 ซม. 

0 0 5 100.00 

22. เขยีงต้องมสีภาพดีไม่แตกร้าวหรอืเป็นช่องมเีขยีงใช้เฉพาะอาหารสุก
และอาหารดบิแยกจากกนัมฝีาชคีรอบ (ยกเวน้ครวัทีม่กีารป้องกนัแมลงวนัแลว้) 

0 0 5 100.00 

จ.การรวบรวมขยะและน ้าโสโครก     
23. ใชถ้งัขยะทีไ่มร่ ัว่ซมึและมฝีาปิด 2 40.00 3 60.00 
24. มที่อหรอืรางระบายน ้าที่มสีภาพดี ไม่แตกรา้ว ระบายน ้าจากห้องครวั

และทีล่า้งภาชนะอปุกรณ์ลงสู่ทอ่ระบายหรอืแหล่งบ าบดัไดด้ ีและตอ้งไมร่ะบายน ้า
เสยีลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะโดยตรง 

0 0 5 100.00 

25. มบี่อดักเศษอาหารและดักไขมนัที่ใช้การได้ดีก่อนระบายน ้าเสียลงสู่
แหล่งน ้าสาธารณะโดยตรง 

3 60.00 2 40.00 

26. หอ้งน ้าหอ้งสว้มตอ้งสะอาดไมม่กีลิน่เหมน็มนี ้าใชเ้พยีงพอ 5 100.00 - - 
27. หอ้งส้วมแยกเป็นสดัส่วนประตูไม่เปิดสู่บรเิวณทีเ่ตรยีม – ปรงุอาหารที่

ล้างและเกบ็ภาชนะอุปกรณ์ที่เกบ็อาหารและต้องมอี่างล้างมอืทีใ่ชก้ารได้ดอียู่ใน
บรเิวณหอ้งสว้ม 

5 100.00 - - 
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ตารางท่ี 6  (ต่อ)แสดงจ านวนและรอ้ยละผลการประเมนิโรงอาหารในโรงเรยีนจ านวน 5 แห่ง โดยเกณฑก์ารประเมนิ

ดา้นกายภาพตามขอ้ก าหนดดา้นสุขาภบิาลอาหาร กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

28. หอ้งน ้าหอ้งสว้มตอ้งสะอาดไมม่กีลิน่เหมน็ มนี ้าใชเ้พยีงพอ 5 100.00 - - 

29. หอ้งส้วมแยกเป็นสดัส่วน ประตูไม่เปิดสู่บรเิวณทีเ่ตรยีม – ปรุงอาหารที่
ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ที่เก็บอาหารและต้องมอี่างล้างมอืที่ใชก้ารได้ดีอยู่ใน
บรเิวณหอ้งสว้ม 

5 100.00 - - 

30. แต่งกายสะอาดสวมเสือ้มแีขน 3 60.00 2 40.00 

31. ผูกผ้ากนัเป้ือนสขีาวหรอืมเีครื่องแบบผูป้รุงจะต้องใส่หมวกหรอืเน็ท
คลุมผมดว้ย 

1 20.00 4 80.00 

32. ตอ้งเป็นผูม้สีุขภาพดไีมเ่ป็นโรคตดิต่อไมเ่ป็นโรค มหีลกัฐานการตรวจ
สุขภาพในปีนัน้ใหต้รวจสอบได ้

5 100.00 - - 

33. มสีุขนิสยัทีด่เีชน่ ตดัเลบ็สัน้ ไมส่บูบุหรีใ่นขณะปฏบิตังิาน ไมใ่ชม้อื
หยบิจบัอาหารทีป่รงุเสรจ็แลว้โดยตรง 

1 20.00 4 80.00 

 
3.2 ผลการตรวจประเมินทางชีวภาพ 

ตารางท่ี  7  แสดงจ านวนและรอ้ยละ ตวัอย่างทีพ่บการปนเป้ือนเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี 

โรงเรียน 
จ านวน
ตวัอย่าง 

อาหาร ภาชนะสมัผสัอาหาร มือผู้สมัผสัอาหาร รวม 
พบเช้ือ(ร้อยละ) พบเช้ือ ร้อยละ พบเช้ือ ร้อยละ พบเช้ือ ร้อยละ 

แก่งศรโีคตร 12 4 33.33 3 25.00 2 16.67 
9 

(75.00) 

บา้นปา่ไม ้ 10 3 30.00 4 40.00 1 10.00 
8 

(80.00) 

หว้ยฆอ้ง 8 3 37.50 3 37.50 2 25.00 
8  

(100.00) 

ทา่แสนคูณ 11 3 27.27 4 33.33 4 33.33 
11 

(100.00) 

ค าสะอาด 10 4 33.33 3 30.00 2 20.00 
9 

(90.00) 

รวม 51 17 33.33 17 33.33 11 21.57 45 (84.24) 
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4. ด้านห้องส้วมและส่ิงปฏิกลู 
ตารางท่ี 8 แสดงผลการประเมนิดา้นหอ้งสว้มและสิง่ปฏกิลูในโรงเรยีนจ านวน 5 แห่ง 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

1. พืน้/สุขภณัฑส์ะอาด สภาพด ีไมม่กีลิน่เหมน็ 2 40.00 3 60.00 

2. บรเิวณใกลเ้คยีงมทีีล่า้งมอื สะอาด สภาพด ีมนี ้าใชเ้พยีงพอ 1 20.00 4 80.00 

3. มหีอ้งสว้มแยกชาย–หญงิ พรอ้มมป้ีายและเครื่องหมายบอกใหช้ดัเจน 4 80.00 1 20.00 

4. พืน้และหวัสว้มท าดว้ยวสัดุท าความสะอาดงา่ย 5 100.00 - - 

5. มสีบู่ส าหรบัลา้งมอื 0 0.00 5 100.00 

6. ในหอ้งสว้มหญงิมถีงัขยะทีม่ฝีาปิดมดิชดิ 1 20.00 4 80.00 

7. จ านวนหอ้งสว้มและทีป่สัสาวะมคีวามเพยีงพอต่อจ านวนนกัเรยีน 3 60.00 2 40.00 
 

5. ด้านสนามและบริเวณโดยรอบโรงเรียน 

ตารางท่ี 9 แสดงผลการประเมนิดา้นสนามและบรเิวณโดยรอบโรงเรยีนจ านวน 5 แห่ง 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

1. บรเิวณโดยรอบสะอาดและปลอดภยั 4 80.00 1 20.00 
2. มขีอบเขตโดยรอบโรงเรยีน เช่นรัว้ แนวตน้ไม ้ 5 100.00 - - 
3. มกีารจดัระเบยีบจราจรทาง เขา้-ออก 5 100.00 - - 
4. สนามกีฬา สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นในสนามจดัเป็นสัดส่วนและ

ปลอดภยั 
5 100.00 - - 

5. มบีรเิวณส าหรบัพกัผอ่นหย่อนใจ เป็นระเบยีบสวยงาม 5 100.00 - - 

     
สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
  ด้านการจัดการขยะ พบว่า โรงเรียน
ทัง้หมดมถีังขยะที่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น  
ในแต่ละวนั และมกีารน าไปทิ้งทุกวนัไม่ตกคา้ง และมี
การน ากระดาษกลบัมาใช้ซ ้า ในส่วนขอ้ที่ไม่ผ่านการ
ประเมนิมากทีสุ่ดโดยไมผ่่านทุกโรงเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 
100.00 คือ สภาพถังขยะมีสภาพที่ไม่ดี ไม่สะอาด 
ช ารุด ไม่มีฝาปิดมิดชิด  ไม่มีการแยกถังขยะตาม
ประเภทขยะ และมป้ีายระบุทีช่ดัเจน ไม่มกีารแยกขยะ
อันตราย และที่ เก็บ เป็นสัดส่ วน  เช่น  ขยะมีพิษ 
แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย   หลอดไฟ ไม่มีการจัดตัง้
โครงการธนาคารขยะ หรอืกจิกรรมการเปลีย่นขยะเป็น

ทุน ไม่มบ่ีอฝงักลบขยะ หรือเตาเผาขยะที่เหมาะสม 
รองลงมาคอื ไม่ผ่านรอ้ยละ 80.00 ไม่มกีารลดการใช้
วสัดุย่อยสลายยาก เช่นพลาสตกิ โฟมบรรจุอาหาร ไม่
มถีงัขยะส าหรบัแยกขยะรไีซเคิล หรอืขยะที่สามารถ
น าไปขายได้ เช่นแก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะและ
วธิกีารก าจดัขยะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนรอบขา้ง 
 ด้านน ้ าดื่มน ้ าใช้และการจัดการน ้ าเสีย 
พบว่า ทุกโรงเรยีนมนี ้าดื่มน ้าใช้เพียงพอตลอดทัง้ปี 
และมภีาชนะกกัเกบ็แยกน ้าดืม่น ้าใชอ้อกจากกนั และมี
ภาชนะส าหรบัใช้ดื่มน ้าประจ าตวันักเรยีน และพบว่า
รอ้ยละ 80.00 ภาชนะกกัเก็บน ้าดื่มสะอาดและมกี๊อก
ส าหรับเปิดดื่ม  และร้อยละ 60.00 มีการปรับปรุง
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คุณภาพน ้าก่อนน ามาดื่ม และมกีารใช้เครื่องกรองน ้า
ซึง่มกีารเปลีย่นสารกรองตามระยะเวลาทีก่ าหนด และ
ผลการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน ้ าดื่ม 
พบว่าม ี4 โรงเรยีนไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยน ้าดื่ม
มกีารปนเป้ือนโคลฟิอร์มแบคทีเรยีจ านวน 8 จุด คิด
เป็นร้อยละ 53.33 โดยพบอยู่ ในช่วง 4 - >1,600 
MPN/100 ml. และผลการตรวจการปนเป้ือนเชื้ อ 
E.coli พบจ านวน 8 จุดเช่นกนั คดิเป็นร้อยละ 53.33 
และเมือ่แยกประเภทของน ้าดืม่ทีผ่่านและไมผ่่านเครือ่ง
กรองน ้า พบว่าน ้าดื่มที่ผ่านการปรบัปรุงคุณภาพโดย
ใชเ้ครือ่งกรองน ้าคุณภาพน ้าดืม่ทางดา้นแบคทเีรยีผ่าน
เกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ 71.43 ส่วนทีไ่มใ่ชเ้ครือ่งกรอง
น ้าผ่านเกณฑม์าตรฐานเพยีงรอ้ยละ 25.00 
  ด้านการสุขาภิบาลอาหาร เมื่อตรวจ
ประเมนิด้านกายภาพตามข้อก าหนดด้านสุขาภิบาล
อาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขผลการ
ส ารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงอาหาร
โรงเรียน จ านวน 5 โรงเรียน พบว่า ข้อที่ไม่ผ่าน
มาตรฐานมากที่สุด 2 อันดบัแรก ได้แก่ ขอ้ 20 ช้อน 
สอ้ม ตะเกยีบ วางตัง้เอาดา้มขึน้ในภาชนะโปร่งสะอาด 
หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะที่สะอาด และมีการ
ปกปิดตัง้สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. และข้อ 21 
เขยีง ต้องมสีภาพดไีม่แตกรา้วหรอืเป็นช่อง มเีขยีงใช้
เฉพาะอาหารสุก และอาหารดิบแยกจากกัน มีฝาชี
ครอบ (ยกเว้นครวัที่มกีารป้องกนัแมลงวนัแล้ว) คิด
เป็นร้อยละ 100.0 เท่ากัน รองลงมาคือข้อ 7 โต๊ะ
เตรยีม-ปรุงอาหาร และบรเิวณเตาไฟ ต้องท าดว้ยวสัดุ
ที่ท าความสะอาดง่าย  (เช่น สแตนเลส กระเบื้อง) มี
สภาพด ีและพื้นโต๊ะ ต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. 
ขอ้ 10 อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
มคีุณภาพด ีเกบ็เป็นระเบยีบ สูงจากพื้นอย่างน้อย 30 
ซม. ขอ้ 13 น ้าดื่ม เครื่องดื่มน ้าผลไม ้ต้องสะอาด ใส่
ในภาชนะที่สะอาด มฝีาปิด มกี๊อก หรอืทางเทรนิน ้า 
หรอืมอุีปกรณ์ทีม่ดีา้มส าหรบัตกัโดยเฉพาะและวางสูง
จากพื้นอย่างน้อย  60  ซม. ข้อ 28 ผู้ส ัมผัสอาหาร   
ผูกผา้กนัเป้ือนสขีาวหรอืมเีครื่องแบบจะต้องใส่หมวก
หรอืเน็ทคลุมผมด้วย และ ขอ้ 30 ผูส้มัผสัอาหารมสีุข
นิสยัทีด่ ีเช่น ตดัเลบ็สัน้  ไม่สบูบุหรีใ่นขณะปฏบิตังิาน 

ไมใ่ชม้อืหยบิจบัอาหารทีป่รุงเสรจ็แลว้โดยตรง คดิเป็น
รอ้ยละ 80 เท่ากนั 
 ส่วนผลการประเมินด้านชีวภาพ  โดย
ตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) จ านวน 51 
ตัวอย่าง ซึ่งพบการปนเป้ือนในอาหารและภาชนะ
เท่ากนัคอื รอ้ยละ 33.33 และพบการปนเป้ือนในมอืผู้
สมัผสัอาหารรอ้ยละ 21.57 และในภาพรวมทัง้หมดพบ
การปนเป้ือนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 84.24  
เมื่อเปรยีบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานแล้ว  พบว่าทุก
โรงเรยีนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนดไวว้่าจะต้อง
พบการปนเป้ือนไมเ่กนิรอ้ยละ 10.00  
 ด้านห้องส้วมและส่ิงปฏิกูล พบว่า ข้อที่ไม่
ผ่านการประเมนิมากที่สุด คอื ทุกโรงเรยีนไม่มสีบู่ใช้
ลา้งมอืในหอ้งส้วม รองลงมาคอืรอ้ยละ 20.00 มทีีล่า้ง
มอืสะอาด สภาพดี มีน ้าใช้พียงพอ และในห้องส้วม
หญิง มถีงัขยะที่มฝีาปิดมดิชดิ และรอ้ยละ 40.00 พื้น
หอ้งสว้มและสุขภณัฑ์สะอาด มสีภาพด ีและไม่มกีลิน่
เหมน็ 
 ด้านสนามและบริเวณโดยรอบโรงเรียน 
พบว่าบริเวณโดยรอบ สะอาดและปลอดภัย ร้อยละ 
80.00 ในส่วนของการจดัระเบยีบการจราจรทางเข้า- 
ออก ขอบเขตแนวรัว้ สนามกีฬา เครื่องเล่น มคีวาม
ปลอดภัย  มีบริเวณส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ เป็น
ระเบยีบ สวยงาม โดยผ่านทุกโรงเรยีน 

 

อภิปรายผล  
ในด้านการจดัการขยะพบว่าทุกโรงเรียน 

ไม่มกีารแยกขยะออกเป็นประเภทที่ชดัเจน โดยจะมี
การทิ้งขยะรวมอยู่ในถงัเดยีวกนั ซึ่งจากองค์ประกอบ
ของขยะทัง้หมด พบว่า เป็นขยะรไีซเคลิมากถงึรอ้ยละ 
74.44  ซึ่งทัง้พลาสตกิและกระดาษ สามารถน ามาเขา้
สู่กระบวนการรไีซเคิล  ซึ่งสามารถน าขยะเหล่านี้ไป
ขายให้ผู้รบัซื้อ ทัง้นี้จะต้องมรีะบบของธนาคารขยะ
ของโรงเรยีนมารองรบั ซึ่งการจดัตัง้ได้โดยมตีัวแทน
คณะกรรมการนักเรยีนและอาจารย์ผู้รบัผดิชอบ ก็จะ
สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนอีกประเด็น
หนึ่งที่เป็นปญัหาที่ส าคญัคอืวธิใีนการก าจดัขยะ โดย
ทุกโรงเรยีนมกีารก าจดัขยะโดยวธิกีารเผากลางแจง้ใน
บรเิวณของโรงเรยีน  ซึ่งจะเป็นการก่อมลพษิ ไมว่่าจะ
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เป็นควนัและฝุ่น  โดยจะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่
รอบขา้งด้วย ดงันัน้ วธิกีารที่ด ีคอื เมื่อมกีารคดัแยก
ขยะแลว้จะเหลอืเพยีงขยะทัว่ไปเท่านัน้ ทีจ่ะตอ้งน าไป
ก าจดั อาจจะเป็นการขุดหลุมฝงักลบหรอืเตาเผาขยะ
แบบง่ายทีส่ามารถบ าบดัมลพษิขัน้ต้นได ้เพื่อเป็นการ
ป้องกนัมลพษิกระจายไปสู่ชุมชนและนักเรยีนทีอ่ยู่ใน
โรงเรยีนดว้ย 
     ในด้านน ้ าดื่มน ้ าใช้ ปญัหาที่พบ คือ ใน
ประเดน็น ้าดืม่มกีารปนเป้ือนโคลฟิอร์มแบคทเีรยี และ
ผลการตรวจพบว่า มกีารปนเป้ือนเชื้อ E.coli  คดิเป็น
รอ้ยละ 53.33 ซึ่งตามมาตรฐานน ้าดื่มของกรมอนามยั
ต้องตรวจไม่พบเลย ทัง้นี้ถ้าหากมกีารบรโิภคเขา้ไป
อาจจะก่อให้เกิดโรคมนี ้าเป็นสื่อได้ เช่น อุจจาระร่วง 
และเมือ่แยกประเภทของน ้าดืม่ทีผ่่านและไมผ่่านเครือ่ง
กรองน ้าพบว่า น ้าดื่มที่ผ่านการปรบัปรุงคุณภาพโดย
ใช้เครื่องกรองมนี ้า คุณภาพน ้าดื่มทางด้านแบคทีเรยี
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ 71.43 ซึง่มปีรมิาณทีผ่่าน
มากกว่าทัง้นี้น ้าดื่มในบางจุดที่มกีารปนเป้ือนนัน้ น ้า
ดืม่จะถูกเกบ็ไวใ้นโอ่งดนิและตัง้ในระดบัไม่สงูมาก ซึ่ง
เด็กนักเรยีนสามารถเปิดและปิดได้สะดวก ทัง้นี้จะท า
ให้การดูแลรกัษาความสะอาดจะท าได้ยาก เพราะเด็ก
จะใช้แก้วน ้ าและมือที่ไม่สะอาดจุ่มลงไปในภาชนะ   
เก็บน ้ า และพบว่าภาชนะบางจุดไม่มีฝาปิดก็ยิ่งมี
โอกาสสูงในการปนเป้ือนเชื้อโรคได้ง่าย โดยแนวทาง
ในการแกป้ญัหาอาจตอ้งมกีารเปลีย่นภาชนะบรรจุน ้าที่
มฝีาปิดมดิชดิและมกี๊อกส าหรบัไขเปิดน ้า นอกจากนี้
ควรมกีารติดตัง้เครื่องกรองน ้าอาจจะเป็นเครื่องกรอง
น ้าระบบกรองหยาบ 5 ไมครอน และเครือ่งกรองน ้าดื่ม
ชนิด 3 ท่อเพือ่ปรบัปรงคุณภาพก่อนน ามาบรโิภค [6] 

การส ารวจสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของ
โรงอาหารโรงเรียนตามแบบส ารวจโรงอาหาร กรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุข จ านวนขอ้มาตรฐาน 30 
ขอ้ จ าแนกตามโรงเรยีนและภาพรวมตามรายละเอยีด
มาตรฐานพบว่า บางโรงเรยีนมกีารเตรยีมอาหารโดย
การปูเสื่อเตรียมอาหาร เช่น การหัน่ผัก เนื้ อสัตว ์          
เป็นต้น ส่วนบางโรงเรยีนกม็กีารเตรยีมปรุงอาหารบน
มา้นัง่ทีเ่ดก็ใช้ในการรบัประทานอาหาร ซึ่งการเตรยีม
อาหารดงักล่าวจะส่งผลต่อการปนเป้ือนของอาหารได้ 

และพบว่าอาหารและเครื่องดื่มที่โรงเรยีนเก็บนัน้  สูง
จากพื้นน้อยกว่า 30 ซม. โดยอาหารและเครื่องดื่ม       
ในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิทมคีุณภาพด ีเกบ็เป็นระเบยีบ 
สูงจากพื้นอย่างน้อย 30 ซม. เพื่อลดโอกาสการ
ปนเป้ือนเชื้อโรคจากพื้นสู่อาหารขณะมีการปรุง -
ประกอบอาหาร ซึ่งในระดบัความสูงจากพื้นอย่างน้อย 
30 ซม. เป็นระดบัทีม่คีวามสะอาดถงึรอ้ยละ 99.00 ซึ่ง
สามารถลดโอกาสที่เชื้อโรคจากพื้นจะปนเป้ือนสู่
อาหารได้ [7] และพบว่าน ้ าดื่มที่ เป็นน ้ าดื่มเสริม
ไอโอดีนที่ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียนนัน้ จะใช้
ภาชนะเป็นโอ่งดนิขนาดเลก็ และใหเ้ดก็ตักดื่มโดยตรง
โดยไม่มกี๊อกเทรนิน ้า และภาชนะที่ใช้ในการตักบาง
โรงเรยีนใช้กระบวยที่มดี้าม ส่วนบางโรงเรยีนใช้แก้ว
น ้าในการตักดื่มร่วมกนั ซึ่งพฤติกรรมการใช้ภาชนะ
ดงักล่าว นอกจากจะท าใหน้ ้าเกดิการปนเป้ือนแลว้ ยงั
เป็นการแพร่กระจายของโรคติด ต่อบางโรคได ้
นอกจากนี้ยงัพบว่า ผูป้รุงอาหารยงัไม่สวมผา้กนัเป้ือน 
อีกทัง้ไม่สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผมซึ่ งจากการ
สอบถามผูป้ระกอบอาหารท าใหท้ราบว่า การทีต่อ้งผูก
ผา้กนัเป้ือน และสวมหมวกขณะปรุงอาหาร ท าใหเ้กดิ
ความไม่สะดวกและร าคาญ เนื่องจากจะต้องอยู่หน้า
เตาไฟขณะปรุงอาหาร ท าใหร้อ้นอบอ้าว หากตอ้งสวม
หมวกและผา้กนัเป้ือน ยิง่จะท าให้รอ้น เหงือ่ออกมาก
ขึน้ และเกดิอาการคนัตามมา ซึ่งการละเลยขอ้ปฏบิตัิ
ดงักล่าว อาจท าให้เกิดการปนเป้ือนของเส้นผมและ           
สิง่สกปรก ปนเป้ือนในอาหารได้ และพบว่าส่วนใหญ่      
ผูส้มัผสัอาหารมเีลบ็ยาว ซึ่งจากพฤตกิรรมดงักล่าวจะ
ท าให้มีเชื้อโรคติดอยู่ที่ซอกเล็บ เมื่อมีการหยิบจับ
อาหาร จะท าใหอ้าหารเกดิการปนเป้ือนได้ [8] ในส่วน
ของการประเมินด้านชีวภาพ  โดยตรวจหาเชื้ อ              
โคลฟิอร์มแบคทเีรยี (SI-2) จ านวน 51 ตวัอย่าง โดย
ได้จ าแนกตามโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่พบการ
ปนเป้ือนมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก คอื โรงเรยีนหว้ยฆอ้ง
และท่าแสนคูณ พบการปนเป้ือนในทุกตัวอย่าง คิด
เป็นรอ้ยละ 100.00 ของตวัอย่างทัง้หมด เท่ากนั โดย
โรงเรยีนบ้านห้วยฆ้องพบการปนเป้ือนมากที่สุด ใน
อาหารและภาชนะสมัผสัอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 37.50 
เท่ากนั ส่วนโรงเรยีนท่าแสนคณู พบการปนเป้ือนมาก
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ทีสุ่ดในภาชนะสมัผสัอาหาร และมอืผูส้มัผสัอาหาร คดิ
เป็นรอ้ยละ 33.33 เท่ากนั รองลงมา คอืโรงเรยีนบ้าน
ค าสะอาด พบการปนเป้ือนรอ้ยละ 90.00 ของตวัอย่าง
ทัง้หมด พบการปนเป้ือนมากที่สุดในอาหารและ
ภาชนะสมัผสัอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 และ 30.00 
ตามล าดบั และ โรงเรยีนบ้านป่าไม ้พบการปนเป้ือน
รอ้ยละ 80.00 ของตวัอย่างทัง้หมด พบการปนเป้ือน
มากทีสุ่ดในอาหารและภาชนะสมัผสัอาหารเช่นกนั คดิ
เป็นร้อยละ 30.00 และ 40.00 ตามล าดบั จากขอ้มูล
ขา้งต้น  พบว่าส่วนใหญ่มกีารตรวจพบการปนเป้ือน
อาหารและภาชนะสมัผสัอาหารและมอืผูส้มัผสัอาหาร  
ซึ่งสอดคล้องกับ การศกึษาของกิตติศกัดิ ์ศาสตร์ศร ี
[9] ตัวอย่ างที่มีการปนเป้ือนของเชื้อ โคลิฟอร์ม
แบคทเีรยีมากทีสุ่ดคอืมอืผูส้มัผสัอาหารคดิเป็นรอ้ยละ 
75.0 ทัง้นี้เพราะมอืเป็นอวยัวะที่ต้องสมัผสัอาหารทัง้
การปรุงประกอบและการเสริ์ฟ มสีิง่ทีส่กปรกมากมาย  
ดงันัน้โอกาสเชื้อโคลฟิอร์มแบคทเีรยีจะติดตามนิ้วมอื
ฝ่ามือ  จึงมีโอกาสสูง ผู้ปรุงประกอบอาหาร จึง
จ าเป็นต้องล้างมอืให้สะอาดด้วยน ้าสบู่และน ้าสะอาด
บ่อยๆ  ไมใ่ชม้อืหยบิจบัอาหารเศษขยะหรอืสิง่สกปรก
อื่นๆ หากจ าเป็นต้องหยบิจบัดงักล่าวแลว้ รบีล้างมอื
ให้สะอาดก่อนที่จะปฏบิตังิานต่อไป นอกจากนี้จะต้อง
ตดัเลบ็ใหส้ ัน้อยู่ตลอดเวลา เพือ่ป้องกนัเชือ้โรคทีต่ดิอยู่
ตามซอกเลบ็ปนเป้ือนลงสู่อาหาร ตามหลกัสุขาภบิาล
อาหาร ในส่วนของหอ้งน ้าหอ้งสว้มนัน้ พบปญัหาการ
ไม่มสีบู่ใชส้ าหรบัการลา้งมอื ซึ่งหลงัการขบัถ่ายควรมี
การล้างมอืให้สะอาด เพื่อให้มสีุขวทิยาส่วนบุคคลที่ด ี
และเป็นการป้องกนัเชือ้โรคต่างๆ หรอืลดโอกาสในการ
ปนเป้ือนจากมอืไปสู่อาหารและน ้าดื่ม ซึ่งสุดท้ายก็จะ
ยอ้นกลบัเขา้สู่ร่างกายของนกัเรยีนอกีโดยจะท าใหเ้กดิ
การเจบ็ปว่ยทีม่าจากอาหารและน ้าเป็นสือ่ได ้

 

  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  
 ควรมกีารศกึษาเกี่ยวกบัการน ารูปแบบใน
การจดัการดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม เช่น ผลของการน า
ระบบธนาคารขยะในโรงเรยีนต่อการลดปรมิาณการ
เผาขยะในโรงเรยีน หรอือาจจะเป็นการน าเทคโนโลยี
ในชุมชนมาจดัการปญัหาอนามยัสิง่แวดล้อมที่พบใน
โรงเรยีน เป็นตน้ 

กิตติกรรมประกาศ 
  คณะผู้วิจ ัยขอขอบคุณ  กองก ากับการ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 ค่ายสมเด็จกรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ อ าเภอเมือง จงัหวัดอุบลราชธานี 
และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนใน
โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนดงันี้คอื บ้านท่าแสน
คูณ บ้านป่าไม ้บ้านค าสะอาด บ้านแก่งศรโีคตร และ
บ้านห้วยฆ้อง  ที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล 
และเป็นสถานทีใ่นการเกบ็ขอ้มูลส าหรบัการศกึษาวจิยั
ในครัง้นี้จนส าเรจ็ลุล่วงอย่างสมบรูณ์ 
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