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อนามัยสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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1. ความหมายของอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม (WHO, 2014 อมางถึงในแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดลมอมแห่งชาติ ฉบับที่ 3)
oการจัดการ: ปั จจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่อยูภ
่ ายนอกตัวบุคคล และปั จจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดลมอม
oประกอบดมวย: การประเมิน-การควบคุมปั จจัยสิ่งแวดลมอมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
oเปม าหมาย: Healthy People 2030 การปม องกันโรค การสรมางสภาพแวดลมอมที่เอื้ อต่อสุขภาพทั้งสาหรับคนรุ่นปั จจุบน
ั และ

ลูกหลานในอนาคต
การปรับปรุงสภาพความเป็ นอยู่ พฤติกรรมหรือแบบแผนการ
ดาเนิ นชีวติ ที่เอื้ อใหมมีสุขภาพดี การควบคุมมลพิษ รวมถึง
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุ ษย์
ที่มา: ขมอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าดมวยขมอจากัดและเงื่อนไขในการ
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ผูคม นมากกว่า 12 ลมานคนทัว่ โลกเสียชีวติ ทุกปี เนื่ องจากอาศัยหรือทางานใน
สภาพแวดลมอมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การสัมผัสสารที่เป็ นอันตรายในอากาศ น้ า ดิน
อาหาร วัสดุในบมานและที่ทางาน
o อนามัยสิ่งแวดลมอมเป็ นสาขาของการสาธารณสุข มุง่ เนมนความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูคม นกับสิ่งแวดลมอม ส่งเสริมสุขภาพของมนุ ษย์และความเป็ นอยูท่ ี่ดี ส่งเสริมชุมชน
ที่มีสุขภาพดีและปลอดภัย
o ลดการปล่อยมลพิษ ไม่ใชมสารที่อาจก่อใหมเกิดปั ญหาสุขภาพและสารที่คงอยูใ่ น
สิ่งแวดลมอมไดมนาน
o สื่อสารแจมงชุมชนเกี่ยวกับการสัมผัสสารเคมีที่เป็ นอันตรายและแจมงกฎระเบียบ
นโยบายเพื่อลดการปล่อยสารพิษนั้น
(ที่มา: https://health.gov/healthypeople/objectives-and-data/browseobjectives/environmental-health, 2020)
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ขอบเขตของงานอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม 22 งาน (WHO, 2003)
1.มลพิษทางอากาศ
12.การวางผังเมือง
2.การจัดหาน้ าสะอาด
13.การป้ องกันอุบต
ั ภ
ิ ย
ั ต่าง ๆ
3.การสุขาภิบาลอาหาร
14.การสุขาภิบาลสถานทีพ
่ ักผ่อนหย่อนใจ
ั ว์พาหะนาโรค
4.การควบคุมสต
15.อนามัยสงิ่ แวดล ้อมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการคมนาคม
5.การควบคุมมลพิษทางน้ า
16.การสุขาภิบาลเมือ
่ เกิดโรคระบาด/เหตุฉุกเฉิน/ภัยพิบต
ั ิ
6.การควบคุมมลพิษทางดิน
17.การอพยพย ้ายถิน
่ ของประชากร
7.การป้ องกันอันตรายทางรังส ี
18.มลพิษข ้ามพรมแดน
19.การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ี ง
8.การควบคุมมลพิษทางเสย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ
ี ทีเ่ ป็ นของแข็ง 20.การเปลีย
9.การจัดการมูลฝอย-ของเสย
21.เหตุราคาญ
10.อาชวี อนามัย
22.สารเคมีและสารอันตราย
ั และสงิ่ แวดล ้อม
11.ทีอ
่ ยูอ
่ าศย
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ี การสาธารณสุขชุมชนต่องานอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
บทบาทของผู ้ประกอบวิชาชพ

ก่อนประกอบกิจการ
❑ตรวจสอบมาตรฐานการใหมบริการ ใหมความเห็นประกอบการพิจารณา
ก่อนการอนุ ญาตของราชการส่วนทมองถิ่น
ระหว่างประกอบกิจการ
❑ตรวจสอบ ใหมความเห็น ใหมคาปรึกษาแนะนา
❑เฝม าระวังไม่ใหมเกิดโรค/ภัยสุขภาพต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชนและ
สิ่งแวดลมอม:
✓ประเมินช่องทาง/วิธีการรับสัมผัส ที่อาจเกิดโรคและภัยสุขภาพ
✓ตรวจสอบสาเหตุที่ทาใหมเกิดปั ญหาดมานสิ่งแวดลมอม
✓ประเมินปั จจัยเสี่ยงดมานอนามัยสิ่งแวดลมอม+ประเมินภาวะสุขภาพ
✓เสนอความเห็น เพื่อเป็ นแนวทางแกมไขไม่ใหมเกิดโรค

o
o
o
o
o
o
o
o

การจัดการสงิ่ ปฏิกล
ู
ี
การบาบัดน้ าเสย
การจัดการมูลฝอย
ี อันตราย
การจัดการของเสย
การควบคุมมลพิษทางอากาศ
น้ าสะอาด อาหาร
สถานทีจ
่ าหน่ายอาหาร
การระงับเหตุราคาญ
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การจัดการสงิ่ ปฏิกล
ู
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สิ่งปฏิกูล: อุจจาระ ปั สสาวะของคน หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้ อนอุจจาระหรือปั สสาวะ
การจัดการสิ่งปฏิกูล: กระบวนการตั้งแต่ระบบรองรับ เก็บกัก ขน กาจัดสิ่งปฏิกูล
(ราชกิจจานุเบกษา. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกลู พ.ศ. 2561. เล่ม 135 ตอนพิเศษ 43 ก: 32-40.)

1. ระบบรองรับสิ่งปฏิกูล:
ส้วมเคลื่อนที่ สมวมที่ติดตั้งในรถยนต์ เครื่องบิน แพ
ส้วมชั ่วคราว สมวมที่ไม่ไดมสรมางเป็ นการถาวร สมวมสาเร็จรูป
ส้วมสาธารณะ ใหมบริการเป็ นการทัว่ ไปในสถานที่ต่างๆ ตลอดเวลาที่เปิ ด
ใหมบริการ อาจจัดเก็บหรือไม่จดั เก็บค่าบริการ รวมถึงสมวมในหน่ วยงานของรัฐ
หรือเอกชน

https://travel.mthai.com/travel_tips/86879.html
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เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ
ความสะอาด (Healthiness) การกักเก็บสิ่งปฏิกูลถูกตมอง
• น้ าใชมสะอาด มีสายฉีดน้ าชาระ/กระดาษชาระ
• อ่างลมางมือ สบู่ลาม งมือ ภาชนะรองรับมูลฝอย
• สภาพแวดลมอมสวยงาม ระบายอากาศเหมาะสม
ความเพียงพอ (Accessibility)
• จานวนเพียงพอ พรมอมใชมงานในเวลาที่เปิ ดใหมบริการ
• มีสวม มนัง่ ราบสาหรับผูพม ิการ ผูสม ูงวัย หญิงมีครรภ์
ความปลอดภัย (Safety)
• บริเวณที่ต้งั สมวมไม่อยูใ่ นที่ลบั ตาคนหรือเปลี่ยว
• มีแสงสว่างเพียงพอ
• หมองสมวม>2หมองแบ่งชาย-หญิง ปม ายสัญลักษณ์ชดั เจน
• ประตูที่จบั เปิ ด-ปิ ดล็อคดมานในสภาพดี
• พื้ นแหมงเพื่อปม องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ

07/02/65

2. ระบบเก็บกักรับสิ่งปฏิกูล
ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเป็ นบ่อที่มิดชิด น้ าซึมผ่านไม่ได้ ใชมรองรับสิ่งปฏิกูลจากสมวม ก่อนนาไปกาจัด
o คอห่าน รูปทรง P/S/U น้ าที่ขงั อยูช่ ่วยปม องกันกลิ่น
o ถังเกรอะทาหนมาที่แยกตะกอนออกจากน้ า
o กาจัดเชื้ อโรค-ไข่พยาธิไม่สมบูรณ์ตอม งเขมาระบบบาบัด
o สิ่งปฏิกูลย่อยสลายแบบไม่ใชมออกซิเจน เกิดแก๊ส ของแข็งที่มีน้ าหนักเบาลอยเป็ นฝม า
(scum)ระหว่างชั้นของฝม ากับกากตะกอนเป็ นน้ า(supernatant) รถดูดสมวมสูบนาไประบบกาจัด

กระบวนการบาบัดแบบชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน
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3. การขนสิ่งปฏิกูล
เป็ นการสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักหรือระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ นาไปยังระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลรวม
สุขลักษณะของการขนสิ่งปฏิกูล
o รถขนสิ่งปฏิกูลมีอุปกรณ์ที่จาเป็ น จานวนเพียงพอ หมามใชมในกิจกรรมอื่น
และหมามทิ้ งในที่สาธารณะ
o สูบสิ่งปฏิกูลในช่วงเวลาที่เหมาะสม ปม องกันกลิ่นไม่ใหมรบกวน
o สูบเสร็จ ทาความสะอาดภายในท่อสูบดมวยน้ าสะอาด สายสูบดมานนอกที่
สัมผัสสิ่งปฏิกูล/สิ่งปฏิกูลตกหล่นรัว่ ไหล ทาความสะอาดดมวยสารฆ่าเชื้ อ
โรคแลมวตามดมวยน้ า
o ผูปม ฏิบตั ิงานสวมเสื้ อผมามิดชิด ถุงมือยางหนา ผมาปิ ดปาก-จมูก สวมรองเทมา
พื้ นยางหุมม แขมง
o ทาความสะอาดรถ หลังปฏิบตั ิงานอย่างนมอยวันละหนึ่ งครั้ง
o น้ าเสียกาจัดในระบบบาบัดน้ าเสีย หรือบ่อซึมที่ห่างจากแหล่งน้ าธรรมชาติ
>10 เมตร
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4. การกาจัดสิ่งปฏิกูล การบาบัด ปรับปรุง แปรสภาพสิ่งปฏิกลู ใหมปราศจาก
มลภาวะ ไม่อุจาคหรือก่อใหมเกิดโรค เพื่อนาไปใชมประโยชน์หรือทาลาย
o ถังหมัก ระบบชีวภาพแบบไม่ใชมออกซิเจน นาน 28 วัน
o ลานทรายกรอง ตากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลที่สูบจากถังหมัก ตากแดดจนแหมง
ประมาณสองสัปดาห์ นาไปเป็ นวัสดุปลูกไดม
o บ่อบาบัดน้ าเสีย น้ าเขมาสู่บ่อบาบัด นาไปรดตมนไมมไดม
คุณภาพน้ าทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว
o ปริมาณไข่หนอนพยาธิในน้ าทิ้ งนมอยกว่า 1ฟอง/ลิตร และกากตะกอนนมอยกว่า 1ฟอง/กรัมน้ าหนักแหมง
o แบคทีเรียอิโคไลในน้ าทิ้ งนมอยกว่า 1000 MPN/100 มล. และกากตะกอนนมอยกว่า 1000 MPN/ กรัม
น้ าหนักแหมง
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ี
การบาบัดน้ าเสย
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ความหมาย
oน้ าเสีย: ของเหลวที่ผ่านการใชมแลมวทุกชนิ ด ทั้งที่มีกากและไม่มีกาก
oระบบบาบัดน้ าเสีย: กระบวนการทา หรือการปรับปรุงน้ าเสียใหมมีคุณภาพเป็ นน้ าทิ้ ง รวมทั้งการทาใหมน้ าทิ้ งพมนไปจากอาคาร
oน้ าทิ้ง: น้ าเสียที่ผ่านการบาบัดจากระบบบาบัดน้ าเสียแลมว จนมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ าทิ้ งที่กาหนด เพื่อปล่อยออกสู่แหล่งน้ า

สาธารณะหรือสิ่งแวดลมอมนอกเขตที่ต้งั
oน้ าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม: น้ าที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 1-3 การใชมน้ าของคนงานและกิจกรรมอื่น ที่จะระบาย
ออกจากโรงงานหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ งจากโรงงาน พ.ศ. 2560)
oแหล่งรองรับน้ าทิ้ง: ท่อระบายน้ าสาธารณะ คู คลอง แม่น้ า ทะเล และแหล่งน้ าสาธารณะ (กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2538 แกมไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 51(พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522)
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อาคารบางประเภทและบางขนาด ที่ตอ้ งควบคุมการระบายน้ าทิ้ง
oอาคารชุด โรงแรม หอพัก
oภัตตาคารหรือรมานอาหาร
oอาคารของศูนย์การคมาหรือหมางสรรพสินคมา
oตลาด แต่ไม่รวมถึงท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือกิจการแพปลา
oสถานบริการประเภทสถานอาบน้ า นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผูใม หมบริการลูกคมา

oโรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล (ประเภท ก และประเภท ข)
oอาคารโรงเรียนเอกชน/ราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน/ราชการ
oอาคารที่ทาการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานของระบบบาบัดน้ าเสีย
จุดเก็บตัวอย่าง ณ ถังรวบรวมน้ าเสียก่อนเขมาระบบและน้ าเสียออก
จากถังบาบัดสุดทมาย
ตรวจสอบดัชนีคุณภาพน้ าที่ใช้ควบคุมระบบ
• ออกซิเจนละลายน้ า
• ปริมาณกากตะกอนที่เวลา 30 นาที (SVI30)

ตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ ง จุดเก็บตัวอย่าง ณ ท่อที่ระบายออกสู่
สิ่งแวดลมอมนอกเขตพื้ นที่อาคาร หรือระบายลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ
• กรณีที่มีการระบายน้ าหลายจุดใหมเก็บทุกจุดผสมรวมกัน
น้ าเสียชุมชน เก็บจากปลายท่อระบายน้ าโสโครก หรือบ่อตรวจ
การระบาย(Manhole) หรือบ่อสูบ
วิธีเก็บตัวอย่างน้ า
• เก็บแบบจมวง คุณภาพน้ าคงที่
• เก็บแบบผสมรวม มีหลายจุดหรือคุณภาพน้ าแตกต่างกันมาก
ตรวจทางกายภาพ-เคมี เก็บตัวอย่างน้ าที่ความลึก
• ความลึก 1 เมตร ถังบาบัดลึกมากกว่า 2 เมตร
• จุดกึ่งกลางความลึก ถังบาบัดลึกนมอยกว่า 2 เมตร
ตรวจทางแบคทีเรีย เก็บตัวอย่างน้ าที่ความลึก 30 ซม.
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กระบวนการบาบัดน้ าเสีย
1. การบาบัดทางกายภาพ (Physical treatment)

การบาบัดขั้นที่สอง

oลดปริมาณของแข็งทั้งหมดที่มีในน้ าเสียเป็ นหลัก เป็ นการบาบัดเพื่อ

(Secondary treatment) รับน้ าเสียที่ผ่านการ

แยกทราย กรวด ของแข็งขนาดใหญ่ออกจากน้ าเสีย ดมวยวิธี
oการตกตะกอนขั้นตมน; ถังดักกรวดทราย การตกตะกอน แยกของแข็งที่
มีน้ าหนักมากกว่าน้ า ดมวยแรงดึงดูดของโลก
oการแยกน้ ามันและไขมัน แยกของแข็งที่ตกตะกอนยาก ครึ่งจมครึ่งลอย
น้ าหนักเบาออก โดยใชมฟองอากาศเป็ นตัวพาหรือยกสิ่งสกปรกใหมลอย
สูงขึ้ นกลายเป็ นฝม า แลมวกวาดออกหรือตักออกโดยใชมคน-เครื่องมือกล
oการปรับสภาพน้ าเสียใหมมีความเหมาะสม พีเอชประมาณ 7
oการกักเก็บน้ าเสียเพื่อปรับสภาพใหมลกั ษณะสมบัติสมา่ เสมอ
(Equalization)

บาบัดทางกายภาพแลมว
ขึ้นกับลักษณะสมบัตขิ องน้ าเสีย
o บาบัดทางเคมี(Chemical Treatment)
น้ าเสียมีสารพิษ โลหะหนัก เชื้ อโรค
o บาบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment)
น้ าเสียมีสารอินทรียส์ ูง

07/02/65
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2. การบาบัดทางเคมี (Chemical Treatment)
o น้ าเสียพีเอชสูง/ตา่ เกินไป มีสารพิษ โลหะหนัก ของแข็งแขวนลอยที่ตกตะกอนยาก มีไขมันและน้ ามันที่ละลายน้ า

ไนโตรเจน/ฟอสฟอรัสสูงเกินไป มีเชื้ อโรคมาก
o เป็ นการสรมางสมดุลทางเคมี เปลี่ยนสารมีพิษเป็ นสารไม่มีพิษ เปลี่ยนสารที่ละลายน้ าเป็ นของแข็ง ตกตะกอนแลมว
แยกออกจากน้ า
o อุปกรณ์ที่ใชมในการบาบัดน้ าเสียดมวยวิธีทางเคมี: ถังกวนเร็ว-กวนชมา ถังตกตะกอน ถังกรอง ถังเก็บน้ ำทิง้ และ
ถังเก็บกำกตะกอน
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3. การบาบัดน้ าเสียทางชีวภาพ
o ใชมจุลชีพกาจัดสิ่งเจือปนในน้ าเสีย โดยเฉพาะสารคาร์บอน

อินทรีย ์ (C H O N S)
o จุลชีพที่สาคัญ ไดมแก่ แบคทีเรีย รา โปรโตซัว ไวรัส สาหร่าย
o สารอินทรียใ์ นน้ าเสียเป็ นอาหาร แหล่งพลังงานของจุลชีพ
o เปลี่ยนเป็ น CO2 และก๊าซอื่น แยกออกจากน้ าแลมวลอยสู่อากาศ
o จุลชีพมีน้ าหนักมากกว่าน้ า แยกออกจากน้ า โดยตกตะกอนใน
ถังตกตะกอน

แบคทีเรียในระบบบาบัดฯ มี 2 แบบคือ
1.แบบไม่ใช้อากาศ(Anaerobic)เป็ นออโทโทรฟิ กแบคทีเรีย
(Autotrophic bacteria)
• สรมางอาหารเองไดม ดมวยแหล่งคาร์บอนไดออกไซด์ พลังงาน
แสงอาทิตย์ และออกซิเดชัน่ สารอินทรีย์ เปลี่ยนสารอินทรีย์
เป็ น CO2 CH4 H2S
2.แบบใช้อากาศ (Aerobic): แอโรบิกแบคทีเรีย แฟคัลเททีฟ
แบคทีเรีย เป็ นเฮเทอโรโทรฟิ กแบคทีเรีย(Heterotrophic bacteria)
• สรมางอาหารเองไม่ไดม
• ตมองการออกซิเจนละลายน้ า เจริญเติบโตไดมเร็วกว่า
• เปลี่ยนสารอินทรียค์ าร์บอนเป็ น CO2 และน้ า
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การเกิดกากตะกอน(Sludge) เป็ นกระบวนการต่อเนื่ องกัน 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนส่งถ่าย(Transfer Step)
o จุลินทรียด์ ูดสารอินทรียใ์ นน้ าเสียมาติดที่ผนังเซลล์
o ส่งเอนไซม์ (Enzyme) ย่อยสารอินทรีย ์ จนมีขนาดเล็ก อยูใ่ นรูปโมเลกุล และกลายเป็ นอาหารของเซลล์
ขั้นตอนเปลี่ยนรูป(Conversion Step) กระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้ นในจุลินทรีย(์ Metabolic Process)
o กระบวนการสังเคราะห์ สารอินทรียโ์ มเลกุลขนาดเล็กซึมสู่เซลล์ เพื่อสรมางเซลล์ใหม่
o กระบวนการออกซิเดชัน่ เกิด CO2 น้ า และพลังงาน
ขั้นตอนรวมตะกอน(Flocculation Step) เนื้ อเยือ่ เซลล์จุลินทรียม์ ีความถ่วงจาเพาะมากกว่าน้ า
o ถูกกวนผสมกันในถังเติมอากาศ เมื่อชนกันจะจับรวมตัวเป็ นกมอนขนาดใหญ่ขึ้น และตกตะกอน
o หากตะกอนไม่จมตัว ตกตะกอนไม่ดี ค่าบีโอดีไม่ลดลง
ทีม
่ า: http://bio-naroo.blogspot. /blog-post_25.html

ระบบบาบัดน้ าเสียทางชีวภาพแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Treatment Process)
ระบบกรองไร้อากาศ (Anaerobic Fillter, AF)
• ถังสาเร็จรูปประกอบดมวยถังที่มีวสั ดุกรอง ช่วยเพิ่มพื้ นที่ผิวใหม
แบคทีเรียเกาะ
• น้ าที่ผ่านการบาบัดแลมวปล่อยทิ้ งหรือทิ้ งในบ่อซึม
• ปรับสภาพน้ าก่อนทิ้ งโดยเติมอากาศและฆ่าเชื้ อโรค
• ช่วงแรกมีประสิทธิภาพดี น้ าออกจะใส
• อายุการใชมงานนานประมาณ 5 ปี จุลินทรียท์ ี่เกาะติดผิวมี
จานวนมากขึ้ น แผ่นฟิ ล์มจะหลุดออกจากตัวกลาง ทาใหมน้ าที่
ออกจากระบบขุ่น มีสารแขวนลอยและบีโอดีสูง
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ระบบยูเอเอสบี (Upflow Anaerobic Sludge Blanket, UASB)
•
•
•
•

น้ าเสียไหลจากดมานล่างของถังปฏิกิริยา
เม็ดแบคทีเรีย(granular) ในชั้นตะกอนย่อยสิ่งสกปรกในน้ าเสีย
แบคทีเรียย่อยสารอินทรียค์ าร์บอน เปลี่ยนเป็ นมีเทน CO2 H2S
น้ าทิ้ งมีสีดา กลิ่นเหม็น ตมองบาบัดน้ าเสียขั้นสูงก่อนปล่อยทิ้ ง

07/02/65

ระบบบาบัดน้ าเสียทางชีวภาพแบบใช้อากาศ (Aerobic Treatment Process)
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1. บ่อผึ่ง/บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond: SP)ถมาพื้ นที่เพียงพอ ควรเลือกระบบนี้ เป็ นอันดับแรก
• บ่อดิน ขอบบ่อเป็ นคันดินและลาดเอียงลงสู่กนม บ่อ ขอบบ่อมักดาดดมวยคอนกรีต
• ระบบฯไม่ใชมเครื่องจักรกลเติมอากาศ: บ่อแอนแอโรบิก(Anaerobic pond ลึก>2.5ม.) บ่อแฟคัลเททีฟ(Facultative Pond ลึก<3ม.)

บ่อแอโรบิก(Aerobic pond เป็ นบ่อบ่ม-บ่อปรับสภาพขั้นสุดทมาย ลึก<1.5ม.)
• บาบัดน้ าเสียโดยทางานร่วมกันระหว่างแสงอาทิตย์ แบคทีเรีย สาหร่าย และออกซิเจนละลายน้ า
ข้อได้เปรียบ
• ก่อสรมางง่าย ลงทุนตา่
• การเดินระบบ ดูแลรักษาง่าย มีค่าใชมจา่ ยตา่
• รับน้ าเสียที่อตั ราการไหล/คุณภาพเปลี่ยนไดม
• กาจัดพวกฟี คัลโคลิฟอร์มไดมดี
• มีกากตะกอนที่ตอม งกาจัดนมอย
ข้อเสียเปรียบ
• ตมองการพื้ นที่จานวนมาก
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2. สระเติมอากาศ (Aerated Lagoon: AL)
o เป็ นกระบวนการเอเอสแบบไม่หมุนเวียนสลัดจ์ มีการเติมอากาศ

เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
o ไม่มีบ่อตกตะกอน
ข้อได้เปรียบ
oระบบใชมเครื่องเติมอากาศ ใชมพนที
ื้ ่นมอยกว่า
ข้อเสียเปรียบ
o ประสิทธิภาพของระบบตา่ กว่ากระบวนการเอเอสอื่นๆ
น้ าทิ้ งมีจุลชีพออกไปดมวย
o ค่าใชมจา่ ยสูง จากเครื่องเติมอากาศที่ใชมไฟฟม า
http://bio-naroo.blogspot.com/2011/05/
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3.ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch: OD)
o ถังบาบัดเป็ นรูปคลองหรือคู ใชมเครื่องเติมอากาศแบบใบพัดเติมอากาศทาใหมเกิดการ

เคลื่อนที่ของน้ า ตีน้ าเพื่อใหมเกิด O2 และดันน้ าใหมวนเวียนอยูใ่ นคลอง พรมอมทั้งกวนผสม
น้ าในคลอง จนทาใหมเป็ นสารเนื้ อเดียวกันสมา่ เสมอ ตลอดทั้งถัง
o หมุนเวียนกากตะกอน เพิ่มปริมาณแบคทีเรียในถังบาบัดใหมเกิดการย่อยสารอินทรียส์ ูง
o น้ าเสียในสภาวที่มี O2 เร่งการย่อยสลายสารอินทรียแ์ ละการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
ข้อได้เปรียบ ใชมขนาดของพื้ นที่นมอย
o รับน้ าเสียที่อตั ราการไหล/คุณภาพเปลี่ยนไดม
o ประสิทธิภาพการกาจัดบีโอดีสูง
o ใหมกากตะกอนคงตัว
ข้อเสียเปรียบ
oในขั้นตอนสุดทมายมีระบบแยกตะกอนของแข็งออกจากน้ า
และระบบกาจัดกากตะกอน
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4.ระบบตะกอนเร่งแบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor; SBR)
• โรงพยาบาลขนาดเล็ก/ปริมาณน้ าเสียนมอย
• ใชมถงั เดียวทางานแบบไม่ต่อเนื่ อง เพื่อใหมการบาบัดต่อเนื่ องอาจใชมถงั บาบัด>2 ถัง

หลักการทางาน
o น้ าเสียไหลเขมาถังที่มีจุลินทรียอ์ ยูภ
่ ายในถัง( 30 นาที)
o เติมอากาศ (2 ชม.) หยุดเติมอากาศทิ้ งใหมตกตะกอน(1 ชม.)
o ระบายน้ าใสส่วนบนทิ้ ง ( 30 นาที)
ข้อได้เปรียบ การกาจัดบีโอดีมีประสิทธิภาพสูง ใชมขนาดพื้ นที่นมอย
ข้อเสียเปรียบ ตมองการทักษะในการเดินระบบ บาบัดกากตะกอนแยกต่างหาก
มีค่าใชมจา่ ยไฟฟม าจากการเติมอากาศ
ถังฆ่าเชื้อโรค/ถังสัมผัสคลอรีน
• น้ าที่ไหลมาจากถัง ก่อนปล่อยทิ้ งตมองผ่านการฆ่าเชื้ อโรคก่อน
• โดยใส่สารละลายคลอรีนภายในถังสัมผัสคลอรีน
• ตรวจวัดคลอรีตกคมางอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด จึงปล่อยทิ้ งออกไป
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4.การบาบัดกายภาพเคมี(Physical-chem treatment)หรือการบาบัดขั้นสูง (Advance treatment)
o แกมไขปั ญหาความน่ ารังเกียจของแหล่งน้ าจากสี และปั ญหาอื่นๆ ที่ระบบบาบัดขั้นที่ 2 กาจัดไม่ไดม
o กาจัดธาตุอาหารพืช(ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) สี สารแขวนลอยที่ตกตะกอนยาก และสารอื่น
o เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ าใหมดียงิ่ ขึ้ น เพียงพอที่จะนากลับมาใชมใหม่ไดม
o ปม องกันการเติบโตผิดปกติของสาหร่ายที่เป็ นสาเหตุทาใหมแหล่งน้ าตื้ นเขิน เน่ าเสีย
ระบบบาบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetlands)
• เป็ นระบบที่จาลองแบบพื้ นที่ชุ่มน้ ามาใชมบาบัดน้ าเสียโดยการบดอัดดินใหมแน่ น
• ปลูกพืช กก แฝก ธูปฤาษี จอกแหน บัว พืชลอยน้ า
• บึงประดิษฐ์แบ่งเป็ น 2 ประเภท:

2.บึงประดิษฐ์แบบน้ าไหลใตมผิวดิน
ผ่านตัวกลาง (Media) เป็ นที่ยดึ เกาะของรากพืชที่ปลูก จุลินทรีย์ และกรองสาร

1.บึงประดิษฐ์แบบน้ าไหลบนผิวดิน
ส่วนแรก ปลูกพืชที่สูงโผล่พนม น้ า+รากเกาะดิน: กก แฝก ธูปฤาษี
ส่วนที่ 2 พืชลอยบนผิวน้ า: จอก แหน บัว พืชขนาดเล็กที่แขวนลอยอยูใ่ นน้ าไดม
ส่วนที่ 3 พืชลักษณะเดียวกับส่วนแรก
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มาตรฐานน้ าทิ้งอาคาร
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มาตรฐานของน้ าทิ้ งจากระบบบาบัดน้ าเสียชุมชน
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การจัดการมูลฝอย
ี อันตราย
และของเสย
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มูลฝอยทั ่วไป: เศษกระดาษ เศษผมา เศษอาหาร เศษสินคมา ถุงพลาสติก เถมา มูลสัตว์ ซากสัตว์ ฯลฯ หรือสิ่ง
อื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ ยงสัตว์ หรือที่อื่น ไม่รวมมูลฝอยติดเชื้ อ มูลฝอยที่เป็ นพิษ/อันตราย
จากชุมชน ของเสียที่เกิดขึ้ นและของเสียอันตรายจากการประกอบกิจการโรงงาน
มูลฝอยอันตรายจากชุมชน: มูลฝอยที่เป็ นพิษหรืออันตรายที่เกิดจากกิจกรรมในชุมชน ที่อาจก่อหรือมี
แนวโนมมที่จะทาใหมเกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดลมอม วัตถุปนเปื้ อนสารที่มี
คุณสมบัติเป็ นสารพิษ ไวไฟ ออกซิไดซ์ เปอร์ออกไซด์ ระคายเคือง กัดกร่อน เกิดปฏิกิริยาไดมง่าย เกิดระเบิด
ไดม สารที่ทาใหมเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใด ไม่รวมมูลฝอยทัว่ ไป มูลฝอยติดเชื้ อ
กากกัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าดมวยโรงงาน
มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่: มูลฝอยทัว่ ไปที่สามารถนากลับมาใชมใหม่หรือผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่
มูลฝอยตกค้าง: มูลฝอยที่สถานที่กาจัดขยะที่ไม่ไดมรบั การกาจัดอย่างถูกตมอง ทั้งนี้ ไม่รวมมูลฝอยที่ทิ้ง/คมาง
ตามพื้ นที่วา่ งทัว่ ไป
ที่มา: กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทัว่ ไป พ.ศ. 2560
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การจัดการขยะ
การคัดแยกที่แหล่งกาเนิ ด จาแนกประเภทของขยะที่ทิ้ง
การเก็บรวบรวมใส่ภาชนะ รวบรวมจากแหล่งต่างๆ แลมวขนใส่ยานพาหนะเพื่อส่งไปกาจัดหรือ
ทาประโยชน์อย่างอื่น
1. การเก็บขนและขนส่ง นาขยะที่เก็บรวบรวมจากชุมชนใส่ยานพาหนะ ส่งไปกาจัดหรือทาประโยชน์ อย่างอื่น
2. การแปรสภาพ เปลี่ยนคุณลักษณะ/องค์ประกอบของขยะ ลดปริมาตรเพื่อสะดวกปลอดภัยต่อการขนส่ง
3. การกาจัด ไม่ก่อใหมเกิดมลพิษ/ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
1.
2.

สีเขียว มูลฝอยอินทรีย์
สีเหลือง นากลับมาใชมใหม่
สีฟ้า มูลฝอยทัว่ ไป
สีแดง มูลฝอยอันตรายจากชุมชน

มาตรการการจัดการขยะ-ของเสียอันตราย
1. ลดการเกิดขยะที่แหล่งกาเนิ ด การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย:พลาสติกแข็งและพลาสติกยืดนาไปบริจาคเช่น โครงการ“เปลี่ยนพลาสติกเป็ นบุญ”(เมื่อคุณ
หมุนเวียน) การเลือกใชมสินคมาและบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลมอม
2. เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะ มีศูนย์กาจัดขยะรวม (Cluster) มีสถานที่รวบรวมและจัดการของเสียอันตรายชุมชน กากอุตสาหกรรมที่
เป็ นอันตราย และมูลฝอยติดเชื้ อ สนับสนุ นภาคเอกชนลงทุน/ร่วมทุน
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ สรมางจิตสานึ กตั้งแต่ระดับเยาวชนใหมมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ พัฒนาหลักสูตร และสรมางแรงจูงใจใชม
กลไกทางเศรษฐศาสตร์-สังคม รวมทั้งสรมางตัวชี้ วัดร่วม
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หลักการเลือกวิธีกาจัด
oผลกระทบของการกาจัดต่อสิ่งแวดลมอมและสุขภาพ เป็ นสิ่ง

การกาจัดมูลฝอยทั ่วไป
1. การฝั งกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
2. การเผาในเตาเผา
3. การหมักทาปุ๋ยและการหมักทาก๊าซชีวภาพ
4. การกาจัดแบบผสมผสาน

ที่สาคัญตมองคานึ งถึงเป็ นอันดับแรก
oลักษณะและปริมาณ วิธีการกาจัดแต่ละวิธีอาจใชมไดมกบ
ั
ลักษณะของขยะบางอย่าง
oสถานที่ การเลือกวิธีกาจัดมูลฝอย: เผากลางแจมงมีกลิ่น
ควันดา เถมา รบกวนชุมชน
ไม่นา มูลฝอยติดเชื้ อ มูลฝอยที่เป็ นพิษหรืออันตราย
oค่าใช้จา่ ยในการลงทุน ราคาเหมาะสม/คุมม ทุน
oค่าใช้จา่ ยในกระบวนการกาจัด: วิธีคดั แยก การซื้ อรถบด จากชุมชน ของเสียอันตรายไปกาจัดร่วมกับมูลฝอย
อัดฝั งกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล
ทัว่ ไป
oการนาผลผลิตจากการกาจัดไปใช้ประโยชน์: หาก
ตมองการพลังงานความรมอนควรเลือกวิธีเผาในเตาเผา
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สุขลักษณะที่พกั รวมมูลฝอยทั ่วไป
อาคารที่ตอ้ งจัดให้มีที่พกั มูลฝอยรวม
o อาคารอยูอ่ าศัยรวม อาคารชุด หอพัก โรงแรม หรือพื้ นที่ใชมสอยมากกว่า 4,000 ตร.ม.
o สถานประกอบการ สถานบริการ ตลาด ฯลฯ ที่มีปริมาณมูลฝอยทัว่ ไปตั้งแต่ 2 ลบ.ม./วัน
ที่ตง้ั ของที่พกั มูลฝอยรวม สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทัว่ ไป
o ห่างจากแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค สถานที่ประกอบ ปรุง เก็บอาหารไม่นมอยกว่า 4 ม.
o ปริมาณมูลฝอย > 3 ลบ.ม. ตมองห่างไม่นมอยกว่า 10 ม.
o เป็ นอาคารหรือหมองแยกเป็ นสัดส่วน สามารถบรรจุมูลฝอยไดมไม่นมอยกว่า 2 วัน
o ประตูกวมางเพียงพอใหมสามารถเคลื่อนยมายมูลฝอยไดมโดยสะดวก
o มีพน-ผนั
ื้
งผิวเรียบ ปม องกันน้ าซึม ทาความสะอาดง่าย ปม องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรคไดม
o มีการระบายอากาศและปม องกันน้ าเขมา
o มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบาบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไปจัดการ
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1. การฝั งกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
oสถานที่ตง้ั เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝั งกลบ ไม่ก่อใหมเกิดอันตราย เหตุราคาญ
oมีพ้ นที
ื ่แนวกันชนโดยรอบ: ปลูกตมนไมม ถนนและรางระบายน้ าผิวดิน

ลดปั ญหาดมานทัศนี ยภาพ กลิ่น
oบดอัดกมนบ่อดมานล่าง ดมานขมางใหมแน่ น ปูดวม ยแผ่นวัสดุกน
ั ซึม
ปม องกันการปนเปื้ อนของน้ าใตมดินจากน้ าชะมูลฝอย
oมีระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยจากกมนบ่อส่งไประบบบาบัดน้ าเสีย
oมีบ่อเฝ้ าระวัง สาหรับตรวจสอบการปนเปื้ อนของน้ าใตมดิน
oมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซ ออกจากหลุมฝั งกลบ
o ระบบเผาทาลายก๊าซ/ระบบนาก๊าซไปใชมประโยชน์เป็ นเชื้ อเพลิง
o ใชมดิน/วัสดุอื่นกลบทับ หลังนามูลฝอยไปฝั ง เพื่อปม องกันกลิ่น
การปลิวของมูลฝอย แหล่งเพาะพันธุส์ ตั ว์พาหะนาโรค
o ปิ ดการฝั งกลบเมื่อบ่อฝั งกลบเต็ม ดมวยดินหนาอย่างนมอย 60 ซ.ม.
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2. การเผาในเตาเผา
oสถานที่ ที่ต้งั ขนาดพื้ นที่ แสงสว่าง การระบายอากาศ มีที่พกั รวมมูลฝอยทัว่ ไป

oมีพนที
ื้ ่แนวกันชนโดยรอบ: ลดปั ญหาดมานทัศนี ยภาพ กลิ่นรบกวน
oเผามูลฝอยทัว่ ไปที่อุณหภูมิเผาไม่ตา่ กว่า 850 องศาเซลเซียส
oระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทัว่ ไป
oปม องกันเหตุราคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่ นละออง กลิ่น เสียง สัตว์พาหะนาโรค ฯลฯ
oระบบบาบัดน้ าเสียจากระบบกาจัด และน้ าเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้ นภายในสถานที่กาจัด

o พื้นที่เก็บเถ้าหนัก นาเถมาหนักไปกาจัดในระบบฝั งกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(Sanitary Landfill) หรือ
ระบบที่ปลอดภัยในการนาไปใชมประโยชน์อย่างอื่น
o พื้นที่เก็บเถ้าลอย นาเถมาลอยออกไปกาจัดในระบบฝั งกลบอย่างปลอดภัย(Secured Landfill) (มีช้นั รอง
หลุม ปม องกันการซึมหลายชั้นมากกว่า Sanitary Landfill และปรับเสถียรหรือทาเถมาลอยเป็ นกมอนแข็งก่อน
นาไปฝั งกลบ)
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3. การหมักทาปุ๋ยและการหมักทาก๊าซชีวภาพ
oสถานที่ตง้ั เหมาะสม มีอาคารคัดแยกมูลฝอยทัว่ ไปเพื่อนามาหมักทาปุ๋ย
oขนาดพื้ นที่เหมาะสม มีแสงสว่าง การระบายอากาศเพียงพอ มีระบบบาบัดกลิ่น
oป้ องกันเหตุราคาญ/ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่ นละออง กลิ่น สัตว์พาหะนาโรค
oระบบกาจัดมูลฝอยที่หมักทาปุ๋ยไม่ได้ ส่งไปกาจัดในระบบอื่นหรือใชมประโยชน์
oบาบัดน้ าชะมูลฝอย จากสถานที่คดั แยกและสถานที่หมักทาปุ๋ยใหมไดมมาตรฐาน
oบ่อหมักทาก๊าซชีวภาพ ตมองเป็ นระบบปิ ด มีการนาก๊าซชีวภาพไปใชมประโยชน์
oมีระบบเผาก๊าซทิ้งกรณีระบบการใชมประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดทางาน
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การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข
o มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่มีเชื้ อโรคในปริมาณที่สามารถทาใหมเกิดโรคไดม

ถมาสัมผัสใกลมชิด รวมถึงมูลฝอยในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
การรักษาพยาบาล การใหมภูมิคุมม กันโรค การทดลองเกี่ยวกับโรค การตรวจ
ชันสูตรศพหรือซากสัตว์
o สิ่งของที่สม
ั ผัสกับสารคัดหลัง่ ของผูปม ่ วยโควิด-19 ผูตม ิดเชื้ อกลุ่มเขียวที่กกั
ตัวที่บาม น(Home Isolation) ศูนย์แยกกักในชุมชน(Community Isolation) หรือ
ศูนย์พกั คอยผูตม ิดเชื้ อก่อนส่งต่อโรงพยาบาลสนาม ชุดตรวจโควิด-19ดมวยตัวเอง
(Antigen Test Kit) หนมากากอนามัย ขวดน้ าดื่ม+หลอดดูดน้ า ภาชนะใส่
อาหาร+ชมอนสมอมพลาสติก(แบบใชมครั้งเดียวทิ้ ง)
o ตมองมัดปากถุงก่อนทิ้ งเพื่อส่งไปกาจัด
o เทคโนโลยีการกาจัดมูลฝอยติดเชื้ อ: การเผาในเตาเผา
การทาลายเชื้ อดมวยไอน้ า การฆ่าเชื้ อโรคดมวยไมโครเวฟ การย่อย
ขนาดร่วมกับใชมสารเคมีหรือร่วมกับรังสีทาลายเชื้ อโรค เป็ นตมน
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การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
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การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ วิธีเผาในเตาเผา
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o ผูกม ่อกาเนิ ดมูลฝอยติดเชื้ อที่กาจัดมูลฝอยติดเชื้ อ ณ
แหล่งกาเนิ ดตมองจัดเก็บและบันทึกขมอมูลปริมาณ
เตาเผามูลฝอยติดเชื้ อมี 2 หมองเผา
1. ห้องเผามูลฝอยติดเชื้อ เผาที่อุณหภูมิไม่ตา่ กว่า 760OC
มูลฝอยติดเชื้ อทุกครั้ง
o กาจัดมูลฝอยติดเชื้ อในเตาเผาโรงงานกาจัดกาก
2. ห้องเผาควัน เผาที่อุณหภูมิไม่ตา่ กว่า 1,000 OC
อุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้ าที่ใช้มูลฝอยเป็ น
o มีระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยจากปล่องเตาเผาไดมมาตรฐานการ
เชื้อเพลิงเป็ นการชัว่ คราวไดม
ควบคุมการปล่อยทิ้ งอากาศเสีย
ตรวจสอบการกาจัดมูลฝอยติดเชื้ อ ตรวจไม่พบเชื้ อ:
o บะซิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟิ ลลัส (Bacillus stearothermophilus) หรือบะซิลลัสซับทิลิส (Bacillus subtilis)
ไม่เผามูลฝอยติดเชื้อในเตาเผาศพ:
o อุณหภูมิที่ใชมในการเผาตา่ กว่าเตามูลฝอยติดเชื้ อและไม่มีระบบกาจัดมลพิษทางอากาศ
o อาจเกิดปั ญหากลิ่น ก๊าซพิษ โลหะหนัก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
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การควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ
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สาเหตุหลักที่ทาให้อณุ หภูมิโลกสูงขึ้น
o มีกา๊ ซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) มากเกินสมดุลของธรรมชาติ ก๊าซเก็บความรมอนไวมในชั้น
บรรยากาศ ไม่สะทมอนออกนอกผิวโลก ทาใหมอุณหภูมิพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้ น
พิธีสารเกียวโตกาหนดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์(Anthropogenic
greenhouse gas emission)
• คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2): การเผาไหมมเชื้ อเพลิงฟอสซิล ถ่านหิน น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และ
การทาลายป่ า
• มีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O): การเกษตร ปศุสตั ว์
• โอโซน(O3): ควันจากท่อไอเสียรถยนต์
• สารฮาโลคาร์บอน คลอโรฟลูโอโรคาร์บอน(CFC3) ไฮโดรฟลูโอโรคาร์บอน(HFCs)
เปอร์ฟลูโอโรคาร์บอน PFCs): กระบวนการแปรรูปภาคอุตสาหกรรมที่ลดการปล่อย CFCs
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CO2, acetic acid, formic acid
่ ่ในธรรมชาติทงสิ
้ั น้
เป็ นกรดอ่อนทีอยู

ไม่ทาใหมเกิดฝนกรด
(น้ าฝนมีพีเอชตา่ กว่า 5.6)
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ภาวะหมอกควันพิษ
oการสะสมของมลพิษทางอากาศ: CO NO2 O3 SO2 PM2.5
oเกิดจากไฟไหมมป่า การเผาในที่โล่ง การคมนาคมขนส่ง
oการผลิตไฟฟม าและการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ใชมเชื้ อเพลิงฟอสซิล
oหมอกควันมีส่วนประกอบของสารเคมีหลายชนิ ด เป็ นสารระคายเคืองจนถึงสารก่อมะเร็ง

oกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผูสม ูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผูปม ่ วยโรคเรื้ อรัง โรคปอด หอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
oผลกระทบต่อสุขภาพก่อใหมเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด มะเร็งปอด

โรคติดเชื้ อเฉียบพลันระบบหายใจส่วนล่าง เป็ นตมน

07/02/65
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แนวทางการควบคุมสารมลพิษทางอากาศ
o ลดการใชมพลังงานจากเชื้ อเพลิงฟอสซิล
o ส่งเสริมการใชมพลังงานสะอาด: พลังงานน้ า ลม แสงอาทิตย์
พลังงานชีวมวล นิ วเคลียร์ ฯลฯ
o พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ใชมเชื้ อเพลิงสะอาด
o ลดการเผาซากพืช เผาป่ า ทาเกษตรในพื้ นที่ป่า
o คัดแยกมูลฝอยและนากลับไปใชมประโยชน์
o กาหนดเปม าหมาย ค.ศ. 2065การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็ นศูนย์
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ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย
o คานวณโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
o สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใชมเป็ นดัชนี คุณภาพอากาศของวันนั้น
o วัดสารมลพิษทางอากาศในระยะเวลาที่แตกต่างกัน ค่าเฉลี่ย 1 ชัว่ โมง: ก๊าซโอโซน ไนโตรเจนไดออกไซด์
ค่าเฉลี่ย 8 ชัว่ โมง: ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง: ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 และ 2.5 ไมครอน

การควบคุมมลพิษทางอากาศ: เทคโนโลยีกาจัดอนุ ภาคอากาศเสีย
o ถุงกรอง (Filter Bag) ดักฝุ่ นละออง/อนุ ภาคขนาดเล็กออกจากอากาศ
o Electrostatic Precipitator ฝุ่ นละอองไดมรบ
ั ประจุไฟฟม า จะเกาะติดแผ่น collecting plates
o Scrubber ใชมของเหลวสัมผัสดักก๊าซ/ไอระเหยที่สกปรก
o Contaminant Combustor กาจัดก๊าซ/ไอสารเคมีที่เป็ นสารอินทรีย ์ โดยการเผาไหมมอย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิสุด
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การจัดหาน้ าสะอาด
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การจัดหาน้ าสะอาด: น้ าบาดาล
o น้ าใต้ดิน: น้ าที่ขงั อยูใ่ นช่องว่างของดิน หิน รวมถึงน้ าที่ไหลอยูภ่ ายในชั้นหินอุมม น้ าน้ าใตมดินคือ
น้ าจากบ่อน้ าตื้ น+บ่อบาดาล
o น้ าบาดาล: น้ าใตมดินที่เกิดในชั้นดิน กรวดทราย หิน อยูล่ ึกจากผิวดิน >10 เมตร (ตามขมอกาหนด
ของ พรบ.น้ าบาดาล พ.ศ. 2520)

1.บ่อน้ าตื้นที่ถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary well)
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1. ระบบประปาบาดาล
การพ่นละอองฝอยให้น้ าสัมผัสกับอากาศ:
o ลดก๊าซ CO2ที่ละลายน้ า=พีเอชสูงขึ้ น
o O2ออกซิไดส์เหล็กแมงกานี สเป็ นตะกอนเหล็กแมงกานี สไบ
คาร์บอเนต
o มีช้นั ถ่านและทรายกรองตะกอนสนิ มเหล็ก แต่เหล็กแมงกานี ส
ขนาดเล็กลอดผ่านชั้นกรองไดม
o เขมาสู่ถงั กรองทราย เติมคลอรีน และสูบจ่ายไปบมานผูใม ชมน้ า

การปรับปรุงคุณภาพน้ าดืม่ ด้วยเทคนิคขั้นสูง
กาจัดความกระดมาง คลอไรด์ ไนเตรท โลหะ
o กาจัดดมวยวิธีออสโมซีสยมอนกลับ(Reverse osmosis; RO)
o เรซินแลกเปลี่ยนไอออน (Ion exchange Resin)
o ฯลฯ
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2.การปรับปรุงคุณภาพน้ าด้วยเทคนิคขั้นสูง
ออสโมซีสย ้อนกลับ

o ปริมาณเกลือแร่ที่ถูกกาจัด ขึ้ นอยูก่ บั จานวนวาเลนซ์
(Valence) ของไอออน
o ไอออนที่มีวาเลนซ์สูงถูกเมมเบรนผลักไดมไกลกว่าไอออน
ที่มีวาเลนซ์ตา่
o ไอออนที่มีวาเลนซ์=1 ถูกผลักออก ห่างจากผิวเมม
เบรนประมาณ 1 ไมครอน (ห่างเท่ากับโมเลกุลของน้ า
สองโมเลกุลเรียงต่อกัน)

่
การแลกเปลียนไอออนด
้วยเรซิน

o ประกอบดมวยโครงร่างไฮโดรคาร์บอน+ไอออนอิสระ
o ไอออนแลกเปลี่ยนไดม: H+, Na+, Cl-, OHo เรซินประจุบวกแลกที่กบั ไอออนประจุบวกที่ตอม งการกาจัด
o เมื่อใชมงานไประยะหนึ่ งจะหมดสภาพ ตมองเติมไอออนอิสระ
อีกครั้ง จึงจะใชมไดม
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3. ระบบประปาผิวดิน

กาจัดสารแขวนลอย 1.สูบน้ าดิบ 2.กาจัดสารแขวนลอย ใส่สารเคมีเพื่อทาลายเสถียรภาพของคอลลอยด์ ตกตะกอน
กรอง ฆ่าเชื้ อโรค 3.สูบจ่ายไปบมานผูใม ชมน้ า
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สุขาภิบาลอาหารและ
สถานที่จาหน่ายอาหาร

07/02/65

อาหารไม่สะอาดปลอดภัย มีสาเหตุมาจาก
o ผูส้ ม
ั ผัสอาหาร ผูเม ตรียม ประกอบ ปรุง จาหน่ าย เสิรฟ์ อาหาร ลมาง เก็บภาชนะ
▪ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อ โรคที่สงั คมรังเกียจ หรือพาหะนาโรคติดต่อผ่านทางอาหารและน้ า:

อหิวาตกโรค ไขมรากสาดนมอย บิด ไขมสุกใส หัด คางทูม ไวรัสตับอักเสบเอ วัณโรค โรคเรื้ อนระยะติดต่อ
โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไขมหวัดใหญ่ รวมถึงไขมหวัดใหญ่ที่ติดต่อ จากสัตว์ และโรคอื่น ๆ

o อาหาร การเลือกซื้ อ การปรุง การเก็บ อาหาร น้ าแข็ง น้ าดื่ม สารปรุงแต่ง

อาหารถูกสุขลักษณะ
o ภาชนะอุปกรณ์ การเลือกใชม การลมาง และการเก็บที่ถูกสุขลักษณะ
o สถานที่ สถานที่ปรุง ประกอบ และจาหน่ าย/บริการอาหารถูกสุขลักษณะ
o สัตว์แมลงนาโรค การควบคุมปม องกันสัตว์พาหะนาโรคในบริเวณที่เตรียม
ปรุง ประกอบ และบริการอาหาร
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เกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด
เกณฑ์ที่ใชมในการตัดสิน: ดมานกายภาพ ดมานแบคทีเรีย ฯลฯ
เกณฑ์ดา้ นกายภาพ สถานที่ปรุง ประกอบ จาหน่ าย เกณฑ์ดา้ นแบคทีเรีย ตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียอย่างง่าย
ดมวยชุดทดสอบความสะอาดภาชนะสัมผัสอาหารและมือ
อาหารไดมมาตรฐานตามขมอกาหนดพื้ นฐานของ
ทมองถิ่นโดยมีใบอนุ ญาต หรือหนังสือรับรองการแจมง จานวนตัวอย่าง เก็บ 10 ตัวอย่าง/รมาน/แผง ประกอบดมวย
ขององค์กรปกครองส่วนทมองถิ่นหรือตามขมอกาหนด - อาหาร 5 ตัวอย่าง ภาชนะ 3 ตัวอย่าง มือผูสม มั ผัสอาหาร
2 ตัวอย่าง
ดมานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย
กรณีประหยัดงบประมาณ หรือมีจานวนตัวอย่างในรมาน/แผง
* แผงลอยจาหน่ ายอาหาร
ไม่เพียงพอ เก็บตัวอย่างขั้นตา่ 3 ตัวอย่างต่อรมาน/แผง
* รมานอาหาร
การผ่านเกณฑ์ดา้ นแบคทีเรีย
* โรงอาหาร
- ผลตรวจ10 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้ อนรมอยละ 90
- ตรวจขั้นตา่ 3 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้ อนทุกตัวอย่าง
ที่มา: ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการกรมอนามัย
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1.ข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร แผงลอยจาหน่ายอาหาร และร้านอาหาร
1.สถานที่ ทาความสะอาดง่าย สภาพดี เป็ นระเบียบ อยูส่ ูงจากพื้ นอย่าง
นมอย 60 ซม. ไม่เตรียม ที่พน/บริ
ื้
เวณหนมา-ในหมองสมวม
2.อาหารปรุงสุกมีฝาปิ ด มีการปม องกันสัตว์แมลงนาโรค
3.สารปรุงแต่งอาหารมีเลขสารบบอาหาร (เครื่องหมาย อย.)
4.น้ าดื่มสะอาด ใส่ภาชนะที่สะอาด มีกอ๊ กหรือทางเทรินน้ าดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิ ทมีเลขสารบบอาหาร
5.เครื่องดื่มตมองใส่ภาชนะที่สะอาด มีการปกปิ ด และที่ตกั มีดาม มยาว มี
ก๊อกหรือทางเทรินน้ า
6.น้ าแข็งที่ใชมบริโภคไดมมาตรฐานGMP ตมองสะอาด เก็บในภาชนะที่
สะอาด มีฝาปิ ด วางสูงจากพื้ นไม่นมอยกว่า 15 ซม. ปากขอบภาชนะสูง
จากพื้ นไม่นมอยกว่า 60 ซม. ที่ตกั มีดาม มยาว ตมองไม่นาอาหาร/สิ่งของ
อย่างอื่นแช่ในน้ าแข็ง
7.ลมางภาชนะดมวยน้ ายาลมางภาชนะ แลมวลมางดมวยน้ าสะอาด 2 ครั้งหรือ
ลมางดมวยน้ าไหล อุปกรณ์การลมางวางสูงจากพื้ นอย่างนมอย 60 ซม.

8. ชมอน สมอม ตะเกียบวางตั้งเอาดมามขึ้ นในภาชนะโปร่งใส หรือเป็ น
ระเบียบมีฝาปิ ด เก็บสูงจากพื้ นอย่างนมอย 60 ซม.
9. มูลฝอย เศษอาหาร น้ าเสีย นาไปกาจัดถูกหลัก
10. ผูสม มั ผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้ อมีแขน ผูปม รุงตมองผูกผมา
กันเปื้ อน สวมหมวกหรือเนทคลุมผม
11. ใชมอุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสุกแลมว
12. ผูสม มั ผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือตมองปกปิ ดแผลใหมมิดชิด หาก
เจ็บป่ วยดมวยโรคติดต่อที่มีน้ าและอาหารเป็ นสื่อใหมหยุดปฏิบตั ิงานจน
หายขาด
ร้านจาหน่ายอาหาร
oอาหารสดตมองลมางใหมสะอาดก่อนนามาปรุง หรือเก็บ การเก็บ
อาหารประเภทต่างๆ แยกเป็ นสัดส่วน อาหารประเภทเนื้ อสัตว์ดิบ
เก็บในอุณหภูมิที่ไม่สูงกว่า 5 องศาเซลเซียส
oเขียงและมีดตมองสภาพดี แยกใชมระหว่างเนื้ อสัตว์สุก เนื้ อสัตว์ดิบ
และผักผลไมม
oหมองสมวมสาหรับผูบม ริโภคและผูสม มั ผัสอาหารตมองสะอาด มีอ่างลมาง
มือ มีสบู่ใชมตลอดเวลา
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มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย: ภัตตาคาร ร้านอาหาร
Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA
• บริเวณหนมารมาน

ในรมาน

o จัดใหมมีทางเขมา-ออกทางเดียว มีจุดคัดกรองก่อนเขมาสถานที่

o จากัดจานวนผูใม ชมบริการ เวมนระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างนมอย 1 เมตร ระหว่าง

o กากับดูแลพนักงานและผูรม บ
ั บริการทุกคนสวมหนมากากอนามัย

ตลอดเวลาที่ใหมบริการและรับบริการ
o ผูรม บ
ั บริการลงทะเบียนก่อนเขมา-ก่อนออกจากสถานที่ ดมวยแอพ
พลิเคชันที่ทางราชการกาหนด
o มีจุดบริการลมางมือดมวยสบู่และน้ า หรือเจลแอลกอฮอล์วางบริเวณที่
ใชมงานไดมสะดวก

โต๊ะอาหารห่าง 2 เมตร
o ปกปิ ดอาหารที่ปรุงเสร็จ มีภาชนะ เครื่องปรุงรส อุปกรณ์ส่วนบุคคลในการตัก
หยิบจับอาหาร ลดการสัมผัสร่วม
o มีการระบายอากาศดี เปิ ดประตูหนมาต่างก่อน-หลังใหมบริการอย่างนมอย15 นาที
o มีเครื่องปรับอากาศ ระบายอากาศก่อนและหลังใหมบริการอย่างนมอย 2 ชัว่ โมง
o ทาความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสร่วม: โต๊ะอาหาร ลูกบิดประตู ก๊อกน้ าดมวย
น้ ายาทาความสะอาดและน้ ายาฆ่าเชื้ อโรค ทั้งก่อนและหลังใหมบริการ อย่างนมอย
วันละ 2 ครั้ง และเพิ่มความถี่ช่วงเวลาที่มีผูรม บั บริการจานวนมาก
o ทาความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใชม ดมวยน้ ายาทาความสะอาดและอาจจะ
ใชมวธิ ีฆ่าเชื้ อโรคร่วมดมวยเช่น ตากแดด แช่น้ ารมอน
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แบบประเมินตลาดนัด
ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้
1. มีทะเบียนผูขม ายของในตลาด ระบุประเภทสินคมาที่จาหน่ าย
2. กรณีที่มีโครงสรมางเฉพาะเสาและหลังคา ผมาใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอื่น
ใด อยูใ่ นสภาพที่มนั ่ คงแข็งแรง
3. บริเวณสาหรับขายของอาหารสด ตมองจัดใหมเป็ นสัดส่วนโดยเฉพาะ
พื้ นเรียบแข็งแรง ไม่ลื่น ไม่มีน้ าขัง
4. จัดใหมมีการปม องกันไม่ใหมน้ า/ของเหลวจากแผงจาหน่ ายอาหาร
ประเภทเนื้ อสัตว์ชาแหละไหลลงสู่พื้น
5. แผงอาหารทาดมวยวัสดุเรียบ ทาความสะอาดง่าย
สูงจากพื้ นไม่นอม ยกว่า 60 ซม. /เป็ นแบบพับเก็บไดม
6. อาหารปรุงสาเร็จตมองมีการปกปิ ด
7. ผูขม ายของ ผูชม ่วยขายของสินคมาประเภทอาหาร ตมองสวมผมากันเปื้ อน
หมวก/เน็ ทคลุมผม ปฏิบตั ิถูกสุขอนามัยส่วนบุคคล ในกรณีที่มีการปรุง
ประกอบอาหารตมองถูกตมองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
8. มีที่เก็บรวบรวม/ที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ
9. ทาความสะอาดตลาดเป็ นประจาทุกวันที่เปิ ดทาการ
10. แผงจาหน่ ายอาหารผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสารปนเปื้ อน 4 ชนิ ด:
ฟอร์มาลิน สารกันรา สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว
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ผ่านเกณฑ์ระดับดี
11. จัดใหมมีน้ าประปาหรือน้ าสะอาดใชมอย่างเพียงพอ
12. จัดใหมมีหอม งสมวม ที่ปัสสาวะและอ่างลมางมือที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ
13. เครื่องมือ เครื่องใชม และภาชนอุปกรณ์ ตมองสะอาดและปลอดภัย ลมางทาความสะอาดและ
จัดเก็บอย่างถูกตมอง
14. ไม่ใชมแสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทาใหมผบู ม ริโภคมองเห็นอาหารต่างจากสภาพที่ เป็ นจริง
15. อาหารสดเฉพาะเนื้ อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากเนื้ อสัตว์ อาหารทะเลเก็บรักษาในอุณหภูมิ 5oC
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
16. ทางเดินในตลาดมีความกวมางไม่นอม ยกว่า 2 ม.
17. ผูขม ายของและผูชม ่วยขายของตมองผ่านการอบรมความรูดม าม นสุขาภิบาลอาหาร
18. จัดใหมมีที่ลาม งทาความสะอาดอาหารและภาชนะ ในบริเวณแผงจาหน่ ายอาหารสด แผง
จาหน่ ายอาหารประเภทเนื้ อสัตว์ชาแหละ และแผงจาหน่ ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จ
19. มีการกาจัดน้ าทิ้ งจากจุดที่มีที่ลาม งอย่างถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อใหมเกิดเหตุเดือดรมอน
ราคาญแก่ประชาชนขมางเคียง
20. มีการควบคุมดูแลมิใหมเกิดเหตุราคาญ มลพิษที่เป็ นอันตราย/การระบาดของโรคติดต่อ
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การระงับเหตุราคาญ
เหตุอนั อาจก่อใหมเกิดความเดือดรมอนแก่ผูอม ยูอ่ าศัย บริเวณใกลมเคียงหรือผูทม ี่ประสบกับ
เหตุน้ันใหมถือว่าเป็ นเหตุราคาญ
o แหล่งน้ า ทางระบายน้ า ที่อาบน้ า สมวม สถานที่สกปรก สะสมหมักหมมสิ่งของ
o การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด มีจานวนเกินสมควร
o อาคาร อันเป็ นที่อยูข่ องคน/สัตว์ สถานที่ประกอบการไม่ควบคุมสารเป็ นพิษ/มีแต่
ไม่ควบคุมที่ดี
o การกระทา อันเป็ นเหตุใหมเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรมอน สิ่งมีพิษ ความ
สัน่ สะเทือน ฝุ่ น ละออง เขม่า เถมา หรือกรณีอื่นใด จนเป็ นเหตุใหมเสื่อมหรืออาจเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ
o กรณีอื่นใดจนเป็ นเหตุใหมเสื่อมหรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

รับแจ ้งเรือ
่ งร ้องเรียน
คัดกรองเรือ
่ งร ้องเรียนเหตุราคาญ

(ไม่ขน
ึ้ กับ:ขนาดเล็ก/ใหญ่ ตัง้ อยูก
่ อ
่ น/หลัง
จานวนผู ้ร ้องเรียนน ้อย/มาก )

ใช ่

ไม่ใช ่

1.แบบฟอร์มรับเรือ
่ งฯ
2.แบบฟอร์มสรุปเรือ
่ ง
ร ้องเรียน
สง่ เรือ
่ งให ้กับ
ทีมสอบสวนเหตุราคาญ

คืนเรือ
่ งเพือ
่ ร ้องเรียน
หน่วยงานหลักที่
เกีย
่ วข ้อง

รายงานผู ้บริหารและ
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
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แนวทางการสอบสวนเหตุราคาญ
รับเรื่องรมองเรียน ผูรม อม งเรียนกรอกแบบฟอร์มขมอมูลดมวยตนเอง หรือเจมาหนมาที่ กรอกขมอมูลกรณี
ติดต่อดมวยวาจา
1.การสืบคมนขมอมูล ผูรม อม งเรียน หน่ วยงานที่เกี่ยวขมอง ผูถม ูกรมองเรียน
2.การเตรียมความพรมอมของเจมาหนมาที่ วิชาการ เตรียมเครื่องมือ กาหนดวันลงตรวจสอบ
ขมอเท็จจริง
3.การลงพื้ นที่ตรวจวินิจฉัย เสียงรบกวนตรวจวัดที่บาม นผูรม อม งเรียน กลิ่นเหม็นวัดในชุมชน
4. จัดทารายงานสรุปขมอมูล ผูบม ริหารออกคาสัง่ คาแนะนา แจมงผูเม กี่ยวขมองรับทราบ

ตัวอย่างการแนะนาแกมไขกลิ่นเหม็นรบกวน
ต้นเหตุของปั ญหา ลดการสะสม ทาความสะอาด
ทางผ่าน
o ปรับปรุงระบบบาบัดกลิ่น การใชมตวั กรองอากาศ วัสดุดูดซับกลิ่น
o การกั้นหมองแยกพื้ นที่จากบริเวณอื่น ม่านพลาสติกหนา
o การใชมปล่องระบายควัน
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สวัสดีค่ะ

