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การศึกษาโรคที่มีน้ำเป็นสื่อจำแนกตามพฤติกรรมการใช้น้ำของประชาชนในชุมชน หมู่ที่ 7
ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค แม่น้ำนครนายก และเปรียบเทียบโรคที่มีน้ำเป็นสื่อซึ่งจำแนก
ตามพฤติกรรมการใช้น้ำของอาสาสมัครในชุมชนหมู่ที่ 7 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 31 คน โดยตรวจวัดคุณภาพ
น้ำอุปโภคบริโภคด้วยวิธีทางเคมีและจุลชีววิทยา พบว่าน้ำอุปโภคบริโภคมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ (pH) และมีค่าปริมาณออกซิเจนที่
ละลายอยู่ในน้ำ (DO) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 58.1 และ 45.2 ของครัวเรือน มีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มคลอโรฟอร์มในน้ำอุปโภคบริโภค
เกินเกณฑ์มาตรฐาน ทำนองเดียวกันแม่น้ำนครนายกมีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มคลอโรฟอร์มเกินเกณฑ์มาตรฐานและมีค่า DO ต่ำกว่ามาตรฐาน
แต่มีค่า pH อยู่ในเกณฑ์ปกติ เมื่อยืนยันคุณภาพน้ำของแม่น้ำนครนายกด้วยตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ พบสัตว์หน้าดิน จำนวน 26 ตัว ใน 5 อันดับ
5 วงศ์ สัตว์หน้าดินที่พบมากที่สุด คือ กุ้งน้ำจืด อยู่อันดับ Decapoda วงศ์ Palaemonidae โดยค่าดัชนีชีวภาพ (BMWPTHAI และ
ASPTTHAI) บ่งชี้ว่าน้ำอยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลางและค่า Shannon-Wiener index บ่งชี้ว่าน้ำอยู่ในเกณฑ์สกปรกถึงปานกลาง และพบว่า
อาสาสมัครที่ใช้น้ำจากแม่น้ำนครนายกเพื่อการบริโภค เช่น การดื่มและการประกอบอาหาร และการใช้น้ำเพื่อการเกษตร สวนครัวและ เลี้ยงสัตว์
มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.032 และ 0.048 ตามลำดับ) และอาสาสมัครที่ใช้น้ำจากแม่น้ำ
นครนายกเพื่อการคมนาคมมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคผิวหนังจากผื่นแพ้สัมผัสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.027)
คำสำคัญ: คุณภาพน้ำ โรคที่มีน้ำเป็นสื่อ พฤติกรรมการใช้น้ำ ชุมชน
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A study of waterborne diseases classified to water consumption behaviors in Moo 7
community, Bangluksua sub-district, Ongkharak district, Nakhonnayok province
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Abstract

The objectives of this research were to study the quality of domestic main water and the water of Nakornayok
river, and to compare waterborne diseases to water consumption behaviors of thirty-one subjects in Moo 7 community,
Bangluksua sub-district, Ongkarak district in Nakornayok province. The quality of the domestic main water determined
by chemical and microbiology method showed the normal standard values of pH and dissolved oxygen (DO), but 58.1 %
and 45.2 % of households showed that coliform bacteria contamination in domestic main water were above normal
standard. Similarly, coliform bacteria contamination in Nakornayok river was above standard and DO values were below
* Student, Department of Health Promotion, Faculty of Health Science, Srinakharinwirot University
** Teacher, Faculty of Environmental Culture and Ecotourism, Srinakharinwirot University.
***Teacher, Department of Health Promotion, Faculty of Health Science, Srinakharinwirot University, E-mail: sirikul.thum@gmail.com

18 JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH Volume 9 No. 2 : July - December 2015
standard, whereas pH values were in normal range. These results were confirmed by bio indicators. A total of 26
benthos from 5 families in 5 orders were obtained. The most abundant benthos was Palaemonidae family in Decapoda
order. The score of BMWPTHAI and ASPTTHAI showed the water quality in moderate pollution level and the ShannonWiener index indicated poor to moderate water quality. Furthermore, the consuming water from Nakornayok river for
drinking and cooking, and farm household was significantly correlated with diarrheal illness (p = 0.032 and 0.048,
respectively). In addition, using water for transportation was correlated with contact dermatitis (p = 0.027).
Keywords: water quality, waterborne diseases, water consumption behaviors, community

บทนำ

น้ำมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งใช้
อุปโภคบริโภค โดยในปี 2552 คนไทยมีการบริโภคน้ำดื่มจากโดยใช้
น้ำดื่มบรรจุขวด (ร้อยละ 31.6) น้ำฝน (ร้อยละ 34.6) น้ำประปา
(ร้อยละ 23.9) และน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เช่น น้ำบ่อและน้ำ
บาดาล น้ำจากแม่น้ำลำคลอง และอื่นๆ (ร้อยละ 10) ตามลำดับ และ
มีการอุปโภคน้ำจากน้ำประปา (ร้อยละ 73.4) และน้ำจากแหล่งน้ำ
ตามธรรมชาติ เช่น น้ำบ่อและน้ำบาดาล น้ำจากแม่น้ำลำคลอง และ
อื่นๆ (ร้อยละ 26) และน้ำฝน (ร้อยละ 0.7) ตามลำดับ1 ซึ่งข้อมูลนี้
แสดงให้เห็นว่ามีประชากรบางส่วนของประเทศไทยยังคงมีการบริโภค
อุปโภคน้ำจากแหล่งน้ำฝนและแหล่งน้ำตามธรรมชาติดังกล่าว โดยใน
ปัจจุบันนี้ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำตามธรรมชาติมีอัตราสูง
ขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การมีชุมชนอาศัยอยู่ริมน้ำ
การทำอุตสาหกรรม และการทำเกษตรกรรม ทำให้คุณภาพแหล่งน้ำ
เสื่อมโทรมลง และส่งผลกระทบต่อการลดลงของสัตว์หน้าดินและสิ่งมี
ชีวิตอื่นๆ ในแหล่งน้ำ2 นอกเหนือจากนั้นแหล่งน้ำที่เสื่อมโทรมลง
สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ได้เช่นกัน3 ซึ่งลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครนายกมีแม่น้ำไหลผ่านเพื่อไหลลงสู่ทะเลที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งชุมชนหมู่ 7 ในตำบลบางลูกเสือเป็นพื้นที่หนึ่งที่
ยังคงมีครัวเรือนที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในการอุปโภค บริโภค
เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจในครัวเรือนและการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และมีการใช้น้ำจากแม่น้ำนครนายกเพื่อ
ทำการเกษตรและเก็บพืชผัก สัตว์น้ำเพื่อการบริโภค4
ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาคุณภาพ
น้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค และแม่น้ำนครนายกด้วยวิธีทางเคมีและจุล
ชีววิทยาและศึกษาคุณภาพน้ำจากแม่น้ำนครนายกด้วยตัวชี้วัดทาง
ชีวภาพ รวมถึงเปรียบเทียบโรคที่มีน้ำเป็นสื่อที่จำแนกตามพฤติกรรม
การใช้น้ำของอาสาสมัครในชุมชนหมู่ที่ 7 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งมีโอกาสได้รับผลกระทบจากคุณภาพ
น้ ำ ที่ ใช้ ใ นการอุ ป โภคและบริ โ ภคภายในครั ว เรื อ นและแหล่ ง น้ ำ
ธรรมชาติที่ไหลผ่านหมู่บ้าน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและจัดหา
แนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำและดูแลสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป

วิธีดำเนินการวิจัย

การกำหนดขนาดตัวอย่าง
การคำนวณกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการประมาณค่าสัดส่วน
ที่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน5 โดยค่าความชุกของประชาชนที่
ป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วง และผื่นแพ้สัมผัส คือ 0.02 และ 0.008
ตามลำดับ6 กำหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% มีค่าความคลาดเคลื่อน
ของการสุ่มตัวอย่าง 3% โดยมีประชากรในชุมชนหมู่ 7 ทั้งหมด 220 คน7
จากสูตร n =
N2α/2 p(1-p)
………...(1)
				
e2(N-1)+ Z2α/2 p(1-p)
เมื่อ n		 คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
			 N		 คือ ขนาดของประชากร
			 Zα/2 คือ ค่ามาตรฐานที่ระดับนัยสำคัญ α
			 P		 คือ ความชุกของการเกิดโรค
			 e
คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
ดังนั้น จากผลการคำนวณขนาดตัวอย่างตามสูตรที่ 1 ได้
กลุ่ มตั วอย่ างที่ป่ วยด้วยโรคอุ จจาระร่ว งจำนวน 61 คน และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ป่วยด้วยโรคผื่นแพ้สัมผัสจำนวน 29 คน โดยการสุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดจะคัดเลือกอาสาสมัคร ที่เป็นผู้ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี
แต่เนื่องจากชุมชนหมู่ 7 มีอาสาสมัครเป้าหมายที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน
หรือผู้แทนตอบแบบสำรวจที่อาศัยอยู่จริงในชุมชน 31 คน ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้จึงใช้ขนาดตัวอย่างทั้งหมด 31 คน จากครัวเรือนใน
ชุมชนหมู่ 7 ที่อาศัยริมแม่น้ำนครนายก โดยแสดงพิกัดทางภูมิศาสตร์
ของตำแหน่งครัวเรือนโดยใช้ Global Positioning System (GPS)
รายละเอียดในรูปที่ 1
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล วิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด้ ผ่ า นกระบวนการ
พิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ รหัส HSHP2013-0004 ของคณะ
สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ โดย
กลุ่มตัวอย่างให้ความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัยอย่างสมัครใจและ
ได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน
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GPS MAP
62s !"#$%&'()*+&,-./00 UTM (x-utm !"# y-utm) !"#!"#$%&#'()*+,-./01$2,3$ 3 !"#$% !"#$%&
เรือนโดยเก็บตัวอย่างน้ำจากก๊อกน้ำประปาในครัวเรือนและน้ำจาก ต้ น น้ ำ : 47 P722250 1552667, สถานี ก ลางน้ ำ : 47 P722420
!"#$%&'$$()# !"#$%*+#,$()#-+.!"#$%/+#0$()# !"#$%&!"#!"# 1 (!"#$%&'()*!&+,-./0++0,"#123)*4 !"#$%!"##$%&:
โอ่งเก็บน้ำฝนและน้ำจากแม่น้ำนครนายกที่สูบมาใช้ โดยเก็บตัวอย่าง 1552417, สถานีปลายน้ำ: 47 P722740 1551950) ซึ่งการเก็บตัวอย่าง
47 P 722250
!"#$%
!"#$%&'#: 47(HDPE)
P 722420
'#: 47 าPย 722740
1551950)
สัตว์หน้า,ดิ!"#$%
นจะใช้!สวิ"#$%&
งขนาดตาข่
250 ไมครอน
เก็บบริเวณตะกอน
น้ำในขวดพลาสติ
กชนิด 1552667,
High density
polyethylene
และ 1552417
%&'()*+เ,-&
230!"!"#
%&'()*+,*(!"#$ค$%&
!'()*"+,-&
./012ตว์หน้าดินให้มากที่สุด
ดิน!"#$%&
ริมฝั่ง โดยให้
รอบคลุ
มแหล่งอาศั,ย%&ของสั
ตรวจวัด!"คุ#$ณ%&'!"#
ภาพน้$ำทางเคมี
บื้อ%งต้'.น/ด้01ว+ยการวั
ดค่า$ความเป็
นกรดเป็*น. 250
.%+/0)123
&'(่ใ)นน้*+ำ,-.(Dissolved
*!"#$%&'()*จากนั
+, ้ น จำแนกสั ต ว์ ห น้ า ดิ น ตามลั ก ษณะสั ณ ฐานภายนอกด้ ว ย
ด่างของน้!"#$%&
ำ (pH)'()*'+,
ค่าปริม-าณออกซิ
เจนที#่ล!"#$%
ะลายอยู
าตามคู&่ม!"#$%
ือการตรวจวั
ดคุณภาพน้
และจำแนกภายใต้
กล้อง
!'"($#)%
*+,-$."เ/0รีย$กลุ
*"12%
#$%&'()*
&#'()"*!*+,+.!"ำ#7 $%&'(
)%7
Oxygen,!"#$%
DO)&$และปริ
มาณแบคที
่มโคลิ#ฟ345)%
อร์มด้ว4ยชุ6"$7"8$9#!"
ดทดสอบ ตาเปล่
โคลิฟอร์!"#!"
มในน้ำ#$%&'#()*+
(Higher Enterprises
Co., &Ltd.)
&,+-./!"#$%
# '()*+,'-'!"#$%&'()*+'สเตอริ
!"#$%โอ&นั'(บ)จำนวนสั
*" ตว์หน้าดินและบันทึกผล

รูปที่ 1 พิกัดทางภูมิศาสตร์ของตำแหน่งครัวเรือนแสดงด้วยตัวเลขซึ!"่ง#แต่$%ล& 1ะจุดพิกัดอาจมีจำนวนครัวเรือนมากกว่า 1 หลังคาเรือนและตำแหน่ง
เก็บสัตว์ห!"น้#า$%ดิ&'()*
น ทั้ง +3",สถานี
แก่ 'สถานี
น้ำ9สถานี
กลางน้ำและสถานี
ปลายน้
โดยเก็
มูลด้วยเครื
่อง Garmin
GPS MAP2 162s และ
'-./01ได้2(.3
4567ต(้น8/$
:/;26!"#$#%
&'()&*+,!"
#$%&'ำ()*+
,-.บ/ข้0,อ12*34
*52676890
7:9;1632//7'
แสดงบนภาพถ่
ายดาวเที
ยมด้วย&!'()
Google
!"#$%&'()
*+!"#$%
*+,-.Earth
/0$12version
'(3&45(7.1.2.2041
607* 3 !"#$% !"#$%& '()*+,#**-.) '()*+%/!"#$%!&'(!"#$%&'#($)*#

!"#$%&'()*+,-").#$/012*3 Garmin GPS MAP 62s !"#!"#$%&'()*+(,#(-./0,1!"#$ Google Earth version
การคำนวณค่ า ดั ช นี ชี ว ภาพ BMWPTHAI ASPTTHAI 7.1.2.2041
และ ในแหล่งน้ำสะอาด และสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาศัยได้ดีในแหล่งน้ำสกปรก
Shannon-Wiener’s
BMWP Score
= ∑ti ……………………….(2)
!"#$%"&'($)"Index
*+,&-,-'."/ BMWPTHAI ASPTTHAI !"# Shannon-Wiener’s
Index
ในการบ่งชี้ระดับคุณภาพน้ำทางชีวภาพนั้น จะพิจารณาจากค่า
ดัชนีชีวภาพ BMWPTHAI ASPTTHAI และ Shannon-Wiener’s
Index โดยการนับจำนวนสัตว์หน้าดินที่เก็บได้จากทั้ง 3 สถานี และ
นำมาใช้ ค ำนวณค่ า ดั ช นี ชี ว ภาพ BMWPTHAI (Biomonitoring
Working Party Score) พร้อมกับค่า ASPTTHAI (Average Score
Per Taxon)8 ดังสูตรที่ 2 ซึ่งชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบในแหล่งน้ำจะเป็น
ตัวกำหนดค่าคะแนนที่ได้ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาศัยได้ดีเฉพาะ

เมื่อค่า ti คือ คะแนนของระบบที่กำหนดของแต่ละวงศ์ โดยค่า
ASPTTHAI = คะแนนรวมทั้งหมดที่ได้จากค่า BMWP THAI หารด้วย
จำนวนวงศ์ที่พบ ตามสูตรที่ 3
ASPTTHAI = BMWPTHAI Score / จำนวนวงศ์ที่พบทั้งหมด ………….(3)
สำหรับค่า Shannon-Wiener (Shannon-Wiener’s Index)
เป็นค่าที่บ่งชี้ถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำหรือจำนวน
ชนิดของสิ่งมีชีวิต ซึ่งหากค่าที่ได้ต่ำแสดงว่ามีความหลากชนิดของ
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สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำนั้นต่ำ ซึ่งสามารถบ่งชี้คุณภาพของแหล่งน้ำได้ว่า 61.30 มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 5,000 บาท ต่อเดือน โดยร้อยละ 61.30
คุณภาพน้ำนั้นอยู่ในระดับต่ำหรือสกปรก โดยคำนวณค่านี้ได้ตามสูตรที่ 4 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา
พฤติกรรมการใช้น้ำ
H’ = i-o
∑ - (ni)
ln
(ni)
………………………..(4)
n
n
จากผลการสำรวจแหล่งของน้ำอุปโภคและบริโภคที่ได้จาก
เมื่อค่า H’ = ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของ Shannon, ก๊อกน้ำประปาและโอ่งน้ำฝนและโอ่งน้ำที่สูบจากแม่น้ำนครนายกมา
เก็บไว้ใช้ พบว่าอาสาสมัครในชุมชนมีการอุปโภคบริโภคน้ำหลายชนิด
ni = จำนวนตัวของสิ่งมีชีวิตชนิดที่ i และ n = จำนวนตัวทั้งหมด
ร่วมกัน ได้แก่ ร้อยละ 93.5 ใช้น้ำประปาในการอุปโภค รองลงมา คือ
น้ำฝนและน้ำจากแหล่งธรรมชาติ (ร้อยละ 38.70 และ 32.30 ตาม
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ลำดับ) และน้ำที่ใช้บริโภคในครัวเรือนสูงสุด คือ น้ำฝน ร้อยละ74.20
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และฐานนิยม รองลงมาคือ ร้อยละ 51.60 บริโภคน้ำขวด และร้อยละ 6.50 บริโภค
สำหรับวิเ คราะห์ ข้อ มูลทั่วไปและพฤติกรรมการใช้น้ำ และเปรีย บ น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยพบผู้ที่มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนใช้
เทียบอุบัติการณ์ของโรคที่มีน้ำเป็นสื่อจำแนกตามพฤติกรรมการใช้น้ำ ร้อยละ 22.60 โดยวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ใช้คือ ร้อยละ 19.40
ด้วย Fisher’s exact test
มีการใช้สารส้มเพื่อทำให้น้ำตกตะกอน และร้อยละ 9.70 มีการกรองน้ำ
นอกเหนือจากนั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำนครนายก แสดงให้
เห็นว่าร้อยละ 58.10 อาสาสมัครส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์จาก
ผลการวิจัย
แม่น้ำนครนายกเพื่อทำความสะอาดมือโดยใช้สบู่ร่วมด้วย ร้อยละ
ข้อมูลส่วนบุคคล
จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้น้ำและปัญหาสุขภาพของ 54.80 ใช้น้ำเพื่อการอุปโภค เช่น อาบน้ำ ซักล้าง ร้อยละ 54.80
อาสาสมั ค ร 31 คน ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นชุ ม ชนหมู่ 7 ตำบลบางลู ก เสื อ ใช้ ท รั พ ยากรจากแม่ น้ ำ เพื่ อ การบริ โ ภคหรื อ เพื่ อ การดำรงชี พ เช่ น
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พบว่ามีเพศชาย 15 คน เพศหญิง พืชน้ำเช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด และร้อยละ 51.60 เก็บสัตว์น้ำเช่น กุ้ง
16 คน โดยมีกลุ่มช่วงอายุ 18 ถึง 25 ปี, 26 ถึง 35 ปี, 36 ถึง 60 ปี หอย ปู ปลามาเพื่อการบริโภค ร้อยละ 38.70 ใช้น้ำเพื่อการประมง
และ 61 ปีขึ้นไป จำนวนร้อยละ 6.50 3.20 48.40 และ 41.90 ตาม ร้อยละ 35.50 ใช้น้ำเพื่อการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน และร้อยละ
ลำดับ โดยร้อยละ 32.30 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และร้อยละ 25.80 ใช้แม่น้ำในการคมนาคมหรือการเดินทาง รายละเอียดในตาราง 1
ตาราง 1 ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำนครนายก
การใช้ประโยชน์จากแม่น้ำนครนายก
ใช้น้ำเพื่อการอุปโภค เช่น อาบน้ำ ซักล้าง
ใช้น้ำคลองโดยการล้างมือ
ใช้น้ำคลองอย่างเดียว
ใช้น้ำคลองร่วมกับสบู่
ใช้น้ำเพื่อการบริโภค เช่น ดื่ม หรือ ประกอบอาหาร
ใช้แม่น้ำเพื่อการสันทนาการต่างๆ เช่น การพักผ่อน การว่ายน้ำ
ใช้แม่น้ำในการคมนาคมหรือการเดินทาง
ใช้น้ำเพื่อการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน
ใช้น้ำเพื่อการประมง
ใช้เป็นที่ทิ้งขยะประเภทขยะเปียก
ใช้เป็นที่ทิ้งขยะประเภทขยะแห้ง
ใช้เป็นที่ทิ้งขยะประเภทขยะอันตราย
ใช้เป็นที่ทิ้งของเสียจากการขับถ่าย
ใช้เป็นที่ระบายน้ำเสีย
ใช้น้ำเพื่อการเกษตรสวนครัว และเลี้ยงสัตว์

ไม่เคยใช้ประโยชน์
หลังคาเรือน ร้อยละ

เคยใช้ประโยชน์
หลังคาเรือน ร้อยละ

14

45.2

17

54.8

24
13
25
25
23
20
19
29
29
29
30
30
25

77.4
41.9
80.6
80.6
74.2
64.5
61.3
93.5
93.5
93.5
96.8
96.8
80.6

7
18
6
6
8
11
12
2
2
2
1
1
6

22.6
58.1
19.4
19.4
25.8
35.5
38.7
6.5
6.5
6.5
3.2
3.2
19.4

วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม - ธันวาคม ปี 2558 21
ตาราง 1 (ต่อ)
การใช้ประโยชน์จากแม่น้ำนครนายก
ใช้ทรัพยากรจากแม่น้ำเพื่อการบริโภคหรือเพื่อการดำรงชีพ เช่น
พืชน้ำ เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด
สัตว์น้ำเช่น กุ้ง หอย ปู ปลา

ไม่เคยใช้ประโยชน์
หลังคาเรือน ร้อยละ
14
15

45.2
48.4

เคยใช้ประโยชน์
หลังคาเรือน ร้อยละ
17
16

54.8
51.6

คุณภาพน้ำ
ตามลำดับ) นอกจากนั้น ค่าดัชนีนี้ยังบ่งชี้ว่าในแหล่งน้ำนี้มีความหลาก
เมื่อประเมินคุณภาพน้ำในแม่น้ำนครนายกที่ไหลผ่านชุมชนหมู่ หลายของสัตว์หน้าดินน้อย จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ใช้อุปโภค
ที่ 7 ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ด้วยตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ บริโภคในครัวเรือน และแม่น้ำนครนายก พบว่า ร้อยละ 93.50 และ
พบสัตว์หน้าดิน จำนวน 26 ตัว ใน 5 อันดับ 5 วงศ์ สัตว์หน้าดินที่ 96.80 ของครัวเรือน มีค่า DO ของน้ำที่ใช้อุปโภคและบริโภคอยู่ใน
พบมากที่ สุ ด คื อ กุ้ ง น้ ำ จื ด อยู่ อั น ดั บ Decapoda วงศ์ เกณฑ์มาตรฐาน ตามลำดับ และน้ำที่ใช้อุปโภคและบริโภคทุกครัวเรือน
Palaemonidae โดยค่าดัชนีชีวภาพ ASPTTHAI ของสถานีต้นน้ำและ มีค่า pH อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน นอกเหนือจากนั้นร้อยละ 41.90 และ
กลางน้ำ เท่ากับ 6 และสถานีปลายน้ำ เท่ากับ 5.5 (ตาราง 2) บ่ง 54.80 มีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มตามเกณฑ์มาตรฐานในน้ำ
บอกว่ามีคุณภาพน้ำในระดับปานกลาง คือเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้ง อุปโภคและน้ำบริโภค ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีครัวเรือนที่
จากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภค มี ก ารใช้ น้ ำ อุ ป โภคบริ โ ภคที่ มี ป ริ ม าณแบคที เรี ย กลุ่ ม โคลิฟอร์มเกิน
บริโภคได้แต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อและผ่านกระบวนการการปรับปรุง เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 58.10 และ 45.20 ตามลำดับ สำหรับแม่น้ำ
คุณภาพน้ำทั่วไปก่อนใช้ และค่า Shannon-Wiener’s Index บ่งบอกว่า นครนายก มีค่า pH อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 3 สถานี ส่วนค่า DO
คุณภาพน้ำสถานีต้นน้ำมีคุณภาพน้ำในระดับปานกลาง (Shannon- ของสถานี ต้ น น้ ำ และปลายน้ ำ มี ค่ า ต่ ำ กว่ า มาตรฐานและปริ ม าณ
Wiener’s Index = 1) แต่สถานีกลางน้ำ และปลายน้ำ มีคุณภาพน้ำ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มในแม่น้ำนครนายกมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ค่อนข้างสกปรก (Shannon-Wiener’s Index = 0.6 และ 0.7 ทั้ง 3 สถานี รายละเอียดในตาราง 2
ตาราง 2 ค่าทางเคมีและจุลชีววิทยาที่บ่งชี้เกณฑ์มาตรฐานของน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนและแม่น้ำนครนายกและค่าดัชนีชีวภาพ โดยที่
n คือ จำนวนหลังคาเรือน
น้ำอุปโภค
น้ำบริโภค
แม่น้ำนครนายก
ค่าทางเคมีและชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
n
ร้อยละ
n
ร้อยละ
สถานีต้นน้ำ
สถานีกลางน้ำ
สถานีปลายน้ำ
ค่า DO
29
93.50
30
96.80
ต่ำกว่ามาตรฐาน
ตามมาตรฐาน
ต่ำกว่ามาตรฐาน
ค่า pH
31
100.00
31 100.00
ตามมาตรฐาน
ตามมาตรฐาน
ตามมาตรฐาน
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม 13
41.90
17
54.80
เกินมาตรฐาน
เกินมาตรฐาน
เกินมาตรฐาน
ค่า ASPTTHAI
6 (คุณภาพน้ำ
6 (คุณภาพน้ำ
5.5 (คุณภาพน้ำ
ปานกลาง)
ปานกลาง)
ปานกลาง)
ค่า Shannon-Wiener’s 1 (คุณภาพน้ำ
0.6 (คุณภาพน้ำ
0.7 (คุณภาพน้ำ
Index
ปานกลาง)
สกปรก)
สกปรก)
การเปรี ย บเที ย บโรคที่ มี น้ ำ เป็ น สื่ อ โดยจำแนกตาม
พฤติกรรมการใช้น้ำ
เมื่อสำรวจโรคอุจจาระร่วงและโรคผิวหนังผื่นแพ้สัมผัสที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคน้ำของคนในชุมชนย้อนหลัง 6 เดือน
(มิถุนายน ถึง พฤศจิกายน 2556) พบว่าผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคอุจจาระ
ร่วง 6 คน (ร้อยละ 19.4) โดยมีอาการปวดท้องแบบบิดๆ (ร้อยละ
19.4) ถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่า 3 ครั้ง/วัน หรือมีลักษณะคล้ายน้ำ

ซาวข้าว (ร้อยละ 22.60) และมีอาการอ่อนเพลีย (ร้อยละ 22.60)
และผู้ ที่ เ คยป่ ว ยด้ ว ยโรคผิ ว หนั ง จากผื่ น แพ้ สั ม ผั ส 9 คน (ร้ อ ยละ
29.00) โดยมีอาการคันบริเวณผิวหนัง (ร้อยละ 38.70) และมีผื่นแดง
(ร้อยละ 35.50) เมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Fisher’s
exact test พบว่าอาสาสมัครที่ใช้น้ำจากแม่น้ำนครนายกเพื่อการ
บริโภค เช่น ดื่มและการประกอบอาหาร (ไม่แสดงค่า Fisher’s exact
test, p = 0.032) และการใช้น้ำเพื่อการเกษตรสวนครัว และเลี้ยง
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สัตว์ มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (ค่า Fisher’s exact test =6.610, p = 0.048) และอาสา
สมัครที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนี้เพื่อการคมนาคมมีความสัมพันธ์ต่อการ
เกิ ด โรคผิ ว หนั ง จากผื่ น แพ้ สั ม ผั ส อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ (ค่ า
Fisher’s exact test = 7.530, p = 0.027)

อภิปรายผล

จากข้อมูลสำรวจพฤติกรรมการใช้น้ำพบว่าแหล่งน้ำอุปโภค
หรือน้ำใช้ คือ น้ำประปา รองลงมา คือ น้ำฝน และแหล่งน้ำธรรมชาติ
สำหรับแหล่งน้ำบริโภคสูงสุดคือน้ำฝน รองลงมาคือ น้ำขวดและน้ำ
ตามแหล่งธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ำนครนายก โดยผลจากการตรวจ
คุณภาพน้ำเบื้องต้นทางเคมีและจุลชีววิทยา เกือบทุกครัวเรือนมี
คุณภาพน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ (pH)
และมี ค่ า ปริ ม าณออกซิ เจนที่ ล ะลายอยู่ ใ นน้ ำ (DO) อยู่ ใ นเกณฑ์
มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มีการใช้น้ำอุปโภคและบริโภคในบางครัว
เรือนมีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ในทำนองเดี ย วกั น น้ ำ จากแม่ น้ ำ นครนายกมี ก ารตรวจพบปริ ม าณ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐานในทุกสถานีที่
ตรวจสอบ และมีค่า DO สถานีต้นน้ำและปลายน้ำต่ำกว่ามาตรฐาน
หรือมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำลดลง ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าสิ่งมี
ชี วิ ต ในบริ เวณที่ ต รวจสอบในแม่ น้ ำ นครนายกที่ ต รวจสอบอาจมี
ออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ซึ่งสามารถบ่งชี้ภาวะการเน่า
เสียของแหล่งน้ำบริเวณนั้นได้ ซึ่งบริเวณสถานีต้นน้ำและปลายน้ำเป็น
บริเวณที่ติดกับครัวเรือนและมีการใช้น้ำเป็นที่ระบายของเสียและสิ่ง
ปฏิกูล จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่า DO ในบริเวณทั้งสองสถานีมีค่าต่ำ
กว่ามาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามค่า DO ของสถานีกลางน้ำยังอยู่ใน
เกณฑ์ ม าตรฐาน ซึ่ ง เป็ น สถานี ที่ อ ยู่ อ อกห่ า งจากครั ว เรื อ น ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิว ดิ น ที่ เ คย
รายงานไว้ 9 ดั ง นั้ น การอุ ป โภคบริ โ ภคน้ ำ ฝนหรื อ น้ ำ จากแหล่ ง
ธรรมชาติ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคที่มีน้ำเป็นสื่อได้หากไม่ได้มี
การปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนใช้ เช่น การกรองน้ำและการต้มที่จะ
กำจัดเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับที่เคยรายงานมาแล้ว10
พบว่ า ส่ ว นใหญ่ น้ ำ ดื่ ม ทุ ก ประเภทมี เชื้ อ แบคที เรี ย ปนเปื้ อ นไม่ ผ่ า น
เกณฑ์มาตรฐาน แสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนมีความเสี่ยงในการเกิด
โรคที่เกิดจากน้ำที่ใช้บริโภคได้ เช่น อุจจาระร่วง และอีกปัจจัยหนึ่งที่
เป็นสาเหตุให้คนในชนบทมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเนื่องจากมีความ
เชื่อว่าน้ำที่ใส คือน้ำสะอาด11 ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพให้น้ำใสเพียง
อย่างเดียวเช่น การใช้สารส้มแกว่งเพื่อทำให้น้ำตกตะกอน ที่พบมาก
ในชุมชนหมู่ 7 นี้ อาจไม่สามารถที่จะทำลายเชื้อโรคได้และยังคงทำให้มี
การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในน้ำ ซึ่งการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียใน
น้ำอาจเป็นผลมาจากตัวบุคคล ภาชนะรองรับน้ำ หรือแม้กระทั่งแหล่ง
น้ำบริโภค12เมื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแม่น้ำนครนายกด้วยดัชนี
ทางชีวภาพ โดยการใช้สัตว์หน้าดินเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำ วิธีการนี้
เป็นวิธีการที่ง่ายและชุมชนสามารถใช้วิธีการนี้เพื่อตรวจสอบคุณภาพ

ของแหล่งน้ำได้ด้วยตนเอง10 และการใช้สัตว์หน้าดินเป็นตัวบ่งชี้ทาง
ชีวภาพสามารถให้ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำได้สอดคล้องกับการ
ตรวจวัดทางกายภาพและทางเคมี13 โดยผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าค่า
ดัชนี Shannon-Wiener บ่งชี้ว่าในแม่น้ำมีความหลากชนิดของสัตว์
หน้าดินต่ำและคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและสกปรก และค่า
ดัชนี ASPTTHAI บ่งชี้คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง หรือระดับที่ 3
ซึ่งสอดคล้องรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินที่พบว่า
แม่น้ำนครนายก เป็นแหล่งน้ำประเภทที่ 3 คุณภาพน้ำพอใช้ ซึ่งเป็น
แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทใช้อุปโภคบริโภคได้แต่
ต้ อ งผ่ า นการฆ่ า เชื้ อ หรื อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพก่ อ นและสามารถใช้ เ พื่ อ
การเกษตรได้9 ซึ่งค่า ASPTTHAI เป็นค่าดัชนีชีวภาพที่นิยมใช้ทั่วไปใน
การบ่งชี้คุณภาพน้ำ และค่า Shannon-Wiener’s Index เป็นค่าที่
นิยมใช้บ่งชี้ความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิต
นอกจากนั้นการศึกษานี้ได้สำรวจการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีน้ำ
เป็นสื่อ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงและโรคผิวหนังผื่นแพ้สัมผัส บ่งชี้ว่า
อาสาสมัครในชุมชนมีผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง และโรคผิวหนัง
จากผื่นแพ้สัมผัส ซึ่งอาสาสมัครมีพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จาก
แม่น้ำนครนายกที่พบส่วนใหญ่ คือ การใช้น้ำจากแม่น้ำนครนายกเพื่อ
ทำความสะอาดมือโดยใช้สบู่ร่วมด้วย ใช้น้ำเพื่อการอุปโภค เช่น อาบน้ำ
ซักล้าง รองลงมาเก็บพืชผักและสัตว์น้ำจากแม่น้ำเพื่อการบริโภค
มีการใช้น้ำเพื่อการประมง และการใช้น้ำเพื่อการเกษตร เช่น ทำนา
ทำสวน และมีการใช้แม่น้ำในการคมนาคมหรือการเดินทาง โดยพบ
ว่าอาสาสมัครที่ใช้น้ำจากแม่น้ำนครนายกเพื่อการบริโภค เช่น ดื่มและ
ประกอบอาหาร และการใช้น้ำเพื่อการเกษตรสวนครัวและเลี้ยงสัตว์
มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
และการใช้น้ำจากแหล่งน้ำเพื่อการคมนาคมมีความสัมพันธ์ต่อการเกิด
โรคผิวหนังผื่นจากแพ้สัมผัสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งการเจ็บป่วย
ด้วยโรคที่มีน้ำเป็นสื่อมีหลายสาเหตุที่เกี่ยวข้องตามที่เคยมีรายงาน
แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และการมีโรงงานอุตสาหกรรมทำให้เกิดการปลดปล่อย
สารเคมีลงสู่แหล่งน้ำ จำนวนประชากรในประเทศที่เพิ่มขึ้น สิ่งขับ
ถ่ายและขยะมูลฝอยจากมนุษย์ เป็นสิ่งผลักดันทำให้เกิดการเจ็บป่วย
จากแหล่งน้ำ เช่น โรคพยาธิ โรคท้องร่วง14-15 นอกจากนั้น ฐานะทาง
เศรษฐกิจของชุมชน เช่น ความยากจน อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้
คนในชุมชนมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะป่วยเป็นโรคที่มีน้ำเป็นสื่อ12

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการแจ้งข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรบริหารส่วนตำบล และกรมควบคุมมลพิษ
เพื่อทำการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ
2. ควรมีการให้ความรู้แก่คนในชุมชนเพื่อลดการเจ็บป่วยที่เกิด
จากน้ำเป็นสื่อ เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำ พฤติกรรมการใช้น้ำ
อย่างถูกสุขลักษณะและวิธีการตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นเพื่อการเฝ้า
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ระวังและการดูแลรักษาแหล่งน้ำ และควรมีการขยายพื้นที่ในการ 9. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
สำรวจโรคที่มีน้ำเป็นสื่อ เช่น สำรวจชุมชนอื่นๆ ที่อาศัยริมแม่น้ำ
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