
ปญหาสารตะกั่วปนเปอนน้ําดื่มในโรงเรียนปญหาสารตะกั่วปนเปอนน้ําดื่มในโรงเรียนญญ



 เก็บตวัอยางน้ําจากเครื่องทําน้ําเย็น  ตรวจวิเคราะห   





แสดงการพบสารตะกั่วปนเปอนในน้ําดื่มโรงเรียน

เกินปริมาณความปลอดภัย (0.050 mg/L)

0.05



   พบตะกั่วในน้ําดืม่/สํารวจเครื่องทําน้ําเย็น



 1.ทอจายน้าํดื่ม 



  ทอจายน้าํดื่ม 



้ ื่    ทอจายนาํดืม 



  2.ขอบดานในของสวนที่เก็บกักน้ํา



ขอบดานในของสวนที่เก็บกักน้ํา



  3.ลูกลอยที่ปรับระดบัน้าํู



่ แสดงปริมาณตะกั่วและระยะเวลาการเก็บตัวอยาง



่ ้  ประสานโรงงานผลิตเครืองทําน้ําเยน็

ใ  ั่ ั ี      ใชตะกัวบัดกรี

ปรับกระบวนการผลิต

ไมใชตะกั่วบดักรี



 โรงงานผลิตเครื่องทําน้ําเยน็  ปรับกระบวนการผลิต โรงงานผลตเครองทานาเยน  ปรบกระบวนการผลต



 เครื่องมือผลิต ไมใชตะกั่วบดักรี เครองมอผลต ไมใชตะกวบดกร

1. Spot1.  Spot



 เครื่องมือผลิตไมใชตะกั่วบดักรี เครองมอผลตไมใชตะกวบดกร

1 S t1.  Spot



 เครื่องมือผลิต ไมใชตะกั่วบดักรี

2. Argon at High Voltage
High FrequencyHigh Frequency



  กอน

1.ทอจายน้ําดื่ม 



 แกไข/แบบที่1

 ทอจายน้ําดื่มใช Silicone ทอจายนาดมใช Silicone



แกไข/แบบที่1แกไข/แบบท1

 ทอจายน้ําดื่ม ภายใน



ไ ่ แกไข/แบบที1

 ทอจายน้ําดื่ม ภายนอก



 แกไข/แบบที่1

 หัวกอกน้ําดื่ม



หลังแกไข/แบบที่2หลงแกไข/แบบท2

 ทอจายน้ําดื่มภายใน เปนStainless



หลังแกไขแกไข/แบบที่2หลงแกไขแกไข/แบบท2

้ ่ ทอจายน้ําดื่มภายนอก เปนStainless



2.ขอบดานในของสวนที่เก็บกักน้ํา

  กอน  กอน



  แกไข

 ขอบดานในของสวนที่เก็บกกัน้ํา ขอบดานในของสวนทเกบกกนา



 3 ลกลอยที่ปรับระดบัน้าํ 3.ลูกลอยทปรบระดบนา

  กอน



 3 ี่ป ั ั ้ํ 3.ลูกลอยทปรบระดบนา

  แกไข  แกไข



ิ ั่พิษตะกัว ศศ..ดรดร..นพนพ..พรชัย สิทธศิรัณยกุลพรชัย สิทธศิรัณยกุล

ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคมภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม
• ผูใหญ

เดก็

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• เดก

• หญิงมีครรภ – ทารกในครรภญ

เดก็เสี่ยงสูงที่สุด – ดดูซึมตะกั่วจากทางเดินอาหารไดมากกวา

ใ  ไ  ็ ี่  ผูใหญ, blood-brain barrier ยังทํางานไมเตม็ที สารพิษเขาสู

สมองไดงายกวาผูใหญ, อวัยวะยังไมพัฒนาเตม็ที่ยังไมแข็งแรงู ญ,

โดยเฉพาะสมอง



อาการพิษอาการพษ

• ระบบประสาท – สวนกลางและสวนรอบ – ปวดศีรษะ, กระวนระบบประสาท สวนกลางและสวนรอบ ปวดศรษะ, กระวน
กระวาย, นอนไมหลับ, ความจําเลวลง, สมาธิไมด,ี สมรรถภาพทาง
เพศลดลง  พยาธิสภาพระบบประสาทสวนรอบ กลามเนือ้ เชนเพศลดลง, พยาธสภาพระบบประสาทสวนรอบ – กลามเนอ เชน
อาการขอมือตกโดยไมมีอาการชา, พยาธิสภาพระบบประสาท
 ป ็ ป ปสวนกลาง – ชัก, พฤตกิรรมผิดปกติ เดก็ ปญหาการประสานสายตา-

กลามเนือ้  IQ ลดลง  พัฒนาการพดและการใชภาษาชา  สมาธิกลามเนอ, IQ ลดลง, พฒนาการพูดและการใชภาษาชา, สมาธ

ไมด,ี พัฒนาความถนัดในการใชมือชาลง, การเรียน, พฤตกิรรม

• ระบบสรางเม็ดเลอืดแดง – ผลติฮีมนอยลง, อายุเมด็เลอืดแดงสั้นลง, 
เลือดจางเลอดจาง



ํ• คณะกรรมการอํานวยการแผนงาน
คมครองผบริโภค สสส.คุมครองผูบรโภค สสส.

• รศ. ดร. ภก. วิทยา  กุลสมบูรณ
• ผศ.ดร. ภญ. วรรณา  ศรีวิริยานุ
ภาพภาพ

• เลขาธิการ สคบ.เลขาธการ สคบ.
• เลขาธิการ สพฐ.

่• รายการ”จุดเปลี่ยน” ทีวีบูรพา



ปงบประมาณ 2550

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

คนพบปญหาสมอ สคบประสาน ประสานคนพบปญหาสมอ. สคบ.

พิจารณาใชอํานาจตาม ม.36พรบ

คมครองผบริโภค“สัง่หามขาย”
พิจารณากําหนด

“มาตรฐานบังคับ”
ประสาน

ประสาน ประสาน

สพฐ.
คุมครองผูบรโภค สงหามขายมาตรฐานบงคบ

เครื่องทําน้ําเย็น

คาดวาจะมีผลบังคับใชอีก

½ ป

ประสาน

สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

1½ - 2 ป สั่งการ

สาํรวจขอมูล
กทม.และเทศบาล

สพท.178เขต

วิทยาลัยเทคนคิ

กทม.และเทศบาล

โรงเรียน  32 000 แหง

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

 ไ

สั่งการ

โรงเรียน ~ 1 000 แหง

สั่งการ

โรงเรยน ~ 32,000 แหง

ตรวจสอบ/ยุติการใช
ซอม/แกไข

เครื่องทําน้ําเย็น

โรงเรยน ~ 1,000 แหง

ตรวจสอบ/ยุติการใช



ปงบประมาณ 2551ปงบประมาณ 2551

        ศวก.14 แหง

           สคอ.
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สพฐ.
สนับสนุนความรู

วิทยาศาสตรการแพทย•สนับสนุนความรูการจัดการ
 น้ําดื่มโรงเรียนปลอดภัย

•ตรวจสอบเครือ่งทําน้ําเย็น

โครงการจัดการความรู

คุณภาพน้ําดื่มในโรงเรียน

วทยาศาสตรการแพทย

ตรวจสอบเครองทานาเยน

 ที่ปรับปรุงแกไข

ถายทอดความรู
สนับสนุนความรู

วิทยาศาสตรการแพทย
ตัวอยางน้ําดื่ม

ประสาน สพท. 178 เขตสสจ. 75 จว.

(1) โรงเรยีน 32,000 แหง

    ใหมีความรูจัดการน้ําดื่มปลอดภัยในโรงเรยีนตัวอยางน้ําดื่ม

(2) โรงเรยีนที่ซอมเครื่องทําน้ําเย็น ~ 10,000 แหง



ตะกั่วในหมอกวยเตี๋ยว







  ี๋ ี่ ิรานกวยเตียวทีกิน

เปนประจําหมอเปนประจาหมอ

เปนอยางไรบาง ??



หมอกวยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่วหมอกวยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่ว








