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การศึกษามลพิษทางเสียงภายในตู้อบเด็ก
นายเฉลิมพร จันทร์ยงค์
สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต5 ราชบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงมลพิษทางเสียงที่เกิดจากตู้อบเด็กที่มีอายุการ
ใช้งานเกิน 5ปี ที่มีใช้ในโรงพยาบาลในเขตรับผิดชอบ ของสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต5
ราชบุรี โดยประเภทของการวิจัยเป็นการวิจัย เชิงสารวจ เนื่องจากกิจกรรมสอบเทียบเครื่องมือทาง
การแพทย์ของสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 ราชบุรี ได้ทาการสอบเทียบตู้อบเด็กให้กับ
โรงพยาบาลในเขตรับผิด ชอบ แล้วตรวจพบว่าส่วนใหญ่มีเสียงดังเกิดจากการทางานของตู้อบเด็ก
และสภาพปัญหาในปัจจุบันโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการในการบารุงรักษาตู้อบเด็ก ตามระยะการ
ใช้งานไม่เพียงพอ ประกอบกับการใช้งานตู้อบเด็ก เพื่อทาการรักษาเด็กทารกภาวะวิกฤตคลอดก่อน
กาหนดหรือน้ าหนักตัว น้อยต้องใช้เวลาในการรักษากันแบบต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน ทาให้ ไม่
สามารถดูแลบารุงรักษาตู้อบเด็กได้สะดวก ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาอุปกรณ์ของตู้อบเด็กชารุด ขณะใช้งาน
เกิดเสียงดังซึ่งระดับเสียงที่ดัง เกินมาตรฐานเป็นมลพิษทางเสียง ก่อให้เกิดอันตรายกับอวัยวะต่างๆ
ภายในหูของเด็กทารก
ผลการศึกษาพบว่า แหล่งกาเนิดเสียงภายในตู้อบเด็กคือ พัดลมระบายอากาศ ที่ทาให้
เกิดเสียงและเป็นมลพิษทางเสียง ปริมาณระดับเสียงที่วัดออกมาเป็นค่าเฉลี่ย ภายใน 1 ชั่วโมง เกิน
ค่ามาตรฐานเสียงของคู่มือมาตรฐานด้านการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่
ระดับเสียงเกิน 60 เดซิเบลเอ (dBA) จานวน 2 เครื่องจากยอดสารวจทั้งหมด 93 เครื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 2.15
บทสรุป หลังจากทาการสารวจพบระดับเสียงที่ดังเกินมาตรฐานเสียงจากการทางานของ
พัดลมระบายอากาศภายในตู้อบเด็กทาให้เกิดเป็นมลพิษทางเสียง และได้ทาการค้นหาสาเหตุที่ทาให้
เกิด พบว่าเกิดจากการใช้งานตู้อบเด็กอย่างต่อเนื่อง ทาให้ตลับลูกปืนหรือบู๊ ทของพัดลมระบาย
อากาศสึกหรอ ใบพัดลมระบายอากาศหมุนแกว่งแตกหักและใส่ไม่ตรงร่อง ขาดการบารุงรักษาเปลี่ยน
ตามอายุการใช้งาน และขาดเทคนิคการถอดส่วนประกอบของตู้อบเด็กในเรื่องของการทาความ
สะอาด

ข

Research Title :

Study noise pollution inside Infant Incubator

Abstract
Of this research with the objective to study the pollution caused by the
sound of children's safety, which have been in use for more than 5 years in the
hospital in the district is the responsibility of the district health office support
services 5 ratchaburi. By type of research activity as it is empirical research survey
calibration testing tools, medical office of health services support the ratchaburi
district 5. Make the calibration testing, safe, children's Hospital, to be responsible
for, and has been detected in the district that are mainly caused by the sound of the
infant incubator, and the condition problems in children's hospital has the current
administration and management in the maintenance, safety, children's use of the
term is not sufficient to use the children's infant incubator, to make the keep baby's
birth before the crisis or the weight to be less time to keep a continuous contact for
several days, making it impossible to maintain facilities, safe, children's device, in the
event of a problem, safe, children are damaged during use. noise level, the sound is
more than standard The sound pollution harmful to your baby's ears organs within.
The study found that the sound source within the cavity is the cooling fan
that makes a sound and a noise pollution the amount of noise level measured as
the average value within 1 hour more than the standard value of the standard guide
to the calibration of the medical and health care that exceed 60 decibels (dBA), the
number of 2 from the top of the all survey 93 the percent of 2.15
Summary after doing the survey found a high volume standard audio from
the operation of cooling fan in the infant incubator, as children do, pollution, noise
and the search for the cause that was found that arising from the use, safety,
children, or make sure that the cartridge bearing cooling fan worn from the use of
the maintenance change in accordance with the life and a lack of technical
components of the infant incubator, remove the children on the subject of cleaning

Keywords: infant incubator
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษามลพิษทางเสียงภายในตู้อบเด็ก สาเร็จลุล่วงลงได้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 ราชบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ที่สนับสนุนทุนในการทาวิจัย
ขอขอบพระคุณ นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้ อานวยการสานั กงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี และนายดิเรก สุวรรณประทีป ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี ทีใ่ ห้คาแนะนาและให้กาลังใจผู้วิจัยเสมอมา
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ,โรงพยาบาล
โพธาราม จังหวัดราชบุรี, โรงพยาบาลดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ,โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
องค์ที่17 จังหวัดสุพรรณบุรี,โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ,โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัด
สมุ ท รสาคร,โรงพยาบาลบ้ า นโป่ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี , โรงพยาบาลมะการั ก ษ์ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ,
โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม,โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม,
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรีและ โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ที่ให้ใช้สถานที่ในการทางานและเก็บข้อมูลงานวิจัย
ขอขอบพระคุ ณ นายแพทย์ ส มเกี ย รติ อรุ ณ ภาคมงคล นายแพทย์ ช านาญการพิ เ ศษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ที่ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษางานวิจัย
ขอขอบคุณทีมผู้ช่วยงานวิจัย เพื่อนร่วมงานและครอบครัว ที่มีส่วนช่วยในการทาวิจัยและ
คอยให้กาลังใจเสมอมา จนงานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เฉลิมพร จันทร์ยงค์
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รูปภาพที่ 20 แสดงตาแหน่งของขดลวดความร้อนและพัดลมระบายอากาศของตู้อบเด็ก
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สารบัญแผนภูมิ
หน้า
แผนภูมิที่ 1 ข้อมูลตู้อบเด็กโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
แผนภูมิที่ 2 ข้อมูลตู้อบเด็กโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
แผนภูมิที่ 3 ข้อมูลตู้อบเด็กโรงพยาบาลดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
แผนภูมิที่ 4 ข้อมูลตู้อบเด็กโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 จังหวัดสุพรรณบุรี
แผนภูมิที่ 5 ข้อมูลตู้อบเด็กโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แผนภูมิที่ 6 ข้อมูลตู้อบเด็กโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แผนภูมิที่ 7 ข้อมูลตู้อบเด็กโรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แผนภูมิที่ 8 ข้อมูลตู้อบเด็กโรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
แผนภูมิที่ 9 ข้อมูลตู้อบเด็กโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
แผนภูมิที่ 10 ข้อมูลตู้อบเด็กโรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี
แผนภูมิที่ 11 ข้อมูลตู้อบเด็กโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
แผนภูมิที่ 12 ข้อมูลตู้อบเด็กโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม
แผนภูมิที่ 13 ข้อมูลตู้อบเด็กโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
แผนภูมิที่ 14 ข้อมูลตู้อบเด็กโรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
แผนภูมิที่ 15 ระดับเสียงที่ทำกำรตรวจวัดแบ่งเป็นช่วง
แผนภูมิที่ 16 จานวนเครื่องกับช่วงอายุปีที่ใช้งาน
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ความหมายของคาสาคัญ (Keywords)
คาสาคัญ

ความหมาย

ตู้อบเด็ก

ตู้ชนิดโปร่งใสทาหน้าที่ให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอด

ความดัง

กาลังของ เสียง ซึ่งเป็นระดับความดันและความเข้มของเสียงโดย
หน่วยวัดเป็นเดซิเบล

มลพิษทางเสียง

สภาวะแวดล้อมที่มีเสียงที่ไม่พึงปรารถนา รบกวนโสตประสาทจน
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์โดยขนาดของเสียงจะ
เกินขีดความสามารถของโสตประสาทที่จะรับได้และมีเวลานานพอ
ที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์

เดซิเบลเอ

สเกลของเครื่องวัดเสียงที่สร้างเลียนแบบลักษณะการทางานของหู
มนุษย์โดยจะกรองเอาความถี่ต่าและความถี่สูงของเสียงที่เกินกว่า
มนุษย์จะได้ยินออกไป

