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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด (TVOCs) ในสถานีบริการน้้ามัน, ร้าน
เนื้อย่างเกาหลี และลานจอดรถห้างสรรพสินค้า ในเขตอ้าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ ์โดยท้าการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเปิด
ทั้ง 3 สถานท่ี โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด รุ่น EXTECH รุ่น VFM200 (Total Volatile Organic 
Compounds (TVOC) Tester) ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ย
ของปริมาณ TVOCs ในบรรยากาศสถานีบริการน้้ามัน เท่ากับ 616 ± 6.37 ug/m3 ค่าเฉลี ่ยของปริมาณ TVOCs ใน
บรรยากาศร้านเนื้อย่างเกาหลี เท่ากับ 307 ± 7.59 ug/m3 และค่าเฉลี่ยของปริมาณ TVOCs ในบรรยากาศลานจอดรถ
ห้างสรรพสินค้า เท่ากับ 150 ± 5.43 ug/m3  ซึ่งข้อก้าหนดของ US.EPA (ไม่เกิน 200 ug/m3) แสดงให้เห็นว่าคุณภาพ
อากาศลานจอดรถห้างสรรพสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานก้าหนด และในส่วนของคุณภาพอากาศสถานีบริการน้้ามัน และ
คุณภาพอากาศในร้านเนื้อย่างเกาหลีมีปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด เกินค่ามาตรฐานก้าหนด ดั้งนั้นผู้ปฏิบัติงานควร
หลีกเลี่ยงการได้รับการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด (TVOCs) เป็นเวลานาน ๆ และควรสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลในขณะปฏิบัติงาน 
 
ค าส าคัญ : สารอินทรีย์ระเหยง่ายท้ังหมด, สถานีบริการน้้ามัน, ร้านเนื้อย่างเกาหลี, ลานจอดรถห้างสรรพสินค้า 
 
Abstract 
 This research aimed to study total volatile organic compounds (TVOCs) in gas stations, Korean 
roast beef restaurants and shopping mall parking lots in the Somdet District, Kalasin Province, measured 
open air quality simultaneously at all 3 locations using EXTECH All Volatile Organic Compound Analyzer 
(VFM200) using mean and standard deviation. The results showed that the mean of TVOC in the gas station 
atmosphere was 616 ± 6.37 ug / m3, the mean TVOC in the Korean BBQ atmosphere was 307 ± 7.59 ug / 
m3 and the mean of TVOC in the mall atmosphere. At 150 ± 5.43 ug / m3, US EPA requirements (up to 200 
ug / m3) show that the air quality of shopping malls is up to standard. And in terms of air quality, gas stations 
and air quality in Korean BBQ restaurants exceed all standards of VOCs. Therefore, workers should avoid 
prolonged exposure to volatile organic compounds (TVOCs) and should wear personal protective equipment 
while working.  
 
Keywords: TVOCs, Petrol station, Korean Roast Beef Restaurant and Shopping mall parking lot 
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บทน า 
  สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic 
Compounds : VOCs) เ ป็ นกลุ่ ม ส ารอิ นทรี ย์ ที่ ร ะ เหย
กลายเป็นไอภายใต้อุณหภูมิและความดันปกติมีผลกระทบ
ทางชีวภาพ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่ได้รับ โดย
สารอินทรีย์ระเหยง่ายเข้าสู่ร่างกายได้ทางการหายใจ การดื่ม
กินทางปาก และการสัมผัสทางผิวหนัง ซึ่งผลกระทบที่กล่าว
มานั้นส่งผลกระทบทั้งต่อตัวมนุษย์เองและต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยผลกระทบที่ส่งผลต่อมนุษย์คือมีผลท้าลายระบบ
ภูมิคุ้มกันโดยสารอินทรีย์ระเหยง่ายหลากชนิดท้าให้ระบบ
ภูมิคุ้มกันถูกรบกวนหรือท้าลาย ศักยภาพของการป้องกัน
โรคหรือการติดเช้ือจะลดลง และยังมีส่วนท้าลายระบบ
ประสาทการที่ได้รับสารอินทรีย์ระเหยง่ายจะท้าให้เกิด
อาการมีการกดประสาทหลายอย่าง เช่น การง่วงนอน 
วิงเวียนศีรษะ ซึมเศร้า หรือหมดสติได้ และอาจมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพระบบอื่น ๆ ได้แก่ ระบบพันธุกรรมโรคทางระบบ
สืบพันธุ์ เช่นเป็นหมัน ความพิการของเด็กมีการกลายเพศ 
และท้าลายระบบฮอร์โมนท้าให้เกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้ 
เป็นต้น และผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม คือสารอินทรีย์
ระเหยง่ายมีผลท้าลายชั้นของโอโซนของโลก โดยปกติโอโซน
จะอยู่ในช้ันบรรยากาศสูง ท้าหน้าที่กรองแสงอุตราไวโอเลต 
(UV) แต่สารอินทรีย์ระเหยง่ายมีผลท้าให้โอโซนบนช้ัน
บรรยากาศสูงเข้ามาอยู่ในช้ันบรรยากาศใกล้โลก และโอโซน
นี้จะท้าให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ เช่น ท้าให้เจ็บไข้ ไม่สบาย
เจ็บคอหายใจไม่สะดวก ระคายเคืองตา แก้วตา จมูก คอ ทรวงอก 
ไอ ปวดศีรษะนอกจากนี้โอโซนยังเป็นตัวท้าให้สิ่งก่อสร้าง
ช้ารุด มีผลท้าให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่้าอีกด้วย   
 ปัจจุบันร้านเนื้อย่างเกาหลีเป็นร้านอาหารที่มี
การเปิดให้บริการกันอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทยและยังถือว่าเป็นร้านอาหารที่ได้รับความนยิมใน
ยุคปัจจุบัน ภายในร้านเนื้อย่างเกาหลีมีการให้บริการอาหาร
ประเภทปิ้งย่าง เช่น การย่างหมู หมึก และกุ้ง โดยผลที่เกิด
จากการย่างอาหารประเภทดังกล่าวจะท้าให้เกิดการเผาไหม้
ของอาหารที่อยู่บนกระทะ และถ่านไม้รวมไปถึงอาจเกิดการ
ระเหยของแก๊สระหว่างการปิ้งย่าง การเผาไหม้ที่เกิดขึ้นนั้น
อาจส่งผลให้เกิดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายภายในในร้าน
ได้  เช่นเดียวกับในปั๊มน้้ามัน ซึ่งในปัจจุบันพลังปิโตรเลียม
ถือเป็นพลังงานที่มีความส้าคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนา
ประเทศและมีการใช้อย่าแพร่หลายของประชากรโลก โดย
พลังงานปิโตรเลียมมีความจ้าเป็นส้าหรับการใช้งานใน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง และภาคธุรกิจบ้านพัก
อาศัย และการบริการต่าง ๆ ซึ่งเช้ือเพลิงปิโตรเลียมหลัก

ได้แก่ น้้ามันเบนซิน น้้ามัน แก๊สโซฮอล์ น้้ามันดีเซล น้้ามัน
เตา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์น้้ามันเช้ือเพลิงที่
ได้รับความนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง คือ น้้ามันเบนซิน 
และน้้ามันดีเซล ซึ่งแหล่งกับเก็บและแหล่งจ่ายน้้ามันชนิด
ต่าง ๆ ที่กล่าวมา ถือเป็น เหตุส้าคัญของการระเหยของ
สารอินทรีย์ระเหยง่ายและส่งผลท้าให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
นอกจากนี้ยังพบว่าไอเสียรถยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งก้าเนิด
สารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ส้าคัญอีกหนึ่งแหล่งก้าเนิดอีกด้วย 
ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสารอินทรีย์ระเหยง่ายจะส่งผล
กระทบต่อกลุ่มคนที่ได้รับการสัมผัสโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น
พนักงงานเติบน้้ามัน พนักงานที่ให้บริการในร้านเนื้อย่าง
เกาหลี และคนทั่วไปที่ได้รับในขณะที่ไปใช้บริการร้านเนื้อ
ย่างเกาหลี ได้รับในขณะไปใช้บริการการเติบน้้ามันใน
ปั๊มน้้ามันนั้นเป็นต้น จากรายงานสุขภาพคนไทย  (กรม
ควบคุมมลพิษ. 2556) ปี พ.ศ. 2550 พบว่ามากพนักงานใน
สถานีบริการน้้ามัน รวมถึงผู้ได้รับสารอินทรีย์ระเหยง่ายเข้า
ไปนั้นจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพหลายด้านจะมีผลกระทบ
มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับเข้าไป หากหาก
ได้รับในปริมาณน้อยก็ส่งผลจะท้าให้เกิดการท้าลายระบบ
ประสาทส่วนกลาง และมีอาการกดประสาทจะเกิดอาการ
ทันทีอาจหมดสติ และหากได้รับในปริมาณมากและเป็น
เวลานานจะมีปัญหาเรื้อรัง อาจท้าให้เกิดมะเร็ง และความ
เสื่อมสภาพของเนื้อเยื่ออวัยวะภายในได้ 
 ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาจึงสนใจใน
การศึกษาปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดภายในใน
ร้านเนื้อย่างเกาหลี ปั๊มน้้ามัน และลานจอดรถห้างสรรพสินค้า 
ในอ้าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นที่นิยมของบุคคล
ทั่วไปมาใช้บริการเป็นจ้านวนมาก และจากผลจากการศึกษา
ครั้งนี้จะสามารถน้าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวัง 
ประเมินคุณภาพอากาศ การแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทาง
ในจัดการคุณภาพอากาศให้เหมาะสมต่อไป รวมถึงยังเป็น
แนวทางการป้องกันตนเองของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ
ได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ทั้งหมด (TVOCs) ในปั๊มน้้ามัน ร้านเนื้อย่างเกาหลี และลาน
จอดรถห้างสรรพสินค้า ในเขตอ้าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  
 2. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนป้องกัน และลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภค และพนักงานในขณะปฏิบัติงานต่อไป 
 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 2564 

 

38 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
 ประชากร คือ สถานที่ท้าการตรวจวัดทั้ง 3 
สถานที่ คือ ปั๊มน้้ามัน ร้านเนื้อย่างเกาหลี และลานจอดรถ
ห้างสรรพสินค้า ในเขตอ้าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วิธีการศึกษา 
 1. รูปแบบการวิจัย การวจิัยในครัง้นี้เป็นการ
วิจัยเชิงพรรณนา 
 2. สถานที่ใช้ในการวิจัย ปั๊มน้้ามัน ร้านเนื้อย่าง
เกาหลี ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าในเขต อ้าเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ด้วยเครื่องมือชนิด
อ่ า น ค่ า ไ ด้ ทั น ที  ยี่ ห้ อ  EXTECH รุ่ น  VFM200 (Total 
Volatile Organic Compounds (TVOC) Tester) 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมูลของ
ร้านเนื้อย่างเกาหลี ปั๊มน้้ามัน ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าใน
เขตอ้าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อก้าหนดขอบเขตใน
การท้าวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัย 

 5. ก้าหนดจุดเก็บตัวอย่าง ท้าการตรวจวัด
คุณภาพอากาศบริเวณร้านเนื้อย่างเกาหลี ตั ้งแต่เวลา 
17.00 น .  – 22.00 น .  ปั ๊ม น้้ า ม ัน  แล ะ ล า นจ อด ร ถ
ห้างสรรพสินค้า ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 18.00 น. ในเขต 
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ จ้านวน 3 จุด จุดละ 20 ซ้้า  
 6. ท้าการบันทึกข้อมูลวิจัยเพื่อเตรียมการ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลของปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด 
(TVOCs) โดยท้าการเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน
อากาศจุดละ 20 ตัวอย่าง (ดังภาพที่ 1) และค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวมปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดของร้านเนื้อ
ย่างเกาหลี เท่ากับ 307 ± 7.59 ug/m3 ปริมาณสารอินทรีย์
ระเหยง่ายทั้งหมดในปั๊มน้้ามัน เท่ากับ 616 ± 6.37 ug/m3 
และในลานจอดรถห้างสรรพสินค้ามีปริมาณสารอินทรีย์
ระเหยง่ายทั้งหมด มีค่าเท่ากับ 150 ± 5.43 ug/m3 

(ดังภาพที่ 2)  

 

 
ภาพที่ 1 แสดงจ้านวนจ้านวนการเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศทั้งหมดทั้ง 3 สถานท่ี คอืร้านเนื้อย่างเกาหลี 

ปั๊มน้้ามัน และลานจอดรถห้างสรรพสินค้า 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยของปรมิาณสารอินทรียร์ะเหยง่ายท้ังหมดทัง้ 3 สถานท่ี คือร้านเนื้อย่างเกาหลี ปั๊มน้้ามัน  

ลานจอดรถห้างสรรพสินคา้ 
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 ผลการวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด 
(TVOCs) ในบรรยากาศทั้ง 3 สถานที่ พบว่ามีค่าเฉลี่ยของ
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดที่เกินมาตรฐานของ 
US.EPA ซึ่งก้าหนดไว้ไม่เกิน 200 ug/m3 มีอยู่ 2 สถานที่ 
คือ ร้านเนื้อย่างเกาหลี เท่ากับ 307 ± 7.59 ug/m3 และ
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดในปั๊มน้้ามัน เท่ากับ 
616 ± 6.37 ug/m3 ส่วนในลานจอดรถห้างสรรพสินค้ามีค่า 
เท่ากับ 150 ± 5.43 ug/m3  ถือว่าเป็นไปตามค่ามาตรฐานก้าหนด 
 
อภิปรายผล  
 ผลการตรวจวัดปริมาณสารสารอินทรีย์ระเหย
ง่ายทั้งหมดในบรรยากาศทั้ง 3 สถานที่ พบว่า ปริมาณสาร
สารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดที่ตรวจวัดได้อยู่ในระดับความ
เสี่ยงสูง จ้านวน 1 สถานท่ี โดยปริมาณที่ตรวจวัดเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 616 µg/m3 ส่วนปริมาณสารสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ทั้งหมดที่ตรวจวัดได้ที่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง 
จ้านวน 1 สถานที่ โดยปริมาณที่ตรวจวัดเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
307 µg/m3 และส่วนปริมาณสารสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ทั้งหมดที่ตรวจวัดได้ที่อยู่ในระดับดีไม่มีความเสี่ยง จ้านวน 1 
สถานที่  โดยปริมาณที่ตรวจวัดเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 150 
µg/m3 ซึ่งผลการตรวจวัดในส่วนที่เกิดเกณฑ์มาตรฐาน
ก้าหนด มี 2 สถานท่ี คือ ปั๊มน้้ามันและในร้านเนื้อย่างเกาหลี 
และเป็นไปตามมาตรฐานก้าหนด 1 สถานที่ คือลานจอดรถ
ห้างสรรพสินค้า 
  1. ผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหย
ง่ายทั้งหมดในปั๊มน้้ามันพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่เกิน
เกณฑ์มาตราฐานอาจเป็นผลมาจากสารสารอินทรีย์ระเหย
ง่ายทั้งหมดระเหยมาจากน้้ามันเช้ือเพลิงจากการให้บริการ
เติมน้้ามันของปั๊มน้้ามัน และจากไอเสียรถยนต์ และค่า
สารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดจะสูงในบางช่วงและน้อยบ้าง
ช่วงเป็นผลมาจากจ้านวนรถมาใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุภาณี จันทร์ศิริ และคณะ ได้ท้าการศึกษา
เรื่อง  ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบริเวณ
ท้างานและสภาวะสุขภาพของพนักงาน ในสถานีบริการ
น้้ามันเช้ือเพลิง : กรณีศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี
อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ใน
บรรยากาศการท้างานใน 8 สถานีมีปริมาณสาร TVOCs ที่
ตรวจ วัดได้อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง จ้านวน 5 สถานบริการ 
โดยปริมาณที่ตรวจวัดเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 600 µg/m3 ที่
ตรวจวัดได้อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จ้านวน 1 สถาน
บริการ โดยปริมาณที่ตรวจวัดเฉลี่ยเท่ากับ 420 µg/m3 และ
ปริมาณสาร TVOCs ที่ตรวจวัดได้อยู่ในระดับความเสียงต่้า

จ้านวน 2 สถานบริการ โดยปริมาณที่ตรวจวัดเฉลี่ยต่้าสุด
เท่ากับ 400 µg/m3  เป็นผลมาจากการระเหยของ TVOCs 
ระเหยจากปั๊มจ่ายน้้ามันของสถานีจ่ายน้้ามันสู่บรรยากาศ 
  2. ผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหย
ง่ายทั้งหมดในร้านเนื้อย่างเกาหลีพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่
เกินเกณฑ์มาตราฐานอาจเป็นเพราะการปิ้งย่างของร้านเนื้อ
ย่างเกาหลีมีการปิ้งอย่างอยู่ตลอดเวลา สารอินทรีย์ระเหย
ง่ายอาจมาจากการเผาไหม้ของถ่ายและการเผาไหม้ของอาหาร
ที่อยู่บนกระทะ จึงท้าให้พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายในร้านได้ 
  3. ผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหย
ง่ายทั้งหมดในลานจอดรถห้างสรรพสินค้าพบสารอินทรีย์
ระเหยง่ายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายมาจากไอเสียของรถยนต์ที่
ระเหยออกมาในบริเวณลานจอดซึ่งตลอดเวลาช่วงของการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศไม่มีการสัญจรของรถยนต์รวมไปถึง
รถจักรยานยนต์มากนักจึงท้าให้ในบรรยากาศบริเวณนั้นมี
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐาน
ก้าหนด 
 
สรุปผล 
 ผลการศึกษาปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ทั้งหมดในภาพรวมของร้านเนื้อย่างเกาหลี เท่ากับ 307 ± 
7.59 ug/m3 ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดใน
ปั๊มน้้ามัน เท่ากับ 616 ± 6.37 ug/m3 และในลานจอดรถ
ห้างสรรพสินค้ามีปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด  
มีค่ า เท่ ากับ  150 ± 5.43 ug/m3  ซึ่ งพบว่ า เกิน เกณฑ์
มาตรฐานก้าหนดอยู่ 2 สถานที่ และเป็นไปตามมาตรฐาน
ก้าหนด 1 สถานท่ี  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการท้าการศึกษาควรมีการศึกษา ด้านการ
เฝ้าระวังสุขภาพของ ผู้ปฏิบัติงานที่มีสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ทั้งหมดในบรรยากาศการท้างานโดยการตรวจเลือด เพื่อ
ประเมินการสะสมของสารเคมีในร่างกาย 
 2. ผู้ประกอบการควรจัดหาอุปกรณ์ ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลให้พนักงานอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
เนื่องจากมีปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายเกินเกณฑ์
มาตรฐานก้าหนด และจัดตรวจสุขภาพประจ้าปีรวมถึงมี
กฎระเบียบในการปฏิบัติตนท่ี ถูกต้อง ชัดเจน และควรจัดให้
มีสถานที่ รับประทานอาหารแยกออกจากบริ เวณที่
ปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
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