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ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 
1.  ชื่อผลงานเรื่อง   รายงานการเฝูาระวังคุณภาพน้้าประปาในพ้ืนที่เขตการสาธารณสุขที่ 14   
2.  ระยะเวลาที่ด าเนินการ    เดือน มีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี  ตั้งแต่ปี 2551 – 2554    
3.  สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ   90  %  
4.  ผู้ร่วมจัดท าผลงาน  (ถ้ามี)     1. นายศมกานต์   ทองเกลี้ยง สัดส่วนของผลงาน 90    %        
    2. นายนิพนธ์    เสียงเพราะ สัดส่วนของผลงาน 10    %        
5. บทคัดย่อ 

การเฝูาระวังคุณภาพน้้าประปา  ในพ้ืนที่เขตการสาธารณสุขที่ 14 ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษา
สถานการณ์และปัญหาคุณภาพน้้าประปา  ที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งในเขตเมือง และ
เขตชนบท ในพ้ืนที่เขตการสาธารณสุขที่ 14  ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา  สุรินทร์  ชัยภูมิ  และบุรีรัมย์  โดยออก
เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มีนาคม –  พฤษภาคม ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2551-2554  กลุ่มตัวอย่าง เป็นน้้าประปาจาก
ระบบประปาท่ีอยู่ในเขตเมืองและเขตชนบท ในพ้ืนที่เขตการสาธารณสุขที่ 14  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่าย  โดยในพื้นท่ีเขตเมือง สุ่มเก็บตัวอย่างน้้าประปา 3 ตัวอย่าง  ได้แก่ น้้าประปาต้นท่อก่อนจ่ายน้้า 1 ตัวอย่าง 
และน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้า 2 ตัวอย่าง พื้นที่เขตชนบท สุ่มเก็บตัวอย่างน้้าประปา 2 ตัวอย่าง ได้แก่ 
น้้าประปาต้นท่อก่อนจ่ายน้้า 1 ตัวอย่าง และน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้า 1 ตัวอย่าง   รวมทั้งสิ้น 130 
ตัวอย่าง โดยส่งตัวอย่างน้้าประปาไปตรวจวิเคราะห์ ที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยค่าสถิติ ความถี่ และร้อยละ   

ผลการด้าเนินงานเฝูาระวังคุณภาพน้้าประปา พบว่า น้้าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ้านวน 43  
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33.1 และไมอ่ยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ้านวน 87 ตัวอย่าง  คิดเป็นร้อยละ 66.9 โดยใน
พ้ืนทีเ่ขตเมืองมีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมากกว่า เขตชนบท โดยในเขตเมือง
มีน้้าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ้านวน 36 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 46.2 ของพ้ืนที่เขตเมือง ในขณะที่เขต
ชนบทมีน้้าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพียง 7 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของพ้ืนที่เขตชนบท โดยในพื้นท่ี
เขตเมือง เมื่อแยกเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมา น้้าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด ร้อยละ 
56.7 รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์  ร้อยละ 46.7  38 .1 และ 33.3 ตามล้าดับ  และเมื่อแยก
ตามแหล่งเก็บตัวอย่างน้้า พบว่าน้้าประปาต้นท่อก่อนจ่ายน้้า  คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด ร้อยละ  
53.8 รองลงมาคือ น้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 และน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 2  คิดเป็นร้อย
ละ 46.2  และ 38.5 ตามล้าดับ  ส่วนพื้นที่เขตชนบท พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์ น้้าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมาก
ที่สุด ร้อยละ 28.6 รองลงมาคือ จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 15  ส่วนจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ  ไม่มี
น้้าประปาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  และเม่ือแยกตามแหล่งเก็บตัวอย่างน้้า พบว่า น้้าประปาต้นท่อก่อนจ่ายน้้า  
คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 15.4  ส่วนน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 คุณภาพน้้าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 11.5   และเม่ือพิจารณาในส่วนของคุณภาพน้้าประปาที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า 
จังหวัดนครราชสีมา ในพื้นที่เขตเมือง คุณภาพน้้าประปา ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 43.3 ส่วนพื้นที่เขต
ชนบท คุณภาพน้้าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 85  จังหวัดสุรินทร์ ในพ้ืนที่เขตเมือง พบว่า คุณภาพน้้าไม่อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 66.7  ส่วนพื้นที่เขตชนบท คุณภาพน้้าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด  จังหวัด
ชัยภูมิ ในพ้ืนที่เขตเมือง พบว่า คุณภาพน้้า ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 53.3  ส่วนพื้นที่เขตชนบท คุณภาพ
น้้าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด  จังหวัดบุรีรัมย์  ในพ้ืนที่เขตเมือง พบว่า คุณภาพน้้า ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 61.9  ส่วนพื้นที่เขตชนบท คุณภาพน้้าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 71.4  
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ข้อเสนอแนะ  ควรมีการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบ  
การอบรม การนิเทศงาน  และติดตามผลการด้าเนินงานอย่างสม่้าเสมอ  ผู้ดู แลระบบประปา ควรดูแลและ
บ้ารุงรักษาระบบประปาให้มีสภาพการใช้งานได้ตลอดเวลา และมีการเฝูาระวังคุณภาพน้้าประปาอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งควรมีการรณรงค์ให้ผู้ใช้น้้าตระหนักถึงความส้าคัญของการเติมคลอรีนฆ่าเชื้อโรคในน้้าประปาเพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค   
 
6.  บทน า 

น้้าประปา เป็นสิ่งจ้าเป็นที่ต้องใช้ในการอุปโภค บริโภค  ซ่ึงแต่เดิมพบว่า ประชากรในชนบทจะใช้น้้าฝน 
น้้าบ่อ เพ่ืออุปโภค- บริโภคเป็นส่วนใหญ่  แต่ในปัจจุบันในชนบทมีระบบประปาใช้กันแทบทุกครัวเรือน  โดย
แหล่งน้้าที่ใช้ในการผลิตน้้าประปา ซึ่งเป็นต้นทางของน้้าทั้งเพ่ือการบริโภคและอุปโภค มาจาก 4 แหล่งส้าคัญ 
ได้แก่ น้้าฝน น้้าผิวดิน น้้าใต้ดิน และน้้าทะเล จากนั้นจึงน้ามาผ่านกระบวนการ /กรรมวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้น้้ามาใช้
อุปโภคและบริโภค ทั้งนี้ระบบการผลิตน้้าเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคท่ีส้าคัญของประเทศ คือระบบการ
ประปา ซึ่งมีท้ังการประปานครหลวง (กปน.) ที่ดูแลรับผิดชอบในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ  ส่วนการประภูมิภาค (กปภ.) ดูแลรับผิดชอบในพ้ืนที่ของจังหวัดต่างๆ เกือบทั่ วประเทศ  โดย 
กปน. ผลิตน้้าได้ประมาณปีละ 1736 ล้าน ลบ .ม. มีส้านักงานบริการ 16 แห่ง  รองรับประชาชนประมาณ 15 
ล้านคน  ส่วน กปภ. นั้น ผลิตน้้าได้ประมาณปีละ 1228 ล้าน ลบ.ม. และรองรับประชาชนมากถึง 50 ล้านคน มี
ส้านักงานบริการประมาณ 230 แห่งทัว่ประเทศ (1)  นอกจากนี้ก็ยังมีกิจการประปาอ่ืนๆที่ได้รับสัมปทานกิจการ
ประปาจากกรมโยธาธิการ(เดิม) เช่น การประปาเทศบาล ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารของการประปาส่วน
ภูมิภาค แต่จะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ต่อมา ในปี 2537 ได้มีการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้ึนมาใหม่ คือ องค์การบริหารส่วนต้าบล  (อบต.) ซึ่งถือเป็นองค์กรที่เป็นนิติบุคคลที่
อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ซึ่งภารกิจหนึ่งขององค์การบริหารส่วนต้าบลก็คือ “ …ให้มีน้้าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร…ฯลฯ ’’ และในปี พ .ศ.2542 มีพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและข้ันตอนการ กระจาย
อ้านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก้าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอน
ภารกิจ งบประมาณ  และอัตราก้าลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งหนึ่งในภารกิจดังกล่าวคือการให้มีน้้าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน   และหลังจากมีการ
ปฏิรูประบบราชการ ในปี พ .ศ. 2545  ก็ได้มีการโอนระบบการก่อสร้างประปาและการดูแลระบบประปาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด้าเนินการ ดังนั้นการบริหารกิจการประปาจึงอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารกิจการประปาจะได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งให้มีหน้าที่บริหารกิจการประปา
เพ่ือบริการน้้าสะอาด โดยใช้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) 

 ส้าหรับสถานการณ์ด้านความสะอาดปลอดภัยของน้้าดื่ม (อาศัยเกณฑ์มาตรฐานน้้าดื่มของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยด้านเคมี ด้านการปนเปื้อนแบคทีเรีย และด้านกายภาพ ) จ้าแนกตามชนิดของ
น้้าดื่มชนิดต่างๆ ที่บริการพบว่า น้้าประปาท่ีมีการบริการทั้งในรูปของการประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน
มากกว่า 500 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้้าดื่มจากปี พ .ศ.2544 2545 และ 2546 ร้อยละ 88.4 88 .2 56 .5 
ตามล้าดับ ส่วนประปาหมู่บ้านผ่านมาตรฐานร้อยละ 86.09  57.7 และ 30.9 ตามล้าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
น้้าประปาที่ได้จากระบบประปาส่วนภูมิภาคและระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพที่ลดลง โดยน้้าประปาหมู่บ้านที่
สุ่มตรวจในปี พ.ศ. 2544-2546 นั้น ไม่ผ่านมาตรฐานน้้าดื่ม ทั้งทางกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย ถึงร้อยละ  14.1 
42.3 และ 69.1 ตามล้าดับ แสดงถึงแนวโน้มที่ไม่ได้มาตร ฐานเพ่ิมสูงขึ้น  และในปี พ .ศ. 2549 กองสุขาภิบาล
อาหารและน้้า ได้ท้าการสุ่มเก็บตัวอย่างน้้าประปาในเขตเมือง จังหวัดตามภูมิภาคต่างๆ จ้านวน 24 ตัวอย่าง 
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แยกเป็นสุ่มเก็บต้นท่อระบบจ่ายน้้า และปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้า จ้านวน 12 ตัวอย่างเท่ากัน พบว่า คุณภาพน้้าไม่
อยู่ในเกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้้าบริโภคขององค์การอนามัยโลกปี พ .ศ. 2527 ร้อยละ 54.2 โดยพบว่าข้อมูลที่
ต้องปรับปรุง ได้แก่ ความขุ่น โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ส่วนพื้นที่เขตชนบท พบว่า 
คุณภาพน้้าประปาหมู่บ้าน จ้านวน 22 ตัวอย่าง แยกเป็นตัวอย่างน้้าต้นท่อระบบจ่ายน้้า  และปลายท่อบ้านผู้ใช้
น้้าอย่างละ 11 ตัวอย่างเท่ากัน คุณภาพน้้าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 95.5 โดยพบว่าข้อมูลที่ต้อง
ปรับปรุงได้แก่ สี ความขุ่น เหล็ก แมงกานีส ไนเตรท โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย   
นอกจากนี้ ทางส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า ได้ท้าการสุ่มตรวจน้้าประปาจาก 19 จังหวัดทั่วประเทศ (ไม่รวม 
กทม.) ทั้งในเขตเมืองและชนบทโดยเฉพะหมู่บ้านที่ได้รับการรับรองเป็นน้้าประปาดื่มได้ในปี พ .ศ.2551 และ 
2552 พบว่า น้้าประปาในเขตเมืองผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 50.9 และ 33.5 จากจ้านวนตัวอย่าง 220 และ 
161 ตัวอย่าง ตามล้าดับ  ส่วนน้้าประปาในชนบท/หมู่บ้านนั้น ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียงร้อยละ 23.9 และ 13.1 
จากจ้านวนตัวอย่าง 163 และ 221 ตัวอย่าง ตามล้าดับ (1)

 

จากการเฝูาระวังโรคติดต่อจากอาหารและน้้า ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง 15 มีนาคม 2551 ทั่วประเทศพบ
ผู้ปุวยรวม 271,677 ราย เสียชีวิต 37 ราย มากที่สุดคืออุจจาระร่วง ปุวย  246,477 ราย เสียชีวิต 35 ราย 
นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุท้าให้เกิดการเจ็บปุวยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารอื่นๆ เช่น  โรคบิด ไทฟอยด์ อาหาร
เป็นพิษ ไวรัสตับอักเสบเอ  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ท้าให้
ประกอบอาชีพไม่ได้ และกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ (4)  

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา  กรมอนามัย  ได้เล็งเห็นความส้าคัญและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว   จึง
ได้จัดท้าโครงการเฝูาระวังคุณภาพน้้าประปาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบสถานการณ์และปัญหาคุณภาพ         
น้้าประปาที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เพ่ือเป็นข้อมูลทางวิชาการและการบริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ในการสนับสนุนให้มีมาตรการส่งเสริมสุขภาพ และปูองกันการเจ็บปุวยด้วยโรคที่เกิดจากน้้าเป็นสื่ออย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครอง สุขภาพอนามัยของประชาชน ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนมีน้้า
บริโภคทีส่ะอาดได้มาตรฐาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมอนามัยที่ว่า “ภายในปี 
พ.ศ. 2555 คนไทยต้องได้บริโภคน้้าที่สะอาด ปลอดภัย” (3) 

 
7.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาสถานการณ์ และปัญหาคุณภาพน้้าประปา  ที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทั้ง
ในเขตเมือง และเขตชนบท 
 
8.  วิธีการด าเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน    

8.1  รูปแบบการด าเนินงาน 
เป็นการสุ่มเก็บตัวอย่างน้้าประปา ในพ้ืนที่เขตการสาธารณสุขที่ 14  ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา  

สุรินทร์  ชัยภูมิ  และบุรีรัมย์  ทั้งพ้ืนที่เขตเมือง (เขตเทศบาล) และเขตชนบท (เขตองค์การบริหารส่วนต้าบล)  

8.2  ประชากรเป้าหมาย 
ประชากรเปูาหมายในการด้าเนินงานเฝูาระวังคุณภาพน้้าประปาครั้งนี้  เป็นน้้าประปาจากระบบประปา

ที่อยู่ในเขตเมืองและเขตชนบท ในพ้ืนที่เขตการสาธารณสุขที่ 14    

8.3  กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  (Multi-Stage Random Sampling)

ประกอบด้วย  
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8.3.1 แบ่งกลุ่มออกเป็นจังหวัด  ตาม พ้ืนที่เขตการสาธารณสุขที่ 14   ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา  
สุรินทร์  ชัยภูมิ  และบุรีรัมย์   

8.3.2 แบ่งกลุ่มออกเป็นอ้าเภอ  
8.3.3 ท้าการสุ่มตัวอย่างอ้าเภอในแต่ละจังหวัด โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย ร้อยละ 30 ของจ้านวนอ้าเภอ ซึ่ง

ผลการสุ่มตัวอย่างได้ตัวแทนอ้าเภอในแต่ละจังหวัด ดังนี้ 
จังหวัดนครราชสีมา มี 32 อ้าเภอ  สุ่มได้ 10 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอ  โชคชัย อ้าเภอเมือง อ้าเภอสูงเนิน  

อ้าเภอปากช่อง   อ้าเภอพิมาย  อ้าเภอบัวใหญ่   อ้าเภอโนนสูง  อ้าเภอโนนไทย  อ้าเภอจักราช และอ้าเภอห้วย
แถลง  

จังหวัดสุรินทร์ มี 13 อ้าเภอ (ไม่ได้รวมก่ิงอ้าเภอ) สุ่มได้ 4 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมือง  อ้าเภอปราสาท    
อ้าเภอจอมพระ  และอ้าเภอศีขรภูมิ  

จังหวัดชัยภูมิ มี 16 อ้าเภอ สุ่มได้ 5 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอแก้งคร้อ อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์  อ้าเภอเมือง   
อ้าเภอหนองบัวระเหว  และอ้าเภอจัตุรัส   

จังหวัดบุรีรัมย์ มี 23 อ้าเภอ  สุ่มได้ 7 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอนางรอง อ้าเภอเมือง อ้าเภอละหานทราย  
อ้าเภอบ้านกรวด อ้าเภอคูเมือง อ้าเภอล้าปลายมาศ และอ้าเภอสตึก 

8.3.4 แต่ละอ้าเภอที่สุ่มได้จะแบ่งเป็นพ้ืนที่เขตเมือง และพ้ืนที่เขตชนบท  โดยพื้นทีเ่ขตเมือง หมายถึง 
เขตเทศบาลที่เป็นที่ตั้งของตัวอ้าเภอแต่ละอ้าเภอ  ส่วนพื้นที่เขตชนบท หมายถึง เขตองค์การบริหารส่วนต้าบล 
หรือเทศบาลที่เพ่ิงยกระดับมาจากองค์การบริหารส่วนต้าบล 

8.3.5 คัดเลือกพ้ืนที่เขตเมืองโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  1 แห่ง  และพ้ืนทีเ่ขตชนบท โดยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย 1 แห่ง   

8.3.6 คัดเลือกแหล่งผลิตน้้าประปาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยเลือกมา 2 แห่ง แยกเป็นพ้ืนที่เขตเมือง  
1 แห่ง และพ้ืนทีเ่ขตชนบท 1 แห่ง   

  การสุ่มตัวอย่าง   
- พ้ืนทีเ่ขตเมือง สุ่มเก็บตัวอย่างน้้าประปา 3 ตัวอย่าง  ได้แก่ น้้าประปาต้นท่อก่อนจ่ายน้้า 1 ตัวอย่าง 

และน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้า 2 ตัวอย่าง 
          - พ้ืนทีเ่ขตชนบท สุ่มเก็บตัวอย่างน้้าประปา 2 ตัวอย่าง ได้แก่ น้้าประปาต้นท่อก่อนจ่ายน้้า 1 ตัวอย่าง 
และน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้า 1 ตัวอย่าง 

8.4  ระยะเวลาการเก็บข้อมูล             
               ออกเก็บข้อมูลระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม  ตั้งแต่ปี 2551-2554  ดังนี้  

8.4.1  จังหวัดนครราชสีมา เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 24 เมษายน -1 พฤษภาคม 2551  
            8.4.2  จังหวัดสุรินทร์ เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2552  

8.4.3  จังหวัดชัยภูมิ  เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2553 
8.4.4  จังหวัดบุรีรัมย์  เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2554 

8.5  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่ 
8.5.1  ภาชนะเก็บตัวอย่างน้้าประปา ซึ่งได้แก่ ภาชนะเก็บตัวอย่างน้้า ทั้งทางด้าน กายภาพ  

เคมี และทางแบคทีเรีย   
        8.5.2  อุปกรณ์รักษาสภาพตัวอย่างน้้าเพื่อควบคุมอุณหภูมิตัวอย่างน้้า ให้อยู่ในช่วง 4-10 องศา
เซลเซียส  ก่อนส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 
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8.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล               

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา  ในช่วงเดือน มีนาคม  ถึง เดือน  
พฤษภาคม ของทุกปี  เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2554  โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างน้้า  และรักษาสภาพตัวอย่างน้้าที่
อุณหภูมิ 4-10 องศาเซลเซียส ในภาชนะควบคุมอุณหภูมิ และน้าส่งตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรม
อนามัย ภาย ใน 24 ชั่วโมง  การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้้าจะแล้วเสร็จภายใน 15  วันท้าการ จากนั้นศูนย์
ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย จะรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้ศูนย์อนามัย ที่ 5 ทราบ ภายใน 1  สัปดาห์ และ
จะท้าการประเมินผลคุณภาพน้้า  โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานน้้าบริโภคกรมอนามัย ปี 2543 และเกณฑ์ปรับปรุงใหม่ 
ปี 2553   และท้าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป   
 
9.  ผลการด าเนินงาน/ ผลการศึกษา 

    ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปา จ้านวน 130 ตัวอย่าง  พบว่า น้้าประปาอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานน้้าประปาดื่มได้ จ้านวน 43 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33.1 และไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ้านวน 87 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 66.9  เมื่อจ้าแนกเป็นรายพื้นที่ พบว่า ในพื้นที่ เขตเมือง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้้าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าเขตชนบท  โดยในเขตเมือง น้้าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ้านวน 36 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 46.2  ในขณะที่เขตชนบท น้้าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพียง 7 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อย
ละ 13.5 ดังตารางที่ 1 และเม่ือจ้าแนกเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัด นครราชสีมา มีผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้้าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด จ้านวน 20 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือจังหวัด
บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ คิดเป็นร้อยละ 34.3  28.0 และ 20.0 ตามล้าดับ  ดังตารางที่ 2   

 
ตารางที่ 1  ผลการตรวจวิเคราะหน์้้าประปาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  จ้าแนกรายพ้ืนที่ 

 
พื้นที่ จ านวนตัวอย่าง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 

เขตเมือง 78 36 46.2 
เขตชนบท 52 7 13.5 
รวม 130 43 33.1 

 
ดังตารางที่ 2  ผลการตรวจวิเคราะหน์้้าประปาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  จ้าแนกรายจังหวัด 

 
จังหวัด จ านวนตัวอย่าง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 

นครราชสีมา 50 20 40.0 
สุรินทร์ 20 4 20.0 
ชัยภูมิ 25 7 28.0 
บุรีรัมย์ 35 12 34.3 
รวม 130 43 33.1 

 
เมื่อจ้าแนกตามแหล่งเก็บตัวอย่างน้้า พบว่า น้้าประปาต้นท่อก่อนจ่ายน้้า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน จ้านวน 18 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 34.6 น้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 คุณภาพน้้าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน จ้านวน 15 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 28.8  และน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 2 คุณภาพ
น้้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ้านวน 10 ตัวอย่าง  คิดเป็นร้อยละ 38.5  ดังตารางที ่ 3 
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ตารางที่ 3  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปา  จ้าแนกตามแหล่งเก็บตัวอย่างน้้า 

 

 
แหล่งเก็บตัวอย่างน้ า 

 
จ านวนตัวอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต้นท่อระบบจ่ายน้้า 52 18 34.6 34 65.4 
ปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 52 15 28.8 37 71.2 
ปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 2 26 10 38.5 16 61.5 
รวม 130 43 33.1 87 66.9 

 

ส้าหรับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปา จ้าแนกรายพ้ืนที ่ เป็นดังนี้ 
พื้นที่เขตเมือง  น้้าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 46.2  เมื่อแยกเป็นรายจังหวัด พบว่า   

จังหวัดนครราชสีมา น้้าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมาคือ จังหวัด ชัยภูม ิ
บุรีรัมย์  และสุรินทร์   คิดเป็นร้อยละ 46.7  38.1 และ 33.3  ตามล้าดับ และเมื่อแยกตามแหล่งเก็บตัวอย่างน้้า  
พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้า ประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 46.2 โดยแยกเป็น
น้้าประปาต้นท่อก่อนจ่ายน้้า  คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 53.8 และ ปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้า
จุดที่ 1 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 46.2  และปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 2 คุณภาพน้้าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 38.5  ดังตารางที ่4 และ 5  

พื้นที่เขตชนบท   น้้าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 13.5   เมื่อแยกเป็นรายจังหวัด พบว่า 
จังหวัดบุรีรัมย์ น้้าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.6 รองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมา 
น้้าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 15  ส่วนจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ  ในพ้ืนทีเ่ขตชนบท   
ไม่มีน้้าประปาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อแยกตามแหล่งเก็บตัวอย่างน้้า พบว่า ผล การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้้าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 13.5   โดยแยกเป็นน้้าประปาต้นท่อก่อนจ่ายน้้า  คุณภาพน้้าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 15.4  และปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิด
เป็นร้อยละ 11.5  ดังตารางที่ 4 และ 5  
 

ตารางที่ 4  ผลการตรวจวิเคราะห์น้้าประปาในแต่ละจังหวัด  จ้าแนกรายพ้ืนที่ 
   

 
พื้นที่ 

 
จังหวัด 

จ านวน 
ตัวอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 
 

เขตเมือง 

นครราชสีมา 30 17 56.7 13 43.3 
สุรินทร์ 12 4 33.3 8 66.7 
ชัยภูมิ 15 7 46.7 8 53.3 
บุรีรัมย์ 21 8 38.1 13 61.9 
รวม 78 36 46.2 42 53.8 

 
 

เขตชนบท 

นครราชสีมา 20 3 15.0 17 85.0 
สุรินทร์ 8 0 0 8 100 
ชัยภูมิ 10 0 0 10 100 
บุรีรัมย์ 14 4 28.6 10 71.4 
รวม 52 7 13.5 45 86.5 
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ตารางที่ 5  ผลการตรวจวิเคราะห์น้้าประปาตามแหล่งเก็บตัวอย่างน้้า จ้าแนกรายพ้ืนที่  
 

 
พื้นที่ แหล่งเก็บตัวอย่างน้ า 

จ านวน 
ตัวอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เขตเมือง 

น้้าประปาต้นท่อ 26 14 53.8 12 46.2 
ปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 26 12 46.2 14 53.8 
ปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 2 26 10 38.5 16 61.5 
รวม 78 36 46.2 42 53.8 

 
เขตชนบท 

น้้าประปาต้นท่อ 26 4 15.4 22 84.6 
ปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 26 3 11.5 23 88.5 
รวม 52 7 13.5 45 86.5 

 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปาตามแหล่งเก็บตัวอย่างน้ า จ าแนกรายจังหวัด  
จังหวัดนครราชสีมา ในพ้ืนที่เขตเมือง พบว่า น้้าประปาต้นท่อ และปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 ผลการ 

ตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 60 เท่ากัน  ส่วนน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 2  ผล
การตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนพ้ืนทีเ่ขตชนบท พบว่า น้้าประปาต้นท่อ ผลการ 
ตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 20  ส่วนน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 ผลการตรวจ
วิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 10  ดังตารางที่ 6 

 
ตารางที่ 6  ผลการตรวจวิเคราะหน์้้าประปาตามแหล่งเก็บตัวอย่างน้้า  จ้าแนกรายพ้ืนที่         
              จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

พื้นที่ แหล่งเก็บตัวอย่างน้ า 
จ านวน 
ตัวอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เขตเมือง 

น้้าประปาต้นท่อ 10 6 60.0 4 40.0 
ปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 10 6 60.0 4 40.0 
ปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 2 10 5 50.0 5 50.0 
รวม 30 17 56.7 13 43.3 

 
เขตชนบท 

น้้าประปาต้นท่อ 10 2 20.0 8 80.0 
ปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 10 1 10.0 9 90.0 
รวม 20 3 15.0 17 85.0 

 
จังหวัดสุรินทร์  ในพ้ืนที่เขตเมือง พบว่า น้้าประปาต้นท่อ  ผลการตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 และน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 2 ผลการ
ตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 25 เท่ากัน  ส่วนพ้ืนทีเ่ขตชนบท  พบว่า ทั้งน้้าประปาต้นท่อ 
และน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 ผลการตรวจวิเคราะห์ไมอ่ยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ร้อยละ 100 
ดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7  ผลการตรวจวิเคราะหน์้้าประปาตามแหล่งเก็บตัวอย่างน้้า  จ้าแนกรายพ้ืนที 
              จังหวัดสุรินทร ์

 
 

พื้นที่ แหล่งเก็บตัวอย่างน้ า 
จ านวน 
ตัวอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เขตเมือง 

น้้าประปาต้นท่อ 4 2 50.0 2 50.0 
ปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 4 1 25.0 3 75.0 
ปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 2 4 1 25.0 3 75.0 
รวม 12 4 33.3 8 66.7 

 
เขตชนบท 

น้้าประปาต้นท่อ 4 0 0.0 4 100 
ปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 4 0 0.0 4 100 
รวม 8 0 0.0 8 100 

  
จังหวัดชัยภูมิ ในพ้ืนที่เขตเมือง พบว่า น้้าประปาต้นท่อ ผลการตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

คิดเป็นร้อยละ 40  น้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 ผลการตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็น
ร้อยละ 60 ส่วนน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 2 ผลการตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อย
ละ 40  ส่วนพื้นทีเ่ขตชนบท พบว่า ทั้งน้้าประปาต้นท่อ และน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 ผลการตรวจ
วิเคราะห์ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ร้อยละ 100  ดังตารางที่ 8 

 
ตารางที่ 8  ผลการตรวจวิเคราะหน์้้าประปาตามแหล่งเก็บตัวอย่างน้้า  จ้าแนกรายพ้ืนที  

    จังหวัดชัยภูม ิ

 
 

พื้นที่ แหล่งเก็บตัวอย่างน้ า 
จ านวน 
ตัวอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เขตเมือง 

น้้าประปาต้นท่อ 5 2 40.0 3 60.0 
ปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 5 3 60.0 2 40.0 
ปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 2 5 2 40.0 3 60.0 
รวม 15 7 46.7 8 53.3 

 
เขตชนบท 

น้้าประปาต้นท่อ 5 0 0.0 5 100 
ปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 5 0 0.0 5 100 
รวม 10 0 0.0 10 100 

 
จังหวัดบุรีรัมย์  ในพ้ืนที่เขตเมือง  พบว่า น้้าประปาต้นท่อ ผลการตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

คิดเป็นร้อยละ 57.1  ส่วนน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1  และน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 2 ผล 
การตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 28.6 เท่ากัน  ส่วนพื้นที่เขตชนบท พบว่า ทั้งน้้า ประปา
ต้นท่อ และน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 ผลการตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 
28.6 เช่นกัน  ดังตารางที่  9 
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ตารางที่ 9  ผลการตรวจวิเคราะหน์้้าประปาตามแหล่งเก็บตัวอย่างน้้า  จ้าแนกรายพ้ืนที  

    จังหวัดบุรีรัมย ์
 

 
พื้นที่ แหล่งเก็บตัวอย่างน้ า 

จ านวน 
ตัวอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เขตเมือง 

น้้าประปาต้นท่อ 7 4 57.1 3 42.9 
ปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 7 2 28.6 5 71.4 
ปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 2 7 2 28.6 5 71.4 
รวม 21 8 38.1 13 61.9 

 
เขตชนบท 

น้้าประปาต้นท่อ 7 2 28.6 5 71.4 
ปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 7 2 28.6 5 71.4 
รวม 14 4 28.6 10 71.4 

 
 
ส้าหรับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปาตามพารามิเตอร์คุณภาพน้้า ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

จ้าแนกเป็นรายจังหวัด เป็นดังนี้  
จังหวัดนครราชสีมา   
พ้ืนทีเ่ขตเมือง  น้้าประปาต้นท่อ พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ความขุ่น  

สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย คลอไรด์  ความกระด้าง โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย  น้้าประปาปลายท่อจุดที่ 1 ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ คลอไรด์  ตะกั่ว  
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย   น้้าประปาปลายท่อจุดที่ 2 ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ความขุ่น ความกระด้าง คลอไรด์  โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

พ้ืนทีเ่ขตชนบท พบว่า ทั้งน้้าประปาต้นท่อ และน้้าประปาปลายท่อจุดที่ 1  ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย ความกระด้าง คลอไรด์   โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  

จังหวัดสุรินทร์   
พ้ืนทีเ่ขตเมือง  พบว่า ทั้งน้้าประปา ต้นท่อ น้้าประปาปลายท่อจุดที่ 1 และน้้าประปาปลายท่อจุดที่ 2  

ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ความเป็นกรด–ด่าง (pH)  นอกจากนี้ ยังพบว่า ความขุ่น 
มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานในน้้าประปาปลายท่อจุดที่ 2  

พ้ืนทีเ่ขตชนบท   พบว่า ทั้งน้้าประปาต้นท่อ  และน้้าประปาปลายท่อจุดที่ 1  ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ 
ไมอ่ยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ความเป็นกรด–ด่าง (pH)  ซัลเฟต ฟลูออไรด์   โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัล   
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

จังหวัดชัยภูมิ   
พ้ืนทีเ่ขตเมือง  น้้าประปาต้นท่อ  ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ สี  คลอไรด์  

แมงกานิส  โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย   น้้าประปาปลายท่อจุดที่ 1 ผลการตรวจวิเคราะห์
ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ความเป็นกรด–ด่าง (pH)  และคลอไรด์   ส่วนน้้าประปาปลายท่อจุดที่ 2  ผล
การตรวจวิเคราะห์ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ความเป็นกรด–ด่าง (pH)  คลอไรด์  โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
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พ้ืนทีเ่ขตชนบท  พบว่า ทั้งน้้าประปาต้นท่อ  และน้้าประปาปลายท่อจุดที่ 1  ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ความขุ่น สี   สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย คลอไรด์  เหล็ก แมงกานิส  
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

จังหวัดบุรีรัมย์   
พ้ืนทีเ่ขตเมือง  น้้าประปาต้นท่อ  ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ความเป็นกรด–

ด่าง (pH)  แมงกานิส  โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย   น้้าประปาปลายท่อจุดที่ 1 ผลการ
ตรวจวิเคราะห์ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ความเป็นกรด–ด่าง (pH) เหล็ก แมงกานิส  โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ส่วนน้้าประปาปลายท่อจุดที่ 2  ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ได้แก่ ความเป็นกรด–ด่าง (pH)  แมงกานิส  โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย    

พ้ืนทีเ่ขตชนบท   น้้าประปาต้นท่อ  ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ได้แก่ ความขุ่น  สี   
เหล็ก โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย   ส่วนน้้าประปาปลายท่อจุดที่ 1 ผลการตรวจวิเคราะห์ 
ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ความเป็นกรด–ด่าง (pH)   ความขุ่น   ฟลูออไรด์   เหล็ก   โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย    

  

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปาที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ าแนกรายปี  
 

ส้าหรับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปาที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 - 2554   
พบว่า ในปี พ.ศ. 2551 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปาที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีจ้านวนต่้าที่สุด (ร้อย
ละ 60)  และเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2552 (ร้อยละ 80)  หลังจากนั้นก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ  ดังแผนภูมิที่ 1 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1  แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปาที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.     
                          2551 - 2554   
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปาที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปี พ.ศ. 2551-2554  
จ าแนกรายพื้นที่  

 

ในพ้ืนทีเ่ขตเมือง  พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปาที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีแนวโน้ม 
ขึ้นลง ๆ นั่นคือในปี พ.ศ. 2551  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปาทีไ่ม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีจ้านวนต่้า
ที่สุด  (ร้อยละ 43.3)  และเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2552 (ร้อยละ 66.7)  แล้วลดลงใน ปี พ.ศ. 2553  (ร้อยละ 53.3)  
และเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2554 (ร้อยละ 61.9)  ส่วนพ้ืนทีเ่ขตชนบท พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปา
ทีไ่ม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2551 (ร้อยละ 85)  แล้วคงระดับเท่ากันในปี พ.ศ. 2552  
และ 2553 (ร้อยละ 100)  หลังจากนั้นก็ลดลงในปี พ.ศ. 2554 (ร้อยละ 71.4)  ดังแผนภูมิที่ 2   
 

 

 

แผนภูมิที่ 2  แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปาที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปี พ.ศ. 2551-2554     
                จ้าแนกรายพ้ืนที่ 
 

อภิปรายผล  

จากผลการศึกษาการเฝูาระวังคุณภาพน้้าประปา ในพ้ืนที่เขตการสาธารณสุขที่ 14 พบว่า ในพื้นที่ เขต
เมือง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าเขตชนบทในทุกจังหวัด โดยพบว่า 
น้้าประปาทีต่้นท่อก่อนจ่ายน้้า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด ร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ น้้า ประปา 
ทีป่ลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 และปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 2  โดยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 46.2 และ 
38.5 ตามล้าดับ  ส่วนพื้นที่ในเขตชนบท พบว่า น้้าประปาที่ต้นท่อก่อนจ่ายน้้ามีคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
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มากกว่าน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้า โดยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 15.4 และ 11.5 ตามล้าดับ  และเมื่อ
จ้าแนกเป็นรายจังหวัด เป็นดังนี้   

จังหวัดนครราชสีมา  พ้ืนทีเ่ขตเมือง   พบว่า น้้าประปาต้นท่อ และปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1  อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน  คิดเป็นร้อยละ 60  เท่ากัน   ส่วนน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 2  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
คิดเป็นร้อยละ 50   ส่วนพื้นทีเ่ขตชนบท พบว่า น้้า ประปาต้นท่อ  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 20  
ส่วนปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 10  ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของเขต 14 
ทั้งพ้ืนที่เขตเมืองและพ้ืนที่เขตชนบทที่พบว่า น้้า ประปาทีต่้นท่อก่อนจ่ายน้้า คุณภาพน้้าจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ไม่น้อยกว่าน้้าประปาทีป่ลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 และปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 2  

จังหวัดสุรินทร์  พ้ืนที่เขตเมือง พบว่า น้้าประปาต้นท่อ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วน
น้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 และน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 2 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็น
ร้อยละ 25 เท่ากัน ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของเขต 14 ที่พบว่า น้้าประปาทีต่้นท่อก่อนจ่ายน้้า คุณภาพน้้าจะ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าน้้าประปาทีป่ลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 และปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 2  ส่วน
พ้ืนทีเ่ขตชนบท พบว่า ทั้งน้้า ประปาต้นท่อ และน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 ไมอ่ยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ทั้งหมด   แสดงว่าระบบประปาหมู่บ้านไม่มีการดูแลบ้ารุงรักษาที่ดีพอ   

จังหวัดชัยภูมิ พ้ืนที่เขตเมือง พบว่า น้้าประปาต้นท่อ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 40  
น้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้
น้้าจุดที่  2  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  คิดเป็นร้อยละ 40   ส่วนพื้นทีเ่ขตชนบท พบว่า ทั้งน้้าประปาต้นท่อ และ
น้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด แสดงว่าระบบประปาหมู่บ้านไม่มีการ
ดูแลบ้ารุงรักษาที่ดีพอเช่นกัน   

ส้าหรับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปาในจังหวัดชัยภูมิครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าใน พ้ืนทีเ่ขตเมือง
คุณภาพน้้าประปาต้นท่อ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้อยกว่าน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 ซึ่งขัดแย้งกับ
ภาพรวมของเขต 14 ที่พบว่าน้้าประปาต้นท่อก่อนจ่ายน้้ามีคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าน้้าประปา
ปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้า  สาเหตุที่เป็นเช่นนี้สันนิษฐานว่า อาจเป็นเพราะมีการปนเปื้อนตัวอย่างน้้าขณะเก็บก็ได้  
เนื่องจากช่วงที่เก็บตัวอย่างน้้าขณะนั้นจะมีนักศึกษาฝึกงานมาช่วยเก็บด้วย ซึ่งอาจจะยังไม่มีเทคนิคและทักษะ
การเก็บตัวอย่างน้้าที่ดีพอ หรืออาจจะเป็นเพราะผู้ดูแลระบบประปายังไม่ทันได้เติมคลอรีนก็ได้ โดยเฉพาะด้าน
แบคทีเรีย  น้้าประปาต้นท่อจึงพบเชื้อแบคทีเรียมากกว่าน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้า   

จังหวัดบุรีรัมย์  พ้ืนที่เขตเมือง  พบว่า น้้า ประปาต้นท่อ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 57.1  
น้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 และน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 2 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 
28.6 เท่ากัน ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของเขต 14 ที่พบว่าน้้าประปาต้นท่อก่อนจ่ายน้้า คุณภาพน้้าจะอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานมากกว่าน้้าประปาทีป่ลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1 และปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 2   ส่วนในพ้ืนที่
เขตชนบท พบว่า ทั้งน้้า ประปาต้นท่อ และน้้าประปาปลายท่อบ้านผู้ใช้น้้าจุดที่ 1   ผลการตรวจวิเคราะห์อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 28.6 เท่ากัน  แสดงว่าระบบประปาหมู่บ้านมีการพัฒนาปรับปรุงที่ดีพอสมควร  

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปาที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปี พ.ศ. 2551-2554  
เมื่อจ้าแนกรายพ้ืนที ่พบว่า ในพ้ืนที่เขตเมือง  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปาที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
มีแนวโน้มขึ้นลงๆ นั่นคือ  ในปี พ.ศ. 2551 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปาทีไ่ม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมี
จ้านวนต่้าสุด (ร้อยละ 43.3) และเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2552 (ร้อยละ 66.7)  แล้วลดลงใน ปี พ.ศ. 2553 (ร้อยละ 
53.3)  และเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2554 (ร้อยละ 61.9)  ส่วนพื้นทีเ่ขตชนบท พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้้าประปาที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปี 2551 (ร้อยละ 85)  แล้วคงระดับเท่ากันในปี พ.ศ. 
2552 และ 2553 (ร้อยละ 100)  หลังจากนั้นก็ลดลงในปี พ.ศ. 2554 (ร้อยละ 71.4) 
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เมื่อพิจารณาพารามิเตอร์ที่ ท้าให้น้้าประปาไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในแต่ละปี  พบว่า ปี พ.ศ. 2553  มี
พารามิเตอร์ทีท่้าให้น้้าประปาไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด จ้านวน 9 พารามิเตอร์  ได้แก่ ความเป็นกรด–ด่าง 
ความขุ่น  สี สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย คลอไรด์ เหล็ก แมงกานิส โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัล
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2554 จ้านวน 8 พารามิเตอร์  ได้แก่ ความเป็นกรด–ด่าง ความขุ่น สี 
ฟลูออไรด์ เหล็ก แมงกานิส  โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย    ปี พ.ศ. 2551  มีจ้านวน 7 
พารามิเตอร์ ได้แก่ ความขุ่น สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย ความกระด้าง  คลอไรด์ ตะกั่ว โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย   และในปี พ.ศ. 2552 มีพารามิเตอร์ที่ ท้าให้น้้าประปาไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานน้อยที่สุด จ้านวน 6 พารามิเตอร์  ได้แก่ ความเป็นกรด–ด่าง ความขุ่น ซัลเฟต  ฟลูออไรด์  โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย   ส้าหรับปัญหาที่ตรวจพบมากท่ีสุด ในแต่ละปี คือ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย โดยส่วนใหญ่พบในพื้นที่เขตชนบทมากกว่า ในพ้ืนที่เขตเมือง  เนื่องจากมีการสูบน้้า
ดิบขึ้นสู่ถังเก็บน้้าสูงแล้วปล่อยลงสู่เส้นท่อโดยตรง โดยไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้้าและฆ่าเชื้อโรคก่อนจ่ายน้้า  

 
 ส าหรับปัญหาที่พบในน้ าประปา มีวิธีการแก้ไขดังนี ้
 

ปัญหาที่พบ วิธีการแก้ไข ค่ามาตรฐาน 
1.ความเป็นกรด-ด่าง  
 

การแก้ไขความเป็นกรด  โดยการเติมปูนขาวลงไปในน้้า  แล้วกรอง
เอาส่วน ที่ใสมาวัด pH  ปรับให้อยู่ระหว่าง 6.5-8.5  แล้วค่อย
น้ามาใช้  อีกกรณีคือน้้าต้นท่อ  มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานแต่น้้าปลายท่อเป็นกรด  แสดงว่ามีสารเคลือบท่อละลาย
ออกมาปนกับน้้า  ท้าให้เกิดสภาพเป็นกรด ต้องส้ารวจท่อประปา
แล้วเปลี่ยนท่อใหม่ การแก้ไขความเป็นด่างให้เติมกร ดเกลือ (HCl)  
ลงไป แล้วปรับ pH ให้อยู่ระหว่าง 6.5-8.5  ก่อนน้าน้้ามาใช้ 

อยู่ระหว่าง 6.5- 8.5 

2. ความขุ่น 
 
 

แก้ไขโดยใช้สารส้มท้าให้เกิดการตกตะกอนแล้วผ่านน้้าไปบนระบบ
ทรายกรองเพ่ือกรองเอาตะกอนออกหรือตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนโดย
ธรรมชาติ รอจนน้้าใสจึงค่อยเอามาใช้ กรณีน้้าประปาต้นท่อไม่ขุ่น
แต่น้้าประปาปลายท่อขุ่น ก็อาจเป็นเพราะท่อแตกร้าวหรือสาร
เคลือบท่อหลุดออกมาท้าให้น้้าขุ่นจึงควรเปลี่ยนท่อน้้าใหม่ 

ไม่เกิน 5 เอ็นทียู             
 

3. สี  
 

แก้ไขโดย ผ่านน้้าไปบนชั้นผงถ่านและผงทรายกรองก่อนน้าไป
บริโภค กรณีน้้าประปาต้นท่อไม่มีสีแต่น้้าประปาปลายท่อมีสี ก็อาจ
เป็นเพราะ มีสารเคลือบท่อหลุดออกมาท้าให้น้้า มีสี จึงควรเปลี่ยน
ท่อน้้าใหม่  

ไม่เกิน 15 
แพลตตินัม-โคบอลท์ 

4.ปริมาณสารละลาย
ทั้งหมดท่ีเหลือจาก
การระเหย (TDS)   

แก้ไขโดยใช้สารส้มท้าให้เกิดการตกตะกอนก่อนแล้วผ่านน้้าไปบน
ทรายกรอง เพื่อกรองตะกอนออกก่อนน้ามาใช้หรือแก้ไขโดยให้น้้า
ผ่านเรซิ่น ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนทั้งอนุมูลบวกและอนุมูลลบก่อน
น้ามาใช้ 

ไม่เกิน 1,000 มก./ล. 

5. ความกระด้าง 
 

ถ้าเป็นความกระด้างชั่วคราว (เกลือคาร์บอเนต ไบคาร์บอเนตของ
แคลเซียมหรือแมกนีเซียม ) แก้ไขโดยการต้มแต่ถ้าเป็นความ
กระด้างถาวร (เกลือคลอไรด์และเกลือซัลเฟตของแคลเซียมหรือ
แมกนีเซียม ) แก้ไขโดยการเติมปูนขาว [แคลเซียม ไฮดรอกไซด์ , 
Ca(OH)2] และโซดาแอช (โซเดียมคาร์บอเนต , Na2CO3) หรือ

ไม่เกิน 500 มก./ล. 
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โซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์ , NaOH) เพ่ือให้เกิดการตกตะกอน
ของแคลเซียมและแมกนีเซียม  และใส่สารส้มเพ่ือให้ตะกอนที่
เกิดข้ึนรวมตัวกันและจับตัวเป็นก้อนตะกอนได้เร็วยิ่งขึ้น แล้วกรอง
ตะกอนออก หรือแก้ไขโดยให้น้้าผ่านเรซิ่นซึ่งสามารถแลกเปลี่ยน
อนุมูลบวกก่อนน้ามาใช้ 

6. ซัลเฟต   การก้าจัดซัลเฟต ท้า ได้ โดยการให้น้้าผ่านเรซิ่นซึ่งสามารถ
แลกเปลี่ยนอนุมูลลบก่อนน้ามาใช้  แต่กรณีน้้าต้นท่อไม่พบปริมาณ
ซัลเฟตเกินมาตรฐาน  แต่น้้าปลายท่อพบปริมาณซัลเฟตเกิน
มาตรฐาน  อาจเป็นเพราะสารเคลือบท่อหลุดออกมา  หรือท่อ
แตกร้าวท้าให้สารในดินปนเปื้อนเข้าไปได้   

ไม่เกิน 250 มก./ล. 
 

7. คลอไรด์   ให้เพ่ิมระบบทรายกรองในระบบประปา  หรือแก้ ไขโดยให้น้้าผ่าน  
เรซิ่น ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนอนุมูลลบก่อนน้ามาใช้ 

ไม่เกิน 250 มก./ล. 

8. ฟลูออไรด์  
 

ให้ใช้สารส้มตกตะกอนฟลูออไรด์ก่อนน้ามาใช้  ถ้าจะให้ดีก็แก้ไข
โดยให้น้้าผ่านเครื่องกรองน้้าระบบ  Reverse  Osmosis  หรือ ให้น้้า
ผ่านเรซิ่นที่แลกเปลี่ยนอนุมูลลบ จะสามารถลดปริมาณฟลูออไรด์
ได้ 

ไม่เกิน 0.7 มก./ล. 

9. เหล็ก 
 

ถ้าเป็นเหล็กท่ีอยู่ในรูปตะกอนซึ่งไม่ละลายน้้าอยู่แล้ว สามารถจะ
ตกตะกอนและกรองออกได้เลย แต่ส้าหรับเหล็กท่ีเป็นสารละลาย
จ้าเป็นต้องเปลี่ยนรูปให้อยู่ในรูปของตะกอนซึ่งไม่ละลายน้้าก่อน
โดยวิธีเติมอากาศ หรือใช้สารเคมีช่วยเปลี่ยนรูปให้เป็นตะกอนก่อน
จึงจะสามารถตกตะกอนและกรองออกได้    

ไม่เกิน 0.5 มก./ล. 
 
 

10. แมงกานีส  
 

ถ้าเป็น แมงกานีสที่อยู่ในรูปตะกอน ที่ไม่ละลายน้้า ก็สามารถจะ
ตกตะกอนและกรองออกได้เลย  แต่ ถ้าเป็น แมงกานีสที่เป็น
สารละลายจ้าเป็นต้องเปลี่ยนรูปให้อยู่ในรูปของตะกอนซึ่งไม่
ละลายน้้าก่อนโดยวิธีเติมอากาศ  หรือใช้สารเคมีช่วยเปลี่ยนรูปให้
เป็นตะกอนก่อนจึงจะสามารถตกตะกอนและกรองออกได้   

ไม่เกิน 0.3 มก./ล. 

11. ตะกั่ว   ควรเปลี่ยนภาชนะเก็บน้้าหรือท่อน้้าใหม่ เลือกใช้วัสดุที่ไม่มีการใช้
สีตะก่ัวหรือสีผสมตะก่ัว และระวังอย่าให้มีการปนเปื้อนจากยาฆ่า
แมลงที่มีสารตะกั่วผสมอยู่ และสามารถก้าจัดตะก่ัวออกไปจากน้้า
โดยการให้น้้าผ่านเรซิ่น ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนอนุมูลบวก ก่อนน้า
น้้ามาใช้ 

ไม่เกิน 0.01 มก./ล. 

12. โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย  
 

ใช้คลอรีนฆ่าเชื้อในน้้าโดยมีความเข้มข้น 0.2-0.5 ppm (ส่วนใน
ล้านส่วน ) หรือให้ผ่านรังสี UV ของเครื่องกรองน้้าหรือแก้ไขโดย
การต้มก่อนน้ามาบริโภค 

ต้องตรวจไม่พบ 

13. ฟีคัลโคลิฟอร์ม   
แบคทีเรีย  
      

ใช้คลอรีนฆ่าเชื้อในน้้าโดยมีความเข้มข้น 0.2-0.5 ppm (ส่วนใน
ล้านส่วน ) หรือให้ผ่านรังสี UV ของเครื่องกรองน้้าหรือแก้ไขโดย
การต้มก่อนน้ามาบริโภค  

ต้องตรวจไมพ่บ 
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 

ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า พารามิเตอร์ที่ท้าให้น้้าประปาไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้้าประปาดื่มได้ มี
จ้านวน 13 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นกรด–ด่าง  ความขุ่น  สี  สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย 
ความกระด้าง ซัลเฟต คลอไรด์ ฟลูออไรด์ เหล็ก แมงกานิส ตะกั่ว โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย  ซึ่งส่วนใหญ่พบในพื้นที่เขตชนบท (ประปาหมู่บ้าน) มากกว่าในพ้ืนที่เขตเมือง เป็นเพราะผู้ดูแลระบบ
ประปาหมู่บ้านยังขาดความรู้เกี่ยวกับระบบประปา และขาดการดูแลบ้ารุงรักษาท่ีดีพอ บางแห่งอุปกรณ์ช้ารุด 
เช่นเครื่องเติมคลอรีน และระบบประปาหมู่บ้านหลายแห่งสูบน้้าดิบขึ้นถังเก็บน้้าสูงแล้วปล่อยลงสู่เส้นท่อโดยตรง 
โดยไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้้าและฆ่าเชื้อโรคก่อนจ่ายน้้า (จากการสอบถามผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านขณะที่
ไปเก็บตัวอย่างน้้าประปา) จึงท้าให้ตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียในตัวอย่างน้้า
เกินค่ามาตรฐาน  ดังนั้นจึงขอเสนอแนะ ดังนี้  

1) ควรมีการให้ความรู้ แก่ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบการอบรม 
การนิเทศงาน และติดตามผลการด้าเนินงานอย่างสม่้าเสมอ  

2) ผู้ดูแลระบบประปา  ควรดูแลและบ้ารุงรักษาระบบประปา ให้มีสภาพการใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น
การล้างหน้าทราย การล้างถังสร้างตะกอน  (คลองวนเวียน) และถังตกตะกอน การล้างถังเก็บน้้า หอถังสูง และ
ดูแลระบบการเติมคลอรีนให้ใช้งานได้ เป็นต้น   

3) ควรปรับปรุงคุณภาพน้้าและเติมคลอรีนฆ่าเชื้อโรคในน้้าประปาก่อนจ่ายน้้าให้ประชาชนน้าไปใช้ 
4) ควรมีการเฝูาระวังคุณภาพน้้าประปาอย่างต่อเนื่อง  ด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้้าอย่างง่าย  

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือโดยแกนน้าอาสาสมัครเฝูาระวังคุณภาพน้้าบริโภคในชุมชน  ทั้งนี ้ เพ่ือให้ชาวบ้านมี
ส่วนร่วมและรับทราบปัญหา    

5) ควรส่งเสริมให้เจ้าของประปาเข้าร่วมโครงการรับรองมาตรฐานน้้าประปาดื่มได้ 
6) ควรมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้น้้าตระหนักถึงความส้าคัญของการเติมคลอรีน เพ่ือ ใช้ฆ่าเชื้อ

โรคในน้้าประปา 
 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
           

1) ควรศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการใช้น้้าของผู้ใช้บริการน้้าประปา  
          2) ควรศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาระบบประปาและการบ้ารุงรักษาระบบประปา  

 3) ควรศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพในการบริโภคน้้าประปาท่ีปนเปื้อนโลหะหนัก  
 

10.  การน าไปใช้ประโยชน์ 
น าไปใช้ประโยชน์ โดยเมื่อ เจ้าของระบบประปา ทราบสถานการณ์คุณภาพน้้าประปา ของตนเองแล้ว 

เจ้าของประปาก็สามารถน้าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง คุณภาพน้้าประปาให้ได้มาตรฐานต่อไป เพ่ือสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 

11.  ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค (ที่เป็นปัญหายุ่งยากของผู้ด าเนินการ) 
    ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของน้ าประปาคือแหล่งน้ าดิบที่จะน ามาผลิตเป็นน้ าประปา  ซึ่งมีทั้งน้ า
ใต้ดินหรือน้ าบาลดาล และน้ าผิวดิน  โดยเฉพาะน้้าใต้ดินจะมีแร่ธาตุต่างๆ เจือปนอยู่ เช่น ฟลูออไรด์ เหล็ก 
แมงกานีส ความกระด้าง เป็นต้น  ซึ่งถ้าจะปรับปรุงก็จะต้องลงทุนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการก้าจัดฟลูออไรด์  
ส่วนแหล่งน้ าดิบที่เป็นน้ าผิวดินก็มีการปนเปื้อนสารเคมีเช่นกัน โดยเฉพาะสารก้าจัดศัตรูพืช หรือยาฆ่าแมลง เป็น
ต้น ซึ่งเกษตรกรนิยมใช้  โดยถ้าหากอยู่ใกล้แหล่งน้้าก็จะถูกน้้าฝนชะล้างลงสู่แหล่งน้้าได้ ซึ่งสารเคมีเหล่านี้ยังไม่มี
การตรวจเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ าประปา   
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12. ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ 
ควรมีการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน  และผู้ดูแลระบบประปา เองก็ควรดูแลและบ้ารุงรักษา

ระบบประปา ให้มีสภาพการใช้งานได้ตลอดเวลา  มีการเฝูาระวังคุณภาพน้้าประปาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ วิธีการ
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้้าอย่างง่ายโดยอาสาสมัครในหมู่บ้าน เพ่ือให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมและรับทราบปัญหา และ 
ควรส่งเสริมให้เจ้าของประปาเข้าร่วมโครงการรับรองมาตรฐานน้้าประปาดื่มได้ของกรมอนามัยด้วยและเนื่องจาก
ในเกณฑ์น้้าประปาดื่มได้ของกรมอนามัยยังไม่มีการตรวจสารเคมีก้าจัดศัตรูพืชที่อาจปนเปื้อนในแหล่งน้้า จากการ
ใช้ด้านการเกษตร ดังนั้นจึงควรมีการก้าหนดให้มีการตรวจ หาสารก้าจัดศัตรูพืชหรือย าฆ่าแมลงในน้้าประปาด้วย 
เพ่ือใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ าประปาต่อไป   
 
13. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาเรื่องการเฝูาระวังคุณภาพน้้าประปา ในพ้ืนที่เขตการสาธารณสุขที่ 14  ครั้งนี้  ส้าเร็จลุล่วงได้
ด้วยดี  ด้วยความร่วมมือของหลายฝุาย    ซึ่งทางคณะผู้ศึกษาขอขอบคุณไว้ดังนี้  คือ เจ้าหน้าที่จากส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ  ส้านักงานเทศบาล  องค์การบริหารส่วนต้าบล  รพ.สต.และ
ผู้ดูแลระบบประปาต่าง ๆ จากจังหวัดนครราชสีมา  สุรินทร์  ชัยภูมิ  และบุรีรัมย์   ในพ้ืนที่ที่ท้าการศึกษาที่ให้
ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี  
 ขอขอบคุณ  ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า ที่สนับสนุน งบประมาณ และนายแพทย์สุเทพ  เพชรมาก  
ผู้อ้านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ที่ให้การสนับสนุนการจัดท้าโครงการ ตลอดจนให้ค้าปรึกษาใน
การศึกษาครั้งนี้   และขอขอบคุณนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีมาฝึกงาน ในปี 2553  และ
นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารีที่มาฝึกงานในปี 2554  และท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
ในกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ศูนย์อนามัยที่ 5  นครราชสีมา และบุคลากรต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง  ที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ  จนกระทั่งรายงานฉบับนี้ส้าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

14. เอกสาร/เว็บไซต์อ้างอิง 
1. การศึกษาทบทวนองค์ความรู้ทางด้านน้้ากับความปลอดภัยด้านอาหาร .  โดยโปรแกรมศึกษาระบบ   

ความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ  สถาบันคลังสมองของชาติ  ร่วมกับส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข. เอกสารโรเนียว, 2553.  

2. วิเชียร จุ่งรุ่งเรือง และ เทวารักษา เครือคล้าย. ความเป็นมาและรูปแบบการบริหารระบบประปา
ชนบท. วารสารสมาคมทรัพยากรน้้า. ฉบับเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2548.  

3. แผนแม่บทการพัฒนาคุณภาพน้้าบริโภค  กรมอนามัย  พ.ศ. 2551-2555. เอกสารโรเนียว  
4. เอกสารเผยแพร่ข่าวกรมอนามัย, 2551.  ค้นเมื่อ 12 มกราคม 2552. 

 


