
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คํานํา 
 

ด้วยท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496, พ.ร.บ. อบต. พ.ศ.2537, พ.ร.บ. เขตปกครองพิเศษ กทม. และพัทยา) 
กอรปกับได้รับผลจากนโยบายการกระจายอํานาจ ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
พ.ศ. 2542 กําหนดให้งานสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุม
โรคติดต่อ เป็นภารกิจที่ราชการต้องถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังน้ัน ท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงาน 
ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในการตอบสนองและแก้ไขปัญหาโดยตรง โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงมี
บทบาทสําคัญทั้งในอํานาจหน้าที่โดยตรง และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2550  

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในการ
ดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีในสิ่งแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อสุขภาพ จึงให้ความสําคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เน่ืองจากปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
มีบทบาทและเป็นกลไกที่สําคัญต่อการดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ให้เป็นระบบและมีคุณภาพ ดังน้ัน กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข  จึงได้จัดทําคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน กระบวนงานท่ี 8 การจัดการคุณภาพน้ําบริโภค เพ่ือเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงในการสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการการบริการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้คุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารราชการของ
ประเทศต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ SOP 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(SOP) จัดทําข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทํางาน ทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร 
เมื่อใด กับใคร เป็นประโยชน์กับผู้บริหารในการติดตามงานได้ทุกข้ันตอน ลดความผิดพลาดในการทํางาน 
นอกจากน้ียังสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการฝึกอบรม เป็นสื่อในการประสานงาน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 
ประโยชน์ของการจัดทําคู่มือ SOP 

1. ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้คู่มือ SOP น้ี จะไม่เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน เกิดความเข้าใจและช่วย
เสริมสร้างความมั่นใจในการทํางาน ได้งานที่มีคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนด เป็นการ                 
ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการทํางานที่ไม่เป็นระบบ 

2. เป็นคู่มือช่วยในการเรียนรู้การทํางานของผู้ที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่ให้สามารถเร่ิมปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการสอนงาน บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถทํางานแทนกันได้ 
แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน เป็นต้น 

 
เนื้อหาของคู่มือ SOP 

แต่ละกระบวนงานประกอบด้วย 
1. วัตถุประสงค์ เป็นการบอกถึงสิ่งที่ต้องการจากการปฏิบัติตาม SOP น้ันๆ  
2. ขอบเขตของงาน เป็นการระบุว่า SOP ที่ใช้ในการปฏิบัติงานน้ัน ครอบคลุมสิ่งใดบ้าง 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบุหน่วยงาน/ตําแหน่งบุคคลท่ีนํา SOP ไปปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ 
4. เอกสารอ้างอิง ระบุช่ือและหมายเลขเอกสารที่เก่ียวข้องกับ SOP 
5. แผนภูมิการทํางาน เป็นการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานโดยย่อ เพ่ือให้ทราบว่า ใคร ทําอะไร 
6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการบรรยายรายละเอียดของการทํางานตามแผนภูมิ 
7. คํานิยาม เป็นการอธิบายความหมาย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  
8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เก่ียวข้อง เป็นการระบุช่ือและหมายเลขของแบบฟอร์มที่ใช้ในการบันทึก

การปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
สําหรบัองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน 

ชื่อกระบวนงาน 
การพัฒนาคณุภาพนํ้าบริโภค 

รหัสกระบวนงาน : 8 

ผู้จัดทํา กลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพ 
น้ําบริโภค  สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า 

กรมอนามัย 

วันที่มีผลบังคบัใช้ 1 ตุลาคม 2556 

จํานวนหนา้ 5 หน้า 
 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํากระบวนงานพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภคไปปฏิบัติในพ้ืนที่ที่

รับผิดชอบ เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้าบริโภคท่ีสะอาดปลอดภัย    
 

2. ขอบเขต 
 กระบวนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภค  ครอบคลุม  การกําหนดผู้รับผิดชอบ  การสํารวจ

ข้อมูลแหล่งนํ้าบริโภค  การวางแผนพัฒนาการจัดหาน้ําสะอาดหรือปรับปรุงคุณภาพนํ้าบริโภค  การพัฒนา
ศักยภาพ   การเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าบริโภค   การยกระดับการพัฒนาระบบการจัดการนํ้าบริโภค   การจัดการ
เร่ืองร้องเรียน  การสื่อสารสาธารณะ  และการรายงานผล 

 

3. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   
 

4.  เอกสารอ้างอิง 
4.1  คู่มือการพัฒนาระบบการจัดการนํ้าบริโภคสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2  คู่มือ การสุ่มเก็บ การบรรจุ และเก็บรักษาตัวอย่างนํ้าบริโภค 
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5. แผนภูมิการทํางาน 

ลําดับ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(วันทํา
การ) 

มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1  5 วัน 
 
 

- ผู้รับผิดชอบมี
ความรู้ด้านน้ํา
บริโภค/  
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมที่
หน่วยงานเห็นชอบ
แต่งต้ัง 

คําสั่งแต่งต้ัง/
มอบหมายผู้รบัผิดชอบ 

นายกเทศมนตรี/
ผู้บริหาร 
อปท. 

2  30 วัน - ข้อมูลพ้ืนฐาน
อปท.(จํานวน
ครัวเรือน
ประชากร) 

- ทะเบียน
รายละเอียด
ประเภท,จํานวน 
แหล่งนํ้าบริโภค.ใน
อปท. 

- จํานวน
ครัวเรือนที่บริโภค
นํ้าแต่ละประเภท 

- จํานวน
ครัวเรือนที่เข้าถึง
นํ้าประปา 

- ข้อมูลจาก 
จปฐ หรือข้อมลู
จากการสํารวจของ
หน่วยงาน 

- ข้อมลูแหล่งนํ้า
บริโภคจากการสํารวจ
ของหน่วยงานหรือ 
ข้อมูลนํ้าบริโภค
จากจปฐ. 

 

ผู้ได้รับการ
แต่งต้ัง/
มอบหมายจาก
ผู้บริหารอปท. 

3  10 วัน -แผนปฏิบัติงานการ
จัดหาน้ําสะอาด 
หรือแผนปฏิบัติงาน
การพัฒนาคุณภาพ
นํ้าบริโภค  ระบุ
กิจกรรมและ
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

-แผนปฏิบัติงานการ
จัดหาน้ําสะอาดหรือ
แผนปฏิบัติงานการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้า
บริโภค 

-ผู้ได้รับการ
แต่งต้ัง/
มอบหมายจาก
ผู้บริหารอปท. 

  กําหนดผู้รับผิดชอบ 

สํารวจข้อมูลแหล่งนํ้า
บริโภค 

วางแผนพัฒนาการจัดหา
นํ้าสะอาดหรือการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้า

บริโภค 
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ลําดับ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(วันทํา
การ) 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

4   3-5 วัน -พัฒนาศักยภาพ
ผู้รับผิดชอบ /
ผู้ดูแลระบบ
ประปา/ผู้ผลิตน้ํา
เพื่อจําหน่ายหรอื
อาสาสมัครเฝ้า
ระวังคุณภาพนํ้า 
โดยการจัดการ
อบรมหรือส่งไป
อบรม+ประชุม+
สัมมนาเกี่ยวกับ
น้ําบริโภคเพื่อให้
มีความรู้ความ
เข้าใจและ
ตระหนักถึง
ความสําคัญและ
ควบคุมดูแล
คุณภาพนํ้า
บริโภคให้สะอาด
ปลอดภัย 

- ประกาศนียบัตร
ผ่านการอบรม / 
ทะเบียนผู้เข้ารับการ
อบรม, เอกสารประชุม
ฯที่เก่ียวข้อง 

- ภาพกิจกรรม
การประชุม / อบรม 

ผู้ได้รับการ
แต่งต้ัง/

มอบหมาย
จากผู้บริหาร

อปท.. 

5  10 วัน -เฝ้าระวังคุณภาพ
น้ําบริโภคโดยการ
สุ่มตัวอย่างน้ํา
บริโภคตรวจ
วิเคราะห์ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพนํ้าบริโภค  
อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง 

มีผลการตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าบริโภค 

ผู้ได้รับการ
แต่งต้ัง/

มอบหมาย
จากผู้บริหาร

อปท. 

6  4 เดือน - คุณภาพ
น้ําประปาได้รับ
การรับรองเป็น
น้ําประปาด่ืมได้ 

-คุณภาพนํ้า
บริโภคประเภทอ่ืน
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ
น้ําบริโภค 

-.ใบประกาศเกียรติคุณ
รับรองเป็น “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนํ้า
บริโภคสะอาด
ปลอดภัย”จากกรม
อนามัย 

ผู้ได้รับการ
แต่งต้ัง/

มอบหมาย
จากผู้บริหาร

อปท. 

 

 

พัฒนาศักยภาพ 

 

เฝ้าระวังคุณภาพนํ้า
บริโภค 

 

ยกระดับการพัฒนา
ระบบการจัดการนํ้า

บริโภค 
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ลําดับ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(วันทํา
การ) 

มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

7  1-5 วัน - มีช่องทางการ
รับเร่ืองร้องเรียน 

- มีผังแสดง
แนวทางการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

- รายละเอียด
จํานวนช่องทางการ
ร้องเรียน 

- ขั้นตอน/
รายละเอียดการแก้ไข/
การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

ผู้ได้รับการ
แต่งต้ัง/

มอบหมายจาก
ผู้บริหารอปท. 

8  
 

 

1-3 วัน        สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์/ให้
ความรู้/การ
ดําเนินงานเกี่ยวกับ
นํ้าบริโภค 

เอกสารเผยแพร่/ภาพ
กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ 

ผู้ได้รับการ
แต่งต้ัง/

มอบหมายจาก
ผู้บริหารอปท. 

9  3-5 วัน 
 

      สรุปรายงาน
ผลการดําเนินงาน/
สถานการณ์การ
จัดการคุณภาพนํ้า
บริโภคให้ผู้บรหิาร
รับทราบ 

 

รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน/สถานการณ์
การจัดการคุณภาพนํ้า
บริโภคและ
ข้อเสนอแนะการพัฒนา
คุณภาพนํ้าบริโภค 

ผู้ได้รับการ
แต่งต้ัง/

มอบหมายจาก
ผู้บริหารอปท. 

 
 

6.  รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภคสําหรับท้องถิ่น    แต่ละท้องถ่ินอาจมีความแตกต่างกันตามแหล่งนํ้า

บริโภคท่ีใช้  มีรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
6.1  กําหนดผู้รับผิดชอบ 

นายกเทศมนตรี/ผู้บริหารท้องถ่ิน/หน่วยงาน   กําหนดผู้ที่มีความรู้ด้านการจัดการนํ้าบริโภค
หรือ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่หน่วยงานเห็นสมควร   เป็นผู้รับผิดชอบกระบวนงานพัฒนา
คุณภาพนํ้าบริโภค  ซึ่งอาจมอบหมายเป็นรายบุคคลหรือในรูปแบบคณะทํางานแล้วแต่ความเหมาะสม  

6.2  สํารวจข้อมูลแหล่งน้ําบริโภค 
ดําเนินการสํารวจ และรวบรวมข้อมูล นํ้าบริโภคในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่เก่ียวกับนํ้าบริโภค   จํานวนหลังคาเรือน  จํานวนประชากร   รายละเอียดจํานวนแหล่งนํ้าบริโภคได้แก่  
นํ้าประปา  นํ้าบาดาล  นํ้าบ่อต้ืน นํ้าฝน  นํ้าบรรจุขวด นํ้าตู้หยอดเหรียญและอ่ืนๆ   จํานวนครัวเรือนที่บริโภค
นํ้าแต่ละประเภท หรืออาจใช้ข้อมูลจาก จปฐ.   ที่มีเน้ือหา ดังน้ี 

- ข้อมูลพ้ืนฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนครัวเรือน,ประชากร 

สื่อสารสาธารณะ 

 

จัดการเร่ืองร้องเรียน 

รายงานผล 
การเนินงาน 
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- ประเภท,จํานวน แหล่งนํ้าบริโภค.ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 
- ทะเบียนรายละเอียดกิจการที่ผลิตนํ้าเพ่ือจําหน่าย เช่นโรงผลิตนํ้าด่ืม  นํ้าตู้หยอด

เหรียญ  และอื่นๆ 
- จํานวนครัวเรือนที่บริโภคนํ้าแต่ละประเภท 
- จํานวนครัวเรือนที่เข้าถึงนํ้าประปา 

6.3 วางแผนพัฒนาการจัดหาน้ําสะอาดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําบริโภค 
นําข้อมูลจากการสํารวจเป็นแนวทางประกอบการวางแผนพัฒนาระบบการจัดบริการนํ้า

บริโภคขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน   ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ให้มีความ
ครอบคลุมและ  มีความสะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐานคุณภาพนํ้าบริโภค โดยจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการการจัด
หารนํ้าสะอาด  หรือแผนพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภค  ระบุกิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการตามความเหมาะสม
กับพ้ืนที่   

6.4 พัฒนาศักยภาพ 
ดําเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เก่ียวข้องในระบบการจัดบริการนํ้าบริโภค เช่น ผู้ดูแลระบบ

ประปา  ผู้ประกอบการผลิตนํ้าทั้งภาครัฐและเอกชน  หรืออาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าบริโภค ส่งเสริมให้มี
ความรู้และตระหนักถึงความสําคัญของที่สะอาดปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพนํ้าที่จําหน่าย / 
ให้บริการแก่ประชาชน    พัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น  การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง  หรือในรูปแบบทีส่่งไปอบรมกับหน่วยงาน/สถาบันอ่ืนที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับการจัดการนํ้า  อย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง/ 1คน 

6.5 เฝา้ระวังคุณภาพน้ําบรโิภค 
ดําเนินการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าบริโภค  โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าบริโภคตรวจวิเคราะห์ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์และสะท้อนผลการปฏิบัติงานว่าคุณภาพนํ้าบริโภคอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานระดับใด เพ่ือประโยชน์ทั้งผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน หากคุณภาพนํ้ายังไม่ได้มาตรฐานหรือมี
การปนเป้ือน ควรดําเนินการแก้ไขปรับปรุง   และใช้เป็นแนวทางประกอบในการวางแผนปรับปรุง /พัฒนา
ระบบบริการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป    ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้นํ้าเกิดความม่ันใจในคุณภาพนํ้าบริโภค  

6.6  ยกระดับการพัฒนาระบบการจัดบรกิารน้ําบริโภค 
ดําเนินการยกระดับการจัดบริการนํ้าบริโภคประกอบด้วย  การพัฒนาคณุภาพนํ้าประปาเป็น  

“นํ้าประปาด่ืมได้ ”  และพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภคแต่ละประเภทในพ้ืนที่ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพนํ้า
บริโภค  ตามข้อกําหนด ได้รับการรับรองเป็น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํ้าบริโภคสะอาดปลอดภัย ”   

6.7 จัดการเรื่องร้องเรียน  
จัดให้มีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน   กรณีที่ประชาชนมีข้อคิดเห็น  เสนอแนะหรือมีปัญหา

สามารถร้องเรียนได้ในช่องทางใดบ้าง  เช่น   ทางโทรศัพท์  ทางสื่อออนไลน์  หรือการแจ้งโดยตรงที่สํานักงาน  
เป็นต้น    รวมทั้งมีแผนผังกําหนดรายละเอียดขั้นตอน การรับเร่ืองร้องเรียน   แนวทางการจัดการ/แก้ไขและ
ระยะเวลาดําเนินการสําหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน    ทั้งน้ีควรเก็บเป็นสถิติ/ข้อมูลเรื่องร้องเรียน เพ่ือเป็น
แนวทางในการดําเนินการพัฒนาระบบการจัดบริการนํ้าบริโภคให้มีประสิทธิภาพต่อไป   

6.8 การสื่อสารสาธารณะแก่ประชาชน 
การสื่อสารเป็นช่องทางในการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ให้บริการ(องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น)และประชาชนผู้รับบริการ ในประเด็นต่างๆ  เช่น  เผยแพร่ความรู้เรื่องต่างๆท่ีเก่ียวกับนํ้าบริโภค
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สะอาดปลอดภัย  การดูแลคุณภาพนํ้า  และสุขอนามัยที่เช่ือมโยงกับสุขภาพ   รวมถึงการดําเนินงานเก่ียวกับ
ระบบการจัดบริการนํ้าบริโภค  ทั้งน้ีเพ่ือ สร้างความเข้าใจอันดี   และร่วมกันพัฒนาต่อไป  

6.9 รายงานผลการดําเนินงาน 
มีรายงานสรุปผลการดําเนินงาน/ สถานการณ์การพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภคและข้อเสนอแนะ

การพัฒนาปรับปรุคุณภาพนํ้า  โดยรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
7. นิยามศัพท์ 

น้ําบริโภคในท่ีนี้  หมายถึง นํ้าจากแหล่งนํ้าที่ถูกสุขอนามัย ในปริมาณ 5ลิตรต่อคนต่อวัน สําหรับใช้
ด่ืม 2 ลิตร  และอ่ืนๆอีก 3 ลิตรสําหรับปรุงประกอบอาหาร  ล้างหน้า  บ้วนปากและแปรงฟัน ได้แก่ 
นํ้าประปา นํ้าบ่อต้ืน นํ้าบาดาล นํ้าฝน  นํ้าตู้หยอดเหรียญ  และน้ําในภาชนะบรรจุปิดสนิท 
 
8. แบบฟอร์ม  / เอกสาร  ท่ีเก่ียวข้อง 

- แบบสํารวจข้อมูลนํ้าบริโภค 
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มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

สําหรบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

ชื่อกระบวนงาน 
การพัฒนาคณุภาพนํ้าประปา 

      ลําดับกระบวนงาน : 8.1 
 

ผู้จัดทํา 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภค 

วันที่เริ่มใช้เอกสาร 

จํานวนหนา้ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํากระบวนงานพัฒนาคุณภาพนํ้าประปาไปปฏิบัติในพ้ืนที่ที่

รับผิดชอบ เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้าบริโภคท่ีสะอาดปลอดภัย    
 

2. ขอบเขต 
 กระบวนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพนํ้าประปา ครอบคลุม  การสํารวจและคัดเลือกระบบประปา   

จัดประชุม/อบรมผู้บริหาร/ฝา่ยที่ควบคุมการผลิต/ ผู้เก่ียวข้อง   การปรับปรุงโครงสร้างระบบประปาให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   การสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าประปาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ2 ครั้ง  
การขอรับรองเป็นนํ้าประปาด่ืมได้  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน   และการ
ควบคุมคุณภาพนํ้าประปาหลังการรับรองเป็นนํ้าประปาด่ืมได้ 

 

3. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   
 

4.  เอกสารอ้างอิง 
4.1  ข้อกําหนดการรับรองการตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปาด่ืมได้ 
4.2  คู่มือ การสุ่มเก็บ การบรรจุ และเก็บรักษาตัวอย่างนํ้าบริโภค 
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5. แผนภูมิการทํางาน 
ลําดับท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับ 

ผิดชอบ 
1  2-3 วัน ตามแบบสํารวจ

ระบบประปาระบบ
ผิวดินหรือบาดาล 

ข้อมูลระบบ
ประปาท่ีจะ
พัฒนาคุณภาพ
เป็นน้ําประปา
ดื่มได้ 

อปท.   
 

2  
 
 

 เนื้อหาการประชุม/
อบรมกําหนดแนว
ทางการพัฒนาระบบ
ประปา  

ผู้เข้าร่วม
ประชุม/อบรม 
มีความเข้าใจ 
 

อปท.   
 

3  
 

 ตามคู่มือมาตรฐาน
ระบบน้ําสะอาด ของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน  
กระทรวงมหาดไทย 

ระบบประปา
ผลิตน้ําประปา 
ได้อย่างมี  
ประสิทธิ 
ภาพ 

อปท.  

4  
 

1-2 วัน 

 
 

ผู้สุ่มเก็บตัวอย่างต้อง
ผ่านการอบรมหรือมี
ความรู้ในการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างน้ํา 

มีข้อมูลการสุ่ม   
เก็บตัวอย่าง  
น้ําประปา 

อปท.   
 

5  
 
 

15-30 วัน 

 
 

เกณฑ์มาตรฐาน
น้ําประปาด่ืมได้ 

ผลการตรวจ
วิเคราะห์
คุณภาพ
น้ําประปา 

อปท.   

6  
 
 

3 วัน  ผลการ
วิเคราะห์
คุณภาพนํ้า 
ประปาผ่าน
เกณฑ์ฯท้ัง ๒ 
ครั้ง 

ศูนย์อนามัย 
หรือ  สสจ. 

7  
 

5 วัน  
 

 กรมอนามัย 
 

8  
 
 

ทุกเดือน  ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
รับทราบ 

อปท. 

 
 
 

สํารวจและคัดเลือกระบบประปา    
หมู่บ้าน/เทศบาล ท่ีเหมาะสม 

 

จัดประชุม/อบรม ผู้บริหาร และ/
ฝ่ายควบคุมการผลิต 

ปรับปรุงโครงสรา้งระบบประปา 
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

สุ่ม เก็บตัวอย่างน้ําคร้ังท่ี ๑ และ
ครั้งท่ี ๒ ห่างกัน ๑-๒ เดือน ส่ง
ตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ 

ผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพนํ้าประปาผ่าน

เกณฑ์ฯท้ัง ๒ ครั้ง 

ขอรับรองเป็นน้ําประปาดื่มได้ 

รับรองเป็นน้ําประปาด่ืมได้ 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และ
ความเข้าใจแก่ประชาชน 
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5. แผนภูมิการทํางาน 
ลําดับท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

การเฝ้าระวังคุณภาพน้ําประปาหลังการรับรองเป็นน้ําประปาด่ืมได้ 
1 
 

 
 
 
 

ทุกสัปดาห์ ตามข้อกําหนดหลัง
การรับรองน้ําประปา
ดื่มได้ 

ปริมาณคลอรีน
อิสระคงเหลือ 
มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.2-0.5 
มิลลิกรัมต่อ
ลิตรหรือตรวจ
ไม่พบการ
ปนเปื้อนเชื้อโค
ลิฟอร์ม
แบคทีเรีย 

ผู้ ดู แลระบบ
ประปา 

2   ตามคู่มือมาตรฐาน
ระบบน้ําสะอาดของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

ระบบประปา
สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประ
สิทธิ 
ภาพ 

อปท.  

3  
 
 
 
 

1 วัน ตามข้อกําหนดหลัง
การรับรองน้ําประปา
ดื่มได้ 
 
 

ผลการ
วิเคราะห์
คุณภาพน้ํา 

อปท.   
 

4  
 
 

15-20 วัน ตามข้อกําหนดหลัง
การรับรองน้ําประปา
ดื่มได้ 

มีผลการตรวจ
คุณภาพน้ําผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

อปท.  
 

 

6.  รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาคุณภาพนํ้าประปา มีขอบเขตการดําเนินงานดังน้ี 

  6.1 สํารวจระบบประปา       
 ดําเนินการสํารวจและรวบรวมข้อมูลระบบประปา  โดยสํารวจทางด้านโครงสร้าง  การ

บํารุงรักษา  การบริหารจัดการ ตามแบบสํารวจประปาผิวดิน/ประปาบาดาล   เพ่ือประเมินสถานการณ์ความ
สมบูรณ์ของระบบประปาและความพร้อมของผู้ดูแลระบบประปา    

  6.2 จัดประชุม/อบรม /ฝ่ายควบคุมการผลิตและผู้เก่ียวข้อง 
จัดประชุม/อบรม/สัมมนา  ผู้บริหาร/ผู้ผลิตหรือผู้ดูแลระบบประปา  เจ้าพนักงานท้องถ่ิน/เจ้า

พนักงานสาธารณสุขในท้องถิ่นที่ทําหน้าที่เก่ียวการควบคุมดูแลและผลิตนํ้าประปาเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน  โดยอาจจัดการอบรมเองหรือ สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลระบบประปา  การ

ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ
และตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียโดย
ใช้ชุดตรวจสอบภาคสนาม       ( อ๑
๑) ณ ต้นท่อและปลายท่อบ้านผู้ใช้น้ํา 

บํารุง ดูแล รักษาระบบประปาให้อยู่
สภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

สุ่มเก็บตัวอย่าง
น้ําประปาตรวจ
วิเคราะห์ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 1 คร้ังต่อปี  

ขอรับรองเป็นน้ําประปาดื่มได้ 
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เฝ้าระวังคุณภาพนํ้า หรือหลักสูตรที่เทียบเคียงกันได้เก่ียวกับระบบประปา เพ่ือให้มีองค์ความรู้และสามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  6.3 ปรับปรุงโครงสร้างระบบประปา/กระบวนการผลิตน้ําประปา   
ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างระบบประปาหากพบว่ามีส่วนประกอบหรือระบบใดขาดความ

สมบูรณ์  ให้ซอ่มแซม  บํารุงรักษา    ในบางกรณีหากจําเป็นก็อาจประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องให้การสนับสนุนการปรับปรุงระบบ  เพ่ือให้ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         6.4 สุม่ เก็บตัวอย่างน้ํา  
 สุ่มเก็บตัวอย่างนํ้า ตรวจวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ  เคมีและชีวภาพ  ครั้งที่ 1 และ 2  ภายใน
ระยะเวลาห่างกัน  1-4 เดือน  ส่งตรวจห้องปฏิบัติการกรมอนามัย   
   6.5 วิเคราะหผ์ลคุณภาพน้าํ 
 ประเมินผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าโดยเทียบกับเกณฑ์คุณภาพนํ้าประประด่ืมได้กรม
อนามัย พ.ศ. 2553  หากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า ข้อมูลใดไมผ่า่นเกณฑ์คุณภาพนํ้าประปาด่ืมได้กรม
อนามัย พ.ศ. 2553  ให้ดําเนินการปรับปรุง แก้ไข และเกบ็ตัวอย่างนํ้าส่งตรวจซ้ําเฉพาะข้อมูลที่ไมผ่่านเกณฑ์   
แล้วสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าตรวจวิเคราะห์จนกว่าคุณภาพนํ้าจะผ่านเกณฑ์ 2 ครั้ง   

  6.7 รับรองเป็นน้ําประปาด่ืมได้    

       กรมอนามัยลงนามในประกาศรับรองเป็นนํ้าประปาด่ืมได้                                                                  

  6.6 ขอรับรองเป็นน้ําประปา        
ส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าประปาที่ผ่านเกณฑ์คณุภาพนํ้าบริโภค ทั้ง 2 ครั้ง  ให้ศูนย์

อนามัยเพ่ือขอรับรองเป็นนํ้าประปาด่ืมได้     

 6.8 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน 

   ประชาสัมพันธ์ /รณรงค์ให้ประชาชนรับรู้และเห็นความสําคัญของนํ้าประปาที่สะอาด
ปลอดภัย  และผลการปรับปรุงระบบประปาจนกระทั่งสามารถให้บริการนํ้าที่สะอาดปลอดภัย  สร้างความ
มั่นใจแก่ประชาชนรวมถึงอาจรณรงค์แนะนาํให้ประชาชนบริโภคนํ้าประปาเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย ฯลฯ   

  6.9 เฝ้าระวังคณุภาพน้ําประปา 
   ดูแลและเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง โดยการปรับปรุง รักษา
ระบบประปาให้อยู่สภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และสุ่มเกบ็ตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
คุณภาพนํ้าประปา 1  ครั้ง/ต่อปี  ตามข้อกําหนดหลังการรับรอง นํ้าประปาด่ืมได้อย่างสม่ําเสมอ    
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มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

สําหรบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

ชื่อกระบวนงาน 
การพัฒนาคณุภาพนํ้าบริโภคครัวเรือน 

      ลําดับกระบวนงาน : 8.2 
 

ผู้จัดทํา 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภค 

วันที่เริ่มใช้เอกสาร 

จํานวนหนา้ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นํากระบวนการพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภคครัวเรือน ไปปฏิบัติใน

พ้ืนที่ได้อย่างเป็นระบบและข้ันตอน และสามารถนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานต่อไป   
 
2.  ขอบเขต 

 การพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภคครัวเรือนเริ่มต้ังแต่  สํารวจข้อมูลแหล่งนํ้าบริโภคครัวเรือน  รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองน้ําบริโภคปลอดภัย สุขอนามัยและผลกระทบต่อสุขภาพ   อบรม
อาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าบริโภค  สุ่มเก็บตัวอย่างบริโภคตรวจวิเคราะห์  ประเมนิผลคุณภาพนํ้า  เฝ้า
ระวังคุณภาพนํ้าอย่างต่อเน่ือง  และสรุปรายงานผล  

3.  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

4. เอกสารอ้างอิง 
 4.1  หลักสูตรการอบรม / การพัฒนาศักยภาพด้านนํ้าคุณภาพบริโภคตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
 4.2  กฎ / ระเบียบราชการที่เก่ียวข้อง 
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5.  แผนภูมกิารทํางาน 
ลําดับ
ที่ 

ผังกระบวนการ ระยะ 
เวลา 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ตัวชี้วัด ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1  
 

 
2  วัน 

แบบสํารวจการใช้น้ํา
บริโภคของครัวเรือน
และชุมชน 

 มีข้อมูลแหล่งน้ํา
บริโภคในครัวเรือน 

 อปท. 

2 
 

 
 
 
 

 
1-2 
สัป 
ดาห์ 
 

เนื้อหาการให้ความรู้ 
ประชาสัมพันธ์
สอดคล้องกับการ
แก้ปัญหาคุณภาพนํ้า
บริโภค 

มีการให้ความรู้ 
ความเข้าใจ เรื่อง
ความสะอาด
ปลอดภัยของน้ํา
บริโภค และ
ผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

อปท. 

3   
2 วัน 

เนื้อหาในการอบรม
ตาม คู่มือการ
ดําเนินงาน โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายและสา
สมัครเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ําบริโภค 

มีความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ําบริโภค 

อปท. 

4  
 
 

 
1วัน 

ผู้เก็บตัวอย่างต้อง
ผ่านการอบรม หรือ
เป็นผู้มีความชํานาญ 
ในการสุ่มเก็บตัวอย่าง
น้ําบริโภค 

มีข้อมูลการเก็บ
ตัวอย่างน้ํา ทาง
กายภาพ เคมี และ
แบคทีเรีย 

อปท. 

5  
 
 
 

 
1 วัน 

คุณภาพน้ําผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ํา
บ ริ โ ภ ค ข อ ง ก ร ม
อนามัย 

มี ผ ล ก า ร ต ร ว จ
วิเคราะห์คุณภาพน้ํา
บริโภค 

อปท. 

6  
 
 

 
ทุกปี 

ตามคู่มือแนวทางการ
เฝ้าระวังคุณภาพน้ํา
บริโภคในชุมชน 

มี รายงานการ เฝ้ า
ร ะ วั ง คุ ณ ภ า พน้ํ า
บริโภค 

อปท. 

7   
ทุกปี 

รายงานครอบคลุม
ข้ อ มูล ข้ันตอนการ
ดําเนินงาน 
ตั้งแต่ข้อ ๒-๗ 

มี ร า ย ง านผลกา ร
พัฒนาคุณภาพนํ้า
บริโภค 

อปท. 

 
 
 
 
 

รณรงค์ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้ ความ
เข้าใจ เรื่อง น้ําบริโภคปลอดภัย 

สุขอนามัย และผลกระทบต่อสุขภาพ 

สํารวจ ข้อมูลแหล่งน้ําบริโภคครัวเรือน 

สุ่ม เก็บตัวอย่างน้ําบริโภคตรวจวิเคราะห์ 

  คุณภาพน้ําผ่าน
เกณฑ์ 

คุณภาพนํ้าไม่
ผ่านเกณฑ์ 

เฝ้าระวังคุณภาพน้ําบริโภค 

รายงานผล 

อบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา
บริโภค  

  ประเมินผลคุณภาพน้ําบริโภค 
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6.รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   การพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภคของครัวเรือนสําหรับท้องถิ่น  แต่ละท้องถิ่นอาจมีความแตกต่าง
กันตามแหล่งนํ้าบริโภคท่ีใช้  มีรายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังต่อไปน้ี 

6.1 สํารวจข้อมูลแหล่งน้ําบริโภคของครัวเรือน 
 สํารวจข้อมูล นํ้าบริโภคของครัวเรือนในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมี

ความครอบคลุม จํานวนหลังคาเรือน และแหล่งนํ้าบริโภคได้แก่  นํ้าประปา  นํ้าบาดาล  นํ้าบ่อต้ืน นํ้าฝน และ
นํ้าบรรจุขวด นํ้าตู้หยอดเหรียญ 

6.2 รณรงค์ประชาสัมพนัธ ์
  มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจและเกิดความตระหนักเก่ียวกับ

นํ้าบริโภคสะอาดปลอดภัย และผลกระทบต่อสุขภาพ  เพ่ือดูแลสุขภาพตนเอง 
6.3 อบรมอาสาสมัครเฝา้ระวังคุณภาพน้าํ 

 อบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคในชุมชนเพ่ือให้อาสาสมัครมีความรู้  ความเข้าใจ  
และเกิดความตระหนักเก่ียวกับนํ้าบริโภคสะอาดปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพ  ตลอดทั้งส่งเสริมให้มีการ
เฝ้าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคในชุมชนและครัวเรือน (รายละเอียดการอบรมตามคู่มือการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคในชุมชน และครัวเรือน) 

6.4 สุ่มเก็บตัวอย่างน้าํบริโภค 
 การเก็บตัวอย่างนํ้าโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความชํานาญ หรือผ่านการอบรม การเก็บตัวอย่างนํ้าบริโภคตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพนํ้า  ทางกายภาพ  ทางเคมี  และทางแบคทีเรีย ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าบริโภคของ
กรมอนามัยปี 2553 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าบริโภคแต่ละประเภท 1 ตัวอย่างต่อประชากร 5,000 คน ส่งตรวจ
วิเคราะห์ ทางด้านกายภาพ เคมีและแบคทีเรีย ตามวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าบริโภค การเก็บตัวอย่างนํ้า ตาม
คู่มือการสุ่มเก็บ การบรรจุ และเก็บรักษาตัวอย่างนํ้าบริโภค ของศูนย์ห้องปฏิบัติการการอนามัย หรือคู่มือการ
จัดบริการนํ้าบริโภคของสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา              

6.5 ประเมินผลคุณภาพน้ําบริโภค 
        ประเมินผลคุณภาพนํ้าตามเกณฑ์คุณภาพน้ําบริโภคกรมอนามัย พ.ศ. 2553 หากพบคุณภาพนํ้า
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ต้องมีการให้ความรู้ หรือประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าบริโภค 

   6.6 เฝา้ระวังคุณภาพน้าํบริโภค 
การเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคเพ่ือให้คุณภาพนํ้าบริโภคอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

และผู้ใช้นํ้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพนํ้าบริโภค  ต้องมีการดูแลระบบนํ้าบริโภคของครัวเรือนให้สะอาด และ 
เก็บตัวอย่างนํ้าบริโภคตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และสุ่มตรวจ
คุณภาพนํ้าทางด้านแบคทีเรียด้วยชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (อ 11) ของครัวเรือนทุกๆ 2 สัปดาห์ 

  6.7 รายงานผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภค 
         สรุปและรายผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภคครอบคลุมตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน          

7. นิยามศัพท์ 
            - 
8.  แบบฟอร์ม/เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
                     -   
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
สําหรบัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

ชื่อกระบวนงาน 
พัฒนาศักยภาพ 

      ลําดับกระบวนงาน : 8.3 
 

ผู้จัดทํา 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภค 

วันที่เริ่มใช้เอกสาร 

จํานวนหนา้ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นํากระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องการจัดบริการนํ้าบริโภค 

ไปปฏิบัติในพ้ืนที่ได้อย่างเป็นระบบและขั้นตอน และสามารถนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานต่อไป 
 

2.  ขอบเขต 
 การพัฒนาศักยภาพเริ่มต้ังแต่  กําหนดผู้รบัผิดชอบ สํารวจรวบรวมข้อมูล กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา   

วางแผนการพัฒนาศักยภาพ   ดําเนินการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  และสรุปและรายงานผลการ
พัฒนาศักยภาพ  

 

3.  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

4. เอกสารอ้างอิง 
 4.1  หลักสูตรการอบรม / การพัฒนาศักยภาพด้านนํ้าคุณภาพบริโภคตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
 4.2  กฎ / ระเบียบราชการที่เก่ียวข้อง 
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5.  แผนภูมกิารทํางาน 

ลําดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

 
 

  
7 วัน ผู้รับผิดชอบมี

ความรู้ด้านการ
จัดบริการน้ําบริโภค 

มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ/ผู้
ได้รับการแต่งต้ัง 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

2 
 
 

 

 
 

3 วัน 
ข้อมูลบุคลากรท่ี

เกี่ยวข้องระบบการ
จัดบริการน้ําบริโภค

ในพ้ืนท่ี 

 
ผู้ได้รับการ
แต่งต้ัง /

มอบหมาย/
จากผู้บริหาร 

 
 
3 

   

 

 

 
 

5 วัน 

รวบรวมข้อมูลจาก
ช่องทางต่าง
ประกอบการ

วางแผน 

- มี แผนการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้เกี่ยวข้อง
ระบบการ
จัดบริการน้ํา 

ผู้ได้รับการ
แต่งต้ัง /

มอบหมาย/
จากผู้บริหาร 

 
4 
 

 

  
 30 
วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กําหนดบทบาท
ความรับผิดชอบ
ของ
คณะกรรมการ 
 
 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผู้ได้รับการ
แต่งต้ัง /
มอบหมาย/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-คณะทํางาน
ที่ได้รับ
หมอบหมาย 

กําหนดผู้รับผดิชอบ 

สํารวจรวบรวมข้อมูล 
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา 

วางแผนการพัฒนาศักยภาพ 
 

ดําเนินการพัฒนาศักยภาพ
กล่มเป้าหมาย  

อปท.ดําเนินการจัด
ประชุม/อบรมเอง 

หน่วยงานอ่ืน
ดําเนินการ 

 A 
จัดทําโครงการ 

ปรับปรุง
โครงการ เสนอขออนุมัติ

โครงการ 
ไม่ผ่าน 

แต่งต้ัง

ผ่าน 
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ลําดับ 
ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

  15 วัน ประสานวิทยากร
,ผู้ร่วมประชุม
,สถานที่ 
 

 คณะทํางาน
ที่ได้รับ
หมอบหมาย 

 15 วัน จัดทําหนังสือเชิญ
ผู้เก่ียวข้องตาม
ระบบราชการ 
 

 คณะทํางาน
ที่ได้รับ
หมอบหมาย 

 15 วัน จัดทําเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม,ยืนยัน
วิทยากร,ประธาน
พิธีเปืด,สถานที่
จัดประชุมและ
การเงิน 
 

 คณะทํางาน
ที่ได้รับ
หมอบหมาย 

 13 วัน หลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพผู้
ดูระบบประปา
และการเฝ้าระวัง
คุณภาพนํ้า
บริโภค 
 

 คณะทํางาน
ที่ได้รับ
หมอบหมาย 

 1 วัน 
 
 
 
 
 
 

 

มีการประเมินผล
การอบรม 
ตามแบบฟอร์ม 
 

 คณะทํางาน
ที่ได้รับ
หมอบหมาย 

ประเมินผลการอบรม 

ดําเนินการประชุม/อบรม 

จัดเตรียมวัสดุ/เอกสารก่อน
ประชุม/และอื่นๆ 

ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 

จัดทําและส่งหนังสือเชิญ
ร่วมประชุม/เชิญวิทยากร 
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ลําดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

   ประกาศนียบัตร 
 
 
รายละเอียด
หลักสูตรเน้ือหา
การประชุมตาม
วัตถุประสงค์/
สอดคล้องกับที่
รับผิดชอบ 

 คณะทํางาน
ที่ได้รับ
หมอบหมาย 

  เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของ
หน่วยงาน 
 

  

  -หลักฐานเอกสาร
ที่เก่ียวข้องในการ
เข้าร่วมประชุม 
-การเดินทาง 
-การเงิน 

  

  เป็นไปตาม
หลักสูตร/เน้ือหา
การประชุม/
อบรม 

  

  ประกาศนียบัตร
รับรองการเข้า
ร่วมอบรม 

  

  สรุปผลการเข้า
ร่วมประชุมและ
ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะใน
การนํามาปรับใช้
กับการทํางาน 

  

 1 วัน ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร คณะทํางาน
ที่ได้รับ
หมอบหมาย 

มอบประกาศนียบัตร 

สรุป/รายงานผลการเข้าร่วม
ประชุม/อบรม 

รับใบประกาศนียบัตร 

เข้าร่วมประชุม 

เตรียมการเข้าร่วมประชุม 

มอบประกาศนียบัตร 

ประชุมประสานงาน
ผู้จัดการประชุม/อบรม 

เสนอขออนุมัติไปเข้าร่วม
ประชุม/สัมมนา/อบรม 
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ลําดับ 
ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

  3 วัน ทะเบียนผู้เข้าร่วม
ประชุม/อบรม 

 

  

5  15 
วัน 

ใช้วิธีการวิเคราะห์ท่ี
เหมาะสมกับข้อมูล
และวัตถุประสงค์
สรุปผลการอบรม/
ข้อเสนอแนะ 

 คณะทํางาน
ที่ได้รับ
หมอบหมาย 

 

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏบิตัิงาน 
6.1  กําหนดผู้รับผิดชอบ / การแต่งต้ังคณะกรรมการ   ดําเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เก่ียวข้องใน

ระบบการจัดการคุณภาพนํ้าบริโภค    
6.2 สํารวจ  รวบรวมกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนา    สํารวจและวิเคราะห์ความต้องการหรือความ

จําเป็นในการพัฒนาศักยภาพผู้เก่ียวข้องกลุ่มต่างๆ ตามสถานการณ์และสภาพปัญหา    
6.3  วางแผนดําเนินการพัฒนาศํกยภาพกลุ่มเป้าหมายต่างๆ      วางแผนและเตรียมการด้าน

งบประมาณ  หลักสูตร  ซึ่งสามารถดําเนินการพัฒนาศักยภาพเอง  หรือโดยการเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ/อบรม
กับเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  หรือวางแผนพัฒนาโดยรูปแบบอ่ืน  เช่น  การศึกษาดูงานตัวอย่างจากองค์กรที่
ประสบผลสําเร็จ  ฯลฯ    

 6.4  ดําเนินการพัฒนาศักยภาพ    ผู้รับผิดชอบดําเนินการพัฒนาศํกยภาพตามแผนที่ระบุ  ใน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ     เช่นเจ้าหน้าที่  ผู้ดูแลระบบประปา  ผู้ดูแลระบบประปา  หรืออาสาสมัครชุมชน / 
ครัวเรือนเฝ้าระวังคุณภาพนํ้า   ทั้งน้ีการพัฒนาศักยภาพ   สามารถดําเนินการได้หลายรูปแบบ 

กรณีที่ดําเนินการจัดการพัฒนาศักยภาพเอง  ต้องจัดทําและขออนุมัติโครงการพัฒนา
ศักยภาพ(ประชุม/อบรม) แต่งต้ังคณะทํางาน  ประสานงานผู้เก่ียวข้อง   จัดทําและส่งหนังสือเชิญวิทยากร  
จัดเตรียมสถานที่  วัสดุ เอกสารในการประชุมฯ/อบรม  และใบประกาศสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  และจัดทํา
ทําเนียบผู้เข้าร่วมประชุมจนเสร็จกระบวนการ    

กรณีที่เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพกับภาคีเครือข่าย  ประสานงานผู้จัดการประชุม   เสนอขอ
อนุมัติการเข้าร่วมประชุม  เข้าร่วมประชุม  และจัดทํารายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม 

6.5    สรุปและรายงานผลการพัฒนาศักยภาพ    จัดทําทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย   เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพในโอกาสต่อไป 

 
7. นิยามศัพท์ 
 - 
8.  แบบฟอร์ม/เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

-ไม่มี   
 
 

จัดทําทะเบียนผู้เข้าร่วม
ประชุม/อบรม 

สรุปและรายงานผลการพัฒนา
ศักยภาพ  
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มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

สําหรบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

ชื่อกระบวนงาน 
เฝา้ระวังด้านคุณภาพน้ําบรโิภค 

      ลําดับกระบวนงาน : 8.4 
 

ผู้จัดทํา 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภค 

วันที่เริ่มใช้เอกสาร 

จํานวนหนา้ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นํากระบวนการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคไปปฏิบัติในพ้ืนที่ได้
อย่างเป็นระบบและข้ันตอน และสามารถนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานต่อไป   
 
2. ขอบเขต 
  เร่ิมต้ังแต่กําหนดผู้รับผิดชอบ   กําหนดประเด็นเป้าหมายการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้ากลุ่มเป้าหมายต่างๆ    
วางแผนดําเนินการเฝ้าระวัง / สุ่มตัวอย่าง    จัดเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์วิธีการเก็บตัวอย่าง  ประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดําเนินการตามแผนงานที่กําหนด    เก็บตัวอย่างตามเป้าหมาย    รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ตามวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวัง     สรุปสถานการณ์รวมถึงแนวทางการ
แก้ปัญหา   รายงานสถานการณ์เสนอผู้บริการ     
 
3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เอกสารอ้างอิง 
  4.1  คู่มือการเก็บตัวอย่างนํ้า 
  4.2  กฎ / ระเบียบราชการที่เก่ียวข้อง 
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5. แผนภูมิการทํางาน 

ลําดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 7 วัน ผู้รับผิดชอบมีความรู้
ทางด้านสาธารณสุข และ
การจัดการนํ้าบริโภค 

คําสั่งแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ 

นายกเทศมนตรี/
ผู้บริหาร อปท. 
 

2 
 

  
7 วัน 

กลุ่มเป้าหมายน้ําบริโภค /
ประเด็นเฝ้าระวังชัดเจน 

นิยามต่างๆ  
 
 
 

3 
 

 7 วัน แผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการ
เฝ้าระวัง 

 
 

4  7 วัน เคร่ืองมือที่เก็บตัวอย่างได้
ตรงตามประเด็น ใช้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด 

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
ครบถ้วน  
มีวิธีการเก็บ
ตัวอย่างนํ้า 

 
 
 

5   
7 วัน 
 

หนังสือ/บันทึก 
 
 
 

  

6   
30 วัน 
 

ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
รวดเร็ว 
 
 

  

7  30 วัน ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
รวดเร็ว 

  
 

8  30 วัน สรุปสถานการณ์คุณภาพ
นํ้าบริโภคตามเป้าหมายที่
กําหนด 

  
 
 

9   สรุปผลการดําเนินงานได้
ครอบคลุมประเด็น/
เน้ือหาการเฝ้าระวัง 

รายงาน
สถานการณ์ด้าน
คุณภาพนํ้า
บริโภค 

 
 

กําหนดผู้รับผิดชอบ 

กําหนดประเด็น
เป้าหมาย/การเฝ้า

วางแผนดําเนินการ/
สุ่มตัวอย่าง 

เก็บตัวอย่างตาม
เป้าหมาย 

จัดเตรียมเครื่องมือ/
อุปกรณ์ วิธีการเก็บ

ตัวอย่าง 

ประสานงานหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

รวบรวม         
วิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปสถานการณแ์ละ
การแก้ปัญหา 

รายงานสถานการณ์ 
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6. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  ในการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าบริโภค  มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังน้ี 

6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบ 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน/หน่วยงานกําหนดผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคในรูป

คณะทํางาน/บุคคล อาจพิจารณาแต่งต้ังคณะทํางานโดยพิจารณาจากความจําเป็น   อาจมีบุคลากรอ่ืนๆ 
มาร่วมดําเนินการ อาจใช้ทั้งบุคลากรภายในและภายนอก   ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถท่ีแตกต่างกัน
ออกไป  
 6.2   กําหนดประเด็น เป้าหมาย / การเฝ้าระวัง 
   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้อง   กําหนดประเด็นเป้าหมายการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าบริโภค 
เพ่ือเป็นตัวแทนของน้ําบริโภครวมทั้งความถี่ในการเฝ้าระวัง    พร้อมรายละเอียดของกิจกรรมที่ต้องทําในการ
ฝ้าระวัง    
          6.3  วางแผนดําเนินการสุ่มตัวอย่าง 
   เป้าหมายและประเด็นที่เฝ้าระวังต้องกําหนดนิยามชัดเจน  เข้าใจตรงกันทําให้สามารถวาง
แผนการสุ่มตัวอย่างเพ่ือลดขนาดปริมาณการเก็บตัวอย่างให้สามารถดําเนินการได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด
งบประมาณ  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้องอาจมีการประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดประเด็นที่เป็นปัญหาใน
ท้องถิ่นหรืออาจเป็นประเด็นที่มีการร้องเรียนบ่อยๆ เก่ียวกับนํ้าบริโภค  การกําหนดประเด็นที่ชัดเจน ทําให้
และเป็นตัวแทน ทําให้สามารถเลือกเคร่ืองมือและวิธีการท่ีเหมาะสมได้ง่ายขึ้น    สําหรับการเฝ้าระวังด้าน
คุณภาพนํ้าบริโภค  อาจเฝ้าระวังโดยใช้ชุดทดสอบภาคสนามหรือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ แล้วแต่
วัตถุประสงค์ และความเหมาะสม  
  6.4   จัดเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ วิธีการเก็บตัวอย่าง 
   การเฝ้าระวังคุณภาพนํ้า  ดําเนินการโดยการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา  ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์
และเคร่ืองมือต่างๆ  เช่นชุดทดสอบคุณภาพนํ้าภาคสนาม  ชุดอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างนํ้า  ซึ่งต้องจัดเตรียม
และวางแผนล่วงหน้ารวมทั้งวิธีการเก็บตัวอย่างนํ้าอย่างถูกต้องเพ่ือสามารถเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
 6.5   ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้องดําเนินการประสานงานผู้เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการเก็บ
ตัวอย่างในการเฝ้าระวัง  บางกรณีอาจต้องมีผู้แทนจากท้องถิ่นร่วมดําเนินการเก็บตัวอย่างนํ้าด้วย 
 6.6  ดําเนินการเก็บตัวอย่างตามเป้าหมาย 
   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้องดําเนินการตามแผนการท่ีวางไว้อย่างเป็นระบบ ตามวิธีการ
และขั้นตอนของระบบเฝ้าระวัง และตรวจสอบข้อมูลที่เก็บให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 6.7  รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้องดําเนินการรวบรวมข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ แล้วนํามา
วิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติขั้นพ้ืนฐาน แสดงร้อยละความถ่ี เพ่ือช้ีสถานการณ์ด้านคุณภาพนํ้าบริโภคตาม
ประเด็นที่เฝ้าระวัง 

6.8  สรุปสถานการณ์และการแก้ปัญหา 
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้องสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศ/ รายงาน

สถานการณ์ด้านคุณภาพน้ําบริโภคและการดําเนินการแก้ปัญหาในส่วนต่างๆ ที่พบ    เช่นกรณีพบคุณภาพน้ํา
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ขุ่นในระบบประปา และพบการปนเป้ือนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย   อาจต้องทําการพัฒนาปรับปรุงระบบการผลิต
นํ้าประปา เป็นต้น  

6.9   รายงานสถานการณ ์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์ด้านคุณภาพน้ําบริโภคให้ผู้เก่ียวข้องทราบตามระบบการ

รายงาน 
 

 7. แบบฟอร์ม/เอกสาร/เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
  7.1 แบบฟอร์มการเก็บตัวอย่างนํ้าส่งตรวจวิเคราะห์ข้อมูลตามระบบเฝ้าระวัง 
  7.2 ชุดทดสอบภาคสนามต่างๆ เช่น ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย หรือ อ 13 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
สําหรบัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

ชื่อกระบวนงาน 
การจัดการเรื่องร้องเรียน 

      ลําดับกระบวนงาน : 8.5 
 

ผู้จัดทํา 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภค 

วันที่เริ่มใช้เอกสาร 

จํานวนหนา้ 

 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นํากระบวนการการจัดการเร่ืองร้องเรียนด้านคุณภาพน้ําไป
ปฏิบัติในพ้ืนที่อย่างอย่างเป็นระบบขั้นตอน  และสามารถนําข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน 

1.2 เพ่ือพิทักษ์สิทธิและคุ้มครองผู้บริโภคและใช้บริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานจากหน่วยให้บริการ 
   
2. ขอบเขต 

เร่ิมต้ังแต่การกําหนดผู้รับผิดชอบ กําหนดช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน รับเร่ืองร้องเรียน เพ่ือการ
ตรวจสอบและพิจารณาติดตาม ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการแก้ปัญหา แจ้งผลการ
ดําเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ  และสรุปผลการร้องเรียนด้านคุณภาพนํ้า โดยจัดทําเป็นรายงานเสนอผู้บริหาร
หน่วยงาน 

 
3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เอกสารอ้างอิง 
4.1 กฎ / ระเบียบราชการที่เก่ียวข้อง 
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5. แผนภูมิการทํางาน 

ลําดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 7 วัน ผู้รับผิดชอบมีความรู้
ทางด้านสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

คําสั่งแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ 

นายกเทศมนตรี/
ผู้บริหาร อปท. 
 
 

2 
 
 

 
 
 

 
1 วัน 
 

ช่องทางที่หลากหลาย
เข้าถึงง่าย 
 
 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 
 
 

ผู้ได้รับการ
แต่งต้ัง/
มอบหมาย 
 

3 
 

  
1 วัน 
 

มีผู้รับผิดชอบรวบรวม มี
ระเบียบ/ขั้นตอน/
แบบฟอร์มรับเร่ือง 
 
 
 

- ผู้ได้รับการ
แต่งต้ัง/
มอบหมาย 

4 
 

  
 

หลักเกณฑ์การตรวจสอบ
และดําเนินการ หรือ
แนวทางการแก้ปัญหา 
 
 
 
 

-   ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

5 
 

  
  5 วัน 

หนังสือ/เอกสาร -   ผู้รับผิดชอบ 
 
 

6 
 
 

    
  30 
วัน 

แนวทางการแก้ปัญหา
ตามประเด็น 
แผนการดําเนินการ
แก้ปัญหา 

เป็นไปตาม
กฎหมาย และ
หลักวิชาการ 

คณะทํางาน 

7 
 
 

 
 
 

 
  7 วัน 
 

หนังสือ/เอกสาร/บันทึก/
โทรศัพท ์
รายงานผลการดําเนินงาน 
 

ผู้ร้องเรียนพอใจ
ร้อยละ 80 

ผู้รับผิดชอบ 
 

8 
 

  
30 วัน 
 

สรุปผลการดําเนินงานได้
ครอบคลุมประเด็น/
เน้ือหาการร้องเรียน 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
 

กําหนดผู้รับผิดชอบ 

กําหนดช่องทางการ
รับเร่ือง 

รับเร่ืองร้องเรียน 

   ตรวจสอบ 
   พิจารณา 

ผ่าน 

ประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

สรุปผลการดําเนินงาน
แก้ไขปัญหา 

ดําเนินการแก้ปัญหา 

รายงานแจ้งผลการ
ดําเนินงาน 
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6.รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  ในการดําเนินงานการเรื่องร้องเรียนระดับท้องถิ่น มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้ 
  6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบ 
   ผู้บริหารท้องถิ่น/หน่วยงานกําหนดผู้รับผิดชอบ    กระบวนการร้องเรียนท้องถิ่นอาจเป็นใน
รูปคณะทํางาน/บุคคลผู้ได้รับมอบหมายเพ่ือดําเนินการ 
  6.2 กําหนดช่องทางการรับเรื่อง 
   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรียมช่องทางในการร้องเรียน ได้แก่ ตู้/กล่องรับ
ฟังความคิดเห็น ตู้ไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ บุคคล และเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์หรือช้ีแจงให้ทราบถึง
ขั้นตอนวิธีการในการดําเนินงานเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน 
  6.3 รับเรื่องร้องเรียน 
   เมื่อมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือปัญหาด้านคุณภาพนํ้า เข้าร้องเรียนผ่านช่องทางที่จัด
ไว้  และลงทะเบียนรับเร่ืองตามแบบฟอร์มมาตรฐาน แยกเป็นประเภทหมวดหมู่ มีรายละเอียดที่สามารถ
ติดตามเรื่องและผู้ร้องเรียนได้ 
  6.4 ตรวจสอบพิจารณาการดําเนินการ 
   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้องพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอนวิธีการ กฎหมาย และ
ระเบียบที่เก่ียวข้องรวมทั้งหาข้อมูลเบ้ืองต้นเพ่ือแยกประเภท และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนโดยตัดเรื่องที่ไม่มีมูล 
  6.5 ประสานงานผู้เก่ียวข้อง 
   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้องดําเนินการประสานงานผู้เก่ียวข้องให้มีความพร้อมให้มาก
ที่สุด เพ่ือดําเนินการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน 
  6.6 ดําเนินการแก้ปัญหา 
   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้องกําหนดวิธีการและข้ันตอนในการแก้ปัญหาตามประเด็น
วิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
  6.7 รายงานผล/แจ้งผลการดําเนินงาน 
   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้องกําหนดวิธีการและขั้นตอนในการแจ้งผลการดําเนินงานให้ผู้
ร้องเรียนทราบ   
  6.8 สรุปผลการดําเนินงาน 
   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องสรุปผลเป็นรายงานการดําเนินการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน
ต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
 
7. แบบฟอร์ม/เอกสาร/เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
  7.1 แบบฟอร์มมาตรฐานการบันทึกการร้องเรียน 
  7.2 แบบฟอร์มมาตรฐานการสรุปผลการร้องเรียน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
สําหรบัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

ชื่อกระบวนงาน 
การสื่อสารสาธารณะ 

      ลําดับกระบวนงาน : 8.6 
 

ผู้จัดทํา 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภค 

วันที่เริ่มใช้เอกสาร 

จํานวนหนา้ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นํากระบวนการสื่อสารสาธารณะ/ประชาสัมพันธ์การจัดบริการนํ้า
บริโภค ไปปฏิบัติในพ้ืนที่  ได้อย่างเป็นระบบและขั้นตอน และสามารถนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ
ดําเนินงานต่อไป  
 

2. ขอบเขต 
  เริ่มต้ังแต่การกําหนดผู้รับผิดชอบ   คัดเลือกหัวข้อหรือเรื่องสําคัญเพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์  จัดทํา
แผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์    จัดเตรียมข้อมูลและการประชาสัมพันธ์    ดําเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์   
ประเมินผล  และสรุปผลการสื่อสารประชาสัมพันธ์  
 

3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เอกสารอ้างอิง 
  4 .1 คู่ มือการพัฒนาระบบการจัดบริการ นํ้าบริ โภคสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
  4.2  กฎ / ระเบียบราชการที่เก่ียวข้อง 
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5. แผนภูมิการทํางาน 

ลําดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 7 วัน ผู้รับผิดชอบมีความรู้
ทางด้านสาธารณสุข และ
การพัฒนาคุณภาพนํ้า
บริโภค 

คําสั่งแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ 

นายกเทศมนตรี/
ผู้บริหาร อปท. 
 

2   
15 วัน 
 

วิเคราะห์ปัญหาด้าน
คุณภาพนํ้าบริโภคในพ้ืนที ่ 
และคัดเลือกหัวข้อที่
สําคัญเพ่ือสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 

ประเด็น/เร่ือง
การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

3 
 

  
 30 
วัน 

- กลุ่มเป้าหมาย 
- ประเด็น/เร่ืองการ
เผยแพร่สื่อสาร 
- รูปแบบวิธีการ 
- ผู้นํา/นักสื่อสาร 

แผนการเผยแพร่
สื่อสาร/แผนการ
จัดจ้าง 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

4   ข้อมูล / องค์ความรู้ ที่จะ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูล / องค์
ความรู้ เก่ียวข้อง
กับนํ้าบริโภค 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

5   
 1 วัน 

 
 
 
 
 

 ผู้รับผิดชอบ 
 
 

6 
 
 

  
 1 วัน 

แบบประเมินผลต่างๆ  ผู้รับผิดชอบ 
 
 

7 
 
 

 
 
 

 
 

สรุปรายงานผลการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 
 
 

สรุปรายงานผล
การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดผู้รับผิดชอบ 

จัดทําแผนการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 

ดําเนินการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 

ประเมินผล 

สรุปผลการดําเนินงาน 

คัดเลือกหัวข้อเรื่อง
สื่อสารประชาสัมพันธ์ 

จัดเตรียมข้อมูลและ
ช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์สื่อสาร 
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6. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ในกระบวนการสื่อสารสาธารณะประชาสัมพันธ์ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบ 
   ผู้บริหารท้องถิ่น/หน่วยงาน กําหนดผู้รับผิดชอบกระบวนการงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้าน
คุณภาพนํ้าบริโภคในรูปคณะทํางาน/บุคคลผู้ได้รับมอบหมายเพ่ือดําเนินการ   
  6.2 คัดเลือกหัวข้อเรื่องสื่อสารประชาสัมพันธ ์
   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพนํ้าบริโภคในพ้ืนที่ พิจารณาคัดเลือก
หัวข้อ สื่อสารประชาสัมพันธ์   เช่นองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับนํ้าบริโภคเช่ือมโยงกับสุขภาพ  เพ่ือให้เกิด
ความรู้และตระหนัก ก่อให้เกิดการพัฒนา และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี  

6.3 ทําแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้องอาจมีการประชุมเพ่ือพิจารณาจัดทําแผนการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ตาม ตามลําดับความสําคัญประเด็นเน้ือหา   การกําหนดประเด็นที่ชัดเจนทําให้สามารถสื่อสาร
ได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย โดยเลือกรูปแบบวิธีการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับงบประมาณ    

6.4  จัดเตรียมข้อมูลและช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้อง จัดเตรียมเน้ือหา  หรือองค์ความรู้ต่างๆ  เพ่ือสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์   สามารถทําได้ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  เช่น  การประสามนงานผ่านสื่อ
ช่องทางต่างๆ  การประชุม  / อบรม  หรือการศึกษาดูงาน    
  6.5  ดําเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดําเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ตามแผน 
 6.6 ประเมินผล 
   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้องดําเนินการรวบรวมข้อมูลการส่ือสารประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 
  6.7 สรุปผลการดําเนินงาน 
   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้องสรุปผลการดําเนินงานแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ตาม
กลุ่มประชากรเป้าหมายต่างๆ และเสนอผู้บริหารต่อไป  
7. แบบฟอร์ม/เอกสาร/เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
  - ไม่ม ี
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แนวทางการเขียน Flow Chart 
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แนวทางการเขียน Flow Chart 
Flow Chart คืออะไร 

การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ในการเขียนแผนผังการทํางานเพ่ือให้เห็นถึงลักษณะและความสัมพันธ์
ก่อนหลังของแต่ละข้ันตอนในกระบวนการทํางาน 
 
ประโยชน์ของ Flow Chart 

1. ช่วยให้เข้าใจกระบวนการทํางานง่ายขึ้น 
2. เป็นเคร่ืองมือสําหรับการฝึกอบรมพนักงาน 
3. ช่วยให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
4. สะดวกในการนาํไปเขียนเป็นระเบียบปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน หรือวิธีการปฏิบัติงานในลําดับ

ต่อไป 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขยีนแผนภูมิการทาํงาน (Flow Chart) 

 

 เร่ิมต้น / สิ้นสดุ  
 

 กิจกรรม / การดําเนินงาน  
 

 การตัดสินใจ  
 

    การจัดเก็บ  
 

        เช่ือมต่อไปกระบวนการอ่ืน  
 

     
    แสดงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลวิชาการ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
 
 

• บทนํา 
• ประกาศกรมอนามัยเรื่องเกณฑ์คุณภาพน้ําประปาด่ืมได้ 
• คําแนะนําคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบ

กิจการตู้น้ําด่ืมหยอดเหรียญ พ.ศ. 2553 
• (ตัวอย่าง) ารควบคุมกํากับดูแลการประกอบกิจการให้บริการตู้น้ําด่ืมหยอด

เหรียญ 
• การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ํา 
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บทนํา 
ภารกิจในการจัดบริการนํ้าสะอาดในชุมชนเป็นบทบาทและหน้าที่หน่ึงซึ่งรัฐจะต้องส่งเสริมให้

ประชาชนมีนํ้าสะอาดเพ่ือเป็นนํ้าด่ืมและใช้อย่างเพียงพอ  หากประชาชนในชุมชนมีนํ้าสะอาดสําหรับด่ืมและ
ใช้อย่างเพียงพอจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งภารกิจดังกล่าวระบุว่าเป็นหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนดดังน้ี  

• พระราชบญัญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ. ศ. 2537   
“ มาตรา 68  ภายใต้กฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล อาจจัดทํากิจการในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตําบล  ดังนี้ 
(1) ให้มีนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร” 

• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 “มาตรา 51  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆในเขตเทศบาล  ดังนี้  

(1) ให้มีนํ้าสะอาด หรอื  การประปา 
“มาตรา 53  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลเมือง  มีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาล  ดังนี้  

(2) ให้มีนํ้าสะอาด หรือ  การประปา 
“มาตรา 56  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลนคร  มีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาล  ดังนี้  

(1) กิจการที่ระบุไว้ในมาตรา 53” 

• พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  

“ มาตรา 16  ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังน้ี  

(4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ” 
“ มาตรา 17   ให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ เพ่ือ

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังน้ี  
(24) การจัดทํากิจการใดอันเป็นอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืนที่อยู่ในเขตและ

กิจการน้ันเป็นการสมควรให้องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินอ่ืนร่วมดําเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทํา ทั้งน้ีตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด      
 ซึ่งจากการดําเนินงานดังกล่าวทําให้ประชาชนมีนํ้าอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอแต่ในเรื่องคุณภาพยังต้อง
มีการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม จากการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าประปาและน้ําบริโภคในครัวเรือนปี 2551- 
2553   กรมอนามัย พบว่า คุณภาพนํ้าประปา และน้ําบริโภคส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้า
บริโภคกรมอนามัย และจากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจาก
โรคที่เกิดจากน้ําเป็นสื่อ อาทิ โรคอุจจาระร่วง  โรคบิด  โรคไทฟอยด์ และหนอนพยาธิ  ยังเป็นปัญหา
สาธารณสุขของประเทศ  โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันยังมีผู้ป่วยในแต่ละปีมากกว่า 1 ล้านราย  



35 
 

นอกจากน้ียังมีการเจ็บป่วยจากการปนเป้ือนโลหะหนักในแหล่งนํ้าซึ่งมิได้หมายถึงการปล่อยของเสียสู่แหล่งนํ้า
เท่าน้ัน แต่ยังหมายรวมถึงสารเคมีที่มีอยู่ตามธรรมชาติในแหล่งนํ้าใต้ดินอีกด้วย   

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมของประเทศ  จึงส่งเสริมให้มีการจัดการระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ  โดยหวังให้คน
ไทยทุกคนมีสุขภาพดี  จึงได้กําหนดนโยบาย  มาตรฐานงาน  การสนับสนุนวิชาการ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  และการพัฒนากฎหมาย  เพ่ือให้มีการดําเนินงานตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535   รวมท้ัง
การรับรองคุณภาพ  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภคเป็นระบบ  มีคุณภาพและยั่งยืน  ซึ่งต้องมีการ
ปรับปรุงการดําเนินงานให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจัดทํา 
“คู่มือการพัฒนาระบบการจัดบริการน้ําบริโภค” เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีการจัดบริการนํ้าบริโภคท่ีสะอาดปลอดภัยบริการแก่ชุมชนต่อไป 
 
คํานิยาม 

1. น้ําบริโภค  หมายถึง  นํ้าจากแหล่งนํ้าสําหรับใช้ด่ืม  2  ลิตร  และอ่ืนๆ  อีก  3  ลิตร  ใช้ประกอบ
อาหาร  ล้างหน้า  บ้วนปากและแปรงฟัน)   ได้แก่  นํ้าประปา    นํ้าบ่อบาดาล  นํ้าบ่อต้ืน  นํ้าฝน  ที่ถูก
สุขอนามัย ในปริมาณ  5  ลิตรต่อคนต่อวัน    

องค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟให้คําจํากัดความว่า  หมายถึง  “นํ้าซึ่งไม่มีสารเคมีหรือสารพิษใน
ปริมาณท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพเจือปนและปราศจากกลิ่น สีและรสที่ไม่เป็นที่ยอมรับ” 

2.  ประเภทน้ําบริโภค 
นํ้าบริโภค  แบ่งเป็น  6  ประเภท  ได้แก่ 

2.1   น้ําประปา  เป็นการนํานํ้าจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ  ได้แก่  นํ้าผิวดินหรือนํ้าใต้ดินมาผ่าน
ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ  เพ่ือผลิตให้เป็นนํ้าสะอาดตามหลักวิชาการและวิธีอันเหมาะสมแล้วจ่ายนํ้าที่ผลิต
ได้ให้แก่ประชาชน  โดยการจ่ายไปตามท่อผ่านมาตรวัดตลอด  24  ช่ัวโมง   

2.2   น้ําบ่อบาดาล  เป็นนํ้าที่เกิดจากนํ้าฝนท่ีตกลงมาไหลซึมลงดิน  บางส่วนจะถูกดินดูด
ซับไว้  ส่วนที่เหลือจะไหลซึมต่อไปจนกระทั้งถึงช้ันดินหรือหิน  นํ้าในช้ันหินส่วนน้ีเรียกนํ้าบาดาล  นํามาใช้โดย
การเจาะ  ซึ่งมีท่อกรองช่วยกรองทรายมิให้ไหลเข้าสู่บ่อและสูบนํ้าขึ้นมาใช้  

2.3  น้ําบ่อต้ืน  เป็นนํ้าใต้ดินที่ขุดลึกจากพ้ืนดินลงไปต้ังแต่สามเมตรถึงสิบเมตร  ขึ้นอยู่กับ
ระดับนํ้าใต้ดินในพ้ืนที่  นํ้าในบ่อมาจากการไหลซึมเข้ามาตามรูพรุนของขอบบ่อหรือก้นบ่อ  คุณภาพของน้ําอยู่
ในเกณฑ์พอใช้  ไม่ดีเท่านํ้าบาดาล  การสร้างบ่อนํ้าต้ืนที่ถูกหลักสุขาภิบาล  ที่ต้ังบ่อต้องห่างจากแหล่งโสโครก  
เช่น  ส้วม  นํ้าเสีย  ที่ทิ้งขยะ  ไม่น้อยกว่า  30  เมตร  วางขอบบ่อคอนกรีตซ้อนกันข้ึนมาสูงจากพ้ืน  50-80  
เซนติเมตร  อัดกรวดโดยรอบขอบนอกบ่อและก้นบ่อ  ยารอยต่อของขอบคอนกรีตในระยะ  3  เมตรจาก
พ้ืนดิน  เน่ืองจากในระยะนี้เช้ือโรคในดินยังอาศัยอยู่ได้    เทคอนกรีตบนพ้ืนดินรอบขอบนอกของบ่อ  เพ่ือ
ไม่ให้นํ้าสกปรกไหลลงบ่อนํ้าและมิให้เฉอะแฉะ    

2.4   น้ําฝน  เป็นนํ้าฝนที่เก็บหลังจากที่ให้ฝนตกไประยะหน่ึง เพ่ือให้มลพิษในอากาศถูกชะ
ไปก่อน นอกจากน้ันหลังคา รางนํ้า ที่รองรับนํ้าฝน รวมท้ังภาชนะเก็บกักต้องมีการทําความสะอาดเป็นประจํา   

2.5 น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท    เป็นนํ้าที่ผ่านกรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพและ
บรรจุลงในภาชนะที่มีฝาหรือจุกปิดสนิท  และน้ําในภาชนะบรรจุน้ันจะต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขโดยแหล่งนํ้าที่นํามาใช้ในการผลิตอาจเป็นนํ้าประปา หรือแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ 
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2.6  น้ําจากตู้จําหน่ายน้ําด่ืมอัตโนมัติ  หมายถึง  นํ้าที่ผ่านกรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพ  
โดยผู้ใช้บริการนําภาชนะมาบรรจุและมีการจ่ายเงินเป็นค่านํ้า ณ สถานที่จ่ายน้ํา 

 3.   น้ําสะอาดปลอดภัย หมายถึง นํ้าบริโภคมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนํ้าบริโภคกรมอนามัย  
พ.ศ. 2553  
   
แนวคิดและหลักการ 

การดําเนินการจัดการนํ้าบริโภคให้สะอาดปลอดภัย มีปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องหลายส่วน จึงต้องมี
การดําเนินการร่วมกันหลายภาคส่วนและหลายมิติ  ระบบบริการนํ้าประปา  ผู้มีหน้าที่ผลิตนํ้าให้บริการแก่
ประชาชน  ต้องมีความตระหนักและเห็นความสําคัญรวมถึงมีองค์ความรู้ในการผลิตนํ้าสะอาดได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ปราศจากส่ิงปนเป้ือนและเช้ือโรค  ใส่ใจและดูแลระบบการผลิตอย่างต่อเน่ือง  มีระบบการดูแล
ตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือรักษามาตรฐานคุณภาพนํ้าอย่างสมํ่าเสมอ  รวมทั้งประชาชนผู้ใช้นํ้าควรมีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าและสะท้อนปัญหาต่างๆไปยังผู้ผลิตหรือผู้ควบคุมการผลิตเพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ให้ปลอดภัยอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนํ้าประปาซึ่งให้บริการโดยภาครัฐเป็นหลักแล้ว    ยังมีการจัดบริการนํ้า
บริโภครูปแบบอ่ืนๆอีก เช่น การซื้อนํ้าบริโภคจากภาคเอกชน  นํ้าจากตู้จําหน่ายนํ้าด่ืมอัตโนมัติ  นํ้าในภาชนะ
บรรจุปิดสนิท(นํ้าขวด)  และยังมีประชาชนบางกลุ่มจัดหานํ้าบริโภคครัวเรือนด้วยตนเอง  เช่น  นํ้าฝน  นํ้าบ่อ  
เป็นต้น  อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะบริโภคนํ้าประเภทใด   ควรมีการดูแลคุณภาพนํ้าในทุกประเภท โดยการให้
ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนหรือผู้บริโภคเก่ียวกับความปลอดภัยด้านน้ํา การเลือกซื้อเลือกบริโภค
นํ้าที่สะอาดปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ตามกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคซ่ึงเป็น
การผลักดันให้ผู้ประกอบกิจการด้านน้ําใส่ใจและให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของนํ้ามากย่ิงขึ้น ในส่วนการ
จัดหาน้ําบริโภคครัวเรือน ต้องเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการเก็บรักษาและดูแลภาชนะบรรจุนํ้าให้สะอาดปลอดภัย 
ส่งเสริมการมีพฤติกรรมอนามัยให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชนในทุกกลุ่มตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
มนุษยชนที่จะต้องสามารถเข้าถึงนํ้าด่ืมที่สะอาดปลอดภัย 

กรมอนามัย ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ  จึง
ส่งเสริมให้มีการจัดการระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ โดยหวังให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี จึงได้
กําหนดนโยบาย  มาตรฐานงาน  การสนับสนุนวิชาการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการพัฒนากฎหมาย  
เพ่ือให้มีการดําเนินงานตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รวมท้ังการรับรองคุณภาพ  เพ่ือให้การพัฒนา
คุณภาพนํ้าบริโภคเป็นระบบ  มีคุณภาพและยั่งยืน 

 
แนวทางการจัดการน้ําบริโภคและกระบวนการทํางานทีเ่ก่ียวข้อง 
 1.  การรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูล 

เป็นการเตรียมการข้ันต้น เพ่ือทราบและประเมินสถานการณ์ของตนเอง การจัดทําข้อมูลที่
เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ จะเป็นส่วนสําคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีความชัดเจน 
รวดเร็ว เช่น สํารวจข้อมูลระบบโครงสร้าง วัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการผลิตประปา การดูแลรักษาระบบ
ประปา    จํานวนผู้ใช้บริการระบบประปา ข้อมูลแหล่งนํ้าบริโภคและ คุณภาพนํ้าบริโภค  เป็นต้น 

2.  งานสื่อสารสาธารณะ 
สร้างความรู้ความเข้าใจกับ ผู้ร่วมงานในภาคส่วนต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป โดย

การเผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนหรือผู้บริโภคเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านนํ้า สุขอนามัย
ที่เช่ือมโยงกับสุขภาพ การเลือกซื้อนํ้าบริโภค  การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ตามกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค  
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ผลักดันให้ผู้ประกอบกิจการด้านนํ้าใส่ใจและให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของนํ้ามากยิ่งข้ึน ซึ่งอาจ
ดําเนินการได้ในหลายช่องทางเช่นการประชุม/อบรม/สัมมนา การศึกษาดูงาน  การเผยแพร่เอกสารต่างๆ   

3. การพัฒนายกระดับ / การปรับปรุงคุณภาพนํ้า / การพัฒนาศักยภาพ 
    จากข้อมูลการสํารวจสถานการณ์นํ้าบริโภค  สามารถนํามากําหนดเป็นแผนงาน/แนวทางใน

การพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างและการผลิตนํ้าประปาให้มีประสิทธิภาพ  ดําเนินการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เก่ียวข้องในการดูแลผลิตนํ้าประปาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  จนสามารถดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง  และ
ผลิตนํ้าได้ตามมาตรฐาน  หรือตามเกณฑ์ที่กําหนด ภาครัฐต้องดําเนินการควบคุมดูแลนํ้าบริโภคท่ีจําหน่ายโดย
เอกชนให้คุณภาพได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้และตระหนักถึง
ความสําคัญของนํ้าที่สะอาดปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพน้ําที่จําหน่าย/ให้บริการประชาชน  
สําหรับนํ้าบริโภคครัวเรือนควรส่งเสริมให้มีการปรับปรุงดูแลคุณภาพนํ้า ให้สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน
คุณภาพนํ้าบริโภค มีพฤติกรรมอนามัยที่ดีเพ่ือสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากนํ้าเป็นสื่อ ซึ่งเป็น
เป้าหมายหลักสําคัญของระบบการจัดบริการนํ้าบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

4.  การตรวจสอบคุณภาพนํ้า 
      การตรวจสอบคุณภาพนํ้าบริโภคเป็นเป็นวิธีการท่ีใช้บ่งบอกหรือตัดสินว่าคุณภาพนํ้ามี

คุณลักษณะเป็นอย่างไร ได้มาตรฐานหรือไม่  โดยการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ การตรวจวิเคราะห์มีทั้ง
ตรวจโดยห้องปฏิบัติการและตรวจโดยใช้ชุดทดสอบภาคสนาม ซึ่งจะใช้การตรวจแบบใดข้ึนกับวัตถุประสงค์
และความจําเป็น   

 การตรวจสอบคุณภาพนํ้าในภาคสนาม  สามารถตรวจสอบด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย ได้แก่        
การตรวจวัดคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ํา การตรวจปริมาณฟลูออไรด์ในนํ้าและการตรวจสอบโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย       

 ส่วนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าในห้องปฏิบัติการ  เป็นการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทั้ง 3
ด้าน    ด้านกายภาพ ได้แก่  ความขุ่น  สี และความเป็นกรด –ด่าง  ด้านเคมี ได้แก่เหล็ก  ปริมาณสารละลาย
ที่เหลือจากการระเหย ความกระด้าง ซัลเฟต  คลอไรด์  ไนเตรท  ฟลูออไรด์  แมงกานีส  ทองแดง  สังกะสี  
ตะก่ัว  โครเมียม  แคดเมียม  สารหนู และปรอท  และด้านชีววิทยา  ได้แก่  การตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
จุลินทรีย์โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  โดยสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าบริโภคแล้วส่งไปตรวจ
วิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ  ซึ่งต้องดําเนินการเก็บตัวอย่างนํ้าอย่างถูกต้องเก็บรักษาตัวอย่างและส่งตัวอย่าง
อย่างถูกวิธี 

5. การติดตามประเมินผล/การเฝ้าระวังคุณภาพนํ้า 
การติดตามประเมินผล เป็นการกํากับดูแล  ตลอดจนบริหารระบบจัดการบริการนํ้าบริโภค 

โดยการเฝ้าระวังทั้งเร่ืองโครงสร้างด้านสุขาภิบาลของระบบนํ้าบริโภค  และคุณภาพนํ้าด้านกายภาพ  เคมี  
และ      ด้านชีวภาพ  และสําหรับการเฝ้าระวังนํ้าบริโภคประเภทอ่ืน เป็นประโยชน์ในการกระตุ้นส่งเสริมการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้า การเก็บกักอย่างปลอดภัย และสุขอนามัยในระดับครัวเรือน   
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สําเนาหนังสือประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพนํ้าประปาดื่มได้ 
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(ตัวอย่าง)  
 

การควบคุมกํากับดูแลการประกอบกิจการให้บริการตู้น้ําด่ืมหยอดเหรียญ 
 

               กรุงเทพมหานคร  ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลตู้นํ้าด่ืมหยอดเหรียญตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร  เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.๒๕๔๔ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตาม
ข้อบัญญัติในลักษณะที่เป็นการค้าให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น ตามแบบพร้อมกับหลักฐาน
ตามท่ีกรุงเทพมหานครกําหนดและต้องปฏิบัติและจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการน้ันให้ถูกต้องด้วย เช่น 
สถานที่น้ันต้องต้ังในบริเวณท่ีเหมาะสม ไม่มีนํ้าท่วมขังและสามารถระบายนํ้าออกได้สะดวก และประกอบ
กิจการภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาต นอกจากน้ีมีสุขลักษณะเฉพาะที่จะต้องปฏิบัติดังนี้ 

๑. ตู้นํ้าด่ืมหยอดเหรียญผลิตจากวัสดุที่ทนทาน ไม่ผุกร่อนหรือไม่มีสารที่สามารถละลายนํ้าหรือเป็น
อันตรายต่อผู้บริโภค เช่น ใช้วัสดุที่สามารถสัมผัสกับอาหารได้ 

๒. การติดต้ังในสถานที่ที่เหมาะสมไม่ทําให้เกิดการปนเป้ือนกับน้ําบริโภคท่ีผลิต เช่นไม่ใกล้สถานที่ทิ้ง
ขยะ หรือ สถานที่กําจัดสิ่งโสโครกหรือสิ่งปฏิกูล เป็นต้น 

๓. นํ้าบริโภคมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๖๑(พ.ศ. ๒๕๒๔) 
เรื่อง นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ.๒๕๓๔) เรื่อง         
นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ ๒)  

๔. มีระบบป้องกันภัยจากกระแสไฟรั่ว หรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจร  
๕. ไม่ก่อความเดือดร้อนรําคาญแก่ที่สาธารณะหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียง เช่นนํ้าทิ้งที่ระบายออกไม่เจิ่ง

นองบนพ้ืน หรือ การต้ังวางตู้ไม่ขีดขวางทางสาธารณะ 
๖.ต้องทําความสะอาดตู้ถังเก็บนํ้าและหัวจ่ายนํ้าด่ืมหยอดเหรียญและตรวจสอบประสิทธิภาพของการ

ล้างฆ่าเช้ือเคร่ืองจักรอุปกรณ์เป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยเดือนละ๑ ครั้ง  
๗.มีการบันทึกการทําความสะอาดการบํารุงรักษาการล้างทําความสะอาดไส้กรองพร้อมเก็บบันทึกเป็น

เอกสารให้กรุงเทพมหานครตรวจสอบได้  
๘. ติดประกาศโดยแจ้งข้อมูลที่ชัดเจน ของผู้ผลิตและเจ้าของผู้ให้บริการหรือครอบครองเพ่ือสามารถ

ติดต่อได้สะดวก 
๙. กรณีมีใบอนุญาต ต้องสําเนาใบอนุญาตติดไว้ในที่เปิดเผย โดยให้เห็นอย่างชัดเจน ณ สถานที่

ประกอบกิจการ/ตู้ที่ให้บริการ 
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อนุญาตการประกอบกิจการให้บริการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ 
               ขออนุญาตได้ที่ : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสํานักงานเขตที่มีการติดต้ังและบริการ ตู้นํ้าด่ืม
หยอดเหรียญ 
               เอกสารที่ต้องใช้ : ที่นํามาประกอบพิจารณาคําขออนุญาต อาทิ 

๑.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือ
ใบอนุญาต) 

๒.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 
๓.สําเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นสถานที่ต้ังสถานที่ประกอบกิจการ 
๔.สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติ

บุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
๕.หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธ์ิ

ในอาคารท่ีใช้เป็นสถานที่ประกอบการ) 
๖.หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ

และผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
๗.หนังสือหรือสําเนาผลการตรวจคุณภาพมาตรฐานคุณภาพนํ้า 
๘.ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

 
บทกําหนดโทษตามกฎหมายสาธารณสุข 

ในการดําเนินการควบคุม กํากับดูแล การประกอบกิจการตู้นํ้าด่ืมหยอดเหรียญมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ดังน้ี 

๑. การประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นความผิดตามกฎหมายต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๖ 
เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๗๑) 

๒. ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น การป้องกันเหตุรําคาญต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑ 
เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๗๔) 

๓. ถ้าไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท (มาตรา ๗๖) 
๔. ฝ่าฝืนข้อกําหนดของท้องถิ่น หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขทั่วไปสําหรับกิจการซึ่งเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีก    
ไม่เกินวันละ ๕,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง (มาตรา ๘๐)  

๕. ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่แสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ ต้องระวางโทษไม่เกิน ๕๐๐ บาท (มาตรา ๘๓) 
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การสุ่มเก็บตัวอย่างน้าํ 
 

๑) การเลือกจุดสุ่มเก็บตัวอย่าง แหล่งนํ้าด่ืมมีหลายประเภท การเลือกจุดสุ่มเก็บเพ่ือเป็นตัวแทนที่ดี
ควรพิจารณาดังน้ี 

(๑) นํ้าประปา เน่ืองจากระบบนํ้าประปามีระบบท่อในการจ่ายนํ้า ควรสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าจาก
จุดที่นํ้าออกจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําต้นท่อระบบจ่ายนํ้า ๑ ตัวอย่าง และปลายท่อบ้านผู้ใช้นํ้า สุ่มเก็บ ๑ 
ตัวอย่าง ต่อผู้ใช้นํ้า ๕,๐๐๐ คน โดยกระจายให้ครอบคลุม ถ้าระบบท่อจ่ายนํ้ามีเส้นท่อจ่ายนํ้าแยกออกไปอีก 
ควรสุ่มเก็บตัวอย่างที่เส้นท่อจ่ายน้ําที่แยกแขนงออกไปด้วย 

(๒) บ่อต้ืนหรือบ่อบาดาล สุ่มเก็บตัวอย่างน้ําจากบ่อโดยตรง ถ้าจําเป็นให้ใช้ภาชนะที่สะอาด
สุ่มเก็บหรือรองรับ แล้วถ่ายใส่ขวดเก็บตัวอย่างนํ้า 

(๓) นํ้าฝน ควรสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าจากภาชนะเก็บนํ้าฝนโดยตรง ถ้าจําเป็นให้ใช้ภาชนะท่ี
สะอาดสุ่มเก็บหรือรองรับ แล้วถ่ายใส่ขวดเก็บตัวอย่างนํ้า 

 

๒) วิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าการสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าในขั้นต้น ควรตรวจวัดความเป็นกรด – ด่าง และค่า
คลอรีนอิสระคงเหลือในนํ้าก่อน และบันทึกผลลงในใบส่งตรวจน้ําทันที กรณีตรวจพบคลอรีนอิสระคงเหลือใน
นํ้า ให้ใช้ขวดบรรจุตัวอย่างแบคทีเรียชนิดที่เติมสารโซเดียมไธโอซัลเฟต ความเข้มข้น ๑๐  % ปริมาตร  ๐ .๑ 
มิลลิลิตร   เพ่ือหยุดปฏิกิริยาของคลอรีนในการฆ่าเช้ือโรคในนํ้าประปา    

(๑)  การสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าเพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี 
ก. เขียนรายละเอียด  จุดสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าปิดข้างขวด 
ข. ล้างภาชนะบรรจุตัวอย่างนํ้า  ขนาด ๒   ลิตร ด้วยนํ้า ที่จะเก็บ ๒  –  ๓   คร้ัง   

ก่อนสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้า 
ค. เก็บตัวอย่างนํ้าจนเกือบเต็มขวด  เหลือที่ว่างไว้ประมาณ ๑  น้ิว  
ง. ปิดฝาขวดให้สนิทก่อนแช่เย็น 

(๒) การสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าเพ่ือวิเคราะห์ทางโลหะหนัก 
ก. เขียนรายละเอียด จุดสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าปิดข้างขวด 
ข. ล้างภาชนะบรรจุตัวอย่างนํ้า  ขนาดบรรจุ ๑   ลิตร  ด้วยนํ้าที่จะสุ่มเก็บ   ๒  –  ๓ 

ครั้ง  ก่อนสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้า 
ค. บรรจุตัวอย่างนํ้าจนเกือบเต็มขวด เหลือที่ว่างไว้ประมาณ ๑  น้ิว  
ง. เติมกรดไนตริก  ๑ .๕    มิลลิลิตร ปิดฝาขวด เขย่าให้เข้ากัน )ไม่จําเป็นต้องแช่

เย็น(  
(๓) การสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าเพ่ือตรวจสอบทางแบคทีเรีย 

การสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าในการตรวจสอบทางแบคทีเรีย  ระหว่างการสุ่มเก็บตัวอย่าง
นํ้าควรระมัดระวังเป็นพิเศษ  เพ่ือป้องกันการปนเป้ือน  โดยทําตามขั้นตอนดังน้ี 

ก. เขียนรายละเอียด  จุดสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าปิดข้างกระป๋องส่วนบนของกระป๋อง
บรรจุขวดแบคทีเรีย  ซึ่งเป็นภาชนะขวดแก้วปากกว้าง  มีความจุประมาณ  ๑๒๕   มิลลิลิตร  มีฝาจุกแก้วปิด

สนิท    )แบบกราวน์จอยท์   (ซึ่งฝาและคอขวดหุ้มด้วยกระดาษอลูมิเนียม   )เก็บบรรจุในกระป๋องสแตนเสส  ซึ่ง
ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว(  

ข. ควํ่ากระป๋องที่บรรจุขวดลง ดึงกระป๋องส่วนล่างออก  จับขวดต้ังขึ้น และหงาย
กระป๋องขึ้นทั้ง ๒  ส่วน วางบนที่สะอาด  
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ค. เปิดฝาขวดโดยจับบนแผ่นอลูมิเนียมเก็บตัวอย่างนํ้าประมาณ ๔    / ๕   ของขวด 
)ประมาณ ๑๐๐  มิลลิลิตร(  

ง. ปิดฝาขวดให้สนิทโดยควํ่าขวดลงในฝากระป๋องสแตนเลส แล้วปิดกระป๋องให้
เรียบร้อย 

จ. ใช้กระดาษกาวย่นพันรอบบริเวณรอยต่อของกระป๋อง ประมาณ ๒  - ๓  รอบ  
ฉ. บรรจุลงในถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่นกันนํ้าซึมเข้า 
ช. แช่ตัวอย่างนํ้าลงในหีบบรรจุนํ้าแข็ง 

๓) ข้อควรปฏิบัติในการสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้า 
    การเก็บตัวอย่างนํ้าประปา ควรพิจารณาถึงสิ่งต่อไปน้ี 
(๑)  การกําหนดจุดสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้า กําหนดสุ่มเก็บที่ต้นท่อระบบจ่ายนํ้า ๑ ตัวอย่างปลาย

ท่อบ้านผู้ใช้นํ้าสุ่มเก็บ ๑ ตัวอย่าง ต่อผู้ใช้นํ้า ๕,๐๐๐ คน โดยกระจายการสุ่มเก็บให้ครอบคลุม 
(๒) ตัวก๊อกนํ้าที่ใช้สุ่มเก็บตัวอย่าง ควรอยู่สูงจากพ้ืน ๖๐ เซนติเมตร หลีกเลี่ยงก๊อกนํ้าที่รั่ว

หรือหยด การเก็บตัวอย่างนํ้าควรเป็นตัวแทนของนํ้าประปาโดยเก็บจากก๊อกนํ้าโดยตรง ไม่ควรเก็บผ่านสาย
ยาง เคร่ืองกรองน้ํา ถังพักนํ้า ลักษณะการไหลของน้ําควรให้นํ้าไหลเป็นลําไม่กระจาย 

(๓) การเก็บตัวอย่างนํ้า ประปาต้องปฏิบัติดังนี้ 
ก. เปิดนํ้าปล่อยให้นํ้าไหลทิ้ง นาน ๒-๓ นาที เพ่ือให้นํ้าที่ค้างอยู่ในเส้นท่อไหลออก

ให้หมด 
 
 
 
 

ข.  เช็ดบริเวณก๊อกให้แห้ง ทําการฆ่าเช้ือโรคที่ปลายก๊อกนํ้า โดยใช้ไฟเผาหรือสําลี
ชุบแอลกอฮอล์ ๗๐ % เช็ดก๊อกนํ้า เพ่ือเป็นการฆ่าเช้ือโรคก่อนทําการสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้า 
 
 
 
 
 

ค.  เปิดนํ้าให้ไหลปานกลาง ทําการสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าเพ่ือตรวจสอบทางแบคทีเรีย
ก่อน แล้วจึงสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าเพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพ 
 
 
 
 

 
 
ง.  การสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าสําหรับตรวจสอบทางแบคทีเรีย ระวังอย่าให้ปากขวดที่

เก็บตัวอย่างนํ้าไปสัมผัสกับปลายก๊อก หรือสิ่งอ่ืนๆเพราะจะทําให้เกิดการปนเป้ือนเช้ือโรคได้ 
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(๔)  การสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าจากบ่อนํ้า 
ก. ใช้เชือกผูกขวดและถ่วง หย่อนลงเก็บตัวอย่างนํ้าในบ่อนํ้า  

 
 
 
 

ข. หย่อนขวดให้จมลงใต้ระดับนํ้าที่ความลึก ๒๐-๕๐ เซนติเมตร ปล่อยให้นํ้าไหล
เข้าจนเต็มขวด 
 
 
 
 

ค. ดึงเชือกเก็บตัวอย่างน้ํา เทนํ้าให้ระดับนํ้าเหลือเพียง ๔/๕ ของขวดเก็บตัวอย่าง
นํ้าปิดจุกนําขวดเก็บตัวอย่างนํ้าบรรจุลงในกระป๋อง 
 
 
 
 
 

 
๔) การเก็บรักษาสภาพตัวอย่างนํ้า 
ตัวอย่างนํ้าที่สุ่มเก็บเพ่ือตรวจสอบคุณภาพนํ้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นวิธีที่ถูกต้อง  คือ  

ตรวจวิเคราะห์ทันทีที่เก็บตัวอย่างได้  แต่ในทางปฏิบัติมีขีดจํากัดในหลายๆด้าน  ไม่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่าง
ได้พร้อมกันหมดทุกข้อมูลบางข้อมูลสามารถวิเคราะห์ในภาคสนามได้ แต่บางข้อมูลต้องนําไปตรวจวิเคราะห์ที่
ห้องปฏิบัติการจึงต้องมีการรักษาคุณภาพนํ้าให้เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด  โดยการแช่เย็นด้วยนํ้าแข็ง  
ขณะเดียวกันต้องส่งตัวอย่างนํ้าให้ถึงห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้  การส่งตัวอย่างควรอยู่ภายใน
ระยะเวลา ๘  ช่ัวโมง  ไม่ควรเกิน ๒๔   ช่ัวโมง  โดยเก็บรักษาตัวอย่างในความเย็น ๔ - ๑๐   องศาเซลเซียส  

 
๕) การเก็บรักษาตัวอย่างขณะขนส่งไปยังห้องปฏิบัติการ 
 เมื่อสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าเสร็จแล้วจะต้องส่งตัวอย่างนํ้าไปตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ ขณะขนส่ง

จะต้องไม่ให้ตัวอย่างถูกแสงแดด และต้องรักษาสภาพคุณภาพนํ้าโดยการแช่เย็นในภาชนะที่เก็บความเย็นได้
วางเรียงขวดเก็บตัวอย่างนํ้าในภาชนะแช่เย็นให้เป็นระเบียบ ระวังขวดตัวอย่างล้ม การใส่นํ้าแข็งแช่ตัวอย่างให้
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ใส่เสมอระดับปากขวดเก็บตัวอย่างนํ้าไม่ให้มากเกินไปจนล้น ขณะขนส่งต้องเติมน้ําแข็งและไขนํ้าที่ละลายทิ้ง
เป็นระยะๆ  

๖) การเขียนฉลากและใบส่งตัวอย่าง 
 เน่ืองจากมีตัวอย่างนํ้าส่งตรวจวิเคราะห์เป็นจํานวนมาก เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในรายละเอียด
ของตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์ ผู้เก็บตัวอย่างควรดําเนินการ ดังน้ี 

(๑) ฉลากปิดภาชนะเก็บตัวอย่างนํ้า  ฉลากปิดภาชนะตัวอย่างนํ้า ควรมีรายละเอียด 
ดังน้ี 

ก. รหัสตัวอย่าง หมายถึง รหัส หรือสัญลักษณ์ของตัวอย่างนํ้าที่ผู้ส่งใช้ ซึ่งกําหนด
เป็นตัวเลข เช่น ๑/๑ (เป็นช่ือจังหวัด/พ้ืนที่ที่เก็บตัวอย่าง) 

ข. หน่วยงานที่ส่ง หมายถึง หน่วยงานท่ีส่งตัวอย่างนํ้าตรวจวิเคราะห์ เช่น สํานัก
สุขาภิบาลอาหารและน้ํา 

ค. ประเภทของแหล่งนํ้า  หมายถึง รายละเอียดตัวอย่างนํ้าที่เก็บเป็นประเภทใด 
เช่น นํ้าประปา(ส่วนภูมิภาค) นํ้าประปา(เทศบาล) นํ้าประปา(หมู่บ้าน) นํ้าฝน และน้ําบ่อต้ืน เป็นต้น 

ง. สถานที่เก็บตัวอย่างนํ้า ระบุจุดเก็บตัวอย่างที่กําหนด เช่น ต้นท่อระบบจ่ายนํ้า 
หรือปลายท่อบ้านเลขท่ี ๒๐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 

จ. วันที่เก็บตัวอย่างนํ้า และเวลาที่เก็บตัวอย่างนํ้า 
ฉ. ช่ือผู้สุ่มเก็บตัวอย่าง 

ตัวอย่างฉลากปิดภาชนะเก็บตัวอย่างนํ้า 
 
 
 
 
 
 

(๒) การเขียนรายละเอียดใบส่งตัวอย่างนํ้า 
   ใบส่งตัวอย่างน้ําควรมีรายละเอียดครบถ้วน และตัวอย่างนํ้า ๑ ตัวอย่าง ต้องมีใบส่ง
ตัวอย่างนํ้ากํากับ  ๑ ใบ 

(๓)  ข้อควรระวัง 
ก. ปิดฉลากและเขียนรายละเ อียดของตัวอย่าง นํ้าที่ภาชนะทุกใบ  ด้วย

ปากกาหมึกแห้งกันนํ้าได้ ไม่ควรใช้ดินสอหรือหมึกซึม 
ข. ควรปิดฉลากก่อนเก็บตัวอย่างนํ้า 
ค. ให้แช่เย็นขวดเก็บตัวอย่างนํ้าขนาดจุ ๒    ลิตร และขวดเก็บตัวอย่างนํ้า

ตรวจสอบทางแบคทีเรียหลังการเก็บตัวอย่าง 
ง. เติมกรดไนตริกลงในขวดเก็บตัวอย่างนํ้าพลาสติก ขนาดจุ ๑   ลิตร สําหรับตรวจ

วิเคราะห์โลหะหนักไม่จําเป็นต้องแช่เย็น  
จ. ควรระบุข้อมูล เร่ืองสถานที่ จุดเก็บ และข้อมูลอ่ืนๆ ในใบส่งตัวอย่างให้

ครบถ้วนและถูกต้อง 

รหัสตัวอย่าง...........๑/๑ ......................หน่วยงานที่ส่ง...... ..........สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา...... 
ประเภทแหล่งนํ้า..............นํ้าประปา .........................................................................  
สถานที่เก็บตัวอย่างนํ้า ... ต้นท่อระบบ..หรือปลายท่อบ้านเลขท่ี .....ต........ อ.....  จ............. 
วันที่เก็บตัวอย่าง ............................................เวลา.............๑๓.๑๕ น .................... ... 

ช้ือผู้เก็บตัวอย่าง................................. ......................................................  
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ฉ. ควรตรวจสอบว่ารายละเอียดจุดเก็บ และรหัสที่ภาชนะเก็บตัวอย่างนํ้ามีรหัส
ตรงกับใบส่งตัวอย่างหรือไม่ 

 (๔)  การติดต่อหน่วยงานที่ทําการวิเคราะห์ 
ก. แจ้งแผนกําหนดส่งตัวอย่างนํ้าล่วงหน้า เพ่ือห้องปฏิบัติการได้เตรียมอุปกรณ์ 

และสารเคมีที่จําเป็นไว้ล่วงหน้า 
ข. ควรส่งตัวอย่างนํ้าถึงห้องปฏิบัติการโดยเร็วภายในเวลาไม่เกิน ๘   ช่ัวโมง หรือ

อย่างช้าไม่เกิน  ๒๔   ช่ัวโม ง ซึ่งควรส่งตัวอย่างถึงห้องปฏิบัติการในตอนเช้า เพ่ือที่จะทําการวิเคราะห์ได้ทันทีที่
ตัวอย่างถึงห้องปฏิบัติการ เพราะส่งตัวอย่างถึงตอนบ่ายอาจมีเวลาไม่พอในการตรวจวิเคราะห์ ก็ต้องเลื่อนการ
ตรวจสอบไปในวันถัดไป 

ค. ปิดผนึกหีบห่อ  และหีบแช่เย็นบรรจุตัวอย่างให้แน่นหนาพร้อมทั้งแนบใบส่ง
ตัวอย่างนํ้ามากับหีบห่อทุกครั้ง 

ง. ใส่รายละเอียดผู้รับปลายทางให้ชัดเจน 
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ภาคผนวก ค 
แบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 

 
 
 

• แบบสํารวจข้อมูลน้ําบริโภค 
• แบบสํารวจข้อมูลระดับครัวเรือน 
• จํานวนตัวอยา่งครัวเรือนในการสุ่มสํารวจ 
• แบบสํารวจระบบประปากรณีใช้น้ําผิวดิน 
• แบบสํารวจระบบประปากรณีใช้น้ําบาดาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

แบบสํารวจขอ้มูลน้ําบริโภค 
     เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล .................................................................  

๑  ข้อมูลทั่วไป 
      ๑.๑. ครัวเรือนและประชากร 
          ครัวเรือนทั้งหมด  .....................ครัวเรือน 

  ประชากรท้ังหมด  .....................คน  
 ชาย........................คน    คิดเป็นร้อยละ................ 
 หญิง.......................คน   คิดเป็นร้อยละ................ 
๑.๒ สถานบรกิารสาธารณะ 
 โรงพยาบาล  .....................แห่ง 
 โรงเรียน   .....................แห่ง 
 

๒.  แหล่งน้าํบริโภค 
๒.๑ ระบบประปา   .....................แห่ง      

แหล่งนํ้าดิบเพ่ือการประปา 
นํ้าผิวดิน  .....................แห่ง 
นํ้าบาดาล  .....................แห่ง 

๒.๒ สถานประกอบการนํ้าบรรจุขวด .....................แห่ง 
๒.๓ นํ้าตู้หยอดเหรียญ  .....................แห่ง 
๒.๔ ที่เก็บกักนํ้าฝนสาธารณะ .....................แห่ง 
๒.๕ บ่อนํ้าบาดาลสาธารณะ .....................แห่ง 
๒.๖ บ่อนํ้าบาดาลส่วนตัว  .....................แห่ง 
๒.๗ บ่อนํ้าต้ืนสาธารณะ  .....................แห่ง 
๒.๘ บ่อนํ้าต้ืนส่วนตัว  .....................แห่ง 
 

๓. แหล่งน้ําบริโภคของชุมชน 
ลําดับที ่ ประเภทน้ํา จํานวนครัวเรอืน คิดเปน็ร้อยละ 

๑ นํ้าประปา   
๒ นํ้าบ่อต้ืน   
๓ นํ้าบ่อบาดาล   
๔ นํ้าฝน   
๕ นํ้าตู้หยอดเหรียญ   
๖ นํ้าบรรจุขวด   

รวม   
 
๔.  ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ําประปาเข้าถึง  .............  
 
๕.  ข้อมูลคณุภาพนํ้าบริโภค 
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ประเภทนํ้าบริโภค 
การตรวจวิเคราะห์ จํานวน

ตัวอย่าง 

ผลการตรวจ
ได้มาตรฐาน

ร้อยละ 

ปี / เดือนที่ตรวจคร้ัง
สุดท้าย กายภาพ เคมี แบคทีเรีย 

นํ้าประปา       
นํ้าบรรจุขวด       
นํ้าตู้หยอดเหรียญ       
นํ้าฝน       
บ่อนํ้าบาดาล       
บ่อนํ้าต้ืน       
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แบบสํารวจข้อมูลระดับครัวเรือน 
โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการนํ้าบริโภคระดับพื้นฐานสําหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
     ๑.๑ บ้านเลขที่....................เทศบาล.....................................   จังหวดั .............……………............ 
           จํานวนคนในครอบครัวบ้านเดยีวกัน ที่อาศัยอยูจ่รงิในปัจจุบัน (รวมผู้ตอบด้วย)………………… คน  
     ๑.๒ ท่านอาศัยอยู่ในพื้นทีน่ี้มานาน……………………………ปี    
 

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับนํ้าบริโภคของครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ โดยใส่เครื่องหมาย  ใน □) 
     ๒.๑ ครัวเรอืนใช้นํ้าบริโภคหลักจากนํ้าประเภทใด    

□ ๑) น้ําประปา 
ความเพียงพอ 

  � เพียงพอตลอดทั้งปี    � ไม่เพียงพอ 
การปรับปรงุคุณภาพ  

           � มี (เช่น  กรอง / เติมคลอรีน / ต้ม  )   � ไม่มี        

□ ๒) น้ําบรรจขุวด 
มาตรฐานคุณภาพ 

  � มี อย.     � ไม่มี อย.   
การปรับปรงุคุณภาพ   

           � มี (เช่น  เติมคลอรีน / ตม้  )     � ไม่มี       

  □ ๓) น้ําตู้หยอดเหรียญ 
มาตรฐานคุณภาพ 

  � มีมาตรฐาน     � ปรับปรุง   

□ ๔) น้ําฝน 
ความเพียงพอ 

  � เพียงพอตลอดทั้งปี    � ไม่เพียงพอ   
การปรับปรงุคุณภาพนํ้าฝน 

           � มี (เช่น  กรอง / เติมคลอรีน / ต้ม  )    � ไม่มี  

□ ๕) บ่อบาดาล   
ความเพียงพอ 

  � เพียงพอตลอดทั้งปี    � ไม่เพียงพอ   
การปรับปรงุคุณภาพนํ้าบ่อบาดาล 

           � มี (เช่น  กรอง / เติมคลอรีน / ต้ม  ) � ไม่มี   
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หมายเหตุ:  เกณฑ์วัดความเพียงพอของน้ําบริโภคตลอดปี หมายถึง ปริมาณนํ้า ๕ ลิตรต่อคนต่อวัน 
(ใช้ด่ืม ๒ ลิตร และอื่นๆ อีกจํานวน ๓ ลิตร ได้แก่ ใช้ประกอบอาหาร ล้างหน้า และแปรงฟัน) 

 

 
□ ๖) น้ําบ่อตื้น 

ความเพียงพอ 
  � เพียงพอตลอดทั้งปี    � ไม่เพียงพอ   

การปรับปรงุคุณภาพนํ้าบ่อตื้น 
           � มี (เช่น  กรอง / เติมคลอรีน / ต้ม  ) 

   � ไม่มี    

□ ๗) น้ําจากแม่น้ํา/ คลอง/ หนอง/ บงึ/ สระ 
ความเพียงพอ 

  � เพียงพอตลอดทั้งปี    � ไม่เพียงพอ   
การปรับปรงุคุณภาพ   

           � มี (เช่น  ตกตะกอน /กรอง / เติมคลอรนี / ต้ม  ) 

   � ไม่มี    
  

๒.๒ ในกรณทีี่ขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใช้ ครัวเรือนส่วนมากใช้น้ําจากแหล่งใด 
� ๑) บ่อน้ําตื้น 

� ๒) บ่อบาดาล 

� ๓) แหล่งน้ําผิวดิน 

� ๔) รถบรรทกุนํ้า 

� ๕) อื่นๆ (ระบุ………………………………..) 
๒.๓ ภาชนะกักเก็บน้ําประจําครัวเรือน 

� มี      � ไม่มี   

� ๑) ถังคอนกรีต 

� ๒) ถังน้ํา ไฟเบอร/์ สแตนเลส 

� ๓) โอ่ง / ตุม่ 

� ๔) อื่นๆ (ระบุ…………………………..) 
๒.๔ การทําความสะอาดภาชนะกักเก็บน้ํา 

� ๑) ไม่ล้าง    �๒) ล้าง   

�  ๓ เดือน/ครั้ง  �  ๑ ปี ครั้ง 

�  อื่นๆ (ระบุ…………………………..) 
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จํานวนตัวอย่างครัวเรือนในการสุ่มสาํรวจ 
จํานวนครัวเรือนที่ใช้ในการสุ่มสํารวจจากจํานวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ดําเนินการ โดยใช้สูตร ทาโร่ ยามา

เน่ (Taro Yamane)  ตามตารางที่ ๑ 
ตารางที่ ๑ จํานวนตัวอย่างครัวเรือนที่ต้องสุม่สํารวจ 

จํานวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตเทศบาลหรืออบต. จํานวนตัวอย่างครัวเรือนที่ต้องสํารวจ 
๕๐๐ ๒๒๒ 

๑,๐๐๐ ๒๘๖ 
๑,๕๐๐ ๓๑๖ 
๒,๐๐๐ ๓๓๓ 
๒,๕๐๐ ๓๔๕ 
๓,๐๐๐ ๓๕๓ 
๓,๕๐๐ ๓๕๙ 
๔,๐๐๐ ๓๖๔ 
๔,๕๐๐ ๓๖๗ 
๕,๐๐๐ ๓๗๐ 
๖,๐๐๐ ๓๗๕ 
๗,๐๐๐ ๓๗๘ 
๘,๐๐๐ ๓๘๑ 
๙,๐๐๐ ๓๘๓ 
๑๐,๐๐๐ ๓๘๕ 
๑๕,๐๐๐ ๓๙๐ 
๒๐,๐๐๐ ๓๙๒ 
๒๕,๐๐๐ ๓๙๔ 
๕๐,๐๐๐ ๓๙๗ 
๑๐,๐๐๐ ๓๙๘ 

 

๔๐๐ 

ที่มา : ตาราง Taro Yamane  
 

หรือ คํานวณจาํนวนตัวอย่าง จากสูตร Taro Yamane (ระดับความเชื่อม่ัน ๙๕% ความคาดเคลื่อนทีย่อมรับได้ 
๐.๐๕)  

      

n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
N= จํานวนครัวเรือน 
e= ความคาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง = ๐.๐๕จํานวนตัวอย่างครัวเรอืนที่ต้องสุ่มสํารวจ 
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แบบสํารวจระบบประปา กรณีใชน้้ําผิวดิน 
ช่ือระบบประปา..................................หมู่ที.่.........ตําบล.........................อําเภอ.......................จังหวัด.......................... 
ผู้ให้ข้อมูล  ช่ือ..........................................สกุล........................................................โทรศัพท์........................................ 

 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ระบบประปาสร้างปี พ.ศ.............................โดยหน่วยงาน 

(  ) กรมอนามัย           (  ) กรมโยธา 
(  ) กรมทรัพยากรธรณี      (  ) อื่น ๆ ระบุ........................... 

๒.  ระบบประปาเคยผ่านการรับรองเป็นน้ําประปาด่ืมได้ 
(  ) ไม่ผ่าน                   (  ) ผ่านปี พ.ศ.................................  

๓.  ระบบประปาสามารถให้บริการน้ําได้ครอบคลุม จํานวน.........หมู่บ้าน..............หลังคาเรือน   
 

ส่วนที่ ๒  การบริหารกิจการประปา 
๑.  การบริหารกิจการประปาโดย 

(  ) บริหารในรูปแบบใหม่ตามประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดยองค์การบริหารส่วนตําบล /  
     คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน  
(  ) บริหารในรูปแบบเดิมโดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 

ก.  ผู้บริหารกิจการประปา และผูดู้แลระบบประปา 
๑.๑ มีผู้บริหารกิจการประปาโดยตรง  

(  )  ม ี                          (  )  ไม่ม ี
               เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารกิจการประปา 

(  ) เคย   (  ) ไม่เคย 
๑.๒ มีผู้ดูแลระบบประปาโดยตรง 

(  )  ม ี                        (  )  ไม่ม ี 
              เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลบํารุงรักษาระบบประปา 
   (  )  เคย                    (  )  ไมเ่คย 

ข. ระบบการเงินและการบัญช ี
๑.๓ ขณะนี้การประปามีเงินกองทุน 

(  )  ม ี           (  )  ไม่ม ี 
       ๑.๔  มีระบบบัญชี รายรับ-รายจ่ายที่ชัดเจนและเปิดเผยได้ 
               (  )  ม ี                          (  ) ไม่ม ี
๒.  ความเพียงพอของน้ําดิบในการผลิตน้ําประปาตลอดปี 

(  )  เพียงพอ                               (  ) ไม่พอ 
๓.  ช่วงเวลาที่ให้บริการน้ํา 

(  )  ตลอด ๒๔ ชัง่โมง                  (  ) ให้บริการน้ําเป็นเวลา 
๔.  ปัจจุบันมีการจ่ายน้ําประปาอย่างไร 

(  ) ผ่านขัน้ตอนการผลิตน้ําประปา เติมคลอรีนแล้วจ่าย    (  ) ผ่านขัน้ตอนการผลิตประปา แล้วจ่าย 
             (  ) สูบจ่ายตรงจากแหล่งน้ําดิบ                               (  ) อื่น ๆ ระบุ............................ 
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ส่วนที่ ๓ การบํารุงรักษาระบบประปา 
๑.  การล้างหน้าทราย 

(  )  ไม่ไดล้้าง                             (  ) ล้าง 
๒.  การล้างถังสร้างตะกอน(คลองวนเวียน) และถังตกตะกอน 

(  )  ไม่ไดล้้าง                       (  ) ล้าง 
๓. การล้างถังกรอง 

(  )  ไม่ไดล้้าง                           (  ) ล้าง 
๔. การล้างถังน้ําใส  

(  )  ไม่ไดล้้าง                              (  ) ล้าง 
๕.  การล้างทําความสะอาดหอถังสูง 

(  )  ไม่ไดล้้าง   (  ) ล้าง 
๖. การเติมสารส้มในการตกตะกอน 

(  )  ไมเ่ติม                                (  )  เติม                                                                                                 
๗. การเติมปูนขาวในการตกตะกอน    
        (  )  ไมเ่ติม                          (  )  เติม 
 

ส่วนที่ ๔  ระบบการฆ่าเช้ือโรค 
๑.  เคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีน 

(  )  ไม่ม ี                                    (  ) มี  
                                  (  ) ใช้งานได ้
      (  ) ใช้งานไม่ได ้
๒.  การตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ 

(  )  ไม่มีการตรวจสอบ  (  ) มีการตรวจสอบเป็นประจํา 
๓.  เคยตรวจสอบคุณภาพน้ําในห้องปฏิบัติการ 

(  )  ไม่มีการตรวจสอบ                    (  ) มีการตรวจสอบ  
 
 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิ
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
...... 

 
 

ชื่อผู้สํารวจ........................................................ 
โทรศัพท์........................................................... 
วันที่..........เดือน.....................ปี พ.ศ. .............. 
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แบบสํารวจระบบประปา กรณีใชน้้ําบาดาล  
ช่ือระบบประปา..................................หมู่ที.่.........ตําบล.........................อําเภอ.......................จังหวัด.......................... 
ผู้ให้ข้อมูล  ช่ือ..........................................สกุล........................................................โทรศัพท์........................................ 

 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ระบบประปาสร้างปี พ.ศ.............................โดยหน่วยงาน 
    (  ) กรมอนามัย                (  ) กรมโยธา 
    (  ) กรมทรัพยากรธรณี  (  ) อื่น ๆ ระบุ........................... 
๒.  ระบบประปาเคยผ่านการรับรองเป็นน้ําประปาด่ืมได้ 

(  ) ไม่ผ่าน                   (  ) ผ่านปี พ.ศ.................................  
๓.  ระบบประปาสามารถให้บริการน้ําได้ครอบคลุม จํานวน.........หมู่บ้าน................หลังคาเรือน   
 

ส่วนที่ ๒  การบริหารกิจการประปา 
๑.  การบริหารกิจการประปาโดย 
  (  ) บริหารในรูปแบบเดิมโดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน                  
 (  ) บริหารในรูบแบบใหม่ตามประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยองค์การบริหารส่วนตําบล /  

     คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 
ก.  ผู้บริหารกิจการประปา และผูดู้แลระบบประปา  

       ๑.๑ มีผู้บริหารกิจการประปาโดยตรง  
(  )  ม ี                       (  )  ไม่ม ี

              เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารกิจการประปา 
   (  ) เคย   (  ) ไม่เคย 
       ๑.๒ มีผู้ดูแลระบบประปาโดยตรง 

(  )  ม ี                            (  )  ไม่ม ี 
              เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลบํารุงรักษาระบบประปา 
   (  )  เคย                    (  )  ไมเ่คย 

ข. ระบบการเงินและการบัญช ี
     ๑.๓  ขณะนี้การประปามีเงินกองทุน 

(  ) มี                           (  ) ไม่ม ี
      ๑.๔  มีระบบบัญชี รายรับ-รายจ่ายที่ชัดเจนและเปิดเผยได้ 
   (  ) มี                            (  ) ไม่ม ี
๒.  ความเพียงพอของน้ําดิบในการผลิตน้ําประปาตลอดปี 

(  )  เพียงพอ                       (  ) ไม่พอ 
๓.  ช่วงเวลาที่ให้บริการน้ํา 
 (  )  ตลอด ๒๔ ชัง่โมง                   (  ) ให้บริการน้ําเป็นเวลา 
๔.  ปัจจุบันมีการจ่ายน้ําประปาอย่างไร 
            (  ) ผ่านขัน้ตอนการผลิตน้ําประปา เติมคลอรีนแล้วจ่าย   (  ) ผ่านขัน้ตอนการผลิตประปา แล้วจ่าย 
             (  ) สูบจ่ายตรงจากแหล่งน้ําดิบ                                    (  ) อื่น ๆ ระบุ............................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

 

ส่วนที่ ๓ การบํารุงรักษาระบบประปา 
๑.  ลักษณะสภาพแวดล้อมบริเวณบ่อน้ําบาดาล 
     ๑.๑  มชีานบ่อบาดาลหรือไม่ 

(  )  ไม่ม ี                       (  ) มี  
                                                    (  ) ชานบ่อบาดาลขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ x ๒.๕ เมตร 
                                                          (  )  ชานบ่อบาดาลขนาดน้อยกว่า ๒.๕ x ๒.๕ เมตร 
      ๑.๒  ลักษณะชานบ่อ  

(  ) ไม่แตกร้าว                   (  )  แตกร้าวจนน้ําซึมเข้าสู่บ่อได้ 
 ๑.๓  มีทรายเข้าบ่อ หรือไม่ (สังเกตน้ําที่สูบขึ้นมาจากบ่อมีทรายค้างที่แอร์เรเตอร์) 

(  ) ไม่มี                           (   )  ม ี
๒.  เคร่ืองสูบน้ําดิบใช้งานได้ 

(  )ใช้งานได้ปกติ           (   ) ใช้งานไม่ได ้
๓.  การล้างหน้าทรายกรอง 

(  )  ไม่ไดล้้าง                   (   ) ล้าง 
๔. การล้างถังกรอง 

(  )  ไม่ไดล้้าง                   (   ) ล้าง 
๕. การล้างถังน้ําใส  

(  )  ไม่ไดล้้าง             (   ) ล้าง 
๖.  การล้างทําความสะอาดหอถังสูง 

(  )  ไม่ไดล้้าง                 (   ) ล้าง 
 

ส่วนที่ ๔  ระบบการฆ่าเช้ือโรค 
๑.  เคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีน 
           (  )  ไม่ม ี                   (   ) ม ี 
                                 (  ) ใช้งานได ้
     (  ) ใช้งานไม่ได ้
๒.  การตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ 
           (  )  ไม่มีการตรวจสอบ     (  ) มีการตรวจสอบเป็นประจํา 
๓.  เคยตรวจสอบคุณภาพน้ําในห้องปฏิบัติการ 
            (  )  ไม่มีการตรวจสอบ     (  ) มีการตรวจสอบ  
 
 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิ
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
...... 

 
 

 
ชื่อผู้สํารวจ........................................................ 
โทรศัพท์........................................................... 
วันที่..........เดือน.....................ปี พ.ศ. .............. 

 
 
 



62 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
องค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
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องค์ความรู้เพื่อการเผยแพร ่
องค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ 

เร่ืองที่  :  ๑ 
เรียบเรียงโดย  :   กลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภค 
พาดหัว    :   การจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภค โดยเทศบาล............ 
ข้อความ     :    ปัจจุบันคนไทยทั่วประเทศมีนํ้าด่ืมสะอาดร้อยละ  ๘๙.๙  โดยประชาชนในพ้ืนที่บาง
แห่ง เช่น  พ้ืนที่สูง  พ้ืนที่ห่างไกลและพ้ืนที่ทุรกันดาร  ยังขาดแคลนน้ําด่ืมและจากการสํารวจของกรม
ทรัพยากรนํ้า ในจํานวนหมู่บ้านทั้งหมด ๗๔,๙๔๔  แห่ง  มีหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา ๖,๔๙๑  แห่งและ
ระบบประปาชํารุด  ๑๘,๒๖๗  แห่ง  ซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องกําลังสนับสนุนการดําเนินการแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนเข้าถึงนํ้าสะอาดปลอดภัยเพ่ิมข้ึน (หมายเหตุ: หน่วยงานในพื้นที่สามารถใช้ข้อมูลสถานการณ์
ของพ้ืนที่ในการเผยแพร่) 

จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําบริโภคในชุมชนและครัวเรือนทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๐- ๒๕๕๓ โดย
สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า  คุณภาพนํ้าประปาประมาณ
ร้อยละ ๕๐  ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานนํ้าบริโภคกรมอนามัย  นอกจากนั้นยังพบปัญหาคุณภาพ
นํ้าฝน  นํ้าบ่อบาดาล  นํ้าบ่อต้ืน  และน้ําบรรจุขวด  ส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเช่นเดียวกัน  และ
จากการเฝ้าระวังโรคของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคที่เกิดจากนํ้าเป็นสื่อ  อาทิ  โรคอุจจาระร่วง โรค
บิด  โรคไทฟอยด์  เป็นต้น  ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ  โดยทุกๆ ปี  มีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันราว  ๑ ล้านราย    นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากโรคท่ีเก่ียวกับนํ้าในรูปแบบอ่ืน
ด้วย  อาทิ  สารหนู  ตะก่ัวและ ฟลูออไรด์ที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน  โดยโรคเหล่าน้ีสามารถป้องกันได้ด้วย
การปรับปรุงนํ้าบริโภคให้สะอาดปลอดภัยร่วมกับการมีสุขอนามัยที่ถูกต้อง ในส่วนของเทศบาล 
...................พบว่า..................(หมายเหตุ:ใช้สถานการณ์ของเทศบาล) 

(เทศบาล...............)  จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภคปลอดภัยสู่สุขภาพโดยบูรณา
การงานร่วมกับภาคีเครือข่าย  เพ่ือสนับสนุน  ส่งเสริมให้ประชาชนมีนํ้าบริโภคท่ีสะอาดปลอดภัยที่
ต่อเน่ืองและมีสุขอนามัยที่ถูกต้อง 
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องค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ 
เร่ืองที่ ๒ 
เรียบเรียงโดย :     กลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภค สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา  
พาดหัว  :         ด่ืมน้ําใช้น้ําที่ไม่สะอาดทําให้ป่วยได้ 
ข้อความ  :         นํ้าด่ืมน้ําใช้ที่ไม่สะอาดมีการปนเป้ือนเช้ือโรคและสารเคมีประเภทต่างๆ ทั้งที่มาจาก
การปล่อยของเสียที่ปนเป้ือนในแหล่งนํ้า และจากธรรมชาติที่มีอยู่ในแหล่งนํ้า ทําให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรค
จากนํ้าเป็นสื่อได้ เช้ือโรคและสารเคมีที่ปนเป้ือนในแหล่งนํ้าที่ทําให้ป่วยมีดังน้ี 
 ๑  จุลินทรีย์  ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ได้แก่ 

๑.๑ แบคทีเรีย  เป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า  พบได้ในนํ้าทั่วไปมีหลาย
ชนิดแต่ละชนิดจะทําให้เกิดโรคและความรุนแรงของโรคที่แตกต่างกันต้ังแต่ท้องร่วงเล็กน้อยจนถึงทําให้
เสียชีวิต  โรคท่ีเกิดจากแบคทีเรียที่สําคัญและเป็นที่รู้จักโดยทั่วได้แก่  อุจจาระร่วง  บิดและไทฟอยด์  
  ๑.๒ ไวรัส   เป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กที่สุด  โรคท่ีเกิดจากไวรัสเน่ืองจากนํ้าที่สําคัญ คือ โรค
ตับอักเสบและโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง  
  ๑.๓ โปรโตซัว  เป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่กว่าแบคทีเรียแต่ก็ไม่ใหญ่พอที่จะมองเห็นได้ด้วย
ตาเปล่า  โรคที่เกิดจากโปรโตซัวที่สําคัญ ได้แก่  บิดที่เกิดจากเช้ืออมีบา  มีอาการท้องเสียติดต่อกันเป็น
เวลานาน  ปวดท้อง เกร็งท้อง ปวดเมื่อยเน้ือตัว คลื่นไส้  มีไข้  และน้ําหนักลด 
  ๑.๔ หนอนพยาธิ  เป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  หนอนพยาธิ
จะแย่งอาหารของร่างกายทําให้นํ้าหนักลด  ร่างกายซูบซีด  บางชนิดทําให้ปวดท้องหรืออาจไปอุดอวัยวะท่ี
สําคัญ  เช่น  ท่อนํ้าดี  ทําให้เกิดโรคดีซ่าน 
 ๒  สารละลาย/โลหะหนัก 
  โลหะหนักในน้ําบริโภค นอกจากมีการปนเป้ือนจากการปล่อยมลพิษสู่แหล่งนํ้าแล้วยัง 
รวมถึงโลหะหนักที่มีอยู่ตามธรรมชาติใต้ดินอีกด้วย ที่ตรวจพบบ่อยๆ ได้แก่     
  ๒.๑ คลอไรด์ คลอไรด์ในนํ้าธรรมชาติ เกิดจากการละลายเอาคลอไรด์จากผิวดิน และละออง
ของคลอไรด์ที่พัดจากมหาสมุทร หรือไหลปะปนมากับนํ้าจืดตอนนํ้าขึ้น ขณะเดียวกันคลอไรด์มาจากสิ่งขับถ่าย 
โดยเฉพาะในปัสสาวะ หรือเหง่ือ และน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม อาคารบ้านเรือน จะทําให้รสไม่ชวนด่ืม 
ทําให้นํ้ามีรสกร่อย เป็นอันตรายต่อคนที่เป็นโรคหัวใจ ไต 
อักเสบ มือเท้าบวม 
   ๒.๒ ไนเตรท เกิดจากการปนเป้ือนจากปุ๋ย หรือสารอินทรีย์ที่เน่าเป่ือย การด่ืมนํ้าที่มีไนเตรท
สูงจะทําให้ร่างกายขาดออกซิเจนมีอาการตัวเขียวคล้ําและถึงตายได้ จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าสารน้ี
จะมีส่วนทําลายตับ ปอด และอาจทําให้เป็นมะเร็งได้ 

๒.๓  แมงกานีส  มีการปนเป้ือนจากเหมืองแร่  โรงงานผลิตโลหะ  โรงงานเช่ือมโลหะด้วย
ไฟฟ้า  และโรงงานทําถ่านไฟฉาย  ถ้าร่างกายได้รับสะสมนานๆอาจทําให้สมองฝ่อ  มีอาการปวดหัว  ซึมเซา  
การโต้ตอบทางประสาทช้า  ถ้ารุนแรงมีอาการที่เรียกว่า เอ๋อ  คือพูดไม่ชัด ชักกระตุกและเป็นอัมพาต 
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๒.๔ สังกะสี สังกะสีเป็นธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ถ้าได้รับมากเกินไปจะทําให้เกอด

อาการคลื่นไส้และอาเจียน 
๒.๕ ฟลูออไรด์ ฟลูออไรด์ในนํ้าด่ืมโดยทั่วไปมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ถ้าได้รับมากเกินไปก็

จะเกิดโทษต่อร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง กรณีได้รับฟลูออไรด์สูงมาก ๆ จะมีอาการต้ังแต่ ปวดท้อง 
ท้องเสีย และการได้รับฟลูออไรด์ในปริมาณสูงกว่าระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเน่ืองก็จะส่งผลต่อสภาวะฟันตก
กระและสภาวะฟลูออไรด์เป็นพิษต่อกระดูก 

๒.๖ ตะก่ัว ตะกั่วในนํ้าอาจมาจากการใช้ยาฆ่าแมลง นํ้าทิ้งจากอุตสาหกรรม ท่อส่งนํ้า ส่งผล
กระทบต่อร่างกายหลายระบบ ที่สําคัญคือมีผลต่อทําให้เกิดโรคในระบบประสาท มีผลต่อการพัฒนาการสมอง
ของเด็ก ทําให้กล้ามเน้ืออ่อนแรงและเป็นอัมพาต อาจทําให้ท้องผูกและปวดท้องรุนแรง 

๒.๗ สารหนู ส่วนใหญ่มาจากการทําเหมืองแร่ การใช้ถ่านหินและการใช้สารกําจัดศัตรูพืช 
ทําให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง ปอด ตับ ไตและกระเพาะปัสสาวะ นอกจากน้ียังมีผลต่อการพัฒนาด้านสติปัญญา
ของเด็ก 

๒.๘ แคดเมียม อาจมาจากปุ๋ยฟอสเฟส และน้ําเสีย นํ้าเสียจากโรงงานทําสี โรงงานแบตเตอร่ี 
โรงงานพลาสติก โรงงานผลิตโลหะและเหมืองแร่ แคดเมียมจะมีอันตรายต่อตับ ตับอ่อน ทําให้เกิดโรคอิไต-อิไต 
และอาจทําให้เป็นมะเร็ง 
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องค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ 
เร่ืองที่ ๓ 
เรียบเรียงโดย :    กลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภค สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา  
พาดหัว  :    “น้ําประปา”น้ําด่ืมสําหรับครัวเรือน  
ข้อความ  :    นํ้าด่ืมของครัวเรือนทั้งในเขตเมืองและชนบทส่วนใหญ่มาจาก นํ้าประปา นํ้าฝนและนํ้า
บรรจุขวด แต่ก็ยังมีครัวเรือนส่วนหน่ึงใช้นํ้าบ่อบาดาล บ่อต้ืนและแม่นํ้าลําคลอง นํ้าสะอาดที่เหมาะสมในการ
บริโภค ควรเป็นนํ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพและฆ่าเช้ือโรค มีคุณภาพน้ําได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้า
บริโภคของกรมอนามัย ผู้บริโภคควรพิจารณาเลือกแหล่งนํ้าให้เหมาะสม  
 น้ําประปา  เป็นนํ้าที่รัฐจัดบริการให้ประชาชน  มีหน่วยงานรับผิดชอบทั้งการประปานครหลวง  การ
ประปาส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทําให้มีจํานวนประปาความครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทุก
หมู่บ้าน  นํ้าประปา  มีกระบวนการผลิต  และการควบคุมตรวจสอบคุณภาพนํ้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์คุณภาพนํ้าด่ืมของกรมอนามัย  นํ้าที่ออกจากก๊อกจึงสะอาดปลอดภัย  ได้รับการรับรองเป็นนํ้าประปาด่ืม
ได้แล้วหลายพ้ืนที่  ครัวเรือนที่อยู่ในพื้นท่ีน้ําประปาดื่มได้  และไม่มีปัญหาเร่ืองระบบท่อภายในบ้าน  แม่บ้าน
ยุคประหยัดจึงน่าจะพิจารณาใช้นํ้าประปาดังกล่าวเป็นนํ้าด่ืมในครัวเรือน  โดยไม่จําเป็นต้องติดต้ังเครื่องกรอง
นํ้า  แต่หากครัวเรือนมีเครื่องกรองนํ้าอยู่แล้วควรทําความสะอาดและเปลี่ยนไส้กรองตามคําแนะนําที่ระบุไว้  
มิฉะน้ันเคร่ืองกรองนํ้าจะเป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค  ทําให้นํ้าประปาที่สะอาดอยู่แล้วมีการปนเป้ือน   

สําหรับกลิ่นคลอรีนที่มักจะมาพร้อมนํ้าประปาน้ัน ในความเป็นจริงกลิ่นคลอรีนเป็นสัญลักษณ์ของ
ความสะอาด ซึ่งกรมอนามัยได้กําหนดไว้ว่าในน้ําประปาที่บ้านผู้ใช้นํ้าต้องตรวจพบคลอรีนในนํ้าอย่างน้อย  
๐.๒ มิลลิกรัมต่อลิตร จึงจะปลอดภัย หากต้องการให้กลิ่นคลอรีนหมดไป ให้รองน้ําใส่ภาชนะที่สะอาดทิ้งไว้
ประมาณครึ่งช่ัวโมง  กลิ่นคลอรีนก็จะระเหยหมดไปเอง   
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องค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ 
เร่ืองที่ ๔ 
เรียบเรียงโดย :     กลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภค สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา  
พาดหัว  :       “นํ้าฝน” น้ําดื่มสําหรับครัวเรือน  
ข้อความ  :     น้ําฝน เป็นนํ้าจากธรรมชาติที่มีคุณภาพดีและสะอาดที่สุด แต่ขณะที่ฝนตกลงสู่
พ้ืนดิน นํ้าฝนสามารถปนเปื้อนเช้ือโรค ฝุ่นละออง เขม่าควัน ก๊าซบางชนิด และซากเน่าเป่ือยบนหลังคา 
แม้กระทั่งภาชนะที่เก็บกักนํ้า ทําให้นํ้าฝนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา การเก็บกักนํ้าฝนไว้เป็นนํ้าด่ืมประจํา
ครัวเรือน จึงควรพิจารณาเก่ียวกับสถานที่หรือพื้นที่ที่อยู่อาศัย หลังคา ภาชนะเก็บกักน้ํา   และ การนําน้ํา
ออกใช้  
 -  สถานที่หรือพื้นท่ีที่อยู่อาศัย  ครัวเรือนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือพ้ืนที่ที่การจราจร
หนาแน่น  มลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ทําให้นํ้าฝนมีความเป็นกรดสูง  ไม่ปลอดภัยที่จะใช้เป็นนํ้าด่ืม  
ส่วนพ้ืนที่ในชนบท  นํ้าฝนยังเป็นนํ้าที่สะอาดปลอดภัยเหมาะสมกับวิถีชีวิตไทยๆ  จึงเหมาะที่จะเลือกนํ้าฝน
เป็นนํ้าด่ืม  ฝนที่ตกหนักสามารถชะล้างสิ่งสกปรกได้ ดังน้ันควรรองน้ําฝนที่เป็นฝนตกหนักแต่ต้องรองหลังจาก
ที่ปล่อยให้ฝนตกชะล้างสิ่งสกปรกนานสักครู่ และทิ้งให้นํ้าฝนตกตะกอนก่อนนําไปใช้ 
 -  หลังคาและรางรับน้ําฝน ต้องกวาดหลังคาและรางรับนํ้าฝนให้สะอาด ไม่มีใบไม้และฝุ่นละออง   
 -  ภาชนะเก็บกักน้ํา ภาชนะต้องมีฝาปิด  โดยใช้มุ้งพลาสติกหรือตะแกรงตาถ่ีปิดและใช้เชือกผูกให้
แน่น แล้วใช้ฝาปิดให้มิดชิดอีกครั้ง  การใช้โอ่งปูนซีเมนต์เก็บนํ้าฝนจะช่วยลดความเป็นกรดของน้ําฝนได้
เน่ืองจากโอ่งปูนซีเมนต์มีสภาพเป็นด่างจึงช่วยปรับสภาพของนํ้าให้ดีขึ้น   
         - การนําน้ําออกใช้ ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนนํานํ้าออกใช้ ซึ่งนับเป็นวิธีหน่ึงในการขจัดเช้ือโรค
ไม่ให้ปนเป้ือนนํ้าด่ืม ภาชนะเก็บกักนํ้าขนาดใหญ่ต้องมีก๊อก เพ่ือนํานํ้าออกใช้โดยไม่ให้เกิดการปนเป้ือน   ถ้าใช้
ภาชนะตักนํ้าต้องมีภาชนะตักประจําและล้างให้สะอาดทุกครั้ง 
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องค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ 
เร่ืองที่ ๕  
เรียบเรียงโดย :     กลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภค สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา  
พาดหัว           :         “น้ําบรรจุขวด” น้ําด่ืมสําหรับครัวเรือน  
ข้อความ  :      น้ําบรรจุขวดหรือน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เป็นน้ําด่ืมทางเลือกท่ีมี
ความสะดวกในการจัดหา แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น เหมาะสําหรับการพกพาในการเดินทาง หรือในภาวะที่
เกิดนํ้าท่วม แห้งแล้ง การเลือกซื้อจึงต้องพิจารณา โดยมีวิธีพิจารณาดังน้ี 

- มีเคร่ืองหมายรับรองจาก  อย.  กํากับไว้อย่างชัดเจน 
- ลักษณะภาชนะต้องใสสะอาด  ไม่รั่วซึม  หรือมีคราบสกปรก  และฝาปิดต้องปิดผนึกเรียบร้อยไม่

มีร่องรอยฉีกขาด 
- ลักษณะของนํ้าด่ืม  ต้องใส  ไม่มีตะกอน  ไม่มีสี  ไม่มีกลิ่นและรสที่ผิดปกติ 
-   ไม่ซื้อนํ้าที่วางไว้ใกล้กับสารเคมีหรือวัตถุอันตรายหรือผงซักฟอก เน่ืองจากขวดพลาสติกจะดูดกลิ่น

สารเคมีเข้าไปได้ทําให้มีกลิ่นไม่ชวนด่ืมและโอกาสที่สารน้ันอาจปนเปื้อนสู่นํ้าด่ืม เราก็จะได้รับสารเคมีไปด้วย 
และไม่ซื้อนํ้าที่ถูกแสงแดดหรือความร้อนเวลานานจะทําให้สารเคมีในขวดพลาสติกสลายตัวและละลายปนใน
นํ้าด่ืม      

-   นํ้าชนิดบรรจุถังขนาด  ๒๐ ลิตร   ควรตรวจสอบฉลากที่ถังกับพลาสติกที่รัดปากถังต้องเป็นช่ือ
ผู้ผลิตรายเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าผู้ผลิตมักจะนําถังของผู้ผลิตรายอ่ืน มาบรรจุนํ้าของตนออกจําหน่าย การ
ผลิตก็ขาดความระมัดระวังและส่งผลต่อคุณภาพนํ้าได้ 

จากการสุ่มตรวจสอบคุณภาพนํ้าบรรจุขวดที่ผลิตจําหน่ายโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกปี  พบว่า ได้มาตรฐานเฉล่ียร้อยละ ๗๐ สรุปว่าไม่สามารถรับรองความ
ปลอดภัยได้ทั้งหมด จึงควรเลือกซื้อจากบริษัทผู้ผลิตที่เช่ือถือได้และมีช่ือเสียงจะปลอดภัยกว่า 
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องค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ 
เร่ืองที่ ๖ 
เรียบเรียงโดย :     กลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภค สํานักสุขาภิบาลอาหารและ  
พาดหัว  :       ตู้น้ําหยอดเหรียญ 
ข้อความ  :     ตู้นํ้าหยอดเหรียญเป็นตู้นํ้าที่ติดต้ังอยู่ในชุมชนต่างๆเพ่ือให้บริการผู้บริโภค ทั้งใน 
ตลาด หมู่บ้าน หอพักและห้องให้เช่า โดยผู้บริโภคต้องนําภาชนะไปกดใส่นํ้าเองในราคาลิตรละ ๑ บาท ซึ่งเป็น
ราคาถูกกว่านํ้าบรรจุขวดมาก   
 จากการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ําตู้นํ้าหยอดเหรียญโดยสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา  กรมอนามัย  
ในจังหวัดต่างๆ รวมท้ังกรุงเทพมหานคร เมื่อปี ๒๕๔๙ และ๒๕๕๒  พบว่าตู้นํ้ามีความสกปรก ฝุ่นละออง ทั้ง
ภายนอกและภายในช่องรับนํ้า ตะไคร่นํ้าที่หัวจ่ายนํ้า ส่วนคุณภาพนํ้าได้มาตรฐานเฉล่ียร้อยละ ๗๐ ของ
ตัวอย่างที่ทําการสุ่มตรวจ โดยพบการปนเป้ือนแบคทีเรีย ซึ่งบ่งช้ีว่าอาจก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารได้ 
ผู้ใช้นํ้าจึงควรเลือกใช้บริการจากตู้นํ้าหยอดเหรียญที่ต้ังห่างจากสิ่งสกปรกที่อาจทําให้เกิดการปนเป้ือนได้ง่าย ดู
ความสะอาดทั้งภายนอกและภายในตู้ ไม่มีฝุ่นละออง  คราบสกปรกและตะไคร่นํ้า  ต้องดูสต๊ิกเกอร์บนตู้ว่ามี
การตรวจสอบคุณภาพนํ้าเป็นประจําหรือไม่  มีการล้างและเปลี่ยนไส้กรองเป็นประจําอย่างน้อยเดือนละคร้ัง  
ขณะเดียวกันผู้ใช้นํ้าเองต้องล้างขวดนํ้าที่ใช้ใส่นํ้าให้สะอาด โดยเฉพาะบริเวณปากขวดและฝาขวดที่เป็นแหล่ง
สะสมเช้ือโรคที่มักพบมากในขวดพลาสติกที่นํามาใช้ซ้ําๆ  กันหลายครั้ง  ผู้บริโภคเองควรมีส่วนร่วมในการ
สอดส่องเมื่อพบตู้นํ้าชํารุด  ไม่สะอาด สามารถแจ้งหน่วยงานในท้องถิ่น ได้แก่ สํานักงานเขตในกทม. เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตําบล  
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องค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ 
เร่ืองที่ ๗ 
เรียบเรียงโดย :     กลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภค สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา   
พาดหัว  :       การเลือกเครื่องกรองน้ําและการดูแลรักษา 
ข้อความ  :     โดยหลักการที่ถูกต้องในการเลือกเครื่องกรองนํ้าน้ัน ควรมีการทดสอบน้ําที่จะใช้
กรองก่อนว่ามีสิ่งใดปนเป้ือนก่อนเลือกเครื่องกรองนํ้าสําหรับปรับปรุงคุณภาพนํ้าในครัวเรือนให้สะอาด 
ประเภทไหนที่มีคุณสมบัติปรับปรุงคุณภาพนํ้า กําจัดสิ่งปนเป้ือนประเภทน้ันๆ เช่น นํ้าที่ปนเป้ือนเช้ือโรค ต้อง
เลือกเครื่องกรองนํ้าแบบใช้โอโซนเพ่ือฆ่าเช้ือโรคหรือถ่านบดอัดเพ่ือกรองเช้ือโรค เครื่องกรองนํ้าที่เลือกซื้อควร
ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วย    
 สําหรับการดูแลรักษาเคร่ืองกรองนํ้า ต้องล้างทําความสะอาดเคร่ืองกรอง  ไส้กรอง  และเปลี่ยนวัสดุ
กรองตามระยะเวลาและข้อแนะนําของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้  เช่น ทุก ๓ เดือน และ ๖ เดือน หรือกรณีที่รู้สึกว่า
นํ้าที่ผ่านเคร่ืองกรองมีรส  กลิ่นเปลี่ยนไป  อัตราการไหลของนํ้าช้าผิดไปจากเดิม  หรือมีตะกอน  ก็จะต้อง
เปลี่ยนไส้กรองเพราะสารอินทรีย์สะสมมากเกินไป  เป็นต้นเหตุของ  กลิ่น  รส  สี ตลอดทั้งความช้าของนํ้าที่
ไหลผ่านและอาจกลายเป็นอาหารเพาะเลี้ยงเช้ือโรคได้   
 ส่วนการทําความสะอาดภายนอกเครื่องกรองนํ้าควรเช็ดทําความสะอาดทุกวัน ในส่วนของก๊อกนํ้า
เคร่ืองกรอง ควรเช็ดปากก๊อก และเปิดนํ้าทิ้งระยะหน่ึงทุกครั้งก่อนใช้  
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องค์ความรู้เพื่อการเผยแพร ่
เร่ืองที่ ๘  
เรียบเรียงโดย :        กลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภค กองสุขาภิบาลอาหารและน้ํา   
พาดหัว  :         การเลือกภาชนะเก็บกักน้ําท่ีปลอดภัยในระดับครัวเรือน 
ข้อความ  :         ภาชนะเก็บกักน้ําในครัวเรือนเป็นปัจจัยสําคัญที่มีส่วนเก่ียวข้องกับความสะอาด
ปลอดภัยของนํ้าที่จะนํามาบริโภค เพราะน้ําที่สะอาดปลอดภัยแล้ว เมื่อจ่ายไปตามบ้านและนํามาบรรจุใน
ภาชนะที่ไม่สะอาด หรือไม่ถูกสุขลักษณะ จะทําให้นํ้าน้ันมีการปนเป้ือนและก่อให้เกิดโรคได้เช่นกัน  จึงต้องให้
ความสําคัญในการเลือกภาชนะเก็บกักนํ้า  ควรพิจารณาความจุของภาชนะให้มีความเหมาะสมกับการใช้นํ้า  
เลือกขนาดที่มีความจุเพียงพอในการเก็บนํ้าไว้ใช้ประมาณ  ๑-๒  วันเท่าน้ัน  เพราะหากเก็บไว้นานกว่าน้ี
ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในนํ้าจะระเหยหมดไป  เช้ือโรคหรือจุลินทรีย์อาจปะปนในนํ้าได้  และภาชนะที่มี
ขนาดใหญ่เกินไปจะทําความสะอาดได้ยาก ขณะเดียวกันควรเลือกภาชนะเก็บกักนํ้าที่ถูกสุขลักษณะและการ
ดูแลทําความสะอาด ดังน้ี 

๑. ที่เก็บกักน้ําต้องทําจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย  ปลอดภัยจากการตกค้างของโลหะหนัก ไม่
เป็นสนิม ไม่มีส่วนผสมที่เป็นพิษ เพราะคลอรีนในน้ําประปาอาจทําปฏิกิริยากับโลหะบางชนิด  ทําให้ผุกร่อนได้  

 ๒. รูปแบบภาชนะต้องทําความสะอาดได้ง่าย มีฝาปิดมิดชิดไม่ให้มีสิ่งสกปรกตกลงไปในนํ้า มี
ก๊อกสําหรับเปิดปิดได้เพ่ือนํานํ้ามาใช้โดยไม่ต้องใช้ภาชนะตัก  กรณีที่ต้องใช้ภาชนะตักต้องล้างภาชนะให้
สะอาดและล้างมือให้สะอาดก่อนจะตักนํ้าข้ึนมาใช้จะช่วยรักษาความสะอาดของนํ้าได้เช่นเดียวกัน 

 ๓.  ต้องหม่ันทําความสะอาด  ขัด  ล้าง  เมือกและตะไคร่นํ้าเป็นประจํา  เพ่ือมิให้สิ่งสกปรก
หรือสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเข้าไปอยู่ในภาชนะเก็บนํ้า  และควรแช่ด้วยนํ้าผสมคลอรีนความเข้มข้น  ๑  ช้อนชาต่อ
นํ้า ๒๐ ลิตรแช่ทิ้งไว้อย่างน้อย ๕ นาที  สําหรับถังสํารองขนาดใหญ่ต้องขัดล้างทําความสะอาดปีละ คร้ัง  ทั้งน้ี
การล้างทําความสะอาดเป็นการหมุนเวียนนํ้าในภาชนะเก็บนํ้าบ่อยๆทําให้นํ้าสะอาดและปลอดภัยมากขึ้น   

 ๔. ตรวจสอบที่เก็บกักนํ้าเป็นระยะเพ่ือดูความเสื่อม  ไม่ชํารุดและเป็นสนิม 
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องค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ 
เร่ืองที่ ๙ 
เรียบเรียงโดย :         กลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภค สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา   
พาดหัว  :         การปรับปรุงคุณภาพน้ําด่ืม 
ข้อความ  :         นํ้าที่เราใช้ด่ืมอาจไม่สะอาดปลอดภัย เน่ืองจากโดยธรรมชาติแล้วนํ้าเป็นตัวทํา
ละลายที่ดี ซึ่งอาจละลายเอาสิ่งสกปรกต่างๆ ปะปนมาด้วยและก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายได้  

การปรับปรุงคุณภาพนํ้าหรือการทํานํ้าให้นํ้าสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพน้ัน มีหลายวิธี ได้แก่ 
๑. การต้มน้ํา  การต้ม เป็นวิธีการปรับปรุงคุณภาพนํ้าที่ง่ายและดีที่สุด โดยต้มให้เดือดที่อุณหภูมิ 

๑๐๐ องศาเซลเซียส หรือเดือดจัด เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ นาที เพ่ือกําจัดเช้ือโรคที่อยู่ในนํ้า ขณะเดียวกันยัง
ช่วยทําลายความกระด้างช่ัวคราวได้อีกด้วย นํ้าที่นํามาต้มควรเป็นนํ้าใส ผ่านการกรองหรือทําให้ตกตะกอนแล้ว 
นํ้าต้มสุก เป็นนํ้าที่สะอาดปลอดภัย แต่ต้องเก็บในภาชนะที่สะอาดและมีฝาปิดมิดชิด เพ่ือป้องกันฝุ่นละออง 
หรือสิ่งสกปรกอ่ืนๆ และเช้ือโรค 

๒. การกรอง  การกรอง เป็นการทําให้นํ้าสะอาด โดยให้นํ้าผ่านวัสดุบางชนิดที่เป็นตัวกรอง เช่น 
ทราย กรวด ถ่าน หรือการใช้เครื่องกรองนํ้าที่มีขายอยู่ทั่วไป ดังน้ันการเลือกวิธีการกรองนํ้าต้องพิจารณาให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน  การกรองให้ได้นํ้าด่ืมที่มีคุณภาพ นํ้าจะต้องใส ไม่มีกลิ่น สี สิ่งปนเป้ือน
ต่าง ๆ และปราศจากเช้ือโรค    ต้องดูแลรักษาเคร่ืองกรองโดยการล้างทําความสะอาดและเปลี่ยนไส้กรองตาม
ระยะเวลาที่กําหนดของเคร่ืองกรองนํ้าแต่ละย่ีห้อ  

๓. การใช้คลอรีน  การใช้คลอรีนเพ่ือฆ่าเช้ือโรคในนํ้าด่ืมเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย  เน่ืองจาก
สามารถฆ่าเช้ือโรคได้ดีและราคาไม่แพง  

วิธีและปริมาณท่ีใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคในน้ําด่ืมต่อน้ํา ๕๐ ปีบ 
๓.๑ ผสมผงปูนคลอรีนชนิด ๖๐% ในอัตราส่วน หน่ึงช้อนชาลงในนํ้าครึ่งขันคนให้

เข้ากันแล้วทิ้งไว้ให้ตกตะกอน รินเอานํ้าส่วนบนที่เป็นนํ้าใส ผสมลงในโอ่ง หรือถังเก็บนํ้าขนาดความจุ ๕๐ ปีบ
ที่ต้องการฆ่าเช้ือโรค คนให้เข้ากันด้วยภาชนะที่สะอาด ทิ้งไว้ ๓๐ นาที ก่อนนําไปใช้ 

๓.๒ กรณีใช้หยดทิพย์ (อ ๓๒) ซึ่งเป็นคลอรีนชนิดนํ้า ๒ % ผลิตโดยกรมอนามัย ใช้
หยดลงในนํ้าอัตราส่วนหยดทิพย์ ๑ หยด ต่อน้ํา ๑ ลิตร คนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ ๓๐ นาทีก่อนนําไปใช้   
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องค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ 
เร่ืองที่ ๑๐  
เรียบเรียงโดย :     กลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภค สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา   
พาดหัว  :         ด่ืมน้ําอย่างไรให้สุขภาพดี 
ข้อความ  :         นํ้าเป็นสิ่งสําคัญต่อชีวิต  เพราะในร่างกายจะมีนํ้าเป็นส่วนประกอบถึง ๒ ใน ๓ ของ
นํ้าหนักตัว  ทําให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายทํางานได้อย่างปกติ  ถ้าร่างกายขาดน้ําจะทําให้เกิดการกระหาย
นํ้า  ผิวแห้งกร้าน  การด่ืมนํ้าสะอาดและเพียงพอในแต่ละวันช่วยให้สุขภาพดี  ในแต่ละวันเราจึงต้องด่ืมนํ้า
ประมาณ ๖-๘ แก้ว  ทั้งน้ีปริมาณนํ้าที่ร่างกายแต่ละคนต้องการย่อมแตกต่างกัน  แล้วแต่อายุ  เพศ  สภาพ
อากาศและอาชีพ  ส่วนคนที่สูญเสียนํ้าในร่างกายมากๆ เช่น  นักกีฬา  ผู้ใช้แรงงาน  ย่อมต้องการน้ํามากกว่า
คนธรรมดา  โดยท่ัวไป คนจํานวนมากมักจะด่ืมนํ้าเฉพาะเวลาที่คอแห้งหรือกระหายนํ้ามากๆ เท่าน้ัน  ซึ่งหาก
ร่างกายได้รับนํ้าไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย  ก็จะส่งผลให้ระบบการทํางานของร่างกายทํางาน
ผิดปกติ  สุขภาพอ่อนแอ  ดังน้ัน  ทุกคนจึงควรด่ืมนํ้าสะอาดในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการ  และ
สอดคล้องกับระบบการทํางานของร่างกาย  จึงขอแนะนํา  ด่ืมน้ําอย่างไรให้สุขภาพดี  ดังน้ี 

๑. ด่ืมน้ําสะอาด  ปราศจากสิ่งปนเป้ือนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
๒. ด่ืมน้ําประมาณวันละ ๖-๘ แก้ว 
๓. ไม่ควรด่ืมนํ้าครั้งละ ๒-๓ แก้ว  ติดต่อกันทันที  ให้ด่ืมเป็นระยะๆ  ครั้งละ ๑-๒ แก้ว 
๔. ไม่ด่ืมนํ้าร้อนจัด หรือเย็นจัด  แต่ถ้าด่ืมนํ้าอุ่นเล็กน้อยในตอนเช้าและหลังต่ืนนอนครั้งละ ๑-๒ แก้ว  

จะทําให้ระบบขับถ่ายทํางานดีขึ้น   
๕. ควรด่ืมนํ้าก่อนและหลังมื้ออาหาร  มื้อละ ๑ แก้ว 
๖. ไม่ควรรับประทานอาหารพร้อมกับด่ืมนํ้าตลอดเวลา  แต่ควรด่ืมนํ้าหลังมื้ออาหาร ๒-๓ ช่ัวโมง  ๑  

แก้ว  และก่อนเข้านอน ๑ แก้ว  เพ่ือชดเชยการสูญเสียนํ้าระหว่างการนอน 
๗. ควรมีนํ้าสะอาดใส่ขวด  เป็นนํ้าด่ืมสําหรับพกพาในการเดินทาง 
 
วิธีการด่ืมนํ้าที่กล่าวในข้างต้น  เป็นวิธีการง่ายๆ  เพียงแค่ด่ืมน้ําให้เพียงพอในแต่ละวัน  และ 

คํานึงถึงคุณภาพที่ปราศจากการปนเป้ือน  ก็จะทําให้ทุกคนมีสุขภาพดี  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจากโรคที่เกิด
จากนํ้าเป็นสื่อ 
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ที่ปรึกษา 
 

1. นพ.เจษฎา  โชคดํารงสุข อธิบดีกรมอนามัย 
2. นพ.ณัฐพร  วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย 
3. นายศุมล  ศรีสุขวัฒนา ผู้ อํานวยการสํานักกฎหมาย สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
4. นายพิษณุ  แสนประเสริฐ ผู้อํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
5. นางสาวสิริวรรณ  จันทนจุลกะ ผู้อํานวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
6. นางนันทกา  หนูเทพ  รักษาการผู้อํานวยการสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
7. นายสมชาย  ตู้แก้ว  ผู้อํานวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
8. นางสาวนพเก้า พรหมมี  ผู้อํานวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 
 
 
 

คณะผู้จัดทาํ 
 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภค  สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา  กรมอนามัย 
 
 

คณะผู้รวบรวมและเรียบเรยีง 
 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย 
1. นางสุนทรีย์ รักษามั่นคง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
2. นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
3. นางสาวพรทิพา โพธ์ิไพโรจน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
4. นางสาวยุพดี กันระดก  นักวิชาการสาธารณสุข 

 
 

 
 


	ปก คำนำ สารบัญ พี่ต้อย 28 กพ. 57 ล่าสุดจิงๆ
	SOP พี่ต้อย 28 กพ.57

