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บทที่ 1
บทนำ�

1. ความเป็นมา
สืบเนือ่ งจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศการผลิตน�้ำ กลัน่ น�้ำ บริโภค เป็นกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ในการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขครั้งที่ 54-2/2552 มีมติให้การประกอบกิจการ
ตู้น้ำ�ดื่มหยอดเหรียญเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศฯ ดังกล่าว ซึ่งต้อง
ควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำ�บริโภคที่กำ�หนด จึงให้สำ�นักสุขาภิบาลและน้ำ� 
กรมอนามัย จัดทำ�คู่มือการปฏิบัติสำ�หรับผู้ประกอบกิจการนำ�ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกันเพือ่ คุม้ ครองให้ผบู้ ริโภคได้รบั บริการน�้ำ ดืม่ ทีป่ ลอดภัยส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ตี อ่ ไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ เป็นคูม่ อื ให้ผปู้ ระกอบกิจการตูน้ �้ำ ดืม่ หยอดเหรียญนำ�ไปปฏิบตั ติ ามหลักการ
สุขาภิบาลน้ำ�ดื่มที่ดี
2.2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของส่วนราชการ
ท้องถิ่นในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
น้ำ�ดื่มที่ดี

3.1 เป็นคูม่ อื ให้ผปู้ ระกอบกิจการตูน้ �้ำ ดืม่ หยอดเหรียญปฏิบตั ติ ามหลักการสุขาภิบาล

3.2 น้ำ�บริโภคมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกำ�หนด ผู้บริโภคได้รับบริการน้ำ�ที่
ปลอดภัยและไม่เจ็บป่วยเป็นโรคที่เกิดจากน้ำ�เป็นสื่อ
กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ 2

ตู้น้ำ�ดื่มหยอดเหรียญ
2.1 นิยาม
ตู้น้ำ�ดื่มหยอดเหรียญ ในคู่มือปฏิบัติตู้น้ำ�ดื่มหยอดเหรียญฉบับนี้ หมายความว่า
สถานที่ที่ผลิตน้ำ�บริโภคบรรจุขวดหรือใส่ภาชนะต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์สำ�หรับติดตั้งกับท่อจ่ายน้ำ�
เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพน�้ำ ให้สะอาด ไว้ส�ำ หรับบริการผูบ้ ริโภค โดยมีการจำ�หน่ายหรือจ่ายเงิน
เป็นค่าน้ำ�บริโภค ณ สถานที่ผลิต โดยผ่านเครื่องอัตโนมัติ

2.2 ส่วนประกอบของตู้น้ำ�ดื่มหยอดเหรียญ
ส่วนประกอบของตู้น้ำ�ดื่มหยอดเหรียญ ประกอบด้วย ตัวตู้ มีช่องจ่ายน้ำ�และ
ฝาปิดช่องหยอดเหรียญ ภายในประกอบด้วย ระบบการกรองที่มีประสิทธิภาพสูงและการ
ฆ่าเชือ้ โรคด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลตหรือโอโซนเพือ่ ให้น�้ำ ดืม่ ทีผ่ ลิตได้สะอาดและปราศจากเชือ้ โรค
และถังสำ�รองน้ำ� 
ตัวตู้ทำ�จากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม มีความแข็งแรง และมีการป้องกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้าดูด อุปกรณ์ที่สัมผัสกับน้ำ�  เช่น ถังสำ�รองน้ำ�  ท่อน้ำ�  หัวจ่ายน้ำ�  เป็นต้น
ทำ�จากวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade)
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2.3 กระบวนการผลิตน้ำ�ดื่มของตู้น้ำ�ดื่มหยอดเหรียญ
ในการผลิ ต น้ำ � ดื่ ม ของตู้ น้ำ � ดื่ ม หยอดเหรี ย ญ ส่ ว นใหญ่ นิ ย มใช้ วิ ธี ก ารกรอง
แบบ Reverse Osmosis (RO) ซึง่ จะให้ความสะอาดมากกว่าการกรองแบบธรรมดา โดยระบบ
กรองน้ำ�แบบ RO เป็นการกรองโดยใช้แรงดันสูงให้น้ำ�ผ่านเยื่อบาง ๆ ที่เรียกว่าเมมเบรน
(Membrane) สามารถกรองได้ละเอียดขนาดโมเลกุล จึงกรองจุลินทรีย์และสารอนินทรีย์ เช่น
โลหะหนัก ความกระด้าง และเเร่ธาตุต่าง ๆ ได้
ขั้นตอนในการผลิต เริ่มจากนำ�น้ำ�ดิบซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำ�ประปาหรือแหล่งน้ำ�อื่นที่มี
ความสะอาด เช่น น้ำ�บาดาลมาผ่านการกรองหยาบเพื่อกำ�จัดตะกอนขนาดใหญ่ การกรอง
ละเอียด การกำ�จัด สี กลิ่น รส และคลอรีนด้วยไส้กรองคาร์บอนหรือถ่านกัมมันต์ แล้วผ่าน
การกรองที่ละเอียดมากขึ้นหรือระบบฆ่าเชื้อโรค จากนั้นน้ำ�จะถูกสูบด้วยปั้มแรงดันสูงผ่าน
เมมเบรนและถูกเก็บไว้ในถังที่ปิดสนิทเพื่อรอจำ�หน่าย น้ำ�ส่วนที่ไม่ผ่านเมมเบรนจะใช้เป็น
น�้ำ ล้างเมมเบรนแล้วระบายทิง้ และน�้ำ บางส่วนจะถูกนำ�กลับเข้าขบวนการกรองอีก เมือ่ ผูบ้ ริโภค
้ำ ระบบจะนำ�น�้ำ ทีเ่ ก็บไว้มากรองอีกครัง้ หนึง่ ด้วยไส้กรองคาร์บอนก่อนจ่ายน�้ำ จากเครือ่ ง
กดปุม่ จ่ายน� 
ซึ่งตู้น้ำ�หยอดเหรียญบางแห่งอาจเพิ่มระบบฆ่าเชื้อโรคอีกชั้นหนึ่ง ดังแผนภาพที่ 1

กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
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แผนภาพที่ 1 กระบวนการผลิตของตู้น้ำ�หยอดเหรียญ
แหล่งน้ำ� (น้ำ�ประปา/แหล่งน้ำ�อื่น)
กรองหยาบ
กรองละเอียด
กรอง Activated Carbon
กรองละเอียด/ระบบฆ่าเชื้อโรค
ปั๊มแรงดันสูง
กรองผ่าน Membranes

น้ำ�บางส่วนกลับเข้า
กระบวนการกรองใหม่

ถังเก็บสำ�รองน้ำ�
กรอง Activated Carbon
ระบบฆ่าเชื้อโรค

น้ำ�บริโภค
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ระบายน้ำ�ทิ้ง

องค์ประกอบภายในตู้น้ำ�ดื่มหยอดเหรียญ

เครื่องกรอง

ถังเก็บน้ำ�

ระบบฆ่าเชื้อโรค
(หลอด UV)

กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ 3

แนวทางการควบคุมคุณภาพน้ำ�
ตู้น้ำ�ดื่มหยอดเหรียญ
การควบคุมคุณภาพน้ำ�ของตู้น้ำ�ดื่มหยอดเหรียญให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกำ�หนด
ผูป้ ระกอบกิจการจะต้องดำ�เนินการป้องกันการปนเปือ้ นและอันตรายจากการประกอบกิจการ
ตู้น้ำ�ดื่มหยอดเหรียญ 6 ประเด็น ได้เเก่ สถานที่ตั้ง คุณลักษณะของตู้น้ำ� แหล่งน้ำ�และการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำ� การควบคุมคุณภาพน้ำ�ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำ�บริโภค การบำ�รุงรักษา
และการทำ�ความสะอาด และการบันทึกและการรายงาน รายละเอียดดังนี้

3.1 สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้งตู้น้ำ�ดื่มหยอดเหรียญต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสม เป็นสัดส่วน มีการป้องกัน
ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อน้ำ�ที่ผลิตได้ ห่างจากเหตุรำ�คาญและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ตลอดทั้งมี
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
3.1.1 ต้องตัง้ อยูห่ า่ งจากบริเวณทีม่ ฝี นุ่ ละออง แหล่งระบายน�้ำ เสีย และขยะมูลฝอย
ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
3.1.2 บริเวณพื้นที่ตั้งตู้น้ำ�ไม่เฉอะแฉะและสกปรก มีการระบายน้ำ�ที่ถูกสุขลักษณะ
ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
3.1.3 ต้องมีการควบคุมป้องกันการปนเปื้อนจากแมลงและสัตว์พาหะนำ�โรค ไม่ให้
แมลงและสัตว์พาหะนำ�โรคเข้าภายในตู้ได้ เช่น มีฝาเปิดปิดช่องรับน้ำ� เป็นต้น
3.1.4 การติดตัง้ ตูต้ อ้ งยกระดับสูงกว่าพืน้ อย่างน้อย 10 เซนติเมตร มีความมัน่ คง
แข็งแรง และมีระบบป้องกันภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจร
3.1.5 จัดให้มีที่สำ�หรับวางภาชนะบรรจุน้ำ�ที่มั่นคง แข็งแรง มีความสูงจากพื้น
ตามความเหมาะสม โดยคำ�นึงถึงการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
6
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3.2 คุณลักษณะของตู้น้ำ�
ตู้น้ำ�ดื่มต้องมีความปลอดภัย ทนทาน และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
้ำ ต้องทำ�จากวัสดุทไี่ ม่เป็นสนิม มีความทนทาน สามารถป้องกันอันตราย
3.2.1 ตูน้ � 
จากกระแสไฟฟ้าดูดได้ และมีลักษณะง่ายต่อการทำ�ความสะอาด ต้องไม่รั่วซึม
3.2.2 อุปกรณ์ที่สัมผัสโดยตรงกับน้ำ� เช่น ถังสำ�รองน้ำ� ท่อน้ำ� หัวจ่ายน้ำ� เป็นต้น
ต้องทำ�จากวัสดุที่ใช้กับอาหาร (Food Grade) ต้องไม่ทำ�ให้น้ำ�มีกลิ่น รส สีเปลี่ยนไปจากเดิม
และไม่มีสารพิษ
3.2.3 หัวจ่ายน้ำ�จะต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ต้องสะอาดและ
ช่องรับน้ำ�ต้องมีประตูปิดได้มิดชิดเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำ�โรค
้ำ ต้องสะอาด
3.2.4 ตูน้ �้ำ ทัง้ ภายนอกและภายในรวมทัง้ อุปกรณ์ทสี่ มั ผัสโดยตรงกับน� 
ไม่มีคราบสกปรก และตะไคร่น้ำ� 

3.3 แหล่งน้ำ�และการปรับปรุงคุณภาพน้ำ�
แหล่งน้ำ�ดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำ�ดื่มต้องเป็นน้ำ�ที่สะอาดและมีการปรับปรุงคุณภาพ
ปลอดภัยจากสิ่งแปลกปลอม กลิ่นและรสที่ไม่พึงประสงค์เป็นที่น่ารังเกียจ
3.3.1 แหล่งน้ำ�ที่นำ�มาใช้ในการผลิตต้องเป็นน้ำ�ที่มีคุณภาพดี ได้แก่ นำ้�ประปา
น้ำ�บาดาล
3.3.2 ต้ อ งปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพนำ้ � ที่ ผ ลิ ต ได้ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำ�บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

3.4 การควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ำ�บริโภค
ผู้ประกอบกิจการต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำ�โดยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ
การมีระบบควบคุมคุณภาพเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ�ทางด้านกายภาพ เคมีและแบคทีเรีย
และตรวจสอบคุณภาพน้ำ�ด้วยการใช้ชุดทดสอบอย่างง่ายตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
(อ 11) เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ได้น้ำ�บริโภคที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน		
กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
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3.4.1 สุม่ เก็บตัวอย่างน�้ำ จากตูน้ �้ำ ส่งตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน�้ำ ทางด้านกายภาพ เคมีและ
แบคทีเรียอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.4.2 สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ�จากตู้น้ำ�ตรวจสอบแบคทีเรียโดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย
ตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (อ 11) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

3.5 การบำ�รุงรักษาและการทำ�ความสะอาด
ผู้ประกอบกิจการต้องดูแลบำ�รุงรักษาให้ตู้น้ำ�คงสภาพดีใช้งานได้อย่างปลอดภัย
ระบบการทำ�งานส่วนใดที่เกิดชำ�รุดหรือบกพร่องจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ดีดังเดิม
ดูแลรักษาความสะอาดทั้งสถานที่ตั้ง บริเวณที่ตั้ง ตัวตู้ทั้งภายนอกและภายในตลอดทั้ง
วัสดุกรอง โดย
3.5.1 ตรวจสอบ ดูแลระบบการทำ�งานของตู้น้ำ�ตามข้อแนะนำ�ของผลิตภัณฑ์
3.5.2 ทำ�ความสะอาดสถานที่บริเวณที่ตั้งของตู้น้ำ�เป็นประจำ�ทุกวัน เพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเชื้อโรค
3.5.3 ทำ�ความสะอาดพื้นผิวตู้ ช่องระบายน้ำ�และหัวจ่ายน้ำ�เป็นประจำ�ทุกวัน
ให้สะอาดไม่มีคราบสกปรก ฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ
3.5.3 ล้างทำ�ความสะอาดถังเก็บน้ำ�ภายในตู้ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3.5.4 ล้ า งทำ � ความสะอาดและเปลี่ ย นไส้ ก รองตามระยะเวลา ข้ อ แนะนำ � ของ
ผลิตภัณฑ์เมือ่ ผลการตรวจพบการปนเปือ้ น เนือ่ งจากตูน้ �้ำ ดืม่ หยอดเหรียญ เป็นระบบทีก่ รอง
ผ่ า นเยื่ อ กรอง เมมเบรน (Membrane) และเมื่ อ ผ่ า นการกรอง จะมี สิ่ ง สกปรกหรื อ
เชื้อโรคสะสมที่เยื่อกรอง ทำ�ให้อุดตันต้องถอดเอาเยื่อกรองออกมาล้างทำ�ความสะอาด เอาสิ่ง
อุดตันเหล่านั้นออก แต่ถ้าปล่อยให้เยื่อกรองอุดตันมากๆ ไม่ล้างทำ�ความสะอาดเยื่อกรองก็
จะถูกย่อยสลายโดยจุลนิ ทรียท์ สี่ ะสมอยู่ ทำ�ให้เยือ่ กรองฉีกขาดและไม่สามารถกรองสิง่ สกปรก
ต่างๆ ในน้ำ�ได้
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3.6 การบันทึกและการรายงาน
ผู้ประกอบการต้องแสดงข้อมูล และรายงานเป็นเอกสาร เพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบได้
ดังนี้
3.6.1 บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำ�และการดูแลบำ�รุงรักษาตามกำ�หนด โดยระบุ
เวลาและผู้ปฎิบัติหรือหน่วยงาน ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
3.6.2 มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้ำ�ให้ผู้บริโภคทราบอย่างเปิดเผย
3.6.3 รวบรวมและแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน�้ำ เพือ่ แสดงว่าได้ด�ำ เนินการ
ตามระยะเวลาที่กำ�หนด และรู้ถึงคุณภาพน้ำ�ตลอดทั้งการปรับปรุงอย่างเหมาะสม

กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
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การตรวจสอบแบคทีเรียโดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่ายตรวจสอบ
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (อ 11)
การตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน�้ำ ดืม่ สามารถตรวจสอบเบือ้ งต้นด้วยอาหาร
ตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ( อ 11) เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจาก
การเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อ จากสีแดงเป็นสีต่างๆ เช่น สีส้ม สีน้ำ�ตาล สีเหลือง
มีความขุ่น และฟองแก๊สปุดขึ้น เมื่อเขย่าเบาๆ

อุปกรณ์
(1) อาหารตรวจเชื้อ อ 11 เป็นสารเคมีสำ�เร็จรูป (สารละลายใสสีแดง) ใช้ตรวจ
เชื้อโคลิฟอร์ม แบคทีเรียในน้ำ�ดื่ม บรรจุไว้ 5 มิลลิลิตร ( 1 ขีด) ในขวดแก้ว
		 ขนาด 25 มิลลิลิตร
(2) แอลกอฮอล์ 70%
(3) สำ�ลี
(4) ใบมีด

วิธีตรวจสอบ
(1) อาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
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(2) ทำ�ความสะอาดมือทั้ง 2 ข้างและอุปกรณ์ ด้วยสำ�ลีชุบแอลกอฮอล์ 70%

(3) ทำ�ความสะอาดบริเวณรอบฝาขวดและคอขวดหลังตัดแถบรัดปากขวดให้สะอาด
อีกครั้งหนึ่งด้วยสำ�ลีชุบแอลกอฮอล์ 70%

กรมอนามัย 11
กระทรวงสาธารณสุข

(4) ใช้นวิ้ หัวแม่มอื และนิว้ ชีห้ มุนฝาขวด โดยไม่ให้นวิ้ มือโดนปากขวด และใช้นวิ้ นาง
และนิ้วก้อยหนีบฝาขวดไว้ โดยไม่วางฝาขวดบนพื้น

(5) เติมน้ำ�ตัวอย่างที่ต้องการตรวจ 15 มิลลิลิตร จนถึงขีดที่ 4 ของขวด
ใช้นวิ้ ชีร้ บั น�้ำ หนักของภาชนะสำ�หรับรินน�้ำ อย่าให้ภาชนะโดนปากขวด ให้อยูห่ า่ งจากปากขวด
ประมาณ 1 เซนติเมตร ในขณะเทตัวอย่างน้ำ�ลงในขวด

(6) ปิดฝาขวด หมุนขวดเบาๆ ให้อาหารตรวจเชื้อผสมกับตัวอย่างน้ำ�
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0

(7) ตั้งไว้ในอุณหภูมิห้อง (25-40 C ) เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง

(8) ดูผลจากสีของอาหารตรวจเชื้อหลังจากตั้งไว้ 24 ชั่วโมง ถ้าสีเปลี่ยนจาก
สีแดงเป็นสีส้ม หรือสีส้มแกมเหลือง หรือสีเหลือง มีความขุ่นและฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่า
เบาๆ แสดงว่าน้ำ�มีการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ไม่ควรใช้บริโภค (ถ้าตั้งไว้
24 ชั่วโมง ไม่เปลี่ยนสีให้ตั้งไว้ต่ออีก 24 ชั่วโมง รวมเป็น 48 ชั่วโมง)

หมายเหตุ
(1) ซือ้ อาหารตรวจเชือ้ โคลิฟอร์มแบคทีเรียได้จากศูนย์หอ้ งปฎิบตั การกรมอนามัย
(2) ควรเก็บอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในตู้เย็น
(3) มีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี หลังการผลิต
(4) เมื่ อ ตรวจสอบโคลิ ฟ อร์ ม แบคที เ รี ย เสร็ จ แล้ ว ควรเทอาหารตรวจเชื้ อ
ในโถสุขภัณฑ์ และล้างขวดให้สะอาดก่อนทิ้ง
กรมอนามัย 13
กระทรวงสาธารณสุข
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ภาคผนวก

กรมอนามัย 15
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ภาคผนวก ก
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ภาคผนวก ข-1
เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 284 (พ.ศ.2547)
เรื่อง น้ำ�บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 5)
ดัชนีคุณภาพน้ำ�
สี (Colour)
กลิ่น (Odour)
ความขุ่น (Turbidity)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
สารละลายทัง้ หมดทีเ่ หลือจากการระเหย (Total Solids)
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)
สารหนู (As)
แบเรียม (Ba)
แคดเมียม (Cd)
คลอไรด์ (Cl, คำ�นวณเป็นคลอรีน)
โครเมียม (Cr)
ทองแดง (Cu)
เหล็ก (Fe)
ตะกั่ว (Pb)
แมงกานีส (Mn)
ปรอท (Hg)
ไนเตรท (NO3 N,คำ�นวณเป็นไนโตรเจน)
ฟีนอล (Phenol)
ซิลิเนียม (Se)
เงิน (Ag)
ซัลเฟต (SO4)
สังกะสี (Zn)
ฟลูออไรด์ (F, คำ�นวณเป็นฟลูออรีน)
อลูมิเนียม (Al)
เอ บี เอส (Alkylbenzene Sulfonate, ABS)
ไซยาไนด์
แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม (Coliform)
อี.โคไล (E.Coli)
จุลนิ ทรียท์ �ำ ให้เกิดโรค (Disease-causing bacteria)
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หน่วยวัด
ฮาเซนยูนิต (Hazen)
ซิลิกาสเกลยูนิต
(silica scale unit)
มิลลิกรัม / ลิตร
มิลลิกรัม / ลิตร
มิลลิกรัม / ลิตร
มิลลิกรัม / ลิตร
มิลลิกรัม / ลิตร
มิลลิกรัม / ลิตร
มิลลิกรัม / ลิตร
มิลลิกรัม / ลิตร
มิลลิกรัม / ลิตร
มิลลิกรัม / ลิตร
มิลลิกรัม / ลิตร
มิลลิกรัม / ลิตร
มิลลิกรัม / ลิตร
มิลลิกรัม / ลิตร
มิลลิกรัม / ลิตร
มิลลิกรัม / ลิตร
มิลลิกรัม / ลิตร
มิลลิกรัม / ลิตร
มิลลิกรัม / ลิตร
มิลลิกรัม / ลิตร
มิลลิกรัม / ลิตร
มิลลิกรัม / ลิตร
เอ็มพีเอ็น / 100 มิลลิลิตร
เอ็มพีเอ็น / 100 มิลลิลิตร
เอ็มพีเอ็น / 100 มิลลิลิตร

ค่ามาตรฐาน
(เกณฑ์อนุโลมสูงสุด)
20
ไม่มีกลิ่น
(ไม่รวมกลิ่นคลอรีน)
5.0
6.5-8.5
500
100
0.05
1.0
0.005
250
0.05
1.0
0.3
0.05
0.05
0.002
4.0
0.001
0.01
0.05
250
5.0
0.7
0.2
0.2
0.1
2.2
ตรวจไม่พบ
ตรวจไม่พบ

ภาคผนวก ข-2
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ภาคผนวก ค
การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ�ตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ เคมีและชีววิทยา
การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ�ที่ดีและถูกต้องควรพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้
1. ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุตัวอย่างน้ำ�
ภาชนะที่ใช้ในการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ�ตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 1 ตัวอย่าง
ประกอบด้วย ขวดพลาสติก ขนาด 2 ลิตร จำ�นวน 1 ใบ ขนาด 1 ลิตร จำ�นวน 1 ใบ
ขวดแบคทีเรียขนาด 125 มิลลิลิตร พร้อมกระป๋องบรรจุสแตนเลสที่อบฆ่าเชื้อแล้ว จำ�นวน 1 ชุด
2. วิธีการสุ่มเก็บตัวอย่าง
2.1 การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ�เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี
ก. เขียนรายละเอียดจุดสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ�ปิดข้างขวด
ข. ล้างภาชนะบรรจุตัวอย่างน้ำ� ขนาด 2 ลิตร ด้วยน้ำ�ที่จะเก็บ 2 – 3 ครั้ง
			 ก่อนสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ�
ค. เก็บตัวอย่างน้ำ�จนเกือบเต็มขวด เหลือที่ว่างไว้ประมาณ 1 นิ้ว
ง. ปิดฝาขวดให้สนิทก่อนแช่เย็น
2.2 การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ�เพื่อวิเคราะห์ทางโลหะหนัก
ก. เขียนรายละเอียดจุดสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ�ปิดข้างขวด
ข. ล้างภาชนะบรรจุตัวอย่างน้ำ�  ขนาดบรรจุ 1 ลิตร ด้วยน้ำ�ที่จะสุ่มเก็บ
2 – 3 ครั้งก่อนสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ�
ค. บรรจุตัวอย่างน้ำ�จนเกือบเต็มขวด เหลือที่ว่างไว้ประมาณ 1 นิ้ว
		 ง. เติมกรดไนตริก 1.5 มิลลิลิตร ปิดฝาขวด เขย่าให้เข้ากัน (ไม่จำ�เป็นต้อง
แช่เย็น)
2.3 การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ�เพื่อตรวจสอบทางแบคทีเรีย
การสุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งน้ำ � ในการตรวจสอบทางแบคที เ รี ย ระหว่ า งการสุ่ ม
เก็บตัวอย่างน้ำ�ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน โดยทำ�ตามขั้นตอนดังนี้
ก. เขียนรายละเอียด จุดสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ�ปิดข้างกระป๋องส่วนบนของ
			 กระป๋องบรรจุขวดแบคทีเรีย ซึ่งเป็นภาชนะขวดแก้วปากกว้าง มีความจุ
ประมาณ 125 มิลลิลิตร มีฝาจุกแก้วปิดสนิท (แบบกราวน์จอยท์) ซึ่งฝา
และคอขวดหุ้มด้วยกระดาษอลูมิเนียม (เก็บบรรจุในกระป๋องสแตนเสส
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ช.

ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว)
คว่ำ�กระป๋องที่บรรจุขวดลง ดึงกระป๋องส่วนล่างออก จับขวดตั้งขึ้น
และหงายกระป๋องขึ้นทั้ง 2 ส่วน วางบนที่สะอาด
เปิ ด ฝาขวดโดยจั บ บนแผ่ น อลู มิ เ นี ย ม บรรจุ ตั ว อย่ า งน้ำ � ประมาณ
4/5 ของขวด (ประมาณ 100 มิลลิลิตร)ปิดฝาขวดให้สนิท
คว่ำ�ขวดลงในฝากระป๋องสแตนเลส แล้วปิดกระป๋องให้เรียบร้อย
ใช้กระดาษกาวย่นพันรอบบริเวณรอยต่อของกระป๋อง ประมาณ 2 -3 รอบ
บรรจุลงในถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่นกันน้ำ�ซึมเข้า
แช่ตัวอย่างน้ำ�ลงในหีบบรรจุน้ำ�แข็ง

ข้อควรปฏิบัติในการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ�
(1) การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ�ต้องปฏิบัติดังนี้
ก. เช็ดบริเวณก๊อกจ่ายน้ำ�ให้แห้ง ทำ�การฆ่าเชื้อโรคที่ปลายก๊อกน้ำ� โดยใช้
สำ�ลีชุบแอลกอฮอล์ 70 % เช็ดก๊อกน้ำ� เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคก่อนทำ�
การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ�
ข. กดน�้ำ ให้ไหลปานกลาง ทำ�การสุม่ เก็บตัวอย่างน�้ำ เพือ่ ตรวจสอบทางแบคทีเรีย
ก่อนแล้วจึงสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ�เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพ
ค. การสุม่ เก็บตัวอย่างน�้ำ สำ�หรับตรวจสอบทางแบคทีเรีย ระวังอย่าให้ปากขวด
			 ที่เก็บตัวอย่างน้ำ�ไปสัมผัสกับปลายก๊อก หรือสิ่งอื่นๆเพราะจะทำ�ให้เกิด
การปนเปื้อนเชื้อโรคได้
3. การเก็บรักษาสภาพตัวอย่างน้ำ�
ตัวอย่างน้ำ�ที่สุ่มเก็บเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ�มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้นวิธีที่ถูกต้อง คือ ตรวจวิเคราะห์ทันทีที่เก็บตัวอย่างได้ แต่ในทางปฏิบัติมีขีดจำ�กัด
จึงไม่สามารถวิเคราะห์ตวั อย่างได้พร้อมกันหมดทุกข้อมูลบางข้อมูลสามารถวิเคราะห์ในสนามได้
แต่ บ างข้ อ มู ล ต้ อ งนำ � ไปตรวจวิ เ คราะห์ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารจึ ง ต้ อ งมี ก ารรั ก ษาคุ ณ ภาพน้ำ �
ให้เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด โดยการแช่เย็นด้วยน้ำ�แข็ง ขณะเดียวกันต้องส่งตัวอย่างน้ำ�ให้ถึง
ห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ การส่งตัวอย่างควรอยู่ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง
ไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง โดยเก็บรักษาตัวอย่างในความเย็น 4 - 10 องศาเซลเซียส
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3.1 การเก็บรักษาตัวอย่างขณะขนส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
เมื่อสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ�เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งตัวอย่างน้ำ�ไปตรวจวิเคราะห์
ยังห้องปฏิบัติการขณะขนส่งจะต้องไม่ให้ตัวอย่างถูกแสงแดด และต้องรักษาสภาพคุณภาพน้ำ�
โดยการแช่เย็นในภาชนะทีเ่ ก็บความเย็นได้วางเรียงขวดเก็บตัวอย่างน�้ำ ในภาชนะแช่เย็นให้เป็นระเบียบ
ระวังขวดตัวอย่างล้ม การใส่น�้ำ แข็งแช่ตวั อย่างให้ใส่เสมอระดับปากขวดเก็บตัวอย่างน�้ำ ไม่ให้มาก
เกินไปจนล้น ขณะขนส่งต้องเติมน้ำ�แข็งและไขน้ำ�ที่ละลายทิ้งเป็นระยะๆ
3.2 การเขียนฉลากและใบส่งตัวอย่าง
เพื่อความชัดเจนถูกต้องลดความผิดพลาดในการนำ�ส่งตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์
ผู้เก็บตัวอย่างควรดำ�เนินการ ดังนี้
(1) ปิดฉลากภาชนะเก็บตัวอย่างน้ำ� มีรายละเอียดดังนี้
ก. รหัสตัวอย่าง หมายถึง รหัส หรือสัญลักษณ์ของตัวอย่างน้ำ�ที่ผู้ส่งใช้ ซึ่ง
กำ�หนดเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข เช่น A1 1/1 		
ข. หน่วยงานทีส่ ง่ หมายถึง หน่วยงานทีส่ ง่ ตัวอย่างน�้ำ ตรวจวิเคราะห์ให้ระบุชอื่
ให้ชัดเจน
ค. ประเภทของแหล่งน้ำ� หมายถึง รายละเอียดตัวอย่างน้ำ�ที่เก็บเป็นประเภทใด
เช่ น น้ำ � ตู้ น้ำ � ดื่ ม หยอดเหรี ย ญ น้ำ � ประปา (ส่ ว นภู มิ ภ าค) น้ำ � ประปา (เทศบาล)
น้ำ�ประปา (หมู่บ้าน) น้ำ�ฝน และน้ำ�บ่อตื้น เป็นต้น
ง. สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ� ระบุจุดเก็บตัวอย่างที่กำ�หนดระบุที่ตั้ง บ้าน เลขที่
ถนน ตรอก/ซอย ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด
จ. วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ� และเวลาที่เก็บตัวอย่างน้ำ�
ฉ. ชื่อผู้สุ่มเก็บตัวอย่าง
ตัวอย่างฉลากปิดภาชนะเก็บตัวอย่างน้ำ�
รหัสตัวอย่าง........... A/1......................หน่วยงานทีส่ ง่ บริษทั ตูน้ �้ำ หยอดเหรียญ (มหาชน)......................
ประเภทแหล่งน้ำ�..............น้ำ�ดื่มตู้หยอดเหรียญ...............................................................................................
สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ�........บ้านเลขที่ 88/22 ถ. ติวานนท์ ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นนทบุรี......
ยนรายละอียดใบส่งตัวอย่างน้ำ�
วันที่เก็(2)
บตัวอย่การเขี
าง .........20...ก.ย...2557....................................เวลา.............13.15
น............................
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง.................นายต้นน้ำ�.........สะอาดดี...........................................................................................
้

(2) การเขียนรายละเอียดใบส่งตัวอย่างนำ�
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ใบส่งตัวอย่างน้ำ�ระบุรายละเอียดครบถ้วน และตัวอย่างน้ำ� 1 ตัวอย่าง
ต้องมีใบส่งตัวอย่างน้ำ�กำ�กับ 1 ใบ
(3) ข้อควรระวัง
ก. ปิดฉลากและเขียนรายละเอียดของตัวอย่างน้ำ�ที่ภาชนะทุกใบ ด้วยปากกา
หมึกแห้งกันน้ำ�ได้ ไม่ควรใช้ดินสอหรือหมึกซึม
ข. ควรปิดฉลากก่อนเก็บตัวอย่างน้ำ�
ค. ให้แช่เย็นขวดเก็บตัวอย่างน้ำ�ขนาดจุ 2 ลิตร และขวดเก็บตัวอย่างน้ำ�
			 ตรวจสอบทางแบคทีเรียหลังการเก็บตัวอย่าง
ง. เติมกรดไนตริกลงในขวดตัวอย่างน้ำ�พลาสติก ขนาดจุ 1 ลิตร สำ�หรับ
ตรวจวิเคราะห์โลหะหนักไม่จำ�เป็นต้องแช่เย็น
จ. ระบุข้อมูล เรื่องสถานที่ จุดเก็บ และข้อมูลอื่นๆ ในใบส่งตัวอย่างให้ครบถ้วน
			 และถูกต้อง
ฉ. ตรวจสอบว่ า รายละเอี ย ดจุ ด เก็ บ และรหั ส ที่ ภ าชนะเก็ บ ตั ว อย่ า งน้ำ �
			 มีรหัสตรงกับใบส่งตัวอย่างหรือไม่
(4) การติดต่อหน่วยงานที่ทำ�การวิเคราะห์
ก. แจ้งแผนกำ�หนดส่งตัวอย่างน้ำ�ล่วงหน้า เพื่อห้องปฏิบัติการได้เตรียม
อุปกรณ์ และสารเคมีที่จำ�เป็นไว้ล่วงหน้า
ข. ควรส่งตัวอย่างน้ำ�ถึงห้องปฏิบัติการโดยเร็วภายในเวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมง
หรืออย่างช้าไม่เกิน 24 ชั่วโมง นัดเวลาที่ส่งตัวอย่างถึงห้องปฏิบัติการ
เพื่อให้ทำ�การวิเคราะห์ได้ทันทีที่ตัวอย่างถึงห้องปฏิบัติการเพราะหาก
ส่งตัวอย่างถึงตอนบ่ายอาจมีเวลาไม่พอในการตรวจวิเคราะห์อาจต้องเลือ่ น
การตรวจสอบไปในวันถัดไป
ค. ปิดผนึกหีบห่อ และหีบแช่เย็นบรรจุตัวอย่างให้แน่นหนาพร้อมทั้งแนบ
ใบส่งตัวอย่างน้ำ�มาด้วยทุกครั้ง
ง. ระบุรายละเอียดผู้รับปลายทางให้ชัดเจน
หมายเหตุ
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การตรวจสอบคุณภาพน้ำ�ทางกายภาพ เคมีและแบคทีเรีย สามารถส่งตรวจ
วิเคราะห์ได้ทศี่ นู ย์หอ้ งปฎิบตั กิ ารกรมอนามัย หรือห้องปฎิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การ
รับรองหรือมีระบบควบคุมคุณภาพ
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ตัวอย่างใบส่งตัวอย่างน้ำ�

ใบส่งตัวอย่างสำ�หรับหน่วยงานภายในและโครงการของกรมอนามัย
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ที่ปรึกษา
ดร.นพ.พรเทพ

ศิริวนารังสรรค์

อธิบดีกรมอนามัย

นพ.ณรงค์

สายวงศ์

รองอธิบดีกรมอนามัย

นายพิษณุ

แสนประเสริฐ

รองอธิบดีกรมอนามัย

นางนันทกา

หนูเทพ

รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการสำ�นักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ�

นายวิโรจน์

วัชระเกียรติศักดิ์

สำ�นักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ�

นายศรายุทธ

อุ่นแก้ว

สำ�นักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ�

นายพนมพันธ์

จันทร์สูง

สำ�นักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ�

นางสาวกาญจนา

แสนตะรัตน์

สำ�นักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ�

วัชระเกียรติศักดิ์

สำ�นักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ�

คณะผู้จัดทำ�

บรรณาธิการ
นายวิโรจน์์

จัดพิมพ์โดย
กลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพน้ำ�บริโภค
สำ�นักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ�

พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2556 จำ�นวน 10,000 เล่ม.
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด

พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2557 จำ�นวน 3,000 เล่ม.
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด
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คู่มือปฏิบัติ

ตู้น้ำ�ดื่มหยอดเหรียญ

ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ : 0 2590 4606, 0 2590 4607
โทรสาร : 0 2590 4186, 0 2590 4188

