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บทคัดย่อ
วัตถุป ระสงค์: เพื่อ ส ารวจคุ ณ ภาพและความปลอดภัย ของน้ า ดื่ม จากตู้ น้ า ดื่ม หยอดเหรีย ญอัต โนมัติใ นจัง หวัด
มหาสารคาม วิ ธีการ: การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาทีเ่ ก็บตัวอย่างน้าดื่มจากตูน้ ้าดื่มฯ จากพืน้ ที่ 7 อาเภอ รวมทัง้ สิน้ 133
ตัวอย่าง หลังจากนัน้ วิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบคุณภาพน้ าดื่ มภาคสนามของกรมอนามัย ประกอบด้วยชุดวิเคราะห์โคลิฟ อร์ม
แบคทีเรีย แบคทีเรียทีผ่ ลิตก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ าดื่ม ความกระด้างของน้าดื่ม และวิเคราะห์ค่าความ
เป็ นกรดด่างด้วยเครื่อง pH meter การตัดสินผลทาโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ าดื่มใน
ภาชนะบรรจุปิดสนิท ผลการศึกษา: น้ าดื่มตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์ดา้ นจุลนิ ทรียโ์ ดยพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียจานวน 92 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 69.2) พบแบคทีเรียทีผ่ ลิตก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จานวน 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.0) ในด้านฟิ สกิ ส์และเคมี ไม่พบคลอรีน
อิสระคงเหลือในน้ าทุกตัวอย่าง พบค่าความกระด้างเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (มากกว่า 100 mg/L) จานวน 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ
3.0) ในด้านความเป็ นกรด-ด่าง (pH) พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจานวน 17 ตัวอย่าง (ร้อยละ 12.8) ประกอบด้วยค่าความเป็ น
กรด–ด่าง ทีน่ ้อยกว่า 6.5 จานวน 14 ตัวอย่าง (ร้อยละ 10.5) และค่าความเป็ นกรด–ด่างมากกว่า 8.5 จานวน 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ
2.3) น้ าดื่มผ่านเกณฑ์วเิ คราะห์ทุกด้าน จานวน 34 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 25.6 สรุป: น้ าดื่มร้อยละ 25.6 จากตู้น้ าดื่มฯ ใน
จังหวัดมหาสารคามผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนดในด้านโคลิฟอร์มแบคทีเรีย แบคทีเรียทีผ่ ลิตก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ คลอรีนอิสระคงเหลือ
ในน้ า ความกระด้าง และค่าความเป็ นกรดด่าง ผู้บริโภคควรตระหนักอันตรายจากการบริโภคน้ าดื่มที่ไม่ปลอดภัย นอกจากนี้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรเฝ้ าระวังคุณภาพน้าดื่มให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างสม่าเสมอ
คาสาคัญ: น้าดื่ม ตูน้ ้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ คุณภาพและความปลอดภัยของน้าดื่ม การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
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Abstract
Objective: To investigate quality and safety of drinking water from water vending machines in Maha Sarakham
province. Method: This research was a descriptive study collecting 133 samples of drinking water from water vending
machines located in seven districts. These samples were analyzed for the quality of water by using the test kits developed
by the Department of Health including the testes for coliform bacteria, hydrogen sulfide producing bacteria, free residue
of chlorine and water hardness. pH was measured by using pH meter. Test results were compared with the criteria
specified in the Declaration of Ministry of Public Health entitled drinking water in sealed containers. Results: Ninety-two
samples of drinking water (69.2%) failed the microbiologic criteria on coliform bacteria, while four samples (3.0%) failed
the criteria on hydrogen sulfide producing bacteria. For physical and chemical criteria, all water samples had no residual
chlorines, while water hardness of four samples (3.0%) exceeded standard value (more than 100 mg/L). Seventeen
samples (12.8%) did not meet the pH standard with 14 samples (10.5%) having pH<6.5 and 3 samples (2.3%) having
pH > 8.5. There were totally 34 samples meeting all standard criteria (25.6%). Conclusion: Proportion of drinking water
from water vending machines in Maha Sarakham province meeting the standard criteria of coliform bacteria, hydrogen
sulfide producing bacteria, free residual chlorine, water hardness and pH was 25.6%. Consumer should be more aware
of harm and risk of drinking water. The relevant authority should regularly monitor the quality of drinking from water
vending machines.
Keywords: drinking water, water vending machine, quality and safety of water, consumer protection

บทนา
น้ าดื่มเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญในการดารงชีวติ ของมนุษย์
น้ าดื่มต้องมีความสะอาดและปลอดภัย ปั จจุบนั มีแหล่งน้ า
ดื่มบริโภคทีห่ ลากหลาย เช่น น้ าดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท
เครื่องกรองน้ าในครัวเรือน ตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ
น้ า ประปา และน้ า ฝน ตู้ น้ า ดื่ม ฯ เป็ น แหล่ ง น้ า ดื่ม หนึ่ ง ที่
ผู้ บ ริ โ ภคจ านวนมากนิ ย มใช้ บ ริ ก าร จากการส ารวจ
พฤติกรรมการบริโภคน้ าดื่มของผู้บริโภคที่อาศัยในชุมชน
อพาร์ตเมนท์ และหอพักนักศึกษา พบว่า ผูบ้ ริโภคเลือกใช้
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บริก ารน้ า ดื่ม จากตู้ น้ า ดื่ม ฯ มากที่สุ ด เนื่ อ งจากมีค วาม
สะดวกในการนาภาชนะมาบรรจุน้ าดื่มจากตู้ทอ่ี ยู่ใกล้ท่ี พกั
อาศัย โดยส่ว นใหญ่ เ ป็ น ตู้ท่ีอ ยู่ภ ายในอาคารที่พ ัก อาศัย
นอกจากนัน้ น้ าดื่มดังกล่าวยังมีราคาถูกกว่าน้ าจากแหล่งอื่น
ในกลุ่ ม ที่ไ ม่ ใ ช้บ ริก ารตู้ น้ า ดื่ม ฯ ให้เ หตุ ผ ลว่ า ไม่ ม นั ่ ใจใน
คุณภาพของน้าดื่มจากเครื่อง (1-3)
คณะอนุ กรรมการด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ของคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) ได้สารวจตู้น้ าดื่มหยอด

เหรีย ญในพื้น ที่ก รุ ง เทพมหานคร 18 เขต จ านวน 855 ตู้
พบว่ามีใบอนุ ญาตประกอบกิจการเพียงร้อยละ 8.24 สถาน
ที่ตัง้ ตู้ น้ า ดื่ม หยอดเหรีย ญไม่ เ ป็ น ไปตามค าแนะน าของ
กระทรวงสาธารณสุข คือ ร้อยละ 28.3 อยู่ใกล้บริเวณทีม่ ฝี นุ่
มาก ได้แก่ บริเวณริมถนน ริมฟุตบาท ทางเดินเท้า และอยู่
ใกล้แหล่งระบายน้ าเสีย/น้ าขัง อีกร้อยละ 22 อยู่ใกล้ท่ที ้งิ
ขยะทาให้มแี มลงสาบ หนู แมลงวัน ซึง่ เป็ นสัตว์ทเ่ี ป็ นพาหะ
น าโรค ส่ว นใหญ่ ไ ม่ มีก ารติด ฉลากที่เ ครื่อ งตามประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ซึง่ กาหนดให้ตอ้ งระบุขอ้ แนะนา
ในการใช้ คาเตือน วัน เดือน ปี ทเ่ี ปลีย่ นไส้กรองแต่ละชนิด
เป็ นต้น การศึกษาดังกล่าวพบว่า บางตูม้ กี ารติดฉลากแต่ไม่
มีการระบุวนั เดือน ปี ทีเ่ ปลีย่ นไส้กรอง ไม่ระบุวนั เดือน ปี
ที่ตรวจคุณภาพน้ า บางตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญมีฉลากที่ เก่า
และจางจนไม่สามารถอ่านรายละเอียดได้ (4)
การผลิตน้ าบริโภคโดยใช้ตู้น้ าดื่มฯ มีหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องดังนี้ สานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึง่ มี
หน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลตู้ น้ าดื่ ม ฯ ให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (5) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มี
หน้าทีก่ ากับคุณภาพของน้ าดื่มจากตูน้ ้ าดื่มฯ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ ที่ 362) พ.ศ. 2556 เรื่อ ง น้ า
บริโภคจากตู้น้ าดื่มอัตโนมัติ ซึง่ ได้กาหนดให้น้ าบริโภคจาก
ตู้น้ าดื่มอัตโนมัติต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็ นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า ด้วย เรื่อง น้ าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิท (6) ตามประกาศดังกล่าว น้ าบริโภค
ในภาชนะที่ ปิ ดสนิ ท เป็ นอาหารก าหนดคุ ณ ภาพหรื อ
มาตรฐาน (7) โดยต้องมีมาตรฐาน คือ คุณสมบัตทิ างฟิ สกิ ส์
ประกอบด้ว ย ต้อ งไม่ มีกลิ่น แต่ ไม่ร วมถึงกลิ่น คลอรีน ค่ า
ความเป็ นกรด-ด่ า งต้ อ งอยู่ ร ะหว่ า ง 6.5 – 8.5 และมี
คุณสมบัตทิ างเคมีโดยในน้ าบริโภค 1 ลิตร จะต้องมีปริมาณ
สารทัง้ หมดไม่ เ กิน 500 มิลลิก รัม ความกระด้า งทัง้ หมด
(คานวณเป็ นแคลเซี่ยมคาร์บอเนต) ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม
คลอไรด์ (คานวณเป็ นคลอรีน) ไม่เกิน 250 มิลลิกรัม ส่วน
คุณสมบัติเกี่ยวกับจุลนิ ทรียจ์ ะต้องตรวจพบแบคทีเรียชนิด
โคลิฟอร์มน้อยกว่า 2.2 ต่อน้ าบริโภค 100 มิลลิลติ ร โดยวิธี
MPN (Most Probable Number) ตรวจไม่พบแบคทีเรียชนิด
E. Coli ไม่มจี ุลนิ ทรียท์ ท่ี าให้เกิดโรค (8-10)
นอกจากนี้ ส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครอง
ผูบ้ ริโภค มีหน้าทีก่ ากับดูแลการโฆษณาคุณภาพของเครื่อง
ผลิตน้าดื่มหยอดเหรียญ ซึง่ เป็ นสินค้าทีจ่ ะต้องควบคุมฉลาก
ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ตาม

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2553)
เรื่อง ให้ตู้น้ าหยอดเหรียญเป็ นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (11)
นอกจากนัน้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ป ระกาศก าหนดให้
กิจการผลิตน้ าดื่มจากเครื่องจาหน่ ายอัตโนมัตเิ ป็ นกิจการที่
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ (12) สาหรับในส่วนภูมภิ าค องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องควบคุมกิจการตู้น้ าดื่ม ฯ ในพื้นที่
โดยจะต้องจัดการคุณภาพตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ ตัง้ แต่การ
กาหนดผูร้ บั ผิดชอบ สารวจ รวบรวมข้อมูล ออกเทศบัญญัติ
หรือข้อกาหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมกิจการตู้น้ าดื่ม
หยอดเหรีย ญ การตรวจประเมิน ออกใบรับ รอง การเฝ้ า
ระวัง คุ ณ ภาพ ตลอดจนการรับ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น สื่อ สาร
สาธารณะ และการสรุปสถานการณ์ตูน้ ้าดื่มฯ (13)
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 9 พ.ศ. 2559
มติท่ี 1 เรื่อง น้ าดื่มปลอดภัยสาหรับประชาชน สรุ ปว่า น้ า
ดื่ ม ที่ ใ ช้ ใ นครั ว เรื อ นยัง ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ คุ ณ ภาพทัง้ ด้ า น
แบคทีเรีย กายภาพ และเคมี และประเทศไทยยังไม่มกี าร
กาหนดมาตรฐานน้ าดื่มให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน จึงอาจมี
การปนเปื้ อนของเชื้อจุลินทรีย์โรคอุจจาระร่วงและโรคบิด
ซึ่งเกิดผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน จึงต้องมีกลไกเฝ้ า
ระวัง ติดตาม และตรวจสอบน้าดื่มให้มคี วามปลอดภัยและมี
ราคาทีย่ ุตธิ รรม โดยการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วน มติ
สมัช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ มติท่ี 1 ข้อ ที่ 6 ขอให้เ ครือ ข่า ย
สมัชชาสุขภาพพืน้ ทีแ่ ละเครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ร่วมเฝ้ า
ระวังและตรวจสอบน้ าดื่มให้มคี วามปลอดภัยและราคาเป็ น
ธรรม รวมทัง้ รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน
ตระหนักถึงอันตรายจากน้าดื่มทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน (14)
สมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ได้เ ล็งเห็น
ความสาคัญของการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ในประเด็นน้ าดื่มปลอดภัยสาหรับประชาชน ในปั จจุบนั ยัง
ไม่มกี ารสารวจคุณภาพและความปลอดภัยของน้ าดื่มจากตู้
น้ าดื่ ม ฯ ในเขตจั ง หวั ด มหาสารคาม ( 15) ผู้ วิ จ ั ย จึ ง
ทาการศึกษานี้เพื่อเป็ นข้อมูลสถานการณ์ของคุณภาพและ
ความปลอดภัยของน้ าดื่มจากตู้น้ าดื่มฯ และเพื่อเป็ นข้อมูล
ประกอบการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็น
น้ าดื่ ม ปลอดภั ย ส าหรั บ ประชาชน ในพื้ น ที่ จ ั ง หวั ด
มหาสารคามในระยะต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
การศึก ษานี้ เ ป็ น การวิจ ัย เชิง พรรณนา โดยเก็บ
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์–30 เมษายน พ.ศ. 2560
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ตัวอย่าง
ตัว อย่ า งน้ า ดื่ม 133 ตัว อย่ า งในการศึกษานี้ได้
จากตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติใ นพื้นที่ 7 อาเภอจาก
ทัง้ หมด 13 อาเภอของจังหวัดมหาสารคาม การเลือกอาเภอ
ใช้วธิ กี ารสุ่มอย่างง่าย ผูว้ จิ ยั ไม่มขี อ้ มูลจานวนตู้น้ าดื่มฯ ใน
แต่ ละอาเภอ ผู้วิจยั คัดเลือกตู้น้ าดื่มที่ตงั ้ อยู่ในเขตตาบลที่
เป็ นศูนย์กลางของอาเภอ หรือเป็ นตาบลทีม่ ขี นาดใหญ่ หรือ
ตาบลทีม่ โี ครงการตูน้ ้ าดื่มหยอดเหรียญประชารัฐ เนื่องจาก
ตาบลดังกล่าวมีจานวนตู้น้ าดื่มมากกว่าตาบลอื่น ๆ ผู้วจิ ยั
ได้รบั ข้อมูลเหล่านี้จากเครือข่ายในชุมชนที่เป็ นผู้พาไปเก็ บ
น้าดื่มตัวอย่าง การเก็บตัวอย่างมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ในการเก็บตัวอย่างน้ า ผูว้ จิ ยั ป้ องกันไม่ให้เกิดการ
ปนเปื้ อนโดยใช้ขวดที่สะอาดและใหม่ โดยไม่นาขวดเก็บ
ตัวอย่างเดิมมาใช้ซ้า และปฏิบตั ขิ นั ้ ตอนและวิธกี ารตามวิธี
เก็บตัวอย่างน้าดื่มเพื่อทดสอบของกรมอนามัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้ใช้ชุดตรวจสอบภาคสนามของ
กรม อนา มั ย เพื่ อ ตรวจวิ เ ค รา ะห์ ผ ลคุ ณ ภ าพน้ าดื่ ม
ประกอบด้วย
1. อาหารตรวจเชื้อ แบคทีเ รีย (อ 11) เป็ น การ
ตรวจสอบโดยนาตัวอย่างน้ ามาผสมในอาหารเลีย้ งเชือ้ การ

วิเคราะห์ผลทาโดยสังเกตจากการเปลีย่ นสีของอาหารตรวจ
เชื้ อ จากสี แ ดงเป็ นสี ต่ า ง ๆ เช่ น น้ า ตาล ส้ ม เหลื อ ง
นอกจากนี้ยงั สังเกตความขุ่นและฟองแก๊สปุดขึน้ เมื่อ เขย่า
หลังจากตัง้ ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 24–48 ชัวโมง
่
โดยเทียบกับแผ่นเปรียบเทียบสี ผลลบ หมายถึง สามารถใช้
บริโ ภคได้ แต่ ห ากสีเ กิด การเปลี่ย นแปลงตามลาดับขวด
เปรียบเทียบสีคอื บวกหนึ่ง บวกสอง บวกสาม หมายถึง ไม่
ควรใช้ บ ริ โ ภค วิ ธี น้ี เ ป็ นวิ ธี ท่ี น่ า เชื่ อ ถื อ โดยมี ผ ลตรวจ
สอดคล้ อ งกับ การตรวจวิเ คราะห์ ด้ ว ยวิธี multiple-tube
fermentation technique ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84.5 น้าบริโภค
จะต้องมีผลการตรวจเชือ้ แบคทีเรียเป็ นผลลบ (ไม่เปลีย่ นสี)
2. อาหารตรวจเชื้ อ แบคที เ รี ย ที่ ผ ลิ ต แก๊ ส
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (อ 12) เป็ นการตรวจสอบโดยนาตัวอย่าง
น้ ามาผสมในอาหารเลีย้ งเชือ้ การวิเคราะห์ผลทาโดยสังเกต
จากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อจากสีเหลืองใสเป็ นสี
ดา หรือมีตะกอนดาเกิดขึน้ พร้อมกับมีฟองแก๊สปุดเมื่อเขย่า
หลังจากตัง้ ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 24–48 ชัวโมง
่
การอ่ า นผลท าโดยเทีย บกับ กับ แผ่ น เปรีย บเทีย บสีแ ละ
สังเกตตะกอนทีเ่ กิดขึน้ ผลลบ หมายถึง สามารถใช้บริโภค
ได้ แต่ หากสี เ กิ ด การเป ลี่ ย นแป ลงตาม ล า ดั บ ข ว ด
เปรียบเทียบสีคอื บวกหนึ่ง บวกสอง บวกสาม หมายถึง ไม่

ตารางที่ 1. จานวนตูน้ ้าดืม่ หยอดเหรียญอัตโนมัตใิ นการศึกษา (n=133)
อาเภอ
จานวนตัวอย่าง
ข้อมูลทัวไปของชุ
่
มชนทีต่ งั ้ ของตูน้ ้าดื่มฯ ในพืน้ ที่ (16)
อาเภอที่ 1
2
ชุมชนขนาดเล็ก มีประชากร 24,412 คน เก็บตัวอย่างจาก 2 ตาบล ตาบลละ 1 ตู้
อาเภอที่ 2
60
ชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากร 100,890 คน มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3 แห่ง
เก็บตัวอย่างในพืน้ ทีช่ มุ ชนในเขตเทศบาล
อาเภอที่ 3
19
ชุมชนขนาดเล็ก มีประชากร 37,198 คน มีโครงการตูน้ ้าดื่มหยอดเหรียญประชารัฐใน
ชุมชน เก็บตัวอย่างจาก 2 ตาบล
อาเภอที่ 4
10
ชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากร 100,935 คน เก็บตัวอย่างจากพืน้ ทีช่ ุมชนในเขตเทศบาล
ตาบล รอบตลาดสดของอาเภอ
อาเภอที่ 5
4
ชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากร 103,070 คน เก็บตัวอย่างจากพืน้ ทีช่ ุมชนในเขตเทศบาล
ตาบล รอบตลาดสดของอาเภอ
อาเภอที่ 6
35
ชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากร 56,404 คน มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1 แห่ง ซึง่
มีประชาชนทีไ่ ม่ได้ยา้ ยทีอ่ ยู่เข้ามาในทะเบียนบ้านในพืน้ ที่ เก็บตัวอย่างในพืน้ ที่ 2 ตาบล
รอบสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
อาเภอที่ 7
3
ชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากร 109,239 คน เก็บตัวอย่างจากพืน้ ทีช่ ุมชนในเขตเทศบาล
ตาบล รอบตลาดสดของอาเภอ
รวม
133
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ควรใช้ บ ริ โ ภควิ ธี น้ี เ ป็ นวิ ธี ท่ี น่ า เชื่ อ ถื อ โดยมี ผ ลตรวจ
สอดคล้องกับการตรวจด้วยวิธมี าตรฐาน MPN ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85.2 น้าบริโภคจะต้องตรวจเชือ้ แบคทีเรียเป็ นผลลบ
คือ ไม่เปลีย่ นสี
3. ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ าดื่ม (อ
31) เป็ นการอ่านค่าของคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ าดื่ม โดย
อาศัยปฏิกิริยาทาให้เกิดสีตามวิธมี าตรฐานของ standard
methods for the examination of wastewater จ า ก นั ้ น
เปรียบเทียบกับสีมาตรฐาน วิธนี ้เี ป็ นวิธที น่ี ่าเชื่อถือโดยมีผล
ตรวจสอดคล้ อ งกั บ การตรวจวิ เ คราะห์ ม าตรฐานใน
ห้ อ งปฏิบ ัติ ก ารไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 97 น้ า บริโ ภคต้ อ งมี
คลอรีนไม่เกิน 250 mg ต่ อน้ าบริโภค 1 ลิตร หรือปริมาณ
คลอรีนอิสระคงเหลือไม่เกิน 0.2–0.5 mg/L (17)
4. ชุดตรวจความกระด้างในน้ า (อ 37) เป็ นการ
ตรวจสอบโดยใช้ห ลัก การไตเตรชัน่ ด้ว ยการอ่ า นค่ า ของ
ความกระด้ า งในน้ า จากการเปลี่ ย นแปลงสีข องสีบ่ ง ชี้
(Indicator) ในสภาพที่เป็ นด่างจากสีม่วงแดงเป็ นสีน้ าเงิน
เมื่อถึงจุดยุติ ซึ่งเป็ นวิธีท่มี ีความน่ าเชื่อถือโดยมีผลตรวจ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ ว ย วิ ธี ม า ต ร ฐ า น ใ น
ห้องปฏิบตั กิ ารโดยทัง้ สองวิธไี ม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
และให้ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ 0.997 (17) น้าบริโภคต้อง
มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg ต่อน้าบริโภค 1 ลิตร
5. pH meter ใช้สาหรับวัดค่าความเป็ นกรดด่าง
ของน้ าดื่มตัวอย่าง ซึ่งค่าความเป็ นกรดด่างของน้ าดื่มใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะ
บรรจุปิดสนิท มีค่าอยู่ระหว่าง 6.5–8.5
ขัน้ ตอนการวิ จยั
ผู้ติด ต่ อ ประสานงานกับ เจ้า หน้ า ที่ข องสมัช ชา
สุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วยสภาฮักแพง
เบิง่ แงงคนมหาสารคาม และตัวแทนพืน้ ทีส่ มัชชาสุขภาพ 8
อาเภอ ซึ่งเป็ นภาคีเครือข่ายของสภาฮักแพงเบิง่ แงงในแต่
ละอาเภอ และสมาชิกกลไกระดับอาเภอ เพื่อชีแ้ จงโครงการ
และนัดหมายการเข้าพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างน้ าดื่มจากตู้น้ า
ดื่มฯ หลังจากนัน้ ผู้วจิ ยั จัดประชุมนิสติ คณะเภสัชศาสตร์
ชัน้ ปี ท่ี 1 ในรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน และนักศึกษา
จิตอาสา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เพื่ออบรมนิสติ และนักศึกษาเรื่องการเก็บน้ า
ดื่ ม ตั ว อย่ า งเพื่ อ ตรวจวิเ คราะห์ คุ ณ ภาพและการตรวจ
วิเคราะห์ โดยวิธกี ารบรรยาย การสาธิตวิธกี ารเก็บตัวอย่าง
และทดสอบน้า

หลังจากนัน้ นิสติ นักศึกษา และผู้วิจยั เข้าพื้นที่
ตามนัดหมาย โดยมีตวั แทนชุมชนเป็ นผูส้ ุ่มตัวอย่างตูน้ ้าดื่ม
และพาไปเก็บน้าดื่มตัวอย่างจากตูน้ ้าดื่มฯ ในพืน้ ที่ 8 อาเภอ
แต่เนื่องจากใน 1 อาเภอไม่พบตู้น้ าดื่มฯ ทาให้ได้เข้าพืน้ ที่
เก็บตัวอย่างใน 7 อาเภอ
ผูว้ จิ ยั ตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัย
ของน้ า ดื่ม โดยใช้ ชุ ด ตรวจของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข และวัด ค่ า ความเป็ น กรดด่ า ง (pH) ด้ว ย pH
meter ณ ห้องปฏิบตั ิการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และห้อ งปฏิบ ัติก ารสาขาวิช าสาธารณสุ ข
ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การศึกษาใช้สถิติ
เชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่ ความถี่ และร้ อ ยละ ในการสรุ ป
ผลการวิจยั

ผลการวิ จยั
เชื้อโคลิ ฟอร์มแบคทีเรีย
ตารางที่ 2 แสดงผลวิ เ คราะห์ โ คลิ ฟ อร์ ม ใน
ตัว อย่ า งน้ า ดื่ม ตัว อย่ า งไม่ ผ่ า นเกณฑ์โ ดยพบโคลิฟ อร์ม
แบคทีเรียทัง้ สิน้ 92 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 69.2 จาแนก
เป็ นระดับบวกหนึ่งจานวน 43 ตัวอย่าง (ร้อยละ 32.3) ระดับ
บวกสองจานวน 37 ตัวอย่าง (ร้อยละ 27.8) ระดับบวกสาม
จานวน 12 ตัวอย่าง (ร้อยละ 9.0) และให้ผลลบคือไม่พบเชือ้
โคลิฟอร์มแบคทีเรียจานวน 41 ตัวอย่าง (ร้อยละ 30.8)
เชื้อแบคทีเรียที่ผลิ ตก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ตารางที่ 3 แสดงผลวิเ คราะห์เ ชื้อ แบคทีเ รีย ที่
ผลิตก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน้ าดื่ม พบแบคทีเรียที่ผลิต
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซ่งึ ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 4 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 3.0) จาแนกเป็ นระดับบวกหนึ่งจานวน 3 ตัวอย่าง
และระดับบวกสองจานวน 1 ตัวอย่าง และให้ผลลบ คือ ไม่
พบแบคทีเ รีย ที่ผ ลิต ก๊ า ซไฮโดรเจนซัล ไฟด์จ านวน 129
ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 97.0
คลอรีนอิ สระคงเหลือและความกระด้าง
ทุ ก ตัว อย่ า งของน้ า ดื่ม ไม่ พ บการตกค้ า งของ
คลอรีน น้ า ดื่ม ตัว อย่ าง129 ตัว อย่ า ง (ร้อ ยละ 97.0) ผ่ า น
เกณฑ์ความกระด้าง (น้อยกว่า 100 mg/L) โดยมีค่าความ
กระด้าง 0 mg/L จานวน 21 ตัวอย่าง (ร้อยละ 15.8) และค่า
ความกระด้างระหว่าง 0.1 – 99.9 mg/L จานวน 108
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ตารางที่ 2. ผลวิเคราะห์โคลิฟอร์มในน้าดื่มจากตูน้ ้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ (n=133)
อาเภอ
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผลลบ
บวกหนึ่ง
บวกสอง
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
อาเภอที่ 1
1
50.0
0
0
1
50.0
อาเภอที่ 2
26
43.3
9
15.0
22
36.7
อาเภอที่ 3
8
42.1
5
26.3
3
15.8
อาเภอที่ 4
2
20.0
3
30.0
2
20.0
อาเภอที่ 5
0
0
1
25.0
2
50.0
อาเภอที่ 6
4
11.4
24
68.6
5
14.3
อาเภอที่ 7
0
0
1
33.3
2
66.7
รวมทัง้ สิน้
41
30.8
43
32.4
37
27.8
ตัวอย่าง (ร้อยละ 81.2) และน้ าดื่มตัวอย่างทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์
ความกระด้าง คือ มีค่าความกระด้างตัง้ แต่ 100 mg/L ขึน้ ไป
จานวน 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.0) ดังแสดงในตารางที่ 4
ความเป็ นกรด–ด่าง (pH)
น้าดื่มตัวอย่าง 116 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 87.2
มีค่าความเป็ นกรดด่างอยู่ในเกณฑ์ทก่ี าหนด แต่พบตัวอย่าง
ที่ มี ค่ า ความเป็ นกรด–ด่ า งที่ น้ อ ยกว่ า 6.5 จ านวน 14
ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 10.5 และมีค่าความเป็ นกรด–ด่าง
มากกว่ า 8.5 จ านวน 3 ตัว อย่ า ง คิด เป็ น ร้อ ยละ 2.3 ดัง
แสดงในตารางที่ 5
จากเกณฑ์คุณภาพและความปลอดภัยของน้าดืม่
จากตู้ น้ า ดื่ม ฯ 5 ด้า น คือ เชื้อ โคลิฟ อร์ม แบคทีเ รีย เชื้อ

บวกสาม
จานวน ร้อยละ
0
0
3
5.0
3
15.8
3
30.0
1
25.0
2
5.7
0
0
12
9.0

แบคที เ รี ย ที่ ผ ลิ ต ก๊ า ซไฮโดรเจนซัล ไฟด์ คลอรี น อิ ส ระ
คงเหลือ ความกระด้าง และความเป็ นกรด–ด่าง (pH) พบว่า
น้ า ดื่ม ตัว อย่ า งผ่ า นเกณฑ์วิเ คราะห์ทุ ก ด้า น จ านวน 34
ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 25.6 และไม่ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 1
ด้าน จานวน 99 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 74.4

การอภิ ปรายผล
การวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยน้ าดื่ม
จากตู้น้ า ดื่มฯ ในพื้น ที่ 7 อ าเภอของจังหวัด มหาสารคาม
รวมทัง้ สิน้ 133 ตัวอย่าง พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ า
ดื่มตัวอย่างร้อยละ 69.2 แสดงถึงความไม่ปลอดภัยในการ
บริโภค เนื่องจากอาจไม่มกี ารดูแลรักษาความสะอาดของตู้
น้าดื่ม ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยั ของกลุ่มงาน

ตารางที่ 3. ผลวิเคราะห์เชือ้ แบคทีเรียทีผ่ ลิตก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน้าดื่มจากตูน้ ้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ
อาเภอ
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผลลบ
บวกหนึ่ง
บวกสอง
บวกสาม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
อาเภอที่ 1
2
100.0
0
0
0
0
0
0
อาเภอที่ 2
59
98.3
0
0
1
1.7
0
0
อาเภอที่ 3
19
100
0
0
0
0
0
0
อาเภอที่ 4
10
100
0
0
0
0
0
0
อาเภอที่ 5
3
54
1
25
0
0
0
0
อาเภอที่ 6
33
94.3
2
5.7
0
0
0
0
อาเภอที่ 7
3
100
0
0
0
0
0
0
รวมทัง้ สิน้
129
97.0
3
2.2
1
0.8
0
0
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ตารางที่ 4. ผลวิเคราะห์ความกระด้างในน้าดื่มจากตูน้ ้าดืม่ หยอดเหรียญอัตโนมัติ
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ค่าความกระด้าง
0 mg/l
0.1-99.9 mg/l
100.0-200.0 mg/l
อาเภอ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
อาเภอที่ 1
1
50.0
1
50.0
0
0
อาเภอที่ 2
10
16.7
48
80.0
2
3.2
อาเภอที่ 3
3
15.8
15
78.9
1
5.3
อาเภอที่ 4
1
10.0
8
80.0
1
10.0
อาเภอที่ 5
0
0.0
4
100
0
0
อาเภอที่ 6
6
17.1
29
82.9
0
0
อาเภอที่ 7
0
0.0
3
100
0
0
รวมทัง้ สิน้
21
15.8
108
81.2
4
3.0
ส่งเสริมสิง่ แวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ ท่พี บว่า น้ าดื่ม
จากตูน้ ้าดื่มฯ ตกเกณฑ์ดา้ นเชือ้ โคลิฟอร์มร้อยละ 70.0 (18)
แต่ แ ตกต่ า งจากงานวิจ ัย ของ Nimrat และคณะ และของ
Boonpakdee ที่พบว่า น้ าดื่มจากตู้น้ าดื่มฯ ที่จงั หวัดชลบุรี
และจังหวัดอุบลราชธานีตกมาตรฐานเนื่องจากพบเชือ้ โคลิ
ฟอร์มร้อยละ 30 และ 95.6 ตามลาดับ (19-20) การศึกษานี้
ยัง พบแบคทีเรียที่ผ ลิตก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน้ าดื่ม 4
ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 3.0 โดยแตกต่ างกับงานวิจยั ของ
Boonpakdee ที่พบแบคทีเรียที่ผลิตก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ในน้ าดื่มจากตู้น้ าดื่มฯ ที่จงั หวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 43.5
(20) ทัง้ นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากการดูแ ลระบบการท างานและ
เครื่อ งกรองน้ า ของตู้น้ าดื่ม พื้น ที่ และช่ว งเวลาที่ศึกษามี
ความแตกต่างกัน ซึง่ มีผลต่อการพบเชือ้ แบคทีเรียในน้าดื่ม

การศึกษานี้พบว่า ตัวอย่างทัง้ หมดไม่มคี ลอรีน
อิสระคงเหลือในน้ าดื่ม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Panai ที่
พบว่า น้ าดื่มจากตูน้ ้ าดื่มฯ หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลืออยู่ในช่วง 0-0.2 mg/L (3) แต่
แตกต่ า งจากงานวิจ ัย ของกลุ่ ม งานส่ ง เสริม สิ่ง แวดล้อ ม
เทศบาลนครหาดใหญ่ ท่ีพ บว่ า น้ า ดื่ม จากตู้น้ า ดื่ม ฯ ผ่ า น
เกณฑ์คลอรีนอิสระเพียงร้อยละ 60.7 (18) ซึง่ อาจเนื่องจาก
ความแตกต่างของประเภทและที่มาแหล่งน้ าดิบที่นามาใช้
ผลิตน้าดื่ม ตลอดจนพืน้ ทีข่ องแหล่งน้าดื่มตัวอย่าง
ผลการตรวจวิเ คราะห์ค วามกระด้า งในน้ า ดื่ม
พบว่ า น้ า ดื่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามกระด้ า งมากกว่ า เกณฑ์
มาตรฐานจานวน 4 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 3.0 ซึ่งอยู่ใน
ระดับความกระด้างปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ

ตารางที่ 5. ผลวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรด–ด่าง (pH) ในน้าดื่มจากตูน้ ้าดืม่ หยอดเหรียญอัตโนมัติ
อาเภอ
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
pH น้อยกว่า 6.5
pH 6.5-8.5
pH มากกว่า 8.5
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
อาเภอที่ 1
0
0
2
100.0
0
0
อาเภอที่ 2
1
1.7
59
98.3
0
0
อาเภอที่ 3
11
57.9
7
36.8
1
5.2
อาเภอที่ 4
0
0
10
100.0
0
0
อาเภอที่ 5
0
0
4
100.0
0
0
อาเภอที่ 6
0
0
33
94.3
2
5.7
อาเภอที่ 7
2
66.7
1
3.3
0
0
รวมทัง้ สิน้
14
10.5
116
87.2
3
2.3

362

Suteparak ทีพ่ บว่า น้ าดื่มตัวอย่างจากตู้น้ าดื่มฯ ทีเ่ ทศบาล
นครเชียงราย ระยอง อุบลราชธานี และหาดใหญ่ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ด้านค่าความกระด้างร้อยละ 3.39 (21) แต่แตกต่าง
กับ งานวิจ ัย ของ Siriyakorn และคณะ และงานวิจ ัย ของ
Tadpikultong และคณะ ทีพ่ บว่า น้ าดื่มตัวอย่างจากตูน้ ้าดื่ม
ฯ ที่ก รุ ง เทพมหานครและจัง หวัด สมุ ท รปราการ มีค วาม
กระด้างไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 19.3 และ ร้อยละ
6.73 ตามลาดับ (22-23) ซึง่ เนื่องมาจากความแตกต่างของ
แหล่ ง ที่ ม าของน้ า พื้ น ที่ วิ จ ั ย ระบบกรองของตู้ น้ า ดื่ ม
ตลอดจนการดูแลรักษาตู้น้ าดื่ม จึงทาให้น้ ามีความกระด้าง
แตกต่างกัน
ผลการตรวจค่ า ความเป็ นกรด–ด่ า ง ในน้ า ดื่ม
พบว่า น้ าดื่มตัวอย่างทีม่ คี ่าความเป็ นกรด–ด่าง ทีไ่ ม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานจานวน 17 ตัว อย่ า ง คิด เป็ น ร้อยละ
12.8 ผลการวิ จ ัย สอดคล้ อ งกับ งานวิ จ ัย ของส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา และงานวิจยั ของ Peeartit และ
คณะ ที่พบว่า น้ าดื่มจากตู้น้ าดื่มฯ ที่กรุงเทพมหานครและ
จังหวัดพิษณุ โลก มี pH ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนดร้อย
ละ 18.29 และร้อ ยละ 8.9 ตามลาดับ (24-25) และยัง ไม่
แตกต่ างนักจากงานวิจยั ของ Janwithayanuchit และคณะ
และงานวิจยั ของ Saengklai และคณะ ทีพ่ บว่า น้ าดื่มจากตู้
น้ าดื่มฯ ที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคกลาง มีค่า
ความเป็ นกรดด่างไม่ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 7.1 และร้อยละ 6.5
ตามลาดับ (26-27)
การศึกษานี้มุ่งศึกษาคุณภาพและความปลอดภัย
ของน้าดื่มจากตูน้ ้าดื่มฯ ซึง่ ประกอบด้วยการตรวจวิเคราะห์
เ ชื้ อ โ ค ลิ ฟ อ ร์ ม แ บ ค ที เ รี ย แ บ ค ที เ รี ย ที่ ผ ลิ ต ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ คลอรีนอิสระคงเหลือ ความกระด้าง และ
ค่าความเป็ นกรดด่างซึ่งเป็ นประเด็นสาคัญในการประเมิน
คุณภาพของน้ าดื่ม หากน้ าดื่มไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะ
เป็ นสาเหตุเกิดโรคภัยจากน้ า เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร
จากการมีแบคทีเ รียในน้ า ดื่ม เกิน มาตรฐาน หรือ เกิด การ
สะสมของแคลเซียมคาร์บอเนตจนเกิดเป็ นโรคนิ่วจากน้าดื่ม
ทีม่ คี วามกระด้างเกินมาตรฐาน ประเด็นการตรวจวิเคราะห์
ดังกล่าวจึงสาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจวิเคราะห์สาร
อื่น ๆ ที่ไม่ได้ศกึ ษา การวิจยั นี้ได้ศกึ ษาในพื้นที่ 7 อาเภอ
ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็ นพื้นที่ท่ยี งั ไม่มีการศึกษา
คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ของน้ าดื่ ม จากตู้ น้ า ดื่ ม ฯ
การศึก ษานี้ ไ ด้ต รวจวิเ คราะห์คุ ณภาพน้ า ดื่ม ทัง้ ทางด้า น
ชีว ภาพและด้า นกายภาพกับ ตัว อย่า งน้ าดื่ม มาก จ านวน
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133 ตัวอย่าง และครอบคลุมประเด็นในการตรวจวิเคราะห์
มากกว่าการศึกษาอื่น
อย่างไรก็ตามด้วยข้อจากัดเรื่องระยะเวลาการวิจยั
งบประมาณที่ไ ด้ร ับ ความสะดวกในการศึก ษา ตลอดจน
บุคลากรทีร่ ่วมวิจยั การศึกษานี้จงึ ตรวจสอบตัวอย่างน้าด้วย
ชุ ด ทดสอบคุ ณ ภาพในน้ า ดื่ม ภาคสนามของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ดังนัน้ ผลการทดสอบจึงควรได้รบั การ
ยืนยันผลเพิ่มเติมด้วยการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการ การ
เลือกตัวอย่างมาจากการเลือกแบบตามสะดวก ตัวอย่างจึง
อาจไม่ใช่ตัวแทนของประชากรได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็
ตาม ผลงานวิจยั นี้ได้ทาให้เกิดความตระหนักในคุณภาพ
ของน้าดื่มจากตูน้ ้าดื่มฯ และสามารถใช้เพื่อเป็ นแนวทางใน
การจัดการปั ญหาและเพื่อให้ เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยต่อไปในอนาคต

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การสารวจคุณภาพและความปลอดภัยน้าดื่มจากตู้
น้าดื่มฯ ในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า น้าจากตูน้ ้าดื่มฯ ส่วน
ใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยผ่านเกณฑ์ทุกด้านเพียง
ร้อยละ 25.6 ประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดคือ การพบ
เชือ้ โคลิฟอร์มแบคทีเรียซึง่ ไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวอย่างมากถึง
ร้อยละ 69.2 รองลงมาคือ ค่าความเป็ นกรดด่างซึง่ ตัวอย่าง
น้ าไม่ผ่านเกณฑ์ในร้อยละ 12.8 พบเชื้อแบคทีเรียที่ทผ่ี ลิต
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าของความกระด้างที่ไม่ผ่ า น
เกณฑ์ในตัวอย่างน้ าอย่างละร้อยละ 3.0 ส่วนที่ผ่านเกณฑ์
ทุ ก ตั ว อย่ า ง คื อ ไม่ พ บคลอรี น อิ ส ระคงเหลื อ ในน้ า
ผู้เกี่ยวข้องควรเผยแพร่ขอ้ มูลคุณภาพของน้ าดื่มจากตู้น้ า
ดื่มฯ ผ่านสือ่ ต่าง ๆ ในชุมชนให้หลากหลายช่องทางเพื่อให้
บริโภคตลอดจนเผยแพร่วธิ เี ลือกตูน้ ้าดื่มฯ ทีป่ ลอดภัย
การศึกษาครัง้ ต่อไปควรเพิม่ จานวนตัวอย่างน้ าดื่ม
มากขึน้ โดยเฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่อง และควรศึกษาในจังหวัด
อื่น ๆ ด้วย เพื่อเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์ให้ประชาชน
ในทุกพื้นที่ได้รบั ข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัยของน้ า
อย่างครอบคลุม นอกจากนี้ ควรมีการยืนยันผลการทดสอบ
ด้วยการตรวจจากห้องปฏิบตั ิการ นอกจากนี้ยงั ควรศึกษา
เพิม่ เติมในประเด็นทัศนคติของประชาชนต่อแหล่งของการ
เลือกบริโภคน้ าดื่ม และวิธกี ารเลือกบริโภคน้ าดื่มจากตู้น้ า
ดื่ม ฯ ที่มีคุ ณ ภาพและปลอดภัย ข้อ มู ล จากการศึก ษานี้
สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ

แห่ ง ชาติใ นประเด็น น้ า ดื่ม ปลอดภัย สาหรับ ประชาชนใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดมหาสารคามต่อไป

กิ ตติ กรรมประกาศ
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