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 การมีน า้ด่ืม-น า้ใช้ทีส่ะอาด และเพยีงพอ เป็นปัจจยัพืน้ฐานที่
ส าคญัต่อการด ารงชีวติและสุขภาพ 

 ในปี พ.ศ. 2543  WHO, UNICEF คาดการณ์ว่าประชากร
ประมาณ 1.1 พนัล้านคน ยงัขาดน า้ด่ืม-น า้ใช้ที่สะอาด หรือใช้น า้
จากแหล่งที่ไม่ปลอดภัย 

 ร้อยละ 80 ของประชากรทีข่าดแคลนน า้น้ันอยู่ในชนบทที่
ห่างไกล และเป็นสาเหตุของการตายด้วยโรคอุจจาระร่วงในเดก็
ถึง 1.3 ล้านคน/ปี 
 

 



ประเทศไทย 
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 ประสบปัญหาการขาดแคลนน า้สะอาด และมีแนวโน้มความ
ต้องการน า้ด่ืม-น า้ใช้ ทั้งในครัวเรือน และชุมชนมีปริมาณเพิม่ขึน้
เร่ือย ๆ ในหลายส่วนของประเทศ 

 จากการตรวจสอบคุณภาพน า้บริโภคโดยกรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสุขในปี พ.ศ. 2543 พบว่า น า้ด่ืมทุกประเภท ทั้งในเขต
เมือง และชนบท ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานทั้งด้านกายภาพ เคมี และ
แบคทเีรีย ร้อยละ 62 
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 คนไทยประมาณ 43 ล้านคน (2543) ก าลงัด่ืมน า้ไม่สะอาด และมี
ความเส่ียงต่อการเจบ็ป่วย และเส่ียงที่จะได้รับอนัตรายจากโลหะ
หนักและสารเคมีอกีด้วย 

 จากรายงานสถติสิาธารณสุข ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2544 พบว่า 
โรคระบบทางเดนิอาหารยงัเป็นปัญหาอยู่ในระดบัต้น ๆ  มีผู้ป่วย
ปีละประมาณ 80,000-1,000,000 (40% เป็นเดก็อายุ < 5 ปี) 
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  ระบบประปา เป็นระบบที่น า้ผ่านกระบวนการท าให้สะอาด ปราศจากเช้ือโรคและได้
มาตรฐานน า้ด่ืม แล้วจ่ายให้ประชาชนด้วยระบบท่อ 

  ภาชนะเกบ็น า้ฝนประจ าครอบครัว เช่น ตุ่มน า้ และถังเกบ็น า้ฝน ส่งเสริมให้ประชาชน
มคีวามรู้ ความเข้าใจ ในการรองรับน า้ฝนให้สะอาดปลอดภยั 

  บ่อน า้ต้ืน มชีานบ่อ มฝีาปิดปากบ่อ ที่ตั้งบ่อห่างไกลจากส้วมและมลพษิต่าง ๆ  

  บ่อน า้บาดาล คุณภาพน า้อยู่ในเกณฑ์ด ี
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   พฒันาคุณภาพน า้ประปาให้สามารถใช้ด่ืมได้อย่าง
ปลอดภยั ทั้งนีใ้ห้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงั
คุณภาพน า้ให้ได้มาตรฐานน า้ด่ืมอย่างต่อเน่ือง และยัง่ยืน 
เป็นน า้ประปาด่ืมได้ 
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   โดยการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ ด้านกายภาพ เคม ี
แบคทเีรีย รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมส่ีวนร่วมเฝ้าระวงั
คุณภาพน า้ เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์การปนเป้ือน และ
ก าหนดวธีิการแก้ไข ปรับปรุง ให้น า้สะอาดปลอดภยั เป็น
น า้ด่ืม และน า้ใช้ประจ าครัวเรือน ชุมชนเมือง หมู่บ้าน 
โรงเรียน โรงพยาบาล และศุนย์เดก็เลก็ เป็นต้น 
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   มีการป้องกนัการปนเป้ือนสารพษิ ในพืน้ที่เส่ียง
ของประเทศอย่างเข้มงวด เช่น ตะกัว่ ฟลูออไรด์ และ
สารหนู ด้วยวธีิต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม 
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  การผลติน า้ประปา จะน าน า้ผวิดนิจากแหล่งน า้ธรรมชาต ิทะเลสาบ แม่น า้ ล าคลอง
ต่าง ๆ  หรือน า้ใต้ดนิ (น า้บาดาล) 

  น า้ผวิดนิมกัมกีารปนเป้ือนของจุลนิทรีย์ สารอนิทรีย์และอนุภาคต่าง ๆ  

  น า้ใต้ดนิ (น า้บาดาล)  จะมกีารปนเป้ือนของสารอนิทรีย์ ไอออนของแร่ธาตุต่าง ๆ  

  ปริมาณการปนเป้ือนของสารต่าง ๆ ในน า้ขึน้อยู่กบัลกัษณะทางธรณวีทิยา สภาพภูมิ
ประเทศและภูมอิากาศรวมถึงฤดูกาลต่าง ๆ ด้วย 
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การบ าบัดน า้เพ่ือผลติเป็นน า้ประปา มีขั้นตอน ดงันี้ 

1.  ขั้นตอนการตกตะกอน น า้ทีผ่่านเข้าสู่ระบบจะได้รับการเตมิ
สารเคมี เช่น สารส้ม, คาร์บอน และท าการกวนน า้ให้ตะกอนเลก็ 
ๆ จบัตวักนัเป็นขนาดใหญ่ขึน้เรียกว่า “flog” แล้วตกลงสู่ก้นถงั
ตกตะกอน 

2.  น า้ทีผ่่านการตกตะกอนแล้ว จะเข้าสู่ถงักรอง ซ่ึงมีช้ันกรองทราย
และถ่านดกัเศษตะกอนเลก็ ๆ และ flog ออก 
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3. น า้ทีผ่่านการกรอง จะได้รับการเตมิปูนขาว, คลอรีน, 
ฟลูออรีน, ฟอสเฟต หรือผ่านรังสี UV หรือโอโซน เพ่ือ
ฆ่าเช้ือโรค จุลนิทรีย์ต่าง ๆ ทีก่่อให้เกดิโรค 

4. น า้ทีผ่่านกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นที่ 1-3 แล้วจะเป็น
น า้สะอาด ซ่ึงจะเกบ็ไว้ในถังพกัน า้สะอาด เพ่ือรอการจ่าย
ออกกระจายสู่แหล่งชุมชนโดยระบบประปา 
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 น า้ที่จะน าไปใช้ด่ืมจ าเป็นต้องสะอาดปราศจากสารมลพษิทีจ่ะ
ท าให้เกดิอนัตรายแก่ร่างกาย 

 น า้ทีจ่ะน ามาใช้ด่ืมจงึควรน ามาตรวจวเิคราะห์คุณภาพเพ่ือทราบ
ถงึปริมาณสารมลพษิทีป่นเป้ือนอยู่ 

 ถ้าพบว่ามีปริมาณสารมลพษิปนเป้ือนอยู่สูงเกนิกว่าทีก่ าหนดใน
เกณฑ์คุณภาพน า้ด่ืม จ าเป็นต้องก าจดัออกหรือปรับปรุงคุณภาพ
น า้น้ันก่อนน ามาใช้ด่ืม 
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 สารมลพษิทางกายภาพ   ความเป็นกรด-ด่าง, ความขุ่น 
และสี 

 สารมลพษิทางเคม ี(ทัว่ไป) เหลก็ ทองแดง  สังกะสี 
แมงกานีส คลอไรด์ ความกระด้าง ไนเตรท ฟลูออไรด์ 
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 สารมลพษิทางเคมี (สารเป็นพษิ)  สารหนู แคดเมี่ยม โครเมียม 
ไซยาไนด์ ตะกัว่ ปรอท และซิลเิน่ียม 

 สารมลพษิทางแบคทเีรีย  โคลฟิอร์มแบคทีเรีย และฟีคลัโคลิ
ฟอร์มแบคทเีรีย 
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     การก าจัดสารมลพษิแต่ละชนิดใช้กรรมวธีิเทคนิค 
ความยาก ง่าย และงบประมาณแตกต่างกนั  จ าแนกได้ 
ดงันี ้

  กลุ่มที ่1   สารมลพษิที่สามารถก าจัดออกได้โดยวธีิง่าย ๆ 
เช่น ความขุ่น สาหร่าย พืชน า้เลก็ ๆ  และแบคทเีรีย    

  การก าจัดสารมลพษินี ้อาจใช้ วธีิการตกตะกอน การกรอง 
หรือการฆ่าเช้ือโรคโดยการต้มหรือการเติมคลอรีนฆ่าเช้ือ 
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กลุ่มที ่2  เป็นสารมลพษิทีส่ามารถก าจดัได้โดยวธีิการทียุ่่งยากกว่า
สารมลพษิกลุ่มที ่1  เน่ืองจากสารดงักล่าวละลายในน า้ ไม่
สามารถจะท าให้ตกตะกอนและกรองออกได้ทนัทจี าเป็นต้องใช้
ปฏิกริิยาทางเคมี โดยการเตมิสารเคมีบางชนิดลงไปในน า้ให้ท า
ปฏิกริิยาเคมีกบัสารมลพษิดงักล่าว เกดิเป็นตะกอนของสารนั้น
ก่อนจงึจะกรองออกได้ สารมลพษิกลุ่มนี ้ได้แก่  ความกระด้าง 
เหลก็ และแมงกานีส 
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กลุ่มที่ 3 เป็นสารมลพษิที่สามารถก าจัดได้แต่ต้องอาศัยกรรมวธีิเทคนิคที่ซับซ้อนกว่าสาร
ในกลุ่มที่ 2 รวมทั้งเสียค่าใช้จ่ายสูง สารมลพษิที่จดัอยู่ในกลุ่มนี ้ได้แก่ คลอไรด์ ไนเตรท 
ฟลูออไรด์ สารหนู แคดเมีย่ม โครเมีย่ม ไชยาไนด์ ตะกัว่ ปรอท และซิลเินียม 

  หากในแหล่งน า้บริโภคตรวจพบว่า มสีารมลพษิในกลุ่มนีใ้นปริมาณสูงกว่าค่าที่
ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน า้จ าเป็นต้องปิดบ่อ และหาแหล่งน า้ใหม่มา
ทดแทน 
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 การเติมอากาศ  คือ ขบวนการท าให้อากาศและน า้สัมผสักนั จะ
ท าให้ออกซิเจนจากอากาศละลายน า้กลายเป็นออกซิเจนละลายน า้ 
แล้วไปท าปฏิกริิยากบัสารต่าง ๆ ทีไ่ม่พงึประสงค์ในน า้ ท าให้สาร
ต่าง ๆ เหล่าน้ันเปลีย่นรูปจากสารละลายน า้มาเป็นสารไม่ละลาย
น า้ แล้วตกตะกอนถูกก าจดัออกไป 
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  การเติมอากาศ  (ต่อ)      

   วธีินีส้ามารถก าจัดเหลก็ และมงักานีสด้วย 
นอกจากน้ันยงัช่วยท าให้สารอนิทรีย์ทีล่ะลายน า้สลายตวั
กลายเป็นตะกอนก าจัดออกได้ซ่ึงท าให้เกดิผลในด้านการ
ก าจัด กลิน่ สี ทีล่ะลายปนอยู่ในน า้ด้วย 
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การตกตะกอน (Sedimentation) 
   เป็นขบวนการให้ส่ิงปนเป้ือนทีไ่ม่ละลายน า้จมลงสู่ใต้น า้ อาจจะเกดิขึน้ได้

โดยธรรมชาติด้วยน า้หนักของส่ิงปนเป้ือนนั้น ๆ หรือโดยการใช้สารที่จะเพิม่ขนาด
และน า้หนักตัวให้จมลงได้  

  ส่ิงทีถู่กแยกออกจากน า้ในการตกตะกอน ได้แก่ 
  - ความขุ่น สารอนิทรีย์ และสารอนินทรีย์ 
  - แบคทเีรียและเช้ือโรคอ่ืน ๆ ทีท่ าให้เกดิโรค 
  - สาหร่ายและส่ิงมชีีวติเลก็ ๆ อ่ืน ๆ  
  - สี กลิน่ รส 
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การกรอง     

    เป็นกระบวนการก าจดัอนุภาคทีอ่ยู่ในน า้ทีม่ีขนาดเลก็มาก 
ไม่สามารถก าจัดออกได้โดยการตกตะกอน โดยน าน า้มาผ่าน
ตัวกลางชนิดใดชนิดหน่ึงแล้วเพ่ือให้ตัวกลางน้ันสกดักั้นส่ิงที่ไม่
ต้องการให้แยกออกจากน า้  ตวักลางที่นิยมใช้กรองคือ ทราย 
เพราะหาง่ายมีอยู่ทัว่ไป ราคาไม่แพง และกรองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพพอสมควร 
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   ส่ิงทีถู่กก าจดัโดยการกรองนี ้ได้แก่  ความขุ่น ตะกอน
แขวนลอย สี กลิน่ รส เหลก็ และจุลนิทรีย์ โดยเฉพาะจุลนิทรีย์ถูก
ก าจัดไปได้ถึงร้อยละ 85-95 

การแลกเปลีย่นอิออน    

   โดยใช้ เรซ่ิน จบัอนุภาพทีม่ีประจุไว้ เช่น การก าจดัเหลก็
และแมงกานีส เป็นต้น 
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การฆ่าเช้ือโรค     

   ขั้นตอนทีส่ าคญัทีสุ่ดขั้นตอนหน่ึงในการปรับปรุง
คุณภาพน า้หลงัจากทีผ่่านขบวนการก าจัดสารอ่ืน ๆ 
ออกไป เพ่ือให้แน่ใจว่าน า้สามารถใช้ด่ืมได้อย่างปลอดภยั 
ได้แก่ การฆ่าเช้ือโรคหรือการก าจัดแบคทเีรียในน า้ ซ่ึงมอียู่
หลายวธีิ 
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การต้ม    เป็นวธีิง่ายส าหรับน า้ด่ืมทัว่ไปทีใ่ช้ในครัวเรือน 
แบคทเีรียทีม่อียู่ในน า้จะถูกก าจัดโดยการต้มน า้ให้เดือดที่
อุณหภูม ิ100 องศาเซลเซียสเป็นเวลาอย่างน้อย 5 นาท ี
และกกัเกบ็น า้ด่ืมในภาชนะทีส่ะอาดทีม่จุีกหรือมฝีาปิด
มดิชิด 



การตรวจสอบแบคทเีรียในน า้ 
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 การตรวจสอบแบคทีเรียในน า้  เป็นดชันีที่จะบ่งช้ีถึงความสกปรกของน า้  ซ่ึงมี
ความส าคญัที่จะต้องท าการตรวจสอบ  ทั้งนีเ้พราะแบคทีเรียที่แพร่กระจายปนเป้ือนในน า้   
มผีลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของคน  มแีบคทีเรียที่เป็นอนัตรายหลายชนิด  
(Pathogens)  ที่ก่อให้เกดิโรคเกีย่วกบัระบบทางเดนิอาหาร  เช่นเช้ือไทฟอยด์  
เช้ือบดิ  เช้ือโรคท้องร่วง  และเช้ืออหิวาห์  ซ่ึงสามารถปนเป้ือนลงสู่แหล่งน า้ได้  โดย
ปะปนมากบัอุจจาระของคนที่ป่วยเป็นโรค  และแพร่กระจายไปได้โดยมนี า้เป็นส่ือ  ดงัน้ัน
ในการตรวจสอบแบคทีเรียในน า้จึงต้องวเิคราะห์หาชนิดของแบคทีเรียที่เป็นอนัตรายต่าง 
ๆ  เหล่านีใ้นน า้ 



แบคทเีรียในกลุ่มโคลิฟอรม์สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2  พวก คือ 
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1. โคลฟิอร์มแบคทีเรีย Coliform bacteria หมายถึง กลุ่มของพวก 
Aerobic และ Facultative Anaerobic bacteria ตดิ
สีแกรมลบ ไม่สร้างสปอร์ (Spore)  รูปร่างเป็นแท่ง และย่อยน า้ตาล 
Lactose ที่อุณหภูม ิ 35 องศา ในเวลา 24 – 48 ช่ัวโมง จะได้กรด และแก๊ส   

2. ฟิคลัโคลฟิอร์มแบคทีเรีย Faecal  Coliform bacteria หมายถึง โค
ลฟิอร์มแบคทีเรียที่มแีหล่งก าเนิดจากอุจจาระของคนและสัตว์เลือดอุ่น ย่อยน า้ตาล   
Lactose ที่อุณหภูม ิ 45 องศา ในเวลา 24 ช่ัวโมง 

 



ท าไมเลือกใช้ Coliform bacteria 
 เป็นดัชนี ในการตรวจคุณภาพน า้ 
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I. การตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

II. Coliform bacteria  ปกตจิะมอียู่ใน FECES ของคนและ
สัตว์เลือดอุ่น 95 % 

III. การตรวจ PATHOGENIC BAC. เป็นอนัตรายต่อผู้ตรวจ 

IV. Coliform bacteria มคีวามทนทานได้ดกีว่า 
PATHOGENIC BAC.  ในสภาวะส่ิงแวดล้อมเดยีวกนั 

V. การตรวจ Coliform bacteria เป็น INDEX ให้ทราบว่ามคีวาม
สกปรกมากน้อยเพยีงใด 

 



การตรวจสอบปริมาณของแบคทเีรียในกลุ่มโคลิฟอรม์  ทีนิ่ยมใช้กันอยู่มี  3  
วิธี  คือ 
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 วธีิ  Most  Probable  Number  (MPN)                         
 หรือ  Multiple  tube  fermentation   

        technique 

 2.  วธีิเย่ือกรอง  (Membrane  Filter) 
 3.  วธีินับจากจานเพาะเช้ือมาตรฐาน     

       (Standard  Plate  Count) 
 



อุปกรณง์านแบคทเีรียในหอ้งปฎบิัตกิาร 
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วธิี  Most  Probable  Number  (MPN) 



การตรวจสอบแบคทีเรยีโคลฟิอรม์ในน า้นม  
 

29 -เป็นวธีิที่ใช้ตรวจสอบน า้นมภายหลงัจากที่ท าการฆ่าเช้ือแล้ว   
 -กลุ่มโคลฟิอร์มได้แก่  Coliform bacteria จ าพวก gram-

negative 

  เช่น  Escherichia (E. Coli) กบั Enterobacter (หรือ 
Acrobacter)   

 ความส าคญัของแบคทีเรียโคลฟิอร์ม  

           1. โคลฟิอร์มเป็นแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปในนมดบิ 

           2. โคลฟิอร์มไม่ทนในอุณหภูมฆ่ิาเช้ือนมพาสเจอร์  

               ไรส์ 

 ดงัน้ันการพบแบคทีเรียในน า้นมที่พาสเจอร์ไรส์แล้ว แสดงว่ามกีารปนเป้ือน  

 



วิธีการ (Method) 
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 -อุ่น Agar ให้อยู่ในสภาพละลาย 
 -เตมิน า้นม dilution ตัวอย่างละ 1 ml. ต่อ 1 จาน ( หากเป็นน า้นมดบิ

ให้ใช้  Dilution 1:10, 1:100  และน า้นมพาสเจอร์ไรส์ใช้ 1:1, 1:10) 
 -ให้เท วุ้นแดง( Violet red bile agar) ทบัในแต่ละจาน จานละ 10 

มล. หมุนจานให้ส่วนผสมเข้ากนัและตั้งทิง้ไว้ให้วุ้นแข็ง 
 -น าจานวุ้นทีแ่ข็งตวั บ่มในตู้อุณหภูม ิ37 C  นาน 24 ชม.  
 -เม่ือครบเวลาให้น าจานออกมาตรวจนับ   
 -ลกัษณะโคโลนีจะเป็นสีแดงเข้มขึน้อยู่ในเน้ือวุ้น   
 -รายงานผลเป็น โคโลนีต่อมล.   
   = จ านวนโคโลนี/จาน x อตัราเจือจาง 

 


