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บทคัดย�อ   

รายงานฉบับน้ีเปSนการศึกษาผลการดําเนินงานเฝ�าสังเกตการณAคุณภาพนํ้าบริโภคจากเคร่ือง
จ̂ายนํ้าของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่ีติดต้ังไว]ในอาคาร/คณะฯ โดยการเก็บตัวอย̂างนํ้าจากเคร่ือง
จ̂ายนํ้า จํานวน 3 ตัวอย̂างต̂อเคร่ืองต̂ออาคาร ชุดตรวจเช้ือโคลิฟอรAมแบคทีเรียภาคสนาม อ.11 ของ
กรมอนามัย พบว̂า เก็บตัวอย̂างนํ้าในอาคารฯ จากเป�าหมาย 17 อาคารฯ ได] 13 อาคารฯ คิดเปSนร]อย
ละ 76.48  ใช]นํ้าประปาผ^านระบบเคร่ืองกรองหลายแบบ ได]แก̂ เคร่ืองกรองนํ้า Ceramic Silver 5 
ข้ันตอนมีใช]มากท่ีสุด (n= 9, ร]อยละ 69.24) เคร่ืองกรองแบบUF (Ultra filtration) (n = 2 ร]อยละ 
15.38) มีเพียงท่ีคณะรัฐศาสตรA ไม̂พบการปนเป¢£อน นํ้าสามารถใช]บริโภคได] อีก 12 อาคารฯพบว̂ามี
การปนเป¢£อนแบคทีเรียทุกแห̂ง นํ้าท่ีได]ไม̂สามารถนํามาใช]บริโภค สําหรับหัวจ̂ายนํ้า พบว̂า มี 6 อาคาร
ท่ีพบว̂ามีหัวจ̂ายนํ้าท่ีไม̂สะอาด คิดเปSนร]อยละ 46.15 คือ มีคราบฝุ�น คราบสีดํา คราบรา เปรียบเทียบ
ผลการศึกษาปrการศึกษา 2562กับปrการศึกษา2557 โดยมีวิธีการดําเนินงาน การตรวจวิเคราะหAด]วย
ชุดตรวจ อ.11 แบบเดียวกัน  พบว̂าจาก 12 อาคารฯ นํ้าจากหัวจ̂ายนํ้าจากตู]จ̂ายนํ้า 8 เคร่ือง ไม̂ควร
ใช]บริโภคถึงร]อยละ 66.67 (อาคารตรงกันท้ัง 2 ปr) ในปrการศึกษา 2557 มี  3 ตู]จ̂ายนํ้า ใช]บริโภคได] 
แต̂ในปrการศึกษา2562 มี 1 ตู]จ̂ายนํ้า ใช]บริโภคได] สาเหตุของป\ญหาในเร่ืองน้ี คือความไม̂สะอาดของ
หัวจ̂ายนํ้า บริเวณโดยรอบตู]จ̂ายนํ้า ถังพักนํ้า ผู]มีหน]าท่ีรับผิดชอบควรได]จัดทําโครงการเฝ�าระวัง
คุณภาพนํ้าด่ืมด]านแบคทีเรียโดยใช]ชุดทดสอบอ.11อย̂างน]อยเดือนละคร้ังจัดการข]อมูลท่ีเห็นได]ซึ่ง
แนวโน]ม มีโครงการให]ความรู]และวิธีการบํารุงรักษาชุดกรองนํ้าแก̂ช̂างและแม̂บ]าน ติดฟอรAมบันทึก
การปฏิบัติ 

งานของแม̂บ]านท่ีเฝ�าสังเกตการณAจุดให]นํ้าบริโภค ประชาสัมพันธAการรับรองคุณภาพนํ้าว̂า
ปลอดภัยต̂อสุขภาพ มีสัญลักษณAแสดงคุณภาพนํ้าบริโภคท่ีได]มาตรฐานติดไว]กับตู]กดนํ้าเปSนประจําวัน 
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นักศึกษา คณาจารยA และประชาชนผู]ท่ีเข]ามาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได]ด่ืมนํ้าท่ีมีคุณภาพและ
ปลอดภัยต̂อสุขภาพ 
 
คําสําคญั: การเฝ�าสังเกตการณA, เคร่ืองกรองนํ้า, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
Abstract 

This report is a study of water quality monitoring from Bangkokthonburi 
University’s  water supply, installed in the building by collecting water samples from 
the water strainer, 3 samples from each water strainer inspected the Coli form 
bacteria with the field testing kit , the production of Department of Health. From 17 
target buildings, 13 buildings were 76.48 percent use tap water through a variety of 
filtration systems : Water Purifier Ceramic Silver 5 steps (n = 9  , 69.24  percent) UF 
filter (Ultra filtration) (n = 2 ,15.38 percent). The Faculty of Political Sciences was the 
only one while no contamination founded. Water can be consumed. Other 12  
buildings, all of them found Coli form bacteria contaminated. Water cannot be used 
for drinking. For water strainer, there are 6 buildings that found that they are no 
clean, with a 46.15 percent of dust, smoke, fungi ect. To compare the result of year 
2019 with a year 2014, examination with Coli form bacteria the field testing kit, it 
found that from 12 buildings  water from the 8 water strainer should not be 
consume to 66.67 percent (corresponding both years). From 3 water strainer in B.C. 
2014 water can be consumed, and 1 water strainer in B.C. 2019 water can be 
consumed. The cause of the problem is that the water strainer is not clean, around  
water dispenser, the responsible water tank should be provided with the 
responsibility of the water quality monitoring project using the testing kit at least 
once a month, manage the visible information that trends. It has a project to 
educate and maintain the monitoring water quality for the mechanic and maid 
(Contact Record Form). The work of a maid who keeps the water set up, will has the 
Certified Water quality assurance for safe health. The indicator of standard water 
quality is attached  to  the water dispenser daily. Students, faculty and people who 
enter the University of Bangkokthonburi  will have to drink quality water and health 
safety. 
 
Keywords: monitoring, water purifier, Bangkokthonburi University 
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บทนํา 
นํ้าเปSนสิ่งสําคัญต̂อการดํารงชีวิตของมนุษยA เปSนส^วนประกอบหลักในร̂างกายมนุษยA 

ประมาณ 55 - 78 % ข้ึนอยู̂กับขนาดของร̂างกาย การด่ืมนํ้าให]เพียงพอในแต̂ละวันจะก̂อให] เกิด
ประโยชนAต̂อร̂างกายอย̂างมาก ผู]เช่ียวชาญแนะนําให]ด่ืมนํ้าวันละ 8 - 10 แก]ว เพศชาย ควรด่ืมนํ้า
ประมาณ 3 ลิตร/วัน ผู]หญิงควรด่ืมนํ้าประมาณ 2.2 ลิตร/วัน นํ้าเปSนส^วนสําคัญของเน้ือเย่ือเกือบทุก
ชนิดทําหน]าท่ีเปSนตัวกลางสําหรับลําเลียงถ̂ายเทสารอาหารและของเสีย ประโยชนAของนํ้าต̂อสุขภาพ 
มีดังน้ี บรรเทาความเม่ือยล]า ช̂วยปรับปรุงอารมณA รักษาอาการปวดศีรษะและไมเกรน ช̂วยในการ
ย̂อยอาหารและอาการท]องผูก ช̂วยลดนํ้าหนัก ช̂วยล]างสารพิษ ควบคุมอุณหภูมิของร̂างกายให]คงท่ี 
ร̂างกายประกอบด]วยนํ้าประมาณ 70% ของนํ้าหนักตัว ดังน้ันจึงจําเปSนอย̂างย่ิงท่ีต]องด่ืมนํ้าให]
เพียงพอกับความต]องการของร̂างกายในแต̂ละวัน โดยต]องให]แน̂ใจว̂านํ้าน้ันสะอาดปราศจากสารพิษ
และเช้ือโรค และเม่ือกล^าวถึง คุณภาพนํ้าด่ืม (Quality of drinking water) จะหมายถึง นํ้าท่ีสามารถ
นํามาบริโภคและก̂อประโยชนAให]แก̂ร̂างกาย นอกจากน้ียังสามารถนําไปใช]อุปโภค ได]แก̂ การกสิกรรม 
เลี้ยงสัตวA อุตสาหกรรม และพลังงาน โดยไม̂ก̂อให]เกิดโรคท่ีเปSนอันตรายต̂อสุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล]อม ส^วนในความหมายของคําว̂า นํ้าสะอาด (Clean water) หมายถึง นํ้าท่ีมีความสะอาด 
ปราศจากสิ่งเจือปนหรือสารพิษต̂างๆมีคุณภาพด]าน กายภาพ เคมี และชีวภาพ ได]มาตรฐานนํ้าด่ืม นํ้า
ท่ีสะอาดมีลักษณะสําคัญ 3  

ประการ ดังน้ี 1) ปราศจากเช้ือท่ีอาจาทําให]เกิดโรคโดยนํ้าเปSนสื่อ 2) ไม̂มีสารพิษเจือปน 
3) หากมีแร̂ธาตุหรือสารบางอย̂างปนอยู̂ต]องไม̂เกินกว̂ามาตรฐานท่ีกําหนดไว] ในอดีตมนุษยAนํานํ้ามา
จากแหล^งนํ้าธรรมชาติได]แก̂ นํ้าผิวดิน นํ้าใต]ดิน แหล^งนํ้าเหล^าน้ีส^วนใหญ^จะมีความสะอาดท่ีเพียงพอ
ต̂อการบริโภค อาจมีการนํามาผ^านกระบวนการทําให]บริสุทธ์ิ เช̂น การกรอง การต]มเพ่ือให]นํ้ามีความ
สะอาดมากข้ึน ในป\จจุบันมนุษยAยังต]องอาศัยแหล^งนํ้าดิบเหล^าน้ีเพ่ือใช]ในการอุปโภคบริโภค แต̂การ
พัฒนาด]านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจํานวนมาก ทําให]เกิดป\ญหาด]านมลพิษสิ่งแวดล]อมและการ
ปนเป¢£อนสารเคมี และเช้ือโรคในแหล^งนํ้า นํ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ดังน้ันจึงต]องมีการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าก̂อนนําไปบริโภคเช̂นการกรอง การฆ̂าเช้ือโรคจึงเกิดธุรกิจนํ้าด่ืม เช̂น นํ้าด่ืมบรรจุ
ขวด บรรจุถัง  เคร่ืองกรองนํ้าในครัวเรือน เคร่ืองผลิตนํ้าด่ืมหยอดเหรียญ  ตู]จ̂ายนํ้าผ^านเคร่ืองกรอง
สําหรับบริการนํ้าด่ืมฟรี แก̂ชุมชนขนาดเล็ก เช̂นในโรงงาน สถาบันการศึกษา โรงเรียน เปSนต]น  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มีการจัดบริการนํ้าด่ืมร]อน-เย็น ฟรี ให]กับคณาจารยA นักศึกษา 
แม̂ค]าขายอาหาร และบุคคลท่ัวไปท่ีเข]ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย โดยจัดเปSนตู]จ̂ายนํ้าท่ีผ^านมาจาก
การกรองนํ้าด]วยเคร่ืองกรองนํ้าแบบต̂างๆ มีนํ้าประปาจากการประปานครหลวงท่ีมีคุณภาพนํ้าท้ัง
ทางด]านกายภาพ เคมี ชีวภาพ คุณภาพตามมาตรฐานนํ้าด่ืมสากลจัดไว]ตามอาคาร/คณะต̂างๆใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและจากการศึกษาของ พินิจเวชการ,สายใจและคณะเร่ือง"การศึกษา
สถานการณAความปลอดภัยของการบริโภคนํ้าจากเคร่ืองกรองนํ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี" 
ประจําปrการศึกษา2557 พบว̂าผลการตรวจด]วยชุด อ.11 ภาคสนามของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขไม̂พบอีโคไลแต̂มีการปนเป¢£อนของโคลิฟอรAมรวม ซึ่งทําให]นํ้าน้ันไม̂ควรนํามาบริโภคถึง  9 
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อาคาร นอกจากน้ีท่ีหัวจ̂ายนํ้า พบว̂ามีความสกปรก มีสนิม ราเขียว ราดํา จํานวน 5 อาคาร มีการ
ปนเป¢£อนโคลิฟอรAมรวม 5 อาคาร ดังน้ัน คณะสาธารณสุขศาสตรA จึงได]เสนอให]ทางมหาวิทยาลัยมีการ
ทําความสะอาดไส]กรองเคร่ืองกรองนํ้า และตู]จ^ายนํ้าเปSนประจําทุกปr  

รายงานการเฝ�าระวังฉบับน้ีจะได]การศึกษาวิจัยเพ่ือตรวจสอบคุณภาพนํ้าบริโภคทาง
แบคทีเรียจากเคร่ืองจ̂ายนํ้าบริโภคในทุกอาคาร/คณะฯ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีด]วยอาหาร
ตรวจเช้ือ อ. 11 ภาคสนามของกรมอนามัยและทําการวิเคราะหAตามหลัก AAIMของการเฝ�าระวัง
คุณภาพนํ้าบริโภคในมหาวิทยาลัย เพ่ือให]นักศึกษา คณาจารยA และประชาชนท่ีเข]ามาใช]บริการแน̂ใจ
ได]ว̂านํ้าท่ีได]สะอาดและมีคุณภาพดีปราศจากการปนเป¢£อนเช้ือโคลิฟอรAมแบคทีเรีย และปลอดภัยต̂อ
สุขภาพอนามัยของผู]บริโภค 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

วัตถุประสงค�หลัก 
  เพ่ือให]นักศึกษา คณาจารยA ประชาชนท่ีเข]ามามีกิจกรรมในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได]รับ
บริการนํ้าบริโภคท่ีสะอาดปลอดภัยและมีส^วนร̂วมในการวิเคราะหAป\ญหา ดําเนินการแก]ไขป\ญหา และ
สนับสนุนการจัดการนํ้าบริโภคท่ีสะอาดปลอดภัย 

วัตถุประสงค�รอง  
1. เพ่ือตรวจสังเกตการณAคุณภาพนํ้าด่ืมด]านแบคทีเรียเบ้ืองต]น    
2. เพ่ือให]ความรู]และคําแนะนําวิธีการบํารุงรักษาและการทําความสะอาดตู]จ̂ายนํ้าท่ีถูก

สุขลักษณะให]กับผู]ที่มีหน]าท่ีรับผิดชอบ      
3. เพ่ือประชาสัมพันธAและให]คําแนะนําแก̂นักศึกษา คณาจารยA และประชาชนผู]ท่ีเข]ามาใช]

บริการด]านต̂างๆในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได]ด่ืมนํ้าท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยต̂อสุขภาพ 
 

นิยามศพัท� 
หัวจ�ายน้ําหรือก�อกน้ํา หมายถึง อุปกรณAท่ีเปSนส^วนประกอบต̂อมาจากภาชนะเก็บนํ้าท่ีได]

คุณภาพแล]ว ผู]บริโภคสามารถได]นํ้าสะอาดจากการเป�ดหัวจ̂ายนํ้า โดยนําภาชนะท่ีสะอาดมารองรับนํ้า 
ล]างภาชนะด]วยนํ้าท่ีกดจากหัวจ̂ายนํ้าในปริมาณเล็กน]อย แล]วเขย̂าให]ท่ัวภาชนะ เทท้ิง ทําเช̂นน้ี 1-2 
คร้ัง แล]วจึงเติมนํ้าต̂อ เปSนการล]างท่ีได]ผลวิธีหน่ึง หัวจ̂ายนํ้า เปSนส^วนท่ีเปSนแหล^งสะสมเช้ือจุลินทรียA มี
คราบสกปรก เช้ือรา ได]ง̂าย จึงต]องล]างทําความสะอาดเปSนประจํา ดังน้ี 

1) ควรเปลี่ยนหัวจ̂ายนํ้าเม่ือมีสภาพเปSนสนิม ชํารุดและมีคราบสกปรกจนไม̂สามารถล]างออกได] 
2) ล]างทําความสะอาดหัวจ̂ายนํ้าอย̂างน]อยทุกๆ 3 เดือน โดยการถูล]างคราบสิ่งสกปรกแล]ว

ฉีดนํ้าล]างท้ิงไว]ให]แห]งหรือใช]สําลีชุบแอลกอฮอลAทําความสะอาดหัวจ̂ายนํ้าท้ังภายในและภายนอก 
ชุดตรวจเช้ือโคลิฟอร�มแบคทีเรียในน้ําและน้ําแข็ง(อ.11)ภาคสนาม กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข หมายถึง ชุดตรวจสอบคุณภาพนํ้าบริโภคทางแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรAมแบคทีเรีย  ซึ่งมี
ความน̂าเช่ือ ถือ ท่ีสอดคล]องกับการตรวจวิเคราะหAด] วยวิ ธี Multiple-Tube Fermentation 
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Technique ไม̂น]อยกว̂า 84.5% ใช]ตรวจหาเช้ือโคลิฟอรAมแบคทีเรียจากนํ้าด่ืมเก็บตัวอย̂างด]วยวิธี
ปลอดเช้ือโดยใส^ตัวอย̂างนํ้าจนถึงขีดท่ีกําหนดท่ีขวด ป�ดฝาต้ังท้ิงไว]ท่ีอุณหภูมิห]อง(25-40 0ซ) นาน 
24-48 ช่ัวโมง แล]วสังเกตการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเช้ือ ถ]ามีโคลิฟอรAมแบคทีเรีย เปลี่ยนจากสีแดง
เปSนสีต̂างๆ เช̂น สีนํ้าตาล สีส]ม สีเหลือง มีความขุ̂นและฟองแก�สพุดข้ึนเม่ือเขย̂าเบาๆ 

โคลิฟอร�มแบคทีเรีย (Coli form bacteria) หรือ แบคทีเรียช้ีแนะ ( Bacteriological 
indicator) เปSนกลุ^มแบคทีเรียแกรมลบสามารถเจริญเติบโตได]ในท่ีท่ีมีอากาศและไม̂มีอากาศ พบใน
สภาพแวดล]อมท่ีเก่ียวข]องกับนํ้า ในดินและพืช ในร̂างกายสัตวAเลือดอุ̂น ในลําไส]ของมนุษยA ถ]าพบ
เพียงบางส^วนในนํ้าด่ืม สามารถบ̂งช้ีถึงความไม̂สะอาดและไม̂ถูกสุขลักษณะของแหล^งนํ้าด่ืม แบคทีเรีย
ชนิดน้ีสามารถมีชีวิตอยู̂ในนํ้าได]นานกว̂าจุลินทรียAอ่ืนๆ แต̂ไม̂ทนความร]อน สามารถฆ̂าเช้ือเหล^าน้ีได]
โดยผ^านกระบวนการความร]อนในระดับพาสเจอไรซAหรือผ^านระบบกรองนํ้าท่ีสามารถฆ̂าเช้ือโรคได]
อย̂างมีประสิทธิภาพก็จะช̂วยกําจัดหรือควบคุมปริมาณของแบคทีเรียให]พอเหมาะและสามารถบริโภค
นํ้าได]อย̂างปลอดภัย คุณสมบัติของแบคทีเรียชนิดน้ี 1)ถ]าพบแบคทีเรียท่ีทําให]เกิดโรค จะต]องพบ
แบคทีเรียชนิดน้ีอยู̂ในนํ้าด]วย 2)มีจํานวนแปรผันตามจํานวนของแบคทีเรียท่ีทําให]เกิดโรค 3)สามารถ
อยู̂ในนํ้าได]นานกว̂าแบคทีเรียท่ีทําให]เกิดโรค 4) ไม̂ควรมีในนํ้าบริสุทธ์ิ 5) วิธีการตรวจวิเคราะหAไม̂
ยุ̂งยาก 
 การเฝ�าสังเกตการณ�(Monitoring) หมายถึง การสังเกคการณA การเฝ�าตรวจ การตรวจ
อย̂างต̂อเน่ือง(สิ่งแวดล]อม) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

ภาพท่ี 1 การวิเคราะหAตามหลัก AAIM ของการเฝ�าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคในมหาวิทยาลัย 
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การดําเนินการเฝ�าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคในมหาวิทยาลัย จะอาศัยตามหลักการวิเคราะหA 
AAIM ดังน้ีคือ 

A = Assessment การเฝ�าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคเพ่ือจําแนกข]อมูลคุณภาพนํ้าบริโภคใน
มหาวิทยาลัย ตามระดับความเสี่ยงหรือความเหมาะสมในการนํานํ้าน้ันไปบริโภค 

A = Advocacy กระตุ]นเตือน ผลักดันเชิงนโยบายในการแก]ไขป\ญหาท่ีเกิดข้ึนแก̂หน̂วย
รับผิดชอบในการจัดหานํ้าบริโภค 

I = Intervention  การพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภคตามเกณฑAมาตรฐาน 
M = Management  กระบวนการจัดการ อาศัยกลไกทางวิชาการ การมีส^วนร̂วมของผู]ที่เก่ียวข]อง 
ตามภาพท่ี1 แสดงในกรอบแนวคิดการดําเนินงาน  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

๑. การรวบรวมข�อมูล 
รูปแบบการวิจัย    
การศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ(survey research)เก็บตัวอย̂างแบบเจาะจง(Purposive Sampling)                                 
แหล�งข�อมูล     
เก็บตัวอย̂างนํ้าจากเคร่ืองกรองนํ้า  ตู]จ̂ายนํ้า  และหัวจ̂ายนํ้าเย็น ท่ีติดต้ังอยู̂ตามอาคาร/

คณะฯ ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
ขอบเขตการวิจัย ทําการตรวจเฝ�าระวังท่ี 
 ก. หัวจ̂ายนํ้า ตรวจความสะอาด และสภาพโดยการสังเกต  
 ข. นํ้าจากหัวจ̂ายนํ้า ตรวจวิเคราะหAทางจุลินทรียA เก็บท่ีหัวจ̂ายนํ้าเย็น 3 ตัวอย̂างต̂อ 1 หัว

จ̂ายนํ้า บ̂มไว]ตามจํานวนช่ัวโมงท่ีกําหนด ( 24, 48, 72 ช่ัวโมง) อ̂านผล เลือกท่ีแสดงผลเหมือนกัน
มากท่ีสุด ในท้ัง 3 ตัวอย̂าง บันทึกลงในแบบบันทึกข]อมูล 
 
เคร่ืองมือวิจัย 

1. แผนผังจุดเก็บตัวอย̂าง (mapping) ตําแหน̂งเคร่ืองกรองนํ้าในแต̂ละอาคาร 
2. อุปกรณAการเก็บตัวอย̂างนํ้า อาหารตรวจเช้ือโคลิฟอรAมแบคทีเรีย อ.11 พร]อมแผ^นเทียบสบีอกผล 
3. จัดทําแบบบันทึกข]อมูล (Record Form)การสํารวจหาเช้ือจุลินทรียA(แบคทีเรีย )เพ่ือการ

เฝ�าระวัง 4  ให]ความรู]และคําแนะนําวิธีการบํารุงรักษา การทําความสะอาดให]กับผู]มีหน]าท่ีดูแล เพ่ือ
ป�องกันการปนเป¢£อนเช้ือโรคสู^นํ้าด่ืม ในการปรับปรุงแก]ไขแก̂ผู]มีหน]าท่ีดูแล และแจ]งหน̂วยงานท่ี
เก่ียวข]องเพ่ือดําเนินการแก]ไขปรับปรุงตามอํานาจหน]าท่ีต̂อไป 

 

วิธีการดําเนนิงาน 
- เก็บตัวอย̂างนํ้าจากหัวจ̂ายนํ้าในแต̂ละอาคาร/คณะฯ บันทึกข]อมูลในแบบฟอรAมเก็บ

ตัวอย̂าง นํามาวิเคราะหA อ̂านผล ท่ีห]องท่ีจัดไว]สําหรับทําการทอลองตามคู̂มือฯ 



138 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

-รวบรวม วิเคราะหAข]อมูล จัดเก็บในระบบฐานข]อมูลการเฝ�าระวังนํ้าบริโภคจากหัวจ̂ายนํ้า
จากอาคาร/คณะต̂างๆ 

-จัดทําสรุปรายงาน และข]อเสนอแนะเชิงวิชาการและเชิงนโยบาย นําเสนอผู]มีส^วนเก่ียวข]องต̂อไป 

 
 

ภาพท่ี 2 กลไกการดําเนินงานเฝ�าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคจากตู]จ^ายนํ้า 
 
วิเคราะห�ข�อมูล   
 2.1  เทียบสีอาหารเลี้ยงเช้ือท่ีใช]เก็บตัวอย̂างกับแผ^นเทียบสีมาตรฐาน ปrการศึกษา 2562                                      
  2.2 เปรียบเทียบผลเช้ือโคลิฟอรAมแบคทีเรียจากหัวจ̂ายนํ้า และสภาพของหัวจ̂ายนํ้าในขณะ
ทําการเก็บตัวอย̂าง ท่ีได]เคยศึกษาไว]ประจําปrการศึกษา 2557    
 2.3 ทํารายงานการสํารวจ วิเคราะหA สรุปป\ญหา แนวทางการป�องกัน และข]อเสนอแนะ ตาม
หลัก AAIM ของการเฝ�าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคในมหาวิทยาลัย  
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ 

1. มีการดําเนินการเฝ�าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคในมหาวิทยาลัย                                                                
2. ใช]เปSนข]อมูลในการกําหนดงานเฝ�าระวังตามกลไกในการอภิบาลระบบจัดการคุณภาพนํ้า

บริโภคในมหาวิทยาลัย 
3. นักศึกษา คณาจารยA และประชาชนท่ีเข]ามามีกิจกรรมต̂างๆในมหาวิทยาลัยฯมีนํ้าสะอาด 

ปลอดภัยจากเช้ือโรคท่ีมีผลต̂อสุขภาพ และเปSนการประหยัดไม̂ต]องเสียค̂าใช]จ̂ายในการซื้อหานํ้ามา
บริโภค 

 
ผลการวิจัย 
  ผลการตรวจคุณภาพนํ้าด่ืมจากเคร่ืองกรองนํ้าร]อน-เย็น โดยเฉพาะกับหัวจ̂ายนํ้าเย็น ใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จากตารางท่ี 1 พบว̂า เก็บตัวอย̂างนํ้าในอาคาร/คณะฯ จากเป�าหมาย 17 
อาคาร/คณะฯ ได] 13 อาคาร/คณะฯ คิดเปSนร]อยละ 76.48  มีการใช]นํ้าประปาผ^านระบบเคร่ืองกรอง
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หลายแบบ ได]แก̂ เคร่ืองกรองนํ้า Ceramic Silver 5 ข้ันตอนมีใช]มากท่ีสุด (n= 9, ร]อยละ 69.24) เคร่ือง
กรองแบบ UF (Ultra filtration) (n = 2 ร]อยละ 15.38) เคร่ืองกรองนํ้า 3 ข้ันตอน (n= 1 ร]อยละ 7.69) 
เคร่ืองกรองนํ้า 2 ข้ันตอน (n= 1 ร]อยละ 7.69) ทําการสุ^มเก็บตัวอย̂างนํ้าด่ืม ตรวจหาเช้ือโคลิฟอรAม
แบคทีเรียท่ีไม̂เปSนเช้ือก̂อโรคแต̂เปSนตัวช้ีวัดว̂าอาจมีจุลินทรียAอ่ืนๆท่ีทําให]เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร
ปนอยู̂ จํานวน 50 ตัวอย̂างโดยเก็บ 3 ตัวอย̂างต̂อ 1 เคร่ืองกรองนํ้า (นํ้าเย็น) ต̂อ 1อาคาร/คณะฯ  
สรุปผลท่ีได]ใน 3 ตัวอย̂าง ว̂ามีก่ีตัวอย̂างท่ีให]ผลตรงกันมากท่ีสุด แสดงเปSนสัญลักษณA –,+ อ̂านคําแปล
ผลตรงหมายเหตุ พบว̂ามีเพียง 1 ตัวอย̂างของคณะรัฐศาสตรA ท่ีไม̂พบการปนเป¢£อนโคลิฟอรAมแบคทีเรีย 
นํ้าท่ีได]จากตู]กดนํ้าสามารถใช]บริโภคได] คิดเปSนร]อยละ 7.69 นอกจากน้ันจํานวนอีก 12 จุดพบว̂ามีการ
ปนเป¢£อนโคลิฟอรAมแบคทีเรียทุกจุด นํ้าท่ีได]จากตู]กดนํ้าไม̂สามารถนําไปใช]บริโภค คิดเปSนร]อยละ 92.31 
ท่ีหัวจ̂ายนํ้า(ก�อกนํ้า) พบว̂า มี 6 หัวจ̂ายนํ้าท่ีไม̂สะอาด คิดเปSนร]อยละ 46.15 คือ มีคราบฝุ�น คราบสีดํา 
คราบรา เปSนต]น   ในการศึกษาคร้ังน้ีมี 4 อาคาร/คณะฯท่ีไม̂ ได]ทําการเก็บข]อมูล คือ ตึกเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม คณะศึกษาศาสตรA คณะวิศวกรรมศาสตรA และบัณฑิตวิทยาลัย  
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหAนํ้าจากหัวจ̂ายนํ้าเพ่ือหา Coli form bacteria โดย อ.11 จําแนกตามอาคาร/
คณะต̂างๆของมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ีปrการศึกษา 2562 
 

ลําดับท่ี อาคาร/คณะฯ 
*ชนิดของ 

เครื่องกรองฯ 
**ผลการตรวจ 
นํ้าด�วย อ.11 

ลักษณะ 
หัวจ�ายท่ีพบ 

***สรุปผล 

1 ตึกเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 - - - 
2 ตึกอธิการบดี 1 (+++) ไม̂สะอาด ∆ 

3 สาขาการท̂องเท่ียวและการโรงแรม 1 (+++) ไม̂สะอาด ∆ 

4 ค^ายมวย 4 (++) - ∆ 

5 คณะศึกษาศาสตรA 1 - - - 
6 คณะวิศวกรรมศาสตรA 1 - - - 
7 คณะบริหารธุรกิจ 2 (+++) ไม̂สะอาด ∆ 

8 คณะนิเทศศาสตรA 1 (+) - ∆ 

9 บัณฑิตวิทยาลัย (ตึก12) 1 - - - 
10 คณะดุริยางคศาสตรA (ตึก11) 1 (+++) ไม̂สะอาด ∆ 

11 คณะบัญชี (ตึก9) 1 (++) - ∆ 

12 คณะนิติศาสตรA 1 (+++) ไม̂สะอาด ∆ 

13 คณะรัฐศาสตรA 1 (-) - √ 

14 คณะพยาบาลศาสตรA (ตึก8) 1 (+++) ไม̂สะอาด ∆ 

15 โรงอาหาร 1 (++) - ∆ 

16 คณะสาธารณสุขศาสตรA (ตึก10) 2 (+) - ∆ 

17 คณะศิลปªศาสตรA  3 (+) - ∆ 
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 หมายเหตุ :  * ชนิดของเคร่ืองกรองน้าํ 
   1 = เคร่ืองกรองนํ้า 5 ข้ันตอน    
   2 = เคร่ืองกรองแบบ UF (Ultra filtration) 
   3 = เคร่ืองกรองนํ้า 3 ข้ันตอน    
   4 = เคร่ืองกรองนํ้า 2 ข้ันตอน 
  ** การแปรผล จากการใช� อ. 11 
(-)    = บ̂มไว]ท่ีอุณหภูมิห]องเปSนเวลา 24ถึง48 ช่ัวโมง อาหารยังคงเปSนสีแดงใสไม̂เปลีย่นแปลง    
 ให]ผลลบ (-) แสดงว̂า ไม̂มีการปนเป¢£อนโคลิฟอรAมแบคทีเรีย สามารถใช]บริโภคได]          
  
(+)   = บ̂มไว]ที่อุณหภูมิห]องเปSนเวลา 24ถึง48 ช่ัวโมง อาหารเปลี่ยนจากสีแดงเปSนสีนํ้าตาลอมส]ม   
 ให]ผลบวก (+) แสดงว̂า มีการปนเป¢£อนโคลิฟอรAมแบคทีเรีย ไม̂ควรใช]บริโภค                  
(++) = บ̂มไว]ท่ีอุณหภูมิห]องเปSนเวลา 24ถึง48 ช่ัวโมง อาหารเปลี่ยนจากสีแดงเปSนสีเหลืองอมส]ม   
 ให]ผลบวก (++) แสดงว̂า มีการปนเป¢£อนโคลิฟอรAมแบคทีเรีย ไม̂ควรใช]บริโภค              
(+++) = บ̂มไว]ที่อุณหภูมิห]องเปSนเวลา 24ถึง48 ช่ัวโมง อาหารเปลี่ยนจากสีแดงเปSนสีเหลือง    
 ให]ผลบวก (+++) แสดงว̂า มีการปนเป¢£อนโคลิฟอรAมแบคทีเรีย ไม̂ควรใช]บริโภค 
  *** สรุปผลการทดลอง 

∆  =   มีการปนเป¢£อนโคลิฟอรAมแบคทีเรีย ไม̂ควรใช]บริโภค 
√   =   ไม̂มีการปนเป¢£อนโคลิฟอรAมแบคทีเรีย สามารถใช]บริโภคได] 

   

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหAนํ้าจากหัวจ̂ายนํ้าหาโคลิฟอรAมแบคทีเรียจาก อ.11 เปรียบเทียบผลท่ี
ตรวจได]ระหว̂างปrการศึกษา 2557 กับปrการศึกษา 2562 จําแนกตามอาคาร/คณะต̂างๆ 
 

ลําดับที่ อาคาร/คณะฯ 

 
ชนิดของ 
เครื่อง 

กรองน้ําฯ 

ปeการศึกษา 2557 ปeการศึกษา 2562 

สรุปผล 
ผลการตรวจ 

น้ําด�วย 
อ.11 

ลักษณะ 
หัวจ�ายที่

พบ 

ผลการตรวจ 
น้ําด�วย อ.11 

ลักษณะ 
หัวจ�ายที่

พบ 

1 ตึกเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๑ (-)  
√ 

- - -  

2 ตึกอธิการบดี 3 (+) 
∆ 

- (+++)∆ ไม̂
สะอาด 

 

3 สาขาการท̂องเท่ียวและการ
โรงแรม 

3 (-)  
√ 

- (+++)∆ ไม̂
สะอาด 

 

4 ค^ายมวย 4 (++) 
∆ 

- (++) 
∆ 

-  

5 คณะศึกษาศาสตรA ๑ (-)  
√ 

- - -  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

141 
 

ลําดับที่ อาคาร/คณะฯ 

 
ชนิดของ 
เครื่อง 

กรองน้ําฯ 

ปeการศึกษา 2557 ปeการศึกษา 2562 

สรุปผล 
ผลการตรวจ 

น้ําด�วย 
อ.11 

ลักษณะ 
หัวจ�ายที่

พบ 

ผลการตรวจ 
น้ําด�วย อ.11 

ลักษณะ 
หัวจ�ายที่

พบ 

6 คณะวิศวกรรมศาสตรA ๑ (-)  
√ 

ไม̂
สะอาด 

- -  

7 คณะบริหารธุรกิจ 2 (-)  
√ 

ไม̂
สะอาด 

(+++)∆ ไม̂
สะอาด 

 

8 คณะนิเทศศาสตรA 1 (+++) 
∆ 

- (+) 
∆ 

-  

9 บัณฑิตวิทยาลัย (ตึก12) ๑ (-)  
√ 

- - -  

10 คณะดุริยางคศาสตรA (ตึก11) 3 (+) 
∆ 

- (+++)∆ ไม̂
สะอาด 

 

11 คณะบัญชี (ตึก9) 4 (+) 
∆ 

ไม̂
สะอาด 

(++) 
∆ 

-  

12 คณะนิติศาสตรA 3 (+++) 
∆ 

ไม̂
สะอาด 

(+++)∆ ไม̂
สะอาด 

 

13 คณะรัฐศาสตรA 3 (+++) 
∆ 

- (-)  
√ 

-  

14 คณะพยาบาลศาสตรA (ตึก8) 3 (+) 
∆ 

- (+++) 
∆ 

ไม̂
สะอาด 

 

15 โรงอาหาร 3 (+) 
∆ 

ไม̂
สะอาด 

(++) 
∆ 

-  

16 คณะสาธารณสุขศาสตรA (ตึก10) 1 (-) √ - (+) 
∆ 

-  

17 คณะศิลปªศาสตรA  3 - - (+) 
∆ 

-  

 

จากตารางท่ี 2 เม่ือนําผลการวิเคราะหA คุณภาพนํ้าบริโภคในปrการศึกษา 2557 มา
เปรียบเทียบผลกับท่ีศึกษาไว]ในปrการศึกษา 2562  โดยมีวิธีการดําเนินงาน การตรวจวิเคราะหAด]วยชุด
ตรวจเช้ือโคลิฟอรAมแบคทีเรียภาคสนาม อ.11 แบบเดียวกัน  พบว̂าจาก 12 อาคาร/คณะฯ นํ้าจากหัว
จ̂ายนํ้าจากตู]จ̂ายนํ้า 8 เคร่ือง ไม̂ควรใช]บริโภคถึงร]อยละ 66.67 (ตรงกันท้ัง 2 ปr) มี 3 ตู]จ̂ายนํ้าท่ีในปr
การศึกษา 2557 นํ้าจากหัวจ̂ายนํ้า สามารถใช]บริโภคได] แต̂ในปrการศึกษา2562 ไม̂ควรใช]บริโภค คิด
เปSนร]อยละ 25.00 และมี 1 ตู]จ̂ายนํ้าท่ีในปrการศึกษา 2557 นํ้าจากหัวจ̂ายนํ้า ไม̂ควรใช]บริโภค แต̂ใน
ปrการศึกษา2562 สามารถใช]บริโภคได] ท้ังน้ีมี 5 อาคารฯ ท่ีไม̂ได]นําผลมาพิจารณา เพราะมิได]มีผล
การตรวจท้ัง 2 ปr 
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อภิปรายผล          
   จากผลของปrการศึกษา 2562 ตัวอย̂างนํ้าจากหัวจ̂ายนํ้าท่ีสุ^มเก็บมาน้ันพบว̂า มีนํ้าท่ีสามารถ
ใช]ด่ืมได] ร]อยละ 7.69 คือเคร่ืองกรองนํ้าท่ีติดต้ังท่ีอาคารฯ คณะรัฐศาสตรA นอกน้ันมีการปนเป¢£อน เช้ือ
โคลิฟอรAมแบคทีเรีย ถึงร]อยละ 92.31 (เคร่ืองกรองนํ้า อีก 12 เคร่ือง)  ซึ่งถ]าจะนํามาใช]บริโภคต]อง
ปรับปรุงคุณภาพก̂อน เช̂นการกรอง การต]ม และการเติมคลอรีน ก็จะสามารถนํามาบริโภคได] 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรึ ใช]นํ้าประปาท่ีมาจากการประปานครหลวงมหาสวัสด์ิมาเปSนนํ้าเข]าเคร่ือง
กรอง ซึ่งสะอาดปราศจากการปนเป¢£อนทางด]านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย แต̂เน่ืองจากนํ้าท่ีส^งมา
จะถูกเก็บไว]ในถังแล]วจึงป\£มเข]าเส]นท̂อประปาในอาคารอีกทีหน่ึง ทําให]คลอรีนตกค]างเปSนศูนยA  และ
อีกประเด็นหน่ึง นํ้าสะอาดท่ีผ^านไส]กรองต̂างๆมาแล]วจะถูกเก็บในถังพักในตู]จ̂ายนํ้า ถ]าไม̂มีการ
เคลื่อนไหวของนํ้าน้ีหรือไม̂ค^อยมีใครมากดใช]ก็อาจเกิดความสกปรกข้ึนได] การต]ม การใส^คลอรีน ก็จะ
สามารถนํานํ้าน้ีมาบริโภคได]  แต̂ก็จะเกิดความยุ̂งยาก ถ]าจัดให]มีการดูแล ต้ังแต̂เคร่ืองกรองนํ้า ไส]
กรองนํ้า ถังพักนํ้า และหัวจ̂ายนํ้า ให]สะอาดถูกหลักสุขาภิบาล และมีการอภิบาลระบบการจัดการ
คุณภาพนํ้า เปSนไปตามหลักเกณฑAในข]อเสนอแนะ ก็จะทําให]นํ้าท่ีได]มีความเหมาะสมในการนํามาเปSน
นํ้าบริโภคอย̂างย่ังยืน จัดหานํ้าด่ืมท่ีสะอาดและเพียงพอ แก̂คณาจารยAนักศึกษา บุคคลอ่ืนๆ ท่ีเข]ามา
ทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัย 
 
ข�อเสนอแนะ                                                                                                                              

เสนอให]มีการจัดการคุณภาพนํ้าบริโภคในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  คือมีนโยบายเชิง
วิชาการหรือมาตรการส^งเสริมสนับสนุน ควบคุม กํากับดูแลเคร่ืองกรองนํ้า ไส]กรองนํ้า ถังพักนํ้ากรอง 
หัวจ̂ายนํ้า(ก�อกนํ้า) ให]สะอาด ตามหลักเกณฑAต̂างๆท่ีเสนอไว]ในข]อเสนอแนะ  สําหรับผู]มีส^วนได]ส^วน
เสีย ผู]ดูแลอุปกรณA และผู]บริโภคเพ่ืออภิบาลระบบการจัดการคุณภาพนํ้าและส^งเสริมสุขภาพผู]บริโภค 
ด]วยรูปแบบโครงการการเฝ�าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคจากเคร่ืองจ̂ายนํ้าโดยใช]ชุดทดสอบ อ.11 อย̂าง
น]อยเดือนละคร้ัง และถ]าสามารถปรับปรุงจนไม̂มีป\ญหาก็ให]เฝ�าระวังต̂อไป แต̂เม่ือมีป\ญหายังคงพบ
เช้ือโคลิฟอรAมแบคทีเรียท้ังๆท่ีมีการดูแลรักษาเปSนอย̂างดี ให]ส^งตัวอย̂างนํ้าไปวิเคราะหAทาง
ห]องปฏิบัติการ พร]อมกันน้ีควรจัดให]มีการอบรมแม̂บ]านท่ีดูแลอาคาร/คณะฯ มีความรู]ความเข]าใจใน
การทําความสะอาด บํารุงรักษาเคร่ืองกรองนํ้า ไส]กรองนํ้า ตู]จ̂ายนํ้า ถังพักนํ้ากรอง หัวจ̂ายนํ้า 
ดําเนินการ 
 
หลักเกณฑ�เก่ียวกับสถานท่ีต้ัง                                                                                                     
 1. ต]องอยู̂ห^างไกลจาบริเวณท่ีมีฝุ�นมาก แหล^งระบายนํ้าเสียและแหล^งขยะมูลฝอย                                           
 2. ต]องเปSนสถานท่ีที่ไม̂มแีหลง̂แมลงและสัตวAพาหะนําโรค                                                                          
 3. บริเวณพ้ืนท่ีต้ังตู]นํ้าไม̂เฉอะแฉะ สกปรกและต]องมีการระบายนํ้าท่ีถูกสุขลักษณะ                                                    
 4. การติดต้ังตู]นํ้าด่ืมต]องยกระดับสูงจากพ้ืนอย̂างน]อย 10 เซนติเมตร                                                         
 5. จัดให]มีระยะห̂างระหว̂างหัวจ̂ายนํ้ากับท่ีวางภาชนะบรรจุนํ้า ตามความเหมาะสม   
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หลักเกณฑ�เก่ียวกับคุณลักษณะตู�น้ําด่ืม    
1.ตู]นํ้าด่ืมและอุปกรณA ต]องทําจากวัสดุที่ไม̂เปSนอันตรายต̂อสุขภาพ 
2. ตู]นํ้าด่ืมต]องสะอาดอย̂างสมํ่าเสมอและไม̂ร่ัวซึม สามารถทําความสะอาดและเคลื่อนย]ายได]ง̂าย                       

 3.หัวจ̂ายนํ้าและส^วนท่ีสัมผัสนํ้าต]องทําจากวัสดุท่ีใช]กับอาหารเท̂าน้ัน และหัวจ̂ายนํ้าต]องสูง
จากพ้ืน ไม̂น]อยกว̂า 60 เซนติเมตร 
 
หลักเกณฑ�เก่ียวกับแหล�งน้าํและการปรับปรุงคณุภาพน้าํ                                                                                 
 1.แหล^งนํ้าท่ีนํามาใช] ต]องมีคุณภาพดี เช̂น นํ้าประปา นํ้าจากบ̂อบาดาล                                                    
 2.ถ]ามีการผลิตนํ้าเพ่ือใช]บริโภคเอง ต]องมีระบบการตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุง
 คุณภาพนํ้าท่ีผลิตให]มีคณุภาพดี ได]มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  
               
หลักเกณฑ�เก่ียวกับการควบคุมคณุภาพมาตรฐานน้ําบริโภค                                                                    
 1.มีการเก็บตัวอย̂างนํ้าส^งตรวจ ณ ห]องปฏิบัติการวิทยาศาสตรAเพ่ือวิเคราะหAคุณภาพนํ้า
บริโภค ทางด]านกายภาพ เคมีและแบคทีเรีย อย̂างน]อยปrละ 1 คร้ัง                                                                              
 2. มีการเก็บตัวอย̂างนํ้าเพ่ือตรวจวิเคราะหAทางด]านแบคทีเรียโดยชุดตรวจวัดอย̂างง̂ายใน
ภาคสนามอย̂างน]อย 1 คร้ัง/เดือน    
                                                                                        
หลักเกณฑ�เก่ียวกับการบํารุงรักษาและทําความสะอาด                                                                            
 1. มีการทําความสะอาดสถานท่ี บริเวณท่ีต้ังของตู]นํ้าเปSนประจําวัน                                                       
 2. มีการทําความสะอาดพ้ืนผิวตู] ช̂องระบายนํ้าและหัวจ̂ายนํ้าเปSนประจําวัน                             
 3. ล]างทําความสะอาด และเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาตามข]อแนะนําของผลิตภัณฑA
กําหนดหรือเม่ือพบว̂าผลการตรวจผิดปกติ เกินมาตรฐาน      
                                                  
หลักเกณฑ�เก่ียวกับการบันทึก การจัดทําระบบข�อมูลและการรายงาน                                                                 
 1.บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจคุณภาพนํ้า และการดูแลบํารุงรักษา ตามตารางแผนการ
ปฏิบัติงานอย̂างสมํ่าเสมอ                                                                                                      
 2.รวบรวมข]อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าจากหน̂วยงานท่ีเก่ียวข]อง                                                      
 3.จัดให]มสีัญลกัษณAแสดงคุณภาพนํ้าบริโภคได]มาตรฐานหรือปรับปรุง ต̂อผู]บริโภคอย̂าง
เป�ดเผยเปSนประจําวัน  
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