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  วนัที่ 14  มีนาคม  2561

การทดสอบนํ้าทางหอ้งปฏิบตักิาร

 ( Quality test and lab  test )

โดย

นางสาวนพเก้า  พรหมมี

ผู้อาํนวยการศูนย์ห้องปฏิบัตกิารกรมอนามยั



14  มีนาคม  2561

1. วิสยัทศันก์รมอนามยัและพนัธกิจกรมอนามยั

2. บทบาทหนา้ที่ของศูนยห์อ้งปฏิบตักิารกรมอนามยั

3. แนวทางดาํเนินงานของศูนยห์อ้งปฏิบตักิารกรมอนามยั

4. ความสาํคญัของนํ้าบรโิภคตอ่สุขภาพ

5. มาตรฐานคณุภาพนํ้าบรโิภค

6. รูปแบบการตรวจวิเคราะหแ์ละทดสอบ

7. อปุกรณช์ุดการสุม่เก็บตวัอยา่งนํ้าบรโิภค 

8. ชุดตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ อ31 หยดทิพยอ์32 และ

ชุดทดสอบโคลิฟอรม์แบคทีเรยีในนํ้า อ 11



วิสยัทศันก์รมอนามยั

•กรมอนามยัเป็นองคก์รหลกัของประเทศในการ
อภิบาล* ระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามยั

สิ่งแวดลอ้มเพื่อประชาชนสุขภาพดี

•* ดูแล ปกป้อง คุม้ครอง



พนัธกิจกรมอนามยั

ทาํหน้าทีใ่นการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภาพรวม

เพือ่กาํหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริม

สุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน 

สร้างความร่วมมอืและกาํกบัดูแลเพือ่ให้เกดิความ

รับผดิชอบต่อการดาํเนินงาน



      วฒันธรรมองค์กรกรมอนามยั



• เฝ้าระวงัตาม Setting / Issue ที่รบัผิดชอบ
• กาํหนดมาตรฐาน (R&D) /รบัรอง
• ประสานงาน/ตดิตาม/สนบัสนุนภาคี 
เครือข่าย (Implement& M&E)

ระบบการปฏิบตังิานอนามยัสิ่งแวดลอ้ม

สาํนกัอนามยั
สิ่งแวดลอ้ม

สาํนกัสุขาภิบาล
อาหารและนํ้า

• เสนอนโยบายสาธารณะ
• เฝ้าระวงัภาพรวม
• รว่มกบัภาคีเครอืข่ายจดัทาํ HIA.

กองประเมินผลกระทบตอ่
สุขภาพ

ประสาน&รว่มมือกบั
ภาคีเครือข่าย

ออกนโยบาย
&กฎหมาย

พฒันาอนามยั สวล.และ
รบัรอง Std.

ศนูย์
หอ้งปฏิบตักิาร
กรมอนามยั

• การตรวจวิเคราะหเ์พื่อใชใ้น
การสนบัสนุนการวิจยัพฒันา
และเฝ้าระวงัและประเมินผล
กระทบตอ่สุขภาพ

• สนบัสนุนการเฝ้าระวงั/การวิจยั
• ชนัสูตร/วิเคราะหต์วัอยา่ง

•M&E

•พฒันาขีด
ความ 
สามารถ
ดา้น กม.

ศูนยบ์ริหาร
กฏหมาย สธ.



บทบาทหน้าทีข่องศูนย์ห้องปฏิบัตกิารกรมอนามยั

ครั้งแรกเมือ่ 2 กนัยายน พ.ศ. 2546 ได้เปลีย่นเป็น ศูนย์ห้องปฏิบัตกิารกรมอนามยั มี

ฐานะเทยีบเท่ากบั “ กอง ’’ ขึน้ตรงต่อกรมอนามยั ตามคาํสั่งกรมอนามยัที ่1139/2546 

และครั้งทีส่อง คาํสั่งที ่906/2559 ลงวนัที ่28 กนัยายน 2559 จดัตั้งหน่วยงานภายใน

สังกดักรมอนามยัให้มฐีานะเทยีบเท่ากอง     โดยมหีน้าทีค่วามรับผดิชอบดงันี.้-

1. สนับสนุนการตรวจวเิคราะห์และทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทีม่ผีลกระทบต่อ

สุขภาพแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

2.ศึกษาวจิยัและพฒันาด้านการตรวจวเิคราะห์ทางเคมแีละชีววทิยาเพือ่ให้ได้องค์

ความรู้นวตักรรม เทคโนโลย ีผลติภณัฑ์ทางด้านอนามยัสิ่งแวดล้อมทีม่ผีลกระทบต่อ

สุขภาพ

3.พฒันาและบูรณาการงานด้านอนามยัสิ่งแวดล้อมเพือ่ปรับเปลีย่นค่าเกณฑ์มาตรฐาน

ด้านอนามยัสิ่งแวดล้อมของประเทศและการป้องกนัเพือ่ความปลอดภยัในชีวติและ

สนับสนุนสุขภาวะของประชาชน



4.พฒันาระบบกลไกการตรวจวเิคราะห์และทดสอบดา้นอนามยัสิ่งแวดลอ้มที่มี

ผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อรองรับการเฝ้าระวงัดา้นอนามยัสิ่งแวดลอ้มการประเมินความ

เสี่ยงต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและมีระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้น

การตรวจวเิคราะห์ดา้นอนามยัสิ่งแวดลอ้มเพื่อเป็นหลกัฐานสนบัสนุนงานอนามยั

สิ่งแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามกฏหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุขและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง

5.ถ่ายทอดและพฒันาศกัยภาพขีดความสามารถและการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานดา้น

การอนามยัสิ่งแวดลอ้มแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ภาคี

เครือข่ายและชุมชน

6.พฒันาความร่วมมือระหวา่งประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดา้นการตรวจวเิคราะห์และการใชชุ้ดทดสอบภาคสนามดา้นอนามยัสิ่งแวดลอ้มที่มี

ผลกระทบต่อสุขภาพ

7.ปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย



โทร.  0 2968 7600

       0 2968 7603     

โทรสาร. 0 2968 7604

E-mail : rldcente@health3.moph.go.th

www.rldc.anamai.moph.go.th

ศูนยห์อ้งปฏิบตักิารกรมอนามยั  

อาคารศูนยห์อ้งปฏิบตักิารกรมอนามยั  

กระทรวงสาธารณสุข   ถนนตวิานนท ์ 

อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุร ี 11000



Research and Laboratory Development Center



แนวทางการดาํเนินงานของศูนย ์Labs

 เป็นหอ้งปฏิบตักิารมาตรฐานที่สามารถดาํเนินงานตาม

ยุทธศาสตรท์ี่2 และ3 ของกรมอนามยัคือเนน้สรา้งความ

เขม้แข็งระบบอนามยัสิ่งแวดลอ้มชุมชนอยา่งยัง่ยนืและ

สง่เสริมความเขม้แข็งระบบสิ่งแวดลอ้มของชุมชน

     ได ้ 3  ระดบั

    1. ระดบัเชิงรบั  2. ระดบัเชิงมวลชน

       3. ระดบัเชิงรุก       



 1. ระดบัเชิงรบั : การบริการการตรวจวิเคราะหแ์ละ

                    ทดสอบตามเกณฑแ์ละมาตรฐาน               

             เพื่อสนบัสนุนงานกรมอนามยั         



Phy-Chem LAB

AAS

GC-FTIRHPLC

IC

Bacteria

Ecotoxicology Coulter Counter

Research and Laboratory Development Center

ICPHg-Analyser

GC-MS

Pb



อาหาร
ตรวจทาง
เคมี

นํ้าสระว่ายนํ้านํ้าบรโิภคความเป็นพิษ
ของสารเคมี

นํ้าแม่นํ้า
ลาํคลอง

นํ้าทิ้ง/นํ้าเสีย
(โรงพยาบาล /

โรงงาน
อุตสาหกรรม/อาคาร

บา้นเรอืน)

อาหาร
ตรวจทาง
จลุชีววิทยา

นํ้าแข็งศกัยภาพของ
ศูนยห์อ้งปฏิบตักิารฯ
(ประเภทตวัอยา่งนํ้า 
/ ตวัอยา่งอาหาร/

ตะกอนดิน )



ตรวจ
วิเคราะห/์
ทดสอบ

เคมีทัว่ไป
ความเป็นกรด-ด่าง ความกระด้าง ความเป็นด่าง  ความเป็นกรด 

ความนําไฟฟ้า  ปริมาณสารละลายทั้งหมด ซัลไฟด์  คลอไรด์
ไอโอไดด์ ปริมาณสารละลายทั้งหมดทีเ่หลอืจากการระเหย
 ไนเตรต ฟอสเฟต ซัลเฟต แอมโมเนีย ปริมาณไนโตรเจน(TKN) 
ฟลูออไรด์ ซีโอด ี บีโอด ีสารละลาย สารแขวนลอย ตะกอนหนัก 

นํา้มันและไขมัน       ลเีนียร์ อลัคลิเบนซีนซัลโฟเนต   
 ไซยานูริก     แอซิด  ไตรฮาโลมีเทน 

กายภาพ
- สี

- ความขุ่น

- ความเคม็

- ทองแดง
- เหลก็
- แมงกานีส
- สังกะสี
- นิเกลิ
- แคดเมี่ยม
- โครเมี่ยม
- ตะกัว่
- สารหนู
-ปรอท
- แบเรียม
- ซีลเีนียม
- อลูมิเนียม

โลหะหนกั

จุลชีววิทยา

- โคลฟิอร์มแบคทเีรีย
- ฟีคลัโคลฟิอร์มแบคทเีรีย
- อ.ีโคไล
- แสตนดาร์ดเพลตเคาต์
-แบคทเีรียทีก่่อโรค
     - สแตฟฟีโลคอคคสั ออเรียส
     - ซูโดโมแนส ออโรจโินซา
     - ซัลโมเนลลา
     - คลอสทริเดยีม เพอร์ฟรินเจนส์
     - เลจโิอเนลลา
     - วบิริโอ สปีชีส์

- 2,4-D    - อลัดริน      - พาราไธออน เมทธิล

- คารบ์าเมท    - ดีดริน          - เอนโดซลัแฟน (แอลฟ่า และเบตา้)

- เฮปตาคลอร ์ - เบนทาโซน    - อะทราซีน 

- อบาเมคทีน   - พาราควอตไดคลอไรด ์- ดีดีที

สารเคมีปราบศตัรพูืช

นิเวศพิษวิทยา

สารพิษ

-LC50,EC50,IC50
  แบคทีเรีย
  สาหร่าย
  โรติเฟอร์
  อารต์ีเมีย
  แธมโนเซฟาลสั
  ปลา

-ไซยาไนด์
-ฟีนอล

เป็นพิษ

กลุ่มสารอนิทรีย์อืน่ๆ

- โทลูอีน

- PAH (Polyaromatic    

Hydrocarbon)

- กลุ่ม Volatile ต่างๆ



2. ระดบัเชิงมวลชน :  เพื่อการมีสว่นรว่มของชุมชนและประชาชน 

   รว่มตรวจสอบและเฝ้าระวงัอนามยัสิ่งแวดลอ้ม พฒันางาน

     สุขาภิบาลและเสรมิสรา้งพฤตกิรรมสุขอนามยัของบุคคลเพื่อลด

     โรคที่สามารถป้องกนัได ้ ( โรคจากระบบทางเดินอาหาร)

 Appreciation                  Awareness Participation การมีสว่นรว่ม
(อบรมใหค้วามรู)้  (สรา้งความตระหนกั) 

Consumer  Protection

(คุม้ครองผูบ้รโิภค)               

หลกัการ PHC / ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง



ชุดตรวจสอบ/ชุดทดสอบ

ทางภาคสนามโดยชุมชน



- Ecotoxicological  Testing              EIA              HIA

 3. ระดบัเชิงรุก :  ศึกษา วิจยัและพฒันา  ( R & D )

- พฒันาศกัยภาพของ Labs (ตาม Guideline  &  Standard  

    ที่ได ้ Update ) :  Legionella , Pesticides

- Surveillance

- Monitoring



+ sample (toxic substance?)
Bacteria

Algae

Rotifer

Artemia

Thamnocephalus

Local Fish

Toxicity Analyzer
EC50 (5,15,30 min)

+ sample

Coulter Counter IC50 at 72 hrs.

+ sample
LC50 at 24 hrs.

+ sample

+ sample

+ sample

LC50 at 24 hrs.

LC50 at 24 hrs.

LC50 at 96 hrs.

(Photobacterium
phosphoreum)



คณุภาพนํ้าบรโิภค

ในปี2560



สรุปคณุภาพนํ้าบริโภค (P)
1 ตลุาคม 2559 – 30  มิถุนายน 2560

จาํนวน  4,140 ตวัอยา่ง
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51.3 %

48.7 %



สรุปคณุภาพนํ้าบริโภค (P)ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
1 ตลุาคม 2559 – 30  มิถุนายน 2560

จาํนวน 2,016 ตวัอยา่ง
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       ตวัอย่าง ในช่วง 4 ปี ระหว่างปี 2557 -2560

    2557      2558 2559 2560
   8,710     9,311    8,327 9,011



ประเภทของหน่วยงานที่ขอรับบริการ

หน่วยงานสงักดักรมอนามยัในส่วนกลาง

ศูนยอ์นามยั1-13 แห่ง
สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั

โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน

องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ่น

สถานศึกษา

รัฐวสิาหกิจ

หน่วยงานราชการต่างๆ

ภาคเอกชน

ประชาชน



คลองประปา
ปูนขาว    คลอรีน

แม่นํ้าเจา้พระยา
โรงสูบนํ้าดิบสาํแล

โรงสูบนํ้าดิบบางเขน ถงัตกตะกอน

คลอรีน

ถงักรองนํ้า

ถงัเก็บนํ้าใส

โรงสูบนํ้าเขา้อุโมงคส์ง่นํ้า

หอสูงปรบัแรงดนันํ้า

สถานีสูบนํ้าจา่ย

ระบบทอ่ประธาน และทอ่จา่ยนํ้า



คณุลกัษณะทางกายภาพ

คณุลกัษณะทางเคมีทัว่ไป

สารเป็นพิษ (อินทรีย/์อนินทรีย)์

คณุลกัษณะทางจลุชีววิทยา

คณุภาพนํ้า



- กลิ่น รส สี ความขุ่น

- สารแขวนลอย

ตรวจไดด้ว้ยประสาทสมัผสั



- สารเคมีที่เจอืปนในนํ้า

- ความเป็นกรด-ดา่ง สี ความกระดา้ง  เหล็ก  ตะกัว่  

       ทองแดง  สงักะสี  แคดเมี่ยม  โครเมี่ยม  ปรอท  

       สารหนู  ซลัเฟต  ไนเตรท  คลอไรด ์ ฟลอูอไรด์

วิเคราะหโ์ดยการทดสอบปฏิกิริยาทางเคมี/เครื่องมือพิเศษ

(ไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปลา่)



ตรวจสอบโดยเทคนิคทางจุลชีววิทยา

• โคลิฟอรม์แบคทีเรีย

• ฟีคลัโคลิฟอรม์แบคทีเรีย

• อี.โคไล

• สแตฟฟีโลคอคคสั ออเรียส

• ซลัโมเนลลา่

• คลอสตริเดียม เพอรฟ์รินเจนส์

 เชื้อโรค (µ) 



1. ความขุ่น  (< 5 NTU)

  (สารที่ไม่ละลายนํ้าขนาดเลก็
แขวนลอยในนํ้า)

- ไม่มีผลต่อสุขภาพมากนกั
-  ผล  :  นํ้าไม่ชวนดื่ม

      :  เครื่องกรองอุดตนั เสียเร็วใน

 ระบบกรอง
:  คลอรีนไม่สามารถทาํลาย

 จุลินทรีย ์(ห่อหุม้ดว้ยสาร
 แขวนลอย)

คุณภาพนํา้ทางกายภาพ            ผลกระทบต่อสุขภาพ



2. สี  ( <  15 แพลตตินมัโคบอลท)์ 
(อินทรียวตัถุหรือโลหะหนกับางชนิดที่
ละลายในนํ้าตามธรรมชาติ  : เหลือง  

นํ้าตาล  แดง)

-ไม่สามารถบอกผลกระทบต่อสุขภาพ

ไดโ้ดยตรง

- ผูบ้ริโภครังเกียจ

3. รส  (เกิดจากสารละลายในนํ้า) - ด่างสูง  ความกระดา้งสูง  รสเฝื่อน

- เกลือคลอไรด ์     รสกร่อย  เคม็

4. กลิ่น
  - กลิ่นอบั  : สารอินทรียใ์นนํ้า

  - กลิ่นคาว  : เหลก็ออกไซดใ์นนํ้า

  - กลิ่นเหมน็ : การยอ่ยสลายของ

แบคทีเรีย

-ผูบ้ริโภครังเกียจ

คุณภาพนํา้ทางกายภาพ           ผลกระทบต่อสุขภาพ



1.  ความเป็นกรด-ด่าง  (6.5-8.5)  - การเจริญเตบิโตของสิ่งมชีีวติ

- ปฏกิริิยาเคมี

- การกดักร่อนและเสื่อมสภาพของเส้นท่อ

2. ความกระด้าง  (< 500) 

- ความกระด้างชั่วคราว

      (เกลอืคาร์บอเนตของแคลเซียม

      และแมกนีเซียม)

   - ความกระด้างถาวร

     (เกลอืคลอไรด์หรือซัลเฟตของแคลเซียม

      และแมกนีเซียม)

- รสเฝื่อน

- ไม่มผีลต่อสุขภาพมากนัก

- มผีลต่อการซักล้าง และตะกรันใน

  หม้อต้มนํา้

คุณภาพนํา้ทางเคม ี           ผลกระทบต่อสุขภาพ



3. สารละลายทั้งหมดทีเ่หลอืจากการ

ระเหย (TDS) (< 1,000)

- สารอนินทรีย์ (แคลเซียม)

    - สารอนิทรีย์  (สารประกอบ

      ไบคาร์บอเนต)

- มผีลต่อรส  ความกระด้าง

คุณภาพนํา้ทางเคม ี           ผลกระทบต่อสุขภาพ



4. ซลัเฟต  (< 250)

(เกลือแร่ในธรรมชาติ)
- ตะกรันในหมอ้ตม้นํ้า
- อนุมูล ซลัเฟต ไม่มีผลต่อสุขภาพ 

- แมกนีเซียมซลัเฟต  (ยาระบาย ) 
  ทอ้งร่วง

5. คลอไรด ์ (< 250)

      (เกลือคลอไรดใ์นธรรมชาติ)
- นํ้ามีรสกร่อย
- ไม่มีผลต่อสุขภาพ

6. ไนเตรท  (< 50)
       (จากการยอ่ยสลายของ

สารอินทรีย)์

- มีผลต่อสุขภาพอนามยั        เดก็ทารก

(Blue Baby)         ร่างกายเกิดการขาด
ออกซิเจน

คุณภาพนํา้ทางเคม ี           ผลกระทบต่อสุขภาพ



7. ฟลอูอไรด ์ (< 0.7)
      (แร่ฟลอูอไรดใ์นธรรมชาติ)

- ฟันแขง็แรง (< 1.0)

- ฟันตกกระ  (> 1.5)

- กระดูกผดิปกติ  (3.0-8.0)

- ไฮโปไทรอยด์

คุณภาพนํา้ทางเคม ี           ผลกระทบต่อสุขภาพ



  ลกัษณะอาการฟันตกกระ 

ผลของการได้รับมากเกนิไป





 กระดูกแน่นทบึ 

ผลของการได้รับมากเกนิไป



  การได้รับฟลูออไรด์มากเกนิไป ทาํให้มกีารยบัยั้งเอนไซม์

    ทีม่แีมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบซึ่งมคีวามเกีย่วข้องกบั
    เมตาบอลซิึมของฟอสเฟตและ TCA cycle

ผลของการได้รับมากเกนิไป

  ในเดก็ทีไ่ด้รับยาเมด็ฟลูออไรด์เกนิขนาด อาการ

    เฉียบพลนั คอื  นํา้ลายไหล  คลืน่ไส้   อาเจยีน  ปวดท้อง

    ท้องเดนิ  ชัก  หัวใจวาย ตายได้

  ทาํให้การเจริญเตบิโตลดลง 



8. เหลก็  (< 0.5)

- ละลายในนํา้ได้ด ี+ อากาศ

           ตกตะกอน           สีนํา้ตาลแดง

- กลิน่เฉพาะตวั        - ปัญหาการซักล้าง

- รสไม่พงึประสงค์

- ผู้บริโภครังเกยีจ

- อุดตนัท่อนํา้

ทางโลหะหนักทัว่ไป            ผลกระทบต่อสุขภาพ



9. แมงกานีส  (< 0.3)

- แมงกานีส + อากาศ

       ตกตะกอน           สีดาํ

- พษิสะสมเรื้อรัง

      เมด็เลอืดขาวถูกทาํลาย    อาการทางจติ

และสายตาเสื่อม

10. ทองแดง (< 1.0)                   

      สังกะสี (< 3.0)

- รสไม่ชวนดืม่ ถ้ามมีาก

- ไม่มโีทษต่อร่างกาย

   ทางโลหะหนักทัว่ไป              ผลกระทบต่อสุขภาพ



11. ตะกัว่ (< 0.01) - เป็นพษิทีใ่ห้โทษต่อสุขภาพอนามยั (ทารก  เดก็   

   หญงิมคีรรภ์)

- เบื่ออาหาร ท้องผูก อ่อนเพลยี สมองเสื่อม

- ระคายเคอืงกระเพาะและลาํไส้  ชา   ตะคริว  

   กล้ามเนือ้อ่อนเพลยี โลหิตจาง

  โลหะหนักสารเป็นพษิ                ผลกระทบต่อสุขภาพ



       โลหะหนักสารเป็นพษิ               ผลกระทบต่อสุขภาพ

12. โครเมีย่ม  (< 0.05) - อาการอ่อนเพลยี  ปวดตามข้อ 

  สารก่อมะเร็ง

13. แคดเมีย่ม  (< 0.003) - อนัตรายสูงต่อสุขภาพ  ต่อระบบไต  ความดนั
โลหิตสูง  เส้นเลอืดฝอยแขง็ตวั  หัวใจวาย  
กระดูกเปราะแตก โรคอไิต-อไิต

14. ปรอท (< 0.001) - สารพษิสูง

  เกดิอาการทางระบบประสาท

15. สารหนู  (< 0.01) - มผีลต่อระบบประสาท

   สารก่อมะเร็ง





เด็กหญิงตวัเหลืองซีด 

สตปิัญญาดอ้ยกว่าเด็ก

ปกตทิัว่ไป

เด็กชายมีอาการคุม้คลัง่ เด็กหญิงพิการนิ้วมือ/เทา้ มี 12 นิ้ว



• แบคทีเรียที่ก่อโรค

       - โรคที่เกิดจากนํ้าเป็นสื่อ

          - บิด

    - ไทฟอยด์

   - อหิวาต์

   - โรคระบบทางเดินอาหาร

โคลิฟอรม์แบคทีเรีย

ฟีคลัโคลิฟอรม์แบคทีเรีย





คณุภาพอนามยัสิ่งแวดลอ้ม

สถานการณส์ุขาภิบาลอาหารและนํ้า

สถานการณส์ุขาภิบาลชุมชน

ขอ้มูลการตรวจวิเคราะหแ์ละทดสอบ

จากหอ้งปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์

คณุภาพอนามยัสิ่งแวดลอ้ม

สถานการณส์ุขาภิบาลอาหารและนํ้า

สถานการณส์ุขาภิบาลชุมชน

ขอ้มูลการตรวจวิเคราะหแ์ละทดสอบ

จากหอ้งปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์



คณุภาพนํ้าบริโภค

   กรมอนามยั (พ.ศ. 2543) และพ.ศ.2553

    20 ขอ้มูล (18*+2**)

สมอ. (พ.ศ. 2549)   29 ขอ้มูล (20*+5**)

 เกณฑ ์/ มาตรฐานของคณุภาพนํ้าบริโภค

องคก์ารอนามยัโลก (เกณฑเ์สนอแนะ ปี 2007) (125*+44***)

กรมอนามยั (พ.ศ. 2553 )เพื่อการเฝ้าระวงั 40 ขอ้มูล 



อย. (พ.ศ. 2547)  28 ขอ้มูล  (26*+2**)

(นํ้าบรโิภคในภาชนะปิดสนิท)

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม (พ.ศ. 2550)

24 ขอ้มูล  (22*+2**) (อยูร่ะหว่างการปรบัปรุง)

คณุภาพนํ้าบริโภค

 เกณฑ ์/ มาตรฐานของคณุภาพนํ้าบริโภค



มิลลกิรัม/ลติรไม่เกนิ  0.7    - ฟลูออไรด์   (F-)

มิลลกิรัม/ลติรไม่เกนิ  50    - ไนเตรท  (as NO3
-)

มิลลกิรัม/ลติรไม่เกนิ  250    - คลอไรด์  (Cl-)

มิลลกิรัม/ลติรไม่เกนิ  250    - ซัลเฟต  (SO4
=)

มิลลกิรัม/ลติรไม่เกนิ  500    - ความกระด้าง (Hardness)

มิลลกิรัม/ลติรไม่เกนิ  1000   - สารละลายทั้งหมดทีเ่หลอืจากการระเหย (TDS)

1. คุณภาพนํา้ทางกายภาพ

2. คุณภาพนํา้ทางเคมีทัว่ไป

แพลตตนิัมโคบอลท์ไม่เกนิ  15    - สี  (Colour)

เอน็ทยีูไม่เกนิ  10    - ความขุ่น (Turbidity)

-6.5 – 8.5 (Field Test)    - ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

หน่วยวดัค่ามาตรฐานทีก่าํหนดข้อมูลทีต่รวจวเิคราะห์

เกณฑ์คุณภาพนํา้ประปากรมอนามยั พ.ศ. 2543



เอม็พีเอน็ต่อ 100 มิลลิลิตร0- ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Faecal Coliform  bacteria)

เอม็พีเอน็ต่อ 100 มิลลิลิตร0    - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria)

-5. คุณภาพนํา้ทางแบคทเีรีย

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  0.001    - ปรอท  (Hg)

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  0.01    - สารหนู  (As)

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  0.003    - แคดเมี่ยม  (Cd)

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  0.05    - โครเมี่ยม (Cr)

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  0.03    - ตะกัว่  (Pb)

-4. คุณภาพนํา้ทางโลหะหนัก สารเป็นพษิ

-3. คุณภาพนํา้ทางโลหะหนักทัว่ไป

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  3.0    - สงักะสี  (Zn)

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  1.0    - ทองแดง  (Cu)

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  0.3    - แมงกานีส  (Mn)

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  0.5    - เหลก็  (Fe)

หน่วยวดัค่ามาตรฐานทีก่าํหนดข้อมูลทีต่รวจวเิคราะห์

หมายเหตุ 1. คลอรีนอสิระคงเหลอื (Residual Free Chlorine) กาํหนดให้มีปลายเส้นท่อ 0.2-.05 มิลลกิรัมต่อลติรใช้ในระบบการเฝ้าระวงัคุณภาพนํา้ประปา

                 2. วธิีการตรวจวเิคราะห์เป็นไปตามวธิีการในหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th ed.

3. ประกาศกรมอนามัย (29 กมุภาพนัธ์ 2543)



มิลลกิรัม/ลติรไม่เกนิ  0.7    - ฟลูออไรด์   (F-)

มิลลกิรัม/ลติรไม่เกนิ  50    - ไนเตรท  (as NO3
-)

มิลลกิรัม/ลติรไม่เกนิ  250    - คลอไรด์  (Cl-)

มิลลกิรัม/ลติรไม่เกนิ  250    - ซัลเฟต  (SO4
=)

มิลลกิรัม/ลติรไม่เกนิ  500    - ความกระด้าง (Hardness)

มิลลกิรัม/ลติรไม่เกนิ  1000   - สารละลายทั้งหมดทีเ่หลอืจากการระเหย (TDS)

1. คุณภาพนํา้ทางกายภาพ

2. คุณภาพนํา้ทางเคมีทัว่ไป

แพลตตนิัมโคบอลท์ไม่เกนิ  15    - สี  (Colour)

เอน็ทยีูไม่เกนิ  5    - ความขุ่น (Turbidity)

-6.5 – 8.5 (Field Test)    - ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

หน่วยวดัค่ามาตรฐานทีก่าํหนดข้อมูลทีต่รวจวเิคราะห์

เกณฑ์คุณภาพนํา้ประปากรมอนามยั พ.ศ. 2553



เอม็พีเอน็ต่อ 100 มิลลิลิตร0- ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Faecal Coliform  bacteria)

เอม็พีเอน็ต่อ 100 มิลลิลิตร0    - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria)

-5. คุณภาพนํา้ทางแบคทเีรีย

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  0.001    - ปรอท  (Hg)

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  0.01    - สารหนู  (As)

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  0.003    - แคดเมี่ยม  (Cd)

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  0.05    - โครเมี่ยม (Cr)

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  0.01    - ตะกัว่  (Pb)

-4. คุณภาพนํา้ทางโลหะหนัก สารเป็นพษิ

-3. คุณภาพนํา้ทางโลหะหนักทัว่ไป

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  3.0    - สงักะสี  (Zn)

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  1.0    - ทองแดง  (Cu)

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  0.3    - แมงกานีส  (Mn)

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  0.5    - เหลก็  (Fe)

หน่วยวดัค่ามาตรฐานทีก่าํหนดข้อมูลทีต่รวจวเิคราะห์

หมายเหตุ 1. คลอรีนอสิระคงเหลอื (Residual Free Chlorine) กาํหนดให้มีปลายเส้นท่อ 0.2-.05 มิลลกิรัมต่อลติรใช้ในระบบการเฝ้าระวงัคุณภาพนํา้ประปา

                 2. วธิีการตรวจวเิคราะห์เป็นไปตามวธิีการในหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th ed.

3. ประกาศกรมอนามัย (13 ตุลาคม 2553)



มิลลกิรัม/ลติรไม่เกนิ  0.7    - ฟลูออไรด์   (F-)

มิลลกิรัม/ลติรไม่เกนิ  50    - ไนเตรท  (as NO3
-)

มิลลกิรัม/ลติรไม่เกนิ  250    - คลอไรด์  (Cl-)

มิลลกิรัม/ลติรไม่เกนิ  250    - ซัลเฟต  (SO4
=)

มิลลกิรัม/ลติรไม่เกนิ  500    - ความกระด้าง (Hardness)

มิลลกิรัม/ลติรไม่เกนิ  1000   - สารละลายทั้งหมดทีเ่หลอืจากการระเหย (TDS)

1. คุณภาพนํา้ทางกายภาพ

2. คุณภาพนํา้ทางเคมีทัว่ไป

แพลตตนิัมโคบอลท์ไม่เกนิ  15    - สี  (Colour)

เอน็ทยีูไม่เกนิ  5    - ความขุ่น (Turbidity)

-6.5 – 8.5 (Field Test)    - ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

หน่วยวดัค่ามาตรฐานทีก่าํหนดข้อมูลทีต่รวจวเิคราะห์

เกณฑ์คุณภาพนํา้บริโภคเพือ่การเฝ้าระวงั พ.ศ. 2553



เอม็พีเอน็ต่อ 100 มิลลิลิตร0- ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Faecal Coliform  bacteria)

เอม็พีเอน็ต่อ 100 มิลลิลิตร0    - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria)

-5. คุณภาพนํา้ทางแบคทเีรีย

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  0.001    - ปรอท  (Hg)

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  0.01    - สารหนู  (As)

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  0.003    - แคดเมี่ยม  (Cd)

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  0.05    - โครเมี่ยม (Cr)

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  0.01    - ตะกัว่  (Pb)

-4. คุณภาพนํา้ทางโลหะหนัก สารเป็นพษิ

-3. คุณภาพนํา้ทางโลหะหนักทัว่ไป

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  3.0    - สงักะสี  (Zn)

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  1.0    - ทองแดง  (Cu)

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  0.3    - แมงกานีส  (Mn)

มิลลิกรัม/ลิตรไม่เกิน  0.5    - เหลก็  (Fe)

หน่วยวดัค่ามาตรฐานทีก่าํหนดข้อมูลทีต่รวจวเิคราะห์

หมายเหตุ 1. คลอรีนอสิระคงเหลอื (Residual Free Chlorine) กาํหนดให้มีปลายเส้นท่อ 0.2-.05 มิลลกิรัมต่อลติรใช้ในระบบการเฝ้าระวงัคุณภาพนํา้ประปา

                 2. วธิีการตรวจวเิคราะห์เป็นไปตามวธิีการในหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th ed.

3. ประกาศกรมอนามัย (13 ตุลาคม 2553)



มิลลิกรัม/ลิตร-เตตระคลอโรเอทธีน

มิลลิกรัม/ลิตร    - สไตรีน

มิลลิกรัม /ลิตรนอ้ยกวา่ 0.3  -  เอทธิลเบนซีน

มิลลิกรัม/ลิตรนอ้ยกวา่ 0.02    - ไดคลอโรมีเทน

มิลลิกรัม/ลิตรนอ้ยกวา่ 0.003    - 1,1 -ไดคลอโรเอทธีน

มิลลิกรัม/ลิตรนอ้ยกวา่ 0.03    - 1,2 -ไดคลอโรอีเทน

มิลลิกรัม/ลิตรนอ้ยกวา่0.004    - คาร์บอนเตตระคลอไรด ์ (Carbon Tetrachloride)

มิลลิกรัม/ลิตรนอ้ยกวา่ 0.01    - เบนซีน  ( Benzene)

-4. คุณภาพนํา้ทางสารอนิทรีย์ระเหยง่ายในพืน้ทีม่ีการทาํอุตสาหกรรม

-3. คุณภาพนํา้ทางสารป้องกนักาํจดัศัตรูพชืในพืน้ทีท่ีท่าํเกษตรกรรม

มิลลิกรัม/ลิตรนอ้ยกวา่ 0.002    - อาทราซีน  (Atrazine)

มิลลิกรัม/ลิตรนอ้ยกวา่ 0.00003    - ดิลดริน  (Dieldrin)

มิลลิกรัม/ลิตรนอ้ยกวา่  0.00003    - อลัดริน  ( Aldrin)

มิลลิกรัม/ลิตรนอ้ยกวา่  0.001    - ดีดีที  ( DDT)

หน่วยวดัค่ามาตรฐานทีก่าํหนดข้อมูลทีต่รวจวเิคราะห์

นอ้ยกวา่ 0.02

นอ้ยกวา่ 0.004



มิลลิกรัม/ลิตรนอ้ยกวา่  0.0005    - ไวนิลคลอไรด ์( Vinyl Chloride)

มิลลิกรัม/ลิตรนอ้ยกวา่ 0.7    - แบเรียม  ( Ba )

มิลลิกรัม/ลิตรนอ้ยกวา่  0.01    -  ซีลีเนียม ( Se )

มิลลิกรัม/ลิตรนอ้ยกวา่  0.2    - ไซยาไนด ์ ( CN)

-5. สารพิษอื่นๆ

-

มิลลิกรัม/ลิตรนอ้ยกวา่ 0.5    - ไซลีนทั้งหมด

มิลลิกรัม/ลิตรนอ้ยกวา่ 2    - 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน

มิลลิกรัม/ลิตรนอ้ยกวา่  0.007    - ไตรคลอโรเอทธีน

มิลลิกรัม/ลิตรนอ้ยกวา่  0.7    - โทลูอีน

หน่วยวดัค่ามาตรฐานทีก่าํหนดข้อมูลทีต่รวจวเิคราะห์

4.คุณภาพนํา้ทางสารอนิทรีย์ระเหยง่ายในพืน้ทีม่ีการทาํอุตสาหกรรม

คุณภาพนํา้ประปา

                 2. วธิีการตรวจวเิคราะห์เป็นไปตามวธิีการในหนังสือ Standarหมายเหตุ 1. คลอรีนอสิระคงเหลอื (Residual Free Chlorine) 

กาํหนดให้มีปลายเส้นท่อ 0.2-.05 มิลลกิรัมต่อลติรใช้ในระบบการเฝ้าระวงัd Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, 21th ed.

3. ประกาศกรมอนามัย (13 ตุลาคม 2553)





1. แบบมาตรฐาน 

     จากหอ้งปฏิบตักิารทดสอบ

2. แบบคดักรอง 

     จากการตรวจสอบทางภาคสนาม



หอ้งปฏิบตักิารตรวจวิเคราะหแ์ละทดสอบ

- ใชว้ิธีมาตรฐานแบบสากล

- เชิงคณุภาพ

- เชิงปริมาณ

- ยุง่ยากซบัซอ้น

- ราคาค่าตรวจฯไม่ยอ่มเยา

- ตรวจสอบยนืยนั



• ผูท้ดสอบ : นกัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์/ เทคนิคการแพทย ์

• พื้นที่ปฏิบตังิาน / สิ่งแวดลอ้มที่ไดม้าตรฐาน

• เครื่องมือวิทยาศาสตรท์ี่เหมาะสม

• วสัด ุ/ อุปกรณท์ี่จาํเป็น

• วิธีการตรวจวิเคราะห ์และทดสอบที่สากลยอมรบั

• ขอ้มูลตรวจวิเคราะหแ์ละทดสอบ

  เกณฑ/์มาตรฐาน

• ผูท้ดสอบ : นกัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์/ เทคนิคการแพทย ์

• พื้นที่ปฏิบตังิาน / สิ่งแวดลอ้มที่ไดม้าตรฐาน

• เครื่องมือวิทยาศาสตรท์ี่เหมาะสม

• วสัด ุ/ อุปกรณท์ี่จาํเป็น

• วิธีการตรวจวิเคราะห ์และทดสอบที่สากลยอมรบั

• ขอ้มูลตรวจวิเคราะหแ์ละทดสอบ

  เกณฑ/์มาตรฐาน

การตรวจวิเคราะห ์และทดสอบใน Labs มาตรฐาน

α













ตวัอยา่งนํ้า

อาหารเหลวแลคโทส

อบเพาะที่อุณหภมูิ 35oซ.  24  ชม.

ไม่มีฟองแกส๊ มีฟองแกส๊

อบเพาะตอ่ที่อณุหภูมิ 35oซ อีก  24 ชม.
อาหารเหลวอีซี

อบเพาะที่อณุหภูมิ 44.5oซ.  24  ชม.ไม่มีฟองแกส๊ มีฟองแกส๊

อาหารเหลวอีซี
อบเพาะที่อณุหภูมิ

44.5oซ.  24 ชม.
อาหารบริลเลียนทก์รีนไบล ์2%

มีฟองแกส๊ (+)

หาค่าฟีคลัโคลิฟอรม์แบคทีเรียไม่มีฟองแกส๊ (-)

ไม่พบฟีคลัโคลิฟอรม์แบคทีเรีย

ไม่พบโคลิฟอรม์แบคทีเรีย

ทิ้ง

อบเพาะตอ่ที่อณุหภูมิ 35oซ,  24-48 ชม.

ไม่มีฟองแกส๊ (-)
ไม่พบโคลิฟอรม์แบคทีเรีย

มีฟองแกส๊ (+)
หาค่าโคลิฟอรม์แบคทีเรีย









การตรวจวิเคราะหใ์นหอ้งปฏิบตักิารมาตรฐาน

ผูร้บัรูค้ณุภาพของตวัอยา่ง :  ผูท้ดสอบ/หน่วยงาน

 :  ผูส้ง่ตรวจ/หน่วยงาน

ผูไ้ดร้บัผลกระทบ ???



รูปภาชนะสุ่มเกบ็ตวัอย่างนํา้บริโภค
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จําเป็นต้องใช้ผู้ผ่านการฝึกอบรมการเกบ็ตวัอย่างนํา้ทีถู่กต้องเป็นอย่างด ี

ในเรื่องดงันี้
- การเกบ็ตวัอย่าง  ( Sampling )
 - การตดิฉลากตวัอย่าง( labelling )
- การบรรจุตวัอย่าง ( packing )
- การขนส่งตวัอย่าง ( transporting )
- ข้อมูลสนับสนุนจากสถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง ( supplying  supporting

information   from  the  sample  site)       เพือ่ช่วยในการ
                  ประมวลผลการวเิคราะห์ของห้องปฏิบัตกิาร (to  help   interpret  

laboratory  results)

การสุ่มเกบ็ตวัอย่างนํา้บริโภค

(  Sampling   for  Drinking – water  Samples )
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1 2 3

4 5 6

Research & Laboratory Development Center

สุ่มเกบ็ทางแบคทเีรีย ( Sampling for Bacterial test )
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7 8 9

10 11

Research & Laboratory Development Center

12
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13 14 15

16 17 18

Research & Laboratory Development Center
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19 20 21

22 23 24

Research & Laboratory Development Center
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25 26 27

28

Research & Laboratory Development Center

29 30
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สุ่มเกบ็ทางกายภาพและทางเคมี

(Sampling for  Physical - Chemical sample)

1 2 3

4 5 6

Research & Laboratory Development Center
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7 8 9

10 11

12

12 13

Research & Laboratory Development Center



8888

สุ่มเกบ็โลหะหนัก (Sampling for Heavy  Metal Sample)

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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10 11 12

13 14 15

Research & Laboratory Development Center



หลงัจากรักษาสภาพตวัอยา่งดว้ยการเติม

กรดไนตริกเขม้ขน้ 1 มิลลิลิตรต่อนํ้า1 ลิตร



ชุดตรวจสอบ/ชุดทดสอบ

ทางภาคสนามโดยชุมชน
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อ 31
(ชุดทดสอบคลอรีนอสิระ

คงเหลอืในนํา้ )

ชุดตรวจค่าออกซิเจนละลาย

   ในนํา้ ( DO -อ 33 )

อ 36

ชุดตรวจสอบไอโอดนี

ในเกลอื

อ 35

(ชุดตรวจสอบ

ฟลูออไรด์ในนํา้)

อ 32 

( คลอรีนนํา้ 2% ) 

หยดทพิย์

อ 37

ชุดตรวจความกระด้างในนํา้



ชุดตรวจสอบภาคสนามทีใ่ช้ตรวจสอบคุณภาพนํา้บริโภค

เพือ่การเฝ้าระวงั

ชุดตรวจสอบภาคสนามทีใ่ช้ตรวจสอบคุณภาพนํา้บริโภค

เพือ่การเฝ้าระวงั

• ชุดตรวจสอบคลอรีนอสิระคงเหลอืในนํา้ (อ31) 

• คลอรีน 2% สําหรับฆ่าเชื้อโรค (อ 32)

• ชุดตรวจโคลฟิอร์มแบคทเีรียในนํา้ (อ 11)

• ชุดตรวจสอบคลอรีนอสิระคงเหลอืในนํา้ (อ31) 

• คลอรีน 2% สําหรับฆ่าเชื้อโรค (อ 32)

• ชุดตรวจโคลฟิอร์มแบคทเีรียในนํา้ (อ 11)



อ 31 
( ชุดทดสอบคลอรีนอสิระคงเหลอืในนํา้ )

อนุสิทธิบัตรเลขที1่264

ออกให้ พ.ศ. 2547
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9797
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ประยกุตว์ธิีชุดทดสอบคลอรีนอิระคงเหลือในนํ้าจาก วธิี

มาตรฐานในหอ้งปฏิบตัิการ  คือวธิี 

( Colorimetric method )

ประยกุตว์ธิีชุดทดสอบคลอรีนอิระคงเหลือในนํ้าจาก วธิี

มาตรฐานในหอ้งปฏิบตัิการ  คือวธิี 

( Colorimetric method )

  

สารโฮโลควโินน ( สีเหลอืง )

ปฏิกริิยาของการเกดิสีเหลอืง คอื  คลอรีนอสิระคงเหลอืในนํา้ ทาํปฏิกริิยากบั 

สารละลายออโธโทลดินีไดไฮโดรคลอไรด์



9999

 ตรวจสอบอุปกรณ์ทีใ่ช้ :

1.1  ภาชนะบรรจุตวัอย่างนํา้ทีใ่ช้ทดสอบ  1.2 ขวดแก้วเปล่าทีม่ขีดีบอกระดบั

 1. 3 ขวดเทยีบสีคลอรีน 3 ความเข้มข้น   0.2,  0.5  และ 1.0 มลิลกิรัม ต่อ ลติร  

 1.4 สารละลายตรวจวดัคลอรีนอสิระคงเหลอืในนํา้



100100

1. รินตวัอยา่งนํ้าที่ตอ้งการทดสอบลงในขวดแกว้จนถึงขีดที่กาํหนดไว้1. รินตวัอยา่งนํ้าที่ตอ้งการทดสอบลงในขวดแกว้จนถึงขีดที่กาํหนดไว้



101101

2. หยดสารละลายทดสอบคลอรีนอสิระคงเหลอืจํานวน 4 หยด

ลงในนํา้ตวัอย่าง



102102

3. ผสมให้เข้ากนัโดยกลบัขวดตวัอย่างไป-มา 20 ครั้ง สังเกตการเกดิสี

ในขวดตวัอย่างทดสอบ



103103

4. เทยีบสีทีเ่กดิขึน้กบัสีมาตรฐาน คลอรีนอสิระคงเหลอื ค่าทีอ่่านได้

คอืค่าคลอรีนอสิระคงเหลอืในนํา้ (มลิลกิรัม/ลติร)



104104

ขวดเทียบสีคลอรีนมาตรฐานที่ความเขม้ขน้ต่างๆ
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(คลอรีนนํา้ 2% ) หยดทพิย์ ( อ32 )
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คลอรีน 2 % (อ 32 )ใช้ฆ่าเชื้อโรคในนํา้มปีฏิกริิยาของคลอรีนในนํา้ดงันี้
• คลอรีนก๊าซ (Cl2) ก๊าซคลอรีนเมือ่อยู่ในนํา้จะเกดิปฏิกริิยาไฮโดรไลซีส
ให้กรดไฮโปคลอรัส และ กรดไฮโดรคลอริก ดงัสมการ

    Cl2 + H2O           HOCl (hypochlorous) + HCl

• กรด HOCl แตกตวัในนํา้จะให้ hydrogen ion และ hypochlorite ion 

ดงัสมการ

    HOCl               H + +  OCl - ( hypochlorite ion )

• Cl2 , HOCl (มปีระสิทธิภาพมากทีสุ่ด) และ OCl – (ประสิทธิภาพน้อย
ทีสุ่ด) รวมเรียกว่าคลอรีนอสิระคงเหลอื ( Free residual Chlorine) 

• ประสิทธิภาพ HOCl > OCl- 100เท่า ปริมาณคลอรีนอสิระคงเหลอืชนิด

ใดจะมากหรือน้อย กว่ากนัอยู่ที่ สภาพ pH ของนํา้

คลอรีน 2 % (อ 32 )ใช้ฆ่าเชื้อโรคในนํา้มปีฏิกริิยาของคลอรีนในนํา้ดงันี้
• คลอรีนก๊าซ (Cl2) ก๊าซคลอรีนเมือ่อยู่ในนํา้จะเกดิปฏิกริิยาไฮโดรไลซีส
ให้กรดไฮโปคลอรัส และ กรดไฮโดรคลอริก ดงัสมการ

    Cl2 + H2O           HOCl (hypochlorous) + HCl

• กรด HOCl แตกตวัในนํา้จะให้ hydrogen ion และ hypochlorite ion 

ดงัสมการ

    HOCl               H + +  OCl - ( hypochlorite ion )

• Cl2 , HOCl (มปีระสิทธิภาพมากทีสุ่ด) และ OCl – (ประสิทธิภาพน้อย
ทีสุ่ด) รวมเรียกว่าคลอรีนอสิระคงเหลอื ( Free residual Chlorine) 

• ประสิทธิภาพ HOCl > OCl- 100เท่า ปริมาณคลอรีนอสิระคงเหลอืชนิด

ใดจะมากหรือน้อย กว่ากนัอยู่ที่ สภาพ pH ของนํา้
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• ที่ pH < 1  อยู่ในรูปคลอรีนก๊าซ (Cl2) จะระเหยสู่บรรยากาศ

• pH 1- 3.5 อยู่ในรูปก๊าซ (Cl2) และ HOCl

• ที่ pH ในช่วง 3.5 – 5.5  อยู่ในรูป HOCl ทั้งหมด เป็นตวัทีม่ี

ประสิทธิภาพฆ่าเชื้อโรคได้มากทีสุ่ด***
• ที่ pH ในช่วง 5.6- 9  อยู่ในรูป HOCl และ OCl –

• ที่ pH ตั้งแต่ 9 

ขึน้ไปอยู่ในรูป OCl –

• ที่ pH < 1  อยู่ในรูปคลอรีนก๊าซ (Cl2) จะระเหยสู่บรรยากาศ

• pH 1- 3.5 อยู่ในรูปก๊าซ (Cl2) และ HOCl

• ที่ pH ในช่วง 3.5 – 5.5  อยู่ในรูป HOCl ทั้งหมด เป็นตวัทีม่ี

ประสิทธิภาพฆ่าเชื้อโรคได้มากทีสุ่ด***
• ที่ pH ในช่วง 5.6- 9  อยู่ในรูป HOCl และ OCl –

• ที่ pH ตั้งแต่ 9 

ขึน้ไปอยู่ในรูป OCl –

(OCl- )
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และในนํา้ประปาทีผ่ลติจากนํา้ผวิดนิม ีแอมโมเนียเหลอืในนํา้เมือ่ทาํปฏิกริยากบัคลอรีน + 

แอมโมเนีย =  คลอรามนี หรือ

combined residual chlorine ได้แก่โมโนคลอรามนี ( NH2Cl )

ไดคลอรามนี (NHCl2) และไตรคลอรามนี (NCl3) ดงัสมการ
HOCl  + NH3 NH2Cl  +   H2O
NH2Cl + HOCl NHCl2 +  H2O
NHCl2 + HOCl NCl3 + H2O

Combined residual chlorine มปีระสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคตํา่ แต่คงทนอยู่ในนํา้ได้ยาวนาน

  กว่าคลอรีนอสิระ ทั้ง Free Residual Chlorine และ Combined Residual Chlorine รวมกนัเรียกว่า

  คลอรีนคงเหลอืทั้งหมด (Total Residual Chlorine) 

   มาตรฐานคลอรีนอสิระคงเหลอืในนํา้ ประปา   0.5 มลิลกิรัม ต่อ ลติร  เหมาะสมทีสุ่ด

•                         สําหรับคลอรีนนํา้และคลอรีนผงปฏิกริิยาในนํา้เป็นไปตามสมการข้างล่าง

•                          คลอรีนนํา้   NaOCl + H2O HOCl + NaOH

•   คลอรีนผง Ca (OCl) 2 + H2O 2HOCl + Ca (OH) 2
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1. ความขุ่น
2. ค่าความเป็นกรดด่าง  ( พเีอช )
3. ปริมาณอนิทรีย์สาร
4. ระยะเวลาการสัมผสั

1. ความขุ่น
2. ค่าความเป็นกรดด่าง  ( พเีอช )
3. ปริมาณอนิทรีย์สาร
4. ระยะเวลาการสัมผสั
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   การฆ่าเชื้อโรคในนํา้ทั้งแบคทเีรียและไวรัส ควรให้มคีลอรีนอสิระ

คงเหลอืในนํา้ :  ต้องไม่ตํา่กว่า 0.5 มลิลกิรัม ต่อ ลติร 

  เวลา สัมผสั             :  ไม่น้อยกว่า 30 นาท ี 

ความขุ่น :  ไม่มากกว่า 1 เอน็ทยีู
พเีอช                     :  ไม่มากกว่า 8           

      
   การฆ่าเชื้อโรคในนํา้ทั้งแบคทเีรียและไวรัส ควรให้มคีลอรีนอสิระ

คงเหลอืในนํา้ :  ต้องไม่ตํา่กว่า 0.5 มลิลกิรัม ต่อ ลติร 

  เวลา สัมผสั             :  ไม่น้อยกว่า 30 นาท ี 

ความขุ่น :  ไม่มากกว่า 1 เอน็ทยีู
พเีอช                     :  ไม่มากกว่า 8           
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ประโยชน์ของคลอรีน :  ใช้เป็นสารฆ่าเชื้อโรคในนํา้

โทษของคลอรีน : เมือ่มคีวามชื้น กดักร่อนโลหะ

:  เป็นอนัตรายแก่อวยัวะทุกส่วน
                             เช่น  ตา  จมูก  ผวิหนัง
   เมือ่สัมผสัคลอรีน      :  จะอกัเสบและบวมพอง
   ถ้าสูดดม               :  อดึอดัหายใจไม่สะดวกเจ็บคอแน่น

หน้าอก

ถ้าสูดดมในปริมาณมาก :  อาจทาํให้เสียชีวติ

ประโยชน์ของคลอรีน :  ใช้เป็นสารฆ่าเชื้อโรคในนํา้

โทษของคลอรีน : เมือ่มคีวามชื้น กดักร่อนโลหะ

:  เป็นอนัตรายแก่อวยัวะทุกส่วน
                             เช่น  ตา  จมูก  ผวิหนัง
   เมือ่สัมผสัคลอรีน      :  จะอกัเสบและบวมพอง
   ถ้าสูดดม               :  อดึอดัหายใจไม่สะดวกเจ็บคอแน่น

หน้าอก

ถ้าสูดดมในปริมาณมาก :  อาจทาํให้เสียชีวติ
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วธิีใช ้อ 32วธิีใช ้อ 32

  1. หยด อ 32 จาํนวน 1 หยด ลงในตวัอย่างนํา้ 1 ลติร  

     จะได้คลอรีนอสิระคงเหลอื 1 มลิลกิรัม  ต่อ  ลติร 

  2.  ใช้ 1 มลิลลิติร ต่อนํา้ 1 ปิ๊ป

  3. ใช้ 1 ขวด ต่อนํา้ 100  ปิ๊ป

  4 .ตรวจสอบปริมาณคลอรีนอสิระคงเหลอืด้วยชุด  อ 31

  1. หยด อ 32 จาํนวน 1 หยด ลงในตวัอย่างนํา้ 1 ลติร  

     จะได้คลอรีนอสิระคงเหลอื 1 มลิลกิรัม  ต่อ  ลติร 

  2.  ใช้ 1 มลิลลิติร ต่อนํา้ 1 ปิ๊ป

  3. ใช้ 1 ขวด ต่อนํา้ 100  ปิ๊ป

  4 .ตรวจสอบปริมาณคลอรีนอสิระคงเหลอืด้วยชุด  อ 31
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วธิีใช ้อ 32วธิีใช ้อ 32

  1. หยด อ 32 จาํนวน 1 หยด ลงในตวัอย่างนํา้ 1 ลติร  

     จะได้คลอรีนอสิระคงเหลอื 1 มลิลกิรัม  ต่อ  ลติร 

  2.  ใช้ 1 มลิลลิติร ต่อนํา้ 1 ปิ๊ป

  3. ใช้ 1 ขวด ต่อนํา้ 100  ปิ๊ป

  4 .ตรวจสอบปริมาณคลอรีนอสิระคงเหลอืด้วยชุด  อ 31

  1. หยด อ 32 จาํนวน 1 หยด ลงในตวัอย่างนํา้ 1 ลติร  

     จะได้คลอรีนอสิระคงเหลอื 1 มลิลกิรัม  ต่อ  ลติร 

  2.  ใช้ 1 มลิลลิติร ต่อนํา้ 1 ปิ๊ป

  3. ใช้ 1 ขวด ต่อนํา้ 100  ปิ๊ป

  4 .ตรวจสอบปริมาณคลอรีนอสิระคงเหลอืด้วยชุด  อ 31
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ชุดตรวจสอบโคลฟิอร์มแบคทเีรียในนํา้ด้วยชุด อ11

Click Next



อาหารตรวจเชื้อโคลฟิอร์มแบคทเีรีย  ( อ 11 หรือ ว 111 )

(อนุสิทธิบัตรเลขที ่886)



1. อาหารตรวจเชื้อ

โคลฟิอร์มแบคทเีรีย ( อ11)

้ ้ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพนํา้บริโภคทางแบคทเีรีย
ด้วยอาหารตรวจเชื้อโคลฟิอร์มแบคทเีรีย( อ11)

2. ภาชนะสุ่มเกบ็ตวัอย่างนํา้



3. การสุ่มเกบ็ตวัอย่างนํา้ ใช้สําลี

ชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดบริเวณ

รอบปากก๊อกให้สะอาดปราศจาก

เชื้อจุลนิทรีย์

4. ล้างภาชนะสุ่มเกบ็ตวัอย่างนํา้ 

ให้สะอาด



5. เปิดก๊อกนํา้ให้นํา้ไหลเตม็ที่

ประมาณ 1 นาท ีเพือ่ระบายนํา้

ทีค่้างอยู่ในท่อทิง้ไป

6. ปรับการไหลของนํา้ให้ไหล

ปานกลางก่อนการสุ่มเกบ็

ตวัอย่างนํา้



7. ใช้ภาชนะรองรับตวัอย่างนํา้

ประมาณครึ่งหนึ่งของความจุ

8. อุปกรณ์สําหรับใช้ในการ

ตรวจสอบด้วยอาหารตรวจเชื้อ

โคลฟิอร์มแบคทเีรีย 

( อ11)



9. ทาํความสะอาดพืน้ถาดทีใ่ช้วาง

อุปกรณ์ด้วยสําลชีุบแอลกอฮอล์ 70%

10. ทาํความสะอาดมอืทั้ง 2 ข้างด้วย

สําลชีุบแอลกอฮอล์ 70%



11. ทาํความสะอาดมดีสําหรับ

ตดัแถบรัดปากขวดด้วยสําลี

ชุบแอลกอฮอล์ 70%

12. ทาํความสะอาดรอบฝาขวด

และคอขวดบริเวณแถบรัดปาก

ขวดให้สะอาดด้วยสําลชีุบ

แอลกอฮอล์ 70%



13. ใช้มอืหนึ่งจบัขวดโดยให้นิว้ชี้

อยู่หลงัฝาขวดส่วนนิว้ทีเ่หลอืพยุง

ขวดไว้ดงัภาพ

14. วางนิว้ชี้ของมอืทีจ่บัด้ามมดี

ยนับนขวดแล้วจงึวางปลายมดีลง

บนแถบรัดปากขวด



15.ตดัแถบรัดปากขวดให้ขาด

16. ใช้ปลายมดีเปิดแถบรัด

ปากขวดออก



17. ทาํความสะอาดบริเวณรอบ

คอขวดและฝาขวดให้สะอาดอกีครั้ง

หนึ่งด้วยสําลชีุบแอลกอฮอล์ 70%

18. ใช้นิว้หัวแม่มอืและนิว้ชี้หมุนฝา

ขวดใช้คลายเกลยีวออกโดยไม่ให้นิว้

มอืโดนปากขวด



19. ใช้นิว้ก้อยและนิว้นางหนีบ

ฝาขวดออกจากขวด

20. อย่าวางฝาขวดกบัพืน้ให้ใช้

นิว้นางและนิว้ก้อยหนีบไว้โดยให้

ปากฝาขวดหันออกจากมอื



21. เตมินํา้ตวัอย่างจนถงึขดีที ่4 ของ

ขวด อย่าให้ภาชนะโดนปากขวด โดย

ให้อยู่ห่างจากปากขวดประมาณ 1 

เซนตเิมตร ในขณะเทตวัอย่างนํา้

ลงในขวด



22. ค่อย ๆ วางฝากขวดทีห่นีบไว้

ลงบนปากขวด

23. หมุนเกลยีวฝากขวดให้แน่น

อกีครั้งหนึ่ง



24. หมุนขวดเป็นวงกลมเบา ๆ ให้อาหาร

ตรวจเชื้อ อ11 ผสมกบัตวัอย่างนํา้ให้เข้า

กนั ตั้งทิง้ไว้ทีอุ่ณหภูมหิ้อง (25-40 OC)

 เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง ตรวจสอบผลโดย

เทยีบผลกบัแผ่นเทยีบสี อ11
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สีมาตรฐานของการตรวจสอบโคลฟิอร์มแบคทเีรียในนํา้ อ11



่ ้ ้ขวดที ่ 1  อาหารเหลวตรวจเชื้อแบคทีเรียจากลาํไส ้ (อ11)  สีแดงเขม้ ปราศจากเชื้อ
                 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 

ขวดที ่ 2  อาหารเหลว ( อ11)  เติมนํ้ าตวัอย่าง  10  มิลลิลิตร  (ถงึขีดที ่ 4  ของขวด)
ขวดที ่ 3  อาหารเหลว ( อ11)  หลงัเติมนํ้ าตวัอย่าง แลว้บ่มไวท้ีอ่ณุหภูมิหอ้งเป็นเวลา

                24 ถงึ 48 ชัว่โมง ใหผ้ลลบ สามารถใชบ้ริโภคได้
ขวดที ่ 4อาหารเหลว ( อ 11)  หลงัเติมนํ้ าตวัอย่าง แลว้บ่มไวท้ีอ่ณุหภูมิหอ้งเป็นเวลา

                24  ถงึ  48  ชัว่โมง  ใหผ้ลบวก (+)  ไม่ควรใชบ้ริโภค
ขวดที ่ 5อาหารเหลว (อ11)  หลงัเติมนํ้ าตวัอย่าง แลว้บ่มไวท้ีอ่ณุหภูมิหอ้งเป็นเวลา

                24  ถงึ  48  ชัว่โมง  ใหผ้ลบวก (++)  ไม่ควรใชบ้ริโภค
ขวดที ่ 6อาหารเหลว ( อ11)  หลงัเติมนํ้ าตวัอย่าง แลว้บ่มไวท้ีอ่ณุหภูมิหอ้งเป็นเวลา

                24  ถงึ  48  ชัว่โมง  ใหผ้ลบวก (+++)  ไม่ควรใชบ้ริโภค

แผ่นเทียบสี อ 11



E-mail  :  rldcente@health3.moph.go.th

http://rldc.anamai.moph.go.th


