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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสารวจมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพสุขาภิบาลที่มีผลต่อคุณภาพน้าดื่มจากตู้
น้าดื่มอัตโนมัติ และ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพสุขาภิบาลที่มีผลต่อคุณภาพน้าดื่ม ทางด้านเคมี และ
ชีวภาพ การสุ่มตัวอย่างน้าดื่มอัตโนมัติใช้แบบเจาะจงจานวนทั้งหมด 61 ตู้ ที่มีข้อมูลในการดูแลบารุงรักษา ในเขต
เทศบาลนครราชสีมา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสารวจข้อมูล และการเก็บตัวอย่างน้าดื่มจากตู้น้าดื่มอัตโนมัตินามาตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้าตามมาตรฐานคุณภาพดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 61
พ.ศ.2524ประเมินสภาพสุขาภิบาลตู้น้าดื่มอัตโนมัติและการดูแลบารุงรักษาสถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation analysis)
ผลการศึกษาพบว่า สภาพสุขาภิบาลตู้น้าดื่มอัตโนมัติและการดูแลบารุงรักษาตู้น้าดื่มอัตโนมัติโดยรวม อยู่ใน
ระดับพอใช้(ร้อยละ 95.10) ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพสุขาภิบาลกับคุณภาพน้าดื่มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานพบว่า ตู้ที่มี
การดูแลทาความสะอาดเป็นประจาและมีการเปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาที่กาหนด (ร้อยละ 22.90) ความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพสุขาภิบาลกับคุณภาพน้าดื่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า เป็นตู้ที่สถานที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนน และไม่
มีการทาความสะอาดระบบกรองน้าตามกาหนด (ร้อยละ 75.40) โดยพารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านสูงสุดได้แก่ ได้แก่ โคลิฟอร์ม
แบคทีเรียร้อยละ 67.21 รองลงมาคือค่าปริมาณของแข็งร้อยละ 22.95 ค่าความกระด้าง และค่าความเป็นกรด-ด่าง
ร้อยละ 11.48 และ 1.64 ตามลาดับ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องดูแลทาความสะอาด บริเวณสถานที่ตั้งและส่วนประกอบ
ของตู้น้าดื่มอัตโนมัติและให้อยู่ในสภาพพร้อมอยู่เสมอ และควรตั้งตู้น้าดื่มอัตโนมัติให้ถูกสุขอนามัย

ค้าส้าคัญ: สภาพสุขาภิบาล คุณภาพน้าดื่ม
ABSTRACT
The objectives of this study were (1) to explore hygienic condition to effect of drinking water
quality of vending machine dispenser and (2) to explore the relationship between hygienic condition
to effect of quality of drinking water, chemical and biological. A sample of 61drinking water dispensers
with maintenance information from the municipality of Nakhon Ratchasima, obtained by specific
sampling and correlation analysis. The employed research instrument was a survey and collected
sample of drinking water were analyzed as well as the overall hygienic condition and the
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maintenance status, following with the Ministry of Public Health No. 61 BE 2524, the data were
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and correlation analysis.
The results of this study were hygienic condition and the maintenance status at the moderate
level (95.10%).The relationship between hygienic condition and standardized drinking water quality
was found to maintenance of drinking water dispenser and changing filter at scheduled ( 22.90%) .
The relationship between the hygienic condition and the quality of drinking water is not standardized
in the side of the road and not filter cleaning system (75.40%). The parameters including coliform
bacteria are passed up 67.21 percent, followed by the 22.95 percent solids, hardness and pH values
were 11.48 percent and 1.64, respectively. It was concluded that it was of importance to maintain a
standard water quality delivered by automatic vending machines by changing filters as suggested,
keeping the water storage tanks clean and maintain the machines properly and set up drinking water
of vending machine was hygienic.

KEYWORDS: Sanitary Condition, Water Quality
บทน้า
น้าเป็นส่วนประกอบของร่างกายที่จาเป็นอย่าง
ยิ่งสาหรับการดาเนินชีวิต และช่วยควบคุมอุณหภูมิ ของ
ร่างกาย ร่างกายคนมีส่วนประกอบของน้าประมาณร้อยละ
70 องค์การอนามัยโลกกาหนดให้ดื่มน้าสะอาดอย่างน้อย
วันละ 8 แก้วหรือประมาณ 2 ลิตรต่อคนต่อวัน น้าดื่มควร
เป็นน้าสะอาดปราศจากเชื้อโรคและสิ่งเจือปนต่างๆ หาก
ร่ า งกายได้ รั บ น้ าที่ มี ส ารพิ ษ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด โรคที่ เ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นจึง
ควรดื่มน้าสะอาดมีความปลอดภัยปราศจากตัวการที่ทาให้
เกิ ด โรค ได้ แ ก่ จุ ลิ น ทรี ย์ สารเคมี ที่ เป็ น พิ ษ และเป็ น
อันตรายต่างๆ เพื่อสุขภาพอนามั ยของมนุษย์ ซึ่งในการ
ผลิตน้าจากอดีตเราพึ่งพาน้าดื่มจากแหล่งน้าธรรมชาติมา
ผ่านกระบวนการทาความสะอาด เช่น การต้ม แต่ปัจจุบัน
สามารถหาซื้อน้าดื่มได้จากท้องตลาดทั่วไปในแบบน้าดื่ม
บรรจุขวดโดยตลาดน้าดื่มของไทยในปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึง
ประมาณ 4,000 ล้านบาทที่ผ่านมาตลาดมีการขยายตัว
ค่อนข้างสูงจากความนิยมของคนไทยต่อน้าดื่มบรรจุขวด
ส่ งผลให้ มี ผู้ ประกอบการน้ าดื่ มมากถึงกว่ า 2,000 ราย
อย่างไรก็ตามจากการที่ราคาจาหน่ายน้าดื่มบรรจุขวดมี
การปรับตั วสู งขึ้นประกอบกับกาลั งซื้ อของคนไทยเริ่ ม
ลดลงอันเป็นผลสืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่า ส่งผล
ให้ ตลาดน้ าดื่ มในปั จจุ บั นค่อนข้างซบเซาซึ่ งจากปั จจั ย
ดังกล่าวจึงได้มีผู้ประกอบการผลิตน้าดื่มบางรายหั นมา

ประยุกต์ธุรกิจจาหน่ายน้าดื่มแบบใช้"เครื่องผลิตน้ าดื่ ม
หยอดเหรียญ"ที่มีราคาจาหน่ายต่าเพียงประมาณ ลิตรละ
1-2 บาท ในขณะที่ น้ าดื่ ม บรรจุ ข วดทั่ ว ไปจ าหน่ า ย
ประมาณลิตรละ 6-10 บาท ซึ่งผู้บริโภคจะต้องเป็นผู้นา
ภาชนะส าหรั บ บรรจุ น้ าเอง (บุ ญ ถนอม, 2550) โดย
ปัจจุบันมีเครื่องผลิตน้าดื่มลักษณะนี้เติบโตอย่างรวดเร็ว
แต่ในด้านการกากับดูแลคุณภาพมาตรฐานนั้น ปัจจุบันยัง
ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม น้า
ดื่ ม ที่ ผ ลิ ต จากตู้ น้ าดื่ ม อั ต โนมั ติ ถื อ เป็ น อาหารตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ที่จาหน่ายโดยตรงต่อ
ผู้บริโภค ดังนั้นจึงต้องมีความปลอดภัยไม่มีลั กษณะอัน
เป็ นอั นตรายต่ อสุ ขภาพ (นรา และวรางคณา, 2555)
นอกจากนั้ น น้ าดื่ มตู้ น้ าดื่ มอั ตโนมัติ ก็เป็ นอี กทางเลื อก
หนึ่ งส าหรั บคนเมื องที่ ต้ องการบริโภคน้ าที่ สะอาดและ
ราคาถูกแทนการซื้อน้าบรรจุ ขวดที่มี ราคาแพง ตู้น้าดื่ม
อั ตโนมั ติ ส่ วนใหญ่ ตั้ งอยู่ ในย่ านชุ มชนหอพั ก ห้ องเช่ า
อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม โรงเรียน ซึ่งกระบวนการ
ผลิตน้าดื่มของตู้น้าดื่มอัตโนมัตินั้น มีหลายรูปแบบ ระบบ
ที่ได้รับความนิยมคือระบบ RO หรือระบบรีเวอร์สออสโมซิส
(Reverse osmosis) เป็ นการกรองโดยใช้ แรงดั น ฉี ดน้ า
ผ่านเยื่อบางๆ เรียกว่า เมมเบรน (Membrane) สามารถ
กรองน้ าได้ ล ะเอี ย ดถึ ง ระดั บ โมเลกุ ล ของน้ าจึ ง กรอง
จุลินทรีย์และสารอนินทรีย์ เช่น โลหะหนัก ความกระด้าง
และแร่ธาตุต่างๆ ได้ขั้นตอนในการผลิตเริ่มจากนาน้าดิบ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เป็ น น้ าประปาหรื อแหล่ ง น้ าอื่ น ที่ มี ความ
สะอาด เช่น น้าบาดาลมาผ่านการกรองหยาบเพื่อกาจัด
ตะกอนขนาดใหญ่ การกรองละเอียด การกาจัดสี กลิ่น รส
และคลอรีนด้วยไส้กรองคาร์บอนหรือถ่านกัมมันต์ แล้ว
ผ่านการกรองที่ละเอียดมากขึ้นหรือระบบฆ่าเชื้อ จากนั้น
น้าจะถูกสูบด้วยปั้มแรงดันผ่านเมมเบรน และถูกเก็บไว้ใน
ถังที่ปิดสนิทเพื่อรอจาหน่ายน้าส่วนที่ผ่านเมมเบรนจะใช้
เป็นน้าล้างเมมเบรนแล้วระบายทิ้ง และน้าบางส่วนจะถูก
นากลับเข้าขบวนการกรองอีก เมื่อผู้บริโภคกดปุ่มจ่ายน้า
ระบบจะนาน้าที่เก็บไว้มากรองอีกครั้งหนึ่งด้ วยไส้กรอง
คาร์บอนก่อนจ่ายน้าจากเครื่อง ซึ่งตู้น้าดื่มอัตโนมัติบาง
แห่งอาจเพิ่มระบบฆ่าเชื้อโรคอีกชั้นหนึ่งผู้ประกอบกิจการ
ต้ องดู แลบ ารุ งรั กษาให้ ตู้ น้ าคงสภาพดี ใช้ ง านได้ อ ย่ า ง
ปลอดภัย ระบบการทางานส่วนใดที่เกิดการชารุด หรือ
บกพร่องจะต้ องจั ดการซ่ อมแซมแก้ไขให้ ดี ดั งเดิ มดู แล
รั กษาความสะอาดทั้ งสถานที่ ตั้ ง บริ เวณที่ ตั้ ง ตั วตู้ ทั้ ง
ภายในและภายนอก ตลอดทั้งวัสดุตัวกรอง ข้อแนะนาของ
ผลิตภัณฑ์เมื่อผลการตรวจพบการปนเปื้อน เนื่องจากตู้น้า
ดื่มอัตโนมัติเป็นระบบที่กรองผ่านเยื่อกรองเมมเบรน และ
เมื่อผ่านการกรองจะมีสิ่งสกปรก หรือเชื้อโรคสะสมที่
เยื่อกรองทาให้อุดตันต้องถอดเอาเยื่อกรองออกมาล้าง
ทาความสะอาดเอาสิ่งอุดตันเหล่านั้นออก แต่ถ้าปล่อยให้
เยื่อกรองอุดตันมากๆ ไม่ล้างทาความสะอาดเยื่อกรองก็จะ
ถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่สะสมอยู่ ทาให้เยื่อกรองฉีก
ขาดและไม่สามารถกรองสิ่งสกปรกต่างๆ ในน้าได้ (สานัก
สุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,
2556)
ในปี พ.ศ.2558 ส านั กงานสาธารณสุ ขจั ง หวั ด
นครราชสีมา ได้มีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้าดื่มจากตู้น้า
ดื่มอัตโนมัติ พบว่าน้าดื่มยังมีการปนเปื้อนของโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย และค่าปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้ามี
ค่าเกินมาตรฐานอยู่ร้อยละ 30 ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสาคัญ
ของปัญหาดังกล่าว จึงได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพสุขาภิบาลตู้น้าดื่มอัตโนมัติและคุณภาพน้า
ดื่มจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผล
ต่อคุณภาพน้าดื่มจากตู้อัตโนมัติทั้ งทางเคมีและชีวภาพ
โดยผลของการวิจัยจะทาให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สามารถนาข้อมูลไปพัฒนาหรือปรับปรุง เพื่อที่จะได้แก้ไข
ความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น และช่วยให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพสุขาภิบาลที่มีผลต่อคุณภาพ
น้าดื่มจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสภาพ
สุ ข าภิ บ าลที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพน้ าดื่ ม ทางด้ า นเคมี แ ละ
ชีวภาพ

สมมติฐาน
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ตั้งตู้น้าดื่มและการ
ดูแลบารุงรักษาตู้น้าดื่ม แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพน้า
ดื่มที่แตกต่างกัน

ประโยชน์ที่ได้รับ
1.เป็ น ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
เอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบตู้น้าดื่ม
อัตโนมัติให้มีคุณภาพโดยคานึง ถึงสุขภาพอนามั ย ของ
ประชาชน
2. ได้ทราบข้อมูลการดูแ ลบารุงรักษาตู้น้าดื่ม
อัตโนมัติ
3. ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ มี
ผลต่อคุณภาพน้าดื่มจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติ

วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ ง ส ารวจ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อคุณภาพน้าดื่มทาง
กายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ โดยการสารวจสภาพ
สุ ข าภิ บ าลตู้ น้ าดื่ ม และการดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาตู้ น้ าดื่ ม
อั ต โนมั ติ โดยใช้ แ บบส ารวจเป็ น เครื่ องมื อ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ประชากรและตัวอย่าง
ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี การสุ่ ม เลื อกตั ว อย่ างแบบเจาะจง
(Purposive random sampling) จากการสารวจตู้น้าดื่ม
อั ต โนมั ติ ใ นเขตเทศบาลนครนครราชสี ม า มี จ านวน
ทั้งหมด 200 ตู้ มีข้อมูล ของเจ้าของตู้น้าดื่ มในการดูแล
บารุงรักษาและสภาพสุขาภิบาลตู้น้าดื่ม จานวนทั้งหมด
61 ตู้ เนื่องจากไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด เพราะไม่
สามารถสื บ หาเจ้ า ของตู้ หรื อผู้ ดู แลที่ แท้ จ ริง ได้ ดั ง นั้ น
ผู้ วิ จั ย จึ งท าการเลื อกกลุ่ มตั วอย่างทั้ง 61 ตั ว อย่ างเป็น
ตัวแทนของประชากรทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้

เครื่องมือ
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบ
สารวจตู้น้าดื่มอัตโนมัติประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ สถาน
ที่ตั้งตู้น้าดื่ม
ส่ว นที่ 2 การตรวจสอบคุณ ภาพน้าดื่ม จากตู้
น้าดื่มอัตโนมัติประกอบด้วยค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้า (Total Dissolved
Solids: TDS) ค่าความกระด้าง (Hardness) และเชื้อ
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria)
ส่วนที่ 3 เกณฑ์การประเมินสภาพสุขาภิบาลตู้
น้ าดื่ ม อั ต โนมั ติ และการดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาตู้ น้ าดื่ ม
ประกอบด้วยสถานที่ตั้งคุณลักษณะตู้น้า

1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
2) ค่าความกระด้าง (Hardness)
3) ปริ มาณของแข็ งทั้ งหมด (Total Dissolved
Solids: TDS)
4) เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria)

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ใช้ในการตรวจวัด
คุณภาพน้าดื่มได้แก่ เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง
(pH) โดยใช้ เครื่ อง pH meter เครื่ องมื อทดสอบความ
กระด้าง (Hardness) โดยใช้ชุดทดสอบความกระด้างของ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
เครื่องมือวัดค่าปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ในน้า
(Total Dissolved Solids: TDS) โดยใช้เครื่อง TDS meter
และเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
(Coliform bacteria) โดยใช้ ชุดทดสอบตรวจหาโคลิ ฟอร์ม
แบคที เรี ย ของกรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข นาค่าที่ได้ทั้งหมด 4 พารามิเตอร์เทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานคุ ณภาพน้ าดื่ มในภาชนะบรรจุ ที่ ปิ ดสนิ ทตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524

6. รวบรวมข้อมูลจนครบถ้วน แล้วนามาวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทั้งนี้สถิติที่ใช้ในการประมวลผล
ประกอบด้ วยจ านวนร้ อยละค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานและการบันทึกและรายงาน

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ลงพื้นที่สารวจแหล่งที่ตั้งของตู้นาดื
้ ่มอัตโนมัติ
3.2 สารวจข้อมูลสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ของสถานที่ตั้งตู้น้าดื่มอัตโนมัติ
3.3 ท าการเก็ บ ตั ว อย่ า งน้ าดื่ ม จากตู้ น้ าดื่ ม
อัตโนมัติ และทาการสอบถามเก็บรวบรวมข้อมู ล จาก
เจ้าของตู้น้าดื่มอัตโนมัติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ทาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าดื่ม จานวน 4
พารามิเตอร์ ได้แก่

4. นาข้อมูลคุณภาพน้าดื่มจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติ
เปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพน้ าดื่ ม ของ
มาตรฐานคุณภาพน้าดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิ ดสนิทตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 61พ.ศ.2524
5. ประเมินสภาพสุขาภิบาลตู้น้าดื่ม อั ต โนมั ติ
และการดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาตู้ น้ าดื่ ม โดยมี เ กณฑ์ ก ารให้
คะแนนในแต่ละระดับ

ผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เก็บตัวอย่า งน้าที่ผ่านตู้น้าดื่ม
อั ต โนมั ติ จ านวน 61 ตู้ ในเขตพื้ น ที่ เ ทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยใช้แบบสารวจตู้น้าดื่มอัตโนมัติ และ
สั ม ภาษณ์ ผู้ ดู แ ลตู้ น้ าดื่ ม อั ต โนมั ติ เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพ
สุ ข าภิ บ าลตู้ น้ าดื่ ม และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสภาพ
สุ ข าภิ บ าลที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพน้ าดื่ ม ผลการศึ ก ษาแบ่ ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพน้าดื่มจากตูน้ าดื
้ ม่
อัตโนมัติด้วยชุดทดสอบ
ส่วนที่ 3 เกณฑ์การประเมินสภาพสุขาภิบาลและ
การดูแลบารุงรักษาตู้น้าดื่มอัตโนมัติ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ด้านข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.93 รองลงมา คือ เพศชาย ร้อยละ
36.07 มีที่ตั้งตู้น้าดื่มในถนนมุขมนตรี และถนนเดชอุดม
ร้อยละ 13.11 รองลงมา คือ ถนน 30 กันยาถนนมิตรภาพ
ซ.15 และถนนไชยณรงค์ ร้ อยละ 9.83 ถนนกี ฬากลาง
ถนนสุ รนารายณ์ และถนนท้ าวสุ ระร้ อยละ 8.20 ถนน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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มหาชั ย ถนนจิ ระและถนนมิ ตรภาพ ซ.4 ร้อยละ 3.28
ถนนเลียบนคร ถนนเบญจรงค์ ถนนมหาดไทย และถนน
พายัพทิศ ร้อยละ 1.64 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จานวน และค่าร้อยละในข้อมู ลทั่วไป กลุ่ม
ตัวอย่างจาแนกตาม เพศ และสถานที่ตั้งตู้น้าดื่ม
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2.สถานที่ตังตู้น้าดื่ม
ถนนมุขมนตรี
ถนน 30 กันยา
ถนนมิตรภาพ ซ.15
ถนนไชยณรงค์
ถนนกีฬากลาง
ถนนท้าวสุระ
ถนนมิตรภาพซ.8
ถนนจิระ
ถนนมิตรภาพ ซ.4
ถนนเลียบนคร
ถนนเบญจรงค์
ถนนมหาดไทย
ถนนพายัพทิศ

จ้านวน (n=61)

ร้อยละ

22
39

36.07
63.93

8
6
6
5
5
5
2
2
2
1
1
1
1

13.11
9.83
9.83
8.20
8.20
8.20
3.28
3.28
3.28
1.64
1.64
1.64
1.64

ส่ ว นที่ 2 การตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ า ดื่ มจากตู้ น้า ดื่ ม
อัตโนมัติด้วยชุดทดสอบ (N=61)
วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่ ม
จากตู้น้าดื่มอัตโนมัติ โดยค่าร้อยละ พบว่าคุณภาพน้า
ทางเคมี ได้ แ ก่ ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า ง ผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานร้ อ ยละ 98.36 ความกระด้ า ง ผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 88.52 ปริมาณของแข็งทั้งหมดผ่ า น
เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 77.05 รองลงมา คือ คุณภาพ
น้าทางชีวภาพ ได้แก่ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ 32.79 ตู้น้าดื่มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทั้ง 2 ด้าน ร้อยละ 22.95 (ตารางที่ 2)
ส่วนที่ 3 เกณฑ์การประเมินสภาพสุขาภิบาลและการ
ดูแลบ้ารุงรักษาตู้น้าดื่มอัตโนมัติ(N=61)
การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินสภาพสุขาภิบาล
และการดู แลบ ารุงรักษาตู้ น้ าดื่ มอั ตโนมั ติ โดยค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าในภาพรวมมีสภาพ
สุขาภิบาลและการดูแลตู้น้าดื่มอัตโนมัติส่วนใหญ่ อยู่ ใน
ระดับพอใช้ร้อยละ 95.1 รองลงมา คือ ระดับดี ร้อยละ 3.3
และระดับควรปรับปรุง ร้อยละ 1.6 (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 2 จานวน และค่าร้อยละของข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพน้าดื่มจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติ
ดัชนีบ่งชี

เกณฑ์มาตรฐาน

จ้านวน (ร้อยละ)
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์

คุณภาพน้าทางเคมี
1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
6.8-8.5
60 (98.36)
1 (1.64)
2. ความกระด้าง(Hardness)
ไม่เกิน 100 ppm
54 (88.52)
7 (11.48)
3. ปริมาณของแข็งทั้งหมด (TDS)
ไม่เกิน 50 ppm
47 (77.05)
14 (22.95)
คุณภาพน้าทางชีวภาพ
4. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ไม่พบ
20 (32.79)
41 (67.21)
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทัง 2 ด้าน
14 (22.95)
47 (77.05)
หมายเหตุ:
*มาตรฐานคุณภาพน้าดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2524
*ตรวจสอบคุณภาพน้าดื่มจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติด้วยชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
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ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3 จานวนและค่าร้อยละของระดับสภาพสุขาภิบาลและการดูแลตู้น้าดื่มอัตโนมัติ
ระดับสภาพสุขาภิบาลและการดูแลตู้น้าดื่มอัตโนมัติ
ดี (46.68-60.00)
พอใช้ (33.34-46.67)
ควรปรับปรุง (20.00-33.33)
𝑥̅ =1.98,SD=0.22

สภาพสุขาภิบาลและการดูแลบ้ารุงรักษาตู้น้าอัตโนมัติ
ในแต่ละด้านพบว่า
ด้านสถานที่ตั้งส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่
บริเวณที่ตั้งตู้น้าไม่เฉอะแฉะสกปรก และมีการระบายน้า
ที่ถูกสุขลักษณะ (𝑥̅ 2.13, SD 0.46) ต้องอยู่ห่างไกลจาก
บริเวณที่มีฝุ่นมากแหล่งน้าเสียและแหล่งขยะมูลฝอย (𝑥̅
2.05, SD 0.42) และการจัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมี
ความสูงตามความเหมาะสมสาหรับวางภาชนะบรรจุน้า
(𝑥̅ 1.95, SD 0.75)
ด้านคุณลักษณะตู้น้าพบว่าอยู่ในระดับพอใช้ และ
ระดับควรปรับปรุง ได้แก่ ตู้น้าจะต้องมีการทาความสะอาด
สม่าเสมอและไม่รั่วซึมรวมทั้งสามารถทาความสะอาดและ
เคลื่อนย้ายได้ง่าย (𝑥̅ 2.15, SD 0.40) และแสดงสัญลักษณ์
การประกันคุณภาพ (𝑥̅ 1.07, SD 0.35)
ด้านแหล่งน้าและการปรับปรุงคุณภาพน้า พบว่า
อยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ กรณีที่ผู้ประกอบกิจการการผลิต
น้าตามความจาเป็นของคุณภาพน้า เพื่อให้ได้น้าบริโภคที่มี
คุณภาพมาตรฐานตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (𝑥̅ 2.21, SD 0.41)
ด้ านการควบคุ มคุ ณภาพมาตรฐานน้ าบริ โภค
พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับควรปรับปรุง ได้แก่ มีการเก็บ
ตัวอย่างน้าสุ่มตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อ

จ้านวน (N=61)
2
58
1

ร้อยละ
3.3
95.1
1.6

วิ เคราะห์ คุ ณภาพน้ าบริ โภคทางด้ านกายภาพ เคมี และ
แบคทีเรีย อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี (𝑥̅ 1.00, SD 0.00) และมี
การเก็บตัวอย่างน้าตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียโดยใช้
ชุดตรวจอย่างง่ายในภาคสนาม อย่างน้อย1 ครั้ง/เดือน (𝑥̅
1.00, SD 0.00)
ด้านการบารุงรักษาและทาความสะอาด พบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ มีการทาความสะอาด
สถานที่บริเวณที่ตั้งของตู้น้าเป็นประจาวัน (𝑥̅ 2.16, SD
0.55)มีการทาความสะอาดพื้นผิวตู้ ช่องระบายน้าและ
หัวจ่ายน้าเป็นประจา (𝑥̅ 1.93, SD 0.51) ล้างทาความ
สะอาดถัง เก็บ น้ าภายในตู้อย่ า งน้ อย 1ครั้ง /เดื อน (𝑥̅
1.79, SD 0.45) และล้ า งท าความสะอาดเปลี่ ย นวั ส ดุ
กรองตามระยะเวลาข้อแนะนาของผลิตภัณฑ์ที่กาหนด
หรือเมื่อพบการตรวจผิดปกติ เกินมาตรฐาน (𝑥̅ 2.28,
SD 0.66) และด้านการบันทึกและการรายงาน พบว่า
ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับควรปรับปรุง ได้แก่ การรวบรวม
ข้ อ มู ล ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ าของหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง (𝑥̅ 1.13, SD 0.34) และการจัดให้มีสัญลักษณ์
แสดงคุณภาพน้าบริโภคได้ มาตรฐานหรือปรับปรุง ต่ อ
ผู้บริโ ภคอย่างเปิดเผยเป็นประจา (𝑥̅ 1.10, SD 0.30)
(ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพสุขาภิบาลและการดูแลตูน้ าดื
้ ่มอัตโนมัติ
สภาพสุขาภิบาลและการดูแล
บ้ารุงรักษาตู้น้าดื่มอัตโนมัติ
1. สถานที่ตัง
1.1 ต้องอยู่ห่างไกลจากบริเวณที่มีฝุ่นมาก
แหล่งน้าเสียและแหล่งขยะมูลฝอย
1.2 ต้ อ งเป็ น สถานที่ที่ ไม่มี แหล่งแมลง
และสัตว์พาหะนาโรค

ดี

ระดับความเหมาะสม
พอใช้
ควรปรับปรุง

̅𝑥

SD การแปลผล

7 (11.5)

50 (82.0)

4 (6.6)

2.05 0.42

พอใช้

34 (55.7)

26 (42.6)

1 (1.6)

2.54 0.53

ดี

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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ตารางที่ 4 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพสุขาภิบาลและการดูแลตูน้ าดื
้ ่มอัตโนมัติ (ต่อ)
สภาพสุขาภิบาลและการดูแล
บ้ารุงรักษาตู้น้าดื่มอัตโนมัติ
1.3 บริเวณที่ตั้งตู้น้าไม่เฉอะแฉะสกปรก
และมีการระบายน้าที่ถูกสุขลักษณะ
1.4 การติดตั้งตู้ต้องยกระดับสูงจากพื้น
อย่างน้อย 10 เซนติเมตร
1.5 จัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอ และมีความ
สูงตามความเหมาะสมสาหรับวางภาชนะ
บรรจุน้า

ระดับความเหมาะสม
̅𝑥 SD การแปลผล
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
พอใช้
11 (18.0)
47 (77.0)
3 (4.9) 2.13 0.46
8 (78.7)

11 (18.0)

2 (3.3)

2.75 0.50

ดี

15 (24.6)

28 (45.9)

18 (29.5)

1.95 0.74

พอใช้

61 (100.0)

0 (0) 0 (0)

0 (0)

3.00 0.00

ดี

10 (16.4)

50(82.0)

1 (1.6)

2.15 0.40

พอใช้

61 (100.0)

0 (0)

0 (0)

3.00 0.00

ดี

2 (3.3)

0 (0)

59(96.7)

1.07 0.35

ควร
ปรับปรุง

0 (0)

0 (0)

3.00 0.00

ดี

48 (78.7)

0 (0)

2.21 0.41

พอใช้

0 (0)

0 (0)

61(100.0)

1.00 0.00

ควร
ปรับปรุง

0 (0)

0 (0)

61(100.0)

1.00 0.00

ควร
ปรับปรุง

2. คุณลักษณะตู้น้า
2.1 ตู้น้าและอุปกรณ์ต้องทาจากวัสดุที่
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2.2 ตู้ น้ าจะต้ อ งมี ก ารท าความสะอาด
สม่าเสมอและไม่รั่วซึมรวมทั้งสามารถทา
ความสะอาดและเคลื่อนย้ายได้ง่าย
2.3 หัวจ่ายน้าและส่วนที่สัมผัสน้าต้อง
ทาจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้น (Food
Grade)และหัวจ่ายน้าต้องสูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
2.4 แสดงสัญลักษณ์การประกันคุณภาพ
(มอก, เลข อย,....)

3. แหล่ งน้ าและการปรับปรุงคุณภาพ
น้า
3.1 แหล่งน้าที่นามาใช้ต้องมี คุณภาพดี 61 (100.0)
เช่นน้าประปาน้าจากบ่อบาดาล
3.2 กรณี ที่ผู้ประกอบกิจการการผลิตน้า 13 (21.3)
ตามความจาเป็นของคุณภาพน้าเพื่อให้ได้
น้ าบริ โ ภคที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขว่ าด้วยน้า
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

4. การควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้า
บริโภค
4.1 มี ก ารเก็ บ ตั ว อย่ า งน้ าสุ่ ม ตรวจ ณ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์
คุณภาพน้าบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี
และแบคทีเรีย อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
4.2 มีการเก็บตัวอย่างน้าเพื่อตรวจวิเคราะห์
ทางด้านแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจอย่างง่าย
ในภาคสนามอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
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ตารางที่ 4 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพสุขาภิบาลและการดูแลตูน้ าดื
้ ่มอัตโนมัติ (ต่อ)
สภาพสุขาภิบาลและการดูแล
บ้ารุงรักษาตู้น้าดื่มอัตโนมัติ
5. การบ้ารุงรักษาและท้าความสะอาด
5.1 มีการทาความสะอาดสถานที่บริเวณ
ที่ตั้งของตู้น้าเป็นประจาวัน
5.2 มีการทาความสะอาดพื้นผิ ว ตู้ ช่อ ง
ระบายน้าและหัวจ่ายน้าเป็นประจา
5.3 ล้างทาความสะอาดถังเก็บน้าภายใน
ตู้อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
5.4 ล้ างท าความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุ
กรองตามระยะเวลาข้ อ แนะน าของ
ผลิตภัณฑ์ที่กาหนดหรือเมื่อพบการตรวจ
ผิดปกติเกินมาตรฐาน

ดี

ระดับความเหมาะสม
พอใช้
ควรปรับปรุง

̅𝑥 SD

การแปลผล

15 (24.6)

41 (67.2)

5(8.2)

2.16 0.55

พอใช้

6 (9.8)

45 (73.8)

10 (16.4)

1.93 0.51

พอใช้

1 (1.6)

46 (75.4)

14 (23.0)

1.79 0.45

พอใช้

24 (39.3)

30 (49.2)

7 (11.5)

2.28 0.66

พอใช้

1.87 0.61

พอใช้

1.13 0.34

ควร
ปรับปรุง
ควร
ปรับปรุง

6. การบันทึกและการรายงาน
6.1 บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบ 8 (13.1)
37 (60.7)
16 (26.2)
คุณภาพน้าและการดู แลบ ารุงรั กษาตาม
ตารางแผนการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
6.2 รวบรวมข้ อ มู ล ผลการตรวจสอบ
0 (0)
8 (13.1)
53 (86.9)
คุณภาพน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 จั ดให้ มี สั ญลั กษณ์ แสดงคุ ณภาพน้ า
0 (0)
6 (9.8)
55 (90.2)
บริ โภคหรื อปรั บปรุ งต่ อผู้ บริ โภคอย่ าง
เปิดเผยเป็นประจา
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.33-3.00 ระดับดี
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.64-2.32 ระดับพอใช้
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 1.00-1.63 ระดับควรปรับปรุง

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพสุขาภิบาล
และการดู แ ลบ้ า รุ ง รั ก ษาตู้ น้ า ดื่ ม อั ต โนมั ติ กั บ ผล
วิเคราะห์คุณภาพน้าดื่ม
พบว่า ตู้น้าดื่มส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
จ านวน 47 ตู้ ร้ อ ยละ 77.05 ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐาน
จ านวน 14 ตู้ ร้อยละ 22.95 ซึ่ ง พารามิ เตอร์ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์มากที่สุดคือ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และค่าปริมาณ
ของแข็งที่ละลายในน้า จากการประเมินสภาพสุขาภิบาล
และการดู แ ลท าความสะอาด ในด้ า นสถานที่ ตั้ ง มี
ค่าเฉลี่ย 11.07 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีบริเวณที่ตั้งตู้น้า
ดื่มไม่อยู่เฉอะแฉะ และมีการติดตั้งตู้ยกระดับสูงจากพื้น
อย่างน้อย 10 เซนติเมตร ในด้านคุณ ลักษณะของตู้น้า
ดื่ม มีค่าเฉลี่ย9.31 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้เนื่องจากตู้น้าดืม่

1.10 0.30

ไม่มีการทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ ส่วนใหญ่จะทา
ความสะอาด 2 สั ป ดาห์ / ครั้ง ด้ า นแหล่ ง น้ าและการ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ า มี ค่ า เฉลี่ ย 5.00 อยู่ ใ นเกณฑ์ ดี
แหล่งน้าที่นามาส่วนใหญ่เป็นน้าประปาทั้งหมด ด้านการ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้าบริโภค มีค่าเฉลี่ย 2.33 อยู่
ในเกณฑ์ควรปรับปรุง เนื่องจากผู้ประกอบการไม่เคยมี
การเก็บตัวอย่างน้าเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย
ทาให้ผู้ประกอบการไม่สามารถทราบได้ว่าน้าอาจมีการ
ปนเปื้อนเชื้อโรค ส่งผลให้คุณภาพของน้าไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ด้านการบารุงรักษาและการทาความสะอาด
มีค่าเฉลี่ย 7.95 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ส่วนใหญ่ขาดการทา
ความสะอาดบริเวณที่ตั้ง ถังเก็ บน้า ช่องระบายน้าและ
หัวจ่ายน้า และการเปลี่ยนไส้กรอง ด้านการบันทึกและ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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รายงาน มี ค่ า เฉลี่ ย 5.57 อยู่ ใ นเกณฑ์ พ อใช้ พบว่ า
ผู้ประกอบการไม่มีการบันทึกและรายงานการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพน้ าและการดู แ ลรั ก ษา ท าให้ ไ ม่ ท ราบถึง การ
ปฏิบัติงานและระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง หากไม่
ดูแลและเปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาที่กาหนด อาจจะ
ทาให้เกิดการสะสมของจุลินทรีย์ทาให้คุณภาพน้าไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานได้

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้าดื่มที่อยู่ในระดับผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน และสภาพสุขาภิบาลและการดู แล
บ้ารุงรักษาตู้น้าดื่มอัตโนมัติ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุณ ภาพน้ าดื่ ม ที่ อยู่ ใน
ระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 14 ตู้ ร้อยละ 22.95
เนื่องจากมีสภาพสุขาภิบาลด้านสถานที่ตั้ง มีค่าเฉลี่ ย
11.42 อยู่ในเกณฑ์ดีสถานที่ตั้งไม่เป็นแหล่งที่มีสัตว์และ
แมลงน าโรค และตู้ มี การยกสู ง จากพื้ น 10 อย่ า งน้ อ ย
เซนติเมตร ด้านคุณลักษณะตู้น้า มีค่าเฉลี่ย 9.64 อยู่ใน
เกณฑ์ ดี ด้ า นแหล่ ง น้ าและการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ มี
ค่าเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดี แหล่งน้าที่นามาผลิตส่วน
ใหญ่เป็นน้าประปา ด้านการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
น้ าบริ โ ภค มี ค่ า เฉลี่ ย 2.57 อยู่ ใ นเกณฑ์ ควรปรับ ปรุง
ผู้ประกอบการไม่เคยเก็บตัวอย่างน้าตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หรือการใช้ชุดทดสอบอย่าง
ง่ายตรวจ ด้านการบารุงรักษา และทาความสะอาดมี
ค่ า เฉลี่ ย 9.00 อยู่ ในเกณฑ์ ดี ตู้ ที่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐาน
ส่วนใหญ่มีการดูแลและทาความสะอาดเป็นประจา และ
มีการเปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาที่กาหนด และด้าน
การบันทึกและการรายงาน มีค่าเฉลี่ย 5.28 อยู่ในเกณฑ์
พอใช้ เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีการบันทึ กการปฏิบัติงาน
การดูแลความสะอาด
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้าดื่มที่อ ยู่ในระดับไม่
ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานและสภาพสุ ข าภิบ าลและการ
ดูแลบ้ารุงรักษาตู้น้าดื่มอัตโนมัติ
ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งคุ ณ ภาพน้ าดื่ ม ที่ อยู่ ใน
ระดั บ ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐาน จ านวน 47 ตู้ ร้ อยละ
77.04 มีสภาพสุขาภิบาลด้านสถานที่ตั้ง มีค่าเฉลี่ย 10.95
อยู่ในเกณฑ์ดีสถานที่ตั้งไม่เป็นแหล่งที่มีสัตว์และแมลงนา
โรค และตู้ มี การยกสู งจากพื้ น10 อย่ างน้ อยเซนติ เมตร
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ด้านคุณลักษณะตู้น้า มีค่าเฉลี่ย 9.21 อยู่ในเกณฑ์ดีด้าน
แหล่งน้าและการปรับปรุงคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 5.00 อยู่ใน
เกณฑ์ดี แหล่งน้าที่นามาผลิตส่วนใหญ่เป็นน้าประปา ใน
ด้านการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้า ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 2.25
อยู่ ใ นเกณฑ์ ค วรปรั บ ปรุ ง ผู้ ป ระกอบการไม่ เ คยเก็ บ
ตัวอย่างน้าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
หรื อ การใช้ ชุ ด ทดสอบอย่ า งง่ า ยตรวจ ส่ ว นด้ า นการ
บ ารุงรักษาและการดู แล มี ค่าเฉลี่ ย 7.63 อยู่ ในเกณฑ์
พอใช้ ส่วนใหญ่ขาดการทาความสะอาดบริเวณที่ ตั้ง ถัง
เก็บน้า ช่องระบายน้าและหั วจ่ายน้า และการเปลี่ ยนไส้
กรอง และด้านการบันทึกและรายงาน ซึ่งมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพน้าดื่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนราและวรางคณา (2555) พบว่าการทาความ
สะอาดท่ อน้ าที่ผ่ านระบบกรองและถังเก็บน้าส่วนใหญ่
ขาดการดูแลล้างทาความสะอาดถังเก็บน้า และไส้กรองทา
ให้เกิดการปนเปื้อนได้ และด้านการบันทึกและรายงาน
พบว่ าไม่ ได้ มี การบั นทึ กผลการดู แลและการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าดื่ ม หากผู้ ประกอบการไม่ มี การบั นทึ กเป็ น
ประจาก็จะทาให้ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรองหรือการ
ดู แลในส่ วนอื่ นๆ เปลี่ ยนไป ซึ่ งจะมี ผลต่ อคุ ณภาพน้ า
เปลี่ยนไป

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่ามีคุณภาพน้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานมากที่ สุ ดคื อคุ ณภาพน้ าทางชี วภาพ ร้ อยละ
32.79 เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมบริเวณรอบๆ ตู้ หรือ
ข้อบกพร่องของระบบกระบวนการผลิตน้าดื่ม ดังนั้นผู้วิจัย
จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขบางประการ ดังนี้
1. ผู้ ป ระกอบการต้ อ งดู แ ลท าความสะอาด
บริเวณสถานที่ตั้งและส่วนประกอบของตู้น้าดื่มอัตโนมัติ
เป็นประจา เช่น หัวจ่ายน้า ช่องระบายน้า ถังเก็บน้า และ
ล้างทาความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลา
ข้อแนะนาของผลิตภัณฑ์ที่กาหนด เพื่อลดความเสี่ยงการ
สะสมของจุลินทรีย์ เป็นต้น
2. ผู้ประกอบการควรตั้งตู้น้าดื่มอัตโนมัติให้ถูก
สุขอนามัย เช่น ควรตั้งในที่แสงแดดส่องไม่ถึง บริเวณที่ไม่
มีฝุ่นควัน และไม่มีน้าขังเฉอะแฉะ เป็นต้น
3. ผู้ จ าหน่ ายตู้ น้ าดื่ มอั ตโนมั ติ ควรมี คาเตื อน
ระบุว่า ระวังอันตรายหากไม่ ตรวจสอบ วัน เดือน ปี ที่
เปลี่ยนไส้กรอง และการตรวจสอบคุณภาพน้า
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