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บทคดัย่อ 

 
คุณภาพของน ้ าด่ืมในโรงเรียนอาจมีความแตกต่างกนัตามพื้นท่ีตั้งของโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตเมือง 

และ ชนบท การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตดัขวาง วตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบ
คุณภาพด้านจุลชีววิทยาของน ้ าประปาก่อนเขา้สู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนในเขต
เมืองและเขตชนบทศึกษาระบบการจดัการคุณภาพน ้ าด่ืมของโรงเรียนและเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ
ดา้นจุลชีววิทยาของน ้ าด่ืมหลงัผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนในเขตเมืองและเขต
ชนบทโดยเก็บตวัอย่างน ้ าประปาและน ้ าด่ืมของโรงเรียนในเขตเมืองจ านวน 11 โรงเรียน และเขต
ชนบท 7 โรงเรียน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 และท า
การเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของโรงเรียน และ ขอ้มูลการใช ้การเก็บ และ การจดัการคุณภาพน ้ า
โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพด้านจุลชีววิทยาของตวัอย่างน ้ าประปาของโรงเรียนในเขตเมือง 
จ านวน 11 ตวัอยา่ง  ไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 2 ตวัอยา่ง ในขณะท่ีของโรงเรียนในเขตชนบท จ านวน 7 
ตวัอยา่ง ไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 3 ตวัอยา่ง เน่ืองจากพบวา่มีการปนเป้ือนของเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
และ พบปริมาณคลอรีนอิสระน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากน้ียงัพบว่า โรงเรียนท่ีมีตวัอย่าง
น ้ าประปาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดงักล่าว มีการใช้น ้ าประปาร่วมกบัการใช้น ้ าบาดาล ซ่ึงอาจเป็น
สาเหตุของการปนเป้ือนเช้ือโรคได ้ส าหรับน ้ าด่ืมในโรงเรียนพบวา่มีการปรับปรุงคุณภาพน ้ าดว้ยการ
กรองทุกโรงเรียนอย่างไรก็ตามจากการตรวจคุณภาพดา้นจุลชีววิทยาของตวัอย่างน ้ าด่ืมโรงเรียนใน
เขตเมือง พบไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 4 ตวัอยา่ง จาก 19 ตวัอย่าง ในขณะท่ีตวัอยา่งน ้ าด่ืมของ
โรงเรียนในเขตชนบท พบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 3 ตวัอย่าง จาก 15 ตวัอย่างโดยพบการ
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ปนเป้ือนของเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียเน่ืองจากมีการใช้น ้ าบาดาลร่วมกบัน ้ าประปาเป็นแหล่งน ้ าด่ืม 
นอกจากน้ียงัพบวา่ มีการใชเ้คร่ืองกรองน ้ าท่ีขาดระบบกรองเช้ือจุลินทรีย ์และ ไส้กรองน ้ ามีอายุการ
ใชง้านนานเกิน 2 ปี  

ผลการศึกษาคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่าคุณภาพของน ้ าด่ืมในโรงเรียนทั้งในเขตเมืองและชนบทยงัมี
ปัญหาท่ีควรต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อท่ีมีน ้ าเป็นส่ือ จากการ
ปนเป้ือนเช้ือจุลินทรียก่์อโรค โดยท าการเฝ้าระวงัคุณภาพแหล่งน ้ าด่ืม การดูแลรักษาเคร่ืองกรองน ้ า
อยา่งสม ่าเสมอ และการใชเ้คร่ืองกรองน ้าท่ีมีระบบกรองเช้ือจุลินทรีย ์
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช 

Independent  Study Title Microbiological Quality of Drinking Water in Urban and 
Rural Schools, Chiang Mai Province 

Author Ms. Thanida  Anurak 

Degree Master of Public Health 

Advisor Asst. Prof. Dr. Weeraporn  Suttakorn 

 
ABSTRACT 

 
The quality of drinking water in schools located in urban and rural area may be different.  

This study was a cross sectional descriptive study. The objectives were to compare the 
microbiological quality of tab water before treating process in urban and rural schools, to study 
quality management of drinking water in urban and rural schools, and to compare the 
microbiological quality of drinking water after treating process in urban and rural schools. Water 
samples were collected form 11 urban schools and 7 rural schools in Chiang Mai province during 
November 2013 - February 2014. Interview from were used to collect data about general school 
characteristics, water storage and usage, and quality management of water. Data were an alyzed 
using descriptive statistics. 

Results of the study found that the microbiological quality of tab water was less than standard 
criteria 2out of 11 samples for urban schools and 3 out of 7 samples for rural schools. These due to 
the use of underground water contaminated with microbiological and the amount of free residual 
chlorine less than standard level. Regarding to the quality of drinking water, it was found that both 
types of school treated water by filtration. However, the assessment of microbiology quality of 
drinking water was less than standard criteria 4 out of 19 samples for urban schools and 3 out of 15 
samples for rural schools. The contamination of coli form bacteria was found in the samples. These 
findings were due to the use of ground water as source of drinking water and the lack of adequate 
management of the water filters and the use of untreated microbiological filter system.  
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The results of this study indicate that there are problems of quality of drinking water in 
schools located both in urban and rural areas.  These need to be solved in order to prevent water 
borne diseases. The procedures are including surveillance of water supply for drinking water, 
management of water filtration with microbiological filter system. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


