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บทที ่ 1 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

น ้ำเป็นส่ิงจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตของมนุษยเ์พื่อใชใ้นกำรอุปโภคบริโภค กำรด่ืมน ้ำท่ีไม่สะอำด
มีกำรปนเป้ือนของเช้ือโรค ท ำให้เกิดโรคอุจจำระร่วง ซ่ึงเป็นปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคญัของประเทศ
ก ำลงัพฒันำ องคก์ำรอนำมยัโลกคำดคะเนวำ่มีคนเสียชีวิตประมำณ 2.2 ลำ้นคนต่อปี จำกโรคอุจจำระ
ร่วงท่ีเกิดจำกอำหำรและน ้ ำเป็นส่ือ ในจ ำนวนน้ีเป็นเด็ก 1.9 ล้ำนคน ส ำหรับโรคติดต่อท่ีเกิดจำกน ้ ำ
เป็นส่ือ (Water borne diseases) ท่ีส ำคญั เช่น อหิวำตกโรค บิด และไทฟอยด์ จำกกำรรำยงำนของ
องคก์ำรอนำมยัโลก พบวำ่ในแต่ละปีจะมีผูเ้สียชีวติประมำณ 5 ลำ้นคน ดว้ยโรคติดต่อท่ีเกิดจำกน ้ำเป็น
ส่ือซ่ึงร้อยละ 50 เกิดจำกอหิวำตกโรค (WHO, 2012) และมีรำยงำนวำ่ในแต่ละปีมีผูป่้วยดว้ยโรคบิดทัว่
โลกประมำณ 164.7 ลำ้นคน โดยเป็นผูป่้วยท่ีอำศยัอยู่ในประเทศก ำลงัพฒันำจ ำนวน 163.2 ลำ้นคน 
และมีผูเ้สียชีวติจ ำนวน 1.1 ลำ้นคนต่อปี โดยร้อยละ 61.0 เป็นเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 5 ปี(Cabral J., 2010) 

 ส ำหรับสถำนกำรณ์โรคอุจจำระร่วงในประเทศไทย  จำกรำยงำนกำรเฝ้ำระวงัโรคปี 2555 พบ
ผูป่้วยโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลนั 1,013,225 รำย อตัรำป่วย 1,595 ต่อประชำกรแสนคน เสียชีวิต 37 
รำย อตัรำกำรตำย 0.06 ต่อประชำกรแสนคน โดยภำคเหนือมีอตัรำกำรป่วยสูงท่ีสุด รองลงมำคือภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือภำคใต ้และภำคกลำง ส ำหรับสถำนกำรณ์โรคอหิวำตกโรคในประเทศไทย ปี 
2554 พบว่ำมีผูป่้วยจ ำนวน 267 รำย อตัรำป่วย 0.42 ต่อประชำกรแสนคน เสียชีวิต 4 รำย  จำกขอ้มูล
ยอ้นหลงั 10 ปี (พ.ศ. 2544 - 2553) อตัรำป่วยมีแนวโนม้ลดลง มีลกัษณะเป็นกำรระบำดใหญ่ 1 ปี เวน้ 
2 ปี โดยในปี 2553 เกิดกำรระบำดของอหิวำตกโรคคร้ังใหญ่มีผูป่้วยทั้งส้ิน 1,597 รำย อตัรำป่วย 2.51 
ต่อประชำกรแสนคน  และในปี 2555 พบว่ำมีผูป่้วยอหิวำตกโรค จ ำนวน 29 รำย อตัรำป่วย 0.05 ต่อ
ประชำกรแสนคน  กลุ่มอำยุท่ีพบมำกท่ีสุดคือ ผูใ้หญ่ ร้อยละ 65.5 รองลงมำคือเด็กอำยุต  ่ำกว่ำ 15 ปี 
ร้อยละ 34.5 (ส ำนกัระบำดวิทยำ, 2555) ส ำหรับสถำนกำรณ์โรคบิดในประเทศไทย ปี 2554 พบผูป่้วย 
1,347 รำย อตัรำป่วย 2.12 ต่อประชำกรแสนคน กลุ่มอำยุท่ีพบมำกท่ีสุดคือ กลุ่มอำยุ 0 - 4 ปี ร้อยละ 
35.6 รองลงมำคือกลุ่มอำยุ 65 ปีข้ึนไป ร้อยละ 11.1 และกลุ่มอำยุ 35 - 44 ปี ร้อยละ 10.3 จงัหวดัท่ีมี
อตัรำป่วยต่อประชำกรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตำก เชียงรำย พังงำ และ
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เชียงใหม่ ส ำหรับในจงัหวดัเชียงใหม่มีกำรระบำดของโรคบิดเกิดข้ึนในปี 2553 ท่ีอ  ำเภอจอมทอง 
สำเหตุเกิดจำกกำรด่ืมน ้ำบ่อและน ้ำประปำหมู่บำ้นท่ีมีกำรปนเป้ือนเช้ือโรค (ส ำนกัระบำดวทิยำ, 2554) 

 จำกรำยงำนกำรเฝ้ำระวงัโรคของส ำนักระบำดวิทยำ พบผูป่้วยโรคอุจจำระร่วงปี 2557 ท่ีเป็น
กลุ่มเด็ก อำยุ 7 - 9 ปี จ  ำนวน 22,798 รำย และในกลุ่มเด็กอำยุ 10 - 14 ปี จ  ำนวน 24,631 รำย (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2014) ซ่ึงเกิดจำกกำรปนเป้ือนของเช้ือจุลินทรียก่์อโรคในอำหำรและน ้ ำด่ืม กำรเฝ้ำระวงั
กำรปนเป้ือนของเช้ือจุลินทรียก่์อโรคในน ้ำด่ืมของโรงเรียน เพื่อป้องกนักำรเกิดโรคอุจจำระร่วงในเด็ก
นกัเรียนซ่ึงเป็นกลุ่มผูป่้วยส่วนใหญ่จึงเป็นส่ิงส ำคญั จำกกำรศึกษำกำรระบำดของโรคท่ีเกิดจำกน ้ำเป็น
ส่ือของโรงเรียนของเมืองกวำงสี (Guangxi) ประเทศจีน จ ำนวนทั้งหมด 209 โรงเรียน พบกำรระบำด
ของโรคท่ีเกิดจำกน ้ ำเป็นส่ือ จ ำนวน49 โรงเรียน โดยร้อยละ 81.6 เกิดจำกน ้ ำด่ืมท่ีมีกำรปนเป้ือนเช้ือ
โรค ซ่ึงมีสำเหตุจำกแหล่งน ้ ำดิบท่ีมีกำรปนเป้ือน และไม่มีกำรฆ่ำเช้ือโรคในน ้ ำด่ืม (Zhong G., Tang Z., 
Yang H. et al,2007) ส ำหรับประเทศไทยจำกรำยงำนของกรมควบคุมโรค พบกำรระบำดของโรค
อุจจำระร่วงเฉียบพลนัในโรงเรียนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหำนคร พบผูป่้วยตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม 
2557 ถึงวนัท่ี 6 มิถุนำยน 2557 จ  ำนวน 916 คน เป็นนักเรียน 846 คน และครู 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.0 ของจ ำนวนนกัเรียนและครูทั้งหมด สำเหตุเกิดจำกกำรปนเป้ือนของเช้ือโรคในน ้ ำด่ืมจำกถงัพกั
น ้ ำท่ีอยู่ใต้ดิน ซ่ึงพื้นดินมีกำรทรุดตวัลง จึงเกิดกำรร่ัวซึมของระบบน ้ ำเสียมำปะปน ท ำให้มีกำร
ปนเป้ือนเช้ือโรค(ผูจ้ดักำรออนไลน์, 2557) ดงันั้นตอ้งเฝ้ำระวงัคุณภำพน ้ ำด่ืมในโรงเรียนให้มีควำม
สะอำดปลอดภยั ตำมเกณฑ์มำตรฐำนน ้ ำบริโภค ก ำหนดวำ่ตอ้งไม่พบเช้ือจุลินทรียก่์อโรค ไดแ้ก่ โคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria), เช้ือ อี.โคไล (Escherichia coli), สแตฟฟิลโลค็อกคสั ออ
เรียส(Staphylococus aureus), ซำลโมเนลลำ(Salmonella spp.) และคลอสทริเดียมเพอร์ฟริงเจนส์
(Clostridium perfringens)ในน ้ ำด่ืม ซ่ึงก่อให้เกิดโรคท่ีเกิดจำกน ้ ำเป็นส่ือ (water borne disease) โดย
อำจท ำใหเ้กิดกำรระบำดอยำ่งรุนแรงได ้

 จำกกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ ำด่ืมของโรงเรียนในกรุงเทพมหำนครและจงัหวดัต่ำงๆ ของกรม
อนำมยั ปี 2547 พบว่ำโรงเรียนในพื้นท่ีกรุงเทพมหำนครใช้น ้ ำประปำเป็นแหล่งน ้ ำด่ืม ร้อยละ 98.0 
และน ำมำปรับปรุงคุณภำพก่อนบริโภคดว้ยกำรกรอง มีกำรท ำควำมสะอำดเคร่ืองกรองน ้ ำ 6 เดือนต่อ
คร้ัง ร้อยละ 29.0 และปีละคร้ัง ร้อยละ 26.0 คุณภำพน ้ ำทำงด้ำนจุลชีววิทยำพบกำรปนเป้ือนเช้ือ
แบคทีเรียร้อยละ 7.0 ส่วนโรงเรียนในจงัหวดัต่ำงๆ มีกำรใชแ้หล่งน ้ ำต่ำงๆ ไดแ้ก่ น ้ ำประปำ น ้ ำฝน น ้ ำ
บำดำล น ้ ำบ่อต้ืน และน ้ ำบรรจุขวด น ำมำปรับปรุงคุณภำพดว้ยกำรกรองร้อยละ 71.0 มีกำรท ำควำม
สะอำดเคร่ืองกรองน ้ ำ 1 - 6 เดือนต่อคร้ัง ยกเวน้โรงเรียนในสังกดัส ำนกังำนกำรประถมศึกษำร้อยละ 
18.0 ไม่มีกำรท ำควำมสะอำดเคร่ืองกรองน ้ ำ คุณภำพน ้ ำทำงด้ำนจุลชีววิทยำ พบกำรปนเป้ือนเช้ือ
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แบคทีเรียร้อยละ 65.3 โดยพบว่ำน ้ ำฝนมีกำรปนเป้ือนสูงสุดร้อยละ 80.0 รองลงมำคือ น ้ ำบำดำล         
ร้อยละ 67.0 น ้ ำบรรจุขวด ร้อยละ 66.0 น ้ ำบ่อต้ืน ร้อยละ 61.0 และน ้ ำประปำ ร้อยละ 59.0 (กรม
อนำมยั, 2547) 

 ศูนยว์ิทยำศำสตร์กำรแพทยเ์ชียงใหม่ส ำรวจคุณภำพน ้ ำด่ืมในโรงเรียนของจงัหวดัเชียงใหม่ ใน
ปี พ.ศ. 2549 - 2550 จ ำนวน 39 โรงเรียน โดยเก็บตวัอยำ่งน ้ ำด่ืมโรงเรียนในเขตเทศบำลเมืองเชียงใหม่
จ  ำนวน 11 แห่งและเขตชนบทในอ ำเภอแม่ริม สันก ำแพงและสำรภี จ  ำนวน 28 แห่ง พบวำ่มีโรงเรียนท่ี
คุณภำพน ้ ำด่ืมผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนทุกรำยกำร ร้อยละ 35.9 ไม่ผำ่นเกณฑ์มำตรฐำนร้อยละ  64.1 โดย
ไม่ผำ่นเกณฑม์ำตรฐำนดำ้นจุลชีววทิยำ ร้อยละ 43.6 และดำ้นเคมี ร้อยละ 58.9 ซ่ึงโรงเรียนในเขตเมือง
ส่วนใหญ่ใช้น ้ ำประปำ น ำมำปรับปรุงคุณภำพด้วยกำรกรอง จำกผลกำรตรวจวิเครำะห์พบเช้ือ
Staphylococcus aureus ร้อยละ 27.3 ส ำหรับน ้ ำด่ืมของโรงเรียนเขตชนบทใช้น ้ ำจำกประปำหมู่บ้ำน 
ผำ่นเกณฑ์มำตรฐำนร้อยละ 21.4 ไม่ผำ่นเกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ 78.6 โดยพบปัญหำทั้งดำ้นเคมีและ
จุลชีววิทยำ (สุพตัรำ พิชยั และไพรินทร์ บุตรกระจ่ำง, 2550) ในปี 2551 ศูนยว์ิทยำศำสตร์กำรแพทย์
เชียงใหม่ได้เก็บตวัอย่ำงน ้ ำด่ืมในโรงเรียน จ ำนวน 150 แห่ง ในอ ำเภอแม่แตง อ ำเภอสันทรำย และ
อ ำเภอเชียงดำว พบน ้ ำด่ืมไม่ผำ่นเกณฑม์ำตรฐำน ร้อยละ 82.0 เป็นน ้ำด่ืมของโรงเรียนในอ ำเภอแม่แตง 
อ ำเภอสันทรำยและอ ำเภอเชียงดำวร้อยละ 78.8, 68.8 และ 92.8 ตำมล ำดบั สำเหตุส ำคญัคือมีกำรปนเป้ือน
เช้ือ Coliform, E.coli, Clostridium perfringens และ  Staphylococcus aureus  (กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย,์ 
2551)    

 จำกขอ้มูลกำรศึกษำพบวำ่โรงเรียนหลำยแห่งในจงัหวดัเชียงใหม่พบปัญหำเก่ียวกบัคุณภำพน ้ ำ
ด่ืมท่ีไม่ไดม้ำตรฐำน ซ่ึงอำจเกิดจำกปัจจยัต่ำงๆ เช่น คุณภำพของแหล่งน ้ ำท่ีน ำมำใชส้ ำหรับผลิตน ้ ำด่ืม 
ได้แก่ น ้ ำฝน น ้ ำบำดำล และน ้ ำบ่อ ซ่ึงพบปัญหำคุณภำพทั้ งทำงด้ำนเคมีและจุลชีววิทยำ ส ำหรับ
น ้ ำประปำส่วนใหญ่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนทำงด้ำนเคมี  มีควำมใสสะอำดเน่ืองจำกน ้ ำประปำผ่ำน
กระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพแลว้แต่ยงัพบปัญหำคุณภำพดำ้นจุลชีววิทยำ เน่ืองจำกปัญหำเร่ืองควำม
สะอำดของภำชนะเก็บน ้ ำและเคร่ืองกรองน ้ ำ ส ำหรับในกระบวนกำรผลิตน ้ ำด่ืมของโรงเรียนจะน ำน ้ ำ
ท่ีไดจ้ำกแหล่งต่ำงๆมำท ำกำรปรับปรุงคุณภำพโดยกำรกรอง  ซ่ึงพบปัญหำกำรดูแลท ำควำมสะอำด
เคร่ืองกรองน ้ ำและภำชนะบรรจุน ้ ำไม่เหมำะสม ท ำให้เกิดเช้ือจุลินทรียส์ะสมอยูใ่นรูปของแผน่ครำบ
จุลินทรีย ์(Biofilm) ติดอยูบ่นไส้กรอง ถงัพกัน ้ ำ และท่อส่งน ้ ำ ส่งผลให้มีกำรปนเป้ือนของเช้ือจุลินทรีย์
ก่อโรคในน ้ำด่ืมได ้(Juhna T., 2007, Reynolds K.A., 2008) 

 จำกขอ้มูลคุณภำพน ้ ำด่ืมทำงด้ำนจุลชีววิทยำของโรงเรียนในจงัหวดัเชียงใหม่พบปัญหำกำร
ปนเป้ือนเช้ือจุลินทรียก่์อโรคในน ้ ำด่ืมทั้งโรงเรียนในเขตเมืองและชนบท ถึงแมว้ำ่จะใชน้ ้ ำประปำเป็น
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แหล่งน ้ ำส ำหรับผลิตน ้ ำด่ืมในโรงเรียน จึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งศึกษำคุณภำพทำงดำ้นจุลชีววิทยำของน ้ ำ
ด่ืมของโรงเรียนในพื้นท่ีเขตเมืองและเขตชนบทในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีใช้น ้ ำประปำของกำรประปำ
ส่วนภูมิภำคสำขำเชียงใหม่ ซ่ึงรับผิดชอบจ่ำยน ้ ำให้ประชำชนในเขตพื้นท่ีอ ำเภอเมืองและอ ำเภอรอบ
นอก โดยโรงเรียนในเขตเมืองท่ีท ำกำรศึกษำไดแ้ก่ โรงเรียนในสังกดัเทศบำลนครเชียงใหม่ จ  ำนวน 11 
โรงเรียน และโรงเรียนในเขตชนบท จ ำนวน 7 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนในเขตนอกเขตเทศบำลนคร
เชียงใหม่ โรงเรียนในเขตอ ำเภอแม่วำง สันป่ำตอง สันก ำแพง สันทรำย และดอยสะเก็ด ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ี
ยงัไม่เคยมีกำรศึกษำมำก่อน เพื่อให้ทรำบถึงสถำนกำรณ์คุณภำพน ้ ำด่ืมภำยในโรงเรียนและใช้เป็น
แนวทำงเพื่อปรับปรุงคุณภำพน ้ำด่ืมในโรงเรียนใหมี้คุณภำพตำมเกณฑม์ำตรฐำนต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์กำรศึกษำ  

1.2.1 เพื่อศึกษำคุณภำพดำ้นจุลชีววิทยำของน ้ ำด่ืมโรงเรียนในเขตเมืองและเขตชนบทจงัหวดั
เชียงใหม ่

1.2.2 เพื่อศึกษำระบบกำรจดักำรน ้ำด่ืมโรงเรียนในเขตเมืองและเขตชนบทจงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 กำรศึกษำในคร้ังน้ีเป็นกำรศึกษำคุณภำพดำ้นจุลชีววิทยำของน ้ ำด่ืมโรงเรียนในเขตเมืองและเขต
ชนบท จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีรับผิดชอบจ่ำยน ้ ำประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำ
เชียงใหม่และใช้น ้ ำประปำเป็นแหล่งน ้ ำด่ืมในโรงเรียน ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2556 ถึงกุมภำพนัธ์
2557 โดยกำรเก็บตวัอย่ำงน ้ ำด่ืมในโรงเรียนเพื่อตรวจวิเครำะห์คุณภำพดำ้นจุลชีววิทยำ และรวบรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภำษณ์และแบบส ำรวจ 

1.4  ค ำจ ำกดัควำมทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

1.4.1  คุณภำพด้ำนจุลชีววิทยำของน ้ำประปำ หมำยถึง ควำมเหมำะสมของน ้ ำท่ีใช้ในกำร
อุปโภค บริโภค ตำมเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ำประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำค ในดำ้นจุลชีววทิยำ 
ดงัน้ี 

  Total ColiformBacteria   ตอ้งไม่พบในตวัอยำ่ง  100  ลูกบำศกเ์ซนติเมตร  
  E.coli     ตอ้งไม่พบในตวัอยำ่ง  100  ลูกบำศกเ์ซนติเมตร  
  Staphylococcus aureus  ตอ้งไม่พบในตวัอยำ่ง  100  ลูกบำศกเ์ซนติเมตร  
  Salmonella spp.   ตอ้งไม่พบในตวัอยำ่ง  100  ลูกบำศกเ์ซนติเมตร  
  Clostridium perfringens   ตอ้งไม่พบในตวัอยำ่ง  100  ลูกบำศกเ์ซนติเมตร  
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 1.4.2  คุณภำพด้ำนจุลชีววิทยำของน ้ำดื่มหมำยถึง ควำมเหมำะสมของคุณภำพน ้ ำท่ีใชเ้ป็นน ้ ำ
ด่ืมในดำ้นจุลชีววิทยำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรมน ้ ำบริโภค มอก. 257 - 2549 ใน
ดำ้นจุลชีววทิยำ ดงัน้ี  

  Total ColiformBacteria  ตอ้งนอ้ยกวำ่ 1.1 ในตวัอยำ่ง  100  ลูกบำศกเ์ซนติเมตร  
  E.coli     ตอ้งไม่พบในตวัอยำ่ง  100  ลูกบำศกเ์ซนติเมตร  
  Staphylococcus aureus  ตอ้งไม่พบในตวัอยำ่ง  100  ลูกบำศกเ์ซนติเมตร  
  Salmonella spp.   ตอ้งไม่พบในตวัอยำ่ง  100  ลูกบำศกเ์ซนติเมตร  
  Clostridium perfringens  ตอ้งไม่พบในตวัอยำ่ง  100  ลูกบำศกเ์ซนติเมตร  

 1.4.3 ระบบกำรจัดกำรน ้ำดื่มในโรงเรียน หมำยถึงกำรจดัหำน ้ ำด่ืมแก่นกัเรียนในโรงเรียนให้มี
น ้ ำด่ืมท่ีมีคุณภำพ สะอำด ปรำศจำกเช้ือโรคท่ีอำจท ำให้เกิดโรคท่ีมีน ้ ำเป็นส่ือ ซ่ึงเป็นอนัตรำยต่อ
สุขภำพอนำมยั  

1.5  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1.5.1 เพื่อให้ทรำบถึงสถำนกำรณ์คุณภำพน ้ ำด้ำนจุลชีววิทยำของน ้ ำประปำและน ้ ำด่ืมใน
โรงเรียนในเขตเมืองและเขตชนบท จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.5.2 เพื่อใช้ทรำบถึงปัญหำท่ีอำจเป็นควำมเส่ียงท่ีท ำให้เกิดกำรปนเป้ือนของเช้ือจุลินทรียใ์น
น ้ำประปำและน ้ำด่ืมในโรงเรียน ส ำหรับเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงคุณภำพน ้ำด่ืมในโรงเรียนในเขต
เมืองและเขตชนบท จงัหวดัเชียงใหม่ใหมี้คุณภำพตำมเกณฑม์ำตรฐำน 

 
 
 


