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แนวทางการจัดหาน้ าดืม่ ในโรงงาน/สถานประกอบกิจการ
กิจการกิจการ
ปราโมช เชี่ยวชาญ

การจัดหานา้ ดื่มในโรงงาน/ สถานประกอบกิจการเพื่อให้ ได้ ปริมาณนา้ ที่เพียงพอ และมีคุณภาพนา้ ดื่มที่
สะอาดตามมาตรฐาน มีแนวทางในการดาเนินการดังภาพที่ 1

การสารวจและเก็บรวบรวมข้ อมูลพื้นฐาน
- รายละเอียดแหล่งนา้ ดื่มของสถานประกอบกิจการ
- จานวนพนักงานในสถานประกอบกิจการ

การวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของการจัดหานา้ ดื่ม
- การวิเคราะห์และประเมินด้ านปริมาณนา้
- การวิเคราะห์และประเมินด้ านคุณภาพนา้
เหมาะสม

การเดินระบบและดูแล
บารุงรักษาระบบ

ไม่เหมาะสม

การสรุปปัญหา ค้ นหาสาเหตุ
และแก้ ไขปรับปรุง

การเฝ้ าระวังและติดตามตรวจสอบระบบ
- การเก็บตัวอย่างนา้ ดื่มเพื่อส่งห้ องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพนา้

ภาพที่ 1 แนวทางการจัดหาน้ าดื่มในโรงงาน/สถานประกอบกิจการ
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1 การสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้ นฐาน เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ของการจัดการนา้ ดื่มในสถานประกอบ
กิจการ โดยข้ อมูลพื้นฐานที่สาคัญและจาเป็ นคือ
- รายละเอียดแหล่งนา้ ดื่มของสถานประกอบกิจการเช่น รูปแบบของการจัดหานา้ ดื่มใน
สถานประกอบกิจการ ปริมาณนา้ ดื่มที่ผลิต/จัดหาได้ คุณภาพนา้ ดื่มที่ผลิต/จัดหาได้ กระบวนการของระบบปรับปรุง
คุณภาพนา้ (ถ้ ามี) วิธกี ารขนส่งหรือนานา้ เข้ าจุดบริการนา้ ดื่ม รูปแบบ/จานวน/ตาแหน่งที่ต้งั /ความถูกสุขลักษณะของ
จุดบริการนา้ ดื่ม เป็ นต้ น
- จานวนพนักงานในสถานประกอบกิจการเช่น ข้ อมูลของจานวนพนักงานที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละช่วงเวลา
รวมทั้งการกระจายตัวของพนักงานในแต่ละชั้น แต่ละอาคาร หรือแต่ละแผนกของสถานประกอบกิจการ เป็ นต้ น
2 การวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของการจัดหาน้ าดื่ม มีประเด็นในการประเมินหลักๆ อยู่ 2 หัวข้ อ
คือ
- การประเมินด้ านปริมาณนา้ หรือความพอเพียงของนา้ ดื่มในสถานประกอบกิจการ ในการประเมิน
สามารถทาได้ โดยการเปรียบเทียบปริมาณนา้ ที่ผลิต/จัดหาได้ กับจานวนของพนักงาน โดยควรประเมินถึงการกระจายตัว
ของที่ต้งั จุดบริการนา้ ดื่มด้ วยว่ามีจานวนเพียงพอและมีตาแหน่งที่ต้งั เหมาะสมต่อจานวนพนักงานในแต่ละชั้น ในแต่ละ
อาคารหรือในแต่ละแผนกหรือไม่ด้วย
- การประเมินด้ านคุณภาพนา้ เป็ นการประเมินซึ่งมีความสาคัญเนื่องจากคุณภาพนา้ ที่ด่มื มีผลกระทบต่อ
สุขภาพโดยตรงของพนักงาน การประเมินสามารถกระทาได้ โดยเปรียบเทียบคุณภาพนา้ ดื่มของสถานประกอบกิจการกับ
เกณฑ์มาตรฐานนา้ ดื่มว่า ได้ หรือผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานนา้ ดื่มหรือไม่ นอกจากนี้ควรมีการประเมินเกี่ยวกับความสะอาด
ของสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งสุขอนามัยส่วนบุคคลก็เป็ นสิ่งจาเป็ นโดยเฉพาะภาชนะที่ใช้ ด่มื นา้ ในกรณีท่เี ป็ น
จุดบริการนา้ ดื่มที่ต้องใช้ ภาชนะรองรับในการดื่มไม่ควรให้ พนักงานใช้ ภาชนะใบเดียวกันอาจทาให้ เกิดการแพร่กระจาย
ของโรคที่ตดิ ต่อทางนา้ ได้
จากการประเมินดังกล่าวข้ างต้ น หากพบว่าการจัดหานา้ ดื่มในสถานประกอบกิจการนั้นไม่เหมาะสมต้ อง
ดาเนินการในขั้นตอนที่ 3 ก่อน แต่ถ้าผลจากการประเมินพบว่าการจัดหานา้ ดื่มของสถานประกอบกิจการมีความ
เหมาะสมให้ ดาเนินการในขั้นตอนที่ 4 ต่อไป
3 การสรุปปั ญหา ค้นหาสาเหตุ และแก้ไข/ปรับปรุง กรณีท่ผี ลจากการประเมินพบว่าไม่เหมาะสมต้ อง
พิจารณาสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้ าง รวมทั้งค้ นหาสาเหตุมาจากสิ่งใดเพื่อจะทาให้ สามารถวางแผนแก้ ไขและ
ปรับปรุงให้ การจัดหานา้ ดื่มในสถานประกอบกิจการมีความเหมาะสมต่อไป โดยตัวอย่างของปัญหาสาเหตุและแนว
ทางการแก้ ไข/ปรับปรุงดังในตารางที่ 1
4 การเดินระบบและดูแลบารุงรักษาระบบ (Operation & Maintenance) ภายหลังจากการมีระบบและ/หรือ
แก้ ไขปรับปรุงระบบนา้ ดื่มของสถานประกอบกิจการให้ มคี วามเหมาะสมแล้ ว การเดินระบบและดูแลบารุงรักษาระบบเป็ น
ขั้นตอนที่สาคัญที่ช่วยให้ ระบบนา้ ดื่มของสถานประกอบกิจการได้ มาตรฐานหรือมีความเหมาะสมอยู่ตลอดไป จึงต้ องมี
การดาเนินการเป็ นประจา (Routine) และต่อเนื่อง ซึ่งรายละเอียดของการเดินระบบและดูแลบารุงรักษาระบบนั้นขึ้นอยู่
กับรูปแบบของการจัดหานา้ ดื่มที่สถานประกอบกิจการเลือกใช้
5 การเฝ้ าระวังและติดตามตรวจสอบระบบ ขั้นตอนนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าระบบการจัดการนา้ สะอาดใน
สถานประกอบกิจการอยู่ในเกณฑ์ท่เี หมาะสมอย่างยั่งยืน มีกจิ กรรมที่สาคัญคือการเก็บตัวอย่างนา้ ดื่มเพื่อส่ง
ห้ องปฏิบตั กิ ารตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนา้ ซึ่งระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างนา้ ควรดาเนินการอย่างน้ อยหกเดือนต่อ 1 ครั้ง
แต่ถ้าเป็ นไปได้ ควรสุ่มเก็บตัวอย่างนา้ ดื่มเพื่อส่งห้ องปฏิบตั กิ ารตรวจวิเคราะห์คุณภาพนา้ ทุกเดือน
นอกจากนี้ในกรณีท่สี ถานประกอบกิจการใช้ ระบบท่อในการขนส่งนา้ ดื่มควรให้ ความสาคัญกับการเฝ้ าระวังและ
ติดตามตรวจสอบในเรื่องการต่อเส้ นท่อนา้ ประปาหรือท่อนา้ ดื่มเข้ ากับเส้ นท่อนา้ อื่นๆ ที่มคี ุณภาพนา้ ต่ากว่านา้ ประปา/นา้
ดื่ม ที่เรียกว่า การต่อพาด (Cross Connection) ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากความไม่รอบครอบในการต่อท่อ ส่งผลให้ เกิด
การปนเปื้ อน (Contaminate) กับนา้ ประปาหรือท่อนา้ ดื่มได้
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างของปัญหาสาเหตุและการแก้ ไข/ปรับปรุงในการจัดหานา้ ดื่มในสถานประกอบกิจการ
ปั ญหา/สาเหตุ
1. ปริมาณนา้ ดื่มไม่เพียงพอต่อจานวนพนักงาน
2. จานวนจุดบริการนา้ ดื่มไม่เพียงพอและ/หรือการ
กระจายของที่ต้งั ไม่เหมาะสม
3. คุณภาพนา้ ดื่มไม่ได้ มาตรฐานซึ่งมีสาเหตุได้ หลาย
ประการ จาเป็ นต้ องพิจารณาค้ นหาสาเหตุท่แี ท้ จริง (โดย
อาศัยข้ อมูลพื้นฐานที่สารวจและเก็บรวบรวมในขั้นตอน
แรก) เช่น
- คุณภาพของแหล่งนา้ ดื่มที่จัดหาไม่ได้ มาตรฐาน
- กระบวนการของระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ ไม่
ถูกต้ องตามหลักวิชาการ
- การเดินระบบและ/หรือการบารุงรักษาระบบไม่
ถูกต้ องตามหลักวิชาการ
- เกิดการปนเปื้ อนขึ้นภายในระบบนา้ ดื่ม
- ความสะอาดของถังพักนา้ และ/หรืออุปกรณ์อ่นื ๆ ใน
ระบบนา้ ดื่ม

การแก้ไข/ปรับปรุง
1. จัดหาแหล่งนา้ ดื่มเพิ่มเติม
2. จัดหาจุดบริการนา้ ดื่มเพิ่มเติมและ/หรือจัดวางตาแหน่ง
ที่ต้งั ของจุดบริการนา้ ดื่มให้ เหมาะสม
3. แนวทางการแก้ ไข/ปรับปรุง จะขึ้นอยู่กบั สาเหตุของปัญหา
ที่ทาให้ คุณภาพนา้ ดื่มไม่ได้ มาตรฐาน เช่น

- จัดหาแหล่งนา้ ดื่มใหม่ท่มี คี ุณภาพนา้ ได้ มาตรฐานนา้ ดื่ม
- ปรับปรุงระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ ให้ ถูกต้ องตามหลัก
วิชาการ
- ปรับปรุงการเดินระบบและ/หรือบารุงรักษาระบบให้
ถูกต้ องตามหลักวิชาการ
- แก้ ไขป้ องกันไม่ให้ เกิดการปนเปื้ อนในระบบนา้ ดื่ม
- ทาความสะอาดถังพักนา้ และ/หรืออุปกรณ์อ่นื ๆ ในระบบ
นา้ ดื่มอย่างสม่าเสมอ
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