
 
ประกาศกรมอนามัย 

เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน ้าบริโภคเพ่ือการเฝ้าระวัง กรมอนามัย 
พ.ศ. 2563 

   
 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน ้าบริโภคเพ่ือการเฝ้าระวัง พ.ศ. 2553 
ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพ่ือก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าบริโภคและการเฝ้าระวัง
คุณภาพน ้าบริโภคที่เป็นมาตรฐานส้าหรับการด้าเนินงานตามบทบาทภารกิจของกรมอนามัย ซึ่งจะเป็นการ
คุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน และสนับสนุนส่งเสริมในการจัดการคุณภาพน ้าบริโภคให้เหมาะสม
และปลอดภัย 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมอนามัยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ ๑ ประกาศนี เรียกว่า “ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน ้าบริโภค
เพ่ือการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563” 
   ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ าบริโภคเพ่ือการเฝ้าระวัง 
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓  
   ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

“น้ าบริโภค” หมายความว่า น้ าประปา น้ าผิวดิน น้ าบ่อตื้น น้ าบาดาล น้ าฝน ที่ถูกสุขอนามัย 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการดื่มกิน ปรุงประกอบอาหาร ล้างหน้า แปรงฟัน บ้วนปาก  

“เหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้าบริโภค” หมายความว่า เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์
ไว้ล่วงหน้าที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าบริโภค ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านชีวภาพ เช่น สาธารณภัย
ทีม่ีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือโรคระบาดที่มีน้ าเป็นสื่อ เป็นต้น  

“การเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภค” หมายความว่า การตรวจประเมินคุณลักษณะต่างๆ ของน้ าบริโภค
ที่เป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยการก าหนดและรวบรวมข้อมูลส าคัญ
มาตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือให้รู้ข้อจ ากัดการจัดการ วิเคราะห์สภาพปัญหาคุณภาพน้ า เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
การด าเนินงานทางสาธารณสุข เช่น การทบทวนความปลอดภัยของน้ าบริโภค การส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
ควบคุมโรคหรือภัยอันตรายอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  
   ข้อ 4 คุณภาพน ้าบริโภคพื นที่ทั่วไป ให้เป็นไปตามเกณฑค์ุณภาพน ้าบริโภคตามบัญชีหมายเลข ๑ 
ที่แนบท้ายประกาศนี  และควรด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าบริโภคอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
   กรณีเกิดเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้าบริโภค เกณฑ์คุณภาพน ้าบริโภคให้เป็นไปตาม
บัญชีหมายเลข ๒ ที่แนบท้ายประกาศนี  ทั งนี  การเฝ้าระวังคุณภาพน ้าบริโภคให้อ้างอิงคุณลักษณะหรือ
พารามิเตอร์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินแหล่งน้ าที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพน้ าบริโภคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 

 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
 

 



๒ 

   ข้อ ๕ การตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บ และรักษาตัวอย่างคุณภาพน้ าบริโภค ตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง 
จะต้องเป็นไปตามวิธีการตามหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
Edition 23rd ed., 2017 APHA AWWA WEF และการตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บ และรักษาตัวอย่างคุณภาพน ้าบริโภค 
ตามข้อ ๔ วรรคสอง ให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 2 

       ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   พรรณพิมล  วิปุลากร 
                อธิบดีกรมอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

บัญชีหมำยเลข 1  
เกณฑ์เสนอแนะคุณภำพน  ำบริโภค เพื่อการเฝ้าระวังพื นที่ทั่วไป 

พารามิเตอร์ หน่วยวัด ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ 
ด้านกายภาพ 
ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู ไม่เกิน ๕ Nephelometry 
สีปรากฏ (Apparent color) แพลตตินัมโคบอลท์ ไม่เกิน ๑๕ Spectrophotometric-single-wavelength, 

visual comparison method 
ความเป็นกรดและด่าง  (pH) - ๖.๕ – ๘.๕ Electrometric method 
ด้านเคมีทั่วไป 
ของแข็งละลายน ้าทั งหมด  
(Total dissolved solids) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๕๐๐ 
 

TDS dried at ๑๘๐ องศาเซลเซียส, 
Gravimetric, Electrometric method 

ความกระด้าง (Hardness) มิลลิกรัมต่อลิตร 
(as CaCO3) 

ไม่เกิน ๓๐๐ 
 

EDTA titrimetric 

ซัลเฟต (Sulfate) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๒๕๐ Turbidimetry, ion chromatography 
คลอไรด์ (Chloride) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๒๕๐ Argentometry, ion chromatography 
ไนเตรท (Nitrate) มิลลิกรัมต่อลิตร 

(as NO3
-) 

ไม่เกิน ๕๐ 
 

Cadmium reduction, ion chromatography, 
spectrophotometry 

ไนไตรท์ (Nitrite) มิลลิกรัมต่อลิตร 
(as NO2

-) 
ไม่เกิน ๓ 

 
Cadmium reduction, ion chromatography, 
spectrophotometry 

ฟลูออไรด์ (Fluoride) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๗ 
 

ion chromatography, SPADNS colorimetric 
method, ion-selective electrode 

ด้านเคมี (โลหะหนัก) 
เหล็ก (Iron) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๓ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
แมงกานีส (Manganese) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๓ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
ทองแดง (Copper)  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๑ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
สังกะสี (Zinc) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๓ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
ด้านเคมี (โลหะหนักที่เป็นพิษ) 
ตะกั่ว (Lead) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๑ AAS (graphite furnace), ICP 
โครเมียมรวม (Total chromium) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๕ AAS (graphite furnace), ICP 
แคดเมียม (Cadmium) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๐๓ AAS (graphite furnace), ICP 
สารหนู (Arsenic) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๑ AAS (vapor generation technique), 

ICP, graphite furnace 
ปรอท (Mercury)  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๐๑ AAS (vapor generation technique),  ICP, 

Automatic direct mercury analyzer 
ด้านชีวภาพ 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Total coliforms bacteria) 

ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Presence-Absence Test 
เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร น้อยกว่า ๑.๑ MPN method  

อีโคไล (Escherichia coli)  ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Presence-Absence Test 
เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร น้อยกว่า ๑.๑ MPN method 

หมายเหตุ : วิธีวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในการตรวจวดั 



๔ 

บัญชีหมำยเลข 2 
เกณฑ์เสนอแนะคุณภำพน  ำบริโภค ในสภำวะเกิดเหตุที่อำจส่งผลกระทบต่อคุณภำพน  ำบริโภค 

 

พารามิเตอร์ หน่วยวัด ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ 
พื้นที่อุตสาหกรรม 
สารพิษอ่ืนๆ  
ลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต  
(Linear Alkyl Benzene Sulfonate) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๒ APHA,AWWA,WEF, 23rd ed., 2017 

อะลูมิเนียม (Aluminium) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๒ ICP-MS, spectrophotometry, AAS, ICP 
แบเรียม (Barium) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๗ AAS (Graphite Furnace), ICP, ICP-MS 
เบริลเลียม (Beryllium) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๐๔ ICP-MS 
โบรอน (Boron) มิลลิกรัมต่อลิตร ๒.๔ ICP-MS, Electrothermal atomic absorption 
ไซยาไนด์ (Cyanide) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๗ Ion-Selective Electrode, continuous flow 

injection method, spectrophotometry, 
cyanide chromatography 

นิกเกิล (Nickel) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๗ ICP-MS 
ซีลีเนียม (Selenium) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๑ AAS (Vapor Generation Technique), ICP-MS 
สไตรีน (Styrene) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๒ GC-MS 
ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl chloride) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๐๐๓ HPLC, GC 
สารอินทรีย์ระเหยง่ายในกลุ่ม BTEX  
เบนซีน (Benzene) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๑ GC-MS, GC/PID 
โทลูอีน (Toluene) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๗ GC-MS, GC/FID 
เอทธิลเบนซิน (Ethylbenzene) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๓ GC-MS, GC/PID 
ไซลีนทั งหมด (Total Xylenes) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๕ GC-MS, GC/FID 
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)  
คาร์บอนเตตระคลอไรด์  
(Carbon tetrachloride) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๐๔ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 

1,2 ไดคลอโรอีเทน  
(1,2-Dichloroethane) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๓ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 

1,2 ไดคลอโรเอทธีน  
(1,2-Dichloroethene) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๕ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 

ไดคลอโรมีเทน 
(Dichloromethane) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๒ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 

เตตระคลอโรเอทธีน 
(Tetrachloroethene) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๔ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 

ไตรคลอโรเอทธีน 
(Trichloroethene) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๗ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 

1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน  
(1.1.1-trichloroethane) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๒ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 



๕ 

พารามิเตอร์ หน่วยวัด ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ 
ไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethane)  
คลอโรฟอร์ม (Chloroform) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๓ GC 
โบรโมไดคลอโรมีเทน  
(Bromo dichloromethane) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๖ GC 

ไดโบรโมคลอโรมีเทน  
(Di bromochloromethane) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๑ GC 

โบรโมฟอร์ม (Bromoform) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๑ GC 
สถานการณ์โรคระบาด 
ด้านชีวภาพ  
Clostridium perfringens ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ EA 2010, FDA BAM online 
Pseudomonas aeruginosa ต่อ ๒๕๐ มิลลิลิตร ไม่พบ ISO 16266 
Staphylococcus aureus ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ APHA,AWWA,WEF, 23rd ed. ,2017, FDA BAM online 
Salmonella spp. ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ ISO 19250, APHA,AWWA,WEF, 23rd ed. ,2017 
Shigella spp. ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ ISO 21567 
Vibrio cholerae ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ APHA,AWWA,WEF, 23rd ed. ,2017, FDA BAM online 
Hepatitis A virus ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Real time PCR, PCR, IgM 
Norovirus ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Real time PCR,  PCR, ELISA 
Rotavirus ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Real time PCR,  PCR 
Cryptosporidium 
hominis/parvum 

ต่อ ๑๐ ลิตร ไม่พบ Special staining: Trichrome, Acid-fast stain 
PCR, Real-time PCR 

Giardia intestinalis ต่อ ๑๐ ลิตร ไม่พบ wet mount microscopy,  concentration method 
(centrifugation ด้ วย Formalin และ Ethyl acetate), 
Normal และตรวจยืนยันด้วย Iodine 

Cyclospora spp. ต่อ ๑๐ ลิตร ไม่พบ Special staining: Trichrome, Acid-fast stain 
PCR, Real-time PCR 

พื้นที่เกษตรกรรม 
สารเคมี (สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์)  
Atrazine  ไมโครกรัมต่อลิตร ๒ GC-MS, HPLC 
Carbofuran ไมโครกรัมต่อลิตร ๗ GC with nitrogen-phosphorus detector, reverse-

phase HPLC with fluorescence detector 
Chlorpyrifos  ไมโครกรัมต่อลิตร ๓๐ GC, HPLC 
DDT & metabolites  ไมโครกรัมต่อลิตร ๑ GC/ECD, GC-MS 
2,4-D  ไมโครกรัมต่อลิตร ๓๐ GC, HPLC 
Glyphosate – isopropyl 
ammonium  

ไมโครกรัมต่อลิตร ๙๐๐ 
 

GC, HPLC 

Paraquat dichloride ไมโครกรัมต่อลิตร ๑๐ GC, HPLC 
 
 หมายเหตุ : วิธีวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในการตรวจวัด 


