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 รายงานฉบับนี้ได้จัดท้าข้ึนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้้าในปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564) 

ของกปภ.สาขาสมุทรสาคร ให้แก่ผู้บริโภค โดยประกอบด้วยข้อมูล แหล่งน้้าดิบ รายงานคุณภาพน้้า การเฝ้าระวัง     สิ่ง

ปนเปื้อน และความรู้เพิ่มเติมที่จ้าเป็น ทั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการตามหลักสากลและบริหาร

จัดการน้้าประปาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าตลอด 24 ช่ัวโมง และจัดให้มีกระบวนการควบคุมคุณภาพน้้า 

ตั้งแต่แหล่งน้้าที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต กระบวนการผลิตน้้าประปาไปจนถึงบ้านผู้ใช้น้้า เพื่อส่งมอบน้้าประปาที่มีคุณภาพ   

ตามมาตรฐานคุณภาพน้้าประปาของ กปภ. ตามค้าแนะน้าขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)     

ซึ ่งป ีงบประมาณ 2564 ได้มีการเก็บตัวอย่างน้้าและทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025             

ทั้งคุณลักษณะทางด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา สารเป็นพิษ และอื่นๆ เป็นจ้านวนทั้งสิ้น  82 ตัวอย่าง ทั้งนี้ ผลทดสอบ

คุณภาพน้้าประปาทั้งหมดใน ปี 2564 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้าประปาของ กปภ. เหมาะแก่

การอุปโภคและบริโภคได้อย่างปลอดภัยต่อสุขอนามัย 

นอกจากนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ไดด้้าเนินกิจการภายใต้ระบบมาตรฐานสากล ทั้ง ISO 9001 และ 

ISO 14001 รวมถึงการด้าเนินกิจกรรมร่วมกับกรมอนามัย ในการจัดท้า “โครงการน้้าประปาดื่มได้ และโครงการส่งเสริม  

ความเช่ือมั่นคุณภาพน้้าประปา (Water is Life)” โดยมุ่งเน้นในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้้าประปาที่สะอาดปลอดภัย  

ตามเกณฑ์คุณภาพน้้าบริโภค กรมอนามัย  
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แหล่งน ้าดิบ 
กปภ.สาขาสมุทรสาคร ใช้น้้าดิบ 2 แหล่ง ในการผลิตน้้าประปา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.แหล่งน้้าดิบจากแม่น้้าแม่กลอง  

     ซึ่งมีสถานีผลิตน้้าโพธาราม ตั้งอยู่ที่ ม .7 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ในการผลิต

น้้าประปา โดยสูบน้้าดิบจากแรงต่้า ต.บ้านหม้อ ไปยังสถานีผลิตน้้าโพธาราม เพื่อผลิตน้้าประปา

และสูบจ่ายน้้าประปาให้กับกปภ.สาขานครปฐม, กปภ.สาขาราชบุรี, กปภ.สาขาสมุทรสงคราม 

และกปภ.สาขาสมุทรสาคร (บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตก ของแม่น้้าท่าจีน) 

2.แหล่งน้้าดิบจากแม่น้้าท่าจีน 

     ซึ่งกปภ.สาขาสมุทรสาคร จะรับซื้อน้้าประปาจากบริษัท ทีทีดับบลิว จ้ากัด (มหาชน) เพื่อจ่าย

ให้บริการในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร (บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออก ของแม่น้้าท่าจีน) 

• ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของแหล่งน้้า ทีส่่งผลต่อคุณภาพน้้า 

- แหล่งน้้าดิบแม่น้้าท่าจีน ก่อนที่จะมาถึงโรงผลิตน้้าบางเลน ของบริษัท ทีทีดับบลิว จ้า กัด 

(มหาชน) บางส่วนจะรับน้้าทิ้งจากภาคเกษตรกรรม และชุมชนที่อยู่ติดกับริมแม่น้้า อาจก่อให้เกิด

การปนเปื้อนมลพิษในแหล่งน้้าได้ เช่น ค่าCOD, น้้ามีสี รวมถึงการหนุนของน้้าทะเลบางช่วงเวลา 

- แหล่งน้้าดิบแม่น้้าแม่กลอง ก่อนที่จะมาถึงสถานีผลิตน้้าโพธาราม ของกปภ.สาขาสมุทรสาคร 

บริเวณ อ.ท่ามะกา และ อ.บ้านโป่ง มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ติดกับริมแม่น้้า อาจก่อให้เกิดการ

ปนเปื้อนมลพิษในแหล่งน้้าได ้

ค้านิยาม 

NTU: หน่วยวัดค่าความขุ่น 

mg: หน่วยมิลลิกรัม 

µg: หน่วยไมโครกรัม 

L: หน่วยลิตร 

mL: หน่วยมิลลลิิตร  

ND (Not Detected)  : ตรวจไม่พบค่า 
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รายการ หน่วย เกณฑ ์กปภ. 
ผลทดสอบคุณภาพน ้า 

แหล่งท่ีมา 
ค่าต้่าสุด ค่าสูงสุด ผลการประเมิน 

คุณลักษณะทางกายภาพ 

ความขุ่น NTU 4 0.26 1.00  
 เป็นไปตามธรรมชาติ น้้าเสยีจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

ความเป็นกรด-ด่าง - 6.5-8.5 7.91  8.31  
 เป็นไปตามธรรมชาติ น้้าเสยีจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

คุณลักษณะทางเคม ี

เหลก็ mg/L 0.3 ND  0.26   
พบในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 

การผุกร่อนระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

แมงกานีส mg/L 0.3 0.001 0.11  
 พบในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 

ทองแดง mg/L 2.0  ND  0.06  
 การผุกร่อนของแร่ ระบบท่อและสุขภณัฑ์ 

สังกะส ี mg/L 3.0  0.02 0.08   
พบในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 

การผุกร่อนระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

ซัลเฟต mg/L 250 4.0 23 
 พบในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 

คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา 

โคลฟิอรม์แบคทเีรียทั งหมด ต่อ 100 mL ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ  
พบในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 

ของเสียจากมนุษยแ์ละสัตว ์

อีโคไล ต่อ 100 mL ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ   
พบในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 

ของเสียจากมนุษยแ์ละสัตว ์

สารเป็นพษิ 

ปรอท mg/L 0.001 ND ND  การผุกร่อนของแร่ น้้าเสยีจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

ตะกั่ว mg/L 0.01 0.0001 0.0001  การผุกร่อนของแร่ การกัดกร่อนระบบท่อและสุขภณัฑ์ 

สารหนู mg/L 0.01 0.0055 0.0055  การผุกร่อนของแร่ น้้าเสยีจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

ซีลีเนียม mg/L 0.01 0.0003 0.0003 
 การผุกร่อนของแร่ ของเสียจากโรงกลัน่น้้ามนั และเหมืองแร ่

โครเมียม mg/L 0.05 0.0002 0.0002  การผุกร่อนของแร่ อุตสาหกรรมเหล็กและเยื่อกระดาษ 

แคดเมียม mg/L 0.003 0.0002 0.0002  การผุกร่อนของแร่ น้้าเสยีจากอุตสาหกรรมโลหะ แบตเตอรี่และส ี

แบเรียม mg/L 0.7 0.0690 0.0690  การผุกร่อนของแร่ น้้าเสยีจากอุตสาหกรรมโลหะ 

ไซยาไนด ์ mg/L 0.07 <0.0002 <0.0002 
 น้้าเสียจากอุตสาหกรรมโลหะ พลาสติก และปุย๋ 

สารเคมทีี่ใช้ป้องกันและก้าจัดศัตรูพืช 

อัลดรินและดลิดริน µg/L 0.03 <0.002 <0.002   การใช้สารก้าจัดศัตรูพชืในการท้าเกษตรกรรม 

คลอเดน µg/L 0.2 <0.002 <0.002   การใช้สารก้าจัดศัตรูพชืในการท้าเกษตรกรรม 

ดีดีท ี µg/L 1   0.006   0.006   การใช้สารก้าจัดศัตรูพชืในการท้าเกษตรกรรม 

เฮปตาคลอรแ์ละ 

เฮปตาคลอรอ์พีอกไซด ์
µg/L 0.03   0.006   0.006   การใช้สารก้าจัดศัตรูพชืในการท้าเกษตรกรรม 

เฮกซะคลอโรเบนซีน µg/L 1 <0.002 <0.002 
 การใช้สารก้าจัดศัตรูพชืในการท้าเกษตรกรรม 

ลินเดน µg/L 2 <0.002 <0.002 
 การใช้สารก้าจัดศัตรูพชืในการท้าเกษตรกรรม 

เมททอกซิคลอร ์ µg/L 20 <0.002 <0.002 
 การใช้สารก้าจัดศัตรูพชืในการท้าเกษตรกรรม 

ไตรฮาโลมเีทน 

คลอโรฟอร์ม µg/L 300 80  80   ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื้อโรค 

โบรโมไดคลอโรมีเทน µg/L 60 19 19  ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื้อโรค 

ไดโบรโมคลอโรมีเทน µg/L 100 3.8 3.8  ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื้อโรค 

โบรโมฟอรม์ µg/L 100  <0.05  <0.05  ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื้อโรค 

ผลรวมอัตราส่วน 

ไตรฮาโลมเีทน 
- ≤ 1  0.62  0.62  

ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื้อโรค 
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หมายเหตุ:  คือผา่นเกณฑ์   คือไม่ผ่านเกณฑ์  

รายงานคุณภาพน ้าประปา 



  

การเฝ้าระวังสิ่งปนเปื้อน (เชื อโรคและสารเป็นพิษ) 

คริปโตสปอริเดียม  

 คริปโตสปอริเดียม (Cryptosporidium spp.) เป็นโปรโตซัวชนิดหนึ่งมีทั้งหมด 13 สายพันธ์ุ (Species) โดยมี 2 สาย

พันธ์ุที่สามารถก่อโรคติดเช้ือในมนุษย์ได้ คือ Cryptosporidium homonis และ Cryptosporidium parvum ซึ่งสามารถ

แพร่กระจายผ่านทาง Fecal-Oral Route จากการบริโภคอาหารหรือน้้าที่ปนเปื้อน Oocyst (ระยะติดต่อ) ของเช้ือโปรโตซัว

ดังกล่าวนี้เข้าไป ท้าให้มีอาการท้องร่วงท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน และมีไข้ ซึ่งโรคติดเช้ือที่มีสาเหตุมาจากเช้ือคริปโตสปอริเดียม

มีช่ือเรียกเฉพาะว่า “โรค Cryptosporidiosis” ส้าหรับในกรณีของผู้ป่วยที่มีสุขภาพแข็งแรง อาการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ 

สามารถหายได้เองภายใน 1 สัปดาห์  ยกเว้นในกรณีของผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่้า (Immunocompromise) เช่น เด็กเล็ก 

ผู้สูงอายุ ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น อาการของโรคจะมีความรุนแรงมากข้ึนจนอาจท้าให้มี

อันตรายถึงแก่ชีวิตได ้

 การควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือคริปโตสปอริเดียมตามแนวทาง Water Safety Plans (WSPs) จะมุ่งเน้นที่การ

ป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อนของเช้ือดังกล่าวลงสู่แหล่งน้้าดิบ การมีระบบผลิตน้้าประปาที่มีประสิทธิภาพ (เนื่องจากโปรโตซัว

เป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดเซลล์ค่อนข้างใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 -6 ไมโครเมตร ส่วนใหญ่ สามารถก้าจัดออกได้ในข้ันตอนการ

กรอง) ตลอดจนการป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อนในระบบจ่ายน้้า 

  

สารเป็นพิษ 

 สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชในทางการเกษตรมีหลายประเภท เช่น สารเคมีก้าจัดแมลง สารป้องกันก้าจัดวัชพืช   สารป้องกัน

ก้าจัดเช้ือรา เป็นต้น เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชอย่างแพร่หลายเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสารเป็นพิษ

ดังกล่าวอาจปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้า และสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง ทั้งการสัมผัสทางผิวหนัง การสูดหายใจละอองที่ฟุ้ง

กระจายในอากาศ และการรับประทานอาหารและน้้าดื่มที่มีสารเคมีปนเปื้อน ซึ่งท้าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทั้งเฉียบพลันและ

เรื้อรัง เช่น ระคายเคืองผิวหนัง หายใจล้าบาก เวียนศีรษะ อาเจียน ชัก หมดสติ เป็นต้น และถ้าได้รับสารเป็นพิษในปริมาณมาก

อาจท้าให้เกิดโรคมะเร็ง และถึงข้ันเสียชีวิตได้  

         กปภ. มีการด้าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) หลาย

แผนงาน โดยเฉพาะแผนงานเฝ้าระวังคุณภาพน้้าดิบด้านสาร เป็นพิษในกลุ่มสารเคมีที่ใช้ป้องกันและก้าจัดศัตรูพืชได้แก่  

สารป้องกันก้าจัดวัชพืช: 2,4-D glyphosate paraquat atrazine สารเคมีก้าจัดแมลง: DDT carbofuran และ chlorpyrifos 

ของ กปภ.สาขาทั้ง 20 แห่ง ในสังกัด กปภ.ข. 1-10 ที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศ พบว่าอยู่ในเกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้้าบริโภค 

เพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ.2563 และ กปภ. จะด้าเนินงานตามแผนฯ ต่อไป เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพ

น้้าประปา ของ กปภ. 
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6 

“การอนุรักษ์พลังงาน”  

การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน 

 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้กระแสไฟฟ้าน้อย หรือเป็นอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ถ้าเป็นเคร่ืองปรับอากาศ ก็หมายถึง

เคร่ืองปรับอากาศท่ีท้าความเย็นได้มากโดยใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย เช่น เคร่ืองปรับอากาศเบอร์ 5 หรือแบบ Inverter ถ้าเป็นไฟฟ้าระบบแสงสว่าง หมายถึง

คุณภาพของหลอดไฟท่ีสามารถให้แสงสว่างได้มาก โดยใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย เช่น หลอด LED  

ข้อดีของการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน  

 1. สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ เนื่องจากตัวอุปกรณ์ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเดิม 

 2. ใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับลักษณะอาคาร โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานในส่วนท่ีไม่จ้าเป็น 

 3. เป็นประโยชน์โดยรวมต่อการใช้พลังงานของประเทศชาติ 

 ในส่วนของ กปภ. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน มักจะอยู่ในส่วนของอาคารส้านักงาน กปภ.สาขา และส้านักงาน กปภ.เขต  โดยมักจะเปิดใช้

งานตลอดท้ังวันในวันเปิดท้าการ  จะเห็นผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ชัดเจน และจะประหยัดพลังงานมากข้ึนเมื่อมีการบริหารจัดการเปิด-ปิด ท่ีเหมาะสม 

การใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive : VSD)  

 VSD เป็นอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับสภาวะของโหลดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท้า งานของมอเตอร์และช่วย

ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า  

ข้อดีของการใช้ VSD 

1. สามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ได้ ท้าให้ได้ความเร็วรอบท่ีเหมาะสมตามความต้องการของงานใน 

แต่ละลักษณะ 

2. สามารถควบคุมแบบ Closed Loop Control เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพคงที่ตลอดเวลา 

3. ช่วยลดการสึกหรอของเคร่ืองจักรและป้องกันการสูญเสียของมอเตอร์และปั๊มน้้า 

4. ลดการกระชากไฟฟ้าตอนเร่ิมต้นท้าให้ลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าโดยเฉพาะมอเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ 

5. ประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานตามความจ้าเป็นของ Load 

กปภ. ได้น้า VSD มาใช้ในการปรับความเร็วรอบของเคร่ืองสูบน้้าท่ีใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นเคร่ืองต้นก้าลัง เพื่อควบคุมการสูบจ่ายน้้าให้ได้ตามความ

ต้องการ โดยสามารถตั้งค่าได้หลายรูปแบบ อาทิ Peak หรือ Off-Peak เพื่อควบคุมการจ่ายน้้าให้เหมาะสมและสามารถลดน้้าสูญเสียในระบบจ้าหน่ายอีกด้วย  

 

 

ความรู้เพิ่มเติม 

“กระบวนการผลิตน ้าประปา” 

แหล่งน ้าดิบ 

บ่อแบ่งน ้า ท่อผสมเร็ว 

โรงสูบน ้าแรงต่้า 

ถังกวนช้า ถังตกตะกอน ถังกรองน ้า 

ถังน ้าใส โรงสูบน ้าแรงสูง 
หอถังสูง เขตจา้หน่ายน ้า 

ปูนขาว คลอรีน 

สารส้ม ปูนขาว 

คลอรีน 

หลอด LED 

 

 



“การอนุรักษ์พลังงาน”  

การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงร่วมกับเครื่องสูบน ้าในสถานีผลิต-จ่ายน ้า 

 มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเป็นมอเตอร์อินดักช่ันชนิดโรเตอร์กรงกระรอก ออกแบบและประกอบโคร งสร้างมอเตอร์      

เป็นพิเศษ โดยทั่วไปมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงขนาดเล็กกว่า 5.5 กิโลวัตต์ จะมีประสิทธิภาพมากกว่ามอเตอร์แบบธรรมดา

ประมาณ 4 - 7% มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงขนาดใหญ่จะมีประสิทธิภาพมากกว่ามอเตอร์ธรรมดาประมาณ 2 - 4%  

ข้อดีของการใช้มอเตอรป์ระสิทธิภาพสูง 

1. ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 

2. เครื่องเดินเงียบกว่าและมีอุณหภูมิต่้ากว่า 

3. มีอายุการใช้งานนานและการบ้ารงุรักษาต้่า 

4. สามารถใช้กับอปุกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) ได ้ 

กปภ. ได้มีการน้ามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมาใช้งานร่วมกับเครื่องสบูน้้าในสถานีผลิต-จ่ายน้้าของ กปภ. ที่มีการเดินเครื่อง

เป็นเวลานาน ท้าให้เห็นผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ชัดเจน และจะประหยัดพลังงานมากขึ้นเมื่อใช้งานร่วมกับ VSD 

 

 

นอกจากนี้ กปภ.สาขาสมุทรสาคร ยังได้มีการน้าน้้าระบายทิ้งจากกระบวนการผลิตที่ผ่านการพักในสระพักตะกอนแล้ว 

น้ากลับมาใช้ผลิตน้้าประปา เพื่อลดการจัดการด้านน้้าทิ้ง และเป็นการหมุนเวียนน้าน้้าทิ้งกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจะมีการ

ตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งก่อนน้ามาหมุนเวียนผลิตเป็นน้้าประปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอเตอร์ประสิทธภิาพสูง 

“การอนุรักษ์แหล่งน ้า”  

Recycle น ้ากลับมาใช้ใหม่  
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ความรู้เพิ่มเติม 

“สารปนเป้ือนต่างๆท่ีพบได้ในน ้าประปา” 

ตะกั่ว (Lead) 

 ตะกั่วสามารถพบได้ตามธรรมชาติ จากการผุกร่อนของแร่ การได้รับตะกั่วท้าให้เกิดผลกระทบที่หลากหลายเช่น การ

พัฒนาระบบประสาท การเสียชีวิต (เนื่องจากโรคทางหัวใจและหลอดเลือด) การท้างานของหัวใจผิดปกติ ความดันโลหิตสูง 

ระบบสืบพันธ์ และการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ ซึ่งค่าแนะน้าขององค์การอนามัยโลก (WHO) ส้าหรับตะกั่วในน้้าดื่มไม่เกิน 

10 ไมโครกรัมต่อลิตร 

สารหนู (Arsenic) 

 สารหนูอาจพบได้ทั้งในอาหาร น้้า ดิน และอุตสาหกรรมเหมืองแร ่เป็นต้น สามารถรับสารหนูเข้าในร่างกายได้ทางการ

บริโภค การหายใจ หรือการสัมผัส อาจส่งผลต่อสุขภาพถ้าได้รับสารหนูเกิน 10 ไมโครกรัมต่อลิตร (ตามค่าแนะน้าของ WHO) 

เช่น คลื่นไส้ ท้องร่วง อ่อนเพลีย และเมื่อได้รับเป็นระยะเวลานานอาจเกิดมะเร็งได้ ซึ่งองค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (IARC) 

ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งผิวหนัง 

ไนไตรต์ (Nitrite) และไนเตรต (Nitrate) 

 ไนไตรต์ในรูปไนไตรต์ (Nitrite as NO
2

-
) และไนเตรตในรูปไนเตรต (Nitrate as NO

3

-
) มีแหล่งที่มาได้แก่ 

น้้าชะสารปรับปรุงดิน การรั่วซึมจากถังเกรอะ ท่อระบายน้้าเสยี และการชะล้างพังทลายของวัตถุที่มสี่วนประกอบของไนไตรต์/

ไนเตรต ตามธรรมชาติ ถ้าเด็กทารกบริโภคน้้าดื่มที่มีไนไตรต์เจือปนที่ระดับความเข้มข้นเกิน 3 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือไนเตรต

เจือปนที่ระดับความเข้มข้นเกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตามค่าแนะน้าของ WHO) อาจเกิดโรค Methemoglobinemia ใน

เด็กทารกได้ 

ข้อมูลติดต่อ 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมทุรสาคร 
ที่อยู่ 93/796 หมู่ 7 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 
เบอร์โทร 043-411844 
อีเมล์ 5542016@pwa.co.th 

PWA Contact Center: โทร 1662 

LINE Official: @PWAThailand 

PWA Mobile Application: PWA1662 

Website: www.pwa.co.th 

Facebook: provincialwaterworksauthority 

http://www.pwa.co.th/

