
An in-depth analysis

คา่มาตรฐานของนํ าดื�มเชื�อถือได้จริงหรือ?

งานวิจยัที�เป็นขา่วพบอะไร?

พิบูล อิสสระพนัธุ์

คา่มาตรฐานผิดหรือตีความผิด?

คา่มาตรฐานของนํ าดื�มเชื�อถือได้จริงหรือ?



• น่านมีการใชส้ารเคมีเกษตร ถึงปีละ 2,400,000 กิโลกรัม• น่านมีการใชส้ารเคมีเกษตร ถึงปีละ 2,400,000 กิโลกรัม

• ปลาในแม่นํ�า พบ ไกลโฟเซต ซึ งเป็นยาฆ่าหญา้ชนิดดูดซึม สูงกว่า 10,000 ไมโครกรมัต่อ
กิโลกรัม ซึ งเกินค่ามาตรฐานของสํานกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ และ
มาตรฐาน Codex ที ตอ้งไม่เกิน 50 ไมโครกรัม ต่อกิโลกรัม

• พบสารเคมีที ใชใ้นการเกษตร 4 ชนิด ไดแ้ก่ ไกลโฟเซต, อาทราซีน, พาราควอตและ

คลอร์ไพริฟอส ปนเปื�อนในนํ�าประปาหมู่บา้น และโรงผลิตนํ�าดื มทั วทั�งจงัหวดันา่นคลอร์ไพริฟอส ปนเปื�อนในนํ�าประปาหมู่บา้น และโรงผลิตนํ�าดื มทั วทั�งจงัหวดันา่น

• สุ่มตรวจนํ�า 9 ตวัอย่างจาก 8 อําเภอในจงัหวดันา่น พบมีสารอาทราซีน หรือยากาํจัด

วัชพืช ปนเปื�อนในนํ�าประปาเขม้ขน้ ค่าเฉลี ย 18.78 ไมโครกรัมต่อลิตร ขณะที ค่าสูงสดุที 
ยอมรบัไดใ้นประเทศออสเตรเลีย(?) คือ 0.5 ไมโครกรัมต่อลิตร



ยนัผลการตรวจสอบนํ�าประปาที�ผลิตโดย กปภ.สาขาน่าน อยู่
ในเกณฑม์าตรฐาน ใชอุ้ปโภคบริโภคไดป้ลอดภยัในเกณฑม์าตรฐาน ใชอุ้ปโภคบริโภคไดป้ลอดภยั

องัคารที� 16 สิงหาคม 2559  กปภ.ไดเ้ร่งตรวจติดตามและเฝ้าระวงัคุณภาพนํ�า
ของ กปภ.สาขาน่านและหน่วยบริการกลางเวียง จ.น่าน โดยทดสอบสารเคมี  6 
ชนิด ในนํ�าดิบและนํ�าประปาที�ผลิตจากแม่นํ�าน่าน ไดแ้ก่  อะทราซีน พาราควอท  
ไกลโพเสต คลอร์ไพริฟอส ออร์กาโนฟอสเฟต และออร์กาโนคลอรีน พบวา่ไม่มี
สารเคมีปนเปื� อน หรือมีปริมาณที�ต ํ�ามากเมื�อเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนดโดยสารเคมีปนเปื� อน หรือมีปริมาณที�ต ํ�ามากเมื�อเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนดโดย
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) หรือมาตรฐานที�คณะวิจยัอา้งถึงดงักล่าว
http://www.ryt9.com/s/bmnd/2487328 



วตัถปุระสงค์
• ค้นหาข้อเท็จจริงของปัญหาการปนเปือนสารกําจดัศตัรูพืชโดยเฉพาะอาทราซีน

ในนํ าดื�มของจงัหวดันา่น

• ค้นหาและวิเคราะห์หลกัเกณฑ์ของแตล่ะองค์กรที�กําหนด “ความปลอดภยั” ของ• ค้นหาและวิเคราะห์หลกัเกณฑ์ของแตล่ะองค์กรที�กําหนด “ความปลอดภยั” ของ
นํ าดื�ม

แหล่งข้อมูล

• “การวิจยัเชิงบรูณาการเพื�อเสริมสร้างศกัยภาพหน่วยงานท้องถิ�นในการจดัการ
และป้องกนัการปนเปือนของสารพิษบนพื นที�ต้นนํ าน่าน” รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิและป้องกนัการปนเปือนของสารพิษบนพื นที�ต้นนํ าน่าน” รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิ
ชยานกุลู และคณะ

• สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัน่าน

• การลงพื นที�ของผู้ศกึษา ร่วมกบัสํานกัโรคจากการประกอบอาชีพฯ



สรุปจากบทคดัยอ่ภาษาไทย

• เป็นการศกึษาเกี�ยวกบัการกระจายตวัของสารคลอร์ไพริฟอส อาทราซีน ไกลโฟ
เสต และพาราควอตในจงัหวดัน่านเสต และพาราควอตในจงัหวดัน่าน

• พบสารทกุชนิดตกค้างในปลา และในผกั(ยกเว้นอาทราซีน)

• พบอาทราซีนตกค้างในนํ าประปา 1.41 – 62.01 ไมโครกรัม/ลติร และนํ าดื�ม 1.41 
– 62.01 ไมโครกรัม/ลติร(บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 3.69 – 94.11 ไมโครกรัม/ลติร)

• สงูกวา่คา่มาตรฐานนํ าดื�มของหลายประเทศ (0.1-5 ไมโครกรัม/ลติร)• สงูกวา่คา่มาตรฐานนํ าดื�มของหลายประเทศ (0.1-5 ไมโครกรัม/ลติร)

• สารอื�นๆพบในนํ าประปาในระดบัที�ยอมรับได้

• จงึวิเคราะห์เฉพาะอาทราซีน



Why? คา่มาตรฐาน
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การคํานวณคา่อ้างอิงของสารเคมีในนํ าดื�ม

• NOEL คือปริมาณสารพิษตอ่นํ าหนกัตวัหนึ�งกิโลกรัมซึ�งยงัไมก่่อผลกระทบใดๆกบั
สตัว์ทดลอง สตัว์ทดลอง 

• NOEL ไม่ได้มีคา่เดียว ขึ นกบัอวยัวะตา่งๆด้วย

• เอา NOEL หารด้วย 10 เพื�อแปลงเป็นคา่ในคน, หารด้วย 10 เพื�อแปลงเป็นคา่ใน
คนเปราะบาง, และหารด้วย หารด้วย 10 10 ถ้าเป็นสารก่อมะเร็ง ถ้าเป็นสารก่อมะเร็ง เป็นคา่ ADI

• ADI คณูด้วยนํ าหนกัตวัเฉลี�ยของคนชาตนิั นๆ เป็นปริมาณสารที�คนคนหนึ�งจะรับ
ได้ตอ่วนั แล้วเอาไปหาคา่อ้างอิง

คณูด้วยนํ าหนกัตวัเฉลี�ยของคนชาตนิั นๆ เป็นปริมาณสารที�คนคนหนึ�งจะรับ
ได้ตอ่วนั แล้วเอาไปหาคา่อ้างอิง

• คา่อ้างอิง(บางคนเรียกคา่มาตรฐาน)คดิจากร้อยละของสารที�ได้จากนํ าดื�ม เมื�อ
เทียบกบัอาหาร และปริมาณนํ าที�ดื�มตอ่วนั

ADI = Acceptable Daily Intake



NOAEL =No-observed-adverse-effect level
LOAEL  = Lowest-observed-adverse-effect level

หนนูํ าหนกั
LOAEL
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หนนูํ าหนกั
หนึ�งกิโล

คนแข็งแรงนํ าหนกั
หนึ�งกิโลคา่ NOAEL 
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สารเคมีสว่นที�
ได้จากอาหาร

คา่ที�กินได้ตอ่
วนั

สารเคมีสว่นที�ได้
จากนํ าดื�ม

ค่า MAC ค่า MAC

ได้จากอาหาร

สารเคมีแบง่ตามขวดนํ า ค่า ค่า MACสารเคมีแบง่ตามขวดนํ า 
แล้วแตค่นประเทศนั นกิน
นํ าเยอะหรือไม่



Canadian (Atrazine)

• NOAEL: สําหรับการเจริญพนัธุ์ในหนสูองรุ่น มะเร็งและพิษตอ่หวัใจใน
หมา 0.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัมตอ่วนัหมา 0.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัมตอ่วนั

• ADI = NOEL=0.0005 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตอ่วนั

ใช้พนัหารเพราะแคนาดาถือวา่เป็นสารอาจก่อมะเร็ง

• คา่อ้างอิง(MAC)=ADI ×70 กิโลกรัม×0.20

1010xx1010xx1010

1.5ลติร ตอ่วนั
คา่อ้างอิง(MAC)=ADI ×70 กิโลกรัม×0.20

• คา่อ้างอิง ≈ 5 ไมโครกรัม/ลิตร

http://healthycanadians.gc.ca/publications/healthy-living-vie-saine/water-atrazine-eau/index-eng.php#a16 

MAC=Minimum Acceptable Level

1.5ลติร ตอ่วนั



Australian 2004 (Atrazine)
• เริ�มจากคา่ ADI 0.005 มิลลกิรัม/กิโลกรัม ตอ่วนั

MAC = ADI    x 70 กิโลกรัม x 0.5• MAC = ADI    x 70 กิโลกรัม x 0.5

= .04 มิลลกิรัม/ลติร หรือ 40 ไมโครกรัม/ลติร

• ใช้คา่ MAC 40 ไมโครกรัม/ลติร แตค่า่แนะนํา Guideline value  คือ0.1
ไมโครกรัม/ลติร

 2 ลิตร/วนั x 2 (เผื�อสารที�มาจากการยอ่ยสลายอาทราซีน)

ไมโครกรัม/ลติร

https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/eh34_adwg_11_06.pdf



Australian drinking water 2011

●NOEL อาทราซีน ในหน ู= 0.5 มิลลกิรัม/กิโลกรัม ตอ่วนั

สตูร: MAC = NOEL    x 70 กิโลกรัม x 0.1●สตูร: MAC = NOEL    x 70 กิโลกรัม x 0.1

(ไมค่ณูอีก 10 เพราะถือวา่ไม่ก่อมะเร็ง)

●คนออสซี�หนกั 70 กิโลกรัม และได้สารจากนํ าแค ่10% กินนํ าวนัละ 2 ลติร

1010xx1010      x 2 ลิตรตอ่วนั

●คา่อ้างอิง (MAC) = 0.02 มลิลกิรัม/ลติร (20 ไมโครกรัม/ลติร)

https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/publications/nhmrc_adwg_6_february_2016.pdf

Australian Drinking Water Guidelines 6 2011 Version 

3.2 Updated February 2016 



Australian 2011 ต่อ

• Atrazine พบบ้างในนํ าดื�ม พบในนํ าผิวดนิไมเ่กิน 0.9 ไมโครกรัม/ลติร แถว New 
South Wales และ 1.3  ไมโครกรัม/ลติร แถว QueenslandSouth Wales และ 1.3  ไมโครกรัม/ลติร แถว Queensland

• หากมีการจดัการนํ าที�ดี จะต้องไมม่ีสารกําจดัศตัรูพืชในแหลง่นํ าสําหรับทํานํ า
ดื�ม และหากมีพบแม้ตํ�ากวา่คา่อ้างอิงก็ต้องสอบสวนและจดัการความเสี�ยง

https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/publications/nhmrc_adwg_6_february_2016.pdf

Australian Drinking Water Guidelines 6 2011 Version 

3.2 Updated February 2016 



WHO Guideline 3rd edition 2003

• NOAEL 0.5 มิลลกิรัม /กิโลกรัม ตอ่วนั สงูกวา่ฉบบัที� 4

ใช้ตวัหาร(uncertainty factor) 1,000 (10 เท่าของฉบบัที� 4) จากการก่อมะเร็งใน• ใช้ตวัหาร(uncertainty factor) 1,000 (10 เท่าของฉบบัที� 4) จากการก่อมะเร็งใน
หนู

• TDI (คล้าย ADI)= 0.5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม

• ได้อาทราซีนจากการกินนํ า 10% ของ TDI

Guideline value  2 ไมโครกรัม/ลติร• Guideline value  2 ไมโครกรัม/ลติร

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204411/1/9789241547611_eng.pdf

• TDI (Tolerable Daily Intake) คล้ายกบั ADI (Acceptable daily intakes) แต่ TDI ความหมายใน
เชิงลบ(“พอรับได้”) ไม่ใช่ “ยอมรับ”



WHO Guideline 4th edition: Atrazine

• NOAEL 1.8 มิลลกิรัม /กิโลกรัม ตอ่วนั จากการรบกวนการหลั�งฮอร์โมนเพศใน
หน ูและถือวา่ไม่ก่อมะเร็ง ใช้ตวัหาร 100หน ูและถือวา่ไม่ก่อมะเร็ง ใช้ตวัหาร 100

• สมมตุวิา่คนได้สารฯจากนํ า 20% ของ TDI

• นํ าหนกัตวั(เลก็กวา่ออสซี�) 60 กิโลกรัม ดื�มนํ าวนัละ 2 ลิตร

• Guideline values 

Atrazine and its chloro-s-triazine metabolites: 100 • Atrazine and its chloro-s-triazine metabolites: 100 
ไมโครกรัม/ลติร

• Hydroxyatrazine: 200 ไมโครกรัม/ลิตร
• มกัพบในนํ าไมเ่กิน 2 ไมโครกรัม/ลติร และมกัตํ�ากวา่ 0.1 ไมโครกรัม/ลิตร

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44584/1/9789241548151_eng.pd f



เปรียบเทียบค่าระหวา่งองคก์รต่างๆ
องค์กร NOAEL 

(มลิลิกรัม/

กโิลกรัม)

ค่าความไม่
แน่นอน
(ตัวหาร)

ADI/TDI 
(มลิลิกรัม/

กโิลกรัม)

อัตราส่วน
นํ "าต่อ
อาหาร 
(ตัวคูณ)

นํ "าหนัก
ตัว*** 
(ตัวคูณ)

นํ "าดื'มต่อ
วัน****
(ตัวหาร)

Guideline 
(ไมโครกรัม/

ลิตร)

Canadian 0.5 1000 0.0005 0.2 70 1.5 5Canadian 0.5 1000 0.0005 0.2 70 1.5 5

Australian 

2004

0.5* 100
X2 **

0.005 0.5 70 2 40

Australian 

2011

0.5 100 0.005 0.1 70 2 20

WHO 3rd 0.5 1000 0.0005 0.1 60 2

WHO 4th 1.8 100 0.02 0.2 60 2 100WHO 4th 1.8 100 0.02 0.2 60 2 100

* คาํนวณย้อนหลัง (ผู้เขียน)
** สูตรของ Australian 2004 เพิ'มตัวหาร 2 เท่าเพื'อชดเชยค่า metabolite 

ซึ'งมีโทษคล้ายกัน
*** กโิลกรัม   **** ลิตร



นํ าประปานา่นลําดบัที� แหลง่ที�มา อําเภอ
Atrazine 
ไมโครกรัม/ลิตร

1 ม.1 บ้านศรีมงคล ต.ขึ�ง เวียงสา 4.71

2 บ้านท่าน้าว ต.ท่าน้าว ภเูพียง 8.44

3 ม.5 บ้านดอนมลู ต.ศิลาเพชร (ต้นนํ า) ปัว 9.23

4 บ้านบอน (ห้วยปดูท้�ายนํ า) ต.สถาน ปัว 4.94
Average 12.289

Max 62.01
4 บ้านบอน (ห้วยปดูท้�ายนํ า) ต.สถาน ปัว 4.94

5 ม.4 บ้านดอนสถาน ต.สถาน ปัว 2.11

6 ม.5 บ้านสองแคว ต.นาไร่หลวง สองแคว 3.13

7 ม.2 บ้า(น?)นาเลา ต.พงษ์ สนัติสขุ 62.01

8 บ้านนาบวั ต.หนองแดง แม่จริม 7.14

9 บ้านนาเซีย ต.หมอเมือง แม่จริม 4.53

10 บ้านนํ าว้า ต.นํ าพาง แม่จริม 20.73

11 ตลาดสดบ้านนํ ามวบ ต.นํ ามวบ เวียงสา 16.54

Max 62.01

Min 1.41

median 4.825

11 ตลาดสดบ้านนํ ามวบ ต.นํ ามวบ เวียงสา 16.54

12 บ้านศาลา ต.สถาน นาน้อย 1.81

13 บ้านปงสนกุใหม่ ต.ปงสนกุ ไม่มี 41.74

14 บ้านพี เหนือ ต.บ้านพี  (ต้นนํ า) บ้านหลวง 3.79

15 บ้านห้วยปกุ ต.สะเนียน เมืองน่าน 4.37

16 วดันํ าล้อม ต.เมืองจงั ภเูพียง 1.41



นํ�าประปาน่านเทียบค่าอา้งอิงนํ� าดื�ม

120

value

40
20

5 2

100

62.01

12.28 4.82 1.41
0

20
40
60
80

100
120

0



แหลง่ที�มา อําเภอ อาทราซีน
บ้านยอด ต.ยอด (ท้ายนํ า) สองแคว 6.7
ม.1 บ้านศรีมงคล ต.ขึ�ง เวียงสา 18.08
ม.2 บ้านทุง่ค้อน ต.อวน ปัว 94.11
ม.2 บ้านนาเลา ต.พงษ์ สนัตสิขุ 6.85ม.2 บ้านนาเลา ต.พงษ์ สนัตสิขุ 6.85
บ้านนาเซีย ต.หมอเมือง แมจ่ริม 17.57
วดันํ าล้อม ต.เมืองจงั ภเูพียง 4.73
บ้านศาลา ต.สถาน นาน้อย 3.69
บ้านนาเซีย ต.หมอเมือง แมจ่ริม 8.64
บา่นป่าต้าง ต.บ้านฟ้า บ้านหลวง 8.86บา่นป่าต้าง ต.บ้านฟ้า บ้านหลวง 8.86

max 94.11

min 3.69

average 18.8033

median 8.64
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ขอ้สรุป

• มาตรฐานคา่นํ าดื�มคํานวณจากระดบัความเข้มข้นที�ไมม่ีผลกระทบตอ่
สตัว์ทดลอง (NOAEL) และสิ�งที�มีผลตอ่คา่แนะนําคือตวัหาร(การก่อมะเร็ง)สตัว์ทดลอง (NOAEL) และสิ�งที�มีผลตอ่คา่แนะนําคือตวัหาร(การก่อมะเร็ง)

• สารเคมีในนํ าดื�มและนํ าประปาน่าน สงูกวา่คา่เฉลี�ยในตา่งประเทศ แตไ่มเ่กินคา่
อ้างอิง ตามมาตรฐานของออสเตรเลียต้องสอบสวนหาสาเหตกุารปนเปือนเสมอ 
สว่นองค์การอนามยัโลกให้หาสาเหตถุ้าเกินคา่อ้างอิง

• นํ าที�น่านดื�มได้ แตอ่ยา่ดื�มมาก เช่นถ้ามีอาทราซีน 94.11ไมโครกรัม/ลติร ทานได้ 
2 ขวด กบัครึ�งแก้ว
นํ าที�น่านดื�มได้ แตอ่ยา่ดื�มมาก เช่นถ้ามีอาทราซีน 94.11ไมโครกรัม/ลติร ทานได้ 
2 ขวด กบัครึ�งแก้ว

• ดื�มนํ าประปาดีกวา่นํ าขวด 


