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สมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๙ 
๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

 
น้ําด่ืมท่ีปลอดภยัสาํหรบัประชาชน 

 
สมชัชาสขุภาพแหง่ชาตคิรัง้ทีเ่กา้ 
ไดพ้จิารณารายงานเรือ่ง น้ําดื่มทีป่ลอดภยัสาํหรบัประชาชน๑ 
รบัทราบ วา่ องคก์ารสหประชาชาตไิดก้าํหนดใหน้ํ้าและการสขุาภบิาลไดร้บัการจดัการอยา่งยัง่ยนื และ

มสีภาพพรอ้มใชส้าํหรบัทุกคน เป็นหน่ึงในเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development Goals, 
SDGs) และสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้มมีติยอมรบัสทิธิมนุษยชนในการเขา้ถึงน้ําและสุขอนามยั 
รวมทัง้ยอมรบัว่า น้ําดื่มที่สะอาดและสุขอนามยัเป็นสิง่ที่จําเป็นต่อการดํารงอยู่ของสทิธมินุษยชน เพื่อให้
ประชาชน สามารถเขา้ถงึน้ําดื่มสะอาด สุขอนามยัทีป่ลอดภยั ในราคาทียุ่ตธิรรม และสามารถจ่ายได ้อกีทัง้
ธรรมนูญวา่ดว้ยระบบสขุภาพแหง่ชาต ิฉบบัที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดก้ําหนดหลกัการของระบบสุขภาพทีร่บัรอง
สทิธผิูบ้รโิภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัน้ําดื่มดว้ย 

กงัวล ว่า น้ําดื่มในครวัเรอืนยงัไม่ผ่านเกณฑค์ุณภาพทัง้ดา้นแบคทเีรยี ดา้นกายภาพ ด้านเคม ีและ
ประเทศไทยยงัไมม่กีารกาํหนดมาตรฐานน้ําดื่มปลอดภยัใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

กงัวล ว่า กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยงัไม่มกีารบงัคบัใช้กฎหมายอย่างมปีระสทิธิภาพและไม่มี
การบรูณาการรว่มกนั 

หว่งใย ว่า น้ําดื่มทีไ่ม่ผ่านเกณฑค์ุณภาพดา้นแบคทเีรยี จะมกีารปนเป้ือนของเชือ้จุลนิทรยี ์ซึง่อาจทํา
ใหเ้กดิโรคอุจจาระรว่งและโรคบดิ ดา้นเคม ีและดา้นอื่น ๆ จะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน 

ตระหนกั ถงึ ความจาํเป็นทีต่อ้งจดัใหม้กีลไกเฝ้าระวงัตดิตามและตรวจสอบน้ําดื่ม ใหม้คีวามปลอดภยั 
มรีาคาที่ยุติธรรม  โดยการทํางานร่วมกนัของทุกภาคส่วน และต้องมกีารให้ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นจรงิและ
ครบถว้น เพือ่ใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจไดอ้ยา่งรูเ้ทา่ทนั 

ตระหนัก ถึง การสร้างเสริมศกัยภาพของผู้บริโภค และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้บรโิภค 
องคก์รผูบ้รโิภค และเครอืขา่ย ในการตดิตามและเฝ้าระวงัปญัหาน้ําดื่มทีป่ลอดภยัสาํหรบัประชาชน 

เหน็ ว่า ทุกภาคส่วนมหีน้าที่สําคญัในการช่วยแก้ไขสถานการณ์ใหด้ขีึน้ ไดแ้ก่ ภาคราชการ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ภาควชิาการ ภาคธุรกจิ ภาคประชาชนและภาคประชาสงัคม ใหส้อดคลอ้งกบับรบิท
สงัคมในแต่ละพืน้ทีแ่ละจดัการสิง่แวดลอ้มใหร้องรบั 
  

จึงมีมติดงัต่อไปน้ี 
๑) ขอให ้กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข รว่มกบัสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งและภาคสว่นต่าง ๆ รว่มกนักําหนดมาตรฐานน้ําดื่มปลอดภยัในประเทศใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
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โดยอา้งองิเกณฑม์าตรฐานองค์การอนามยัโลกและสอดคล้องกบับรบิทของประเทศ ภายใน ๑ ปี เพื่อออก
กฎกระทรวงตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป 

๒) ขอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวน จัดทํา ปรบัปรุงกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติ และบังคบัใช้
กฎหมาย ใหส้ามารถนําไปใชใ้นการตรวจตดิตามแหล่งน้ําดบิ สถานทีผ่ลติ เครื่องมอืเครื่องจกัร ตู้น้ําดื่ม
หยอดเหรยีญอตัโนมตั ิและการบํารุงรกัษาวสัดุและอุปกรณ์ เพื่อน้ําดื่มปลอดภยัและราคายุตธิรรม อย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ ดงัน้ี 

๒.๑) กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ปรบัปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขให้
ครอบคลุมน้ําดื่มทีส่ะอาดปลอดภยั รวมถงึสขุลกัษณะการเกบ็กกัน้ําดื่ม 

๒.๒) กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนและกํากบัดูแลใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบญัญตัิท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิของผู้ประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอด
เหรยีญอตัโนมตั ิ

๒.๓) สํานักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมเร่งรดัการจดัทํามาตรฐานตู้น้ําดื่มหยอดเหรยีญ
อตัโนมตั ิเป็นมาตรฐานบงัคบัภายใน ๑ ปี เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยั เช่น ไฟเตอืน ระบบสัง่การ
ตดัการจ่ายน้ําเมื่อต้องเปลี่ยนไสก้รอง อุปกรณ์เก็บกกัสํารองน้ํา และกําหนดอายุการใช้งานตู้น้ําดื่มหยอด
เหรยีญอตัโนมตัพิรอ้มอุปกรณ์ พรอ้มทัง้จดัทาํมาตรฐานบงัคบัถงับรรจุน้ําขนาด ๕–๒๐๐ ลติร ซึง่ยงัไมม่กีาร
กาํหนดมาตรฐาน 

๒.๔) คณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร และกรมการคา้ภายใน พจิารณาแนวทาง
การกํากบัดูแลราคาจําหน่ายน้ําบรโิภคบรรจุในภาชนะทีปิ่ดสนิท และน้ําจากตู้น้ําดื่มหยอดเหรยีญอตัโนมตัิ
โดยคาํนึงถงึราคาทีเ่หมาะสม ภายใน ๑ ปี 

๒.๕) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เร่งออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุขควบคุมสถานทีผ่ลติและผลติภณัฑน้ํ์าดื่มทีไ่ม่บรรจุในภาชนะปิดสนิท ภายใน ๑ ปี และร่วมกบั
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั กํากบัดูแลมาตรฐานผูผ้ลติและสถานที่ผลติน้ําดื่มเพื่อจําหน่ายในรูปแบบทัง้
บรรจุในภาชนะทีปิ่ดสนิท และไมบ่รรจุในภาชนะทีปิ่ดสนิท 

๒.๖) สาํนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค เร่งรดัดําเนินการตรวจสอบฉลากตูน้ํ้าดื่มหยอด
เหรยีญอตัโนมตัขิองผูป้ระกอบธุรกจิ ผลติ ขาย นําเขา้ สัง่นําเขา้ ตูน้ํ้าดื่มหยอดเหรยีญอตัโนมตั ิ รวมทัง้เร่ง
ทาํความเขา้ใจแก่ประชาชนในการเลอืกซือ้ และใชบ้รกิารจากตูน้ํ้าดื่มหยอดเหรยีญอตัโนมตัทิีป่ลอดภยั 

๓) ขอให ้กรมอนามยั กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข กรมทรพัยากรน้ํา กรมทรพัยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย การประปานครหลวง และการประปาสว่น
ภูมภิาค สนับสนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วสิาหกิจชุมชน หรอืผูป้ระกอบกจิการ จดัใหป้ระชาชน
เขา้ถงึน้ําดื่มทีป่ลอดภยั โดยสนบัสนุน งบประมาณ วชิาการ และอื่น ๆ ตามบทบาทหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในทุก
มติ ิและใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จดัน้ําดื่มสาธารณะทีป่ลอดภยัไวบ้รกิารในชุมชนอยา่งน้อย ๑ แหง่ 

๔) ขอให้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกบักรมอนามยั กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั การประปานครหลวง การประปาสว่นภูมภิาค องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จดัทาํขอ้มลูหรอืรายงานจากการตรวจสอบเฝ้าระวงัน้ําดื่มและแหล่งน้ําทีนํ่ามาใชผ้ลติ
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น้ําดื่มต่อสาธารณชนอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้การแจง้เตอืนภยัน้ําดื่มไม่ปลอดภยัร่วมกนั ผ่านสื่อสาธารณะ
ระดบัชาตแิละทอ้งถิน่ทีป่ระชาชนเขา้ถงึไดง้า่ย 

๕) ขอให้ คณะอนุกรรมการสาธารณสุขระดบัจงัหวดัและคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภคระดบั
จงัหวดั กํากบัดูแลการตรวจสอบและเฝ้าระวงัน้ําดื่มใหม้คีวามปลอดภยั และราคาเป็นธรรมอยู่เสมอ โดย
กาํหนดใหเ้ครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคและภาคประชาสงัคมรว่มเป็นคณะอนุกรรมการ และมสีว่นรว่มเฝ้าระวงั
และตรวจสอบน้ําดื่ม ทัง้น้ี ภายใตก้รอบของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

๖) ขอให ้เครอืข่ายสมชัชาสุขภาพพืน้ที่และเครอืข่ายคุม้ครองผูบ้รโิภค ร่วมดําเนินการเฝ้าระวงัและ
ตรวจสอบน้ําดื่มใหม้คีวามปลอดภยัและราคาเป็นธรรม รวมทัง้รณรงค ์สง่เสรมิ ประชาสมัพนัธ ์ใหป้ระชาชน
ตระหนกัถงึอนัตรายจากน้ําดื่มทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน 
  ๗) ขอให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมชัชาสุขภาพ
แหง่ชาต ิครัง้ที ่๑๑ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


