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บทนําและวัตถุประสงค จากรายงานการตรวจคุณภาพน้ําดื่มน้ําแข็งของโรงงานในเขต 13 พบวา
แนวโนมของการตรวจพบเชื้อ Coliform Bacteria สูงขึ้นอยางตอเนื่องใน 5 ปที่ผานมา (25442548)และมี ห ลายโรงงานที่ ต รวจพบเชื้ อ ซ้ํ า ซากทุ ก ป จึ ง เป น ที่ ม าของการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ซึ่ ง มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปนเปอนเชื้อ Coliform bacteria ในแตละขั้นตอนการผลิต และศึกษา
สภาพสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมของคนงานที่เอื้อตอการปนเปอนเชื้อ ในแตละขั้นตอนการผลิต
วิธีการศึกษา เปนแบบ Cross sectional Survey ในกลุมโรงงานที่มีการตรวจพบเชื้อ Coliform
bacteria ในป 2548 ที่ไดจากการสุมอยางงายจํานวน 32 แหง จากโรงงานทั้งหมด 82 แหง เปน
โรงงานผลิตน้ําดื่ม 21 แหง โรงงานผลิตน้ําแข็ง 11 แหง เก็บตัวอยางน้ําและน้ําแข็งทุกขั้นตอนของ
การผลิตเพื่อตรวจหาการปนเปอนเชื้อโดยใชเครื่องมือชุดทดสอบภาคสนาม (ว 111) ของกรม
อนามัยในการตรวจหา Coliform bacteria ในขั้นตอนที่สามารถเก็บตัวอยางได สัมภาษณและสังเกต
วิธีการปฏิบัติงานของคนงานในการผลิตและสภาพแวดลอมแตละขั้นตอนตามแบบฟอรมที่สรางขึน้
และตามแบบมาตรฐาน GMP การวิเคราะหขอมูลใชอัตรา อัตราสวน สัดสวน
ผลการศึกษา พบวาพบระดับการปนเปอน Coliform bacteria ในแตละขั้นตอนของการผลิตอยูใน
ระดับสูงสุด (+3) มากกวา รอยละ 50 เปนสวนใหญ โรงงานที่ตรวจพบเชื้อ Coliform bacteria
ตั้งแตน้ําดิบจนถึงน้ําบรรจุขวดรอจําหนาย รอยละ 21.87 ตรวจพบเชื้อในถังพักเติมคลอรีน รอยละ
40.00 พบในขั้นตอนการกรองทางเคมี ฟสิกส รอยละ 59.26 พบ ในขั้นตอนที่น้ําผานหัวบรรจุรอย
ละ 63.16พบเชื้อในน้ําที่บรรจุในขวดเล็กรอยละ95.24 พบเชื้อในน้ําที่บรรจุในถัง20ลิตร รอยละ
94.74 และพบการปนเปอนเชื้อในน้ําลางขวด ถัง ฝาถัง น้ําสุดทาย รอยละ 85.71 สาเหตุที่มีการ
ปนเปอนคือมีการใชคลอรีนกําจัดเชื้อไมถูกตอง ไมมีการวัดปริมาณคลอรีนตกคางกอนปลอยน้ําเขา
สูขั้นตอนตอไปของการผลิต การลางอุปกรณไสกรองไมทําทุกวัน น้ําที่ใชลางทําความสะอาดขวด
,ถัง,ฝาถัง มี Coliform bacteria ปนเปอน ถังพักน้ําสะอาดเปดโลงสัตวเลื้อยคลานเขาสัมผัสได
คนงานไมสวมชุดปองกันและมีการเดินเขาออกหองบรรจุตลอดเวลา
ขอเสนอแนะควรจัดทําคูมือขอปฏิบัติและ กําหนดวิธีการใหโรงงานมีการใช คลอรีนใหถูกตอง ใน
การตรวจสอบคลอรีนตกคาง เจาหนาที่ควรติดตามควบคุมคุณภาพอยางสม่ําเสมอและเขมงวด

บทนํา
ปจจุบันการกั กเก็ บน้ําไว สําหรับบริโภคของประชาชนมีจํานวนนอยลง เนื่องจากการ
ขยายตัวของเขตเมืองมีความหนาแนนมากขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มจํานวนมากขึ้น สงผลให
น้ําฝนมีการปนเปอนสูงไมเหมาะแกการบริโภค ทําใหมีการเปดโรงงานผลิตน้ําดื่มเพิ่มขึ้นจํานวน
มาก กระจายไปทุกจังหวัดรวมไปถึงในระดับอําเภอ มีบางโรงงานนอกจากจะผลิตน้ําดื่มใสถัง
ขนาด 20 ลิตร สงตามบานแลวยังมีการผลิตน้ําบรรจุขวดทั้งขวดสีขาวขุน ขวดใสและแกวใส ขนาด
200 มิลลิลิตร นอกจากนี้ยังมีการผลิตน้ําแข็งหลอดเพิ่มเติมอีกดวย
ในการควบคุมมาตรฐานการผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็ง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดใหโรงงานผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็งทุกแหงตองผานมาตรฐานตาม
เกณฑของ GMP (Good Manufactering Practice) (1) จึงจะอนุญาตใหโรงงานดังกลาวสามารถ
ผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็งจําหนายใหแกประชาชนได โดยมอบหมายใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงาน
คุมครองผูบริโภคในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูมีอํานาจในการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
ในการผลิต ซึ่งโรงงานผลิตตาง ๆ จะถูกสุมตรวจคุณภาพน้ําดื่มและน้ําแข็งอยางตอเนื่องทุกป
จากผลการตรวจคุณภาพน้ําดื่มและน้ําแข็ง โดยศูนยวิทยาศาสตรการแพทยนครราชสีมา
ในป 2544-2548 (1) ในการตรวจหาการปนเปอนของ Coliform bacteria ซึ่งเปนตัวชี้วัดวามีการ
ปนเปอนอุจจาระของคน หรือสัตวเลือดอุน (2) พบวาในภาพรวมของเขต 13 (นครราชสีมา ชัยภูมิ
สุรินทร บุรีรัมย) น้ําดื่มพบการปนเปอนColiform Bacteria สูงขึ้นทุกปจากรอยละ 9ในป2544 เปน
รอยละ 35.29 ในป 2548 และน้ําแข็งพบการปนเปอนColiform Bacteria รอยละ81.81 ในป 2548
จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวาผูบริโภคมีความเสี่ยงสูงอยางยิ่งตอการเกิดระบาดของโรค
ที่อันตราย ไมวาจะเปนโรคอหิวาตกโรค อุจจาระรวง ไทฟอยด ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ จึงเปนที่
นาสนใจวาสถานประกอบการที่ผานมาตรฐานตามเกณฑ GMP (Good Manufactering Practice)
ทําไมจึงมีผลการตรวจพบการปนเปอนของ Coliform bacteria ในโรงงานหลายแหง
สํ า นั ก งานป อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 5 นครราชสี ม า ร ว มกั บ ศู น ย วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย
นครราชสีมา ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมาและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขต 13 จึงได
ทําการศึกษาขึ้นตอนการผลิตที่มีโอกาสปนเปอนเชื้อ Coliform bacteria ในโรงงานผลิตน้ําดื่มและ
น้ําแข็งเพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงแกไขคุณภาพน้ําดื่มใหมีความ
ปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภคตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการปนเปอน Coliform bacteria ในแตละขั้นตอนของการผลิต
2. เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการในกระบวนการผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็งที่มีโอกาสปนเปอน
เชื้อ Coliform bacteria
คํานิยามศัพท
1. โอกาสปนเปอนเชื้อ Coliform bacteria หมายถึง น้ําดื่ม ,น้ําแข็งที่มีโอกาสถูกสัมผัสกับ
สิ่งแวดลอมที่ไมสะอาด ,ถูกสัมผัสกับคนที่ไมมีการปองกันการแพรเชื้อและการไมมี
การทําลายเชื้อในแตละขั้นตอนตามเกณฑที่กําหนด
2. ชุดทดสอบการติดเชื้อ Coliform bacteria ภาคสนาม หมายถึง ชุดทดสอบแบบ ว111
ที่ ผ ลิ ต โดยกรมอนามั ย จากการทดสอบเปรี ย บเที ย บกั บ วิ ธี ม าตรฐาน ของศู น ย
วิทยาศาสตรการแพทยนครราชสีมา พบวามีคุณสมบัติในการตรวจวัดของเครื่องมือ
ดังนี้
คา Sensitivity
เทากับ 91.43 %
คา Specificity
เทากับ 70.00 %
คา Predictive value of Positive
เทากับ 84.2 %
คา Predictive value of Negative
เทากับ 82.35 %
คา Accuracy
เทากับ 83.64 %
3. ผานเกณฑมาตรฐาน GMP (1) หมายถึง โรงงานผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็งที่มีคะแนน
เฉลี่ยไมต่ํากวา รอยละ 50 จากการตรวจสอบใน 10 ดาน ตามแบบเก็บขอมูลของ GMP
กําหนดโดยสํานักงานอาหารและยา
4. ผลการตรวจพบการปนเปอน Coliform bacteria หมายถึง ผลการตรวจหลังจาก
ทดสอบ 48 ชั่วโมงใหผลบวกตั้งแต +1ขึ้นไป จนถึง+3 ซึ่งเปนปริมาณการปนเปอนเชื้อ
ระดับสูงสุด
5. Coliform bacteria (4) หมายถึง เชื้อ Enterobacter spps., Citrobacter spps. ,
Escherichia spps., Klebsiella spps.
6. น้ําแข็ง : หมายถึง น้ําแข็งหลอดที่ผลิตเพื่อการบริโภค
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ขั้นตอนการผลิตน้ําแข็ง
ขอบเขตการศึกษา ทําการศึกษาในโรงงานผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็งสําหรับบริโภคที่มีประวัติตรวจ
พบ coliform bacteria ในป 2548ที่ตั้งอยูใน จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และ สุรินทร
วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการศึกษา เปนการศึกษาเชิงสํารวจ ณ ชวงเวลาหนึ่ง (Cross sectional study)
ประชากรที่ใชศึกษา ไดแกสถานประกอบการผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็งที่มีการตรวจพบเชื้อ Coliform
bacteria อยางนอย 1 ครั้งขึ้นไป ในการตรวจ 2 ครั้งสุดทายใน 4 จังหวัดคือ นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมยและสุรินทร ซึ่งเปนโรงงานที่ผานเกณฑมาตรฐาน GMP (Good Manufactering Practice)
ในการสํารวจป 2548 เปนตนมา ซึ่งมีทั้งหมด 82 แหง (3) เปนโรงงานน้ําดื่ม 57 แหงและโรงงาน
น้ําแข็ง 25 แหง

ตัวอยางที่ศึกษา ไดจากการสุมสถานประกอบการอยางงาย (Simple Random Sampling) รวม
ทั้งหมดไมต่ํากวา รอยละ 30 ไดโรงงานที่ศึกษาทั้งหมด 32 แหงเปนโรงงานผลิตน้ําดื่ม 21 แหง
โรงงานผลิตน้ําแข็ง 11 แหงโดยกระจายตัวอยางที่ศึกษาตามจังหวัดดังนี้ นครราชสีมา 12แหง
ชัยภูมิ 6 แหง บุรีรัมย 7 แหง และ สุรินทร 7 แหง
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
1. แบบสํารวจขอมูลการตรวจสถานที่ผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็งตามเกณฑมาตรฐาน GMP
2. แบบสั ม ภาษณ แ ละแบบสั ง เกตผู ป ระกอบการและคนงานในกระบวนการผลิ ต แต ล ะ
ขั้ น ตอนลั ก ษณะของสภาพแวดล อ มและพฤติ ก รรมของคนงานที่ มี โ อกาสปนเป อ น
Coliform bacteria
3. ชุดทดสอบการปนเปอน Coliform bacteria ในการตรวจสอบคุณภาพน้ําบริโภคทาง
ภาคสนาม (ว 111) ที่ผลิตโดยกรมอนามัย (4) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน (MultipleTube Fermentation Technique) มีความนาเชื่อถือไมนอยกวา รอยละ 84.5 (5)
วิธีการเก็บขอมูล
โดยการสัมภาษณและสังเกตตามแบบสํารวจตรวจสถานที่ของแบบเก็บขอมูลตาม GMP ผูทํา
การเก็บขอมูล คือ เจาหนาที่ผูดูแลงานคุมครองผูบริโภคของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 4
จังหวัดทําการสัมภาษณและสังเกตสภาพแวดลอม พฤติกรรมของคนงานในการปฏิบัติงานแต
ละขั้นตอนตั้งแตนําน้ําดิบเขากระบวนการผลิตจนถึงการบรรจุน้ําเตรียมจําหนาย เก็บขอมูลลง
ในแบบบัน ทึ ก ที่อ อกโดยสํ านัก งานปองกัน ควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เก็บข อมูลโดย
นักวิชาการของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมาเก็บตัวอยางน้ําดื่มและน้ําแข็ง
โดยเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยนครราชสีมาในแตละขั้นตอนของ
กระบวนการผลิต เริ่มตั้งแตน้ําดิบจนถึงน้ําที่รอจําหนาย,น้ําแข็งที่รอจําหนายใหแกผูบริโภคใน
ขั้นตอนที่สามารถเก็บตัวอยางไดทั้งหมด โดยใชขวดปลอดเชื้อ (Sterile) เก็บตัวอยางแลวนํามา
ตรวจที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยนครราชสีมาทุกตัวอยางเก็บบันทึกภาพของโรงงานผลิตที่
ไมถูกสุขลักษณะและมีโอกาสปนเปอนเชื้อ Coliform bacteria โรงงานละ 2-5 ภาพ เพื่อใช
ประกอบในการอางอิงหลักฐานในการเก็บตัวอยางทุกขั้นตอนจะใหเจาของโรงงานหรือคนงาน
เปนผูนําทางและชี้จุดใหเก็บตัวอยางพรอมกับใหคําสัมภาษณ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก อัตรา อัตราสวน สัดสวน
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล เดือนสิงหาคม – กันยายน 2549

ผลการศึกษา
1. ผลการตรวจพบเชื้อ Coliform bacteria ในขั้นตอนตาง ๆ ของกระบวนการผลิตน้ําดื่มที่
สามารถเก็บตัวอยางได พบวา
ตรวจพบการปนเปอนเชื้อ ทุกขั้นตอนของการผลิต น้ําดิบซึ่งเปนขั้นตอนแรก พบรอยละ 47.62
ของโรงงานที่ตรวจ พบเชื้อในน้ําที่ผานขั้นตอนการเติมคลอรีนแลว รอยละ 40.00
พบเชื้อในขั้นตอนการกรองทางเคมีฟสิกส รอยละ 59.26 พบในขั้นตอนกอนน้ําผานหัวบรรจุ
รอยละ 75.00 พบในน้ําที่บรรจุในขวดรอจําหนาย รอยละ 95.24 พบเชื้อในน้ําที่บรรจุในถัง 20
ลิตร รอยละ 94.74 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จํานวนรอยละของการตรวจพบเชื้อ Coliform bacteria จําแนกตามขั้นตอนการผลิต
จุดที่เก็บตัวอยาง
จํานวนที่ตรวจ
จํานวนพบเชื้อ
รอยละ
น้ําดิบ
21
10
47.62
ถังพักเติมคลอรีน
20
9
45.00
เครื่ อ งกรองทางเคมี
27
16
59.26
,ฟสิกส
กอนน้ําผานหัวบรรจุ
12
9
75.00
น้ําผานหัวบรรจุ
19
12
63.16
น้ํ า ใ น ข ว ด เ ล็ ก ร อ
21
20
95.24
จําหนาย
น้ําในถัง 20 ลิตร
19
18
94.74
น้ําแข็งในถุงปดสนิท
5
3
60.00
น้ําแข็งในถุงปุย
11
7
63.64
น้ําลางถัง,ขวด,ฝา
7
6
85.71
รวม
162
109
56.77

3.ระดับของการปนเปอนเชื้อ Coliform bacteria ที่ตรวจพบในแตละขั้นตอนของการผลิตน้ํา
ดื่มและน้ําแข็งหลอด พบวา ผลการตรวจตัวอยางใหผลบวกในระดับ +3 มากกวารอยละ 50
ของจํานวนตัวอยางที่ตรวจในแตละขั้นตอนเปนสวนใหญ (ตารางที่2)

ตารางที่ 2 จํานวนรอยละของระดับการปนเปอนในกลุมตัวอยางที่ตรวจพบ Coliform bacteria ของ
ตัวอยางจําแนกตามขั้นตอนของการผลิต
ขั้นตอนการผลิต

น้ําในถังพักที่เติมคลอรีนแลว
น้ําที่ผานการกรอง 3 ขั้นตอน
น้ําที่ผานหัวบรรจุ
น้ําขวดเล็กรอจําหนาย
น้ําถังรอจําหนาย
น้ําแข็งหลอดใสถุงปุย
น้ําลางถัง
รวม

จํานวนที่ให
ผลบวก
ทั้งหมด
9
16
12
19
18
7
6
87

+1

+2
+3
จํานวน รอยละ จํานวน รอย จํานวน รอยละ
ละ
3
33.33
2
22.22
4
44.44
4
25.00
1
6.25
11
68.75
3
25.25
4
33.33
5
41.67
4
21.05
4
21.05 11
57.89
0
0.00
6
33.33 12
66.67
1
14.28
1
14.28
5
71.43
0
0
2 33.33
4
66.67
15
17.24 21
24.14
52
59.79

4. ผลการวิเคราะหขั้นตอนที่มีการติดเชื้อ Coliform bacteria เปนจุดแรกในขั้นตอนตาง ๆ
ของการผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็ง
พบวา จากโรงงานผลิตทั้งหมด 32 แหง พบวามีโรงงานที่ตรวจพบเชื้อทุกขั้นตอนของ
การผลิต 7 แหง คิดเปนรอยละ 21.87 ติดเชื้อในขั้นตอนของน้ําที่อยูในถังพักเติมคลอรีน เตรียม
เขาสูระบบการกรองทางฟสิกส รอยละ 50.00 จากจํานวนตัวอยางที่สามารถตรวจได พบการติด
เชื้อในขั้นตอนการกรองทางเคมี ฟสิกส รอยละ 40.00 ติดเชื้อในขั้นตอนของน้ําที่ผานการ
ปรับปรุงคุณภาพแลวมาผานหัวบรรจุ รอยละ 33.33 และติดเชื้อในขั้นตอนของการบรรจุ รอยละ
71.42 (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของการตรวจพบ Coliform bacteria เปนขั้นตอนแรกของการ
ผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็งหลอดในโรงงานในจังหวัดเขต 13 จํานวน 32 แหง
ขั้นตอนที่ตรวจพบเชื้อครั้งแรก
1.พบเชื้อตั้งแตน้ําดิบจนถึงขั้นตอนสุดทาย
ของการผลิต
2.พบเชื้อในถังพักน้ําที่เติมคลอรีน(พรอมที่
จะปลอยสูขั้นตอนตอไป)
3.พบเชื้อในขัน้ ตอนการกรอง ทางเคมี
ฟสิกสเปนจุดแรก
4.พบเชื้อในตัวอยางน้ําที่ผาน UV,RO เปน
จุดแรก
5.พบเชื้อในน้าํ ที่ผานหัวบรรจุเปนจุดแรก
6.พบเชื้อในน้าํ ดื่มบรรจุขวดและน้ําแข็งใน
ถุงรอจําหนายเปนจุดแรก

จํานวนตรวจทัง้ หมด
32

จํานวนที่พบเชื้อ
7

รอยละ
21.87

20

9

45.00

15

6

40.00

7

4

57.14

6
7

2
5

33.33
71.42

หมายเหตุ : มีโรงงาน 2 แหงที่ผลิตทั้งน้ําดื่มและน้ําแข็ง

5. ผลการศึกษาสภาพแวดลอมและโอกาสที่จะมีการปนเปอนเชื้อ Coliform bacteria โดยการ
สัง เกตพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านของคนงานและสํ า รวจสภาพการก อ สร า งของสถาน
ประกอบการรวมทั้งวัสดุเครื่องมืออุปกรณการผลิตในขั้นตอนตาง ๆไดผลดังนี้

5.1 โอกาสปนเปอนเชื้อในโรงงานผลิตน้ําดื่ม ผลกาศึกษา ตามขอมูลที่นําเสนอในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จํานวนรอยละของการปฏิบัติและพฤติกรรมของคนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการ
ปนเปอนเชื้อColiform bacteria ในโรงงานผลิตน้ําดื่มจํานวน 21 แหง
การปฏิบตั ิและพฤติกรรมที่มีโอกาสปนเปอ น
จํานวนโรงงานที่เก็บ จํานวนโรงงาน
ขอมูลได (แหง)
ที่พบ
1. การปรับปรุงน้ําดิบกอนเขาสูกระบวนการผลิต
1.1 เติมคลอรีน
21
15
1.2เติมคลอรีนแตไมตรวจสอบคลอรีนตกคางกอนการผลิต
15
13
2. การดูแลทําความสะอาดชุดกรอง ทางเคมี ฟสิกส
มีการลางยอนชุดกรองทุกครัง้ กอนการผลิต(ถูกตอง)
21
10
3. การดูแลถังพักน้ําสะอาดที่ผานการฆาเชื้อและการกรอง
ทางฟสิกสแลว
ถังพักเปนระบบปดไมมีโอกาสปนเปอน( ถูกตอง)
21
14
4. การใช UV กําจัดเชื้อจุลินทรียในโรงงาน
4.1 มีเครื่องUV ทํางานไดดี
21
18
4.2 ไมมีเครื่อง UV
21
1
5. การดูแลรักษาหัวบรรจุ
ทําความสะอาดหัวบรรจุและฆาเชื้อทุกครัง้ กอนการผลิต
21
4
ถูกตอง
6. การบรรจุน้ําดื่มใสถัง,ขวด
6.1 ใชสายยางปลอยน้ําใสถังนอกหองบรรจุไมถูกตอง
6.2 คนงานเดินเขาออกหองบรรจุ ไมถูกตอง
6.3 คนงานไมสวมชุดปองกันไมถูกตอง
6.4 การบรรจุมีวิธีการที่ถูกตอง
7. การลางถังและฝาถังในขั้นตอนสุดทาย
7.1 ใชน้ําคลอรีน ถูกตอง
7.2 ใชน้ําที่มี Coliform bacteria ปนเปอนลางทําความ
สะอาด
7.3 คนลางถังและคนบรรจุเปนคนเดียวกันไมถูกตอง
8. การมีอุปกรณลางมือลางเทาหนาหองบรรจุ
มีอางลางมือไมมีสบู ไมมีอุปกรณการลาง( ไมถูกตอง)

รอยละ

71.43
86.67
47.62

66.67
85.71
4.76
19.05

16
16
16
16

1
7
5
6

6.25
43.75
31.25
37.50

21
7

2
6

9.52
85.71

21

13

61.90

21

12

57.14

5.2 ผลการศึกษาสภาพแวดลอมและโอกาสที่จะมีการปนเปอนเชื้อ Coliform bacteria ใน
โรงงานผลิตน้ําแข็ง ตามรายละเอียดที่นําเสนอในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จํานวนรอยละของการปฏิบัติและพฤติกรรมของคนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการ
ปนเปอนเชื้อColiform bacteria ในโรงงานผลิตน้ําแข็ง จํานวน 11 แหง
การปฏิบัติและพฤติกรรมทีม่ ีโอกาสปนเปอน
1. การปรับปรุงน้ําดิบกอนเขาสูกระบวนการผลิต
1.1 เติมคลอรีนแตไมมกี ารตรวจสอบคลอรีนตกคาง
1.2 มีการวัดปริมาณคลอรีนตกคางทุกครั้งกอนการผลิต
2. การดูแลทําความสะอาดชุดกรองทางเคมี ฟสิกส
มีการลางยอนชุดกรองทุกครัง้ กอนการผลิต(ถูกตอง)
3. การดูแลถังพักน้ําสะอาดที่ผานการฆาเชื้อและการกรอง
ทางฟสิกสแลว
ถังพักเปนระบบปดไมมีโอกาสปนเปอน(ถูกตอง)
4. การใช UV กําจัดเชื้อจุลินทรียในโรงงาน
มีเครื่องUV ทํางานไดดี
5. ถังรองรับน้าํ แข็งเครื่องผลิต
ปดมิดชิดไมมกี ารปนเปอน( ถูกตอง)
6. การบรรจุน้ําแข็งใสถงุ รอจําหนาย
6.1 กระสอบใสน้ําแข็งสัมผัสพื้นที่เปยกแฉะขณะบรรจุ
6.2 คนงานเดินเขาออกใน-นอกหองบรรจุ
6.3 คนงานไมสวมชุดปองกัน
7. การทําความสะอาดถุงใสน้ําแข็งในขัน้ ตอนสุดทาย
1. ลางดวยน้ําคลอรีน
2. ลูกคานําถุงมาบรรจุเอง ไมถูกตอง
8. ความสะอาดของหองเก็บน้ําแข็ง
มีเศษดินหิน ตกตามพื้นไมถูกตอง
9. พฤติกรรมของคนงาน
1. ไมสวมถุงมือในการตักน้ําแข็งใสถุง ไมถูกตอง
2. สวมรองเทาบูต/แตะ เดินทัว่ โรงงาน ไมถูกตอง

จํานวนโรงงานที่เก็บ จํานวนโรงงาน
ขอมูลได (แหง)
ที่พบ

รอยละ

11
11

9
0

81.81
0.00

11

9

81.81

11

4

36.36

11

3

27.27

11

2

18.18

11
11
11

11
11
11

100.00
100.00
100.00

11
11

0
6

0.00
54.54

11

9

81.81

11
11

8
11

72.72
100.00

อภิปรายสรุปผลการศึกษา
การศึกษาการปนเปอนเชื้อ Coliform bacteria ในขั้นตอนการผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็งครั้งนี้
มุงเนนศึกษาเฉพาะในกลุมโรงงานผลิตที่มีการตรวจพบเชื้อ Coliform bacteria ซ้ําซาก ( 1 ) โดยใช
เครื่องมือชุดทดสอบคุณภาพน้ําบริโภคทางภาคสนาม (ว 111) ที่ผลิตโดยกรมอนามัย ซึ่งชนิดของ
เชื้อที่ตรวจสอบตรงกับมาตรฐาน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524 ) ( 6 ) และ
ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2535) ( 7 ) โดยมีความเชื่อถือไดเมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐาน รอยละ 84.5 ( 5 ) จาก
ผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล พบวา รอยละ 21.87 ของโรงงานที่ศึกษา น้ําดื่มและน้ําแข็งมี
การปนเปอนเชื้อ Coliform bacteria ตั้งแตแหลงน้ําดิบไปจนถึงการผานขั้นตอนการปรับปรุง
คุ ณ ภาพน้ํ าทั้ ง ทางชี ว ภาพ ฟ สิ ก ส เคมี จนได น้ํ าดื่ ม บรรจุข วด หรื อ บรรจุ ถัง รอจํ า หน า ยให กั บ
ผูบริโภคซึ่งไมเปนไปตามมาตรฐานน้ําดื่มที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไววาน้ําดื่มตองไมมีการ
ปนเปอนของ Coliform bacteria ในน้ํา 100 มิลลิลิตร(8 ) สอดคลองกับการศึกษาของฉวีวรรณ นว
จินดาและคณะ ที่พบวาผูผลิตคิดวาเปนปญหาสําคัญ ไดแกการมี Coliform bacteria ปนเปอน ( 9 )
สาเหตุที่มีการตรวจพบเชื้อดังกลาว คือ การไมเติมคลอรีนฆาเชื้อจุลินทรียในแหลงน้ําดิบหรือในถัง
พักเติมคลอรีนที่ไดมาตรฐาน จากขอมูลจะเห็นไดวา โรงงานสวนใหญจะมีการเติมคลอรีนโดย
วิธีการกะประมาณ ซึ่งบางแหงใชขวดน้ําเจาะรูใหน้ําคลอรีนหยดลงมาผสมน้ําในถังพักที่มีปริมาณ
น้ํามากกวา 2 ลูกบาศกเมตรและน้ํามีการไหลเวียนตลอดเวลา บางแหงใชน้ําคลอรีนใสขวดยาคูลท
เทลงในน้ําขนาด 2 ลูกบาศกเมตร บางแหงใชเครื่องเติมคลอรีนอัตโนมัติ แตขณะไปเก็บขอมูล
พบวา เครื่องเสียเปนสวนใหญ อยางไรก็ตามประเด็นสําคัญคือ ผูประกอบการไมมีการตรวจสอบ
ปริมาณคลอรีนตกคางมากถึงรอยละ 93.75 ของโรงงานผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็งทั้งหมด สงผลใหพบ
การปนเปอนของ Coliform Bacteria จากการทดสอบดวย ว 111ในตัวอยางที่ตรวจแตละขั้นตอน
ของกระบวนการผลิต พบอยูในระดับ สูงสุด(+3 )ถึงรอยละ 59.77
ขั้นตอนตอมาที่ตรวจพบการปนเปอนเชื้อ Coliform bacteria ของโรงงานผลิตน้ําดื่มและ
น้ําแข็งคือ ขั้นตอนการกรองทางดานเคมีและฟสิกสที่มีทราย , คารบอน, เรซิน , แมงกานีสและ
แอนทราไซด ( 9) สาเหตุนาจะมาจาก 2 ประการคือ การใชน้ําลางยอนอุปกรณการกรอง ที่
ผูประกอบการเชื่อวาเปนน้ําสะอาดแลว แตไมมีการวัดปริมาณคลอรีนตกคางมากถึงรอยละ 93.75
ของโรงงานทั้งหมด และการลางยอนอุปกรณการกรอง พบวา มีการลางทุกวัน (10 ) กอนการ
ผลิตเพียงรอยละ 47.62 ของโรงงานทั้งหมด มีโรงงานมากกวาครึ่งที่ลางยอนอุปกรณมากกวา 1
สัปดาหตอครั้ง ซึ่งเปนสาเหตุหลักของการมีเชื้อ Coliform bacteria ในเครื่องกรองเหลานี้ จากการ
วิเคราะหโรงงานที่พบการปนเปอนเชื้อเปนจุดแรกในขั้นตอนนี้มีสูงถึง 6 แหงจากทั้งหมด 15 แหง
คิดเปนรอยละ 40.00
หลังจากผานขั้นตอนการกรองทางเคมี ฟสิกสไปแลว โดยสวนใหญจะไมสามารถเก็บ
ตัวอยางไดเนื่องจากเปนระบบปด มีบางโรงงานเทานั้น ที่สามารถเก็บตัวอยางได ขั้นตอนการ

ทําลายเชื้อดวย UV จากจํานวนโรงงาน 7 แหง ที่เก็บตัวอยางได ซึ่งขั้นตอนกอนนี้ตรวจไมพบการ
ปนเปอน พบวา มี Coliform bacteria ปนเปอนจํานวน 4 แหง คิดเปนรอยละ 57.14 แสดงวา มีเชื้อ
ปนเปอนในอุปกรณการผลิตจากการลางไมสะอาดหรือ การใช UV ไมสามารถทําลายเชื้อจุลินทรีย
ได ทั้งนี้ นาจะเนื่องมาจากความเขมขนของเชื้อจุลินทรียในน้ําอาจจะมีปนเปอนมาก อยูในระดับ
+3 เปนสวนใหญ หรืออาจจะเกิดจากการไหลของน้ําในทอมีความเร็วเกินกวาที่แสง UV จะทําลาย
เชื้อไดหมดก็เปนไปได ซึ่งในขั้นตอนกอนน้ําผานหัวบรรจุนี้พบวามีโรงงานพบเชื้อมากถึงรอยละ
75 ของโรงงานที่ตรวจทั้งหมด
อีกขั้นตอนหนึ่งที่พบการปนเปอน Coliform bacteria คือน้ําที่ผานหัวบรรจุ ซึ่งพบการ
ปนเปอนรอยละ 63.16 ของโรงงานที่ศึกษาทั้งหมด สาเหตุที่สําคัญ คือ น้ํามีการปนเปอนเชื้อ มา
จากแตละขั้นตอนของการผลิตและ การไมลางทําความสะอาดหัวบรรจุ ทุกครั้งกอนการใชงานดวย
น้ํายาฆาเชื้อ เชน แอลกอฮอลที่พบมากถึง มากถึงรอยละ 80.95 ของโรงงานทั้งหมด การใชน้ําลาง
ทําความสะอาดทุกวัน แตน้ําที่ใชลางไมมี การตรวจสอบ คลอรีนตกคาง ซึ่งเปนน้ําที่ผูประกอบการ
คิดวามีความปลอดภัย อีกสาเหตุหนึ่งคือ คนงานไมสวมถุงมือขณะกรอกน้ําผานหัวบรรจุ คนงาน
มีการสัมผัสหัวบรรจุตลอดเวลาที่บรรจุน้ํา และที่สําคัญคือ คนลางทําความสะอาดถังกับคนบรรจุ
น้ําลงถังเพื่อจําหนายเปนคนเดียวกันถึงรอยละ 61.91 ของโรงงานที่ศึกษาทั้งหมด จากการวิเคราะห
การปนเปอนเชื้อเปนจุดแรกในขั้นตอนนี้จากโรงงานทั้งหมด 6 แหงที่กอนหนานี้ที่ไมพบเชื้อมี 2
แหงที่พบเชื้อ ในน้ําผานหัวบรรจุเปนจุดแรก
ขั้นตอนการปนเปอนเชื้อ ขั้นตอนสุดทายของการผลิตคือ ขั้นตอนการบรรจุน้ําใสขวดและ
ใสถัง พบมีการปนเปอนในขั้นตอนนี้รอยละ95.24 และ94.74 ตามลําดับ สาเหตุของการปนเปอน
ไดแก การลางถังและฝาถังไมสะอาดเนื่องจากน้ําไมสะอาด จะเห็นไดวา ตัวอยางน้ําที่ใชลางทํา
ความสะอาด ขวด,ถัง และฝาถังบรรจุน้ําดื่มจําหนายพบการปนเปอนเชื้อสูงถึงรอยละ 85.71 ของ
จํานวนโรงงานที่ตรวจทั้งหมด นอกจากนี้สาเหตุการมีเชื้อปนเปอนนาจะมาจาก คนลางถังและคน
บรรจุเปนคนเดียวกัน คนงานมีการเดินเขาออกหองบรรจุตลอดเวลาทําใหนําเชื้อเขามาภายในหอง
บรรจุ คนงานไมสวมชุดปองกัน และไมทําความสะอาดมือกอนการปฏิบัติงาน และอีกสาเหตุหนึ่ง
คือ น้ํามีเชื้อปนเปอนในกระบวนการผลิตกอนปลอยน้ําบรรจุขวดหรือถัง
ในโรงงานผลิตน้ําแข็ง สาเหตุหลักคือ การปรับปรุงน้ําดิบที่ไมมีการตรวจวัดปริมาณ
คลอรีนตกคางกอนที่จะปลอยน้ําเขาสูระบบการปรับปรุงคุณภาพขั้นตอนตอไปที่พบทุกโรงงาน
นอกจากนี้ยังพบวา มีโรงงานหลายแหงที่มีถังพักน้ําสะอาดกอนเขาสูเครื่องทําความเย็นเปนถังพัก
แบบเปดโลง และมีฝาปด แตลักษณะของฝาปดไมสนิท สัตวเลื้อยคลานสามารถเขาไปสัมผัสได
ซึ่งมีจํานวนโรงงานประเภทนี้มากถึงรอยละ 63.63 ของโรงงานผลิตน้ําแข็งทั้งหมด สวนขั้นตอน
การบรรจุน้ําแข็ง พบวา มีสาเหตุของการปนเปอนมาจากพฤติกรรมของคนงานเปนหลัก ไดแก
การไมสวมชุดปองกันขณะทํางาน การที่คนงานเดินเขาออกหองบรรจุ และสวมรองเทาบูตเดินไป

ทั่ ว บริ เ วณโรงงานโดยไม ถ อดและการใช ถุ ง ใส น้ํ า แข็ ง ซึ่ ง เป น ถุ ง ปุ ย ที่ ล า งโดยน้ํ า ที่ ไ ม มี ก าร
ตรวจสอบปริมาณคลอรีนตกคาง จํานวนโรงงานที่พบการปนเปอนในขั้นตอนการบรรจุนี้มีทั้งหมด
7 แหงคิดเปนรอยละ 63.64 ของโรงงานผลิตน้ําแข็งทั้งหมด ซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑของกอง
ควบคุ ม อาหารที่ กํ า หนดไว (11) ในการแก ไ ขป ญ หาประเด็ น หลั ก จึ ง น า จะเป น การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมของคนงาน ใหมีการสวมชุดปองกันที่ถูกตองซึ่งเจาของผูประกอบการจะตองมีความ
เขมงวดและใสใจในเรื่องดังกลาวจึงจะสามารถแกไขได
สรุป
การศึ ก ษาโรงงานผลิ ต น้ํ า ดื่ ม และน้ํ า แข็ ง ที่ มี ก ารตรวจพบการปนเป อ นเชื้ อ Coliform
bacteria ซ้ําซาก พบวา มีการปนเปอนไดทุกขั้นตอน สาเหตุที่สําคัญคือ การใชคลอรีนกําจัดเชื้อที่
ไมถูกตอง และไมมีการตรวจสอบปริมาณคลอรีนตกคางกอนปลอยน้ําเขาสูขั้นตอนตอไป การใช
น้ําลางเครื่องมือ อุปกรณ รวมถึงขวดและถังที่เปนน้ําสุดทาย เปนน้ําที่มี Coliform bacteria
ปนเปอน อีกสาเหตุหนึ่งที่สําคัญคือ การไมลางทําความสะอาดอุปกรณหัวบรรจุดวยน้ํายาฆาเชื้อ
ก อ นการบรรจุ ทุ ก วั น พฤติ ก รรมของคนงานที่ ไ ม มี ก ารป อ งกั น การปนเป อ นเชื้ อ ซึ่ ง พบทั้ ง ใน
โรงงานผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็ง โรงงานผลิตน้ําแข็งขั้นตอนที่พบมีการปนเปอนเชื้อจุดแรกมากที่สุด
คือ น้ําแข็งที่ผานจากเครื่องสกรูแลวมาเก็บรวมไวที่ถังพักที่เปดโลงรอการจําหนาย และขั้นตอน
การบรรจุใสถุงที่ปนเปอนเชื้อจากพฤติกรรมของคนงานที่ไมถูกตอง
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.ควรเพิ่มเกณฑการวัดมาตรฐาน GMP ของโรงงานใหมีคะแนนสูงขึ้นหรือเนนใน
หมวดของการปองกันควบคุมการปนเปอนเชื้อจุรินทรียใหมากขึ้น
2.กํา หนดให ทุกโรงงานมีการตรวจปริมาณคลอรีน ตกคา งในน้ําดิบก อนปลอ ยเขาสู
กระบวนการผลิต
3.ใหทุกโรงงานสุมตรวจการปนเปอน coliform bacteria ดวยชุดทดสอบภาคสนามอยาง
นอย สัปดาหละ 1 ครั้ง
• ขอเสนอแนะดานการบริหารจัดการ
1.ควรจัดอบรมใหความรูการปองกันเชื้อปนเปอนน้ําดื่มน้ําแข็งแกผูประกอบการ และ
คนงานในโรงงานทุกแหง
2.เจาหนาที่ควรมีการติดตาม และควบคุมกํากับคุณภาพการผลิตของโรงงานเปนระยะและ
ตอเนื่อง

3.โรงงานที่มีสภาพสิ่งแวดลอมไมเหมาะสม เชน ถังพักน้ําสะอาดเปดโลง หรือมีฝาปดแต
ชํารุด ใหมีการปรับปรุง
• ขอเสนอแนะทางวิชาการ
1. ควรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติใหน้ําดื่มน้ําแข็งปลอดเชื้อใหกับผูประกอบการใชเปน
แนวทาง ในการ ควบคุมกํากับ การผลิตในโรงงาน
1.การลางทําความสะอาดวัสดุอุปกรณการผลิต น้ําที่ใชลางควรมีการตรวจปริมาณคลอรีน
ตกคางใหเหลือไมต่ํากวา 0.5ppm ทุกครั้ง
2.ชุดกรอง ทางเคมี ฟสิกส ใหทําการลางยอนกอนการผลิตทุกวัน
3.ใหทําความสะอาดหัวบรรจุและฆาเชื้อดวยน้ําคลอรีนเขมขน 100 ppm นาน 20 นาที
4.ผู ป ระกอบการควรเข ม งวดคนงานให มี ก ารสวมชุ ด ป อ งกั น การปนเป อ นเชื้ อ โดย
เครงครัด
5.การทําความสะอาดถุงใสน้ําแข็งใหลางดวยน้ําคลอรีนและตากใหแหงสนิท
กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ สํ า เร็ จ ลงได เนื่ อ งจากได รั บ การสนั บ สนุ น จากผู อํ า นวยการ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
นครราชสีมาและผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา และไดรับความรวมมือเปน
อยางดีจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยงานคุมครองผูบริโภคของจังหวัดนครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร รวมไปถึงสถานประกอบการผูผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็งทุกแหง
จึงขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้
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