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บทความวิจยั

การประเมินสถานที่ผลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิทโดยชุมชนในจังหวัดตรัง
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต และคุณภาพน้าที่ผลิตได้
สุพัตรา คงจริง1 และสงวน ลือเกียรติบัณฑิต2
1
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
2
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินสถานที่ผลิตนาบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท (นาบริโภคฯ) ของชุมชนตามเกณฑ์หลักเกณฑ์
วิธีการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice: GMP) ตรวจคุณภาพนาบริโภคฯ จากสถานที่ดังกล่าว รวมทังพัฒนาสถานที่ผลิต
สองแห่งที่ไม่ผ่านมาตรฐานให้มคี ุณภาพตามเกณฑ์เพื่อเป็นต้นแบบในจังหวัด วิธีการวิจัย: ตัวอย่างคือสถานที่ผลิตนาบริโภคฯ ของ
ชุมชนซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ ในปี 2552 จานวน 35 แห่งซึ่งเลือกมาอย่างสุ่มจาก
ทังหมด 73 แห่ง ผู้วจิ ัยสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบสถานที่ผลิตถึงสาเหตุของการตัดสินใจการผลิตนาบริโภคฯ ประเมินความรู้เรื่อง GMP
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประเมินสถานที่ผลิตตามเกณฑ์ GMP นอกจากนี ยังได้เก็บตัวอย่างนาบริโภคฯ ที่ผลิตได้เพื่อตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ หลังจากนัน ผู้วิจยั คัดเลือกสถานที่ผลิต 2 แห่งที่มีคะแนนการประเมิน GMP สูงสุดแต่ไม่ผ่านการประเมินเพื่อ
เข้าสู่กระบวนการพัฒนาสถานทีผ่ ลิต ผลการวิจยั : การตัดสินใจดาเนินโครงการผลิตนาบริโภคฯ ของชุมชนเกิดจากการมอง
ประโยชน์ของโครงการ แต่ขาดการคานึงถึงข้อกาหนดทางกฎหมายอย่างรอบด้าน ผู้ประกอบการมีความรู้เรื่อง GMP และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องน้อย (8.64±2.86 จากคะแนนเต็ม 15) สถานที่ผลิตนาบริโภคฯ ทุกแห่งในงานวิจยั นีไม่ผ่านการประเมิน GMP ผลการ
ตรวจตัวอย่างนาบริโภคฯ พบว่า ผ่านมาตรฐานทังด้านเคมีและจุลินทรีย์เพียงร้อยละ 47.10 ความรู้ในเรื่อง GMP ของผู้รับผิดชอบ
สถานที่ผลิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคะแนนการประเมินสถานที่ตามเกณฑ์ GMP สถานที่ผลิตซึ่งตัวอย่างนาผ่านการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ (ทังทางเคมีและจุลินทรีย์) ได้คะแนนการประเมิน GMP ในหมวดสถานที่ตงและอาคารฯ
ั
หมวดเครื่องมือ เครื่องจักร
ฯ และหมวดการสุขาภิบาลสูงกว่าสถานที่ที่ตวั อย่างนาตกมาตรฐาน ผู้วิจัยสามารถพัฒนาสถานที่ผลิต 1 แห่ง (จาก 2 แห่ง) ให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ GMP ได้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาสถานที่ผลิตของชุมชนให้ได้มาตรฐาน คือ ความมุง่ มั่น
จริงจังของผู้รับผิดชอบโครงการ การให้ความสาคัญของชุมชนกับการผลิตนา ทักษะในการจัดการ และคาแนะนาจากภาครัฐ สรุป :
การผลิตนาบริโภคฯ โดยชุมชนมีปัญหาทังในเรื่องสถานที่ซึ่งตกมาตรฐาน GMP และคุณภาพนาต่ากว่ามาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
หากหน่วยราชการผู้อนุมัตงิ บประมาณในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ในชุมชนได้บูรณาการการทางานกับฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคก็จะ
ช่วยแก้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต
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บทน้า
ในปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนเพื่อสร้าง
รายได้และศักยภาพทางเศรษฐกิจใน "ชุมชน" หนึ่งใน
โครงการอันเป็นผลมาจากนโยบายดังกล่าว คือ "โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน " หรือ "โครงการ
ชุมชนพอเพียง" ที่จัดสรรงบประมาณให้หมู่บ้าน/ชุมชนนาไป
ด าเนิ น โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาส่ ว นรวมเพื่ อ การด ารง
ชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพที่มั่นคง โดยประชาชน
เป็นผู้บริหารจัดการโครงการเอง (1) ชุมชนในจังหวัดตรังยื่น
ขอการสนับสนุนงบประมาณทังสิน 176 โครงการ ในจานวน
นีเป็นโครงการผลิตนาดื่มเพื่อชุมชน จานวน 73 โครงการ
(ร้อยละ 41.48) (2)
อย่างไรก็ตาม “นาบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท ”
(ต่ อ ไปจะเรี ย กย่ อ ว่ า น าบริ โ ภคฯ) จั ด เป็ น อาหารก าหนด
คุ ณ ภาพมาตรฐาน (3-8) ก่ อ นการผลิ ต เพื่ อ จ าหน่ า ย
ผู้ประกอบการต้องขออนุญาตทังในเรื่องสถานที่ผลิตและตัว
ผลิตภัณฑ์ สถานที่ผลิตที่ขออนุญาตไม่ว่าจะเข้าข่ายโรงงาน
หรือไม่ก็ตาม จะถูกประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าว่าเป็นไป
ตามหลั กเกณฑ์ วิธี การที่ดี ในการผลิ ตนาบริ โภคในภาชนะ
บรรจุ ที่ปิ ด สนิ ท (ต่ อ ไปจะเรีย กย่ อว่ า GMP หรื อ Good
Manufacturing Practices) (5) หรื อไม่ นอกจากนี
ผู้ประกอบการยังต้องจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์ที่
ไม่ขัดกับกฎหมายทังในเรื่องคุณภาพหรือมาตรฐาน ฉลาก
ภาชนะบรรจุ หรืออื่น ๆ พนักงานเจ้าหน้าที่จะออก “เลข อย.”
หรือเลขสารบบอาหารให้ กับผลิตภัณฑ์นัน ๆ (9)
เมื่อชุม ชนจานวนมากสนใจผลิต นาบริโ ภคฯ ใน
เวลาเดีย วกัน และมี เ งิน ทุน สนับ สนุน จากภาครัฐ แต่ข าด
ความรู ้ใ นเรื ่อ งข้อ กฎหมายที ่เ กี ่ย วกับ การผลิต ซึ ่ง มี
รายละเอีย ดมาก และชุม ชนมีค วามจ ากัด ของเงิน ทุน
ตลอดจนอุป กรณ์ อีก ทั งหน่ว ยราชการผู้อ นุมัติ ทุน ให้แ ก่
ชุม ชน (สานัก งานชุม ชนพอเพีย ง สานัก งานปลัด สานัก
นายรัฐมนตรี ) มิไ ด้บูร ณาการการทางานกับ ผู้รับ ผิด ชอบ
งานคุ ้ม ครองผู ้บ ริโ ภคด้า นอาหารโดยตรง ปัญ หาที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอาหารในพืนที่ป ระสบจึง
มีทัง การผลิตนาบริโภคฯ ของชุมชนโดยไม่ได้รับ อนุญ าต
ตามกฎหมาย และการใช้ก ระบวนการผลิต ที่ไ ม่เ ป็น ไป
ตามหลัก GMP นอกจากนี นาบริโ ภคฯ ที่ผ ลิต ได้อ าจไม่
ผ่านมาตรฐานเมื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ปัญหาข้างต้นน่าจะเกิด ขึ นทั่ว ทั งประเทศ เพราะ
นโยบายของรัฐ มีผ ลครอบคลุม ทั งประเทศ นอกจากนี
ปัญหาในลัก ษณะเช่น นี น่า จะมีม าก่อ นเริ่ม โครงการชุมชน
พอเพี ย งในปี 2552 เช่น ที ่ จ ัง หวัด ล าพูน ในปี 2551 มี
สถานที ่ผ ลิต น าบริโ ภคฯ ที่จ ัด ตั งโดยไม่ไ ด้รับ อนุญ าต
อย่า งถูก ต้อ งตามกฎหมาย 112 แห่ง (ร้อ ยละ 58.9)
ทั ง ห ม ด เ ป็น ก า ร ด า เ นิน ง า น โ ด ย ชุม ช น โ ด ย อ า ศัย
งบประมาณจากโครงการต่า ง ๆ เช่น โครงการอยู่ดีมีสุข
ของรัฐบาล เงินกู้ยืมตามโครงการวิสาหกิจชุม ชน เป็น ต้น
(10) การตรวจวิเ คราะห์ตัว อย่า งนาบริโ ภคฯ ที่ผ ลิต จาก
สถานที่ซึ่ ง ไม่ไ ด้รับ อนุญ าต 8 แห่ง พบว่า มี 4 แห่ง (ร้อ ย
ละ 50) มีคุณ ภาพต่ากว่า เกณฑ์ ม าตรฐาน (10) ผลการ
ตรวจวิเ คราะห์นาบริโ ภคฯ ทั่ว ประเทศในปี 2545 ก่อ น
การเกิด ขึ นของโครงการนาดื่ม ชุม ชนในลัก ษณะต่า ง ๆ
พบนาบริโ ภคฯ ที่ไ ม่ไ ด้คุณ ภาพร้อ ยละ 29 (11) ซึ่ง น้อ ย
กว่า ที ่พ บในการศึก ษาข้า งต้น ดัง นั น แม้ก ารทบทวน
วรรณกรรมจะไม่พ บการศึก ษาที่จัง หวัด อื่น ๆ หรือ ขนาด
ตัว อย่า งในงานวิจัย ที ่ลาพูน จะน้อ ย และเป็ น ข้อ มูล จาก
เพีย งจังหวัดเดียว แต่ก็ทาให้เกิดสมมุติฐานว่า การผลิตนา
ดื่มโดยชุมชนอาจยังไม่ได้มาตรฐานเมื่อเทียบกับสถานที่ผลิต
นาทั่วไป
การประกาศใช้ เ กณฑ์ GMP สาหรับ นาบริโ ภคฯ
เป็น กฎหมายในปี 2544 น่า จะมีส่ว นทาให้ คุณ ภาพนา
บริโ ภคฯ ที่ผ ลิต ในประเทศมีคุณภาพดีขึ น ผลการตรวจ
คุณ ภาพนาบริโ ภคฯ ในภูมิภ าคต่า ง ๆ ทั่ว ประเทศในปี
2538-2542 พบว่า ตกมาตรฐานร้อ ยละ 26-62 (12-15)
ผลการตรวจหลัง บัง คับ ใช้ GMP พบการตกมาตรฐาน
น้อยลง เช่น การตรวจใน 4 จังหวัดภาคกลางในปี 25502552 พบน าบริโ ภคฯ ไม่ไ ด้ค ุณ ภาพร้อ ยละ 4.90-9.08
(16) ดังนัน การปฏิบัติตามเกณฑ์ GMP จึง มีค วามสาคัญ
ทังในแง่กฎหมายและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้
สานั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ตรั ง พบว่ า สถานที่
ผลิตนาบริโภคฯ ของชุมชนทัง 73 แห่งในจังหวัดซึ่งได้รับ
งบประมาณจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในปี 2552 ไม่มี
การขออนุญาตผลิตอาหารตามกฎหมาย นอกจากนี ชมรม
ผู้ผลิตนาบริโภคฯ ที่ขออนุญาตผลิตอย่างถูกต้องได้ร้องเรียน
ต่อผู้บริหารของจังหวัดตรังถึงการที่ชุมชนสามารถผลิตนาดื่ม
เพื่อจาหน่ายได้โดยไม่มี การขออนุญาต การไม่ได้มาตรฐาน
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ของสถานที่ ผ ลิ ต การไม่ มี คุ ณ ภาพของน าดื่ ม และการ
จาหน่ายนาดื่มในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดมาก ทางชมรมฯ
เห็ น ว่ า ตนมี ต้ น ทุ น ในการผลิ ต สู ง กว่ า และถู ก ควบคุ ม จาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเข้มงวด จึงรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรม
จากสภาพปัญหาดัง กล่าว ผู้วิจัยเห็นว่ าควรต้องเร่งพัฒนา
คุ ณ ภาพของสถานที่ ผ ลิ ต น าดื่ ม ของชุ ม ชนให้ เ ป็ น ไปตาม
เกณฑ์ GMP และให้สามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย การวิจัยนีเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการ
แก้ปัญหานี

ภาพรวมของการศึกษา
การวิจัยนีมีสองการศึกษาย่อย การศึกษาแรกเป็น
การสารวจแบบภาคตั ด ขวาง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น
สถานที่ผลิตของชุมชนในจังหวัดตรังตามเกณฑ์ GMP และ
ตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน าบริ โ ภคฯ ที่ ผ ลิ ต ได้ อี ก ทั งยั ง
ประเมิ น ความรู้ ข องผู้ ป ระกอบการในเรื่ อ ง GMP และ
กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ทังนีเพื่อเป็นข้อมูล สาหรับสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในการกาหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา
การศึ ก ษาที่ สองเป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร โดยคั ด เลื อ ก
สถานที่ผลิตนาบริโภคฯ ในชุมชน 2 แห่งที่ไม่ผ่านการตรวจ
มาตรฐาน GMP และดาเนินการพัฒนาสถานที่ ดังกล่าวให้ได้
ตามมาตรฐาน โดยอาศัยความร่วมมือของนักวิจัย เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ชุมชน และผู้ประกอบการ บทเรียนที่ได้จากการศึกษา
ส่วนที่สองจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถานที่ผลิตบริโภคฯ
ของชุมชน สถานที่ผลิตซึ่งได้รับการพัฒนายังสามารถเป็น
ต้นแบบหรือสถานที่ดูงานของสถานที่ผลิตอื่น ๆ ที่ยังไม่ผ่าน
มาตรฐาน GMP การศึก ษาครั งนี ได้ ผ่า นการพิจ ารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้ว

การศึกษาที่ 1: การประเมินสถานที่ผลิตและน้า
บริโภคฯ ที่ผลิตได้
วิธีการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัย คือ สถานที่ผลิตนาบริโภคฯ
ของชุ ม ชน จ านวน 73 แห่ ง ในจั ง หวั ด ตรั ง ซึ่ ง ได้ รั บ
งบประมาณสนับสนุ นจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในปี
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2552 การคานวณขนาดตัวอย่างใช้สูตรสาหรับการประมาณ
ค่าในตัวอย่างกลุ่มเดียว คือ (Z/e)2(π)(1-π) (17) Z คือ 1.96
หรือคะแนนมาตรฐานที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ส่วน
π คือ สัดส่วนของชุมชนที่ผลิตนาดื่มซึ่งมีคุณภาพผ่านเกณฑ์
ตามกฎหมาย ในที่นีกาหนดให้เท่ากับ งานวิจัยในอดีต คื อ
ร้อยละ 50 (10) ส่วน e คือ ความคลาดเคลื่อนจากการเลือก
ตัวอย่าง ในที่นีให้มีค่าเท่ากับ 0.15 ขนาดตัวอย่างที่คานวณ
ได้ คือ 43 ราย ผู้วิจัยจึงคัดเลือกสถานที่ผลิตนาดื่มชุมชน
จานวน 50 แห่ง จากทังหมด 73 แห่งโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยรวบรวมรายชื่อผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบสถานที่
ผลิตนาบริโภคฯ จากเอกสารการยื่นขอสนับสนุนงบประมาณ
จากโครงการชุมชนพอเพียง หลังจากนัน ผู้วิจัยโทรศัพท์ ถึง
บุ ค คลดั ง กล่ า วเพื่ อ ชี แจงวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารศึ ก ษา ข้ อ ดี แ ละ
ข้อเสียของการเข้าร่วมการวิจัย ความเป็นอิสระในการเข้าร่วม
การวิจัย ตลอดจนกระบวนการวิจัย หลังจากนัน ผู้วิจัยขอคา
ยินยอมด้วยวาจาจากผู้รับผิดชอบสถานที่ผลิต พร้อมกับนัดวัน
เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ลใน 4 ประเด็ น คื อ การสั ม ภาษณ์ ถึ ง สาเหตุ ที่
ชุมชนตัดสินใจผลิตนาดื่ม การประเมินความรู้ของ ผู้รับผิดชอบ
หลัก การประเมินสถานที่ผลิต และการเก็บตัวอย่างนา การเก็บ
ข้อมูลในทัง 4 ประเด็นมีรายละเอียดดังนี
สาเหตุที่ชุมชนตัดสินใจผลิตนาดื่ม
ผู้วิ จัย ใช้ การสั มภาษณ์แ บบกึ่ง มีโ ครงสร้ า งเพื่อ เก็ บ
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบสถานที่ผลิตนาบริโภคฯ โดยใช้คาถาม
ต่อไปนี 1) ตอนชุมชนประชุมร่วมกัน ได้คิดโครงการอะไรบ้าง
เพื่อขอทุน 2) ทาไมจึงเลือกผลิตนาดื่ม 3) ได้เห็นตัวอย่างการ
ผลิตนาดื่มหรือได้รับการชักชวนใครหรือไม่ อย่างไร 4) ข้อดี
และข้อเสียของการผลิตนาดื่มโดยชุมชน 5) ปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนิ น งาน 6) ความเห็ น ต่ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
อย่างเช่น การขออนุญาตผลิตหรือการขอ อย. การสัมภาษณ์ใช้
เวลาประมาณ 15–20 นาที ต่ อ ราย การบั น ทึ ก เสี ย งการ
สัมภาษณ์จะทาก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตเท่านัน สาหรับผู้ที่ไม่
สะดวกในการให้สัมภาษณ์แบบซึ่งหน้า ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์แทน
การประเมินความรู้
หลั ง การสั ม ภาษณ์ ผู้ วิ จั ย ประเมิ น ความรู้ ข อง
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสถานที่ ผ ลิ ต โดยใช้ แ บบทดสอบประเภท 4
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ตั ว เลื อ ก จ านวน 20 ข้ อ (ภาคผนวก) ค าถามครอบคลุ ม
กระบวนการผลิตนาบริโภคฯ ตามเกณฑ์ GMP แต่ละหมวด
(15 ข้อ) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (5 ข้อ) ผู้ตอบสามารถใช้
เวลานานเท่าที่ต้องการในการทาแบบทดสอบ ผู้ตอบทุกคน
ใช้เวลาประมาณ 15 นาที
แบบทดสอบถู ก พั ฒ นาโดยผู้ วิ จั ย และผ่ า นการ
ตรวจสอบความถูกต้ องในเนือหา ความสามารถในการวั ด
และการสื่ อ ความหมายโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญจากส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง และสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาจานวน 2 ท่านซึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องการคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภคในเรื่ อ งอาหารและน าบริ โ ภคฯ มากกว่ า 10 ปี
หลังจากนัน ผู้วิจัยทดสอบแบบวัดกับผู้ดูแลสถานที่ผลิตนา
ดื่มของชุมชน 3 แห่งที่ไม่ใช่ตัวอย่างการวิจั ยและปรับปรุง
ก่อนนาไปใช้จริง เมื่อนาแบบวัดไปใช้ กับตัวอย่างการวิจั ย
พบค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของ Cronbach คือ 0.70 ซึ่งถือ
ว่ามีความเที่ยงเป็นที่น่าพอใจ
การประเมินสถานที่ผลิตตามเกณฑ์ GMP
หลั ง การประเมิ น ความรู้ ผู้ วิ จั ย เริ่ ม การประเมิ น
สถานที่ตามเกณฑ์ GMP โดยใช้แบบบันทึกการตรวจสถานที่
ผลิตของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (18) ตามที่
กฎหมายกาหนด (5) เกณฑ์ GMP แบ่งเป็น 9 หมวด ดังนี 1)
สถานที่ตังและอาคารผลิต (20 คะแนน) 2) เครื่องมือ
เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต (20 คะแนน) 3) แหล่งนา
และการปรับคุณภาพนา (14 คะแนน) 4) ภาชนะบรรจุ (10
คะแนน) 5) สารทาความสะอาดและฆ่าเชือ (13 คะแนน)
6) การบรรจุ (11 คะแนน) 7) การสุขาภิบาล (10 คะแนน)
8) บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน (8 คะแนน) และ 9)
บั น ทึ ก และรายงาน (4 คะแนน) วิ ธี ก ารประเมิ น การ
คานวณคะแนน และเกณฑ์ผ่านยึดตามคู่มือการประเมินของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (18)
การประเมิ น สถานที่ ผ ลิ ต แต่ ละแห่ ง ใช้ ผู้ ป ระเมิ น
อย่างน้อย 3 คนซึ่งผ่านการอบรมการตรวจประเมินสถานที่
ผลิตนาบริโภคฯ ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้วิจัยชื่อแรกเป็นหนึ่งในผู้ประเมินในสถานที่ผลิตทุกแห่ง ผู้
ประเมิ น คนอื่ น ๆ ประกอบด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ จ ากส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง สานักงานสาธารณสุขอาเภอ หรื อ
เภสัชกรจากโรงพยาบาลชุมชนในพืนที่ การวิจัยนีไม่ได้ใช้
คณะผู้ประเมิ นเพี ยงชุดเดียวเนื่อ งจากสถานที่ผลิ ตซึ่ง เป็ น

ตัวอย่างกระจายอยู่ในทัง 10 อาเภอของจังหวัด งานวิจัยนีมี
เจ้าหน้าที่ร่วมประเมินสถานที่ผลิตกับผู้วิจัยทังหมด 18 คน
การประเมิ น ท าโดยการสั ม ภาษณ์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ตรวจสอบสถานที่ อุปกรณ์ และเอกสารตามเกณฑ์ ตลอดจน
สังเกตการผลิต ผู้ประเมินทังสามร่วมกันซักถามข้อมูลและ
ตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ ไปพร้อมกั น แต่การให้คะแนนจะ
ทาอย่างเป็นอิสระโดยไม่ปรึกษากันและยึดหลักเกณฑ์ที่ระบุ
ไว้ในคู่มือของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่าง
เคร่งครัด การประเมินในแต่ละข้อย่อยของเกณฑ์มีสามระดับ
คื อ ดี พอใช้ และปรั บ ปรุ ง หลั ง จากประเมิ น เสร็ จ สิ น ผู้
ประเมินทังสามนาคะแนนในแต่ละข้อมาตรวจสอบกัน และ
อภิปรายหาข้อสรุปหากผลประเมินมีความขัดแย้งกัน สถานที่
ผลิ ต ซึ่ ง ผ่ า นการประเมิ น ต้ อ งมี ค ะแนนในแต่ ละหมวดและ
คะแนนรวมทุ ก หมวดไม่น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 60 และไม่ พ บ
ข้อบกพร่องที่รุนแรงที่เป็นความเสี่ยงอาจทาให้อาหารเกิด
ความไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค เช่น ไม่มีห้องบรรจุ ไม่ทา
การบรรจุในห้องบรรจุ (18) หลังการประเมิน ผู้วิจัยแจ้งผล
การประเมินแก่ผู้ประกอบการเพื่อการปรับปรุง
การเก็บตัวอย่างนาและการตรวจวิเคราะห์
ผู้วิจัย เก็บ ตัว อย่า งนาบริโ ภคฯ ขนาด 20 ลิต รที่
ผลิต ได้แ ละตัว อย่า งนาดิบ ที่ยัง ไม่ผ่า นเข้า สู่ก ระบวนการ
โดยใช้ว ิธ ีก ารซึ ่ง ศูน ย์ว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ใ ช้ใ นการ
ปฏิบ ัต ิง าน (19) ตัว อย่า งนาถูก ส่ง ไปตรวจวิเ คราะห์
คุณภาพที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 จังหวัดตรัง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องนาบริโภคฯ (3,
4, 8) กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ห ลายด้านดังนี 1)
คุณสมบัติทางฟิสิกส์ (สี กลิ่น ความขุ่น และความเป็นกรดด่าง) 2) คุณสมบัติทางเคมี (ปริมาณสารที่เป็นของแข็งใน
นา ความกระด้า ง และแร่ธ าตุห รือ โลหะจานวน 20 ชนิด
เช่น สารหนู ไนเตรท ฟลูอ อไรด์ เป็น ต้น ) 3) คุณ สมบัติ
เกี ่ย วกับ จุลิน ทรีย ์ คือ 3.1) ต้อ งตรวจพบบัก เตรีช นิด
Coliform น้อยกว่า 2.2 ต่อนาบริโภค 100 มิลลิลิตร โดยวิธี
most probable number (MPN) 3.2) ตรวจไม่พบ E. Coli
และ 3.3) ต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค
การตรวจคุณ ภาพหรือ มาตรฐานทั งหมดตามที่
กฎหมายกาหนดต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก ดังนัน ผู้วิจัย
จึง คัด เลือ กรายการที ่จ ะตรวจวิเ คราะห์ ใ นการวิจ ัย โดย
พิจ ารณาจากผลการวิเ คราะห์ตัวอย่างนาบริโภคฯ ในอดีต
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จานวน 207 ตัวอย่างที่สุ่มเก็บในจังหวัดตรังโดยสานักงาน
สาธารณสุขตังแต่ปี 2549–2551 ซึ่งพบว่า นาบริโภคฯ ไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องความเป็นกรด-ด่าง (pH) ร้อยละ
17.39 ความกระด้างร้อยละ 0.48 ปริมาณไนเตรท ร้อยละ
3.86 และ มีเชือ MPN Coliforms เกินกาหนดร้อยละ 9.18
นอกจากนี โครงการพัฒ นาคุณภาพนาดื่ มในโรงเรีย น 32
แ ห่ ง ใ น จั ง ห วั ด ต รั ง ตั ง แ ต่ ปี 2 5 5 0 –2 5 5 1 ข อ ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า นาดื่มในโรงเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 10 แห่ง เพราะมี pH ต่ากว่าเกณฑ์ ส่วน
ความกระด้าง ไนเตรท ตะกั่ ว และ MPN Coliforms มีระดับ
เกินเกณฑ์ (20)
การวิจัยนีจึงตรวจนาบริโภคฯ ที่ผลิตได้เฉพาะความ
เป็นกรด-ด่าง ความกระด้าง ไนเตรท และ MPN. Coliforms
ส่ว นการตรวจวิเคราะห์นาดิ บทาเฉพาะความเป็นกรดด่า ง
ความกระด้าง และไนเตรท โดยไม่ตรวจ MPN. Coliforms
เพราะเป็น น าที ่ย ัง ไม่ผ ่า นกระบวนการผลิต และด้ว ย
ข้อจากัดของงบประมาณ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนาเสนอจานวนสถานที่ผลิตซึ่งผ่านเกณฑ์
GMP และเกณฑ์ก ารตรวจวิเ คราะห์ท างห้อ งปฏิบัติก าร
ด้ว ยความถี่แ ละร้อ ยละ ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งความรู้ข อง
ผู้รับ ผิด ชอบสถานที่ผ ลิต และคะแนนประเมิน ตามเกณฑ์
GMPใช้ค่าสัม ประสิทธิ์สหสัมพัน ธ์ของเพียร์สัน ตัวแปรทั ง
สองแจกแจงค่อนข้างปกติเมื่อตรวจสอบจากแผนภาพ Q-Q
การเปรีย บเทีย บความรู ้ข องผู ้ป ระกอบการและคะแนน
ป ร ะ เ มิน GMP ร ะ ห ว ่า ง ส ถ า น ที ่ซึ ่ง ม ีผ ล ต ร ว จ ท า ง
ห้องปฏิบัติการผ่าน/ไม่ผ่าน ใช้การทดสอบทีแบบสองกลุ่ม
ที่เป็นอิสระต่อกัน

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผู้รับผิดชอบสถานที่ผลิต นาบริโภคฯ จานวน 50
รายให้สัมภาษณ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 25 ราย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
12 ราย และกรรมการชุมชน 13 ราย ชุมชนได้รับการสนับ
สนุนงบประมาณตามจานวนประชากร ชุมชน 4 แห่งได้รับ
งบประมาณจานวน 200,000 บาท, 26 แห่งได้รับ 200,001–
300,000 บาท, 13 แห่ง ได้รับ 300,001–500,000 บาท และ
7 แห่งได้รับ มากกว่า 500,000 บาท
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สถานที่ผลิต 50 แห่งที่สารวจมีการจาหน่ายนาดื่ม
ใน 3 รูปแบบ ดังนี 1) ผู้ผลิตบรรจุนาใส่ภาชนะบรรจุปิดสนิท
เพื่ อ จ าหน่ า ย (11 แห่ ง ) 2) การบริ ก ารน าดื่ ม แบบหยอด
เหรียญ โดยชาวบ้านต้องนาภาชนะบรรจุนามาเอง (14 แห่ง)
และ 3) การบริการทัง 2 รูปแบบ (24 แห่ง) ส่วนอีกหนึ่งแห่ง
ได้ยกเลิกการผลิตไป การประเมินสถานที่ตามเกณฑ์ GMP
ทาเฉพาะใน 35 แห่ง (รูปแบบที่ 1 และ 3) เพราะการบริการ
นาดื่ม แบบหยอดเหรี ยญไม่ เข้ านิ ยามน าบริโ ภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทตามกฎหมาย
เหตุผลในการผลิตน้าบริโภคฯ
ในการประชุ ม ลู ก บ้ า นเพื่ อ คิ ด โครงการในการขอ
งบประมาณ โครงการที่สมาชิกชุมชนเสนอได้แก่ การผลิตนา
ดื่มชุมชน (ร้อยละ 100) การผลิตนาประปาชุมชน (ร้อยละ
40) การผลิตปุ๋ยชีวภาพ (ร้อยละ 38) การทาการเกษตร (ร้อย
ละ 34) ร้านค้าชุมชน (ร้อยละ 24) การให้เช่าโต๊ะและเต็นท์
(ร้อยละ 20) การเลียงปลา (ร้อยละ 20) การทาขนม (ร้อยละ
8) และ การผลิตข้าวซ้อมมือ (ร้อยละ 6) โครงการผลิตนาดื่ม
ชุ ม ชนมี ส มาชิ ก สนั บ สนุ น มากที่ สุ ด จึ ง ถู ก เสนอเพื่ อ ข อ
สนับสนุนงบประมาณ
ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า เหตุจูงใจที่ชุมชนเลือกผลิตนาดื่ม
ของชุมชนได้แก่ 1) การประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพราะ
เชื่อว่าจะมีการจาหน่ายนาดื่มในราคาถูกกว่าท้องตลาด (ร้อยละ
94) 2) ความเชื่ อ ว่ า โครงการนี ได้ รั บ การอนุ มั ติ ง่ า ยกว่ า
โครงการอื่น ๆ และการยื่นไม่จาเป็นต้องมีรายละเอียดอื่น ๆ
เช่ น แบบแปลนสถานที่ ผ ลิ ต เพี ย งแต่ ชุ ม ชนมี ห ลั ก ฐานว่ า
โครงการนีได้ผ่านมติที่ประชุมและมีสมาชิกในชุมชนลงชื่อเห็น
ชอบก็เพียงพอ (ร้อยละ 72) 3) ชุมชนมักขาดแคลนนาดื่มในฤดู
ร้อน เพราะนาบ่อ ที่ใช้บ ริโภคมี ปริมาณน้อย (ร้ อยละ 56) 4)
การเห็ น ตั ว อย่ า งจากชุ ม ชนอื่ น หรื อ ชุ ม ชนของตนเองที่ ท า
โครงการอื่น แล้ ว ไม่ ประสพผลสาเร็ จ เช่น การจั ดท าร้ า นค้ า
ชุมชนในอดีตมีปัญหาขาดทุน หรือกลุ่มเครื่องแกงมีปัญหาเรื่อง
การขาดวั ต ถุ ดิ บ และแรงงาน (ร้ อ ยละ 48) 5) น าดื่ ม เป็ น
สิ่งจาเป็นที่ต้องกินต้องใช้กันทุกครัวเรือน (ร้อยละ 32) และ 6)
การผลิตนาดื่มใช้คนงานน้อย ประมาณ 1 – 2 คน (ร้อยละ 10)
ข้อดีและข้อเสียในมุมมองของผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า ข้อดีของการผลิตนาดื่มของชุมชน
มี ดั ง นี 1) ชาวบ้ า นได้ บ ริ โ ภคน าดื่ ม ในราคาถู ก (เช่ น ซื อน า
บริโภคฯ ได้ในราคาถังละ 5 บาท ซึ่งผู้จาหน่ายรายอื่นขายใน
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ราคาถังละ 13 บาท) (ร้อยละ 100 ของชุมชน) 2) สามารถ
แก้ปัญหาการขาดแคลนนาดื่มในชุมชนโดยเฉพาะในหน้าแล้ง
(ร้อยละ 36) 3) ชุมชนได้บริโภคนาดื่มที่สะอาด ปลอดภัยดีกว่า
การบริ โภคนาบ่ อ และมั่ นใจว่า นาที่ ชุม ชนผลิ ตสะอาดและมี
คุณภาพดีกว่านาบรรจุถังที่มาจากภายนอกชุมชน (ร้อยละ 22)
ผู้ให้ข้อมูลเห็นข้อเสียของการผลิตนาดื่มโดยชุมชน
มีดังนี 1) ชาวบ้านบางส่วนขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพนา
ดื่มที่ไม่มีเครื่องหมาย “อย.” รับรอง (ร้อยละ 72) 2) การขาด
ระบบขนส่งทาให้มีชาวบ้านมาใช้บริการนาดื่มหยอดเหรียญ
น้อย (ร้อยละ 18)
ปัญหาและอุปสรรค
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล กล่ า วถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการ
ดาเนินงาน ดังนี 1) การขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนา
สถานที่ผลิตและการบารุงรักษา (ร้อยละ 94) 2) ผู้ผลิตนาดื่ม
ในชุมชนขาดความรู้และประสบการณ์ในการผลิตนาดื่ม (ร้อย
ละ 64) 3) กรรมการชุ มชนผู้ดู แลสถานที่ผ ลิตไม่ใ ส่ใจดูแ ล
(ร้อยละ 56) 4) พืนที่ในการผลิตมีจากัด (ร้อยละ 48) และ 5)
การขาดแคลนนาดิบโดยเฉพาะในหน้าแล้ง (ร้อยละ 28)
ความเห็นต่อกฎหมายที่บังคับใช้
ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง
ดังนี 1) ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 82 เชื่อว่าการขอ “อย.” ทาได้ยาก
2) มีความต้องการพัฒนาให้ได้มาตรฐานตามกฎหมาย แต่ไม่
มีเงินทุน (ร้อยละ 60) 3) มีความต้องการขยายพืนที่การ
จาหน่าย แต่ยังไม่ทาเพราะกลัวโดนดาเนินคดีเนื่องจากยัง

ไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย (ร้อยละ 36) 4) ไม่มีแนวคิดที่
จะขอ “อย.” เนื่องจากจาหน่ายเฉพาะในหมู่บ้าน (ร้อยละ 32)
และ 5) กฎหมายไม่น่ามีผลอะไร เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่จะ
มาหยอดเหรียญซือนาดื่มเอง (ร้อยละ 28)
ผลการประเมิ น ความรู้ เ รื่ อ ง GMP และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมิ น ความรู้ ข อง
ผู้รับผิดชอบสถานที่ผลิตนาบริโภคฯ ของชุมชนจานวน 35
ราย ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล มี ค วามรู้ ใ นเรื่ อ ง GMP 7.642.56 จาก
คะแนนเต็ม 15 คะแนน (ร้อยละ 50.86 ของคะแนนเต็ม) โดย
มี ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งการคั ด เลื อ กแหล่ ง น าดิ บ น้ อ ยที่ สุ ด
(0.34 0.48 จากคะแนนเต็ม 1) จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้
ข้อมูลเข้าใจผิดว่า นาบ่อและนาบาดาลเป็นแหล่งนาที่ดีที่สุด
แต่คาตอบที่ถูกต้อง คือ นาประปา
นอกจากนี ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ในเรื่องการ
กรองและฆ่าเชือจุลินทรีย์ (ได้คะแนนเฉลี่ย 1.050.76 จาก
คะแนนเต็ม 3 หรือร้อยละ 47.33) (ตารางที่ 1) คาถามสาม
ข้อในเรื่องนีทดสอบในเรื่องวิธีการลดและขจัดจุลินทรีย์ การ
ล้างและวิธีการฆ่าเชือไส้กรอง และระยะเวลาในการใช้ งาน
หลอดยูวี ผู้ประกอบการกล่าวว่า ตนได้รับความรู้หรือปฏิบัติ
ตามคาแนะนาของผู้ขายเครื่ องกรองเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่มี
ความรู้ถึงหน้าที่และประสิทธิภาพของการทางานของเครื่อง
กรองแต่ละประเภท สถานที่ผลิตบางแห่งต้องจ้างผู้ขายเครื่อง

ตารางที่ 1. การประเมินความรู้ของผู้รับผิดชอบสถานที่ผลิตนาบริโภคฯ ของชุมชน (N=35)
ประเด็น
คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ยSD (ร้อยละ)1
ความรู้เกี่ยวกับ GMP
15
7.642.56 (50.86)
การคัดเลือกแหล่งนาดิบ
1
0.340.48 (34.00)
การกรอง-ฆ่าเชือจุลินทรีย์
3
1.050.76 (35.24)
การกรองกายภาพ-เคมี
3
1.460.92 (48.57)
การบรรจุ
2
1.000.64 (50.00)
สุขลักษณะของผู้ปฏิบตั ิงาน
4
2.311.08 (57.75)
สถานที่ตัง
1
0.740.44 (74.29)
การปรับสภาพนาเบืองต้น
1
0.710.46 (71.00)
ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการผลิต
5
1.770.88 (35.43)
ความรู้รวม
20
9.403.08 (47.00)
1: ร้อยละของค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม
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กรองมาล้างไส้กรองทุกเดือนหรือทุก 3 เดือนหรือนานกว่า
นันในบางแห่ง ข้อมูลเหล่านีสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ที่ไม่
เพียงพอในประเด็นนีของผู้ประกอบการในชุมชน
ความรู้ในเรื่องการกรองกายภาพ-เคมี การบรรจุ
และสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อย
ละ 70 ส่วนความรู้ในเรื่องสถานที่ตังและการปรับสภาพนา
เบืองต้น มีมากกว่ าประเด็ นอื่น คือ ร้อยละ 74.29 และ 71
ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
ผลการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าครึ่ง คือ 1.770.88 (ร้อยละ
35.43) คาถามในหมวดนีสอบในเรื่องการขออนุญาตสถานที่
และขออนุญาตผลิตภัณฑ์ (ขอเลขสารบบอาหาร หรือเลข ”
อย”) โทษตามกฎหมายสาหรับการผลิตโดยไม่ได้ขออนุญาต
การกาหนดของกฎหมายให้ปฏิบัติตาม GMP โดยรวมแล้ว
ความรู้ของผู้ประกอบการอยู่ในระดับที่ควรปรับปรุงในเกือบ
ทุ ก ประเด็ น ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งมาตรฐาน GMP หรื อ เรื่ อ ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประเมินสถานที่ผลิตน้าบริโภคฯ ตามเกณฑ์ GMP
ผลการประเมินสถานที่ผลิตนาบริโภคฯ แสดงอยู่
ในตารางที่ 2 เกณฑ์ ผ่ า นของการประเมิ น ตาม GMP ที่

กฎหมายระบุ คือ คะแนนในแต่ละหมวดและคะแนนรวมทุก
หมวดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และไม่พบข้อบกพร่องที่
รุนแรง การวิจัยนีพบว่า สถานที่ผลิตนาบริโภคฯ ของชุมชน
ทุกแห่งไม่ผ่านเกณฑ์ GMP คะแนนรวมของการประเมินมี
ค่ า น้ อ ยกว่ า ครึ่ ง (45.509.00 จาก 100 คะแนน) สถานที่
ผลิต 2 แห่ง (ร้อยละ 5.71) มีคะแนนรวมสูงกว่าร้อยละ 60
แต่ถือว่าตกมาตรฐานเพราะคะแนนบางหมวดน้อยกว่าร้อย
ละ 60 และพบข้อบกพร่องที่รุนแรง ได้แก่ การไม่มีห้องบรรจุ
ที่เป็นสัดส่วนและการไม่บรรจุในห้องสาหรับบรรจุ
ผลการประเมินตามเกณฑ์ GMP รายหมวด พบว่า หมวด
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต มีการผ่านเกณฑ์
GMP มากที่สุด (ร้อยละ 91.43 ของตัวอย่างทังหมด) คือ
เนื่องจากสถานที่ผลิตส่วนมากเริ่มการผลิตได้ประมาณ 1 ปี
ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน มีเพียงพอใน
การติดตังเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ให้มีจานวนเพียง
พอกับกาลังการผลิต จากการสังเกตพบว่า การติดตังเป็นไป
ตามสายงานการผลิต และคงอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างดี
สถานที่ผลิตเพียงร้อยละ 17-20 ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ในหมวดภาชนะบรรจุ การบรรจุ และสถานที่ตังและอาคาร
ผลิตอื่นๆ จากการสังเกตในหมวดภาชนะบรรจุพบว่าสถานที่
ส่วนใหญ่ไม่มีการคัดแยกถังใช้ซาก่อนล้าง วิธีการล้างและฆ่า

ตารางที่ 2. ผลการประเมินสถานที่ผลิตนาบริโภคฯ ตามเกณฑ์ GMP จาแนกรายหมวด (N = 35)
จานวนสถานที่ผลิตที่ได้
ค่าเฉลี่ยSD1
หมวดของ GMP
คะแนนเต็ม
(แปลงเป็นร้อยละ) คะแนน ≥ 60 (ร้อยละ)2
เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
20
75.79±13.22
32(91.43)
ภาชนะบรรจุ
10
48.23±18.89
7(20)
การบรรจุ
11
47.14±18.74
6(17.14)
สถานที่ตังและอาคารผลิต
20
47.78±13.25
6(17.14)
สารทาความสะอาดและฆ่าเชือ
3
13.81±10.29
0
แหล่งนาและการปรับคุณภาพนา
14
37.77±14.37
0
การสุขาภิบาล
10
20.21±10.26
0
บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัตงิ าน
8
30.07±11.11
0
บันทึกและรายงาน
4
0
0
3
คะแนนรวมทุกหมวด
100
45.50±9.00
0
1: คะแนนแต่ละหมวดถูกแปลงให้มีคะแนนเต็ม 100 เพื่อให้ง่ายในการแปลผล
2: เกณฑ์ผ่าน คือ คะแนนในแต่ละหมวดและคะแนนรวมทุกหมวดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และไม่พบข้อบกพร่องที่รุนแรง
3: คานวณโดยรวมคะแนนของแต่ละหมวดเข้าด้วยกัน
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เชือภาชนะบรรจุยังไม่ถูกต้อง ไม่มีการตรวจสอบการปนเปื้อน
จุ ลิ น ทรี ย์ ข องภาชนะบรรจุ เ พราะผู้ ผ ลิ ต ไม่ ท ราบว่ า ต้ อ งท า
เช่นนันหรือทราบแต่ไม่มีชุดทดสอบสาหรับเชือจุลินทรีย์
สาหรับหมวดการบรรจุพบข้อบกพร่องคือสถานที่ผลิต
ส่วนใหญ่ (30 แห่งหรือร้อยละ 85.70) ไม่ได้บรรจุนาในห้อง
บรรจุ แต่บรรจุบนพืนซึ่งเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย การไม่มีห้อง
บรรจุถือเป็นข้อบกพร่องรุนแรงตามเกณฑ์ GMP (18) และทา
ให้สถานที่ผลิตนันตกแม้ว่าหมวดอื่น ๆ จะมีคะแนนผ่านเกณฑ์
ก็ตาม
ในหมวดสถานที่ตังและอาคารผลิตพบข้อบกพร่องคือ
มีการเก็บสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วทังภายในและนอกอาคารผลิต เช่น
ขยะ เก้าอี อุปกรณ์การเกษตร ถังยาฆ่าแมลง หรือพบสัตว์เลียง
บริเวณรอบ ๆ อาคารผลิต เช่น นก ไก่ วั ว ภายนอกอาคาร
ผลิตไม่มีท่อระบายนาทิง แต่ จะปล่อยนาทิงบริเวณหลังอาคาร
ผลิตทาให้เกิดนาขังและสกปรก อาคารผลิตเป็นอาคารเปิดโล่ง
มีพืนที่ในการผลิตจากัดทาให้ไม่เป็นไปตามสายการผลิต ไม่มี
การแบ่งแยกพืนที่ออกเป็นสัดส่วน มีการทากิจกรรมทุกอย่าง
ตังแต่การล้างถัง การบรรจุ และเก็บผลิตภัณฑ์บริเวณเดียวกัน
ทาให้เกิดการปนเปื้อนได้ง่าย ไม่มีมาตรการการป้องกันสัตว์
และแมลง ไม่มีฝ้าเพดาน ประตูและหน้าต่างไม่มีมุ้งลวด การ
ระบายนาไม่ดีทาให้มีนาขังบริเวณผลิตและล้าง และที่สาคัญคือ
ไม่มีห้องบรรจุ สถานที่ผลิต 32 แห่ง (ร้อยละ 91.4) ไม่ผ่านการ
ประเมินในเกณฑ์ “ห้องบรรจุต้องมีความถาวร สะอาด ป้องกัน
สัตว์และแมลงและการปนเปื้อนได้ และไม่เป็นทางเดินผ่าน”
สาหรับหมวดอื่น ๆ อีก 5 หมวด ไม่มีสถานที่ผลิตใด
ผ่านเกณฑ์ GMP เลย ในหมวดสารทาความสะอาดและฆ่าเชือ
ผู้ประกอบการหลายรายไม่ใช้สารทาความสะอาดและฆ่าเชือ
เช่ น คลอรี น ส่ว นผู้ป ระกอบการที่ใ ช้ สารดั งกล่ า วก็ ไ ม่ท ราบ
วิธีการใช้ ความเข้มข้นของสาร ปริมาณนา และระยะเวลาที่ควร
ใช้ อีกทังไม่มีการแบ่งแยกบริเวณจัดเก็บสารทาความสะอาดให้
เป็นสัดส่วน วิธีการจัดเก็บไม่เหมาะสม เช่น วางบนพืนหรือ
ทางเดินภายในอาคารผลิต สิ่งที่พบจากการประเมินสอดคล้อง
กับรายงานการสารวจสถานประกอบการผลิตนาบริโภคฯ ปี
2543 ของสานัก งานคณะกรรมการอาหารและยาที่ พบว่ า
สถานที่ส่วนใหญ่ไม่มีระบบ (ไม่มีวิธีการและระยะเวลาการล้างที่
เหมาะสม) ในการล้างทาความสะอาดและฆ่าเชืออย่างชัดเจน
ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ก ารกะประมาณและวิ จ ารณญาณของผู้ ผ ลิ ต ว่ า
สกปรกแล้วจึงล้าง (21)

สถานที่ผลิตทุกแห่งไม่ผ่านเกณฑ์ในหมวดแหล่งนา
และการปรับคุณภาพนา เนื่องจากเกณฑ์ GMP กาหนดให้
ผู้ประกอบการต้องเก็บตัวอย่างนาดิบและนาบริโภคส่งตรวจ
วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์อย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง (5) ทังนีผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การตรวจวิเคราะห์เอง ประมาณตัวอย่างละ 4,600 บาท (19)
ผู้ ป ระกอบการในงานวิ จั ย นี ไม่ ไ ด้ ส่ ง ตั ว อย่ า งน าเพื่ อ ตรวจ
วิ เ คราะห์ เ นื่ อ งจากขาดแคลนงบประมาณและไม่ ท ราบข้ อ
กฎหมาย นอกจากนียัง พบข้อบกพร่องเรื่องการใช้ชุดทดสอบ
ความกระด้ า ง คลอรี น และจุ ลิ น ทรี ย์ เพื่ อ ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของการปรับคุณภาพนาทางกายภาพ เคมี และ
จุลินทรีย์ โดยพบว่า สถานที่ผลิต 19 แห่ง (ร้อยละ 54.29) ไม่
มีชุดทดสอบใด ๆ เลย 16 แห่ง (ร้อยละ 45.71) มีชุดทดสอบ
ความกระด้ า งเพี ย งชุ ด เดี ย ว ไม่ มี ส ถานที่ ผ ลิ ต ใดเลยที่ มี ชุ ด
ทดสอบครบทัง 3 แบบ นอกจากนียังไม่มีการกาหนดความถี่
และการจัดทาบันทึกที่เหมาะสมในการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจ
ว่าการปรับคุณภาพนามีประสิทธิภาพ
ในหมวดการสุขาภิบาล พบข้อบกพร่อง คือ สถานที่
ผลิ ต สกปรก ไม่ มี ก ารท าความสะอาดอย่ า งสม่ าเสมอ ไม่ มี
ภาชนะสาหรับใส่ขยะมูลฝอยที่มีฝาปิด ไม่ มีห้องส้วม ไม่มีอ่าง
ล้างมือหน้าห้องส้วมและหน้าบริเวณผลิต ขาดอุปกรณ์ในการ
ทาความสะอาด เช่น สบู่ นายาฆ่าเชือ และอุปกรณ์ทาให้มือ
แห้ง และไม่มีมาตรการป้องกันสัตว์และแมลงเข้ามาในบริเวณ
ผลิต
ในหมวดบุ ค ลากรและสุ ข ลั ก ษณะผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน พบ
ข้อบกพร่องคือผู้ปฏิบัติงานไม่มีการตรวจสุขภาพ การแต่งกาย
ไม่ถูกสุขลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงาน ไม่สวมเสือคลุมหรือผ้า
กันเปื้อน ไม่มีหมวกคลุมผม มีการสวมใส่เครื่องประดับขณะ
ปฏิบัติงาน เช่น แหวน นาฬิกา สร้อยคอ สายสิญจน์ รองเท้าที่
ใช้ ภ ายในสถานที่ ผ ลิ ต และภายนอกสถานที่ เ ป็ น คู่ เ ดี ย วกั น
ผู้ปฏิบัติ งานไม่ ผ่านการฝึกอบรมด้านสุขลักษณะและความรู้
ทั่วไป ทาให้นาบริโภคฯ มีโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในขณะ
ปฏิบัติงาน
ในหมวดบันทึกและรายงาน พบว่าไม่มีสถานที่ผลิตใด
เลยที่บันทึกและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์นาและผลิตภัณฑ์
สภาพการทางานเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ผลิ ต รวมถึง บั นทึ ก ชนิด และปริ มาณการผลิต ของน าบริ โ ภค
เพื่อให้สามารถตรวจสอบกลับได้เมื่อผลิตภัณฑ์เกิดปัญหา
72

วารสารเภสัชกรรมไทย ปีที่ 4 เล่มที่ 2 กค.-ธค. 2555

http://portal.in.th/tjpp
ตารางที่ 3. ผลการตรวจนาบริโภคฯ ด้านเคมีและจุลินทรีย์ (N=34)
นาบริโภคฯ ที่ผลิตได้
คุณสมบัติทตี่ รวจ
จานวนสถานที่ผลิตซึง่
เกณฑ์ผ่าน
ค่าเฉลี่ย
ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ)
การตรวจด้านเคมี
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

6.5–8.5

7.04+0.61

29 (85.30)

นาดิบ (N=35)
ค่าเฉลี่ย1

6.83+0.61

ความกระด้าง
26.20+49.41
31 (91.18)
91.73+66.47
≤100 mg/L
ไนเตรท
1.64+6.21
33 (97.01)
0.79+1.84
≤ 4 mg/L
สรุปด้านเคมี
ผ่านทัง 3 เรื่อง
na
25 (73.53)
na
2
การตรวจ MPN Coliforms
2.2/100 ml
22 (64.71)
-2
ผลการตรวจโดยรวม
na
na
16(47.10)
na
1: ไม่มีเกณฑ์ผ่านสาหรับนาดิบ
2: คานวณค่าเฉลี่ยไม่ได้เพราะผลตรวจไม่ได้แสดงเป็นตัวเลขทีช่ ดั เจน เช่น รายงานว่าพบมากกว่า 2.2
na: ไม่เกี่ยวข้อง (not applicable)
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของน้าบริโภคฯ
ผู้ วิ จั ย สามารถเก็ บ ตั ว อย่ า งน าบริ โ ภคฯ ได้ 34
ตัวอย่างจากสถานที่ผลิต 35 แห่ง เพราะ มีหนึ่งแห่ง ที่หยุด
ผลิตชั่วคราวเนื่องจากเครื่องจักรเสีย ตารางที่ 3 แสดงผลการ
ตรวจน าบริโ ภคฯ ด้า นเคมี และจุลินทรีย์ น าบริโ ภคฯ จาก
สถานที่ผลิตของชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานทังด้านเคมีและ
จุลินทรีย์เพียง 16 แห่ง (ร้อยละ 47.10) ซึ่งไม่ต่างจาก
การศึกษาขนาดเล็กในอดีตที่พบว่านาบริโภคฯ ที่ผลิตโดย
ชุมชนผ่านการตรวจวิเคราะห์ร้อยละ 50 (10) ในระหว่างปี
2549–2551 ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ตรั ง สุ่ ม เก็ บ
ตัว อย่า งน าบริ โ ภคฯ 207 ตั ว อย่ า งพบว่ า ไม่ ผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานในเรื่ อ งความเป็ น กรด-ด่ า ง (pH) ร้ อ ยละ 17.39
ความกระด้ างร้ อยละ 0.48 ปริม าณไนเตรท ร้อ ยละ 3.86
และมีเชือ MPN Coliforms เกินกาหนดร้อยละ 9.18 เมื่อ
เทีย บกับ ผลในตารางที่ 3 พบว่า นาบริโ ภคฯ ที่ผ ลิต โดย
ชุม ชนมีปัญหามากกว่า อย่า งชัดเจนในเรื่อ งความกระด้า ง
(ร้อยละ 8.82) และการมีเชือ MPN Coliforms เกินกาหนด
(ร้อยละ 35.29) การศึกษาในส่วนนีชีให้เห็นว่าปัญหาเรื่อง
คุณภาพของนาบริโภคฯ ที่ผลิตโดยชุมชนมีอยู่มาก
น าบริ โ ภคฯ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานด้ า นเคมี 25
ตัวอย่าง (ร้อยละ 73.53) นาดื่มจาก 5 สถานที่ผลิตไม่ผ่าน
เกณฑ์เรื่องความเป็นกรด-ด่าง (มีค่า pH น้อยกว่า 6.5) ทัง ๆ
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ที่นาดิบจากสถานที่ผลิตเหล่านีมี pH มากกว่า 6.5 สถานที่
ผลิ ต 4 แห่ ง จาก 5 แห่ ง ที่ มี ปั ญ หานี ใช้ ร ะบบ reverse
osmosis ปรับคุณภาพนา ซึ่งสามารถกรองสิ่งเจือปน เช่น
ทองแดง ฟลูออไรด์ ไนเตรท และสารแขวนลอยได้ ทาให้นา
ที่ ไ ด้ มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ ม ากขึ น ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ น
อากาศจึงสามารถละลายเข้าไปในนาได้ดี ทาให้ค่า pH ลดลง
ประมาณ 0.47 (22) ส่วนนาบริโภคอีก 1 ตัวอย่างที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์นี (pH=5.8) เกิดจากสถานที่ผลิตใช้นาดิบที่มีค่าความ
เป็นกรดสูง (pH=4.9) และไม่ได้ปรับสภาพนาเบืองต้นด้วย
โซดาไฟและปูนขาว
ในเรื่ องความกระด้ างของน า พบว่า ตัว อย่ างผ่า น
เกณฑ์ 31 ตัว อย่ า ง (ร้ อ ยละ 91.18) นาบริ โ ภคฯ ทั ง 3
ตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสถานที่ซึ่งใช้นาดิบมีค่าความ
กระด้ า งเกิ น กว่ า 100 mg/L จากการสั ม ภาษณ์ พ บว่ า
ผู้ป ระกอบการไม่ ไ ด้ล้า งและคื น สภาพสารกรองเรซิ น ด้ ว ย
นาเกลือ ทาให้ประสิทธิภาพในการลดความกระด้างของสาร
กรองลดลง
ส่วนด้านปริมาณไนเตรท มีนาบริโภคฯ ผ่านเกณฑ์
33 ตัวอย่าง (ร้อยละ 97.01) สถานที่ผลิตซึ่งตกมาตรฐานนี
อาจเนื่องมาจากมีที่ตังอยู่ในสวนยางพารา กองวิเคราะห์และ
ทดสอบ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พบว่า การปนเปื้อนไนเต
รทส่วนใหญ่มาจากปุ๋ยเคมีในการกสิกรรม ดินสามารถดูดซับ
ไนเตรทไว้ได้น้อยมาก ไนเตรทซึ่งสามารถละลายในนาได้
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เป็นอย่างดีและไม่สามารถกลายเป็นไอได้จึงละลายไปอยู่ใน
นาผิวดินจานวนมาก (23)
นาบริโภคฯ ผ่านเกณฑ์ด้านจุลินทรีย์ 22 ตัวอย่าง
(ร้ อ ยละ 64.71) หากพิ จ ารณาผลการประเมิ น ตามเกณฑ์
GMP ของสถานที่ผลิต 12 แห่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์นี พบว่า ทุก
แห่งตกในหมวดดังต่อไปนี หมวดสถานที่ตังและอาคารผลิต
หมวดแหล่ ง น าและการปรั บ คุ ณภาพน า หมวดสุ ข าภิ บ าล
หมวดบุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน และหมวดบันทึก
และรายงาน
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความรู้ คะแนนการประเมิ น
สถานที่ และผลการตรวจวิเคราะห์น้า
คะแนนการประเมินสถานที่ตามเกณฑ์ GMP มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับ ความรู้เรื่อง GMP
ของผู้รับผิดชอบสถานที่ผลิต (r=0.46, P=0.006) แต่ไม่

สัมพันธ์กับความรู้เรื่องกฎหมาย (r=0.27, P=0.10) เมื่อรวม
คะแนนความรู้เรื่องกฎหมายและเรื่อง GMP เข้าด้วยกัน
พบว่ามีความสั มพันธ์อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติกับคะแนน
การประเมิน GMP (r=0.46, P=0.005) ผลการวิจัยเสนอแนะ
ว่า การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโดยการให้ความรู้ทัง
ด้าน GMP และกฎหมาย เช่น การจัดอบรม การจัดทาคู่มือ
ปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่ควรดาเนินการ
ตารางที่ 4 แสดงคะแนนความรู้ของผู้ประกอบการ
และคะแนนการประเมินตาม GMP จาแนกตามผลการตรวจ
วิเคราะห์ทางเคมี จุลินทรีย์ และผลโดยรวม ความรู้เกี่ยวกับ
GMP ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และคะแนนความรู้โดยรวม
ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการตรวจทุกด้าน สถานที่ผลิตซึ่ ง
ผ่านการตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีได้คะแนนการประเมิน GMP
ในหมวดการสุขาภิบาล (22.44 8.88) สูงกว่าสถานที่ที่ไม่
ผ่านการตรวจวิเคราะห์ (12.9011.07) อย่างมีนัยสาคัญทาง

ตารางที่ 4. คะแนนความรู้ของผู้ประกอบการและคะแนนการประเมินตาม GMP จาแนกตามผลการตรวจวิเคราะห์1
หมวดความรู้
ผลตรวจทางเคมี
ผลตรวจทางจุลินทรีย์
ผลการตรวจรวม4
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
(N=25)
(N=9)
(N=22)
(N=12)
(N=16)
(N=18)
2
7.522.33
7.783.34
8.002.60
6.832.48
7.872.55
7.332.66
ความรู้เกี่ยวกับ GMP
2
1.750.96
1.690.60
1.781.06
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 1.720.79 1.781.09 1.730.83
2
9.242.86
9.563.88
9.952.57
8.173.74
9.872.09
8.833.78
คะแนนความรู้รวม
2
45.687.40 42.5910.56 46.178.81 42.476.95
47.427.36 42.598.60
คะแนน GMP รวม
สถานที่ตังและอาคารฯ 47.7010.46 43.6114.16 48.8110.98 42.6011.73 50.629.23 43.0512.31
เครื่องมือ เครื่องจักรฯ 76.8811.17 71.2417.84 77.2912.08 71.9114.96 80.0446.33 71.2516.25
36.7415.05 39.4913.35 36.3917.03 39.448.25 35.1917.47 39.4811.30
แหล่งนาฯ
47.5217.09 45.8320.96 49.7217.67 42.2217.97 49.6017.06 44.8118.75
ภาชนะบรรจุ
สารทาความสะอาดฯ 14.6711.10 11.118.34 13.649.81 13.8911.96 13.5410.91 13.8910.30
50.0013.45 44.5419.06 50.6217.20 37.5015.99 51.1318.52 41.4116.11
การบรรจุ
22.448.88 12.9011.07 20.6110.08 18.6610.94 24.166.95 16.1411.39
การสุขาภิบาล
บุคลากร-สุขลักษณะฯ 31.109.34 25.0013.44 29.9511.47 28.659.60 31.0110.53 28.1210.98
0
0
0
0
0
0
บันทึกและรายงาน3
1: ผลการทดสอบทีในทุกคู่ไม่พบความแตกต่างทีม่ ีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) ยกเว้นประเด็นที่มีการขีดเส้นใต้ (P<0.05)
2: ความรู้เกี่ยวกับ GMP, ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย คะแนนความรู้รวม คะแนน GMP มีคะแนนเต็ม 15, 5, 20 และ 100
ตามลาดับ
3: ทุกสถานที่ผลิตมีผลประเมินเป็น 0
4: ผ่านทังการตรวจทางเคมีและทางจุลชีววิทยา
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สถิติที่ระดับ 0.05
ส่ ว นสถานที่ ผ ลิ ต ซึ่ ง ผ่ า นการตรวจวิ เ คราะห์ ด้ า น
จุลินทรีย์ได้คะแนนการประเมิน GMP ในหมวดการบรรจุ
(50.62±17.20) สูงกว่าสถานที่ที่ไม่ผ่านการตรวจวิเคราะห์
(37.50±15.99) อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
(ตารางที่ 4) เกณฑ์ GMP ระบุว่า ข้อบกพร่องในหมวดการ
บรรจุที่ถือว่ามีความรุนแรงซึ่งอาจทาให้นาเกิดการปนเปื้อน
คือ การไม่มีห้องบรรจุนาที่เป็นสัดส่วนถาวร (18) การล้างถัง
การรอบรรจุ และการบรรจุในบริเวณเดียวกัน ตลอดจนการ
บรรจุบนพืน ทาให้ไม่สามารถป้องกันการปนเปื้อนขณะบรรจุ
ผลการวิจัยบ่งชีถึงความสาคัญของเกณฑ์ดังกล่าวต่อคุณภาพ
นาดื่ม
สถานที่ ผ ลิ ต ซึ่ ง ผ่ า นการตรวจทั งทางเคมี แ ละ
จุลินทรีย์ได้คะแนนการประเมิน GMP ในหมวดสถานที่ตัง
และอาคารฯ (50.62±9.23) เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รฯ
(80.044±6.33) และการสุขาภิบ าล (24.16±6.95) สูงกว่ า
สถานที่ ที่ ไ ม่ ผ่ า น (43.05±12.31, 71.25±16.25 และ
6.14±11.39 ตามลาดับ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ในการประเมิน GMP เกณฑ์ทังสามด้านนีเป็นด้านที่มี
นาหนักคะแนนมากรวม 50 คะแนนจาก 100 คะแนน
ผลการวิ จั ย ยื น ยั น ถึ ง ความส าคั ญ ของเกณฑ์ ดั ง กล่ า ว
นอกจากนีเป็นที่น่าสังเกตว่า ทุกสถานที่ผลิตได้คะแนนใน
หมวดการบันทึกและรายงานเป็นศูนย์ งานวิจัยในอดีตพบว่า
การจัดทาบันทึกและรายงานมีความสัมพันธ์กับผลการตรวจ
คุณภาพนาดื่ม (15)
อย่ า งไรก็ ต าม ขนาดตั ว อย่ า งที่ น้ อ ยอาจท าให้ มี
อานาจการทดสอบทางสถิติน้อยและพบความแตกต่า งที่มี
นัยสาคัญทางสถิติยาก นอกจากนีการศึกษายังทาในตัวอย่าง
ที่ล้วนมีความรู้ที่เกี่ยวข้องน้อย และได้คะแนน GMP น้อย (มี
คะแนนน้อยกว่า 60 ใน 8 หมวดจากทังหมด 9 หมวด) นั่น
คือคะแนนมีการกระจุกตัวในช่วงแคบ ๆ ทาให้ การทดสอบ
ทางสถิติมีนัยสาคัญยากหรือไม่พบความสัมพันธ์ (24)

การศึกษาที่ 2: การพัฒนาสถานที่ผลิตซึ่งมี
ศักยภาพเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ GMP
วิธีการวิจัย
การศึกษาที่สองเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถานทีผ่ ลิตนาบริโภคฯ ของชุมชน 2
แห่ง ที่มีความพร้อมเพื่อให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ GMP
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การเลือกสถานที่ผลิต
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานที่ผลิตมีดังนี 1) มี
ผลการประเมินรวมทุกหมวดตามเกณฑ์ GMP ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 หรือมีคะแนนสูงในลาดับต้น ๆ และ 2)
ผู้ประกอบการสนใจทีจ่ ะพัฒนาสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน
ตลอดจนยินยอมให้ผู้วจิ ัยเข้าไปศึกษากระบวนการผลิตในเชิง
ลึก
การดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยสารวจข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ผลิต ทังในเรื่อง
บริบทของชุมชนและการผลิตนาดื่ม เช่น จานวนประชากร
ความต้ อ งการน าดื่ ม ภาวะผู้ น าของผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ
วัฒนธรรมในเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน ประวัติการก่อตัง
ประวั ติ ผู้ ด าเนิ น งานหลั ก ผลประกอบการ เป็ น ต้ น โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบสถานที่ผลิต คนงาน กรรมการ
ชุมชน และลูกบ้าน รวมทังสังเกตการณ์ทางาน พฤติกรรม
ตลอดจนการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ของชุมชน เช่น โครงการที่
ยื่นขอทุนสนับสนุน ผู้วิจัยยังประเมินสถานที่ผลิต ตามเกณฑ์
GMP อย่างละเอียดอีกครังโดยการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ การ
สังเกตการทางาน และการตรวจเอกสาร ทังนีเพื่อให้ทราบถึง
สาเหตุที่ทาให้สถานที่ผลิตตกมาตรฐานโดยละเอียด
หลั ง จากนั น นั ก วิ จั ย ท างานร่ ว มกั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
สถานที่ผลิต ชุมชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง
และจุดอ่อนของสถานที่ผลิต หลังจากนันวางแผนแก้ปัญหาที่
พบซึ่ ง มี ลัก ษณะจ าเพาะกั บ สถานที่ และให้ ผู้ ป ระกอบการ
ดาเนินการภายใต้คาแนะนาของผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ วิ จั ย ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของการพั ฒ นาคุ ณภาพทุ ก 3
เดื อ นอี ก 2 ครั ง ในแต่ ล ะครั งจะมี ก ารประเมิ น ตามเกณฑ์
GMP เป้ า หมายของการด าเนิ น การ คื อ สถานที่ ผ ลิ ต ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ GMP และน าบริ โ ภคฯ ที่ ผ ลิ ต ได้ มี
คุณภาพสามารถขอเลขสารบบอาหารได้

ผลการวิจัย
ในที่นีใช้ชื่อสมมุติเรียกสถานที่ผลิตนาบริโภคฯ 2
แห่งที่เลือกว่า นาดื่มเอและนาดื่มบี การเสนอผลการวิจัยจะ
แยกตามสถานที่ผลิต
กรณีน้าดื่มเอ
ลักษณะทั่วไป
สถานที่ผลิตนาดื่มเอ ตังอยู่ในอาเภอแห่งหนึ่งใกล้
กั บ อ าเภอเมื อ ง ผู้ ใ หญ่ บ้ า นวั ย 30 ตอนต้ น เป็ น ผู้ ดู แ ลและ
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บริหารจัดการ มีคนงานในการผลิตและส่งนาดื่มจานวน 1 คน
ประชากรในชุ ม ชนมี ป ระมาณ 1,300 คน น าดื่ ม เอได้ รั บ
งบประมาณจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเงิน 600,000
บาท
สถานที่และอุปกรณ์
สถานที่ผลิตอยู่บนที่ดินซึ่งผู้ใหญ่บ้านบริจาคให้ ซึ่ง
เป็นบริเวณด้านหลั งของบ้านผู้ใหญ่บ้า น สถานที่ ผลิตแยก
จากบ้านพักอย่างชัดเจน อาคารผลิตเปิดโล่ง มีผนัง 3 ด้าน
ด้านหน้าเป็นรัวตะแกรงเหล็กใส่ล้อสาหรับเข็นปิดและเปิด
เป็ น ประตู ไม่ มี ฝ้ า เพดาน ไม่ มี ม าตรการป้ อ งกั น สั ต ว์ แ ละ
แมลง อาคารผลิตด้านหน้าเป็นลานกว้างสาหรับล้างถัง และ
วางอุปกรณ์ในการล้างถัง เช่น กะละมัง ถัดเข้าไปเป็นบริเวณ
วางเครื่องกรองปรับคุณภาพนา และมีห้องบรรจุ 1 ห้อง ใน
ห้องบรรจุมีการติดตังฝ้าเพดาน แต่ไม่มีการป้องกันสัตว์และ
แมลง เช่น ไม่มีการติดตังมุ้งลวดตามช่องลม และประตูห้อง
บรรจุ เ ปิ ด สู่ ด้ า นนอก บริ เ วณหน้ า ห้ อ งบรรจุ ยั ง เป็ น ที่ เ ก็ บ
ผลิตภัณฑ์รอจาหน่าย นักวิจัยพบว่า อุปกรณ์การผลิตและ
เครื่องปรับคุณภาพนาของนาดื่ม เอ อยู่ใ นสภาพที่สมบูร ณ์
และสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
ผลการประเมินตามเกณฑ์ GMP ก่อนการพัฒนา
นาดื่มเอมีคะแนนการประเมิน GMP เป็นอันดับ 2
จากทังหมด 35 แห่ง โดยมีคะแนนประเมินรวมผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 (ได้ร้อยละ 61) แต่ไม่ผ่านการประเมินในหมวด
แหล่งนาและการปรับคุณภาพนา หมวดสารทาความสะอาด
และฆ่ า เชื อ หมวดการสุ ข าภิ บ าล หมวดบุ ค ลากรและ
สุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน และหมวดบันทึกและรายงาน จาก
การเข้าไปศึกษาระบบการผลิตโดยผู้วิจั ย พบข้อบกพร่อ ง
ดังนี
ในหมวดแหล่งนาและการปรับคุณภาพนา พบว่า ใช้
นาบ่อในการผลิต ไม่มีการเก็บตัวอย่างนาบ่อและนาบริโภคฯ
เพื่ อ ส่ ง ตรวจวิ เ คราะห์ ต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
ผู้ประกอบการปรับสภาพนาดิบด้วยการใช้สเปรย์คลอรีน มี
การใช้ชุดทดสอบความกระด้างเพียงชุดเดียว แต่ความถี่ใน
การตรวจไม่แน่นอน และไม่มีการจัดทาเอกสารบันทึกการใช้
ชุดทดสอบในการตรวจ
ในหมวดสารทาความสะอาดและฆ่าเชือ พบว่า มีการ
ใช้ ค ลอรี น ในการฆ่ า เชื อ แต่ ไ ม่ มี ข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก เกี่ ย วกั บ
วิธีการใช้ เช่น ความเข้มข้นของสาร ปริมาณนาที่ใช้ หรือ

ระยะเวลาในการฆ่าเชือ ปกติแล้ว ผู้ประกอบการใช้การกะ
ปริมาณสารที่ใช้ในการแช่ฝาและล้างถัง
ในหมวดการสุ ข าภิ บ าล บริ เ วณของสถานที่ ผ ลิ ต มี
ความสะอาด น าที่ ใ ช้ ภ ายในอาคารผลิ ต เป็ น น าที่ ผ่ า นการ
กรอง มีถังขยะแต่ไม่มีฝาปิด การระบายนาไม่ดี มีนาขังแฉะ
โดยเฉพาะในห้องบรรจุ ห้องนาใช้ร่วมกับบ้านพักอาศัย ไม่มี
อ่า งล้า งมือ และสบู่ เหลว บริ เวณผลิ ต ไม่ มี อ่ างล้ างมื อ ไม่ มี
มาตรการป้องกันสัตว์และกาจัดมิให้สัตว์หรือแมลงเข้ามาใน
บริเวณผลิต
ในหมวดบุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน พบว่า
คนงานไม่ได้เป็นโรคติดต่อที่น่ารังเกียจ หรือมีบาดแผล แต่
ไม่ได้ผ่านการตรวจสุขภาพประจาปี การแต่งกายมีการสวม
ผ้ า กั น เปื้ อ น แต่ ไ ม่ มี ก ารสวมหมวกคลุ ม ผม คนงานสวม
สายสิญจน์ ไม่มีการล้างมือก่อนเข้าห้องบรรจุ ขณะทาการ
บรรจุไม่มีผ้าปิดปาก รองเท้าที่ใช้ภายในและนอกอาคารผลิต
เป็ น คู่ เ ดี ย วกั น คนงานไม่ เ คยผ่ า นการฝึ ก อบรมด้ า น
สุขลักษณะและความรู้ทั่วไปในการผลิตนา ส่วนหมวดบันทึก
และรายงาน ผู้ประกอบการไม่มีการทาบันทึกและรายงาน
จุดอ่อนและจุดแข็ง
ผู้ประกอบการและนักวิจัยวิเคราะห์เห็นจุดอ่อนของ
สถานที่ผลิ ตนาดื่มเอ 3 ประการ ดั งนี 1) ขาดแคลน
งบประมาณในการพัฒนาสถานที่ให้ได้มาตรฐาน 2) การ
แข่งขันทางการค้าสูง เนื่องจากสถานที่ผลิตตังอยู่ในแหล่ง
ชุม ชนของอ าเภอที่ มี สถานที่ผ ลิ ต น าดื่ ม หลายแห่ ง ที่ ไ ด้ ข อ
อนุญาตถูกต้องแล้ว และ 3) ชาวบ้านขาดความเชื่อมั่นใน
คุณภาพของนาดื่ม
จุ ด แ ข็ ง ข อ ง ส ถ า น ที่ ผ ลิ ต น า ดื่ ม เ อ ไ ด้ แ ก่ 1)
ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสถานที่ผลิตมีความตังใจใน
การพั ฒ นา และมี ค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การ 2)
ชุมชนมีความเข้มแข็ง และ 3) มีพืนที่ใกล้เคียงเพียงพอใน
การพัฒนาสถานที่ผลิต
การพัฒนาสถานที่ผลิตน้าดื่มเอในการวิจัย
ประเด็นสาคัญที่ต้องปรับปรุงในการพัฒนาสถานที่
ผลิตนาดื่มเอ คือ โครงสร้างอาคารผลิตที่ไม่มีการแบ่งแยก
พืนที่เป็นสัดส่วน มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน และต้องใช้
งบประมาณจานวนมากในการปรับปรุง ปั ญหาหลักคือ การ
ขาดแคลนงบประมาณ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้วิจัย และคณะผู้ประเมิน
(เจ้าหน้าที่จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง สานักงาน
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สาธารณสุขอาเภอ และเภสัชกรจากโรงพยาบาลในอาเภอที่
น าดื่ ม เอตั งอยู่ ) ร่ ว มกั น การออกแบบอาคารผลิ ต ให้ ไ ด้
มาตรฐาน ได้แก่ อาคารผลิตมีผนังครบ 4 ด้าน มีการกันแบ่ง
พืนที่ให้เป็นสัดส่วน ประกอบด้วยห้องหรือบริเวณต่าง ๆ คือ
ห้อ งหรื อ บริเ วณติ ด ตั งเครื่ อ งหรื ออุ ป กรณ์ ป รับ คุ ณภาพน า
ห้องหรือบริเวณเก็บภาชนะบรรจุใหม่ ห้องหรือบริเวณเก็บ
ภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วก่อนล้าง ห้องหรือบริเวณล้างทาความ
สะอาดภาชนะบรรจุ ห้ อ งบรรจุ แ ละห้ อ งหรื อ บริ เ วณเก็ บ
ผลิตภัณฑ์ และมีมาตรการป้องกันสัตว์และแมลงตลอดจนสิ่ง
ปนเปื้อนต่าง ๆ อันอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนได้ เช่น อาคาร
ผลิต ผนัง ประตู และหน้าต่างต้องง่ายแก่การทาความสะอาด
มีการติดตังฝ้าเพดาน มุ้งลวด หรือม่านดักแมลง มีการระบาย
อากาศที่ ดี มี แ สงสว่ า งเพี ย งพอ และมี ก ารระบายน าที่ ดี
รวมถึงการปรับปรุงห้องส้วม มีการติดตังอ่างล้างมือบริเวณ
หน้าห้องส้วมและบริเวณผลิต และจัดให้มีอุปกรณ์ในการล้าง
มือ เช่น สบู่เหลว สารเคมีฆ่าเชือ อุปกรณ์การทาให้มือแห้ง
เป็ น ต้ น หลั ง จากนั นมี ก ารประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งอาคารผลิ ต และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ใน
กิ จ กรรมที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ต ามเกณฑ์ GMP เช่ น ค่ า ตรวจ
วิเคราะห์นาดิบและนาบริโภค ค่าชุดทดสอบ ผู้ใหญ่บ้านได้
ประชุมลูกบ้านและระดมทุนโดยขายหุ้นในราคาหุ้นละ 100
บาท และจะมีการปันผลกาไรกลับคืนแก่สมาชิกตามจานวน
หุ้ น และยอดการซื อน าดื่ ม ของสมาชิ ก ทั งนี เพื่ อ เป็ น การ
กระตุ้นให้สมาชิกใช้นาดื่มที่ชุมชนผลิตเองและให้ชาวบ้านมี
ส่ ว นร่ ว ม ในชุ ม ชนมี ส มาชิ ก ประมาณ 200 ครั ว เรื อ นร่ ว ม
ลงทุ น แต่ เ งิ น ที่ ร ะดมทุ น ได้ ก็ ยั ง ไม่ เ พี ย งพอในการพั ฒ นา
ผู้ ป ระกอบการจึ ง กู้ เ งิ น จากสถาบั น การเงิ น เพิ่ ม เติ ม อี ก
ประมาณ 300,000 บาท เมื่อได้งบประมาณแล้ว นาดื่มเอใช้
ระยะเวลาในการปรับปรุงอาคารผลิต 6 เดือน
หลังจากนัน คณะผู้ประเมินตรวจประเมินสถานที่
ผลิตอีกครังและร่วมกันปรับปรุงสถานที่ร่วมกับผู้ประกอบการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายจนผ่านการประเมินตามเกณฑ์ GMP
ต่ อ มา ผู้ ป ระกอบการได้ ยื่ น ขอเลขสารบบอาหารตาม
กฎหมาย และได้ รั บอนุ ญ าตในเวลาต่ อมา ผู้ วิ จั ย ติ ด ตาม
สถานที่ผลิตทุก 3 เดือน จานวน 2 ครัง เพื่อเฝ้าระวังและ
รั ก ษามาตรฐานการผลิ ต พร้ อ มให้ ค าแนะน าในการใช้ ชุ ด
ทดสอบ การจัดทาบันทึกต่าง ๆ เช่น บันทึกการล้างเครื่อง
กรอง บันทึกการใช้ชุดทดสอบ บันทึกชนิดและปริม าณการ
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ผลิ ต ในแต่ ละวัน นอกจากนี ยั ง อบรมผู้ ป ฏิ บัติ ง านในเรื่ อ ง
สุขลักษณะที่ถูกต้องในการผลิตนาดื่ม ตังแต่การล้างมือที่ถูก
วิธี การสวมหมวก เสือคลุม การเปลี่ยนรองเท้า และการแต่ง
กาย ทั งนี เพื่ อ ยกระดั บ ให้ เ ป็ น สถานที่ ผ ลิ ต น าดื่ ม ชุ ม ชน
ต้ น แบบ และเป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาเรี ย นรู้ ข องผู้ ผ ลิ ต น าดื่ ม ของ
ชุมชนรายอื่น
กรณีน้าดื่มบี
ลักษณะทั่วไป
น าดื่ ม บี ตั งอยู่ ใ นต าบลแห่ ง หนึ่ ง ในอ าเภอเมื อ ง
ผู้รับผิดชอบสถานที่ผลิตคือกรรมการชุมชนท่านหนึ่ง ชุมชน
นีมีประชากรประมาณ 1,600 คน ชุมชนได้รับงบประมาณ
จากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงจานวน 700,000 บาท เพื่อ
ผลิตนาดื่มและนาแข็ง
สถานที่ผลิตและอุปกรณ์
อาคารผลิตของนาดื่มบีเป็นอาคารผลิตเดิมของนา
ดื่ม ในชื่อการค้าหนึ่งซึ่งสร้างโดยงบประมาณจากโครงการ
ตาบลละหนึ่ง ล้านบาท ในปี 2548 สถานที่ ผลิตนี ได้ผ่า น
มาตรฐาน GMP และมีการขออนุญาตผลิตอาหารพร้อมขอ
เลขสารบบอาหารอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เมื่อยกเลิกการ
ผลิตในปี 2552 อาคารผลิตได้ถูกทิงร้าง แต่ยังอยู่ในสภาพที่
ดีสามารถใช้ง านได้ อาคารมีการแบ่ง พืนที่ เป็นห้ องต่ าง ๆ
อย่างชัดเจน ได้แก่ ห้องล้างถัง ห้องเก็บขวดใหม่ ห้องติดตัง
เครื่ อ งกรอง ห้ อ งพั ก ขวดรอบรรจุ ห้ อ งบรรจุ ห้ อ งเก็ บ
ผลิตภัณฑ์ และห้องสานักงานซึ่งภายในมีห้องส้วมและอ่าง
ล่างมือ อาคารผลิตสามารถป้องกันสัตว์และแมลงได้
ผู้ประกอบการปรับปรุงเครื่องปรับคุณภาพนาของ
สถานที่ ผลิ ตเดิ ม โดยติด ตังอุป กรณ์การผลิต เพิ่ม เติ ม เช่ น
เครื่องกรอง reverse osmosis ถังเก็บนา และเปลี่ยนสาร
กรองในถังกรอง นอกจากนี ยังได้ติดตังเครื่องผลิตนาแข็ง
อย่างไรก็ตาม ในขณะเก็บข้อมูล พบว่า เครื่องกรอง reverse
osmosis
เสี ย และยั ง ไม่ ไ ด้ ซ่ อ มแซม เนื่ อ งจากไม่ มี
งบประมาณ ผู้วิจัยจึงไม่ได้เก็บนาบริโภคที่ผลิตได้มาตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
ผลการประเมินตามเกณฑ์ GMP ก่อนการพัฒนา
น าดื่ ม บี เ ป็ น สถานที่ ผ ลิ ต ที่ มี ค ะแนนการประเมิ น
GMP สูงเป็นอันดับที่ 1 โดยมีคะแนนรวม ร้อยละ 67.27 แต่
นาดื่มบีไม่ผ่านการประเมิน เพราะตกในหมวดแหล่งนาและ
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การปรับคุณภาพนา หมวดสารทาความสะอาดและฆ่าเชือ
หมวดการสุ ข าภิ บ าล หมวดบุ ค ลากรและสุ ข ลั ก ษณะ
ผู้ปฏิบัติงาน และหมวดบันทึกและรายงาน โดยมีรายละเอียด
ดังนี
ในหมวดแหล่งนาและการปรับคุณภาพนา พบว่า มี
การใช้นาบาดาลในการผลิต ไม่มีการเก็บตัวอย่างนาดิบและ
นาบริโภคฯ เพื่อตรวจวิเคราะห์ตามกฎหมาย นาดิบบีปรับ
สภาพนาด้วยการใช้สเปรย์คลอรีน มีการใช้ชุดทดสอบความ
กระด้างเพียงชุดเดี ยว ความถี่ในการตรวจสอบไม่แน่นอน
และไม่ได้จัดทาบันทึกการใช้ชุดทดสอบในการตรวจ ในหมวด
สารทาความสะอาดและฆ่าเชือ นาดื่มบีใช้คลอรีนในการฆ่า
เชือ แต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ เช่น ความเข้มข้นของ
สาร เป็นต้น ปกติจะใช้วิธีกะประมาณปริมาณที่ใช้ในการแช่
ฝา ล้างถัง และจุ่มเท้า
ในหมวดการสุ ข าภิ บ าล บริ เ วณผลิ ต ค่ อ นข้ า ง
สกปรก ไม่มีถังขยะ นาที่ใช้ภายในอาคารผลิตเป็นนาที่ผ่าน
การกรอง การระบายนาดี มีห้องส้วมแยกจากบริเวณผลิ ต
ตังอยู่ในห้องสานักงาน มีอ่างล้างมือหน้าห้องส้วมและบริเวณ
ผลิตแต่ไม่มีสบู่เหลว
ในหมวดบุคลากรและสุขลักษณะผู้ ปฏิบัติงาน จาก
การสอบถามพบว่า คนงานไม่เป็นโรคติดต่อที่น่ารังเกียจหรือ
มีบาดแผล แต่ไม่มีการตรวจสุขภาพประจาปี ผู้ปฏิบัติงาน
สวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม มีการล้างมือก่อนเข้าห้อง
บรรจุ แต่ ข ณะท าการบรรจุ ไ ม่ มี ผ้ า ปิ ด ปาก รองเท้ า ที่ ใ ช้
ภายในและนอกอาคารผลิตเป็นคู่เดียวกัน คนงานไม่เคยผ่าน
การฝึกอบรมด้านสุขลัก ษณะและความรู้ในการผลิตนา ใน
หมวดบันทึกและรายงาน ไม่มีการจัดทาบันทึกและรายงาน
อุปกรณ์การผลิต
จุดอ่อนและจุดแข็ง
นักวิจัยวิเคราะห์เห็นจุดอ่อนของสถานที่ผลิตนาดื่ม
บี ดังนี 1) นาดื่มบีประสบปัญหาขาดทุน เพราะมีการผลิตทัง
นาบริโภคฯ และนาแข็งเพื่อการจาหน่าย การผลิตนาแข็งมี
ต้นทุนสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าไฟฟ้าสาหรับเครื่องทานาแข็ง
ที่ต้องเดินเครื่องตลอดเวลา ดังนันจึงขาดแคลนงบประมาณ
ในการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 2)
คณะกรรมการและผู้ใหญ่บ้านไม่ให้ความสาคัญกับโครงการนี
3) การขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาเนินงาน ส่วน
จุดแข็งของสถานที่ผลิตนาดื่มบีที่พบคือ ที่ตังและอาคารผลิต

มีความพร้อมในการพัฒนาให้ได้มาตรฐานเพราะเป็นสถานที่
ผลิตที่เคยได้รับอนุญาตให้ผลิตอย่างถูกต้องแล้ว
การพัฒนาสถานที่ผลิตน้าดื่มบี
นักวิจัยและคณะผู้ประเมินเกณฑ์ GMP เห็นว่า
สถานที่ผลิตนาดื่มบีไม่ต้องปรับปรุงโครงสร้างอาคารผลิต แต่
ต้องพัฒนาในหมวดแหล่งนาและการปรับคุณภาพนา หมวด
สารทาความสะอาดและฆ่าเชือ หมวดการสุขาภิบาล หมวด
บุคลากรและสุขลักษณะการปฏิบัติงาน และหมวดบันทึกและ
รายงาน ปั ญ หาที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ เครื่ อ งสู บ ของเครื่ อ ง
reverse osmosis ไม่ทางานและอยู่ระหว่างการซ่อมแซม
ผู้วิจัยติดตามสถานที่ผลิตนาดื่มบีทุก 3 เดือน ครัง
แรก กรรมการชุมชนผู้รับผิดชอบแจ้งว่า อยู่ระหว่างการรอ
ช่างมาซ่อมเครื่องที่เสีย เมื่อติดตามครังที่ 2 ผู้รับผิดชอบแจ้ง
ว่า ช่างไม่สามารถซ่อมเครื่องได้และต้องส่งเครื่องไปซ่อมที่
กรุงเทพฯ แต่ยังไม่ได้ส่งไป ในการติดตามครังที่ 3 พบว่าได้
ส่งเครื่องไปซ่อมที่กรุงเทพฯ แล้ว แต่เกิดเหตุการณ์นาท่วมที่
กรุงเทพฯ ทาให้เครื่องจักรที่ส่งถูกนาท่วมและเสียหาย จึง
ต้ อ งรอการซ่ อ มหรื อ รอให้ บ ริ ษั ท เปลี่ ย นเครื่ อ งใหม่ ใ ห้
นอกจากนี นักวิจัยพบจากการทางานร่วมกันผู้ประกอบการ
ว่ า ผู้ ป ระกอบการขาดความกระตื อ รื อ ร้ น ในการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพในหมวดอื่น ๆ ของ GMP ผู้ วิจั ยจึง ไม่ สามารถ
พัฒนาสถานที่ผลิตนาดื่มบีให้ผ่านตามเกณฑ์ GMP ได้
สรุปผลการวิจัยส่วนที่สอง
จากประสบการณ์ ข องผู้ วิ จั ย ในการร่ ว มมื อ กั บ
ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาสถานที่ผลิตนาบริโภคฯ ของชุมชน
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาได้แก่ การ
บริหารจัดการที่ดี นั่นคือผู้รับผิดชอบโครงการต้องเป็นผู้นาที่
มีความมุ่งมั่นจริงจังในการประกอบกิจการดังเช่นในกรณีของ
นาดื่มเอ การให้ความสาคัญกับกิจกรรมนีเป็นอันดับรองจาก
กิจ กรรมอื่น ๆ ของชุ มชน ทาให้ การพัฒ นาเป็ นไปได้ย าก
ดั ง เช่ น กรณี ข องน าดื่ ม บี ความมุ่ ง มั่ น ของผู้ บ ริ ห ารยั ง ต้ อ ง
ควบคู่กับทักษะในการจัดการ เช่น การสร้างความร่วมมือจาก
ชุมชน การรู้แหล่งเงินทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งงบประมาณ เป็นต้น
สิ่งที่สาคัญอีกประการคือคาแนะนาเรื่องมาตรฐานการผลิตซึ่ง
ภาครัฐสามารถให้ความช่วยเหลือได้ การตกมาตรฐานบาง
หมวดเป็ น สิ่ ง ที่ แ ก้ ไ ขได้ ง่ า ย (เช่ น การจั ด ท าบั น ทึ ก ) หาก
ผู้ประกอบการมีความรู้
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การตั ด สิน ใจด าเนิน โครงการผลิต น าบริโ ภคฯ ของ
ชุมชนเกิดจากการมองเห็นประโยชน์ของโครงการ ได้แก่ ทาให้
มีนาบริโภคฯ ราคาถูกในชุมชน และเป็นการแก้ไขนาบริโภค
ขาดแคลนในหน้าแล้ง ชุมชนยังเชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุน
งบประมาณที่ง่ายในโครงการลัก ษณะนี และการดาเนิ นการ
ผลิตไม่ยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม ชุมชนไม่ได้คานึงถึงข้อกาหนด
ทางกฎหมายอย่างรอบคอบในการตัดสินใจ หลังการดาเนินการ
ผลิต ชุมชนเชื่อว่าการผลิตนาบริโภคฯ ให้ได้ตามมาตรฐานของ
กฎหมายทาได้ยาก (ร้อยละ 82) ร้อยละ 60 กล่าวว่าต้องการ
พัฒนาให้ได้มาตรฐานตามกฎหมาย แต่ ขาดเงินทุน ร้อยละ 32
ไม่มีแนวคิดที่จะพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ผลอันนีแสดงให้เห็นว่า
ชุมชนแต่ละแห่งมีความพร้อมที่จะปรับปรุงไม่เท่ากัน บางแห่ง
ไม่สนใจในการพัฒนาเลย
ผู้ประกอบการของชุมชนยังมีความรู้ในเรื่อง GMP
ไม่ดีพอ โดยเฉพาะความรู้ในประเด็น การคัดเลือกแหล่งนา
ดิบ การกรองและฆ่าเชือจุลินทรีย์ การกรองทางกายภาพ
และเคมี การบรรจุ และสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน สถานที่
ผลิตนาบริโภคฯ ของชุมชนทุกแห่งในงานวิจัยนีไม่ผ่านการ
ประเมิน GMP ข้อบกพร่องรุนแรงที่พบคือ สถานที่ผลิตส่วน
ใหญ่ (30 แห่งหรือร้อยละ 85.70) ไม่ได้บรรจุนาในห้อง
บรรจุ และ สถานที่ผลิต 32 แห่ง (ร้อยละ 91.4) ไม่มีห้อง
บรรจุที่เป็นสัดส่วน
น าบริ โ ภคฯ จากสถานที่ ผ ลิ ต ของชุ ม ชนมี ปั ญ หา
เรื่ อ งคุ ณ ภาพ โดยผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานทั งด้ า นเคมี แ ละ
จุลินทรีย์เพียง 16 แห่งจาก 34 แห่ง (ร้อยละ 47.10) ซึ่งมี
ปั ญ หามากกว่ า น าบริ โ ภคฯ จากสถานที่ ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าต
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความกระด้า ง
ของนาและปริมาณ MPN Coliforms
ความรู้ในเรื่อง GMP ของผู้รับผิดชอบสถานที่ผลิตมี
ความสัม พัน ธ์เ ชิ งบวกกับ คะแนนการประเมิน สถานที่ต าม
เกณฑ์ GMP สถานที่ผลิตซึ่งนาบริโภคฯ ผ่านการตรวจทาง
ห้อ งปฏิ บั ติก าร (ทั งทางเคมี และจุลิน ทรี ย์ ) ได้ คะแนนการ
ประเมิ น GMP ในหมวดสถานที่ ตังและอาคารฯ หมวด
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รฯ และหมวดการสุ ข าภิ บ าลสู ง กว่ า
สถานที่ซึ่งนาบริโภคฯ ที่ไม่ผ่านมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ
การศึ ก ษาเฉพาะกรณี ใ นสถานที่ ผ ลิ ต น า 2 แห่ ง
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาสถานที่ผลิต
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ของชุ ม ชนให้ ไ ด้ ม าตรฐาน คื อ ความมุ่ ง มั่ น จริ ง จั ง ของ
ผู้รับผิดชอบโครงการ การให้ความสาคัญกับโครงการนีของ
ชุมชน ทักษะในการจัดการ และคาแนะนาจากภาครัฐ
การแก้ ไ ขปั ญ หาการผลิ ต น าโดยชุ ม ชนอย่ า งผิ ด
กฎหมายและได้ผลผลิตที่ตกมาตรฐานนัน ไม่อาจทาได้โดย
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด เพราะจะมีผลกระทบเชิง
ลบต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ข องชุ ม ชนกั บ ภาครั ฐ ในจั ง หวั ด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชุมชนได้รับงบประมาณดาเนินการมา
จากรัฐบาล การพัฒนาสถานที่ผลิตของชุมชนดูเหมือนเป็น
ทางออกที่ดีที่สุด แต่เจ้าหน้าที่ต้องเลือกพัฒนาสถานที่ซึ่งมี
ศักยภาพก่อน เพราะข้อจากัดเรื่องกาลังของเจ้าหน้าที่ การ
จั ด ลาดั บ ศั ก ยภาพท าได้ โ ดยใช้ ค ะแนนการประเมิ น GMP
ควบคู่กับความมุ่งมั่นและความสามารถทางการจัดการของ
ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนความเข้มแข็งของชุมชน ทุกปัจจัยนีมี
ผลต่อความสาเร็จของการพัฒนา
การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ
เกี่ย วกับ กระบวนการผลิต นาดื่ม การบารุง รัก ษา และข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งจาเป็นที่ควรทาอย่างต่อเนื่องใน
รูป แบบต่า ง ๆ เช่น การสนับ สนุน คู ่ม ือ การปฏิบ ัต ิง าน
สาหรับกลุ่มนาดื่มชุมชน การพัฒนาสถานที่ผลิตนาดื่มของ
ชุม ชนให้เ ป็น โรงงานต้น แบบเพื่อ เป็น แหล่ง ศึก ษาดูง าน
รวมทังการให้ข้อมูลย้อนกลับเรื่องผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น าดื ่ม ที ่ผ ลิต ได้ นอกจากนี ยัง ต้อ งหามาตรการสร้า ง
แรงจูงใจทังเชิงการให้รางวัลและการลงโทษเพื่อกระตุ้นให้
ชุมชนดาเนินการให้ถูกต้อ งตามมาตรฐาน เช่น การทาให้
ประชาชนทราบถึงคุณภาพของนาดื่มในชุมชน
อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาสถานที่
ผลิตของชุมชนเป็นการแก้ที่ปลายเหตุและไม่อาจแก้ปญ
ั หาให้
หมดไปได้โดยเร็ว ดังนัน ในการสนับ สนุน งบประมาณแก่
ชุม ชนในอนาคต ภาครัฐ ควรมีก ารบูร ณาการการทางาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้อนุมัติทุนควรทางาน
ใกล้ช ิด กับ ผู ้ท าหน้า ที ่คุ ้ม ครองผู ้บ ริโ ภคในการพิจ ารณา
โครงการ พร้อ มทังมีก ารให้ข้อมูลข้อ กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ ง
กับชุมชน
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ภาคผนวก
แบบทดสอบความรูใ้ นการผลิตน้าดื่มชุมชน
ชื่อสถานที่ผลิต..............................................
ตาแหน่งผู้ตอบแบบสัมภาษณ์.........................
กรุณากาเครื่องหมาย x ลงหน้าข้อที่ถูกต้อง ความรู้ด้าน
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(การกรอง/ฆ่าเชือจุลินทรีย์)
ก. ไส้กรองเซรามิก ใช้ร่วมกับ ไส้กรองใยสังเคราะห์
และรังสียูวี
ข. ก๊าซโอโซน ค. เครื่องอาร์โอ
ง. ถูกทุกข้อ
8. ไส้ ก รองเซรามิ ก มี วิ ธี ท าความสะอาดและฆ่ า เชื อ
อย่างไร (การกรอง/ฆ่าเชือจุลินทรีย์)
ก. ล้างด้วยนาสะอาด นาไปใช้งาน
ข. ล้างด้วยนาสะอาด ผึ่งให้แห้ง นาไปใช้งาน
ค. ล้ า งด้ ว ยน าสะอาด ผึ่ ง ให้ แ ห้ ง ก่ อ นใช้ แ ช่ ด้ ว ย
นาเกลือ
ง. ล้างด้วยนาสะอาด ผึ่งให้แห้ง ก่อนใช้แช่ด้วยคลอรีน
9. ผู้ ผ ลิ ต จะต้ อ งเปลี่ ย นหลอดยู วี เ มื่ อ ใช้ ง านไปแล้ ว
ประมาณกี่ชั่วโมง หากผู้จาหน่ายหลอดยูวีไม่ได้กาหนด
ไว้ (การกรอง/ฆ่าเชือจุลินทรีย์)
ก. ๘๐-๑๐๐ ชั่วโมง
ข. ๘๐๐-๑,๐๐๐ ชั่วโมง
ค. ๘,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ ชั่วโมง
ง. ๘๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ ชั่วโมง
10. จุดใดบ้า ง ที่มีโอกาสเป็น แหล่งสะสมของจุ ลินทรีย์ใ น
กระบวนการผลิตนาบริโภค
ก. ถังพักรอบรรจุ
ข. ท่อส่งและอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนเข้าสู่หัวบรรจุ
ค. หัวบรรจุและสายยางประกอบหัวบรรจุ
ง. ถูกทุกข้อ
11. ควรใช้นาชนิดใดในการล้างถังก่อนการบรรจุนาบริโภค
ก. นาประปา
ข. นาบาดาล
ค. นาจากหัวบรรจุ
ง. นาที่ผ่านการกรองจากสารกรองเรซิน
12. การบรรจุในข้อใดไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะ
ก. บรรจุในห้องบรรจุที่มีมุ้งลวด
ข. จับปากขวดขณะทาการบรรจุจากเครื่องบรรจุและ
ปิดผนึก
ค. บรรจุบนแท่นหรือยกพืน
ง. ไม่ใช้สายยางในการบรรจุ

13. บุคลากรและผู้ปฏิบัติควรปฏิบัติอย่างไรในขณะทาการ
ผลิต
ก. สวมหมวก/ตาข่ายคลุมผม
ข. มี ร องเท้ า ที่ ใ ช้ ใ นห้ อ งบรรจุ ค นละคู่ กั บ รองเท้ า
ภายนอก
ค. ไม่สวมใส่เครื่องประดับ
ง. ถูกทุกข้อ
14. พนั ก งานฝ่ า ยผลิ ต ท่ า นใดที่ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตาม
สุขลักษณะที่ดี
ก. นาย ดี ผูกสายสิญจน์ที่ข้อมือเนื่องจากเพิ่งทาพิธี
บายศรี สู่ ข วั ญ ตามประเพณี แล้ ว สวมถุ ง มื อ ปิ ด ถึ ง
ข้อศอกปฏิบัติงานในห้องบรรจุ
ข. นาย ซี เป็นแผลที่มือจึงรีบทาแผลใส่แอลกอฮอล์ฆ่า
เชือโรคแล้วกลับมาบรรจุนาต่อ
ค. นาย บี กาลังอยู่ระหว่างการเลิกสูบบุหรี่ จึงเคียว
หมากฝรั่งเลิกบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน
ง. นาย เอ สวมผ้าปิดปากพูดคุยกับเพื่อนในระหว่างที่
ทาการบรรจุนาใส่ขวด
15. ข้อใดปฏิบัติ ไม่ ถูกต้องเมื่อมีผู้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ผลิต
ก. ล้างมือก่อนเข้าบริเวณผลิต
ข. สวมสร้อยคอและต่างหูเข้ามาในอาคารผลิต
ค. สวมหมวกตาข่ า ยหรื อ ผ้ า คลุ ม ผมที่ สามารถคลุ ม
ศีรษะตลอดจนใบหู
ง. เปลี่ ย นรองเท้ า บู๊ ท และจุ่ ม รองเท้ า ในสารละลาย
คลอรีนก่อนเข้าโรงงาน
ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการผลิตและจ้าหน่ายน้า
บริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท
16. การผลิตนาดื่มชุมชนเพื่อจาหน่ายหรือแจกในหมู่บ้าน
จะต้องมีการขออนุญาตผลิตอาหารหรือขอ อย.หรือไม่
ก. ไม่ ต้ อ งขออนุ ญ าต เพราะเป็ น การท าเพื่ อ ชุ ม ชน
ไม่ได้หวังผลกาไร
ข. ไม่ต้องขออนุญาต เพราะจาหน่ายเฉพาะในชุมชน
ไม่ได้ส่งจาหน่ายนอกพืนที่
ค. ต้องขออนุญาต เพราะผลิตจาหน่ายหรือแจกเพื่อ
ประโยชน์ทางการค้า
ง. ต้องขออนุญาต เพราะนาที่ผลิตจะมีความน่าเชื่อถือ
และได้รับการยอมรับมากกว่า
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17. ข้อใดต้องขอใบอนุญาตผลิต
ก. สถานที่ผลิตนามีคนงานตังแต่ 7 คนขึนไป
ข. สถานที่ผลิตนามีเครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้า
ค. สถานที่ผลิต นามี พืนที่ใ นการผลิต มากกว่า 1,000
ตารางเมตร
ง. ข้อ ก หรือ ข
18. การผลิตนาดื่มเพื่อจาหน่ายโดยไม่ได้ขออนุญาตมีโทษ
ตามข้อใด
ก. ตักเตือนและให้ดาเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง
ข. จาคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือ
ทังจาและปรับ
ค. แจ้งงดผลิตและปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
ง. จาคุกไม่เกิน3 ปี
19. ข้ อ ใดถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ ข้ อ บกพร่ อ งรุ น แรงในการ
ตรวจสอบสถานที่ ผ ลิ ต น าบริ โ ภคในภาชนะบรรจุ ปิ ด
สนิท
ก. สถานที่ผลิตไม่มีห้องบรรจุ
ข. ใช้สายยางในการบรรจุนา
ค. ไม่ทาการบรรจุในห้องบรรจุ
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20. ถูกทุกข้อสถานที่ผลิตนาบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อใด (ข้อนีมีเพียง 3 ตัวเลือก)
ก. หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารที่ ดี ใ นการผลิ ต น าบริ โ ภคใน
ภาชนะบรรจุปิดสนิท (จีเอ็มพี)
ข. หลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมใน
การผลิตนาบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท
ค. มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ไอโซ่)
หมายเหตุ
ความรู้ในเรื่อง GMP วัดโดยข้อที่ 1–15 สถานที่ตัง (ข้อที่ 1)
การคัดเลือกแหล่งนาดิบ (ข้อที่ 2) การปรับสภาพนาเบืองต้น
(ข้อที่ 3) การกรองกายภาพ-เคมี (ข้อที่ 4-6) การกรอง/ฆ่า
เชือจุลินทรีย์ (ข้อที่ 7-9) การบรรจุ (ข้อที่ 10-11) สุขลักษณะ
ของผู้ป ฏิบั ติง าน (ข้อ ที่ 12-15) ความรู้ เรื่ องกฎหมายที่
เกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายนาบริโภคฯ 5 ข้อ (ข้อที่ 1620)
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Abstract
Objectives: To inspect the compliance to the Good Manufacturing Practice standard (GMP) among the
community-owned production sites for bottled drinking water in Trang and to determine their product quality. The study
also tried to improve 2 production sites failing to meet the GMP standard to become model sites of the province.
Method: The subjects were 35 production sites randomly selected from 73 sites receiving financial support from the
Sufficiency Economy project of Thai Government in 2009. The researcher interviewed those in charge of the production
sites, tested their knowledge on the GMP standard and relevant law and inspected whether the sites met the GMP
standard. Moreover, bottled water was sampled for laboratory test. Subsequently, two sites with the highest scores on
GMP inspection, but failed to meet the standard, were chosen for quality improvement. Results: Community’s decision
on the drinking water production was based mainly on perceived benefit without a careful consideration of relevant
regulations. Entrepreneurs showed a low level of knowledge on the GMP standard and relevant law (8.64±2.86 out of
15). All of the production sites in the study failed the GMP standard. Laboratory test of bottled water sampled from the
study sites revealed that 47.10% of them met the chemical and microbiological standard. Knowledge on the GMP
standard of those in charge of the production sites positively correlated with the scores on GMP inspection. Those with
the products passing the chemical and microbiological standard had a higher level of the GMP scores than those failing
the test in the following categories; premises, equipment and machines, and sanitation. The researcher was able to
improve one production site (from the total of two) to satisfy the GMP standard. Key success factors were commitment of
those in charge of the site, priority given to the production by the community, management skill and guidance from the
governmental agency. Conclusion: Community-owned production sites of bottled drinking water were prone to fail the
GMP standard, their quality of product was also lower than that stipulated by law. Governmental granting agencies for
community projects should integrate their work with those responsible for consumer protection in order to prevent the
similar problems in the future.
Keywords: community drinking water, bottled drinking water, consumer protection, Good Manufacturing Practice
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