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บทความวิจยั

คุณภาพของน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในจังหวัดสระบุรีและแนวทางการปรับปรุง
ชวัลวลัย เมฆสวัสดิชยั 1 และ ชิดชนก เรือนก้อน2
1

กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
2
ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาคุณภาพของน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิท (น้ าบริโภคฯ) ในจังหวัดสระบุร ี วิเคราะห์
หาสาเหตุท่มี ผี ลต่อคุณภาพ และค้นหาแนวทางจากผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงคุณภาพ วิ ธีการวิ จยั : ผู้วจิ ยั วิเคราะห์การ
ดาเนินงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุร ีในปี งบประมาณ 2558 ได้แก่ ผลการตรวจสถานทีผ่ ลิตตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารผลิตทีด่ ใี นการผลิตอาหาร (GMP) ของน้ าบริโภคฯ และผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริโภคฯ ทีพ่ นักงานเจ้าหน้าที่เก็บ
ณ สถานที่ผลิต นักวิจยั ยังสัมภาษณ์ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายในเขตสุขภาพที่ 4 และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในประเด็นคุณภาพของน้ าบริโภคฯ และแนวทางการจัดการปญั หาคุณภาพน้ าบริโภคฯ
ผลการวิ จยั : น้ าบริโภคฯ ไม่ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 32 (16/50ตัวอย่าง) โดยตกมาตรฐานด้านจุลนิ ทรีย์ MPN Coliform
จานวน 11 ตัวอย่าง (ร้อยละ 22.0) น้ าบริโภคฯ ตกมาตรฐานทางเคมี คือ ความเป็ นกรด-ด่าง โดยพบค่า pH น้อยกว่า 6.5
จานวน 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ12.0) นอกจากนี้ยงั พบการปนเปื้ อนเชือ้ E. coli จานวน 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.0) และตกมาตรฐาน
ไนเตรด จานวน 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.0) ไม่พบการปนเปื้ อน Salmonella spp. และ V. paraheamolyticus ผลการตรวจ
ประเมินสถานทีผ่ ลิตตามเกณฑ์ GMP พบว่า ส่วนใหญ่มคี ะแนน 70-79 (ระดับดี) จากคะแนนเต็ม 100 หมวดที่ 3 แหล่งน้ าและ
การปรับคุณภาพน้ ามีคะแนนน้อยทีส่ ดุ (70.07+14.12 จากคะแนนเต็ม 100) รองลงมาคือ หมวดที่ 9 การบันทึกและรายงาน
(70.74+16.28) สถานทีผ่ ลิตซึง่ ผ่านการตรวจ GMP ในหมวดที่ 3 แหล่งน้ าและการปรับคุณภาพน้ า หมวดที่ 4 ภาชนะบรรจุ
หมวดที่ 5 สารทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ หมวดที่ 6 การบรรจุ หมวดที่ 7 การสุขาภิบาล หมวดที่ 8 บุคลากรและการปฎิบตั ิ
ของผูป้ ฎิบตั งิ าน และหมวดที่ 9 การบันทึกและรายงาน มีผลการวิเคราะห์น้ าบริโภคฯ ผ่านมาตรฐานด้านจุลนิ ทรีย์มากกว่า
สถานทีผ่ ลิตซึง่ ตกการตรวจ GMP ในหมวดดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ การวิจยั ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจาก
การประเมินสถานทีผ่ ลิตตามเกณฑ์ GMP และผลการตรวจคุณภาพน้ าบริโภคฯ ด้านกรด-ด่างและด้านเคมี การวิเคราะห์ผล
การดาเนินงานในอดีตและการสัมภาษณ์ผเู้ กีย่ วข้องทาให้ได้แนวทางในการพัฒนาดังนี้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุร ี ควร
นาผลการตรวจสถานทีต่ ามเกณฑ์ GMP มากาหนดให้ผปู้ ระกอบการดาเนินการในหัวข้อทีส่ าคัญได้แก่ การควบคุมกระบวนการ
ผลิต เช่น ตรวจ pH ด้วยชุดทดสอบเบือ้ งต้นและบันทึกรายงานผล นอกจากนี้ควรกาหนดมาตรการในกรณีเร่งด่วน เช่น หาก
พบเชือ้ จุลนิ ทรียก์ ่อโรค เจ้าหน้าทีค่ วรหาสาเหตุและให้คาแนะนาทันทีกบั สถานทีผ่ ลิต เจ้าหน้าทีค่ วรเพิม่ ความถีใ่ นการตรวจและ
รายงานผลให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อจัดทาฐานข้อมูลกลุ่มเสีย่ ง และจัดลาดับความสาคัญรวมทัง้ ความเข้มงวดในการ
เฝ้าระวัง นอกจากนี้ยงั ควรพัฒนาทักษะของพนักงานเจ้าหน้ าที่และผู้ประกอบการในการดาเนินการเฝ้าระวังปญั หา สรุป:
ข้อมูลจากการศึกษาสามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพน้าบริโภคฯ ในจังหวัดต่าง ๆ
คาสาคัญ: น้าบริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ิดสนิท การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค หลักเกณฑ์และวิธกี ารผลิตทีด่ ี อาหารปลอดภัย
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บทนา
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
น้ า
บริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิท (น้ าบริโภคฯ) จัดเป็ น
อาหารทีก่ าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานทัง้ ด้านฟิสกิ ส์ เคมี
และจุลนิ ทรีย์ และต้องมีการควบคุมสถานที่ผลิตอาหารให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์วธิ ีการผลิตที่ดใี นการผลิต (GMP:
Good Manufacturing Practice) ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544 (1-6) หลายสาเหตุ
ในขัน้ ตอนการผลิต น้ า บริโ ภคฯ ท าให้เ กิด การปนเปื้ อ น
เชือ้ จุลนิ ทรียไ์ ด้ รวมทัง้ จุลนิ ทรียท์ ก่ี ่อให้เกิดโรคอาหารเป็ น
พิษซึ่งเป็ นอันตรายต่อผู้บริโภค การเฝ้าระวังคุณภาพน้ า
บริโภคฯ 4,135 ตัวอย่าง และน้ าแข็ง 615 ตัวอย่างจาก 77
จัง หวัด ทัว่ ประเทศ ภายใต้ โ ครงการบู ร ณาการอาหาร
ปลอดภัยเพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริโภคประจาปี พ.ศ. 2558 โดย
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ 14
แห่ง ร่วมกับสานัก
คุ ณ ภาพและความปลอดภัยอาหาร พบว่า ตัวอย่างตก
มาตรฐาน 2,060 ตัวอย่าง (ร้อยละ 43.4) พบเชือ้ โคลิ
ฟอร์ม 737 รายการ เชือ้ อีโคไล 153 รายการ เชือ้ จุลนิ ทรีย์
ก่อโรคอาหารเป็ นพิษชนิด Staphylococcus aureus 22
รายการ และเชือ้ Salmonella spp. 9 รายการ (ร้อยละ
29.4, 6.1, 0.9 และ 0.4 ตามลาดับ) มาตรการกากับดูแลที่
มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม จะทาให้การควบคุม
การผลิตน้ าบริโภคฯ มีมาตรฐาน สามารถใช้ป้องกันและ
แก้ไขปญั หาผลิตภัณฑ์น้าบริโภคฯ ตกมาตรฐานได้ (7)
ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึง ขนาดของปญั หาน้ า
ั หาที่พ บในจัง หวัด
บริโ ภคฯ ตกมาตรฐาน ซึ่ง เป็ น ป ญ
สระบุรดี ว้ ยเช่นกัน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
เก็บ ตัว อย่า งน้ า บริโ ภคฯ จากสถานที่ผ ลิต เพื่อ ส่ง ตรวจ
คุ ณ ภาพโดยกรมวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พบว่ า ผ่ า น
มาตรฐาน 25 จาก 27 ตัว อย่ า ง (ร้อ ยละ 92.59) ในปี
ปี ง บประมาณ 2557 และผ่ า นมาตรฐาน 32 จาก 50
ตัวอย่าง (ร้อยละ 64.00) ในปี ปีงบประมาณ 2558 แม้
สถานที่ผลิตน้ าบริโภคฯ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ GMP
ั หา
แต่ ย งั พบคุ ณภาพน้ า บริโ ภคฯ ไม่ผ่า นมาตรฐาน ป ญ
คุณภาพน้ าบริโภคฯ จึงเป็ นปญั หาที่ต้องแก้ไข ผู้วจิ ยั จึง
สนใจศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยน้ าบริโภคฯ ทีผ่ ลิต
ในจังหวัดสระบุรี รวมทัง้ วิเคราะห์หาสาเหตุของปญั หาและ
หาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ าบริโภคฯ เพื่อนาผลที่
ได้มาใช้พฒ
ั นามาตรการควบคุมการผลิตน้ าบริโภคฯ ให้ม ี

มาตรฐานและคุณภาพ อันเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
ของหน่วยงาน และเกิดประโยชน์ต่อผูบ้ ริโภคต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
การวิ จ ัย นี้ ด าเนิ น การระหว่ า งเดื อ นตุ ล าคม
2558–มกราคม 2559 การศึกษาแบ่งเป็ นสองตอน คือ 1)
การวิเ คราะห์ ผ ลการด าเนิ น งานในอดีต ของหน่ ว ยงาน
ราชการทีเ่ กีย่ วข้องในเรื่องการควบคุมคุณภาพน้ าบริโภคฯ
และ 2) การวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการปรับปรุง
คุณภาพน้าฯ โดยกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานในอดีต
ผูว้ จิ ยั รวบรวมผลการตรวจสถานทีผ่ ลิตน้าบริโภค
ฯ ในจังหวัดสระบุรี จานวน 50 แห่ง ในปีงบประมาณ 2558
การตรวจใช้วธิ กี ารและบันทึกการตรวจสถานทีผ่ ลิตอาหาร
(ตส 3 (50) ของกระทรวงสาธารณสุข (7) เกณฑ์ประเมิน
GMP คือ สถานทีผ่ ลิตต้องมีคะแนนทีไ่ ด้รวมแต่ละหัวข้อ
และคะแนนรวมทัง้ หมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และต้องไม่
พบข้อบกพร่องทีร่ นุ แรง อาทิเช่น ไม่มหี อ้ งบรรจุน้าทีเ่ ป็ น
สัดส่วนถาวร ไม่ทาการบรรจุในห้องบรรจุหรือบรรจุอยูใ่ น
ลักษณะทีก่ ่อให้เกิดการปนเปื้อน (7)
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริโภคฯ โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็ นการวิเคราะห์ตวั อย่างที่
พนักงานเจ้าหน้าที่สมุ่ เก็บจากสถานทีผ่ ลิตทัง้ 50 แห่งตาม
วิธกี ารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (7) การตัดสินผล
การตรวจวิเ คราะห์ ยึด มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยมาตรฐาน
คุณสมบัตทิ างฟิสกิ ส์ (สี กลิน่ ความขุน่ และความเป็ นกรดด่ า ง) มาตรฐานคุ ณ สมบัติท างเคมี (ปริม าณสารที่เ ป็ น
ของแข็งในน้ า ความกระด้าง และแร่ธาตุหรือโลหะจา นวน
20 ชนิด เช่น สารหนู ไนเตรท ฟลูออไรด์ เป็ นต้น) และ
มาตรฐานคุณสมบัติ เกี่ยวกับจุลินทรีย์ คือ ต้องตรวจพบ
บักเตรีชนิด Coliform น้อยกว่า 2.2 ต่อน้ า บริโภค 100
มิลลิลติ ร โดยวิธี most probable number (MPN) ต้อง
ตรวจไม่พบ E. Coli และต้องไม่มจี ุลนิ ทรียท์ ท่ี าให้เกิดโรค
(1, 2, 6)
ผู้วิจ ยั ยัง ได้ส ัม ภาษณ์ พ นัก งานเจ้า หน้ า ที่ร ะดับ
อาเภอซึ่งเป็ นผูต้ รวจประเมินสถานทีผ่ ลิตน้ าบริโภคฯ ตาม
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เกณฑ์ GMP ว่า สิง่ ทีท่ าให้ผลการตรวจสถานทีแ่ ละผลการ
ตรวจคุณภาพน้าดื่มฯ ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานหรืออะไร
การวิ เคราะห์ ห าสาเหตุ แ ละแนวทางการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าฯ
ผูว้ จิ ยั ศึกษาเอกสาร หนังสือคู่มอื และหลักเกณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมการผลิตน้ าบริโภคฯ หลังจากนัน้
ผู้วิจ ัย สัม ภาษณ์ พ นัก งานเจ้า หน้ า ที่ร ะดับ จัง หวัด ในเขต
สุขภาพที่ 4 จานวน 7 คน จากจังหวัดต่าง ๆ คือ จังหวัด
ล พ บุ รี สิ ง ห์ บุ รี น ค ร น า ย ก ป ทุ ม ธ า นี อ่ า ง ท อ ง
พระนครศรีอยุธยา และนนทบุร ี ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงผูใ้ ห้ขอ้ มูลก่อน
การสัมภาษณ์ว่า ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้พฒ
ั นางานและแก้ไข
ั หาน้ าบริ โ ภคฯ ตกมาตรฐานของจั ง หวัด สระบุ รี
ปญ
ประเด็นการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย สถานการณ์ปญั หาน้ า
ั หา และแนวทางการจัด การ
บริโ ภคฯ วิธีก ารจัด การป ญ
ปญั หาของแต่ละจังหวัด
หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์
ผลการตรวจสถานที่แ ละการตรวจวิเคราะห์น้ า บริโ ภคฯ
รวมทัง้ ประเด็นจากการสัมภาษณ์พนักงานเจ้าหน้าทีร่ ะดับ
อาเภอ และระดับจังหวัด เพื่อเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอาหาร
3 ท่านในสานักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา เพือ่ ให้รว่ มกันพิจารณาหาแนวทางการจัดการแก้ปญั หา
น้ า บริโ ภคฯ ผ่ า นการสนทนากลุ่ ม จ านวน 1
ครัง้
ผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ สามท่านมีความชานาญในการควบคุมการ
ผลิตน้ าบริโภคฯ เป็ นอย่างดี โดยมีประสบการณ์ ในเรื่อง
ดัง กล่ า วมากกว่า สิบ ปี สถานที่จ ัด การสนทนากลุ่ ม คือ
สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย
ผู้วิจ ัย เป็ น ผู้ด าเนิ น การสนทนากลุ่ ม มีผู้จ ดบัน ทึก การ
สนทนา 1
คน ประเด็น การสนทนาประกอบด้ว ย
สถานการณ์ ของน้ าบริโภคฯ ที่ตกมาตรฐาน และสาเหตุ
รวมทั ้ง แนวทางการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ าบริ โ ภคฯ
ระยะเวลาการสนทนากลุม่ รวมทัง้ สิน้ 3 ชัวโมง
่
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
การวิจยั ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาเพื่อบรรยายผลการ
ตรวจสถานที่และผลการตรวจคุณภาพน้ าบริโภคฯผู้วจิ ยั
แบ่งกลุ่มสถานที่ผลิตน้ าบริโภคฯ นาตามคะแนนจากการ
ตรวจตามเกณฑ์ GMP และการตรวจพบข้อบกพร่องสาคัญ
ดังนี้ กลุ่มดีเยีย่ ม (ได้คะแนน ≥ร้อยละ 90) กลุ่มดีมาก (ได้
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คะแนนร้อยละ 80-89) กลุ่มดี (ได้คะแนนร้อยละ 70-79)
กลุ่มพอใช้ (ได้คะแนนร้อยละ 60-69) ทัง้ สีก่ ลุ่มทีก่ ล่าวมา
ต้องไม่พบข้อบกพร่องทีร่ ุนแรง ส่วนกลุ่มไม่ผ่านมาตรฐาน
คือ ได้ค ะแนนน้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 60
หรือ ตรงจพบ
ข้อบกพร่องทีร่ นุ แรง
การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างผลการตรวจ
สถานทีต่ ามเกณฑ์มาตรฐาน GMP รวมทัง้ 9 ด้านและผล
การตรวจคุณภาพน้ า ใช้สถิติ intraclass
correlation
coefficient (ICC) หลังจากนัน้ ใช้ Fisher’s Exact test
วิเคราะห์ความแตกต่างของสัดส่วนตัวอย่างน้ าบริโภคฯ ที่
ผ่านการตรวจคุณภาพระหว่างสถานที่ท่ผี ่านและไม่ผ่าน
การตรวจประเมิน GMP ทัง้ นี้เพราะขนาดตัวอย่างทีน่ ้อย
ท าให้ ค่ า คาดหวั ง ประจ าเซลข้ อ มู ล มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 5
ส่วนข้อมูลการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ถูกวิเคราะห์
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อสรุปถึงข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้าบริโภคฯ

ผลการวิ จยั
ผลการประเมิ นสถานที่ผลิ ตตามเกณฑ์ GMP
การประเมินสถานทีผ่ ลิตน้ าบริโภคฯ จานวน 50
แห่งตามเกณฑ์ GMP พบว่า 37 แห่ง (ร้อยละ 74) ได้
คะแนนดีเยีย่ ม ดีมาก หรือดี (70 คะแนนขึน้ ไป) มี 8 แห่ง
(ร้อยละ16) ได้คะแนนพอใช้ (คะแนน 60-69) และ 5 แห่ง
(ร้อยละ 10) ไม่ผ่านมาตรฐานโดยได้คะแนนน้อยกว่าร้อย
ละ 60 หรือพบข้อบกพร่องทีร่ ุนแรง เช่น การบรรจุโดยใช้
สายยาง ซึง่ เป็ นสาเหตุทก่ี ่อให้เกิดการปนเปื้อน
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินสถานทีผ่ ลิตน้ า
บริโภคฯ ตามเกณฑ์ GMP เมื่อจาแนกผลการประเมินราย
หมวดพบว่า หมวดทีค่ ะแนนสูงสุดได้แก่ หมวดที่ 6 การ
บรรจุ ซึง่ มีคะแนนเฉลีย่ 82.20+21.39 รองลงมาได้แก่
หมวดที่ 2 เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต มีคะแนนเฉลีย่
82.15+12.72 หมวดทีค่ ะแนนน้อยทีส่ ุด คือ หมวดที่ 9
การบันทึกและรายงาน มีคะแนนเฉลีย่ 70.74+16.28 และ
หมวดที่ 3 แหล่งน้าและการปรับคุณภาพน้า มีคะแนนเฉลีย่
70.07+14.12
คุณภาพน้าบริ โภคฯ
ปี งบประมาณ 2557
ผลการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์น้าบริโภคฯ 27 ตัวอย่าง พบว่าไม่ผา่ นมาตรฐาน
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ตารางที่ 1. ผลการประเมินสถานทีผ่ ลิตน้าบริโภคฯ ตาม
เกณฑ์ GMP (N=50)
หมวดของ GMP
คะแนนเฉลีย่ +SD
หมวดที่ 1 สถานทีต่ งั ้ และอาคารผลิต 78.21+12.38
หมวดที่ 2 เครือ่ งจักรและอุปกรณ์การ 82.15+12.72
ผลิต
หมวดที่ 3 แหล่งน้าและการปรับ
70.07+14.12
คุณภาพน้า
หมวดที่ 4 ภาชนะบรรจุ
73.93+18.36
หมวดที่ 5 สารทาความสะอาดและ
77.38+19.95
สารฆ่าเชือ้
หมวดที่ 6 การบรรจุ
82.20+21.39
หมวดที่ 7 การสุขาภิบาล
72.73+21.37
หมวดที่ 8 บุคลากรและสุขลักษณะ
74.34+16.31
ผูป้ ฏิบตั งิ าน
หมวดที่ 9 บันทึกและรายงาน
70.74+16.28
คะแนนรวม GMP 75.92+11.42
จานวน 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 7.41) และปี งบประมาณ 2558
พบว่าไม่ผ่านมาตรฐาน 16 ตัวอย่าง จาก 50 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 32) ผลการดาเนินการชีใ้ ห้เห็นว่า น้ าบริโภคฯ จาก
สถานที่ผลิตที่ตงั ้ อยู่ในจังหวัดสระบุรมี ปี ญั หาตกมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงฯ (1-6) จึงเป็ นปญั หาที่ต้องหา
ทางแก้ไข
การตกมาตรฐานในปีงบประมาณ 2558 ส่วนใหญ่
เป็ นการตกมาตรฐานด้านจุลนิ ทรีย์ โดยตกมาตรฐาน
MPN Coliform จานวน 11 ตัวอย่าง (ร้อยละ 22.00 ของ
ตัวอย่างทีส่ ง่ ตรวจทัง้ หมด) รองลงมาเป็ นการตกมาตรฐาน
ทางเคมี คือ ความเป็ นกรด-ด่างทีพ่ บว่า ค่า pH น้อยกว่า
6.5 (6 ตัวอย่างหรือร้อยละ 12.00 ของตัวอย่างทีส่ ง่ ตรวจ
ทัง้ หมด) นอกจากนี้พบการปนเปื้ อนเชือ้ E-coli จานวน 1
ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.0 ของตัวอย่างทีส่ ง่ ตรวจทัง้ หมด) และ
ตกมาตรฐานไนเตรด จานวน 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.0 ของ
ตัวอย่างทีส่ ง่ ตรวจทัง้ หมด)
ปั ญ หาที่ เ จ้ า หน้ าที่ พ บในการตรวจสถานที่ ผ ลิ ต น้ า
บริ โภคฯ
พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอาเภอกล่าวว่า สิง่ ที่พบ
จากการประเมินสถานทีผ่ ลิตทีต่ กมาตรฐาน 5 แห่ง คือ

ส่วนใหญ่ได้คะแนนประเมิน GMP น้อยกว่าร้อยละ 60 ใน
หัวข้อ 3 แหล่งน้ าและการปรับคุณภาพ และหัวข้อ 9
บันทึกและรายงาน จากการสอบถามผู้ประเมิน และจาก
บันทึกต่าง ๆ ในการประเมินหมวดที่ 3 (แหล่งน้ าและการ
ปรับคุณภาพ) พบว่า แหล่งน้ าทีใ่ ช้ในการผลิตส่วนใหญ่มา
จากน้ าประปา (48 แห่ง) และใช้น้ าจากคลองหรือแม่น้ า 2
แห่ ง น้ า บริโ ภคฯ จากสถานที่ผ ลิต ที่ไ ม่ผ่ า นมาตรฐาน
GMP และไม่ผา่ นคุณภาพจากการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ทัง้ หมด 4 ตัวอย่าง ใช้น้าดิบจากน้าประปา 2 ตัวอย่าง และ
มาจากคลองหรือแม่น้า 2 ตัวอย่าง
นอกจากนี้ สถานทีผ่ ลิตซึง่ ตกมาตรฐาน GMP ยัง
มีขอ้ บกพร่องเรื่องการใช้ชุดทดสอบความกระด้าง คลอรีน
และจุ ลิน ทรีย์เ พื่อ ตรวจสอบประสิท ธิภ าพของการปรับ
คุ ณ ภาพน้ า ทางกายภาพ เคมี และจุ ลิน ทรีย์ โดยพบว่า
ผูผ้ ลิต 2 แห่งมีชุดทดสอบไม่ครบ นอกจากนี้ยงั ไม่มกี าร
กาหนดความถี่ในการตรวจสอบและไม่มกี ารจัดทาบันทึกที่
เหมาะสม ผู้ประกอบการที่ให้ขอ้ มูลว่าใช้แหล่งน้ าประปา
เป็ นน้ าดิบ ไม่ไ ด้วดั ปริม าณคลอรีน คงเหลือ ตกค้างในน้ า
ก่อนการผลิตเพือ่ ประกอบการพิจารณาการเติมคลอรีนเพิม่
หากไม่มคี ลอรีนหลงเหลือ
ในประเด็น วิธีก ารผลิต พบว่ า สถานที่ผ ลิต 40
แห่งใช้ระบบการผลิตน้ าบริโภคฯ แบบ reverse osmosis
เพียงอย่างเดียว reverse osmosis คือระบบการกรองโดย
ใช้แรงดันสูงฉีดน้ าผ่านเยื่อบางๆ (membrane) จึงสามารถ
กรองแร่ธาตุ สารอินทรีย์ สารเคมี จุลนิ ทรีย์ ตลอดจนสิง่
ปนเปื้อนอื่นๆ ทีม่ ากับน้าให้ตดิ ค้างอยูบ่ นเยื่อกรอง)สถานที่
ผลิตอีก 10 แห่งใช้ระบบ reverse osmosis ร่วมกับระบบ
softener ซึง่ คือ ระบบผลิตน้ าอ่อนด้วยสารกรอง resin ที่
สามารถกรองความกระด้างออกจากน้ า ซึ่งเป็ นการกาจัด
ต้นเหตุของตะกรันออกโดยตรง ผูป้ ระกอบการไม่มคี วามรู้
เรื่องระบบของเครื่องผลิตโดยตรง จึงอาจก่อให้เกิดปญั หา
ในการดูแลระบบการผลิต หลังจากที่ไ ด้รบั การติดตัง้ จาก
บริษัท ส าหรับ หมวดที่ 9 เรื่อ งบัน ทึก และรายงาน ผู้
ประเมิน พบว่า สถานที่ผ ลิต ส่ว นใหญ่ พ บข้อ บกพร่อ งใน
หมวดนี้ เพราะไม่ ไ ด้ บ ัน ทึก และรายงานผลการตรวจ
วิเ คราะห์น้ า สภาพการท างานเครื่อ งมือ เครื่อ งจัก รและ
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการผลิต รวมถึงบันทึกชนิดและปริมาณการ
ผลิตของน้ าบริโภคฯ เพื่อให้สามารถตรวจสอบกลับได้เมื่อ
ผลิตภัณฑ์เกิดปญั หา
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ความสอดคล้องระหว่างผลการประเมิ นสถานที่ผลิ ต
และผลการวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพน้าบริ โภคฯ
จากข้อมูลในปี งบประมาณ 2558 การวิเคราะห์
ความสอดคล้อ งระหว่า งผลการตรวจสถานที่ต ามเกณฑ์
GMP และคุณภาพน้ าด้านจุลนิ ทรีย์ ด้านค่าความเป็ นกรดด่าง (pH) และด้านเคมี (ปริมาณไนเตรด) พบค่า ความ
สอดคล้อง (ICC) เท่ากับ 0.56 (95%CI 0.24-0.75,
p=0.001), 0.15 (95%CI -0.51-0.52, p=0.284) และ 0.0
(95%CI -0.74-0.43, p=0.500) ตามลาดับ ซึง่ หมายความ
ว่า ผลการตรวจสถานทีต่ ามเกณฑ์ GMP มีความสอดคล้อง
อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ก ั บ คุ ณ ภาพน้ าเฉพาะ ด้ า น
จุลนิ ทรีย์เท่านัน้ ส่วนคุณภาพด้านความเป็ นกรด-ด่างและ
ด้า นเคมีไ ม่ พ บความสอดคล้อ งกับ ผลการประเมิน ตาม
เกณฑ์ GMP
ตารางที่ 2 แสดงสัดส่วนของตัวอย่างน้ าบริโภคฯ
ที่ผ่านการตรวจคุณภาพจาแนกตามผลการตรวจประเมิน
สถานที่ตามเกณฑ์ GMP เมื่อพิจารณาผลการประเมิน
GMP ในภาพรวม (บรรทัดสุดท้ายของตารางที่ 2) สถานที่
ผลิตที่ผ่านเกณฑ์ GMP มีสดั ส่วนของน้ าบริโภคฯ ทีผ่ ่าน
การตรวจคุณภาพด้านจุลนิ ทรีย์รอ้ ยละ 82.22 ซึ่งมากกว่า
สถานที่ไ ม่ผ่า นเกณฑ์ GMP ที่ม ีต ัว อย่า งน้ า เพีย งร้อ ยละ
20.00 ที่ผ่านคุณภาพ แต่ไ ม่พบดังกล่าวสาหรับคุ ณภาพ
ด้า นความเป็ น กรด-ด่ า งและด้า นเคมี อย่ า งไรก็ ต าม มี
สถานที่ ผ ลิต 8 แห่ ง ที่ ผ่ า นการตรวจ GMP แต่ ผ ลการ
วิเคราะห์น้ าที่ผลิตได้พบว่าไม่ผ่านมาตรฐานด้านจุลนิ ทรีย์
แสดงว่ า ยัง มีป จั จัย อื่ น ๆ ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพด้ า น
จุลินทรีย์ของน้ าบริโภคฯ รวมทัง้ ด้านความเป็ นกรด-ด่าง
และด้านเคมี ลักษณะดังกล่ าวสอดคล้องกับข้อค้นพบใน
งานวิจยั ทีผ่ า่ นมา (8-9)
เมือ่ วิเคราะห์ผลการประเมิน GMP แยกรายหมวด
พบว่า สถานที่ผลิตซึ่งผ่านการตรวจ GMP ในหมวดที่ 3
แหล่งน้ าและการปรับคุณภาพน้ า หมวดที่ 4 ภาชนะบรรจุ
หมวดที่ 5 สารทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ หมวดที่ 6 การ
บรรจุ หมวดที่ 7 การสุขาภิบาล หมวดที่ 8 บุคลากรและ
การปฎิบตั ขิ องผูป้ ฎิบตั งิ าน และหมวดที่ 9 การบันทึกและ
รายงาน มีผลการวิเคราะห์น้ าบริโภคฯ ผ่านมาตรฐานด้าน
จุลนิ ทรีย์มากกว่าสถานที่ผลิตซึ่งตกการตรวจ GMP ใน
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หมวดดัง กล่ า วอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ (ตารางที่ 2)
ผลการวิจ ัย ยืน ยัน ถึ ง ความส าคัญ ของเกณฑ์ ใ นหมวด
ดัง กล่ า ว งานวิจ ัย ในอดีต พบว่ า การจัด ท าบัน ทึก และ
รายงานมีความสัมพันธ์กบั ผลการตรวจคุณภาพน้ าดื่ม ด้าน
จุลินทรีย์ (9) การจัดท าบันทึกและรายงานอาจมีอิทธิพ ล
โดยตรงต่ อ คุ ณ ภาพน้ า ดื่ม ด้ า นจุ ลิน ทรีย์ หรือ อาจมีผ ล
ทางอ้อม นัน่ คืออาจเป็ นเพียงตัวบ่งชีค้ วามใส่ใจในคุณภาพ
ของผู้ผลิตก็ได้ อย่างไรก็ตาม ขนาดตัวอย่างที่น้อยอาจทา
ให้มอี านาจการทดสอบทางสถิติไม่เพียงพอในการตัดสิน
ความแตกต่ า งในเรื่อ งคุ ณ ภาพน้ า ด้า นจุ ลิน ทรีย์ร ะหว่า ง
สถานที่ซ่งึ ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์ GMP ในหมวดที่ 1
(สถานทีต่ งั ้ และอาคารผลิต) และ 2 (เครื่องจักรและอุปกรณ์
การผลิต)
ผลการตรวจประเมิน GMP กับผลวิเคราะห์น้ า
บริโภคฯ ด้านความเป็ นกรด–ด่างและปริมาณไนเตรด ไม่ม ี
ความสัมพันธ์กนั (P>0.05) (ตารางที่ 2) อย่างไรก็ตาม
เนื่ อ งจากขนาดตัว อย่ า งที่ น้ อ ย อาจท าให้ ม ีอ านาจการ
ทดสอบทางสถิตไิ ม่พยี งพอ น้ าบริโภคฯ 6 ตัวอย่างที่ไม่
ผ่านมาตรฐานด้านความเป็ นกรด–ด่าง ผลิตจากสถานทีซ่ ่งึ
ใช้ระบบ reverse osmosis เพื่อปรับคุณภาพน้ า และไม่ม ี
บั น ทึ ก แสดงข้ อ มู ล การปรั บ คุ ณ ภาพน้ า ก่ อ นเข้ า สู่
กระบวนการผลิต ซึ่ง สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ในอดีตที่
พบว่า pH ของน้ าที่ลดลงมีสาเหตุจากการผลิตแบบ
reverse osmosis เนื่องจากระบบ reverse osmosis
สามารถกรองสิง่ เจือปน เช่น ทองแดง ฟลูออไรด์ ไนเตรท
และสารแขวนลอยได้ ทาให้น้ าทีไ่ ด้มคี วามบริสทุ ธิ ์มากขึน้
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศจึงสามารถละลายเข้าไป
ในน้าได้ดี ทาให้คา่ pH ลดลงประมาณ 0.47 (10)
ผลการตรวจปริมาณไนเตรดพบว่าเกินปริมาณที่
กาหนด 1 ตัวอย่าง สถานที่ผลิตที่ตกมาตรฐานนี้ พบว่า
ตัง้ อยู่ใกล้แหล่งกสิกรรม สอดคล้องกับงานวิจยั ของกอง
วิเคราะห์ทดสอบกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ที่พบว่าการ
ปนเปื้ อนไนเตรด ส่วนใหญ่มาจากปุ๋ยเคมีในการกสิกรรม
ดินสามารถดูดซับไนเตรดได้น้อยมาก ไนเตรดจึงละลายไป
อยูใ่ นผิวดินจานวนมาก (11)
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ตารางที่ 2. สัดส่วนการผ่านมาตรฐานด้านคุณภาพของตัวอย่างน้ าบริโภคฯ จาแนกตามผลการประเมินสถานทีผ่ ลิตตามเกณฑ์
GMP
ผลการวิเคราะห์ตามมาตรฐานน้ าบริโภคฯ จานวน (ร้อยละ)
ผลตรวจ GMP ด้านจุลนิ ทรีย์ MPN Coliforms
ความเป็ น กรด – ด่าง
ไนเตรต
1
1
ผ่าน
ไม่ผา่ น
P
ผ่าน
ไม่ผา่ น
P
ผ่าน
ไม่ผา่ น
P1
หมวดที่ 1: สถานทีต่ งั ้ และอาคารผลิต
ผ่าน
35 (74.47) 12 (25.53) 1.00 41 (87.23) 6 (12.77) 1.00 37 (78.72) 10 (21.28) 1.00
ไม่ผา่ น
3 (100)
0 ( 0)
3 (100)
0 ( 0)
3 (100)
0 ( 0)
หมวดที่ 2: เครือ่ งจักรและอุปกรณ์การผลิต
ผ่าน
37 (78.72) 10 (21.28) 0.139 41 (87.23) 6 (12.77) 1.00 38 (80.85) 9 (19.15) 0.496
ไม่ผา่ น
1 (33.33) 2 (66.67)
3 (100)
0 (0)
2 (66.67) 1 (33.33)
หมวดที่ 3: แหล่งน้าและการปรับคุณภาพน้า
ผ่าน
35 (83.33) 7 (16.67) 0.014 37 (88.09) 5 (11.91) 1.00 35 (83.33) 7 (16.67) 0.331
ไม่ผา่ น
3 (37.50) 5 (62.50)
7 (87.50) 1 (12.50)
5 (62.50) 3 (37.50)
หมวดที่ 4: ภาชนะบรรจุ
ผ่าน
35 (83.33) 7 (16.67) 0.014 38 (90.48) 4 (9.52) 0.242 33 (78.57) 9 (21.43) 1.00
ไม่ผา่ น
3 (37.50) 5 (62.50)
6 (75.00) 2 (25.00)
7 (87.50) 1 (12.50)
หมวดที่ 5: สารทาความสะอาดและสารฆ่าเชือ้
ผ่าน
33 (89.19) 4 (10.81) 0.001 34 (91.89) 3 (8.11) 0.173 30 (81.08) 7 (18.92) 0.707
ไม่ผา่ น
5 (38.46) 8 (61.54)
10 (76.92) 3 (23.08)
10 (76.92) 3 (23.08)
หมวดที่ 6: การบรรจุ
ผ่าน
37 (82.22) 8 (17.78) 0.009 40 (88.89) 5 (11.11) 0.487 30 (81.08) 7 (18.92) 0.707
ไม่ผา่ น
1 (20.00) 4 (80.00)
4 (80.00) 1 (20.00)
10 (76.92) 3 (23.08)
หมวดที่ 7: การสุขาภิบาล
ผ่าน
36 (81.82) 8 (18.18) 0.024 40 (90.91) 4 (9.09) 0.146 34 (77.27) 10 (22.73) 0.327
ไม่ผา่ น
2 (33.33) 4 (66.67)
4 (66.67) 2 (33.33)
6 (100)
0 (0)
หมวดที่ 8: บุคลากรและสุขลักษณะผูป้ ฎิบตั งิ าน
ผ่าน
35 (83.33) 7 (16.67) 0.014 38 (90.48) 4 (9.52) 0.242 34 (80.95) 8 (19.05) 0.653
ไม่ผา่ น
3 (37.50) 5 (62.50)
6 (75.00) 2 (25.00)
6 (75.00) 2 (25.00)
หมวดที่ 9: บันทึกและรายงาน
ผ่าน
34 (87.18) 5 (12.82) 0.002 34 (87.18) 5 (12.82) 1.00 33 (84.62) 6 (15.38) 0.197
ไม่ผา่ น
4 (36.36) 7 (63.64)
10 (90.91) 1 (9.09)
7 (63.64) 4 (36.36)
คะแนนการประเมิน GMP รวม
ผ่าน
37 (82.22) 8 (17.78) 0.009 40 (88.89) 5 (11.11) 0.487 36 (80.00) 9 (20.00) 1.00
ไม่ผา่ น
1 (20.00) 4 (80.00)
4 (80.00) 1 (20.00)
4 (80.00) 1 (20.00)
1: ผลการทดสอบด้วย Fisher’s exact test
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ผลการสัมภาษณ์ พนั กงานเจ้าหน้ าที่ ระดับจังหวัด ใน
เขตสุขภาพที่ 4
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ นเขต
สุขภาพที่ 4 (รวม 7 จังหวัด) กล่าวว่า ปญั หาของคุณภาพ
น้ าบริโภคฯ ส่วนใหญ่ท่พี บในพื้นที่ คือ การตกมาตรฐาน
ด้านจุลนิ ทรีย์ และยังพบการตกมาตรฐานเรื่องความเป็ น
กรดด่าง (pH) ใน 4 จังหวัด คือ สิงห์บุรี สระบุรี นนทบุรี
และอ่างทอง วิธกี ารจัดการปญั หาของพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่วนใหญ่ คือ การใช้มาตรการทางกฎหมายทันทีโดยการ
เปรียบเทียบปรับหากพบว่า ผลการตรวจสถานทีต่ กเกณฑ์
GMP ในเบื้องต้น หากตรวจพบการตกมาตรฐานด้าน
ค ว า ม เ ป็ น ก ร ด -ด่ า ง พ นั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่ จ ะ แ จ้ ง
ผู้ประกอบการให้ดาเนินการปรับปรุงและเก็บตัวอย่างส่ง
ตรวจอีก ครัง้
หากพบว่า ยัง คงตกมาตรฐาน จึง จะ
ด าเนิ น การตามกฏหมาย ซึ่ ง พบว่ า โดยส่ ว นใหญ่
ผูป้ ระกอบการมีการปรับปรุงจนผ่านมาตรฐานนี้
ส าหรั บ แนวทาง การก ากั บ ดู แ ล หลั ง จากที่
ผลิต ภัณ ฑ์ว างตลาดแล้ว (post-marketing) พบว่ า ส่ว น
ใหญ่พนักงานเจ้าหน้ าที่ระดับอาเภอเป็ นผู้ตรวจประเมิน
สถานทีต่ ามเกณฑ์ GMP และส่งผลการตรวจให้สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ซึง่ จะเป็ นผูด้ าเนินการเปรียบเทียบปรับ
เมื่อพบว่า ผลการตรวจไม่ผ่านตามเกณฑ์ GMP หรือพบ
ข้อบกพร่องที่รุนแรง หมวดในเกณฑ์ GMP ทีพ่ บในการ
ตรวจว่าเป็ นปญั หา คือ หมวดสถานที่ตงั ้ และอาคารผลิต
เนื่องจากพบว่าภายหลังจากที่ผปู้ ระกอบการได้รบั อนุ ญาต
เกี่ย วกับ สถานที่ผ ลิตอาหารจากพนักงานเจ้าหน้ าที่แล้ว
ผู้ ป ระกอบการ อาจไม่ ใ ส่ ใ จปรับ ปรุ ง และควบคุ ม การ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามเกณฑ์ GMP ซึง่ รวมทัง้ การจัดทา
บันทึกและรายงาน ผู้ให้ขอ้ มูลกล่าวว่า สถานที่ผลิต หลาย
แห่งขาดการบันทึกและรายงานทีเ่ กี่ยวกับการผลิต รวมทัง้
ขาดรายงานผลการตรวจวิ เ คราะห์ ที่ เ ป็ นป จั จุ บ ั น
พนักงานเจ้าหน้ าทีใ่ นหลายจังหวัดกล่าวว่า การประเมินใน
หมวดที่ 3 (แหล่งน้ าและการปรับสภาพน้ า ) พบปญั หาคือ
ผู้ป ระกอบการมัก ไม่ ม ีชุ ด ทดสอบคุ ณ ภาพน้ า หรือ มีชุ ด
ทดสอบแต่ไม่ได้ใช้ นอกจากนี้ยงั ไม่มกี ารกาหนดความถี่
และการจัดทาบันทึกที่เหมาะสมในการตรวจสอบคุณภาพ
น้าเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า การปรับคุณภาพน้ามีประสิทธิภาพ
พนักงานเจ้าหน้ าที่เกือบทุกจังหวัดให้ความเห็น
ว่ า การเปลี่ ย นแปลงเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บ ัติ ง านบ่ อ ยเป็ น
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อุ ป สรรคต่ อ การด าเนิ น การในเรื่ อ งนี้ นอกจากนั ้น
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดควรมีแผนสร้างความเข้าใจ
และพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่
ในหลายจังหวัดให้ความเห็นว่า หากกาหนดให้มผี ูค้ วบคุม
กระบวนการผลิต น้ าบริโภคฯ จะทาให้การควบคุมกากับ
ของพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
นอกจากนี้ งานวิจ ัย ในอดี ต มีข้ อ สัง เกตว่ า ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดทีเ่ ข้มงวดและให้ความส คัญกับขัน้ ตอน
ั หา
การท างานก่ อ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อกสู่ ต ลาด มั ก มี ป ญ
ผลิตภัณฑ์ตกมาตรฐานน้อยกว่าจังหวัดทีไ่ ม่เน้นการกากับ
ดูแลในขัน้ ตอนนี้ (12)
ผู้ให้ขอ้ มูล กล่าวว่า ส่วนใหญ่การตรวจประเมิน
สถานที่ตามเกณฑ์ GMP และการเก็บตัวอย่างดาเนินการ
ไม่พร้อมกัน ผลการตรวจสถานที่จงึ อาจไม่ได้บ่งชี้คุณภาพ
ของน้ าบริโภคโดยตรง อย่างไรก็ตามปญั หาน้ าบริโภคฯ
ตกมาตรฐาน เป็ นปญั หาทีเ่ กิดจากความไม่ตระหนักและไม่
ใส่ใจของผูป้ ระกอบการต่อการคงและปรับปรุงสถานทีผ่ ลิต
และการควบคุ ม การผลิต ให้เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน GMP
การเฝ้ า ระวัง ทุ ก ปี แ ละการด าเนิ น การทางกฎหมายเป็ น
สิง่ จาเป็ นและสาคัญ ตามกฎหมาย หากสถานที่ผลิตเข้า
ข่ายโรงงานต้องมีการตรวจสถานที่ผลิตเพื่อพิจารณาต่อ
อายุทุก 3 ปี แต่หากสถานที่ผลิตที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
กฎหมายไม่ได้กาหนดว่าต้องมีการตรวจสถานที่ผลิตเพื่อ
พิจารณาต่ออายุ หากไม่มกี ารตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิต
อย่างเข้มงวดและจริงจัง อาจจะทาให้ผู้ประกอบการขาด
แรงจูงในในการผลิตอย่างมีคุณภาพ
ผู้ให้ขอ้ มูลยังมีขอ้ เสนอแนะว่าควรปรับหรือเพิม่
มาตรการทางกฎหมายให้เข้มขึน้ เช่น กาหนดการลงโทษ
ด้วยการปรับในอัตราสูง หากพบการกระทาความผิดซ้ า
พนักงานเจ้าหน้ าที่ค วรยกเลิกใบอนุ ญาตฯ รวมทัง้ ควร
ปรับเกณฑ์มาตรฐาน GMP โดยเพิม่ บางหมวดให้เป็ น
ข้ อ บกพร่ อ งรุ น แรงเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ในการ
ดาเนินการ
การสนทนากลุ่มของผูเ้ ชีย่ วชาญจากสานักอาหาร
ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาได้ข้อ เสนอแนะ
ประเด็นมาตรฐานความเป็ นกรด-ด่าง ว่าควรมีการปรับแก้
ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ ให้ม ีความเหมาะสม
มากขึ้น การตกมาตรฐานความเป็ นกรด-ด่างซึ่งมีโอกาส
พบสูงขึน้ ว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขทีเ่ กี่ยวข้อง
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หากพบว่ า น้ า บริโ ภคฯ ตกมาตรฐานเรื่อ งนี้ พนั ก งาน
เจ้าหน้ าที่ต้องดาเนินการทางกฏหมายกับผู้ประกอบการ
แต่ ก ารตกมาตรฐานนี้ ไ ม่ ไ ด้ม ีผ ลกระทบต่ อ สุข ภาพของ
ผู้บริโภครุนแรงเหมือนกับการตกมาตรฐานด้านจุลนิ ทรีย์
ผู้ใ ห้ข้อ มู ล จึง เสนอให้ป รับ ข้อ ก าหนดด้า นคุ ณ ภาพเคมี
ประเด็ น ความเป็ น กรด–ด่ า งให้ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ก ารตรวจ
ประเมินสถานทีผ่ ลิตแทน

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ในปี 2558 น้ าบริโภคฯ จากสถานที่ผลิตใน
จังหวัดสระบุรไี ม่ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 32 (16 /50
ตัวอย่าง) โดยตกมาตรฐานด้านจุลนิ ทรีย์ MPN Coliform
จานวน 11 ตัวอย่าง (ร้อยละ 22.0) ตกมาตรฐานทางเคมี
คือ pH น้อยกว่า 6.5 จานวน 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 12.0)
พบการปนเปื้ อนเชือ้ E-coli จานวน 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ
2.0) และตกมาตรฐานไนเตรด จานวน 1 ตัวอย่าง (ร้อย
ละ 2.0) แต่ไม่พบการปนเปื้ อน Salmonella spp. และ V.
paraheamolyticus ซึ่ง เป็ น เชื้อ จุ ลิน ทรีย์ก่ อ โรค ผลการ
ตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ าบริโภคฯ ตามเกณฑ์ GMP
พบว่า 37 แห่ง (ร้อยละ 74) ได้คะแนนดีเยีย่ ม ดีมาก หรือ
ดี (70 คะแนนขึน้ ไป) เมือ่ จาแนกรายหมวด พบว่า หมวดที่
คะแนนเฉลี่ยน้ อยที่สุด คือ หมวดที่ 9 การบันทึกและ
รายงาน (70.74+16.28 จากคะแนนเต็ม 100) รองลงมา
คือ หมวดที่ 3
แหล่ ง น้ า และการปรับ คุ ณ ภาพน้ า
(70.07+14.12)
การวิจยั พบว่า สถานที่ผลิตที่ผ่าน
มาตรฐาน GMP ในหมวดที่ 3 แหล่งน้ าและการปรับ
คุณภาพน้ า หมวดที่ 4 ภาชนะบรรจุ หมวดที่ 5 สารทา
ความสะอาดและฆ่าเชื้อ หมวดที่ 6 การบรรจุ หมวดที่ 7
การสุขาภิบาล หมวดที่ 8 บุคลากรและการปฎิบตั ิของ
ผูป้ ฎิบตั งิ าน และหมวดที่ 9 การบันทึกและรายงาน มีผล
การตรวจวิเคราะห์น้าบริโภคฯ ทีผ่ า่ นด้านจุลนิ ทรียม์ ากกว่า
สถานที่ซ่ึง ตกเกณฑ์ ใ นหมวดดัง กล่ า ว แต่ ไ ม่ พ บความ
แตกต่างของคุณภาพน้ าด้านจุลนิ ทรีย์ระหว่างสถานที่ซ่ึง
ผ่านและไม่ผ่านการประเมิน GMP ในหมวดที่ 1 (สถาน
ที่ตงั ้ และอาคารผลิต ) และ 2 (เครื่องจักรและอุปกรณ์ การ
ผลิต) แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจสถานที่
ผลิตตามเกณฑ์ GMP และคุณภาพของน้ าบริโภคฯ ด้าน
ความเป็ นกรด–ด่างและปริมาณไนเตรด

ผลการวิจ ยั ชี้อ ย่า งชัด เจนว่า การตกมาตรฐาน
ด้านจุลนิ ทรียซ์ ง่ึ เป็ นปญั หาด้านคุณภาพทีพ่ บมากทีส่ ดุ ของ
น้ าบริโภคฯ นัน้ มีค วามสัมพันธ์กบั ผลการตรวจสถานที่
ผลิตตามเกณฑ์ GMP ใน 7 จาก 9 หมวด ดังนัน้ ในการ
แก้ปญั หาระดับจังหวัด สานักงานสาธารณสุข จังหวัดควร
นาผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามเกณฑ์ GMP ใน
แต่ละสถานทีผ่ ลิตมาพิจารณาเพื่อกาหนดให้ผปู้ ระกอบการ
ปรับปรุง โดยเฉพาะในหัวข้อที่มคี วามสาคัญ ในกระบวน
ผลิตน้ าบริโภคฯ ให้มมี าตรฐาน เช่น ประเด็นการควบคุม
กระบวนการผลิต ได้แก่ การตรวจปริมาณคลอรีนคงเหลือ
ความกระด้าง และ pH ของน้ าทีม่ กี ารปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นก่อนนาน้ าเข้าสู่กระบวนการผลิต
และจัดทาบันทึกและรายงานผลการตรวจเก็บไว้
นอกจากนี้ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด ควร
กาหนดมาตรการกรณีทต่ี อ้ งดาเนินการเร่งด่วน เช่น เมื่อ
ตรวจวิเ คราะห์ พ บเชื้อ จุ ลิน ทรีย์ ก่ อ โรคในน้ า บริโ ภคฯ
วิธกี ารจัดการกับปญั หาที่ดคี วรมีการค้นหาสาเหตุและให้
ค าแนะน าทั น ที ก ั บ สถานที่ ผ ลิ ต ที่ พ บ การปนเปื้ อน
เชื้อ จุ ลิน ทรีย์ก่ อ โรคในผลิต ภัณ ฑ์ และควรประสานกับ
เจ้าหน้ าที่ระดับอาเภอให้เพิม่ ความถี่ในการตรวจติดตาม
สถานที่ ผ ลิ ต ดั ง กล่ า ว และรายงานผลให้ ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดทราบ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ควรจัดทาฐานข้อมูลประวัติการดาเนินคดีทงั ้ สถานที่ผลิต
และผลิต ภัณ ฑ์ น้ า บริโ ภคฯ เพื่อ น ามาจัด กลุ่ ม ตามความ
เสีย่ งของสถานทีผ่ ลิตฯ และจัดลาดับความสาคัญหรือความ
เข้มงวดในการตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตแห่งต่าง ๆ อีก
ทัง้ ควรพัฒนาทักษะพนักงานเจ้าหน้ าที่และพัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการในแผนการดาเนิ นการเฝ้าระวังในเรื่องน้ า
บริโภคฯ ด้วย
ผลการสัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญได้
ั หาคุ ณ ภาพน้ า บริโ ภคฯ
ข้อ เสนอแนะส าหรับ การแก้ ป ญ
ดังนี้ 1. ควรเพิม่ ข้อบกพร่องรุนแรงในเกณฑ์การตรวจ
สถานทีต่ ามมาตรฐาน GMP เช่น ประเด็นแหล่งน้ าและการ
ปรับ คุ ณ ภาพน้ า และการบัน ทึก และรายงาน เป็ น ต้ น
เนื่องจากประเด็นเหล่านี้ มคี วามสาคัญต่อกระบวนการผลิต
น้ าบริโภคฯ ให้ผ่านมาตรฐานคุณภาพ 2. ควรปรับปรุง
ั หาการตกมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ า
แนวทางจัด การกับ ป ญ
บริโภคฯ ด้านเคมี (กรด-ด่าง) ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข ฯ ให้ ม ี ค วามเหมาะสมมากขึ้ น เพราะมี
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ผลกระทบต่อสุขภาพไม่รุนแรงเหมือนปญั หาด้านจุลนิ ทรีย์
และ 3. ควรปรับปรุงกฎหมายให้เพิม่ ความเข้มงวดใน
ขัน้ ตอนก่ อ นวางจ าหน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ โดยก าหนดให้ ม ีผู้
ควบคุมการผลิตน้ าบริโภคฯ ซึง่ ต้องได้รบั การพัฒนาทักษะ
และผ่านการทดสอบความสามารถในเรื่องการควบคุมการ
ผลิตน้าบริโภคฯ ทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
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Abstract
Objectives: To assess quality of drinking water in sealed containers (drinking water) in Saraburi province
area, to analyze causes of the quality of drinking water, and to determine a recommendation for quality improvement
from relevant parties. Methods: The researchers analyzed the effort of the Saraburi Provincial Public Health Office in
the fiscal year 2015 on the issue including results from the inspection of manufacturers according to the Good
Manufacturing Practice (GMP) for drinking water, and the analysis of quality of drinking water collected from the
manufacturing sites by the regulators. Legal authorities in the 4th Health Region and food specialists from the Food
and Drug Administration were interviewed on the quality of drinking water and their recommendations on curbing the
problem of quality of drinking water. Results: Thirty-two percent (16 out of 50 samples) of drinking water failed the
standard. Eleven (22%) failed the standard for MPN Coliform, while 6 (12%) failed standard on pH by having
pH<6.5. E. coli contamination was found in one sample (2%). No contamination of Salmonella spp., and
V.paraheamolyticus were identified. Inspection according to the GMP revealed that overall scores were at a good
level (70-79 from 100 points). The domain with the lowest average score was the 3rd domain on water sources and
water quality improvement (70.07±14.12), followed by the ninth domain on documentation and report (70.74±16.28).
The manufacturers passing the 3rd domain on water sources and the improvement of water quality, the 4th domain on
containers, the 5th domain on cleansing agents and disinfectants, the 6th domain on water filling, the 7th domain on
hygiene, the 8th domain on personnel and their operation and the 9th domain on documentation and reports were
significantly more likely to pass microbiological test than those failing these domains. However, no associations
were found between the GMP scores and passing of criteria on pH and chemical tests. Analysis of effort of the
regulators and interview of relevant parties led to the following recommendations. Saraburi Public Health Office
should require the manufacturers to improve production according to findings from GMP inspection such as control
of production by pH examination with test kit and recording of esults. Furthermore, the establishment of measures for
urgencies is recommended such as when the contamination of pathogenic microorganism was found. In such cases
officers should promptly investigate the causes and give advices to manufactures. Moreover, regulators should
increase the frequency of inspection and report to the Provincial Health Office, develop a database for risky
production sites, and prioritize them with differential intensity of surveillance. In addition, the improvement of skills in
surveillance of problems among regulators and manufacturers was needed. Conclusion: Information from the study
could be used as an input for setting the procedures to improve the quality of drinking water in provinces.
Keywords: drinking water in sealed containers, consumer protection, good manufacturing practice, food safety
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