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บทความวิจยั
ความชุกของการปนเปื้ อนเชื้อจุลินทรียใ์ นน้าแข็งหลอด ณ จุดต่างๆ
จากแหล่งผลิตไปยังร้านอาหารหรือแผงลอยจาหน่ ายอาหาร
วิไลวรรณ สาครินทร์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกของการปนเปื้ อนจุลนิ ทรียใ์ นน้ าแข็งหลอด ณ จุดต่าง ๆ ตัง้ แต่โรงงานผลิต ห้อง
ั ้ และร้า นอาหารหรือ แผงลอยจ าหน่ า ยอาหาร วิ ธี ก ารวิ จ ยั : ผู้วิจ ัย สัม ภาษณ์ แ ละสัง เกต
เก็บ รถขนส่ง ร้า นค้า ส่ง (ยี่ป ว)
ผู้ประกอบการและพนักงานในโรงงานผลิตน้ าแข็งถึงขัน้ ตอนการผลิต จัดเก็บ และขนส่งที่มผี ลต่อการปนเปื้ อนของน้ าแข็ง
การศึกษายังตรวจสอบการปนเปื้ อนของน้ าแข็งโดยใช้ชุดทดสอบคลิฟอร์มของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตัวอย่างน้ าแข็ง
หลอด 17 ตัวอย่างถูกเก็บจากโรงงานทีม่ ใี บอนุ ญาตผลิตอาหารซึง่ ตัง้ อยูใ่ นอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาทุกแห่ง จานวน 7 แห่ง
โดยเป็ นตัวอย่างทีเ่ ก็บ ณ หัวจ่าย 9 ตัวอย่าง และตัวอย่างจากห้องเก็บน้ าแข็ง 8 ตัวอย่าง นอกจากนี้ยงั เก็บตัวอย่างน้ าแข็งจาก
รถขนส่ง 59 คันของร้านค้าส่ง 25 ร้าน และจากร้านอาหารหรือแผงลอย ทีต่ งั ้ อยูใ่ นอาเภอหาดใหญ่จงั หวัดสงขลา 205 ร้าน ผล
การศึกษา : น้ าแข็งหลอดทีเ่ ก็บจากหัวจ่ายน้ าแข็ง ในโรงงาน ห้องเก็บน้ าแข็ง ร้านยีป่ วั ้ และร้านอาหารผ่านมาตรฐานร้อยละ
77.78, 50.00, 20.00 และ 12.68 ตามลาดับ น้ าแข็งทีเ่ ก็บจากรถขนส่งจากโรงงานไปร้านอาหาร จากโรงงานไปร้านยีป่ วั ้ และ
ั ้ านอาหารผ่านมาตรฐานร้อยละ 25.00, 18.18 และ 10.71 ตามลาดับ รถทีใ่ ช้ขนส่งเป็ นรถกระบะและรถพ่วงข้าง
จากร้านยีป่ วไปร้
ั้
(ซาเล้ง) ร้อยละ 44.07 และ 33.90 ตามลาดับ ความชุกของการเปื้ อนเชือ้ จุลนิ ทรีย์ในน้ าแข็งทีเ่ ก็บจากรถขนส่งจากร้านยีป่ วไป
ร้านอาหารใกล้เคียงกับน้าแข็งทีเ่ ก็บจากร้านอาหารหรือแผงลอย การปนเปื้ อนทีม่ ากอาจเกิดจากการบรรจุน้ าแข็งในกระสอบซึง่
มีรทู าให้น้าผ่านเข้าออกได้ การจัดวางกระสอบบรรจุน้ าแข็งให้ทบั ซ้อนกันบนพืน้ รถโดยไม่มภี าชนะหรืออุปกรณ์รองรับ และการ
ส่งผ่านหลายขัน้ ตอน การขนส่งและการจัดเก็บแต่ละช่วงก่อให้เกิดการปนเปื้ อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากมีการขนถ่ายโดย
พนักงานทีไ่ ม่ผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งมักไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการปนเปื้ อน สรุป: ผลการวิจยั ทาให้
ทราบสถานการณ์การปนเปื้ อนอันจะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาการควบคุมคุณภาพการผลิตน้ าแข็งตลอดเส้นทางการลาเลียง
ขนส่งจนถึงมือผูบ้ ริโภค
คาสาคัญ: น้าแข็งหลอด การปนเปื้อนจุลนิ ทรีย์ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค อาหารปลอดภัย เภสัชสาธารณสุข
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บทนา
ประเทศไทยมีภูมอิ ากาศแบบร้อนชื้น ประชาชน
จึ ง นิ ย มบริ โ ภคน้ า แข็ ง กัน มาก น้ า แข็ง ที่ จ าหน่ า ยมี 2
ประเภท คือ น้ าแข็งซองหรือน้ าแข็งก้อนซึ่งส่วนใหญ่นาไป
บดก่ อ นบริโ ภค และน้ า แข็ง หลอดซึ่ง ผลิต จากเครื่อ งท า
น้ าแข็งอัตโนมัตมิ ลี กั ษณะเป็ นทรงกระบอกที่มรี ูตรงกลาง
น้ า แข็ง ทัง้ สองประเภทเป็ น อาหารก าหนดคุ ณ ภาพหรือ

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 78
(พ.ศ.2527), ฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534), ฉบับที่ 254 (พ.ศ.
2545) และฉบับ ที่ 285 (พ.ศ.2547) (1-4) นอกจากนี้
กระบวนการผลิ ต น้ า แข็ ง ต้ อ งควบคุ ม ให้ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต หรือ GMP
(Good
Manufacturing Practice) ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 193 ( พ.ศ.2543) (5) ประกาศ
กระทรวงฯ ได้ก าหนดคุ ณ ภาพของน้ า แข็ง ในหลายด้า น
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ข้อกาหนดในด้านฟิ สกิ ส์ ได้แก่ สี กลิ่น ความขุ่น และค่า
ความเป็ นกรดด่าง ข้อกาหนดทางด้านเคมี ได้แก่ ปริมาณ
โลหะหนัก เช่น สารหนู เหล็ก ตะกัว่ ปรอท ไม่เกิน 0.0021 มิล ลิก รัม ต่ อ น้ า 1 ลิต ร ข้อ ก าหนดทางด้า นจุ ลิน ทรีย์
กาหนดว่าต้องตรวจพบบักเตรีชนิดโคลิฟอร์ม น้อยกว่า 2.2
ต่อน้ า 100 มิลลิลติ ร โดยวิธี MPN (Most Probable
Number) ต้องตรวจไม่พบ Escherichia coli และไม่ม ี
จุลนิ ทรียท์ ท่ี าให้เกิดโรค ซึง่ จะเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริโภคได้
การศึกษาสถานทีผ่ ลิตน้ าแข็งซองและน้ าแข็งหลอด
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GMP โดยกองควบคุมอาหาร
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปี 2550 พบว่า
สถานทีผ่ ลิตดังกล่าวยังคงมีปญั หาการปนเปื้ อนทัง้ ทางด้าน
เคมีและจุลนิ ทรียใ์ นน้ าแข็งบริโภคถึงร้อยละ 67 โดยเฉพาะ
การปนเปื้ อ นจุ ลิน ทรีย์ท่ีก่ อ ให้เ กิด โรคเกี่ย วกับ ทางเดิน
อาหารซึง่ ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพผูบ้ ริโภคได้ (6)
สถานที่ผ ลิต น้ าแข็งในเขตบริการสุขภาพที่ 12 มี
ทัง้ หมด 54 แห่ ง จัง หวัด สงขลามีจ านวนสถานที่ผ ลิต
น้ าแข็งมากที่สุด รองลงมาเป็ นจังหวัดนราธิวาส ปตั ตานี
ยะลา สตู ล ตรัง และพัท ลุ ง ตามล าดับ ในปี 2558 การ
ตรวจประเมิน สถานที่ผ ลิต น้ า แข็ง ตามเกณฑ์ม าตรฐาน
GMP พบว่า สถานที่ผลิตน้ าแข็งผ่านมาตรฐานร้อยละ
90.74 การเก็บตัวอย่างน้ าแข็งหลอดจากสถานที่ผลิตส่ง
ตรวจวิเ คราะห์ด้า นจุ ลิน ทรีย์ท างห้ อ งปฏิบ ัติก าร พบว่า
ผ่ า นมาตรฐานร้อ ยละ 86.67 โครงการน้ า เเข็ง หลอด
ปลอดภัย ผู้บริโภคอุ่น ใจของเขตบริก ารสุขภาพที่ 12 ปี
2558 มีเป้าหมายในการพัฒนาและควบคุมกากับตัง้ แต่การ
ผลิต (ต้นน้ า) การจาหน่ าย (กลางน้ า) และการให้บริการ
น้ า แข็ง (ปลายน้ า ) ให้ม ีค วามปลอดภัย ตลอดเส้น ทาง
น้ าแข็งก่อนถึงผู้บริโภค โครงการครอบคลุมโรงงานผลิต
ั ๊ จานวน 118 แห่ง
น้าแข็งจานวน 54 แห่ง ร้านค้าส่ง (ยีป่ ว)
และร้ า นอาหาร/แผงลอย จ านวน 362 แห่ ง ผลการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ า แข็ง โดยใช้ชุ ด ทดสอบโคลิฟ อร์ม
(test kits) จากต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า พบว่า ผ่าน
ร้อยละ 61.29, 28.30 และ 26.42 ตามลาดับ จะเห็นได้วา่
การขนส่ง น้ า แข็ง จากสถานที่ผ ลิต ไปยัง ร้า นค้า ส่ง จนถึง
ร้านอาหาร มีความปลอดภัยลดลงถึงร้อยละ 34.87
ผลการตรวจวิ เ ครา ะห์ คุ ณ ภาพน้ าแข็ ง ทา ง
ห้อ งปฏิบ ัติก ารที่เ ก็บ จากสถานที่ผ ลิต ในจัง หวัด สงขลา
ประจาปี 2555, 2556, 2557 และ 2558 พบว่า ผ่าน

มาตรฐานด้านจุลนิ ทรียร์ อ้ ยละ 75.00, 66.67, 37.50 และ
83.33 ตามล าดับ ผลการตรวจวิ เ คราะห์ น้ า แข็ ง จาก
ร้านอาหารและแผงลอยโดยใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์ม (test
kits) ในปี 2558 ผ่านมาตรฐานด้านจุลนิ ทรีย์ ร้อยละ 11.11
จะเห็ น ว่ า คุ ณ ภาพน้ าแข็ ง ณ สถานที่ ผ ลิ ต และ ณ
ร้านอาหารมีความแตกต่างกัน การปนเปื้ อนเชือ้ จุลนิ ทรียท์ ่ี
สูงขึน้ อาจทาให้ผู้บริโภคไม่ปลอดภัยจากน้ าแข็งที่บริโภค
ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการศึกษานี้เพือ่ หาความชุกของการปนเปื้ อน
จุลนิ ทรียใ์ นน้ าแข็งหลอด ณ จุดต่าง ๆ จากสถานทีผ่ ลิตไป
ยังร้านอาหารหรือแผงลอย ข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ ใน
การปรับ ปรุง แก้ไ ขข้อ บกพร่อ งที่ท าให้เ กิด การปนเปื้ อ น
เพื่อควบคุมน้ าแข็งให้มคี ุณภาพตลอดเส้นทางการลาเลียง
จากแหล่งผลิตไปจนถึงมือผูบ้ ริโภค

วิ ธีการวิ จยั
พื้นทีแ่ ละตัวอย่างการวิ จยั
การวิจ ัย นี้ สุ่ม ตัว อย่ า งน้ า แข็ง จากสถานที่ผ ลิต
ั ้ ร้านอาหาร/แผงลอย และ
น้ าแข็งหลอด ร้านค้าส่ง (ยีป่ ว)
รถขนส่งน้าแข็งของสถานทีผ่ ลิตหรือรถขนส่งของร้านค้าส่ง
ั ้ ทีข่ นส่งน้ าแข็งไปยังร้านอาหารหรือแผงลอยทีต่ งั ้ อยู่
(ยีป่ ว)
ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จัง หวัด สงขลาเท่ า นั ้น เพราะ
ห า ด ใ ห ญ่ เ ป็ น อ า เ ภ อ ข น า ด ใ ห ญ่ มี จ า น ว น ส ถ า น
ประกอบการต่ า ง ๆ จ านวนมาก และมีท ัง้ สถานที่ผ ลิต
ั ้ และร้านอาหาร/แผงลอยครบทุก
น้ าแข็ง ร้านค้าส่ง (ยีป่ ว)
ประเภท
โรงงานผลิ ต น้ าแข็ ง ในการวิ จ ั ย นี้ หมายถึ ง
ส ถ า น ที่ ผ ลิ ต น้ า แ ข็ ง ที่ เ ข้ า ข่ า ย เ ป็ น โ ร ง ง า น ต า ม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 คือ มีเครื่องจักรตัง้ แต่ 5
แรงม้าหรือคนงานตัง้ แต่ 7 คนขึน้ ไป สถานทีผ่ ลิตน้ าแข็ง
หลอดทัง้ หมดในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มี 7 แห่ง
การศึกษานี้เก็บตัวอย่างน้าแข็งจากโรงงานทัง้ 7 แห่ง
ร้ า นค้ า ส่ ง (ยี่ ป วั ้ ) เป็ นร้ า นที่ ซ้ื อ น้ าแข็ ง จาก
โรงงานผลิต และนามาเก็บที่รา้ นหรือเก็บในรถแล้วส่งขาย
ให้กบั ร้านค้าย่อยหรือร้านอาหารหรือแผงลอยอีกทอดหนึ่ง
ั ้ ทุก
การศึกษานี้เป็ นการเก็บตัวอย่างจากร้านค้าส่ง (ยีป่ ว)
แห่งในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จานวน 25 แห่ง
รถขนส่งน้ าแข็งเป็ นรถที่ใช้ในการขนส่งน้ าแข็ง
จากโรงงานไปยั ง ร้ า นยี่ ป วั ้ หรื อ จากโรงงานไปยั ง
ั้
ร้านอาหาร/แผงลอย หรือจากร้านยี่ป วไปยั
งร้า นอาหาร
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จานวนทัง้ หมด 59 คัน การศึกษานี้เป็ นการเก็บตัวอย่าง
จากรถขนส่งทุกคัน
ร้า นอาหาร/แผงลอยเป็ น ร้า นขายอาหารและ
บริการน้ าแข็งบริโภคแก่ลูกค้า หรือเป็ นร้านขายเครื่องดื่ม
อย่างเดียว หรือเป็ นร้านที่ขายทัง้ อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่ง
จานวนทัง้ หมด 1214 แห่งในพื้นที่ ขนาดตัวอย่างคานวณ
ได้ จ ากสูต รค านวณขนาดตัว อย่ า งส าหรับ การวิจ ัย เชิง
สารวจที่ตวั แปรเป็ นตัวแปรชนิดนับ (7) โดยกาหนดการ
ปนเปื้ อ นของน้ า แข็ง ไว้ท่ีร้อ ยละ 85 ซึ่ ง เป็ น ระดับ การ
ปนเปื้ อ นที่พ บในพื้น ที่ ความคลาดเคลื่อ นชนิ ด ที่ห นึ่ ง
กาหนดไว้ท่ี 0.05 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ในการ
วิจ ัย คือ ร้อ ยละ 5 ขนาดตัง อย่า งที่ค านวณได้ คือ 196
แห่ง การศึก ษานี้ เ ก็บตัว อย่า งจากร้านค้า /แผงลอย 205
แห่งซึง่ เลือกโดยวิธแี บบบังเอิญ (accidental sampling) คือ
เลือกร้านที่ผู้ค้าส่งให้ขอ้ มูลว่าได้ส่งน้ าแข็งไปให้ และเก็บ
ตัวอย่างเฉพาะร้านค้า/แผงลอยทีซ่ อ้ื น้ าแข็งจากร้านค้าส่งที่
ศึกษาเท่านัน้
การเก็บรวบรวมข้อมูลและตัวอย่างน้ าแข็ง
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลในช่วงตุลาคม 2558 – มกราคม
2559 ในสถานที่ผลิตน้ าแข็งและร้านค้าส่ง ผูว้ จิ ยั สอบถาม
ผู้ผลิต ผู้ทาหน้ าที่ควบคุมการผลิต ผู้ประกอบการร้านค้าส่ง
พนัก งานขนส่ง น้ า แข็ง และผู้จ าหน่ า ยอาหาร ตลอดจน
สัง เกตสภาพต่ า ง ๆ ของสถานที่ เ พื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล
เกี่ย วกับ บรรจุ ภ ัณ ฑ์น้ า แข็ง มี่ใ ช้ การจัด เก็บ น้ า แข็ง รถ
ขนส่ง ลักษณะถังเก็บน้ าแข็ง การจัดวางถังเก็บ การทา
ความสะอาดบรรจุภณ
ั ฑ์ ถังเก็บน้าแข็ง และรถขนส่ง ผูว้ จิ ยั
ยังได้สงั เกตพนักงานขนส่งน้ าแข็งในเรื่องการตักน้ าแข็ง
จาหน่ายและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ตกั น้าแข็ง
วิธีเ ก็บ ตัว อย่า งน้ า แข็ง ใช้วิธีก ารที่ก าหนดโดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (8) การเก็บตัวอย่างน้ าแข็ง
จากสถานทีผ่ ลิต ทาโดยสุม่ ตัวอย่าง ณ หัวจ่ายน้ าแข็งทุก
หัวจ่ายทีม่ กี ารผลิตขณะทาการศึกษา หัวจ่ายละ 1 ตัวอย่าง
และเก็บตัวอย่างน้ าแข็งจากห้องเก็บน้ าแข็งทุกห้องที่มอี ยู่
ห้องละ 1 ตัวอย่าง การสุม่ ตัวอย่างน้ าแข็งในห้องเก็บ ทา
โดยสุ่มจากกระสอบเก็บโดยให้กระจายหลาย ๆ จุด จาก
ด้านนอก ด้านใน แถวบน แถวกลาง และแถวล่าง ทานอง
เดียวกับการเก็บตัวอย่างจากรถขนส่งน้ าแข็ง จะสุม่ ตัวอย่าง
น้ าแข็งจากกระสอบให้ตวั อย่างกระจายหลาย ๆ จุด จาก
แถวบน แถวกลาง และแถวล่ า ง ส่ว นการเก็บ ตัว อย่า ง
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น้ าแข็งจากร้านอาหาร/แผงลอย จะเก็บตัวอย่างในลังเก็บ
น้ าแข็งโดยต้องเป็ นน้ าแข็งที่รถขนส่งมาส่งแล้วอย่างน้อย
สามชัวโมง
่
การสุ่มตัวอย่างในลังน้ าแข็ง จะสุ่มกระจาย
น้าแข็งจากหลาย ๆ จุดในถังเช่นกัน
วิ ธีทดสอบการปนเปื้ อน
การศึก ษาใช้ “ชุ ด ทดสอบโคลิฟ อร์ม ในน้ า และ
น้ าแข็ง” (Test Kits) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อ
ทดสอบการปนเปื้ อนเชือ้ จุลนิ ทรีย์ เชือ้ โคลิฟอร์มน้อยทีส่ ุด
ที่สามารถตรวจพบได้ด้วยชุดทดสอบนี้คอื 1 ตัว/มิลลิลติ ร
การทดสอบมีค่าความไวร้อยละ 95 และความจาเพาะร้อย
ละ 95.7 การทดสอบมีความถูกต้องแม่นยาร้อยละ 95.3
และมีค่าสัใประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างจานวนเชือ้ โคลิฟอร์ม
บนกระดาษทดสอบและที่ค านวณได้จ ากวิธีม าตรฐาน
(multiple tube fermentation technique) เท่ากับ 0.69 (8)
การทดสอบการปนเปื้ อ นเชื้อ จุ ลิน ทรีย์ ท าโดย
เจ้าหน้าทีป่ ระจาหน่ วยเคลื่อนทีด่ า้ นความปลอดภัยอาหาร
ประจาศูนย์สงขลา ซึง่ ผ่านการอบรมในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วิธกี ารทดสอบ
ทาโดยนาถุงพลาสติกปราศจากเชื้อ มากลับด้านในของถุง
ออก (ระวังอย่าให้ดา้ นในของถุงสัมผัสกับสิง่ ใด ๆ) สอดมือ
เข้ า ในถุ ง แล้ ว หยิ บ น้ าแข็ ง ที่ ต้ อ งการทดสอบใส่ ใ น
ถุงพลาสติกปราศจากเชื้อ อีกใบจนเกือบเต็ม หลังจากนัน้
ปิ ดถุงให้สนิทและทิ้งให้น้ าแข็งละลายจนหมดแล้ว ทาการ
ทดสอบทันที โดยมีขนั ้ ตอนการทดสอบ ดังนี้ 1) ผูท้ ดสอบ
เช็ดมือทัง้ สองข้างและเช็ด ปากภาชนะบรรจุตวั อย่างให้ทวั ่
ด้ว ยส าลีชุ บ แอลกอฮอล์ 2) เขย่า ภาชนะบรรจุ ต ัว อย่า ง
แรงๆ อย่างน้ อย 25 ครัง้ 3) ฉีกซองหลอดฉีดยาตรงรอย
ฉีก แล้วดึงหลอดฉีดยาออกจากซอง (ระวังการปนเปื้ อน
ของเชือ้ จากภายนอกอย่าให้สว่ นล่างของหลอดฉีดยาสัมผัส
กับมือผูต้ รวจสอบหรือสิง่ อื่น ๆ ในขัน้ ตอนที่ 3 ถึง4 4) ดูด
ตัวอย่าง 1 ซีซี แล้วฉีดลงบนกระดาษทดสอบ โดยให้ปลาย
หลอดฉีดยาแตะถูกกระดาษทดสอบ (ระวังอย่าให้มอื แตะ
ถูกกระดาษทดสอบ) 5) รีดอากาศออกจากซองกระดาษ
ทดสอบเบา ๆ ปิ ดซองให้สนิท และ 6) เก็บซองกระดาษ
ทดสอบในที่มดื หรือห่อด้วยกระดาษทึบแสงที่อุณหภูมหิ ้อง
นาน 24 ชัวโมง
่ ถ้าพบจุดแดงบนกระดาษทดสอบ แสดงว่า
น้ า หรื อ น้ า แข็ ง มี ก ารปนเปื้ อนของเชื้ อ โคลิ ฟ อร์ ม เกิ น
มาตรฐาน (จานวนจุดแดงบนกระดาษจะเท่ากับจานวนโคลิ
ฟอร์มในน้าหรือน้าแข็ง 1 ซีซ)ี
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึก ษาใช้ส ถิติเ ชิง พรรณนาเพื่อ บรรยายถึง
ปริมาณการปนเปื้ อนและลักษณะต่าง ๆ ของสถานที่ผลิต
สถานทีเ่ ก็บ ร้านค้าส่ง ร้านอาหาร/แผงลอย

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไปของโรงงาน
่
สถานที่ผ ลิต น้ า แข็ง หลอดในอ าเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลามีทงั ้ สิน้ 7 แห่ง ทัง้ หมดเข้าข่ายเป็ นโรงงานตาม
กฎหมาย โรงงาน 2 แห่งมีกาลังการผลิต ของเครื่องจักร
50-150 แรงม้า อีก 5 แห่งมีกาลังของเครื่องจักร 400-650
แรงม้า สถานที่ผลิตผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GMP 5 แห่ง
และไม่ผา่ นมาตรฐาน GMP 2 แห่ง โรงงานทัง้ 7 แห่ง ผลิต
น้ าแข็ ง ทั ง้ หลอดเล็ ก และหลอดใหญ่ การสัม ภาษณ์
ผู้ป ระกอบการและการสัง เกตระหว่า งการเก็บ ตัว อย่ า ง
น้ าแข็งพบว่า โรงงาน 6 จาก 7 แห่งมีพนักงานทีท่ าหน้าที่
ควบคุมคุณภาพ (เป็ นชาย 4 คน หญิง 2 คน อายุเฉลีย่
36.5 ปี ) ผูม้ หี น้าทีด่ งั กล่าวของโรงงาน 3 รายจบการศึกษา
ระดับ ปวช-ปวส. จบปริญญาตรี 2 ราย และไม่ทราบเพราะ
เป็ นชาวต่างด้าว 1 ราย ทัง้ 6 รายไม่ได้จบการศึกษาด้าน
การผลิตอาหารโดยตรง โรงงานทัง้ 7 แห่งใช้ภาชนะบรรจุ
น้ าแข็ง 2 แบบ ได้แก่ พลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียวทิ้ง (4
โรงงาน) และกระสอบชนิ ด ใช้ ห ลายครัง้ (7 โรงงาน)
กระสอบที่ใช้มรี ูเล็ก ๆ ที่ผิวทาให้น้ าสามารถซึมผ่านเข้า
ออกได้ ในการใช้กระสอบซ้ าจะมีการนากระสอบมาล้าง
ก่อนด้วยน้ าเปล่า (1 โรงงาน) และล้างด้วยน้ าผสมคลอรีน
(6 โรงงาน) แต่มถี งึ 4 ใน 6 แห่งทีพ่ นักงานล้างกระสอบ
ไม่ทราบความเข้มข้นของคลอรีนทีใ่ ช้
โรงงานทัง้ 7 แห่ง มีรถขนส่งน้าแข็งรวมทัง้ สิน้ 25
คัน โดยเป็ นรถห้องเย็น 21 คัน ในจานวนนี้ 10 คัน เป็ นรถ
ทีข่ นส่งเฉพาะในอาเภอหาดใหญ่ซง่ึ เป็ นพืน้ ทีว่ จิ ยั รถขนส่ง
น้ า แข็ง อีก 4 คัน เป็ น รถกระบะโดยเป็ น รถกระบะที่ไ ม่ม ี
หลังคา 3 คัน และมีหลังคา 1 คัน รถกระบะทัง้ 4 คันขนส่ง
น้ าแข็งเฉพาะในอาเภอหาดใหญ่ ดังนัน้ รถขนส่งเฉพาะใน
เขตอาเภอหาดใหญ่มจี านวน 14 คัน โรงงาน 5 ใน 7 แห่ง
ทาความสะอาดรถด้วยการฉีดล้างก่อนนาน้ าแข็งขึน้ รถ มี
เพีย ง 1 แห่ ง ที่ท าความสะอาดก่ อ นและหลัง การขนส่ ง
น้ าแข็ง อีก 1 แห่งทาความสะอาดหลังการขนส่งเท่านัน้
โรงงาน 6 แห่งเก็บน้ าแข็งในห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูม ิ

เหมาะสมก่อนการขนส่งและป้องกันการปนเปื้ อน มีเพียง 1
โรงงานทีเ่ ก็บในรถส่งน้าแข็ง
ข้อมูลทัวไปของร้
่
านค้าส่ง
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทัวไปของร้
่
านค้าส่งน้ าแข็ง
ั
้
(ยี่ปว) ทุกแห่งที่ตงั ้ อยู่ในอาเภอหาดใหญ่ ทงั ้ หมด 25 ร้าน
ร้านค้าส่ง 23 จาก 25 ร้านจาหน่ ายน้ าแข็งทัง้ แบบตักขาย
หน้าร้าน ขายยกกระสอบ และขายส่งโดยมีรถขนส่งน้ าแข็ง
ไปยังลูกค้ารายย่อยหรือร้านอาหาร/แผงลอย ร้านขายส่ง
น้ า แข็ง เกือ บทุ ก แห่ ง จ าหน่ า ยทัง้ น้ า แข็ง หลอดเล็ก และ
น้ าแข็งหลอดใหญ่ มี 17 แห่งจาก 25 แห่งจาหน่ายน้ าแข็ง
ซองบด โรงงานผลิตจะนาน้ าแข็งซึง่ บรรจุในกระสอบมาส่ง
ให้ถึง ที่ร้า นยี่ป วั ้ ร้า นทุ ก แห่ ง จะเก็บ น้ า แข็ง ทัง้ กระสอบ
ซ้ อ นทับ กัน ในถัง เก็ บ กรณี ท่ีข ายทัง้ น้ า แข็ง หลอดเล็ ก
หลอดใหญ่ และน้ าแข็งซองบด ร้านส่วนใหญ่จะแยกเก็บ
ผลิตภัณฑ์ชดั เจนโดยไม่ปะปนกัน (22 แห่ง) ถังเก็บน้ าแข็ง
มีสภาพดีไม่ชารุด (23 แห่ง) ถังมีรรู ะบายน้ าทิง้ ส่วนใหญ่รู
ระบายน้ าจะอยู่ก้นถัง ถังบางรุ่นรูระบายน้ าจะอยู่ด้านข้าง
สูงจากพืน้ เล็กน้อย (รูปที่ 1) ร้านค้าส่งทุกแห่งวางถังเก็บที่
พื้นโดยไม่มชี นั ้ วาง ผู้ประกอบการเพียง 2 แห่งที่ล้างถัง
เก็บน้ าแข็งทุกวัน สถานประกอบการ 14 แห่ง ล้างถังทุก
6-7 วัน/ครัง้ และสถานประกอบการ 6 แห่ง ล้างถังทุก 7
วัน/ครัง้ หรือนานกว่านัน้
ั ้ มีรถขนส่งน้ าแข็งทัง้ สิน้ 53 คัน
ร้านค้าส่ง (ยีป่ ว)
ประกอบด้วยรถห้องเย็น 3 คันซึ่งขนส่งเฉพาะในอาเภอ
หาดใหญ่ รถกระบะไม่มหี ลังคา 23 คัน (ขนส่งเฉพาะใน

รู ป ที่ 1. ถัง ที่ ม ี รู ร ะบายน้ า ด้ า นข้ า งซึ่ ง อยู่ สู ง จากพื้ น
เล็กน้อยและเสีย่ งต่อการปนเปื้อน
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ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของร้
่
านค้าส่ง (ยีป่ ว)ั ้ (n = 25)
ข้อมูลทัวไป
่
จานวน
การจาหน่ายน้าแข็ง
ตักขายหน้าร้าน
23
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ตกั
กระบวยมีดา้ มจับ
3
จานใส่อาหาร/ จานของเครือ่ งชัง่
3
วัสดุดดั แปลงเช่นแกลลอนพลาสติก
17
ขายยกกระสอบหน้าร้าน
24
มีรถส่งขายไปยังผูจ้ าหน่ายอาหาร
25
น้าแข็งทีม่ จี าหน่าย
น้าแข็งหลอดเล็ก
25
น้าแข็งหลอดใหญ่
24
ชนิดบด
17
การเก็บน้าแข็งแต่ละประเภท
แยกเก็บ
22
เก็บปนกัน
3
ถังเก็บน้าแข็ง
มีการระบายน้าออก
25
มีฝาปิด
25
ไม่มสี งิ่ ของอื่นแช่รวมกับน้าแข็ง
24
สภาพถังเก็บดีไม่ชารุด
23
แช่ทงั ้ กระสอบ
23
สะอาด
21
สถานทีว่ างสะอาด
18
เทใส่ถงั เก็บ
17
วางสูงจากพืน้ เกิน 60 ซม.
0
ความถีใ่ นการล้างถังเก็บน้าแข็ง
ไม่ลา้ ง
1
ล้างทุกวัน
2
ล้างทุก 2-3 วัน
2
ล้างทุก 4-5 วัน
0
ล้างทุก 6-7 วัน
14
ล้างทุก 7 วันหรือมากกว่า
6
ประมาณ 15 วัน/ครัง้
3
1
ประมาณ 3 สัปดาห์/ครัง้
2
ประมาณ เดือนละครัง้
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อาเภอหาดใหญ่ 18 คัน) รถกระบะมีหลังคา 7 คัน (ขนส่ง
เฉพาะในอาเภอหาดใหญ่ 4 คัน) และรถพ่วงข้าง (ซาเล้ง)
20 คันซึ่งใช้ขนส่งเฉพาะในอาเภอหาดใหญ่ รวมรถขนส่ง
เฉพาะในเขตอาเภอหาดใหญ่ จานวน 45 คัน
รถขนส่งน้าแข็ง
รถขนส่งน้ าแข็งภายในอาเภอหาดใหญ่มจี านวน
59 คัน โดยเป็ นรถของโรงงานจานวน 14 คัน เป็ นรถของ
ร้านค้าส่ง จานวน 45 คัน ทัง้ หมดประกอบด้วยรถกระบะ
ไม่มหี ลังคา (21 คัน) รถพ่วงข้าง (ซาเล้ง) (20 คัน) รถห้อง
เย็น (13 คัน) รถกระบะมีหลังคา 5 คัน รถส่วนใหญ่ม ี
สภาพสะอาด (41 จาก 59 คัน) น้ าแข็งที่ขนส่งโดยรถทุก
คันถูกบรรจุในกระสอบวางทับซ้อนกันโดยจัดวางบนพืน้ รถ
โดยตรงและไม่มภี าชนะหรือวัสดุรองรับ พืน้ ของรถ 46 คัน
มีความสะอาด อีก 13 คันไม่สะอาด
การสังเกตสุขลักษณะของพนักงานขนส่งพบว่า
56 รายสวมเสือ้ มีแขน อีก 3 รายสวมเสือ้ ไม่มแี ขน ทัง้ 59
รายไม่สูบบุหรี่และไม่ป่วย ในรถขนส่งทัง้ 59 คันที่สงั เกต
พนักงานที่ขนส่งน้ าแข็งจะขึ้น ไปยืนบนพื้น รถโดยไม่ม ีก าร
ถอดหรือเปลีย่ นรองเท้า (รูปที่ 2)

รูปที่ 2. พนักงานส่งน้าแข็งยืนบนพืน้ รถโดยไม่มกี ารถอด
หรือเปลีย่ นรองเท้า
ร้านอาหาร/แผงลอย
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลทัวไปของผู
่
้ประกอบการ
ร้านอาหาร/แผงลอย (n=205) ร้านอาหาร/แผงลอยทีศ่ กึ ษา
มีทงั ้ ที่เป็ นร้านอาหารอย่างเดียว (ร้อยละ 8.29) ร้านขาย
เครื่องดื่มอย่างเดียว (ร้อยละ 29.27) หรือร้านที่ขายทัง้
อาหารและเครื่องดื่ม (ร้อยละ 62.44) ปริมาณน้ าแข็งที่รา้ น
ใช้เฉลีย่ ต่อวันคือ 1.99 กระสอบ ร้อยละ 95.12 ของร้านที่

Thai Journal of Pharmacy Practice
Vol. 8 No 2 Jul-Dec 2016

ศึกษาไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน น้ าแข็งทีใ่ ห้บริการ มีทงั ้
น้ า แข็ง หลอดเล็ก (ร้อ ยละ 68.29) หลอดใหญ่ (ร้อ ยละ
23.90) น้ าแข็งบด (ร้อยละ 8.29) หรือแบบผสม (ร้อยละ
0.49) น้ า แข็ง จะถู ก เทออกจากกระสอบเพื่อ เก็ บ ในถัง
พลาสติก ซึ่งส่วนใหญ่สถังเก็บมีสภาพดีไม่ชารุด (ร้อยละ
96.59) ร้อยละ 51.71 ของถังเก็บน้ าแข็งวางสูงจากพืน้ เกิน
60 เซนติเมตร ร้อยละ 48.29 ของถังเก็บวางทีพ่ น้ื ไม่มชี นั ้
วาง (รูปที่ 3 ก) ร้อยละ 84.88 ของถังมีรรู ะบายน้ าทิง้ ทีก่ น้
ถังหรือด้านข้างถัง มีการนาสิง่ ของอื่นแช่ปนกับน้ าแข็งใน
ถังถึงร้อยละ 46.34 (รูปที่ 3 ข) ภาชนะทีใ่ ช้ตกั น้ าแข็งเป็ น
กระบวยมีดา้ มจับร้อยละ 57.56 ไม่มดี า้ มจับและเป็ นวัสดุ
อื่น เช่น จาน แก้ว กระป๋ อง ตัก น้ า แข็งถึงร้อยละ 33.17
และไม่มอี ุปกรณ์ตกั น้ าแข็งร้อยละ 9.27 ผูป้ ระกอบการร้อย
ละ 35.6 ล้างถังเก็บน้ าแข็งทุกวัน ร้อยละ 2.93 ไม่ลา้ งเลย
และร้อยละ 6.83 ล้างทุก 7 วัน หรือมากกว่า
ตารางที่ 2. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ระกอบการร้านอาหาร/แผง
ลอย (n = 205)
หัวข้อ
จานวน ร้อยละ
1. ลักษณะของร้าน
ขายอาหารอย่างเดียว
ขายเครือ่ งดื่มอย่างเดียว
ขายอาหารและเครือ่ งดื่ม
2. มาตรฐานการรับรองของร้าน
ไม่มมี าตรฐานการรับรอง
อาหารสะอาดรสชาติอร่อย
โครงการอาหารสะอาด
ราคาถูก ถูกปาก ถูกใจ ถูก
อนามัย
อื่นๆ (ธงฟ้า)
3. ลักษณะน้าแข็งทีบ่ ริการผูบ้ ริโภค
น้าแข็งหลอดเล็ก
น้าแข็งหลอดใหญ่
น้าแข็งบด
ผสม

17
60
128

8.29
29.27
62.44

195
8

95.12
3.90

1
1

0.49
0.49

138
49
17
1

68.29
23.90
8.29
0.49

ตารางที่ 2. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ระกอบการร้านอาหาร/แผง
ลอย (n = 205) (ต่อ)
หัวข้อ
จานวน ร้อยละ
4. ลักษณะรถส่งน้าแข็งทีม่ าส่งทีร่ า้ น
รถกระบะ
รถพ่วงข้าง (ซาเล้ง)
รถห้องเย็น
5. ถังเก็บน้าแข็ง
เทใส่ถงั เก็บ
มีฝาปิด
สภาพถังเก็บดีไม่ชารุด
สถานทีว่ างสะอาด
มีการระบายน้าออก
สะอาด
ไม่มสี งิ่ ของอื่นแช่รวมกับ
น้าแข็ง
วางสูงจากพืน้ เกิน 60 ซม.
แช่ทงั ้ กระสอบ
6. อุปกรณ์ตกั น้ าแข็ง
ไม่มอี ุปกรณ์ตกั
กระบวยมีดา้ มจับ
แก้วน้า
จาน
วัสดุอ่นื ๆ เช่น กระป๋อง
กระบวยไม่มดี า้ มจับ
7. ความถีใ่ นการล้างถังเก็บน้าแข็ง
ไม่ลา้ ง
ล้างทุกวัน
ล้างทุก 2-3 วัน
ล้างทุก 4-5 วัน
ล้างทุก 6-7 วัน
ล้างทุก 7 วันหรือมากกว่า
ประมาณ 15 วัน/ครัง้
ประมาณเดือนละครัง้

110
75
20

53.66
36.59
9.76

203
202
198
196
174
149
110

99.02
98.54
96.59
95.61
84.88
72.68
53.66

106
2

51.71
0.98

19
118
39
14
8
7

9.27
57.56
19.02
6.83
3.90
3.41

6
73
64
8
40
14
4
10

2.93
35.61
31.22
3.90
19.51
6.83
28.57
71.43
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มาก น้ าแข็ง ณ จุดบริการผูบ้ ริโภคหรือในร้านอาหาร/แผง
ลอยพบการปนเปื้อนร้อยละ 87.32 ซึง่ ถือว่าสูงมาก

การอภิ ปรายและสรุปผล

ก. สถานทีว่ างถังไม่สะอาด

ข. การนาสิง่ ของอื่นแช่ปนกับน้ าแข็งในถัง
รูปที่ 3. ถังน้าแข็งทีร่ า้ นอาหาร
การปนเปื้ อนจุลินทรีย์
ผลการตรวจการปนเปื้ อ นจุ ลิน ทรีย์ข องน้ า แข็ง
หลอดที่สุ่มจากโรงงานที่ผลิต ณ หัวจ่ายน้ าแข็ง ห้องเก็บ
น้ าแข็ง ร้านค้าส่ง (ยีป่ ว)ั ๊ ร้านอาหาร/แผงลอย และรถขนส่ง
น้ า แข็ง แสดงอยู่ ใ นตารางที่ 3 น้ า แข็ง หลอดที่ สุ่ ม จาก
โรงงานทีผ่ ลิต ณ หัวจ่ายน้ าแข็งตกมาตรฐานร้อยละ 22.23
แต่การปนเปื้ อนเพิม่ เป็ นร้อยละ 50 และ 80 เมื่อน้ าแข็งอยู่
ในการเก็บของโรงงานและร้านค้าส่ง การตรวจน้ าแข็งบน
รถขนส่งพบว่ามีการปนเปื้อนร้อยละ 75.00-89.29 แสดงว่า
การปนเปื้อนน่าจะเกิดในกระบวนการเคลื่อนย้ายและขนส่ง
277

ความชุกของการปนเปื้ อนเชื้อจุลนิ ทรียม์ ากที่สุด
ั้
อยู่ท่รี ถขนส่งน้ าแข็งจากร้านยี่ปวไปยั
งร้านอาหาร/แผงลอย
(น้ าแข็งผ่านมาตรฐานเพียงร้อยละ 10.71) ซึ่งใกล้เคียงกับ
ความชุกของการปนเปื้ อนที่รา้ นอาหาร/แผงลอย (น้ าแข็ง
ผ่ า นมาตรฐานร้อ ยละ 12.68) การตรวจสอบน้ า แข็ง ณ
สถานที่ผลิตจากหัวจ่าย ห้องเก็บน้ าแข็ง ร้านค้าส่ง จนถึง
ร้า นอาหาร/แผงลอย พบการปนเปื้ อ นจุ ลิน ทรีย์เ พิ่ม ขึ้น
ตามลาดับ (น้ าแข็งผ่านมาตรฐานร้อยละ 77.78, 50.00,
20.00 และ 12.68 ตามล าดับ ) น้ า แข็ง หลอดที่ ผ ลิต จาก
โรงงานจะมีคุณภาพมาตรฐานสูงทีส่ ดุ เนื่องจากยังไม่มกี าร
ปนเปื้ อ นหรือ ปนเปื้ อ นน้ อ ยเพราะโรงงานมีก ารควบคุ ม
คุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์วธิ กี ารที่ดใี นการ
ผลิตอาหารตามทีก่ ฎหมายกาหนด ซึง่ มีพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. 2522 ตรวจเฝ้าระวัง ทา
ให้การควบคุมคุณภาพค่อนข้างดี ผลการวิจยั สอดดคล้อง
การศึ ก ษาของจิ ต ลัด ดา รุ่ ง เรื่อ ง (9) ซึ่ ง เปรีย บเที ย บ
คุ ณ ภาพน้ า แข็ง หลอดในเขตพื้น ที่จ งั หวัด ขอนแก่ น เลย
สกลนคร และกาฬสินธุ์ระหว่างปี งบประมาณ 2541-2546
พบว่ า ตัว อย่ า งน้ า แข็ง หลอดที่ต กมาตรฐานมีแ นวโน้ ม
ลดลง เนื่ อ งจากมีก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสถานที่ ผ ลิ ต มากขึ้ น คุ ณ ภาพน้ า แข็ ง ด้ า น
จุลินทรีย์ม ีค วามสัม พันธ์กบั สุขลักษณะของโรงงานผลิต
อย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) (10) แต่น้ าแข็งที่ผลิตถูกบรรจุ
ในกระสอบซึง่ มีรู เมือ่ น้าแข็งละลาย น้ าสามารถซึมผ่านเข้า
ออกกระสอบได้ในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง จึงเกิดการ
ปนเปื้ อ นขึ้น ได้ ยิ่ง เมื่อ มีก ารส่ ง ต่ อ กัน หลายทอด การ
ปนเปื้ อนยิง่ เพิม่ ขึน้ การศึกษาของ Kim Jin Kyung และ
คณะ (11) ใช้น้ าแข็งทีม่ กี ารปนเปื้ อนเชือ้ E. coli O157:H7
แช่ผกั กาดหอมที่ไม่มเี ชือ้ E. coli O157:H7 และเก็บใน
ภาชนะทีใ่ ช้ขนส่ง เมื่อน้ าแข็งละลาย สามารถตรวจพบเชือ้
E. coli O157:H7 บนใบผักกาดหอมอีกด้านหนึ่ง แสดงว่า
เชือ้ สามารถปนเปื้ อนจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้เมื่อ
น้าแข็งมีการละลายซึมผ่านไป
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ตารางที่ 3. ผลการตรวจสอบการปนเปื้อนเชือ้ จุลนิ ทรีย์
สถานที่เก็บ
จานวน
ตาแหน่ งที่เก็บตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
โรงงาน

หัวจ่าย
ห้องเก็บน้าแข็ง

ร้านค้าส่ง (ยีป่ ว)ั ้
จากโรงงานไปร้านอาหาร
รถขนส่ง
จากโรงงานไปยีป่ วั ้
ั ้ านอาหาร
จากยีป่ วไปร้
ร้านอาหาร/แผงลอย
กระสอบที่ใช้บรรจุน้ าแข็งถูกนากลับมาใช้หลาย
ครัง้ ถึงแม้จะมีการล้า ง แต่กระบวนการล้า งไม่เหมาะสม
เนื่ อ งจากไม่ ม ีก ารค านวณปริม าณคลอรีน ที่ผ สมในน้ า
พนักงานของโรงงาน 4 แห่งจากทัง้ หมด 7 แห่งไม่ทราบ
ปริมาณคลอรีนที่ใช้ล้างกระสอบ และมี 1 โรงงานที่ใช้
น้ า เปล่ า ในการล้า ง คลอรีน ช่ ว ยท าลายเชื้อ จุ ลิน ทรีย์ใ ห้
ลดลง โดยความเข้ม ข้น ที่เ หมาะสม คือ ตัง้ แต่ 50 ppm
เป็ นต้นไป (12) อีกทัง้ การจัดเก็บน้ าแข็งบนรถขนส่ง ไม่ม ี
ภาชนะรองรับ และวางบนพืน้ นอกจากนี้ยงั พบว่า รถทีใ่ ช้
ขนส่งน้ าแข็งมีการล้างทาความสะอาดไม่สม่าเสมอ ถังเก็บ
ั้
น้ าแข็งทัง้ ที่ร้านยี่ปวและร้
านอาหารส่วนใหญ่จดั วางที่พ้นื
ทาให้เชื้อจุลนิ ทรีย์ปนเปื้ อนเข้าไปได้ง่าย และมักมีสงิ่ ของ
อื่ น แช่ ป นอยู่ ก ั บ น้ าแข็ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
ของนฤมล วีรพันธ์ และปราณี ทองคา (13) ซึ่งพบว่า
ร้านอาหารมีสภาวะการสุขาภิบาลอาหารไม่ได้มาตรฐาน
ตามข้อกาหนดฯ 3 ลาดับแรก คือ 1. มูลฝอยและน้ าเสีย
ไม่ได้กาจัดด้วยวิธที ่ถี ูกหลักสุขาภิบาล (ร้อยละ 82.2) 2.
ภาชนะทีเ่ ก็บน้ าแข็งสาหรับใช้บริโภค มีสงิ่ ของอย่างอื่นแช่
รวม (ร้อยละ 80) 3. ผู้สมั ผัสอาหารไม่ได้แต่งกายสะอาด
สวมเสือ้ มีแขน (ร้อยละ 64.4) นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของปิ ยะนุ ช จงสมัค ร และคณะ (14) ที่สารวจ
น้ า แข็ ง บริ โ ภคที่ จ าหน่ า ยในโรงอาหารและตลาดนั ด
มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร จัง หวัด นครปฐม พบว่ า ร้ า น
จ าหน่ า ยเครื่อ งดื่ม ร้อ ยละ 90 ได้แ ช่ส ิ่ง ของอื่น ในถัง เก็บ
น้ าแข็งสาหรับบริโภคและทุกร้านในตลาดนัดวางถังน้ าแข็ง
บนพืน้ ดิน คนงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขนส่ง หรือ

9
8
25
20
11
28
205

จานวน
7
4
5
5
2
3
26

ผ่าน
ร้อยละ
77.78
50.00
20.00
25.00
18.18
10.71
12.68

ตก
จานวน ร้อยละ
2
22.23
4
50.00
20
80.00
15
75.00
9
81.82
25
89.29
179
87.32

ร้านอาหาร ที่จะตักน้ าแข็งบริการผู้บริโภค ส่ว นใหญ่ ไ ม่
เข้าใจในเรื่องสุขลักษณะที่ดีในการผลิตหรือการจาหน่ าย
และไม่ ใ ห้ค วามส าคัญ ในเรื่อ งการป้ องกัน การปนเปื้ อ น
เชื้อจุลินทรีย์
สุขลักษณะส่วนบุคคลของบุค ลากรที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตเป็ นปจั จัยและสาเหตุหลักข้อหนึ่งที่
ทาให้น้ าแข็งหลอดตกมาตรฐานด้านจุลนิ ทรีย์ ดังนัน้ การ
พัฒนาผู้ผลิตโดยเน้ นความรู้เรื่องกรรมวิธผี ลิต เครื่องมือ
อุปกรณ์ ในการผลิต
และการแต่งตัวการปฏิบตั ิตวั ที่
เหมาะสมขณะผลิต รวมทัง้ การล้างมือให้สะอาดทุกครัง้ ง
ก่อนเข้าสูก่ ระบวนการผลิตเป็ นสิง่ จาเป็ น ในการอบรมผู้
เข้ า รับ การอบรมจะต้ อ งเป็ นบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการผลิตจริง ๆ ไม่ใช่ เจ้าของกิจการ (15)
การปนเปื้ อนเชื้อจุลนิ ทรียส์ ามารถเกิดขึน้ ได้จาก
กระบวนการผลิต การขนส่ง การเก็บรักษาทีไ่ ม่ถูกต้องและ
ปนเปื้ อนจากผูจ้ าหน่ ายเครื่องดื่ม น้ าแข็งหลอดมีคุณภาพ
ด้านจุลนิ ทรีย์ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากผ่านกระบวนการ
หลายขัน้ ตอนก่ อ นถึง ผู้บ ริโ ภคปลายทาง รวมกับ ความ
บกพร่ อ งของการสุ ข าภิบ าล ได้ แ ก่ การใช้ อุ ป กรณ์ ไ ม่
เหมาะสมในการตักน้ าแข็ง และการแช่อาหารอื่นรวมกับ
น้าแข็ง
การปนเปื้ อ นเชื้อ จุ ลิน ทรีย์โ คลิฟ อร์ม ในน้ า แข็ง
อาจมี ห ลายสาเหตุ ได้ แ ก่ น้ า ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต มี คุ ณ ภาพไม่
เหมาะสม เครื่องมือ/อุป กรณ์ และคนงานในกระบวนการ
ผลิต การเก็บ รัก ษาหรือ การขนส่ง จนถึง การส่ง มอบให้
ผู้บริโภคที่ไ ม่ถูกสุขลัก ษณะ ซึ่งเป็ นเรื่องที่ต้องระวังและ
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เข้มงวดต่อการปรับปรุงคุณภาพการผลิต การจัดเก็บ การ
ขนส่ง จนถึงการส่งมอบให้ผบู้ ริโภคให้ดขี น้ึ
ข้อจากัดของการศึกษานี้ คือ การใช้ชุดทดสอบ
แบบง่าย ตรวจหาการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึง่
เป็ นกลุ่มของแบคทีเรียที่มรี ูปร่างเป็ นท่ อน ไม่สร้างสปอร์
และเป็ นแบคทีเรียที่เจริญได้ทงั ้ ที่มอี ากาศและไม่มอี ากาศ
แต่ไม่สามารถบอกได้วา่ มีการปนเปื้ อนของเชือ้ จุลนิ ทรียก์ ่อ
โรคหรือไม่ อย่างไรก็ดี การปนเปื้ อนของเชือ้ โคลิฟอร์ม ใช้
เป็ น ดัช นี สุ ข าภิ บ าลอาหารและน้ า การพบโคลิ ฟ อร์ ม
แบคทีเรียในอาหารและน้ า ปริมาณมาก บ่งชี้ถึงความไม่
สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจมีการปนเปื้ อนของอุจจาระ
ของคนหรือสัตว์เลือดอุ่นได้ (16) ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการ
บริโ ภค นอกจากนี้ ยัง มีข้อ จ ากัด เรื่อ งการสุ่ ม ตัว อย่ า ง
น้ าแข็งจากห้องเก็บน้ าแข็งและรถขนส่ง เพราะไม่สามารถ
สุ่ ม ตั ว อย่ า งน้ าแข็ ง จากกระสอบที่ จ ั ด วางด้ า นในได้
เนื่องจากน้ าแข็งมีปริมาณและน้ าหนักมาก และจัดวางทับ
ซ้อนกันหลายชัน้ การเคลื่อนย้ายจึงทาได้ยาก ดังนัน้ การ
สุม่ ตัวอย่างจึงทาได้เฉพาะน้ าแข็งแถวด้านนอก อย่างไรก็ดี
ผู้วิจยั ได้ก ระจายตัวอย่างน้ าแข็ง ให้อ ยู่จากแถวบน แถว
กลางและแถวล่ า งสุ ด เพื่ อ ให้ เ ป็ น ตั ว แทนที่ ดี ที สุ ด
นอกจากนี้ยงั มีขอ้ จากัดเรื่องเวลาทาให้ต้องเก็บตัวอย่างที่
ั ้ และรถขนส่งเพียงครัง้ เดียว แต่
โรงงาน ร้านค้าส่ง (ยี่ปว)
อย่างไรก็ดี ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บตัวอย่างทุกโรงงาน ทุก
ร้านค้าส่ง และรถขนส่งทุกคัน
ข้อเสนอแนะ
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยส านั ก งานค ณะ
กรรมการอาหารและยาควรออกประกาศหรือกฎกระทรวง
กาหนดภาชนะบรรจุน้ าแข็ง ไม่ให้ใช้กระสอบที่มรี ูน้ าซึม
ผ่ า นเข้า ออกได้ และบัง คับ ใช้ เ ป็ น แนวทางเดีย วกัน ทัง้
ประเทศ และกาหนดให้เจ้าของกิจการต้องจัดหาคนงานที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ การผลิ ต ที่ ผ่ า นการอบรม มี ค วามรู้ ด้ า น
สุข ลัก ษณะที่ดีใ นการผลิต /ประกอบอาหาร รวมถึง การ
จัดเก็บและการส่งมอบอาหาร (รวมถึงน้าแข็ง) ทีถ่ กู ต้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรออกเทศบัญญัติ
ของท้อ งถิ่น ที่ก าหนดให้ ร้า นค้า ส่ง น้ า แข็ง (ยี่ป วั ้ ) และ
ร้านอาหาร/แผงลอย ต้องมาขออนุ ญ าตประกอบกิจการ
โดยการพิจ ารณาอนุ ญ าตต้อ งผ่ า นการตรวจสอบสถาน
ประกอบการให้ถู ก สุข ลัก ษณะในการปรุ ง ประกอบหรือ
จัดเก็บอาหารก่อน และมีการตรวจสอบเฝ้าระวัง รวมทัง้ มี
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บทลงโทษทีช่ ดั เจนสาหรับคนทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามหรือละเลยจน
ทาให้เกิดการปนเปื้ อนเชือ้ จุลนิ ทรียอ์ นั อาจเป็ นอันตรายต่อ
ผูบ้ ริโภค
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Prevalence of Microbial Contamination in Consumable Ice at Various Points
on Supply Chain from Manufacturers to Restaurants and Food Stalls
Wilaiwan Sakarin
Songkhla Provincial Health Office

Abstract
Objective: To determine the prevalence of microbial contamination in consumable ice collected from
production points, storage rooms, transport trucks, wholesalers, and food and beverage shops/stalls. Method: The
researcher interviewed and observed business operators and workers in ice production sites regarding
manufacturing processes, storages, handling and transportation of ice. The study also tested bacterial contamination
in ice using coliform test of the Department of Medical Sciences. Seventeen ice samples were collected all seven
registered factories in Hatyai, Songkhla province, with 9 samples collected from ice dispensers and another 8
samples from storage rooms. Moreover, ice samples were also collected from 59 vehicles for ice transportation of 25
ice wholesalers, and 205 food and beverage shops/stalls. Results: The percentages of consumable ice collected
from ice dispensers, storage rooms, wholesalers, and food and beverage shops passing microbial standard were
77.78, 50.00, 20.00 and 12.68 respectively. The percentages of consumable ice collected from vehicles transporting
ice from factories to shops, from factories to wholesalers, and from wholesalers to shops that passed the standard
were 25.00, 18.18 and 10.71 respectively. The ice transporting vehicles were trucks (44.07%) and modified
motorcycles (33.90%). The prevalence of microbial contamination on the samples collected from the vehicles
delivering ice from wholesalers to food and beverage shops was similar to that collected from food shops/stalls. The
reasons for heavy contamination during transportation were the storage of ice in sacks with porous surface allowing
the water to leak in and out, direct placement of ice sacks on the floor of the vehicles without any materials to
protect direct contact of ice and floors, and many steps of transportation. Ice delivery and storages in each step
were prone to microbial contamination, especially when handled by workers with no training in food hygiene who
were not concerned on the importance of bacterial contamination. Conclusion: The study provided the information
on bacterial contamination that could be used as an input for improving the quality control of ice production and that
of ice transportation to the customer.
Keywords: ice, microbial contamination, consumer protection, food safety, public health pharmacy
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