
ÊØ¢ÒÀÔºÒÅÍÒËÒÃáÅÐ¹éÓÊØ¢ÒÀÔºÒÅÍÒËÒÃáÅÐ¹éÓÇÒÃÊÒÃ FOOD AND WATER SANITATION JOURNAL

»‚·Õè 12 ©ºÑº·Õè 1 à́ ×Í¹µØÅÒ¤Á 2563 - ÁÕ¹Ò¤Á 2564 
VOL 12 NO. 1 Oct 2020 - Mar 2021 ISSN : 1906-8212

นโยบาย
“1 จังหวัด  1 อาหารริมบาทวิถี 

77 ตลาดนัดนาซื้อ ตนแบบ”

Ê¸. Kick off



ÊØ¢ÒÀÔºÒÅÍÒËÒÃáÅÐ¹éÓFOOD AND WATER SANITATION JOURNALÇÒÃÊÒÃÊØ¢ÒÀÔºÒÅÍÒËÒÃáÅÐ¹éÓÊØ¢ÒÀÔºÒÅÍÒËÒÃáÅÐ¹éÓÇÒÃÊÒÃ FOOD AND WATER SANITATION JOURNAL

»‚·Õè 12 ©ºÑº·Õè 1 à́ ×Í¹µØÅÒ¤Á 2563 - ÁÕ¹Ò¤Á 2564 
VOL 12 NO. 1 Oct 2020 - Mar 2021 ISSN : 1906-8212

นโยบาย
“1 จังหวัด  1 อาหารริมบาทวิถี 

77 ตลาดนัดนาซื้อ ตนแบบ”

Ê¸. Kick off

»‚·Õè 12 ©ºÑº·Õè 1 à ×́Í¹µØÅÒ¤Á 2563 - ÁÕ¹Ò¤Á 2564 
VOL 12 NO. 1 Oct 2020 - Mar 2021 ISSN : 1906-8212

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายแพทยสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดี 

กรมอนามัย เปนประธานพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและ 

กลไกการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food  

Good Health) และตลาดนัด นาซื้อ (Healthy Market) และบรรยายพิเศษ  

“ความทาทายของการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)  

และตลาดนัด นาซื้อ (Healthy Market) สูวิถี new normal” โดยมี  

นายแพทยดนยั ธวีนัดา รองอธบิดกีรมอนามยั  กลาวรายงาน   กจิกรรมการประชมุ 

ประกอบดวยการมอบนโยบายการขบัเคลือ่นงานสขุาภบิาลอาหาร  ปงบประมาณ  

2564 โดยนายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค ผูอำนวยการสำนักสุขาภิบาล 

อาหารและน้ำ และการอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับ 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector ; BFSI)  

โดยมีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานสุขาภิบาลอาหารจากสำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัด ศูนยอนามัย และสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เขารับการอบรม  

จำนวน 90 คน วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการ 

กระทรวงสาธารณสุข ใหเกียรติเปนประธานในการมอบประกาศนียบัตรแกผูผาน 

การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน (BFSI)  

จำนวน 90 คน 

กิจกรรม 
สุขาภิบาลอาหารและน้ำ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน 

อาหารริมบาทวิถี  (Street Food Good Health)  
และตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) และการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร 

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (BFSI)
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เป็นผลงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ซึ่งสรุปเนื้อหา ดังนี้

1.	 ชื่อเรื่อง	ภาษาไทย
2.	 ชื่อผู้เขียน ชื่อเต็ม / ตำแหน่ง / สถานที่ทำงาน 
3.	 บทคัดย่อ เขียนนำตัวเรื่อง สรุปสาระสำคัญของเรื่อง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ วิธีการและผลการศึกษา
4.	 เนื้อหา ควรประกอบด้วย
  บทนำ เพื่ออธิบายความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาและวัตถุประสงค์
  วิธีการศึกษา
  ผลการศึกษา
  สรุปและเสนอแนะ เป็นการสรุปสาระสำคัญและแนวทางที่จะนำผลไปใช้ประโยชน์

ทั้งนี้ เนื้อหาที่จะลงเผยแพร่ทั้งหมดไม่ควรเกิน 8 หน้ากระดาษ A 4  
และการเขียนเอกสารอ้างอิงจะใช้แนวทางแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style)  

โดยส่งมาที่ กองบรรณาธิการ	วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	 
กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	ต.ตลาดขวัญ	อ.เมือง	จ.นนทบุรี	11000

หรือ Email : kittipong.p@anamai.mail.go.th กิตติพงศ์ ภูอุดม โทรศัพท์ 0 2590 4179 

คำแนะนำ
สำหรับการนำผลการศึกษาวิจัยลงพิมพ์ในวารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

สวัสดีครับ...สมาชิกวารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำทุกท่าน สำหรับฉบับนี้ก็เป็นฉบับแรกของ 

ปีงบประมาณ 2564 ถึงตอนนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ก็ได้แพร่กระจายไปเกือบ 

ทกุจงัหวดัทัว่ประเทศแลว้ กข็อใหท้กุทา่นดแูลสุขภาพปอ้งกนัตนเองโดยยึดหลกั “สวมหนา้กากผา้หรอื 

หนา้กากอนามยัทกุครัง้เมือ่ออกนอกบา้น ไมไ่ปในแหลง่ชมุชนแออดัหรอืพืน้ทีเ่สีย่ง ลา้งมอืทกุครัง้ 

กอ่นรบัประทานอาหารและหลงัสมัผสัสิง่สกปรกหรอืสิง่ของสาธารณะ ใชช้อ้นกลางสว่นตวัเมือ่ 

รับประทานอาหารร่วมกันไม่ใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง และรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่”  

เพื่อความปลอดภัยจากโรคร้ายนี้ สำหรับวารสารฯ ในปีนี้จะจัดทำในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 (e - book) อนัเนือ่งมาจากปญัหาดา้นงบประมาณ แตเ่นือ้หากย็งัเตม็เปีย่มเหมอืนเดมิครบั ไมว่า่จะเปน็  

งานวจิยั บทความวชิาการ ขา่วความเคลือ่นไหวของภาคเีครอืขา่ย และกจิกรรมสขุาภบิาลอาหารและนำ้  

ติดตามได้ในฉบับครับ

สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และร่วมส่งผลงานวิจัย บทความ  

และสาระความรู้ รวมทั้งกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 

มาเผยแพร่นะครับ และขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ สุขกาย สุขใจ สุขภาพดีตลอดไป...ครับ

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง



วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 25642

เรื่องจากปก

กระทรวงสาธารณสขุประกาศนโยบายการขบัเคลือ่นนโยบายสขุภาพดวีถิใีหม ่: ตน้แบบอาหารปลอดภยั 
อาหารริมบาทวิถี และตลาดนัด น่าซื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความสะอาด ปลอดภัย ให้กับผู้บริโภค  
ตั้งเป้า 1 จังหวัด 1 อาหารริมบาทวิถีและตลาดนัด น่าซื้อ ต้นแบบ ครอบคลุม 77 จังหวัด

 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธาน 
ประกาศ (Kick off) เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบาย “สขุภาพดวีถิใีหม ่: ตน้แบบอาหารปลอดภยั อาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food  
Good Health) และตลาดนดั นา่ซือ้ (Healthy Market) ” ณ โรงแรมเอเชยีแอรพ์อรท์ จงัหวดัปทมุธาน ีวา่ทกุวนันีค้นไทย 
มพีฤตกิรรมการกนิอาหารนอกบา้นเพิม่มากขึน้เฉลีย่ 56 ครัง้ตอ่เดอืน สง่ผลใหผู้บ้รโิภคอาจมคีวามเสีย่งจากเชือ้โรค สารเคม ี 
หรือโลหะหนัก และความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น โรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจาระร่วง 
ฉบัพลนัเปน็ตน้ กระทรวงสาธารณสขุจงึไดข้บัเคลือ่นนโยบายสขุภาพดวีถิใีหม ่: ตน้แบบอาหารปลอดภยั อาหารรมิบาทวถิ ี 

นโยบาย 
“1 จังหวัด 1 อาหารริมบาทวิถี– 
77 ตลาดนัด น่าซื้อ ต้นแบบ”

สธ. Kick off

“1 จังหวัด 1 อาหารริมบาทวิถี– 77 ตลาดนัด น่าซื้อ ต้นแบบ”
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 (Street Food Good Health) และตลาดนดั นา่ซือ้ (Healthy Market) เนน้ยำ้ใหผู้ป้รงุประกอบตอ้งมสีขุวทิยาสว่นบคุคลทีด่ี 
ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบปรุง - ประกอบเสิร์ฟและจำหน่ายอาหาร โดยเฉพาะอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค

	“ทั้งนี้	 เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความสะอาดปลอดภัยให้กับผู้บริโภคโดยกระทรวงสาธารณสุขเร่งขับเคลื่อน 
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีและตลาดนัดน่าซื้อให้ได้มาตรฐาน	 ตั้งเป้าปี	 2564	 มีต้นแบบ	 
1	 จังหวัด	 1	 อาหารริมบาทวิถี	 และตลาดนัด	น่าซื้อต้นแบบครอบคลุม	 77	 จังหวัด	 ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข 
โดยกรมอนามยัไดด้ำเนนิการพฒันา	ดงันี	้1)	พฒันาตามเกณฑม์าตรฐานอาหารรมิบาทวถิี	4	มติใิชป้า้ยสญัลกัษณอ์าหาร 
ปลอดภัย	 ใส่ใจสุขภาพ	 (Street	 Food	Good	Health)	 ซึ่งแสดงถึงสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร	 และ	 
2)	สนับสนุน	ส่งเสริม	ให้เกิดความตื่นตัวของภาครัฐ	ภาคเอกชน	ผู้ประกอบการผู้บริโภค	และภาคีเครือข่ายในการพัฒนา 
ตลาดนัด	 ให้ถูกต้องตามกฎหมายจังหวัดๆ	ละ	1	แห่ง	 โดยขับเคลื่อนการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ	 :	 
ตลาดสะอาด	อาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

 ทางดา้น นายแพทยส์วุรรณชยั วฒันายิง่เจรญิชยั รกัษาราชการแทนอธบิดกีรมอนามยั กลา่วเสรมิวา่ขอ้กำหนด 
พื้นฐานของแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถ ี
ประกอบด้วย 4 มิติ คือ 1) มิติด้านสุขภาพ : หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในที ่
หรอืทางสาธารณะ และกำหนดจดุผอ่นผนัทีอ่นญุาตใหต้ัง้วางแผงลอยจำหนา่ยอาหาร ผา่นเกณฑม์าตรฐานอาหารสะอาด 
รสชาตอิรอ่ย ทัง้ดา้นกายภาพและชวีภาพ มบีตัรประจำตวัผูส้มัผสัอาหาร 2) มติดิา้นเศรษฐกจิ : ราคาถกู (หนณูชิยต์ดิดาว)  
ตดิปา้ยแสดงราคา มปีา้ยบอกชือ่รา้นหรอืแผงจำหนา่ย อยา่งนอ้ย 2 ภาษา ทีส่ามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน 3) มติดิา้นสงัคม :  
มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP SME ผู้สูงอายุ ผู้พิการ Young Smart Famer ออแกนิกธรรมชาติ เป็นต้น และ 
4) มิติด้านวัฒนธรรม : มีการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน การแต่งกายประจำถิ่น และมีการแสดงวัฒนธรรมประจำถิ่น ป้าย  
Story Cultureโดยมีถนนอาหารริมบาทวิถีที่เข้าร่วมการพัฒนาในปี 2561 - 2563 จำนวน 24 จังหวัด มีแผงลอยจำหน่าย 
อาหาร จำนวน 2, 900 แผง

“สำหรับเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด	น่าซื้อ	 (Healthy	Market)	นั้น	ประกอบด้วย	3	 ระดับ	คือ	 1)	 ระดับพื้นฐาน	 :	 
มีทะเบียนผู้ขายของในตลาดโดยระบุประเภทสินค้าที่จำหน่าย	อาหารปรุงสำเร็จต้องมีการปกปิด	แผงจำหน่ายอาหาร 
ผ่านเกณฑ์การตรวจสารปนเปื้อน	 4	 ชนิด	 เป็นต้น	 2)	 ระดับดี	 :	 จัดให้มีน้ำประปาหรือน้ำสะอาดเพียงพอ	 จัดให้มี 
ห้องส้วมที่ปัสสาวะ	 และอ่างล้างมือที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะเป็นต้น	 และ	 3)	 ระดับดีมาก	 :	 ทางเดินในตลาดมี 
ความกว้างไม่น้อยกว่า2	 เมตร	ผู้ขายของและผู้ช่วยของต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร	มีการควบคุม 
ดูแลไม่ให้เกิดเหตุรำคาญ	มลพิษที่เป็นอันตรายหรือการระบาดของโรคติดต่อโดยตลาดนัดที่เข้าร่วมการพัฒนาต้อง 
เปน็ตลาดนดัทีข่ออนญุาตถกูตอ้งตามกฎหมาย	ซึง่ขณะนีม้ตีลาดนดัทีไ่ดร้บัตรวจประเมนิคณุภาพแลว้	จำนวน	4,	646	แหง่”  
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าว...

เรื่องจากปก
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ 
การประปานครหลวง ลงนามบันทึกความร่วมมือ 
โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความ 

เชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาที่สะอาดสำหรับประชาชน

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลัง 
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการแผนน้ำประปา 
ปลอดภัย ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานใหญ่การประปา 
นครหลวง ว่า กรมอนามัยได้ดำเนินงานร่วมกับการประปา นครหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย  
มาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยรว่มมอืกนัในดา้นวชิาการ การปฏบิตักิารในพืน้ที ่รวมถงึการแลกเปลีย่นขอ้มลูซึง่กนัละกนั สง่ผลให ้
สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาได้ ซึ่งจากการสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือน ตั้งแต่ปี 2560 - 2563  
พบว่า น้ำประปาของการประปานครหลวงที่ใช้บริโภคในครัวเรือนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของ 
กรมอนามัย เฉลี่ยร้อยละ 88.07 โดยปีล่าสุดพบว่ามีคุณภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย  
ร้อยละ 100 ถือได้ว่ามีคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับนำมาบริโภคในครัวเรือน

“ทั้งนี้	 การลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย 
ระหว่างกรมอนามัยและ	 การประปานครหลวงในครั้งนี้	 จึงเป็น 
ความร่วมมือทางวิชาการที่จะบูรณาการสร้างความเชื่อมั่นใน 
การบริหารจัดการน้ำประปาในเขตนครหลวงให้มีคุณภาพตาม 
มาตรฐานขององคก์ารอนามยัโลก	(WHO)	ในการจดัการคณุภาพนำ้	 
ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ	 เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้าง 

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	 ในเรื่องการพัฒนาระบบ 
การบริการเพื่อสุขภาพที่ดี	 โดยการส่งมอบน้ำประปาปลอดภัยให้กับ 

กรมอนามัย...จับมือ...
การประปานครหลวง
ความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาปลอดภัยย้ำ

รายงานพิเศษ

กรมอนามัย จับมือ การประปานครหลวง ย้ำความเชื่อ
มั่นคุณภาพน้ำประปาปลอดภัย
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รายงานพิเศษ

ประชาชนทกุกลุม่อยา่งเทา่เทยีมกนั	พรอ้มทัง้พฒันาหลกัเกณฑ	์มาตรฐานทางวชิาการ	พฒันาบคุลากรในฐานะทมีตรวจ	 
ประเมนิกลาง	และแลกเปลีย่นขอ้มลูคณุภาพนำ้ประปา	ตามบทบาทหนา้ทีข่องแตล่ะหนว่ยงาน	โดยกรมอนามยัมบีทบาท 
ในการสนับสนุน	 ส่งเสริม	 และพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ	 แก่ภาคีเครือข่าย 
เพื่อให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมแก่ประชาชน”	รักษาราชการแทนอธิบดี กรมอนามัย กล่าว

ทานด้านนายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวว่า การประปานครหลวงมีการควบคุมคุณภาพน้ำ 
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่แหล่งน้ำดิบ โรงงานผลิตน้ำ จนถึงบ้านเรือน เพื่อสุขอนามัยของประชาชนกว่า 12 ล้านคน ในกรุงเทพ- 
มหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ และมีการตรวจคุณภาพน้ำโดยนักวิทยาศาสตร์ การประปานครหลวง และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จนกระทั่งปี 2554 เป็นต้นมา การประปานครหลวง  
ได้นำแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) มาจัดกระบวนการดำเนินการ 
ที่ผ่านมาให้เป็นระบบที่เหมาะสมมากขึ้น ให้ความสำคัญตั้งแต่การดูแลรักษาแหล่งต้นน้ำ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ 
ร่วมใจของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนต้นน้ำ เมื่อน้ำดิบเข้ามาสู่กระบวนการผลิต จะต้องมีการปิดจุดเสี่ยงรอบด้าน เพื่อคง 
คุณภาพของน้ำอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อผลิตเป็นน้ำประปา จะต้องมีการดูแลรักษาต่อเนื่องทั้งระบบสูบส่งและสูบจ่าย  
จนกระทั่งไปถึงบ้านเรือนประชาชน จำเป็นต้องปรับปรุงระบบท่อ และการซ่อมท่อ ให้ได้มาตรฐาน ไร้การปนเปื้อนใดๆ  
ในน้ำประปา เพื่อคงคุณภาพน้ำประปาปลายทาง ให้ได้มาตรฐานเดียวกับน้ำประปาที่ออกจากโรงงานผลิตน้ำทุกแห่ง  
นำมาซึ่งความมั่นใจในการอุปโภคบริโภคน้ำประปาของประชาชนทุกคน...
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พรเพชร	ศักดิ์ศิริชัยศิลป์*	/	วิโรจน์	วัชระเกียรติศักดิ์*	/	รัชชผดุง	ดำรงพิงคสกุล*	/ 
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*	 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข

การพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค 
ของประเทศไทย

บทคัดย่อ
การกำหนดตวัชีว้ดัคณุภาพนำ้บรโิภคและคา่ความเขม้ตวัชีว้ดัในมาตรฐานคณุภาพนำ้บรโิภคของประเทศตา่งๆ  

มคีวามเหมอืนหรอืแตกตา่งกนัไปตามความเหน็ของคณะกรรมการจดัทำมาตรฐานนำ้บรโิภคของแตล่ะประเทศ รว่มกบั 
ผลการเฝ้าระวังปัญหาคุณภาพน้ำ และการอ้างอิงหรือเทียบเคียงกับข้อเสนอแนะของWorld Health Organization  
(WHO) หรือมาตรฐาน Environmental Protection Agency (EPA) จากการทบทวนพบว่าบางตัวชี้วัดในข้อเสนอแนะ 
ของ WHO ไม่ได้มีกำหนดไว้ เนื่องจากพิจารณาปริมาณของสารที่พบปนเปื้อนในน้ำไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพใน 
ภาพรวมของโลก เช่น สี TDS ความกระด้าง คลอไรด์ เหล็ก ซัลเฟต สังกะสี หรือสารพิษ เช่น เบริลเลียม ไซยาไนด์  
พาราควอท แตถ่า้สารนัน้มโีอกาสเสีย่งทีจ่ะพบปนเปือ้นและเปน็ปญัหาในนำ้ของประเทศไทยแลว้ ตอ้งนำเขา้มากำหนด 
อยูใ่นมาตรฐานดว้ย  การศกึษาวจิยัครัง้นีจ้งึมวีตัถปุระสงค ์เพือ่พฒันามาตรฐานคณุภาพนำ้บรโิภคของประเทศไทยใหม้ี 
ความเหมาะสม ทัง้ทางวชิาการและสามารถนำไปใชเ้พือ่พฒันาระบบจดัการคณุภาพนำ้บรโิภคของประเทศใหส้ามารถ 
คุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ โดยทำการสืบค้นรวบรวม ทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลหลักเกณฑ์ 
กฎหมายตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วกบัมาตรฐานคณุภาพนำ้บรโิภคทีม่ใีชภ้ายในประเทศและตา่งประเทศ ตามระเบยีบวธิกีารศกึษา 
วิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) พิจารณาความสอดคล้องในสาระของมาตรฐานฯ เทียบเคียงกับเกณฑ ์
เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวังของกรมอนามัย และ WHO นำสรุปข้อมูลมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค 
เขา้การสมัมนาองิผูเ้ชีย่วชาญ (Connoisseurship) ประกอบดว้ย คณาจารยส์ถาบนัการศกึษา ผูท้รงคณุวฒุฯิ กรมอนามยั 
หนว่ยงานทีใ่ชม้าตรฐานเพือ่การจดัหานำ้บรโิภคทีม่อีงคค์วามรู ้ประสบการณ ์ความเชีย่วชาญเกีย่วกบัตวัชีว้ดัคณุภาพ 
น้ำบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ ในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ รวมจำนวน 30 คน พิจารณาประกอบ 
กับข้อมูลสถานการณ์ที่เคยพบหรือมีความเสี่ยงที่จะพบการปนเปื้อนของสารในน้ำ คุณสมบัติของตัวชี้วัดคุณภาพน้ำ  
ศักยภาพการกำจัดสารปนเปื้อนได้ในระบบประปา องค์ความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยงของโอกาสการพบ  
พิษวิทยา ความรุนแรง ปริมาณสารที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ปริมาณการนำเข้าและการใช้สารฆ่าศัตรูพืช 
และสัตว์ ศักยภาพของห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบยืนยันความเหมาะสม และค่าความเข้ม 
ของตวัชีว้ดัคณุภาพนำ้บรโิภค ผลการศกึษาสามารถพฒันามาตรฐานคณุภาพนำ้บรโิภคของประเทศไทยประกอบดว้ย  
บัญชีหมายเลข 1 มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทย เพื่อการเฝ้าระวังพื้นที่ทั่วไป แบ่งเป็น ด้านกายภาพ  
เคมีทั่วไป เคมี (โลหะหนัก) เคมี (โลหะหนักที่เป็นพิษ) และด้านชีวภาพ บัญชีหมายเลข 2 มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค 
ของประเทศไทย ในสภาวะเกดิเหตทุีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพนำ้บรโิภคแบง่เปน็ 1. พืน้ทีอ่ตุสาหกรรม ประกอบดว้ย  

งานวิจัย
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บทนำ
น้ำ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัดและเป็น 

สินสาธารณะที่จำเป็นขั้นพื้นฐานต่อชีวิตและสุขภาพ สิทธิ 
มนุษยชนเกี่ยวกับน้ำ คือ การที่ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับน้ำ 
อย่างเพียงพอ ปลอดภัย เข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้  
เพื่อใช้ส่วนตัวและในครัวเรือน สอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ SDG 6  
เมือ่พจิารณาขอ้มลูการใชน้ำ้เพือ่การบรโิภคของประเทศไทย 
จากสำนกังานสถติแิหง่ชาต ิ(2553) สดัสว่นการใชน้ำ้บรโิภค 
ของครวัเรอืน ดงันี ้นำ้ฝน 37.4% นำ้บรรจขุวด 29% นำ้ประปา  
21.7% นำ้บอ่บาดาล/นำ้บอ่ตืน้ 11% แมน่ำ้/ลำคลอง/ลำธาร/ 
อื่นๆ 0.9 % จะเห็นได้ว่ามีความหลากหลาย และจะมั่นใจ 
ไดอ้ยา่งไรวา่ประชาชนจะไดบ้รโิภคนำ้ทีส่ะอาดเพยีงพอ และ 
ในการผลิตน้ำบริโภคให้สะอาดได้มาตรฐานเป็นที่เหมาะสม 
กับมนุษย์ขึ้นกับศักยภาพของแต่ละหน่วยจัดหาน้ำซึ่งมีไม่ 
เท่ากัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่น้ำบริโภคจะต้องม ี
มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคเป็นเกณฑ์กำหนด แนวทาง 
การพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทยใช ้

กรอบการศกึษาดว้ยการนำมาตรฐานนำ้บรโิภคของหนว่ยงาน 
ภายในประเทศ/ต่างประเทศ มาเทยีบเคียงกับเกณฑ์คุณภาพ 
น้ำบริโภคของกรมอนามัย และ WHO การพัฒนามาตรฐาน 
คุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทย จัดทำเพื่อใช้เป็น 
มาตรฐานกลางของประเทศ มีความเหมาะสมกับบริบท 
ประเทศไทย และปลอดภัยต่อการบริโภคสำหรับประชาชน  
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้บริโภคจะมีสุขภาพดีไม่เป็น 
โรคทีเ่กดิจากนำ้เปน็สือ่ ในการดำเนนิการตอ้งทบทวนตวัชีว้ดั 
คุณภาพน้ำ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางวิศวกรรม 
ประปา การคัดเลือกตัวชี้วัดเป็นตัวแทนการตรวจ ความ 
พร้อมของห้องปฏิบัติการ ความเป็นไปได้ในเรื่องค่าใช้จ่าย  
สารหลายตวัมคีวามเปน็พษิสงูตอ้งมโีอกาสทีพ่บในแหลง่นำ้  
บางตวัอาจกำหนดใหต้รวจในบางพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งเทา่นัน้  
กลไกในการผลิตประปากับศักยภาพในการกำจัดได้   
สารเคมีเกษตรต้องอิงปรมิาณการนำเขา้มาใช้ในประเทศเป็น 
หลัก นอกจากนี้ในภาพของประเทศ ต้องคำนึงถึงการพัฒนา 
ศกัยภาพของหนว่ยจดัหานำ้ขนาดเลก็ ซึง่คดิเปน็สดัสว่นหลกั 
ในดา้นความครอบคลมุของการผลตินำ้ เพือ่การดแูลสขุภาพ 

สารพิษอื่นๆ สารอินทรีย์ระเหยง่ายในกลุ่ม BTEX สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethane)  
2. สถานการณโ์รคระบาด ดา้นชวีภาพ 3. พืน้ทีเ่กษตรกรรม สารเคม ี(สารฆา่ศตัรพูชืและสตัว)์ โดยองคป์ระกอบทีแ่กไ้ข 
หรือเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคเดิมของกรมอนามัย คือ มาตรฐานด้านเคมี TDS Hardness Nitrite  
ด้านชีวภาพ E.	coli	และตัวชี้วัดในพื้นที่อุตสาหกรรม ตัวชี้วัดในสถานการณ์โรคระบาดและตัวชี้วัดของสารฆ่าศัตรูพืช 
และสัตว์ทำให้มาตรฐานฯ มีความครอบคลุม สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นมาตรฐานในระดับสากล เป็นที่ 
ยอมรบัของหนว่ยจดัหานำ้บรโิภคและแนวการปฏบิตั ิ และนำมาตรฐานฯ ทีไ่ดไ้ปดำเนนิการตามกรอบขัน้ตอนในการออก 
กฎหมายอนุบัญญัติ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่าไม่ปรากฏบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ให ้
อำนาจในการควบคุมดูแลในเรื่องนี้ กรณีนี้จึงไม่อาจอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) แห่ง 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อออกกฎกระทรวงมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทยได ้
ผู้ศึกษาจึงได้นำมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทยไปทบทวนและจัดทำเป็นประกาศกรมอนามัย เรื่อง  
เกณฑค์ณุภาพนำ้ประปาดืม่ได ้กรมอนามยั พ.ศ. 2563 และ ประกาศกรมอนามยั เรือ่ง เกณฑเ์สนอแนะคณุภาพนำ้บรโิภค 
เพือ่การเฝา้ระวงั กรมอนามยั พ.ศ. 2563 สำหรบัใชเ้ปน็เกณฑม์าตรฐานทางวชิาการทีป่ระกาศใชอ้ยู ่ณ ปจัจบุนั ใหห้นว่ยงาน 
ภาคีเครือข่ายนำไปใช้อ้างอิงคุณภาพน้ำบริโภคได้

คำสำคัญ : มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทย การศึกษาวิจัยทางเอกสาร การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ

งานวิจัย
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ประชาชนในวงกว้าง ให้ประชาชนผู้บริโภคน้ำมีความปลอดภัย ในการศึกษาวิจัยนี้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน 
การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ปฏิบัติงานจัดหาน้ำบริโภคมาร่วมกันพิจารณาเป็นสิ่งสำคัญและมีคุณค่า เพื่อให้มาตรฐานฯ  
มคีวามครอบคลมุ นา่เชือ่ถอื ซึง่จะตอ้งเหมาะสมทัง้ตวัชีว้ดัคณุภาพนำ้ คา่ความเขม้ใหส้ามารถนำไปใชใ้นทางปฏบิตัไิดจ้รงิ และ 
ดำเนินการประกาศเป็นกฎหมายต่อไป

วัตถุประสงค์
 เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทยที่มีความเหมาะสม ทั้งทางวิชาการและสามารถนำไปใช ้

เพื่อพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศให้สามารถคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน

ขอบเขตการวิจัย/กรอบแนวคิด
ขอบเขตการวิจัย

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด งานวิจัยมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคที่มีใช้อยู่ภายในประเทศ จำนวน 7 ฉบับ และ 
ของต่างประเทศ จำนวน 16 ฉบับ โดยเลือกมาตรฐานของประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีบริบทใกล้เคียง 
ประเทศไทย ประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย อเมริกา และมาตรฐานคุณภาพน้ำระหว่างประเทศ 
ทีเ่ปน็สากลจดัทำเปน็ รา่ง มาตรฐานคณุภาพนำ้บรโิภคของประเทศไทยนำเขา้การสมัมนาองิผูเ้ชีย่วชาญ (Connoisseurship)  
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดคุณภาพน้ำบริโภคและค่าความเข้มของตัวชี้วัดและพัฒนาเป็นมาตรฐานคุณภาพ 
น้ำบริโภคของประเทศไทย

กรอบแนวคิด
การศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพน้ำบริโภค และค่าความเข้มของตัวชี้วัดในมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทย  

ประกอบด้วย

การค้นคว้า สืบค้นข้อมูล 
และยกร่างมาตรฐานฯ

1. ทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร  
 (Documentary Research) 
2. แต่งตั้งคณะทำงานวิชาการจัดทำ (ร่าง)  
 มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคประเทศไทย 
 และคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง)  
 มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคประเทศไทย
3. จัดประชุมคณะทำงานฯ ยกร่างมาตรฐาน

ค้นคว้า สืบค้น รวมรวมข้อมูลมาตรฐานคุณภาพน้ำ 
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ/ต่างประเทศ

ร่างมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทย

การจัดทำมาตรฐานฯ

ร่างมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทย

มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทย

รับฟังความคิดเห็นต่อมาตรฐานฯ 
 จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลักดันเป็นกฎหมาย

สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
(Connoisseurship) 
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งานวิจัย

วิธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษา

 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยทางเอกสาร  
(Documentary Research) ในสาระของมาตรฐานคุณภาพ 
น้ำบริโภคที่มีใช้ภายในประเทศและต่างประเทศเทียบเคียง 
กับเกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวังของ 
กรมอนามัย นำสรุปผลการศึกษาวิจัยทางเอกสารเข้า 
การสมัมนาองิผูเ้ชีย่วชาญ (Connoisseurship) ประกอบดว้ย 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ ระดับประเทศ 
หรือระดับนานาชาติ ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
คุณภาพน้ำบริโภค และค่าความเข้มของตัวชี้วัด เพื่อพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทย
ก. มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคที่มีใช้ภายในประเทศ ได้แก่ 

 1) เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้
 2) เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง
3) มาตรฐานน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 4) มาตรการผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม มอก. 257 - 2549  

น้ำบริโภค
5) มาตรการน้ำบาดาลเพื่อการบริโภค 
6) มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง
7) มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค

ข. มาตรฐานคณุภาพนำ้ระหวา่งประเทศ ไดแ้ก ่ขอ้เสนอแนะ 
คุณภาพน้ำบริโภคของ WHO มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค 
ของ EPA

ค. มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของต่างประเทศ แบ่งเป็น 
ประเทศที่กำลังพัฒนา ได้แก่ มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฟิลิปปินส์ อินเดีย  
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้แก่  
แคนาดา เยอรมนั ออสเตรเลยี นวิซแีลนด ์ญีปุ่น่ สาธารณรฐั- 
สิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

ผู้เชี่ยวชาญในการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship) 

ผู้เชี่ยวชาญในการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connois- 
seurship) เพื่อพิจารณาเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ 
ปรับปรุงร่างมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทย  
ได้แก่ 

 1. ผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูท้รงคณุวฒุ ิจากสถาบนัการศกึษา  
และหนว่ยงานภาครฐัโดยเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  
Sampling) จำนวน 8 คน มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก คือ  
ต้องเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ใน 
ตัวชี้วัดคุณภาพน้ำบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ  
พิษวิทยา สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ในน้ำระดับประเทศ 
หรือระดับนานาชาติ  

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานวิชาการ  
หน่วยจัดหาน้ำบริโภค และหน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำที่มี 
ความเชี่ยวชาญประสบการณ์และใช้มาตรฐานคุณภาพ 
น้ำบริโภคในการดำเนินงาน จำนวน 22 คน

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่นำมาศึกษาวิจัยนี้ได้มาจากการสืบค้น และ 

รวบรวมจากหนังสือ บทความ งานวิจัย สิ่งพิมพ์ และ 
สือ่อเิลก็ทรอนกิส ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรฐานคณุภาพนำ้บรโิภค  
ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ขั้นตอนการศึกษา
นำสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยทางเอกสาร  

(Documentary Research) ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ให้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
คณุภาพนำ้บรโิภค และคา่ความเขม้ของตวัชีว้ดัโดยมขีัน้ตอน 
ดำเนินการ ดังนี้

1. ดำเนินการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ความสอดคล้อง  
สังเคราะห์ ประมวลตัวชี้วัดคุณภาพน้ำบริโภคให้เห็น 
ความเสีย่งของมาตรฐานตา่งๆ ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ  
เทียบเคียงเกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการ 
เฝ้าระวังของกรมอนามัย ในสาระของมาตรฐานคุณภาพ 
น้ำบริโภค เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางใน 
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การกำหนดสาระของ ร่าง มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทยให้มีความเหมาะสม ได้มาตรฐานที่มีความเป็นสากล 
ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยอมรับ

2. ยกร่าง มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทย
3. จัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จำนวน 4 ครั้ง เพื่อนำสรุปผลการวิจัยทางเอกสารให้ผู้เชี่ยวชาญ 

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้วิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของ 
ประเทศไทย

4. จัดทำมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทยตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
ที่ใช้มาตรฐานเพื่อการจัดหาน้ำบริโภค

5. นำมาตรฐานฯ ไปดำเนินการตามขั้นตอนในการออกกฎหมายอนุบัญญัติ

ผลการศึกษา
 ผลการศึกษามาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคภายในประเทศ และต่างประเทศ (Documentary Research)  

และนำเสนอผูเ้ชีย่วชาญพจิารณา พบวา่ มตกิารกำหนดเกณฑท์ีเ่หมาะสมในการคดัเลอืกตวัชีว้ดัคณุภาพนำ้บรโิภคทีจ่ะระบอุยู่ 
ในมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทย คือ 1. เป็นสารอันตราย อันตรายถึงระดับที่ต้องมีการตรวจวัดและมีโอกาส 
พบไดใ้นนำ้ 2. สารนัน้หอ้งปฏบิตักิารสามารถตรวจวเิคราะหไ์ด ้มกีารคำนงึถงึคา่ใชจ้า่ยในการตรวจ 3. ตวัชีว้ดัคณุภาพนำ้บรโิภค 
ทีก่ำหนดใชส้ำหรบัใหผู้ต้รวจประเมนิใชป้ระเมนิระบบหรอืประเมนิคณุภาพนำ้เพือ่การบรโิภค เปน็คณุภาพทีส่ะทอ้นในภาพรวม  
และ 4. เน้นที่ความสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก ซึ่งผลการพิจารณาให้ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
รายตัวชี้วัดคุณภาพน้ำบริโภค ได้ดังนี้

ด้านกายภาพ

ความขุ่น กำหนดค่า ≤ 5 NTU เหมือนเดิม เนื่องจากพิจารณาถึงขีดความสามารถของประปาขนาดเล็ก 
 ให้สามารถกำจัดความขุ่นได้และความขุ่นที่มากผู้บริโภคจะปฏิเสธน้ำในการบริโภค

สีปรากฏ กำหนดคา่ ≤ 15 Pt - Co เหมอืนเดมิ  ผูบ้รโิภคสว่นใหญส่ามารถเหน็สไีดถ้า้มคีา่มากกวา่ 15 TCU  
(ปรับชื่อตัวชี้วัดจาก สี สขีองนำ้เปน็โทนสชีา/เหลอืงทำใหน้ำ้ไมน่า่ดืม่ ทำใหเ้สือ้ผา้สกปรก มคีราบสตีดิสขุภณัฑ ์และ 
เป็น สีปรากฏ) รสชาติของน้ำเปลี่ยนไป
   ให้เพิ่มวิธี visual comparison method ในการตรวจสอบ

ค่าความเป็นกรด - ด่าง กำหนดค่า 6.5 - 8.5 เหมือนเดิม อ้างอิงตาม WHO 2011
  การควบคุม pH มีความจำเป็นในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพ 
  การทำใหน้ำ้ใส และการฆา่เชือ้ดว้ยคลอรนี คา่ pH ควรมคีา่นอ้ยกวา่ 8 และ pH ประมาณ 7  
  หรือต่ำกว่า จะมีฤทธิ์ในการกัดกร่อน

ด้านเคมี

ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด  กำหนดค่า ≤ 500 mg/l คำนึงถึงสุขภาพของประชาชนให้ได้บริโภคน้ำที่ดี 
(ปรับลดค่ามาตรฐานเดิม   TDS สูง บอกถึงการปนเปื้อนของแข็งละลายในน้ำ บางชนิดก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ  
จาก ≤ 1,000 mg/l  มีปัญหาและพบบ่อย ได้แก่ ไนเตรท, โซเดียม, ซัลเฟต, แบเรียม แคดเมียม และฟลูออไรด์  
เป็น ≤ 500 mg/l)   จงึเปน็นำ้ทีไ่มเ่หมาะสำหรบัใชใ้นชวีติประจำวนั และทำใหน้ำ้มรีสเฝือ่น ปลา่ จะเกดิการตกตะกอน  
  เป็นตะกรันในเส้นท่อจ่ายน้ำ การกำจัดยาก ระบบประปาไม่สามารถกำจัดออกได้ ยกเว้น RO
  น้ำภาคการเกษตร รวมน้ำใช้แนะนำที่ 500 mg/l น้ำทิ้งอาคารบางประเภท ห้องชุด หอพัก  
  ที่ดินจัดสรรกำหนดที่ 500 mg/l

 ตัวชี้วัดคุณภาพน้ำบริโภค สรุปผลความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
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ความกระด้าง กำหนดค่า ≤ 300 mg/l กำหนดค่าให้สมดุลกับค่า TDS
(ปรับลดค่ามาตรฐานเดิม   หลายพืน้ทีม่ขีอ้จำกดัของแหลง่นำ้ ประเทศไทยบางพืน้ทีม่ภีเูขาหนิปนู ทำให ้Hardness สงู  
จาก ≤ 500 mg/l เป็น ≤ 300 mg/l)  ระบบประปากำจัดความกระด้างได้ยาก จึงต้องคำนึงถึงแหล่งน้ำบริโภคในประเทศไทย 
  ที่มีความหลากหลาย

ซัลเฟต  กำหนดค่า ≤ 250 mg/l เหมือนเดิม เพื่อไม่ให้มีผลต่อรสชาติของน้ำ ทำให้รสขม
  ความเข้มข้นซัลเฟตในน้ำบริโภคที่สูง (1,000 - 1,200 mg/l) จะก่อให้เกิดการระบายท้อง  
  laxative แก่ผู้บริโภค

คลอไรด์  กำหนดค่า ≤ 250 mg/l เพื่อไม่ให้เกิดการทำปฏิกิริยารวมตัวกับ Na เกิดเป็น NaCl  
 ทำให้น้ำมีรสเค็มและกร่อย

ไนเตรท กำหนดค่า ≤ 50 mg/l (as NO
3
) อ้างอิงตาม WHO 2017

  สารตวันีจ้ะเกีย่วขอ้งกบัปฏกิริยิา Chloraminationหากไมม่กีารควบคมุปรมิาณจะสง่ผลกระทบ 
  ต่อการกัดกร่อนท่อส่งน้ำ และความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง และ Blue - baby syndrome ได้

ไนไตรท์ กำหนดค่า ≤ 3 mg/l (as NO
2
) อ้างอิงตาม WHO 2017

(พารามิเตอร์ใหม่ เพิ่มจาก   การวิเคราะห์ NO
3
 จะต้องวิเคราะห์ NO

2
 ร่วมด้วย ถ้าไม่กำหนดค่ามาตรฐาน NO

2 
 

มาตรฐานเดิม) บางห้องปฏิบัติการอาจไม่วิเคราะห์สารนี้ ส่งผลให้ค่าที่ได้ไม่ถูกต้อง 
  NO

2
 จะเกี่ยวข้องกับน้ำสะอาดสำหรับทารก

ฟลูออไรด์ กำหนดค่า ≤ 0.7 mg/l
  ผลวิจัยของสำนักทันตสาธารณสุข พบว่า ฟลูออไรด์ในน้ำที่เกิน 0.7 mg/l มีผลต่อการเกิด 
  ฟันตกกระในเด็กเล็ก (0 - 3 ปี) ช่วงที่ฟันกำลังพัฒนา และมีผลต่อการเกิดกระดูกโค้งงอ 
  ในผู้ใหญ่

ด้านเคมี (โลหะหนัก) 

เหล็ก กำหนดค่า ≤ 0.3 mg/l
(ปรับลดค่ามาตรฐานเดิม  ปรมิาณทีพ่บในนำ้ประปาไมส่ง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ แตจ่ะสง่ผลกระทบตอ่การไมย่อมรบั 
จาก ≤ 0.5mg/l เป็น ≤ 0.3 mg/l)  ของผู้บริโภคด้านสี ถ้าค่ามาก น้ำจะออกสีแดง ดังนั้น ไม่เกิน 0.3 mg/l จึงเป็นค่าที่ยอมรับได้
  เหล็กที่ 0.5 mg/l เมื่อเติมคลอรีน จะส่งผลให้น้ำมีสีเหลือง ค่ามาตรฐานจึงต้องไม่เกิน  
  0.3 mg/l

แมงกานีส กำหนดค่า ≤ 0.3 mg/l
  มีความเข้มข้นสูงในน้ำบาดาลสภาพไร้อากาศ ทำให้น้ำมีฝ้าสีดำ/ม่วง ส่งผลต่อความน่าดื่ม
  ปริมาณที่สูง มีความเป็นพิษต่อระบบประสาท ทำให้มีอาการสั่นคล้ายโรคพาร์กินสัน  
  และมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก

ทองแดง กำหนดค่า ≤ 1 mg/l
  ค่าสูงกว่ามาตรฐานน้ำผิวดิน เนื่องจาก การกำหนดคนละวัตถุประสงค์ ทองแดงมาก 
  จะฆ่าสาหร่ายและพืชน้ำขนาดเล็ก ทำให้ไม่เจริญเติบโต
  WHO กำหนดโดยคำนึงถึงความปลอดภัย 
  ความเข้มข้นที่มากเกินจะมีผลต่อรสชาติ ความน่าดื่มของน้ำ

สังกะสี กำหนดค่า ≤ 3 mg/l
  ความเข้มข้นที่มากเกินจะมีผลต่อรสชาติ ความน่าดื่มของน้ำ 
  กำหนดสูงกว่ามาตรฐานน้ำผิวดิน เนื่องจากสังกะสีอาจละลายออกมาจากท่อ
  การพบสังกะสีปนเปื้อนในน้ำดื่มที่ปริมาณ > 3 mg/l อาจไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

 ตัวชี้วัดคุณภาพน้ำบริโภค สรุปผลความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
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ด้านเคมี (โลหะหนักที่เป็นพิษ) 

ตะกั่ว	 กำหนดค่า	≤	0.01	mg/l	อ้างอิงตาม	WHO	2017
  ตะกั่วมีผลต่อระบบประสาท	การเสียชีวิตเนื่องจากโรคหัวใจ	ไตล้มเหลว	ความดันโลหิตสูง	 
	 	 การตั้งครรภ์หรือทารกผิดปกติ	 พัฒนาการสมองผิดปกติในเด็ก	 สัมพันธ์กับความเข้มข้น 
	 	 ของตะกั่วในเลือด
  IARC	จัดให้อยู่ในกลุ่ม	2B	(อาจเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์)	

โครเมียมรวม	 กำหนดค่า	≤	0.05	mg/l	อ้างอิงตาม	WHO	2017
  Cr		3+	เปน็สารจำเปน็ตอ่รา่งกาย	Cr		6+	เป็นสารก่อมะเรง็	แตก่ารกำหนดมาตรฐานกำหนด 
	 	 เปน็	Total	Chromium	เนือ่งจากการตรวจเฉพาะ	Cr			6+	มขีัน้ตอนในการเกบ็ตวัอยา่ง	การเตรยีม 
	 	 ตัวอย่างค่อนข้างมาก

แคดเมียม	 กำหนดค่า	≤	0.003	mg/l	อ้างอิงตาม	WHO	2017
  ใชใ้นอตุสาหกรรมเหลก็	พลาสตกิ	และแบตเตอรี	่ปลอ่ยในสิง่แวดลอ้มทางนำ้เสยี	ปนเปือ้น 
	 	 ในน้ำดื่มจากการสึกหรอของท่อชุบสังกะสี
  IARC	จัดให้อยู่ในกลุ่ม	2A	(มีความเป็นไปได้ในการก่อมะเร็ง)	

สารหนู	 กำหนดค่า	≤	0.01	mg/l	อ้างอิงตาม	WHO	2017
  IARC	จดัใหอ้ยูใ่นกลุม่	1	(เปน็สารกอ่มะเรง็ในมนษุย)์	การบรโิภคนำ้ทีม่สีารหนทูีร่ะดบัเพิม่ขึน้ 
	 	 จะสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งที่อวัยวะหลายส่วน

ปรอท 	 กำหนดค่า	≤	0.001	mg/l
  กำหนดคา่ตำ่	เนือ่งจากเปน็สารทีม่พีษิรนุแรง	นำ้ธรรมชาตติรวจไมค่อ่ยพบ	(ND)	สารชนดินี ้
	 	 เป็นโลหะหนักตกตะกอนดิน	ก้นลำน้ำ	เมื่อผ่านระบบประปา	จะตกตะกอนลงมา	ส่วนใหญ่ 
	 	 จึงไม่พบในน้ำบริโภค
  ความเป็นพษิของสารประกอบปรอทอนนิทรยีส์ง่ผลตอ่ไต	และ	Mercury	(II)	chloride	สามารถ 
	 	 เพิ่มการเกิดเนื้องอก

ด้านชีวภาพ

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 กำหนด	ไม่พบ/100	ml	หรือ	<	1.1	MPN/	100	ml
(ปรับแก้ไขค่ามาตรฐาน	  เปน็	Indicator	Microorganism	สามารถอยูร่อดและเจรญิเตบิโตในนำ้ได้	ใชใ้นการประเมนิ 
จาก	<	1.8	MPN/	100	ml	 	 ความสะอาดและความสมบูรณ์ของระบบผลิตน้ำ	และระบบจ่ายน้ำ	รวมถึงการมี	Biofilm	 
เป็น	ไม่พบ/	100	ml	หรือ		 	 ในระบบ	ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อได้
<	1.1	MPN/	100	ml)	  <	1.1	MPN/	 100	ml	สำหรับน้ำบริโภคที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงแล้ว	 ถ้าได้มาตรฐาน 
	 	 น้ำจะมีความสะอาด	ปลอดภัย	

อี โคไล	 กำหนด	ไม่พบ/	100	ml	หรือ	<	1.1	MPN/	100	ml
(พารามิเตอร์ใหม่	แทน	  เป็นHealth	 -	 risk	 Indicator	Microorganism	บ่งชี้การปนเปื้อนอุจจาระ	 เป็นตัวเลือก	 
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย)	 	 อนัดบัตน้ๆ	ในการตรวจตดิตามเฝา้ระวงั	เพือ่การทวนสอบคณุภาพนำ้ดืม่	และเปน็ดชันชีีว้ดั 
	 	 ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ

พื้นที่อุตสาหกรรม

สารพิษอื่นๆ 

ลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต	 กำหนดค่า	≤	0.2	mg/l	อ้างอิงมาตรฐานน้ำบริโภค	มอก.	257	-	2549	
(พารามิเตอร์ใหม่	เพิ่มจาก	  เป็นสารลดแรงตึงผิวในผงซักฟอก	และมีการใช้สารซักฟอกกันมาก	
มาตรฐานเดิม)	  ความเปน็พษิของสารนีต้อ่มนษุยน์อ้ย	โดยทัว่ไปอาจกอ่ใหเ้กดิอาการระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั	 
	 	 หรือตาได้เล็กน้อย
  กระทบต่อระบบนิเวศ	สาหร่าย
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อะลูมิเนียม	 กำหนดค่า	≤	0.2	mg/l	 อ้างอิงตาม	WHO	2017	 เป็นค่ามาตรฐานในทางปฏิบัติของประปา 
(พารามิเตอร์ใหม่	เพิ่มจาก	 ขนาดเล็ก
มาตรฐานเดิม)	  การได้รับอะลูมิเนียมจากการรับประทานเป็นพิษเฉียบพลันต่อมนุษย	์ เสี่ยงต่อการพัฒนา 
	 	 หรือแสดงอาการอัลไซเมอร์ในมนุษย์	(ข้อสรุปยังไม่ชัดเจน)	

แบเรียม	 กำหนดค่า	≤	0.7	mg/l	อ้างอิงมาตรฐานน้ำบริโภค	มอก.	257	-	2549	
  เป็นสาเหตุของโรคไต	(สัตว์ทดลอง)	
  ในไทยพบมีค่าน้อยมาก	ประมาณ	0.06	mg/l

เบริลเลียม	 กำหนดค่า	≤	0.004	mg/l	อ้างอิงตาม	EPA
(พารามิเตอร์ใหม่	เพิ่มจาก	  ใช้ทำเซรามิก	อิเล็กทรอนิกส	์มีพิษร้ายแรง	การปนเปื้อนในน้ำมาจากการเผาไหม้ถ่านหิน	 
มาตรฐานเดิม)	 	 กากอิเล็กทรอนิกส์	และอุตสาหกรรมที่ใช้เบริลเลียม
  IARC	จัดให้อยู่กลุ่ม	1	(เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์)	

โบรอน	 กำหนดค่า	≤	2.4	mg/l	อ้างอิงตาม	WHO	2017
(พารามิเตอร์ใหม่	เพิ่มจาก	  ใช้ในการผลิตแก้ว	สบู่	และสารทำความสะอาด	
มาตรฐานเดิม)	  พบในน้ำบาดาล	จากการชะล้างน้ำของหินและดินที่มีสารบอเรทและโบโรซิลิเกท	ปริมาณ 
	 	 ที่น้ำผิวดินเพิ่มขึ้นจากน้ำเสีย

ไซยาไนด์	 กำหนดค่า	≤	0.07	mg/l
  มีฤทธิ์รุนแรง	ตรวจเมื่อเกิดปัญหา	และเพื่อยืนยันเท่านั้น
  น้ำดื่มมีโอกาสปนเปื้อนไซยาไนด์สูง	เช่น	ในพื้นที่โรงแต่งแร่ทองคำ	บ่อเก็บกักกากแร่ใกล้ลำน้ำ

นิกเกิล		 กำหนดค่า	≤	0.07	mg/l	อ้างอิงตาม	WHO	2017
(พารามิเตอร์ใหม่	เพิ่มจาก	  ใช้ในการผลิตสแตนเลสและอัลลอยด์นิกเกิล	อาจพบปนเปื้อนในน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยง
มาตรฐานเดิม)	  มีความเป็นพิษสูงมาก

ซีลีเนียม	 กำหนดค่า	≤	0.01	mg/l
  เกิดขึ้นตามธรรมชาติ	พบในน้ำใต้ดิน
  ความเป็นพิษ	 เมื่อรับประทานสารแบบเฉียบพลัน	ทำให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อเมือก 
	 	 ในปาก	หลอดลม	หลอดอาหาร	และระบบทางเดินอาหาร

สไตรีน	 กำหนดค่า	≤	0.02	mg/l
  ใช้ในโรงงานผลิตพลาสติก	และเรซิ่น
  เป็นสารทำให้เกิดการกลายพันธุ์	IARC	จัดให้อยู่ในกลุ่ม	2B	(อาจเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์)	

ไวนิลคลอไรด์	 กำหนดค่า	≤	0.0003	mg/l	อ้างอิงตาม	WHO	2017
(ปรับแก้ไขค่ามาตรฐาน		  วิเคราะห์สารได้ด้วย	HPLC	หรือ	GC
จาก	≤	0.005	mg/l	  ใช้ผลิตพลาสติก	PVC	ชิ้นส่วนรถยนต์	ผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อ
เป็น	≤	0.0003	mg/l)		  IARC	จดัใหอ้ยูใ่นกลุม่	1	(เปน็สารกอ่มะเรง็ในมนษุย)์	และเปน็อนัตรายตอ่ตบั	ระบบประสาท	 
	 	 เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง

สารอินทรีย์ระเหยง่าย  ค่ามาตรฐานอ้างอิงตาม	WHO	2017
ในกลุ่ม BTEX  เปน็ปญัหาในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก	และพืน้ทีป่โิตรเคมี	จะตรวจเฉพาะกรณปีัม๊นำ้มนัรัว่ไหล	 
	 	 แทง็กเ์กบ็นำ้มนัใตด้นิรัว่ไหลจะปนเปือ้นสูน่ำ้ใตด้นิไดโ้ดยตรง	กรณอีูซ่อ่มรถใชน้ำ้มนัลา้งมอื	 
	 	 ส่วนประกอบของเครื่องยนต์

เบนซิน	 กำหนดค่า	≤	0.01	mg/l
  IARC	จัดให้เบนซีนอยู่ในกลุ่ม	1	(เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์)	

โทลูอีน	 กำหนดค่า	≤	0.7	mg/l	
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เอทธิลเบนซิน	 กำหนดค่า	≤	0.3	mg/l

ไซลีนทั้งหมด 	 กำหนดค่า	≤	0.5	mg/l

สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)  ค่ามาตรฐานอ้างอิง	WHO	2017	และตรวจวิเคราะห์เฉพาะพื้นที่เสี่ยง

คาร์บอนเตตระคลอไรด์	 กำหนดค่า	≤	0.004	mg/l

1, 2 ไดคลอโรอีเทน	 กำหนดค่า	≤	0.03	mg/l

1, 2 ไดคลอโรเอทธีน กำหนดค่า	≤	0.05	mg/l
(พารามิเตอร์ใหม่	เพิ่มจาก
มาตรฐานเดิม)		

ไดคลอโรมีเทน	 กำหนดค่า	≤	0.02	mg/l

เตตระคลอโรเอทธีน	 กำหนดค่า	≤	0.04	mg/l

ไตรคลอโรเอทธีน	 กำหนดคา่	≤	0.07	mg/lคา่มาตรฐานอา้งองิตามเกณฑค์ณุภาพนำ้ประปาดืม่ได้	และมาตรฐาน 
	 คุณภาพน้ำบริโภคของประเทศเวียดนาม,	ฟิลิปปินส์
	  ตรวจวิเคราะห์เฉพาะในพื้นที่เสี่ยง

1, 1, 1 - ไตรคลอโรอีเทน	 กำหนดค่า	≤	2	mg/l

ไตรฮาโลมีเทน  ค่ามาตรฐานอ้างอิงตาม	WHO	2017
	  น้ำดิบมี	organic	สูง	โอกาสทำปฏิกิริยากับคลอรีนเกิด	THM	จะสูง	คำนึงเส้นท่อไกล

คลอโรฟอร์ม กำหนดค่า	≤	0.3	mg/l
(พารามิเตอร์ใหม่	เพิ่มจาก
มาตรฐานเดิม)		

โบรโมไดคลอโรมีเทน กำหนดค่า	≤	0.06	mg/l
(พารามิเตอร์ใหม่	เพิ่มจาก
มาตรฐานเดิม)		

ไดโบรโมคลอโรมีเทน กำหนดค่า	≤	0.1	mg/l
(พารามิเตอร์ใหม่	เพิ่มจาก
มาตรฐานเดิม)		

โบรโมฟอร์ม กำหนดค่า	≤	0.1	mg/l
(พารามิเตอร์ใหม่	เพิ่มจาก
มาตรฐานเดิม)		

สถานการณ์โรคระบาด

ด้านชีวภาพ

Clostridium perfringens กำหนดค่า	ไม่พบ/	100	ml	
(พารามิเตอร์ใหม่	เพิ่มจาก	  Spore	ของเชื้อทนต่อสิ่งแวดล้อม	มักพบในน้ำเสีย	หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ	ใช้เป็นดัชนีบ่งชี ้
มาตรฐานเดิม)	 	 โปรโตซัวในระบบน้ำที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ	และประสิทธิภาพของระบบการกรอง 
	 	 นอกจากนี้ร้อยละ	 13	 -	 35	 เป็นจุลินทรีย์ประจำถิ่นในลำไส้ของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น	 
	 	 ไม่เพิ่มจำนวนในน้ำ	 ถ้าตรวจพบแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นเคยปนเปื้อนด้วยอุจจาระ	 หรือ	 
	 	 post	contamination	จากอุจจาระ
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Pseudomonas aeruginosa กำหนดค่า ไม่พบ/ 250 ml
(พารามิเตอร์ใหม่ เพิ่มจาก  เปน็สิง่มชีวีติในสิง่แวดลอ้ม พบไดใ้นอจุจาระ ดนิ นำ้ และสิง่ปฏกิลู สามารถเพิม่จำนวนไดใ้นนำ้ 
มาตรฐานเดิม)  พบเปน็สาเหตขุองการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล ดว้ยภาวะอาการแทรกซอ้นทีร่นุแรง สามารถ 
  แยกเชื้อได้จากสิ่งแวดล้อมที่มีความชื้น ถ้ามีเชื้อปริมาณสูงในน้ำประปาหรือในน้ำขวด  
  จะเกิดการร้องเรียนในเรื่อง รสชาติ กลิ่น และความขุ่นได้

Staphylococcus aureus กำหนดค่า ไม่พบ/ 100 ml
(พารามิเตอร์ใหม่ เพิ่มจาก  เป็นแบคทีเรียที่พบในอุจจาระ และผิวหนัง สามารถพบได้ในแหล่งน้ำดื่ม
มาตรฐานเดิม)

Salmonella spp. กำหนดค่า ไม่พบ/ 100 ml
(พารามิเตอร์ใหม่ เพิ่มจาก  พบทั่วไปในสิ่งแวดล้อม การแพร่เชื้อ ผ่านทาง Faecal - oral route
มาตรฐานเดิม)  S. Typhimurium แพรผ่า่นการบรโิภคนำ้บาดาล และนำ้ผวิดนิทีม่กีารปนเปือ้น การระบาด 
  ในชุมชนเกิดจากแหล่งน้ำฝนมีการปนเปื้อนขี้นก เคยพบปนเปื้อนในน้ำดื่มที่ไม่บรรจุขวด

Shigella spp. กำหนดค่า ไม่พบ/ 100 ml
(พารามิเตอร์ใหม่ เพิ่มจาก   มนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็น Host ตามธรรมชาติ การพบเชื้อในน้ำดื่มบ่งบอกถึง 
มาตรฐานเดิม)  การปนเปื้อนอุจจาระของมนุษย์เมื่อเร็วๆ นี้ การระบาดส่วนมากมากับน้ำมากกว่าอาหาร  
  มีการรายงานการระบาดของโรค shigellosis ที่มีน้ำเป็นสื่อหลายเหตุการณ์

Vibrio cholera กำหนดค่า ไม่พบ/ 100 ml
(พารามิเตอร์ใหม่ เพิ่มจาก  มักพบการระบาดในภาวะน้ำท่วม หรือในแหล่งน้ำดื่มที่ไม่ได้เติมคลอรีน
มาตรฐานเดิม)

Hepatitis A virus กำหนดค่า ไม่พบ/ 100 ml
(พารามิเตอร์ใหม่ เพิ่มจาก  มากบันำ้ไมส่ะอาด เคยพบเหตกุารณร์ะบาดจากนำ้ดืม่ และนำ้แขง็ทีผ่ลติจากนำ้บอ่บาดาล 
มาตรฐานเดิม)  ที่ปนเปื้อนเชื้อจากส้วม จังหวัดบึงกาฬ

Norovirus กำหนดค่า ไม่พบ/ 100 ml
(พารามิเตอร์ใหม่ เพิ่มจาก  เสีย่งนอ้ยทีจ่ะพบในนำ้ดืม่ สว่นใหญพ่บในนำ้เสยี และหอยนางรม และมกัพบระบาดสลบักบั  
มาตรฐานเดิม)  V. parahaemolyticus
  เคยพบการระบาดจากน้ำแข็ง ที่ผลิตจากโรงงานน้ำแข็งในจังหวัดนครราชสีมา ในน้ำดื่ม 
  ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร

Rotavirus กำหนดค่า ไม่พบ/ 100 ml
(พารามิเตอร์ใหม่ เพิ่มจาก  อยู่ในน้ำที่ไม่สะอาด พบบ้างในน้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระ พบประปราย ส่วนใหญ่ในเด็ก
มาตรฐานเดิม)

Cryptosporidium hominis/ กำหนดค่า ไม่พบ/ 10 l 
parvum  ปนเปือ้นใน water supply ในแหลง่นำ้เสยี หรอืนำ้ผวิดนิทีม่กีารปนเปือ้นสาเหตกุารระบาด 
(พารามิเตอร์ใหม่ เพิ่มจาก  ใหญ่ อาการในผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ (สังคมผู้สูงอายุ) มุ่งเน้นผักปลอดสารพิษ เพิ่มความเสี่ยง 
มาตรฐานเดิม)  ของเชื้อปนเปื้อนในน้ำมากขึ้น 
  Oocyst ทนคลอรีน 1 g/l. 24 ชั่วโมง ไม่ทนต่อ UV น้ำเดือด 3 นาที 
  มาตรฐานในต่างประเทศกำหนดไว้ห้ามพบ Oocyst ในน้ำ 
  ประเทศไทยเคยพบผู้ป่วยเด็กในสถานเลี้ยงเด็กตรวจได้ใน Lab ของโรงพยาบาล

	 ตัวชี้วัดคุณภาพน้ำบริโภค	 สรุปผลความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ



วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 256416

งานวิจัย

Giardia intestinalis	 กำหนดค่า	ไม่พบ/	10	l
(พารามิเตอร์ใหม่	เพิ่มจาก	  เป็นโรคประจำถิ่นของประเทศไทย	พบระบาดในเขตชนบทก่อโรคได้ทุกคน	 โดยเฉพาะ 
มาตรฐานเดิม)		 	 เด็กอายุ	<	5	ปี	
  cyst	สามารถอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์	-	เดือนในน้ำเย็น	
  กำจัดได้ร้อยละ	90	ด้วยคลอรีน	1	mg/l	30	นาที	ตรวจได้ง่าย	Lab	ของโรงพยาบาล
  ต่างประเทศได้กำหนดห้ามมีเชื้อนี้ใน	water	supply

Cyclospora spp.	 กำหนดค่า	ไม่พบ/	10	l
(พารามิเตอร์ใหม่	เพิ่มจาก	  เป็นเชื้อฉวยโอกาส	 ระบาดผ่านน้ำ	 โดยเมื่อออกจากอุจจาระของคน	 เมื่อคนไปสัมผัส 
มาตรฐานเดิม)		 	 หรอืกนิเขา้ไป	จะยงัไมก่อ่โรค	เนือ่งจาก	Oocyst	ตอ้งการเจรญิเตบิโตในสิง่แวดลอ้มภายนอก	 
	 	 ไดท้ัง้ดนิ	นำ้	จนเปน็	mature	Oocyst	ซึง่จะใชเ้วลาประมาณ	2	สปัดาห	์จงึเปน็	Infective	stage	 
	 	 ทำให้เกิดการติดเชื้อ
  โรงพยาบาลตรวจโดยการย้อมสีชนิดพิเศษ

พื้นที่เกษตรกรรม

สารเคมี (สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์) 

Atrazine	 กำหนดค่า	 ≤	 2	 µg/l	 อ้างอิงตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	 และมาตรฐานคุณภาพ 
	 น้ำบริโภคของประเทศฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	เวียดนาม	จีน	อินเดีย	นิวซีแลนด์
  ประเทศไทยนำเข้า	ใช้มากอันดับ	4	(ปี	2559,	2558,	2557)	อันดับ	5	(ปี	2556,	2555)	
  ธรรมชาติของ	 Atrazine	 ดินและตะกอนจะอุ้มสารตัวนี้ไว้ได้ไม่ดี	 สารตัวนี้จะถูกชะล้าง 
	 	 ออกมาไดง้า่ย	จงึทำใหม้โีอกาสปนเปือ้นสูน่ำ้ไดม้าก	แตจ่ากการศกึษาพบตกคา้งอยูใ่นดนิ	 
	 	 ตะกอนดิน	และน้ำ	เช่น	จังหวัดน่าน	พิจิตร	เพชรบูรณ์	ตาก	ประเทศแถบเอเชียตะวันออก- 
	 	 เฉียงใต้ใช้กันมาก

Carbofuran	 กำหนดค่า	≤	7	µg/l	อ้างอิง	WHO	2017	ฮ่องกง	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	มาเลเซีย
(พารามิเตอร์ใหม่	เพิ่มจาก	  อยู่ในรายชื่อที่เคยสั่งห้ามใช้	 และปัจจุบันกำลังจะสั่งห้ามใช้อีกครั้ง	 สารชนิดนี้ใช้มาก 
มาตรฐานเดิม)		 	 ในประเทศไทย	เป็นกลุ่ม	Carbamate	มีความเป็นพิษสูงมากและมีความรุนแรงสูงมาก

Chlorpyrifos		 กำหนดค่า	≤	30	µg/l	อ้างอิง	WHO	2017	ฮ่องกง	จีน	อินเดีย	สิงคโปร์
(พารามิเตอร์ใหม่	เพิ่มจาก		  ประเทศไทยนำเข้า	ใช้มากอันดับ	8	(ปี	2559,	2557)	อันดับ	9	(ปี	2558)	
มาตรฐานเดิม)	  สารนี้สามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้	 พิษของสารส่งผลต่อสมอง	ทำให้เกิดโรคซึมเศร้า	 
	 	 ฆ่าตัวตาย	 เกษตรกรที่ใช้มีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จสูงมาก	 สารตัวนี้ดูดซับในดินได้ดี	 
	 	 จึงปนเปื้อนที่ผักได้	และปนเปื้อนในน้ำได้ดี	จึงปนเปื้อนไปในน้ำประปา

DDT & metabolites 	 กำหนดค่า	≤	1	µg/l	อ้างอิง	WHO	2017	นิวซีแลนด์	ฮ่องกง	จีน	อินเดีย	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์
  ประเทศไทยประกาศ	Ban	เปน็สารทีม่	ีHalf	-	life	30	-	40	ป	ีตอ้งกำหนดในมาตรฐาน	เพือ่ตรวจ 
	 	 ติดตามเฝ้าระวังการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม	ตามอนุสัญญา	Stockholm	ที่ประเทศต่างๆ	 
	 	 ที่เป็นสมาชิกต้องมีการเฝ้าระวังต่อเนื่อง

2, 4 - D 	 กำหนดคา่	≤	30	µg/l	อา้งองิ	WHO	2017	ฮอ่งกง	จนี	อนิเดยี	กัมพชูา	ลาว	ออสเตรเลยี	ฟลิปิปินส	์ 
(พารามิเตอร์ใหม่	เพิ่มจาก	 สิงคโปร์	เวียดนาม	มาเลเซีย	มาตรฐานน้ำใต้ดิน
มาตรฐานเดิม)		  ประเทศไทยนำเข้า	ใช้มากอันดับ	3	(ปี	2556	-	2559)	อันดับ	4	(ปี	2555)	
  เป็นสารเคมีที่มีปัญหาในหลายประเทศ	ประเทศเวียดนามประกาศ	Ban
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Glyphosate - isopropyl กำหนดค่า	≤	900	µg/l	อ้างอิง	Health	base	value	WHO	2017
ammonium  ประเทศไทยนำเข้า	 ใช้มากอันดับ	 1	 (ปี	 2555	 -	 2559)	ความเป็นพิษสูง	 ส่วนมากจะพบ 
(พารามิเตอร์ใหม่	เพิ่มจาก	 		 ในผักและปลา	พบปนเปื้อนมากในดิน	ดินอุ้มสารนี้ได้ดีมาก	 ในน้ำจะไม่ค่อยเจอสารตัวนี้	
มาตรฐานเดิม)	 	 ถ้าเจอในน้ำ	แสดงว่าเกินความสามารถของดินที่จะอุ้มสารนี้	สารตัวนี้วิเคราะห์ยาก

Paraquat dichloride	 กำหนดค่า	≤	10	µg/l	อ้างอิง	Drinking	water	standard	ของประเทศแคนาดา
(พารามิเตอร์ใหม่	เพิ่มจาก	  ประเทศไทยนำเข้า	ใช้มากอันดับ	2	(ปี	2555	-	2559)	
มาตรฐานเดิม)		  ประเทศเวียดนามประกาศ	Ban
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ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานคุณภาพ 
น้ำบริโภคของประเทศไทยจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย	 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทั้งภาครัฐ	เอกชน	NGOs	ภาคประชาชน	 
และคณะกรรมการสาธารณสุขรวมจำนวน	 3	 ครั้ง	 พบว่า	 
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับความครอบคลุมและความจำเป็น 
ของตวัชีว้ดัคณุภาพนำ้บรโิภคทีก่ำหนดมา	เนือ่งจากมาตรฐาน 
คุณภาพน้ำบริโภคมีความสำคัญและมีความจำเป็นในการ 
ควบคมุคณุภาพนำ้บรโิภค	เพือ่คุม้ครองสขุภาพของประชาชน	 
และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในแต่ละพื้นที่	 โดยประเด็น 
ที่มีการแสดงความคิดเห็น	 ได้แก่	 ค่ามาตรฐานที่เหมาะสม	 
ความครอบคลุมของสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ที่มีโอกาสพบ 
ปนเปื้อนได้ในน้ำ	ฐานคิดในการกำหนดค่าหรือเลือกตัวชี้วัด 
มากำหนดในมาตรฐาน	ความพร้อมของห้องปฏิบัติการใน 
การตรวจวิเคราะห์	 ความถี่ในการส่งตรวจเฝ้าระวังในแต่ละ 
ตวัชีว้ดั	การลด/เพิม่คา่มาตรฐาน	เชน่	คา่ความเปน็กรด	-	ดา่ง 
ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด	 เป็นต้น	 การกำหนดนิยาม 
มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคพื้นที่ปกติและพื้นที่เสี่ยงให้ 
ชัดเจน	การเพิ่มการตรวจตัวชี้วัดของเชื้อก่อโรคประเภทกลุ่ม 
โปรโตซัว	 การพิจารณาวิธีการตรวจวิเคราะห์ให้ครอบคลุม 
ของห้องปฏิบัติการในประเทศไทย	 การเพิ่มค่าตัวชี้วัดของ 
ปริมาณสารไตรฮาโลมีเทนในน้ำ	 ลักษณะการระบุค่า 
มาตรฐานตามแนบทา้ยประกาศฯ	ผูศ้กึษาไดน้ำขอ้เสนอแนะ	 
ความคิดเห็นมาทำการปรับแก้ไขร่างมาตรฐานคุณภาพ 
นำ้บรโิภคของประเทศไทย	เพือ่ดำเนนิการในขัน้ตอนการออก 
กฎหมายอนุบัญญัติต่อไป

	ผลการดำเนินการตามขั้นตอนในการออกกฎหมาย 
อนบัุญญติัได้นำมาตรฐานคณุภาพนำ้บรโิภคของประเทศไทย 

เสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา	 เพื่อพิจารณาผลักดันเป็น 
กฎหมาย	รองรับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	 
มติการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาใหค้วามเหน็วา่	 
การกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำบริ โภค	 ไม่ปรากฏ 
บทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	 
ที่ให้อำนาจในการควบคุมดูแลในเรื่องนี้	 กรณีนี้จึงไม่อาจ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา	6	วรรคหนึ่ง	 (1)	หรือ	 (2)	 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	 2535	 เพื่อออก 
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของ 
ประเทศไทยได	้ผูศ้กึษาจงึไดน้ำมาตรฐานคณุภาพนำ้บรโิภค 
ของประเทศไทย	 ไปทบทวนและจัดทำเป็นประกาศ 
กรมอนามยั	เรือ่ง	เกณฑค์ณุภาพนำ้ประปาดืม่ได	้กรมอนามยั	 
พ.ศ.	2563	และ	ประกาศกรมอนามัย	เรื่อง	เกณฑ์เสนอแนะ 
คุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง	กรมอนามัย	พ.ศ.	2563	 
สำหรับใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการที่ประกาศใช้อยู่	 
ณ	 ปัจจุบัน	 ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายนำไปใช้อ้างอิง 
คุณภาพน้ำบริโภคได้

อภิปรายผล
	จากการพิจารณาผลการศึกษาวิจัยได้มาตรฐาน 

คุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทย	 2	 บัญชี	 คือ	 บัญชี 
หมายเลข	 1	มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทย	 
เพือ่การเฝา้ระวงัพืน้ทีท่ัว่ไป	แบง่เปน็	ดา้นกายภาพ	เคมทีัว่ไป	 
เคมี	 (โลหะหนัก)	 เคมี	 (โลหะหนักที่เป็นพิษ)	 และด้าน 
ชีวภาพโดยมีการปรับลดค่าตัวชี้วัดคุณภาพน้ำบริโภคจาก 
มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคเดิมของกรมอนามัย	 ได้แก่	 
ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด	ค่าความกระด้าง	เหล็ก	แก้ไข 
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ค่าตัวชี้วัดโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 ตัดตัวชี้วัดฟีคัลโคลิฟอร์ม 
แบคทีเรีย	เพิ่มตัวชี้วัด	E. coli และไนไตรท์	บัญชีหมายเลข	2	 
มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทย	 ในสภาวะ 
เกิดเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำบริโภค	แบ่งเป็น	 
1.	พื้นที่อุตสาหกรรม	ประกอบด้วย	สารพิษอื่นๆ	สารอินทรีย ์
ระเหยง่ายในกลุ่ม	 BTEX	 สารอินทรีย์ระเหยง่าย	 (VOCs)	 
ไตรฮาโลมเีทน	(Trihalomethane)	2.	สถานการณโ์รคระบาด	 
ด้านชีวภาพ	3.	พื้นที่เกษตรกรรม	สารเคมี	 (สารฆ่าศัตรูพืช 
และสัตว์)	 โดยมีการเพิ่มตัวชี้วัดหลายกลุ่มด้วยกัน	 คือ	 
ตัวชี้วัดในพื้นที่อุตสาหกรรม	 ได้แก่	 ลิเนียร์อัลคิลเบนซีน- 
ซัลโฟเนต	อะลูมิเนียม	 เบริลเลียม	 โบรอน	นิกเกิล	 ตัวชี้วัด 
กลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย	 (VOCs)	 1,	 2	 ไดคลอโรเอทธีน 
ตัวชี้วัดกลุ่มไตรฮาโลมีเทน	 ได้แก่	 คลอโรฟอร์ม	 โบรโมได- 
คลอโรมีเทน	 ไดโบรโมคลอโรมีเทน	 โบรโมฟอร์ม	 ตัวชี้วัด 
ในสถานการณ์โรคระบาด	ได้แก่	Clostridium perfringens  
Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus  
Salmonella	spp.	Shigella	spp.	Vibrio cholerae	Hepatitis	A	 
virus	Norovirus	Rotavirus	Cryptosporidium hominis/ 
parvum Giardia intestinalis Cyclospora	 spp.	 และ 
ตัวชี้วัดของสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์	 ได้แก่	 Carbofuran	 
Chlorpyrifos	2,	4	-	D	Glyphosate	-	isopropyl	ammonium	 
Paraquat	 dichloride	 นอกจากนี้มีการปรับลดค่าตัวชี้วัด 
ไวนลิคลอไรด	์	ตดัตวัชีว้ดักลุม่สารอนิทรยีร์ะเหยงา่ย	(VOCs)	 
1,	1	ไดคลอโรเอทธนี	และตวัชีว้ดัของสารฆา่ศตัรพูชืและสตัว	์ 
ได้แก่	 Aldrin	 and	 dieldrin	 ทำให้มาตรฐานนี้มีตัวชี้วัด 
คุณภาพน้ำบริโภคที่ครอบคลุม	ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 
ซึ่งกรมอนามัยได้นำมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นไปออกเป็น 
ประกาศกรมอนามัย	 เรื่อง	 เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	 
กรมอนามัย	พ.ศ.	2563	และ	เรื่อง	เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพ 
น้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง	กรมอนามัย	พ.ศ.	2563	

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
	ผลการวิจัยครั้งนี้	 เป็นการนำผลการศึกษาวิจัยทาง 

เอกสาร	 ทบทวน	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์มาตรฐานคุณภาพ 
น้ำบริโภคของทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	มาพัฒนา 
มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทย	 โดยอาศัย 

องค์ความรู้ที่ล้ำลึก	 และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ	 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	และนักวิชาการ	เพื่อให้ได้มาตรฐานที ่
ครอบคลุม	 เป็นที่ยอมรับ	มีความเหมาะสมและถูกต้องตาม 
บริบทของประเทศตามหลักวิชาการ	 ในการจัดทำมาตรฐาน 
คุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทย	 นอกจากจะเป็น 
การดำเนนิการเพือ่คุม้ครองสขุภาพของประชาชน	ยงัเปน็การ 
ยกระดบัมาตรฐานคณุภาพนำ้บรโิภคใหท้ดัเทยีมตา่งประเทศ	 
ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะครอบคลุมผู้จัดหาน้ำบริโภค	 
ที่นอกเหนือจากมาตรฐานที่มีกฎหมายบังคับใช้อยู่ก่อนแล้ว	 
หากหลักเกณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐาน	 หรือเป็นที่ยอมรับของ 
ผู้ปฏิบัติงาน	 จะมีผลต่อคุณภาพน้ำบริ โภคที่ยั งคงมี  
ความเหลื่อมล้ำ	 และไม่เท่าเทียมกันในแต่ละภูมิภาคของ 
ประเทศ	โดยเฉพาะพืน้ทีห่า่งไกล	กลุม่เปราะบาง	พืน้ทีข่าดแคลน 
สาธารณูปโภค	ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนใน 
ภาพรวม	จงึควรมกีารศกึษาและทำความเขา้ใจในมาตรฐาน 
อย่างถี่ถ้วน	 เพื่อให้สามารถดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับ	 วิธีปฏิบัติ	 การขับเคลื่อนการลงทุนในโครงสร้าง 
พื้นฐานของประเทศ	 เทคโนโลยีการผลิตให้สอดคล้องและ 
ตอบสนองต่อมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทย 
ใหเ้ปน็หนึง่เดยีวกนัอยา่งจรงิจงั	สามารถใหบ้รกิารนำ้บรโิภค 
ที่สะอาด	 ปลอดภัยครอบคลุมประชาชน	 จะทำให้  
การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคมีความยั่งยืน	 
ไมใ่ชเ่ปน็การออกมาตรฐานเพยีงเพือ่ใหป้ระเทศไทยไดช้ือ่วา่ 
มีมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคเท่านั้น	 แต่ต้องคุ้มครอง 
สุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างแท้จริง

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
1.	 มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคเป็นเรื่องที่มีความ 

สำคัญ	เป็นการส่งเสริมสุขภาพ	ลดภาระในการซื้อน้ำบริโภค 
ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่ยังมีข้อจำกัดด้าน 
เศรษฐานะ	 ให้เข้าถึงน้ำบริโภคที่สะอาด	ปลอดภัย	 และมี 
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 จึงควรผลักดันมาตรฐานคุณภาพ 
น้ำบริโภคของประเทศไทยให้เป็นกฎหมายอนุบัญญัติที่ 
บังคับใช้ได้จริง	 เพื่อขับเคลื่อน	 ผลักดัน	 และส่งเสริมให้ 
น้ำบริโภคได้คุณภาพ	 ปลอดภัย	 และควรมีการทบทวน 
มาตรฐานทุก	 5	ปี	 เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
ของประเทศ
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2. ทบทวนช่องทางในการผลักดันมาตรฐานคุณภาพ 
นำ้บรโิภคเขา้ไปบงัคบัใชใ้นกฎหมายเกีย่วกบันำ้ทีม่ใีชอ้ยู ่เชน่  
พระราชบญัญตัทิรพัยากรนำ้ เพือ่ใหเ้กดิกระบวนการขบัเคลือ่น 
ด้านการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทยอย่าง 
เป็นรูปธรรม และเกิดผลในการปกป้องคุ้มครองสุขภาพของ 
ประชาชนจากโรคติดต่อที่มีน้ำเป็นสื่อ และส่งเสริมให้มี 
สุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 3. ผลักดันให้ อปท. นำมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค 
ของประเทศไทยไปใชใ้นการตรวจเฝา้ระวงัคุณภาพนำ้บรโิภค 
สำหรบัประชาชนในพืน้ที ่ดแูลความปลอดภยัดา้นนำ้บรโิภค 
ของประชาชน ลดความเสีย่งตก่ารเกดิโรคทีม่นีำ้เปน็สือ่ สง่ผล 
ต่อการคุ้มครองดูแลสุขภาพและลดความเหลื่อมล้ำของ 
ประชาชน บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ  
SDG 6
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บทนำ
อาหารเป็นปัจจัยสำคัญต่อความต้องการพื้นฐานของ 

ร่างกาย และการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไม่ก่อโรค 
ต่อร่างกาย จะทำให้ร่างกายสามารถนำไปใช้เพื่อเสริมสร้าง 
รา่งกายใหเ้ตบิโตแขง็แรงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะ 
เด็กในวัยเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก เนื่องด้วยเป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู  
เพิ่มพูนประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ ให้เด็กใน 
วัยเรียนมีความพร้อม ทั้งในด้านด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  
สังคม และสติปัญญา เด็กๆ จะใช้เวลาในช่วงกลางวันอยู่ใน 
โรงเรียนประถมศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ต่ำกว่า 
วันละ 8 - 10 ชั่วโมง เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย รวมทั้ง 
การรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งจะเป็นอาหารประเภท 
ปรุงสำเร็จที่โรงเรียนประถมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรุง 
ประกอบอาหารใหเ้ดก็ๆ รบัประทาน ดงันัน้อาหารประเภทปรงุ 
สำเร็จจึงควรมีความสะอาด และปลอดภัย ไม่ก่อโรคแต่เด็ก  
เพือ่ชว่ยในการเสรมิสรา้งรา่งกายและพฒันาการในเดก็อยา่ง 
ที่ควรจะเป็นแต่จากตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารใน 
โรงเรยีนประถมศกึษา และศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ของสำนกังาน 
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี(1) ที่สุ่มตรวจจุลินทรีย์ก่อโรค ใน 

อาหารประเภทปรงุสำเรจ็ ในโรงเรยีนประถม จำนวน 31 แหง่  
และโรงเรียนประถมศึกษาที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  
60 แห่ง ครบทั้ง 6 อำเภอ ในจังหวัดนนทบุรี พบว่า มีอาหาร 
ประเภทปรุงสำเร็จ 3 ประเภท คือ ข้าวมันไก่ ไข่พะโล้  
และข้าวผัด ซึ่งเป็นอาหารที่ตรวจพบ เชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด  
(Total plate count ; TPC) ทีก่อ่โรคเกนิมาตรฐาน, เชือ้ Coliform	 
ที่ก่อโรคเกินมาตรฐาน, และยังพบ	E.	coli	และ Staphylococcus	 
aureus	จากสถานการณค์วามไมป่ลอดภยัดงักลา่ว อาจสง่ผล 
ให้เกิดอันตรายโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารต่อร่างกายของ 
เด็กได้ เพื่อให้โรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
มีกระบวนการผลิตอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ที่ สะอาดและ 
ปลอดภยัตอ่สขุภาพรา่งกายของเดก็ จงึควรศกึษาจดุควบคมุ 
วิกฤตของกระบวนการผลิตอาหารปรุงสำเร็จ ทั้ง 3 ประเภท  
คือ ข้าวมันไก่ ไข่พะโล้ และข้าวผัด เพื่อนำจุดวิกฤตที่ต้อง 
ควบคมุในอาหารทัง้ 3 ประเภท มาปรบัปรงุกระบวนการผลติ 
อาหารให้กับโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในจังหวัดนนทบุรี และวิธีการในการเสาะหาการได้มาซึ่ง 
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมที่อยู่ในงานวิจัยนี้ยังสามารถนำไป 
ปรับใช้กับอาหารประเภทปรุงสำเร็จประเภทอื่นได้ 

โดยพบปญัหาดา้นโครงสรา้งและอปุกรณใ์นการปรงุอาหาร ไมม่กีารออกแบบเพือ่ปอ้งกนัสตัว ์และแมลง ฝุน่ ควนั ซึง่สง่ผล 
ใหไ้มส่ามารถปอ้งกนัการปนเปือ้นจากอากาศไดแ้ละปนเปือ้นเขา้สูอ่าหารทีร่อจา่ยได ้3. การเตรยีมผกัสด : ผกัสดอาจมี 
การเปือ้นเชือ้โรคแหลง่ผลติผกัสดหรอืจากอปุกรณ/์ภาชนะทีใ่ช ้และมอืผูส้มัผสัไดซ้ึง่จากการศกึษาพบวา่ ไมม่โีรงเรยีนใด 
ล้างผักอย่างถูกต้องเพื่อลดการปนเปื้อน ประกอบกับผลการประเมิน GMP catering โรงเรียนส่วนใหญ่  ร้อยละ 91.67  
ไมม่กีารแบง่แยกพืน้ทีก่ารผลติเปน็สดัสว่นเพือ่ปอ้งกนัการปนเปือ้นขา้มและพบวา่มกีารใชอ้า่งลา้งผกั และลา้งภาชนะ/ 
อปุกรณเ์ปน็อา่งเดยีวกนั 4. การเตรยีมอปุกรณ/์ภาชนะ : การปนเปือ้นอาจเกดิจากเชือ้โรคในอากาศ เชือ้โรคบรเิวณลา้ง  
บริเวณผึ่ง และบริเวณเก็บอุปกรณ์/ภาชนะได้ทั้งนี้จากการศึกษา พบว่า โรงเรียนร้อยละ 91.67 ไม่มีการแบ่งแยกพื้นที ่
การผลิตเป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนการล้างภาชนะ/อุปกรณ์ไม่มีการแยกล้างระหว่างวัตถุดิบกับภาชนะ/ 
อปุกรณ ์อกีทัง้สถานทีผ่ึง่ภายหลงัการลา้ง พบไดท้ัง้ผึง่บนชัน้กลางแจง้นอกอาคาร หรอืผึง่บนชัน้ในอาคารแตอ่ยูใ่นหอ้ง 
ทีไ่มส่ามารถปอ้งกนัการปนเปือ้นจากภายนอกได ้และสถานทีเ่กบ็ภาชนะ/อปุกรณ ์พบวา่มกีารจดัเกบ็ในตูท้ีไ่มม่กีารทำ 
ความสะอาดสมำ่เสมออกีทัง้ยงัมกีารใชผ้า้ขาวบางคลมุภาชนะไว ้ในหอ้งทีไ่มอ่ยูใ่นลกัษณะทีไ่มส่ามารปอ้งกนัการปนเปือ้น 
จากภายนอกไดแ้ละจากผลการทดสอบความสะอาดมอืของผูป้รงุประกอบอาหาร และผูส้มัผสัอาหารและภาชนะและ 
อุปกรณ์ทั้ง 12 โรงเรียน พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 54.17 และ 39.58 ตามลำดับโดยจะส่งผลต่อ 
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมทั้ง 4 จุด ที่มีมือผู้มือผู้ปรุง/มือผู้สัมผัสและภาชนะ/อุปกรณ์สัมผัสอาหารไปสัมผัสทั้งหมด

การศึกษาจุดควบคุมวิกฤตของ 
กระบวนการผลิตอาหารประเภทปรุงสำเร็จ

ในโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในจังหวัดนนทบุรี

บทคัดย่อ
วตัถปุระสงค ์: เพือ่ศกึษาจดุวกิฤตทีต่อ้งควบคมุของกระบวนการผลติอาหารปรงุสำเรจ็ในโรงเรยีนประถมศกึษา 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนนทบุรี ในอาหาร 3 ประเภท ได้แก่ ข้าวมันไก่ ไข่พะโล้ และข้าวผัด วิธีการ : เป็น 
การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ใน 12 โรงเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการผลิตอาหารประเภท 
ปรุงสำเร็จ ทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ จนถึงขั้นตอนการแจกจ่ายให้นักเรียน โดยการสัมภาษณ ์
กึ่งสังเกตผู้ปรุงอาหาร และนำมาเปรียบเทียบขั้นตอนกระบวนการผลิตอาหารโดยนำขั้นตอนกระบวนการผลิตของทั้ง  
12 โรงเรยีนทีเ่หมอืนกนั มาเขยีนแผนภมูกิารผลติอาหารปรงุสำเรจ็ทัง้ 3 ประเภท และนำขัน้ตอนกระบวนการผลติอาหาร  
และแผนภูมิการผลิตของอาหารปรุงสำเร็จทั้ง 3 ประเภทที่ได้มาวิเคราะห์จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม โดยใช้ The CCP  
decision tree ที่ประยุกต์จากหลักการของระบบ HACCP ร่วมกับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร  
(ปรงุประกอบอาหาร) ตามสขุลกัษณะทีด่ ี(GMP catering) และตรวจประเมนิมาตรฐานสขุาภบิาลอาหาร โดยประเมนิ 
ความสะอาดมือผู้ปรุง/มือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะ/อุปกรณ์สัมผัสอาหาร จากนั้นนำจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมที่ได้  
มาวเิคราะหร์ว่มกบัการตรวจประเมนิ GMP catering และการตรวจความสะอาดมอืผูป้รงุ/มอืผูส้มัผสัอาหาร และภาชนะ/ 
อปุกรณส์มัผสัอาหารเพือ่ประเมนิดคูวามสอดคลอ้งและความเชือ่มโยง และจดัทำแนวทางจดัการจดุวกิฤตทีต่อ้งควบคมุ  
เสนอให้กับโรงเรียนต่อไป สรุปผลการศึกษา : จากขั้นตอนกระบวนการผลิตอาหาร และ แผนภูมิการผลิตของอาหาร 
ปรุงสำเร็จทั้ง 3 ประเภท สามารถวิเคราะห์หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมของอาหารทั้ง 3 ประเภทได้ 4 จุด ได้แก่  
1. การปรงุใหส้กุ : เนือ่งจากการปรงุอาหารใหส้กุทีม่ผีลฆา่เชือ้จลุนิทรยีท์ีป่นเปือ้นมาจากวตัถดุบิและขัน้ตอนการเตรยีม  
ต้องมีการให้ความร้อนอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 74 องศาเซลเซียส และเวลาที่ใช้ไม่น้อยกว่า15 วินาที แต่จากศึกษาพบว่า 
ทัง้ 12 โรงเรยีน ไมม่โีรงเรยีนใดมกีารตรวจสอบอณุหภมูแิละระยะเวลาในการปรงุสกุ ประกอบกบัผลการตรวจประเมนิ  
GMP catering ของแหลง่นำ้ทีใ่ชใ้นการผลติอาหาร ของทัง้ 12 โรงเรยีนซึง่เปน็วตัถดุบิในการปรงุอาหารมกีารใชน้ำ้ประปา  
ร้อยละ 25 และน้ำกรองที่ไม่มีการส่งวิเคราะห์น้ำบริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 75 ดังนั้นน้ำที่ใช้ 
ในการปรุงอาหารจึงไม่ได้มาตรฐาน อาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต2.การเก็บอาหารพร้อมบริโภคไว้ 
รอแจกจ่าย : เนื่องจากอาหารที่รอแจกจ่ายหากมีการทิ้งไว้จนมีอุณหภูมิต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส ระยะเวลานานกว่า  
4 ชัว่โมง อาจมกีารปนเปือ้นของเชือ้โรคจากอากาศและการเจรญิของเชือ้โรคทีเ่หลอืรอดจากการใหค้วามรอ้นจากขัน้ตอน 
การปรุงสุกได้ซึ่งทั้ง 12 โรงเรียน ไม่มีโรงเรียนใดมีตรวจสอบอุณหภูมิและระยะเวลาในการรอแจกจ่ายอาหาร และไม่ม ี
การนำอาหารมาอุน่ซำ้กรณทีิง้ไวร้อนนานประกอบโรงเรยีนสว่นใหญ ่รอ้ยละ 83.33 ไมผ่า่นการประเมนิ GMP catering  
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บทนำ
อาหารเป็นปัจจัยสำคัญต่อความต้องการพื้นฐานของ 

ร่างกาย และการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไม่ก่อโรค 
ต่อร่างกาย จะทำให้ร่างกายสามารถนำไปใช้เพื่อเสริมสร้าง 
รา่งกายใหเ้ตบิโตแขง็แรงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะ 
เด็กในวัยเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก เนื่องด้วยเป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู  
เพิ่มพูนประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ ให้เด็กใน 
วัยเรียนมีความพร้อม ทั้งในด้านด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  
สังคม และสติปัญญา เด็กๆ จะใช้เวลาในช่วงกลางวันอยู่ใน 
โรงเรียนประถมศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ต่ำกว่า 
วันละ 8 - 10 ชั่วโมง เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย รวมทั้ง 
การรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งจะเป็นอาหารประเภท 
ปรุงสำเร็จที่โรงเรียนประถมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรุง 
ประกอบอาหารใหเ้ดก็ๆ รบัประทาน ดงันัน้อาหารประเภทปรงุ 
สำเร็จจึงควรมีความสะอาด และปลอดภัย ไม่ก่อโรคแต่เด็ก  
เพือ่ชว่ยในการเสรมิสรา้งรา่งกายและพฒันาการในเดก็อยา่ง 
ที่ควรจะเป็นแต่จากตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารใน 
โรงเรยีนประถมศึกษา และศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ของสำนกังาน 
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี(1) ที่สุ่มตรวจจุลินทรีย์ก่อโรค ใน 

อาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในโรงเรียนประถม จำนวน 31 แหง่  
และโรงเรียนประถมศึกษาที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  
60 แห่ง ครบทั้ง 6 อำเภอ ในจังหวัดนนทบุรี พบว่า มีอาหาร 
ประเภทปรุงสำเร็จ 3 ประเภท คือ ข้าวมันไก่ ไข่พะโล้  
และข้าวผัด ซึ่งเป็นอาหารที่ตรวจพบ เชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด  
(Total plate count ; TPC) ทีก่อ่โรคเกนิมาตรฐาน, เชือ้ Coliform	 
ที่ก่อโรคเกินมาตรฐาน, และยังพบ	E.	coli	และ Staphylococcus	 
aureus	จากสถานการณค์วามไมป่ลอดภยัดงักลา่ว อาจสง่ผล 
ให้เกิดอันตรายโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารต่อร่างกายของ 
เด็กได้ เพื่อให้โรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
มีกระบวนการผลิตอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ที่ สะอาดและ 
ปลอดภัยต่อสขุภาพร่างกายของเด็ก จึงควรศึกษาจุดควบคุม 
วิกฤตของกระบวนการผลิตอาหารปรุงสำเร็จ ทั้ง 3 ประเภท  
คือ ข้าวมันไก่ ไข่พะโล้ และข้าวผัด เพื่อนำจุดวิกฤตที่ต้อง 
ควบคมุในอาหารทัง้ 3 ประเภท มาปรบัปรงุกระบวนการผลติ 
อาหารให้กับโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในจังหวัดนนทบุรี และวิธีการในการเสาะหาการได้มาซึ่ง 
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมที่อยู่ในงานวิจัยนี้ยังสามารถนำไป 
ปรับใช้กับอาหารประเภทปรุงสำเร็จประเภทอื่นได้ 

โดยพบปญัหาดา้นโครงสรา้งและอปุกรณใ์นการปรงุอาหาร ไมม่กีารออกแบบเพือ่ปอ้งกนัสตัว ์และแมลง ฝุน่ ควนั ซึง่สง่ผล 
ใหไ้มส่ามารถปอ้งกนัการปนเปือ้นจากอากาศไดแ้ละปนเปือ้นเขา้สูอ่าหารทีร่อจา่ยได ้3. การเตรยีมผกัสด : ผกัสดอาจมี 
การเปือ้นเชือ้โรคแหลง่ผลติผกัสดหรอืจากอปุกรณ/์ภาชนะทีใ่ช ้และมอืผูส้มัผสัไดซ้ึง่จากการศกึษาพบวา่ ไมม่โีรงเรยีนใด 
ล้างผักอย่างถูกต้องเพื่อลดการปนเปื้อน ประกอบกับผลการประเมิน GMP catering โรงเรียนส่วนใหญ่  ร้อยละ 91.67  
ไมม่กีารแบง่แยกพืน้ทีก่ารผลติเปน็สดัสว่นเพือ่ปอ้งกนัการปนเปือ้นขา้มและพบวา่มกีารใชอ้า่งลา้งผกั และลา้งภาชนะ/ 
อปุกรณเ์ปน็อา่งเดยีวกนั 4. การเตรยีมอปุกรณ/์ภาชนะ : การปนเปือ้นอาจเกดิจากเชือ้โรคในอากาศ เชือ้โรคบรเิวณลา้ง  
บริเวณผึ่ง และบริเวณเก็บอุปกรณ์/ภาชนะได้ทั้งนี้จากการศึกษา พบว่า โรงเรียนร้อยละ 91.67 ไม่มีการแบ่งแยกพื้นที ่
การผลิตเป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนการล้างภาชนะ/อุปกรณ์ไม่มีการแยกล้างระหว่างวัตถุดิบกับภาชนะ/ 
อปุกรณ ์อกีทัง้สถานทีผ่ึง่ภายหลงัการลา้ง พบไดท้ัง้ผึง่บนชัน้กลางแจง้นอกอาคาร หรอืผึง่บนชัน้ในอาคารแตอ่ยูใ่นหอ้ง 
ทีไ่มส่ามารถปอ้งกนัการปนเปือ้นจากภายนอกได ้และสถานทีเ่กบ็ภาชนะ/อปุกรณ ์พบวา่มกีารจดัเกบ็ในตูท้ีไ่มม่กีารทำ 
ความสะอาดสมำ่เสมออกีทัง้ยงัมกีารใชผ้า้ขาวบางคลมุภาชนะไว ้ในหอ้งทีไ่มอ่ยูใ่นลกัษณะทีไ่มส่ามารปอ้งกนัการปนเปือ้น 
จากภายนอกไดแ้ละจากผลการทดสอบความสะอาดมอืของผูป้รงุประกอบอาหาร และผูส้มัผสัอาหารและภาชนะและ 
อุปกรณ์ทั้ง 12 โรงเรียน พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 54.17 และ 39.58 ตามลำดับโดยจะส่งผลต่อ 
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมทั้ง 4 จุด ที่มีมือผู้มือผู้ปรุง/มือผู้สัมผัสและภาชนะ/อุปกรณ์สัมผัสอาหารไปสัมผัสทั้งหมด

การศึกษาจุดควบคุมวิกฤตของ 
กระบวนการผลิตอาหารประเภทปรุงสำเร็จ

ในโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในจังหวัดนนทบุรี

บทคัดย่อ
วตัถปุระสงค ์: เพือ่ศกึษาจดุวกิฤตทีต่อ้งควบคมุของกระบวนการผลติอาหารปรงุสำเรจ็ในโรงเรยีนประถมศกึษา 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนนทบุรี ในอาหาร 3 ประเภท ได้แก่ ข้าวมันไก่ ไข่พะโล้ และข้าวผัด วิธีการ : เป็น 
การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ใน 12 โรงเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการผลิตอาหารประเภท 
ปรุงสำเร็จ ทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ จนถึงขั้นตอนการแจกจ่ายให้นักเรียน โดยการสัมภาษณ ์
กึ่งสังเกตผู้ปรุงอาหาร และนำมาเปรียบเทียบขั้นตอนกระบวนการผลิตอาหารโดยนำขั้นตอนกระบวนการผลิตของทั้ง  
12 โรงเรยีนทีเ่หมอืนกนั มาเขยีนแผนภมูกิารผลติอาหารปรงุสำเรจ็ทัง้ 3 ประเภท และนำขัน้ตอนกระบวนการผลติอาหาร  
และแผนภูมิการผลิตของอาหารปรุงสำเร็จทั้ง 3 ประเภทที่ได้มาวิเคราะห์จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม โดยใช้ The CCP  
decision tree ที่ประยุกต์จากหลักการของระบบ HACCP ร่วมกับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร  
(ปรงุประกอบอาหาร) ตามสขุลกัษณะทีด่ ี(GMP catering) และตรวจประเมนิมาตรฐานสขุาภบิาลอาหาร โดยประเมนิ 
ความสะอาดมือผู้ปรุง/มือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะ/อุปกรณ์สัมผัสอาหาร จากนั้นนำจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมที่ได้  
มาวเิคราะหร์ว่มกบัการตรวจประเมนิ GMP catering และการตรวจความสะอาดมอืผูป้รงุ/มอืผูส้มัผสัอาหาร และภาชนะ/ 
อปุกรณส์มัผสัอาหารเพือ่ประเมนิดคูวามสอดคลอ้งและความเชือ่มโยง และจดัทำแนวทางจดัการจดุวกิฤตทีต่อ้งควบคมุ  
เสนอให้กับโรงเรียนต่อไป สรุปผลการศึกษา : จากขั้นตอนกระบวนการผลิตอาหาร และ แผนภูมิการผลิตของอาหาร 
ปรุงสำเร็จทั้ง 3 ประเภท สามารถวิเคราะห์หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมของอาหารทั้ง 3 ประเภทได้ 4 จุด ได้แก่  
1. การปรงุใหส้กุ : เนือ่งจากการปรงุอาหารใหส้กุทีม่ผีลฆา่เชือ้จลุนิทรยีท์ีป่นเปือ้นมาจากวตัถดุบิและขัน้ตอนการเตรยีม  
ต้องมีการให้ความร้อนอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 74 องศาเซลเซียส และเวลาที่ใช้ไม่น้อยกว่า15 วินาที แต่จากศึกษาพบว่า 
ทัง้ 12 โรงเรยีน ไมม่โีรงเรยีนใดมกีารตรวจสอบอณุหภมูแิละระยะเวลาในการปรงุสกุ ประกอบกบัผลการตรวจประเมนิ  
GMP catering ของแหลง่นำ้ทีใ่ชใ้นการผลติอาหาร ของทัง้ 12 โรงเรยีนซึง่เปน็วตัถดุบิในการปรงุอาหารมกีารใชน้ำ้ประปา  
ร้อยละ 25 และน้ำกรองที่ไม่มีการส่งวิเคราะห์น้ำบริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 75 ดังนั้นน้ำที่ใช้ 
ในการปรุงอาหารจึงไม่ได้มาตรฐาน อาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต2.การเก็บอาหารพร้อมบริโภคไว้ 
รอแจกจ่าย : เนื่องจากอาหารที่รอแจกจ่ายหากมีการทิ้งไว้จนมีอุณหภูมิต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส ระยะเวลานานกว่า  
4 ชัว่โมง อาจมกีารปนเปือ้นของเชือ้โรคจากอากาศและการเจรญิของเชือ้โรคทีเ่หลอืรอดจากการใหค้วามรอ้นจากขัน้ตอน 
การปรุงสุกได้ซึ่งทั้ง 12 โรงเรียน ไม่มีโรงเรียนใดมีตรวจสอบอุณหภูมิและระยะเวลาในการรอแจกจ่ายอาหาร และไม่ม ี
การนำอาหารมาอุน่ซำ้กรณทีิง้ไวร้อนนานประกอบโรงเรยีนสว่นใหญ ่รอ้ยละ 83.33 ไมผ่า่นการประเมนิ GMP catering  



วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 256422

งานวิจัย

วิธีการวิจัย
รูปแบบการศึกษา

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดย 
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎ ีHACCP มาศกึษาและวเิคราะห์หาจุดวกิฤต 
ทีต่อ้งควบคมุของกระบวนการผลติอาหารประเภทปรงุสำเรจ็  
3 ประเภท คือ ข้าวมันไก่ ไข่พะโล้ และข้าวผัดในโรงเรียน 
ประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดนนทบุรี

กลุ่มเป้าหมาย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดนนทบุรีที่สมัครใจเข้าร่วม 
โครงการวิจัย จำนวน 12 แห่ง

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
1. ศึกษากระบวนการผลิตอาหารประเภทปรุงสำเร็จ  

ชนิดข้าวมันไก่ ไข่พะโล้ และข้าวผัด ตั้งแต่ขั้นตอนการ 
เตรยีมวตัถดุบิ จนถงึขัน้ตอนการแจกจา่ย โดยการสมัภาษณ์ 
กึ่งสังเกตผู้ปรุงอาหารทั้ง 12 โรงเรียน เพื่อนำมาเปรียบเทียบ 
ขัน้ตอนความเหมอืนและความแตกตา่งของขัน้ตอนกระบวน -  
การผลิตอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ทั้ง 3 ประเภท 

2. นำขั้นตอนกระบวนการผลิตของทั้ง 12 โรงเรียน  
ที่เหมือนกันมาจัดทำแผนภูมิการผลิตอาหารปรุงสำเร็จทั้ง  
3 ประเภท 

3. นำขั้นตอนกระบวนการผลิตอาหาร และแผนภูมิ 
การผลติของอาหารปรงุสำเรจ็ทัง้ 3 ประเภท มาการวเิคราะห์ 
จุดควบคุมวิกฤต โดยใช้ The CCP decision tree ที่ประยุกต์ 
จากหลักการของระบบ HACCP

4. ตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร (ปรุง 
ประกอบอาหาร) ตามสขุลกัษณะทีด่ขีองสถานทีป่รงุประกอบ 
อาหาร (GMP catering) 

5. ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร เพื่อ 
ประเมนิความสะอาดมอืผูป้รงุ/มอืผูส้มัผสัอาหาร และภาชนะ/ 
อุปกรณ์สัมผัสอาหาร

6. นำจุดควบคุมวิกฤตที่ได้ จากขั้นตอนกระบวนการ 
ผลิตอาหาร มาวิเคราะห์ร่วมกับผลการตรวจประเมิน GMP  
catering และผลการตรวจความสะอาดมอืผูป้รงุ/มอืผูส้มัผสั 
อาหาร และภาชนะ/อปุกรณส์มัผสัอาหาร เพือ่ประเมนิดคูวาม 
สอดคล้องและความเชื่อมโยง

7. สรปุจดุควบคมุวกิฤตทีศ่กึษาได ้และจดัทำแนวทาง 
แก้ไขเพื่อเสนอโรงเรียนต่อไป

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 กระบวนการผลิตอาหารปรุงสำเร็จ

จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ใน 
การลงพืน้ทีเ่พือ่สมัภาษณก์ึง่สงัเกตผูป้รงุอาหารในการศกึษา 
กระบวนการผลิตอาหารประเภทปรุงสำเร็จในอาหาร  
3 ประเภท คือ ข้าวมันไก่ ไข่พะโล้ และข้าวผัด ในโรงเรียน 
ประถมศึกษาที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 12 โรงเรียน  
มีรายละเอียดกระบวนการผลิตอาหาร ดังนี้

กระบวนการผลิตอาหารปรุงสำเร็จประเภทข้าวมันไก่
จากการศึกษากระบวนการผลิตอาหารปรุงสำเร็จ 

ประเภทข้าวมันไก่ทั้ง 12 โรงเรียนนั้น จะมีความแตกต่าง  
เช่น แหล่งน้ำที่ใช้ การเลือกใช้วัตถุดิบทั้งส่วนของไก่ และ  
ผกัทีใ่ชท้ำนำ้ซปุ การผดัขา้วพรอ้มเครือ่งปรงุกอ่นการนำไปหงุ  
การใชเ้ครือ่งปรงุรส และการแจกจา่ยแตงกวาสดและผกัชสีด 
พร้อมข้าวมันไก่ ฯลฯ แต่จะมีกระบวนการผลิตหลักๆ  
ที่เหมือนกันอยู่ 8 กระบวนการ ดังนี้

1. การหุงข้าวมัน นำข้าวสารมาซาวน้ำพักไว้ จากนั้น 
นำมนัไกม่าผดักบัขงิและกระเทยีมจนหอม ใสข่า้วสารผดัตอ่  
แล้วเติมน้ำ นำไปหุงให้สุกต่อไป และใส่ภาชนะเก็บไว้รอแจกจ่าย

2. การต้มไก่ นำไก่มาล้างและนำไปต้มให้สุกในน้ำ 
เดือด จากนั้นนำมาผึ่ง หั่น และใส่ภาชนะเก็บไว้รอแจกจ่าย

3. การต้มน้ำซุปนำผักที่จะใช้และโครงไก่มาล้าง 
ต้มในน้ำเดือด ปรุงรสตามต้องการ อุ่นร้อนรอแจกจ่าย

4. การเตรียมน้ำจิ้มนำเครื่องปรุงรส เช่น น้ำส้มสายชู  
ซีอิ้ว เกลือ น้ำตาล ผสมกับขิง กระเทียม และพริกขี้หนูที่สับ 
หรือบดละเอียด นำไปเคี่ยวให้ความร้อนและใส่ภาชนะเก็บ 
ไว้รอแจกจ่าย

5. การเตรียมแตงกวานำแตงกวามาล้าง หั่น และ 
ใส่ภาชนะเก็บไว้รอแจกจ่าย

6. การเตรียมผักชีนำผักชีมาล้าง หั่น และใส่ภาชนะ 
เก็บไว้รอแจกจ่าย

7. การเตรียมอุปกรณ์/ภาชนะ นำอุปกรณ์/ภาชนะมา 
ล้าง ผึ่ง และเก็บอุปกรณ์/ภาชนะเพื่อพร้อมใช้
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8. การแจกจ่ายข้าวมันไก่ให้นักเรียนการบริการแจก 
จ่ายอาหารให้นักเรียน พบว่า มี 2 รูปแบบ ได้แก่ ตักใส่ถาด 
อาหารเตรยีมไวล้ว่งหนา้ กบั รอนกัเรยีนมาถงึโรงอาหารแลว้  
ถึงจะตักอาหารแจกจ่าย

กระบวนการผลิตอาหารปรุงสำเร็จประเภทไข่พะโล้
จากการศึกษากระบวนการผลิตอาหารปรุงสำเร็จ 

ประเภทไข่พะโล้ทั้ง 12 โรงเรียนนั้น จะมีความแตกต่าง  
เช่น เช่น แหล่งน้ำที่ใช้ การเลือกใช้วัตถุดิบทั้งไข่ เต้าหู้  
เนื้อสัตว์ การใช้เครื่องปรุงรส การเครื่องปรุงก่อนนำไปปรุง 
ให้สุก การหั่นไข่พะโล้ก่อนแจกจ่าย และการโรยผักชี  
พร้อมไข่พะโล้ ฯลฯ แต่จะมีกระบวนการผลิตหลักๆ อยู่  
8 กระบวนการ ดังนี้

1. การต้มไข่ นำไข่ดิบมาล้างเปลือก แล้วนำมาต้ม 
ในน้ำจนสุก จากนั้นปอกเปลือกไข่ และเก็บไว้ในภาชนะ 
เพื่อรอใส่ในหม้อพะโล้

2. การเตรียมวัตถุดิบ
		 	นำรากผักชี กระเทียม มาล้าง และผสมรวมกับ 

   พริกไทย
		 	นำเนื้อสัตว์มาล้าง เพื่อเตรียมทำไข่พะโล้
		 	นำเต้าหู้มาล้างและหั่นเพื่อเตรียมทำไข่พะโล้
3. การผัดให้ความร้อนเครื่องปรุง นำรากผักชี  

กระเทียม พริกไทยที่โขลกไว้ มาผัดกับน้ำมันพืช 
4. การปรงุใหส้กุ ตัง้นำ้ใหเ้ดอืด ใสร่ากผกัช ีกระเทยีม  

ที่ผัดแล้ว ปรุงรส ใส่เนื้อสัตว์ เต้าหู้ และไข่ต้ม และต้มต่อไป 
จนเดือด

5. การหั่นไข่พะโล้ นำเฉพาะไข่พะโล้ขึ้นจากน้ำพะโล้  
มาหั่นแบ่งครึ่งโดยใช้ด้าย และเก็บไว้ในภาชนะเพื่อรอ 
แจกจ่ายต่อไป

6. การเตรียมผักชี นำผักชีมาล้าง หั่น และใส่ภาชนะ 
เก็บไว้รอแจกจ่าย

7. การเตรียมอุปกรณ์/ภาชนะ นำอุปกรณ์/ภาชนะมา 
ล้าง ผึ่ง และเก็บอุปกรณ์/ภาชนะเพื่อพร้อมใช้

8. การแจกจ่ายไข่พะโล้ให้นักเรียนการบริการแจก 
จ่ายอาหารให้นักเรียน พบว่า มี 2 รูปแบบ ได้แก่ ตักใส่ถาด 
อาหารเตรยีมไวล้ว่งหนา้ กบั รอนกัเรยีนมาถงึโรงอาหารแลว้  
ถึงจะตักอาหารแจกจ่าย 

กระบวนการผลิตอาหารปรุงสำเร็จประเภทข้าวผัด
จากการศึกษากระบวนการผลิตอาหารปรุงสำเร็จ 

ประเภทข้าวผัดทั้ง 12 โรงเรียนนั้น จะมีความแตกต่าง เช่น  

แหล่งน้ำที่ใช้ การเลือกใช้วัตถุดิบทั้ง เนื้อสัตว์ ผัก การเลือก 
ใช้เครื่องปรุงรส การทำไข่เจียวก่อนปรุงข้าวผัดให้สุก และ 
การแจกจ่ายแตงกวาสดและผักชีสดพร้อมข้าวผัด ฯลฯ  
แต่จะมีกระบวนการผลิตหลักๆ อยู่ 8 กระบวนการ ดังนี้

1. การหุงข้าว นำข้าวสารมาซาวน้ำทิ้ง จากนั้นใส่น้ำ 
และนำไปหุงจนสุก ลดความร้อน เก็บไว้ในภาชนะเพื่อ 
รอทำเป็นข้าวผัดต่อไป

2. การเตรียมไข่เจียว ไข่มาเจียวในกระทะกับน้ำมัน  
และเก็บไว้ในภาชนะเพื่อรอทำเป็นข้าวผัดต่อไป

3. การเตรียมวัตถุดิบ
		 	นำเนื้อสัตว์มาล้าง หั่น เพื่อเตรียมทำข้าวผัด
		 	นำผักมาล้าง หั่น เพื่อเตรียมทำข้าวผัด
		 	นำกระเทียม มาล้าง และบดหรือสับให้ละเอียด 

เพื่อเตรียมทำข้าวผัด
4. การปรุงให้สุก นำกระเทียม ข้าว ไข่ เนื้อสัตว์ ผัก  

ปรุงรส มาผัดคลุกผสมให้ความร้อน จนได้ข้าวผัด และ 
เก็บไว้ในภาชนะเพื่อรอแจกจ่าย

5. การเตรียมแตงกวา นำแตงกวามาล้าง หั่น และใส ่
ภาชนะเก็บไว้รอแจกจ่าย

6. การเตรียมผักชี  นำผักชีมาล้าง หั่น และใส่  
ภาชนะเก็บไว้รอแจกจ่าย

7. การเตรียมอุปกรณ์/ภาชนะ นำอุปกรณ์/ภาชนะ 
มาล้าง ผึ่ง และเก็บอุปกรณ์/ภาชนะเพื่อพร้อมใช้

8. การแจกจา่ยขา้วผดัใหน้กัเรยีน  การบรกิารแจกจา่ย 
อาหารใหน้กัเรยีน พบวา่ ม ี2 รปูแบบ ไดแ้ก ่ตกัใสถ่าดอาหาร 
เตรียมไว้ล่วงหน้า กับ รอนักเรียนมาถึงโรงอาหารแล้ว  
ถึงจะตักอาหารแจกจ่าย

ส่วนที่ 2 การหาจุดควบคุมวิกฤต
  จากแต่ละขั้นตอนกระบวนการผลิต และจาก 

แผนภูมิการผลิตอาหารปรุงสำเร็จทั้ง 3 ประเภท เมื่อนำ 
หลักการตอบคำถามโดยใช้ผังการตัดสินใจ (The CCP  
decision tree)(2) มาใช ้จะสามารถวเิคราะหจ์ดุควบคมุวกิฤต 
(CCP) ของกระบวนการผลิตของอาหารทั้ง 3 ประเภท 
ไดด้งัตารางที ่1 แสดงกระบวนการทีม่าของจดุควบคมุวกิฤต
ที่ต้องควบคุมของกระบวนการผลิตอาหารทั้ง 3 ประเภท
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จะเห็นได้ว่าสามารถแบ่งที่มาของ จุดควบคุมวิกฤต (CCP) ของอาหารทั้ง 3 ประเภทได้ ดังนี้
1. ปรงุใหส้กุ เปน็ขัน้ตอนการใหค้วามรอ้น ซึง่เปน็ทีม่าของ CCP ในอาหารทัง้ 3 ประเภท ดงันัน้การใหค้วามรอ้น เพือ่ทำให ้

อาหารสุกนั้นจึงเป็นกระบวนการสำคัญ เพราะจะทำให้ลดการอยู่รอดของจุลินทรีย์ ซึ่งอุณหภูมิในการเวลาที่ใช้ในการทำให ้
อาหารสกุ จงึสำคญัมาก เพราะมคีา่วกิฤต คอื ตอ้งใหอ้ณุหภมูใินการปรุงอาหารใหสุ้กมากกวา่ 74 องศา และใช้เวลานานกวา่  
15 วินาทีขึ้นไป(3, 4) แต่ทั้ง 12 โรงเรียน ไม่มีโรงเรียนใดมีการบันทึกอุณหภูมิและระยะเวลาในการปรุงสุกเลย 

  และขั้นตอนการต้มน้ำจิ้มให้สุกในข้าวมันไก่ ยังพบ 2 โรงเรียนที่ไม่มีการปรุงน้ำจิ้มให้สุก
  สำหรบัขา้วผดั การปรงุใหส้กุโดยใชค้วามรอ้นนัน้ 9 โรงเรยีน (รอ้ยละ 75) จะมกีารทำไขเ่จยีวมาพกัไวก้อ่นทีจ่ะนำไปปรงุ 

ข้าวผัดให้สุก ซึ่งแตกต่างกับอีก 3 โรงเรียน (ร้อยละ 25) ที่ใช้ไข่ดิบมาปรุงข้าวผัดให้สุกแทน แต่เมื่อผู้วิจัยได้ลองสุ่มตัวอย่าง 
ในโรงเรียนที่มีการทำข้าวผัดโดยทำการทำไข่เจียวพักไว้กับโรงเรียนที่ใช้ไข่ดิบปรุงข้าวผัดเลย พบว่าผลวิเคราะห์ทางจุลินทรีย ์
ไม่มีความแตกต่างกัน

2. การเกบ็อาหารพรอ้มบรโิภคแลว้ไวร้อแจกจา่ย เปน็ขัน้ตอนหลงัจากผา่นความรอ้นแลว้ ซึง่เปน็ทีม่าของ CCP ในอาหาร 
ทั้ง 3 ประเภทซึ่งขั้นตอนการเก็บอาหารพร้อมบริโภคแล้วไว้รอจำหน่าย เป็นขั้นตอนหลังจากผ่านความร้อนแล้ว ดังนั้น อาจ 
มีการการปนเปื้อนของเชื้อโรคจากอากาศและการเจริญของเชื้อโรคที่เหลือรอดจากการให้ความร้อนเติบโตขึ้นมาได้ ดังนั้น 
ค่าวิกฤตที่ต้องควบคุมเสมอคือ อาหารที่วางรอแจกจ่าย จะต้องอุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส และให้ตั้งรอการแจกจ่าย 
ในระยะเวลาน้อยที่สุด และไม่เกิน 4 ชั่วโมง(5) 
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  โดยภาชนะในการเก็บอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว มี 
หลายโรงเรียนที่ปิดฝาภาชนะที่เก็บอาหารพร้อมบริโภคด้วย 
ผา้ขาวบาง แทนฝาสแตนเลสโดยเฉพาะในไกห่ัน่ (ขา้วมนัไก)่  
และมี 4 โรงเรียน (ร้อยละ 33.33) มีการนำผ้าขาวบางคลุม 
ถาดอาหารทีร่อแจกจา่ยใหน้กัเรยีน ดงันัน้โรงเรยีนทีใ่ชผ้า้ขาว 
บางจงึตอ้งไปควบคมุและตดิตาม ขัน้การซกัลา้ง การผึง่ และ 
เกบ็ผา้ขาวบาง ทีเ่ปน็หนึง่ในอปุกรณท์ีส่มัผสัอาหารดว้ย เพิม่ 
เติมจากอุปกรณ์/ภาชนะที่ใช้ปรุงประกอบอาหารปกติด้วย

  ระยะเวลาทีเ่กบ็อาหารเพือ่รอแจกจา่ยนัน้ จากการ 
สงัเกตและสมัภาษณ ์จะอยูใ่นชว่งเวลาประมาณ 2 - 4 ชัว่โมง  
ขึ้นกับปริมาณนักเรียนที่มารับการแจกจ่าย และจำนวนรอบ 
การแจกจ่าย เพราะถ้ารอบการแจกจ่ายมาก ระยะเวลารอ 
การแจกจา่ยกม็ากตาม ซึง่ทัง้ 12 โรงเรยีน ไมม่โีรงเรยีนใดมกีาร 
บันทึกอุณหภูมิและระยะเวลาในการรอแจกจ่ายอาหารเลย

 3. การเตรียมผักสด ที่ไม่ผ่านความร้อนก่อนบริโภค 
นั้น อาจเกิดการปนเปื้อนจากผักสดที่เป็นวัตถุดิบเองที่  
ปนเปื้อนเชื้อโรคมาจากแหล่งผลิต จากอุปกรณ์/ภาชนะที่ใช้  
และจากมือผู้สัมผัสได้ ซึ่งค่าวิกฤต คือ ปริมาณเชื้อ	E.	coli 
ที่ปนเปื้อนมาจากแหล่งผลิตต้องน้อยกว่า 100 MPN/กรัม(6)  
ในข้าวมันไก่ มีการโรยแตงกวา และผักชีในข้าวมันไก่เพื่อรอ 
การแจกจา่ยใหน้กัเรยีน โดยม ี1 โรงเรยีน (คดิเปน็ รอ้ยละ 8.33)  
ที่ไม่โรยแตงกวา และอีก 6 โรงเรียนไม่โรยผักชี (คิดเป็น  
ร้อยละ 50) ผู้วิจัยยังพบว่า บางโรงเรียนเพิ่มคุณค่าทาง 
โภชนาการดว้ยการเพิม่ผกัชนดิอืน่ๆ ในนำ้ซปุทีอุ่น่รอ้นตลอด 
เวลาแทน  ในไขพ่ะโลม้ ี 9 โรงเรยีน (คดิเปน็ รอ้ยละ 75) ทีใ่สผ่กัช ี
ลงไปในน้ำพะโล้ที่อุ่นร้อนตลอดเวลาแทน ในข้าวผัด มี 4 
โรงเรียน (คิดเป็น ร้อยละ 33.33) ไม่โรยแตงกวาในข้าวผัด 
ก่อนแจกจ่าย และ มี 8 โรงเรียน (คิดเป็น ร้อยละ 66.67)  
ไม่โรยผักชีก่อนแจกจ่ายในข้าวผัด โดยนำผักหลากหลาย 
ประเภทใส่ในข้าวผัดขณะปรุงสุกแทน ซึ่งผู้วิจัยจะเสนอ 
แนวทางนี้ไปยังโรงเรียน เพื่อเป็นการลดจุดวิกฤตที่ต้อง 
ควบคุม เพราะขณะทำวิจัยไม่มีโรงเรียนใดมีการสุ่มตรวจ 
เชื้อ E.	coli ที่อาจปนเปื้อนมากับผักสดเลย

4. การเตรยีมอปุกรณ/์ภาชนะ ทีไ่มผ่า่นความรอ้นกอ่น 
นำมาใส่อาหารก่อนบริโภคนั้น อาจเกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค 
และฝุน่ละอองในอากาศ จากอปุกรณ/์ภาชนะได ้ซึง่ในอาหาร 
ทั้ง 3 ประเภทจะมี อุปกรณ์/ภาชนะ ที่มาสัมผัสกับอาหารใน 

ขัน้ตอนทีเ่หมอืนกนั ตัง้แต ่ขัน้ตอนการเตรยีมวตัถดุบิ ขัน้ตอน 
การจัดการอาหารที่สุกแล้ว ได้แก่ การหั่นไก่ที่ต้มสุกใน 
ข้าวมันไก่ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องควบคุมโดยเคร่งครัดแม้จะ 
ไม่เป็นจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมของกระบวนการผลิตอาหาร 
ก็ตาม เพราะขั้นตอนนี้อาจมีการปนเปื้อนซ้ำจากภาชนะ/ 
อุปกรณ์ เช่น มีด และ เขียง และมือผู้สัมผัสอาหารได้ ซึ่ง 
ผู้วิจัยจะนำเสนอโรงเรียนต่อไป นอกจากนั้นยังมีขั้นตอน  
การผา่ไขพ่ะโล ้ทีป่น็ขัน้ตอนทีต่อ้งควบคมุโดยเครง่ครดัเชน่กนั  
แม้จะไม่เป็นจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม แต่เพราะมีการใช้ด้าย  
เป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีโรงเรียน11 โรงเรียน (คิดเป็น ร้อยละ  
91.67) จะผ่าไข่พะโล้เป็น 2 ส่วน และมีเพียง 1 โรงเรียน  
(คิดเป็น ร้อยละ 8.33) ที่ไม่มีการผ่าไข่พะโล้ โดยจะแจกจ่าย 
ไข่พะโล้ให้นักเรียนทั้งใบ และจากการสังเกตของผู้วิจัย ด้าย 
ที่ใช้จะไม่มีการผ่านความร้อนก่อนนำไปผ่าไข่พะโล้ และ  
บรเิวณเกบ็ดา้ย จะเปน็บรเิวณเกบ็อปุกรณท์ีไ่มถ่กูสขุลกัษณะ  
ขั้นตอนการผ่าไข่นี้จึงอาจเกิดการปนเปื้อนซ้ำจากอุปกรณ์  
คือ ด้าย และจากภาชนะที่ไว้พักไข่พะโล้ที่ผ่าแล้วได้ ผู้วิจัย 
ได้ลองสุ่มตัวอย่างไข่พะโล้ ในโรงเรียนที่มีขั้นตอนการผ่า 
ไข่พะโล้ เทียบกับโรงเรียนที่ไม่มีขั้นตอนการผ่าไข่พะโล้ ซึ่ง 
โรงเรียนที่แจกจ่ายไข่ทั้งใบให้นักเรียน (ไม่มีการผ่าไข่พะโล้)  
จะมีผลวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ที่ดีกว่า โรงเรียนที่มีการผ่า 
ไข่พะโล้แบ่งครึ่ง โดยเฉพาะเชื้อ Staphylococcus	 aureus  
ที่มักพบการปนเปื้อนจากมือผู้ปรุง/ผู้สัมผัส แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งผู้วิจัยจะนำเสนอโรงเรียนต่อไป

  ขัน้ตอนการเกบ็อาหารรอการแจกจา่ย และขัน้ตอน 
วางอาหารเพื่อรอแจกจ่าย ซึ่งอาหารทั้ง 3 ประเภทจะมี 
จดุวกิฤตทีต่อ้งควบคมุในการเตรยีมอปุกรณ/์ภาชนะทีเ่หมอืน 
กัน คือ ล้างอุปกรณ์/ภาชนะ ผึ่งอุปกรณ์/ภาชนะให้แห้ง และ 
การเกบ็อปุกรณ/์ภาชนะพรอ้มใช ้โดยไมม่โีรงเรยีนใดมกีารสุม่ 
ตรวจเชื้อจุลินทรีย์บนอุปกรณ์/ภาชนะสัมผัส เลย

สว่นที ่3 ผลการตรวจประเมนิสขุลกัษณะทีด่ขีอง 
สถานที่ปรุงประกอบอาหาร (GMP catering) 

จากการตรวจประเมินสุขลักษณะที่ดีของสถานที่ปรุง 
ประกอบอาหาร (GMP catering) ทั้ง 12 โรงเรียนจะพบว่า  
มีโรงเรียนที่ผ่าน และไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังตารางที่ 2  
แสดงผลผ่านเกณฑ์ประเมินสุขลักษณะที่ดีของสถานที่ปรุง 
ประกอบอาหาร (GMP catering) ของโรงเรียนทั้ง 12 โรงเรียน
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ตารางที่ 2 แสดงผลผ่านเกณฑ์ประเมินสุขลักษณะที่ดีของสถานที่ปรุงประกอบอาหาร (GMP catering) ของ 
โรงเรียนทั้ง 12 โรงเรียน

จาก 12 โรงเรียน โดยใช้คะแนนร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ประเมินในทุกหมวด และคะแนนรวมในทุกหมวดผ่านเกณฑ์ 
ประเมนิ รอ้ยละ 60(7) มโีรงเรยีนทีผ่า่นเกณฑป์ระเมนิในทกุหมวดจำนวน 2 โรงเรยีน (คดิเปน็ รอ้ยละ 16.67) และ ไมผ่า่นเกณฑ์ 
ประเมินในทุกหมวด 10 โรงเรียน (คิดเป็น ร้อยละ 83.33) แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ยังต้องปรับปรุงสุขลักษณะที่ด ี
ของสถานที่ปรุงประกอบอาหาร (GMP catering) เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ประเมิน และเมื่อแจกแจงรายหมวด/หัวข้อ จะพบว่าม ี
หมวด/หัวข้อ ที่พบปัญหาดังนี้

	หมวดแหล่งน้ำไม่ผ่านร้อยละ 100 คือไม่มีโรงเรียนใดใช้น้ำกรองและส่งตรวจวิเคราะห์น้ำบริโภคตามประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุขฯดังนั้นน้ำที่ใช้จึงไม่ผ่านมาตรฐาน จะส่งผลต่อจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการปรุงให้สุก เพราะน้ำ 
เป็นวัตถุดิบสำคัญ

	หมวดการระบายอากาศไมผ่า่น รอ้ยละ 100 คอื ไมม่มีโีรงเรยีนใดระบายอากาศโดยใชช้อ่งเปดิทีม่วีสัดปุอ้งกนัสตัว/์ 
แมลง ซึง่ทำใหส้ถานทีป่รงุประกอบอาหาร ไมส่ามารถปอ้งกนัการเปือ้นจากสตัวแ์ละแมลงได ้และหมวดอาคารผลติ เครือ่งมอื  
เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต มีโรงเรียนไม่ผ่าน ร้อยละ 83.33 คือ ไม่มีการออกแบบเพื่อป้องกันสัตว์ และแมลง  
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ฝุน่ ควนั จงึไมส่ามารถปอ้งกนัการเปือ้นจากสตัวแ์ละแมลงไดซ้ึง่จะสง่ผลตอ่จดุวกิฤตทีต่อ้งควบคมุการเกบ็อาหารพรอ้มบรโิภค 
ไว้รอแจกจ่าย เพราะไม่สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอกได้

	หมวดการออกแบบ - ด้านสุขลักษณะ ไม่ผ่าน ร้อยละ 100 คือ ไม่มีโรงเรียนใดมีกระบวนการล้างทำความสะอาด 
ภาชนะที่เหมาะสม สอดคล้องกับ หมวดอาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต และ หมวดอ่างล้างมือ 
บริเวณผลิตไม่ผ่าน ร้อยละ 91.67เพราะไม่มีการแบ่งแยกพื้นที่การผลิตเป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันการปนเปื้อน พบว่า  
ไม่มีการแยกอ่างล้างอุปกรณ์/ภาชนะออกจาก อ่างล้างวัตถุดิบและอ่างล้างมือบริเวณผลิต โดยสถานที่ปรุงประกอบอาหาร 
จะไม่มีอ่างล้างมือบริเวณผลิต ผู้ปรุงประกอบอาหาร/ผู้สัมผัส จึงล้างมือใน อ่างล้างภาชนะ หรือ อ่างล้างวัตถุดิบ ส่งผลต่อ 
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมการเตรียมอุปกรณ์/ภาชนะเพราะอาจปนเปื้อนตั้งแต่บริเวณล้างที่ใช้ร่วมกันทั้งวัตถุดิบ และอุปกรณ์/ 
ภาชนะสัมผัสได้

	หมวดสขุลกัษณะส่วนบคุคลและความตอ้งการสุขภาพไมผ่า่น รอ้ยละ 100 คอื ไมม่โีรงเรยีนใด ลา้งมอืไดถ้กูสขุลกัษณะ 
ส่งผลต่อจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมทั้ง 4 จุด เพราะมือสัมผัสกับอาหารในทุกๆ จุดวิกฤต

ส่วนที่ 4 การตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 
โดยการตรวจสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เพื่อประเมินความสะอาดของมือผู้ปรุง/มือผู้สัมผัสอาหารและ 

อุปกรณ์/ภาชนะ สัมผัสอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI - 2) ดังตารางที่ 3แสดงผลการสุ่มตรวจการปนเปื้อน 
โคลิฟอร์มแบคทีเรียของมือผู้ปรุง/มือผู้สัมผัส และอุปกรณ์/ภาชนะ

ตารางที่ 3 แสดงผลการสุ่มตรวจการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียของมือผู้ปรุง/มือผู้สัมผัส และอุปกรณ์/ 
ภาชนะสัมผัสอาหาร

จากการสุ่มตรวจการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียของมือผู้ปรุง/มือผู้สัมผัส มีมือผู้ปรุง/มือผู้สัมผัส ร้อยละ 54.17  
ที่ยังคงพบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย บ่งบอกถึงการล้างมือที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และจากการสุ่มตรวจการปนเปื้อน 
โคลิฟอร์มแบคทีเรียของอุปกรณ์/ภาชนะ พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียของอุปกรณ์/ภาชนะ คิดเป็น ร้อยละ 39.58 
บง่บอกถงึการลา้งอปุกรณ/์ภาชนะทีไ่มถ่กูสขุลกัษณะ โดยพบประเภทอปุกรณ/์ภาชนะ ทีม่กีารปนเปือ้นสงูสดุ ไดแ้ก ่ถาดหลมุ  
รอ้ยละ 75.00 รองลงมา คอื หมอ้ รอ้ยละ 66.67 ทพัพ ี(ตะบวย) รอ้ยละ 58.33 และ เขยีง รอ้ยละ 41.67 นอ้ยทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้ง 
จากการสังเกตและสัมภาษณ์ ที่ทุกโรงเรียนมีการแยกเขียงระหว่าง วัตถุดิบ อาหารพร้อมบริโภค และ ผักที่รับประทานสด
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อภิปรายผลการวิจัย
จากขั้นตอนกระบวนการผลิตอาหาร และ แผนภูมิ 

การผลติของอาหารปรงุสำเรจ็ทัง้ 3 ประเภท สามารถวเิคราะห ์
หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมของอาหารทั้ง 3 ประเภทได้ 4 จุด  
ไดแ้ก ่1. การปรงุใหส้กุ : เนือ่งจากการปรงุอาหารใหส้กุทีม่ผีล 
ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบและขั้นตอนการ 
เตรียม ต้องมีการให้ความร้อนอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 74 องศา- 
เซลเซียสและเวลาที่ใช้ไม่น้อยกว่า 15 วินาที แต่จากศึกษา 
พบวา่ ทัง้ 12 โรงเรยีน ไมม่โีรงเรยีนใดมกีารตรวจสอบอณุหภมู ิ
และระยะเวลาในการปรงุสกุ ประกอบกบัผลการตรวจประเมนิ  
GMP catering ของแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตอาหาร ของทั้ง  
12 โรงเรยีน ซึง่เปน็วตัถดุบิในการปรงุอาหาร มกีารใชน้ำ้ประปา 
รอ้ยละ 25 และนำ้กรองทีไ่มม่กีารสง่วเิคราะหน์ำ้บรโิภคตาม 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 75 ดังนั้น น้ำที่ใช้ใน 
การปรงุอาหารจงึไมไ่ดม้าตรฐาน อาจมเีชือ้โรคปนเปือ้นเขา้สู่ 
กระบวนการผลิต 2. การเก็บอาหารพร้อมบริโภคไว้รอ 
แจกจ่าย : เนื่องจากอาหารที่รอแจกจ่ายหากมีการทิ้งไว้จน 
มีอุณหภูมิต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส ระยะเวลานานกว่า  
4 ชั่วโมง อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคจากอากาศและ 
การเจริญของเชื้อโรคที่เหลือรอดจากการให้ความร้อนจาก 
ขั้นตอนการปรุงสุกได้ ซึ่งทั้ง 12 โรงเรียน ไม่มีโรงเรียนใด 
มีตรวจสอบอุณหภูมิและระยะเวลาในการรอแจกจ่าย 
อาหาร และไม่มีการนำอาหารมาอุ่นซ้ำกรณีทิ้งไว้รอนนาน  
ประกอบโรงเรยีนส่วนใหญ ่รอ้ยละ 83.33 ไมผ่า่นการประเมนิ  
GMP catering โดยพบปัญหาด้านโครงสร้างและอุปกรณ์ 
ในการปรุงอาหาร ไม่มีการออกแบบเพื่อป้องกันสัตว์ และ 
แมลง ฝุ่น ควัน ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถป้องกันการปนเปื้อน 
จากอากาศได้ และปนเปื้อนเข้าสู่อาหารที่รอจ่ายได้  3. การ 
เตรยีมผกัสด : ผกัสดอาจมกีารเปือ้นเชือ้โรคแหลง่ผลติผกัสด  
หรือจากอุปกรณ์/ภาชนะที่ใช้ และมือผู้สัมผัสได้ ซึ่งจาก 
การศึกษาพบว่า ไม่มีโรงเรียนใดล้างผักอย่างถูกต้องเพื่อลด 
การปนเปื้อน ประกอบกับผลการประเมิน GMP catering  
โรงเรยีนสว่นใหญ ่รอ้ยละ 91.67 ไมม่กีารแบง่แยกพืน้ทีก่ารผลติ 
เป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้าม และพบว่ามีการใช ้
อ่างล้างผัก และล้างภาชนะ/อุปกรณ์เป็นอ่างเดียวกัน  
4. การเตรียมอุปกรณ์/ภาชนะ : การปนเปื้อนอาจเกิดจาก 
เชื้อโรคในอากาศ เชื้อโรคบริเวณล้าง บริเวณผึ่ง และบริเวณ 

เก็บอุปกรณ์/ภาชนะได้ ทั้งนี้จากการศึกษา พบว่า โรงเรียน 
ร้อยละ 91.67 ไม่มีการแบ่งแยกพื้นที่การผลิตเป็นสัดส่วน 
เพื่อป้องกันการปนเปื้อน การล้างภาชนะ/อุปกรณ์ไม่มี 
การแยกลา้งระหวา่งวตัถดุบิกบัภาชนะ/อปุกรณ ์อกีทัง้สถานที ่
ผึ่งภายหลังการล้าง พบได้ทั้งผึ่งบนชั้นกลางแจ้งนอกอาคาร  
หรือผึ่งบนชั้นในอาคารแต่อยู่ในห้องที่ไม่สามารถป้องกัน 
การปนเปือ้นจากภายนอกได ้และสถานทีเ่กบ็ภาชนะ/อปุกรณ ์ 
พบว่า มีการจัดเก็บในตู้ที่ไม่มีการทำความสะอาดสม่ำเสมอ  
อีกทั้งยังมีการใช้ผ้าขาวบางคลุมภาชนะไว้ ในห้องที่ไม่อยู่ 
ในลักษณะที่ไม่สามารป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอกได้  
และจากผลการทดสอบความสะอาดมือของผู้ปรุงประกอบ 
อาหาร และผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะและอุปกรณ์ ทั้ง  
12 โรงเรียน พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ  
54.17 และ 39.58 ตามลำดบั โดยจะสง่ผลตอ่จดุวกิฤตทีต่อ้ง 
ควบคุมทั้ง 4 จุด ที่มีมือผู้มือผู้ปรุง/มือผู้สัมผัสและภาชนะ/ 
อุปกรณ์สัมผัสอาหารไปสัมผัสทั้งหมด 

ข้อเสนอแนะ
1. เสนอแนะไปยงัโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มวจิยั และสำนกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อนำผลสรุป 
งานวิจัยไปใช้ประกอบการขออนุมัติงบประมาณ ดังนี้

  1.1 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างอาคาร บริเวณปรุง 
ประกอบอาหาร เช่น ที่ล้างอุปกรณ์/ภาชนะ ที่ผึ่งอุปกรณ์/ 
ภาชนะ ที่เก็บอุปกรณ์/ภาชนะ ให้ถูกสุขลักษณะ

  1.2 จัดการกระบวนการผลิตอาหารที่ดี เช่น งบ 
ในการจดัซือ้ ชดุทดสอบแบคทเีรยีโคลฟิอรม์ (SI - 2) ชดุตรวจ 
ความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (swab test) 

  1.3 งบประมาณในการบริหารจัดการเมนู เช่น  
ไข่พะโล้ ควรแจกจ่ายให้นักเรียนทั้งใบ เพื่อลดจุดควบคุม 
เคร่งครัดในการผ่าไข่พะโล้ 

2.  ควรมีการนำผลการศึกษาจุดควบคุมวิกฤต ใน 
กระบวนการผลิตอาหารปรุงสำเร็จ 3 ประเภท ที่ศึกษาได้ มา 
จดัทำ CCP plan เพือ่นำไปทดลองใชจ้รงิกบัโรงเรยีนประถม- 
ศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษา  
CCP plan ที่เหมาะสมกับจะงบประมาณของโรงเรียนต่อไป 

3. ควรมกีารนำวธิกีารในการเสาะหาไดม้าซึง่จดุควบคมุ 
วกิฤตในกระบวนการผลติอาหารปรงุสำเรจ็ทีอ่ยูใ่นงานวจิยันี้
ไปปรับใช้กับอาหารปรุงสำเร็จประเภทอื่นต่อไป



Food and Water Sanitation Journal Vol. 12 No. 1 Oct 2020 - Mar 2021 29

งานวิจัย

เอกสารอ้างอิง
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข., รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 - 2559.,  
 นนทบุรี., 2563.
2. สุวิมล กีรติพิบูล., ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP., พิมพ์ครั้งที่ 3., กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริม 
 เทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)., 2546.
3. สำนักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 2561., คู่มือการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จำหน่ายอาหาร” ตามบทบัญญัติของ 
 กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561., กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย., 2561.
4.  Food Code. 2009. Chapter 3 - Food. Available form : https : //www.fda.gov/Food/FoodSafety/Retail Food Protection/Food Code/ 
 Food Code 2009/default.htm, 16 November 2020., 2009.
5.  หนว่ยบรกิารคุม้ครองสขุภาพ., ความปลอดภยัของอาหาร คอื งานของทา่น คูม่อืสำหรบัธรุกจิอาหาร., แหลง่ทีม่า : https : //www.health.act.gov. 
 au/sites/default/files/2018 - 09/Food%20Safety%20Guide%20 - %20Thai.pdf, 20 พฤศจิกายน 2563., 2561.
6.  สำนกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร., กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์2560., เกณฑค์ณุภาพทางจลุชวีวทิยาของอาหารและภาชนะสมัผสัอาหาร  
 ฉบับที่ 3 ( พ.ศ. 2560)., กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทพีทู ดีไซน์ แอนด์พริ้นท์ จำกัด.
7.  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา., แหล่งที่มา : https : //www.fda.moph.go.th/sites/food/Unit/1.1 - GMP55.pdf, 24 ตุลาคม2563., 2555.



วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 256430

งานวิจัย

ภัทรียา ชูเพียร* / ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม**

* นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
** รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 
ด้านชีวภาพของข้าวมันไก่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหาร  

การปนเปื้อนด้านชีวภาพในการทำข้าวมันไก่ และวิเคราะห์อันตรายที่ต้องควบคุมด้านชีวภาพของอาหาร ผลการวิจัย  
พบว่า หลังดำเนินการผู้สัมผัสอาหารความรู้และมีการปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหารสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
p < 0.01 กอ่นและหลงัดำเนนิการ พบการปนเปือ้นโคลฟิอรม์แบคทเีรยีไมผ่า่นมาตรฐานในภาชนะอปุกรณ ์รอ้ยละ 26.32  
และร้อยละ 3.51 ตามลำดับ มือผู้สัมผัสอาหาร ร้อยละ 57.14 และ ร้อยละ 0.0 ตามลำดับ หลังดำเนินการการปนเปื้อน 
แบคทีเรียโคลิฟอร์มในภาชนะอุปกรณ์และมือผู้สัมผัสอาหารไม่ผ่านมาตรฐานลดลง ร้อยละ 22.81และร้อยละ 57.89 
ตามลำดบักอ่นดำเนนิการ พบการปนเปือ้น E. coli, Staphylococcus aureusไมผ่า่นมาตรฐานในขา้วมนัไก่ รอ้ยละ 15.79  
และร้อยละ 5.26 ตามลำดับ และหลังดำเนินการไม่พบก่อนและหลังดำเนินการไม่พบการปนเปื้อน Salmonella spp.  
พบจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 3 จุด คือ ความสะอาดของมือผู้สัมผัสอาหาร ความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ และ 
ระยะเวลาการเก็บอาหารปรุงเสร็จ

คำสำคัญ : ระบบ HACCP, ข้าวมันไก่, การปนเปื้อนทางชีวภาพ

ABSTRACT
This action researchwere to study knowledge and practices regarding food sanitation of food  

handlers, biological contamination in chicken rice processed, and hazard analyze and critical controlled  
points on the biological aspects of food. The results showed that : After processing, food contactants, 
knowledge and food sanitation practices were significantly higher at p < 0.01. Before and after  
the operation. Non - standard coliform bacteria contamination was found in 26.32 % and 3.51 % of  
utensils respectively, in the hands of food contactants 57.14 % and 0.0 %, respectively. 22.81 % and  
57.89 % of respondents who fail to meet the standard of food contact, respectively, before processing  
Contamination of E. coli, Staphylococcus aureus was not standardized in chicken rice, 15.79 % and  
5.26 %, respectively, and after the operation was not found. Before and after the operation  
No contamination of Salmonella spp. Found critical control points 3 points include the cleanliness of  
the hands of food handlers, cleanliness of the utensils, and the period for storing cooked food.

Keyword : HACCP system, Chicken Rice, Biological contamination
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บทนำ
ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ี(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) การพัฒนา 

และการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมีเป้าหมาย 
ในการพฒันาคนในทกุมติทิกุชว่งวยัเพือ่ใหเ้ปน็คนดคีนเกง่ม ี
คณุภาพ โดยการบรรลเุปา้หมายการพฒันาคนทกุชว่งวยันัน้ 
จะต้องเริ่มตั้งแต่ในช่วงปฐมวัยหรือ 8 ปีแรก[1] เพื่อให้ 
การทำหนา้ทีบ่รหิารของสมองระดบัสงู (Executive Function)  
ในการบริหารจัดการกำกับควบคุมอารมณ์ความคิดและ 
พฤติกรรมของเด็กเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายได้ (วรสิทธิ์   
ศิริพรพาณิชย์ และนัยพินิจ คชภักดี 2561)[2] ซึ่งเป็นรากฐาน 
ของการเป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพประเทศไทยทำการ 
สำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยกรมอนามัยด้วยแบบ 
คัดกรองพัฒนาการ Denver II จำนวน 5 ครั้ง เริ่มจาก  
ปี พ.ศ. 2542, 2547, 2550, 2553 และ 2557 จะพบเด็ก 
ปฐมวยัมพีฒันาการทีไ่มส่มวยั รอ้ยละ 28.30, 28.00, 32.33,  
29.71 และ 27.20 ตามลำดับ (สำนักส่งเสริมสุขภาพ 2554,  
จนิตนา พฒันพงศธ์ร และคณะ, 2558)[3,4]  ซึง่จะสอดคลอ้งกบั 
การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยทำการตรวจร่างกาย  
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553 ครัง้ที ่4 จะพบวา่เดก็ปฐมวยัมพีฒันาการ 
ล่าช้า ร้อยละ 20.10 (สำนักวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554)[5]

ในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการจัดโครงการ 
อาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยทุกแห่ง วันละ 1 ครั้ง  
อาหารว่าง วันละ 2 ครั้ง กระบวนการแต่ละขั้นตอนในการ 
ประกอบอาหารจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้อาหาร 
สะอาด และปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร โดยได้รับ 
คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ให้เด็กที่รับประทานอาหาร 
เข้าไปมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย เนื่องจากมีโรคหลายโรค 
ที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด เช่น โรคอาหาร 
เปน็พษิ โรคอจุจาระรว่ง ซึง่เกดิขึน้ไดบ้อ่ยในเดก็ปฐมวยั จาก 
รายงานของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง 
สาธารณสขุพบ โรคอจุจาระรว่งเฉยีบพลนั ในป ี2561 คดิเป็น 
อัตราป่วยและอัตราตาย 1, 880.44 อัตราตาย 0.01 ต่อแสน 
ประชากร ตามลำดับ พบมากสุดในภาคากลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคใต ้คอื  2,036.41,    2,035.38,  
1,799.88 และ 1,493.93 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ  
(สำนักระบาดวิทยา, 2562)[6]

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ มีรายงาน 
การระบาดของโรคอุจจาระร่วง ในปี 2560 อัตราป่วย 82.22 
ต่อแสนประชากร ปี 2561 เพิ่มเป็น 90.75 ต่อแสนประชากร  
และโรคอาหารเป็นพิษ ปี 2560 และ ปี 2561อัตราป่วย  
148.46, 167.11 ตอ่แสนประชากร ตามลำดบั การศกึษาของ  
พงศ์นรินทร์ สุริยะโจง และคณะ (2559)[7] ศึกษาความชุก 
และปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต์อ่การเกดิโรคอจุจาระรว่งในเดก็ 
อายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน พบว่า การ 
กำจดัอจุจาระของเดก็ทีไ่มเ่หมาะสมกอ่ใหเ้กดิโรคอจุจาระรว่ง 
ร้อยละ 1.6 และเกิดมากกว่าบ้านที่มีการกำจัดอุจจาระ 
ตามหลักสุขาภิบาล 36.30 เท่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(Adjusted OR 36.30, 95 % CI 2.47 - 533.50) และ 
การมีแหล่งน้ำโสโครก น้ำเสีย น้ำทิ้งขังในบริเวณบ้านเกิด 
โรคอุจจาระรว่งคิดเป็น รอ้ยละ 6.5 เกิดโรคอุจจาระรว่งมากกวา่ 
บ้านที่ไม่มีแหล่งน้ำโสโครก น้ำเสีย น้ำทิ้งขังในบริเวณบ้าน  
4.19 เท่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Adjusted OR 4.19,  
95% CI 1.08 - 16.16) การศึกษาของอรรพี ทัศนบริสุทธิ์  
(2557)[8] ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่ผีลตอ่การปอ้งกนัโรคอจุจาระรว่ง 
ของประชากรในเขตเมอืงและอำเภอดอนตมู จงัหวดันครปฐม  
พบวา่ ประชากรอำเภอเมอืงมพีฤติกรรมโดยรวมต่ำกวา่อำเภอ 
ดอนตมู คอื  พฤตกิรรมอนามยัขัน้พืน้ฐาน พฤตกิรรมการบรโิภค  
และพฤตกิรรมดา้นสภาพแวดลอ้ม ซึง่ปจัจยัเหลา่นีเ้ปน็สาเหตุ 
ของโรคอุจจาระร่วงในปี พ.ศ. 2557 อำเภอเกษตรสมบูรณ์  
มีรายงานการระบาดของโรคอุจจาระร่วง โดยอาหารที่พบ 
การระบาด คือ ข้าวมันไก่ ซึ่งมักพบในเมนูอาหารกลางวัน 
ของเด็กนักเรียนโดยเฉพาะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนั้น 
การปรับปรุงตลอดจนการพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นสิ่งสำคัญ 
ในการตัดวงจรการแพร่ของเชื้อโรคของโรคติดต่อได้

ระบบ Hazard Analysis and Critical Control Point ;  
HACCP  เปน็ระบบมาตรฐานในการผลติทีม่มีาตรการปอ้งกนั 
อันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ซึ่ง 
สามารถป้องกันปัญหาจากอันตราย 3 สาเหตุ คือ อันตราย 
ดา้นชวีภาพ, อนัตรายจากสารเคม ีและอนัตรายทางกายภาพ  
และในประเทศไทยมีการนำระบบ HACCP มาประยุกต์ใช้ 
ในรปูแบบตา่งๆ ดงัจะเหน็ไดจ้ากผลการศกึษาของกาญจนา  
โทหาน้ำผึ้ง และคณะ (2555) [9] ได้ศึกษาการวิเคราะห์ 
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หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและอันตรายด้านชีวภาพของ 
กระบวนการผลิตอาหารในโรงครวัโรงพยาบาลรอ้ยเอด็ พบวา่ 
ก่อนและหลังการทดลองของผู้สัมผัสอาหารในโรงครัว 
โรงพยาบาลรอ้ยเอด็มคีวามรูอ้ยูใ่นระดบัปานกลางและอยูใ่น 
ระดับสูงตามลำดับซึ่งจุดวิกฤตและอันตรายด้านชีวภาพ 
ในกระบวนการผลิตอาหารในโรงครัวมี 2 จุด คือ ขั้นตอนที่ 3  
การล้างผักสด และขั้นตอนที่ 4 การประกอบอาหารผ่าน 
ความรอ้น ควบคมุจดุวกิฤตและอนัตรายทีพ่บโดยการจดัการ 
ด้านสุขาภิบาลอาหาร และนำมาเปรียบเทียบผลการศึกษา 
โดยใช้ดัชนีชี้วัดคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร พบว่า 
หลังการทดลองลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
ศสินี แสงสว่าง (2556)[10] ได้ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้ 
ระบบ HACCP ในกระบวนการผลิตขนมจีน กรณีศึกษา  
อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่นพบว่าจุดวิกฤติใน 
กระบวนการผลติขนมจนีม ี4 จดุ ไดแ้ก ่การตม้แปง้ นวดแปง้  
จับหัวขนมจนี และการบรรจ ุหลงัใหก้จิกรรมแทรกแซงพบวา่ 
กระบวนการผลติขนมจนีดขีึน้ ทัง้ผลจากการตรวจการปนเปือ้น 
ทางชีวภาพ สุขลักษณะของการผลิต ความรู้ ทัศนคติ และ 
การปฏิบัตสิรปุไดว้า่การประยกุตใ์ชร้ปูแบบ HACCP สามารถ 
ปรบัปรงุสภาวะสขุาภบิาลอาหารในโครงการอาหารกลางวนั 
สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาให้ดีขึ้นได้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาระบบสุขาภิบาล 
อาหารของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ในพืน้ทีอ่ำเภอเกษตรสมบรูณ ์ 
จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 19 แห่ง เพื่อป้องกันโรคระบาดที่จะเกิดกับ 
อาหารการบริโภคอาหาร รวมทั้งการส่งเสริมให้เด็กได้ 
รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล ได้รับอาหาร 
ที่เพียงพอ สุขภาพดี สูงดี สมส่วน และพัฒนาการดีทั้งทาง 
ร่างกายจิตใจ เกิดการเรียนรู้สมวัยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ทั่วไป

เพื่อวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตที่ต้อง 
ควบคุมด้านชีวภาพของอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการ 

สุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

2. เพือ่ศกึษาการปนเปือ้นดา้นชวีภาพในกระบวนการ 
ผลิตอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเกษตรสมบูรณ์  
จังหวัดชัยภูมิ

3. เพื่อวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตที่ต้อง 
ควบคุมด้านชีวภาพของอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอ 
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ได้ข้อมูลความรู้และพฤติกรรมเรื่องการสุขาภิบาล 

อาหารของผู้สัมผัสอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอ 
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

2. ได้ข้อมูลการปนเปื้อนด้านชีวภาพในกระบวนการ 
ผลิตอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเกษตรสมบูรณ์  
จังหวัดชัยภูมิ และได้แนวทางในการแก้ไข โดยใช้ระบบ  
HACCP

3. เป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  
อบต. รพ. สต. และศนูย์เดก็เล็กนำไปดำเนนิการ เพือ่ป้องกนั 
การเกิดโรคจากอาหารเป็นสื่อ

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์อันตรายและควบคุม 

จดุวกิฤตทีต่อ้งควบคมุดา้นชวีภาพของอาหารในศนูยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวดัชัยภูมิ จำนวน 19 แหง่  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม 
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ข้อมูลในการทำข้าวมันไก่ ความรู้และ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ตรวจการปนเปื้อน 
ของการผลิตข้าวมันไก่ โดยตรวจหาเชื้อ E.	 coli	วิธี Most  
probable number (MPN), Staphylococcus	 aureus,	 
Salmonella	spp. ตรวจโคลฟิอรม์แบคทเีรยีในภาชนะอปุกรณ ์
และมือผู้สัมผัสอาหารใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย SI - 2 และ 
วิเคราะห์อันตรายด้านชีวภาพในกระบวนการผลิตข้าวมันไก ่
แล้วดำเนินการควบคุมอันตราย ณ จุดวิกฤติที่ต้องควบคุม
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เครื่องมือและวิธีการ
ผู้ศึกษาได้ศึกษาโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  

research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมือรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้ งนี้  คือ  

แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล,  
ข้อมูลเกี่ยวกับการทำข้าวมันไก่ (การปฏิบัติ), ความรู้ด้าน 
สุขาภิบาลของผู้สัมผัสอาหาร, การปฏิบัติการทำข้าวมันไก่ 
ของผู้สัมผัสอาหาร

การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์
การตรวจวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์ของข้าวมันไก่ทำการ 

ตรวจหาเชื้อ E.	coli	วิธี Most probable number (MPN),  
Staphylococcus	 aureus,	 Salmonella	 spp. และตรวจ 
โคลฟิอรม์แบคทเีรยีในภาชนะอปุกรณแ์ละมอืผูส้มัผสัอาหาร 
ใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย SI - 2

วิธีการดำเนินการวิจัย
การวจิยัครัง้นีด้ำเนนิการวจิยั 3 ระยะ ไดแ้ก ่ระยะกอ่น 

ดำเนินการ ระยะดำเนินการและระยะหลังดำเนินการ  
รายละเอียดดังนี้

ระยะก่อนดำเนินการ
ทำการสรา้งและพฒันาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั และ 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
ของผูท้รงคณุวฒุทิดลองใชเ้ครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คำนวณ 
คา่ความเทีย่งและปรบัแกไ้ขและจดัทำเครือ่งมอืฉบบัสมบรูณ ์
ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเก็บข้อมูลวิจัย  
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยลักษณะกลุ่มตัวอย่าง  
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย การเก็บ 
รวบรวมข้อมูล เตรียมผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัย ประสาน 
ห้องตรวจปฏิบัติการ เพื่อเตรียมส่งตรวจ เตรียมอุปกรณ์ 
การเก็บตัวอย่างต่างๆ ให้ครบโดยผู้วิจัยเอง 

ระยะดำเนินการ
ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมอบรมให้ 

ความรู้ เรื่องสุขาภิบาลอาหาร ที่ห้องประชุมสำนักงาน 
สาธารณสุข อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน  

1 วัน (6 ชั่วโมง) เป็นกิจกรรมบรรยายประกอบ นำเสนอ 
ภาพนิ่ง ออกประเมินตามแบบประเมินโดยใช้แบบสอบถาม 
หลังการอบรมโดยใช้เวลาในการทำแบบสอบถาม 35 นาที  
และทำการสรุปผลการประเมินและให้คำแนะนำใน 
การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง โดยมีค่าอบรมให้  
อาสาสมัคร คนละ 150 บาท (ค่าเดินทาง/ค่าเสียเวลา) 

เก็บตัวอย่างอาหารตรวจหา (MPN) E.	 col i ,	 
Staphylococcus	aureus,	Salmonella	spp. ในข้าวมันไก่ 
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์ม 
แบคทีเรียโดยใช้ชุดทดสอบขั้นต้น SI - 2 ในภาชนะอุปกรณ ์
และมือผู้สัมผัสอาหาร 

ระยะหลังดำเนินการ
หลังจากการดำเนินการได้ผลการตรวจการวิจัยแล้ว 

ผู้วิจัยจะนำผลแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเป็นภาพรวม  
เพื่อนำไปพัฒนาในส่วนที่บกพร่อง โดยมีการติดตาม 2 ครั้ง  
ห่างกัน 1 เดือน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงาน  
ติดตามปัญหา เสนอแนวทางการแก้ไข

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ผู้สัมผัสอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเกษตร- 

สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 19 คน เป็นผู้ประกอบอาหาร 
กลางวัน ข้าวมันไก่จำนวน 19 ตัวอย่าง ภาชนะอุปกรณ์  
ได้แก่ ช้อน - ส้อม ถาด หม้อ มีด เขียง ทัพพี และมือผู้สัมผัส 
อาหาร จำนวน 133 ตัวอย่าง

การเก็บรวมรวมข้อมูล
 ผู้วิจัยดำเนินการแจกแบบสอบถามและรับกลับคืน 

ดว้ยตนเอง จำนวน 38 ชดุ กอ่นและหลงัการดำเนนิการทำการ 
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามอีกครั้ง การตรวจ 
วิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์ของข้าวมันไก่ เก็บข้าวมันไก่ จาก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 19 แห่ง ก่อนและหลังการ 
ดำเนินการ รวม 38 ตัวอย่าง นำตัวอย่างใส่กล่องปิดฝา 
ให้สนิท ใส่ซ้อนในถุงพลาสติก อีก 1 ชั้น จากนั้นนำตัวอย่าง 
แช่น้ำแข็งหรือแช่เย็นที่ความเย็น 4 องศาเซลเซียส ภายใน 
เวลา 4 - 6 ชั่วโมง และนำส่งตัวอย่างตรวจที่ห้องปฏิบัติการ  
และภาชนะอุปกรณ์ ได้แก่ ช้อน - ส้อม ถาด หม้อ มีด เขียง  
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ทัพพี ตรวจก่อนนำมาปรุงประกอบอาหาร ในสภาวะที่ล้าง 
ทำความสะอาดพร้อมใช้งานเพื่อดูโคลิฟอร์มแบคทีเรียขณะ 
ที่ยังไม่มีการสัมผัสอาหารและมือ มือผู้สัมผัสอาหารตรวจ 
ในขณะปรงุประกอบอาหารตรวจการปนเปือ้นของโคลฟิอรม์  
โดยมือสัมผัส 2 ข้าง เท่ากับ 1 ตัวอย่าง

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
นำขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวม ทีผ่า่นการตรวจสอบ 

ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง 
คอมพิวเตอร์โปรแกรม STATA 15.0 และนำเสนอข้อมูล 
ดังนี้ ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ด้านข้อมูลทั่วไป ข้อมูล 
เกี่ยวกับการทำข้าวมันไก่ ความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร  
การปฏิบัติเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การเปรียบเทียบ 
การปนเปื้อนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในภาชนะอุปกรณ์และมือ 
ผู้ สัมผัสอาหาร  และการเปรียบเทียบการปนเปื้ อน 
เชือ้ Escherichia	coli,	Salmonella	spp.	และ Staphylococcus 
aureus	ในข้าวมันไก่ ก่อนและหลังดำเนินการ เช่น ความถี่  
รอ้ยละ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน คา่เฉลีย่ คา่มธัยฐาน คา่สงูสดุ -  
ต่ำสุดข้อมูลเชิงอนุมาน ได้แก่ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล 
เกี่ยวกับ ความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร และการปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ก่อนและหลังดำเนินการ 
โดยใช้สถิติ Paired t - test 

ผลการวิจัย
กอ่นดำเนนิการ ผูส้มัผสัอาหารมคีวามรูด้า้นสขุาภบิาล 

อาหาร ระดับต่ำ ร้อยละ 78.9 ความรู้ระดับปานกลาง 
รอ้ยละ 15.8 และมคีวามรูร้ะดบัสงู รอ้ยละ 5.3 หลงัดำเนนิการ  
ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารในระดับสูง  
ร้อยละ 100.0 ก่อนดำเนินการผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้าน 
สุขาภิบาลอาหารมีคะแนนเฉลี่ย ± sd. เท่ากับ 10.32 ± 2.45  
หลังดำเนินการ มีคะแนนเฉลี่ย ± sd. เท่ากับ 19.47 ± 0.70  
หลังดำเนินการผู้สัมผัสอาหารมีความรู้สูงขึ้นกว่าก่อน 
ดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p < 0.01 

พฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหาร  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
ก่อนดำเนินการมีการปฏิบัติถูกต้องในระดับดี ร้อยละ 5.3  

และระดับปานกลางร้อยละ 94.7 หลังดำเนินการ ผู้สัมผัส 
อาหารมีการปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหารในระดับดี ร้อยละ  
100.0 โดยกอ่นดำเนนิการผูส้มัผสัอาหารมกีารปฏบิตัถิกูตอ้ง 
ดา้นสขุาภบิาลอาหารมคีะแนนเฉลีย่ ± sd. เทา่กบั 55.16 ± 1.49  
หลังดำเนินการมีคะแนนเฉลี่ย ± sd. เท่ากับ 75.26 ± 3.37  
หลังดำเนินการผู้สัมผัสอาหารมีการปฏิบัติถูกต้องสูงขึ้นกว่า 
ก่อนดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p < 0.01

การปนเปื้อนด้านชีวภาพในกระบวนการผลิต 
ข้าวมันไก่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเกษตรสมบูรณ์  
จังหวัดชัยภูมิ

ก่อนดำเนินการ พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
ไมผ่า่นมาตรฐานในภาชนะอปุกรณ ์รอ้ยละ 30.95 (ประกอบ 
อาหารที่บ้าน) ร้อยละ 23.61 (ประกอบอาหารที่ศูนย์พัฒนา 
เดก็เลก็) หลงัดำเนนิการ พบการปนเปือ้นโคลฟิอรม์แบคทเีรยี 
ไมผ่า่นมาตรฐานในภาชนะอปุกรณ ์เปน็ รอ้ยละ 4.76 (ประกอบ 
อาหารที่บ้าน) ร้อยละ 27.78 (ประกอบอาหารที่ศูนย์พัฒนา 
เดก็เลก็) หลงัดำเนนิการโดยภาพรวม การปนเปือ้นแบคทเีรยี 
โคลิฟอร์มไม่ผ่านมาตรฐานลดลง ร้อยละ 22.81

ก่อนดำเนินการ พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
ไมผ่า่นมาตรฐานในมอืผูส้มัผสัอาหาร รอ้ยละ 57.14 (ประกอบ 
อาหารที่บ้าน) ร้อยละ 58.33 (ประกอบอาหารที่ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก หลังดำเนินการ ไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์ม 
แบคทีเรียในมือผู้สัมผัสอาหาร ภาพรวมของการปนเปื้อน 
แบคทีเรียโคลิฟอร์มในมือผู้สัมผัสอาหารไม่ผ่านมาตรฐาน  
ลดลงร้อยละ 57.89ก่อนดำเนินการ พบการปนเปื้อน E.	coli	 
ไม่ผ่านมาตรฐานในข้าวมันไก่ ร้อยละ 15.79 หลังดำเนนิการ  
ไม่พบ E.	coli	ในข้าวมันไก่ ภาพรวม การปนเปื้อน E.	coli	 
ลดลงร้อยละ 15.79 ก่อน และหลังดำเนินการไม่พบการ 
ปนเปื้อน Salmonella	 spp. ในข้าวมันไก่ก่อนดำเนินการ  
พบการปนเปือ้น Staphylococcus	aureus	ไม่ผา่นมาตรฐาน 
ในข้าวมันไก่ ร้อยละ 5.26 หลังดำเนินการ ไม่พบ  
Staphylococcus		aureus ในขา้วมนัไก ่ภาพรวมการปนเปือ้น 
Staphylococcus	 aureus ลดลงร้อยละ 5.26 จากการ 
วิเคราะห์อันตราย พบจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 3 จัด คือ  
ความสะอาดของมือผู้สมัผัสอาหารความสะอาดของภาชนะ 
อุปกรณ์ และระยะเวลาการเก็บอาหารปรุงเสร็จ
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การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย การใช้ HACCP ในการปรับปรุง 

สภาวะสุขาภิบาลอาหาร ของอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ สามารถ 
อภิปรายประเด็นสำคัญ ดังนี้

ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร
ผู้สัมผัสอาหารส่วนใหญ่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น ทั้ง 

ผู้ประกอบอาหารที่บ้านและโรงเรียน มีความรู้อยู่ระดับดี  
จากการทำแบบสอบถามหลังการอบรมด้านความรู้ที่ยังมี 
คะแนนนอ้ยทีค่วรใหค้วามสำคญัคอื เรือ่งสารปรงุแตง่อาหาร  
ต้องมี วันเดือนปีที่หมดอายุและมีเครื่องหมาย อย. รับรอง  
อาหารสดประเภทผกั ผลไมแ้ละเนือ้สตัว ์ควรมกีารแยกเกบ็ไว ้
ทีล่ะที ่นำ้แขง็ทีใ่ชบ้รโิภคจะตอ้งสะอาด ใสใ่นภาชนะทีส่ะอาด 
มีฝาปิด ไม่นำสิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกัน และไอ จาม  
รดอาหาร สามารถแพร่เชื้อโรคของระบบหายใจ เช่น หวัด  
คอตีบ ลงสู่อาหารได้

การปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหาร
ผู้สัมผัสอาหารส่วนใหญ่มีการปฏิบัติที่ดีมากขึ้น ทั้ง 

ผู้ประกอบอาหารที่บ้านและโรงเรียน มีการปฏิบัติอยู่ใน 
ระดับดี จากการปฏิบัติหลังการอบรมที่ยังมีการปฏิบัติอยู่ใน 
บางแหง่ ควรเนน้และใหค้วามสำคญัคอื การใชเ้ขยีงเดยีวกนั 
สำหรับสับไก่ดิบ และไก่ที่ต้มแล้ว โดยควรมีการแยกเขียง 
ระหว่างอาหารสุก ดิบ ผักและผลไม้ เพื่อลดการปนเปื้อน 
ของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้มือเปล่าหยิบจับไก่ต้มสุก สับใส่บน 
จานข้าวควรสวมถุงมือทุกครั้งในการหยิบจับอาหารและ 
ล้างมือก่อนและหลังสัมผัสอาหารด้วยเช่นกัน และการวาง 
ช้อน - ส้อม เอาส่วนตักเข้าปากชันขึ้น หรือใส่ภาชนะหันด้าม 
และส่วนตักเข้าปากสลับกัน ควรชันสวนด้ามจับขั้นข้างปน 
เพื่อไม่ให้มือไปสัมผัสกับส่วนที่ตักเข้าปาก จากการทำ 
แบบสอบถามถึงคะแนนความรู้จะมากขึ้นแต่ก็ยังมีในส่วน 
ของการปฏบิตับิางเรือ่งทีย่งัไมใ่หค้วามสำคญัเทา่ทีค่วร ผูว้จิยั 
จงึใหค้ำแนะนำและเนน้ยำ้ในสว่นนัน้ตอ่ไป เพือ่ความสะอาด  
ถูกสุขาภิบาลอาหาร

การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์ม ในตัวอย่
างภาชนะอุปกรณ์และมือผู้สัมผัสอาหาร

ในตัวอย่างภาชนะอุปกรณ์ ก่อนดำเนินการพบการ 
ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์ม ไม่ผ่านมาตรฐาน คิดเป็น  
ร้อยละ 26.32 และหลังดำเนินงานการใช้ระบบ HACCP  
ในการปรับปรุงสภาวะสุขาภิบาลอาหาร พบว่าการปนเปื้อน 
ของเชือ้แบคทเีรยีโคลฟิอรม์ในภาชนะอปุกรณ ์ไมผ่า่นเกณฑ์ 
คิดเป็น ร้อยละ 3.51

สถานที่ประกอบอาหารที่บ้าน ก่อนดำเนินการพบ 
การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์ม ไม่ผ่านมาตรฐาน  
คิดเป็น ร้อยละ 30.95 และหลังการดำเนินงานการใช้ระบบ  
HACCP ในการปรับปรุงสภาวะสุขาภิบาล พบการ ไม่ผ่าน 
มาตรฐานคิดเป็น ร้อยละ 4.76 สถานที่ประกอบอาหาร 
ที่โรงอาหาร ก่อนดำเนินการพบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย 
โคลิฟอร์ม ไม่ผ่านมาตรฐาน คิดเป็น ร้อยละ 23.61 และหลัง 
การดำเนินงานการใช้ระบบ HACCP ในการปรับปรุงสภาวะ 
สุขาภิบาล พบการ ไม่ผ่านมาตรฐานคิดเป็น ร้อยละ 2.78  
จะเหน็ไดว้า่หลงัดำเนนิการใชร้ะบบ HACCP สถานทีป่ระกอบ 
อาหารที่โรงเรียนพบการปนเปื้อนน้อยกว่าที่บ้าน เพราะ 
สถานที่ประกอบอาหารที่บ้านมีระยะทางในการลำเลียง 
ที่จะจัดเก็บภาชนะอุปกรณ์ซึ่งอาจจะเกิดการปนเปื้อน ได้ 
มากกว่าสถานที่ประกอบอาหารที่โรงเรียน

การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์มในมือผู้สัมผัส 
อาหาร สถานที่ประกอบอาหารที่บ้าน ก่อนดำเนินการพบ 
การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์ม ไม่ผ่านมาตรฐาน  
คิดเป็น ร้อยละ 55.00 และหลังการดำเนินงานการใช้ระบบ  
HACCP ในการปรับปรุงสภาวะสุขาภิบาล พบการปนเปื้อน  
ไม่ผ่านมาตรฐานคิดเป็น ร้อยละ 0 

การปนเปื้อน เชื้อ E. coli เชื้อ Salmonella spp. 
เชื้อ Staphylococcus aureus ในตัวอย่างอาหาร

การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในข้าวมันไก่ ก่อนและหลัง 
ดำเนินการพบว่า เชื้อ E.	 coli	และเชื้อ Staphylococcus	
aureus ผ่านเกณฑ์ลดลง ร้อยละ15.79 และ 5.26 ตาม 
ลำดับและไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella	 spp.	 
ทั้งก่อนและหลังดำเนินการ 
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การใช้ระบบ HACCP ในการปรับปรุงสภาวะ  
สุขาภิบาลอาหาร

 ในการนำระบบ HACCP มาปรบัปรงุสภาวะสขุาภบิาล 
อาหารพบจุดวิกฤตและอันตราย คือความสะอาดของมือ 
ผู้สัมผัสอาหาร ความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ ระยะเวลา 
การเก็บอาหารปรุงเสร็จ หลังดำเนินการใช้ระบบ HACCP  
มีช่วงระยะเวลาที่ปลอดภัย คือ ไม่เกิน 4 ชั่วโมง จาก 
การประกอบอาหารกลางวันเสร็จจนถึงเวลารับประทาน 
อาหารของนักเรียน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา

1. ผูส้มัผสัอาหารมคีวามรูอ้ยูใ่นระดบัด ีแตก่ารปฏบิตัิ 
ไม่เป็นไปตามที่มีความรู้ จึงควรเน้นการปฏิบัติให้มากขึ้น

2. ควรมีการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลแก่ผู้สัมผัส 
อาหารเป็นประจำทุกปีเนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้สัมผัสอาหาร 
อยู่เป็นประจำ

3. ขั้นตอนการตักอาหาร อาจจะมีการปนเปื้อน 
เชือ้จลุนิทรยีไ์ดค้วรมกีารอบรมความรูใ้นการปฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง 
ให้ผู้ที่มีการเกี่ยวข้องด้วย เช่น คุณครู แม่บ้าน 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการนำระบบ HACCP มาประยุกต์ใช้ในงาน 

สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร เช่น  
โรงเรยีนประถมศกึษา มธัยมศกึษา รา้นอาหาร และแผงลอย 
จำหน่ายอาหาร เพื่อควบคุมคุณภาพอาหารต่อไป

2. ควรนำระบบ HACCP มาประยุกต์ใช้ในงาน 
สาธารณสุขที่ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร 
ในโรงงานผลิตอาหารขนาดเล็ก
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 การวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 
ด้านชีวภาพของกระบวนการผลิตปลาร้า 
ในอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

บทคัดย่อ
การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร เพือ่ศกึษาพฤตกิรรม ความรูด้า้นสขุาภบิาลอาหารของผูส้มัผสัปลารา้ ศกึษาสขุลกัษณะของ 

สถานประกอบการผลิตปลาร้า (GMP) วิเคราะห์อันตรายด้านจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตปลาร้าและประเมินวิธีการ 
ควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในกระบวนการผลิตปลาร้า (ระบบ HACCP) วิธีดำเนินการประกอบด้วยการเก็บ 
ข้อมูลก่อนและหลังดำเนินการ การจัดอบรม การให้คำแนะนำ การตรวจติดตามให้คำแนะนำ ซึ่งทำการศึกษา 
ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม 2562 - เดือนเมษายน 2563 ผลการศึกษาพบว่า หลังดำเนินการผู้สัมผัสปลาร้า 
มีพฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารในระดับดีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 56.9 ด้านความรู้ในระดับสูงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 69.3  
สขุลกัษณะของสถานประกอบการผลติปลารา้ หลงัการดำเนนิการดกีวา่กอ่นดำเนนิการทัง้ 4 หมวด (หมวด 1 4 5 และ 6)  
และสูงกว่าก่อนดำเนินการ p < 0.05 หลังดำเนินการพบ E.	 coli,	 Staphylococcus	 aureus	 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ลดลง ร้อยละ 36.37 และร้อยละ 45.46 ตามลำดับ และเชื้อ Salmonella ไม่ผ่านเกณฑ์ลดลง ร้อยละ 18.18  
สว่นภาชนะโดยหลงัดำเนนิการทพัพมีเีชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยีลดลง รอ้ยละ 63.64 ชอ้นลดลง รอ้ยละ 72.73 มอืผูส้มัผสั 
ลดลง ร้อยละ 79.31 โดยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p - value < 0.05 และกระป๋องพลาสติกลดลง ร้อยละ 27.27  
ซึ่งลดลงอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ p - p - value > 0.05

บทนำ
ปลารา้เปน็ภมูปิญัญาในการถนอมอาหารของคนไทย 

ทั่วทุกภูมิภาคมีมาแต่ตั้งโบราณ ซึ่งการหมักคือการยัดปลา 
ใหแ้นน่ในภาชนะและปดิฝาใหส้นทิ ควรหมกัปลารา้ประมาณ  
8 เดือนถึง 1 ปีขึ้นไป[1] กระบวนการผลิตปลาร้าเป็นกระบวน 
การผลิตแบบดั้งเดิมมีวัตถุดิบหลักคือปลาน้ำจืดแต่ระยะ 
เวลาในการหมกัปลารา้ใชร้ะยะเวลานาน ขัน้ตอนกระบวนการ 
ผลิตส่งผลให้มีโอกาสที่อาหารไม่ปลอดภัยหลายขั้นตอน  
โดยเฉพาะด้านการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์หากได้รับ 
ในปริมาณมากอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคตลอดจนก่อให้ 

เกดิโรคจากอาหารเปน็สือ่ได ้โดยเฉพาะกลุม่แบคทเีรยีกอ่โรค  
เช่น Sallmonella,	 staphylococcus	 aureus	 เป็นสาเหตุ 
ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ และเชื้อ	 E.	 coli	ส่งผลต่อโรค 
อุจจาระร่วง จากรายงานของสำนักระบาดวิทยาพบว่า 
ประเทศไทย พ.ศ. 2562 มสีถานการณโ์รคอาหารเปน็สือ่ ซึง่มี 
อัตราการป่วยสูงสุดโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงอัตราป่วย 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี พ.ศ. 2561 เท่ากับ 1,838.41,  
1,571.83 และ 1,786.64 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ  
พบผู้เสียชีวิต ปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี พ.ศ. 2561 เท่ากับ 5, 2  
และ 8 ราย รองลงมา คอื โรคอาหารเปน็พษิตัง้แต ่ ป ีพ.ศ. 2559  
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ถึง ปี พ.ศ. 2561 เท่ากับ 211.83 167.11 และ 181.7 ต่อ 
ประชากรแสนคน พบผู้เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2560 จำนวน  
3 ราย ซึง่ในภาคอสีานพบโรคอาหารเปน็สือ่สงูสดุโดยเฉพาะ 
เขตสุขภาพที่ 7 โรคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ โรคอุจจาระร่วง  
ซึ่งมีอัตราป่วย ปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ  
2,120.90, 1,746.41, 2,072.91 และ 1,344.64 ต่อประชากร 
แสนคน ตามลำดับ รองลงมาคือ โรคอาหารเป็นพิษ 
มีอัตราป่วยปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 407.71, 
311.40, 336.30 และ 203.93 ต่อประชากรแสนคน 
ตามลำดับ และพบว่าในเขตสุขภาพที่ 7 โดยเฉพาะจังหวัด 
ขอนแก่นพบโรคอาหารเป็นสื่อ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง 
มีอัตราการป่วยปี พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ  
1,886.42, 1,530.80, 1,893.25 และ 1,317.64 ต่อประชากร 
แสนคนตามลำดับ และโรคอาหารเป็นพิษมีอัตราการป่วย 
ปี พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 508.63, 326.47,  
382.57 และ 219.81 ต่ออประชากรแสนคนตามลำดับ[2]  
นอกจากนี้การรับประทานปลาแบบสุกๆ ดิบๆ มีผลทำให้ 
เกิดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งถือเป็นโรคที่รุนแรง ทำให้ 
ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีแบบไม่รู้ตัว และ 
ก่อผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต โดยใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2561 พบความชุก 
ร้อยละ 5.03 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่พบความชุกของพยาธ ิ
ใบไม้ตับร้อยละ 9.2 แม้ความชุกของโรคจะมีแนวโน้มลดลง  
แต่ยังต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง[3] ดังนั้นจึงได้มีการ 
กำหนดมาตรฐานด้านชวีภาพของปลารา้จากกรมวทิยาศสตร ์
การแพทย์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน[4 - 5] ได้แก่  
Escherichia	coli	 Staphylococcus	aureus,	Clostridium	 
perfringens,	Bacillus	 cereus,	 Salmonella	 spp. ซึ่งเป็น 
เชื้อที่สามารถบ่งชี้ได้ถึงสุขลักษณะของกระบวนการผลิต 
และยังถือได้ว่าเป็นจุลินทรีย์ก่อโรคการปนเปื้อนเชื้อโรค 
และโรคที่มากับปลาร้า 

 อำเภออุบลรัตน์ มีแหล่งน้ำที่สำคัญต่อการอุปโภค 
และบริโภค คือเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเขื่อนขนาดใหญ่มีความจุ  
2,263 ล้านลูกบาศก์เมตร[6] จึงมีความอุดมสมบูรณ์ด้วย 
ปลาน้ำจืด เหมาะสมต่อกระบวนการผลิตปลาร้า จึงมี 
ผู้ประกอบการผลิตปลาร้าเป็นจำนวนมาก และจาก 

สถานการณ์โรคอาหารเป็นสื่อ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง 
มีอัตราการป่วยปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ  
9, 637.69 14, 461.99 และ 2, 610.37 ต่อประชากรแสนคน 
ตามลำดับ[7] และพบว่าสถานประกอบการผลิตปลาร้า 
ส่วนมากยังไม่ได้มาตรฐานจากทั้งหมด 11 แห่ง ซึ่งเป็น 
กระบวนการผลิตในครัวเรือน มีการหมักแบบดั้งเดิมไม่มี 
การใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ทันสมัย ทั้งกระบวนการ 
ผลิตและการบรรจุเพื่อรอจำหน่าย ทำให้มีการปนเปื้อนของ 
จุลินทรีย์ได้ง่าย จากการศึกษาของ ทิพย์ ภูมิพันธ์ และคณะ  
(2559)[8] เรื่องสุขลักษณะของการประกอบกิจการผลิต 
ปลาร้าและปลาส้ม ในอำเภอหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น พบว่า  
มีเพียง 2 แห่งเท่านั้นที่ผ่านมาตรฐาน GMP และยังพบว่า  
มีการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคในปลาร้าสูงเกินกว่าเกณฑ์ 
มาตรฐาน และการศึกษาของอดิศรเสวตวิวัฒน์ (2555)[9]  
ตรวจประเมิน GMP ของโรงงานน้ำปลาขนาดเล็ก โดยใช้วิธ ี
การหมกัไดค้ะแนนรวมเทา่กบั รอ้ยละ 60 ซึง่ผา่นเพยีงเกณฑ์ 
ขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และอยู่ใน 
ชว่งคะแนนระดบัทีต่ำ่ โดยพบปญัหาและอปุสรรคในหวัขอ้ที ่
ตอ้งเรง่แกไ้ข คอืดา้นการสขุาภบิาลและการวเิคราะหอ์นัตราย 
และการควบคุมจุดวิกฤต (HACCP) ในผลิตภัณฑ์น้ำปลา 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสุขลักษณะ 
ของสถานประกอบการผลติปลาร้าภายใต้มาตรฐานการผลติ 
ขัน้ตน้ (Primary GMP) กอ่นและหลงัดำเนนิการและนำระบบ  
Hazard Analysis Critical Control Points : HACCP  
มาประยกุตใ์ชใ้นการควบคมุความสะอาดและปลอดภยัของ 
กระบวนการผลิตปลาร้าก่อนและหลังดำเนินการ 

คำถามการวิจัย
 ระบบ HACCP สามารถควบคุมอันตรายด้านชีวภาพ

ของกระบวนการผลิตปลาร้าได้หรือไม่

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารของ 

ผู้สัมผัสปลาร้าในอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

2. เพือ่ศกึษาความรูด้า้นสขุาภบิาลอาหารของผูส้มัผสั 
ปลาร้าในอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
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3. เพื่อศึกษาสุขลักษณะของสถานประกอบการผลิต 
ปลาร้า (GMP) ในอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

4. เพือ่วเิคราะหอ์นัตรายดา้นจลุนิทรยีใ์นกระบวนการ 
ผลิตปลาร้า (จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในการผลิตปลาร้า ได้แก่  
Escherichia	 coli,	 Staphylococcus	 aureus	 และ	 
Salmonella	spp.) 

5. เพื่อประเมินวิธีการควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 
ในกระบวนการผลิตปลาร้าในอำเภออุบลรัตน์ จังหวัด 
ขอนแก่น

วิธีการดำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

(Action Research) โดยนำระบบHACCP (Hazard Analysis  
Critical Control Points) มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมความ 
สะอาดปลอดภยัในกระบวนการผลติปลารา้ อำเภออบุลรตัน ์ 
จังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 - เดือนเมษายน  
2563

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
จำนวนผูส้มัผสัปลารา้ซึง่ ไดแ้ก ่เจา้ของสถานประกอบการ 

และพนกังาน ทัง้หมด จำนวน 58 คน และสถานประกอบการ 
ผลิตปลาร้าในอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 11 แห่ง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารของ 

ผูส้มัผสัปลารา้ และแบบสงัเกตและสำรวจสถานประกอบการ 
มี 2 ชุด โดยชุดที่ 1 ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังนี้ ข้อมูลทั่วไป 
ของผู้สัมผัสปลาร้า ข้อมูลเกี่ยวกับการทำปลาร้า ข้อมูล 
พฤติกรรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสปลาร้า  
ข้อมูลความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสปลาร้า 
และชุดที่ 2 ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี้แบบสังเกตและ 
สำรวจสุขลักษณะสถานประกอบการผลิตปลาร้าภายใต้ 
กระบวนการผลิต (GMP) โดยสำนกังานคณะกรรมการอาหาร 
และยากระทรวงสาธารณสุข[10] และการตรวจวิเคราะห์ 
การปนเปื้อนทางชีวภาพของกระบวนการผลิตปลาร้า 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 นำขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวม ทีผ่า่นการตรวจสอบ 

ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาทำการวิเคราะห์ด้วย 
เครือ่งคอมพวิเตอรโ์ปรแกรม STATA 14.0 และนำเสนอขอ้มลู 
ดังนี้

1. ขอ้มลูเชงิพรรณนา ไดแ้ก ่ดา้นขอ้มลูทัว่ไป ขอ้มลู 
เกี่ยวกับการทำปลาร้า ข้อมูลด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับ 
การสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสปลาร้า และความรู้เรื่อง 
การสขุาภบิาลอาหารของผูส้มัผสัปลารา้ ขอ้มลูจากการสำรวจ 
สขุลกัษณะสถานประกอบการผลติปลารา้ภายใตก้ระบวนการ 
ผลิต (GMP) ก่อนและหลังดำเนินการเช่น ความถี่ ร้อยละ  
ค่าสูงสุด - ต่ำสุด

2. ข้อมูลเชิงอนุมาน ได้แก่ 

  1)  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูพฤตกิรรมเกีย่วกบั 
การสขุาภบิาลอาหารของผูส้มัผสัปลารา้ และความรูเ้รือ่งการ 
สขุาภบิาลอาหารของผูส้มัผสัปลารา้กอ่นและหลงัดำเนนิการ 
โดยใช้สถิติ Paired t - test หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใช้ 
สถิติ Wilcoxon signed rank test

2) ขอ้มลูจากการสำรวจสขุลกัษณะสถานประกอบการ 
ผลิตปลาร้าภายใต้กระบวนการผลิต (GMP) ก่อนและหลัง 
ดำเนินการทดสอบความแตกต่างด้วย Paired t - test หาก 
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใช้สถิติ Wilcoxon signed rank test

3) ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนทางชีวภาพ 
ของกระบวนการผลิตปลาร้า มือผู้ประกอบการผลิตปลาร้า 
ภาชนะอุปกรณ์ ใช้สถิติเปรียบเทยีบค่าสัดส่วน ก่อนและหลัง 
ดำเนินการ โดยใช้สถิติ Z - test หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 
ใช้สถิติ McNemar’s Chi - square test

ผลการศึกษา
1. พฤติกรรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารของ 

ผู้สัมผัสปลาร้า

นำผลการศึกษาที่ได้มาจัดระดับพฤติกรรมก่อน 
และหลังดำเนินการ พบว่าก่อนดำเนินการพฤติกรรมเรื่อง 
สขุาภบิาลอาหารของผูส้มัผสัปลารา้ (เจา้ของสถานประกอบการ 
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และพนกังาน) มพีฤตกิรรมอยูใ่นระดบัด ีจำนวน 25 คน คดิเปน็ รอ้ยละ 43.10 รองลงมาพฤตกิรรมระดบัปานกลาง จำนวน 33 คน  
คิดเป็น ร้อยละ 56.90 และหลังดำเนินการพบว่ามีพฤติกรรมในระดับดีเพิ่มขึ้น จำนวน 58 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 และ 
เมื่อทำการเปรียบเทียบพฤติกรรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสปลาร้าก่อนและหลังดำเนินการแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p - value = 0.000) เมื่อพิจารณาการประมาณค่าแบบช่วงเชื่อมั่น พบว่าที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 % คำนวณได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.71 ถึง 0.87 แสดงว่าก่อนและหลังดำเนินการอบรมแตกต่างกัน รายละเอียดแสดง 
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบพฤติกรรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสปลาร้าก่อนและหลังดำเนินการ  
(n=58) 

2. ความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสปลาร้า

  การวดัความรูเ้รือ่งการสขุาภบิาลอาหารของผูส้มัผสัปลารา้ (เจา้ของสถานประกอบการและพนกังาน) กอ่นดำเนนิการ 
แล้วแบ่งระดับความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร มีคะแนนเต็ม 18 คะแนน พบว่า ก่อนการอบรมผู้สัมผัสปลาร้ามีความรู ้
อยู่ในระดับต่ำ ร้อยละ 6.9 ระดับปานกลาง ร้อยละ 53.4 และระดับสูงร้อยละ 30.7 ตามลำดับ และหลังการอบรม พบว่า  
ผู้สัมผัสปลาร้าทั้งหมดมีความรู้อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 100 ค่ามัธยฐาน 18 ค่าต่ำสุด 17 ค่าสูงสุด 18 ตามลำดับ และจาก 
การศึกษาวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสปลาร้า (เจ้าของสถานประกอบการและพนักงาน)  
จำนวน 58 คน จากการทดสอบค่าเฉลี่ยผลต่างความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารผู้สัมผัสปลาร้าก่อนและหลังดำเนิน 
การอบรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p - value = 0.000) เมื่อพิจารณาการประมาณค่าแบบช่วงเชื่อมั่น พบว่า  
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ที่คำนวณได้มีค่าอยู่ระหว่าง 4.07 ถึง 5.25 แสดงว่าก่อนและหลังดำเนินการอบรมแตกต่างกัน  
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสปลาร้าปลาก่อนและหลังดำเนินการ  
(n=58) 

3. การประเมินสุขลักษณะของสถานประกอบการผลิตปลาร้า (GMP) 
  จากการประเมินคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด พบว่า สถานประกอบการผลิตปลาร้า จำนวน 11 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 

มากกว่าร้อยละ 80 จำนวน 11 แห่ง หรือทั้งหมด 
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  ผลทดสอบความแตกต่างของผลการสำรวจ 
สขุลกัษณะสถานทีผ่ลติ ปรบั ปรงุ ประกอบอาหารตาม GMP  
ของสถานประกอบการผลิตปลาร้าก่อนและหลังดำเนินการ  
แบ่งออกเป็น 4 หมวด วิเคราะห์ด้วย paired t - test ได้ดังนี้ 
หมวดสถานทีต่ัง้และอาคารผลติไดค้า่ paired t - test เทา่กบั  
6.47 แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิp - value เทา่กับ  
0.000 หมวดการสขุาภบิาลไดค้า่ paired t - test เทา่กบั 3.92  
แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิp - value เทา่กบั 0.003  
หมวดการบำรุงรักษาและการทำความสะอาดได้ค่า paired  
t - test เท่ากับ 2.89 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
p - value เท่ากับ 0.016 และบุคลากรและสุขลักษณะ 
ผู้ปฏิบัติงาน ได้ค่า paired t - test เท่ากับ 4.13 แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p - value เท่ากับ 0.002 

4. วเิคราะหอ์นัตรายดา้นจลุนิทรยีใ์นกระบวนการ 
ผลติปลารา้ (จลุนิทรยีท์ีป่นเปือ้นภาชนะ ไดแ้ก ่โคลฟิอรม์ 
แบคทเีรยีและในกระบวนการผลติปลารา้ ไดแ้ก ่Escherichia coli,  
Staphylococcus aureus และSalmonella spp.) 

  4.1 ผลการตรวจวิ เคราะห์อันตรายด้าน 
จลุนิทรยีข์องมอืผูส้มัผสัปลารา้ โดยวธิกีารตรวจสอบหา 
เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น (SI2) 

    จากการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบปรมิาณดา้นจลุิ
นทรยีท์ีป่นเปือ้นในมอืผูส้มัผสัปลารา้กอ่นและหลงัดำเนนิการ  
พบว่ามีการปนเปื้อนของ Coliform	 Bacteria  ก่อน 
ดำเนนิการผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 13.79 หลังดำเนนิการผ่านเกณฑ ์ 
ร้อยละ 93.10 เมื่อวิเคราะห์ด้วย สถิติ Paired t - test พบว่า 
ก่อนและหลังดำเนินการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง 
สถิติ (p - value = 0.000) ความแตกต่างเท่ากับ 0.409  
โดยมีค่าความแตกต่างอยู่ระหว่าง 0.686 ถึง 0.901  
ที่ช่วงเชื่อมั่น 95 % 

  4.2 ผลการตรวจวเิคราะหอ์นัตรายดา้นจลุนิทรยี ์
ของทัพพี ช้อนและภาชนะบรรจุ (กระป๋องพลาสติก)  
โดยวิธีการตรวจสอบหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น  
(SI - 2) 

    จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณด้าน 
จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนภาชนะก่อนและหลังดำเนินการ พบว่า 

มีการปนเปื้อนของ	 Coliform	 Bacteria	 ในทัพพีก่อน 
ดำเนนิการผา่นเกณฑ ์รอ้ยละ 18.18 หลงัดำเนนิการผา่นเกณฑ ์ 
ร้อยละ 81.82 เมื่อวิเคราะห์ด้วย สถิติ Paired t - test พบว่า  
ก่อนและหลังดำเนินการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติ (p - value = 0.02) ความแตกต่างเท่ากับ 0.636  
โดยมีค่าความแตกต่างอยู่ระหว่าง 0.297 ถึง 0.975 ที่ช่วง 
เชื่อมั่น 95% การปนเปื้อน	 Coliform	 Bacteria	 ในช้อน  
ก่อนดำเนินการผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 9.10 หลังดำเนินการ 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 81.82 เมื่อวิเคราะห์ด้วย สถิติ Paired  
t - test พบว่าก่อนและหลังดำเนินการแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยสำคัญทางสถิติ (p - value = 0.000) ความแตกต่าง 
เท่ากับ 0.727 โดยมีค่าความแตกต่างอยู่ระหว่าง 0.413 ถึง  
1.041 ทีช่ว่งเชือ่มัน่ 95% และการปนเปือ้น Coliform	Bacteria	 
ในภาชนะบรรจ ุ(กระปอ๋งพลาสตกิ) กอ่นดำเนนิการผา่นเกณฑ ์ 
ร้อยละ 72.72 หลังดำเนินการผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 เมื่อ 
วเิคราะหด์ว้ย สถติ ิPaired t - test พบวา่ กอ่นและหลงัดำเนนิการ 
แตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ ิ(p - value = 0.082)  
ความแตกต่างเท่ากับ 0.273โดยมีค่าความแตกต่าง 
อยู่ระหว่าง  - 0.41 ถึง 0.587 ที่ช่วงเชื่อมั่น 95%

  4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณจุลินทรีย์ที ่
ปนเปื้อนในตัวอย่างปลาร้า โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ 
ก่อนและหลังดำเนินการ 

    จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณด้าน 
จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในตัวอย่างปลาร้าก่อนและหลัง 
ดำเนนิการพบวา่มกีารปนเปือ้นของเชือ้ E.	coli	ก่อนดำเนนิการ 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 36.36 หลังดำเนินการผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  
72.72 เมื่อวิเคราะห์ด้วย สถิติ Paired t - test พบว่า ก่อน 
และหลังดำเนินการแตกต่างกันอย่างมีนัยำคัญทางสถิติ  
(p - value = 0.038) ความแตกต่างเท่ากับ 0.364 โดยมีค่า 
ความแตกต่างอยู่ระหว่าง 0.25 ถึง 0.703ที่ช่วงเชื่อมั่น 95%  
การปนเปือ้นของเชือ้ Salmonella กอ่นดำเนนิการผา่นเกณฑ ์ 
ร้อยละ 81.82 หลังดำเนินการผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 เมื่อ 
วิเคราะห์ด้วย สถิติ Paired t - test พบว่า ก่อนและหลัง 
ดำเนินการแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ   
(p - value = 0.082) ความแตกต่างเท่ากับ 0.273 โดยมีค่า 
ความแตกตา่งอยูร่ะหวา่ง  - 0.041 ถงึ 0.587 ทีช่ว่งเชือ่มัน่ 95%  



วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 256442

งานวิจัย

และการปนเปื้อนของเชื้อ	 Staphylococcus	 aureus ก่อนดำเนินการผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 27.27 หลังดำเนินการผ่านเกณฑ์  
ร้อยละ 72.72 เมื่อวิเคราะห์ด้วยสถิติ Paired t - test พบว่า ก่อนและหลังดำเนินการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
(p - value = 0.016) ความแตกต่างเท่ากับ 0.522 โดยมีค่าความแตกต่างอยู่ระหว่าง 0.104 ถึง 0.805 ที่ช่วงเชื่อมั่น 95%

5. การดำเนินงานตามระบบ HACCP 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ขอบเขตวิกฤตที่ต้องควบคุม และวิธีการตรวจติดตามแก้ไข

สรุปผลการวิจัย
 การนำระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical  

Control Point) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตปลาร้า  
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 11 แห่ง พบว่า

 1. กระบวนการผลติปลารา้ทัง้ 11 แหง่ กอ่นดำเนนิงาน 
ตามระบบ HACCP พบว่า พฤติกรรมและความรู้ด้าน 
สุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสปลาร้าในอำเภออุบลรัตน์  
อยูใ่นระดบัปานกลาง และระดบันอ้ย ซึง่สงัเกตไดจ้ากขัน้ตอน 
การรับปลาจากผู้รับเหมามีการวางปลาไว้บนพื้นสกปรก  
หลักดำเนินการมีการใช้ภาชนะที่สะอาดในการใส่ปลา  
ขั้นตอนการล้างทำความสะอาดปลาก่อนดำเนินการใช้น้ำ 
มาจากแมน่ำ้หรอืแหล่งธรรมชาตแิละลา้งปลาเพยีงรอบเดยีว  

หลังดำเนินการมีการใช้น้ำประปาหมู่บ้านแทน และการล้าง 
ปลาทีม่ากกวา่ 2 รอบขึน้ไป ขัน้ตอนการหมกักอ่นดำเนนิการ 
ใชม้อืทีไ่มส่วมถงุมอืในการหมกั ระยะเวลาในการหมกัวตัถดุบิ 
ทีใ่ชห้มกัเกบ็ไวบ้นพืน้ทีส่กปรก และไมม่ฝีาปดิ หลงัดำเนนิการ  
มีการใช้อุปกรณ์แทนเช่น ทัพพี ช้อน และสวมถุงมือทุกครั้ง  
และมภีาชนะทีส่ะอาดเกบ็วตัถดุบิมฝีาปดิมดิชดิ และขัน้ตอน 
การบรรจปุลารา้เพือ่รอจำหนา่ยกอ่นดำเนนิการ ภาชนะบรรจุ 
ไม่สะอาดเก็บไว้บนพื้น หลังดำเนินการมีการเก็บภาชนะ 
บรรจุมิดชิด และอุปกรณ์ในการตักปลาร้าที่สะอาดแทน 
การใช้มือ สรุปแล้วกระบวนการผลิตปลาร้า หากใช้อุปกรณ์  
ภาชนะที่สะอาด แทนการใช้มือสัมผัสโดยตรงเป็นวิธีที่  
ปลอดภัยที่สุด
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2.  จากการตรวจประเมินสุขลักษณะของสถาน- 
ประกอบการผลติปลารา้ (GMP) สถานประกอบการทัง้ 11 แหง่  
ทั้งนี้ได้นำแบบสำรวจใน 4 หัวข้อมาประยุกต์ ได้แก่ ด้าน 
สถานที่ตั้งและอาคารผลิตด้านการสุขาภิบาลด้านการบำรุง 
รักษาและการทำความสะอาดและด้านบุคลากรและ 
สุขลักษณะผู้ปฏิบัติงานพบว่าก่อนดำเนินการส่วนใหญ่ผ่าน 
เกณฑ์รายข้อร้อยละ 70 จะมีเพียงบางแห่งเท่านั้นที่ไม่ผ่าน 
เกณฑ์ และภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อพบว่าผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80  
ทัง้หมด สว่นหลงัดำเนนิการ พบวา่ผา่นเกณฑร์ายขอ้ รอ้ยละ 70  
ทั้งหมด และภาพรวมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทั้งหมด ซึ่ง 
การปรับปรุงมีผลต่อสุขลักษณะของสถานประกอบการผลิต 
ปลาร้า แต่จะมีบางแห่งที่คะแนนน้อยเนื่องจาก ด้วยบริบท 
ของโครงสร้างอาคารที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปรับปรุง แต่ 
สามารถประยุกต์ได้จนผ่านเกณฑ์

3. จากการนำระบบ HACCP มาประยุกต์ใช้ใน 
กระบวนการผลติปลารา้ ดา้นชวีภาพพบวา่สถานประกอบการ 
ส่วนใหญ่มีการปนเปื้อนของเชื้อ	 E.	 coli	 Salmonella	 
Staphylococcus	 aureus ในปลาร้าลดลง หรือไม่พบเลย  
มอืผูส้มัผสัปลารา้พบวา่หลงัดำเนนิการจดักจิกรรมแทรกแซง 
ให้ความรู้ พบว่า มีการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
ในมือผู้สัมผัสปลาร้าลดลงสรุปแล้วหากปรับปรุงคุณภาพ 
ตามจดุวกิฤตทีพ่บจะสามารถลดการปนเปือ้นจากเชือ้	E.	coli	 
Salmonella	 Staphylococcus	 aureus และเชื้อโคลิฟอร์ม 
แบคทีเรียในมือผู้สัมผัสปลาร้า 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบการ 

1. ควรหารปูแบบทีก่อ่ใหเ้กดิการพฒันากระบวนการ 
ผลิตที่ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถติดตามผลได้ในภายหลัง

2. อาคาร สถานที่ผลิตควรจัดทำให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานตั้งแต่ก่อตั้งโรงงาน เนื่องจากหากไม่เป็นไปตาม 
มาตรฐานจะทำให้การปรับปรุงค่อนข้างลำบาก

ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. จากการศึกษา พบว่า สถานประกอบการทุกแห่ง 

มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาการผลิตให้เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑท์ีด่ขีึน้ ซึง่เกีย่วกบัการใหค้วามรู ้การอบรมเกีย่วกบั 
การสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสปลาร้า สุขลักษณะที่ดี 
ในการผลิต (GMP) และระบบ HACCP ซึ่งเป็นสิ่งทีสำคัญ 
ในการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  
จึงควรมีการจัดอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ โดยตรงและมีการ 
ออกตรวจเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอจากสาธารณสุขอำเภอ  
โรงพยาบาลชุมชน และ อบต.

2. ควรมหีนว่ยงานจากภาครฐั เชน่ สาธารณสขุอำเภอ  
โรงพยาบาลชุมชน และ อบต. เข้ามาให้ความรู้ ดูแล ตรวจ 
สอบ ติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพ 
ของอาหารที่ผลิต
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เดลเิวอรี ่คอื บรกิารจดัสง่ถงึทีห่รอืบรกิารจดัสง่สนิคา้ 
ถงึทีบ่า้น เมือ่ทา่นสัง่สนิคา้/บรกิารจากทางรา้น กจ็ะมสีนิคา้/ 
บริการส่งให้ท่านในทันที เช่นการจัดส่งดอกไม้ การจัดส่ง 
อาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นต้น บริการนี้เพิ่มความ 
สะดวกสบายให้กับลูกค้า เพราะไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง 
มาซือ้ทีร่า้นดว้ยตนเอง บรกิารเดลเิวอรีจ่งึมอีตัราการเตบิโต 
สูง เนื่องจากสังคมเมือง ปัญหารถติด มลพิษ เวลาเป็น 
สิ่งสำคัญ ลูกค้าส่วนใหญ่จึงชอบอยู่กับบ้านสั่งอาหาร  
สั่งของ และรอรับสินค้าหรืออาหารโดยไม่ต้องออกจาก 
บ้านเลยก็เป็นได้

ในปัจจุบันความนิยมในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ 
กำลังได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่คนชุมชนเมือง ด้วยความ 
สะดวกสบาย และระยะเวลาไม่นานในการรับอาหาร รวมทั้ง 
แรงดึงดูดใจของโปรโมชั่นอาหารของแพลตฟอร์มในการสั่ง 
อาหาร และความหลากหลายของอาหารจากร้านค้าต่างๆ ที่มี 
ให้เลือกในหลายๆ มิติ ตั้งแต่ราคา ความอร่อย ความสะอาด มี 
ชื่อเสียงเข้าถึงได้ยากจึงทำให้ประชาชนหันมาสนใจสั่งอาหาร 
แบบเดลิเวอรี่เป็นจำนวนมาก โดยแพลตฟอร์มในการสั่งอาหาร 
แบบเดลเิวอรีม่ใีหเ้ลอืกใชบ้รกิารอยา่งมากมาย เชน่ LINE MAN,  
GRAB Food, Foodpanda, GET Food,Lalamoveและยงัไมร่วม  
local platform ในพื้นที่ที่ใช้โทรศัพท์สั่งหรือผูกประจำ เช่น  
หมูกระทะ ปิ่นโต เป็นต้น

แพลตฟอร์มเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาอำนวยความสะดวก 
ให้เราสามารถสั่งได้ทั้งอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าต่างๆ  
มากมาย ซึ่งสามารถแบ่งประเภทDelivery เป็น2 ประเภท คือ  
1) รูปแบบดั้งเดิม 2) รูปแบบสมัยใหม่ โดยรูปแบบดั้งเดิมนี้มีมา 
ชา้นานแลว้ เหน็ไดท้ัว่ไป คอื อาหารปิน่โต อาหารตามสัง่ หมกูระทะ  

และการรบัจดัเลีย้งตามบา้น งานบญุตา่งๆ ในบรเิวณพืน้ทีใ่กล้ๆ   
กบัรา้นผูป้ระกอบการทีเ่ปน็เจา้ขาประจำ ซึง่สว่นใหญเ่จา้ของรา้น 
จะจัดส่งเอง จนมาถึงรูปแบบในปัจจุบันหรือสมัยใหม่ในยุคแห่ง 
สงัคมออนไลนท์ีส่ามารถสัง่อาหารขา้มเขต ขา้มจงัหวดั และเลอืก 
ชนิดอาหารได้ แทบไม่มีข้อจำกัดผ่านทาง platform ต่างๆ เช่น  
LINE MAN, GRAB Food, Foodpanda, GET Food และ  
Lalamove เป็นต้น ซึ่งมีผู้แทนเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งให้หรือ 
ร้านดำเนินการจัดส่งผ่านตัวแทนด้านการจัดส่ง โดยสามารถ 
จัดประเภทตามแหล่งที่มาของอาหารตามหลักกฎหมายได้  
3 ประเภท คือ

1.  สถานทีจ่ำหนา่ยอาหาร ไดแ้ก ่รา้นอาหาร ภตัตาคาร ที ่
ปกติมีที่นั่งรับประทานมีการปรุงประกอบอาหารจำหน่ายที่ร้าน

2. ครัวตามบ้าน (Home Kitchen/Home made) หรือ 
ร้านที่รับทำอาหารกล่อง อาหารตามสั่งที่ไม่มีที่นั่งรับประทาน  
ไม่มีการปรุงจำหน่ายหน้าร้าน

3. อาหารรมิบาทวถิ ีหรอืแผงลอยจำหนา่ยอาหารขา้งทาง 
ริมฟุตบาทในพื้นที่สาธารณะตามตลาดโต้รุ่งหรือถนนอาหาร

หลังจากที่มีการสั่งอาหารไม่ว่าจะโดยวิธีการใด จะมี 
พนักงานคนกลางนำส่งให้ ซึ่งร้านอาจมีพนักงานเองหรือผ่าน 
ทางธรุกจิตาม platform delivery ตา่งๆ ซึง่ปจัจยัเสีย่งตา่งๆ ขึน้อยู่ 
กบัแหลง่ทีม่าของอาหาร 3 ประเภทดงักลา่ว คอื มาตรฐานความ 
สะอาดปลอดภัยที่น่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด การขนส่งที่ 
เกีย่วขอ้งกบัเวลาและอณุหภมูทิีท่ำใหผู้ซ้ือ้ไดร้บัอาหารทีม่คีณุภาพ 
ปลอดภัย และเมื่อถึงมือผู้บริโภคแล้วพฤติกรรมของผู้บริโภคมี 
ความสำคญัทีท่ำใหป้อ้งกนัการเจบ็ปว่ยได ้โดยเฉพาะจากสถาน- 
การณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID - 19)  
ในหลายประเทศทัว่โลกทำใหจ้ำนวนผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้ มผีูเ้สยีชวีติ 

Delivery

จัดส่งถึงที่...หนี COVID - 19

ชัยเลิศ	กิ่งแก้วเจริญชัย*	/	ปรียานุช	เรืองหิรัญวนิช*

*	 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	กรมอนามัย
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มากมาย และขยายพืน้ทีเ่สีย่งไปอยา่งรวดเรว็ ซึง่องคก์ารอนามยัโลก  
(WHO) ไดป้ระกาศใหก้ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา  
(COVID - 19) จากโรคระบาด (Epidemic) เปน็โรคระบาดครัง้ใหญ ่
ของโลก (Pandemic) อย่างเป็นทางการแล้วทำให้สังคมมีการ 
ปรับตัว ปรับพฤติกรรม รู้จักคำว่า Social distance ระยะห่าง 
ทางสังคม นอกเหนือจากการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และ 
สวมหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะเรื่องที่ Delivery อาจจะลด 
การพบปะ การนัง่รวมกนั รบัประทานอาหารรว่มกนัในรา้นอาหาร  
แต่อีกมุมหนึ่ง Delivery อาจจะเป็นคนส่งผ่านเชื้อโรคได้ หาก 
ผู้จัดส่งเป็นผู้ติดเชื้อและมีสุขลักษณะที่ไม่ดีรวมทั้งไม่มีแนว 
ปฏบิตัทิีด่ใีนการปอ้งกนัโรคฉะนัน้ การจดับรกิารอาหารในรปูแบบ 
เดลเิวอรีน่ัน้ควรมแีนวทางการปฏบิตัดิา้นสขุอนามยัทีด่ใีนสถาน- 
การณ์ไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ระบาด ดังนี้

เจา้ของแพลตฟอรม์/บรษิทั/ผูป้ระกอบการทีจ่ดับรกิาร 
อาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (delivery)

1) การคัดเลือกร้านอาหารร้านอาหารที่เป็น partner กับ 
ทางบรษิทันอกจากมชีือ่เสยีง ความอรอ่ยแลว้ตอ้งไดร้บัใบอนญุาต 
หรือหนังสือรับรองการแจ้งเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายสาธารณสุข ได้แก่ สถานที่ 
จำหน่ายอาหาร, สถานที่สะสมอาหาร กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  
ครวัตามบา้น (Home Kitchen) และอาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food)  
และมีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร

2) จัดระบบหรือจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่คนจัดส่ง 
อาหาร หากพบคนจัดส่งอาหารมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม  
มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ 
ทันที

3) มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารที่เป็น  
partner

คนจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ (Rider Delivery) ได้แก่  
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการสั่งซื้ออาหาร  
การรับอาหารจากร้านอาหาร และขนส่งอาหารไปสู่ผู้บริโภค

1) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกัน 
ตนเองและการไอ จามปนเปื้อนอาหาร และลดความเสี่ยงจาก 
การได้รับเชื้อโรคระหว่างให้บริการ

2) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์  
ตัง้แตเ่ริม่ปฏบิตังิานจดัสง่อาหาร กอ่นเขา้รา้นอาหารหลงัการสง่ 
อาหารให้ผู้บริ โภค หลังเข้าห้องส้วม หลังจับสิ่งสกปรก 

หลังจับธนบัตรและเหรียญ
3) หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้  ไอ จาม มีน้ำมูก 

หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที 
4) จดัหาภาชนะบรรจอุาหารทา้ยยานพาหนะสำหรบัจดัสง่ 

อาหาร ที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง ปกปิดมิดชิดในลักษณะที่ช่วย 
ปอ้งกนัการปนเปือ้น และใชภ้าชนะบฉุนวนเพือ่รกัษาอณุหภมูใิห ้
อยูใ่นชว่งอณุหภมูทิีเ่หมาะสมพรอ้มทัง้ตอ้งทำความสะอาดดว้ย 
นำ้และนำ้ยาทำความสะอาด และฆา่เชือ้โรคดว้ย Alcohol 70 %  
โดยสเปรย์หรือหยด Alcohol 70 % ลงบนผ้าสะอาดพอหมาดๆ  
เช็ดไปในทิศทางเดียวกันเป็นประจำทุกวัน

5) ตรวจสอบคุณภาพอาหารทนัทหีลงัได้รบัจากรา้นอาหาร  
เช่น ความสะอาด สภาพอาหารบรรจุอยู่ในภาชนะที่มีสภาพดี  
ไม่ชำรุด ฉลากอาหาร เป็นต้น

6) การส่งอาหารต้องแยกเก็บอาหารเป็นสัดส่วน  
ระหว่างอาหารปรุงสำเร็จ ร้อน/เย็น และเครื่องดื่ม และจัดส่ง 
ถึงมือผู้บริโภคให้เร็วที่สุด

7) ไมค่วรเปดิภาชนะบรรจอุาหารทา้ยยานพาหนะ จนกวา่ 
จะพบผู้สั่งซื้ออาหารโดยก่อนเปิดภาชนะใส่อาหารทุกครั้ง 
ควรทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดส่งอาหารให้ 
ผู้สั่งซื้อโดยตรงหรือจุดที่ผู้สั่งซื้อกำหนดเพื่อลดความเสี่ยง 
การได้รับเชื้อโรคระหว่างให้บริการกับผู้สั่งซื้อ ในการส่งอาหาร 
คนขนสง่อาหารควรอยูห่า่งผูร้บัอาหารอยา่งนอ้ย 1 - 2 เมตร หรอื 
ในกรณีที่ไม่ได้ส่งอาหารให้กับผู้สั่งอาหารได้โดยตรง สถานที่ 
หรือบริเวณที่จะส่งอาหารต้องไม่ทำให้อาหารเกิดการปนเปื้อน  
เช่น ไม่ส่งอาหารบริเวณใกล้ถังขยะ เป็นต้น และภายหลัง 
สง่อาหารและหลงัการจบัธนบตัรและเหรยีญใหท้ำความสะอาดมอื 
ด้วยเจลแอลกอฮอล์

8) ถอดถงุมอืผา้ในระหวา่งการหยบิจบัอาหาร เพราะอาจ 
เกิดการปนเปื้อนของฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่สะสมในถุงมือผ้า  
กรณใีสถ่งุมอืผา้ในระหวา่งการใชย้านพาหนะขนสง่ใหล้า้งมอืดว้ย 
นำ้และสบูก่อ่นการสวมใสท่กุครัง้ และเปลีย่นถงุมอืทกุ 4 ชัว่โมง  
ทำความสะอาดถุงมือด้วยน้ำยาทําความสะอาดทุกวัน

 ภาชนะบรรจุอาหาร และยานพาหนะที่ใช้ใน 
การขนส่ง

 1) มโีครงสรา้งทีแ่ขง็แรง ทนทาน ปกปดิมดิชดิ ในลกัษณะ 
ที่ช่วยป้องกันการปนเปื้อน และใช้ภาชนะบุฉนวนเพื่อรักษา 
อุณหภูมิให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม

บทความ
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 2) ภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารต้องแยกเป็นสัดส่วน ระหว่าง 
อาหารและเครื่องดื่ม

 3) ยานพาหนะที่ใช้จัดส่งอาหารต้องได้รับการอนุญาต 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของยานพาหนะนั้น รวมถึงการปฏิบัติ 
ตามข้อกำหนดของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร้านอาหารที่ให้บริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ 
(delivery)

1) อาหารปรงุสำเรจ็ต้องปรงุสกุใหม่ สำหรบัอาหารประเภท 
เนื้อสัตว์ปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า70 องศาเซลเซียส 
หลีกเลี่ยงการจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก

2) ผูส้มัผสัอาหารหากมอีาการเจบ็ปว่ย เชน่ มไีข ้ไอ จาม  
มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที

3) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่สำหรับล้างมือ หรือจัดให้ 
มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ

4) จัดสถานที่ให้เพียงพอกับจำนวนคนจัดส่งอาหาร 
ที่เข้ามาใช้บริการโดยจัดระยะห่าง 1 - 2 เมตร และมีการระบาย 
อากาศที่เหมาะสม 

5) จัดหาภาชนะบรรจุอาหารที่เหมาะสมกับอาหารแต่ละ 
ประเภท แขง็แรง ปกปดิมดิชดิเพือ่ปอ้งกนัการปนเปือ้นในระหวา่ง 
การขนส่ง ไม่ใช้โฟมในการบรรจุอาหาร...

http://www.guydamaxcanic.com/article/8/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E
0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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ฟอร์มาลิน ในอาหาร 

 อาหารเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตในอดีต 
อาหารได้จากธรรมชาติหรือจากการเพาะเลี้ยงขึ้นมาโดย 
ปล่อยให้เติบโตเองตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบันประชากร 
เพิม่ขึน้ อาหารตามธรรมชาตกิไ็มเ่พยีงพอกบัความตอ้งการ  
ประกอบกบัมคีวามรูใ้หม ่และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี
ตา่งๆ เพิม่มากขึน้ จงึมกีารพฒันาการกระบวนการผลติอาหาร 
เพื่อใช้ในการบริโภคโดยตรง เช่น การเลี้ยงสัตว์ประเภทไก่  
เป็ด และสุกร ก็เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปจึงสามารถเลี้ยง 
สัตว์เหล่านี้ได้ในปริมาณมากๆ สะดวกในการจัดการและ 
ใช้ระยะเวลาเลี้ยงลดลง ดังนั้นจึงเกิดเป็นอุตสาหกรรมการ 
ผลติอาหาร ซึง่ในอตุสาหกรรมผลติอาหารจะมกีารใสส่ารเคม ี
ลงไปในอาหารเพื่อผลิตอาหารได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว  
เชน่ การเตมิฮอรโ์มน และยาปฏชิวีนะลงในอาหารสตัวเ์พือ่ 
ปรับปรุงคุณภาพอาหารให้เก็บไว้นานๆ โดยไม่เน่าเสีย  
รวมถึงผลทางโภชนาที่ดี ซึ่งสารเคมีที่ใส่ลงไปในอาหาร 
จัดเป็นวัตถุเจือปนอาหาร เช่น สีผสมอาหาร บอแรกซ์  
สารกันเสียหรือสารกันบูด ฟอร์มาลิน ฯลฯ สารเหล่านี้บาง 
ชนดิเปน็สารกอ่มะเรง็ กฎหมายหา้มนำมาใสใ่นอาหาร บาง 
ชนดิใชไ้ดใ้นปรมิาณจำกัดตามมาตรฐานสากล Codex อยา่งไร 
กต็ามพบวา่มผีูผ้ลติบางรายใสส่ารตอ้งหา้มเหลา่นีล้งไปใน
อาหารดว้ยขาดความรูเ้กีย่วกบัคณุและโทษของวตัถเุจอืปน 
แต่ละชนิด หรือขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นแต่ 
ประโยชน์ของตนโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของ 
ผู้บริโภคดังได้ข่าวจากโซเชียลต่างๆ 

 จากการรายงานข่าวแจ้งว่าชีวิตของคนไทยเสี่ยงภัยจาก 
อาหารที่มีสารพิษเจือปน ในปี พ.ศ. 2561 คนไทยตายด้วย 
โรงมะเรง็มากทีส่ดุ สาเหตสุำคญัอยา่งหนึง่ คอื การไดร้บัสารเคมี 
ทีป่นเปือ้นในอาหาร จากการสุม่เกบ็ตวัอยา่ง พชืผกั เนือ้หม ูเนือ้ไก ่ 

เนื้อเป็ด และอาหารทะเลสด พบว่า มีสารเคมีอันตรายปนเปื้อน  
เชน่ ฟอรม์าลนิ สารเรง่เนือ้แดง สารฟอกขาว สารเคมกีำจดัศตัรพูชื 
และสารกนัเชือ้รา โดยเฉพาะอยา่งยิง่สารฟอรม์าลนิ คนทัว่ไปรูว้า่ 
เป็นน้ำยาดองศพเพื่อไม่ให้ศพเน่าเปื่อย ด้วยคุณสมบัติเด่นข้อนี้  
ทำให้พ่อค้าแม่ค้าแอบนำมาใช้ในทางที่ผิดกับอาหาร เพื่อ 
ทำให้อาหารสดและน่ารับประทาน ตามธรรมชาติฟอร์มัลดีไฮด์ 
สามารถเกิดขึ้นเองในอาหารชนิดต่างๆ ซึ่งมีปริมาณน้อยและ 
สลายตวัไดโ้ดยแสงอาทติย ์ออกซเิจนและความชืน้ และรา่งกาย 
ของคนเราสามารถกำจัดได้ แต่ถ้าได้รับโดยตรงในปริมาณมาก 
เกินไปจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย การบริโภคอาหารปนเปื้อน 
ฟอร์มาลินในปริมาณสูงจะมีอาการตั้งแต่ปวดท้องรุนแรง  
อาเจยีน อจุจาระรว่ง หมดสต ิตายในทีส่ดุ แตห่ากไดร้บัในปรมิาณ 
น้อยลงมาจะเป็นผลให้การทำงานของตับ ไต หัวใจ และสมอง 
เสื่อมลง หากสัมผัสก็จะระคายเคืองผิวหนัง ปวดแสบปวดร้อน  
หากสูดดมจะมีอาการเคืองตา จมูก และคอ

ฟอร์มาลินจึงถือเป็นวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ในอาหาร ซึ่ง 
กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศตามกระทรวงสาธารณสุข  
ฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  
ผู้ใช้สารนี้กับอาหารหรือทำให้อาหารนั้นเกิดพิษภัยต่อผู้บริโภค  
จัดเป็นการผลิตจำหน่ายอาหารที่ไม่บริสุทธิ์และถ้าหากตรวจ 
พบสารดงักลา่ว จะตอ้งถกูดำเนนิการตามกฎหมาย อาจตอ้งโทษ 
จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำ 
ทั้งปรับ

จากการเก็บรวบรวมและวิ เคราะห์ตั วอย่างของ 
สำนักคณะกรรมการอาหารและยาโดยใช้ชุดทดสอบสาร 
ฟอร์มาลินในอาหาร (Formalin Test Kit for Food) นั้นพบว่า 
มักมีการปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารจำพวกอาหารทะเลสด  
ผักและผลไม้ต่างๆ และเนื้อสัตว์สด เช่น ปลาหมึกกรอบอัตรา 

อารยา	วงศ์ป้อม*	/	เจนจิรา	ดวงสอนแสง*

*	 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	กรมอนามัย
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การพบสารฟอร์มาลินอยู่ที่ ร้อยละ 26.66 และสไบนาง (ผ้าขี้ริ้ว)  
อัตราการพบสารฟอร์มาลินอยู่ที่ ร้อยละ 14.68 ตามลำดับ  
และในปี 2562 ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบการปนเปื้อนของ 
ฟอร์มาลินเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย 50 เขตกรุงเทพฯ 
พบว่า การปนเปื้อนของสารฟอร์มาลินพบอยู่ในร้อยละ 3.24  
ของการปนเปื้อนด้านสารเคมี ดังนั้นการตรวจสังเกตระวังการ 
ปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารเบื้องต้น จะต้องสังเกตผักสด 
ทีถ่กูแสงแดดและลมตลอดทัง้วนัแตไ่มเ่หีย่วหรอืเนือ้สตัวม์สีเีขม้ 
และสดผิดปกติ ทั้งที่ไม่ได้แช่เย็น อาจมีการแช่ฟอร์มาลินจึงไม่ 
ควรซื้อมารับประทานซึ่งวิธีการเลือกซื้ออาหารมีหลักการ ดังนี้

 กอ่นซือ้อาหารใหต้รวจสอบโดยการดมกลิน่จะตอ้งไม่ 
มีกลิ่นฉุนแสบจมูก

 ก่อนนำอาหารสดมาปรุงควรล้างให้สะอาดก่อน และ 
ผ่านความร้อนจะทำให้สารฟอร์มาลินที่ปนเปื้อนมากับอาหาร 
ลดหรือหมดไปได้

หากต้องการที่จะล้างอาหารให้มีความปลอดภัย 
มากขึ้นจะมีหลักการเบื้องต้น ต่อไปนี้

1. ในการกำจดัฟอรม์าลนิออกจากผกั ผลไม ้และเนือ้สตัว ์ 
(ปลา) คือ ให้แช่ในน้ำที่ผสมกับเกลือในอัตราส่วน น้ำ : เกลือ =  
90 : 10 โดยสำหรับผักให้แช่อย่างน้อย 10 - 15 นาที สำหรับ 
ผลไม้ให้แช่อย่างน้อย 1 ชั่วโมง สำหรับปลาให้แช่อย่างน้อย  
1 ชั่วโมง 30 นาที แล้วล้างน้ำสะอาดอีกครั้ง ซึ่งจะสามารถกำจัด 
ฟอร์มาลินได้ 90 - 95%

2. ในทางการแพทย์จะใช้ 1% ammonium carbonate  
เป็นส่วนหนึ่งในการกำจัดพิษของฟอร์มาลินออกจากร่างกาย  
ซึง่จะอยูภ่ายใตค้วามดแูลของแพทย ์และขณะนีย้งัไมม่รีายงาน 
การใชแ้อมโมเนยีเพือ่การลา้งผกัผลไมแ้ละสว่นใหญแ่อมโมเนยี 
จะถูกใช้เป็นยาภายนอกมากกว่า ไม่ใช้กับอาหาร...
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 ดชันคีณุภาพนำ้ (Water Quality Index, WQI) เปน็การศกึษาคณุลกัษณะของนำ้เพือ่ทีจ่ะบง่บอกวา่นำ้ในแหลง่นำ้นัน้ 
เหมาะสมตอ่การนำไปใชป้ระโยชนต์ามความตอ้งการหรอืไม ่รวมถงึดชันคีณุภาพนำ้ยงัเปน็เครือ่งมอืทางคณติศาสตรท์ีบ่ง่ชี ้
สถานการณส์ิง่แวดลอ้มทางนำ้เชงิปรมิาณโดยไมแ่ยกตวัแปรหรอืพารามเิตอรแ์ละเปน็การศกึษาในการนำคา่พารามเิตอร์ 
ที่ได้จากการตรวจวัดหรือวิเคราะห์หลายค่ามารวมเป็นค่าเดียวโดยผลการศึกษาจะตอบออกมาเป็นระดับคุณภาพน้ำ 
ซึ่งได้มาจากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญหลายคน 

ทั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มดัชนีคุณภาพน้ำเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุม่ที ่1 ดชันคีณุภาพนำ้ทัว่ไป เปน็ดชันทีีบ่ง่บอกสภาพของแมน่ำ้โดยทัว่ไปโดยมไิดร้ะบโุดยตรงวา่สามารถนำไปใชป้ระโยชน ์

อะไรได้บ้าง ทั้งนี้ดัชนีกลุ่มนี้จะบอกระดับคุณภาพน้ำว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ดีพอใช้หรือต่ำซึ่งจะทำให้เราทราบว่าแหล่งน้ำนั้นจะต้อง 
ดำเนินการแก้ไขอย่างไร

กลุม่ที ่2 ดชันคีณุภาพนำ้สำหรบัการใชน้ำ้เฉพาะอยา่งประกอบดว้ยพารามเิตอรข์องคณุภาพนำ้ทีจ่ำเปน็สำหรบัลกัษณะการใช ้
เฉพาะอย่าง เช่น น้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปา แหล่งน้ำสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ การอุตสาหกรรม การเกษตร เป็นต้น

กลุม่ที ่3 ดชันคีณุภาพนำ้สำหรบัการวางแผน เปน็ดชันทีีใ่ชใ้นลกัษณะจำเพาะ สำหรบัการตดัสนิใจในการจดัการทำขึน้เพือ่ใช ้
ในการจัดสรรงบประมาณในการป้องกันภาวะมลพิษทางน้ำ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ คือ มูลค่าในการบำบัดน้ำเสีย

กลุ่มที่ 4 ดัชนีคุณภาพน้ำที่ใช้วิธีทางสถิติ เป็นการใช้สถิติมาพัฒนากับข้อมูลคุณภาพน้ำและการอภิปรายข้อมูลคุณภาพน้ำ
ทัง้นีด้ชันคีณุภาพนำ้จะเปน็ประโยชนอ์ยา่งยิง่ตอ่การวเิคราะหแ์นวโนม้คณุภาพนำ้และชว่งเวลาเพือ่ตดิตามการเปลีย่นแปลง

ในลักษณะแนวโน้มของคุณภาพน้ำว่าเสื่อมโทรมหรือดีขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง
ส่วนการให้คะแนนดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไป (WQI) จะมีหน่วยเป็นคะแนน เริ่มจาก 0 ถึง 100 คะแนน 
91 - 100  คะแนน  ถือว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
71 - 90   คะแนน  ถือว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี 
61 - 70   คะแนน  ถือว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
31 - 60   คะแนน  ถือว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
 0 - 30   คะแนน ถือว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก

เมื่อนำคะแนนมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินจะได้มาตรฐาน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ช่วงค่า WQI เทียบกับมาตรฐานแหล่งน้ำ

ดัชนีคุณภาพน้ำ
สามารถ	ใจเตี้ย*

*	 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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 ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีการระบุกฎ ประกาศ และระเบียบ 
ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการควบคมุมลพษิ เรือ่ง กำหนดมาตรฐานคณุภาพนำ้ในแหลง่นำ้ผวิดนิโดยกำหนดประเภทและมาตรฐานคณุภาพนำ้ 
ในแหล่งน้ำผิวดิน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 

แหล่งน้ำประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่งน้ำที่คุณภาพน้ำมีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ำทิ้ง จากกิจกรรมทุกประเภทและ 
สามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของ 
สิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐานและการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำ

แหลง่นำ้ประเภทที ่2  ไดแ้ก ่แหลง่นำ้ทีไ่ดร้บันำ้ทิง้จากกจิกรรมบางประเภท และสามารถเปน็ประโยชนเ์พือ่ การอปุโภคและบรโิภค  
โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน การอนุรักษ์สัตว์น้ำ การประมง  
และการว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ

แหลง่นำ้ประเภทที ่3 ไดแ้ก ่แหลง่นำ้ทีไ่ดร้บันำ้ทิง้จากกจิกรรมบางประเภท และสามารถเปน็ประโยชนเ์พือ่ การอปุโภคและบรโิภค  
โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน และการเกษตร

แหลง่นำ้ประเภทที ่4  ไดแ้ก ่แหลง่นำ้ทีไ่ดร้บันำ้ทิง้จากกจิกรรมบางประเภท และสามารถเปน็ประโยชนเ์พือ่การอปุโภคและบรโิภค  
โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน และการอุตสาหกรรม

แหล่งน้ำประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม
ในส่วนของการศึกษานี้ใช้ค่าคะแนนรวมของคุณภาพน้ำ 5 พารามิเตอร์ (การคำนวณค่า WQI แบบใหม่) ของส่วนแหล่งน้ำจืด  

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้ให้เหตุผลการเปลี่ยนวิธีการประเมินคุณภาพน้ำจากค่า WQI  
เป็นค่าคะแนนรวมของคุณภาพน้ำ 5 พารามิเตอร์ ดังนี้

1. คา่ WQI เหมาะในการอธบิายภาพรวมของคณุภาพนำ้ในแหลง่นำ้รวมทัง้ยงัใชเ้ปรยีบเทยีบระดบัคณุภาพนำ้ระหวา่งแมน่ำ้ 
ได้ซึ่งทำให้ง่ายต่อการมองภาพรวมแต่ไม่เหมาะในการนำมาวิเคราะห์ร่วมกับมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินเนื่องจาก

  1.1 WQI ม ี3 พารามเิตอร ์คอื TP TS และ SS ทีย่งัไมไ่ดก้ำหนดในมาตรฐานแหลง่นำ้ผวิดนิดงันัน้กรณแีหลง่นำ้ในชว่งฤด ู
นํ้าหลากที่มีความขุ่นสูงและบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลเช่น ปากน้ำมีค่า TS, SS สูงโดยเป็นความขุ่นที่มาจากธรรมชาติ 
ตามฤดูกาลทำให้ค่า WQI โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม

  1.2  ที่มาคะแนนของแต่ละพารามิเตอร์ทั้ง 8 มาจากผู้เชี่ยวชาญมากว่าร้อยคนตอบแบบสอบถามเช่น ถ้าค่า DO  
3 มิลลิกรัมต่อลิตร จะให้คะแนนเท่าไหร่และนำข้อมูลมาเขียนกราฟแล้วสร้างสมการคำนวณค่าคะแนนแต่ละพารามิเตอร์ขึ้นมา 
จึงเห็นได้ว่าค่าคะแนนแต่ละพารามิเตอร์ไม่ได้สัมพันธ์กับค่ามาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน

2.  การประเมินคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินว่ามีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมากในรายงาน 
สถานการณ์แหล่งน้ำผิวดินตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบันใช้เทียบกับมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 2 3 4 และ 5 ตามลำดับ  
ซึ่งวิธีการประเมินมีความสัมพันธ์กับค่า WQI ค่อนข้างต่ำดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า WQI แบบเก่า กับ WQI แบบใหม่
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 จะเหน็ไดว้า่คณุภาพนำ้มคีวามสำคญัอยา่งยิง่ตอ่การบง่ชี ้
ถึงความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำและความเหมาะสมต่อการใช้ 
ประโยชนด์า้นตา่งๆ  ในการดำรงชวีติของประชาชนในแตล่ะลุม่นำ้  
มีรายงานการศึกษาหลากหลายที่พยายามอธิบายคุณภาพน้ำ 
ในแม่น้ำที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคและการใช้ประโยชน์ ดังเช่น  
ศกึษาคณุภาพนำ้ทีใ่ชอ้ปุโภคบรโิภค แมน่ำ้นครนายก และเปรยีบ 
เทียบโรคที่มีน้ำเป็นสื่อซึ่งจำแนกตามพฤติกรรมการใช้น้ำของ 
อาสาสมัครในชุมชนหมู่ที่ 7 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์  
จังหวัดนครนายก พบว่าน้ำอุปโภคบริโภคมีค่าความเป็นกรด 
เป็นด่างของน้ำ (pH) และมีค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ใน 
น้ำ (DO) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 58.1 และ 45.2 ของ 
ครัวเรือน มีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มคลอโรฟอร์มในน้ำอุปโภค 
บริโภคเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทำนองเดียวกันแม่น้ำนครนายก 
มีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มคลอโรฟอร์มเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
และมคีา่ DO ตำ่กวา่มาตรฐานแตม่คีา่ pH อยูใ่นเกณฑป์กต ิเมือ่ 
ยืนยันคุณภาพน้ำของแม่น้ำนครนายกด้วยตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ  
พบสัตว์หน้าดิน จำนวน 26 ตัว ใน 5 อันดับ 5 วงศ์ สัตว์ 
หน้าดินที่พบมากที่สุด คือ กุ้งน้ำจืด อยู่อันดับ Decapoda  
วงศ์ Palaemonidae โดยค่าดัชนีชีวภาพ (BMWPTHAI และ 
ASPTTHAI) บ่งชี้ว่าน้ำอยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลางและ 
ค่า Shannon-Wiener index บ่งชี้ว่าน้ำอยู่ในเกณฑ์สกปรกถึง 
ปานกลาง และพบว่าอาสาสมัครที่ใช้น้ำจากแม่น้ำนครนายก 
เพือ่การบรโิภค เชน่ การดืม่และการประกอบอาหาร และการใชน้ำ้ 
เพือ่การเกษตร สวนครวัและ เลีย้งสตัวม์คีวามสมัพนัธต์อ่การเกดิ 
โรคอจุจาระรว่งอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิและอาสาสมคัรทีใ่ชน้ำ้ 
จากแมน่ำ้นครนายกเพือ่การคมนาคมมคีวามสมัพนัธต์อ่การเกดิ 
โรคผิวหนังจากผื่นแพ้สัมผัสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พ.ศ. 2554  
ทำการเก็บตัวอย่างครอบคลุม 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน 2 ครั้ง  
ฤดฝูนและฤดหูนาว อยา่งละ 1 ครัง้ นำมาวเิคราะหห์าคณุภาพนำ้  
โดยห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ในด้านเคม ี
ไดแ้ก ่ออกซเิจนละลาย (DO) บโีอด ี(BOD) แอมโมเนยี - ไนโตรเจน  
(NH3-N) และดา้นชวีภาพ ไดแ้ก ่แบคทเีรยีกลุม่ ฟคีอลโคลฟิอรม์  
(FCB) และแบคทเีรยีกลุม่โคลฟิอรม์ทัง้หมด (TCB) ผลการประเมนิ 
คณุภาพนำ้ตามมาตรฐานคณุภาพนำ้ในแหลง่นำ้ผวิดนิในแตล่ะ 
สถานีพบว่า สถานการณ์คุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตลอด 
ทั้งสาย ส่วนใหญ่มีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนดถึง 

ร้อยละ 78 มีเพียงร้อยละ 22 เท่านั้นที่มีคุณภาพน้ำเป็นไปตาม 
มาตรฐานคุณภาพน้ำกำหนด และไม่มีบริเวณสถานีใดที่มี 
คุณภาพน้ำสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับการทดสอบ 
หาความสมัพนัธร์ะหวา่งการเปลีย่นแปลงคณุภาพนำ้กบัระยะทาง  
(ช่วงตอนแม่น้ำ) และฤดูกาล ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ 
โปรแกรมทางสถิติ One - way ANOVA ที่ระดับนัยสำคัญ 
ทางสถติพิบวา่ ฤดกูาลไมม่ผีลตอ่คณุภาพนำ้ในแมน่ำ้เจา้พระยา 
แต่การเปลี่ยนแปลง คุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นอยู่กับ 
ระยะทางที่มวลน้ำไหลผ่านซึ่งสอดคล้องกับการแบ่งตอนแม่น้ำ 
ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกำหนดประเภทของแหล่ง 
น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และเมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 
ในชว่งเกดิอทุกภยัปลาย พ.ศ. 2554 เปรยีบเทยีบหาความสมัพนัธ ์
กบัผลการตรวจวดัคณุภาพนำ้ในชว่งเวลาเดยีวกนัของ พ.ศ. 2553  
โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ Paired Samples t - Test ที่ระดับ 
นัยสำคัญทางสถิติ พบว่า เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ไม่ส่ง
ผลกระทบทำให้คุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดทั้งสาย 
เปลีย่นแปลงแตม่ผีลกระทบตอ่คา่ออกซเิจนละลาย (DO) เฉพาะ 
บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่สถาน ี
ตรวจวัดคุณภาพน้ำ CH 01 ถึง CH 15 (พระสมุทรเจดีย์จังหวัด 
สมุทรปราการถึงสะพานนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี) เช่นเดียวกับ 
คณุภาพนำ้ในแหลง่นำ้สาขาลุม่นำ้แมส่ะเรยีง จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
มกีารปนเปือ้นของตะกอนสารอนิทรยี ์สารเคม ีและเชือ้โรค สาเหต ุ
หลักเกิดจากการปล่อยน้ำเสียจากชุมชน การพังทลายและ 
การกดัเซาะของนำ้ฝนในพืน้ทีต่น้นำ้และตลิง่รมิแมน่ำ้ การทิง้ขยะ 
ของสถานประกอบการริมฝั่งแม่น้ำ และการถ่ายมูลสัตว์ลงสู่ 
แม่น้ำแม่สะเรียง ซึ่งมลพิษทางน้ำได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
ของประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่กลแ้หลง่นำ้และแมน่ำ้ลี ้จงัหวดัลำพนู 
ที่คุณภาพน้ำในแม่น้ำส่วนใหญ่มีคุณภาพพอใช้ แต่บางช่วงใน 
ฤดูแล้งมีการเปลี่ยนแปลงที่เสื่อมโทรมเนื่องจากแม่น้ำลี้ไหล 
ผ่านเขตชุมชนหนาแน่นนอกจากนี้ความเร็วของกระแสน้ำใน 
แมน่ำ้ลีฤ้ดแูลง้นำ้จะไหลชา้มากโดยเฉพาะแมน่ำ้ลีต้อนบน นำ้จะ 
มีสีเขียวของสาหร่าย ริมตลิ่งมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น อาจจะ 
มาจากการใชน้ำ้ทีเ่พิม่ขึน้ในครวัเรอืนและชมุชนโดยเฉพาะพืน้ที ่
ที่มีน้ำใช้อย่างเหลือเฟือซึ่งจะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลี้ตอนกลางและ 
ตอนลา่งโดยเฉพาะพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นเขตการใหบ้รกิารของการประปา 
ส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง รวมถึงพฤติกรรมการจัดการน้ำเสีย 
ในครัวเรือนที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสำคัญต่อ 
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การจัดการน้ำเสียในครัวเรือนและเห็นว่าน้ำเสียที่ปล่อยลงสู่ 
สิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมสภาพของแม่น้ำลี้  
และการใช้ประโยชน์แม่น้ำลี้เพื่อการเกษตรมีความสัมพันธ์กับ 
ระดับคุณภาพน้ำแม่น้ำลี้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ในส่วนงานวิจัยต่างประเทศก็มีรายงานลักษณะเดียวกัน 
เชน่ แมน่ำ้นาธานซคีในบรติชิโคลมัเบยีประเทศแคนาดาระหวา่ง 
เดือนตุลาคม ค.ศ. 2005 และเดือนมีนาคม ค.ศ. 2006 มีการ 
ปนเปื้อนของแอมโมเนีย และแบคทีเรียฟีคัลโคลิฟอร์มทุกสถาน ี
ตรวจวัด ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากการปล่อยน้ำเสียจากฟาร์ม 
ปศุสัตว์และแหล่งที่อยู่อาศัย เช่นเดียวกับการปนเปื้อนของ 
ทองแดง ตะกั่ว แมงกานีส นิเกิลและทองแดงในน้ำผิวดินใน 
เขตเอเชียกลางที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคน้ำดื่มบรรจุขวด 
และผู้ใช้น้ำประปาตลอดจนผู้ใช้น้ำบาดาลโดยเฉพาะเขตพื้นที ่
แห้งแล้ง 

จากรายงานขา้งตน้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศสาเหตุ 
ของคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมส่วนใหญ่มาจากการระบายน้ำเสีย 
จากแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งพาณิชย์ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 
หรอืพืน้ดนิทำใหแ้หลง่นำ้ธรรมชาตแิละแหลง่นำ้ใตด้นิเกดิความ 
สกปรก  สำหรบัเมอืงหรอืชมุชนขนาดใหญท่ีไ่มม่รีะบบทอ่ระบาย 
นำ้เสยีจากอาคารบา้นเรอืน  สว่นใหญจ่ะระบายนำ้เสยีทีร่วบรวม 
ได้ลงแหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัดทำให้เกิดมลพิษ 
ในแหล่งน้ำธรรมชาติและสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศน์ 
ทั้งนี้ภาวะของแหล่งน้ำที่มีสิ่งเจือปนอยู่มากเกินขีดจำกัดหรือ 
มีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจากธรรมชาติทำให้เกิดความเสียหาย 
ต่อการใช้ประโยชน์ ทั้งการอุปโภคและบริโภค จนทำให้มนุษย์  
สัตว์ พืช ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม...
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โดย...สุชาติ	สุขเจริญ*

“น้ำใจ ตา้นโควดิ - 19” เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2564 โกเฑียร ประธานชมรมผูป้ระกอบการจำหนา่ยอาหารสพุรรณบรุ ีพรอ้มสมาชกิ 
นำข้าวกล่องวันละ 50 กล่อง มอบให้ท่านนายกเอกพันธุ์ อินใจเอื้อ และท่านปลัดเทศบาลนำไปให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
ที่จุดคัดกรองแต่ละจุดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการป้องกันโควิด - 19

*		 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

“ทกุรา้น รว่มดว้ย ชว่ยกนั ตัง้การด์” เมือ่วนัที ่13 มกราคม 2564 คณุพีก่มล ประธานชมรมผูป้ระกอบการรา้นอาหารจงัหวดัสรุาษฏรธ์าน ี 
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์สนับสนุนร้านสมาชิกคุมเข้มมาตรการป้องกัน Covid - 19 

“มาตรฐาน Clean Food Good Taste และ No foam” เมือ่วนัที ่8 ธนัวาคม 2563 คณุพีว่ชิา นายกสมาคม แผงลอยจงัหวดัสพุรรณบรุ ี 
และคณุมณเฑยีร ประธานชมรมผูป้ระกอบการจำหนา่ยอาหารสพุรรณบรุ ีเปน็คณะกรรมการคดัเลอืกและควบคมุรา้นอาหารและแผงลอย 
จำหน่ายอาหาร ด้วยมาตรฐานทุกร้านที่เข้าร่วมงาน ต้องได้รับป้าย Clean Food Good Taste และ No foam ในงาน “มหกรรมอาหารอร่อย 
และของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 21” วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2564

“New normal : สุขภาพดีวิถีใหม่ : ผู้ประกอบการอาหาร ก้าวทันสถานการณ์”
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เรื่องเล่า...ข่าวชมรม

“ภาคเีครอืขา่ย...ลยุลา้งตลาดทัว่ไทย ไล ่Covid - 19” สมาคม - ชมรมตลาดสด ร่วมด้วยชว่ยกันลา้งตลาดตามหลกัการสุขาภิบาล 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง สำหรับแผงอาหารสดต้องล้างทุกวัน “ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจ”

“บุกเบิก...ตลาดสีเขียว” คุณธนาชัย ทวีเกษม ประธานภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อ 8 จังหวัดภาคกลางตะวันตก  
ต้นแบบ บุกเบิก...ตลาดสีเขียว ทั้งปลูก จำหน่าย เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีแหล่งซื้อวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย

“อาลยัรกั” พีว่ศิษิฏิ ์จติตส์มทุร สสจ. สมทุรสงคราม เสาหลกัภาคเีครอืขา่ยรา้นอาหารและตลาดสดนา่ซือ้ 8 จงัหวดัภาคกลางตะวนัตก 
เป็นแบบอย่างระดับประเทศ พี่ยังอยู่ในดวงใจของพวกเราตลอดไป
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เกาะประเด็นร้อน

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุแนะพอ่คา้แมค่า้ 
จำหนา่ยหอยลวก หอยอบหรอืนึง่ในตลาดคมุเขม้ความ 
สะอาด สขุอนามยั ใหล้วกในนำ้เดอืนนาน 1 - 2 นาท ีหาก 
อบหรอืนึง่ตอ้งนาน 5 - 7 นาท ีชว่ยทำลายเชือ้โรคไดห้มด  
พร้อมย้ำน้ำจิ้มปรุงสะอาด ปริมาณพอเหมาะ เก็บใน 
อุณหภูมิที่เหมาะสม

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดี 
กรมอนามยั เปดิเผยวา่ จากกรณทีีโ่ลกโซเชยีลไดแ้ชรข์อ้ความ 
จากสมาชกิเฟสบุก๊รายหนึง่โพสตข์อ้ความวา่ “กนิหอยแมลงภู ่ 
ตาย 1 ดูอาการ 2 ท้องร่วงอย่างแรงมุกดาหารวันนี้” โดย 
เหตกุารณเ์กดิขึน้ คนืวนัที ่4 ธนัวาคม ลกูชายไดซ้ือ้หอยแมลงภู ่ 
มาจากตลาดนดัแหง่หนึง่ 3 ถงุ หนกั 3 กโิล ในราคา 100 บาท  
นำกลบัมากนิกนัพรอ้มหนา้ พอ่แมล่กู แตล่กูชายกนิหอยเยอะ 
ทีส่ดุ จากนัน้ลกูชายเกดิอาการทอ้งรว่งอยา่งรนุแรง จงึรบีนำตวั 
ส่งโรงพยาบาลและก็เสียชีวิตลงนั้น จากกรณีนี้พ่อค้าแม่ค้า 
ที่ขายหอยลวกหรืออบนึ่งต้องใส่ใจความสะอาดและ 
สุขอนามัยให้มากขึ้น เพราะการปนเปื้อนเชื้อโรคใน 
อาหารประเภทอาหารทะเล ซึ่งมักพบการปนเปื้อนเชื้อโรค 
อาหารเป็นพิษ เช่น วิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส เชื้อวิบริโอ  
วัลนิฟิคัสเชื้อทั้ง 2 ชนิดนี้ พบได้ทั่วไปในน้ำทะเลตาม 
ธรรมชาติ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ควรกินหอยดิบ 
หรอืหอยทีป่รงุไมส่กุด ีควรแยกอาหารสกุและดบิออกจากกนั 
เพื่อป้องกันการปนเปื้อน และล้างภาชนะที่ใช้ใส่หอยดิบให้ 
สะอาดกอ่นนำไปใสอ่าหารอืน่ดว้ย  สว่นการลวกอบหรอืนึง่นัน้ 
ใช้เวลานิดเดียวลวกเพียงไม่กี่วินาที อีกทั้งน้ำที่ใช้ลวกก็ไม่ 
เดือดแค่ร้อนๆ และไม่ได้มีการเปลี่ยนน้ำบ่อยอาจทำให้เกิด 
เชื้อโรคปนเปื้อนได้ หรืออาจนึ่งตั้งแต่เช้าแล้วนำมาจำหน่าย 
ในช่วงเย็น มีโอกาสเสี่ยงเชื้อโรคไม่ถูกทำลายเพิ่มจำนวนได้  

ดงันัน้ หากจะทำลายเชือ้โรคดว้ยการลวก  พอ่คา้แมค่า้จะตอ้ง 
ทำในน้ำเดือดนาน 1 - 2 นาที ส่วนวิธีอบหรือนึ่งหอยแมลงภู ่
ต้องใช้เวลา 5 - 7 นาที จึงสามารถทำลายเชื้อโรคได้หมด

นายแพทยส์วุรรณชยั กลา่วตอ่ไปวา่ สำหรบัประชาชน 
ผูบ้รโิภคเพือ่ลดความเสีย่งในการบรโิภคอาหารทะเลประเภท 
ลวกอบหรอืนึง่ กอ่นกนิทกุครัง้ใหน้ำมาปรงุสกุหรอือุน่ใหร้อ้น 
อีกครั้ง ในกรณีที่ปรุงอาหารเองการเลือกซื้ออาหารทะเลควร 
เลอืกจากแหลง่ทีเ่ชือ่ถอืได ้เชน่ ตลาดทีไ่ดม้าตรฐานตลาดสด  
นา่ซือ้ หรอื ตลาดนดั นา่ซือ้ ของกรมอนามยั ซึง่มจีะการสุม่ตรวจ 
การปนเปื้อนอยู่เสมอ และเมื่อซื้ออาหารทะเลมาแล้ว หาก 
ไม่กินทันทีควรเก็บใส่ตู้เย็นเพื่อชะลอการเน่าเสีย ก่อนนำมา 
ปรุงอาหารต้องล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง อีกทั้งการกิน 
อาหารทะเลให้เลือกกินอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนใหม่ๆ  
หลกีเลีย่งการกนิอาหารทะเลดบิ หรอืสกุๆ ดบิๆ และควรแยก 
อาหารทะเลที่ปรุงสุกและที่ยังไม่สุกออกจากกัน ที่สำคัญ 
ยึดหลักกินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อลดความเสี่ยงโรค 
อาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วง

“ทั้งนี้	 สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างคือน้ำจิ้ม	 เพราะพ่อค้า 
แม่ค้าบางรายทำน้ำจิ้มไว้ปริมาณมากและทิ้งไว้นาน	ซึ่งถ้า 
เก็บรักษาไม่ถูกวิธีอาจทำให้ผู้บริโภคท้องร่วงได้	ซึ่งหลังจาก 
ปรุงน้ำจิ้มเสร็จแล้ว	หากยังไม่ได้นำออกจำหน่ายควรเก็บไว ้
ในตูเ้ยน็หรอืตูแ้ชท่ีม่อีณุหภมูปิระมาณ	5	-	10	องศาเซลเซยีส	 
ควรนำออกมาใชใ้นปรมิาณทีพ่อเหมาะตอ่วนั	และใชภ้าชนะ 
สะอาดในการตักแบ่งน้ำจิ้มเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค	 
ที่สำคัญควรล้างพริก	 รากผักชี	 และกระเทียมให้สะอาด 
กอ่นนำมาปรงุประกอบ	สำหรบัผูบ้รโิภคควรสงัเกตจากส	ีกลิน่ 
และรสชาติ	 หากพบความผิดปกติไม่ควรบริโภค” อธิบดี 
กรมอนามัย กล่าว...

ต้องลวกสุกในน้ำเดือด หรือ อบ - นึ่ง นาน 7 นาที

ลดเสี่ยงเชื้อโรค

เตือน กินหอย

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมอนามัย
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เกาะประเด็นร้อน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโพสต์เตือนภัย 
จากการกินหมึกบลูริง หลังมีผู้แจ้งเห็นเสียบไม้ย่างขายใน 
ตลาดนดัเขตปทมุธาน ีระบพุษิรนุแรงกวา่งเูหา่ 20 เทา่ และ 
ทนความร้อนได้ถึง 200 องศา ปรุงสุก พิษก็ยังไม่สลาย  
ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะโดยมีข้อความเตือนว่า…

“จากทะเลมาปทุมธานี	 หมึกบลูริงพิษร้ายระวังด้วย...	 
แม้ว่าหมึกย่างจะอร่อยมากก็จริง	 ยิ่งเจอน้ำจิ้มรสเด็ดยิ่งแจ่ม	 
แต่ให้สังเกตเพิ่มกันหน่อย	ทั้งพ่อค้าแม่ค้าคัดแยกให้ดีก่อนเอา 
มาปรุงอาหารขาย	ลูกค้าก็เช่นกัน	ก่อนบริโภคสังเกตลายสักนิด	 
ถ้าพบหมึกมีลายเป็นวงๆ	 สีน้ำเงินทั่วตัวจนไปถึงเส้นหนวด	 
ให้หลีกเลี่ยงด่วน	 อันตรายมาก	 เพราะพิษของหมึกชนิดนี้ 	
แม้ปรุงสุกก็ไม่สลาย	 ยังมีอันตราย	 พิษนี้ทนความร้อนได้สูง 
ถึง	 200	 องศาเซลเซียส	ดังนั้น	 แม้ย่างสุกก็ไม่สามารถทำลาย 
พิษได้	ปัจจุบันยังไม่มียาแก้พิษใดๆ	ต่อต้านได้”

จากข้อมูลของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า หมึกบลูริง หรือหมึกสาย 
วงนำ้เงนิ (Blue-ringed octopus) เปน็หมกึยกัษจ์ำพวกหนึง่  แตม่ ี
ขนาดเล็กมาก ตัวเต็มวัยมีขนาดลำตัวเพียง 4 - 5 เซนติเมตร  
ม ี8 หนวด แตล่ะหนวดยาวประมาณ 15 - 20 เซนตเิมตร หลงัจาก 
เพศเมียวางไข่จะใช้เวลาฟักตัวประมาณ 2 สัปดาห์ และใช้เวลา 
ประมาณ 2 - 3 เดือน เจริญเป็นตัวเต็มวัย โดยมีอายุขัยประมาณ 1 ปี

หมึกบลูริงมีจุดเด่นต่างจากหมึกทั่วไปตรงที่ มีลวดลาย 
เป็นวงแหวนสีน้ำเงิน กระจายตามลำตัวและหนวด ซึ่งจะตัดกับ 
สีของลำตัวที่ออกเป็นสีเหลืองน้ำตาลอย่างชัดเจน วงแหวน 
สีน้ำเงินเหล่านี้สามารถเรืองแสงได้เมื่อถูกคุกคาม เนื่อง 
จากหมกึชนดินีม้สีสีวยงาม และมขีนาดไมใ่หญม่าก จงึเปน็ทีน่ยิม 
ของผูท้ีช่ืน่ชอบเลีย้งปลาสวยงามและสตัวแ์ปลกๆ ปจัจบุนัทัว่โลก 
พบหมึกบลูริงทั้งหมดประมาณ 4 ชนิด ในประเทศไทยมีรายงาน 
การพบหมึกสายวงน้ำเงิน สกุล Hapalochlaena maculosa 
ในบริเวณน่านน้ำไทยทั้งทางฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย

กอ่นหนา้นี ้นายโสภณ ทองดี อธบิดกีรมทรพัยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง (ทช.) ในฐานะโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ให้ข้อมูลว่า หมึกบลูริงมีพิษร้ายแรงกว่างูเห่า  
20 เท่า ผู้ถูกกัดอาจจะตายภายในเวลารวดเร็ว สารพิษของหมึก 
ชนิดนี้ คือ เตโตรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) เป็นพิษที่มีผลต่อ 
ระบบประสาท โดยปรมิาณพษิทีม่นษุยร์บัประทานแลว้ เสยีชวีติ 
คอื ประมาณ 1 มลิลกิรมั รนุแรงกวา่ไซยาไนดถ์งึ 1,200 เทา่ อกีทัง้ 
พิษยังทนความร้อนได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียส ดังนั้น จึงไม ่
สามารถทำลายพิษได้ด้วยการใช้ความร้อนปกติในการปรุง 
อาหาร และปัจจุบันยังไม่มียาแก้พิษใดๆ ต่อต้านได้

อาการของเหยื่อเมื่อโดนพิษหมึกบลูริง เริ่มจากการชา 
บรเิวณรมิฝปีาก ลิน้ ตอ่มาจะชาบรเิวณใบหนา้ แขน ขา และเปน็ 
ตะครวิในทีส่ดุ อาจมอีาการนำ้ลายไหล คลืน่ไส ้อาเจยีน ทอ้งเสยี 
ร่วมกับปวดท้องและรุนแรงขึ้น เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง  
ในผู้ป่วยที่ได้รับพิษปริมาณมาก พิษจะเข้าไปทำลายระบบ 
ประสาทส่วนกลาง ทำให้หายใจไม่ออก เนื่องจากกล้ามเนื้อ 
กะบังลมและหน้าอกไม่ทำงาน ผู้ป่วยจะเสียชีวิตภายใน 4 - 6  
ชั่วโมง แต่บางรายมีรายงานพบว่าเสียชีวิตอย่างรวดเร็วเพียง  
20 นาทีเท่านั้น

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ปฐมพยาบาลทันทีหลัง 
ถกูกดั โดยใชก้ารกดรดัและตรงึอวยัวะสว่นนัน้ไมใ่หเ้คลือ่นไหว  
เพือ่ทำใหพ้ษิไมแ่พรก่ระจายเขา้ระบบไหลเวยีนโลหติ กอ่นรบี 
นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล...

ชี้มีพิษร้ายกินตาย

“หมึกบลูริง”
ปิ้ ง ข า ย
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สา’สุข ชวนไปกินกุ้ง
ย้ำชัด อาหารทะเล ปรุงสุก
กินได้ปลอดภัย ไร้โควิด 19’

เมือ่วนัที ่27 ธนัวาคม 2563 นายอนทุนิ ชาญวรีกลู  
รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง  
สาธารณสขุ พรอ้มดว้ยนายแพทยเ์กยีรตภิมู ิวงศร์จติ  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย  
วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย นายวีระศักด์  
วิจิตร์แสนศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และ 
ผูบ้รหิารกรมอนามยั รว่มตรวจเยีย่มและใหก้ำลงัใจ 
ผูป้ระกอบการรา้นอาหารทะเล ณ รา้นทา่เรอืภตัตาคาร  
มหาชัย (รับลม) จังหวัดสมุทรสาคร

 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ  
รัฐมนตร ีวา่การ กระทรวง สาธารณสขุ กลา่ววา่จากสถาน- 
การณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 รอบใหมจ่ากตลาด 
กลางกุ้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและได้ขยายวงกว้าง 
ไปยังพื้นที่อื่น ๆ สร้างความไม่มั่นใจด้านความปลอดภัย 
และสุขอนามัยในการบริโภคอาหารทะเลในช่วงเวลานี้  
โดยเฉพาะอาหารทะเลประเภทกุ้งทำให้ผู้ประกอบการ 
รวมถงึพอ่คา้แมค่า้ทีข่ายอาหารภายในตลาดสดและรา้น 
อาหารในพืน้ทีจ่งัหวดัอืน่ๆ ไดร้บัผลกระทบเปน็จำนวนมาก 
นั้น เกี่ยวกับประเด็นนี้กระทรวง สาธารณสุขขอย้ำความ 
มั่นใจให้กับประชาชนว่าอาหารทะเลในช่วงนี้สามารถ 
บรโิภคไดอ้ยา่งปลอดภยัไรโ้ควิด 19 แตข่อเนน้ใหป้รงุสกุ 
ทุกครั้งพร้อมขอความความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ 
ร้านอาหารได้เลือกซื้อวัตถุดิบประเภทอาหารทะเลจาก 
ตลาดสด นา่ซือ้ ของกรมอนามยั หรอืแหลง่จำหนา่ยสนิคา้ 
ที่เชื่อถือได้หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ 
เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความสะอาด ปลอดภัยต่อ 
วัตถุดิบที่จะมาปรุงประกอบอาหารเพื่อจำหน่าย สำหรับ 
ผู้ประกอบการตลาดค้าส่งอาหารทะเลนั้น ต้องเฝ้าระวัง 

และคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยของ 
อาหารทะเลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการควบคุมและตรวจ 
สอบอาหารทะเลก่อนถึงมือผู้บริโภค หากเป็นไปได้ควร 
ตรวจคดักรองลกูเรอืประมงและคนประจำเรอืทีท่ำหนา้ที ่
ขนส่งอาหารทะเล และกระบวนการขนส่งต้องได้มาตรฐาน  
สะอาดปลอดภยั อาหารทะเลตอ้งมคีณุภาพมกีารแชแ่ขง็ 
ด้วยความเย็นและผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐานด้วย

 ทางดา้นนายแพทยส์วุรรณชยั   วฒันายิง่เจรญิชยั  
อธบิดกีรมอนามยักลา่ววา่กระบวนการปรงุประกอบอาหาร  
เปน็สิง่สำคญั พอ่คา้แมค่า้ หรอืผูบ้รโิภคทีป่รงุอาหารดว้ย 
ตนเองจงึตอ้งปฏบิตัติามหลกัสขุาภบิาลอาหาร โดยผูส้มัผสั 
อาหารทุกคน ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือน้ำยาล้างมือ 
ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ โดยเฉพาะกอ่นเตรยีมปรงุประกอบและ 
จำหน่ายอาหารทุกครั้ง ส่วนอาหารทะเลประเภทกุ้ง ควร 
ผ่านการปรุงสุกต้มเดือดด้วยความร้อนหรือไม่ต่ำกว่า  
70 องศาเซลเซยีส นาน 5 นาทขีึน้ไป และหากเปน็อาหาร 
ประเภทปิ้งหรือย่างก็ขอให้สุกทั่วทั้งชิ้นแทนการกินแบบ 
กึ่งสุกกึ่งดิบ สำหรับอาหารที่ปรุงสำเร็จหรืออาหารที่พร้อม 
บริโภคห้ามใช้มือหยิบจับหรือสัมผัสอาหารโดยตรงต้องใช ้
อปุกรณท์ีส่ะอาดปลอดภยั ในการหยบิจบัอาหาร เชน่ ทพัพ ี 
ทีค่บี เพือ่ลดการปนเปือ้นเชือ้โรค ทัง้นี ้กุง้นบัเปน็อาหารทะเล 
ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการที่จำเป็นต่อร่างกาย หากเป็น 
เนือ้กุง้กลุาดำ  100 กรมั ใหพ้ลงังาน  92  กโิลแคลอร ีโปรตนี  
20.1 กรมั  ไขมัน1.3 กรมั ฟอสฟอรสั 140 มิลลกิรมั ไนอะซนิ  
3.5 มลิลกิรมั และมคีอเลสเตอรอล 175 มลิลกิรมั ดงันัน้  แมว้า่ 
กุ้งจะให้โปรตีนสูงแต่ก็มีปริมาณคอเลสเตอรอลไม่น้อย จึง 
ไมค่วรกนิมากเกนิไป และทีส่ำคญัไมแ่นะนำใหก้นิดบิเพราะ 
ตัวกุ้งอาจมีทั้งพยาธิและเชื้อแบคทีเรียทำให้ท้องเสียได.้..
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กรมอนามัยร่วมกับการประปา
คุมเข้มคุณภาพน้ำพื้นที่เปราะบาง

‘แหล่งท่องเที่ยว - ชุมชนแรงงานต่างด้าว’
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอความ 

รว่มมอืการประปานครหลวง การประปาสว่นภมูภิาค  
และประปาเทศบาล เฝ้าระวังและรักษามาตรฐาน 
คณุภาพนำ้ประปาปอ้งกนัโรคโควดิ 19 โดยเฉพาะใน 
พื้นที่เปราะบางทั้งในแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ที่มี 
แรงงานต่างด้าวหนาแน่น เพื่อรองรับการเปิดประเทศ

นายแพทยส์วุรรณชยั วฒันายิง่เจรญิชยั รกัษา 
ราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การเตรียมเปิด 
ประเทศเพือ่การทอ่งเทีย่ว กรมอนามยัไดข้อความรว่มมอื 
จากผูผ้ลตินำ้ประปาทัง้การประปานครหลวง การประปา 
สว่นภมูภิาค และประปาเทศบาลใหร้กัษามาตรฐานคณุภาพ 
นำ้ประปา โดยเฉพาะในพืน้ทีแ่หลง่ทอ่งเทีย่วและพืน้ทีท่ีม่ ี
แรงงานต่างด้าวหนาแนน่ ควรมกีารเฝา้ระวงัคณุภาพน้ำ 
ประปาอย่างต่อเนื่อง โดยตรวจสอบระดับความเข้มข้น  
คลอรีนอิสระของน้ำประปาในระบบจ่ายให้มีไม่ต่ำกว่า  
0.5 ppm. ตลอดเวลา เนื่องจากการจัดการด้านอนามัย 
สิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัสถานการณก์ารระบาดของโรค  
ยงัจำเปน็ทีจ่ะตอ้งรกัษามาตรฐานอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่รองรบั 
การเปิดประเทศในครั้งนี้ด้วย โดยเฉพาะเรื่องน้ำสะอาด 
ที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญทั้งการอุปโภคและบริโภค

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา 
กรมอนามัยได้จัดทำคำแนะนำในการดูแลคุณภาพ 
น้ำประปา เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็น 
แนวทางในการควบคมุ กำกบั ดแูล และเฝา้ระวงัคณุภาพ 
นำ้ประปา ในชว่งการเกดิโรคโควดิ 19 ดงันี ้1) แหลง่นำ้ดบิ  
ดูแลรักษาความสะอาดตามปกติ ไม่ให้มีขยะโดยเฉพาะ 

หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วหากพบบริเวณใกล้เคียงกับ 
แหล่งน้ำดิบ ต้องกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลทันที  
2) ระบบผลิตน้ำประปา ควบคุมกระบวนการผลิตตาม 
แนวทางปกติ เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำประปาตามเกณฑ์ 
มาตรฐานทีก่ำหนด เพิม่ปรมิาณความเขม้ขน้ของคลอรนี 
ในกระบวนการฆ่าเชื้อโรคให้มีคลอรีนอิสระคงเหลือไม่ 
ตำ่กวา่ 1 มลิลกิรมัตอ่ลติร (ppm.) ทีต่น้ทางของนำ้ประปา  
3) ระบบการจ่ายน้ำ ดูแลระบบท่อจ่ายน้ำไม่ให้แตก รั่ว  
หากพบใหด้ำเนนิการซอ่มแซมทนัท ีและเฝา้ระวงัปรมิาณ 
คลอรนีอสิระคงเหลอืให้มไีมต่ำ่กว่า 0.5 มลิลกิรมัตอ่ลติร  
(ppm.) 4) เจ้าหน้าที่ดูแลกระบวนการผลิตน้ำประปา  
ต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข  
เชน่ หมัน่ลา้งมอื สวมหนา้กากอนามยั และเวน้ระยะหา่ง 
ในการติดต่อประสานงานกันอย่างน้อย 1 - 2 เมตร  
หากมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป  
หรือพบอาการมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก  
ครั่นเนื้อตัว ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหน่วยงานและไป 
พบแพทย ์และ 5) อาคารสถานทีผ่ลตินำ้ประปา ตอ้งดแูล 
รักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ผลิตน้ำประปา 
ให้สะอาดอยู่เสมอ ตามมาตรการ 5 ส. ทั้งนี้ สำหรับ 
ผู้ใช้น้ำประปาอาจจะได้กลิ่นอ่อนๆ ของคลอรีน ซึ่งไม่ก่อ 
ให้เกิดอันตราย และสามารถกำจัดได้โดยเปิดน้ำประปา 
ใสถ่งัพกันำ้ทิง้ไวห้รอืเพิม่ระบบการกรองดว้ยถา่นกมัมนัต ์ 
(Activated carbon) เพื่อดูดซับคลอรีนออกจาก 
น้ำประปา ก็จะสามารถกำจัดกลิ่นคลอรีนได้เช่นกัน”  
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าว...
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กรมอนามัยย้ำพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัด
คุมเข้มความปลอดภัยวัตถุดิบ

หวั่นกระทบผู้บริโภค

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ยำ้ผูป้ระกอบการ 
พอ่คา้แมค่า้ตลาดนดัคมุเขม้คณุภาพอาหาร ตอ้งมัน่ใจ 
วา่เปน็วตัถดุบิทีป่ลอดภยั หวัน่สง่ผลกระทบตอ่ผูบ้รโิภค 
ตามมา

 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  
รกัษาราชการแทนอธบิดกีรมอนามยั กลา่ววา่ จากกรณ ี
การนำเสนอขา่วเฟซบุก๊เพจ “กรมทรพัยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง” ได้โพสต์ข้อความเตือนภัยหลังจาก 
เจอหมึกบลูริง ที่มีพิษร้าย ถูกเสียบไม้ ขายอยู่บนแผง 
ปลาหมึกย่างในตลาดนัดตอนเย็นจังหวัดปทุมธานีนั้น  
กรมอนามัยขอเน้นย้ำผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ใน 
ตลาดนัด ต้องใส่ใจในการคัดเลือกวัตถุดิบที่นำมา 
จำหน่าย ต้องมั่นใจสะอาด ปลอดภัย และไม่มีพิษที่ 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคตามมา ขณะ 
เดียวกันประชาชนที่เลือกซื้ออาหาร ควรเลือกซื้อจาก 

ร้านที่ผู้ปรุงมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดีสวมหมวกและ 
ผ้ากันเปื้อน ขณะปรุงอาหารและใช้อุปกรณ์หยิบจับ 
อาหารแทนการใช้มือสัมผัสโดยตรง พ่อค้าแม่ค้า และ 
ผู้บริโภคต้องสวมหน้ากากตลอดเวลามีมาตรการเว้น 
ระยะหา่งระหวา่งบคุคล แผงคา้อยา่งนอ้ย 1 - 2 เมตร และ 
หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ

“ขณะนีก้รมอนามยัไดข้บัเคลือ่นการพฒันาตาม 
เกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ	:	ตลาดสะอาดอาหาร 
ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	 และมีการตรวจประเมิน 
คุณภาพตลาดนัดโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด 
น่าซื้อประกอบด้วย	 3	 ระดับ	 คือ	 1)	 ระดับพื้นฐาน	 :	 
มีทะเบียนผู้ขายของในตลาดโดยระบุประเภทสินค้า 
ที่จำหน่าย	 อาหารปรุงสำเร็จต้องมีการปกปิด	 แผง 
จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์การตรวจสารปนเปื้อน	 
4	 ชนิด	 เป็นต้น	 2)	 ระดับดี	 :	 จัดให้มีน้ำประปาหรือ 
น้ำสะอาดเพียงพอ	 จัดให้มีห้องส้วมที่ปัสสาวะ	 และ 
อ่างล้างมือที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ	เป็นต้น	และ 
3)	ระดับดีมาก	:	ทางเดินในตลาดมีความกว้าง	ไม่น้อย 
กว่า	 2	 เมตร	 ผู้ขายของและผู้ช่วยของต้องผ่านการ 
อบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร	มีการควบคุมดูแล 
ไม่ให้	 เกิดเหตุรำคาญ	 มลพิษที่เป็นอันตรายหรือ 
การระบาดของโรคติดต่อ	 โดยตลาดนัดที่เข้าร่วมการ 
พัฒนาต้องเป็นตลาดนัดที่ขออนุญาตถูกต้องตาม 
กฎหมาย	 ซึ่งมีตลาดนัดที่ได้รับผลการตรวจประเมิน 
คุณภาพแล้ว	 จำนวน	 4,646	 แห่ง”	 รักษาราชการ 
แทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าว...
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ข่าวประชาสัมพันธ์กรมอนามัย
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กรมอนามัย ย้ำเตือนสายกินเนื้อระวังเจอ
“หมูปลอมเป็นวัว”

แนะวิธีดูเนื้อวัวแท้ ต้องแดงสด เนื้อแน่น

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำเตือนสายกินเนื้อ ระวังเจอเนื้อหมูปลอมเป็นเนื้อวัว  
แนะวิธีเลือกซื้อเนื้อวัวแท้ต้องสีแดงสด เนื้อแน่น ลายเส้นไม่หยาบ รวมทั้งเตือนผู้ปลอมแปลงอาหาร 
ผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมวด 4 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน 
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จาก 
การที่มีผู้ลักลอบนำเนื้อหมูปลอมแปลงให้เหมือน 
เนื้อวัวมาจำหน่ายให้ผู้บริโภค และมีการประกาศ 
ขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีลักษณะเป็นเนื้อ 
แช่แข็ง ส่งไปยังร้านชาบู ร้านขายเนื้อวัวต่างๆ นั้น  
กรณดีงักลา่ว อาจทำใหผู้บ้รโิภคตอ้งรูจ้กัสงัเกตวธิกีาร 
ดูเนื้อวัวแท้ จะมีลักษณะสีแดงสด เนื้อแน่น ลายเส้น 
ไม่หยาบ โดยให้ใช้นิ้วกดดู เนื้อจะยืดหยุ่น ไม่มีรอยบุ๋ม  
รวมทั้งต้องไม่มีเม็ดสีขาวใสคล้ายเม็ดสาคู เพราะเป็น 
ตัวอ่อนของพยาธิตัวตืด สำหรับเนื้อสัน ควรมีสีแดงสด 
และมีมัน ปรากฏอยู่เป็นจุดเล็กๆ ลักษณะของไขมัน 
แตกงา่ย ไมม่กีลิน่เหมน็เปรีย้วไมม่เีมอืก เมือ่วางไวจ้ะม ี
น้ำสีแดงออกมา ดังนั้น การเลือกซื้อเนื้อวัวแต่ละครั้ง  
ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่มีการรับรองมาตรฐานตลาด 
สดน่าซื้อ หรือสังเกตจากตราประทับบนหนังสัตว์ที่ 
ชำแหละจากโรงฆ่าสัตว์ที่ ได้รับการรับรองจาก 
กรมปศุสัตว์ หรือร้านที่มีใบรับรองของฮาลาล รวมทั้ง 
ควรสวมถุงมือหรือใช้ที่คีบเนื้อสัตว์ไม่สัมผัสเนื้อสัตว์ 
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โดยตรง และเมือ่นำเนือ้สตัวม์าปรงุเปน็อาหารควรทำให ้
สุกร้อนอย่างทั่วถึง เพื่อความปลอดภัย

 “ทั้งนี้	 สำหรับบุคคลที่มีการปลอมแปลงอาหาร	 
ถือได้ ว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร	 
พ.ศ.	2522	หมวด	4	การควบคุมอาหารตามมาตรา	25	 
ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต	 นำเข้าเพื่อจำหน่าย	หรือจำหน่าย	 
ซึ่งอาหารปลอม	 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	 หรือทั้งจำทั้งปรับ	 
นอกจากนี	้ตามมาตรา	27	อาหารทีม่ลีกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
ให้ถือว่าเป็นอาหารปลอม	(1)	อาหารที่ได้สับเปลี่ยนใช ้
วัตถุอื่นแทนบางส่วน	 หรือคัดแยกวัตถุที่มีคุณค่า 
ออกเสียทั้งหมดหรือบางส่วน	และจำหน่ายเป็นอาหาร 
แท้อย่างนั้น	 หรือใช้ชื่ออาหารแท้นั้น	 (2)	 วัตถุหรือ 
อาหารที่ผลิตขึ้นเทียมอาหารอย่างหนึ่งอย่างใดและ 
จำหน่ายเป็นอาหารแท้อย่างนั้น	 (3)	 อาหารที่ได้ผสม 
หรอืปรงุแตง่ดว้ยวิธใีดๆ	โดยประสงคจ์ะปกปิดซอ่นเรน้ 
ความชำรดุบกพรอ่งหรอืความดอ้ยคณุภาพของอาหาร”  
นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าว...
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กิจกรรมสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน 
มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กรมอนามัย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564” เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน 
การดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและศูนย์อนามัยที่สอดคล้องกับนโยบาย 

ของประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และกรมอนามัย รวมถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีความพร้อม 
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับ สสจ. สสอ./พชอ. อปท.  
และภาคีเครือข่ายอื่นๆ ในระดับพื้นที่ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
กรมอนามัย ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
ของส่วนกลาง ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และศูนย์อนามัย 
กลุ่มชาติพันธ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ และผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่จากกองแผนงานจำนวน 120 คน ใช้รูปแบบ 

การประชุมฯ เป็นการนำเสนอแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2564 และการให้ความรู ้
ทางด้านวิชาการ เพื่อร่วมกันพิจารณาให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ สอดคล้องกัน  
และการให้ความรู้ด้านวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

ทัง้นี ้ทีป่ระชมุมขีอ้เสนอตอ่การขบัเคลือ่นการดำเนนิงานอนามยัสิง่แวดลอ้มรว่มกนั 
ใน ปี 2564 คือ 1) มีและใช้ Platform กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านอนามัย 
สิ่งแวดล้อม 2) การพัฒนานโยบายและกฎหมาย 

เพือ่รองรบัการดำเนนิงาน 3) งานวจิยั/นวตักรรม 4) บคุลากร/ผูเ้ชีย่วชาญฯ รว่มเปน็ทีป่รกึษา 
และขบัเคลือ่นการดำเนนิงานในพืน้ที ่5) สือ่ องคค์วามรู ้หลกัสตูร และคูม่อืการดำเนนิงานฯ  
ที่ทันต่อสถานการณ์ 6) สิ่งสนับสนุนการดำเนินงานฯ ในภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน และ 
ภาวะวิกฤติและ 7) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการออกภาคสนามและข้อสรุปจากการ 
ประชุมฯ ในครั้งนี้ คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จะได้นำไปขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
อนามัยสิ่งแวดล้อมให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564” 

วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธาน
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กิจกรรมสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

กรมอนามัยแนะกินเจ
ยึด 4 ล. “ล้าง ลด เลี่ยง เลือก” สร้างสุขภาพดี

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจ 10 วัน ยึดหลัก 4 ล. “ล้าง ลด เลี่ยง เลือก”  
เพื่อสุขอนามัยที่ดี ได้โปรตีนและคุณค่าทางโภชนาการ สร้างสุขภาพดีตามมา

เมือ่วนัที ่16 ตลุาคม 2563 นายแพทยส์วุรรณชยั วฒันายิง่เจรญิชยั รกัษาราชการแทนอธบิดกีรมอนามยั เปดิเผยหลงัเปน็ประธาน 
เปดิงานรณรงค ์“กนิเจ อิม่บญุ มอืสะอาด สขุภาพด ีวถิใีหม”่ ณ ลานกจิกรรม Outlet Square เมอืงทองธาน ีจงัหวดันนทบรุ ีวา่ รฐัมนตรชีว่ย 
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดร.สาธิต ปิตุเตชะ) ให้ความสำคัญต่อมาตรการคุมเข้มด้านสุขลักษณะและข้อกำหนดพื้นฐานของ 
แผงลอยจำหนา่ยอาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food Good Health) มาอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่ในชว่งชว่งเทศกาลกนิเจนี ้พอ่คา้แมค่า้มกัมกีารปรงุ 
ประกอบอาหารเจจำหนา่ยเปน็จำนวนมาก การปรงุประกอบอาหารทีไ่มส่ะอาด ไมถ่กูหลกัโภชนาการอาจสง่ผลเสยีตอ่สขุภาพผูบ้รโิภคได ้ 
กรมอนามยัจงึแนะหลัก 4 ล. เพือ่สขุภาพทีด่ ีดงันี ้1) ล. ลา้ง ตอ้งลา้งวตัถดุบิทีน่ำมาปรงุประกอบอาหารเจ โดยเฉพาะผกั ผลไม ้ใหส้ะอาด  
โดยแช่ในน้ำนาน 15 นาที จากนั้นเปิดน้ำไหลถูไปมาประมาณ 2 นาที ลดสารพิษตกค้างได้ 25 - 63 เปอร์เซ็นต์ หรือใช้น้ำส้มสายชู  
5 เปอร์เซ็นต์ 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 4 ลิตร แช่นาน 15 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด ลดสารพิษตกค้างได้ 60 - 84 เปอร์เซ็นต์ หรือใช้ 
เบคกิง้โซดา(ผงฟ)ู ½ ชอ้นโตะ๊ผสมนำ้ 10 ลติร แชท่ิง้ไว ้15 นาท ีแลว้ลา้งดว้ยนำ้สะอาดลดสารเคมตีกคา้งได ้90 - 95 เปอรเ์ซน็ต ์สำหรบั 
ผักกาด กะหล่ำปลี ควรคลี่ใบออกก่อนล้างและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคควรเลือกใช้ผักปลอดสารพิษที่มีการรับรอง 
โดยหน่วยงานภาครัฐจากแหล่งผลิตในการปรุงประกอบอาหารเจ แทนการใช้ผักที่มีความเสี่ยงปนเปื้อนสารพิษจะปลอดภัยกว่า 

2) ล. ลด อาหารเจทีป่รงุเองหรอืปรงุจำหนา่ย ตอ้งคำนงึถงึการเตมิสารปรงุแตง่อาหารทีใ่หร้สเคม็หรอืหวานมากจนเกนิไป เพราะความเคม็ 
จะมีโซเดียมสูงส่งผลต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงและทำให้ไตทำงานหนักส่วนความหวานจะทำให้เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้  
ผู้ปรุงจึงควรลดการเติมซอส ซีอิ๊ว น้ำตาล และผู้บริโภคต้องเลือกอาหารเจที่มีรสชาติไม่เค็มหรือหวานจนเกินไป 3) ล.เลี่ยง  ควรเลี่ยง 
อาหารเจที่มีแป้งมาก และเลี่ยงอาหารประเภทผัด ทอด กะทิ เพราะมีไขมันสูง หากได้รับมากเกินความจำเป็นของร่างกายจะทำให ้
น้ำหนักเกินและอ้วนได้ ควรเน้นอาหารเจประเภทแกงไม่ใส่กะทิ ต้มที่มีผักเป็นส่วนประกอบ เช่น ต้มจืดเจ ต้มยำเจ พะโล้เจ ต้มจับฉ่าย  
แกงเลียง แกงป่า เป็นต้น และ 4) ล.เลือก เนื่องจากอาหารเจเป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ ดังนั้นผู้บริโภคจึงควรเลือกกินอาหารทดแทน 
โปรตีนจากเนื้อสัตว์ จากอาหารประเภทถั่วเมล็ดแห้งหรือผลิตภัณฑ์จากถั่ว เช่น เต้าหู้แผ่น เต้าหู้หลอด โปรตีนเกษตร น้ำเต้าหู้  
ฟองเต้าหู้ โดยกินอาหารที่ปรุงจากถั่วเมล็ดแห้ง เช่น ถั่วเขียวหรือถั่วแดงต้มน้ำตาล ข้าวเหนียวถั่วดำ เป็นต้น “เพื่อให้ร่างกาย 
ได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอ และเลือกผลไม้ที่ไม่หวานจัดเพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินและ 
เส้นใยอาหาร ช่วยให้ร่างกายทำงานเป็นปกติและเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค” นายแพทย์ 
สุวรรณชัย กล่าว

รกัษาราชการแทนอธบิดกีรมอนามยั กลา่วในตอนทา้ยวา่ สำหรบัการเลอืกซือ้อาหารเจ 
สำเรจ็รปูนัน้ ควรเลอืกรา้นทีผู่ส้มัผสัอาหารมสีขุนสิยัทีด่ ีเชน่ สวมผา้กนัเปือ้น หมวกคลมุผม ใช้ 
อปุกรณห์ยบิจบัอาหารหรอืใสถ่งุมอื ทัง้นีผู้ส้มัผสัอาหารตอ้งผา่นการอบรมหลกัสตูรการสขุาภบิาล 
อาหารสำหรบัผูส้มัผสัอาหารตามกฎกระทรวงสขุลกัษณะของสถานทีจ่าํหนา่ยอาหาร พ.ศ. 2561 มกีารใชภ้าชนะบรรจอุาหารทีส่ะอาด 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และควรเลือกซื้ออาหารเจจากร้านอาหารหรือแผงลอยมีป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย  
(Clean Food Good Taste) หรือร้านอาหารที่ผ่านการรับรองจากภาครัฐ ...
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นโยบาย
“1 จังหวัด - 1 อาหารริมบาทวิถี -

77 ตลาดนัดนาซื้อ ตนแบบ”

Ê¸. Kick off
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วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายแพทยสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดี 

กรมอนามัย เปนประธานพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและ 

กลไกการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food  

Good Health) และตลาดนัด นาซื้อ (Healthy Market) และบรรยายพิเศษ  

“ความทาทายของการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)  

และตลาดนัด นาซื้อ (Healthy Market) สูวิถี new normal” โดยมี  

นายแพทยดนยั ธวีนัดา รองอธบิดกีรมอนามยั  กลาวรายงาน   กจิกรรมการประชมุ 

ประกอบดวยการมอบนโยบายการขบัเคลือ่นงานสขุาภบิาลอาหาร  ปงบประมาณ  

2564 โดยนายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค ผูอำนวยการสำนักสุขาภิบาล 

อาหารและน้ำ และการอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับ 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector ; BFSI)  

โดยมีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานสุขาภิบาลอาหารจากสำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัด ศูนยอนามัย และสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เขารับการอบรม  

จำนวน 90 คน วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการ 

กระทรวงสาธารณสุข ใหเกียรติเปนประธานในการมอบประกาศนียบัตรแกผูผาน 

การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน (BFSI)  

จำนวน 90 คน 

กิจกรรม 
สุขาภิบาลอาหารและน้ำ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน 

อาหารริมบาทวิถี  (Street Food Good Health)  
และตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) และการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร 

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (BFSI)
ÇÑ¹·Õè 26 - 29 µØÅÒ¤Á 2563

³ âÃ§áÃÁàÍàªÕÂ áÍÃ�¾ÍÃ�· ¨Ñ§ËÇÑ´»·ØÁ¸Ò¹Õ

à¨ŒÒ¢Í§
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

·Õè»Ãƒ¡ÉÒ
นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค

ºÃÃ³Ò¸�¡ÒÃ
นายชัยเลิศ กิ่งแกวเจริญชัย

¡Í§ºÃÃ³Ò¸�¡ÒÃ
นายสุชาติ สุขเจริญ

นายรัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล
นายเอกชัย ชัยเดช

น.ส.ปวริศา ดิษยาวานิช

¼ÙŒª‹ÇÂºÃÃ³Ò¸�¡ÒÃ
นายกิตติพงศ ภูอุดม          

ÈÔÅ»¡ÃÃÁ
นายกิตติพงศ ภูอุดม    

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
  เพื่อเผยแพรวิชาการ ขาวสารทางวิทยาศาสตรและ
  เทคโนโลยีทางอาหาร
  เพื่อเปนเอกสารประชาสัมพันธผลงานของ
  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำและศูนยอนามัย  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เทศบาล และบุคคล
  ในแวดวงสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
  เพื่อรายงานกิจกรรมความเคลื่อนไหวของบุคคลในแวดวง
  สุขาภิบาลอาหารและน้ำ
  เพื่อเปนสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
  ในแวดวงสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
  เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรกรมอนามัย
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เทศบาล ภาคเอกชน 
  และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
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สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ถนนติวานนท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท 0 2590 4179

Website : http//foodsan.anamai.moph.go.th
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“ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
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 กรมอนามัยแนะกินเจยึด 4 ล.  
“ลาง ลด เลี่ยง เลือก” สรางสุขภาพดี
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