การเฝ้าระวังสถานการณ์สุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร ประจาปี ๒๕๕๘
หลักการและเหตุผล
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ โดยเฉพาะ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากการปรุง ประกอบอาหารเองที่บ้าน เป็นการ
บริโภคอาหารนอกบ้าน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการได้รับอาหารและน้้าที่ไม่สะอาด มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค และ
สารเคมีที่เป็นพิษ จากการเฝ้าระวังโรคของส้านักระบาดวิทยา พบว่าอัตราป่วยของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
และโรคอาหาร เป็นพิษยังคงสูงอยู่ โดยในแต่ละปีมีรายงาน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ไม่ต่้ากว่า 1 ล้านราย
กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานตามนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร และตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส่วนของสถานประกอบกิจการด้านอาหาร เพื่อให้บริการ
อาหารที่สะอาดปลอดภัยแก่ประชาชน ซึ่งในปัจจุบันร้านจ้าหน่ายอาหารและแผงลอยจ้าหน่ายอาหาร มีการ
พัฒนา และปรับปรุงให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมอนามัยก้าหนด โดยทั้งประเทศมียอดสะสมของสถาน
ประกอบกิจการที่ได้มาตรฐานสูงมากกว่าร้อยละ ๘๐ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ถึงแม้สถานประกอบ
กิจการสถานที่จ้าหน่ายอาหาร ได้มาตรฐานจ้านวนมาก แต่อัตราการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารและน้้า
ก็ยังไม่ได้ลดลง ดังนั้น จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องด้าเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อจะ
ได้ทราบสถานการณ์ของปัญหาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสนับสนุนให้พื้นที่เกิดการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังฯ อย่าง
เป็นรูปธรรม มีแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหา และลดความเสี่ยงของอาหารจากสถานประกอบกิจการ
ด้านอาหารให้สะอาด ปลอดภัย และรักษามาตรฐานให้มีความยั่งยืน
วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์สุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร และน้าข้อมูลไปใช้ในการ
วิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงเพื่อชี้สถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร และวางแผน แก้ปัญหาเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ
ประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย
วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงส้ารวจ โดยเก็บข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จากร้านอาหาร แผงลอยจ้าหน่ายอาหาร
และตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดนัด) ในพื้นที่ 8 จังหวัด แบ่งเป็น
๑) พื้นที่ทั่วไป (เป็นพื้นที่ปกติทั่วไป ไม่เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหาร) จ้านวน 4 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดชัยนาท
2) พื้นที่เสี่ยง (เป็นพื้นที่ที่มีอัตราผู้ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารและน้้าเป็นสื่อสูงสุด 10 อันดับ ในปี
2557 ซึ่ง มีค วามเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ดปั ญ หาด้านความปลอดภั ยของอาหาร) จ้า นวน 4 จั งหวัด ได้ แก่ จัง หวั ด
อ้านาจเจริญ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดระนอง)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบตรวจตามข้อก้าหนดสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย และชุด
ทดสอบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย SI-2 (อ.13) โดยท้าการสุ่มตรวจตัวอย่างอาหาร ภาชนะอุปกรณ์
สัมผัสอาหาร และมือผู้สัมผัสอาหาร จากสถานประกอบการ จ้านวน 399 แห่ง ได้แก่ อาหาร (635 ตัวอย่าง)
ผักสดพร้อมบริโภค (383 ตัวอย่าง) ผักลวก/ผักต้ม (23 ตัวอย่าง) น้้าแข็ง (401 ตัวอย่าง) น้้าดื่มที่ให้บริการ
ผู้บริโภค (82 ตัวอย่าง) เครื่องดื่ม (20 ตัวอย่าง) ภาชนะอุปกรณ์สัมผัสอาหาร (644 ตัวอย่าง) และมือผู้สัมผัส
อาหาร (468 ตัวอย่าง)

ผลการศึกษา
1) ผลการตรวจด้านแบคทีเรีย ตัวอย่างที่สุ่มตรวจ ได้แก่ อาหาร ผักสดพร้อมบริโภค ผักลวก/ผักต้ม
น้้าแข็ง น้้าดื่ม เครื่องดื่ม ภาชนะอุปกรณ์สัมผัสอาหาร และมือผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งผลจากการสุ่มตรวจตัวอย่าง
มีดังนี้
- พื้นที่ทั่วไป ประเภทตัวอย่างที่สุ่มตรวจที่พบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียมากที่สุด ได้แก่ ผักสด
พร้อมบริโภค ซึ่งพบการปนเปื้อนเกินร้อยละ 50 ทุกจังหวัด โดยจังหวัดที่พบการปนเปื้อนมากที่สุด ได้แก่ จังหวัด
ชัยนาท พบการปนเปื้อนร้อยละ 94.57 รองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี (ร้อยละ 86.79) จังหวัดกาญจนบุรี (ร้อยละ
71.43) และจั งหวัด สุ พรรณบุ รี (ร้ อยละ 64.29) และอีกประเภทตัวอย่างที่ สุ่ มตรวจที่มีแนวโน้มพบการ
ปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียมาก คือ น้้าดื่มที่ให้บริการผู้บริโภค โดยจังหวัดที่พบการปนเปื้อนมากที่สุด ได้แก่
จังหวัดชัยนาท พบการปนเปื้อนร้อยละ 76.92 รองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี (ร้อยละ 57.14) จังหวัดกาญจนบุรี
(ร้อยละ 50.00) และจังหวัดสุพรรณบุรี (ร้อยละ 25.00) เมื่อพิจารณาตัวอย่างที่สุ่มตรวจทั้งหมด พบว่าจังหวัด
ที่พบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียมากที่สุด คือ จังหวัดชัยนาท โดยพบการปนเปื้อนในอาหาร ร้อยละ
56.67 ผั กสด ร้อยละ 94.57 น้้าแข็ง ร้อยละ 57.32 น้้าดื่ม ร้อยละ 76.92 เครื่องดื่ม ร้อยละ 60.00
ภาชนะอุปกรณ์สัมผัสอาหาร ร้อยละ 58.73 และมือผู้สัมผัสอาหาร ร้อยละ 81.58
- พื้นที่เสี่ยง ประเภทตัวอย่างที่สุ่มตรวจที่พบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียมากที่สุด ได้แก่ ผัก
สด ซึ่งพบการปนเปื้อนเกินร้อยละ 80 ทุกจังหวัด โดยจังหวัดที่พบการปนเปื้อนมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น
พบการปนเปื้อนร้อยละ 95.12 รองลงมาคือ จังหวัดอ้านาจเจริญ (ร้อยละ 94.00) จังหวัดระนอง (ร้อยละ
93.94) และจังหวัดสมุทรสาคร (ร้อยละ 87.10) เมื่อพิจารณาตัวอย่างที่สุ่มตรวจทั้งหมด พบว่าจังหวัดที่พบ
การปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในตัวอย่างทั้งหมดมากที่สุด คือ จังหวัดระนอง โดยพบการปนเปื้อนใน
อาหาร ร้อยละ 43.75 ผักสด ร้อยละ 93.94 ผักลวก/ผักต้ม ร้อยละ 83.33 น้้าแข็ง ร้อยละ 39.02 น้้าดื่ม
ร้อยละ 66.67 ภาชนะอุปกรณ์สัมผัสอาหาร ร้อยละ 44.83 และมือผู้สัมผัสอาหาร ร้อยละ 66.67
เมื่อพิจารณาประเภทตัวอย่างที่สุ่มตรวจทั้งหมดโดยรวม พบว่า ตัวอย่างพบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียมากที่สุด ได้แก่ ผักสดพร้อมบริโภค พบการปนเปื้อนร้อยละ 90.08 รองลงมาคือ ผักลวก/ผักต้ม
(ร้อยละ 73.91) น้้าดื่ม (ร้อยละ 53.66) เครื่องดื่ม (ร้อยละ 50.00) มือผู้สั มผัสอาหาร (ร้อยละ 47.22)
น้้าแข็ง (ร้อยละ 42.64) อาหาร (ร้อยละ 38.58) และภาชนะอุปกรณ์สัมผัสอาหาร (ร้อยละ 35.25)
2) ผลการตรวจด้านกายภาพ
๒.1) ร้านอาหาร
- พื้นที่ทั่วไป สุ่มตรวจร้านอาหารทั้งหมด 114 ร้าน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อก้าหนดทางด้าน
กายภาพ จ้านวน 79 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 69.30 โดยจังหวัดที่มีร้านอาหารไม่ผ่านข้อก้าหนดฯ มากที่สุด คือ
จังหวัดชัยนาท (สุ่มตรวจ จ้านวน 33 ร้าน ไม่ผ่าน 26 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 78.79) ซึ่งข้อก้าหนดฯ ที่ไม่ผ่าน
มากที่สุด ได้แก่ ข้อ 7 (ล้างภาชนะด้วยน้้ายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้้าสะอาด ๒ ครั้ง หรือล้างด้วยน้้าไหล
และที่ล้ างภาชนะต้องวางสู งจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร) ไม่ผ่าน จ้านวน 17 ร้าน คิดเป็น ร้อยละ
51.52
- พื้นที่เสี่ยง สุ่มตรวจร้านอาหารทั้งหมด 103 ร้าน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อก้าหนดทางด้าน
กายภาพ จ้านวน 67 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 65.05 โดยจังหวัดที่มีร้านอาหารไม่ผ่านข้อก้าหนดฯ มากที่สุด คือ
จังหวัดสมุทรสาคร (สุ่มตรวจ จ้านวน 21 ร้าน ไม่ผ่าน 17 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 80.95) ซึ่งข้อก้าหนดฯ ที่ไม่
ผ่านมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 12 (ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่ สะอาด
สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม) ไม่ผ่าน จ้านวน 11 ร้าน คิดเป็น ร้อยละ 52.38

2.2) แผงลอยจาหน่ายอาหาร
- พื้นที่ทั่วไป สุ่ มตรวจแผงลอยจ้ าหน่ ายอาหารทั้ง หมด 87 แผง ไม่ผ่ านเกณฑ์ มาตรฐานตาม
ข้อก้าหนดทางด้านกายภาพ 60 แผง คิดเป็นร้อยละ 68.97 โดยจังหวัดที่มีแผงลอยจ้าหน่ายอาหารไม่ผ่าน
ข้อก้าหนดฯ มากที่สุด คือ จังหวัดชัยนาท (สุ่มตรวจ จ้านวน 28 แผง ไม่ผ่าน 24 แผง คิดเป็นร้อยละ 85.71)
ซึ่งข้อก้าหนดฯ ที่ไม่ผ่านมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 7 (ล้างภาชนะด้วยน้้ายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้้าสะอาด 2 ครั้ง
หรือล้างด้วยน้้าไหล และอุปกรณ์การล้างต้องวางสู งจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.) ไม่ผ่าน จ้านวน 17 แผง คิด
เป็นร้อยละ 60.71
- พื้นที่เสี่ยง สุ่ มตรวจแผงลอยจ้ าหน่ ายอาหารทั้ง หมด 67 แผง ไม่ผ่ านเกณฑ์ มาตรฐานตาม
ข้อก้าหนดทางด้านกายภาพ 40 แผง คิดเป็นร้อยละ 59.70 โดยจังหวัดที่มีแผงลอยจ้าหน่ายอาหารไม่ผ่าน
ข้อก้าหนดฯ มากที่สุด คือ จังหวัดอ้านาจเจริญ (สุ่มตรวจ จ้านวน 15 แผง ไม่ผ่าน 10 แผง คิดเป็นร้อยละ
66.67) ซึ่งข้อก้าหนดฯ ที่ไม่ผ่านมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 11 (ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงส้าเร็จแล้ว) ไม่
ผ่าน จ้านวน 8 แผง คิดเป็นร้อยละ 53.33
2.3) ตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดนัด)
- พืน้ ที่ทั่วไป สุ่มตรวจตลาดนัดทั้งหมด 18 ตลาด โดยทุกจังหวัดที่สุ่มตรวจ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามข้อก้าหนดทางด้านกายภาพทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100
- พื้นที่เสี่ยง สุ่มตรวจตลาดนัดทั้งหมด 17 ตลาด โดยทุกจังหวัดที่สุ่มตรวจ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม
ข้อก้าหนดทางด้านกายภาพทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100
จากผลการศึกษาพบว่า การปนเปื้อนของตัวอย่างที่สุ่มตรวจในพื้นที่ทั่วไปและพื้นที่เสี่ยง ไม่มีความ
แตกต่างกัน โดยประเภทตัวอย่างที่พบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียมากที่สุด ได้แก่ ผักสดพร้อมบริโภค
และสถานประกอบการด้านอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อก้าหนดสุขาภิบาลอาหาร ของกรมอนามัย มากที่สุด คือ
ตลาดนัด ดังนั้น การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร ควรมีการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่ทั่วไปและ
พื้นที่เสี่ยง ซึ่งเป็นการช่วยชี้สถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคที่เกิด
จากอาหารและน้้าเป็นสื่อ
ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์
การศึกษานี้ท้าให้ทราบข้อมูลสถานการณ์สุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการจ้าหน่ายอาหารทั้งใน
พื้นที่ทั่วไปและพื้นที่เสี่ยง จะท้าให้สามารถรู้ปัญหา จุดเสี่ยงที่อาจท้าให้อาหารไม่สะอาด ซึ่งจะน้าไปสู่การ
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง สถานประกอบการจ้ า หน่ า ยอาหารให้ ไ ด้ ม าตรฐานและการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ ห้ กั บ
ผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร อีกทั้งสื่อสารความเสี่ยงจากข้อมูลการเฝ้าระวังให้ผู้บริโภคทราบเพื่อการเลือก
บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และควรมีการด้าเนินงานเฝ้ าระวังฯ อย่างต่อเนื่อง และด้าเนินการโดย
ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ทั้งระดับท้องถิ่นและจังหวัด เพื่อให้มีข้อมูลที่ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้้า

