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บทคัดย่อ  เหตุการณ์น�้าท่วมอย่างรุนแรงในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554-2555 ก่อผลกระทบท�าให้เกิดภาวะขาดแคลนน�้าดื่ม 
ประชาชนจึงเลือกบริโภคน�้าดื่มบรรจุขวด  ผู้ประกอบการผลิตน�้าด่ืมบรรจุขวดและน�้าแข็งในพื้นที่ประสบภัยน�้าท่วมก็มีปัญหา 
การปนเปื้อนสารเคมีและจุลินทรีย์ก่อโรคในแหล่งน�้าดิบ  จนท�าให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือ 
ผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัผลกระทบให้สามารถผลติน�า้ดืม่และน�า้แขง็ทีส่ะอาดได้อย่างรวดเรว็ และเพือ่เฝ้าระวงัป้องกนัโรคทีอ่าจมา
กับน�้าดื่มและน�้าแข็ง  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  จึงได้จัดท�าโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการดังกล่าวในพื้นที่ประสบภัย 
น�้าท่วม  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน  2554  ถึงเดือนกันยายน  2555  โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา (อย.) ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และส�านักงานเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) การด�าเนินโครงการแบ่งเป็น 
3  ช่วง  คือ  ช่วงที่  1  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการและให้ความรู ้
เกีย่วกบัหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีด่ใีนการผลติ (Good Manufacturing practice, GMP) แก่ผูร่้วมโครงการ ช่วงที ่2 เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพื้นที่ (อย. สสจ. และ กทม.) เก็บตัวอย่างน�้าดื่มบรรจุขวดและน�้าแข็ง จากผู้ผลิตครั้งที่ 1 และน�าส่งตรวจวิเคราะห์
ที่ห้องปฏิบัติการของส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่  รายการตรวจวิเคราะห์
อ้างองิตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่งน�า้บรโิภคในภาชนะบรรจปิุดสนทิและน�า้แขง็ ช่วงที ่3 เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุในพืน้ที่
ให้ค�าแนะน�าในการปรบัปรงุแก้ไขกระบวนการผลติแก่ผูผ้ลติทีม่ผีลวเิคราะห์ไม่ผ่านมาตรฐานครัง้แรก และเกบ็ตวัอย่างน�า้บรโิภคฯ
และน�้าแข็งซ�้าหลังการปรับปรุงแล้ว จากข้อมูลผลวิเคราะห์ตัวอย่างครั้งที่ 1 จ�านวนทั้งหมด 589 ตัวอย่าง พบน�้าดื่มบรรจุขวด 
510  ตัวอย่าง  ไม่ผ่านมาตรฐาน  101  ตัวอย่าง  คิดเป็นร้อยละ  19.8  และน�้าแข็ง  79  ตัวอย่าง  ไม่ผ่านมาตรฐาน  27  ตัวอย่าง 
คดิเป็นร้อยละ 34.2 และหลงัการปรบัปรงุคณุภาพ ผลการตรวจวเิคราะห์ตวัอย่าง พบว่ายงัมนี�า้ดืม่บรรจขุวดจ�านวน 60 ตวัอย่าง
ไม่ผ่านมาตรฐาน 19 ตัวอย่าง (ร้อยละ 31.7) และน�้าแข็ง 17 ตัวอย่างไม่ผ่านมาตรฐาน 9 ตัวอย่าง (ร้อยละ 52.9) อย่างไรก็ตาม 
มีจ�านวนตัวอย่างผ่านมาตรฐานเพิ่มขึ้นจากผลวิเคราะห์ครั้งที่ 1 ร้อยละ 15.4 จากการด�าเนินโครงการ ผู้ประกอบการผลิตน�้าดื่ม
บรรจุขวดและน�้าแข็งสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองในช่วงหลังน�้าลด จึงอาจกล่าวได้ว่า  โครงการน้ีมีส่วนช่วยผู้ประกอบ
การท่ีได้รบัผลกระทบจากอทุกภยัให้กลบัฟ้ืนตวัได้อย่างรวดเรว็ และยงัเป็นการคุม้ครองผูบ้รโิภคให้มนี�า้ดืม่บรรจขุวดและน�า้แขง็
ที่สะอาดและปลอดภัยอีกด้วย



Relief of producers of bottled drinking water and ice piyamas Jamsri et al.
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บทน�า

ในปี  พ.ศ.  2554-2555  เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม  2554  และสิ้นสุดประมาณกลางเดือนมกราคม 

พ.ศ. 2555 ประเทศไทยประสบวิกฤติภัยพิบัติน�้าท่วมอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบการด�ารงชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่

บริเวณลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาและลุ่มแม่น�้าโขง  มีราษฎรได้รับผลกระทบกว่า  12.8  ล้านคน  ธนาคารโลกประเมินมูลค่า 

ความเสียหายจากมหาอุทกภัยครั้งนี้สูงถึง  1.44  ล้านล้านบาท  และจัดให้เป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายมากท่ีสุด 

เป็นอันดับสี่ของโลก(1)  รัฐบาลต้องสูญเสียทรัพยากรจ�านวนมากเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤติหรือเกิดภัยพิบัติแต่ละคร้ัง 

ระบบสาธารณูปโภคและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะได้รับความเสียหาย  อาหารและน�้าเกิดขาดแคลน 

ท�าให้วิถีการด�ารงชีวิตเปล่ียนแปลงไปในทางที่ยากล�าบากมากขึ้น  การเกิดภัยพิบัติเป็นเวลานานและถ้ารัฐมีระบบ 

การบริหารจัดการไม่ดีพอ  จะท�าให้มีโอกาสเกิดโรคภัยต่างๆ  จากการบริโภคน�้าดื่มและน�้าแข็งที่อาจมีการปนเปื้อน 

สารเคมแีละจลุนิทรย์ีท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เพราะเป็นช่วงทีน่�า้ดืม่ น�า้ใช้ขาดแคลน น�า้บรโิภคบรรจขุวดเป็นสิง่ทดแทน

น�้าดื่มที่นิยมกันมากในช่วงเกิดอุทกภัย  แต่มีผู ้ประกอบการผลิตน�้าบริโภคบรรจุขวดและน�้าแข็งในบริเวณพ้ืนท่ี 

ประสบภัยน�้าท่วมได้รับผลกระทบอย่างมาก  จนเกิดปัญหาด้านคุณภาพของการผลิต  เนื่องจากน�้าดิบมีการปนเปื้อน 

มีผลท�าให้ผู้บริโภคเกิดอันตรายจากสารเคมีปนเปื้อนและจากจุลินทรีย์ก่อโรคทางเดินอาหารได้หน่วยงานภาครัฐ 

ได้พยายามช่วยเหลือให้ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหรือกลับมาฟื้นตัวสามารถผลิตน�้า

บริโภคบรรจขุวดและน�้าแข็งทีส่ะอาดปลอดภยัตอ่การบรโิภคได้เร็วขึ้น กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์จงึได้จัดท�าโครงการ 

“ช่วยเหลือผู้ประกอบการน�้าดื่มบรรจุขวดและน�้าแข็งในพื้นที่ประสบภัยน�้าท่วม”  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน  2554  ถึง

เดือนกันยายน  2555  เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน�้าท่วมสถานที่ผลิตหรือบริเวณโดยรอบ  การ

ด�าเนินโครงการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือช่วงที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การช่วยเหลือผู้ประกอบการน�้าดื่มบรรจุ

ขวดและน�้าแข็งในพื้นที่ประสบภัยน�้าท่วม ประจ�าปีงบประมาณ 2555” ช่วงที่ 2 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าดื่มบรรจุขวด

และน�้าแข็งคร้ังที่  1  และช่วงที่  3  ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่จะให้ 

ค�าแนะน�าเพื่อน�าไปใช้ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิต  และเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ซ�้า  จุดประสงค์ของการจัดอบรม 

เพือ่ชีแ้จงรายละเอยีดของโครงการ และให้ความรูเ้ก่ียวกับหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีด่ใีนการผลติ (Good Manufacturing 

practice,  GMP)(2)  แก่ผู้ประกอบการ  โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ส�านักคุณภาพและความปลอดภัยร่วมกับ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.) ที่ 2 พิษณุโลก ศวก.ที่ 3 นครสวรรค์ ศวก.ที่ 6 ชลบุรี และ ศวก.ที่ 5 สมุทรสงคราม 

รับผิดชอบเรื่องการจัดอบรม  และการตรวจวิเคราะห์ทั้ง  2  ครั้ง  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  น�้าบริโภค 

ในภาชนะบรรจุปิดสนิท และน�้าแข็ง เจ้าหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัด  (สสจ.)  และส�านักงานเขตกรุงเทพมหานคร  (กทม.)  รับผิดชอบการเก็บตัวอย่างและให้ค�าแนะน�าเรื่อง

กระบวนการผลิต  ซึ่งเป็นการท�างานแบบบูรณาการ  ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้จากการสนับสนุนในโครงการนี้ท�าให ้

ผูป้ระกอบการน�า้ดืม่บรรจขุวดและน�า้แขง็ทราบถงึคณุภาพของผลติภณัฑ์ว่าได้รบัผลกระทบของการเกดิภยัพบิตันิ�า้ท่วม

หรือไม่  หากพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานต้องด�าเนินการปรับปรุงก่อนด�าเนินการผลิต  ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน

มาตรฐานผู้ประกอบการสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเกิดภัยพิบัติน�้าท่วม หรือช่วงหลังน�้าลด นอกจากนี้

ผลวิเคราะห์ที่ผ่านมาตรฐานจะท�าให้ประชาชนมีความมั่นใจในการบริโภคน�้าดื่ม  และน�้าแข็งที่สะอาด ปลอดภัย  ทั้งยัง

เป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคทางเดินอาหารด้วย 



การช่วยเหลอืผูป้ระกอบการน�า้ดืม่บรรจขุวดและน�า้แขง็  ปิยมาศ  แจ่มศร ีและคณะ
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วัสดุและวิธีการ

กิจกรรมในการด�าเนินงานมี 3 ขั้นตอน คือ

1. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การช่วยเหลือผู้ประกอบการน�้าดื่มบรรจุขวดและน�้าแข็งในพื้นที่ประสบภัย

น�้าท่วม ประจ�าปีงบประมาณ 2555” จ�านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ณ จังหวัดนครสวรรค์ และ

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 มกราคม 2555 จัดที่กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการผลิตน�้าดื่ม

บรรจุขวดและน�้าแข็งรวม 15 จังหวัด คือ จังหวัดพิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี นนทบุรี ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปราจีนบุรี นครนายก นครปฐม สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

จังหวัด (สสจ.) ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และส�านักงานเขตกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่รับผิดชอบ 

เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ และฟังการบรรยายเรื่องเทคนิคการใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน�้าและ

น�า้แขง็และชดุทดสอบความกระด้างของน�า้ รวมทัง้เรือ่งหลกัเกณฑ์วธิกีารทีด่ใีนการผลติน�า้บรรจขุวดและน�า้แขง็ (GMP) 

เพื่อให้ผู้ประกอบการได้น�าชุดทดสอบไปใช้ตรวจผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง  และน�าความรู้เก่ียวกับ GMP  ไปใช้เฝ้าระวัง

คณุภาพเบือ้งต้นในการผลตินอกจากนี้ ได้ส�ารวจข้อมลูผลกระทบจากภาวะน�้าท่วมต่อกระบวนการผลติน�้าดืม่บรรจขุวด

และน�้าแข็งในหัวข้อสถานประกอบการถูกน�้าท่วมหรือไม่  สามารถผลิตและจ�าหน่ายได้หรือไม่  รวมทั้งแหล่งน�้าดิบ 

ที่ใช้ในการผลิตและกระบวนการที่ใช้ปรับคุณภาพน�้าโดยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมจ�านวน 163 คน กรอกข้อมูล

ในแบบส�ารวจในวันอบรม และได้ส่งแบบส�ารวจให้เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุจงัหวดัส่งต่อไปยงัผูป้ระกอบการทีไ่ม่ได้เข้าร่วม

อบรมแต่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการด้วย

 

2. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าดื่มบรรจุขวดและน�้าแข็งครั้งที่ 1

2.1 ผู้ด�าเนินโครงการประชุมประสานแผนการเก็บตัวอย่างร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก  อย.  สสจ.  และ  กทม. 

ซึง่เป็นผูด้�าเนนิการเกบ็ตวัอย่างน�า้ดืม่บรรจขุวดและน�า้แขง็จากสถานประกอบการในพืน้ทีป่ระสบอทุกภยัจ�านวนทัง้หมด 

18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดที่มีผู้ประกอบการเข้ารับการอบรม 15 จังหวัด และเพิ่มอีก 3 จังหวัดคือ พิษณุโลก อ่างทอง 

และสพุรรณบรุ ีรวมท้ังส้ิน 589 ตวัอย่าง ตวัอย่างถูกน�าส่งไปตรวจวเิคราะห์คุณภาพทีห้่องปฏบิตักิารของกรมวทิยาศาสตร์

การแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

2.2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด�าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของตัวอย่างน�้าดื่มบรรจุขวดและน�้าแข็ง

ตรวจวิเคราะห์ทั้งด้านฟิสิกส์ เคมี และจุลินทรีย์ ตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้

  -  น�า้ดืม่บรรจขุวด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที ่61 (พ.ศ. 2524) เรือ่ง มาตรฐานน�า้บรโิภค

ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท(3) และฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) เรื่องน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2)(4)

  -  น�้าแข็ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) เรื่องน�้าแข็ง(5) และฉบับที่ 137 

(พ.ศ. 2534) เรื่องน�้าแข็ง (ฉบับที่ 2)(6)

วิธีวิเคราะห์      

ด้านฟิสิกส์และเคมี 9 รายการ

-  ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) ตามเอกสารอ้างอิง 

APHA, 2012(7) ข้อ 4500-H
+
B

-  ความขุ่น ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดความขุ่น ตามเอกสารอ้างอิง APHA, 2012(7) ข้อ 2130 B 

-  ความกระด้างทั้งหมด  (TH)  หมายถึงผลรวมของแคลเซียมและแมกนีเซียม  ค�านวณเป็นแคลเซียม

คาร์บอเนต  มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร  ตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี  Titration  ตามเอกสารอ้างอิง  APHA,  2012(7) 

ข้อ 2340 C
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-  ปรมิาณสารท้ังหมด (TS) เป็นผลรวมของสารแขวนลอยและสารทีล่ะลายน�า้ทัง้หมดมหีน่วยเป็นมลิลกิรัม

ต่อลิตร ตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Gravimetric ตามเอกสารอ้างอิง APHA, 2012(7) ข้อ 2540 B 

-  คลอไรด์ (Cl) ตรวจวัดด้วยเครื่อง Ion Chromatography (IC) ตามเอกสารอ้างอิง APHA, 2012(7) 

ข้อ 4110 B

-  ไนเตรต (NO3) ตรวจวัดด้วยเครือ่ง Ion Chromatography (IC) ตามเอกสารอ้างองิ APHA, 2012
(7) 

ข้อ 4110 B

-  ฟลอูอไรด์ (F) ตรวจวัดด้วยเครือ่ง Ion Chromatography (IC) ตามเอกสารอ้างองิ APHA, 2012(7) 

ข้อ 4110 B

-  เหล็ก (Fe) ใช้เทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometer (Flame)  ตามเอกสารอ้างอิง 

APHA, 2012(7) ข้อ 3111 B

-  ตะกั่ว (Pb) ใช้เทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometer (Graphite) ตามเอกสารอ้างอิง 

APHA, 2012(7) ข้อ 3113 B

ด้านจุลินทรีย์ 5 รายการ

-  โคลิฟอร์ม (Coliforms) ตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี เอ็ม พี เอ็น (MPN) โดยใช้ตาราง MPN ที่ก�าหนด

หลอดอาหารเลี้ยงเชื้อ 10 หลอด แต่ละหลอดใส่ตัวอย่างน�้า 10 มิลลิลิตร รายงานผลเป็นค่า MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร 

ตามเอกสารอ้างอิง APHA, 2012(7) ข้อ 9221 A-C  

-  อ.ี โคไล (E. coli) ตรวจหาด้วยวิธต่ีอเนือ่งจากการตรวจโคลฟิอร์ม ตามเอกสารอ้างองิ APHA, 2012(7) 

ข้อ 9221 A-C, E, G, 9225 C-D  รายงานผลว่าพบหรือไม่พบต่อน�้า 100 มิลลิลิตร 

-  จลุนิทรย์ีท่ีท�าให้เกดิโรค หรอืเชือ้โรคอาหารเป็นพษิ ตรวจวเิคราะห์แบบเชิงคณุภาพด้วยวธิ ีMembrane 

filtration รายงานผลว่าพบหรือไม่พบ ต่อน�้า 100 มิลลิลิตร ได้แก่

  •  สแตปฟิโลคอคคัส  ออเรียส  (Staphylococcus aureus  หรือ S. aureus)  ตามเอกสารอ้างอิง 

APHA 2012(7) ข้อ 9213 B และ BAM 2001, Chapter 12(8)

  •  แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ตามเอกสาร ISO 19250:2010(9)

  •  คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens หรือ C. perfringens) ตามเอกสาร

อ้างอิง EA UK, 2010(10)

2.3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานผลตรวจวเิคราะห์น�า้ดืม่บรรจขุวดและน�า้แขง็ให้ อย. สสจ. และ กทม. 

เพื่อแจ้งผลให้ผู ้ประกอบการทราบต่อไป  ถ้าผลผ่านมาตรฐานผู้ประกอบการสามารถด�าเนินการผลิตต่อไปได้  

แต่ถ้าผลไม่ผ่านเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ีจะให้ค�าแนะน�าด้าน  GMP  เพื่อให้ผู้ประกอบการปรับปรุง/แก้ไข

กระบวนการผลิต

3. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าดื่มบรรจุขวดและน�้าแข็งครั้งที่ 2 (หลังจากผู้ประกอบการปรับปรุง/แก้ไข

กระบวนการผลิต)

3.1  เจ้าหน้าที่ของ อย. สสจ. และ กทม.  เก็บตัวอย่างซ�้าเฉพาะที่ไม่ผ่านมาตรฐานในครั้งที่  1 จากสถานที่

ผลิตส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  จ�านวน  77 

ตัวอย่าง จาก 14 จังหวัด โดยมี 6 จังหวัด คือ นครนายก อ่างทอง พิจิตร สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และพิษณุโลก ที่ส่ง 

ตัวอย่างเท่ากับจ�านวนที่ไม่ผ่านมาตรฐานในครั้งแรก ส่วนอีก 8 จังหวัด ส่งตัวอย่างน้อยกว่าจ�านวนที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

ในครั้งแรก และมี 4 จังหวัดไม่ได้ส่งตัวอย่าง

3.2  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด�าเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน�้าดื่มบรรจุขวดและน�้าแข็งตามเกณฑ์

มาตรฐานเช่นเดียวกับ ข้อ 2.2 และรายงานผลให้ อย. สสจ. และ กทม. เพื่อแจ้งผลให้ผู้ประกอบการทราบต่อไป
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ผล

1. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และผลส�ารวจข้อมูลผลกระทบจากอุทกภัย

มีผู ้ประกอบการเข้าร่วมอบรมรวมทั้งส้ิน  163  คนจาก  15  จังหวัดใน  18  จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ 

จากสถานการณ์อุทกภัยผู้เข้าร่วมอบรมมาจากสถานที่ผลิต 139 แห่ง ประกอบด้วย ผู้ผลิตน�้าดื่มบรรจุขวด 128 แห่ง 

ผูผ้ลิตน�า้แข็ง 10 แห่ง และผูผ้ลติท้ังน�า้ดืม่บรรจขุวดและน�า้แขง็ 1 แห่ง ผูป้ระกอบการทีเ่ข้าร่วมอบรมได้ตอบแบบส�ารวจ

ข้อมูลผลกระทบจากอุทกภัย จ�านวน 112 ฉบับ คิดเป็น 68.7% ของจ�านวนแบบส�ารวจที่แจกในวันอบรม และได้รับ

แบบส�ารวจเพิ่มเติมผ่านเจ้าหน้าที่  สสจ.  จากผู้ประกอบการที่ไม่ได้เข้าอบรมแต่เข้าร่วมโครงการจ�านวน  181  ฉบับ 

รวมได้รับแบบส�ารวจท้ังส้ิน  293  ฉบับ  จาก  18  จังหวัด  ข้อมูลจากแบบส�ารวจพบ  เป็นผู้ประกอบการผลิตน�้าดื่ม 

บรรจุขวด 262 แห่ง ผลิตน�้าแข็ง 27 แห่ง และผลิตทั้งน�้าดื่มฯ และน�้าแข็ง 3 แห่ง และไม่ระบุข้อมูล 1 แห่ง มีสถาน

ประกอบการที่อยู่ในแหล่งน�้าท่วม  189  แห่ง  ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถผลิตและจ�าหน่ายได้มีจ�านวน  111  แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ  58.7  ในขณะที่สถานประกอบการที่ไม่ถูกน�้าท่วม  104  แห่ง  ผลิตและจ�าหน่ายไม่ได้  7  แห่ง  คิดเป็น 

ร้อยละ 6.7 และถึงแม้จะผลิตได้แต่จ�าหน่ายไม่ได้มี 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.9 (ตารางที่ 1) และพบว่าแหล่งน�้าที่ใช้

ในการผลิตจ�าแนกเป็นน�้าประปาร้อยละ  61.2  น�้าบาดาลร้อยละ  25.8  น�้าบ่อร้อยละ  6.3  น�้าคลองหรือน�้าแม่น�้า 

ร้อยละ 2.7 และจากแหล่งอื่นๆ ร้อยละ 4

ตารางที่ 1  ผลกระทบจากอุทกภัยต่อการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ

 
สภาวะของสถานที่ผลิต

  ผลกระทบต่อการผลิตและจ�าหน่าย  จ�านวนแห่ง

  การผลิต  การจ�าหน่าย   (%)

น�้าท่วมสถานที่ผลิต  ผลิตไม่ได้  จ�าหน่ายไม่ได้  111 (58.7%)

  ผลิตได้  จ�าหน่ายได้*  78 (41.3%)

 รวม   189 

น�้าไม่ท่วมสถานที่ผลิต  ผลิตไม่ได้  จ�าหน่ายไม่ได้  7 (6.7%)

    ผลิตได้  จ�าหน่ายไม่ได้  28 (26.9%)

    ผลิตได้  จ�าหน่ายได้*  69 (66.4%)

 รวม   104

*จ�าหน่ายได้แต่มีปัญหา เช่น การขนส่ง แหล่งน�้าดิบขาดแคลน ฯลฯ

2. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าดื่มบรรจุขวดและน�้าแข็งครั้งที่ 1 

ผลการตรวจวิเคราะห์น�้าดื่มบรรจุขวด และน�้าแข็ง จ�านวน 589 ตัวอย่าง เป็นน�้าดื่มบรรจุขวด 510 ตัวอย่าง 

พบไม่ได้มาตรฐาน  101  ตัวอย่าง  คิดเป็น  19.8%  สาเหตุที่ไม่ได้มาตรฐานเรียงตามล�าดับสูงสุดคือ Coliform,  pH, 

E. coli, TH, F, TS และ S. aureus  น�้าแข็ง 79 ตัวอย่าง พบไม่ได้มาตรฐาน 27 ตัวอย่าง คิดเป็น 34.2% สาเหตุ 

ที่ไม่ได้มาตรฐานเรียงตามล�าดับสูงสุดคือ pH, Coliform, E.coli และ S. aureus  (ตารางที่ 2 และ 3)
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3. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าดื่มบรรจุขวดและน�้าแข็งครั้งที่ 2 (หลังจากผู้ประกอบการปรับปรุง/แก้ไข

กระบวนการผลิต)

ผลการตรวจวิเคราะห์น�้าดื่มบรรจุขวด  และน�้าแข็ง  จ�านวน  77  ตัวอย่าง  เป็นน�้าดื่มบรรจุขวด  60  ตัวอย่าง 

พบไม่ได้มาตรฐาน 19 ตัวอย่าง คิดเป็น 31.7.% สาเหตุที่ไม่ได้มาตรฐานเรียงตามล�าดับสูงสุดคือ Coliform, pH, TH 

และ E. coli  น�้าแข็ง 17 ตัวอย่าง พบไม่ได้มาตรฐาน 9 ตัวอย่าง คิดเป็น 52.9% สาเหตุที่ไม่ได้มาตรฐานเรียงตามล�าดับ

สูงสุดคือ pH, Coliform และ E. coli เมื่อตรวจครบ 2 ครั้ง พบตัวอย่างผ่านมาตรฐาน 510 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 

86.6  แบ่งเป็น  น�้าดื่มบรรจุขวด  450  ตัวอย่าง  และน�้าแข็ง  60  ตัวอย่าง  คิดเป็นร้อยละ  88.2  และ  75.9  ตามล�าดับ  

(ตารางที่ 2 และ 3)

พบว่า  ทุกจังหวัดมีตัวอย่างที่ไม่ผ่านมาตรฐานลดลงจังหวัดที่มีผลวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานทุกตัวอย่าง 

ที่ส่งวิเคราะห์ครั้งที่สองมี 6 จังหวัด คือ นครนายก อ่างทอง พิจิตร สระบุรี พระนครศรีอยุธยา และนนทบุรี ขณะที่มี  

4 จงัหวดั ยงัคงมีผลวิเคราะห์ไม่ได้มาตรฐานเกนิร้อยละ 50 ได้แก่ จงัหวดัปราจนีบรุ ีพษิณโุลก นครสวรรค์ และนครปฐม 

คิดเป็นร้อยละ  52.9,  66.7,  66.7  และ  69.2  ตามล�าดับ  จากผลดังกล่าวท�าให้จังหวัดที่มีผลวิเคราะห์ผ่านมาตรฐาน 

ทุกตัวอย่างเมื่อตรวจครบสองครั้งมี 3 จังหวัดคือ นครนายก อ่างทอง และพิจิตร (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์คุณภาพน�้าดื่มบรรจุขวดและน�้าแข็ง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

  ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2
รวมจ�านวน
ตัวอย่าง

ที่ผ่านมาตรฐาน
ชนิดตัวอย่าง จ�านวน

ตัวอย่างที่
วิเคราะห์

ตัวอย่าง
ที่ไม่ผ่าน
มาตรฐาน

จ�านวน
ตัวอย่าง

ที่ผ่านมาตรฐาน

จ�านวน
ตัวอย่างที่
วิเคราะห์*

ตัวอย่าง
ที่ไม่ผ่าน
มาตรฐาน

จ�านวน
ตัวอย่างที่ผ่าน
มาตรฐาน

น�้าดื่มบรรจุขวด  510  101  409  60  19  41  450
    (19.8%)  (80.2%)    (31.7%)  (68.3%)  (88.2%)

น�้าแข็ง  79  27   52  17  9  8  60  
    (34.2%)  (65.8%)    (52.9%)  (47.1%)  (75.9%)

 
รวม

 589 128  461 77 28 49 510

   (21.7%) (78.3%)  (36.4%) (63.6%)  (86.6%)

ตารางที่ 3  สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐานของน�้าดื่มบรรจุขวดและน�้าแข็ง

 
ชนิดตัวอย่าง

  ผลการตรวจ  จ�านวน
    วิเคราะห์  ตัวอย่าง 
      ทั้งหมด

จ�านวนตัวอย่างที่ไม่ผ่าน*

  pH  TH  TS  F  Coliforms  E.coli S.aureus

น�้าดื่ม  ครั้งที่ 1  510  40  7  2  3  57  8  1

บรรจุขวด  ครั้งที่ 2  60  9  1  0  0  10  1  0

น�้าแข็ง  ครั้งที่ 1  79  17  0  0  0  10  4  2

  ครั้งที่ 2  17  7  0  0  0  4  1  0

*แต่ละตัวอย่างอาจมีผลวิเคราะห์ไม่ผ่านมาตรฐานมากกว่า 1 รายการ

*เป็นตัวอย่างที่ไม่ผ่านมาตรฐานครั้งแรกและส่งซ�้าครั้งที่ 2 หลังการปรับปรุงคุณภาพ
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วิจารณ์

จากข้อมูลแบบส�ารวจผลกระทบจากมหาอุทกภัย  ในปี  2554-2555  ผู้ประกอบการน�้าดื่มบรรจุขวดและ 

น�า้แขง็ทีม่สีถานท่ีผลิตตัง้อยูบ่รเิวณแนวลุ่มแม่น�า้เจ้าพระยาได้รบัผลกระทบทางตรงคือน�า้ท่วมสถานทีผ่ลติ จนไม่สามารถ

ผลิตและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ได้มีจ�านวนมากถงึร้อยละ 58.7 ส่วนสถานทีผ่ลติทีน่�า้ไม่ท่วม แต่ไม่สามารถผลติและจ�าหน่าย

มีจ�านวนน้อยกว่าคือ  ร้อยละ  6.7  ส�าหรับผลกระทบทางอ้อมคือ  ไม่สามารถจ�าหน่ายได้เพราะมีปัญหาเรื่องการขนส่ง

เนือ่งจากน�า้ท่วมถนน คนงานไม่สามารถเดนิทางมาท�างานได้ หรอืลกูค้าปิดกจิการเพราะอยูใ่นพืน้ทีท่ีน่�า้ท่วม นอกจากนี้ 

ยังมีปัญหาการขาดแคลนแหล่งน�้าดิบและภาชนะบรรจุ  ผลกระทบนี้สอดคล้องกับรายงานของส�านักงานสถิติ 

แห่งชาติ(11)  เรื่อง  ผลกระทบจากอุทกภัยต่อสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต  (โครงการส�ามะโนธุรกิจและ

อุตสาหกรรม พ.ศ.  2555)  ที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ ที่มีคนงาน

ตัง้แต่ 11 คนข้ึนไป ซ่ึงพบว่าร้อยละ 41.1 ของสถานทีผ่ลติผลติภณัฑ์อาหารและเครือ่งดืม่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์

น�้าท่วมในปี 2554-2555 ในจ�านวนนี้ได้รับผลกระทบทางตรง ร้อยละ 11.8 และได้รับผลกระทบทางอ้อมร้อยละ 29.3 

จากผลการตรวจวิเคราะห์พบสาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐานเกิดจากการปนเปื้อนของปริมาณฟลูออไรด์  และ

ปริมาณสารทั้งหมด ฟลูออไรด์ในน�้าบริโภคบรรจุขวด  มีค่ามาตรฐานไม่เกิน  0.7  มิลลิกรัมต่อลิตร  การรับฟลูออไรด์

ตารางที่ 4 ผลการตรวจวิเคราะห์รายจังหวัด

  ตัวอย่าง  จ�านวนตัวอย่าง  ตัวอย่าง  จ�านวนตัวอย่าง  จ�านวนตัวอย่าง
  ทั้งหมด  ที่ไม่ผ่าน  ทั้งหมด*  ที่ผ่าน  ที่ไม่ผ่าน
    มาตรฐาน (%)    มาตรฐาน (%)  มาตรฐาน (%)

  ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2

จังหวัด

นครนายก  2  2 (100)  2  2 (100)  0
อ่างทอง  31  4 (12.9)  4  4 (100)  0
พิจิตร  10  1 (10.0)  1  1 (100)  0
สระบุรี  11  2 (18.2)  1  1 (100)  0
พระนครศรีอยุธยา  82  11 (13.4)  2  2 (100)  0
นนทบุรี  45  9 (20.0)  3  3 (100)  0
กรุงเทพฯ  76  13 (17.1)  6  5 (83.3)  1 (16.7)
ปทุมธานี  100  11 (11.0)  10  8 (80.0)  2 (20.0)
สมุทรสาคร  25  10 (40.0)  10  8 (80.0)  2 (20.0)
สุพรรณบุรี  4  2 (50.0)  2  1 (50.0)  1 (50.0)
ปราจีนบุรี  56  19 (33.9)  17  8 (47.1)  9 (52.9)
พิษณุโลก  3  3 (100)  3  1 (33.3)  2 (66.7)
นครสวรรค์  16  12 (75.0)  3  1 (31.3)  2 (66.7)
นครปฐม  94  17 (18.1)  13  4 (30.8)  9 (69.2)
ชัยนาท  12  3 (25.0)  -   
สิงห์บุรี  8  3 (37.5)  -   
อุทัยธานี  8  3 (37.5)  -   
ลพบุรี  6  3 (50.0)  -   

รวมทั้งหมด  589  128 (21.7)  77  49 (63.6)  28 (36.4)

* จ�านวนตัวอย่างที่ไม่ผ่านมาตรฐานครั้งแรก และส่งซ�้าครั้งที่ 2 หลังการปรับปรุงคุณภาพ
- ไม่ได้ส่งตรวจซ�้า
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จ�านวนมากส่งผลให้เด็กมีความเส่ียงฟันตกกระ  และอาจมีผลต่อกระดูก  ที่ผ่านมาจะพบปัญหาฟันตกกระในเขต 

ภาคเหนือตอนบน เช่น เชียงใหม่ ล�าปาง ล�าพูน และทางตะวันตกของประเทศ เช่น กาญจนบุรี  เพชรบุรี แต่ปัจจุบัน 

มีรายงานพบฟันตกกระรุนแรงในหลายพื้นที่ในเขตภาคกลางและภาคใต้ เช่น สุพรรณบุรี นครปฐม และสงขลา เป็นต้น 

ซึง่อาจมสีาเหตมุาจากแหล่งน�้าดบิท่ีใช้ในการผลิต เพราะฟลอูอไรด์พบได้ตามแหล่งน�้าธรรมชาต ิโดยเฉพาะน�า้บาดาล(12) 

ซึง่สอดคล้องกบัข้อมูลจากแบบส�ารวจพบว่าผูป้ระกอบการใช้น�า้บาดาลเป็นแหล่งน�า้ดบิ ร้อยละ 25.8 และผลการวเิคราะห์

ที่ตรวจพบปริมาณฟลูออไรด์เกินค่ามาตรฐาน  พบเป็นน�้าดื่มบรรจุขวดที่ผลิตในจังหวัดปราจีนบุรี  สุพรรณบุรี 

และนครปฐม  ปริมาณสารทั้งหมดเป็นตัวบ่งบอกปริมาณรวมของสารต่างๆ  ในน�้าที่ท�าให้ทราบว่าน�้านั้นบริสุทธิ์หรือ 

มีการปนเปื้อนจากสารต่างๆ  มากน้อยเพียงใด  นอกจากนี้  สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้น�้าดื่มบรรจุขวดและน�้าแข็งไม่ผ่าน

มาตรฐานคือ  pH หรือที่เรียกว่าความเป็นกรดและด่าง  เป็นค่าที่แสดงปริมาณหรือความเข้มข้นของไฮโดรเจนอิออน 

ในน�า้ ไม่ได้บอกถงึความเป็นพษิต่อร่างกายแต่บอกให้ทราบถงึประเภทสิง่เจอืปนในน�า้ในรปูของสารทีใ่ห้อนมุลูกรดหรอื

ด่างได้ อย่างไรกต็ามค่าความเป็นกรด-ด่างนี ้เป็นดชันทีีม่ปีระโยชน์ในการวดัคณุภาพน�า้ ทีเ่กีย่วข้องกบัการเจรญิเตบิโต

ของสิ่งมีชีวิตในน�้า และบอกถึงคุณสมบัติในการกัดกร่อนของน�้า(13) 

ทางด้านจุลินทรีย์พบเชื้อ Coliforms และ E. coli โดยทั่วไป สามารถตรวจพบ Coliforms และ E. coli 

ได้ในส่ิงแวดล้อมและแหล่งน�า้ธรรมชาตริวมท้ังแหล่งโสโครกและน�า้ทิง้ ซึง่บางสายพนัธุจ์ดัเป็นจลุนิทรย์ีก่อโรคในระบบ

ทางเดนิอาหารปกต ิColiforms เป็นแบคทเีรยีบ่งชีส้ขุลกัษณะความสะอาด (Indicator organism)(14) ส่วนการตรวจ

พบ E. coli แสดงถึงความสกปรกของแหล่งน�้าที่อาจมีการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลในกระบวนการผลิตน�้าดื่มบรรจุขวดและ

น�า้แข็งซึง่การตรวจพบ Coliforms และ E. coli ไม่ได้แสดงว่าจะต้องตรวจพบจลุนิทรย์ีทีท่�าให้เกดิโรค แต่เป็นการบอก

ถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสพบจุลินทรีย์ก่อโรคได้ดังนั้นผู้ผลิตต้องควบคุมคุณภาพด้านสุขลักษณะไม่ให้มีการปนเปื้อน 

Coliformsและ E. coli  โดยปฏิบัติตามข้อก�าหนด GMP  ซึ่งเป็นข้อก�าหนดพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อกรรมวิธีการผลิต 

รวมทั้งการควบคุมกระบวนการผลิต  และการตรวจสอบสุขลักษณะความสะอาดของสถานที่ตั้ง  อาคารผลิต  เครื่องมือ 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน เมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (อย. สสจ. และ กทม.) ได้แนะน�า

เรื่อง GMP  ให้ผู้ประกอบการด�าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงกระบวนการผลิต    และเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ซ�้า  พบว่า 

น�้าดื่มบรรจุขวด และน�้าแข็ง มีคุณภาพดีขึ้นคือ มีผลวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานร้อยละ 68.3 และ 47.1 ตามล�าดับ อย่างไร

ก็ตามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังโดยตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ  และเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าน�้าดื่มบรรจุขวด และน�้าแข็งมีคุณภาพและความปลอดภัย 

สรุป

การช่วยเหลอืผูป้ระกอบการผลติน�า้ดืม่บรรจขุวดและน�า้แขง็โดยหน่วยงานของภาครฐัแบบบรูณาการระหว่าง

หน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด  และ

ส�านักงานเขตกรุงเทพมหานคร ที่สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และการให้ค�าแนะน�าด้าน GMP ผลจากการ

เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ 1 ผ่านมาตรฐาน 461 ตัวอย่างจากทั้งหมด 589 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 78.3 เป็น 

น�า้ดืม่บรรจขุวด 409 ตวัอย่าง และน�า้แข็ง 52 ตวัอย่าง ผลทีไ่ม่ผ่านมาตรฐานผูป้ระกอบการจะได้รบัค�าแนะน�ากระบวนการ

ผลิตตามข้อก�าหนด GMP และเก็บตัวอย่างตรวจซ�้า ผลการตรวจซ�้าผ่านมาตรฐานเพิ่มขึ้น 49 ตัวอย่าง เป็นน�้าดื่มบรรจุ

ขวด 41 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10 และน�้าแข็งผ่าน 8 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15.4 ท�าให้เมื่อเสร็จสิ้นโครงการน�้าดื่ม

บรรจุขวดและน�้าแข็งมีผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมาตรฐานรวมทั้งสิ้น 510 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 86.6 ผลิตภัณฑ์ 

ที่ได้มาตรฐานนอกจากจะท�าให้ผู้ประกอบการสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในช่วงหลังน�้าลดแล้วยังเป็น 

การคุ้มครองผู้บริโภคให้มีน�้าดื่มบรรจุขวดและน�้าแข็งที่สะอาดและปลอดภัยอีกด้วย 



การช่วยเหลอืผูป้ระกอบการน�า้ดืม่บรรจขุวดและน�า้แขง็  ปิยมาศ  แจ่มศร ีและคณะ
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กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณนางสาวทิพวรรณ นิ่งน้อย  ที่ปรึกษาส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ที่กรุณาสนับสนุน

และให้ค�าปรึกษา  ขอขอบคุณนางกัญญา  พุกสุ่น  และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ฝ่ายน�้าและสารกัมมันตรังส ี 

นางสาวกรุณา ตีรสมิทธ์ นายบัณฑูร พานิชกุล และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายน�้าและเครื่องดื่ม ส�านักคุณภาพ

และความปลอดภัยอาหารท่ีได้ช่วยเหลือในการตรวจวิเคราะห์  จนคณะผู้วิจัยสามารถด�าเนินโครงการจนลุล่วงและ 
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Thailand.

ABSTRACT  The severe flood in Thailand during 2011-2012 had an effect on shortage of drinking 
water,  as  a  result, most  people  preferred  the  bottled  drinking water.  Also,  the  producers  of  bottled  
drinking water and ice in flood areas had problem on the contamination of chemicals and pathogens in 
water source that affected the quality of products. Accordingly, with purpose of hurried relief of business 
owners and protection of consumers, the Department of Medical Sciences (DMSc), in cooperation with 
Thai Food and Drug Administration (FDA), Provincial Health Office (PHO) and Bangkok Metropolitan 
Administration (BMA) launched a project to relieve producers of bottled drinking water and ice in huge 
flood areas during November 2011 – September 2012. The project was divided into three phases. In phase 
1,  the DMSc  organized  a workshop  for  providing  details  of  the  project  and  knowledge  of  the Good  
Manufacturing Practice (GMP) to the cooperators. In phase 2, the samples of bottled drinking water and 
ice from the flood-impacted producers were collected by health authorities (FDA, PHO and BMA) and 
were sent to  laboratories of the DMSc for analysis according to the Notification of Ministry of Public 
Health for bottled drinking water and ice. In phase 3, the analytical reports were submitted to the health 
authorities  for  considering  provision  of  guidance  of  quality  improvement  to  the  producers  with  
non-complying results. Subsequently, their products were sampled and analyzed. For the first analysis, 
total  of 589 samples were  tested and  the  results  revealed  that  from 510 samples of bottled drinking  
water, 101 samples or 19.8% failed to meet the standard whereas from 79 samples of ice, 27 samples or 
34.2% failed. For the analysis after quality improvement, 19 samples or 31.7% of 60 samples of bottled 
drinking water failed to meet the standard whereas from 17 samples of ice, 9 samples or 52.9% failed. 
However, in the second analysis the results showed that the number of samples met the criteria increased 
form  the  first  analysis  at  15.4%.  In  conclusion,  this  cooperating  project  enabled  the  flood-impacted  
producers  to  rapidly  recover  from flood  crisis and  to  run  their business  continuously and effectively. 
Furthermore, the consumers were protected from the health risk.  
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