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บทคัดย่อ  ตู้น้ำ�ด่ืมหยอดเหรียญมีปริม�ณเพ่ิมข้ึนม�กในแหล่งชุมชนเขตเมือง  โดยเฉพ�ะกรุงเทพมห�นคร  ในปี พ.ศ.  2554 
มีจำ�นวนม�กกว่� 20,000 ตู้ มีข้อมูลของหล�ยหน่วยง�นระหว่�ง พ.ศ. 2550-2555 ร�ยง�นว่�น้ำ�ดื่มตู้หยอดเหรียญมีคุณภ�พไม่
ไดม้�ตรฐ�น โดยอ�้งองิต�มเกณฑข์องน้ำ�บรโิภคในภ�ชนะบรรจปุดิสนทิ ผูบ้รโิภคจงึอ�จมคีว�มเสีย่งทีจ่ะไดร้บัอนัตร�ยจ�กก�ร
ดืม่น้ำ�ตูห้ยอดเหรยีญได ้และในป ีพ.ศ. 2555 สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� (อย.) มคีว�มประสงคท์ีจ่ะกำ�หนดม�ตรฐ�น
เฉพ�ะเพือ่ควบคมุคณุภ�พน้ำ�ดืม่ตูห้ยอดเหรยีญ ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดด้ำ�เนนิโครงก�รประเมนิคว�มเสีย่งของน้ำ�ดืม่ตูห้ยอดเหรยีญใน
เขตจังหวัดภ�คกล�งรวม 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมห�นคร นนทบุรี ปทุมธ�นี พระนครศรีอยุธย� และสระบุรี ระหว่�งมกร�คม
ถงึตลุ�คม 2555 เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูผลวเิคร�ะหน์้ำ�ดืม่ตูห้ยอดเหรยีญสำ�หรบัประเมนิคว�มเสีย่งของผูบ้รโิภคต่อก�รเกิดโรคอ�ห�ร
เป็นพิษ และเพื่อสนับสนุนก�รกำ�หนดม�ตรฐ�น ผลสำ�รวจข้อมูลของตู้น้ำ�ดื่มหยอดเหรียญ พบตั้งอยู่บริเวณหน้�อ�ค�รร้อยละ 
76.9 ตั้งอยู่ในที่แสงแดดส่องถึงร้อยละ 69.3 สภ�พแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะเพร�ะพบถังขยะ/เศษขยะร้อยละ 10.9 และมีน้ำ� 
ขังแฉะรอบตู้ร้อยละ 9.3 ตู้น้ำ�ฯ ร้อยละ 60.0 มีอ�ยุก�รใช้ง�นไม่เกิน 2 ปี และพบเพียง 3 ตู้ มีฉล�กครบถ้วนต�มประก�ศคณะ
กรรมก�รว่�ด้วยฉล�ก ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2553) จ�กจำ�นวนทั้งหมด 69 ตู้ ที่ต้องติดฉล�กให้ถูกต้องต�มประก�ศฯ (คิดเป็น 
รอ้ยละ 4.3) ระบบกรองน้ำ�ภ�ยในตูร้อ้ยละ 94.6 เปน็ระบบ Reverse osmosis (RO) ผลวเิคร�ะหค์ณุภ�พน้ำ�ดืม่ตูห้ยอดเหรยีญ
จำ�นวนทั้งหมด 430 ตัวอย่�ง พบไม่ผ่�นม�ตรฐ�น 121 ตัวอย่�งคิดเป็นร้อยละ 28.1 จำ�แนกเป็น ไม่ผ่�นม�ตรฐ�นด้�นฟิสิกส์
และเคมี 43 ตัวอย่�งหรือร้อยละ 10.0 ส�เหตุจ�กค่�คว�มกระด้�งทั้งหมด คว�มเป็นกรด-ด่�ง (pH) และปริม�ณส�รทั้งหมด
ร้อยละ 6.5, 3.5 และ 1.6 ต�มลำ�ดับ ผลวิเคร�ะห์ด้�นจุลินทรีย์ไม่ผ่�นม�ตรฐ�น 93 ตัวอย่�งหรือร้อยละ 21.6 ส�เหตุสูงสุด
เนื่องจ�ก Coliforms เกินเกณฑ์ม�ตรฐ�นร้อยละ 20.5 รองลงม�พบ E. coli ร้อยละ 3.7 นอกจ�กนี้ ตรวจพบเชื้อโรคอ�ห�ร
เปน็พษิรวม 8 ตวัอย่�งคดิเปน็รอ้ยละ 1.9 และพบปรมิ�ณจลุนิทรยีท์ัง้หมดม�กกว่� 1,000 CFU ตอ่มลิลลิติรในตวัอย่�งรอ้ยละ 
71.8  ผลทดสอบด้วยสถิติ  Chi  square  พบว่�  ตู้น้ำ�ฯ  ที่ต้ังอยู่ในที่แสงแดดส่องถึง  ไม่มีคว�มสัมพันธ์กับก�รพบตะไคร่น้ำ�
บริเวณช่องจ่�ยน้ำ�และหัวจ่�ย (P > 0.05, P = 0.4673) ค่�คว�มกระด้�งทั้งหมด ปริม�ณส�รทั้งหมดในน้ำ� และผลวิเคร�ะห์
ด้�นจุลินทรีย์ไม่มีคว�มสัมพันธ์กับอ�ยุก�รใช้ง�นของตู้น้ำ�ดื่มหยอดเหรียญ (P > 0.05, P = 0.6799, 0.5829 และ 0.7753) 
ขณะที่ผลวิเคร�ะห์ด้�นจุลินทรีย์ที่ไม่ผ่�นม�ตรฐ�นมีคว�มสัมพันธ์กับตู้น้ำ�ฯ ที่มีและไม่มีประตูปิดช่องจ่�ยน้ำ�อย่�งมีนัยสำ�คัญ
ท�งสถิติ  (P  <  0.05,  P  =  0.0281)  ค่�คว�มเส่ียงต่อก�รเกิดโรคอ�ห�รเป็นพิษคำ�นวณโดยใช้โปรแกรม  “Risk Ranger” 
พบคว�มน่�จะเป็นของก�รเกดิโรคตอ่วนัตอ่คนในกลุ่มผูบ้รโิภค 5 จงัหวดั เนือ่งจ�กดืม่น้ำ�ตูห้ยอดเหรยีญทีป่นเปือ้นเชือ้ S. aureus, 
C. perfringens และ Salmonella spp. เท่�กับ 7.50 × 10-9, 1.50 × 10-8 และ 7.50 × 10-8 ต�มลำ�ดับ และค�ดว่�จะเกิด
ก�รเจ็บป่วยเนื่องจ�กเชื้อทั้งส�มชนิดในกลุ่มผู้บริโภค 1,690,000 คน ในเขตภ�คกล�ง 5 จังหวัด เท่�กับ 14, 27 และ 133 ครั้ง
ต่อปี โดยมีค่�ลำ�ดับคว�มเสี่ยง (Risk ranking) ของ S. aureus, C. perfringens และ Salmonella spp. อยู่ที่ 28, 29 
และ 39 ต�มลำ�ดับ หลังก�รตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พเสร็จสิ้น ได้สนับสนุนผลวิเคร�ะห์และข้อมูลสำ�รวจตู้น้ำ�ฯ ให้กับ อย. และใน
ปี 2556 ได้มีประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 362) พ.ศ. 2556 เรื่อง น้ำ�บริโภคจ�กตู้น้ำ�ดื่มอัตโนมัติ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 16 ตุล�คม พ.ศ. 2557
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ประเมนิความเสีย่งของน�า้ดืม่ตูห้ยอดเหรยีญ	 ลดาพรรณ	 แสงคล้าย	และคณะ

บทนำา

ผู้บริโภคที่ต้องก�รดื่มนำ้�สะอ�ดและปลอดภัย นิยมดื่มนำ้�บริโภคในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทซึ่งมีก�รควบคุม

คุณภ�พต�มกฎหม�ย ปัจจุบัน ผู้บริโภคมีอีกท�งเลือกหนึ่งคือ ก�รใช้บริก�รนำ้�บริโภคจ�กตู้นำ้�ดื่มอัตโนมัติ หรือที่นิยม

เรียกกันโดยทั่วไปว่� “นำ้�ดื่มตู้หยอดเหรียญ” ซึ่งมีร�ค�ถูกเพียงลิตรละ 1-2 บ�ท ผู้ให้บริก�รได้ติดตั้งตู้นำ้�ฯ กระจ�ย

อยู่ทั่วไปในแหล่งชุมชนเขตเมืองที่มีประช�ชนอยู่หน�แน่น อีกทั้งผู้ประกอบก�รผลิตนำ้�ดื่มบรรจุขวดหล�ยร�ยได้ขย�ย

ธุรกิจนำ้�ดื่มตู้หยอดเหรียญด้วย  ทำ�ให้มีตู้นำ้�ดื่มหยอดเหรียญจำ�นวนม�ก  โดยเฉพ�ะในเขตกรุงเทพมห�นคร  (กทม.)

ในปี  2554 มีตู้นำ้�ดื่มหยอดเหรียญม�กกว่�  20,000 ตู้(1)  มีข้อมูลของหล�ยหน่วยง�นที่แสดงว่�นำ้�ดื่มตู้หยอดเหรียญ 

มีคุณภ�พไม่ได้ม�ตรฐ�น  เช่น ผลก�รตรวจสอบคุณภ�พของนำ้�ดื่มตู้หยอดเหรียญของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�ร

และย� ในปี พ.ศ. 2550 พบว่� ค่�คว�มกระด้�งทั้งหมด และค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งไม่ผ่�นเกณฑ์ร้อยละ 2 และ 18.29 

ต�มลำ�ดับ ด้�นจุลินทรีย์พบก�รปนเปื้อน Coliforms และ E. coli ร้อยละ 5.43 และ 0.57 ต�มลำ�ดับ(2)  ในปี 2553 

สำ�นักอน�มัย กทม. สุ่มตรวจตัวอย่�งนำ้�ดื่มตู้หยอดเหรียญจำ�นวน 618 ตัวอย่�งทั้ง 50 เขตใน กทม. พบก�รปนเปื้อน 

Coliforms ในนำ้�ดื่มจำ�นวน 44 ตัวอย่�ง คิดเป็นร้อยละ 7.2(3) และในปี 2554 วิทย�นิพนธ์ของพิชย�กร ม�พะเน�ว์(4) 

ร�ยง�นว่� ผลวิเคร�ะห์นำ้�ดื่มตู้หยอดเหรียญในเขตคลองส�มว� กทม. พบค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งไม่ผ่�นเกณฑ์ร้อยละ 

24.14  ค่�คว�มกระด้�งทั้งหมดไม่ผ่�นร้อยละ 3.45 ด้�นจุลินทรีย์พบก�รปนเปื้อน Coliforms และ E. coli ร้อยละ 

8.05 และ 1.15 ต�มลำ�ดับ ก�รศึกษ�คุณภ�พนำ้�ดื่มตู้หยอดเหรียญดังกล่�ว อ้�งอิงม�ตรฐ�นของนำ้�บริโภคในภ�ชนะ

บรรจทุีปิ่ดสนทิต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสขุ(5) และบ�งส่วนใช้เกณฑ์ของชุดทดสอบอย่�งง่�ยทีใ่ช้ตรวจสอบคุณภ�พนำ�้ 

เนื่องจ�กยังไม่มีม�ตรฐ�นควบคุมคุณภ�พนำ้�ดื่มตู้หยอดเหรียญเพื่อใช้บังคับต�มกฎหม�ย  ผู้ให้บริก�รจึงมีโอก�สที ่

จะละเลย หรอืข�ดคว�มเอ�ใจใส่ในก�รให้บรกิ�รนำ�้ดืม่ทีส่ะอ�ด ปลอดภยัแก่ผูบ้รโิภค ถงึแม้ได้มปีระก�ศคณะกรรมก�ร

ว่�ด้วยฉล�กฉบับที่  31  (พ.ศ.  2553)  เรื่อง  ให้ตู้นำ้�ดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้�ที่ควบคุมฉล�ก(6)  แต่ไม่ได้

ครอบคลุมก�รควบคุมคุณภ�พนำ้�ดื่มตู้หยอดเหรียญ  ในปี  2555  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�ได้จดัตัง้คณะ

ทำ�ง�นแก้ไขปัญห�คณุภ�พคว�มปลอดภยัของนำ�้บรโิภคทีผ่ลติจ�กเครือ่งจำ�หน่�ยอัตโนมตัแิบบครบวงจร  และประสงค์ 

จะกำ�หนดม�ตรฐ�นเฉพ�ะเพือ่ควบคมุคณุภ�พนำ�้ดืม่ตูห้ยอดเหรยีญ ในช่วงเวล�เดยีวกนันี ้กรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

ได้จัดทำ�โครงก�รประเมินคว�มปลอดภัยของนำ้�ดื่มตู้หยอดเหรียญโดยหน่วยง�นทั้งในส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค 

คณะผูว้จิยัรบัผดิชอบดำ�เนนิโครงก�รในเขตจงัหวดัภ�คกล�ง รวม 5 จงัหวดั ได้แก่ กรงุเทพมห�นคร นนทบรุี ปทมุธ�นี 

พระนครศรีอยุธย�  และสระบุรี  วัตถุประสงค์ของโครงก�รเพื่อให้ได้ข้อมูลผลวิเคร�ะห์นำ้�ดื่มตู้หยอดเหรียญสำ�หรับ

ประเมินคว�มเสี่ยงของผู้บริโภคจ�กอันตร�ยที่มีผลกระทบต่อสุขภ�พ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนก�รกำ�หนดม�ตรฐ�น

ควบคุมคุณภ�พนำ้�ดื่มตู้หยอดเหรียญของประเทศ  รวมทั้งใช้เป็นฐ�นข้อมูลสำ�หรับหน่วยง�นที่รับผิดชอบก�รเฝ้�ระวัง

คว�มปลอดภัยของผู้บริโภคที่ดื่มนำ้�จ�กตู้หยอดเหรียญ 

วัสดุและวิธีการ

การประสานงานและวางแผน

คณะผู ้วิจัยว�งแผนก�รดำ�เนินง�นต�มวัตถุประสงค์ของโครงก�รในส่วนพื้นที่รับผิดชอบ  5  จังหวัด 

คอื กรงุเทพมห�นคร (กทม.) นนทบรุ ีปทุมธ�น ีพระนครศรอียธุย� และสระบรุ ีโดยประส�นง�นกับหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้อง 

คือ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ กทม. สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดนนทบุรี ปทุมธ�นี พระนครศรีอยุธย� และสระบุรี เพื่อชี้แจง

โครงก�รและว�งแผนก�รเก็บตัวอย่�ง
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Risk assessment of drinking water from vending machines  Ladapan Saengklai el al.

ตัวอย่าง

1.  การเก็บตัวอย่าง

      ระหว่�งเมษ�ยน ถงึตลุ�คม 2555 คณะผูว้จิยัและเจ้�หน้�ทีข่องสำ�นกัง�นเขต กทม. สำ�นกัง�นส�ธ�รณสขุ

จังหวัดนนทบุรี  ปทุมธ�นี  พระนครศรีอยุธย�  และสระบุรี  ร ่วมกันเก็บตัวอย่�งนำ้�ดื่มตู ้หยอดเหรียญแบบ 

ไม่ทำ�คว�มสะอ�ดหัวจ่�ยนำ้�และกดนำ้�ใส่ขวดเก็บตัวอย่�งทันที  เพื่อให้ได้ตัวอย่�งลักษณะเดียวกับนำ้�ที่ผู้บริโภคม�ใช้

บริก�ร เก็บ 1 ตัวอย่�ง/ตู้ ระหว่�งเก็บตัวอย่�งได้จดบันทึกข้อมูลลงในแบบสำ�รวจข้อมูลด้วยก�รสังเกต และสอบถ�ม

เจ้�ของตู้หรือผู้ดูแล ข้อมูลที่เก็บ ได้แก่ สถ�นที่ตั้ง สภ�พแวดล้อมโดยรอบ ลักษณะของตู้นำ้�ฯ แหล่งนำ้�ดิบที่ผ่�นเข้�ตู้ 

ระบบกรองนำ้�และฆ่�เชื้อ ก�รบำ�รุงรักษ� อ�ยุก�รใช้ง�น และฉล�ก จ�กนั้นนำ�ส่งตัวอย่�งไปตรวจวิเคร�ะห์ที่ห้องปฏิบัติ

ก�รของสำ�นกัคณุภ�พและคว�มปลอดภยัอ�ห�ร กรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ รวมตวัอย่�งทัง้สิน้ 430 ตวัอย่�ง แบ่งเป็น 

    -   กรุงเทพมห�นคร สุ่มเก็บตัวอย่�งกระจ�ยในพื้นที่ 15 เขต เขตละ 12 ตัวอย่�ง ได้แก่ เขตจตุจักร 

ดุสิต ประเวศ ปทุมวัน ย�นน�ว� จอมทอง บ�งกอกใหญ่ ตลิ่งชัน ทุ่งครุ บ�งเขน บ�งแค ดินแดง ล�ดกระบัง มีนบุรี 

และบ�งกะปิ รวมทั้งสิ้น 180 ตัวอย่�ง

      -  จังหวัดนนทบุรี ปทุมธ�นี พระนครศรีอยุธย� และสระบุรี สุ่มเก็บตัวอย่�งในทุกอำ�เภอ ที่มีตู้นำ้�ดื่ม

หยอดเหรียญ รวมทั้งสิ้น 250 ตัวอย่�ง 

2.  การตรวจวิเคราะห์      

  ด้านฟิสิกส์และเคมี 

  -  คว�มเป็นกรด-ด่�ง (pH) วัดด้วยเครือ่งวดัคว�มเป็นกรด-ด่�ง (pH meter) วธิตี�มเอกส�รอ้�งองิ 

APHA (2012)(7) ข้อ 4500-H+B

  -  คว�มกระด้�งทั้งหมด  (Total  hardness)  หม�ยถึงผลรวมของแคลเซียมและแมกนีเซียม 

คำ�นวณเป็นแคลเซียมค�ร์บอเนต มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจวิเคร�ะห์ด้วยวิธี Titration ต�มเอกส�รอ้�งอิง 

APHA (2012)(7) ข้อ 2340 C 

  -  ปริม�ณส�รทั้งหมด  (Total  solids)  เป็นผลรวมของส�รแขวนลอยและส�รที่ละล�ยนำ้�ทั้งหมด 

ตรวจวเิคร�ะห์โดยก�รระเหยนำ�้จนแห้งแล้วอบต่อทีอ่ณุหภมู ิ103-105oC จนนำ�้หนกัคงที ่มหีน่วยเป็นมลิลกิรมัต่อลติร 

วิธีต�มเอกส�รอ้�งอิง APHA (2012)(7) ข้อ 2540 B 

  ด้านจุลินทรีย์

  -  ปริม�ณจุลินทรีย์ทั้งหมด  (Heterotrophic  plate  count, HPC)  หม�ยถึงปริม�ณแบคทีเรียท่ี 

ดำ�รงชวีติโดยใช้ส�รอนิทรย์ีเป็นอ�ห�ร มีหน่วยเป็น CFU ต่อมลิลลิติร ตรวจวเิคร�ะห์ด้วยวธิ ี pour plate ต�มเอกส�ร

อ้�งอิง APHA (2012)(7) ข้อ 9215 A-B

  -  Coliforms ตรวจวิเคร�ะห์ด้วยวิธี เอ็มพีเอ็น (MPN = Most Probable Number) โดยใช้ต�ร�ง 

MPN ที่กำ�หนดหลอดอ�ห�รเลี้ยงเชื้อ  10 หลอด แต่ละหลอดใส่ตัวอย่�งนำ้�  10 มิลลิลิตร  ร�ยง�นผลเป็นค่� MPN 

ต่อ 100 มิลลิลิตร วิธีต�มเอกส�รอ้�งอิง APHA (2012)(7) ข้อ 9221 A-C

  -  Escherichia coli หรือ E. coli ตรวจห�ด้วยวิธีต่อเนื่องจ�กก�รตรวจ Coliforms ต�มเอกส�ร

อ้�งอิง APHA (2012)(7) ข้อ 9221 A-C, E, G และ 9225 C-D ร�ยง�นผลว่� พบหรือไม่พบต่อนำ้� 100 มิลลิลิตร 

  -  จุลินทรีย์ที่ทำ�ให้เกิดโรค หรือเชื้อโรคอ�ห�รเป็นพิษ ตรวจวิเคร�ะห์ด้วยวิธี Membrane filtration 

ร�ยง�นผลว่� พบหรือไม่พบ ต่อนำ้� 100 มิลลิลิตร ได้แก่

    •  Staphylococcus aureus หรือ S. aureus วิธีวิเคร�ะห์ต�มเอกส�รอ้�งอิง APHA (2012)(7) 

ข้อ 9213 B 
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ประเมนิความเสีย่งของน�า้ดืม่ตูห้ยอดเหรยีญ	 ลดาพรรณ	 แสงคล้าย	และคณะ

    •  Salmonella spp. วิธีวิเคร�ะห์ต�มเอกส�ร ISO 19250 : 2010(8) 

    •  Clostridium perfringens หรอื C. perfringens วิธวิีเคร�ะห์ต�มเอกส�รอ้�งอิง EA (2010)(9) 

เกณฑ์มาตรฐาน  

ขณะดำ�เนินง�นวิจัย  ยังไม่มีม�ตรฐ�นเฉพ�ะสำ�หรับนำ้�ดื่มตู้หยอดเหรียญ  จึงอ้�งอิงม�ตรฐ�นนำ้�บริโภค 

ในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ. 2524 ซึ่งมีข้อกำ�หนดดังนี้

คุณสมบัติด้�นฟิสิกส์และเคมี

-  ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง ต้องอยู่ระหว่�ง 6.5 ถึง 8.5

-  ปริม�ณส�รทั้งหมด (Total solid) ไม่เกิน 500.0 มิลลิกรัม ต่อนำ้�บริโภค 1 ลิตร

-  คว�มกระด้�งทัง้หมด โดยคำ�นวณเป็นแคลเซยีมค�ร์บอเนต ไม่เกนิ 100.0 มลิลกิรมั ต่อนำ�้บรโิภค 1 ลติร

คุณสมบัติด้�นจุลินทรีย์

-  ตรวจพบบัคเตรีชนิด  Coliforms  น้อยกว่�    2.2    ต่อนำ้�บริโภค  100  มิลลิลิตรโดยวิธีเอ็มพีเอ็น 

(Most Probable Number)

-  ตรวจไม่พบบัคเตรีชนิด E. coli 

-  ไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำ�ให้เกิดโรค ต่อนำ้� 100 มิลลิลิตร

(ประก�ศฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) นี้ ไม่มีเกณฑ์กำ�หนดสำ�หรับปริม�ณจุลินทรีย์ทั้งหมด)  

การประเมินผล

คำ�นวณผลวิเคร�ะห์เป็นค่�ร้อยละ (%) พร้อมทัง้สร้�งกร�ฟวงกลมและกร�ฟแท่งแสดงผลวเิคร�ะห์ตวัอย่�งนำ�้ 

ใช้สถิติ  Chi  square(10)  ทดสอบคว�มสัมพันธ์ระหว่�งตัวแปรที่ระดับนัยสำ�คัญ  0.05  และประเมินค่�คว�มเสี่ยง 

ของผู้บริโภคต่อก�รได้รับอันตร�ยจ�กเชื้อโรคอ�ห�รเป็นพิษ  3  ชนิดคือ S. aureus, Salmonella  spp.  และ 

C. perfringens ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป “Risk Ranger” เวอร์ชั่น 2(11)  ซึ่งใช้ Microsoft® Excel spreadsheet 

software ในก�รคำ�นวณ
 

Risk Ranger  

เป็นโปรแกรมสำ�เรจ็รปูพฒัน�โดย Ross and Sumner เผยแพร่ครัง้แรกในปี ค.ศ. 2002(12)  ปัจจบุนัพฒัน�

เป็นเวอร์ชั่น 2 ใช้สำ�หรับประเมินคว�มเสี่ยงในก�รเกิดโรคจ�กก�รบริโภคอ�ห�รชนิดหนึ่ง โปรแกรมจะประมวลข้อมูล

ผลวิเคร�ะห์เชิงคุณภ�พ  แล้วแปลงผลเป็นค่�คว�มเส่ียงเชิงปริม�ณ  โดยใช้ก�รคำ�นวณท�งคณิตศ�สตร์ที่สัมพันธ์กับ

ข้อมูลที่บันทึกร่วมกับปัจจัยต่�งๆ  ที่มีผลกระทบกับคว�มเสี่ยงตั้งแต่ขั้นตอนก�รผลิตจนถึงผู้บริโภค  ปัจจัยดังกล่�ว 

รวมถึงคว�มรุนแรงของก�รเกิดโรค คว�มน่�จะเป็นของก�รเกิดโรคจ�กก�รบริโภค และโอก�สของก�รได้รับสัมผัสเชื้อ

ในหนึ่งช่วงเวล� ผู้ใช้โปรแกรมต้องบันทึกข้อมูลลงในกล่องข้อมูล (List box) ใน Microsoft® Excel spreadsheet 

รวม 11 ข้อ ภ�ยใต้ 3 หัวข้อหลักคือ Dose and severity, Probability of exposure to food และ Probability 

of infective dose โปรแกรมจะใช้ข้อมูลทั้งหมดในก�รคำ�นวณแล้วแสดงผลลัพธ์เป็นค่�คว�มเสี่ยง ได้แก่

1.  Risk estimate (ค่�ประม�ณของคว�มเสี่ยง) ประกอบด้วย

  -  Probability of illness per day per consumer of interest (คว�มน่�จะเป็นหรือโอก�สของ

ก�รเกิดโรคต่อวันต่อคน)

  -  Total predicted illness/annum in population of  interest (จำ�นวนก�รเจ็บป่วยที่ค�ดว่� 

จะเกิดในกลุ่มประช�กรเป้�หม�ยต่อปี)
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Risk assessment of drinking water from vending machines  Ladapan Saengklai el al.

  -  Comparative  risk  in  population  of  interest  (คว�มเสี่ยงเปรียบเทียบในกลุ่มประช�กร 

เป้�หม�ย) โปรแกรมใช้ค่� Comparative risk นี้ในก�รคำ�นวณค่� Risk ranking (ลำ�ดับคว�มเสี่ยง) 

2.  Risk ranking (ลำ�ดับคว�มเสี่ยง) เป็น log scale มีค่�อยู่ระหว่�ง 0 – 100 เมื่อ 0 หม�ยถึง ไม่มีคว�ม

เสีย่ง ขณะที ่100  มีคว�มเส่ียงสงูสดุ น่ันคอืผูบ้รโิภคทกุคนในกลุม่ประช�กรเป้�หม�ยเกิดอ�ก�รเจบ็ป่วยทกุครัง้ทีบ่รโิภค

อ�ห�ร ลำ�ดับคว�มเสี่ยงที่ 0 หม�ยถึงคว�มเสี่ยงของก�รเกิดโรคกับผู้บริโภค 1 คนใน 10 พันล้�นคนในรอบ 100 ปี 

และเทียบเท่� Comparative risk ที่มีค่�น้อยกว่�หรือเท่�กับ 2.75 × 10-17 โปรแกรมจะคำ�นวณลำ�ดับคว�มเสี่ยงจ�ก

สมก�ร ดังนี้

    Risk ranking   =   (100/17.56) × (17.56 + LOG10 (Comparative Risk))

  Risk ranking ที่สูงขึ้น หม�ยถึงผู้บริโภคมีคว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดโรคม�กขึ้น และค่�ลำ�ดับคว�มเสี่ยง 

ทีส่งูขึน้ทกุ 6 ลำ�ดบั หม�ยถงึคว�มเส่ียงต่อก�รเกดิโรคม�กขึน้ 10 เท่� เช่น ลำ�ดบัทีเ่ปลีย่นจ�ก 36 เป็น 48 หม�ยคว�มว่�

คว�มเสี่ยงจะเพิ่มม�กขึ้น 100 เท่�

        

การสนับสนุนการกำาหนดมาตรฐาน  

คณะผู้วิจัยเป็นผู้แทนของหน่วยง�น  เข้�ร่วมประชุมแบบบูรณ�ก�รต�มโครงก�รแก้ไขปัญห�คุณภ�พ 

คว�มปลอดภยัของนำ�้บรโิภคจ�กตูน้ำ�้ดืม่หยอดเหรยีญ และก�รพจิ�รณ�กำ�หนดม�ตรฐ�นควบคมุคณุภ�พนำ�้ดืม่ตูห้ยอด

เหรียญ  ณ  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�  (อย.)  ในเดือนมีน�คม  พฤษภ�คม  และกรกฎ�คม  2555 

หลังจ�กนั้นได้สนับสนุนผลวิเคร�ะห์ของนำ้�ดื่มตู ้หยอดเหรียญและข้อมูลจ�กแบบสำ�รวจร�ยละเอียดของตู้นำ้�ฯ 

ในเขตภ�คกล�ง รวมกบัผลจ�กศนูย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เป็นข้อมลูผลวเิคร�ะห์ทัง้ประเทศให้แก่ อย. เพือ่ใช้ประกอบ

ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�น

ผล

ข้อมูลจากแบบสำารวจตู้นำ้าดื่มหยอดเหรียญ จำานวน 430 ชุด

1.  สถานที่ตั้ง    ตู้นำ้�ดื่มร้อยละ  76.9  ตั้งอยู่บริเวณใต้ช�ยค�หน้�อ�ค�รหอพัก/ร้�นค้�  และร้อยละ  10.2 

ตั้งอยู่กล�งแจ้งในบริเวณสถ�นีบริก�รเชื้อเพลิง/วัด/ตล�ด  ในสถ�นที่เหล่�นี้มีตู้นำ้�ฯ  ตั้งอยู่ริมถนนที่มีรถยนต์ผ่�น 

ร้อยละ 52.6 และแสงแดดส่องถึงร้อยละ 69.3     

2.  สภาพแวดล้อมโดยรอบ  สภ�พแวดล้อมรัศมีไม่เกินหนึ่งเมตร  พบถังใส่ขยะ/เศษขยะร้อยละ  10.9 

มีนำ้�ขังแฉะรอบตู้ร้อยละ 9.3 

3.  ลักษณะของตู้นำ้าฯ  พบตะไคร่นำ้�ในบริเวณช่องจ่�ยนำ้�และที่หัวจ่�ย  98  ตู้  คิดเป็นร้อยละ  22.8 

ในจำ�นวนนี้ เป็นตู้ที่ถูกแสงแดดส่องถึง 65 ตู้ และไม่ถูกแสงแดดส่องถึง 33 ตู้ พบส�ยย�งต่อจ�กหัวจ่�ยนำ้�ร้อยละ 3.5 

ไม่มีประตูปิดช่องจ่�ยนำ้�ร้อยละ 8.6 มีประตูปิดช่องจ่�ยนำ้�ร้อยละ 91.4 ในจำ�นวนที่มีประตูปิด พบว่�ประตูชำ�รุด 11 ตู้ 

4.  แหล่งนำา้ดบิ นำ�้ดบิท่ีผ่�นเข้�ตู ้จำ�แนกเป็นนำ�้ประป�นครหลวงและภมูภิ�ครวมร้อยละ 81.4 ระบบประป�

หมู่บ้�น/เทศบ�ลร้อยละ 14.6 ประป�นำ้�บ�ด�ลร้อยละ 2.1 และไม่ทร�บแหล่งนำ้�ร้อยละ 1.9

5.  ระบบกรองนำา้และฆ่าเชือ้ ผูวิ้จยัได้ข้อมลูจ�กผูด้แูลและไม่ส�ม�รถเปิดตูน้ำ�้ฯ เพือ่ตรวจสอบระบบเคร่ือง

กรองนำ้�ภ�ยในได้ทั้งหมด จ�กข้อมูลที่ได้ 296 ตู้ พบว่�ตู้นำ้�เกือบทั้งหมดจำ�นวน 280 ตู้หรือร้อยละ 94.6 ใช้ระบบกรอง

นำ้�แบบ  Reverse  osmosis  (RO)  จำ�แนกเป็น  ระบบ  RO  อย่�งเดียว  ระบบ  RO  กับแสงอัลตร�ไวโอเลต 

(Ultraviolet, UV) ระบบ RO กับ Ozone และระบบ RO กับ UV และ Ozone คิดเป็นร้อยละ 49.3, 30.1, 14.2 

และ 1.0 ต�มลำ�ดับ ส่วนตู้นำ้�ฯ ที่เหลือใช้ UV หรือ Ozone อย่�งเดียว (ร้อยละ 4.4 และ 1.0) (ภ�พที่ 1)
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6.  การบำารงุรกัษา   มีก�รทำ�คว�มสะอ�ดเครือ่งกรองนำ�้ภ�ยในตูร้้อยละ 23.7 และเคยมกี�รเปลีย่นไส้กรอง

ร้อยละ 42.3 

7.  อายุการใช้งาน  ผู้วิจัยไม่ส�ม�รถสอบถ�มอ�ยุก�รใช้ง�นของตู้นำ้�ฯ จ�กผู้ดูแล หรือจ�กฉล�กติดข้�งตู้

ได้ทั้งหมด ข้อมูลที่สำ�รวจได้จำ�นวน 190 ตู้ พบตู้นำ้�ฯ ร้อยละ 60.0 มีอ�ยุก�รใช้ง�นไม่เกิน 2 ปี ตู้นำ้�ฯ ที่มีอ�ยุก�ร 

ใช้ง�นน้อยกว่�หรือเท่�กับ 1 ปี มีจำ�นวนม�กที่สุดคือ 69 ตู้ คิดเป็นร้อยละ 36.3 และยังพบตู้ที่มีอ�ยุใช้ง�นถึง 10 ปี

และม�กกว่� 10 ปี (ภ�พที่ 2)

OZONE

   
1.0%RO+UV+OZONE

1.0%

ภาพที่ 1 ระบบก�รกรองและฆ่�เชื้อในตู้นำ้�ดื่มหยอดเหรียญ (RO = Reverse osmosis, UV = Ultraviolet)

ม�กกว่� 10 ปี
7-10 ปี

0.5%
3.2%

ภ�พที่ 2   อ�ยุก�รใช้ง�นของตู้นำ้�ดื่มหยอดเหรียญ
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8.  ฉลาก  ไม่มีฉล�กใดๆ  ติดบนตู้นำ้�ฯ  152  ตู้  (ร้อยละ  35.3)  และพบตู้นำ้�ฯ  3  ตู้  มีฉล�กครบถ้วน 

ต�มประก�ศคณะกรรมก�รว่�ด้วยฉล�ก ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2553)(6) จ�กจำ�นวนทั้งหมด 69 ตู้ที่ต้องติดฉล�กให้ถูกต้อง

ภ�ยหลังประก�ศฯ มีผลใช้บังคับ (คิดเป็นร้อยละ 4.3) นอกจ�กนี้ พบฉล�กโฆษณ� “นำ้�แร่ธรรมช�ติพลังแม่เหล็ก” 

“นำ้�แร่พลังสน�มแม่เหล็ก” และ “นำ้�แร่พลังแม่เหล็ก” รวม 28 ตู้ คิดเป็นร้อยละ 6.5 ของตู้นำ้�ฯ ทั้งหมด 430 ตู้

ผลวิเคราะห์คุณภาพนำ้า

จำ�นวนนำ้�ดื่มตู้หยอดเหรียญท้ังส้ิน  430  ตัวอย่�ง  ไม่ผ่�นม�ตรฐ�น  121  ตัวอย่�งคิดเป็นร้อยละ  28.1 

(ต�ร�งที่ 1) จำ�แนกเป็น ไม่ผ่�นม�ตรฐ�นด้�นเคมี 43 ตัวอย่�งหรือร้อยละ 10.0 ส�เหตุจ�กค่�คว�มกระด้�งเกินเกณฑ์

ม�ตรฐ�น 28 ตัวอย่�ง (ร้อยละ 6.5) ปริม�ณส�รทั้งหมดเกิน 7 ตัวอย่�ง (ร้อยละ 1.6) และค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง 

(pH) ตำ่�กว่�เกณฑ์  15 ตัวอย่�ง  (ร้อยละ  3.5) ทุกตัวอย่�งที่ไม่ผ่�นเกณฑ์ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง มีค่�น้อยกว่�  6.5 

(อยู่ระหว่�ง 5.8-6.4) 

สำ�หรบัผลวิเคร�ะห์ด้�นจลุนิทรย์ี พบไม่ผ่�นม�ตรฐ�น 93 ตวัอย่�งคดิเป็นร้อยละ 21.6 ส�เหตทุีไ่ม่ผ่�นสงูสดุ

เนื่องจ�กพบเชื้อ Coliforms เกินม�ตรฐ�น 88 ตัวอย่�ง รองลงม�คือพบ E. coli 16 ตัวอย่�ง คิดเป็นร้อยละ 20.5 

และ 3.7 ต�มลำ�ดับ ตรวจพบเชื้อโรคอ�ห�รเป็นพิษรวม 8 ตัวอย่�งหรือร้อยละ 1.9 

ผลวิเคร�ะห์ปริม�ณจุลินทรีย์ทั้งหมด (Heterotrophic plate count) พบตัวอย่�งส่วนใหญ่ร้อยละ 45.1 

มีปริม�ณจุลินทรีย์ทั้งหมดอยู่ระหว่�ง  1,001-10,000 CFU/มิลลิลิตร  และพบม�กกว่�  1,000 CFU ต่อมิลลิลิตร 

ในตัวอย่�งร้อยละ 71.8 (ภ�พที่ 3) 

ผลวิเคร�ะห์จำ�แนกต�มจังหวัด  (ต�ร�งที่  1)  พบว่�  จังหวัดสระบุรีมีตัวอย่�งไม่ผ่�นม�ตรฐ�นสูงสุด  คือ 

ร้อยละ 43.9 รองลงม�คือจังหวัดพระนครศรีอยุธย� พบตัวอย่�งไม่ผ่�นม�ตรฐ�นร้อยละ 41.3

ตารางที่ 1  ผลวิเคร�ะห์น้ำ�ดื่มตู้หยอดเหรียญในเขตภ�คกล�งรวม 5 จังหวัดa

a ผลวิเคร�ะห์ Heterotrophic plate count (HPC) นำ�ไปแสดงในภ�พท่ี 3
b แต่ละตัวอย่�งอ�จมีผลวิเคร�ะห์ไม่ผ่�นม�ตรฐ�นม�กกว่� 1 ร�ยก�ร 
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ผลทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05 

1.  ตู้นำ้�ฯ  ที่ตั้งอยู่ในที่แสงแดดส่องถึง  ไม่มีคว�มสัมพันธ์กับก�รพบตะไคร่นำ้�ในบริเวณช่องจ่�ยนำ้�และ 

ที่หัวจ่�ยอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ (P > 0.05, P = 0.4673)

2.  ค่�คว�มกระด้�งทั้งหมด ปริม�ณส�รทั้งหมดในนำ้�  และผลวิเคร�ะห์ด้�นจุลินทรีย์ไม่มีคว�มสัมพันธ ์

กับอ�ยุก�รใช้ง�นของตู้นำ้�ดื่มหยอดเหรียญอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ (P > 0.05, P = 0.6799, 0.5829 และ 0.7753 

ต�มลำ�ดับ) (ผู้วิจัยใช้ข้อมูลอ�ยุของตู้นำ้�ฯ ตั้งแต่ 2 ปีลงม� และม�กกว่� 2 ปีในก�รทดสอบ เนื่องจ�กจำ�นวนตัวอย่�ง

ที่สองระดับนี้ใกล้เคียงกัน)

3.   ผลวิเคร�ะห์ด้�นจุลินทรีย์ท่ีไม่ผ่�นม�ตรฐ�นไม่มีคว�มสัมพันธ์กับตู้นำ้�ฯ  ที่ตั้งอยู่ในสภ�พแวดล้อม 

ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ (มีเศษขยะและนำ้�ขังแฉะใกล้ตู้) อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ (P > 0.05, P = 0.9377)

4.  ผลวิเคร�ะห์ด้�นจลุนิทรย์ีท่ีไม่ผ่�นม�ตรฐ�นมคีว�มสมัพนัธ์กบัตูน้ำ�้ฯ ทีม่ปีระตปิูดและไม่มปีระตูปิดช่อง

จ่�ยนำ้�อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ (P < 0.05, P = 0.0281)

การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ

ค่�คว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดโรคอ�ห�รเป็นพิษในกลุ่มผู้บริโภคในเขตภ�คกล�งรวม 5  จังหวัด  ที่คำ�นวณจ�ก 

ข้อมูลที่บันทึกในโปรแกรม Risk Ranger (ต�ร�งที่ 2) พบว่� คว�มน่�จะเป็นหรือโอก�สของก�รเกิดโรคต่อวันต่อคน 

เนื่องจ�กก�รดื่มนำ้�จ�กตู้หยอดเหรียญที่ปนเปื้อนเชื้อ  S. aureus, C. perfringens และ Salmonella spp. เท่�กับ 

7.50  ×  10-9,  1.50  ×  10-8  และ  7.50  ×  10-8  ต�มลำ�ดับ  และค�ดว่�จะเกิดก�รเจ็บป่วยในกลุ่มผู้บริโภคนำ้�ดื่ม 

หยอดเหรียญ 1,690,000 คน ในเขตภ�คกล�ง 5 จังหวัด โดยมีส�เหตุจ�ก S.  aureus มีจำ�นวน 14 ครั้งต่อปี ในขณะ

ที่เกิดจ�ก C. perfringens  27 ครั้งต่อปี และเกิดจ�ก Salmonella spp. 133 ครั้งต่อปี

ค่�ลำ�ดับคว�มเสี่ยง  (Risk  ranking)  ของ S. aureus  อยู่ที่ลำ�ดับ  28  ตำ่�กว่� C. perfringens  และ 

Salmonella spp. ซึ่งอยู่ลำ�ดับที่ 29 และ 39  ต�มลำ�ดับ 

ภ�พที่ 3   ผลวิเคร�ะห์ปริม�ณจุลินทรีย์ทั้งหมด (Heterotrophic plate count) ในนำ้�ดื่มตู้หยอดเหรียญ
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Dose and severity

1.   Hazard severity   Minor hazard  Minor hazard  Mild hazard

2.   Susceptibility   General-all population  General-all population  General-all population 

Probability of exposure to food

3.   Frequency of consumption   Daily  Daily  Daily

4.   Proportion consuming   Some (25%)   Some (25%)  Some (25%) 

5.   Size of consuming populationa   1,690,000 คน  1,690,000 คน  1,690,000 คน

Probability of infective dose

6.   Probability of contaminationb  0.01 (1%)  0.02 (2%)   0.01 (1%)

7.   Effect of process   Usually (99%)  Usually (99%)  Usually (99%)

8.   Possibility of recontaminationc   15%  30%  15%

9.   Post process control  Not controlled  Not controlled  Not controlled

10. Increase to infective dosed  2.0 × 108  2.0 × 108  2.0 × 107

11. Effect of preparatione   No effect  No effect  No effect

ผล

Probability of illness per day per  7.50 × 10-9  1.50 × 10-8  7.50 × 10-8 

consumer of interest 

(คว�มน่�จะเป็นหรือโอก�สของ

ก�รเกิดโรคต่อวันต่อคน) 

Total predicted illness/annum     1.33 × 101   2.67 × 101  1.33 × 102

in population of interest

(จำ�นวนก�รเจ็บป่วยที่ค�ดว่�จะเกิด  (= 14 ครั้ง)  (= 27 ครั้ง)  (= 133 ครั้ง)

ในกลุ่มประช�กรเป้�หม�ยต่อปี) 

Comparative risk in population  1.88 × 10-13  3.75 × 10-13  1.88 × 10-11 

of interest (คว�มเสี่ยงเปรียบเทียบ

ในกลุ่มประช�กรเป้�หม�ย) 

Risk ranking (ลำ�ดับคว�มเสี่ยง)  28  29  39   

ตารางที่ 2  แสดงข้อมูลที่บันทึกในโปรแกรม  Risk Ranger และผลก�รประเมินคว�มเสี่ยง 

  หัวข้อคว�มเสี่ยง (Risk criteria)  ข้อมูลที่บันทึกใน List box

  S. aureus C. perfringens Salmonella spp.

a คำ�นวณจ�ก 13.54% ของประช�กรไทยที่บริโภคน้ำ�ดื่มหยอดเหรียญ(24) จ�กจำ�นวนประช�กรรวมทั้งสิ้น 12,475,637 คน ใน 5 จังหวัด

ที่ศึกษ�(25)

b คำ�นวณจ�กก�รปนเปื้อนจุลินทรีย์ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค (200 มิลลิลิตร)
c ขอ้มลูจ�ก อรส� จงวรกลุ 2551(2) ระบ ุ85% ของผูบ้รโิภคล�้งภ�ชนะใสน่้ำ�ดืม่กอ่นซือ้น้ำ�จ�กตูห้ยอดเหรยีญ ในทีน่ี ้โอก�สของก�รปนเปือ้น 

ซ้ำ�คำ�นวณจ�ก 100 - 85 = 15% และผลก�รศึกษ�ครั้งนี้พบ C. perfringens ปนเปื้อนเป็นสองเท่� ดังนั้นโอก�สของก�รปนเปื้อนของ 

C. perfringens คำ�นวณจ�ก 15 × 2 = 30%
d คำ�นวณจ�กปริม�ณที่ทำ�ให้เกิดโรค(20) คือ S. aureus และ C. perfringens   = 106  เซลล์/กรัมหรือมิลลิลิตร, Salmonella spp. 

= 105 เซลล์์/กรัมหรือมิลลิลิตร  คูณด้วยปริม�ณหนึ่งหน่วยบริโภค (200 มิลลิลิตร)                                                                                                                    
e ผู้บริโภคไม่ต้มหรือกรองน้ำ�ก่อนดื่ม



31วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีที่ 57 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2558

ประเมนิความเสีย่งของน�า้ดืม่ตูห้ยอดเหรยีญ	 ลดาพรรณ	 แสงคล้าย	และคณะ

การสนับสนุนการกำาหนดมาตรฐาน  

หลงัก�รตรวจวิเคร�ะห์คณุภ�พนำ�้ดืม่ตูห้ยอดเหรยีญเสรจ็สิน้แล้ว ได้นำ�เสนอข้อมลูผลวเิคร�ะห์รวมทัง้ข้อมูล

จ�กแบบสำ�รวจให้ อย.  เพื่อใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�เกณฑ์ม�ตรฐ�นสำ�หรับควบคุมคุณภ�พของนำ้�ดื่มตู้หยอดเหรียญ

ในประเทศ

วิจารณ์

ข้อมูลจากแบบสำารวจตู้นำ้าดื่มหยอดเหรียญ 

ตู้นำ้�ดื่มหยอดเหรียญที่ตั้งบริเวณริมถนนและที่โล่งแจ้ง  เพิ่มโอก�สให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมบริเวณ 

โดยรอบรวมทั้งฝุ่นละอองปนเปื้อนในนำ้�ดื่มม�กข้ึน  ในบ�งจุดถูกแสงแดดส่องถึงและพบตะไคร่นำ้�ที่หัวจ่�ยตะไคร่นำ้�

เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกับส�หร่�ย  บ�งชนิดเจริญได้ด้วยก�รสังเคร�ะห์แสงโดยใช้ส�รคลอโรฟิลล์ภ�ยในเซลล์  

แพร่พนัธุด้์วยสปอร์และกระจ�ยอยูใ่นอ�ก�ศ เมือ่สปอร์ไปตกอยูใ่นแหล่งทีม่แีสงแดดส่องถงึกจ็ะเจรญิเตบิโตได้  ถงึแม้

ไม่ถกูแสงแดดจดัโดยตรงหรอืถกูแสงแดดเลก็น้อย ตะไคร่นำ�้กเ็จรญิได้เช่นกนั(2, 13) บรเิวณทีป่นเป้ือนตะไคร่นำ�้มกัเหน็

เป็นสีเขียว ทำ�ให้เกดิกลิน่เหม็นเขยีว จดัเป็นสิง่ปนเป้ือนทีน่่�รงัเกยีจถ้�พบในนำ�้บรโิภค แม้ว่�ผลทดสอบท�งสถติ ิแสดง

ว่�ตู้นำ้�ฯ  ที่ตั้งอยู่ในที่แสงแดดส่องถึงไม่มีคว�มสัมพันธ์กับก�รพบตะไคร่นำ้�ในช่องจ่�ยนำ้�และที่หัวจ่�ย  จ�กข้อมูล 

แบบสำ�รวจ  ตู้นำ้�ฯ  ที่ถูกแสงแดดส่องถึงและพบตะไคร่นำ้�ในช่องจ่�ยนำ้�และที่หัวจ่�ย  มีจำ�นวนเป็นสองเท่�ของตูท่ี้ไม่ 

ถกูแสงแดดส่องถงึ  (65 ตู ้ และ 33 ตู ้ ต�มลำ�ดบั) นอกจ�กนี ้ ผลสำ�รวจสภ�พแวดล้อมรอบตูน้ำ�้ฯ  รศัมไีม่เกนิหนึง่เมตร 

พบถงัใส่ขยะ/เศษขยะร้อยละ 10.9 และมนีำ�้ขงัแฉะรอบตูร้้อยละ 9.3 ซึง่ไม่ถกูสขุลกัษณะและไม่ถกูต้องต�มหลกัเกณฑ์

เกีย่วกบัสถ�นท่ีตัง้ของตูน้ำ�้ฯ ต�มคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมก�รส�ธ�รณสขุ เรือ่ง แนวท�งก�รควบคมุก�รประกอบกจิก�ร

ตู้นำ้�ดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2553(14) 

ผลสำ�รวจก�รแสดงฉล�กบนตูน้ำ�้ดืม่ พบเพยีง 3 ตู ้(ร้อยละ 4.3) มฉีล�กครบถ้วนต�มประก�ศคณะกรรมก�ร

ว่�ด้วยฉล�ก ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2553)(6) จ�กจำ�นวนทั้งหมด 69 ตู้ ที่ต้องติดฉล�กให้ถูกต้องภ�ยหลังประก�ศฯ มผีลใช้

บงัคบัตัง้แต่เดอืนเมษ�ยน ปี 2554 ซ่ึงกำ�หนดไว้ 3 หวัข้อ คือ 1. ข้อแนะนำ�ในก�รใช้ 2. ระบวุนั เดอืน ปี ที่เปลี่ยนไส้กรอง 

3.  คำ�เตือน  “ระวังอันตร�ย”  จ�กผลสำ�รวจข้อมูลในง�นวิจัยนี้ดำ�เนินก�รในปี  2555  แสดงว่�ภ�ยหลังประก�ศมีผล 

ใช้บังคับ ผู้ประกอบก�รผลิตและจำ�หน่�ยตู้นำ้�ดื่มหยอดเหรียญจำ�นวนม�ก ยังไม่ดำ�เนินก�รต�มข้อบังคับซึ่งกำ�หนดให้

ตู้นำ้�ดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้�ที่ควบคุมฉล�ก นอกจ�กนี้ พบฉล�กโฆษณ� “นำ้�แร่ธรรมช�ติพลังแม่เหล็ก” 

“นำ้�แร่พลังสน�มแม่เหล็ก” และ “นำ้�แร่พลังแม่เหล็ก” ติดบนตู้นำ้�ฯ รวม 28 ตู้ ซึ่งห�กไม่เป็นจริงจะเป็นก�รโฆษณ� 

ที่ไม่ถูกต้องต�มพระร�ชบัญญัติอ�ห�ร  พ.ศ.  2522(15)  ม�ตร�  27(4)  ซึ่งระบุอ�ห�รที่มีลักษณะเป็นอ�ห�รปลอม 

ประเภทอ�ห�รท่ีมีฉล�กเพือ่ลวงหรอืพย�ย�มลวงผู้ซือ้ให้เข้�ใจผิดในเรือ่งคุณภ�พ ปรมิ�ณ ประโยชน์ หรอืลกัษณะพเิศษ

อย่�งอื่น

ผลวิเคราะห์คุณภาพนำ้า

ทุกตัวอย่�งที่ไม่ผ่�นเกณฑ์เพร�ะค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง พบว่�มีค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งตำ่�กว่� 6.5 และเป็น

นำ้�จ�กตู้ที่ใช้ระบบกรองนำ้�ชนิด  Reverse  osmosis  (RO)  มีร�ยง�นว่�  นำ้�ที่ผ่�นระบบ  RO  มีสัดส่วนของ

ค�ร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้น ทำ�ให้ค่� pH ของนำ้�ลดลงหรือมีคว�มเป็นกรดเพิ่มขึ้น  ส�ม�รถปรับสภ�พนำ้�ได้โดยให้นำ้�

ผ่�นไส้กรองถ่�นกัมมันต์ซึ่งจะดูดซับค�ร์บอนไดออกไซด์  ทำ�ให้ค่�  pH  สูงข้ึนได้(16) ผลวิเคร�ะห์ด้�นเคมี  มีค่�คว�ม

กระด้�งทั้งหมดไม่ผ่�นเกณฑ์ร้อยละ 6.5 นำ้�ที่มีคว�มกระด้�งไม่มีผลเชิงลบต่อสุขภ�พ และไม่ทำ�ให้เกิดตะกอนอุดตัน

อวัยวะต่�ง ๆ ที่อุณหภูมิปกติของร่�งก�ยมนุษย์ จึงไม่มีก�รกำ�หนดค่�สูงสุดของคว�มกระด้�งในเกณฑ์แนะนำ�องค์ก�ร

อน�มัยโลก แต่เป็นค่�ที่แสดงประสิทธิภ�พของเครื่องกรองนำ้�และบ่งบอกระยะเวล�ก�รเปลี่ยนไส้กรอง(17) ปริม�ณส�ร
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ทั้งหมดที่ไม่ผ่�นม�ตรฐ�นร้อยละ  1.6  เป็นค่�ที่แสดงประสิทธิภ�พของเครื่องกรองนำ้�เช่นเดียวกัน  จ�กผลวิเคร�ะห์

ปริม�ณจุลินทรีย์ทั้งหมด (Heterotrophic plate count, HPC) ในนำ้�ดื่มฯ 430 ตัวอย่�ง พบว่�ตัวอย่�งส่วนใหญ่

ร้อยละ 71.8   มีจำ�นวนจุลินทรีย์ม�กกว่�  1,000 CFU ต่อมิลลิลิตร ถึงแม้ม�ตรฐ�นนำ้�ดื่มในประเทศไทยไม่กำ�หนด

เกณฑ์ของ HPC แต่ห�กเทียบกบัเกณฑ์ม�ตรฐ�นนำ�้ดืม่จ�กตูอ้ตัโนมตัขิองสหภ�พยโุรป (EU) ซึง่กำ�หนดไม่เกนิ 1,000 

CFU ต่อมิลลิลิตร(18) จะมีตัวอย่�งไม่ผ่�นต�มเกณฑ์ของ EU ถึงร้อยละ 71.8  มีก�รใช้ค่� HPC บ่งบอกประสิทธิภ�พ

ในระบบก�รบำ�บดันำ�้ (Water treatment) เพือ่ผลตินำ�้บรโิภค เพร�ะ HPC แสดงปรมิ�ณจลุนิทรย์ีทีอ่�ศยัส�รอนิทรย์ี

ค�ร์บอน (Organic carbon) ในนำ้�เป็นอ�ห�รหลักเพื่อก�รเจริญเติบโต  ถ้�พบปริม�ณ HPC สูง แสดงว่�ในนำ้�มีส�ร

อินทรีย์ค�ร์บอนสูง ก�รเพิ่มปริม�ณของ HPC จึงอ�จทำ�ให้นำ้�มีกลิ่นและรสเปลี่ยนแปลง จุลินทรีย์บ�งประเภททำ�ให้

เกิดคร�บเมือกลื่นเรียกว่�  ไบโอฟิล์ม (Biofilm) บนพื้นผิวที่สัมผัสนำ้�(19)   ในกรณีนี้  จึงอ�จเกิดไบโอฟิล์มบนพื้นว�ง

ภ�ชนะในช่องจ่�ยนำ้�  ที่หัวจ่�ยนำ้�หรือต�มท่อนำ้�หรือในระบบเครื่องกรองของตู้นำ้�ฯ  ที่ข�ดก�รบำ�รุงรักษ�  นอกจ�กนี้  

ก�รตรวจพบ Coliforms และ E. coli บ่งบอกคุณภ�พนำ้�ว่�ไม่สะอ�ด และสุขลักษณะก�รผลิตนำ้�บริโภคไม่ดีพอ ก�ร

ตรวจพบ E. coli ยังแสดงว่�อ�จมีก�รปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลรวมทั้งอุจจ�ระด้วย นำ้�ดื่มตู้หยอดเหรียญที่มีคุณภ�พไม่ผ่�น

ม�ตรฐ�นด้�นจลิุนทรย์ี อ�จมีส�เหตจุ�กก�รปนเป้ือนเช้ือจลุนิทรย์ีชนดิต่�งๆ บรเิวณช่องจ่�ยนำ�้/หวัจ่�ย และสิง่แวดล้อม

รอบตู้ หรือมีจุลินทรีย์สะสมในเครื่องกรองนำ้�

ผลทดสอบท�งสถิติพบว่� ค่�คว�มกระด้�งทั้งหมด ปริม�ณส�รทั้งหมดในนำ้� และคุณภ�พด้�นจุลินทรีย์ไม่มี

คว�มสัมพันธ์กับอ�ยุก�รใช้ง�นของตู้นำ้�ฯ อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ (P > 0.05, P = 0.6799) อ�จเป็นเพร�ะตู้นำ้�ฯ 

ที่มีก�รบำ�รุงรักษ�ระบบก�รกรองและฆ่�เชื้ออย่�งมีประสิทธิภ�พและสมำ่�เสมอจะช่วยให้นำ้�มีคุณภ�พดี ถึงแม้จะมีอ�ยุ

ก�รใช้ง�นม�กขึ้น  และพบว่�ผลวิเคร�ะห์ด้�นจุลินทรีย์ที่ไม่ผ่�นม�ตรฐ�นมีคว�มสัมพันธ์กับตู้นำ้�ฯ  ที่มีและไม่มีประตู

ปิดบริเวณช่องจ่�ยนำ้�  อ�จกล่�วได้ว่�  นำ้�จ�กตู้นำ้�ดื่มหยอดเหรียญที่ไม่มีประตูปิดบริเวณช่องจ่�ยนำ้�มีโอก�สปนเปื้อน

จุลินทรีย์จ�กสิ่งแวดล้อมรอบตู้นำ้�ฯ  สูงกว่�นำ้�จ�กตู้ที่มีประตูปิดช่องจ่�ยนำ้�  และประตูปิดช่องจ่�ยนำ้�ช่วยป้องกัน 

ก�รปนเปื้อนจุลินทรีย์จ�กสิ่งแวดล้อมรอบตู้นำ้�ฯ ได้

การประเมินค่าความเสี่ยง

ลำ�ดบัคว�มเส่ียง (Risk ranking, RR) ของก�รเกิดโรคอ�ห�รเป็นพษิเนือ่งจ�ก S. aureus, C. perfringens 

และ Salmonella spp. อยู่ที่ลำ�ดับ 28, 29 และ 39 ต�มลำ�ดับ ค่� RR ที่สูงขึ้นทุก 6 ลำ�ดับ หม�ยถึงผู้บริโภคมีคว�ม

เสี่ยงต่อก�รเกิดโรคม�กขึ้น 10 เท่� สรุปได้ว่� ค่�คว�มเสี่ยงที่จะเกิดโรคเนื่องจ�ก S. aureus และ C. perfringens 

ใกล้เคียงกัน แต่คว�มเสี่ยงจ�ก Salmonella spp. จะม�กกว่�ทั้งสองเชื้อเกือบ 100 เท่� อ�จเป็นเพร�ะ Salmonella 

spp.  เป็นจุลินทรีย์ก่อโรคที่ทำ�ให้ผู้ป่วยมีอ�ก�รรุนแรงกว่�  และปริม�ณที่ทำ�ให้เกิดโรคในคนสุขภ�พปกติน้อยกว่� 

S. aureus  และ C. perfringens  ค่�คว�มเสี่ยงของ C. perfringens อยู่ที่ลำ�ดับ 29 ซึ่งม�กกว่� S. aureus เพียง

ลำ�ดับเดียว แต่จำ�นวนครั้งที่ค�ดว่�จะเกิดก�รเจ็บป่วยจ�กก�รบริโภคนำ้�ดื่มหยอดเหรียญที่ปนเปื้อน C. perfringens 

ต่อปีม�กกว่� S. aureus  เกือบเท่�ตัว อ�จเป็นผลเนื่องจ�กข้อมูลก�รปนเปื้อนของ C. perfringens จ�กก�รศึกษ�

ครั้งนี้สูงกว่� S. aureus  

ร�ยง�นวจิยัของ Ross และ Sumner ในปี 2002(12) ระบวุ่� RR เป็นค่�คว�มเสีย่งสมัพทัธ์ (Relative risk) 

ที่นำ�ม�เปรียบเทียบกันได้ และถ้�ได้ค่� RR หล�ยค่�ก็ส�ม�รถนำ�ม�จัดเรียงลำ�ดับเป็นชุดข้อมูล (Risk profile) ของ

ลำ�ดับคว�มเสี่ยงได้  Ross  และ  Sumner  ได้จัดทำ�  Risk  profile  ของค่�  RR  ของก�รเกิดโรคเนื่องจ�กจุลินทรีย์ 

ในผลิตภัณฑ์อ�ห�รทะเลในประเทศออสเตรเลีย ที่เกิดกับกลุ่มผู้บริโภคหล�ยกลุ่ม เช่น จัดทำ�ลำ�ดับคว�มเสี่ยงจ�กเชื้อ 

Listeria monocytogenes ในอ�ห�รทะเลรมควันแช่เย็น ที่ทำ�ให้เกิดโรคในกลุ่มผู้บริโภค 3 กลุ่มคือ กลุ่มคนทั่วไป 

กลุ่มเด็ก/คนชร� และกลุ่มผู้ป่วยโรคร้�ยแรง (เอดส์ มะเร็ง ฯลฯ) ได้ค่� RR ที่ 39, 45 และ 47 ต�มลำ�ดับ(20, 21) และ 



33วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีที่ 57 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2558

ประเมนิความเสีย่งของน�า้ดืม่ตูห้ยอดเหรยีญ	 ลดาพรรณ	 แสงคล้าย	และคณะ

หน่วยง�นด้�นอุตส�หกรรมอ�ห�รทะเลของออสเตรเลียได้นำ�ค่�ลำ�ดับคว�มเสี่ยงนี้ไปใช้ประโยชน์ในก�รจัดลำ�ดับ 

คว�มสำ�คัญในก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง  (Risk management)  และจัดระดับคว�มเข้มงวดในก�รเฝ้�ระวังโรค  ดังนั้น 

ห�กนำ�รูปแบบนี้ม�ประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ก็จะมีประโยชน์เช่นเดียวกัน

การสนับสนุนการกำาหนดมาตรฐาน  

สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� (อย.) ได้ออกประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสขุ ฉบบัที ่362 (พ.ศ. 2556) 

เร่ือง  นำ้�บริโภคจ�กตู้นำ้�ดื่มอัตโนมัติ(22)  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  16  ตุล�คม พ.ศ.  2557  อย่�งไรก็ต�ม  ประก�ศ 

ฉบับนี้ใช้ควบคุมเฉพ�ะคุณภ�พของนำ้�ดื่มที่ออกจ�กตู้นำ้�ฯ  ซึ่งถือว่�เป็นผลิตภัณฑ์อ�ห�รประเภทหนึ่ง  จึงต้องมี 

ก�รบรูณ�ก�รระหว่�งหล�ยหน่วยง�นเพื่อควบคมุก�รประกอบธรุกิจตู้นำ�้ดืม่อตัโนมัติแบบครบวงจร และจัดก�รปัญห�

คว�มปลอดภัยของนำ้�ดื่มฯ(23)  นับตั้งแต่ก�รขออนุญ�ตประกอบกิจก�รตู้นำ้�ฯ  ก�รกำ�หนดคุณภ�พตู้นำ้�ฯ  และอุปกรณ์ 

เป็นบทบ�ทหน้�ที่ของสำ�นักง�นม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม (สมอ.) ก�รควบคุมฉล�กและรับเรื่องร้องเรียนจ�ก

ผูบ้ริโภคเป็นคว�มรบัผดิชอบของสำ�นกัง�นคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นควบคมุคณุภ�พนำ�้โดย อย. 

และก�รเฝ้�ระวังคุณภ�พนำ้�ฯ  และตรวจติดต�มโดยหน่วยง�นของกระทรวงส�ธ�รณสุข หน่วยง�นท้องถ่ิน  หรืออื่นๆ 

หน่วยง�นทุกแห่งท่ีมีหน้�ท่ีดังกล่�วน้ี  ควรมีก�รประช�สัมพันธ์เรื่องกฎระเบียบ/ข้อบังคับ  รวมทั้งคำ�แนะนำ�ต่�งๆ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ทั้งผู้ประกอบก�รและผู้บริโภคได้ทร�บโดยทั่วถึง และเข้มงวดกับบทลงโทษต�มกฎหม�ย

สรุป

ก�รดำ�เนินโครงก�รประเมินคว�มเสี่ยงของนำ้�ดื่มตู้หยอดเหรียญใน 5 จังหวัด ในเขตพื้นที่ภ�คกล�งทำ�ให้ได้

ข้อมูลผลวิเคร�ะห์คุณภ�พด้�นเคมีและจุลินทรีย์ของนำ้�ดื่มตู้หยอดเหรียญ  พร้อมด้วยค่�คว�มเสี่ยงของผู้บริโภค 

ที่ดื่มนำ้�ฯ  และข้อมูลสำ�รวจร�ยละเอียดของตู้นำ้�ฯ  ซึ่งได้สนับสนุนข้อมูลดังกล่�วนี้ร่วมกับผลของศูนย์วิทย�ศ�สตร์ 

ก�รแพทย์อกี 14 แห่ง เป็นข้อมูลรวมท้ังประเทศให้กบัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� เพือ่ประกอบก�รพจิ�รณ�

กำ�หนดม�ตรฐ�นควบคุมคุณภ�พนำ้�ดื่มตู้หยอดเหรียญ  จนกระทั่งในปี  2556  ได้มีประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข 

ฉบับที ่362 (พ.ศ. 2556) เรือ่ง นำ�้บรโิภคจ�กตูน้ำ�้ดืม่อตัโนมตั ิมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่16 ตลุ�คม พ.ศ. 2557 ประก�ศ

ฉบับนี้ใช้ควบคุมเฉพ�ะคุณภ�พของนำ้�ที่ออกจ�กตู้ ซึ่งถือว่�เป็นผลิตภัณฑ์อ�ห�รประเภทหนึ่ง จึงต้องมีก�รบูรณ�ก�ร

ระหว่�งหล�ยหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทั้งภ�ครัฐและเอกชน เพื่อควบคุมตู้นำ้�ดื่มอัตโนมัติแบบครบวงจร 

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณน�งส�วทิพวรรณ นิ่งน้อย ที่กรุณ�สนับสนุนและให้คำ�ปรึกษ� ขอขอบคุณน�งณัฐชลัยย์ บุญไทย 

จ�กศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ท่ี  5  (สมุทรสงคร�ม)  น�ยบัณฑูร  พ�นิชกุล  และพนักง�นกระทรวงส�ธ�รณสุข 

ในสำ�นกัคณุภ�พและคว�มปลอดภยัอ�ห�ร ทีไ่ด้ช่วยเหลอืในก�รเกบ็และตรวจวเิคร�ะห์ตวัอย่�ง จนคณะผูว้จิยัส�ม�รถ

ดำ�เนินโครงก�รจนลุล่วงและสำ�เร็จด้วยดี
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Risk assessment of drinking water from 
vending machines in the central area  

and support of establishment of  
the quality standard
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and Kannika  Jittiyossara
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences, Tiwanond Road, Nonthaburi 

11000, Thailand

ABSTRACT  The drinking water from vending machines greatly increased in the urban community, 
in particular, in 2011 Bangkok had more than 20,000 machines. During 2008-2012, data of many agencies 
showed that the quality of drinking water from vending machines failed to meet the standard based on 
the regulation of drinking water in sealed containers. As a result, consumers are vulnerable to hazards 
from the vended drinking water. In 2012, the Food and Drug Administration (FDA) intended to establish 
a certain quality standard of drinking water from vending machine. Consequently, a risk assessment 
of  vended  drinking water  in  five  provinces  in  the  central  region  of  Thailand  including Bangkok, 
Nonthaburi, Pathum Thani, Phra Nakorn Sri Ayutthaya and Saraburi was carried out during January to 
October 2012. The objectives were to obtain analytical data of vended water quality used for assessing the risk of 
foodborne illness and to support establishment of the national quality standard. Survey results of the water vending 
machines revealed that 76.9% of the machines were located in front of buildings and 69.3% were exposed to 
sunlight. Unhygienic surroundings of the water vending machines were found due to trash buckets/garbage 
and dirty water  around  the machine base at  10.9% and 9.3%,  respectively.  It was  found  that  60.0% 
of the vending machines were used not over than two years and only 3 (4.3%) from 69 legally enforced 
machines showed complete labelling conforming to the Commission on Labels No. 31 (B.E. 2553). Most water 
filtration systems inside the machines presenting 94.6% were reverse osmosis (RO) type. The analytical 
results  showed  that  121  (28.1%)  of  total  430 water  samples  from  vending machines  failed  to meet 
the standard. For chemical results, 43 (10%) samples failed due to total hardness, pH and total solids 
presenting 6.5%, 3.5% and 1.6%, respectively. For microbiological data, 93 (21.6%) samples failed mainly 
due to Coliforms at 20.5% followed by E. coli at 3.7%. In addition, food poisoning bacteria were found 
in 8 (1.9%) samples and the heterotrophic plate count (HPC) greater than 1,000 CFU/ml was found at 
71.8%. The Chi square test results showed that water vending machines upon sunlight exposure were not  
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significantly related to the algae growth in dispensing chambers (P > 0.05, P = 0.4673), the analytical results 
of total hardness, total solids and microbiological data were not significantly related to working time of the 
water vending machines (P > 0.05, P = 0.6799, 0.5829 and 0.7753) whereas the poor quality microbiological 
results were significantly related to water vending machines with and without dispensing-chamber doors 
(P < 0.05, P = 0.0281). The risk of foodborne illness was calculated by the "Risk Ranger" program and 
the results indicated that the probability of illness per person per day among consumers in 5 provinces 
due to vended drinking water contaminated with S. aureus, C. perfringens and Salmonella spp. were 
7.50 × 10-9, 1.50 × 10-8 and 7.50 × 10-8, respectively. The expectation of illness incidents among 1,690,000 
consumers in five provinces in the central area because of those three food poisoning bacteria were 14, 27 
and 133 times per year with the risk ranking of S. aureus, C. perfringens and Salmonella spp. at 28, 29 
and 39, respectively. The data and survey results were subsequently proposed to the FDA and in 2013, a 
notification of the Ministry of Public Health (No. 362) B.E. 2556 focusing on quality control of the drinking 
water from automatic machine was launched and was initially effective on 16 October, 2014. 

Key words:  water vending machine, risk assessment, quality standard


