1

สธ.สํารวจคุณภาพน้ําดื่มจากตูน้ําหยอดเหรียญทั่วประเทศ เพื่อประเมินคุณภาพและความปลอดภัย
กระทรวงสาธารณสุ ข โดย กรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ร ว มกั บ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํารวจคุณภาพและความปลอดภัยของน้ําดื่มจากตูน้ําหยอดเหรียญทั่วประเทศ
ในป 2555 รวม 1,871 ตัวอยาง พบวา ไมผานมาตรฐาน 633 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 33.8 เผยพบน้ํามีคา
ความเปนกรด-ดางไมไดตามมาตรฐานและพบเชื้อกอโรคอาหารเปนพิษ แนะผูประกอบการหมั่นดูแลบํารุงรักษา
เครื่องกรองน้ําที่เปนองคประกอบหลักของตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ ซึ่งอาจเกิดการสะสมเชื้อกอโรคที่เปนอันตราย
ตอผูบริโภคได
นายแพทยสุรวิทย คนสมบูรณ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข กลาววา กระทรวง
สาธารณสุ ข มี น โยบายด า นส ง เสริ ม สุ ข ภาพ ป อ งกั น ควบคุ ม โรค และลดป จ จั ย เสี่ ย งด า นสุ ข ภาพ โดยให
หน ว ยงานด า นสาธารณสุ ข มี ก ระบวนการกํ า กับ ดู แ ลมาตรฐานและเฝ า ระวั ง ผลิ ตภั ณ ฑ สุ ข ภาพและอาหาร
ให ป ราศจากสารปนเป อ นและเชื้ อ ก อ โรค เพื่ อ ให เ ป น ไปตามมาตรฐาน จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพชี วิ ต
ความเปนอยูของประชาชนตามความเจริญของเทคโนโลยี ทําใหประชาชนสวนใหญเนนความสะดวกสบาย
พฤติกรรม การบริโภคจึงเปลี่ยนไป ประชาชนในปจจุบันนิยมบริโภคอาหารสําเร็จรูป รวมทั้งน้ําดื่มที่สะดวก
ในการซื้อหา สวนใหญจึงนิยมซื้อน้ําบริโภคที่บรรจุในภาชนะที่ปดสนิท ซึ่งคอนขางมีราคาแพง ดังนั้นจึงมีการ
นําตูน้ําดื่มหยอดเหรียญมาติดตั้งใหบริการ กระจายอยูทั่วไปในแหลงชุมชนเมือง ตามหอพัก คอนโดมิเนียม
หนารานคาในหมูบานหรือริมถนน ปมน้ํามัน หรือสวนสาธารณะ เพื่อใหเขาถึงผูบริโภคไดมากขึ้น และมีราคา
ถูก ผูบริโภคสามารถนําภาชนะขนาดใดก็ไดมาบรรจุน้ําดื่มกลับบาน บางครั้งพบวาสภาพภายนอกของตูน้ํา
หยอดเหรียญดูสกปรก รวมทั้งบริเวณชองจายน้ํา ตูน้ําสวนใหญตั้งอยูกลางแจง หรือตั้งอยูขางถนนที่มีฝุนละออง
ในบางแหงยังมีน้ําขังบริเวณพื้นที่ตั้ง บางตูอยูใกลถังขยะ หรือมีสัตวมาอาศัย เปนที่นอนและถายของเสีย
นายแพทยสุรวิทย กลาวตออีกวา กระทรวงสาธารณสุข โดย สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
และศูนยวิทยาศาสตรการแพทยทั้ง 14 แหงทั่วประเทศ ของกรมวิทยาศาสตรการแพทยรวมกับ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดดําเนินโครงการสํารวจสถานการณความปลอดภัยของ
น้ําดื่มจากตูน้ําหยอดเหรียญในป 2555 เพื่อประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของน้ําดื่มจากตูน้ําหยอดเหรียญ
ทั่วประเทศ โดยการเก็บตัวอยางน้ําตรวจวิเคราะหจํานวน 1,871 ตัวอยาง พบวา ไมผานมาตรฐานจํานวน 633
ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 33.8 โดยมีตัวอยางที่ไมผานมาตรฐานทางดานเคมี จํานวน 487 ตัวอยาง (รอยละ 26)
ซึ่งไดแก คาความเปนกรด-ดาง ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน คาความกระดางหรือมีปริมาณสิ่งแปลกปลอมสูงเกิน
มาตรฐาน นอกจากนี้ในบางพื้นที่ ยังตรวจพบสารปนเปอนที่คาดวาอาจเปนปญหา โดยตรวจพบ ไนเตรท
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มากที่สุด (รอยละ 1.5) รองลงมา ไดแก แมงกานีส (รอยละ 0.5) ฟลูออไรด (รอยละ 0.3) สังกะสี (รอยละ 0.2)
เหล็กและตะกั่ว (รอยละ 0.1) ตามลําดับ และในการทดสอบความปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย พบตัวอยางที่ไม
ผานมาตรฐานจํานวน 303 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 16.2 โดย พบเชื้อโคลิฟอรม (Coliform) มากที่สุด ซึ่งคิดเปน
จํานวนกวารอยละ 80 ของตัวอยางที่ผิดมาตรฐานในดานนี้ เชื้อจุลินทรียอื่นๆ ที่ตรวจพบ รองลงมาไดแก
อี.โคไล ( E.coli ) และเชื้อโรคอาหารเปนพิษ เชน แซลโมเนลลา (Salmonella) และแสตปฟโลค็อกคัส ออเรียส
(Staphylococcus aureus) ตามลําดับ นอกจากนี้ในบางพื้นที่ยังตรวจพบเชื้อกอโรคอื่นๆ เชน บาซิลลัส ซีเรียส
(Bacillus cereus) และ คลอสตริเดียม เพอรฟริงเจนส (Clostridium perfringens) อีกดวย
นายแพทยนิพนธ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย กลาวเพิ่มเติมวา การสํารวจน้ําดื่ม
จากตูน้ําหยอดเหรียญ แสดงใหเห็นวาผูประกอบการหรือผูรับผิดชอบน้ําดื่มตูหยอดเหรียญบางรายขาดการดูแล
บํารุงรักษาเครื่องกรองน้ํา ซึ่งเปนอุปกรณหลักของตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ ทําใหประสิทธิภาพการกรองต่ําลง และ
เกิดการสะสมของจุลินทรีย ทําใหตรวจพบสารปนเปอนซึ่งแสดงวาน้ําดื่มไมไดมาตรฐาน และการตรวจพบ
การปนเปอนเชื้อโคลิฟอรม อี.โคไล และเชื้อโรคอาหารเปนพิษก็แสดงวาน้ําไมสะอาดและไมควรบริโภค
เพราะเชื้อโคลิฟอรม อี. โคไล นั้นเปนจุลินทรียที่บงบอกสุขลักษณะความสะอาดของน้ําดื่ม นอกจากนี้ในกรณี
ที่ผูบริโภคไดรับเชื้อโรคอาหารเปนพิษจะทําใหเกิดอาการทางเดินอาหารไดภายใน 2 - 24 ชั่วโมง ผูที่ไดรับเชื้อ
ดังกลาวอาจมีอาการทองเสีย คลื่นไส อาเจียน ปวดศีรษะและเกิดตะคริวที่ทองได ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย
ของผูบริโภค หนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรใหความรูแกผูประกอบการที่ติดตั้งตูน้ําดื่มหยอดเหรียญใหดูแลและ
บํารุงรักษาตูหลังการติดตั้งอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งกําหนดเกณฑหรือมาตรฐานการผลิตที่เหมาะสม เพื่อใชกํากับ
และควบคุมธุรกิจการผลิตน้ําดื่มตูหยอดเหรียญใหไดคุณภาพและปลอดภัย โดยผูประกอบการและผูรับผิดชอบ
ดูแลตูควรมีความรับผิดชอบใสใจในคุณภาพความปลอดภัยของผูบริโภคดวย
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