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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการประเมินคุณภาพของน า้ดื่มบรรจุขวดที่จ าหน่ายในจังหวดัสกลนคร ประเทศไทย  

ที่เก็บไว้ที่อณุหภูมิห้องนาน 1 ปี เพื่อใช้ในสภาวะจ าลองการเกิดภยัพิบตัิ ผลการศึกษาพบว่าน า้ดื่มบรรจุขวดทัง้  
31 ตวัอยา่ง มีลกัษณะน า้ที่ใส ไมม่ีสแีละกลิ่น น า้ดื่มบรรจุขวดจ านวน 18 ตวัอย่าง (58.06 %) ผ่านตามมาตรฐาน
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที่ 383 พ.ศ. 2560 เนื่องจากมีการระบช่ืุอบริษัท วนัหมดอายุและสถานที่ผลิต 
น า้ดื่มบรรจขุวดจ านวน 18 ตวัอย่าง มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 6.53 ± 0.11 - 7.84 ± 0.02 ผ่านมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 61 พ.ศ. 2524 ที่ได้ก าหนดคา่ความเป็นกรด-ดา่งต้องอยูร่ะหวา่ง 6.5-8.5
นอกจากนัน้น า้ดื่มบรรจุขวด 29 ตัวอย่าง (93.55 %) มีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและฟีคลัโคลิฟอร์ม 
น้อยกว่า 1.1 MPN/100 mL และไม่พบการปนเปื้อนของ E. coli น า้ดื่มทุกตวัอย่างไม่พบแบคทีเรียก่อโรคทาง
อาหาร 2 ชนิด ได้แก่ Staphylococcus aureus และ Salmonella sp. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที่ 
354 พ.ศ. 2556 โดยสรุปพบวา่น า้ดื่มบรรจขุวดที่จ าหนา่ยในจงัหวดัสกลนครท่ีถกูเก็บไว้ 1 ปีและน ามาศกึษาในครัง้
นีผ้่านมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ประเทศไทย ทางด้านคณุภาพทางกายภาพบางประการและ  
จลุชีววิทยาจ านวน 13 ตวัอยา่ง คิดเป็น 41.94 % 
 
ค าส าคัญ: น า้ดืม่บรรจขุวด แบคทีเรียโคลฟิอร์ม E. coli สกลนคร 
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Abstract 
 

In this study, the qualities of bottled drinking water sold in Sakon Nakhon Province, Thailand, 
after storage at room temperature for 1 year on simulation of the disaster phenomenon, were 
investigated.  The results showed that all of thirty-one bottled drinking water samples presented a clear, 
colorless and odorless appearance. Eighteen samples (58.06%) abided by the criteria imposed by the 
Ministry of Public Health of Thailand no. 383 (2017) due to having completely labeled information of 
company name, expiry date, and place of production. Eighteen samples (58.06%) had the pH in the 
ranges of 6.53 ± 0.11 - 7.84 ± 0.02, which were within acceptable values (6.5-8.5) announced by the 
Ministry of Public Health of Thailand no. 61 (1981). Additionally, twenty-nine samples (93.55%) were 
composed of coliform and fecal coliform bacteria less than 1.1 MPN/100 mL and E. coli-free. All bottled 
drinking water samples were devoid of the two foodborne pathogens, namely Staphylococcus aureus 
and Salmonella sp., which must be absent following the standards set by the Ministry of Public Health 
of Thailand no. 354 (2013). In conclusion, thirteen bottled drinking water samples stored for 1 year 
(41.94%) were within the acceptable limits declared by the Ministry of Public Health of Thailand, based 
on some physical and microbiological qualities examined in this study. 
 

Keywords: Bottled drinking water, Coliform bacteria, E. coli, Sakon Nakhon Province 
 

บทน า 
น า้เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญภายในเซลล์ทั่ว

ร่างกาย ท าหน้าที่ละลายสารอาหารต่าง ๆ ช่วยควบคุม
อณุหภูมิของร่างกายให้คงที่ ช่วยในการย่อย การดดูซึม 
การน าพาสารอาหารไปยงัเซลล์ ช่วยในการขบัถ่ายและ
ก าจัดของเสียออกจากร่างกาย (1) การประเมิน
คุณภาพน า้ดื่มจึงมีความจ าเป็นอย่างมากเพื่อให้เกิด
ความมัน่ใจวา่น า้ดื่มมีปริมาณแบคทีเรียที่พบอยู่ในช่วง
ที่ยอมรับได้ ไมก่่อให้เกิดอนัตรายแก่ผู้บริโภค (2)  

น า้ดื่มบรรจุขวดเป็นน า้ดื่มที่ได้รับความนิยมใน
การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภยัพิบัติต่าง ๆ เช่น ภัยพิบัติ
น า้ท่วมท าให้ประชาชนไม่สามารถออกจากพืน้ที่หรือ
บ้านของตนเองได้ ผู้ที่ช่วยเหลือก็ต้องด าเนินการน า 

น า้ดื่มบรรจุขวดไปแจกจ่ายถึงที่บ้านของผู้ประสบภัย
พิบตัิ (3) การเกิดน า้ทว่มหรือภยัพิบตัิสามารถเกิดขึน้ได้
ภายในระยะเวลาสัน้ถึงระยะยาว เช่น มหาอทุกภยัที่
เกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2554 ของประเทศไทย ที่มีการเกิดใน
ระยะเวลายาวนานและต่อเนื่อง สร้างผลกระทบทาง
สงัคมในวงกว้างแก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
เสียหายต้องมีการอพยพหนีน า้ท่วมไปอาศัยอยู่ที่อื่น  
บางส่วนก็ได้อพยพครอบครัวไปยังศูนย์พักพิงต่าง ๆ  
สถานศกึษาและสถานพยาบาลหลายแหง่ต้องปิดท าการ
ชัว่คราว (4)  

สิ่งที่ส าคญันอกเหนือจากอาหารและยารักษา
โรคของผู้ประสบภยัคือ น า้ดื่มที่สะอาดและปราศจาก
เชือ้เพื่อใช้ในการบริโภคซึ่งมีความส าคัญต่อการ
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ด ารงชีวิต การกักตุนน า้ดื่มบรรจุขวดเพื่อด ารงชีวิตใน
สภาวะภยัพิบตัิดงักลา่วจึงอาจมีการกกัตนุน า้ดื่มบรรจุ
ขวดในระยะเวลายาวนาน ดังนัน้น า้ดื่มบรรจุขวดที่มี
คณุภาพดี ไม่มีแบคทีเรียก่อโรคปนเปือ้น ได้มาตรฐาน
ตรงตามข้อก าหนดของกระทรวงสาธารณสขุจึงเป็นสิ่ง
ที่จ าเป็นเป็นอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ตามจากการส ารวจ
คณุภาพน า้ดื่มบรรจขุวดที่จ าหนา่ยในหลายจงัหวดัของ
ประเทศไทย เช่น จงัหวดักาญจนบุรีและน่าน พบว่ามี
น า้ดื่มบรรจุขวดผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสขุทางด้านจุลชีววิทยา 40.2 และ 90.7 % 
ตามล าดบั (5-6) จากรายงานดงักลา่วสะท้อนให้เห็นวา่
น า้ดื่มบรรจุขวดที่จ าหน่ายในจังหวัดต่าง  ๆ ของ
ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการเจ็บป่วยที่
เ กิดจากแบคทีเรียก่อโรคที่มีน า้ เป็นสื่อและอาจมี
ผลกระทบต่อสขุภาพของผู้บริโภคน า้ดื่มที่มีการกักตุน
ในระหว่างประสบภยัพิบตัิน า้ท่วม ดงันัน้การศึกษาใน
ครัง้นีจ้ึงท าการจ าลองสภาวะการกักตุนน า้ดื่มบรรจุ
ขวดที่จัดจ าหน่ายในจังหวดัสกลนคร ซึ่งเป็นหนึ่งใน  
64 จังหวดัที่ประสบภยัพิบัติน า้ท่วมเมื่อปี พ.ศ. 2554 
โดยท าการซื อ้น า้ดื่มบรรจุขวดจากร้านค้าต่าง  ๆ 
จากนัน้น ามากกัตนุไว้เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี และ
น ามาศึกษาถึงคณุภาพทางด้านสี กลิ่น รายละเอียดบน
ฉลากผลิตภัณฑ์น า้ดื่ม ค่าความเป็นกรด -ด่าง และ
คณุภาพทางจุลชีววิทยา ได้แก่ ปริมาณแบคทีเรียกลุม่
โคลิฟอร์ม (Coliforms) กลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal 
coliforms) และ Escherichia coli รวมทัง้แบคทีเรียก่อ
โรคชนิดตา่ง ๆ 

 

วิธีการวิจัย 
1. การเตรียมตัวอย่างน า้ดื่มบรรจุขวด 

เก็บตัวอย่างน า้ดื่มบรรจุขวด โดยสุ่มซือ้จาก
ร้านค้าทัว่ไปในจงัหวดัสกลนคร รวมทัง้สิน้ 31 ตวัอย่าง 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพือ่เป็นการจ าลอง
สถานการณ์เกิดเหตุภัยพิบัติจึงน าตัวอย่างน า้ดื่มมา
เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี 
และท าการตรวจสอบคุณภาพทางด้านกายภาพ และ
คณุภาพทางด้านจลุชีววิทยา 
2. การศึกษาลักษณะน า้ดื่มที่บรรจุภายในขวดและ
รายละเอียดบนฉลาก (6)  

การศกึษาลกัษณะน า้ดื่ม ท าการสงัเกตลกัษณะ
ความใสของน า้ด้วยตาเปลา่ โดยการรายงานข้อมลูว่า
ใสหรือขุน่ ลกัษณะกลิ่น ศึกษาโดยเปิดฝาขวด และดม
กลิ่นบริเวณปากขวด แล้วรายงานข้อมูลว่ามีกลิ่น
หรือไมม่ีกลิน่ การทดสอบกลิน่จะท าการศึกษาหลงัจาก
การตรวจสอบคณุภาพด้านจุลชีววิทยา การวดัค่าความ
เป็นกรด-ด่าง ศึกษาโดยใช้เคร่ืองวดัค่าความเป็นกรด-
ด่าง (Denver Instrument, pH/mv/Temp. Meter Model 
UB-10, USA) ท า 3 ซ า้ แล้วน าค่าที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจดบนัทึกรายละเอียด
ต่าง ๆ บนฉลากผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ช่ือบริษัท  วัน
หมดอาย ุและสถานท่ีตัง้บริษัท  
3. การตรวจสอบแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ฟีคัลโค
ลิฟอร์ม และ E. coli โดยวิธี Most Probable 
Number (7)  

3.1 การทดสอบขัน้แรก  
 ถ่ายตวัอย่างน า้ดื่มปริมาตร 10 มิลลิลิตร ลงใน
อาหารเลีย้งเชือ้ Lauryl Tryptose Broth (LST) ปริมาตร 
10 มิลลิลิตร ที่มีความเข้มข้น 2 เท่า ทัง้หมด 10 หลอด
ต่อตัวอย่างน า้ดื่มบรรจุขวด 1 ตัวอย่าง น าไปบ่มที่
อณุหภมูิ 35±1 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 24 ± 2 ชัว่โมง 
คัดเลือกหลอดที่ เกิดแก๊สในหลอดดักแก๊ส ส าหรับ
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หลอดที่ไม่เกิดแก๊สให้ท าการบ่มต่อ 48±2 ชั่วโมง 
จากนัน้น าหลอดที่เกิดแก๊สไปท าการทดสอบตอ่ 

3.2 การทดสอบขัน้ยนืยนั  
น าหลอดอาหารเลีย้งเชือ้ LST ที่ให้ผลบวก คือ 

เกิดแก๊สภายในหลอดดักแก๊ส ถ่ายเชือ้ลงในอาหาร
เลีย้งเชือ้ Brilliant Green Lactose Bile (BGLB) broth 
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ด้วยลวดเขี่ยเชือ้ น าไปบ่มใน
อณุหภมูิ 35±1 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 24±2 ชัว่โมง 
คัดเลือกหลอดที่ เกิดแก๊สในหลอดดักแก๊ส ส าหรับ
หลอดที่ ไม่เ กิดแก๊สให้ท าการบ่มต่อจนครบ 48±2 
ชัว่โมง และถ่ายเชือ้จากอาหารเลีย้งเชือ้ LST ที่ให้ผล
บวกลงในอาหารเลีย้ง Escherichia coli (EC) 
medium 10 มิลลิลิตร จากนัน้น าไปบ่มที่อุณหภูมิ  
44.5 องศาเซลเซียส ในอ่างน า้ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อ
เป็นการตรวจสอบหาแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม 
จากนัน้นับจ านวนหลอด BGLB ที่ให้ผลบวก น าไป
เปรียบเทียบกับตาราง Most Probable Number 
(MPN) ระบบ 10 หลอด ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% (8) 
ดงันัน้จะได้ค่า MPN โคลิฟอร์มต่อ 100 มิลลิลิตร และ
ต่อด้วยนบัจ านวนของหลอดอาหาร EC broth ที่ให้ผล
บวก เปรียบเทียบกบัตาราง MPN จะได้ค่า MPN ฟีคลั
โคลฟิอร์มตอ่ 100 มิลลลิติร 

3.3 การทดสอบขัน้สมบูรณ์  
เ ป็นการทดสอบเพื่อยืนยันว่าแบคที เ รียที่ 

คดัแยกได้เป็น E. coli โดยน าหลอดอาหารเลีย้งเชือ้ 
EC broth ที่ให้ผลบวก ไปเขี่ยแยกเชือ้บนอาหารเลีย้ง
เชือ้ Eosin Methylene Blue (EMB) agar น าไปบ่มที่
อณุหภมูิ 37±1 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 24 ชัว่โมง 
คดัเลือกโคโลนีที่มีลกัษณะมนัวาวคล้ายโลหะหรือมีสี
เขียวสะท้อนเงา (Metallic sheen) ขัน้สดุท้ายเป็นการ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี ได้แก่ การทดสอบ 

IMViC reactions โดยการใช้ลวดเขี่ยเชือ้เขี่ยโคโลนี
เดี่ยวน าไปทดสอบเพื่อเป็นการยืนยนัเชือ้ E. coli (7)  
4. การศึกษาปริมาณและชนิดของแบคทีเรียกลุ่ม
เฮทเทอโรโทรป Enterobacteriaceae และ 
Pseudomonas  
 น าตวัอยา่งน า้ดืม่บรรจขุวดปริมาตร 1 มิลลลิติร 
มาเจือจางแบบ 10 เท่า ด้วย 0.9% Normal saline 
solution ปริมาตร 9 มิลลลิติร จากนัน้ปิเปตตวัอย่างน า้
ที่ไมเ่จือจางและที่ระดบัความเจือจางตา่ง ๆ ปริมาตร 0.1 
มิลลิลิตร ลงบนอาหารเลีย้งเชือ้ 3 ชนิด ได้แก่ 1) Plate 
count agar เพื่อศกึษาปริมาณแบคทีเรียกลุม่เฮทเทอโร
โทรป 2) McConkey agar เพื่อศึกษาปริมาณแบคทีเรีย
กลุ่ม Enterobacteriaceae และ 3) Pseudomonas 
isolation agar เพื่อศึกษาปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม 
Pseudomonas (ความเจือจางละ 3 ซ า้) จากนัน้ใช้แทง่
แก้วสามเหลี่ยมปราศจากเชือ้เกลี่ยตวัอย่างให้ทัว่จาน
เพาะเชือ้ด้วยเทคนิค Spread plate น าจานเพาะเชือ้
บ่มที่อณุหภมูิ 35±1 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 24 
ชัว่โมง นบัจ านวนโคโลนีท่ีเจริญบนอาหารเลีย้งเชือ้และ
บนัทึกผลเป็น Colony forming unit per mL (CFU/mL) 
(2, 9-11)  
 การศกึษาชนิดของแบคทีเรียกลุม่เฮทเทอโรโทรป 
Enterobacteriaceae และ Pseudomonas น าแบคทีเรีย
ที่คัดแยกได้มาท าให้บริสุทธ์ิด้วยการขีดเชือ้ลงบน
อาหารเลีย้งเชือ้ Trypticase Soy agar บ่มที่อณุหภมูิ 
35±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนัน้น า
แบคทีเ รียแต่ละไอโซเลทมาทดสอบลักษณะทาง
สณัฐานวิทยาและคุณสมบัติทางชีวเคมี เช่น การติด 
สแีกรม รูปร่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และการทดสอบ
ทางชีวเคมีอื่น ๆ ตามคู่มือการจัดจ าแนกแบคทีเรีย  
ซึ่งได้แก่ หนงัสือBergey’s manual of determinative 
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bacteriology (12) และ Koneman’s color atlas and 
textbook of diagnostic microbiology (13)  
 

ผลการศึกษา  
1. ลักษณะทางกายภาพของน า้ดื่มบรรจุขวด   
 น า้ดื่มบรรจขุวดทัง้ 31 ตวัอย่าง มีลกัษณะน า้ที่
ใส ไมม่ีสแีละกลิน่ มีการระบช่ืุอบริษัทและสถานที่ผลิต
บนฉลากทกุตวัอยา่ง สว่นการระบวุนัหมดอาย ุพบว่ามี 
13 ตวัอยา่ง (41.94 %) ไมผ่่านมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 383 พ.ศ. 2560 เร่ือง การ
แสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 2) ที่
ต้องแสดงถึ งวันหมดอายุ (14) โดย 11 ตัวอย่า ง 
(35.48%) ไม่มีการระบุวนัหมดอายุบนฉลากผลิตภณัฑ์ 
และ 2 ตวัอยา่ง (6.46 %) ได้หมดอายแุล้ว (Table 1) 
 สว่นคา่ความเป็นกรด-ด่างของน า้ดื่มบรรจุขวด 
พบว่าน า้ดื่มบรรจุขวด18 ตัวอย่าง (58.06 %) มีค่า
ค ว า ม เ ป็ น ก ร ด -ด่ า ง อ ยู่ ใ น ช่ ว ง  6.53±0.11 ถึ ง 
7.84±0.02 ซึ่งผ่านมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ ฉบบัที่ 61 พ.ศ. 2524 เร่ืองน า้บริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่ได้ก าหนดค่าความเป็นกรด-
ด่าง ต้องอยู่ระหว่าง 6.5-8.5 (15) และ 13 ตวัอย่าง 
(41.94 %) ไม่ผ่านมาตรฐานเนื่องจากมีค่าความเป็น
กรด-ดา่งต ่ากวา่ 6.5 (Table 1) 
2. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ฟีคัลโคลิฟอร์ม และ 
E. coli 
 น า้ดื่มบรรจขุวดจ านวน 29 ตวัอยา่ง (93.55 %)  
พบปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มน้อยกว่า  1.1 
MPN/100 mL โดยน า้ดื่มบรรจุขวด 2 ตวัอย่าง (6.45 %) 
คือ ตัวอย่างที่ 24 และ 26 มีปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม 
โคลิฟอร์มเท่ากบั 9.2 และ 12 MPN/100 mL ตามล าดบั 
ท าให้ไม่ผ่านตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ ฉบบัที่ 61 พ.ศ. 2524 เร่ืองมาตรฐานน า้ดื่ม
บรรจุขวดที่ปิดสนิท ทางด้านปริมาณของแบคทีเรียโคลิ
ฟอร์มทัง้หมด ที่ก าหนดให้มีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มน้อยกว่า 2.2 MPN/100 mL (15) น า้ดื่มบรรจุขวด
ทัง้หมด 31 ตัวอย่าง พบปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม 
ฟีคลัโคลิฟอร์มน้อยกว่า 1.1 MPN/100 mL และทุก
ตวัอยา่งไมพ่บการปนเปือ้นของ E. coli 
3. ปริมาณและชนิดของแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโร
โทรป Enterobacteriaceae และ Pseudomonas ใน
ตัวอย่างน า้ดื่ มบรรจุขวดที่ จ าหน่ายในจังหวัด
สกลนคร  

จากการตรวจหาปริมาณแบคทีเ รียกลุ ่ม 
เฮทเทอโรโทรป พบว่า ตวัอย่างน า้ดื่มบรรจุขวดมีการ
ปนเปือ้น จ านวน 3 ตวัอยา่ง (9.68 %) ได้แก่ ตวัอย่างที่ 6 
(1.3 ± 8.8 x 101 CFU/mL) ตวัอย่างที่ 8 (1.1 ± 8.4 x 103 
CFU/mL) และตวัอย่างที่ 14 (1.6 ± 1.2 x 101 CFU/mL) 
เมื่อน ามาจัดจ าแนกชนิดของแบคทีเรียพบแบคทีเรีย  
ดงัแสดงใน Table 2 ส่วนการตรวจหาปริมาณแบคทีเรีย
กลุม่ Enterobacteriaceae และ Pseudomonas พบว่า
ไม่พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียทัง้ 2 กลุม่ในตวัอย่าง
น า้ดื่มบรรจขุวดทัง้ 31 ตวัอยา่ง 
 

อภปิรายผล 
 น า้ดื่มบรรจุขวดจ านวน 31 ตัวอย่างที่น ามา
ศึกษา มีลกัษณะใส ไม่มีสีและกลิ่น โดยมี 13 ตวัอย่าง 
(41.94 %) ไม่ผ่านมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ ฉบบัที่ 383 พ.ศ. 2560 เร่ืองการแสดง
ฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 2) ที่ต้อง
แสดงถึงวันหมดอายุ (14) การศึกษาก่อนหน้านีถ้ึง
คณุภาพน า้ดื่มบรรจขุวดในประเทศไทยได้แสดงให้เห็น
วา่น า้ดื่มบรรจขุวดสว่นใหญ่ที่จ าหนา่ยในจงัหวดัต่าง ๆ
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Table 1 Label information and some qualities of bottled drinking water samples sold in Sakon Nakhon Province, Thailand  

Samples 
Label information Bottle appearance 

Water 
appearance 

Odour pH 
Type of 
plastic 
bottle 

Approved by 
Bottled drinking 

water quality 
standard* 

Company 
name 

Expiry  
date 

Place of 
production 

Scratch 
Dented 

scar 

1  19/04/20   + ++ Clear Odourless 6.95±0.02 PET NSF Passed 

2  21/03/20   + ++ Clear Odourless 6.99±0.04 PET NSF Passed 
3  17/03/20  + ++ Clear Odourless 7.21±0.05 PET NSF Passed 

4  -  + + Clear Odourless 6.26±0.08 PET GMP Not Passed 

5  -  + + Clear Odourless 6.13±0.04 PET GMP Not Passed 
6  -  + + Clear Odourless 6.25±0.07 PET GMP Not Passed 

7  -  ++ ++ Clear Odourless 5.86±0.06 PET - Not Passed 

8  -  ++ + Clear Odourless 5.78±0.06 PET - Not Passed 
9  -  ++ ++ Clear Odourless 5.61±0.03 PET - Not Passed 

10  20/04/20  + - Clear Odourless 6.19±0.00 PET GMP Not Passed 

11  21/04/20  + - Clear Odourless 6.11±0.08 PET GMP Not Passed 
12  21/04/20  + - Clear Odourless 6.05±0.10 PET GMP Not Passed 

13  -  ++ + Clear Odourless 5.94±0.03 PET GMP Not Passed 

14  -  + + Clear Odourless 6.11±0.06 PET GMP Not Passed 

15  -  + - Clear Odourless 6.06±0.06 PET GMP Not Passed 

16  28/12/20   + ++ Clear Odourless 6.81±0.02 PET GMP, HACCP Passed 

17  13/03/20  + + Clear Odourless 6.81±0.02 PET GMP, HACCP Passed 

18  28/12/20  + ++ Clear Odourless 7.31±0.05 PET GMP, HACCP Passed 
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Table 1 Label information and some qualities of bottled drinking water samples sold in Sakon Nakhon Province, Thailand (Cont.) 

Samples 
Label information Bottle appearance 

Water 
appearance 

Odour pH 
Type of 
plastic 
bottle 

Approved by 
Bottled drinking 

water quality 
standard* 

Company 
name 

Expiry 
date 

Place of 
production 

Scratch Dented 
scar 

19  20/04/20  + - Clear Odourless 6.75±0.07 PET HACCP Passed 

20  20/04/20  + - Clear Odourless 6.64±0.06 PET HACCP Passed 

21  20/04/20  + - Clear Odourless 6.53±0.11 PET HACCP Passed 

22  1/04/20  + ++ Clear Odourless 7.84±0.02 PET NSF Passed 

23  1/04/20  + ++ Clear Odourless 7.84±0.02 PET NSF Passed 

24  1/04/20  + + Clear Odourless 7.57±0.04 PET NSF Passed 

25  31/03/20  ++ +++ Clear Odourless 6.98±0.04 PET NSF Passed 

26  31/03/20  ++ +++ Clear Odourless 7.13±0.08 PET NSF Passed 

27  31/03/20  ++ +++ Clear Odourless 7.24±0.02 PET NSF Passed 

28  -  +++ +++ Clear Odourless 6.96±0.09 PET GMP Not Passed 

29  25/10/19  ++ +++ Clear Odourless 6.56±0.06 PET HACCP Not Passed 

30  25/10/19  ++ +++ Clear Odourless 6.48±0.14 PET HACCP Not Passed 

31  -  + - Clear Odourless 7.16±0.10 PET GMP Not Passed 

Note:  present;  - absent; PET: Polyethylene terephthalate; GMP: Good Manufacturing Practice; HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point; NSF: National Sanitation 
Foundation; +  mild,++ moderate, +++  extreme; * the Ministry of Public Health of Thailand no. 383 (2017) entitled label information of food in containers (issue 2) imposing to 
show manufacturing date or expiry date, and place of production, and the Ministry of Public Health of Thailand no. 61 (1981) entitled drinking water in sealed container declaring 
pH value in the range of 6.5-8.5 (15) 
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Table 2 Heterotrophic bacterial species isolated from bottled drinking water samples sold in Sakon 
Nakhon Province, Thailand and their pathogenicity  

Sample 
no. 

Isolated bacterial species  Pathogenicity Diseases 

6 
Neisseria weaveri  Bacteremia  
Neisseria elongate subsp. nitroreducens  Infective endocarditis 

8 
Acinetobacter haemolyticus / Acinetobacter sp.  Bacteremia and pneumonia  
Acinetobacter lwoffii / Acinetobacter sp.  Bacteremia and pneumonia 
Wohlfahrtiimonas sp. / Ignatzschineria sp.  Bacteremia 

14 

Neisseria weaveri  Bacteremia 

Neisseria longate subsp. nitroreducens  Infective endocarditis 
Brochotrix campestrix  - 
Listeria innocua  - 

 

มีลักษณะน า้ที่ใส ไม่มีสีและกลิ่น มีรายละเอียดบน
ฉลากผลิตภัณฑ์ค่อนข้างครบถ้วน แต่ยังพบน า้ดื่ม
บรรจุขวดบางยี่ห้อที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ เช่น น า้ดื่มบรรจุขวดที่จ าหน่ายในจังหวดั
นา่น จ านวน 12 ตวัอยา่ง (27.91 %) ไม่ระบวุนัหมดอายุ
บนฉลากผลิตภณัฑ์ (6) การระบรุายละเอียดบนฉลาก
ให้ครบถ้วนเป็นการให้ข้อมลูแก่ผู้บริโภคว่าน า้ดื่มบรรจุ
ขวดนัน้ยังคงมีคุณภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อการ
เลอืกบริโภค ดงัการศกึษาในครัง้นีท้ี่พบน า้ดื่มบรรจขุวด
ไม่ระบุวันหมดอายุบนฉลากผลิตภัณฑ์และน า้ดื่มที่
หมดอายุแล้ว ซึ่ง เป็นข้อมูลเบื อ้งต้นที่ส าคัญที่ ใ ช้
ประเมินความปลอดภยั ความเช่ือมัน่และการตดัสินใจ
ซือ้น า้ดื่มบรรจุขวดของผู้ บริโภค เนื่องจากในบาง
สถานการณ์ เช่น น า้ท่วมหรือเกิดภัยพิบัติอื่น ๆ ทาง
ธรรมชาติอาจจะต้องมีการ เ ก็บน า้ดื่ม เ ป็นระยะ
เวลานาน การไม่ระบุวันหมดอายุท าให้ผู้ บริโภคไม่
ทราบว่าน า้ดื่มบรรจุขวดที่มีอยู่นัน้ยังคงปลอดภัยต่อ
การบริโภคหรือไม่ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสิ่ง

แปลกปลอมที่เกิดจากความเสื่อมของภาชนะบรรจุที่
อาจส่งผลเสียต่อสขุภาพของผู้บริโภคได้ เช่น สารกึ่ง
โลหะท่ีเรียกวา่พลวง สารชนิดนีจ้ะถกูปลอ่ยออกมาจาก
ขวดพลาสติกใสชนิด PET และปะปนในน า้ดื่มใน
ปริมาณเพิ่มมากขึน้เมื่อเก็บน า้ดื่มบรรจุขวดไว้ใน
อณุหภมูิที่สงูขึน้หรือถกูแสงแดดเป็นระยะเวลานาน (6)  
สารชนิดนีอ้าจสง่ผลตอ่สขุภาพของผู้บริโภค 

การศึกษาค่าความเป็นกรด -ด่างของน า้ดื่ม
บรรจุขวด พบว่าน า้ดื่มจ านวน 18 ตวัอย่าง (58.06 %) 
มีค่าความเป็นกรด-ด่างผ่านมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  61 พ.ศ. 2524 เร่ือง 
น า้บริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิท ที่ได้ก าหนดค่าความ
เป็นกรด-ด่าง ต้องอยู่ระหว่าง 6.5-8.5 (15) จาก
การศกึษาที่ผ่านมาของสบุณัฑิต นิ่มรัตน์ และคณะ (17) 
พบว่าน า้ดื่มบรรจุขวดชนิดพลาสติกใสที่จ าหน่ายใน
จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 30 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐาน
ทางด้านค่าความเป็นกรด-ด่าง เพียง 30% การตรวจ
พบน า้ดื่มที่มีคา่ความเป็นกรด-ดา่งต ่ากวา่ 6.5 ในครัง้นี ้ 
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อาจเกิดจากคา่ความเป็นกรด-ดา่งของน า้ดิบที่น ามาใช้
ผลติน า้ดื่มบรรจขุวดมีคา่ต ่ากวา่มาตรฐานหรือเกิดจาก
กระบวนการผลิตน า้ดื่มบรรจุขวด กระบวนการบ าบดั
น า้ดิบอาจมีผลท าให้ค่าความเป็นกรด-ด่างลดลง หรือ
อาจเกิดจากกระบวนการบางประการที่เกิดขึน้ระหว่าง
การเก็บน า้ดื่มนานเกินไปจนท าให้เกิดการเสื่อมสภาพ
ของพลาสติกจนสง่ผลตอ่ค่าความเป็นกรด-ด่างของน า้  
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าน า้ดื่มบรรจุขวดชนิด
พลาสติกใสที่หมดอายแุล้ว 5 ปี จ านวน 31 ตวัอย่าง มี
ค่าความเป็นกรด-ด่างต ่ากว่า 6.5 ในทุกตัวอย่างที่
น ามาศกึษา (18) แตอ่ยา่งไรก็ตามการศึกษาครัง้นีเ้ป็น
การศกึษาคณุลกัษณะบางประการของน า้ดื่มบรรจขุวด
เทา่นัน้ ดงันัน้จึงควรมีการศกึษาถึงคณุลกัษณะด้านอื่น 
ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติทางเคมีของน า้ดื่มที่
อาจเปลีย่นแปลงในขณะท่ีมีการเก็บน า้ดื่มนาน 1 ปี 

น า้ดื่มบรรจุขวดจ านวน 29 ตวัอย่าง (93.55 %)  
มีปริมาณแบคที เ รียกลุ่มโคลิฟอร์มน้อยกว่า  1.1 
MPN/100 mL โดยน า้ดื่มบรรจุขวด 2 ตวัอย่าง (6.45 %) 
ไม่ผ่านมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบบัท่ี 61 พ.ศ. 2524 เร่ืองมาตรฐานน า้ดื่มบรรจุขวดที่
ปิดสนิท ทางด้านปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มทัง้หมด 
ที่ก าหนดให้มีปริมาณแบคทีเรียกลุม่โคลฟิอร์มน้อยกว่า 
2.2 MPN/100 mL (15) โดยน า้ดื่มดงักลา่วพบแบคทีเรีย
กลุม่โคลฟิอร์มระหว่าง 9.2-12 MPN/100 mL และน า้ดื่ม
บรรจุขวดทุกตัวอย่างไม่พบแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิ
ฟอร์ม และ E. coli การศึกษาในครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่า
ผลิตภณัฑ์น า้ดื่มบรรจุขวดที่เก็บนาน 1 ปี มีโอกาสพบ
การปนเปื้อนของแบคทีเรียดชันีได้ถึงแม้ว่าการศึกษา
ก่อนหน้านีย้งัไม่มีรายงานถึงคุณภาพทางจุลชีววิทยา
ของน า้ดื่มบรรจุขวดที่เก็บรักษาไว้เป็นเวลานานหลงั
การจ าหน่าย แต่การศึกษาในน า้ดื่มบรรจุขวดที่

หมดอายุแล้ว 5 ปี ไม่พบการปนเปื้อนของแบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์ม ฟีคัลโคลิฟอร์ม และ E. coli ในทุก
ตวัอยา่ง (18)  

ส าหรับการศึกษาคณุภาพทางจุลชีววิทยาของ
น า้ดื่มบรรจุขวดที่จ าหน่ายในจังหวัดต่าง  ๆ ของ
ประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าน า้ดื่มส่วนใหญ่มีความ
ปลอดภยัต่อผู้บริโภคและผ่านมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสขุ เนื่องจากไมพ่บแบคทีเรียกลุม่โคลฟิอร์ม ฟี
คัลโคลิฟอร์ม และ E. coli เช่น น า้ดื่มบรรจุขวดที่
จ าหนา่ยในจงัหวดัอตุรดิตถ์ บรีุรัมย์และชลบรีุ (19-21)   
แต่อย่างไรก็ตามพบว่าน า้ดื่มบรรจุขวดที่จ าหน่ายใน
จงัหวดักาญจนบรีุจ านวน 2 ตวัอยา่ง (4.25 %) พบการ
ปนเปื้อนของแบคทีเรียดชันี ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มและฟีคลัโคลฟิอร์มเทา่กบั 23– 49 และ 2.0 - 6.1 
MPN/100 mL ตามล าดบั (5)    
 แบคทีเรียกลุม่โคลิฟอร์ม  ฟีคลัโคลิฟอร์ม และ 
E. coli  เป็นแบคทีเรียที่สามารถพบได้ในระบบทางเดิน
อาหารของสตัว์เลือดอุ่นจึงถูกน ามาใช้เป็นแบคทีเรีย
ดัชนีหรือตัวแทนบ่งชีถ้ึงการปนเปื้อนสิ่งขับถ่ายจาก
มนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นรวมถึงแบคทีเรียก่อโรคทาง
อาหาร (22) ดงันัน้การปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม  
ฟีคลัโคลิฟอร์ม และ E. coli จึงบ่งชีไ้ด้ว่าน า้ดื่มมีการ
ปนเปือ้นอจุจาระและมีโอกาสพบแบคทีเรียอื่น ๆ ที่อาจ
เ ป็ น ส า เ ห ตุ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด โ ร ค แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภ ค เ ช่ น  
V. cholerae ที่เป็นสาเหตขุองโรคอหิวาตกโรค  Shigella 
sp. ที่เป็นสาเหตขุองโรคบิด และ Salmonella sp. ที่เป็น
สาเหตุของโรคไข้ รากสาดหรือไข้ ไทฟอยด์  (23)   
ดังการศึกษาการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคทาง
อาหารในน า้ดื่มบรรจุขวดที่จ าหน่ายในเมือง Isfahan 
ประเทศอิหร่าน จ านวน 448 ตัวอย่าง และพบการ
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ปนเปือ้นของ E. coli, Salmonella sp. และ V. cholerae 
คิดเป็น 7.58, 0.89 และ 0.66 % ตามล าดบั (24)  
 แบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปมีการปนเปื้อนใน
น า้ดื่มบรรจุขวดที่จ าหน่ายในจังหวดัสกลนคร จ านวน 3 
ตวัอย่าง (9.68 %) ในปริมาณ 1.3 ± 8.8 x 101 ถึง 1.1 ± 
8.4 x 103 CFU/mL โดยทัว่ไปแล้วน า้ดื่มและผลิตภณัฑ์
น า้ดื่มพบแบคทีเรียกลุม่เฮทเทอโรโทรปในปริมาณตัง้แต ่
5 x 103 ถึง 1 x 104 CFU/mL (25) อีกทัง้การศึกษาของ 
Jeena et al. (26) พบว่าการปนเปือ้นของแบคทีเรียกลุม่
เฮทเทอโรโทรปในน า้ดื่มบรรจขุวดมีปริมาณที่แตกต่างกนั 
ได้แก่ น้อยกว่า 100, 100 – 1,000 และมากกว่า 1,000 
CFU/mL คิดเป็น 58.1, 26.7 และ 5.2 % ตามล าดบั เมื่อ
จ าแนกชนิดของแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปท่ีแยกได้
จากน า้ดื่มบรรจุขวดที่จ าหน่ายในจังหวัดสกลนครพบ
แบคทีเรีย 7 ไอโซเลท ได้แก่ N. weaveri, N. elongata 
subsp. nitroreducens, L. innocua, A. haemolyticus / 
Acinetobacter sp., A. lwoffii / Acinetobacter sp., 
Wohlfahrtiimanas sp. / Ignatzschineria sp. และ  
B. campestrix การศึกษาของสุบณัฑิต น่ิมรัตน์ และ
คณะ (27) สามารถคดัแยกแบคทีเรีย 16 ชนิด จากน า้ดื่ม
บรรจุขวด 17 ตัวอย่าง จากทัง้หมด 22 ตัวอย่าง ที่
จ าหน่ายในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ Acinetobacter sp., 
Sphingomonas paucimobilis, N. weaver, Bacillus 
sp., B. alvei, B. laterosporus, B. macerans,                 
B. pasteurii, B. subtilis, Staphylococcus carnosus 
subsp. utilis, S. fleurettii, S. lutrae, S. muscae, S. 
succinus, Corynebacterium pseudodiphtheriticum 
และ Nesterenkonia lacusekhoensis นอกจากนัน้
การศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน า้ดื่มบรรจุขวด
ในต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศเนปาล พบแบคทีเรีย
กลุ่มเฮทเทอโรโทรปในน า้ดื่ม 21 ตัวอย่าง (87.50 %)  

ได้แก่Pseudomonas sp., Acinetobacter sp., 
Citrobacter sp., Chromobacterium violaceum  และ
แบคทีเรียแกรมบวก รูปท่อนอีก 1 ชนิด (2) และประเทศ
อินเดีย พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโร
โทรปในน า้ดื่ม 57 ตวัอยา่ง (54.20%) ได้แก่ Aeromonas 
sp., Alcaligenes sp., Corynebacterium sp., 
Moraxella sp., Kurthia sp., Staphylococcus sp. และ 
Micrococcus sp. (26)  

แบคทีเรียกลุม่เฮทเทอโรโทรปที่คดัแยกในน า้ดื่ม
บรรจุขวดที่จ าหน่ายในจังหวัดสกลนครครัง้นี เ้ป็น
แบคทเีรียที่พบได้ทัว่ไปในสิง่แวดล้อม เช่น Acinetobacter 
sp. พบได้บอ่ยในดินและน า้มีความสามารถในการรอด
ชีวิตได้ทัง้บนพืน้ผิวที่มีความชืน้และพืน้ผิวแห้ง รวมทัง้
ในน า้ยาฆ่าเชือ้หลายชนิด นอกจากนัน้ยงัสามารถเจริญ
ในที่ มี อุณหภูมิค่ อนข้างกว้ าง ท าให้ เจ ริญได้ ใน
สิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากมีความ
ทนทานได้ค่อนข้างมาก (28) ส่วน L. innocua พบได้
ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม เช่น ดินและอาหาร (29) ดังนัน้
การปนเปือ้นน า้ดื่มบรรจุขวดอาจเกิดจากการปนเปือ้น
มาจากแหลง่น า้ดิบที่ใช้ส าหรับการผลติน า้ดืม่บรรจขุวด  
ขัน้ตอนต่าง ๆ ระหว่างการผลิต และผู้ ปฏิบัติงานใน
ขัน้ตอนการผลิต (27) ด้วยลักษณะของแบคทีเรียที่
สามารถเจริญได้ในสภาวะที่มีสารอาหารต ่า  ท าให้
แบคทีเรียที่ปนเปือ้นในน า้ดื่มบรรจุขวดเหลา่นีส้ามารถ
รอดชีวิตในน า้ดื่มได้ ประกอบกับแบคทีเรียบางชนิด 
เช่น L. innocua สามารถสร้างไบโอฟิล์มที่ช่วยป้องกนั
อนัตรายจากรังสีอลัตร้าไวโอเลต ความเย็นและความ
ร้อน ท าให้รอดชีวิตในน า้ดื่มบรรจุขวดได้เป็นเวลานาน 
(29-30)  

จากการศึกษาครัง้นี  ้พบแบคทีเรียที่สามารถ 
ก่อโรคในมนษุย์ ได้แก่ Acinetobacter sp. ท าให้เกิดการ
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ติดเชือ้ในกระแสเลือดและปอดบวม (31) N. elongata 
subsp. nitroreducens มีรายงานวา่ก่อให้เกิดโรคติดเชือ้
ที่ เ ยื่ อบุ หั ว ใ จ  ลิ น้ หั ว ใ จ  และหลอด เลื อด  (32) 
Wohlfahrtiimonas sp. / Ignatzschineria sp. และ           
N. weaver ก่อให้เกิดโรคติดเชือ้ในกระแสเลอืด (33-34)  

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุของประเทศ
ไทยยงัไมม่ีการระบถุึงมาตรฐานการปนเปือ้นแบคทีเรีย
กลุ่มเฮทเทอโรโทรป โดยมีการระบุเพียงว่าแบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มน้อยกว่า 2.2 MPN/ 100 mL ไม่พบ  
E. coli  และต้องไม่พบจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคใน
ตัวอย่างน า้ดื่มบรรจุขวดตามมาตรฐานประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที่ 364 (พ.ศ. 2556) ว่าด้วย
เร่ืองมาตรฐานอาหารด้านจลุนิทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค (35) 
โดยต้องไม่พบจุลินทรีย์ก่อโรค ได้แก่ Salmonella sp. 
และ S. aureus ส าหรับมาตรฐานคณุภาพน า้ดื่มบรรจุ
ขวดในต่างประเทศมีการก าหนดมาตรฐานการ
ปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปไว้อย่าง
ชัด เจน เช่น  ส านักงานปกป้องสิ่ งแวดล้อมแห่ง
สหรัฐอเมริกา (United States Environmental 
Protection Agency; US EPA)  ได้ก าหนดให้น า้ดื่มมี
การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปไม่เกิน 
500 CFU/mL (36) และมาตรฐานโดย Bureau of 
Indian Standards (BIS) ภายใต้รัฐบาลประเทศ
อินเดีย ได้ก าหนดให้น า้ดื่มมีการปนเปื้อนแบคทีเรีย
กลุ่มเฮทเทอโรโทรปไม่เกิน 100 CFU/mL (26) ซึ่ง
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปในการศึกษาใน
ครัง้นีอ้ยู่ระหว่าง 1.3 ± 8.8 x 101 ถึง 1.1 ± 8.4 x 103 
CFU/mL จ า ก ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ม า ต ร ฐ า น
ต่างประเทศทัง้สองนัน้ พบว่าน า้ดื่ม 1 ตวัอย่าง (3.2 %) 
ได้แก่ ตวัอย่างที่ 8 มีปริมาณแบคทีเรียกลุม่เฮทเทอโร
โทรปเกินกวา่คา่มาตรฐานดงักลา่ว    

การศึกษาในครั ง้นี พ้บว่าน า้ดื่มบรรจุขวด
จ านวน 10 ตวัอย่าง มีค่าความเป็นกรด-ด่างต ่ากว่า
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 61 
พ.ศ. 2524 ทัง้ๆ ที่กระบวนการผลิตได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP และ HACCP และน า้ดื่มบรรจุที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน GMP จ านวน 2 ตวัอยา่ง ไมม่ีการ
ระบวุนัหมดอายบุนฉลาก นอกจากนีน้ า้ดื่มบรรจุขวดที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF จ านวน 2 ตวัอย่าง 
(หมายเลข 24 และ 26) มีการปนเปือ้นของแบคทีเรีย
กลุม่โคลิฟอร์ม และน า้ดื่มบรรจุขวดหมายเลข 6 และ 
14 ตรวจพบแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรป ทัง้  ๆ ที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ในกระบวนการผลิต  
แสดงให้เห็นว่าน า้ดื่มบรรจุขวดที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานกระบวนการผลิตมีโอกาสที่คุณสมบัติทาง
เคมีไม่ตรงตามมาตรฐานและโอกาสในการปนเปื้อน
ด้วยแบคทีเรียดัชนีและแบคทีเรียอื่น ๆ ซึ่งบ่งชีถ้ึง
อนัตรายตอ่สขุภาพของผู้บริโภคที่เกิดจากแบคทีเรียก่อ
โรคดงัที่กล่าวมาแล้ว  ดังนัน้บริษัทผู้ผลิตน า้ดื่มบรรจุ
ขวดควรด าเนินการปรับปรุงและตรวจตราเคร่ืองมือใน
การผลิต สขุาภิบาลและความสะอาดของกระบวนการ
ผลิตและสุขอนามยัของบุคลากร เป็นต้น ให้ตรงตาม
มาตรฐานที่ได้ รับอยู่เสมอ รวมทัง้เจ้าหน้าที่ รัฐที่มี
อ านาจรับผิดชอบควรเข้มงวดในการตรวจสอบคณุภาพ
น า้ดื่มให้มากยิ่งขึน้ เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพ
ชีวิตของผู้บริโภค 
 จากการศึกษาในครัง้นีท้ี่พบว่าน า้ดื่มบรรจุขวด 
2 ตวัอย่าง มีการปนเปือ้นแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มอยู่
ระหว่าง 9.2 – 12 MPN/100 mL และไม่พบการ
ปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรป ส่วน
ตวัอย่างน า้ดื่มบรรจุขวด 3 ตวัอย่างที่พบการปนเปือ้น
ของแบคที เ รียกลุ่ม เฮท เทอโร โทรปอยู่ ระหว่า ง  
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1.3 ± 8.8 x 101 ถึง 1.1 ± 8.4 x 103 CFU/mL นัน้ไม่
พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ดังนัน้
การศึกษาในครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่าการตรวจคุณภาพ
ทางจุลชีววิทยาโดยการตรวจวิ เคราะห์ปริมาณ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มเพียงอย่างเดียวยังคงไม่
เพียงพอต่อการวิเคราะห์ เนื่องจากการตรวจวิเคราะห์
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มเพื่อเป็นดชันีบ่งชีถ้ึง
ความสะอาดของน า้ดื่ม และคาดว่าการพบแบคทีเรีย
กลุม่โคลิฟอร์มนัน้อาจมีแบคทีเรียก่อโรคบางกลุม่ซึ่งมี
ความเสีย่งตอ่ผู้บริโภค แตแ่บคทีเรียก่อโรคบางกลุม่นัน้
ไม่สามารถตรวจได้โดยวิธี MPN ซึ่งสอดคล้องกับการ
ทดลองในครัง้นีท้ี่ไมส่ามารถคดัแยกแบคทีเรียก่อโรคใน
มนุษย์บางชนิดได้ด้วยเทคนิค MPN ดังรายงานของ 
Igbeneghu and Lamikanra (37) ที่พบว่าน า้ดื่ม         
บรรจุขวดที่ จ าหน่ายในประเทศไนจี เ รียจ านวน  
17 ตวัอย่าง (54.83 %) ปนเปือ้นด้วยแบคทีเรียก่อโรค
ทางเดินอาหาร ได้แก่ Salmonella sp. และ S. aureus  
แต่กลับไม่พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์ม ดงันัน้จากการศกึษาในครัง้นีแ้สดงให้เห็นถึงการ
ตรวจคณุภาพทางจุลชีววิทยาควรท าการตรวจวิเคราะห์
ทัง้ในกลุ่มของจุลินทรีย์ดชันี ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์ม ฟีคลัโคลิฟอร์ม และ E. coli ควบคู่ไปกับการ
ตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียก่อโรค เนื่องจากเทคนิค MPN 
มีความมุง่หมายในการตรวจวดัแบคทีเรียกลุม่ก่อโรคใน
ระบบทางเดินอาหาร โดยมุง่เน้นการตรวจวดัแบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มเป็นหลกั อย่างไรก็ตามแบคทีเรียดชันี
อาจจะมีการรอดชีวิตได้น้อยกว่าแบคทีเรียก่อโรคบาง
ชนิดที ่ เ ป็ นแบคที เ รี ยกลุ่ม  Oligotroph ที่มี
ความสามารถในการเจริญในสภาวะที่มีสารอาหารต ่า 

จากการศึกษาในครัง้นีพ้บว่าน า้ดื่มที่หมดอายุ
จ านวน 2 ตวัอย่าง จากทัง้หมด 31 ตวัอย่าง (6.45 %)  

มีปริมาณแบคทีเรียกลุม่โคลิฟอร์มและฟีคลัโคลิฟอร์ม 
น้อยกว่า 1.1 MPN/100 mL และไม่พบ E. coli ในทัง้ 
2 ตวัอย่าง รวมทัง้ไม่พบการปนเปื้อนของแบคทีเรีย
ก ลุ่ ม เ ฮ ท เ ท อ โ ร โ ท ร ป Enterobacteriaceae แ ล ะ 
Pseudomonas สอดคล้องกับรายงานของ สุบัณฑิต 
นิ่มรัตน์ และคณะ (18) ที่พบว่าน า้ดื่มบรรจุขวดที่
หมดอายุแล้วทุกตัวอย่างมีปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม 
โคลิฟอร์ม ฟีคลัโคลิฟอร์มเท่ากับ 2.2 MPN/100 mL 
และตรวจไม่พบ E. coli จากผลการศึกษาทัง้สองนีจ้ึง
แสดงให้เห็นว่าคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาบาง
ประการในน า้ดื่มบรรจุขวดที่หมดอายุผ่านมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่อย่างไรก็ตาม
อาจเกิดการเสือ่มสภาพของภาชนะบรรจุ ดงันัน้จึงควร
ท าการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารที่ถูกปลอ่ยออกจาก
ภาชนะบรรจลุงสูน่ า้ดื่มตอ่ไป 

ถงึแม้วา่การศกึษาในครัง้นีไ้มพ่บแบคทีเรียกลุม่ 
Enterobacteriaceae และ Pseudomonas ในน า้ดื่มที่
จ าหนา่ยในจงัหวดัสกลนคร แต่การศึกษาบางฉบบัพบ
แบคทีเรียทัง้สองกลุม่นีใ้นน า้ดื่ม เช่น น า้ดื่มบรรจุขวดที่
จ าหน่ายในประเทศอินเดีย 7 ตวัอย่าง (7.00 %) พบการ
ปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่ม Enterobacteriaceae (26) 
และน า้ดื่มบรรจุขวดที่จ าหน่ายในประเทศบัลแกเรีย
จ านวน 274 ตวัอย่าง (10.90 %) พบการปนเปือ้นด้วย 
Pseudomonas aeruginosa (30) 

 

สรุป 
จากการศึกษาในครั ง้นี พ้บว่ามีน า้ดื่ มผ่าน

มาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 383  
พ.ศ. 2560 เร่ืองการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะ
บรรจุ (ฉบับที่ 2) จ านวน 18 ตัวอย่าง (58.06 %) และ  
ผา่นมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที่ 
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61 พ.ศ. 2524 เร่ือง น า้บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ด้านค่าความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม
โคลิฟอร์ม จ านวน 18 ตวัอย่าง (58.06 %) และ 29 
ตวัอย่าง (93.54 %) ตามล าดบั และไม่พบการปนเปือ้น
ของ E. coli ทกุตวัอยา่ง รวมทัง้ผา่นตามมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 364 (พ.ศ. 2556) 
เร่ือง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคทุก
ตวัอยา่ง ดงันัน้จึงสรุปได้วา่น า้ดื่มบรรจขุวดที่จ าหน่ายใน
จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย ที่ถูกเก็บไว้ 1 ปี ผ่าน
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ประเทศไทย
ทางด้านคุณภาพทางกายภาพบางประการและจุล
ชีววิทยาที่ท าการศึกษาในครัง้นีเ้ท่ากบั 13 ตวัอย่าง คิด
เป็น 41.94 % 

 

กิตตกิรรมประกาศ  
ขอขอบคุณภาควิ ช า จุ ล ชี ว วิ ทย า  คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา ที่ให้ความอนเุคราะห์
อปุกรณ์และสถานท่ีในการท าวิจยั 
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