บทความวิจยั

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปนเปื้ อนเชื้อแบคทีเรียในผลิ ตภัณฑ์แหนมและปลาส้ม
อุกฤษฎ์ สุกใส1, หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล2
1นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกและปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปนเปื้ อนเชื้อแบคทีเรียในแหนมและปลาส้ ม
วิ ธีการ: การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาคตัดขวาง โดยมีขอบข่ายการศึกษาการปนเปื้ อนเชือ้ แบคทีเรียจานวน 3 ชนิด
ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. ในแหนมและปลาส้ม ในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย พะเยา
แพร่ และน่าน ตัง้ แต่กระบวนการผลิตแหนมและปลาส้มจนถึงการจาหน่ าย การศึกษาประเมินสถานทีผ่ ลิตตามหลักเกณฑ์วธิ กี าร
ทีด่ ใี นการผลิตอาหาร และหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตอาหารแปรรูปทีบ่ รรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย (GMP/primary GMP)
ของสถานทีผ่ ลิต การศึกษายังประเมินความรู้ในเรื่องหลักเกณฑ์การผลิตทีด่ แี ละสุขลักษณะของผูป้ ฏิบตั งิ านในสถานที่ผลิต ใน
ส่วนสถานทีจ่ าหน่าย การศึกษาประเมินความรูข้ องผูจ้ ดั จาหน่ายในประเด็นการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์และสุขลักษณะ ผลการวิ จยั :
จากผลิตภัณฑ์แหนม 105 ตัวอย่าง และปลาส้ม 22 ตัวอย่าง พบความชุกของการปนเปี้ อนเชือ้ Escherichia coli, Staphylococcus
aureus และ Salmonella spp. ในแหนมและปลาส้ม ร้อยละ 73.3 และ 86.4 ตามลาดับ สถานที่ผลิตแหนม 30 แห่งและสถานที่
ผลิตปลาส้ม 6 แห่ง พบว่าผ่าน GMP สาหรับผลิตแหนมและ primary GMP สาหรับปลาส้ม ร้อยละ 50.0 และ 100.0 ตามลาดับ
ปั จจัยทีส่ มั พันธ์ต่อการปนเปื้ อนเชือ้ แบคทีเรียในแหนมและปลาส้มอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในสถานทีผ่ ลิตได้แก่ สถานทีผ่ ลิตที่
ผ่าน GMP/primary GMP เครื่องมือและการควบคุมกระบวนการผลิตทีด่ ี การบารุงรักษาและความสะอาด สุขลักษณะและความรู้
ในเรื่องของหลักเกณฑ์การผลิตทีด่ ี สาหรับสถานทีจ่ าหน่ าย ได้แก่ ระยะเวลาจาหน่ าย อุณหภูมใิ นการเก็บขณะจาหน่ ายและไม่
จาหน่าย สรุป: การทาให้ผลิตภัณฑ์แหนมและปลาส้มทีม่ คี ุณภาพและไม่มกี ารปนเปื้ อนเชือ้ แบคทีเรีย ต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
การผลิตที่ดตี ามมาตรฐาน GMP/primary GMP ในทุกขัน้ ตอน และต้องมีการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบตั ิงานในสถานที่ผลิต และให้
ความรูแ้ ก่ผจู้ ดั จาหน่ายในการจาหน่ายและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสม
คาสาคัญ: การปนเปื้ อนเชือ้ หลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตอาหาร หลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตอาหารแปรรูปทีบ่ รรจุใน
ภาชนะพร้อมจาหน่าย
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Abstract
Objective: To study the prevalence and factors associated with bacterial contamination in Thai sour pork
(Nham) and pickled fish (Pla-Som) products. Methods: Research design was a cross-sectional analytical study related
to 3 types of bacterial contamination; Escherichia coli, Staphylococcus aureus, and Salmonella spp. in Nham and PlaSom products in Chiang Rai, Phayao, Phare, and Nan provinces from their production to sale. The study inspected
manufacturing plants of the products according to the Good Manufacturing Practice (GMP) and the primary GMP criteria.
The study also measured their workers’ knowledge on the GMP and their hygiene. In retail stores of the products, the
study assessed knowledge of retailers on the storage of products, and hygiene. Results: From 105 Nham products and
22 Pla- Som products, the prevalence of contaminations with Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Salmonella
spp. in Nham and Pla-som products was 73.3% and 86.4%, respectively. Among 30 Nham and 6 Pla-som manufacturing
plants, 50% and 100% of them passed the inspection on GMP standard for Nham and primary GMP standard for Plasom, respectively. Factors related to bacterial contamination in Nham and Pla-som in production sites were passing the
inspection on the GMP/ primary GMP criteria, good equipment and control of manufacturing processes, maintenance
and cleaning, hygiene of workers, and knowledge on the GMP. For retail stores, significant factors were duration of
products and temperature on shelf, and temperature during storage. Conclusion: In order to obtain a good quality of
Nham and Pla-som products without any bacterial contamination, production should conform to the GMP/primary GMP
standards in all processes. Moreover, knowledge on good manufacturing process should be provided to workers. In
retail stores, knowledge on selling and storage in appropriate temperature should be provided.
Keywords: microbial contamination, Good Manufacturing Practice, primary Good Manufacturing Practice
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บทนา
องค์การอนามัยโลก (WHO) สรุป ว่า สาเหตุ ส่วน
ใหญ่ของการเจ็บป่ วยจากการบริโภคอาหารเกิดจากอาหาร
ที่ปนเปื้ อนเชื้อจุลินทรีย์ ไวรัส พาราสิต และสารเคมี เช่น
สารเคมีทใ่ี ช้ในการกาจัดศัตรูพชื ยาปฏิชวี นะและยาทีใ่ ช้ใน
การเลี้ย งสัต ว์ วัต ถุ เ จือ ปนอาหาร รวมไปถึง สารพิษ จาก
จุลนิ ทรีย์ และสารเคมีปนเปื้ อนจากโรงงานอุตสาหกรรม (1)
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบโรคทีม่ นี ้าและอาหาร
เป็ น สื่อ น าโรคอยู่ท วั ่ ไป สาเหตุ ห ลัก ของโรคเกิด จากการ
ปนเปื้ อนของเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นน้าและอาหาร ทาให้เกิดอาการ
ท้องเสียและอาหารเป็ นพิษ (2) ในโรคอาหารเป็ นพิษ สาเหตุ
สาคัญคือการปนเปื้ อนของเชือ้ จุลนิ ทรีย์ สานักระบาดวิทยา
รายงานจานวนผู้ป่วยโรคอาหารเป็ นพิษในปี พ.ศ. 2556
ทัง้ สิ้น 130,653 รายจากทัว่ ประเทศ คิด เป็ นอัต ราป่ วย
205.67 ต่อแสนประชากร และพบผูเ้ สียชีวติ 1 ราย จานวน
ผู้ป่ วยโรคอุ จ จาระร่ ว งในปี พ.ศ. 2556 ทัง้ สิ้น 1,122,991
ราย คิดเป็ นอัตราป่ วย 1,741.43 ต่อแสน ประชากร เสียชีวติ
12 ราย (3) เมื่อ พิจ ารณาย้ อ นหลัง 10 ปี (พ.ศ. 2548 –
2557) พบว่ า โรคติด ต่ อที่มาจากอาหารและน้ า เป็ น สื่อ มี
สาเหตุหลักคือเชือ้ จุลนิ ทรีย์ก่อโรคที่ปนเปื้ อนในอาหารและ
น้ า ในปี 2558 มีแนวโน้มของจานวนผูป้ ่ วยสูงมากขึน้ โดย
เฉพาะโรคไทฟอยด์ อหิวาตกโรค และโรคบิด เป็ นต้น (4)
ปั ญ หาการปนเปื้ อ นเชื้อ แบคทีเ รีย ในผลิต ภัณฑ์
อาหาร สามารถเกิดได้ในทุกขัน้ ตอนตลอดห่วงโซ่อาหาร
เริม่ ตัง้ แต่วตั ถุดบิ ทีม่ าจากการเพาะปลูก/เพาะเลีย้ ง การผลิต
การขนส่ง และการเก็บรักษา จนกระทังการปรุ
่
ง ซึง่ ยังพบว่า
การปนเปื้ อนเชือ้ แบคทีเรียยังเป็ นปั ญหาสาคัญของไทย (5)
เชื้อ แบคทีเ รีย ที่ส าคัญ ที่ป นเปื้ อนได้แ ก่ เ ชื้อ Escherichia
coli, Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. เชื้ อ
แบคทีเรียดังกล่าวทาให้เกิดปั ญหาการระบาดของอาหาร
เป็ นพิษได้ (6) สาหรับประเทศไทย แหล่งผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารมีความเสีย่ งทีก่ ่อให้เกิดการปนเปื้ อนเชือ้
แบคทีเ รีย ในอาหารได้ นอกจากนัน้ เมื่อ ผู้บ ริโ ภคได้ ท าน
อาหารที่มกี ารปนเปื้ อนเชือ้ แบคทีเรียเช่น เชื้อ Salmonella
spp. และ Staphylococcus aureus จะทาให้เกิดการระบาด
ของอาหารเป็ นพิษในพืน้ ทีต่ ่าง ๆ ของประเทศ (6)
สาเหตุ ของการปนเปื้ อ นเชื้อแบคทีเ รีย สามารถ
เกิดได้ตงั ้ แต่กระบวนการผลิต ณ สถานทีผ่ ลิต ไปจนถึงการ
จาหน่าย ณ สถานทีจ่ าหน่าย ก่อนถึงมือผูบ้ ริโภค (7) ปั จจัย
หลัก ที่เ ป็ นปั ญ หามากที่สุ ด ได้ แ ก่ การควบคุ ม การผลิต
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วัต ถุ ดิบ ลัก ษณะของสถานที่ผ ลิต และสุ ข ลัก ษณะของ
ผู้ปฏิบตั ิงาน ซึ่งเป็ นทัง้ การปนเปื้ อนโดยตรงและปนเปื้ อน
ข้ามได้ (8) การปนเปื้ อนของจุลนิ ทรียเ์ กิดจากการใช้วตั ถุดบิ
ที่ไ ม่ มีคุ ณ ภาพ เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ ท่ีไ ม่ ส ะอาด และการ
ควบคุ ม การผลิต ไม่ ดีพ อท าให้เ กิด การปนเปื้ อนระหว่ า ง
กระบวนการผลิตและการขนส่ง ตลอดจนการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานไม่ถูกสุขลักษณะ (9)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเนื้ อ สั ต ว์ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การ
ปนเปื้ อ นเชื้อ แบคทีเ รีย ได้สูง ในเขตภาคเหนื อ ตอนบนมี
อาหารหมักพืน้ เมืองทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์จากสัตว์จาพวกแหนม
และปลาส้ม ที่เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพื้นบ้านทีม่ กี าร
ผลิตและบริโภคมายาวนานและแพร่หลาย เป็ นที่นิยมมาก
ในเขต จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลาพูน และลาปาง แหนม
เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปทีม่ ผี บู้ ริโภคนิยมซือ้ เป็ นอันดับ
4 รองจาก ไส้อวั ่ หมูยอ แคบหมู ซึ่งถูกวางจาหน่ ายตาม
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทุกแห่งในภาคเหนือตอนบน (10)
จากการสุ่ ม ตั ว อย่ า งตรวจวิ เ คราะห์ เ ชื้ อ แบคที เ รี ย ใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ หนมและปลาส้ ม โดยศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ท่ี 1/1 เชียงราย เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงราย
พะเยา แพร่ และน่ า น ที่ ผ่ า นมาพบการปนเปื้ อนเชื้ อ
Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Salmonella
spp. ซึ่งอาจก่อให้เกิด ท้องร่วงจากเชื้อแบคทีเรีย และการ
ระบาดได้
ในการลดปั ญ หาการปนเปื้ อนจุ ลิ น ท รี ย์ ใ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร หน่ ว ยงานของรัฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ แ ก่
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด และศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ ท ั ง้ หมด 14 แห่ ง ทั ว่ ประเทศ รวมถึ ง ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1 เชียงราย เขตสุขภาพที่ 1 ได้
ร่วมกันใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น การออกตรวจสถานทีผ่ ลิต
ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การผลิตทีด่ ี (GMP) หรือมาตรฐาน
หลัก เกณฑ์ก ารผลิต ที่ดีข นั ้ ต้น (primary GMP) ก่ อ นการ
ผลิตและจาหน่ าย และการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัย
ของผลิต ภัณ ฑ์ ห ลัง ออกจ าหน่ า ย การใช้ ม าตรการทาง
กฎหมาย และการให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ระกอบการในเรื่องเกณฑ์
GMP เป็ นต้น แต่ยงั คงมีสถานประกอบการทีไ่ ม่ ผ่านเกณฑ์
GMP หรือเกณฑ์ primary GMP อยู่จานวนหนึ่ง และยังคง
พบปั ญหาการปนเปื้ อนเชือ้ แบคทีเรียในอาหารหมักพืน้ เมือง
ทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์จากสัตว์อยู่ (11, 12)
ในการดาเนินการเพื่อลดปั ญหาการปนเปื้ อนเชื้อ
แบคทีเรียในผลิตภัณฑ์แหนมและปลาส้มในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ

ของศู น ย์ วิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ท่ี 1/1 เชี ย งราย เขต
สุขภาพที่ 1 ที่ผ่านมา ยังไม่ได้ดาเนินการในระดับ สถานที่
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ที่สามารถเป็ นแหล่งที่มผี ลต่อการเจริญ
และปนเปื้ อนของเชื้ อ แบคที เ รี ย ได้ นอกจากนี้ ย ัง ไม่ มี
การศึก ษาถึงปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ การปนเปื้ อ นเชื้อ
แบคทีเรียในผลิตภัณฑ์แหนมและปลาส้ม ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรู ป พื้น ถิ่ น ที่มีแ หล่ ง ผลิต ส าคัญ อยู่ ใ นพื้น ที่ 4
จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และ
น่าน
ดังนัน้ การวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาความชุก
ของการปนเปื้ อนเชื้อแบคทีเรีย และหาปั จจัยที่สมั พันธ์ต่อ
การปนเปื้ อนเชื้อแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์แหนมและปลาส้ม
โดยศึก ษาปั จ จัย ให้ค รอบคลุ ม ตัง้ แต่ ก ระบวนการผลิต ใน
สถานที่ผลิต จนถึงการจาหน่ ายตามร้านค้าปลีก ปั จจัยใน
ส่วนสถานทีผ่ ลิต ประกอบไปด้วย สถานทีต่ งั ้ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ การควบคุมการผลิต วัตถุ ดิบและส่วนผสม การ
สุข าภิบ าล/การจัดการน้ าที่ใช้ ภาชนะบรรจุข ยะมูลฝอย
รวมทัง้ สุขลักษณะของบุคลากรผู้ปฏิบตั ิงาน ปั จจัยในส่วน
สถานที่จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วย ระยะเวลาของ
ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีอ ยู่ บ นชัน้ วางจ าหน่ า ย อุ ณ หภู มิใ นการเก็บ
รักษา และความรูข้ องผูจ้ ดั จาหน่าย เป็ นต้น ผลการวิจยั ทีไ่ ด้
จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1 เชียงราย และผูป้ ระกอบการ
ทัง้ สถานทีผ่ ลิตและสถานทีจ่ าหน่าย ในการเฝ้ าระวัง ควบคุม
กากับ และติดตามการปนเปื้ อนเชื้อแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์
แหนมและปลาส้ม และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มี
ความปลอดภัยแก่ผบู้ ริโภคในพืน้ ทีต่ ่อไป

วิ ธีการวิ จยั
ก า ร ศึ ก ษ า นี้ เ ป็ น ก า ร วิ จ ั ย เ ชิ ง วิ เ ค ร า ะ ห์
ภาคตัดขวางที่ได้รบั การอนุ มตั ใิ ห้ดาเนินการวิจยั ในมนุ ษย์
ได้จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั สหวิชาสาธารณสุข
ศาสตรบัณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ เลขที่
084/2559 การศึกษาเก็บข้อมูล ในจังหวัดเชียงราย พะเยา
แพร่ และน่าน ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2559 ถึง เดือนเมษายน
2561
ตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ได้แ ก่ สถานที่ผ ลิต 36 แห่ ง และ
สถานที่จาหน่ ายผลิตภัณฑ์แหนมและปลาส้ม 88 แห่ง ใน
เขตจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่ าน ซึ่งนามาจาก

บัญชีเฉพาะร้านค้าและศูนย์จาหน่ ายของฝาก การคานวณ
ขนาดตัว อย่ า งใช้สูต รส าหรับ การประมาณค่ า สัด ส่ ว นใน
ประชากร นั น่ คือ

𝑍∝⁄2 2 𝑁𝑝𝑞
𝑁𝑑 2 +𝑍∝⁄2 2 𝑝𝑞

d = ช่ ว งกว้า งของ

สัดส่ว นที่ยอมรับได้ ในที่น้ี กาหนดที่ร้อยละ 5 (0.05), N =
จ านวนประชากรทัง้ หมด, p = สัด ส่ ว นของการพบการ
ปนเปื้ อนเชือ้ ในแหนม ในทีน่ ้ใี ห้เท่ากับ 0.8 โดยอ้างอิงข้อมูล
การตรวจวิเคราะห์ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1
เชีย งราย, q = 0.2, ความคลาดเคลื่อ นชนิ ด ที่ 1 คือ 0.05
และ Z/2= 1.96
การเลือกตัวอย่างแหล่งผลิตและสถานที่จาหน่ าย
เป็ น แบบหลายขัน้ ตอน ส าหรับ สถานที่ผ ลิต ขัน้ ที่ 1 ใช้
วิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ตามจังหวัด ขัน้ ที่ 2 ใช้วธิ กี าร
สุ่ม ตัว อย่า งแบบง่า ยโดยการจับสลากแหล่ ง ผลิต ในแต่ ละ
จังหวัด รวมทัง้ สิน้ 36 แห่ง ส่วนสถานทีจ่ าหน่าย ขัน้ ที่ 1 ใช้
วิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ตามจังหวัด ขัน้ ที่ 2 ใช้วธิ กี าร
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ตามประเภทของสถานที่จาหน่ าย
ได้ แ ก่ ตลาดและศู น ย์จ าหน่ า ยของฝาก และขัน้ ที่ 3 ใช้
วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ยโดยการจับ สลากสถานที่
จาหน่ายตามแต่ละกลุ่ม รวมทัง้ สิน้ 88 แห่ง
เครือ่ งมือ
เครื่องมือในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบบันทึก
ข้อ มูลทัว่ ไปตัว อย่ า งผลิต ภัณฑ์แ หนมและปลาส้ม ได้แ ก่
ชนิ ด ตัว อย่ า ง ชื่อ ตัว อย่ า ง สถานที่จ าหน่ า ย ฉลากระบุ
ลัก ษณะการบรรจุ ลัก ษณะตัว อย่ า ง สถานที่ผ ลิต และ
แหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ และแบบบันทึกข้อมูลผลการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่ผลการตรวจวิเคราะห์
ก า ร ป น เ ปื้ อ น เ ชื้ อ Escherichia coli ต่ อ ก รั ม ,
Staphylococcus aureus ต่อกรัม และ Salmonella spp. ต่อ
25 กรัม (13, 14, 15) โดยการเก็บตัวอย่างแหนมและปลา
ส้ม ณ ทีจ่ าหน่ าย จากนัน้ ส่งให้ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 1/1 เชียงราย ตรวจวิเคราะห์
2) แบบสอบถามการผลิต แหนมและปลาส้ม ณ
สถานที่ผลิต ประกอบไปด้วยคาถาม 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1
เป็ น ค าถามข้อ มูล ทัว่ ไปของสถานที่ผ ลิต ได้แ ก่ ผู้ด าเนิ น
กิจการ/ผู้รบั อนุ ญาต ที่ตงั ้ สถานที่ผลิต ในแบบสอบถามไม่
ระบุ ช่ื อ สถานที่ ผ ลิ ต แต่ ก าหนดเป็ นรหั ส ของสถาน
ประกอบการ และใช้สมุดคุมรหัสโดยผู้วจิ ยั เท่านัน้ ที่เข้าถึง
ข้อ มู ล สมุ ด คุ ม รหัส ชุ ด ที่ 2 เป็ น แบบประเมิน ตามเกณฑ์
มาตรฐาน GMP หรือ เกณฑ์มาตรฐาน primary GMP โดย
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มีการให้คะแนนแบ่งเป็ น ดี (2), พอใช้ (1) และ ปรับปรุง (0)
และให้น้ าหนักในแต่ละหัวข้อ โดยผู้วจิ ยั เป็ นผู้ประเมิน จาก
การสอบถามผูป้ ระกอบการและการสังเกตตามแนวทางการ
ให้ ค ะแนนตามหลัก เกณฑ์ ข อง GMP (ตส.1 (50)) และ
primary GMP (ตส.9 (55)) ของสานัก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา เกณฑ์การผ่าน คือ ต้องมีคะแนนทีไ่ ด้รวมแต่
ละหัวข้อและคะแนนรวมทัง้ หมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ
ต้องไม่พบข้อบกพร่องทีร่ ุนแรง (16)
3) แบบสอบถามการจาหน่ายผลิตภัณฑ์แหนมและ
ปลาส้ม ณ สถานทีจ่ าหน่ าย ประกอบไปด้วยคาถาม 3 ส่วน
ได้ แ ก่ ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามข้อ มู ล ทัว่ ไปของสถานที่
จาหน่ ายได้แก่ ผู้ดาเนินกิจการ/ผู้รบั อนุ ญาต ที่ตงั ้ สถานที่
จาหน่ าย ในแบบสอบถามไม่ระบุช่อื สถานที่จาหน่ าย แต่
กาหนดเป็ นรหัสและใช้สมุดคุมรหัส ผู้วิจยั เท่านัน้ ที่เข้าถึง
ข้อ มูลสมุ ดคุ มรหัส ส่ว นที่ 2 สอบถามข้อ มูลการจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์แหนมและปลาส้มได้แก่ ระยะเวลาของการอยู่บน
ชัน้ วางจาหน่ าย การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ (ตู้แช่แข็ง ตู้เย็น
และอุณหภูมหิ อ้ ง)
4) การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้ อนเชื้อแบคทีเรีย
ในผลิต ภัณ ฑ์ แ หนมและปลาส้ม ผู้ วิจ ัย เก็บ ตัว อย่ า ง ณ
สถานทีจ่ าหน่ าย ควบคุมอุณหภูมขิ องตัวอย่างให้เย็นโดยใส่
ในกล่ อ งโฟมที่บ รรจุ น้ า แข็ง (0 - 4 องศาเซลเซีย ล) และ
น า ส่ ง ห้ อ ง ป ฏิ บ ั ติ ก า ร ที่ ผ่ า น กา รรั บ ร อง ม า ต รฐา น
ห้องปฏิบตั ิการ ISO/IEC 17025: 2005 (ห้องปฏิบตั ิการจุล
ชีววิทยา ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1 เชียงราย) เพื่อ
ตรวจวิเคราะห์ภายใน 36 ชัวโมงหลั
่
งเก็บตัวอย่าง (17) ตาม
วิ ธี วิ เ คราะห์ ม าตรฐานของ US. FDA. Bacteriological
Analytical Manual online ส า ห รั บ เ ชื้ อ Staphylococcus
aureus และ Escherichia coli โดยเป็ นการตรวจวิเคราะห์
เชิงปริมาณ และใช้วธิ วี เิ คราะห์มาตรฐาน ISO สาหรับเชื้อ
Salmonella spp. โดยเป็ นการตรวจวิเคราะห์เชิง คุณภาพ
(13, 14, 15)
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาท าโดยน า
แบบสอบถามทุกฉบับทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ให้ผทู้ รงคุณวุฒจิ านวน 3
ท่ า น ได้แ ก่ ห ัว หน้ า กลุ่ ม งานคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคและเภสัช
สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จานวน
1 ท่าน อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวน 2 ท่าน
เป็ นผู้พิจารณาเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษา แล้ ว
นามาแก้ไขปรับปรุง หลังจากนัน้ นาแบบสอบถามไปหาค่า
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IOC ( Item- objective congruence) โ ด ย ไ ด้ ผ ล ดั ง นี้ 1)
แบบสอบถามสถานที่ผ ลิต ชุ ด ที่ 1 แบบสอบถามข้อ มูล
ทัว่ ไปมีค่ า IOC เท่ า กับ 0.88 ชุ ด ที่ 2 แบบประเมิน ตาม
เกณฑ์มาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร GMP สาหรับแหนมมี
ค่า IOC เท่ากับ 1.00 และแบบประเมินตามเกณฑ์ primary
GMP ส าหรั บ ปลาส้ ม มี ค่ า IOC เท่ า กั บ 1.00 ชุ ด ที่ 3
แบบสอบถามความรู้ในเรื่อ งของหลัก เกณฑ์ก ารผลิตที่ดี
และสุขลักษณะของผู้ปฏิบตั ิงานมีค่า IOC เท่ากับ 0.93 2)
แบบสอบถามสถานทีจ่ าหน่ายมีค่า IOC เท่ากับ 0.98
การทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถามความรู้
เรื่องหลักเกณฑ์การผลิตทีด่ แี ละสุขลักษณะของผูป้ ฏิบตั ิงาน
และแบบสอบถามความรู้ ข องผู้ จ ัด จ าหน่ า ย ท าในผู้ จ ัด
จ าหน่ า ยในตลาดสดในพื้น ที่ใกล้เคียงกัน จ านวน 30 คน
และผูป้ ฏิบตั งิ านในสถานทีผ่ ลิต จานวน 10 คน การคานวณ
ความเทีย่ งใช้ สูตร Kuder-Richardson-20 โดยแบบประเมิน
ความรูต้ ้องมีค่าความเทีย่ งไม่น้อยกว่า 0.70 แบบสอบถาม
ความรู้ ท ั ง้ สองที่ ท ดสอบมี ค วามเที่ ย ง 0.71 และ 0.73
ตามลาดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จ ั ย ได้ แ จ้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาให้
ตัวอย่างรับทราบในทุกประเด็น เพื่อขอความร่วมมือในการ
เข้าร่วมการศึกษาวิจยั โดยความสมัครใจ ไม่มกี ารบังคับด้วย
วิธใี ด ๆ พร้อมอธิบายถึงสิทธิของตั
วอย่างที่จะไม่ให้ขอ้ มูล
์
หากไม่สบายใจและสามารถถอนตัวออกจากการศึกษาวิจยั
ได้ ทุ ก เมื่ อ หากต้ อ งการ โดยไม่ มีผ ลเสีย ใด ๆ ต่ อ กลุ่ ม
ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานที่ผลิต ทาโดยขอ
ความร่ ว มมือ ประเมิน สถานที่ผ ลิต ตามเกณฑ์ม าตรฐาน
GMP หรือ primary GMP ผู้วจิ ยั ให้บุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านใน
สถานที่ผลิตตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ต่อสถานที่
ผลิ ต ความรู้ ต่ อ หลั ก เกณฑ์ ก ารผลิ ต ที่ ดี ความรู้ ต่ อ
สุขลักษณะของผูป้ ฏิบตั งิ าน และการปฏิบตั ติ ามสุขลักษณะ
ของผูป้ ฏิบตั งิ าน หลังจากนัน้ สุม่ เก็บตัวอย่างแหนมและปลา
ส้ม พร้อ มทัง้ สอบถามถึง สถานที่จาหน่ า ยของผลิตภัณฑ์
เพื่อติดตามเก็บตัวอย่าง ณ สถานทีจ่ าหน่าย
การเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานทีจ่ าหน่ าย ทาโดย
ขอความร่วมมือจากผู้จาหน่ ายให้ตอบแบบสอบถามข้อมูล
การจ าหน่ า ยและแบบสอบถามประเมิน ความรู้ข องผู้จ ัด
จาหน่าย หลังจากนัน้ สุม่ เก็บตัวอย่างแหนมและปลาส้ม โดย
เลือ กผลิต ภัณฑ์ท่ีผ ลิต มาจากสถานที่ผ ลิต ที่เ ป็ น ตัวอย่าง

เพื่อส่ง ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้ อนเชื้อแบคทีเรีย ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1 เชียงราย
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของตั
่
วอย่างผลิตภัณฑ์
แหนมและปลาส้ม สถานทีจ่ าหน่าย สถานทีผ่ ลิต และ ความ
ชุกของการปนเปื้ อนเชือ้ แบคทีเรียในผลิตภัณฑ์ใช้สถิตเิ ชิง
พรรณนา การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย ต่ าง ๆ
และการปนเปื้ อนเชื้อ แบคทีเ รีย โดยใช้ chi–square test
และ Fisher’s exact test

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไปของตั
่
วอย่างผลิ ตภัณฑ์
ตั ว อย่ า งผลิ ต ภัณ ฑ์ แ หนมและปลาส้ม ที่ศึก ษา
จานวน 127 ตัวอย่าง ถูกเก็บมาจาก 3 แหล่ง โดยเก็บจาก
สถานที่ จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี เ ป็ นตลาดมากที่ สุ ด (82
ตัว อย่ า งหรือ ร้อ ยละ 64.6) รองลงมาได้แ ก่ ส ถานที่ผ ลิต
จานวน 36 ตัวอย่างหรือร้อยละ 28.3 และสถานที่จาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นศูนย์จาหน่ ายของฝาก 9 ตัวอย่าง (ร้อยละ
7.1) โดยมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์แหนมหมูมากที่สุด ร้อยละ
78.7 รองลงมาปลาส้ม ร้อยละ 17.3 และแหนมเนื้อ ร้อยละ
3.9 ผลิตภัณฑ์บรรจุในถุงพลาสติกรัดด้วยยางรัดมากทีส่ ุด
ร้อ ยละ 33.1 เมื่อ ศึก ษาฉลากบรรจุ ข องผลิต ภัณฑ์พ บว่ า
ร้อยละ 55.9 มีฉลากบรรจุ ตัวอย่างทัง้ หมดไม่มกี ารระบุวนั ที่
ผลิต วันหมดอายุ และ lot number ลักษณะการเก็บ รักษา
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง (ร้อยละ 73.2)
รองลงมาเก็บทีต่ ูเ้ ย็น (ร้อยละ 26.8) ดังตารางที่ 1
ความชุกของการปนเปื้ อนเชื้อแบคทีเรีย
การตรวจการปนเปื้ อ นพบ Salmonella spp. ต่ อ
25 ก รั ม ป ริ ม า ณ Most Probable Number; MPN
Escherichia coli มากกว่า 3 ต่อ กรัม และ Staphylococcus
aureus มากกว่า 100 โคโลนี ต่อกรัม ในผลิตภัณฑ์แหนม
ร้อยละ 73.3 โดยพบการปนเปื้ อนจากเชือ้ Escherichia coli
มากที่สุด (ร้อยละ 31.4) รองลงมาพบการปนเปื้ อน 2 เชื้อ
ได้ แ ก่ Escherichia coli และ Salmonella spp. และการ
ปนเปื้ อน 3 เชื้อ Escherichia coli, Salmonella spp., และ
Staphylococcus aureus ร้อยละ 21.0 และ 12.4 ตามลาดับ
ส่วนความชุกของการปนเปื้ อนเชื้อแบคทีเรียเกินเกณฑ์ใน
ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม คือ ร้อยละ 86.4 โดยพบการปนเปื้ อน
จากเชื้อ Escherichia coli มากที่สุดร้อยละ 50.0 รองลงมา

พ บ กา รป นเปื้ อน 2 เชื้ อ ไ ด้ แ ก่ Escherichia coli แ ละ
Salmonella spp. และการปนเปื้ อน 2 เชือ้ Escherichia coli,
และ Staphylococcus aureus ร้ อ ยละ 22.7 และ 13.6
ตามลาดับ ดังตารางที่ 2
ข้อมูลทัวไปของสถานที
่
่ผลิ ต
สถานที่ผลิตจานวน 36 แห่ง จาแนกเป็ นสถานที่
ผลิต ผลิต ภัณฑ์แ หนมจ านวน 30 แห่ ง ร้อ ยละ 83.3 และ
สถานที่ผ ลิตปลาส้มจานวน 6 แห่ ง ร้อ ยละ 16.7 สถานที่
ผลิตผลิตภัณฑ์แหนมอยู่ในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่
และน่ า น ร้อ ยละ 33.3, 3.3, 30.0 และ 33.3 ตามล าดับ
สถานทีผ่ ลิตผลิตภัณฑ์ปลาส้ม พบในจังหวัดพะเยามากทีส่ ดุ
คิดเป็ น ร้อยละ 50.0สถานที่ผลิตมีใบอนุ ญาตผลิตอาหาร/
เลขสถานทีผ่ ลิตอาหาร ร้อยละ 63.9 โดยมีประเภทอาหารที่
ได้รบั อนุญาต คือ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์รอ้ ยละ 72.2
ตารางที่ 1. ข้อมูลของตัวอย่างผลิตภัณฑ์แหนมและปลาส้ม
(n=127 ตัวอย่าง)
ข้อมูล
จานวน ร้อยละ
สถานทีเ่ ก็บตัวอย่าง
สถานทีผ่ ลิตผลิตภัณฑ์
36
28.3
ตลาด
82
64.6
ศูนย์จาหน่ายของฝาก
9
7.1
ชนิดตัวอย่าง
แหนมหมู
100
78.7
แหนมเนื้อ
5
3.9
ปลาส้ม
22
17.3
ลักษณะการบรรจุ
ถุงพลาสติกรัดด้วยยางรัด
42
33.1
ห่อใบตอง
39
30.7
ถุงพลาสติกปิ ดสนิท
24
18.9
ถุงพลาสติกรัดด้วยลวดโลหะ
22
17.3
ฉลากบรรจุ
มีฉลากบรรจุระบุ
71
55.9
ไม่มฉี ลากบรรจุระบุ
56
44.1
ลักษณะของการเก็บรักษาตัวอย่าง
0
0.0
ตูแ้ ช่แข็ง ( - 18 ̊C)
34
26.8
ตูเ้ ย็น (2 – 8 ̊C)
93
73.2
อุณหภูมหิ อ้ ง (25 ̊C ขึน้ ไป)
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ตารางที่ 2. ความชุกของการปนเปื้ อนเชือ้ แบคทีเรียในผลิตภัณฑ์แหนมและปลาส้ม (n = 127 ตัวอย่าง)
ชนิดตัวอย่าง
จานวน
ผลิตภัณฑ์แหนมหมูและเนื้อ (n= 105 ตัวอย่าง)
พบการปนเปื้ อนเชือ้ แบคทีเรียเกินเกณฑ์
77
จาแนกการปนเปื้ อนตามชนิดแบคทีเรีย
1. พบเชือ้ MPN Escherichia coli มากกว่า 3 ต่อ กรัม
33
2. พบเชือ้ Staphylococcus aureus ปริมาณมากกว่า 10 โคโลนี ต่อกรัม
1
3. พบเชือ้ ตามข้อ 1 และเชือ้ Salmonella spp. ต่อ 25 กรัม
22
4. พบเชือ้ ตามข้อ 1 และ 2
8
5. พบเชือ้ ตามข้อ 1 และ 2 และเชือ้ Salmonella spp. ต่อ 25 กรัม
13
ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม (n= 22 ตัวอย่าง)
พบการปนเปื้ อนเชือ้ แบคทีเรียเกินเกณฑ์
19
จาแนกการปนเปื้ อนตามชนิดแบคทีเรีย
1. พบเชือ้ MPN Escherichia coli มากกว่า 3 ต่อ กรัม
11
2. พบเชือ้ ตามข้อ 1 และเชือ้ Salmonella spp. ต่อ 25 กรัม
5
3. พบเชือ้ ตามข้อ 1 และ Staph aureus มากกว่า 10 โคโลนีต่อกรัม
3
ตัวอย่างมีการผลิตแหนมหมูมากทีส่ ุดร้อยละ 69.4
รองลงมาผลิตปลาส้มร้อยละ 16.7 สถานที่ผลิตแหนมได้มี
การดาเนินตาม GMP ร้อยละ 52.8 สถานทีผ่ ลิตปลาส้มได้มี
การดาเนิ น ตาม primary GMP ร้อ ยละ 11.1 สถานที่ผ ลิต
ร้อยละ 36.1 ไม่มกี ารดาเนินการตามหลักเกณฑ์ทด่ี ใี นการ
ผลิตอาหาร ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3. ข้อมูลทัวไปของสถานที
่
ผ่ ลิตแหนมและปลาส้ม
(n= 36 แห่ง)
ข้อมูล
จานวน ร้อยละ
ทีต่ งั ้ สถานทีผ่ ลิตแหนม (n=30)
เชียงราย
10
33.3
พะเยา
1
3.3
แพร่
9
30.0
น่าน
10
33.3
ทีต่ งั ้ สถานทีผ่ ลิตปลาส้ม (n=6)
พะเยา
1
16.7
แพร่
3
50.0
น่าน
2
33.3
ใบอนุญาตผลิตอาหาร/เลขสถานที่
ผลิตอาหาร
มีใบอนุญาต
23
63.9
ไม่มใี บอนุญาต
13
36.1
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ร้อยละ
73.3
31.4
1.0
21.0
7.6
12.4
86.4
50.0
22.7
13.6

ตารางที่ 3. ข้อมูลทัวไปของสถานที
่
ผ่ ลิตแหนมและปลาส้ม
(n= 36 แห่ง) (ต่อ)
ข้อมูล
จานวน ร้อยละ
ประเภทอาหารทีข่ อ/ได้รบั อนุญาต
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
26
72.2
ไม่ได้รบั อนุญาต
10
27.8
การทาตามหลักเกณฑ์ทด่ี ใี นการผลิต
ไม่มี
13
36.1
GMP
19
52.8
primary-GMP
4
11.1
ชนิดของอาหารทีผ่ ลิต
แหนมหมู
25
69.4
แหนมเนื้อ
3
8.3
ปลาส้ม
6
16.7
แหนมหมูและแหนมเนื้อ
2
5.6
การประเมิ นมาตรฐานสถานที่ผลิ ตอาหาร
การประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร GMP
สาหรับการผลิตแหนมจานวน 30 แห่งโดยมีการประเมินใน
6 หมวด คะแนนเต็ ม 100 คะแนน พบว่ า ผ่ า นเกณฑ์
(เกณฑ์ผ่ า นร้อ ยละ 60) ในทุ ก หมวดรวมกัน ร้อ ยละ 50.0
ค่ า เฉลี่ ย คะแนนประเมิ น 65.1±7.9 ส่ ว นการประเมิ น
มาตรฐานสถานที่ผ ลิต อาหาร primary GMP หรือ GMP

ขัน้ ต้น สาหรับการผลิตปลาส้มจานวน 6 แห่งมีการประเมิน
6 หมวด คะแนนเต็ม 60 คะแนน พบว่ า ผ่ า นเกณฑ์ก าร
ประเมิน (เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60) ในทุกหมวดรวมกันร้อยละ
100.0 ค่าเฉลีย่ คะแนนประเมิน 39.7±2.4 ดังตารางที่ 4
ความรูข้ องผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
ผู้ปฏิบตั ิงานที่ตอบแบบสอบถามจานวน 36 คน
เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 80.6 อายุเฉลี่ย 53 ปี ช่วงอายุท่ีพบ
ตัวอย่างมากที่สุด คือ อยู่ระหว่าง 46 – 55 ปี (ร้อยละ 50)
ส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาร้ อ ยละ 47.2
รองลงมาระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า ร้อยละ 25.0 ส่วน
ใหญ่ทางานในระดับปฏิบตั งิ าน ร้อยละ 80.6 ตัวอย่างร้อยละ
52. 8 ไ ม่ เค ย เข้ า รั บ กา ร อบรมเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์
GMP/primary GMP
ข้อมูลทัวไปของผู
่
จ้ าหน่ ายผลิตภัณฑ์
ผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 91 คน เป็ นเพศหญิง
ร้อยละ 93.4 อายุเฉลีย่ 50 ปี ช่วงอายุทม่ี ากทีส่ ดุ อยู่ระหว่าง

46 – 55 ปี ร้ อ ยละ 45.1 ส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
การศึก ษาประถมหรือ ต่ า กว่ า ร้อ ยละ 73.6 ประเภทของ
สถานที่จาหน่ ายผลิตภัณฑ์แหนมและปลาส้ม จานวน 91
แห่ ง ส่ว นใหญ่ เ ป็ น ตลาด ร้อ ยละ 90.1 และศูนย์จาหน่ าย
สิน ค้ า ร้ อ ยละ 9.9 จ าแนกรายจัง หวัด ที่ตั ง้ ของสถานที่
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และ
น่ าน ร้ อ ยละ 31.9, 24.2, 20.9 และ 23.1 ตามล าดั บ
ประเภท/ชนิดผลิตภัณฑ์ทจ่ี ดั จาหน่ายส่วนใหญ่ได้แก่ แหนม
หมู ร้อยละ 81.3 รองลงมาปลาส้ม และแหนมเนื้อ ร้อยละ
16.5 และ 2.2 ตามลาดับ
ข้อมูลการจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์
การเก็บ รัก ษาผลิต ภัณ ฑ์แ หนมและปลาส้ม เมื่อ
ไม่ได้จาหน่ ายส่วนใหญ่ จดั เก็บไว้ใ นตู้เย็น (ร้อยละ 57.1)
รองลงมาเก็บทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง (ร้อยละ 41.8) ขณะจาหน่ายมี
วางผลิต ภัณ ฑ์ท่ีอุ ณ หภู มิห้อ ง (ร้อ ยละ 78.0) รองลงมา
จัดเก็บไว้ท่ตี ู้เย็น (ร้อยละ 22.0) โดยมีระยะเวลาของการ
จาหน่ายส่วนใหญ่ตลอดวัน (ร้อยละ 37.4) รองลงมาคือช่วง

ตารางที่ 4. มาตรฐานของสถานทีผ่ ลิตอาหาร GMP สาหรับการผลิตแหนม (n = 30 แห่ง) และ primary GMP สาหรับการผลิต
ปลาส้ม (n = 6 แห่ง) โดยคะแนน ≥ ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มถือว่าสถานทีผ่ ่านเกณฑ์
หัวข้อการประเมิน (คะแนนเต็ม)
ค่าเฉลีย่ (SD)
สถานทีซ่ ง่ึ ผ่านเกณฑ์1
จานวน
ร้อยละ
GMP สาหรับการผลิตแหนม
1. สถานทีต่ งั ้ และอาคารผลิต (19)
13.3 (2.2)
27
90.0
2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการผลิต (8)
5.7 (1.0)
30
100.0
3. การควบคุมกระบวนการผลิต (30)
17.4 (3.0)
15
50.0
4. การสุขาภิบาล (15)
11.0 (0.7)
30
100.0
5. การบารุงรักษาและการทาความสะอาด(13)
7.2 (0.7)
11
36.7
6. บุคลากร สุขลักษณะผูป้ ฏิบตั งิ าน(15)
10.5 (1.4)
28
93.3
รวมคะแนน GMP (100)
65.1 (7.9)
15
50.0
primary GMP สาหรับการผลิตปลาส้ม
1. สถานทีต่ งั ้ และอาคารผลิต (11)
7.6 (0.8)
6
100
2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการผลิต (6)
3.5 (0.0)
0
0.0
3. การควบคุมกระบวนการผลิต (15)
8.8 (1.3)
2
33.3
4. การสุขาภิบาล (13)
9.9 (0.5)
6
100.0
5. การบารุงรักษาและการทาความสะอาด (5)
2.8 (0.3)
3
50.0
6. บุคลากรและสุขลักษณะผูป้ ฏิบตั งิ าน (10)
7.0 (0.2)
6
100.0
รวมคะแนน primary GMP (60)
39.7 (2.4)
6
100.0
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เช้า และช่วงบ่าย ร้อยละ 25.3 และ 20.9 ตามลาดับ
ปัจจัยที่สมั พันธ์กบั การปนเปื้ อนเชื้อ
ตารางที่ 5 แสดงปั จ จัยที่มีความสัม พัน ธ์ต่ อการ
ปนเปื้ อนเชือ้ แบคทีเรียในผลิตภัณฑ์แหนมและปลาส้มปั จจัย
ที่มีผ ลต่ อ การปนเปื้ อนเชื้อ แบคทีเ รีย Salmonella spp.,
Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ในตัวอย่าง
ทีเ่ ก็บจากสถานทีผ่ ลิตอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P< 0.05)
ได้แ ก่ สถานที่ผ ลิต ที่ผ่ า นเกณฑ์มาตรฐาน GMP/primary
GMP การควบคุ ม กระบวนการผลิต การบ ารุ ง รัก ษาและ
ความสะอาด สุข ลัก ษณะของผู้ปฏิบตั ิงาน และความรู้ใน
เรื่องของหลักเกณฑ์การผลิตทีด่ ี (GMP) ในสถานทีจ่ าหน่าย
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการปนเปื้ อนในตัวอย่างทีเ่ ก็บ คือ ระยะเวลา
การอยู่ บ นชัน้ วางจ าหน่ า ย อุ ณ หภู มิ ใ นการเก็ บ รัก ษา
ผลิตภัณฑ์เมื่อไม่จาหน่ าย และอุณหภูมิในการเก็บ รัก ษา
ผลิตภัณฑ์ขณะจาหน่าย
ตัว อย่ า งที่เ ก็บ จากสถานที่ผ ลิต ที่ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานพบการปนเปื้ อนเชือ้ แบคทีเรีย (ร้อยละ 100.0) ซึง่

มากกว่าสถานทีผ่ ลิตทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 47.6)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P = 0.001) ตัวอย่างที่เก็บจาก
สถานที่ซ่งึ กระบวนการผลิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานพบ
การปนเปื้ อนเชือ้ แบคทีเรีย (ร้อยละ 100.0) มากกว่าสถานที่
มีกระบวนการผลิตที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 35.3)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี (P<0.001) ตัวอย่างที่เก็บจาก
สถานทีท่ ม่ี กี ารบารุงรักษาและความสะอาดทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานพบการปนเปื้ อนเชื้อ แบคทีเ รีย (ร้อ ยละ 95.5)
มากกว่า สถานที่ท่ีมกี ารบ ารุง รักษาและความสะอาดผ่ า น
เกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 28.6) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
(P<0.001)
ระยะเวลาการอยู่บนชัน้ วางจาหน่ ายช่วงเย็น ช่วง
บ่ า ย และช่ ว งเช้า พบการปนเปื้ อ นเชื้อ แบคทีเ รีย ร้อ ยละ
100.0, 84.2 และ 82.6 ตามลาดับ มากกว่าระยะเวลาการอยู่
บนชั น้ วางจ าหน่ า ยตลอดวั น (ร้ อ ยละ 61.8) อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ี P = 0.015 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
เมื่ อ ไม่ จ าหน่ ายที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง พบการปนเปื้ อนเชื้ อ
แบคทีเรีย (ร้อยละ 89.5) มากกว่าการเก็บ ณ อุณหภูมติ ูเ้ ย็น

ตารางที่ 5. ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการปนเปื้ อนเชือ้ แบคทีเรียในผลิตภัณฑ์แหนมและปลาส้ม
ปั จจัย
จานวนการปนเปื้ อน
ไม่ปนเปื้ อน (ร้อยละ) ปนเปื้ อน (ร้อยละ)
การผลิตผลิตภัณฑ์ (n = 36)
1. สถานทีผ่ ลิต
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิต
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิต
1.1 ประเภทสถานประกอบการ
GMP
primary GMP
ไม่มมี าตรฐานการผลิต
1.2 .สถานทีต่ งั ้ และอาคารผลิต (หมวด 1)
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
1.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการผลิต(หมวด 2)
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
1.4 การควบคุมกระบวนการผลิต (หมวด 3)
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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P

0.0011
0 (0.0)
11 (52.4)

15 (100.0)
10 (47.6)
0.2241

8 (42.1)
0 (0.0)
3 (23.1)

11 (57.9)
4 (100.0)
10 (76.9)
0.5381

0 (0.0)
11 (33.3)

3 (100.0)
22 (66.7)
0.6431

1 (16.7)
10 (33.3)

5 (83.3)
20 (66.7)
<0.001

0 (0.0)
11 (64.7)

19 (100.0)
6 (35.3)

ตารางที่ 5. ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการปนเปื้ อนเชือ้ แบคทีเรียในผลิตภัณฑ์แหนมและปลาส้ม (ต่อ)
ปั จจัย
จานวนการปนเปื้ อน
ไม่ปนเปื้ อน (ร้อยละ) ปนเปื้ อน (ร้อยละ)
1.5 การสุขาภิบาล (หมวด 4)
ผ่านเกณฑ์
1.6 การบารุงรักษาและความสะอาด (หมวด 5)
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
1.7 บุคลากรและสุขลักษณะของผูป้ ฏิบตั งิ าน (หมวด 6)
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ (n = 91)
1.สถานทีจ่ าหน่าย
1.1 ระยะเวลาของการอยู่บนชัน้ วางจาหน่าย
ตลอดวัน
ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
ช่วงเย็น
1.2 อุณหภูมใิ นการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
1.2.1 เมื่อไม่จาหน่าย
ตูแ้ ช่แข็ง
ตูเ้ ย็น
อุณหภูมหิ อ้ ง
1.2.2 ขณะจาหน่าย
ตูเ้ ย็น
อุณหภูมหิ อ้ ง
1: Fisher’s exact test
ร้ อ ยละ) 61.8 อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติท่ี (P = 0.044
อุ ณ หภู มิ ใ นการเก็ บ รัก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข ณะจ าหน่ า ย ณ
อุณหภูมหิ อ้ ง พบการปนเปื้ อนเชือ้ แบคทีเรีย ร้อยละ)85.9 (
มากกว่าการเก็บรักษา ณ อุณหภูมติ ู้เย็น ร้อยละ) 50.0 (
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ P่ี =0.002 ดังตารางที่ 5

การอภิ ปรายและสรุปผล
จากผลิต ภัณฑ์แ หนม 105 ตัว อย่ า งในการวิจ ัย
พบการปนเปื้ อนเชือ้ แบคทีเรียเกินเกณฑ์ ร้อยละ 73.3 โดย
พบการปนเปื้ อนจากเชื้อ Escherichia coli ชนิดเดียวมาก
ที่สุดร้อยละ 31.4 รองลงมาพบการปนเปื้ อน 2 เชื้อได้แก่

11 (30.6)

P

25 (69.4)
<0.0011

1 (4.5)
10 (71.4)

9 (95.5)
4 (28.6)
1.0001

0 (0.0)
11 (32.4)

2 (100.0)
23 (67.6)

0.0151
13 (38.2)
4 (17.4)
3 (15.8)
0 (0.0)

21 (61.8)
19 (82.6)
16 (84.2)
15 (100.0)
0.0441

0 (0.0)
16 (30.8)
4 (10.5)

1 (100.0)
36 (69.2)
34 (89.5)
0.0021

10 (50.0)
10 (14.1)

10 (50.0)
61 (85.9)

Escherichia coli และ Salmonella spp. ร้อ ยละ 21.0 และ
การปนเปื้ อน 3 เชื้ อ Escherichia coli, Salmonella spp.,
และ Staphylococcus aureus ร้ อ ยละ 12.4 ตามล าดั บ
ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม จานวน 22 ตัวอย่าง พบความชุกของการ
ปนเปื้ อนเชือ้ แบคทีเรียเกินเกณฑ์ ร้อยละ 86.4 โดยพบการ
ปนเปื้ อ นจากเชื้อ Escherichia coli มากที่สุด ร้อ ยละ 50.0
รองลงมา พบการปนเปื้ อ น 2 เชื้อ ได้แ ก่ Escherichia coli
และ Salmonella spp. ร้อยละ 22.7
จากผลการศึกษาพบว่า Escherichia coli เป็ นเชือ้
ที่พ บการปนเปื้ อนในจ านวนที่ม ากและพบทุ ก ชนิ ด ของ
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ พลับพลึง เทพวิ
ทักษ์กิจ และคณะ ที่ได้ศึกษาความชุกของเชื้อโรคอาหาร
เป็ นพิษในอาหารที่สมั พันธ์กบั การเกิดโรคในเขตภาคเหนือ

260

ตอนล่ า ง ซึ่ง พบเชื้อ Escherichia coli ในตัว อย่ า งอาหาร
กรณีระบาดอาหารเป็ นพิษร้อยละ 8.25 (6) และสอดคล้อง
กั บ การศึ ก ษาของศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ท่ี 1/1
เชียงรายทีร่ ายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างแหนมและ
ป ล า ส้ ม ว่ า พ บ เ ชื้ อ Escherichia coli, Staphylococcus
aureus และ Salmonella spp. ปนเปื้ อนร้อ ยละ 100, 80,
100 ตามลาดับ (18) จากการศึกษาของ สุมณฑา วัฒนสินธุ์
พบว่ า เชื้อ Escherichia coli เป็ น ดัช นี ช้ีว ัด ถึง สุข ลัก ษณะ
กระบวนการผลิต ที่ไ ม่ ไ ด้ม าตรฐาน และดัช นี บ่ ง ชี้ถึง การ
ปนเปื้ อนของอุ จ จาระในน้ า และอาหาร (Index of fecal
contamination) และยังเป็ นเชื้อแบคทีเรียประเภทที่ทาให้
เกิดโรคอาหารเป็ นพิษได้ (19) การศึกษาของ สุจยา ฤทธิศร
และคณะ พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟี คลั โคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในผลิตภัณฑ์แหนมทีแ่ สดงถึงการสุขาภิบาลทีไ่ ม่ดี
และผู้ผ ลิต ที่มีสุ ข อนามัย /สุ ข นิ ส ัย ในการผลิต ที่ไ ม่ ดี (20)
ดัง นั ้น การผลิ ต อาหารประเภทแหนมและปลาส้ ม ควร
ระมัดระวังการปนเปื้ อนเชือ้ Escherichia coli
การปนเปื้ อนเชื้อ Salmonella spp. ในตัว อย่ า ง
แหนมและปลาส้ม พบร่วมกับเชือ้ Escherichia coli ด้วย ผู้
ที่เกิดโรคไทฟอยด์สามารถเป็ นพาหะนาโรคต่อไปได้ โดย
แพร่ เ ชื้อ ทางอุ จ จาระได้ ความชุ ก ของการปนเปื้ อนใน
การศึกษาครัง้ นี้สอดคล้องกับการศึกษาของน้อย ทองสกุล
พานิชย์ และคณะ ทีย่ งั พบความเสีย่ งของเชือ้ โรคอาหารเป็ น
พิษในแหนมทีผ่ ลิตในเขต 11 และ 12 ทีม่ กี ารปนเปื้ อนเชื้อ
Salmonella spp. ร้อยละ 60.9 และ Staphylococcus aureus
ร้อ ยละ 1.2 (21) และสอดคล้อ งกับ การศึก ษาของ Pawin
Padungtod และคณะ ทีศ่ กึ ษาความชุกของเชือ้ Salmonella
spp.ในเนื้อหมูและในโรงฆ่าสัตว์เขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดลาพูนและ
เชียงใหม่ ในปี 2543-2546 พบความชุกร้อยละ 28 และ 28
ตามลาดับ ซึ่งแหล่งวัตถุดบิ ที่สถานที่ผลิตได้รบั มาแปรรูป
ร้อยละ 63.9 เป็ นวัตถุดบิ ในพืน้ ทีซ่ ง่ึ จะมีโอกาสทีจ่ ะปนเปื้ อน
เชือ้ ได้ (22)
การปนเปื้ อนเชือ้ Staphylococcus aureus มักพบ
ร่วมกับเชื้อ Escherichia coli ในผลิตภัณฑ์แหนมและปลา
ส้ม ร้อยละ 7.6 และ 13.6 ตามลาดับ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Chokesajjawatee และคณะที่พ บการปนเปื้ อนเชื้อ
Staphylococcus aureus ในผลิต ภัณ ฑ์แ หนมในตลาดค้า
ปลีก เขตกรุ ง เทพมหานครร้อ ยละ 39 การปนเปื้ อนเชื้อ
Staphylococcus aureus เป็ นดัชนีทบ่ี ่งชีถ้ งึ สุขลักษณะของ
ผูป้ ระกอบอาหารโดยเชือ้ มักจะอยู่ตามทีอ่ บั ชืน้ ซอกเล็บ มือ
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จมูก ซึง่ สามารถปนเปื้ อนในผลิตภัณฑ์ได้ง่าย (23) เพ็ญศรี
รอดมา และคณะรายงานความรุนแรงของการสร้างสารพิษ
ของเชื้อ Staphylococcus aureus ตัง้ แต่ 100 เซลล์ต่อกรัม
ขึน้ ไปว่า มีระดับสารพิษปริมาณ 1 ไมโครกรัมที่ทาให้เกิด
ความเจ็ บ ป่ วยได้ (24) ความชุ ก ของการปนเปื้ อนเชื้อ
Staphylococcus aureus ไม่ สู ง มากอาจจะเนื่ อ งมาจากผู้
ปฏิบตั ิมสี ุขลักษณะที่ใช้ถุงมือปฏิบตั ิงานเป็ นประจาร้อยละ
86.1 แต่ ก็ย ัง พบว่ า การใช้ผ้า ปิ ด ปากในขัน้ ตอนการผลิต
อาหารไม่ได้มกี ารปฏิบตั ิในทุกครัง้ ถึงร้อยละ 27.8 ซึ่งอาจ
ทาให้เกิดการปนเปื้ อนได้
ผลการศึกษายังพบการวางจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ใน
ชัน้ วางที่อุณหภูมิห้องถึงร้อยละ 78.0 เป็ นเวลานาน เช่น
ตลอดวัน ร้อยละ 37.4 รวมทัง้ การเก็บรักษาเมื่อไม่จาหน่าย
ที่อุณหภูมหิ อ้ งและตู้เย็นร้อยละ 41.8 และ 57.1 ตามลาดับ
ซึง่ มีผลต่อการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณเชือ้ แบคทีเรียทัง้ 3 ชนิด
เนื่องจากเป็ นแบคทีเรียกลุ่มทีส่ ามารถเจริญได้ดใี นอุณหภูมิ
20–45 องศาเซลเซียลซึง่ เป็ นช่วงอุณหภูมหิ อ้ ง ทาให้ความ
ชุกของการปนเปื้ อนเชื้อเพิม่ ขึน้ ได้ Chokesajjawatee และ
คณะได้ร ายงานการเก็บรักษาอาหารหมัก พื้น เมืองที่เป็ น
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น แหนมและปลาส้ม ระยะเวลาการ
อยู่ในชัน้ ขายของตลาดค้าปลีก รวมทัง้ การเก็บผลิตภัณฑ์
แหนมในตู้เย็น มีผลต่อการปนเปื้ อนเชื้อแบคทีเรียได้ (25)
จากการศึกษาความรู้ของผู้จดั จาหน่ ายด้านการเก็บ รักษา
ผลิตภัณฑ์ พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 53.8 มีความรูไ้ ม่ถูกต้อง
ในเรื่องการแช่เย็นอาหารในตูเ้ ย็น และร้อยละ 58.2 มีความรู้
ไม่ ถู ก ต้ อ งในการเก็บ รัก ษาในอุ ณ หภู มิห้อ ง ซึ่ง มีค วาม
จาเป็ นต้องให้การอบรมให้ความรูแ้ ก่ผจู้ ดั จาหน่าย
ในสถานทีผ่ ลิต ปั จจัยหนึ่งทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการ
ปนเปื้ อนเชื้อ แบคทีเ รีย คือ การที่ส ถานที่ผ ลิต ที่ไ ม่ ผ่ า น
เกณฑ์ ม าตรฐาน ซึ่ง จะพบการปนเปื้ อนเชื้อ แบคทีเ รี ย
มากกว่ า สถานที่ ท่ี ผ่ า น GMP และ primary GMP เป็ น
กระบวนการทีค่ วบคุมการผลิตอาหารไม่ให้เกิดการปนเปื้ อน
หรือการสะสมของเชือ้ แบคทีเรียทีท่ าให้อาหารเกิดการเน่ า
เสีย และมีการแพร่กระจายเชือ้ โรคไปยังผูบ้ ริโภค การศึกษา
ครัง้ นี้พบว่า หมวดการควบคุมกระบวนการผลิต มีสถานทีท่ ่ี
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการผลิตแหนมและปลาส้มร้อยละ
50.0 และ 66.7 และหมวดการบ ารุ ง รัก ษาและท าความ
สะอาด ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 63.3 และ 50.0 ทัง้ 2 หมวด
เป็ นปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการปนเปื้ อนเชือ้

ตัวอย่างจากสถานทีผ่ ลิตทีม่ กี ารปนเปื้ อนมีคะแนน
การประเมินต่ ากว่า สถานที่ท่ตี วั อย่างไม่มกี ารปนเปื้ อนใน
เรื่องการป้ องกันการปนเปื้ อนในระหว่างกระบวนการผลิต
การขนย้ายวัตถุดบิ ส่วนผสม ภาชนะบรรจุ และบรรจุภณ
ั ฑ์
ซึ่งถือว่าเป็ นประเด็นที่สาคัญต่ อการป้ องกันการปนเปื้ อน
ของขัน้ ตอนข้างต้น จากการศึกษายังพบว่า ผู้ปฏิบตั ิงาน
ร้อยละ 83.3 มีความรู้ท่ถี ูกต้องต่ อการปฏิบตั ิในขัน้ ตอนนี้
และร้อยละ 80.6 มีความรูท้ ถ่ี ูกต้องต่อการคัดเลือก การล้าง
ทาความสะอาดวัตถุดบิ ให้มคี ุณภาพ รวมทัง้ การเก็บรักษาที่
ไม่ก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพและการปนเปื้ อน ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ควรนาความรูไ้ ปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นขัน้ ตอนการผลิตอาหาร
ตัวอย่างจากสถานทีผ่ ลิตทีม่ กี ารปนเปื้ อนมีคะแนน
ด้ า นการบ ารุ ง รัก ษาและความสะอาดที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานมากกว่าสถานที่ท่ผี ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ปฏิบตั ิ
ร้อยละ 36.1 ยังมีความรูท้ ไ่ี ม่ถูกต้องในการเก็บอุปกรณ์ทท่ี า
ความสะอาดแล้ว ให้เป็ นสัดส่วน และอยู่ในสภาพทีเ่ หมาะสม
ไม่ปนเปื้ อนฝุ่ นละอองที่ นอกจากนัน้ ยังพบว่า ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ร้อยละ 55.6 ทาความสะอาดพื้นที่การผลิตอย่างสม่ าเสมอ
ซึ่ง ลดโอกาสที่ท าให้ เ กิด การสะสมเชื้อ และน าไปสู่ ก าร
ปนเปื้ อนข้าม (cross contamination) สู่อาหารทีผ่ ลิตได้ ซึง่
สอดคล้องกับสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ที่ได้กาหนดมาตรการใน
การป้ องกันเชือ้ แบคทีเรียปนเปื้ อนในอาหารโดยพิจารณาลด
การปนเปื้ อนทีเ่ กิดในแต่ละขัน้ ตอน เช่น วัตถุดบิ ควรล้างให้
สะอาด ผู้ ป ฏิบ ัติท่ีส ัม ผัส กับ อาหาร การเตรีย มและการ
เคลื่อนย้ายอาหารจาเป็ นต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้อง รวมถึงการ
เก็บรักษาอาหารทีต่ ้องใช้อุณหภูมทิ ม่ี คี วามเย็นเพียงพอต่อ
การลดการเพิม่ จานวนของเชือ้ และลดการมีพฤติกรรมด้าน
อนามัยทีไ่ ม่เหมาะสมในผูท้ ท่ี าหน้าทีป่ ระกอบต่ออาหารหรือ
สัมผัสอาหาร (19)
ในสถานที่จาหน่ าย ระยะเวลาการอยู่บนชัน้ วาง
จ าหน่ า ย อุ ณ หภู มิ ใ นการเก็ บ รัก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ มื่ อ ไม่
จ าหน่ า ย และอุ ณ หภู มิใ นการเก็บ รัก ษาผลิต ภัณ ฑ์ข ณะ
จาหน่าย ทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการปนเปื้ อนเชือ้ Escherichia
coli, Salmonella spp. , แ ล ะ Staphylococcus aureus
ระยะเวลาทีอ่ ยู่บนชัน้ วางช่วงเย็น ช่วงบ่าย และช่วงเช้าพบ
การปนเปื้ อนเชือ้ แบคทีเรียมากกว่าระยะเวลาการอยู่บนชัน้
วางจ าหน่ า ยตลอดวัน พบว่ า ร้ อ ยละ 37.4 มี ก ารวาง
จาหน่ ายตลอดวัน และร้อยละ 62.6 มีการวางจาหน่ ายเป็ น
ช่วงเวลาต่าง ๆ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เมื่อไม่จาหน่ ายที่
อุณหภูมหิ อ้ งพบการปนเปื้ อนเชือ้ แบคทีเรียมากกว่าการเก็บ

รักษาในตู้เย็น ทาให้ผู้จดั จาหน่ ายในสถานที่จดั จาหน่ ายที่
ไม่ ไ ด้ เ ปิ ดตลอดวัน ต้ อ งมี ก ารเก็ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ว้ เ พื่ อ รอ
จ าหน่ า ยในแต่ ละช่ ว งเวลา จากการศึก ษาพบว่ า ร้อ ยละ
41.8 เก็บรักษาผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ได้จาหน่ ายทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง
อาจทาให้มกี ารบ่มเพาะเชือ้ และเพิม่ จานวนเชือ้ ได้เนื่องจาก
อยู่ใ นสภาวะที่เ หมาะสมต่ อ การเจริ ญ เติบ โต จึง ควรเก็บ
ผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาทีส่ ถานทีจ่ าหน่ ายปิ ดในอุณหภูมเิ ย็น
เพื่อลดการเพิม่ จานวนของเชือ้ แบคทีเรีย
จากการศึกษาพบว่า การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขณะ
จาหน่ ายร้อยละ 78.0 ที่อุณหภูมหิ ้อง พบการปนเปื้ อนเชื้อ
แบคทีเรีย มากกว่าการเก็บรักษา ทีอ่ ุณหภูมติ ู้เย็น การวาง
จ าหน่ า ยในอุ ณ หภู มิ ห้ อ งหรื อ อุ ณ หภู มิ ข องสถานที่ จ ั ด
จ า ห น่ า ย ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น ที่ โ ล่ ง ใ น ร่ ม ไ ม่ มี ก า ร ติ ด
เครื่องปรับอากาศ ซึง่ อุณหภูมอิ ยู่ในช่วงทีเ่ ชือ้ สามารถเจริญ
ได้ดีอยู่แล้ว ทาให้เชื้อเพิ่มจานวนขึน้ ได้ จึงควรอย่างยิง่ ที่
ต้องมีการจัดเก็บในอุณหภู มิตู้เย็น หรือใช้ถาดที่มีน้ าแข็ง
เพื่อวางผลิตภัณฑ์จาหน่ ายเสมอ เพื่อลดการเพิ่มจานวน
ของเชื้อแบคทีเรีย การศึกษาของ Chokesajjawatee และ
คณะ รายงานการเก็บ รัก ษาอาหารหมัก พื้น เมือ งที่เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น แหนมและปลาส้ม ว่าระยะเวลาการ
อยู่ในชัน้ ขายของของตลาดค้าปลีก การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ในตู้เย็นยังมีผลต่อการปนเปื้ อนเชื้อแบคทีเรียได้ (23) ซึ่ง
สอดคล้องกันในประเด็นระยะเวลาการอยู่ในชัน้ ขายของ แต่
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในตู้เย็นสามารถลดการเพิม่ จานวน
ของเชือ้ ได้ แต่ไม่ได้ยบั ยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ อาจทาให้
มีการเพิ่มจานวนเชื้อแบคทีเรียได้ ซึ่งต้องพิจารณานาไป
ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้ อนของเชื้อเชิงปริมาณ การเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ทอ่ี ุณหภูมติ ู้เย็น เป็ นข้อแนะนาในการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์แก่ผู้จดั จาหน่ ายและเป็ นข้อ สังเกตให้แ ก่
ผู้ บ ริ โ ภคในการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ ว ย หน่ วยงาน
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถานที่ผลิตและจัด
จาหน่ ายสามารถนาผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาความรู้
ของผูป้ ระกอบการ และเฝ้ าระวังคุณภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ได้ นอกจากนี้ ควรจัดทา
หลั ก สู ต รการอบรมในเรื่ อ งหลั ก การวิ ธี ก ารผลิ ต ที่ ดี
GMP/primary GMP และสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร
ตลอดจนพัฒนารูปแบบการจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์อาหาร
หมักพืน้ เมืองให้มกี ารใช้อุณหภูมิสาหรับการจัดเก็บและจัด
จาหน่ ายอย่างถูกต้อง และสื่อสารให้ผบู้ ริโภคสามารถเลือก
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามเสีย่ งต่าต่อการปนเปื้ อนได้
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