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บทคดัยอ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 สาํนกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร เก็บตัวอยางอาหารพรอมบรโิภค จาํนวน

110 ตัวอยาง และภาชนะสัมผัสอาหารจํานวน 160 ตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 270 ตัวอยาง จากรานอาหารสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร

การแพทย เพื่อตรวจประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยา โดยใชเกณฑคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร

ฉบับที่ 3 กรมวิทยาศาสตรการแพทย เปนเกณฑมาตรฐาน ผลการตรวจพบวาอาหารพรอมบริโภค 6 ประเภท (110 ตัวอยาง) 

ไมผานเกณฑรอยละ 42.7 สาเหตุมาจาก ยีสต จํานวนจุลินทรีย และ Escherichia coli คิดเปนรอยละ 52.9, 20.0 และ 19.0 

ตามลําดับ จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ไดแก Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes, 

Salmonella spp. และ Staphylococcus aureus ไมผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 19.6, 2.1, 1.0, 6.4 และ 0.9 ตามลําดับ 

สวนเชื้อรา Vibrio cholerae และ Vibrio parahaemolyticus ตรวจไมพบในทุกตัวอยาง โดยอาหารประเภทยํา-สมตํา-

อาหารปนผักสด-ผลไม ไมผานเกณฑสูงสุด (รอยละ 80.0) สําหรับภาชนะสัมผัสอาหารจํานวน 160 ตัวอยาง ไมผานเกณฑ

รอยละ 73.1 สาเหตุหลัก คือ จํานวนจุลินทรีย (รอยละ 72.5) เมื่อพิจารณาผลตรวจปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผานเกณฑ

มากกวาป พ.ศ. 2562 มีคา 1.3 เทา แตเมื่อนํามาหาความสัมพันธทางสถิติพบวาไมแตกตางกัน (p>0.05) ดังนั้นเพื่อเปนการ

ปรบัปรงุอาหารพรอมบริโภคใหมคีณุภาพและความปลอดภยัมากขึน้ ผูสมัผัสอาหารตองปฏบิติัตามหลกัสขุวทิยาสวนบคุคลและ

สุขนิสัยที่ดีในการปรุง ประกอบ และจําหนายอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทยควรจัดอบรมและตรวจประเมินรานอาหาร

สวสัดกิารตามหลกัการสขุาภบิาลอาหาร รวมทัง้สุมตรวจอาหารและภาชนะสมัผสัอาหารอยางสมํา่เสมอ สวนผูบรโิภคควรปฏบิตัิ

ตามหลัก “กินรอน ชอนกลาง ลางมือ” และรับประทานอาหารที่ “สุก รอน สะอาด”  

คําสําคัญ : คุณภาพทางจุลชีววิทยา, อาหารพรอมบริโภค, ภาชนะสัมผัสอาหาร, อาหารปลอดภัย
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บทนํา

ในปจจบุนัสงัคมไทยเปลีย่นแปลงจากการเกษตรเพือ่การบริโภคมาเปนเกษตรอตุสาหกรรมและการพาณชิย

สงผลใหรูปแบบการบริโภคอาหารเปล่ียนจากการปรุงอาหารเพื่อรับประทานเองเปนการซื้ออาหารปรุงสําเร็จหรือ

การรับประทานอาหารนอกบานมากข้ึน ทําใหเพิ่มความเสี่ยงตอการบริโภคอาหารท่ีไมไดมาตรฐานมีการปนเปอน

ของเชือ้กอโรค(1)  โดยเชือ้โรค สิง่สกปรก และสารพษิตาง ๆ  สามารถปนเปอนสูอาหารไดทกุขัน้ตอนตัง้แตการเพาะปลกู

เลี้ยงสัตว การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การขนสง การปรุงประกอบ ไปจนถึงการจําหนาย ในขณะที่แหลงปนเปอนของ

เชื้อกอโรค แบงเปน 2 ประเภท คือ แหลงปนเปอนโดยตรง (Primary Sources of Contaminants) ไดแก เชื้อโรค

ที่อาศัยอยูในคน อาหาร สัตวแมลงนําโรค และสิ่งแวดลอมเปนตน แหลงปนเปอนโดยออม (Secondary Sources of  

Contaminants) ไดแก ภาชนะอุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการเตรียมปรุงรวมทั้งโครงสรางสถานที่เตรียมปรุงเก็บ

และบริการอาหาร(2) เม่ือคนบริโภคอาหารท่ีมีการปนเปอนเชื้อกอโรคเขาสูรางกาย หากเชื้อมีปริมาณมากพอและ

รางกายออนแอ อาจทําใหเปนโรคได โดยโรคที่เกิดจากอาหารเปนส่ือ (Food - borne illness) แบงเปน 2 กลุม

กลมุแรก คอื โรคอาหารเปนพษิ (Food poisoning) มสีาเหตจุากการบรโิภคอาหารทีป่นเปอนสารพษิทีส่รางจากเช้ือกอโรค

เชน Staphylococcus aureus และ Clostridium botulinum กลุ มที่สอง คือ โรคติดเช้ือจากอาหาร

(Food - borne infection) เกิดจากการบริโภคอาหารหรือนํ้าที่ปนเปอนดวยเชื้อกอโรคแลวเชื้อเจริญและเพิ่มจํานวน

ในระบบทางเดินอาหารจนทําใหเกิดการเจ็บปวยได เชน Salmonella spp. และ Listeria monocytogenes

เปนตน(2, 3) จากรายงานการระบาดในป พ.ศ. 2560 ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กลาววากลุมโรคติดตอ

ทางอาหารและนํา้ ไดแก โรคอจุจาระรวงพบผูปวย 1,038,349 ราย เสยีชีวิต 2 ราย อหวิาตกโรคซึง่เกิดจาก Vibrio cholerae

พบผูปวย 8 ราย ไมพบผูเสียชีวิตและโรคอาหารเปนพิษ พบผูปวย 110,396 ราย เสียชีวิต 3 ราย สวนใหญมีสาเหตุจาก

Vibrio parahaemolyticus, Staphylococcus และ Salmonella spp. ตามลาํดบั(1)  ในการควบคมุและปองกนัอาหาร

ใหสะอาดและปลอดภัย โดยใชวิธีการทางสุขาภิบาลอาหาร คือ การควบคุมปจจัยสําคัญ 5 ประการ ที่เปนสาเหตุทําให

อาหารไมปลอดภัย ไดแก บุคคล (ผูสัมผัสอาหาร) อาหาร (เชน อาหารสด เนื้อสัตว ผักสด) ภาชนะอุปกรณ (เชน 

จาน ชอน หมอ กระทะ)  สถานที่ (บริเวณที่เตรียม ปรุงประกอบ จําหนาย และรับประทานอาหาร รวมถึงแผงลอย

จําหนายอาหาร) และสัตวแมลงนําโรครวมทั้งสัตวเลี้ยง(4)

รานอาหารสวัสดิการกรมวิทยาศาสตรการแพทย (โรงอาหาร) ปจจุบันมีรานคาจํานวน 17 ราน เปนราน

จําหนายอาหาร ผลไม นํ้าและเครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 12, 2, 2 และ 1 ราน ตามลําดับ ในการกํากับ

ดูแลการดาํเนนิงานของรานอาหารสวสัดกิาร เพือ่ใหอาหารทีจ่าํหนายมคีณุภาพ สะอาด และปลอดภยั กรมวทิยาศาสตร

การแพทย ไดประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เชน เทศบาลจังหวัดนนทบุรี ในการตรวจติดตามรานอาหาร

สวัสดิการตามหลักสุขาภิบาล ขณะท่ีกรมอนามัยไดจัดอบรมใหความรูกับผูสัมผัสอาหาร เชน สุขลักษณะการผลิต

วธิกีารลางมอืทีถ่กูตอง การลางผกัใหปลอดภัยจากสารพษิตกคาง เปนตน และในป พ.ศ. 2563 กรมวทิยาศาสตรการแพทย 

ไดดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาโรงอาหารของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ใหเปน

ตนแบบของโรงอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ  “DMSc. Healthy Canteen” เชน การทาสีผนังภายในรานอาหาร

เปล่ียนปลองดดูควนัใหม ตดิตัง้อางลางมอืบรเิวณทางขึน้โรงอาหาร รวมทัง้จดัซือ้ตูอบรอนสาํหรบัอบภาชนะ และตูกรองนํา้

ด่ืม เปนตน งานวจิยัเรือ่งนีเ้ปนสวนหนีง่ของโครงการบรูณาการเพ่ือพฒันาสขุลกัษณะรานอาหารสวสัดกิารกรมวทิยาศาสตร

การแพทยของสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยา

ของอาหารพรอมบรโิภคและภาชนะสมัผสัอาหาร ของรานอาหารสวสัดกิารกรมวทิยาศาสตรการแพทย ในปงบประมาณ

พ.ศ. 2562 - 2563 และเปนการคุมครองสุขภาพใหกับผูมาใชบริการใหไดรับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย รวมทั้ง

เผยแพรขอมูลใหหนวยงานที่รับผิดชอบนําไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของรานอาหารสวัสดิการ กรมวิทยาศาสตร

การแพทยใหดียิ่งขึ้นตอไป
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วัสดุและวิธีการ 

จุลินทรียมาตรฐาน

จุลินทรียมาตรฐานใชสําหรับการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห เปนจุลินทรียจากศูนยเก็บรักษาและ

รวบรวมสายพันธุจุลินทรียทางการแพทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน

12 สายพนัธุ ไดแก Escherichia coli DMST 4212 (ATCC 25922), Bacillus cereus DMST 5040 (ATCC 11778),

Clostridium perfringens DMST 16637 (ATCC 13124), Listeria monocytogenes DMST 17303, 

Saccharomyces cerevisiae DMST 22805 (ATCC 2601), Salmonella Typhimurium DMST 562 (ATCC 

13311), Staphylococcus aureus DMST 8840 (ATCC 25923), Vibrio cholerae non O1/non O139 DMST

2873, V. cholerae O1, Eltor, Inaba DMST 28002, V. cholerae O1, Eltor, Ogawa DMST 9700,

V. cholerae O139 DMST 22139, V. parahaemolyticus DMST 5665 

อาหารเลี้ยงเชื้อ 

อาหารเลี้ยงเชื้อสําหรับเพาะเลี้ยงจุลินทรียชนิดตาง ๆ ไดแก

จํานวนจุลินทรีย: plate count agar (PCA)

จํานวนยีสตและรา: petrifilm yeast and mold count plate

E. coli: EC broth, Koser’s citrate broth, lactose broth, lauryl sulphate tryptose broth 

(LST), levine eosin methylene blue (L - EMB) agar, methyl red - Voges Proskauer broth (MR - VP), 

tryptone broth

B. cereus: mannitol - egg yolk - polymyxin agar (MYP), motility medium, nitrate broth, 

nutrient agar (NA), phenol red glucose broth (PRG), tyrosine agar (TA), trypticase soy - sheep 

blood agar (SBA), Voges - Proskauer medium (VP) (modified)

C. perfringens: cooked meat medium (modified) (mCM), lactose - gelatin medium

(for C. perfringens), motility nitrate medium, spray’s fermentation medium (1% salicin และ 1% 

raffinose) thioglycollate medium (fluid) (TGC), tryptose - sulfite - cycloserine agar (TSC)

L. monocytogenes: agar Listeria according to Ottaviani and Agosti (ALOA), blood agar, 

CAMP medium, carbohydrate utilization broth (L - rhamnose และ D - xylose), Fraser broth,

half Fraser broth, motility agar, oxford agar (OXA), tryptone soya yeast extract agar (TSYEA), 

Voges - Proskauer (VP) medium  

Salmonella spp.: buffered peptone water (BPW), Hektoen enteric agar (HE), lysine indole 

motile (LIM) หรอื motility indole lysine (MIL) medium, modified semi - solid Rappaport - Vassiliadis

(MSRV) agar, Muller - Kauffmann tetrathionate novobiocin broth (MKTTn), nutrient agar (NA), 

Rappaport - Vassiliadis medium with soya (RVS), triple sugar iron agar (TSI), urea agar, xylose 

lysine deoxycholate agar (XLD)

S. aureus: Baird - Parker agar with egg yolk (BP), brain heart infusion (BHI) broth, 

trypticase (tryptic) soy broth containing 10% NaCl and 1% sodium pyruvate (TSB 10% NaCl), 

coagulase plasma (rabbit) with EDTA

V. cholerae และ V. parahaemolyticus: alkaline saline peptone water (ASPW), Arginine 

dihydrolase saline medium (ADH), CHROMagar Vibrio (CV), L - lysine decarboxylase saline
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medium (LDC), saline medium for detect of indole (Tryptophan saline medium), saline motility 

indole lysine medium (MIL), saline nutrient agar (SNA), saline triple sugar iron agar (TSI), 

Thiosulfate citrate bile and sucrose agar (TCBS)

นํ้ายาและสารเคมี 

Butterfield’s phosphate buffered dilution water (BPB), basic fuchsin staining solution

Gram stain reagents, 3% hydrogen peroxide solution (H
2
O

2
), Kovacs’ reagent, malachite green 

staining solution, methyl red solution, nitrite detection reagents, oxidase reagent, ONPG disc, 0.1% 

peptone water, polyvalent V. cholerae O1 และ O139, 0%, 6% และ 10% saline peptone waters, 0.85 %

sodium chloride (normal saline), Salmonella polyvalent O antisera and monovalent O antisera, V. 

cholerae Inaba antiserum, V. cholerae Ogawa antiserum, Voges Proskauer (VP) reagents  

เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ

เคร่ืองชัง่ทศนยิม 2 ตาํแหนง ตูบมเพาะเชือ้ (25 ± 1 °C, 30 ± 1 °C, 35 ± 1 °C, 36 ± 1 °C, 37 ± 1 °C และ 43 ± 1 °C)

เครื่องนึ่งฆาเชื้อ อางนํ้ารอน (41.5 ± 1 °C และ 45.5 ± 0.2 °C) เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง กลองจุลทรรศน เครื่อง

นับโคโลนี เครื่องผสม (vortex mixer) ขวดแกวฝาเกลียว หลอดทดลอง จานเพาะเชื้อ ปเปต แผนกระจกสไลด หวง

และเข็มเขี่ยเชื้อ แทงแกวเกลี่ยเชื้อ และไม swab

ตัวอยางทดสอบ

เก็บตัวอยางทดสอบจากรานอาหารสวัสดิการกรมวิทยาศาสตรการแพทย มีรายละเอียดของตัวอยางทดสอบ 

จํานวน และชวงเวลาที่เก็บตัวอยาง ดังนี้

อาหารพรอมบริโภคแบงเปน 6 ประเภท ตามวิธีการประกอบอาหาร ไดแก ตม-นึ่ง (เชน แกงจืดเตาหูหมูสับ

แกงเขยีวหวานหมู ไขตม)  ผดั (เชน ผดัคะนาน้ํามันหอย ขาวผัดกุง)  ทอด-ยาง (เชน ปลาสวายทอด หมปูง)  ปรงุสกุแลว

ผานการหยบิจบัดวยมือหรอืหัน่ผานเขียง (เชน เสนหมีแ่หงลกูชิน้หม ูขาวไกทอดนํา้จิม้แจว ขาวขาหม)ู  ยาํ-สมตาํ-อาหาร

ที่ปนผักสด-ผลไม (เชน ยําปลาดุกฟู สมตําปูปลารา ขนมจีนนํ้ายา สับปะรด) ขนมหวาน-ขนมอบ (เชน ขนมสาคูเปยก

มะพราว ขนมปงหนาหมูสับไขเค็ม ขนมเปยะไสถั่ว) 

ภาชนะสัมผัสอาหารแบงเปน 2 ประเภท ประเภทที่หนึ่ง คือ ภาชนะที่สัมผัสอาหาร ไดแก ภาชนะสวนกลาง 

หมายถึง ภาชนะที่มีเจาหนาที่สวนกลางทําหนาที่ลางทําความสะอาด ไดแก จาน ชาม แกวนํ้า ชอน-สอม และตะเกียบ 

(กรณี ชอน-สอม และตะเกียบ สุมตรวจโดยไมไดจุมในหมอลวก เนือ่งจากตองการตรวจสอบประสทิธภิาพการลาง) และ

ภาชนะสวนของรานคา หมายถึง ภาชนะของรานคาที่ใชในการประกอบอาหารไดแก ทัพพี มีด เขียง และถาด ประเภท

ที่สอง คือ มือผูสัมผัสอาหาร หมายถึง มือของผูเตรียม ผูปรุง และผูจําหนายอาหาร

ชวงเวลาท่ีเกบ็ตวัอยางตามระยะเวลาการดาํเนนิงานของโครงการ ไดแก โครงการพฒันาสขุลกัษณะรานอาหาร

สวัสดิการกรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เก็บตัวอยางระหวางเดือนมกราคม - เดือน

พฤษภาคม 2562 เปนอาหารพรอมบริโภคจํานวน 50 ตัวอยาง และภาชนะสัมผัสอาหารจํานวน 87 ตัวอยาง) และ

โครงการพัฒนาโรงอาหารกรมวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อเปนตนแบบของโรงอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ “DMSc. 

Healthy Canteen” ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เก็บตัวอยางระหวางเดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2563

เปนอาหารพรอมบริโภคจํานวน 60 ตัวอยาง และภาชนะสัมผัสอาหารจํานวน 73 ตัวอยาง)
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การทดสอบ 

การทดสอบประกอบดวยขั้นตอนการสุมตัวอยาง และการตรวจวิเคราะห ดังนี้

การสุมตัวอยาง

อาหารพรอมบรโิภค เกบ็ตวัอยางน้ําหนกั 300 - 500 กรมั/หนวย จาํนวน 2 หนวย สงตวัอยางเขาหองปฏบิตักิาร

จุลชีววิทยาทันที ตรวจหาเชื้อจุลินทรียดังแสดงในตารางที่ 1

ภาชนะสัมผสัอาหาร สุมตวัอยางภาชนะและมอืผูสมัผัสอาหาร ดวยเทคนคิปราศจากเช้ือ (aseptic technique)

สงตวัอยางเขาหองปฏบิตักิารจลุชวีวิทยาทนัท ีตรวจหาเชือ้จลุนิทรยีดงัแสดงในตารางที ่2 โดยภาชนะทีม่จีาํนวนมากพอ

เชน จาน ชาม แกวนํ้า ชอน - สอม สุมภาชนะชนิดละ X ชิ้น/ตัวอยาง (เตรียม BPB  X มิลลิลิตร ภายหลัง swab แลว

จะไดอัตราสวน BPB 1 มิลลิลิตร/ชิ้นภาชนะ) เพื่อตรวจหาเช้ือจุลินทรีย จํานวน 3 รายการ กรณีภาชนะท่ีอาจมี

จํานวนนอย เชน ทัพพี มีด จะตรวจเชื้อจุลินทรียเฉพาะรายการจํานวนจุลินทรีย ภาชนะสัมผัสอาหารประเภท

เขียง ถาด สุม 1 ชิ้น 

วิธีการ swab(5)

ภาชนะ ใชไม swab 1 ไม/ตัวอยาง จุมลงใน BPB บิดหัวสําลีที่ปลายไมใหพอหมาด โดยกดปลายไม

กับดานขางภายในหลอด จากน้ัน swab ตามวิธี ดังน้ี จาน ชาม แกวน้ํา ถวยกาแฟ  swab สวนท่ีสัมผัสอาหารดานในภาชนะ 

ตะเกียบ swab โดยรอบจากปลายข้ึนมา 1½ น้ิว  ชอน - สอม swab สวนท่ีสัมผัสอาหารท้ัง 2 ดาน มีด swab สวนท่ีใชตัดอาหาร

ท้ังสองดาน เขียง ถาด swab ตรงกลางภาชนะ พ้ืนท่ี 50 ตารางเซนติเมตร (2 × 25 เซนติเมตร หรือ 5 × 10 เซนติเมตร)

มอืผูสัมผสัอาหาร เตรยีม BPB 5 มิลลลิติร จํานวน 2 หลอด (1 มอื/หลอด) และใชไม swab 1 ไม/มอื/หลอด

จุมลงใน BPB  กดปลายไมกับดานขางภายในหลอด ทําการ swab มือที่สัมผัสอาหารขางหนึ่ง โดยหงายฝามือขึ้น 

swab ฝามือและรอบนิ้วทุกนิ้ว หรือ swab สวนของมือที่ใชหยิบจับอาหารหรือสัมผัสอาหาร เพื่อตรวจจํานวนจุลินทรีย

จากนั้น swab มือที่สัมผัสอาหารอีกหนึ่งขาง เพื่อตรวจ E. coli, Salmonella spp. และ S. aureus ทั้งนี้ควรทดสอบ

หลังการลางทําความสะอาดมือแลว

วิธีวิเคราะห

จํานวนจุลินทรีย : วิธี APHA, Compendium 2015, Chapter 6&8(6) จํานวนยีสตและรา: วิธี AOAC 

(2019) 997.02(7) E. coli : วิธี US FDA BAM 2017, Chapter 4(8) B. cereus: วิธี US FDA BAM 2012, 

Chapter 14(9) C. perfringens: วิธี US FDA BAM 2001, Chapter 16(10) L. monocytogenes: วิธี ISO 

11290 - 1:2017(11) Salmonella spp.: วิธี ISO 6579 - 1:2017(12) S. aureus: วิธี US FDA BAM 2016,

Chapter 12(13)  V. cholerae และ V. parahaemolyticus: วิธี ISO 21872 - 1:2017(14)

เกณฑที่ใชประเมิน 

การประเมินผลการตรวจวิเคราะหใชเกณฑคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร

กรมวิทยาศาสตรการแพทยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560)(5) โดยแสดงเฉพาะประเภทอาหารที่ตรงกับชนิดตัวอยางที่สุมเก็บใน

งานวิจัยนี้ ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2
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ตารางที่ 1 เกณฑคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 รายการผักและผลไมตัดแตง 

 ขนมหวาน ขนมอบที่มีไสหรือไมมีไส และอาหารพรอมบริโภคทั่วไป 

รายการทดสอบ
ผักและผลไม

ตัดแตง
ขนมหวาน

ขนมอบที่มีไส

หรือไมมีไส
อาหารพรอม
บริโภคทั่วไป

จํานวนจุลินทรีย 
CFU/กรัม

นอยกวา 1 × 106 นอยกวา 1 × 106 นอยกวา 1 × 104(a)

นอยกวา 1 × 105(b)

นอยกวา 1 × 106

จํานวนยีสตและรา 
CFU/กรัม

ยีสต นอยกวา 1,000
รา นอยกวา 500

นอยกวา 1,000 นอยกวา 100(a)

นอยกวา 500(b)

-

Escherichia coli
MPN/กรัม

นอยกวา 100 นอยกวา 3 นอยกวา 3 นอยกวา 3(c)

นอยกวา 10(d)

Bacillus cereus 
CFU/กรัม

- นอยกวา 100 นอยกวา 100 นอยกวา 100(e)

Clostridium perfringens
CFU/กรัม

- - นอยกวา 100 นอยกวา 100

Listeria monocytogenes
/25 กรัม

ไมพบ - - ไมพบ

Salmonella spp./25 กรัม ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ

Staphylococcus aureus 
CFU/กรัม

นอยกวา 100 นอยกวา 100 นอยกวา 10 นอยกวา 100

Vibrio cholerae/25 กรัม - - - ไมพบ

Vibrio parahaemolyticus
/25 กรัม

- - - ไมพบ(f)

ตารางที่ 2 เกณฑคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 รายการภาชนะสัมผัสอาหาร 

 และมือผูสัมผัสอาหาร 

รายการทดสอบ ภาชนะสัมผัสอาหาร มือผูสัมผัสอาหาร

จํานวนจุลินทรีย (CFU) นอยกวา 1,000 /ชิ้นภาชนะหรือตอคู นอยกวา 500 /มือ

Escherichia coli - ไมพบ /สวนหนึ่งของมือ

Salmonella spp. ไมพบ /ชิ้นภาชนะหรือตอคู ไมพบ /สวนหนึ่งของมือ

Staphylococcus aureus ไมพบ /ชิ้นภาชนะหรือตอคู ไมพบ /สวนหนึ่งของมือ

- หมายถึง ไมไดวิเคราะห
(a) ขนมอบที่ไมมีไสหรือเติมไสหรือสวนผสมอื่นกอนอบ เชน คุกกี้ บิสกิต แครกเกอร เวเฟอร ขนมเปยะ ขนมโมจิ ขนมไหวพระจันทร 
   ขนมปง และพาย เปนตน
(b) ขนมอบทีเ่ตมิไสหรอืสวนผสมอืน่หลงัอบ เชน เอแคลร แยมโรล ขนมเคกหนาตางๆ บสิกติหรอืแครกเกอรหรอืเวเฟอรไสตางๆ เปนตน        
(c) อาหารประเภทขาวแกง กวยเตี๋ยว ขนมจีน ไสกรอก ปูอัด ปลาหมึกปรุงรส ซูชิ แซนดวิช และอื่นๆ
(d) สมตํา สลัดมีเนื้อสัตวเปนสวนประกอบ ขนมจีนและแซนดวิชที่มีผักสดเปนสวนประกอบ อาหารประเภทยํา นํ้าตก และลาบ
(e) รายการทดสอบนี้ตรวจเฉพาะอาหารที่มีขาวหรือแปงหรือธัญพืชเปนสวนประกอบ
(f) รายการทดสอบนี้ตรวจเฉพาะอาหารทะเลหรืออาหารที่มีอาหารทะเลเปนสวนประกอบ

- หมายถึง ไมไดวิเคราะห



การประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพรอมบริโภคและภาชนะสัมผัสอาหาร ณัฐกานต ติยศิวาพร และคณะ

695วารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ปที่ 63 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

การวิเคราะหขอมูล 

คํานวณหาความสัมพันธทางสถิติ (ความแตกตางของขอมูล 2 ชุด) โดยใชไคสแควร (χ2 -  test) สําหรับ

ขอมูลตารางขนาด 2 × 2 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05(15) 

จากสูตรไคสแควร      

           Σ
(O - E)2

E
χ2 =    

O คือ คาสํารวจ  

E   คือ คาที่คาดหมาย  = (ผลรวมของแถว) (ผลรวมของสดมภ)

                                                      (ผลรวมทั้งหมด)

df  คือ คาขั้นแหงความอิสระ = (จํานวนแถว - 1) (จํานวนสดมภ - 1)

                        =  (2 - 1) (2 - 1) = 1 

   

คาไคสแควร (χ2) จากตารางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 df = 1 มีคาเทากับ 3.84

-  ถา χ2
cal

  ที่คํานวณไดมีคามากกวา 3.84 (p<0.05) แสดงวาตัวอยางอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร

ที่สุมเก็บในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 มีผลการตรวจผานเกณฑ(5) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

-  ถา χ2
cal

 ที่คํานวณไดมีคานอยกวา 3.84 (p>0.05) แสดงวาตัวอยางอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร

ที่สุมเก็บในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 มีผลการตรวจผานเกณฑไมแตกตางกัน

ผล

ผลการตรวจอาหารพรอมบรโิภคและภาชนะสมัผัสอาหาร จากรานอาหารสวสัดกิารกรมวทิยาศาสตรการแพทย

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 รวม 270 ตัวอยาง แบงเปนอาหารพรอมบรโิภค 110 ตวัอยาง และภาชนะสมัผัสอาหาร 

160 ตัวอยาง ผลตรวจผานเกณฑ(5)  คิดเปนรอยละ 57.3 และ 26.9 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามชวงเวลาที่เก็บตัวอยาง 

พบวาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 เก็บตัวอยาง 137 และ 133 ตัวอยาง ผลตรวจผานเกณฑ(5) คิดเปนรอยละ 

33.6 และ 45.1 ตามลําดบั ดังแสดงในตารางท่ี 3 และผลการตรวจในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผานเกณฑมากกวาป พ.ศ.

2562 มคีา 1.3 เทา (45.1/33.6) เม่ือนาํมาหาความสมัพนัธทางสถติโิดยใช ไคสแควร (χ2  test) ทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05

พบ χ2
cal

 มีคา 3.77 ซึ่งนอยกวา 3.84 (p>0.05) แสดงวาตัวอยางอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารที่สุ มเก็บ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 มีคุณภาพทางจุลชีววิทยาไมแตกตางกัน(15)

อาหารพรอมบริโภคจํานวน 110 ตัวอยาง ผลตรวจไมผานเกณฑรอยละ 42.7 เน่ืองจากจํานวนจุลินทรีย 

ยีสต และ E. coli เกินเกณฑกําหนด คิดเปนรอยละ 20.0, 52.9 และ 19.0 ตามลําดับ จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ไดแก 

B. cereus, C. perfringens, L. monocytogenes, Salmonella spp. และ S. aureus ไมผานเกณฑ คดิเปนรอยละ

19.6, 2.1, 1.0, 6.4 และ 0.9 ตามลําดบั สวนเชือ้รา V. cholerae และ V. parahaemolyticus ตรวจไมพบในทกุตวัอยาง

เม่ือพิจารณาอาหารพรอมบริโภคท่ีแยกไดเปน 6 ประเภท ตามวิธีการประกอบอาหาร พบวาอาหารประเภทยํา-

สมตํา-อาหารที่ปนผักสด-ผลไม ไมผานเกณฑสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 80.0 รองลงมา ไดแก ขนมหวาน-ขนมอบ

ผดั อาหารปรุงสกุแลวผานการหยบิจบัดวยมือหรอืหัน่ผานเขยีง ตม-นึง่ ไมผานเกณฑรอยละ 50.0, 45.5, 48.8 และ 9.1

ตามลําดับ และอาหารทอด-ยางตรวจผานเกณฑทุกตัวอยาง รอยละ 100.0 ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 3 ผลการตรวจวิเคราะหเชื้อจุลินทรียในอาหารพรอมบริโภคและภาชนะสัมผัสอาหารที่เก็บจากรานอาหาร

 สวัสดิการกรมวิทยาศาสตรการแพทย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

ตัวอยางทดสอบ
ปงบประมาณ

พ.ศ.
จํานวนตัวอยางที่ตรวจวิเคราะห

ทั้งหมด ผานเกณฑ(5)(%) ไมผานเกณฑ(5)(%)

อาหารพรอมบริโภค

2562 50 26 (52.0) 24 (48.0)

2563 60 37 (61.7) 23 (38.3)

รวม 110 63 (57.3) 47 (42.7)

ภาชนะสัมผัสอาหาร

2562 87 20 (23.0) 67 (77.0)

2563 73 23 (31.5) 50 (68.5)

รวม 160 43 (26.9) 117 (73.1)

รวม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 137 46 (33.6) 91 (66.4)

รวม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 133 60 (45.1) 73 (54.9)

รวมทั้งหมด 270 106 (39.3) 164 (60.7)

ตารางที่ 4 ผลการตรวจวิเคราะหเชือ้จลุนิทรยีในอาหารพรอมบรโิภคทีเ่กบ็จากรานอาหารสวสัดกิาร กรมวทิยาศาสตร

 การแพทย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  -  2563

ทั้งหมด
ผาน
(%)

ไมผาน
(%)

ตม-นึ่ง 22 20
(90.9)

2   
(9.1)

0 - 1/22 
   (4.5)

0 1/22 
(4.5)

0 0 0 0

ผัด 11 6
(54.5)

5
(45.5)

2/11 
(18.2) 

- 4/11 
(36.4)

2/4 
(50.0)

0 0 3/11 
(27.3)

0 0

ทอด-ยาง 12 12 
(100.0)

0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

ปรุงสุก
ผานมือหรือเขียง

29 16 
(55.2)

13 
(44.8)

4/29 
(13.8)

- 8/29 
(27.6)

4/28 
(14.3) 

1/29 
(3.4)

1/29 
(3.4)

1/29 
(3.4)

0 0

ยํา-สมตํา-
อาหารที่ปน
ผักสด-ผลไม

30 6  
(20.0)

24  
(80.0)

14/30 
(46.7)

ยีสต 
9/17

(52.9)
รา 0

8/30 
(26.7)

1/8 
(12.5)

0 0 3/30 
(10.0)

1/30 
(3.3)

0

ขนมหวาน-
ขนมอบ

6 3    
(50.0)

3    
(50.0)

2/6 
(33.3)

0 0 3/6 
(50.0)

0 - 0 0 -

รวม 110 63
(57.3)

47 
(42.7)

22/110  
(20.0)

ยีสต 
9/17 

(52.9)
รา 0

21/110 
(19.0)

10/51 
(19.6)

2/97 
(2.1)

1/103 
(1.0)

7/110 
(6.4)

1/110 
(0.9)

0
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          ตรวจวิเคราะห สาเหตุไมผานเกณฑ/จํานวนตัวอยางที่ตรวจ(5)(%)

ประเภท
ของอาหาร

พรอมบริโภค
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ภาชนะสัมผัสอาหารประกอบดวยภาชนะท่ีสัมผัสอาหารและมือผูสัมผัสอาหารรวม 160 ตัวอยาง ผลตรวจ

ไมผานเกณฑรอยละ 73.1 เน่ืองจากจํานวนจุลินทรียเกินเกณฑรอยละ 72.5 และตรวจพบ E. coli และ S. aureus 

รอยละ 2.5 และ 5.0 ตามลําดับ สวน Salmonella spp. ตรวจไมพบในทุกตัวอยาง โดยเม่ือพิจารณาผลตรวจภาชนะ

สัมผัสอาหารแตละประเภท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 พบวาภาชนะท่ีสัมผัสอาหารสวนกลาง ไมผานเกณฑ

รอยละ 66.7 และ 0 ตามลําดับ ภาชนะท่ีสัมผัสอาหารสวนของรานคา ไมผานเกณฑ รอยละ 70.9 และ 62.5 ตามลําดับ 

และมือผูสัมผัสอาหารไมผานเกณฑรอยละ 92.3 และ 100.0 ตามลําดับ  ดังแสดงในตารางท่ี 5

ตารางที่ 5 ผลการตรวจวิเคราะหเชื้อจุลินทรียในภาชนะสัมผัสอาหารที่เก็บจากรานอาหารสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร 

 การแพทย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

- หมายถึง ไมไดวิเคราะห

ประเภทของ
ภาชนะสัมผัสอาหาร

ปงบ    
ประมาณ

พ.ศ.

จํานวนตัวอยาง

ตรวจวิเคราะห สาเหตุท่ีไมผานเกณฑ(5)(%)

ทั้งหมด
ผาน 
(%)

ไมผาน 
(%)

จํานวน
จุลินทรีย

E. coli
Salmonella

spp.
S. aureus

สวนกลาง

2562

2563

6

5

2
(33.3)

5
(100.0)

4
(66.7)

0

4
(66.7)

0

-

-

0

0

1
(16.7)

0

รวม 11
7

(63.6)
4

(36.4)
4

(36.4)
- 0

1
(9.1)

สวนของรานคา

2562 55
16

(29.1)
39

(70.9)
39

(70.9)
- 0

1
(1.8)

2563 48
18

(37.5)
30

(62.5)
29

(60.4)
- 0

3
(6.3)

รวม 103
34 

(33.0)
69

(67.0)
68

(66.0)
- 0

4
(3.9)

รวม 114
41

(36.0) 
73

(64.0)
72

(63.2)
- 0

5
(4.4)

2562 26
2

(7.7)
24

(92.3)
24

(92.3)
2

(7.7)
0

3
(11.5)

2563 20 0
20

(100.0)
20

(100.0)
2

(10.0)
0 0

รวม 46
2 

(4.3)
44

(95.7)
44 

(95.7)
4

(8.7)
0

3
(6.5)

รวม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 87
20

(23.0) 
67

(77.0)
67

(77.0)
2 

(2.3)
0

5
(5.7)

รวม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 73
23 

(31.5)
50

(68.5)
49 

(67.1)
2

(2.7)
0

3
(4.1)

รวมทั้งหมด 160
43

(26.9)
117

(73.1)
116

(72.5)
4

(2.5)
0

8
(5.0)

1. ภาชนะ
ที่สัมผัสอาหาร

2. มือผูสัมผัสอาหาร
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วิจารณ            

การตรวจหาจุลินทรียปนเป อนในตัวอยางอาหารพรอมบริโภคและภาชนะสัมผัสอาหารท่ีสุ มเก็บจาก

รานอาหารสวสัดกิารกรมวิทยาศาสตรการแพทย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 พบจลุนิทรยีหลายชนดิทีเ่ปนสาเหตุ

ทาํใหอาหารพรอมบรโิภคไมผานเกณฑ(5) การตรวจพบจลุนิทรยีแตละชนดิ มขีอบงช้ีดงันี ้จาํนวนจลุนิทรยีทีต่รวจพบใน

อาหารประเภทผัด อาหารปรุงสุกแลวผานการหยิบจับดวยมือหรือหั่นผานเขียง ยํา-สมตํา-อาหารที่ปนผักสด-ผลไม

และขนมหวาน-ขนมอบ ปกตจิาํนวนจลุนิทรยีจะไมไดเปนตัวประเมนิความปลอดภยัของอาหารโดยตรง แตใชเปนดชันี

ชี้วัดคุณภาพของอาหาร หากชวงเวลาในการเก็บอาหารไวนานจํานวนจุลินทรียก็จะเพิ่มมากข้ึนตามไปดวย โดยเฉพาะ

อาหารที่เก็บในตูเย็นที่ไมไดควบคุมอุณหภูมิ หรือการนําอาหาร เขา - ออกจากตูเย็นหลายครั้ง(16) ยีสตเปนจุลินทรียที่

พบไดทั่วไปและปนเปอนมาจากดินและนํ้า งานวิจัยนี้พบยีสตในอาหารประเภทยํา-สมตํา-อาหารที่ปนผักสด-ผลไม

ซึ่งมีวัตถุดิบบางชนิดไมผานความรอนหากผูผลิตลางไมสะอาดพอ เช้ือยังคงหลงเหลืออยู(17) การที่มีเช้ือยีสต

อยูในอาหารไมกอใหเกิดอันตรายแตทําใหอาหารเสื่อมเสียโดยการเปล่ียนนํ้าตาลไปเปนกาซคารบอนไดออกไซด

และแอลกอฮอล อาหารจะเกิดกลิ่นหมักและมีฟองกาซเกิดข้ึน(18) E. coli  เปนจุลินทรียที่บงช้ีการปนเปอน

อุจจาระของคนหรือสัตวเลือดอุน(3) การปนเปอน E. coli แสดงถึงกระบวนการผลิตและเก็บรักษาไมถูกสุขลักษณะ

เนื่องจาก E. coli เปนจุลินทรียที่ไมทนความรอนผลการตรวจที่เกินเกณฑในอาหารพรอมบริโภค โดยเฉพาะอาหาร

ทีผ่านความรอนกอนบริโภค (ตม-น่ึง ผดั และอาหารปรงุสกุทีผ่านการหยบิจบัดวยมอืหรอืหัน่ผานเขียง) แสดงใหเหน็วา

อาหารเกดิการปนเปอนซํา้ (recontaminated) ซึง่มสีาเหตสุวนใหญมาจากการปนเปอนขาม (cross contaminated)

จากอาหารดิบสูภาชนะ เครื่องมือ เคร่ืองใชเครื่องแตงกาย มือ หรือการไอจามของผูประกอบการลงสูอาหารสุก(19)

B. cereus เปนแบคทีเรียที่สรางสปอรจึงทนตอสภาวะแวดลอมไดดี พบไดบอยในอาหารที่มีแปงและธัญพืช

เปนสวนประกอบ โดยในแปงสาลีจะมีสปอรของ Bacillus เฉลี่ย 20 - 30 สปอรตอกรัมอาหาร และมักพบ Bacillus

ในแปงท่ีผานการฟอกสี(3) สอดคลองกับผลตรวจอาหารประเภทขนมหวาน-ขนมอบ ท่ีไมผานเกณฑโดยมีสาเหตุหลัก

มาจาก B. cereus โรคอาหารเปนพิษจากแบคทีเรียชนิดน้ี มักเกิดจากการเก็บอาหารท่ีปรุงสุกแลวในอุณหภูมิท่ีเย็น

ไมเพียงพอเปนเวลาหลายชั่วโมงและไมไดอุ นรอนกอนรับประทาน เชน การเตรียมอาหารประเภทขาวครั้งละ

มากๆ แลวตั้งทิ้งไวหรือรอจนกวาจะจําหนายหมด ทําให B. cereus เจริญพรอมกับสรางเอนเทอโรทอกซินขึ้นมา

อยางไรก็ตามปริมาณของ B. cereus ที่กอโรคไดตองมีมากกวา 106 เซลลตอกรัมอาหาร(1, 20) C. perfringens

พบเกินเกณฑในอาหารประเภท ตม-น่ึงและอาหารปรุงสุกที่ผานการหยิบจับดวยมือหรือหั่นผานเขียง โดยอาหาร

ประเภทตม-นึ่ง ใชความรอนในการประกอบอาหารสูง แต C. perfringens เปนแบคทีเรียที่สามารถสรางสปอรได

ในบางสายพันธุสปอรสามารถทนตออุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ไดนานเกิน 1 ช่ัวโมง นอกจากนี้โรคอาหาร

เปนพษิจากแบคทเีรยีชนดินีม้กัเกดิจากการทีเ่กบ็อาหารทีป่รุงสกุแลวในอณุหภมูทิีไ่มเหมาะสม (รอนหรอืเยน็ ไมเพยีงพอ)

เปนเวลาหลายชั่วโมง หากความรอนท่ีใชทําใหอาหารสุกไมเพียงพอที่จะทําลายสปอร เมื่อตั้งอาหารทิ้งไว สปอร

จะงอกและผลิตสารพิษออกมา(10, 20) L. monocytogenes เปนแบคทีเรียที่ถูกทําลายดวยอุณหภูมิพาสเจอรไรซ

การตรวจพบแบคทีเรยีชนิดน้ี สาเหตอุาจมาจากการปรงุอาหารดวยความรอนทีไ่มสงูพอ หรอืเกดิจากการปนเปอนขามจาก

ภาชนะที่สัมผัสอาหาร เนื่องจาก L. monocytogenes สามารถสรางไบโอฟลมยึดเกาะกับพื้นผิวไดดี ในขณะที่การลาง

ทําความสะอาดเปนไปไดยาก(3, 20, 21) Salmonella spp. เปนแบคทีเรียที่อยูในลําไสของสัตวปกรวมทั้งมนุษย

โดยออกจากลําไสมากับอุจจาระ การตรวจพบในอาหารประเภท ผัด อาหารปรุงสุกที่ผานการหยิบจับดวยมือหรือหั่น

ผานเขียง และประเภทยํา-สมตํา-อาหารที่ปนผักสด-ผลไม สันนิษฐานวาผูปรุงอาหารอาจเปนพาหะประกอบ

กับสุขลักษณะสวนบุคคลไมดี และมีการปนเปอนขามระหวางอาหารดิบ โดยเฉพาะเนื้อสัตวดิบ ไปยังอาหารสุก

ผานทางอุปกรณประกอบอาหาร เชน มีดและเขียง เปนตน(3, 20) S. aureus พบในอาหารประเภทยํา-สมตํา-อาหาร

ที่ปนผักสด-ผลไม การตรวจพบแบคทีเรียชนิดน้ีแสดงถึงผูประกอบอาหารมีสุขลักษณะสวนบุคคลที่ไมดี เนื่องจาก
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เปนเชื้อที่พบไดตามจมูก มือ แขน ในสิว ฝ หนอง เปนตน(3) ทั้งน้ี การปนเปอนของเช้ือจุลินทรียที่กอโรคในอาหาร 

นอกจากที่ปนเปอนมากับวัตถุดิบแลว สาเหตุหลัก คือมาจากผูที่สัมผัสอาหารมีสุขลักษณะสวนบุคคลไมดี (ผานทาง 

fecal oral route และทางผิวหนังรางกาย) การใชอุปกรณประกอบอาหาร และบริเวณที่ประกอบอาหารไมสะอาด(22)

อาหารพรอมบริโภคที่ตรวจไมผานเกณฑสูงที่สุด คือ ยํา-สมตํา-อาหารที่ปนผักสด-ผลไม เนื่องจากวัตถุดิบ

ที่ใชประกอบอาหารบางชนิดไมผานความรอน (เชน ผักและผลไม) หรือผานความรอนไมเพียงพอ (เชน การลวก

เนื้อสัตวตาง ๆ) และการปรุงอาหารประเภทนี้มักมีการหยิบหรือจับอาหารดิบสลับอาหารสุกโดยไมไดลางมือ ทําใหมี

โอกาสที่เชื้อโรคจากวัตถุดิบปนเปอนขามสูอาหารปรุงสุกไดมากกวาอาหารประเภทอื่น(19) สอดคลองกับงานวิจัยของ

ธนชีพ พีระธรณิศร และคณะ(23) ที่ตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรียดวยชุดทดสอบการปนเปอนของโคลิฟอรมแบคทีเรีย 

(SI - 2) ในอาหาร พบวาอาหารประเภทผลไม สลดั สมตาํ พบการปนเปอนโคลฟิอรมแบคทีเรยีสงูกวาอาหารประเภทอืน่

อยางมนียัสําคญัทางสถติ ิ(p<0.0001) อาหารประเภทอ่ืน ๆ  ใชความรอนในการประกอบอาหาร ความรอนจะชวยทําลาย

เชือ้จลิุนทรยี โดยเฉพาะประเภททอด-ยาง ผลตรวจจงึผานเกณฑรอยละ 100.0 สวนอาหารปรงุสกุแลวผานการหยบิจบั

ดวยมอืหรอืหัน่ผานเขยีง การปนเปอนอาจเกดิขึน้ได โดยผานมอื เขยีง มดี และภาชนะบรรจอุาหารตาง ๆ  ทีใ่ชปะปนกนั

ระหวางของสกุและของดบิ ทําใหอาหารท่ีปรงุสุกดีแลวปนเปอนขามดวยเชือ้นีไ้ดอกี หรอืเชือ้อาจมาจากผูประกอบอาหาร

เอง เนื่องจากสุขลักษณะสวนบุคคลไมดี  

ผลตรวจจุลินทรียในภาชนะสัมผัสอาหารที่ไมผานเกณฑ(5) สาเหตุหลักมาจากจํานวนจุลินทรียสอดคลองกับ

งานวิจัยของ กิจจา จิตรภิรมย และคณะ(24)  ที่ประเมินความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหาร ไดแก จาน ชอน และแกวนํ้า 

รวม 150 ตัวอยาง จากรานและแผงลอยอาหารตามสั่งในตลาดสดคลองเตย กรุงเทพมหานคร และพบวาภาชนะสัมผัส

อาหารสวนใหญ (รอยละ 64.0) มีการปนเปอนของแบคทเีรยีทัง้หมดเกนิมาตรฐานสขุาภบิาลอาหาร (มากกวา 1.0 ×103 

CFU/ชิ้นภาชนะ) ผลตรวจจุลินทรียในภาชนะที่สัมผัสอาหารสวนกลาง เชน จาน ชาม ชอน - สอม ปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ผานเกณฑรอยละ 100.0 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนวิธีการตากแหง จากเดิมจะนําภาชนะใสตะกราคลุมดวยผา 

แลวนําไปวางตากใหแหงในที่โลง ตอมาเปลี่ยนเปนการใชเครื่องอบแหงภาชนะแทน สงผลใหผลการตรวจเชื้อจุลินทรีย

ผานเกณฑทุกรายการ แสดงถึงเครื่องอบแหงมีประสิทธิภาพในการกําจัดเช้ือจุลินทรียไดเปนอยางดี และการที่ภาชนะ

ในกลุมนี้มีความสะอาดและปลอดภัยนับวามีความสําคัญมาก เนื่องจากเปนอุปกรณที่ใชในการรับประทานอาหาร หาก

มกีารปนเปอนของเชือ้จลุนิทรยีกอโรค จะทําใหเชือ้โรคเขาสูรางกายโดยตรง ในขณะทีภ่าชนะทีส่มัผสัอาหารสวนของราน

คา ไดแก ทัพพี มีด เขียง และถาด ผลตรวจไมผานเกณฑยังคงสูง นอกจากจํานวนจุลินทรียเกินเกณฑแลว ยังมีสาเหตุ

จาก S. aureus ซึ่งเปนเชื้อกอโรคอาหารเปนพิษ หากรานคาใชภาชนะเหลานี้ประกอบอาหารที่ไมผานความรอนหรือ

อาหารที่ปรุงสุกแลว อาหารนั้นอาจถูกปนเปอนดวยจุลินทรียตกคางจากภาชนะที่ลางไมสะอาด สงผลใหอาหารมีความ

เสี่ยงที่จะกอใหเกิดโรคกับผูบริโภคได ผลตรวจจุลินทรียบนมือผูสัมผัสอาหาร พบ E. coli และ S. aureus แสดงถึง

ผูสัมผัสอาหารมีสุขลักษณะสวนบุคคลท่ีไมดี เชน ลางมือไมสะอาดหลังเขาหองนํ้า ไอจามปดปากแลวไมลางมือ หรือ

มีพฤติกรรมการลวง แคะ แกะ เกา เปนตน(3) 

เมือ่พิจารณาคุณภาพทางจุลชวีวิทยาของอาหารพรอมบรโิภคและภาชนะสมัผัสอาหารทีสุ่มเก็บแลวพบสดัสวน

ของตวัอยางทีไ่มผานเกณฑเรยีงตามลาํดบัจากมากไปนอย คอืมอืผูสมัผสัอาหาร ภาชนะทีส่มัผสัอาหารทัง้สวนกลางและ

ของรานคา และอาหารพรอมบรโิภค ไมผานเกณฑรอยละ 95.7, 64.0 และ 42.7 ตามลาํดบั (ขอมลูตามตาราง 3 และ 5)

สอดคลองกับผลการตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรียที่มีการปนเปอนในมือผูสัมผัสอาหาร (รอยละ 55.0) ภาชนะสัมผัส

อาหาร (รอยละ 47.0) และอาหาร (รอยละ 42.0)(23) ผลการตรวจอาหารพรอมบริโภคและภาชนะสัมผัสอาหารที่สุม

เก็บในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผานเกณฑมากกวาป 2562 มีคา 1.3 เทา แตเมื่อนํามาหาความสัมพันธทางสถิติ

พบวาไมแตกตางกัน (p>0.05) แสดงวาตัวอยางอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารที่สุมเก็บในปงบประมาณ พ.ศ. 

2562  -  2563 มีคุณภาพทางจุลชีววิทยาไมแตกตางกันการปรับปรุงคุณภาพของอาหารใหสะอาดและปลอดภัย

ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน คือผูสัมผัสอาหารตองมีความรับผิดชอบตอผูบริโภคและสังคม ดวยการ
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ปฏิบัติตนอยางถูกตองท้ังในเรื่องสุขวิทยาสวนบุคคลและสุขนิสัยที่ดีในการปรุง ประกอบ และจําหนายอาหาร(4)

กรมวิทยาศาสตรการแพทยซ่ึงมีหนาที่กํากับดูแลโดยตรง ควรจัดอบรมเร่ืองการสุขาภิบาลอาหารแกผูสัมผัสอาหาร

อยางตอเนื่อง มีขอมูลงานวิจัยสนับสนุนวาผูคาอาหารที่เคยผานการอบรมเรื่องการสุขาภิบาลอาหารจากเจาหนาท่ี

สาธารณสขุ มกีารปฏิบตัดิานการสขุาภบิาลอาหารระดบัดมีากกวาผูคาอาหารทีไ่มเคยผานการอบรม เรือ่งการสขุาภบิาล

อาหาร และการไดรับการอบรมเรื่องการสุขาภิบาลอาหารจะชวยใหผูคาอาหารมีทักษะและประสบการณนําไปปฏิบัติ

ในการปรับปรุง ประกอบ จําหนายอาหารใหถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น(25) และการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของ

ผู สัมผัสอาหารกับคุณภาพอาหารดานจุลชีววิทยามีความสัมพันธกันในทางบวก กลาวคือหากปฏิบัติตามหลัก

สุขาภิบาลอาหารตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานจะสงผลใหมีการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียในตัวอยางอาหารพรอมบริโภค(26)

นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตรการแพทยควรตรวจประเมินรานอาหารสวัสดิการตามหลักสุขาภิบาลควบคูกับการสุม

ตรวจอาหาร นํ้า และเครื่องดื่มเปนระยะๆ เพื่อเปนการกระตุนใหผู สัมผัสอาหารใสใจกับคุณภาพของอาหาร

และดูแลรักษาสุขลักษณะที่ดีในรานคาของตนอยางสมํ่าเสมอ สําหรับผูบริโภคควรปฏิบัติตามหลัก “กินรอน

ชอนกลาง ลางมือ” และเลือกอาหารที่ “สุก รอน สะอาด” หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ การเก็บอาหารไวขามมื้อควรเก็บ

ในตูเย็นและอาหารที่เก็บไวนานเกิน 2 ชั่วโมงตองนํามาอุน ใหรอนทั่วถึงกอนรับประทาน 

สรุป

สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เก็บตัวอยางอาหารพรอมบริโภคและภาชนะสัมผัสอาหาร จาก

รานอาหารสวัสดิการกรมวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อตรวจประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยาระหวางปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 - 2563  จํานวน 270 ตัวอยาง แบงเปนอาหารพรอมบริโภคจํานวน 110 ตัวอยาง ผลการตรวจวิเคราะห

ไมผานเกณฑคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารฉบับที่ 3 กรมวิทยาศาสตรการแพทย

คิดเปนรอยละ 42.7 เนื่องจากจํานวนจุลินทรีย ยีสต และ E. coli เกินเกณฑกําหนดคิดเปนรอยละ 20.0, 52.9 และ 

19.0 ตามลําดับ จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ไดแก B. cereus, C. perfringens, L. monocytogenes, Salmonella

spp. และ S. aureus ไมผานเกณฑคิดเปนรอยละ 19.6, 2.1, 1.0, 6.4 และ 0.9 ตามลําดับ และตรวจไมพบ เชื้อรา

V. cholerae และ V. parahaemolyticus โดยอาหารประเภทยาํ-สมตาํ-อาหารปนผกัสด-ผลไม ไมผานเกณฑสงูสดุ 

(รอยละ 80.0) ตัวอยางภาชนะสัมผัสอาหาร จํานวน 160 ตัวอยาง ไมผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 73.1 สาเหตุจากจํานวน

จุลินทรีย E. coli และ S. aureus คิดเปนรอยละ 72.5, 2.5 และ 5.0 ตามลําดับ และตรวจไมพบ Salmonella spp. 

ในทุกตัวอยาง ผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาโรงอาหารกรมวิทยาศาสตรการแพทยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สงผล

ใหผลการตรวจหาเชือ้จลุนิทรยีผานเกณฑมากกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มคีา 1.3 เทา แตเมือ่นาํมาหาความสมัพนัธ

ทางสถิติพบวาไมแตกตางกัน (p>0.05) ดังนั้นในการปรับปรุงคุณภาพอาหารพรอมบริโภคใหมีคุณภาพและ

ความปลอดภยัมากขึน้ ตองอาศยัความรวมมือจากทกุภาคสวนในการปฏบิตัติามหลกัสขุาภบิาลอาหารเพือ่ใหรานอาหาร

สวสัดกิารกรมวทิยาศาสตรการแพทยเปนตนแบบของโรงอาหารปลอดภยั ใสใจสขุภาพ “DMSc. Healthy Canteen”  
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ABSTRACT  Between the fiscal year 2019 and 2020, the Bureau of Quality and Safety of Food

collected 270 samples of the ready-to-eat foods (110 samples) and food contact articles (160 samples) 

from welfare restaurants of the Department of Medical Sciences. This study aimed to evaluate the

microbiological quality of the collected samples using the microbiological quality guidelines for food and 

food contact articles, third edition, Department of Medical Sciences as standard guidelines. The results 

showed that 42.7% of 110 samples of 6 types of ready-to-eat foods did not pass the criteria and they were 

caused from yeast, aerobic plate count and Escherichia coli as 52.9%, 20.0% and 19.0%, respectively.

The pathogenic bacteria, such as Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes,

Salmonella spp. and Staphylococcus aureus were found as 19.6%, 2.1%, 1.0%, 6.4% and 0.9%, 

respectively. However, mold, Vibrio cholerae and Vibrio parahaemolyticus were not found in all

samples. Thai salad-papaya salad-food with vegetables-fruits did not pass the highest criteria (80.0%). 

A sum of 73.1% of 160 samples of food contact articles did not pass the criteria and they were mainly 

caused from aerobic plate count. In comparison, the qualified results of the fiscal year 2020 was 1.3 times 

greater than that of 2019; however, they were not significant difference (p>0.05). In order to improve

the quality and safety of ready-to-eat foods, food handlers must have good personal hygiene and good 

hygienic practices during preparing, cooking and selling food. The Department of Medical Sciences should 

provide training and assessment of welfare restaurant on food sanitation, including randomly collect 

sample of food and food contact articles for quality testing. Consumers should follow the principles of

“eat hot food, use serving spoon and always wash your hands” and “eat cooked food that is still hot and 

clean” 
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