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จากการดําเนินการศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาสภาพความเสี่ยงในห่วงโซ่อาหารท่ีมีต่อผู้บริโภคกลุ่มสัตว์

นํ้าและผลิตภัณฑ์ (พูลทรัพย์ และคณะ, 2547) โดยเลือกชนิดของสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความสําคัญใน
ด้านเศรษฐกิจและด้านความถี่ในการบริโภคในประเทศมาศึกษา ศึกษาแผนภูมิห่วงโซ่อาหารระบุและ
วิเคราะห์อันตรายท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นจริง ศึกษาผลกระทบของอันตรายทั้งด้านความปลอดภัยและเศรษฐกิจ 
และเสนอแนวทางมาตรการควบคุมอันตรายต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเก่ียวข้อง 

จากการศึกษาสรุปได้ว่าสินค้าสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความสําคัญในด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการ
ส่งออก เช่น กุ้งสดแช่เย็น แช่เยือกแข็ง สินค้าอาหารทะเลสดส่วนใหญ่มีคุณภาพจุลินทรีย์อยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ แต่บางคร้ังมีปัญหาปนเป้ือนจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ได้แก่ Vibrio. parahaemolyticus, 
Escherichia. coli, Salmonella และStaphylococcus .aureus  พบทั้งในอาหารสดแช่เย็นแช่เยือกแข็ง
และอาหารที่เพ่ิมมูลค่าเช่น กุ้งต้ม ลูกช้ิน กุ้ง ขนมจีบ ฮะเก๋า เป็นต้น   

ในการลําดับความเสี่ยงของอันตรายทางชีวภาพในสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์จากการศึกษา เช่น การ
ปนเป้ือนของ V. parahaemolyticus, และ Salmonella Spp.ในกุ้งกุ้งลาดําแช่เยือกแข็ง หอยต้มสุก เน้ือ
ปูต้มแกะ ปลาหมึกสด กุ้งสด Vibrio. cholerae ในหอยแครง กุ้งสด กุ้งกุลาดําแช่เยือกแข็ง การปนเป้ือน
ของ Staphylococcal toxin ในเนื้อปูต้มแกะและพยาธิใบไม้ในปลาน้ําจืด  

ด้านมาตรการและการจัดการความเสี่ยง รัฐควรมีนโยบายที่จะยกระดับโรงงานส่งออกทุกโรงงานให้
ได้มาตรฐาน HACCP สําหรับกรณีของโรงงานท่ีผลิตในระดับเล็กหรือ SMEs และสถานแปรรูปเบ้ืองต้น ควรได้
มีการส่งเสริมให้ถูกสุขลักษณะ โดยการปรับใช้ GMPs ให้ปฏิบัติได้ในระดับการผลิตในครัวเรือน ส่วนพฤติกรรม
การบริโภคของผู้บริโภคท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงเน่ืองจากอาหารบางชนิด เช่น อาหารสุกๆ ดิบๆ หรือการบริโภค
สัตว์นํ้าที่มีชีวพิษ ต้องทําการรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสื่อในแง่ความปลอดภัยของอาหารให้ชัดเจน
และมากย่ิงขึ้น 

ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพทางจุลินทรีย์ของสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์น้ันควรมีการประสานความร่วมมือ
กันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กรมประมง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการตรวจสอบสุขลักษณะของ
โรงงานมีแนวทางปฏิบัติไปในทางเดียวกันโดยปรับวิธีการและมาตรฐานการตรวจสอบให้เหมือนกัน เพ่ือให้เป็น
ที่ยอมรับซึ่งกันและกันในระหว่างหน่วยงาน นอกจากน้ีควรมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพ
อาหารโดยเฉพาะอาหารท่ีบริโภคภายในประเทศอย่างชัดเจน   

กรณีของจุลินทรีย์บางชนิดที่มีแหล่งในนํ้าทะเล เช่น V. parahaemolyticus ควรได้มีการเจรจา
ทบทวนกําหนดคุณภาพจุลินทรีย์ที่เป็นมาตรฐานในสินค้าส่งออกใหม่ แต่ทั้งน้ีจําเป็นต้องมีงานวิจัยและข้อมูล
ประเมินความเสี่ยงสนับสนุน ดังน้ันการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในด้านน้ีภาครัฐจําเป็นและให้ความสําคัญมี
วิสัยทัศน์เห็นประโยชน์ที่พึงได้ในอนาคต การเผ้าระวังและตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์



  

จะเป็นข้อมูลในการสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงทางจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ โดยการเพ่ิมศักยภาพในการ
ตรวจสอบทั้งด้านบุคลากรและความพร้อมของเคร่ืองมือ  
 
แนวทางการศกึษาการวิเคราะห์ปญัหาสภาพความเสี่ยงจุลินทรีย์ในหว่งโซ่อาหารท่ีมีต่อผู้บริโภคกลุ่มสัตว์
น้ําและผลิตภัณฑ์ 

หลักการในการประเมินความเสี่ยงทางจุลนิทรีย์ 
การป่วยจากการบริโภคอาหารที่มีเช้ือที่ก่อนโรคปนเป้ือนอาจเกิดเมื่อผู้ที่ไวต่อเช้ือบริโภคอาหารที่

ปนเป้ือนเช้ือหรือสารพิษจากเช้ือน้ัน อย่างไรก็ตามไม่ใช่เช้ือทุกตัวในอาหารที่ก่อให้เกิดการติดเช้ือหรือการป่วย
และไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะไวต่อเช้ือเท่ากัน ความเสี่ยงของการเกิดโรคจากการบริโภคอาหารเป็นการรวมกันของ
โอกาสหรือความน่าจะเป็นของการที่สัมผัสเช้ือในอาหาร โอกาสท่ีการสัมผัสนั้นจะก่อให้เกิดการติดเช้ือหรือการ
เป็นพิษและในที่สุดเกิดการป่วยและความรุนแรงของการป่วย 

การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) เป็นกระบวนการที่สามารถประมาณความน่าจะเป็น
(probability) และผลกระทบต่อสุขภาพอันเน่ืองมาจากอาหารที่มีการปนเป้ือน 

การประเมินความเสี่ยงเป็นการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอนได้แก่ การระบุ
อันตราย (hazard identification), การอธิบายอันตราย (hazard characterization) การประเมินการสัมผสั 
(exposure assessment), และ การอธิบายความเสี่ยง(risk characterization) 

คําว่า hazard หมายถึง biological agent พวกเช้ือหรือสารพิษจากเช้ือที่สามารถก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สุขภาพ ขั้นตอน 4  ขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยงบ่งถึงขบวนการอย่างมีระบบในการ identify และ
ประเมินความสําคัญของ microbial hazard ในอาหารที่สนใจ ผลของขบวนการคือ ค่าประมาณความเสี่ยง 
(risk estimate) ซึ่งเป็นการวัดความเสี่ยงโดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ การประเมินความเสี่ยง เป็น
แค่ส่วนหน่ึงของ การวิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis) ที่เป็นวิธีการท้ังหมดซึ่งรวม การจัดการความเสี่ยง 
(risk management) และ การส่ือสารความเสี่ยง (risk communication) ด้วย 

สิ่งที่ต้องพิจารณาเริ่มแรก 
ความครอบคลุมของการประเมินความเสี่ยงขึ้นกับคําถามของ การจัดการความเสี่ยง (risk 

management) และเหตุผลสําหรับการทําการประเมิน ดังน้ันจึงต้องกําหนดปัญหาที่เป็นประโยคที่ไม่กํากวม
ให้ได้ก่อน การบ่งปัญหาอาจได้มาจากแหล่งต่างๆ เช่น กฎระเบียบ ส่วนสาธารณสุข อุตสาหกรรมอาหาร หรือ
จากผู้บริโภคโดยทั่วไปข้อมูลที่ได้จะถูกรวบรวมโดยผู้จัดการความเสี่ยง (risk manager) หรือผู้มีอํานาจในการ
ตัดสิน ทําให้ได้ “risk profile” ที่พรรณนาถึงปัญหาของความปลอดภัยของอาหารและบริบท การปรึกษาและ
สื่อสารกันอย่างถี่ถ้วนระหว่าง risk manager และผู้ประเมินความเสี่ยง (risk assessor) เพ่ือให้แน่ใจว่าเข้าใจ
ปัญหาเดียวกันและเพื่อกําหนดข้อมูลที่ต้องการเพ่ือนํามาเข้าในการพิจารณาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ต้องกําหนด
วิธีการวิเคราะห์ที่ต้องกระทํา แหล่งข้อมูลที่ต้องใช้และระยะเวลาที่กําหนด รูปแบบของการประมาณค่าความ
เสี่ยง (risk estimate) ที่ต้องการ (ต่อการ exposure หรือต่อปี เป็นความเสี่ยงต่อบุคคลเด่ียวๆ หรือต่อกลุ่ม
ประชากรหรือต่อกลุ่มคนพิเศษใดๆ) และต้องอภิปรายข้อมูลอ่ืนๆ ที่มีประโยชน์ต่อผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ 
เป็นสิ่งที่ควรกระทําต้ังแต่เริ่มต้นของการประเมินความเสี่ยง การพิจารณาจุดเหล่าน้ีจะช่วยนําทางและช่วย
เลือกข้อมูลและให้แน่ใจว่าได้ทําการถามคําถามที่ถูกต้องเพ่ือให้ได้คําตอบมาในการทําการประเมินความเสี่ยง 

ขั้นตอนการดําเนนิการประเมินความเสี่ยงทางจุลนิทรย์ี 
ผู้วิจัยต้องดําเนินการสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยของอาหารสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์จาก

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เชิญผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายความรู้แก่คณะผู้วิจัย ได้เลือกชนิดของสัตว์นํ้า



  

และผลิตภัณฑ์ที่มีความสําคัญในแง่ของเศรษฐกิจและแง่ความถี่ในการบริโภคในประเทศมาศึกษา ศึกษา
แผนภูมิห่วงโซ่อาหารระบุและวิเคราะห์อันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริง ศึกษาผลกระทบของอันตรายทั้งด้าน
ความปลอดภัยและเศรษฐกิจ และเสนอแนวทางมาตรการควบคุมอันตรายต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือ
เก่ียวข้อง 

ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ได้แก่ ข้อมูลระบุอันตรายที่ก่อให้เกิดปัญหา แหล่งอันตราย โอกาสเกิดอันตราย
ในห่วงโซ่อาหาร ความชุกและปริมาณของอันตรายในห่วงโซ่อาหารน้ัน อุบัติการณ์การเกิดโรคและความรุนแรง
และผลเสียที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ การกระจายของอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้น การรับรู้ของ
ผู้บริโภคต่อปัญหาความเสี่ยง การจัดการกับอันตรายท่ีเกิดขึ้น ผลที่ตามมาเมื่อมีการจัดการอันตรายเหล่าน้ัน
เป็นต้น 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพอสรุปได้ว่าสินค้าสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์มีความสําคัญในแง่เศรษฐกิจการ
ส่งออก โดยเฉพาะกุ้งสดแช่เย็น แช่เยือกแข็ง ทั้งยังมีการนําเข้าวัตถุดิบเช่น ปลาทูน่าสดแช่เย็นหรือแช่เยือก
แข็งมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกจําหน่ายต่างประเทศ ในประเทศเองก็มีความนิยมในการบริโภคสัตว์นํ้า
เพ่ิมขึ้นทั้งแหล่งของนํ้าจืดและนํ้าทะเล จากรายงานพบว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารประเภทน้ีบางชนิด เช่น  กุ้งบรรจุ
กระป๋อง ปลาทูน่า ปลาซาร์ดีนบรรจุกระป๋องยังประสบปัญหาถูกกักกัน โดยมีปัญหาด้าน Inspection  
รองลงมา ได้แก่ ปัญหาจุลินทรีย์ สินค้าอาหารทะเลสดส่วนใหญ่มีคุณภาพจุลินทรีย์อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
ได้แก่ หมึก ปลา กุ้งแช่เยือกแข็ง แต่บางครั้งมีปัญหาปนเป้ือนจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค โดยชนิดจุลินทรีย์ที่พบ
มากที่สุด ได้แก่ V. parahaemolyticus, E. coli, Salmonella และStaphylococcus aureus  พบทั้งใน
อาหารสดแช่เย็นแช่เยือกแข็งและอาหารท่ีเพ่ิมมูลค่าเช่น กุ้งตุ้ม ลูกช้ิน กุ้ง ขนมจีบ ฮะเก๋า เป็นต้น ส่วนสินค้า
ประเภทพ้ืนเมืองเช่น กุ้งแห้ง ปลากะตัก ปลาดาบเงิน นํ้าพริกนรก พบการปนเป้ือนของยีสต์และรามากกว่า 

  
ลําดับความเสี่ยงของอันตรายทางจุลินทรีย์ในสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์  
ลําดับความเสี่ยงของอันตรายทางจุลินทรีย์ในสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การปนเป้ือนของ V. 

parahaemolyticus, และ Salmonella spp.ในกุ้งกุ้งลาดําแช่เยือกแข็ง หอยต้มสุก เน้ือปูต้มแกะ ปลาหมึก
สด กุ้งสด V. cholerae ในหอยแครง กุ้งสด กุ้งกุลาดําแช่เยือกแข็ง การปนเป้ือนของ Staphylococcal toxin 
ในเนื้อปูต้มแกะและพยาธิใบไม้ในปลาน้ําจืด 

อันตรายจากจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ปนเป้ือนมาต้ังแต่วัตถุดิบหรือระหว่างการเพาะเลี้ยง นอกจากน้ันยัง
ปนเป้ือนได้ในระหว่างขั้นตอนการผลิตหรือการแปรรูป และในระหว่างการกระจายสินค้าและขนส่งสินค้า 
บางส่วนยังเกิดจากขั้นตอนบริโภค เช่น ในกรณีของอาหารทะเลที่นิยมบริโภคสุกๆ ดิบๆ หรือการปนเป้ือนข้าม
ระหว่างการเตรียมอาหาร  

มาตรการและการจัดการความเสี่ยง 
 คณะผู้วิจัยได้เสนอการจัดการในเรื่องอันตรายทางจุลินทรีย์ดังน้ีคือ รัฐควรมีนโยบายที่จะ

ยกระดับโรงงานส่งออกทุกโรงงานให้ได้มาตรฐาน HACCP นอกจากน้ันควรขยายระบบ HACCP ให้มีการ
ควบคุมและป้องกันอันตรายต้ังแต่การผลิตวัตถุดิบ จนไปถึงผู้บริโภค มิเพียงแต่กําหนดระบบ HACCP ใช้ใน
โรงงานหรือเพ่ือการผลิตเท่าน้ัน 

 กรณีของโรงงานท่ีผลิตในระดับเล็กหรือ SMEs  สถานแปรรูปเบ้ืองต้นเช่น โรงแกะเน้ือปูต้ม 
ควรได้มีการส่งเสริมโรงต้มแกะเน้ือปูให้ถูกสุขลักษณะ ปรับใช้ GMPs  ให้ปฏิบัติได้ในระดับการผลิตใน
ครัวเรือน ส่วนพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงเน่ืองจากอาหารสัตว์น้ําบางชนิด เช่น 



  

อาหารสุกๆ ดิบๆ หรือการบริโภคสัตว์นํ้าที่มีชีวพิษ ต้องทําการรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสื่อในแง่ความ
ปลอดภัยของอาหารให้ชัดเจนและมากยิ่งขึ้น 

 ทั้งน้ีในการแก้ไขปัญหาคุณภาพทางจุลินทรีย์ของสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์น้ันควรได้มีการ
ประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้แก่ กรมประมง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการตรวจสอบ
สุขลักษณะของโรงงานมีแนวทางปฏิบัติไปในทางเดียวกันโดยปรับวิธีการและมาตรฐานการตรวจสอบให้
เหมือนกัน เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันในระหว่างหน่วยงาน นอกจากน้ีควรมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน
การตรวจสอบคุณภาพอาหารโดยเฉพาะอาหารท่ีบริโภคภายในประเทศอย่างชัดเจน การต้ังองค์กรอิสระในการ
ควบคุมและตรวจสอบโรงงานและผลิตภัณฑ์ ทั้งอาหารที่ส่งออกและอาหารที่นําเข้า จัดเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่
จะช่วยในการควบคุมป้องกันแก้ไขตลอดจนการตรวจติดตามเพ่ือลดความเสี่ยงของอันตรายที่จักเกิดขึ้นได้ใน
ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า แต่ทั้งน้ีองค์กรต้องมีอํานาจในทางกฎหมายหรือมีกฎหมายรับรององค์กรดังกล่าวน้ีชัดเจน 

 กรณีของจุลินทรีย์บางชนิดที่มีแหล่งในนํ้าทะเลเช่น V. parahaemolytics ควรได้มีการ
เจรจาทบทวนกําหนดคุณภาพจุลินทรีย์ที่เป็นมาตรฐานในสินค้าส่งออกใหม่ แต่ทั้งน้ีจําเป็นต้องมีงานวิจัยและ
ข้อมูลประเมินความเสี่ยงสนับสนุน ดังน้ันการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในด้านน้ีภาครัฐจําเป็นและให้
ความสําคัญมีวิสัยทัศน์เห็นประโยชน์ที่พึงได้ในอนาคต การเฝ้าระวังและตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์จะเป็นข้อมูลในการสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์แต่ทั้งน้ีจําเป็นต้องมีการเพ่ิม
ศักยภาพในการตรวจสอบทั้งด้านบุคลากรและความพร้อมของเครื่องมือ การให้ความสําคัญในการตรวจสอบ
และสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเน่ือง มิใช่กระทําเพราะเป็นกระแสหรือมีอุบัติการณ์เกิดขึ้นเท่าน้ัน การเฝ้า
ระวังและตรวจติดตามเช่นน้ีควรกระทําทั้งในผลิตภัณฑ์ที่บริโภคภายในประเทศและผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกโดยให้
ความสําคัญใกล้เคียงกัน 

 การปนเป้ือนจุลินทรีย์ในสัตว์นํ้าบางชนิดเก่ียวข้องกับแหล่งจับ หากแหล่งจับมีมลภาวะ
ปนเป้ือนโอกาสที่สัตว์นํ้าน้ันจะปนเป้ือนก็ย่ิงมากขึ้น ควรผลักดันให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นเช่น อบต. 
เทศบาล ได้มีการควบคุมการปล่อยนํ้าเสียจากชุมชนสู่แม่นํ้าหรือทะเลอย่างเข้มงวด เพ่ิมระบบการกําจัดนํ้าเสีย
และเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานในการควบคุมและกําจัดนํ้าเสีย สนับสนุนเครื่องมือรวมทั้งวิธีการท่ีได้รับ
มาตรฐานสนับสนุน รัฐต้องเพ่ิมความสนใจและสนับสนุนการตรวจสอบยาตกค้างในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าเพ่ือการ
ส่งออกหรือที่จําหน่ายในประเทศ การปรับปรุงทะเบียนผู้เลี้ยงกุ้งตลอดจนการใช้ระบบหนังสือกํากับการ
จําหน่ายจักเป็นประโยชน์ในการประกันและการตรวจสอบกลับไปยังแหล่งเลี้ยงที่มีปัญหา 

 ความเสี่ยงในการบริโภคสัตว์นํ้าที่มีชีวพิษ ควรได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองรวมท้ัง
การเฝ้าระวังเพ่ือเตือนภัยด้วย ส่วนปริมาณฮิสตามีนที่มีปัญหาในสินค้าสัตว์นํ้าพ้ืนเมืองน้ันต้องมีการประเมิน
ความเสี่ยง เช่น ปัญหาฮิสตามีนในนํ้าปลา การวิจัยอย่างเป็นระบบ และมีหลักการตามวิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะ
สามารถเจรจาคุณภาพของสินค้าส่งออกได้ การศึกษาวิธีการลดปริมาณฮิสตามีนในระหว่างการผลิตและแปร
รูปจักเป็นการช่วยลดความเสี่ยงได้อีกวิธีหน่ึง 
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