
วัชรี คงรัตน์ 
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพวัตถุดบิ และผลิตภณัฑ์สัตว์น า้ 



อาหารที่เข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าด้วยวธีิใด ชนิดใดกต็าม 
ต้องไม่เป็นอันตราย หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภค 



อันตรายในอาหาร 

ด้านชีวภาพ ด้านกายภาพ ด้านเคมี 



อนัตรายด้านชีวภาพ 

ได้แก่อนัตรายท่ีเกิดจาก แบคทีเรีย/โปรโตซวั พยาธิ หรือ ไวรัส 



แบคทีเรีย/โปรโตซวั  
 ใช้เป็นดชันีในการตรวจสอบความสะอาดของกระบวนการ
ผลิตอาหาร  
 
ไวรัส 
 ไมส่ามารถเพิ่มจ านวนได้ในอาหาร แตเ่พิ่มจ านวนได้ใน
ร่างกายของผู้บริโภค เช่น ไวรัสตบัอกัเสบ อาหารท่ีเป็นสาเหตขุองการ
เกิดโรคคือ หอยนางรม และ หอยสองฝา 



ปรสิต 
 ได้แก่ หนอนพยาธิตา่งๆ ทัง้พยาธิตวัตืด ตวักลม และตวัแบน  
ปรสิตท่ีส าคญัในสตัว์น า้ได้แก่ พยาธิใบไม้ พยาธิตวัจ๊ีด 



 หมายถึงอนัตรายท่ีเกิดจากสารเคมี ท่ีมีอยูใ่นธรรมชาต ิ
ในวตัถดุิบท่ีใช้แปรรูปอาหาร หรือเกิดการปนเปือ้น ในระหวา่ง
การผลติวตัถดุบิ การแปรรูปอาหาร การบรรจ ุและการเก็บรักษา 
ก่อนท่ีจะถึงมือผู้บริโภค 

อนัตรายด้านเคมี 



อนัตรายทางเคมีท่ีมีโอกาสพบในอาหาร หรือ
ผลิตภณัฑ์อาหารแบง่ได้เป็น 
1 สารเคมีท่ีเกิดขึน้เองในธรรมชาติ 
2 สารเคมีท่ีเติมลงในอาหารโดยเจตนา 
3 สารเคมีท่ีปนเปือ้นมากบัวตัถดุิบโดยไม่เจตนา 
4 สารเคมีท่ีใช้ในสถานท่ีผลิต 
5 สารเคมีจากวสัดหุรือภาชนะท่ีสมัผสัอาหาร 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2087/chemical-hazard-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2087/chemical-hazard-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2087/chemical-hazard-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2087/chemical-hazard-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2087/chemical-hazard-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2087/chemical-hazard-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2087/chemical-hazard-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2087/chemical-hazard-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2087/chemical-hazard-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2087/chemical-hazard-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2087/chemical-hazard-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5


 หมายถึงสารเคมีท่ีถกูสงัเคราะห์โดยพืช สตัว์ หรือจลุนิทรีย์บางชนิด 
อาจพบอยูใ่นพืชหรือสตัว์ก่อนการเก็บเก่ียว หรือสร้างขึน้หลงัการเก็บเก่ียว เป็น
สารพิษท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ ด้วยกระบวนการทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต เช่น 
1. สารพิษจากเชือ้รา (mycotoxin) เช่นอะฟลาทอกซนิ 
2. สารพิษจากพืช เช่น เห็ดพิษ สารประกอบไซยาไนด์ในพืช เช่นในหน่อไม้สด  
     มนัส าปะหลงัดบิ 
3. สารพิษจากสตัว์ เช่น สารพิษในหอย สารพิษในปลาปักเป้า 
(Tetrodotoxin)  
 

1 สารเคมีท่ีเกิดขึน้เองในธรรมชาติ 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1080/mycotoxin-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2976/cyanide-%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1620/tetrodotoxin
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2087/chemical-hazard-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2087/chemical-hazard-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5


2 สารเคมีท่ีเติมลงในอาหารโดยเจตนา 

หมายถึง สารเคมีท่ีใช้เป็นวตัถเุจือปนอาหาร (food additive) ซึง่
เจตนาเตมิลงไปในอาหารเพ่ือประโยชน์ทางเทคโนโลยีการผลิต การ
บรรจ ุการเก็บรักษา หรือการขนสง่ ซึง่มีผลตอ่คณุภาพ หรือมาตรฐาน 
หรือ ลกัษณะของอาหาร รวมถึงวตัถท่ีุมิได้ใช้วตัถเุจือปนในอาหาร แต่
ใช้รวมอยูก่บัอาหารเพ่ือประโยชน์ดงักลา่ว เช่น สารกนัเสีย สารกนัหืน  

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2087/chemical-hazard-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2087/chemical-hazard-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0331/food-additive-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3


ฟอสเฟต 

วตัถปุระสงค์ของการใสส่ารประกอบฟอสเฟตในผลิตภณัฑ์ 
1. ท าสีของผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์ให้มีความคงตวั 
2. เพิ่มความสามารถในการอุ้มน า้เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีรสสมัผสัท่ีนุ่ม
และมีความชุ่มฉ ่ามากขึน้ 
3. ป้องกนัการเกิดกลิน่และรสชาติท่ีไม่น่ารับประทาน โดย
สารประกอบฟอสเฟตนัน้จะมีฤทธ์ิในการช่วยกนัการหืนของอาหาร 
4. ยบัยัง้การเจริญของเชือ้จลุนิทรีย์ 
5. ลดปริมาณของโซเดียมคลอไรด์ท่ีใช้ในกระบวนการแปรรูป 



อนัตรายจากฟอสเฟต 

ปกติฟอสเฟตเป็นสารอาหารท่ีพบได้ทัว่ไปใน
ธรรมชาต ิและเป็นอนัตรายตอ่ร่างกายน้อยมาก แต่
หากเราทานกุ้งหรืออาหารทะเลท่ีมีสารฟอสเฟต
ตกค้างในปริมาณมากๆ อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ 
 



สารกนัเสีย 

อาจเรียกวา่ วตัถกุนัเสีย หรือสารกนับดู เป็นวตัถเุจือปน
อาหาร ท่ีใช้เพื่อการถนอมอาหาร ซึง่อาจได้จากธรรมชาต ิ
หรือเป็นสารสงัเคราะห์ สามารถช่วยยบัยัง้หรือท าลาย
จลุนิทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ รา ที่ท าให้อาหารเกิดการเน่า 
หรือยบัยัง้ปฏิกิริยาทางเคมี ท่ีท าให้อาหารเสื่อมเสีย  ช่วย
ยืดอายกุารวางจ าหน่าย ของอาหาร 



อนัตรายจากสารกนัเสีย 

สารกนับดูแตล่ะชนิดท่ีอนญุาตให้ใสใ่นอาหารมีความปลอดภยัระดบัหนึง่ 
เน่ืองจากผา่นการทดสอบทางด้านพิษวิทยาและการประเมินความปลอดภยัแล้ว 
พิษเฉียบพลนั  กรณีท่ีบริโภคในปริมาณท่ีสงูเกินไปอาจก่อให้เกิดการระคาย
เคืองระบบทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย วิงเวียน และปวดศีรษะได้ 
พิษกึ่งเรือ้รังและพิษเรือ้รัง เกิดจากการบริโภคอาหารท่ีมีสารกนับดูในปริมาณ
ไม่สงูสะสมตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน ตามปกติหากได้รับสารกนับดูในปริมาณไม่
สงู ร่างกายสามารถขบัออกเองได้ แตถ้่าได้รับทีละน้อยแตย่าวนานอาจ
ก่อให้เกิดพิษเรือ้รัง ซึง่หลายชนิดจดัเป็นสารก่อมะเร็ง 



ใช้แช่ผกั เนือ้สตัว์ อาหารทะเล เพื่อรักษาความสด 
     1. พิษตอ่ระบบทางเดินหายใจ หากได้รับในรูปของไอระเหยของฟอร์มลัดีไฮด์ 
แม้จะปริมาณต ่าๆ ถ้ามีการสมัผสัถกูตาจะระคายเคืองตามาก ถ้าสดูดมเข้าไปจะท า
ให้หลอดลมบวม ท าให้แสบจมกู เจ็บคอ  
      2. พิษตอ่ระบบทางเดนิอาหาร เม่ือรับประทานในปริมาณมาก มีผลท าให้ปวด
ศีรษะอย่างรุนแรง หวัใจเต้นเร็ว แน่นหน้าอก ปากและคอแห้ง คลื่นไส้อาเจียน  
ถ่ายท้อง ปวดท้องอยา่งรุนแรง กระเพาะอาหารอกัเสบ เกิดแผลในกระเพาะอาหาร 
      3. มีผลตอ่ผิวหนงั เม่ือสมัผสัโดยตรง จะมีผลท าให้เกิดการระคายเคืองตอ่ผิวหนงั ท า
ให้เกิดอาการของผ่ืนคนั เป็นผ่ืนแดงเหมือนลมพิษจนถึงผิวหนงัไหม้เปลี่ยนเป็นสีขาวได้ 

ฟอร์มาลีน  



เป็นสารท่ีใช้ในอตุสาหกรรม เช่น ใช้ท าแก้วเพื่อท าให้ทน 
ความร้อน เป็นสารประสานในการเช่ือมทอง และเป็นสารยบัยัง้การเจริญ
ของเชือ้ราในแป้งทาตวั เป็นต้น มีการน าบอแรกซ์มาใช้ผิดวตัถปุระสงค์
โดยน ามาผสมในอาหาร เพื่อให้อาหารมีความหยุน่กรอบ คงตวัได้นาน  
ไมบ่ดูเสียง่าย อาหารท่ีมกัพบวา่มีสารบอแรกซ์ ได้แก่ หมบูด ลกูชิน้ 
ทอดมนั หมสูด เนือ้สด ไส้กรอก ผลไม้ดอง ทบัทิมกรอบ ลอดช่อง เป็นต้น 

สารบอแรกซ์  

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0831/mold-%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1136/sausage-%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81


3 สารเคมีท่ีปนเปือ้นมากบัวตัถดุิบโดยไม่เจตนา 

3.1 วตัถอุนัตรายทางการเกษตร หมายถึงยงัคงมีตกค้างทัง้ท่ี
ยกเลกิการใช้ไปแล้ว 
3.2 สารพิษท่ีอยูใ่นสิง่แวดล้อม เช่นโลหะหนกั สารกมัมนัตรังสี  

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2087/chemical-hazard-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2087/chemical-hazard-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5


สารหลอ่ลื่น  
สารเคมีท่ีใช้ท าความสะอาด  
สารฆา่เชือ้  
สีท่ีใช้ทาเคร่ืองจกัรแปรรูปอาหาร 
สารฆา่แมลง ยาเบื่อหน ู

4 สารเคมีท่ีใช้ในสถานท่ีผลิต 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2087/chemical-hazard-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2087/chemical-hazard-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5


5 สารเคมีจากวสัดหุรือภาชนะท่ีสมัผสัอาหาร 

สารเคมีท่ีอาจแพร่จาก วสัดหุรือภาชนะท่ีใช้สมัผสัอาหาร ซึง่อาจเป็น
อนัตรายตอ่ผู้บริโภค หรือสารท่ีท าให้ผลิตภณัฑ์อาหารมีรสชาติ หรือ
กลิน่ท่ีเปลี่ยนไปลงสูผ่ลิตภณัฑ์อาหาร เช่น สารท่ีอาจหลดุลอก
ออกมาจากบรรจภุณัฑ์ เช่น กระป๋อง ขวดแก้ว 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2087/chemical-hazard-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2087/chemical-hazard-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0599/can-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87


สารสไตรีน 



อนัตรายด้านกายภาพ 

หมายถึง อนัตรายในอาหาร ท่ีเกิดจากสิง่แปลกปลอม ซึง่
อาจปนเปือ้นมากบัอาหาร และเป็นอนัตราย หรือน่ารังเกียจ 
ตอ่ผู้บริโภค 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1849/extraneous-materials-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1


แหลง่ท่ีมาของอนัตรายทางกายภาพ 
1. คนงานและผู้สมัผสัอาหาร  
2. แมลง สตัว์กลุม่ท่ีใช้ฟันแทะและสตัว์อ่ืนๆ  
3.  เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 
4. น า้  
5. วตัถดุิบ 
           ฯลฯ 



ตวัอยา่งอนัตรายทางกายภาพ 
-โลหะ จาก สลกั เกลียว ลกูปืน สกรู ตะแกรง ใยโลหะ 
-แก้ว จาก โคมไฟ นาฬิกา เทอร์โมมิเตอร์ ฝาครอบเคร่ืองดกัแมลง 
-เศษไม้ จาก โครงไม้ พาเลต 
-แมลง จากสิง่แวดล้อม สว่นประกอบอาหาร 
-ผม/ขน จากสว่นประกอบเนือ้สตัว์ พนกังาน เสือ้ผ้า สตัว์กดัแทะ 
-เศษบหุร่ี จากความมกัง่ายของพนกังาน 
-พลาสเตอร์ปิดแผล จากความมกัง่ายของพนกังาน 
-ปลอกปากกา 
-น า้มนัหลอ่ลื่น 
                 ฯลฯ 



การตรวจวเิคราะห์ผลิตภัณฑ์สัตว์น า้  
ด้านความปลอดภยัอาหาร 



มาตรฐานท่ีใช้อ้างอิงในการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์
สตัว์น า้พืน้เมือง 

1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 
ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2560 (ด้านจลุชีววิทยา) 

2. มาตรฐานผลิตภณัฑชมุชน (มผช.) (ด้านเคมี) 

หมายเหต ุยกเว้น ผลิตภณัฑ์น า้ปลา ใช้มาตรฐานจาก
กระทรวงสาธารณสขุทัง้ด้านเคมี และด้านจลุชีววิทยา 



ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เร่ือง เกณฑ์คณุภาพทางจลุชีววิทยาของ
อาหารและภาชนะสมัผสัอาหาร ฉบบัท่ี ๓ พ.ศ. 2560  



มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน  
 ข้อก าหนดด้านคณุภาพที่เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์ชมุชนให้
เป็นที่เช่ือถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้บริโภคในการ
เลือกซือ้ผลติภณัฑ์ เพื่อยกระดบัคณุภาพของผลติภณัฑ์ชมุชนให้
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด และสอดคล้องกบั
นโยบาย OTOP  เพื่อรองรับการพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์ชมุชนให้
มีคณุภาพและมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค 



มาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 



พีเอช  ความชืน้ วอเตอร์แอคทิวิตี  สารเคมี (สารกนัเสีย, ฟอสเฟต, เกลือ)  
โปรตีน ไขมนั เกลือ ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมด 

ด้านเคมี 



พีเอช ( ) 
   คา่พีเอช 4.6 ใช้เป็นเส้นแบง่ความเป็นกรดของอาหาร  
(คา่พีเอช 4.6 คือระดบัท่ีป้องกนัมิให้จแบคทีเรียก่อโรคเจริญเติบโตหรือผลิต
สารพิษออกมา) 

**อยา่งไรก็ดีพวกยีสต์และเชือ้ราสามารถเจริญเตบิโตได้ท่ีพีเอชต ่า ๆ   
จลุนิทรีย์บางชนิดเช่น  E. coli มีชีวิตอยูไ่ด้นาน ๆ ภายใต้สภาวะกรดแม้มนั
จะหยดุเจริญเติบโตไปแล้วก็ตาม 



ตวัอยา่งผลติภณัฑ์สตัว์น า้พืน้เมืองท่ีวิเคราะห์คา่ pH 

อาหารหมกัดอง  
เช่นปลาส้ม ปลาร้า ไส้กรอกอสิาน 

asus
Cross-Out



วอเตอร์แอคทวิิตี (  
วอเตอร์แอคทิวิตี คือน า้ในอาหารท่ีแบคทีเรียสามารถน าไปใช้เพื่อการ
เจริญเติบโต

 ตามกฎหมายถ้าอาหารมีคา่วอเตอร์แอคทิวิตี หรือต ่ากวา่ 
จดัอยูใ่นประเภทไมม่ีอนัตราย เพราะไมม่ีน า้อิสระมากพอไปท าให้
แบคทีเรียท่ีก่อโรคเจริญเติบโตได้  
 คา่ ได้มาจากคา่วอเตอร์แอคทิวิตีต ่าท่ีสดุท่ีแบคทีเรีย

ต้องการใช้ส าหรับผลติชีวพิษ (  





ตวัอยา่งผลติภณัฑ์สตัว์น า้พืน้เมืองท่ีวิเคราะห์คา่ aw 

อาหารพร้อมบริโภค เช่น หอยปรุงรส น า้พริก  
ผลิตภณัฑ์หมกัดอง เช่นปลาร้า 



วอเทอร์แอคทวิิตกีับปริมาณความชืน้ 
 ปริมาณความชืน้เป็นความชืน้รวม ( ได้แก่
ปริมาณน า้ท่ีถกูยดึติดบวกกบัปริมาณน า้อิสระ ท่ีมีอยูใ่นตวัอยา่งอาหาร  
 วอเตอร์แอคทิวิตี คือน า้ในอาหารท่ีจลุนิทรีย์สามารถน าไปใช้เพื่อ
การเจริญเตบิโต โดยทัว่ไปแทนด้วยสญัลกัษณ์



ตวัอยา่งผลติภณัฑ์สตัว์น า้พืน้เมืองท่ีวิเคราะห์คา่ความชืน้ 

อาหารพร้อมบริโภค เช่นคุ้กกี ้เม่ียงปลากรอบ ปลาร้าก้อน 
อาหารแห้ง เช่นกุ้งแห้ง ปลายา่ง 



 สารกนัเสีย  
สารประเภทเบนโซเอต ได้แก่ กรดเบนโซอิก โซเดียมเบนโซเอต โพแทสเซียม
เบนโซเอต สารเหลา่นีช้่วยยบัยัง้ยีสต์และเชือ้รา
สารประเภทซอร์เบต ได้แก่ กรดซอร์บกิ ช่วยยบัยัง้เชือ้รา 
เกลือโซเดียมคลอไรด์ ป้องกนัการเจริญเติบโตของเชือ้โรค 

สารเคมี



ตวัอยา่งผลติภณัฑ์สตัว์น า้พืน้เมืองท่ีวิเคราะห์สารกนัเสีย 

ผลิตภณัฑ์จากเนือ้ปลาบด เช่นเชียงปลา ปลายอ 
ลกูชิน้/น า้พริก 
 



ตวัอยา่งผลติภณัฑ์สตัว์น า้พืน้เมืองท่ีวิเคราะห์โปรตีน 
ไขมนั  เกลือ ไนโตรเจนทัง้หมด 

โปรตีน : ผลติภณัฑ์จากเนือ้ปลาบด ปลาร้าก้อน ปลาร้าผง 
ไนโตรเจนทัง้หมด : น า้ปลา กะปิ 
ไขมนั : ปลายอ ไส้อัว่ 
เกลือ : ปลาร้า ปลาเคม็ บดูหูมกั กะปิ  



ด้านจลุชีววิทยา 

1. แบคทีเรียตวัชีว้ดั (Indicator bacteria)  
2. แบคทีเรียท่ีก่อให้เกิดโรค (Pathogenic bacteria) 

วตัถปุระสงค์ของการตรวจวิเคราะห์  
1. เพื่อควบคมุสขุลกัษณะการผลติ 
2. เพื่อความปลอดภยัของผู้บริโภค 



1.1 ปริมาณเชือ้จลุนิทรีย์ทัง้หมดในอาหาร (Total Viable Count, 
TVC)  ตวับง่ชีว้า่ ผลิตภณัฑ์สตัว์น า้ท่ีผลิตนัน้ถกูสขุลกัษณะหรือไม ่
 
1.2 เชือ้อี โคไล เป็นแบคทีเรียท่ีจดัอยูใ่นกลุม่โคลิฟอร์ม (coliform) ซึง่เป็น
โคลฟิอร์มท่ีพบในอจุจาระของมนษุย์และสตัว์เลือดอุน่ จงึใช้เป็นดชันีชี ้
สขุลกัษณะของอาหาร และน า้ 

แบคทีเรียตวัชีว้ดั (Indicator bacteria)  

http://www.foodnetworksolution.com/vocab/word/197/แบคทีเรีย-bacteria
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/word/1127/coliform-โคลิฟอร์ม
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/word/1789/น้ำ-water


ตวัอยา่งผลติภณัฑ์สตัว์น า้พืน้เมืองท่ีวิเคราะห์หา 
TVC และ E. coli 

E. coli  ทกุผลติภณัฑ์ อาหารสด อาหารพร้อมปรุง อาหาร
พร้อมบริโภค อาหารหมกัดอง 

TVC สตัว์น า้จืด ทะเลดบิ แช่เย็น แช่แข็ง   
คุ้กกี ้อาหารพร้อมบริโภค อาหารปรุงสกุแช่เย็น แช่แข็ง ไม่ตรวจ
ในอาหารหมกัดอง 



แบคทีเรียท่ีก่อให้เกิดโรค (Pathogenic bacteria) 
1. ซาลโมเนลลา่ 
 เจริญได้ทัง้ในสภาวะท่ีมีอากาศ และไมมี่อากาศ  
 อาศยัอยูใ่นระบบทางเดนิอาหาร ล าไส้ของคนและสตัว์ชนิดตา่งๆ เช่น 
สตัว์เลือ้ยคลาน นก และแมลง  
  อาการ ล าไส้อกัเสบ (gastroenteritis) เน่ืองจากอาหารเป็นพิษ 
จากการบริโภคอาหารท่ีมีการปนเปือ้นเชือ้ซาลโมเนลลา่เข้าไป 
 อาหารท่ีพบได้เช่น ไส้กรอก แฮม เบคอน แซนด์วิช อาหารท่ีเก็บไว้ท่ี
อณุหภมูิห้อง รวมทัง้เนือ้ ไก่ ไข่ นมและผลติภณัฑ์จากนม ปลา และอาหาร
ทะเล 

http://www.foodnetworksolution.com/vocab/word/1194/gastroenteritis-โรคลำไส้อักเสบ


ตวัอยา่งผลติภณัฑ์สตัว์น า้พืน้เมืองท่ีวิเคราะห์หา 
เชือ้ซาลโมเนลลา่ 

ทกุผลติภณัฑ์ อาหารสด อาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมบริโภค 
อาหารหมกัดอง 



2. คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์  
 เจริญได้โดยไม่มีอากาศ  
 พบได้ทัว่ไปในธรรมชาติ ดิน น า้ ทางเดินอาหารของสตัว์และ
มนษุย์ 
 อาการ ถ่ายเหลวเป็นน า้ คลื่นไส้ ปวดบดิในท้อง 
 พบในอาหารประเภทแกง อาหารแห้ง เช่น กะปิ น า้พริกตา่ง ๆ 
รวมถึงอาหารท่ียงัร้อนไมไ่ด้ท่ี หรืออาหารท่ีแช่แข็งช้าเกินไป 



ตวัอยา่งผลติภณัฑ์สตัว์น า้พืน้เมืองท่ีวิเคราะห์ 
เชือ้คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ 

*คุ้กกี ้อาหารหมกัดอง ปลาแห้ง ปลารมควนั *ลกูชิน้ 
*ปลายอ 



3. สตาฟฟิโลคอคคสั ออเรียส  
 เจริญได้ในท่ีมีอากาศและไม่มีอากาศ 
 สร้างสารพิษ (toxin) ชนิด enterotoxin สารพิษท่ีสร้างมี
สมบตัิพิเศษ คือ ทนความร้อน  
 ท าให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน เป็นตะคริวใน
ช่องท้องและออ่นเพลีย 
  มกัพบในมนษุย์ ได้แก่ ในน า้มกู น า้ลาย น า้คดัหลัง่ สวิ ฝี หนอง 
โดยเฉพาะที่ก าลงัอกัเสบ 

http://www.foodnetworksolution.com/vocab/word/3850/enterotoxin


ตวัอยา่งผลติภณัฑ์สตัว์น า้พืน้เมืองท่ีวิเคราะห์ 
เชือ้สตาฟฟิโลคอคคสั ออเรียส 

ทกุผลติภณัฑ์ อาหารสด อาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมบริโภค 
อาหารหมกัดอง 



4. วิบริโอ คลอเลร่า  
 เจริญได้ทัง้ท่ีมีอากาศ และไม่มีอากาศ 
 พบบริเวณปากแมน่ า้ท่ีติดทะเล ตามเขตน า้กร่อย และพบได้ในน า้จืด 
  โรคอหิวาตกโรคหรือโรคอจุจาระร่วงอยา่งแรงด้วยสารพิษชนิด 
intoxication ท่ีเชือ้นีส้ร้าง 
  โดยธรรมชาติเชือ้จะมีชีวิตอยูไ่ด้ดีในน า้หรือสิ่งแวดล้อมท่ีมีการ
ปนเปือ้นจากอจุจาระหรือสิ่งโสโครก 

http://www.foodnetworksolution.com/vocab/word/1193/intoxication


ตวัอยา่งผลติภณัฑ์สตัว์น า้พืน้เมืองท่ีวิเคราะห์ 
เชือ้วิบริโอ คลอเรลลา่ 

สตัว์น า้แช่เย็น แช่แข็ง อาหารทะเลบริโภคดิบ  
อาหารพร้อมบริโภคทัว่ไปท่ีไม่ใช่อาหารแช่เย็น หรือแช่แข็ง  



5. วิบริโอ พาราฮีโมไลติคสั 
 เป็นแบคทีเรียท่ีชอบเกลือ เจริญได้ในอาหารหรือน า้ท่ีมีเกลือแกง 
(NaCl) ตัง้แต ่1-8%  
 สามารถอยูไ่ด้ท่ีอณุหภมูิต ่า 
 พบได้ในอาหารทะเล เช่น กุ้ง ป ูปลาทะเล ปลาหมกึ หอย 
  อาการ ปวดท้อง อาจปวดเกร็ง ท้องเดนิ อจุจาระเป็นน า้มีกลิน่
เหม็นเหมือนกุ้งเนา่ บางรายคล้ายเป็นบดิ อจุจาระมีมกูเลือด  
มีไข้ต ่า ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อาการท่ีเป็นอาจหายได้เองภายใน 2 ถึง 
5 วนั 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1464/salt-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0986/shrimp-%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1974/crab-%E0%B8%9B%E0%B8%B9
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3440/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1973/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2154/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2


ตวัอยา่งผลติภณัฑ์สตัว์น า้พืน้เมืองท่ีวิเคราะห์ 
เชือ้วิบริโอ พาราฮีโมไลติคสั 

อาหารทะเลบริโภคดิบ  
**อาหารพร้อมบริโภคทัว่ไปท่ีไม่ใช่อาหารแช่เย็น หรือแช่แข็ง  
อาหารปรุงสกุแช่เย็น หรือแช่แข็ง  



6. ลสิทีเรีย โมโนไซโตจีเนส 
 เจริญได้ทัง้ท่ีมีอากาศ และไม่มีอากาศ 
 ไมส่ร้างสปอร์ (non spore forming bacteria)  
สร้างแคปซลู  
 อาหารพร้อมบริโภค (ready-to-eat) ประเภทอาหารแช่เย็น 
(chilled food) สลดัผกั, โคลสลอว์, น า้นมและผลิตภณัฑ์นม, เนือ้ปลา
แล,่  กุ้ งแช่เย็น 
  โรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning) โรคเย่ือหุ้มสมองอกัเสบ 
การตดิเชือ้ในกระแสเลือด และการแท้ง   

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0270/dairy-product-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0270/dairy-product-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0332/food-poisoning-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9


ตวัอยา่งผลติภณัฑ์สตัว์น า้พืน้เมืองท่ีวิเคราะห์ 
เชือ้ลสิทีเรีย โมโนไซโตจีเนส 

อาหารทะเลบริโภคดิบ  
อาหารปรุงสกุแช่เย็น หรือแช่แข็ง  



7. บาซลิลสั ซีเรียส 
 เจริญได้ในท่ีมีอากาศ  
 สามารถสร้างสารพิษ (toxin) ท่ีทนตอ่ความร้อนได้ เจริญได้ดีท่ี
อณุหภมูิปานกลาง ในร่างกายมนษุย์และสตัว์เลือดอุน่ ไมเ่จริญท่ีอณุหภมูิต ่า
กวา่ 4 องศาเซียส 
  พบทัว่ไปในธรรมชาตใินดิน ทนความแห้งแล้งได้ดี สปอร์จงึพบได้ทัว่ไป
ในฝุ่ น ควนั และ ปะปนมากบัอาหารแห้ง เช่น น า้ตาล  
วตัถเุจือปนอาหาร เคร่ืองเทศ และพบบอ่ยในอาหารกลุม่ แป้ง  
เมลด็ธญัพืช (cereal grain)    
 อาการอาเจียน และถ่ายเหลว 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1327/dried-food-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1679/sugar-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0331/food-additive-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0331/food-additive-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0324/flour-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0229/cereal-grain-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A


ตวัอยา่งผลติภณัฑ์สตัว์น า้พืน้เมืองท่ีวิเคราะห์ 
เชือ้บาซลิลสั ซีเรียส 

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีข้าว แป้ง เป็นสว่นประกอบ 
ไส้กรอกอสิาน กลุม่ผลติภณัฑ์ปลาส้ม คุ้กกี ้ลกูชิน้ ปลายอ 
* กลุม่อาหารหมกัดอง 
 




