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ความเปนมา 
 ตามที่มีผูบริโภครายหนึ่งมารองเรียนกับหนังสือพิมพเดลินิวส เม่ือวนัที่ 13 กุมภาพันธ 2553 ระบุวา 
ไดไปซ้ือลูกชิน้ปลาทีต่ลาดชื่อดังแหงหน่ึงยานปทุมธานี ในราคากโิลกรัมละ 100 บาท จึงไดซ้ือมาครึ่ง
กิโลกรัม เพ่ือนํามาประกอบอาหาร ปรากฏวา เม่ือนําขึ้นรถยนตและอยูในที่มืด ลูกชิ้นดังกลาวกลบัเรืองแสง
สีเขียว ๆ คลายกับกานลูกอมเรืองแสงที่เปนขาวกอนหนานี้ ทําใหผูบริโภคไมกลารับประทาน เน่ืองจากเกรง
วาจะเปนอันตรายและไมทราบวามีสารใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เจาหนาที่ไดดําเนินการเก็บตัวอยางลูกชิน้ปลาจากจากตลาดรังสิต จังหวัดปทุมธานี ตามที่เปนขาว 

เพ่ือสงตรวจวเิคราะห ณ หองปฏิบัตกิารกรมวิทยาศาสตรการแพทย และหองปฏิบัติการภาควิชาชวีเคมี 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือตรวจพิสจูนหาสาเหตุ และเขาตรวจสอบสถานทีผ่ลิตลูกชิ้นปลา 
ซ่ึงเปนแหลงผลิตที่รานขายลูกชิ้นปลาในตลาดรังสิตอางวารับซ้ือมา 2 แหง คือ โรงงานบุญพงษซีฟูดส ต. 
แมกลอง จ. สมุทรสงคราม และ โรงงานบูฮวดฟูดโปรดักส จ. สมุทรสาคร เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุการเรือง
แสงของลูกชิน้ดังกลาว โดยมีรายละเอียด ดังแสดงในเอกสารแนบ 1 

ผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 
 จากผลการตรวจวิเคราะหของกรมวิทยาศาสตรการแพทยและหองปฏิบัติการภาควิชาชวีเคมี คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พบวาการเรืองแสงของลูกชิน้ดังกลาว เปนปฏิกิริยาการเรืองแสงทาง
ชีวเคมี (Bioluminescence) ซ่ึงเกิดจากการปนเปอนขามของเชื้อแบคทีเรียเรืองแสง (Luminous Bacteria) 
เชน แบคทเีรียสกุล Pseudomonas และ แบคทเีรียสกุล Vibrio โดยในขณะนี้ยังอยูในระหวางการ
ตรวจสอบของกรมวิทยาศาสตรการแพทยวาแบคทีเรียเรืองแสงที่พบดงักลาวเปนแบคทีเรียสกลุใด 



 
ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ 

ปฏิกิริยาการเรืองแสงทางชีวเคมี (Bioluminescence) ของเชื้อแบคทีเรีย เปนปฏิกิริยาเคมทีี่เกิด
ภายในเซลลภายใตการควบคุมการทํางานของเอนไซมลูซิเฟอเรส ทีจ่ะทําหนาที่เรงใหเกิดปฏิกิริยาการเผา
ไหมในเซลลสิง่มีชีวิต ในสภาวะที่มีกาซออกซิเจน เพ่ือใหเกิดเปนสารประกอบที่มีพลังงานสูง ATP และ
พลังงานแสง ดังสมการขางลาง 
 

 
 
1. แบคทีเรียสกุล Pseudomonas  
Pseudomonas เปนเชื้อในวงศ Pseudomonadaceae มีอยูมากกวา 140 เชื้อสาย พบอยูทั่วไปใน

ธรรมชาติ เชน ในน้ํา ดิน อากาศ เปนจุลินทรียตามธรรมชาติของปลา (Natural flora) ซ่ึงมักพบที่สวนเมือกที่
ปกคลุมผิวดานนอกของและในทางเดินอาหารของปลา สามารถเจริญไดที่อุณหภูมิตั้งแต 5 – 42 องศาเซลเซยีส 
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต คือ 37 องศาเซลเซียส ในสภาวะที่มีออกซิเจน โดยปกตเิปนแบคทเีรยีที่
ไมทําใหเกิดโรคในคน แตมีบางชนิดที่เปนเชื้อฉวยโอกาสกอโรคในพืชหรือคน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 กลุมที่ไมกอใหเกิดโรคในมนุษย ที่สําคัญ เชน Pseudomonas fluorescence 
Pseudomonas fluorescence เปนแบคทีเรียแกรมลบ รูปรางทอน เคลื่อนที่ไดดวยแฟลกเจลลาที่

ปลายขั้วดานหนึ่ง สามารถพบไดทั่วไปในดิน พืชและแหลงน้ํา สามารถเรืองแสงไดดวยรงควัตถุ pyoverdine      
สีเขียวอมเหลืองและเรืองแสง (fluorescens) ที่แบคทีเรียสรางขึ้น ซ่ึงจะสรางขึ้นเม่ืออยูในสภาวะที่มีความ
เขมขนของไอออนต่ํา P. fluorescence ไมมีรายงานการกอโรคในมนุษย แตพบวาเปนแบคทีเรียที่ทําใหเกิดการ
เสื่อมเสียในผลิตภัณฑอาหาร เชน นม เน้ือสัตว และปลา 

1.2 กลุมเชื้อฉวยโอกาสที่กอใหเกิดโรคในมนุษย ที่สําคัญ เชน Pseudomonas aeruginosa  
P. aeruginosa สวนใหญมีเอนไซมสลายเม็ดเลือดแดง โคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อมีลักษณะกลมหรือ

รี คลายโคโลนีของเชื้อ Salmonella หรือ Shigella บางสายพันธุมีโคโลนีเปนเมือก สวนใหญสามารถสรางรงค
วัตถุซ่ึงมีอยู 2 ชนิด คือ รงควัตถุไพโอไซยานิน (pyocyanin) มีสีเขียวอมฟา ละลายไดในน้ําและในคลอโรฟอรม 
และ ไพโอเวอดิน (pyoverdin) มีสีเขียวอมเหลืองและเรืองแสง (fluorescens) เม่ือสองดวยแสงอัลตราไวโอเลต 
ละลายไดในน้ํา ในอุจจาระของคนปกติมักพบ P. aeroginosa ปะปน ซ่ึงเปนเชื้อฉวยโอกาสที่กอใหเกิดโรคตางๆ 
โดยเฉพาะการติดเชื้อในโรงพยาบาล เชน การติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ โลหิตเปนพิษ เยื่อหุมสมอง
อักเสบ ปอดอักเสบ หนองฝตางๆ การติดเชื้อในแผลน้ํารอนลวกหรือไฟลวก ตาอักเสบ เปนตน 

2. แบคทีเรียสกุล Vibrio 

แบคทีเรียสกุล Vibrio มีรูปรางทอน ไมมีสปอร ไมมีแคปซูล พบไดทั่วไปในธรรมชาติ สามารถมี
ชีวิตอยูในน้ําทะเลหรือนํ้าที่มีสภาพเปนดางได พบมีชีวิตอยูตามพืชผักผลไม และในอาหารตางๆ เชื้อจะถูก
ทําลายที่ความรอน 56 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที  

Vibrio มีอยูมากกวา 30 เชื้อสาย บางชนิดสามารถกอโรค เชน V. cholerae ทําใหเกิด
อหิวาตกโรคในคน V. parahaemolyticus ทําใหเกิดกระเพาะสําไสอักเสบในคน V. anguillarum ทําใหเกิด
โรคในปลาทะเลและปลาไหล   บางชนิดสามารถสรางสารเรืองแสงสีฟาเขียวได เชน V. fishcheri พบใน
อวัยวะเรืองแสง (luminous organ) ของปลาทะเลลึกๆ 

FMNH2 + O2 + RCHO  FMN + RCOOH + H2O + Light (λmax ~ 490 nm)
Luciferase



  
สาเหตุการปนเปอน 
เน่ืองจากแบคทีเรียเรืองแสงกลุม Pseudomonas สามารถพบไดตามแหลงนํ้าทะเลในธรรมชาติ จึง

อาจติดมากับปลาที่ใชเปนวัตถุดิบในการทําลูกชิ้น โดยอาจเกิดการปนเปอนได ดังน้ี  
1. เกิดการปนเปอนขามจากอุปกรณ หรือบุคลากรหลังผานการฆาเชื้อ หรือในระหวางการบรรจุ  
2. การเก็บผลิตภัณฑไวในอุณหภูมิที่ไมเหมาะสมในระหวางการขนสง และระหวางรอการจําหนาย 

(ควรเก็บลูกชิ้นไวในอุณหภูมิต่ํากวา 4 องศาเซลเซียส)  
สงผลใหจุลินทรียเพ่ิมจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว และเห็นลูกชิ้นปลาเรืองแสงไดในที่มืดตามที่เปนขาว  
จากการเขาตรวจสอบสถานที่ผลิตลูกชิ้นปลาที่เรืองแสง คือ บริษัท บุญพงษ ซีฟูดส จํากัด จังหวัด

สมุทรสงคราม พบขอบกพรองที่อาจกอใหเกิดการปนเปอนขามจากเชื้อจุลินทรีย ไดหลายจุดดังน้ี 
1) ไมมีอุปกรณวัดอุณหภูมิในขั้นตอนการตมและทําใหเย็น รวมทั้งจุดสําคัญในกระบวนการผลิตและ

ไมมีมาตรการจับเวลาที่มีประสิทธิภาพ 
2) ระยะเวลาในการ Set ตัวของลูกชิ้น หลังขั้นตอนการขึ้นรูป ที่อุณหภูมิประมาณ 20 – 30 oC อาจ

เกิด delay time ที่ทําใหเชื้อบางชนิดเจริญเติบโตได 
3) การเก็บนํ้าแข็งที่ใชในการผลิตไมถูกสุขลักษณะอาจเกิดการปนเปอนขาม เชน วางกะบะน้ําแข็ง

ใกลกับอางลางมือ ยกพื้นสําหรับวางน้ําแข็งทําดวยไมขึ้นราและคนงานขึ้นไปเหยียบย่ํา เปนตน 
4) สุขลักษณะคนงาน เชน การใชมือและแขนสัมผัสผลิตภัณฑชวงทําใหเย็น อาจทําใหเกิดการ

ปนเปอนขามได 
5) ไมพบการใชสารทําความสะอาดหรือสารฆาเชื้อในการลางภาชนะอุปกรณเครื่องจักรในการผลิต 

รวมทั้งพบสายยางที่ใชฉีดลางอุปกรณในหองบรรจุวางกองกับพ้ืนโดยตรง 

มาตรการดําเนินการ ของอย. ในระยะตอไป 
1. จัดทําแผนการฝกอบรมใหความรูแกผูประกอบการในเรือ่งการควบคุมกระบวนการผลิตและ

สุขลกัษณะที่ดีในการผลิตเพ่ิมเติม รวมถึงการบรรจุผลิตภัณฑลงในภาชนะที่มีการแสดงฉลากถูกตองตาม
กฎหมายโดยระบุ ชื่ออาหาร ชื่อที่ตั้งผูผลิต เลขสารบบอาหาร วันเดือนปที่ผลิตและหมดอายุหรือควรบริโภค
กอน นํ้าหนักสุทธิ สวนประกอบที่สําคัญเปนรอยละโดยประมาณ 

2. ประชาสัมพันธใหผูจําหนาย (ตลาด/รานคา) จําหนายและจดัเก็บผลิตภัณฑลูกชิ้นปลาอยางถูก
สุขลักษณะ 

3. ประชาสัมพันธใหความรูแกผูบริโภคเกี่ยวกับขอแนะนําในการเลอืกซื้อ/บริโภคลูกชิ้นปลาโดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

(1)  เลือกซื้อจากแหลงที่นาเชื่อถือ ไดรับเครื่องหมาย อย. มีวัน เดือน ปหมดอายุ สะอาด มีการ
จัดเก็บอยางเหมาะสม  

(2) ควรเลือกซื้อลูกชิ้นปลาที่มีการบรรจุในภาชนะที่สะอาดไมฉีกขาด มีลักษณะภายนอกที่ดี คือ 
ไมหยุนหรือกรอบจนเกินไป ไมมีเมือกหรือจุดสี มีสีและกลิ่นตามธรรมชาต ิ

(3) หลังจากการซื้อควรมีการควบคุมอุณหภูมิในระหวางการเก็บรักษาไมเกิน 4 oC 
(4) กอนการรับประทาน ควรใหความรอนใหสุกอยางทั่วถึง โดยหลังจากใหความรอนแลวไม

ควรทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเกิน 2 ชั่วโมงกอนการรับประทาน  



 

มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวของ 
ลูกชิ้นปลา จัดเปนผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 243 พ.ศ.2544 

เรื่องผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว ผูผลติหรือนําเขาผลติภัณฑจากเนื้อสัตวเพ่ือจําหนายตองปฏิบตั ิดังน้ี  
- ในกรณีทีต่รวจพบจุลนิทรยีที่ทําใหเกิดการเสื่อมเสียในผลติภัณฑอาหาร แตไมกอใหเกิดโรค 

ผูประกอบการจะตองปรับปรุงเกี่ยวกับสขุลกัษณะในการผลิต และการเก็บรักษาใหถูกตอง 
- ในกรณีทีต่รวจพบจุลนิทรยีที่กอใหเกิดโรค ถือเปนอาหารผิดมาตรฐาน ฝาฝนมาตรา 25(3) โทษตาม

มาตรา 60 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท และอาหารไมบริสุทธิ ์ฝาฝนมาตรา 25(1) โทษตามมาตรา 
58 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรบั  

- สถานที่ผลติตองปฏิบตัติามหลักเกณฑวิธีการผลิตทีดี่ในการผลิตอาหาร วาดวยสุขลักษณะทั่วไป 
หรือเกณฑจีเอ็มพี หากไมปฏิบัตติามจัดเปนการกระทาํฝาฝนตามมาตรา 6(7) โทษตามมาตรา 49 ตอง
ระวางโทษปรบัไมเกิน 10,000 บาท  

- ตองมีการแสดงฉลากตอผูบริโภค ประกอบดวย ชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งของ
ผูผลิตหรือผูแบงบรรจุ ปริมาณสุทธิ วัน เดือน และปที่ผลิต หรือวัน เดือน และปทีห่มดอายุการบริโภค หาก
แสดงฉลากไมถูกตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุที่เกี่ยวของ จัดเปนการกระทําฝาฝนประกาศซึ่งออก
ตามมาตรา 6(10) โทษตามมาตรา 51 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท   
 - กรณีพบสารเคมีที่หามใชในอาหาร เชน บอแร็กซ จะจัดเปนการกระทําฝาฝนมาตรา 6(5) โทษตาม
มาตรา 47 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท และเขาขายจัดเปนอาหารไมบรสิุทธิต์ามมาตรา 25(1) โทษ
ตามมาตรา 58 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิ 2 ป หรือปรบัไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  


