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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสุกรดิบที่จำ�หน่ายแบบแช่เย็น เปรียบเทียบกับแบบ
ไม่แช่เย็นในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรจากร้านค้า จำ�นวน 12 แห่ง
แบ่งเป็นร้านค้าแบบแช่เย็น จำ�นวน 6 แห่ง และร้านค้าแบบไม่แช่เย็น จำ�นวน 6 แห่ง ส่งตรวจวิเคราะห์เชือ้ จุลนิ ทรีย์
จำ�นวน 5 ชนิด ได้แก่ จำ�นวนจุลินทรีย์ทั้งหมด โคลิฟอร์ม อี โคไล ซาลโมเนลลา และสตาฟิโลคอคคัส ออเรียส
แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทางจุลชีววิทยาสำ�หรับเนื้อสัตว์ของสำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ (มกอช. 6000-2547) และกรมปศุสัตว์ พบว่า ตัวอย่างเนื้อสุกรดิบจากร้านค้าแบบแช่เย็น
มีอณ
ุ หภูมใิ จกลางเนือ้ (เฉลีย่ 8.90 องศาเซลเซียส, อุณหภูมอิ ยูใ่ นช่วง 4.40-16.80 องศาเซลเซียส) ต�่ำ กว่าตัวอย่าง
เนื้อสุกรดิบจากร้านค้าแบบไม่แช่เย็นในตลาดสด (เฉลี่ย 18.90 องศาเซลเซียส, อุณหภูมิอยู่ในช่วง 13.20-26.50
องศาเซลเซียส) ส่วนการประเมินทางจุลชีววิทยา พบว่า ตัวอย่างเนือ้ สุกรดิบจากร้านค้าแบบแช่เย็น จำ�นวน 2 ร้าน
ในทั้งหมด 6 ร้าน (ร้อยละ 33.33) ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 5 ชนิด ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ขณะที่ตัวอย่าง
เนื้อสุกรดิบจากร้านค้าแบบไม่แช่เย็นทั้ง 6 ร้าน ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 0.00) จากการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่า การจำ�หน่ายเนือ้ สุกรแบบแช่เย็น มีความเสีย่ งในการปนเปือ้ นและ/หรือการเจริญเติบโตของเชือ้ จุลนิ ทรีย์
ในเนื้อสุกรดิบ ต่ำ�กว่าการจำ�หน่ายแบบไม่แช่เย็น อย่างไรก็ตาม ยังคงพบเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดมีปริมาณสูงเกิน
มาตรฐานในบางร้านค้าแบบแช่เย็น ซึ่งอาจมีสาเหตุความเป็นไปได้หลายปัจจัย เช่น การควบคุมอุณหภูมิในการ
จัดเก็บเนื้อสุกรดิบยังไม่ดีพอ ความไม่สะอาดของวัตถุดิบตั้งต้นและพื้นที่ขาย และ/หรือสุขอนามัยของคนขาย
ยังไม่ดีพอ
คำ�สำ�คัญ: การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ เนื้อสุกร นนทบุรี
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บทความวิจัย
ABSTRACT
In this study, microbial contamination in raw pork was determined. The number of
microorganisms in raw pork that was sold in two different conditions, chilled and unchilled
pork, was taken to compare, in the area of Pakkret Municipality, Nonthaburi province, Thailand.
The pork samples were collected from 12 stores that were divided into 6 refrigerated stores
(chilled pork) and 6 open-air stores (unchilled pork) in the fresh markets. All samples were
analyzed the five types of microorganisms, including Aerobic Plate Count, Coliforms, E. coli,
Salmonella spp., and Staphylococcus aureus, compared with the microbiological standard for
pork of National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (TACFS 6000-2004),
and the Department of Livestock Development. The results showed that raw pork samples
from refrigerated stores had core temperatures (average 8.90 ºC, ranging from 4.40 to 16.80 ºC)
lower than those of samples from open-air stores (average 18.90 ºC, ranging from 13.20 to 26.50
ºC). For microbiological assessment, pork samples from 2 out of 6 refrigerated stores (33.33%)
were qualified in term of the number of microorganisms (5 types) according to the standard
criteria, while the remaining pork samples from all 6 open-air stores were not qualified (0.00%).
From the study showed that the sale of chilled pork had lower risk of microbial contamination
and/or microorganisms’ growth in raw pork than the sale of unchilled pork. However, some
microorganisms were found in higher amount than the standard in some chilled stores. These
may cause from several possible factors, such as the non-appropriate of temperature control
in raw pork storage, the uncleanness of raw materials and selling area, and/or the hygiene of
the seller.
KEYWORDS: Microbial Contamination, Pork, Nonthaburi
บทนำ�

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำ�คัญกับคุณภาพ
ของอาหารมากขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เนื้ อ สุ ก ร
ซึ่งเป็นอาหารประเภทโปรตีนที่มีการบริโภคกันเป็น
จำ�นวนมาก สอดคล้องกับกรมปศุสัตว์ที่ได้ดำ�เนิน
โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์
OK) เพื่ อ รั บ รองสถานที่ จำ � หน่ า ยเนื้ อ สั ต ว์ ที่ มี ก าร
ดูแลคุณภาพตลอดสายการผลิต กล่าวคือ เนื้อสัตว์
ต้ อ งมาจากฟาร์ ม เลี้ ย งสั ต ว์ ม าตรฐานผ่ า นการฆ่ า
จากโรงฆ่าสัตว์ที่รับอนุญาต สถานที่จำ�หน่ายสะอาด
ถูกสุขลักษณะ และยังส่งเสริมให้ผู้ค้าเก็บเนื้อสัตว์

รอการจำ�หน่ายไว้ในตู้แช่เย็น เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
แก่ผบู้ ริโภคว่าได้บริโภคเนือ้ สัตว์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ปลอดภัย
จากสารตกค้ า งและสามารถสอบย้ อ นกลั บ ถึ ง
แหล่งผลิต (กรมปศุสตั ว์, 2560) อย่างไรก็ตาม คนไทย
ส่วนใหญ่จำ�นวนมากยังเลือกซื้อเนื้อสุกรที่วางหรือ
แขวนห้อยอยู่บนแผงเขียงขายเนื้อสุกรในตลาดสด  
เพราะมีความเชื่อว่าเนื้อสุกรประเภทนี้มีความใหม่
สดกว่าเนื้อสุกรแช่เย็น แต่ในความเป็นจริงแล้วหาก
เนือ้ สุกรมีการปนเปือ้ นจุลนิ ทรียก์ อ่ โรคจากโรงฆ่าสัตว์
ที่ไม่ได้มาตรฐาน ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคได้
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
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ที่ผ่านมาหลายภาคส่วนได้พยายามรายงาน
ความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสุกร
เพื่อให้ผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปได้รับทราบเป็น
ระยะๆ ยกตัวอย่าง รายงานวิจัยที่จังหวัดขอนแก่น
พบการปนเปือ้ นเชือ้ ซาลโมเนลลา (Salmonella spp.)
ในเนื้อสุกรที่จำ�หน่ายในตลาดสด ถึงร้อยละ 65 และ
พบเชื้อสตาฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus
aureus) ปนเปือ้ นเนือ้ สุกร ร้อยละ 26 ซึง่ เชือ้ จุลนิ ทรีย์
เหล่ า นี้ โดยเฉพาะเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ก่ อ โรค เช่ น
ซาลโมเนลลา โคลิฟอร์ม (Coliforms) อี โคไล (E. coli)
และสตาฟิโลคอคคัส ออเรียส เมือ่ ผูบ้ ริโภคทีไ่ ด้รบั เชือ้
เข้าสูร่ า่ งกายจะแสดงอาการปวดท้อง ท้องเสีย ในราย
ทีร่ นุ แรงอาจเสียชีวติ ได้ (Angkititrakul, Chomvarin,
Chaita, Kanistanon, & Waethewutajarn, 2005;
Jaisue & Angkititrakul, 2011)  
ในช่วงไม่เกิน 1-2 ปีมานี้ มีผู้ประกอบการที่
หันมาทำ�อาชีพขายเนือ้ สุกร มีทงั้ ขายเนือ้ สุกรแบบอุน่
หรื อ แบบไม่ แช่เ ย็น และขายเนื้อสุก รแบบแช่ เ ย็ น
ทีเ่ ห็นในชุมชนกันมากขึน้ นัน่ แสดงว่า ผูบ้ ริโภคสามารถ
เข้ า ถึ ง แหล่ ง จำ � หน่ า ยเนื้ อ สุ ก รได้ ง่ า ยขึ้ น นำ � ไปสู่
การบริโภคเนื้อสุกรที่มากขึ้นด้วย หากผู้บริโภคไม่
ตระหนักถึงอุณหภูมิในระหว่างการจัดจำ�หน่ายของ
เนื้อสุกรและความสะอาดปลอดภัยภายในร้านค้า
แต่ละแบบแล้ว อาจส่งผลเสียที่รุนแรงต่อสุขภาพ
ของผูบ้ ริโภคได้ เนือ่ งจากทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งเชือ้ จุลนิ ทรีย์
สามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าที่อุณหภูมิแช่เย็น ดังนั้น
ในงานวิจัยครั้งนี้ จึงต้องการเปรียบเทียบปริมาณ
การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสุกรดิบที่จำ�หน่าย
แบบแช่เย็น และไม่แช่เย็น เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภค
ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อเนื้อสุกร
วัตถุประสงค์
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บปริ ม าณการปนเปื้ อ น
จุลินทรีย์ในเนื้อสุกรดิบที่จำ�หน่ายแบบแช่เย็น และ
ไม่แช่เย็นในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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สมมติฐาน
เนือ้ สุกรทีถ่ กู วางขายไว้นานสัมผัสกับอากาศ
โดยตรง หากไม่แช่เย็นจะมีโอกาสปนเปื้อนจุลินทรีย์
ได้ง่ายและรวดเร็ว ดังนั้น ร้านที่ขายเนื้อสุกรแบบ
ไม่แช่เย็น จึงน่าจะมีเนื้อสุกรที่ไม่ปลอดภัยจากการ
ปนเปื้ อ นและการเจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์
มากกว่าร้านที่ขายเนื้อสุกรแบบแช่เย็น
ประโยชน์ที่ได้รับ
เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ปริ ม าณของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์
แต่ละชนิดที่ปนเปื้อนในเนื้อสุกรดิบที่จำ�หน่ายแบบ
แช่เย็นและไม่แช่เย็นในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ว่าเป็นไปตามมาตรฐานเนื้อสุกรของ
มกอช. และกรมปศุสตั ว์หรือไม่ ข้อมูลทีไ่ ด้จะเผยแพร่
เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเนื้อสุกรให้กับผู้บริโภค
และเป็นข้อมูลให้ผู้ขายเนื้อสุกรได้ตระหนักถึงการ
ปนเปื้ อ นของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นเนื้ อ สุ ก รที่ ว างขาย
ในตลาด
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การเก็บตัวอย่าง ทำ�การเก็บตัวอย่างเนื้อ
สุกรดิบ โดยซื้อเนื้อสันนอกจากร้านค้าแบบแช่เย็น
6 แห่ง และแผงจำ�หน่ายเนือ้ แบบไม่แช่เย็นในตลาดสด
6 แห่ง (ดังตารางที่ 1) โดยกำ�หนดให้เก็บตัวอย่าง
แห่งละ 3 ชิ้น ชิ้นละประมาณ 300 กรัม รวมทั้งหมด
36 ตัวอย่าง และสุ่มเก็บตัวอย่างในช่วงเช้า (8.009.30 น.) ของเดือนมิถนุ ายน 2560 จากนัน้ วัดอุณหภูมิ
ใจกลางของชิ้นเนื้อแต่ละตัวอย่างภายหลังการซื้อ
ทันที พร้อมบันทึกข้อมูล แล้วนำ�ตัวอย่างมาบรรจุใน
ถุงพลาสติกปิดผนึกแบบสุญญากาศ (1 ชิ้นต่อ 1 ถุง)
ใช้เครื่องซีลสุญญากาศขนาดเล็ก (Mini Vacuum
Sealer) รุ่น DZ-280A ยี่ห้อ Brother ประเทศจีน
(Brother Packing Machinery Co. Ltd.)
จากนั้นนำ�ตัวอย่างทั้งหมดใส่ในกล่องโฟมที่มีการ
บรรจุน�้ำ แข็งไว้ เพือ่ ปรับให้อณ
ุ หภูมริ ะหว่างการขนส่ง
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บทความวิจัย
ให้ ไ ม่ เ กิ น 4 องศาเซลเซี ย ส ( oC) ขนส่ ง ตั ว อย่ า ง
เนื้อสุกรทั้งหมดไปยังห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
(Microbiological Laboratory) บริษัท ซีพีเอฟ
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา โดยใช้
เวลาในการขนส่งไม่เกิน 2 ชั่วโมง
การวิ เ คราะห์ เ ชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นตั ว อย่ า ง
นำ�ตัวอย่างทั้งหมด 36 ตัวอย่าง มาตรวจวิเคราะห์
เชื้อจุลินทรีย์จำ�นวน 5 ชนิด ได้แก่ จำ�นวนจุลินทรีย์
ทั้ ง หมด วิ ธี ท ดสอบตามสมาคมนั ก เคมี วิ เ คราะห์
(Association of Official Analytical Chemists:
AOAC) (2016) ข้อ 990.12 โคลิฟอร์ม วิธีทดสอบ
ตาม AOAC (2016) ข้อ 991.14 อี โคไล วิธีทดสอบ
ตาม AOAC (2016) ข้อ 991.14 ซาลโมเนลลา

วิธีทดสอบตาม AOAC (2016) ข้อ 2013.09 และ
สตาฟิโลคอคคัส ออเรียส วิธีทดสอบตาม AOAC
(2016) ข้อ 2003.07
การวิเคราะห์ผล รวบรวมผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ตวั อย่างทัง้ หมด 36 ตัวอย่าง โดยนำ�ปริมาณ
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ข องตั ว อย่ า งที่ ม าจากร้ า นเดี ย วกั น
จำ�นวน 3 ชิ้น (3 ซ้ำ�) มาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละชนิดของ
เชื้อจุลินทรีย์ (ร้านค้าทั้งหมด 12 แห่ง) แล้วนำ�มา
เปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานของสำ � นั ก งาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.,
2547) และเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์ สำ�หรับสินค้า
ปศุ สั ต ว์ เ พื่ อ การส่ ง ออก (กรมปศุ สั ต ว์ , 2551)
(ดังตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 แสดงร้านค้าที่ขายเนื้อสุกรดิบทั้งหมด 12 แห่ง ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
ประเภทของร้านค้า

สถานที่
หมู่บ้านสี่ไชยทอง 3
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ปากเกร็ด
ห้าแยกปากเกร็ด
ตลาดสหกรณ์ 3 ปากเกร็ด

สัญลักษณ์ของร้านค้า
A-1
A-2
A-3
ร้านค้าแบบแช่เย็น
A-4
A-5
ตลาดดวงแก้ว พลาซ่า
A-6
B-1
B-2
ตลาดปากเกร็ด
B-3
ร้านค้าแบบไม่แช่เย็น
ตลาดดวงแก้ว พลาซ่า
B-4
B-5
ตลาดพิชัย
B-6
หมายเหตุ: ในบางสถานที่ สามารถสุ่มเก็บตัวอย่างได้มากกว่า 1 ร้าน เนื่องจากในบริเวณนั้นมีร้านค้าขายอยู่
จำ�นวนมาก
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ตารางที่ 2 แสดงเกณฑ์ที่กำ�หนดของเชื้อจุลินทรีย์แต่ละชนิด
ลำ�ดับ
ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์
เกณฑ์ที่กำ�หนด
1
จุลินทรีย์ทั้งหมด
ไม่เกิน 5 x 105 โคโลนี ต่อตัวอย่าง 1 กรัม
2
โคลิฟอร์ม
ไม่เกิน 5 x 103 เอ็มพีเอ็น* ต่อตัวอย่าง 1 กรัม
3
อี โคไล
ไม่เกิน 100 โคโลนี ต่อตัวอย่าง 1 กรัม
4
ซาลโมเนลลา
ไม่พบในตัวอย่าง 25 กรัม
5
สตาฟิโลคอคคัส ออเรียส
ไม่เกิน 1 x 102 เอ็มพีเอ็น* ต่อตัวอย่าง 1 กรัม
หมายเหตุ: *เอ็มพีเอ็น (Most Probable Number: MPN) เป็นวิธกี ารวิเคราะห์เชือ้ จุลนิ ทรียโ์ ดยวิธกี ารประมาณ
ที่มา: มกอช. (2547); กรมปศุสัตว์ (2551)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
อุณหภูมิใจกลางตัวอย่างเนื้อสุกรที่จำ�หน่ายแบบ
แช่เย็นและไม่แช่เย็น
เบื้องต้นผู้วิจัยสังเกตพบว่า ร้านค้าเนื้อสุกร
แบบแช่เย็นนัน้ จะเก็บเนือ้ สุกรดิบไว้ในตูเ้ ย็นทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
o
4 C และเมื่อจะจำ�หน่ายจึงค่อยนำ�เนื้อสุกรออกมา
จากตู้เย็น แล้วหั่นขายตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ
เนื้อสุกรที่เหลือจะเก็บเข้าตู้เย็นตามเดิม ส่วนร้านค้า
แบบไม่ แช่ เ ย็ น เนื้ อ สุ ก รดิ บ จะถู ก วางไว้ บ นถาด
สแตนเลสรองอยูบ่ นน�้ำ แข็ง แต่บางร้านจะวางเนือ้ สุกร
ไว้บนแผงขายโดยไม่มีการใช้ถาดรองน้ำ�แข็ง และเมื่อ
จำ�หน่ายหมด จึงค่อยหยิบเนื้อสุกรชิ้นใหม่จากถัง
แช่เย็นขึน้ มาวางบนแผงแทน จากข้อมูลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั
จึงเก็บข้อมูลอุณหภูมใิ จกลาง (Core Temperature)
ตัวอย่างเนือ้ สุกรภายหลังจากการซือ้ จากร้านค้าทันที
(ตารางที่ 3) เพื่อนำ�มาประกอบการวิเคราะห์ปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างเนื้อสุกร
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จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวอย่างเนื้อสุกรที่
ซื้อจากร้านขายแบบแช่เย็นมีอุณหภูมิใจกลางต่ำ�กว่า
ตั ว อย่ า งเนื้ อ สุ ก รที่ ซื้ อ จากร้ า นขายแบบไม่ แช่ เ ย็ น
และพบว่าในตัวอย่างเนื้อสุกรจากบางร้านมีอุณหภูมิ
ใจกลางของแต่ละชิ้นค่อนข้างแตกต่างกันมาก เช่น
ตั ว อย่ า งเนื้ อ สุ ก รจากร้ า นค้ า แบบแช่ เ ย็ น A-3 มี
อุณหภูมิใจกลางเนื้อสูงมาก ใกล้เคียงกับตัวอย่าง
เนื้อสุกรที่ซื้อจากร้านขายแบบไม่แช่เย็นในตลาดสด
อาจเนื่ อ งมาจากคนขายมั ก จะวางเนื้ อ สุ ก รดิ บ บน
แผงขายภายหลังการนำ�ออกมาจากตู้เย็นแล้ว แต่ไม่
นำ�เก็บไว้ในตูเ้ ย็นทันที สำ�หรับร้านค้าแบบแช่เย็น A-2
จะมีการวางเนือ้ สุกรดิบบนตูแ้ ช่เย็นแบบเปิดโล่ง เพือ่
ให้ลกู ค้าสามารถเลือกและหยิบใส่ถงุ ได้เอง จึงอาจเป็น
สาเหตุที่ทำ�ให้อุณหภูมิของเนื้อสุกรในขณะวางขาย
สูงกว่า 4oC ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำ�รวจครั้งนี้ พบว่า
ตัวอย่างเนื้อสุกรที่ขายในสภาวะการขายแบบแช่เย็น
มีอุณหภูมิใจกลางตัวอย่างเนื้อ อยู่ในช่วงตั้งแต่ 4.4
ถึง 16.8oC และมีค่าเฉลี่ยที่ 8.9oC ซึ่งช่วงอุณหภูมิ
ดังกล่าวยังคงเอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่
ชอบ/เจริญได้ดีที่อุณหภูมิปานกลาง (Mesophilic
Organisms) เช่น อี โคไล ซาลโมเนลลา เป็นต้น
(Herbert & Sutherland, 2000)

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บทความวิจัย
ตารางที่ 3 แสดงช่วงอุณหภูมใิ จกลางของตัวอย่างเนือ้ สุกรดิบภายหลังการซือ้ จากร้านค้าทัง้ แบบแช่เย็นและแบบ
ไม่แช่เย็นในตลาดสด ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
สภาวะขณะขาย ร้านขายเนื้อสุกร
สัญลักษณ์ ช่วงอุณหภูมิใจกลางตัวอย่าง (°C)
แช่เย็น
หมูบ่ ้านสี่ไชยทอง 3
A-1
8.4-9.4
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ปากเกร็ด
A-2
7.7-12.6
ห้าแยกปากเกร็ด
A-3
16.3-16.8
ตลาดสหกรณ์ 3 ปากเกร็ด
A-4
4.4-5.3
ตลาดดวงแก้ว พลาซ่า 1
A-5
6.9-9.0
ตลาดดวงแก้ว พลาซ่า 2
A-6
4.8-5.3
ไม่แช่เย็น
ตลาดปากเกร็ด 1
B-1
-1.5*-14.2
ตลาดปากเกร็ด 2
B-2
22.7-23.9
ตลาดปากเกร็ด 3
B-3
17.4-19.8
ตลาดดวงแก้ว พลาซ่า
B-4
13.2-14.8
ตลาดพิชัย 1
B-5
14.3-16.5
ตลาดพิชัย 2
B-6
26.4-26.5
หมายเหตุ: * มีตัวอย่างเนื้อสุกรดิบจากร้าน B-1 จำ�นวน 1 ชิ้น จากทั้งหมด 3 ชิ้น ตรวจพบอุณหภูมิใจกลางเนื้อ
ต่ำ�มาก เนื่องจากเนื้อสุกรดิบที่วางขายหน้าร้านไม่พอ คนขายจึงต้องหยิบเนื้อจากตู้แช่เย็นออกมาขายให้
สำ�หรับตัวอย่างเนือ้ สุกรดิบทีซ่ อื้ จากร้านขาย
แบบไม่แช่เย็นในตลาดสด พบว่า มีอุณหภูมิใจกลาง
ค่อนข้างสูง ซึง่ ตัวอย่างเนือ้ สุกรจากบางร้านมีอณ
ุ หภูมิ
o
ใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้อง (25-27 C) เช่น ร้านค้า
B-2 และ B-6 ซึ่งเป็นร้านที่วางเนื้อไว้บนแผงขาย
ที่ไม่มีถาดรองบนน้ำ�แข็ง ส่วนตัวอย่างเนื้อสุกรจาก
ร้ า นค้ า B-1 ที่ พ บว่ า มี อุ ณ หภู มิ ใจกลางตั ว อย่ า ง
ต่ำ�มาก (-1.5oC) สาเหตุจากผู้ขายนำ�เนื้อสุกรบางชิ้น
ออกจากตู้แช่เย็นออกมาขายให้ เนื่องจากเนื้อสุกร
ทีว่ างบนแผงรอขายไม่เพียงพอ อุณหภูมขิ องตัวอย่าง
ชิ้ น เนื้ อ ที่ ไ ด้ รั บ จึ ง ยั ง คงมี อุ ณ หภู มิ ที่ เ ย็ น จั ด อยู่
(ในกรณีนี้ จึงตัดตัวอย่างเนื้อสุกรที่มีอุณหภูมิ -1.5oC
ทิ้งไปจากการวิเคราะห์)

ดังนั้น ในภาพรวม ในสภาวะการขายแบบ
ไม่แช่เย็น อุณหภูมใิ จกลางตัวอย่างเนือ้ สุกรดิบทีว่ ดั ได้
มีค่าตั้งแต่ 13.2-26.5oC และมีค่าเฉลี่ยที่ 18.9oC
ซึ่งช่วงอุณหภูมิดังกล่าวยังคงเอื้อต่อการเจริญเติบโต
ของทั้ ง จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ช อบ/เจริ ญ ได้ ดี ที่ อุ ณ หภู มิ ต่ำ � 
(Psychrophilic Organisms) บางชนิด และจุลนิ ทรีย์
ที่ ช อบ/เจริ ญ ได้ ดี ที่ อุ ณ หภู มิ ใ นระดั บ ปานกลาง
(Mesophilic Organisms) (Lebert, Begot, &
Lebert, 1998) ได้ อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยของ
เนื้อสุกรยังขึ้นอยู่กับเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้น และความ
สะอาดของเนื้อสุกรดิบที่รับมาจากโรงงานชำ�แหละ
สถานที่และสุขอนามัยของผู้ขายอีกด้วย (Coates,
Beattie, Morgan, & Widders, 1995)
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ตารางที่ 4 แสดงปริมาณเชื้อจุลินทรีย์เฉลี่ยของตัวอย่างเนื้อสุกรดิบจากร้านค้าแบบแช่เย็นและแบบไม่แช่เย็น
ในตลาดสด ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
ร้านค้าที่
เชื้อจุลินทรีย์ & เกณฑ์มาตรฐาน
ขายเนื้อ
ปริมาณจุลินทรีย์
โคลิฟอร์ม
อี โคไล
ซาลโมเนลลา สตาฟิโลคอคคัส
สุกรแบบ
ทั้งหมด (cfu/g)
(cfu/g)
(cfu/g)
(in 25 g) ออเรียส (MPN/g)
แช่เย็น (A)
และไม่
< 5.0 x 105
< 5000
< 100
ตรวจไม่พบ
< 1 x 102
แช่เย็น (B)
A-1
1.19 x 107
843
13.33 est.
-*
ตรวจไม่พบ
A-2
4.16 x 104
23.33 est.
ตรวจไม่พบ
ตรวจไม่พบ
ตรวจไม่พบ
A-3
1.0 x 107
1.0 x 104
1.0 x 104
ตรวจพบ
ตรวจไม่พบ
A-4
1.87 x 107
1.0 x 104
413
ตรวจพบ
ตรวจไม่พบ
6
A-5
1.62 x 10
1,200
6.67 (ประมาณ) ตรวจพบ
ตรวจไม่พบ
A-6
7.70 x 104
40 est.
ตรวจไม่พบ
ตรวจไม่พบ
ตรวจไม่พบ
B-1
1.0 x 107
6,970
2,650
ตรวจไม่พบ
ตรวจไม่พบ
B-2
1.90 x 107
1.0 x 104
8,000
ตรวจพบ
ตรวจไม่พบ
B-3
1.0 x 107
5,970
2,330
ตรวจพบ
ตรวจไม่พบ
B-4
1.0 x 107
1.0 x 104
460
ตรวจพบ
ตรวจไม่พบ
B-5
1.0 x 107
1.0 x 104
8,670
ตรวจพบ
ตรวจไม่พบ
B-6
1.0 x 107
1.0 x 104
1.0 x 104
ตรวจพบ
ตรวจไม่พบ
หมายเหตุ: * ตัวอย่างเนื้อสุกรดิบจากร้าน A-1 ตรวจไม่พบเชื้อซาลโมเนลลา จำ�นวน 2 ชิ้น จากทั้งหมด 3 ชิ้น
แต่ชิ้นที่ 3 ตรวจพบ จึงอาจจะยังให้ข้อสรุปไม่ได้
ในงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ จึ ง อ้ า งอิ ง การวิ เ คราะห์
เชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสุกรตามเกณฑ์ มาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช., 2547) และเกณฑ์
ด้านจุลชีววิทยาของสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก
(กรมปศุสัตว์, 2551) โดยตัวอย่างเนื้อสุกรดิบจาก
ร้านค้าทั้ง 12 ร้าน ร้านละ 3 ชิ้น ถูกนำ�ไปวิเคราะห์
หาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ จำ�นวน 5 ชนิด ตามเกณฑ์
มาตรฐานดังกล่าว และรายงานผลในตารางที่ 4
จากการพิจารณาผลการวิเคราะห์ปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างเนื้อสุกร (ตารางที่ 4) พบว่า
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ตั ว อย่ า งเนื้ อ สุ ก รจากร้ า นค้ า ที่ ข ายเนื้ อ สุ ก รแบบ
แช่เย็น จำ�นวน 2 ร้าน จากทั้งหมด 6 ร้าน (ร้อยละ
33) คื อ ร้ า นค้ า A-2 และ A-6 ผ่ า นตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำ�หนดไว้สำ�หรับเชื้อจุลินทรีย์ทุกชนิด  
ส่วนตัวอย่างเนือ้ สุกรจากร้าน A-1 และ A-5 ตรวจพบ
ปริมาณจุลนิ ทรียท์ งั้ หมด และซาลโมเนลลาเกินเกณฑ์
มาตรฐาน ส่วนตัวอย่างเนือ้ สุกรจากร้าน A-3 และ A-4
ตรวจพบปริมาณจุลนิ ทรียท์ งั้ หมด, โคลิฟอร์ม อี โคไล
และซาลโมเนลลา เกิ น เกณฑ์ ม าตรฐาน ยกเว้ น
สตาฟิ โ ลคอคคั ส ออเรี ย ส ซึ่ ง จากการวิ เ คราะห์
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บทความวิจัย
อุณหภูมิใจกลางตัวอย่างเนื้อจากแต่ละร้าน พบว่า มี
อุณหภูมใิ กล้เคียงกัน จึงเป็นไปได้วา่ ความสะอาดของ
เนื้อสุกรก่อนส่งมายังแต่ละร้านมีความแตกต่างกัน
และ/หรื อ อาจเกิ ด จากการจั ด การสิ น ค้ า เนื้ อ สุ ก ร
ในขณะขายของแต่ละร้านค้าแตกต่างกันทำ�ให้โอกาส
ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสุกรแตกต่างกัน
สำ�หรับผลการประเมินปริมาณเชื้อจุลินทรีย์
ในตัวอย่างเนื้อสุกรดิบจากร้านค้าแบบไม่แช่เย็นใน
ตลาดสด พบว่า ไม่มีตัวอย่างเนื้อสุกรจากร้านใดเลย
(B1-B6) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำ�หนดไว้ทั้งหมด
(ร้อยละ 0.00) ซึ่งปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสุกรดิบ
เกือบทุกชนิดมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นเพียง
สตาฟิโลคอคคัส ออเรียส และมีเพียงตัวอย่างเนื้อ
สุกรจากร้าน B-1 ที่ตรวจไม่พบเชื้อ ซาลโมเนลลา
ซึ่งอุณหภูมิใจกลางของตัวอย่างเนื้อสุกรที่วัดได้จาก
ร้านค้าแบบไม่แช่เย็นค่อนข้างสูง ใกล้เคียงกับอุณหภูมิ
ห้องภายในตลาดสด อาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำ�ให้
เชื้อจุลินทรีย์ทุกชนิดที่วิเคราะห์สามารถเจริญเติบโต
และเพิ่มจำ�นวนได้ดี นอกจากนี้ การจัดวางสินค้าเนื้อ
สุกรดิบที่สัมผัสกับอากาศภายนอกตลอดเวลา อาจมี
ส่วนในการเพิ่มโอกาสการปนเปื้อนของจุลินทรีย์จาก
สิ่งแวดล้อมสู่เนื้อสุกรได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม  
ความสะอาดของเนื้อสุกรตั้งแต่ต้นทางก่อนส่งมายัง
ร้านค้า รวมถึงการดูแลความสะอาดอุปกรณ์ พืน้ ทีข่ าย
และสุขอนามัยของคนขาย ก็มีส่วนในการปนเปื้อน
ของเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสุกรก่อนถึงมือผู้บริโภค
สอดคล้องกับการศึกษาของ มนต์วจี ชูดวง,
พรหมภัสสร วุฒิจิรัฐติกาล, และ สุทิน ฉากมงคล
(2557) ที่ ร ายงานว่า ความเสี่ยงในการปนเปื้ อ น
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นเนื้ อ สุ ก รที่ ข ายตามตลาดสด
ในประเทศไทยยังคงมีอยู่สูง เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์
ตั้งต้นมีการปนเปื้อนสู่เนื้อสุกรมาตั้งแต่โรงฆ่าสัตว์
ยกตั ว อย่ า งการศึ ก ษาการปนเปื้ อ นเชื้ อ แบคที เรี ย
ก่ อ โรคในเนื้ อ สุ ก รจากโรงฆ่ า สั ต ว์ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ของ

กรมปศุสัตว์ จำ�นวน 10 แห่ง เก็บตัวอย่างเนื้อสุกร
ตรวจเชื้อแบคทีเรีย รวม 124 ตัวอย่าง ตรวจหาเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรค 6 รายการ  ได้แก่   แบคทีเรียรวม
ซาลโมเนลลา สตาฟิโลคอคคัส ออเรียส โคลิฟอร์ม
เอนเทอโรคอคคัส (Enterococcus spp.) และ
อี โคไล เปรียบเทียบกับเกณฑ์ด้านจุลชีววิทยาของ
สินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก (กรมปศุสัตว์, 2551)
พบว่ า การตรวจวิ เ คราะห์ จำ � นวนเชื้ อ แบคที เรี ย
รวม ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด ร้อยละ 66.94
(83/124) และการตรวจหาเชื้อสตาฟิโลคอคคัส ออ
เรียส ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้อยที่สุด ร้อยละ 5.65
(7/124) ส่วนการตรวจหาเชือ้ ซาลโมเนลลา โคลิฟอร์ม
เอนเทอโรคอคคัส และอี โคไล พบว่า มีตัวอย่าง
เนื้ อ สุ ก รไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานร้ อ ยละ 62.90
(78/124) 41.13 (51/124) 47.58 (59/124) และ
46.77 (58/124) ตามลำ�ดับ ดังนั้น สำ�นักงานปศุสัตว์
จังหวัดเพชรบูรณ์จงึ มีนโยบายเข้มงวดในการปรับปรุง
โรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ โดยเน้น
การตรวจสอบกระบวนการผลิตที่สะอาดสามารถ
ป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรียก่อโรค โดย
ดำ�เนินการเข้าตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับ
ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
(ฆจส.2) เป็นประจำ�อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้
การให้ความรู้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ในการเลือก
ซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ และการประกอบ
อาหารให้สุกก่อนรับประทานทุกครั้ง ก็จะช่วยลด
ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคจากเชือ้ แบคทีเรียทีป่ นเปือ้ น
ในอาหารได้
สรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษาการปนเปื้ อ นของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์
ในเนื้อสุกรดิบที่ถูกจำ�หน่ายแบบแช่เย็นและไม่แช่
เย็นในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเสี่ ย งของการปนเปื้ อ นเชื้ อ
จุลนิ ทรียใ์ นเนือ้ สุกรทีจ่ �ำ หน่ายแบบไม่แช่เย็นมีสงู กว่า
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เนือ้ สุกรทีจ่ �ำ หน่ายแบบแช่เย็น อย่างไรก็ตาม เนือ้ สุกร
ทีจ่ �ำ หน่ายแบบแช่เย็นไม่ได้ปลอดภัยจากการปนเปือ้ น
จากเชื้อจุลินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานถึงร้อยละ 100
เสมอไป ซึ่งการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคในเนื้อสุกร
ดิบอาจขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารจัดการสินค้า ความ
สะอาดของวัตถุดบิ ทีร่ บั มาจากโรงงานชำ�แหละ ความ
สะอาดภายในบริเวณที่จัดจำ�หน่าย และการดูแล
สุขอนามัยของผู้ขาย
ข้อเสนอแนะ
แม้ว่าในผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า
เนื้ อ สุ ก รแช่ เ ย็ น มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การปนเปื้ อ นเชื้ อ
จุ ลิ น ทรี ย์ ต่ำ � กว่ า แบบไม่ แช่ เ ย็ น แต่ ผู้ บ ริ โ ภคควร
ตรวจสอบปัจจัยอืน่ ๆ เพิม่ เติมก่อนเลือกซือ้ เช่น ความ
สะอาดของร้านค้า สุขอนามัยของผู้ขาย ตรารับรอง
มาตรฐานต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐ และที่สำ�คัญ
การบริโภคเนื้อสุกรที่ปลอดภัยที่สุดไม่ว่าซื้อมาจาก
ร้านค้ารูปแบบใดควรปรุงสุกก่อนการบริโภค ทั้งนี้
ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรพิจารณาถึงปัจจัยอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งเนื้อสุกร วิธีการขนส่ง หรือการ
จัดการเนื้อสุกรของร้านค้าในกลุ่มเดียวกัน เป็นต้น
เพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำ�ของผลการวิจัยมากขึ้น
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