การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ของเส้นขนมจีนในจังหวัดภูเก็ต
(Contaminating microorganisms of Traditional Thai Noodle (Khanom-jeen) in
Phuket)
จำรัส พูลเกื้อ ทิพวรรณ แก้วทิพย์รัตน์ และอรทัย ตุ้ยเตียม
ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
บทคัดย่อ
ขนมจีน เป็นอำหำรที่นิยมบริโภคของคนไทย โดยเฉพำะจังหวัดทำงภำคใต้ ประชำชนนิยม
บริโภคขนมจีนเป็นอำหำรเช้ำ โดยรับประทำนกับแกงชนิดต่ำง ๆ ลักษณะกำรผลิตส่วนใหญ่ เป็นแบบ
อุตสำหกรรมในครัวเรือนใช้แรงงำนคนเป็นหลัก หำกสุขลักษณะในกำรผลิต ไม่ดีอำจเกิดกำรปนเปื้อน
เชื้อจุลินทรีย์ ซึง่ มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดกำรเจ็บป่วยจำกกำรบริโภคได้ เพื่อเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยของ
อำหำร ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต จึงได้ทำกำรวิจัยเชิงสำรวจ และประเมินควำมเสี่ยง
จำกเชื้อจุลินทรีย์ โดยศึกษำกำรปนเปื้อน เชื้อจุลินทรีย์ได้แก่ จุลินทรีย์ทั้งหมด, Escherichia coli,
Salmonella spp., Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ในเส้นขนมจีนของจังหวัด
ภูเก็ต และประเมินควำมเสี่ยงแบบ semi-quantitative risk assessment โดยเก็บตัวอย่ำงเส้นขนมจีน
จำกโรงงำนและตลำดระหว่ำงเดือน พฤษภำคม - กันยำยน 2556 จำนวน 41 ตัวอย่ำง โดยใช้เกณฑ์ตำม
ประกำศกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ฉบับที่ 2 (2553) พบเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนไม่เข้ำมำตรฐำน จำนวน
20 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 48.8 เป็น ตัวอย่ำงจำกโรงงำน 4 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้ อยละ 9.8 เนื่องจำกมี
จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดเกินเกณฑ์ มำตรฐำน สำหรับตัวอย่ำงจำกตลำดไม่เข้ำมำตรฐำน จำนวน 16
ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 39 สำเหตุจำกกำรปนเปื้อนเชื้อ B. cereus จำนวน 15 ตัวอย่ำง จำนวน
จุลินทรีย์ทั้งหมด 6 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 36.6 และ 14.6 ตำมลำดับ และผลกำรประเมินระดับชั้น
ควำมเสี่ยงพบว่ำเส้นขนมจีนจำกตลำดมีควำมเสี่ยงจำกเชื้อจุลินทรีย์ในระดับควำมรุนแรงต่ำ สุขลักษณะ
กำรผลิตที่ดีในกำรผลิตอำหำรเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตต้องดำเนินกำร และกำรเก็บรักษำขนมจีน
ในตู้เย็น
และควรอุ่นก่อนกำรบริโภคสำมำรถป้องกันกำรเพิ่มกำรจำนวนของเชื้อจนสำมำรถสร้ำงสำรพิษได้ ข้อมูล
กำรศึกษำครั้งนี้หน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบสำมำรถนำไปใช้เป็ นแนวทำงในกำรให้ควำมรู้และพัฒนำ
ผู้ผลิตให้มีมำตรฐำน รวมทั้งผู้บริโภคมีแนวทำงในเลือกซือ้ อำหำรที่มคี ุณภำพ
คาสาคัญ ขนมจีน คุณภำพ จุลินทรีย์
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Abstract
Thai fermented rice noodle (Khanom-jeen) is widespread consumed either as
main dish or condiments around the country because of its unique flavor and pleasing
texture. The majority of Khanom-jeen in Thailand is produced using traditional
methodologies with poor sanitation and personal hygiene at both small and mediumscale levels. Thus, the microorganisms naturally present in starting raw materials play
an important roles in fermentation process. Depending on the initial loads and types of
contaminated microbes, the problems on safety and quality of Khanom-jeen have
been generally reported. S. aureus, Coliforms, and E. coli were detected from raw
materials and workers. Regional Medical Sciences Center 11/1 Phuket was collected
samples from the market and factory between May 2013 to September 2013, the 41
samples analyzed for microbial contaminants, including microorganisms, total
microorganism count, E. coli, Salmonella spp., S. aureus and B. cereus. All of food
samples, 20 samples (48.8%) failed to meet acceptable microbiological standards.
Samples from factory were contaminated with total microorganism count 9.8%.
Samples from local market were contaminated with total microorganism count and B.
cereus 36.6% and 14.6% respectively. Semi-quantitative risk assessment revealed that
the microbiological contamination within low severity. GMP needs to be done by the
producers. Khanom-jeen must be kept in the refrigerator and warm up before
consume. These will be enabling to prevent bacterial growth and toxin production.
This information results will enhance responsible government sectors in order for
sanitary training, producers’ standard improvement and consumers guidelines for food
quality selection.
Key words: Thai fermented rice noodle (Khanom-jeen), Quality, Micoorganisms
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บทนา
ขนมจี น เป็ นผลิตภัณฑ์อำหำรเส้นที่ได้จำกกำรแปรรูปแป้งข้ำวเจ้ำ เป็นอำหำรที่ ประชำชน
จังหวัดทำงภำคใต้ของไทยนิยมบริโภค โดยเฉพำะเป็นอำหำรเช้ำ โดยรับประทำนกับแกงชนิดต่ำงๆ เช่น
แกงไตปลำ น้ำยำ น้ำพริก เป็นต้น ร่วมกับผักเครื่องเคียงต่ำงๆ ขนมจีนมี 2 ชนิด ได้แก่ ขนมจีนแป้งหมัก
เส้นมีควำมนุ่มเหนียว มีกลิ่นแป้งหมัก และมีสีเหลือง และขนมจีนแป้งสด เส้นขนมจีน ไม่นุ่มเหนียวเท่ำ
ขนมจีนแป้งหมัก ลักษณะกำรผลิตขนมจีนส่วนใหญ่เป็นแบบอุตสำหกรรมในครัวเรือน ใช้แรงงำนคนเป็นหลัก กระบวนกำรผลิต กำรขนส่งรวมทั้ งกำรเก็บรักษำ หำกมีกำรจัดกำรสุขลักษณะไม่ดี อำจเกิด
กำรปนเปื้ อนของเชื้อจุ ลิ น ทรี ย์ ได้ ดังรำยงำนกำรตรวจพบเชื้อ Coliforms, E. coli และ
Staphylococcus aureus ในขนมจีน1,2 สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำสำรวจกำรผลิตขนมจีน
ในประเทศไทยพบว่ำส่วนใหญ่ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนจีเอ็มพี โดยมีปัญหำด้ำนกำรป้องกันแมลงและสัตว์
เข้ำสู่ อำคำรผลิ ต เครื่องมือเครื่องจั กรยำกต่อกำรทำควำมสะอำด น้ำที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต ไม่มี
คุณภำพ กำรสุขำภิบำลไม่ดี รวมถึงบุคลำกรที่ผลิตขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสุขลักษณะในกำร ผลิต5 ซึง่ หำกขนมจีนที่ผลิตได้ไม่มีคุณภำพและจำหน่ำยออกสู่ท้องตลำด อีกทั้งในกำรบริโภคขนมจีนนั้น
ไม่มีกำรให้ควำมร้อนก่อนรับประทำนทำให้ผู้บริโภคมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรได้รับเชื้อ ที่ปนเปื้อน และอำจ
ทำให้เกิดโรคได้ ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ประชำชนนิยมรับประทำนขนมจีนมำก รวมทั้งมีร้ำนจำหน่ำยขนมจีน
ในทุกอำเภอครอบคลุมทั้งจังหวัด อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศมีนักท่องเที่ ยวทั้งชำว
ไทยและต่ำงชำติจ ำนวนมำกเดิน ทำงมำพักผ่ อนตลอดปี แต่ข้อมูล ด้ำนควำมปลอดภัยหรือ คุณภำพ
ขนมจีนมีน้อยมำก ดังนั้นเพื่อเฝ้ำระวังคุณภำพอำหำรและสนับสนุนยุทธศำสตร์ของจังหวัดด้ำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนอำหำร ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ตได้เก็บตัวอย่ำงเส้นขนมจีน จำนวน 41
ตัวอย่ำง จำกตลำด จำนวน 30 ตัวอย่ำง และโรงงำนผลิตขนมจีนจำนวน 11 ตัวอย่ำง เพื่อตรวจหำกำร
ปนเปื้อนทำงด้ำนจุลินทรีย์ คือ จุลินทรีย์ทั้งหมด Coliforms, Escherichia coli, Staphylococcus
aureus และ Bacillus cereus โดยใช้เกณฑ์ตำมประกำศกรมวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ ฉบับที่ 2
(2553)3 เรื่อง เกณฑ์คุณภำพทำงจุลชีววิทยำของอำหำร และภำชนะสัมผัสอำหำร และประเมินควำม
เสี่ยงแบบ semi-quantitative risk assessment4,5
วัสดุและวิธีการ
1. ขอบเขตการดาเนินงาน
เป็นกำรวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษำกำรปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่ำงเส้นขนมจีนที่จำหน่ำย
ในจังหวัดภูเก็ต โดยเก็บตัวอย่ำงจำกโรงงำนและตลำด ระหว่ำงเดือน พฤษภำคม- กันยำยน 2556
จำนวน 41 ตัวอย่ำง (ตัวอย่ำงจำกโรงงำน 11 แห่ง และจำกตลำด 13 แห่ง ซึ่งครอบคลุม 3 อำเภอ
ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอถลำง และอำเภอกะทู้)
2. เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ อาหารเลี้ยงเชื้อ และสารเคมี
2.1 เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์: Autoclave, เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง, ขวดแก้วฝำเกลียว ขนำด 250 และ 450
มิลลิลิตร, ตู้บ่มเพำะเชื้อ (35 C, 37 C และ 30 C ), ห่วงเขี่ยเชื้อ, เข็มเขี่ยเชื้อ, จำนเพำะเชื้อ, ปิเปต
ขนำด 1, 5 และ 10 มิลลิลิตร, stomacher, ถุงปลอดเชื้อ, หลอดทดสอบ, vortex mixer, water bath
41.5 C, 45.5 C
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2.2 อำหำรเลี้ยงเชื้อ: Brilliant Green Lactose Bile (BGLB) Broth 2 %, EC Broth, Luaryl
Sulphate Tryptose (LST) Broth, Levine’s Eosine Methylene Blue (EMB) Agar, Koser’s
Citrate, Tryptone Broth, MR-VP Broth, Buffered Peptone Water (BPW), RappaportVassiliadis medium with Soya (RVS) Broth, Muller-Kauffmann Tetrathionate Novobiocin
(MKTTn Broth), Xylose Lysine Desoxycholate agar (XLD agar), Bismuth Sulfite (BS) Agar,
Nutrient Agar (NA), Triple Sugar Iron (TSI) Agar, Urea Agar, L-Lysine decarboxylase
medium, Baird-Parker Agar, Brain Heart Infusion Broth (BHI), Plate Count Agar (PCA),
Mannitol Egg Yolk Polymyxin (MYP) Agar, Trypticase Soy-Sheep Blood Agar (BA),
Supplement Bacillus cereus
2.3 น้ำยำ และสำรเคมี: Butterfield’s Phosphate buffered dilution water, Gram stain
reagent, Kovac,s reagent, Voges-Proskauer reagents, Methyl red solution, Creatine,
0.85 % NaCl, 3% hydrogen peroxide, Coagulase plasma rabbit with EDTA, Egg yolk
Tellurite emulsion, Egg yolk emulsion, 50 %
3.วิธีวิเคราะห์
3.1 กำรวิเครำะห์เชื้อ Escherichia coli6
ชั่งขนมจีน 50 กรัมเติมสำรละลำย Butterfield´s phosphate-buffered dilution water
จำนวน 450 มิลลิลิตร ทำให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วย stomacher ทำกำรเจือจำง 1: 10, 1:100, 1:1000
ถ่ำยตัวอย่ำงจำกระดับควำมเจือจำงต่ำงๆ จำนวน 1 มิลลิลิตรใส่ลงใน Lauryl Sulfate Tryptose
Broth โดยใส่ระดับควำมเจือจำงละ 3 หลอด บ่มที่อุณหภูมิ 35 C 48 ชั่วโมง ถ่ำยจำกหลอดที่เกิดก๊ำซ
ใส่ใน EC broth บ่มที่อุณหภูมิ 45.5C 48 ชั่วโมง และถ่ำยเชื้อจำกหลอดที่ให้ผลบวกใน EC broth
มำ streak บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ EMB บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 35 C 24 ชั่วโมงนำโคโลนีที่มีลักษณะเฉพำะ
นำมำตรวจยืนยัน โดยทดสอบปฏิกิริยำทำงชีวเคมี (Indole, Methyl red, Voges-Proskauer และ
Citrate test)
3.2 กำรวิเครำะห์เชื้อ Salmonella spp.7
ชั่งขนมจีน 25 กรัม เติม buffer peptone water จำนวน 225 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 C
18 ชั่วโมง ถ่ำยลงใน RVS broth จำนวน 0.1 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 41.5 C 24 ชั่วโมง ถ่ำยลงใน
MKTTn Broth จำนวน 1 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 C 24 ชั่วโมง จำกนั้นถ่ำยเชื้อมำ streak บน
อำหำรเลี้ยงเชื้อ Xylose Lysine Desoxycholate Agar และ Hektoen Enteric Agar บ่มที่อุณหภูมิ
37 C 24 ชั่วโมง นำโคโลนีเฉพำะของเชื้อ Salmonella มำตรวจแยกกลุ่มเชื้อโดยทดสอบฏิกริยำทำง
ชีวเคมี (Triple Sugar Iron Agar; Urea Agar; L-Lysin Decarboxylase medium; galactosidase, VP medium) และส่งตรวจยืนยันเพื่อหำซีโรวำร์ ณ สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์ สำธำรณสุข กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
3.3 กำรวิเครำะห์เชื้อ Staphylococcus aureus8
ชั่งขนมจีน 50 กรัมเติมสำรละลำย Butterfield´s phosphate-buffered dilution water
จำนวน 450 มิลลิลิตร ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วย stomacher เตรียมตัวอย่ำงให้ได้ระดับควำมเจือจำง
ที่ต้องกำร ถ่ำยตัวอย่ำงลงในจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ Baird-Parker Agar ที่ระดับควำมเจือจำงละ 3 จำน ๆ
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ละ 0.3, 0.3 และ 0.4 มิลลิลิตร เกลี่ยผิวหน้ำอำหำรให้แห้งบ่มที่อุณหภูมิ 35 C 48 ชั่วโมง นำโคโลนี
เฉพำะมำทดสอบ Coagulase: ถ่ำยเชื้อลงในอำหำรเลี้ยงเชื้อ BHI บ่มที่อุณหภูมิ 35 C 24 ชั่วโมง
เติม Coagulase plasma rabbit with EDTA 0.5 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 35 C 6-24 ชั่วโมง และ
Catalase test: ถ่ำยเชื้อ ลงบนแผ่นสไลด์หยด 3% hydrogen peroxide
3.4 กำรวิเครำะห์เชื้อจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด9
ชั่งขนมจีน 50 กรัมเติมสำรละลำย Butterfield´s phosphate-buffered dilution water
จำนวน 450 มิลลิลิตร ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วย stomacher เตรียมตัวอย่ำงให้ได้ระดับควำมเจือจำง
ที่ต้องกำร ถ่ำยตัวอย่ำงที่ระดับควำมเจือจำงต่ำง ๆ จำนวน 1 มิลลิลิตร ลงในจำนเพำะเชื้อระดับควำม
เจือจำงละ 2 จำน เทอำหำรเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar บ่มที่อุณหภูมิ 35C 48 ชั่วโมง
3.5 กำรวิเครำะห์ Bacillus cereus10
ชั่งขนมจีน 50 กรัมเติมสำรละลำย Butterfield´s phosphate-buffered dilution water
450 มิลลิลิตร ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วย stomacher เตรียมตัวอย่ำงให้ได้ระดับควำมเจือจำงที่
ต้องกำร ถ่ำยตัวอย่ำงลงในอำหำรเลี้ยงเชื้อ Mannitol Egg Yolk Polymyxin Agar (MYP) ที่ระดับ
ควำมเจือจำงละ 3 จำน ๆ ละ 0.3, 0.3 และ 0.4 มิลลิลิตร เกลี่ยผิวหน้ำ อำหำรให้แห้งบ่มที่อุณหภูมิ 30
C 24 ชั่วโมงนำโคโลนีที่มีลักษณะเฉพำะมำทดสอบ haemolytic activity บนอำหำร Blood Agar
ส่งตรวจยืนยัน ณ สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
4. มาตรฐานใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
4.1. ประกำศกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ฉบับที่ 2 เรื่อง เกณฑ์คุณภำพทำงจุลชีววิทยำของอำหำร และ
ภำชนะสัมผัสอำหำร พ.ศ. 25533
1. จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (cfu) /1 กรัม
น้อยกว่ำ 1,000,000
2. Staphylococcus aureus (cfu) /1 กรัม
น้อยกว่ำ 100
3. Escherichia coli (MPN) /1 กรัม
น้อยกว่ำ 100
4. Bacillus cereus (cfu) /1 กรัม
น้อยกว่ำ 100
5. Salmonella spp./25 กรัม
ไม่พบ
5. การประเมินความเสี่ยงใช้แบบ Semi-quantitative risk assessment4,5
Semi quantitative” เป็นกำรประเมินควำมเสี่ยงเป็นแนวคิดใหม่ในเรื่องควำมปลอดภัยอำหำร
ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับกำรประเมินควำมเสี่ยงเชิงคุณภำพ เป็นกำรประเมินควำมเสี่ยงในรูปของกำรให้
คะแนน เพื่อหลีกเลี่ยงกำรประเมินที่คลุมเครือกำกวมไม่ชัดแจ้งซึ่งมักเกิดกับกำรประเมินเชิงคุณภำพ
กำรประเมินลักษณะนี้ไม่ต้องใช้ควำมชำนำญด้ำนคณิตศำสตร์เหมือนกำรประเมินควำมเสี่ยงเชิงปริมำณ
และไม่ต้องมีข้อมูลมำกหรือสมบูรณ์จำนวนมำกๆ ด้วยรูปแบบของกำรประเมินต้องมีกำรเก็บและแปลผล
จำกข้อมูลกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรประเมินควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรซึ่งต้องกำรควำมรู้ในแนวลึก
ที่มีควำมเปลี่ยนแปลงของวิชำกำรที่เป็นวิทยำศำสตร์ Semi quantitative” เป็นกำรประเมินควำมเสี่ยง
ที่ต้องใช้ข้อมูลที่เก็บได้ทั้งหมดและกำรวิเครำะห์กิจกรรมสำหรับกำรประเมินควำมเสี่ยงเชิงคุณภำพร่วม
ด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ งในกำรนำเสนอรูปแบบหรือแนวทำงสำหรับกำรจัดระดับควำมเสี่ยงที่
สอดคล้องกับ โอกำสควำมน่ำจะเป็น ผลกระทบ ควำมรุนแรง และสำหรับกำรจัดระดับของกิจกรรมกำร
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ลดควำมเสี่ยง ประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำรแต่ละกิจกรรม ผลลัพธ์เกิดจำกระบบกำรให้คะแนนและ
กำรจัดกลุ่มควำมเสี่ยง มีกำรระบุเหตุผลและคำอธิบำยในกำรจัดแบ่งแต่ละกลุ่มด้วย
กำรใช้ตำรำง P-I Score เพื่อประเมินควำมเสี่ยงโดยใช้ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสควำมน่ำจะ
เป็น (P=Probability) จำกข้อมูล ควำมชุกของกำรปนเปื้อนเชื้อที่ได้จำกกำรศึกษำ และ ผลกระทบ
(I=Impact) โดยกำรกำหนดคะแนนควำมเสี่ยงของเชื้อจุลินทรีย์จำกโอกำสกำรเจ็บป่วยที่เกิดกับผู้บริโภค
ระบบกำรให้คะแนนสำหรับช่วงโอกำสควำมน่ำจะเป็น หรือควำมชุก กำรระบุชนิดของปัจจัยกำรให้
คะแนนเพื่อนำมำประเมินควำมเสี่ยง และกำรกำหนดคะแนนที่ใช้ในกำรประเมินระดับช้นควำมเสี่ยง (PI
Score) (ตำรำงที่ 5.1-5.4)
ตำรำงที่ 5.1 กำหนดค่ำและผลกระทบ (Impact) ควำมเสี่ยงของเชื้อจุลินทรีย์11,12,13
เชื้อจุลนิ ทรีย์

ระดับความ
เสี่ยง
Very high
risk

คะแนน
1*
6

Salmonella,
Staphylococcus aureus,
Clostridium perfringens
Vibrio parahaemolyticus

High risk

4

Shigella, Bacillus cereus,
Yersinia enterocoliticus,
Vibrio cholerae, Streptococcus
pyrogen, Mycobacterium
tuberculosis, Brucella abortus,
Corynebacter diphtherriae,
Campylobacter fetus subsp. Jejuni
ไวรัส
E. coli
Coliforms

Medium
risk

3

Low risk

2

จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด

Very low
risk

1

Clostridium botulinum

เหตุผล 2*
กำรระบำดจำกเชื้อก่อโรค Botulism แม้ว่ำ
เกิดน้อยครั้งแต่รุนแรงอำจถึงแก่ชีวิตได้ กำร
ระบำดเกิดจำกผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋องที่ผลิต
ในระดั บ ครั ว เรื อ น หรื อ เกิ ด จำกกำรเตรี ย ม
อำหำรที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
พบว่ ำ เป็ น สำเหตุ ข องกำรเจ็ บ ป่ ว ยบ่ อ ยครั้ ง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศและตำแหน่งที่ตั้งทำง
ภู มิ ศ ำสตร์ เช่ น รำยงำนกำรระบำดของ
ประเทศญี่ปุ่นพบว่ำ 40-50% เกิดจำกเชื้อก่อ
โรค V. parahaemolyticus และส่วนใหญ่
เกิดจำกกำรรับประทำนปลำดิบ บำงครั้งพบว่ำ
มีกำรระบำดในกลุ่มประเทศแถบตะวันตก แต่
เ กิ ด ก ำ ร แ พ ร่ เ ชื้ อ จ ำ กผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ่ ำ น
กระบวนกำรมำกกว่ำเกิดจำกอำหำรทะเลดิบ
เชื้อก่อโรคเหล่ำนี้ เป็นเชื้อ ก่อโรคที่ ทำให้เกิ ด
กำรระบำดครั้งครำว จึงไม่มีบทบำทเพียงพอ
ในกำรนำไปประเมินควำมเสี่ยง ยกเว้นกรณี
เกิดกำรระบำดขึ้น สำมำรถกำหนดเป็น High
risk ได้

เชื้อที่เป็นดัชนีสุขำภิบำลที่แสดงว่ำมีกำร
ปนเปื้อนของอุจจำระแสดงถีงสุขลักษณะกำร
ผลิตบกพร่อง พบปริมำณสูงอำจทำให้เกิด
อำกำรอุจจำระร่วงได้
แสดงถีงสุขลักษณะกำรผลิตบกพร่อง พบ
ปริมำณสูงอำจทำให้เกิดอำกำรอุจจำระร่วงได้

1* MICRO ORGANISMS IN FOODS 2, Sampling for microbiological analysis: Principles and specific applications, Second
edition, ICMSF, Blackwell Scientific Publications
2* Risk Characterization of Microbiological Hazards in Food , World Health Organization , Food and Agriculture
Organization of the United Nations, Microbiological Assessment Series 17, 2009.
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ตำรำงที่ 5.2 แสดงระบบกำรให้คะแนนสำหรับช่วงโอกำสควำมน่ำจะเป็นหรือควำมชุก12
ความเสี่ยง
คะแนน
ความชุกของการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ (Prevalence)
Very Low
Low
Medium
High
Very high

1
2
3
4
5

0.09-0.2
0.2-0.4
0.4-0.6
0.6-0.8
0.8-1.0

ตำรำงที่ 5.3 แสดงชนิดของปัจจัยกำรให้คะแนนเพื่อนำมำประเมินควำมเสี่ยง12
Rating
Probability Score
Impact Score
None
NA
NA
VLO
1
1
LO
2
2
MED
3
3
Hi
4
4
VHI
5
5
ตำรำงที่ 5.4 แสดงกำรกำหนดคะแนนที่ใช้ในกำรประเมินระดับชั้นควำมเสี่ยง (PI Score)12
One dimension severity scores
I VHI
M HI
P MED
A LO
C VLO
T NIL

NA
7
NA
5
NA
4
NA
3
NA
2
NA NA
NIL VLO

8
9
10
6
7
8
5
6
7
4
5
6
3
4
5
NA
NA
NA
LO MED HI
EVENT PER YEARS

11
9
8
7
6
NA
VHI

High severity
Medium severity
Low severity

PI Score คือ ผลบวก
คะแนนควำมเสี่ยง (Impact score)
คะแนน
เปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
(Probability score), NIL = None = No effect = Negligible = indistinguishable from 0 , NA = Not appliicable

ผลการศึกษา
จำกกำรเก็ บ ตั ว อย่ ำ งเส้ น ขนมจี น ที่ จ ำหน่ ำ ยในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต โดยเก็ บ จำกโรงงำนผลิ ต 11
ตัว อย่ ำง และจำกตลำด 30 ตัว อย่ำง รวมทั้งหมด 41 ตัวอย่ำง เพื่อตรวจวิเครำะห์กำรปนเปื้อ น
เชื้อจุลินทรีย์ ผลกำรตรวจวิเครำะห์พบกำรปนเปื้อนเชื้อไม่เข้ำมำตรฐำนรวมจำนวน 20 ตัวอย่ำง คิดเป็น
ร้อยละ 48.8 เป็นตัวอย่ำงขนมจีนจำกโรงงำนไม่เข้ำมำตรฐำน 4 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 9.8 สำเหตุจำก
จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดเกินเกณฑ์มำตรฐำน (พบมีจุลินทรีย์ทั้งหมดมีค่ำระหว่ำง 2.4-7.4 log CFU/g)
ตัวอย่ำงขนมจีนจำกตลำดไม่เข้ำมำตรฐำน จำนวน 16 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 39 สำเหตุจำกมีปริมำณ
เชื้อ B. cereus และจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดจำนวน 15 และ 6 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 36.6 และ 14.6
ตำมลำดับ (ปริมำณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดที่พบ มีค่ำอยู่ระหว่ำง 3.4-7.4 log CFU/g พบเชื้อ B. cereus
7

มีค่ำตั้งแต่ น้อยกว่ำ 1 - 3 log CFU/g) ดังแสดงในตำรำงที่ 6 กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงจำก
เชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด และ B. cereus ในขนมจีนที่เก็บจำกโรงงำนผลิต และตลำดสดในจังหวัดภูเก็ต พบ
ควำมชุกของกำรปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดในตัวอย่ำงจำกโรงงำน และตลำด เท่ำกับ 0.098 และ
0.146 ตำมลำดับ มีค่ำ Probality Score และ Impact เท่ำกับ 1 (เทียบค่ำคะแนนจำกตำรำงที่ 5.2
และ 5.3) มีค่ำระดับชั้นควำมเสี่ยง (PI Score) เท่ำกับ 2 (ได้จำกกำรนำค่ำ Probality Score และ
Impact มำอ่ำนเทียบกับตำรำงที่ 5.4) สำหรับเชื้อ B. cereus พบเฉพำะตัวอย่ำงจำกตลำดมีควำมชุก
ของกำรปนเปื้อนเชื้อเท่ำกับ 0.366 มีค่ำ Probality Score และ Impact เท่ำกับ 2 และ 3 ตำมลำดับ
(เทียบค่ำคะแนนจำกตำรำงที่ 5.2 และ 5.3) มีค่ำ PI Score เท่ำกับ 5 (ได้จำกกำรนำค่ำ Probality
Score และ Impact มำอ่ำนเทียบกับตำรำงที่ 5.4) เมื่อนำมำจัดระดับชั้นควำมเสี่ยงของเชื้อจุลินทรีย์
ทั้งหมด และ B. cereus ในขนมจีน มีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ดังตำรำงที่ 7
ตำรำงที่ 6 แสดงผลวิเครำะห์ด้ำนกำรปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในเส้นขนมจีน
ไม่เข้ำ
ปริมำณ
ไม่เข้ำ
จำนวน
ปริมำณเชื้อ
แหล่ง
มำตรฐำน เชื้อจุลินทรีย์ มำตรฐำน
ทั้งหมด
B. cereus
(ร้อยละ)
ทั้งหมด
(ร้อยละ)
โรงงำน 11
4 (9.8)
2.4-7.4
4 (9.8)
log CFU/g
ตลำด 30
16 (39 )
3.4-7.4
6 (14.6)
น้อยกว่ำ 1log CFU/g
3 log CFU/g
รวม

41

20 (48.8 )

2.4-7.4
log CFU/g

10 (24.4)

ไม่เข้ำ
มำตรฐำน หมำยเหตุ
(ร้อยละ)
ตัวอย่ำงทั้งหมด 41
ตัวอย่ำง ตรวจไม่พบ
15 (36.6) E. coli, S. aureus
และ Salmonella
spp.
น้อยกว่ำ 1- 15 (36.6)
3 log CFU/g

ตำรำงที่ 7 แสดงระดับชั้นควำมเสี่ยงของเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในเส้นขนมจีน
จุลินทรีย์
จุลินทรีย์ทั้งหมด
E. coli
Salmonella spp.
Staphylococcus
aureus

แหล่ง
จำหน่ำย
โรงงำน
ตลำด
โรงงำน
ตลำด
โรงงำน
ตลำด
โรงงำน

Prevalence /
Probility Score
0.098/1
0.146/1
0
0
0
0
0

ตลำด
0
Bacillus cereus
โรงงำน
0
ตลำด
0.366 / 2
LR = Low’ risk, NA = Not applicable
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Impact
Score
1

PI Score

Risk level

4
4
4

2
2
NA
NA
NA
NA
NA

LR
LR
NA
NA
NA
NA
NA

4
3
MED = 3

NA
NA
5

NA
NA
LR

2

วิจารณ์
จำกผลกำรศึกษำครั้ งนี้ พบว่ำเส้ นขนมจีน ที่ผ ลิต และจำหน่ำยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ยังคงมี
เชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน ซึ่งสำเหตุกำรปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในขนมจีนนั้นอำจมำจำกคุณภำพวัตถุดิบ
ภำชนะ น้ำที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตไม่สะอำด สุขลักษณะของพนักงำน ตลอดจนกำรเก็บรักษำระหว่ำง
จำหน่ำย1 หรืออำจมำจำกสำเหตุมีปัญหำสถำนที่ผลิตไม่มีระบบกำรป้องกันแมลงและสัตว์เข้ำสู่อำคำร
ผลิ ต เครื่องมือเครื่ องจั กรยำกต่อกำรทำควำมสะอำด น้ำที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตไม่มีคุณภำพ กำร
สุขำภิบำลไม่ดี รวมถึงบุคลำกรที่ผลิตขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสุขลักษณะในกำรผลิต 2 และพบว่ำ
เส้นขนมจีนที่เก็บจำกตลำดจะมีอัตรำกำรปนเปื้อนเชื้อสูงกว่ำตัวอย่ำงจำกโรงงำน กำรที่ปริมำณเชื้อจำก
ตัวอย่ำงที่เก็บจำกตลำดสูงกว่ำอำจเนื่องมำจำกมีกำรปนเปื้อนของเชื้อเพิ่มขึ้นระหว่ำงกำรขนส่ง หรือ
ระหว่ำงกำรเก็บรักษำเพื่อรอจำหน่ำย จำกกำรสังเกตพบว่ำหลังจำกผลิตเสร็จจนถึงกำรจำหน่ำยผู้ผลิตจะ
เก็บรักษำที่อุณภูมิห้อง ซึ่งอำจเป็นอีกสำเหตุที่ทำให้เชื้อมีปริมำณมำกขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ กำรศึกษำของ
สุพรรณิกำร์และคณะที่พบว่ำเชื้อสำมำรถเจริญเพิ่มจำนวนขึ้นระหว่ำงเก็บรักษำ1 และกำรศึกษำครั้งนี้ยัง
พบมีเชื้อก่อโรคปนเปื้อน คือเชื้อ B. cereus ถึงแม้ว่ำเมื่อนำมำประเมินควำมเสี่ยงแล้วระดับควำมเสี่ยง
ของปริมำณกำรปนเปื้อนเชื้อ B. cereus อยู่ในระดับต่ำก็ตำม แต่เนื่องจำกเชื้อ B. cereus เป็นจุลินทรีย์
ก่อโรคซึง่ ปกติพบได้ทั่วไปในธรรมชำติ เช่น ดิน น้ำ อำหำรชนิดต่ำง ๆ โดยเฉพำะพวก แป้ง เมล็ดธัญพืช
และผลิตภัณฑ์ที่ได้ กกำรแปรรูปจำกแป้ง เช่น ข้ำว เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน เป็นต้น สำมำรถเจริญเพิ่ม
ปริมำณสูงขึ้นสำมำรถสร้ำงสำรพิ ษ (toxin) 14 หำกมีกำรบริโภคเส้นขนมจีนที่มีเชื้อชนิดนี้ปนเปื้อนก็มี
โอกำสเสี่ ย งต่อกำรป่ ว ยโรคอำหำรเป็นพิษได้ เช่นกัน โดยอำจมีอำกำร อำเจียน ปวดท้อง และถ่ำย
อุจจำระ14 หำกเกิดกำรสูญเสียน้ำมำกทำให้เกิดกำรช็อคได้
ดังนั้นผู้บริโภคควรเลือกซื้อ ขนมจีนจำกร้ำนที่สะอำด ผู้ขำยแต่งกำยสะอำด มีสุขลักษณะที่ดี
เลื อกขนมจี นที่ผ ลิตขำยวันต่อวัน บรรจุในตะกร้ำ หรือภำชนะที่ส ะอำด มีฝ ำปิดมิดชิด เส้นขนมจีน
จะต้องไม่เละ ไม่มีกลิ่นบูด สีของขนมจีนต้องดูสด ใหม่ ควรหลีกเลี่ยงกำรซื้อขนมจีนจำกผู้ขำยที่ใช้มือ
หยิบจับเส้นขนมจีนโดยตรง และควรเก็บขนมจีนไว้ในตู้เย็นเพื่อหยุดกำรเจริญของเชื้อเพื่อหยุดกำรเจริญ
ของเชื้ อ และควรน ำมำอุ่ น ก่ อ นกำรบริ โ ภค นอกจำกนั้ น หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรพั ฒ นำสถำนประกอบกำรขนมจีนโดยกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร (GMP) และส่งเสริม
ให้ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ ที่ซึ่งจะนำมำซึ่งควำมปลอดภัยอำหำร เช่น สถำนที่ผลิตต้องสำมำรถป้องกันสัตว์
และแมลง เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รที่ เ หมำะสมท ำควำมสะอำดง่ ำ ย น้ ำที่ ใ ช้ ใ นกำรผลิ ต สะอำด มี ก ำร
สุขำภิบำลที่ดี บุคลำกรมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่ดีในกำรผลิต กำรขนส่งที่เหมำะสม รวมทั้ง กำรเก็บ
รักษำที่อุณภูมิต่ำระหว่ำงรอจำหน่ำย เพื่อสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพในกำรผลิต ขนมจีนและสร้ำงควำม
มัน่ ใจให้ผู้บริโภคต่อไป
สรุป
เส้นขนมจีนที่ผลิตและจำหน่ำยในจังหวัดภูเก็ตยังคงมีกำรปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ทั้งปริมำณ
จุลินทรีย์รวม และ มีควำมเสี่ยงจำกเชื้อก่อโรคคือ B. cereus แสดงให้เห็นว่ำระบบกำรจัดกำรด้ำน
สุขลักษณะของผู้ประกอบกำรผลิตขนมจีนยังไม่ดี ผู้บริโภคยังมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรได้รับเชื้อและเกิดโรค
ได้ เพื่อให้ผู้บริโภคมีควำมปลอดภัย มำกขึ้น เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่มีหน้ำที่ควรมีกำรส่งเสริมและนำระบบ
ควำมปลอดภัยอำหำรมำพัฒนำสถำนประกอบกำรให้มีคุณภำพต่อไป
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