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ผลการจัดกลุ่มโรงงานตามระดับผลสุขลักษณะโรงงานในระหว่างปี 2553-2555
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ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยบุคคล
ปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนในน้าล้างมือหรือถุงมือของพนักงานในขั้นตอนการผลิต
ต่าง ๆ และความถี่ที่พนักงานล้างมือหรือถุงมือและผ้ากันเปื้อนระหว่างการทางาน
ปริมาณความเข้มข้นคลอรีนในน้าล้างอุปกรณ์ และความถี่ในการล้างอุปกรณ์การผลิต
อุณหภูมิเนื้อปลาและระยะเวลาผลิต ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการผลิตปลาทูน่ากระป๋อง
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การตรวจติดตามสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส ในโรงงานผลิตทูน่ากระป๋อง
กิ่งเดือน สมจิตต์ 1* และไกรศักดิ์ ไชยมีสุข 2
1กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง
2ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามสแตฟิโลค็ อกคัส ออเรียส (S. aureus) ในโรงงานผลิต
ปลาทูน่ากระป๋องจานวน 8 แห่ง โดยการสุ่มตัวอย่างเนื้อปลาทูน่าท้องแถบ (Katsuwonus pelamis; Skipjack)
นึ่งสุกจานวน 600 ตัวอย่าง จากขั้นตอนหลังนึ่งสุกถึงขั้นตอนการบรรจุลงกระป๋องก่อนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
รวมทั้งตรวจความสะอาดพื้นผิวอุปกรณ์การผลิต ถุงมือ และผ้ากันเปื้อนของพนักงานที่สัมผัสกับเนื้อปลาทูน่าใน
ขั้นตอนดั งกล่ าวจ านวน 1,425 ตั วอย่ าง ระหว่างเดือนมกราคม 2557 - มกราคม 2558 ผลปรากฏว่าไม่พบ
S. aureus ทุกตัวอย่ างของปลาทู น่ าหลังนึ่งสุ ก แต่หลังการหั กหั วขูดหนั ง พบ S. aureus 10-90 โคโลนี /กรัม
จานวน 9 ตัวอย่าง และ 4.9x102 โคโลนี/กรัม จานวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 7.5 และ 0.83 ของตัวอย่างเนื้อ
ปลาทู น่ าหลั งการหั กหั วขูดหนั ง หลั งการขูดสะอาดพบ S. aureus 33 ตัวอย่าง จาก 120 ตัวอย่าง มีปริ มาณ
10-40 โคโลนี/กรัม จานวน 22 ตัวอย่าง และ 1.0x102-4.0x102 โคโลนี/กรัม จานวน 11 ตัวอย่าง เนื้อปลาทูน่า
ก่ อนบรรจุ ลงกระป๋ องตรวจพบ S. aureus 10-80 1.5x102-6.9x102 1.3x103-7.4 x103 และ 1.1x104-1.5x104
โคโลนี/กรัม คิดเป็นร้อยละ 23.33 10.83 5.83 และ 1.67 ของตัวอย่างขั้นตอนนี้ ตามลาดับ และหลังการบรรจุ
ลงกระป๋องพบปริมาณ S. aureus เพิ่มขึ้นเป็น 10-90 1.3x102-7.7x102 1.1x103-4.6x103 และ 1.4x104-5.6x104
โคโลนี/กรัม หรือร้อยละ 25.00 7.50 7.50 และ 5.00 ของตัวอย่างขั้นตอนนี้ ตามลาดับ สาหรับตัวอย่างพื้นผิวที่
สัมผัสเนื้อปลาตรวจพบ S. aureus สูงสุด 103 และ 104 โคโลนี /25ซม2 สาหรับโรงงานที่พนักงานสวมถุงมือและ
ไม่สวมถุงมือ ตามล าดับ จากผลการตรวจติดตามนี้พบว่าโรงงานทั้ง 8 แห่ ง ใช้ระยะเวลาในการผลิตปลาทูน่า
กระป๋อง ตั้งแต่เริ่มหักหัวขูดหนั งถึงเริ่มการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนระหว่าง 5-12 ชั่วโมง อุณหภูมิเนื้อปลาวัดได้
20-35°C ตัวอย่างเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกทุกขั้นตอนตรวจพบ S. aureus น้อยกว่า 1x105 โคโลนี/กรัม ซึ่งเป็นปริมาณ
ที่เริ่มสร้างสารพิษ
คาสาคัญ: สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส การตรวจติดตาม ปลาทูน่าท้องแถบ กระบวนการผลิตทูน่ากระป๋อง
* ผู้รับผิดชอบ : 50 อาคารปรีดากรรณสูต พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0 2558 0143
e-mail:kingduean.s@dof.mail.go.th
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Monitoring Occurrences of Staphylococcus aureus in Canned Tuna
Processing Plants
Kingduean Somjit1* and Kraisak Chaimeesook2
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Abstract
This research aimed to monitor Staphylococcus aureus (S. aureus) in 8 canned
tuna processing plants. Six hundred samples of pre-cooked tuna meat (katsuwonues pelamis;
skipjack) were taken after pre-cooking step through canning step before sterilization. The
contacted surface such as equipment, gloves and aprons of employees (1,425 samples) were
also investigated during January 2014 - January 2015. The results showed that S. aureus were
not found in all tuna meat samples right after pre-cooking step but 10-90 cfu/g of S. aureus
were found in 9 samples and 4.9x102cfu/g was found in 1 sample or 7.5% and 0.83% of tuna
meat samples after removed head and skin. After loin cleaning step, 10-40 cfu/g of S. aureus
were found in 22 samples and 1.0x102-4.0x10 cfu/g were found in 11 samples. Moreover, for
tuna meat sampled prior to canning step, S. aureus ranging 10-80, 1.5x102-6.9x102, 1.3x1037.4x103 and 1.1x104-1.5x104 cfu/g were found at 23.33%, 10.83%, 5.83% and 1.67% of all
tested samples, respectively. After canning step, S. aureus increased to 10-90, 1.3x102-7.7x102,
1.1x103-4.6x103 and 1.4x104-5.6x104 cfu/g or 25.0%, 7.5%, 7.5% and 5.0%, respectively. For the
samples obtained from the contacted surfaces, S. aurues were found at maximum amount of
103 and 104 cfu/25cm2 in processing plants where employees wore and did not wear gloves
during working, respectively. According to this monitoring between after removed head and
skin to starting sterilization, the production time of 8 canned tuna plants were 5-12 hours, the
tuna meat temperatures were 20-35°C and S. aureus in tuna meat was less than 1x105 cfu/g
which is the amount of toxin producing.
Keywords: Staphylococcus aureus, Monitoring, Skipjack tuna, Canned tuna processing
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คานา
ผลิตภัณฑ์ทูน่าเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆ ของไทย และปริมาณการส่งออกมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2554 มีปริมาณการส่งออกจานวน 535,490 เมตริกตัน มูลค่า 63,205 ล้านบาท และปี
2555 มีปริมาณการส่งออกจานวน 548,666 เมตริกตัน มูลค่า 80,804 ล้านบาท (กองประมงต่างประเทศ,
2557) ผลิตภัณฑ์ ปลาทูน่ าที่ส่ งออกอันดับต้น ๆ ของไทย คือ ผลิตภัณฑ์ ปลาทูน่ากระป๋องในน้ามันพืช หรือ
น้าเกลือ และผลิตภัณฑ์เนื้อทูน่านึ่งสุกแช่แข็ง ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่นาเข้าผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า
กระป๋องและผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าแปรรูปมากเป็นอันดับหนึ่ง ปี 2555 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า
กระป๋องและผลิตภัณฑ์ ปลาทูน่าแปรรูปไปสหรัฐอเมริการวมกันปริมาณ 109,479 เมตริกตัน คิดเป็นมูลค่า
17,747 ล้านบาท (กองประมงต่างประเทศ, 2557)
ปี 2554 ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหน่วยงานองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาได้ปรับปรุง
คู่มือควบคุมอันตรายในสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าฉบับที่ 4 (Fish and Fishery Products Hazards and
Controls Guidance Fourth Edition) ให้ มี ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร เจ ริ ญ แ ล ะ ก า ร ส ร้ า งส า ร พิ ษ ข อ ง
Staphylococcus aureus (S. aureus) โดยการควบคุ มอุ ณ หภู มิ และเวลาในการผลิ ตผลิ ตภั ณ ฑ์ สั ตว์น้ า
(U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration Center for
Food Safety and Applied Nutrition, 2011) จากข้ อ ก าหนดดั งกล่ า วของสหรั ฐ อเมริ ก าส่ งผลกระทบ
โดยตรงต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่านึ่งสุกแช่เยือกแข็ง และผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องของไทยเป็นอย่าง
มาก ผู้ประกอบการของไทยระบุว่าหากในการผลิตต้องควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับคู่มือควบคุมอันตรายใน
สัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ฉบับที่ 4 ของหน่วยงานองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาจะส่งผลให้ผลผลิต
ลดลง ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ลดโอกาสการแข่งขันในตลาดโลก เกิดผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า
ของประเทศไทย โดยที่ไม่เคยมีรายงานพบผู้เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารพิษของ S. aureus จากการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าของประเทศไทย
กระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋องของไทยเริ่มจากการละลายวัตถุดิบปลาทูน่าแช่แข็งทั้งตัวที่
น าเข้าจากต่างประเทศ จากนั้ นน าปลาหลั งละลายไปผ่าท้องเอาเครื่องในออก โดยกรมประมงกาหนดให้
ควบคุมอุณหภูมิใจกลางตัวปลาไม่เกิน 5 ºC ก่อนนาไปนึ่ งให้สุกด้วยไอน้าที่อุณหภูมิประมาณ 100 ºC จน
อุณหภูมิใจกลางตัวปลาประมาณ 60 ºC ดังนั้น หากมีการปนเปื้อน S. aureus ที่ตัวปลาก่อนขั้นตอนการนึ่ง
S. aureus ก็ยังไม่สามารถสร้างสารพิษ และ S. aureus จะถูกกาจัดในขั้นตอนการนึ่ง อย่างไรก็ตามเมื่อนา
ปลาทูน่าหลังนึ่งสุกซึ่งทาให้เย็นลงที่ อุณหภูมิประมาณ 40-45 ºC มาขูดหนังและขูดเนื้อสีแดงออกด้วยมือ
พนักงานอาจจะมีโอกาสทาให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อ S. aureus อีกครั้งก่อนนาไปบรรจุกระป๋องและฆ่าเชื้อด้วย
ความร้ อน (Sterilization) ระยะเวลาตั้ งแต่ เริ่ม หั กหั วขู ดหนั งจนถึงการฆ่ าเชื้ อ ของโรงงานผลิ ต ปลาทู น่ า
กระป๋องในประเทศไทยใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4-5 ชั่วโมง และอุณหภูมิเนื้อปลาทูน่าในระหว่างนั้นสูงกว่า
21 ºC ซึ่ ง S. aureus สามารถเพิ่ ม ปริ ม าณ และสร้ า งสารพิ ษ Staphylococcal Enterotoxin ได้ ซึ่ ง
Le Loir et al. (2003) ระบุ ว่ า S. aureus จะสร้ า งสารพิ ษ Staphylococcal Enterotoxin ก็ ต่ อ เมื่ อ มี
ปริมาณเชื้อเริ่มต้นไม่น้อยกว่า หนึ่งแสนโคโลนี (1.0×105 cfu/g) ถึงแม้การฆ่าเชื้อหลังการบรรจุกระป๋องจะ
สามารถกาจัด S. aureus ได้ แต่ไม่สามารถกาจัดสารพิษที่ S. aureus สร้างขึ้นก่อนกระบวนการฆ่าเชื้อได้
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ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ ปลาทูน่าเพื่อการส่งออกที่กรมประมงให้การรับรองต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด
สุ ขลั กษณะในการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์ ประมง การจั ดระบบวิ เคราะห์ อั นตรายและควบคุมจุดวิกฤตในการผลิ ต
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ประมง (กองตรวจสอบรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพสั ต ว์ น้ าและผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ า, 2547ก) ซึ่ ง
กาหนดให้ พนักงานของโรงงานล้างและฆ่าเชื้อมือ หรือถุงมือ ผ้ากันเปื้อนก่อนเริ่มงานทุกครั้ง รวมถึงระหว่าง
การผลิ ตด้วยความถี่ที่ เหมาะสม ข้ อกาหนดสุ ขลั กษณะในการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์ ประมงบรรจุภาชนะปิดสนิ ท
สุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า (กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า,
2552) กาหนดให้มีการล้างและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ใส่เนื้อปลาที่ขูดสะอาดแล้วทุกครั้ งหลังการใช้งาน ล้างโต๊ะผลิต
และเครื่องบรรจุทุกครั้งก่อนใช้งาน และอย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมงระหว่างการผลิต รวมทั้งกาหนดให้ควบคุมเวลา
การผลิ ตตั้งแต่ หลั งนึ่ งปลาถึงขูดสะอาดเสร็จไม่ เกิน 8 ชั่ วโมงส าหรับปลาขนาดเล็ กกว่า 10 กิโลกรัม และ
กาหนดให้ตั้งเนื้อปลาหลังขูดสะอาดเสร็จรอบรรจุไม่เกิน 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังกาหนดให้ควบคุมเวลาตั้งแต่ปิด
ผนึ กฝากระป๋ องถึ งเวลาเริ่ มการฆ่ าเชื้ อไม่ เกิ น 2 ชั่ วโมง อย่ างไรก็ ตามไม่ เคยมี รายงานผู้ เจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยพิ ษ
Staphylococcal Enterotoxin จากการบริโภคผลิตภัณ ฑ์ ปลาทูน่ากระป๋องของไทยและยังไม่มีงานวิจัย
เกี่ยวกับ การสร้างสารพิ ษของ S. aureus ในผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋อง ดังนั้นการทดลองเพื่อ ตรวจสอบ
โอกาสการปนเปื้อนและปริมาณ S. aureus ในระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องจะเป็นข้อมูล
สาคัญ ที่จ ะใช้เป็ น หลั กฐานยื น ยั น ความเหมาะสมของการจัดทาแผนงานการควบคุมการผลิ ตผลิ ตภั ณ ฑ์
ปลาทูน่ากระป๋องของไทย ตามรูปแบบการจัดระบบวิเคราะห์ อันตรายและการควบคุม จุดวิกฤต (Hazards
Analysis and Critical Control Point) ของสหรัฐอเมริกา
วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจติดตาม S. aureus ในเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกและบริเวณพื้นผิวสัมผัสในกระบวนการผลิต
ปลาทูน่ากระป๋อง
วิธีดาเนินการ
1. อุปกรณ์และเครื่องมือ
1. Autoclave ยี่ห้อ Tomy รุ่น ES -215 / 315
2. Hot air oven ยี่ห้อ binder รุ่น FD115
3. Stomacher ยี่ห้อ Seward รุ่น Stomacher ® 400
4. Pipette ยี่ห้อ Pyrex ขนาด 1 และ 10 ml
5. ถุง Stomacher
6. แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อ S. aureus สาเร็จรูป 3M™ Petrifilm™ Staph Express Count Plate and Disk ยี่ห้อ 3M
7. สาร Butterfield's phosphate-buffered dilution water ยี่ห้อ Difco
8. ตะเกียงบุนเซน (Busen)
9. Laminar air flow รุ่น Class II Type B2 ยี่ห้อ Esco
10. เครื่องชั่ง 2 ตาแหน่งยี่ห้อ Sartorius รุ่น BSA3202S-CW
11. กรรไกรแพทย์
12. แอลกอฮอล์ 95%
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2. วิธีดาเนินการ
2.1 การคัดเลือกโรงงาน
คัดเลือกโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋อง (Canned Tuna) ที่มีการผลิตสม่าเสมอตลอดปี
มีกระบวนการผลิตรูปแบบเดียวกัน และได้รับการประเมินสุขลักษณะจากกรมประมงเป็นระดับดีมาก ดี และ
ปรับปรุง จานวน 8 แห่ง
2.2 การเก็บตัวอย่าง
2.2.1 สุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อปลาทูน่าระหว่างการผลิต ขั้นตอนละ 500 กรัมต่อตัวอย่าง ขั้นตอนละ 3
ตัวอย่างต่อครั้ง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อปลาทูน่าจากขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
- หลังนึ่งสุก
- หลังการหักหัวขูดหนัง
- หลังการขูดสะอาด
- รอบรรจุลงกระป๋อง
- หลังบรรจุลงกระป๋อง
2.2.2 สุ่ ม ตรวจการปนเปื้ อ น S. aureus บนพื้ น ผิ ว ที่ สั ม ผั ส เนื้ อ ปลาทู น่ า ได้ แ ก่ โต๊ ะ ผลิ ต
ถาดใส่เนื้อปลา ผ้ากันเปื้อน มือหรือถุงมือของพนักงานโดยวิธี Swab test เก็บ 3 ตัวอย่างต่อชนิดพื้นผิวสัมผัส
ต่อครั้ง ขนาดพื้นที่ 25 cm2 ต่อตัวอย่าง จากขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
- การหักหัวขูดหนัง
- การขูดสะอาด
- การบรรจุลงกระป๋อง
สุ่มเก็บตัวอย่างในข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 จานวน 5 ครั้งต่อโรงงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึง
มกราคม 2558 น าตัวอย่ างไปวิ เคราะห์ ที่ ห้ องปฏิ บัติ การวิเคราะห์ คุณ ภาพทางจุล ชีว วิท ยา ศูน ย์วิจัยและ
ตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า สมุทรสาคร โดยตัวอย่างเนื้อปลาทูน่าและ Swab test ถูกเก็บ
รักษาสภาพไว้ในถังน้าแข็งหลังการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ภายใน 1 ชั่วโมง ยกเว้นตัวอย่างเนื้อปลาทูน่าหลัง
บรรจุกระป๋องซึ่งถูกตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 ชั่วโมง นับหลังจากปิดฝากระป๋องก่อนการวิเคราะห์
เพื่อจาลองสถานการณ์การผลิตให้เลวร้ายที่สุด (worst case) และส่งเชื้อ S. aureus ที่พบในแต่ละโรงงานไป
วิเคราะห์หาสารพันธุกรรม (Enterotoxin genes) ของ S. aureus โดยเทคนิค multiplex PCR ที่สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.3 การตรวจวิเคราะห์ S. aureus
นาตัวอย่างมาวิเคราะห์หาปริมาณ S. aureus ตามวิธี AOAC 2003.11- 2007 (2007)
2.3.1 การเตรียมตัวอย่าง
- ตัวอย่างเนื้อปลาทูน่า
ชั่งตัวอย่างเนื้อปลาทูน่าจานวน 10 กรัม ใส่ ใน Butterfield’s phosphate - buffered dilution
water 90 มิ ลลิ ลิ ตร น ามาผสมด้ว ยเครื่ อง Stomacher นาน 2 นาที ได้ ตัว อย่างที่ มี ค วามเข้ม ข้น ที่ 10 -1
จากนั้นนาไปทา dilution ที่ 10-2 10-3 10-4 และ 10-5 โดยปิเปต 1 มิลลิลิตรใส่ในสารละลาย Butterfield’s
phosphate - buffered dilution water 9 มิลลิลิตร ตามลาดับ
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- ตัวอย่าง Swab test
น าตั ว อย่ าง Swab test ของพื้ น ที่ 25 cm2ที่ ใส่ ใน Buffered peptone water จ านวน 10
มิลลิลิตร ซึ่งมีความเข้มข้นที่ 10-1 ไปทาให้เจือจางที่ 10-2 10-3และ 10-4 โดยปิเปตตัวอย่าง 1 มิลลิลิตรใส่ใน
สารละลาย Butterfield’s phosphate - buffered dilution water 9 มิลลิลิตร ตามลาดับ
2.3.2 การตรวจวิเคราะห์
2.3.2.1 ปิเปตตัวอย่างความเข้มข้นละ 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อ 3M™
Petrifilm™ Staph Express Count Plate and Disk ความเข้ ม ข้ น ละ 2 แผ่ น น าไปบ่ ม ในตู้ บ่ ม เชื้ อ ที่
อุณหภูมิ 35  1 ๐C นาน 24  2 ชั่วโมง ถ้ามีโคโลนีที่ต้องสงสัยให้นาแผ่น disk ใส่ลงไปในแผ่นอาหารเลี้ยง
เชื้อแล้วนาไปบ่มในตู้บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 35  1๐ C นาน 6 ชั่วโมง
2.3.2.2 นาแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อออกจากตู้บ่มเชื้อเมื่อครบกาหนดเวลา นับจานวนโคโลนี
ของเชื้อที่เจริญบนแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อโดยนับเฉพาะโคโลนีที่มีสีชมพู-ชมพูเข้ม นามาคานวณและรายงานผล
สูตรการคานวณ
ปริมาณ S. aureus = (ผลรวมของโคโลนี S. aureus ที่เจริญบนแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อ/2) x ระดับความเข้มข้น
2.3.3 ก ารเลื อ ก โค โล นี เพื่ อ วิ เค ราะห์ ห า ส ารพั น ธุ ก รรม (Enterotoxin genes) ขอ ง
Staphylococcus aureus จากแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อ 3M™ Petrifilm™ Staph Express Count Plate
2.3.3.1 เลือกโคโลนีสีชมพูจากแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อ 3M™ Petrifilm™ Staph Express
Count Plate จานวน 5 โคโลนี streak ลงอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar โคโลนีละ 1 plate
2.3.3.2 นาอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar ข้อ 1 ไปบ่มในตู้บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 35 ± 1 ₒC
นาน 18 - 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนาเชื้อ S. aureus ที่ผ่านการตรวจสอบความบริสุทธิ์มาใส่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ
Plate count agar จานวน 1 โคโลนี แล้วนาไปบ่มในตูบ้ ่มที่อุณหภูมิ 35 ± 1 ºC นาน 18 – 24 ชั่วโมง
2.3.3.3 เมื่อได้เวลากาหนด น าเชื้อที่เจริญบนอาหารเลี้ ยงเชื้อมาถ่ายลงในขวดที่ มีเม็ด
beads โดยใส่เชื้อจนสารละลายในขวดเม็ด beads ขุ่น (ประมาณ 2 loop full) เขย่าให้เชื้อกระจายทั่วหลอด
2.3.3.4 ดูดน้าออกจากขวดทีม่ ีเม็ด beads บรรจุอยู่ออกให้หมด
2.3.3.5 เก็บเม็ด bead ที่มีเชื้อ S. aureus ในตู้แช่เยือกแข็ งที่อุณหภูมิ -20 ₒC ก่อนส่ ง
ตรวจวิ เคราะห์ ห าสารพั น ธุ ก รรมโดยเทคนิ ค multiplex PCR ที่ ส ถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ส าธารณสุ ข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยโปรแกรมสาเร็จรูป Excel
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ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
1. การคัดเลือกโรงงาน
เลือ กโรงงานผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ลาทู น่ า ท้ อ งแถบ (Katsuwonus pelamis; Skipjack) บรรจุ
กระป๋องในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิจยั และตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า สมุทรสาคร
กรมประมง ที่มีการผลิ ตอย่ างสม่าเสมอทั้งปี และมีขั้นตอนการผลิตเหมือ นกันจานวน 8 แห่ ง เมื่อนามา
แบ่งกลุ่มตามประวัติการประเมินสุขลักษณะตามข้อกาหนดกรมประมงของศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพ
สัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า สมุทรสาคร ในระหว่างปี 2553-2555 แบ่งได้ 3 กลุ่ม 3 ระดับ (ตารางที่ 1)
ตามการประเมินสุขลักษณะตามข้อกาหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง การจัดระบบวิเคราะห์
อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง (กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า, 2547ก) ข้อกาหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงบรรจุภาชนะปิดสนิท สุขลักษณะ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทู น่า (กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์ น้า, 2552)
ซึง่ ประกอบด้วยการประเมินการควบคุมสุขลักษณะด้านโครงสร้าง อุปกรณ์การผลิต บุคลากร น้าใช้ น้าแข็ง
สัตว์พาหะ และกระบวนการผลิต (รายละเอียดตามตารางผนวก 1)
ตารางที่ 1 ผลการจัดกลุ่มโรงงานตามระดับผลสุขลักษณะโรงงานในระหว่างปี 2553-2555
โรงงานที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ระดับสุขลักษณะโรงงาน
2553 2554 2555
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
1
3
1
1
4
1
3
1
4

กลุ่มสุขลักษณะโรงงาน
ดีมาก
ดี

ปรับปรุง

โรงงานระดับดีมาก หมายถึงโรงงานที่มีผลตรวจสุขลักษณะเป็นระดับ 1 ต่อเนื่องกันในระยะ 3 ปี
เท่านั้น โรงงานระดับดี หมายถึงโรงงานที่มีผลตรวจสุขลักษณะในระยะเวลา 3 ปี ที่ระดับ 1 หรือ 2 เท่านั้น และ
โรงงานระดับปรับปรุง หมายถึงโรงงานที่มีผลตรวจสุขลักษณะในระยะเวลา 3 ปี เกินกว่าระดับ 2 โดยโรงงานที่
เลือกอยู่ในระดับดีมาก 1 แห่ง คือ โรงงานหมายเลข 1 โรงงานระดับดีจานวน 4 แห่ง คือ โรงงานหมายเลข 2 3 4
5 และโรงงานระดับปรับปรุง จานวน 3 แห่ง คือ โรงงานหมายเลข 6 7 และ 8
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ละลายปลาทูน่าแช่แข็งด้วยน้าหมุนเวียน
ควบคุมอุณหภูมิใจกลางตัวปลาไม่เกิน 5 ºC

ผ่าท้องควักไส้
ควบคุมอุณหภูมิใจกลางตัวปลาไม่เกิน 5 ºC

นึ่งปลาจนอุณหภูมิใจกลางตัวปลาได้ 60 ºC
และทาให้ปลาเย็น

หักหัว ขูดหนัง ขูดสะอาด

บรรจุเนื้อปลาลงกระป๋อง
ขัน้ ตอนการ
ผลิตทีใ่ ช้ใน
การทดลอง
เติมน้าปรุงรส

ปิดฝากระป๋อง

ฆ่าเชื้อ
และทาผลิตภัณฑ์ให้เย็น

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
โ ร ง ง า น ระดับสุขลักษณะ
ระดับ
หมายเลข
โรงงาน
โรงงาน
2553 2554 2555
1.
1
1
1
ดี
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ขั้นตอนการผลิตปลาทูน่ากระป๋องเริ่มตั้งแต่นาปลาทูน่าแช่แข็งออกมาละลายด้วยน้าหมุนเวียน
จนกระทั่ งอุ ณ หภู มิ ใจกลางล าตั ว อยู่ ในช่ ว ง -5 ถึ ง 5 ºC ผ่ าท้ อ งเอาเครื่ อ งในออก นึ่ งสุ ก ด้ ว ยไอน้ าร้อ น
ประมาณ 100 ºC จนอุณหภูมิใจกลางลาตัวปลาได้ประมาณ 60 ºC แล้วนามาผ่านการสเปรย์ด้วยน้าสะอาด
ซึ่งควบคุมคุณภาพน้าด้านจุลินทรีย์ตามมาตรฐานน้าดื่มที่กรมประมงกาหนดในข้อกาหนดสุขลักษณะในการ
ผลิ ตผลิ ตภั ณ ฑ์ ป ระมง การจั ดระบบวิเคราะห์ อั นตรายและควบคุ มจุ ดวิกฤตในการผลิ ตผลิ ตภั ณ ฑ์ ป ระมง
(กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า, 2547ก) และวางพักไว้ในห้องควบคุม
ความชื้นด้วยละอองน้าสะอาดเพื่อป้องกันเนื้อปลาสูญเสียน้าและแห้งจนถึงเวลานามาหักหัวขูดหนัง โรงงาน
ส่วนใหญ่กาหนดเริ่มการหักหัวขูดหนัง เมื่ออุณหภูมิภายในตัวปลาต่ากว่า 45 ºC ลงมา กระบวนการผลิตของ
ทุกโรงงาน ให้พนักงานเอาชิ้นส่วนหัวออกด้วยมือทีละตัว แล้วใช้มีดขูดหนังออกซึ่งเรียกขั้นตอนดังกล่าวว่า
หักหัวขูดหนัง ก่อนที่เอาก้างกลางลาตัวออกแล้วใช้มีดขูดเนื้อสีแดงออกด้วยมือทีละตัวเพื่ อให้เหลือเฉพาะ
ส่วนเนื้อที่ต้องการบรรจุกระป๋อง ซึ่งขั้นตอนนี้เรียกว่าขั้นตอนการขูดสะอาด จากนั้นพนักงานนาเนื้อไปเรียง
ในรางเพื่อลาเลียงเนื้อปลาเข้าเครื่องบรรจุกระป๋อง เติมน้าเกลือหรือน้ามันหรือซอสตามที่กาหนด ปิดฝา
เรียงใส่ตะกร้าเพื่อนาเข้าหม้อฆ่าเชื้อ ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ทูน่าบรรจุกระป๋องแสดงในภาพที่ 1
จากการตรวจสอบสุขอนามัย และจานวนพนักงานของโรงงานทั้ง 8 แห่ง ที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการตรวจพบ S. aureus คือการสวมถุงมือและผ้าปิดปากขณะปฏิบัตงิ านจากการ
เก็บตัวอย่างแต่ละครั้ง พบว่าจานวนพนักงานในแต่ละขั้นตอนการผลิตของแต่ละโรงงานในแต่ละครั้งที่เก็บ
ตัวอย่างมีความแตกต่างกัน เนื่ องจากมีการโยกย้ายพนักงานตามความเหมาะสมกับปริมาณงานในแต่ล ะ
ขั้นตอนของแต่ละวันผลิต ตามรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 2 นอกจากนี้พบว่าพนักงานของโรงงานส่วน
ใหญ่ ไม่ ส วมถุ งมื อ ขณะปฏิ บั ติ งาน ยกเว้น โรงงานที่ 1 ซึ่ งเป็ น โรงงานที่ ถู ก จั ด ในกลุ่ ม สุ ข ลั ก ษณะดี ม าก
พนักงานทุกคนสวมทั้งถุงมือและผ้าปิดปากทุกขั้นตอนการผลิต ในขณะที่โรงงานในกลุ่มที่มีสุขลักษณะระดับ
ดี และโรงงานในกลุ่ ม ที่ มี สุ ข ลั ก ษณะระดับ ปรับ ปรุ งมี เพี ย งโรงงานที่ 3 ซึ่งเป็ น โรงงานในกลุ่ ม ที่ มีระดั บ
สุขลักษณะดี และโรงงานที่ 7 ซึ่งอยู่ในกลุ่มโรงงานที่มีสุขลักษณะระดับปรับปรุงเท่านั้นที่สวมทั้งถุงมือและ
ผ้าปิดปากทุกขั้นตอนการผลิต โรงงานนอกจากนี้ พนักงานสวมถุงมือเฉพาะบางคนหรือไม่สวมเลย แต่สวม
ผ้าปิดปากทุกคนยกเว้นพนักงานของโรงงานที่ 5 โดยทุกโรงงานที่พนักงานไม่สวมถุงมือมีกฎเกณฑ์ควบคุมให้
พนักงานสวมถุงมือเฉพาะพนักงานที่มีบาดแผลที่มือเท่านั้นที่ต้องสวมถุงมือขณะทางาน ทั้งนี้ ข้อกาหนด
สุ ขลั กษณะในการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์ ประมง การจั ดระบบวิเคราะห์ อั นตรายและควบคุมจุดวิกฤตในการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ประมง (กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า, 2547ก) ไม่ได้กาหนด
อย่างชัดเจนให้พนักงานต้องสวมถุงมือและผ้าปิดปากขณะปฏิบัติงาน ข้อกาหนดดังกล่าวระบุเฉพาะให้พนักงาน
ที่มือเป็นแผลต้องมีการป้องกันที่เหมาะสมและสวมถุงมือเท่านั้น
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ตารางที่ 2 จ านวนพนั ก งานของแต่ ล ะโรงงานที่ ป ฏิ บั ติ งานในขั้ นตอนการผลิ ต ต่ าง ๆ และการปฏิบั ติ ที่
เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยบุคคล
กลุ่ม
โรงงาน
สุขลักษณะ
ขูดหนัง
ที่
โรงงาน
ดีมาก
1
40-79
ดี
2
30-46
3
10-22
4
45-200
5
40-51
ปรับปรุง
6
31-84
7
60-100
8
40-67
หมายเหตุ  หมายถึง ปฏิบัติ
× หมายถึง ไม่ปฏิบัติ

จานวนพนักงาน (คน)
ขูดสะอาด บรรจุ
149-202
56-123
60-120
190-240
276-308
50-410
200-400
125-185

75-86
60-330
30-55
110-200
57-146
120-238
100-420
108-155

ทั้งหมด

การสวมถุง
มือ

สวมผ้า
ปิดปาก

264-367
146-499
100-197
345-810
373-505
201-732
360-920
273-407


×

สวมบางส่วน
สวมบางส่วน
สวมบางส่วน

×





×




นอกจากนี้ โรงงานกาหนดความถี่ในการล้างทาความสะอาดมือหรือถุงมือ และผ้ากันเปื้อน
รวมถึงกาหนดความเข้มข้นน้ายาฆ่าเชื้อแตกต่างกัน (ตารางที่ 3) ทุกโรงงานใช้คลอรีนเหลวเป็นน้ายาฆ่าเชื้อ
โดยผสมคลอรีนเหลวลงในน้าล้างมือ ยกเว้นโรงงานที่ 6 ซึ่งใช้คลอรีนไดออกไซด์เป็นน้้ายาฆ่าเชื้อ ขณะเก็บ
ตัวอย่างพบว่าน้าล้างมือของโรงงานที่ 6 ไม่มีปริมาณคลอรีนไดออกไซด์หลงเหลืออยู่ในน้าล้างมือทุกขั้นตอน
การผลิตเป็นบางครั้ง ในขณะที่โรงงานที่ 8 พบว่ามีความเข้มข้นของคลอรีนที่เหลือในน้าล้างมือต่าสุดที่ 10
ppm โรงงานที่ 1 4 และ 5 พบความเข้มข้นของคลอรีนที่เหลือในน้าล้างมือต่าสุดที่ 20-25 ppm โรงงานที่
เหลือพบความเข้มข้น ของคลอรีน ที่เหลื อในน้าล้างมือต่าสุดที่ 50 ppm โดยคู่มือสุ ขลักษณะในการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ประมง (กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า, 2547ข) ระบุให้
น้าล้างมือหรือถุงมือมีความเข้มข้นคลอรีนหลงเหลือขณะใช้งานระหว่าง 20-50 ppm และมีการตรวจวัด
อย่างสม่าเสมอ ความถี่ที่โรงงานกาหนดให้พนักงานในขั้นตอนการขูดหนังและขูดสะอาดล้างมืออยู่ระหว่าง
20-60 นาทีต่อครั้ง โดยโรงงานที่ 1 กาหนดความถี่สูงสุดคือ 20 นาทีต่อครั้ง โรงงานที่ 3 4 และ 6 กาหนด
ความถี่ที่ 30 นาทีต่อครั้ง โรงงานที่ 2 5 7 และ 8 กาหนดความถี่ที่ 60 นาทีต่อครั้ง ในขณะที่ขั้นตอนการ
บรรจุของโรงงานที่ 1 กาหนดความถี่ในการล้างมือนานที่สุดคือ 120 นาทีต่อครั้ง โรงงานที่ 4 กาหนดความถี่
เป็นทุก 60 นาทีต่อครั้ง สาหรับโรงงานที่เหลือยังคงกาหนดความถี่ในการล้างมือและผ้ากันเปื้อนด้วยความถี่
เหมือนขั้น ตอนการขูด หนั งและขูดสะอาด ซึ่งตามข้อกาหนดสุ ขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง การ
จัดระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง (กองตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
คุณภาพสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัต ว์น้า, 2547ก) โรงงานสามารถกาหนดความถี่ในการล้างมือและผ้า กัน
เปื้อนของพนักงานได้ตามความเหมาะสม
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ตารางที่ 3 ปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนในน้าล้างมือหรือถุงมือของพนักงานในขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ
และความถี่ที่พนักงานล้างมือหรือถุงมือและผ้ากันเปื้อนระหว่างการทางานของโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง
ปริมาณคลอรีน (ppm) ในขัน้ ตอนการผลิตและความถี่ในการล้างมือ (นาที/ครั้ง)
ขูดหนัง
ความถี่
ขูดสะอาด
ความถี่
บรรจุ
ความถี่
1
25.0-200.0
20
25.0-100.0
20
25.0-100.0
120
2
50.0
60
50.0
60
50.0
60
3
50.0-200.0
30
50.0-100.0
30
50.0
30
4
25.0-100.0
30
50.0-100.0
30
100.0
60
5
50.0
60
20.0-50.0
60
50.0
60
6*
0-0.4
30
0-0.4
30
0-0.6
30
7
50.0
60
50.0
60
50.0
60
8
10.0-50.0
60
10.0-50.0
60
50.0
60
* คลอรีนไดออกไซค์
โรงงานที่

การล้ างและฆ่ าเชื้ออุ ปกรณ์ การผลิ ตด้ วยน้ ายาฆ่ าเชื้ อที่ มี ความเข้ มข้ นเพี ยงพอและความถี่ ที่
เหมาะสมเป็ นปั จจั ยส าคัญที่ จะลดการสะสมของจุลิ นทรีย์ ที่ ปนเปื้ อนอยู่ที่ พื้ นผิ วของอุ ปกรณ์ ป้ องกันการ
ปนเปื้อนจุลินทรีย์กลับไปที่ผลิตภัณฑ์ (กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า,
2547ข) โรงงานที่ 1 2 4 และ 5 ล้างถาดใส่เนื้อปลาทุกรอบการใช้งานซึ่งมีความถี่ประมาณ 10-30 นาทีต่อครั้ง
ในขณะที่โรงงานที่ 3 6 และ 7 มีความถี่ในการล้างถาดใส่เนื้อปลาประมาณ 60-120 นาทีต่อครั้ง ซึ่งไม่เป็นไป
ตามข้ อก าหนดกรมประมงที่ ก าหนดให้ ล้ างถาดใส่ เนื้ อปลาทุ กครั้ งหลั งจากใช้ ใส่ เนื้ อปลาและฆ่ าเชื้ อด้ วย
น้าคลอรีนเข้มข้นอย่างน้อย 50 ppm (กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์ น้า,
2552) โรงงานที่ 4 5 6 และ 8 มีความเข้มข้นคลอรี นส าหรับฆ่าเชื้อถาดใส่เนื้อปลาประมาณ 50-100 ppm
สาหรับโรงงานที่ 1 2 3 และ 7 มีความเข้มข้นคลอรีนสาหรับฆ่าเชื้อถาดใส่เนื้อปลาประมาณ 100-200 ppm ซึ่ง
ทุกโรงงานใช้ความเข้มข้นคลอรีนตามที่กรมประมงกาหนด ทุกโรงงานกาหนดล้างโต๊ะผลิตและสายพานบรรจุทุก
4 ชั่วโมงด้วยน้าผสมคลอรีนเข้มข้นตั้ งแต่ 50-200 ppm ตามที่กรมประมงกาหนด ยกเว้นโรงงานที่ 4 ที่ใช้
น้ายาฆ่าเชื้อประเภท Quaternary Ammonium Compounds ซึ่งผู้ผลิตกาหนดให้ใช้ที่ความเข้มข้นร้อยละ
0.1 -5.0 โดยราดทิ้ งไว้ บ นพื้ น ผิ ว อุ ป กรณ์ 10-15 นาที อย่ างไรก็ ต ามสารฆ่ า เชื้ อ ประเภทดั งกล่ า วถึ งแม้
กรมประมงอนุ ญ าตให้ ใช้ ไ ด้ ต ามรายละเอี ย ดที่ ร ะบุ ในคู่ มื อ สุ ข ลั ก ษณะในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระมง
(กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า, 2547ข) แต่ไม่มีวิธีการตรวจสอบ
ความเข้มข้นที่ทราบผลอย่างรวดเร็ว โรงงานจึงไม่สามารถตรวจติดตามความเข้มข้นได้ (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ปริมาณความเข้มข้น คลอรีน ในน้าล้ างอุป กรณ์ และความถี่ในการล้ างอุป กรณ์ การผลิ ต ของ
โรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง
ปริมาณคลอรีน (ppm) และความถี่ที่ใช้ล้างอุปกรณ์การผลิต
โรงงาน
ที่
ถาดใส่เนื้อปลา ความถี่ (นาที/ครั้ง) โต๊ะผลิตและสายพานบรรจุ ความถี่ (ชั่วโมง/ครั้ง)
1
100
10-15
200
4
100-200
10-15
100-200
4
2
100
60
100
4
3
50-100
20
น้ายาฆ่าเชื้อ *
4
4
5
50-100
30
50-100
4
50-100
60
50-100
4
6
100-200
120
100-200
4
7
50-100
30
50-100
4
8
*น้ายาฆ่าเชื้อประเภท Quaternary Ammonium Compounds
2. ผลการตรวจวิเคราะห์จานวนและปริมาณ S.aureus ในกระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋อง
โรงงานที่ 1
โรงงานที่ 1 เป็นโรงงานที่มีระดับสุขลักษณะระดับ 1 ต่อเนื่องกัน 3 ปี มีจานวนพนักงานหักหัว
ขูดหนั ง ขูด สะอาด และบรรจุประมาณ 40-79 149-202 และ 75-86 คน ตามล าดับ ซึ่งจานวนพนัก งาน
แต่ละขั้นตอนและแต่ละวันผลิตโรงงานกาหนดเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของการผลิต
โรงงานเริ่ ม เอาปลาทู น่ าหลั งนึ่ งสุ กที่ มี อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 28-33 ºC ออกมาหั ก หั ว ขู ด หนั ง
อุณหภูมิเฉลี่ยในระหว่างการขูดสะอาดถึงรอการบรรจุประมาณ 28 ºC และอุณหภูมิหลังการบรรจุลงกระป๋อง
เพิ่มขึ้นเป็น 33-55 ºC เนื่องจากมีการเติมน้าปรุงรสที่มีอุณหภูมิประมาณ 55-60 ºC อุณหภูมิในระหว่างการ
ผลิตเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเพิ่มจานวน S. aureus ตลอดกระบวนการผลิต ทั้งนี้โรงงานมีระยะเวลา
ตั้งแต่เริ่มหักหัวขูดหนังถึงขูดสะอาดเสร็จประมาณ 12-143 นาที ระยะเวลาหลังขูดสะอาดเสร็จถึง บรรจุลง
กระป๋อง 2-44 นาที และหลังจากการปิดผนึกกระป๋องจะถูกตั้งรอกระบวนการฆ่าเชื้อตั้งแต่ 27-137 นาที ซึ่ง
พบว่าบางรุ่นการผลิตเนื้ อปลาทูน่ากระป๋องถู กตั้งรอการฆ่าเชื้ อนานกว่า 2 ชั่วโมงเกินกว่าระยะเวลาที่กรม
ประมงกาหนดไว้ในข้อกาหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงบรรจุภาชนะปิดสนิท สุขลักษณะในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า (กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า, 2552) ระยะ
เวลานานที่ สุ ด ของกระบวนการผลิ ต ตั้ ง แต่ เริ่ ม หั ก หั ว ขู ด หนั งถึ งเริ่ ม การฆ่ า เชื้ อ ประมาณ 5.24 ชั่ ว โมง
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 อุณหภูมิเนื้อปลาและระยะเวลาผลิต ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการผลิตปลาทูน่ากระป๋อง
อุณหภูมิ (ºC) และเวลา (นาที)
โรงงานที่
1

เวลา
2

เวลา
3

เวลา
เวลา
5

เวลา
6

เวลา
7

เวลา
8

เวลา

Max
(ºC)
34.0

ขูดสะอาด
รอบรรจุ
หลังบรรจุรอการฆ่าเชื้อ
Min
Average
Max Min
Average
Max Min
Average
(ºC)
(ºC) (ºC)
(ºC) (ºC)
25.0 28.1±2.7 n=12 34.0 22.0 27.7±3.8 n=12 55 30 33.0±2.1 n=15

12-143 นาที
40.0 25.0 32.0±4.0 n=15 25.0 21.0

2-44 นาที
23.9±1.7 n=15 25.0 12.0 20.1±3.9 n=15

22-147 นาที
45.0 29.0 28.2±4.9 n=12 39.0 21.0

9-160 นาที
29.2±6.3 n=12 38.0 20.0 28.9±6.4 n=12

10-220 นาที
28.2 20.0 24.3±2.9 n=12 27.5
20

13-97 นาที
24.4±2.7 n=15 28.5 23.0 25.0±1.5 n=15 50 30

10-70 นาที
38.0 28.1 32.6±4.1 n=15 30.6 26.8

24-185 นาที
28.6±1.6 n=12 32.3 22.7 27.7±2.6 n=12

13-100 นาที
32.9 21.9 30.3±3.7 n=9 32.7 25.0

10-135 นาที
27.3±2.7 n=9 27.3 23.0 25.0±1.6 n=9

50-295 นาที
41.8 22.6 29.2±6.2 n=9 32.7 21.8

15-175 นาที
26.7±2.8 n=12 28.0 22.1 25.1±2.0 n=12

50-310 นาที
44.0 26.0 34.5±5.2 n=15 32.0 26.0

30-255 นาที
28.5±2.4 n=15 29.0 23.0 26.1±2.2 n=15
240-520 นาที

50

27-137 นาที
30.2 32.8±2.6 n=15

55

11-90 นาที
32 35.8±1.5 n=15
32.5±2.1 n=15

50

21-134 นาที
30 32.5±2.2 n=15

55

11-151 นาที
26 31.4±2.5 n=15

55

26-163นาที
25 32.5±2.5 n=15

50

24-120 นาที
30 32.3±2.0 n=15

324
(5.24 ชั่วโมง)
397
(6.37 ชั่วโมง)
317
(5.17 ชั่วโมง)
389
(6.29 ชั่วโมง)
386
(6.26 ชั่วโมง)
633
(10.33 ชั่วโมง)
685
(11.25 ชั่วโมง)
520
(8.40 ชั่วโมง)
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4

หักหัวขูดหนัง
Max Min
Average
(ºC) (ºC)
33.0 28.0 31.3±1.8 n=12

ระยะเวลาผลิต
(นาที)
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ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกของโรงงานที่ 1 (ตารางที่ 6)
พบว่าตัวอย่างเนื้อปลาทูน่าทั้งขั้นตอนหลังนึ่ งสุกก่อนเริ่มการผลิต หลังหักหัวขูดหนัง หลังขูดสะอาด และ
ระหว่างรอบรรจุ ล งกระป๋ องทั้ ง 5 ครั้ ง จานวนทั้ งหมด 60 ตัว อย่าง ไม่ พ บการปนเปื้อน S. aureus ทุ ก
ตัวอย่าง แต่พบ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่าหลังบรรจุกระป๋องและตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 ชั่วโมง
จานวน 1 ตัวอย่างจากจานวนทั้งหมด 15 ตัวอย่าง โดยพบเพียง 10 cfu/g
ในขณะที่ผลการตรวจปริมาณการปนเปื้อน S. aureus ที่ถุงมือและผ้ากันเปื้อนของพนักงานที่
สัมผัสกับเนื้อปลาทูน่าพบว่ามีการปนเปื้อน S. aureus ที่ถุงมือพนักงานทุกขั้นตอนการผลิตจานวน 6 ตัวอย่าง
จากจานวนทั้งหมด 45 ตัวอย่าง โดยพบปริมาณต่า ๆ ที่ 10-40 cfu/25cm2 ผ้ากันเปื้อนของพนักงานที่สัมผัส
กับเนื้อปลาทูน่าพบว่ามีการปนเปื้อน S. aureus ที่ผ้ากันเปื้อนของพนักงานเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานขั้นตอน
หั กหั วขู ดหนั งจ านวน 2 ตั วอย่ างจากจ านวนทั้ งหมด 45 ตั วอย่างเท่ านั้ น โดยพบที่ ปริมาณ 10 และ 160
cfu/25cm2 สาหรับถาดใส่เนื้อปลาพบการปนเปื้อน S. aureus ที่ถาดใส่เนื้อปลาในขั้นตอนหลังการขูดสะอาด
เพียงจานวน 1 ตัวอย่าง โดยพบปริมาณ 10 cfu/25cm2 และพบการปนเปื้อน S. aureus ที่โต๊ะผลิตขั้นตอน
การหักหัวขูดหนังจานวน 1 ตัวอย่างเช่นเดียวกัน โดยพบปริมาณ 20 cfu/25cm2 รายละเอียดแสดงในตารางที่
6 ทั้ งนี้ โรงงานที่ 1 ก าหนดให้ พนั กงานขั้ นตอนการหั กหั วขู ดหนั ง และขั้ นตอนขู ด สะอาดล้ างถุ งมื อและ
ผ้ากันเปื้อนด้วยน้าผสมคลอรีนเข้มข้น 200 ppm ทุก 20 นาที และกาหนดให้พนักงานขั้นตอนการบรรจุล้าง
ถุงมือและผ้ากันเปื้อนด้วยน้าผสมคลอรีนเข้มข้น 100 ppm ทุก 2 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามขณะเก็บตัวอย่างพบว่า
ปริมาณความเข้มข้นคลอรีนในน้าล้างถุงมือและผ้ากันเปื้อนต่ากว่าที่โรงงานกาหนดแต่ยังเป็นไปตามข้อกาหนด
กรมประมงและถึงแม้ว่าในขั้นตอนการบรรจุโรงงานที่ 1 กาหนดให้พนักงานล้างมือทุก 2 ชั่วโมง แต่จากการ
ตรวจปริ มาณ S. aureus ในขั้นตอนดั งกล่ าว ก็ยั งพบปริมาณ S. aureus ไม่ เกิ นเกณฑ์ กาหนด นอกจากนี้
โรงงานกาหนดให้ล้างถาดใส่เนื้อปลาหลังหักหัวขูดหนัง และถาดใส่เนื้อปลาหลังขูดสะอาดด้วยน้าผสมคลอรีน
เข้มข้น 100 ppm ทุก 15 นาที และล้างโต๊ะผลิตทุกขั้นตอนรวมทั้งสายพานบรรจุเนื้อปลาลงกระป๋องด้วยน้า
ผสมคลอรีนเข้มข้น 200 ppm ทุก 4 ชั่วโมง (ตารางที่ 4) การพบการปนเปื้อน S. aureus ที่ถาดใส่เนื้อปลา
ขั้นตอนขูดสะอาดและโต๊ะขั้นตอนการหักหัวขูดหนังเพียงอย่างละ 1 ตัวอย่าง จาก 45 ตัวอย่างต่อชนิดอุปกรณ์
แสดงให้เห็นว่าโรงงานยังสามารถควบคุมปริมาณการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่าตั้งแต่หลังหักหัวขูดหนังถึงก่อนบรรจุ
เนื้ อปลาลงกระป๋องพบว่าไม่มีแนวโน้ม การเพิ่มจานวนขึ้น ตามขั้นตอนการผลิตถึงแม้ว่าจะพบ S. aureus
ปนเปื้อนอยู่ที่เครื่องแต่งกายของพนักงาน และอุปกรณ์การผลิต แสดงให้เห็นว่าการควบคุมสุขลักษณะและ
กระบวนการผลิตของโรงงานที่ 1 สามารถควบคุมการปนเปื้อน S. aureus ในผลิตภัณฑ์ทูน่าบรรจุกระป๋อง
และปริมาณ S. aureus ที่พบ 1 ตัวอย่างในผลิตภัณ ฑ์ที่ บรรจุกระป๋องก่อ นการฆ่าเชื้ อมีปริมาณเพียง 10
cfu/g ซึ่งไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสารพิษของ S. aureus ถึงแม้จะมีระยะเวลาการผลิต ในแต่ละรุ่นตั้งแต่
พนักงานเริ่มสัมผัสปลาหลังนึ่งสุกจนถึงขั้นตอนการ ฆ่าเชื้อกระป๋องแตกต่างกันตั้งแต่ 1- 5.30 ชั่วโมง
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ตารางที่ 6 ปริมาณ S. aureus ในเนื้อปลาทูนา่ นึ่งสุกและที่พื้นผิวถุงมือ ผ้ากันเปื้อน และอุปกรณ์การผลิต
ตั้งแต่ขั้นตอนหลังนึ่งสุกจนถึงบรรจุกระป๋องของโรงงานที่ 1
ตัวอย่าง
เนื้อปลาทูน่า

ขั้นตอน

จานวน
ตัวอย่าง

จานวน
ร้อยละ
ตัวอย่างที่พบ
S. aureus
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6.7
3
20.0
1
6.7
2
13.3
2
13.3
0
0
0
0
0
0
1
6.7
0
0
1
6.7
0
0
0
0

หลังนึ่งสุก
15
หลังหักหัวขูดหนัง
15
หลังขูดสะอาด
15
ก่อนบรรจุกระป๋อง
15
ก่อนเข้าหม้อฆ่าเชื้อ
15
ถุงมือพนักงาน หักหัวขูดหนัง
15
ขูดสะอาด
15
บรรจุกระป๋อง
15
ผ้ากันเปื้อน
หักหัวขูดหนัง
15
ขูดสะอาด
15
บรรจุกระป๋อง
15
ถาดใส่เนื้อปลา หักหัวขูดหนัง
15
ขูดสะอาด
15
บรรจุกระป๋อง
15
โต๊ะ
หักหัวขูดหนัง
15
ขูดสะอาด
15
บรรจุกระป๋อง
15
* หมายถึง Estimate Aerobic Plate Count
** หมายถึง หน่วยของปริมาณ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่า
*** หมายถึง หน่วยของปริมาณ S. aureus บนพื้นผิวสัมผัส

ปริมาณ S. aureus
(cfu/g)**
(cfu/25cm2)***
<10*
<10*
<10*
<10*
10*
10*, 10*, 40*
10*
10*, 10*
10*, 1.6x102
<10*
<10*
<10*
10*
<10*
20*
<10*
<10*

โรงงานที่ 2
โรงงานที่ 2 เป็ น โรงงานที่ มีระดับ สุ ข ลั กษณะระดับ 2 ต่ อเนื่ องกัน ตลอดทั้ ง 3 ป ี มี จานวน
พนักงานหักหัวขูดหนัง ขูดสะอาด และบรรจุ ประมาณ 30-46 56-123 และ 60-330 คน ตามลาดับ ขึ้นอยู่
กับแต่ละครั้งของการผลิต โรงงานเริ่มเอาปลาทูน่าหลังนึ่งสุกที่มีอุณหภูมิประมาณ 25-40 ºC ออกมาหักหัว
ขูดหนัง อุณหภูมิเฉลี่ยในระหว่างการขูดสะอาดประมาณ 24 ºC และอุณหภูมิเฉลี่ยในระหว่างรอการบรรจุ
อยู่ที่ประมาณ 20 ºC โดยอุณหภูมิเฉลี่ยหลังการบรรจุลงกระป๋องเพิ่มขึ้นเป็น 33 ºC เนื่องจากมีการเติมน้า
ปรุงรสที่มีอุณหภูมิประมาณ 50-60 ºC ทั้งนี้โรงงานมีระยะเวลาตั้งแต่เริ่มหักหัวขูดหนังถึงขูดสะอาดเสร็จ
ประมาณ 22-147 นาที ระยะเวลาหลังขูดสะอาดเสร็จถึงบรรจุลงกระป๋อง 9-160 นาที และหลังจากการปิด
ผนึกกระป๋องจะถูกตั้งรอกระบวนการฆ่าเชื้อตั้งแต่ 11-90 นาที ระยะเวลานานที่สุดของกระบวนการผลิ ต
ตั้งแต่เริ่มหักหัวขูดหนังถึงเริ่มการฆ่าเชื้อประมาณ 6.30 ชั่วโมง โดยพบว่าระยะเวลาหลังขูดสะอาดเสร็จถึง
บรรจุลงกระป๋อง และระยะเวลาหลังบรรจุถึงการเริ่มฆ่าเชื้อ ของผลิตภัณฑ์บางรุ่น ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
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สุ ขลั กษณะในการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ ประมงบรรจุภาชนะปิ ดสนิ ท สุ ขลั กษณะในการผลิ ตผลิ ตภั ณ ฑ์ ปลาทู น่ า
(กองตรวจสอบรับ รองมาตรฐานคุณ ภาพสั ตว์น้ าและผลิ ตภั ณ ฑ์ สั ตว์น้า, 2552) ที่ กาหนดให้ รอบรรจุ ล ง
กระป๋องได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง และรอฆ่าเชื้อได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ตามลาดับ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5
ผลการตรวจวิเ คราะห์ S. aureus ในตัว อย่า งเนื้อ ปลาทูน่า หลัง นึ่ง สุก ของโรงงานที่ 2
แสดงรายละเอีย ดในตารางที่ 7 โดยพบว่าเนื้อปลาทูน่าหลังนึ่งสุกก่อนเริ่ม ขั้นตอนการหักหัว ขูดหนังไม่
พบการปนเปื้อ น S. aureus ทุก ตัว อย่า ง และเริ่ม พบการปนเปื้อ น S. aureus ในเนื้อ ปลาทูน่า หลัง
ขั้นตอนหักหัวขูดหนังจานวน 1 ตัวอย่าง จาก 15 ตัวอย่าง โดยมีปริมาณ S. aureus 30 cfu/g คิดเป็น
ร้อยละ 6.7 ของจานวนตัว อย่างของขั้น ตอนนี้ และจานวนตัว อย่างที่พ บ S. aureus มีจานวนเพิ่มขึ้น
เป็น ร้อ ยละ 20.0 40.0 และ 73.3 ของจานวนตัว อย่า งที่เก็บ จากขั้น ตอนหลัง ขูด สะอาด ก่อ นบรรจุ
กระป๋อง และหลังบรรจุ ก่อนเข้าหม้อฆ่าเชื้อ ตามลาดับ โดยมีข้อสังเกตุว่าโรงงานใช้ระยะเวลาในการรอ
บรรจุน านกว่าที่ก รมประมงกาหนดจึง มีผ ลทาให้ S. aureus เพิ่มจานวนขึ้น ปริมาณ S. aureus ที่พบ
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 10-60 cfu/g ยกเว้นตัวอย่างในขั้นตอนหลังขูดสะอาดที่พบ S. aureus 3.1×102
cfu/g และเนื ้อ ปลาทูน ่า หลัง บรรจุก ระป๋อ งก่อ นการฆ่า เชื ้อ พบปริม าณ S. aureus 1.5×102 และ
1.3×102 cfu/g อย่างไรก็ตาม S. aureus ในผลิต ภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องของโรงงานที่ 2 ยังไม่สูงเกิน
1.0×105 cfu/g ซึ่งเป็นปริมาณที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดสารพิษ Staphylococcal Enterotoxin
โรงงานที่ 2 พนั กงานส่ วนใหญ่ ไม่สวมถุงมือ ดังนั้ นการเก็บตัวอย่ างจึงเก็ บตัวอย่างจากมือของ
พนักงานที่ไม่สวมถุงมือเท่านั้น พบว่ามีจานวนตัวอย่างและปริมาณ S. aureus มากกว่าที่พบในเนื้อปลา โดยมือ
ของพนักงานขั้นตอนการหักหัวขูดหนังมีการปนเปื้อน S. aureus ร้อยละ 46.7 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 66.7
ในขั้นตอนการขูดสะอาด และลดลงเป็นร้อยละ 60.0 ในขั้นตอนการบรรจุ อย่างไรก็ตามปริมาณ S. aureus
ที่ พบที่ มื อ ของพนั ก งาน 16 ตั ว อย่ างจาก 26 ตั ว อย่ าง มี ป ริม าณน้ อ ยกว่ า 1.0×102 cfu/25cm2 แต่ มี 1
ตัวอย่างในขั้นตอนหักหัวขูดหนังที่พบการปนเปื้อนสูงถึง 8.0×103 cfu/25cm2 และขั้นตอนขูดสะอาดพบ 3
ตัว อย่ างที่ มี ก ารปนเปื้ อ น 1.4×103 1.4×104 และ 2.4×104 cfu/25cm2 ตั ว อย่ า งที่ เก็บ จากมื อ พนั ก งาน
ขั้นตอนการบรรจุทุกตัวอย่างมีปริมาณการปนเปื้อน S. aureus น้อยกว่า 1.0×102 cfu/25cm2 ในขณะที่
ตัวอย่างที่เก็บจากผ้ากันเปื้อน 9 จาก 11 ตัวอย่างมีปริมาณน้อยกว่า 1.0×102cfu/25cm2 และพบ 2 ตัวอย่าง
จากขั้ น ตอนการหั ก หั ว ขู ด หนั ง ที่ มี ป ริ ม าณ S. aureus 1.3×102 และ 2.9×102cfu/25cm2 ตามล าดั บ
ในขณะเก็บตัวอย่างพบว่าน้าล้างมือและน้าล้างผ้ากันเปื้อนมีความเข้มข้นของคลอรีน 50 ppm และโรงงาน
กาหนดให้พนักงานทุกขั้นตอนการผลิตล้างมือและผ้ากันเปื้อนทุก 60 นาที อย่างไรก็ตาม การพบ S. aureus
ในปริมาณค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าความถีท่ ี่โรงงานกาหนดให้พนักงานล้างมือและผ้ากันเปื้อนไม่เหมาะสม
โรงงานควรเปลี่ยนแปลงให้ถี่ขึ้นเพื่อลดการสะสมเชื้อ S. aureus ที่มือและผ้ากันเปื้อน ปริมาณ S. aureus
บนพื้นผิวสัมผัสของถาดใส่เนื้อปลาและโต๊ะผลิตมี S. aureus น้อยกว่า 1.0×102 cfu/25cm2 ทุกตัวอย่าง โดย
โรงงานกาหนดให้ ล้ างถาดใส่ เนื้ อ ปลาด้ ว ยน้ าผสมคลอรีน เข้ม ข้ น 100-200 ppm ทุ ก 10-15 นาที และ
กาหนดให้ล้างโต๊ะทุกขั้นตอนการผลิตรวมทั้งสายพานเครื่องบรรจุทุก 4 ชั่วโมงด้วยน้าผสมคลอรีนเข้มข้น
100-200 ppm (ตารางที่ 4) ทาให้ S. aureus ไม่สามารถเพิ่มจานวนได้
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ตารางที่ 7 ปริมาณ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกและที่พื้นผิวถุงมือ ผ้ากันเปื้อน และอุปกรณ์การผลิต
ตั้งแต่ขั้นตอนหลังนึ่งสุกจนถึงบรรจุกระป๋องของโรงงานที่ 2
ตัวอย่าง

ขั้นตอน

เนื้อปลาทูน่า

หลังนึ่งสุก
หลังหักหัวขูดหนัง
หลังขูดสะอาด
ก่อนบรรจุกระป๋อง

15
15
15
15

ก่อนเข้าหม้อฆ่าเชื้อ

15

11

73.3

หักหัวขูดหนัง

15

7

46.7

ขูดสะอาด

15

10

66.7

บรรจุกระป๋อง

15

9

60.0

หักหัวขูดหนัง

15

5

33.3

ขูดสะอาด
บรรจุกระป๋อง
หักหัวขูดหนัง
ขูดสะอาด

15
15
15
15

2
4
2
6

13.3
26.7
13.3
40.0

บรรจุกระป๋อง
15
1
โต๊ะ
หักหัวขูดหนัง
15
5
ขูดสะอาด
15
4
บรรจุกระป๋อง
15
4
* หมายถึง Estimate Aerobic Plate Count
** หมายถึง หน่วยของปริมาณ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่า
*** หมายถึง หน่วยของปริมาณ S. aureus บนพื้นผิวสัมผัส

6.7
33.3
26.7
26.7

มือพนักงาน

ผ้ากันเปื้อน

ถาดใส่เนื้อปลา

จานวน
ตัวอย่าง

จานวน ร้อยละ
ตัวอย่างที่
พบ
S. aureus
0
0
1
6.7
3
20.0
6
40.0

ปริมาณ S. aureus
(cfu/g)**
(cfu/25cm2)***
< 10*
30
10*, 20*, 3.1×102
10*, 10*, 10*, 40, 60,
60
10*, 10*, 10*, 20*, 20*,
30, 30*, 40, 60,
1.5×102, 1.3×102
10*, 30*, 50*, 90*,
5.6×102, 9.7×102,
8.0×103
20*, 60*, 70*, 1.3×102,
1.9×102, 2.0×102,
5.2×102, 1.4×103,
1.4×104, 2.4×104
10*, 20*, 20*, 20*, 40*,
50*, 50*, 70*, 90*
10*, 30*, 50*, 1.3×102,
2.9×102
10*, 90*
10*, 10*, 10*, 20*
30*, 40*
10*, 10*, 10*, 10*, 30*,
40*
20*
10*, 10*, 40*, 50*, 80*
10*, 10*, 20*, 20*
10*, 10*, 20*, 20*
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โรงงานที่ 3
โรงงานที่ 3 เป็นโรงงานในกลุ่มที่มีการควบคุมสุขลักษณะดี และเป็นกลุ่มเดียวกันกับโรงงานที่ 2
ข้อแตกต่างจากโรงงานที่ 2 คือพนั กงานทุกคนที่ปฏิ บัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ สวมถุงมือทุกขั้นตอนการผลิ ต
โรงงานที่ 3 มีจานวนพนักงานหักหัวขูดหนัง ขูดสะอาด และบรรจุ 10-22 60-120 และ 30-35 คน ตามลาดับ
โรงงานนี้ เป็ น โรงงานที่ มี จ านวนพนั กงานน้ อยที่ สุ ดในจ านวนโรงงานทั้ งหมด จากผลการประเมิ น ระดั บ
สุขลักษณะของกรมประมงพบว่าโรงงานมีระดับ 1 ในปี 2553 และ 2554 และเป็นระดับ 2 ในปี 2555
จากผลการตรวจวิเคราะห์ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกตั้งแต่เริ่มหักหัวขูดหนังจนถึงบรรจุ
ลงกระป๋ อ งรอการฆ่ าเชื้ อ พบ S. aureus 15 ตั ว อย่ างจาก 60 ตั ว อย่ าง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 25 ของจ านวน
ตัวอย่างทั้งหมด โดยพบจากทุกขั้นตอนการผลิต ยกเว้นขั้นตอนหลังนึ่งสุกก่อนเริ่มกระบวนการหักหัวขูดหนัง
ปริมาณ S. aureus ที่พบในแต่ละตัวอย่างส่วนใหญ่มีปริมาณน้อยกว่า 1.0×102 cfu/g แต่มี 2 ตัวอย่างใน
ขั้น ตอนขูดสะอาดที่พบปริมาณ S. aureus ที่ 1.0×102 และ 3.4×102 cfu/g และมี 1 ตัวอย่างที่ขั้นตอน
ก่อนบรรจุกระป๋องที่พบ S. aureus 1.5×102 cfu/g (ตารางที่ 8) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับโรงงานที่ 2
อย่างไรก็ตาม จานวนตัวอย่างที่พบ S. aureus น้อยกว่าโรงงานที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจสุขลักษณะ
ของกรมประมงที่โรงงานที่ 3 มีประวัติระดับสุขลักษณะดีกว่าโรงงานที่ 2
โรงงานที่ 3 เริ่ม เอาปลาทูน่า หลัง นึ่ง สุก ออกมาหัก หัว ขูด หนัง เมื่อ ปลามีอุณ หภูมิ ร ะหว่า ง
29-45 ºC เนื้อ ปลาระหว่างการขูดสะอาดและรอบรรจุ กระป๋องมีอุณ หภูมิเฉลี่ย ประมาณ 29 ºC และ
อุณ หภูมิเ ฉ ลี่ย เพิ ่ม ขึ้น เป็น 36 ºC ในระหว่า งรอการฆ่า เชื้อ ซึ่ง เป็น อุณ หภูมิที่เ หมาะสมต่อ การเพิ ่ม
จ านวนของ S. aureus ถึง แม้โ รงงานใช้ร ะยะเวลาในการผลิต รวมตั ้ง แต่เ ริ่ม หัก หัว ขูด หนัง ถึง เริ่ ม
การฆ่า เชื้อ ประมาณ 5 ชั่ว โมงเศษ แต่ใ ช้เวลาผลิต ช่ว งระหว่า งหัก หัว ขูด หนัง ถึงขูด สะอาดเสร็จ ตั้งแต่
10-220 นาที (ตารางที่ 5) ทาให้ S. aureus ที่พ บปริม าณต่า ๆ ในช่ว งหัก หัว ขู ด หนัง เพิ่ม จานวนขึ้น
นอกจากนี้โรงงานใช้เวลารอบรรจุเนื้อปลาลงกระป๋องหลัง ขูดสะอาดเสร็จ แต่ละรุ่นระหว่าง 13-97 นาที
ซึ่ง พบว่า โรงงานใช้เวลาผลิ ตบางรุ่น ไม่ส อดคล้องกับ ข้อกาหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง
บรรจุภ าชนะปิด สนิท สุข ลัก ษณะในการผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ป ลาทูน่า (กองตรวจสอบรับ รองมาตรฐาน
คุณภาพสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า, 2552) ที่กาหนดให้รอบรรจุได้ไม่ เกิน 1 ชั่วโมง ถึงแม้
S.
aureus ที่พ บในตัว อย่า งหลัง บรรจุเนื้อ ปลาลงกระป๋อ งจะไม่มีตัว อย่า งใด ๆ ที่ มีป ริม าณ S. aureus
มากกว่าขั้น ตอนหลังขูดสะอาดและขั้น ตอนการรอบรรจุเนื้อ ปลาลงกระป๋อ ง แต่จานวนตัว อย่างที่พ บ
S. aureus เพิ่มจากร้อยละ 20 จากขั้นตอนก่อนบรรจุเ ป็นร้อยละ 46.7 ของจานวนตัวอย่างระหว่างรอ
การฆ่าเชื้อ จากการตรวจติดตามครั้งนี้พบว่า ปริมาณ S. aureus ที่พบในเนื้อ ปลาทูน่าทุกขั้นตอนการ
ผลิตไม่เกิน 1.0×105 cfu/g และยังไม่มีความเสี่ยงที่จะพบผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องที่มีส ารพิษของ
S. aureus ดังนั้น หากโรงงานสามารถควบคุมระยะเวลาในการผลิตให้สั้น ลงจะช่วยลดความเสี่ยงของ
การเกิดสารพิษของ S. aureus ในผลิตภัณฑ์ของโรงงานได้
ผลการตรวจวิเคราะห์ S. aureus ที่ถุงมือและผ้ากันเปื้อนของพนักงานพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่
มีปริมาณ S. aureus น้อยกว่า 1.0×103 cfu/25cm2 โดยพบตัวอย่างถุงมือของพนักงานขั้นตอนการหักหัว
ขู ด หนั ง จ านวน 2 ตั ว อย่ า งจาก 15 ตั ว อย่ า งเท่ า นั้ น ที่ มี ป ริ ม าณ S. aureus 1.0×103 และ 3.5×103
cfu/25cm2 จ านวนตั ว อย่ า งถุ ง มื อ ที่ พ บการปนเปื้ อ น S. aureus มากที่ สุ ด คื อ ขั้ น ตอนการขู ด สะอาด
รองลงมาคือขั้นตอนการหักหัวขูดหนัง และขั้นตอนการบรรจุ ตามลาดับ จานวนตัวอย่างผ้ากันเปื้อนที่พบ
S. aureus มากที่สุดคือขั้นตอนการหักหัวขูดหนังโดยพบร้อยละ 20 และขั้นตอนขูดสะอาดพบร้อยละ 13.3
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ของจานวนตัวอย่างที่เก็บจากแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ ความเข้มข้นคลอรีนในน้าล้างมือและผ้ากันเปื้อนขั้นตอน
การหักหัวขูดหนังอยู่ระหว่าง 50-200 ppm ขั้นตอนขูดสะอาดอยู่ระหว่าง 50-100 ppm และขั้นตอนการ
บรรจุ 50 ppm โดยมีความถี่ในการล้างถุงมือและผ้ากันเปื้อนทุก 30 นาที (ตารางที่ 3) การกาหนดความ
เข้มข้นคลอรีนในน้าล้างถุงมือและผ้ากันเปื้อนและความถี่ในการล้างมือของพนักงานที่มากกว่าโรงงานที่ 2
ท าให้ จ านวนตั ว อย่ างที่ พ บ S. aureus น้ อ ยกว่ าโรงงานที่ 2 เป็ น ข้ อ บ่ งชี้ ที่ ชั ด เจนว่ าถึ งแม้ ป ริม าณการ
ปนเปื้อน S. aureus เริ่มต้นที่ขั้นตอนหักหัวขูดหนังของโรงงานที่ 3 จะสูงกว่าโรงงานที่ 2 แต่การกาหนด
ปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนที่สูงกว่าโรงงานที่ 2 และความถี่ในการทาความสะอาดถุงมือและผ้ากันเปื้อน
ที่มีความถี่มากกว่าจะช่วยลดความเสี่ยงของการเพิ่มจานวน S. aureus จนถึงระดับที่สร้างสารพิษ
ปริ ม าณ S. aureus บนพื้ น ผิ ว สั ม ผั ส ของอุ ป กรณ์ ต้ั งแต่ ขั้ น ตอนหั ก หั ว ขู ด หนั งจนถึ งบรรจุ
กระป๋ องของโรงงานที่ 3 พบว่าอุ ป กรณ์ ที่ สั มผั ส เนื้ อ ปลาในระหว่างการผลิ ต ทุ ก ขั้น ตอนมี ก ารปนเปื้ อ น
S. aureus โดยมี ตัว อย่างถาดใส่ เนื้ อปลาจานวน 12 ตัว อย่า งจาก 45 ตัวอย่าง ที่ ตรวจพบการปนเปื้ อน
S. aureus คิด เป็ น ร้ อยละ 26.7 แต่ ป ริ มาณที่ พ บส่ ว นใหญ่ น้อ ยกว่า 1.0x102 cfu/25cm2 ยกเว้น ถาดใส่
เนื้ อ ปลาขั้ น ตอนการขู ด สะอาดจ านวน 3 ตั ว อย่ า งที่ พ บปริม าณ S. aureus ที่ 1.0x102 2.1 x102 และ
1.5×103 cfu/25cm2 โรงงานกาหนดให้ ล้างถาดใส่เนื้อปลาทุก 1 ชั่วโมง ด้วยน้าผสมคลอรีนเข้มข้น 100
ppm ซึ่งความถี่การล้างถาดไม่เป็นไปตามข้อกาหนดของกรมประมงที่กาหนดให้ล้างทุกรอบที่ใช้งานส่งผลให้
S. aureus เพิ่มจานวนขึ้นโดยเฉพาะขั้นตอนการขูดสะอาดที่ใช้เวลาในการผลิตนาน สาหรับการล้างโต๊ะผลิต
รวมทั้งสายพานบรรจุเนื้อปลาลงกระป๋องโรงงานกาหนดให้ล้างด้วยน้าผสมคลอรีนเข้มข้น 100 ppm ทุก 4
ชั่วโมง ซึ่งยังเป็นไปตามข้อกาหนดของกรมประมง พบตัวอย่างการปนเปื้อนทีโ่ ต๊ะผลิตร้อยละ 13.3 โดยส่วน
ใหญ่ พ บการปนเปื้ อ นน้ อ ยกว่ า 1.0 x102 cfu/25cm2 และมี เพี ย ง 1 ตั ว อย่ า งที่ พ บ S. aureus ปริ ม าณ
1.1 x102 cfu/25cm2
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ตารางที่ 8 ปริมาณ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกและที่พื้นผิวถุงมือ ผ้ากันเปื้อน และอุปกรณ์การผลิต
ตั้งแต่ขั้นตอนหลังนึ่งสุกจนถึงบรรจุกระป๋องของโรงงานที่ 3
ตัวอย่าง

ขั้นตอน

จานวน
ตัวอย่าง

เนื้อปลาทูน่า

หลังนึ่งสุก
หลังหักหัวขูดหนัง
หลังขูดสะอาด
ก่อนบรรจุกระป๋อง
ก่อนเข้าหม้อฆ่าเชื้อ

15
15
15
15
15

ถุงมือพนักงาน

หักหัวขูดหนัง

15

5

33.3

ขูดสะอาด

15

6

40.0

บรรจุกระป๋อง
หักหัวขูดหนัง
ขูดสะอาด
บรรจุกระป๋อง
หักหัวขูดหนัง
ขูดสะอาด

15
15
15
15
15
15

4
3
2
0
3
5

26.7
20.0
13.3
0
20.0
33.3

บรรจุกระป๋อง
15
4
โต๊ะ
หักหัวขูดหนัง
15
3
ขูดสะอาด
15
2
บรรจุกระป๋อง
15
1
* หมายถึง Estimate Aerobic Plate Count
** หมายถึง หน่วยของปริมาณ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่า
*** หมายถึง หน่วยของปริมาณ S. aureus บนพื้นผิวสัมผัส

26.7
20.0
13.3
6.7

ผ้ากันเปื้อน
ถาดใส่เนื้อปลา

จานวน ร้อยละ
ตัวอย่างที่
พบ
S. aureus
0
0
2
13.3
3
20.0
3
20.0
7
46.7

ปริมาณ S. aureus
(cfu/g)**
(cfu/25cm2)***
<10*
10*, 80
20*, 1.0×102, 3.4×102
20*, 80, 1.5×102
10*, 10*, 10*, 30, 40,
40, 50
20*, 40*, 1.1x102,
1.0×103, 3.5×103
10*, 10*, 10*,
2.0x102, 5.2x102,
9.4x102
10*, 20*, 70*, 1.0x102
60*, 70*, 3.5x102
10*, 30*
<10
10*, 10*, 50*
10*,10*,1.0x102,
2.1x102, 1.5×103
10*,20*, 80*, 1.0x102
10*, 40*, 60*
10*, 90*
1.1x102
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โรงงานที่ 4
โรงงานที่ 4 เป็ น โรงงานในกลุ่มที่ มีการควบคุมสุ ขลักษณะดี มีผลการตรวจสุขลักษณะจาก
กรมประมงระดับ 1 ในปี 2553 โดยพบข้อบกพร่องที่ มีผ ลต่อคุ ณ ภาพผลิ ตภั ณ ฑ์ (M) จานวน 5 ข้อ แต่
ไม่มีข้อบกพร่องระดับร้ายแรง (Se) ที่มีผลต่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค แต่ปี 2554 พบว่ามีผลการตรวจ
สุขลักษณะจากกรมประมงที่ ระดับ 2 เพราะมีข้อบกพร่องที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเป็นจานวน 6
ข้อ และมีข้อบกพร่องระดับร้ายแรง (Se) ที่จะทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคจานวน 1 ข้อ ปี 2555
พบว่าโรงงานมีข้อบกพร่องที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ลดลงเป็นจานวน 4 ข้อ แต่ยังมีข้อบกพร่องระดับ
ร้ายแรง (Se) ที่มีผลต่อความปลอดภัยต่อผู้บ ริโภคจานวน 1 ข้อ จึงยังถูกจัดระดับ สุขลักษณะไว้ที่ระดับ 2
(ตารางที่ 1) โรงงานมีพนักงานขั้นตอนหักหัวขูดหนังประมาณ 45-200 คน ขูดสะอาดจานวน 190-240 คน
และขั้นตอนการบรรจุมีพนักงาน 110-200 คน โรงงานที่ 4 เป็นโรงงานที่มีจานวนพนักงานมากที่สุดของ
โรงงานในกลุ่มที่มีสุขลักษณะดี และพนักงานที่ปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่สวมถุงมือยกเว้นกรณี
มีบาดแผลที่มือ
โรงงานเริ่ ม น าเนื้ อ ปลามาหั ก หั ว ขู ด หนั ง เมื่ อ มี อุ ณ หภู มิ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 20-28 ºC ระหว่ า ง
กระบวนการผลิตเนื้อปลามีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 ºC และอุณหภูมิเนื้อปลาในกระป๋องหลังจากเติม
น้าปรุงรสอยู่ระหว่าง 30-50 ºC (ตารางที่ 5) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการควบคุมอุณหภูมิเนื้อปลาในระหว่างการ
ผลิ ต กั บ โรงงานอื่ น ๆ พบว่ าอุ ณ หภู มิ ป ลาเริ่ม ต้ น ที่ น ามาหั ก หั ว ขู ด หนั ง ต่ าที่ สุ ด ผลการตรวจวิเคราะห์
S. aureus ในเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกของโรงงานที่ 4 พบว่ามีการปนเปื้อนทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่หักหัวขูดหนัง
(ตารางที่ 9) โดยขั้นตอนหลังหักหัวขูดหนังพบ 1 ตัวอย่างที่มี S. aureus ในปริมาณ 10 cfu/g ขั้นตอนหลัง
ขูดสะอาดพบการปนเปื้อน S. aureus เพิ่มขึ้นเป็นจานวน 4 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 26.7 ของจานวนตัวอย่างที่
เก็บในขั้นตอนนี้ โดยมี 1 ตัวอย่างที่มีปริมาณ S. aureus 1.8×102 cfu/g และพบว่าจานวนตัวอย่างเนื้อปลา
ทูน่าที่เก็บในขั้นตอนก่อนบรรจุลงกระป๋องมีการปนเปื้อน S. aureus เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 73.3 และหลังบรรจุ
ลงกระป๋องมีการปนเปื้อน S. aureus เป็นร้อยละ 60 โดยปริมาณการปนเปื้อนที่ขั้นตอนก่อนบรรจุพบ 4
ตัวอย่างที่มีการปนเปื้อนที่ 2.2×102 4.0×102 6.1×103 และ 1.5×104 cfu/g และขั้นตอนหลังบรรจุซึ่งตั้ง
ทิ้งไว้ที่อุณ หภูมิห้ อง 3 ชั่วโมงหลั งปิ ดฝากระป๋องพบมี การปนเปื้อน 9 ตัวอย่างโดยมี ปริม าณ S. aureus
มากกว่า 1.0×102 cfu/g จ านวน 8 ตั ว อย่ างคื อ 2.0×102 2.0×102 5.6×102 7.7×102 1.5×103 2.9×104
3.3×104 และ 5.6×104 cfu/g ซึ่งจ านวนตัวอย่ างและปริ มาณการปนเปื้อน S. aureus ที่เพิ่มขึ้น อาจเป็น
เพราะโรงงานใช้เวลาในการรอบรรจุเนื้อปลาลงกระป๋องนานที่สุดประมาณ 185 นาที และรอการฆ่าเชื้อนาน
ที่สุ ด 134 นาที ทาให้ S. aureus เพิ่มขึ้น ซึ่งระยะเวลาที่โรงงานใช้ผลิ ตในขั้นตอนดังกล่าวไม่ เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงบรรจุภาชนะปิดสนิท สุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลา
ทูน่า (กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า, 2552) ที่กาหนดให้ตั้งเนื้อปลา
รอบรรจุไม่เกิน 1 ชั่วโมง และกาหนดให้ตั้งผลิตภัณฑ์หลังบรรจุผลิตภัณฑ์ลงกระป๋องแล้วรอกระบวนการฆ่า
เชื้ อ ไม่ เกิ น 2 ถึ งแม้ ป ริ ม าณ S. aureus ที่ ต รวจพบยั งน้ อ ยกว่าระดั บ ที่ S. aureus จะสร้ างสารพิ ษ หาก
โรงงานควบคุมระยะเวลาการผลิตให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกรมประมงก็จะลดความเสี่ยงที่ S. aureus จะ
มีโอกาสเพิ่มจานวนจนถึงระดับที่จะสร้างสารพิษ
ผลการตรวจวิเคราะห์ความสะอาดพื้นผิวของมือและผ้ากันเปื้อนของพนักงานที่สัมผัสเนื้อปลา
ทูน่ านึ่ งสุกตั้งแต่ขั้นตอนหั กหัวขูดหนังจนถึงบรรจุลงกระป๋องของโรงงานที่ 4 พบว่ามือและผ้ากันเปื้อนของ
พนั กงานโรงงานที่ 4 มี การปนเปื้ อน S. aureus มากกว่าโรงงานที่ 2 และ 3 โดยมื อของพนั กงานที่ สั มผั ส
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เนื้อปลาขั้นตอนการหักหัวขูดหนังมีการปนเปื้อน S. aureus จานวน 11 ใน 15 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 73.3
ของตัวอย่างที่เก็บในขั้นตอนดังกล่าว และพบว่ามือของพนักงานมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนตัวอย่างที่พบ
การปนเปื้อน S. aureus มีปริมาณการปนเปื้อนมากกว่า 1.0×102 cfu/25cm2 และพบว่ามี 4 ตัวอย่างที่พบ
S. aureus ปริมาณสู งถึง 3.8×103 1.2×104 2.0×104 และ 3.0×104 cfu/25cm2 ขั้นตอนการขูดสะอาดก็พบ
การปนเปื้อนสูงถึง 9 ใน 15 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 60 ของตัวอย่างที่เก็บในขั้นตอนดังกล่าว และมี 2 ตัวอย่าง
ที่พบ S. aureus ที่ 5.6×103 และ 9.9×103 cfu/25cm2 ขั้นตอนการบรรจุก็ยังคงพบจานวนตัวอย่างที่มีการ
ปนเปื้อน S. aureus จานวน 11 ใน 15 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 73.3 ของตัวอย่างที่เก็บในขั้นตอนนี้ และมี 6
ตัวอย่างที่พบ S. aureus ที่ 1.4×103 2.6×103 4.4×103 6.0×103 7.9×103 และ 8.2×103 cfu/25cm2
ผลการตรวจปริมาณ S. aureus ที่พื้ นผิ วผ้ ากันเปื้อนของพนักงานพบจานวนตัวอย่างที่ มีการ
ปนเปื้อน S. aureus ร้อยละ 26.7 46.7 และ 46.7 ของตัวอย่างที่เก็บจากผ้ากันเปื้อนของพนักงานขั้นตอนการ
หักหัวขูดหนัง ขูดสะอาด และการบรรจุ ตามลาดับ โดยปริมาณ S. aureus ที่พบส่วนใหญ่ น้อยกว่า 1.0×102
cfu/25cm2 แต่ มี 2 ตั วอย่ างที่ ขั้ นตอนการหั กหั วขู ดหนั งที่ พบ S. aureus ปริมาณ 3.8×102 และ 1.5×103
cfu/25cm2 และขั้นตอนบรรจุเนื้อปลาลงกระป๋องพบการปนเปื้อน S. aureus ปริมาณ 2.0×102 และ 2.9×102
cfu/25cm2 ถึ งแม้ โรงงานนี้ จะกาหนดความเข้มข้ นคลอรีน ในน้ าล้ างมื อและผ้ ากันเปื้ อนที่ 100 ppm และ
กาหนดให้พนักงานขั้นตอนการหักหั วขูดหนัง พนักงานขั้นตอนการขู ดสะอาดล้างมือและผ้ากันเปื้อนทุก 30
นาที พนักงานขั้นตอนการบรรจุล้างมือและผ้ากันเปื้อนทุก 1 ชั่วโมง แต่ระหว่างเก็บตัวอย่างพบว่าความเข้มข้น
ของปริมาณคลอรีนในน้าล้างมือและผ้ากันเปื้อนขั้นตอนการหักหัวขูดหนังต่ากว่าที่โรงงานกาหนด โดยพบความ
เข้มข้นของคลอรีนเพียง 25 ppm เท่านั้น (ตารางที่ 3) ซึ่งจากผลการตรวจความสะอาดของมือและผ้ากันเปื้อน
ของพนักงานโรงงานที่ 3 แสดงให้เห็นว่าหากมีการปนเปื้อน S. aureus ที่มือของพนักงานปริมาณมากจะส่งผล
ให้เนื้อปลาทูน่านึ่งสุกในแต่ละขั้นตอนการผลิตมีการปนเปื้อน S. aureus สูงเช่นเดียวกัน
ผลการตรวจพื้ นผิ วอุ ปกรณ์ การผลิ ตที่ สั มผั สกั บเนื้ อปลาระหว่างการผลิ ตจากขั้นตอนหั กหั ว
ขูดหนั งจนถึงบรรจุกระป๋ อง พบว่าจ านวนตัวอย่างถาดใส่เนื้อปลาที่ ตรวจพบ S. aureus มีจานวนมากกว่า
ตัวอย่ างของโรงงานที่ 2 และ 3 ซึ่งเป็ นโรงงานในกลุ่ มเดียวกัน โดยพบการปนเปื้อนร้อ ยละ 46.7 46.7 และ
40.0 ของตัวอย่างถาดใส่เนื้อปลาที่เก็บในขั้นตอนหักหัวขูดหนัง ขูดสะอาด และขั้นตอนการบรรจุ ตามลาดับ
ถึงแม้ปริมาณ S. aureus ที่พบส่วนใหญ่ มีปริมาณน้อยและไม่เกิน 1.0×102 cfu/25cm2 แต่มี 3 ตัวอย่างของ
ถาดใส่เนื้อปลาในขั้นตอนการหักหัวขูดหนังมีปริมาณ S. aureus 4.4×102 8.0×103 และ 2.5×104 cfu/25cm2
ถาดใส่เนื้อปลาขั้นตอนขูดสะอาดพบการปนเปื้อน S. aureus จานวน 1 ตัวอย่างที่ 4.4×102 cfu/25cm2 และ
2 ตัวอย่างชองถาดใส่เนื้อปลาขั้นตอนการบรรจุพบ S. aureus 1.0×102 และ 3.9×103 cfu/25cm2 สาหรับโต๊ะ
ผลิ ตขั้ น ตอนหั กหั วขู ดหนั ง ขู ดสะอาด และขั้ นตอนการบรรจุ พบจ านวนตั วอย่ างและปริมาณ S. aureus
มากกว่าโรงงานที่ 2 และ 3 โดยพบตัวอย่ างที่มีการปนเปื้อน S. aureus ร้อยละ 33.3 53.3 และ 66.7 ของ
ตัวอย่างที่เก็บในขั้นตอนหักหัวขูดหนัง ขูดสะอาด และขั้นตอนการบรรจุ ตามลาดับ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีปริมาณ
S. aureus น้ อยกว่า 3.0×102cfu/25cm2 ทั้งนี้ พบตัวอย่างที่มีปริมาณ S. aureus ที่ 6.5×102 และ 7.1×104
cfu/25cm2 จานวน 2 ตัวอย่างที่ขั้นตอนการบรรจุเนื้อปลาลงกระป๋อง และปริมาณการปนเปื้อน S. aureus
ของโรงงานนี้เป็ นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าหากมีการปนเปื้อน S. aureus ที่ผลิตภัณฑ์ มือหรืออุปกรณ์ การผลิตที่
ขั้นตอนใด ๆ จะส่ งผลให้ เกิดการปนเปื้ อนข้ามไปมาระหว่างพนั กงาน อุปกรณ์ การผลิ ต และผลิตภั ณฑ์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับหลักการควบคุมสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
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ตารางที่ 9 ปริมาณ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกและที่พื้นผิวถุงมือ ผ้ากันเปื้อน และอุปกรณ์การผลิต
ตั้งแต่ขนั้ ตอนหลังนึ่งสุกจนถึงบรรจุกระป๋องของโรงงานที่ 4
ตัวอย่าง

ร้อยละ

ปริมาณ S. aureus
(cfu/g)**
(cfu/25cm2)***

15
15
15
15

จานวน
ตัวอย่างที่
พบ
S. aureus
0
1
4
11

0
6.7
26.7
73.3

ก่อนเข้าหม้อฆ่าเชื้อ

15

9

60.0

หักหัวขูดหนัง

15

11

73.3

ขูดสะอาด

15

9

60.0

บรรจุกระป๋อง

15

11

73.3

ผ้ากันเปื้อน

หักหัวขูดหนัง
ขูดสะอาด
บรรจุกระป๋อง

15
15
15

4
7
7

26.7
46.7
46.7

ถาดใส่เนื้อปลา

หักหัวขูดหนัง

15

7

46.7

ขูดสะอาด

15

7

46.7

บรรจุกระป๋อง

15

6

40.0

หักหัวขูดหนัง

15

5

33.3

ขูดสะอาด

15

8

53.3

บรรจุกระป๋อง

15

10

66.7

<10*
10*
10*, 30, 70, 1.8×102
2*, 20*, 20*, 20*, 40, 70, 70,
2.2×102, 4.0×102, 6.1×103,
1.5×104
90, 2.0×102, 2.0×102, 5.6×102,
7.7×102, 1.5×103, 2.9×104,
3.3×104, 5.6×104
20*, 70*, 80*, 80*, 80*, 2.7x102,
5.0x102, 3.8×103, 1.2×104,
2.0×104, 3.0×104
30*, 40*, 50*, 50*, 60*, 1.7x102,
2.0x102, 5.6×103, 9.9×103
10*, 10*, 50*, 1.6x102, 4.6x102,
1.4×103, 2.6×103, 4.4×103,
6.0×103, 7.9×103, 8.2×103
30*, 30*, 3.8x102, 1.5×103
10*, 10*, 10*, 10*, 10*, 20*, 60*
10*, 10*, 30*, 60*, 90*, 2.0x102,
2.9x102
10*, 20*, 20*, 30*, 4.4x102,
8×103, 2.5×104
10*, 10*, 20*, 20*, 30*, 60*,
3.5x102
10*, 20*, 80*, 90*, 1.0x102,
3.9x102
10*, 10*, 1.3x102, 2.3x102,
8.3x102
10*, 10*, 50*, 60*, 80*, 90*,
1.0x102, 1.8x102
50*, 1.5x102, 1.6x102, 2.3x102,
2.4x102, 2.8x102, 3.0x102,
6.5x102, 7.5x102, 7.1×104

เนื้อปลาทูน่า

มือพนักงาน

โต๊ะ

ขั้นตอน

จานวน
ตัวอย่าง

หลังนึ่งสุก
หลังหักหัวขูดหนัง
หลังขูดสะอาด
ก่อนบรรจุกระป๋อง

* หมายถึง Estimate Aerobic Plate Count ** หมายถึง หน่วยของปริมาณ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่า
*** หมายถึง หน่วยของปริมาณ S. aureus บนพืน้ ผิวสัมผัส
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โรงงานที่ 5
โรงงานที่ 5 เป็นโรงงานที่มีระดับสุขลักษณะระดับ 2 ต่อเนื่องกัน 3 ปี เช่นเดียวกับโรงงานที่ 2
มีจานวนพนักงานหักหัวขูดหนัง ขูดสะอาด และบรรจุ 40-51 276-308 และ 57-146 คน ตามลาดับ ซึ่งจัด
ว่าเป็นโรงงานที่มีจานวนพนักงานมากเป็นลาดับสองรองจากโรงงานที่ 4 ของกลุ่มโรงงานที่มีสุขลักษณะดี
โรงงานเริ่ ม เอาปลาทู น่ า นึ่ งสุ ก ที่ มี อุณ หภู มิ ป ระมาณ 28-38 ºC ออกมาหั ก หั ว ขูด หนั ง อุณ หภู มิ เฉลี่ ย ใน
เนื้อปลาระหว่างการขูดสะอาดอยู่ที่ประมาณ 29 ºC และอุณหภูมิเฉลี่ยในเนื้อปลาระหว่างรอการบรรจุอยู่ที่
ประมาณ 28 ºC ซึ่งเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกับอุณ หภูมิเฉลี่ยของโรงงานที่ 3 อุณหภูมิเฉลี่ย หลังการ
บรรจุลงกระป๋องเพิ่มขึ้น เป็น 33 ºC ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ใกล้ เคียงกับโรงงานในกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้โรงงานมี
ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มหักหัวขูดหนังถึงขูดสะอาดเสร็จแต่ละรุ่นตั้งแต่ 13-100 นาที ระยะเวลาหลังขูดสะอาด
เสร็จถึงบรรจุลงกระป๋ องตั้งแต่ 10-135 นาที และหลังจากการปิดผนึก กระป๋องจะถูกตั้งรอกระบวนการ
ฆ่าเชื้อตั้งแต่ 11-151 นาที ระยะเวลานานที่สุ ดของกระบวนการผลิ ตตั้ งแต่เริ่มหั กหั วขูดหนังถึงเริ่มการ
ฆ่าเชื้อประมาณ 6.30 ชั่วโมง (ตารางที่ 5) โดยพบว่าระยะเวลาหลังขูดสะอาดเสร็จถึงบรรจุลงกระป๋องและ
ระยะเวลารอการฆ่าเชื้อไม่เป็นไปตามข้อกาหนดสุขลักษณะการผลิตผลิตภัณฑ์ทูน่า (กองตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานคุณภาพสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สั ตว์น้า, 2552) ที่กาหนดให้รอบรรจุได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงและรอการ
ฆ่าเชื้อไม่เกิน 2 ชั่วโมง เท่านั้น
ผลการตรวจวิเคราะห์ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกของโรงงานที่ 5 แสดงในตารางที่ 10
เนื้อปลาทูน่านึ่งสุกของโรงงานที่ 5 ไม่พบการปนเปื้อน S. aureus ในขั้นตอนหลังหักหัวขูดหนังทุกตัวอย่าง
และเริ่มพบการปนเปื้อน S. aureus ตั้งแต่ขั้นตอนหลังการขูดสะอาดเป็ นต้นไป โดยตัวอย่ างเนื้อปลาหลั ง
การขูดสะอาดที่พบการปนเปื้ อน S. aureus คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของจานวนตัวอย่างที่เก็บในขั้นตอนนี้
และพบการปนเปื้อน S. aureus มากขึ้นในขั้นตอนก่อนและหลังบรรจุกระป๋ องคิดเป็นร้อยละ 60.0 และ
80.0 ของจานวนตัวอย่างที่เก็บในแต่ละขั้นตอน ตามลาดับ ปริมาณการปนเปื้อน S. aureus ในเนื้อปลาทูน่า
หลั ง การขู ด สะอาดที่ มี ป ริ ม าณ S. aureus มากกว่ า 1.0x102 cfu/g มี 2 ตั ว อย่ า ง คื อ 1.7×102 และ
3.0×102 cfu/g ในขณะที่ตัวอย่างเนื้อปลาทูน่าก่อนและหลังบรรจุกระป๋องมีปริมาณ S. aureus มากกว่า
1.0x102 cfu/g เกือบทั้งหมด โดยขั้นตอนก่อนบรรจุกระป๋องพบตัวอย่างที่มีปริมาณ S. aureus มากกว่า
1.0x102 cfu/g ถึง 7 ใน 15 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 46.7 ของตัวอย่างที่เก็บในขั้นตอนนี้ ขั้นตอนหลังบรรจุ
กระป๋องพบตัวอย่างที่ มีปริมาณ S. aureus มากกว่า 1.0x102 cfu/g จานวน 11 ใน 15 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 73.3 ของจานวนตัว อย่ างที่เก็บจากขั้นตอนนี้ และพบตัวอย่างที่มีปริมาณการปนเปื้อนมากกว่า
1.0×104 cfu/g ทั้งสองขั้นตอน โดยพบ 1 ตัวอย่างที่มีปริมาณการปนเปื้อ นปริมาณมากจนไม่สามารถนับ
จานวนได้ที่ระดับการเจือจาง 10-4 แสดงให้เห็นว่าระยะเวลาที่รอบรรจุนานกว่า 2 ชั่วโมง ระยะเวลาที่รอการ
ฆ่าเชื้อที่จาลองให้เป็นสภาวะเลวร้ายที่สุดที่นานถึง 3 ชั่วโมง และอุณหภูมิเนื้อปลาระหว่างกระบวนการผลิต
ซึ่งอยู่ระหว่าง 28 - 33 ºC เป็นสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ S. aureus (ตารางที่ 5) ดังนั้น
โรงงานที่ 5 ควรเข้มงวดการควบคุมเวลาในการผลิต โดยเฉพาะขั้นตอนหลังขูดสะอาดแล้ว เพื่อลดความเสี่ยง
ในการสร้างสารพิษ Staphylococcal Enterotoxin
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ตารางที่ 10 ปริมาณ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกและที่พื้นผิวถุงมือ ผ้ากันเปื้อน และอุปกรณ์การผลิต
ตั้งแต่ขั้นตอนหลังนึ่งสุกจนถึงบรรจุกระป๋องของโรงงานที่ 5
ตัวอย่าง

ขั้นตอน

จานวน
ตัวอย่าง

หลังนึ่งสุก
หลังหักหัวขูดหนัง
หลังขูดสะอาด
ก่อนบรรจุกระป๋อง

15
15
15
15

ก่อนเข้าหม้อฆ่าเชื้อ

15

12

80.0

หักหัวขูดหนัง

15

9

60.0

ขูดสะอาด

15

13

86.7

บรรจุกระป๋อง

15

10

66.7

หักหัวขูดหนัง
ขูดสะอาด

15
15

5
7

33.3
46.7

บรรจุกระป๋อง

15

9

60.0

ถาดใส่เนื้อปลา

หักหัวขูดหนัง
ขูดสะอาด
บรรจุกระป๋อง

15
15
15

3
5
7

20.0
33.3
46.7

โต๊ะ

หักหัวขูดหนัง
ขูดสะอาด

15
15

3
7

20.0
46.7

บรรจุกระป๋อง

15

8

53.3

เนื้อปลาทูน่า

มือพนักงาน

ผ้ากันเปื้อน

จานวน
ร้อยละ
ตัวอย่างที่พบ
S. aureus
0
0
0
0
5
33.3
9
60.0

ปริมาณ S. aureus
(cfu/g)**
(cfu/25cm2)***
<10*
<10*
10*, 10*, 30, 1.7×102, 3.0×102
10*, 10*, 5.0×102, 5.2×102,
1.7×103,3.7×103, 5.4×103,
7.4×103, 1.1×104
90, 1.4×102, 5.2×102, 1.1×103,
1.3×103, 1.8×103, 3.6×103,
4.6×103, 1.4×104, 3.0×104,
3.1×104, TNTC
10*, 40*, 30*, 1.4×102,
2.0×102, 2.0×102, 2.8×102,
3.8×102, 1.3×103
10*, 40*, 60*, 1.0×102,
2.1×102, 2.7×102, 2.7×102,
4.2×102, 6.6×102, 6.8×102,
7.2×102, 8.0×102, 6.0×103
10*, 20*, 90*, 1.0×102,
2.0×102, 2.3×102, 2.5×102,
7.0×102, 4.7×103, 4.8×103
1*, 3*, 4*, 16*, 18*
10*, 10*, 30*, 40*, 70*, 90*,
1.0×102
20*, 30*, 40*, 40*, 50*,
1.0×102, 2.2×102, 7.6×103,
1.6×104
10*, 10*, 1.0×102
10*, 30*, 30*, 50*, 1.1×102
10*, 10*, 30*, 30*, 40*,
1.3×102, 2.0×102
10*, 10*, 20*
10*, 10*, 10*, 40*, 60*,
80*,1.0×102
20*, 50*, 50*, 60*, 70*,
1.0×102, 9.0×102, 1.5×103

* หมายถึง Estimate Aerobic Plate Count ** หมายถึง หน่วยของปริมาณ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่า
*** หมายถึง หน่วยของปริมาณ S. aureus บนพื้นผิวสัมผัส
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พนักงานของโรงงานที่ 5 สวมถุงมือเฉพาะบางคนทุกขั้นตอนการผลิต ดังนั้นจึงเลือกตรวจความ
สะอาดของมือพนักงานที่ไม่สวมถุงมือเท่านั้น ผลการตรวจความสะอาดที่พื้นผิวมือและผ้ากันเปื้อนของพนักงาน
ที่สัมผัสเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกของโรงงานที่ 5 พบว่าตัวอย่างมือของพนักงานขั้นตอนการหักหัวขูดหนัง ขูดสะอาด
และบรรจุกระป๋อง มีจานวนตัวอย่างที่ปนเปื้อน S. aureus ร้อยละ 60.0 86.7 และ 66.7 ของจานวนตัวอย่าง
แต่ ละขั้ น ตอน ตามล าดั บ โดยพบว่าทุ กขั้ นตอนการผลิ ตส่ วนใหญ่ ตั วอย่ างมี ปริมาณ S. aureus มากกว่ า
1.0x102 cfu/25cm2 และยั งพบ S. aureus ที่ ปริมาณที่ สู งถึง 1.3×103 และ 6.0×103 cfu/25cm2 ที่ขั้นตอน
หักหั วขูดหนั ง และขูดสะอาด ตามล าดับ และพบปริมาณ S. aureus 4.7×103 และ 4.8×103 cfu/25cm2 ที่
ขั้นตอนการบรรจุ ส าหรั บผ้ ากั นเปื้ อนขั้นตอนการหั กหั ว ขูดหนั ง ขู ดสะอาด และบรรจุ กระป๋ อ ง ก็ พบ S.
aureus คิดเป็นร้อยละ 33.3 46.7 และ 60.0 ของจานวนตัวอย่างแต่ละขั้นตอน ตามลาดับ โดยที่ผ้ากันเปื้อน
ขั้นตอนการบรรจุ ลงกระป๋ องพบ S. aureus ปริมาณ 7.6×103 และ 1.6×104 cfu/25cm2 การตรวจพบ S.
aureus จากตัวอย่ างมื อและผ้ ากันเปื้ อนของพนักงานโรงงานที่ 5 ทั้งจานวนและปริมาณมากเป็นข้อบ่งชี้ที่
สอดคล้ องกั บ ผลการตรวจพบจ านวนและปริมาณ S. aureus ในเนื้ อปลาทู น่ าแต่ ละขั้ นตอนอย่ างชั ดเจน
โดยเฉพาะขั้นตอนก่อนและหลังการบรรจุเนื้อปลาลงกระป๋อง ถึงแม้โรงงานนี้กาหนดให้พนักงานล้างมือและผ้า
กันเปื้อนด้วย น้าผสมคลอรีนเข้มข้น 50 ppm ทุก 1 ชั่วโมง ซึ่งความถี่ในการล้างมือไม่แตกต่างจากโรงงานที่
2 แต่ขณะเก็บตัวอย่ างพบว่าบางครั้งปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนในน้าล้างมือของพนักงานขั้นตอนขูด
สะอาดมีปริมาณต่าเพียง 20 ppm และพบว่าพนักงานของโรงงานไม่สวมผ้าปิดปาก (ตารางที่ 3) ซึ่งโดยทั่วไป
การใช้ผ้าปิดปากมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์จากปากและจมูกของพนักงาน โพรงจมูกเป็น
แหล่ งปนเปื้ อน S. aureus ที่ ส าคัญแหล่ งหนึ่ง (Kadariya et al., 2014; Le Loir et al.,2003) นอกจากนี้
Johler et al. (2013) รายงานว่า S. aureus ที่พบจากผู้ป่วยและ S. aureus ที่พบจากโพรงจมูกของผู้ที่สัมผัส
อาหารเป็ นชนิ ดเดียวกัน และ Alhashimi et al. (2017) รายงานว่าร้อยละ 31.1 ของผู้ที่สัมผัสอาหารมีการ
ปนเปื้อน
S. aureus ในโพรงจมูก
ถาดใส่เนื้ อปลาและโต๊ะผลิตของโรงงานที่ 5 มีการปนเปื้อน S. aureus ทุกขั้นตอนการผลิต
โดยจานวน S. aureus ที่พบในถาดใส่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 ในขั้นตอนหักหัวขูดหนังเป็นร้อยละ
33.3 ในขั้นตอนขูดสะอาด และเพิ่มเป็นร้อยละ 46.7 ในขั้นตอนการบรรจุ ทั้งนี้โต๊ะผลิ ตพบ S. aureus ที่
ขั้นตอนหักหัวขูดหนัง ขูดสะอาด และขั้นตอนการบรรจุที่ร้อยละ 20 46.7 และ 53.3 ของจานวนตัวอย่าง
ทั้งหมดที่เก็บจากแต่ละขั้นตอนตามลาดับ โดยโต๊ะผลิตขั้นตอนการขูดสะอาดและบรรจุกระป๋อง มี จานวน
ตัว อย่ างที่ พ บ S. aureus มากกว่าถาดใส่ เนื้อ ปลาในขั้น ตอนดังกล่ าว ทั้ งนี้ โรงงานกาหนดให้ ใช้น้ าผสม
คลอรีนเข้มข้นประมาณ 50-100 ppm. ในการล้างถาดใส่ปลาทุก 30 นาที ล้างโต๊ะผลิตและสายพานการ
บรรจุทุก 4 ชั่วโมง ตามรายละเอียดตารางที่ 4 ปริมาณการปนเปื้อน S. aureus ในถาดใส่เนื้อปลาและโต๊ะ
ผลิตส่วนใหญ่น้อยกว่า 2.0x102 cfu/25cm2 ยกเว้นตัวอย่างโต๊ะผลิตบริเวณบรรจุเนื้อปลาลงกระป๋องจานวน
2 ตัวอย่ าง ที่ พบ S. aureus ปริ มาณ 9x102 และ 1.5×103 cfu/25cm2 ถึงแม้ป ริมาณ S. aureus ยังเป็ น
ปริมาณน้อยกว่าปริมาณที่จะสามารถสร้างสารพิษ แต่เป็นปริมาณที่แสดงถึงการควบคุมสุขลักษณะที่ควร
ปรับปรุง
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โรงงานที่ 6
โรงงานที่ 6 เป็นโรงงานที่เคยได้รับการประเมินสุขลักษณะจากกรมประมงเป็นระดับ 1 เมื่อปี
2553 และ 2555 แต่เมื่อปี 2554 มีผลการประเมินสุขลักษณะเป็นระดับ 3 โดยพบข้อบกพร่องที่มีผลต่อ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ (M) จานวน 6 ข้อ แสดงให้เห็นว่าโรงงานนี้ มีการควบคุมสุขลักษณะการผลิตไม่สม่้าเสมอ
อย่างไรก็ตามไม่พบข้อบกพร่อ งที่มีผลทาให้ เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคตลอดทั้ ง 3 ปี ในการตรวจ
วิเคราะห์ S. aureus ครั้งนี้จึงจัดโรงงานนี้เป็นโรงงานที่ต้องปรับปรุงสุขลักษณะ ในการเก็บตัวอย่างของ
โรงงานที่ 6 แต่ละครั้งพบว่าโรงงานมีจานวนพนักงานแตกต่างกัน ดังนี้ หักหัว ขูดหนัง ขูดสะอาด และบรรจุ
31-84 50-410 และ 120-238 คน ตามลาดับ โรงงานนี้มีจานวนพนักงานมากเป็นลาดับ ที่ 3 ของโรงงาน
ทั้งหมด
โรงงานเริ่ ม เอาปลาทู น่ าหลั งนึ่ งสุ ก ที่ มี อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 22-33 ºC ออกมาหั ก หั ว ขู ด หนั ง
อุณ หภูมิเฉลี่ย ในระหว่ างการขูดสะอาดประมาณ 27 ºC และอุณ หภูมิเฉลี่ ยในระหว่างรอการบรรจุอยู่ ที่
ประมาณ 25 ºC โดยอุณหภูมิเฉลี่ยหลังการบรรจุลงกระป๋ องเพิ่มขึ้นเป็น 31 ºC ทั้งนี้โรงงานใช้ระยะเวลา
ตั้งแต่เริ่มหักหัวขูดหนั งถึงขูดสะอาดเสร็จ นานที่สุดประมาณ 295 นาที ระยะเวลาหลังขูดสะอาดเสร็จ ถึง
บรรจุ ล งกระป๋ องนานที่สุ ด 175 นาที และหลั งจากการปิดผนึ กกระป๋องจะถูกตั้งรอกระบวนการฆ่าเชื้อ
ประมาณ 163 นาที ระยะเวลานานที่สุ ดของกระบวนการผลิ ตตั้งแต่เริ่มหั กหั วขูดหนังถึงเริ่มการฆ่าเชื้อ
ประมาณ 10.30 ชั่วโมง รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5 ซึ่งพบว่าโรงงานควบคุมระยะเวลาผลิตตั้งแต่หลัง
ขู ด สะอาดเสร็ จ ถึ ง เริ่ ม การฆ่ า เชื้ อ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดสุ ข ลั ก ษณะการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทู น่ า
(กองตรวจสอบรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพสั ตว์น้ าและผลิ ตภั ณ ฑ์ สั ตว์น้า, 2552) ที่ กาหนดให้ รอบรรจุล ง
กระป๋องได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง และรอการฆ่าเชื้อได้อีกไม่เกิน 2 ชั่วโมง
ผลการตรวจ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่านึ่งสุก (ตารางที่ 11) เนื้อปลาทูน่าหลังขั้นตอนการ
หักหัวขูดหนังพบ S. aureus จานวนร้อยละ 40 ของจานวนตัวอย่างทั้งหมดที่เก็บจากขั้นตอนนี้ ปริมาณ
S. aureus ที่พบในขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่น้อยกว่า 1.0x102 cfu/g มีเพียง 1 ตัวอย่างที่พบปริมาณ S. aureus
ที่ 4.9×102 cfu/g ตั ว อย่ า งที่ เก็ บ หลั ง ขั้ น ตอนการขู ด สะอาดและก่ อ นบรรจุ เนื้ อ ปลาลงกระป๋ อ งพบ
S. aureus เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 86.7 และ 80.0 ตามลาดับ และพบ S. aureus หลังบรรจุกระป๋องก่อนการ
ฆ่าเชื้อที่ร้อยละ 53.3 ของจานวนตัวอย่างที่เก็บจากแต่ละขั้นตอน ตัวอย่างเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกขั้นตอนการ
ขูด สะอาดที่ พ บปริ ม าณ S. aureus ตั้ งแต่ 1.0x102 cfu/g ขึ้ น ไปมี จานวน 5 ตั ว อย่ างโดยพบที่ ป ริม าณ
1.0×102 1.0×102 1.3×102 1.9×102 และ 4.0×102 cfu/g ขั้ น ตอนรอบรรจุ ก ระป๋ อ งมี 8 ตั ว อย่ า ง คื อ
1.2×102 1.6×102 3.9×102 4.2×102 6.6×102 6.9×102 1.3×103 และ 3.9×103 cfu/g และขั้นตอนหลั ง
บรรจุ ก ระป๋ อ งก่ อ นฆ่ า เชื้ อ มี จ านวน 4 ตั ว อย่ า งคื อ 1.5×102 1.3×103 1.4×103 และ 1.5×103 cfu/g
อย่างไรก็ตามปริมาณ S. aureus ที่ตรวจพบยังไม่มีความเสี่ยงในการเกิดสารพิษ ถึงแม้โรงงานจะมีช่วงเวลา
การผลิตตั้งแต่หักหัวขูดหนังถึงการฆ่าเชื้อผลิตภั ณฑ์นานถึง 10.30 ชั่วโมง และอุณหภูมิเนื้อปลาระหว่าง
ผลิ ตอยู่ในช่วง 25-32 ºC ซึ่งเป็ น ช่วงอุ ณ หภูมิ ที่เหมาะสมต่อการเจริญ ของ S. aureus รายละเอียดตาม
ตารางที่ 5
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ผลการตรวจความสะอาดของมือและผ้ากันเปื้อนของพนักงานที่สัมผัสเนื้อปลาทูน่าหลังนึ่งสุก
ของโรงงานที่ 6 พบว่าตัวอย่างพื้นผิวสัมผัสที่มือของพนักงานขั้นตอนการหักหัวขูดหนั งตรวจพบ S. aureus
ทุกตัวอย่าง โดยพบปริมาณS. aureus สูงถึง 1.1×103 4.8×103 6.4×103 1.8×104 และ 7.8×104cfu/25cm2
จานวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของตัวอย่างที่พบ S. aureus ในขั้นตอนนี้ ซึ่งเป็นปริมาณสูงสุดที่
ตรวจพบในขั้นตอนการหักหัวขูดหนังของทุกโรงงาน แสดงให้เห็นว่าน้าล้างมือที่มีคลอรีนไดออกไซด์เข้มข้น
0.4 ppm เป็ น ความเข้ ม ข้ น ที่ ไม่ เพี ย งพอต่ อ การฆ่ าจุลิ น ทรีย์ ถึ งแม้ ป ระสิ ท ธิภ าพการฆ่ าเชื้อ ของคลอรี น
ไดออกไซด์จะดีกว่าสารประกอบคลอรีนประเภทไฮโปคลอไรท์หรือสารประกอบคลอรีนเหลว (กองตรวจสอบ
รับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า, 2547ข) ตัวอย่างมือของพนักงานขั้นตอนขูดสะอาด
และขั้นตอนการบรรจุยังคงพบจานวนตัวอย่างที่มี S. aureus ร้อยละ 66.7 และ 53.3 ของจานวนตัวอย่างที่
เก็ บ ในแต่ ล ะขั้ น ตอน ตามล าดั บ อย่ า งไรก็ ต าม พบตั ว อย่ างที่ มี ป ริ ม าณ S. aureus มากกว่า 1.0×103
cfu/25cm2 เพียง 1 ตัวอย่าง คือพบที่ปริมาณ 6.0×103 cfu/25cm2 จากมือพนักงานขั้นตอนขูดสะอาด
ตัวอย่างที่เก็บจากผ้ากันเปื้อนทุกขั้นตอนการผลิตส่วนใหญ่ พบปริมาณการปนเปื้อนน้อยกว่ า
1.0×102 cfu/25cm2 และตัวอย่างที่มีการปนเปื้อน S. aureus มากที่สุดคือที่ขั้นตอนการหักหัวขูดหนั งโดย
พบการปนเปื้ อนร้ อ ยละ 73.3 ของจ านวนตั ว อย่ างที่ เก็บ จากขั้น ตอนนี้ แสดงให้ เห็ น ว่ าแหล่ งปนเปื้ อ น
S. aureus ในเนื้อปลาทูน่าหลังนึ่งสุกน่าจะมาจากพนักงานขั้นตอนการหักหัวขูดหนัง และมีปริมาณเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ ในกระบวนการผลิตเพราะระยะเวลาที่โรงงานใช้ผลิตช่วงขูดสะอาดถึงเริ่มฆ่าเชื้อนานกว่า 10 ชั่วโมง
โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของเนื้อปลาในช่วงดังกล่าวอยู่ระหว่าง 25-32 ºC ซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการ
เจริญของ S. aureus ถึงแม้โรงงานกาหนดให้พนักงานทุกขั้นตอนการผลิตล้างมือและผ้ากันเปื้อนทุก 30
นาที ด้วยน้ าผสมคลอรีน ไดออกไซค์เข้ มข้นที่ 0.4 ppm ขณะที่ เก็บตัวอย่างพบว่าน้าล้ างมือบางอ่างไม่มี
ปริมาณคลอรีนไดออกไซด์หลงเหลือตามที่กาหนด (ตารางที่ 3)
พบการปนเปื้อน S. aureus ในถาดใส่เนื้อปลาของโรงงานที่ 6 ร้อยละ 40 60 และ 40 ของ
จานวนตัวอย่างที่เก็บ จากขั้นตอนหักหัวขูดหนัง ขูดสะอาด และรอบรรจุเนื้อ ปลาลงกระป๋อง ตามลาดับ
โดยพบปริมาณการปนเปื้อนระหว่าง 10-1.4x102 cfu/25cm2 โรงงานกาหนดให้ล้างถาดใส่เนื้อปลาด้วย
น้ าผสมคลอรีน เข้ม ข้น 50-100 ppm ทุก 1 ชั ่ว โมง ซึ ่ง ไม่ส อดคล้อ งกับ ข้อ ก าหนดของกรมประมงที่
กาหนดให้ล้างถาดใส่เนื้อปลาทุกครั้งหลังการใช้งาน จึงทาให้ S. aureus ที่เกิดจากการปนเปื้อนข้ามจาก
มือพนักงานมาที่อุปกรณ์มีโอกาสสะสมและเพิ่มจานวนขึ้น ส่วนโต๊ะผลิตขั้นตอนการหักหัวขูดหนัง มีการ
ปนเปื้อน S. aureus ที่ 1.4×103 cfu/25cm2 จานวน 1 ตัวอย่าง ซึ่งโรงงานกาหนดให้ล้างโต๊ะผลิตด้วย
น้าผสมคลอรีนเข้มข้น 50-100 ppm ทุก 4 ชั่วโมง (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 11 ปริมาณ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกและที่พื้นผิวถุงมือ ผ้ากันเปื้อน และอุปกรณ์การผลิต
ตั้งแต่ขั้นตอนหลังนึ่งสุกจนถึงบรรจุกระป๋องของโรงงานที่ 6
ตัวอย่าง

ขั้นตอน

เนื้อปลาทูน่า

หลังนึ่งสุก
หลังหักหัวขูดหนัง
หลังขูดสะอาด

มือพนักงาน

ผ้ากันเปื้อน

ถาดใส่เนื้อปลา

โต๊ะ

จานวน
ตัวอย่าง

ร้อยละ

ปริมาณ S. aureus
(cfu/g)**
(cfu/25cm2)***

15
15
15

จานวน
ตัวอย่างที่
พบ
S. aureus
0
6
13

0
40.0
86.7

ก่อนบรรจุกระป๋อง

15

12

80.0

ก่อนเข้าหม้อฆ่าเชื้อ

15

8

53.3

หักหัวขูดหนัง

15

15

100

ขูดสะอาด

15

10

66.7

บรรจุกระป๋อง

15

8

53.3

หักหัวขูดหนัง

15

11

73.3

ขูดสะอาด
บรรจุกระป๋อง
หักหัวขูดหนัง
ขูดสะอาด

15
15
15
15

5
3
6
9

33.3
20.0
40.0
60.0

บรรจุกระป๋อง
หักหัวขูดหนัง

15
15

6
10

40.0
66.7

ขูดสะอาด

15

7

46.7

บรรจุกระป๋อง

15

4

26.7

<10*
10*, 20*, 40, 60, 90, 4.9×102
10*, 10*, 30, 40, 60, 60, 60, 70,
1.0×102, 1.0×102, 1.3×102,
1.9×102, 4.0×102
10*, 10, 60, 70, 1.2×102,
1.6×102, 3.9×102, 4.2×102,
6.6×102, 6.9×102, 1.3×103,
3.9×103
10*, 10*, 10*, 20, 1.5×102,
1.3×103, 1.4×103, 1.5×103
10*, 30*, 30*, 40*,50*, 70*,
2.0×102, 2.1×102, 2.7×102,
9.9×102, 1.1×103, 4.8×103,
6.4×103, 1.8×104, 7.8×104
20*, 30*, 30*, 60*, 1.0×102,
1.3×102, 2.0×102, 3.1×102,
4.4×102, 6.0×103
10*, 40*, 60*, 90*, 1.0×102,
2.0×102, 3.4×102, 3.7×102
10*, 10*, 10*, 20*, 20*, 30*,
40*, 70*, 1.4×102, 2.9×102,
3.9×102
10*, 20*, 30*, 30*, 40*
10*, 30*, 1.8×102
10*, 20*, 30*, 30*, 60*, 90*
10*, 10*, 20*, 20*, 20*, 20*,
20*, 30*, 90*
10*, 30*, 40*, 60*, 60*, 1.4×102
10*, 20*, 20*, 30*, 40*, 50*,
60*, 1.6×102, 3.0×102, 1.4×103
10*, 10*, 20*, 50*, 1.0×102,
1.0×102, 1.1×102
20*, 30*, 30*, 1.2×102

* หมายถึง Estimate Aerobic Plate Count ** หมายถึง หน่วยของปริมาณ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่า
*** หมายถึง หน่วยของปริมาณ S. aureus บนพื้นผิวสัมผัส
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โรงงานที่ 7
โรงงานที่ 7 อยู่ในกลุ่มโรงงานที่ต้องปรับปรุงสุขลักษณะเช่นเดียวกับโรงงานที่ 6 มีจานวนพนักงาน
แตกต่างกันในแต่ละวันและแต่ละขั้นตอนการผลิตดังนี้ หักหัวขูดหนัง ขูดสะอาด และบรรจุ 60-100 200400 และ 100-420 คน ตามลาดับ พนักงานของโรงงานทุกคนสวมถุง มือและผ้าปิดปากขณะปฏิบัติ งาน
เช่นเดียวกับโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 3 และเป็นโรงงานที่มีจานวนพนักงานมากเป็นลาดับที่ 1 ของโรงงาน
ทั้งหมด
โรงงานเริ่ มเอาปลาทู น่ าหลั งนึ่ งสุ ก ที่ มี อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 22-42 ºC ออกมาหั กหั วขู ดหนั ง
อุณ หภู มิ เฉลี่ ย ในระหว่างการขูดสะอาดประมาณ 27 ºC และอุณ หภู มิ เฉลี่ ยในระหว่างรอการบรรจุอยู่ ที่
ประมาณ 25 ºC โดยอุณหภูมิเฉลี่ยหลังการบรรจุลงกระป๋องเพิ่มขึ้นเป็น 33 ºC เป็นโรงงานที่มีระยะเวลาใน
การผลิตนานที่สุดโดยมีระยะเวลาตั้งแต่เริ่มหักหัวขูดหนังถึงขูดสะอาดเสร็จนานที่สุด 310 นาที ระยะเวลาหลัง
ขู ด สะอาดเสร็ จ ถึ งบรรจุ ล งกระป๋ องนานที่ สุ ด 255 นาที และหลั งจากการปิ ด ผนึ กกระป๋ อ งจะถู กตั้ งรอ
กระบวนการฆ่าเชื้อตั้งแต่ 24-120 นาที ระยะเวลานานที่สุดของกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มหักหัวขู ดหนังถึง
เริ่มการฆ่าเชื้อประมาณ 11.30 ชั่วโมง ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดกรมประมงเกือบทุกขั้นตอน ยกเว้นขั้นตอน
รอการฆ่าเชื้อที่เวลานานที่สุดในการตั้งรอการฆ่าเชื้อยังสอดคล้องกับข้อกาหนดที่ 2 ชั่วโมง (ตารางที่ 5)
ผลการตรวจวิเคราะห์ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่าหลังนึ่งสุกที่ขั้นตอนต่าง ๆ พบตัวอย่างที่มีการปนเปื้อน
S. aureus ที่ขั้นตอนหลังขูดสะอาดจานวน 1 ตัวอย่างที่ปริมาณ 60 cfu/g ขั้นตอนก่อนบรรจุลงกระป๋องจานวน 1 ตัวอย่าง ที่
ปริมาณเ 2.0×102 cfu/g และขั้นตอนหลั งบรรจุกระป๋องรอฆ่าเชื้อจานวน 2 ตัวอย่าง ที่ปริมาณ 10 และ 50 cfu/g
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 12
ผลการตรวจวิเคราะห์ S. aureus ที่ถุงมือของพนักงานพบว่ามีตัวอย่างที่ตรวจพบ S. aureus ใน
ขั้นตอนหั กหั วขู ดหนั งและขั้นตอนบรรจุ กระป๋ องขั้ นตอนละ 2 ตัวอย่ างโดยมี ป ริม าณระหว่าง 10-2.0x10 2
cfu/25cm2 และพบตัวอย่างผ้ากันเปื้อนของพนักงานที่มีการปนเปื้อน S. aureus ที่ขั้นตอนขูดสะอาดเพียง
1 ตั ว อย่ า งที่ ป ริ ม าณ 1.9×102 cfu/25cm2 ถึ ง แม้ ว่ า จ านวนตั ว อย่ า งถุ ง มื อ ของพนั ก งานที่ ต รวจพบ
S. aureus จะสูงกว่าจานวนตัวอย่างเนื้อปลาที่ตรวจพบ S. aureus แต่ปริมาณ S. aureus ที่พบไม่เกิน
2.0x102 cfu/25cm2 แสดงให้ เห็ น ว่าโรงงานสามารถควบคุมสุ ขลั กษณะไม่ให้ S. aureus เพิ่ มจานวนใน
ระหว่างขั้นตอนการผลิต นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ S. aureus ยังแสดงแนวโน้มการปนเปื้อนใกล้เคียงกับ
โรงงานที่ 1 พนั ก งานของโรงงานที่ 7 สวมถุ งมื อ ทุ ก คนเช่ น เดี ย วกั บ โรงงานที่ 1 และโรงงานก าหนดให้
พนักงานล้างถุงมือและผ้ากันเปื้อนทุก 1 ชั่วโมง ด้วยน้าผสมคลอรีนเข้มข้น 50-100 ppm ตามรายละเอียด
ตารางที่ 3 โรงงานที่ 1 3 และ 7 เป็นโรงงานที่กาหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกคนทุกขั้นตอนการผลิต มี
แนวโน้ มการตรวจพบ S. aureus ที่พื้นผิวถุงมือ และผลิตภัณฑ์ในทิศทางเดียวกัน ถึงแม้จะกาหนดปริมาณ
คลอรีนในน้าฆ่าเชื้อถุงมือ และความถี่ในการล้างถุงมือแตกต่างกัน และ พบปริมาณ S. aureus ที่น้อยกว่าโรงงาน
ที่พนักงานไม่สวมถุงมือ
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ตารางที่ 12 ปริมาณ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกและที่พื้นผิวถุงมือ ผ้ากันเปื้อน และอุปกรณ์การผลิต
ตั้งแต่ขั้นตอนหลังนึ่งสุกจนถึงบรรจุกระป๋องของโรงงานที่ 7
ตัวอย่าง
เนื้อปลาทูน่า

ขั้นตอน

จานวน
ตัวอย่าง

จานวน
ร้อยละ
ตัวอย่างที่พบ
S. aureus
0
0
0
0
1
6.67
1
6.67
2
13.3
2
13.3
0
0
2
13.3
0
0
1
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6.7
0
0

หลังนึ่งสุก
15
หลังหักหัวขูดหนัง
15
หลังขูดสะอาด
15
ก่อนบรรจุกระป๋อง
15
ก่อนเข้าหม้อฆ่าเชื้อ
15
ถุงมือพนักงาน หักหัวขูดหนัง
15
ขูดสะอาด
15
บรรจุกระป๋อง
15
ผ้ากันเปื้อน
หักหัวขูดหนัง
15
ขูดสะอาด
15
บรรจุกระป๋อง
15
ถาดใส่เนื้อปลา หักหัวขูดหนัง
15
ขูดสะอาด
15
บรรจุกระป๋อง
15
โต๊ะ
หักหัวขูดหนัง
15
ขูดสะอาด
15
บรรจุกระป๋อง
15
* หมายถึง Estimate Aerobic Plate Count
** หมายถึง หน่วยของปริมาณ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่า
*** หมายถึง หน่วยของปริมาณ S. aureus บนพื้นผิวสัมผัส

ปริมาณ S. aureus
(cfu/g)**
(cfu/25cm2)***
<10 *
<10 *
60
<10 *, 2.0×102
10 *, 50
10*, 1.0×102
<10*
30*, 2.0×102
<10*
1.9×102
<10*
<10*
<10*
<10*
<10*
1.0×102
<10*

จ้านวนตัวอย่างและปริมาณ S. aureus ที่ตรวจพบจากตัวอย่างอุปกรณ์การผลิต ก็พบว่ามีเพียง
1 ตัวอย่างที่พบ S. aureus คือโต๊ะผลิตขั้นตอนการขูดสะอาด โดยพบเพียง 1.0x102 cfu/25cm2 ถึงแม้โรงงาน
จะกาหนดให้ ล้างถาดใส่เนื้อปลาทุก 2 ชั่วโมง ด้วยน้าผสมคลอรีนเข้มข้น 50-100 ppm ซึ่งความถี่ที่โรงงาน
กาหนดในการล้างถาดใส่เนื้อปลาไม่เป็นไปตามข้อกาหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงบรรจุภาชนะ
ปิ ดสนิ ท สุ ขลั กษณะในการผลิ ตผลิ ตภั ณ ฑ์ ปลาทู น่ า (กองตรวจสอบรั บรองมาตรฐานคุ ณภาพสั ตว์ น้ าและ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ สั ตว์น้ า, 2552) ที่ ให้ โรงงานล้ างถาดใส่ เนื้ อปลาทุ กครั้งหลั งการใช้ งาน โรงงานล้ างโต๊ ะผลิ ตและ
สายพานบรรจุปลาทุก 4 ชั่วโมง ด้วยน้าผสมคลอรีนเข้มข้น 100-200 ppm ตามรายละเอียดตารางที่ 4 จากผล
การตรวจวิเคราะห์ S. aureus ถุงมือ ผ้ ากันเปื้อน และอุปกรณ์ การผลิต แสดงให้เห็ นชัดเจนว่าหากโรงงาน
สามารถควบคุมการปนเปื้อน S. aureus จากพนักงาน ก็สามารถลดการปนเปื้อน S. aureus ที่เนื้อปลาและ
อุปกรณ์การผลิตได้ แม้ว่าระยะเวลาในการผลิต และอุณหภูมิระหว่างการผลิตซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่สนับสนุน
การเพิ่มจานวนของ S. aureus รวมทั้งการการล้างทาความสะอาดอุ ปกรณ์ ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดกรม
ประมง ปริมาณ S. aureus ที่ตรวจพบในเนื้อปลาก็ยังมีปริมาณต่ามาก
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โรงงานที่ 8
โรงงานที่ 8 เป็นโรงงานในกลุ่มที่ต้องปรับปรุงสุขลักษณะ โรงงานที่ 8 มีจานวนพนักงานหักหัว
ขูดหนัง ขูดสะอาด และบรรจุ 40-67 125-185 และ 108-155 คน ตามลาดับ เป็นโรงงานที่มีจานวนพนักงาน
ใกล้เคียงกับโรงงานที่ 1 โรงงานเริ่มเอาปลาทูน่าหลังนึ่งสุ กที่มีอุณหภูมิประมาณ 26-44 ºC ออกมาหั กหั ว
ขูดหนัง อุณหภูมิเฉลี่ยในระหว่างการขูดสะอาดประมาณ 28.5 ºC และอุณหภูมิเฉลี่ยในระหว่างรอการบรรจุ
อยู่ที่ประมาณ 26 ºC โดยอุณหภูมิเฉลี่ยหลังการบรรจุลงกระป๋องเพิ่มขึ้นเป็น 32 ºC ทั้งนี้ โรงงานมีระยะเวลา
ตั้งแต่เริ่มหั กหั วขูดหนั งถึงเริ่มการฆ่าเชื้อระหว่าง 240-520 นาที หรือระยะเวลาที่ใช้ในการผลิ ตนานที่สุ ด
ประมาณ 8.40 ชั่วโมง (ตารางที่ 5)
ผลการตรวจวิ เคราะห์ S. aureus ในตั ว อย่ า งเนื้ อ ปลาทู น่ า นึ่ ง สุ ก ของโรงงานที่ 8 แสดง
รายละเอียดในตารางที่ 13 ตัวอย่างเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกหลังหักหัวขูดหนังไม่พบการปนเปื้อน S. aureus ทุก
ตั ว อย่ าง แต่ พ บการปนเปื้ อ น S. aureus ตั้ งแต่ ขั้น ตอนหลั งขู ด สะอาด โดยพบจ านวน 4 ตั ว อย่ างจาก
ตัวอย่างทั้งหมด 15 ตัวอย่าง ที่ปริมาณ 10-20 cfu/g และพบตัวอย่างที่มีการปนเปื้อน S. aureus มากขึ้น
เป็ น ร้อยละ 60 ของจ านวนตัว อย่ างที่ เก็บ ในขั้นตอนก่อนบรรจุกระป๋อง โดยพบ 2 ตัวอย่างที่ มีปริมาณ
1.4×102 และ 1.8×102cfu/g ในขณะที่ตัวอย่างที่เก็บจากขั้นตอนหลังบรรจุลงกระป๋องมีจานวนตัวอย่าง
และปริมาณที่มีการปนเปื้อน S. aureus ลดลงเป็นร้อยละ 33.3 โดยปริมาณการปนเปื้อนอยู่ระหว่าง 10-70
cfu/g
ผลการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจความสะอาดที่พื้นผิวมือชองพนักงานพบว่ามือของพนักงานขั้นตอน
การหักหัวขูดหนัง ขูดสะอาด และบรรจุกระป๋องมีจานวนตัวอย่างที่พบการปนเปื้อน S. aureus ร้อยละ 60.0
46.7 และ 73.3 ของจานวนตัวอย่างที่เก็บในแต่ละขั้นตอน ตามลาดับ ตัวอย่างมือของพนักงานส่วนใหญ่พบ
S. aureus มากกว่ า 1.0x102 cfu/25cm2 โดยมื อ ของพนั กงานขั้ น ตอนการหั กหั วขู ดหนั งจ านวน 4 ใน 9
ตัวอย่ างมีปริมาณ S. aureus 2.2×102 3.9×102 2.4×103 และ 1.1×104 cfu/25cm2 และขั้นตอนขูดสะอาด
จานวน 4 ใน 7 ตัวอย่างมี S. aureus 2.0×102 2.0×102 5.0×102 และ 4.6×103 cfu/25cm2
ในขณะที่มือพนักงานขั้นตอนบรรจุเนื้อปลาลงกระป๋องพบตัวอย่างที่มี S. aureus จานวน 11
ตัวอย่างและมีจานวน 2 ตัวอย่างที่มีปริมาณ 1.0×102 และ 1.3×102 cfu/25cm2 โรงงานที่ 8 พนักงานสวม
ผ้ากันเปื้อนเฉพาะขั้นตอนการหักหัวขูดหนังและขั้นตอนขูดสะอาดเท่านั้น พนักงานที่ปฏิบัติงานในขั้นตอน
การบรรจุเนื้อปลาลงกระป๋องไม่สวมผ้ากันเปื้อ น ตัวอย่างผ้ากันเปื้อนพบการปนเปื้อน S. aureus ปริมาณ
20-40 cfu/25cm2 จานวนทั้งหมด 3 ตัวอย่างจาก 30 ตัวอย่าง ทั้งนี้โรงงานกาหนดให้พนักงานล้างมือและ
ผ้ากันเปื้อนด้วยน้าผสมคลอรีนเข้มข้น 50 ppm ทุก 1 ชั่วโมง (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 13 ปริมาณ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกและที่พื้นผิวถุงมือ ผ้ากันเปื้อน และอุปกรณ์การผลิต
ตั้งแต่ขั้นตอนหลังนึ่งสุกจนถึงบรรจุกระป๋องของโรงงานที่ 8
ตัวอย่าง

ขั้นตอน

จานวน
ตัวอย่าง

จานวน ร้อยละ
ตัวอย่างที่
พบ
S. aureus
0
0
0
0
4
26.7
9
60.0

เนื้อปลา หลังนึ่งสุก
ทูนา่
หลังหักหัวขูดหนัง
หลังขูดสะอาด
ก่อนบรรจุกระป๋อง

15
15
15
15

ก่อนเข้าหม้อฆ่าเชื้อ
หักหัวขูดหนัง

15
15

5
9

33.3
60.0

ขูดสะอาด

15

7

46.7

บรรจุกระป๋อง

15

11

73.3

หักหัวขูดหนัง
ขูดสะอาด
บรรจุกระป๋อง

15
15

2
1

13.3
6.7

ถาดใส่ หักหัวขูดหนัง
เนื้อปลา ขูดสะอาด
บรรจุกระป๋อง
โต๊ะ
หักหัวขูดหนัง

15
15
15
15

3
5
2
5

20.0
33.3
13.3
33.3

15

6

40.0

มือ
พนักงาน

ผ้ากัน
เปื้อน

ขูดสะอาด

ปริมาณ S. aureus
(cfu/g)**
(cfu/25cm2)***
<10*
<10*
10*,20*, 20*, 20*
10*, 10*, 10*, 40, 50, 50, 80,
1.4×102, 1.8×102
10*, 10*, 40*, 50*, 70
20*, 20*, 30*, 50*, 60*,
2.2×102, 3.9×102, 2.4×103,
1.1×104
10*, 10*, 30*, 2.0×102,
2.0×102, 5.0×102, 4.6×103
10*, 10*, 10*, 10*, 10*, 20*,
20*, 20*, 40*, 1.0×102*,
1.3×102
20*, 40*
30*

ไม่สวมผ้ากันเปื้ อน

บรรจุกระป๋อง
15
2
13.3
* หมายถึง Estimate Aerobic Plate Count
** หมายถึง หน่วยของปริมาณ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่า
*** หมายถึง หน่วยของปริมาณ S. aureus บนพื้นผิวสัมผัส

10*, 10*,10*
10*,10*, 50*, 70*, 80*
10*, 1.0×102*
10*, 10*, 50*,1.9×102,
5.1×102
10*, 10*, 20*, 30*, 70*,
1.2×102
10*, 10*

ตัว อย่ างอุ ป กรณ์ การผลิ ต พบการปนเปื้ อน S. aureus ทุ ก ขั้น ตอนการผลิ ต จานวนร้อยละ
13.3-40.0 ปริมาณการปนเปื้อน S. aureus ส่วนใหญ่น้อยกว่า 1.0×102 cfu/25cm2 โดยมีถาดใส่เนื้อปลา
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ขั้น ตอนบรรจุ เนื้ อปลาลงกระป๋ องพบ S. aureus 1 ตัว อย่างที่ปริมาณ 1.0×102 cfu/25cm2 โต๊ะหั กหั ว
ขูดหนังพบตัวอย่างที่ปนเปื้อน S. aureus ที่ 5.1x102 cfu/25cm2 และโต๊ะขั้นตอนขูดสะอาดพบตัวอย่ างที่
ปนเปือ้ น S. aureus ที่ 1.2×102 cfu/25cm2 ตามรายละเอียดในตารางที่ 13 โดยโรงงานกาหนดให้ล้างถาด
ใส่เนื้อปลาทุก 30 นาที ล้างโต๊ะผลิตและสายพาน ทุก 4 ชั่วโมงด้วยน้าผสมคลอรีนเข้มข้น 50-100 ppm
(ตารางที่ 4)
จากการตรวจวิเคราะห์ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่าระหว่างกระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋อง
ของโรงงาน 8 แห่ง ในจั งหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นแหล่งผลิตปลาทูน่ากระป๋องแหล่ง ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
ไทย พบว่าเนื้อปลาหลังนึ่งสุกของทุกโรงงานไม่พบ S. aureus แสดงให้เห็นว่า กระบวนการนึ่งสุกเนื้อปลา
ทูน่ าสามารถกาจัดเชื้อ S. aureus ได้ ทั้งหมด และเริ่มพบ S. aureus ตั้งแต่ขั้นตอนหลังการขูดหนังโดย
ปริมาณที่พบเกือบทั้งหมดไม่เกิน 90 cfu/g มีเพียง 1 ตัวอย่างเท่านั้นที่พบ 4.9x102 cfu/g ตัวอย่างที่พบ
การปนเปื้อน S. aureus ในขั้นตอนนี้ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 1.67 ของตัวอย่างทั้งหมด (600 ตัวอย่าง) เนื้ อ
ทูน่าหลังขั้นตอนการขูดสะอาดซึ่งเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการหักหัวขูดหนังพบว่ามีการปนเปื้อน S. aureus
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.50 ของจานวนตัวอย่างทั้งหมด โดยจานวนตัวอย่างร้อ ยละ 66.67 ของตัวอย่างที่เก็บ
ในขั้นตอนการขูดสะอาดยังพบการปนเปื้อนไม่เกิน 70 cfu/g และจานวนตัวอย่างร้อยละ 33.33 พบการ
ปนเปื้อนไม่เกิน 4.0x102 cfu/g ซึ่งปริมาณ S. aureus ยังคงมีปนเปื้อนในระดับเดียวกับขั้นตอนการหักหัว
ขูดหนัง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทั้ง 2 ขั้นตอนเป็นขั้นตอนต่อเนื่องกัน และโรงงานไม่ตั้งปลาทิ้งไว้รอกระบวนการ
ผลิต ทาให้ S. aureus ไม่สามารถเพิ่มจานวนได้ นอกจากนี้ เนื้อปลาที่ปนเปื้อน S. aureus ตั้งแต่ขั้นตอน
การขูดหนังอาจถูกกาจัดออกไปพร้อมเนื้อปลาส่วนที่โรงงานขูดทิ้งไป ผลการตรวจวิเคราะห์เนื้อปลาทูน่าหลัง
ขูดสะอาดเสร็จครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาปริมาณ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่า skipjack หลังการขูด
สะอาดซึ่งผ่านการแช่แข็งและใช้เป็นวัตถุดิบสาหรับการผลิตปลาทูน่ากระป๋องของโรงงานประเทศอิตาลี ซึ่ง
Casalinuovo et al. (2018) รายงานว่าตรวจพบการปนเปื้อน S. aureus ที่ปริมาณ 10-103 cfu/g
การปนเปื้ อน S. aureus ในเนื้อปลาทูน่านึ่งสุ ก เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ การผลิตที่
สัมผัสกับเนื้อทูน่าของโรงงานที่ 1 3 และ 7 ซึ่งพนักงานสวมถุงมือและผ้าปิดปากทุกคนแสดงจานวนและ
ปริมาณตัวอย่างที่พบการปนเปื้ อนน้ อยกว่าโรงงานที่ 2 4 5 6 8 ซึ่งพนักงานไม่ได้สวมถุงมือทุกคน และ
สอดคล้องกับรายงานของ Todd et al. (2007) ที่ระบุว่าการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคมีความเกี่ยวข้อง
กับการที่พนักงานไม่สวมถุงมือ การล้างมือ และการล้างอุปกรณ์ทไี่ ม่เหมาะสม
จากการศึ ก ษานี้ พ บว่ า S. aureus ในเนื้ อ ปลาทู น่ า นึ่ ง สุ ก จากขั้ น ตอนต่ า ง ๆ ของ
กระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋องบ่งชี้ชัดเจนว่าจานวนและปริมาณ S. aureus เพิ่มขึ้นหากมีระยะเวลาใน
การผลิตนานขึ้น โดยเฉพาะขั้นตอนการรอบรรจุและขั้นตอนก่อนการให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อ (Sterilization)
โดยจานวนตัวอย่างจากทั้ง 8 โรงงานที่พบการปนเปื้อน S. aureus เพิ่มจากร้อยละ 5.50 ในขั้นตอนการขูด
สะอาดเป็นร้อยละ 8.33 ในขั้นตอนรอบรรจุ และเพิ่ม ขึ้นเป็นร้อยละ 9.00 ในขั้นตอนหลังการบรรจุ และ
ปริ มาณสู งสุ ดของ S. aureus เพิ่ มจาก 4x102 cfu/g ในขั้นตอนหลั งขูด สะอาด เป็ น 1.5x104 cfu/g ใน
ขั้ น ตอนรอการบรรจุ และเพิ่ ม เป็ น 5.6x104 cfu/g ในขั้ น ตอนหลั ง การบรรจุ ก่ อ นให้ ค วามร้ อ น
(Sterilization) ปริมาณ S. aureus ที่ตรวจพบยังคงน้อยกว่า 1.0x105 cfu/g ซึ่งเป็นปริมาณที่ถูกรายงานว่า
สามารถสร้างสารพิษ Staphylococcal Enterotoxin ถึงแม้ว่าโรงงานทั้ง 8 แห่ งใช้ระยะเวลาในขั้นตอน
ตั้งแต่หั กหั วขูดหนั งจนถึงก่อนให้ความร้อน (Sterilization) นาน 5-12 ชั่วโมง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า
กระป๋ องที่ ผ ลิ ตจากโรงงานทั้ ง 8 แห่ ง ของประเทศไทยยังมีความปลอดภัยต่อการบริโภค อย่างไรก็ตาม
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โรงงานก็ควรควบคุมกระบวนการผลิตและสุขลักษณะการผลิตให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของกรมประมง
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
3. ผลการวิเคราะห์หาสารพันธุกรรม (Enterotoxin genes)
เมื่อนา S. aureus ที่ตรวจพบจากตัวอย่างของแต่ละโรงงานมาวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมที่
ควบคุมการสร้าง Staphylococcal Enterotoxin ทั้งชนิด A B C D และ E ด้วยเทคนิค multiplex PCR ที่
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าจากการส่งตัวอย่าง S. aureus ของทั้ง 8
โรงงานจานวน 2 ครั้ง ผลการวิเคราะห์พบสารพันธุกรรมที่ควบคุมการสร้าง Staphylococcal Enterotoxin
ชนิด B จากตัวอย่างของโรงงานที่ 2 และ 3 จากการส่งตรวจครั้งที่ 1 พบสารพันธุกรรมที่ควบคุมการสร้าง
Staphylococcal Enterotoxin ชนิด C จากตัวอย่างโรงงานที่ 2 Staphylococcal Enterotoxin ชนิด B
จากตัวอย่างของโรงงานที่ 5 6 และ 8 จากการส่งตรวจครั้งที่ 2 (ตารางที่ 14)
S. aureus สายพันธุ์ที่สร้างสารพิษที่ถูกรายงานว่า พบมากที่สุดในอาหารประเภทต่าง ๆ คือ
สายพั น ธุ์ ช นิ ด A (Adesiyun, 1984; Belay and Rasooly, 2002; Kerouanton et al., 2007; Oh et
al.,2007; Pinchuk et al., 2010) อย่างไรก็ตามตั วอย่างที่พบ S. aureus จากกระบวนการผลิตปลาทูน่า
กระป๋ อ งของทั้ ง 8 โรงงาน ไม่ พ บ S. aureus สายพั นธุ์ ที่ มี ส ารพั น ธุ ก รรมที่ ค วบ คุ ม การสร้ า ง
Staphylococcal Enterotoxin ช นิ ด A ส า ห รั บ S. aureus ส า ย พั น ธุ์ ที่ ส ร้ า ง Staphylococcal
Enterotoxin ชนิด B และ C ซึ่งพบจากตัวอย่างกระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋องครั้งนี้เป็นสายพันธุ์ที่ถูก
รายงานว่าพบบ่อยในอาหารประเภทต่าง ๆ ที่ทาให้ เกิดโรคอาหารเป็นพิษ โดยพบเป็นล าดับรองจาก S.
aureus สายพันธุ์ชนิด A (Adesiyun. 1984; Belay and Rasooly, 2002; Kerouanton et al.,2007; Oh
et al.,2007; Pinchuk et al., 2010)
ตารางที่ 14 ผลการตรวจหาสารพั น ธุก รรม (Enterotoxin genes) ของ Stahylococcus aureus ด้ ว ย
เทคนิคMultiplex PCR
โรงงานที่

ผลการตรวจวิเคราะห์

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
1
ND
ND
2
พบสารพันธุกรรมชนิด B
พบสารพันธุกรรมชนิด C
3
พบสารพันธุกรรมชนิด B
ND
4
ND
ND
5
ND
พบสารพันธุกรรมชนิด B
6
ND
พบสารพันธุกรรมชนิด B
7
ND
ND
8
ND
พบสารพันธุกรรมชนิด B
ND หมายถึง ไม่พบสารพันธุกรรมที่ควบคุมการสร้างStaphylococcal Enterotoxin ชนิด A, B, C, D และ E
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สรุปผลการทดลอง
1. โรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋องทั้ง 8 แห่งในจังหวัดสมุทรสาครมีระยะเวลาในการผลิตตั้งแต่เริ่ม
หักหัวขูดหนังจนถึงเริ่มกระบวนการฆ่าเชื้อแตกต่างกันในแต่ละรุ่นวัตถุดิบ และแต่ละขั้นตอนการผลิต โดย
ระยะเวลานานที่สุดของแต่ละโรงงานอยู่ระหว่าง 5-12 ชั่วโมง อุณหภูมิเนื้อปลาอยู่ระหว่าง 20-36 ₒC โดย
ส่วนใหญ่อุณหภูมิเนื้อปลาของทุกโรงงานสูงกว่า 21 ₒC
2. เนื้อปลาทูน่านึ่งสุกตั้งแต่เริ่มหักหัวขูดหนังถึงเริ่มกระบวนการฆ่าเชื้อ ของทุกโรงงานมีการ
ตรวจพบ S. aureus แต่มีปริมาณน้อยกว่า 1x105 cfu/g ซึ่งเป็นปริมาณที่เริ่มสร้างสารพิษ โดยขั้นตอนหลัง
การหักหัวขูดหนังและขูดสะอาดพบ S. aureus ไม่เกิน 4x102cfu/g และเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 1.5x104cfu/g
ในขั้นตอนการรอบรรจุ และ 5.6x104 cfu/g หลังบรรจุลงกระป๋อง
ข้อเสนอแนะ
1. การวิจัยในครั้งต่อไปควรนาเชื้อ S. aureus ที่ได้จากตัวอย่างครั้งนี้ ไปศึกษาปริมาณเชื้อ
สแตฟิ โลค็ อ กคัส ออเรี ย ส เริ่ม ต้ น ต่ อ อัต ราการเติ บ โตและการสร้างสารพิ ษ ในเนื้ อ ทู น่ านึ่ งสุ ก เพื่ อศึ กษา
ความสัมพันธ์ของปริมาณเชื้อกับอัตราการเจริญของเชื้อในการสร้างสารพิษ
2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ของวิธีการ และความถี่ในการล้างมื อ ความเข้มข้นของสารฆ่าเชื้อ
และความถี่ในการล้างอุปกรณ์ต่อปริมาณ S. aureus
คาขอบคุณ
ขอขอบคุณนางสาวอรวรรณ คงพันธุ์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง ดร.พรรณทิพย์
สุวรรณสาครกุล อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพผลิ ตภัณฑ์สัตว์น้า นางสาววราทิพย์ สมบุญญฤทธิ์
อดีตผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒ นาอุตสาหกรรมสัตว์น้า นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ ผู้อานวยการกอง
ตรวจสอบคุณ ภาพสิน ค้าประมง และคณะกรรมการวิช าการกองตรวจสอบคุณ ภาพสิ นค้าประมง ที่ให้
คาแนะน าในการเขีย นงานวิจั ย นางสาวสุ ริน ทร์พ ร ยิ้ม กั น และนางสาวลั ด ดา ชัยภู มิ ที่ช่ วยปฏิ บั ติงาน
วิเคราะห์จนสาเร็จด้วยดี
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ภาคผนวก
ตารางผนวกที่ 1 เกณฑ์การจัดระดับสุขลักษณะโรงงานของกรมประมง
ระดับโรงงาน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

C
0
0
0
0

จานวนข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
Se
M
0
<5
1
<6
<2
<8
<2
<10

N
<6
<7
<7
NA

คานิยามข้อบกพร่อง
Critical (C) หมายถึง การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดของกรมประมงและมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์นั้น ไม่
ปลอดภัยต่อการบริโภคหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
Serious (Se) หมายถึง การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดของกรมประมงและมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์นั้น ไม่
ปลอดภัยต่อการบริโภคและข้อบกพร่องดังกล่าวไม่จัดอยู่ในระดับ Critical
Major (M) หมายถึง การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดของกรมประมงและมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์นั้น อาจ
ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค และข้อบกพร่องดังกล่าวไม่จัดอยู่ในระดับ Critical และ Serious
Minor (N) หมายถึง การปฏิบัติทไี่ ม่เป็นไปตามข้อกาหนดของกรมประมง แต่ไม่มีผลทาให้ผลิตภัณฑ์นั้น ไม่
ปลอดภัยต่อการบริโภค และข้อบกพร่องดังกล่าวไม่จัดอยู่ในระดับ Critical, Serious, หรือ Major

