สภาพความเสีย
่ งในอาหารกลุม
 ปศุสัตวและผลิตภัณฑ
การผลิตอาหารกลุ่มปศุสตั ว์และผลิตภัณฑ์ของไทย จากการวิจยั พบว่าชนิดอันตราย
และลําดับความเสีย งของอันตรายสําคัญทีก อ่ ให้เกิดความเสีย งต่อผูบ้ ริโภคนัน" มีดงั นี"
เนื อสุกรสดทีบริ โภคในประเทศ
พบอันตรายจากการปนเปื" อนของเชื"อจุลนิ ทรียก์ ่อโรคชนิด Salmonella spp. (nontyphi), E.coli, Staphylococcus aureus โดยมีจุดเสีย งคือ การเลี"ยงในระดับฟาร์มและการ
ชําแหละทีไม่ถูกสุขลักษณะ อัน ตรายจากสารปฏิชวี นะตกค้าง คือ สาร aminoglycosides,
quinolones, chloramphenicol, dimetridazole, bacitracin, ronidazole, furazolidones
และสารเร่งเนื"อแดง ซัลบูทามอล โดยมีจุดเสีย งคือ การเลี"ยงในระดับฟาร์ม นอกจากนี"ยงั พบ
การปนเปื" อนของ บอแรกซ์ ในเครืองในและเลือด
เนื อสุกรแช่แข็งเพือการส่งออก
พบอันตรายจากการปนเปื" อนของเชื"อจุล ินทรีย์ก่อโรคชนิด Salmonella
(nontyphi), E.coli (enteric) และ Campylobacter spp. โดยมีจุดเสีย ง คือ การเลีย" งในระดับ
ฟาร์มและขัน" ตอนการชําแหละไม่ถกู สุขลักษณะ
ส่ ว นสารปฏิ ช ี ว นะที ค วรเฝ้ าระวั ง และตรวจติ ด ตามได้ แ ก่ aminoglycoside,
quinolones, chloramphenicol, dimetridazole, bacitracin, ronidazole และ
furazolidones โดยมีจุดเสีย งทีท าํ ให้เกิดการปนเปื" อนของอันตรายเหล่านี" คือ ขัน" ตอนการ
เลี"ยงสัตว์ ซึงสัตว์จะได้รบั สารปฏิชวี นะทัง" ในรูปของยาฉีด ยาชนิดผงละลายนํ"าและยาผสมใน
อาหารสัตว์กอ่ นนําไปเลีย" งสัตว์ ส่วนสารซัลบูทามอลเข้าสูห่ ว่ งโซ่อาหารในอาหารสัตว์และนํ" าใน
ขัน" ตอนการเลีย" งสัตว์เช่นกัน
เนื อไก่สดบริ โภคภายในประเทศ
พบอันตรายจากการปนเปื" อนของเชื"อจุลนิ ทรียก์ ่อโรคชนิด Streptococcus (group
A) และ Campylobacter spp. โดยมีจุดเสีย งคือ การเลี"ยงในระดับฟาร์ม การชําแหละและ
ระหว่างการจําหน่าย
ส่วนสารปฏิชวี นะตกค้างได้แก่กลุ่ม aminoglycosides, tetra group, macrolide,
sulfa drug, furazolidones และ nitrofurans
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ส่วนอันตรายทีควรต้องตรวจติด ตามได้แก่ สารฆ่า แมลง สารพิษจากเชื"อรา (T2toxin, DON, Fumonisin) และการปนเปื" อนของโลหะหนัก Cadmium, Mercury, Lead และ
Arsenic
นอกจากนัน" เลือดและเครืองในไก่ ไข่ไ ก่ ไข่เป็ ด ควรต้องเฝ้า ระวังและตรวจติดตาม
เช่นเดียวกับเนื"อไก่ และควรเฝ้าระวังสารปฏิชวี นะในกลุ่ม Penicillin ตกค้างในไข่ดว้ ย
เนื อไก่สดแช่เยือกแข็งส่งออก
พบอันตรายทีค วรตรวจติดตามได้แก่เชือ" จุลนิ ทรียก์ อ่ โรคชนิด
Streptococcus
(group A) และ Campylobacter spp. และ Vancomycin Resistance Enterococci
(VRE) โดยมีจุดเสีย งคือ การเลีย" งในระดับฟาร์มทีม กี ารใช้ยาปฏิชวี นะไม่เหมาะสมและระหว่าง
การชําแหละ
ส่วนสารปฏิชวี นะทีค วรตรวจติดตามคือ nitrofurans และ furazolidone
เนื อโค
พบอัน ตรายทางชีว ภาพ ซึ ง อัน ตรายทีค วรระวัง ได้ แ ก่ เ ชื"อ จุ ลิ น ทรีย์ ก่ อ โรคชนิ ด
Salmonella (non-typhi) และ E.coli (enteric) โดยมีจุดเสีย งคือ โรงฆ่าสัตว์และตลาด
ในขณะที Taenia spp. และ Sarcocyst นัน" เป็ นชนิดอันตรายทีค วรตรวจติดตาม
ส่วนอันตรายทางเคมีทพี บในเนื"อโคขุน เลือด และเครืองในโค ได้แก่ การตกค้างของ
สารปฏิชวี นะ Chlorotetracycline, Penicillin, Aflatoxin และสารเร่งเนื"อแดง Salbutamol
เป็ นอันตรายทีค วรตรวจติดตาม โดยมีจุดเสีย ง คือ ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ และตลาดจําหน่ าย
นอกจากอันตรายทีค วรเฝ้าระวังแล้ว อันตรายทีค วรตรวจติดตามในเนื"อสุกรและเนื"อโค
ทีค วรคํานึงถึงคือ สารพิษจากเชือ" รา เช่น Aflatoxin , DON และ Fumonisin

แหล่งทีมา : โครงการวิเคราะห์ปญั หาสภาพความเสีย งในห่วงโซ่อาหารทีม ตี ่อผูบ้ ริโภค.
โดยคณะผูว้ จิ ยั จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวแพทย์ คณะเกษตร คณะวิทยาศาสตร์
และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมประมง,
2547.
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