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สรปุสรปุสรปุสรปุปญหาปญหาปญหาปญหาสภาพความเสีย่งในหวงโซอาหารสภาพความเสีย่งในหวงโซอาหารสภาพความเสีย่งในหวงโซอาหารสภาพความเสีย่งในหวงโซอาหาร    
ทีมี่ตอผูบรโิภคทีมี่ตอผูบรโิภคทีมี่ตอผูบรโิภคทีมี่ตอผูบรโิภคชาวชาวชาวชาวไทยไทยไทยไทย    

    
          อนัตรายที
สาํคญัและกอ่ใหเ้กดิความเสี
ยงในหว่งโซ่อาหารหลกั 4  กลุ่มของประเทศไทย 

ไดแ้ก่  กลุ่มปศสุตัว์และผลติภณัฑ ์  กลุ่มสตัว์นํ!าและผลติภณัฑ ์  กลุ่มผกั ผลไมแ้ละผลติภณัฑ ์ 

กลุ่มธญัพชื ถั 
วเมลด็และผลติภณัฑ ์ ไดแ้ก่  จุลนิทรยีช์นิดกอ่โรคทางเดนิอาหาร  สารปฏชิวีนะ

ตกค้าง  สารเคมีป้องกนัและกําจัดศัตรูพืชตกค้าง  สารพิษจากเชื!อราอะฟลาท็อกซิน และ

สารเคมอีื
นๆ ซึ
งสรุปเป็นภาพรวมไดด้งันี! 
 

           จลิุนทรียที์�ก่อโรคทางเดินอาหาร   

           เป็นอนัตรายชนิดสาํคญัที
พบในสตัว์นํ!าและผลติภณัฑ ์ ไดแ้ก ่เชื!อ  Salmonella spp. 

และ  Vibrio Parahaemolyticus   โดยมจีุดเสี
ยงในขั !นตอนการเพาะเลี!ยงและขั !นตอนการแปรรปู  
สาํหรบัชนิดที
พบในปศุสตัว์และผลติภณัฑ์ไดแ้ก่ เชื!อ  Salmonella spp., Pathogenic E. coil  

และ Campylobacter โดยมจีุดเสี
ยงในขั !นตอนการเลี!ยงและการแปรรปู 
 

           สารปฏิชีวนะตกค้าง  

           เป็นอนัตรายชนิดสําคญัที
พบในสตัว์นํ!าและผลติภณัฑ์ และในปศุสตัว์และผลติภณัฑ ์ 

ซึ
งชนิดสารที
ควรเฝ้าระวงั ไดแ้ก่  Nitrofurans  และ  Chloramphenicol   ส่วนสารปฏชิวีนะ

ตกคา้งที
ควรตรวจตดิตามไดแ้ก ่ Oxytetracycline, Aminoglycosides และ Quinolone  
 

           สารเคมีป้องกนัและกาํจดัศตัรพืูชตกค้าง   

           เป็นปญัหาสาํคญัในกลุ่มสนิคา้ผกัผลไมแ้ละผลติภณัฑ ์ ซึ
งชนิดของสารเคมป้ีองกนัและ

กาํจดัศตัรพูชืที
พบตกค้างในผกัส่วนใหญ่  ได้แก่  Carbofuran, Carbosulfan, Cypermethrin  

และ Mathamidophos  โดยมจีุดเสี
ยงในขั !นตอนการเพาะปลกู   
   

           สารพิษอะฟลาทอ็กซิน   

           เป็นอนัตรายชนิดสําคญัที
พบในถั 
วลิสงและผลติภณัฑ์  โดยมจีุดเสี
ยงในขั !นตอนการ

ปฏบิตักิารหลงัการเกบ็เกี
ยว     
 

           นอกจากนั !นยงัพบปญัหาการใชส้ารประกอบซลัไฟล์เกนิมาตรฐานในสนิคา้ลําไย  ผกั
และผลไมด้อง แช่อิ
ม และอบแหง้ และอาหารเสน้จากแป้งขา้ว   การใชส้ารหา้มใชบ้อแรกซ์ใน

เนื!อสตัว์บดและผลิตภณัฑ์  เช่น  ลูกชิ!นปลา/ ไก่/ หมู ผกัและผลไมด้อง  โดยมจีุดเสี
ยงใน
ขั !นตอนกระบวนการแปรรปู 
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สรุปอนัตราสรุปอนัตราสรุปอนัตราสรุปอนัตรายยยยสาํคัญสาํคัญสาํคัญสาํคัญ    และจุดเสีย่งในหวงโซอาหารของประเทศไทยและจุดเสีย่งในหวงโซอาหารของประเทศไทยและจุดเสีย่งในหวงโซอาหารของประเทศไทยและจุดเสีย่งในหวงโซอาหารของประเทศไทย    
           

 จดุเสี�ยงของอนัตราย ด้านชีวภาพ ในห่วงโซ่อาหารของประเทศไทย 
 

 

ชนิดอนัตราย 
 

 

จดุเสี�ยงในห่วงโซ่อาหาร 

Salmonella  spp. ปนเปื�อนในอาหารสตัว ์

ปนเปื�อนระหว่างการเพาะเลี�ยง 
โรงฆ่าสตัว ์(สขุลกัษณะของโรงฆ่าสตัวไ์ม่ด ี) 

วตัถุดบิของโรงฆ่าสตัว ์

กระบวนการผลติ 

คนสมัผสัอาหาร 

การขนส่ง 

V. parahaemolyticus การเพาะเลี�ยง 
การผลติ 

การปนเปื�อนขา้มในระดบัโรงตม้แกะ และ
จาํหน่ายในตลาด 

Campylobater  jejuni ฟารม์เลี�ยงสตัว ์

โรงฆ่าสตัว ์( สุขลกัษณะของโรงฆา่สตัวไ์ม่ด ี) 

การขนส่ง 

Pathogenic  E.coli อาหารสตัว ์

ฟารม์เลี�ยงสตัว ์ 
วตัถุดบิ 

โรงงานแปรรปู ( สุขลกัษณะของโรงงานไม่ด ี) 

กระบวนการผลติ 

การแปรรปู 

การขนส่ง 

Clostridium botulinum การฆ่าเชื�อในกระบวนการแปรรปู 
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จดุเสี�ยงของอนัตราย ด้านเคมี ในห่วงโซ่อาหารของประเทศไทย 
 

 

ชนิดอนัตราย 
 

 

จดุเสี�ยงในห่วงโซ่อาหาร 

สารปฏิชีวนะประเภทห้ามใช้ 

  1. Chloramphenicol 

  2. Nitrofuran 

 

การใชย้าระหวา่งการเลี�ยงสตัวใ์นฟารม์ 

การเพาะเลี�ยง  
 

สารปฏิชีวนะทีอนุญาตให้ใช้ 

  1. Oxytetracycline 

  2. Quinolones 

  3. Tetra group 

  4. Sulfa drug 

  5. สารปฏชิวีนะอื'นๆ 
 

 

อาหารสตัว ์

การใชย้าระหวา่งการเลี�ยงสตัวใ์นฟารม์ 

การรกัษาโรคสตัว ์

การเพาะเลี�ยง 

สารป้องกนัและกาํจดัศตัรพืูช 

  1. Cabofuran 

  2. Cabosulfan 

  3. Cypermethrin 

  4. Methamidophos 
 

 

การเพาะปลกู  

 

สารเคมปีระเภทห้ามใช้ 

  บอแรก็ซ ์

 

 

 

กระบวนการผลติ 

การแปรรปู 

การแปรรปู 
 

วตัถเุจือปนอาหาร 

  1. สารประกอบซลัไฟต ์

  2. เบนโซเอต 

  3. ส ี

  4. ไนเตรท-ไนไตรท์ 
 

 

กระบวนการผลติ  

การเพาะปลกู 

สารพิษจากเชื�อรา  

   อะฟลาทอ็กซนิ  

 

อาหารสตัวป์นเปื�อน  

แปลงเพาะปลกู 

วตัถุดบิ 

การปฏบิตัหิลงัการเกบ็เกี'ยว 

การเกบ็รกัษา  และการแปรรปู  
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จุดเสี�ยงของอนัตราย ด้านกายภาพ ในห่วงโซ่อาหารของประเทศไทย 
 

ชนิดอนัตราย 

 

จุดเสี�ยงในห่วงโซ่อาหาร 

สิ'งแปลกปลอม (Filth) 

 

กระบวนการผลติ 

         

            หมายเหต ุ สิ'งแปลกปลอม (Light Filth) บางชนิด เช่น ขนสตัว ์เสน้ผม ชิ�นสว่นแมลง ไม่ไดบ้่งถงึ 

                         อนัตรายโดยตรง หากบ่งบอกถงึสขุลกัษณะการผลติที'ไม่ถกูตอ้งทาํใหม้โีอกาสเสี'ยงต่อ 

                         อนัตรายอื'นๆ ในอาหาร 

 

 

สรุปลาํดับความสาํคัญของอนัตรายในหวงโซอาหารขสรุปลาํดับความสาํคัญของอนัตรายในหวงโซอาหารขสรุปลาํดับความสาํคัญของอนัตรายในหวงโซอาหารขสรุปลาํดับความสาํคัญของอนัตรายในหวงโซอาหารของไทยองไทยองไทยองไทย    
 

ลาํดบัความสาํคญัของอนัตราย ด้านชีวภาพ ในห่วงโซ่อาหารของไทย 
 

 

ชนิดอนัตราย 
 

 

ชนิดอาหาร 

 1.  Salmonella เนื�อสุกรสด,กุง้สด,กุง้แชเ่ยอืกแขง็,หมกึสด  

และไกส่ด (บรโิภคในประเทศ) 

 2.  V. parahaemolyticus กุง้แชเ่ยอืกแขง็ 

 3.  Campylobacter jejuni ไก่สด 

 4.  Pathogenic E. coli เนื�อหมสูด,นํ�านมดบิ,นํ�านมพาสเจอไรส ์

 

 

ลาํดบัความสาํคญัของอนัตราย ด้านเคมี ในห่วงโซ่อาหารของไทย 
 

ชนิดอนัตราย 
 

ชนิดอาหาร 

สารปฏิชีวนะประเภททีห้ามใช้ 

 1. Chloramphenicol 

 2. Nitrofuran 

ไก่สด, ไก่แชเ่ยอืกแขง็, กุง้แชเ่ยอืกแขง็ 

สารป้องกนักาํจดัศตัรพูืช 
 1.  Carbofuran คะน้า, พรกิ 
 2. Carbosulfan แตงกวา, กะหลํ'าปล ี
 3. Cypermethrin กะหลํ'าดอก 

 4. Mathamidophos สม้เขยีวหวาน, องุน่, แตงโม 
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ชนิดอนัตราย 
 

ชนิดอาหาร 

สารปฏิชีวนะทีอนุญาตให้ใช้ 
 1.  Oxytetracycline กุง้,เครื'องในไก่, เครื'องในหม ู
 2.  Quinolones 

 3.  Tetra group 

 4.  Macroliders 

 5.  Sulfa drug 

เนื�อไก่ (บรโิภคในประเทศ), เครื'องในและเลอืดไก่, 
เนื�อสุกร (บรโิภคในประเทศ) 
เนื�อสุกรแชเ่ยน็เพื'อการสง่ออก, 
เครื'องในและเลอืดสกุร, 
ไขไ่ก่, ไขเ่ป็ด 
 

สารเคมปีระเภทห้ามใช้ 

   บอแรกซ ์

 

ลกูชิ�นหม,ูปลา,กุง้,หมยูอ,เนื�อหมสูด,เนื�อปลาบด,ทอดมนั, 
ผกัผลไมด้อง,  ผกักาดดอง,หวัผกักาดดองเคม็, 

ทบัทมิกรอบ 
 

สารพิษจากเชื�อรา  
   อะฟลาทอกซนิ 
 

ถั 'วลสิงปน่ และผลติภณัฑถ์ั 'วลสิง, พรกิปน่,ขา้วกลอ้ง 

 

 

      แหล่งทีมา  :  โครงการวเิคราะหป์ญัหาสภาพความเสี'ยงในหว่งโซ่อาหารที'มต่ีอผูบ้รโิภค. 

     โดยคณะผูว้จิยัจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร  คณะสตัวแพทย ์คณะเกษตร คณะวทิยาศาสตร ์

     และสถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ และกรมประมง, 2547 

                    

 

                    


