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บทคัดย่อ
ศึกษาการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าใน
ปีงบประมาณ 2555 -2557 จากจานวนตัวอย่างทั้งหมด 124 ตัวอย่าง เมื่อประเมินในภาพรวมพบว่าการตรวจ
วิเคราะห์จานวนเชื้อแบคทีเรียรวม (Total Bacteria Count) มีตัวอย่างเนื้อสุกรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด
ร้อยละ 66.94 (83/124) และการตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus มีตัวอย่างเนื้อสุกรไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานน้ อ ยที่ สุ ด ร้ อ ยละ 5.65 (7/124) ส่ ว นการตรวจหาเชื้ อ Salmonella spp., Coliforms,
Enterococcus spp. และ E.coli พบว่ามีตัวอย่างเนื้อสุกรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 62.90 (78/1 24),
41.13 (51/124), 47.58 (59/124) และ 46.77 (58/124) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาแยกรายปีงบประมาณพบว่า มีเนื้อสุกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการวิเคราะห์หาจานวน
เชื้อแบคทีเรียรวม (Total Bacteria Count) ร้อยละ 91.67 (33/36), 50.00 (20/40) และ 62.50 (30/48)
ตามลาดับ, การตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 88.89 (32/36), 60.00
(24/40) และ 45.83 (22/48) ตามลาดับ, การตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 13.89 (5/36), 5.00 (2/40) และ 0 (0/48) ตามลาดับ, การตรวจหาเชื้อ Coliforms ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 75.00 (27/36), 30.00 (12/40) และ 25.00 (12/48) ตามลาดับ, การตรวจหาเชื้อ
Enterococcus spp. ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 83.33 (30/36), 32.50 (13/40) และ 33.33 (16/48)
ตามลาดับ และการตรวจหาเชื้อ E. coli ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 33.33 (12/36), 42.50 (17/40) และ
60.42 (29/48) ตามลาดับ
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Abstract
Study of foodborne bacterial contamination in meat samples from slaughterhouses in
Phetchabun province. For all 124 meat samples, found the most percentages of nonachieved standard meat samples was total bacteria count, there was 66.94% (83/124). And
the least percentages of non-achieved standard meat samples was Staphylococcus aureus,
there was 5.65% (7/124). Otherwise, the percentages of non-achieved standard meat
samples for isolated and identified Salmonella spp., Coliforms, Enterococcus spp. and E.coli
were 62.90% (78/124), 41.13% (51/124), 47.58% (59/124) และ 46.77% (58/124) respectively.
In fiscal year 2012, 2013 and 2014 found the percentages of non-achieved standard
meat samples for total bacteria count were 91.67 (33/36), 50.00 (20/40) and 62.50 (30/48)
respectively, Salmonella spp. were 88.89 (32/36), 60.00 (24/40) and 45.83 (22/48)
respectively, Staphylococcus aureus were 13.89 (5/36), 5.00 (2/40) and 0 (0/48) respectively,
Coliforms were 75.00 (27/36), 30.00 (12/40) and 25.00 (12/48) respectively, Enterococcus spp.
were 83.33 (30/36), 32.50 (13/40) and 33.33 (16/48) respectively, and E.coli were 33.33 (12/36),
42.50 (17/40) and 60.42 (29/48) respectively.
.
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บทนา
การจะดาเนินการพัฒนาสู่ความปลอดภัยด้านอาหารของเนื้อสัตว์นั้น จาเป็นต้องมีการควบคุมดูแลทั้งใน
ระดับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ กล่าวคือ ฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีการจัดการฟาร์ม
ที่ดี มีการควบคุมโรคที่เหมาะสม มีการสุขาภิบาลที่ดี ส่วนโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งเป็นสถานที่ในการผลิตเนื้อสัตว์เพื่อการ
บริโภคนั้นจะต้องมีกระบวนการผลิตที่สะอาด มีการปรับปรุงพัฒนาไปสู่โรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน และสถานที่
จาหน่ายเนื้อสัตว์ควรมีการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งการควบคุมดูแลทุกส่วนการผลิตจะนาไปสู่การได้เนื้อสัตว์ที่
สะอาดปลอดภัยซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรง
การปนเปื้ อนของเชื้อแบคทีเ รียในเนื้ อสัตว์ อาจเกิด ขึ้นได้ ทั้ง ในฟาร์ ม โรงฆ่าสัต ว์ ตลอดจนสถานที่
จาหน่ายเนื้อสัตว์ เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียส่วนมากมักปะปนอยู่ในมูลสัตว์ หากไม่มีการเลี้ยงที่ควบคุมด้านความ
สะอาดเป็นอย่างดี เช่น กวาดมูลหรือล้างคอกเป็นประจา เชื้อแบคทีเรียก็จะสะสมอยู่ตามผิว หนัง หรือเข้าไป
อาศัยอยู่ในลาไส้และทางเดินอาหารได้ เชื้อ Salmonella choleraesuis สามารถมีชีวิตอยู่ในมูลสุกรได้
นานถึง 13 เดือน (Gray and Fedorka-cray, 2001) เชื้อ E. coli การติดเชื้อส่วนใหญ่มักเกิดจากการ
ปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การเข้าห้องน้าแล้วไม่ล้างมือให้สะอาด ส่วนเชื้อ Staphylococcus aureus
นั้น สามารถพบได้ที่ผิวหนัง โพรงจมูก เยื่อบุทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร และบาดแผลที่เป็นฝี หนอง รวมถึง
ในดิน และฝุ่นละออง ซึ่งทาให้เกิดอาการอุจจาระร่วงได้ หรืออาหารเป็นพิษทั้งในคนและสัตว์ รวมทั้งเกิดฝี แผล
หนอง และทาให้เต้านมวัวอักเสบ (Mastitis) (นงลักษณ์และปรีชา, 2547)
กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยด้านอาหารทางด้านปศุสัตว์ ได้กาหนด
ภารกิจที่สาคัญ คือ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาและกาหนดมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ โรงฆ่าสัตว์
สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ ระบบประกันคุณภาพ และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ , 2556) ทั้งนี้ได้กาหนดมาตรการในการควบคุมโรงฆ่าสัตว์ให้ไ ด้
มาตรฐาน ซึ่ งมาตรการหนึ่ง ที่ส าคัญ คือ การตรวจสอบการปนเปื้อ นเชื้ อแบคที เรีย ก่อโรคในเนื้อสั ตว์ โดย
กาหนดให้มีการตรวจคุณภาพเนื้อสัตว์ด้านจุลชีววิทยาจากโรงฆ่าสัตว์ ได้แก่ การตรวจหาเชื้อ Salmonella
spp., S.aureus, Coliforms, E. coli, Enterococcus spp. และจานวนเชื้อแบคทีเรียรวม (Total
Bacteria Count) เปรียบเทียบกับเกณฑ์ด้านจุลชีววิทยาของสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออกตามประกาศกรม
ปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์ , 2551) โดยสถานที่ทาการฆ่าสัตว์ต้องสามารถป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
ระหว่างกระบวนการผลิตได้ อาทิ เชื้อแบคทีเรีย Salmonella spp. ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค Salmonellosis ที่
ทาให้เกิดอาการอุจจาระร่วงและมีประวัติการระบาดสูง เชื้อ Salmonella Typhimurium ซึ่งเป็นซีโรวาร์ที่
เป็นสาเหตุก่อโรคในคนที่พบมากที่สุด (Olsen et al., 2001) เชื้อ Staphylococcus aureus (S. aureus) ที่
ทาให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษจากสาร enterotoxin โดยมีอาการอุจจาระร่วงอย่างรุนแรงจนอ่อนเพลีย อาจมี
อาการคลื่นไส้ อาเจียนด้วย (สุมณฑา, 2549; Black, 2008) นอกจากนี้ยังมี Coliform bacteria และ
E. coli ซึ่งพบได้ในน้า ดิน อากาศ และอุจจาระ หากพบเชื้อดังกล่าวจะแสดงถึงการปฏิบัติที่ไม่สะอาดและไม่ถูก
สุขลักษณะ เชื้อ Enterococcus spp. เป็นเชื้อประจาถิ่นที่สามารถติดเชื้อร่วมกับแบคทีเรียก่อโรคชนิดอื่นได้
โดยอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ตลอดจนจานวนเชื้อแบคทีเรียรวม (Total Bacteria Count) ซึ่งเป็นการบ่งบอก
ถึงสุขลักษณะและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เป็นต้น จะเห็นว่าหากมีการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อน
เชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าว จะทาให้ผู้บริโภคเกิดการเจ็บป่วยหรือติดเชื้อได้ จึง ต้องมีการประเมินคุณภาพเนื้อสัตว์
ด้านการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่ออกจากแหล่งผลิตคือโรงฆ่าสัตว์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคได้รับเนื้ อสัตว์ที่สะอาด
และปลอดภัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ได้แก่ ตรวจหาจานวน
เชื้อแบคทีเรียรวม (Total Bacteria Count), Salmonella spp., S.aureus, Enterococcus spp., Coliform

bacteria และ E. coli ในตัวอย่างเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการนาข้อมูลผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์การ
ปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในเนื้อสัตว์ที่มาจากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์ถึงความปลอดภัยของการบริโภคเนื้อสุกรที่มาจากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ได้ และเพื่อให้สามารถใช้ผลจาก
การศึกษาในครั้งนี้อ้างอิงเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป
วิธีการศึกษา
พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการในอาเภอเมืองเพชรบูรณ์ หล่มสัก หล่มเก่า หนองไผ่ บึงสามพัน และวิเชียรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) โดยโรงฆ่าสัตว์ที่ทาการศึกษา
ได้แก่ โรงฆ่าสุกรจานวน 10 แห่ง สอดคล้องกับแผนการเก็บตัวอย่างประจาปีงบประมาณของกรมปศุสัตว์
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์ (การเก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ)
ตัวอย่างและการเก็บตัวอย่าง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ดาเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ 10 แห่งระหว่าง
ปีงบประมาณ 2555 - 2557 ซึ่งใช้หลักการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random) โดยเก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อ
สุกรส่วนที่ไม่มีไขมัน ไม่ติดหนัง เช่น บริเวณสันใน สะโพก เป็นชิ้นเดียวปริมาณ 300 กรัมต่อตัวอย่าง ทั้งนี้ผู้เก็บ
ต้องระมัดระวังการปนเปื้อนจึงเก็บโดยวิธีการเก็บตัวอย่างที่ปราศจากการปนเปื้อน (Aseptic techniques)
จากนั้นนาตัวอย่างเนื้อสุกรแช่แข็งเพื่อรักษาสภาพตัวอย่าง และนาส่งห้องปฏิบัติการด้วยการแช่เย็น โดยบรรจุใส่
กล่อ งโฟมซึ่ งภายในบรรจุ ด้ว ยน้าแข็ ง เพื่อรั กษาอุณ หภู มิ ส่ง ตรวจที่ ห้อ งปฏิ บัติ การตรวจคุ ณภาพเนื้อ สัต ว์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง รวม 124 ตัวอย่าง โดย ในปีงบประมาณ 2555, 2556
และ 2557 เก็บตัวอย่างเนื้อสุกรส่งตรวจ จานวน 36, 40 และ 48 ตัวอย่าง ตามลาดับ
การตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ
ดาเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อหาเชื้อจุลินทรีย์ 6
รายการ ดังนี้
1 จานวนเชื้อแบคทีเรียรวม (Total Bacterea Count) โดยวิธี Aerobic plate count ด้วย
การเพาะเชื้อ ตาม Bacteriological Analytical Manual ของ Maturin L. and Peeler J.T.
2 เชื้อ Salmonella spp. โดยวิธีเพาะแยกเชื้อ ตามวิธีวิเคราะห์ของ ISO 6579 : 2007 (4th
ed.)
3 เชื้อ S. aureus โดยวิธีเพาะแยกเชื้อ ตาม ISO 6888-1 : 1999 (1st ed.)
4 เชื้อ Enterococcus spp. โดยวิธีเพาะแยกเชื้อ ตามวิธีวิเคราะห์ของ Nordic committee
on food analysis no.68
5 Coliform bacteria โดยวิธีเพาะเชื้อแบบ Solid Medium Method ตาม Bacteriological
analytical manual ของ Hitchins A.D., Feng P., Watkins W.D., Rippey S.R., and Chandler
L.A.

6 เชื้อ E. coli โดยวิธี Most probable number technique (MPN) ตาม Bacteriological
analytical manual ของ Hitchins A.D., Feng P., Watkins W.D., Rippey S.R., and Chandler
L.A.
การวิเคราะห์ข้อมูลและผลทางสถิติ
ประมวลผลการตรวจเนื้อสัตว์ด้วยโปรแกรม Microsoft excel วิเคราะห์ผลการตรวจเนื้อสัตว์โดย
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เกณฑ์ด้านจุลชีววิทยาของ
สินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก (กรมปศุสัตว์, 2551) รายละเอียดดังตารางที่ 1 และสรุปหาจานวนตัวอย่างเนื้อ
สุกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทั้ง 6 รายการ วิเคราะห์และสรุปผลดังนี้
1. เปรียบเทียบร้อยละของตัวอย่างเนื้อสุกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละปีงบประมาณ
2. ประเมินการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียก่อโรคแต่ละชนิด
ตารางที่ 1 เกณฑ์ด้านจุลชีววิทยาของสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก
ชนิดการตรวจวิเคราะห์
1.Total Bacteria Count
2.Salmonella spp.
3.Staphylococcus aureus
4.Coliforms
5.Enterococcus spp.
6.E.coli

เกณฑ์ที่กาหนด
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5x105 โคโลนีต่อกรัม
ไม่พบในตัวอย่าง 25 กรัม
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 โคโลนี ต่อกรัม
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5x103 โคโลนีต่อกรัม
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 โคโลนีต่อกรัม
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 โคโลนีต่อกรัม

ที่มา กรมปศุสัตว์, 2551
ผลการศึกษา
จากการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างปีงบประมาณ
2555 - 2557 จานวน 124 ตัวอย่าง พบว่า
1. การตรวจวิเคราะห์ Total Bacteria Count มีตัวอย่างเนื้อสุกรที่มีปริมาณเชื้อแบคทีเรียไม่ ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ คือ พบจานวนแบคทีเรียมากกว่า 5x105 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม จานวน 83
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 66.94 (83/124) โดยปีที่ตรวจพบว่ามีจานวนตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ
ปีง บประมาณ 2555 ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 33 ตั วอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 91.67 (33/36) รองลงมาคื อ
ปีงบประมาณ 2557 ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 30 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 62.5 (30/48) และ ปีงบประมาณ 2556
ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 20 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 50 (20/40)

2. การตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. มีตัวอย่างเนื้อสุกรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมปศุสัตว์
คือ ตรวจพบเชื้อ Salmonella ในตัวอย่างเนื้อปริมาณ 25 กรัม จานวน 78 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 62.90
(78/124) โดยปีที่พบว่ามีตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดได้แก่ ปี งบประมาณ 2555 พบตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน 32 ตัวอย่างคิดเป็น ร้อยละ 88.89 (32/36) รองลงมาคือปีงบประมาณ 2556 ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 24
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 60 (24/40) และปีงบประมาณ 2557 ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 22 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ
45.83 (22/48)
3. การตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus มีตัวอย่างเนื้อสุกรที่มีปริมาณเชื้อแบคทีเรีย ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ คือ พบเชื้อ S.aureus มากกว่า 100 โคโลนี ต่อตัวอย่าง 1 กรัม จานวน 7
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 5.65 (7/124) โดยปีที่พบว่ามีตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดได้แก่ ปีงบประมาณ 2555
พบตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ13.89 (5/36) รองลงมาคือปีงบประมาณ 2556 ไม่
ผ่านเกณฑ์ จานวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 5 (2/40) และปีงบประมาณ 2557 ไม่พบตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 0
4. การตรวจหาเชื้อ Coliforms พบว่า มีตัวอย่างเนื้อสุกรที่มีปริมาณเชื้อแบคทีเรีย ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ คือ พบเชื้อ Coliforms มากกว่า 5x103 โคโลนี ต่อตัวอย่าง 1 กรัม จานวน 51
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 41.13 (51/124) โดยปีที่พบว่ามีตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดได้แก่ ปี งบประมาณ
2555 พบตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 27 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 75 (27/36) รองลงมาคือปีงบประมาณ
2556 ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 12 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 30 (12/40) และปีงบประมาณ 2557 ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน 12 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25 (12/48)
5. การตรวจหาเชื้อ Enterococcus spp. มีตัวอย่างเนื้อสุกรที่มีปริมาณเชื้อแบคทีเรีย ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ คือ พบเชื้อ Enterococcus spp มากกว่า 1,000 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัมจานวน
59 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 47.58 (59/124) โดยปีที่พบว่ามีตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดได้แก่ ปี งบประมาณ
2555 พบตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 30 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 83.33 (30/36) รองลงมาคือปีงบประมาณ
2557 ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 16 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33.33(16/48) และ ปีงบประมาณ 2556 ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน 13 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 32.50 (13/40)
6.การตรวจหาเชื้อ E.coli มีตัวอย่างเนื้อสุกรที่มีปริมาณเชื้อแบคทีเรีย ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมปศุสัตว์ คือ พบเชื้อ E.coli มากกว่า 100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม จานวน 58 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ
46.77 (58/124) โดยปีที่พบตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดได้แก่ ปีงบประมาณ 2557 พบตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน 29 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 60.42 (29/48) รองลงมาคือปีงบประมาณ 2556 ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 17
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 42.5 (17/40) และ ปีงบประมาณ 2555 ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 12 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อย
ละ 33.50 (12/36)
เมือ่ พิจารณาตามปีงบประมาณ จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ 2555 มีร้อยละตัวอย่างเนื้อสุกรที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานสูงที่สุดในการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย 5 รายการ ได้แก่ Total Bacteria Count, Salmonella
spp, S.aureus, Coliforms และ Enterococcus spp. ยกเว้น การตรวจ E.coli ที่พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานมากที่สุดในปีงบประมาณ 2557
ซึ่งหากวิเคราะห์ตามชนิดการตรวจ จะพบว่า ในปีงบประมาณ
2555 มีร้อยละตัวอย่างเนื้อสุกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด ได้แก่ การตรวจ
วิเคราะห์ Total Bacteria Count เช่นเดียวกันกับปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 91.67 (33/36) และ
62.50 (30/48) ตามลาดับ ส่วนในปีงบประมาณ 2556 พบว่าร้อยละของตัวอย่างเนื้อสุกรที่ไ ม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานมากที่สุดได้แก่ Salmonella spp. ซึ่งมีตัวอย่างเนื้อสุกรไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 60 (24/49)
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2555 - 2557 พบว่า การตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ Staphylococcus aureus มีร้อยละ

ตัวอย่างเนื้อสุกรที่ไม่ผ่านเเกณฑ์มาตรฐานน้อยที่สุดในทุกปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 13.89 (5/36) , 5
(2/40) และ 0 (0/48) ตามลาดับ
เมื่อวิเคราะห์ ในภาพรวมของการตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าพื้นที่จัง หวัดเพชรบูรณ์
โดยพิจารณาว่าหากมีการตรวจพบว่าปริมาณเชื้อแบคทีเรียไม่ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งในรายการทดสอบให้
ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จะพบว่าในปีงบประมาณ 2555-2557 มีตัวอย่างเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่
ผ่านเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์หาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอย่ างใดอย่างหนึ่งจานวน 102 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ
82.25 (102/124) โดยปีที่พบตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดได้แก่ ปี งบประมาณ 2555 คิดเป็นร้อยละ 94.44
(34/36) รองลงมาคือปีงบประมาณ 2556 คิดเป็นร้อยละ 80 (32/40) และ ปีงบประมาณ 2557 ไม่ผ่านเกณฑ์
คิดเป็นร้อยละ 75 (36/48) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2

ร้อยละของผลการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในตัวอย่างเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์
พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เกณฑ์ด้านจุล
ชีววิทยา ของสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก

รายการตรวจ

ร้อยละของตัวอย่างที่ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน
2555

2556

2557

รวม

Total Bacteria Count

91.67 (33/36)

50.00 (20/40)

62.50 (30/48)

66.94 (83/124)

Salmonella spp.

88.89 (32/36)

60.00 (24/40)

45.83 (22/48)

62.90 (78/124)

S.aureus

13.89 (5/36)

5.00 ( 2/40)

0.00 ( 0/48)

5.65 (7/124)

Coliforms

75.00 (27/36)

30.00 (12/40)

25.00 (12/48)

41.13 (51/124)

Enterococcus spp

83.33 (30/36)

32.50 (13/40)

33.33 (16/48)

47.58 (59/124)

E.coli

33.33 (12/36)

42.50 (17/40)

60.42 (29/48)

46.77 (58/124)

ไม่ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง

94.44 (34/36)

80.00 (32/40)

75.00 (36/48)

82.25 (102/124)

สรุปและวิจารณ์
จากการวิเคราะห์ผลการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคจานวน 6 รายการ ในตัวอย่างเนื้อสุกรจากโรงฆ่า
สัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้แก่ การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียรวม (Total Bacteria Count) , Salmonella spp.,
S.aureus, Coliforms, Enterococcus spp. และ E.coli จะเห็นว่ามีการตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อ
แบคทีเ รี ย ต่า งๆในระดับ ที่ ค่อ นข้ างสู ง ซึ่ ง พบว่ า ไม่ผ่ า นเกณฑ์ ใ นรายการตรวจเชื้ อแบคทีเ รี ย รวมมากที่ สุ ด
สอดคล้องกับการศึกษาการปนเปื้อนของปริมาณเชื้อก่อโรคที่พบในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จาหน่าย
เนื้อสัตว์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่ างเดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 ของปภาสพงษ์ จงชานสิทโธ
(2556) ซึ่งพบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสุกร โดยการตรวจเชื้อแบคทีเรียรวมไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด
ทั้งนี้จานวนเชื้อแบคทีเรียรวมสามารถบ่งชี้ได้ถึงความสะอาดโดยรวมของโรงฆ่าสัตว์ แสดงให้เห็นว่าโรงฆ่าสัตว์ใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ยังไม่สะอาดเท่าที่ควร ผู้ประกอบการควรเพิ่มมาตรการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค
ปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างของโรงฆ่าสัตว์ให้ง่ายต่อการทาความสะอาดและสามารถป้องกันสัตว์พาหะนา
โรคต่างๆ จัดเก็บอุปกรณ์สาหรับปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบ ไม่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นละอองและเชื้อโรค จัดให้มีถัง

ขยะแบบมีฝาปิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของแมลงวัน และมีการกาจัดขยะเป็นประจาทุกวัน เป็นต้น
จากการศึกษาการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. ในปีงบประมาณ 2555 พบว่ามีตัวอย่างเนื้อสุกร
ไม่ผ่านเกณฑ์น้อยกว่า Total Bacteria Count แต่มากกว่า S.aureus ขัดแย้งกับการศึกษาการปนเปื้อนเชื้อ
แบคทีเรียในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างปี
2553 – 2555 ของ ศิรินทร์ทิพย์ วนาประสิทธิ์ และสุวัฒน์ มลิจารย์ (2556) ที่พบว่าในปี 2555 มีตัวอย่างที่ไม่
ผ่านเกณฑ์การตรวจ Salmonella spp มากกว่าทั้ง S.aureus และ Total Bacteria Count ทั้งนี้การ
ปนเปื้อนเชื้อ Salmonella ในโรงฆ่าสัตว์ เกิดขึ้นจากการสัมผัสโดยตรงกับตัวสัตว์ที่ติดเชื้อ Salmonella หรือ
สัมผัสกับมูลสัตว์ที่มีเชื้อ Salmonella ปะปนอยู่ หรือเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสัตว์มีชีวิตจากฟาร์มมายังโรง
ฆ่า หรือในระหว่างที่พักอยู่ในคอกพัก หรือเกิดขึ้นจากกระบวนการฆ่าที่มีการ สุขาภิบาลและสุขลักษณะที่ไม่ดี
พอ เช่น การทาความสะอาดและฆ่าเชื้อในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ ฆ่าที่ไม่ถูกต้องหรือ ไม่เหมาะสม ทา
ให้เกิดการปนเปื้อนข้าม (Cross contamination) จากอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือจากพนักงานไปสู่เนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ (บัณฑูรย์, 2549) การตรวจพบเชื้อ Salmonella spp. จากเนื้อสัตว์บ่งชี้ว่าอาจมีการสัมผัสระหว่าง
พาหะของเชื้อ Salmonella spp. กับเนื้อสัตว์ ซึ่งการปนเปื้อนเชื้อเกิดได้จากหลายปัจจัย ได้แก่ การขับเชื้อ
ออกมาจากอุจจาระของผู้เป็นพาหะของโรค Salmonellosis และปนเปื้อนลงในเนื้อสัตว์โดยการสัมผัสด้วยมือ
เปล่า และการสัมผัสสัตว์นาโรค เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน และแมลง (Jay, 2000) ดังนั้น
มาตรการลดการปนเปื้อนจึงได้แก่ การเข้มงวดในการทาความสะอาดโรงฆ่าสัตว์รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการตรวจอุจจาระเป็นประจาทุกปีเพื่อค้นหาผู้เป็นพาหะนาโรค การ
จัดเตรียมชุดปฏิบัติง านที่สะอาดให้พนักงานเปลี่ยนก่อนปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์ ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมถุงมือยาง
หน้ากากอนามัย และหมวกคลุมผมเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับเนื้อสัตว์ เป็นต้น
ตัวอย่างเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์พบ Enterococcus spp. ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ถึง
ร้อยละ 47.58 ซึ่งเชื้อ Enterococcus spp. นั้นสามารถพบในทางเดินอาหารของคนและสัตว์ เป็นแบคทีเรียที่
เป็นสาเหตุของการเน่าเสียของอาหาร (microbial spoilage) เช่น การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์ เป็นต้น และ
สามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์ ได้ โดยเชื้อ Enterococci บางสปีชีส์สามารถทาให้เกิดการดื้อต่อยา
ปฏิชีวนะบางชนิด จากลักษณะการอยู่อาศัยของเชื้อสามารถบ่งชี้ว่าอาจมีการปนเปื้อนของอุจจาระของคนหรือ
สัตว์ในตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ส่งตรวจ ซึ่งอาจเกิดจากการปนเปื้อนในกระบวนการการแยกเครื่องในขาวหรืออวัยวะ
ในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งได้แก่ กระเพาะอาหารและลาไส้ ต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ
ดังกล่าว โรงฆ่าสัตว์ควรมีการแยกส่วนการทาความสะอาดเครื่องในขาวให้เป็นสัดส่วน นอกจากนี้ต้องควบคุม
การปนเปื้อนจากผู้ปฏิบัติงานด้วย เช่น การจัดให้มีห้องสุขาที่เป็นสัดส่วน มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่บริเวณหน้าห้อง
สุขาและภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ และควรมีการอบรมให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานที่ถูกวิธีแก่ผู้ปฏิบัติงาน
Escherichia coli ( E. coli ) เป็นแบคทีเรียแกรมลบ (gram negative bacteria) ที่จัดอยู่ในกลุ่ม
โคลิฟอร์ม (coliform) ประเภท fecal coliform ซึ่งเป็นโคลิฟอร์มที่พบในอุจจาระของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น
E. coli ส่วนใหญ่ไม่ใช่จุลินทรีย์ก่อโรค แต่บางสายพันธ์ทาให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารได้ จากการศึกษา
พบว่า Coliform bacteria และ E. coli ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 41.13 และ 46.77 ตามลาดับ ซึ่งเชื้อ
กลุ่มดังกล่าวสามารถพบได้ในน้า ดิน อากาศ และอุจจาระ โดยหากพบเชื้อดังกล่าวจะแสดงถึงการปฏิบัติที่ไม่
สะอาดและไม่ถูกสุขลักษณะ โรงฆ่าสัตว์จึง ควรมาตรการในการควบคุม ด้านการปฏิบัติง านและการทาความ
สะอาดให้ถูกสุขลักษณะ
หากพิจ ารณาแนวโน้ม การปนเปื้อ นเชื้อ แบคที เรี ยก่ อโรคจากการตรวจวิเ คราะห์ห าเชื้อ แบคที เรี ย
ระหว่างปีงบประมาณ 2555 – 2557 จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้ม ในการไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรม
ปศุสัตว์ลดลง ซึ่งได้แก่ Salmonella spp., S.aureus และ Coliforms เชื้อบางชนิดเช่น E.coli มี
แนวโน้ ม ในการไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานเพิ่ ม มากขึ้ น
ส่ ว นการตรวจจ านวนเชื้ อ แบคที เ รี ย รวม และ

Enterococcus spp. นั้นพบว่าแนวโน้มการปนเปื้อนไม่แน่นอนโดยพบว่ามีตัวอย่างเนื้อสุกรไม่ผ่านเกณฑ์ลดลง
ในช่วงปีงบประมาณ 2556 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงปี งบประมาณ 2557 อย่างไรก็ตามหากมองในภาพรวม
แล้วจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อแบคทีเรียจากการบริโภคเนื้อ
สุกรที่มาจากโรงฆ่าสัตว์พื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์จึงมี
นโยบายเข้มงวดในการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ โดยเน้นการตรวจสอบกระบวนการ
ผลิตที่สะอาดสามารถป้องกันการปนเปื้อนจาดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดาเนินการเข้า
ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) เป็นประจา
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้การให้ความรู้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งที่
เชื่อถือได้ และการประกอบอาหารให้สุกก่อนรับประทานทุกครั้ง ก็จะช่วยลดความเสียงต่อการ เกิดโรคจากเชื้อ
แบคทีเรียที่ปนเปื้อนในอาหารได้
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ซึ่งมีปริมาณเชื้อเกินเกณฑ์มาตรฐานในสัดส่วน
ค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นถึงมาตรการและการจัดการในการป้องกันการปนเปื้อนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ซึ่งแนวทางในการลดการปนเปื้อนเชื้อต้องดาเนินการอย่างเข้มงวดตั้งแต่ระดับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ ไป
จนถึงสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ ซึ่งการเข้มงวดเรื่องหลักเกณฑ์ในการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือการ
ออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ การพัฒนาระบบการจัดการฟาร์ม มีการควบคุม
ป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้มีการพัฒนาปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้มีมาตรฐานด้านความสะอาด
และการปฏิบัติงานอย่าถูกสุขลักษณะจะเป็นการช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในอาหาร ซึ่งหากสามารถลด
จานวนเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนในอาหารได้ก็จะช่วยให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี ตามหลักการบริโภคอาหารปลอดภัย
อย่างแท้จริง
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