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บทคดัยอ 

 การศึกษานี้จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานการตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตวที่เก็บจากโรงฆา

สัตวและสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวในพ้ืนที่จังหวัดตากระหวางป พ.ศ. 2557-2559 จํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 293 

ตัวอยาง  (เน้ือสุกร 167 ตัวอยาง เนื้อไก 98 ตัวอยาง และเน้ือโค 28 ตัวอยาง) โดยเก็บจากโรงฆาสัตว          100 

ตัวอยาง (เนื้อสุกร 59 ตัวอยาง เนื้อไก 24 ตัวอยาง และเน้ือโค 17 ตัวอยาง) และสถานที่จําหนายเน้ือสัตว 193 

ตัวอยาง (เนื้อสุกร 108 ตัวอยาง เนื้อไก 74 ตัวอยาง และเนื้อโค 11 ตัวอยาง) จากการศึกษาจากตัวอยางทั้งหมดมี

การตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา 117 ตัวอยาง (39.93%) โดยตัวอยางที่มีการตรวจพบการปนเปอนมาก

ที่สุดไดแก ตัวอยางเนื้อสุกร ตรวจพบการปนเปอน 47.31% ในเนื้อไกและเนื้อโค พบการปนเปอน 33.67% และ 

17.86% ตามลําดับ   

 การตรวจการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา จากตัวอยางที่เก็บจากโรงฆาสัตวและสถานที่จําหนายเนื้อสัตว 

ตรวจพบการปนเปอน 48.00% และ 35.75% ตามลําดับ โดยตัวอยางที่เก็บจากโรงฆาสัตว ตรวจพบการปนเปอน 

เนื้อสุกร เน้ือไก และเนื้อโค 50.85%, 58.33% และ 23.53% ตามลําดับ ตัวอยางที่เก็บจากสถานที่จําหนาย

เนื้อสัตวตรวจพบการปนเปอน เนื้อสุกร เนื้อไก และเนื้อโค 45.37%, 25.68% และ 9.09% ตามลําดับ เมื่อนําผล

การศึกษามาวิเคราะห พบความแตกตางระหวางชนิดของเนื้อตัวอยาง กับการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา โดย

ตัวอยางเนื้อสุกร พบการปนเปอนมากกวาตัวอยางเนื้อไก 1.23 เทา และมากกวาเนื้อโค 1.19 เทา สวนการ

เปรียบเทียบระหวางเนื้อไกและเนื้อโค ไมพบความแตกตางในการตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา และพบ

ความแตกตางระหวางสถานที่เก็บตัวอยาง และการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา โดยตัวอยางที่เก็บจากโรงฆาสัตวพบ

การปนเปอนมากกวา ตัวอยางที่เก็บจากสถานที่จําหนายเนื้อสัตว 1.39 เทา  

 

 

 

คําสําคัญ : เชื้อซัลโมเนลลา เน้ือสุกร เนื้อไก เนื้อโค โรงฆาสัตว สถานที่จําหนายเนื้อสัตว ตาก 
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Study relationship between kind of meat, sampling facility and the 

contamination of Salmonella spp. in meat from slaughterhouses and meat 

stores in Tak province during 2014-2016. 
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Abstract 

This study was conducted to report on the detection of Salmonella spp. 

contamination in slaughterhouse and meat stores in Tak province during 2014-2016.  Total 

sample sizes were 293 samples (167 pork, 98 chicken meat and 28 beef).            100 

samples from slaughterhouses (59 pork, 24 chicken meat and 17 beef) and 193 samples 

from Meat stores (108 pork, 74 chicken meat and 11 beef). From all samples were 

contaminated with Salmonella spp. 117 samples (39.93%). The most contaminated 

samples were pork samples (47.31%). In chicken meat and beef were 33.67% and 17.86%, 

respectively. 

 Salmonella spp. contamination from slaughterhouse samples and meat stores 

samples were 48% and 35.75%, respectively. Samples collected from the slaughterhouse 

contaminated in pork, chicken meat and beef were 50.85%, 58.33% and 23.53%, 

respectively. Meat stores samples contaminated in pork, chicken meat and beef were 

45.37%, 25.68% and 9.09%, respectively. Analysis have difference between type of samples 

and contamination of salmonella spp. Pork samples were contamination more than 

chicken sample 1.23 times, more than beef sample 1.19 times and no difference between 

chicken meat sample and beef sample. From study found the difference between sampling 

site and contamination of Salmonella spp. and samples from slaughterhouse were 

contaminations more than 1.39 times with samples from meat stores. 
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บทนํา 

 

 เชื้อซัลโมเนลลาเปนแบคทีเรียแกรมลบ Genus หนึ่งใน Family Enterobacteriaceae มีรูปรางเปนแทง 

(Rod shape) ขนาดประมาณ 0.7-1.5 ไมครอน x 2-5 ไมครอน เคลื่อนไหวดวยหนวดหรือแสท่ีมีอยูรอบเซลล 

(Peritrichous flagella) ไมสรางสปอร ไมสรางแคปซูล เจริญเติบโตในท่ีมีหรือไมมีอากาศก็ได (Facultative 

anaerobic) สามารถหมักน้ําตาลกลูโคสและแมนโนส แตไมสามารถหมักนํ้าตาลแลกโตสและซูโคส สราง

ไฮโดรเจนซัลไฟด อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตอยูในชวง 8-44 องศาเซลเซียส คาความเปนกรด-ดาง 

6.5-7.5 เชื้อซัลโมเนลลาถูกทําลายที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซยีส นาน 1 ชั่วโมง หรือ 60 องศาเซลเซียส        นาน 

15-20 นาที หรือ 62 องศาเซลเซียส นาน 4 นาที สวนที่อุณหภูมิต่ํากวา 5 องศาเซลเซียส ไมสามารถทําลาย

เชื้อซัลโมเนลลาได แตสามารถยับยั้งการเจริญเตบิโตของเชื้อได (สุมณฑา วัฒนสินธุ, 2549)  

 ปญหาการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลา ในเนื้อสัตวที่ใชในการปริโภคนับเปนปญหาดานสาธารณะสุขของ

ประเทศไทย จากรายงานของสํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข สถานการณป พ.ศ. 

2559 ขอมูลการเฝาระวังโรคตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 พบผูปวย 

17,166 ราย จาก 77 จังหวัด โดยการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตวที่ใชบริโภคเกิดไดตั้งแต ฟารม         โรง

ฆาสัตว ระหวางการขนสง และจุดจําหนายเนื้อสัตว โดยปริมาณของการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลานั้น ขึ้นกับหลาย

ปจจัย เชน การปนเปอนระหวางกระบวนการฆาสัตว (ศักดิชญ อนุโลมสมบัติ และศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ, 2552) 

อุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรกัษาเนื้อกอนบริโภค (วีรนุช พานทอง และอรทัย จินตสถาพร, 2554)  

 จังหวัดตากประกอบไปดวยพื้นที่ 9 อําเภอ ไดแก เมืองตาก สามเงา บานตาก วังเจา แมสอด แมระมาด 

ทาสองยาง พบพระ และอุมผาง โดยเน้ือสัตวเพ่ือการบรโิภคท้ังในพ้ืนที่ ประกอบดวยเนื้อสัตวที่ผลิตจากโรงฆาสัตว

ในพ้ืนที่และเนื้อสัตวืท่ีนําเขาจากโรงฆาสัตวในพ้ืนที่อ่ืน ตัวชี้วัดหนึ่งท่ีชวยบงบอกวาเนื้อสัตวที่ผลิตจากโรงฆาสัตว

นั้นถูกสุขลักษณะหรือไมคือ การตรวจการปนเปอนเชื้อจุลินทรยีในเนื้อสัตว โดยเฉพาะเชื้อซัลโมเนลลา            ซึ่ง

กรมปศุสัตวไดดําเนินการมาโดยตลอดตามนโยบายโครงการอาหารปลอดภัย (Food safety) 

 การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา ในตัวอยางเนื้อสัตว

เพื่อการบริโภคไดแก เนื้อสุกร เนื้อไก เนื้อโค ที่เก็บจากโรงฆาสัตว และสถานที่จําหนายเนื้อสัตว ในพ้ืนท่ีจังหวัด

ตาก ระหวาง พ.ศ. 2557-2559 โดยใชผลตรวจทางหองปฏิบัติการของศูนยวิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย

ภาคเหนือตอนลาง จังหวัดพิษณุโลก และเปรียบเทียบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา ในตัวอยางเนื้อสัตว ตามชนิด 

และสถานที่เก็บตัวอยาง เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนสําหรับผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีในการควบคุมดานสุขอนามัยของ    

โรงฆาสัตว และสถานที่จําหนายเนื้อสัตวในพ้ืนที่ รวมทั้งพัฒนาการผลิตเนื้อสัตวเพ่ือการบริโภคใหไดมาตรฐาน 

เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค 
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อุปกรณและวิธีการ 

 

การเก็บตัวอยาง 

 เก็บตัวอยางจากโครงการพัฒนาสินคาเกษตรสูมาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว  

และกิจกรรมพัฒนาโรงฆาสัตวและสถานที่จําหนายเนื้อสัตว ในพื้นที่จังหวัดตาก ระหวางป พ.ศ. 2557-2559 รวม

จํานวน 293 ตัวอยาง (เนื้อสุกร 167 ตัวอยาง เน้ือไก 98 ตัวอยาง และเนื้อโค 28 ตัวอยาง) เปนตัวอยางที่เก็บจาก

โรงฆาสัตว 100 ตัวอยาง (เนื้อสุกร 59 ตัวอยาง เน้ือไก 24 ตัวอยาง และเน้ือโค 17 ตัวอยาง) และเก็บจากสถานท่ี

จําหนายเน้ือสัตว 193 ตัวอยาง (เนื้อสุกร 108 ตัวอยาง เนื้อไก 74 ตัวอยาง และเนื้อโค 11 ตัวอยาง) โดยเก็บเนื้อ

สวนที่ไมมีไขมัน ไมติดหนัง น้ําหนักไมนอยกวา 300 กรัมกรัม บรรจุในถุงพลาสติกชนิดหนา ๒ ชั้น ปดปากถุงให

สนิท บรรจุในกระติกหรือกลองโฟมที่บรรจุน้ําแข็ง และนําไปแชแข็งทันที นําสงตัวอยางในกระติกหรือกลองโฟมท่ี
บรรจุนํ้าแข็ง สงตรวจที่หองปฏิบัติการศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
การตรวจทางหองปฏิบัติการ 

 ตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. ในตัวอยางดวยวิธีการเพาะแยกเชื้อ ISO 6579 : 2002/Cor 1 : 2004 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 วิเคราะหทางสถิติโดยการเปรียบเทียบรอยละของการพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา จากน้ันทําการ
วิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง ชนิดเน้ือตัวอยาง สถานท่ีเก็บตัวอยาง และการตรวจพบการปนเปอน     เชื้อซัล
โมเนลลา ทางสถิติดวยวิธี Chi-Square โดยโปรแกรม SPSS และหาคา Relative Risk โดยโปรแกรม Epical 
 

ผลการศกึษา 

 

 ผลการตรวจการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา ในตัวอยางเน้ือสัตวในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ระหวางป 2557-2559 

จํานวน 293 ตัวอยาง ตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา 117 ตัวอยาง (39.93%) โดยตรวจพบการปนเปอน

ในเนื้อสุกร 79 ตัวอยาง (43.31%) จากตัวอยางเนื้อสุกรทั้งหมด 167 ตัวอยาง ตรวจพบการปนเปอนในเน้ือไก 33 

ตัวอยาง (33.67%) จากจํานวนตัวอยางทั้งหมด 98 ตัวอยาง และตรวจพบการปนเปอนในเนื้อโค 5 ตัวอยาง 

(17.86%) จากจํานวนตัวอยางท้ังหมด 28 ตัวอยาง (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางที่ 1 จํานวนตัวอยางท่ีตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา ทั้งหมดและแยกตามชนิดเน้ือตัวอยาง 

 

ชนิดตัวอยาง จํานวนตัวอยางทั้งหมด จํานวนตัวอยางท่ีตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา 

เน้ือสุกร 167 79 (43.31%) 

เน้ือไก 98 33 (33.67%) 

เน้ือโค 28 5 (17.86%) 

รวม 293 117 (39.93%) 
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 ตัวอยางที่เก็บจากโรงฆาสัตว 100 ตัวอยาง ตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา 48 ตัวอยาง (48.00%) 

พบในเนื้อสุกร 30 ตัวอยาง (50.85%) จากตัวอยางทั้งหมด 59 ตัวอยาง พบการปนเปอนในเนื้อไก 14 ตัวอยาง 

(58.33%) จากตัวอยางท้ังหมด 24 ตัวอยาง และพบการปนเปอนในเนื้อโค 4 ตัวอยาง (23.53%) จากตัวอยาง

ทั้งหมด 17 ตัวอยาง (ตารางที่ 2)  

 

ตารางที่ 2 จํานวนตัวอยางจากโรงฆาสัตวที่ตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา ทั้งหมดและแยกตามชนิดเนื้อ   

ตัวอยาง 

 

ชนิดตัวอยาง จํานวนตัวอยางทั้งหมด จํานวนตัวอยางท่ีตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา 

เน้ือสุกร 59 30 (50.85%) 

เน้ือไก 24 14 (58.33%) 

เน้ือโค 17 4 (23.53%) 

รวม 100 48 (48.00%) 

 

ตัวอยางที่เก็บจากสถานที่จําหนายเนื้อสัตว 193 ตัวอยาง พบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา 69 ตัวอยาง 

(35.75%) พบในเนื้อสุกร 49 ตัวอยาง (45.37%) จากตัวอยางทั้งหมด 108 ตัวอยาง พบการปนเปอนในเน้ือไก 19 

ตัวอยาง (25.68%) จากตัวอยางทั้งหมด 74 ตัวอยาง และพบการปนเปอนในเนื้อโค 1 ตัวอยาง (9.09%) จาก

ตัวอยางทั้งหมด 11 ตัวอยาง (ตารางที่ 3) 

 

ตารางที่ 3 จํานวนตัวอยางจากสถานที่จําหนายเนื้อสัตวที่ตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา ทั้งหมดและแยก

ตามชนิดเนื้อตัวอยาง 

 

ชนิดตัวอยาง จํานวนตัวอยางทั้งหมด จํานวนตัวอยางท่ีตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา 

เน้ือสุกร 108 49 (45.37%) 

เน้ือไก 74 19 (25.68%) 

เน้ือโค 11 1 (9.09%) 

รวม 193 69 (35.75%) 

 

สรุปผลและวิจารณ 

 

 จากการศึกษาเพื่อตรวจหาการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา ในตัวอยางเนื้อสัตวเพื่อการบริโภคในพื้นท่ี

จังหวัดตาก ระหวางป พ.ศ. 2557-2559 พบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา 39.93% โดยพบการปนเปอนในเนื้อ

สุกรมากที่สุด (47.31%) อันดับรองลงมาไดแกเนื้อไก (33.67%) และในเน้ือโค (17.86%) (แผนภูมิที่ 1) 
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แผนภูมิท่ี 1 รอยละการตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในตัวอยาง จําแนกตามชนิดเน้ือสัตวตัวอยาง 

 

 
 

 การตรวจการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา ในเนื้อเพื่อการบริโภคเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเนื้อที่เก็บจาก

โรงฆาสัตวและสถานที่จําหนายเนื้อสัตว พบการปนเปอนในตัวอยางเนื้อที่เก็บจากโรงฆาสัตว 48.00% ซึ่งสูงกวา

ตัวอยางที่เก็บจากสถานที่จําหนายเน้ือสัตว (35.75%) (แผนภูมิที่ 2) 

 

แผนภูมิท่ี 2 รอยละการตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา ในตัวอยาง จําแนกตามสถานที่เก็บตัวอยาง 

 

 
 

การเปรียบเทียบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา ระหวางเนื้อที่เก็บจากโรงฆาสัตว และสถานที่จําหนาย

เนื้อสัตว พบวาในเนื้อสุกรตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาโรงฆาสัตว 50.85% มากกวาในตัวอยางเนื้อจาก
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สถานที่จําหนายเนื้อสัตว (45.37%) เนื้อไกตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา ในตัวอยางจากโรงฆาสัตว 

58.33% มากกวาตัวอยางเนื้อจากสถานที่จําหนายเนื้อสัตว (25.68%) ในเน้ือโคตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัล

โมเนลลาในตัวอยางจากโรงฆาสัตว 23.53% มากกวาตัวอยางเนื้อจากสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว (9.09%)   

(แผนภูมิท่ี 3) 

 

แผนภูมิที่ 3 การตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา ในเน้ือตัวอยางจําแนกตามชนิดเนื้อตัวอยางเปรียบเทียบ

ระหวางตัวอยางที่เก็บจากโรงฆาสัตวและสถานท่ีจําหนายเน้ือสัตว 

 

 
 

 เมื่อนําผลจากการศึกษามาหาความสัมพันธทางสถิติดวยการคํานวณคา Chi-Square ดวยโปรแกรม 

SPSS ระหวางชนิดของเนื้อสัตวตัวอยาง และการตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา พบวาชนิดของตัวอยาง

เนื้อสัตว มีความสัมพันธกับการตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                   (p-

value = 0.004) (ตารางที่ 4) ซึ่งตัวอยางเนื้อสัตวท่ีมีการตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา มากท่ีสุดไดแก

เนื้อสุกรซึ่งหากนําไปคํานวณหาคา Relative Risk ดวยโปรแกรม Epical พบวาตัวอยางเนื้อสุกรพบการปนเปอน

เชื้อซัลโมเนลลา มากกวาตัวอยางเนื้อไก 1.23 เทา และมากกวาเนื้อโค 1.19 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่      

p-value < 0.05 สวนการเปรียบเทียบระหวางเนื้อไก และเนื้อโคไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

p-value > 0.05 (ตารางท่ี 5) 

 การหาความสัมพันธระหวางสถานที่เก็บตัวอยางและการตรวจพบการปนเปอนเช้ือซัลโมเนลลาดวยการ

คํานวณคา Chi-Square ดวยโปรแกรม SPSS พบวาสถานที่เก็บตัวอยางมีความสัมพันธกับการตรวจพบการ

ปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.042) ซึ่งเม่ือนํามาคํานวณหาคา Relative Risk 

50.85

58.33

23.53

45.37

25.68

9.09

0

10

20

30

40

50

60

70

เนือสกุร เนือไก่ เนอืโค

ร้อ
ยล
ะก
าร
ตร
วจ
พ
บก
าร
ปน

เปื
อน

ชนิดเนอืตวัอย่าง

โรงฆ่าสตัว์ สถานทจํีาหน่ายเนือสตัว์



8 

 
ดวยโปรแกรม Epical พบวาตัวอยางเนื้อสัตวท่ีเก็บจากโรงฆาสัตว ตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา มากกวา

เก็บจากสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว 1.39 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p-value < 0.05 (ตารางท่ี 6) 

 

ตารางที่ 4 การตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา จําแนกตามชนิดเนื้อสัตวตัวอยาง 

 

ชนิดเนื้อตัวอยาง 
ตรวจพบการปนเปอน 

เชื้อซัลโมเนลลา 

ตรวจไมพบการปนเปอน 

เชื้อซัลโมเนลลา 
รวม  

เน้ือไก 33 65 98  

เน้ือสุกร 79 88 167  

เน้ือโค 5 23 28  

รวม 117 176 293  

Pearson Chi-Square= 11.074, p-value = 0.004 

 

ตารางที่ 5 การตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา ในตัวอยางเนื้อสัตวเปรียบเทียบตามชนิดตัวอยางเน้ือสัตว 

 

ชนิดตัวอยาง Relative Risk p-value 

เน้ือสุกรและเนื้อไก  1.23 (1.02 <RR< 1.47) < 0.05 

เน้ือสุกรและเนื้อโค 1.19 (1.06 <RR< 1.32) < 0.05 

เน้ือไกและเน้ือโค 1.18 (0.99 <RR< 1.40) < 0.05 

 

ตารางที่ 6 การตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา จําแนกตามสถานที่เก็บตัวอยาง 

 

สถานที่เก็บตัวอยาง 
ตรวจพบการปนเปอน 

เช้ือซัลโมเนลลา 

ตรวจไมพบการปนเปอน 

เชื้อซัลโมเนลลา 
รวม 

โรงฆาสัตว 48 52 100 

สถานที่จําหนายเนื้อสัตว 69 124 193 

รวม 117 176 293 

Pearson Chi-Square = 4.120, p-value = 0.042, Relative Risk = 1.39, 1.01<RR<1.09, p-value < 0.05 

 

 การหาความสัมพันธระหวางสถานท่ีเก็บตัวอยางกับการตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา แยกตาม

ชนิดเน้ือตัวอยางดวยการหาคา Chi-Square ดวยโปรแกรม SPSS พบวามีเพียงตัวอยางเนื้อไกเทานั้นท่ีพบความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวาง สถานที่เก็บตัวอยาง กับการตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา    
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(p-value = 0.003) สวนในตัวอยางเนื้อสุกร และเนื้อโคไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวาง

สถานที่เก็บตัวอยาง กับการตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา (p-value > 0.05) (ตารางท่ี 7) 

 เมื่อนําผลตรวจการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา ในตัวอยางเนื้อไกมาคํานวณหาคา Relative Risk ระหวาง

สถานที่เก็บตัวอยาง พบวาตัวอยางท่ีเก็บจากโรงฆาสัตวตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา มากกวาตัวอยาง

จากสถานที่จําหนายเนื้อสัตว 2.76 เทา อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี p-value < 0.05 (ตารางที่ 8) 

 

ตารางที่ 7 การตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา จําแนกตามชนิดตัวอยางเนื้อสัตว และสถานที่เก็บตัวอยาง 

 

ชนิด 

เนื้อ

ตัวอยาง 

สถานที่ 

เก็บตัวอยาง 

ตรวจพบ 

การปนเปอน 

เชื้อซัลโมเนลลา 

ตรวจไมพบ 

การปนเปอน 

เชื้อซัลโมเนลลา 

รวม 
Pearson  

Chi-Square 
p-value 

เน้ือสุกร 

โรงฆาสัตว 30 29 59 

0.459 0.498 สถานที่จําหนายเนื้อสัตว 49 59 108 

รวม 79 88 167 

เน้ือไก 

โรงฆาสัตว 14 10 24 

8.654 0.003 สถานที่จําหนายเนื้อสัตว 19 55 74 

รวม 33 65 98 

เน้ือโค 

โรงฆาสัตว 4 13 17 

0.949 0.330 สถานที่จําหนายเนื้อสัตว 1 10 11 

รวม 5 23 28 

 

ตารางที่ 8 การตรวจหาการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในตัวอยางเนื้อไก จําแนกตามสถานที่เก็บตัวอยาง 

 

สถานที่เก็บตัวอยาง ตรวจพบการปนเปอน ตรวจไมพบการปนเปอน รวม 

โรงฆาสัตว 14 10 24 

สถานที่จําหนายเนื้อสัตว 19 55 74 

รวม 33 65 98 

Relative Risk = 2.76, 1.38<RR<5.53, p-value < 0.05 

  

การเปรียบเทียบการตรวจพบการปนเปอนเช้ือซัลโมเนลลาในแตละป พบวาการปนเปอนในป 2557 

(37.84%) ป 2558 (37.61%) และป 2559 (47.69%) ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวาง

ตัวอยางเนื้อในแตละป (p-value > 0.05) (ตารางที่ 9) แสดงใหเห็นวาการแกไขปญหาการปนเปอน          เชื้อซัล

โมเนลลาในพื้นที่จังหวัดตาก ยังไมไดผลดีเทาที่ควร ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสี่ยงกับผูบริโภคที่บริโภคอาหารจาก
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เนื้อสัตวเหลานี้ได ซึ่งความเสี่ยงจะสูงขึ้นในกลุมที่มีการรับประทานอาหารท่ีปรุงแบบกึ่งสุกกึ่งดิบ หรืออาหารที่

ไมไดปรุงสุกใหมๆ 

 

ตารางที่ 9 การตรวจหาการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในตัวอยางเนื้อสัตว จําแนกตามปท่ีเก็บตัวอยาง 

 

พ.ศ. 
ตรวจพบการปนเปอน 

เชื้อซัลโมเนลลา 

ตรวจไมพบการปนเปอน 

เชื้อซัลโมเนลลา 
รวม 

2557 42 69 111 

2558 44 73 117 

2559 31 34 65 

รวม 117 176 293 

Pearson Chi-Square = 2.099, p-value = 0.350 

 

จากการศึกษาพบวาตัวอยางเนื้อที่ใชในการบริโภคในจังหวัดตาก ที่สุมตรวจระหวางป พ.ศ. 2557-2559 

มีการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา 39.93% เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2554-2555 มีการพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาใน

เนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวและสถานที่จําหนายเนื้อสัตว 45.10% (วชิราภรณ นองมัน และนฐัฐา ศิรเิจริญไชย, 2556) 

ซึ่งมีการปนเปอนในปริมาณใกลเคียงกัน แสดงใหเห็นวาการปนเปอนเชื้อซลัโมเนลลา เปนปญหาทางสาธารณะสุข

ของประเทศไทยในหลายพื้นที่  

ตัวอยางที่ทําการเก็บจากโรงฆาสัตวมีการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา 48.00% ต่ํากวาการศึกษาในเน้ือสัตว

จากโรงฆาสัตวในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา 70.60% (มณิชญา ประชุม 

และสุวิทย ประชุม, 2555) และมากกวาการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ระหวางป 2554-

2555 ซึ่งตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในตัวอยางเนื้อจากโรงฆาสัตว 45.59% (วชิราภรณ นองมัน 

และนัฐฐา ศริิเจรญิไชย, 2556)  

ตัวอยางท่ีเก็บจากสถานที่จําหนายเนื้อสัตวตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา 35.75% ต่ํากวา

การศึกษาในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ระหวางป 2554-2555 ซึ่งตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนล

ลาในตัวอยางเนื้อจากสถานที่จําหนายเนื้อสัตว 44.96% (วชิราภรณ นองมัน และนัฐฐา ศิริเจริญไชย, 2556)   

และต่ํากวาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ระหวางป 2554-2555 พบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว

จากตลาดสดและตลาดนัด 66.60% (สุวัฒน มลิจารย และศิรินทรทิพย วนาประเสริฐศักดิ์, 2556)  

การศึกษาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางตัวอยางเนื้อสัตวที่เก็บจากโรงฆาสัตวและ

สถานที่จําหนายเนื้อสัตว โดยพบการปนเปอนในเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวมากกวา ซึ่งแตกตางจากการศึกษาในพ้ืนท่ี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางระหวางป 2554-2555 พบมีเพียงจังหวัดรอยเอ็ดเทาน้ัน ท่ีพบความแตกตาง

ระหวางเน้ือสัตวจากโรงฆาสัตว และสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว โดยพบการปนเปอนในตัวอยางเน้ือสัตวจากสถานที่
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จําหนายเน้ือสัตวสูงกวาตัวอยางจากโรงฆาสัตว (วชิราภรณ นองมัน และนัฐฐา ศิรเิจรญิไชย, 2556) ซึ่งเปนไปไดวา

ตัวอยางเนื้อสัตวจากสถานที่จําหนายเนื้อสัตว บางสวนมาจากสถานที่จําหนายเนื้อสัตว ที่มีลักษณะเปน Modern 

trade ที่รับเนื้อมาจากโรงฆาสัตวที่ไดรับการรับรอง GMP หรือโรงฆาสัตวเพ่ือการสงออก ซึ่งมีมาตรฐานในการ

ควบคุมความสะอาด และสุขลักษณะมากกวา และกระบวนการขนสงและสถานที่จําหนายก็มีการควบคุมอุณหภูมิ 

ซึ่งชวยชะลอการเพ่ิมของเชื้อแบคทีเรียได สวนตัวอยางเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวมาจากโรงฆาสัตวรายยอยในพ้ืนท่ี

ซึ่งอาจมีการควบคุมความสะอาดของสถานที่ และกระบวนการฆาสัตวที่ไมไดมาตรฐาน ซึ่งจากการศึกษาในโรงฆา

สัตวทั่วประเทศ ในระหวางป พ.ศ. 2546-2549 พบวามีโรงฆาสัตวภายในประเทศเพียง 26.94% ที่ผานเกณฑ

ประเมินดานมาตรการปองกันไมใหซากสัตวหรือเนื้อสัตวปนเปอนกับสิ่งสกปรก และมีเพียง 38.07% ที่ผานเกณฑ

ประเมินดานการทาํความสะอาดเคร่ืองมือ อุปกรณโรงฆาสัตว (วสันต เคยเหลา และคณะ, 2551) 

 การศึกษาการพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวาง ชนิดตัวอยางเนื้อสัตว และการปนเปอน

เชื้อซัลโมเนลลา พบวามีการปนเปอนเน้ือสุกรมากกวาเนื้อสัตวชนิดอื่น แตไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติระหวางเนื้อสุกรที่เก็บจากโรงฆาสัตว และสถานที่จําหนายเนื้อสัตว เปนไปไดวามีการปนเปอนตั้งแต

กระบวนการฆาสุกรท่ีโรงฆาสัตว เชน กระบวนการลวกซากสุกรกอนทําการถอนขน และการขนสงซากสุกรจากโรง

ฆาสัตว ไปยังสถานที่จําหนายเนื้อสัตว ซึ่งไมมีการควบคุมอุณหภูมิซากสุกร ระหวางการเคลื่อนยาย   

 

ขอเสนอแนะ 

  

การแกปญหาการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา ตองดาํเนินงานทั้งในสวนของโรงฆาสัตว และสถานท่ีจําหนาย

เนื้อสัตว เพ่ือลดปริมาณการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา ใหนอยลง โดยตองไดรับความรวมมือจากผูประกอบการ ใน

การรักษาความสะอาด และสุขลักษณะในกระบวนการฆาสัตว และสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว โดยในโรงฆาสัตวนั้น

ตาม พรบ.ควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559 กําหนดใหใบอนุญาตใหทําการฆาสัตว (ฆจส.2) 

มีอายุ 5 ป ในการตออายุใบอนุญาต และการตรวจประเมินประจําป อาจกําหนดใหนําผลการตรวจพบการ

ปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา และเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น ๆ ในเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตว มารวมในการพิจารณาการตอ

อายุใบอนุญาตฆาสัตว เพ่ือใหผูประกอบการมีความตระหนักถึงความสําคัญของ การรักษาความสะอาด และ

สุขลักษณะในการฆาสัตว เพ่ือใหเกิดการปนเปอนของเช้ือแบคทีเรียในเนื้อสัตวนอยที่สุด  

 ในสวนของการลดการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา จากตัวอยางเนื้อสัตวจากสถานที่จําหนาย

เนื้อสัตว อาจสามารถทําไดโดยการกําหนดการรับรองสถานที่จําหนายเนื้อสัตวเปนหลายระดับ และกําหนดใหการ

ขอใบอนุญาตจําหนายเนื้อสัตว (ร.10) ตองมีการกําหนดหลักเกณฑขั้นตนของสถานที่จําหนายเนื้อสัตวท่ีตองผาน

การประเมินจากเจาหนาท่ี และกําหนดหลักเกณฑเปนหลายระดับ เพ่ือใหเกิดการแขงขันและเปนการกระตุนให

ผูประกอบการมีการพัฒนาเพ่ือใหไดการรับรองในระดับที่สูงข้ึน ตอไป  
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