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บทคัดย่อ
ศึกษำถึงกำรปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสุกรทีม่ ำจำกโรงฆ่ำสัตว์ในจังหวัดตำก ระหว่ำงปี
2555–2557 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มำประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำสุขลักษณะของกระบวนกำรผลิตเนื้อสัตว์
และเป็ น กำรเฝ้ ำ ระวัง กำรปนเปื้ อ นของเชื้ อ ดั ง กล่ ำวโดยเก็ บ ตั ว อย่ ำ งเนื้ อ สุ ก รเพื่ อ ตรวจวิ เครำะห์ ห ำเชื้ อ
Salmonella spp.จำนวนทั้งสิ้น 84 ตัวอย่ำง เป็นตัวอย่ำงเนื้อสุกรจำกโรงฆ่ำสัตว์ 5 แห่ง จำกอำเภอเมืองตำก
แม่ส อด แม่ระมำด และอำเภออุ้มผำง พบกำรปนเปื้ อนเชื้อ Salmonella spp.ในเนื้อ สุ กรจำกโรงฆ่ำ สั ตว์
ในช่วงปี 2555-2557 เท่ำกับร้อยละ 41.18 (7/17) 60.00 (21/35) และ 37.50 (12/32) ตำมลำดับ พบเชื้อ
Salmonella gr.B มำกที่สุด ร้อยละ 14.28 (12/84) จำกกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของกำรปนเปื้อนเชื้อ
Salmonella spp. ระหว่ำงปีโดยใช้ Chi-square ไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (p>0.05) แต่
ปี 2556 มีกำรปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp.สูงกว่ำปี 2555 และ 2557 และเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มี
กำรศึกษำไว้ ในปี 2548 และช่วงปี 2552-2556 พบกำรปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp ร้อยละ 31.6 และ
62.35 ตำมลำดับ ในช่วงเวลำ 10 ปีที่ผ่ำนมำยังคงต้องมุ่งเน้นพัฒนำส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่ำ
สัตว์ (GMP) และสุขอนำมัยที่ดีของผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
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The study of Contamination of Salmonella in Pork meat in Slaughterhouses
in Tak Province during 2012-2014
Chamrat Khengwa1* Niyom doasri2

Abstract
The study is this objective was to compare Salmonella contamination in pork meat
in slaughterhouses in Tak between 3 time point, 2012, 2013 and 2014. Random sampling 84
pork cases are belonging of the 5 slaughterhouses in 4 districts. We found contamination of
salmonella in pork meat were 41.18%(7/17) 60.00%(21/35) and 37.50%(12/32), respectively,
and Salmonella group B was majority presented 14.28 % (12/84) Analyses the contamination
of Salmonella spp. were fluctuate when contamination in 2013 higher than 2012 and 2014.
Nevertheless there was no statistic signification of Salmonella contamination in pork meat
regardless time points. When compare the research data in 2548, duration 2552 – 2556 and
was studied to evaluate to find the progress and effect in pork meat from slaughterhouses.
We found that the contamination of Salmonella spp. are 31.60% and 62.35% Thus, it was
crucial to effectively implement good manufacturing practice (GMP) for slaughterhouses and
personal hygiene in order to prevent contamination in pork meat for food safety.
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บทนา
Salmonella spp.เป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคอำหำรเป็นพิษที่มีควำมรุนแรง เชื้อมีลักษณะเป็นแท่ง
ติ ด สี แ กรมลบ เชื้ อ นี้ ถู ก ค้ น พบโดยนั ก วิ ท ยำศำสตร์ ช ำวอเมริ กั น ชื่ อ Salmon เชื้ อ จั ด อยู่ ใ นตระกู ล
enterobacteriacae เชื้ อ Salmonella spp.ที่ ส ำมำรถทำให้ เกิด โรคในคนได้ มีมำกกว่ำ 2460 serotype
กำรติ ด ต่ อ ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จำกรั บ ประทำนอำหำร หรื อ ดื่ ม น้ ำที่ มี ก ำรปนเปื้ อ นของเชื้ อ แบคที เรี ย โรค
Salmonellosis เป็นโรคอำหำรเป็นพิษ (Foodborne disease) และจัดเป็นปัญหำทำงสำธำรณสุขที่สำคัญที่
พบได้ ในทุ ก ประเทศทั่ ว โลก รวมทั้ งประเทศไทยมี ส ำเหตุ จำกเชื้ อ แบคที เรีย Salmonella group ซึ่ งเป็ น
โรคติดต่อระหว่ำงสัตว์และคน (Zoonosis) เชื้อ Salmonella spp. อำศัยอยู่ในลำไส้ของคนและสัตว์ พบได้ใน
สัตว์หลำยชนิด โดยเฉพำะสัตว์ที่น ำมำบริโภคเป็นอำหำร เช่น สุกร โค และสัตว์ปีก เป็นต้น อย่ำงไรก็ดีเชื้อ
Salmonella spp. มักพบในระบบทำงเดินอำหำรของสัตว์ โดยสัตว์ที่ติดเชื้อมักไม่แสดงอำกำรรุนแรงให้เห็น
อย่ำงชัดเจนแต่จะเป็ นพำหะของโรคในกำรแพร่กระจำยของเชื้อไปยังสัตว์ตัวอื่น ๆ (Bell and Kyriakides,
2001) ผู้บริโภคมักได้รับเชื้อโดยกำรรับประทำนอำหำรประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่มีกำรปนเปื้อนเชื้อ
Salmonella spp. หรือกำรปรุงอำหำรแบบสุกๆ ดิบๆ โดยระดับควำมร้อนที่ไม่ สำมำรถทำลำยเชื้อได้ (Van
der Gaag., 2004)
ในห้ องปฏิบั ติกำรนิ ย มแยกชนิ ดของเชื้อ Salmonella spp. ด้วยวิธี agglutination โดยอำศัย O(sometic) antigen แบ่งเป็ น serogroup ต่ำงๆ ตำมแบบดั้งเดิมของ Kauffmann-white ซึ่งจะรำยงำนผล
เป็น serogroup ต่ำงๆ คือ A,B,C,D และ E ทั้ง 6 serogroup นี้จะครอบคลุมเชื้อ Salmonella spp. ที่เป็น
สำเหตุของกำรเกิดโรคในคนและสัตว์เลือดอุ่นได้ถึงร้อยละ 99 กำรรำยงำนแบบนี้จะไม่ทรำบชื่อเชื้อที่เป็น
สำเหตุของโรคเพรำะบอกเพียงว่ำเชื้อที่แยกได้อยู่ในกลุ่มใดเท่ำนั้น ซึ่งในแต่ละกลุ่มมีเชื้ออีกหลำยตัว ตัวอย่ำง
ชื่อเชื้อ Salmonella spp. ที่สำคัญได้แสดงไว้ในตำรำงที่ 1 จะเห็นได้ว่ำถ้ำตรวจพบเชื้อ S.ser typhi ซึ่งอยู่ใน
Salmonella group D ห้องปฏิบัติกำรรำยงำนเป็น S.ser typhi ได้ทันที เพรำะมีน้ำยำใช้สำหรับแยกว่ำเป็น
S.ser typhi โดยตรง แต่ถ้ำหำกเป็นเชื้อ Salmonella spp. ตัวอื่นๆของ group D ห้องปฏิบัติกำรจะรำยงำน
ว่ำเป็น salmonella gr.D และต้องส่งไปกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เพื่อทำกำรแยกชนิดต่อไปเพื่อประโยชน์
ทำงระบำดวิทยำ
องค์กำรอนำมัย โลก (World Health Organization, WHO) เป็น องค์ กรที่ ให้ ค วำมส ำคัญ เกี่ย วกั บ
สุขอนำมัยของมนุษย์ ปัญหำโรคอำหำรเป็นพิษจำกกำรติดเชื้อ Salmonella spp. เป็นปัญหำของทุกประเทศ
ทั่ ว โลกจำกกำรส ำรวจของกรมควบคุ ม โรคในช่ ว งปี 2540–2546 พบว่ำประเทศไทยมี อุ บั ติ ก ำรณ์ ติ ด เชื้ อ
Salmonella spp. 64 รำยต่อประชำกรแสนคนและในปี 2546 ยังไม่มีแนวโน้มว่ำจะลดลง (กรมควบคุมโรค,
2552) ปัญหำกำรปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสุกรสำมำรถเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนกระบวนกำร
ผลิตตั้งแต่สัตว์ที่อยู่ในฟำร์มโดยปนเปื้อนจำกสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคหรือปนเปื้อนจำกสภำพแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ
อำหำรสัตว์มูลสัตว์เป็นต้น (บัณฑูรย์, 2550) รวมทั้งในระหว่ำงกระบวนกำรฆ่ำสุกรหรือระหว่ำงกำรขนส่งและ
เก็บรักษำเนื้อสุกร
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ตารางที่ 1 ตัวอย่ำงเชื้อ salmonella ตำม serogroups แบบ Kauffmann-White
Serogroup

Serotypes

A

S.ser paratyphi A

B

S.ser paratyphi B
S.ser typhimurium
S.ser derby
S.ser saint-paul
S.ser agona

C1

S.ser paratyphi C
S.ser choleraesuis
S.ser Montevideo
S.ser infantis

C2

S.ser Newport

C3

S.ser Santiago

D1

S.ser typhi
S.ser enteritidis
S.ser dubin

D2

S.ser starsbourg

E1

S.ser anatum

E2

S.ser Newington

E3

S.ser illinois
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กระทรวงสำธำรณสุขได้กำหนดเกณฑ์คุณภำพทำงจุลชีววิทยำของอำหำรและภำชนะสัมผัสอำหำรไว้
ดังนี้ อำหำรดิบ หมำยถึง อำหำรที่ยังบริโภคไม่ได้ต้องผ่ำนกำรทำให้สุกหรือกำรเตรียมด้วยกรรมวิธีใดๆก่อน
บริโภค ได้แก่ เนื้อสด/สัตว์ปีก เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ เครื่องใน แช่เย็นหรือแช่แข็ง เกณฑ์คุณภำพกำหนดไว้ใน
ตัวอย่ำง 25 กรัม ต้องไม่พบ Salmonella spp.(ประกำศกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 22
กันยำยน 2553 )
กรมปศุสัตว์ได้มุ่งเน้นให้มีกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตให้ได้เนื้อสัตว์คุณภำพ เพื่อให้ ผู้บริโภคได้อำหำร
ที่สะอำดปรำศจำกกำรปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และสำรตกค้ำง แต่ปัญหำกำรปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่เกิดจำก
กระบวนกำรผลิ ต ของโรงฆ่ ำสั ต ว์แ ละสถำนที่ จำหน่ ำยเนื้ อ สั ต ว์ ก็ยั ง มี กำรตรวจพบอยู่ กำรศึ กษำครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์ คือ เพื่อตรวจสอบกำรปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp.ในเนื้อสุกรจำกโรงฆ่ำสัตว์ในพื้นที่จังหวัด
ตำก โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ด้ำนจุลชีววิทยำของอำหำรและภำชนะสัมผัสอำหำร และเปรียบเทียบกับข้อมูล
ที่เคยมีผู้ศึกษำไว้เกี่ยวกับกำรปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp.ในจังหวัดตำก ว่ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อย่ำงไร ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงมำตรฐำนของโรงฆ่ำสัตว์และได้ปฏิบัติตำมหลักสุขลักษณะเพียงใด เพื่อเป็นข้อมูล
ให้แก่บุคลำกรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผน ปรับปรุงและพัฒนำสุขอนำมัย
ของโรงฆ่ำสัตว์ทดี่ ีเพื่อลดกำรปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในเนื้อสัตว์ให้ได้มำตรฐำนตำมที่กรมปศุสัตว์กำหนด
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
ตัวอย่ำงเนื้อสุกร (เนื้อแดง) จำกโรงฆ่ำสัตว์ 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดตำกได้แก่ อำเภอแม่ระมำด จำนวน
2 โรงฆ่ำ อำเภอแม่สอด อำเภออุ้มผำง อำเภอเมืองตำก อำเภอละ 1 โรงฆ่ำ ระหว่ำงปี 2555-2557 จำนวน 84
ตัวอย่ำง
การเก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่ำงเป็นเนื้อชิ้นเดียวน้ำหนัก 300 กรัมต่อตัวอย่ำง โดยวิธีกำรเก็บตัวอย่ำงที่ปรำศจำกกำร
ปนเปื้อน (Aseptic techniques) (กรมปศุสัตว์ , 2007. ม.ป.ป.) นำตัวอย่ำงแช่แข็งเพื่อรักษำสภำพตัวอย่ำง
และรักษำควำมเย็นขณะนำส่งด้วยกำรแช่น้ำแข็ง ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์
ภำคเหนือตอนล่ำง จังหวัดพิษณุโลก
การตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ
วิ เครำะห์ เชื้ อ Salmonella spp. โดยวิ ธี เพำะแยกเชื้ อ ตำม ISO 6579 : 2007 (4th ed.) ส ำนั ก
พัฒ นำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศุสัตว์ , กรมปศุสัตว์.(2550) โดยแยกเป็นแต่ละ Serogroup ซึ่งมี
ควำมสำคัญในเรื่องควำมรุนแรงในกำรก่อโรคตำมข้อกำหนดของ EU
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การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิเครำะห์ ข้อมูลที่ได้ด้วยสถิติเชิงพรรณำ โดยคำนวณค่ำร้อยละของกำรพบเชื้อ Salmonella spp.
และวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของกำรพบ Salmonella spp. ในแต่ละปีที่เก็บตัวอย่ำงด้วยสถิติ
แบบ Chi-square กำหนดระดับนัยสำคัญทำงสถิติที่ P <0.05 โดยใช้โปรแกรม SPSS

ผลการศึกษา
ตารางที่ 2 แสดงผลกำรตรวจหำเชื้อ Salmonella spp. จำกโรงฆ่ำสัตว์ในจังหวัดตำก ระหว่ำงปี 2555-2557
พ.ศ. จำนวน ตรวจ ร้อยละ
กำรตรวจหำเชื้ อ Salmonella กิ จ กรรมตรวจวิ เครำะห์
ตัวอย่ำง พบ
คุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำหนด
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หมำยเหตุ a ตัวอักษรที่เหมือนกัน ไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (P>0.05)
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จำกผลกำรตรวจวิเครำะห์กำรปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp.ในเนื้อสุกรจำกโรงฆ่ำสัตว์ในจังหวัด
ตำก จ ำนวน 5 แห่ ง ในพื้ น ที่ 4 อ ำเภอของจั งหวั ด ตำก ในระหว่ ำ งปี 2555-2557 พบกำรปนเปื้ อ นเชื้ อ
Salmonella spp. ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนที่ร้อยละ 41.18 60.00 และ 37.50 ตำมลำดับ ในปี 2556 พบ
กำรปนเปื้อนมำกที่สุดถึงร้อยละ 60.00% แต่ไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (P>0.05) ของทั้ง
3 ปี และในตัวอย่ำงเนื้อสุกรมีกำรปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. Group B มำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 14.28
รองลงมำ Group E, Group C, Group C and E, Group B and E, ตำมลำดับ ส่วน Group D and E, และ
Group D พบเท่ำกัน (ตำรำงที่ 2)

สรุปและวิจารณ์
จำกกำรศึกษำกำรปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp.ในเนื้อสุกรจำกโรงฆ่ำสัตว์ในจังหวัดตำก ระหว่ำงปี
2555-2557 โดยพบอัตรำกำรปนเปื้อนพบเชื้อ Salmonella spp. ในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 60.00 สูงกว่ำปี
2555 และ 2557 และเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูล จำกที่เคยมี กำรศึกษำกำรปนเปื้อน Salmonella spp. ใน
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พื้นที่จังหวัดตำกในช่วงที่ผ่ำนมำ (ตำรำงที่ 3) พบว่ำสูงกว่ำกำรศึกษำของสุชำติและคณะ (2548) ที่มีกำรพบ
กำรปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp.ในเนื้อสุกรในพื้นที่จังหวัดตำกที่ร้อยละ 31.60 แต่ใกล้เคียงกับกำรศึกษำ
ของ วิลำวรรณและสืบชำติ (2557) ที่พบกำรปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. ที่ร้อยละ 62.35 แสดงให้เห็นได้
ว่ำเชื้อ Salmonella spp.ยังคงเป็นปัญหำสำคัญต่อคุณภำพเนื้อสัตว์ที่อยู่ในกระบวนกำรผลิต ได้ตั้งแต่ในโรงฆ่ำ
สัตว์มำอย่ำงต่อเนื่อง ผลกำรศึกษำในครั้งนี้ พบกำรปนเปื้อนที่ต่ำกว่ำกำรศึกษำของมำรุตและคณะ (2552) ที่
ศึกษำสภำวะของเชื้อ Salmonella spp.ของโรงฆ่ำสัตว์ภำยในประเทศปี 2549-2551 ที่พบเชื้อ Salmonella
spp. ปนเปื้อนในเขตพื้นที่สำนักงำนปศุสัตว์เขตจำกทั้งหมด 9 เขต พบว่ำ 3 เขตพบกำรปนเปื้อนสูง คือปศุสัตว์
เขตที่ 6 พบร้อยละ 69.40 ปศุสัตว์เขตที่ 8 พบร้อยละ 77.46 และปศุสัตว์เขตที่ 9 พบร้อยละ 86.30 หำกย้อน
ดูกำรศึกษำในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ในปี พ.ศ.2549 2550 และ 2551 ที่พบในอัตรำร้อยละ 59.50 71.84 และ
76.87 ตำมลำดับ ในขณะที่กำรศึกษำกำรปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. ของประเทศไทยที่ผ่ำนมำ ค่ำเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 50.85 (มำรุตและคณะ, 2552) จำกกำรศึกษำกำรปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp.ในครั้งนี้ใน
ภำพรวมของทั้งสำมปีพบกำรปนเปื้ อนที่ร้อยละ 47.62 แสดงให้ เห็ นว่ำกำรปนเปื้อน Salmonella spp. มี
แนวโน้ มที่ล ดลง ทั้งนี้ ส ะท้อนให้ เห็ น ว่ำสุ ขศำสตร์ในกำรจัดกำรในโรงฆ่ ำสั ตว์ดีขึ้น เนื่องจำกกรมปศุสัตว์มี
นโยบำยเชิงรุกในด้ำนกำรผลิตเนื้อสัตว์ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยส่งเสริมให้มีโรงฆ่ำสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะเพิ่ม
มำกขึ้น รวมทั้งสำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดได้ ทำกำรส่งเสริมและให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำรโรงฆ่ำสัตว์ทั้งในส่วน
ของเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีกำรตรวจประเมินโรงฆ่ำสัตว์ที่ได้รับใบอนุญำต (ฆจส.2) โดย
ท ำกำรตรวจประเมิ น ปี ล ะ 2 ครั้ ง ซึ่ ง หำกพบผู้ ป ระกอบกำรโรงฆ่ ำสั ต ว์ ที่ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยก็ จ ะถู ก
ดำเนินกำรตำมกฎหมำยได้รับโทษทำงปกครอง ได้แก่ กำรแจ้งเตือน กำรพักใช้ใบอนุญำต และกำรเพิกถอน
ใบอนุญำต ประกอบกับในพื้นที่สำนักงำนปศุสัตว์เขต 6 ได้ตั้งชุดเฉพำะกิจบังคับใช้กฎหมำยของสำนั กงำนปศุ
สั ต ว์ เขต 6 ออกปฏิ บั ติ ง ำนบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมำยอย่ ำ งเข้ ม งวดและต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ โ รงฆ่ ำ สั ต ว์ ป ฏิ บั ติ ต ำม
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรตั้งโรงฆ่ำสัตว์ โรงพักสัตว์ และกำรฆ่ำสัตว์ พ.ศ.
2555 ให้ผู้ประกอบกำรได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกระบวนกำรผลิตเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อ ให้ได้
เนื้อสัตว์ที่มีคุณภำพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลกำรตรวจพบเชื้อ Salmonella spp.ในจังหวัดตำกทีเ่ คยมีกำรศึกษำ
ปีพ.ศ.
2548
2552-2556
2555-2557

จานวน
ตัวอย่าง
38
170
84

พบการปนเปื้อนเชื้อ
Salmonella (ร้อยละ)
31.6 (12 ตัวอย่ำง)
62.35 (106 ตัวอย่ำง)
47.62 (40 ตัวอย่ำง)

หมายเหตุ
สุชำติ และคณะ, 2548
วิลำวรรณ และคณะ, 2557
จำรัส และนิยม, 2559
7

ส่วนกำรแยกกลุ่ มของเชื้อ (Serogroup) พบว่ำตัวอย่ำงเนื้อสุกรจำกโรงฆ่ำสั ตว์มีกำรปนเปื้อ นเชื้อ
Salmonella spp. Group.B มำกที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 14.28 ซึ่ งเป็ น เชื้ อ S.ser paratyphi B หรื อ S.ser
typhimurium ที่ก่อโรคกระเพำะอำหำรและลำไส้อักเสบ ส่วนกำรพบ Salmonella spp. Group ทีร่ องลงมำ
คื อ Group E, Group C, Group C and E, Group B and E, ตำมล ำดั บ ส่ ว น Group D and E, และ
Group D พบเท่ำกัน (ตำรำงที่ 2) สอดคล้องกับผลกำรศึกษำกำรเฝ้ำระวังกำรปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียใน
เนื้อสุกร และเนื้อโคในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครปีงบประมำณ 2551-2553 ของ วิเชฎฐ์ และรัถยำ (2555) ซึ่ง
ตรวจพบ group B มำกที่ สุ ด รองลงมำคื อ group C group E เช่ น กั น เนื่ อ งจำกเชื้ อ Salmonella spp.
Group B เช่น Salmonella Typhimurium และ group C เช่น Salmonella Choleraesuis เป็นเชื้อที่พบ
ได้บ่อยในสุกรโดยเฉพำะสุกรหย่ำนมหรือสุกรขุนช่วงอำยุ 10-16 สัปดำห์ (ยุทธนำ, 2555) ดังนั้นจึงมีโอกำสสูง
ที่เชื้อ Salmonella spp. ทั้ง 2 Group ดังกล่ำวจะปนเปื้อนในซำกสุกรถ้ำหำกผู้ปฏิบัติงำนไม่ระมัดระวังใน
กำรชำแหละซำกและทำลำไส้แตกระหว่ำงกำรชำแหละส่งผลให้เนื้อสุกรตรวจพบกำรปนเปื้อนของเชื้อดังกล่ำว
มำกด้ ว ยเช่ น กั น และมี ค วำมเสี่ ย งสู ง ที่ ผู้ บ ริ โ ภคจะติ ด เชื้ อ จำกกำรบริ โ ภคเนื้ อ สุ ก รดั ง กล่ ำ วได้ ซึ่ ง เชื้ อ
Salmonella spp.ชนิ ดที่ ตรวจพบมำกในเลื อดผู้ ป่ วย ส่ ว นใหญ่ คือ Salmonella Enteritidis Salmonella
Typhimurium และ Salmonella Choleraesuis (บุญรัตน์และคณะ, 2551) เชื้อ Salmonella spp. พบได้
ทั่วไปในทำงเดินอำหำรของคนและสัตว์ ดังนั้น หำกระหว่ำงขั้นตอนนำเครื่องในออกจำกตัวสัตว์ มีกำรแตกหรือ
ฉีกขำด ก็จะทำให้ มีกำรปนเปื้อนเชื้อจำกอุจจำระที่ซำกได้นอกจำกนี้ผู้ปฏิบัติงำนในโรงฆ่ำสัตว์เป็นอีกหนึ่ง
สำเหตุที่ทำให้เกิดกำรปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. ได้สูงถึงร้อยละ 10.71 (สรรเพชญ และเดชำ, 2554)
เนื่องจำกต้องสัมผัสซำกตลอดกระบวนกำรผลิต จำกข้อมูลโรงฆ่ำสัตว์ในพื้นที่จังหวัดตำก พบว่ำโรงฆ่ำสุกรส่วน
ใหญ่เป็นโรงฆ่ำสัตว์ขนำดเล็กที่มีอุปกรณ์และกระบวนกำรฆ่ำชำแหละแบบพื้นฐำนตำมข้อบังคับตำมกฎหมำย
แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์กำรรั บรองกำรปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่ำสัตว์ (Good Manufacturing Practice: GMP) เช่น
กำรล้ำงซำกที่เหมำะสม กำรจัดกำรสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงำนในโรงฆ่ำสัตว์ เป็นต้น
กำรปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp เกิดได้ทุกขั้นตอนในกระบวนกำรฆ่ำและกำรตัดแต่งที่โรงฆ่ำสัตว์
สำเหตุสำคัญที่ทำให้ซำกปนเปื้อนเชื้ออำจเกิดจำกกำรฉีกขำดของลำไส้ในขบวนกำรเอำเครื่องในออกจำกซำกที่
ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้ปนเปื้อนอุจจำระ ดังนั้น ระบบของกำรฆ่ำที่ถูกสุขลักษณะจะช่วยลดกำรปนเปื้อนได้
จำกกำรศึกษำของพิทักษ์ (2548) ระหว่ำงเดือนมกรำคม-เมษำยน 2546 พบว่ำเนื้อสุกรจำกโรงฆ่ำเทศบำลนคร
ขอนแก่นซึ่งไม่มีระบบรำวแขวนซำกสุกร มีกำรปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp ร้อยละ 41 ในขณะที่เนื้อจำก
โรงฆ่ำสัตว์เทศบำลเมืองเลยมีระบบแขวนซำกสุกรพบเชื้อเพียงร้อยละ 7 เช่นเดียวกับกำรศึกษำของมณีรัตน์
และคณะ (2550) พบว่ำสุกรมีเชื้อดังกล่ำวในลำไส้ตั้งแต่เลี้ยงอยู่ในฟำร์ม และแพร่กระจำยเชื้อไปในขณะขนส่ง
สุ ก ร ซึ่ งคอกพั ก ที่ โรงฆ่ ำ สั ต ว์ อ ำจเป็ น แหล่ งสะสมเชื้ อ อี ก ทั้ งกำรฉี ก ขำดของล ำไส้ ในขณะช ำแหละ และ
กระบวนกำรตัดแต่งด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่สะอำดพอ อำจเปิดโอกำสให้ เชื้อจุลินทรีย์มีกำรปนเปื้อน
เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับกำรควบคุมอุณหภูมิควำมเย็นสำมำรถยับยั้งกำรเจริญเติบโตของเชื้อ Salmonella spp
ได้ หำกเนื้อสุกรที่ผ่ำนกำรแช่เย็นจะทำให้อัตรำกำรพบเชื้อ Salmonella spp ลดลง แต่ถ้ำเนื้อที่ผ่ำนกำรตัด
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แต่งด้วยอุปกรณ์ที่มีควำมสะอำดไม่เพียงพอ สำมำรถทำให้เชื้อ Salmonella spp เพิ่มสูงขึ้น (Albronz et
al., 1995)

ข้อเสนอแนะ
กำรศึกษำครั้งนี้ พบกำรปนเปื้ อนเชื้อ Salmonella spp. ในปริม ำณที่ ค่อนข้ำงสู ง ไม่ผ่ ำนเกณฑ์ ที่
สำธำรณสุ ข ก ำหนดแต่ มี แ นวโน้ ม ที่ ล ดลง ทั้ งนี้ ส ะท้ อ นให้ เห็ น ว่ ำสุ ข ศำสตร์ ในกำรจั ด กำรโรงฆ่ ำสั ต ว์ดี ขึ้ น
เนื่ องจำกกรมปศุสั ตว์มีน โยบำยส่งเสริม และพัฒ นำโรงฆ่ำสั ตว์ ให้ มีโรงฆ่ำสั ตว์ที่ถูกสุขลักษณะเพิ่มมำกขึ้น
รวมทั้งสำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดได้ส่งเสริมและให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำรโรงฆ่ำสั ตว์ทั้งในส่วนของเอกชนและ
รำชกำรส่ ว นท้ องถิ่ น ได้ ตระหนั ก ถึงควำมส ำคั ญ ของกระบวนกำรผลิ ตเนื้อสั ตว์ที่ถูก สุ ขลั กษณะ เพื่ อ ให้ ได้
เนื้อสัตว์ที่มีคุณภำพและปลอดภัย จึงควรมีกำรศึกษำปัจจัยเสี่ยงในกระบวนกำรฆ่ำ กำรตัดแต่งเนื้อสัตว์ในโรง
ฆ่ำสัตว์ที่สำมำรถก่อให้ เกิดกำรปนเปื้อน เพื่อเป็นแนวทำงในส่งเสริมพัฒ นำโรงฆ่ำสัตว์ให้ ได้กำรรับรองตำม
เกณฑ์กำรรับรองกำรปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่ำสัตว์ (GMP) รวมทั้งสุขอนำมัยที่ดีของผู้ปฏิบัติงำน ตำมนโยบำย
ของกรมปศุสัตว์ต่อไป จำกกำรศึกษำในครั้งนี้ได้แนวทำงกำรปฏิบัติให้จังหวัดตำกผลิตสินค้ำปศุสัตว์ที่ปลอดภัย
และได้มำตรฐำน ดังนี้
1. ต้องส่งเสริมและผลักดันโรงฆ่ำสัตว์ที่ได้รับใบอนุญำต ให้มีกำรปรับปรุงระบบกำรผลิตให้ได้กำร
รับรองกำรปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่ำสัตว์ (GMP)
2. ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบกำรเลี้ยงสุกรให้เข้ำสู่ระบบมำตรฐำนฟำร์มเลี้ยงสัตว์ กรณีมำตรฐำน
ฟำร์มสุกร ควรเป็นมำตรฐำนบังคับไม่ใช่เป็นมำตรฐำนสมัครใจ เพื่อให้ระบบกำรเลี้ยงสุกรมีมำตรฐำนและมีกำร
พัฒนำระบบกำรจัดกำร ระบบควบคุมและป้องกันโรคที่มีประสิทธิภำพ
3. ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำรโรงฆ่ำสัตว์และบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในโรงฆ่ำสัตว์ ให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำนสุขำภิบำล สุขอนำมัยและสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงำนในโรงฆ่ำสัตว์ ตลอดจนกำร
ควบคุมอุณหภูมิซำก
4. พัฒนำปรับปรุงโรงฆ่ำสัตว์ทั้งในด้ำนโครงสร้ำง กระบวนกำรฆ่ำสัตว์ และสุขอนำมัยของผู้ปฏิบัติงำน
ให้ได้มำตรฐำน ส่วนโรงฆ่ำสัตว์ที่มีอำยุกำรใช้งำนมำนำนและมีขนำดเล็กมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อกำรแบ่งพื้นที่ส่วน
สะอำดและส่วนสกปรก ต้องให้ มีกำรพัฒ นำปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วนเพื่อลดกำรปนเปื้อน มีกำรเฝ้ำระวังกำร
ปนเปื้อนโดยสุ่มเก็บตัวอย่ำงเนื้อสัตว์เพื่อตรวจหำเชื้อจุลินทรีย์อย่ำงสม่ำเสมอ มีพนักงำนตรวจโรคสัตว์มีหน้ำที่
ตรวจสั ต ว์ ก่ อ นเข้ ำ ฆ่ ำ (Anti-mortem inspection) และกำรตรวจซำกสั ต ว์ ห ลั ง กำรฆ่ ำ (Post-mortem
inspection)
5. มีกำรตรวจสอบโรงฆ่ำสัตว์และกำรผลิตให้เป็นไปตำมกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำร และ
เงื่อนไขในกำรตั้งโรงฆ่ำสัตว์ โรงพักสัตว์ และกำรฆ่ำสัตว์ พ.ศ. 2555 หำกผู้ประกอบกำรรำยใด ผิดเงื่อนไขตำม
กฎกระทรวง ต้องมีมำตรกำรกำรทำงกฎหมำยให้ได้รับโทษทำงปกครอง เช่น มีกำรพักใช้ใบอนุญำตโรงฆ่ำสัตว์
หรือเพิกถอนใบอนุญำตกรณีที่ไม่มีกำรแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนได้
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