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“Swine High Fever Syndrome”
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

ตั้งแตเดือนมิถุนายน ในป 2006 เริ่มพบการระบาดของอาการ
ปวยที่เรียกวา “High Fever Disease” หรือ “Unknown High Fever”
เกิดขึ้นในฟารมสุกรหลายระดับและหลายๆ พื้นที่ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สงผลใหเกิดความตื่นตระหนกอยางมากตอ
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร จุดเริ่มตนของภัยพิบัติครั้งนี้เกิดขึ้นหลาย
จังหวัดทางตอนใตของประเทศและหลังจากนั้นขยายอยางรวดเร็วไป
ยังพื้นที่ผลิตสุกรหลักของประเทศ จวบจนถึงขณะนี้โรคก็ยังคงความ
รุนแรงอยู โดยที่ยังมีภาพความเสียหายเหมือนกับพื้นที่ที่มีการระบาด
เริ่มตนรวมถึงตอนเหนือของประเทศที่กําลังกระทบอยูดวย ซึ่งพบวา
ฟารมสุกรจํานวนมากไดรับผลกระทบหลังจากเดือนกันยายนในปที่
ผานมาอุบัติการณที่เกิดขึ้นและความชุกของโรคสงผลใหเกิดความ
เสียหายอยางมากตอปศุสัตวในประเทศการผลิตของสุกรลดลงถึง 
60% ในพื้นที่ที่มีการระบาดอยางรุนแรง และพบวาฟารมขนาดกลาง
และขนาดเล็กหลายแหงไดปดลง หากทําการประเมินความเสียหาย
พบวา สุกรมากกวา 10 ลานตัวตายและถูกกําจัดทิ้งในระหวางการ
ระบาดของโรค ซึ่งถามองดูลักษณะของโรคที่เกิดขึ้นดูเหมือนวาไม
นาจะมีความรุนแรง แตกลับมีผลกระทบอยางมากในอุตสาหกรรม
การเลี้ยง
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เมื่อเปรียบเทียบภาพความเสียหายระหวาง  PRRS ที่เกิดขึ้นในป 1996  และ  PMWS (Post-weaning 
multisystemic wasting syndrome) ที่เกิดจากเซอรโคไวรัส ไทป 2 ในป 2002 เนื่องจากปญหาโรคที่เกิดขึ้นในปที่
ผานมานี้ ทําใหเกิดความเสียหายยาวนานตอประเทศ

ลักษณะเฉพาะของโรคที่เกิดขึ้นคือความชุกของโรคและการติดตอของโรค รวมถึงอาการทางคลินิกที่สัตว
ปวยแสดงคือ ไขสูง ผิวหนังแดง เกิดความผิดปกติที่ระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารและการเกิดอัตราการ
ปวยและอัตราการตายที่สูง ทั้งนี้ผูเขียนใชคําวา “Swine High Fever Syndrome” ซึ่งเปนคําศัพททางวิทยาศาสตร
สําหรับโรคที่ยังไมสามารถระบุถึงสาเหตุหรือเชื้อที่กอใหเกิดโรคจนถึงบัดนี้ มีลักษณะการระบาดหลายอยางของ
กลุมอาการนี้ที่แสดงใหเห็นชัดเจน คือ 

1. มีความชุกของโรคเกิดขึ้นเปนวงกวางครอบคลุมหลายพื้นที่และในระหวางนั้นมีแนวโนมของการ
แพรกระจายในหลายจังหวัดทางตอนใตของประเทศที่เปนจุดเริ่มตนไปยังพื้นที่ตอนกลางลงทางใต 
ตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่อื่น

2. การระบาดมีลักษณะเฉพาะของความชุกโรคและการติดตอโรค คือ ฟารมๆ หนึ่งมีการติดเชื้อทั้งฝูงใน
เวลา 3 – 5 วัน กอใหเกิดความเสียหายเปนระยะเวลา 1 – 2 สัปดาหและเกิดหลังจากมีการระบาดในพื้นที่ขางเคียง

3. สุกรที่มีการติดเชื้อจะแสดงอาการโดย อุณหภูมิรางกายสูงขึ้น (41 – 42 oC) และสูงอยูเปนเวลานาน 1 – 3 
อาทิตย  ในฟารมที่มีเกิดโรค การตายของสุกรเกิดขึ้นภายใน 5 - 7 วัน หลังจากแสดงอาการใหเห็น และคอย ๆ กลับ
ลดลงมาเปนปกติหลังจาก 3 อาทิตย 

4. ลักษณะการเกิดโรค ไมมีความสัมพันธระหวางอายุและสายพันธของสุกรตออัตราการปวยและอัตราการ
ตาย โดยอัตราการปวยในฟารมที่พบความเสียหายอาจสูง 50 – 100 % ในขณะที่อัตราการตายสูง 20 – 100 % อัตรา
การตายที่มีความแตกตางกันเนื่องจากระยะการเจริญเติบโตที่ตางกันของสุกรในฝูง  อาจสูงถึง 100 % ในสุกรดูดนม 
และในบางสถานการณที่เลวรายในโรงเรือนอนุบาลอาจเสียหายถึง 70 %  ในขณะที่สุกรขุนมีอัตราการตายที่ 20 % 
อัตราการแทงในแมสุกรสูงถึง 40 % โดยที่ลูกสุกรในทองตายหมด และอัตราการตายของแมพันธ ไมชัดเจนและ
พบวามีอัตราเฉลี่ยอยูที่ 10 % อยางไรก็ตามอาจพบวามีอัตราการตายของแมพันธบางฟารมที่ 20 – 30 %

5. ลักษณะเฉพาะของโรคที่มักสังเกตเห็นคือ มักจะพบการเกิดโรคแลวสรางความรุนแรงในฟารมที่มี
ลักษณะการเลี้ยงแบบ Backyards  ฟารมขนาดกลางและฟารมขนาดเล็กที่มีการจัดการที่ไมดี และหลังจากนั้นคอย
ขยายไปยังฟารมขนาดใหญ ในความเปนจริงคือในฟารมขนาดใหญจะมีผลกระทบมากตอทางเศรษฐกิจในเชิงผล
กําไร ซึ่งสงผลมากขึ้นหลังจากเดือนกันยายนเปนตนมา  การแพรกระจายและความชุกของโรคเดนชัดขึ้นในฟารม
ทุกขนาด และในฟารมสุกรพันธุที่ถึงแมวาจะมีระบบควบคุมปองกันทางชีวภาพที่ดี (Biosafety Control) ก็ยัง
สามารถเกิดโรคนี้ได

6. สุดทายคือ เปนขอเท็จจริงที่การรักษาดวยยาปฏิชีวนะไมสามารถบรรเทา แตตรงกันขามกลับทําให
รุนแรงและตายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในฟารมที่ใหยาโดยไมมีการควบคุมในพื้นที่ที่มีการระบาดเริ่มแรก อัตราการ
ตายอยางรวดเร็วและสูง เนื่องมาจากการใชยาอยางไมมีเหตุผล(รวมถึงการรักษาดวยยาปฏิชีวนะ) และพบวามีการ
ใหวัคซีนรวมดวย
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เราพบวาสุกรหลายอายุในฟารมเกิดการติดเชื้อ และเกิดขึ้นในฝูงแมพันธุ หรือในโรงเรือนสุกรขุนและแพร
ไปยังโรงเรือนอนุบาล เปนสวนใหญ สุกรที่ติดเชื้อแสดงอาการทางคลินิกคือมีไขสูง(41 – 42 oC) ซึม เบื่ออาหาร 
ขาดน้ํา นอนรวมสุมกัน มักจะนอนและนั่งอยูบนขาหลัง(dog – sitting posture) สุกรที่ปวยผิวหนังสีแดง และพบเนื้อ
ตายที่หู บริเวณทองนอย แขนขา และแกมกน มีจํานวนนอยที่แสดงอาการ หายใจลําบาก หืดหอบ มีสิ่งคัดหลั่งที่ตา 
จาม ไอ ฝูงสุกรบางสวนมีปญหาเรื่องการขับถายคือ มีการถายลดลง และแหง มูลมีลักษณะกลม และไมปสสาวะ
หรืออาจพบมีทองเสียบางครั้ง ผิวหนังซีด ผอมแหง ขนหยาบ ขาหลังอัมพาต ซึ่งอาจเกี่ยวของกับภาวะเครียดจาก
การปวยที่ยาวนาน และสุกรที่ปวยก็จะชักและตายในที่สุด โดยกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือ “High Fever 
Disease” มีระยะเวลาเกิดใน 1 – 3 สัปดาห และที่เปนจุดเดนของโรคคือ เริ่มมีการตายในวันที่  5 – 7 หลังจากเกิด
อุบัติการณของโรคขึ้น และมีสุกรเพียงเล็กนอยเทานั้นที่รอดและกลับมาเปนปกติ ลูกสุกรในทองที่แทงและตาย
สามารถพบไดเปนปกติในกรณีที่มีการติดเชื้อในหลายชวงอายุทองของแมสุกร ลักษณะของลูกสุกรที่ตายในทอง
สวนใหญจะมีผิวสีแดง เนื่องจากภาวะเลือดคั่ง การผาซากพบความผิดปกติที่สําคัญ คือ พบตอมน้ําเหลืองมีการ
สะสมน้ําผิดปกติ ปอดบวมน้ํา หนัก และมีลักษณะสีแดงหรือมวงเปนแถบๆ อยูบริเวณปอดสวนแรก โดยเฉพาะ
สวนของ Cardiac lobe, Intermediate lobe, และ Diaphragmatic lobe มีลักษณะของการเพิ่มจํานวนของเซลลเนื้อเยื่อ
ระหวางกลีบปอด การคั่งของเลือดในหลอดคอและกลองเสียง และที่หลอดคอพบเยื่อเมือกลักษณะคลายโฟม อาจ
พบลักษณะของ Blutpunktes ที่ไขมันหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ(Coronary fat) เยื่อหุมหัวใจ และผิวของไต ไตมีการ
ขยายขึ้นมีสีน้ําตาลหรือเหลือง อาจเกิดการคั่งเลือดใหเห็น อาการอยางอื่นที่พบคือ มีเลือดออกที่บริเวณผิวชั้นนอก
และชั้นในของเนื้อไต ซึ่งลักษณะทางพยาธิวิทยา อาจมีความแตกตางกันจากการติดเชื้อรวมของเชื้ออื่นๆ ในสุกรที่
ตายเนื่องจากการปวยมาระยะเวลาหนึ่งจาก  “High Fever Disease” ยกตัวอยางบางกรณีของสุกรที่ตายมีวิการที่ปอด
มีลักษณะเปนหนองหรือมีจุดเลือดออก และมีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ มีปอดอักเสบชนิดเลือดออก 
พบ ลักษณะปอดอักเสบจากไวรัส(Pleuropneumonia) และอาจพบวิการที่ระบบทางเดินอาหารไดเชนเดียวกัน มีการ
พบการคั่งเลือดบริเวณเยื่อบุเมือก(mucosal) พบการสะสมของเหลวผิดปกติ หรือภาวะที่เนื้อเยื่อเปอยเกิดขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาที่ตับซึ่งเกี่ยวของกับฝูงสุกรที่มีภาวะโรคตับแข็ง อาจ
พบวาตับมีสีเหลืองหรือมีลักษณะเปราะกวาปกติ อาจพบวามีเนื้อตายที่บริเวณผิว หรือ พบจุดขาวที่เนื้อตับ ถุงน้ําดี
ขยายใหญ และอาจพบลักษณะน้ําดีเหนียวหรือหนืดได

“Swine High Fever Syndrome” เปนจุดสนใจอยางยิ่งในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร และทําใหสัตวแพทย
ตื่นตัว เพื่อคนหาสิ่งที่เกิดขึ้น หนวยงานตางๆ พยายามที่จะตรวจสอบและแยกเชื้อที่เปนสาเหตุจากสุกรที่ตาย ผลก็
คือ พบเชื้อไวรัสทั้ง PRRS, Circovirus type II, CSFV(อหิวาตสุกร), PRV(พิษสุนัขบาเทียม), SIV(ไขหวัดสุกร) 
รวมถึง แบคทีเรียก็เชนเดียวกัน คือ E. coli, S. suis type II, Salmonella, Pasteurella multocida, Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis หรือแมแตปรสิต Eperythrozoon ก็ยังสามารถพบได ในเบื้องตน ซึ่งก็
อาจเปนไปไดวาเปนหนึ่งในสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม สิ่งที่ยังถูกปกคลุมอยูก็จะถูกปลดปลอย
ออกมาดวยความรวมมือขององคกรหรือสถาบันวิจัยตางๆ และนักวิทยาศาสตรในสาขาสัตวแพทยตอไป
*** บทความจากการสัมมนาเรื่อง “มหันตภัย Swine High Fever Syndrome”  วันที่ 4 ต.ค.50  อาคาร 50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร***
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การศึกษาการปนเปอนเชื้อจุลินทรียในเนื้อสุกร ไกและโค – กระบือ จากโรงฆาสัตวภายในประเทศใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วีระพัฒ  เพ็งพา1               สุมนชาติ  แสงปญญา 2        

บทคัดยอ

ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2548  ถึงเมษายน 2549 ตรวจตัวอยางเนื้อสัตวจํานวน  379 ตัวอยาง แยกเปนเนื้อ
สุกร 258 ตัวอยาง สัตวปก 81 ตัวอยาง และโค-กระบือ 40 ตัวอยาง จากโรงฆาสัตวภายในประเทศ ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 10 จังหวัด ไดแก กาฬสินธุ ขอนแกน  มหาสารคาม มุกดาหาร เลย นครพนม 
หนองคาย หนองบัวลําภู สกลนคร และอุดรธานี ผลการตรวจหาเชื้อจุลินทรียในเนื้อสัตวพบวาเนื้อสุกรรอยละ  21.23  
ใหผลบวกตอเชื้อ Salmonella spp.   รอยละ8.14 พบ Staphylococcus aureus  ที่มากกวา 100 cfu/g รอยละ20.93พบ เชื้อ
Coliform ที่มีจํานวนมากกวา 5,000 cfu/g  และรอยละ18.22พบ จํานวนแบคทีเรียทั้งหมดที่มากกวา 500,000 cfu/g สวน
ตัวอยางเนื้อสัตวปก พบ รอยละ   17.28  , 8.64  , 11.11 และ11.11 ตามลําดับ  สําหรับผลการตรวจตัวอยางเนื้อโค-
กระบือใหผลบวก รอยละ   7.50 ,   5.00 ,  15.00   และ17.50 ตามลําดับ 

คําสําคัญ  :การปนเปอน    เชื้อจุลินทรีย  เนื้อสัตว  โรงฆาสัตวภายในประเทศ       
ทะเบียนวิชาการเลขที่    51(2)-0316(4)-012
1สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่  4  ตําบลทาพระ  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  40260
2สํานักงานปศุสัตวจังหวัดขอนแกน 72 ถนนกลางเมือง  อําเภอเมือง   จังหวัดขอนแกน  40000
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บทนํา

ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตเนื้อสัตวโดยเฉพาะเนื้อไกแชแข็งและ
ผลิตภัณฑสามารถสงออกจําหนายไปยังตางประเทศไดปละไมนอยกวา 500,000  ตัน  ทํารายได  60,000  ลานบาท     
(กรมปศุสัตว ก, 2548)  นอกจากนี้ยังผลิตเนื้อสุกรสําหรับบริโภคภายในประเทศและสงออกเปนจํานวนมาก  การ
สงออกในแตละปมีปริมาณเทากับ 12,000-13,000  ตัน  รวมมูลคา  500  ลานบาท  (กรมปศุสัตว ข, 2548) การคา
ระหวางประเทศสวนใหญในปจจุบันจะอยูภายใตกรอบการคาเสรี ทําใหตองลดมาตรการกีดกันทางการคา ที่ใชภาษี
ลง โดยหันมาใชมาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษี (Non-Tariff Barrier) เชน มาตรการดานสุขอนามัยพืชและ
สุขอนามัยสัตว (Sanitary and Phytosanitary Measure) ทําใหรัฐบาลตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ประเทศคูคากําหนด 
โดยการดําเนินการดานมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวเพื่อใหขบวนการผลิต ปลอดจากโรคและสารตองหาม  และนําเขา
ฆาโรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐานถูกสุขลักษณะ ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหรัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของผูบริโภค
ภายในประเทศวาตองไดบริโภคอาหารที่เปนมาตรฐานเดียวกันกับอาหารสงออก  จึงไดกําหนดมาตรฐานฟารมเลี้ยง
สัตวหลายชนิด เชน  มาตรฐานฟารมไกเนื้อ (กรมปศุสัตว ก,2542) มาตรฐานฟารมโคเนื้อ(กรมปศุสัตว ค,2548)และ
มาตรฐานฟารมสุกร(กรมปศุสัตว ข ,2542)     และมาตรฐานโรงฆาสัตวภายในประเทศ โดยมีวัตถุประสงคให
กระบวนการผลิตสัตวตั้งแตระดับฟารมจนถึงโตะอาหารปลอดภัย ไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ เพื่อใหผูบริโภคได
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย จากอันตราย  3  ดาน คือ ดานเคมี ดานกายภาพ และดานชีวภาพ    โดยเฉพาะดานชีวภาพ   
ซึ่งเปนอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย ที่ทําใหเกิดโรคและสารพิษจากจุลินทรียซึ่งผูปวยโรคอาหารเปนพิษในประเทศ
ไทย รอย  30-35  เกิดจากเชื้อซัลโมเนลลา(ศากุน, 2547)  ดังนั้น กรมปศุสัตวซึ่งเปนผูรับนโยบายดานอาหาร
ปลอดภัยสาขาการผลิตสัตวจึงไดดําเนินการจัดทํามาตรฐานฟารมและมาตรฐานโรงฆาสัตวภายในประเทศ  
ตลอดจนมีการสุมเก็บตัวอยางเนื้อจากแผงจําหนายเนื้อสัตว  เพื่อตรวจหาสารตกคางและเชื้อแบคทีเรียที่กอโรคที่จะ
กอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคมาอยางตอเนื่อง และ   ภายในป 2550  ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตองมีโรงฆาสุกร  
โรงฆาสัตวปก  และโรงฆาโค  –  กระบือ  ที่ไดมาตรฐานและไดรับใบอนุญาต   จากกรมปศุสัตว อยางนอยชนิด
สัตวละ 1 โรง (กรมปศุสัตว, 2548)

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจหาการปนเปอนเชื้อจุลินทรียที่กอโรคในเนื้อสุกร  สัตวปก 
และโค-กระบือ  จากโรงฆาสัตวภายในประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลการศึกษาใชเปน
ฐานขอมูลสําหรับเจาหนาที่ปศุสัตว และผูเกี่ยวของ ในการควบคุมขบวนการผลิตเนื้อสัตว ใหเกิดความปลอดภัยแก
ผูบริโภคยิ่งขึ้น 

อุปกรณและวิธีการ

การเก็บตัวอยาง
       ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2548  ถึงเมษายน 2549 เก็บตัวอยางเนื้อสัตวจํานวน  379 ตัวอยาง แยก
เปนเนื้อสุกร 258 ตัวอยาง สัตวปก 81 ตัวอยาง และโค- กระบือ 40 ตัวอยาง จากโรงฆาสัตวภายในประเทศทั้งหมด 
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128 โรง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 10 จังหวัด ไดแก กาฬสินธุ ขอนแกน  มหาสารคาม มุกดาหาร 
เลย นครพนม หนองคาย หนองบัวลําภู สกลนคร และอุดรธานี                                                                                                                                                 
                                   ตัวอยางเนื้อสัตวปกใชวิธีเก็บจากกลามเนื้อหนาอกรวมกันไมนอยกวา 6  ตัว รวมเปน 1  
ตัวอยางโดยมีน้ําหนักไมนอยกวา 300  กรัม  สวนเนื้อสุกร และเนื้อโค-กระบือเก็บจากกลามเนื้อสวนที่ไมติดไขมัน
ไมนอยกวา  300  กรัม  เก็บใสถุงพลาสติก 2 ชั้นใชยางรัดปากถุงใหแนน แชในน้ําแข็ง แลวนําสงยังหองปฏิบัติการ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

การตรวจทางหองปฏิบัติการ 
นําตัวอยางเนื้อสัตวปก สุกร และโค-กระบือ ไปตรวจวิเคราะหหาเชื้อ   ตามวิธีการดังนี้

- Salmonella spp. ตามวิธ ีMicrobiology of food and animal feeding staffs Horizontal Method  
for   the detection of  Salmonella spp.,2002 ถาพบ  Salmonella spp. 1 colony  ในตัวอยาง 25  
กรัม ขึ้นไปถือวาใหผลบวก 

- Staphylococcus aureus ตามวิธี Microbiology of food and animal feeding stuffs Horizontal 
Method for the Enumeration of coagulase positive  Staphylococci (Staphylococcus aureus 

and  other  species) Part 1, 1999 จํานวนStaphylococcus aureus  ตองไมเกิน 100 cfu/g
- Coliform  ตามวิธี  FDA  Bacteriological  Analytical  Manual;  chapter 4.  Escherlchia  coli  and  the  

Coliform  bacteria  Part  E. solid  medium  method, 2001          จํานวนColiform       ตองไมเกิน 
5,000 cfu/g  

- Total bacteria count  ตามวิธี Bacteriological  Analytical  Manual, 2001 จํานวนแบคทีเรีย
ทั้งหมด ตองไมเกิน 500,000 cfu/g (กรมปศุสัตว, 2544) 

การวิเคราะหทางสถิติ
       นําผลการตรวจที่ไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบเปนรอยละ ระหวางเนื้อสัตวที่เก็บจากโรงฆาสัตว
ภายในประเทศแตละชนิดดวยสถิติ Chi – Square Test โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  SPSS for windows 
version 11.0 
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ผล

ผลการตรวจหาเชื้อจุลินทรียในเนื้อสัตวจํานวน  379 ตัวอยาง โดยแยกเปนเนื้อสุกร 258 ตัวอยาง สัตวปก
81 ตัวอยาง และโค-กระบือ 40 ตัวอยาง จากโรงฆาสัตวภายในประเทศ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน    
เชื้อที่ตรวจพบมากที่สุดในเนื้อสุกรคือเชื้อ Salmonella spp. ( 21.32 %)รองลงมาคือ Coliform (20.92%) ในสัตวปกเชื้อ
ที่ตรวจพบมากที่สุดคือ Salmonella spp.(17.28%) รองลงมาคือ Coliform (11.11%) เชนกัน สําหรับเนื้อโคกระบือ
ตรวจพบ total bacteria count(17.50%) มากที่สุด รองลงมาคือ Coliform (15.00%)  (ตารางที่1)

ตารางที่ 1  :  ผลการตรวจสอบเชื้อจุลินทรียจากโรงฆาสัตวภายในประเทศ ในพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน  แยกตามชนิดเนื้อสัตว

Salmonella spp.
Staphylococcus 

aureus  
Total bacteria count Coliform

เนื้อสัตว
จํานว

น
ตรวจ

ผลบว
ก

รอย
ละ

> 100 cfu/g รอยละ
> 500,000 
cfu/g

รอย
ละ

> 5,000 
cfu/g

รอย
ละ

สุกร 258 55 21.32a  21 8.14 47 18.22 54 20.93a  

สัตวปก 81 14 17.28 7 8.64 9 11.11 9 11.11b  

โค-กระบือ 40 3 7.50b  2 5.00 7 17.50 6 15.00
รวม 379 72 19.00 30 7.92 63 16.62 69 18.21
 a b  ตัวเลขที่มีอักษรกํากับในแนวตั้งตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P < 0.05 ) 

         
                                               วิจารณ 

จากตารางที่1 ผลการตรวจตัวอยางเนื้อสัตวในครั้งนี้ ตรวจพบเชื้อ Salmonella spp.ทั้งในเนื้อสุกร สัตวปก 
และโค-กระบือ  ซึ่งตามมาตรฐานของสํานักตรวจสอบสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว กําหนดไววา ตองตรวจพบไมพบ
ในเนื้อสัตว (กรมปศุสัตว, 2544) แสดงใหเห็นวา ผูบริโภค ยังมีความเสี่ยงตอการบริโภคเนื้อสัตวเหลานี้ เนื่องจาก
เชื้อสามารถกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคโดยการกินอาหาร (Bean and Griffin, 1990) เมื่อเปรียบเทียบเนื้อสัตว ใน
แตละชนิด ตรวจพบ เชื้อ  Salmonella spp.  มากที่สุดในเนื้อสุกร  รองลงมาคือ สัตวปกและโค-กระบือ ตามลําดับ 
โดยพบในเนื้อสุกรมากกวาเนื้อโค-กระบืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P < 0.05) (ตารางที่ 1)  จากการออกตรวจ
ติดตามโรงฆาสัตวในพื้นที่สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่4 พบวาในกระบวนการฆาสุกรในโรงฆาสัตวนั้น 
ผูชําแหละสวนใหญวางซากสุกรรวมกับอวัยวะภายในบนพื้นโรงฆาซึ่งเปนพื้นปูนมีสภาพสกปรก และมีการใชน้ํา
ลางซากที่วางอยูบนพื้นโดยไมมีการยกซากขึ้นบนราวแขวน ดังนั้นแทนที่จะเปนการทําความสะอาด กลับยิ่งทําให
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ซากมีการปนเปอนเชื้อซึ่งอยูที่พื้นมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับที่ ธงชัยและคณะ (2548)กลาววา  เชื้อ   Salmonella spp.  
สามารถปนเปอนไดจากสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ และ  เชื้อ Salmonella spp. ยังสามารถตรวจพบจากลําไสของ
สัตวระหวางกระบวนการชําแหละซากสัตวนั้น (Rijpens, et al., 2003)  สําหรับกระบวนการชําแหละโค-กระบือ
หลังจากเลาะหนังออกแลวมักแยกอวัยวะภายในออกไปลางตางหากโดยไมมีการใชน้ําลางซากจึงทําใหเกิดการ
ปนเปอนนอยกวา สวนในเนื้อสัตวปกมีกระบวนการฆาและชําแหละที่คลายกับสุกรทําใหจํานวนตัวอยางที่พบเชื้อ
สูงกวาในโค-กระบือ

สําหรับเชื้อ Staphylococcus aureus  ซึ่งเปนเชื้อที่กอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคอีกชนิดหนึ่งนั้น    ตรวจ
พบในเนื้อสัตวทุกชนิดทั้งในสุกร สัตวปกและโค – กระบือ ซึ่งอาจจะปนเปอนจาก
ผูชําแหละขณะปฏิบัติงาน เนื่องจากโรงฆาสัตวที่ตรวจพบเชื้อนี้ สวนใหญไมมีการดูแลสุขอนามัยของผูชําแหละ 
เชน ไมมีการอาบน้ํา ลางมือ หรือการเปลี่ยนชุดที่สะอาดกอนปฏิบัติงาน  ตามปกติเชื้อ Staphylococcus aureus  พบ
ไดตามจมูก ผิวหนัง และเสนผมของสัตวเลือดอุน โดยเฉพาะในคนพบวามีการปนเปอนเชื้อ  Staphylococcus 
aureus  รอยละ  30 – 50 (Schmitt, et al.,1990) 

 สวนเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดที่มากกวา 500,000  cfu/g และเชื้อ Coliform ที่มากกวา 100 cfu/g มีการตรวจพบทั้ง
ในเนื้อสัตวจากโรงฆาสุกร สัตวปกและโค – กระบือ ซึ่งแสดงถึงสุขอนามัยที่ไมดีในกระบวนการการฆาสัตว พบวา
โรงฆาไมมีโปรแกรมและวิธีทําความสะอาดที่ถูกตอง ไมมีระบบปองกันสัตวพาหะนําโรค เปนโรงฆาแบบเปดไม
สามารถปองกันการปนเปอนจากภายนอกได การฆาสัตวมักทําบนพื้น ไมมีระบบบําบัดน้ํากอนนํามาใช พบวาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงฆาสุกรที่ไมถูกสุขลักษณะรอยละ67.3 และตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมรอยละ
48(สมบัติและคณะ,2548)

สรุป

ผลการตรวจหาเชื้อจุลินทรียในตัวอยางเนื้อสัตว จํานวน  379 ตัวอยาง โดยแยกเปนเนื้อสุกร 258 ตัวอยาง 
สัตวปก 81 ตัวอยาง และโค-กระบือ 40 ตัวอยาง จากโรงฆาสัตวภายในประเทศ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 10 จังหวัด ไดแก กาฬสินธุ ขอนแกน  มหาสารคาม มุกดาหาร เลย นครพนม หนองคาย หนองบัวลําภู 
สกลนคร และอุดรธานี ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2548  ถึงเมษายน 2549 พบวาเนื้อสุกรรอยละ21.23ใหผลบวกตอ
เชื้อ Salmonella spp.   รอยละ8.14 พบ  Staphylococcus aureus  ที่มากกวา 100 cfu/g   รอยละ20.93พบ  เชื้อ
Coliform ที่มีจํานวนมากกวา 5,000 cfu/g   และรอยละ18.22พบ จํานวนแบคทีเรียทั้งหมดที่มากกวา 500,000  cfu/g 
สวนตัวอยางเนื้อสัตวปก พบ รอยละ   17.28 ,  8.64 ,  11.11 และ11.11 ตามลําดับ  สําหรับผลการตรวจตัวอยางเนื้อ
โค-กระบือใหผลบวก รอยละ   7.50 ,   5.00  , 15.00   และ 17.50 ตามลําดับ 

จากผลการตรวจตัวอยางเนื้อสัตวในครั้งนี้ พบวาเนื้อสุกรไกและโค-กระบือจากโรงฆาสัตวภายในประเทศ
ยังมี การปนเปอนเชื้อจุลินทรียที่เปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภคอยูในระดับสูง
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 ขอเสนอแนะ

จากการศึกษาครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา เนื้อสัตวที่ใชบริโภคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังมีการ
ปนเปอนเชื้อจุลินทรียที่เปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภคอยูมาก ดังนั้น  เจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมวา
จะเปน เจาหนาที่ของเทศบาล สาธารณสุข และกรมปศุสัตว จะตองรวมมือกัน ตรวจติดตามและกํากับดูแลการผลิต
เนื้อสัตวใหมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และควรมีการประชาสัมพันธใหความรูแกผูบริโภคใหเห็นถึงอันตราย
ในการเลือกซื้อเนื้อที่ไมปลอดภัย สวนผูประกอบการควรปรับปรุงโรงฆาใหไดมาตรฐานและตระหนักถึง
การผลิตเนื้อสัตวที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภคมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ  นายสัตวแพทย ดร. นิยมศักดิ์ อุปทุม  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายอภิรมย เจริญไชย ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลทางหองปฏิบัติการ   สัตวแพทย
หญิง เนตรชนก จิวากานนท  สัตวแพทยหญิง มาณวิกา ผลภาค ที่ใหคําปรึกษาและชวยเหลือในการเขียนรายงาน และ
เจาหนาที่กรมปศุสัตวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   ที่เก็บตัวอยาง สงตรวจทางหองปฏิบัติการ 
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A study on  bacterial contamination in meat  from slaughterhouse in Upper  Northeastern  Thailand

Weerapat Phengpa 1            Sumonchat Saengpanya 2           

Abstract

From November 2005  to April 2006, three-hundred and seventy nine  meat sample were collected from 
slaughterhouse in Upper – Northeastern Thailand for bacterial examination. The sample were as follows :258 
pork, 81 poultry, and 40 beef. The results showed that pork were contaminationed with  Salmonella spp. 21.32 % , 
Staphylococcus aureus ( more than 100 cfu/g) 8.14 %, Coliform( more than 5,000 cfu/g) 20.93 % and Total bacterial 
count (more than 500,000  cfu/g) 18.22 % .In poultry the results were 17.28 %   8.64 %   11.11 %   and 11.11% 
respectively.  In beef the results were 7.50 %  5.00 % 15.00%  and  17.50 %  respectively. 

Keywords : Bacteria ,Contamination  , Meat, Slaughterhouse
Research  No.   51(2)-0316(4)-012
1Regional  Bureau of Animal health and Sanitary 4 , Tambol Thapra, Mueng , Khonkean  40260
2Khonkaen provincial livestocks office, 72 Klankmueng Rd. Mueng , Khonkaen 40000
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รายงานการชันสูตรโรคสัตว 
กรกฎาคม - กันยายน 2550

จํานวนตัวอยางที่สงตรวจ
ชนิดสัตว

ซาก, มีชีวิต เลือด, ซีรั่ม อุจจาระ เชื้อปายสําลี
โรคที่ตรวจพบ

จํานวน
ตัวอยางที่

พบ
Brucellosis 154

โค 1 2,943 1 7
Theileriosis 3

กระบือ - - - - - -
Classical swine fever 9

สุกร 10 24 - -
Streptococcosis 1

แกะ - 38 - - - -
Brucellosis 459

แพะ 3 4,135 1 -
GI – nematode infestations 3
Colibacillosis 2
GI – nematode infestations 7ไก 160 113 - 11,211
Cestodiasis 6

เปด 9 340 - 4,398 Duck plague 5
นกธรรมชาติ 67 - - 193 - -

สุนัข 4 - - - Rabies 2
สัตวปา//ครึ่ง

บกครึ่งน้ํา
7 2 - - Salmonellosis 1

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 60/2542

ไปรษณียวังทอง

เหตุขัดของที่นําจายผูรับไมได
 จาหนาไมชัดเจน
 ไมมีเลขที่บานตามจาหนา
 ไมยอมรับ
 ไมมีผูรับตามจาหนา
 ไมมารับภายในกําหนด
 ตาย
 เลิกกิจการ
 ลาออก
 ยาย ไมทราบที่อยูใหม
 เลขทับมีไมถึง
 บานรื้อถอน
 เลขขาดหายไป
 อื่นๆ …………………….
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