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แนวทางการพั ฒ นาความปลอดภั ย ทางอาหารที่ ส าคัญ คือ การด าเนิ น การพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ วิธี การกากับ ดูแ ลตั ้งแต่การผลิ ตที่ ฟ าร์ ม โรงฆ่ าสัตว์ ตลอดจนสถานที่ จาหน่ ายเนื อ้ สัตว์ อ ย่ างต่อ เนื่ อ ง
สม่าเสมอ การศึกษานี ม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่ อหาความชุกของ Salmonella spp. ในเนื อ้ สัตว์จากสถานที่จาหน่ายระหว่างปี
2560-2561 ในเขตพื น้ ที่ ภ าคเหนื อ ตอนล่ างของประเทศไทย ตัวอย่ างเนื อ้ สัตว์ จากสถานที่ จาหน่ ายถูกน ามาตรวจหา
Salmonella spp. โดยการเพาะแยกเชื ้อตามวิธีของ ISO6597:2007 และเปรี ยบเทียบความชุกของการปนเปื อ้ นเชื ้อจากแต่
ละสถานที่จาหน่ าย ความชุกของการปนเปื อ้ น Salmonella spp. ในปี 2560 และ 2561 พบมากสุดร้ อยละ 71.42 และ
66.67 ตามลาดับ ความชุกของการปนเปื อ้ น Salmonella spp. ในเนื อ้ สัตว์จากสถานที่ จาหน่ ายทัง้ 7 แห่ ง แตกต่างกัน
อย่ า งมี นั ยส าคัญ (p<0.05) สถานที่ จาหน่ ายที่ พ บความชุ กของ Salmonella spp. มากสุด ในปี 2560 และ 2561 คื อ
สถานที่จาหน่าย G และสถานที่จาหน่าย F โดยพบร้ อยละ 100 และ 70 ตามลาดับ จากการตรวจสอบคุณภาพเนื ้อสัตว์ใน
ปี 2560 และ 2561 พบความชุ ก ของ Salmonella spp. ในเนื อ้ สั ต ว์ จ ากสถานที่ จ าหน่ า ยร้ อยละ 36.97 และ 32.59
ตามลาดับ ซึง่ ปี 2560 พบว่าความชุกของการปนเปื อ้ น Salmonella spp. ในเนื ้อสัตว์จากสถานที่จาหน่ายสูงกว่าปี 2561
คาสาคัญ: ความชุก, การปนเปื อ้ น, เนื ้อสัตว์
Abstract
Approach for developing food safety is efficiency increment to supervise from farm, slaughterhouse
and meat selling place continuously. This study aimed to determine the prevalence of Salmonella spp. in meat
during the year 2017-2018 in the lower northern region of Thailand. Meat samples from the places of sale
were examined for Salmonella spp. according to ISO6579:2007 and then compare the prevalence of each
place of sale. The highest prevalence of Salmonella spp. in 2017 was 71.42% and 66.67% in 2018.
Prevalence of contamination Salmonella spp. in meat from 7 places was significantly different (p <0.05). In the
year 2017, G selling place was found to be the highest contamination in Salmonella spp. 100% and the year
2018, F selling place found 70% of contamination. Meat quality monitoring in 2017 and 2018 showed the
prevalence of Salmonella spp. at 36.97% and 32.59%, respectively. In the year 2017, found that the
prevalence of Salmonella spp. contaminated in meat from selling place higher the year 2018.
Keywords: Prevalence, contamination, meat

1. บทนา
แนวทางสู่ความปลอดภัยทางอาหารคือการดาเนินการพัฒนาหรื อปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ วิธีการกากับ
ดูแลตั ้งแต่การผลิตที่ฟาร์ ม โรงฆ่าสัตว์ ตลอดจนสถานที่จา หน่ายเนื ้อสัตว์อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ การเกิดโรคอาหารเป็ น
พิษกับผู้บริ โภคที่รับประทานเนื ้อสัตว์หรื อผลิตภัณฑ์ จากเนื ้อสัตว์ที่มีการปนเปื ้อนของเชื ้อโรคเข้ าไป ซึ่งบ่อยครั ง้ พบว่ามี
สาเหตุมาจากการปนเปื อ้ นของแบคที เรี ย Salmonella spp. ในเนื อ้ สัตว์ร วมอยู่ด้วย (สุวฒ
ั น์ และศิริน ทร์ ทิ พย์ , 2555)
แบคทีเรี ย Salmonella spp. เป็ นสาเหตุของโรค Salmonellosis ที่ทาให้ เกิดอาการอุจจาระร่ วงและมีประวัตกิ ารระบาดสู ง
(Olsen et al., 2001) Salmonella ในกลุ่ม non typhoidal สามารถทาให้ เกิดอาการดังกล่าวได้ ตั ้งแต่เล็กน้ อยจนถึงรุนแรง
ได้ Salmonella เข้ าสู่ร่างกายได้ โดยการบริ โภคเนื ้อสัตว์ที่ปนเปื อ้ นเชื ้อ โดยการปรุงแบบสุกๆ ดิบ หรื อการทานแบบดิบๆ
(สรรเพชญ และคณะ, 2554) ในทางชีววิทยาSalmonella spp. อาศัยอยู่ในลาไส้ ของคนและสัตว์ เจริ ญได้ ในช่วงอุณหภูมิ
5-47 องศาเซลเซียส แต่เจริ ญได้ ดีที่ 37 องศาเซลเซียส มีความคงทนในสภาพแวดล้ อมที่เปี ยกชื ้น ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวเอื ้อต่อ
การเจริ ญเติบโตและแพร่ กระจายของเชื ้อในกระบวนการผลิตเนื ้อสัตว์ในประเทศไทย ตั ้งแต่การฆ่าสัตว์ การขนส่ง การเก็บ
รักษาเนื อ้ สัตว์ ก่อนถึงผู้บ ริ โภค (จารั ส และนิยม, 2559) จากการศึกษาของอัญ ชลี และคณะ (2556) พบความชุกของ
Salmonella spp. ในเนื ้อสัตว์จากสถานที่จาหน่ายในเขตพื ้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยในปี 2556 ร้ อยละ 29.27
และการศึก ษาของ Garedew et al. (2015) พบความชุก ของ Salmonella spp. ในเนื อ้ สัต ว์ จ ากสถานที่ จาหน่ ายใน
ประเทศเอธิ โอเปี ยร้ อยละ 35.6 ดัง นัน้ การศึกษาครั ง้ นี จ้ ึ ง มี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อ หาความชุกของการปนเปื อ้ นแบคที เรี ย
Salmonella spp. ในเนื ้อสัตว์จากสถานที่จาหน่ายระหว่างปี 2560-2561 ในเขตพื ้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ หาความชุกของ Salmonella spp. ในเนื อ้ สัต ว์ จากสถานที่ จ าหน่ ายระหว่างปี 2560-2561 ในเขตพื น้ ที่
ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
3. วิธีดาเนินงาน
เก็บตัวอย่างเนื ้อสัตว์จากสถานที่จาหน่าย จาก 9 จังหวัดในเขตพื ้นที่ภาคเหนือตอนล่าง รวมทั ้งหมด 254
ตัวอย่าง ตามแผนการเก็บตัวอย่างของกรมปศุสตั ว์ ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 และเดือนกุมภาพันธ์ 2561
3.1 วิธีการเก็บตัวอย่ าง
เลือกตัวอย่างเนื ้อสัตว์ (เนื ้อสุกร และไก่) ที่ไม่มีไขมันติด ปริ มาณไม่น้อยกว่า 500 กรั ม ใส่ถุงพลาสติก (ปลอด
เชื อ้ ) ตัวอย่างละถุง ปิ ดปากถุง ให้ ส นิ ทและติดสลากรายละเอี ยด รวบรวมใส่กล่อ งเก็บ ความเย็ น ที่อุณ หภูมิ 2-8 องศา
เซลเซียส ส่งตรวจที่ห้องปฏิบตั กิ ารศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัด พิษณุโลก
3.2 การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ
ตรวจหาเชือ้ Salmonella spp. ด้ วยวิธีเพาะแยกเชื ้อตามวิธีมาตรฐาน ISO6597:2007 (4th ed) เลือ กโคโลนี ที่
สงสัยว่าเป็ น Salmonella spp. บนอาหาร BGA โคโลนีจะมี สีขาวหรื อชมพู และอาหารรอบๆ โคโลนี จะมีสีชมพู สาหรั บ
อาหาร XLD โคโลนีจะมีสี ดาของไฮโดรเจนซัล ไฟด์ (H2S) ตรงกลาง และมี โ ซนใสสีชมพู-แดงอยู่รอบๆ แต่ Salmonella
spp. บางตัวจะให้ H2S เป็ นลบ บางครัง้ จะพบโคโลนีสีเหลือง อาจจะมีจดุ หรื อไม่มีจุดสีดา การยืนยันเชื ้อ (Confirmation
of identify) เลือก 1 โคโลนีเดีย่ ว บนอาหาร NA ลงใน TSI, MIL และ Urea
3.3 การวิเคราะห์ ทางสถิติ

ใช้ สถิติเชิงพรรณนาหาร้ อยละความชุกของการปนเปื อ้ น Salmonella spp. ในเนื ้อสัตว์ ในแต่ละพื ้นที่ ในปี 2560
และ 2561 และวิเคราะห์ ความชุกในการตรวจพบ Salmonella spp. ในเนื อ้ สัตว์จากสถานที่จาหน่ าย และวิเคราะห์ ท าง
สถิตหิ าความแตกต่างด้ วยวิธี Chi-Square test
4. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาความชุก ของ Salmonella spp. ในเขตพื น้ ที่ ภ าคเหนื อ ตอนล่ าง ในจัง หวัดก าแพงเพชร ตาก
นครสวรรค์ พิ จิตร พิ ษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี ระหว่างปี 2560 และ 2561 พบว่าในปี 2560 มี
ความชุกของการปนเปื อ้ น Salmonella spp. ร้ อยละ 36.97 และในปี 2561 มีความชุกของการปนเปื อ้ น Salmonella spp.
ร้ อยละ 32.59 (ตารางที่ 1) และในปี 2560 จัง หวัดนครสวรรค์พ บว่ามี ความชุกของการปนเปื อ้ น Salmonella spp. ใน
เนื ้อสัตว์จากสถานที่จาหน่ายมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 71.42 และในปี 2561 จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความชุกของการปนเปื อ้ น
Salmonella spp. มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 66.67 เมื่อวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบปี 2560 กับ 2561 พบว่า จังหวัดกาแพงเพชร
ตาก นครสรรค์ และสุโขทัย มีความชุกลดลง และจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี มีความชุก
เพิ่มขึ ้น(ดังภาพที่ 1) จากการวิเคราะห์ ทางสถิตพิ บการปนเปื อ้ น Salmonella spp. ในแต่ละจังหวัดในเขตพื ้นที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05)
ตารางที 1 แสดงความชุกของการปนเปื อ้ น Salmonella spp. ในตัวอย่ างเนื อ้ สัตว์จากสถานที่ จาหน่ายในเขตจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างปี 2560 และ 2561
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ภาพที่ 1 แสดงความชุกของ Salmonella spp. ในเนื ้อสัตว์ ใน 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง

ผลการทดสอบคุณภาพเนื ้อสัว์จากสถานที่จาหน่าย ในปี 2560 สถานที่จาหน่าย G พบความชุกของการปนเปื อ้ น
Salmonella spp. ในเนื อ้ สัตว์มากที่ สุด ร้ อยละ 100 และในปี 2561 สถานที่ จาหน่าย F พบความชุกของการปนเปื อ้ น
Salmonella spp. มากที่ สุด ร้ อยละ 70 เมื่อ เปรี ยบเทียบปี 2560 และ 2561 มี แนวโน้ มว่าพบความชุกของ Salmonella
spp. ในเนื ้อสัตว์จากสถานที่จาหน่ายในปี 2561 น้ อยกว่าปี 2560 (ดังภาพที่ 2) ผลการวิเคราะห์ ทางสถิ ติการปนเปื อ้ น
Salmonella spp. ในเนื ้อสัตว์จากสถานที่จาหน่ายทั ้ง 7 สถานที่จาหน่ายแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05)
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ภาพที่ 2 แสดงความชุกของ Salmonella spp. จาก 7 สถานที่จาหน่ายที่มีสาขาการจาหน่ายในพื ้นที่
ภาคหนือตอนล่าง
5. การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั ของอัญชลี และคณะ (2556) ในการศึกษาการปนเปื อ้ นของแบคทีเรี ยในเนื ้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์
และสถานที่จาหน่าย ในเขตพื ้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย พบการปนเปื อ้ นของ Salmonella spp. ในเนื ้อสัตว์
ได้ แก่ เนื ้อไก่ สุกร และเนื ้อโค จากสถานที่จาหน่ายร้ อยละ 29.27 ซึง่ น้ อยกว่าที่ตรวจพบในปี 2560 (ร้ อยละ 36.97) และปี
2561 (ร้ อยละ 32.59) และการศึกษาของ Garedew et al. (2015) พบความชุกของ Salmonella spp. ในเนื อ้ สัตว์ จาก
สถานที่จาหน่ายในประเทศเอธิ โอเปี ยร้ อยละ 35.6 ซึ่งเนื ้อสัตว์ที่ถูกนามายังสถานที่จาหน่ายนั ้นมีกระบวนการผลิตมีปัจจัย
ที่ทาให้ เกิดการปนเปื อ้ นของเชื ้อตั ้งแต่โรงฆ่าสัตว์ การขนส่ง การเก็บรั กษา จนกระทั่งการนาออกจาหน่าย จริ ตา และคณะ
(2560) ในการศึกษาความชุกและปั จจัยเสี่ยงของการปนเปื อ้ นเชื ้อจุลิ นทรี ย์ในเนื ้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้ รับใบอนุญาตใน
เขตพื ้นที่ภ าคเหนือตอนล่างของประเทศไทย พบจานวนโรงฆ่ าสัตว์ที่ ผ่านมาตรฐานการประเมิน 49 โรง จาก 183 โรง
ความชุกของการปนเปื อ้ น Salmonella spp. ในโรงฆ่าสัตว์ร้อยละ 59.76 การปนเปื อ้ นของเชื ้อแบคทีเรี ยในเนื ้อสัตว์จากโรง
ฆ่าสัตว์มีการปนเปื อ้ นมาจากกระบวนการฆ่า การปนเปื อ้ นของเนื ้อสัตว์อาจขึ ้นอยู่กบั เชื ้อที่อยู่ในลาไส้ ของสัตว์โดยตรง ใน
อุจจาระ และในระหว่างขั ้นตอนการฆ่าอาจมีการปนเปื อ้ นจุลินทรี ย์ที่เกิดจากคน เครื่ องมือ หรื อการติดต่อกับซากสัตว์ที่ติด
เชื อ้ อื่น ๆ เป็ น ต้ น (Carraturo et al, 2016) และการปนเปื อ้ นของเชื ้อแบคทีเรี ยในเนื ้อสัตว์จากสถานที่ จาหน่ายสามารถ
ปนเปื อ้ นมาจากฝ่ ามือของผู้จาหน่าย หรื อกระบวนการตัดแต่งเนื ้อสัตว์ และสุขลักษณะของผู้จาหน่ายด้ วย (อัญชลี ระวัง
การ และคณะ, 2556) อุณ หภูมิในการเก็บ ระหว่างจาหน่ายก็อาจมีผลในการเพิ่ มจานวนของเชื ้อจุลินทรี ย์ได้ เช่นกัน เชื ้อ
Salmonella spp. ยังคงเป็ นปั ญหาสาคัญต่อคุณภาพเนื ้อสัตว์ที่อยู่ในกระบวนการผลิตตั ้งแต่โรงฆ่าสัตว์ถึงสถานที่จาหน่าย
และนอกจากนี ้การรับเนื ้อสัตว์จากโรงฆ่าที่ได้ การรับรองการปฏิบตั ทิ ี่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท
มีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมระหว่างการจาหน่าย เป็ นสิ่งที่ช่วยลดการปนเปื อ้ นของเชื ้อ Salmonella spp. ในเนื ้อสัตว์
ได้ (จารัส เข่งดาว และคณะ, 2559.) จากผลการศึกษา และงานวิจัยก่อนหน้ าในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
พบปริ มาณเชื ้อมากขึ ้นตั ้งแต่ปี 2556 จนถึงปั จจุบัน และพบเชื ้อมากที่สุดจากโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งหมายความว่ายังไม่สามารถ

ควบคุมคุณภาพเนื ้อสัตว์ได้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับภาคอื่นๆ ของประเทศไทย พบ Salmonella spp. ในเนื ้อสัตว์จากสถานที่
จาหน่ายร้ อยละ 57.89 (ศิรินทิพย์ และสุวฒ
ั น์ , 2555) เชื ้อเหล่านี ้มีอันตรายซึ่งก่อให้ เกิดโรคที่มีอาหารเป็ นสื่อกลางทาให้
เกิดโรคซาลโมเนลโลซิส (Salmonellosis) ซึ่งเป็ นโรคที่เกิดจากการติดเชื ้อในระบบทางเดินอาหารทาให้ เกิดลาไส้ อักเสบ
(gastroenteritis) ผู้บริ โภคควรเลือกสินค้ าเนื ้อสัตว์จากสถานที่จาหน่ายที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และปรุงอาหารให้ สุก
ก่อนรับประทาน เพราะจะสามารถฆ่าเชื ้อจุลินทรี ย์ที่อาจปนเปื อ้ นมากับเนื ้อสัตว์ได้
6. สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษานี ้ทาให้ ทราบว่าในปี 2560 พบว่าความชุกของการปนเปื อ้ น Salmonella spp. ในเนื ้อสัตว์จาก
สถานที่จาหน่ายสูงกว่าปี 2561 และจากสถานที่จาหน่ายทั ้ง 7 แห่ง พบความชุกของ Salmonella spp. มากสุดในปี 2560
และ 2561 คือ สถานที่จาหน่าย G และสถานที่จาหน่าย F โดยพบร้ อยละ 100 และ 70 ตามลาดับ ดังนั ้นจากผลการศึกษา
และงานวิจยั ก่อนหน้ าในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยพบปริ มาณเชื ้อมากขึ ้นตั ้งแต่ปี 2556 จนถึงปั จจุบัน และ
พบเชื ้อมากที่สุดจากโรงฆ่าสัตว์ ซึง่ หมายความว่ายังไม่สามารถควบคุมคุณภาพเนื ้อสัตว์ได้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับภาคอื่นๆ
ของประเทศไทย หากพบเชื ้อที่สถานที่ผลิตก็จะพบที่สถานที่จาหน่ายด้ วย เชื ้อเหล่านี ้มีอันตรายซึง่ ก่อให้ เกิดโรคที่มีอาหาร
เป็ นสื่อกลางทาให้ เกิดโรคซาลโมเนลโลซิส (Salmonellosis) ซึ่งเป็ นโรคที่เกิดจากการติดเชื ้อในระบบทางเดินอาหารทาให้
เกิดลาไส้ อกั เสบ (gastroenteritis) ดังนั ้นภาครัฐภาครัฐต้ องเข้ มงวดในการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ให้ ได้ มาตรฐาน ตลอดจน
ควบคุมคุณภาพสถานที่จาหน่าย
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