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RESEARCH ARTICLE
Prevalence and Serovars of Salmonella spp.
in Beef from Abattoir, Temporary Abattoir,
and Butcher’s Shop in Roi-Et Province
Adison Duangonnarm1,2, Komkrich Pimpukdee1, Piyawat Saipan1*

Abstract

Objective—The study was conducted to describe the prevalence and serovars of Salmonella spp. in beef
from abattoir, temporary abattoir and butcher’s shop located beside the streets in Roi-Et province.
Materials and Methods—The samples were collected from the 10 of abattoirs and 10 of butcher’s shops
during May 2009 to April 2010. Salmonella spp. was determined by modified standard convention method. Two hundred and forty samples were analyzed in this study.
Results—The prevalences of Salmonella spp. in beef at the abattoir and temporary abattoir were 11.67%
(7/60) and 13.33% (8/60), respectively. At the butcher’s shops, beef from abattoir and beef from temporary abattoir were detected in 8 (13.38%) of 60 samples and 9 (15.00%) of 60 samples, respectively. The
prevalences of Salmonella spp. were not significantly different (p > 0.05) between abattoir and temporary abattoir, and various butcher’s shops. Fourteen serovars of Salmonella spp. were isolated from the
samples.
Conclusion— The prevalences Salmonella spp. in beef sample between the two abattoirs and various
butcher’s shops were not significantly different but it has tended upwards from abattoir to butcher’s shop.
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ความชุกและซีโรวาร์ ของเชื้อซัลโมเนลลาในเนือ้ โคจากโรงฆ่ าสั ตว์
โรงฆ่ าสั ตว์ ชั่วคราว และร้ านจ�ำหน่ ายเนือ้ ในจังหวัดร้ อยเอ็ด
อดิศร ดวงอ่อนนาม1,2, คมกริ ช พิมพ์ภกั ดี1, ปิ ยวัฒน์ สายพันธุ์1*

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อหาความชุกและซี โรวาร์ของเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้ อโคจากโรงฆ่าสัตว์ โรงฆ่า
สัตว์ชว่ั คราวและร้านจ�ำหน่ายเนื้อโคที่ต้ งั อยูข่ า้ งถนนในจังหวัดร้อยเอ็ด
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ เก็บตัวอย่างเนื้อโคจากโรงฆ่าสัตว์จำ� นวน 10 แห่งและร้านจ�ำหน่ายเนื้อโค
จ�ำนวน 10 ร้านในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2552 ถึงเมษายน 2553 ได้ตวั อย่างรวมทั้งหมด 240 ตัวอย่าง
วิเคราะห์เชื้อซัลโมเนลลาโดยประยุกต์วธิ ีมาตรฐาน
ผลการศึกษา ความชุกของซัลโมเนลลาในเนื้อโคที่มาจากโรงฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ชวั่ คราวคือ
ร้อยละ 11.67 (7/60) และร้อยละ 13.33 (8/60) ตามล�ำดับ ส่ วนร้านจ�ำหน่ายเนื้อโคที่มาจากโรงฆ่าสัตว์
ตรวจพบเชื้อซัลโมเนลลา 8 (13.33%) จาก 60 ตัวอย่าง และร้านจ�ำหน่ายเนื้อโคที่รับมาจากโรงฆ่า
สัตว์ชว่ั คราวพบ 9 (15.00%) จาก 60 ตัวอย่าง ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาระหว่างโรงฆ่าสัตว์และ
โรงฆ่าสัตว์ชว่ั คราว และระหว่างร้านจ�ำหน่ายที่รับเนื้อโคมาจากโรงฆ่าสัตว์ท้งั สองประเภท ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) และแยกซีโรวาร์ของเชื้อซัลโมเนลลาได้ท้ งั หมด 14 ชนิด
ข้ อสรุป อัตราการตรวจพบเชื้อซัลโมเนลลาในตัวอย่างระหว่างโรงฆ่าสัตว์ท้ งั 2 ประเภทและระหว่าง
ร้านจ�ำหน่ ายเนื้ อโคไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต แต่พบมีแนวโน้มสู งขึ้นจากโรงฆ่าสัตว์ถึงร้าน
จ�ำหน่ายเนื้อโค
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บทนำ�
FAO [1] รายงานว่าประเทศไทยมีผปู ้ ่ วยด้วยอาการท้องเสี ยปี ละประมาณ 120,000 ราย ซึ่ งมี
สาเหตุหลักมาจากการบริ โภคอาหารที่มีการปนเปื้ อนของจุลินทรี ย ์ และพบว่าสัมพันธ์กบั การได้รับ
เชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) เป็ นล�ำดับแรก [2, 3] ชัยวัฒน์ และคณะ [4] รายงานว่าสามารถ
แยกเชื้อซัลโมเนลลาจากผูป้ ่ วยที่มีอาการท้องเสี ยได้มากถึง 61.9% และเป็ นเชื้อชนิดอื่นๆรวมกันอีก
ร้อยละ 38.1 จากข้อมูลของส�ำนักงานสาธารณสุ ขจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าในระหว่างปี 2547 - 2551 มี
ผูป้ ่ วยจากโรคอาหารเป็ นพิษจ�ำนวน 21,380 ราย ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิดจากการบริ โภคอาหารที่ปนเปื้ อน
เชื้อจุลินทรี ยแ์ ละผูป้ ่ วยจ�ำนวนมากตรวจพบเชื้อซัลโมเนลลาและสัมพันธ์กบั การรับประทานอาหาร
ที่มีเนื้อโคเป็ นส่วนประกอบ [5] นอกจากปัญหาโดยตรงต่อสุขภาพผูบ้ ริ โภคแล้วยังมีรายงานการดื้อยา
ปฏิชีวนะของเชื้อซัลโมเนลลาที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและอาจดื้อยาข้ามมายังมนุษย์ได้ [6,7] ดังนั้น
จะเห็นว่าการเกิดโรคจากการได้รับเชื้อซัลโมเนลลาเป็ นปัญหาส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ควรได้รับการศึกษา
วิจยั และเฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบนั พบเชื้อซัลโมเนลลามากกว่า 2,501 ซีโรวาร์ [8] การปนเปื้ อนของเชื้อซัลโมเนลลาใน
เนื้ อหรื อผลิ ตภัณฑ์จากสัตว์สามารถเกิ ดขึ้ นได้ตลอดกระบวนการผลิ ตตั้งแต่ การเลี้ ยงในฟาร์ ม
การขนส่ ง โรงฆ่าสัตว์ การจ�ำหน่ายและการปรุ งอาหาร เป็ นต้น สุ มาลี และคณะ [9] พบว่าเนื้อโคมี
การปนเปื้ อนของซัลโมเนลลาถึง 86.0% และผลิตภัณฑ์เนื้อ 67.5% Minami และคณะ [10] รายงาน
ว่าตรวจพบการปนเปื้ อนในเนื้อโคที่เก็บตัวอย่างจากตลาดในเขตกรุ งเทพมหานครและปทุมธานี 24%
และเป็ นชนิด S. Rissen ประมาณ 20% ของตัวอย่างทั้งหมด Padungtod และ Kaneene [11] รายงาน
ว่าความชุกของซัลโมเนลลาในเขตจังหวัดเชียงใหม่และล�ำปางที่แยกได้จากฟาร์มไก่ โรงฆ่าสัตว์และ
เนื้อไก่มีอตั รา 4%, 9% และ 57% ตามล�ำดับ ในขณะที่ความชุกจากสุ กรมีอตั รา 6%, 28% และ 29%
ตามล�ำดับ ซี โรวาร์ของเชื้อที่พบมากที่สุดคือชนิด S. Rissen, S. Weltevreden และ S. Stanley นอกจาก
นี้ยงั มีชนิดอื่นอีก 19 ชนิด จากข้อมูลการศึกษาของลัดดา และสมหมาย [12] พบว่าซี โรวาร์ที่พบมาก
ที่สุดในไก่คือ S. Enteritidis และยังพบชนิด S. Mbandaka, S. Altona, S. Kentucky และ S. Stanley
เป็ นต้น ซึ่ งมีความแตกต่างกันตามชนิดสัตว์และวิธีการศึกษา และเนื่องจากความนิยมในการบริ โภค
เนื้อโคแบบดิบหรื อสุ กๆดิบๆของประชาชนทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือบางกลุ่ม ท�ำให้มีโอกาสได้
รับเชื้อผ่านการบริ โภคเนื้อโคสูงกว่าการบริ โภคสัตว์ชนิดอื่น
ส�ำนักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ก�ำหนดมาตรฐานการปนเปื้ อน
ของเชื้อซัลโมเนลลาว่าต้องตรวจไม่พบเชื้อชนิดนี้ในตัวอย่างอาหาร 25 กรัม [13] ดังนั้นในปั จจุบนั
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ิหลายประการเพือ่ พัฒนากระบวนการผลิตเนื้อ
สัตว์และผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ส่ วนหนึ่งคือการพัฒนาปรับปรุ งมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
เนื่ องจากในขั้นตอนต่างๆของการฆ่าสัตว์เป็ นจุดส�ำคัญอย่างมากที่ส่งผลต่อการควบคุมป้ องกันการ
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ปนเปื้ อนของเชื้อจุลินทรี ย ์ ส�ำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสิ นค้าปศุสตั ว์ กรมปศุสตั ว์ รายงาน
ว่าในปี พ.ศ. 2551 มีโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ตามข้อ
ก�ำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์
และจ�ำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535) จ�ำนวน 1,189 แห่ง และไม่มีใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์
และการฆ่าสัตว์ จ�ำนวน 4,687 แห่ง [14] ข้อมูลส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัดร้อยเอ็ดปี พ.ศ. 2551 พบว่า
มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตจ�ำนวน 23 แห่ง และมีโรงฆ่าสัตว์ชวั่ คราวที่ได้รับการประกาศตามอ�ำนาจ
ของผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพือ่ การฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตามข้างต้น เนื่องจากท้องที่ดงั
กล่าวอยูห่ ่างไกลหรื อเขตกันดารอีกจ�ำนวน 12 แห่ ง ลักษณะโรงฆ่าสัตว์ประเภทนี้อาจแตกต่างจาก
โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน เช่น อุปกรณ์หรื อเครื่ องจักร วิธีการฆ่าสัตว์ หรื อสุ ขอนามัยของบุคลากร เป็ นต้น
ซึ่ งอาจส่ งผลต่อสุ ขลักษณะที่ดีในการผลิต กระบวนการฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์เหล่านี้ มีวิธีปฏิบตั ิโดย
ทัว่ ไปคือ การท�ำสลบ การแทงคอเพื่อเอาเลือดออก การเอาเครื่ องในออก และการตัดแต่งซาก ก่อนที่
จะน�ำส่ งไปยังร้านจ�ำหน่าย ซึ่ งลักษณะร้านค้าจ�ำหน่ายเนื้อโคในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉี ยง
เหนือในปั จจุบนั เป็ นร้านค้าที่ต้ งั อยูร่ ิ มถนน ซึ่ งมีโอกาสสัมผัสสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริ ญเติบโต
ของเชื้อหรื อการปนเปื้ อนกลับหรื อปนเปื้ อนข้ามได้มาก แต่ขอ้ มูลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะโรง
ฆ่าสัตว์และร้านจ�ำหน่ายเนื้อโคที่ต้ งั ข้างถนนยังมีจำ� กัด ดังนั้นจึงเป็ นที่มาของการศึกษาครั้งนี้

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
ข้อตกลงเบื้องต้นของการศึกษาครั้งนี้ คำ� ว่า “โรงฆ่าสัตว์” ให้หมายถึง โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบ
อนุญาตตามข้อก�ำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
การฆ่าสัตว์และจ�ำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 และ “โรงฆ่าสัตว์ชว่ั คราว” หมายถึง โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับ
การประกาศตามอ�ำนาจของผูว้ า่ ราชการจังหวัด
การเก็บตัวอย่าง
จากข้อมูลส�ำนักงานปศุสัตว์จงั หวัดร้ อยเอ็ดพบว่าปริ มาณโคที่นำ� เข้าโรงฆ่าสัตว์ท้ งั สอง
ประเภทประมาณ 180-250 ตัวต่อวัน การวิจยั ครั้งนี้ทำ� การคัดเลือกโรงฆ่าสัตว์จำ� นวน 10 แห่ง โดย
แบ่งเป็ นโรงฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ชวั่ คราวอย่างละ 5 แห่ง เก็บตัวอย่างเนื้อโคหลังการตัดแต่งแล้ว
จากโรงฆ่าสัตว์แต่ละแห่งๆละ 12 ครั้ง โดยเก็บจากกล้ามเนื้อบริ เวณขาหลังของโคอย่างน้อย 200 กรัม
บรรจุในถุงพลาสติกและเก็บในกล่องรักษาความเย็น ก่อนน�ำส่งไปยังห้องปฏิบตั ิการ และท�ำการเพาะ
แยกเชื้อภายในเวลาไม่เกิน 8 ชัว่ โมง ในขั้นตอนการเก็บตัวอย่างที่โรงฆ่าสัตว์ทำ� การบันทึกเครื่ องหมาย
และรายละเอียดของโคที่เก็บตัวอย่างในชุดการผลิตนั้นๆ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลติดตามไปยังร้านจ�ำหน่าย
ดังนั้นตัวอย่างที่ได้จากโรงฆ่าสัตว์คือ 120 ตัวอย่าง ขั้นตอนต่อมาคือการเก็บตัวอย่างจากร้านจ�ำหน่าย
เนื้อโค โดยท�ำการคัดเลือกร้านค้าที่ให้ความร่ วมมือและตั้งอยูบ่ ริ เวณข้างถนนทั้งหมดจ�ำนวน 10 ร้าน
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ค้า แบ่งเป็ นร้านค้าที่รับเนื้อโคมาจาก
โรงฆ่าสัตว์จำ� นวน 5 ร้านค้าและรับเนื้อโคมาจากโรงฆ่า
สัตว์ชว่ั คราวจ�ำนวน 5 ร้านค้า เก็บตัวอย่างจากร้านค้าด้วยวิธีการเดียวกับการเก็บตัวอย่างจากโรงฆ่า
สัตว์โดยเก็บตัวอย่างจากร้านค้าภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 2 นับจากการขนส่ งเนื้อโคจากโรงฆ่า
สัตว์สู่ ร้านค้า สอบถามและบันทึกข้อมูลของร้านค้าเกี่ยวกับวิธีเก็บรักษาเนื้ อโค ลักษณะทัว่ ไปของ
ร้านค้า และวิธีทำ� ความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ จ�ำนวนตัวอย่างเนื้อโคที่ได้จากร้านค้าทั้งหมด 120
ตัวอย่าง รวมตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาวิจยั 240 ตัวอย่าง การวิจยั นี้ดำ� เนินการระหว่างเดือน
พฤษภาคม 2552 ถึงเมษายน 2553
การเพาะแยกเชื อ้
ใช้วธิ ีมาตรฐานตาม AOAC [15] และวิธีประยุกต์ของสุ มาลี และคณะ [9] คือ ตัดแบ่งตัวอย่าง
เนื้อโคให้เป็ นชิ้นเล็กจ�ำนวน 25 กรัม แล้วเติมด้วย Buffered Peptone Water (BPW, Oxoid, England)
ปริ มาตร 180 มิลลิลิตร น�ำไปบ่มในตูเ้ พาะเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 18 - 24 ชัว่ โมง
จากนั้นน�ำมาเลี้ยงเชื้อในอาหารที่จำ� เพาะชนิด Modified Semisolid Rappaport- Vassilisdis Medium
(MSRV, Oxoid, England) แล้วน�ำไปบ่มที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซี ยส นาน 18 - 24 ชัว่ โมง จึงน�ำไป
เพาะบน Brilliant Green Agar (BGA, Oxoid, England) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 18 - 24
ชัว่ โมง คัดเลือกโคโลนีที่สงสัยว่าเป็ นซัลโมเนลลาจากลักษณะกลม ขนาดปานกลาง สี ชมพูข่นุ ขาว
อาหารเลี้ยงเชื้อรอบๆโคโลนีจะมีสีชมพูหรื อแดงใส น�ำโคโลนีเหล่านี้ไปทดสอบยืนยันคุณสมบัติทาง
ชีวเคมีโดยใช้ Triple Sugar Iron Agar (TSI, Oxoid, England) และ Motility Indol Lysin Media (MIL,
Oxoid, England) จากนั้นน�ำโคโลนีที่ให้ผลบวกไปแยกหาซีโรวาร์โดยการส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ผลการศึกษาความชุ กของซัลโมเนลลาที่ตรวจพบ ใช้สถิติเชิ ง
พรรณนาและเปรี ยบเทียบความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาโดยวิธี Chi-square test ด้วยโปรแกรม SPSS
version 17.0 for Windows

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อโคจากโรงฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ชว่ั คราวและ
ร้านจ�ำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ต้งั อยูข่ า้ งถนนในจังหวัดร้อยเอ็ด พบเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อโคหลังการตัดแต่ง
ซากที่โรงฆ่าสัตว์จำ� นวน 7 จาก 60 ตัวอย่างหรื อคิดเป็ นความชุกร้อยละ 11.67 ในขณะที่เนื้อโคที่ได้
จากโรงฆ่าสัตว์ชว่ั คราวพบเชื้อจ�ำนวน 8 จาก 60 ตัวอย่างหรื อร้อยละ 13.33 และจากการทดสอบทาง
สถิติพบว่าความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาจากโรงฆ่าสัตว์ท้งั 2 ประเภทไม่มีความแตกต่างกัน (p > 0.05)
ดังรายละเอียดใน Table 1 แยกเชื้อซัลโมเนลลาจากร้านจ�ำหน่ายที่รับเนื้ อโคมาจากโรงฆ่าสัตว์ได้
จ�ำนวน 8 จาก 60 ตัวอย่าง (13.33%) และร้านจ�ำหน่ายที่รับเนื้อโคมาจากโรงฆ่าสัตว์ชว่ั คราวตรวจพบ
เชื้อจ�ำนวน 9 จาก 60 ตัวอย่าง (15.00%) ความชุกของเชื้อของซัลโมเนลลาจากร้านค้าทั้ง 2 ประเภท
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ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) ผลการตรวจยืนยันซีโรวาร์จากตัวอย่างที่ตรวจพบเชื้อทั้งหมด
32 ตัวอย่างแยกได้ 14 ซีโรวาร์ ดังแสดงใน Table 2
Table 1. Prevalence of Salmonella spp. in Beef Samples
Sources

Number of samples Number of positive
samples
Abattoir
60
7
Temporary abattoir
60
8
Butcher’s shop with beef from abattoir
60
8
Butcher’s shop with beef from temporary
60
9
abattoir
*No significant difference from abattoir (p > 0.05)
** No significant difference from the butcher’s shop with beef from abattoir (p > 0.05)

Prevalence (%)
11.67
13.33*
13.33
15.00**

วิจารณ์
ผลการศึกษาความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อโคจากโรงฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ชวั่ คราว
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) อาจมีสาเหตุมาจากสุ ขลักษณะการปฏิบตั ิงานในโรง
ฆ่าสัตว์ท้ งั 2 ประเภทมีความคล้ายคลึงกัน เช่น การไม่นำ� ซากไปตัดแต่งบนโต๊ะ หรื อรางช�ำแหละที่
จัดเตรี ยมไว้เนื่องจากไม่สะดวกในการปฏิบตั ิ หรื อการไม่ทำ� ความสะอาดมีดและอุปกรณ์ระหว่างการ
ฆ่าสัตว์ แม้จะได้รับค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่ผดู ้ ูแลตรวจสอบ จึงท�ำให้ซากโคมีโอกาสปนเปื้ อนเชื้อ
จุลินทรี ยม์ ากขึ้น ในกรณี น้ ี การบังคับใช้มาตรการสุ ขอนามัยต่าง ๆ ในโรงฆ่าสัตว์ จึงมีความจ�ำเป็ น
อย่างยิง่
พิทกั ษ์ และคณะ [16] รายงานว่า เนื้อสุ กรที่ผา่ นการฆ่าโดยไม่มีระบบราวแขวนซากตรวจ
พบเชื้อซัลโมเนลลาปนเปื้ อนถึงร้อยละ 41 ในขณะที่เนื้อสุ กรที่ได้จากโรงฆ่าสัตว์ที่มีระบบแขวนซาก
พบเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น เช่นเดียวกับที่พบว่าความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาจากร้านจ�ำหน่ายที่รับเนื้อ
โคมาจากโรงฆ่าสัตว์และร้านจ�ำหน่ายที่รับเนื้ อโคมาจากโรงฆ่าสัตว์ชวั่ คราวไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (p > 0.05) เนื่องจากร้านค้ามีวธิ ีปฏิบตั ิคล้ายกันทั้งวิธีการเก็บรักษาเนื้อโคที่ใช้การแช่ในถัง
น�้ำแข็ง การท�ำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ เช่น มีดหรื อเขียง โดยการล้างด้วยน�้ำเพียงอย่างเดียว และ
ลักษณะทัว่ ไปของร้านค้า อย่างไรก็ตามอัตราการพบเชื้อซัลโมเนลลามีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นหลังจากผ่าน
กระบวนการตัดแต่งที่โรงฆ่าสัตว์มายังร้านจ�ำหน่ าย เนื่ องจากอาจมีการปนเปื้ อนข้าม (cross contamination) ระหว่างการขนส่ งหรื อระหว่างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ รวมทั้งอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บ
รักษาที่ไม่เหมาะสม เป็ นต้น จากผลการศึกษานี้ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อโคยังอยูใ่ นระดับ
การปนเปื้ อนที่ตรวจพบได้ทวั่ ไปในประเทศไทย เพชรรัตน์ และคณะ [17] รายงานว่าตัวอย่างเนื้อโค
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Table 2. The Prevalence and Serovars of Salmonella spp. Isolated from Beef Samples
Sources

Number of
samples
60

Number of positive
samples (%)
7 (11.67)

Serovars (number)

Temporary abattoir

60

8 (13.33)

S. Weltevreden (4)
S. Rissen (1)
S. Enterica subsp. Enterica
4,5,12:b:- (1)
S. Hvittingfoss (1)
S. Albany (1)

Butcher’s shop with beef
from abattoir

60

8 (13.33)

S. Weltevreden (3)
S. Kedougou (1)
S. Hvittingfoss (1)
S. Enterica subsp. Enterica
4,5,12:b:- (1)
S. Aberdeen (1)
S. Brunei (1)

Butcher’s shop with beef
from temporary abattoir

60

9 (15.00)

S. Weltevreden (2)
S. Hvittingfoss (1)
S. Rissen (2)
S.Albany (1)
S. Aberdeen (1)
S. Enterica subsp. Enterica
4,5,12:b:- (1)
S. Anatum (1)

Abattoir

S. Weltevreden (3)
S. Hvittingfoss (2)
S. Albany (1)
S. Brunei (1)

ที่ได้จากโรงฆ่าสัตว์ 7 แห่งในภาคตะวันตกของประเทศพบมีเชื้อของซัลโมเนลลาปนเปื้ อนร้อยละ 40
(16/40 ตัวอย่าง) Angkititrakul และคณะ [18] พบว่าตัวอย่างเนื้อสุ กรและไก่ที่เก็บจากจังหวัดขอนแก่น
ตรวจพบซัลโมเนลลาได้ร้อยละ 65 และ 75 ตามล�ำดับ ขณะที่ Padungtod และ Kaneene [11] รายงาน
ว่าความชุกของเชื้อของซัลโมเนลลาในเนื้ อไก่ที่เก็บตัวอย่างจากจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศมี
ค่าระหว่างร้อยละ 4-57 และในสุ กรร้อยละ 6-29
ผลการตรวจยืนยันซีโรวาร์ของซัลโมเนลลาพบว่าแยกได้ 14 ชนิด (Table 2) โดยชนิดที่พบได้
มากที่สุด 3 ล�ำดับแรก คือ S. Weltevreden ร้อยละ 37.5 (12 จาก 32 ตัวอย่าง) S. Hvittingfoss ร้อยละ
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Table 3. Prevalence and Serovars of Salmonella spp. Isolated from Beef in Various Countries
Country

Slaughterhouse (%)

Retailer (%)

China

nd

17.00

UK

nd

1.30

Malaysia

nd

7.70

Senegal

43.00

87.00

Thailand

11.67-13.33

13.33-15.00

The main types of
serovar
S. Typhimurium
S. Derby
S. Typhimurium
S. Derby
S. Unnamed
S. Weltevreden
S. Bredeney
S. Muenster
S. Waycross
S. Weltevreden
S. Hvittingfoss
S. Rissen

References
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nd = not determined

15.6 (5 จาก 32 ตัวอย่าง) และ S. Rissen ร้อยละ 9.4 (3 จาก 32 ตัวอย่าง) จากรายงานของ Vaeteewootacharn และคณะ [3] พบว่าซัลโมเนลลาที่แยกได้จากตัวอย่างอาหารในจังหวัดขอนแก่น มีซีโร
วาร์ที่สำ� คัญคือ S. Anatum, S. Rissen, S. Virchow, S. Enteritidis และ S. Panama นอกจากนี้ Angkititrakul และคณะ [18] พบว่าร้อยละ 61.5 ของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกได้จากเนื้อสุ กรคือชนิด S. Rissen
ส่ วนรายงานประจ�ำปี ค.ศ. 2006 ของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์พบว่าซี โรวาร์ ที่แยกได้จากกลุ่ม
วัตถุดิบอาหาร (raw material foods) ใน 3 ล�ำดับแรก คือ S. Stanley, S. Weltevreden และ S. Corvallis
[19] ซึ่งมีความแตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้ในบางซีโรวาร์ เนื่องจากชนิดของอาหารที่ใช้เป็ นตัวอย่าง
พื้นที่และระยะเวลาที่ศึกษา และเมื่อเปรี ยบเทียบชนิดของซีโรวาร์จากผลการศึกษาที่ตรวจในตัวอย่าง
จากโรงฆ่าสัตว์และจากร้านจ�ำหน่ายไม่สอดคล้องกันทั้งหมด กล่าวคือจ�ำนวนซี โรวาร์ ที่แยกได้จาก
โรงฆ่าสัตว์ชว่ั คราวพบ 5 ซีโรวาร์ แต่ซีโรวาร์ที่แยกได้จากตัวอย่างเนื้อโคที่ร้านจ�ำหน่ายมี 7 ซี โรวาร์
(Table 2) อาจมีสาเหตุจากการปนเปื้ อนข้ามระหว่างการขนส่ งหรื อที่ ร้านจ�ำหน่ ายเนื้ อสัตว์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาในอีกหลายงานวิจยั [3, 10-12, 20] เมื่อเปรี ยบเทียบความชุก และซี โรวาร์
ของซัลโมเนลลากับการศึกษาจากต่างประเทศพบว่าอัตราการปนเปื้ อน และชนิดของซีโรวาร์มีความ
แตกต่างกันดังแสดงใน Table 3 ซึ่งยากในการเปรี ยบเทียบเนื่องจากมีความแตกต่างกันในหลายปัจจัย
เช่น สุ ขศาสตร์ของโรงฆ่าสัตว์ วิธีการตรวจ ระยะเวลาที่ทำ� การวิจยั เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม จะเห็น
ว่าการปนเปื้ อนของเชื้ อซัลโมเนลลาในอาหารที่ มาจากปศุสัตว์ท้ งั การศึกษาในประเทศและต่าง
ประเทศยังเป็ นปั ญหาที่ ตรวจพบได้อย่างต่อเนื่ อง จึ งควรมี มาตรการเฝ้ าระวังและศึ กษาวิจยั ให้
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ครอบคลุมตลอดกระบวนการผลิตโดยเฉพาะการบังคับใช้มาตรการทางสุ ขอนามัยตั้งแต่การเลี้ยง
การขนส่ ง โรงฆ่าสัตว์ การจ�ำหน่าย ตลอดจนการปรุ งอาหาร รวมทั้งขยายการศึกษาด้านระบาดวิทยา
และการดื้อยาซึ่ งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูป้ ระกอบการโรงฆ่าสัตว์และผูจ้ ำ� หน่ายเนื้อโคในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ให้ความร่ วม
มือในการศึกษาวิจยั และขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนับสนุนทุนบางส่ วน
ในการศึกษาวิจยั
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