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RESEARCH ARTICLE
Prevalence of Salmonella Isolated from
Pigs, Pig carcasses, Water and Workers
at Slaughterhouses in Khon Kaen Province
Decha Sithigon1, Sunpetch Angkititrakul1*

Abstract

Objective—To determine prevalence and serovars of Salmonella isolated from pigs, pig carcasses, water
and workers at three slaughterhouses in Khon Kaen province.
Materials and Methods—During February - April 2009, 545 samples from pigs (210), carcasses (210),
water (41) and workers (84) were collected from three slaughterhouses in Khon Kaen province. All samples were examined for Salmonella isolation and identification by ISO 6597:2002 and Modified method.
Results—Overall prevalences from three slaughterhouses of Salmonella isolated from pigs, pig carcasses, water and workers were 27.14%, 36.67%, 19.51% and 10.71%, respectively. In each slaughterhouse
A, B and C the prevalences from pigs, pig carcasses, water and workers were 20%, 18.33%, 8.33% and
10.34% for slaughterhouse A; 41.33%, 50.67%, 53.85% and 12% for slaughterhouse B; and 18.67%,
37.33%, 0% and 10% for slaughterhouse C, respectively. The most prevalent serovars from all samples
in each slaughterhouse were S. enterica subsp. ser enterica 4,5,12:i:- (48.15%) for slaughterhouse A, S.
Rissen (35.44%) for slaughterhouse B and S. Rissen (44.44%) for slaughterhouse C.
Conclusion—This study indicated high prevalence of Salmonella contamination in all sample types from
the slaughterhouses. Isolation of similar Salmonella serovars from different type of samples within the
slaughterhouse may be due to cross-contamination during the slaughtering processes. Therefore, effective
measures are required for prevention and control of Salmonella contamination in pork.
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ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาทีแ่ ยกได้ จากสุ กร ซากสุ กร น�ำ้ ใช้
และพนักงานฆ่ าสั ตว์ ในโรงฆ่ าสั ตว์ ในเขตจังหวัดขอนแก่ น
เดชา สิ ทธิกล1 , สรรเพชญ อังกิติตระกูล1*

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกและซีโรวาร์ของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกได้จากสุ กร ซากสุ กร น�้ำใช้
และพนักงานฆ่าสัตว์ จากโรงฆ่าสุ กร 3 แห่งในเขตจังหวัดขอนแก่น
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ท�ำการเก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ 3 แห่งในเขตจังหวัดขอนแก่น ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2552 จ�ำนวน 545 ตัวอย่าง โดยเป็ นตัวอย่างจากสุ กร ซากสุ กร น�้ำใช้
และพนักงานฆ่าสัตว์ จ�ำนวน 210, 210, 41 และ 84 ตัวอย่าง ตามล�ำดับ ท�ำการตรวจวิเคราะห์เชื้อด้วย
วิธี ISO 6597:2002 และวิธี Modified method
ผลการศึกษา ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาในสุ กร ซากสุ กร น�้ำใช้ และพนักงานฆ่าสัตว์ จากโรงฆ่า
สัตว์ท้ งั 3 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 27.14, 36.67, 19.51 และ 10.71 ตามล�ำดับ โดยโรงฆ่าสัตว์ A พบ
ร้อยละ 20, 18.33, 8.33 และ 10.34 ตามล�ำดับ โรงฆ่าสัตว์ B พบร้อยละ 41.33, 50.67, 53.85 และ 12
ตามล�ำดับ โรงฆ่าสัตว์ C พบร้อยละ 18.67, 37.33, 0 และ 10 ตามล�ำดับ ซี โรวาร์ที่พบมากที่สุดในโรง
ฆ่าสัตว์ A, B และ C คือ S. enterica subsp. enterica ser 4,5,12 :i:- (ร้อยละ 48.15), S. Rissen (ร้อยละ
35.44) และ S. Rissen (ร้อยละ 44.44) ตามล�ำดับ
ข้ อสรุป การศึกษานี้บ่งบอกถึงความชุกของเชื้อซัลโมเนลลามีค่อนข้างสู งจากตัวอย่างประเภทต่าง ๆ
ในโรงฆ่าสัตว์ และการพบเชื้อซัลโมเนลลาโดยเฉพาะที่เป็ นซีโรวาร์เดียวกันจากตัวอย่างต่างชนิดกัน
ภายในโรงฆ่าสัตว์ อาจแสดงถึงการปนเปื้ อนข้าม (cross-contamination) ในขั้นตอนการฆ่า ดังนั้น
การควบคุมป้ องกันการปนเปื้ อนของเชื้อซัลโมเนลลาในซากสุ กรด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่มีประสิ ทธิภาพ
จึงมีความจ�ำเป็ นอย่างยิง่ เพื่อให้ได้เนื้อสุ กรที่มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
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บทนำ�
โรคอุจจาระร่ วง ที่มีสาเหตุจากเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella) นับเป็ นปั ญหาที่สำ� คัญทาง
สาธารณสุ ขอย่างหนึ่งของประเทศไทย และจังหวัดขอนแก่น[1] เนื่องจากเป็ นโรคติดต่อระหว่างสัตว์
และคน (zoonoses) เชื้อซัลโมเนลลาก่อให้เกิดโรคได้ในสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ที่นำ� มา บริ โภค
เป็ นอาหาร เช่น สุ กร โค และไก่ โดยสัตว์ที่ติดเชื้อมักไม่แสดงอาการให้เห็น แต่จะเป็ นพาหะน�ำโรค
ไปสู่ สัตว์ตวั อื่นๆได้ นอกจากนี้ ยงั สามารถแพร่ ติดต่อสู่ ผูบ้ ริ โภคผ่านทางการกิ นอาหารที่ มีส่วน
ประกอบจากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ไม่สะอาด มีการปนเปื้ อนเชื้อซัลโมเนลลา หรื อการปรุ งอาหาร
แบบสุ กๆ ดิบๆ ท�ำให้ไม่สามารถท�ำลายเชื้อได้ ผูบ้ ริ โภคที่ได้รับเชื้อนี้เข้าไปมักแสดงอาการทางระบบ
ทางเดินอาหาร เช่น ท้องร่ วง ปวดท้องคลื่นไส้ อาเจียน และอาจรุ นแรงถึงขั้นโลหิ ตเป็ นพิษได้ โดย
เฉพาะในเด็กและผูส้ ู งอายุ ส�ำหรับผูท้ ี่มีสุขภาพแข็งแรงอาจไม่แสดงอาการก็ได้ [2] แต่จะสามารถ
แพร่ กระจายเชื้อไปยังบุคคลอื่น และสิ่ งแวดล้อมได้ จากรายงานของสุ ภาพรและคณะ [3] พบการปน
เปื้ อนของเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อหมูที่จำ� หน่ายในตลาดสดในเขตเทศบาลนครขอนแก่นร้อยละ 95.6
สอดคล้องกับการศึกษาของสรรเพชญ และคณะ [4,5] พบเชื้อซัลโมเนลลาในสุ กรจากฟาร์มร้อยละ
25 โรงฆ่าสัตว์พบเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุ กร ตับ ล�ำไส้ และน�้ำใช้ ร้อยละ 85, 70, 55 และ 70 ตาม
ล�ำดับ และตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่นพบเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกร ตับ ล�ำไส้ และการป้ ายเขียง
ร้อยละ 90, 85, 100 และ 80 ตามล�ำดับ จากรายงานของอรวรรณ แจ่มจันทร์ [6] พบผูป้ ระกอบการ
ขายเนื้อสุ กรในตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่น เป็ นพาหะของเชื้อซัลโมเนลลาสู งถึงร้อยละ 31
การฆ่าสัตว์ที่ไม่ถกู สุ ขลักษณะ และโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็ นสาเหตุที่สำ� คัญของการ
ปนเปื้ อนเชื้อซัลโมเนลลาในซากสุ กร [4,5] โดยเฉพาะอย่างยิง่ พนักงานฆ่าสัตว์ที่ตอ้ งสัมผัสกับซาก
สัตว์ ในขั้นตอนต่างๆ ของการฆ่า เช่น การแทงคอ การเอาเครื่ องในออกและการผ่าซาก เนื่องจากยัง
ไม่มีการศึกษาถึงการเป็ นพาหะของเชื้อซัลโมเนลลาในพนักงานฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ ซึ่ งอาจเป็ น
ปั จจัยของการปนเปื้ อนในเนื้ อสัตว์ได้เช่นกัน การศึกษานี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของ
เชื้อซัลโมเนลลาที่แยกได้จากสุ กร ซากสุ กร น�้ำ และพนักงานฆ่าสัตว์ เพือ่ เป็ นแนวทางในการวางแผน
ป้ องกัน ควบคุมการปนเปื้ อนเชื้อซัลโมเนลลาในซากสุ กรจากโรงฆ่าสัตว์

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บตัวอย่ าง
ท�ำการเก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ 3 แห่งในเขตจังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนเมษายน 2552 ดังนี้ สุ กรจ�ำนวน 210 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการป้ ายทวารหนัก (Rectal swab) ซาก
สุ กรจ�ำนวน 210 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการป้ ายซาก (Carcass swab) จากขาหน้าถึงขาหลัง น�้ำใช้จำ� นวน 41
ตัวอย่าง เก็บใส่ ในภาชนะที่ปราศจากเชื้อ ปริ มาตร 200 มิลลิลิตร และพนักงานฆ่าสัตว์จำ� นวน 84
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ตัวอย่าง ด้วยวิธีการป้ ายทวารหนักตามคู่มือการป้ องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่ วงอย่างแรง [7] การ
เก็บตัวอย่างและวิธีการเก็บตัวอย่างในพนักงานฆ่าสัตว์ ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามหนังสื อรับรองล�ำดับที่ 3.4.04 : 03/2552 เลขที่
HE52023 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
การจ�ำแนกเชื อ้ ซัลโมเนลลา
ท�ำการแยกเชื้อซัลโมเนลลา ด้วยวิธี ISO 6597:2002 [8] และวิธี Modified method [9] ดังนี้
น�ำ Cotton swab ที่เก็บตัวอย่างจากสุ กร ซากสุ กร พนักงานฆ่าสัตว์ ใส่ ลงใน Buffer Peptone water
(BPW; Difco, USA) 9 มิลลิลิตร น�ำตัวอย่างน�้ำใช้ปริ มาตร 50 มิลลิลิตรใส่ ลงใน BPW ความเข้มข้น
2 เท่า 50 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส 24 ชัว่ โมง จากนั้นน�ำตัวอย่างมาหยดลงบน
Modified Semisolid Rappaport Vassilisdis medium (MSRV; Difco ) ที่บริ เวณขอบจานเพาะเชื้อ
จ�ำนวน 3 จุดๆ ละ 1 loopful แล้วบ่มที่ 42 องศาเซลเซี ยส 24 ชัว่ โมง เลือกโคโลนีที่ให้ผลบวกมาเพาะ
เชื้อต่อใน xylose lysine deoxycholate agar (XLD; Difco ) และ Hektoen enteric agar (HE; Difco)
แล้ว incubate ที่ 37 องศาเซลเซียส 24 ชัว่ โมง จากนั้นเลือกโคโลนีที่ให้ผลบวกมาทดสอบคุณสมบัติ
ทางชีวเคมีใน triple sugar iron agar (TSI; Difco ) และ motility indole-lysine agar (MIL; Difco)
ท�ำการตรวจจ�ำแนกกลุ่มด้วยการทดสอบการตกตะกอนกับ O-antigen (Biotechnical; Bangkok, Thailand) จากนั้นน�ำเชื้อซัลโมเนลลาที่ทราบกลุ่ม ใส่ ลงในหลอด Tryptic soy agar (TSA; Difco) ส่ งตัว
อย่างไปที่สถาบันวิทยาศาสตร์สาธารณสุ ข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อการตรวจยืนยันซี โรวาร์

ผลการศึกษา
พบการปนเปื้ อนเชื้อซัลโมเนลลาในสุ กร ซากสุ กร น�้ำใช้ และพนักงานฆ่าสัตว์ จากโรงฆ่า
สัตว์ 3 แห่งในเขตจังหวัดขอนแก่น ในอัตราที่สูงร้อยละ 27.14, 36.67, 19.51 และ 10.71 ตามล�ำดับ
(Table 1)
โรงฆ่าสัตว์ A พบการปนเปื้ อนเชื้อซัลโมเนลลาในสุ กร ซากสุ กร น�้ำใช้ และพนักงานฆ่าสัตว์
ร้อยละ 20, 18.33, 8.33 และ 10.34 ตามล�ำดับ ซีโรวาร์ที่พบมากที่สุดคือ enterica ser. 4,5,12,:i:- จ�ำนวน
13 ตัวอย่าง โดยแยกได้จากสุ กร ซากสุ กร และน�้ำใช้ (Table 2)
โรงฆ่าสัตว์ B พบการปนเปื้ อนเชื้อซัลโมเนลลาในสุ กร ซากสุ กร น�้ำใช้และพนักงานฆ่าสัตว์
ร้อยละ 41.33, 50.67, 53.85 และ 12 ตามล�ำดับ ซี โรวาร์ที่พบมากที่สุดคือ Rissen จ�ำนวน 28 ตัวอย่าง
โดยแยกได้จากสุ กร ซากสุ กร และน�้ำใช้ (Table 3)
โรงฆ่าสัตว์ C พบการปนเปื้ อนเชื้อซัลโมเนลลาในสุ กร ซากสุ กร และพนักงานฆ่าสัตว์ ร้อย
ละ 18.67, 37.33 และ 10 ตามล�ำดับ ในน�้ำใช้ตรวจไม่พบการปนเปื้ อนในทุกตัวอย่าง ซี โรวาร์ที่พบ
มากที่สุดคือ Rissen จ�ำนวน 20 ตัวอย่างซึ่งแยกได้จากสุ กร ซากสุ กร และพนักงานฆ่าสัตว์ (Table 4)
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Table 1. Prevalence of Salmonella Isolated from Pigs, Pig Carcasses, Water and Workers in
Three Slaughterhouses at Khon Kaen Province
Sources
Pigs
Pig carcasses
Water
Workers
Total

Number
210
210
41
84
545

Salmonella positive (%)
57 (27.14)
77 (36.67)
8 (19.51)
9 (10.71)
151 (27.71)

Table 2. Prevalence of Salmonella Isolated from Slaughterhouses A
Sources
Pigs

Number
60

Pig carcasses

60

Water
Workers

12
29

Total

161

Serovars
Salmonella Positive (%) Group
12 (20)
B
enterica ser. 4,5,12,:i:- (5), Stanley (1)
C
Rissen (2)
D
Panama (3)
E
Anatum (1)
11 (18.33)
B
enterica ser. 4,5,12,:i:- (7)
C
Rissen (2)
E
Anatum (2)
1 (8.33)
B
enterica ser. 4,5,12,:i:- (1)
3 (10.34)
B
Stanley (1)
C
Rissen (1)
E
Anatum (1)
27 (16.77)

วิจารณ์
ตรวจพบเชื้อซัลโมเนลลาในสุกรของจังหวัดขอนแก่นร้อยละ 27.14 น้อยกว่าจังหวัดเชียงใหม่
ที่พบสู งถึงร้อยละ 62.9 [10] และรายงานของพัชรี ทองค�ำคูณ [11] พบเชื้อซัลโมเนลลาในสุ กรที่ส่ง
ตรวจที่สถาบันสุ ขภาพสัตว์แห่ งชาติร้อยละ 57.70 การพบเชื้อซัลโมเนลลาปนเปื้ อนในซากสุ กร
ร้อยละ 36.67 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศที่ตรวจพบร้อยละ 46.93 [12] แต่สูงกว่ารายงานของวีรพัฒ
และสุ มนชาติ [13] ที่พบการปนเปื้ อนในเนื้อสุ กรของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบนร้อยละ 21.32
การปนเปื้ อนในน�้ำใช้ของโรงฆ่าสัตว์พบร้อยละ 19.51 น้อยกว่าการศึกษาของสรรเพชญ และคณะ
[4,5] ที่พบสู งถึงร้อยละ 70 จากโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐาน การตรวจพบซี โรวาร์ ที่เหมือนกันใน
ตัวอย่างจากสุ กร ซากสุ กร น�้ำใช้ และพนักงานฆ่าสัตว์ บ่งบอกถึงการปนเปื้ อนข้ามระหว่างขั้นตอน
การฆ่าสัตว์ นอกจากนี้การตรวจพบพนักงานฆ่าสัตว์เป็ นพาหะน�ำเชื้อซัลโมเนลลาสูงถึงร้อยละ 10.71
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แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีระบบการฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน และโรงฆ่าสัตว์ที่สะอาด ถูกสุ ขลักษณะที่ดี
ก็อาจพบเชื้ อซัลโมเนลลาจากพนักงานฆ่าสัตว์ได้ และมี โอกาสที่ จะแพร่ กระจายเนื้ อสู่ ซากสัตว์
Table 3. Prevalence of Salmonella Isolated from Slaughterhouses B
Pigs

75

Salmonella Positive
(%)
31 (41.33)

Pig carcasses

75

38 (50.67)

Water

13

7 (53.85)

Source

Number

Workers

25

3 (12)

Total

188

79 (42.02)

Group

Serovars

B
C
E
G
B
C
G
B

enterica ser. 4,5,12,:i:- (3), Derby (1),
Stanley (11)
Rissen (12)
Give (1), Weltevreden (1)
Kedougou (2)
enterica ser. 4,5,12,:i:- (13), Stanley (11)
Rissen (13)
Kedougou (1)
enterica ser. 4,5,12,:i:- (2), Derby (1)
Stanley (1)
Rissen (3)
Stanley (1)
Weltevreden (1)
Kedougou (1)

C
B
E
G

Table 4. Prevalence of Salmonella Isolated from Slaughterhouses C
Source
Pigs

Number Salmonella Positive (%)
75
14 (18.67)

Pig carcasses

75

28 (37.33)

Water
Workers

16
30

0
3 (10)

Total

196

45 (22.96)

Group
C
D
E
G
B
C
D
E
G
C
D
G

Serovars
Rissen (5)
Panama (3)
Weltevreden (3)
Kedougou (3)
Stanley (1)
Rissen (14)
Panama (10)
Hvittingfoss (1)
Kedougou (2)
Rissen (1)
Enteritidis (1)
Kedougou (1)
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ในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นจากโรงฆ่าสัตว์ B ที่พบซี โรวาร์ Stanley เหมือนกันในทุกตัวอย่าง
จากสุ กร ซากสุ กร น�้ำใช้ และพนักงานฆ่าสัตว์ การพบชนิดของเชื้อในซากสุ กร แต่ไม่พบในสุ กร ใน
น�้ำใช้ และพนักงานฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ C ได้แก่ S. Hvittingfoss และ S. Stanley อาจเกิดจากการ
ปนเปื้ อนข้ามจากสิ่ งแวดล้อมที่มีแมลงสาบและจิ้งจกอาศัยอยู่ จากรายงานของสรรเพชญและคณะ
[14] พบเชื้อ
ซัลโมเนลลาในแมลงสาบในฟาร์มสุ กรร้อยละ 29 และ บัญญัติและคณะ [15] พบ
เชื้อซัลโมเนลลาในจิ้งจกในชุมชนแออัดร้อยละ 32.98
การฆ่าสุ กรที่ติดเชื้อซัลโมเนลลา จะต้องป้ องกันควบคุมไม่ให้เชื้อซัลโมเนลลาที่อยูใ่ นระบบ
ทางเดินอาหารปนเปื้ อนในเนื้ อสุ กร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในขั้นตอนการเอาเครื่ องในออกจากตัวสุ กร
หากพนักงานฆ่าสัตว์ทำ� เครื่ องในแตกระหว่างการช�ำแหละ ย่อมท�ำให้เกิ ดการปนเปื้ อนของเชื้ อ
ซัลโมเนลลาในซากสุ กรได้ จากการเปรี ยบเทียบโรงฆ่าสัตว์ท้ งั 3 แห่ง พบว่าโรงฆ่าสัตว์ B พบการ
ปนเปื้ อนของซากสุ กรร้อยละ 50.67 มากกว่าโรงฆ่าสัตว์ A และ C ที่พบร้อยละ 18.33 และ 37.33
เนื่องจากโรงฆ่าสัตว์ B เป็ นโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กแต่มีจำ� นวนสุ กรที่เข้าฆ่าจ�ำนวนมาก อาจท�ำให้ใน
ขั้นตอนของการเอาเครื่ องในออกของพนักงานฆ่าสัตว์ไม่ถกู ต้อง ซึ่งสอดคล้องกับการปนเปื้ อนน�้ำใช้
โดยพบในโรงฆ่าสัตว์ B สูงกว่าโรงฆ่าสัตว์ท้ งั สองแห่งเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าการปนเปื้ อนของเชื้อ
ซัลโมเนลลาในซากสุ กรอาจมีสาเหตุมาจากการเอาเครื่ องในออก การใช้น้ ำ� ที่ไม่สะอาดของโรงฆ่า
สัตว์และอาจมีแมลงและสัตว์นำ� โรคอาศัยอยูใ่ นบริ เวณที่ชำ� แหละ นอกจากนี้พนักงานฆ่าสัตว์กเ็ ป็ น
อีกปัจจัยหนึ่งที่ควรให้ความส�ำคัญ เนื่องจากต้องสัมผัสกับซากสุ กรตลอดขั้นตอนการฆ่าสัตว์ จากผล
การศึกษาพบว่า พนักงานฆ่าสัตว์ของโรงฆ่าสัตว์ B ซึ่ งเป็ นพาหะน�ำโรค โดยติดเชื้อซัลโมเนลลา แต่
ไม่แสดงอาการท้องเสี ยสูงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับพนักงานของโรงฆ่าสัตว์ A และ C ร้อยละ 10.34
และ 10 ดังนั้นการตรวจสุ ขภาพของพนักงานฆ่าสัตว์เป็ นประจ�ำ การก�ำจัดแมลงและสัตว์นำ� โรคอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความรู ้ความเข้าใจด้านสุ ขาภิบาลและสุขอนามัยส่วนบุคคลแก่พนักงานฆ่าสัตว์ จะ
เป็ นอีกแนวทางหนึ่งในการป้ องกัน ควบคุมการปนเปื้ อนเชื้อซัลโมเนลลาในซากสุ กรของโรงฆ่าสัตว์
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับเนื้อสุ กรที่สะอาด ปลอดภัยต่อสุ ขภาพ
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