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RESEARCH ARTICLE
Effects of Broiler Carcasses Washing
Methods on Salmonella spp. Concentration
Yod Wiriyasaena1*, Komkrich Pimpukdee1, Niyomsak Upatoom2, Satis Pholpark2, Bongkot Noppon1,
Piyawat Saipan1

Abstract

Objective—This study was conducted to investigate the effects of washing broiler carcasses with water
and chlorinated water solution on Salmonella spp. concentration.
Materials and Methods—Broiler carcasses were collected after evisceration from the 6 small abattoirs
(10 carcasses per abattoir) in Khon Kaen province between April and December 2009. The samples were
subdivided into 2 groups (30 samples per group) and then were washed with water or chlorinated water
(20 ppm) for 10 minutes. Salmonella spp. was determined by modified the method of ISO 6579. The effectiveness of washing methods by prevalence and concentration of Salmonella spp. were analyzed by
Chi square test and t-test, respectively.
Results—Before washing carcasses with water, Salmonella spp. were found in 18 from 30 samples (60%)
with the average of 25.01±36.79 cells/g and after washing, Salmonella spp. contamination was reduced
to 10 from 30 samples (33.3%) with the average of 2.41±5.10 cells/g. Salmonella spp. recovered from
carcasses were found in 16 from 30 samples (53.3%) with the average of 39.10±92.43 cells/g before
washing including chlorine. After chlorine washing, Salmonella spp. were isolated from 8 of 30 samples
(26.67%) with the average of 3.98±9.97 cells/g. The prevalence and concentration of Salmonella spp.
were significantly different (p<0.05) between before and after washing by both methods. The effectiveness of water and chlorinated water washing were not significantly different in terms of the reduction of
Salmonella spp. (p>0.05).
Conclusion—Data from the present study showed that washing poultry carcasses including chlorine is
slightly better than washing with water alone.
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ผลของวิธีการล้ างซากไก่ ต่อปริมาณเชื้อซัลโมเนลลา
ยอด วิริยะเสนา1*, คมกริ ช พิมพ์ภกั ดี1, นิยมศักดิ์ อุปทุม2, สาทิส ผลภาค2, บงกช นพผล1,
ปิ ยวัฒน์ สายพันธุ์1

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ ศึกษาผลของวิธีการล้างซากไก่โดยวิธีใช้น้ ำ� และวิธีใช้น้ ำ� ผสมคลอรี นต่อปริ มาณเชื้อ
เชื้อซัลโมเนลลา
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ เก็บตัวอย่างซากไก่หลังขั้นตอนการล้วงเครื่ องในจากโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาด
เล็กในจังหวัดขอนแก่นจ�ำนวน 6 แห่งๆละ 10 ตัว แบ่งซากไก่ออกเป็ น 2 กลุ่มๆละ 30 ตัว ล้างซากไก่
ด้วยวิธีการใช้น้ ำ� หรื อใช้น้ ำ� ผสมคลอรี นความเข้มข้น 20 พีพีเอ็มเป็ นเวลา 10 นาที เก็บตัวอย่างซากไก่
ก่อนและหลังการล้างซากเพื่อวิเคราะห์หาความชุกและปริ มาณซัลโมเนลลาโดยการประยุกต์วธิ ี ISO
6579 เปรี ยบเทียบผลของวิธีการล้างซากต่อความชุกและปริ มาณเชื้อโดย Chi- square test และ t-test
ตามล�ำดับ การศึกษาวิจยั ด�ำเนินการระหว่างเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2552
ผลการศึกษา การล้างซากไก่ดว้ ยวิธีใช้น้ ำ� พบว่าก่อนการล้างซากพบซัลโมเนลลาจ�ำนวน 18 จาก
30 ตัวอย่าง (60%) ในปริ มาณเฉลี่ย 25.01 ± 36.79 เซลล์/กรัม และหลังการล้างซากด้วยน�้ำพบเชื้อ 10
จาก 30 ตัวอย่าง (33.3%) ในปริ มาณเฉลี่ย 2.41 ± 5.10 เซลล์/กรัม ส่ วนการล้างซากไก่ดว้ ยการผสม
คลอรี นพบว่าก่อนการล้างซากพบซัลโมเนลลาจ�ำนวน 16 จาก 30 ตัวอย่าง (53.3%) มีปริ มาณเฉลี่ย
39.10 ± 92.43 เซลล์/กรัม และหลังการล้างซากพบเชื้อ 8 จาก 30 ตัวอย่าง (26.67%) ในปริ มาณเฉลี่ย
3.98 ± 9.97 เซลล์/กรัม ผลทางสถิติพบว่าความชุกและปริ มาณของเชื้อซัลโมเนลลาก่อนและหลังการ
ล้างซากไก่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) และเมื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพวิธีการ
ล้างซากไก่ พบว่าการล้างด้วยน�้ำและน�้ำผสมคลอรี นไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05)
ข้ อสรุป ผลจากการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่าการล้างซากไก่ดว้ ยคลอรี นมีประสิ ทธิ ภาพดีกว่าเล็กน้อย
เทียบกับการล้างด้วยน�้ำเพียงอย่างเดียว
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บทนำ�
การปนเปื้ อนของซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) ในอาหารที่มาจากปศุสัตว์ (foods from
animal origin) พบว่าก่อให้เกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง [1 - 4] ชัยวัฒน์ และคณะ
[5] รายงานว่าสามารถแยกซัลโมเนลลาจากผูป้ ่ วยที่มีอาการท้องเสี ยได้มากถึงร้อยละ 61.9 และเป็ น
เชื้อชนิดอื่นๆรวมกันอีกร้อยละ 38.1 อาหารที่มาจากปศุสตั ว์และพบการปนเปื้ อนของซัลโมเนลลาได้
มากคือเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ [6 - 9] Padungtod และ Kaneene [3] รายงานว่าความชุกของซัลโมเนล
ลาในเนื้อไก่ที่เก็บจากตลาดทางภาคเหนือของประเทศไทยมีค่าประมาณร้อยละ 57 ขณะที่ Minami
และคณะ [4] รายงานว่าในตัวอย่างเนื้อไก่ที่เก็บจากตลาดทัว่ ไปและซุปเปอร์มาร์เก็ตในเขตภาคกลาง
ของประเทศไทยตรวจพบซัลโมเนลลาร้อยละ 48 - 57 และ Angkititrakul และคณะ [10] พบว่าตัวอย่าง
เนื้อสุ กรและไก่ที่เก็บจากจังหวัดขอนแก่นตรวจพบซัลโมเนลลาได้ร้อยละ 65 และ 75 ตามล�ำดับ
การปนเปื้ อนของซัลโมเนลลาในเนื้ อไก่และผลิตภัณฑ์จากสัตว์สามารถเกิ ดขึ้นได้ตลอด
กระบวนการผลิต มาตรการควบคุมและป้ องกันการปนเปื้ อนในปัจจุบนั จึงก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั ิ
ตั้งแต่ระดับการจัดการในฟาร์มพ่อแม่พนั ธุ์เรื่ อยมาจนถึงการบริ โภค ในกระบวนการของโรงฆ่าสัตว์
ขั้นตอนการลวกขน การดึงขนและการเอาเครื่ องในออกเป็ นจุดเสี่ ยงส�ำคัญต่อการปนเปื้ อนเชื้อซัล
โมเนลลา โดยเฉพาะการเอาเครื่ องในออกซึ่ งเสี่ ยงต่อการฉี กหรื อขาดของกระเพาะอาหารและล�ำไส้
ซึ่งมีเชื้อปนเปื้ อนอยูส่ ูง ดังนั้นจึงมีหลายวิธีที่ถกู น�ำมาใช้ในการป้ องกันการปนเปื้ อนข้ามหรื อปนเปื้ อน
กลับในซากสัตว์ระหว่างขั้นตอนต่างๆของโรงฆ่าสัตว์ท้ งั วิธีทางกายภาพและเคมี เนื่องจากซัลโมเนล
ลามีคุณสมบัติในการเกาะยึดกับผิวหนังไก่หรื อพื้นผิวของวัสดุอปุ กรณ์ได้ดี [9] จึงจ�ำเป็ นต้องผ่านการ
ท�ำความสะอาดในหลายจุดและหลายวิธี หนึ่งในวิธีเหล่านั้นคือการใช้คลอรี นซึ่งได้รับการยอมรับให้
ใช้ในสหรัฐอเมริ กา นิวซีแลนด์และอีกหลายประเทศเนื่องจากมีประสิ ทธิภาพสูงในการก�ำจัดเชื้อและ
ราคาถูกกว่าสารเคมีชนิดอื่น [9, 11-13] โดยใช้คลอรี นผสมในน�้ำ เพื่อจุ่มล้างซากไก่ในถังหรื อถังแช่
เย็น และใช้ลา้ งอุปกรณ์และเครื่ องมือต่างๆ Yang และคณะ [14] รายงานว่าคลอรี นความเข้มข้น 10 พี
พีเอ็มแช่ซากไก่เป็ นเวลา 120 นาทีสามารถลดปริ มาณซัลโมเนลลาได้ท้ งั หมดหรื อถ้าความเข้มข้น 30
- 50 พีพีเอ็มในเวลา 3 - 6 นาทีกใ็ ห้ผลเช่นเดียวกัน เช่นเดียวกับรายงานการศึกษาของ Stopforth และ
คณะ [15] ที่พบว่าการใช้คลอรี นหรื อคลอรี นไดออกไซด์สามารถลดแบคทีเรี ยที่ก่ออันตรายได้ โดย
กลไกการออกฤทธิ์ของคลอรี นนั้นเป็ นการออกฤทธิ์ แบบการท�ำลายแบคทีเรี ย (bactericidal effect)
หน่วยงานด้านอาหารปลอดภัยและบริ การตรวจสอบด้านอาหารของสหรัฐอเมริ กา (US. Food Safety
and Inspection Service, FSIS) [13] แนะน�ำให้ใช้คลอรี นในการลดและควบคุมปริ มาณแบคทีเรี ยที่ก่อ
โรคในโรงงานฆ่าสัตว์ปีกได้ไม่เกิน 50 พีพีเอ็ม ขึ้นกับขั้นตอนหรื อปั จจัยการผลิตที่แตกต่างกัน เช่น
วิธีการใช้น้ ำ� ปริ มาณเชื้อเริ่ มต้น ค่าความเป็ นกรดด่าง เป็ นต้น โดยแนะน�ำว่าคลอรี นความเข้มข้น 20
พีพีเอ็มเป็ นปริ มาณที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพในการก�ำจัดแบคทีเรี ยหลังขั้นตอนการเอาเครื่ อง
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ในออกรวมทั้งมีความปลอดภัยต่อการบริ โภค [13, 16] เกณฑ์มาตรฐานด้านการปนเปื้ อนของซัลโมเนล
ลาในเนื้อไก่คือต้องไม่พบในตัวอย่าง 25 กรัม การก�ำหนดลักษณะนี้เน้นการควบคุมโดยใช้ขอ้ มูลความ
ชุกเพียงอย่างเดียวซึ่งมักไม่ประสบความส�ำเร็ จในการควบคุมมากนักเนื่องจากขาดข้อมูลเชิงปริ มาณ
ในการก�ำกับติดตามในแต่ละขั้นตอนการผลิต ภายหลังจึงมีการศึกษาเชิงปริ มาณในการตรวจนับซัล
โมเนลลาที่ปนเปื้ อนมากขึ้น [9, 15]
ประเทศไทยยังมีขอ้ มูลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้คลอรี นในการควบคุมหรื อลดปริ มาณซัล
โมเนลลาไม่มากนัก มีเพียงมาตรการของกรมปศุสตั ว์ที่ให้โรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่ งออก ต้องใช้น้ ำ�
ในการล้างซากไก่ท้ งั ภายในและภายนอกซาก (inside-outside washing) ในปริ มาณน�้ำไม่นอ้ ยกว่า 1.5
ลิตร/ซาก แรงดันน�้ำไม่น้อยกว่า 1.5 บาร์ ส�ำหรับซากไก่ที่มีน้ ำ� หนักไม่เกิ น 2.5 กิ โลกรัมและข้อ
ก�ำหนดการปฏิบตั ิที่ดีสำ� หรับโรงฆ่าสัตว์ปีกของส�ำนักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
แต่การน�ำไปปฏิบตั ิและการศึกษายังไม่ครอบคลุมถึงโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กที่จำ� หน่ายเนื้ อไก่และ
ผลิตภัณฑ์เฉพาะในประเทศและมีโอกาสที่จะพบเชื้อปนเปื้ อนในปริ มาณที่สูงกว่า ดังนั้นการวิจยั ครั้ง
นี้จึงศึกษาผลของวิธีการล้างซากไก่โดยวิธีใช้น้ ำ� และวิธีใช้น้ ำ� ผสมคลอรี นต่อปริ มาณเชื้อซัลโมเนลลา

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
จังหวัดขอนแก่นมีการบริ โภคเนื้อไก่วนั ละประมาณ 70 ตันหรื อประมาณ 40,000 ตัวต่อวัน
โดยที่เนื้อไก่ประมาณ 20 ตันมาจากโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กซึ่ งมีกำ� ลังการผลิตวันละ 300 - 1,500 ตัว
และโรงงานเหล่านี้ยงั ไม่มีใบอนุญาตให้ต้ งั โรงฆ่าสัตว์ปีก ตามพระราชบัญญัติควบคุมและจ�ำหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างด�ำเนินการปรับปรุ งให้เข้าตามข้อก�ำหนดด้านสุ ขอนามัย
การเก็บตัวอย่ าง
เก็บตัวอย่างซากไก่หลังการล้วงเครื่ องในออกจากโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กในจังหวัดขอนแก่น
จ�ำนวน 6 แห่งๆละ 10 ตัว ในระหว่างเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2552 โดยเก็บซากไก่ภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 15 นาทีหลังการเอาเครื่ องในออก จากนั้นแบ่งซากไก่ออกเป็ น 2 กลุ่มๆละ 30 ตัว เก็บตัวอย่าง
เนื้ อไก่จากบริ เวณน่องในปริ มาณ 25 กรัมเพื่อวิเคราะห์หาซัลโมเนลลาก่อนการล้างซากไก่และท�ำ
เครื่ องหมายบนซากเพื่อเก็บตัวอย่างหลังการล้าง จึ งน�ำตัวอย่างไก่กลุ่มที่หนึ่ งล้างด้วยน�้ำสะอาด
ปริ มาตร 20 ลิตรต่อซากไก่ 5 ตัว และไก่กลุ่มที่ 2 ล้างด้วยน�้ำสะอาดผสมคลอรี น 20 พีพีเอ็มปริ มาตร
20 ลิตรต่อซากไก่ 5 ตัว โดยการจุ่มแช่ซากไก่เป็ นเวลา 10 นาทีเช่นเดียวกัน (อัตราเร็ วในสายการผลิต
(line speed) ทัว่ ไปประมาณ 10 - 12 นาที) จากนั้นเก็บตัวอย่างเนื้อไก่บริ เวณน่องเพื่อน�ำไปวิเคราะห์
หาปริ มาณซัลโมเนลลาต่อไป
วิธีการแยกเชื อ้
การตรวจหาซัลโมเนลลาโดยใช้วธิ ี Modified Most Probable Number technique ISO6579 :

วารสารสั ตวแพทยศาสตร์ มข. ปี ที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถนุ ายน 2554

45

2002 Amendment 1 [17] ดังนี้นำ� ตัวอย่างจ�ำนวน 25 กรัมเติมด้วย Buffered peptone water (BPW;
Difco, France) ปริ มาตร 225 มิลลิลิตร น�ำเข้าเครื่ อง Stomacher เป็ นเวลา 2 นาที จากนั้นท�ำการเจือจาง
ตัวอย่างด้วยวิธี Serial ten-fold dilution ถึง 10-6 น�ำตัวอย่างที่เจือจางแล้วไปบ่มในตูเ้ พาะเชื้อที่อุณหภูมิ
37 ๐C เป็ นเวลา 18 ± 2 ชัว่ โมง จึงน�ำมาเลี้ยงเชื้อในอาหารที่จำ� เพาะชนิด Rappaport Vassiliadis Broth
(RVB; Difco, France) แล้วน�ำไปบ่มที่อุณหภูมิ 41.5 ๐C เป็ นเวลา 24 ± 3 ชัว่ โมง จึงน�ำไปเพาะแยก
ให้ได้โคโลนีเดี่ยวบน Xylose Lysine Deoxycholate plate (XLD; Difco, France) และ Brilliant Green
Agar plate (BGA; Difco, France) ที่อุณหภูมิ 37 ๐C เป็ นเวลา 24 ± 3 ชัว่ โมง คัดเลือกโคโลนีที่สงสัย
ว่าเป็ นซัลโมเนลลาจากลักษณะกลม ขนาดปานกลาง สี ชมพูข่นุ ขาว อาหารเลี้ยงเชื้อรอบๆโคโลนีจะ
มีสีชมพูหรื อแดงใส น�ำโคโลนีเหล่านี้ไปทดสอบยืนยันคุณสมบัติทางชีวเคมีโดยใช้ Triple sugar iron
agar (TSI; Difco, France) และ Lysine Indole Motilie media (LIM; Difco, France) ค�ำนวณปริ มาณซัล
โมเนลลาตามวิธีการอ่านค่าจากตาราง MPN Index
การวิเคราะห์ทางสถิติ
ประสิ ทธิภาพของการล้างซากค�ำนวณจากอัตราหรื อปริ มาณของเชื้อก่อนการล้างซากลบด้วย
อัตราหรื อปริ มาณของเชื้อหลังการล้างซาก และเปรี ยบเทียบผลของวิธีการล้างซากต่อความชุกและ
ปริ มาณเชื้อโดยวิธี Chi-square test และ t-test ตามล�ำดับ ด้วยโปรแกรม SPSS Statistics version 17
for Windows

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาวิธีการล้างซากไก่ต่อปริ มาณซัลโมเนลลา พบว่า ก่อนการล้างซากไก่ดว้ ยน�้ำพบ
ซัลโมเนลลาจ�ำนวน 18 จาก 30 ตัวอย่าง (60%) ในปริ มาณเฉลี่ย 25.01±36.79 เซลล์/กรัม (ต�่ำสุ ด สู งสุ ด; 0 - 93 เซลล์/กรัม) และหลังการล้างซากด้วยน�้ำพบซัลโมเนลลาจ�ำนวน 10 จาก 30 ตัวอย่าง
(33.3%) ในปริ มาณเฉลี่ย 2.41±5.10 เซลล์/กรัม (ต�่ำสุ ด - สู งสุ ด; 0 - 23 เซลล์/กรัม) ส่ วนการล้างซาก
ไก่ดว้ ยการผสมคลอรี นความเข้มข้น 20 พีพเี อ็มพบว่าก่อนการล้างซากพบซัลโมเนลลาจ�ำนวน 16 จาก
30 ตัวอย่าง (53.3%) มีปริ มาณเฉลี่ย 39.10±92.43 เซลล์/กรัม (ต�่ำสุ ด - สู งสุ ด; 0 - 460 เซลล์/กรัม) และ
หลังการล้างซากพบเชื้อ 8 จาก 30 ตัวอย่าง (26.67%) ในปริ มาณเฉลี่ย 3.98±9.97 เซลล์/กรัม (ต�่ำสุ ด
- สู งสุ ด; 0 - 43 เซลล์/กรัม) รายละเอียดดังแสดงใน Table 1 ประสิ ทธิภาพของการล้างซากพบว่าการ
ล้างด้วยน�้ำและน�้ำผสมคลอรี นสามารถลดปริ มาณเชื้อซัลโมเนลลาลงได้เฉลี่ย 22.60 และ 35.12 เซลล์/
กรัม ตามล�ำดับ (Table 2) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติพบว่าความชุกและปริ มาณของเชื้อซัลโมเนล
ลาก่อนและหลังการล้างซากไก่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิ ภาพวิธีการล้างซากไก่ พบว่าการล้างด้วยน�้ำและน�้ำผสมคลอรี นไม่แตกต่างกันทางสถิติ
(p>0.05)
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Table 1. Prevalence and Concentration of Salmonella spp. Before and After Washing
Washing method

Prevalence, %
Salmonella spp. concentration (cells/g, mean ±
(positive/total samples)
SD)
Before washing After washing
Before washing
After washing
Water
60.00
33.33* (10/30)
25.01 ± 36.79
2.41 ± 5.10*
(18/30)
(0 - 93)
(0 - 23)
Chlorine
53.33
26.67*
39.10 ± 92.43
3.98 ± 9.97*
(16/30)
(8/30)
(0 - 460)
(0 - 43)
*Significant difference between before and after washing using the same washing method (p < 0.05), data in
the parentheses are ranges.

Table 2. The Effectiveness Washing Methods
Washing method

Effectiveness of washing method
Prevalence (%)
Concentration (cells/g)
Water
26.67
22.60 (0 - 93)
Chlorine
26.66
35.12 (0 - 417)
Effectiveness is calculated as the following: prevalence or the mean of concentration of Salmonella spp. before
washing is subtracted by prevalence or the mean of concentration of Salmonella spp. after washing, data in the
parentheses are ranges.

วิจารณ์
การศึกษาการลดลงของแบคทีเรี ยโดยการล้างน�้ำเพียงอย่างเดียวนั้นมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ท�ำการ
เจื อ จางและซะล้า งแบคที เ รี ย ที่ เ กาะติ ด กับ ผิว หนัง แบบไม่ แ น่ น ออกไป ส่ ว นการเติ ม คลอรี น มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ออกฤทธิ์ฆ่าแบคทีเรี ย (bactericidal) ลดการปนเปื้ อนข้ามและกลับมาเกาะยึดซ�้ำของ
เชื้อ (cross-contamination and re-attachment) ซึ่ งทั้ง 2 วิธีมีการศึกษากันอย่างกว้างขวางและน�ำไปสู่
การประเมินคุณค่าและความเสี่ ยงของการใช้คลอรี นในกระบวนการผลิตและอาหาร FAO/WHO [18]
ได้จดั ประชุมผูเ้ ชี่ยวชาญในปี 2008 เพื่อประเมินความเสี่ ยงและประโยชน์ (risk-benefit assessment)
จากการใช้คลอรี นในการผลิตอาหารซึ่ งจนถึงขณะนี้ ยงั ไม่ได้ขอ้ สรุ ปที่ชดั เจน เป็ นเพียงค�ำแนะน�ำว่า
สามารถใช้ได้ในระดับที่เหมาะสมภายใต้สุขลักษณะการปฏิบตั ิที่ดีของโรงงาน การวิจยั ในครั้งนี้ทำ� การ
ล้างซากไก่ภายในระยะเวลาประมาณ 15 นาที หลังการเอาเครื่ องในออก ท�ำให้แบคทีเรี ยที่เกิดจากการ
ปนเปื้ อนข้ามในระหว่างการผลิตมีเพียงแรงยึดเกาะ (bacterial attachment) ทางกายภาพระหว่าง
แบคทีเรี ยกับผิวหนังเท่านั้นซึ่งสามารถล้างออกได้ง่าย การใช้น้ ำ� ล้างซากทั้งด้านในและนอก (insideoutside washing) ที่ถกู วิธีสามารถลดความชุกของซัลโมเนลลาได้สูงถึงร้อยละ 60 [9, 13, 19] การวิจยั
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ครั้งนี้การล้างซากด้วยน�้ำสามารถลดความชุกซัลโมเนลลาได้ประมาณร้อยละ 26 (ความชุกก่อนล้าง
ซากคือร้อยละ 60 และหลังการล้างซากคือ 33.33)
ส่ วนผลการศึกษาในเชิงปริ มาณจากการวิจยั ครั้งนี้ พบว่าการล้างซากท�ำให้ปริ มาณการปน
เปื้ อนของซัลโมเนลลาลดลงได้เฉลี่ยประมาณร้อยละ 90 ของปริ มาณเริ่ มต้น (ปริ มาณซัลโมเนลลา
ก่อนล้างด้วยน�้ำและคลอรี นเฉลี่ย 25.01 และ 39.01 เซลล์/กรัม ตามล�ำดับ และปริ มาณซัลโมเนลลา
หลังล้างด้วยน�้ำและคลอรี นคือ 2.41 และ 3.98 เซลล์/กรัม ตามล�ำดับ) (Table 1) โดยประสิ ทธิภาพ
ของการล้างด้วยน�้ำสามารถลดปริ มาณซัลโมเนลลาได้เฉลี่ย 22.60 เซลล์/กรัม และน�้ำผสมคลอรี น
สามารถลดเชื้อได้มากกว่าคือเฉลี่ย 35.12 เซลล์/กรัม แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) ของ
ทั้งสองวิธี (Table 2) Lillard [20] รายงานว่าการใช้คลอรี นความเข้มข้น 20 พีพีเอ็มและ 34 พีพีเอ็ม
สามารถลดปริ มาณซัลโมเนลลาได้ร้อยละ 17.3 - 41.7 FSIS [13] สรุ ปรายงานการศึกษาไว้วา่ การใช้
คลอรี นเข้มข้น 20 - 50 พีพีเอ็มสามารถลดการตรวจพบซัลโมเนลลาบนซากไก่ได้ประมาณร้อยละ 20
Notermans และคณะ [21] พบว่าการล้างซากไก่ทนั ทีมีประสิ ทธิภาพในการลดแบคทีเรี ยลงได้ประมาณ
1 ใน 3 ของปริ มาณเริ่ มต้น ในขณะที่ Nilson และ Regner [22] พบว่าการใช้คลอรี นความเข้มข้น 20
พีพีเอ็มสามารถก�ำจัดเชื้อ Salmonella Typhimurium ปริ มาณ 103 เซลล์/กรัมบนซากไก่ได้ท้ งั หมด แต่
ถ้าปริ มาณเริ่ มต้นของเชื้อสูงถึง 106 เซลล์/กรัม การใช้คลอรี นที่ความเข้มข้นนี้ จะไม่สามารถก�ำจัดเชื้อ
ให้หมดไปได้ จากผลการศึกษาข้างต้นและจากการวิจยั ครั้งนี้ อาจมีความแตกต่างกันเนื่องจากความ
แตกต่างของปริ มาณเชื้ อเริ่ มต้น วิธีศึกษาที่ ดำ� เนิ นงานในห้องปฏิ บตั ิ การและระบบการผลิ ตจริ ง
สุ ขลักษณะของโรงงาน เป็ นต้น อย่างไรก็ตามมีผลการศึกษาให้ขอ้ มูลสอดคล้องกันคือการใช้คลอรี น
สามารถลดปริ มาณการปนเปื้ อนของซัลโมเนลลาได้แต่อาจมีอตั ราที่แตกต่างกันไป ประสิ ทธิภาพของ
คลอรี นอาจลดลงจากอุณหภูมิและค่าความเป็ นกรดด่างที่มากกว่า 7.5 รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เป็ นด่าง
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการล้างซากไก่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 นาทีหลังการเอาเครื่ องในออก
ด้วยน�้ำสะอาดในปริ มาณที่เหมาะสมสามารถลดปริ มาณซัลโมเนลลาได้ ส่ วนการใช้คลอรี นนั้นมี
ประสิ ทธิภาพในการล้างดีกว่า แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ชดั เจนเมื่อเปรี ยบเทียบกับการล้างด้วย
น�้ำเพียงอย่างเดียว ดังนั้นในโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กอาจพิจารณาใช้วิธีใดวิธีหนึ่ งที่เหมาะสมกับ
ลักษณะการจัดการและสุ ขศาสตร์ภายในโรงงานของแต่ละแห่ง จนกว่าจะมีขอ้ มูลการศึกษาที่ชดั เจน
โดยเฉพาะข้อมูลการประเมินความเสี่ ยงและประโยช์ (risk-benefit assessment) ของคลอรี นในการใช้
ส�ำหรับกระบวนการผลิตอาหาร
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