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การปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน ระหว่างปี 2560-2562 

ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์1* ณัฐวิทย์ อิ่มมาก1 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานท่ี
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ระหว่างปี 2560-2562 รวมจ านวน 1,832 ตัวอย่าง พบตัวอย่าง
เนื้อสัตว์ปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลาร้อยละ 43.56 (798/1,832) โดยมีการปนเปื้อนท่ีลดลงระหว่างปี 2560-2562 
คิดเป็นร้อยละ 47.88 (328/658), 43.95 (276/628) และ 37.38 (194/519) ตามล าดับ จังหวัดล าปางมีตัวอย่าง
เนื้อสัตว์ปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลามากท่ีสุดคือ ร้อยละ 64.49 (138/214) เมื่อแบ่งตามชนิดเนื้อสัตว์ พบว่าเนื้อ
สุกร เนื้อโค-กระบือ และเนื้อไก่ปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลาร้อยละ 48.31 (699/1,447), 28.57 (44/154) และ 
23.81 (55/231) ตามล าดับ โดยพบการปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลาในตัวอย่างเนื้อสุกรสูงกว่าเนื้อโค-กระบือและ
เนื้อไก่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ชนิด serogroups ของเช้ือซัลโมเนลลาท่ีพบมากท่ีสุด คือ Group B 
และ E นอกจากนี้เมื่อท าการแยกประเภทของโรงฆ่าสัตว์และสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พบว่าโรงฆ่าสัตว์ของ
หน่วยงานท้องถิ่น และสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ประเภทตลาดสด มีตัวอย่างท่ีพบการปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลา
มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 59.63 (291/488) และ 60.47 (26/43) ตามล าดับ  
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Salmonella contamination in meat from slaughterhouses and butcher shops in 
the Upper Northern Region of Thailand during 2017-2019 

 Nutnicha Teeyasuksaet1* Nathawit Immak1 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to study the contamination of Salmonella spp. in 
1,832 meat samples from slaughterhouses and butcher shops in the Upper Northern Region 
during 2017-2019. The results showed that contamination of Salmonella spp. in meat samples 
was 43.56% (798/1,832). There was decrease in the percentage of Salmonella contamination 
during 2017-2019, which were 47.88% (328/658), 43.95% (276/628) and 37.38% (194/519) 
respectively. Lampang province had the highest percentage of Salmonella contamination in meat 
samples, which was 64.49% (138/214). According to meat types, Salmonella contamination was 
found in 48.31% (699/1,447) pork, 28.57% (44/154) cow/beef and 23.81% (55/231) chicken 
samples and the incidence of Salmonella spp. on pork samples was significantly higher than 
cow/beef and chicken samples (p<0.05). Salmonella serogroups B and E were mostly isolated in 
meat samples. Moreover, this study revealed that municipality slaughterhouses and markets 
were identified a large percentage of Salmonella contamination in meat sample, which were 
59.63% (291/488) and 60.47% (26/43) respectively.  
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Salmonella, Meat, Slaughterhouses, butcher shops, Upper Northern region of Thailand  

Research paper number: 64(2)-0116(5)-010 
1The Fifth Regional Livestock office, Mueang Chiang Mai, Chiang Mai province, Thailand 
*Corresponding: Tel/Fax 0 5389 2457 Email: nutnicha_nt@hotmail.com 

 

 



3 
 

บทน า 

โรค Salmonellosis มีสาเหตุมาจากเช้ือแบคทีเรีย Salmonella spp. ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของโรคติด
เช้ือในระบบทางเดินอาหาร ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ จัดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีส าคัญท่ีพบได้ในทุก
ประเทศท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทย (ยุทธนาและคณะ, 2555) โดยเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ถือเป็นแหล่ง
ส าคัญของการปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลาในอาหาร เนื่องจากเป็นแบคทีเรียท่ีสามารถเจริญเติบโตได้ในระบบ
ทางเดินอาหารของสัตว์เพื่อการบริโภคแทบทุกชนิด ซึ่งอาจเกิดการติดต่อและแพร่กระจายเช้ือในระหว่างการเล้ียง
ระดับฟาร์ม ในขั้นตอนการฆ่าและกระบวนการผลิต การจ าหน่ายจนถึงผู้บริโภค และก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ
ได้ (Wendy and Andrew, 2015) 

Salmonella spp. เป็นเช้ือแบคทีเรียท่ีจัดอยูใ่น family Enterobacteriaceae แบ่งได้เป็น 2 สปีชีส์ คือ 
Salmonella enterica (subspecies I, II, III, IIIb, IV และ VI) และ Salmonella bongori (subspecies V) ใน
ห้องปฏิบัติการนิยมวินิจฉัยเช้ือซัลโมเนลลาโดยใช้ biochemical tests และ serogrouping ด้วย specific 
antibody ต่อ O-(somatic) antigen และรายงานผลเป็น serogroups ต่างๆ ตามแบบของ Kauffmann-White 
ซึ่ งแต่ละ serogroups ก็สามารถแยกย่อยได้อีกกว่า 2,400 serotypes ตาม H antigen โดยพบว่า เ ช้ือ 
Salmonella enterica subsp. enterica ท่ีเป็นสาเหตุการเกิดโรคในคนและสัตว์เลือดอุ่นได้ถึงร้อยละ 99 คือ 
serogroup A, B, C1, C2, D และ E (อังกูร, 2549; ธันดร, 2558)  

จากการศึกษาท่ีผ่านมาของการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ ท้ังจากกระบวนการผลิตในโรงฆ่าสัตว์
และสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ ยังคงตรวจพบการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์  ดังเช่นการศึกษาการปนเปื้อนเช้ือ
แบคทีเรียในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนของณัฐณิชาและณัฐวิทย์ (2562) พบการปนเปื้อน
เช้ือซัลโมเนลลามากท่ีสุดถึงร้อยละ 43.11 ซึ่งอาจเป็นตัวบ่งบอกถึงปัญหาของมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ในพื้นท่ี และ
กระบวนการจัดการ ณ สถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ ท่ีมีผลต่อการปนเปื้อนเช้ือแบคทีเรียในเนื้อสัตว์  การศึกษานี้จึง
ต้องการทราบถึงข้อมูลการปนเปื้อนของเช้ือซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
และ serogroups ของเช้ือซัลโมเนลลาท่ีพบในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน รวมถึงหาความสัมพันธ์ของปีท่ีเก็บตัวอย่าง 
พื้นท่ี ชนิดเนื้อสัตว์ และประเภทโรงฆ่าสัตว์และสถานท่ีจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลา เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนการควบคุมป้องกันการปนเป้ือนเช้ือแบคทีเรียตลอดกระบวนการ
ผลิต ให้ได้เนื้อสัตว์ที่ปลอดจากเช้ือซัลโมเนลลา 

วิธีการศึกษา 

ตัวอย่าง 
ตัวอย่างเนื้อสุกรจ านวน 1,447 ตัวอย่าง เนื้อไก่จ านวน 231 ตัวอย่าง และเนื้อโค-กระบือ จ านวน 154 

ตัวอย่าง รวมจ านวน 1,832 ตัวอย่าง จากโรงฆ่าสัตว์ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์จากกรมปศุสัตว์ 
และสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง พะเยา 
แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ตามแผนการเก็บตัวอย่างของกรมปศุสัตว์ ระหว่างปี 2560 ถึง 2562  
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วิธีการเก็บตัวอย่าง  
เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อสุกร เนื้อไก่ และเนื้อโค-กระบือ จากโรงฆ่าสัตว์ และสถานท่ีจ าหน่าย

เนื้อสัตว์ โดยเจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ตามคู่มือปฏิบัติงานส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์, 2560) ดังนี้ 

1. เนื้อสุกรและเนื้อโค-กระบือ: ช าแหละเนื้อ เลือกเอาส่วนท่ีไม่มีไขมัน ไม่ติดหนัง (เช่น บริเวณสันใน 
หรือสะโพก) ปริมาณไม่น้อยกว่า 300 กรัมต่อตัวอย่าง โดยวิธีปลอดเช้ือ  

2. เนื้อไก่: ช าแหละเนื้อหน้าอก เลาะหนังออก (กรณีเก็บตัวอย่างจากสัตว์ปีกหลายตัว เนื้อสัตว์ปีกท่ีน ามา
เก็บตัวอย่างจะต้องมาจากฟาร์มเดียวกัน) ปริมาณไม่น้อยกว่า 300 กรัมต่อตัวอย่าง โดยวิธีปลอดเช้ือ  

วิธีการเก็บรักษาและน าส่งตัวอย่าง 
1. น าตัวอย่างเนื้อสัตว์ท่ีเก็บได้ บรรจุลงในถุงพลาสติกชนิดหนาท่ีใช้ส าหรับเก็บตัวอย่าง แล้วปิดปากถุง

ให้สนิท พร้อมติดรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน 
2. น าตัวอย่างไปแช่แข็งทันที หากไม่สามารถน าไปแช่แข็งได้ทันที ให้เก็บตัวอย่างไว้ในกระติกหรือกล่อง

โฟมท่ีบรรจุน้ าแข็ง 6 ส่วน ผสมเกลือเม็ด 1 ส่วน หรือน้ าแข็งแห้ง (Dry ice) ซึ่งสามารถรักษาความเย็นไว้ได้ต่ า
กว่า 4 องศาเซลเซียส 

3. น าส่งตัวอย่างไปห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน  

วิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
วิเคราะห์หาเช้ือซัลโมเนลลาใช้วิธีเพาะแยกเช้ือและทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี ตามวิธีมาตรฐานอ้างอิง

จาก ISO 6579: 2002/Cor.1: 2004 (ISO, 2004) 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
น าข้อมูลจากการตรวจวิเคราะห์เช้ือซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ มาประเมินคุณภาพเนื้อสัตว์โดยเปรียบเทียบ

กับเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2560) โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) วิเคราะห์ร้อยละของการปนเปื้อน และ serogroups ของเช้ือซัล
โมเนลลาท่ีพบ และวิเคราะห์ทางสถิติหาความสัมพันธ์ระหว่างปีท่ีเก็บตัวอย่าง พื้นท่ี ชนิดเนื้อสัตว์ และประเภท
โรงฆ่าสัตว์และสถานท่ีจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลา โดยวิธี Chi-Square test พร้อมท้ังหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป NCSS 2020 Statistic Software (2020)  
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

จากการตรวจวิเคราะห์เช้ือซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนบน ระหว่างปี 2560-2562 จ านวน 1,832 ตัวอย่าง (ตารางท่ี 1) พบตัวอย่างเนื้อสัตว์ท่ีไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช้ือซัลโมเนลลาร้อยละ 43.56 (798/1,832) โดยเป็นตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่มาจากโรงฆ่า
สัตว์ร้อยละ 44.61 (583/1,307) และจากสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ร้อยละ 40.95 (215/525) ซึ่งตัวอย่างเนื้อสัตว์
ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเช้ือซัลโมเนลลามีการลดลงระหว่างปี 2560-2562 คือร้อยละ 47.88 
(328/685), 43.95 (276/628) และ 37.38 (194/519) ตามล าดับ โดยในปี 2560 มีตัวอย่างเนื้อสัตว์ปนเปื้อน
เช้ือซัลโมเนลลาแตกต่างจากปี 2562 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบว่าตัวอย่างปนเปื้อนเช้ือซัล
โมเนลลาท่ีเก็บจากโรงฆ่าสัตว์ไม่แตกต่างจากตัวอย่างท่ีเก็บจากสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ซึ่งผลการศึกษานี้ใกล้เคียงกับการศึกษาของจ ารัสและนิยม (2560ก) ท่ีพบการปนเปื้อนของเช้ือซัลโมเนลลาใน
เนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ในจังหวัดตากร้อยละ 47.44 และ 34.17 ตามล าดับ และ
การศึกษาของสุทินและมนต์วจี (2560) ท่ีตรวจพบการปนเป้ือนเช้ือซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนล่างร้อยละ 45.3 โดยการปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ท่ีลดลงในช่วงปี 2560-2562 นั้น 
อาจเนื่องมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดนโยบายให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐาน
การเกษตรสู่ความยั่งยืน มุ่งลดจ านวนโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ควบคู่ไปกับการผลักดันโรงฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่เข้าสู่
มาตรฐาน GMP ภายในปี 2562 และเร่งส่งเสริมให้โรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กและขนาดกลางปรับปรุงและพัฒนาสู่
มาตรฐานตามกฎหมายให้เรียบร้อยภายในปี 2564 รวมถึงให้มีการตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ท่ีวางขายในท้องตลาด
อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ประกอบการรวมถึงเจ้าหน้าท่ีทุกภาคส่วนเกิดการต่ืนตัวในการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้น  

ตารางที่ 1 การพบเชื้อซัลโมเนลลาปนเปือ้นในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ระหว่าง
ปี 2560-2562  

a b ในคอลัมน์เดียวกันความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ปี 
ร้อยละของตัวอยา่งเน้ือสัตวท์ี่พบการปนเปื้อนเชือ้ซัลโมเนลลา 

โรงฆ่าสัตว ์ สถานที่จ าหน่าย รวม 
Pearson 

Chi-Square p-value 

2560 
(n=685) 

   49.61 a 
(254/512) 

  42.77 ab 
(74/173) 

  47.88 a 
(328/685) 

2.421 0.1198 

2561 
(n=628) 

   43.10 ab 
(181/420) 

  45.67 a   
(95/208) 

   43.95 ab 
(276/628) 

0.375 0.5402 

2562 
(n=519) 

   39.47 b 

(148/375) 
  31.94 b   
(46/144) 

  37.38 b 
(194/519) 

2.515 0.1128 

รวม  
(n=1,832) 

44.61 
(583/1,307) 

40.95 
(215/525) 

43.56 
(798/1,832) 

2.034 0.1539 
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ตารางที่ 2 การพบเชื้อซัลโมเนลลาปนเปื้อนในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ระหว่าง
ปี 2560-2562 แยกรายจังหวัด 

* มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
a b c d ในคอลัมน์เดียวกันมคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

เมื่อศึกษาโดยจ าแนกเป็นรายจังหวัด (ตารางท่ี 2) พบว่าจังหวัดล าปางมีจ านวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ไม่ผ่าน
เกณฑ์ด้านการปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลามากท่ีสุดคือ ร้อยละ 64.49 (138/214) และเมื่อพิจารณาแยกระหว่าง
ตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์และสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พบว่าจังหวัดน่านมีการปนเป้ือนเช้ือซัลโมเนลลาในตัวอย่างท่ี
เก็บจากโรงฆ่าสัตว์มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 67.54 (77/114) และจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบการปนเป้ือนเช้ือซัลโมเนลลา
ในตัวอย่างท่ีเก็บจากสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 70.59 (12/17) นอกจากนี้ยังพบว่าจังหวัดน่าน
และจังหวัดแพร่มีตัวอย่างท่ีเก็บจากโรงฆ่าสัตว์ปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลาแตกต่างจากตัวอย่างท่ีเก็บจากสถานท่ี
จ าหน่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งจังหวัดล าปางมีสัดส่วนตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีค่อนข้างสูงท้ัง
ตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์และสถานท่ีจ าหน่าย ท าให้ผลรวมตัวอย่างท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การปนเป้ือนเช้ือซัลโมเนลลาของ
จังหวัดล าปางนั้นสูงขึ้นตามไปด้วย จากข้อมูลส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 (ข้อมูลไม่ตีพิมพ์
เดือนธันวาคม 2562) พบว่าโรงฆ่าสัตว์ในพื้นท่ีจังหวัดล าปางส่วนใหญ่เป็นโรงฆ่าสุกร และเป็นโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก 

จังหวัด 
ร้อยละของตัวอยา่งเน้ือสัตวท์ี่พบการปนเปื้อนเชือ้ซัลโมเนลลา 

โรงฆ่าสัตว ์ 
(n=1,307) 

สถานที่จ าหน่าย  
(n=525) 

รวม Pearson 
Chi-Square 

p-value 

ล าปาง 
(n=214) 

64.67 a 
(108/167) 

 63.83 a 
(30/47) 

64.49 
(138/214) 0.011 0.9153 

น่าน 
(n=150) 

67.54 a 
(77/114) 

  36.11 ab 
(13/36) 

60.00 
(90/150) 11.263 0.0008* 

แม่ฮ่องสอน 
(n=149) 

 55.30 ab 
(73/132) 

70.59 a 
(12/17) 

57.05 
(85/149) 1.436 0.2308 

พะเยา 
(n=118) 

  50.77 abc 
(33/65) 

62.26 a 
(33/53) 

55.93 
(66/118) 1.565 0.2109 

แพร ่
(n=217) 

 41.97 bc 
(81/193) 

66.67 a 
(16/24) 

44.70 
(97/217) 5.267 0.0217* 

ล าพูน 
(n=158) 

 41.09 bc 
(53/129) 

  48.28 ab 
(14/29) 

42.41 
(67/158) 0.501 0.4789 

เชียงราย 
(n=314) 

38.89 c 
(84/216) 

44.90 a 
(44/98) 

40.76 
(128/314) 1.008 0.3154 

เชียงใหม่ 
(n=512) 

25.43 d 
(74/291) 

23.98 b 
(53/221) 

24.80 
(127/512) 0.141 0.7072 

รวม 
(n=1,832) 

44.61 
(583/1,307) 

40.95 
(215/525) 

43.56 
(798/1,832) 

2.034 0.1539 
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อาจมีกระบวนการฆ่าท่ียังไม่ถูกสุขลักษณะเพียงพอ เช่นเดียวกับโรงฆ่าสัตว์ในพื้นท่ีจังหวัดน่าน ส่วนใหญ่เป็นโรง
ฆ่าสัตว์ขนาดเล็กมากถึงขนาดเล็ก และเป็นโรงฆ่าสัตว์ของหน่วยงานท้องถิ่น ท าให้ยังขาดความพร้อมในหลายๆ
ด้าน เช่น โครงสร้างอาคาร อุปกรณ์เครื่องมือ กระบวนการฆ่าท่ีอาจยังไม่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงบุคลากรท่ียังขาด
ความรู้ความเข้าใจด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น ส าหรับสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ท้ังในส่วน
ของจังหวัดล าปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้านค้าเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่เป็นประเภทตลาดสดและหมูตู้ (สถานท่ี
จ าหน่ายเนื้อสัตว์มีตู้เย็นส าหรับแช่เย็นสินค้าเนื้อสัตว์ท่ีรอการจ าหน่าย) ผู้ขายอาจไม่มีความรู้ความเข้าใจท่ีดีพอใน
กระบวนการเก็บรักษาคุณภาพของเนื้อสัตว์ ท่ีถูกต้อง รวมถึงด้านสุขอนามัยของผู้ขาย ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ล้วนมี
โอกาสท าให้เกิดการปนเป้ือนเช้ือซัลโมเนลลาได้ 

เมื่อจ าแนกการศึกษาตามชนิดเนื้อสัตว์ (ตารางท่ี 3) พบการปนเป้ือนเช้ือซัลโมเนลลาในตัวอย่างเนื้อสุกร
มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 48.31 (699/1,447) รองลงมาคือเนื้อโค-กระบือและเนื้อไก่ ร้อยละ 28.57 (44/154) และ 
23.81 (55/231) ตามล าดับ โดยตัวอย่างเนื้อสุกรไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีเก็บจากโรงฆ่าสัตว์และสถานท่ีจ าหน่ายมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบว่าตัวอย่างเนื้อสุกรท่ีเก็บจากโรงฆ่าสัตว์มีการปนเปื้อน
เช้ือซัลโมเนลลาแตกต่างจากเนื้อโค-กระบือและเนื้อไก่อย่างมีนัยส าคัญ แต่ตัวอย่างเนื้อสัตว์ทั้ง 3 ชนิดท่ีเก็บจาก
สถานท่ีจ าหน่ายไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอัญชลีและคณะ (2556) ท่ีพบการ
ปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลามากท่ีสุดในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์และสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนล่าง รวมถึงการศึกษาของจ ารัสและนิยม (2560ก) พบตัวอย่างเนื้อสุกรปนเป้ือนเช้ือซัลโมเนลลามากท่ีสุดถึง
ร้อยละ 42.45 ในพื้นท่ีจังหวัดตาก และการศึกษาของสุมาลี (2560) พบความชุกของเช้ือซัลโมเนลลาในเนื้อสุกร
สูงท่ีสุดร้อยละ 75 ในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ตารางที่ 3 การพบเชื้อซัลโมเนลลาปนเปือ้นในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ระหว่าง
ปี 2560-2562 แยกตามชนิดเนื้อสัตว์ 

* มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
a b ในคอลัมน์เดียวกันความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ชนิดเนื้อสัตว ์
ร้อยละของตัวอยา่งเน้ือสัตวท์ี่พบการปนเปื้อนเชือ้ซัลโมเนลลา 

โรงฆ่าสัตว ์
(n=1,307) 

สถานที่จ าหน่าย 
(n=525) 

รวม Pearson 
Chi-Square 

p-value 

เนื้อสุกร 
(n=1,447) 

51.67 a 
(494/956) 

41.75  
(205/491) 

48.31 a 
(699/1,447) 

12.789 0.0003* 

เนื้อโค-กระบือ 
(n=154) 

28.48 b 
(43/151) 

33.33  
(1/3) 

28.57 b 
(44/154) 

0.034 0.8537 

เนื้อไก่ 
(n=231) 

23.00 b 
(46/200) 

29.03  
(9/31) 

23.81 b 
(55/231) 

0.538 0.4631 

รวม 
(n=1,832) 

44.61 
(583/1,307) 

40.95 
(215/525) 

43.56 
(798/1,832) 

2.034 0.1539 
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เมื่อศึกษาชนิดเนื้อสัตว์เพิ่มเติมโดยการแยกศึกษาตามแหล่งท่ีมาของตัวอย่างเนื้อสัตว์ คือ เนื้อสัตว์ท่ีเก็บ
จากโรงฆ่าสัตว์และเนื้อสัตว์ท่ีเก็บจากสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ ระหว่างปี 2560-2562 พบตัวอย่างเนื้อสุกรจาก
โรงฆ่าสัตว์ปนเป้ือนเช้ือซัลโมเนลลามากท่ีสุดท้ัง 3 ปี (ตารางท่ี 4) โดยมีแนวโน้มการปนเป้ือนท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง 
และพบว่าในปี 2562 พบการปนเป้ือนเช้ือซัลโมเนลลาลดลงกว่าปี 2560 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ใน
ส่วนของตัวอย่างเนื้อสัตว์จากสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ตารางท่ี 5) พบว่าปี 2560 มีการปนเป้ือนเช้ือซัลโมเนลลา
ในเนื้อโค-กระบือมากท่ีสุดร้อยละ 100 เนื่องจากมีจ านวนตัวอย่างเนื้อโค-กระบือเพียง 1 ตัวอย่างเท่านั้น ส่วนในปี 
2561 และ 2562 พบการปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลาในเนื้อสุกรมากท่ีสุดร้อยละ 46.27 (93/201) และ 32.81 
(42/128) ตามล าดับ ซึ่งเนื้อสุกรมีการปนเปื้อนสูงท่ีสุดในปี 2561 และลดต่ าลงในปี 2562 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ส่วนในเนื้อไก่พบการปนเป้ือนเช้ือซัลโมเนลลาในระดับท่ีไม่แตกต่างกันท้ัง 3 ปี 

ตารางที่ 4 การพบเชื้อซัลโมเนลลาปนเปือ้นในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ แยกตามชนิดเนื้อสัตว์ ระหว่างปี 
2560-2562  

ชนิดเน้ือสัตว์ 
ร้อยละของตัวอยา่งเน้ือสัตว์จากโรงฆา่สัตว์ทีพ่บการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา 

2560 2561 2562 

เน้ือสุกร 
(n=956) 

57.03a 
(223/391) 

50.79ab 
(161/317) 

44.35b 
(110/248) 

เน้ือโค-กระบือ 
(n=151) 

34.00 
(17/50) 

21.05 
(8/38) 

28.57 
(18/63) 

เน้ือไก่ 
(n=200) 

19.72 
(14/71) 

18.46 
(12/65) 

31.25 
(20/64) 

a b ในแถวเดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ตารางที่ 5 การพบเชื้อซัลโมเนลลาปนเปือ้นในเนื้อสัตว์จากสถานที่จ าหน่ายเนือ้สัตว์ แยกตามชนิดเนื้อสัตว์ 
ระหว่างปี 2560-2562  

ชนิดเน้ือสัตว์ 
ร้อยละของตัวอยา่งเน้ือสัตว์จากสถานที่จ าหน่ายทีพ่บการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา 

2560 2561 2562 

เน้ือสุกร 
(n=491) 

43.21ab 
(70/162) 

46.27a 
(93/201) 

32.81b 
(42/128) 

เน้ือโค-กระบือ 
(n=3) 

100.00 
(1/1) 

0 
(0) 

0 
(0/2) 

เน้ือไก่ 
(n=31) 

30.00 
(3/10) 

28.57 
(2/7) 

28.57 
(4/14) 

a b ในแถวเดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม พบว่าตัวอย่างเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ท่ีปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลาร้อยละ 
55.06 มาจากโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กมากและขนาดเล็ก บางแห่งมีการด าเนินงานแบบระบบครัวเรือน ท าการฆ่าสุกร
วันละไม่เกิน 10 ตัว ซึ่งอาจไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือท่ีเหมาะสม หรือมีกระบวนการฆ่าท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ โดยสาเหตุ
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การปนเปื้อนในเนื้อสุกรในโรงฆ่าสัตว์มักมาจากกระบวนการช าแหละซากสัตว์ การฉีกขาดของล าไ ส้ใน
กระบวนการเอาเครื่องในออกจากซากท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ (สุทินและมนต์วจี , 2560) รวมถึงการปนเปื้อนผ่าน
อุปกรณ์ มือของผู้ปฏิบัติงาน และการเก็บรักษาเนื้อสัตว์หลังฆ่าก็อาจท าให้เกิดการปนเปื้อนไปยังเนื้อสัตว์ได้ 
(Diego et al, 2014) ท้ังนี้จากผลการศึกษาพบว่าการปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลาในเนื้อสุกรมีการลดลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติในช่วงปี 2560-2562 ซึ่งอาจเป็นผลจากพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ท่ีได้ก าหนดให้ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์มีอายุ 5 ปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต เมื่อ
ครบก าหนดหากโรงฆ่าสัตว์ใดท่ีไม่สามารถปรับปรุงมาตรฐานให้เป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด ก็จะไม่สามารถ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ได้ รวมถึงความเข้มงวดของเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีในการเข้าติดตาม
ตรวจสอบมาตรการการเฝ้าระวังโรคภายในโรงฆ่าสัตว์ ท าให้ผู้ประกอบการเริ่มมีความต่ืนตัวในการพัฒนา
ยกระดับโรงฆ่าสัตว์ของตนเองให้มีมาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามในตัวอย่างเนื้อโค-กระบือและเนื้อไก่ ยังคงพบการ
ปนเป้ือนเช้ือซัลโมเนลลาในสัดส่วนท่ีสูง โดยในเนื้อโค-กระบือนั้นปัจจัยเส่ียงท่ีส าคัญคือ สุขภาพของสัตว์ ขั้นตอน
การฆ่าท่ีถูกต้อง เช่น การเอาเลือดออก การน าเครื่องในออก ตลอดจนการตรวจคุณภาพเนื้อสัตว์จากพนักงาน
ตรวจโรค เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภค (สรรเพชญและคณะ, 2554) และในกระบวนการผลิตเนื้อไก่ 
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลา ได้แก่ จากตัวไก่เองต้ังแต่ระดับฟาร์ม การปนเปื้อนข้ามระหว่าง
การผลิต เช่น การปนเปื้อนระหว่างตัวไก่ การปนเปื้อนจากอุปกรณ์เครื่องมือ การปนเปื้อนจากผู้ปฏิบัติงาน และ
จากน้ าหรือน้ าแข็ง รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาในการตัดแต่งซาก (อนุชาและคณะ , ม.ป.ป.) ส่วน
การปนเป้ือนเช้ือซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ท่ีเก็บจากสถานท่ีจ าหน่ายนั้น มีสาเหตุได้หลายปัจจัย ได้แก่ การปนเป้ือน
ต้ังแต่กระบวนการผลิตในโรงฆ่าสัตว์ ระบบการขนส่งท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนความสะอาดของสถานท่ี
จ าหน่าย และวิธีการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ (อังสุมาและคณะ, 2562) ซึ่งจากการศึกษานี้พบว่าตัวอย่างเนื้อสุกรส่วน
ใหญ่มาจากสถานท่ีจ าหน่ายประเภทหมูตู้ โดยเฉพาะในปี 2561 เป็นตัวอย่างท่ีเก็บจากร้านหมูตู้ถึงร้อยละ 81.72 
แสดงให้เห็นว่ายังมีการจัดการในสถานท่ีจ าหน่ายประเภทนี้ยังไม่ดีพอ เช่น การควบคุมอุณหภูมิภายในตู้แช่ ความ
สะอาดของภาชนะท่ีวางเนื้อสัตว์ รวมถึงสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งการศึกษาของ Mukul et al. (2012) 
พบว่าปัจจัยด้านสุขอนามัยภายในร้านขายเนื้อสัตว์ ประเภทของร้านขายเนื้อสัตว์ จ านวนคนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการเนื้อสัตว์ จ านวนมีดท่ีใช้ และจ านวนชนิดเนื้อสัตว์ท่ีขาย มีความสัมพันธ์กับการปนเป้ือนเช้ือซัลโมเนลลาใน
ร้านขายเนื้อสัตว์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้การศึกษาของอดิศรและคณะ (2554) ยังพบว่าอัตราการพบ
เช้ือซัลโมเนลลามีแนวโน้มเพิ่มข้ึนหลังจากผ่านกระบวนการตัดแต่งท่ีโรงฆ่าสัตว์มายังร้านจ าหน่าย เนื่องจากมีการ
ปนเปื้อนข้าม (cross contamination) ระหว่างการขนส่งหรือระหว่างวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ รวมถึงอุณหภูมิและ
ระยะเวลาในการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ท่ีไม่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่เก็บจากโรงฆ่าสัตว์และสถานท่ี
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ในการศึกษานี้ เป็นการเก็บตัวอย่างตามแผนการเก็บตัวอย่างของกรมปศุสัตว์ ซึ่งตัวอย่าง
เนื้อสัตว์อาจไม่ได้มาจากแหล่งท่ีมาเดียวกัน หรือสืบเนื่องมาจากต้นทางเดียวกัน การตรวจพบการปนเป้ือนเช้ือซัล
โมเนลลาในสัดส่วนท่ีสูงนี้ จ าเป็นต้องมีการติดตามหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นต่อไป 
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ตารางที่ 6 ชนิด Serogroups ของเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
ระหว่างปี 2560-2562  

สถานที่ ชนิดเน้ือสัตว์ 
จ านวนไอโซเลตที่แยกได้จากตัวอย่างเน้ือสัตว์ แบ่งตาม Serogroups 

A B C D E F G I others  รวม 
โรงฆ่าสัตว ์ เน้ือสุกร 0 209 194 10 214 5 14 4 7 657 

เน้ือไก ่ 1 22 21 3 7 1 1 4 2 62 
เน้ือโค-กระบือ 0 5 10 1 29 1 2 1 2 51 
รวม 1 236 225 14 250  7 17 9 11 770 

สถานที่
จ าหน่าย 

เน้ือสุกร 0 81 89 2 69 1 13 1 3 259 
เน้ือไก ่ 0 4 4 2 1 0 1 0 0 12 
เน้ือโค-กระบือ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
รวม 0 85 93 4 71 1 14 1 3 272 

รวมทั้งหมด 1 321 318 18 321 8 31 10 14 1,042 

จากการศึกษาชนิด serogroups ของเช้ือซัลโมเนลลาท่ีปนเปื้อนในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานท่ี
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ตารางท่ี 6) พบเช้ือซัลโมเนลลา Group B และ E มากท่ีสุด รองลงมาคือ Group C จากจ านวน
เช้ือซัลโมเนลลาท่ีพบท้ังหมด 1,042 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 30.81 (321/1,042), 30.81 (321/1,042) และ 
30.52 (318/1,042) ตามล าดับ โดย serogroup ท่ีพบมากท่ีสุดในตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ คือ Group E และท่ีพบ
มากในตัวอย่างจากสถานท่ีจ าหน่าย คือ Group C เมื่อศึกษาแยกตามชนิดเนื้อสัตว์ ตัวอย่างเนื้อสุกรจากโรงฆ่า
สัตว์ พบการปนเป้ือนเช้ือซัลโมเนลลา Group E, B และ C สูงสุดสามอันดับแรก เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเนื้อ
สุกรจากสถานท่ีจ าหน่ายท่ีพบการปนเป้ือนเช้ือซัลโมเนลลา Group C, B และ E สูงสุดสามอันดับแรกเช่นกัน ใน
เนื้อไก่ท้ังจากโรงฆ่าสัตว์และสถานท่ีจ าหน่าย พบการปนเป้ือนเช้ือซัลโมเนลลา Group B และ C มากท่ีสุด และใน
เนื้อโค-กระบือจากโรงฆ่าสัตว์ พบการปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลา Group E มากท่ีสุด รองลงมาคือ Group C และ 
B แต่ตัวอย่างจากสถานท่ีจ าหน่ายพบ Group E เพียงตัวอย่างเดียว ผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
การศึกษาของนพรัตน์และคณะ (2548) ท่ีพบการปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลา Group B และ C สูงท่ีสุดในเนื้อสุกร
ดิบจากตลาดสดในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของจ ารัสและนิยม (2560ข) ท่ีพบเนื้อสุกร
จากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นท่ีจังหวัดตากปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลา Group B มากท่ีสุด ซึ่งตัวอย่างเช้ือซัลโมเนลลาใน 
Group B ได้แก่ Salmonella Paratyphi B, S. Typhimurium และ S. Heidelberg เป็นต้น Group E ได้แก่  
S. Anatum และ S. Weltevreden และ Group C ได้แก่ S. Choleraesuis, S. Paratyphi C, S. Rissen และ 
S. Infantis เป็นต้น (อังกูร, 2549; รุ่งนภาและคณะ, 2549) เช้ือซัลโมเนลลาสามารถถ่ายทอดเข้าสู่ร่างกายได้โดย
การรับประทานอาหารท่ีมีเช้ือปนเปื้อน ได้แก่ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ นม หรืออาหารท่ีเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง 
รวมถึงอาหารท่ีไม่ได้ผ่านความร้อนอย่างเพียงพอ ภาวะอาหารเป็นพิษจากเช้ือซัลโมเนลลาจะท าให้เกิดอาการ 
gastroenteritis สาเหตุเกิดจากเช้ือซัลโมเนลลาทุกซีโรวาร์ โดยเฉพาะ S. Typhimurium และ S. Enteritidis 
อาการของโรคจะเกิดภายใน 6-48 ช่ัวโมงหลังได้รับเช้ือ ท าให้มีอาการไข้ต่ า ปวดศีรษะ คล่ืนไส้อาเจียน ปวดท้อง
เกร็ง และถ่ายเหลว แต่ถ้าหากมีอาการติดเช้ือในกระแสเลือด (septicemia) ซึ่งจะมีอาการไข้สูง หนาวส่ัน 
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อ่อนเพลีย จนถึงขั้นเสียชีวิตมักมีสาเหตุจาก S. Choleraesuis และ S. Dublin และอาการอีกรูปแบบหนึ่งคือ 
อาการ enteric fever มีสาเหตุจาก S. Typhi ท าให้เกิดโรคไทฟอยด์ (Typhoid fever) ส่วน S. Paratyphi A, B 
และ C ท าให้เกิดโรคไข้รากสาดน้อย (Paratyphoid fever) พบเฉพาะในคนเท่านั้น (นิรนาม, 2560)  

เมื่อศึกษาโดยแยกย่อยตามประเภทของโรงฆ่าสัตว์ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน (ตารางท่ี 7) พบว่าโรงฆ่า
สัตว์ของหน่วยงานท้องถิ่นมีตัวอย่างท่ีพบการปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลามากท่ีสุด ร้อยละ 59.63 (291/488) และ
พบว่าตัวอย่างท่ีเก็บจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพื่อการส่งออก (EST) และโรงฆ่าสัตว์ท่ีได้รับการ
รับรองการปฏิบัติท่ีดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) มีความแตกต่างจากโรงฆ่าสัตว์เอกชนและโรงฆ่าสัตว์ของหน่วยงาน
ท้องถิ่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) จากข้อมูลส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 พบว่า
โรงฆ่าสัตว์ของหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่เป็นโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก มีการด าเนินการมา
มากกว่า 5 ปี ท าให้อาคารส่ิงปลูกสร้างท่ีเริ่มทรุดโทรม และอุปกรณ์เครื่องจักรท่ีมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน 
รวมถึงการขาดความพร้อมด้านงบประมาณและบุคลากรในการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ อาจเป็นสาเหตุท่ีท าใหพ้บการ
ปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ได้ ซึ่งผลการศึกษานี้ไม่พบการปนเปื้อนในโรงฆ่าสัตว์ EST และพบการ
ปนเปื้อนในสัดส่วนท่ีน้อยมากในโรงฆ่าสัตว์ GMP เนื่องจากโรงฆ่าสัตว์ EST มีการก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผ่านการ
รับรองการปฏิบัติท่ีดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งมาตรฐานนี้จะครอบคลุมต้ังแต่ระบบการสร้างและการจัดการโรงฆ่า
สัตว์ กระบวนการฆ่าสัตว์ท่ีถูกสุขลักษณะ และวิธีการปฏิบัติท่ีถูกต้องเหมาะสมในโรงงาน (ส านักมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2547) รวมถึงการรับรองระบบอันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม (Hazard 
Analysis Critical Control Point หรือ HACCP) โดยมีการน าระบบการผลิตมาประเมินถึงอันตรายและความ
เส่ียงของอันตราย มีการก าหนดวิธีการตรวจติดตามและทวนสอบ เพื่อควบคุมขั้นตอนส าคัญในกระบวนการผลิต
ตามอันตรายท่ีระบุไว้ เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ท่ีปลอดภัยต่อการบริโภค (สิริพงศ์และกัญยา, 
2561) 

ตารางที่ 7 การพบเชื้อซัลโมเนลลาปนเปือ้นในเนื้อสัตว์ตามประเภทของโรงฆ่าสัตว์ ระหว่างปี 2560-2562  
ประเภทโรงฆ่าสัตว์ (n=1,307) จ านวนตัวอย่างที่ไม่ผา่นเกณฑ์ (ตัวอย่าง) ร้อยละ 
EST. (n=19) 0     0 c 
GMP (n=88) 4  4.55 c 
เอกชน (n=712) 288 40.45 b 
หน่วยงานท้องถ่ิน (n=488) 291 59.63 a 

EST: โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพ่ือการส่งออก, GMP: โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ 
a b c มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

จากตารางท่ี 8 เป็นการศึกษาแยกย่อยตามประเภทของสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พบว่าสถานท่ีจ าหน่าย
ประเภทตลาดสดมีการปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลาในตัวอย่างเนื้อสัตว์มากท่ีสุด ร้อยละ 60.47 (26/43) และพบว่า
ตัวอย่างเนื้อสัตว์ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีเก็บจากตลาดสดแตกต่างจากตัวอย่างท่ีเก็บจาก Modern trade อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) สอดคล้องกับการศึกษาของอังสุมาและคณะ (2562) ท่ีศึกษาการปนเป้ือนของเช้ือซัลโมเนลลา
ในเนื้อไก่จากตลาดสดและซูเปอร์มาร์เก็ต พบว่าประเภทของตลาดมีผลต่อการปนเปื้อนของเช้ือซัลโมเนลลาอย่าง
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มีนัยส าคัญทางสถิติ และการศึกษาของสุภาพ (2562) พบเช้ือซัลโมเนลลาในเนื้อวัวท่ีขายในตลาดสดเขตจังหวัด
สุพรรณบุรีมีความชุกร้อยละ 5 สูงกว่าเนื้อวัวท่ีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตท่ีพบความชุกเพียง 1.6 ซึ่งสถานท่ีจ าหน่าย
ประเภท Modern trade, Shop และหมูตู้ จะมีการควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ได้ดีกว่าตลาดสด 
รวมถึงการมีระบบการจัดการเนื้อสัตว์ท่ีดี ท้ังเรื่องของระยะเวลาการจัดเก็บ ความสะอาด และการตรวจสอบ
แหล่งท่ีมาของเนื้อสัตว์ได้ จึงท าให้ได้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพและมีความเส่ียงการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ท่ีลดลง โดยมี
การศึกษาของวีรนุชและอรทัย (2553) พบว่าการเก็บรักษาเนื้อไก่ท่ีอุณหภูมิห้องจะท าให้เนื้อเส่ือมตามปริมาณ
เช้ือจุลินทรีย์ท่ีเพิ่มมากขึ้น และการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ท่ีตู้เย็นอุณหภูมิ 4 °C นาน 0-9 วัน ปริมาณเช้ือจุลินทรีย์
ปนเปื้อนก็จะมากขึ้นตามระยะเวลาท่ีเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน และการศึกษาของถิรนันท์และคณะ (2561) ได้ศึกษา
เปรียบเทียบปริมาณเช้ือจุลินทรีย์ในตัวอย่างเนื้อสุกรจากร้านค้าแบบแช่เย็นและไม่แช่เย็น พบว่าตัวอย่างเนื้อสุกร
จากร้านแบบแช่เย็นผ่านมาตรฐานร้อยละ 33.33 ส่วนตัวอย่างจากร้านไม่แช่เย็นไม่ผ่านมาตรฐานท้ังหมด แสดงให้
เห็นว่าการจ าหน่ายเนื้อสัตว์แบบแช่เย็นมีความเส่ียงการปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย์น้อยกว่าการจ าหน่ายแบบไม่แช่เย็น 

ตารางที่ 8 การพบเชื้อซัลโมเนลลาปนเปือ้นในเนื้อสัตว์ตามประเภทของสถานที่จ าหน่ายเนือ้สัตว์ ระหว่างปี 
2560-2562  

ประเภทสถานที่จ าหน่าย (n=525) จ านวนตัวอย่างที่ไม่ผา่นเกณฑ์ (ตัวอย่าง) ร้อยละ 
Modern trade (n=45) 14   31.11 b 
Shop (n=78) 30    38.46 ab 
หมูตู้ (n=359) 145    40.39 ab 
ตลาดสด (n=43) 26    60.47 a 

Modern trade: สถานที่จ าหน่ายเน้ือสัตว์ในห้างสรรพสินค้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่, Shop: สถานที่จ าหน่ายในรูปแบบร้านขาย
เน้ือสัตว์โดยเฉพาะ มีประตูปิดมิดชิด มีการควบคุมอุณหภูมิภายในร้าน และมีการจัดวางสินค้าอย่างเป็นระบบ, หมูตู้: สถานที่
จ าหน่ายเน้ือสัตว์โดยมีตู้เย็นส าหรับแช่เย็นสินค้าเน้ือสัตว์ที่รอการจ าหน่าย 
a b  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

สรุปผลการศึกษา 

  จากผลการศึกษาการปนเปื้อนของเช้ือซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานท่ีจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ระหว่างปี 2560-2562 พบตัวอย่างเนื้อสัตว์ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการ
ตรวจเช้ือซัลโมเนลลาร้อยละ 43.56 (798/1,832) โดยเป็นตัวอย่างเนื้อสัตว์ท่ีมาจากโรงฆ่าสัตว์ร้อยละ 44.61 
(583/1,307) และจากสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ร้อยละ 40.95 (215/525) จังหวัดล าปางมีตัวอย่างเนื้อสัตว์
ปนเป้ือนเช้ือซัลโมเนลลามากท่ีสุดคือ ร้อยละ 64.49 (138/214) และเมื่อพิจารณาจากแหล่งท่ีเก็บตัวอย่าง พบว่า
จังหวัดน่านมีการปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลาในตัวอย่างท่ีเก็บจากโรงฆ่าสัตว์มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 67.54 (77/114) 
และจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบการปนเป้ือนเช้ือซัลโมเนลลาในตัวอย่างท่ีเก็บจากสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์มากท่ีสุดคือ 
ร้อยละ 70.59 (12/17) โดยเนื้อสุกรพบการปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลามากท่ีสุดร้อยละ 48.31 (699/1,447) 
รองลงมาคือเนื้อโค-กระบือ และเนื้อไก่ ร้อยละ 28.57 (44/154) และ 23.81 (55/231) ตามล าดับ และยังพบว่า
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ตัวอย่างเนื้อสุกรท่ีเก็บจากโรงฆ่าสัตว์พบการปนเป้ือนเช้ือซัลโมเนลลาแตกต่างจากเนื้อโค-กระบือและเนื้อไก่อย่าง
มีนัยส าคัญ แต่ตัวอย่างเนื้อสัตว์ท้ัง 3 ชนิดท่ีเก็บจากสถานท่ีจ าหน่ายไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ด้านชนิด 
serogroups ของเช้ือซัลโมเนลลาท่ีพบมากท่ีสุด คือ Group B และ E รองลงมาคือ Group C โดย serogroup ท่ี
พบมากในตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ คือ Group E และ serogroup ท่ีพบมากในตัวอย่างจากสถานท่ีจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ คือ Group C และเมื่อท าการศึกษาแยกประเภทของโรงฆ่าสัตว์และสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พบว่าโรง
ฆ่าสัตว์ของหน่วยงานท้องถิ่น และสถานท่ีจ าหน่ายประเภทตลาดสด มีตัวอย่างท่ีพบการปนเป้ือนเช้ือซัลโมเนลลา
มากท่ีสุด  

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษานี้พบว่าการปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานท่ีจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนยังคงเป็นปัญหาส าคัญด้านสาธารณสุข ดังนั้นการให้ความส าคัญกับมาตรการ
และการจัดการด้านสุขอนามัยท่ีดีตลอดท้ังกระบวนการผลิตจึงเป็นเรื่องส าคัญท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกภาคส่วนควรเร่ง
ติดตามและตรวจสอบให้มีการด าเนินการตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซึ่งต้องเริ่มต้ังแต่มาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ การ
ส่งเสริมและผลักดันในการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือให้มีการปรับปรุงระบบการผลิตให้ได้การ
รับรองการปฏิบัติท่ีดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์
ในด้านสุขอนามัยและการจัดการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ท่ีถูกต้อง เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ท่ีด าเนินการเก็บตัวอย่าง
จากโรงฆ่าสัตว์และสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
และเจ้าหน้าท่ีส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ท่ีให้การสนับสนุนการศึกษา เจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัย
และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบนท่ีให้ความอนุเคราะห์ด้านข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ และอาจารย์ ดร.
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