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บทคัดยอ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาในซากสุกรที่โรงฆาสุกรขนาดเล็ก

หลังกระบวนการฆา หลังกระบวนการตัดแตง ไปจนถึงขั้นตอนการจําหนายเนื้อสุกรที่ตลาด โดยศึกษาจากโรงฆา

สุกรขนาดเล็กขนาดกําลังการผลิตไมเกิน 10 ตัวตอวัน จํานวน 4 แหง ผลการศึกษาพบเชื้อซัลโมเนลลาจากลําไส

สุกรเฉลี่ยรอยละ 56.66 โดยในแตละโรงฆาพบรอยละ 60, 86.66, 33.33 และ 46.66 ตามลําดับจากโรงฆาที่ 1 ถงึ 4 

เมื่อทําการทดสอบทางซีร่ัมวิทยาสามารถจําแนกชนิดของเชื้อซัลโมเนลลาได 3 ชนิด คือ ซีโรกรุป บี รอยละ 38.24 ซี

โรกรุป ซี รอยละ 20.59 และ ซีโรกรุป อี รอยละ 41.17 เมื่อทําการติดตามขั้นตอนหลังกระบวนการฆา หลัง

กระบวนการตัดแตง และขั้นตอนการจําหนายเนื้อสุกรที่ตลาด พบเชื้อซัลโมเนลลาในแตละขั้นตอนเฉลี่ยรอยละ 

33.33, 65 และ 74.33 ตามลําดับ จากโรงฆาสุกร 4 แหง พบเชื้อซัลโมเนลลาในขั้นตอนที่ตอเนื่องกันของแตละโรง

ฆาเฉลี่ยรอยละ 60, 80, 55.55 และ 33.33  ตามลําดับ เมื่อทําการทดสอบทางซีร่ัมวิทยาสามารถจําแนกชนิดของ

เชื้อซัลโมเนลลาได 4 ชนิด คือ ซีโรกรุป บี รอยละ 11.65 ซีโรกรุป ซี รอยละ 40.78 ซีโรกรุป อี รอยละ 46.60 และ ซีโร

กรุปอื่นๆ รอยละ 0.97 รวมทั้งพบวาซีโรกรุปของเชื้อซัลโมเนลลาที่พบมากที่สุดในลําไสสุกร คือ ซีโรกรุป อี ซึ่งเปนซี

โรกรุปเดียวกับที่พบมากที่สุดในเนื้อสุกร จากผลการศึกษานี้พบการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาเพิ่มสูงขึ้นหลังจาก

กระบวนการฆา หลังกระบวนการตัดแตง และพบเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกรที่ตลาดจําหนายสูงที่สุด แสดงใหเห็น

วาแตละขั้นตอนไมมีสุขศาสตรที่ดี และมีโอกาสเกิดการปนเปอนที่เนื้อสุกรเนื่องมาจากทําการฆาและชําแหละสุกร

บนพื้นโดยตรง ไมมีการแยกผูปฏิบัติงานในโซนสะอาดและสกปรก และทําการขนสงชิ้นสวนเนื้อสุกรโดยวางบนพื้น

รถ ดังนั้นปจจัยตางๆ จึงมีผลผลตอการเปลี่ยนแปลงการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกรที่เกิดขึ้น 

 
คําสําคัญ : ซัลโมเนลลา  โรงฆาสุกร  ตลาด 
 

ABSTRACT 
 Purpose of this research was monitoring the contamination of Salmonella spp. in pork 

carcasses at small pig abattoirs to retail markets. Four abattoirs were small sized production, capacity 

less than 10 pigs per day. The results showed that the prevalence of Salmonella spp. in colon samples 
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were 56.66% (60, 86.66, 33.33 and 46.66% respectively of abattoir) and serogroup in colon samples 

were serogroup B, C and E (38.24, 20.59 and 41.17% respectively). The prevalence of Salmonella spp. 

in carcass after the process of slaughtering and cutting to retail pork at markets were prevalent 33.33, 

65 and 74.33% respectively (60, 80, 55.55 and 33.33 respectively of abattoir). Four serogroups were 

identified as serogroup B, C, E and other serogroup (11.65, 40.78, 46.60 and 0.97% respectively). 

These results showed that the salmonella isolated from colon samples were in the same serogroup as 

retail pork, which was serogroup E. This study reviews that contamination of Salmonella spp. in pork 

carcasses increased upon the process from after slaughtering after cutting and was highest at retail 

markets. It is indicated that poor sanitation such as on-floor slaughtering and cutting, no separation 

between dirty and clean zone and on-floor vehicle placing of pork dirty transportation, increased the 

chance of contamination. 
 
Keywords : Salmonella spp., Pig abattoir, Markets 

E-mail : g5061027@ku.ac.th 

 

คํานํา 
 เชื้อซัลโมเนลลาเปนแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคอาหารเปนพิษเรียกวาซัลโมเนลโลซิส ซึ่งเปนปญหาสําคัญ

ทางดานสาธารณสุขของประชากรทั่วโลก อรุณ (2543) รายงานวาปจจุบันเชื้อซัลโมเนลลามีมากกวา 2500 ชนิด 

(serovars) ซึ่ง S.Weltevreden เปนชนิดที่กอใหเกิดการติดเชื้อในคนและสัตวในประเทศไทยมากที่สุด รองลงมาคือ 

S.Enteritidis, S.Anatum, S.Typhimurium และ S.Rissen การติดเชื้อซัลโมเนลลาในคนทําใหเกิดโรคได 2 แบบ คือ 

ไขไทฟอยดหรือไขพาราไทฟอยด (Enteric fever) และ Non Typhoidal Salmonella ในประเทศสหรัฐอเมริกามีผูติด

เชื้อซัลโมเนลลาถึงปละ 40,000 คนและสาเหตุการติดเชื้อดังกลาวเกิดจากการบริโภคอาหารถึงรอยละ 98 (Mead 

et al. , 1999) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุน เนเธอรแลนด และเยอรมันนี พบวาในป 1997 มีผูปวย

ดวยโรคซัลโมเนลโลซิส 94, 38, 73, 16 และ 120 ราย ตามลําดับตอประชากร 100,000 คน (Thorns,2000) ใน

ประเทศไทยป พ.ศ.2551 สํานักระบาดวิทยารายงานวาพบผูปวยโรคไขเอนเทอริค จํานวน 7,388 ราย อัตราปวย 

11.69 ตอประชาการแสนคน โดยเปนไขไทฟอยดรอยละ 52.87 (3,906 ราย) ไขพาราไทฟอยดรอยละ 4.57 (338 

ราย) และ Unspecified enteric fever รอยละ 42.56 (3,144 ราย) จากรายงานการเฝาระวังการปนเปอนเชื้อซัล

โมเนลลาในเนื้อสุกรเพื่อการบริโภคภายในประเทศไทยป พ.ศ.2548 พบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกรสูง

ถึงรอยละ 23.72 (สุปราณี, 2549) กรมปศุสัตว (2545) จึงไดกําหนดมาตรฐานเนื้อสุกรวาตองปราศจาก 

S.Typhimurium, S.Paratyphi และ S.Enteritidis เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอการสงออกผลิตภัณฑอาหาร และเกิด

ความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค 

 การปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกรเกิดขึ้นไดทุกขั้นตอนตลอดหวงโซกระบวนการผลิตเนื้อสุกร ดังนั้น

ขบวนการฆาสัตว การตัดแตงจนถึงขั้นตอนการจําหนายเนื้อจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญที่ตองดําเนินการอยางถูก

สุขลักษณะ และไดรับการเอาใจใสและใหความสําคัญมากขึ้น จึงไดมีการติดตามการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาใน

เนื้อสุกรจากโรงฆาขนาดเล็กของซากสุกรที่ผานกระบวนการฆา ผานกระบวนการตัดแตง ไปจนถึงตลาดจําหนาย
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ชิ้นสวนเนื้อสุกร เพื่อนําผลงานวิจัยไปเปนแนวทางใหกับผูที่เกี่ยวของกับการผลิตเนื้อสุกรในประเทศไทยใหมี

คุณภาพและความปลอดภัยตอไปในอนาคต  
 

อุปกรณและวิธีการ 
 ทําการศึกษาการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกรจากโรงฆาสุกรขนาดเล็กและตลาดจําหนายเนื้อสุกร 

โดยทําการเลือกโรงฆาสุกรขนาดเล็กในจังหวัดนครปฐมที่มีกําลังการผลิตไมเกิน 10 ตัวตอวัน ที่ใหความรวมมือใน

การศึกษาจํานวน 4 แหง ไดแก อําเภอกําแพงแสนจํานวน 2 แหง และอําเภอดอนตูมจํานวน 2 แหง ระยะเวลาตั้งแต

เดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ทําการบันทึกขบวนการทํางานของแตละโรงฆา ไปถึงขั้นตอนการ

จําหนายเนื้อสุกรที่ตลาด 

 

การเก็บตัวอยาง 
 สุมเก็บตัวอยางซากสุกรจากโรงฆาโรงละ 3 คร้ัง คร้ังละ 5 ซาก รวมจํานวนซากสุกรทั้งหมด 60 ซากจากโรง

ฆาทั้งหมด 4 แหง แตละซากจะถูกติดตามการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาจากขั้นตอนหลังกระบวนการฆา 

ขั้นตอนหลังกระบวนการตัดแตง ไปถึงขั้นตอนการจําหนายเนื้อสุกรที่ตลาด โดยตามเก็บตัวอยางจากซากสุกรและ

เนื้อสุกรจากซากสุกรตัวเดิมทั้ง 3 ขั้นตอน โดยมีวิธีการเก็บตัวอยางดังนี้ 

 ขั้นตอนหลังกระบวนการฆา จะทําการเก็บตัวอยางโดยการ swab ซากสุกรหลังการผาซากและเอาเครื่อง

ในออกแลว ใชเทคนิค wet and dry swab ตามวิธีของ The Commission of the European Communities (EC 

No 2073/2005) (2005) ทําการ swab ผิวซากดานในของซากทั้ง 4 ซีก คือ สันคอ สันนอก สามชั้น และสะโพก รวม 

4 ตําแหนง ตําแหนงละ 100 ตารางเซนติเมตร รวมเปนพื้นที่ 400 ตารางเซนติเมตรตอซาก นํากาน swab ทั้งหมด

รวมใสในขวด buffer peptone water (BPW) ปริมาณ 100 มิลลิลิตรและ เก็บตัวอยางลําไสเล็กสวนที่ตอกับลําไส

ใหญของสุกรที่ผานกระบวนการฆา 25 กรัมตอซาก 

 ขั้นตอนหลังกระบวนการตัดแตง ทําการสุมเก็บตัวอยางชิ้นเนื้อบริเวณ สันคอ สันนอก สามชั้น และสะโพก 

ประมาณ 300 กรัมตอตัว และทําการติดหมายเลขตัวอยางซากสุกร และติดตามการขนสงชิ้นสวนเนื้อสุกรไปยัง

ขั้นตอนการวางจําหนายที่ตลาด 

 ขั้นตอนการจําหนายที่ตลาด ทําการเก็บตัวอยางชิ้นสวนเนื้อสุกรทั้งหมด 4 ตําแหนง ไดแก สันคอ สันนอก 

สามชั้น และสะโพก ประมาณ 300 กรัมตอตัว โดยทําการเก็บตัวอยางทั้งหมดทันทีหลังจากผูจําหนายจัดวาง

ชิ้นสวนเนื้อสุกรบนเขียงในระหวางรอการจําหนาย 

 โดยตัวอยางทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาในถังน้ําแข็งในระหวางการเดินทางเพื่อไปตรวจวิเคราะหใน

หองปฏิบัติการ 

 

การวิเคราะหการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลา 
 จากการศึกษานี้ใชวิธีการตรวจเชื้อแบบดั้งเดิม (conventional methods) ตามวิธีการของ ISO 6579:2002 

และทําการแยกกลุมของเชื้อซัลโมเนลลาโดยการทดสอบทางซีร่ัมวิทยาดวยวิธี slide agglutination โดยใช 

antiserum (Serotest; S&A Reagent Laboratory Limited, Bangkok) 
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กาวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหผลดานสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคารอยละ 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
โรงฆาสุกรขนาดเล็กทั้ง 4 แหง มีลําดับของกระบวนการในโรงฆา คือ เร่ิมจากการรับสุกรมีชีวิตเขาสูคอก

พักสุกร ทําสลบโดยการทุบหัวและเชือดคอเพื่อเอาเลือดออกบนพื้นโดยตรง ลวกซากและขูดขน ผาทองเอาเครื่องใน

ออก ผาซากเปน 2 ซีก ทําการตัดแตงชิ้นสวนซากสุกร ซึ่งในแตละโรงฆาพบวาคนงานในหองฆาและหองตัดแตงเปน

คนเดียวกัน และเมื่อไดชิ้นสวนเนื้อสุกรแลวทําการขนสงโดยรถกระบะไปยังตลาดจําหนายเนื้อสุกร โดยโรงฆาสุกร

แตละแหงจะมีความแตกตางของกระบวนการผลิต การปฏิบัติงานของคนงาน หรืออุปกรณที่ใชในกระบวนการฆา

และกระบวนการตัดแตงที่แตกตางกันไป แสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงความแตกตางของจํานวนสุกรที่เขาฆา แหลงของสุกร อุณหภูมิน้ําลวกซาก วัสดุบรรจุน้ําลวกซาก  

 วัสดุเขียงตัดแตงซากสุกร การแบงสัดสวนหองทํางาน  จํานวนคนงานในโรงฆา และระยะเวลาจาก 

 โรงฆาถึงตลาดของโรงฆาทั้ง 4 แหง 

โรง

ฆา

สุกร 

จํานวน

สุกรที่

เขาฆา 

(ตัว/

วัน) 

แหลงของ

สุกร 

อุณหภูมิ

น้ําลวก

ซาก 

(°C) 

วัสดุบรรจุน้ํา

ลวกซาก 

วัสดุของ

เขียงตัด

แตงซาก

สุกร 

การแบง

สัดสวน

หอง 

จํานวน

คนงาน

ในโรง

ฆา 

(คน) 

ระยะเวลาจากโรง

ฆาถึงตลาด (ชัว่

โมง,เวลา) 

1 8-9 ฟารม

เดียวกัน 

62-63 อางสแตน

เลส 

พลาสติก มี 6-7 4 ชม. 

(01.00-05.00น.) 

2 10 ฟารม

ตางกัน 

58-59 กระทะใบบัว ไมกระดาน มี 9-10 4 ชม. 

(02.00-06.00น.) 

3 10 ฟารม 

ตางกัน 

69-70 กระทะใบบัว ไมกระดาน ไมม ี 7-8 4 ชม. 

(21.00-01.00น.) 

4 5 ฟารม 

ตางกัน 

63-64 กระทะใบบัว ไมกระดาน ไมม ี 3 3 ชม. 

(02.00-05.00น.) 

 
การปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในลําไสสุกร 

ผลการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในลําไสของสุกร 60 ตัว หลังการเอาเครื่องในออกจากโรงฆาทั้ง 4 แหง 

แสดงในตารางที่ 2 พบเชื้อซัลโมเนลลารอยละ 56.66 โดยแตละโรงพบเชื้อรอยละ 60, 86.66, 33.33 และ 46.66 

ตามลําดับจากโรงฆาที่ 1 ถึง 4 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มณีรัตน (2551) ทําการตรวจตัวอยางมูลในลําไสใหญ

ในกระบวนการฆาและชําแหละสุกรที่ผานกระบวนการฆาในโรงฆาสุกรมาตรฐานสากล พบเชื้อซัลโมเนลลารอยละ 

54.54 เมื่อทําการทดสอบทางซีร่ัมวิทยาสามารถจําแนกชนิดของเชื้อซัลโมเนลลาได 3 ชนิด คือ ซีโรกรุป บี รอยละ 
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38.24, ซีโรกรุป ซี รอยละ 20.59 และ ซีโรกรุป อี รอยละ 41.17 พบวาโรงฆาที่ 2 มีการปนเปอนเชื้อในลําไสสูงกวา

โรงอื่น และพบซัลโมเนลลาซีโรกรุป อี เปนจํานวนมากที่สุด พรเพ็ญและคณะ (2550) รายงานความชุกของเชื้อซัล

โมเนลลาในฟารมสุกรเขตภาคกลางของประเทศไทยชวงป พ.ศ. 2546-2548 พบเชื้อซัลโมเนลลารอยละ 19.47 

แสดงใหเห็นวาพบเชื้อซัลโมเนลลาตั้งแตสุกรอยูที่ฟารมและอาจมีการปนเปอนของเชื้อในระหวางออกจากฟารม

จนถึงโรงฆาสัตว  

 

ตารางที่ 2  จํานวนตัวอยางและรอยละที่พบของเชื้อซัลโมเนลลาจากลําไสสุกรจากโรงฆาสุกรขนาดเล็กทั้ง 4 แหง  

โรงฆาสุกร ตย.ที่พบ/ตย.ที่เก็บ รอยละที่พบ กลุมของเชื้อ (รอยละ) 

1 9/15 60 B=6 (66.67), C=1 (11.11), E=2 (22.22) 

2 13/15 86.66 B=3 (23.08), C=3 (23.08), E=7 (53.84) 

3 5/15 33.33 B=4 (80.00), E=1 (20.00) 

4 7/15 46.66 C=3 (42.86), E=4 (57.14) 

รวม 34/60 56.66 B=13 (38.24), C=7 (20.59), E=14 (41.17) 

 
การปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาหลังกระบวนการฆา หลังกระบวนการตัดแตง และที่ตลาดจําหนายเนื้อสุกร 
 สุกรทั้งหมด 60 ซาก จากขั้นตอนทั้งหมดพบเชื้อซัลโมเนลลา 103 ตัวอยาง จากตัวอยางทั้งหมด 180 

ตัวอยาง โดยตรวจพบเชื้อซัลโมเนลลารอยละ 33.33, 65 และ 73.33 ตามลําดับ ซึ่งเนื้อสุกรที่ผานกระบวนการตางๆ 

มีแนวโนมของการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในระดับที่เพิ่มสูงขึ้น และในขั้นตอนที่ตอเนื่องกันแตละโรงฆาพบเชื้อซัล

โมเนลลารอยละ 60, 80, 55.55 และ 33.33  ตามลําดับจากโรงฆาที่ 1 ถึง 4 (ตารางที่ 3)  

 เมื่อเปรียบเทียบการพบเชื้อซัลโมเนลลาหลังกระบวนการฆาและหลังการตัดแตง (ตารางที่ 3) พบวาโรงฆา

ที่ 1 , 2 และ 3 มีระดับการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาในระดับที่เพิ่มสูงขึ้นมากกวาโรงฆาที่ 4 อาจเนื่องมาจากมี

จํานวนคนงานและจํานวนสุกรที่เขาฆาจํานวนมากกวาอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดการปนเปอนจากคนงาน หรือสุกรที่

มีเชื้ออยูในลําไสปนเปอนออกมาได มณีรัตน (2551) พบการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาที่ผิวดานในของซากสุกร

ผาซีกรอยละ 12.12 และตัวอยางชิ้นเนื้อสุกรที่ผานกระบวนการตัดแตงพบเชื้อซัลโมเนลลารอยละ 3.03 เนื่องจากมี

การแชเย็นซากสุกรกอนการตัดแตง เห็นไดวาวามีการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาในระดับที่ต่ํากวางานทดลอง 

เนื่องมาจากความแตกตางกันของกระบวนการปฏิบัติงานโรงฆาสุกรมาตรฐานสากลกับโรงฆาสุกรที่ไมไดมาตรฐาน  

 เมื่อเปรียบเทียบการพบเชื้อซัลโมเนลลาหลังการตัดแตงและที่ตลาดจําหนายเนื้อสุกร (ตารางที่ 3) พบวา

โรงฆาที่ 1 และ 4 มีการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาในระดับที่เพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวกัน อาจเนื่องมาจากโรงฆาทั้งสอง

มีคนงานที่ทําหนาที่ตัดแตงเนื้อสุกรเปนคนเดียวกับผูที่ทําหนาที่ขนสงชิ้นสวนเนื้อสุกรไปจําหนายที่ตลาด แตโรงฆาที่ 

1 มีการขนสงชิ้นสวนเนื้อสุกรโดยใชภาชนะพลาสติกใสแยกชิ้นเนื้อกับเครื่องใน สวนโรงฆาที่ 4 ทําการขนสงชิ้นสวน

เนื้อสุกรโดยการวางบนพื้นโดยตรงบนรถขนสง จึงทําใหผลการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาของโรงที่ 4 สูงกวาโรงฆาที่ 

1 สวนในโรงฆาที่ 2 และ 3 พบเชื้อซัลโมเนลลาในระดับสูงทั้ง 2 ขั้นตอน แตสาเหตุที่การปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาที่

ตลาดจําหนายเนื้อสุกรไมเพิ่มขึ้นอาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของคนงานตางจากโรงฆาที่ 1 และ 4 คือ มีคนงาน

ที่ทําหนาที่ตัดแตงเนื้อสุกรกับคนที่ทําหนาที่ขนสงเนื้อสุกรเพื่อไปจําหนายเปนคนละคนจึงลดโอกาสการปนเปอน
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ขาม การปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกรสามารถเกิดไดทุกขั้นตอนซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย เชน การ

ปนเปอนขามจากเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใช รวมทั้งการปฏิบัติงานของคนงานที่ไมถูกสุขลักษณะเนื่องมาจากมอืของ

คนงานที่เปนสาเหตุทําใหเกิดการปนเปอนขามของเชื้อซัลโมเนลลา สอดคลองกับรายงานของเนตรนภิส และคณะ 

(2548) ที่พบเชื้อซัลโมเนลลาจากเขียง มีด และมือผูจําหนาย รอยละ 84, 81 และ 75 ตามลําดับ และรายงานของ

Sanguankiat (2005) ศึกษาแบบตัดขวางของเชื้อซัลโมเนลลาในผลิตภัณฑเนื้อสุกรจังหวัดเชียงใหมตรวจพบเชื้อซัล

โมเนลลาจากมือของคนงานในหองตัดแตงรอยละ 40 (8/20 ตัวอยาง) และพบเชื้อซัลโมเนลลาจากตัวอยางเนื้อของ

สุกรจากหองตัดแตงรอยละ 20.44 (173/846 ตัวอยาง) และตัวอยางเนื้อสุกรจากตลาดขายปลีกรอยละ 23.64 

(200/846 ตัวอยาง) ซึ่งพบวาตัวอยางหลังการตัดแตงไปจนถึงตัวอยางเนื้อสุกรจากตลาดมีแนวโนมของการ

ปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในระดับที่สูงขึ้นเชนเดียวกับการทดลองนี้  

 

ตารางที่ 3 จํานวนตัวอยางและรอยละที่พบของเชื้อซัลโมเนลลาหลังกระบวนการฆา หลังกระบวนการตัดแตง  

 และที่ตลาดจําหนายเนื้อสุกร 

หลังกระบวนการฆา  หลังการตัดแตง  ตลาดจําหนายเนื้อสุกร  โรงฆา

สุกร ตย.ที่พบ/

ตย.ที่เก็บ 

รอยละ

ที่พบ 

 ตย.ที่พบ/

ตย.ที่เก็บ 

รอยละ

ที่พบ 

 ตย.ที่พบ/

ตย.ที่เก็บ 

รอยละ 

ที่พบ 

 

 

รวม (รอยละ) 

1 2/15 13.33  12/15 80.00  13/15 86.66  27/45 (60.00) 

2 10/15 66.66  14/15 93.33  12/15 80.00  36/45 (80.00) 

3 6/15 40.00  10/15 66.66  9/15 60.00  25/45 (55.55) 

4 2/15 13.33  3/15 20.00  10/15 66.66  15/45 (33.33) 

รวม 20/60 33.33  39/60 65.00  44/60 73.33  103/180 (57.22) 

   

 ตัวอยางที่ตรวจพบการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาในแตละขั้นตอนถูกนําไปทดสอบทางซีร่ัมวิทยา

สามารถจําแนกชนิดของเชื้อซัลโมเนลลาได 4 ชนิด คือ ซีโรกรุป บี รอยละ 11.65 ซีโรกรุป ซี รอยละ 40.78 ซีโรกรุป 

อี รอยละ 46.60 และ ซีโรกรุปอื่นๆ รอยละ 0.97 % โดยซีโรกรุปที่พบมากที่สุดคือ ซีโรกรุป อี ซึ่งเปนซีโรกรุปที่พบใน

ลําไสของสุกรในระดับที่สูงและเปนกลุมเชื้อเดียวกับที่พบในลําไสอีกดวย (ตารางที่ 2 และ 4) และเมื่อสังเกตขั้นตอน

ของกระบวนการตางๆ ของแตละโรงฆาจะมีแนวโนมของการพบเชื้อซัลโมเนลลาในกลุมเดียวกัน (ในขั้นตอน

ตอเนื่องกัน) ซึ่งสอดคลองกับ อรุณ (2543) รายงานวาซัลโมเนลลาที่พบเปนจํานวนมากที่สุด คือ S.Weltevreden 

ซึ่งจัดอยูในซีโรกรุป อี อีกทั้งเปนชนิดที่กอใหเกิดการติดเชื้อในคนและสัตวในประเทศไทยมากที่สุด สวนเชื้อซัล

โมเนลลาในซีโรกรุป ซี จากการศึกษานี้พบรอยละ 39.81 อาจเปน S.Rissen ซึ่งสอดคลองกับจากงานวิจัยของ 

Sanguankiat (2005) พบเชื้อซัลโมเนลลาซีโรกรุป ซี ปนเปอนในสภาพแวดลอมของหองตัดแตงรอยละ 25 อีกทั้งยัง

พบวาซีโรวารที่แยกไดจากตัวอยางสิ่งแวดลอมในโรงฆาเปนชนิดเดียวกับที่พบในเนื้อหมู สวนเชื้อซัลโมเนลลาในซีโร

กรุป บี เชน S.Typhimurium เปนเชื้อกอโรคที่สําคัญในสุกร (แกวมณี และคณะ, 2544) อรวรรณ และคณะ(2550) 

สํารวจความชุกของภาวะการเปนพาหะของเชื้อซัลโมเนลลาในผูประกอบการเขียงหมูเทศบาลนครขอนแกนพบซีโร

วารของเชื้อซัลโมเนลลาที่พบมาจากทวารหนักรอยละ 31.00 โดยพบ 3 อันดับแรก ไดแก S.Bovismorbificans 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 212 

(gr.C), S.Anatum (gr.E) และ S.Rissen (gr.C) สวนจากมือพนักงานรอยละ 36.8 โดยพบ 3 อันดับแรกไดแก 

S.stanley (gr.B) ), S.Anatum (gr.E) และ S.Rissen (gr.C) อยางไรก็ตามถึงแมจะสามารถแยกเชื้อซัลโมเนลลาได

เปนซีโรกรุปตางๆแลว แตการประเมินถึงความรุนแรงของการกอโรคจะตองทราบวาเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกไดเปน

สายพันธุใด (serovars) 
 

ตารางที่ 4 จํานวนตัวอยางและรอยละที่พบซีโรกรุปเชื้อซัลโมเนลลา (serogroup) หลังกระบวนการฆา หลัง 

 กระบวนการตัดแตง และที่ตลาดจําหนายเนื้อสุกร 

 จํานวนซีโรกรุปของเชื้อท่ีพบ  (รอยละ) 
ขั้นตอน 

 B C E อื่นๆ 

โรงฆาสุกรที่ 1      

- ขั้นตอนหลังกระบวนการฆา  - - 2 (100) - 

- ขั้นตอนหลังการตัดแตง  - 5 (41.67) 6 (50.00) 1 (8.33) 

- ที่ตลาดจําหนายเนื้อสุกร  - 6 (46.15) 7 (53.85) - 

โรงฆาสุกรที่ 2      

- ขั้นตอนหลังกระบวนการฆา  1 (10.00)  5 (50.00) 4 (40.00) - 

- ขั้นตอนหลังการตัดแตง  - 5 (35.71) 9 (64.29) - 

ที่ตลาดจําหนายเนื้อสุกร  1 (8.33) 3 (25.00) 8 (66.67) - 

โรงฆาสุกรที่ 3      

- ขั้นตอนหลังกระบวนการฆา  2 (33.33) 4 (66.67) - - 

- ขั้นตอนหลังการตัดแตง  4 (40) 6 (60.00) - - 

- ที่ตลาดจําหนายเนื้อสุกร  4 (44.44) 4(44.44) 1 (11.12) - 

โรงฆาสุกรที่ 4      

- ขั้นตอนหลังกระบวนการฆา  - - 2 (100) - 

- ขั้นตอนหลังการตัดแตง  - - 3 (100) - 

- ที่ตลาดจําหนายเนื้อสุกร  - 4 (40.00) 6 (60.00) - 

รวม  12 (11.65) 42 (40.78) 48 (46.60) 1 (0.97) 

หมายเหตุ: - หมายถึง ไมพบเชื้อซัลโมเนลลาในกลุมนี้ 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกรจากโรงฆาสุกรขนาดเล็กและตลาดจําหนายเนื้อสุกร

ครั้งนี้พบวามีการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในลําไสสุกรในปริมาณที่สูงถึงรอยละ 56.66 และเชื้อซัลโมเนลลาที่พบ

มากที่สุด คือ ซีโรกรุป อี แสดงถึงโอกาสเสี่ยงของการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาไปสูเนื้อสุกรหากเกิดการฉีกขาดของ

ลําไส และพบวาซีโรกรุปของเชื้อซัลโมเนลลาที่พบมากที่สุดในลําไสสุกรเปนซีโรกรุปเดียวกับที่พบมากที่สุดในเนื้อ

สุกร โรงฆาสุกรทั้ง 4 แหง มีการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาหลังกระบวนการฆา หลังการตัดแตง ไปถึงเนื้อสุกรที่
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จําหนายที่ตลาดในระดับสูงและปนเปอนในระดับที่แตกตางกัน เนื่องมาจากความแตกตางของโรงฆา ไดแก จํานวน

คนงานและการปฏิบัติงานของคนงาน โดยสวนใหญพบวาคนงานที่ปฏิบัติงานอยูในหองฆาเปนคนเดียวกับคนงาน

ที่ทําหนาที่ตัดแตงเนื้อสุกร จํานวนสุกรที่เขาฆา รวมท้ังอุปกรณและเครื่องมือที่ใชในโรงฆา อีกทั้งยังพบเชื้อซัล

โมเนลลาระดับสูงในขั้นตอนการจําหนายเนื้อสุกรที่ตลาด เนื่องมาจากกระบวนการขนสงโรงฆาสวนใหญทําการ

ขนสงโดยการวางชิ้นเนื้อลงบนพื้นรถโดยไมมีภาชนะใส และไมมีการควบคุมอุณหภูมิของเนื้อสุกรในขั้นตอนการ

จําหนายจึงเปนสาเหตุทําใหเกิดการปนเปอนในระดับที่สูง ในปจจุบันโรงฆาสุกรในประเทศไทยเปนโรงฆาสุกรขนาด

เล็กและยังมีการทํางานไมถูกสุขลักษณะ รวมท้ังอุปกรณที่ใชในโรงฆายังไมไดมาตรฐาน อาจเปนสาเหตุทําใหเกิด

การปนเปอนขามไปยังเนื้อสุกรที่จะจําหนายถึงผูบริโภคได ดังนั้นผูที่เกี่ยวของกับการผลิตเนื้อสุกรจึงควรให

ความสําคัญกับทุกขั้นตอน และผลักดันใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อทําการพัฒนาโรงฆาสุกรใหเขาสูมาตรฐาน

ในการปฏิบัติที่ดีในโรงฆาสัตว (GMP) และเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคตอไป 
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