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Abstract
The study of factors affecting salmonella contamination in exporting broiler farms found the high
prevalence of Salmonella contamination in husk at raising period (61.90%), pest found at preparation
housing period (59.09%), pest found at raising period (58.62%), area in front of raising zone at raising
period (43.33%) and area in front of raising zone at preparation housing period (21.88%). Of all 99
serovars found, the high prevalence serovars were Salmonella Agona (33.33%), S. Kedougou (19.19%)
and S. Albany (14.14%). Correlation coefficient test showed strong correlation between salmonella
contamination from husk at raising period and the contamination from other samples including house
after cleaning and disinfection, husk after disinfection, area in front of raising zone at raising period and
pest found at raising period (r = 0.92, 0.92, 0.76 and 0.72), p < 0.05 respectively. The effectiveness of
cleaning and disinfection program especially for the housing, area in front of raising zone and the husk
together with effectiveness pest control program is essential for control Salmonella spp. in broiler
farm. From this study provides the information on factors associated Salmonella spp. contamination
in broiler farm to private sectors and government body to set up the Salmonella spp. control measure
in order to achieve the goal of National Salmonella Control Program in Poultry.
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บทคััดย่่อ
การศึึกษาปััจจััยในระบบการเลี้้�ยงไก่่ที่่�มีีผลต่่อการ
ปนเปื้้อ� นเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าในฟาร์์มไก่่เนื้้อ� เพื่่�อการส่่งออกพบ
ว่่าปััจจััยที่่�ตรวจพบเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าในระดัับซีีโรวาร์์มากตาม
ลำำ�ดัับ คืือ วััสดุุปููรองในช่่วงการเลี้้�ยง 61.90% สััตว์์พาหะ
นำำ�เชื้้อ� ช่่วงก่่อนนำำ�ลููกไก่่เข้้าเลี้้ย� ง 59.09% สััตว์์พาหะนำำ�เชื้้อ�
ในช่่วงการเลี้้ย� ง 58.62% บริิเวณทางเข้้าโรงเรืือนในช่่วงการ
เลี้้�ยง 43.33% และบริิเวณทางเข้้าโรงเรืือนในช่่วงก่่อนนำำ�
ลููกไก่่เข้้าเลี้้ย� ง 21.88% เชื้้อ� ซััลโมเนลล่่า ที่่ต� รวจพบทั้้ง� หมด
99 ตััวอย่่าง จะพบ Salmonella Agona มากที่่สุ� ดุ คิิดเป็็น
33.33 % S . 19.19% และ S. Albany 14.14% ตามลำำ�ดับั
การหาความสััมพัันธ์์ (Correlation coefficients) ของการ
พบเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าจากวััสดุปููุ รองในช่่วงการเลี้้ย� งกัับการพบ
เชื้้�อซััลโมเนลล่่าจากปััจจััยอื่่�นในระบบการเลี้้�ยงไก่่ พบว่่ามีี
ความสััมพัันธ์์ ระหว่่างการพบเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าจากวััสดุปููุ รอง
ในช่่วงการเลี้้�ยงกัับการพบเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในโรงเรืือนหลััง
ทำำ�ความสะอาดและฆ่่าเชื้้�อกัับวััสดุุปููรองหลัังฆ่่าเชื้้�อกัับ
บริิเวณทางเข้้าโรงเรืือนในช่่วงการเลี้้ย� งและกัับสััตว์์พาหะนำำ�
เชื้้�อในช่่วงการเลี้้�ยง (r = 0.92, 0.92, 0.76 และ 0.72),
p < 0.05 ตามลำำ�ดับั การทำำ�ความสะอาดและฆ่่าเชื้้อ� ในโรงเรืือน
เลี้้ย� งสััตว์์ปีกี วััสดุปููุ รอง และบริิเวณทางเข้้าโรงเรืือน รวมถึึง
การควบคุุมสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้อ� ที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพมีีความจำำ�เป็็น
ในการควบคุุมการปนเปื้้�อนของเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในฟาร์์ม
เลี้้ย� งสััตว์์ปีกี การศึึกษาในครั้้ง� นี้้�ทำำ�ให้้ทราบปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อ
การปนเปื้้�อนของเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในฟาร์์มไก่่เนื้้�อเพื่่�อการ
ส่่งออกเพื่่�อให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องได้้นำำ�ไปใช้้เป็็นแนวทางในการ
ควบคุุมการปนเปื้้�อนของเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในฟาร์์มให้้บรรลุุ
ตามเป้้าหมายของโปรแกรมการควบคุุมและป้้องกัันเชื้้�อ
ซััลโมเนลล่่าในสััตว์์ปีีกต่่อไป
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : ซััลโมเนลล่่า, ฟาร์์มไก่่เนื้้อ� , การปนเปื้้อ� น, ความ
สััมพัันธ์์, วััสดุุปููรอง, สััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อ

บทนำำ�
ในปััจจุุบันั ประเทศไทยผลิิตไก่่เนื้้อ� ปีีละ 1,719 ล้้านตััว
เป็็นผลผลิิตเนื้้�อไก่่ 2,908,000 ตัันต่่อปีี คิิดเป็็นมููลค่่า

153,788.84 ล้้านบาท ประเทศไทยเป็็นประเทศผู้้�ส่่งออก
เนื้้อ� ไก่่สดแช่่เย็็นจนแข็็งอัันดัับ 4 ของโลก มีีมููลค่่าการส่่งออก
เนื้้�อไก่่สดแช่่เย็็นจนแข็็งและผลิิตภัณ
ั ฑ์์อยู่่�ที่่� 115,000 ล้้าน
บาทต่่อปีี โดยมีีการผลิิตไก่่เนื้้อ� จำำ�นวน 383.89 ล้้านตััวต่่อรุ่่น�
จำำ�นวน 5-6 รุ่่น� ต่่อปีี เป�นการผลิิตในโรงฆ่่าสััตว์์ปีกี เพื่่�อการ
ส่่งออกจำำ�นวน 4.33 ล้้านตััวต่่อวััน มีีสััดส่่วนเป็็นการผลิิต
เพื่่�อการบริิโภคภายในประเทศ 70% และเพื่่�อการส่่งออก
30% โดยมีีตลาดหลัักในการส่่งออก คืือ สหภาพยุุโรปและ
ประเทศญี่่�ปุ่่�น ทั้้�งนี้้�สิินค้้าเนื้้�อสััตว์์ปีีกผลิิตเพื่่�อการส่่งออก
ไปสหภาพยุุโรปจะต้้องผ่่านการตรวจสอบและรัับรองความ
ปลอดภััยด้้านอาหารตามระเบีียบของกรมปศุุสััตว์์และ
ระเบีียบของสหภาพยุุโรปซึ่่ง� มีีข้อ้ กำำ�หนดมาตรฐานที่่�สำำ�คัญ
ั
คืือการควบคุุมการปนเปื้้�อนของเชื้้�อซััลโมเนลล่่า ในวงจร
ผลิิตภััณฑ์์สััตว์์ปีีก
	ซััลโมเนลล่่าเป็็นเชื้้อ� แบคทีีเรีียที่่�ก่่อให้้เกิิดโรคอาหาร
เป็็นพิิษที่่�เป็็นปััญหาสำำ�คััญด้้านการสาธารณสุุขของโลก
โดยมีีไก่่เนื้้�อเป็็นแหล่่งปนเปื้้�อนเชื้้�อซััลโมเนลล่่าที่่�มีีความ
สำำ�คััญ (OIE, 2019) สหภาพยุุโรปซึ่่�งเป็็นประเทศคู่่�ค้้าที่่�
สำำ�คัญ
ั มีีการกำำ�หนดเงื่่อ� นไขการนำำ�เข้้าและมีีการตรวจสอบ
การปนเปื้้อ� นของเชืือ� ซััลโมเนลล่่าในเนื้้อ� ไก่่ของประเทศไทย
ที่่�ส่่งออกไปยัังสหภาพยุุโรป ซึ่่�งประเทศไทยพบปััญหาการ
ถููกตีีกลัับสิินค้้าเนื้้�อไก่่สดแช่่เย็็นจนแข็็งและเนื้้�อไก่่คลุุก
เกลืือแช่่เย็็นจนแข็็งที่่�ส่่งออกไปยัังสหภาพยุุโรปหลายครั้้�ง
โดยที่่�สินิ ค้้าเนื้้อ� สััตว์์ปีกี คลุุกเกลืือดิิบแช่่เย็็นจนแข็็งที่่�ส่่งออก
ไปสหภาพยุุโรปต้้องไม่่พบเชื้้�อ Salmonella spp. ส่่วน
สิินค้้าเนื้้อ� สััตว์์ปีกี ดิิบแช่่เย็็นจนแข็็งที่่�ส่่งออกไปสหภาพยุุโรป
ต้้องไม่่พบเชื้้อ� S. Typhimurium และเชื้้อ� S. Enteritidis
จากเหตุุการณ์์ดังั กล่่าวทำำ�ให้้ประเทศไทยต้้องสููญเสีียมููลค่่า
ทางเศรษฐกิิจเป็็นจำำ�นวนมาก (EFSA, 2007; FSIS, 2010)
ในขณะที่่�สถานการณ์์การปนเปื้้อ� นของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าของ
ประเทศไทยพบความชุุกของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่า ในฟาร์์มเลี้้ย� ง
สััตว์์ปีกี เนื้้อ� ในช่่วง พ.ศ. 2560–2562 โดยพบความชุุกของ
เชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าสายพัันธุ์์� S. Enteritidis และ S. Typhimurium
ระหว่่าง 1.05% – 3.82% เฉลี่่ย� 2.12% และ Salmonella
spp. ระหว่่าง 35.43%–41.95% เฉลี่่�ย 38.77% ซึ่่�ง
สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ (Kumar et al., 2012; Curtllo
et al., 2013; Abd El-Tawab et al., 2015) ที่่ก� ล่่าวว่่า

ซััลโมเนลล่่าในวััสดุุปููรองระหว่่างการเลี้้�ยงจากการศึึกษา
การปนเปื้้อ� นเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าของประเทศไทย ในช่่วง พ.ศ.
2561 ซึ่่�งมีีค่่าเฉลี่่�ย 41.95%
ในขณะนี้้� ประเทศไทยได้้จัดั ทำำ�โปรแกรมการควบคุุม
และป้้ อ งกัั น เชื้้� อ แซลโมเนลลาในสัั ต ว์์ ปีี ก (National
Salmonella Control Program, NSCP) ที่่มี� กี ารดำำ�เนิินการ
ทั้้� ง ในส่่วนของภาคเอกชนและภาครัั ฐ เพื่่� อ ควบคุุ ม และ
ป้้องกัันเชื้้�อแซลโมเนลลาในวงจรการผลิิตสััตว์์ปีีกตั้้�งแต่่ใน
สััตว์์ปีีกพัันธุ์์� โรงฟััก ฟาร์์มสััตว์์ปีีกเนื้้�อ และโรงฆ่่าสััตว์์ปีีก
เพื่่� อ การส่่งออกไปสหภาพยุุ โรปเพื่่� อ ควบคุุ ม ระดัั บ การ
ปนเปื้้�อนของเชื้้�อแซลโมเนลลาในวงจรการผลิิตสััตว์์ปีีกให้้
เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ ด้้วยเหตุุผลนี้้� จึึงได้้ทำำ�การ
ศึึกษาปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการปนเปื้้�อนของเชื้้�อซััลโมเนลล่่าใน
ฟาร์์มไก่่เนื้้�อเพื่่�อการส่่งออกเพื่่�อใช้้เป็็นข้้อมููลสำำ�หรัับวาง
แนวทางในการควบคุุมการปนเปื้้�อนของเชื้้�อซััลโมเนลล่่า
เพื่่�อนำำ�มากำำ�หนดเป็็นมาตรการในการจััดการความเสี่่�ยง
เพื่่�อควบคุุมและป้้องกัันเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าในฟาร์์มไก่่เนื้้อ� เพื่่�อ
การส่่งออกเพื่่�อให้้สามารถลดเชื้้�อซััลโมเนลล่่าให้้ได้้ตาม
เป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ในโปรแกรมการควบคุุมและป้้องกััน
เชื้้อ� แซลโมเนลลาในสััตว์์ปีกี เนื้้อ� ของกรมปศุุสัตั ว์์ ทั้้�งนี้้� ข้้อมููล
ที่่�ได้้จากการวิิจัยั ยัังเป็็นข้้อมููลสำำ�หรัับการนำำ�เสนอต่่อผู้้�ตรวจ
ประเมิินจากสหภาพยุุโรปได้้อีีกด้้วย

อุุปกรณ์์และวิิธีีการ
ตััวอย่่างที่่�ศึึกษา
เก็็บตััวอย่่างจากสััตว์์ปีีก คนงาน สััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อ
และสิ่่ง� แวดล้้อม ที่่�อาจเป็็นปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อการปนเปื้้อ� นของ
เชื้้�อซััลโมเนลล่่าในตััวไก่่และเนื้้�อไก่่จากฟาร์์มที่่�ส่่งโรงเชืือด
สััตว์์ปีีกเพื่่�อการส่่งออกไปสหภาพยุุโรป โดยฟาร์์มที่่�ทำำ�การ
ศึึกษาในครั้้ง� นี้้เ� ป็็นฟาร์์มเลี้้ย� งไก่่ในระบบประกัันราคาที่่ส่่� งไก่่
ไปโรงฆ่่ า สัั ต ว์์ ปีี ก เพื่่� อ การส่่งออกไปสหภาพยุุ โรปแห่่ง
เดีียวกััน มีีระบบการจััดการฟาร์์มในเงื่่�อนไขเดีียวกััน และ
ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานฟาร์์มตามแนวปฏิิบััติิในการใช้้
มาตรฐานสิินค้้าเกษตร มกษ. 6901 (G) – 2560 การปฏิิบัติั ิ
ทางการเกษตรที่่�ดีีสำ�ำ หรัับฟาร์์มไก่่เนื้้�อจากกรมปศุุสััตว์์
จำำ�นวน 10 ฟาร์์ม โดยทั้้�ง 10 ฟาร์์ม เป็็นฟาร์์มที่่�มีีผลการ

ปีที่ 68-71 เล่มที่ 1-2

การปนเปื้้อ� นของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าในห่่วงโซ่่อาหารโดยส่่วนใหญ่่
จะเกิิ ด จากการกิิ น ของสัั ต ว์์ ผ่่ านทางการปนเปื้้� อ นของ
อุุจจาระหรืือวััสดุุปููรองสู่่�อาหารสััตว์์ (fecal-oral route)
หรืือโดยทางอ้้อมจากสิ่่ง� แวดล้้อมภายในฟาร์์ม สำำ�หรัับไก่่จะ
พบว่่าสามารถเพาะเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าจากเปลืือกไข่่ได้้หลายชนิิด
ซึ่่�งมัักเป็็นการปนเปื้้�อนที่่�พบได้้เป็็นประจำำ� บางซีีโรวาร์์จะ
เกิิดการติิดเชื้้�อในลัักษณะ Vertical transmission ไปสู่่�ไก่่
ในรุ่่�นต่่อ ๆ ไป ในขณะที่่�จากการสำำ�รวจข้้อมููลผลวิิเคราะห์์
เพื่่อ� เฝ้้าระวัังทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารของภาครััฐ (Official sample)
ในโรงฆ่่าสััตว์์ปีีกเพื่่�อการส่่งออกในช่่วงเวลาเดีียวกัันพบ
Salmonella spp. อยู่่ใ� นช่่วง 3.70%-4.90% Salmonella
serogroup B อยู่่ใ� นช่่วง 1.57%-1.80% และ Salmonella
serogroup D อยู่่ใ� นช่่วง 0.88%-1.72% จะเห็็นได้้ว่่าปััญหา
การปนเปื้้อ� นของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าในวงจรการผลิิตเนื้้อ� สััตว์์ปีกี
ของประเทศไทยปััญหาหลัักเกิิดจากการปนเปื้้�อนของเชื้้�อ
ซััลโมเนลล่่าในการเลี้้ย� งระดัับฟาร์์ม ดัังนั้้�น แนวทางหลัักใน
การควบคุุมการปนเปื้้อ� นของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าในระดัับฟาร์์ม
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพจะทำำ�ให้้ลดโอกาสของการปนเปื้้�อนใน
กระบวนการผลิิ ต เนื้้� อ สัั ต ว์์ ปีี ก ในโรงฆ่่ า ซึ่่� ง จะช่่วยลด
อุุบััติิการณ์์การตรวจพบเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อ
การส่่งออกไปสหภาพยุุโรปได้้เป็็นอย่่างดีี
จากผลการตรวจเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในสิ่่�งปููรองในช่่วง
การเลี้้�ยงโดยการเก็็บตััวอย่่างด้้วยวิิธีี Boot swab ตามวิิธีี
การเก็็บตััวอย่่างตามระเบีียบกรมปศุุสัตั ว์์ว่่าด้้วยการควบคุุม
โรคแซลโมเนลลาสํําหรัับสััตว์์ปีีก (กรมปศุุสััตว์์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์์, 2553) ที่่�ทำำ�โดยการย่ำำ��รองเท้้าบู้้�ทลง
บนวััสดุปููุ รองที่่มี� เี ศษอาหาร น้ำำ�� มููลไก่่ ผลการตรวจความชุุก
ของเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในวััสดุุปููรองในฟาร์์มที่่�ใช้้ในการศึึกษา
ในครั้้ง� นี้้จำ� �ำ นวน 10 แห่่ง ในไก่่ที่่�มีกี ารเลี้้ย� งไก่่ในช่่วงปีี พ.ศ.
2561 จำำ�นวน 5-6 รุ่่น� การเลี้้ย� ง พบเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าในฟาร์์ม
A 46.22% (n = 119) ฟาร์์ม B 41.67% (n = 72) ฟาร์์ม
C 72.22 % (n = 36) ฟาร์์ม D 30.77 % (n = 52) ฟาร์์ม E
61.97 % (n = 71) ฟาร์์ม F 41.67 % (n = 36) ฟาร์์ม G
60.00 % (n = 25) ฟาร์์ม H 46.15 % (n = 52) ฟาร์์ม I
55.56 % (n = 135) และฟาร์์ม J 22.62 % (n =84) เฉลี่่ย�
46.77 % จะเห็็นว่่าฟาร์์มที่่�ทำำ�การศึึกษาในครั้้�งนี้้�มีีการ
พบเชื้้� อ ซัั ล โมเนลล่่าสููงกว่่าค่่าเฉลี่่� ย ความชุุ ก ของเชื้้� อ
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ตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารในน้ำำ��ใช้้ไม่่พบเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าตาม
เกณฑ์์การตรวจรัับรองตามมาตรฐานน้ำำ��ใช้้ที่่�กำำ�หนดไว้้ใน
การปฏิิบััติิทางการเกษตรที่่�ดีีสำำ�หรัับฟาร์์มไก่่เนื้้�อ ฟาร์์มทั้้�ง
10 ฟาร์์ม ประกอบด้้วย ฟาร์์ม A (24 โรงเรืือน, ประชากรไก่่
403,200 ตััว) ฟาร์์ม B (12 โรงเรืือน, ประชากรไก่่ 360,000 ตััว)
ฟาร์์ม C (6 โรงเรืือน, ประชากรไก่่ 120,000 ตััว) ฟาร์์ม D
(8โรงเรืือน, ประชากรไก่่ 186,000 ตััว) ฟาร์์ม E (12 โรงเรืือน,
ประชากรไก่่ 336,000 ตััว) ฟาร์์ม F (6โรงเรืือน, ประชากรไก่่
150,000 ตััว) ฟาร์์ม G (6 โรงเรืือน, ประชากรไก่่ 100,000 ตััว)
ฟาร์์ม H (8 โรงเรืือน, ประชากรไก่่ 160,000 ตััว) ฟาร์์ม I (27
โรงเรืือน, ประชากรไก่่ 460,000 ตััว) และฟาร์์ม J (14 โรงเรืือน,
ประชากรไก่่ 260,000 ตััว) รวมโรงเรืือนเลี้้�ยงทั้้�งหมดรวม
123 โรงเรืือน ประชากรไก่่เนื้้�อ 2,535,200 ตััว คิิดเป็็น
58.55% ของจำำ�นวนไก่่เนื้้�อที่่�ผลิิตในโรงฆ่่าสััตว์์ปีีกเพื่่�อการ
ส่่งออกในแต่่ละวััน ที่่�ตั้้�งฟาร์์มอยู่่�ในพื้้�นที่่� 6 จัังหวััด คืือ
ปราจีีนบุุรีี ราชบุุรีี สระบุุรีี กาญจนบุุรีี ลพบุุรีี และนครปฐม
เข้้าทำำ�การเก็็บตััวอย่่างในระหว่่างเดืือนมิิถุุนายน
2562 ถึึงเดืือนสิิงหาคม 2562 โดยเก็็บตััวอย่่างในปััจจััย 3
กลุ่่�ม คืือ ลููกไก่่เข้้าเลี้้�ยง ช่่วงก่่อนนำำ�ลููกไก่่เข้้าเลี้้�ยง และช่่วง
การเลี้้�ยง โดยมีีปััจจััยที่่�ทำำ�การศึึกษา รวม 13 ปััจจััย ดัังนี้้�
กลุ่มตัวอย่าง
ที่เก็บ

แหล่งที่มาหรือชนิดของตัวอย่าง
(ปัจจัย)

วันที่เก็บ
ตัวอย่าง

1. ลูกไก่เข้า
เลี้ยง

(1.1) กระดาษรองกล่องบรรจุลูกไก่

เก็บตัวอย่าง
ในวันที่นำ�
ลูกไก่เข้า
เลี้ยง

2. ช่วงก่อน
นำ�ลูกไก่เข้า
เลี้ยง

(2.1) โรงเรือนหลังทำ�ความสะอาด
และฆ่าเชื้อ
(2.2) วัสดุปูรองก่อนฆ่าเชื้อ
(2.3) วัสดุปูรองหลังฆ่าเชื้อ
(2.4) สัตว์พาหะนำ�เชื้อ
(2.5) บริเวณทางเข้าโรงเรือน

เก็บตัวอย่าง
ก่อนนำ�ลูกไก่
เข้าเลี้ยง 1
สัปดาห์

3. ช่วงการ
เลี้ยง

(3.1) บริเวณทางเข้าโรงเรือน
(3.2) อ่างล้างมือก่อนเข้าโรงเรือน
(3.3) อาหารสัตว์ (3.4) สัตว์พาหะ
นำ�เชื้อ
(3.5) วัสดุปูรองระหว่างการเลี้ยง
(3.6) คนงานเลี้ยงไก่
(3.7) ภาชนะใส่อาหารของคนงาน
เลี้ยงไก่

เก็บตัวอย่าง
ช่วงที่ไก่อายุ
3-4 สัปดาห์

2. วิิธีีการเก็็บตััวอย่่าง
เก็็บตััวอย่่างด้้วยวิิธีีมาตรฐานของห้้องปฏิิบััติิการที่่�
ได้้รับั การรัับรองวิิธีี ISO 6579-1:2017 และมาตรฐานห้้อง
ปฏิิบัติั กิ ารตาม ISO 17025 จากกรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์
ตามลัักษณะของตััวอย่่างแต่่ละชนิิด เสร็็จแล้้วเก็็บรัักษา
ตััวอย่่างเพื่่�อเตรีียมส่่งตรวจโดยบรรจุุตัวั อย่่างไว้้ในกล่่องโฟม
หรืือกระติิ ก ที่่� มีี น้ำำ�� แข็็ ง ขณะนำำ�ส่่ งห้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ก าร และ
นำำ�ตัวั อย่่างเก็็บไว้้ในตู้้�เย็็นช่่องธรรมดา (อุุณหภููมิิ 4-8 °C)
ส่่งตััวอย่่างภายใน 48 ชั่่ว� โมง หากไม่่สามารถนำำ�ส่่งตััวอย่่าง
ได้้ภายในวัันที่่�เก็็บตััวอย่่าง
2.1 การเก็็บตััวอย่่างกระดาษรองกล่่องบรรจุุลููกไก่่
โดยสวมถุุงมืือทั้้�ง 2 ข้้าง แล้้วฉีีดพ่่นด้้วยแอลกอฮอล์์ 70%
ให้้ทั่่�ว เมื่่�อนำำ�ลููกไก่่ออกจากกล่่องจนหมดแล้้วให้้สุ่่�มกล่่อง
ลููกไก่่ จำำ�นวน 10% ของจำำ�นวนกล่่องที่่�ลงในโรงเรืือนนั้้�น
แต่่ไม่่เกิิน 20 กล่่อง รวมเป็็น 1 ตััวอย่่างต่่อโรงเรืือน นำำ�
ตััวอย่่างบรรจุุลงในถุุงซิิป รููดซิิปให้้สนิิท เขีียนใบกำำ�กัับ
ตััวอย่่าง โดยในแต่่ละฟาร์์มจะเก็็บตััวอย่่างแยกตามแหล่่ง
ที่่�มาของลููกไก่่
2.2 การเก็็บตััวอย่่าง Gauze swab สำำ�หรัับเก็็บ
ตััวอย่่างโรงเรืือนหลัังทำำ�ความสะอาดและฆ่่าเชื้้�อ บริิเวณ
ทางเข้้าโรงเรืือนก่่อนนำำ�ลููกไก่่เข้้าเลี้้ย� ง ภาชนะใส่่อาหารของ
คนงานเลี้้�ยงไก่่ บริิเวณทางเข้้าโรงเรืือนในช่่วงการเลี้้�ยง
อ่่างล้้างมืือก่่อนเข้้าโรงเรืือน วิิธีีการ คืือ กำำ�หนดจุุดที่่�จะ
ทำำ�การเก็็บตััวอย่่างโดยเลืือกจากมุุมทั้้�ง 4 และจุุดกึ่่�งกลาง
ของบริิเวณที่่�จะเก็็บตััวอย่่าง สวมถุุงมืือทั้้ง� 2 ข้้าง แล้้วฉีดี พ่่น
ด้้วยแอลกอฮอล์์ 70% ให้้ทั่่ว� นำำ�ผ้า้ ก๊๊อซออกจากถุุง ทีีละ
1 ชิ้้น� (Sterile gauze ขนาด 10x10 เซนติิเมตร ชุุบ 0.85%
NaCl จำำ�นวน 5 ชิ้้�น/ถุุง) ป้้ายลงบนพื้้�นผิิวที่่�กำำ�หนดไว้้
(พื้้น� ที่่�ประมาณ 50x50 เซนติิเมตร) ใส่่ผ้้าก๊๊อซที่่�เก็็บตััวอย่่าง
บรรจุุลงในถุุงซิิป รููดซิิปให้้สนิิท ฆ่่าเชื้้�อด้้วยการฉีีดพ่่น
แอลกอฮอล์์ 70% ก่่อนจะเก็็บตััวอย่่างในจุุดต่่อไป เมื่่อ� เก็็บ
ตััวอย่่างครบ 5 จุุดในบริิเวณนั้้�นแล้้ว ให้้บรรจุุลงในถุุงซิิป
รููดซิิปให้้สนิทิ เขีียนใบกำำ�กับั ตััวอย่่าง โดย 1 ตััวอย่่างได้้จาก
5 Gauze swab รวม 20 บริิเวณต่่อโรงเรืือน โดยเก็็บ 1
ตััวอย่่างต่่อโรงเรืือน โดยทุุก 5 โรงเรืือนจะเก็็บอย่่างน้้อย 1
ตััวอย่่าง สำำ�หรัับโรงเรืือน หลัังการทำำ�ความสะอาดและฆ่า่ เชื้้อ�
จะป้้ายบริิเวณพื้้�น เสา ผ้้าม่่าน อุุปกรณ์์ให้้อาหาร รวมถึึง

ที่่บ� รรจุุอาหารสััตว์์ ในโรงเรืือนชนิิดละ 1 ตััวอย่่างต่่อโรงเรืือน
โดยเก็็บทุุก 5 โรงเรืือน
2.6 การเก็็บตััวอย่่างวััสดุุปููรองระหว่่างการเลี้้�ยง
ด้้วยวิิธีี Boot swab โดยเปลี่่ย� นรองเท้้าบู้้ท� คู่่ที่่� สว
� มอยู่่อ� อก
ทำำ�ความสะอาดมืือด้้วยแอลกฮออล์์ 70 % แล้้วสวมรองเท้้าบู้้ท�
คู่่�ที่่�ใช้้ในการเก็็บตััวอย่่าง สวมถุุงมืือทั้้�ง 2 ข้้าง แล้้วฉีีดพ่่น
ด้้วยแอลกอฮอล์์ 70% ให้้ทั่่�ว เปิิดถุุงที่่�บรรจุุ Head cover
(Spun bond polypropylene 14 กรััม ที่่�ชุ่่�มด้้วย 0.85%
NaCl ปลอดเชื้้�อ 4 ชิ้้�น/ถุุง) แล้้วสวมทัับรองเท้้าบู้้�ทข้้างละ
1 ชิ้้น� เดิินวนขวารอบโรงเรืือนที่่เ� ก็็บตััวอย่่างให้้ครบทั้้ง� โรงเรืือน
โดยเฉพาะบริิเวณที่่�มีีมููลไก่่ หรืือบริิเวณที่่�เปีียกชื้้�น และไม่่
เดิินจิิกเท้้าในวััสดุุรองพื้้�น ถอด Head cover ออกจาก
รองเท้้าบู้้�ททั้้�ง 2 ข้้างรวมเป็็น 1 ตััวอย่่าง บรรจุุลงในถุุงซิิป
รููดซิิปให้้สนิิท เขีียนใบกำำ�กัับตััวอย่่างโดยทุุก 5 โรงเรืือนจะ
เก็็บอย่่างน้้อย 1 ตััวอย่่าง
2.7 การเก็็บตััวอย่่าง Rectal swab ใช้้ผลการตรวจ
สุุขภาพคนงานที่่�ส่่งตรวจวิิเคราะห์์ทางห้้องปฏิิบััติิการที่่�
โรงพยาบาลประจำำ�ปีตี ามเงื่่อ� นไขของสหภาพยุุโรป โดยเก็็บ
ตััวอย่่าง 1 ตััวอย่่างต่่อคนงานเลี้้ย� งไก่่ 1 คน ในช่่วงการเลี้้ย� ง
3. การตรวจทางห้้องปฏิิบัติั ิการ
นำำ�ตัวั อย่่างส่่งตรวจวิิเคราะห์์เชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าในห้้อง
ปฏิิบััติิการ และแยกเชื้้�อในระดัับซีีโรวาร์์ ด้้วยวิิธีี ISO
6579-1 : 2019, ISO 6579-3 : 2014 (ISO, 2014; ISO,
2019) ที่่�ห้้องปฏิิบััติิการของโรงฆ่่าสััตว์์ปีีกเพื่่�อการส่่งออก
ที่่�ได้้รัับการรัับรอง และมาตรฐานห้้องปฏิิบััติิการตาม ISO
17025 จากกรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ และเป็็นห้้อง
ปฏิิบัติั กิ ารที่่�ขึ้้น� ทะเบีียนเป็็นห้้องปฏิิบัติั กิ ารที่่�สามารถตรวจ
วิิเคราะห์์เชื้้�อซััลโมเนลล่่าจากสำำ�นัักตรวจสอบและรัับรอง
คุุณภาพสิินค้้าปศุุสััตว์์ และสถาบัันสุุขภาพสััตว์์แห่่งชาติิ
กรมปศุุสัตั ว์์ วิิธีกี ารตรวจวิิเคราะห์์ทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารโดยย่่อ
ตรวจหาเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในอาหารเลี้้�ยงเชื้้�อ Buffered
peptone water 225 กรััม (อััตราส่่วน 1:10) ผสม
สารละลายตััวอย่่างให้้เข้้ากัันด้้วยเครื่่อ� ง stomacher นาน 2
นาทีี และบ่่มที่่อุ� ณ
ุ หภููมิิ 37±1°C ในตู้้ค� วบคุุมอุุณหภููมิินาน
18±2 ชั่่�วโมง จากนั้้�นดููดตััวอย่่างปริิมาณ 100 ไมโครลิิตร
ใส่่ในเพลทอาหารเลี้้� ย งเชื้้� อ Modified semi-solid
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ด้้านบนของอุุปกรณ์์ให้้อาหาร อุุปกรณ์์ให้้น้ำ�ำ� และพััดลม 1
ชุุดตััวอย่่างจาก 5 Gauze swab รวม 20 บริิเวณ รวมเป็็น 1
ตััวอย่่างต่่อโรงเรืือน โดยทุุก 5 โรงเรืือนจะเก็็บอย่่างน้้อย 1
ตััวอย่่าง และภาชนะใส่่อาหารของคนงานเลี้้�ยงไก่่เก็็บ 1
ตััวอย่่างจาก 5 Gauze swab รวม 20 บริิเวณ ของภาชนะ
บรรจุุอาหารอย่่างน้้อย 2 ชนิิดต่่อครอบครััว
2.3 การเก็็บตััวอย่่างแกลบ สำำ�หรัับเก็็บตััวอย่่างวััสดุุ
ปููรองก่่อนฆ่า่ เชื้้อ� และวััสดุปููุ รองหลัังฆ่า่ เชื้้อ� โดยสวมถุุงมืือทั้้ง�
2 ข้้าง แล้้วฉีีดพ่่นด้้วยแอลกอฮอล์์ 70% ให้้ทั่่�ว ใช้้อุุปกรณ์์
ตัักแกลบซึ่่�งผ่่านการฆ่่าเชื้้�อแล้้วตัักแกลบให้้กระจายทั่่�ว
กองแกลบอย่่างน้้อย 10 ตำำ�แหน่่งในโรงเรืือน รวมเป็็น 1
ตััวอย่่างโดยเก็็บไม่่น้้อยกว่่า 100 กรััม บรรจุุลงในถุุงซิิป รููดซิิป
ให้้สนิทิ เขีียนใบกำำ�กับั ตััวอย่่าง สำำ�หรัับวััสดุปููุ รองก่่อนฆ่า่ เชื้้อ�
เก็็บอย่่างน้้อย 1 ตััวอย่่างต่่อโรงเรืือนแยกตามแหล่่งที่่�มา
ของแกลบ และสำำ�หรัับวััสดุุปููรองหลัังฆ่่าเชื้้�อเก็็บตััวอย่่าง
อย่่างน้้อย 1 ตััวอย่่างต่่อโรงเรืือน โดยทุุก 5 โรงเรืือนจะเก็็บ
อย่่างน้้อย 1 ตััวอย่่าง
2.4 การเก็็บตััวอย่่างสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อ โดยสวม
ถุุงมืือทั้้�ง 2 ข้้าง แล้้วฉีีดพ่่นด้้วยแอลกอฮอล์์ 70% ให้้ทั่่�วใช้้
อุุปกรณ์์ซึ่่�งผ่่านการฆ่่าเชื้้�อแล้้วตัักมููลของสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อ
หรืือใช้้มืือจัับสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้อ� จากตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ ในโรงเรืือน
โดยเก็็บแยกชนิิดสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อหรืือมููลของสััตว์์นำำ�เชื้้�อ
รวมกัันให้้ปริิมาณตััวอย่่างในแต่่ละชนิิดของสััตว์์พาหะนำำ�
เชื้้�อหรืือมููลของสััตว์์นำำ�เชื้้�อให้้ไม่่น้้อยกว่่า 30 กรััม บรรจุุลง
ในถุุงซิิป รููดซิิปให้้สนิทิ เขีียนใบกำำ�กับั ตััวอย่่าง เก็็บตััวอย่่าง
สััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อหรืือมููลของสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อชนิิดต่่าง ๆ
ที่่�พบในโรงเรืือน โดยเก็็บตััวอย่่าง 1 ตััวอย่่างต่่อโรงเรืือนต่่อ
ชนิิดของสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อหรืือมููลของสััตว์์นำำ�เชื้้�อที่่�พบใน
ทุุก 5 โรงเรืือน
2.5 การเก็็บตััวอย่่างอาหารสััตว์์ โดยสวมถุุงมืือทั้้�ง
2 ข้้าง แล้้วฉีีดพ่่นด้้วยแอลกอฮอล์์ 70% ให้้ทั่่�วใช้้อุุปกรณ์์
ซึ่่ง� ผ่่านการฆ่า่ เชื้้อ� แล้้วตักั ตััวอย่่างอาหารสััตว์์ โดยสุ่่ม� อาหาร
สััตว์์จาก 5 ถุุง ๆ ละ 100 กรััม รวม ตััวอย่่างกัันในปริิมาณ
ส่่งตรวจไม่่น้้อยกว่่า 500 กรััม บรรจุุลงในถุุงซิิป รููดซิิปให้้
สนิิทเขีียนใบกำำ�กัับตััวอย่่าง เก็็บตััวอย่่างอาหารสััตว์์ใน
ภาชนะต่่าง ๆ เช่่น ไซโล hopper และ pan feeder อย่่างละ
1 ตััวอย่่างต่่อโรงเรืือน โดยเก็็บตััวอย่่างแยกชนิิดของภาชนะ
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Rappaport-Vassiliadis (MSRV) agar containing 20
mg / Inovobiocin แล้้วบ่่มที่่อุ� ณ
ุ หภููมิิ 41.5°C±1 °C นาน
24±3 ชั่่ว� โมง กรณีีที่่ใ� ห้้ผลลบให้้บ่่มต่่ออีีก 24 ชั่่ว� โมงแล้้วจึงึ
อ่่านผลอีีกครั้้ง� ในเพลทที่่�ให้้ผลบวกจะพบโซนขุ่่น� สีีเทาขาว
ให้้เขี่่�ยขอบของโซนขุ่่�นเพื่่�อนำำ�ไปเพาะเลี้้�ยงต่่อบน Xylose
lysine deoxycholate (XLD) agar และ Brilliant-green
Phenol Lactose Sucrose (BPLS) agar บ่่มที่่�อุุณหภููมิิ
37±1°C นาน 24±3 ชั่่ว� โมง และทำำ�การยืืนยัันเชื้้อ� ซััลโมเนล
ล่่าโดยการทดสอบคุุณสมบััติทิ างชีีวเคมีี และทางซีีรัมั วิิทยา
เพื่่�อจำำ�แนกชนิิดซีีโรวาร์์ของเชื้้�อซััลโมเนลล่่า
4. การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
อธิิบายผลของการตรวจพบการปนเปื้้อ� นเชื้อ�้ ซััลโมเนลล่่า
ในแต่่ละปััจจััย และชนิิดซีีโรวาร์์ของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าที่่ต� รวจพบ
ในฟาร์์มที่่�ศึึกษาทั้้�งหมดด้้วยความชุุกและร้้อยละ อธิิบาย
การกระจายตััวของร้้อยละของการตรวจพบเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่า
ในทุุกปััจจััยในฟาร์์มที่่�ศึึกษาทั้้�งหมด และปััจจััยที่่�ตรวจพบ
เชื้้�อซััลโมเนลล่่าในระดัับสููงในช่่วงเวลาต่่าง ๆ ด้้วยแผนภููมิิ
box plot แสดงค่่าสููงสุุด ต่ำำ��สุุด ค่่ากลาง (median) และ
ค่่าเฉลี่่�ย (mean) ค่่าการกระจายสััดส่่วนข้้อมููลที่่�มาก (Q3)
หรืือน้้อยกว่่า (Q1) ค่่ากลาง ช่่วงการกระจายของข้้อมููล (Q1-Q3)
อธิิบายความสััมพัันธ์์เชิิงเส้้นตรงระหว่่างจำำ�นวนซีีโรวาร์์ที่่�
พบในสิ่่�งปููรองในระหว่่างการเลี้้�ยงซึ่่�งเก็็บตััวอย่่างด้้วยวิิธีี
Boot swab กัับที่่�พบในปััจจััยอื่่น� ที่่�ระดัับความเชื่่อ� มั่่น� 95%
(p < 0.05) ด้้วยวิิธีี Pearson Correlation Coefficient และ
พิิจารณาค่่า Correlation Coefficient (r) หาก r อยู่่ใ� นช่่วง
0.7-1 แสดงว่่ามีีความสััมพัันธ์์อย่่างมากในทิิศทางเดีียวกััน

ผลและวิิจารณ์์
การตรวจเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าในระดัับซีีโรวาร์์จากปััจจััย
ต่่าง ๆ ในระบบการเลี้้ย� งในฟาร์์มไก่่เนื้้อ� ทั้้�ง 10 แห่่ง ระหว่่าง
เดืือนมิิถุุนายน ถึึง เดืือนสิิงหาคม 2562 จำำ�นวน 521
ตััวอย่่าง พบเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่า 99 ตััวอย่่าง แยกเป็็น 20 ซีีโรวาร์์
ซึ่่ง� สามารถจำำ�แนกการกระจายความชุุกของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่า
แยกตามฟาร์์ม ชนิิดของปััจจััยในการเลี้้ย� ง และซีีโรวาร์์ และ
แสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่างจำำ�นวนของซีีโรวาร์์ที่่พ� บในวััสดุุ
ปููรองในช่่วงการเลี้้ย� งกัับปััจจััยในระบบการเลี้้ย� งไก่่ ได้้ดังั นี้้�

1. ความชุุกและการกระจายของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่า
ในฟาร์์มไก่่เนื้้�อ
		 ความชุุกและการกระจายของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่า
ในฟาร์์มไก่่เนื้้�อจำำ�แนกตามฟาร์์ม
ความชุุกของการตรวจพบเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในฟาร์์ม
ทั้้�ง 10 แห่่ง ตั้้�งแต่่ฟาร์์ม A-H เป็็นดัังนี้้� ฟาร์์ม A (23.21%)
ฟาร์์ม B (30.77%) ฟาร์์ม C (25.86%) ฟาร์์ม D (9.38%)
ฟาร์์ม E (15.00%) ฟาร์์ม F (19.48 %) ฟาร์์ม G (27.28%)
ฟาร์์ม H (33.33%) ฟาร์์ม I (36.11%) และฟาร์์ม J
(17.74%) ค่่าเฉลี่่�ยความชุุกในระดัับฟาร์์ม 23.82% โดยมีี
ความชุุกต่ำำ��สุุดในฟาร์์ม D (9.38%) สููงสุุดในฟาร์์ม I
(36.11%) ค่่ากลาง 24.54% ความชุุกในระดัับฟาร์์มของ
ฟาร์์ ม ส่่วนใหญ่่กระจายอยู่่� ใ นช่่วง 17.05–31.41%
(Q1-Q3=14.36) และกระจายในช่่วงสููงและต่ำำ��กว่่าค่่ากลาง
ในขนาดใกล้้เคีียงกััน (รููปที่่� 1)
		 ความชุุกและการกระจายของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่า
ในฟาร์์มไก่่เนื้้�อจำำ�แนกตามปััจจััยในระบบการเลี้้�ยง
		 ความชุุกของเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในฟาร์์มไก่่เนื้้�อ
จำำ�แนกตามปััจจััยในระบบการเลี้้�ยง แสดงในตารางที่่� 1
ปััจจััยที่่�พบความชุุกต่ำำ��สุุด 5 ลำำ�ดัับแรก ได้้แก่่ อาหารสััตว์์
(2.68%) วัั สดุุ ปูู รองหลัั ง ฆ่่ า เชื้้� อ ในช่่วงก่่อนการเลี้้� ย ง
(2.70%) ภาชนะใส่่อาหารของคนงานเลี้้�ยงไก่่ (3.57%)
กระดาษรองกล่่องบรรจุุลููกไก่่ (5.41%) และคนงานเลี้้ย� งไก่่
(8.93%) และปััจจััยที่่พ� บความชุุกสููงสุุด 5 ลำำ�ดับั แรก ได้้แก่่
ว�สดุุปููรองในช่่วงการเลี้้�ยงสััตว์์ (61.90%) พาหะนำำ�เชื้้�อใน
ช่่วงก่่อนนำำ�ลููกไก่่เข้้าเลี้้�ยง (59.09%) สััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อใน
ช่่วงการเลี้้ย� ง (58.62%) บริิเวณทางเข้้าโรงเรืือนในช่่วงการ
เลี้้ย� ง (43.33%) และบริิเวณทางเข้้าโรงเรืือนในช่่วงก่่อนนำำ�
ลููกไก่่เข้้าเลี้้�ยง (21.88%)
		 ความชุุกของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าในสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้อ�
และบริิเวณทางเข้้าโรงเรืือนอยู่่�ในระดัับสููงทั้้�งในช่่วงก่่อน
นำำ�ลููกไก่่เข้้าเลี้้�ยงและในช่่วงการเลี้้�ยง (ตารางที่่� 1) จาก
แผนภููมิิแสดงการกระจายความชุุกของเชื้้�อซััลโมเนลล่่าใน
สััตว์์พาหะนำำ�เชื้้อ� เปรีียบเทีียบในช่่วงก่่อนนำำ�ลููกไก่่เข้้าเลี้้ย� ง
และในช่่วงการเลี้้ย� ง (รููปที่่� 2) พบว่่า ฟาร์์มส่่วนใหญ่่มีีความ
ชุุกของเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อ 50%-100%
ในช่่วงก่่อนนำำ�ลููกไก่่เข้้าเลี้้ย� ง และ 45%-100% ในช่่วงการ

ตารางที่่� 1 ความชุุกของเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในระดัับซีีโรวาร์์จำำ�แนกตาม
ปััจจััยจากฟาร์์มไก่่เนื้้�อเพื่่�อการส่่งออก 10 แห่่ง
ปัจจัย
1.ลูกไก่เข้าเลี้ยง
1.1 กระดาษรองกล่องบรรจุลูกไก่
2. ช่วงก่อนนำ�ลูกไก่เข้าเลี้ยง

จำ�นวน
ตัวอย่าง

37

การตรวจพบเชื้อ
ซัลโมเนลล่าใน
ระดับซีโรวาร์
จำ�นวน

%

2

5.41

ซััลโมเนลล่่าบริิเวณทางเข้้าโรงเรืือนเท่่ากัับ 32.5% และ 25%
ตามลำำ�ดัับ อีีกทั้้�งประมาณครึ่่�งหนึ่่�งของฟาร์์มยัังมีีความชุุก
กระจายในช่่วงที่่�สููงกว่่าค่่ากลางในช่่วงกว้้าง 25%-75%
(รููปที่่� 2)
36.11
31.41
24.54
23.82
17.05
9.38

รููปที่่� 1 แผนภููมิิแสดงการกระจายตััวของร้้อยละของการตรวจพบ
ซััลโมเนลล่่าในทุุกปััจจััยในฟาร์์ม 10 แห่่ง
100
75.00
70.00
50.00

0

2.1 โรงเรือนหลังทำ�ความสะอาด
และฆ่าเชื้อ

25

3

12.00

2.2 วัสดุปูรองก่อนฆ่าเชื้อ

33

4

12.12

2.3 วัสดุปูรองหลังฆ่าเชื้อ

37

1

2.70

2.4 สัตว์พาหะนำ�เชื้อ

22

13

59.09

2.5 บริเวณทางเข้าโรงเรือน

32

7

21.88

3.1 บริเวณทางเข้าโรงเรือน

30

13

43.33

3.2 อ่างล้างมือก่อนเข้าโรงเรือน

38

4

10.53

3.3 อาหารสัตว์

112

3

2.68

3.4 สัตว์พาหะนำ�เชื้อ

29

17

58.62

3.5 วัสดุปูรองระหว่างการเลี้ยง

42

26

61.90

3.6 คนงานเลี้ยงไก่

56

5

8.93

28

1

3.57

100
66.67
64.01
45.00

0

75.00

3. ช่วงการเลี้ยง

3.7 ภาชนะใส่อาหารของคนงาน
เลี้ยงไก่

25.00
17.50
12.50
0

32.50
25.00
0

รููปที่่� 2 ความชุุกของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าในปััจจััยสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้อ� และปััจจััย
บริิเวณทางเข้้าโรงเรืือนเปรีียบเทีียบช่่วงก่่อนนำำ�ลููกไก่่เข้้าเลี้้ย� งกัับ
ช่่วงการเลี้้�ยง ของฟาร์์มไก่่เนื้้�อเพื่่�อการส่่งออก 10 แห่่ง

ปีที่ 68-71 เล่มที่ 1-2

เลี้้ย� งถึึงแม้้ค่่าเฉลี่่ย� และค่่ากลางความชุุกของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่า
ในสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อช่่วงก่่อนนำำ�ลููกไก่่เข้้าเลี้้�ยงมีีค่่าเท่่ากัับ
(70%) และ (75%) ตามลำำ�ดัับ สููงกว่่าช่่วงการเลี้้�ยง ซึ่่�งมีีค่่า
เท่่ากัับ (64.01%) และ (66.67%) ตามลำำ�ดัับ แต่่จากการ
กระจายความชุุกในช่่วงกว้้างและซ้้อนทัับกัันจึึงสรุุปว่่า
ความชุุกทั้้�งสองช่่วงไม่่แตกต่่างกััน เช่่นเดีียวกัันความชุุกของ
เชื้้�อซััลโมเนลล่่าบริิเวณทางเข้้าโรงเรืือนช่่วงนำำ�ลููกไก่่เข้้า
เลี้้� ย งและช่่วงการเลี้้� ย งไม่่แตกต่่างกัั น อย่่างมีี นัั ย สำำ�คัั ญ
เนื่่อ� งจากจากการกระจายความชุุกในช่่วงกว้้างและซ้้อนทัับกััน
โดยฟาร์์มมีีความชุุกของเชื้้�อซััลโมเนลล่่าบริิเวณทางเข้้า
โรงเรืือนช่่วงก่่อนนำำ�ลููกไก่่เข้้าเลี้้ย� ง 0%-25% และ 0%-75%
ในช่่วงการเลี้้ย� ง ถึึงแม้้ค่่าเฉลี่่ย� และค่่ากลางความชุุกของเชื้้อ�
ซัั ล โมเนลล่่าบริิ เวณทางเข้้ า โรงเรืือนช่่วงก่่อนนำำ�ลูู กไก่่
เข้้าเลี้้�ยงเท่่ากัับ 17.5% และ 12.5% ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งต่ำำ��กว่่า
ช่่วงการเลี้้�ยงซึ่่�งมีีค่่าเฉลี่่�ย และค่่ากลางความชุุกของเชื้้�อ
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100
66.67
60.19

25.00
0

รููปที่่� 3 ความชุุกของเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในปััจจััยวััสดุุปููรองในช่่วงการเลี้้�ยง
ของฟาร์์มไก่่เนื้้�อเพื่่�อการส่่งออก 10 แห่่ง

		
จากรููปที่่� 3 ความชุุกของเชื้้�อซััลโมเนลล่่าใน
ปััจจััยวััสดุุปููรองในช่่วงการเลี้้�ยงกระจายอยู่่�ในช่่วงกว้้าง
ระหว่่าง 0-100% ครึ่่�งหนึ่่�งของฟาร์์มมีีความชุุกต่ำำ��กว่่า
ค่่ากลางระหว่่าง 0-66.67% ในขณะที่่�อีกี ครึ่่ง� หนึ่่�งของฟาร์์ม
มีีความชุุกสููงกว่่าค่่ากลางระหว่่าง 66.67-100% ค่่าเฉลี่่�ย
ความชุุกของเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในปััจจััยวััสดุุปููรองในช่่วงการ
เลี้้�ยงเท่่ากัับ 60.19%
จากรายงานของ Kusumaningrum et al. (2003)
พบว่่าเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าสามารถมีีชีวิี ติ อยู่่ใ� นสิ่่ง� แวดล้้อมได้้ใน
ช่่วงเวลาหนึ่่�งซึ่่ง� จะเป็็นแหล่่งให้้เกิิดการปนเปื้้อ� นในฟาร์์มได้้
วััสดุปููุ รองเป็็นแหล่่งสะสมของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าตลอดขั้้น� ตอน
การเลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ การเก็็บตััวอย่่างวััสดุุปููรองในช่่วงการเลี้้�ยง
ส่่งตรวจวิิเคราะห์์ทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อใช้้เป็็นดััชนีีในการ
ตััดสิินการปนเปื้้อ� นเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าตามระเบีียบของสหภาพ
ยุุโรป ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�การจััดลำำ�ดัับการเข้้าเชืือดไก่่และการ
ปฏิิเสธการส่่งออกเนื้้�อไก่่สดแช่่เย็็นจนแข็็งในโรงฆ่่าสััตว์์ปีีก
เพื่่�อการส่่งออกไปสหภาพยุุโรป การเก็็บตััวอย่่างวััสดุปููุ รอง
ในช่่วงการเลี้้ย� งด้้วยวิิธีี Boot swab เป็็นวิิธีกี ารเก็็บตััวอย่่าง
ตามระเบีียบกรมปศุุสัตั ว์์ว่่าด้้วยการควบคุุมโรคแซลโมเนลลา
สํําหรัับสััตว์์ปีีก (กรมปศุุสััตว์์, 2553) พบค่่าเฉลี่่�ยความชุุก
ของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าในวััสดุปููุ รองระหว่่างการเลี้้ย� งของฟาร์์ม
ที่่�ทำำ�การศึึกษาในครั้้�งนี้้�เท่่ากัับ 60.19% สููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ย
ความชุุกของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าในวััสดุปููุ รองระหว่่างการเลี้้ย� ง
จากการศึึกษาการปนเปื้้อ� นเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าของประเทศไทย

ในช่่วง พ.ศ. 2560–2562 ซึ่่�งมีีค่่าเฉลี่่�ย 35.43%, 41.95%
และ 39.77% ตามลำำ�ดัับ แสดงว่่ามาตรการป้้องกัันการ
ปนเปื้้�อนของเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในฟาร์์มทั้้�ง 10 แห่่งยัังไม่่มีี
ประสิิทธิิภาพเพีียงพอ
การควบคุุมการปนเปื้้�อนเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในวััสดุุ
ปููรองในช่่วงการเลี้้�ยงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพควรคำำ�นึึงถึึง
โปรแกรมสุุขอนามััย ระบบการทำำ�ความสะอาดและการ
ฆ่่าเชื้้�อโรงเรืือน รวมถึึงการควบคุุมสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อตลอด
ช่่วงการผลิิต (นิิอร และคณะ. 2557) เนื่่�องจากการเก็็บ
ตััวอย่่างด้้วยวิิธีี Boot swab จากวััสดุปููุ รองในหลายครั้้ง� จะ
พบแมลงแกลบปนเปื้้�อนด้้วย การศึึกษาครั้้�งนี้้�พบความชุุก
ของเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อทั้้�งในช่่วงก่่อนนำำ�
ลููกไก่่เข้้าเลี้้ย� งและช่่วงการเลี้้ย� ง บริิเวณทางเข้้าโรงเรืือนทั้้�ง
ในช่่วงก่่อนนำำ�ลููกไก่่เข้้าเลี้้�ยงและช่่วงการเลี้้�ยง และในสิ่่�ง
ปููรองในช่่วงการเลี้้�ยงในระดัับสููง สอดคล้้องกัับการศึึกษา
ของ Kijphakapanith et al. (2019) ที่่�ทำำ�การศึึกษาความ
สััมพัันธ์์ของปััจจััยเสี่่ย� งในซััลโมเนลล่่าที่่�พบในฟาร์์มไก่่เนื้้อ�
ภายใต้้สภาพอากาศร้้อนชื้้�นของประเทศไทยโดยการเก็็บ
ตััวอย่่างเพื่่�อตรวจหาเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ
ของประเทศไทยในพื้้น� ที่่ภ� าคใต้้ ภาคตะวัันออก และภาคกลาง
ตั้้ง� แต่่เดืือนมกราคม 2560 – เดืือนธัันวาคม 2561 ในปััจจััย 6
อย่่าง เปรีียบเทีียบกัับวััสดุุปููรองในช่่วงการเลี้้�ยง คืือ แมลง
แกลบ บริิเวณหน้้าโรงเรืือนเลี้้�ยง ระบบให้้อาหารสััตว์์ ถััง
ใส่่ซากสััตว์์ปีีก รอยต่่อของผนััง และกล่่องดัักหนูู ที่่�พบว่่า
แมลงแกลบ บริิเวณหน้้าโรงเรืือนเลี้้�ยงเป็็นปััจจััยที่่�พบเชื้้�อ
ซััลโมเนลล่่าสููงสุุด
2. ความสััมพัันธ์์ระหว่่างจำำ�นวนซีีโรวาร์์ที่่�พบใน
วััสดุุปูรู องในช่่วงการเลี้้ย� งกัับปััจจัยั อื่่น� ๆ ในระบบการเลี้้ย� ง
จ ากตารางที่่� 2 มีีความสััมพัันธ์์ (Correlation
coefficients) อย่่างมาก (r = 0.7-1) ของจำำ�นวนการตรวจ
พบเชื้้� อ ซัั ล โมเนลล่่าจากวัั สดุุ ปูู รองในช่่วงการเลี้้� ย งกัั บ
จำำ�นวนการพบเชื้้�อซััลโมเนลล่่าจากปััจจััยอื่่�นในช่่วงเวลา
ดัังกล่่าว ที่่ร� ะดัับความเชื่่อ� มั่่น� p < 0.05 ดัังต่่อไปนี้้� โรงเรืือน
หลัังทำำ�ความสะอาดและฆ่่าเชื้้�อ (r = 0.92) วััสดุปููุ รองหลััง
ฆ่่าเชื้้�อ ( r= 0.92) บริิเวณทางเข้้าโรงเรืือนในช่่วงการเลี้้�ยง
(r = 0.76) และสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้อ� ในช่่วงการเลี้้ย� ง (r = 0.72)

P-value

Correlation
coefficients*

โรงเรือนหลังทำ�ความ
สะอาดและฆ่าเชื้อ

5.1424E-10

0.92

วัสดุปูรองก่อนฆ่าเชื้อ

0.000286572

0.69

วัสดุปูรองหลังฆ่าเชื้อ

5.1424E-10

0.92

แมลงแกลบนำ � เชื้ อ ในช่วง 0.000114793
การเลี้ยง

0.72

บริเวณทางเข้าโรงเรือนใน 2.93463E-05
ช่วงการเลี้ยง

0.76

ปัจจัย

*ระดัับความเชื่่�อมั่่�น 95 % (p < 0.05)

เปรีียบเทีียบกัับการตรวจเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าในสิ่่ง� ปููรอง
ในช่่วงการเลี้้�ยงในแต่่ละโรงเรืือน รวมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 285
ตััวอย่่าง ซึ่่�งพบว่่าการปนเปื้้�อนเชื้้�อซััลโมเนลล่่าที่่�พบใน
แมลงแกลบ บริิเวณหน้้าโรงเรืือนเลี้้�ยง มีีความสััมพัันธ์์กัับ
การพบเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในสิ่่�งปููรองในช่่วงการเลี้้�ยงอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิ นอกจากนี้้� จากรายงานของ Bunloet
et al. (2019) ที่่�ทำำ�การศึึกษาว่่าแมลงแกลบในระยะตััวเต็็ม
วััยและระยะที่่�เป็็นตััวหนอนเป็็นพาหะที่่�นำำ�เชื้้�อต่่าง ๆ ทั้้�ง
ไวรััส แบคทีีเรีีย และโปรโตซััว โดยในฟาร์์มไก่่เนื้้�อแมลง
แกลบจะเป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ในการแพร่่กระจายเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่า
ในฟาร์์มเลี้้ย� งไก่่เนื้้อ� ในรุ่่น� การเลี้้ย� งที่่�ตรวจพบและถ่่ายทอด
ไปยัังไก่่ที่่�เลี้้ย� งในรุ่่น� ถััดไป การศึึกษาความชุุกของเชื้้อ� ซััลโม
เนลล่่าในแมลงแกลบที่่� พ บในฟาร์์ ม เลี้้� ย งไก่่เนื้้� อ ของ
ประเทศไทยตั้้ง� แต่่เดืือนมกราคม 2560–เดืือนธัันวาคม 2561
โดยสุ่่�มแมลงแกลบในฟาร์์มในพื้้�นที่่�ภาคใต้้ ภาคตะวัันออก
และภาคกลางของประเทศไทยจำำ�นวน 37 ตััวอย่่าง พบเชื้้อ�
ซััลโมเนลล่่าจำำ�นวน 21 ตััวอย่่าง ประกอบด้้วยซััลโมเนลล่่า
Group C ,Group G, Group B, Group E และ Group D
จำำ�นวน 30%, 25%, 20%, 20% และ 5% ตามลำำ�ดับั ดัังนั้้น�
การเลืือกแหล่่งที่่�มาของวััสดุปููุ รองซึ่่ง� โดยทั่่�วไปจะเป็็นแกลบ
ควรมีีการควบคุุมแหล่่งที่่�มาของแกลบที่่�มีีการควบคุุมการ
ปนเปื้้�อนของเชื้้�อซััลโมเนลล่่าเป็็นอย่่างดีี ควบคู่่�ไปกัับการ
ฆ่่าเชื้้�อและควบคุุมแมลงแกลบที่่�มีีประสิิทธิิภาพ หรืือการ
เลืือกใช้้วัสดุ
ั ปููุ รองที่่�ทำำ�จากวััสดุทีุ่่ ส� ามารถควบคุุมการเจริิญ

เติิบโตและตััดวงจรของแมลงแกลบในระยะวางไข่่ได้้จะช่่วย
ให้้สามารถลดระดัับของการปนเปื้้�อนของเชื้้�อซััลโมเนลล่่า
ที่่�จะส่่งผลโดยตรงต่่อการตรวจพบเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในวััสดุุ
ปููรองในช่่วงการเลี้้�ยงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
	สััตว์์พาหะนำำ�เชื้้อ� เป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการปน
เปื้้อ� นเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าไปยัังตััวไก่่ผ่่านสิ่่ง� แวดล้้อมในฟาร์์มได้้
โดยเฉพาะการปนเปื้้อ� นของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าจากแมลงแกลบ
ในช่่วงก่่อนนำำ�ลููกไก่่เข้้าเลี้้ย� งแมลงพวกนี้้�จะหลบซ่่อนตััวอยู่่�
ใต้้ดิินจะออกมาปรากฎตััวให้้เห็็นเป็็นจำำ�นวนมากอีีกครั้้�ง
เมื่่อ� มีีการนำำ�ลููกไก่่เข้้าเลี้้ย� งเนื่่อ� งจากมีีแหล่่งอาหาร แมลงแกลบ
มีี ว งจรชีี วิิ ต หลายระยะโดยในแต่่ละระยะจะมีี รูู ปร่่าง
พฤติิกรรม อายุุ ที่่�แตกต่่างกัันตามวงจรชีีวิิตตามธรรมชาติิ
และมีีการผัันแปรตามสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่ย� นแปลงไป เช่่น
ความร้้อน ความชื้้�น และค่่าความเป็็นกรดและด่่าง สภาวะ
ที่่�แตกต่่างกัันเหล่่านี้้�ในวััสดุุปููรองจะมีีผลต่่อวงจรชีีวิิตที่่�
เปลี่่�ยนไปจากธรรมชาติิของแมลงแกลบ ซึ่่�งปััจจััยที่่�เกิิดขึ้้�น
ในวััสดุปููุ รองและสภาพการเลี้้ย� งไก่่ในประเทศไทย และภููมิิ
อากาศของประเทศไทย เหล่่านี้้ล้� ว้ นเป็็นตััวเร่่งให้้แมลงเหล่่านี้้�
มีีอายุุขัยั ที่่�ยาวนานขึ้้น� และแพร่่พัันธุ์์�ได้้เร็็วขึ้้น� ทำำ�ให้้ยากแก่่
การควบคุุม สอดคล้้องกัับผลการศึึกษานี้้� ที่่�พบความชุุกของ
เชื้้�อซััลโมเนลล่่าในสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อในระดัับสููงไม่่แตกต่่าง
อย่่างมีี นัั ย สำำ�คัั ญ ทั้้� ง ในช่่วงก่่อนนำำ�ลูู กไก่่เข้้ า เลี้้� ย งและ
ช่่วงการเลี้้�ยง ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของนิิอรและคณะ
(2557); Boonprasert (2016) ที่่ไ� ด้้กล่่าวว่่าพบการปนเปื้้อ� น
จากสิ่่ง� แวดล้้อมมายัังตััวไก่่โดยการนำำ�ผ่่านสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้อ�
ซึ่่ง� ถืือว่่าเป็็นแหล่่งสำำ�คัญ
ั ในการก่่อให้้เกิิดการปนเปื้้อ� นของ
เชื้้�อซััลโมเนลล่่าในฟาร์์มไก่่เนื้้�อ ดัังนั้้�น สััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อจึึง
เป็็นปััจจััยที่่�ไม่่ควรมองข้้ามเพราะถึึงแม้้จะทำำ�ความสะอาด
โรงเรืือนมาเป็็นอย่่างดีีแต่่ก็็ยังั มีีสัตั ว์์พาหะนำำ�เชื้้อ� เข้้ามาปนเปื้้อ� น
สิ่่ง� แวดล้้อมและตััวไก่่ที่่�จะเข้้ามาเลี้้ย� งในช่่วงต่่อไปได้้ตลอด
รอบการเลี้้�ยงสััตว์์ และยัังคงมีีผลต่่อเนื่่�องไปในรอบการ
เลี้้�ยงสััตว์์ในชุุดต่่อไปได้้อีีก ผู้้�ประกอบการควรให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับการควบคุุมสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้อ� ที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพเพื่่�อ
ควบคุุมไม่่ให้้สััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะพบในแมลง
แกลบนำำ�เชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าปนเปื้้อ� นไปยัังไก่่โดยตรงหรืือโดย
อ้้อมผ่่านสิ่่�งแวดล้้อมมายัังตััวไก่่
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	ปััจจััยอีีกประการหนึ่่ง� นอกเหนืือจากสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้อ�
ที่่�ผู้ป้� ระกอบการมัักจะละเลยความเข้้มงวดในการดููแล ได้้แก่่
การรัักษาความสะอาดบริิเวณทางเข้้าโรงเรืือน อาจเพราะ
เห็็นว่่าเป็็นบริิเวณที่่�มิิใช่่พื้้�นที่่�ที่่�ใช้้ในการเลี้้�ยงไก่่
ใน
ขณะที่่� บ ริิ เวณทางเข้้ า โรงเรืือนนี้้� ก็็ เ ป็็ น แหล่่งสะสมเชื้้� อ
ซััลโมเนลล่่าจากสิ่่ง� แวดล้้อมที่่จ� ะเข้้ามาปนเปื้้อ� นในวััสดุปููุ รองได้้
โดยการศึึกษานี้้�พบความชุุกของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่า บริิเวณทาง
เข้้าโรงเรืือนอยู่่ใ� นระดัับสููงทั้้�งในช่่วงก่่อนนำำ�ลููกไก่่เข้้าเลี้้ย� งไก่่
และในช่่วงการเลี้้� ย ง อีี ก ทั้้� ง มีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ ใ นระดัั บ สููง
ระหว่่างปััจจััยสิ่่�งปููรองในช่่วงการเลี้้�ยงกัับบริิเวณทางเข้้า
โรงเรืือนในช่่วงการเลี้้�ยง เช่่นเดีียวกัับผลการศึึกษาของ
Kijphakapanith et al. (2019) ทั้้ง� นี้้บ� ริิเวณทางเข้้าโรงเรืือน
จะเป็็นแหล่่งที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการปนเปื้้�อนของเชื้้�อซััลโมเนลล่่า
ในช่่วงการเลี้้�ยงไก่่ที่่�เกิิดจากสิ่่�งแวดล้้อมอ้้อมไปยัังสิ่่�งปููรอง
ในระหว่่างการเลี้้ย� งผ่่านตััวกลางต่่าง ๆ เช่่น รองเท้้าบู้้ท� ของ
พนัักงาน หรืือสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้อ� ในทุุกช่่วงเวลาที่่เ� ลี้้ย� งสััตว์์ปีกี
3. อััตราส่่วนของเชื้้�อซััลโมเนลล่่าที่่�ตรวจพบใน
ฟาร์์มไก่่เนื้้�อจำำ�แนกตามซีีโรวาร์์
จากจำำ�นวนตััวอย่่างที่่�พบซััลโมเนลล่่าทั้้�งหมด 99
ตััวอย่่าง สามารถแยกซีีโรวาร์์ ได้้ทั้้�งสิ้้�น 20 ซีีโรวาร์์ มีี
อัั ต ราส่่วนจำำ� แนกตามซีี โรวาร์์ ร ะหว่่าง 1.01-33.33%
(ตารางที่่� 3) ซีีโรวาร์์ที่่จำ� �ำ แนกได้้มากที่่สุ� ดุ 3 ลำำ�ดับั แรก ได้้แก่่
S. Agona จำำ�นวน 33 ตััวอย่่าง (33.33%) S. Kedougou
จำำ�นวน 19 ตััวอย่่าง (19.19%) และ S. Albany จำำ�นวน
14 ตััวอย่่าง (14.14%) ปััจจััยที่่�พบ S. Agona มากที่่�สุดุ ใน
3 ลำำ�ดับั แรก คืือสิ่่ง� ปููรองในช่่วงการเลี้้ย� งซึ่่ง� เก็็บตััวอย่่างด้้วย
วิิธีี Boot swab จำำ�นวน 16 ตััวอย่่าง สััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อใน
ช่่วงการเลี้้�ยง 5 ตััวอย่่าง และสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อในช่่วงก่่อน
นำำ�ลููกไก่่เข้้าเลี้้ย� งและพื้้น� ที่่�ก่่อนเข้้าโรงเรืือนในช่่วงการเลี้้ย� ง
อย่่างละ 3 ตััวอย่่าง โดยพบ S. Kedougou ส่่วนใหญ่่ในสััตว์์
พาหะนำำ�เชื้้อ� ก่่อนการเลี้้�ยง และบริิเวณทางเข้้าโรงเรืือนใน
ช่่วงการเลี้้�ยง อย่่างละ 5 ตััวอย่่าง และพบ S. Albany ส่่วน
ใหญ่่ในบริิเวณทางเข้้าโรงเรืือนในช่่วงการเลี้้�ยง จำำ�นวน 5
ตััวอย่่าง และวััสดุุปููรองในช่่วงการเลี้้�ยง 4 ตััวอย่่าง
การจำำ�แนกเชื้้�อซััลโมเนลล่่าจำำ�นวน 99 ตััวอย่่าง ที่่�
ตรวจพบ ในการศึึกษาครั้้�งนี้้� แยกได้้ทั้้�งสิ้้�น 20 ซีีโรวาร์์ ที่่�

ตารางที่่� 3 อััตราส่่วนของเชื้้�อซััลโมเนลล่่าที่่�ตรวจพบในฟาร์์มไก่่
เนื้้�อเพื่่�อการส่่งออกจำำ�แนกตามซีีโรวาร์์
ซีโรวาร์

จำ�นวน

เปอร์เซ็นต์

S. Agona

33

33.33

S. Kedougou

19

19.19

S. Albany

14

14.14

S. Give, S. Kentucky

4

4.04

S. Stanley, S. Typhimurium,
S. Weltevreden

3

3.03

S. Kakua, S. Mbandaka, S. Orion,
S. Senftenberg

2

2.02

S. Amsterdam, S. Corvallis,
S. Derby, S. Bredeney, S. Hvittingfoss,
S. Manhattan, S. Saintpaul,
S. Singapore

1

1.01

แตกต่่างกัันและในบางปััจจััยจะพบมากกว่่า 1 ซีีโรวาร์์ใน
ตััวอย่่างเดีียวกััน ซีีโรวาร์์ที่่�ตรวจพบมากที่่�สุุด 3 ลำำ�ดัับแรก
ได้้แก่่ S. Agona (33.33%) S. Kedougou (19.19%) และ
S. Albany (14.14%) ในขณะที่่� Angkititrakul et al.
(2005) รายงานการพบซีีโรวาร์์ S. Anatum (33.30%)
และ S. Rissen (16.70%) มากที่่�สุุด Boonmar et al.
(1998) รายงานว่่าพบ S. Enteritidis (7.34%) มากที่่�สุุด
Phongaran et al. (2019) รายงานการพบ S. Kentucky
(22.94%), S. Give (20.18%) และ S. Typhimurium
(7.34%) มากที่่�สุุดตามลำำ�ดัับ และ Trongjit et al. (2017)
รายงานว่่าซีีโรวาร์์ที่่�พบมากที่่�สุุด คืือ S. Typhimurium
(29.00%) และ S. Rissen (29.00%) แสดงถึึงความหลากหลาย
ของซีีโรวาร์์ที่่�พบในฟาร์์มและเนื่่�องจากเชื้้�อซััลโมเนลล่่ามีี
หลากหลายซีีโรวาร์์ บางซีีโรวาร์์มีีแหล่่งที่่�มาจำำ�เพาะ บาง
ซีีโรวาร์์พบได้้ทั่่�วไป ซึ่่�งการตรวจสอบเชื้้�อซััลโมเนลล่่าใน
ระดัับซีีโรวาร์์จะช่่วยให้้สามารถระบุุได้้แหล่่งที่่�มาของการ
ปนเปื้้�อนเชื้้�อซััลโมเนลล่่า ซึ่่�งจะได้้นำำ�มาใช้้ในการกำำ�หนด
มาตรการควบคุุมการปนเปื้้อ� นของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าในแต่่ละ
ปััจจััยได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ หรืือช่่วยในการควบคุุมการ
ระบาดของโรคอาหารเป็็นพิิษจากการปนเปื้้อ� นเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่า
โดยเรีียกเก็็บแหล่่งอาหารที่่มี� กี ารปนเปื้้อ� นเชื้้อ� หรืือช่่วยบ่่งชี้้�
ความสััมพัันธ์์และการแพร่่กระจายเชื้้�อซััลโมเนลล่่าใน
สิ่่ง� แวดล้้อม ดัังผลการศึึกษาครั้้ง� นี้้� ซึ่่ง� พบ S. Agona จำำ�นวน

สรุุป
	ปััจจััยในระบบการเลี้้�ยงไก่่ในช่่วงเวลาต่่าง ๆ ที่่�มีีผล
ต่่อการปนเปื้้�อนเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในฟาร์์มไก่่เนื้้�อเพื่่�อการส่่ง
ออกมากตามลำำ�ดัับ ได้้แก่่ วััสดุปููุ รองในช่่วงการเลี้้�ยง สััตว์์
พาหะนำำ�เชื้้�อช่่วงก่่อนการนำำ�ลููกไก่่เข้้าเลี้้�ยง สััตว์์พาหะนำำ�
เชื้้อ� ช่่วงการเลี้้ย� งไก่่ บริิเวณทางเข้้าโรงเรืือนในช่่วงการเลี้้ย� ง
และบริิเวณทางเข้้าโรงเรืือนในช่่วงก่่อนนำำ�ลููกไก่่เข้้าเลี้้ย� ง ซึ่่ง�

เชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าที่่ต� รวจพบสููงสุุด 3 ลำำ�ดับั แรกได้้แก่่ S. Agona,
S. Kedougou และ S. Albany และพบความความสััมพัันธ์์
อย่่างมากระหว่่างการพบเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าจากวััสดุปููุ รองใน
ช่่วงการเลี้้�ยงกัับการพบเชื้้�อซััลโมเนลล่่าจากปััจจััยอื่่�นใน
ระบบการเลี้้�ยงไก่่คืือ โรงเรืือนหลัังทำำ�ความสะอาดและ
ฆ่่าเชื้้อ� วััสดุปููุ รองหลัังฆ่า่ เชื้้อ� บริิเวณทางเข้้าโรงเรืือนในช่่วง
การเลี้้�ยง และสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อในช่่วงการเลี้้�ยงไก่่

ข้้อเสนอแนะ
จากการศึึกษายัังพบความชุุกของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าสููง
ในบางปััจจััยในระบบการเลี้้ย� งในฟาร์์มส่่วนหนึ่่�ง และปััจจััย
เหล่่านั้้�นมีีความสััมพัันธ์์กันั แสดงถึึงการแพร่่กระจายเชื้้อ� ใน
ปััจจััยเหล่่านี้้�โดยไม่่มีีมาตรการการควบคุุมหรืือมีีมาตรการ
ควบคุุมที่่�ยัังไม่่มีีประสิิทธิิภาพเพีียงพอ บางฟาร์์มพบการ
ติิดเชื้้�อซััลโมเนลล่่า S. Typhimurium ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดโรค
อาหารเป็็นพิิษในคนและห้้ามพบในเนื้้�อสััตว์์ปีีกดิิบส่่งไป
สหภาพยุุโรป อีีกทั้้ง� มีีบางฟาร์์มที่่ส� ามารถควบคุุมการติิดเชื้้อ�
ซััลโมเนลล่่าได้้ผลดีีมีีความชุุกของเชื้้�อในสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เป็็น
ปััจจััยในระบบการเลี้้ย� งอยู่่ใ� นระดัับต่ำำ�� แสดงว่่ามีีความเป็็น
ไปได้้ในการควบคุุมการปนเปื้้�อนเชื้้�อเชื้้�อซััลโมเนลล่่าใน
ฟาร์์มสััตว์์ปีีกเนื้้�อ ในประเทศไทย ดัังนั้้�น ควรให้้ความรู้้�กัับ
ผู้้ป� ระกอบการทราบถึึงปััจจััยในระบบการเลี้้ย� งที่่�ยังั คงเป็็น
ปััญหา รวมถึึงวิิธีีการหรืือมาตรการควบคุุมป้้องกัันที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ โดยมีีการกำำ�หนดขั้้�นตอนและวิิธีีการของ
มาตรการควบคุุมป้้องกัันการปนเปื้้�อนเชื้้�อซััลโมเนลล่่าใน
แต่่ละปััจจััยในระบบการเลี้้ย� ง เช่่น การทำำ�ความสะอาดและ
ฆ่า่ เชื้้อ� ด้้วยวิิธีแี ละความถี่่ที่่� เ� หมาะสม มีีโปรแกรมการกำำ�จัดั
แมลงและสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้อ� ที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพและสอดคล้้อง
กัับวงจรชีีวิิตของสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อ เป็็นต้้น โดยใช้้หลัักการ
ประเมิินความเสี่่�ยงและข้้อมููลทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อการวางระบบที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ มีีระบบ
เฝ้้าระวัังในการตรวจติิดตามและแก้้ไขข้้อบกพร่่องที่่�ชัดั เจน
และมีีประสิิทธิิภาพ การดำำ�เนิินการภายใต้้หลัักการนี้้�จะ
ทำำ�ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดในการควบคุุมการปนเปื้้�อน
ของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าในฟาร์์มเลี้้ย� งไก่่เนื้้อ� เพื่่�อการส่่งออกไป
สหภาพยุุโรป
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มากในวััสดุปููุ รองช่่วงการเลี้้ย� ง สััตว์์พาหะนำำ�เชื้้อ� และบริิเวณ
ทางเข้้าโรงเรืือน โดยที่่�ปััจจััยเหล่่านี้้�มีีความสััมพัันธ์์ต่่อกััน
ในระดัับสููง เป็็นต้้น
การศึึกษาครั้้�งนี้้�ยัังพบ S. Typhimurium ซึ่่�งเป็็น
ซีีโรวาร์์ของเชื้้�อซััลโมเนลล่่าที่่�ก่่อให้้เกิิดโรคอาหารเป็็นพิิษ
ในคนและห้้ามพบในเนื้้�อสััตว์์ปีีกดิิบส่่งไปสหภาพยุุโรป
จำำ�นวน 3 ตััวอย่่าง (3.03%) โดยพบในวััสดุุปููรองก่่อน
ฆ่า่ เชื้้อ� และคนงานเลี้้ย� งไก่่ในฟาร์์มแห่่งหนึ่่�ง และบริิเวณทาง
เข้้าโรงเรืือนในช่่วงก่่อนนำำ�ลููกไก่่เข้้าเลี้้ย� งในฟาร์์มอีีกแห่่งหนึ่่ง�
แต่่ไม่่พบเชื้้อ� นี้้�จากกระดาษรองลููกไก่่ซึ่่�งมีีแหล่่งที่่�มาของเชื้้อ�
จากพ่่อแม่่พัันธุ์์�มาสู่่ลูู� กเป็็นการกระจายของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่า
แบบ Vertical transmission และผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�พบ
เชื้้�อซััลโมเนลล่่าในระดัับต่ำำ�� เพีียง 2 ตััวอย่่าง จากจำำ�นวน
ตััวอย่่างที่่�เก็็บ 37 ตััวอย่่าง บ่่งชี้้ว่่� าเส้้นทางหลัักการแพร่่เชื้้อ�
ซััลโมเนลล่่าในฟาร์์มที่่ศึ� กึ ษา เป็็นการแพร่่เชื้้อ� แบบ Horizontal
transmission ซึ่่ง� เป็็นการแพร่่เชื้้อ� จากสิ่่ง� แวดล้้อม สอดคล้้อง
กัับรายงานของนิิอร และคณะ (2557) ที่่�ระบุุว่่าในระบบ
การผลิิตไก่่เนื้้�อแบบครบวงจร จะพบการแพร่่กระจายเชื้้�อ
ซััลโมเนลล่่า แบบ Horizontal transmission เป็็นเส้้นทางหลััก
ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการปนเปื้้�อนเชื้้�อซััลโมเนลล่่า เนื่่�องจากไม่่พบ
เชื้้�อซััลโมเนลล่่าในตััวอย่่างที่่�มาจากไข่่ทั้้�งหมดที่่�ทำำ�การ
ตรวจแต่่พบการปนเปื้้�อนในสิ่่�งแวดล้้อม อาหารสััตว์์ และ
สััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อ อนึ่่�ง ตามรายงานของภุุมริิน และคณะ
(2556) กล่่าวไว้้ว่่าการไม่่พบเชื้้�อ S. Typhimurium และ
S. Enteritidis ในไก่่เนื้้�ออาจเป็็นผลมาจากการใช้้วััคซีีน
ป้้องกััน Salmonella ทั้้�ง 2 ซีีโรวาร์์ซึ่่�งจะช่่วยลดการแพร่่
เชื้้�อผ่่านมููลไก่่ เปลืือกไข่่ และลดการถ่่ายทอดเชื้้�อสู่่�ลููกไก่่
ผ่่านไข่่ได้้
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