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การศึึกษาปัจำจัำยที�มีผลต่ัอการปนเป้�อนเช้�อซััลโมเนลล่าในฟาร์มไก่เน้�อเพ้ั�อการส่ังออก

Study of Factors Affecting Salmonella spp. Contamination in Exporting Broiler Farms
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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.

Keywords: Salmonella spp., broiler farms, cross - contamination, Correlation Coefficients, husk, pest
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บทคัดย่อ

 การศึุกษาปัจจัยในระบบการเลี�ยงไก�ที�มีผู้ลต็�อการ

ปนเป้�อนเช้�อซัลโมเนลล�าในฟารม์ไก�เน้�อเพ้ั�อการสำ�งออกพับ

ว์�าปัจจัยที�ต็รว์จพับเช้�อซัลโมเนลล�าในระดับซีโรว์าร์มากต็าม

ลำาดับ ค้อ วั์สำดุป้รองในช�ว์งการเลี�ยง 61.90% สัำต็ว์์พัาหะ

นำาเช้�อช�ว์งก�อนนำาล้กไก�เข้าเลี�ยง 59.09% สัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อ

ในช�ว์งการเลี�ยง 58.62% บรเิว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อนในช�ว์งการ

เลี�ยง 43.33% และบริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อนในช�ว์งก�อนนำา

ล้กไก�เข้าเลี�ยง 21.88% เช้�อซัลโมเนลล�า ที�ต็รว์จพับทั�งหมด 

99 ตั็ว์อย�าง จะพับ Salmonella Agona มากที�สุำด คิดเป็น 

33.33 % S . 19.19% และ S. Albany 14.14%  ต็ามลำาดับ

การหาคว์ามสำมัพัันธ์์ (Correlation coefficients) ของการ

พับเช้�อซัลโมเนลล�าจา กว์สัำดุป้รองในช�ว์งการเลี�ยงกับการพับ

เช้�อซัลโมเนลล�าจากปัจจัยอ้�นในระบบการเลี�ยงไก� พับว์�ามี

คว์ามสำมัพัันธ์์ ระหว์�างการพับเช้�อซัลโมเนลล�าจากว์สัำดุป้รอง

ในช�ว์งการเลี�ยงกับการพับเช้�อซัลโมเนลล�าในโรงเร้อนหลัง

ทำาคว์ามสำะอาดและฆ่�าเช้�อกับวั์สำดุป้รองหลังฆ่�าเช้�อกับ

บริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อนในช�ว์งการเลี�ยงและกับสัำต็ว์์พัาหะนำา

เช้�อในช�ว์งการเลี�ยง (r = 0.92, 0.92, 0.76 และ 0.72),            

p < 0.05 ต็ามลำาดับ การทำาคว์ามสำะอาดและฆ่�าเช้�อในโรงเร้อน

เลี�ยงสัำต็ว์์ปีก วั์สำดุป้รอง และบริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อน รว์มถึึง

การคว์บคุมสัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อที�มีประสิำทธิ์ภาพัมีคว์ามจำาเป็น

ในการคว์บคุมการปนเป้�อนของเช้�อซัลโมเนลล�าในฟาร์ม

เลี�ยงสัำต็ว์์ปีก การศึุกษาในครั�งนี�ทำาให้ทราบปัจจัยที�มีผู้ลต็�อ

การปนเป้�อนของเช้�อซัลโมเนลล�าในฟาร์มไก�เน้�อเพ้ั�อการ         

สำ�งออกเพ้ั�อให้ผู้้้เกี�ยว์ข้องได้นำาไปใช้เป็นแนว์ทางในการ

คว์บคุมการปนเป้�อนของเช้�อซัลโมเนลล�าในฟาร์มให้บรรลุ

ต็ามเป้าหมายของโปรแกรมการคว์บคุมและป้องกันเช้�อ           

ซัลโมเนลล�าในสัำต็ว์์ปีกต็�อไป

คำาสัำาคัญ :  ซัลโมเนลล�า, ฟารม์ไก�เน้�อ, การปนเป้�อน, คว์าม

สัำมพัันธ์์, วั์สำดุป้รอง, สัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อ

บทนำา

 ในปัจจุบันประเทศุไทยผู้ลิต็ไก�เน้�อปีละ 1,719 ล้านตั็ว์

เป็นผู้ลผู้ลิต็เน้�อไก� 2,908,000 ตั็นต็�อปี คิดเป็นม้ลค�า 

153,788.84 ล้านบาท ประเทศุไทยเป็นประเทศุผู้้้สำ�งออก

เน้�อไก�สำดแช�เย็นจนแข็งอันดับ 4 ของโลก มีม้ลค�าการสำ�งออก

เน้�อไก�สำดแช�เย็นจนแข็งและผู้ลิต็ภัณ์ฑ์์อย้�ที� 115,000 ล้าน

บาทต็�อปี โดยมีการผู้ลิต็ไก�เน้�อจำานว์น 383.89 ล้านตั็ว์ต็�อรุ�น

จำานว์น 5-6 รุ�นต็�อปี เป น็การผู้ลิต็ในโรงฆ่�าสัำต็ว์์ปีกเพ้ั�อการ

สำ�งออกจำานว์น 4.33 ล้านตั็ว์ต็�อวั์น มีสัำดสำ�ว์นเป็นการผู้ลิต็

เพ้ั�อการบริโภคภายในประเทศุ 70% และเพ้ั�อการสำ�งออก 

30% โดยมีต็ลาดหลักในการสำ�งออก ค้อ สำหภาพัยุโรปและ

ประเทศุญี�ปุ�น ทั�งนี�สิำนค้าเน้�อสัำต็ว์์ปีกผู้ลิต็เพ้ั�อการสำ�งออก

ไปสำหภาพัยโุรปจะต็อ้งผู้�านการต็รว์จสำอบและรบัรองคว์าม

ปลอดภัยด้านอาหารต็ามระเบียบของกรมปศุุสัำต็ว์์และ

ระเบียบของสำหภาพัยุโรปซึ�งมีข้อกำาหนดมาต็รฐานที�สำำาคัญ

ค้อการคว์บคุมการปนเป้�อนของเช้�อซัลโมเนลล�า ในว์งจร

ผู้ลิต็ภัณ์ฑ์์สัำต็ว์์ปีก

 ซัลโมเนลล�าเป็นเช้�อแบคทีเรียที�ก�อให้เกิดโรคอาหาร

เป็นพิัษที�เป็นปัญหาสำำาคัญด้านการสำาธ์ารณ์สุำขของโลก 

โดยมีไก�เน้�อเป็นแหล�งปนเป้�อนเช้�อซัลโมเนลล�าที�มีคว์าม

สำำาคัญ (OIE, 2019) สำหภาพัยุโรปซึ�งเป็นประเทศุค้�ค้าที�

สำำาคัญมีการกำาหนดเง้�อนไขการนำาเข้าและมีการต็รว์จสำอบ

การปนเป้�อนของเช้ �อซัลโมเนลล�าในเน้�อไก�ของประเทศุไทย

ที�สำ�งออก ไปยังสำหภาพัยุโรป ซึ�งประเทศุไทยพับปัญหาการ

ถ้ึกตี็กลับสิำนค้าเน้�อไก�สำดแช�เย็นจนแข็งและเน้�อไก�คลุก

เกล้อแช�เย็นจนแข็งที�สำ�งออกไปยังสำหภาพัยุโรปหลายครั�ง 

โดยที�สิำนค้าเน้�อสัำต็ว์์ปีกคลุกเกล้อดิบแช�เยน็จนแข็งที�สำ�งออก

ไปสำหภาพัยุโรปต้็องไม�พับเช้�อ Salmonella spp. สำ�ว์น

สิำนค้าเน้�อสัำต็ว์์ปีกดิบแช�เยน็จนแข็งที�สำ�งออกไปสำหภาพัยุโรป

ต้็องไม�พับเช้�อ S. Typhimurium และเช้�อ S. Enteritidis 

จากเหตุ็การณ์์ดังกล�าว์ทำาให้ประเทศุไทยต้็องส้ำญเสีำยม้ลค�า

ทางเศุรษฐกิจเป็นจำานว์นมาก (EFSA, 2007; FSIS, 2010) 

ในขณ์ะที�สำถึานการณ์์การปนเป้�อนของเช้�อซัลโมเนลล�าของ

ประเทศุไทยพับคว์ามชกุของเช้�อซัลโมเนลล�า ในฟารม์เลี�ยง

สัำต็ว์์ปีกเน้�อในช�ว์ง พั.ศุ. 2560–2562 โดยพับคว์ามชุกของ

เช้�อซัลโมเนลล�าสำายพัันธ์ุ์ S. Enteritidis และ S. Typhimurium 

ระหว์�าง 1.05% – 3.82% เฉลี�ย 2.12% และ Salmonella 

spp. ระหว์�าง 35.43%–41.95% เฉลี�ย 38.77% ซึ�ง

สำอดคล้องกับการศึุกษาของ (Kumar et al., 2012; Curtllo 

et al., 2013; Abd El-Tawab et al., 2015) ที�กล�าว์ว์�า     



15

ปีท
ี่ 6

8-
71

 เล
่มท

ี่ 1
-2

มิถ
ุนา

ยน
 - 

ธัน
วา

คม
 2

56
3

การปนเป้�อนของเช้�อซัลโมเนลล�าในห�ว์งโซ�อาหารโดยสำ�ว์นใหญ�

จะเกิดจากการกินของสัำต็ว์์ผู้�านทางการปนเป้�อนของ

อุจจาระหร้อวั์สำดุป้รองส้ำ�อาหารสัำต็ว์์ (fecal-oral route) 

หร้อโดยทางอ้อมจากสิำ�งแว์ดล้อมภายในฟาร์ม สำำาหรับไก�จะ

พับว์�าสำามารถึเพัาะเช้�อซัลโมเนลล�าจากเปล้อกไข�ได้หลายชนิด

ซึ�งมักเป็นการปนเป้�อนที�พับได้เป็นประจำา บางซีโรว์าร์จะ

เกิดการติ็ดเช้�อในลักษณ์ะ Vertical transmission ไปส้ำ�ไก�

ในรุ�นต็�อ ๆ ไป ในขณ์ะที�จากการสำำารว์จข้อม้ลผู้ลวิ์เคราะห์

เพ้ั�อเฝ้ึาระวั์งทางห้องปฏิบัติ็การของภาครัฐ (Official sample) 

ในโรงฆ่�าสัำต็ว์์ปีกเพ้ั�อการสำ�งออกในช�ว์งเว์ลาเดียว์กันพับ 

Salmonella spp. อย้�ในช�ว์ง 3.70%-4.90% Salmonella 

serogroup B อย้�ในช�ว์ง 1.57%-1.80% และ Salmonella 

serogroup D อย้�ในช�ว์ง 0.88%-1.72% จะเหน็ได้ว์�าปัญหา

การปนเป้�อนของเช้�อซัลโมเนลล�าในว์งจรการผู้ลิต็เน้�อสัำต็ว์์ปีก

ของประเทศุไทยปัญหาหลักเกิดจากการปนเป้�อนของเช้�อ

ซัลโมเนลล�าในการเลี�ยงระดับฟาร์ม ดังนั�น แนว์ทางหลักใน

การคว์บคุมการปนเป้�อนของเช้�อซัลโมเนลล�าในระดบัฟาร์ม

ที�มีประสิำทธิ์ภาพัจะทำาให้ลดโอกาสำของการปนเป้�อนใน

กระบว์นการผู้ลิต็เน้�อสัำต็ว์์ปีกในโรงฆ่�าซึ�งจะช�ว์ยลด             

อุบัติ็การณ์์การต็รว์จพับเช้�อซัลโมเนลล�าในผู้ลิต็ภัณ์ฑ์์เพ้ั�อ

การสำ�งออกไปสำหภาพัยุโรปได้เป็นอย�างดี 

 จากผู้ลการต็รว์จเช้�อซัลโมเนลล�าในสิำ�งป้รองในช�ว์ง

การเลี�ยงโดยการเก็บตั็ว์อย�างด้ว์ยวิ์ธี์ Boot swab ต็ามวิ์ธี์

การเก็บตั็ว์อย�างต็ามระเบียบกรมปศุุสัำต็ว์์ว์�าด้ว์ยการคว์บคุม

โรคแซลโมเนลลาสำำาหรับสัำต็ว์์ปีก (กรมปศุุสัำต็ว์์ กระทรว์ง

เกษต็รและสำหกรณ์์, 2553) ที�ทำาโดยการยำ�ารองเท้าบ้้ทลง 

บนวั์สำดุป้รองที�มีเศุษอาหาร นำ�า ม้ลไก� ผู้ลการต็รว์จคว์ามชุก

ของเช้�อซัลโมเนลล�าในวั์สำดุป้รองในฟาร์มที�ใช้ในการศึุกษา

ในครั�งนี�จำานว์น 10 แห�ง ในไก�ที�มีการเลี�ยงไก�ในช�ว์งปี พั.ศุ. 

2561 จำานว์น 5-6 รุ�นการเลี�ยง พับเช้�อซัลโมเนลล�าในฟาร์ม 

A 46.22% (n = 119) ฟาร์ม B 41.67% (n = 72) ฟาร์ม 

C 72.22 % (n = 36) ฟาร์ม D 30.77 % (n = 52) ฟาร์ม E 

61.97 % (n = 71) ฟาร์ม F 41.67 % (n = 36) ฟาร์ม G 

60.00 %  (n = 25) ฟาร์ม H 46.15 % (n = 52) ฟาร์ม I 

55.56 % (n = 135) และฟาร์ม J 22.62 % (n =84) เฉลี�ย 

46.77 % จะเห็นว์�าฟาร์มที�ทำาการศึุกษาในครั�งนี�มีการ      

พับเช้�อซัลโมเนลล�าส้ำงกว์�าค�าเฉลี�ยคว์ามชุกของเช้�อ             

ซัลโมเนลล�าในวั์สำดุป้รองระหว์�างการเลี�ยงจากการศึุกษา

การปนเป้�อนเช้�อซัลโมเนลล�าของประเทศุไทย ในช�ว์ง พั.ศุ. 

2561 ซึ�งมีค�าเฉลี�ย 41.95% 

 ในขณ์ะนี� ประเทศุไทยได้จัดทำาโปรแกรมการคว์บคุม

และป้องกันเช้�อแซลโมเนลลาในสัำต็ว์์ปีก (National               

Salmonella Control Program, NSCP) ที�มีการดำาเนินการ

ทั�งในสำ�ว์นของภาคเอกชนและภาครัฐเพ้ั�อคว์บคุมและ

ป้องกันเช้�อแซลโมเนลลาในว์งจรการผู้ลิต็สัำต็ว์์ปีกตั็�งแต็�ใน

สัำต็ว์์ปีกพัันธ์ุ์ โรงฟัก ฟาร์มสัำต็ว์์ปีกเน้�อ และโรงฆ่�าสัำต็ว์์ปีก

เพ้ั�อการสำ�งออกไปสำหภาพัยุโรปเพ้ั�อคว์บคุมระดับการ          

ปนเป้�อนของเช้�อแซลโมเนลลาในว์งจรการผู้ลิต็สัำต็ว์์ปีกให้

เป็นไปต็ามเป้าหมายที�กำาหนดไว้์ ด้ว์ยเหตุ็ผู้ลนี� จึงได้ทำาการ

ศึุกษาปัจจัยที�มีผู้ลต็�อการปนเป้�อนของเช้�อซัลโมเนลล�าใน

ฟาร์มไก�เน้�อเพ้ั�อการสำ�งออกเพ้ั�อใช้เป็นข้อม้ลสำำาหรับว์าง

แนว์ทางในการคว์บคุมการปนเป้�อนของเช้�อซัลโมเนลล�า

เพ้ั�อนำามากำาหนดเป็นมาต็รการในการจัดการคว์ามเสีำ�ยง

เพ้ั�อคว์บคุมและป้องกันเช้�อซัลโมเนลล�าในฟารม์ไก�เน้�อเพ้ั�อ

การสำ�งออกเพ้ั�อให้สำามารถึลดเช้�อซัลโมเนลล�าให้ได้ต็าม         

เป้าหมายที�กำาหนดไว้์ในโปรแกรมการคว์บคุมและป้องกัน

เช้�อแซลโมเนลลาในสัำต็ว์์ปีกเน้�อของกรมปศุุสัำต็ว์์ ทั�งนี� ข้อม้ล

ที�ได้จากการว์จัิยยงัเป็นข้อม้ลสำำาหรบัการนำาเสำนอต็�อผู้้้ต็รว์จ

ประเมินจากสำหภาพัยุโรปได้อีกด้ว์ย

อ์ปกรณ์และวิธี์การ

ตััวอย่างที�ศึึกษา

 เก็บตั็ว์อย�างจากสัำต็ว์์ปีก คนงาน สัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อ 

และสิำ�งแว์ดล้อม ที�อาจเป็นปัจจัยที�มีผู้ลต็�อการปนเป้�อนของ

เช้�อซัลโมเนลล�าในต็ัว์ไก�และเน้�อไก�จากฟาร์มที�สำ�งโรงเช้อด

สัำต็ว์์ปีกเพ้ั�อการสำ�งออกไปสำหภาพัยุโรป โดยฟาร์มที�ทำาการ

ศึุกษาในครั�งนี�เป็นฟาร์มเลี�ยงไก�ในระบบประกันราคาที�สำ�งไก�

ไปโรงฆ่�าสัำต็ว์์ปีกเพ้ั�อการสำ�งออกไปสำหภาพัยุโรปแห�ง

เดียว์กัน มีระบบการจัดการฟาร์มในเง้�อนไขเดียว์กัน และ

ได้รับการรับรองมาต็รฐานฟาร์มต็ามแนว์ปฏิบัติ็ในการใช้

มาต็รฐานสำนิค้าเกษต็ร มกษ. 6901 (G) – 256 0 การปฏบัิติ็

ทางการเกษต็รที�ดีสำำาหรับฟาร์มไก�เน้�อจากกรมปศุุสัำต็ว์์ 

จำานว์น 10 ฟาร์ม โดยทั�ง 10 ฟาร์ม เป็นฟาร์มที�มีผู้ลการ
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ต็รว์จทางหอ้งปฏิบัติ็การในนำ�าใช้ไม�พับเช้�อซัลโมเนลล�าต็าม

เกณ์ฑ์์การต็รว์จรับรองต็ามมาต็รฐานนำ�าใช้ที�กำาหนดไว้์ใน

การปฏิบัติ็ทางการเกษต็รที�ดีสำำาหรับฟาร์มไก�เน้�อ ฟาร์มทั�ง 

10 ฟาร์ม ประกอบด้ว์ย ฟาร์ม A (24 โรงเร้อน, ประชากรไก� 

403,200 ตั็ว์) ฟาร์ม B (12 โรงเร้อน, ประชากรไก� 360,000 ตั็ว์) 

ฟาร์ม C (6 โรงเร้อน, ประชากรไก� 120,000 ตั็ว์) ฟาร์ม D 

(8โรงเร้อน, ประชากรไก� 186,000 ตั็ว์) ฟาร์ม E (12 โรงเร้อน, 

ประชากรไก� 336,000 ตั็ว์) ฟาร์ม F (6โรงเร้อน, ประชากรไก� 

150,000 ตั็ว์) ฟาร์ม G (6 โรงเร้อน, ประชากรไก� 100,000 ตั็ว์) 

ฟาร์ม H (8 โรงเร้อน, ประชากรไก� 160,000 ตั็ว์) ฟาร์ม I (27 

โรงเร้อน, ประชากรไก� 460,000 ตั็ว์) และฟาร์ม J (14 โรงเร้อน, 

ประชากรไก� 260,000 ตั็ว์) รว์มโรงเร้อนเลี�ยงทั�งหมดรว์ม 

123 โรงเร้อน ประชากรไก�เน้�อ 2,535,200 ตั็ว์ คิดเป็น 

58.55% ของจำานว์นไก�เน้�อที�ผู้ลิต็ในโรงฆ่�าสัำต็ว์์ปีกเพ้ั�อการ

สำ�งออกในแต็�ละวั์น  ที�ตั็�งฟาร์มอย้�ในพ้ั�นที� 6 จังหวั์ด ค้อ 

ปราจีนบุรี ราชบุรี สำระบุรี กาญจนบุรี ลพับุรี และนครปฐม 

 เข้าทำาการเก็บตั็ว์อย�างในระหว์�างเด้อนมิถุึนายน 

2562 ถึึงเด้อนสิำงหาคม 2562 โดยเก็บตั็ว์อย�างในปัจจัย 3 

กลุ�ม ค้อ ล้กไก�เข้าเลี�ยง ช�ว์งก�อนนำาล้กไก�เข้าเลี�ยง และช�ว์ง

การเลี�ยง โดยมีปัจจัยที�ทำาการศึุกษา รว์ม 13 ปัจจัย ดังนี�

กล์่มตััวอย่าง
ที�เก็บ

แหล่งที�มาหร้อชนิดของตััวอย่าง
 (ปัจำจำัย)

วันที�เก็บ
ตััวอย่าง

1. ลูกไก่เข้า
เลี�ยง

(1.1) กระดาษรองกล�องบรรจุล้กไก� เก็บต็ัว์อย�าง
ในว์ันที�นำา
ล้กไก�เข้า
เลี�ยง

2. ช่วงก่อน
นำาลูกไก่เข้า
เลี�ยง

(2.1) โรงเร้อนหลังทำาคว์ามสำะอาด
และฆ่�าเช้�อ 
(2.2) ว์ัสำดุป้รองก�อนฆ่�าเช้�อ 
(2.3) ว์ัสำดุป้รองหลังฆ่�าเช้�อ 
(2.4) สำัต็ว์์พัาหะนำาเช้�อ 
(2.5) บริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อน

เก็บต็ัว์อย�าง
ก�อนนำาล้กไก�
เข้าเลี�ยง 1 
สำัปดาห์

3. ช่วงการ
เลี�ยง

(3.1) บริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อน 
(3.2) อ�างล้างม้อก�อนเข้าโรงเร้อน
(3.3) อาหารสำัต็ว์์ (3.4) สำัต็ว์์พัาหะ
นำาเช้�อ 
(3.5) ว์ัสำดุป้รองระหว์�างการเลี�ยง
(3.6) คนงานเลี�ยงไก� 
(3.7) ภาชนะใสำ�อาหารของคนงาน
เลี�ยงไก�  

เก็บต็ัว์อย�าง
ช�ว์งที�ไก�อายุ 
3-4 สำัปดาห์ 

 

2. วิธี์การเก็บตััวอย่าง

 เก็บตั็ว์อย�างด้ว์ยวิ์ธี์มาต็รฐานของห้องปฏิบัติ็การที�

ได้รับการรับรองวิ์ธี์ ISO 6579-1:2017 และมาต็รฐานหอ้ง

ปฏิบัติ็การต็าม ISO 17025 จากกรมวิ์ทยาศุาสำต็ร์การแพัทย์

ต็ามลักษณ์ะของตั็ว์อย�างแต็�ละชนิด เสำร็จแล้ว์เก็บรักษา

ตั็ว์อย�างเพ้ั�อเต็รียมสำ�งต็รว์จโดยบรรจุตั็ว์อย�างไว้์ในกล�องโฟม

หร้อกระต็ิกที�มีนำ�าแข็งขณ์ะนำาสำ�งห้องปฏิบัติ็การ และ                

นำาตั็ว์อย�างเก็บไว้์ในต้้็เย็นช�องธ์รรมดา (อุณ์หภ้มิ 4-8 °C) 

สำ�งตั็ว์อย�างภายใน 48 ชั�ว์โมง หากไม�สำามารถึนำาสำ�งตั็ว์อย�าง

ได้ภายในวั์นที�เก็บตั็ว์อย�าง

 2.1 การเก็บตััวอย่างกระดาษรองกล่องบรรจ์ำลูกไก่

โดยสำว์มถุึงม้อทั�ง 2 ข้าง แล้ว์ฉีดพั�นด้ว์ยแอลกอฮอล์ 70% 

ให้ทั�ว์ เม้�อนำาล้กไก�ออกจากกล�องจนหมดแล้ว์ให้สุำ�มกล�อง

ล้กไก� จำานว์น 10% ของจำานว์นกล�องที�ลงในโรงเร้อนนั�น 

แต็�ไม�เกิน 20 กล�อง รว์มเป็น 1 ตั็ว์อย�างต็�อโรงเร้อน นำา

ตั็ว์อย�างบรรจุลงในถุึงซิป ร้ดซิปให้สำนิท เขียนใบกำากับ

ตั็ว์อย�าง  โดยในแต็�ละฟาร์มจะเก็บตั็ว์อย�าง แยกต็ามแหล�ง

ที�มาของล้กไก� 

 2.2 การเก็บตััวอย่าง Gauze swab  สำำาหรับเก็บ

ตั็ว์อย�างโรงเร้อนหลังทำาคว์ามสำะอาดและฆ่�าเช้�อ บริเว์ณ์

ทางเข้าโรงเร้อนก�อนนำาล้กไก�เข้าเลี�ยง ภาชนะใสำ�อาหารของ

คนงานเลี�ยงไก� บริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อนในช�ว์งการเลี�ยง          

อ�างล้างม้อก�อนเข้าโรงเร้อน วิ์ธี์การ ค้อ  กำาหนดจุดที�จะ

ทำาการเก็บตั็ว์อย�างโดยเล้อกจากมุมทั�ง 4 และจุดกึ�งกลาง

ของบริเว์ณ์ที�จะเก็บตั็ว์อย�าง สำว์มถุึงม้อทั�ง 2 ข้าง แล้ว์ฉีดพั�น

ด้ว์ยแอลกอฮอล์ 70% ให้ทั�ว์ นำาผู้้าก๊อซออกจากถุึง  ทีละ 

1 ชิ�น (Sterile gauze ขนาด 10x10 เซนติ็เมต็ร ชุบ 0.85% 

NaCl จำานว์น 5 ชิ�น/ถุึง) ป้ายลงบนพ้ั�นผิู้ว์ที�กำาหนดไว้์              

(พ้ั�นที�ประมาณ์ 50x50 เซนติ็เมต็ร) ใสำ� ผู้้าก๊อซที�เก็บตั็ว์อย�าง

บรรจุลงในถุึงซิป ร้ดซิปให้สำนิท ฆ่�าเช้�อด้ว์ยการฉีดพั�น

แอลกอฮอล์ 70% ก�อนจะเก็บตั็ว์อย�างในจุดต็�อไป เม้�อเก็บ

ตั็ว์อย�างครบ 5 จุดในบริเว์ณ์นั�นแล้ว์ ให้บรรจุลงในถุึงซิป 

ร้ดซิปให้สำนิท เขียนใบกำากับตั็ว์อย�าง โดย 1 ตั็ว์อย�างได้จาก 

5 Gauze swab รว์ม 20 บริเว์ณ์ต็�อโรงเร้อน โดยเก็บ 1 

ตั็ว์อย�างต็�อโรงเร้อน โดยทุก 5 โรงเร้อนจะเก็บอย�างน้อย 1 

ตั็ว์อย�าง สำำาหรับโรงเร้อน หลังการทำาคว์ามสำะอาดและฆ่�าเช้�อ

จะป้ายบริเว์ณ์พ้ั�น เสำา ผู้้าม�าน อุปกรณ์์ให้อาหาร รว์มถึึง 
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ด้านบนของอุปกรณ์์ให้อาหาร อุปกรณ์์ให้นำ�า และพััดลม 1 

ชุดตั็ว์อย�างจาก 5 Gauze swab รว์ม 20 บริเว์ณ์ รว์มเป็น 1 

ตั็ว์อย�างต็�อโรงเร้อน โดยทุก 5 โรงเร้อนจะเก็บอย�างน้อย 1 

ตั็ว์อย�าง และภาชนะใสำ�อาหารของคนงานเลี�ยงไก�เก็บ 1 

ตั็ว์อย�างจาก 5 Gauze swab รว์ม 20 บริเว์ณ์ ของภาชนะ

บรรจุอาหารอย�างน้อย 2 ชนิดต็�อครอบครัว์ 

  2.3 การเก็บตััวอย่างแกลบ สำำาหรับเก็บตั็ว์อย�าง วั์สำดุ

ป้รองก�อนฆ่�าเช้�อและวั์สำดุป้รองหลังฆ่�าเช้�อโดยสำว์มถุึงม้อทั�ง 

2 ข้าง แล้ว์ฉีดพั�นด้ว์ยแอลกอฮอล์ 70% ให้ทั�ว์ ใช้อุปกรณ์์

ตั็กแกลบซึ�งผู้�านการฆ่�าเช้�อแล้ว์ตั็กแกลบให้กระจายทั�ว์          

กองแกลบอย�างน้อย 10 ต็ำาแหน�งในโรงเร้อน รว์มเป็น 1 

ตั็ว์อย�างโดยเก็บไม�น้อยกว์�า 100 กรัม  บรรจุลงในถุึงซิป ร้ดซิป

ให้สำนิท  เขียนใบกำากับตั็ว์อย�าง สำำาหรับวั์สำดุป้รองก�อนฆ่�าเช้�อ

เก็บอย�างน้อย 1 ตั็ว์อย�างต็�อโรงเร้อนแยกต็ามแหล�งที�มา

ของแกลบ และสำำาหรับวั์สำดุป้รองหลังฆ่�าเช้�อเก็บตั็ว์อย�าง

อย�างนอ้ย 1 ตั็ว์อย�างต็�อโรงเร้อน โดยทุก 5 โรงเร้อนจะเกบ็

อย�างน้อย 1 ตั็ว์อย�าง

 2.4 การเก็บตััวอย่างสััตัว์ พัาหะนำาเช้�อ โดยสำว์ม

ถุึงม้อทั�ง 2 ข้าง แล้ว์ฉีดพั�นด้ว์ยแอลกอฮอล์ 70% ให้ทั�ว์ใช้

อุปกรณ์์ซึ�งผู้�านการฆ่�าเช้�อแล้ว์ตั็กม้ลของสัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อ 

หร้อใช้ม้อจับสัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อจากต็ำาแหน�งต็�าง ๆ  ในโรงเร้อน

โดยเก็บแยกชนิดสัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อหร้อม้ลของสำัต็ว์์นำาเช้�อ 

รว์มกันให้ปริมาณ์ตั็ว์อย�างในแต็�ละชนิดของสัำต็ว์์พัาหะนำา

เช้�อหร้อม้ลของสัำต็ว์์นำาเช้�อให้ไม�น้อยกว์�า 30 กรัม บรรจุลง

ในถุึงซิป ร้ดซิปให้สำนิท เขียนใบกำากับตั็ว์อย�าง เก็บตั็ว์อย�าง

สัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อหร้อม้ลของสำัต็ว์์พัาหะนำาเช้�อชนิดต็�าง ๆ 

ที�พับในโรงเร้อน โดยเกบ็ตั็ว์อย�าง 1 ตั็ว์อย�างต็�อโรงเร้อนต็�อ

ชนิดของสัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อหร้อม้ลของสำัต็ว์์นำาเช้�อที�พับใน

ทุก 5 โรงเร้อน

 2.5 การเก็บตััวอย่างอาหารสััตัว์ โดยสำว์มถุึงม้อทั�ง

 2 ข้าง แล้ว์ฉีดพั�นด้ว์ยแอลกอฮอล์ 70% ให้ทั�ว์ใช้อุปกรณ์์

ซึ�งผู้�านการฆ่�าเช้�อแล้ว์ตั็กตั็ว์อย�างอาหารสำตั็ว์์ โดยสุำ�มอาหาร

สัำต็ว์์จาก 5 ถุึง ๆ ละ 100 กรัม รว์ม ตั็ว์อย�างกันในปริมาณ์

สำ�งต็รว์จไม�น้อยกว์�า 500 กรัม บรรจุลงในถุึงซิป ร้ดซิปให้

สำนิทเขียนใบกำากับตั็ว์อย�าง  เก็บตั็ว์อย�างอาหารสัำต็ว์์ใน

ภาชนะต็�าง ๆ เช�น ไซโล hopper และ pan feeder อย�างละ 

1 ตั็ว์อย�างต็�อโรงเร้อน โดยเกบ็ตั็ว์อย�างแยกชนดิของภาชนะ

ที�บรรจุอาหารสัำต็ว์์ ในโรงเร้อนชนิดละ 1 ตั็ว์อย�างต็�อโรงเร้อน

โดยเก็บทุก 5 โรงเร้อน

 2.6 การเก็บตััวอย่างวัสัด์ปูรองระหว่างการเลี�ยง

ด้วยวิธี์ Boot swab โดยเปลี�ยนรองเทา้บ้้ทค้�ที�สำว์มอย้�ออก

ทำาคว์ามสำะอาดม้อด้ว์ยแอลกฮออล์ 70 % แล้ว์สำว์มรองเท้าบ้้ท        

ค้�ที�ใช้ในการเก็บตั็ว์อย�าง สำว์มถุึงม้อทั�ง 2 ข้าง แล้ว์ฉีดพั�น

ด้ว์ยแอลกอฮอล์ 70% ให้ทั�ว์ เปิดถุึงที�บรรจุ Head cover 

(Spun bond polypropylene 14 กรัม ที�ชุ�มด้ว์ย 0.85% 

NaCl ปลอดเช้�อ 4 ชิ�น/ถุึง) แล้ว์สำว์มทับรองเท้าบ้้ทข้างละ 

1 ชิ�น เดินว์นขว์ารอบโรงเร้อนที�เก็บตั็ว์อย�างให้ครบทั�งโรงเร้อน

โดยเฉพัาะบริเว์ณ์ที�มีม้ลไก� หร้อบริเว์ณ์ที�เปียกช้�น และไม�

เดินจิกเท้าในวั์สำดุรองพ้ั�น ถึอด Head cover ออกจาก

รองเท้า บ้้ททั�ง 2 ข้างรว์มเป็น 1 ตั็ว์อย�าง บรรจุลงในถุึงซิป

ร้ดซิปให้สำนิท เขียนใบกำากับตั็ว์อย�างโดยทุก 5 โรงเร้อนจะ

เก็บอย�างน้อย 1 ตั็ว์อย�าง

 2.7 การเกบ็ตััวอย่าง Rectal swab ใช้ผู้ลการต็รว์จ

สุำขภาพัคนงานที�สำ�งต็รว์จวิ์เคราะห์ทางห้องปฏิบัติ็การที�         

โรงพัยาบาลประจำาปีต็ามเง้�อนไขของสำหภาพัยโุรป โดยเกบ็

ตั็ว์อย�าง 1 ตั็ว์อย�างต็�อคนงานเลี�ยงไก� 1 คน ในช�ว์งการเลี�ยง

 

3. การตัรวจำทางห้องปฏิิบัติัการ 

 นำาตั็ว์อย�างสำ�งต็รว์จว์เิคราะห์เช้�อซัลโมเนลล�าในห้อง

ปฏิบัติ็การ และแยกเช้�อในระดับซีโรว์าร์ ด้ว์ยวิ์ธี์ ISO           

6579-1 : 2019, ISO 6579-3 : 2014 (ISO, 2014; ISO, 

2019) ที�ห้องปฏิบัต็ิการของโรงฆ่�าสัำต็ว์์ปีกเพ้ั�อการสำ�งออก

ที�ได้รับการรับรอง  และมาต็รฐานห้องปฏิบัติ็การต็าม ISO 

17025 จากกรมวิ์ทยาศุาสำต็ร์การแพัทย์ และเป็นห้อง

ปฏิบัติ็การที�ขึ�นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติ็การที�สำามารถึต็รว์จ

วิ์เคราะห์เช้�อซัลโมเนลล�าจากสำำานักต็รว์จสำอบและรับรอง

คุณ์ภาพัสำินค้าปศุุสัำต็ว์์ และสำถึาบันสุำขภาพัสำัต็ว์์แห�งชาต็ิ 

กรมปศุุสัำต็ว์์ วิ์ธี์การต็รว์จวิ์เคราะห์ทางห้องปฏิบัติ็การโดยย�อ

ต็รว์จหาเช้�อซัลโมเนลล�าในอาหารเลี�ยงเช้�อ Buffered 

peptone water 225 กรัม (อัต็ราสำ�ว์น 1:10) ผู้สำม

สำารละลายตั็ว์อย�างให้เข้ากันด้ว์ยเคร้�อง stomacher นาน 2 

นาที และบ�มที�อุณ์หภ้มิ 37±1°C ในต้้็คว์บคุมอุณ์หภ้มินาน 

18±2 ชั�ว์โมง จากนั�นด้ดตั็ว์อย�างปริมาณ์ 100 ไมโครลิต็ร 

ใสำ�ในเพัลทอาหารเลี�ยงเช้�อ Modified semi-solid                
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Rappaport-Vassiliadis (MSRV) agar containing 20 

mg / Inovobiocin แล้ว์บ�มที�อุณ์หภ้มิ 41.5°C±1 °C นาน 

24±3 ชั�ว์โมง กรณ์ทีี�ให้ผู้ลลบใหบ้�มต็�ออีก 24 ชั�ว์โมงแลว้์จึง

อ�านผู้ลอีกครั�ง ในเพัลทที�ให้ผู้ลบว์กจะพับโซนขุ�น สีำเทาขาว์

ให้เขี�ยขอบของโซนขุ�นเพ้ั�อนำาไปเพัาะเลี�ยงต็�อบน Xylose 

lysine deoxycholate (XLD) agar และ Brilliant-green 

Phenol Lactose Sucrose (BPLS) agar บ�มที�อุณ์หภ้มิ 

37±1°C นาน 24±3 ชั�ว์โมง และทำาการยน้ยนัเช้�อซัลโมเนล

ล�าโดยการทดสำอบคุณ์สำมบัติ็ทางชีว์เคมี และทางซีรัมวิ์ทยา

เพ้ั�อจำาแนกชนิดซีโรว์าร์ของเช้�อ ซัลโมเนลล�า

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 อธิ์บายผู้ลของการต็รว์จพับการปนเป้�อนเช้�อซัลโมเนลล�า

ในแต็�ละปัจจัย และชนิดซีโรว์าร์ของเช้�อซัลโมเนลล�าที�ต็รว์จพับ

ในฟาร์มที�ศึุกษาทั�งหมดด้ว์ยคว์ามชุกและร้อยละ อธิ์บาย

การกระจายตั็ว์ของร้อยละของการต็รว์จพับเช้�อซัลโมเนลล�า

ในทุกปัจจัยในฟาร์มที�ศึุกษาทั�งหมด และปัจจัยที�ต็รว์จพับ

เช้�อซัลโมเนลล�าในระดับส้ำงในช�ว์งเว์ลาต็�าง ๆ ด้ว์ยแผู้นภ้มิ 

box plot แสำดงค�าส้ำงสุำด ต็ำ�าสุำด ค�ากลาง (median) และ

ค�าเฉลี�ย (mean) ค�าการกระจายสัำดสำ�ว์นข้อม้ลที�มาก (Q
3) 

หร้อน้อยกว์�า (Q
1
) ค�ากลาง ช�ว์งการกระจายของข้อม้ล (Q

1
-Q

3
) 

อธิ์บายคว์ามสัำมพัันธ์์เชิงเส้ำนต็รงระหว์�างจำานว์นซีโรว์าร์ที�

พับในสิำ�งป้รองในระหว์�างการเลี�ยงซึ�งเก็บตั็ว์อย�างด้ว์ยวิ์ธี์ 

Boot swab กับที�พับในปัจจัยอ้�น ที�ระดับคว์ามเช้�อมั�น 95% 

(p < 0.05) ด้ว์ยวิ์ธี์ Pearson Correlation Coefficient และ

พิัจารณ์าค�า Correlation Coefficient (r) หาก r อย้�ในช�ว์ง 

0.7-1 แสำดงว์�ามีคว์ามสัำมพัันธ์์อย�างมากในทิศุทางเดียว์กัน

ผลและวิจำารณ์

 การต็รว์จเช้�อซัลโมเนลล�าในระดบัซีโรว์ารจ์ากปัจจัย

ต็�าง ๆ  ในระบบการเลี�ยงในฟาร์มไก�เน้�อทั�ง 10 แห�ง ระหว์�าง

เด้อนมิถุึนายน ถึึง เด้อนสิำงหาคม 2562 จำานว์น 521 

ตั็ว์อย�าง พับเช้�อซัลโมเนลล�า 99 ตั็ว์อย�าง แยกเป็น 20 ซีโรว์าร์

ซึ�งสำามารถึจำาแนกการกระจายคว์ามชุกของเช้�อซัลโมเนลล�า

แยกต็ามฟาร์ม ชนิดของปัจจัยในการเลี�ยง และซีโรว์าร์ และ

แสำดงคว์ามสำมัพัันธ์์ระหว์�างจำานว์นของซโีรว์าร์ที�พับในว์สัำดุ

ป้รองในช�ว์งการเลี�ยงกับปัจจัยในระบบการเลี�ยงไก� ได้ดังนี� 

 1.  ความช์กและการกระจำายของเช้�อซััลโมเนลล่า

ในฟาร์มไก่เน้�อ

  ความช์กและการกระจำายของเช้�อซััลโมเนลล่า

ในฟาร์มไก่เน้�อจำำาแนกตัามฟาร์ม 

 คว์ามชุกของการต็รว์จพับเช้�อซัลโมเนลล�าในฟาร์ม

ทั�ง 10 แห�ง ตั็�งแต็�ฟาร์ม A-H เป็นดังนี� ฟาร์ม A (23.21%) 

ฟาร์ม B (30.77%) ฟาร์ม C (25.86%) ฟาร์ม D (9.38%) 

ฟาร์ม E (15.00%) ฟาร์ม F (19.48 %) ฟาร์ม G (27.28%) 

ฟาร์ม H (33.33%) ฟาร์ม I (36.11%) และฟาร์ม J 

(17.74%) ค�าเฉลี�ยคว์ามชุกในระดับฟาร์ม 23.82% โดยมี

คว์ามชุกต็ำ�าสุำดในฟาร์ม D (9.38%) ส้ำงสุำดในฟาร์ม I 

(36.11%) ค�ากลาง 24.54% คว์ามชุกในระดับฟาร์มของ

ฟาร์มสำ�ว์นใหญ�กระจายอย้�ในช�ว์ง 17.05–31.41%                

(Q1-Q3=14.36) และกระจายในช�ว์งส้ำงและต็ำ�ากว์�าค�ากลาง

ในขนาดใกล้เคียงกัน (ร้ปที� 1)

   ความช์กและการกระจำายของเช้�อซััลโมเนลล่า

ในฟาร์มไก่เน้�อจำำาแนกตัามปัจำจัำยในระบบการเลี�ยง

  คว์ามชุกของเช้�อซัลโมเนลล�าในฟาร์มไก�เน้�อ

จำาแนกต็ามปัจจัยในระบบการเลี�ยง แสำดงในต็ารางที� 1 

ปัจจัยที�พับคว์ามชุกต็ำ�าสุำด 5 ลำาดับแรก ได้แก� อาหารสัำต็ว์์

(2.68%) วั์สำดุป้รองหลังฆ่�าเช้�อในช�ว์งก�อนการเลี�ยง 

(2.70%) ภาชนะใสำ�อาหารของคนงานเลี�ยงไก� (3.57%) 

กระดาษรองกล�องบรรจุล้กไก� (5.41%) และคนงานเลี�ยงไก� 

(8.93%) และปัจจัยที�พับคว์ามชุกส้ำงสุำด 5 ลำาดับแรก ได้แก� 

ว์ ัสำดุป้รองในช�ว์งการเลี�ยงสัำต็ว์์ (61.90%) พัาหะนำาเช้�อใน

ช�ว์งก�อนนำาล้กไก�เข้าเลี�ยง (59.09%) สัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อใน

ช�ว์งการเลี�ยง (58.62%) บริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อนในช�ว์งการ

เลี�ยง (43.33%) และบริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อนในช�ว์งก�อนนำา

ล้กไก�เข้าเลี�ยง (21.88%) 

  คว์ามชุกของเช้�อซัลโมเนลล�าในสัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อ

 และบริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อนอย้�ในระดับส้ำงทั�งในช�ว์งก�อน

นำาล้กไก�เข้าเลี�ยงและในช�ว์งการเลี�ยง (ต็ารางที� 1) จาก

แผู้นภ้มิแสำดงการกระจายคว์ามชุกของเช้�อซัลโมเนลล�าใน

สัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อเปรียบเทียบในช�ว์งก�อนนำาล้กไก�เข้าเลี�ยง

และในช�ว์งการเลี�ยง (ร้ปที� 2) พับว์�า ฟาร์มสำ�ว์นใหญ�มีคว์าม

ชุกของเช้�อซัลโมเนลล�าในสัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อ 50%-100% 

ในช�ว์งก�อนนำาล้กไก�เข้าเลี�ยง และ 45%-100% ในช�ว์งการ
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รูปที� 1 แผู้นภ้มิแสำดงการกระจายตั็ว์ของร้อยละของการต็รว์จพับ
         ซัลโมเนลล�าในทุกปัจจัยในฟาร์ม 10 แห�ง

เลี�ยงถึึงแม้ค�าเฉลี�ยและค�ากลางคว์ามชุกของเช้�อซัลโมเนลล�า

ในสัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อช�ว์งก�อนนำาล้กไก�เข้าเลี�ยงมีค�าเท�ากับ 

(70%) และ (75%) ต็ามลำาดับ ส้ำงกว์�าช�ว์งการเลี�ยง ซึ�งมีค�า

เท�ากับ (64.01%) และ (66.67%) ต็ามลำาดับ แต็�จากการ 

กระจายคว์ามชุกในช�ว์งกว้์างและซ้อนทับกันจึงสำรุปว์�า

คว์ามชกุทั�งสำองช�ว์งไม�แต็กต็�างกนั เช�นเดยีว์กันคว์ามชกุของ

เช้�อซัลโมเนลล�าบริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อนช�ว์งนำาล้กไก�เข้า

เลี�ยงและช�ว์งการเลี�ยงไม�แต็กต็�างกันอย�างมีนัยสำำาคัญ 

เน้�องจากจากการกระจายคว์ามชุกในช�ว์งกว้์างและซ้อนทับกัน

โดยฟาร์มมีคว์ามชุกของเช้�อซัลโมเนลล�าบริเว์ณ์ทางเข้า       

โรงเร้อนช�ว์งก�อนนำาล้กไก�เข้าเลี�ยง 0%-25% และ 0%-75% 

ในช�ว์งการเลี�ยง ถึึงแม้ค�าเฉลี�ยและค�ากลางคว์ามชกุของเช้�อ

ซัลโมเนลล�าบริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อนช�ว์งก�อนนำาล้กไก�          

เข้าเลี�ยงเท�ากับ 17.5% และ 12.5% ต็ามลำาดับ ซึ�งต็ำ�ากว์�า

ช�ว์งการเลี�ยงซึ�งมีค�าเฉลี�ย และค�ากลางคว์ามชุกของเช้�อ         

ตัารางที� 1 คว์ามชุกของเช้�อซัลโมเนลล�าในระดับซีโรว์าร์จำาแนกต็าม
     ปัจจัยจากฟาร์มไก�เน้�อเพ้ั�อการสำ�งออก 10 แห�ง

ปัจำจำัย
จำำานวน
ตััวอย่าง

การตัรวจำพับเช้�อ
 ซััลโมเนลล่าใน
ระดับซัีโรวาร์

จำำานวน %

1.ลูกไก่เข้าเลี�ยง
1.1 กระดาษรองกล�องบรรจุล้กไก�

2. ช่วงก่อนนำาลูกไก่เข้าเลี�ยง
37 2 5.41

2.1 โรงเร้อนหลังทำาคว์ามสำะอาด
และฆ่�าเช้�อ

25 3 12.00

2.2 ว์ัสำดุป้รองก�อนฆ่�าเช้�อ 33 4 12.12

2.3 ว์ัสำดุป้รองหลังฆ่�าเช้�อ 37 1 2.70

2.4 สำัต็ว์์พัาหะนำาเช้�อ 22 13 59.09

2.5 บริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อน 32 7 21.88

3. ช่วงการเลี�ยง

3.1 บริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อน 30 13 43.33

3.2 อ�างล้างม้อก�อนเข้าโรงเร้อน 38 4 10.53

3.3 อาหารสำัต็ว์์ 112 3 2.68

3.4 สำัต็ว์์พัาหะนำาเช้�อ 29 17 58.62

3.5 ว์ัสำดุป้รองระหว์�างการเลี�ยง 42 26 61.90

3.6 คนงานเลี�ยงไก� 56 5 8.93

3.7 ภาชนะใสำ�อาหารของคนงาน
เลี�ยงไก�

28 1 3.57
รูปที� 2   คว์ามชกุของเช้�อซัลโมเนลล�าในปจัจัยสัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อและปจัจัย

บริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อนเป รียบเทียบช�ว์งก�อนนำาล้กไก�เข้าเลี�ยงกับ
ช�ว์งการเลี�ยง ของฟาร์มไก�เน้�อเพ้ั�อการสำ�งออก 10 แห�ง

ซัลโมเนลล�าบริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อนเท�ากับ 32.5% และ 25% 

ต็ามลำาดับ อีกทั�งประมาณ์ครึ�งหนึ�งของฟาร์มยังมีคว์ามชุก

กระจายในช�ว์งที�ส้ำงกว์�าค�ากลางในช�ว์งกว้์าง 25%-75%          

(ร้ปที� 2)
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  จากร้ปที� 3 คว์ามชุกของเช้�อซัลโมเนลล�าใน

ปัจจัยวั์สำดุป้รองในช�ว์งการเลี�ยงกระจายอย้�ในช�ว์งกว้์าง

ระหว์�าง 0-100% ครึ�งหนึ�งของฟาร์มมีคว์ามชุกต็ำ�ากว์�า           

ค�ากลางระหว์�าง 0-66.67% ในขณ์ะที�อีกครึ�งหนึ�งของฟารม์

มีคว์ามชุกส้ำงกว์�าค�ากลางระหว์�าง 66.67-100% ค�าเฉลี�ย

คว์ามชุกของเช้�อซัลโมเนลล�าในปัจจัยวั์สำดุป้รองในช�ว์งการ

เลี�ยงเท�ากับ 60.19% 

 จากรายงานของ Kusumaningrum et al. (2003) 

พับว์�าเช้�อซัลโมเนลล�าสำามารถึมชีีวิ์ต็อย้�ในสิำ�งแว์ดลอ้มไดใ้น

ช�ว์งเว์ลาหนึ�งซึ�งจะเป็นแหล�งให้เกิดการปนเป้�อนในฟาร์มได้

วั์สำดุป้รองเป็นแหล�งสำะสำมของเช้�อซัลโมเนลล�าต็ลอดขั�นต็อน

การเลี�ยงไก�เน้�อ การเก็บตั็ว์อย�างวั์สำดุป้รองในช�ว์งการเลี�ยง 

สำ�งต็รว์จว์เิคราะห์ทางห้องปฏิบัติ็การเพ้ั�อใช้เป็นดัชนีในการ

ตั็ดสิำนการปนเป้�อนเช้�อซัลโมเนลล�าต็ามระเบยีบของสำหภาพั

ยุโรป ซึ�งจะนำาไปส้ำ�การจัดลำาดับการเข้าเช้อดไก�และการ

ปฏิเสำธ์การสำ�งออกเน้�อไก�สำดแช�เย็นจนแข็งในโรงฆ่�าสัำต็ว์์ปีก

เพ้ั�อการสำ�งออกไปสำหภาพัยุโรป การเก็บตั็ว์อย�างวั์สำดุป้รอง

ในช�ว์งการเลี�ยงด้ว์ยวิ์ธี์ Boot swab เปน็วิ์ธี์การเกบ็ตั็ว์อย�าง

ต็ามระเบียบกรมปศุุสัำต็ว์์ว์�าด้ว์ยการคว์บคุมโรคแซลโมเนลลา 

สำำาหรับสัำต็ว์์ปีก (กรมปศุุสัำต็ว์์, 2553) พับค�าเฉลี�ยคว์ามชุก

ของเช้�อซัลโมเนลล�าในวั์สำดุป้รองระหว์�างการเลี�ยงของฟาร์ม

ที�ทำาการศุึกษาในครั�งนี�เท�ากับ 60.19% ส้ำงกว์�าค�าเฉลี�ย

คว์ามชกุของเช้�อซัลโมเนลล�าในวั์สำดุป้รองระหว์�างการเลี�ยง

จากการศึุกษาการปนเป้�อนเช้�อซัลโมเนลล�าของประเทศุไทย 

66.67

60.19

25.00

0

100

ร้ปที� 3 คว์ามชุกของเช้�อซัลโมเนลล�าในปัจจัยวั์สำดุป้รองในช�ว์งการเลี�ยง
ของฟาร์มไก�เน้�อเพ้ั�อการสำ�งออก 10 แห�ง

ในช�ว์ง พั.ศุ. 2560–2562 ซึ�งมีค�าเฉลี�ย 35.43%, 41.95% 

และ 39.77% ต็ามลำาดับ แสำดงว์�ามาต็รการป้องกันการ          

ปนเป้�อนของเช้�อซัลโมเนลล�าในฟาร์มทั�ง 10 แห�งยังไม�มี

ประสิำทธิ์ภาพัเพีัยงพัอ

 การคว์บคุมการปนเป้�อนเช้�อซัลโมเนลล�าในว์ัสำดุ          

ป้รองในช�ว์งการเลี�ยงอย�างมีประสิำทธิ์ภาพัคว์รคำานึงถึึง

โปรแกรมสุำขอนามัย ระบบการทำาคว์ามสำะอาดและการ        

ฆ่�าเช้�อโรงเร้อน รว์มถึึงการคว์บคุมสัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อต็ลอด

ช�ว์งการผู้ลิต็ (นิอร และคณ์ะ. 2557) เน้�องจากการเก็บ

ตั็ว์อย�างด้ว์ยวิ์ธี์ Boot swab จากว์สัำดุป้รองในหลายครั�งจะ

พับแมลงแกลบปนเป้�อนด้ว์ย การศึุกษาครั�งนี�พับคว์ามชุก

ของเช้�อซัลโมเนลล�าในสัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อทั�งในช�ว์งก�อนนำา

ล้กไก�เข้าเลี�ยงและช�ว์งการเลี�ยง บริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อนทั�ง

ในช�ว์งก�อนนำาล้กไก�เข้าเลี�ยงและช�ว์งการเลี�ยง และในสิำ�ง        

ป้รองในช�ว์งการเลี�ยงในระดับส้ำง สำอดคล้องกับการศึุกษา

ของ Kijphakapanith et al. (2019) ที�ทำาการศึุกษาคว์าม

สัำมพัันธ์์ของปัจจัยเสีำ�ยงในซัลโมเนลล�าที�พับในฟาร์มไก�เน้�อ

ภายใต้็สำภาพัอากาศุร้อนช้�นของประเทศุไทยโดยการเก็บ

ตั็ว์อย�างเพ้ั�อต็รว์จหาเช้�อซัลโมเนลล�าในฟาร์มเลี�ยงไก�เน้�อ

ของประเทศุไทยในพ้ั�นที�ภาคใต้็ ภาคต็ะวั์นออก และภาคกลาง

ตั็�งแต็�เด้อนมกราคม 2560 – เด้อนธั์นว์าคม 2561 ในปัจจัย 6 

อย�าง เปรียบเทียบกับวั์สำดุป้รองในช�ว์งการเลี�ยง ค้อ แมลง

แกลบ บริเว์ณ์หน้าโรงเร้อนเลี�ยง ระบบให้อาหารสัำต็ว์์ ถัึง

ใสำ�ซากสัำต็ว์์ปีก รอยต็�อของผู้นัง และกล�องดักหน้ ที�พับว์�า

แมลงแกลบ บริเว์ณ์หน้าโรงเร้อนเลี�ยงเป็นปัจจัยที�พับเช้�อ

ซัลโมเนลล�าส้ำงสุำด

 2. ความสััมพัันธ์์ระหว่างจำำานวนซีัโรวาร์ที�พับใน

วัสัด์ปูรองในช่วงการเลี�ยงกับปัจำจัำยอ้�น ๆ ในระบบการเลี�ยง 

 จ  ากต็ารางที� 2 มีคว์ามสัำมพัันธ์์ (Correlation           

coefficients) อย�างมาก (r = 0.7-1) ของจำานว์นการต็รว์จ

พับเช้�อซัลโมเนลล�าจากว์ัสำดุป้รองในช�ว์งการเลี�ยงกับ

จำานว์นการพับเช้�อซัลโมเนลล�าจากปัจจัยอ้�นในช�ว์งเว์ลา         

ดังกล�าว์ ที�ระดับคว์ามเช้�อมั�น p < 0.05 ดังต็�อไปนี� โรงเร้อน

หลังทำาคว์ามสำะอาดและฆ่�าเช้�อ (r = 0.92) วั์สำดุป้รองหลัง

ฆ่�าเช้�อ ( r= 0.92) บริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อนในช�ว์งการเลี�ยง 

(r = 0.76) และสัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อในช�ว์งการเลี�ยง (r = 0.72) 
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ตัารางที� 2 คว์ามสัำมพัันธ์์ระหว์�างจำานว์นของซีโรว์าร์ที�พับในว์ ัสำดุ               
              ป้รองในช�ว์งการเลี�ยงกับปัจจัยในระบบการเลี�ยงไก�

 เปรียบเทียบกับการต็รว์จเช้�อซัลโมเนลล�าในสิำ�งป้รอง

ในช�ว์งการเลี�ยงในแต็�ละโรงเร้อน รว์มจำานว์นทั�งสิำ�น 285 

ตั็ว์อย�าง ซึ�งพับว์�าการปนเป้�อนเช้�อซัลโมเนลล�าที�พับใน

แมลงแกลบ บริเว์ณ์หน้าโรงเร้อนเลี�ยง มีคว์ามสัำมพัันธ์์กับ

การพับเช้�อซัลโมเนลล�าในสิำ�งป้รองในช�ว์งการเลี�ยงอย�างมี

นัยสำำาคัญทางสำถิึติ็ นอกจากนี� จากรายงานของ Bunloet 

et al. (2019) ที�ทำาการศึุกษาว์�าแมลงแกลบในระยะตั็ว์เต็็ม

วั์ยและระยะที�เป็นตั็ว์หนอนเป็นพัาหะที�นำาเช้�อต็�าง ๆ ทั�ง 

ไว์รัสำ แบคทีเรีย และโปรโต็ซัว์ โดยในฟาร์มไก�เน้�อแมลง

แกลบจะเป็นปัจจัยสำำาคัญในการแพัร�กระจายเช้�อซัลโมเนลล�า

ในฟาร์มเลี�ยงไก�เน้�อในรุ�นการเลี�ยงที�ต็รว์จพับและถึ�ายทอด

ไปยงัไก�ที�เลี�ยงในรุ�นถัึดไป การศุกึษาคว์ามชกุของเช้�อซัลโม

เนลล�าในแมลงแกลบที�พับในฟาร์มเลี�ยงไก�เน้�อของ

ประเทศุไทยตั็�งแต็�เด้อนมกราคม 2560–เด้อนธั์นว์าคม 2561 

โดยสุำ�มแมลงแกลบในฟาร์มในพ้ั�นที�ภาคใต้็ ภาคต็ะวั์นออก 

และภาคกลางของประเทศุไทยจำานว์น 37 ตั็ว์อย�าง พับเช้�อ

ซัลโมเนลล�าจำานว์น 21 ตั็ว์อย�าง ประกอบด้ว์ยซัลโมเนลล�า 

Group C ,Group G, Group B, Group E และ Group D 

จำานว์น 30%, 25%, 20%, 20% และ 5% ต็ามลำาดับ ดังนั�น

การเล้อกแหล�งที�มาของวั์สำดุป้รองซึ�งโดยทั�ว์ไปจะเปน็แกลบ

คว์รมีการคว์บคุมแหล�งที�มาของแกลบที�มีการคว์บคุมการ

ปนเป้�อนของเช้�อซัลโมเนลล�าเป็นอย�างดี คว์บค้�ไปกับการ

ฆ่�าเช้�อและคว์บคุมแมลงแกลบที�มีประสิำทธิ์ภาพั หร้อการ

เล้อกใช้วั์สำดุป้รองที�ทำาจากวั์สำดุที�สำามารถึคว์บคุมการเจริญ

ปัจำจำัย P-value
Correlation 

coefficients*

โรงเร้อนหลังทำาคว์าม
สำะอาดและฆ่�าเช้�อ

5.1424E-10 0.92

ว์ัสำดุป้รองก�อนฆ่�าเช้�อ 0.000286572 0.69

ว์ัสำดุป้รองหลังฆ่�าเช้�อ 5.1424E-10 0.92

แมลงแกลบนำาเช้�อในช�ว์ง
การเลี�ยง

0.000114793 0.72

บริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อนใน
ช�ว์งการเลี�ยง

2.93463E-05 0.76

 *ระดับคว์ามเช้�อมั�น 95 % (p < 0.05)  

เติ็บโต็และต็ดัว์งจรของแมลงแกลบในระยะว์างไข�ได้จะช�ว์ย

ให้สำามารถึลดระดับของการปนเป้�อนของเช้�อซัลโมเนลล�า

ที�จะสำ�งผู้ลโดยต็รงต็�อการต็รว์จพับเช้�อซัลโมเนลล�าในวั์สำดุ

ป้รองในช�ว์งการเลี�ยงได้อย�างมีประสิำทธิ์ภาพั

 สัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อเป็นปัจจัยสำำาคัญที�ทำาให้เกิดการปน

เป้�อนเช้�อซัลโมเนลล�าไปยังตั็ว์ไก�ผู้�านสิำ�งแว์ดล้อมในฟาร์มได้ 

โดยเฉพัาะการปนเป้�อนของเช้�อซัลโมเนลล�าจากแมลงแกลบ

 ในช�ว์งก�อนนำาล้กไก�เข้าเลี�ยงแมลงพัว์กนี�จะหลบซ�อนต็วั์อย้�

ใต้็ดินจะออกมาปรากฎต็ัว์ให้เห็นเป็นจำานว์นมากอีกครั�ง 

เม้�อมีการนำาล้กไก�เข้าเลี�ยงเน้�องจากมีแหล�งอาหาร แมลงแกลบ

มีว์งจรชีวิ์ต็หลายระยะโดยในแต็�ละระยะจะมีร้ปร�าง 

พัฤติ็กรรม อายุ ที�แต็กต็�างกันต็ามว์งจรชีวิ์ต็ต็ามธ์รรมชาติ็

และมกีารผู้นัแปรต็ามสำภาพัแว์ดล้อมที�เปลี�ยนแปลงไป เช�น

คว์ามร้อน คว์ามช้�น และค�าคว์ามเป็นกรดและด�าง สำภาว์ะ

ที�แต็กต็�างกันเหล�านี�ในวั์สำดุป้รองจะมีผู้ลต็�อว์งจรชีวิ์ต็ที�

เปลี�ยนไปจากธ์รรมชาติ็ของแมลงแกลบ ซึ�งปัจจัยที�เกิดขึ�น

ในวั์สำดุป้รองและสำภาพัการเลี�ยงไก�ในประเทศุไทย และภ้มิ

อากาศุของประเทศุไทย เหล�านี�ล้ว์นเป็นตั็ว์เร�งให้แมลงเหล�านี�

มีอายขัุยที�ยาว์นานขึ�น และแพัร�พัันธ์ุ์ได้เร็ว์ขึ�นทำาให้ยากแก�

การคว์บคุม สำอดคล้องกับผู้ลการศึุกษานี� ที�พับคว์ามชุกของ

เช้�อซัลโมเนลล�าในสัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อในระดับส้ำงไม�แต็กต็�าง

อย�างมีนัยสำำาคัญทั�งในช�ว์งก�อนนำาล้กไก�เข้าเลี�ยงและ         

ช�ว์งการเลี�ยง ซึ�งสำอดคล้องกับงานวิ์จัยของนิอรและคณ์ะ 

(2557); Boonprasert (2016) ที�ได้กล�าว์ว์�าพับการปนเป้�อน

จากสิำ�งแว์ดล้อมมายงัตั็ว์ไก�โดยการนำาผู้�านสัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อ

ซึ�งถ้ึอว์�าเป็นแหล�งสำำาคัญในการก�อใหเ้กิดการปนเป้�อนของ

เช้�อซัลโมเนลล�าในฟาร์มไก�เน้�อ ดังนั�น สัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อจึง

เป็นปัจจัยที�ไม�คว์รมองข้ามเพัราะถึึงแม้จะทำาคว์ามสำะอาด

โรงเร้อนมาเป็นอย�างดีแต็�ก็ยังมีสัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อเข้ามาปนเป้�อน

สิำ�งแว์ดล้อมและตั็ว์ไก�ที�จะเข้ามาเลี�ยงในช�ว์งต็�อไปได้ต็ลอด

รอบการเลี�ยงสัำต็ว์์ และยังคงมีผู้ลต็�อเน้�องไปในรอบการ

เลี�ยงสัำต็ว์์ในชุดต็�อไปได้อีก ผู้้้ประกอบการคว์รให้คว์าม

สำำาคัญกับการคว์บคุมสัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อที�มปีระสิำทธิ์ภาพัเพ้ั�อ

คว์บคุมไม�ให้สัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อซึ�งสำ�ว์นใหญ�จะพับในแมลง

แกลบนำาเช้�อซัลโมเนลล�าปนเป้�อนไปยงัไก�โดยต็รงหร้อโดย

อ้อมผู้�านสิำ�งแว์ดล้อมมายังตั็ว์ไก� 
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 ปัจจัยอีกประการหนึ�งนอกเหน้อจากสัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อ

ที�ผู้้้ประกอบการมักจะละเลยคว์ามเข้มงว์ดในการด้แล ได้แก�

การรักษาคว์ามสำะอาดบริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อน อาจเพัราะ

เห็นว์�าเป็นบริเว์ณ์ที�มิใช�พ้ั�นที�ที�ใช้ในการเลี�ยงไก�            ใน

ขณ์ะที�บริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อนนี�ก็เป็นแหล�งสำะสำมเช้�อ        

ซัลโมเนลล�าจากสิำ�งแว์ดล้อมที�จะเข้ามาปนเป้�อนในวั์สำดุป้รองได้

โดยการศึุกษานี�พับคว์ามชุกของเช้�อซัลโมเนลล�า บริเว์ณ์ทาง

เข้าโรงเร้อนอย้�ในระดับส้ำงทั�งในช�ว์งก�อนนำาล้กไก�เข้าเลี�ยงไก�

และในช�ว์งการเลี�ยง อีกทั�งมีคว์ามสัำมพัันธ์์ในระดับส้ำง

ระหว์�างปัจจัยสิำ�งป้รองในช�ว์งการเลี�ยงกับบริเว์ณ์ทางเข้า         

โรงเร้อนในช�ว์งการเลี�ยง เช�นเดียว์กับผู้ลการศุึกษาของ  

Kijphakapanith et al. (2019) ทั�งนี�บริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อน

จะเป็นแหล�งที�ทำาให้เกิดการปนเป้�อนของเช้�อซัลโมเนลล�า

ในช�ว์งการเลี�ยงไก�ที�เกิดจากสิำ�งแว์ดล้อมอ้อมไปยังสิำ�งป้รอง

ในระหว์�างการเลี�ยงผู้�านตั็ว์กลางต็�าง ๆ  เช�น รองเท้าบ้้ทของ

พันักงาน หร้อสัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อในทุกช�ว์งเว์ลาที�เลี�ยงสัำต็ว์์ปีก 

 3. อัตัราสั่วนของเช้�อซััลโมเนลล่าที�ตัรวจำพับใน

ฟาร์มไก่เน้�อจำำาแนกตัามซีัโรวาร์ 

 จากจำานว์นตั็ว์อย�างที�พับซัลโมเนลล�าทั�งหมด 99 

ตั็ว์อย�าง สำามารถึแยกซีโรว์าร์ ได้ทั�งสิำ�น 20 ซีโรว์าร์ มี

อัต็ราสำ�ว์นจำาแนกต็ามซีโรว์าร์ระหว์�าง 1.01-33.33%            

(ต็ารางที� 3) ซีโรว์าร์ที�จำาแนกได้มากที�สุำด 3 ลำาดับแรก ได้แก� 

S. Agona  จำานว์น 33 ตั็ว์อย�าง (33.33%) S. Kedougou 

จำานว์น 19 ตั็ว์อย�าง (19.19%) และ S. Albany จำานว์น 

14 ตั็ว์อย�าง (14.14%)   ปัจจัยที�พับ S. Agona มากที�สุำดใน 

3 ลำาดับแรก ค้อสิำ�งป้รองในช�ว์งการเลี�ยงซึ�งเก็บตั็ว์อย�างดว้์ย

วิ์ธี์ Boot swab จำานว์น 16 ตั็ว์อย�าง สัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อใน

ช�ว์งการเลี�ยง 5 ตั็ว์อย�าง และสัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อในช�ว์ง ก�อน

นำาล้กไก�เข้าเลี�ยงและพ้ั�นที�ก�อนเข้าโรงเร้อนในช�ว์งการเลี�ยง

อย�างละ 3 ตั็ว์อย�าง โดยพับ S. Kedougou สำ�ว์นใหญ�ในสัำต็ว์์

พัาหะนำาเช้�อก�อนการเลี�ยง และบริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อนใน

ช�ว์งการเลี�ยง อย�างละ 5 ตั็ว์อย�าง และพับ S. Albany สำ�ว์น

ใหญ�ในบริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อนในช�ว์งการเลี�ยง จำานว์น 5 

ตั็ว์อย�าง และวั์สำดุป้รองในช�ว์งการเลี�ยง 4 ตั็ว์อย�าง

 การจำาแนกเช้�อซัลโมเนลล�าจำานว์น 99 ตั็ว์อย�าง ที�

ต็รว์จพับ ในการศึุกษาครั�งนี� แยกได้ทั�งสิำ�น 20 ซีโรว์าร์ ที�

ตัารางที� 3 อัต็ราสำ�ว์นของเช้�อซัลโมเนลล�าที�ต็รว์จพับในฟาร์มไก�
              เน้�อเพ้ั�อการสำ�งออกจำาแนกต็ามซีโรว์าร์

ซัีโรวาร์ จำำานวน เปอร์เซั็นตั์

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

แต็กต็�างกันและในบางปัจจัยจะพับมากกว์�า 1 ซีโรว์าร์ใน

ตั็ว์อย�างเดียว์กัน ซีโรว์าร์ที�ต็รว์จพับมากที�สุำด 3 ลำาดับแรก

ได้แก� S. Agona (33.33%) S. Kedougou (19.19%) และ 

S. Albany (14.14%) ในขณ์ะที� Angkititrakul et al. 

(2005) รายงานการพับซีโรว์าร์ S. Anatum (33.30%) 

และ S. Rissen (16.70%) มากที�สุำด Boonmar et al. 

(1998) รายงานว์�าพับ S. Enteritidis (7.34%) มากที�สุำด 

Phongaran et al. (2019) รายงานการพับ S. Kentucky 

(22.94%), S. Give (20.18%) และ S. Typhimurium 

(7.34%) มากที�สุำดต็ามลำาดับ และ Trongjit et al. (2017) 

รายงานว์�าซีโรว์าร์ที�พับมากที�สุำด ค้อ S. Typhimurium 

(29.00%) และ S. Rissen (29.00%) แสำดงถึึงคว์ามหลากหลาย

ของซีโรว์าร์ที�พับในฟาร์มและเน้�องจากเช้�อซัลโมเนลล�ามี

หลากหลายซีโรว์าร์ บางซีโรว์าร์มีแหล�งที�มาจำาเพัาะ บาง 

ซีโรว์าร์พับได้ทั�ว์ไป ซึ�งการต็รว์จสำอบเช้�อซัลโมเนลล�าใน

ระดับซีโรว์าร์จะช�ว์ยให้สำามารถึระบุได้แหล�งที�มาของการ

ปนเป้�อนเช้�อซัลโมเนลล�า ซึ�งจะได้นำามาใช้ในการกำาหนด

มาต็รการคว์บคุมการปนเป้�อนของเช้�อซัลโมเนลล�าในแต็�ละ

ปัจจัยได้อย�างมีประสิำทธิ์ภาพั หร้อช�ว์ยในการคว์บคุมการ

ระบาดของโรคอาหารเป็นพิัษจากการปนเป้�อนเช้�อซัลโมเนลล�า

โดยเรียกเก็บแหล�งอาหารที�มีการปนเป้�อนเช้�อ หร้อช�ว์ยบ�งชี�

คว์ามสัำมพัันธ์์และการแพัร�กระจายเช้�อซัลโมเนลล�าใน            

สิำ�งแว์ดล้อม ดังผู้ลการศึุกษาครั�งนี� ซึ�งพับ S. Agona จำานว์น
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มากในวั์สำดุป้รองช�ว์งการเลี�ยง สัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อ และบริเว์ณ์

ทางเข้าโรงเร้อน โดยที�ปัจจัยเหล�านี�มีคว์ามสำัมพัันธ์์ต็�อกัน

ในระดับส้ำง เป็นต้็น

 การศึุกษาครั�งนี�ยังพับ S. Typhimurium ซึ�งเป็น          

ซีโรว์าร์ของเช้�อซัลโมเนลล�าที�ก�อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิัษ

ในคนและห้ามพับในเน้�อสัำต็ว์์ปีกดิบสำ�งไปสำหภาพัยุโรป 

จำานว์น 3 ตั็ว์อย�าง (3.03%) โดยพับในวั์สำดุป้รองก�อน          

ฆ่�าเช้�อและคนงานเลี�ยงไก�ในฟาร์มแห�งหนึ�ง และบริเว์ณ์ทาง

เข้าโรงเร้อนในช�ว์งก�อนนำาล้กไก�เข้าเลี�ยงในฟาร์มอีกแห�งหนึ�ง 

แต็�ไม�พับเช้�อนี�จากกระดาษรองล้กไก�ซึ�งมีแหล�งที�มาของเช้�อ

จากพั�อแม�พัันธ์ุ์มาส้ำ�ล้กเป็นการกระจายของเช้�อซัลโมเนลล�า

แบบ Vertical transmission และผู้ลการศึุกษาครั�งนี�พับ

เช้�อซัลโมเนลล�าในระดับต็ำ�า เพีัยง 2 ตั็ว์อย�าง จากจำานว์น

ตั็ว์อย�างที�เก็บ 37 ตั็ว์อย�าง บ�งชี�ว์�าเส้ำนทางหลักการแพัร�เช้�อ

ซัลโมเนลล�าในฟาร์มที�ศึุกษา เป็นการแพัร�เช้�อแบบ Horizontal 

transmission ซึ�งเป็นการแพัร�เช้�อจากสิำ�งแว์ดล้อม สำอดคล้อง

กับรายงานของนิอร และคณ์ะ (2557) ที�ระบุว์�าในระบบ

การผู้ลิต็ไก�เน้�อแบบครบว์งจร จะพับการแพัร�กระจายเช้�อ

ซัลโมเนลล�า แบบ Horizontal transmission เป็นเส้ำนทางหลัก

ที�ทำาให้เกิดการปนเป้�อนเช้�อซัลโมเนลล�า เน้�องจากไม�พับ

เช้�อซัลโมเนลล�าในตั็ว์อย�างที�มาจากไข�ทั�งหมดที�ทำาการ

ต็รว์จแต็�พับการปนเป้�อนในสิำ�งแว์ดล้อม อาหารสัำต็ว์์ และ

สัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อ อนึ�ง ต็ามรายงานของภุมริน และคณ์ะ 

(2556) กล�าว์ไว้์ว์�าการไม�พับเช้�อ S. Typhimurium และ 

S. Enteritidis ในไก�เน้�ออาจเป็นผู้ลมาจากการใช้วั์คซีน

ป้องกัน Salmonella ทั�ง 2 ซีโรว์าร์ซึ�งจะช�ว์ยลดการแพัร�

เช้�อผู้�านม้ลไก� เปล้อกไข� และลดการถึ�ายทอดเช้�อส้ำ�ล้กไก�

ผู้�านไข�ได้

สัร์ป

  ปัจจัยในระบบการเลี�ยงไก�ในช�ว์งเว์ลาต็�าง ๆ ที�มีผู้ล

ต็�อการปนเป้�อนเช้�อซัลโมเนลล�าในฟาร์มไก�เน้�อเพ้ั�อการสำ�ง

ออกมากต็ามลำาดับ ได้แก�  วั์สำดุป้รองในช�ว์งการเลี�ยง สัำต็ว์์

พัาหะนำาเช้�อช�ว์งก�อนการนำาล้กไก�เข้าเลี�ยง สัำต็ว์์พัาหะนำา

เช้�อช�ว์งการเลี�ยงไก� บริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อนในช�ว์งการเลี�ยง

และบริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อนในช�ว์งก�อนนำาล้กไก�เข้าเลี�ยง ซึ�ง

เช้�อซัลโมเนลล�าที�ต็รว์จพับส้ำงสุำด 3 ลำาดับแรกได้แก� S. Agona, 

S. Kedougou และ S. Albany และพับคว์ามคว์ามสำมัพัันธ์์

อย�างมากระหว์�างการพับเช้�อซัลโมเนลล�าจากวั์สำดุป้รองใน

ช�ว์งการเลี�ยงกับการพับเช้�อซัลโมเนลล�าจากปัจจัยอ้�นใน

ระบบการเลี�ยงไก�ค้อ โรงเร้อนหลังทำาคว์ามสำะอาดและ        

ฆ่�าเช้�อ วั์สำดุป้รองหลังฆ่�าเช้�อ บริเว์ณ์ทางเข้าโรงเร้อนในช�ว์ง          

การเลี�ยง และสัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อในช�ว์งการเลี�ยงไก� 

ข้อเสันอแนะ

 จากการศุกึษายงัพับคว์ามชกุของเช้�อซัลโมเนลล�าส้ำง

ในบางปัจจัยในระบบการเลี�ยงในฟาร์มสำ�ว์นหนึ�ง และปัจจัย

เหล�านั�นมีคว์ามสัำมพัันธ์์กันแสำดงถึึงการแพัร�กระจายเช้�อใน

ปัจจัยเหล�านี�โดยไม�มีมาต็รการการคว์บคมุหร้อมีมาต็รการ

คว์บคุมที�ยังไม�มีประสิำทธิ์ภาพัเพีัยงพัอ บางฟาร์มพับการ

ติ็ดเช้�อซัลโมเนลล�า S. Typhimurium ซึ�งก�อให้เกิดโรค

อาหารเป็นพิัษในคนและห้ามพับในเน้�อสัำต็ว์์ปีกดิบสำ�งไป

สำหภาพัยุโรป อีกทั�งมีบางฟาร์มที�สำามารถึคว์บคุมการติ็ดเช้�อ

ซัลโมเนลล�าได้ผู้ลดีมีคว์ามชุกของเช้�อในสิำ�งแว์ดล้อมที�เป็น

ปัจจัยในระบบการเลี�ยงอย้�ในระดับต็ำ�า แสำดงว์�ามีคว์ามเป็น

ไปได้ในการคว์บคุมการปนเป้�อนเช้�อเช้�อซัลโมเนลล�าใน

ฟาร์มสัำต็ว์์ปีกเน้�อ ในประเทศุไทย ดังนั�น คว์รให้คว์ามร้้กับ

ผู้้้ประกอบการทราบถึึงปัจจัยในระบบการเลี�ยงที�ยงัคงเป็น

ปัญหา รว์มถึึงวิ์ธี์การหร้อมาต็รการคว์บคุมป้องกันที�มี

ประสิำทธิ์ภาพั โดยมีการกำาหนดขั�นต็อนและวิ์ธี์การของ

มาต็รการคว์บคุมป้องกันการปนเป้�อนเช้�อซัลโมเนลล�าใน

แต็�ละปจัจัยในระบบการเลี�ยง เช�น การทำาคว์ามสำะอาดและ

ฆ่�าเช้�อด้ว์ยวิ์ธี์และคว์ามถีึ�ที�เหมาะสำม มีโปรแกรมการกำาจัด

แมลงและสำตั็ว์์พัาหะนำาเช้�อที�มีประสิำทธิ์ภาพัและสำอดคลอ้ง

กับว์งจรชีวิ์ต็ของสัำต็ว์์พัาหะนำาเช้�อ เป็นต้็น โดยใช้หลักการ

ประเมินคว์ามเสีำ�ยงและข้อม้ลทางวิ์ทยาศุาสำต็ร์ที�เกี�ยว์ข้อง

เพ้ั�อการว์างระบบที�เหมาะสำมและมีประสิำทธิ์ภาพั มีระบบ

เฝ้ึาระวั์งในการต็รว์จติ็ดต็ามและแก้ไขข้อบกพัร�องที�ชดัเจน

และมีประสิำทธิ์ภาพั การดำาเนินการภายใต็้หลักการนี�จะ

ทำาให้เกิดประสิำทธิ์ภาพัส้ำงสุำดในการคว์บคุมการปนเป้�อน

ของเช้�อซัลโมเนลล�าในฟารม์เลี�ยงไก�เน้�อเพ้ั�อการสำ�งออกไป

สำหภาพัยุโรป
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