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ข้อแนะน�าส�าหรับผู้เขียน

 สัตวแพทยสารเป็นวารสารทางวิชาการของสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ่่งลงบทความ

ผลงานค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ท่ีเก่ียวกับวิชาการในสาขาสัตวแพทยศาสตร์ คณะผู้จัดท�าสัตวแพทยสาร ยินดีรับ

เร่ืองจากทุกท่านท่ีกรุณาส่งมาเพ่ือเผยแพร่ และเพ่ือความสะดวกในการพิจารณาเร่ือง ขอเสนอแนะดังนี�

1. เร้�องที�จะนำาลง

 1.1  งานค้นคว้าทดลองหรือวิจัยทางวิชาการ ท่ี           

เก่ียวกับสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ หรือพืชอาหารสัตว์  ทั�งท่ีท�า

ในประเทศและต่างประเทศ หรือวิทยานิพนธ์

 1.2  บทความวิจัย (Research article) บทความ

ปริทัศน์ (Review article) บทความวิจัยสั�น (Short               

communication) และรายงานสัตว์ป่วย (Case report) 

ท่ีเป็นประโยชน์ และเก่ียวข้องกับวิชาการสัตวแพทย์ และ

สัตวบาลทุกสาขา

 1.3  เร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีคณะผู้จัดท�า พิจารณาเห็นสมควร

2. ต้ันฉบัุบุ

 2.1  ต้นฉบับท่ีส่งมาลงพิมพ์ในสัตวแพทยสาร ต้อง

ไม่เป็นเร่ืองท่ีเคยเผยแพร่ หรือก�าลังอยู่ระหว่างการ

พิจารณาเพ่ือลงในหนังสือ หรือ วารสารอ่ืนใดมาก่อน

 2.2  ต้นฉบับเป็นภาษ์าไทย หรือภาษ์าอังกฤษ์ ใช้

ตัวอักษ์ร Microsoft San Serif 12 หรอื ThSarabun PSK 

16 โดยพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft word

 2.3  ความยาวของเร่ืองส�าหรบับทความชนดิต่าง ๆ

จ�านวนไม่เกิน 15 หน้า ส�าหรบับทความวจัิยสั�นหรือรายงาน

สัตว์ป่วยจ�านวนไม่เกิน 4 หน้า หรือตามท่ีเห็นสมควร

 2.4  ผลงานวชิาการท่ีตพิีมพ์ในสัตวแพทยสารแลว้

ถือเป็นลิขสิทธิ�ของหนังสือท่ีผู้เขียนจะน�าไปเผยแพร่ท่ีอ่ืน

อีกไม่ได้

 2.5  ตารางและภาพท่ีใช้ประกอบในบทความ ควร

แนบไฟล์ต้นฉบับของตารางและภาพนั�นมาด้วย

3. บุทควัามวิัจัย (Research article)

 3.1  วัตถุประสงค์

    เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยทางด้านสัตวแพทยแ์ละ

สัตวบาลฉบับสมบูรณ์

 3.2  รูปแบบโดยรวม

    3.2.1 ความยาวทั�งหมดตามความเหมาะสม

ของเนื�อเร่ือง

    3.2.2 จ�านวนรูปและตาราง ตามความ

เหมาะสมของบทความ

 3.3  การล�าดับเร่ืองควรเรียงดังนี�

    3.3.1 ช่ือเร่ือง (Title) มีทั�งภาษ์าไทยและ

ภาษ์าอังกฤษ์ ควรตั�งช่ือให้สั�นกะทัดรัด ชัดเจน และส่ือ

ความหมายได้

    3.3.2 ช่ือผู้เขียนและผู้ร่วมงาน (Author 

and co-workers) เขียนช่ือนามสกุลเต็มทั�งภาษ์าไทยและ

ภาษ์าอังกฤษ์ พร้อมทั�งระบุสถานท่ีท�างาน จังหวัด รหัส

ไปรษ์ณียแ์ละ กรุณาบอกหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของ

ผู้เขียน/ผู้รับผิดชอบ เพ่ือการติดต่อ

    3.3.3 บทคัดย่อ (Abstract) เขียนสั�น ๆ ให้

ได้เนื�อความครอบคลุมทั�งหมด โดยต้องมีช่ือเร่ืองและ

บทคัดย่อทั�งภาษ์าไทยและภาษ์าอังกฤษ์ ความยาวไม่เกิน 

300 ค�าต่อภาษ์า

    3.3.4 ค�าส�าคัญ (Key words) เป็นค�าท่ีมี

ความหมายแสดงถ่งความเปน็ไปของการทดลองนั�น ๆ  ระบุ

อยู่ใต้บทคัดย่อ ทั�งภาษ์าไทย และภาษ์าอังกฤษ์ รวมกัน

แล้วไม่เกินภาษ์าละ 5 ค�า ทั�งนี�เพ่ือให้ผู้วิจัยอ่ืนใช้ในการ

ค้นหา ในกรณีท่ีเป็นค�าส�าคัญท่ีจะใช้เป็นค�าทับศัพท์ภาษ์า

อังกฤษ์ ให้ใช้ค�าภาษ์าอังกฤษ์

    3.3.5 บทน�า (Introduction) บรรยายความ

เป็นมาสั�น ๆ  ควรมีการตรวจเอกสาร (literature review) 

รวมทั�งอธิบายจุดประสงค์ของงาน

    3.3.6 อุปกรณ์และวิธีการ (Materials and 

Methods) ในกรณีท่ีเป็นการคิดค้นข่�นใหม่ควรอธิบาย

อย่างละเอียด ถ้าเป็นวิธีการท่ีทราบกันอยูแ่ล้วและตีพิมพ์แล้ว

ไม่ต้องบรรยายซ��า ควรเขียนในลักษ์ณะข้ออ้างอิง (ข่�นกับ

ความเห็นของผู้พิจารณา) ในกรณีท่ีมีการใช้สัตว์ทดลอง 

ขอให้ระบุรหัสการอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์

ของผู้รับผิดชอบบทความท่ีออกโดยคณะกรรมการทบทวน

สถาบัน (institutional review board) เช่น เลขท่ีการ

อนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถาบัน



สุขภาพสัตว์แห่งชาติ EA 011/61 (R) กรณีหน่วยงานของ

ผู้วิจัยไม่มี IRB ให้ขอหน่วยงานอ่ืนท่ีเทียบเท่า ทั�งนี�ข่�นอยู่

กับการดุลพินิจของสาราณียากร ในกรณีงานวิจัยเก่ียวข้อง

กับมนุษ์ย์ ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าส�าหรับการวิจัยใน

มนุษ์ย์โดยคณะกรรมการทบทวนสถาบัน หรือคณะ

กรรมการจรยิธรรมท่ีเทียบเท่า หรือต้องได้รับความยนิยอม

โดยได้รับข้อมูล (informed consent) ซ่่งอาจขอความ

ยนิยอม ด้วยการลงนามหรือด้วยวาจา หรืออธิบายว่าท�าไม

ไม่ได้รับความยินยอม

    3.3.7 ผลการทดลอง (Results) และวิจารณ์

 (Discussion) รายงานผลการทดลองเปน็ค�าบรรยาย ควร

ให้รายละเอียดและเข้าใจง่าย หากเป็นไปได้ควรเสนอผล

ในรูปของตาราง รูปภาพ หรือกราฟ ไม่ควรแสดงถ่งผลท่ี

เหมือนกัน ถ้าเป็นตาราง (tables) ควรพิมพ์ให้ชัดเจนและ

ขนาดพอเหมาะกับขนาดของหน้าของสัตวแพทยสาร 

ตารางควรมีความหมายในตัวเอง และต้องมีค�าอธิบาย

เหนือตารางด้วย ในกรณีท่ีเป็นรูปภาพ (figures) ควรมีค�า

อธิบายสั�น ๆ  เป็นภาษ์าเดียวกับเนื�อเร่ือง สามารถเป็นภาพ

ขาวด�าหรือภาพสี ต้องส่งมาเป็นไฟล์แนบมาด้วยขนาดไม่

ต�่ากว่า 250 pixels และอธิบายรายละเอียดภาษ์าเดียวกับ

เนื�อเร่ืองไว้ใต้รูป การวิจารณ์ เป็นการวิจารณ์ผลการ

ทดลองโดยควรมีการเปรียบเทียบกับผลงานของผู้อ่ืนท่ีได้

กระท�ามาแล้ว และเน้นถ่งส่ิงท่ีได้ค้นพบ

    3.3.8 สรุป (Conclusion) และค�าแนะน�า 

(Suggestion) หากเป็นบทความควรมีการตรวจเอกสาร 

(review papers) หรือเป็นการทดลองท่ีมีหลายข้อ ควรมี

บทสรุปท่ีเขียนใจความส�าคัญ

    3.3.9 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledg-

ment) อาจมีหรือไม่มีก็ได้ เรียบเรียงย่อหน้าเดียวแบบ

กระชับ ระบุแหล่งทุนวิจัย บุคคลและหน่วยงานท่ีได้รับ

ความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือในงานค้นคว้าวิจัย

    3.3.10 เอกสารอ้างอิง (References)

      ก. การเขียนอ้างอิงในเนื�อเร่ืองควรอ้างอิง

ดังนี� คือ

       1.  กรณีผู้รายงานเอกสารเป็นคนไทยเม่ือ

เป็นประธานของประโยค เช่น นรสุทธิ� และคณะ (2550) 

หรือเม่ือผู้รายงานอยูก่ลางหรือท้ายประโยค เช่น (นิวัตร, 

2550) หรือ (พรเพ็ญ และคณะ, 2550)

       2.  กรณีผู้รายงานเอกสารเป็นชาวต่าง

ประเทศเม่ือเป็นประธานของประโยค เช่น Tomazewski 

and Daniel (1992), Taylor et al. (1992) หรือเม่ือ              

ผู้รายงานอยู่กลางหรือท้ายประโยค เช่น (Tomazewski 

and Daniel, 1992) (Taylor et al., 1992)

       3.  กรณีอ้างถ่งบุคคล หรือเร่ืองท่ีไม่เคย

ลงพิมพ์มาก่อน (personal communication) ให้อ้าง

เฉพาะในเนื�อเร่ืองเท่านั�น ไม่ต้องน�าไปลงในรายช่ือเอกสาร

อ้างอิง

     ข. การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเร่ืองควร

อ้างอิงเอกสารภาษ์าไทยก่อนแล้วตามด้วยภาษ์าอังกฤษ์ 

โดยเขียนเรียงล�าดับพยัญชนะของช่ือผู้เขียน (ถ้าเป็นภาษ์า

อังกฤษ์ใช้ช่ือสกุล ตามด้วยช่ือย่อของผู้แต่ง) ตามด้วย ปี 

ช่ือเร่ือง ช่ือหนังสือหรือช่ือย่อวารสาร (พิมพ์ตัวเอน) ปีท่ี 

ฉบับท่ี และหน้าท่ีอ้างอิง ดังตัวอย่าง คือ

นรสุทธิ� บางภูมิ  นุช โชติช่วง  สุพจน์ อาวสกุลสุทธิ  วนิดา

พัสดุรักษ์์  วิมล เพชรกาญจนาพงศ์  กาญจนา อ่ิมศิลป์

ธีระศักดิ� พราพงษ์์  วรรณดา สุจริต  และ ศิริวรรณ

พราพงษ์์. 2550. สรีระเปรียบเทียบทางด้านสุขภาพ

ของโคนมท่ีได้รับต�ารับพืชสมุนไพรไทยในระยะ

ก่อนคลอด คลอดและหลังคลอด. สััต็วัแพทยสัาร.  

58 (2): 1-11.

Suradhat, S., Kesdangsakonwut, S., Sada, W.,           

Buranapraditkun, S., Wongsawang, S. and 

Thanawongnuwech, R. 2006. Negative           

impact of porcine reproductive and                      

respiratory syndrome virus infection on the 

efficacy of classical swine fever vaccine.  

Vaccine. 24 (14): 2634-2642.

     ค. ในกรณีท่ีอ้างอิงต�ารา (textbook) ให้

ระบุช่ือผู้เขียน ปีท่ีพิมพ์ ช่ือเร่ือง ช่ือต�ารา (พิมพ์ครั�งท่ี

เท่าใดและช่ือบรรณาธิการหากมี) ส�านักพิมพ์ เมืองและ

ประเทศท่ีพิมพ์หน้าแรกและหน้าสุดท้ายท่ีอ้างอิง

Krammer, J.W. 1989. Clinical enzymology. In: 

Clinical Biochemistry of Domestic Animals.  

4th eds., edited by J.J. Kaneko.  Academic 

Press, USA.  p. 346.

      หมายเหตุ ช่ือทางวิทยาศาสตร์ทั�งภาษ์า

อังกฤษ์และทับศัพท์ภาษ์าไทยให้พิมพ์โดยใช้ตัวอักษ์รท่ี

ต่างจากตัวเร่ือง



4. บุทควัามปริทัศน์ (Review article)

 4.1  วัตถุประสงค์

    - การส�ารวจงานวิจัยท่ีมีอยูแ่ล้ว

    - บทความส�าหรับประมวลความรู้ในเร่ือง 

หรือประเด็นใดประเด็นหน่่ง

    - บทความท่ีแสดงถ่งการเคล่ือนไหว ความ

เป็นมา เป็นไป และ ชี�แนวทางการท�าวิจัยท่ีควรจะเกิดข่�น  

    - การประเมินสถานะความรู้ท่ีผ่านมา

    - การให้ข้อมูลแก่ผู้อ่าน ถกเถียง ตีความ 

อภิปราย ชี�แนวทาง ให้ข้อเสนอแนะ บอกทางบวก ทางลบ 

    - บทความท่ีเรียบเรียงโดยมีการวิเคราะห์ 

วิจารณ์ เปรียบเทียบวรรณกรรมท่ีมีการด�าเนินการมาแล้ว

จนถ่งปัจจุบัน สังเคราะห์ให้เกิดความรู้ท่ีแสดงภาพของงาน

วิจัยในหัวข้อเร่ืองท่ีศ่กษ์า 

 4.2  การล�าดับเร่ืองควรเรียงดังนี�

    4.2.1 ช่ือเร่ือง (Title) สั�น ชัดเจน ไม่เยิน่เย้อ

    4.2.2 บทคัดย่อ (Abstract) คือบทสรุปท่ีน�ามา

ไว้น�าเร่ือง หลักเกณฑ์แบบเดียวกับงานวิจัย แต่ไม่ต้องมี

หัวข้อต่าง ๆ ควรเน้นถ่งความส�าคัญของเร่ือง ปัญหา 

อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หรือบทวิจารณ์ของผู้อ่ืนและ

ของผู้เขียนเอง

    4.2.3 บทน�า (Introduction) เพ่ือให้ผู้อ่าน

ตระหนกัถ่งความส�าคญัของเร่ืองท่ีจะตามมา อาจมเีอกสาร

อ้างอิงหรือไม่ก็ได้ ไม่ควรให้บทน�ายาวเกินไป และควรเป็น

ข้อเขียนท่ีเข้าใจง่าย

    4.2.4 เนื�อเร่ือง (Text) ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว

ใด ๆ ในเร่ืองหัวข้อของเนื�อเร่ือง แต่ข่�นกับเร่ืองท่ีผู้เขียน

เรียบเรียง ควรแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆและอาจมีหัวข้อย่อย

ตามจ�าเป็น ผู้เขียนสามารถน�าข้อมูล ความคิดเห็น            

ข้อวิจารณ์ของผู้อ่ืนมาเสนอในรูปใหม่ ซ่่งอาจเป็น รูป

ตาราง รูปภาพ กราฟฯ แต่ไม่ควรลอกส่ิงเหล่านี�มาลงโดย

ไม่ได้ดัดแปลง ตัดทอน หรือเรียบเรียงใหม่ หากท�าเช่นนั�น

ควรให้เครดิตแก่เจ้าของเร่ือง ถ้าเป็นข้อความควรจัดอยูใ่น

เคร่ืองหมายค�าพูด

    4.2.5 บทวิจารณ์ (Discussion) ควรมีการ

วิจารณ์ของผู้เรียบเรียง เพ่ือให้ผู้อ่านคล้อยตามในประเด็น

ท่ีผู้เขียนเห็นว่าส�าคัญ หากมีข้อโต้แย้งในเร่ืองใด ผู้เขียน

ควรหาประจักษ์์พยานมาอ้างอิง และสรุปเป็นข้อยุติ หาก

ยงัมีข้อสงสัย ควรเสนอแนะให้มีการศ่กษ์าค้นคว้าเพ่ิมเติม  

    4.2.6. ค�าขอบคุณ (Acknowledgement) 

โดยปกติจะไม่มี แต่หากผู้เขียนได้รับความช่วยเหลือต่างๆ

ในการเรียบเรียงและจัดเตรียมต้นฉบับ เช่นการหาข้อมูล 

รูปภาพ กราฟ ตารางฯ จากผู้อ่ืน และน�าส่ิงนั�นมาตีพิมพ์

โดยไม่มีการดัดแปลง ก็ควรขออนุญาตเจ้าของและแสดง

ความขอบคุณไว้ในตอนนี�ด้วย

    4.2.7 บรรณานุกรม (Bibliography) ไม่

จ�าเป็นต้องมีการอ้างอิงในเนื�อเร่ือง แต่หลักการเขียนใช้

แบบเดียวกับบทความวิจัย (Research article)

5. บุทควัามวิัจัยสั�น (Short communication)

 5.1  วัตถุประสงค์

    5.1.1 รายงานการพัฒนา/ปรับปรุงวิธีการท่ี

ใช้ในปัจจุบัน

    5.1.2  รายงานการประยุกต์ใช้สาร/เคร่ืองมือ

ต่าง ๆ ท่ีไม่เคยใช้มาก่อน

    5.1.3  รายงานท่ีข้อมูลสมบูรณ์ระดับหน่่ง แต่

ต้องรีบเผยแพร่

 5.2  รูปแบบโดยรวม

    5.2.1 ความยาวทั�งหมดไม่เกิน 5 หน้า

กระดาษ์ A4

    5.2.2  รูปและตารางไม่เกิน 2 ชิ�น ต่อ

บทความ

 5.3  การล�าดับเร่ืองควรเรียงดังนี�

    5.3.1 บทคัดย่อ (Abstracts) ความยาวไม่

เกิน 100 ค�า

    5.3.2  ค�าส�าคัญ (Keywords) ไม่เกิน 5 ค�า  

    5.3.3  ค�าน�า

    5.3.4  อุปกรณ์และวิธีการ

    5.3.5  ผลและวิจารณ์

    5.3.6  สรุปและข้อเสนอแนะ

    5.3.7  กิตติกรรมประกาศ (จะมีหรือไม่ก็ได้)

    5.3.8  เอกสารอ้างอิง (References) 6-10 

เร่ือง เขียนรูปแบบเดียวกับบทความวิขาการ

6. รายงานสัตัว์ัป่วัย (Case report)

 6.1  วัตถุประสงค์

    6.1.1 รายงานการพบโรค/อาการ/กลุ่ม

อาการ ในสัตว์

    6.1.2  รายงานการตรวจวินิจฉัยโรค/รอยโรค

ในสัตว์



    6.1.3  รายงานการใช้ยา/สารเคมี/อาหาร/

แร่ธาตุ ในสัตว์

 6.2  รูปแบบโดยรวม

    6.2.1. ความยาวทั�งหมด 4 - 10 หน้ากระดาษ์ 

A4

 6.3  มีการเขียนได้ 2 แบบคือ

    6.3.1 แบุบุที� 1 มีรูปแบบ คือ แบ่งหัวข้อต่าง ๆ

เหมือนบทความวิชาการ ได้แก่

     6.3.1.1 บทคัดย่อ (Abstracts) 

     6.3.1.2  ค�าส�าคัญ (Keywords) ไม่เกิน 5 ค�า  

     6.3.1.3 ค�าน�า

     6.3.1.4 อุปกรณ์และวิธีการ

     6.3.1.5 ผลและวิจารณ์

     6.3.1.6 สรุปและข้อเสนอแนะ

     6.3.1.7 กิตติกรรมประกาศ (จะมีหรือไม่ก็ได้)

     6.3.1.8 เอกสารอ้างอิง (References) เขียน

รูปแบบเดียวกับบทความวิขาการ

    6.3.2 แบุบุที� 2 ไม่มีรูปแบบ ไม่แบ่งหัวข้อ

     6.3.2.1 บทคัดย่อ (Abstracts) 

     6.3.2.2  ค�าส�าคัญ (Keywords) ไม่เกิน 5 ค�า

     6.3.2.3 เนื�อเร่ือง ไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ์ A4

     6.3.2.4 กิตติกรรมประกาศ (จะมีหรือไม่ก็ได้)

     6.3.2.5 เอกสารอ้างอิง (References) เขียน

รูปแบบเดียวกับบทความวิขาการ



สวััสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน

 สัตวแพทยสารฉบับนี� เป็นฉบับปีท่ี ๗๑ เล่มท่ี ๒ ประจ�าเดือน มิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๖๓ เนื�อหา

ประกอบไปด้วยเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในวงการสัตว์ มีทั�งบทความทางวิชาการและผลงานวิชาการ              

ต่าง ๆ ซ่่งเห็นได้ว่าเนื�อหามีความหลากหลายและมีความส�าคัญในแวดวงปศุสัตว์และสัตว์เลี�ยง จ่งหวังว่า

ทุกท่านจะได้น�าประโยชน์จากผลงานต่าง ๆ เหล่านี� ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ผู้ท่ีประสงค์จะเผยแพร่ผลงาน

ในสัตวแพทยสาร ให้เตรียมต้นฉบับตาม “ข้อแนะน�าส�าหรับผู้เขียน” จากนั�นส่งไฟล์ word (.doc) และ

พิมพ์แบบฟอร์ม“หนังสือยืนยันการเผยแพร่ในสัตวแพทยสาร” และกรอกข้อมูลต่างๆให้สมบูรณ์ จากนั�น

สแกนเป็น pdf file ส่งไฟล์ทั�ง 2 มายังสาราณียากร ท่ี montakanv@yahoo.com 

 ในนามของสาราณียากร ใคร่ขอกราบขอบพระคุณทั�งผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีกรุณาให้เกียรติเป็น

อย่างสูงในการพิจารณาผลงานทางวิชาการส�าหรับลงตีพิมพ์ในสัตวแพทยสารฉบับนี� และท่านผู้ส่งผลงาน

วิชาการมาเพ่ือลงตีพิมพ์ไว้ ณ ท่ีนี�ด้วยค่ะ

       สัตัวัแพทย์ห์ญิงมนทกานติั� จิระธัีนห์์

              สาราณียากร

สารจากสาราณียากร
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 ความสััมพัันธ์์ของการเกิดเส้ันสีัขาวแทรกในเน้�อ  (White striping) และเน้�อแข็งเหม้อนไม้ 

(Woody breast) กับสัายพัันธ์์์และการจำำาแนกลักษณะการเกิดเส้ันสีัขาวแทรก (White striping) 

และเน้�อแข็งเหม้อนไม้ (Woody breast) ในเน้�อไก่

Relation of White Striping and Woody Breast in Meats with the Chicken Lines 

and Identifying Characteristics of White Striping 

and Woody Breast in Chicken Meats

คชาภรณ์์ เต็็ม ยอด 1∗  อัจฉรา ขยั น 2

Katchaporn Temyord 1∗ Autchara Kayan 2

Abstract

 This study observed relation of white striping and woody breast in meats with the chicken lines 

and identified characteristics of white striping and woody breast in chicken meats.  Total 1,385 chicken 

breast meats were randomly sampling from 3 lines in poultry slaughterhouse for exporting, 42 days 

old, weighted 2.5 - 2.7 kilograms from three lines using in this study.  The result of study was found 

the ratio of white striping and woody breast from level 0 to 3 from line A expressed as percentage was 

2.51, 67.35, 29.00 and 1.14; line B was 0.22, 57.79, 38.15 and 3.84 and line C was 0, 68.25, 30.56 and 

1.19.  The result from statistic examination using chi-square test showed that chicken lines were             

significantly affected on white striping and woody breast at 95 % confidence level. Furthermore, sex 

had significantly affected on this trait in chicken line A and B but not affected on line C. The ratio of 

white striping and woody breast from line A from level 0 to 3 expressed as percentage in male was 

0.44, 64.16, 34.07 and 1.33 (n=226), female was 4.72, 70.76, 23.58 and 0.94 (n=212).  For line B in male 

was 0, 48.88, 45.74 and 5.38 (n=223), female was 0.45, 66.82, 30.46 and 2.27 (n=220). The results showed 

that male were affected than female.  Histological study by Hematoxylin and Eosin staining showed 

significant different in degree of muscle fiber degeneration, ambiguous border of connective tissue and 

smaller in muscle fiber diameter when compare from level 0 to 3.  The Masson trichrome staining 

showed an increase of collagen fiber in muscle from white striping and woody breast level 0 to 3.

Keywords: White striping, Woody breast, Poultry meat, Line, Sex, Muscle fiber degeneration
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บทคัดย่อ

 ศึุกษาคว์ามสัำมพัันธ์์ของการเกิ ดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ

(White striping) และเน้�อแข็งเหม้อนไม ้(Woody breast) 

กับสำายพัันธ์ุ์-โดยสุำ�มเก็บตั็ว์อย�างเน้�ออกไก� จำานว์น 1,385 

ตั็ว์อย�าง จากไก� 3 สำายพัันธ์ุ์ อายุ 42 วั์น นำ�าหนักไก�มีชีวิ์ต็ 

2.5 -2.7 กิโลกรัม จากโรงฆ่�าสัำต็ว์์เพ้ั�อการสำ�งออก พับอัต็รา

การเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้จาก

ระดับ 0 ถึึง 3 ในไก�สำายพัันธ์ุ์ A ร้อยละ 2.51, 67.35, 29.00 

และ 1.14 (n=438) สำายพัันธ์ุ์ B ร้อยละ 0.22, 57.79, 38.15 

และ 3.84 (n=432) และสำายพัันธ์ุ์ C ร้อยละ 0, 68.25, 

30.56 และ 1.19 (n=504) นำาผู้ลที�ได้มาวิ์เคราะห์ทางสำถิึติ็

โดยใช้การทดสำอบไคสำแคว์ร์ที�ระดับคว์ามเช้�อมั�น 95% พับว์�า 

สำายพัันธ์ุ์มีผู้ลต็�อการเกิดลักษณ์ะดังกล�าว์ จากนั�นนำาเพัศุของ

ไก�มาหาคว์ามสัำมพัันธ์์ พับว์�าเพัศุมีคว์ามสัำมพัันธ์์กันใน      

สำายพัันธ์ุ์ A และสำายพัันธ์ุ์ B แต็�ไม�มีคว์ามสัำมพัันธ์์ในสำายพัันธ์ุ์ C 

โดยที�ในไก�สำายพัันธ์ุ์ A อัต็ราการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ

และเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในเพัศุผู้้้ จากระดับ 0 ถึึง 3 ร้อยละ 

0.44, 64.16, 34.07 และ 1.33 (n=226) เพัศุเมียร้อยละ 

4.72, 70.76, 23.58 และ 0.94 (n=212) และไก�สำายพัันธ์ุ์ 

B เพัศุผู้้้ร้อยละ 0, 48.88, 45.74 และ 5.38 (n=223) เพัศุ

เมียร้อยละ 0.45, 66.82, 30.46 และ 2.27 (n=220) แสำดงว์�า

มีโอกาสำพับการเปลี�ยนแปลงในเพัศุผู้้้มากกว์�าเพัศุเมีย การ

ศึุกษาทางมิชญวิ์ทยาด้ว์ยการย้อมสีำ Hematoxylin และ 

Eosin พั บโครงสำร้างเซลล์กล้ามเน้�อเกิดคว์ามเสีำยหาย 

เน้�อเย้�อเกี�ยว์พัันมีขอบเขต็ไม�ชัดเจน และเส้ำนผู้�าศุ้นย์กลาง

ของเสำ้นใยกล้ามเน้�อมีขนาดเล็กลงเม้�อเปรียบเทียบ ตั็�งแต็�

ระดับ 0 ถึึง 3 และจากการย้อมสีำ Masson trichrome พับ

เส้ำนใยคอลลาเจนในกล้ามเน้�อที�มเีส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและ

เน้�อแข็งเหม้อนไม้ในกล้ามเน้�อมากขึ�นจากระดับ 0 ถึึง 3

คำาสัำาคัญ: เส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ, เน้�อแข็งเหม้อนไม้,             

เน้�อไก�, สำายพัันธ์ุ์, เพัศุ, เซลล์กล้ามเน้�อเกิดคว์ามเสีำยหาย

บทนำา

 การพััฒนาสำายพัันธ์ุ์ไก�เน้�อในระบบการเลี�ยงแบบ

อุต็สำาหกรรมในปัจจุบันเน้นการปรับปรุงสำายพัันธ์ุ์  ไก�เน้�อ

ให้มีการเจรญิเติ็บโต็อย�างรว์ดเรว็์โดยเฉพัาะเน้�ออกไก�ซึ�งมี

ม้ลค�าและคว์ามต็้องการของต็ลาดส้ำงสุำดเพ้ั�อต็อบสำนอง

คว์ามต็อ้งการของผู้้บ้ริโภคและผู้ลกำาไรทางธ์รุกิจ ถึึงแม้ว์�า

จะประสำบคว์ามสำำาเร็จในการพััฒนาสำายพัันธ์ุ์ไก�ทำาให้          

กล้ามเน้�อไก�และอกไก�มีขนาดใหญ�ขึ�น แต็�ผู้ลที�ต็ามมาทำาให้

พับการ เพิั�มอุบัติ็การณ์์ของการเกิดคว์ามผิู้ดปกติ็ด้าน

คุณ์ภาพัในเน้�ออกไก�ที�เราเรียกว์�าลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทร ก

ในเน้�อ (White striping) และลักษณ์ะเน้�อแข็งเหม้อนไม้ 

(Woody breast) ในเน้�ออกไก�  (Malila et al., 2018) 

คว์ามผู้ิดปกติ็นี�เป็นคว์ามผิู้ดปกติ็ของกล้ามเน้�อชนิดใหม�ที�

เรียกกันว์�า modern myopathies ในปัจจุบันยังไม�ทราบ

สำาเหตุ็ที�แท้จริงของการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อ

แข็งเหม้อนไม้ แต็�มีหลักฐานที�แสำดงว์�าอุบัติ็การณ์์การเกิด 

modern myopathies เพิั�งเพิั�มขึ�นในไม�กี�ปีที�ผู้�านมา โดย

ยังพับว์�าอัต็ราการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ในเน้�ออกไก�จะเพิั�มมากขึ�นเม้�อไก�มีนำ�าหนักและ

อายุเพิั�มมากขึ�น (Kuttappan et al., 2017) โดยจะพับว์�า

ไก�เน้�อเพัศุผู้้้มีโอกาสำที�จะพับเน้�ออกที�มีลักษณ์ะเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้มากกว์�าไก�เน้�อเพัศุเมีย (Trocino et al., 2015) 

 Griffin et al. (2018) และ Kuttappan et al. 

(2016) จำาแนกการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ในเน้�ออกไก�ด้ว์ยการสัำงเกต็ด้ว์ยต็าเปล�าและการ

สัำมผัู้สำเน้�อ โดยเน้�อที�มีการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรก ในเน้�อจะพับว์�า

มีเส้ำนสีำขาว์ยาว์ไปต็ามแนว์ของเส้ำนใยกล้ามเน้�อมักจะเกิด

ในบริเว์ณ์สำ�ว์นน้นต็รงกลางของกล้ามเน้�ออกใกล้กับสำ�ว์นที�

ติ็ดกับบริเว์ณ์ปีก หร้ออาจจะยาว์ไปต็ามแนว์กล้ามเน้�อจนถึึง

สำ�ว์นปลายของกล้ามเน้�ออกหร้อไม�ก็ได้ ซึ�งเป็นลักษณ์ะ

คว์ามเสำยีหายของกลา้มเน้�อที�ไม�รุนแรง  ในกรณ์ทีี�เกิดคว์าม

เสีำยหายของกลา้มเน้�อที�รุนแรงในเน้�ออกไก�จะพับกลา้มเน้�อ

อกไก�มีลักษณ์ะแข็งขึ�นจากเน้�อปกติ็ ผิู้ว์หน้าของเน้�อจะมีสีำซีด

อาจมีของเหลว์ไหลออกจากเน้�อ ที�ผิู้ว์ของกล้ามเน้�ออก

จะพับ epimysium haemorrhaging หร้อพับเล้อดออก

ในกล้ามเน้�อจากการเกิด intramuscular haemorrhaging 
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ในบริเว์ณ์ที�อย้�ใกล้ปลายกระด้กสัำนอก ทั�งนี� ขึ�นกับระดับ

คว์ามรุนแรงของการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้โดย Kuttappan et al. (2017) และ Soglia et al. 

(2016) ก็รายงานว์�าการเกิดเน้�อแข็งเหม้อนไม้จะเกิดร�ว์ม

กับการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ โดยเม้�อต็รว์จทางมิชญวิ์ทยา

 (histological lesion) จะพับกลา้มเน้�อเกิดการเส้ำ�อมสำภาพั

และการต็ายของกล้ามเน้�อ (Myodegeneration and 

Necrosis) เกิดพัังผู้้ด (Fibrosis) มีการเพิั�มขึ�นของ                 

lymphocyte และ macrophage และเกิดการสำะสำมไขมัน

ที�มากจนเกินไป (Lipidosis) ต็ามระดับคว์ามรุนแรงของ

การเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้โดย

ลักษณ์ะทางมิชญวิ์ทยาของเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและ          

เน้�อแข็งเหม้อนไม้จะมีคว์ามแต็กต็�างจากกับเน้�อที�มีคว์าม           

ผิู้ดปกติ็ในลักษณ์ะอ้�นเช�นการเส้ำ�อมสำภาพัของกล้ามเน้�อ 

เน้�องมาจากพัันธุ์กรรม (Hereditary muscular dystrophy) 

คว์ามผิู้ดปกติ็ของกล้ามเน้�อเน้�องมาจากอาหาร (Nutritional 

myopathy) คว์ามผิู้ดปกติ็ของกล้ามเน้�อเน้�องมาจากสำารพิัษ

(Toxic myopathy) และภาว์ะไขมันแทรก (Intramuscular 

marbling) (Kuttappan et al., 2016)

 จากการศึุกษาของ Trocino et al. (2015) พับว์�า

เน้�ออกไก�ที�มีลักษณ์ะเน้�อแข็งเหม้อนไม้มีคุณ์ภาพัลดลง         

โดยพับว์�าค�าการส้ำญเสีำยนำ�าจากการประกอบอาหาร (Cooking 

loss) และค�าแรงตั็ดผู้�านเน้�อ (AK-shear force) ในเน้�อ

อกไก�ที�มีลักษณ์ะเน้�อแข็งเหม้อนไม้จะมีมากกว์�าเน้�ออกไก�ที�

มีลักษณ์ะปกติ็ Mudalal et al. (2015) พับว์�าสีำของเน้�ออกไก�

ที�มีลักษณ์ะเน้�อแข็งเหม้อนไม้จะเปลี�ยนไปคว์ามสำามารถึใน

การอุ้มนำ�าของเน้�อลดลง (Water-holding capacity) มีการ

ส้ำญเสีำยนำ�าขณ์ะการเก็บรักษา (drip loss) และการส้ำญเสีำย

นำ�าจากการประกอบอาหาร (cooking loss) มากกว์�าเน้�อ

อกไก�ที�มีลักษณ์ะปกต็ ินอกจากนี�เน้�ออกไก�ที�มีลักษณ์ะเน้�อ

แข็งเหม้อนไม้จะมีการสำะสำมคอลลาเจนในกล้ามเน้�อ

มากกว์�าเน้�อปกติ็ (Velleman and Clark., 2015) ซึ�งสำ�ง

ผู้ลโดยต็รงต็�อคว์ามเหนียว์ของเน้�อ จากการศึุกษาของ 

Kuttappan  et al. (2016) และ Velleman and Clark. 

(2015) พับว์�าการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ในเน้�ออกไก�ที�มีคว์ามเสีำยหายในระดับรุนแรงจะ

เกิดการเส้ำ�อมสำภาพัของเส้ำนใยกล้ามเน้�อเป็นจำานว์นมากทำาให้

คุณ์ภาพัของเน้�อลดลง ซึ�งจะสำ�งผู้ลให้เกิดการไม�ยอมรับ

คุณ์ภาพัของเน้�ออกไก�ที�พับลักษณ์ะดังกล�าว์ของผู้้้บริโภค

 ในปัจจุบันระบบการผู้ลิต็ไก�เน้�อในระบบอุต็สำาหกรรม

เน้นการพััฒนาสำายพัันธ์ุ์เพ้ั�อให้ไก�เน้�อ มีการเจริญเติ็บโต็

มากขึ�นโดยใช้ระยะเว์ลาในการเลี�ยงที�สัำ�นลง ซึ�งจะมีผู้ลต็�อ

คุณ์ภาพัของเน้�ออกไก�โดยมีรายงานจากการศึุกษาจากต็�าง

ประเทศุพับว์�าเน้�ออกไก�จำานว์นมากที�มีลักษณ์ะมเีส้ำนสีำขาว์

แทรกอย้�ในบริเว์ณ์เน้�ออกของไก�และลักษณ์ะเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ ซึ�งเน้�อที�มีลักษณ์ะนี�จะพับการร้องเรียนของ

ล้กค้าว์�าเป็นเน้�อด้อยคุณ์ภาพัโดยปัญหาดังกล�าว์มีแนว์โน้ม

ว์�าจะพับมากขึ�นในอนาคต็อย�างต็�อเน้�อง Kuttappan et al. 

(2016) รายงานว์�าอุต็สำาหกรรมการผู้ลิต็ไก�เน้�อของ

สำหรัฐอเมริกาที�มีปริมาณ์การผู้ลิต็มากกว์�า 53 พัันล้าน

ปอนด์ต็�อปี ซึ�งเม้�อคำานว์ณ์เป็นเน้�ออกจะมีนำ�าหนักโดย

ประมาณ์ 12 พัันล้านปอนด์ต็�อปี  มีการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรก

ในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ ซึ�งทำาให้สำหรัฐอเมริกาต้็องส้ำญเสีำย

รายได้คิดเป็นม้ลค�ามากกว์�า 200 ล้านเหรียญสำหรัฐต็�อปี 

เน้�องจากการลดลงของผู้ลผู้ลิต็เพัราะต้็องทำาการตั็ด

ชำาแหละชิ�นสำ�ว์นที�ผิู้ดปกติ็ออก มีกา รส้ำญเสีำยรายได้จากการ

ส้ำญเสีำยนำ�าในขณ์ะทำาการเก็บรักษาและจากการประกอบ

อาหาร การส้ำญเสำยีม้ลค�าเพิั�มของผู้ลติ็ภัณ์ฑ์์ที�ต้็องถ้ึกลดชั�น

คุณ์ภาพั และการต้็องทิ�งเน้�อที�มีลักษณ์ะผิู้ดปกติ็ในระดับที�

มีคว์ามรุนแรงส้ำง โดยรายงานของ Kuttappan et al. (2012) 

และ Trocino et al. (2015) ระบุว์�าอุบัติ็การณ์์ของการ

เกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อจะเพิั�มขึ�นอย�างต็�อเน้�องจากระดับ

ต็ำ�าสุำดถึึงระดับส้ำงสุำดของการคาดการณ์์ คิดเป็นร้อยละ 20 ถึึง

ร้อยละ 96 ภายในไม�กี�ปีข้างหน้า ทั�งนี� ตั็ว์เลขดังกล�าว์จะ

มากหร้อน้อยขึ�นอย้� กับการจัดการที� เหมาะสำมของ                      

ผู้้้ประกอบการทั�งในระดับฟาร์ม การผู้ลิต็ และการแปรร้ป

เน้�อในสำถึานประกอบการร�ว์มด้ว์ย ในขณ์ะที�ของ Malila et al., 

2018 พับว์�าประเทศุไทยเริ�มมีอุบัติ็การณ์์การเกิ ดเส้ำนสีำขาว์

แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ โดยจากผู้ลการศุึกษา

จะพับว์�าอัต็ราการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ในไก�ที�มนีำ�าหนักซากน้อยจะพับการเกิดเส้ำนสีำขาว์

แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในเน้�ออกไก�ในระดับ

รุนแรงนอ้ย ถึึงระดบัรุนแรงปานกลาง สำ�ว์นเน้�อที�ม ลัีกษณ์ะ

เส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในระดับ
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รุนแรงมากจะพับในปริมาณ์ไม�มากนัก แต็�เม้�อไก�มีอายุมาก

ขึ�นหร้อมีนำ�าหนักตั็ว์มากขึ�นอัต็ราการเกดิลักษณ์ะเสำน้สีำขาว์

แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้จะมีระดับรุนแรงมากขึ�น

ด้ว์ยเหตุ็นี� ทางคณ์ะผู้้้ว์จัิยจึงศึุกษาคว์ามสัำมพัันธ์์ของกา รเกิด

เส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้กับสำายพัันธ์ุ์ไก�

ในระบบอุต็สำาหกรรมของประเทศุไทยซึ�งมีสำายพัันธ์ุ์หลักอย้� 

3 สำายพัันธ์ุ์ โดยเปรียบเทียบกับระดับคว์ามรุนแรงของการ

เกิดลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ ใน

ระดับคว์ามรุนแรงต็�าง ๆ ของแต็�ละสำายพัันธ์ุ์รว์มถึึงการ

พิัจารณ์าเพัศุของแต็�ละสำายพัันธ์ุ์ว์�ามีผู้ลต็�อการเกิดเส้ำนสีำขาว์

แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้อย�างมีนัยสำำาคัญทางสำถิึติ็

หร้อไม� โดยจากการส้ำบค้นข้อม้ลยังไม�พับการศุึกษาคว์าม

สัำมพัันธ์์ของการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้กับสำายพัันธ์ุ์ไก�ทั�ง 3 สำายพัันธ์ุ์ที�เป็นสำายพัันธ์ุ์หลักที�

เลี�ยงในประเทศุไทย ผู้ลที�ได้จากการวิ์จัยจะทำาให้ผู้้้ประกอบ

การนำาไปใช้ประกอบการพิัจารณ์าคัดเล้อกสำายพัันธ์ุ์ไก�ที�จะ

นำามาเลี�ยงในสำถึานประกอบการซึ�งสำายพัันธ์ุ์ไก�เป็นปัจจัย

หลักในการเกิดปัญหานี� ซึ�งจะต้็องดำาเนินการคว์บค้�ไปกับ

การจัดการอ้�น ๆ ที�เหมาะสำมในระบบการเลี�ยง การผู้ลิต็ 

และการแปรร้ปเพ้ั�อช�ว์ยลดผู้ลกระทบที�เกิดขึ�นจากปัญหานี� 

ในธุ์รกิจการผู้ลิต็ไก�เน้�อของสำถึานประกอบการ

อ์ปกรณ์และวิธี์การ

ตััวอย่างเน้�ออกไก่

 ทำาการสุำ�มเน้�ออกไก�จากโรงฆ่�าและชำาแหละไก�เน้�อ

เพ้ั�อการสำ�งออกแห�งเดียว์ที�เลี�ยงในระบบมาต็รฐานฟาร์ม 

และมีระบบการจัดการฟาร์มแบบเดียว์กัน โดยสุำ�มตั็ว์อย�าง

จากไก�ที�มีอายใุนการจบัเข้าเช้อดที� 42 วั์น นำ�าหนักตั็ว์ไก�อย้�

ในช�ว์ง 2.5-2.7 กิโลกรัม ไก�ที�ใช้ในการศึุกษานี�เป็นไก�สำายพัันธ์ุ์

ที�มีการพััฒนาสำายพัันธ์ุ์ให้มีการเจริญเติ็บโต็อย�างรว์ดเร็ว์ 

จำานว์น 3 สำายพัันธ์ุ์ ค้อ สำายพัันธ์ุ์ A  เพัศุผู้้้ จำานว์น 226 ตั็ว์

และเพัศุเมีย จำานว์น 212 ตั็ว์ รว์ม 438 ตั็ว์ สำายพัันธ์ุ์ B เพัศุผู้้้ 

จำานว์น 223 ตั็ว์ และเพัศุเมีย จำานว์น 220 ตั็ว์ รว์ม 443 ตั็ว์

และสำายพัันธ์ุ์ C เพัศุผู้้้ จำานว์น 254 ตั็ว์ และเพัศุเมีย จำานว์น

 250 ตั็ว์ รว์ม 504 ตั็ว์ รว์มเน้�ออกไก�ทั�งหมด 1,385 ตั็ว์อย�าง

 

การเก็บและรักษาตััวอย่าง

 เก็บตั็ว์อย�างเน้�ออกไก�ในช�ว์งเด้อน พัฤศุจิกายน 

2562 - มกราคม พั.ศุ. 2563 จากโรงฆ่�าไก�เน้�อ เพ้ั�อการสำ�ง

ออกในพ้ั�นที�จังหวั์ดปทุมธ์านี โดยเก็บตั็ว์อย�างจากเน้�ออกไก�

ที�ผู้�านกระบว์นการฆ่�าต็ามปกติ็ แยกต็ามพัันธ์ุ์และเพัศุที�

สำายพัานการผู้ลิต็ในห้องตั็ดแต็�ง ด้ว์ยวิ์ธี์สุำ�ม จดบันทึกพัันธ์ุ์ 

เพัศุ และนำ�าหนัก บรรจุตั็ว์อย�างเน้�ออกไก�ที�สุำ�มไว้์ใสำ�ในถึุง

พัลาสำติ็ก คว์บคุมอุณ์หภ้มิเน้�ออกไก�ไม�ให้ส้ำงเกิน 4 องศุา

เซลเซียสำ โดยใสำ�ในกล�องโฟมที�มีนำ�าแข็งสำ�งมาที�ภาควิ์ชา

สัำต็ว์บาล คณ์ะเกษต็ร มหาว์ิทยาลัยเกษต็รศุาสำต็ร์ เพ้ั�อ

ทำาการจำาแนกระดบัของการเกดิลักษณ์ะเสำน้สีำขาว์แทรกใน

เน้�อและลักษณ์ะเน้�อแข็งเหม้อนไม้ เม้�อเน้�ออกไก�ถ้ึกเก็บมา

ครบ 24 ชั�ว์โมงหลังจากการต็รว์จหลังการฆ่�า (post mortem) 

โดยบุคลากรที�ได้รับการฝึึกอบรมและมีคว์ามชำานาญ หลัง

จากนั�นนำาตั็ว์อย�างเน้�ออกไก�ที�ได้รับการจำาแนกระดับแล้ว์

ทั�ง 4 ระดับ แล้ว์แยกเป็น 4 กลุ�ม กลุ�มละ 5 ตั็ว์อย�าง บรรจุใสำ�ถุึง

พัลาสำติ็กใสำ�ในกล�องโฟมที�มีนำ�าแข็งเพ้ั�อคว์บคุมอุณ์หภ้มิเน้�อ

ไม�ให้เกิน 4 องศุาเซลเซยีสำ สำ�งไปที�ภาคว์ชิากายวิ์ภาคศุาสำต็ร์

คณ์ะสัำต็ว์แพัทยศุาสำต็ร์ มหาวิ์ทยาลัยเกษต็รศุาสำต็ร์ เพ้ั�อ

ศึุกษาลักษณ์ะของโครงสำร้างกล้ามเน้�อโดยวิ์ธี์ทางมิชญวิ์ทยา

การจำำาแนกระดับการเกิดลักษณะเส้ันสีัขาวแทรกในเน้�อ

(White striping) และเน้�อแข็งเหม้อนไม้ (Woody 

breast) ในเน้�ออกไก่

 จำาแนกระดับการเกิดลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ

และเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในตั็ว์อย�างกล้ามเน้�ออกไก�แยกต็าม

สำายพัันธ์ุ์และเพัศุ ด้ว์ยการมองด้ด้ว์ยต็าเปล�าสัำงเกต็

ลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและลักษณ์ะภายนอกของ

การเกิดเน้�อแข็งเหม้อนไม้ ประกอบกับการสัำมผัู้สำเพ้ั�อ

ทดสำอบคว์ามแข็งของกล้ามเน้�อเพ้ั�อทดสำอบการเกิด

ลักษณ์ะเน้�อแข็งเหม้อนไม้ โดยเกณ์ฑ์์การแบ�งระดั บการเกิด

ลักษณ์ะการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อน

ไม้ในเน้�ออกไก�ประยุกต์็จาก Kuttappan et al. (2016); 

Sihvo. et al. (2017); Griffin et al. (2018) และ Malila 

et al. (2018) เน้�องจากยงัไม�มีเกณ์ฑ์์มาต็รฐานในการแบ�ง

ระดับการเกิดลักษณ์ะการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและ
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เน้�อแข็งเหม้อนไม้ในเน้�ออกไก� และอุบัติ็การณ์์การเกิด

ลักษณ์ะเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในประเทศุไทยยังไม�รุนแรงเท�า

ในต็�างประเทศุ ดังนั�น จึงกำาหนดเกณ์ฑ์์การแบ�งระดับ การ

เกิดลักษณ์ะการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ในเน้�ออกไก� 4 ระดับ (ร้ปที�1) ดังนี� 

ระดับ 0 เน้�อปกต็ิที�ไม�พับการเกิดเสำ้นสำีขาว์แทรกในเน้�อและ
เน้�อแข็งเหม้อนไม้

ระดับ 1 ระดับที�ไม�รุนแรงจะพับเฉพัาะลักษณ์ะเส้ำนสำีขาว์
แทรกในเน้�อ

ระดับ 2 ระดับที�รุนแรงจะพับลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและ
อาจพับเล้อดออก ที�ผู้ิว์ของกล้ามเน้�อ จากการเกิด 
epimysium haemorrhaging ร�ว์มกับลักษณ์ะที�แข็ง
ขึ�นของกล้ามเน้�อในบริเว์ณ์ใกล้ปลายกระด้กสัำนอก
จากการเกิดภาว์ะเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในขั�นต้็น   

ระดับ 3 ระดับที�รุนแรงมากจะพับลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกใน
เน้�อมีขนาดใหญ�ขึ�น และอาจพับเล้อดออกในกล้าม
เน้�อเป็นรอยชำ�าจากการเกิด intramuscular haem-
orrhaging (bruising) ในบริเว์ณ์ใกล้ปลายกระด้กสัำน
อก เน้�อจะมีสีำซีดลง เป็นสัำนแข็งขึ�น เม้�อสัำมผัู้สำเน้�อ
อกไก�โดยรว์มจะพับว์�าเน้�อจะมีลักษณ์ะแข็งขึ�นจาก
การเกิดลักษณ์ะเน้�อแข็งเหม้อนไม้ที�รุนแรงขึ�น

รูปที� 1 การจำาแนกของการเกิดลักษณ์ะมีเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและ
         เน้�อแข็งเหม้อนไม้ ใน 4 ระดับ (อ้างอิงจาก Kuttappan et al. 
         (2016)

การศึึกษาลักษณะของโครงสัร้างกล้ามเน้�อโดยวิธี์ทาง 

มิชญวิทยา (Histology) 

  นำาตั็ว์อย�างเน้�ออกไก�ที�จำาแนกเป็น 4 กลุ�ม กลุ�มละ 5 

ตั็ว์อย�าง มาศึุกษาลักษณ์ะของโครงสำร้างกล้ามเน้�อโดยวิ์ธี์

ทางมิญชวิ์ทยา โดยตั็ดตั็ว์อย�างให้มีขนาดเล็กประมาณ์             

0.5 x 0.5 x 1.0 เซ็นติ็เมต็ร แล้ว์ทำาการต็รึงตั็ว์อย�างเน้�อ

อกไก�โดยนำาไปแช�ลงใน 10% Neutral buffer formalin 

เป็นเว์ลา 24 ชั�ว์โมง จากนั�นยา้ยตั็ว์อย�างเน้�ออกไก�แช�ลงใน

แอลกอฮอล์ที�มีคว์ามเข้มข้น 70% เพ้ั�อกำาจัดนำ�าทั�งหมดให้

ออกจากตั็ว์อย�างแล้ว์จึงนำาตั็ว์อย�างเน้�ออกไก�ไปลงเคร้�อง 

Tissue processor (Thermo Scientific, USA) โดยจะใช้

เว์ลาในกระบว์นการทั�งหมดประมาณ์ 18 ชั�ว์โมงเม้�อ

กระบว์นการเสำร็จสิำ�นอย�างสำมบ้รณ์์ ทำาการย้ายตั็ว์อย�าง     

เน้�ออกไก�ใสำ�ลงในบล็อกที�มีพัาราฟินเหลว์ แล้ว์จึงนำาไปทำาให้

แข็งตั็ว์ขึ�น นำาบล็อกพัาราฟินที�แข็งตั็ว์แล้ว์ไปตั็ดโดยใช้

เคร้�องไมโครโต็ม (Microtome, MICROM International 

GmbH, Germany) ทำาการต็ัดเน้�อเย้�อให้มีคว์ามหนา 3 

ไมโครเมต็ร นำาไปย ้อมสีำ Hematoxylin และ Eosin (H&E) 

และย้อมสีำ Masson trichrome แล้ว์จึงนำาไปถึ�ายภาพัภายใต้็

กล้องจุลทรรศุน์แบบใช้แสำง (Light microscope, Olympus 

FSX100) กำาลังขยาย 100 เท�า (Tuma et al., 1962) 

ทำาการถึ�ายภาพัลักษณ์ะของการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ

และเน้�อแข็งเหม้อนไมใ้นอกไก�ของแต็�ละระดบัคว์ามรุนแรง

ของแต็�ละสำายพัันธ์ุ์เพ้ั�อด้ลักษณ์ะของเน้�อเย้�อเกี�ยว์พััน

การวิเคราะห์ทางสัถิิติั

 แจกแจงคว์ามถีึ�ของการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ

และเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในเน้�ออกไก�จำาแนกเป็น 4 ระดับ ในไก�

แต็�ละสำายพัันธ์ุ์ และเพัศุ ด้ว์ยค�าร้อยละ ใช้สำถิึติ็โดยการ      

ทดสำอบไคสำแคว์ร์ (Chi Square test) ทดสำอบหาคว์าม

สัำมพัันธ์์ของระดับคว์ามรุนแรงของการเกิดลักษณ์ะก ารเกิด

เส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในเน้�ออกไก�

ต็�างสำายพัันธ์ุ์และเพัศุ ท ี�ระดับคว์ามเช้�อมั�น 95% โดยใช้

โปรแกรมสำำาเร็จร้ป SAS Version 9.0

ผลและวิจำารณ์

 จากผู้ลการศึุกษาพับว์�าไก�สำายพัันธ์ุ์ A และ B พับ

ระดับคว์ามรุนแรงของการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรก ในเน้�อและ

เน้�อแข็งเหม้อนไมใ้นเน้�ออกไก�ตั็�งแต็�ระดับที� 0 ถึึง 3 ในขณ์ะ

ที�ในไก�สำายพัันธ์ุ์ C พับระดับคว์ามรุนแรงของการเกิดเส้ำนสีำ

ขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ ตั็�งแต็�ระดับที� 1 ถึึง 3 

ต็ามลักษณ์ะปรากฏในร้ปที� 2 
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  อัต็ราการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ จากระดับ 0 ถึึง 3 ของไก�สำายพัันธ์ุ์ A จากจำานว์น

ตั็ว์อย�างทั�งหมด 438 ตั็ว์อย�าง คิดเป็นร้อยละ 2.51, 67.35, 

29.00 และ 1.14 ต็ามลำาดับ ไก�สำายพัันธ์ุ์ B จำานว์นตั็ว์อย�าง

ทั�งหมด 443 ตั็ว์อย�าง พับการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ

และเน้�อแข็งเหม้อนไม้ จากระดับ 0 ถึึง 3 คิดเป็นร้อยละ 

รูปที� 2 ระดับการเกิดลักษณ์ะการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและ
          เน้�อแข็งเหม้อนไม้ในเน้�ออกไก�จากการสัำงเกต็ด้ว์ยสำายต็าและ
          การสัำมผัู้สำระดับคว์ามแข็งของเน้�ออกไก�

ตัารางที� 1 ร้อยละของการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

       เหม้อนไม้ ในไก�สำายพัันธ์ุ์ A, B และ C

ระดับ สำายพัันธ์ุ์ A
(N=438)

สำายพัันธ์ุ์ B
(N=443)

สำายพัันธ์ุ์ C
(N=504)

P-value 
<0.05

0 2.51 0.22 0

1 67.35 57.79 68.25

2 29.00 38.15 30.56

3 1.14 3.84 1.19

ตัารางที� 2 เปอร์เซ็นต์็การเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

              เหม้อนไม้ในไก�สำายพัันธ์ุ์ A, B และ C แยกต็ามเพัศุ

สำาย
พัันธ์ุ์

เพัศุ จำานว์น
ต็ัว์อย�าง

0 1 2 3 P-value

A เพัศุผู้้้ 226 0.44 64.16 34.07 1.33

เพัศุเมีย 212 4.72 70.76 23.58 0.94 0.005∗

B เพัศุผู้้้ 223 0 48.88 45.74 5.38

เพัศุเมีย 220 0.45 66.82 30.46 2.27 0.0008∗

C เพัศุผู้้้ 254 0 68.90 30.31 0.79

เพัศุเมีย 250 0 67.60 30.80 1.60 0.75

∗ แต็กต็�างอย�างมีนัยสำำาคัญทางสำถิึติ็

0.22, 57.79, 38.15 และ 3.84 ต็ามลำาดับ และไก�สำายพัันธ์ุ์ C 

จำานว์นตั็ว์อย�างทั�งหมด 504 ตั็ว์อย�าง พับการเกิดเส้ำนสีำขาว์

แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ จากระดับ 0 ถึึง 3 คิดเป็น

ร้อยละ 0, 68.25, 30.56 และ 1.19 ต็ามลำาดับ แสำดงว์�า

สำายพัันธ์ุ์ของไก�มีผู้ลต็�อการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและ

เน้�อแข็งเหม้อนไม้ อย�างมีนัยสำำาคัญทางสำถิึติ็ที�ระดับคว์าม

เช้�อมั�น 95% (ต็ารางที� 1)

 จากการวิ์เคราะห์ทางสำถิึติ็ พับว์�าอัต็ราการเกิดเส้ำน

สีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในเพัศุผู้้้และ           

เพัศุเมียของไก�ทั�ง 3 สำายพัันธ์ุ์ ที�ระดับคว์ามเช้�อมั�น 95% 

พับว์�า เพัศุมีผู้ลต็�อการเกิดลักษณ์ะดังกล�าว์ในไก�สำายพัันธ์ุ์ 

A และสำายพัันธ์ุ์ B แต็�ไม�มีผู้ลในไก�สำายพัันธ์ุ์ C

 ในไก�สำายพัันธ์ุ์ A พับอัต็ราการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรก

ในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในเพัศุผู้้ ้จากระดับที� 0 ถึึง 3 

คิดเป็นร้อยละ 0.44, 64.16, 34.07 และ1.33 ต็ามลำาดับ 

และเพัศุเมี ยพับการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม ้จากระดบัที� 0 ถึึง 3 คิดเป็นร้อยละ 4.72, 70.76, 

23.58 และ 0.94 ต็ามลำาดับ ในสำ�ว์นของไก�สำายพัันธ์ุ์ B พับว์�า 

เพัศุผู้้้พับการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ 

จากระดับที� 0 ถึึง 3 คิดเป็นร้อยละ 0, 48.88, 45.74 และ 

5.38 ต็ามลำาดับ และเพัศุเมียพับการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกใน

เน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ จากระดับที� 0 ถึึง 3 คิดเป็นร้อยละ 

0.45, 66.82, 30.46 และ 2.27 ต็ามลำาดับ และในไก�สำายพัันธ์ุ์ 

C พับว์�าเพัศุผู้้้พับการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อ

แข็งเหม้อนไม้ จากระดับที� 0 ถึึง 3 คิดเป็นร้อยละ 0, 68.90, 

30.31 และ 0.79 ต็ามลำาดับ และเพัศุเมียพับการเกิดเส้ำน

สีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ จากระดับที� 0 ถึึง 

3 คิดเป็นร้อยละ 0, 67.60, 30.80 และ 1.60 ต็ามลำาดับ 

(ต็ารางที� 2) แสำดงว์�าในไก�สำายพัันธ์ุ์ A และ B มีโอกาสำพับ

การเปลี�ยนแปลงในเพัศุผู้้้มากกว์�าเพัศุเมีย

 เม้�อเปรียบเทียบการศึุกษาลักษณ์ะการเกิดเส้ำนสีำ

ขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้จากโครงสำร้างกล้ามเน้�อ

ในเน้�ออกไก�ทั�ง 3 สำายพัันธ์ุ์  ในระดับ 0 ถึึง 3 โดยโดยวิ์ธี์

ทางมิญชวิ์ทยา จากการย้อมด้ว์ยสีำ Hematoxylin และ 

Eosin และสำี Masson trichrome และต็รว์จด้ว์ย
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กล้องจุลทรรศุน์ เพ้ั�อใช้ในการประเมินระดับคว์ามเสีำยหาย

ของเซลล์กล้ามเน้�อจากการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและ

เน้�อแข็งเหม้อนไม้ในเน้�ออกไก� และทำาการเปรียบเทียบกับ

ผู้ลการประเมินระดับคว์ามรุนแรงด้ว์ยสำายต็าที�ถ้ึกประเมิน

ไว้์แล้ว์ จากระดับที� 0 ถึึง 3 จะพับว์�าผู้ลการต็รว์จประเมิน

ลักษณ์ะการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้

จากโครงสำร้างกล้ามเน้�อในเน้�ออกไก�ในระดับ 0 ถึึง 3 ด้ว์ย

สำายต็าและการสัำมผัู้สำเน้�อ เปรียบเทียบกับการต็รว์จ

ประเมินด้ว์ยกล้องจุลทรรศุน์เป็นไปในแนว์ทางเดียว์กัน โดย

จากการต็รว์จประเมินด้ว์ยกล้องจุลทรรศุน์จะไม�พับคว์าม

ผิู้ดปกติ็ในโครงสำร้างกล้ามเน้�อในเน้�ออกไก�ที�ระดับปกติ็           

(ระดับ 0) โดยจะพับว์�า polygonal muscle fiber มี

ลักษณ์ะปกต็แิละมีขนาดเท�ากัน แต็�ในสำ�ว์นของเน้�ออกที�เกิด

เส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ จากระดับที� 

1 ถึึง 3 จะพับว์�าโครงสำร้างของเซลล์กล้ามเน้�อเกิดคว์าม

เสีำยหาย และเน้�อเย้�อเกี�ยว์พัันมีขอบเขต็ไม�ชัดเจน รว์มถึึง 

เส้ำนผู้�าศุ้นย์กลางของเส้ำนใยกล้ามเน้�อมีขนาดเล็กลง โดยที�

รูปที� 2 แสำดงระดับคว์ามรุนแรงของการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ ตั็�งแต็�ระดับที� 0 ถึึง 3 ต็ามลำาดับ จากการย้อมสีำ Hematoxylin 

         และ Eosin ในเน้�ออกไก�สำายพัันธ์ุ์ A, B และ C

คว์ามรุนแรงระดับ 1 จะพับขนาดของไฟเบอร์มี dimension 

แต็กต็�างกันและพับว์�าเน้�อเย้�อเกี�ยว์กันที�ห�อหุ้มมัดกล้ามเน้�อ

(perimysial connective tissue) มีคว์ามหนามากขึ�น พับ 

Lymphocyte เล็กน้อย ที�ระดับคว์ามรุนแรงระดับ 2 จะ

พับว์�าจำานว์นของเส้ำนใยกล้ามเน้�อลดลง มีการเพิั�มขึ�นของ

เน้�อเย้�อไขมัน พับ Lymphocyte ในปริมาณ์มากขึ�น และ

พับเส้ำนใยคอลลาเจนซึ�งย้อมติ็ดสีำนำ�าเงินด้ว์ยสีำ Masson 

trichrome แทรกเส้ำนใยกล้ามเน้�อ และที�คว์ามรุนแรงระดับ 

3 จะพับการเส้ำ�อมสำลายของเส้ำนใยกล้ามเน้�อและถ้ึกแทนที�

ด้ว์ยเน้�อเย้�อไขมัน เริ�มพับ Macrophage และพับเส้ำนใย 

คอลลาเจนมากขึ�น โดยภาว์ะรอยโรคทางจุลพัยาธิ์วิ์ทยา 

(histopathological lesions) ที�เกิดขึ�นจะรุนแรงกว์�าใน

ระดับอ้�น โดยจะเห็นได้ว์�าคว์ามรุนแรงของคว์ามเสีำยหาย

ของโครงสำร้างกล้ามเน้�อจะเพิั�มมากขึ�นในคว์ามรุนแรงระดับ 

1 คว์ามรุนแรงระดับ 2 และจะมีคว์ามเสำียหายของ

โครงสำร้างกล้ามเน้�อระดับส้ำงสุำดที�คว์ามรุนแรงระดับ 3           

(ร้ปที� 2 และร้ปที� 3) 
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 จากผู้ลการทดลองที�ได้จะพับว์�าสำายพัันธ์ุ์ของไก�

ที�ทำาการศุกึษาในครั�งซึ�งเป็นสำายพัันธ์ุ์ที�มีการพััฒนาใหมี้การ

เจริญเติ็บโต็อย�างรว์ดเร็ว์โดยเฉพัาะมีการเน้นให้มีการเพิั�ม

นำ�าหนักของเน้�ออกไก�ให้มากขึ�นเพ้ั�อต็อบสำนองต็�อคว์าม

ต้็องการของผู้้้บริโภคและเหต็ุผู้ลทางธ์ุรกิจ จะเกิดปัญหา

ต็ามมาค้อเกิดลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ในทุกสำายพัันธ์ุ์อย�างมีนัยสำำาคัญ ทั�งนี� ระดับคว์าม

รุนแรงที�เกิดขึ�นมีคว์ามแต็กต็�างกันไปในแต็�ละสำายพัันธ์ุ์ ซึ�ง

สำอดคล้องกับรายงานของ Velleman and Clark, 2015 

ที�พับคว์ามผิู้ดปกติ็ของกล้ามเน้�ออกไก�ที�เกิดเ ส้ำนสีำขาว์แทรก

ในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในเน้�ออกของไก�เน้�อ ในสำายพัันธ์ุ์

ที�มีการเจริญเติ็บโต็เร็ว์ จากการศึุกษาการเกิดลักษณ์ะเน้�อ

แข็งเหม้อนไม้จากโครงสำร้างกล้ามเน้�อในไก�เน้�อ 2 กลุ�ม 

ได้แก� กลุ�มที� 1 ไก�เน้�อที�มีอัต็ราการเจริญเติ็บโต็อย�างรว์ดเร็ว์

และกลุ�มที� 2 ไก�เน้�อที�มีอัต็ราการเจริญเติ็บโต็ที�ช้ากว์�า                

ผู้ลการศึุกษาพับว์�าไก�เน้�อกลุ�มที� 1 เกิดลักษณ์ะเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ในกล้ามเน้�ออกไก�ทำาให้โครงสำร้างของเซลล์

กล้ามเน้�อเกิดคว์ามเสำยีหาย และเน้�อเย้�อเกี�ยว์พัันมีขอบเขต็

ไม�ชัดเจน รว์มถึึง เส้ำนผู้�าศุ้นย์กลางของเส้ำนใยกล้ามเน้�อมี

ขนาดเลก็ลงเม้�อเปรียบเทียบกับกล้ามเน้�อที�ไม�เกิดลักษณ์ะ

รูปที� 3 ระดับคว์ามรุนแรงของการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ ตั็�งแต็�ระดับที� 0 ถึึง 3 ต็ามลำาดับ จากการย้อมสีำ Masson trichrome 

         ในเน้�ออกไก�สำายพัันธ์ุ์ A, B และ C 

เน้�อแข็งเหม้อนไม้ สำ�ว์นไก�เน้�อกลุ�มที� 2 นั�นไม�พับการเกิด

เน้�อแข็งเหม้อนไม้ โดยการศึุกษาดังกล�าว์นับเป็นหลักฐาน

ที�สำามารถึบ�งบอกถึึงสำาเหตุ็ของคว์ามผิู้ดปกติ็ของกล้าม

เน้�อที�อาจมาจากการเจริญเติ็บโต็ที�รว์ดเร็ว์ของไก�เน้�อใน

การผู้ลิต็ในปัจจุบัน  

 จากการด้ลักษณ์ะโครงสำร้างของกล้ามเน้�อด้ว์ย

กล้องจุลทรรศุน์ในการศึุกษานี�พับว์�าเน้�ออกไก�ที�เกิดเส้ำนสีำ

ขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้จะพับสำภาว์ะกล้ามเน้�อ

เกิดพัังผู้้ด มีเน้�อเย้�อไขมันแทรก และมีการเส้ำ�อมสำลายของ

โครงสำร้างกล้ามเน้�อในอกไก�จากไก�ทั�ง 3 สำายพัันธ์ุ์ เพิั�มต็าม

ระดับคว์ามรุนแรงต็ามลำาดับและสำอดคล้องกับผู้ลการ

ต็รว์จว์ัดระดับคว์ามรุนแรงที�ต็รว์จสำอบด้ว์ยสำายต็าจาก

ระดับ 1 ถึึง 3 เช�นเดียว์กับรายงานของ Petracci et al., 

2014 และ Mudadal et al., 2014 พับว์�าเน้�ออกไก�ที�มีเส้ำน

สีำขาว์แทรกในเน้�อจะพับปริมาณ์ไขมันในเน้�อเพิั�มขึ�นต็าม

ระดับคว์ามรุนแรงของเน้�อที�พับเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อโดย

ในเน้�อปกติ็พับปริมาณ์ไขมันร้อยละ 8.0 เน้�อที�มีลักษณ์ะ

รุนแรงปานกลางและเน้� อที� มีลักษณ์ะรุนแรงมาก                     

พับปริมาณ์ไขมันเพิั�มจากปกติ็ 1.5 และ 2.2-2.5 เท�าต็าม

ลำาดับ ในขณ์ะที� การพับปริมาณ์โปรตี็นในเน้�อจะลดลงต็าม
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ระดับคว์ามรุนแรงของเน้�อที�พับเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ โดย

ในเน้�อปกติ็พับปริมาณ์โปรตี็นร้อยละ 22.8-22.9 เน้�อที�มี

ลักษณ์ะรุนแรงปานกลาง ร้อยละ 22.2 และเน้�อที�มีลักษณ์ะ

รุนแรงมาก ร้อยละ 18.7-20.9 ต็ามลำาดับ จากรายงานการ

ศึุกษาของ Soglia et al. (2016) เม้�อเปรียบเทียบกับกลุ�ม

เน้�ออกไก�ปกติ็จะพับว์�าเน้�อในกลุ�มที�มีลักษณ์ะเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้มีคว์ามรุนแรงของการเกิดลักษณ์ะที�ผิู้ดปกติ็โดย

ด้จากโครงสำรา้งของกลา้มเน้�อซึ�งสัำงเกต็จากการเส้ำ�อมสำลาย

ของเส้ำนใยของกล้ามเน้�อที�พับพัังผู้้ดซึ�งเกิดจากการพััฒนา

ของเน้�อเย้�อเกี�ยว์พััน และการเกิดไขมันสำะสำมบริเว์ณ์

เน้�อเย้�อกล้ามเน้�อ การศึุกษาของ Kuttappan et al. (2016) 

พับลักษณ์ะโครงสำร้างเส้ำนใยกล้ามเน้�อในเน้�ออกไก�ที�มี

ลักษณ์ะเน้�อแข็งเหม้อนไม้มีคว์ามแต็กต็�างจากเน้�ออกไก�ที�

มีลักษณ์ะปกต็ิ โดยจะพับลักษณ์ะเสำ้นใยกล้ามเน้�อที�มีร้ป

ร�างกลม หลายขนาด และมีจำานว์นของเส้ำนใยกล้ามเน้�อที�

มีการเส้ำ�อมสำภาพัจำานว์นมาก (Wold et al., 2017) 

 การศุกึษานี�พับว์�าเพัศุผู้้มี้อัต็ราการเกดิล ักษณ์ะเสำน้

สีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้มากกว์�าเพัศุเมีย

ในบางสำายพัันธ์ุ์ สำอดคล้องกับการศึุกษาของ Trocino et al. 

(2015) ซึ�งพับว์�าเพัศุมีผู้ลต็�อการเกิดลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์

แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ โดยพับว์�าเพัศุผู้้้จะพับ

ลักษณ์ะเ ส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ใน

ระดับที�รุนแรงส้ำงกว์�าเพัศุเมีย 

 นอกจากสำายพัันธ์ุ์ที�ถ้ึกพััฒนาให้เจริญเติ็บโต็อย�าง

รว์ดเร็ว์จะมีผู้ลต็�อการเกิดลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ

และเน้�อแข็งเหม้อนไม้ แล้ว์ยงัมีปัจจัยอ้�น ๆ  ที�ทำาให้การเกิด

ลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้รุนแรงขึ�น

เช�น อายแุละการเจรญิเติ็บโต็ที�เพิั�มขึ�นซึ�งมีคว์ามสัำมพัันธ์์กับ

นำ�าหนักที�มากขึ�น (Kuttappan et al., 2017) ซึ�งสำอดคล้อง

กับรายงานของ Malila et al. (2018) ที�พับว์�าไก�ในช�ว์ง

อายเุดียว์กัน แต็�มีนำ�าหนักอกไก�มากกว์�า จะม อัีต็ราการเกิด

เส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อเพิั�มขี�นถึึงร้อยละ 50.90 และเกิด

ลักษณ์ะของเน้�อแข็งเหม้อนไม้เพิั�มขึ�นร้อยละ 61.00 ใน

ขณ์ะที�ไก�ที�มีนำ�าหนักในช�ว์งเดียว์กันแต็�ถ้ึกเลี�ยงในช�ว์งเว์ลา

ที�นานขึ�นจะพับอัต็ราการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อถึึงร้อยละ

 56.30 นอกจากนี� การเร�งการเจริญเติ็บโต็ของไก�ในระบบ

อุต็สำาหกรรมโดยการให้อาหารสัำต็ว์์ที�มีโปรตี็นส้ำงสำามารถึ

เร�งการเจริญเติ็บโต็ในไก�และเน้�ออกไก�ให้มีขนาดใหญ�ได้

เป็นอย�างดี แต็�ก็สำ�งผู้ลให้อัต็ราการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกใน

เน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้เพิั�มขึ�นด้ว์ย โดยการเกิดเส้ำนสีำ

ขาว์แทรกในเน้�อสำ ามารถึเพิั�มขึ�นได้ถึึงร้อยละ 87.10 ใน

ขณ์ะที�การเลี�ยงต็ามปกติ็จะพับเพีัยงร้อยละ 0.61 และการ

เกิดลักษณ์ะเน้�อแข็งเหม้อนไมส้ำามารถึเพิั�มขึ�นได้ถึึงร้อยละ

 89.20 ในขณ์ะที�การเลี�ยงต็ามปกต็จิะพับเพัยีงร้อยละ 0.68 

(Cruz et al., 2017) 

 จากการศึุกษาของ Kuttappan et al. (2012) พับว์�า

ผู้้้บริโภคมีคว์ามไม�พึังพัอใจในการบริโภคเน้�อที�พับลักษณ์ะ

เส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อมากขึ�นต็ามระดับคว์ามรุนแรง

ของก ารเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อโดยการศึุกษาแบ�งระดับ

การเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อไว้์ 3 ระดับ ค้อ ล กัษณ์ะปกติ็ 

ล ักษณ์ะรุนแรงปานกลาง และลักษณ์ะรุนแรงมาก ผู้ลการ

สำำารว์จคว์ามไม�พึังพัอใจในการบริโภคของผู้้้บริโภค พับว์�า

ในเน้�อปกติ็ผู้้้บริโภคมีคว์ามไม�พึังพัอใจในการบริโภคคิดเป็น

ร้อยละ 10.7 เน้�อที�มีลักษณ์ะรุนแรงปานกลางร้อยละ 22.40 

และเน้�อที�มีลักษณ์ะรุนแรงมากร้อยละ 56.70 ต็ามลำาดับ 

และผู้้้บริโภคมากกว์�าร้อยละ 50.00 ให้คว์ามเห็นว์�าจะไม�ซ้�อ

เน้�ออกไก�ที�เกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ โดยให้เหตุ็ผู้ลจาก

ลักษณ์ะปรากฏที�มองเห็นด้ว์ยต็าเปล�า ว์�าเน้�อที�มีเส้ำนสีำขาว์

แทรกในเน้�อด้แล้ว์เหม้อนมีไขมันส้ำงกว์�าเน้�อปกติ็ เน้�อหยาบ

ด้ไม�สำดเหม้อนเป็นเน้�อเก�า สีำไม�สำว์ย ร้ปร�างและขนาดผิู้ดปกติ็

จากเหตุ็ผู้ลข้างต้็นจะเห็นว์�าลักษณ์ะที�ปรากฏของเส้ำนสีำขาว์

แทรกในเน้�ออกไก�เป็นที�ไม�ต้็องการของผู้้้บริโภค และการ

ต้็องส้ำญเสำียรายได้จากการผู้ลิต็เน้�ออกไก�ที�พับการเกิดเส้ำน

สีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้เป็นปัญหาใหญ�ที�

จะกระทบรายไดข้องผู้้้ประกอบการ รว์มถึึง สำ�งผู้ลต็�อคว์าม

เช้�อมั�นของผู้้้บริโภคต็�อสำถึานประกอบการนั�น ๆ ในขณ์ะที�

แนว์โน้มของการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้จากการปรับปรุงสำายพัันธ์ุ์ให้มีการเจริญเติ็บโต็

อย�างรว์ดเร็ว์ เพิั�มขึ�นในอนาคต็อย�างต็�อเน้�อง ปัญหานี�จะ

สำ�งผู้ลต็�อการเล้อกซ้�อของผู้้้บริโภคในอนาคต็อย�างทว์ีค้ณ์ 

ดังนั�น การหาแนว์ทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาที�จะ

เกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในอนาคต็

เป็นเร้�องที�มีคว์ามจำาเป็นอย�างยิ�ง ทั�งนี� แนว์ทางในการแก้

ปัญหาดังกล�าว์มีหลายแนว์ทางโดยปัจจัยหลักค้อการ              
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คัดเล้อกสำายพัันธ์ุ์ที�เหมาะสำมกับลักษณ์ะเน้�อที�เป็นคว์าม

ต้็องการของผู้้้บริโภคคว์บค้�ไปกับการบริหารจัดการเพ้ั�อ

คว์บคุมระดับคว์ามรุนแรงที�จะเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ

และเน้�อแข็งเหม้อนไม้ขึ�น เช�น การคว์บคุมอายุในการเลี�ยง

นำ�าหนักไก�มีชีวิ์ต็ที�เหมาะสำม การคว์บคุมอุณ์หภ้มิและการ

ระบายอากาศุที�เหมาะสำมในระบบการเลี�ยง การจดัการเร้�อง

อาหารและสำ�ว์นผู้สำมอาหารที�สำมดุล ไม�เร�งการเจริญเติ็บโต็

จนเกินไปจนเกิดผู้ลกระทบจากการเกิดเ ส้ำนสีำขาว์แทรกใน

เน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม ้การลดอายกุารจับในไก�เพัศุผู้้ใ้น

สำายพัันธ์ุ์ที�เพัศุมีผู้ลต็�อการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและ

เน้�อแข็งเหม้อนไม้ รว์มถึึง การว์างแผู้นการผู้ลิต็ไก�ในแต็�ละ

ช�ว์งนำ�าหนักเพ้ั�อให้สำอดรับการผู้ลิต็สิำนค้าแปรร้ปที�สำามารถึ

ใช้ส้ำต็รและกระบว์นการแปรร้ปเน้�อสัำต็ว์์ในร้ปแบบต็�าง ๆ 

ให้เหมาะสำมกับสำภาพัเน้�อที�เกิดลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกใน

เน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในระดับต็�าง ๆ  ซึ�งผู้้้ประกอบการ

คว์รนำาข้อม้ลเหล�านี�มาพิัจารณ์าหาแนว์ทางที�เหมาะสำมกับ

สำภาพัการผู้ลิต็ของแต็�ละสำถึานประกอบการเพ้ั�อป้องกัน

หร้อลดผู้ลกระทบที�จะเกิดขึ�นในอนาคต็ต็�อไป  

สัร์ป

 สำายพัันธ์ุ์ข องไก�ที�มกีารพััฒนาสำายพัันธ์ุ์ให้มกีารเจริญ

เติ็บโต็อย�างรว์ดเร็ว์มีผู้ลต็�อการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ

และเน้�อแข็งเหม้อนไม ้เช�นเดยีว์กันเพัศุของไก�ที�มีการพััฒนา

สำายพัันธ์ุ์ให้มีการเจริญเติ็บโต็อย�างรว์ดเร็ว์มีผู้ลต็�อการเกิด

ล ักษณ์ะการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อน

ไม้ของไก�บางสำายพัันธ์ุ์ โดยเพัศุผู้้้มีอัต็ราการเกิดเส้ำนสีำขาว์

แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในระดับที�ส้ำงกว์�าเพัศุเมีย

ลักษณ์ะของเสำ้นใยกล้ามเน้�อที�เกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ

และเน้�อแข็งเหม้อนไม้ จะพับคว์ามเสำียหายของโครงสำร้าง

กล้ามเน้�อ และพับเน้�อเย้�อเกี�ยว์พัันมีขอบเขต็ไม�ชัดเจน รว์มถึึง 

เส้ำนผู้�าศุ้นย์กลางของเส้ำนใยกล้ามเน้�อจะมีขนาดเล็กลง      

ปริมาณ์คอลลาเจนที�พับในเส้ำนใยกล้ามเน้�อจะส้ำงขึ�นต็าม

ระดับคว์ามรุนแรงของการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและ

เน้�อแข็งเหม้อนไม้

ข้อเสันอแนะ

 ในปัจจุบันประเทศุไทยผู้ลิต็ไก� เ น้�อในระบบ

อุต็สำาหกรรมทั�งเพ้ั�อการบริโภคภายในประเทศุและเพ้ั�อการ

สำ�งออกไปต็�างประเทศุคดิเป็นม้ลค�าปีละไม�ต็ำ�ากว์�า 153,000 

ล้านบาทต็�อปี โดยประเทศุไทยเป็นประเทศุผู้้้สำ�งออกเน้�อ

ไก�สำดแช�เย็นจนแข็งอันดับ 4 ของโลก มีม้ลค�าการสำ�งออก

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

บาทต็�อปี และต็ามเปา้หมายในยทุธ์ศุาสำต็รไ์ก�เน้�อของกรม

ปศุุสัำต็ว์์ ปี 2560-2564 กำาหนดใหเ้พิั�มศัุกยภาพัการแข�งขัน

และขยายต็ลาดภายในและต็�างประเทศุ โดยมีเป้าหมาย

การผู้ลิต็และสำ�งออกเน้�อไก�เพิั�มขึ�นร้อยละ 3 ต็�อปี จาก

ตั็ว์เลขและทิศุทางของปริมาณ์การผู้ลิต็และบริโภคเน้�อไก�

ปี 2553 – 2562 และการคาดการณ์์ปริมาณ์การผู้ลิต็และ

บริโภคเน้�อไก�ปี 2563 ของประเทศุไทยจะเห็นได้ว์�าแนว์

โน้มค ว์ามต้็องการบริโภคเน้�อไก�ของผู้้้บริโภคทั�งภายใน

ประเทศุและสำ�งออกมีปริมาณ์เพิั�มขึ�นทุกปี การเพิั�มผู้ลผู้ลิต็

เน้�อไก�เป็นสิำ�งจำาเป็นเพ้ั�อต็อบสำนองปริมาณ์คว์ามต้็องการ

บริโภคเน้�อไก�ที�เพิั�มขึ�นในแต็�ละปี การใช้หลักการพััฒนา

สำายพัันธ์ุ์เพ้ั�อเพิั�มอัต็ราการเจริญเติ็บโต็ของไก�เป็นทางเล้อก

ที�ถ้ึกใช้ในระบบการผู้ลิต็เน้�อไก�ในระดับอุต็สำาหกรรมเพ้ั�อ

ให้ไก�เน้�อมีการเจริญเติ็บโต็มากขึ�นโดยใช้ระยะเว์ลาในการ

เลี�ยงที�สัำ�นลง ซึ�งแนว์ทางนี�จะมีผู้ลกระทบต็�อคุณ์ภาพัของ

เน้�ออกไก�ให้มีคุณ์ภาพัลดลงอย�างต็�อเน้�อง ทั�งนี�ในช�ว์งต้็นปี 

พั.ศุ. 2562 จากการสำอบถึามผู้้้ประกอบการโรงฆ่�าไก�เน้�อ

เพ้ั�อการสำ�งออกหลายแห�งทราบว์�าผู้้้ประกอบการได้รับผู้ล 

กระทบจากการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ในเน้�ออกไก�ในช�ว์งไม�กี� ปีที�ผู้�านมาโดยที� ผู้้้

ประกอบการสำ�ว์นใหญ�ไม�ทราบถึึงสำภาพัปัญหาว์�าเกิดจาก

สำาเหตุ็ใด ทำาให้เกิดผู้ลกระทบทางธุ์รกิจโดยไม�สำามารถึ

ป้องกันหร้อคว์บคุมได้ จากการสำอบถึามข้อม้ลเชิงลึกจาก

บริษัทที�ร�ว์มวิ์จัยพับว์�าในช�ว์ง พั.ศุ. 2561 -2562 ผู้้้ประกอบ

การต้็องทำาการลดเกรดเน้�อที�พับการเกิดเ ส้ำนสีำขาว์แทรกใน

เน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ โดยม้ลค�าของเน้�ออกไก�ลดลง
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ต็ามระดับการเกิดลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อ

แข็งเหม้อนไม้ที�ระดับ 1-3 คิดเป็นร้อยละ 33.33 – 48.15 

เม้�อเปรียบเทียบกับราคาขายเน้�ออกไก�ที�มีลักษณ์ะปกติ็ 

ทำาให้ผู้้้ประกอบการรายนี�ต้็องส้ำญเสีำยรายได้เฉลี�ยต็�อวั์น

ประมาณ์ 100,000–200,000 บาท คิดเป็นม้ลค�าโดย

ประมาณ์ 29–58 ล้านบาทต็�อปี ซึ�งหากคำานว์ณ์จากจำานว์น

เน้�อไก�ที�ผู้ลิต็ในระบบอุต็สำาหกรรมทั�งเพ้ั�อการสำ�งออกและ

เพ้ั�อการบริโภคภายในประเทศุทั�งหมดแล้ว์จะพับว์�า

ประเทศุไทยต้็องส้ำญเสีำยรายได้จากการเกิดปัญหานี�เป็น

ม้ลค�าประมาณ์ไม�ต็ำ�ากว์�าปีละ 1,500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

0.98 ของม้ลค�าผู้ลิต็ไก�เน้�อเพ้ั�อการบริโภคภายในประเทศุ

และเพ้ั�อการสำ�งออกไปต็�างประเทศุ ในขณ์ะที�ปัญหาดังกล�าว์

มีแนว์โน้มที�จะทวี์คว์ามรุนแรงเพิั�มขึ�นทุกปีอย�างต็�อเน้�อง 

 การเกิดลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ในเน้�ออกไก� เป็นลักษณ์ะที�เพิั�งพับในประเทศุไทย

ไม�กี�ปีที�ผู้�านมา ทำาให้ผู้้้ประกอบการสำ�ว์นใหญ�ขาดคว์ามร้้

และคว์ามเข้าใจในเร้�องนี� ผู้้้วิ์จัยจึงได้ทำาการศึุกษาข้อม้ลเพ้ั�อ

ผู้้้ประกอบการจะได้นำาข้อม้ลที�ได้ ไปใช้ประโยชน์ในทาง

ธุ์รกิจได้อย�างเป็นร้ปธ์รรม โดยงานวิ์จัยนี�ทำาการศึุกษาในไก�

ที�มีนำ�าหนักในช�ว์ง 2.5–2.7 กิโลกรัม ซึ�งนำ�าหนักช�ว์งเดียว์

กับค�าเฉลี�ยนำ�าหนักไก�มีชีวิ์ต็ของประเทศุที�มีค�าเฉลี�ยอย้�ที� 

2.57 กิโลกรัมและมีแนว์โน้มที�จะผู้ลิต็ไก�ที�มีนำ�าหนักไก�มีชีวิ์ต็

เพิั�มขึ�นในอนาคต็ วิ์จัยในไก� 3 สำายพัันธ์ุ์ที�เป็นสำายพัันธ์ุ์หลัก

ที�เลี�ยงในประเทศุไทย โดยทำาการศึุกษาแบบรว์มเพัศุและ

แยกเพัศุซึ�งยังไม�เคยมีงานวิ์จัยใดใดที�ทำาศึุกษาในปัจจัยดัง

กล�าว์นี�และเป็นการศึุกษาในประเทศุไทยซึ�งมีปัจจัยด้าน

ภ้มิศุาสำต็ร์ที�แต็กต็�างจากต็�างประเทศุเพ้ั�อแสำดงให้เห็นอัต็รา

การเกิดลักษณ์ะการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ในการผู้ลิต็เน้�อไก�ของประเทศุไทย เพ้ั�อให้ผู้้้

ประกอบการของประเทศุไทยสำามารถึนำาคว์ามร้้ที�ได้จาก

การวิ์จัยไปใช้เป็นทางเล้อกในการพิัจารณ์าคัดเล้อกสำายพัันธ์ุ์

ที�เหมาะสำมกับคว์ามต็้องการของผู้้้บริโภคและผู้ลิต็ภัณ์ฑ์์

ของต็วั์เอง รว์มถึึง การจดัการกับไก�เพัศุผู้้ใ้นสำายพัันธ์ุ์ที�เพัศุ

มีผู้ลต็�อการเกิดลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ และจะได้นำาคว์ามร้้ที�ได้จากการแบ�งระดับการ

เกิดลักษณ์ะการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้มาใช้คัดแยกชั�นคุณ์ภาพัของเน้�ออกไก�ที�ระดับต็�าง ๆ 

เพ้ั�อนำาไปแปรร้ปเป็นผู้ลิต็ภัณ์ฑ์์ที�ใช้กระบว์นการผู้ลิต็ที�

เหมาะสำมกับเน้�อไก�ที�ต็รว์จพับลักษณ์ะการเกิดเส้ำนสีำขาว์

แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในระดับที�แต็กต็�างกัน

เพ้ั�อปรับปรุงคุณ์ภาพัเน้�อให้ได้ผู้ลิต็ภัณ์ฑ์์ที�มีคว์ามต้็องการ

ในการบริโภค และยังเป็นการเพิั�มม้ลค�าของผู้ลิต็ภัณ์ฑ์์ที�

ผู้ลิต็จากเน้�ออกไก�ที�มีลักษณ์ะการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกใน

เน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้

 ผู้้้ประกอบการสำามารถึนำาคว์ามร้้ที�ได้จากการวิ์จัย

ไปว์างแผู้นในการคัดเล้อกสำายพัันธ์ุ์ที�เหมาะสำมเพ้ั�อปรับเปลี�ยน

เป็นสำายพัันธ์ุ์ที�มีผู้ลกระทบจากลักษณ์ะการเกิดเส้ำนสีำขาว์

แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้น้อยที�สุำด รว์มถึึงการ

จัดการกับไก�เพัศุผู้้้ในบางสำายพัันธ์ุ์เพ้ั�อลดผู้ลกระทบทาง

ธุ์รกิจซึ�งเป็นแผู้นในระยะยาว์ สำ�ว์นแผู้นในระยะสัำ�นได้

ดำาเนินการแบ�งชั�นคุณ์ภาพัของเน้�ออกไก�เพ้ั�อการนำาไปผู้ลิต็

เป็นผู้ลิต็ภัณ์ฑ์์ที�เหมาะสำมกับคว์ามต้็องการของผู้้้บริโภค 

โดยเน้�ออกไก�ที�เกิดลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ในระดับ 0-1 จะคัดเพ้ั�อขายเป็นเน้�ออกไก�ไม�มี

หนังสำดแช�เย็นหร้อแช�เย็นจนแข็ง สำ�ว์นเน้�อที�มีลักษณ์ะการ

เกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในระดับ 

2-3 ผู้้้ประกอบการจะทำาการคัดแยกและนำาไปผู้�าน

กระบว์นการแปรร้ปที�เหมาะสำม โดยเม้�อเทียบกับเน้�อก�อน

แปรร้ปจะมีม้ลค�าเพิั�มขึ�นถึึงร้อยละ 92.31 ซึ�งสำามารถึลด

ผู้ลกระทบที�เกิดขึ�นจากปัญหานี�ในสำถึานประกอบการได้

อย�างมีประสิำทธิ์ภาพัและยังสำร้างรายได้ให้ผู้้้ประกอบการ
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การศึึกษาปัจำจัำยที�มีผลต่ัอการปนเป้�อนเช้�อซััลโมเนลล่าในฟาร์มไก่เน้�อเพ้ั�อการส่ังออก

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

คชาภรณ์์ เต็็มยอด1∗  ยุพัวั์ฒน์ ถึึกงามดี2

Katchaporn Temyord 1* Yupawat Thukngamdee2

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     
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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



16

Vo
l. 

68
-7

1 
N

o. 
1-

2
Jun

e 
- D

ec
em

be
r 2

02
0

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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