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ข้อแนะน�ำส�ำหรับผู้เขียน
สััตวแพทยสารเป็็นวารสารทางวิิชาการของสััตวแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทยในพระบรมราชููปถััมภ์์ ซึ่่ง� ลงบทความ
ผลงานค้้นคว้้าวิิจััยทางวิิทยาศาสตร์์ ที่่�เกี่่�ยวกัับวิิชาการในสาขาสััตวแพทยศาสตร์์ คณะผู้้�จััดทำำ�สััตวแพทยสาร ยิินดีีรัับ
เรื่่�องจากทุุกท่่านที่่�กรุุณาส่่งมาเพื่่�อเผยแพร่่ และเพื่่�อความสะดวกในการพิิจารณาเรื่่�อง ขอเสนอแนะดัังนี้้�
1. เรื่่�องที่่�จะนำำ�ลง
1.1		 งานค้้นคว้้าทดลองหรืือวิิจััยทางวิิชาการ ที่่�
เกี่่�ยวกัับสััตว์์ ผลิิตภััณฑ์์สััตว์์ หรืือพืืชอาหารสััตว์์ ทั้้�งที่่�ทำำ�
ในประเทศและต่่างประเทศ หรืือวิิทยานิิพนธ์์
1.2		 บทความวิิจััย (Research article) บทความ
ปริิทััศน์์ (Review article) บทความวิิจััยสั้้�น (Short
communication) และรายงานสััตว์์ป่่วย (Case report)
ที่่�เป็็นประโยชน์์ และเกี่่�ยวข้้องกัับวิิชาการสััตวแพทย์์ และ
สััตวบาลทุุกสาขา
1.3		 เรื่่�องอื่่�น ๆ ที่่�คณะผู้้�จััดทำำ� พิิจารณาเห็็นสมควร
2. ต้้นฉบัับ
2.1		ต้้นฉบัับที่่�ส่่งมาลงพิิมพ์์ในสััตวแพทยสาร ต้้อง
ไม่่ เ ป็็ น เรื่่�องที่่�เคยเผยแพร่่ หรืื อ กำำ�ลัั ง อยู่่�ระหว่่ า งการ
พิิจารณาเพื่่�อลงในหนัังสืือ หรืือ วารสารอื่่�นใดมาก่่อน
2.2		ต้้นฉบัับเป็็นภาษาไทย หรืือภาษาอัังกฤษ ใช้้
ตััวอัักษร Microsoft San Serif 12 หรืือ ThSarabun PSK
16 โดยพิิมพ์์ด้้วยโปรแกรม Microsoft word
2.3		 ความยาวของเรื่่�องสำำ�หรัับบทความชนิิดต่่าง ๆ
จำำ�นวนไม่่เกิิน 15 หน้้า สำำ�หรัับบทความวิิจัยั สั้้น� หรืือรายงาน
สััตว์์ป่ว่ ยจำำ�นวนไม่่เกิิน 4 หน้้า หรืือตามที่่�เห็็นสมควร
2.4		 ผลงานวิิชาการที่่�ตีีพิมิ พ์์ในสััตวแพทยสารแล้้ว
ถืือเป็็นลิิขสิิทธิ์์�ของหนัังสืือที่่�ผู้้�เขีียนจะนำำ�ไปเผยแพร่่ที่่�อื่่�น
อีีกไม่่ได้้
2.5		 ตารางและภาพที่่�ใช้้ประกอบในบทความ ควร
แนบไฟล์์ต้้นฉบัับของตารางและภาพนั้้�นมาด้้วย
3. บทความวิิจััย (Research article)
3.1		วััตถุุประสงค์์
				 เพื่่�อเผยแพร่่งานวิิจัยั ทางด้้านสััตวแพทย์์และ
สััตวบาลฉบัับสมบููรณ์์
3.2		รููปแบบโดยรวม
				 3.2.1 ความยาวทั้้�งหมดตามความเหมาะสม
ของเนื้้�อเรื่่�อง

				 3.2.2	จำำ�นวนรูู ป และตาราง ตามความ
เหมาะสมของบทความ
3.3		 การลำำ�ดัับเรื่่�องควรเรีียงดัังนี้้�
				 3.3.1	ชื่่�อเรื่่�อง (Title) มีีทั้้�งภาษาไทยและ
ภาษาอัังกฤษ ควรตั้้�งชื่่�อให้้สั้้�นกะทััดรััด ชััดเจน และสื่่�อ
ความหมายได้้
				 3.3.2	ชื่่�อผู้้�เขีียนและผู้้�ร่่วมงาน (Author
and co-workers) เขีียนชื่่�อนามสกุุลเต็็มทั้้�งภาษาไทยและ
ภาษาอัังกฤษ พร้้อมทั้้�งระบุุสถานที่่�ทำำ�งาน จัังหวััด รหััส
ไปรษณีีย์แ์ ละ กรุุณาบอกหมายเลขโทรศััพท์์หรืืออีีเมลของ
ผู้้�เขีียน/ผู้้�รัับผิิดชอบ เพื่่�อการติิดต่่อ
				 3.3.3 บทคััดย่่อ (Abstract) เขีียนสั้้�น ๆ ให้้
ได้้เนื้้�อความครอบคลุุมทั้้�งหมด โดยต้้องมีีชื่่�อเรื่่�องและ
บทคััดย่่อทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ ความยาวไม่่เกิิน
300 คำำ�ต่่อภาษา
				 3.3.4	คำำ�สำำ�คััญ (Key words) เป็็นคำำ�ที่่�มีี
ความหมายแสดงถึึงความเป็็นไปของการทดลองนั้้�น ๆ ระบุุ
อยู่่�ใต้้บทคััดย่่อ ทั้้�งภาษาไทย และภาษาอัังกฤษ รวมกััน
แล้้วไม่่เกิินภาษาละ 5 คำำ� ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้ผู้้�วิิจััยอื่่�นใช้้ในการ
ค้้นหา ในกรณีีที่่�เป็็นคำำ�สำำ�คััญที่่�จะใช้้เป็็นคำำ�ทัับศััพท์์ภาษา
อัังกฤษ ให้้ใช้้คำำ�ภาษาอัังกฤษ
				 3.3.5 บทนำำ� (Introduction) บรรยายความ
เป็็นมาสั้้น� ๆ ควรมีีการตรวจเอกสาร (literature review)
รวมทั้้�งอธิิบายจุุดประสงค์์ของงาน
				 3.3.6	อุุปกรณ์์และวิิธีีการ (Materials and
Methods) ในกรณีีที่่�เป็็นการคิิดค้้นขึ้้�นใหม่่ควรอธิิบาย
อย่่างละเอีียด ถ้้าเป็็นวิิธีกี ารที่่�ทราบกัันอยู่่�แล้้วและตีีพิมิ พ์์แล้้ว
ไม่่ต้้องบรรยายซ้ำำ�� ควรเขีียนในลัักษณะข้้ออ้้างอิิง (ขึ้้�นกัับ
ความเห็็นของผู้้�พิิจารณา) ในกรณีีที่่�มีีการใช้้สััตว์์ทดลอง
ขอให้้ระบุุรหััสการอนุุญาตใช้้สัตั ว์์เพื่่�องานทางวิิทยาศาสตร์์
ของผู้้�รับั ผิิดชอบบทความที่่�ออกโดยคณะกรรมการทบทวน
สถาบััน (institutional review board) เช่่น เลขที่่�การ
อนุุ ญ าตใช้้ สัั ต ว์์ เ พื่่�องานทางวิิ ท ยาศาสตร์์ ข องสถาบัั น

สุุขภาพสััตว์์แห่่งชาติิ EA 011/61 (R) กรณีีหน่่วยงานของ
ผู้้�วิิจััยไม่่มีี IRB ให้้ขอหน่่วยงานอื่่�นที่่�เทีียบเท่่า ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�
กัับการดุุลพิินิจิ ของสาราณีียากร ในกรณีีงานวิิจัยั เกี่่�ยวข้้อง
กัับมนุุษย์์ ต้้องได้้รัับการอนุุมััติล่ิ ่วงหน้้าสำำ�หรัับการวิิจััยใน
มนุุ ษย์์ โ ดยคณะกรรมการทบทวนสถาบัั น หรืื อ คณะ
กรรมการจริิยธรรมที่่�เทีียบเท่่า หรืือต้้องได้้รับั ความยิินยอม
โดยได้้รัับข้้อมููล (informed consent) ซึ่่�งอาจขอความ
ยิินยอม ด้้วยการลงนามหรืือด้้วยวาจา หรืืออธิิบายว่่าทำำ�ไม
ไม่่ได้้รัับความยิินยอม
				 3.3.7 ผลการทดลอง (Results) และวิิจารณ์์
(Discussion) รายงานผลการทดลองเป็็นคำำ�บรรยาย ควร
ให้้รายละเอีียดและเข้้าใจง่่าย หากเป็็นไปได้้ควรเสนอผล
ในรููปของตาราง รููปภาพ หรืือกราฟ ไม่่ควรแสดงถึึงผลที่่�
เหมืือนกััน ถ้้าเป็็นตาราง (tables) ควรพิิมพ์์ให้้ชัดั เจนและ
ขนาดพอเหมาะกัั บ ขนาดของหน้้ าของสัั ตวแพทยสาร
ตารางควรมีีความหมายในตััวเอง และต้้องมีีคำำ�อธิิบาย
เหนืือตารางด้้วย ในกรณีีที่่�เป็็นรููปภาพ (figures) ควรมีีคำำ�
อธิิบายสั้้น� ๆ เป็็นภาษาเดีียวกัับเนื้้�อเรื่่�อง สามารถเป็็นภาพ
ขาวดำำ�หรืือภาพสีี ต้้องส่่งมาเป็็นไฟล์์แนบมาด้้วยขนาดไม่่
ต่ำำ��กว่่า 250 pixels และอธิิบายรายละเอีียดภาษาเดีียวกัับ
เนื้้�อเรื่่�องไว้้ใต้้รููป การวิิจารณ์์ เป็็นการวิิจารณ์์ผลการ
ทดลองโดยควรมีีการเปรีียบเทีียบกัับผลงานของผู้้�อื่่�นที่่�ได้้
กระทำำ�มาแล้้ว และเน้้นถึึงสิ่่�งที่่�ได้้ค้้นพบ
				 3.3.8 สรุุป (Conclusion) และคำำ�แนะนำำ�
(Suggestion) หากเป็็นบทความควรมีีการตรวจเอกสาร
(review papers) หรืือเป็็นการทดลองที่่�มีีหลายข้้อ ควรมีี
บทสรุุปที่่�เขีียนใจความสำำ�คััญ
				 3.3.9	กิิตติิกรรมประกาศ (Acknowledgmment) อาจมีีหรืือไม่่มีีก็็ได้้ เรีียบเรีียงย่่อหน้้าเดีียวแบบ
กระชัับ ระบุุแหล่่งทุุนวิิจััย บุุคคลและหน่่วยงานที่่�ได้้รัับ
ความช่่วยเหลืือ หรืือความร่่วมมืือในงานค้้นคว้้าวิิจััย
				 3.3.10 เอกสารอ้้างอิิง (References)
						 ก. การเขีียนอ้้างอิิงในเนื้้�อเรื่่�องควรอ้้างอิิง
ดัังนี้้� คืือ
							 1.		 กรณีีผู้้�รายงานเอกสารเป็็นคนไทยเมื่่�อ
เป็็นประธานของประโยค เช่่น นรสุุทธิ์์� และคณะ (2550)
หรืือเมื่่�อผู้้�รายงานอยู่่�กลางหรืือท้้ายประโยค เช่่น (นิิวััตร,
2550) หรืือ (พรเพ็็ญ และคณะ, 2550)
							 2.		 กรณีีผู้้�รายงานเอกสารเป็็นชาวต่่าง

ประเทศเมื่่�อเป็็นประธานของประโยค เช่่น Tomazewski
and Daniel (1992), Taylor et al. (1992) หรืือเมื่่�อ
ผู้้�รายงานอยู่่�กลางหรืือท้้ายประโยค เช่่น (Tomazewski
and Daniel, 1992) (Taylor et al., 1992)
							 3.		 กรณีีอ้า้ งถึึงบุุคคล หรืือเรื่่�องที่่�ไม่่เคย
ลงพิิมพ์์มาก่่อน (personal communication) ให้้อ้้าง
เฉพาะในเนื้้�อเรื่่�องเท่่านั้้�น ไม่่ต้อ้ งนำำ�ไปลงในรายชื่่�อเอกสาร
อ้้างอิิง
					 ข. การเขีียนเอกสารอ้้างอิิงท้้ายเรื่่�องควร
อ้้างอิิงเอกสารภาษาไทยก่่อนแล้้วตามด้้วยภาษาอัังกฤษ
โดยเขีียนเรีียงลำำ�ดัับพยััญชนะของชื่่�อผู้้�เขีียน (ถ้้าเป็็นภาษา
อัังกฤษใช้้ชื่่�อสกุุล ตามด้้วยชื่่�อย่่อของผู้้�แต่่ง) ตามด้้วย ปีี
ชื่่�อเรื่่�อง ชื่่�อหนัังสืือหรืือชื่่�อย่่อวารสาร (พิิมพ์์ตััวเอน) ปีีที่่�
ฉบัับที่่� และหน้้าที่่�อ้้างอิิง ดัังตััวอย่่าง คืือ
นรสุุทธิ์์� บางภููมิิ นุุช โชติิช่่วง สุุพจน์์ อาวสกุุลสุุทธิิ วนิิดา
พััสดุุรักั ษ์์ วิิมล เพชรกาญจนาพงศ์์ กาญจนา อิ่่�มศิิลป์์
ธีีระศัักดิ์์� พราพงษ์์ วรรณดา สุุจริิต และ ศิิริิวรรณ
พราพงษ์์. 2550. สรีีระเปรีียบเทีียบทางด้้านสุุขภาพ
ของโคนมที่่�ได้้รัับตำำ�รัับพืืชสมุุนไพรไทยในระยะ
ก่่อนคลอด คลอดและหลัังคลอด. สััตวแพทยสาร.
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. ในกรณีีที่่�อ้้างอิิงตำำ�รา (textbook) ให้้
ระบุุชื่่�อผู้้�เขีียน ปีีที่่�พิิมพ์์ ชื่่�อเรื่่�อง ชื่่�อตำำ�รา (พิิมพ์์ครั้้�งที่่�
เท่่าใดและชื่่�อบรรณาธิิการหากมีี) สำำ�นัักพิิมพ์์ เมืืองและ
ประเทศที่่�พิิมพ์์หน้้าแรกและหน้้าสุุดท้้ายที่่�อ้้างอิิง
Krammer, J.W. 1989. Clinical enzymology. In:
Clinical Biochemistry of Domestic Animals.
4th eds., edited by J.J. Kaneko. Academic
Press, USA. p. 346.
					 หมายเหตุุ ชื่่�อทางวิิทยาศาสตร์์ทั้้�งภาษา
อัังกฤษและทัับศััพท์์ภาษาไทยให้้พิิมพ์์โดยใช้้ตััวอัักษรที่่�
ต่่างจากตััวเรื่่�อง

4. บทความปริิทััศน์์ (Review article)
4.1		วััตถุุประสงค์์
				 - การสำำ�รวจงานวิิจััยที่่�มีีอยู่่�แล้้ว
				 - บทความสำำ�หรัับประมวลความรู้้�ในเรื่่�อง
หรืือประเด็็นใดประเด็็นหนึ่่�ง
				 - บทความที่่�แสดงถึึงการเคลื่่�อนไหว ความ
เป็็นมา เป็็นไป และ ชี้้แ� นวทางการทำำ�วิิจัยั ที่่�ควรจะเกิิดขึ้้น� 		
				 - การประเมิินสถานะความรู้้�ที่่�ผ่่านมา
				 - การให้้ข้้อมููลแก่่ผู้้�อ่่าน ถกเถีียง ตีีความ
อภิิปราย ชี้้แ� นวทาง ให้้ข้อ้ เสนอแนะ บอกทางบวก ทางลบ
				 - บทความที่่�เรีียบเรีียงโดยมีีการวิิเคราะห์์
วิิจารณ์์ เปรีียบเทีียบวรรณกรรมที่่�มีีการดำำ�เนิินการมาแล้้ว
จนถึึงปััจจุุบันั สัังเคราะห์์ให้้เกิิดความรู้้�ที่่�แสดงภาพของงาน
วิิจััยในหััวข้้อเรื่่�องที่่�ศึึกษา
4.2 การลำำ�ดัับเรื่่�องควรเรีียงดัังนี้้�
				 4.2.1 ชื่่�อเรื่่�อง (Title) สั้้น� ชััดเจน ไม่่เยิ่่�นเย้้อ
				 4.2.2 บทคััดย่่อ (Abstract) คืือบทสรุุปที่่�นำำ�มา
ไว้้นำำ�เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์แบบเดีียวกัับงานวิิจััย แต่่ไม่่ต้้องมีี
หััวข้้อต่่าง ๆ ควรเน้้นถึึงความสำำ�คััญของเรื่่�อง ปััญหา
อุุปสรรค และข้้อเสนอแนะ หรืือบทวิิจารณ์์ของผู้้�อื่่�นและ
ของผู้้�เขีียนเอง
				 4.2.3 บทนำำ� (Introduction) เพื่่�อให้้ผู้้�อ่่าน
ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของเรื่่�องที่่�จะตามมา อาจมีีเอกสาร
อ้้างอิิงหรืือไม่่ก็ไ็ ด้้ ไม่่ควรให้้บทนำำ�ยาวเกิินไป และควรเป็็น
ข้้อเขีียนที่่�เข้้าใจง่่าย
				 4.2.4 เนื้้�อเรื่่�อง (Text) ไม่่มีีกฎเกณฑ์์ตายตััว
ใด ๆ ในเรื่่�องหััวข้้อของเนื้้�อเรื่่�อง แต่่ขึ้้�นกัับเรื่่�องที่่�ผู้้�เขีียน
เรีียบเรีียง ควรแบ่่งเป็็นหััวข้้อใหญ่่ๆและอาจมีีหััวข้้อย่่อย
ตามจำำ�เป็็ น ผู้้�เขีี ย นสามารถนำำ�ข้้ อ มูู ล ความคิิ ด เห็็ น
ข้้อวิิจารณ์์ของผู้้�อื่่�นมาเสนอในรููปใหม่่ ซึ่่�งอาจเป็็น รููป
ตาราง รููปภาพ กราฟฯ แต่่ไม่่ควรลอกสิ่่�งเหล่่านี้้�มาลงโดย
ไม่่ได้้ดััดแปลง ตััดทอน หรืือเรีียบเรีียงใหม่่ หากทำำ�เช่่นนั้้�น
ควรให้้เครดิิตแก่่เจ้้าของเรื่่�อง ถ้้าเป็็นข้้อความควรจััดอยู่่�ใน
เครื่่�องหมายคำำ�พููด
				 4.2.5 บทวิิจารณ์์ (Discussion) ควรมีีการ
วิิจารณ์์ของผู้้�เรีียบเรีียง เพื่่�อให้้ผู้้�อ่า่ นคล้้อยตามในประเด็็น
ที่่�ผู้้�เขีียนเห็็นว่่าสำำ�คััญ หากมีีข้้อโต้้แย้้งในเรื่่�องใด ผู้้�เขีียน
ควรหาประจัักษ์์พยานมาอ้้างอิิง และสรุุปเป็็นข้้อยุุติิ หาก
ยัังมีีข้อ้ สงสััย ควรเสนอแนะให้้มีกี ารศึึกษาค้้นคว้้าเพิ่่�มเติิม		

				 4.2.6. คำำ�ขอบคุุณ (Acknowledgement)
โดยปกติิจะไม่่มีี แต่่หากผู้้�เขีียนได้้รับั ความช่่วยเหลืือต่่างๆ
ในการเรีียบเรีียงและจััดเตรีียมต้้นฉบัับ เช่่นการหาข้้อมููล
รููปภาพ กราฟ ตารางฯ จากผู้้�อื่่�น และนำำ�สิ่่�งนั้้�นมาตีีพิิมพ์์
โดยไม่่มีีการดััดแปลง ก็็ควรขออนุุญาตเจ้้าของและแสดง
ความขอบคุุณไว้้ในตอนนี้้�ด้้วย
				 4.2.7 บรรณานุุกรม (Bibliography) ไม่่
จำำ�เป็็นต้้องมีีการอ้้างอิิงในเนื้้�อเรื่่�อง แต่่หลัักการเขีียนใช้้
แบบเดีียวกัับบทความวิิจััย (Research article)
5. บทความวิิจััยสั้้�น (Short communication)
5.1		วััตถุุประสงค์์
				 5.1.1 รายงานการพััฒนา/ปรัับปรุุงวิิธีกี ารที่่�
ใช้้ในปััจจุุบััน
				 5.1.2 รายงานการประยุุกต์์ใช้้สาร/เครื่่�องมืือ
ต่่าง ๆ ที่่�ไม่่เคยใช้้มาก่่อน
				 5.1.3 รายงานที่่�ข้้อมููลสมบููรณ์์ระดัับหนึ่่ง� แต่่
ต้้องรีีบเผยแพร่่
5.2 	รููปแบบโดยรวม
				 5.2.1 ความยาวทั้้� ง หมดไม่่ เ กิิ น 5 หน้้ า
กระดาษ A4
				 5.2.2 	รูู ป และตารางไม่่ เ กิิ น 2 ชิ้้� น ต่่ อ
บทความ
5.3 การลำำ�ดัับเรื่่�องควรเรีียงดัังนี้้�
				 5.3.1 บทคััดย่่อ (Abstracts) ความยาวไม่่
เกิิน 100 คำำ�
				 5.3.2 	คำำ�สำำ�คััญ (Keywords) ไม่่เกิิน 5 คำำ�		
				 5.3.3 	คำำ�นำำ�
				 5.3.4 	อุุปกรณ์์และวิิธีีการ
				 5.3.5 ผลและวิิจารณ์์
				 5.3.6 สรุุปและข้้อเสนอแนะ
				 5.3.7 	กิิตติิกรรมประกาศ (จะมีีหรืือไม่่ก็็ได้้)
				 5.3.8 เอกสารอ้้างอิิง (References) 6-10
เรื่่�อง เขีียนรููปแบบเดีียวกัับบทความวิิขาการ
6. รายงานสััตว์ป่์ ่วย (Case report)
6.1		วััตถุุประสงค์์
				 6.1.1 รายงานการพบโรค/อาการ/กลุ่่�ม
อาการ ในสััตว์์
				 6.1.2 รายงานการตรวจวิินิจิ ฉััยโรค/รอยโรค
ในสััตว์์

				 6.1.3 รายงานการใช้้ยา/สารเคมีี/อาหาร/
แร่่ธาตุุ ในสััตว์์
6.2 	รููปแบบโดยรวม
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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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ความสััมพัันธ์์ของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อ (White striping) และเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้
(Woody breast) กัับสายพัันธุ์์แ� ละการจำำ�แนกลัักษณะการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรก (White striping)
และเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ (Woody breast) ในเนื้้�อไก่่
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บทคััดย่่อ

บทนำำ�

	ศึึกษาความสััมพัันธ์์ของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ�
(White striping) และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ (Woody breast)
กัับสายพัันธุ์์�-โดยสุ่่�มเก็็บตััวอย่่างเนื้้�ออกไก่่ จำำ�นวน 1,385
ตััวอย่่าง จากไก่่ 3 สายพัันธุ์์� อายุุ 42 วััน น้ำำ��หนัักไก่่มีีชีีวิิต
2.5 -2.7 กิิโลกรััม จากโรงฆ่่าสััตว์์เพื่่�อการส่่งออก พบอััตรา
การเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้จาก
ระดัับ 0 ถึึง 3 ในไก่่สายพัันธุ์์� A ร้้อยละ 2.51, 67.35, 29.00
และ 1.14 (n=438) สายพัันธุ์์� B ร้้อยละ 0.22, 57.79, 38.15
และ 3.84 (n=432) และสายพัันธุ์์� C ร้้อยละ 0, 68.25,
30.56 และ 1.19 (n=504) นำำ�ผลที่่�ได้้มาวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ
โดยใช้้การทดสอบไคสแควร์์ที่่ร� ะดัับความเชื่่อ� มั่่น� 95% พบว่่า
สายพัันธุ์์�มีผี ลต่่อการเกิิดลัักษณะดัังกล่่าว จากนั้้�นนำำ�เพศของ
ไก่่มาหาความสััมพัันธ์์ พบว่่าเพศมีีความสััมพัันธ์์กัันใน
สายพัันธุ์์� A และสายพัันธุ์์� B แต่่ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ในสายพัันธุ์์� C
โดยที่่�ในไก่่สายพัันธุ์์� A อััตราการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อ
และเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในเพศผู้้� จากระดัับ 0 ถึึง 3 ร้้อยละ
0.44, 64.16, 34.07 และ 1.33 (n=226) เพศเมีียร้้อยละ
4.72, 70.76, 23.58 และ 0.94 (n=212) และไก่่สายพัันธุ์์�
B เพศผู้้�ร้้อยละ 0, 48.88, 45.74 และ 5.38 (n=223) เพศ
เมีียร้้อยละ 0.45, 66.82, 30.46 และ 2.27 (n=220) แสดงว่่า
มีีโอกาสพบการเปลี่่�ยนแปลงในเพศผู้้�มากกว่่าเพศเมีีย การ
ศึึกษาทางมิิชญวิิทยาด้้วยการย้้อมสีี Hematoxylin และ
Eosin พบโครงสร้้างเซลล์์กล้้ามเนื้้�อเกิิดความเสีียหาย
เนื้้�อเยื่่�อเกี่่�ยวพัันมีีขอบเขตไม่่ชััดเจน และเส้้นผ่่าศููนย์์กลาง
ของเส้้นใยกล้้ามเนื้้�อมีีขนาดเล็็กลงเมื่่�อเปรีียบเทีียบ ตั้้�งแต่่
ระดัับ 0 ถึึง 3 และจากการย้้อมสีี Masson trichrome พบ
เส้้นใยคอลลาเจนในกล้้ามเนื้้อ� ที่่�มีเี ส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และ
เนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในกล้้ามเนื้้�อมากขึ้้�นจากระดัับ 0 ถึึง 3

การพััฒนาสายพัันธุ์์�ไก่่เนื้้�อในระบบการเลี้้�ยงแบบ
อุุตสาหกรรมในปััจจุุบัันเน้้นการปรัับปรุุงสายพัันธุ์์� ไก่่เนื้้�อ
ให้้มีกี ารเจริิญเติิบโตอย่่างรวดเร็็วโดยเฉพาะเนื้้อ� อกไก่่ซึ่่�งมีี
มููลค่่าและความต้้องการของตลาดสููงสุุดเพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของผู้้บ� ริิโภคและผลกำำ�ไรทางธุุรกิิจ ถึึงแม้้ว่่า
จะประสบความสำำ� เร็็ จ ในการพัั ฒ นาสายพัั น ธุ์์�ไก่่ทำำ� ให้้
กล้้ามเนื้้อ� ไก่่และอกไก่่มีีขนาดใหญ่่ขึ้้�น แต่่ผลที่่�ตามมาทำำ�ให้้
พบการ เพิ่่� ม อุุ บัั ติิ ก ารณ์์ ข องการเกิิ ด ความผิิ ด ปกติิ ด้้ า น
คุุณภาพในเนื้้�ออกไก่่ที่่�เราเรีียกว่่าลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรก
ในเนื้้�อ (White striping) และลัักษณะเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้
(Woody breast) ในเนื้้�ออกไก่่ (Malila et al., 2018)
ความผิิดปกติินี้้�เป็็นความผิิดปกติิของกล้้ามเนื้้�อชนิิดใหม่่ที่่�
เรีียกกัันว่่า modern myopathies ในปััจจุุบัันยัังไม่่ทราบ
สาเหตุุที่่�แท้้จริิงของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ�
แข็็งเหมืือนไม้้ แต่่มีีหลัักฐานที่่�แสดงว่่าอุุบััติิการณ์์การเกิิด
modern myopathies เพิ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นในไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา โดย
ยัังพบว่่าอััตราการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้ในเนื้้�ออกไก่่จะเพิ่่�มมากขึ้้�นเมื่่�อไก่่มีีน้ำำ��หนัักและ
อายุุเพิ่่�มมากขึ้้�น (Kuttappan et al., 2017) โดยจะพบว่่า
ไก่่เนื้้�อเพศผู้้�มีีโอกาสที่่�จะพบเนื้้�ออกที่่�มีีลัักษณะเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้มากกว่่าไก่่เนื้้อ� เพศเมีีย (Trocino et al., 2015)
Griffin et al. (2018) และ Kuttappan et al.
(2016) จำำ�แนกการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็ง
เหมืือนไม้้ในเนื้้อ� อกไก่่ด้้วยการสัังเกตด้้วยตาเปล่่าและการ
สััมผััสเนื้้อ� โดยเนื้้อ� ที่่มี� กี ารเกิิดเส้้นสีีขาวแทรก ในเนื้้อ� จะพบว่่า
มีีเส้้นสีีขาวยาวไปตามแนวของเส้้นใยกล้้ามเนื้้�อมัักจะเกิิด
ในบริิเวณส่่วนนููนตรงกลางของกล้้ามเนื้้�ออกใกล้้กัับส่่วนที่่�
ติิดกัับบริิเวณปีีก หรืืออาจจะยาวไปตามแนวกล้้ามเนื้้อ� จนถึึง
ส่่วนปลายของกล้้ามเนื้้�ออกหรืือไม่่ก็็ได้้ ซึ่่�งเป็็นลัักษณะ
ความเสีียหายของกล้้ามเนื้้อ� ที่่�ไม่่รุุนแรง ในกรณีีที่่เ� กิิดความ
เสีียหายของกล้้ามเนื้้อ� ที่่�รุนุ แรงในเนื้้อ� อกไก่่จะพบกล้้ามเนื้้อ�
อกไก่่มีีลักั ษณะแข็็งขึ้้น� จากเนื้้อ� ปกติิ ผิิวหน้้าของเนื้้อ� จะมีีสีซีี ดี
อาจมีีของเหลวไหลออกจากเนื้้�อ ที่่�ผิิวของกล้้ามเนื้้�ออก
จะพบ epimysium haemorrhaging หรืือพบเลืือดออก
ในกล้้ามเนื้้อ� จากการเกิิด intramuscular haemorrhaging

คำำ�สำำ�คััญ: เส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อ, เนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้,
เนื้้�อไก่่, สายพัันธุ์์�, เพศ, เซลล์์กล้้ามเนื้้�อเกิิดความเสีียหาย

คุุณภาพของเนื้้�อลดลง ซึ่่�งจะส่่งผลให้้เกิิดการไม่่ยอมรัับ
คุุณภาพของเนื้้�ออกไก่่ที่่�พบลัักษณะดัังกล่่าวของผู้้�บริิโภค
ในปััจจุุบันั ระบบการผลิิตไก่่เนื้้อ� ในระบบอุุตสาหกรรม
เน้้นการพััฒนาสายพัันธุ์์�เพื่่�อให้้ไก่่เนื้้�อ มีีการเจริิญเติิบโต
มากขึ้้�นโดยใช้้ระยะเวลาในการเลี้้�ยงที่่�สั้้�นลง ซึ่่�งจะมีีผลต่่อ
คุุณภาพของเนื้้อ� อกไก่่โดยมีีรายงานจากการศึึกษาจากต่่าง
ประเทศพบว่่าเนื้้อ� อกไก่่จำำ�นวนมากที่่�มีลัี กั ษณะมีีเส้้นสีีขาว
แทรกอยู่่� ใ นบริิ เ วณเนื้้� อ อกของไก่่และลัั ก ษณะเนื้้� อ แข็็ ง
เหมืือนไม้้ ซึ่่�งเนื้้�อที่่�มีีลัักษณะนี้้�จะพบการร้้องเรีียนของ
ลููกค้้าว่่าเป็็นเนื้้อ� ด้้อยคุุณภาพโดยปััญหาดัังกล่่าวมีีแนวโน้้ม
ว่่าจะพบมากขึ้้น� ในอนาคตอย่่างต่่อเนื่่อ� ง Kuttappan et al.
(2016) รายงานว่่าอุุ ตส าหกรรมการผลิิ ต ไก่่เนื้้� อ ของ
สหรััฐอเมริิกาที่่�มีีปริิมาณการผลิิตมากกว่่า 53 พัันล้้าน
ปอนด์์ต่่อปีี ซึ่่�งเมื่่�อคำำ�นวณเป็็นเนื้้�ออกจะมีีน้ำำ��หนัักโดย
ประมาณ 12 พัันล้้านปอนด์์ต่่อปีี มีีการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรก
ในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ ซึ่่ง� ทำำ�ให้้สหรััฐอเมริิกาต้้องสููญเสีีย
รายได้้คิิดเป็็นมููลค่่ามากกว่่า 200 ล้้านเหรีียญสหรััฐต่่อปีี
เนื่่� อ งจากการลดลงของผลผลิิ ต เพราะต้้ อ งทำำ� การตัั ด
ชำำ�แหละชิ้้น� ส่่วนที่่�ผิดิ ปกติิออก มีีการสููญเสีียรายได้้จากการ
สููญเสีียน้ำำ��ในขณะทำำ�การเก็็บรัักษาและจากการประกอบ
อาหาร การสููญเสีียมููลค่่าเพิ่่�มของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่ต้� อ้ งถููกลดชั้้น�
คุุณภาพ และการต้้องทิ้้�งเนื้้�อที่่�มีีลัักษณะผิิดปกติิในระดัับที่่�
มีีความรุุนแรงสููง โดยรายงานของ Kuttappan et al. (2012)
และ Trocino et al. (2015) ระบุุว่่าอุุบััติิการณ์์ของการ
เกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� จะเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�องจากระดัับ
ต่ำำ�สุ
� ดุ ถึึงระดัับสููงสุุดของการคาดการณ์์ คิิดเป็็นร้้อยละ 20 ถึึง
ร้้อยละ 96 ภายในไม่่กี่่�ปีีข้้างหน้้า ทั้้�งนี้้� ตััวเลขดัังกล่่าวจะ
มากหรืือน้้ อ ยขึ้้� น อยู่่� กัั บ การจัั ด การที่่� เ หมาะสมของ
ผู้้�ประกอบการทั้้�งในระดัับฟาร์์ม การผลิิต และการแปรรููป
เนื้้อ� ในสถานประกอบการร่่วมด้้วย ในขณะที่่ข� อง Malila et al.,
2018 พบว่่าประเทศไทยเริ่่ม� มีีอุบัุ ติั กิ ารณ์์การเกิิดเส้้นสีีขาว
แทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ โดยจากผลการศึึกษา
จะพบว่่าอััตราการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้ในไก่่ที่่�มีน้ำี ำ��หนัักซากน้้อยจะพบการเกิิดเส้้นสีีขาว
แทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในเนื้้�ออกไก่่ในระดัับ
รุุนแรงน้้อย ถึึงระดัับรุุนแรงปานกลาง ส่่วนเนื้้อ� ที่่�ม�ลัักษณะ
เส้้ น สีี ข าวแทรกในเนื้้� อ และเนื้้� อ แข็็ ง เหมืือนไม้้ ใ นระดัั บ
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ในบริิเวณที่่�อยู่่�ใกล้้ปลายกระดููกสัันอก ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นกัับระดัับ
ความรุุนแรงของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็ง
เหมืือนไม้้โดย Kuttappan et al. (2017) และ Soglia et al.
(2016) ก็็รายงานว่่าการเกิิดเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้จะเกิิดร่่วม
กัับการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� โดยเมื่่อ� ตรวจทางมิิชญวิิทยา
(histological lesion) จะพบกล้้ามเนื้้อ� เกิิดการเสื่่อ� มสภาพ
และการตายของกล้้ามเนื้้�อ (Myodegeneration and
Necrosis) เกิิ ด พัั ง ผืืด (Fibrosis) มีี ก ารเพิ่่� ม ขึ้้� น ของ
lymphocyte และ macrophage และเกิิดการสะสมไขมััน
ที่่�มากจนเกิินไป (Lipidosis) ตามระดัับความรุุนแรงของ
การเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้โดย
ลัักษณะทางมิิชญวิิทยาของเส้้ น สีี ข าวแทรกในเนื้้� อ และ
เนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้จะมีีความแตกต่่างจากกัับเนื้้�อที่่�มีีความ
ผิิดปกติิในลัักษณะอื่่�นเช่่นการเสื่่�อมสภาพของกล้้ามเนื้้�อ
เนื่่อ� งมาจากพัันธุุกรรม (Hereditary muscular dystrophy)
ความผิิดปกติิของกล้้ามเนื้้อ� เนื่่อ� งมาจากอาหาร (Nutritional
myopathy) ความผิิดปกติิของกล้้ามเนื้้อ� เนื่่อ� งมาจากสารพิิษ
(Toxic myopathy) และภาวะไขมัันแทรก (Intramuscular
marbling) (Kuttappan et al., 2016)
จากการศึึกษาของ Trocino et al. (2015) พบว่่า
เนื้้�ออกไก่่ที่่�มีีลัักษณะเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้มีีคุุณภาพลดลง
โดยพบว่่าค่่าการสููญเสีียน้ำำ�� จากการประกอบอาหาร (Cooking
loss) และค่่าแรงตััดผ่่านเนื้้�อ (AK-shear force) ในเนื้้�อ
อกไก่่ที่่�มีลัี กั ษณะเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้จะมีีมากกว่่าเนื้้อ� อกไก่่ที่่�
มีีลักั ษณะปกติิ Mudalal et al. (2015) พบว่่าสีีของเนื้้อ� อกไก่่
ที่่�มีลัี กั ษณะเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้จะเปลี่่ย� นไปความสามารถใน
การอุ้้�มน้ำำ�� ของเนื้้อ� ลดลง (Water-holding capacity) มีีการ
สููญเสีียน้ำำ��ขณะการเก็็บรัักษา (drip loss) และการสููญเสีีย
น้ำำ�� จากการประกอบอาหาร (cooking loss) มากกว่่าเนื้้�อ
อกไก่่ที่่�มีลัี กั ษณะปกติิ นอกจากนี้้�เนื้้อ� อกไก่่ที่่�มีลัี กั ษณะเนื้้อ�
แข็็ ง เหมืือนไม้้ จ ะมีี ก ารสะสมคอลลาเจนในกล้้ า มเนื้้� อ
มากกว่่าเนื้้�อปกติิ (Velleman and Clark., 2015) ซึ่่�งส่่ง
ผลโดยตรงต่่อความเหนีียวของเนื้้�อ จากการศึึกษาของ
Kuttappan et al. (2016) และ Velleman and Clark.
(2015) พบว่่าการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้ในเนื้้�ออกไก่่ที่่�มีีความเสีียหายในระดัับรุุนแรงจะ
เกิิดการเสื่่อ� มสภาพของเส้้นใยกล้้ามเนื้้อ� เป็็นจำำ�นวนมากทำำ�ให้้
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รุุนแรงมากจะพบในปริิมาณไม่่มากนััก แต่่เมื่่อ� ไก่่มีีอายุุมาก
ขึ้้น� หรืือมีีน้ำำ��หนัักตััวมากขึ้้น� อััตราการเกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาว
แทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้จะมีีระดัับรุุนแรงมากขึ้้น�
ด้้วยเหตุุนี้้� ทางคณะผู้้�วิจัิ ยั จึึงศึึกษาความสััมพัันธ์์ของการเกิิด
เส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้กับั สายพัันธุ์์�ไก่่
ในระบบอุุตสาหกรรมของประเทศไทยซึ่่ง� มีีสายพัันธุ์์�หลัักอยู่่�
3 สายพัันธุ์์� โดยเปรีียบเทีียบกัับระดัับความรุุนแรงของการ
เกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ ใน
ระดัับความรุุนแรงต่่าง ๆ ของแต่่ละสายพัันธุ์์�รวมถึึงการ
พิิจารณาเพศของแต่่ละสายพัันธุ์์�ว่่ามีีผลต่่อการเกิิดเส้้นสีีขาว
แทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ
หรืือไม่่ โดยจากการสืืบค้้นข้้อมููลยัังไม่่พบการศึึกษาความ
สััมพัันธ์์ของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้กับั สายพัันธุ์์�ไก่่ทั้้�ง 3 สายพัันธุ์์�ที่่เ� ป็็นสายพัันธุ์์�หลัักที่่�
เลี้้ย� งในประเทศไทย ผลที่่�ได้้จากการวิิจัยั จะทำำ�ให้้ผู้ป้� ระกอบ
การนำำ�ไปใช้้ประกอบการพิิจารณาคััดเลืือกสายพัันธุ์์�ไก่่ที่่�จะ
นำำ�มาเลี้้�ยงในสถานประกอบการซึ่่�งสายพัันธุ์์�ไก่่เป็็นปััจจััย
หลัักในการเกิิดปััญหานี้้� ซึ่่�งจะต้้องดำำ�เนิินการควบคู่่�ไปกัับ
การจััดการอื่่�น ๆ ที่่�เหมาะสมในระบบการเลี้้�ยง การผลิิต
และการแปรรููปเพื่่อ� ช่่วยลดผลกระทบที่่เ� กิิดขึ้้น� จากปััญหานี้้�
ในธุุรกิิจการผลิิตไก่่เนื้้�อของสถานประกอบการ

อุุปกรณ์์และวิิธีีการ
ตััวอย่่างเนื้้�ออกไก่่
	ทำำ�การสุ่่�มเนื้้�ออกไก่่จากโรงฆ่่าและชำำ�แหละไก่่เนื้้�อ
เพื่่�อการส่่งออกแห่่งเดีียวที่่�เลี้้�ยงในระบบมาตรฐานฟาร์์ม
และมีีระบบการจััดการฟาร์์มแบบเดีียวกััน โดยสุ่่�มตััวอย่่าง
จากไก่่ที่่�มีอี ายุุในการจัับเข้้าเชืือดที่่� 42 วััน น้ำำ��หนัักตััวไก่่อยู่่�
ในช่่วง 2.5-2.7 กิิโลกรััม ไก่่ที่่�ใช้้ในการศึึกษานี้้เ� ป็็นไก่่สายพัันธุ์์�
ที่่�มีีการพััฒนาสายพัันธุ์์�ให้้มีีการเจริิญเติิบโตอย่่างรวดเร็็ว
จำำ�นวน 3 สายพัันธุ์์� คืือ สายพัันธุ์์� A เพศผู้้� จำำ�นวน 226 ตััว
และเพศเมีีย จำำ�นวน 212 ตััว รวม 438 ตััว สายพัันธุ์์� B เพศผู้้�
จำำ�นวน 223 ตััว และเพศเมีีย จำำ�นวน 220 ตััว รวม 443 ตััว
และสายพัันธุ์์� C เพศผู้้� จำำ�นวน 254 ตััว และเพศเมีีย จำำ�นวน
250 ตััว รวม 504 ตััว รวมเนื้้อ� อกไก่่ทั้้�งหมด 1,385 ตััวอย่่าง

การเก็็บและรัักษาตััวอย่่าง
เก็็บตััวอย่่างเนื้้�ออกไก่่ในช่่วงเดืือน พฤศจิิกายน
2562 - มกราคม พ.ศ. 2563 จากโรงฆ่่าไก่่เนื้้�อ เพื่่�อการส่่ง
ออกในพื้้น� ที่่�จังั หวััดปทุุมธานีี โดยเก็็บตััวอย่่างจากเนื้้อ� อกไก่่
ที่่�ผ่่านกระบวนการฆ่่าตามปกติิ แยกตามพัันธุ์์�และเพศที่่�
สายพานการผลิิตในห้้องตััดแต่่ง ด้้วยวิิธีสุ่่ี ม� จดบัันทึึกพัันธุ์์�
เพศ และน้ำำ��หนััก บรรจุุตััวอย่่างเนื้้�ออกไก่่ที่่�สุ่่�มไว้้ใส่่ในถุุง
พลาสติิก ควบคุุมอุุณหภููมิิเนื้้�ออกไก่่ไม่่ให้้สููงเกิิน 4 องศา
เซลเซีียส โดยใส่่ในกล่่องโฟมที่่�มีีน้ำำ��แข็็งส่่งมาที่่�ภาควิิชา
สััตวบาล คณะเกษตร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ เพื่่�อ
ทำำ�การจำำ�แนกระดัับของการเกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกใน
เนื้้อ� และลัักษณะเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ เมื่่อ� เนื้้อ� อกไก่่ถููกเก็็บมา
ครบ 24 ชั่่ว� โมงหลัังจากการตรวจหลัังการฆ่า่ (post mortem)
โดยบุุคลากรที่่�ได้้รัับการฝึึกอบรมและมีีความชำำ�นาญ หลััง
จากนั้้�นนำำ�ตััวอย่่างเนื้้�ออกไก่่ที่่�ได้้รัับการจำำ�แนกระดัับแล้้ว
ทั้้ง� 4 ระดัับ แล้้วแยกเป็็น 4 กลุ่่ม� กลุ่่ม� ละ 5 ตััวอย่่าง บรรจุุใส่่ถุุง
พลาสติิกใส่่ในกล่่องโฟมที่่มี� น้ำี ��ำ แข็็งเพื่่อ� ควบคุุมอุุณหภููมิิเนื้้อ�
ไม่่ให้้เกิิน 4 องศาเซลเซีียส ส่่งไปที่่�ภาควิิชากายวิิภาคศาสตร์์
คณะสััตวแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ เพื่่�อ
ศึึกษาลัักษณะของโครงสร้้างกล้้ามเนื้้อ� โดยวิิธีที างมิิชญวิิทยา
การจำำ�แนกระดัับการเกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ�
(White striping) และเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ (Woody
breast) ในเนื้้�ออกไก่่
	จำำ�แนกระดัับการเกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ�
และเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในตััวอย่่างกล้้ามเนื้้�ออกไก่่แยกตาม
สายพัั น ธุ์์�และเพศ ด้้ ว ยการมองดููด้้ ว ยตาเปล่่าสัั ง เกต
ลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและลัักษณะภายนอกของ
การเกิิดเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ ประกอบกัับการสััมผััสเพื่่�อ
ทดสอบความแข็็ ง ของกล้้ า มเนื้้� อ เพื่่� อ ทดสอบการเกิิ ด
ลัักษณะเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ โดยเกณฑ์์การแบ่่งระดัับการเกิิด
ลัักษณะการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือน
ไม้้ในเนื้้�ออกไก่่ประยุุกต์์จาก Kuttappan et al. (2016);
Sihvo. et al. (2017); Griffin et al. (2018) และ Malila
et al. (2018) เนื่่�องจากยัังไม่่มีีเกณฑ์์มาตรฐานในการแบ่่ง
ระดัับการเกิิดลัักษณะการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและ

เนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในเนื้้�ออกไก่่ และอุุบััติิการณ์์การเกิิด
ลัักษณะเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในประเทศไทยยัังไม่่รุุนแรงเท่่า
ในต่่างประเทศ ดัังนั้้�น จึึงกำำ�หนดเกณฑ์์การแบ่่งระดัับ การ
เกิิดลัักษณะการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้ในเนื้้�ออกไก่่ 4 ระดัับ (รููปที่่�1) ดัังนี้้�
ระดับ 0 เนื้อปกติท่ีไม่พบการเกิดเส้นสีขาวแทรกในเนื้อและ
เนื้อแข็งเหมือนไม้
ระดับ 1 ระดั บ ที่ ไ ม่ รุ น แรงจะพบเฉพาะลั ก ษณะเส้ น สี ข าว
แทรกในเนื้อ
ระดับ 2 ระดัับที่่รุ� นุ แรงจะพบลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และ
อาจพบเลืือดออกที่่�ผิิวของกล้้ามเนื้้�อ จากการเกิิด
epimysium haemorrhaging ร่่วมกัับลัักษณะที่่�แข็็ง
ขึ้้�นของกล้้ามเนื้้�อในบริิเวณใกล้้ปลายกระดููกสัันอก
จากการเกิิดภาวะเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในขั้้�นต้้น
ระดับ 3 ระดัับที่่�รุุนแรงมากจะพบลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกใน
เนื้้�อมีีขนาดใหญ่่ขึ้้�น และอาจพบเลืือดออกในกล้้าม
เนื้้�อเป็็นรอยช้ำำ��จากการเกิิด intramuscular haemoorrhaging (bruising) ในบริิเวณใกล้้ปลายกระดููกสััน
อก เนื้้�อจะมีีสีีซีีดลง เป็็นสัันแข็็งขึ้้�น เมื่่�อสััมผััสเนื้้�อ
อกไก่่โดยรวมจะพบว่่าเนื้้�อจะมีีลัักษณะแข็็งขึ้้�นจาก
การเกิิดลัักษณะเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ที่่�รุุนแรงขึ้้�น

การศึึกษาลัักษณะของโครงสร้้างกล้้ามเนื้้�อโดยวิิธีีทาง
มิิชญวิิทยา (Histology)
	นำำ�ตัวั อย่่างเนื้้อ� อกไก่่ที่่�จำ�ำ แนกเป็็น 4 กลุ่่ม� กลุ่่ม� ละ 5
ตััวอย่่าง มาศึึกษาลัักษณะของโครงสร้้างกล้้ามเนื้้�อโดยวิิธีี
ทางมิิญชวิิทยา โดยตััดตััวอย่่างให้้มีีขนาดเล็็กประมาณ
0.5 x 0.5 x 1.0 เซ็็นติิเมตร แล้้วทำำ�การตรึึงตััวอย่่างเนื้้�อ
อกไก่่โดยนำำ�ไปแช่่ลงใน 10% Neutral buffer formalin
เป็็นเวลา 24 ชั่่�วโมง จากนั้้�นย้้ายตััวอย่่างเนื้้อ� อกไก่่แช่่ลงใน
แอลกอฮอล์์ที่่�มีีความเข้้มข้้น 70% เพื่่�อกำำ�จััดน้ำำ��ทั้้�งหมดให้้
ออกจากตััวอย่่างแล้้วจึึงนำำ�ตััวอย่่างเนื้้�ออกไก่่ไปลงเครื่่�อง
Tissue processor (Thermo Scientific, USA) โดยจะใช้้
เวลาในกระบวนการทั้้� ง หมดประมาณ 18 ชั่่� ว โมงเมื่่� อ
กระบวนการเสร็็จสิ้้�นอย่่างสมบููรณ์์ ทำำ�การย้้ายตััวอย่่าง
เนื้้อ� อกไก่่ใส่่ลงในบล็็อกที่่�มีพี าราฟิินเหลว แล้้วจึงึ นำำ�ไปทำำ�ให้้
แข็็งตััวขึ้้�น นำำ�บล็็อกพาราฟิินที่่�แข็็งตััวแล้้วไปตััดโดยใช้้
เครื่่�องไมโครโตม (Microtome, MICROM International

รููปที่่� 1 การจำำ�แนกของการเกิิดลัักษณะมีีเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและ
เนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ ใน 4 ระดัับ (อ้้างอิิงจาก Kuttappan et al.
(2016)

GmbH, Germany) ทำำ�การตััดเนื้้�อเยื่่�อให้้มีีความหนา 3
ไมโครเมตร นำำ�ไปย�อมสีี Hematoxylin และ Eosin (H&E)
และย้้อมสีี Masson trichrome แล้้วจึงึ นำำ�ไปถ่่ายภาพภายใต้้
กล้้องจุุลทรรศน์์แบบใช้้แสง (Light microscope, Olympus
FSX100) กำำ�ลัังขยาย 100 เท่่า (Tuma et al., 1962)
ทำำ�การถ่่ายภาพลัักษณะของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ�
และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ในอกไก่่ของแต่่ละระดัับความรุุนแรง
ของแต่่ละสายพัันธุ์์�เพื่่�อดููลัักษณะของเนื้้�อเยื่่�อเกี่่�ยวพััน
การวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ
แจกแจงความถี่่�ของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อ
และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ในเนื้้อ� อกไก่่จำำ�แนกเป็็น 4 ระดัับ ในไก่่
แต่่ละสายพัันธุ์์� และเพศ ด้้วยค่่าร้้อยละ ใช้้สถิิติิโดยการ
ทดสอบไคสแควร์์ (Chi Square test) ทดสอบหาความ
สััมพัันธ์์ของระดัับความรุุนแรงของการเกิิดลัักษณะการเกิิด
เส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในเนื้้�ออกไก่่
ต่่างสายพัันธุ์์�และเพศ ท��ระดัับความเชื่่�อมั่่�น 95% โดยใช้้
โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป SAS Version 9.0

ผลและวิิจารณ์์
จากผลการศึึกษาพบว่่าไก่่สายพัันธุ์์� A และ B พบ
ระดัับความรุุนแรงของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรก ในเนื้้�อและ
เนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ในเนื้้อ� อกไก่่ตั้้�งแต่่ระดัับที่่� 0 ถึึง 3 ในขณะ
ที่่�ในไก่่สายพัันธุ์์� C พบระดัับความรุุนแรงของการเกิิดเส้้นสีี
ขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ ตั้้ง� แต่่ระดัับที่่� 1 ถึึง 3
ตามลัักษณะปรากฏในรููปที่่� 2
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รููปที่่� 2 ระดัับการเกิิดลัักษณะการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและ
เนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในเนื้้�ออกไก่่จากการสัังเกตด้้วยสายตาและ
การสััมผััสระดัับความแข็็งของเนื้้�ออกไก่่

ตารางที่่� 1 ร้้อยละของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้ ในไก่่สายพัันธุ์์� A, B และ C
ระดับ

สายพันธุ์ A
(N=438)

สายพันธุ์ B
(N=443)

สายพันธุ์ C
(N=504)

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

P-value
<0.05

ตารางที่่� 2 เปอร์์เซ็็นต์์การเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้ในไก่่สายพัันธุ์์� A, B และ C แยกตามเพศ
สาย
พันธุ์

เพศ

จำ�นวน
ตัวอย่าง

A

เพศผู้

226

0.44 64.16 34.07 1.33

เพศเมีย

212

4.72 70.76 23.58 0.94 0.005∗

เพศผู้

223

เพศเมีย

220

เพศผู้

254

0

68.90 30.31 0.79

เพศเมีย

250

0

67.60 30.80 1.60

B
C

0

0

1

2

3

P-value

48.88 45.74 5.38

0.45 66.82 30.46 2.27 0.0008∗
0.75

∗ แตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ

	อััตราการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้ จากระดัับ 0 ถึึง 3 ของไก่่สายพัันธุ์์� A จากจำำ�นวน
ตััวอย่่างทั้้�งหมด 438 ตััวอย่่าง คิิดเป็็นร้้อยละ 2.51, 67.35,
29.00 และ 1.14 ตามลำำ�ดัับ ไก่่สายพัันธุ์์� B จำำ�นวนตััวอย่่าง
ทั้้�งหมด 443 ตััวอย่่าง พบการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อ
และเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ จากระดัับ 0 ถึึง 3 คิิดเป็็นร้้อยละ

0.22, 57.79, 38.15 และ 3.84 ตามลำำ�ดับั และไก่่สายพัันธุ์์� C
จำำ�นวนตััวอย่่างทั้้�งหมด 504 ตััวอย่่าง พบการเกิิดเส้้นสีีขาว
แทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ จากระดัับ 0 ถึึง 3 คิิดเป็็น
ร้้อยละ 0, 68.25, 30.56 และ 1.19 ตามลำำ�ดัับ แสดงว่่า
สายพัันธุ์์�ของไก่่มีีผลต่่อการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และ
เนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับความ
เชื่่�อมั่่�น 95% (ตารางที่่� 1)
จากการวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ พบว่่าอััตราการเกิิดเส้้น
สีี ขาวแทรกในเนื้้� อและเนื้้� อแข็็ งเหมืือนไม้้ ในเพศผู้้� แ ละ
เพศเมีียของไก่่ทั้้�ง 3 สายพัันธุ์์� ที่่�ระดัับความเชื่่�อมั่่�น 95%
พบว่่า เพศมีีผลต่่อการเกิิดลัักษณะดัังกล่่าวในไก่่สายพัันธุ์์�
A และสายพัันธุ์์� B แต่่ไม่่มีีผลในไก่่สายพัันธุ์์� C
ในไก่่สายพัันธุ์์� A พบอััตราการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรก
ในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในเพศผูู�จากระดัับที่่� 0 ถึึง 3
คิิดเป็็นร้้อยละ 0.44, 64.16, 34.07 และ1.33 ตามลำำ�ดัับ
และเพศเมีียพบการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็ง
เหมืือนไม้้ จากระดัับที่่� 0 ถึึง 3 คิิดเป็็นร้้อยละ 4.72, 70.76,
23.58 และ 0.94 ตามลำำ�ดับั ในส่่วนของไก่่สายพัันธุ์์� B พบว่่า
เพศผู้้�พบการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้
จากระดัับที่่� 0 ถึึง 3 คิิดเป็็นร้้อยละ 0, 48.88, 45.74 และ
5.38 ตามลำำ�ดับั และเพศเมีียพบการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกใน
เนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ จากระดัับที่่� 0 ถึึง 3 คิิดเป็็นร้้อยละ
0.45, 66.82, 30.46 และ 2.27 ตามลำำ�ดับั และในไก่่สายพัันธุ์์�
C พบว่่าเพศผู้้�พบการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อ
แข็็งเหมืือนไม้้ จากระดัับที่่� 0 ถึึง 3 คิิดเป็็นร้้อยละ 0, 68.90,
30.31 และ 0.79 ตามลำำ�ดัับ และเพศเมีียพบการเกิิดเส้้น
สีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ จากระดัับที่่� 0 ถึึง
3 คิิดเป็็นร้้อยละ 0, 67.60, 30.80 และ 1.60 ตามลำำ�ดัับ
(ตารางที่่� 2) แสดงว่่าในไก่่สายพัันธุ์์� A และ B มีีโอกาสพบ
การเปลี่่�ยนแปลงในเพศผู้้�มากกว่่าเพศเมีีย
เมื่่�อเปรีียบเทีียบการศึึกษาลัักษณะการเกิิดเส้้นสีี
ขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้จากโครงสร้้างกล้้ามเนื้้อ�
ในเนื้้�ออกไก่่ทั้้�ง 3 สายพัันธุ์์� ในระดัับ 0 ถึึง 3 โดยโดยวิิธีี
ทางมิิญชวิิทยา จากการย้้อมด้้วยสีี Hematoxylin และ
Eosin และสีี Masson trichrome และตรวจด้้ ว ย

ความรุุนแรงระดัับ 1 จะพบขนาดของไฟเบอร์์มีี dimension
แตกต่่างกัันและพบว่่าเนื้้อ� เยื่่อ� เกี่่ย� วกัันที่่�ห่่อหุ้้�มมััดกล้้ามเนื้้อ�
(perimysial connective tissue) มีีความหนามากขึ้้น� พบ
Lymphocyte เล็็กน้้อย ที่่�ระดัับความรุุนแรงระดัับ 2 จะ
พบว่่าจำำ�นวนของเส้้นใยกล้้ามเนื้้�อลดลง มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ
เนื้้�อเยื่่�อไขมััน พบ Lymphocyte ในปริิมาณมากขึ้้�น และ
พบเส้้นใยคอลลาเจนซึ่่�งย้้อมติิดสีีน้ำำ��เงิินด้้วยสีี Masson
trichrome แทรกเส้้นใยกล้้ามเนื้้อ� และที่่ค� วามรุุนแรงระดัับ
3 จะพบการเสื่่�อมสลายของเส้้นใยกล้้ามเนื้้�อและถููกแทนที่่�
ด้้วยเนื้้�อเยื่่�อไขมััน เริ่่�มพบ Macrophage และพบเส้้นใย
คอลลาเจนมากขึ้้�น โดยภาวะรอยโรคทางจุุลพยาธิิวิิทยา
(histopathological lesions) ที่่�เกิิดขึ้้�นจะรุุนแรงกว่่าใน
ระดัับอื่่�น โดยจะเห็็นได้้ว่่าความรุุนแรงของความเสีียหาย
ของโครงสร้้างกล้้ามเนื้้อ� จะเพิ่่ม� มากขึ้้น� ในความรุุนแรงระดัับ
1 ความรุุ น แรงระดัั บ 2 และจะมีี ค วามเสีี ย หายของ
โครงสร้้างกล้้ามเนื้้�อระดัับสููงสุุดที่่�ความรุุนแรงระดัับ 3
(รููปที่่� 2 และรููปที่่� 3)

รููปที่่� 2 แสดงระดัับความรุุนแรงของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ ตั้้�งแต่่ระดัับที่่� 0 ถึึง 3 ตามลำำ�ดัับ จากการย้้อมสีี Hematoxylin
และ Eosin ในเนื้้�ออกไก่่สายพัันธุ์์� A, B และ C

ปีที่ 68-71 เล่มที่ 1-2

กล้้องจุุลทรรศน์์ เพื่่�อใช้้ในการประเมิินระดัับความเสีียหาย
ของเซลล์์กล้้ามเนื้้�อจากการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและ
เนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในเนื้้�ออกไก่่ และทำำ�การเปรีียบเทีียบกัับ
ผลการประเมิินระดัับความรุุนแรงด้้วยสายตาที่่�ถููกประเมิิน
ไว้้แล้้ว จากระดัับที่่� 0 ถึึง 3 จะพบว่่าผลการตรวจประเมิิน
ลัักษณะการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้
จากโครงสร้้างกล้้ามเนื้้�อในเนื้้�ออกไก่่ในระดัับ 0 ถึึง 3 ด้้วย
สายตาและการสัั ม ผัั ส เนื้้� อ เปรีี ย บเทีี ย บกัั บ การตรวจ
ประเมิินด้้วยกล้้องจุุลทรรศน์์เป็็นไปในแนวทางเดีียวกััน โดย
จากการตรวจประเมิินด้้วยกล้้องจุุลทรรศน์์จะไม่่พบความ
ผิิดปกติิในโครงสร้้างกล้้ามเนื้้�อในเนื้้�ออกไก่่ที่่�ระดัับปกติิ
(ระดัับ 0) โดยจะพบว่่า polygonal muscle fiber มีี
ลัักษณะปกติิและมีีขนาดเท่่ากััน แต่่ในส่่วนของเนื้้อ� อกที่่�เกิิด
เส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ จากระดัับที่่�
1 ถึึง 3 จะพบว่่าโครงสร้้างของเซลล์์กล้้ามเนื้้�อเกิิดความ
เสีียหาย และเนื้้�อเยื่่�อเกี่่�ยวพัันมีีขอบเขตไม่่ชััดเจน รวมถึึง
เส้้นผ่่าศููนย์์กลางของเส้้นใยกล้้ามเนื้้�อมีีขนาดเล็็กลง โดยที่่�
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รููปที่่� 3 ระดัับความรุุนแรงของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ ตั้้�งแต่่ระดัับที่่� 0 ถึึง 3 ตามลำำ�ดัับ จากการย้้อมสีี Masson trichrome
ในเนื้้�ออกไก่่สายพัันธุ์์� A, B และ C

จากผลการทดลองที่่�ได้้จะพบว่่าสายพัันธุ์์�ของไก่่
ที่่�ทำำ�การศึึกษาในครั้้ง� ซึ่่ง� เป็็นสายพัันธุ์์�ที่่มี� กี ารพััฒนาให้้มีกี าร
เจริิญเติิบโตอย่่างรวดเร็็วโดยเฉพาะมีีการเน้้นให้้มีีการเพิ่่�ม
น้ำำ��หนัักของเนื้้�ออกไก่่ให้้มากขึ้้�นเพื่่�อตอบสนองต่่อความ
ต้้องการของผู้้�บริิโภคและเหตุุผลทางธุุรกิิจ จะเกิิดปััญหา
ตามมาคืือเกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้ในทุุกสายพัันธุ์์�อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทั้้�งนี้้� ระดัับความ
รุุนแรงที่่�เกิิดขึ้้�นมีีความแตกต่่างกัันไปในแต่่ละสายพัันธุ์์� ซึ่่�ง
สอดคล้้องกัับรายงานของ Velleman and Clark, 2015
ที่่�พบความผิิดปกติิของกล้้ามเนื้้อ� อกไก่่ที่่�เกิิดเส้้นสีีขาวแทรก
ในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ในเนื้้อ� อกของไก่่เนื้้อ� ในสายพัันธุ์์�
ที่่�มีีการเจริิญเติิบโตเร็็ว จากการศึึกษาการเกิิดลัักษณะเนื้้�อ
แข็็งเหมืือนไม้้จากโครงสร้้างกล้้ามเนื้้�อในไก่่เนื้้�อ 2 กลุ่่�ม
ได้้แก่่ กลุ่่ม� ที่่� 1 ไก่่เนื้้อ� ที่่�มีอัี ตั ราการเจริิญเติิบโตอย่่างรวดเร็็ว
และกลุ่่�มที่่� 2 ไก่่เนื้้�อที่่�มีีอััตราการเจริิญเติิบโตที่่�ช้้ากว่่า
ผลการศึึกษาพบว่่าไก่่เนื้้�อกลุ่่�มที่่� 1 เกิิดลัักษณะเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้ ใ นกล้้ า มเนื้้� อ อกไก่่ทำำ� ให้้ โ ครงสร้้ า งของเซลล์์
กล้้ามเนื้้อ� เกิิดความเสีียหาย และเนื้้อ� เยื่่อ� เกี่่ย� วพัันมีีขอบเขต
ไม่่ชััดเจน รวมถึึง เส้้นผ่่าศููนย์์กลางของเส้้นใยกล้้ามเนื้้�อมีี
ขนาดเล็็กลงเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับกล้้ามเนื้้อ� ที่่�ไม่่เกิิดลัักษณะ

เนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ ส่่วนไก่่เนื้้�อกลุ่่�มที่่� 2 นั้้�นไม่่พบการเกิิด
เนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ โดยการศึึกษาดัังกล่่าวนัับเป็็นหลัักฐาน
ที่่�สามารถบ่่งบอกถึึงสาเหตุุของความผิิดปกติิของกล้้าม
เนื้้�อที่่�อาจมาจากการเจริิญเติิบโตที่่�รวดเร็็วของไก่่เนื้้�อใน
การผลิิตในปััจจุุบััน
จากการดููลัักษณะโครงสร้้างของกล้้ามเนื้้�อด้้วย
กล้้องจุุลทรรศน์์ในการศึึกษานี้้�พบว่่าเนื้้�ออกไก่่ที่่�เกิิดเส้้นสีี
ขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้จะพบสภาวะกล้้ามเนื้้อ�
เกิิดพัังผืืด มีีเนื้้�อเยื่่�อไขมัันแทรก และมีีการเสื่่�อมสลายของ
โครงสร้้างกล้้ามเนื้้อ� ในอกไก่่จากไก่่ทั้้�ง 3 สายพัันธุ์์� เพิ่่�มตาม
ระดัับความรุุนแรงตามลำำ�ดัับและสอดคล้้องกัับผลการ
ตรวจวััดระดัับความรุุนแรงที่่�ตรวจสอบด้้วยสายตาจาก
ระดัับ 1 ถึึง 3 เช่่นเดีียวกัับรายงานของ Petracci et al.,
2014 และ Mudadal et al., 2014 พบว่่าเนื้้อ� อกไก่่ที่่�มีเี ส้้น
สีีขาวแทรกในเนื้้�อจะพบปริิมาณไขมัันในเนื้้�อเพิ่่�มขึ้้�นตาม
ระดัับความรุุนแรงของเนื้้อ� ที่่�พบเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� โดย
ในเนื้้�อปกติิพบปริิมาณไขมัันร้้อยละ 8.0 เนื้้�อที่่�มีีลัักษณะ
รุุ น แรงปานกลางและเนื้้� อ ที่่� มีี ลัั ก ษณะรุุ น แรงมาก
พบปริิมาณไขมัันเพิ่่�มจากปกติิ 1.5 และ 2.2-2.5 เท่่าตาม
ลำำ�ดับั ในขณะที่่� การพบปริิมาณโปรตีีนในเนื้้อ� จะลดลงตาม

เร่่งการเจริิญเติิบโตในไก่่และเนื้้�ออกไก่่ให้้มีีขนาดใหญ่่ได้้
เป็็นอย่่างดีี แต่่ก็็ส่่งผลให้้อััตราการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกใน
เนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้เพิ่่�มขึ้้�นด้้วย โดยการเกิิดเส้้นสีี
ขาวแทรกในเนื้้�อสามารถเพิ่่�มขึ้้�นได้้ถึึงร้้อยละ 87.10 ใน
ขณะที่่�การเลี้้ย� งตามปกติิจะพบเพีียงร้้อยละ 0.61 และการ
เกิิดลัักษณะเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้สามารถเพิ่่�มขึ้้น� ได้้ถึงึ ร้้อยละ
89.20 ในขณะที่่�การเลี้้ย� งตามปกติิจะพบเพีียงร้้อยละ 0.68
(Cruz et al., 2017)
จากการศึึกษาของ Kuttappan et al. (2012) พบว่่า
ผู้้บ� ริิโภคมีีความไม่่พึึงพอใจในการบริิโภคเนื้้อ� ที่่�พบลัักษณะ
เส้้ น สีี ข าวแทรกในเนื้้� อ มากขึ้้� น ตามระดัั บ ความรุุ น แรง
ของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� โดยการศึึกษาแบ่่งระดัับ
การเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� ไว้้ 3 ระดัับ คืือ ลก� ษณะปกติิ
ล�กษณะรุุนแรงปานกลาง และลัักษณะรุุนแรงมาก ผลการ
สำำ�รวจความไม่่พึึงพอใจในการบริิโภคของผู้้�บริิโภค พบว่่า
ในเนื้้อ� ปกติิผู้บ้� ริิโภคมีีความไม่่พึึงพอใจในการบริิโภคคิิดเป็็น
ร้้อยละ 10.7 เนื้้อ� ที่่มี� ลัี กั ษณะรุุนแรงปานกลางร้้อยละ 22.40
และเนื้้�อที่่�มีีลัักษณะรุุนแรงมากร้้อยละ 56.70 ตามลำำ�ดัับ
และผู้้บ� ริิโภคมากกว่่าร้้อยละ 50.00 ให้้ความเห็็นว่่าจะไม่่ซื้้อ�
เนื้้�ออกไก่่ที่่�เกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อ โดยให้้เหตุุผลจาก
ลัักษณะปรากฏที่่�มองเห็็นด้้วยตาเปล่่า ว่่าเนื้้อ� ที่่�มีเี ส้้นสีีขาว
แทรกในเนื้้อ� ดููแล้้วเหมืือนมีีไขมัันสููงกว่่าเนื้้อ� ปกติิ เนื้้อ� หยาบ
ดููไม่่สดเหมืือนเป็็นเนื้้อ� เก่่า สีีไม่่สวย รููปร่่างและขนาดผิิดปกติิ
จากเหตุุผลข้้างต้้นจะเห็็นว่่าลัักษณะที่่�ปรากฏของเส้้นสีีขาว
แทรกในเนื้้�ออกไก่่เป็็นที่่�ไม่่ต้้องการของผู้้�บริิโภค และการ
ต้้องสููญเสีียรายได้้จากการผลิิตเนื้้�ออกไก่่ที่่�พบการเกิิดเส้้น
สีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้เป็็นปััญหาใหญ่่ที่่�
จะกระทบรายได้้ของผู้้ป� ระกอบการ รวมถึึง ส่่งผลต่่อความ
เชื่่�อมั่่�นของผู้้�บริิโภคต่่อสถานประกอบการนั้้�น ๆ ในขณะที่่�
แนวโน้้มของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้จากการปรัับปรุุงสายพัันธุ์์�ให้้มีีการเจริิญเติิบโต
อย่่างรวดเร็็ว เพิ่่�มขึ้้�นในอนาคตอย่่างต่่อเนื่่�อง ปััญหานี้้�จะ
ส่่งผลต่่อการเลืือกซื้้�อของผู้้�บริิโภคในอนาคตอย่่างทวีีคููณ
ดัังนั้้�น การหาแนวทางในการแก้้ไขและป้้องกัันปััญหาที่่�จะ
เกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ในอนาคต
เป็็นเรื่่�องที่่�มีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง ทั้้�งนี้้� แนวทางในการแก้้
ปัั ญ หาดัั ง กล่่าวมีี ห ลายแนวทางโดยปัั จ จัั ย หลัั ก คืือการ
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ระดัับความรุุนแรงของเนื้้อ� ที่่�พบเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� โดย
ในเนื้้�อปกติิพบปริิมาณโปรตีีนร้้อยละ 22.8-22.9 เนื้้�อที่่�มีี
ลัักษณะรุุนแรงปานกลาง ร้้อยละ 22.2 และเนื้้อ� ที่่�มีลัี กั ษณะ
รุุนแรงมาก ร้้อยละ 18.7-20.9 ตามลำำ�ดับั จากรายงานการ
ศึึกษาของ Soglia et al. (2016) เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�ม
เนื้้�ออกไก่่ปกติิจะพบว่่าเนื้้�อในกลุ่่�มที่่�มีีลัักษณะเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้มีีความรุุนแรงของการเกิิดลัักษณะที่่�ผิิดปกติิโดย
ดููจากโครงสร้้างของกล้้ามเนื้้อ� ซึ่่ง� สัังเกตจากการเสื่่อ� มสลาย
ของเส้้นใยของกล้้ามเนื้้�อที่่�พบพัังผืืดซึ่่�งเกิิดจากการพััฒนา
ของเนื้้� อ เยื่่� อ เกี่่� ย วพัั น และการเกิิ ด ไขมัั น สะสมบริิ เ วณ
เนื้้อ� เยื่่อ� กล้้ามเนื้้อ� การศึึกษาของ Kuttappan et al. (2016)
พบลัั กษณะโครงสร้้ างเส้้ นใยกล้้ ามเนื้้� อในเนื้้� ออกไก่่ที่่� มีี
ลัักษณะเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้มีีความแตกต่่างจากเนื้้�ออกไก่่ที่่�
มีีลัักษณะปกติิ โดยจะพบลัักษณะเส้้นใยกล้้ามเนื้้�อที่่�มีีรููป
ร่่างกลม หลายขนาด และมีีจำำ�นวนของเส้้นใยกล้้ามเนื้้�อที่่�
มีีการเสื่่�อมสภาพจำำ�นวนมาก (Wold et al., 2017)
การศึึกษานี้้�พบว่่าเพศผู้้�มีอัี ตั ราการเกิิดล�กษณะเส้้น
สีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้มากกว่่าเพศเมีีย
ในบางสายพัันธุ์์� สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ Trocino et al.
(2015) ซึ่่�งพบว่่าเพศมีีผลต่่อการเกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาว
แทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ โดยพบว่่าเพศผู้้�จะพบ
ลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ใน
ระดัับที่่�รุุนแรงสููงกว่่าเพศเมีีย
นอกจากสายพัันธุ์์�ที่่�ถููกพััฒนาให้้เจริิญเติิบโตอย่่าง
รวดเร็็วจะมีีผลต่่อการเกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อ
และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ แล้้วยังั มีีปัจั จััยอื่่น� ๆ ที่่�ทำำ�ให้้การเกิิด
ลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้รุนุ แรงขึ้้น�
เช่่น อายุุและการเจริิญเติิบโตที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ซึ่่ง� มีีความสััมพัันธ์์กับั
น้ำำ��หนัักที่่�มากขึ้้น� (Kuttappan et al., 2017) ซึ่่ง� สอดคล้้อง
กัับรายงานของ Malila et al. (2018) ที่่�พบว่่าไก่่ในช่่วง
อายุุเดีียวกััน แต่่มีีน้ำำ��หนัักอกไก่่มากกว่่า จะม�อััตราการเกิิด
เส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อเพิ่่�มขี้้�นถึึงร้้อยละ 50.90 และเกิิด
ลัักษณะของเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 61.00 ใน
ขณะที่่�ไก่่ที่่�มีีน้ำำ��หนัักในช่่วงเดีียวกัันแต่่ถููกเลี้้�ยงในช่่วงเวลา
ที่่น� านขึ้้น� จะพบอััตราการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� ถึึงร้้อยละ
56.30 นอกจากนี้้� การเร่่งการเจริิญเติิบโตของไก่่ในระบบ
อุุตสาหกรรมโดยการให้้อาหารสััตว์์ที่่�มีีโปรตีีนสููงสามารถ
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คััดเลืือกสายพัันธุ์์�ที่่�เหมาะสมกัับลัักษณะเนื้้�อที่่�เป็็นความ
ต้้องการของผู้้�บริิโภคควบคู่่�ไปกัับการบริิหารจััดการเพื่่�อ
ควบคุุมระดัับความรุุนแรงที่่�จะเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อ
และเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ขึ้้�น เช่่น การควบคุุมอายุุในการเลี้้�ยง
น้ำำ��หนัักไก่่มีีชีีวิิตที่่�เหมาะสม การควบคุุมอุุณหภููมิิและการ
ระบายอากาศที่่�เหมาะสมในระบบการเลี้้ย� ง การจััดการเรื่่อ� ง
อาหารและส่่วนผสมอาหารที่่�สมดุุล ไม่่เร่่งการเจริิญเติิบโต
จนเกิินไปจนเกิิดผลกระทบจากการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกใน
เนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ การลดอายุุการจัับในไก่่เพศผู้้ใ� น
สายพัันธุ์์�ที่่�เพศมีีผลต่่อการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและ
เนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ รวมถึึง การวางแผนการผลิิตไก่่ในแต่่ละ
ช่่วงน้ำำ��หนัักเพื่่�อให้้สอดรัับการผลิิตสิินค้้าแปรรููปที่่�สามารถ
ใช้้สููตรและกระบวนการแปรรููปเนื้้�อสััตว์์ในรููปแบบต่่าง ๆ
ให้้เหมาะสมกัับสภาพเนื้้�อที่่�เกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกใน
เนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ในระดัับต่่าง ๆ ซึ่่ง� ผู้้ป� ระกอบการ
ควรนำำ�ข้้อมููลเหล่่านี้้�มาพิิจารณาหาแนวทางที่่�เหมาะสมกัับ
สภาพการผลิิตของแต่่ละสถานประกอบการเพื่่�อป้้องกััน
หรืือลดผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคตต่่อไป

สรุุป
	สายพัันธุ์์�ของไก่่ที่่�มีกี ารพััฒนาสายพัันธุ์์�ให้้มีกี ารเจริิญ
เติิบโตอย่่างรวดเร็็วมีีผลต่่อการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อ
และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ เช่่นเดีียวกัันเพศของไก่่ที่่�มีกี ารพััฒนา
สายพัันธุ์์�ให้้มีีการเจริิญเติิบโตอย่่างรวดเร็็วมีีผลต่่อการเกิิด
ล�กษณะการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือน
ไม้้ของไก่่บางสายพัันธุ์์� โดยเพศผู้้�มีีอััตราการเกิิดเส้้นสีีขาว
แทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ในระดัับที่่�สููงกว่่าเพศเมีีย
ลัักษณะของเส้้นใยกล้้ามเนื้้�อที่่�เกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อ
และเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ จะพบความเสีียหายของโครงสร้้าง
กล้้ามเนื้้อ� และพบเนื้้อ� เยื่่อ� เกี่่ย� วพัันมีีขอบเขตไม่่ชััดเจน รวมถึึง
เส้้นผ่่าศููนย์์กลางของเส้้นใยกล้้ามเนื้้�อจะมีีขนาดเล็็กลง
ปริิมาณคอลลาเจนที่่�พบในเส้้นใยกล้้ามเนื้้�อจะสููงขึ้้�นตาม
ระดัับความรุุนแรงของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและ
เนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้

ข้้อเสนอแนะ
ในปัั จ จุุ บัั น ประเทศไทยผลิิ ต ไก่่เนื้้� อ ในระบบ
อุุตสาหกรรมทั้้�งเพื่่�อการบริิโภคภายในประเทศและเพื่่�อการ
ส่่งออกไปต่่างประเทศคิิดเป็็นมููลค่่าปีีละไม่่ต่ำำ��กว่่า 153,000
ล้้านบาทต่่อปีี โดยประเทศไทยเป็็นประเทศผู้้�ส่่งออกเนื้้�อ
ไก่่สดแช่่เย็็นจนแข็็งอัันดัับ 4 ของโลก มีีมููลค่่าการส่่งออก
เนื้้อ� ไก่่สดแช่่เย็็นจนแข็็งและผลิิตภัณ
ั ฑ์์อยู่่ที่่� � 115,000 ล้้าน
บาทต่่อปีี และตามเป้้าหมายในยุุทธศาสตร์์ไก่่เนื้้อ� ของกรม
ปศุุสัตั ว์์ ปีี 2560-2564 กำำ�หนดให้้เพิ่่�มศัักยภาพการแข่่งขััน
และขยายตลาดภายในและต่่างประเทศ โดยมีีเป้้าหมาย
การผลิิตและส่่งออกเนื้้�อไก่่เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3 ต่่อปีี จาก
ตััวเลขและทิิศทางของปริิมาณการผลิิตและบริิโภคเนื้้�อไก่่
ปีี 2553 – 2562 และการคาดการณ์์ปริิมาณการผลิิตและ
บริิโภคเนื้้�อไก่่ปีี 2563 ของประเทศไทยจะเห็็นได้้ว่่าแนว
โน้้มความต้้องการบริิโภคเนื้้�อไก่่ของผู้้�บริิโภคทั้้�งภายใน
ประเทศและส่่งออกมีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้น� ทุุกปีี การเพิ่่�มผลผลิิต
เนื้้�อไก่่เป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นเพื่่�อตอบสนองปริิมาณความต้้องการ
บริิโภคเนื้้�อไก่่ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในแต่่ละปีี การใช้้หลัักการพััฒนา
สายพัันธุ์์�เพื่่�อเพิ่่�มอััตราการเจริิญเติิบโตของไก่่เป็็นทางเลืือก
ที่่�ถููกใช้้ในระบบการผลิิตเนื้้�อไก่่ในระดัับอุุตสาหกรรมเพื่่�อ
ให้้ไก่่เนื้้อ� มีีการเจริิญเติิบโตมากขึ้้น� โดยใช้้ระยะเวลาในการ
เลี้้�ยงที่่�สั้้�นลง ซึ่่�งแนวทางนี้้�จะมีีผลกระทบต่่อคุุณภาพของ
เนื้้อ� อกไก่่ให้้มีคุี ณ
ุ ภาพลดลงอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ทั้้ง� นี้้ใ� นช่่วงต้้นปีี
พ.ศ. 2562 จากการสอบถามผู้้ป� ระกอบการโรงฆ่่าไก่่เนื้้�อ
เพื่่�อการส่่งออกหลายแห่่งทราบว่่าผู้้�ประกอบการได้้รัับผล
กระทบจากการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้ ใ นเนื้้� อ อกไก่่ในช่่วงไม่่กี่่� ปีี ที่่� ผ่่ านมาโดยที่่� ผู้�้
ประกอบการส่่วนใหญ่่ไม่่ทราบถึึงสภาพปััญหาว่่าเกิิดจาก
สาเหตุุใด ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบทางธุุรกิิจโดยไม่่สามารถ
ป้้องกัันหรืือควบคุุมได้้ จากการสอบถามข้้อมููลเชิิงลึึกจาก
บริิษัทั ที่่�ร่่วมวิิจัยั พบว่่าในช่่วง พ.ศ. 2561 -2562 ผู้้ป� ระกอบ
การต้้องทำำ�การลดเกรดเนื้้อ� ที่่�พบการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกใน
เนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ โดยมููลค่่าของเนื้้�ออกไก่่ลดลง

เหมืือนไม้้มาใช้้คัดั แยกชั้้น� คุุณภาพของเนื้้อ� อกไก่่ที่่ร� ะดัับต่่าง ๆ
เพื่่�อนำำ�ไปแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ใช้้กระบวนการผลิิตที่่�
เหมาะสมกัับเนื้้�อไก่่ที่่�ตรวจพบลัักษณะการเกิิดเส้้นสีีขาว
แทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในระดัับที่่�แตกต่่างกััน
เพื่่�อปรัับปรุุงคุุณภาพเนื้้�อให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีความต้้องการ
ในการบริิโภค และยัังเป็็นการเพิ่่�มมููลค่่าของผลิิตภััณฑ์์ที่่�
ผลิิตจากเนื้้�ออกไก่่ที่่�มีีลัักษณะการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกใน
เนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้
ผู้้�ประกอบการสามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้จากการวิิจััย
ไปวางแผนในการคััดเลืือกสายพัันธุ์์�ที่่เ� หมาะสมเพื่่อ� ปรัับเปลี่่ย� น
เป็็นสายพัันธุ์์�ที่่�มีีผลกระทบจากลัักษณะการเกิิดเส้้นสีีขาว
แทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้น้้อยที่่�สุุด รวมถึึงการ
จััดการกัับไก่่เพศผู้้�ในบางสายพัันธุ์์�เพื่่�อลดผลกระทบทาง
ธุุ รกิิ จซึ่่�งเป็็ นแผนในระยะยาว ส่่วนแผนในระยะสั้้� นได้้
ดำำ�เนิินการแบ่่งชั้้น� คุุณภาพของเนื้้อ� อกไก่่เพื่่�อการนำำ�ไปผลิิต
เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�เหมาะสมกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค
โดยเนื้้�ออกไก่่ที่่�เกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกและเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้ในระดัับ 0-1 จะคััดเพื่่�อขายเป็็นเนื้้�ออกไก่่ไม่่มีี
หนัังสดแช่่เย็็นหรืือแช่่เย็็นจนแข็็ง ส่่วนเนื้้�อที่่�มีีลัักษณะการ
เกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในระดัับ
2-3 ผู้้� ป ระกอบการจะทำำ� การคัั ด แยกและนำำ� ไปผ่่าน
กระบวนการแปรรููปที่่�เหมาะสม โดยเมื่่�อเทีียบกัับเนื้้�อก่่อน
แปรรููปจะมีีมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นถึึงร้้อยละ 92.31 ซึ่่�งสามารถลด
ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นจากปััญหานี้้�ในสถานประกอบการได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและยัังสร้้างรายได้้ให้้ผู้้�ประกอบการ
เพิ่่�มมากขึ้้�นอีีกด้้วย

กิิตติิกรรมประกาศ
ขอบคุุณภาควิิชาสััตวบาล คณะเกษตร และภาควิิชา
กายวิิภาคศาสตร์์ คณะสััตวแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ ที่่�เอื้้อ� เฟื้้อ� สถานที่่�ในการทำำ�วิจัิ ยั ในครั้้ง� นี้้� และ
ขอขอบคุุณ ดร.บััณฑิติ เรืืองตระกููล ที่่ป� รึึกษาสถาบัันอาหาร
รศ.สพ.ญ. สุุวิชิ า เกษมสุุวรรณ ภาควิิชาสััตวแพทยสาธารณสุุข
คณะสััตวแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และ
ดร.พััชนีีนาฏ สุุวานิิช ที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�ด้า้ นวิิชาการในการทำำ�
วิิจััยในครั้้�งนี้้�

ปีที่ 68-71 เล่มที่ 1-2

ตามระดัับการเกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อ
แข็็งเหมืือนไม้้ที่่�ระดัับ 1-3 คิิดเป็็นร้้อยละ 33.33 – 48.15
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับราคาขายเนื้้�ออกไก่่ที่่�มีีลัักษณะปกติิ
ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการรายนี้้�ต้้องสููญเสีียรายได้้เฉลี่่�ยต่่อวััน
ประมาณ 100,000–200,000 บาท คิิดเป็็นมููลค่่าโดย
ประมาณ 29–58 ล้้านบาทต่่อปีี ซึ่่ง� หากคำำ�นวณจากจำำ�นวน
เนื้้�อไก่่ที่่�ผลิิตในระบบอุุตสาหกรรมทั้้�งเพื่่�อการส่่งออกและ
เพื่่� อ การบริิ โ ภคภายในประเทศทั้้� ง หมดแล้้ ว จะพบว่่า
ประเทศไทยต้้องสููญเสีียรายได้้จากการเกิิดปััญหานี้้�เป็็น
มููลค่่าประมาณไม่่ต่ำำ�� กว่่าปีีละ 1,500 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ
0.98 ของมููลค่่าผลิิตไก่่เนื้้�อเพื่่�อการบริิโภคภายในประเทศ
และเพื่่�อการส่่งออกไปต่่างประเทศ ในขณะที่่�ปัญ
ั หาดัังกล่่าว
มีีแนวโน้้มที่่�จะทวีีความรุุนแรงเพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีีอย่่างต่่อเนื่่�อง
การเกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็ง
เหมืือนไม้้ในเนื้้อ� อกไก่่ เป็็นลัักษณะที่่�เพิ่่�งพบในประเทศไทย
ไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการส่่วนใหญ่่ขาดความรู้้�
และความเข้้าใจในเรื่่อ� งนี้้� ผู้้�วิจัิ ยั จึึงได้้ทำำ�การศึึกษาข้้อมููลเพื่่�อ
ผู้้�ประกอบการจะได้้นำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้ ไปใช้้ประโยชน์์ในทาง
ธุุรกิิจได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม โดยงานวิิจัยั นี้้�ทำำ�การศึึกษาในไก่่
ที่่�มีีน้ำำ��หนัักในช่่วง 2.5–2.7 กิิโลกรััม ซึ่่�งน้ำำ��หนัักช่่วงเดีียว
กัับค่่าเฉลี่่�ยน้ำำ��หนัักไก่่มีีชีีวิิตของประเทศที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�
2.57 กิิโลกรััมและมีีแนวโน้้มที่่�จะผลิิตไก่่ที่่�มีน้ำี ำ��หนัักไก่่มีีชีวิี ติ
เพิ่่�มขึ้้น� ในอนาคต วิิจัยั ในไก่่ 3 สายพัันธุ์์�ที่่เ� ป็็นสายพัันธุ์์�หลััก
ที่่�เลี้้�ยงในประเทศไทย โดยทำำ�การศึึกษาแบบรวมเพศและ
แยกเพศซึ่่�งยัังไม่่เคยมีีงานวิิจััยใดใดที่่�ทำำ�ศึึกษาในปััจจััยดััง
กล่่าวนี้้�และเป็็นการศึึกษาในประเทศไทยซึ่่�งมีีปััจจััยด้้าน
ภููมิิศาสตร์์ที่่แ� ตกต่่างจากต่่างประเทศเพื่่�อแสดงให้้เห็็นอััตรา
การเกิิดลัักษณะการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็ง
เหมืือนไม้้ในการผลิิตเนื้้�อไก่่ของประเทศไทย เพื่่�อให้้ผู้้�
ประกอบการของประเทศไทยสามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้จาก
การวิิจัยั ไปใช้้เป็็นทางเลืือกในการพิิจารณาคััดเลืือกสายพัันธุ์์�
ที่่�เหมาะสมกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภคและผลิิตภััณฑ์์
ของตััวเอง รวมถึึง การจััดการกัับไก่่เพศผู้้ใ� นสายพัันธุ์์�ที่่เ� พศ
มีีผลต่่อการเกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็ง
เหมืือนไม้้ และจะได้้นำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้จากการแบ่่งระดัับการ
เกิิดลัักษณะการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็ง
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Abstract
The study of factors affecting salmonella contamination in exporting broiler farms found the high
prevalence of Salmonella contamination in husk at raising period (61.90%), pest found at preparation
housing period (59.09%), pest found at raising period (58.62%), area in front of raising zone at raising
period (43.33%) and area in front of raising zone at preparation housing period (21.88%). Of all 99
serovars found, the high prevalence serovars were Salmonella Agona (33.33%), S. Kedougou (19.19%)
and S. Albany (14.14%). Correlation coefficient test showed strong correlation between salmonella
contamination from husk at raising period and the contamination from other samples including house
after cleaning and disinfection, husk after disinfection, area in front of raising zone at raising period and
pest found at raising period (r = 0.92, 0.92, 0.76 and 0.72), p < 0.05 respectively. The effectiveness of
cleaning and disinfection program especially for the housing, area in front of raising zone and the husk
together with effectiveness pest control program is essential for control Salmonella spp. in broiler
farm. From this study provides the information on factors associated Salmonella spp. contamination
in broiler farm to private sectors and government body to set up the Salmonella spp. control measure
in order to achieve the goal of National Salmonella Control Program in Poultry.
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การศึึกษาปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการปนเปื้้�อนเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในฟาร์์มไก่่เนื้้�อเพื่่�อการส่่งออก
Study of Factors Affecting Salmonella spp. Contamination in Exporting Broiler Farms
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บทคััดย่่อ
การศึึกษาปััจจััยในระบบการเลี้้�ยงไก่่ที่่�มีีผลต่่อการ
ปนเปื้้อ� นเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าในฟาร์์มไก่่เนื้้อ� เพื่่�อการส่่งออกพบ
ว่่าปััจจััยที่่�ตรวจพบเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าในระดัับซีีโรวาร์์มากตาม
ลำำ�ดัับ คืือ วััสดุุปููรองในช่่วงการเลี้้�ยง 61.90% สััตว์์พาหะ
นำำ�เชื้้อ� ช่่วงก่่อนนำำ�ลููกไก่่เข้้าเลี้้ย� ง 59.09% สััตว์์พาหะนำำ�เชื้้อ�
ในช่่วงการเลี้้ย� ง 58.62% บริิเวณทางเข้้าโรงเรืือนในช่่วงการ
เลี้้�ยง 43.33% และบริิเวณทางเข้้าโรงเรืือนในช่่วงก่่อนนำำ�
ลููกไก่่เข้้าเลี้้ย� ง 21.88% เชื้้อ� ซััลโมเนลล่่า ที่่ต� รวจพบทั้้ง� หมด
99 ตััวอย่่าง จะพบ Salmonella Agona มากที่่สุ� ดุ คิิดเป็็น
33.33 % S . 19.19% และ S. Albany 14.14% ตามลำำ�ดับั
การหาความสััมพัันธ์์ (Correlation coefficients) ของการ
พบเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าจากวััสดุปููุ รองในช่่วงการเลี้้ย� งกัับการพบ
เชื้้�อซััลโมเนลล่่าจากปััจจััยอื่่�นในระบบการเลี้้�ยงไก่่ พบว่่ามีี
ความสััมพัันธ์์ ระหว่่างการพบเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าจากวััสดุปููุ รอง
ในช่่วงการเลี้้�ยงกัับการพบเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในโรงเรืือนหลััง
ทำำ�ความสะอาดและฆ่่าเชื้้�อกัับวััสดุุปููรองหลัังฆ่่าเชื้้�อกัับ
บริิเวณทางเข้้าโรงเรืือนในช่่วงการเลี้้ย� งและกัับสััตว์์พาหะนำำ�
เชื้้�อในช่่วงการเลี้้�ยง (r = 0.92, 0.92, 0.76 และ 0.72),
p < 0.05 ตามลำำ�ดับั การทำำ�ความสะอาดและฆ่่าเชื้้อ� ในโรงเรืือน
เลี้้ย� งสััตว์์ปีกี วััสดุปููุ รอง และบริิเวณทางเข้้าโรงเรืือน รวมถึึง
การควบคุุมสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้อ� ที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพมีีความจำำ�เป็็น
ในการควบคุุมการปนเปื้้�อนของเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในฟาร์์ม
เลี้้ย� งสััตว์์ปีกี การศึึกษาในครั้้ง� นี้้�ทำำ�ให้้ทราบปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อ
การปนเปื้้�อนของเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในฟาร์์มไก่่เนื้้�อเพื่่�อการ
ส่่งออกเพื่่�อให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องได้้นำำ�ไปใช้้เป็็นแนวทางในการ
ควบคุุมการปนเปื้้�อนของเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในฟาร์์มให้้บรรลุุ
ตามเป้้าหมายของโปรแกรมการควบคุุมและป้้องกัันเชื้้�อ
ซััลโมเนลล่่าในสััตว์์ปีีกต่่อไป
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : ซััลโมเนลล่่า, ฟาร์์มไก่่เนื้้อ� , การปนเปื้้อ� น, ความ
สััมพัันธ์์, วััสดุุปููรอง, สััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อ

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

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

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

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

ปีที่ 68-71 เล่มที่ 1-2

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

แหล่งที่มาหรือชนิดของตัวอย่าง
(ปัจจัย)

วันที่เก็บ
ตัวอย่าง

1. ลูกไก่เข้า
เลี้ยง

(1.1) กระดาษรองกล่องบรรจุลูกไก่

เก็บตัวอย่าง
ในวันที่นำ�
ลูกไก่เข้า
เลี้ยง

2. ช่วงก่อน
นำ�ลูกไก่เข้า
เลี้ยง

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

เก็บตัวอย่าง
ก่อนนำ�ลูกไก่
เข้าเลี้ยง 1
สัปดาห์

3. ช่วงการ
เลี้ยง

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

เก็บตัวอย่าง
ช่วงที่ไก่อายุ
3-4 สัปดาห์

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

ที่่บ� รรจุุอาหารสััตว์์ ในโรงเรืือนชนิิดละ 1 ตััวอย่่างต่่อโรงเรืือน
โดยเก็็บทุุก 5 โรงเรืือน
2.6 การเก็็บตััวอย่่างวััสดุุปููรองระหว่่างการเลี้้�ยง
ด้้วยวิิธีี Boot swab โดยเปลี่่ย� นรองเท้้าบู้้ท� คู่่ที่่� สว
� มอยู่่อ� อก
ทำำ�ความสะอาดมืือด้้วยแอลกฮออล์์ 70 % แล้้วสวมรองเท้้าบู้้ท�
คู่่�ที่่�ใช้้ในการเก็็บตััวอย่่าง สวมถุุงมืือทั้้�ง 2 ข้้าง แล้้วฉีีดพ่่น
ด้้วยแอลกอฮอล์์ 70% ให้้ทั่่�ว เปิิดถุุงที่่�บรรจุุ Head cover
(Spun bond polypropylene 14 กรััม ที่่�ชุ่่�มด้้วย 0.85%
NaCl ปลอดเชื้้�อ 4 ชิ้้�น/ถุุง) แล้้วสวมทัับรองเท้้าบู้้�ทข้้างละ
1 ชิ้้น� เดิินวนขวารอบโรงเรืือนที่่เ� ก็็บตััวอย่่างให้้ครบทั้้ง� โรงเรืือน
โดยเฉพาะบริิเวณที่่�มีีมููลไก่่ หรืือบริิเวณที่่�เปีียกชื้้�น และไม่่
เดิินจิิกเท้้าในวััสดุุรองพื้้�น ถอด Head cover ออกจาก
รองเท้้าบู้้�ททั้้�ง 2 ข้้างรวมเป็็น 1 ตััวอย่่าง บรรจุุลงในถุุงซิิป
รููดซิิปให้้สนิิท เขีียนใบกำำ�กัับตััวอย่่างโดยทุุก 5 โรงเรืือนจะ
เก็็บอย่่างน้้อย 1 ตััวอย่่าง
2.7 การเก็็บตััวอย่่าง Rectal swab ใช้้ผลการตรวจ
สุุขภาพคนงานที่่�ส่่งตรวจวิิเคราะห์์ทางห้้องปฏิิบััติิการที่่�
โรงพยาบาลประจำำ�ปีตี ามเงื่่อ� นไขของสหภาพยุุโรป โดยเก็็บ
ตััวอย่่าง 1 ตััวอย่่างต่่อคนงานเลี้้ย� งไก่่ 1 คน ในช่่วงการเลี้้ย� ง
3. การตรวจทางห้้องปฏิิบัติั ิการ
นำำ�ตัวั อย่่างส่่งตรวจวิิเคราะห์์เชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าในห้้อง
ปฏิิบััติิการ และแยกเชื้้�อในระดัับซีีโรวาร์์ ด้้วยวิิธีี ISO
6579-1 : 2019, ISO 6579-3 : 2014 (ISO, 2014; ISO,
2019) ที่่�ห้้องปฏิิบััติิการของโรงฆ่่าสััตว์์ปีีกเพื่่�อการส่่งออก
ที่่�ได้้รัับการรัับรอง และมาตรฐานห้้องปฏิิบััติิการตาม ISO
17025 จากกรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ และเป็็นห้้อง
ปฏิิบัติั กิ ารที่่�ขึ้้น� ทะเบีียนเป็็นห้้องปฏิิบัติั กิ ารที่่�สามารถตรวจ
วิิเคราะห์์เชื้้�อซััลโมเนลล่่าจากสำำ�นัักตรวจสอบและรัับรอง
คุุณภาพสิินค้้าปศุุสััตว์์ และสถาบัันสุุขภาพสััตว์์แห่่งชาติิ
กรมปศุุสัตั ว์์ วิิธีกี ารตรวจวิิเคราะห์์ทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารโดยย่่อ
ตรวจหาเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในอาหารเลี้้�ยงเชื้้�อ Buffered
peptone water 225 กรััม (อััตราส่่วน 1:10) ผสม
สารละลายตััวอย่่างให้้เข้้ากัันด้้วยเครื่่อ� ง stomacher นาน 2
นาทีี และบ่่มที่่อุ� ณ
ุ หภููมิิ 37±1°C ในตู้้ค� วบคุุมอุุณหภููมิินาน
18±2 ชั่่�วโมง จากนั้้�นดููดตััวอย่่างปริิมาณ 100 ไมโครลิิตร
ใส่่ในเพลทอาหารเลี้้� ย งเชื้้� อ Modified semi-solid

ปีที่ 68-71 เล่มที่ 1-2

ด้้านบนของอุุปกรณ์์ให้้อาหาร อุุปกรณ์์ให้้น้ำ�ำ� และพััดลม 1
ชุุดตััวอย่่างจาก 5 Gauze swab รวม 20 บริิเวณ รวมเป็็น 1
ตััวอย่่างต่่อโรงเรืือน โดยทุุก 5 โรงเรืือนจะเก็็บอย่่างน้้อย 1
ตััวอย่่าง และภาชนะใส่่อาหารของคนงานเลี้้�ยงไก่่เก็็บ 1
ตััวอย่่างจาก 5 Gauze swab รวม 20 บริิเวณ ของภาชนะ
บรรจุุอาหารอย่่างน้้อย 2 ชนิิดต่่อครอบครััว
2.3 การเก็็บตััวอย่่างแกลบ สำำ�หรัับเก็็บตััวอย่่างวััสดุุ
ปููรองก่่อนฆ่า่ เชื้้อ� และวััสดุปููุ รองหลัังฆ่า่ เชื้้อ� โดยสวมถุุงมืือทั้้ง�
2 ข้้าง แล้้วฉีีดพ่่นด้้วยแอลกอฮอล์์ 70% ให้้ทั่่�ว ใช้้อุุปกรณ์์
ตัักแกลบซึ่่�งผ่่านการฆ่่าเชื้้�อแล้้วตัักแกลบให้้กระจายทั่่�ว
กองแกลบอย่่างน้้อย 10 ตำำ�แหน่่งในโรงเรืือน รวมเป็็น 1
ตััวอย่่างโดยเก็็บไม่่น้้อยกว่่า 100 กรััม บรรจุุลงในถุุงซิิป รููดซิิป
ให้้สนิทิ เขีียนใบกำำ�กับั ตััวอย่่าง สำำ�หรัับวััสดุปููุ รองก่่อนฆ่า่ เชื้้อ�
เก็็บอย่่างน้้อย 1 ตััวอย่่างต่่อโรงเรืือนแยกตามแหล่่งที่่�มา
ของแกลบ และสำำ�หรัับวััสดุุปููรองหลัังฆ่่าเชื้้�อเก็็บตััวอย่่าง
อย่่างน้้อย 1 ตััวอย่่างต่่อโรงเรืือน โดยทุุก 5 โรงเรืือนจะเก็็บ
อย่่างน้้อย 1 ตััวอย่่าง
2.4 การเก็็บตััวอย่่างสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อ โดยสวม
ถุุงมืือทั้้�ง 2 ข้้าง แล้้วฉีีดพ่่นด้้วยแอลกอฮอล์์ 70% ให้้ทั่่�วใช้้
อุุปกรณ์์ซึ่่�งผ่่านการฆ่่าเชื้้�อแล้้วตัักมููลของสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อ
หรืือใช้้มืือจัับสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้อ� จากตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ ในโรงเรืือน
โดยเก็็บแยกชนิิดสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อหรืือมููลของสััตว์์นำำ�เชื้้�อ
รวมกัันให้้ปริิมาณตััวอย่่างในแต่่ละชนิิดของสััตว์์พาหะนำำ�
เชื้้�อหรืือมููลของสััตว์์นำำ�เชื้้�อให้้ไม่่น้้อยกว่่า 30 กรััม บรรจุุลง
ในถุุงซิิป รููดซิิปให้้สนิทิ เขีียนใบกำำ�กับั ตััวอย่่าง เก็็บตััวอย่่าง
สััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อหรืือมููลของสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อชนิิดต่่าง ๆ
ที่่�พบในโรงเรืือน โดยเก็็บตััวอย่่าง 1 ตััวอย่่างต่่อโรงเรืือนต่่อ
ชนิิดของสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อหรืือมููลของสััตว์์นำำ�เชื้้�อที่่�พบใน
ทุุก 5 โรงเรืือน
2.5 การเก็็บตััวอย่่างอาหารสััตว์์ โดยสวมถุุงมืือทั้้�ง
2 ข้้าง แล้้วฉีีดพ่่นด้้วยแอลกอฮอล์์ 70% ให้้ทั่่�วใช้้อุุปกรณ์์
ซึ่่ง� ผ่่านการฆ่า่ เชื้้อ� แล้้วตักั ตััวอย่่างอาหารสััตว์์ โดยสุ่่ม� อาหาร
สััตว์์จาก 5 ถุุง ๆ ละ 100 กรััม รวม ตััวอย่่างกัันในปริิมาณ
ส่่งตรวจไม่่น้้อยกว่่า 500 กรััม บรรจุุลงในถุุงซิิป รููดซิิปให้้
สนิิทเขีียนใบกำำ�กัับตััวอย่่าง เก็็บตััวอย่่างอาหารสััตว์์ใน
ภาชนะต่่าง ๆ เช่่น ไซโล hopper และ pan feeder อย่่างละ
1 ตััวอย่่างต่่อโรงเรืือน โดยเก็็บตััวอย่่างแยกชนิิดของภาชนะ
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Rappaport-Vassiliadis (MSRV) agar containing 20
mg / Inovobiocin แล้้วบ่่มที่่อุ� ณ
ุ หภููมิิ 41.5°C±1 °C นาน
24±3 ชั่่ว� โมง กรณีีที่่ใ� ห้้ผลลบให้้บ่่มต่่ออีีก 24 ชั่่ว� โมงแล้้วจึงึ
อ่่านผลอีีกครั้้ง� ในเพลทที่่�ให้้ผลบวกจะพบโซนขุ่่น� สีีเทาขาว
ให้้เขี่่�ยขอบของโซนขุ่่�นเพื่่�อนำำ�ไปเพาะเลี้้�ยงต่่อบน Xylose
lysine deoxycholate (XLD) agar และ Brilliant-green
Phenol Lactose Sucrose (BPLS) agar บ่่มที่่�อุุณหภููมิิ
37±1°C นาน 24±3 ชั่่ว� โมง และทำำ�การยืืนยัันเชื้้อ� ซััลโมเนล
ล่่าโดยการทดสอบคุุณสมบััติทิ างชีีวเคมีี และทางซีีรัมั วิิทยา
เพื่่�อจำำ�แนกชนิิดซีีโรวาร์์ของเชื้้�อซััลโมเนลล่่า
4. การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
อธิิบายผลของการตรวจพบการปนเปื้้อ� นเชื้อ�้ ซััลโมเนลล่่า
ในแต่่ละปััจจััย และชนิิดซีีโรวาร์์ของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าที่่ต� รวจพบ
ในฟาร์์มที่่�ศึึกษาทั้้�งหมดด้้วยความชุุกและร้้อยละ อธิิบาย
การกระจายตััวของร้้อยละของการตรวจพบเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่า
ในทุุกปััจจััยในฟาร์์มที่่�ศึึกษาทั้้�งหมด และปััจจััยที่่�ตรวจพบ
เชื้้�อซััลโมเนลล่่าในระดัับสููงในช่่วงเวลาต่่าง ๆ ด้้วยแผนภููมิิ
box plot แสดงค่่าสููงสุุด ต่ำำ��สุุด ค่่ากลาง (median) และ
ค่่าเฉลี่่�ย (mean) ค่่าการกระจายสััดส่่วนข้้อมููลที่่�มาก (Q3)
หรืือน้้อยกว่่า (Q1) ค่่ากลาง ช่่วงการกระจายของข้้อมููล (Q1-Q3)
อธิิบายความสััมพัันธ์์เชิิงเส้้นตรงระหว่่างจำำ�นวนซีีโรวาร์์ที่่�
พบในสิ่่�งปููรองในระหว่่างการเลี้้�ยงซึ่่�งเก็็บตััวอย่่างด้้วยวิิธีี
Boot swab กัับที่่�พบในปััจจััยอื่่น� ที่่�ระดัับความเชื่่อ� มั่่น� 95%
(p < 0.05) ด้้วยวิิธีี Pearson Correlation Coefficient และ
พิิจารณาค่่า Correlation Coefficient (r) หาก r อยู่่ใ� นช่่วง
0.7-1 แสดงว่่ามีีความสััมพัันธ์์อย่่างมากในทิิศทางเดีียวกััน

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

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

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

จำ�นวน
ตัวอย่าง

37

การตรวจพบเชื้อ
ซัลโมเนลล่าใน
ระดับซีโรวาร์
จำ�นวน

%

2

5.41

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

รููปที่่� 1 แผนภููมิิแสดงการกระจายตััวของร้้อยละของการตรวจพบ
ซััลโมเนลล่่าในทุุกปััจจััยในฟาร์์ม 10 แห่่ง
100
75.00
70.00
50.00

0

2.1 โรงเรือนหลังทำ�ความสะอาด
และฆ่าเชื้อ

25

3

12.00

2.2 วัสดุปูรองก่อนฆ่าเชื้อ

33

4

12.12

2.3 วัสดุปูรองหลังฆ่าเชื้อ

37

1

2.70

2.4 สัตว์พาหะนำ�เชื้อ

22

13

59.09

2.5 บริเวณทางเข้าโรงเรือน

32

7

21.88

3.1 บริเวณทางเข้าโรงเรือน

30

13

43.33

3.2 อ่างล้างมือก่อนเข้าโรงเรือน

38

4

10.53

3.3 อาหารสัตว์

112

3

2.68

3.4 สัตว์พาหะนำ�เชื้อ

29

17

58.62

3.5 วัสดุปูรองระหว่างการเลี้ยง

42

26

61.90

3.6 คนงานเลี้ยงไก่

56

5

8.93

28

1

3.57

100
66.67
64.01
45.00

0

75.00

3. ช่วงการเลี้ยง

3.7 ภาชนะใส่อาหารของคนงาน
เลี้ยงไก่

25.00
17.50
12.50
0

32.50
25.00
0

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

ปีที่ 68-71 เล่มที่ 1-2

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

25.00
0

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

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

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

P-value

Correlation
coefficients*

โรงเรือนหลังทำ�ความ
สะอาดและฆ่าเชื้อ

5.1424E-10

0.92

วัสดุปูรองก่อนฆ่าเชื้อ

0.000286572

0.69

วัสดุปูรองหลังฆ่าเชื้อ

5.1424E-10

0.92

แมลงแกลบนำ � เชื้ อ ในช่วง 0.000114793
การเลี้ยง

0.72

บริเวณทางเข้าโรงเรือนใน 2.93463E-05
ช่วงการเลี้ยง

0.76

ปัจจัย

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

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

เติิบโตและตััดวงจรของแมลงแกลบในระยะวางไข่่ได้้จะช่่วย
ให้้สามารถลดระดัับของการปนเปื้้�อนของเชื้้�อซััลโมเนลล่่า
ที่่�จะส่่งผลโดยตรงต่่อการตรวจพบเชื้้�อซััลโมเนลล่่าในวััสดุุ
ปููรองในช่่วงการเลี้้�ยงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
	สััตว์์พาหะนำำ�เชื้้อ� เป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการปน
เปื้้อ� นเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าไปยัังตััวไก่่ผ่่านสิ่่ง� แวดล้้อมในฟาร์์มได้้
โดยเฉพาะการปนเปื้้อ� นของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าจากแมลงแกลบ
ในช่่วงก่่อนนำำ�ลููกไก่่เข้้าเลี้้ย� งแมลงพวกนี้้�จะหลบซ่่อนตััวอยู่่�
ใต้้ดิินจะออกมาปรากฎตััวให้้เห็็นเป็็นจำำ�นวนมากอีีกครั้้�ง
เมื่่อ� มีีการนำำ�ลููกไก่่เข้้าเลี้้ย� งเนื่่อ� งจากมีีแหล่่งอาหาร แมลงแกลบ
มีี ว งจรชีี วิิ ต หลายระยะโดยในแต่่ละระยะจะมีี รูู ปร่่าง
พฤติิกรรม อายุุ ที่่�แตกต่่างกัันตามวงจรชีีวิิตตามธรรมชาติิ
และมีีการผัันแปรตามสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่ย� นแปลงไป เช่่น
ความร้้อน ความชื้้�น และค่่าความเป็็นกรดและด่่าง สภาวะ
ที่่�แตกต่่างกัันเหล่่านี้้�ในวััสดุุปููรองจะมีีผลต่่อวงจรชีีวิิตที่่�
เปลี่่�ยนไปจากธรรมชาติิของแมลงแกลบ ซึ่่�งปััจจััยที่่�เกิิดขึ้้�น
ในวััสดุปููุ รองและสภาพการเลี้้ย� งไก่่ในประเทศไทย และภููมิิ
อากาศของประเทศไทย เหล่่านี้้ล้� ว้ นเป็็นตััวเร่่งให้้แมลงเหล่่านี้้�
มีีอายุุขัยั ที่่�ยาวนานขึ้้น� และแพร่่พัันธุ์์�ได้้เร็็วขึ้้น� ทำำ�ให้้ยากแก่่
การควบคุุม สอดคล้้องกัับผลการศึึกษานี้้� ที่่�พบความชุุกของ
เชื้้�อซััลโมเนลล่่าในสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อในระดัับสููงไม่่แตกต่่าง
อย่่างมีี นัั ย สำำ�คัั ญ ทั้้� ง ในช่่วงก่่อนนำำ�ลูู กไก่่เข้้ า เลี้้� ย งและ
ช่่วงการเลี้้�ยง ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของนิิอรและคณะ
(2557); Boonprasert (2016) ที่่ไ� ด้้กล่่าวว่่าพบการปนเปื้้อ� น
จากสิ่่ง� แวดล้้อมมายัังตััวไก่่โดยการนำำ�ผ่่านสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้อ�
ซึ่่ง� ถืือว่่าเป็็นแหล่่งสำำ�คัญ
ั ในการก่่อให้้เกิิดการปนเปื้้อ� นของ
เชื้้�อซััลโมเนลล่่าในฟาร์์มไก่่เนื้้�อ ดัังนั้้�น สััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อจึึง
เป็็นปััจจััยที่่�ไม่่ควรมองข้้ามเพราะถึึงแม้้จะทำำ�ความสะอาด
โรงเรืือนมาเป็็นอย่่างดีีแต่่ก็็ยังั มีีสัตั ว์์พาหะนำำ�เชื้้อ� เข้้ามาปนเปื้้อ� น
สิ่่ง� แวดล้้อมและตััวไก่่ที่่�จะเข้้ามาเลี้้ย� งในช่่วงต่่อไปได้้ตลอด
รอบการเลี้้�ยงสััตว์์ และยัังคงมีีผลต่่อเนื่่�องไปในรอบการ
เลี้้�ยงสััตว์์ในชุุดต่่อไปได้้อีีก ผู้้�ประกอบการควรให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับการควบคุุมสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้อ� ที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพเพื่่�อ
ควบคุุมไม่่ให้้สััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะพบในแมลง
แกลบนำำ�เชื้้อ� ซััลโมเนลล่่าปนเปื้้อ� นไปยัังไก่่โดยตรงหรืือโดย
อ้้อมผ่่านสิ่่�งแวดล้้อมมายัังตััวไก่่
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ตารางที่่� 2 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างจำำ�นวนของซีีโรวาร์์ที่่�พบในว�สดุุ
ปููรองในช่่วงการเลี้้�ยงกัับปััจจััยในระบบการเลี้้�ยงไก่่

มิถุนายน - ธันวาคม 2563

21

Vol. 68-71 No. 1-2

June - December 2020

22

	ปััจจััยอีีกประการหนึ่่ง� นอกเหนืือจากสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้อ�
ที่่�ผู้ป้� ระกอบการมัักจะละเลยความเข้้มงวดในการดููแล ได้้แก่่
การรัักษาความสะอาดบริิเวณทางเข้้าโรงเรืือน อาจเพราะ
เห็็นว่่าเป็็นบริิเวณที่่�มิิใช่่พื้้�นที่่�ที่่�ใช้้ในการเลี้้�ยงไก่่
ใน
ขณะที่่� บ ริิ เวณทางเข้้ า โรงเรืือนนี้้� ก็็ เ ป็็ น แหล่่งสะสมเชื้้� อ
ซััลโมเนลล่่าจากสิ่่ง� แวดล้้อมที่่จ� ะเข้้ามาปนเปื้้อ� นในวััสดุปููุ รองได้้
โดยการศึึกษานี้้�พบความชุุกของเชื้้อ� ซััลโมเนลล่่า บริิเวณทาง
เข้้าโรงเรืือนอยู่่ใ� นระดัับสููงทั้้�งในช่่วงก่่อนนำำ�ลููกไก่่เข้้าเลี้้ย� งไก่่
และในช่่วงการเลี้้� ย ง อีี ก ทั้้� ง มีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ ใ นระดัั บ สููง
ระหว่่างปััจจััยสิ่่�งปููรองในช่่วงการเลี้้�ยงกัับบริิเวณทางเข้้า
โรงเรืือนในช่่วงการเลี้้�ยง เช่่นเดีียวกัับผลการศึึกษาของ
Kijphakapanith et al. (2019) ทั้้ง� นี้้บ� ริิเวณทางเข้้าโรงเรืือน
จะเป็็นแหล่่งที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการปนเปื้้�อนของเชื้้�อซััลโมเนลล่่า
ในช่่วงการเลี้้�ยงไก่่ที่่�เกิิดจากสิ่่�งแวดล้้อมอ้้อมไปยัังสิ่่�งปููรอง
ในระหว่่างการเลี้้ย� งผ่่านตััวกลางต่่าง ๆ เช่่น รองเท้้าบู้้ท� ของ
พนัักงาน หรืือสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้อ� ในทุุกช่่วงเวลาที่่เ� ลี้้ย� งสััตว์์ปีกี
3. อััตราส่่วนของเชื้้�อซััลโมเนลล่่าที่่�ตรวจพบใน
ฟาร์์มไก่่เนื้้�อจำำ�แนกตามซีีโรวาร์์
จากจำำ�นวนตััวอย่่างที่่�พบซััลโมเนลล่่าทั้้�งหมด 99
ตััวอย่่าง สามารถแยกซีีโรวาร์์ ได้้ทั้้�งสิ้้�น 20 ซีีโรวาร์์ มีี
อัั ต ราส่่วนจำำ� แนกตามซีี โรวาร์์ ร ะหว่่าง 1.01-33.33%
(ตารางที่่� 3) ซีีโรวาร์์ที่่จำ� �ำ แนกได้้มากที่่สุ� ดุ 3 ลำำ�ดับั แรก ได้้แก่่
S. Agona จำำ�นวน 33 ตััวอย่่าง (33.33%) S. Kedougou
จำำ�นวน 19 ตััวอย่่าง (19.19%) และ S. Albany จำำ�นวน
14 ตััวอย่่าง (14.14%) ปััจจััยที่่�พบ S. Agona มากที่่�สุดุ ใน
3 ลำำ�ดับั แรก คืือสิ่่ง� ปููรองในช่่วงการเลี้้ย� งซึ่่ง� เก็็บตััวอย่่างด้้วย
วิิธีี Boot swab จำำ�นวน 16 ตััวอย่่าง สััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อใน
ช่่วงการเลี้้�ยง 5 ตััวอย่่าง และสััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อในช่่วงก่่อน
นำำ�ลููกไก่่เข้้าเลี้้ย� งและพื้้น� ที่่�ก่่อนเข้้าโรงเรืือนในช่่วงการเลี้้ย� ง
อย่่างละ 3 ตััวอย่่าง โดยพบ S. Kedougou ส่่วนใหญ่่ในสััตว์์
พาหะนำำ�เชื้้อ� ก่่อนการเลี้้�ยง และบริิเวณทางเข้้าโรงเรืือนใน
ช่่วงการเลี้้�ยง อย่่างละ 5 ตััวอย่่าง และพบ S. Albany ส่่วน
ใหญ่่ในบริิเวณทางเข้้าโรงเรืือนในช่่วงการเลี้้�ยง จำำ�นวน 5
ตััวอย่่าง และวััสดุุปููรองในช่่วงการเลี้้�ยง 4 ตััวอย่่าง
การจำำ�แนกเชื้้�อซััลโมเนลล่่าจำำ�นวน 99 ตััวอย่่าง ที่่�
ตรวจพบ ในการศึึกษาครั้้�งนี้้� แยกได้้ทั้้�งสิ้้�น 20 ซีีโรวาร์์ ที่่�

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

จำ�นวน

เปอร์เซ็นต์

S. Agona

33

33.33

S. Kedougou

19

19.19

S. Albany

14

14.14

S. Give, S. Kentucky

4

4.04

S. Stanley, S. Typhimurium,
S. Weltevreden

3

3.03

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

2

2.02

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

1

1.01

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

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

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

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