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การศึกษาประสิทธิภาพของยาถายพยาธิไอเวอรเมคตินตอพยาธิ 

พยาธิไสเดือนที่ติดตามธรรมชาติในลูกมา 
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บทคัดย่อ 



ประสิทธิภาพที่ลดลงและการดื้อยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินต่อพยาธิไส้เดือนในลูกม้า

มีรายงานเกิดขึ้นทั่วโลกเนื่องจากพยาธิไส้เดือนก่อให้เกิดปัญหาทางคลินิกสำคัญทำให้ลูกม้าเสียชีวิต

ได้ จึงเกิดความกังวลและหาวิธีป้องกันการดื้อยา การใช้ยาถ่ายพยาธิอย่างถูกต้องทั้งขนาดตาม

น้ำหนักตัวม้า ความถี่ของการได้รับยาควรเว้นช่วงให้ได้ยาวนานที่สุด แต่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน

ไข่พยาธิต่อสิ่งแวดล้อมมากเกินไป ประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมา

ประกอบการตัดสินใจการใช้ยา ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญใช้ป้องกันการเกิดปัญหาดื้อยา การศึกษา

ครั้งนี้จึงออกแบบเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เมคตินต่อพยาธิไส้เดือนที่ติดตามธรรมชาติ

ในลูกม้า ที่ไม่เคยได้รับยาถ่ายพยาธิมาก่อนเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งถูกเลี้ยงในสถานีเพาะเลี้ยงม้าฯ

ลูกม้า 13 ตัวได้รับยาไอเวอร์เมคตินชนิดป้อนให้กินทางปาก ขนาด 200 µg/kg แล้วประเมิน

ประสิทธิภาพของยาโดยการเก็บอุจจาระลูกม้าก่อนและหลังได้รับยาที่ 14 วัน เพื่อนำมาตรวจการ

ลดลงของไข่พยาธิไส้เดือน(fecaleggcountreduction)ด้วยวิธีMcMasterchambertechnique

ที่มี sensitivity เท่ากับ 50 epg ผลการทดลองพบว่าจำนวนไข่พยาธิก่อนและหลังได้รับยา

ไอเวอร์เม็คตินลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เมคติน

ยังคงสูงอยู่ที่ระดับ97.5%แต่เมื่อตรวจไข่พยาธิในวันที่21หลังได้รับยาถ่ายพยาธิพบมีม้าหนึ่งตัวที่

ไข่พยาธิสูงถึง 550 epg แสดงว่าอาจเกิดปัญหาดื้อยาในพยาธิไส้เดือนที่ติดอยู่ในลูกม้าตัวนี้

เป็นการบ่งชี้ประสิทธิภาพของยาลดต่ำลง แต่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรลูกม้าที่ศึกษาในครั้งนี้ยังคง

สูงและเหมาะสมในการนำยาไอเวอร์เมคตินมาใช้ควบคุมพยาธิไส้เดือน แต่ควรประเมิน

ประสิทธิภาพของยาเป็นประจำ
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Abstract 


Ivermectin resistance or efficacy reduction against ascarid in foals is global

issue due to most important clinical life threatening from ascarid is small intestine

impaction especially after deworming. This inevitable drug resistance push responsible

person changes the traditional practice of anthelmintic dosing to more strictly on

preciselydrugdosingbaseonbodyweightandreducedfrequencyofdewormingtolong

enough but environmentally egg contaminant does not seriously harm foal health and

anthelmintic drug must still has high efficacy. Drug efficacy is tested regularly by

performingfecalwormeggcountreductiontest(FWECRT)topreventdrugresistance.

The studydesigned todetermine theefficacyof ivermectin against ascarid innatural

infectioninfoalswhichneverbeenreceivedanthelminthicdrugfor6monthsatQueen

SaovabhaMemorialInstitute,PrachuapKhiriKhanprovince.Ivermectinoralpasteform

atdose200µg/kgwasgiventothirteenfoals.Fecaleggcountwasperformfromfecal

collection at day of treatment and repeat at day 7, 14 and 21 after treatment by

qualitative floating technique and McMaster technique with sensitivity 50 epgs to

measure the number of the ascarid eggs. FECRT showed that mean egg per gram

(EPG)resultwasdecreasedstatisticallysignificantat14dayposttreatment(p<0.05)

and give the efficacy of ivermectin high as 97.5%.One foal had high ascaris eggs

countto550epgat21aftertreatmentthismightbeearlyresistancesignfromascarid

worms infected in this foal but mean epg of the group shows high efficacy of

ivermectin to95.5%. Ivermectin showedhigh efficacy and canbeproperly used for

treatmentascaridinfoalsofthisfarmbutneedtobetestedforefficacyregularly.
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บทนำ
การติดพยาธิไส้เดือนในลูกม้าเกิดจากการกินไข่พยาธิหรือตัวอ่อนพยาธิระยะติดโรคซึ่งปนเปื้อนอยู่

ในสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ การปนเปื้อนเกิดจากการถ่ายทอดจากม้าโตหรือแม่ที่เลี้ยงรวมกัน แต่ในกรณีของ

พยาธิไส้เดือน(Parascarid spp.)อาจพบไข่พยาธิปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอยู่ก่อนแล้วเนื่องจากไข่พยาธิมี

ความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมได้ดี ดังนั้นการติดพยาธิไส้เดือนในลูกม้าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถ

ควบคุมให้อยู่ในระดับต่ำได้ ทั้งจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้ยาถ่ายพยาธิ สายพันธุ์ของพยาธิไส้เดือนที่พบ

ติดในลูกม้ามี 2 สายพันธุ์ได้แก่ Parascrid	 univalens และ Parascarid equorum (Nielsen et al.,

2014)วงจรชีวิตของพยาธิ(prepatentperiod;PPP)อยู่ในช่วง70-84วันการปล่อยไข่พยาธิในลูกม้า

พบสูงสุด2ช่วงคือช่วงอายุที่91-120วันและ241-300วันลูกม้าอายุน้อยกว่า6เดือนมีความไวต่อ

การติดพยาธิไส้เดือนมากโดยพบการติดพยาธิสูงสุดที่อายุช่วง3-5เดือน(Donoghueetal.,2015)แต่

บางรายงานพบในช่วง5-8 เดือน(Relfetal,2013)ทำให้ลูกม้าในช่วงอายุนี้เป็นแหล่งแพร่ไข่พยาธิปน

เปื้อนสิ่งแวดล้อมได้มากเช่นเดียวกัน การก่อโรคในลูกม้าได้แก่ พยาธิตัวอ่อนระยะเคลื่อนตัวก่อให้เกิดการ

อักเสบของระบบทางเดินหายใจ จะพบอาการไอ มีน้ำมูกตั้งแต่เป็นเมือกใส เหนียวข้น จนถึงมีหนองปน

และการอักเสบของตับ ส่วนตัวเต็มวัยก่อให้เกิดการอักเสบของลำไส้เล็กที่เป็นแหล่งอาศัยของพยาธิ

ตัวเต็มวัย ซึ่งกรณีมีพยาธิจำนวนมากจะก่อให้เกิดอาการแคระเกร็น ผอม สุขภาพไม่สมบูรณ์ได้ ทำให้

พยาธิไส้เดือนยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญในลูกม้า (Nielsen, 2016) ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายมีส่วนสำคัญ

ในการควบคุมพยาธิไส้เดือน ดังนั้นจึงพบปัญหาการติดพยาธิไส้เดือนในม้าโตอายุมากกว่า 2 ปีน้อย

เนื่องจากมีการพัฒนาของระบบภูมิคุ้มกันเต็มที่แล้ว แต่ปัจจุบันพบไข่พยาธิไส้เดือนในม้าโตเพิ่มสูงขึ้น

(Nielsen et al., 2013) ปัญหาที่สำคัญของพยาธิไส้เดือนที่มีรายงานก่อให้เกิดอัตราการตายสูงในลูกม้า

ได้แก่ การพบภาวะอัดแน่นของลำไส้เล็กที่เกิดจากพยาธิตายหลังได้รับยาถ่ายพยาธิ (Donoghue et al.,

2015)โดยเฉพาะยาที่มีฤทธิ์ให้เกิดอัมพาตของพยาธิเช่นivermectin(Nielsenetal.,2016)การตรวจ

วินิจฉัยการติดพยาธิไส้เดือนในลูกม้าใช้การตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระ

ยาถ่ายพยาธิที่นิยมใช้ในม้าในปัจจุบันได้แก่ยาในกลุ่มmacrocycliclactoneมีตัวยาที่สำคัญได้แก่

ivermectinและmoxidectinมีรายงานปัญหาการใช้ยา ivermectinมาตั้งแต่ปี2545จากประสิทธิภาพ

ของยาลดลงจนไม่สามารถควบคุมการปล่อยไข่พยาธิไส้เดือนในอุจจาระของม้า(Reinemeyer,2012)และ

ที่รุนแรงคือปัญหาการดื้อยาของพยาธิ (resistance) (Craig et al., 2007)ซึ่งมีรายงานเกิดขึ้นทั่วโลกใน

เวลาต่อมา(BradyandNichols,2009,Nielsenetal.,2010และReinemeyer,2009)การดื้อยา

ถ่ายพยาธิเกิดจากวิธีการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การใช้ยาชนิดเดียวกันนานๆ การใช้ยาถี่เกินความ

จำเป็น การให้ยาไม่เต็มขนาดตามน้ำหนักตัวของม้า และที่สำคัญในลูกม้าการให้ยาในช่วงอายุ 1-2 เดือน

ซึ่งยังไม่มีความจำเป็นที่ลูกม้าจะได้รับยา เนื่องจากยังพยาธิตัวอ่อนไม่สามารถเจริญเป็นพยาธิตัวเต็มวัยได้

การให้ยาประเภทที่ไปฆ่าพยาธิตัวแก่จึงไม่ได้ผลปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งกระตุ้นและเร่ง (selective pressure)

ให้พยาธิมีการพัฒนายีนส์ดื้อต่อยาถ่ายพยาธิเพื่อการอยู่รอด (Reinemeyer, 2009) และเมื่อเกิดปัญหา

การดื้อยาจะก่อให้เกิดปัญหาทางคลินิกของการติดพยาธิไส้เดือนขึ้นมาได้ (Schougaard and Nielsen,
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2007) ปัจจุบันจึงมีการให้ความรู้และปรับเปลี่ยนการจัดการและแนวความคิดในการให้ยาถ่ายพยาธิแก่ม้า

เพื่อพยายามรักษาประสิทธิภาพของยาที่มีใช้ในปัจจุบันให้ได้ยาวนานที่สุด โดยมีการมุ่งเน้นการจัดการ

สิ่งแวดล้อมเพื่อลดการติดพยาธิในม้า เช่น การเก็บอุจจาระที่เป็นแหล่งปนเปื้อนของพยาธิ การทำความ

สะอาดสิ่งแวดล้อมที่ลูกม้าอาศัยอยู่ การลดความหนาแน่นของม้าที่เลี้ยงในแปลง การจัดการแปลงหญ้า

แบบหมุนเวียนหรือนำสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เข้ามาเลี้ยงรวมกัน ทางด้านแนวความคิดเรื่องการให้ยาถ่ายพยาธิแก่

ม้า มุ่งเน้นความแม่นยำของขนาดที่ให้ตามขนาดน้ำหนักตัวของม้า การลดความถี่ของการให้ยาถ่ายพยาธิ

แก่ม้าแต่ละตัว โดยให้ใช้ข้อมูลการตรวจนับไข่พยาธิ (Fecal egg count; FEC) เพื่อหาระดับไข่พยาธิต่อ

กรัมอุจจาระ (egg per gram; epg) ที่บ่งชี้ระดับการขับทิ้งไข่พยาธิที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม (egg

shedding)ของม้าแต่ละตัว(Nielsenetal.,2010)มากำหนดระดับที่เหมาะสมที่บ่งชี้ระยะเวลาการให้ยา

ถ่ายพยาธิเช่นที่ระดับ200-500epgเป็นระดับที่ควรให้ยาถ่ายพยาธิแก่ม้าตัวนั้นๆมากกว่าจะกำหนดให้

ยาตามระยะเวลาเช่นทุกๆ6-8สัปดาห์แก่ม้าทุกตัว(Larsenetal.,2011)ซึ่งแนวความคิดนี้สามารถ

ลดจำนวนครั้งการให้ยาแก่ม้า ลดค่าใช้จ่ายและชะลอการพัฒนาดื้อยาของพยาธิได้ (Lester et al.,

2015และMolentoetal.,2008)แต่ในลูกม้าอายุน้อย2เดือนถึง1ปี เป็นแหล่งของการปนเปื้อน

พยาธิในสิ่งแวดล้อมการให้ยาถ่ายพยาธิจะแบ่งเป็นช่วงอายุเพื่อควบคุมพยาธิไส้เดือนและพยาธิสตรองกาย

(Schougaard and Nielsen, 2007) และสุดท้ายการทดสอบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิที่ใช้อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิต่อพยาธิที่ติดในม้าและสิ่งแวดล้อมที่เลี้ยงอยู่

(Larsen et al., 2011) เนื่องจากการนำยาที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือมีการดื้อยาของพยาธิในสิ่งแวดล้อม

นั้นๆมาใช้เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติเพราะจะทำให้พยาธิดื้อต่อยาเมื่อสัมผัสยาได้และในที่สุดจะส่งผลร้ายต่อ

สุขภาพของม้าที่เลี้ยงด้วยการประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิที่เป็นมาตรฐาน(goldstandard)ใน

ปจัจบุนั ไดแ้ก่การหาการลดลงของไขพ่ยาธใินอจุจาระกอ่นและหลงัไดร้บัยา (Fecal eggcount reduction

test; FECRT) (Vidyashankar, Hanlon and Kaplan, 2012) และการหาช่วงระยะเวลาที่ม้ากลับมาติด

พยาธิซ้ำหลังได้รับยา(Eggreappearancetime;ERT)การแปลผลการให้ยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินใน

การรักษาสามารถแยกได้เป็นให้ผลประสิทธิภาพดี(effective)เมื่อFECRTสูงกว่า99.9%แต่ถ้าอยู่ใน

ช่วง95-98%อาจสงสัยในประสิทธิภาพและถ้าต่ำกว่า95%พิจารณาว่าเกิดดื้อยาได้(Duncanetal.,

2002และNielsenetal.,2013)

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ มีภาระกิจสำคัญในการผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ

เซรุ่มรักษาพิษงูต่างๆ โดยใช้ม้าเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิต ลูกม้าที่เลี้ยงผลิตจากพ่อแม่พันธุ์ที่มีอยู่ใน

สถานีเพาะเลี้ยงม้าฯได้ปีละประมาณ25-30ตัวเพื่อรองรับการผลิตเซรุ่มที่มีความต้องการใช้งานสูงและ

มีม้าจำนวนมากถูกเลี้ยงที่สถานีเพาะเลี้ยงม้าฯปัจจุบันมีทั้งสิ้นประมาณ400ตัว การใช้ยาถ่ายพยาธิเป็น

เครื่องมือที่สำคัญในการนำมาใช้ควบคุมพยาธิภายในลำไส้ของม้า เป็นปัจจัยหนึ่งให้ม้ามีสุขภาพเหมาะสม

ต่อการนำไปใช้ในงานผลิตเซรุ่ม แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยาถ่ายพยาธิมีราคาแพงทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่ม

สูงขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้จึงต้องมีประสิทธิภาพในการควบคุมพยาธิ การศึกษาประสิทธิภาพของยาที่ใช้

อยู่เป็นประจำจึงเป็นสิ่งจำเป็น การศึกษาครั้งนี้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินที่
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ถูกใช้มานานถึง 13 ปี ยังมีความเหมาะสมต่อการใช้หรือการปรับเปลี่ยนยาตัวใหม่กรณีมีการดื้อยาเกิดขึ้น

และเพื่อประเมินสภาวะการติดพยาธิไส้เดือนและสุขภาพในลูกม้าที่จะถูกนำมาใช้ในงานผลิตเซรุ่มในอนาคต

 

การทดลอง
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

ลูกม้าที่ใช้ในการทดลอง เป็นลูกม้าพันธุ์ผสม คละเพศ อายุ 2-8 เดือน จำนวนทั้งหมด 13 ตัว

ถูกคัดเลือกด้วยวิธี Simple randomizedmethod เก็บตัวอย่างอุจจาระจากลูกม้าโดยวิธีการล้วงทวารหนัก

ก่อนได้รับยาถ่ายพยาธิ (day0) และหลังได้รับยาถ่ายพยาธิในสัปดาห์ที่ 1, 2 และ 3 เพื่อนำมาตรวจหา

ไข่พยาธิไส้เดือนแบบqualitativeด้วยวิธีFloatationtechniqueและquantitativeเพื่อตรวจนับจำนวน

ไข่พยาธิไส้เดือนต่ออุจจาระ1กรัม(Eggspergram;EPG)ด้วยวิธีMcMasterChamberTechnique

ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลองสำหรับโครงการวิจัย จากคณะกรรมการ

จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองของสถานเสาวภาสภากาชาดไทย(No.3/2014)

ขั้นตอนการทำFloatationtechnique

ชั่งอุจจาระประมาณ 2 กรัม ใส่ลงในกระบอกพลาสติก เบอร์ 4 ผสมสารละลายน้ำเกลืออิ่มตัว

(SaturatedNormalSaline)คนให้เข้ากันแล้วกรองด้วยตะแกรงเพื่อแยกกากอุจจาระออกจากสารละลาย

โดยเทลงในกระบอกพลาสติกขนาดเบอร์ 1จนปริ่มปิดด้วยcoverglassขนาด22x22ทิ้งไว้5นาที

เพื่อให้ไข่พยาธิลอยขึ้นมาติดกับcoverglassแล้วนำcoverglassไปวางบนslide เพื่อส่องดูด้วยกล้อง

จุลทรรศน์ที่กำลังขยาย10Xนับจำนวนไข่พยาธิไส้เดือนที่พบและบันทึกผลที่ได้

ขั้นตอนการทำMcMasterChamberTechnique

ชั่งอุจจาระ จำนวน 4 กรัม ใส่ในกระบอกพลาสติก เบอร์ 4 ผสมสารละลายน้ำเกลืออิ่มตัว

จำนวน56มิลลิลิตรคนให้เข้ากันทำการกรองด้วยตะแกรงเพื่อแยกกากอุจจาระออกจากสารละลายโดย

เทลงในกระบอกพลาสติกขนาดเบอร์4คนสารละลายให้เข้ากันแล้วดูดสารละลายที่ผ่านการกรองแล้วใส่ใน

McMasterchamberจนเต็มตั้งทิ้งไว้ประมาณ5นาทีจึงนำไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย10x

เพื่อนับปริมาณไข่พยาธิที่พบและบันทึกผลที่ได้

การให้ยาถ่ายพยาธิ

วัดน้ำหนักลูกม้าด้วยสายวัดน้ำหนักม้า (weight tape) โดยวัดจากเส้นรอบอก เพื่อใช้คำนวณ

ปริมาณยาIvermectin(Ivermectin®Paste1.87%TM)ที่ขนาด200µg/kgให้ยาถ่ายพยาธิตามสเกลที่

บอกน้ำหนักบนภาชนะบรรจุยาม้าได้รับยาด้วยวิธีการป้ายให้กินทางปาก

การประเมินประสิทธิภาพยาถ่ายพยาธิ

นับจำนวนไข่พยาธิที่ตรวจพบในอุจจาระลูกม้าแต่ละตัวและนำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยของไข่พยาธิ

ไส้เดือนที่ตรวจพบในอุจจาระ 1 กรัม (Mean EPG) ของม้า 13 ตัว แล้วนำมาหาอัตราไข่พยาธิที่ลดลง

(FecalEggsCountReduction;FECR)ของม้าแต่ละตัวและของกลุ่ม โดยการเปรียบเทียบจากปริมาณ
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ของไข่พยาธิก่อนการทดลอง(D0)กับหลังการให้ยาถ่ายพยาธิของม้าที่1,2และ3สัปดาห์(D7,D14,

D21)ตามลำดับดังสมการ



วัดน้ําหนักลูกมาดวยสายวัดน้ําหนักมา (weight tape) โดยวัดจากเสนรอบอก เพื่อ ใชคํานวณปริมาณยา  119 

Ivermectin (Ivermectin® Paste 1.87%TM) ที่ขนาด  200 µg/kg ใหยาถายพยาธิตามสเกลที่บอกน้ําหนักบน120 

ภาชนะบรรจุยา แตเพ่ือปองกันการสูญเสียของยาจึงไดเพ่ิมน้ําหนักมาแตละตัวอีก 50 กก. เพื่อใหไดขนาดยา121 

ที่เต็มที่ มาไดรับยาดวยวิธีการปายใหกินทางปาก  122 

การประเมินประสิทธิภาพยาถายพยาธิ 123 

นับจํานวนไขพยาธิที่ตรวจพบในอุจจาระลูกมา แตละตัว และนํามาคํานวณหาคาเฉล่ียของไข พยาธิ124 

ไสเดือนที่ตรวจพบในอุจจาระ 1 กรัม (Mean EPG) ของมา 13 ตัว แลวนํามาหาอัตราไขพยาธิที่ลดลง (Fecal 125 

Eggs Count Reduction; FECR) ของมาแตละตัวและของกลุม โดยการเปรียบเทียบจากปริมาณของไขพยาธิ126 

กอนการทดลอง (D0) กับหลังการใหยาถายพยาธิ ของมา ที่ 1, 2 และ 3 สัปดาห (D7, D14, D21) ตามลําดับ 127 

ดังสมการ 128 

 129 

𝐹𝐸𝐶𝑅% = [𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡(𝐸𝑃𝐺) − 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡(𝐸𝑃𝐺)]
𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡(𝐸𝑃𝐺) × 100  

 130 

การพิจารณาภาวะดื้อยาถายพยาธิไอเวอรเม็คติน เมื่อคา FECR จากการใช arithmetric means นอยกวา 95% 131 

ตามคําแนะนําของ World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (WAAWP) 132 

guidelines (Duncan et al., 2002) 133 

การแปลผลทางสถิต ิ134 

คาที่ไดนําไป เปรียบเทียบ ความแตกตาง เพื่อดูระดับนัยสําคัญทาง สถิติโดยใชสถิติวิเคราะหชนิด 135 

paired t-test (t-test แบบ dependent)  136 

ผลการทดลอง 137 

 จากการศึกษาการติดพยาธิไสเดือนในลูกมา  (ตารางท่ี 1) พบจํานวนไขพยาธิไสเดือนตอกรัม138 

อุจจาระกอนไดรับยาในลูกมาทั้ง 13 ตัว มากนอยแตกตางกันไป ตั้งแต <50ฟอง จนถึง 9400 ฟอง โดยมี139 

คาเฉล่ียอยูที่ 1976 ฟอง หลังไดรับยาถายพยาธิแลว 7 วัน จํานวนไขพยาธิไสเดือนมีการเปล่ียนแปลงอยาง140 

ชัดเจน (รูปท่ี 1) โดยลูกมาจํานวน 10 ตัว (76.92%) มีจํานวนไขพยาธิไสเดือนลดลง   แตจํานวน 2 ตัว คือ141 

เบอร4 และ10 (15.38%) มีจํานวนไขพยาธิไสเดือนเพิ่มขึ้น และมีจํานวน 1 ตัว (7.69%) มีจํานวนไขพยาธิ142 

ไสเดือนเทาเดิม คาเฉล่ียไขพยาธิของกลุมอยูที่ 969±1997 ฟอง ลดลง 50.96 % เมื่อเปรียบเทียบกับกอนไดรับ143 

ยาถายพยาธิ หลังไดรับยาไอเวอรเมคตินแลว 14 วัน เทียบกับวันที่ 7 หลังปอนยา พบวา จํานวนของไขพยาธิ144 

ไสเดือนมีการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนเชนกัน โดยมีลูกมาจํานวน 7 ตัว (53.85%) ที่จํานวนไขพยาธิไสเดือน145 

ลดลง  และจํานวน 6 ตัว (46.15%) ที่จํานวนไขพยาธิไสเดือนอยูในระดับต่ํา (<50 epg) เทาเดิม โดย คาเฉล่ีย146 

การพิจารณาภาวะดื้อยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เม็คตินเมื่อค่า FECR จากการใช้ arithmetric means

น้อยกว่า 95% ตามคำแนะนำของ World Association for the Advancement of Veterinary

Parasitology(WAAWP)guidelines(Duncanetal.,2002)

 

การแปลผลทางสถิติ
ค่าที่ได้นำไปเปรียบเทียบความแตกต่างเพื่อดูระดับนัยสำคัญทางสถิติโดยใช้สถิติวิเคราะห์ชนิด

pairedt-test(t-testแบบdependent)

ผลการทดลอง

จากการศึกษาการติดพยาธิไส้เดือนในลูกม้า (ตารางที่ 1) พบจำนวนไข่พยาธิไส้เดือนต่อกรัม

อุจจาระก่อนได้รับยาในลูกม้าทั้ง 13 ตัว มากน้อยแตกต่างกันไป ตั้งแต่ <50 ฟอง จนถึง 9,400 ฟอง

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,976 ฟอง หลังได้รับยาถ่ายพยาธิแล้ว 7 วัน จำนวนไข่พยาธิไส้เดือนมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน(รูปที่ 1) โดยลูกม้าจำนวน10ตัว (76.92%)มีจำนวนไข่พยาธิไส้เดือนลดลง

แต่จำนวน2ตัวคือเบอร์4และ10(15.38%)มีจำนวนไข่พยาธิไส้เดือนเพิ่มขึ้นและมีจำนวน1ตัว

(7.69%) มีจำนวนไข่พยาธิไส้เดือนเท่าเดิม ค่าเฉลี่ยไข่พยาธิของกลุ่มอยู่ที่ 969±1997 ฟอง ลดลง

50.96% เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนได้รับยาถ่ายพยาธิ หลังได้รับยาไอเวอร์เมคตินแล้ว 14 วัน เทียบกับ

วันที่7หลังป้อนยาพบว่าจำนวนของไข่พยาธิไส้เดือนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเช่นกันโดยมีลูกม้า

จำนวน 7 ตัว (53.85%) ที่จำนวนไข่พยาธิไส้เดือนลดลง  และจำนวน 6 ตัว (46.15%) ที่จำนวน

ไข่พยาธิไส้เดือนอยู่ในระดับต่ำ (<50 epg) เท่าเดิม โดยค่าเฉลี่ยจำนวนไข่พยาธิไส้เดือนของกลุ่ม 50±0

ฟอง จำนวนไข่ลดลง 94.84% และเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนได้รับยาถ่ายพยาธิ พบว่าการลดลงของไข่

พยาธิและประสิทธิภาพของยาอยู่ที่ระดับ 97.5% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และข้อมูลหลังได้

รับยาไอเวอร์เมคตินที่21วันเปรียบเทียบกับ14วันหลังป้อนยาพบว่ามีลูกม้าจำนวน12ตัว(92.31%)

ยังคงพบจำนวนไข่พยาธิไส้เดือนในระดับต่ำ (<50 epg) แต่พบลูกม้า 1 ตัว (หมายเลข 2) (7.69%)

มีจำนวนไข่พยาธิไส้เดือนเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าเฉลี่ยจำนวนไข่พยาธิไส้เดือนของกลุ่มอยู่ที่ระดับ 88±139 ฟอง

หรือจำนวนไข่พยาธิเพิ่มขึ้น 76%ทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลงมาอยู่ที่ระดับ 95.5% เมื่อเปรียบเทียบ

กับก่อนได้รับยาถ่ายพยาธิ
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ตารางที่ 1 แสดงจำนวนไข่พยาธิพยาธิไส้เดือนของลูกม้ารายตัว และค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ก่อนได้รับยาถ่ายพยาธิ (วันที่ 0)

และที่7,14และ21วันหลังได้รับยาไอเวอร์เมคติน



หมายเลขลูกม้า วันที่0 วันที่7 วันที่14 วันที่21
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ค่าเฉลี่ย 1976 2728.1 969 1997.3 50 0 88 138.7

<50คือให้ผลบวกกับFloatationtechniqueแต่ให้ผลลบกับการนับด้วยวิธีMcMasterchambertechnique



 161 

 162 

 163 

รูปท่ี 1 แสดงคาเฉล่ียไขพยาธิตอกรัมอุจจาระในลูกมา กอนและหลังไดรับยาไอเวอรเมคติน 164 

 165 

สรุปและวิจารณผลการทดลอง 166 

ในการศึกษาครั้งนี้พบไข พยาธิไสเดือน ในมากอนไดรับยาถายพยาธิ ตั้งแต <50 ฟอง จนถึง  9400 167 

ฟอง เฉล่ีย 1976±2728.1 ฟอง ซ่ึงอยูในระดับสูงสอดคลองกับชวงอายุของลูกมาที่นํามาศึกษา เฉล่ีย  166±43 168 

วัน เปนชวงที่ปลอยไขพยาธิสูงสุด แต พบวาขอมูลมีความแปร ปรวนของมาแตละตัว ดูไดจากคา standard 169 

deviation ที่สูง ซ่ึงปจจัยหนึ่งเนื่องมาจากมาถูกเล้ียงในแปลงปลอยตามธรรมชาติการติดพยาธิจึงมีความ170 

แตกตางกันไปตามส่ิงแวดลอมท่ีอาศัยอยู (Luksovsky et al., 2012) สวนประสิทธิภาพของยาถายพยาธิไอ171 

เวอรเมคตินตอพยาธิพยาธิไสเดือนที่ติดในลูกมาตามธรรมชาติ โดยคิดจากคาเปอรเซ็นตจํานวนไขพยาธิที่172 

ลดลง (% Fecal egg count reductuction; %FECR) หลังจากไดรับยาเปนเวลา 14 วัน  พบสูงถึง 97.5% 173 

แตกตางกับคาปริมาณไขพยาธิในวันที่ 0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) จึงถือไดวายาถายพยาธิไอเวอร174 

เมคตินยังคงมีประสิทธิภาพสูงตอพยาธิไสเดือน ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเริ่มพบปญหาประสิทธิภาพ175 

ของยาท่ีลดลง (Molento et al., 2008, Bishop et al., 2014, Bellaw et al., 2016) และปญหาการดื้อยา ทั้งจาก176 

การทดลองโดยใหลูกมากินไขพยาธิไสเดือนที่อางวาดื้อตอยาไอเวอรเมคติน และสองสัปดาหตอมาใหยาไอ177 

เวอรเม คตินแกลูกมา พบวาการลดลงของไขพยาธิในอุจจาระของลูกมาอยูในระดับต่ําท่ีพิจารณาการเกิด178 

ภาวะดื้อยาได (Reinemeyer and Marchiondo, 2007) และตอพยาธิที่ติดจากธรรมชา ติ (Schougaard and 179 

Nielsen, 2007, Luksovsky et al., 2012, Armstrong et al., 2014) โดยการศึกษาของ Craig และคณะ พบ180 

ประสิทธิภาพของยาไอเวอรเมคตินที่สองสัปดาหหลังไดรับยาอยูที ่85% ซ่ึงเปนระดับที่ต่ํามาก (Craig et al., 181 
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สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง
ในการศึกษาครั้งนี้พบไข่พยาธิไส้เดือนในม้าก่อนได้รับยาถ่ายพยาธิตั้งแต่<50ฟองจนถึง9,400

ฟอง เฉลี่ย 1976 2728.1 ฟอง ซึ่งอยู่ในระดับสูงสอดคล้องกับช่วงอายุของลูกม้าที่นำมาศึกษาเฉลี่ย

166 43 วัน เป็นช่วงที่ปล่อยไข่พยาธิสูงสุด แต่พบว่าข้อมูลมีความแปรปรวนของม้าแต่ละตัว ดูได้จาก

ค่า standard deviation ที่สูง ซึ่งปัจจัยหนึ่งเนื่องมาจากม้าถูกเลี้ยงในแปลงปล่อยตามธรรมชาติการติด

พยาธิจึงมีความแตกต่างกันไปตามสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ (Luksovsky et al., 2012) ส่วนประสิทธิภาพ

ของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินต่อพยาธิพยาธิไส้เดือนที่ติดในลูกม้าตามธรรมชาติ โดยคิดจากค่า

เปอร์เซ็นต์จำนวนไข่พยาธิที่ลดลง(%Fecaleggcount reductuction;%FECR)หลังจากได้รับยาเป็น

เวลา 14 วัน  พบสูงถึง 97.5% แตกต่างกับค่าปริมาณไข่พยาธิในวันที่ 0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

(p<0.05) จึงถือได้ว่ายาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินยังคงมีประสิทธิภาพสูงต่อพยาธิไส้เดือน ซึ่งแตกต่างจาก

การศึกษาอื่นๆ ที่เริ่มพบปัญหาประสิทธิภาพของยาที่ลดลง (Molento et al., 2008, Bishop et al.,

2014,Bellawetal.,2016)และปัญหาการดื้อยาทั้งจากการทดลองโดยให้ลูกม้ากินไข่พยาธิไส้เดือนที่อ้าง

ว่าดื้อต่อยาไอเวอร์เมคตินและสองสัปดาห์ต่อมาให้ยาไอเวอร์เมคตินแก่ลูกม้าพบว่าการลดลงของไข่พยาธิ

ในอุจจาระของลูกม้าอยู่ในระดับต่ำที่พิจารณาการเกิดภาวะดื้อยาได้ (Reinemeyer and Marchiondo,

2007)และต่อพยาธิที่ติดจากธรรมชาติ (SchougaardandNielsen,2007,Luksovskyetal.,2012,

Armstrong et al., 2014) โดยการศึกษาของ Craig และคณะ พบประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เมคตินที่

สองสัปดาห์หลังได้รับยาอยู่ที่85%ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำมาก(Craigetal.,2007)การศึกษานี้พบข้อมูลใน

วันที่ 7 หลังได้รับยาการลดลงของไข่พยาธิเพียง 50.96% เนื่องจากฤทธิ์ของยาไอเวอร์เมคตินในการฆ่า

พยาธิตัวแก่ใช้เวลาหลายวันและสามารถพบไข่พยาธิไส้เดือนหลังได้รับยาแล้ว 14 วัน (Schougaard and

Nielsen, 2007) ดังนั้นช่วงเวลาที่ 7 วันหลังได้รับยาไม่เหมาะสมในการนำมาใช้แปลผลประสิทธิภาพของ

ยาด้วยการทำ FECRT และข้อมูลในวันที่ 21 หลังได้รับยาพบไข่พยาธิไส้เดือนมีค่าลดลงที่มากกว่า 95%

มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับค่าปริมาณไข่พยาธิในวันที่ 0อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)แต่

มีลูกม้าหนึ่งตัวพบระดับไข่พยาธิในอุจจาระเพิ่มขึ้น อาจแสดงถึงประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เมคตินที่ลดลง

ต่อพยาธิไส้เดือนที่ติดอยู่ในลูกม้าตัวนี้ หรืออีกนัยหนึ่งพยาธิไส้เดือนกลุ่มนี้ดื้อต่อยาไอเวอร์เมคติน ซึ่ง

ไข่พยาธิที่พบเกิดจากพยาธิตัวเมียที่รอดชีวิตจากการได้รับยาไอเวอร์เมคติน ไม่ใช่จากพยาธิตัวอ่อนในระยะ

เคลื่อนที่ที่อยู่ในปอดหรือตับที่ต้องใช้เวลาอีก2-3เดือนจึงจะพัฒนาเป็นพยาธิตัวแก่มาอยู่ในลำไส้เล็กส่วน

ข้อมูลที่ 14 และ 21 วันหลังได้รับยาพบไข่พยาธิในปริมาณน้อยกว่า 50 epg ทุกตัว จากการตรวจด้วย

วิธี qualitative floatation technique แสดงว่ามีพยาธิไส้เดือนในระดับต่ำที่ปล่อยไข่พยาธิออกมา แต่

ถูกควบคุมด้วยประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เมคตินได้ ดังนั้นการศึกษาประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิช่วย

ประเมินสถานะของยา และเปลี่ยนแปลงการจัดการเพื่อชะลอการพัฒนาการดื้อยาของพยาธิได้อย่าง

ทันท่วงทีเมื่อพบปัญหาการดื้อยาขึ้น

 อย่างไรก็ตามมีผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เมคตินที่ยังคงสูงต่อ

พยาธิไส้เดือนที่ติดในลูกม้า ได้แก่ การศึกษาให้ยาไอเวอร์เมคตินทั้งชนิดป้ายให้กินและราดหลังในลูกม้า
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อายุ 7 เดือน โดยไม่พบไข่พยาธิตั้งแต่วันที่ 4หลังได้รับยาถ่ายพยาธิ และประสิทธิภาพสูงถึง 100%ที่

14วันหลังได้รับยา(Franciscoetal.,2011)แต่ในการศึกษาในม้าอายุ6เดือนถึง4ปีเฉลี่ย2.1ปี

ที่ยังคงพบมีการขับทิ้งไข่พยาธิไส้เดือนในม้าโตเหล่านี้ พบว่าประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เม็คตินต่อพยาธิ

ไส้เดือนยังคงสูง96.9%ซึ่งพบสอดคล้องกับอายุม้าที่เพิ่มขึ้น(Larsenetal.,2011)

เป้าหมายหลักของการควบคุมพยาธิควรมุ่งเน้นการลดการปนเปื้อนของไข่พยาธิในสิ่งแวดล้อมที่ม้า

อาศัยอยู่โดยการตรวจนับไข่พยาธิ(Fecaleggcount;FEC)เพื่อหาระดับไข่พยาธิต่อกรัมอุจจาระ(egg

per gram; epg)ที่บ่งชี้ระดับการขับทิ้งไข่พยาธิที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม (egg shedding) ของม้าแต่ละ

ตัว แล้วนำมากำหนดค่าระดับ epg ที่เหมาะสม (cutoff) ในการให้ยาถ่ายพยาธิแก่ม้า เพื่อลดการใช้ยา

ถ่ายพยาธิและป้องกันการไปเร่ง(selectivepressure)ให้เกิดการดื้อต่อยาถ่ายพยาธิจากข้อมูลการศึกษา

จะเห็นได้ว่าลูกม้าที่ติดพยาธิไส้เดือนและดื้อต่อยาไอเวอร์เมคตินมักเกิดในกลุ่มลูกม้าที่ถูกเลี้ยงในฟาร์มที่มี

การสัมผัสยาถ่ายพยาธิในระดับที่ถี่มากหรือทุก 6-8 สัปดาห์ ซึ่งสั้นกว่าระยะ PPP ของพยาธิไส้เดือน

เนื่องจากไอเวอร์เมคตินมีฤทธิ์ในการฆ่าพยาธิตัวอ่อน (larvicidal) จึงทำให้มีพยาธิที่ไม่สัมผัสยา (refugia)

ลดน้อยลงทุกครั้งที่มีการให้ยาถ่ายพยาธิแก่ม้าทั้งในตัวม้าและในสิ่งแวดล้อม ทำให้พยาธิที่ไวต่อยามีจำนวน

น้อยลงหรือผลักดันให้เกิดการพัฒนายีนส์ดื้อยาเร็วขึ้น (Reinemeyer, 2009) เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ยังคง

ไวต่อยาถ่ายพยาธิ ซึ่งมักเป็นลูกม้าที่ติดพยาธิตามธรรมชาติและไม่ได้รับยาถ่ายพยาธิมาก สอดคล้องกับ

ลูกม้าที่เลี้ยงที่สถานีเพาะเลี้ยงม้าฯซึ่งได้รับยาถ่ายพยาธิเพียง 2ครั้งต่อปี และเริ่มครั้งแรกที่อายุมากกว่า

2 เดือน ทำให้การสัมผัสยาของพยาธิไส้เดือนไม่เร็วเกิน PPP จึงพบว่าประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เมคติน

ยังคงสูง แม้ระดับ epg จะไม่สอดคล้องกับจำนวนพยาธิที่ติดอยู่ในตัวม้า (Schougaard and Nielsen,

2007) โดยเฉพาะในลูกม้า (Nielsen et al., 2010) และพยาธิไส้เดือนสวนใหญ่พยาธิจะอยู่ในระยะตัว

อ่อน (immature, L4) ที่ยังไม่สามารถผลิตไข่ได้ และพยาธิตัวเมียมีความแตกต่างของระดับการวางไข่

พยาธิ(fecundity)ที่แตกต่างกัน(Bellawetal.,2016)แต่ยังคงนำepgมาใช้ศึกษาประสิทธิภาพของ

ยาถ่ายพยาธิ โดยดูระดับร้อยละของการลดลงของไข่พยาธิก่อนและหลังได้รับยา ซึ่งจะมีประโยชน์ในกรณี

พบปัญหาการดื้อยาของพยาธิไส้เดือนต่อยาไอเวอร์เมคติน มีหลายๆการศึกษาพบว่าพยาธิไส้เดือนยังคง

ไวต่อยากลุ่มเบนดาโซลและไพเรนเทลได้(ReinemeyerandMarchiondo,2007)ดังนั้นการใช้ยากลุ่มที่

ยังคงมีประสิทธิภาพจะช่วยควบคุมพยาธิในม้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดโรคทางคลินิกที่

สำคัญได้
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การศึกษาเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์

ปีกจากโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกจำนวน 28 แห่ง ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม

2559โดยเก็บตัวอย่างทั้งหมด1,163รุ่นการผลิตเป็นจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น5,815ตัวอย่างพบ

การปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีก 327 ตัวอย่าง มีรุ่นการผลิตที่มีการปนเปื้อน

เชื้อแซลโมเนลลาอย่างน้อย1ตัวอย่างจำนวน187รุ่นการผลิตโดยการศึกษานี้ได้นำปัจจัยต่างๆ

ในกระบวนการผลิตสัตว์ปีกในโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก มาศึกษาความสัมพันธ์กับการพบเชื้อ

แซลโมเนลลาปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ เช่นการตรวจมูลสัตว์ปีกที่ฟาร์มสัตว์ปีกการคัดซากสัตว์ปีกที่

มีวิการออกก่อนจะเข้าสู่กระบวนการผลิต วิธีการล้วงเครื่องในสัตว์ปีกที่แตกต่างกัน ความถี่ในการ

เปลี่ยนน้ำในบ่อลวกและถังชิลเลอร์ และชนิดของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก ผลการศึกษาพบความชุก

ของการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกและในระดับรุ่นการผลิตคิดเป็นร้อยละ

5.62และ 16.08ตามลำดับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลา

ในแต่ละรุ่นการผลิต พบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การพบเชื้อแซลโมเนลลาปนเปื้อนในแต่ละรุ่น

การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ปีกสูงกว่าเมื่อไม่มีปัจจัยดังกล่าว คือ การที่สัตว์ปีกมาจากฟาร์มสัตว์ปีกที่มี

เชื้อแซลโมเนลลาในมูลสัตว์การล้วงเครื่องในในโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ

ความถี่ของการเปลี่ยนน้ำในบ่อลวกและถังชิลเลอร์เพียงครั้งเดียว ในขณะที่ชนิดผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่

ไม่มีกระดูกและหนัง และเนื้อสัตว์ปีกคลุกเกลือ เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้พบเปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนเชื้อ

แซลโมเนลลาที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ(p-value<

0.01) ในส่วนการหาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในระดับตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีก
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พบว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกมากขึ้น คือ การใช้เครื่องจักรช่วยตัดแต่ง

แทนคน (OR=2.39) และการเปลี่ยนน้ำในบ่อลวกและถังชิลเลอร์เพียงครั้งเดียวเมื่อหมดกะ

เปรียบเทียบกับการเปลี่ยนน้ำมากกว่า 1 ครั้ง (OR=2.78) สำหรับปัจจัยที่มีผลทำให้การปนเปื้อน

เชื้อแซลโมเนลลาลดลงในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกคือชนิดเนื้อสัตว์ปีกคลุกเกลือ(OR=3.78)ชนิดเนื้อ

อกเลาะกระดูกลอกหนัง (OR=1.51) ที่ระดับนัยสำคัญ (p-value < 0.05) ในขณะที่การคัดออก

ของซากสัตว์ปีกก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นปัจจัยที่สามารถลดโอกาสปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลา

ในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีก(OR=0.93)ที่ระดับนัยสำคัญ(p-value<0.05)



คำสำคัญ:โรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลา
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Abstract



The risk factors of Salmonella contamination in poultrymeat processingwere

determined in 28 exported poultry slaughterhouses from January to December 2016.

Thesampleswerecollected1,163Lotwhichwere5,815samples.ThetotalSalmonella

contaminated poultry meats were found in 327 samples from 187 Lot which were

contaminated at least 1 sample in Lot. This study has taken various factors in the

processing process in the exported-poultry slaughterhouses to study the relationwith

Salmonellacontaminationinpoultryproductssuchasbootswabatpoultryfarms,partial

condemnation of poultry carcass before slaughtering, the different methods of

evisceration,thefrequencyofwaterchanginginthescaldingtankandthechillertank,

and the type of poultry meat product. The results showed that the prevalence of

SalmonellacontaminationinpoultrymeatsamplesandLotsampleswas5.62and16.08

percent,respectively.TheresultsofrelationshipbetweenSalmonellacontaminatedinLot

samplesshowedthefactors,thepoultrymeatfrompoultryfarmswhicharepositiveto

boot swab tests, the automaticallymachine evisceration, and the frequency ofwater

changing in the scalding tank and the chiller tank, resulted in higher percentage of

Salmonella contamination while the kind of poultry meat products such as skinless

bonelessbreast (SBB)andsaltedpoultrymeatpreparationwere the factors thatcan

reduce thepercentageofSalmonellacontamination inLotsamples,atp-value<0.01.

The result of Salmonella contamination in poultry meat samples showed the factors

whichincreasedtheSalmonellacontaminationwereusingmachineinprocessingprocess

(OR=2.39),theonlyonetimeoffrequencyofwaterchanginginthescaldingtankand

the chiller tank (OR=2.78) while the factors that can reduce the percentage of

Salmonella contamination in poultry meat samples were the salted poultry meat

preparation(OR=3.78)andthekindofpoultrymeatproducts(OR=1.51),atp-value<

0.05. While the partial condemnation to remove the poultry carcasses prior to

productionwas a significant factor in reducing of Salmonella contamination in poultry

meatsamples(OR=0.93)atp-value<0.05.



Keywords: Exported poultry slaughterhouse, Poultry meat, Salmonella

contamination
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คำนำ
โรคแซลโมเนลโลซิส (Salmonellosis) เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่สำคัญ จากเชื้อแบคทีเรียก่อ

โรคแซลโมเนลลาที่มีความสำคัญในด้านสาธารณสุข โดยเกี่ยวข้องกับการเกิดอาการอาหารเป็นพิษที่มี

รายงานเป็นอันดับต้นในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เช่น กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ประเทศแคนาดา

และประเทศอื่นๆ (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559; European Food Safety Authority,

2009;Todd,1997)อาการที่พบจากการติดเชื้อแซลโมเนลลาในผู้ป่วยคือคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียอย่าง

รุนแรงและยังทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง(สุมณฑา,2545)ซึ่งปกติเชื้อแซลโมเนลลามีแหล่งที่พบ

อยู่ในลำไส้หรือทางเดินอาหารของมนุษย์และสัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์ปีก จึงมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อ

แบคทีเรียชนิดนี้จากลำไส้สัตว์มาสู่เนื้อสัตว์ที่คนนำมาบริโภคระหว่างขั้นตอนการผลิต โดยอาจเกิดการ

ปนเปื้อนตั้งแต่ระดับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก กระบวนการเชือดสัตว์ปีก จนถึงกระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์ปีก

หรือการปนเปื้อนจากภายนอกเข้ามาสู่เนื้อสัตว์ปีก(Kusumaningrumetal.,2003)

ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าสัตว์ปีกเพื่อการบริโภคที่สำคัญโดยประเทศ

ไทยอยู่ในสิบอันดับแรกของผู้ผลิตสินค้าสัตว์ปีกเพื่อการบริโภคของโลก และเป็นอันดับสามของผู้ส่งออก

สินค้าสัตว์ปีกเพื่อการบริโภคของโลก (Foreign Agricultural Service, United States Department of

Agriculture,2016)โดยข้อมูลการส่งออกปีพ.ศ.2558พบว่าประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกเพื่อ

การบริโภคจำนวน 6.79 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 8.85 หมื่นล้านบาท (สำนักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2559) โดยมีตลาดส่งออกหลัก คือ สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น โดย

แบ่งสัดส่วนเป็นการผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศร้อยละ 70 และเพื่อการส่งออกร้อยละ 30 (กรม

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2559) สำหรับการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกเพื่อการ

บริโภคนั้น สินค้าดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบกระบวนการผลิตและรับรองความปลอดภัยด้านอาหาร

ตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์และกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่ประเทศกลุ่มสหภาพ

ยุโรปให้ความสำคัญคือการควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อแซลโมเนลลาสู่ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกอ้างอิงตาม

ระเบียบCommissionRegulation(EC)No2073/2005(EuropeanUnion,2005)

แม้ว่าโรงฆ่าสัตว์จะมีการควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ปีกให้มีมาตรฐาน แต่สามารถพบ

ปัญหาการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ได้ตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่ระดับ

ฟาร์มจนถึงขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการในโรงฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะการลวกถอนขนและการเอาเครื่องใน

ออกซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่สำคัญต่อการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลา เนื่องจากการเอาเครื่องในออกมีความเสี่ยง

ต่อการฉีกหรือขาดของกระเพาะอาหารและลำไส้ ซึ่งมีเชื้อแซลโมเนลลาปนเปื้อนอยู่สูง (อนุชาและคณะ,

2550;FoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNationsandWorldHealthOrganization,

2009) นอกจากนี้หลายประเทศทั่วโลกยังสามารถพบการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาจากตัวอย่างที่สุ่มเก็บ

มาจากแหล่งต่างๆ เช่น ตลาดค้าส่ง ตลาดค้าปลีก และในกระบวนการผลิต สำหรับการปนเปื้อนเชื้อ

แซลโมเนลลาในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ปีกนั้น พบว่าความชุกของเชื้อแซลโมเนลลามีความแตกต่างกัน

แล้วแต่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต โดยสามารถพบความชุกของการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาใน
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โรงฆ่าสัตว์ปีกได้หลากหลายอาจจะพบความชุกในระดับต่ำเพียง1.56%จากรายงานในประเทศโมร็อกโก

(Cohen et al., 2007) หรือพบความชุกสูงถึง 20% ในรายงานการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

(Russell, 2009) สำหรับประเทศไทยมีการรายงานความชุกของการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในโรงฆ่า

สุกรภายในประเทศ ในจังหวัดเลยและขอนแก่นเท่ากับ 7% และ 41% ตามลำดับ (พิทักษ์และคณะ,

2548) โดยพบปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การไม่ใช้ราวแขวนในโรงฆ่าสัตว์ และแม้ว่าจะมีการศึกษาการ

ควบคุมการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาเป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่เป็นการเฝ้าระวัง ซึ่งการเก็บตัวอย่าง

แบบสุ่มในแต่ละจุดของกระบวนการผลิตในช่วงเวลาที่แตกต่างกันทำให้ข้อมูลขาดความต่อเนื่องไม่สามารถ

เชื่อมโยงหรือหาความสัมพันธ์ของข้อมูลตลอดกระบวนการผลิตได้ รวมถึงการศึกษาระบาดวิทยาของการ

ปนเปื้อนของเชื้อแซลโมเนลลาในโรงฆ่าสัตว์สัตว์ปีกเพื่อการส่งออกยังคงมีจำกัด ดังนั้นวัตถุประสงค์ของ

การศึกษาครั้งนี้ เพื่อหาความชุกของเชื้อแซลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ปีกจากโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก

และหาปัจจัยเสี่ยงการปนเปื้อนของเชื้อแซลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ปีกจากโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก

นอกจากนี้ยังได้ทำการเก็บตัวอย่างมูลสัตว์ปีกด้วยวิธี (boot swab) จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกซึ่งเป็นต้นทาง

ของกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ปีกเพื่อเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์กับการปนเปื้อนในเนื้อ

สัตว์ปีกด้วย



อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
โรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกจำนวนทั้งหมด 28 โรงฆ่าในการศึกษานี้มีลักษณะดังนี้ คือ โรงฆ่า

สัตว์ปีกเหล่านี้ต้องได้รับรองการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร(GoodManufacturingPractice:GMP)ได้

รับรองการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในกระบวนการผลิต (Hazard Analysis Critical

Control Point: HACCP) จากกรมปศุสัตว์ และมีสัตวแพทย์ประจำโรงงานของกรมปศุสัตว์ควบคุมและ

ตรวจสอบกระบวนการผลิต โดยทำการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกท้ายสายพาน (Official

sample)ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม2559อย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งจำนวนทั้งหมด1,163รุ่น

การผลิต (Lot)1 รวมทั้งสิ้น 5,815 ตัวอย่าง2 ส่งตรวจวิเคราะห์หาเชื้อแซลโมเนลลาที่ห้องปฏิบัติการ

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์

วิธีการเก็บตัวอย่างและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1)การเก็บตัวอย่างเนื้อท้ายสายพาน(Officialsample)มีขั้นตอนโดยย่อคือดำเนินการเก็บตัว

อย่างเนื้อไก่5ตัวอย่างจากรุ่นการผลิตเดียวกันแยกใส่ถุงปริมาณ500กรัม/ตัวอย่างปิดปากถุงให้สนิท

แช่น้ำแข็งแล้วทำการขนส่งทันทีไปยังห้องปฏิบัติการของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์

1 นิยาม รุ่นการผลิต (Lot) คือ กลุ่มการผลิตสินค้าที่ผลิตภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน (Department of Livestock Development,

 MinistryofAgricultureandCooperatives,2005)
2 1รุ่นการผลิตทำการเก็บ5ตัวอย่างตามRegulation(EC)No2073/2005amend1086/2011เรื่องการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์

 ปีกเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารจากเชื้อแซลโมเนลลา(EuropeanUnion,2011)
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เพื่อทำการเพาะแยกเชื้อแซลโมเนลลา (ส่วนตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบ

และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์, 2557) โดยผลการตรวจอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานด้าน

จุลชีววิทยาของสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออกของกรมปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,

2551)

2) การเก็บข้อมูลภายในโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก โดยข้อมูลที่เก็บประกอบด้วยข้อมูลปัจจัย

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ณ จุดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพซากสัตว์ปีกจาก 3 จุด คือ

จุดตรวจซากสัตว์ปีกหลังการฆ่า (post-mortem), จุดล้างซากสัตว์ปีกก่อนลดอุณหภูมิซาก (inside-

outsidewasher)และจุดหลังจากซากสัตว์ปีกผ่านการลดอุณหภูมิ(afterchilling)นอกจากนี้มีการเก็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการทำงานในโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก คือ วิธีการล้วงเครื่องใน วิธีการ

ตัดแต่งเนื้อสัตว์ปีก ความถี่ในการเปลี่ยนน้ำในบ่อลวกขนและถังชิลเลอร์ ตามรายละเอียดและคำจำกัด

ความในตารางที่1

3) การเก็บตัวอย่างมูลสัตว์ปีกด้วยวิธี boot swab จากฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อแต่ละแห่งที่ส่งสัตว์ปีก

เข้าเชือดที่โรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกในการศึกษานี้ โดยวิธี boot swab เป็นวิธีการเก็บตัวอย่างตาม

ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการควบคุมโรคแซลโมเนลลาสำหรับสัตว์ปีก (กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์,2553)กล่าวโดยย่อคือสวมอุปกรณ์ เช่น tubegauzesockหรือถุงเท้าที่เหมาะสมทับ

รองเท้าเดินให้ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ50ของโรงเรือนทำการเก็บตัวอย่างbootswabจำนวน2คู่และ

ตัวอย่างจะถูกนำมารวมกันเพื่อใช้เป็นตัวแทนของโรงเรือน 1 โรงเรือน รวบรวมส่งตัวอย่างเพื่อตรวจ

วิเคราะห์เชื้อและแยกชนิดเชื้อแซลโมเนลลาด้วยวิธีISO6579:2002(InternationalOrganizationfor

Standardization,2007)


ตารางที่1ชื่อและคำจำกัดความของข้อมูลต่างๆที่ได้จากการสำรวจในโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก



ปัจจัย ชนิดตัวแปร คำจำกัดความและกลุ่มย่อย

โรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อ
การส่งออก

ตัวแปรจัดกลุ่ม
(Category)

โรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกที่ได้รับรองระบบGMPและHACCP
จากกรมปศุสัตว์ประกอบด้วยโรงฆ่าที่1ถึงโรงฆ่าที่28

วิธีการล้วงเครื่องใน ตัวแปรจัดกลุ่ม
(Category)

วิธีการล้วงเครื่องในในโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก
ประกอบด้วยการล้วงโดยใช้คนและการใช้เครื่องมืออัตโนมัติ

วิธีการตัดแต่งเนื้อ ตัวแปรจัดกลุ่ม
(Category)

วิธีการตัดแต่งและแยกชนิดเนื้อในโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการ
ส่งออกประกอบด้วยการตัดแต่งด้วยคนใช้เครื่องจักร
หรือใช้ทั้งคนและเครื่องจักร
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ปัจจัย ชนิดตัวแปร คำจำกัดความและกลุ่มย่อย

การจัดการซากสัตว์ปีก

1.เปอร์เซ็นต์การคัดออก
ของซากสัตว์ปีก
(Partialcondemnation)

ตัวแปรต่อเนื่อง
(Continuous)

ซากสัตว์ปีกท่ีมีการตัดแต่งบางส่วนของซากท้ิงไปก่อนเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตโดยส่วนที่ทำการตัดแต่งทิ้งคือเกิดรอยโรคแบบเฉพาะที่หรือ
ไม่มีการติดเชื้อในระบบเข้ามาเกี่ยวข้องได้แก่ลวกสุกฝีหนอง
ข้อขาอักเสบช้ำกระดูกหักรอยขีดข่วนข้อขาด้านเนื้องอก
หรือเป็นซากที่มีการปนเปื้อนอุจจาระหรือเศษอาหารจากลำไส้เป็นบาง
ส่วนเป็นต้นโดยคำนวณจาก
[(ซากที่เจอวิการx100)/จำนวนซากทั้งหมด=%
การคัดออกของซาก]

2.เปอร์เซ็นต์การคัดทิ้ง
ของซากสัตว์ปีก
(Totalcondemnation)

ตัวแปรต่อเนื่อง
(Continuous)

ซากสัตว์ปีกที่ทั้งซากถูกคัดทิ้งไปก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต
โดยซากสัตว์ปีกจะมีรอยโรคแสดงการติดเชื้อในระบบเข้ามาเกี่ยวข้อง
เช่นรอยโรคทางระบบหายใจเรื้อรัง(ChronicRespiratoryDisease)
ช่องท้องอักเสบดีซ่านหรือเป็นซากที่มีการปนเปื้อนอุจจาระหรือเศษ
อาหารจากลำไส้ทั่วทั้งซากเป็นต้นโดยคำนวณจาก
[(ซากที่เจอวิการx100)/จำนวนซากทั้งหมด=%
การคัดทิ้งของซาก]

3.ความถี่การเปลี่ยนน้ำใน
บ่อลวกขน

ตัวแปรจัดกลุ่ม
(Category)

มีการเปลี่ยนน้ำในบ่อลวก2แบบคือ
-เปลี่ยนน้ำในถังบ่อลวกขนหลังจบกะการผลิตเพียงครั้งเดียว
-มีการเปลี่ยนน้ำในบ่อลวกขนระหว่างการผลิตมากกว่า1ครั้ง

4.ความถี่การเปลี่ยนน้ำใน
ถังชิลเลอร์

ตัวแปรจัดกลุ่ม
(Category)

มีการเปลี่ยนน้ำในถังชิลเลอร์2แบบคือ
-เปลี่ยนน้ำในถังชิลเลอร์หลังจบกะการผลิตเพียงครั้งเดียว
-มีการเปลี่ยนน้ำในถังชิลเลอร์ระหว่างการผลิตมากกว่า1ครั้ง

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก   

1.ชนิดเนื้อสัตว์ปีก ตัวแปรจัดกลุ่ม
(Category)

ชนิดเนื้อสัตว์ปีกที่ส่งตรวจประกอบด้วยเนื้อหน้าอกไม่มีหนังไม่มี
กระดูกเนื้อหน้าอกติดหนังเนื้อน่องติดหนังและกระดูก
และเนื้อน่องติดหนังถอดกระดูก

2.การคลุกเกลือ ตัวแปรจัดกลุ่ม
(Category)

เนื้อหน้าอกชนิดไม่มีหนังที่ทำการคลุกเกลือ
โดยความเข้มข้นเกลือไม่น้อยกว่า1.2%

ผลBootSwab3 ตัวแปรจัดกลุ่ม
(Category)

ผลการเพาะแยกเชื้อแซลโมเนลลาจากมูลสัตว์ปีกจาก
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกก่อนการนำส่งโรงฆ่าที่เก็บด้วยวิธีbootswab
ตามระเบียบกรมปศุสัตว์(กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
2553)

3ข้อมูลจากฟาร์มสัตว์ปีกที่ส่งสัตว์ปีกเข้าโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก
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การเพาะแยกเชื้อแซลโมเนลลาตามวิธีมาตรฐานISO-6579:2002(InternationalOrganization

forStandardization,2007)

1)การเพาะแยกเชื้อแซลโมเนลลาจากตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก

ทำการตัดแยกตัวอย่างชิ้นเนื้อสัตว์ปีกให้ได้ขนาด 25 กรัม ใส่ใน Buffered Peptone Water

(BPW)ปริมาตร225มิลลิลิตรนำไปบ่มในตู้เพาะเชื้อที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสนาน18-24ชั่วโมง

จากนั้นนำมาเพาะลงในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวSelectiveenrichmentmedium2ชนิดคือRappaport -

Vassiliadis Soya Poptone Broth (RVS Broth) และ Mueller-Kaufman-Novobiocin Tetrathionate

Broth(MKTTnBroth)บ่มในตู้เพาะเชื้อที่อุณหภูมิ42องศาเซลเซียสและ37องศาเซลเซียสตามลำดับ

เป็นเวลา18-24ชั่วโมงทำการคัดเลือกโคโลนีเฉพาะของเชื้อแซลโมเนลลาโดยโคโลนีที่ขึ้นบนอาหารเลี้ยง

เชื้อ Brilliant green agar (BGA) จะมีรูปร่างกลม ขนาดปานกลาง สีชมพูขาวทึบแสง อาหารรอบๆ

โคโลนีเป็นสีแดงส่วนโคโลนีที่ขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อXyloselysinedeoxycholateagar(XLDagar)จะ

มีรูปร่างกลม ขนาดปานกลาง สีแดงสร้างไฮโดรเจนแซลไฟด์สีดำตรงกลางโคโลนีอาหารรอบๆ โคโลนีจะ

เป็นสีแดงนำโคโลนีที่สงสัยว่าจะเป็นเชื้อแซลโมเนลลามาทดสอบทางชีวเคมี โดยใช้Triple Sugar Iron

Agar (TSI) และ Lysine IndoleMotile (LIM) จากนั้นนำเชื้อแซลโมเนลลามาทดสอบยืนยันกลุ่มทาง

ซีรั่มวิทยาด้วยวิธีSildeAgglutinationโดยทำการทดสอบระหว่างเชื้อกับแอนติซีรั่มจำเพาะ

2)การเพาะแยกเชื้อแซลโมเนลลาจากตัวอย่างมูลสัตว์ปีก

นำตัวอย่างมูลสัตว์ปีกมาเพาะลงในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวSelectiveenrichmentmedium2ชนิด

คือ RVS Broth และ MKTTn Broth จากนั้นปฏิบัติเช่นเดียวกับการเพาะแยกเชื้อแซลโมเนลลาจาก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก



การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลจากโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกตามหัวข้อปัจจัยในตารางที่ 1 นำเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ย

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับข้อมูลที่เป็นตัวเลข และเปอร์เซ็นต์สำหรับข้อมูลที่เป็นลำดับชั้น

ตัวแปรตาม(dependentvariable)ในการศึกษานี้แบ่งออกเป็น2ส่วนคือ1)การวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง

ง่ายมีตัวแปรตามคือการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในแต่ละรุ่นการผลิตซึ่งกำหนดโดยการมีตัวอย่างเนื้อ

สัตว์ปีกที่ปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาอย่างน้อย 1 ตัวอย่างจากตัวอย่างทั้งหมด 5 ตัวอย่างที่ส่งตรวจใน

รุ่นการผลิตนั้น จะถูกกำหนดเป็นรุ่นการผลิตที่มีการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลา ตัวแปรต้นประกอบด้วย

ข้อมูลที่แสดงไว้ในตารางที่ 1 และ2)การวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการปนเปื้อนแซลโมเนลลา โดย

ใช้ตัวแปรตามคือการปนเปื้อนแซลโมเนลลาของตัวอย่างต่อจำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งหมด

ความสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกกับปัจจัยต้น

ชนิดตัวแปรจับกลุ่ม(category)ถูกทดสอบด้วยChi-squaretestและความสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างการ

ปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกกับปัจจัยต้นชนิดตัวแปรต่อเนื่อง (continuous) ถูก

ทดสอบด้วยStudent’sTtest
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ภาพรวมของการกำหนดปัจจัยเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาถูกทำในระดับตัวอย่างเนื้อ

สัตว์ปีกที่ส่งตรวจทั้งหมด เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลซ้ำจากโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกเดียวกันในช่วงเวลา

เดียวกันเป็นจำนวนมากกว่า 1 ตัวอย่าง ทำให้มีความสัมพันธ์ภายในข้อมูล จึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

การวิเคราะห์ข้อมูลซ้ำ (repeated measure analysis) โดยใช้ repeated logistic regression analysis

ในวิธีการ genmod (Procgenmod) ของโปรแกรม SAS® University Edition ปัจจัยตาม คือ จำนวน

ตัวอย่างที่ปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาต่อตัวอย่างที่ถูกเก็บทั้งหมดในแต่ละครั้ง ปัจจัยที่ถูกกำหนดเป็นปัจจัย

ซ้ำคือวันที่เก็บตัวอย่างและโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกโครงสร้างความสัมพันธ์ภายในข้อมูลถูกกำหนด

เป็น exchangeable การกำหนดความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญถูกกำหนดโดยใช้สมการการประมาณการ

หรือ Generalized Estimating Equation (GEE) โดยใช้วิธีการขจัดออก (backward elimination

procedure) ตัวแปรที่มีระดับนัยสำคัญมากกว่า 0.1 จะถูกนำออกจากโมเดล ความแตกต่างอย่างมี

นัยสำคัญถูกกำหนดที่P<0.05และค่าแนวโน้มความแตกต่างถูกกำหนดที่P<0.1



ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์เชื้อแซลโมเนลลาในตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกจากโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการ

ส่งออกจำนวน28แห่ง ในช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคมปี 2559พบว่าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกแยกเป็น

เนื้อสัตว์ปีกชนิดเนื้ออกไม่มีหนังไม่มีกระดูก42.13%และผลิตเนื้อสัตว์ปีกชนิดอื่น57.87%เป็นการผลิต

เนื้อสัตว์ปีกแบบคลุกเกลือ 15.74% และเนื้อสัตว์ปีกแบบไม่คลุกเกลือ 84.26% การผลิตเนื้อสัตว์ปีก

ดงักลา่วมาจากขัน้ตอนการลว้งเครือ่งในโดยใชค้น 45.49% และการลว้งเครือ่งในโดยใชเ้ครือ่งมอื 54.51%

มีการเปลี่ยนน้ำในบ่อลวกขนหลังจบกะการผลิตเพียงครั้งเดียว64.06%และมีการเปลี่ยนน้ำในถังชิลเลอร์

หลังจบกะการผลิตเพียงครั้งเดียว 66.64% เนื้อสัตว์ปีกมาจากฟาร์มที่ตรวจพบเชื้อแซลโมเนลลาในมูล

สัตว์ปีก11.18%เปอร์เซ็นต์การคัดออกซากสัตว์ปีกก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

จากส่วนกลางอยู่ที่ 4.60 + 5.31% และเปอร์เซ็นต์การคัดทิ้งซากสัตว์ปีกก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตมี

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนจากส่วนกลางอยู่ที่1.42+1.46%

การเก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกทั้งหมด 1,163 รุ่นการผลิต เป็นตัวอย่าง

เนื้อสัตว์ปีกรวมทั้งสิ้น 5,815 ตัวอย่าง โดยพบการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาทั้งหมด 327 ตัวอย่าง

คิดเป็น 5.62% ของตัวอย่างที่ตรวจทั้งหมด และมีรุ่นการผลิตที่พบการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลา

อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง จำนวน 187 รุ่นการผลิต คิดเป็น 16.08% จากจำนวนรุ่นการผลิตที่การเก็บ

ตัวอย่างทั้งหมด เปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาทั้งในระดับตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกและระดับรุ่นการ

ผลิต แยกตามรายชื่อโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกถูกแสดงไว้ในรูปที่ 1 พบว่ามีโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการ

ส่งออกที่ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาตลอดการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวน 6 โรงฆ่า

(โรงฆ่าที่1-โรงฆ่าที่6)คิดเป็น21.43%ของโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมดส่วนโรงฆ่าที่7ถึงโรงฆ่าที่9และ

โรงฆ่าที่13พบการปนเปื้อนเพียงรุ่นการผลิตเดียวเท่านั้นในขณะที่โรงฆ่าที่23ถึงโรงฆ่าที่28พบการ

ปนเปื้อนตั้งแต่10%ของจำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งหมดและการปนเปื้อนมากกว่า30%ของจำนวนรุ่น
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การผลิตทั้งหมด โดยพบว่าโรงฆ่าที่ 28 มีอัตราปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลามากที่สุด คือ 28.09% และ

65.96%ของการปนเปื้อนในตัวอย่างและในระดับรุ่นการผลิตตามลำดับ
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รูปท่ี 1 ความสัมพันธของเปอรเซ็นต (%) การปนเปอนเช้ือแซลโมเนลลาในตัวอยาง เนื้อสัตวปก  (n=5,815) 
และเปอรเซ็นต (%) การปนเปอนเช้ือแซลโมเนลลาในรุนการผลิตของ การเก็บตัวอยาง  (n=1,163) ตอโรงฆา
สัตวปกเพื่อการสงออกทั้งหมด 28 โรงฆา 
 

ความสัมพันธตอการปนเปอนเชื้อแซลโมเนลลาในแตละรุนการผลิต  
ผลการวิเคราะหสถิติแบบงายเพื่อหาความสัมพันธระหวางการการปนเปอนเช้ือแซลโมเนลลาใน

แตละรุนการผลิต พบวาปจจัยแบบตัวแปรจัดกลุม (category) ทั้งหมดมีความสัมพันธกับการปนเปอนเช้ือแซลโมเนลลา 
(P<0.05) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 โดยการที่สัตวปกมาจากฟารมสัตวปกที่มีเช้ือแซลโมเนลลาในมูลสัตว การลวงเครื่องใน
ในโรงฆาสัตวปกเพื่อการสงออกดวยเครื่องมืออัตโนมัติ ความถ่ีของการเปลี่ยนน้ําในบอลวกเพียงครั้งเดียว และ
การเปลี่ยนน้ําในถังชิลเลอรเพียงครั้งเดียว เปนปจจัยที่สงผลใหเปอรเซ็นตการพบเช้ือแซลโมเนลลาปนเปอนใน
รุนการผลิตสินคาเนื้อสัตวปกสูงกวาเมื่อไมมีปจจัยดังกลาว ในขณะที่ชนิดผลิตภัณฑ  ทั้งผลิตภัณฑ ชนิดเนื้ออก
ไมมีกระดูกไมมีหนังและเนื้อสัตวปกคลุกเกลือเปนปจจัยที่สงผลใหพบเปอรเซ็นตการปนเปอนเช้ือแซลโมเนลลา
ที่นอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการไมมีปจจัยเสี่ยงดังกลาว  นอกจากนี้พบวา วิธีการตัดแตงเนื้อ สัตวปก มี
ความสัมพันธกับการปนเปอนเช้ือแซลโมเนลลา (P<0.05) โดยพบการปนเปอนสูงสุดในโรงฆาสัตวปกเพื่อการสงออก
ที่ใชทั้งคนและเครื่องมือตัดแตงรวมกัน โดยพบการปนเปอนสูงถึง 26.03% ในขณะที่การใชคนตัดแตงอยางเดียว
พบการปนเปอนเพียง 14.44%  หรือ การใชเครื่องมือในการตัดแตงเพียงอยางเดียวพบการปนเปอนเพียง 17.37% 

 

รูปที่1ความสัมพันธ์ของเปอร์เซ็นต์(%)การปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีก(n=5,815)และ

เปอร์เซ็นต์(%)การปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในรุ่นการผลิตของการเก็บตัวอย่าง(n=1,163)

ต่อโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกทั้งหมด28โรงฆ่า



ความสัมพันธ์ต่อการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในแต่ละรุ่นการผลิต
ผลการวิเคราะห์สถิติแบบง่ายเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลา

ในแต่ละรุ่นการผลิต พบว่าปัจจัยแบบตัวแปรจัดกลุ่ม (category) ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับการปนเปื้อน

เชื้อแซลโมเนลลา (P<0.05) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 โดยการที่สัตว์ปีกมาจากฟาร์มสัตว์ปีกที่มีเชื้อ

แซลโมเนลลาในมูลสัตว์ การล้วงเครื่องในในโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ ความถี่

ของการเปลี่ยนน้ำในบ่อลวกเพียงครั้งเดียว และการเปลี่ยนน้ำในถังชิลเลอร์เพียงครั้งเดียว เป็นปัจจัยที่ส่ง

ผลให้เปอร์เซ็นต์การพบเชื้อแซลโมเนลลาปนเปื้อนในรุ่นการผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ปีกสูงกว่าเมื่อไม่มีปัจจัย

ดังกล่าว ในขณะที่ชนิดผลิตภัณฑ์ ทั้งผลิตภัณฑ์ชนิดเนื้ออกไม่มีกระดูกไม่มีหนังและเนื้อสัตว์ปีกคลุกเกลือ

เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้พบเปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่มี

ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้พบว่าวิธีการตัดแต่งเนื้อสัตว์ปีกมีความสัมพันธ์กับการปนเปื้อนเชื้อ

แซลโมเนลลา (P<0.05) โดยพบการปนเปื้อนสูงสุดในโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกที่ใช้ทั้งคนและ

เครื่องมือตัดแต่งร่วมกันโดยพบการปนเปื้อนสูงถึง26.03%ในขณะที่การใช้คนตัดแต่งอย่างเดียวพบการ
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ปนเปื้อนเพียง 14.44%  หรือ การใช้เครื่องมือในการตัดแต่งเพียงอย่างเดียวพบการปนเปื้อนเพียง

17.37%


ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาของแต่ละรุ่นการผลิตต่อปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวแปรแบบจัด

กลุ่ม(category)(n=1,163)



ปัจจัย จำนวนตัวอย่าง รุ่นการผลิตสินค้าที่พบเชื้อ

แซลโมเนลลา

P-value

จำนวน %  

ตัวอย่างจากฟาร์มสัตว์ปีกที่พบ

เชื้อแซลโมเนลลาในมูลสัตว์

130 34 26.15 <0.01

ตัวอย่างจากฟาร์มสัตว์ปีกที่

ไม่พบเชื้อแซลโมเนลลาในมูลสัตว์

1,033 153 14.81

การล้วงเครื่องในด้วยเครื่องมือ

อัตโนมัติ

634 133 20.98 <0.01

การล้วงเครื่องในด้วยแรงงานคน 529 54 10.21

การเปลี่ยนน้ำในบ่อลวกขนหลังจบ

กะการผลิตเพียงครั้งเดียว

745 144 19.33 <0.01

การเปลี่ยนน้ำในบ่อลวกมากกว่า

1ครั้ง

418 43 10.29

การเปลี่ยนน้ำในถังชิลเลอร์หลังจบ

กะการผลิตเพียงครั้งเดียว4
775 150 19.35 <0.01

การเปลี่ยนน้ำในถังชิลเลอร์มากกว่า

1ครั้ง

326 37 11.35

ชนิดเนื้อมีหนังมีกระดูก 673 127 18.87 <0.01

ชนิดเนื้ออกไม่มีหนังไม่มีกระดูก 490 60 12.24

เนื้อสัตว์ปีกไม่คลุกเกลือ 980 179 18.27 <0.01

เนื้อสัตว์ปีกคลุกเกลือ 183 8 4.37



4 คำนวณจากข้อมูลทั้งหมด 1,101 ข้อมูลเนื่องจาก 62 ข้อมูล เป็นการใช้ระบบ Air chill ใน

กระบวนการผลิตจาก2โรงฆ่าสัตว์ปีก

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปัจจัยแบบตัวแปรต่อเนื่อง (continuous) ระหว่างรุ่นการผลิตที่มี

การปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาและรุ่นการผลิตที่ไม่มีการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาถูกแสดงในรูปที่ 2 โดย

พบว่าการคัดออกของซากสัตว์ปีกที่ไม่เหมาะแก่การบริโภคก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตมีผลต่อการพบเชื้อ
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แซลโมเนลลาปนเปื้อนในรุ่นการผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ปีกตัวอย่างอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่เปรียบเทียบการ

คัดทิ้งของซากสัตว์ปีกก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตไม่พบความแตกต่างระหว่าง2กลุ่ม
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รูปท่ี 2 ความสัมพันธของเปอรเซ็นต (%) การคัดออกและการคัดทิ้งซากสัตวปกกอนเขาสูกระบวนการผลิต
ตอการปนเปอนเช้ือแซลโมเนลลาในตัวอยางเนื้อสัตวปกแตละรุนการผลิต  

 
ปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอการปนเปอน เช้ือ แซลโม เนลลา ในระดับตัวอยางเนื้อสัตวปก แสดงใน 

ตารางที่ 3 ประกอบดวย การใชเครื่อง มืออัตตโนมัติ ชวยตัดแตง การ คลุกเกลือ การผลิตเนื้ออกเลาะกระดูก
ลอกหนัง การเปลี่ยนน้ําในบอลวกและถังชิลเลอรเพียงครั้งเดียวเมื่อหมดกะ และ เปอรเซ็นต การคัดออกของ
ซากสัตวปกกอนเขาสูกระบวนการผลิต มีความสัมพันธตอการปนเปอนเช้ือแซลโมเนลลาที่ซากสัตวปกอยางมี
นัยสําคัญ โดยพบวาปจจัยที่ทําใหเกิดการปนเปอนในตัวอยางเนื้อสัตวปกมากขึ้น คือ การใชเครื่องมืออัตตโนมัติ
ชวยตัดแตงแทนคน (Odds ratio หรือ OR=2.39) และการเปลี่ยนน้ําในบอลวกและถังชิลเลอรเพียงครั้งเดียว
เมื่อหมดกะเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนน้ํามากกวา 1 ครั้ง (OR=2.78) สําหรับปจจัยที่มีผลทําใหการปนเปอน
เช้ือแซลโมเนลลาลดลงในตัวอยางเนื้อสัตวปก คือ ชนิดเนื้อสัตวปกคลุกเกลือ ชนิดเนื้ออกเลาะกระดูกลอกหนัง 
และการคัดออกของซากสัตวปกกอนเขาสูกระบวนการผลิต โดยพบวาเนื้อสัตวปกคลุกเกลือจะมีความเสี่ยง ตอ
การปนเปอนเช้ือแซลโมเนลลา นอยกวากลุมที่ไมได คลุกเกลือเกือบ  4 เทา (OR=3.76) เนื้อชนิดเนื้ออกเลาะ
กระดูกลอกหนังจะมีความเสี่ยงนอยกวาเนื้อชนิดอื่น 1.51 เทาและในทุกๆ  1 เปอรเซ็นตที่เพิ่มข้ึนของการคัดออก
ของซากสัตวปกที่ไมเหมาะสมออกกอนซากดังกลาวจะเขาสูกระบวนการผลิต จะทําใหการปนเปอนเช้ือแซลโมเนลลา
ในตัวอยางเนื้อสัตวปกลดลงประมาณ 7% ของระดับการปนเปอนกอนหนา (OR=0.93) 

 

รูปที่2ความสัมพันธ์ของเปอร์เซ็นต์(%)การคัดออกและการคัดทิ้งซากสัตว์ปีกก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อการ

ปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกแต่ละรุ่นการผลิต



ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในระดับตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกแสดงใน

ตารางที่ 3 ประกอบด้วย การใช้เครื่องมืออัตตโนมัติช่วยตัดแต่ง การคลุกเกลือ การผลิตเนื้ออกเลาะ

กระดูกลอกหนัง การเปลี่ยนน้ำในบ่อลวกและถังชิลเลอร์เพียงครั้งเดียวเมื่อหมดกะ และเปอร์เซ็นต์การ

คัดออกของซากสัตว์ปีกก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต มีความสัมพันธ์ต่อการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาที่

ซากสัตว์ปีกอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกมากขึ้น คือ

การใช้เครื่องมืออัตโนมัติช่วยตัดแต่งแทนคน (Odds ratioหรือOR=2.39) และการเปลี่ยนน้ำในบ่อลวก

และถังชิลเลอร์เพียงครั้งเดียวเมื่อหมดกะเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนน้ำมากกว่า 1 ครั้ง (OR=2.78)

สำหรับปัจจัยที่มีผลทำให้การปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาลดลงในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีก คือ ชนิดเนื้อสัตว์ปีก

คลุกเกลือ ชนิดเนื้ออกเลาะกระดูกลอกหนัง และการคัดออกของซากสัตว์ปีกก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต

โดยพบว่าเนื้อสัตว์ปีกคลุกเกลือจะมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้

คลุกเกลือเกือบ4เท่า(OR=3.76)เนื้อชนิดเนื้ออกเลาะกระดูกลอกหนังจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าเนื้อชนิด

อื่น 1.51 เท่าและในทุกๆ 1 เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นของการคัดออกของซากสัตว์ปีกที่ไม่เหมาะสมออกก่อน

ซากดังกล่าวจะเข้าสู่กระบวนการผลิต จะทำให้การปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกลดลง

ประมาณ7%ของระดับการปนเปื้อนก่อนหน้า(OR=0.93)
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ตารางที่ 3 ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีก กำหนดให้ระดับนัยสำคัญ

ที่P<0.05และปัจจัยที่มีแนวโน้มอยู่ที่P<0.1



ปัจจัย ค่าสัมประสิทธิ์ ส่วนเบี่ยงเบน

ส่วนกลาง

ความเชื่อมั่นที่95%

ของสัมประสิทธิ์

Odds

Ratio

คะแนน

Z

P-value

ค่าล่าง ค่าบน

Intercept -4.2056 0.5179 -5.2206 -3.1905  -8.12 <.0001

การใช้เครื่องช่วยตัดแต่ง

ใช้เครื่อง 0.8715 0.2081 0.4442 1.2987 2.39 4.00 <.0001

ไม่ใช้เครื่อง ----------------------ค่าเปรียบเทียบ----------------------  

การคลุกเกลือ

ไม่ใช่ 1.3231 0.4493 0.4425 2.2038 3.78 2.94 0.0032

ใช่ ----------------------ค่าเปรียบเทียบ----------------------  

เนื้ออกเลาะกระดูกลอกหนัง

ไม่ใช่ 0.4142 0.2012 0.0198 0.8085 1.51 2.06 0.0395

ใช่ ----------------------ค่าเปรียบเทียบ----------------------  

การเปลี่ยนน้ำในบ่อลวก/ถังชิลเลอร์เพียงครั้งเดียวเมื่อหมดกะ

ใช่ 1.0212 0.2854 0.4619 1.5804 2.78 3.58 0.0003

ไม่ใช่ ----------------------ค่าเปรียบเทียบ----------------------  

%การคัดออกของ

ซากสัตว์ปีกก่อน

เข้าสู่กระบวนการผลิต

-0.0685 0.028 -0.1233 -0.0137 0.93 -2.45 0.0143



วิจารณ์ผล
การสำรวจในครั้งนี้เป็นการใช้โรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก ซึ่งผ่านการรับรองการปฏิบัติที่ดี

ในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice: GMP) และการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่

ต้องควบคุมในกระบวนการผลิต (Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) จากกรมปศุสัตว์

โดยโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก ส่วนมากมีการเปลี่ยนน้ำในบ่อลวกหลังจบกะการผลิตเพียงครั้งเดียว

64.06% และมีการเปลี่ยนน้ำในถังชิลเลอร์หลังจบกะการผลิตเพียงครั้งเดียว 66.64% และมีเปอร์เซ็นต์

การคัดออกและเปอร์เซ็นต์การคัดทิ้งของซากสัตว์ปีกก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตอยู่ที่4.60%และ1.42%

ตามลำดับ โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้แนะนำระบบที่ดีที่สุดของการจัดการในบ่อลวกขนและถังชิลเลอร์

ว่าควรเป็นระบบน้ำไหลเวียนที่เพียงพอ และต้องเป็นลักษณะการไหลของน้ำสะอาดสวนทางกับตัวไก่
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(counter flow) (National Chicken Council, 1992) นอกจากนี้ การใช้บ่อลวกและถังชิลเลอร์มากกว่า

1 บ่อ จะสามารถลดการปนเปื้อนของเชื้อแซลโมเนลลาได้ดีกว่าการใช้บ่อลวกหรือถังชิลเลอร์เพียงบ่อเดียว

(Cason et al., 2000) รวมถึงมีรายงานในประเทศสหรัฐอเมริกาอ้างถึงการใช้ระบบ HACCP ในโรงฆ่า

สัตว์ปีกว่าสามารถลดการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาลงถึง56%ในช่วงปี1995-2000และ13%ในช่วงปี

2000-2007(WilliamandEbel,2012)

ในการศึกษานี้ได้แบ่งการศึกษาออกเป็นการปนเปื้อนระดับรุ่นการผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ปีกและระดับ

ตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีก เมื่อมีการพบตัวอย่างที่มีการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง

จากตัวอย่างที่เก็บ5ตัวอย่าง ในแต่ละรุ่นการผลิตดังแสดงผลในตารางที่ 2และรูปที่ 2 โดยให้ความ

สำคัญกับการหาปัจจัยเสี่ยงของการปนเปื้อนในระดับตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีก ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา

โมเดลสุดท้าย ดังแสดงในตารางที่ 3 การวิเคราะห์ดังกล่าวต้องการหาปัจจัยที่ช่วยลดปริมาณตัวอย่างเนื้อ

สัตว์ปีกที่ปนเปื้อนให้ลดน้อยลงในขณะที่การศึกษาอื่นมักใช้ตัวอย่างที่ได้เป็นตัวแทนของรุ่นการผลิตสินค้า

เนื้อสัตว์ปีกที่ปนเปื้อน (ศักดิชญ์และศุภชัย, 2552) ซึ่งการหาปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลด

ปริมาณรุ่นการผลิตที่ปนเปื้อน อย่างไรก็ตาม การใช้ตัวอย่างเพียงไม่กี่ตัวอย่างเป็นตัวแทนของทั้งรุ่นการ

ผลิตอาจมีความถูกต้องในเชิงปริมาณน้อยกว่าการใช้การศึกษาในระดับตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีก

การปนเปือ้นเชือ้แซลโมเนลลาในเนือ้สตัวป์กีตวัอยา่งและในรุน่การผลติสนิคา้เนือ้สตัวป์กี (รปูที่ 1)

มีค่าการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลา 5.62% ของตัวอย่างที่ตรวจทั้งหมด และมีรุ่นการผลิตที่พบการ

ปนเปือ้นเชือ้แซลโมเนลลาอยา่งนอ้ย 1 ตวัอยา่งคดิเปน็ 16.08% ซึง่มปีรมิาณนอ้ยกวา่ขอ้มลูจากการศกึษา

สภาวะของเชื้อแซลโมเนลลาของโรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ ทั้งโรงฆ่าที่ได้รับใบอนุญาต (ฆจส.2) และโรงฆ่า

สัตว์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตในช่วงปี 2549-2551 โดยมีระดับการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาสูงถึง 46.93%

46.62%และ50.82%ตามลำดับ(มารุตและคณะ,2552)สอดคล้องกับรายงานความชุกการปนเปื้อน

เชื้อแซลโมเนลลาในต่างประเทศที่มีความแตกต่างกันมาก เช่น มีการปนเปื้อน 1.56% ในโรงฆ่าสัตว์

ของประเทศโมร็อกโก (Cohen et al., 2007) และสูงถึง 20% ของโรงฆ่าสัตว์ปีกในประเทศสหรัฐ

อเมริกา (Russell S.M., 2009) โดยนอกเหนือจากตัวอย่างปริมาณการปนเปื้อนแตกต่างกันแล้ว วิธีการ

ทดสอบ เช่น ชนิดเนื้อ วิธีการ และตัวอย่างที่เก็บ ก็มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนที่แตกต่างกัน

(Russell S.M., 2009) ในการศึกษานี้ได้ใช้การทดสอบหาการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาตามการวิธี

มาตรฐานที่ใช้ในระดับสากลหรือISO6579:2002จึงน่าจะให้ผลที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

การควบคุมคุณภาพภายในโรงฆ่าสัตว์ที่สำคัญ คือ เปอร์เซ็นต์การคัดออกและเปอร์เซ็นต์การ

คัดทิ้งของซากสัตว์ปีกก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยการคัดออกนั้นจะเป็นการตัดบางส่วนของซากทิ้ง

โดยส่วนที่ตัดทิ้งจะมีรอยโรคแบบเฉพาะที่หรือไม่มีการติดเชื้อในระบบเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ ลวกสุก

ฝีหนอง ข้อหรือขาอักเสบช้ำ กระดูกหัก รอยขีดข่วน ข้อขาด้าน เนื้องอกหรือเป็นซากที่มีการปนเปื้อน

อุจจาระหรือเศษอาหารจากลำไส้เป็นบางส่วน เป็นต้น ในขณะที่การคัดทิ้งเป็นการกำจัดซากทั้งตัวออกจาก

กระบวนการผลิต ซึ่งซากดังกล่าวมีรอยโรคแบบทั่วไปหรือมีการติดเชื้อในระบบเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น รอย

โรคทางระบบหายใจเรื้อรัง (ChronicRespiratoryDisease)ช่องท้องอักเสบดีซ่านหรือเป็นซากที่มีการ
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ปนเปื้อนอุจจาระหรือเศษอาหารจากลำไส้ทั้งซาก เป็นต้น ในการศึกษานี้พบว่าเปอร์เซ็นต์การคัดออกของ

ซากสัตว์ปีกเท่านั้นที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการลดลงของการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ปีก

ดังแสดงในรูปที่ 2 และตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าการคัดซากสัตว์ปีกออกเมื่อเห็นวิการความผิดปกติหรือ

การปนเปื้อนสิ่งสกปรกของซากนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมการปนเปื้อนแซลโมเนลลาใน

กระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ปีกจากโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก สอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องการควบคุม

ซากสัตว์ปีกปนเปื้อนจากสารอาหารในลำไส้ (Rasekh et al., 2005) ในส่วนชนิดของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

ปีกที่พบว่าเนื้ออกเลาะกระดูกและลอกหนังเป็นปัจจัยชนิดเนื้อที่มีผลต่อการลดปริมาณเชื้อแซลโมเนลลา

ในผลิตภัณฑ์นั้น ตรงกับการศึกษาของ Russell S.M. (2005) ที่รายงานว่าระหว่างกระบวนการผลิต

ขั้นตอนการลวกขนอาจเป็นจุดที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนข้ามได้ในกระบวนการผลิต โดยสิ่งสกปรกต่างๆ จะ

รวมอยู่ในบ่อลวกขน รวมถึงอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการลวกมีผลต่อการสะสมเชื้อแซลโมเนลลาที่ซากไก่

หากอุณหภูมิน้ำสูงเกินไปหรือซากไก่แช่อยู่ในบ่อลวกนานเกินไปทำให้เชื้อแซลโมเนลลาสะสมลงในชั้น

ผิวหนังผ่านทางรูขุมขนของซากสัตว์ไก่ได้ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกที่ทำการลอกหนังออกก็จะเป็น

วิธีกำจัดการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาได้ ในส่วนเนื้อสัตว์ปีกคลุกเกลือที่สามารถลดปัจจัยการตรวจพบเชื้อ

แซลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ปีกได้ แม้ว่าหากพิจารณาจากขั้นตอนของกระบวนการผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ปีกคลุก

เกลือแล้ว โอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มสูงกว่าการผลิตเนื้อสัตว์ปีก

ปกติ เนื่องจากการผลิตเนื้อสัตว์ปีกคลุกเกลือ คือ การนำเอาเนื้อหน้าอกชนิดไม่มีหนังมาทำการคลุกเกลือ

โดยความเข้มข้นเกลือน้อยกว่า 1.2% (ตารางที่ 1) ซึ่งหมายถึง เนื้อสัตว์ปีกที่ผ่านการคลุกเกลือจะมี

กระบวนการผลิตเพิ่มเติมมาจากการผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ปีก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อ

แบคทีเรียในกระบวนการผลิตได้มากขึ้น แต่ผลจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเนื้อสัตว์ปีกที่ผ่านการ

คลกุเกลอืมโีอกาสพบเชือ้แซลโมเนลลาในเนือ้สตัวไ์ดน้อ้ยกวา่ในสนิคา้เนือ้สตัวป์กี เนือ่งจากเชือ้แซลโมเนลลา

เป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะความเค็มต่ำ (0-0.5% เกลือ) และการเจริญเติบโต

จะลดลงเมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีความเค็มสูงขึ้น โดยเชื้อแซลโมเนลลาจะมีอัตราการเจริญเติบโตเหลือ

เพียง 15% ในสภาวะความเค็ม 4-5% เกลือ (Thayer et al., 1987) ซึ่งเมื่อพิจารณาขั้นตอนใน

กระบวนการผลิตถึงแม้ว่าการผลิตเนื้อคลุกเกลือจะแสดงถึงการเป็นปัจจัยที่สามารถลดโอกาสพบการ

ปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์ได้ แต่ในทางกลับกันหากพิจารณาภาพรวมการผลิตแล้วกลับพบ

ว่าสัดส่วนการผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ปีกคลุกเกลือต่อการผลิตสินค้าเนื้อดิบปกติทั้งหมดอยู่ที่ 0.56 เนื่องจาก

ความต้องการทางตลาดสินค้าเนื้อสัตว์ปีกคลุกเกลือมีเฉพาะกลุ่ม คือ ตลาดส่งออกกลุ่มสหภาพยุโรป

เท่านั้น(สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์,2559)

สำหรับวิธีการตัดแต่งเนื้อสัตว์ปีกที่พบว่าการใช้เครื่องจักรช่วยในการทำงานนั้น ส่งผลต่อการพบ

การปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์สูงกว่าการใช้แรงงานคน อาจเนื่องมาจากสุขลักษณะการทำ

ความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ยังไม่เพียงพอ ซึ่งสำหรับสภาวะปัจจุบันที่ต้องการลดแรงงานคนและหันหน้า

เข้าหาเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นควรต้องระมัดระวังประเด็นนี้ สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องการ

ลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในโรงฆ่าสัตว์ปีกที่พบว่าการจัดการสุขลักษณะที่เหมาะสม
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ในกระบวนการฆ่าสัตว์ปีกเป็นปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนในซากสัตว์ปีกได้ (เพ็ญนภา,

2551) และสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GoodManufacturing Practice: GMP)

ที่กำหนดว่าอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตต้องมีการทำความสะอาดดูแลและเก็บรักษาให้อยู่

ในสภาพที่สะอาดทั้งก่อนและหลังการผลิตโดยชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องมือเครื่องจักรที่อาจเป็นแหล่งสะสม

ของเชื้อจุลินทรีย์หรือก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหาร ต้องมีการทำความสะอาดด้วยวิธีที่เหมาะสมและ

เพียงพอ (สุวิมล, 2546; สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์,2551)

โดยข้อมูลจากการศึกษานี้จะช่วยให้การกำหนดและประยุกต์ใช้โปรแกรมเฉพาะจุดเพื่อป้องกันและ

ควบคุมเชื้อแซลโมเนลลาปนเปื้อนในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ยังให้หลักฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนแนวความคิดเรื่องความชุกของการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในกระบวนการ

ผลิต เกี่ยวข้องกับหลายๆ ปัจจัยที่ต้องจัดการไปพร้อมๆ กัน ดังนั้นเมื่อพบปัญหาการปนเปื้อนเชื้อ

แซลโมเนลลาการรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบทั้งระบบกระบวนการผลิตเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้

สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับการจัดการของโรงฆ่านั้นๆ รวมถึงการเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์

เนื้อสัตว์ปีกให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านจุลชีววิทยาของสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออกของกรมปศุสัตว์

(กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2551) เพื่อให้สินค้าเนื้อสัตว์ปีกที่มีการผลิตจากโรงฆ่าสัตว์

เพื่อการส่งออกมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค



สรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้แม้จะพบการปนเปื้อนของเชื้อแซลโมเนลลาในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกในปริมาณน้อย

แต่การพบเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ถือเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุข ดังนั้น ควรมีการ

จัดการและเฝ้าระวังเพื่อแก้ปัญหาการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในกระบวนการผลิตอย่างจริงจังและ

ต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ต้องมีการควบคุม

และเฝ้าระวังตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่ตัวสัตว์ปีกควรมาจากฟาร์มสัตว์ปีกที่มีระบบการจัดการเพื่อ

ควบคุมและป้องกันโรคแซลโมเนลลาอย่างมีประสิทธิภาพ โรงฆ่าสัตว์ปีกต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างและ

กระบวนการทำงานให้มีมาตรฐานเป็นไปตามหลัก GMP, HACCP และมีความปลอดภัยต่อการผลิตสินค้า

รวมถึงมีการจัดการด้านสุขาภิบาลและสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความ

ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้าทั่วโลก
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