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บทคัดยอ 

การเฝาระวังการปนเปอนเช้ือแบคทีเรียกอโรคในเน้ือสุกรจากโรงฆาสัตวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร 
ระหวางตุลาคม 2561 – กันยายน 2563 รวมทั้งหมด 28 แหง ตรวจวิเคราะหการปนเปอนเช้ือแบคทีเรีย    
ดานจุลชีววิทยาทั้งหมด 6 ชนิด ไดแก จํานวนเช้ือจุลินทรียทั้งหมด (Aerobic Plate count), Staphylococcus 
aureus,  Escherichia coli,  Enterococcus spp., Coliform และ Salmonella spp. ตามวิธีมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว พบวา จํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสุกรในภาพรวม ยังไมผานเกณฑมาตรฐาน โดยใน
ปงบประมาณ 2562 ผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 17.86, ไมผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 82.14 และใน
ปงบประมาณ 2563 ผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 14.29, ไมผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 85.71 ทั้งน้ีเช้ือ
แบคทีเรียที่ไมผานเกณฑมากที่สุด ในปงบประมาณ 2562 คือ ปริมาณจุลินทรียมาตรฐาน Aerobic Plate 
Count และปงบประมาณ 2563 คือ Enterococcus spp. โดยไมแตกตางกันในแตละปงบประมาณ (p>0.05) 
และโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรที่ผานเกณฑมาตรฐานของจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสุกรจํานวน 5-6 
ชนิด จากทั้งหมด 6 ชนิดเช้ือจุลินทรีย ในปงบประมาณ 2562 รอยละ 35.71 และปงบประมาณ 2563 รอยละ 
42.86 ซึ่งแนวโนมของรอยละจํานวนสูงข้ึน เมื่อเทียบกับโรงฆาสุกรที่ผานเกณฑมาตรฐานของจํานวน
เช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตว 0-4 ชนิด จากทั้งหมด 6 ชนิด แสดงวามีจํานวนโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรที่
ผานเกณฑมาตรฐานไปในทางที่ดี สวนเช้ือ Salmonella spp. เปนเช้ือที่มีความสําคัญมากที่สุด จากการศึกษา
พบ Group B อันไดแก Salmonella Typhimurium มากที่สุด และการศึกษาปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอจํานวน
เช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตว ทั้งหมด 7 ปจจัย ไมพบวามีปจจัยเสี่ยงใดที่เกี่ยวของกับปริมาณจํานวน
เช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนปจจัยดานรูปแบบนํ้าที่ใชภายในโรงฆาสุกร
ไดรับการฆาเช้ือตอเช้ือ Enterococcus spp. คา Odds Ratio (95% CI) = 8 (1.17,54.72) จากการศึกษาน้ี
สรุปไดวายังมีการปนเปอนของเช้ือแบคทีเรียกอโรคในเน้ือสุกรในปริมาณสูง ทั้งน้ีควรเพิ่มมาตรการการพัฒนา
โรงฆาสุกรใหตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยอางอิงจากการศึกษาน้ี อีกทั้งหากมีการวางแผนเฝา
ระวังและการศึกษาถัดไป ควรมีการปรับแผนการเก็บตัวอยางใหมเพื่อใหเปนฐานขอมูลที่นําไปใชประโยชนได 
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Abstract 

Surveillance on the contamination of foodborne bacteria in Pork at Slaughterhouses 
in Surin province was conducted in two fiscal years from October 2018 to September 2020, 
which samples of pork were collected from 28 slaughterhouses. The samples were tested     
for bacterial analysis using standard methods regulated by the Department of Livestock 
Development. The surveillance program includes various types of bacteria: Aerobic              
Plate count, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus spp., Coliform and 
Salmonella spp. Descriptive and inferential analysis were used to examine the data.          
Results showed that the majority of slaughterhouses faced with the high number of 
contaminating bacteria. In the fiscal year 2019, about 82.14 percent of the slaughterhouses 
did not pass the standard, similarly, In the fiscal year 2020, about 85.71 percent of the 
slaughterhouses did not pass the standard.  In the fiscal year 2019 and 2020, Aerobic Plate 
Count and Enterococcus spp. were quantitatively found the most. Whereas, the most 
important pathogenic bacteria as Salmonella spp. Group B, Salmonella Typhimurium was 
mostly found. According to the risk factors analysis of contamination of foodborne bacteria in 
Pork, out of those seven-risk factors, only undisinfected water used in slaughterhouses was 
statistically significant with the high volume of Enterococcus spp. (OR = 8, 1.17,54.72), the 
rest were not statistically associated with the contamination of foodborne bacteria. With the 
high level of contamination, the bacteria in pork, the slaughterhouses in Surin province 
should keep improving hygienic measures to prevent foodborne bacteria contamination, and 
the government should strengthen the surveillance program in terms of design, sample 
collection and data collection on risk factors. 
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บทนํา 

โรงฆาสัตวเปนสวนปลายทางที่สําคัญดานปศุสัตว เน่ืองดวยเปนแหลงผลิตเน้ือสัตว ปจจุบันชนิดเน้ือที่
ไดรับความนิยมสูง คือ เน้ือสุกร มีความนิยมบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศเพิ่มมากข้ึน จากขอมูลของ
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร พบวา ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาศ 2 ป 2563 และแนวโนมป 2563      
มีการผลิตสุกรเพิ่มข้ึน 0.24% เน่ืองดวยคุณคาทางโภชนะของเน้ือสุกร ที่เปนแหลงของอาหารประเภทโปรตีน 
ทําหนาที่สรางความแข็งแรงและชวยในการทํางานของกระดูก กลามเน้ือ และผิวหนัง ซึ่งเน้ือสุกรเปน
องคประกอบอาหารที่สําคัญของประชาชน และอาจกลาวไดวาโรงฆาสัตวน้ันเปนจุดเริ่มตนดานสุขอนามัยทาง
อาหารที่สําคัญอีกดวย ทั้งน้ีกระบวนการผลิตเน้ือสัตวในโรงฆาสุกรน้ัน สามารถเกิดการปนเปอนไดใน          
ทุกข้ันตอนของการผลิต โดยเฉพาะอยางย่ิง การปนเปอนเช้ือแบคทีเรียตางๆ ดังน้ัน จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่
ตองดําเนินการผลิตเน้ือสัตวในโรงฆาสุกรที่ไดมาตรฐาน ผานกระบวนการผลิตที่มีสุขลักษณะในการผลิตที่ดี 
เพื่อใหไดเน้ือสัตวที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค จากการศึกษาของมนตวจี และคณะ (2558)  
พบการปนเปอนของเช้ือแบคทีเรียกอโรคในเน้ือสุกรเกินเกณฑมาตรฐานในสัดสวนคอนขางสูง ซึ่งการควบคุม
กระบวนการผลิตเพื่อลดการปนเปอนน้ันตองเริ่มต้ังแตกอนการฆาสัตว ในระหวางการฆาสัตว และภายหลัง 
การฆาสัตว (นิรุตต และธีรพงศ, 2560)  

ขอมูลจากสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (2562) กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแตวันที่ 1 มกราคมถึง 
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 พบผูปวยโรคอาหารเปนพิษ 105,672 ราย และเสียชีวิต 1 ราย การบริโภคเน้ือสัตวที่
มีการปนเปอนของเช้ือแบคทีเรียกอโรค อาทิ เชน เช้ือ Salmonella spp. เปนปญหาสําคัญ กอใหเกิดโรค
อาหารเปนพิษได (Wendy and Andrew, 2015) จากการศึกษาของฤชุดา และคณะ (2559) พบวาในพื้นที่  
11 จังหวัดของประเทศไทย พบการปนเปอนเช้ือ Salmonella spp. สูงถึง รอยละ 56.67 และจังหวัดสุรินทร 
พบการปนเปอนของเช้ือ Salmonella spp. ทั้งจากโรงฆาสัตวและสถานที่จาํหนายเน้ือสัตวเกินกวารอยละ 50     
(วชิราภรณ และนัฐฐา, 2556) 

การปนเปอนเช้ือแบคทีเรียกอโรคในเน้ือสุกรน้ัน เกิดข้ึนไดทั้งในฟารม โรงฆาสัตว และสถานที่จําหนาย
เน้ือสัตว การติดตามเฝาระวังการปนเปอนเช้ือแบคทีเรียกอโรคจงึเปนเรื่องสําคัญ โดยมีเปาหมายสูงสุด คือ การ
ผลิตอาหารที่ปลอดภัยสําหรับผูบริโภค โดยกรมปศุสัตวมีบทบาทหนาที่ในการพัฒนากระบวนการผลิตเน้ือสัตว
ใหไดมาตรฐาน เพื่อใหไดเน้ือสัตวที่มีคุณภาพ ปราศจากการปนเปอน และปลอดภัยตอผูบริโภค ซึ่งการ
ตรวจสอบคุณภาพของเน้ือสัตววามีความปลอดภัยจากเช้ือจุลินทรียที่สําคัญ คือ การตรวจวิเคราะหการ
ปนเปอนของเช้ือแบคทีเรียในเน้ือสัตว ไดแก จํานวนเช้ือแบคทีเรียรวม Aerobic Plate Count (APC), 
Staphylococcus aureus,  Escherichia coli,  Enterococcus spp., Coliform และ Salmonella spp. 
สามารถใชประเมินสุขลักษณะของการผลิตเน้ือสัตวได โดยเปรียบเทียบกับเกณฑดานจุลชีววิทยาของสินคา  
ปศุสัตวเพื่อการสงออกตามประกาศกรมปศุสัตว (กรมปศุสัตว, 2551) ซึ่งเปนการยืนยันถึงมาตรฐานโรงฆาสัตว 
และเพิ่มความมั่นใจแกผูบริโภค 

ทั้งน้ี การเก็บขอมูลการปนเปอนเช้ือแบคทีเรียกอโรคในเน้ือสุกรจากโรงฆาสัตวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร
ในชวงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ยังไมมีการนําขอมูลมาวิเคราะห ดังน้ัน คณะผูวิจัยมี
ความสนใจในการศึกษาหาสาเหตุ การปองกันการปนเปอนเช้ือแบคทีเรียกอโรคในเน้ือสุกรจากโรงฆาสัตว
โดยเฉพาะในเน้ือสุกร และนําผลการวิเคราะหขอมูลไปดําเนินการควบคุมดานสุขอนามัย การพัฒนา
กระบวนการผลิตเน้ือสุกรและการจัดการมาตรฐานโรงฆาสัตวตอไป 

 



 
 

อุปกรณและวิธีการ 

1. ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

การศึกษาน้ีเปนการศึกษายอนหลัง (Retrospective cross sectional study) จากแบบรายงานผล
การตรวจวิเคราะหเช้ือจุลินทรียในเน้ือสัตวจากตัวอยางเน้ือสุกรจากโรงฆาสัตวในพื้นที่จังหวัดสุรินทรทั้งหมด 
28 แหง ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (ปงบประมาณ 2562 - 2563) รายงานผล
โดยหองปฏิบัติการศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จังหวัดสุรินทร จํานวน 
56 ตัวอยาง โดยวิธีการสุมอิสระ (Simple random sampling) ตอชุดการผลิต ตอ 1 โรงฆาสัตว ในชวงเวลา
ปงบประมาณเดียวกัน 

1.1 การศึกษาผลการตรวจวิเคราะหเชื้อจุลินทรียในเน้ือสัตว 
การ ศึกษาจํานวนเ ช้ือจุลินทรีย ในเ น้ือสัตว   ไดแก  จํ านวนเ ช้ือจุลินทรียทั้ งหมด         

(Aerobic Plate count), S.aureus, E. coli, Enterococcus spp., Coliform และ Salmonella spp.  
  การตรวจตัวอยางเน้ือสุกรเพื่อชันสูตรทางหองปฏิบัติการของกรมปศุสัตว โดยสงตรวจที่

หองปฏิบัติการศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย เพื่อตรวจวิเคราะหเช้ือแบคทีเรียในตัวอยางเน้ือสัตว         
ใชเกณฑมาตรฐานตามประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง เกณฑดานจุลชีววิทยาของสินคาปศุสัตวเพื่อการสงออก     
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 (กรมปศุสัตว, 2551) ดังน้ี 

1) Aerobic Plate Count (APC) ดวยวิธี BAM Online Chapter 3 (2001) การผานเกณฑ
มาตรฐาน คือ การตรวจพบปริมาณเช้ือในตัวอยางนอยกวาหรือเทากับ 500,000 cfu/g  

2) เช้ือ S. aureus ดวยวิธี ISO 6888(1999) การผานเกณฑมาตรฐาน คือ การตรวจพบใน
ตัวอยางนอยกวาหรือเทากับ 100 cfu/g  

3) เช้ือ Enterococcus spp. ดวยวิธี Nordic No.68 (2004) การผานเกณฑมาตรฐาน คือ 
การตรวจพบในตัวอยางนอยกวาหรือเทากับ 1,000 cfu/g  

4) เช้ือ Coliform ดวยวิธี BAM Online Chapter 4 (2002) การผานเกณฑมาตรฐาน คือ 
การตรวจพบในตัวอยางนอยกวาหรือเทากับ 5,000 cfu/g  

5) เช้ือ E. coli ดวยวิธี BAM Online Chapter 4 (2002) การผานเกณฑมาตรฐาน คือ การ
ตรวจพบในตัวอยางนอยกวาหรือเทากับ 100 cfu/g  

6) เช้ือ Salmonella spp. ดวยวิธี ISO 6579:2002 การผานเกณฑมาตรฐาน คือ การตรวจ
ตองไมพบในตัวอยาง 25 กรัม  

1.2 การศึกษาสาเหตุปจจัยการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียกอโรคในเน้ือสุกรจากโรงฆาสัตว 
การศึกษาปจจัยเสี่ยงที่มีความสมัพันธกับจํานวนเช้ือจลุินทรียปนเปอนในเน้ือสัตว ปงบประมาณ 2563 

ทั้ง 6 ชนิด โดยคณะผูวิจัยเปนผูสํารวจเก็บขอมูลจากการสอบถามและเก็บขอมลูจากการลงพืน้ที่สํารวจโดยตรง 
ซึ่งปจจัยเสี่ยงจะเปนปจจัยในดานที่เกี่ยวของในการดําเนินของโรงฆาสัตว ทั้งหมด 7 ปจจัย อันไดแก  

1.2.1 รับสุกรมีชีวิตจากฟารมที่ไดรับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good  
Agricultural Practices: GAP) 

1.2.2 รูปแบบนํ้าที่ใชภายในโรงฆาสุกรไดรับการฆาเช้ือ 
1.2.3 แรงงานมีการลางมืออยางถูกวิธีกอนทํางานทุกครั้งอยางเครงครัดกอนการปฏิบัติงาน  
1.2.4 รูปแบบการกั้นแยกระหวางหองภายในโรงฆาสุกรอยางชัดเจน โดยมีการกัน้แยกโซน 

ตางๆ ภายในโรงฆาสุกร เปนโซนสะอาด และโซนสกปรก  



 
 

1.2.5 ประสบการณของแรงงาน โดยแบงเปน มากกวาหรือเทากับ 1 ป และ นอยกวา 1 ป 
1.2.6 ระยะเวลาในการอดอาหารสุกรกอนเขากระบวนการ โดยแบงเปน มากกวาหรือเทากับ

12 ช่ัวโมงและ นอยกวา 12 ช่ัวโมง 
1.2.7 การจุมฆาเช้ือมีดในกระบวนการภายในโรงฆาสุกร โดยจะตองตรวจพบอุปกรณจุมฆา

เช้ือมีดภายในโรงฆาสุกร และมีการใชงานอยางสม่ําเสมอ      
ตารางท่ี 1 แสดงปจจัยเสี่ยงที่ศึกษา 7 ปจจัยที่เกี่ยวของกับจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตว เพื่อใชใน

การคํานวณทางสถิติ  

รับสุกรมีชีวิตจากฟารมที่ไดรับมาตรฐาน GAP 0 : ไมไดรับมาตรฐาน 1 : ไดรับมาตรฐาน 

นํ้าที่ใชภายในโรงฆาสุกรไดรับการฆาเชื้อ 0 : ไมไดรับการฆาเชื้อ 1 : ไดรับการฆาเชื้อ 

แรงงานมีการลางมือกอนทํางานทุกครัง้อยางเครงครัด 0 : ไมเครงครัด 1 : เครงครัด 

รูปแบบการก้ันแยกระหวางหองภายในโรงฆาสุกรอยาง
ชัดเจน 

0 : ไมไดก้ันแยกหองอยางชัดเจน 1 : ก้ันแยกหองอยางชัดเจน 

ประสบการณของแรงงาน 0 : < 1 ป 1 : ≥ 1 ป 

ระยะเวลาในการอดอาหารสุกรกอนเขากระบวนการ 0 : < 12 ชั่วโมง  1 : ≥ 12 ชั่วโมง  

การจุมฆาเชื้อมีดในกระบวนการภายในโรงฆาสุกร 0 : ไมไดใชอุปกรณฆาเชื้อมีด 1 : ใชอุปกรณฆาเชื้อมีด 
 

2. การวิเคราะหทางสถิติ 

การศึกษาผลการตรวจวิเคราะหเ ช้ือจุลินทรียในเน้ือสัตว ไดแก จํานวนเช้ือจุลินทรียทั้งหมด         
(Aerobic Plate count), S.aureus, E. coli, Enterococcus spp., Coliform และ Salmonella spp. โดย
วิเคราะหขอมูลที่ไดดวยสถิติเชิงพรรณนา จากการคํานวณรอยละจํานวนโรงฆาสุกร และวิเคราะหขอมูลจํานวน
เช้ือจุลินทรียในเน้ือสัตว โดยจําแนกการผานเกณฑมาตรฐานของจํานวนเช้ือจุลินทรียแตละชนิด โดยแบงเปน 3 
กลุม ไดแก กลุมที่ 1 โรงฆาสุกรที่ผานเกณฑมาตรฐานของจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตว จํานวน 0-2 
ชนิด จากทั้งหมด 6 ชนิดเช้ือจุลินทรีย กลุมที่ 2 โรงฆาสุกรที่ผานเกณฑมาตรฐานของจํานวนเช้ือจุลินทรีย
ปนเปอนในเน้ือสัตว จํานวน 3-4 ชนิด จากทั้งหมด 6 ชนิดเช้ือจุลินทรีย และกลุมที่ 3 โรงฆาสุกรที่ผานเกณฑ
มาตรฐานของจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตว จํานวน 5-6 ชนิด จากทั้งหมด 6 ชนิดเช้ือจุลินทรีย 

วิเคราะหขอมูลที่ไดดวยวิธีทางสถิติเปรียบเทียบจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวในโรงฆาสัตว 
ประจําปงบประมาณ 2562 และ 2563 ไดแก Aerobic Plate Count (APC) เช้ือ Coliform เช้ือ E. coli เช้ือ 
Enterococcus spp. และ เช้ือ S. aureus โดยนําขอมูลมาวิเคราะหขอมูลสถิติดวยวิธี T-test และ Mann-
Whitney U test (โดยวิเคราะหการกระจายของขอมูลกอน) เปรียบเทียบระหวางสองกลุมขอมูล โดยกําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ P<0.05 การวิเคราะหทางสถิติใชโปรแกรม Microsoft Excel  

การศึกษาสาเหตุปจจัยการปนเปอนเช้ือแบคทีเรียกอโรคในเน้ือสุกรจากโรงฆาสัตว วิเคราะหขอมูล
จํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวในโรงฆาสัตว ประจําปงบประมาณ 2563 รวมกับปจจัยการจัดการ
ภายในโรงฆาสัตว วิเคราะหขอมูลเพื่อหา odds ratio โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ P<0.05 การ
วิเคราะหทางสถิติใชโปรแกรม open Epi 

 
 

 
 



 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตว 

 การศึกษาจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสุกรที่ไดจากโรงฆาสัตวในพื้นที่จังหวัดสุรินทรทั้งหมด  
28 แหง ในปงบประมาณ 2562 และ 2563 ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จากขอมูล 
พบวา จํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสุกรในภาพรวม ยังไมผานเกณฑมาตรฐาน โดยในปงบประมาณ 
2562 รอยละ 17.86 (5/28) ผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 82.14 (23/28) ไมผานเกณฑมาตรฐาน และใน
ปงบประมาณ 2563 รอยละ 14.29 (4/28) ผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 85.71 (24/28) ไมผานเกณฑ
มาตรฐาน  

 

รูปภาพที่ 1 จํานวนโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรทั้งหมด 28 แหง ที่ผานมาตรฐานและไมผานมาตรฐาน 
ของจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวในภาพรวมแบงตามปงบประมาณ (รอยละ) 

 จํานวนโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรทั้งหมด โดยจําแนกตามจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวที่
ผานมาตรฐานเปนกลุม ทั้งหมด 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 โรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรที่ผานเกณฑมาตรฐานของ
จํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตว 0-2 ชนิดเช้ือจุลินทรีย กลุมที่ 2 โรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรที่ผาน
เกณฑมาตรฐานของจํานวนเช้ือจุลนิทรยีปนเปอนในเน้ือสัตว 3-4 ชนิดเช้ือจุลินทรีย และกลุมที่ 3 โรงฆาสุกรใน
จังหวัดสุรินทรที่ผานเกณฑมาตรฐานของจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตว 5-6 ชนิดเช้ือจุลินทรีย พบวา 
ในปงบประมาณ 2562 มีกลุมที่ 1 รอยละ 32.14 (9/28), กลุมที่ 2 รอยละ 32.14 (9/28), กลุมที่ 3 รอยละ 
35.71 (10/28) และปงบประมาณ 2563 มีกลุมที่ 1 รอยละ 21.43 (6/28), กลุมที่ 2 รอยละ 35.71 (10/28), 
กลุมที่ 3 รอยละ 42.86 (12/28) ซึ่งแนวโนมพบวามีรอยละของกลุมที่ 3 จํานวนสูงสุด แสดงวามีจํานวนโรงฆา
สุกรในจังหวัดสุรินทรที่ผานเกณฑมาตรฐานของชนิดเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตว ไปในทางที่ดี  
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รูปภาพที่ 2-3 จํานวนโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรทั้งหมด 28 แหง โดยจําแนกตามจํานวน 
เชื้อจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวที่ผานเกณฑมาตรฐานเปนกลุม (รอยละ) 

 เมื่อทําการศึกษาจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวโดยวิธีตรวจนับจุลินทรียมาตรฐาน ทั้ง 6 
ชนิด พบวา ปงบประมาณ 2562 เช้ือแบคทีเรียที่ไมผานเกณฑมากทีสุ่ด คือ จํานวนจุลินทรียมาตรฐาน Aerobic 
Plate Count และปงบประมาณ 2563 เช้ือแบคทีเรียที่ไมผานเกณฑมากที่สุด คือ Enterococcus spp. 

1. การศึกษาจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวโดยวิธีตรวจนับจุลินทรียมาตรฐาน Aerobic 
Plate Count (APC) (รูปภาพที่ 4) 

เมื่อตรวจนับจุลินทรียมาตรฐาน Aerobic Plate Count (APC) เพื่อศึกษาจํานวนเช้ือจุลินทรีย
ปนเปอนในเน้ือสัตวที่ผานมาตรฐานและไมผานมาตรฐานของโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรทั้งหมด พบวาจํานวน
เช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวของโรงฆาสกุรในจงัหวัดสุรนิทร ในปงบประมาณ 2562 รอยละ 32.14 (9/28) 
ผานเกณฑมาตรฐาน, รอยละ 67.86 (19/28) ไมผานเกณฑมาตรฐาน, และในปงบประมาณ 2563 รอยละ 
57.14 (16/28) ผานเกณฑมาตรฐาน, รอยละ 42.86 (12/28) ไมผานเกณฑมาตรฐาน ทั้งน้ีเมื่อวิเคราะหทาง
สถิติพบวาจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตว ของโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทร ในปงบประมาณ 2562 
และในปงบประมาณ 2563 ไมแตกตางกัน (p>0.05) ในปงบประมาณ  

2. การศึกษาจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวชนิด S. aureus (รูปภาพที่ 5) 
เมื่อตรวจนับจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวชนิด S. aureus ที่ผานมาตรฐานและไมผาน

มาตรฐานของโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรทั้งหมด พบวาจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวชนิด           
S. aureus ในปงบประมาณ 2562 รอยละ 78.57 (22/28) ผานเกณฑมาตรฐาน, รอยละ 21.43 (6/28) ไม
ผานเกณฑมาตรฐาน และในปงบประมาณ 2563 รอยละ 82.14 (23/28) ผานเกณฑมาตรฐาน, รอยละ 17.86 
(5/28) ไมผานเกณฑมาตรฐาน ทั้งน้ีเมื่อวิเคราะหทางสถิติพบวาจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตว ชนิด 
S. aureus ของโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทร ในปงบประมาณ 2562 และในปงบประมาณ 2563 ไมแตกตางกัน 
(p>0.05) ในปงบประมาณ  

3. การศึกษาจํานวนเช้ือจลุินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวชนิด E. coli (รูปภาพที ่6) 
เมื่อตรวจนับจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวชนิด E. coli ที่ผานมาตรฐานและไมผาน

มาตรฐานของโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรทั้งหมด พบวาจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวชนิด E. coli 
ในปงบประมาณ 2562 รอยละ 60.71 (17/28) ผานเกณฑมาตรฐาน, รอยละ 39.29 (11/28) ไมผานเกณฑ
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ปงบประมาณ 2562 (รูปที่ 2)

ผานเกณฑมาตรฐานของจํานวนเชื้อจุลินทรยีปนเปอนในเนื้อสัตว 0-2 ชนิด

ผานเกณฑมาตรฐานของจํานวนเชื้อจุลินทรยีปนเปอนในเนื้อสัตว 3-4 ชนิด

ผานเกณฑมาตรฐานของจํานวนเชื้อจุลินทรยีปนเปอนในเนื้อสัตว 5-6 ชนิด

21.43%
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42.86%

ปงบประมาณ 2563 (รูปที่ 3)

ผานเกณฑมาตรฐานของจํานวนเชื้อจุลินทรยีปนเปอนในเนื้อสัตว 0-2 ชนิด

ผานเกณฑมาตรฐานของจํานวนเชื้อจุลินทรยีปนเปอนในเนื้อสัตว 3-4 ชนิด

ผานเกณฑมาตรฐานของจํานวนเชื้อจุลินทรยีปนเปอนในเนื้อสัตว 5-6 ชนิด



 
 

มาตรฐาน และในปงบประมาณ 2563 รอยละ 64.29 (18/28) ผานเกณฑมาตรฐาน, รอยละ 35.71 (10/28) 
ไมผานเกณฑมาตรฐาน ทั้งน้ีเมื่อวิเคราะหทางสถิติพบวาจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวชนิด E. coli 
ของโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทร ในปงบประมาณ 2562 และในปงบประมาณ 2563 แตกตางกัน (p<0.05) ใน
ปงบประมาณ   

4. การศึกษาจํานวนเช้ือจลุินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวชนิด Enterococcus spp. (รูปภาพที ่7) 
เมื่อตรวจนับจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวชนิด Enterococcus spp. ที่ผานมาตรฐานและ

ไมผานมาตรฐานของโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรทั้งหมด พบวาจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวชนิด 
Enterococcus spp. ในปงบประมาณ 2562 รอยละ 60.71 (17/28) ผานเกณฑมาตรฐาน, รอยละ 39.29 
(11/28) ไมผานเกณฑมาตรฐาน และในปงบประมาณ 2563 รอยละ 25.00 (7/28) ผานเกณฑมาตรฐาน,   
รอยละ 75.00 (21/28) ไมผานเกณฑมาตรฐาน ทั้งน้ีเมื่อวิเคราะหทางสถิติพบวาจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอน
ในเน้ือสัตวชนิด Enterococcus spp. ของโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทร ในปงบประมาณ 2562 และใน
ปงบประมาณ 2563 แตกตางกัน (p<0.05) ในปงบประมาณ   
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ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63

จํานวนโรงฆาสุกรท่ีผานมาตรฐานและไมผานมาตรฐานของ
จํานวนเชื้อจุลินทรียชนิด Aerobic Plate Count (รูปท่ี 4)

ผานเกณฑมาตรฐาน ไมผานเกณฑมาตรฐาน
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จํานวนโรงฆาสุกรท่ีผานมาตรฐานและไมผานมาตรฐานของ
จํานวนเชื้อจุลินทรียชนิด E. coli (รูปท่ี 6)

ผานเกณฑมาตรฐาน ไมผานเกณฑมาตรฐาน
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จํานวนโรงฆาสุกรท่ีผานมาตรฐานและไมผานมาตรฐานของ
จํานวนเชื้อจุลินทรียชนิด Enterococcus spp. (รูปท่ี 7)

ผานเกณฑมาตรฐาน ไมผานเกณฑมาตรฐาน
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จํานวนโรงฆาสุกรท่ีผานมาตรฐานและไมผานมาตรฐานของ
จํานวนเชื้อจุลินทรียชนิด S. aureus (รูปท่ี 5)

ผานเกณฑมาตรฐาน ไมผานเกณฑมาตรฐาน



 
 

 
รูปภาพที่ 4-9 จํานวนโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรทั้งหมด 28 แหง ที่ผานมาตรฐานและไมผานมาตรฐาน 

ของจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตว (รอยละ) 

  
5. การศึกษาจํานวนเช้ือจลุินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวชนิด Coliform (รูปภาพที ่8) 
เมื่อตรวจนับจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวชนิด Coliform ที่ผานมาตรฐานและไมผาน

มาตรฐานของโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรทั้งหมด พบวาจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตว ชนิด 
Coliform ในปงบประมาณ 2562 รอยละ 71.43 (20/28) ผานเกณฑมาตรฐาน, รอยละ 28.57 (8/28) ไมผาน
เกณฑมาตรฐาน และในปงบประมาณ 2563 รอยละ 78.57 (22/28) ผานเกณฑมาตรฐาน, รอยละ 21.43 
(6/28) ไมผานเกณฑมาตรฐาน ทั้งน้ีเมื่อทําการวิเคราะหทางสถิติพบวาจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตว
ชนิด Coliform ของโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทร ในปงบประมาณ 2562 และในปงบประมาณ 2563 ไม
แตกตางกันในปงบประมาณ  (p>0.05) 

6. การศึกษาจํานวนเช้ือจลุินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวชนิด Salmonella spp. (รูปภาพที ่9-10) 
เมื่อตรวจนับจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวชนิด Salmonella spp. ที่ผานมาตรฐานและไม

ผานมาตรฐานของโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรทั้งหมด พบวาจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวชนิด 
Salmonella spp. ในปงบประมาณ 2562 รอยละ 50.00 (14/28) ผานเกณฑมาตรฐาน, รอยละ 50.00 
(14/28) ไมผานเกณฑมาตรฐาน และในปงบประมาณ 2563 รอยละ 71.43 (20/28) ผานเกณฑมาตรฐาน, 
รอยละ 28.57 (8/28) ไมผานเกณฑมาตรฐาน ทั้งน้ี การศึกษาจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวชนิด 
Salmonella spp. สามารจําแนกตามชนิดได เปน 3 กลุม โดยพบวา ในปงบประมาณ 2562 และ
ปงบประมาณ 2563  พบ Group B สูงที่สุด Group C , Group E ตามลําดับ  
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จํานวนโรงฆาสุกรท่ีผานมาตรฐานและไมผานมาตรฐานของ
จํานวนเชื้อจุลินทรียชนิด Coliform (รูปท่ี 8)

ผานเกณฑมาตรฐาน ไมผานเกณฑมาตรฐาน
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จํานวนโรงฆาสุกรท่ีผานมาตรฐานและไมผานมาตรฐานของ
จํานวนเชื้อจุลินทรียชนิด Salmonella spp. (รูปท่ี 9)

ผานเกณฑมาตรฐาน ไมผานเกณฑมาตรฐาน



 
 

 
   *Group.B : Salmonella Typhimurium/*Group.C : Salmonella Choleraesuis/*Group.E : Salmonella Weltevreden 

รูปภาพที่ 10 จํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวชนิด Salmonella spp. ที่ไดจากโรงฆาสุกรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร
ทั้งหมด 28 แหง จําแนกแตละปงบประมาณและการแบงกลุมเชื้อ (รอยละ) 

 

การศึกษาปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตอจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตว  

 การศึกษาทั้งหมด 7 ปจจัยในการจัดการภายในโรงฆาสัตวที่อาจจะมีผลตอการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของ
จํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตว โดยเปนปจจัยในดานตางๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินของโรงฆาสัตว 
อันไดแก รูปแบบนํ้าที่ใชภายในโรงฆาสัตวไดรับการฆาเช้ือ แรงงานมีการลางมือกอนทํางานทุกครั้งอยาง
เครงครัดกอนการปฏิบัติงาน รูปแบบการกั้นแยกระหวางหองภายในโรงฆาสัตวอยางชัดเจน ประสบการณของ
แรงงาน ระยะเวลาในการอดอาหารสุกรกอนเขากระบวนการ การจุมฆาเช้ือมีดในกระบวนการภายในโรงฆา
สัตว จากการเก็บขอมูลและศึกษาพบวา ปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของกับปริมาณจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนใน
เน้ือสัตวไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนปจจัยดานรูปแบบนํ้าที่ใชภายในโรงฆาไดรับการฆาเช้ือตอเช้ือ 

Enterococcus spp. คา Odds Ratio (95% CI) = 8 (1.17,54.72) ดังตารางที่ 2 
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p. กลุมเช้ือของเช้ือแบคทีเรียชนิด Salmonella spp.

ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63



 
 

ตารางท่ี 2 แสดงปจจัยเสี่ยงที่ศึกษา 7 ปจจัยที่เกี่ยวของกับจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตว  

ปจจัยเสี่ยง 
 

ผลการวิเคราะห Odd ratio (Confidence Intervals)) 

Aerobic 
Plate 
Count 

S. aureus E. coli Enterococcus 
spp. 

Coliform Salmonella 
spp. 

การรับหมูมาจากฟารมที่
ไดรับมาตรฐาน GAP 

     0.8974 
(0.17,4.91) 

รูปแบบนํ้าที่ใชภายในโรงฆา
สุกรไดรับการฆาเชื้อ 

2.33 
(0.45,12) 

2.57 
(0.25,26.85) 

1.49 
(0.28,7.74) 

8** 
(1.17,54.72) 

0.4667 
(0.07,2.92) 

 

แรงงานมีการลางมือกอน
ทํางานทุกครั้งอยาง

เครงครัด 

1.089 
(0.24,4.95) 

3.667 
(0.35,38.02) 

2.33 
(0.43,12) 

1 
(0.18,5.63) 

0.69 
(0.11,4.24) 

 

การก้ันแยกระหวางหอง
ภายในโรงฆาสุกรอยาง

ชัดเจน 

0.4615 
(0.08,2.62) 

0.42 
(0.05,3.22) 

0.3 
(0.05,1.76) 

1.28 
(0.19,8.76) 

0.22 
(0.03,1.54) 

 

ประสบการณของแรงงาน 2.2 
(0.47,10.35) 

2.8 
(0.39,20.46) 

3.9 
(0.76,19.95) 

5.455 
(0.56,53.52) 

0.72 
(0.11,4.82) 

3.89 
(0.7,21.75) 

ระยะเวลาในการอดอาหาร
สุกรกอนเขากระบวนการ  

   3.429 
(0.47,25.27) 

1.412 
(0.13,12.26) 

0.9 
(0.08,9.97) 

0.57 
(0.05,6.08) 

การจุมฆาเชื้อมีดใน
กระบวนการภายในโรงฆา

สุกร 

1 
(0.18,5.63) 

  0.6667 
(0.12,3.84) 

1.28 
(0.19,8.76) 

0.22 
(0.03,1.54) 

0.42 
(0.07,2.53) 

** Significant Odds Ratio (95% CI) 

 

สรุปและวิจารณ 

การเฝาระวังการปนเปอนเช้ือแบคทีเรียกอโรคในเน้ือสุกรจากโรงฆาสัตวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร 
ระหวาง ตุลาคม 2561 – กันยายน 2563 โดยแบงตามปงบประมาณ พบวาในภาพรวม ยังไมผานเกณฑ
มาตรฐาน จากขอมูลควรนําไปพัฒนาในการดําเนินการควบคุมดานสุขอนามัย การพัฒนากระบวนการผลิตเน้ือ
สุกร และการจัดการมาตรฐานโรงฆาสัตวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ดังน้ันจึง
จําเปนตองหาสาเหตุการไมผานมาตรฐานดานการปนเปอนเช้ือแบคทีเรียของเน้ือสุกร ซึ่งในศึกษาน้ีพบวามี 
ปจจัยเสี่ยงชนิดเดียวในการจัดการภายในโรงฆาสัตวที่เกี่ยวของกับจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตว
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตามจํานวนตัวอยางการสุมเก็บตัวอยางตอจํานวนโรงฆาภายในจังหวัด
สุรินทรอาจยังไมเหมาะสม ดวยปจจัยที่จํากัดของจํานวนโรงฆาสุกรภายในจังหวัดสุรินทร ถือเปนขอจํากัดของ
งานวิจยั ในการศึกษาถัดไปควรมีการวางแผนเก็บตัวอยางมากข้ึน ยกตัวอยางการศึกษาของ Buzdugan และ
คณะ (2020) ที่ศึกษาการปนเปอนเช้ือแบคทีเรียชนิด Campylobacter spp. ในเน้ือไกจากโรงฆาสัตว
เชนเดียวกัน มีการใชจํานวนตัวอยางถึง 55,918 ตัว ทั้งน้ีอาจเพิ่มจํานวนครั้งการเก็บตัวอยางในชวงเวลาที่
กําหนด หรือปรับเปลี่ยนแผนการเฝาระวังการปนเปอนเช้ือของโรงฆาสุกรทั่วประเทศ เพื่อสามารถเก็บขอมูล 
นํามาวิเคราะห และนําผลมาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งปจจัยเสี่ยงในการจัดการภายในโรงฆาสัตว 
ที่ทําการศึกษาก็ควรมีการดําเนินการอยางตอเน่ืองและเครงครัด เพราะเปนปจจยัที่ทําใหเกดิผลดีตอการลดการ



 
 

ปนเปอนในเชิงทฤษฎี และมีความเช่ือมโยงโดยตรง เชน การศึกษาปจจัยแรงงานมีการลางมือกอนทํางาน    
ทุกครั้งอยางเครงครัด ตอการปนเปอนเช้ือแบคทีเรีย ในการศึกษาของ Lambrechts และคณะ (2014) หาก
แรงงานมีการลางมือกอนปฏิบัติงานในโรงงานอาหารพรอมกินสามารถลดการสงตอเช้ือกอโรคในคนไดถึง   
รอยละ 97 

ทั้งน้ีไดมีการศึกษาจําแนกตามชนิดแบคทีเรียกอโรคในเน้ือสุกร ซึ่งตางมีความสําคัญและสัมพันธกับ
การจัดการในโรงฆาสุกรในแตละรูปแบบ ซึ่งการศึกษาจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวโดยวิธีตรวจนับ
จุลินทรียมาตรฐาน Aerobic Plate Count (APC) ในการศึกษาครั้งน้ีพบวา มีแนวโนมผานมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
ในแตละปงบประมาณ แสดงใหเห็นถึงการจัดการที่ดีภายในโรงฆาสุกรภายในจังหวัดสุรนิทรมีการจัดการในดาน
สุขลักษณะ การปนเปอนเช้ือจุลินทรียในสิ่งแวดลอม ทั้งบริเวณพื้นผิวสัมผัสเน้ือโดยตรง แตอยางไรก็ตาม ใน
ปงบประมาณ 2562 เช้ือแบคทีเรียที่ไมผานเกณฑมากที่สุด คือ ปริมาณจุลินทรียมาตรฐาน Aerobic Plate 
Count ซึ่งในการศึกษาของ Pinto และคณะ (2004) พบวา สวนกระบวนการนําขนและเล็บสุกรออก 
(scalding/dehairing) ในโรงฆา ทําใหปนเปอนเช้ือจุลินทรียไดมากที่สุด ทั้งน้ีปริมาณจุลินทรียมาตรฐาน 
Aerobic Plate Count จึงเปนประเด็นหลักที่ตองจัดการเรงดวน และจําเปนตองวิเคราะหการปนเปอนใน   
แตละชนิดเช้ือแบคทีเรีย 

เมื่อตรวจนับจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวชนิด S. aureus ที่ผานมาตรฐานและไมผาน
มาตรฐานของโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรทั้งหมด พบวาจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวชนิด           
S. aureus ทั้ง 2 ปงบประมาณ ผานเกณฑมาตรฐานสูง ทั้งน้ีเช้ือ S. aureus เปนเช้ือที่ปนเปอนไดจากผิวหนัง
ของผูปฏิบัติงานและจากสตัว และอีกชองทางหน่ึงทีส่ําคัญ คือทางระบบหายใจของผูปฏิบัติงาน เพราะสามารถ
พบเช้ือในระบบทางเดินหายใจของผูปฏิบัติงานถึงรอยละ 20-50 (Bergdoll, 1990) ในหลักเกณฑการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสุกร ในดานสุขลักษณะ สวนบุคคล จึงมีความสําคัญ และตองปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ ทั้งน้ีในการศึกษาน้ีสามารถบอกไดวาโรงฆาสุกรใด ยังปฏิบัติไมเหมาะสม และสามารถแกไขไดใน
ปงบประมาณถัดมา ซึ่งอาจเนนยํ้าความสําคัญของการกอโรคที่รุนแรงตอแรงงานผูปฏิบัติงานจนเกิดภาวะ
รางกายลมเหลวจากภาวะติดเช้ือแบคทีเรียของเช้ือ S. aureus ในคน (Archer, 1998) อีกทั้งปจจุบันพบวามี
การสงตอของยีนสด้ือยาผานเช้ือแบคทีเรียชนิด S. aureus ภายในโรงฆาสัตวในปริมาณสูง ทําใหการรักษาดวย
ยาปฏิชีวนะตอการติดเช้ือแบคทีเรียประสบความสําเร็จนอย ผูปวยเสียชีวิตสูง ( Ivbule et al., 2017) 
เชนเดียวกับการสงตอของยีนสด้ือยาแวนโคมายซิน (vancomycin) เช้ือแบคทีเรียชนิด Enterococcus spp. 
(Hammerum, 2012) ซึ่งปญหาเรื่องยีนสด้ือยาเปนปญหาใหญที่ทั้งโลกในความสนใจ ทั้งน้ีเช้ือแบคทีเรียชนิด 
Enterococcus spp. สามารถพบไดในลําไสของคน สุกร และนํ้าที่ใชในกระบวนการผลิต  ดังน้ันสามารถ
ปนเปอนของเช้ือไดหลายเสนทางในทุกข้ันตอนของกระบวนการฆาสุกรได ในการศึกษาน้ีพบวารูปแบบนํ้าที่ใช
ภายในโรงฆาไดรับการฆาเช้ือมีผลตอการเพิ่มจํานวนของเช้ือ Enterococcus spp. สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Koivunen และคณะ (2004) ที่มีการศึกษาการใชสารเคมีชนิดตางๆเพื่อฆาเช้ือแบคทีเรียในนํ้าเพื่อใหนํ้ามี
คุณภาพที่ดีข้ึน ซึ่งปจจุบันเช้ือแบคทีเรียชนิด Enterococcus spp. ยังใชเปนเกณฑในการตรวจคุณภาพนํ้า 
เพื่อจําแนกคุณภาพของนํ้าอีกดวย (Anderson et al., 1997) จึงสรุปไดวาหากโรงฆาสุกรมีการใชนํ้าที่สะอาด 
ผานการฆาเช้ือ สามารถลดการปนเปอนของเช้ือได และจากงานวิจัยน้ีพบวามีแนวโนมของจํานวนเช้ือดังกลาว
ไมผานเกณฑมาตรฐานมากข้ึน เปนแนวโนมในดานลบ และเช้ือแบคทีเรียชนิด Enterococcus spp. ยังเปน
เช้ือแบคทีเรียที่ไมผานเกณฑมากที่สุดในปงบประมาณ 2563  จึงควรแนะนําใหทุกโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทร 
มีการใชนํ้าที่สะอาดและตองผานการฆาเช้ือในกระบวนผลิต ซึ่งจะเปนการแกปญหาที่ตรงจุด สอดคลองกับผล



 
 

การวิเคราะหปริมาณเช้ือและการศึกษาสาเหตุปจจัยการปนเปอนเช้ือแบคทีเรียชนิด Enterococcus spp. ใน
การศึกษาน้ีอีกดวย     

เมื่อวิเคราะหทางสถิติพบวาจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวชนิด E. coli ของโรงฆาสุกรใน
จังหวัดสุรินทร ในปงบประมาณ 2562 และในปงบประมาณ 2563 แตกตางกันในปงบประมาณโดยมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ซึ่งมีแนวโนมของขอมูลเชนเดียวกับเช้ือจุลนิทรียปนเปอนในเน้ือสัตวชนิด Coliform และไปในทิศทาง
เดียวกันคือผานเกณฑมาตรฐาน แสดงใหเห็นถึงผลดานดีของการตรวจประเมินโรงฆาสกุรประจําปดีและควรทํา
ตอไป ทั้งน้ีการปนเปอน สามารถปนเปอนในทุกกระบวนการในโรงฆาสุกร ต้ังแตการขนสง จนถึงมือผูบริโภค 
(Lee et al., 2009) โดยทางหลักในการปนเปอนคือจากมูลสุกร และสงตอโดยผูปฏิบัติงาน ทั้งน้ีแนวโนมของ
การปนเปอนเช้ือจุลินทรียอาจมาจากการทําความสะอาดพื้นผิวภายในอาการโรงฆาไดไมดีพอ จากการศึกษา
พบวาในโรงฆาโค มีการปนเปอนของเช้ือแบคทเีรยีชนิด E. coli ในเน้ือโคจากบริเวณพื้นผิวโรงฆาสัตว (Mather 
et al., 2008) ดังน้ันหากตองการควบคุมปริมาณเช้ือทั้ง 2 ชนิดน้ีใหนอยลงจนผานเกณฑมาตรฐานทั้งหมด คือ 
ควรมีการเขมงวดทั้งผูปฏิบัติการและความสะอาดภายในโรงฆาสัตว  

ถัดมาคือการปนเปอนของเ ช้ือจุลินทรียที่มีความสําคัญมากที่สุด น้ันคือ เ ช้ือจุลินทรียชนิด 
Salmonella spp. อีกทั้งในการศึกษาน้ีชนิดที่พบสูงสุด คือ Salmonella Typhimurium ซึ่งมีความสําคัญ
ของการกอโรครุนแรงในคน เกิดภาวะลําไสอักเสบ โดยพบวาปจจัยเสี่ยงการรับสุกรจากฟารมที่ไดรับมาตรฐาน 
GAP ก็ยังสงตอเช้ือน้ีได เพราะบางครั้งสุกร ไมมีการแสดงอาการปวยได แมวาจะถูกตรวจโดยพนักงานตรวจ
โรคสัตวกอนและหลังชําแหละ ก็ไมสามารถตรวจจับไดสมบูรณ อยางไรก็ตามในการศึกษาน้ีไมพบวามีปจจัย
เสี่ยงที่เกี่ยวของกับปริมาณจํานวนเช้ือจุลินทรียปนเปอนในเน้ือสัตวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  อยางไรก็ตาม
โอกาสที่จะเจอเช้ือ Salmonella spp. ปนเปอนในเน้ือสัตวมีโอกาสนอยมาก โดยสวนลําไสตรงของสุกรเปน
ตําแหนงที่จะพบเช้ือมากที่สุด (Swanenburg et al., 2001) ทั้งน้ีเมื่อผานกระบวนการชําแหละ อาจะมีโอกาส
เจอปนได การที่แรงงานมีประสบการณการทํางานมากกวา 1 ป ทําใหแยกสวนเครื่องในไดอยางชํานาญ 
สอดคลองกับการศึกษาของ Bersisa และคณะ (2019) ความรู ความชํานาญเปนสิ่งสําคัญตอการปนเปอนของ
เช้ือแบคทีเรียตอการผลิตเน้ือสัตว และการกั้นแยกระหวางหองภายในโรงฆาสัตวเพื่อแยกโซนสะอาดและโซน
สกปรกอยางชัดเจน ก็มีสวนในการลดการปนเปอนของเช้ือ สวนการผลักดันใหโรงฆาสัตวภายในจังหวัดสุรินทร
เขาสูมาตรฐานการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสุกร หรือ GMP แสดงวาโรงฆาสัตวน้ันมีการปฏิบัติที่ดี
ตามหลักอนามัย อาจลดการปนเปอนของเช้ือได และการตามหาปจจัยของการปนเปอนยังคงเปนสิ่งที่สําคัญ 
ซึ่งจําเปนตองจําแนกระหวางสุกรมีการติดเช้ือ Salmonella spp. กอนเขากระบวนการโรงฆาสัตว หรือแค
ปนเปอนในกระบวนการผลิต ในการศึกษาของ Henry และคณะ (2018) พบวา Salmonella Typhimurium 
มักจะพบปนเปอนไดมาก ต้ังแตการรับสุกรจากฟารมเปนหลักและปนเปอนระหวางการขนสงหลายจากสุกร
หลายฟารม สงตอสูโรงฆาสัตว เปนตน  

สรุปผลจากการศึกษาการเฝาระวังการปนเปอนเช้ือแบคทีเรียในเน้ือสุกรทั้งหมด 6 ชนิดที่กอโรคได 
จากโรงฆาสัตวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร ยังมีการปนเปอนในปริมาณสูง อาจเน่ืองดวยปจจัยเสี่ยงดานการจัดการ 
แรงงาน เปนตน ทั้งน้ีเมื่อทราบแนวโนมของขอมูลของแตละโรงฆาสุกรอยางชัดเจน ก็จะสามารถเพิ่มมาตรการ
การพัฒนาโรงฆาสุกรไดตรงประเด็นและมีประสทิธิภาพมากข้ึน อีกทั้งหากมีการวางแผนเฝาระวังและการศึกษา
ถัดไป ควรมีการปรับแผนการเก็บตัวอยางใหมเพื่อใหเปนฐานขอมูลที่นําไปใชประโยชนได 
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