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บทคัดยอ
การเฝาระวัง การปนเปอนเชื้อแบคทีเ รียกอโรคในเนื้อสุก รจากโรงฆาสัตวในพื้นที่จัง หวัดสุรินทร
ระหวางตุลาคม 2561 – กันยายน 2563 รวมทั้ง หมด 28 แหง ตรวจวิเ คราะหก ารปนเปอนเชื้อแบคทีเรีย
ดานจุลชีววิทยาทั้งหมด 6 ชนิด ไดแก จํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมด (Aerobic Plate count), Staphylococcus
aureus, Escherichia coli, Enterococcus spp., Coliform และ Salmonella spp. ตามวิธีมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว พบวา จํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสุกรในภาพรวม ยังไมผานเกณฑมาตรฐาน โดยใน
ปงบประมาณ 2562 ผานเกณฑม าตรฐาน รอยละ 17.86, ไมผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 82.14 และใน
ปงบประมาณ 2563 ผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 14.29, ไมผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 85.71 ทั้งนี้เชื้อ
แบคทีเรียที่ไมผานเกณฑมากที่สุด ในปงบประมาณ 2562 คือ ปริมาณจุลินทรียมาตรฐาน Aerobic Plate
Count และปงบประมาณ 2563 คือ Enterococcus spp. โดยไมแตกตางกันในแตละปงบประมาณ (p>0.05)
และโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรที่ผานเกณฑมาตรฐานของจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสุกรจํานวน 5-6
ชนิด จากทั้งหมด 6 ชนิดเชื้อจุลินทรีย ในปงบประมาณ 2562 รอยละ 35.71 และปงบประมาณ 2563 รอยละ
42.86 ซึ่ ง แนวโนม ของรอ ยละจํ านวนสู ง ขึ้ น เมื่อ เที ยบกับ โรงฆา สุก รที่ผ านเกณฑม าตรฐานของจํา นวน
เชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตว 0-4 ชนิด จากทั้งหมด 6 ชนิด แสดงวามีจํานวนโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรที่
ผานเกณฑมาตรฐานไปในทางที่ดี สวนเชื้อ Salmonella spp. เปนเชื้อที่มีความสําคัญมากที่สุด จากการศึกษา
พบ Group B อันไดแก Salmonella Typhimurium มากที่สุด และการศึกษาปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอจํานวน
เชื้อจุลินทรียป นเปอนในเนื้อสัตว ทั้งหมด 7 ปจจัย ไมพบวามีปจจัยเสี่ยงใดที่เ กี่ยวของกับ ปริมาณจํานวน
เชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนปจจัยดานรูปแบบน้ําที่ใชภายในโรงฆา สุกร
ไดรับการฆาเชื้อตอเชื้อ Enterococcus spp. คา Odds Ratio (95% CI) = 8 (1.17,54.72) จากการศึกษานี้
สรุปไดวายังมีการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียกอโรคในเนื้อสุกรในปริมาณสูง ทั้งนี้ควรเพิ่มมาตรการการพัฒนา
โรงฆาสุกรใหตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอางอิงจากการศึกษานี้ 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 เนื่องดวยเปนแหลงผลิตเนื้อสัตว ปจจุบันชนิดเนื้อที่
ไดรับความนิยมสูง คือ เนื้อสุกร มีความนิยมบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศเพิ่มมากขึ้น จากขอมูลของ
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร พบวา ภาวะเศรษฐกิจ การเกษตรไตรมาศ 2 ป 2563 และแนวโนมป 2563
มีการผลิตสุกรเพิ่มขึ้น 0.24% เนื่องดวยคุณคาทางโภชนะของเนื้อสุกร ที่เปนแหลงของอาหารประเภทโปรตีน
ทําหนาที่ ส รา งความแข็ง แรงและช วยในการทํา งานของกระดูก กลา มเนื้ อ และผิ วหนั ง ซึ่ ง เนื้ อสุ ก รเป น
องคประกอบอาหารที่สําคัญของประชาชน และอาจกลาวไดวาโรงฆาสัตวนั้นเปนจุดเริ่มตนดานสุขอนามัยทาง
อาหารที่ สําคั ญ อีก ดวย ทั้ง นี้ ก ระบวนการผลิตเนื้อสั ตว ในโรงฆ า สุก รนั้น สามารถเกิดการปนเป อนไดใ น
ทุกขั้นตอนของการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปนเปอนเชื้อแบคทีเรียตางๆ ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
ตองดําเนินการผลิตเนื้อสัตวในโรงฆาสุกรที่ไดมาตรฐาน ผานกระบวนการผลิตที่มีสุขลักษณะในการผลิตที่ดี
เพื่อใหไดเนื้อสัตวที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค จากการศึกษาของมนตวจี และคณะ (2558)
พบการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียกอโรคในเนื้อสุกรเกินเกณฑมาตรฐานในสัดสวนคอนขางสูง ซึ่งการควบคุม
กระบวนการผลิตเพื่อลดการปนเปอนนั้นตองเริ่มตั้งแตกอนการฆาสัตว ในระหวางการฆาสัตว และภายหลัง
การฆาสัตว (นิรุตต และธีรพงศ, 2560)
ขอมูลจากสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (2562) กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันที่ 1 มกราคมถึง
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 พบผูปวยโรคอาหารเปนพิษ 105,672 ราย และเสียชีวิต 1 ราย การบริโภคเนื้อสัตวที่
มีการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียกอโรค อาทิ เชน เชื้อ Salmonella spp. เปนปญหาสําคัญ กอใหเกิดโรค
อาหารเปนพิษได (Wendy and Andrew, 2015) จากการศึกษาของฤชุดา และคณะ (2559) พบวาในพื้นที่
11 จังหวัดของประเทศไทย พบการปนเปอนเชื้อ Salmonella spp. สูงถึง รอยละ 56.67 และจังหวัดสุรินทร
พบการปนเปอนของเชื้อ Salmonella spp. ทั้งจากโรงฆาสัตวและสถานที่จาํ หนายเนื้อสัตวเกินกวารอยละ 50
(วชิราภรณ และนัฐฐา, 2556)
การปนเปอนเชื้อแบคทีเรียกอโรคในเนื้อสุกรนั้น เกิดขึ้นไดทั้งในฟารม โรงฆาสัตว และสถานที่จําหนาย
เนื้อสัตว การติดตามเฝาระวังการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียกอโรคจึงเปนเรื่องสําคัญ โดยมีเปาหมายสูงสุด คือ การ
ผลิตอาหารที่ปลอดภัยสําหรับผูบริโภค โดยกรมปศุสัตวมีบทบาทหนาที่ในการพัฒนากระบวนการผลิตเนื้อสัตว
ใหไดม าตรฐาน เพื่อใหไดเ นื้อสัตวที่มีคุณภาพ ปราศจากการปนเปอน และปลอดภัยตอผูบ ริโ ภค ซึ่ง การ
ตรวจสอบคุณภาพของเนื้อสัตววามีความปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรียที่สําคัญ คือ การตรวจวิเ คราะหก าร
ปนเปอนของเชื้อแบคทีเรี ยในเนื้อสัตว ไดแก จํานวนเชื้อแบคทีเ รียรวม Aerobic Plate Count (APC),
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus spp., Coliform และ Salmonella spp.
สามารถใชประเมินสุขลักษณะของการผลิตเนื้อสัตวได โดยเปรียบเทียบกับเกณฑดานจุลชีววิทยาของสินค า
ปศุสัตวเพื่อการสงออกตามประกาศกรมปศุสัตว (กรมปศุสัตว, 2551) ซึ่งเปนการยืนยันถึงมาตรฐานโรงฆาสัตว
และเพิ่มความมั่นใจแกผูบริโภค
ทั้งนี้ การเก็บขอมูลการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียกอโรคในเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร
ในชวงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ยังไมมีการนําขอมูลมาวิเคราะห ดังนั้น คณะผูวิจัยมี
ความสนใจในการศึกษาหาสาเหตุ การปองกันการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียกอโรคในเนื้อสุก รจากโรงฆาสัตว
โดยเฉพาะในเนื้ อ สุ ก ร และนํ าผลการวิ เ คราะห ข อมู ล ไปดํ า เนิ น การควบคุ ม ด า นสุข อนามั ย การพั ฒ นา
กระบวนการผลิตเนื้อสุกรและการจัดการมาตรฐานโรงฆาสัตวตอไป

อุปกรณและวิธีการ
1. ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
การศึกษานี้เปนการศึกษายอนหลัง (Retrospective cross sectional study) จากแบบรายงานผล
การตรวจวิเคราะหเชื้อจุลินทรียในเนื้อสัตวจากตัวอยางเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร ทั้งหมด
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 การศึกษาผลการตรวจวิเคราะหเชื้อจุลินทรียในเนื้อสัตว
การศึ ก ษาจํ า นวนเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ใ นเนื้ อ สั ต ว ได แ ก จํ า นวนเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ทั้ ง หมด
(Aerobic Plate count), S.aureus, E. coli, Enterococcus spp., Coliform และ Salmonella spp.
การตรวจตัวอยางเนื้อสุกรเพื่อชันสูตรทางหองปฏิบัติการของกรมปศุสัตว โดยสงตรวจที่
หองปฏิบัติก ารศูนยวิจัยและพัฒ นาการสัตวแพทย เพื่อ ตรวจวิเ คราะหเ ชื้อ แบคทีเ รียในตัวอยางเนื้อสัต ว
ใชเกณฑม าตรฐานตามประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง เกณฑดานจุลชีววิท ยาของสินคาปศุสัตวเ พื่อการสงออก
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 (กรมปศุสัตว, 2551) ดังนี้
1) Aerobic Plate Count (APC) ดวยวิธี BAM Online Chapter 3 (2001) การผานเกณฑ
มาตรฐาน คือ การตรวจพบปริมาณเชื้อในตัวอยางนอยกวาหรือเทากับ 500,000 cfu/g
2) เชื้อ S. aureus ดวยวิธี ISO 6888(1999) การผานเกณฑมาตรฐาน คือ การตรวจพบใน
ตัวอยางนอยกวาหรือเทากับ 100 cfu/g
3) เชื้อ Enterococcus spp. ดวยวิธี Nordic No.68 (2004) การผานเกณฑมาตรฐาน คือ
การตรวจพบในตัวอยางนอยกวาหรือเทากับ 1,000 cfu/g
4) เชื้อ Coliform ดวยวิธี BAM Online Chapter 4 (2002) การผานเกณฑมาตรฐาน คือ
การตรวจพบในตัวอยางนอยกวาหรือเทากับ 5,000 cfu/g
5) เชื้อ E. coli ดวยวิธี BAM Online Chapter 4 (2002) การผานเกณฑมาตรฐาน คือ การ
ตรวจพบในตัวอยางนอยกวาหรือเทากับ 100 cfu/g
6) เชื้อ Salmonella spp. ดวยวิธี ISO 6579:2002 การผานเกณฑมาตรฐาน คือ การตรวจ
ตองไมพบในตัวอยาง 25 กรัม
1.2 การศึกษาสาเหตุปจจัยการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียกอโรคในเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตว
การศึกษาปจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธกับจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตว ปงบประมาณ 2563
ทั้ง 6 ชนิด โดยคณะผูวิจัยเปนผูสํารวจเก็บขอมูลจากการสอบถามและเก็บขอมูลจากการลงพืน้ ที่สํารวจโดยตรง
ซึ่งปจจัยเสี่ยงจะเปนปจจัยในดานที่เกี่ยวของในการดําเนินของโรงฆาสัตว ทั้งหมด 7 ปจจัย อันไดแก
1.2.1 รับสุกรมีชีวิตจากฟารมที่ไดรับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good
Agricultural Practices: GAP)
1.2.2 รูปแบบน้ําที่ใชภายในโรงฆาสุกรไดรับการฆาเชื้อ
1.2.3 แรงงานมีการลางมืออยางถูกวิธกี อนทํางานทุกครั้งอยางเครงครัดกอนการปฏิบัติงาน
1.2.4 รูปแบบการกั้นแยกระหวางหองภายในโรงฆาสุกรอยางชัดเจน โดยมีการกัน้ แยกโซน
ตางๆ ภายในโรงฆาสุกร เปนโซนสะอาด และโซนสกปรก

1.2.5 ประสบการณของแรงงาน โดยแบงเปน มากกวาหรือเทากับ 1 ป และ นอยกวา 1 ป
1.2.6 ระยะเวลาในการอดอาหารสุกรกอนเขากระบวนการ โดยแบงเปน มากกวาหรือเทากับ
12 ชั่วโมงและ นอยกวา 12 ชั่วโมง
1.2.7 การจุมฆาเชื้อมีดในกระบวนการภายในโรงฆาสุกร โดยจะตองตรวจพบอุปกรณจุมฆา
เชื้อมีดภายในโรงฆาสุกร และมีการใชงานอยางสม่ําเสมอ
ตารางที่ 1 แสดงปจจัยเสี่ยงที่ศึกษา 7 ปจจัยที่เกี่ยวของกับจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตว เพื่อใชใน
การคํานวณทางสถิติ
รับสุกรมีชีวิตจากฟารมที่ไดรับมาตรฐาน GAP
น้ําที่ใชภายในโรงฆาสุกรไดรับการฆาเชื้อ
แรงงานมีการลางมือกอนทํางานทุกครัง้ อยางเครงครัด
รูปแบบการกั้นแยกระหวางหองภายในโรงฆาสุกรอยาง
ชัดเจน
ประสบการณของแรงงาน
ระยะเวลาในการอดอาหารสุกรกอนเขากระบวนการ
การจุมฆาเชื้อมีดในกระบวนการภายในโรงฆาสุกร

0 : ไมไดรับมาตรฐาน
0 : ไมไดรับการฆาเชื้อ
0 : ไมเครงครัด
0 : ไมไดกั้นแยกหองอยางชัดเจน

1 : ไดรับมาตรฐาน
1 : ไดรับการฆาเชื้อ
1 : เครงครัด
1 : กั้นแยกหองอยางชัดเจน

0 : < 1 ป
0 : < 12 ชั่วโมง
0 : ไมไดใชอุปกรณฆาเชื้อมีด

1 : ≥ 1 ป
1 : ≥ 12 ชั่วโมง
1 : ใชอุปกรณฆาเชื้อมีด

2. การวิเคราะหทางสถิติ
การศึ ก ษาผลการตรวจวิ เ คราะห เ ชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ใ นเนื้ อ สั ต ว ได แ ก จํ า นวนเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ทั้ ง หมด
(Aerobic Plate count), S.aureus, E. coli, Enterococcus spp., Coliform และ Salmonella spp. โดย
วิเคราะหขอมูลที่ไดดวยสถิติเชิงพรรณนา จากการคํานวณรอยละจํานวนโรงฆาสุกร และวิเคราะหขอมูลจํานวน
เชื้อจุลินทรียในเนื้อสัตว โดยจําแนกการผานเกณฑมาตรฐานของจํานวนเชื้อจุลินทรียแตละชนิด โดยแบงเปน 3
กลุม ไดแก กลุมที่ 1 โรงฆาสุกรที่ผานเกณฑมาตรฐานของจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตว จํานวน 0-2
ชนิด จากทั้งหมด 6 ชนิด เชื้อจุลินทรีย กลุมที่ 2 โรงฆาสุกรที่ผานเกณฑมาตรฐานของจํานวนเชื้อจุลินทรีย
ปนเปอนในเนื้อสัตว จํานวน 3-4 ชนิด จากทั้งหมด 6 ชนิดเชื้อจุลินทรีย และกลุมที่ 3 โรงฆาสุกรที่ผานเกณฑ
มาตรฐานของจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตว จํานวน 5-6 ชนิด จากทั้งหมด 6 ชนิดเชื้อจุลินทรีย
วิเคราะหขอมูลที่ไดดวยวิธีทางสถิติเปรียบเทียบจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตวในโรงฆาสัตว
ประจําปงบประมาณ 2562 และ 2563 ไดแก Aerobic Plate Count (APC) เชื้อ Coliform เชื้อ E. coli เชื้อ
Enterococcus spp. และ เชื้อ S. aureus โดยนําขอมูลมาวิเคราะหขอมูลสถิติดวยวิธี T-test และ MannWhitney U test (โดยวิเคราะหการกระจายของขอมูลกอน) เปรียบเทียบระหวางสองกลุมขอมูล โดยกําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ P<0.05 การวิเคราะหทางสถิติใชโปรแกรม Microsoft Excel
การศึกษาสาเหตุปจจัยการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียกอโรคในเนื้อสุก รจากโรงฆาสัตว วิเคราะหขอมูล
จํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตวในโรงฆา สัตว ประจําปงบประมาณ 2563 รวมกับปจจัยการจัดการ
ภายในโรงฆาสัตว วิเคราะหขอมูล เพื่อหา odds ratio โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ P<0.05 การ
วิเคราะหทางสถิติใชโปรแกรม open Epi

ผลการศึกษา
การศึกษาจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตว
การศึกษาจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสุกรที่ไดจากโรงฆาสัตวในพื้นที่จังหวัดสุรินทรทั้งหมด
28 แหง ในปงบประมาณ 2562 และ 2563 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จากขอมูล
พบวา จํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสุกรในภาพรวม ยังไมผานเกณฑมาตรฐาน โดยในปงบประมาณ
2562 รอยละ 17.86 (5/28) ผานเกณฑม าตรฐาน รอยละ 82.14 (23/28) ไมผานเกณฑมาตรฐาน และใน
ปง บประมาณ 2563 รอยละ 14.29 (4/28) ผานเกณฑม าตรฐาน รอยละ 85.71 (24/28) ไมผานเกณฑ
มาตรฐาน
รอยละจํานวนโรงฆาสุกร

โรงฆาสุกรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร
100%

85.71%

82.14%
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17.86%

14.29%

0%
ปงบประมาณ 62
ผานเกณฑมาตรฐาน

ปงบประมาณ 63
ไมผานเกณฑมาตรฐาน

รูปภาพที่ 1 จํานวนโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรทั้งหมด 28 แหง ที่ผานมาตรฐานและไมผานมาตรฐาน
ของจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตวในภาพรวมแบงตามปงบประมาณ (รอยละ)

จํานวนโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรทั้งหมด โดยจําแนกตามจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตวที่
ผานมาตรฐานเปนกลุม ทั้งหมด 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 โรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรที่ผานเกณฑมาตรฐานของ
จํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตว 0-2 ชนิดเชื้อจุลินทรีย กลุมที่ 2 โรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรที่ผาน
เกณฑมาตรฐานของจํานวนเชื้อจุลนิ ทรียปนเปอนในเนื้อสัตว 3-4 ชนิดเชื้อจุลินทรีย และกลุมที่ 3 โรงฆาสุกรใน
จังหวัดสุรินทรที่ผานเกณฑมาตรฐานของจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตว 5-6 ชนิดเชื้อจุลินทรีย 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
สุกรในจังหวัดสุรินทรที่ผานเกณฑมาตรฐานของชนิดเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตว ไปในทางที่ดี

ปงบประมาณ 2562 (รูปที่ 2)
ผานเกณฑมาตรฐานของจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตว 0-2 ชนิด
ผานเกณฑมาตรฐานของจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตว 3-4 ชนิด
ผานเกณฑมาตรฐานของจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตว 5-6 ชนิด

35.71%

32.14%

32.14%

ปงบประมาณ 2563 (รูปที่ 3)
ผานเกณฑมาตรฐานของจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตว 0-2 ชนิด
ผานเกณฑมาตรฐานของจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตว 3-4 ชนิด
ผานเกณฑมาตรฐานของจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตว 5-6 ชนิด
21.43%
42.86%
35.71%

รูปภาพที่ 2-3 จํานวนโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรทั้งหมด 28 แหง โดยจําแนกตามจํานวน
เชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตวที่ผานเกณฑมาตรฐานเปนกลุม (รอยละ)

เมื่อทําการศึกษาจํานวนเชื้อจุลินทรียป นเปอนในเนื้อสัตวโดยวิธีตรวจนับจุลินทรียม าตรฐาน ทั้ง 6
ชนิด พบวา ปงบประมาณ 2562 เชื้อแบคทีเรียที่ไมผานเกณฑมากทีส่ ุด คือ จํานวนจุลินทรียมาตรฐาน Aerobic
Plate Count และปงบประมาณ 2563 เชื้อแบคทีเรียที่ไมผานเกณฑมากที่สุด คือ Enterococcus spp.
1. การศึกษาจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตวโ ดยวิธีตรวจนับจุลินทรียมาตรฐาน Aerobic
Plate Count (APC) (รูปภาพที่ 4)
เมื่อตรวจนับ จุลินทรียมาตรฐาน Aerobic Plate Count (APC) เพื่อศึกษาจํานวนเชื้อจุลินทรีย
ปนเปอนในเนื้อสัตวที่ผานมาตรฐานและไมผานมาตรฐานของโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรทั้งหมด พบวาจํานวน
เชื้อจุลินทรียปนเปอ นในเนื้อสัตวของโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรนิ ทร 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 ทั้งนี้เมื่อวิเคราะหทาง
สถิติพบวาจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตว ของโรงฆา สุกรในจังหวัดสุรินทร ในปงบประมาณ 2562
และในปงบประมาณ 2563 ไมแตกตางกัน (p>0.05) ในปงบประมาณ
2. การศึกษาจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตวชนิด S. aureus (รูปภาพที่ 5)
เมื่อตรวจนับจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตวชนิด S. aureus ที่ผานมาตรฐานและไมผาน
มาตรฐานของโรงฆา สุก รในจัง หวัด สุริน ทร ทั้ง หมด พบวา จํานวนเชื้อ จุลิ นทรี ยป นเป อนในเนื้อ สัตว ชนิ ด
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 ทั้งนี้เมื่อวิเคราะหทางสถิติพบวาจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตว ชนิด
S. aureus ของโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทร ในปงบประมาณ 2562 และในปงบประมาณ 2563 ไมแตกตางกัน
(p>0.05) ในปงบประมาณ
3. การศึกษาจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตวชนิด E. coli (รูปภาพที่ 6)
เมื่อตรวจนับจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตวชนิด E. coli ที่ผานมาตรฐานและไมผาน
มาตรฐานของโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรทั้งหมด พบวาจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตวชนิด E. coli
ในปงบประมาณ 2562 รอยละ 60.71 (17/28) ผานเกณฑมาตรฐาน, รอยละ 39.29 (11/28) ไมผานเกณฑ

มาตรฐาน และในปงบประมาณ 2563 รอยละ 64.29 (18/28) ผานเกณฑมาตรฐาน, รอยละ 35.71 (10/28)
ไมผานเกณฑมาตรฐาน ทั้งนี้เมื่อวิเคราะหทางสถิติพบวาจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตวชนิด E. coli
ของโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทร ในปงบประมาณ 2562 และในปงบประมาณ 2563 แตกตางกัน (p<0.05) ใน
ปงบประมาณ
4. การศึกษาจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตวชนิด Enterococcus spp. (รูปภาพที่ 7)
เมื่อตรวจนับจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตวชนิด Enterococcus spp. ที่ผานมาตรฐานและ
ไมผานมาตรฐานของโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรทั้งหมด พบวาจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตวชนิด
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 ทั้งนี้เมื่อวิเคราะหทางสถิติพบวาจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอน
ในเนื้อสัตวชนิด Enterococcus spp. ของโรงฆา สุก รในจัง หวัดสุ รินทร ในปง บประมาณ 2562 และใน
ปงบประมาณ 2563 แตกตางกัน (p<0.05) ในปงบประมาณ
จํานวนโรงฆาสุกรที่ผานมาตรฐานและไมผานมาตรฐานของ
จํานวนเชื้อจุลินทรียชนิด Aerobic Plate Count (รูปที่ 4)
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จํานวนเชื้อจุลินทรียชนิด S. aureus (รูปที่ 5)
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จํานวนโรงฆาสุกรที่ผานมาตรฐานและไมผานมาตรฐานของ
จํานวนเชื้อจุลินทรียชนิด Enterococcus spp. (รูปที่ 7)

จํานวนโรงฆาสุกรที่ผานมาตรฐานและไมผานมาตรฐานของ
จํานวนเชื้อจุลินทรียชนิด E. coli (รูปที่ 6)
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จํานวนโรงฆาสุกรที่ผานมาตรฐานและไมผานมาตรฐานของ
จํานวนเชื้อจุลินทรียชนิด Salmonella spp. (รูปที่ 9)

จํานวนโรงฆาสุกรที่ผานมาตรฐานและไมผานมาตรฐานของ
จํานวนเชื้อจุลินทรียชนิด Coliform (รูปที่ 8)
100%
80%

100%

78.57%

71.43%

60%

60%
40%

28.57%

20%

71.43%

80%

21.43%

50.00%

50.00%

40%

28.57%

20%
0%

0%
ปงบประมาณ 62
ผานเกณฑมาตรฐาน

ปงบประมาณ 63
ไมผานเกณฑมาตรฐาน

ปงบประมาณ 62
ผานเกณฑมาตรฐาน

ปงบประมาณ 63
ไมผานเกณฑมาตรฐาน

รูปภาพที่ 4-9 จํานวนโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรทั้งหมด 28 แหง ที่ผานมาตรฐานและไมผานมาตรฐาน
ของจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตว (รอยละ)

5. การศึกษาจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตวชนิด Coliform (รูปภาพที่ 8)
เมื่อตรวจนับจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตวชนิด Coliform ที่ผานมาตรฐานและไมผาน
มาตรฐานของโรงฆา สุก รในจัง หวัด สุริน ทร ทั้ง หมด พบวา จํานวนเชื้อ จุลิ นทรี ยป นเป อนในเนื้อ สัตว ชนิ ด
Coliform ในปงบประมาณ 2562 รอยละ 71.43 (20/28) ผานเกณฑมาตรฐาน, รอยละ 28.57 (8/28) ไมผาน
เกณฑมาตรฐาน และในป งบประมาณ 2563 รอยละ 78.57 (22/28) ผานเกณฑม าตรฐาน, รอยละ 21.43
(6/28) ไมผานเกณฑมาตรฐาน ทั้งนี้เมื่อทําการวิเคราะหทางสถิติพบวาจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตว
ชนิด Coliform ของโรงฆาสุก รในจัง หวัดสุ รินทร ในปง บประมาณ 2562 และในปง บประมาณ 2563 ไม
แตกตางกันในปงบประมาณ (p>0.05)
6. การศึกษาจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอ นในเนื้อสัตวชนิด Salmonella spp. (รูปภาพที่ 9-10)
เมื่อตรวจนับจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตวชนิด Salmonella spp. ที่ผานมาตรฐานและไม
ผานมาตรฐานของโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทรทั้งหมด พบวาจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตวชนิด
Salmonella spp. ในปงบประมาณ 2562 รอยละ 50.00 (14/28) ผานเกณฑม าตรฐาน, รอยละ 50.00
(14/28) ไมผานเกณฑมาตรฐาน และในปงบประมาณ 2563 รอยละ 71.43 (20/28) ผานเกณฑมาตรฐาน,
รอยละ 28.57 (8/28) ไมผานเกณฑมาตรฐาน ทั้งนี้ การศึกษาจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสั ตวชนิด
Salmonella spp. สามารจํ า แนกตามชนิ ด ได เป น 3 กลุ ม โดยพบว า ในป ง บประมาณ 2562 และ
ปงบประมาณ 2563 พบ Group B สูงที่สุด Group C , Group E ตามลําดับ

รอยละปริมาณเชื้อแบคทีเรียชนิด Salmonella spp.

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

การศึกษาปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตว
การศึกษาทั้งหมด 7 ปจจัยในการจัดการภายในโรงฆาสัตวที่อาจจะมีผลตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
จํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตว โดยเปนปจจัยในดานตางๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินของโรงฆาสัตว
อันไดแก รูปแบบน้ําที่ใชภายในโรงฆาสัตวไดรับ การฆาเชื้อ แรงงานมีการลางมือกอนทํางานทุก ครั้ง อยาง
เครงครัดกอนการปฏิบัติงาน รูปแบบการกั้นแยกระหวางหองภายในโรงฆาสัตวอยางชัดเจน ประสบการณของ
แรงงาน ระยะเวลาในการอดอาหารสุกรกอนเขากระบวนการ การจุมฆาเชื้อมีดในกระบวนการภายในโรงฆา
สัตว จากการเก็บขอมูลและศึกษาพบวา ปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ ปริมาณจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนใน
เนื้ อสั ตว ไ ม มีนั ยสํา คัญ ทางสถิติ ยกเวน ปจ จัย ดานรูป แบบน้ํ าที่ใ ชภายในโรงฆาไดรับ การฆาเชื้อ ต อเชื้ อ
Enterococcus spp. คา Odds Ratio (95% CI) = 8 (1.17,54.72) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงปจจัยเสี่ยงที่ศึกษา 7 ปจจัยที่เกี่ยวของกับจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตว
ผลการวิเคราะห Odd ratio (Confidence Intervals))

ปจจัยเสี่ยง

Aerobic
Plate
Count

การรับหมูมาจากฟารมที่
ไดรับมาตรฐาน GAP
รูปแบบน้ําที่ใชภายในโรงฆา
2.33
สุกรไดรับการฆาเชื้อ
(0.45,12)
แรงงานมีการลางมือกอน
1.089
ทํางานทุกครั้งอยาง
(0.24,4.95)
เครงครัด
การกั้นแยกระหวางหอง
0.4615
ภายในโรงฆาสุกรอยาง
(0.08,2.62)
ชัดเจน
ประสบการณของแรงงาน
2.2
(0.47,10.35)
ระยะเวลาในการอดอาหาร
สุกรกอนเขากระบวนการ
การจุมฆาเชื้อมีดใน
กระบวนการภายในโรงฆา
สุกร

1
(0.18,5.63)

S. aureus

E. coli

Enterococcus Coliform Salmonella
spp.
spp.
0.8974
(0.17,4.91)

2.57
1.49
(0.25,26.85) (0.28,7.74)
3.667
2.33
(0.35,38.02) (0.43,12)

8**
(1.17,54.72)
1
(0.18,5.63)

0.4667
(0.07,2.92)
0.69
(0.11,4.24)

0.42
(0.05,3.22)

0.3
(0.05,1.76)

1.28
(0.19,8.76)

0.22
(0.03,1.54)

2.8
3.9
(0.39,20.46) (0.76,19.95)
3.429
(0.47,25.27)

5.455
(0.56,53.52)
1.412
(0.13,12.26)

0.72
(0.11,4.82)
0.9
(0.08,9.97)

3.89
(0.7,21.75)
0.57
(0.05,6.08)

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
การเฝาระวัง การปนเปอนเชื้อแบคทีเ รียกอโรคในเนื้อสุก รจากโรงฆาสัตวในพื้นที่จัง หวัดสุรินทร
ระหวาง ตุล าคม 2561 – กันยายน 2563 โดยแบงตามปง บประมาณ พบวาในภาพรวม ยัง ไมผานเกณฑ
มาตรฐาน จากขอมูลควรนําไปพัฒนาในการดําเนินการควบคุมดานสุขอนามัย การพัฒนากระบวนการผลิตเนื้อ
สุก ร และการจัด การมาตรฐานโรงฆาสั ตวในพื้นที่จั ง หวัด สุรินทร ให มีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้ น ดัง นั้นจึ ง
จําเปนตองหาสาเหตุการไมผานมาตรฐานดานการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียของเนื้อสุกร ซึ่งในศึกษานี้พบวามี
ปจจัยเสี่ยงชนิดเดียวในการจัดการภายในโรงฆาสัตวที่เกี่ยวของกับจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตว
อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ อยางไรก็ตามจํานวนตัวอยางการสุมเก็บตัวอยางตอจํานวนโรงฆาภายในจัง หวัด
สุรินทรอาจยังไมเหมาะสม ดวยปจจัยที่จํากัดของจํานวนโรงฆาสุกรภายในจังหวัดสุรินทร ถือเปนขอจํากัดของ
งานวิจยั ในการศึกษาถัดไปควรมีการวางแผนเก็บตัวอยางมากขึ้น ยกตัวอยางการศึกษาของ Buzdugan และ
คณะ (2020) ที่ศึก ษาการปนเปอนเชื้อแบคทีเ รียชนิด Campylobacter spp. ในเนื้อไกจ ากโรงฆาสัต ว
เชนเดียวกัน มีการใชจํานวนตัวอยางถึง 55,918 ตัว ทั้งนี้อาจเพิ่มจํานวนครั้ง การเก็บตัวอยางในชวงเวลาที่
กําหนด หรือปรับเปลี่ยนแผนการเฝาระวังการปนเปอนเชื้อของโรงฆาสุกรทั่วประเทศ เพื่อสามารถเก็บขอมูล
นํามาวิเคราะห และนําผลมาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งปจจัยเสี่ยงในการจัดการภายในโรงฆาสัตว
ที่ทําการศึกษาก็ควรมีการดําเนินการอยางตอเนื่องและเครงครัด เพราะเปนปจจัยที่ทําใหเกิดผลดีตอการลดการ

ปนเปอนในเชิงทฤษฎี และมีความเชื่อมโยงโดยตรง เชน การศึก ษาปจจัยแรงงานมีก ารลางมือกอนทํางาน
ทุกครั้งอยางเครงครัด ตอการปนเปอนเชื้อแบคทีเรีย ในการศึกษาของ Lambrechts และคณะ (2014) หาก
แรงงานมีการลางมือกอนปฏิบัติงานในโรงงานอาหารพรอมกินสามารถลดการสงตอเชื้อกอโรคในคนไดถึง
รอยละ 97
ทั้งนี้ไดมีการศึกษาจําแนกตามชนิดแบคทีเรียกอโรคในเนื้อสุกร ซึ่งตางมีความสําคัญและสัมพันธกับ
การจัดการในโรงฆาสุกรในแตละรูปแบบ ซึ่งการศึกษาจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตวโดยวิธีตรวจนับ
จุลินทรียมาตรฐาน Aerobic Plate Count (APC) ในการศึกษาครั้งนี้พบวา มีแนวโนมผานมาตรฐานเพิ่มขึ้น
ในแตละปงบประมาณ แสดงใหเห็นถึงการจัดการที่ดีภายในโรงฆาสุกรภายในจังหวัดสุรนิ ทรมีการจัดการในดาน
สุขลักษณะ การปนเปอนเชื้อจุลินทรียในสิ่งแวดลอม ทั้งบริเวณพื้นผิวสัมผัสเนื้อโดยตรง แตอยางไรก็ตาม ใน
ปงบประมาณ 2562 เชื้อแบคทีเรียที่ไมผานเกณฑมากที่สุด คือ ปริมาณจุลินทรียมาตรฐาน Aerobic Plate
Count ซึ่ง ในการศึก ษาของ Pinto และคณะ (2004) พบวา สว นกระบวนการนําขนและเล็ บ สุก รออก
(scalding/dehairing) ในโรงฆา ทําใหป นเปอนเชื้อจุลินทรียไดมากที่สุด ทั้ง นี้ป ริม าณจุลินทรียม าตรฐาน
Aerobic Plate Count จึงเปนประเด็นหลักที่ตองจัดการเรงดวน และจําเปนตองวิเคราะหการปนเปอนใน
แตละชนิดเชื้อแบคทีเรีย
เมื่อตรวจนับจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตวชนิด S. aureus ที่ผานมาตรฐานและไมผาน
มาตรฐานของโรงฆา สุก รในจัง หวัด สุริน ทร ทั้ง หมด พบวา จํานวนเชื้อ จุลิ นทรี ยป นเป อนในเนื้อ สัตว ชนิ ด
S. aureus ทั้ง 2 ปงบประมาณ ผานเกณฑมาตรฐานสูง ทั้งนี้เชื้อ S. aureus เปนเชื้อที่ปนเปอนไดจากผิวหนัง
ของผูปฏิบัติงานและจากสัตว และอีกชองทางหนึ่งทีส่ ําคัญ คือทางระบบหายใจของผูปฏิบัติงาน เพราะสามารถ
พบเชื้อในระบบทางเดินหายใจของผูปฏิบัติงานถึงรอยละ 20-50 (Bergdoll, 1990) ในหลักเกณฑการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสุกร ในดานสุขลักษณะ สวนบุคคล จึงมีความสําคัญ และตองปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ ทั้งนี้ในการศึกษานี้สามารถบอกไดวาโรงฆาสุกรใด ยังปฏิบัติไมเหมาะสม และสามารถแกไขไดใน
ปงบประมาณถัดมา ซึ่งอาจเนนย้ําความสําคัญของการกอโรคที่รุนแรงตอแรงงานผูปฏิบัติงานจนเกิดภาวะ
รางกายลมเหลวจากภาวะติดเชื้อแบคทีเรียของเชื้อ S. aureus ในคน (Archer, 1998) อีกทั้งปจจุบันพบวามี
การสงตอของยีนสดื้อยาผานเชื้อแบคทีเรียชนิด S. aureus ภายในโรงฆาสัตวในปริมาณสูง ทําใหการรักษาดวย
ยาปฏิชีวนะตอการติดเชื้อแบคทีเ รียประสบความสําเร็จ นอย ผูปวยเสียชีวิตสูง (Ivbule et al., 2017)
เชนเดียวกับการสงตอของยีนสดื้อยาแวนโคมายซิน (vancomycin) เชื้อแบคทีเรียชนิด Enterococcus spp.
(Hammerum, 2012) ซึ่งปญหาเรื่องยีนสดื้อยาเปนปญหาใหญที่ทั้งโลกในความสนใจ ทั้งนี้เชื้อแบคทีเรียชนิด
Enterococcus spp. สามารถพบไดในลําไสของคน สุก ร และน้ําที่ใชในกระบวนการผลิต ดัง นั้นสามารถ
ปนเปอนของเชื้อไดหลายเสนทางในทุกขั้นตอนของกระบวนการฆาสุกรได ในการศึกษานี้พบวารูปแบบน้ําที่ใช
ภายในโรงฆาไดรับการฆาเชื้อมีผลตอการเพิ่มจํานวนของเชื้อ Enterococcus spp. สอดคลองกับงานวิจัยของ
Koivunen และคณะ (2004) ที่มีการศึกษาการใชสารเคมีชนิดตางๆเพื่อฆาเชื้อแบคทีเรียในน้ําเพื่อใหน้ํามี
คุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งปจจุบันเชื้อแบคทีเรียชนิด Enterococcus spp. ยังใชเปนเกณฑในการตรวจคุณภาพน้ํา
เพื่อจําแนกคุณภาพของน้ําอีกดวย (Anderson et al., 1997) จึงสรุปไดวาหากโรงฆาสุกรมีการใชน้ําที่สะอาด
ผานการฆาเชื้อ สามารถลดการปนเปอนของเชื้อได และจากงานวิจัยนี้พบวามีแนวโนมของจํานวนเชื้อดังกลาว
ไมผานเกณฑมาตรฐานมากขึ้น เปนแนวโนมในดานลบ และเชื้อแบคทีเรียชนิด Enterococcus spp. ยังเปน
เชื้อแบคทีเรียที่ไมผานเกณฑมากที่สุดในปงบประมาณ 2563 จึงควรแนะนําใหทุกโรงฆาสุกรในจังหวัดสุรินทร
มีการใชน้ําที่สะอาดและตองผานการฆาเชื้อในกระบวนผลิต ซึ่งจะเปนการแกปญหาที่ตรงจุด สอดคลองกับผล

การวิเคราะหปริมาณเชื้อและการศึกษาสาเหตุปจจัยการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียชนิด Enterococcus spp. ใน
การศึกษานีอ้ ีกดวย
เมื่อวิเคราะหทางสถิติพบวาจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตวชนิด E. coli ของโรงฆาสุกรใน
จังหวัดสุรินทร ในปงบประมาณ 2562 และในปงบประมาณ 2563 แตกตางกันในปงบประมาณโดยมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ซึ่งมีแนวโนมของขอมูลเชนเดียวกับเชื้อจุลนิ ทรียปนเปอนในเนื้อสัตวชนิด Coliform และไปในทิศทาง
เดียวกันคือผานเกณฑมาตรฐาน แสดงใหเห็นถึงผลดานดีของการตรวจประเมินโรงฆาสุกรประจําปดีและควรทํา
ตอไป ทั้งนี้การปนเปอน สามารถปนเปอนในทุกกระบวนการในโรงฆาสุกร ตั้งแตการขนสง จนถึงมือผูบริโภค
(Lee et al., 2009) โดยทางหลักในการปนเปอนคือจากมูลสุกร และสงตอโดยผูปฏิบัติงาน ทั้งนี้แนวโนมของ
การปนเปอนเชื้อจุลินทรียอาจมาจากการทําความสะอาดพื้นผิวภายในอาการโรงฆาไดไมดีพอ จากการศึกษา
พบวาในโรงฆาโค มีการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียชนิด E. coli ในเนื้อโคจากบริเวณพื้นผิวโรงฆาสัตว (Mather
et al., 2008) ดังนั้นหากตองการควบคุมปริมาณเชื้อทั้ง 2 ชนิดนี้ใหนอยลงจนผานเกณฑมาตรฐานทั้งหมด คือ
ควรมีการเขมงวดทั้งผูปฏิบัติการและความสะอาดภายในโรงฆาสัตว
ถั ด มาคื อ การปนเป อ นของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ที่ มี ค วามสํ า คั ญ มากที่ สุ ด นั้ น คื อ เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ช นิ ด
Salmonella spp. อีกทั้งในการศึกษานี้ชนิดที่พบสูงสุด คือ Salmonella Typhimurium ซึ่งมีความสําคัญ
ของการกอโรครุนแรงในคน เกิดภาวะลําไสอักเสบ โดยพบวาปจจัยเสี่ยงการรับสุกรจากฟารมที่ไดรับมาตรฐาน
GAP ก็ยังสงตอเชื้อนี้ได เพราะบางครั้งสุกร ไมมีการแสดงอาการปวยได แมวาจะถูกตรวจโดยพนักงานตรวจ
โรคสัตวกอนและหลังชําแหละ ก็ไมสามารถตรวจจับไดสมบูรณ อยางไรก็ตามในการศึกษานี้ไมพบวามีปจจัย
เสี่ยงที่เกี่ยวของกับปริมาณจํานวนเชื้อจุลินทรียปนเปอนในเนื้อสัตวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตาม
โอกาสที่จะเจอเชื้อ Salmonella spp. ปนเปอนในเนื้อสัตวมีโอกาสนอยมาก โดยสวนลําไสตรงของสุกรเปน
ตําแหนงที่จะพบเชื้อมากที่สุด (Swanenburg et al., 2001) ทั้งนี้เมื่อผานกระบวนการชําแหละ อาจะมีโอกาส
เจอปนได การที่แรงงานมีป ระสบการณการทํางานมากกวา 1 ป ทําใหแยกสวนเครื่องในไดอยางชํานาญ
สอดคลองกับการศึกษาของ Bersisa และคณะ (2019) ความรู ความชํานาญเปนสิ่งสําคัญตอการปนเปอนของ
เชื้อแบคทีเรียตอการผลิตเนื้อสัตว และการกั้นแยกระหวางหองภายในโรงฆาสัตวเพื่อแยกโซนสะอาดและโซน
สกปรกอยางชัดเจน ก็มีสวนในการลดการปนเปอนของเชื้อ สวนการผลักดันใหโรงฆาสัตวภายในจังหวัดสุรินทร
เขาสูมาตรฐานการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสุกร หรือ GMP แสดงวาโรงฆาสัตวนั้นมีการปฏิบัติที่ดี
ตามหลักอนามัย อาจลดการปนเปอนของเชื้อได และการตามหาปจจัยของการปนเปอนยังคงเปนสิ่งที่สําคัญ
ซึ่งจําเปนตองจําแนกระหวางสุกรมีการติดเชื้อ Salmonella spp. กอนเขากระบวนการโรงฆาสัตว หรือแค
ปนเปอนในกระบวนการผลิต ในการศึกษาของ Henry และคณะ (2018) พบวา Salmonella Typhimurium
มักจะพบปนเปอนไดมาก ตั้งแตการรับสุกรจากฟารมเปนหลักและปนเปอนระหวางการขนสงหลายจากสุกร
หลายฟารม สงตอสูโรงฆาสัตว เปนตน
สรุปผลจากการศึกษาการเฝาระวังการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสุกรทั้งหมด 6 ชนิดที่กอโรคได
จากโรงฆาสัตวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร ยังมีการปนเปอนในปริมาณสูง อาจเนื่องดวยปจจัยเสี่ยงดานการจัดการ
แรงงาน เปนตน ทั้งนี้เมื่อทราบแนวโนมของขอมูลของแตละโรงฆาสุกรอยางชัดเจน ก็จะสามารถเพิ่มมาตรการ
การพัฒนาโรงฆาสุกรไดตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งหากมีการวางแผนเฝาระวังและการศึกษา
ถัดไป ควรมีการปรับแผนการเก็บตัวอยางใหมเพื่อใหเปนฐานขอมูลที่นําไปใชประโยชนได
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