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บทคัดยอ 

เชื้อ Salmonella spp. เปนแบคทีเรียกอโรคในคนที่เปนปญหาสําคัญของโลกจากการบริโภคเนื้อวัวท่ี
ปนเปอนเชื้อ Salmonella spp เปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดโรค salmonellosis ในมนุษย การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อหาความชุกของเชื้อ Salmonella spp. ของเนื้อวัวที่วางขายในตลาดสดและซุปเปอรมารเก็ต
ในจังหวัดสุพรรณบุรี ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนเมษายน 2560 โดยการสุมตัวอยางเนื้อวัวแบบ
ลําดับชั้นรวมตัวอยางทั้งหมด 120 ตัวอยาง จากผลการศึกษาพบวาจํานวนตัวอยางเนื้อวัวในตลาดสด 60 
ตัวอยาง มีอัตราความชุกของเชื้อ Salmonella spp. 5.0 % (3/60) และตัวอยางเนื้อวัวในซุปเปอรมารเก็ต 60 
ตัวอยาง มีอัตราความชุกของเชื้อ Salmonella spp. 1.6 % (1/60) และพบอัตราความชุก เชื้อ Salmonella 
spp. ในเขตจังหวัดสุพรรรณบุรี –3.33 % (4/120) 
 
คําสําคัญ : เช้ือซัลโมเนลลา, ความชุก, เนื้อวัว 
 
Abstract 

Salmonella spp. is one of the most important food borne pathogens. This bacterium 
is a major public health concern throughout the world. Salmonellosis is mainly caused by 
consumption of contaminated beef. The objective of this study was to investigate the 
prevalence of Salmonella spp. in beef at wet markets and supermarkets in Suphanburi 
Province, from May 2015 to April 2016. Total stratified random sampling beef of 280 
samples, the prevalence rate of Salmonella spp. in wet market beef was 5.0 % (3/60) and 
supermarket beef was 1.6 % (1/60). The prevalence rate of Salmonella spp.from beef was 
1.6 % (1/60) in Suphanburi Province. 
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บทนํา 
เชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) เปนแบคทีเรียที่มีความสําคัญมากในทางดานสาธารณสุขซึ่ง          

กอใหเกิดโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินอาหารเกิดปญหาในนานาประเทศท่ัวโลก ไมวาจะเปนประเทศที่พัฒนา 
แลวหรือกําลังพัฒนา (Crump et al., 2011; Callaway et al., 2010; CDC, 2009; Hendriksen et al., 
2009; (World Health Organization, 2005) เชื้อ Salmonella spp. มีการระบาดของโรคอาหารเปนพิษสูง
เปนอันดับหน่ึงในหลายประเทศและทําใหมีอัตราการเสียชีวิตสูง (Cohen and Tauxe, 1986) พบวาในแตละป
ทั่วโลกจะมีผู เจ็บปวยเนื่องจากติดเชื้อ Salmonella spp.ประมาณ 80.5 ลานคน การศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบวา เชื้อ Salmonella spp. เปนเชื้อกอโรคทางเดินอาหารลําดับที่สองที่ทําใหเกิดการเจ็บปวย
เนื่องจากอาหารและเปนสาเหตุหลักที่ทําใหผูปวยเขารักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิต (Scallan et al. 2011) 
สําหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีการประมาณการวาในแตละปจะมีผูปวยเนื่องจากการติดเชื้อ 
Salmonella spp. ประมาณ 22.8 ลานคน และมีผูเสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณปละ 37,600 คน (Van et al., 
2012) จึงเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอ สุขภาพของประชากรและยังมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยกอ 
ใหเกิดการสูญเสีย งบประมาณในการรักษาเปนจํานวนมาก (Rostagno and Callaway, 2012) องคกรอาหาร
และยาและการเกษตรของสหประชาชาติ (FAO) ไดกําหนดมาตรฐานเนื้อวัวเพื่อการบริโภคตองปราศจากเชื้อ 
Salmonella spp. (สืบเนื่อง ชัยชนะ และคณะ, 2550) ซ่ึงสาเหตุของการติดเชื้อมาจากการบริโภคอาหารท่ีมี
แหลงกําเนิดจากสัตวที่มีเชื้อSalmonella spp. ปนเปอนอยู ดังนั้นหลายๆประเทศ จึงมีการวิเคราะหถึงความ
เสี่ยงและการควบคุมที่เขมงวด เพื่อใหปริมาณเชื้อ Salmonella spp. ลดลง กรมวิชาการเกษตร (2550)       
กรมปศุสัตวไดนําระบบควบคุมความปลอดภัยมาเปนมาตรฐานในการผลิตสินคาปศุสัตวตั้งแตฟารมเลี้ยงสัตว  
โรงผลิตอาหารและโรงฆาและแปรรูปผลิตสัตว โดยไดจัดตั้งโครงการเนื้อสัตวอนามัย เปนโครงการที่จัดเพื่อให
ผูบริโภคไดบริโภคเนื้อสัตวที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารตกคาง สงเสริมใหมีการผลิตเนื้อสัตวที่ปลอดภัยและได
มาตรฐาน เนื้อวัวเปนเนื้ออีกชนิดหนึ่งที่นิยมบริโภคและมีการผลิตและวางจําหนายแพรหลายทุกภาคของ
ประเทศไทย เนื่องจากเปนอาหารเนื้อสัตวที่มีโปรตีนสูงและสวนใหญนิยมบริโภคกันแบบ สุกๆดิบๆ ซึ่งเสี่ยงตอ
การติดเชื้อ Salmonella spp. โดยเมื่อเชื้อเขาสูรางกายแลว จะทําใหผูปวยจะแสดงอาการ ของระบบทางเดิน
อาหาร เชน ทองรวง ปวดทองคล่ืนไส อาเจียน และอาจรุนแรงถึงขั้นโลหิตเปนพิษไดโดยเฉพาะ ในเด็กเล็ก และ
ผูสูงอายุ สวนในคนที่มีสุขภาพแข็งแรง อาจติดเชื้อแตไมแสดงอาการแตจะสามารถแพรกระจาย เชื้อไปยังบุคคล
อื่นไดจากรายงานของชัยวัฒนและคณะ (2549) และ พบเชื้อ Salmonella spp. จากผูปวยรอยละ61.9และ
จากแหลง อ่ืนรอยละ 38.1 โดยซีโรวาร (serovar) ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรกในผูปวยไดแก S. Enteritidis 
(41.8%), S. Choleraesuis (25.5%), monophasic Salmonella spp. (11.7%), S. Typhimurium (5.0%) 
และ S. Stanley (2.1%) ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ จริยา และคณะ (2547) วา โรคซัลโมเนลโลซิส 
(salmonellosis) เปน สาเหตุอันดับหนึ่งที่ทํา ใหเกิดโรคอุจจาระรวงมากที่สุดใน จังหวัดขอนแกน และในผูปวย
ที่เขารักษาโรคทองรวงที่ โรงพยาบาลศูนยจังหวัดขอนแกนนอกจากนี้ปญหาการด้ือตอสารตานจุลชีพ ของเชื้อ 
Salmonella spp. ยังสงผลกระทบตอการรักษาในผูปวยและสัตวทํา ใหใชระยะเวลานานข้ึน เสียคาใชจายมาก 
และอาจทํา ใหการรักษาไมไดผล เนื่องจากไมสามารถหา ยาท่ีเหมาะสมได(พรเพ็ญ และคณะ, 2550) และจาก
รายงานของสุมาลี เหลี่ยมทอง (2561) พบอัตราความชุกของเชื้อ Salmonella spp. รอยละ 51.9 จึงได
ทําการศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ Salmonella spp. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความชุกของเชื้อ 
Salmonella spp. ที่แยกไดจากเนื้อวัวในจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือเปนแนวทางการเฝาระวัง วางแผนปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของเช้ือ Salmonella spp.  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อหาความชุกของเชื้อ Salmonella spp. ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ทําการสุมเก็บตัวอยาเนื้อวัวแบบลําดับชั้น (stratified random sampling) ในตลาด 60 ตัวอยาง และ

ซุปเปอรมารเก็ต 60 ตัวอยาง รวมตัวอยางในการศึกษาท้ังหมด 120 ตัวอยางในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

วิธีการวิจัย  
การเก็บตัวตัวอยางและการวิเคราะหตัวอยาง  

เก็บตัวอยางตั้งแตเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนเมษายน 2559 โดยทําการสุมเก็บตัวอยางแบบลําดับชั้น
ของเนื้อวัว จํานวน 225 กรัมในตลาดสด 60 ตัวอยาง และซุปเปอรมารเก็ต 60 ตัวอยาง รวมตัวอยางทั้งหมด 
120 .ตัวอยางในเขตจังหวัดสุพรรรณบุรี  
การวิเคราะหตัวอยาง 

ทําการตรวจวิเคราะหตามมาตรฐาน (ISO 6579: 2002) โดยการชั่งตัวอยางปริมาณ 25 กรัมใสลงใน
อาหารเล้ียงเชื้อ Buffered Peptone Water (BPW) 225 มิลลิลิตร ตีผสมใหเขากันดวยเครื่อง Stomacher 
เปนเวลา 2 นาที และบมในตูควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นดูดสารละลาย
ตัวอยางปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ใสลงในอาหารเล้ียงเชื้อ Rappaport Vasilladis broth(RV broth) และนํามา
เพาะลงใน Modified Semi-solid Rappaport-Vassiliadis medium (MSRV) โดยใชหวงเขี่ยเชื้อ(loop)ตัก 
สารละลายหรือดูดสารละลายตัวอยางปริมาตร 10 ไมโครลิตร มาหยดบนผิว MSRV 3 หยดใหแตละหยดอยู         
หางกันพอสมควรนําไปบมที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส นาน 18 - 24 ชั่วโมง จากนั้นเลือกเชื้อ Salmonella 
spp. ใน MSRV โดยพิจารณาท่ีสีของ MSRV จะเปล่ียนจากสีเขียวแกมนํ้าเงินใสเปนสีขาวขุนรอบ ๆ จุดที่หยด
เชื้อลงไปเปนวงกวาง (ดังรูปที่ 1) และ เช้ือ Salmonella spp. spp. จาก RV broth จะเปล่ียนจากสีฟาเปนสี
ขาวขุน(ดังรูปที่ 2) จากนั้นนําตัวอยางที่ใหผลบวกไปเพาะเล้ียงตอบนอาหารเล้ียงเชื้อ Xylose lysine 
deoxycholate agar (XLD agar) และ Brilliant Green Agar (BG agar) บมในตูควบคุมอุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง สังเกตโคโลนี XLD agar (Xylose Lysine Deoxycholate Agar) ลักษณะ
โคโลนีของเชื้อ Salmonella spp. มีรูปรางกลมขนาดปานกลาง มีสีแดงและมีสีดําอยูตรงกลาง และสราง
ไฮโดรเจนซัลไฟดที่มีสีดําอยูตรงกลางโคโลนี (ดังรูปที่ 3) และ BG agar (Brilliant Green Agar) ลักษณะโคโลนี
ของเชื้อ Salmonella spp. จะมีรูปราง กลม ขนาดปานกลาง สีชมพูขาวทึบแสง อาหารรอบๆ โคโลนีจะเปนสี
แดง (ดังรูปที่ 4) เก็บเชื้อโดยนําไป streak บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar (NA) slant นําไปตรวจยืนยัน 
โดยการทดสอบเชื้อทางชีวเคมีโดย triple sugar iron agar (TSI) ซึ่งจะให ผลดังนี้ K/A , gas+, H2S และ 
motility indole lysine agar (MIL)จะมีลักษณะขุนจึงถือวาโคโลนี ดังกลาวบนอาหารเล้ียงเชื้อทั้งสองเปนเชื้อ 
salmonella spp.  

การเติบโตของเชื้อในหลอดอาหาร Lysine indole motile (LIM) semi-solid agar ถาอาหาร
เปลี่ยนเปนสีเหลือง แสดงวา ไมเกิดปฏิกิริยา lysine decarboxylation ใหอานผลลบ (negative) ถาอาหาร
เปลี่ยนเปนสีมวงแสดงวา เกิดปฏิกิริยา lysine decarboxylation ใหอานผลบวก (positive)  
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รูปที่ 1 รูปแสดงลักษณะของเชื้อ Salmonella spp.

บนอาหารเลี้ยงเชื้อModified Semi-solid 
Rappaport-Vassiliadis medium (MSRV) 

รูปที่ 1 รูปแสดงลักษณะของเชื้อ 
Salmonella spp.บนอาหารเลี้ยงเชื้อ 

Rappaport Vasilladis broth(RV broth 
 

  
รูปที่ 3 แสดงลักษณะโคโลนีของเชื้อ 

Salmonella spp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อ XLD agar 
 

รูปที่ 4 แสดงลักษณะโคโลนีของเชื้อ  
Salmonella spp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อ BG agar 
 

 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการตรวจหาความชุกของเชื้อSalmonella spp..ในเนื้อวัว 

แหลงที่มา ความชุก (%) 

ตลาดสด 5.0 % (3/60) 

ซุปเปอรมารเก็ต 1.6 % (1/60) 

 
จากการศึกษาโดยการสุมตัวอยางเนื้อวัวแบบลําดับชั้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2560 ในตลาดสด 60 ตัวอยาง พบอัตราความชุกของเชื้อ Salmonella spp. 5.0 % (3/60) และซุปเปอร
มารเก็ต 60 ตัวอยาง พบอัตราความชุกของเชื้อ Salmonella spp. 1.6 % (1/60) รวมตัวอยางทั้งหมด 120 .
ตัวอยางตลอดการศึกษาในเขตจังหวัดสุพรรรณบุรีพบอัตราความชุกของเชื้อ Salmonella spp. 3.33 % 
(4/120) 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเก็บตัวอยางตั้งแตโดยการสุมตัวอยางเนื้อวัวแบบลําดับชั้นในเดือนพฤษภาคม 59 ถึงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2560 โดยทําการสุมเก็บตัวอยางแบบลําดับชั้นของเนื้อวัวในตลาด 60 ตัวอยาง พบอัตราความชุก
ของเชื้อ Salmonella spp. เทากับ 5.0 % (3/60) และซุปเปอรมารเก็ต 60 ตัวอยาง พบอัตราความชุกของเชื้อ 
Salmonella spp. เทากับ 1.6 % (1/60) รวมตัวอยางทั้งหมด 120 .ตัวอยางตลอดการศึกษาในเขตจังหวัด
สุพรรรณบุรีพบอัตราความชุกของเชื้อ Salmonella spp. เทากับ 3.33 % (4/120) สอดคลองกับการศึกษาของ
สุมาลี เหลี่ยมทอง (2017) ในการหาความชุกของเชื้อแบคทีเรีย Salmonella spp. ที่แยกไดจากเนื้อวัวคาปลีก 
จากตลาดสดและซุปเปอรมารเก็ต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยทําการสุมตัวอยางเนื้อสัตวจาก
ตลาดสด 5 ตลาด และซุปเปอรมารเก็ต 5 แหง โดยสุมตัวอยางจากตลาดเดือนละ 1 ครั้ง เปนเวลา 6 เดือน เร่ิมตั้ง
แตเดือนพฤษภาคมถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 พบวามีอัตราความชุกของเชื้อ Salmonella spp. ในตลาดสด
เทากับ 53.3 (16/30) อัตราความชุกของเชื้อ Salmonella spp. ในซุปเปอรมาเก็ตเทากับ 50 (11/22) และอัตรา
ความชุกรวมตลอดการศึกษาเทากับ 51.9 (27/52) อดิศร ดวงออนนาม และคณะ (2011) จาการศึกษาความชุก
และซีโรวารของซัลโมเนลลาในเนื้อโคที่จําหนายขางถนนจากข้ันตอนการตัดแตงซาก ในโรงฆาสัตว การขนสงซาก 
และรานจําหนายในจังหวัดรอยเอ็ด พบวาในกลุมของรานจําหนายที่นําเนื้อโคมา จากโรงฆาสัตว มีความชุกของ 
Salmonella spp ในเนื้อโค จากข้ันตอนสุดทายของการตัดแตงซากในโรงฆาสัตว รอยละ 11.67(7/60) สวนใน
กลุมของรานจําหนายที่นําเนื้อโคมาจากสถานท่ีฆาสัตวชั่วคราวพบความชุกของ เช้ือ Salmonella spp ในเนื้อโค
จากขั้นตอนการตัดแตงซาก รอยละ 13.33(8/60) สวนในการขนสงซากจากการเก็บ ตัวอยางโดยสว็อบผิวภาชนะ
บรรจุเนื้อที่ใชในการ ขนสงซากกลุมที่ผลิตจากโรงฆาสัตวพบรอยละ 5(3/60) สวนกลุมที่ผลิตในสถานที่ฆาสัตว
ชั่ววคราวพบ รอยละ 8.33(5/60) และสําหรับความชุกของเชื้อ Salmonella spp ในเนื้อโคที่รานจําหนายขาง
ถนนของกลุมที่ผลิตมาจากโรงฆาสัตวพบรอยละ 13.33(8/60) สวนใน กลุมของรานจําหนายที่ผลิตหรือรับเนื้อมา
จากสถานที่ ฆาสัตวชั่วคราวพบรอยละ 15 (9/60) และจากการศึกษาของ สรรเพรชญ (2554) พบวามีการ
ปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อวัวจํานวน12/18 ตัวอยาง (66.7%) และเขียง 8/18 ตัวอยาง (44.4%) โดยซี โร
วารของเชื้อซัลโมเนลลาที่พบในเนื้อวัวจากตลาดสด คือ Rissen (3), Anatum (1), Weltevreden (4) และ
Hvittingfoss (4) สวนตัวอยางจากเขียงพบซี โรวาร Rissen (2), Anatum (1), Lexington (1), eltevred (1), 
Kedougou (1) และHvittingfoss(2) สําหรับตัวอยางจากรานคาริมถนนพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาเฉพาะใน
เนื้อวัวจํานวน 2/9 ตัวอยาง (22.2%)  โดยพบซีโรวาร Give และWeltevreden อยางละ1ตัวอยาง เชื้อ 
Salmonella spp. ที่ปนเปอนในเนื้อสัตวที่วางจําหนายในทองตลาด อาจไมไดเกิดจากการ ปนเปอนจากผูขาย
หรือสภาพแวดลอมภายในตลาด แตอาจจะปนเปอนตอเนื่องเปนลูกโซมาตั้งแตในฟารมหรือจากโรงฆาสัตว
การศึกษาเกี่ยวกับความชุกของเชื้อตลอดไลนการผลิต เพื่อหาจุดที่เริ่มเกิด การปนเปอนหรือจุดวิกฤติที่ทําใหมีการ
ปนเปอนในเนื้อสัตวมาก จะทําใหทราบเปาหมายที่ควรให ความสําคัญในการที่จะดําเนินการเพื่อลดการปนเปอน      
ของเชื้อ และเนื่องจากชนิดหรือซีโรวารของ เชื้อ Salmonella spp. จะเก่ียวของกับความรุนแรงของโรค และมี
ความสัมพันธกับชนิดของสัตวที่เปน โฮสตและสถานท่ี การศึกษาเพิ่มเติมถึงชนิดของซีโรวารรวมถึงการทดสอบ
ลายพิมพ DNA จะทําให เขาใจเกี่ยวกับกลไกการแพรระบาดของเชื้อ การคงอยู และทราบถึงแหลงที่มาของ
นอกจากนี้การทดสอบการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Salmonella spp. ที่แยกได จะทําใหไดขอมูล สําหรับเลือกใช
ยาปฏิชีวนะท่ีเหมาะสมในการรักษาผูปวย จึงเปนหัวขอวิจัยที่ควรทําการศึกษาตอไป 
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