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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบการปนเปอนแบคทีเรียกอโรคในอาหารสุนัขและแมวแบบแบงบรรจุ 

โดยเก็บตัวอยางอาหารสุนัขและแมวแบบแบงบรรจุจากรานที่จําหนายอาหารสุนัขและแมวแบบแบงบรรจุที่ตั้งอยูใน
เขตตลาดเทศบาลเมืองอําเภออูทอง จํานวน 7 ราน และเก็บตัวอยางไดทั้งหมด 24 ตัวอยาง เมื่อนํามาตรวจสอบการ
ปนเปอนแบคทีเรียกอโรค โดยเฉพาะเชื้อ Salmonella spp. ซ่ึงเปนอันตรายรายแรงแกสัตวและมนุษยดวยวิธีทางจุล
ชีววิทยาดวยการใชอาหาร Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth, Mueller Kauffmann Tetrathionate 
Novobiocin, Xylose Lysine Deoxycholate agar และ Brilliant Green Agar (Kauffmann Medium) ทําให
สามารถคัดแยกโคโลนีแบคทีเรียที่มีลักษณะเขาขายวานาจะเปนเชื้อ Salmonella spp. ได 1 ตัวอยางคือ เชื้อ 
F40111RB และเม่ือนําเชื้อ F40111RB ไปทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี โดยมีการทดสอบ 1. Triple sugar iron 
test 2. Lysine 3. Motility 4. Indole (2-4 ทดสอบดวยอาหาร MIL medium) และ 5. ทดสอบการใช urea (Urea 
Test) เช้ือ F40111RB ใหผลทดสอบเปน Positive (K/AG), Negative, Positive, Negative และ Negative ซึ่งจาก
ผลการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี สรุปไดวาเชื้อ F40111RB ไมใชเชื้อ Salmonella spp.เนื่องจากใหผลการ
ทดสอบ Lysine และ Motility เปน Negative ดังนั้นอาหารสุนัขและแมวแบบแบงบรรจุที่จําหนายในเขตเทศบาล  
อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี ทั้ง 24 ตัวอยางไมมีการปนเปอนของเชื้อ Salmonella spp.  
 

คําสําคัญ : แบคทีเรียกอโรค, อาหารสุนัข, อาหารแมว 
 

Abstract 
The aim of the present study has been to screen the pathogenic of bacterial 

contamination in commercial canine and feline diets in U-thong District, Suphanburi Province, 
Thailand. The pet food store was collected with seven commercials of canine and feline diets 
(24 samples) to screening of pathogenic bacteria contamination only Salmonella spp., because 
they cause by the diseases in humans and animals. The method for screening of pathogenic 
bacteria were used Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth, Mueller Kauffmann 
Tetrathionate Novobiocin, Xylose Lysine Deoxycholate agar and Brilliant Green 
Agar (Kauffmann Medium), respectively. One colony bacteria (F40111RB) was found that the 
characteristic similar to Salmonella spp. The biochemical test was performed by using 1. Triple 
sugar iron test 2. Lysine test 3. Motility test 4. Indole test (2-4 using by MIL medium) and 5
Urea Test, respectively. The results shown biochemical test of F40111RB that Positive (K/AG)
only the Triple sugar iron test, it means F40111RB is not Salmonella spp. because Lysine test 
and Motility test were negative. Conclusion of this study the Salmonella spp. cannot found in 
all samples from pet food store in U-thong District, Suphanburi Province, Thailand.
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บทนํา 
สุนัขบาน (domestic dog) (Canis familiaris) เปนสัตวชนิดแรกที่นํามาเล้ียงโดยมนุษย สุนัขบานเปนสัตว

เลี้ยงที่มนุษยนําไปดวยเมื่อมีการเดินทางไกลหรือยายถิ่นฐาน วัตถุประสงคของการเลี้ยงสุนัข เชน เพื่อลาสัตวหรือควบคุม
ฝูงปศุสัตวสัตว ปกปองสิ่งของ นําทาง คนหาสิ่งของ และสัตวทดลองทางวิทยาศาสตร (วิภู, 2015) จากขอมูลสถิติ
ระหวางป 2558-2559 ของสมาคมผลิตภัณฑสินคาสัตวเลี้ยง (American Pet Products Association) พบวาจํานวน
ครัวเรือนในสหรัฐอเมริกาประมาณ 54.4 ลานครัวเรือนมีสุนัขเปนสัตวเลี้ยงที่ไดรับความนิยมสูงสุด รองลงมา ไดแก แมว 
42.9 ลานครอบครัว ปลาสวยงามน้ําจืด 12.3 ลานครอบครัว (สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ไมอามี สหรัฐอ
เมิกา, 2559) ปจจุบันสุนัขและแมวนิยมเล้ียงไวเปนเพื่อนชวยคลายเหงาเพิ่มมากขึ้น ในการเลี้ยงสุนัขและแมวโดยมาก
นิยมใชอาหารสําเร็จรูปที่วางจําหนายอยูทั่วไป ซ่ึงสะดวกสําหรับผูเลี้ยงสุนัขและแมวเปนอยางมาก อาหารสําเร็จรูปที่
จําหนายมีทั้งที่เปนอาหารคุณภาพดี คุณภาพปานกลาง และอาหารคุณภาพตํ่า (วิโรจน, 2555) แบคทีเรียกอโรคบางชนิด
สามารถติดตอระหวางสัตวและมนุษยได (Ghasemzadeh and Namazi, 2015) การปนเปอนนี้สามารถเกิดขึ้นไดใน
ระหวางขั้นตอนการผลิต การจัดเก็บวัตถุดิบที่ไดจากสัตวหรือธัญพืชที่ใชกันอยางแพรหลายในการผลิตอาหารสัตว หรือ
แมกระท่ังในระหวางอุตสาหกรรม และบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑสุดทายที่มีขายในทองตลาดดวย Girio และคณะ (2012) 
พบวาในตัวอยางอาหารสุนัขที่มีการแบงบรรจุจําหนายมีการปนเปอนของเชื้อรา และเช้ือ Salmonella spp. ที่เปน
แบคทีเรียซึ่งมีอันตรายที่ทําใหเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารไดทั้งในสัตวและในมนุษย เนื่องจากอาหารสัตวเปนแหลง
สําคัญแหลงหนึ่งในการแพรกระจายของเชื้อ Salmonella spp. ไปสูอาหารอ่ืนๆ และเขาสูรางกายของมนุษยได เชื้อ 
Salmonella spp. เปนจุลินทรียบงชี้ที่สําคัญในการประเมินคุณภาพของอาหารสัตว ซึ่งเปนแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมที่
ทนความรอน ในสหรัฐอเมริกาพบผูปวย 79 รายที่ติดเชื้อจากการปนเปอนของอาหารสุนัข ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่อาการ
เจ็บปวยจากเชื้อ Salmonella enterica ที่ปนเปอนอยูในอาหารสัตวที่ทํามาจากพืช และมีรายงานการระบาดของเชื้อ 
Salmonella Montevideo และ Salmonella Give ในสุนัขทหาร ซึ่งมีสาเหตุมาจากการปนเปอนเชื้อดังกลาวจาก
อาหารสุนัขสําเร็จรูป ปจจุบันมีการพบการติดเชื้อ Salmonella มากกวา 70 สายพันธุ ทั้งในมนุษยและสัตว และกอ
ปญหาท้ังดานสุขภาพและเศรษฐกิจใหกับผูเล้ียงสุนัขจํานวนมาก (Maria, et al., 2017) 

การวิจัยในครั้งนี้จึงไดทําการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารสุนัขและแมว แบบแบงบรรจุ
จําหนายตามรานขายอาหารสัตวในเขตพ้ืนที่เทศบาล ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี เพ่ือหาการปนเปอนเชื้อ 
Salmonella spp. ในอาหารดังกลาว และเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยปองกันการแพรกระจายของแบคทีเรียกอโรค
ใหกับเจาของสุนัขและแมว รวมถึงใหความสําคัญกับการเลือกซื้อสินคาที่มีคุณภาพใหกับสัตวเลี้ยงเพิ่มมากข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อตรวจสอบการปนเปอนแบคทีเรียกอโรคในอาหารสุนัขและแมวแบบแบงบรรจุจําหนายในเขตเทศบาล 

อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ในเขตเทศบาลของอําเภออูทองมีรานคาที่จําหนายอาหารสัตวอยูเปนจํานวนมาก รานคาสวนใหญจะมีการ

นําอาหารสุนัขและแมวมาแบงบรรจุในถุงพลาสติกใสและรัดปากถุงดวยหนังยางเทานั้น และนํามาวางจําหนายรวม
กับอาหารท่ีมีการบรรจุมาจากโรงงาน ซ่ึงลักษณะการบรรจุดังกลาวมีโอกาสสูงมากที่จะทําใหเกิดการปนเปอนเชื้อ  
Salmonella sp. ที่ทําใหเกิดโรค salmonellosis ที่สามารถติดตอจากสัตวสูคนได และนอกจากนี้ยังอาจพบ
แบคทีเรียกอโรคชนิดอื่นๆ รวมดวย การตรวจสอบแบคทีเรียกอโรคท่ีปนเปอนในอาหารสุนัขและแมวดวยวิธีทางจุล
ชีววิทยาจะทําใหสามารถทราบไดวามีการปนเปอนแบคทีเรียกอโรคหรือไม ซึ่งจะชวยปองกันอันตรายท่ีจะเกิดกั บ
สุนัขและแมวได และยังเปนการปองกันการเกิดโรค salmonellosis ท่ีติดตอจากสัตวสูคนไดอีกทางหนึ่ง   

���



วิธีการวิจัย 
การเก็บตัวอยางอาหารสุนัขและแมว 

จากการสํารวจพบวามีรานที่จําหนายอาหารสุนัขและแมวแบบแบงบรรจุจํานวน 7 ราน ท่ีตั้งอยูในเขต
ตลาดเทศบาลเมืองอําเภออูทอง และแตละรานจะมีขนาดแบงบรรจุเพ่ือจําหนายคือ ขนาด 0.5 กิโลกรัม และ 1 
กิโลกรัม โดยเก็บตัวอยางอาหารสุนัขและแมวแบบแบงบรรจุ ไดทั้งหมด 24 ตัวอยาง  
วิธีการเพาะแยกเชื้อ Salmonella spp. 

โดยใชอาหาร Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth (RVS Broth) และ Mueller Kauffmann 
Tetrathionate Novobiocin (MKTTn Broth) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ชั่งตัวอยาง 25 กรัม ใสในถุงพลาสติกปลอดเชื้อ เติม BPW 225 มิลลิลิตร ลงไป แลวนําไปผสมดวยเครื่องตีบด
ตัวอยาง เปนเวลา 60 วินาที ปดปากถุงดวยการพับปากถุง นําไปจัดเรียงใสตะแกรงวางถุงตัวอยางจากนั้นนําไปบมในตู
บมเชื้อ อุณหภูมิ 37±1 องศาเซลเซียส นาน 18±2 ชั่วโมง ถายเชื้อจากน้ําของตัวอยางปริมาตร 100 ไมโครลิตร ใสใน
หลอดที่มีอาหาร RVS Broth 10 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน และนําไปบมในตูบมเชื้อ อุณหภูมิ 41.5±1 องศาเซลเซียส 
นาน 24±3 ชั่วโมง และอีกสวนหนึ่งใหถายเชื้อจากน้ําของตัวอยางปริมาตร 1,000 ไมโครลิตร ใสในหลอดที่มีอาหาร 
MKTTn Broth 10 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน และนําไปบมในตูบมเชื้อ อุณหภูมิ 37±1 องศาเซลเซียส นาน 24±3 
ชั่วโมง หลังจากนั้นนําหลอดเลี้ยงเชื้อ RVS Broth และ MKTTn Broth ออกจากตูบม เขยาแตละหลอดใหเขากันแลวใช 
loop ถายเชื้อและ streak ลงบนอาหาร Xylose Lysine Deoxycholate agar (XLD agar) และ Brilliant Green 
Agar (Kauffmann Medium) (BG agar) อยางละ 1 จาน นําจานอาหาร XLD agar และ BG agar ทั้งหมด ไปบมในตู
บมเชื้อ อุณหภูมิอุณหภูมิ 37±1 องศาเซลเซียส นาน 24±3 ชั่วโมง แลวนํามาตรวจดูลักษณะรูปรางและเลือกโคโลนีที่มี
ลักษณะของเชื้อ Salmonella spp. ดังนี้ บนอาหาร XLD agar มีโคโลนี 2 แบบ คือ Typical colonies โคโลนีจะมีสี
แดง สรางไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) และสรางแกส และแบบ Atypical colonies โคโลนีจะมีสีเหลือง เชน                
S. Chlolerasuis สวนบนอาหาร BG agar ใหเลือกโคโลนีที่มีรูปรางลักษณะ กลม ขนาดปานกลาง สีชมพูขาว ทึบแสง 
อาหารรอบๆ โคโลนีมีสีแดง/สีชมพู และนําไปตรวจยืนยันเชื้อ Salmonella ดวยการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี 
ขั้นตอนการตรวจยืนยันเชื้อ Salmonella ดวยการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี 

ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี Triple Sugar Iron test (TSI), Motility-Indole-Lysine Medium (MIL), 
Voges - Proskauer test (VP) และ Urea test โดยใชเชื้อที่เลือกโคโลนีที่เขาขายจากอาหาร XLD agar หรือ BG 
agar ขั้นตอนทดสอบ มีดังนี้ 

TSI test ใชเข็มเขี่ยเชื้อ (Needle) จากอาหาร XLD agar หรือ BG agar นํามาเข่ียบนผิวอาหาร TSI สวนที่
เอียง (Slant) โดย streak และแทงผานเนื้ออาหารไปที่กนหลอด (Stab) นําไปบมในตูบมเชื้อ อุณหภูมิอุณหภูมิ 37±1 
องศาเซลเซียส นาน 24±3 ชั่วโมง เชื้อที่เปนเชื้อ Salmonella spp. จะใหผลในการทดสอบ TSI เปนสีแดง (Alkaline) 
บนผิวหนาอาหารสวนที่เอียง บริเวณกนหลอดจะเปนสีเหลือง เนื่องจากเกิดการหมักยอยซูโครสและแลคโตส แลวสราง
กรด (Acid) หรืออาหารบริเวณกนหลอด เกิดรอยแตกเนื่องจากการเกิดแกส (Gas) (K/A+ หรือ K/A+H2S) 

 MIL test ใชเข็มเขี่ยเชื้อจากอาหาร XLD agar หรือ BG agar นํามาแทง (stab) ผานเนื้ออาหาร MIL Medium ลง
ไปท่ีกนหลอด นําไปบมในตูบมเชื้อ อุณหภูมิอุณหภูมิ 37±1 องศาเซลเซียส นาน 24±3 ช่ัวโมง โดยเชื้อ Salmonella spp. 
จะใหผลดังนี้ Lysine โดยการเปล่ียนแปลงสีของอาหารชวงประมาณ 1 เซนติเมตร จากหนาผิวอาหาร จะเปล่ียนเปนสีแดง 
(Positive) Motility เชื้อ Salmonella spp. จะมีการเจริญเติบโตแพรกระจายออกจากบริเวณท่ีเปนรอยที่เข็มเข่ียเชื้อแทง
ผานเนื้ออาหาร (Positive) และ Indole Test เชื้อ Salmonella spp. จะใหผลทดสอบเกิดวงแหวนสีเหลือง (Negative) 

VP Test ใชเข็มเข่ียเชื้อถายเชื้อจากอาหาร XLD agar หรือ BG agar นํามาละลายในหลอดทดลองท่ีบรรจุอาหาร 
VP Medium และนําไปบมในตูบมเชื้ออุณหภูมิอุณหภูมิ 37±1 องศาเซลเซียส นาน 24±3 ชั่วโมงแลวทดสอบปฏิกิริยา 
Voges - Proskauer โดยเติม Reagent แลวต้ังหลอดบมทิ้งไว 10-15 นาที เชื้อ Salmonella spp. จะใหผล Negative 
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Urea Test ใชเข็มเขี่ยเชื้อ ถายเชื้อจากอาหาร XLD agar หรือ BG agar นํามา streak บนผิวหนาอาหาร 
Urea Agar และนําไปบมในตูบมเชื้อ อุณหภูมิอุณหภูมิ 37±1 องศาเซลเซียส นาน 24±3 ชั่วโมง เชื้อที่เปนเชื้อ 
Salmonella spp. จะไมสามารถใช urea ได ดังนั้นจึงใหผลเปน Negative 

นําผลการคัดแยกและการทดสอบเช้ือ Salmonella spp. ท่ีไดมาสรุปผลวาเชื้อที่คัดแยกไดเปนสายพันธุ 
Salmonella ที่กอโรคหรือไม 

 

ผล/ สรุปผลการวิจัย 
ผลการเพาะแยกเชื้อ Salmonella spp. 

การตรวจดูลักษณะรูปรางและเลือกโคโลนีที่มีลักษณะของเชื้อ Salmonella spp. จะสังเกตดังนี้คือ บน
อาหาร XLD agar มีโคโลนี 2 แบบ คือ แบบที่ 1 Typical colonies โคโลนีจะมีสีแดง สรางไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) 
และสรางแกส และแบบท่ี 2 Atypical colonies โคโลนีจะมีสีเหลือง เชน S. Chlolerasuis บนอาหาร BG agar 
เลือกโคโลนีที่มีรูปรางลักษณะ กลม ขนาดปานกลาง สีชมพูขาว ทึบแสง อาหารรอบๆ โคโลนีมีสีแดง/สีชมพู  
ตาราง แสดงการเกิดโคโลนีแบคทีเรียบนอาหาร XLD agar และ BG agar 

อาหารสุนัขและแมว อาหาร RVS อาหาร MKTTn 
 อาหาร XLD อาหาร BG อาหาร XLD อาหาร BG 

F10101 X X X X 
F10202 X X X X 
F20103 X X X X 
F20204 X X X X 
F30107 /(N) /(N) /(N) /(N) 
F30208 X X X X 
F40111 /(N) /(Y) /(N) /(N) 
F40212 X X X X 
F50115 X X X X 
F50216 X X X X 
F60119 /(N) X X X 
F70121 X X X X 
F70222 /(N) /(N) X X 
C20105 X X /(N) /(N) 
C20206 X X X X 
C30109 /(N) /(N) /(N) /(N) 
C30210 X X X X 
C40113 X X X X 
C40214 X /(N) X X 
C50117 X X X X 
C50218 X X X X 
C60120 /(N) /(N) /(N) /(N) 
C70123 X X X X 
C70224 X X X X 

หมายเหตุ : X = ไมเกิดโคโลนีแบคทีเรียบนอาหาร 
 /(N) = เกิดโคโลนีแบคทีเรียบนอาหารแตไมเขาขายลักษณะโคโลนีของเช้ือ Salmonella spp. 
 /(Y) = เกิดโคโลนีแบคทีเรียบนอาหารและมีลักษณะเขาขายโคโลนีของเช้ือ Salmonella spp. 
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ผลจากตารางที่ได พบวามีโคโลนีแบคทีเรียสามารถเกิดบนอาหาร XLD agar และ BG agar ไดทั้งหมด 22 จาน 
แตเมื่อสังเกตลักษณะของโคโลนีที่เขาขายวานาจะเปนเชื้อ Salmonella spp. พบเพียง 1 จานเทานั้นคือ F40111 
ที่เกิดบนอาหาร BG agar จึงนําเชื้อจากโคโลนีดังกลาวไปทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี ซึ่งจากการทดสอบใหผลดังนี้ 
การทดสอบ TSI test เช้ือสามารถเปลี่ยนอาหาร TSI เปนสีแดงบนผิวหนาอาหารสวนที่เอียง บริเวณกนหลอดจะ
เปนสีเหลือง มีการสรางแกส (K/AG) การทดสอบ Lysine ใหผล Negative การทดสอบ Motility เช้ือไมมีการ
เจริญเติบโตแพรกระจายออกดานขาง จึงใหผล Negative การทดสอบ Indole เช้ือใหผลทดสอบเปน Negative 
การทดสอบ VP Test เชื้อใหผลทดสอบเปน Negative และการทดสอบ Urea Test เชื้อใหผลทดสอบเปน 
Negative ดังนั้นจากผลการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีทั้งหมดที่เกิดขึ้นจึ่งสรุปไดวาเชื้อ F40111RB ไมใชเชื้อ 
Salmonella spp. เน่ืองจากใหผลการทดสอบ Lysine เปน Negative  
 

อภิปรายผล 
จากการเก็บตัวอยางอาหารสุนัขและแมวแบบแบงบรรจุจากรานที่จําหนายอาหารสุนัขและแมวแบบแบง

บรรจุที่ตั้งอยูในเขตตลาดเทศบาลเมืองอําเภออูทอง จํานวน 7 ราน และจํานวนตัวอยางทั้งหมดที่เก็บไดคือ          
24 ตัวอยาง และเมื่อนํามาตรวจสอบการปนเปอนแบคทีเรียกอโรค โดยเฉพาะเชื้อ Salmonella spp. ซ่ึงเปน
อันตรายรายแรงแกสัตวและมนุษยดวยวิธีทางจุลชีววิทยา ในการทดสอบเบื้องตนดวยอาหาร Rappaport-
Vassiliadis Soya Peptone Broth, Mueller Kauffmann Tetrathionate Novobiocin, Xylose Lysine 
Deoxycholate agar และ Brilliant Green Agar (Kauffmann Medium) โดยสามารถคัดแยกโคโลนีที่มีลักษณะ
เขาขายวานาจะเปนเชื้อ Salmonella spp. ไดเพียง 1 ตัวอยางเทานั้น คือ เชื้อ F40111RB และเม่ือนําเชื้อ 
F40111RB ไปทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี โดยมีการทดสอบ TSI test เช้ือใหผลทดสอบเปน Positive (K/AG) 
การทดสอบ Lysine ใหผลเปน Negative การทดสอบ Motility ใหผล Negative การทดสอบ Indole เช้ือใหผล
เปน Negative การทดสอบ VP Test เช้ือใหผลทดสอบเปน Negative และการทดสอบ Urea Test เชื้อใหผล
ทดสอบเปน Negative ซึ่งจากผลการทดสอบคุณสมบัติ ทางชีวเคมี สรุปไดวาเชื้อ F40111RB ไมใชเชื้อ 
Salmonella spp. เนื่องจากใหผลการทดสอบ Lysine เปน Negative ผลการวิจัยในคร้ังนี้สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของสุดสายชล และคณะ (2558) ท่ีไดตรวจประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหารสุนัขและอาหาร
แมวบริเวณรอบมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดย วิเคราะหหาเชื้อ Salmonella spp. ดวยวิธีของ ISO 6579 : 
2002 ซึ่งผลการศึกษาไมพบการปนเปอนเชื้อรา และ Salmonella spp. ในทุกตัวอยาง แตพบการปนเปอนจาก
แบคทีเรียทั้งหมด 48.61 เปอรเซ็นต แตจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดที่ตรวจพบยังต่ํากวา เกณฑมาตรฐาน
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558 ของกรมปศุสัตว (สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
กรมปศุสัตว, 2560) แตผลการวิจัยในครั้งนี้ ไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ Sarah และคณะ (2014) ท่ีได
ตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Listeria, Salmonella, และ Escherichia coli จากการเก็บตัวอยาง 1056 ตัวอยาง โดย
ตรวจพบเชื้อ Salmonella spp. ถึง 16 ตัวอยาง พบเชื้อ Listeria greyii 1 ตัวอยาง พบเชื้อ Listeria 
monocytogenes 32 ตัวอยาง เชนเดียวกับผลการวิจัยของ J. Scott และคณะ(2005) ตรวจพบเชื้อ Escherichia 
coli ใน 15 ตัวอยาง ตรวจพบเชื้อ Salmonella spp. ใน 5 ตัวอยาง จากตัวอยางท่ีใชทั้งหมด 25 ตัวอยาง จาก
ผลการวิจัยที่ไมสอดคลองกับผลรายงานวิจัยของตางประเทศอาจมีสาเหตุมาจากอาหารสุนัขและแมวในตางประเทศ 
มีการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียจากวัตถุดิบที่นํามาผลิตอาหาร โดยจะเห็นไดจากรายงานลาสุดขององคการอาหารและ
ยาแหงสหรัฐอเมริกา (FDA) ต่ังแตเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2016 ถึงเดือน พฤษภาคม ค.ศ. 2017 องคการอาหารและ
ยาแหงสหรัฐอเมริกา (FDA) ไดเรียกคืนอาหารสัตวและอาหารสุนัขที่มีการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียกอโรค ถึง 5 คร้ัง
ดวยกัน ซึ่งแบคทีเรียที่มีการปนเปอนไดแก เชื้อ Salmonella, Listeria และ Listeria monocytogenes (The 
United states food and drug administration, 2017)  
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ขอเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้ทําการตรวจหาเฉพาะเช้ือ Salmonella spp. เทานั้น ทําใหขาดขอมูล การปนเปอนเชื้อรา และ

จํานวนแบคทีเรียทั้งหมด ทําใหไมทราบถึงคุณภาพของอาหารสุนัขและแมวดานจุลชีวววิทยาวาเปน ไปตามเกณฑ
มาตรฐานพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558 ของกรมปศุสัตวหรือไม ในการวิจัยครั้งตอไปจึง
ควรตรวจสอบการปนเปอนเชื้อรา และจํานวนแบคทีเรียทั้งหมด เพิ่มเขาไปดวย เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 

เอกสารอางอิง 
วิภู กุตะนันท. (2015). ตนกําเนิดของสุนัขบานหลักฐานทางโบราณคดีและพันธุศาสตร. Thai J. Genet. 8(1) : 1–11. 
วิโรจน ภัทรจินดา. 2555. โภชนศาสตรสัตวเลี้ยงและสัตวปา. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน. ขอนแกน. 
สุดสายชล หอมทอง, อาทิตยา ซาเสน, ศิริลักษณ ปุราชะกา, สุรางค รักษาชาติ และ นพวรรณ เอกเจริญ. (2558). 

คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารสุนัขและแมวบริเวณรอบ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี. วารสาร
วิทยาศาสตรบรูพา. ปที่ 20.  

สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ไมอามี สหรัฐอเมิกา, (2559). รายงานภาวะสินคาอาหารสุนัขและแมว
ในสหรัฐฯ (HS 230910). http://www.ditp.go.th. สืบคน 1 มิถุนายน 2560. 

สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว. (2560). เกณฑมาตรฐานพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว ปงบประมาณ 2560. http://qcontrol.dld.go.th/index.php. สืบคน 1 มิถุนายน 2560. 

Ghasemzadeh I., Namazi SH. (2015). Review of bacterial and viral zoonotic infections transmitted 
by dogs. Journal of Medicine and Life. Vol. 8., Special Issue 4., pp 1-5. 

Girio, T. M. S., Filho, A. N., Junior, O. D. R., Amaral, L. A., & Girio, R. J. S. (2012). Microbiological 
Quality of Dog Feed Sold in Sealed Packages and in Bulk. Ars Veterinaria Clinica per 
Animali da Compagnia, 28(1), pp 036-040.  

J. Scott Weese, Joyce Rousseau and L. Arroyo. (2005). Bacteriological evaluation of commercial 
canine and feline raw diets. Can Vet J. Volume 46, pp 513-516. 

Maria Fredriksson-Ahomaa, Tiina Heikkilä, Noora Pernu, Sara Kovanen, Anna Hielm-Björkman and 
Rauni Kivistö. (2017). Raw Meat-Based Diets in Dogs and Cats. Vet. Sci. 4;33. pp 1-9. 

Sarah M. Nemser, Tara Doran, Michael Grabenstein, Terri McConnell, Timothy McGrath, Ruiqing 
Pamboukian, Angele C. Smith, Maya Achen, Gregory Danzeisen, Sun Kim, Yong Liu,Sharon 
Robeson, Grisel Rosario, Karen McWilliams Wilson, and Renate Reimschuesse. (2014). 
Investigation of Listeria, Salmonella, and Toxigenic Escherichia coli in Various Pet Foods. 
Foodborne pathogens and disease. Vol. 11. pp 706-709. 

The United states food and drug administration. (2017). Recalls & Withdrawals.  
https://www.fda. สืบคน 1 มิถุนายน 2560. 
 

 

��	


