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บทคัดยอ 

 ทําการศึกษาหาความชุกและปจจัยเสี่ยงของการปนเปอนของเชื้อ Salmonella spp.  และ  

Staphylococcus aureus  จากสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก ในเดือน กรกฎาคม 

2559 โดยทําการสวอป มือ มีด และเขียงผูประกอบการสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว จํานวน 70 ราย รวม 210 

ตัวอยาง จากการศึกษา พบวามีการปนเปอนของเชื้อ Salmonella spp. รอยละ 22.86 และ S. aureus รอย

ละ 58.57 เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบการปนเปอนเชื้อ Salmonella spp. และ S. aureus ตามประเภทของ

สถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว พบวามีการปนเปอนเชื้อ Salmonella spp. จากตัวอยางท่ีเก็บมาจากสถานท่ี

จําหนายเนื้อสัตวท่ีเขารวมโครงการของกรมปศุสัตว (รอยละ 31.25) นอยกวาตัวอยางท่ีเก็บมาจากสถานท่ี

จําหนายเนื้อสัตวท่ีไมเขารวมโครงการของกรมปศุสัตว (รอยละ 68.75) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

ผลการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงของการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียท่ีไมผานเกณฑอยางนอยหนึ่งรายการทีละตัว

แปรจากแบบสอบถาม  พบวาการไมใสหนากากปองกันโรค มีความสัมพันธกับการตรวจพบเชื้อแบคทีเรียท่ีไม

ผานเกณฑอยางนอยหนึ่งรายการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดังนั้น การปองกันและควบคุมปจจัยท่ี

ทําใหเกิดการปนเปอนเชื้อโรคเปนสิ่งท่ีสําคัญ โดยเฉพาะสุขอนามัยผูประกอบการ ตลอดจนการเขมงวดของ

ภาครัฐในการกํากับและสงเสริมการผลิตเนื้อสัตวท่ีปลอดภัยกอนถึงมือผูบริโภค 
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Prevalence and risk factor of bacterial contamination in meat shop in Phitsanulok 
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Abstract  

 Prevalence and risk factor of bacterial contamination (Salmonella spp., 

Staphylococcus aureus) from meat shops in Phitsanulok province was swabbed from hand 

samples, knife samples and chopping board samples totally 70 meat shops, 210 swab 

samples in July 2016. Contamination of Salmonella spp. and S. aureus were 22.86% and 

58.57% respectively, and contamination of Salmonella spp. in meat shop under control of 

department of livestock development were 31.25% less than general meat shop (68.75%),  

significantly different (p < 0.05). Risk factor analysis of bacterial contamination used  by 

questionnaire and univariate analysis,showed that the worker was not wear mask between 

operation were risk factor for bacterial contamination. (p < 0.05) Finally prevention and 

control contamination factors is important, especially personal hygiene and policy of 

government to support quality meat production. 
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บทนํา 

 การผลิตเนื้อสัตวท่ีไดมาตรฐาน ปลอดภัยแกผูบริโภค จําเปนจะตองควบคุมการผลิตตั้งแตระดับฟารม 

โรงฆาสัตว ไปถึงสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว การปนเปอนเชื้อจุลินทรียในเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตวเปนปญหาท่ี

ทําใหเนื้อสัตวไมเหมาะสมแกการบริโภค  โดยเฉพาะการปนเปอนเชื้อ Salmonella spp. และ 

Staphylococcus aureus กอใหเกิดปญหาดานสาธารณสุข สงผลกระทบโดยตรงแกผูบริโภค และยังเปน

ปญหาตอการสงออกผลิตภัณฑดานปศุสัตวอีกดวย เนื่องจากเชื้อ Salmonella spp.เปนเชื้อโรคท่ีสําคัญท่ีทํา

ใหเกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารหลายโรค เชน Typhoid fever โรคอาหารเปนพิษหรือทองรวง 

(Salmonellosis) ซ่ึงในประเทศท่ีพัฒนาแลว พบการเกิดโรค Salmonellosis แบบประปราย (sporadic) 

ไมไดระบาดในคนเปนจํานวนมาก (Bell C and A Kyriakides,2002)  ในประเทศไทยพบผูปวยดวยโรค

อุจจาระรวงเฉียบพลันในอัตราสวน 1,913.35 คนตอประชากรหนึ่งแสนคน และเชื้อโรคท่ีตรวจพบไดแก 

Salmonella spp., Plesiomonas shigelloides เปนตน (สํานักระบาดวิทยา,2555) 

 เชื้อ Salmonella เปน genus หนึ่งของแบคทีเรียใน family Enteobacteriaceae มีรูปรางเปนแทง 

(rod shape) ติดสีแกรมลบ (gram negative) โดยสวนมากเคลื่อนไหวได เจริญเติบโตไดดีในท่ีมีอากาศหรือไม

มีอากาศก็ได (Facultative anaerobe) สภาวะท่ีเหมาะสมในการเจริญเติบโตอยูในชวงอุณหภูมิ 8-45 องศา

เซลเซียส ความเปนกรดดางท่ี pH 6.5-7.5 ปริมาณน้ําใชได ไมต่ํากวา 0.93 (Acha et al.,2001) เชื้อมักอาศัย

อยูในลําไสและระบบทางเดินอาหารของคนและสัตว อาจปนเปอนมากับสัตวพาหะ เชน แมลง หนู เปนตน  

สวนเชื้อ S. aureus เปนแบคทีเรียแกรมบวก (gram positive) รูปรางกลม เจริญเติบโตไดดีในท่ีมีอากาศ

หรือไมมีอากาศก็ได (Facultative anaerobe) มักพบเปนสวนหนึ่งของจุลินทรียท่ีเปนเชื้อประจําถ่ินในผิวหนัง

และโพรงจมูก ตลอดจนผิวสัมผัสตางๆ เปนแบคทีเรียกอโรคชนิดหนึ่ง เม่ือ S. aureus ปนเปอนลงไปในอาหาร 

จะสรางสารพิษท่ีเรียกวา enterotoxin ซ่ึงทนตอความรอนไดดีมาก ทําใหผูบริโภคเกิดอาหารเปนพิษ พบเปน

สาเหตุหลักของโรคทางเดินอาหารเปนพิษในสหรัฐอเมริกา (E.Scallen et al.,2011) 

 ปจจุบัน กรมปศุสัตวเปนหนวยงานหลักในการควบคุมกระบวนการผลิตเนื้อสัตวใหมีคุณภาพ โดย

ควบคุมการผลิตตลอดหวงโซอาหาร ตั้งแตคุณภาพของอาหารสัตว ฟารมเลี้ยงสัตว โรงฆาสัตว ตลอดจน

สถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว ใหเปนไปตามหลักวิชาการและเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  เชน พระราชบัญญัติ

ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนาย

เนื้อสัตว พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 มีการกําหนดหลักเกณฑดานจุลชีววิทยา

ของสินคาปศุสัตว (กรมปศุสัตว,2551) การตรวจสอบโรงฆาสัตวตามกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ และการสงเสริม

ใหผูประกอบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิต เชน การรับรอง GMP ในโรงฆาสัตว การรับรองสถานท่ี

จําหนายเนื้อสัตวสะอาดเขียงสะอาด (กรมปศุสัตว,2553) และปศุสัตว OK (กรมปศุสัตว,2559) ตลอดจน

ประกาศกรมวิทยาศาสตรการแพทย เรื่อง เกณฑคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร 

ฉบับท่ี 3 (กรมวิทยาศาสตรการแพทย,2560) แตยังคงพบการปนเปอนของเชื้อโรคในเนื้อสัตวไดบอยครั้ง เชน 

การศึกษาการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวในจังหวัดเพชรบูรณ พบเชื้อ Salmonella 
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spp. และ S. aureus รอยละ 62.90 และ 5.65 ตามลําดับ (มนตวจีและคณะ,2558) การศึกษาความชุกของ

เชื้อ Salmonella spp. จากโรงฆาสัตวในจังหวัดขอนแกน พบเชื้อปนเปอนในซากสุกร รอยละ 36.67 (เดชา

และสรรเพชญ,2554)  และการศึกษาความชุกของเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อโคจากรานจําหนายขางถนน

ในจังหวัดรอยเอ็ด มีคารอยละ 14.17 (อดิศรและคณะ,2554) การศึกษานี้มีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาหาความชุก

และปจจัยเสี่ยงของเชื้อแบคทีเรีย จํานวน 2 ชนิด คือ เชื้อ Salmonella spp. และเชื้อ S. aureus จาก

สถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวในจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาและปองกันการปนเปอน

ของเชื้อโรคท่ีอาจกอใหเกิดปญหาโรคอาหารเปนพิษแกผูบริโภคตามมาได 

 

อุปกรณและวิธีการ 

วิธีการศึกษาและตัวอยาง 

 เก็บตัวอยางโดยการสวอป (swab) มือ มีด และเขียง รวมกับการทําแบบสอบถามของผูประกอบการ

จากสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวทุกราย (เนื้อสุกร เนื้อไกและเนื้อโค) ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อําเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในเดือนกรกฎาคม 2559 จํานวน 70 ราย รวมท้ังสิ้น 210 ตัวอยาง เพ่ือศึกษาหา

ความชุกของเชื้อ Salmonella spp. และ S. aureus  โดยตัวอยางถูกสวอปดวยวิธีปลอดเชื้อ และเก็บรักษา

ใน transport media ทําการแชเย็นกอนสงตัวอยางไปตรวจท่ีคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัย

นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

การตรวจทางหองปฏิบัติการ 

 ตัวอยางถูกนําไปตรวจเพาะเชื้อ Salmonella spp. โดยอางอิงมาตรฐาน ISO 6579:2002. 

Microbiology of food and animal feeding stuffs-Horizontal method for the detection of 

Salmonella spp. และเชื้อ  S. aureus โดยอางอิงมาตรฐาน Department of Medical Sciences and 

Department of Medical Sciences Foundation National Bureau of Agricultural Commodity and 

Food Standard (ACFS), Chapter 8. Compendium of method for food analysis. 

การวิเคราะหขอมูล 

 นําผลการตรวจเพาะเชื้อ Salmonella spp. และเชื้อ  S. aureus ท่ีไมผานเกณฑมาตรฐานมา

วิเคราะหหาความชุก โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวยคาความถ่ี (Frequency) 

รอยละ (Percentage)  สถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวใดพบเชื้อแบคทีเรียไมผานเกณฑเพียงหนึ่งรายการใหถือวาไม

ผานเกณฑมาตรฐานในระดับสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว ทําการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางสถานท่ีจําหนาย

เนื้อสัตวท่ีเขารวมโครงการของกรมปศุสัตว และสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวท่ีไมเขารวมโครงการของกรมปศุสัตว 

โดยใชสถิติอางอิง (Inferential Statistics) ไดแก คาไค สแควร (Chi-square) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และ

นําขอมูลมาวิเคราะหหาปจจัยเสี่ยงของการปนเปอนเชื้อ  Salmonella spp. และ S. aureus โดยประเมิน

จากแบบสอบถาม ในประเด็นสุขศาสตรและสุขอนามัยของผูประกอบการ สภาพและโครงสรางของสถานท่ี

จําหนายเนื้อสัตว ดวยวิธี univariate analysis  
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ผลการศึกษา 

 จากการตรวจวิเคราะหการปนเปอนของเชื้อ Salmonella spp. และเชื้อ S. aureus จากสถานท่ี

จําหนายเนื้อสัตวในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  จํานวน 70  ราย 210 

ตัวอยาง พบวาในระดับรายของสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว  มีการปนเปอนของเชื้ออยางนอยหนึ่งรายการ

ทดสอบ จํานวน 47 ราย  คิดเปนรอยละ 67.14 พบการปนเปอนของเชื้อ   Salmonella spp.   จํานวน  16 

ราย คิดเปนรอยละ 22.86 และพบการปนเปอนของเชื้อ S. aureus จํานวน 41 ราย คิดเปนรอยละ 58.57 

(ตารางท่ี 1) 

จากการวิเคราะหเปรียบเทียบการปนเปอนเชื้อ Salmonella spp. และ S. aureus จําแนกตาม

ประเภทของสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว โดยเก็บตัวอยางจากสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวท่ีเขารวมโครงการของกรม

ปศุสัตว จํานวน 38 ราย และสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวท่ีไมเขารวมโครงการของกรมปศุสัตว จํานวน 32 ราย 

พบวามีการปนเปอนเชื้อ Salmonella spp. จากตัวอยางท่ีเก็บมาจากสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวท่ีเขารวม

โครงการของกรมปศุสัตว จํานวน 5 ราย (รอยละ 31.25) นอยกวาตัวอยางท่ีเก็บมาจากสถานท่ีจําหนาย

เนื้อสัตวท่ีไมเขารวมโครงการของกรมปศุสัตว ซ่ึงมีจํานวน 11 ราย (รอยละ 68.75) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p < 0.05) 

ในขณะท่ีการปนเปอนของเชื้อ S. aureus จากตัวอยางท่ีเก็บมาจากสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวท่ีเขา

รวมโครงการของกรมปศุสัตว มีจํานวน 20 ราย (รอยละ 48.78) นอยกวาตัวอยางท่ีเก็บมาจากสถานท่ี

จําหนายเนื้อสัตวท่ีไมเขารวมโครงการของกรมปศุสัตว ซ่ึงมีจํานวน 21 ราย (รอยละ 51.22) ไมมีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) (ตารางท่ี 2) 

ผลการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงของการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียท่ีไมผานเกณฑอยางนอยหนึ่งรายการ

ทีละตัวแปร  โดยใชสถิติ Chi-square ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% พบวาการไมใสหนากากปองกันโรค มี

ความสัมพันธกับการตรวจพบเชื้อแบคทีเรียท่ีไมผานเกณฑอยางนอยหนึ่งรายการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

(p < 0.05) (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะหการปนเปอนของเชื้อ Salmonella spp. และ Staphylococcus aureus 

การปนเปอน 
รอยละของตัวอยางท่ีไมผานเกณฑดานจุลชีววิทยา ไมผานเกณฑอยางนอย 

1 รายการทดสอบ Salmonella spp. Staphylococcus aureus 

ไมพบการปนเปอน 54 

(77.14) 

29 

(41.43) 

23 

(32.86) 

ปนเปอน 16 

(22.86) 

41 

(58.57) 

47 

(67.14) 

   หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ รอยละของจํานวนตัวอยาง 

 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบผลการปนเปอนเชื้อ Salmonella spp. และ S. aureus จําแนกตามประเภท

ของสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว 

ผลการสํารวจการปนเปอน 

สถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว 
  

 

 p-value 

รานคาท่ี 

เขารวม

โครงการ

ของกรม 

ปศุสัตว 

รานคาท่ีไม

เขารวม

โครงการ

ของกรม 

ปศุสัตว 

1. Salmonella spp.   4.435 0.035* 

- ไมพบการปนเปอน 33 

(61.11) 

21 

(38.89) 

  

- ปนเปอน 5 

(31.25) 

11 

(68.75) 

  

2. Staphylococcus aureus   1.209 0.272 

- ไมพบการปนเปอน 18 

(62.07) 

11 

(37.93) 

  

- ปนเปอน 20 

(48.78) 

21 

(51.22) 

  

* แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ รอยละของจํานวนตัวอยาง  
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ตารางท่ี 3 ปจจัยเสี่ยงของการพบการปนเปอนของเชื้อ Salmonella spp. และ S. aureus  จําแนกตาม

รานคาท่ีพบการปนเปอนเชื้อแบคทีเรีย  ดวยวิธี univariate analysis 

ปจจัย 

จํานวนรานคา 
OR 

(95% CI) 
p-value ปนเปอน 

(n=47) 

ไม

ปนเปอน 
(n=23) 

ไมมมีาตรการปองกันแมลงวัน ใช 30 18 2.040 (0.642 – 6.480) 0.227 

 ไมใช 17 5   

ไมมมีาตรการกําจดัหนู ใช 30 18 2.040 (0.642 – 6.480) 0.227 

 ไมใช 17 5   

มีตูครอบจาํหนายเน้ือสัตว ใช 25 13 1.144 (0.419 – 3.122) 0.793 

 ไมใช 22 10   

มีกอกนํ้าลางมือ ใช 32 13 0.609 (0.218 – 1.703) 0.345 

 ไมใช 15 10   

มีตูแชเย็นในจุดจาํหนายเน้ือ ใช 25 13 1.144 (0.419 – 3.122) 0.793 

 ไมใช 22 10   

การตรวจเช็คอุณหภูมิของตูแช

เน้ือสัตว 

ใช 25 11 0.807 (0.297 – 2.190) 0.673 

 ไมใช 22 12   

ถังขยะประจําราน ใช 37 20 1.802 (0.444 – 7.308) 0.410 

 ไมใช 10 3   

การเก็บเขียงโดยใชผาคลุม ใช 22 16 2.597 (0.903 – 7.474) 0.077 

 ไมใช 25 7   

การไมใสหนากากปองกันโรคขณะ

ปฏิบัติงาน 

ใช 33 22 9.333 (1.144 – 76.161) 0.037* 

 ไมใช 14 1   

* แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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วิจารณและสรุปผล 

 ผลการตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. และ S. aureus จากสวอป มือ มีด และเขียงของ

ผูประกอบการจากสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวทุกราย (เนื้อสุกร เนื้อไกและเนื้อโค) ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในเดือนกรกฎาคม 2559 พบวามีการปนเปอนเชื้อ Salmonella spp. 

และ S. aureus รอยละ 22.86 และ รอยละ 58.57 ตามลําดับ ต่ํากวาการศึกษาของสรรเพชญและคณะ 

(2554) ท่ีพบการปนเปอนเชื้อ Salmonella spp.จากการจากสวอปเขียงของผูประกอบการจําหนายเนื้อโคใน

เขตเทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน รอยละ 44.4 แตสูงกวาการศึกษาของอดิศรและคณะ (2554) ซ่ึง

พบการปนเปอนเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อโคท่ีรานจําหนายขางถนนในจังหวัดรอยเอ็ด จากสวอปภาชนะ

ขนสงซาก รอยละ 6.67 และจากการศึกษาของปภากร (2556) พบการปนเปอนของเชื้อ Salmonella 

enterica จากการเก็บตัวอยางของสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว “เขียงสะอาด” ในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน จาก เขียง

ของผูประกอบการ รอยละ 39.39 ในขณะท่ีการศึกษาของ Henok Ayalew et al (2015) พบการปนเปอน

เชื้อ S. aureus ในรานจําหนายเนื้อสัตวในเมือง jigjiga ประเทศเอธิโอเปย จากการสวอปพ้ืนผิวสัมผัสเนื้อ (มือ 

มีดและเขียง) รอยละ 35.55 หากแตประกาศกรมวิทยาศาสตรการแพทย เรื่อง เกณฑคุณภาพทางจุลชีววิทยา

ของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับท่ี 3 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2560 กําหนดใหตองไมพบเชื้อ S. aureus 

ในภาชนะสัมผัสอาหารและพ้ืนผิวสัมผัสอาหาร เชน จาน ชาม ตะเกียบ มีด พ้ืนโตะ เปนตน ตลอดจนมือของผู

สัมผัสอาหาร  

 เม่ือวิเคราะหผลการตรวจเชื้อจําแนกตามประเภทสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว พบวาสถานท่ีจําหนาย

เนื้อสัตวท่ีเขารวมโครงการของกรมปศุสัตว ปนเปอนเชื้อ Salmonella spp. นอยกวาสถานท่ีจําหนาย

เนื้อสัตวท่ีไมเขารวมโครงการของกรมปศุสัตว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) แตไมมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ของเชื้อ S. aureus ของท้ังสองกลุม ท้ังนี้สถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวท่ีเขา

รวมโครงการของกรมปศุสัตว มีหลักเกณฑและการปฏิบัติตนของสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว การจัดการควบคุม

สุขลักษณะ การจัดการอุปกรณและสุขอนามัยท่ีชัดเจน เชน การควบคุมอุณหภูมิของการเก็บเนื้อสัตว เปนตน 

(กรมปศุสัตว,2553)  ในขณะท่ีสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวท่ีไมเขารวมโครงการของกรมปศุสัตว อาจไมมีการ

ควบคุมการจัดการดังกลาว  สอดคลองกับการศึกษาของ Shafini, A.B. et al (2016) ในรานจําหนายเนื้อไก

และเนื้อโคในประเทศมาเลเซีย พบวาการปนเปอนของเชื้อ Salmonella spp. พบมากท่ีสุดในตลาดสด (รอย

ละ 35.4) หางสรรพสินคา (รอยละ 26.9) และรานจําหนายเนื้อสัตว (รอยละ 21.3) ตามลําดับ ท้ังนี้เนื่องจาก

การจําหนายเนื้อสัตวในตลาดสดมีการปฏิบัติตนท่ีเสี่ยงตอการปนเปอนของเชื้อ Salmonella spp. มากกวา 

เชน การเก็บเนื้อสัตวโดยไมแชเย็น ตลอดจนความเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและสัตวพาหะ เชน หนู แมลง มากกวา

สถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวประเภทอ่ืนๆ  

ในขณะท่ีการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงของการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียของสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว 

พบวา การไมใสหนากากปองกันโรคขณะปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับการตรวจพบเชื้อแบคทีเรียท่ีไมผาน

เกณฑอยางนอยหนึ่งรายการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซ่ึงสอดคลองกับขอกําหนดของ WHO และ 
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FAO (2009) ท่ีระบุวาการขาดสุขอนามัยสวนบุคคล เปนสาเหตุหลักของการปนเปอนของอาหาร ในขณะท่ี

การศึกษาของ Mukul et al (2012) ในรานจําหนายเนื้อสัตวประเภทขายปลีก ของเมืองกาฐมาณฑุ ประเทศ

เนปาล พบวา ประเภทของสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว (OR=3.87) สุขอนามัยของสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว 

(OR=4.21)  จํานวนบุคลากรท่ีสัมผัสเนื้อสัตว (OR=7.09) และจํานวนครั้งท่ีใชมีด (OR=5.83) มีความสัมพันธ

กับการตรวจพบเชื้อ Salmonella spp. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และการศึกษาของ Legesse 

et al (2015) หาความชุกของเชื้อ Salmonella spp. และความสัมพันธของสุขศาสตรของรานจําหนาย

เนื้อสัตวในเมืองกอนดาร ประเทศเอธิโอเปย ระบุวาการปนเปอนเชื้อ Salmonella spp. จากสวอปมือของ

ผูประกอบการจําหนายเนื้อสัตว มาจากสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวท่ีผูประกอบการและคนงานไมมีสุขลักษณะ

การลางมือหลังจากการใชหองน้ําหรือสัมผัสสิ่งสกปรก กอนท่ีจะสัมผัสเนื้อสัตวและอุปกรณ และ R. J. Murray 

(2005) ระบุวาการเอาใจใสและการตื่นตัวของผูประกอบการอาหาร เชน การใสถุงมือ หมวกคลุมผม หนากาก

ปองกันโรค การลางมือ ระหวางการปฏิบัติงานชวยลดการเกิดโรคอาหารเปนพิษจากเชื้อ S. aureus ได และ

จากรายงานของ Jhalka Kadariya et al (2014) พบวาบอยครั้งมักพบเชื้อ S. aureus ในถุงมือของผู

ประกอบอาหารและเปนแหลงของการกอโรคได หากผูประกอบการไมเปลี่ยนถุงมืออยางสมํ่าเสมอ อีกท้ังการ

ไมลางมือกอนการใสถุงมือ อาจทําใหเกิดการปนเปอนของเชื้อโรคไดอีกดวย ซ่ึงการลางมือเปนวิธีการท่ีงาย

ท่ีสุดในการปองกันการปนเปอนของเชื้อโรค (J. F. R. Lues and I. van Tonder,2007)  

จากผลการศึกษาดังกลาว จะเห็นไดวาการปนเปอนเชื้อ Salmonella spp. และ S. aureus 

นอกจากจะปนเปอนไดในระดับฟารมเลี้ยงสัตว (วัชรพงษและดวงดาว,2557) โรงฆาสัตว ตลอดจนการขนสง

แลวนั้น ก็ยังสามารถพบไดจากสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวไดอีกดวย  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงท่ีประชาชน

และผูบริโภคมีโอกาสเกิดความเจ็บปวยจากการบริโภคเนื้อสัตวได ถึงแมวาเนื้อสัตวนั้นจะมีท่ีมาอยางถูกตองก็

ตาม  การปองกันการปนเปอนของเชื้อโรคในเนื้อสัตวจึงจําเปนท่ีจะตองใชมาตรการตางๆ ในทุกระดับของการ

ผลิต เชน การควบคุมการปนเปอนเชื้อโรคในระดับฟารมเลี้ยงสัตว  การควบคุมการปนเปอนเชื้อโรคระหวาง

การฆาสัตวในโรงฆาสัตว สุขอนามัยท่ีดีของผูประกอบการ นอกจากนี้การสงเสริมของเจาหนาท่ีภาครัฐในการ

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานโรงฆาสัตวและสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวยังมีความจําเปนตอไป เชน เพ่ิมมาตรการ

ความเขมขนของการตรวจประเมินโรงฆาสัตวและสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว ยกระดับสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวท่ี

ยังไมเขารวมโครงการใหเขารวมโครงการ  การฝกอบรมการปฏิบัติตนของผูประกอบการท่ีเก่ียวของกับการ

ผลิตเนื้อสัตว เปนตน  เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคเนื้อสัตวท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และจากการผลการศึกษา

ดังกลาวพบวาการไมใสหนากากปองกันโรคถือเปนปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหพบการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียในสถานท่ี

จําหนายเนื้อสัตว  ดังนั้นผูประกอบการจําหนายเนื้อสัตวควรมีมาตรการในการปองกันการปนเปอนอยาง

เครงครัด เชน การใสหนากากปองกันโรคขณะปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การปฏิบัติตนในดานอ่ืนๆ ท่ีไมพบวาเปน

ปจจัยเสี่ยงจากกการศึกษาในครั้งนี้ ก็ยังคงมีความจําเปนในการปฏิบัติตนของผูประกอบการจําหนายเนื้อสัตว

ตอไป ไมวาจะเปนการลางมือทุกครั้งหลังเขาหองน้ําหรือสัมผัสสิ่งสกปรกกอนปฏิบัติงาน  การสวมใสหมวก

คลุมผม การสวมใสผากันเปอน  การมีมาตรการในการกําจัดสัตวพาหะ การตรวจเช็คอุณหภูมิของตูแชเนื้อสัตว
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การปฏิบัติตนตามสุขอนามัยสวนบุคคล  ตลอดจนการตรวจสุขภาพประจําปของผูประกอบการ เปนตน ใน

การศึกษาข้ันตอไป ควรวิเคราะหขอมูลเชิงลึกใหมากกวาการศึกษาในครั้งนี้ เชน จํานวนมีดท่ีใชในสถานท่ี

จําหนายเนื้อสัตว จํานวนครั้งท่ีใชมีด เปนตน ตลอดจนการออกแบบแบบสอบถามและการสัมภาษณเพ่ือใหได

ขอมูลท่ีเปนจริง ปราศจากการใหขอมูลท่ีไมถูกตอง เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางสูงสุด 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ อาจารยกัญณิภา ทัศนภักดิ์ คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวรท่ี

อนุเคราะหการตรวจตัวอยางทางหองปฏิบัติการ คณะเจาหนาท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ท่ีชวยเก็บ

ตัวอยาง และผูประกอบการสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวท่ีใหความรวมมือในการเก็บตัวอยาง  
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