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บทคัดย่อ
เชื้อซัลโมเนลา เป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษมากที่สุด โดยมีเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์
จากสัตว์เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อซัลโมเนลลาที่สาคัญ สู่คนผ่านการบริโภค การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา
จากสัตว์สู่คน สาเหตุหนึ่งเกิดจากอาหารสัตว์ และวัตถุดิบอาหารสัตว์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทราบ
สภาวะการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลาในวัตถุดิบอาหารสัตว์ และเมื่อนาไปใช้ผลิตเป็น อาหารสัตว์ ซึ่งผลจาก
การศึกษาพบว่าวัตถุดิบอาหารสัตว์หลักที่นาไปใช้ผลิตเป็นอาหารสัตว์ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทยมีการ
ปนเปือ้ นเชื้อซัลโมเนลลา ร้อยละ 10.0 (100/1004) หากพิจารณาแยกตามประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์พบว่า
วัตถุดิ บ อาหารสั ตว์ ประเภทวัตถุดิ บ อาหารสั ตว์จ ากสั ตว์ และประเภทวั ตถุดิบ อาหารสั ตว์จากพืช มี การ
ปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา ร้อยละ 13.4 (57/425) และ 7.4 (43/579) ตามลาดับ โดยวัตถุดิบอาหารสัตว์
ประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์จากสัตว์ พบการปนเปื้อนเชื้ อซัลโมเนลลามากกว่าประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์
จากพืช (P < 0.05) และพบว่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์จากสัตว์ มีการปนเปื้อนเชื้อ
ซัลโมเนลลาทุกชนิดเรียงตามห้าอันดับแรกดังนี้ เนื้อป่น เนื้อสัตว์ปีกป่น เนื้อและกระดูกป่นเนื้อหมูป่น ขนสัตว์
ปีกป่น และปลาป่น ในขณะที่วัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์ จากพืช ซึ่งยังแบ่งออกได้เป็น
สองกลุ่มคือ กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ จากพืช ประเภทโปรตีน และกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช ประเภท
พลังงานพบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา ร้อยละ 6.4 (19/296) และ 8.5 (24/259) ตามลาดับ โดยวัตถุดิบ
อาหารสัตว์จากพืชทั้งสองกลุ่มดังกล่าวมีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) โดยวัตถุดิบ
อาหารสัตว์จากพืช ประเภทโปรตีน พบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาเรียงตามห้าอันดับแรกดังนี้ ใบกระถินป่น
ส่าเหล้า/กากเบียร์ กากถั่วลิสง กากถั่วเหลือง และถั่วเหลืองอบ วัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช ประเภทพลังงาน มี
การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาเรียงตามห้าอันดับแรกดังนี้ คือ ราละเอียด แป้งสาลี ข้าวโพดป่น ข้าวโพดอบ
และร าข้ า วสาลี เมื่ อ พิ จ ารณาแยกตามกระบวนการผลิ ต พบว่ า กลุ่ ม วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ จ ากพื ช ที่ ผ่ า น
กระบวนการให้ความร้อน และไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนมีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา ร้อยละ 5.3
(18/320) และ10.4 (25/216) ตามลาดับ โดยกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืชที่ ไม่ผ่านกระบวนการให้
ความร้อนมีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลามากกว่า (P < 0.05)
วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทต่างๆ เมื่อนาไปใช้ผลิตเป็นอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปพบว่า อาหารสัตว์
ผสมสาเร็จรูปมีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา ร้อยละ 0.6 (12/1,898) เมื่อพิจารณาแยกตามกระบวนการผลิต
พบว่ า อาหารสั ต ว์ ผ สมส าเร็ จ รู ป ชนิ ด เม็ ด และอาหารสั ต ว์ ผ สมส าเร็ จ รู ป ชนิ ด ผง มี ก ารปนเปื้ อ นเชื้ อ
ซัลโมเนลลา ร้อยละ 0.2 (3/1,524) และ 2.4 (9/374) ตามลาดับ โดยอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปทั้ง 2 กลุ่ม
มีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) เมื่อพิจาณาแยกตามชนิดอาหารสัตว์ พบว่า
อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปชนิดเม็ด สาหรับ ไก่ สุกร และโค มีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาเฉพาะอาหารสัตว์
ผสมสาเร็จรูปชนิดเม็ด สาหรับ ไก่ เท่านั้น ร้อยละ 0.5 (3/649) ในขณะที่ในอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปชนิด ผง
สาหรับ ไก่ สุกร และโค มีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในอาหารสัตว์ทุกชนิดดังนี้ อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป
ชนิดผง สาหรับ ไก่ ร้อยละ 4.4 (3/68) สุกร ร้อยละ1.6 (3/193) และโค ร้อยละ 2.8 (3/107) โดยทั้งอาหาร
สัตว์ผสมสาเร็จรูป ชนิดเม็ด หรือ ชนิดผง สาหรับ ไก่ สุกร และโค มีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาไม่แตกต่าง
กัน (P > 0.05) ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา ตรวจสอบ
ควบคุม หรือกาหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสมในการลดหรือขจัดการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ตามความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ : ซัลโมเนลลา, การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา
งานมาตรฐานอาหารสัตว์ ฝ่ายมาตรฐาน กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

A study on Salmonella contamination in animal feedstuff of feed industry
in Thailand
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Abstract
Salmonella is the most bacteria causing foodborne disease that originates from
meat and animal product spreading out Salmonella to human being through consumption.
Salmonella contamination is from animals to human being. One of the causes is from
animal feed and feedstuffs. This research was aimed at studying the Salmonella
contamination status in feedstuffs and when they were used to produce complete feed.
It was found from this study that The Feedstuff used to produce feed industry
of Thailand were found contaminated with Salmonella at a level of 10.0 percent
(100/1004), when considered separately by type of feedstuff it was found that feedstuff of
animal and plant origin contaminated with Salmonella 13.4 percent (57/425) and 7.4
percent (43/579), respectively. Feedstuffs of animal origin were found contaminated with
Salmonella at a higher proportion than feedstuff of plant origin (P < 0.05). Feedstuff of
animal origin contaminated with Salmonella in Top 5 descending as follows: meat meal,
poultry meal, meat and bone meal, pork meal, feather meal and fish meal. While feedstuff
from plant, which is divided into two groups; protein and energy group was found
contaminated with Salmonella 6.4 percent (19/296) and 8.5 (24/259), respectively. The
Salmonella contamination of two groups of feedstuff of plant origin was not significantly
different (P > 0.05). It was also found that feedstuff from plant protein was contaminated
with Salmonella in Top 5 descending as follows; the acacia leaves, beer or brewers bran,
peanut meal, soybean meal and full fat soybean. Feedstuff from energy crops were
contaminated with Salmonella in Top 5 descending order as follows rice bran, wheat flour,
corn meal, corn bran and wheat bran.
Feedstuff of plant origin classified by the production of feedstuff from plants
through heating process and not through the heating process, the Salmonella
contaminations were 5.3 percent (18/320) and 10.4 (25/216), respectively. The feedstuff
from the plant through the heating process were found contaminated with Salmonella less
than the ones without heating process (P < 0.05)

Feedstuff of animal and plant origin when producing a complete feed, the
complete feed was contaminated with Salmonella at 0.6 percent (12/1,898). When
considering the type of the complete feed of pellet form and powder forms it was found
that the Salmonella contamination were 0.2 percent (3/1,524) and 2.4 (9/374), respectively,
the complete feed of both types did not contaminate with Salmonella differently
(P > 0.05), and when considering the Salmonella contamination in complete feed of pellet
form or powder form by animal species for poultry, pigs and cattle, It was also found that
only complete feed of pellet form for poultry was contaminated with Salmonella 0.5
percent (3/649) while the Salmonella, contaminations was found in complete feed of
powder form in all animal species studied, as follows ; complete feed of powder form for
poultry by 4.4 percent (3/68), pigs by 1.6 percent (3/193), and cattle by 2.8 percent (3 /107).
The Salmonella contamination of complete feed of pellet form or powder form for poultry,
pigs and cattle were not significantly different (P > 0.05). Thus the information is provided
for enter renew or authority personnel to consider control, inspect and have appropriate
measures to reduce or eliminate Salmonella contamination in feed stuff and feed according
to the risk of salmonella contamination more effectively.

Key word : Salmonella, Salmonella contamination
Standard of feed, Animal Feed and Veterinary Products Control.
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1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญชองปัญหา
เชื้อซัลโมเนลลา(Salmonella) เป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษที่มีอันตรายสูง และเป็น
ปั ญ หาทางด้ า นสาธารณสุ ข (Thorns,
2000) โดยก่ อ ให้ เ กิ ด โรคต่ า ง ๆ เช่ น โรคไข้ ร ากสาดน้ อ ย
(Salmonellatyphi) ไข้รากสาดเทียม (Salmonella paratyphi) โรคติดเชื้อในกระแสเลือด (Salmonella
enteritidis) โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Salmonella typhimurium) นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดปัญหาการติด
เชื้อดื้อยาในคนและสัตว์ ซึ่งจากรายงานของ Center for Disease Control and Prevention (CDC) ของ
สหรัฐอเมริกาพบว่าเชื้อซัลโมเนลลาเป็นสาเหตุของการเกิดการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษบ่อยที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับเชื้ออื่น ๆ (สุมณฑาและคณะ, 2549) โดยโรคอาหารเป็นพิษที่มีสาเหตุจากเชื้อซัลโมเนลลาใน
แต่ละปี ทําให้ผู้บริโภคเกิดการเจ็บป่วย และ/หรือ เสียชีวิต ร่วมอยู่ด้วยเสมอ (สํานักระบาดวิทยา, 2549)
เชื้อซัลโมเนลลาอาศัยอยู่ในทางเดินอาหารลําไส้ของสัตว์และคน และแพร่กระจายเชื้อไปในดิน น้ํา
และสิ่งแวดล้อม ปนเปื้อนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารผ่านทางอุจจาระ โดยการติดต่อและแพร่กระจายเชื้อซัลโมเนลลา
สู่คนส่วนใหญ่เกิดจากการได้รับเชื้อที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมผ่านการบริโภคอาหาร (Hedberg, 1999) จาก
รายงานการเฝ้าระวังโรคของกองระบาดวิทยา พบว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยในกลุ่มโรคอาหารเป็นพิษมี
สาเหตุมาจากเชื้อซัลโมเนลลา หรือคิดเป็นผู้ป่วยจากเชื้อซัลโมเนลลาจํานวน 38,132 ราย จากจํานวนผู้ป่วย
โรคอาหารเป็นพิษทั้งหมด 123,008 ราย หรือคิดเป็นอัตราป่วย 67.27 ต่อแสนประชากร (สํานักระบาดวิทยา,
2544 ) ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบผู้ติดเชื้อซัลโมเนลลาปีละ 40,000 คน โดยสาเหตุหลักของการติดเชื้อ
ซัลโมเนลลาเกิดจากการบริโภคถึงร้อยละ 98 (Mead et al, 1999) อาหารที่มักตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อ
ซัลโมเนลลา คือ เนื้อสัตว์ น้ํานมดิบ พืชผัก ธัญพืช และน้ํา (International Association for Food, 2011)
โดยเนื้ อ สั ต ว์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสั ต ว์ จั ด เป็ น แหล่ ง สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให้ เ กิ ด การปนเปื้ อ นเชื้ อ ซั ล โมเนลลาใน
อาหาร โดยเฉพาะสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก และไข่ดิบ ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคซัลโมเนลโลซิส
(Bryan and Doyle, 1995 and Humphrey, 2000) เช่นเดียวกับศศิธรซึ่งพบว่าสัตว์ปีกเป็นแหล่งและ
สาเหตุสําคัญของโรคติดเชื้อซัลโมเนลลาในคน (ศศิธรและสุปราณี, 2546)
การเกิดโรคอาหารเป็นพิษ จากการบริโภคเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีเชื้อซัลโมเนลลาปะปน
นั้ น สาเหตุ ห นึ่ ง เกิ ด มาจากการแพร่ ก ระจายของเชื้ อ ซั ล โมเนลลาไปตามลํ า ดั บ ของห่ ว งโซ่ อ าหาร
โดยเริ่มจากวัตถุดิบ อาหารสั ตว์ ไปยั งตัวสั ตว์ เนื้อสั ตว์ และผลิ ตภัณฑ์จากสั ตว์ ก่อนเข้าสู่ มนุษย์ผู้บริโ ภค
ซึ่งเป็นลําดับสุดท้ายของห่วงโซ่อาหาร ดังรายงานการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในกระบวนการผลิตสุกร ซึ่ง
พบว่ า เริ่ ม ต้ น มี ก ารปนเปื้ อ นเชื้ อ ซั ล โมเนลลาตั้ ง แต่ วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ ที่ นํ า ไปผลิ ต เป็ น อาหารสั ต ว์
(RuttayapornNgasaman, 2007) โดยอาหารสัตว์ทีมีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาจัดเป็นอาหารสัตว์เสื่อม
คุณภาพ และห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.
2525 (กรมปศุ สั ต ว์ , 2540) หรื อ ห้ า มนํ า ไปใช้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ ตามมาตรฐานสหภาพยุ โ รป ( Eueopean
Commision, 2011)
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วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้ผลิตเป็นอาหารสัตว์สามารถแบ่งตามแหล่งที่มาของวัตถุดิบออกเป็น 2 กลุ่ม
ดังนี้คือ กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากสัตว์ และกลุ่มวัตถุดิบจากพืช หรือสามารถแบ่งตามคุณค่าทางโภชนะของ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้คือ กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากสัตว์ ประเภท โปรตีน ที่มีระดับ
โปรตีนสูง ตั้งแต่ ร้อยละ 30 ขึ้นไป เยื่อใยต่ํา กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช ประเภท โปรตี น ที่มีระดับ
โปรตีน ปานกลาง - สูง ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป เยื่อใยปานกลาง และกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช ประเภท
พลังงาน ที่มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแป้ง ให้พลังงานสูง เยื่อใยสูง และมีโปรตีนต่ํากว่า ร้อยละ 15 หรือ
สามารถแบ่งตามกระบวนการผลิตวัตถุดิบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากสัตว์ หรือพืชที่ผ่าน
กระบวนการให้ความร้อน ที่ทําให้วัตถุดิบอาหารสัตว์สุก ย่อยง่าย และมีเชื้อจุลินทรีย์ลดลง และกลุ่มวัตถุดิบ
อาหารสัตว์จากพืช ที่ไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน เช่นเดียวกับอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป ซึ่ง สามารถแบ่ง
ตามกระบวนการผลิตออกเป็น 2 กลุ่ม เช่นกัน คือ กลุ่มอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป ชนิดเม็ด ที่ผ่านกระบวนการ
ให้ความร้อนในขั้นตอนการอัดเม็ด ทําให้แป้งบางส่วนสุก และมีเชื้อจุลินทรีย์ลดลง กับกลุ่มอาหารสัตว์ผสม
สําเร็จรูป ชนิดผง ที่ไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน (อุทัย คันโธ, 2559) หรือแบ่งตามคุณค่าทางโภชนะ หรือ
ชนิดสัตว์ ได้แก่ ไก่ สุกร โค
ดัง นั้ น เพื่อ ให้ ส ามารถแก้ไ ขปั ญ หาการปนเปื้ อ นเชื้ อซั ล โมเนลลาในเนื้อ สั ต ว์แ ละผลิ ต ภัณ ฑ์สั ต ว์
ที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยกับผู้บริโภคตั้งแต่ต้นทางของห่วงโซ่อาหาร จึงมีความจําเป็นต้องทําการศึกษาสภาวะ
หรือความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทต่าง ๆ ที่มักนําไปใช้ผลิตเป็น
อาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถนําไปใช้
เป็นข้อมูล หรือแนวทางในการกําหนดมาตรการควบคุมการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในวัตถุดิบอาหารสัตว์
และ อาหารสัตว์ตามความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจทํ า การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บสภาวะการปนเปื้ อ นเชื้ อ
ซัลโมเนลลาในวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้ในการผลิตเป็นอาหารสัตว์ ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทยในปัจจุบัน
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามแหล่ง ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ดังนี้คือ ประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์จากสัตว์
และประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพื ช หรือแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามคุณค่าทางโภชนะ ดังนี้คือ กลุ่มวัตถุดิบ
อาหารสั ตว์จ ากสั ตว์ ประเภทโปรตีน กลุ่ มวัตถุดิ บอาหารสั ตว์จากพืช ประเภทโปรตีน และกลุ่ มวัตถุดิบ
อาหารสัตว์จากพืช ประเภทพลังงาน และเมื่อได้นําไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป สําหรับไก่ สุกร และโค
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาวะการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลาในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่ใช้ ในการ
ผลิตเป็นอาหารสัตว์ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ คือ กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากสัตว์
ประเภทโปรตีน กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช ประเภทโปรตีน และกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช ประเภท
พลังงาน และเมื่อนําไปใช้ผลิตเป็นอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการในการพิจารณาคัดเลือกหรือเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ การ
วางแผนตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพก่อนรับเข้า รวมทั้งการกําหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลด หรือ
ขจัดการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในวัตถุดิบอาหารสัตว์ตามความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาของ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต่าง ๆ ก่อนนําไปผลิตเป็นอาหารสัตว์
3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในวัตถุดิบอาหารสัตว์ และ
อาหารสัตว์ตามความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา รวมทั้งนําไปใช้วางแผนดําเนินการตรวจสอบ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตามกฎหมายในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย ของพนักงานเจ้าหน้าที่

อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์สุ่มเก็บตัวอย่าง
1. ช้อนตักตัวอย่าง ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
2. ถุงซิปเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ ชนิดพลาสติกใสที่ผ่านการฆ่าเชื้อขนาด500 กรัม
3. ถุงรวมตัวอย่างอาหารสัตว์ ชนิดพลาสติกใส ขนาด 5,000 กรัม
4. ซองกระดาษสีน้ําตาลสําหรับใส่ตัวอย่างอาหารสัตว์
5. แถบกาวปิดซองกระดาษสีน้ําตาล และที่เย็บกระดาษ
6. ถุงมือยาง และผ้าปิดจมูก
7. 70 % แอลกอฮอล์บรรจุขวด สําหรับสเปรย์ฆ่าเชื้อ
วิธีดาเนินการ
1. วางแผนสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป แบบเฉพาะเจาะจง
จากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ จํานวน 123 โรงงาน จากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป ภายในประเทศ
ทั้งหมด จํานวน 216 โรงงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557
2. ทําการสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป แบบปลอดเชื้อโดยผู้ทํา
หน้าที่เก็บตัวอย่างต้องสวมผ้าปิดจมูก ใส่ถุงมือยาง สเปรย์แอลกอฮอล์บนถุงมือยางให้ทั่ว ก่อนปล่อยทิ้งไว้ให้
แห้ง แล้วทําการเก็บตัวอย่าง ดังนี้
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2.1 กรณีเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปบรรจุถุง ผู้ทําการเก็บตัวอย่างจะทํา
การสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ หรืออาหารสัตว์แต่ละชนิด ๆ ละ 500 กรัม โดยเริ่มจากการเปิดปากถุง
ภาชะบรรจุวัตถุดิบอาหารสัตว์ หรืออาหารสัตว์ แล้วจึงใช้ช้อนตักตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ หรืออาหารสัตว์
ที่บรรจุอยู่ภายในถุงลีกลงไป 10 นิ้ว ใส่ลงในถุงเก็บตัวอย่างชนิดพลาสติกใสที่เตรียมไว้ และทําการปิดผนึก
ปากถุงเก็บตัวอย่างให้แน่นสนิท
2.2 กรณีเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์กองเบาค์ (Bulk) ผู้ทําหน้าที่เก็บตัวอย่างทําการสุ่มเก็บตัวอย่าง
วัตถุดิบอาหารสัตว์รอบกองเบาค์ ไม่ต่ํากว่า 5 จุด โดยใช้ช้อนตักตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ ลีกลงไปจากผิว
ด้านบนของกองวัตถุดิบอาหารสัตว์ประมาณ 10 นิ้ว ใส่ ในถุงรวมตัวอย่าง โดยให้มีปริมาณตัวอย่างละ
3 กิโลกรัม จากนั้นจึงทําการเขย่าตัวอย่างวัต ถุดิบอาหารสัตว์ภายในถุงให้ ผสมเข้ากัน แล้วจึงตักแบ่งตัวอย่าง
วัตถุดิบอาหารสัตว์จากภายในถุงรวมตัวอย่างใส่ลงในถุงเก็บตัวอย่างชนิดพลาสติกใสที่เตรียมไว้ โดยให้มีขนาด
ตัวอย่าง 500 กรั ม และปิดผนึ กปากถุงเก็บตัวอย่างให้แน่นสนิท ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการเก็บ
ตัวอย่างอาหารสัตว์เป็นตัวอย่างเพื่อทดสอบตรวจหรือวิเคราะห์คุณภาพ พ.ศ. 2546 (ธวัชชัย รอดสม, 2550)
3. นําถุงตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ หรืออาหารสัตว์ดังกล่าว บรรจุลงในซองกระดาษสี น้ําตาลอีก
ชั้นหนึ่งทําการปิดผนึกปากซองกระดาษให้แน่นสนิทด้วยลวดเย็บ และแถบกาวพร้อมระบุรายละเอียดตัวอย่าง
วัตถุดิบอาหารสัตว์บนหน้าซองกระดาษให้ชัดเจนดังนี้ ชื่อโรงงานผลิตอาหารสัตว์ สถานที่ตั้งชื่อและชนิด
วัตถุดิบอาหารสัตว์ วันเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ วันผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ และวันวัตถุดิบอาหารสัตว์
หมดอายุ
4. รวบรวมตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ ไปสงตรวจวิเคราะห์เชื้อซัลโมเนลลา ณ.
ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
ด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์ ISO 6579 : 2002
การวิเคราะห์ข้อมูล
รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์ และบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อนําไปประมวลผลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมคํานวณทางสถิติ SPSS FOR WINDOWS เวอร์ชั่น22 และใช้สถิติเพื่อการวิจัย
ดังนี้
1. การบรรยายการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป ใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequecy) ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ (Percentage)
2. การศึกษาเปรียบเทียบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในวัตถุดิบอาหารสัตว์ แยกตามประเภทหรือ
กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ หรือแยกตามกระบวนการผลิต และการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในอาหารสัตว์ผสม
สําเร็จรูป แยกตามกระบวนการผลิต หรือชนิดอาหารสัตว์ สําหรับ ไก่ สุกร โค ใช้สถิติ ไคสแควร์ (Chi-square
Test)
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ผลการศึกษา
1. การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาของวัตถุดิบอาหารสัตว์
ผลจากการศึกษาพบว่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งนําไปใช้ผลิตเป็นอาหารสัตว์ของอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ไทยมีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาทั้งหมด ร้อยละ10.0 (100/1,004) และเมื่อพิจารณาแยกตามประเภท
วัตถุดิบ อาหารสัตว์พบว่าประเภทวัตถุดิบจากสัตว์และประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืชมีการปนเปื้อนเชื้อ
ซัลโมเนลลา ร้อยละ 13.4 (57/425) และร้อยละ 7.4 (43/579) ตามลําดับโดยประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์
จากสัตว์มีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลามากกว่าประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช (P < 0.05) (ดังแสดงใน
ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาแยกตามประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์
วัตถุดิบอาหารสัตว์
ประเภทจากสัตว์
ประเภทจากพืช
รวม

การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา
รวม
พบ
ไม่พบ
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน
57
13.4
368
86.6
425
43
7.4
536
92.6
579
100
10.0
904
90.0 1,004

2

ร้อยละ
100.0
100.0
100.0 0.02

1.1 การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาของประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์จากสัตว์
ผลจากการศึกษาพบว่าประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์ จากสัตว์ซึ่งเป็นแหล่งของโปรตีนที่สําคัญ มีการ
ปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา ร้อยละ13.4 (57/425) โดยประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์ จากสัตว์จํานวนทั้งหมด
7 ชนิด มีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาทุกชนิดเรียงตามลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้คือ เนื้อป่นร้อยละ 33.3
(2/6) เนื้อสัตว์ปีกป่น ร้อยละ 30.0 (6/20) เนื้อและกระดูกป่น ร้อยละ 18.8 (16/85) เนื้อหมูป่น ร้อยละ
13.5 (5/37) ขนสัตว์ปี กป่ น ร้ อยละ 12.3 (13/98) ปลาป่น ร้อยละ 9.6 (10/104) และ ปลาและกระดูก
ปลาป่น ร้อยละ 6.7 (5/75) (ดังแสดงในตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาของประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์จากสัตว์
ชนิดวัตถุดิบอาหารสัตว์จากสัตว์
1. เนื้อป่น
2. เนื้อสัตว์ปีกป่น
3. เนื้อและกระดูกป่น
4. เนื้อหมูป่น
5. ขนสัตว์ปีกป่น
6. ปลาป่น
7. ปลาและกระดูกปลาป่น
รวม

การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา
พบ
ไม่พบ
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
2
33.3
4
66.7
6
30.0
14
70.0
16
18.8
69
87.9
5
13.5
32
86.5
13
12.3
85
86.7
10
9.6
94
90.4
5
6.7
70
93.3
57
13.4
368
86.6

รวม
จํานวน
6
20
85
37
98
104
75
425

ร้อยละ
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

1.2 การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาของประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช
ผลจากการศึกษาพบว่าประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์ จากพืชมีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา ร้อยละ 7.4
(43/579) เมื่อพิจารณาแยกตามคุณค่าทางโภชนะ พบว่ากลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช ประเภทโปรตีน และกลุ่ม
วัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืชประเภทพลังงานมีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา ร้อยละ 6.4 (19/296) และร้อยละ 8.5
(24/283) ตามลํ า ดั บ โดยวั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ จ ากพื ช ทั้ ง สองกลุ่ ม ดั ง กล่ า วมี ก ารปนเปื้ อ นเชื้ อ ซั ล โมเนลลา
ไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) (ดังแสดงในตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาของวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช
แยกกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์
การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา
รวมทั้งหมด
2
กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช
พบ
ไม่พบ
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช
19
6.4
277
93.6 296 100.0
ประเภทโปรตีน
กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช
24
8.5
259 91.5 283 100.0
ประเภทพลังงาน
รวม
43
7.4
536
92.6 579 100.0 0.34
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1.2.1 การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาของกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช ประเภทโปรตีน
ผลจากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ จ ากพื ช ประเภทโปรตี น มี ก ารปนเปื้ อ นเชื้ อ
ซัลโมเนลลา ร้อยละ 6.4 (19/296) เมื่อแยกตามชนิดวัตถุดิบอาหารสัตว์พบว่า กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช
ประเภทโปรตีนจํานวนทั้งหมด 10 ชนิด พบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาจํานวน 7 ชนิด เรียงตามลําดับจาก
มากไปน้อย ดังนี้ ใบกระถินป่น ร้อยละ 16.7 (4/24) ส่าเหล้า/กากเบียร์ ร้อยละ 12.5 (2/16) กากถั่วลิสง
ร้อยละ 8.3 (1/12) กากถั่วเหลือง ร้อยละ 6.7 (6/89) ถั่วเหลืองอบ ร้อยละ 6.5 (3/46) กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม
ร้อยละ 5.9 (2/34) กลูเทนข้าวโพด ร้อยละ 4.3 (1/23) (ดังแสดงในตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาของวัตถุดิบ กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช ประเภทโปรตีน
การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา
รวม
วัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช
พบ
ไม่พบ
จํานวน
ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
1. ใบกระถินป่น
4
16.7
20
83.3
24
100.0
2. ส่าเหล้า/กากเบียร์
2
12.5
14
87.5
16
100.0
3. กากถั่วลิสง
1
8.3
11
91.7
12
100.0
4. กากถั่วเหลือง
6
6.7
83
93.3
89
100.0
5. ถั่วเหลืองอบ
3
6.5
43
93.5
46
100.0
6. กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม
2
5.9
32
94.1
34
100.0
7. กลูเทนข้าวโพด
1
4.3
22
95.7
23
100.0
8. กากเมล็ดทานตะวัน
0
0.0
23
100.0
23
100.0
9. กากเรปซีด
0
0.0
20
100.0
20
100.0
10. กากมะพร้าว
0
0.0
9
100.0
9
100.0
รวม
19
6.4
277
93.6
296
100.0
1.2.2 การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลากลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ จากพืชประเภทพลังงาน
ผลจากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ จ ากพื ช ประเภทพลั ง งาน มี ก ารปนเปื้ อ นเชื้ อ
ซัลโมเนลลา ร้อยละ 8.5 (24/283) เมือ่ แยกตามชนิดวัตถุดิบอาหารสัตว์พบว่ากลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช
ประเภทพลังงาน จํานวนทั้งหมด 10 ชนิด พบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา จํานวน 8 ชนิดเรียงตาม
ลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ รําละเอียด ร้อยละ 21.2 (14/66) แป้งสาลี ร้อยละ 20.0 (1/5) ข้าวโพดป่น ร้อยละ
13.6 (3/22) ข้าวโพดอบ ร้อยละ11.1 (1/9) รําข้าวสาลี ร้อยละ 5.7 (2/35) มันเส้นร้อยละ 3.7 (1/27)
ข้าวโพดเมล็ด ร้อยละ 3.3 (1/30) รําสกัดน้ํามัน ร้อยละ 2.7 (1/37) ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การปนเปื้อนชื้อซัลโมเนลลาของวัตถุดิบอาหารสัตว์ กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช ประเภท
พลังงาน
ชนิดวัตถุดิบอาหารสัตว์
1. รําละเอียด
2. แป้งสาลี
3. ข้าวโพดป่น
4. ข้าวโพดอบ
5. รําข้าวสาลี
6. มันเส้น
7. ข้าวโพดเมล็ด
8. รําสกัดน้ํามัน
9. ปลายข้าว
10. มันอัดเม็ด
รวมทั้งหมด

การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา
พบ
ไม่พบ
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
14
21.2
52
78.8
1
20.0
4
80
3
13.6
19
86.4
1
11.1
8
88.9
2
5.7
33
94.3
1
3.7
26
96.3
1
3.3
29
96.7
1
2.7
36
97.3
0
0.0
37
100.0
0
0.0
15
100.0
24
8.5
259
91.5

รวม
จํานวน
66
5
22
9
35
27
30
37
37
15
283

ร้อยละ
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

1.3 การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาของประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช แยกตามกระบวนการผลิต
ผลจากการศึ ก ษาพบว่ า วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ ป ระเภทจากพื ช มี ก ารปนเปื้ อ นเชื้ อ ซั ล โมเนลลา ร้ อ ยละ
7.4(43/579) เมื่อพิจารณาแยกตามกระบวนการผลิตพบว่ากลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืชที่ผ่านกระบวนการให้
ความร้อน และไม่ผ่านกระบวนการให้ ความร้อนมีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาร้อยละ5.3 (18/338)และร้อยละ
10.4(25/241)ตามลํ าดับ โดยกลุ่ มวัตถุดิบอาหารสั ตว์จากพืช ที่ ผ่ านกระบวนการให้ ความร้อนพบการปนเปื้อ น
เชื้อซัลโมเนลลาน้อยกว่ากลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืชที่ไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน (P < 0.05) ดังแสดงใน
ตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาของประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์ จากพืช แยกตามกระบวนการผลิต

กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช
กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช ที่
ผ่านกระบวนการให้ความร้อน
กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช ที่ไม่
ผ่านกระบวนการให้ความร้อน
รวม

การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา
รวม
2
พบ
ไม่พบ
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
18
5.3
320
94.7 338 100.0
25

10.4

216

89.6

241

100.0

43

7.4

536

92.6

579

100.0 0.02

1.3.1 การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาของกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช ที่ผ่ านกระบวนการให้
ความร้อน
ผลจากการศึกษาพบว่ากลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช ที่ผ่านกระบวนให้ความร้อนมีการปนเปื้อน
เชื้อซัลโมเนลลา ร้อยละ 5.3 (18/338) เมือ่ พิจารณาแยกตามชนิดวัตถุดิบอาหารสัตว์พบว่าวัตถุดิบอาหารสัตว์
จากพืชที่ผ่านกระบวนให้ความร้อน จํานวนทั้งหมด 13 ชนิด พบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา จํานวน 9 ชนิด
เรียงตามลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้แป้งสาลี ร้อยละ 20.0 (1/5) ส่าเหล้า/กากเบียร์ ร้อยละ 12.5 (2/16)
ข้าวโพดอบ ร้อยละ 11.1 (1/9) กากถั่วลิสง ร้อยละ 8.3 (1/12) กากถั่วเหลือง ร้อยละ 6.7 (6/89) ถั่วเหลืองอบ
ร้อยละ 6.5 (3/46) กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม ร้อยละ 5.9 (2/34) กลูเทนข้าวโพด ร้อยละ 4.3 (1/23) รําสกัด
น้ํามัน ร้อยละ 2.7 (1/37) (ดังแสดงในตารางที่ 7)
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ตารางที่ 7 การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาของกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช ที่ผ่านกระบวนการให้ความ
ร้อน
การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา
รวม
ชนิดวัตถุดิบอาหารสัตว์
พบ
ไม่พบ
จํานวน ร้อยละ
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
1. แป้งสาลี
1
20.0
4
80.0
5
100.0
2. ส่าเหล้า/กากเบียร์
2
12.5
14
87.5
16
100.0
3. ข้าวโพดอบ
1
11.1
8
88.9
9
100.0
4. กากถั่วลิสง
1
8.3
11
91.7
12
100.0
5. กากถั่วเหลือง
6
6.7
83
93.3
89
100.0
6. ถั่วเหลืองอบ
3
6.5
43
93.5
46
00.0
7. กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม
2
5.9
32
94.1
34
100.0
8. กลูเทนข้าวโพด
1
4.3
22
95.7
23
100.0
9. รําสกัดน้ํามัน
1
2.7
36
97.3
37
100.0
10. กากเมล็ดทานตะวัน
0
0
23
100
23
100.0
11. กากเรปซีด
0
0
20
100
20
100.0
12. กากมะพร้าว
0
0
9
100
9
100.0
13. มันอัดเม็ด
0
0
15
100
15
100.0
รวม
18
5.3
320
94.7
338
100.0
1.3.2 การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาของกลุ่ มวัตถุดิบอาหารสัตว์ จากพืชที่ไม่ผ่านกระบวนการให้
ความร้อน
ผลจากการศึกษาพบว่ากลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช ที่ไม่ผ่านกระบวนให้ความร้อนมีการปนเปื้อน
เชื้อซัลโมเนลลา ร้อยละ 10.4 (25/241) เมื่อพิจารณาแยกตามชนิด วัตถุดิบอาหารสัตว์ พบว่ากลุ่มวัตถุดิบ
อาหารสัตว์จากพืชที่ผ่านกระบวนให้ความร้อน จํานวนทั้งหมด 7 ชนิด พบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาแทบ
ทุกชนิดจํานวน 6 ชนิดเรียงตามลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ รําละเอียด ร้อยละ 21.2 (14/66) ใบกระถินป่น
ร้อยละ 16.7 (4/24) ข้าวโพดป่น ร้อยละ 13.6 (3/22) รําข้าวสาลี ร้อยละ 5.7 (2/35) มันเส้น ร้อยละ 3.7
(1/27) ข้าวโพดเมล็ด ร้อยละ 3.3 (1/30) (ดังแสดงในตารางที่ 8)

11
ตารางที่ 8 การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาของกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ จากพืชที่ไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน

ชนิดวัตถุดิบอาหารสัตว์
1. รําละเอียด
2. ใบกระถินป่น
3. ข้าวโพดป่น
4. รําข้าวสาลี
5. มันเส้น
6. ข้าวโพดเมล็ด
7. ปลายข้าว
รวม

การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา
พบ
ไม่พบ
จํานวน ร้อยละ
จํานวน ร้อยละ
14
21.2
52
78.8
4
16.7
20
83.3
3
13.6
19
86.4
2
5.7
33
94.3
1
3.7
26
96.3
1
3.3
29
96.7
0
0.0
37
100
25
10.4
216
89.6

รวม
จํานวน
66
24
22
35
27
30
37
241

ร้อยละ
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

2. การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาของอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป
2.1 การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาของอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปแยกตามกระบวนการผลิต
เมื่อนําวัตถุดิบหลักต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป พบว่า อาหารสัตว์
ผสมสําเร็จรูปมีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา ร้อยละ 0.6 (12/1,898) เมื่อพิจารณาแยกตามกระบวนการผลิต
พบว่าอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดทีผ่ ่านกระบวนการให้ความร้อน และอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดผง
ทีไ่ ม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน พบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา ร้อยละ 0.2 (3/1,524) และ 2.4 (9/374)
ตามลําดับโดยอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิด ผงพบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลามากกว่าอาหารสัตว์ผสม
สําเร็จรูปชนิดเม็ด (P < 0.05) (ดังแสดงในตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาของอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปแยกตามกระบวนการผลิต
กลุ่มอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป
อาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ด
อาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดผง
รวม

การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา
2
รวม

พบ
ไม่พบ
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
3
0.2 1,521 99.8 1,524 100
9
2.4
365
97.6 374
100
12
0.6 1,886 99.4 1,898 100 0.00
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2.2 การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาของอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดสําหรับ ไก่ สุกร โค
ผลจากการศึกษาพบว่า อาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดมีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา ร้อยละ 0.2
(3/1,604) เมื่อพิจารณาแยกตามชนิด อาหารสัตว์ พบว่าอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ด สําหรับสําหรับ ไก่
สุกร โค มีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) โดยมีเพียงอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิด
เม็ดสําหรับไก่เท่านั้นทีพ่ บการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาร้อยละ 0.5 (3/649) (ดังแสดงในตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาของอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดสําหรับ ไก่ สุกร โค
การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา
2
รวม

ชนิดอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ด
พบ
ไม่พบ
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
อาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ด
3
0.5
646
99.5 649
100
สําหรับไก่
อาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ด
0
0.0
765 100.0 765
100
สําหรับสุกร
อาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ด
0
0.0
190 100.0 190
100
สําหรับโค
รวม
3
0.2 1,601 99.8 1,604 100 0.11
2.3 การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดผง สําหรับ ไก่ สุกร โค
ผลจากการศึกษาพบว่าอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิด ผงมีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา ร้อยละ 2.4
(9/368) เมื่อพิจารณาแยกตามชนิดอาหารสัตว์ พบว่าอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดผงสําหรับสําหรับ ไก่ สุกร
โค มีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาไม่แตกต่างกัน(P > 0.05)โดยพบว่าอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดผง สําหรับ
ไก่ สุกร โค มีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาเรียงตามลําดับดังนี้คือร้อยละ 4.4 (3/68) ร้อยละ1.6 (3/193) และ
ร้อยละ2.8 (3/107) (ดังแสดงในตารางที่ 11)
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ตารางที่ 11 การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาของอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดผง สําหรับ ไก่ สุกร โค
ชนิดอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดผง
อาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดผง
สําหรับไก่
อาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดผง
สําหรับสุกร
อาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดผง
สําหรับ โค
รวม

การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา
2
รวม

พบ
ไม่พบ
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
3
4.4
65
95.6
68
100
3

1.6

190

98.4

193

100

3

2.8

104

97.2

107

100

9

2.4

359

97.6

368

100

0.40
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สรุปและวิจารณ์ผล
ผลจากการศึกษาสภาวะการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในวัตถุดิบอาหารสัตว์ของอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ไทยพบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา ร้อยละ 10.0 (100/1004) เมื่อพิจารณาแยกตามประเภท
วัตถุดิบอาหารสัตว์ พบว่าประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์จากสัตว์ และประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช มีการ
ปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา ร้อยละ 13.4 (57/425) และ7.4 (43/579) ตามลําดับ โดยประเภทวัตถุดิบ
อาหารสัตว์จากสัตว์มกี ารปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลามากกว่าประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช (P<0.05) ทั้งนี้
เนื่องจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ จากสัตว์ เป็นของแหล่งโปรตีนที่มีความสมดุล ของกรดอะมิโนที่จําเป็นต่าง ๆ
มากกว่าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช (รุจิรา และประยูร , 2548) เมื่อพิจารณาแยกตามชนิดของวัตถุดิบ
อาหารสัตว์พบว่า วัตถุดิบอาหารสัตว์จากสัตว์ทุกชนิด มีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา เรียงตามลําดับจากมาก
ไปน้อย ดังนี้ เนื้อป่นร้อยละ 33.3 (2/6) เนื้อสัตว์ปีกป่น ร้อยละ 30.0 (6/20) เนื้อและกระดูกป่น ร้อยละ
18.8 (16/85) ใกล้เคียงกับธรรมนาท และคณะ, 2548 ซึ่งพบเนื้อและกระดูกป่นปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา
ร้อยละ 17.9 เนื้อหมูป่น ร้อยละ 13.5(5/37) ขนสัตว์ปีกป่น ร้อยละ 12.3 (13/98) แต่ซึ่งน้อยกว่า สมนึก
และ วีระ, 2542 ที่พบขนสัตว์ปีกป่นปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา ร้อยละ 13.8 ปลาป่น ร้อยละ 9.6 (10/104)
ซึ่ง สูงกว่าสมนึก และสมภัสสร, 2543 ที่พบปลาป่นปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา ร้อยละ 4.7 และ ปลาและ
กระดูกปลาป่น ร้อยละ 6.7 (5/75) ตามลําดับ
ในขณะทีว่ ัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทจากพืช ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จาก
พื ช ประเภทโปรตี น และกลุ่ ม วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ จ ากพื ช ประเภทพลั ง งานพบว่ า มี ก ารปนเปื้ อ นเชื้ อ
ซัลโมเนลลา ร้อยละ 6.4 (19/296) และร้อยละ 8.5 (24/259) ตามลําดับโดยวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช ทั้ง
สองกลุ่มมีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) และเมื่อพิจารณาแยกตามชนิด วัตถุดิบ
อาหารสัตว์พบว่าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช ประเภทโปรตีน มีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา จํานวน 7 ชนิด
จากจํานวนทั้งหมด 10 ชนิด โดยมีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาเรียงตามลําดับจากมากไปน้อยดังนี้
ใบกระถินป่น ร้อยละ 16.7 (4/24) ส่าเหล้า/กากเบียร์ ร้อยละ 12.5 (2/16) กากถั่วลิสง ร้อยละ 8.3 (1/12)
กากถั่วเหลือง ร้อยละ 6.7 (6/89) ถั่วเหลืองอบ ร้อยละ 6.5 (3/46) กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม ร้อยละ 5.9
(2/34) และกลูเทนข้าวโพด ร้อยละ 4.3 (1/23) โดยวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืชกลุ่มนีเ้ กือบทุกชนิดเป็นวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ที่ได้ผ่านการให้ความร้อนมาแล้วยกเว้น ใบกระถินป่นในขณะทีว่ ัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช ประเภท
พลังงาน จํานวนทั้งหมด 10 ชนิด พบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา จํานวน 8 ชนิด เรียงตามลําดับจากมากไป
น้อยดังนี้ รําละเอียด ร้อยละ 21.2 (14/66) แป้งสาลี ร้อยละ 20.0 (1/5) ข้าวโพดป่น ร้อยละ 13.6 (3/22)
ข้าวโพดอบ ร้อยละ 11.1 (1/9) รําข้าวสาลี ร้อยละ 5.7 (2/35) มันเส้น ร้อยละ 3.7 (1/27) ข้าวโพดเมล็ด
ร้อยละ 3.3 (1/30) รําสกัดน้ํามัน ร้อยละ 2.7 (1/37) โดยวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืชกลุ่มนี้เกือบทุกชนิดไม่ได้
ผ่านกระบวนการให้ความร้อนยกเว้น ข้าวโพดอบ และรําสกัดน้ํามัน
วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ ป ระเภทจากพื ช เมื่ อ พิ จ ารณาแยกตามกระบวนผลิ ต พบว่ า กลุ่ ม วั ต ถุ ดิ บ
อาหารสัตว์จากพืช ที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน และไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนมี การปนเปื้อนเชื้อ
ซัลโมเนลลา ร้อยละ 5.3 (18/320) และร้อยละ 10.4 (25/216) ตามลําดับโดยกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช
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ทีไ่ ม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน พบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลามากกว่ากลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช
ที่ไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน (P < 0.05) ทั้งนี้เนื่องจากความร้อนจากกระบวนการผลิตสามารถทําลาย
เชื้อซัลโมเนลลาที่ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบอาหารสัตว์และเมื่อพิจารณาแยกตามชนิดวัตถุดิบอาหารสัตว์ พบว่า
กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช ที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน จํานวนทั้งหมด 13 ชนิด มีการปนเปื้อนเชื้อ
ซัลโมเนลลา จํานวน 9 ชนิด เรียงตามลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ แป้งสาลี ร้อยละ 20.0 (1/5) ส่าเหล้า/กาก
เบียร์ ร้อยละ 12.5 (2/16) ข้าวโพดอบ ร้อยละ 11.1 (1/9) กากถั่วลิสง ร้อยละ 8.3 (1/12) กากถั่วเหลือง
ร้อยละ 6.7 (6/89) ถั่วเหลืองอบ ร้อยละ 6.5 (3/46) กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม ร้อยละ 5.9 (2/34) กลูเทน
ข้าวโพด ร้อยละ 4.3 (1/23) รําสกัดน้ํามัน ร้อยละ 2.7 (1/37) และวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช ที่ไม่ผ่าน
กระบวนการให้ความร้อนจํานวนทั้งหมด 7 ชนิด พบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา จํานวน 6 ชนิดเรียง
ตามลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ รําละเอียด ร้อยละ 21.2 (14/66) ใบกระถินป่น ร้อยละ 16.7 (4/24)
ข้าวโพดป่น ร้อยละ 13.6 (3/22) รําข้าวสาลี ร้อยละ 5.7 (2/35) มันเส้น ร้อยละ 3.7 (1/27) และ
ข้าวโพดเมล็ด ร้อยละ 3.3 (1/30)
วัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อนําไปใช้ผลิตเป็นอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป
กลับพบว่าอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป มีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาเพียง ร้อยละ 0.6 (12/1,898) และเมื่อ
พิจารณาแยกตามกระบวนการผลิต พบว่าอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ด และชนิดผง มีการปนเปื้อนเชื้อ
ซัลโมเนลลา ร้อยละ 0.2 (3/1,524) และ2.4 (9/374) ตามลําดับ โดยอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปทั้งเม็ดและ
ชนิดผงมีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันผู้ผลิตอาหารสัตว์มี
การใช้สารกําจัดเชื้อซัลโมเนลลากับวัตถุดิบอาหารสัตว์จากสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดผงซึ่งเสี่ยง
ต่อการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลามากกกว่าวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์กลุ่มอื่น ๆ
เมื่อพิจารณาการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาของอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ด และชนิดผงสําหรับ
ไก่ สุ กร โคพบว่าอาหารสั ตว์ ผ สมสํ าเร็ จรูป ทั้งชนิดเม็ด หรือชนิดผงสําหรับ ไก่ สุกร โคมีการปนเปื้อนเชื้อ
ซัลโมเนลลา ไม่แตกต่างกัน (P > 0.05)โดยในอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ด พบว่ามีเพียงอาหารสัตว์ผสม
สําเร็จรูป ชนิดเม็ด สําหรับ ไก่เท่านั้นที่พบเชื้อซัลโมเนลลาปนเปื้อน ร้อยละ 0.5 (3/649) ในขณะที่พบว่า
อาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปชนิดผงสําหรับ ไก่ สุกร โคมีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาทุกชนิด ดังนี้ อาหารสัตว์
ผสมสําเร็จรูปชนิดผงสําหรับไก่ ร้อยละ 4.4 (3/68) สุกร ร้อยละ 1.6 (3/193) และโค ร้อยละ 2.8 (3/107)
ซึง่ ผลจากการศึกษาต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูล
หรือแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก หรือเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ การวางแผนสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
และการกําหนดมาตรการจัดการกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ หรืออาหารสัตว์ได้อย่างเหมาะสมตามความเสี่ยงของ
การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา ดังนี้
1. ทําการคัดเลือกหรือเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภท โปรตีนจากสัตว์ ที่มีความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลามากกว่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทอื่นอย่างเข้มงวด โดยการพิจารณาเลือกซื้อจาก
ผู้ขายที่ได้รับการคัดเลือก และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายที่มีความสามารถส่งมอบวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่มีคุณภาพ
และปลอดเชื้อซัลโมเนลลา และ/หรือจากโรงงานผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ ได้รับการรับรองระบบ GMP และ
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HACCP และ/หรือจากโรงงานผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีใบรับรองผลวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์
ว่าปลอดจากเชื้อซัลโมเนลลาทุกครั้งทีม่ ีการส่งมอบสินค้า
2. ควรพิจาณาวางแผนสุ่มตรวจวิเคราะห์เชื้อซัลโมเนลลาในวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ตาม
ความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาโดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภท โปรตีนจากสัตว์ และกลุ่ม
วัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภทโปรตีนจากพืช ที่ไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน และอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป
ชนิดผงทีม่ ีความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลามากกว่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์กลุ่มอื่น ๆ
3. หากเป็นไปได้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภทโปรตีน จากสัตว์ ไปผลิตเป็น
อาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป ชนิดผงทีไ่ ม่ผ่านกระบวนให้ความร้อน โดยควรหันไปใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภท
โปรตีน จากพืชที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาน้อยกว่าแทน
4. ควรพิจารณาใช้สารกําจัดเชื้อซัลโมเนลลาซึง่ ประกอบด้วยกรดอินทรีย์หลายชนิดรวมกันกับวัตถุดิบ
อาหารประเภทโปรตีนจากสัตว์ ก่อนนําไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป ชนิดผง หรือใช้กับ อาหารสัตว์
ผสมสําเร็จรูป ชนิดผงโดยตรงตามวิธีการและปริมาณการใช้ที่ผู้ผลิตกําหนด เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อน
เชื้อซัลโมเนลลาในอาหารสัตว์ที่มีสาเหตุมาจากวัตถุดิบอาหารสัตว์
นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐยังสามารถนําผลการศึกษาต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นไปใช้ประกอบการวาง
แผนการเฝ้ า ระวัง การปนเปื้ อ นเชื้อ ซั ล โมเนลลาในวั ตถุ ดิ บอาหารสั ตว์ และอาหารสั ตว์ ห รื อการกํ าหนด
มาตรการจัดการกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ ได้อย่างเหมาะสม ตามความเสี่ยงของการปนเปื้อน
เชื้อซัลโมเนลลา ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ประจําด่านนําเข้าควรพิจารณาทําการสุ่มตรวจสอบเชื้อซัลโมเนลลาในวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ประเภทโปรตีน จากสัตว์ทุกล็อตการผลิตที่มีการนําเข้า และกักวัตถุดิบอาหารสัตว์ ดังกล่าวไว้จนกว่าจะ
ทราบผลการตรวจวิเคราะห์หากผลการตรวจวิเคราะห์พบเชื้อซัลโมเนลลาปนเปื้อนเจ้าหน้าที่ควรแจ้งให้ผู้นํา
เข้าอาหารสัตว์รับทราบเพื่อส่งคืนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ดังกล่าวกลับประเทศต้นทางโดยเร็ว หรือจัดให้มีการ
ทําลายโดยวิธีการเผาหรือฝังกลบหรืออาจพิจารณาให้มีการใช้สารเคมีกําจัดเชื้อซัลโมเนลลากับวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ดังกล่าวภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ และทําการเก็บตัวอย่างซ้าํ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์อีกครั้ง
หากผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบเชื้อซัลโมเนลลาจึงทําการตรวจปล่อยสินค้า
2. เจ้าหน้าที่สารวัตรอาหารสัตว์ควรวางแผนสุ่มตรวจสอบเชื้อซัลโมเนลลาในวัตถุดิบอาหารสัตว์ และ
อาหารสัตว์ ตามความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาโดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภท โปรตีน
จากสัตว์ และอาหารสัตว์ ผสมสําเร็จรูป ชนิดผง ซึ่งเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลามากกว่าวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ และอาหารสัตว์อื่น ๆ หากผลจากการสุ่มตรวจสอบวัตถุดิบอาหารสัตว์ หรืออาหารสัตว์พบเชื้อ
ซัลโมเนลลาปนเปื้อน เจ้าหน้าที่ควรทําหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการให้มารับทราบปัญหาพร้อมให้ระบุ
สาเหตุ วิธีการแก้ไข และระยะเวลาแก้ไขปัญหาจากนั้นเมื่อครบระยะเวลาตามที่กําหนดให้เจ้าหน้าที่ทําการสุ่ม
เก็บตัวอย่างซ้ําเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ หากผลการสุ่มตรวจสอบยังตรวจพบเชื้อซัลโมเนลลาปนเปื้อน ให้เจ้า
หน้าดําเนินการยึด หรืออายัดวัตถุดิบอาหารสัตว์ หรืออาหารสั ตว์ ปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาดังกล่าว และ
ดําเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบการ
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ข้อเสนอแนะ
ผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์ ควรมีการจัดการสุขลักษณะโรงงานอาหารสัตว์ที่ดี และการกําหนด
มาตรการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดหรือขจัดสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาไปยังวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ หรืออาหารสัตว์ ดังนี้
1. ควรมีบริเวณจัดเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา โดยเฉพาะ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภทโปรตีน จากสัตว์แยกห่างจากบริเวณจัดเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทอื่นๆ หรือ
กั้นแยกเป็นสัดส่วนแยกออกจากบริเวณผลิต บริเวณบรรจุ หรือจัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
2. ควรปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิต และจัดเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เพื่อไม่ให้เป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนําโรค และสามารถป้องกันไม่ให้สัตว์พาหะนําโรคเข้ามาภายในอาคารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มโี ปรแกรมกําจัดสัตว์พาหะนําโรคที่สามารถนําไปกําจัดสัตว์พาหะนําโรคได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. ควรจัดให้มีโปรแกรมทําความสะอาดอาคาร สถานที่ผลิตสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์
รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าอาคารสถานที่ และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตอาหารสัตว์ทั้งหมด ได้รับการดูแลทําความสะอาดอย่างเพียงพอ เหมาะสม และไม่เป็นกลายเป็นแหล่งที่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนข้ามทางด้านจุลินทรีย์ไปยังวัตถุดิบอาหารสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
4. ควรจัดให้มีมาตรการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล เช่น โปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจําปี ระเบียบการแต่งกายพนักงาน ระเบียบการปฏิบัติ และอุปนิสัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน
ไม่ให้พนักงานกลายเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิด การปนเปื้อนข้ามทางด้านจุลินทรีย์ไปยังวัตถุดิบอาหารสัตว์ หรือ
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ โดยเฉพาะพนักงานทีม่ ีโอกาสสัมผัสกับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์โดยตรง
5. ควรกําหนดมาตรการควบคุมรถขนส่ง เพื่อให้รถขนส่งมีสภาพสะอาดไม่เปียกชื้น หรือมีรอยรั่ว
รวมทั้งมีการคลุมผ้าใบรถขนส่งทุกครั้งก่อนออกเดินทางหากกรณีเป็นรถบรรทุกทั่วไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เกิดการปนเปื้อนระหว่างการขนส่ง
6. ควรควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์หรือการจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ แบบเข้าก่อน ออกก่อน (First in - First out) เพื่อป้องกันวัตถุดิบอาหารสัตว์หรือผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เกิดการตกค้างจน
เกิดการเสื่อมคุณภาพก่อนเบิกนําไปใช้ หรือจําหน่าย
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