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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาอัตราการปนเปื้อนจุลินทีย์และรูปแบบการดื้อต่อสารต้านจุลชีพของ
จุลินทรีย์ที่แยกได้จากซีก่ัมไก่ เนื้อไก่ ซีก่ัมสุกร และเนื้อสุกรในเขตจังหวัดสงขลา ระหว่างปี พ.ศ. 2559-
2560 โดยน าข้อมูลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน จังหวัดนครศรีธรรมราช มา
วิเคราะห์และแปลผล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในปี 2559 ตัวอย่างซีก่ัมไก่ ซีก่ัมสุกร และเนื้อสุกร มีการ
ปนเปื้อนเชื้ออี โคไล เอนเทอโรคอคคัสซัลโมเนลลา และแคมไพโรแบคเตอร์ร้อยละ 49, 16, 14 และ 4 
ตามล าดับ และเชื้ออี โคไลมีอัตราการดื้อต่อtrimethoprim และ ampicillin ร้อยละ 94 และ 89 ตามล าดับ
ในปี พ.ศ. 2560 พบการปนเปื้อนเชื้ออี โคไล เอนเทอโรคอคคัสซัลโมเนลลา และแคมไพโรแบคเตอร์ใน
ตัวอย่างซีก่ัมไก่ เนื้อไก่ ซีก่ัมสุกร และเนื้อสุกร ที่เก็บจากจังหวัดสงขลาในร้อยละ 80, 47, 90 และ 10 
ตามล าดับ และเชื้ออี โคไล มีอัตราการดื้อต่อ ampicillin,tetracycline และ trimethoprim ร้อยละ 100 ใน
ทุกตัวอย่าง การลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อและอวัยวะภายในของไก่และสุกร จ าเป็นต้องท าการ
ป้องกันควบคุมตลอดห่วงโซ่การผลิต ได้แก่ ฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน มีการจัดการที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และสถานที่จ าหน่ายที่สะอาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้เนื้อและอวัยวะภายในที่สะอาด ปลอดภัย 
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Detection of Microorganisms and Antimicrobial Resistance Isolate from Meat and 
Internal organs of Chickens and Pig in Song Khla Province during 2016-2017 

Chakkrapan Maksuwan๑ and Nuchtida Chanakaew๒   
Abstract 
 Objectives in this study were determine contamination and antimicrobial resistance 
patterns of microorganisms isolated from cecum of chickens and pigs, chicken meat and 
pork in Song Khla province during 2016-2017. Data from Veterinary Research and 
Development Center (upper southern region) Nakhonsithammarat province were analyzed 
and interpretation. On 2016, samples from cecum of chicken and pig contaminate to E. 
coli, Enterococcus, Salmonella and Campylobacter were 49, 16, 14 and4, respectively. E. 
coli isolates resistant to trimethoprim andampicillin were 94 and 89, respectively. 
Contamination of E. coli, Enterococcus, Salmonella and Campylobacter isolated from cecum 
of chickens and pigs, chicken meat and pork were 80, 47, 90 and10, respectively. All of 
E.coli isolates resistant to ampicillin,tetracycline and trimethoprim. Reduction of 
contaminated in internal organs, chicken meat and pork should be prevention and control 
through food animal chain such as standard farm and slaughterhouse, good management 
and hygiene, clean and sanitation of markets due to consumers got internal organ and meat 
were safety.  
 
Key words: microorganisms, antimicrobial resistance, internal organ, chicken, pig 
Research Paper No. : ๖๒(๒)-๐๑๑๖(๙)-๐๗๒ 

๑. Songkhla provincial Livestock Development Office, Muang - Songkhla, Songkhla, ๙๐๐๐๐ 

๒. Trang provincial Livestock Development Office, Muang - Trang, Trang, ๙๒๐๐๐ 

 
 
 
 
 


