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ABSTRACT 

 

 

Finishing pigs are important in epidemiology of Salmonella. This study was 

conducted in order to investigate the prevalence of Salmonella in piglets and in the 

fattening period in Chiang Mai, Thailand. This was a cross-sectional and prospective 

study. Piglets from 20 sows (2 piglets per sow) were followed from 7days, 18 days, 

60 days, 90 days and 120 days. A total of 276 fecal samples, 207 skin swab samples 

and 30 environmental samples were collected. The isolation procedure followed the 

ISO 6579 (2000) and serotyping identification was done using slide agglutination test. 

The prevalence of Salmonella in fecal swab sample, 25 g of feces and skin swab 

sample were 4.74%, 23.08% and 1.93% respectively. The number of Salmonella 

isolates increased from day 18, 60, 90 and 120 (5%, 11.36%, 11.36% and 34.88%). 

Overall prevalence of Salmonella in piglets (per sample) was 12.32% (26/211). The 

percentage of contamination in environmental samples was 10% in feed samples, 20% 

in floor swab samples and 10% in water samples.  The serotypes most frequently 

found were S.Rissen (18.18%)  

 



v 

and S.Typhimurium (6.06%). There was poor correlation (Kappa=0.017) between 

fecal swab samples and 25 grams of feces. In conclusion, further evaluation of the 

impact of Salmonella serovars present on farms on seroprevalence and the 

relationship of on-farm seroprevalence with food safety risk are needed for pre-

harvest Salmonella diagnostics in Thailand. 
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บทคัดยอ 

 
สุกรขุนเช่ือวามีความสําคัญทางดานระบาดวิทยาตอเช้ือซัลโมเนลลา การศึกษานี้มี

วัตถุประสงคเพื่อประเมินความชุกของเช้ือซัลโมเนลลาในลูกสุกรและสุกรขุนท่ีเล้ียงในฟารมสุกร
พันธุแหงหนึ่งและฟารมสุกรขุนสองแหงในจังหวัดเชียงใหม ติดตามเก็บตัวอยางลูกสุกรจากแมสุกร 
20 ตัว (แมสุกรแตละตัวลูกสุกร 2 ตัว) ท่ีอายุ 7 วัน, 18 วัน, 60 วัน, 90 วันและ 120 วัน โดย
เก็บตัวอยาง อุจจาระ 267 ตัวอยาง สวอปผิวหนัง 207 ตัวอยางและส่ิงแวดลอม 30 ตัวอยาง 
ตรวจหาเช้ือซัลโมเนลลาโดยวิธีมาตรฐาน และจําแนกชนิดเช้ือดวยวิธีตกตะกอนกับแอนติบอดี้ ผล
ของการศึกษาพบวา ความชุกของเช้ือซัลโมเนลลาในอุจจาระ เทากับรอยละ 4.74 (สวอปทวาร) 
และ 23.08 (อุจจาระ 25 กรัม) ความชุกของเช้ือซัลโมเนลลาจากสวอปผิวหนัง เทากับรอยละ 1.93 
จํานวนเช้ือท่ีตรวจพบท่ี 18 วัน, 60 วัน, 90 วันและ 120 วัน เทากับรอยละ 5, 11.36, 11.36 และ 
34.88 ตามลําดับ โดยสรุปความชุกของเช้ือซัลโมเนลลาในลูกสุกร เทากับรอยละ 12.32 (26/211)  
สัดสวนตัวอยางการปนเปอนในอาหารสุกร, สวอปโรงเรือนและนํ้า เทากับรอยละ 10, 20 และ 10 
ตามลําดับ 
         

เช้ือซัลโมเนลลาท่ีพบมากท่ีสุด คือ S.Rissen (18.18%) รองลงมาคือ S.Typhimurium 
(6.06%) ผลการตรวจการปนเปอนเช้ือซัลโมเนลลาในอุจจาระ 25 กรัมและสวอปทวารมีความ
สอดคลองกันตํ่า (K=0.017) ควรทําการศึกษาแบบติดตามผลกระทบและความสัมพันธระหวาง
ชนิดของเช้ือซัลโมเนลลาและความชุกของภูมิตานทานตอเช้ือซัลโมเนลลาในซีร่ัมเพื่อประโยชนใน
การวินิจฉัยในระดับฟารม 


