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ABSTRACT 

 

Salmonellosis is a leading cause of human food-borne diseases in many 

countries with eggs and poultry meat being important vehicles of transmission. In 

order to reduce the level of Salmonella-contamination of meat and other products 

from farm animals, a fundamental element of control strategies is to identify 

Salmonella-infected herds and the sources of infection as early as possible in primary 

production. The aim of the study was to determine the prevalence of Salmonella spp. 

in broiler flocks of the 77 contract farms of an industrial poultry production company 

in Chiang Mai and Lamphun provinces in Northern Thailand. The study was carried 

out from November 2008 to May 2009. Sampling and assessment of the Salmonella 

status of flocks was oriented on EU Regulation 2160/2003/EC. The Salmonella-status 

of a flock was determined by culturing pooled faeces from chick box liners of one-

day-old chicks or by faecal samples collected using a boot swab technique collected 

from each flock within 3 weeks before leaving for slaughter. A flock was classified as 

positive if one of three samples of day-old chicks was positive. If all samples at one-

day-old chicks were negative, the flock was re-sampled within 3 weeks prior to 

slaughter. Salmonella spp. isolation followed ISO 6579:2002, Annex D and serotype 
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identification was performed by agglutination according to the Kauffmann-White 

Scheme.  

The Salmonella-positive flock prevalence was 91.6% (95% CI: 83, 97) at one-

day-old chicks and 98.6% (95% CI: 92, 100) at within 3 weeks before leaving for 

slaughter, respectively. The most frequent serovar group was Salmonella Serogroup D 

(92.9%) and the most frequent serotype in this study was S. Enteritidis (92.9%). 

 In conclusion, the results demonstrate that in the present study the source of 

Salmonella infection in broiler flocks is not due to the persistence of the Salmonella 

on the farms themselves, but probably, due to the introduction of infection with one- 

day-old chicks.  
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บทคัดยอ 

 
โรคซัลโมเนลโลซิสเปนหนึ่งสาเหตุหลักของโรคในคนท่ีติดตอมาจากอาหารท่ีพบในหลาย

ประเทศ โดยไขและเนื้อสัตวปกเปนพาหะนําโรคท่ีสําคัญของการแพรเช้ือ ดังนั้น เพื่อเปนการลด
ระดับการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตวและในผลิตภัณฑอ่ืนๆ   ท่ีมาจากฟารมสัตว    
กลยุทธพื้นฐานในการควบคุมเช้ือก็คือ การระบุฝูงท่ีติดเช้ือซัลโมเนลลาและตนกําเนิดของการติด
เช้ือซัลโมเนลลา ต้ังแตชวงตนของสายการผลิต จุดประสงคของการศึกษานี้คือ การศึกษาหาความ
ชุกของเชื้อซัลโมเนลลาระดับฝูงของไกกระทงท่ีมาจากฟารมรับจางเล้ียงของบริษัทผลิตไกเพื่อการ
อุตสาหกรรมแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย  
จํานวนท้ังหมด 77 ฟารม โดยระยะเวลาดําเนินการศึกษา คือชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2551 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 วิธีการเก็บตัวอยางและการประเมินผลในการศึกษาความชุก
ของฝูงดําเนินการตามขอกําหนดของสหภาพยุโรป หมายเลข 2160/2003/EC การศึกษาสภาวะการมี
อยูของเช้ือซัลโมเนลลาของฝูงไกกระทงใชวิธีการเก็บอุจจาระแบบรวม (Pool Faeces) โดยเก็บ
ตัวอยางอุจจาระจากกระดาษรองกลองลูกไกท่ีอายุหนึ่งวัน หรือการเก็บตัวอยางจากอุจจาระไกโดย
ใชวิธีสวอป ถุงเทา (Boot Swab) ซ่ึงทําการเก็บตัวอยางโดยวิธีนี้ในฝูงไกชวงอายุภายในสามสัปดาห
กอนท่ีจะสงเขาโรงเชือดไก โดยการเก็บตัวอยางในฝูงไกท่ีอายุ 1 วันนั้น หากพบวา 1 ใน 3 ตัวอยาง 
ใหผลบวกตอเช้ือซัลโมเนลลา   ถือวาฝูงนั้นใหผลบวกตอเช้ือซัลโมเนลลา    ถาในกรณีท่ีท้ังสาม
ตัวอยางท่ีเก็บในชวงอายุฝูงไกอายุ  1 วันนั้น  พบวา   ผลเปนลบท้ังสามตัวอยาง  ฝูงไกฝูงนั้นๆ จะ
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ถูกเก็บตัวอยางซํ้าอีกคร้ังหนึ่งภายในสามสัปดาหกอนท่ีจะถูกสงเขาโรงเชือด    สวนการจําแนก   
ซัลโมเนลลานั้นปฏิบัติตามขอกําหนด ISO 6579:2002, Annex D และการจําแนกซีโรไทปใชวิธีตาม 
Kauffmann- White Scheme 
 ความชุกของฝูงไกท่ีตรวจพบเช้ือซัลโมเนลลาท่ีอายุ1 วัน และฝูงไกท่ีอายุอยูในชวงระหวาง
ภายใน 3 สัปดาหกอนที่ไกถูกสงเขาโรงเชือด คือ รอยละ 91.6 (95% CI: 83, 97) และรอยละ 98.6   
(95% CI: 92, 100) ตามลําดับ โดยซีโรกรุปของเชื้อซัลโมเนลลาท่ีพบบอยท่ีสุดคือ  ซีโรกรุป D 
(92.9%) และซีโรไทปท่ีพบบอยท่ีสุดคือ S. Enteritidis (92.9%) 
 จากผลการศึกษาดังกลาวช้ีใหเห็นวา  แหลงท่ีมาของการติดเช้ือซัลโมเนลลาในฝูงไก
กระทงนี้ สาเหตุมิไดมาจากการคงอยูของเช้ือภายในฟารม แตอาจเนื่องมาจากการนําฝูงลูกไกติดเช้ือ
เขามาในฟารม 
 
 

 

 

 
 


