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The detection of Salmonella spp. in chicken meat from open market and 
supermarket by polymerase chain reaction (PCR)
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บทคดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปนเปีอนของเซือซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) ในเนื้อ 
ไก่ท ี่วางจำหน่ายในตลาด 2 ประเภท คือ ตลาดสดและซูเปอร์มาเก็ต โดยใช้วิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส 
(Polym erase Chain Reaction, PCR) จำนวนนื้งหมด 30 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นสุ่มจากตลาดสดจำนวน 15 
ตัวอย่าง และซูเปอร์มาเก็ตจำนวน 15 ตัวอย่าง ซึ่งการตรวจสอบหาเชื่อ Salmonella spp. ม ีย ีนเปาหมาย คือ 
ยีน invA จากผลการศึกษา พบว่า ประเภทของตลาดมีผลต่อการปนเปีอนของเซือซ็ลิโมเนลลาในเนื้อไก่อย่างมี 
น ัยส ำค ัญ ทางสถิติ (P<0.05) โดยเน้ือไก1ที่วางจำหน่ายในตลาดสดตรวจพบเซือซัลโมเนลลาจำนวน 10 ตัวอย่าง 
จาก,ทิ้งหมด 15 ตัวอย่างคิดเป็น 66 67 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่เนื้อไก่ที่วางจำหน่ายในซูเปอร์มาเกฺตตรวจพบเซือ 
ซัลโมเนลลาจำนวน 3 ตัวอย่างจากนื้งหมด 1 5 ตัวอย่างคิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ซึ่งการพบการปนเปีอนของเซือซัล 
โมเนลลาในเนื้อไก่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บ่ริโภค เนื่องจากเป็นเซือที่ก่อโรคร้ายแรงให้กับร่างกายมนุษย์ 
ตังนั้นควรมีการจัดการด้านสุขาภิบาลในกระบวนการผลิตให้เคร่งครัดมากฃึน 
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ABSTRACT: The objective o f this research was to study the contamination o f Salmonella spp. in raw 
chicken meat marketed in 2 types include the open market and supermarket by using polymerase chain 
reaction (PCR). Samples (ท=30) were randomly collected from open market (ท=15) and supermarket 
(ท=15). All samples were analyzed to the presence o f Salmonella spp. and target gene was invA gene. 
The result showed that the market type had influenced on Salmonella spp. contamination in chicken meat 
was significantly (P<0.05). Salmonella spp. prevalence in open market was found 10 samples from 15 
samples (66.67%) and supermarket was found 3 samples from 15 samples (20%). The contamination 
o f Salmonella spp. in chicken meat may be influenced on consumer health, tins pathogen influenced 
on human health. Therefore, the sanitation in processes should be strictly.
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