การศึกษาสภาพโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส.2/กฆ.1 เพื่อพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน
การปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) ในจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2562
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การศึ กษาสภาพโรงฆ่ าสั ตว์ ที่ ได้ รั บใบอนุ ญาต ฆจส.2/กฆ.1 เพื่ อพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการปฏิ บัติ ที่ ดี
สาหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2562 ดาเนินการตรวจสอบ
และประเมิ นสภาพของโรงฆ่าสัตว์ จ านวน 12 แห่ ง (18 โรงฆ่ าสั ตว์ ) ตามแบบประเมินการปฏิบั ติที่ ดีสาหรั บ
โรงฆ่าสัตว์ (12 แห่ง) แบบประเมินการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าโค-กระบือ (6 แห่ง) แบบประเมินการปฏิบัติที่ดี
สาหรับโรงฆ่าสุกร (7 แห่ง) และแบบประเมินการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก (5 แห่ง) ผลการศึกษาตามแบบ
ประเมินการปฏิ บัติที่ ดีสาหรับโรงฆ่ าสัตว์ พบว่า โรงพั กสัตว์ไม่มี พื้ นที่ สาหรั บสัตว์ปุวยหรือสงสั ย ร้อยละ 100
อาคารโรงฆ่าสัตว์ไม่มีการกั้นแยกพื้นที่สะอาดออกจากส่วนสกปรก ร้อยละ 83.33 เครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ไม่สามารถล้างทาความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ร้อยละ 100 ไม่มีห้องแช่เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิซากสัตว์ได้
ร้อยละ 100 พาหนะขนส่งซากและเนื้อสัตว์ไม่มีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในบริเวณจัดเก็บเนื้อสัตว์ ร้อยละ 100
ไม่มีบันทึกการตรวจสัตว์ก่อนฆ่าและหลังฆ่า ร้อยละ 66.67 ผลการศึกษาตามแบบประเมินการปฏิบัติที่ดีสาหรับ
โรงฆ่าโค-กระบือ แบบประเมินการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสุกร และแบบประเมินการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก
พบว่า มีการฆ่าแบบทรมานร้อยละ 100, 100 และ 80 ตามลาดับ เป็นการฆ่าสัตว์บนพื้นห้องร้อยละ 100, 100
และ 80 ตามลาดับ ไม่มีระบบบาบัดน้าเสียร้อยละ 33.33, 33.33 และ 60 ตามลาดับ และพบว่าการลดอุณหภูมิ
ซากสัตว์หรือเนื้อสัตว์ให้มีอุณหภูมิที่ศูนย์กลางซากหรือเนื้อไม่เกิน 7 องศาเซลเซียส บรรจุภัณฑ์มีฉลากกากับ
หลักสุขลักษณะทั่วไป และขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์เป็นไปตามลาดับที่เหมาะสม ไม่ผ่านร้อยละ 100
ทั้ง 3 ชนิดสัตว์ จากผลการศึกษา บ่งชี้ถึงสภาพโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดหนองคายในปัจจุบันยั งไม่สามารถพัฒนา
ให้เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ได้
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A study on the condition of License for establishment of abattoir for
develops into a Good Manufacturing Practice for abattoir (GMP)
in Nongkhai province during the fiscal year 2019
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Abstract
A study on the condition of the licensed abattoirs (permit KorJorSor. 2 / KorKhor. 1 in
order to improve abattoirs for Good Manufacturing Practice (GMP) certification in Nong Khai
province during October - December 2019. Inspection and assessment was conduct on 12
abattoirs (18 slaughter lines) based on Good Manufacturing Practice Evaluation form for Abattoir,
6 slaughter lines based on Good Manufacturing Practice Evaluation form for Cattle and Buffalo
abattoir, 7 abattoirs based on Good Manufacturing Practice Evaluation form for Pig abattoir, and
5 abattoirs based on Good Manufacturing Practice for Poultry abattoirs. The results of Good
Manufacturing Practice for abattoir assessment showed that 100 % of lairage have not a
separated area for the sick or suspected sick animal; abattoir building no separate section for the
clean area and unclean area were 83.33 %; all equipment, machines, and utensils could not
clean 100 %; no chilling room for reducing carcass temperature in total all 100 %. Besides, 100
% carcasses were not controlled temperature among transportation, and 66.67 % of a record in
ante-mortem and post-mortem inspection is not found. Furthermore, abattoirs have been
assessing for a Good Manufacturing Practice for cattle and buffalo abattoir, for a Good
Manufacturing Practice for pig abattoir, and for a Good Manufacturing Practice for poultry
abattoir. Our result showed that slaughter procedure is not carried out to humane slaughtering
was 100, 100, and 80 %, whereas all procedure was operated on the ground floor for 100, 100,
and 80 %, as well as that abattoir, has not a wastewater treatment for 33.33, 33.33 and 60 %
respectively. Additionally, all three kind abattoirs reduced a carcass and meat core temperature
not more than 7 °C, along with that indication labels on the packages, general hygienic and
procedure for good practice for abattoir are not pass 100 %. In the current study, the condition
of an abattoir in Nong Khai province could not develop and improve according to the Good
Manufacturing Practice regulations.
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บทนา
ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสาคัญ กับความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) โดยเฉพาะอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์ ซึ่งถือเป็นแหล่งของโปรตีนและกรดอะมิโนที่จาเป็นต่อร่างกายมนุษย์ โดยเนื้อสัตว์ที่จะนามา
บริโภคนั้นต้องสะอาดปลอดภัย และปราศจากสิ่งปนเปื้อนอันตราย ในการผลิตสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร ตั้งแต่
ระบบการเลี้ยงสัตว์ กระบวนการฆ่าสัตว์ การชาแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์ รวมไปถึงการขนส่ง การกระจาย
และจาหน่ายเนื้อสัตว์ที่เขียงจาหน่ายเนื้อสัตว์ มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสเกิดการปนเปื้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นในกระบวนการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
(วสันต์, 2550) มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ (Good Manufacturing Practice; GMP) เป็น
ข้ อ ก าหนดเพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการควบคุ ม การผลิ ต เนื้ อ สั ต ว์ ข องโรงฆ่ า สั ต ว์ ให้ ส ามารถผลิ ต เนื้ อ สั ต ว์
ที่ปลอดภัยมาใช้บริโภคทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยโรงฆ่าสัตว์ที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ ต้องมีสถานที่ตั้ง โครงสร้าง โรงพักสัตว์ มีเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่
ใช้ในการผลิตที่เหมาะสม มีกระบวนการฆ่าสัตว์ที่ถูกสุข ลักษณะโดยคานึง ถึง สวัสดิภาพสัตว์เป็นสาคัญ และ
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ มกอช. 9004-2547 (สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ, 2547) ในจังหวัดหนองคายมีโรงฆ่าสัตว์ประเภทโรงฆ่าสุกรเพียง 1 โรงเท่านั้นที่ได้รับการ
รั บ รองมาตรฐานการปฏิ บั ติ ที่ ดี ส าหรั บ โรงฆ่ า สั ต ว์ จ ากทั้ ง หมด 13 แห่ ง เนื่ อ งจากมี ก ารปฏิ บั ติ ไ ม่ ค รบ
องค์ประกอบที่มาตรฐาน มกอช. 9004-2547 กาหนด โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต (ฆจส.2/กฆ.1) ในพื้นที่
จังหวัดหนองคาย ที่ยังดาเนินกิจกรรมในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ยัง พบปัญ หาในการผลิตเนื้อสัตว์ หลายประการ
นับ ตั้ ง แต่ไ ม่ สามารถระบุ ที่ ม าของสั ต ว์ที่ เ ข้ า ฆ่า ขบวนการฆ่า ที่ ยั ง ไม่ ถู ก สุ ขอนามั ย การมีสั ต ว์ เ ข้า ฆ่ า น้ อ ย
ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ ขาดการจัดทา
เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน งบประมาณจากัด ทาให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์บางแห่งขอหยุดดาเนินกิจการ
ฆ่าสัตว์ ก่ อให้เกิดปัญหาการลักลอบฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ที่ไ ม่ไ ด้รับอนุญาตโดยไม่มีการตรวจสุขลักษณะ
ในการฆ่าสัตว์จากเจ้าพนักงาน อาจเป็นแหล่งให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ นอกจากนี้ปัญหาของสภาพ
โรงฆ่าสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ยัง ทาให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆ
ซึ่งจากผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่เก็บจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาต (ฆจส.2/กฆ.1) ในจังหวัด
หนองคายจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีงบประมาณ 2562 (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวั นออกเฉียงเหนือตอนบน. 2561ก; 2561ข; 2562ก; 2562ข) ยังพบมีการ
ปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp.ในปริมาณทีค่ ่อนข้างสูง สาเหตุหนึ่งนั้นอาจเกิดจากกระบวนการฆ่าสัตว์ และ
ชาแหละเนื้อสัตว์บนพื้นที่ไม่สะอาด และไม่มีระบบราวแขวนซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับ
โรงฆ่าสัตว์ มกอช. 9004-2547 (สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2547) ดังนั้น จึงจาเป็น
ที่ต้องมีการศึกษาสภาพโรงฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส.2/กฆ.1 ในจังหวัดหนองคายเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์
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วิธีการศึกษา
1. การเตรียมแบบสอบถาม และแบบประเมินโรงฆ่าสัตว์
1.1 จัดทาแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปสาหรับโรงฆ่าสัตว์
1.2 จัดทาแบบประเมินโรงฆ่าสัตว์
- แบบประเมินการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ โดยอ้างอิงจากมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับ
โรงฆ่าสัตว์ (มกอช. 9004-2547)
- แบบประเมินการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าโคและกระบือ โดยอ้างอิงจากมาตรฐานการปฏิบัติ
ที่ดีสาหรับโรงฆ่าโคกระบือ (มกอช. 9019-2550)
- แบบประเมินการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสุกร โดยอ้างอิงจากมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับ
โรงฆ่าสุกร (มกอช. 9009-2549)
- แบบประเมินการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่า สัตว์ปีก โดยอ้างอิง จากมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี
สาหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก (มกอช. 9008-2549)
2. การคัดเลือกโรงฆ่า โดยเลือกโรงฆ่าทุกโรงที่ได้รับใบอนุญาต (ฆจส.2/กฆ.1) ในเขตพื้นที่จังหวัด
หนองคาย ที่ ยัง คงดาเนิ นกิ จการ และยั งไม่ไ ด้รั บการรับ รองการปฏิ บัติที่ ดีส าหรับ โรงฆ่ าสั ตว์ มี โรงงานที่
เข้าเกณฑ์จานวนโรงฆ่าทั้งหมด 12 โรง (18 ไลน์การเชือด) แบ่งเป็น
- โรงฆ่าที่มีการเชือดทั้งสุกร และโค-กระบือ จานวน 6 โรง
- โรงฆ่าสุกร จานวน 1 โรง
- โรงฆ่าสัตว์ปีกจานวน 5 โรง
3. สัมภาษณ์ และตรวจประเมินผู้ประกอบการโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปโรงฆ่าสัตว์ แบบ
ประเมินการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสุกร แบบประเมินการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าโคและกระบือ และแบบ
ประเมินการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก
4. ระยะเวลาดาเนินการศึกษาระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2562
5. รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการตรวจประเมิน นามาวิเคราะห์ผล ด้วยค่าสถิติ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Excel (Microsoft Office V. 2016)
ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของโรงฆ่าสัตว์ที่ทาการศึกษาจานวน 12 แห่ง
การศึกษาสภาพทั่วไปของโรงฆ่าสัตว์ พบว่า ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการ
ฆ่าสัตว์ (ฆจส.2/กฆ.1) ที่ทาการศึ กษาครั้งนี้ทั้งหมด 12 แห่ง แยกเป็นผู้ประกอบการที่เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจานวน 5 แห่ง (ร้อยละ 41.67) และผู้ประกอบการที่เป็นเอกชนจานวน 7 แห่ง (ร้อยละ 58.33)
โดยมีวัตถุประสงค์ในการตั้งโรงฆ่าสัตว์เพื่อประกอบธุรกิจประเภทรับจ้างฆ่าจานวน 7 แห่ง (ร้อยละ 58.33)
ฆ่าเพื่อจาหน่ายเองจานวน 5 แห่ง (ร้อยละ 41.67) โดยสัตว์ที่นามาฆ่ามีแหล่ง ที่มาจากเกษตรกรรายย่อย
จานวน 3 แห่ง (ร้อยละ 25) มาจากพ่อค้าคนกลาง จานวน 5 แห่ง (ร้อยละ 41.67) และมาจากฟาร์มมาตรฐาน
จานวน 4 แห่ง (ร้อยละ 33.33) และแหล่งน้าใช้ในโรงฆ่าสัตว์ จะใช้น้าประปาจานวน 9 แห่ง (ร้อยละ 75)
ใช้น้าบาดาลจานวน 3 แห่ง (ร้อยละ 25)
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2. ผลการตรวจสอบและประเมินสภาพโรงฆ่าสัตว์
ตามแบบตรวจประเมิ นสภาพโรงฆ่าสั ตว์จานวน 4 ชุ ด ได้ แก่ แบบประเมิ นการปฏิบั ติที่ดีส าหรั บ
โรงฆ่าสัตว์ แบบประเมินการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสุกร แบบประเมินการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าโคและ
กระบือ และแบบประเมินการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก
ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจตามแบบประเมินการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ (จานวน 12 แห่ง)
หัวข้อที่ตรวจ
1.ใบอนุญาต
2.สถานที่ตั้ง

1.1 ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
2.1. ไม่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน
2.2. สามารถปูองกันการปนเปื้อนของวัตถุมีพิษจากเกษตรกรรมและ
โรงงานอุตสาหกรรม
3.โรงพักสัตว์
3.1. สามารถรองรับจานวนสัตว์ที่เข้าฆ่า
3.2. มีพื้นที่สาหรับสัตว์ปุวยหรือสงสัย
3.3. วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรงไม่ทาให้เกิดอันตรายและสามารถปูองกัน
สภาพแวดล้อมภายนอกได้
3.4. มีระบบการระบายน้าหรือของเสีย
4.อาคารโรงฆ่าสัตว์
4.1 วัสดุภายนอกและภายในมีความแข็งแรง
4.2. มีการกั้นพื้นที่ส่วนสัตว์มีชีวิตออกจากส่วนการผลิต
4.3. มีการกั้นแยกพื้นที่สะอาดออกจากส่วนสกปรก
4.4. มีการกั้นห้องผลิตส่วนที่บริโภคเป็นอาหารได้แยกออกจากส่วนที่
บริโภคเป็นอาหารไม่ได้
4.5. มีระบบสาธารณูปโภค ระบบทาความสะอาด และระบบระบายของ
เสีย
4.6. สามารถควบคุมอุณหภูมิในห้องที่ต้องใช้อุณหภูมิเฉพาะได้
5.เครื่องมือ เครื่องจักร
5.1. สามารถล้างทาความสะอาดและฆ่าเชื้อได้
และอุปกรณ์
5.2. ไม่ทาให้เกิดสารปนเปื้อนโลหะหนัก
6.ห้องแช่เย็น
6.1. ต้องควบคุมอุณหภูมิซากสัตว์ได้ (ใจกลางซาก 4-10 องศาเซลเซียส)
7.ระบบบาบัดน้าเสีย
7.1. เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
8.การขนส่งและ
8.1. มีการปฏิบัติที่คานึงถึงสวัสดิภาพสัตว์
เคลื่อนย้ายสัตว์มีชีวิต
8.2. เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์
8.3. มีรายงานการตรวจสัตว์ที่ฟาร์ม
9.พาหนะขนส่งซากและ
9.1. เป็นพาหนะที่ออกแบบสาหรับการขนส่งเนื้อสัตว์โดยเฉพาะ
เนื้อสัตว์
9.2. มีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในบริเวณจัดเก็บเนื้อสัตว์
9.3. สามารถทาความสะอาดพาหนะ บริเวณจัดเก็บทั้งภายในและ
ภายนอก
10.การฆ่าสัตว์
10.1. ต้องเป็นการฆ่าสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม
10.2. มีขั้นตอนการทาให้สลบก่อนฆ่า เลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับสัตว์แต่
ละชนิด โดยคานึงถึงสวัสดิภาพสัตว์
11.การตรวจสัตว์ก่อนฆ่า 11.1. มีพนักงานตรวจโรคสัตว์(ตรวจบันทึก ตรวจสัตว์ก่อนฆ่าและหลัง
ฆ่า)
12.การจัดการและการ
12.1. มีระบบควบคุมสัตว์พาหะนาโรค การจัดเก็บและทาลายของเสีย
ควบคุมสุขลักษณะ
12.2. มีการตรวจสุขภาพของพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13.การบันทึกข้อมูล
13.1. มีบันทึกการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและหลังฆ่า
13.2. รายงานการตรวจสอบความสะอาดก่อนผลิต
หมายเหตุ: ผ่าน หมายถึงเป็นไปตามข้อกาหนดการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์
ไม่ผ่าน หมายถึงไม่เป็นไปตามข้อกาหนดการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์

ผลการประเมิน
ผ่าน (ร้อยละ) ไม่ผ่าน (ร้อยละ)
12 (100)
0 (0)
9 (75)
3 (25)
12 (100)
0 (0)
11 (91.67)
0 (0)
8 (66.67)

1 (8.33)
12 (100)
4 (33.33)

6 (50)
11 (91.67)
11 (91.67)
2 (16.67)
0 (0)

6 (50)
1 (8.33)
1 (8.33)
10 (83.33)
12 (100)

0 (0)

12 (100)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
6 (50)
1 (8.33)
12 (100)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

12 (100)
12 (100)
12 (100)
12 (100)
6 (50)
11 (91.67)
0 (0)
12 (100)
12 (100)
12 (100)
12 (100)

1 (8.33)
1 (8.33)

11 (91.67)
11 (91.67)

4 (33.33)

8 (66.67)

0 (0)
8 (66.67)
4 (33.33)
0 (0)

12 (100)
4 (33.33)
8 (66.67)
12 (100)
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ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจตามแบบประเมินการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าโค-กระบือ (จานวน 6 โรง)
ผลการประเมิน
ผ่าน (ร้อยละ) ไม่ผ่าน (ร้อยละ)
1.1 พาหนะขนส่งโคและกระบือต้องแข็งแรง และมีพื้นที่เหมาะสม
6 (100)
0 (0)
1.2 การขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกรมปศุสัตว์
6 (100)
0 (0)
1.3 ระหว่างขนส่งต้องปูองกันไม่ให้โคและกระบือบาดเจ็บหรือเครียด
6 (100)
0 (0)
1.4 ไม่ขนส่งโคและกระบือปุวย หรือมีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ร่วมไปกับ
1 (16.67)
5 (83.33)
โคและกระบือปกติ
1.5 ล้างทาความสะอาด และใช้ยาฆ่าเชื้อพาหนะที่ใช้บรรทุกโคและ
0 (0)
6 (100)
กระบือทุกครั้ง
2.1 โคและกระบือต้องมาถึงโรงฆ่าก่อนเวลาฆ่าอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
6 (100)
0 (0)
2.2 ต้องไม่ให้โคและกระบืออดอาหารเกิน 24 ชั่วโมงติดต่อกัน
6 (100)
0 (0)
2.3 ตรวจรับโคและกระบือก่อนเข้าคอก
0 (0)
6 (100)
2.4 คัดแยกโคและกระบือปุวยหรือสงสัยปุวยไว้ในคอกโคและกระบือ
0 (0)
6 (100)
ปุวย และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
2.5 คัดแยกโคและกระบือที่บาดเจ็บรุนแรงเข้าฆ่าอย่างไม่ทรมานโดย
0 (0)
6 (100)
ทันที โดยแยกจากสายการผลิตปกติ
3.1 คอกพักต้องรับกับจานวนโคและกระบือที่เข้าฆ่า พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อย
4 (66.67)
2 (33.33)
กว่า 2 ตารางเมตร/ตัว
3.2 วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรง มีผิวเรียบ ไม่มีส่วนคม หรือแตก
5 (83.33)
1 (16.67)
ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และพื้นไม่ลื่น
3.3 มีน้าให้โคและกระบือกินอย่างเพียงพอ
5 (83.33)
1 (16.67)
3.4 มีการตรวจสัตว์ก่อนฆ่า
4 (66.67)
2 (33.33)
3.5 มีทางเดินต่อจากคอกเพื่อทาให้สลบ
3 (50)
3 (50)
3.6 ต้องทาความสะอาดโคและกระบือก่อนเข้าฆ่า
0 (0)
6 (100)
3.7 ล้างทาความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณคอกพักหลังโคและกระบือเข้า
0 (0)
6 (100)
ฆ่าหมดแล้ว และมีน้าใช้ล้างคอกเพียงพอ
4.1 ใช้วิธีฆ่าแบบไม่ทรมาน
0 (0)
6 (100)
4.2 ต้องทาให้โคและกระบือสลบก่อนฆ่า หรือใช้วิธีการตามพิธีกรรมหรือ
0 (0)
6 (100)
ข้อบัญญัติทางศาสนา
4.3 กรณีใช้ระบบราวแขวน ให้รีบแขวนขาหลังโคและกระบือทันทีที่สลบ
0 (0)
6 (100)
4.4 นาเลือดออกจากตัวโคและกระบืออย่างสมบูรณ์นานประมาณ 5-6
6 (100)
0 (0)
นาที
4.5 มีดหรืออุปกรณ์ที่ใช้นาเลือดออก ต้องทาความสะอาดและฆ่าเชื้อทุก
0 (0)
6 (100)
ครั้ง ก่อนและหลังใช้งานกับตัวถัดไป
4.6 ทาความสะอาดบริเวณที่นาเลือดออกเป็นระยะๆ และทาความ
0 (0)
6 (100)
สะอาดภายหลังเสร็จงาน
5.1 แยกหัวออกตรงบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอข้อที่หนึ่ง และต้องมี
0 (0)
6 (100)
วิธีการที่แสดงให้ทราบว่าเป็นหัวของซากนั้น เพื่อให้ทราบว่าเป็นหัวของ
ซากนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจซากโคและกระบือ สามารถตรวจได้
สะดวกและถูกต้อง
6.1 ตัดหางที่บริเวณกระดูกหางข้อแรกกับกระดูกสันหลังข้อสุดท้าย
6 (100)
0 (0)
6.2ตัดข้อขาบริเวณข้อต่อข้อขาหรือกระดูกส่วนต้นใต้ข้อขา และแยกข้อ
0 (0)
6 (100)
ขาออกใส่ภาชนะไม่ให้สัมผัสพื้น
7.1 ให้เริ่มเลาะจากแนวกลางลาตัวส่วนอกและท้อง จากนั้นเลาะหนัง
6 (100)
0 (0)
ส่วนขาและแข้งทั้งสี่ และส่วนหลัง หรือใช้อุปกรณ์ดึงหนังออกจากตัว
7.2 ให้นาหนังออก โดยไม่ให้ส่วนเนื้อสัมผัสพื้น และต้องไม่ให้ปนเปื้อน
0 (0)
6 (100)
จากหนังสู่เนื้อ
หัวข้อที่ตรวจ

1.การขนส่งโคและกระบือ
มีชีวิต

2.การรับโคและกระบือมี
ชีวิต

3. คอกพักโคและกระบือ
และการตรวจสัตว์ก่อนฆ่า

4.การฆ่าโคและกระบือ

5. การแยกหัวออก

6. การตัดหางและข้อขา
7. การนาหนังออก
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หัวข้อที่ตรวจ
7. การนาหนังออก (ต่อ)
8. การแยกเครื่องในออก

9. การผ่าซีกซากโคและ
กระบือ
10. การทาความสะอาด
ซากโคและกระบือ
11. การทาเครื่องหมาย
รับรองซาก
12. การลดอุณหภูมิซาก
โคและกระบือ

13. การตัดแต่งซาก
14. การบรรจุ

15. การขนส่งซากโคและ
กระบือ

16. การบาบัดน้าเสีย
17. หลักสุขลักษณะทั่วไป

7.3 มีภาชนะรองรับหนัง เพื่อนาหนังออกไปจากส่วนปฏิบัติงานที่
เกี่ยวกับเนื้อ
8.1 ต้องนาเครื่องในออกให้หมด
8.2 ในกรณีเครื่องในแตกต้องทาความสะอาดซากให้สะอาดทันที ห้ามใช้
น้าล้าง
8.3 ตรวจสัตว์หลังฆ่า
9.1 ผ่ากึ่งกลางกระดูกสันหลังและนาเส้นไขสันหลังออกให้หมด แล้วทา
ลายเส้นไขสันหลังด้วยวิธีที่เหมาะสม
10.1 ล้างซากโคและกระบือหลังขั้นตอนการนาเลือดออก การแยกเครื่อง
ในออก และการผ่าซีก
11.1 มีการประทับตรารับรอง และเครื่องหมายรับรองซาก
12.1 ให้ลดอุณหภูมิซากโคและกระบือ ให้มีอุณหภูมิศูนย์กลางเนื้อไม่เกิน
7 องศาเซลเซียส ก่อนจาหน่าย หรือในระหว่างเก็บรักษาเพื่อรอจาหน่าย
12.2 บันทึกอุณหภูมิซากโคและกระบือ
12.3 ภายในห้องเก็บซากโคและกระบือ ต้องไม่มีหยดน้า จากการ
ควบแน่นของไอน้าสัมผัสกับซาก
13.1 ให้ทาความสะอาดอุปกรณ์ตกแต่ง
13.2 บริเวณที่ตัดแต่งต้องกั้นแยกจากพื้นที่ผลิตอื่นๆ และควบคุมการเข้า
ออกของพนักงานอย่างเข้มงวด
14.1 ภาชนะบรรจุต้องทนทานและปลอดภัยในการใช้บรรจุอาหาร และ
ทนทานต่อการขนส่ง
14.2 มีฉลากกากับ และข้อความที่ระบุบนฉลากต้องอ่านได้อย่างชัดเจน
และมีข้อความรายละเอียด ประเภทของซาก น้าหนักสุทธิ(กรัม/กิโลกรัม)
วัน เดือน ปีที่ผลิต(วันที่ฆ่า) และวัน เดือน ปีที่ควรบริโภค ก่อน
ข้อแนะนาในการเก็บรักษา ชื่อผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย หรือเครื่องหมาย
การค้า และสถานที่ตั้ง
15.1 พาหนะที่ใช้ในการขนส่งต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิศูนย์กลางเนื้อ
ให้มีอุณหภูมิไม่เกิน 7 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา และปูองกันไม่ให้เกิด
การปนเปื้อนระหว่างการขนส่ง
15.2 ห้ามขนส่งโดยยานพาหนะคันเดียวกับที่ขนส่งโคและกระบือมีชีวิต
หรือสัตว์มีชีวิต
15.3 รถบรรทุกหรือตู้เก็บจะต้องล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยก่อน
และหลังจากการขนส่ง
16.1 มีระบบบาบัดน้าเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้าทิ้ง โดยให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
17.1 สุขลักษณะในการผลิต ให้ปฏิบัติตามนี้
17.1.1 ต้องควบคุมกระบวนการผลิตภายในโรงฆ่า โดยให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติทีดีสาหรับโรงฆ่าโคและกระบือ
17.1.2 ตรวจสอบความสะอาดก่อนผลิตและบันทึกในรายงาน
17.1.3 ต้องจัดการปูองกันและกาจัดแมลงสัตว์พาหนะ ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
17.1.4 จัดการบารุงรักษาและทาความสะอาดสถานที่ผลิต เครื่องมือ
เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดก่อนและหลัง
การผลิต ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
พื้นผิวส่วนสัมผัสกับอาหาร
17.1.5 มีสถานที่ล้างมืออย่างเพียงพอ

ผลการประเมิน
ผ่าน (ร้อยละ) ไม่ผ่าน (ร้อยละ)
0 (0)
6 (100)
6 (100)
0 (0)

0 (0)
6 (100)

4 (66.67)
6 (100)

2 (33.33)
0 (100)

6 (100)

0 (100)

0 (0)

6 (100)

0 (0)

6 (100)

0 (0)
0 (0)

6 (100)
6 (100)

0 (0)
0 (0)

6 (100)
6 (100)

0 (0)

6 (100)

0 (0)

6 (100)

0 (0)

6 (100)

6 (100)

0 (0)

0 (0)

6 (100)

4 (66.67)

2 (33.33)

0 (0)

6 (100)

0 (0)
0 (0)

6 (100)
6 (100)

0 (0)

6 (100)

4 (66.67)

2 (33.33)
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หัวข้อที่ตรวจ
17. หลักสุขลักษณะทั่วไป
(ต่อ)

18. ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานภายในโรงฆ่า

17.1.6 ห้องล้างภาชนะและอุปกรณ์ควรมีพื้นที่เพียงพอเป็นสัดส่วนกับ
จานวนภาชนะและอุปกรณ์ที่ทาความสะอาด
17.1.7 อ่างที่ใช้ในการล้างภาชนะและอุปกรณ์ควรมีขนาดพอเพียงที่
จะนาภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ลงไปล้างได้
17.1.8 มีสถานที่จัดเก็บวัสดุ ภาชนะ อุปกรณ์ หรือสารเคมีต่างๆ และ
ต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือเป็นแหล่งทาให้เกิดการปนเปื้อน
17.1.9 สถานที่จัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์เช่น วัสดุบรรจุหีบห่อ
เครื่องปรุงอาหาร เสื้อผ้าพนักงาน น้ายาทาความสะอาดและน้ายาฆ่าเชื้อ
ควรมีการกั้นแยกระหว่างวัสดุและอุปกรณ์ และใส่กุญแจได้
17.1.10 ต้องเก็บแยกสารเคมีออกจากบริเวณผลิต และมีปูายแสดงไว้
อย่างชัดเจน
17.1.11 จัดถังขยะพร้อมฝาปิดไว้ประจาที่ และให้ขนทิ้งในช่วงเวลา
หลังเลิกงานแต่ละช่วง ห้ามขนขยะในขณะผลิต เพราะจะทาให้เกิดการ
ปนเปื้อนได้
17.1.12 ให้ล้างทาความสะอาดโรงงานรวมทั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ในเวลา
ก่อนการผลิต ระหว่างพัก และหลังการผลิต การล้างทาความสะอาดหลัง
การผลิตครั้งสุดท้ายต้องล้างให้สะอาด มิให้มีเศษเนื้อตกค้างข้ามคืนโดย
เด็ดขาด เมื่อล้างแล้วทาความสะอาดฆ่าเชื้ออีกครั้ง
17.1.13 น้าและน้าแข็งที่สัมผัสซากและเนื้อ ผู้ปฏิบัติงานหรืออุปกรณ์
ปฏิบัติงานที่สัมผัสซากและเนื้อต้องเป็นน้าสะอาดที่มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
17.2 สุขลักษณะส่วนบุคคล ให้ปฏิบัติดังนี้
17.2.1 พนักงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
17.2.2 ห้ามบุคคลที่ทราบแน่ชัดหรือสงสัยเป็นโรค กาลังเจ็บปุวย หรือ
เป็นพาหะนาโรคที่ติดต่อโดยผ่านทางอาหารได้ เข้าไปในพื้นที่ผลิต เช่น
โรคและอาการต่อไปนี้ โรคดีซ่านหรือวัณโรค อาการท้องร่วงหรืออาเจียน
หรือเป็นไข้ มีแผลติดเชื้อที่ผิวหนัง มีอาการติดเชื้อที่หู ตา คอ หรือจมูก
17.2.3.ผู้ที่มีบาดแผลหรือได้รับบาดเจ็บที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน
ต่อได้ ควรปิดแผลด้วยผ้าพันแผล /พลาสเตอร์ที่กันน้าได้
17.2.4 เล็บมือต้องตัดให้สั้น ล้างมือด้วยสบู่และน้ายาฆ่าเชื้อทุกครั้ง
ก่อนเข้าบริเวณผลิต และหลังจากเข้าสุขา
17.2.5 ในระหว่างการปฏิบัติงาน ทุกคนที่เข้าไปในห้องปฏิบัติงานต้อง
สวมเสื้อคลุม สวมผ้ากันเปื้อน สวมหมวกที่สามารถคลุมเก็บผมได้มิดชิด
มีผ้าปิดปาก พร้อมทั้งสวมรองเท้าบูทที่สะอาดและฆ่าเชื้อแล้ว
17.2.6 ห้ามนาสมบัติส่วนตัวและอาหารเก็บไว้ในห้องผลิตเนื้อโคและ
กระบือโดยเด็ดขาด โดยให้เก็บไว้ในสถานที่ที่โรงงานจัดไว้ให้
17.2.7 เสื้อคลุม ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าปิดปาก รองเท้าบูท
และอุปกรณ์เครื่องมือทางานต่างๆ ต้องทาความสะอาดหลังการใช้งาน
และต้องนาไปเก็บไว้ในห้องโดยเฉพาะ
17.2.8 พนักงานในแต่ละห้องต้องอยู่ประจาห้อง ห้ามเดินไปห้องอื่นๆ
โดยเด็ดขาด ยกเว้นได้รับอนุญาตเพื่อปูองกันการปนเปื้อนระหว่างส่วน
สะอาดและส่วนไม่สะอาด
17.2.9 ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหารหรือของขบเคี้ยวใดๆรวมทั้ง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนในห้องปฏิบัติงาน
18.1 เป็นไปตามลาดับที่เหมาะสม และปูองกันการปนเปื้อนข้ามของ
เชื้อจุลินทรีย์ได้

หมายเหตุ: ผ่าน หมายถึงเป็นไปตามข้อกาหนดการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์
ไม่ผ่าน หมายถึงไม่เป็นไปตามข้อกาหนดการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์

ผลการประเมิน
ผ่าน (ร้อยละ) ไม่ผ่าน (ร้อยละ)
0 (0)
6 (100)
0 (0)

6 (100)

0 (0)

6 (100)

0 (0)

6 (100)

0 (0)

6 (100)

6 (100)

0 (0)

0 (0)

6 (100)

0 (0)

6 (100)

4 (66.67)
6 (100)

2 (33.33)
0 (0)

6 (100)

0 (0)

0 (0)

6 (100)

0 (0)

6 (100)

0 (0)

6 (100)

0 (0)

6 (100)

0 (0)

6 (100)

4 (66.67)

2 (33.33)

0 (0)

6 (100)
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ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจตามแบบประเมินการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสุกร (จานวน 7 โรง)
หัวข้อที่ตรวจ
1.การขนส่งสุกรมีชีวิต

2.การรับสุกรมีชีวิต

3. คอกพักสุกร

4. การฆ่าสุกร

5.การลวก ขูดขนและ
ดึงกีบ

6.การตัดคอ
7.การแยกเครื่องในออก
8.การผ่าซีกซากสุกร
9.การทาความสะอาดซาก
สุกร
10.การลดอุณหภูมิซาก
สุกรหรือเนื้อสุกร

11.การตัดแต่ง

1.1 พาหนะขนส่งสุกรต้องแข็งแรง และมีพื้นที่เหมาะสม
1.2 การขนส่งต้องได้รับอนุญาตกรมปศุสัตว์
1.3 ไม่ขนส่งสุกรปุวยหรือท้องร่วมไปกับสุกรปกติ
1.4 สุกรต้องมาถึงโรงฆ่าก่อนเวลาฆ่าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และต้องไม่อด
อาหารเกิน 12 ชั่วโมงติดต่อกัน
2.1 ตรวจสุขภาพสุกรก่อนฆ่า
2.2 คัดแยกสุกรปุวย หรือสงสัยปุวยในคอกสุกรปุวย และฆ่าในห้อง
ฉุกเฉินหลังจากฆ่าสุกรปกติแล้ว
2.3 ล้างทาความสะอาด และใช้ยาฆ่าเชื้อพาหนะที่ใช้บรรทุกสุกรทุกครั้ง
3.1 สามารถรองรับจานวนสุกรที่เข้าฆ่า พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.8 ตาราง
เมตร/ตัว
3.2 วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรง มีผิวเรียบ ไม่มีส่วนคม หรือแตก ไม่
ก่อให้เกิดอันตราย และพื้นไม่ลื่น
3.3 มีน้าให้สุกรกินอย่างเพียงพอ
3.4 มีทางเดินต่อจากคอกเข้ามาห้องทาให้สลบ
3.5 ฉีดน้าทาความสะอาดตัวสุกรทุกตัวก่อนสุกรเข้าห้องฆ่า
3.6 ล้างทาความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณคอกพักสุกร หลังต้อนสุกรเข้า
ฆ่าหมดแล้ว
4.1 ใช้วิธีฆ่าแบบไม่ทรมาน
4.2 ต้องทาให้สุกรสลบก่อนฆ่า
4.3 สุกรต้องไม่สัมผัสพื้นขณะฆ่า
4.4 อุปกรณ์ที่ใช้แทงคอต้องทาความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังใช้งาน
4.5 ปล่อยให้เลือดออกจากตัวสุกรอย่างสมบูรณ์นานไม่น้อยกว่า 4 นาที
4.6 ล้างสุกรที่ถูกฆ่าแล้ว
4.7 ทาความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณปล่อยเลือดออก
5.1 อุณหภูมิน้าต้องไม่ต่ากว่า 58 C ระยะเวลาที่ใช้ลวกต้องสัมพันธ์กับ
อุณหภูมิของน้าและขนาดของสุกร
5.2 สุกรที่ถูกฆ่าแล้วขูดขนออกหมด
5.3 ดึงกีบขาหน้าและขาหลังสุกรที่ถูกฆ่าแล้วออกหมด
5.4 ล้างสุกรที่ถูกฆ่าแล้ว
6.1 ตัดที่ตาแหน่งหลังหูสุกรที่บริเวณหน้ากระดูกคอข้อที่1
7.1 เครื่องในต้องแยกออกให้หมด และเครื่องในต้องไม่แตกปนเปื้อนซาก
สุกร
7.2 มีการตรวจซากสุกรและเครื่องในเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
8.1 ผ่าซีกซากสุกรโดยผ่ากึ่งกลางกระดูกสันหลัง และดึงเส้นไขสันหลัง
ออก
9.1ล้างซากสุกรหลังขั้นตอนการนาเลือดออก
การขูดขน การแยกเครื่องในออก และการผ่าซีก
10.1 ลดอุณหภูมิซากสุกรหรือเนื้อให้มีอุณหภูมิที่ศูนย์กลางซากสุกรหรือ
เนื้อไม่เกิน 7 Cก่อนจาหน่ายหรือระหว่างเก็บรักษาเพื่อรอจาหน่าย
10.2 บันทึกอุณหภูมิซากสุกรหรือเนื้อ
10.3 ภายในห้องเก็บซากสุกรหรือเนื้อต้องไม่มีหยดน้า จากการควบแน่น
ของไอน้าสัมผัสกับซาก
11.1 ทาความสะอาดอุปกรณ์ตัดแต่งเนื้อ
11.2 บริเวณที่ตัดแต่งต้องกั้นแยกจากพื้นที่ผลิตอื่นๆและควบคุมการเข้า
ออกของผู้ปฏิบัติงานในห้องตัดแต่งอย่างเข้มงวด

ผลการประเมิน
ผ่าน (ร้อยละ) ไม่ผ่าน (ร้อยละ)
7 (100)
0 (0)
7 (100)
0 (0)
5 (71.42)
2 (28.58)
7 (100)
0 (0)
5 (71.42)
0 (0)

2 (28.58)
7 (100)

0 (0)
6 (85.71)

7 (100)
1 (14.29)

6 (85.71)

1 (14.29)

6 (85.71)
3 (42.85)
0 (0)
0 (0)

1 (14.29)
4 (57.15)
7 (100)
7 (100)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
7 (100)
6 (85.71)
0 (0)
0 (0)

7 (100)
7 (100)
7 (100)
7 (100)
0 (0)
1 (14.29)
7 (100)
7 (100)

7 (100)
7 (100)
6 (85.71)
7 (100)
7 (100)

0 (0)
0 (0)
1 (14.29)
0 (0)
0 (0)

5 (71.42)
7 (100)

2 (28.58)
0 (0)

7 (100)

0(0)

0 (0)

7 (100)

0 (0)
0 (0)

7 (100)
7 (100)

0 (0)
0 (0)

7 (100)
7 (100)
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หัวข้อที่ตรวจ
12.การบรรจุ

13.ขั้นตอนการปฏิบัติ
ภายในโรงฆ่า
14.การขนส่งซากสุกร
เนื้อสุกรและผลผลิต

15.หลักสุขาภิบาลทั่วไป

12.1 ภาชนะบรรจุต้องทนทานและปลอดภัยในการใช้บรรจุอาหารและ
ทนทานต่อการขนส่ง
12.2 มีฉลากกากับและข้อความที่ระบุบบนฉลากต้องอ่านได้ชัดเจนและมี
ข้อความแสดงรายละเอียด ประเภทของซาก น้าหนักสุทธิ(กรัม /กิโลกรัม)
วัน เดือน ปีที่ผลิต (วันที่ฆ่า) และวัน เดือน ปี ที่ควรบริโภค ก่อน
ข้อแนะนาในการเก็บรักษา ชื่อผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย หรือเครื่องหมาย
การค้า และสถานที่ตั้ง12.3 บริเวณที่บรรจุลงภาชนะเฉพาะที่ทาจากวัสดุ
ที่ไม่สามารถล้างทาความสะอาดได้ต้องกั้นแยกจากพื้นที่ผลิตอื่นๆ
12.3 บริเวณที่บรรจุลงภาชนะเฉพาะที่ทาจากวัสดุที่ไม่สามารถล้างทา
ความสะอาดได้ต้องกั้นแยกจากพื้นที่ผลิตอื่นๆ
13.1 เป็นไปตามลาดับที่เหมาะสม และปูองกันการปนเปื้อนข้ามของ
จุลินทรีย์ได้
14.1 พาชนะที่ใช้ในการขนส่งต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิศูนย์กลางเนื้อ
ให้มีอุณหภูมิไม่เกิน 7 C ตลอดเวลา
14.2 ห้ามขนส่งโดยยานพาหนะคันเดียวกับที่ขนส่งสุกรที่มีชีวิต
14.3 รถบรรทุกหรือตู้เก็บจะต้องล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยก่อน
และหลังจากการขนส่ง
15.1 จัดให้มีสุขลักษณะในการผลิต ดังนี้
15.1.1 ต้องควบคุมกระบวนการผลิตภายในโรงฆ่า โดยให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสุกร
15.1.2 ตรวจสอบความสะอาดก่อนผลิตและบันทึกในรายงาน
15.1.3 ต้องจัดการปูองกันและกาจัดแมลงสัตว์พาหนะ ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
15.1.4 จัดการบารุงรักษาและทาความสะอาดสถานที่ผลิต เครื่องมือ
เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดก่อนและหลัง
การผลิต ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
พื้นผิวส่วนสัมผัสกับอาหาร
15.1.5 ให้มีสถานที่สาหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
15.1.6 ห้องล้างภาชนะและอุปกรณ์ควรมีพื้นที่เพียงพอเป็นสัดส่วนกับ
จานวนภาชนะและอุปกรณ์ที่ทาความสะอาด
15.1.7อ่างที่ใช้ในการล้างภาชนะและอุปกรณ์ควรมีขนาดเพียงพอที่จะ
นาภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ลงไปล้างได้
15.1.8 มีสถานที่จัดเก็บวัสดุ ภาชนะ อุปกรณ์ หรือสารเคมีต่างๆ และ
ต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือเป็นแหล่งทาให้เกิดการปนเปื้อน
15.1.9 สถานที่จัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์เช่น วัสดุบรรจุหีบห่อ
เครื่องปรุงอาหาร เสื้อผ้าพนักงาน น้ายาทาความสะอาดและน้ายาฆ่าเชื้อ
ควรมีการกั้นแยกระหว่างวัสดุและอุปกรณ์ และใส่กุญแจได้
15.1.10 ต้องเก็บแยกสารเคมีออกจากบริเวณผลิต และมีปูายแสดงไว้
อย่างชัดเจน
15.1.11 จัดถังขยะพร้อมฝาปิดไว้ประจาที่ และให้ขนทิ้งในช่วงเวลา
หลังเลิกงานแต่ละช่วง ห้ามขนขยะในขณะผลิต เพราะจะทาให้เกิดการ
ปนเปื้อนได้
15.1.12 ให้ล้างทาความสะอาดโรงงานรวมทั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ในเวลา
ก่อนการผลิต ระหว่างพัก และหลังการผลิต การล้างทาความสะอาดครั้ง
สุดท้ายต้องล้างให้สะอาด มิให้มีเศษเนื้อตกค้างข้ามคืนโดยเด็ดขาด เมื่อ
ล้างสะอาดแล้วให้ฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่ง

ผลการประเมิน
ผ่าน (ร้อยละ) ไม่ผ่าน (ร้อยละ)
0 (0)
7 (100)
0 (0)

7 (100)

0 (0)

7 (100)

0 (0)

7 (100)

0 (0)

7 (100)

7 (100)
0 (0)

0 (0)
7 (100)

0 (0)

7 (100)

0 (0)
0 (0)

7 (100)
7 (100)

0 (0)

7 (100 )

3 (42.85)
0 (0)

4 (57.15)
7 (100)

0 (0)

7 (100)

0 (0)

7 (100)

0 (0)

7 (100)

0 (0)

7 (100)

7 (100)

0 (0)

0 (0)

7 (100)
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หัวข้อที่ตรวจ
15.หลักสุขาภิบาลทั่วไป
(ต่อ)

15.2 จัดให้มีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังนี้
15.2.1 พนักงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
15.2.2 เล็บมือต้องตัดให้สั้น ล้างมือด้วยสบู่และน้ายาฆ่าเชื้อทุกครั้ง
ก่อนเข้าบริเวณผลิต และหลังจากเข้าสุขา
15.2.3 ในระหว่างปฏิบัติงาน ทุกคนที่เข้าไปในห้องปฏิบัติงานต้องสวม
เสื้อคลุม สวมผ้ากันเปื้อน สวมหมวกที่สามารถคลุมเก็บผมได้มิดชิด มีผ้า
ปิดปาก พร้อมทั้งสวมรองเท้าบู๊ทที่สะอาดและฆ่าเชื้อแล้ว
15.2.4 ห้ามนาสมบัติส่วนตัวและอาหารเก็บไว้ในห้องผลิตเนื้อสุกรโดย
เด็ดขาด โดยให้เก็บไว้ในสถานที่ที่โรงงานจัดไว้ให้
15.2.5 5 เสื้อคลุม ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าปิดปาก รองเท้าบู๊ท
และอุปกรณ์เครื่องมือทางานต่างๆต้องทาความสะอาดหลังการใช้งาน
และต้องนาไปเก็บไว้ในห้องโดยเฉพาะ
15.2.6 พนักงานในแต่ละห้องต้องอยู่ประจาห้อง ห้ามเดินไปห้องอื่นๆ
โดยเด็ดขาด ยกเว้นได้รับอนุญาตเพื่อปูองกันการปนเปื้อนระหว่างส่วน
สะอาด และส่วนไม่สะอาด
15.2.7 ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหารหรือของขบเคี้ยวใดๆ รวมทั้ง
การถ่มน้าลายในห้องปฏิบัติงาน
16.การบาบัดน้าเสีย
16.1 มีระบบบาบัดน้าเสียเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้าทิ้งโดยให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: ผ่าน หมายถึงเป็นไปตามข้อกาหนดการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์
ไม่ผ่าน หมายถึงไม่เป็นไปตามข้อกาหนดการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์

ผลการประเมิน
ผ่าน (ร้อยละ) ไม่ผ่าน (ร้อยละ)
5 (71.42)
0 (0)

2 (28.58)
7 (100)

0 (0)

7 (100)

0 (0)

7 (100)

0 (0)

7 (100)

0 (0)

7 (100)

5 (71.42)

2 (28.58)

4 (66.67)

3 (33.33)

ตารางที่ 4 แสดงผลการตรวจตามแบบประเมินการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก (จานวน 5 โรง)
หัวข้อทีต่ รวจ
1.การขนส่งสัตว์ปีกมีชีวิต

1.1 พาหนะขนส่งต้องแข็งแรง และเหมาะสมกับชนิดของสัตว์ปีก
1.2 การขนส่งให้ต้องได้รับอนุญาตกรมปศุสัตว์
1.3 ไม่ขนส่งสัตว์ปีกที่เจ็บปุวยร่วมไปกับสัตว์ปีกปกติ

2.การรับสัตว์ปีกมีชีวิต

3.การฆ่าสัตว์ปีก

4.การลวกและการถอนขน

1.4 สัตว์ปีกต้องมาถึงโรงฆ่าก่อนเวลาฆ่าอย่างน้อย 30 นาที
2.1 ตรวจสุขภาพสัตว์ปีกก่อนฆ่า
2.2 คัดแยกสัตว์ปีกปุวย หรือสงสัยปุวยในคอกพักสัตว์ปีกปุวย และฆ่า
ในห้องฉุกเฉินหลังจากฆ่าสัตว์) ปีกปกติแล้ว
2.3 ล้างทาความสะอาด และใช้ยาฆ่าเชื้อบริเวณกรงบรรจุและพาหนะ
ที่ใช้บรรทุกสัตว์ปีกทุกครั้ง
3.1 ใช้วิธีฆ่าแบบไม่ทรมาน
3.2 มีดที่ใช้เชือดคอต้องทาความสะอาดทุกครั้งก่อนใช้
3.3 สัตว์ปีกต้องไม่สัมผัสพื้นขณะฆ่า
3.4 ปล่อยให้เลือดออกจากตัวสัตว์ปีกอย่างสมบูรณ์นานไม่น้อยกว่า 2
นาที
3.5 ล้างสัตว์ปีกที่ถูกฆ่าแล้ว
3.6 ทาความสะอาดบริเวณที่นาเลือดออกเป็นระยะๆ และทาความ
สะอาดภายหลังเสร็จงาน
4.1 น้าที่ใช้ลวกต้องมีอุณหภูมิน้าต้องไม่ต่ากว่า 58 องศาเซลเซียส
และสูงเพียงพอที่จะถอนขนออก

ผลการประเมิน
ผ่าน (ร้อยละ) ไม่ผ่าน (ร้อยละ)
5 (100)
0 (0)
5 (100)
0 (0)
0 (0)

5 (100)

5 (100)
0 (0)
0 (0)

0 (0)
5 (100)
5 (100)

0 (0)

5 (100)

1 (20)
5 (100)
1 (20)
5 (100)

4 (80)
0 (0)
4 (80)
0 (0)

0 (0)
0 (0)

5 (100)
5 (100)

0 (0)

5 (100)
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หัวข้อที่ตรวจ
4.การลวกและการถอนขน
(ต่อ)

5.การแยกหัวและตัดแข้ง
6.การแยกเครื่องใน

7.การทาความสะอาดซาก
สัตว์ปีก
8.การลดอุณหภูมิซากสัตว์
ปีก หรือเนื้อสัตว์ปีก

9.การตัดแต่ง
10.การบรรจุ

11.ขั้นตอนการปฏิบัติ
ภายในโรงฆ่าสัตว์ปีก
12.หลักสุขาภิบาลทั่วไป

4.2 ระยะเวลา ปริมาณ และอุณหภูมิของน้าที่ใช้ลวกต้องสัมพันธ์กับ
ขนาดและชนิดของสัตว์ปีก
4.3 ขนบนสัตว์ปีกที่ถูกฆ่าแล้ว ต้องถอนขนออกจนหมด
4.4 กรณีใช้กาวในการถอนขน ต้องใช้กาวที่มีคุณภาพใช้สาหรับอาหาร
5.1 ให้แยกหัวและตัดแข้ง(ยกเว้นในกรณีจาเป็น)ด้วยเครื่องดึงหัวหรือ
มีด
6.1 ควักเครื่องในออกให้หมดด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม
6.2 เครื่องในต้องไม่แตกปนเปื้อนซากสัตว์ปีก และเรียงคู่ไปกับซาก
สัตว์ปีก
6.3 ตรวจซากสัตว์ปีกและเครื่องในหลังฆ่า
7.1 ล้างซากสัตว์ปีกจนสะอาดด้วยน้าหลังขั้นตอนเอาเลือดออกการ
ถอนขน และการแยกเครื่องใน
8.1 ให้ลดอุณหภูมิซากสัตว์ปีกหรือเนื้อให้มีอุณหภูมิศูนย์กลางซากสัตว์
ปีกหรือเนื้อไม่เกิน 7 C หลังแช่เย็น หรือในระหว่างเก็บรักษาเพื่อรอ
จาหน่าย
8.2 บันทึกอุณหภูมิซากสัตว์ปีกหรือเนื้อ และอุณหภูมิห้อง
8.3 ภายในห้องเก็บซากสัตว์ปีกต้องไม่มีหยดน้าจากการควบแน่นของ
ไอน้าสัมผัสกับซาก
9.1 ทาความสะอาดอุปกรณ์ในการตกแต่งเนื้อ
9.2 บริเวณที่ตัดแต่งต้องกั้นแยกจากพื้นที่ผลิตอื่นๆ และควบคุมการ
เข้าออกของผู้ปฏิบัติงานในห้องตัดแต่งอย่างเข้มงวด
10.1 ภาชนะบรรจุต้องทนทานและปลอดภัยสาหรับใช้บรรจุอาหาร
10.2 มีฉลากกากับ และข้อความที่ระบุบนฉลากต้องอ่านได้ชัดเจน
10.3 บริเวณที่บรรจุลงกล่องต้องกั้นแยกจากพื้นที่ผลิตอื่นๆ
11.1 เป็นไปตามลาดับที่เหมาะสม และปูองกันการปนเปื้อนของ
เชื้อจุลินทรีย์ได้
12.1 สุขลักษณะในการผลิต ให้ปฏิบัติดังนี้
12.1.1 ต้องควบคุมกระบวนการผลิตภายในโรงฆ่า โดยให้เป็นไป
ตามขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก
12.1.2 ตรวจสอบความสะอาดก่อนผลิตและบันทึกในรายงาน
12.1.3 ต้องจัดการปูองกันและกาจัดแมลงสัตว์พาหนะ ทั้งภายใน
และภายนอกอาคารผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
12.1.4 จัดการบารุงรักษาและทาความสะอาดที่ผลิต เครื่องมือ
เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดก่อนและ
หลังการผลิต ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะพื้นผิวส่วนสัมผัสกับอาหาร
12.1.5 ให้มีสถานที่สาหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
12.1.6 ห้องล้างภาชนะและอุปกรณ์ควรมีพื้นที่เพียงพอเป็นสัดส่วน
กับจานวนภานะและอุปกรณ์ที่ทาความสะอาด
12.1.7 อ่างที่ใช้ในการล้างภาชนะและอุปกรณ์ควรมีขนาดเพียง
พอที่จะนาภาชนะและอุปกรณ์ที่ทาความสะอาด
12.1.8 มีสถานที่จัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ หรือ สารเคมีต่างๆ และ
ต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือเป็นแหล่งทาให้เกิดปนเปื้อน
12.1.9 มีสถานที่จัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ เช่น วัสดุบรรจุหีบห่อ
เครื่องปรุงอาหาร เสื้อผ้าพนักงาน น้ายาทาความสะอาดและน้ายาฆ่า
เชื้อ ควรมีการกั้นแยกระหว่างวัสดุและอุปกรณ์ และใส่กุญแจได้

ผลการประเมิน
ผ่าน (ร้อยละ) ไม่ผ่าน (ร้อยละ)
0 (0)
5 (100)
5 (100)
0 (0)
0 (0)

0 (0)
5 (100)
5 (100)

0 (0)
0 (0)

5 (100)
5 (100)

0 (0)
5 (100)

5 (100)
0 (0)

0 (0)

5 (100)

0 (0)
0 (0)

5 (100)
5 (100)

0 (0)
0 (0)

5 (100)
5 (100)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

5 (100)
5 (100)
5 (100)
5 (100)

0 (0)

5 (100)

0 (0)
0 (0)

5 (100)
5 (100)

0 (0)

5 (100)

5 (100)
0 (0)

0 (0)
5 (100)

0 (0)

5 (100)

0 (0)

5 (100)

0 (0)

5 (100)
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หัวข้อที่ตรวจ
12.หลักสุขาภิบาลทั่วไป
(ต่อ)

12.1.10 ต้องเก็บแยกสารเคมีออกจากบริเวณผลิต และมีปูายแสดง
ไว้อย่างชัดเจน
12.1.11 จัดถังขยะพร้อมฝาปิดไว้ประจาที่ และขนขยะทิ้งใน
ช่วงเวลาหลังเลิกงานแต่ละช่วงห้ามขนขยะในขณะผลิต เพราะจะทาให้
เกิดการปนเปื้อนได้
12.1.12 ให้ล้างทาความสะอาดโรงงานรวมทั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ใน
เวลา ก่อนการผลิต ระหว่างพักและหลังการผลิต การล้างทาความ
สะอาดหลังการผลิตครั้งสุดท้ายต้องล้างให้สะอาด มิให้มีเศษเนื้อ
ตกค้างข้ามคืนโดยเด็ดขาด เมื่อล้างสะอาดแล้วให้ฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่ง
12.2 สุขลักษณะส่วนบุคคล ให้ปฏิบัติดังนี้
12.2.1 พนักงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
12.2.2 เล็บมือต้องตัดให้สั้น ล้างมือด้วยสบู่และน้ายาฆ่าเชื้อทุกครั้ง
ก่อนเข้าบริเวณผลิต และหลังจากเข้าสุขา
12.2.3 ในระหว่างการปฏิบัติงาน ทุกคนที่เข้าไปในห้องปฏิบัติงาน
ต้องสวมเสื้อคลุม สวมผ้ากันเปื้อน สวมหมวกที่สามารถคลุมเก็บผมได้
มิดชิด มีผ้าปิดปาก พร้อมทั้งสวมรองเท้าบูทที่สะอาดและฆ่าเชื้อแล้ว
12.2.4 ห้ามนาสมบัติส่วนตัวและอาหารเก็บไว้ในห้องผลิตเนื้อสัตว์
ปีกโดยเด็ดขาดโดยให้เก็บไว้ในห้องโดยเฉพาะ
12.2.5 เสื้อคลุม ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าปิดปาก รองเท้าบูท
และอุปกรณ์เครื่องมือทางานต่างๆ ต้องทาความสะอาดหลังการใช้งาน
และต้องนาไปเก็บไว้ในห้องโดยเฉพาะ
12.2.6 พนักงานในแต่ละห้องต้องอยู่ประจาห้อง ห้ามเดินไปห้อง
อื่นๆโดยเด็ดขาด ยกเว้นได้รับอนุญาตเพื่อปูองกันการปนเปื้อนระหว่าง
ส่วนสะอาด และส่วนไม่สะอาด
12.2.7 ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหารหรือของขบเคี้ยวใดๆรวมทั้ง
การถ่มน้าลายในห้องปฏิบัติงาน
13.การบาบัดน้าเสีย
13.1 มีระบบบาบัดน้าเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้าทิ้ง โดยให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: ผ่าน หมายถึงเป็นไปตามข้อกาหนดการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์
ไม่ผ่าน หมายถึงไม่เป็นไปตามข้อกาหนดการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์

ผลการประเมิน
ผ่าน (ร้อยละ) ไม่ผ่าน (ร้อยละ)
0 (0)
5 (100)
5 (100)

0 (0)

0 (0)

5 (100)

3 (60)
0 (0)

2 (40)
5 (100)

0 (0)

5 (100)

0 (0)

5 (100)

0 (0)

5 (100)

0 (0)

5(100)

5 (100)

0 (0)

2 (40)

3 (60)
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วิจารณ์ผล
การศึกษาสภาพโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส.2/กฆ.1 ในจังหวัดหนองคาย เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) ซึ่ง การผลิตตามระบบมาตรฐานที่ดี
จะช่วยในการลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ เช่น Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล
จากการศึ ก ษาสภาพโรงฆ่ า สั ต ว์ ต ามแบบประเมิ น การปฏิ บั ติ ที่ ดี ส าหรั บ โรงฆ่ า สั ต ว์ ทั่ ว ไป พบว่ า
องค์ประกอบในหลายๆ ด้านของโรงฆ่า พบว่าองค์ประกอบในหลายๆ ด้านของโรงฆ่าสัตว์ยังไม่มีความพร้อม
ในการเข้าสู่มาตรฐานดังกล่าวได้แก่ โรงพักสัตว์ยัง ไม่มีการแยกพื้นที่สาหรับสัตว์ปุวยหรือสงสัยปุวยอาคาร
โรงฆ่าสัตว์ ไม่มีการกั้นแยกพื้นที่สะอาดออกจากส่วนสกปรก ไม่มีการกั้นห้องผลิตส่วนที่บริโภคเป็นอาหารไม่ได้
แยกออกจากส่วนที่บริโภคเป็นอาหารได้ ไม่มีระบบสาธารณูปโภค ระบบทาความสะอาด และระบบระบายของ
เสีย ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิห้องที่ต้องใช้อุณหภูมิเฉพาะได้ สาหรับพาหนะที่ใช้ในการขนส่งซากสัตว์และ
เนื้อสัตว์ไปยังจุดจาหน่ายเนื้อสัตว์ไม่มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ภายในบริเวณจัดเก็บเนื้อสัตว์ ซึ่งอาจทาให้เกิด
การเพิ่มขึ้นของเชื้อแบคทีเรียขณะขนส่งได้ (ไสว และไทยวิวัฒน์ , 2555) ไม่มีโปรแกรมการทาความสะอาด
ฆ่าเชื้อยานพาหนะ คอกพักและโรงฆ่าที่ดีพอ ซึ่งอาจทาให้มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ หรือแพร่เชื้อโรคระหว่าง
ฟาร์ม และโรงฆ่าได้ สุกรที่มาจากฟาร์มที่ปลอดเชื้อ Salmonella spp. มีโอกาสได้รับเชื้อจากฟาร์มอื่น
ระหว่างการขนส่งหรืออยู่ในคอกพัก (Ferrer Savall et al., 2016) ความสะอาดของคอกพักสัตว์มีส่วนสาคัญ
ต่อการปนเปื้อนเชื้อในซากระหว่างการฆ่าและการตัดแต่ง จึงควรมีมาตรการตรวจสอบความสะอาดของสัตว์
ก่อนเข้าฆ่า (Codex Alimentarius, 2005) ขั้นตอนการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อคอกพักสัตว์ที่ดีจะช่วยลด
การปนเปื้อนเชื้อในโรงฆ่าสัตว์ได้ (Bridier et al., 2019)
สุขอนามัย ในโรงฆ่า สัตว์ และขั้ นตอนกระบวนการฆ่ าส่ง ผลต่อ การปนเปื้ อนและแพร่กระจายเชื้ อ
Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ จากการศึกษาพบว่า อาคารโรงฆ่าสัตว์ไม่มีการกั้นแยกพื้นที่สะอาดออกจาก
ส่วนสกปรก กระบวนการเอาเครื่องในออกที่ไม่ดีมีโอกาสทาให้มูลสัตว์ปนเปื้อนในซากและปนเปื้อนไปยังซาก
ที่มาจากฟาร์มอื่นๆได้ (Arguello et al., 2013; Snary et al., 2016) ในประเทศเดนมาร์ก ประเทศนอร์เวย์
และประเทศสวี เดน มี การใช้ ถุง พลาสติ กปิ ดคลุ มทวารหนั กของสุก รเพื่ อปู อ งกั นไม่ใ ห้ มูล ออกมาระหว่ า ง
กระบวนการฆ่า (Hill et al., 2016) จากการศึกษายังพบว่า ไม่มีการใช้น้าล้างซากสุกรและไม่ลดอุณหภูมิซาก
ให้น้อยกว่า 7 องศาเซลเซียส ซึ่งการใช้น้าล้างซาก เช่น น้าร้อน สามารถช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อได้และการลด
อุณหภูมิซากเป็นขั้นตอนที่จะช่วยลดการเจริญ เติบโตของแบคทีเรีย (Arguello et al., 2013; Hazards,
2014)
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า มี ก ารฆ่ า สั ต ว์ บ นพื้ น ห้ อ งซึ่ ง ท าให้ มี ก ารปนเปื้ อ นเชื้ อ แบคที เ รี ย เนื่ อ งจาก
ผู้ประกอบการขาดความรู้ ความเข้ าใจด้ านสุ ขอนามั ยการผลิ ตเนื้ อสั ตว์ ไม่ ให้ ความส าคั ญ ของการใช้ ระบบ
ราวแขวน รวมทั้งไม่มีงบประมาณสาหรับจัดซื้อ และซ่อมแซม โดยจากผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อสัตว์
ที่เก็บจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาต (ฆจส.2/กฆ.1) ในจังหวัดหนองคายจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีงบประมาณ 2562 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน. 2561ก, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. 2561ข, ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสั ตวแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนบน. 2562ก. และศู นย์วิ จั ยและพัฒนาการสั ตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. 2562ข.) ยังพบมีการปนเปื้อนเชื้อ salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ค่อนข้างสูง
สาเหตุส่วนหนึ่งนั้นอาจเนื่องมาจากกระบวนการฆ่าและช าแหละเนื้ อสัตว์บนพื้ นที่ไม่สะอาด และไม่มีระบบ
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ราวแขวน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ ชุมพล และชาญชัย (2555) ที่ได้ทาการศึกษาสภาพโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัด
ชัยภูมเิ พื่อปรับปรุงให้เป็นโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน
เครื่อ งมือ เครื่อ งจักรและอุ ปกรณ์ ยากต่อการล้างทาความสะอาด ทาให้ ไ ม่สามารถล้างท าความ
สะอาดและฆ่าเชื้อได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอุปกรณ์ เป็นเครื่องมือแบบดั้งเดิม การจัดการ การผลิต
ยังไม่ลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนด เช่น ไม่มีเครื่องทาสลบในสุกร การเชือดไม่เป็นตามหลักสวัสดิภาพ
สัตว์ ซึ่งการจะให้ผู้ประกอบการจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ใหม่ก็ต้องใช้งบประมาณสูง ในการ
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน เช่นเดียวกับส่วนโครงสร้างโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของสมบัติ ศุภประภากร
และคณะ (2551) ที่ไ ด้ทาโครงการศึ กษาระบบการผลิ ตและจาหน่ ายเนื้อสุก รเพื่อ จัดทายุทธศาสตร์ จัดตั้ ง
โรงฆ่าสุกรมาตรฐานในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย นอกจากนี้ โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศเน้นการขายซากร้อน
และขายในพื้นที่ จึงไม่มีห้องแช่เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิซากสัตว์ นอกจากนี้ โครงสร้างโรงฆ่าเป็นแบบเก่า หรือ
สร้างมานานแล้ว มีพื้นที่จากัด และไม่ได้มีการออกแบบด้านสุขลักษณะที่ดีไว้ตั้งแต่ตอนแรก ขาดงบประมาณ
ในการก่อสร้างซ่อมแซมแก้ไข ในกรณีที่เป็นโรงฆ่าของทางราชการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
การปรับปรุง หรือพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ขึ้นกับนโยบาย และทัศนคติของผู้บริหารของแต่ละท้องที่ สอดคล้องกับ
รายงานของ วิเชษฐ์ และรัถยา (2555) ที่ได้ทาการศึกษาถึงสภาพการฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โรงฆ่าสัตว์
ที่เป็นของเอกชน ส่วนใหญ่มักจะเป็นรายย่อยธุรกิจขนาดเล็ก จะขาดแหล่งเงินทุนที่จะสร้าง และปรับปรุง
เพิ่มเติ ม โดยหากมีจานวนสัตว์ เข้าฆ่ าน้อยท าให้ไ ม่คุ้มค่ าในการลงทุ นได้ สาหรั บพาหนะที่ใช้ ในการขนส่ ง
ซากสัต ว์ และเนื้อ สัตว์ไ ปยังจุ ดจาหน่ ายเนื้ อสัตว์ ไ ม่มีร ะบบควบคุม อุณหภูมิ ภายในบริเ วณจัด เก็บเนื้อสัต ว์
ซึ่งอาจทาให้เกิดการเพิ่มขึ้นของเชื้อแบคทีเรียขณะขนส่งได้ (ไสว และไทยวิวัฒน์, 2555)
ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ได้ทราบว่าโรงฆ่าส่วนใหญ่มีโครงสร้างเก่า เครื่องมือยังไม่เหมาะสม
และที่สาคัญ ไม่มีระบบการลดอุณภูมิซาก และรักษาความเย็น พบว่าการจัดการยังไม่เหมาะสม ผู้ประกอบการ
ขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านสุขอนามัยการผลิต ข้อมูลทาให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ สามารถนาข้อมูลไปใช้
ในการวางแผนในการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ และวางมาตรการปูองกันเพิ่ม
ในจุดที่มีความเสี่ยงสูงในการปนเปื้อนเชื้อ ร่วมกับการให้ความรู้พนักงานในโรงฆ่าสัตว์เรื่องสุขลักษณะที่ดีและ
การแยกชิ้นส่วนที่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อสูง จะสามารถช่วยลดโอกาสการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella
spp. ตลอดกระบวนการผลิตในโรงฆ่าสัตว์ได้ (Biasino et al., 2018)
สรุปผล
จากการศึกษาโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตฯ เพื่อพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์
ในพื้นที่จัง หวัดหนองคายยังไม่สามารถพัฒนาเข้าสู่ มาตรฐานฯได้เนื่ องจากมีการปฏิบัติ ไม่ครบองค์ประกอบ
ในหลายๆด้ านของโรงฆ่ าสั ตว์ ต้ องมี การพั ฒนาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขโดยความร่ วมมื อระหว่ างหน่ วยงานภาครั ฐ
ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาสภาพโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส.2/กฆ.1 เพื่อพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติ
ที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย นาข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการผลิต และลดการปนเปื้อน
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ เช่ น Salmonella spp. ในเนื้ อ สั ต ว์ เ พื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามปลอดภั ย ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคตาม
มาตรฐานสากล พบว่าองค์ประกอบในหลายๆ ด้านของโรงสภาพต่างๆ ที่ต้องพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้ก้าวเข้าสู่
มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์นั้น จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะ ได้แก่
การออกแบบโครงสร้างโรงฆ่า ควรมี การจัดหาพื้นที่สาหรับทาคอกพักสัตว์ปุวย การกั้นแยกพื้นที่
สะอาดออกจากส่วนสกปรกซึ่งควรแยกบริเวณออกจากกันให้ชัดเจน ซึ่ง เป็นปัจจัยที่สาคัญ ด้านสุขอนามัย
การผลิตที่ดี (Skaarup, 1985) การจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ต้องสามารถล้างทาความสะอาด
และฆ่าเชื้อได้ง่าย หากโรงงานต้องการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี จะต้องมีกระบวนการลดอุณหภูมิซาก
มีการควบคุมอุณหภูมิตลอดทาง มีการสร้างห้องแช่เย็น จัดหาพาหนะขนส่งซาก และเนื้อสัตว์ที่มีระบบควบคุม
อุณหภูมิ บริเวณที่จัดเก็บเนื้อสัตว์ต้องมีโปรแกรมการทาความสะอาด และฆ่าเชื้อ มีระบบบันทึก และโปรแกรม
การทาความสะอาดยานพาหนะ คอกพัก และโรงฆ่า สัตว์ จัดซื้อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่จะทาสลบ
ให้มีการฆ่าแบบที่ไม่ทรมานสัตว์ เช่นเครื่องมือทาสลบด้วยกระแสไฟฟูาหรือปืนยิงสลบ การแก้ไ ข ปรับปรุง
เรื่ อ งเหล่ า นี้ เป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งใช้ ง บประมาณค่ อ นข้ า งสู ง นอกจากนี้ ยั ง มี เ รื่ อ งการดู แ ลระบบบั ด น้ าเสี ย
ในโรงฆ่า สั ต ว์ ที่ยั ง ไม่ มี ต้อ งให้ จัด หาพื้ น ที่สร้ า งขึ้น โดยอาจของบประมาณจากหน่ว ยงานที่เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น
กระทรวงพลังงาน หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรืองบสนับสนุนจากจังหวัด
การจัดการ และการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะไม่ฆ่าสั ตว์บนพื้นห้อง ต้ องแก้ไ ขโดยการอบรม
ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจ และตระหนักถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียมาสู่เนื้อสัตว์ และ
ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของการใช้ระบบราวแขวน การจัดการสุขอนามัยส่วนบุคคล สภาพโรงฆ่าสัตว์ด้านอื่นๆ
ที่ยังต้องมีการแก้ไขนอกจากนี้ ได้แก่ การลดอุณหภูมิซากสัตว์หรือเนื้อสัตว์ให้มีอุณหภูมิที่ศูนย์กลางซากหรือเนื้อ
ไม่เกิน 7 องศาเซลเซียส การแยกชิ้นส่วนที่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อสูง เช่น เครื่องในขาว จะสามารถช่วย
ลดโอกาสการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ เช่น Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ควรมีฉลาก
กากับ
การให้ความรู้พนักงานในโรงฆ่าสัตว์เรื่องสุขลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งพนักงานเป็น
ผู้สัมผัสกับสินค้าโดยตรงอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ได้ (Skaarup, 1985) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในโรงฆ่าสัตว์ไม่เป็นไปตามลาดับที่เหมาะสม ต้องมีการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติจริงให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการต่างๆ ของการปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามลาดับที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะและ
สุขอนามัย ตลอดจนสร้างจิตสานึกรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนเอง
ในการจะพัฒนาปรับปรุงสภาพโรงฆ่าสัตว์เพื่อให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์นั้น
จะต้องมีการร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และ ประชาชนหรือผู้บริโภค โดยหน่วยงาน
ภาครัฐนั้น ต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาโดยเสนอแผนการพัฒนาโรงฆ่ าสัตว์
ให้เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ ให้เป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดหรือประเทศ โดยในพื้นที่อาจ
กาหนดให้มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานฯ อย่างน้อย 1 แห่ง เป็นต้น หรือมีการทา MOU ข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่าให้กับ
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กลุ่มผู้ประกอบการโรงฆ่า สัตว์ องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนามาปรับ ปรุง สร้า งซ่อมแซม
โรงฆ่าสัตว์ในด้านต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่มีความชานาญในด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ไปสู่มาตรฐานฯ เช่น ด้านการก่อสร้าง ด้านการตลาด ด้านสุขลักษณะ
อนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เพื่ อพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึง วิเคราะห์
หาความคุ้มทุนคุ้มค่าในการทาโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานฯ ที่สาคัญ จัด หาแหล่ง เงินทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่าให้กั บ
โรงฆ่าสัตว์เอกชน หรือองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนามาปรับปรุง สร้างซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์
ในด้ านต่า งๆ นอกจากนี้ หน่ วยงานภาครั ฐที่เ กี่ย วข้ องได้แ ก่ สานั กงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ หรือกรมปศุสัตว์ต้องจัดทาแบบแปลนโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเพื่อเป็นต้นแบบในขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก
เป็นต้น และมีการปราบปรามบังคับใช้กฎหมายกับโรงฆ่าสัตว์เถื่อน และการฆ่าสัตว์หลัง บ้านอย่างจริงจัง
ในส่วนของผู้ประกอบการ ควรสร้างจิตสานึกต่อผู้บริโภค ให้มีความซื่อสัต ย์ต่ออาชีพของตนเอง และให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐ โดยในส่วนขององค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่เป็นหลักไม่ควรคานึงถึงเรื่องความคุ้มทุนเป็นที่ตั้ง และสุดท้ายในส่วนของภาคประชาชนหรือ
ผู้บริโภค มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน เพราะหากประชาชนหรือผู้บริโภคไม่เห็นความสาคัญของเนื้อสัตว์
หรืออาหารที่มี ความปลอดภัย จะมี ผลโดยตรงต่อ ผู้ประกอบการ ดัง นั้นควรสร้างจิตสานึกให้ผู้บ ริโภคเห็ น
ความสาคัญ ในการเลือกเนื้อสัตว์หรืออาหารที่มีความปลอดภัย โดยการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ได้แก่
สื่อออนไลน์หรือเอกสารวิชาการต่าง ๆ เน้นให้เข้าถึงและต่อเนื่องเพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อ
อาหารที่มีความปลอดภัย และสร้างสถานภาพบังคับทางสังคม
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