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หัวข้อการน าเสนอ 

 สถานภาพของโรงฆ่าสตัวปี์กในภาคเหนือ 
 โจทยท่ี์ตอ้งการศึกษา 
 วิธีการศึกษา 
 ผลการศึกษาท่ีส าคญั 
 ขอ้เสนอแนะของผูด้  าเนินงานวิจยั 



สถานภาพของโรงฆ่าสัตว์ปีก (สุวชัิย, 2552) 

 ผลจากการศึกษา โรงฆ่าสตัวปี์กและการระบาดของโรคไขห้วดันก 
 ในภาคเหนือ ส่วนใหญ่เป็นโรงฆ่าสตัวปี์กขนาดเลก็ 
 เกือบทั้งหมดไม่ไดรั้บการอนุญาตการฆ่าสตัว ์รวมทั้งมาตรฐานโรงฆ่า

สัตวปี์ก และการปฏิบติัท่ีดีในโรงฆ่าสตัว ์
 การจดัการดา้นสุขศาสตร์ไม่ดีนกั และเป็นสาเหตุหน่ึงของการแพร่

ระบาดของโรคไขห้วดันก 



โจทย์ทีต้่องการศึกษา 

 สถานภาพการจดัการดา้นสุขศาสตร์ มีผลอยา่งไรต่อความปลอดภยัทาง
อาหารโดยเฉพาะโรคติดต่อจากอาหาร (Food borne disease)?? 

 ท าไมเจา้ของโรงฆ่าเหล่าน้ี ถึงไม่พฒันาโรงฆ่าตามขอ้ก าหนด?? 
 มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลกระทบ?? 
 ท าอยา่งไรจึงจะท าใหโ้รงฆ่าเหล่านั้น ไดรั้บการพฒันา เพื่อใหไ้ด้

ใบอนุญาต และ/หรือไดรั้บมาตรฐานโรงฆ่าสตัวปี์ก?? 
 



วธีิการด าเนินการ 

 ศึกษาในโรงฆ่าสตัวปี์กในจงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากมีโรงฆ่ามากท่ีสุด
ในภาคเหนือ 

 ศึกษาใน 46 โรงฆ่า จากทั้งหมด 55 โรง  
 ทั้งหมดเป็นโรงฆ่าขนาดเลก็ 
 ใชว้ิธีการศึกษาแบบ Ecoheath/one health approach ในการศึกษาคร้ังน้ี 
 ระยะเวลาการศึกษา มีนาคม 2554 – กมุภาพนัธ์ 2556 



วธีิการด าเนินการ 

 ขอ้มูลท่ีตอ้งการในการศึกษาน้ี 
 กฏหมาย ขอ้ก าหนด การประเมินโรงฆ่าสัตวปี์กตาม GMP ของกรมปศุสัตว ์ 
 สถานภาพการจดัการของโรงฆ่า โรงฆ่า กระบวนการฆ่า และสุขอนามยั 
 การปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร (Food borne disease) 
 บทบาท หนา้ท่ี การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีรัฐ ทั้งปศุสัตว ์และสาธารณสุข 
 ทศันติ และการปฏิบติัตนของเจา้ของโรงฆ่าในดา้นอาหารปลอดภยั 
 ความตอ้งการปรับปรุงโรงฆ่าของเจา้ของโรงฆ่าสัตวปี์ก  
 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาโรงฆ่า 
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แบบสัมภาษณ์ แบบประเมนิ เกบ็ตัวอย่างเพือ่ตรวจเช้ือ  
ซัลโมเนลลาและแบคทเีรียรวม 

สัมภาษณ์เจ้าหน้าทีรั่ฐ สนทนากลุ่ม 

วธีิการด าเนินการ 



ผลการศึกษาทีส่ าคญั 

 เป็นโรงฆ่าขนาดเลก็ ก าลงัการผลิตเฉล่ีย 38  ตวั/วนั (5-300 ตวั/วนั) 
 ส่วนใหญ่เป็นไก่พื้นเมือง และไก่ไข่ตวัผู ้และไก่ไข่ปลด 
 ผลผลิตขายในตลาดทอ้งถ่ิน ในชุมชนของตนเอง 
 ส่วนใหญ่ (93%) มีการจดัการดา้นสุขศาสตร์ท่ีไม่ดี 
 รายไดเ้ฉล่ียประมาณ 52,770 บาทต่อเดือน (1,500-210,000 บาท) 



รายได้ต่อเดอืนของเจ้าของโรงฆ่า 

รายได้ทั้งหมด จ านวน เปอร์เซนต์ 
นอ้ยกวา่ 18,000 บาท 17 37.0 
18,000 - 36,000 9 19.6 
36,001- 54,000 11 23.9 
54,001 – 72,000 2 4.3 
สูงกวา่ 72,000 7 15.2 
รวม 46 100.0 



การประเมินโรงฆ่าตามข้อก าหนด GMP 

1. การขนส่งสตัวปี์กมีชีวิต ยงัใชร้ถคนัเดียวกนักบัรถขนเน้ือไก่ (10/46) 
2. ไม่มีการตรวจสตัวก่์อนฆ่า (46/46) และหลงัฆ่า (46/46) 
3. การฆ่าสตัวปี์ก ยงัไม่เป็นการฆ่าท่ีเป็นไปตามหลกัการสวสัดิภาพสตัว ์(42/46) 

4. เน้ือมีโอกาสปนเป้ือน กระบวนการฆ่าและช าแหละ ยงัท าบนพื้น (45/46) 
5. การท าความสะอาดซากสตัวปี์ก ยงัท าบนพ้ืน และใชน้ ้ าท่ีไม่ผา่นการบ าบดั 

(45/46) 
6. การลดอุณหภูมิซาก เกบ็ไวใ้นถงัน ้าแขง็ท่ีไม่ไดท้ าความสะอาด (15/46) 
7. การน าเคร่ืองในออก และการตดัแต่งซาก ท าบนพ้ืนโรงฆ่า (25/46) 
8. ไม่มีการจดัการน ้าเสีย และส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม (40/46) 

 
 



ปัญหาหลกัของโรงฆ่า 

 โรงฆ่าทั้งหมดเป็นขนาดเลก็  
 มีสภาพเก่า อายกุารใชง้าน 11-15 ปี 
 ผลตอบแทนไม่สูงมาก  
 ไม่มีการแบ่งส่วนสะอาด ส่วนไม่

สะอาด ออกจากกนั 
 ไม่มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสตัวก่์อน-หลงัฆ่า 
 ไม่มีการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 



สาเหตุทีเ่จ้าของโรงฆ่ายงัไม่พฒันาโรงฆ่าให้ได้รับการ
อนุญาต 

 ไม่มีเงินทุน (32/46) 
 ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกรมปศุสตัวไ์ด ้เน่ืองจากขอ้ก าหนดมี

ความเขม้งวด และไม่เหมาะกบัสภาพของผูป้ระกอบการ (30/46) 
 แบบโรงฆ่าของกรมปศุสตัว ์ตอ้งมีการลงทุนสูง (27/46) 
 ลงทุนแลว้ เกรงวา่จะไม่คุม้ทุน (10/36) 
 ไม่ตอ้งการสร้างโรงฆ่าใหม่ ตอ้งการปรับปรุงจากโรงเดิมท่ีมีอยู ่แต่ติด

เง่ือนไขหลายประการ เช่น อยูใ่นชุมชน อยูใ่กลต้ลาด (7/46) 



สาเหตุทีย่งัไม่พฒันาโรงฆ่าให้ได้รับการอนุญาต 

 ไม่ทราบขอ้ก าหนด/เง่ือนไข เคยพฒันาแลว้ แต่เจา้หนา้ท่ีมาตรวจ แต่กย็งัคง
ไม่ไดรั้บการรับรอง ( 2/46) 

 มีบริษทัมาติดต่อใหซ้ื้อเน้ือไก่ของบริษทั มาขาย แทนท่ีจะเชือดเอง (9/46) 
 ไม่แน่ใจวา่ ลงทุนแลว้ จะท าต่อไดอี้กนานเท่าใด เน่ืองจากส่วนใหญ่อายมุาก 

(29/46) 
 ไม่มีแรงจูงใจในดา้นรายได ้(9/46) 



การปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที ่

 เจา้หนา้ท่ีปศุสตัวอ์  าเภอ เขา้ไปตรวจเยีย่ม เพื่อใหค้  าแนะน าในดา้นสุขอนามยั
เป็นหลกั โดยเขา้ไปตรวจ 3-4 เดือน/คร้ัง  

 เจา้หนา้ท่ีเห็นวา่ขอ้ก าหนดโรงฆ่าฯของกรมปศุสตัวมี์มาตรฐานสูง และบาง
ขอ้ก าหนดไม่เหมาะกบับริบทของสงัคมในพื้นท่ีนั้นๆ 

 เจา้หนา้ท่ียอมรับวา่ผูป้ระกอบการไม่สามารถปฏิบติัได ้ 
 หากใชข้อ้ก าหนด ขอ้กฏหมายเขา้ไปด าเนินการ จะถูกต่อตา้นจาก

ผูป้ระกอบการ 
 เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขไม่มีบทบาทโดยตรง ส่วนใหญ่จะมีบทบาทในตลาดสด

มากกวา่ 
 



ผลการตรวจเช้ือซัลโมเนลลาในกระบวนการเชือดและใน
เนือ้สัตว์หลงัเชือด (n=41) 



ปัจจัยเส่ียงของการปนเป้ือนเช้ือซ ลโมเนลลาในเนือ้หลงัฆ่า 

Factors OR P value 95% CI 

การเชือดทุกวนัโดยไม่มีวนั
พกัโรงฆ่าในสัปดาห์ 

18.6 0.01  1.9 - 181.8 

การไม่ท าความสะอาดโรงฆ่า
เป็นประจ าหลงัการฆ่า 

5.9 0.03 1.2 - 29.5 



“ประเดน็ส าคญั” 

 ทั้งหมดยงัไม่มีใบอนุญาตตั้งและด าเนินการฆ่าสตัว ์ (ฆจส 2) 
 โรงฆ่าส่วนใหญ่มีการจดัการดา้นสุขศาสตร์ท่ีไม่ดี 
 เน้ือสตัวท่ี์ผลิต ไม่มีความปลอดภยัทางอาหารแก่ผูบ้ริโภค 
 โรงฆ่าสตัวปี์กขนาดเลก็ท่ีมีอยู ่เกือบทั้งหมดไม่สามารถพฒันา เพื่อเขา้ระบบ

โรงฆ่ามาตรฐานท่ีมีการปฏิบติัท่ีดีได ้(GMP)   
 โรงฆ่ามีขนาดเลก็ ผลการด าเนินการไม่คุม้ทุนกบัการลงทุน หากตอ้งลงทุนเพิ่ม 
 โรงฆ่ามีอายกุารใชง้านมานาน และมีสภาพไม่เหมาะสมกบัการปรับปรุง 
 ขอ้ก าหนดมีมาตรฐานสูง และมีความเหมาะสมกบัโรงฆ่าขนาดใหญ่ และขนาดกลาง 

 
 



การแบ่งโรงฆ่าเป็น 3 กลุ่มตามความต้องการการปรับปรุง 

1. กลุ่มท่ีตอ้งการพฒันาโรงฆ่าของตนเอง (26/46) 
2. กลุ่มท่ียงัไม่ตอ้งการพฒันาโรงฆ่าของตนเอง (12/46) 
3. กลุ่มท่ียงัไม่แน่ใจ (8/46) 



ข้อคดิเห็นจากเจ้าของโรงฆ่าทีต้่องการพฒันา 

 จะปรับปรุงโรงฆ่าของตนเองท่ีมีอยู ่ท  าอยา่งไร ขอ้ก าหนดท่ีตอ้งปฏิบติั
ตาม เป็นอยา่งไร ท่ีชดัเจน 

 ท าแค่ไหน จึงจะผา่นเกณฑ ์
 ไม่มีพนกังานตรวจสตัวก่์อนฆ่า และหลงัฆ่า และไม่ทราบวา่เป็นใครท่ีมี

บทบาทหนา้ท่ี 
 มีอุปสรรคดา้นองคค์วามรู้ เจา้หนา้ท่ีในการใหค้  าปรึกษาในการพฒันา

โรงฆ่า  เคยพฒันาแลว้ แต่กย็งัไม่ผา่นการประเมิน 



ความต้องการของเจ้าของโรงฆ่าทีต้่องการพฒันา (ต่อ) 

 ตอ้งการพฒันาโรงฆ่าจากโรงเดิมท่ีมีอยู ่
 ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจน วา่ตอ้งท าแค่ไหน อยา่งไร จึงจะไดรั้บการอนุญาต 
 ตอ้งท าตามแบบแปลนทุกประการหรือไม่  ใชเ้ป็นตน้แบบแต่ปรับปรุง

ใหเ้ขา้กบัโรงฆ่าเดิมท่ีมีอยูไ่ดห้รือไม่  
 พนกังานตรวจสตัว ์และเน้ือสตัว ์
 เจา้หนา้ท่ีท่ีสามารถใหค้  าแนะน าท่ีชดัเจน และปฏิบติัไดจ้ริง 
 

 
 



ข้อเสนอแนะของผู้วจิยั 

1. สถานภาพโรงฆ่าขนาดเลก็ส่วนใหญ่ในปัจจุบนั ไม่สามารถปรับปรุง
ตามขอ้ก าหนด GMP ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

2. ขอ้ก าหนดท่ีเป็น Major Nonconformity หลายประการ โรงฆ่าขนาด
เลก็ไม่สามารถปฏิบติัได ้
 ท าเลท่ีตั้ง การตั้งอยูใ่กลก้บัตลาด หรือชุมชน  
 การป้องกนัการปนเป้ือน โดยการแขวนซาก  
 พนกังานตรวจเน้ือสัตว ์



ข้อเสนอแนะของผู้วจิยั (ต่อ) 

3. ขอ้ก าหนดในปัจจุบนั ควรไดรั้บการทบทวนเพื่อใหเ้หมาะสมกบัโรง
ฆ่าขนาดเลก็พิเศษ 

 การแบ่งเขตสะอาด และเขตไม่สะอาด 
 ป้องกนัการปนเป้ือน โดยกระบวนการช าแหละ เอาเคร่ืองในออก ท าบนโตะ๊ 
 ใคร ท่ีมีหนา้ท่ีในการตรวจสัตวก่์อนฆ่า และเน้ือสัตวภ์ายหลงัฆ่า 

4. แบบแปลนโรงฆ่าท่ีเกษตรกรสามารถน าไปปฏิบติัได ้



ข้อเสนอแนะของผู้วจิยั (ต่อ) 

5. เจา้หนา้ระดบัปฏิบติัการ สามารถใหค้  าปรึกษาแก่เจา้ของโรงฆ่าได ้สามารถ
แนะน าขอ้ปฏิบติัท่ีผูป้ระกอบการสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

6. การสร้างแรงจูงใจใหเ้จา้ของโรงฆ่า ในการพฒันาโรงฆ่าของตนเอง 
 



แบบแปลนโรงฆ่าขนาดเลก็พเิศษของกรมปศุสัตว์ 



การพฒันาโรงฆ่าขนาดเลก็พเิศษ 

 มีส่วนช่วยในการพฒันาระบบการผลิตไก่ โดยเฉพาะไก่พื้นเมือง เช่ นไก่
ประดู่หางด า  “การพฒันาระบบการผลิตไก่พ้ืนเมืองพนัธ์ุประดู่หางด าเพ่ือ
เพิ่มมูลค่าสินคา้และการผลิตเน้ือไก่ท่ีปลอดภยัสู่ผูบ้ริโภค” 
 ตลาดสินคา้ มีทั้งตลาดระดบัล่าง ระดบักลาง และระดบับน 

 ปัญหาคอขวดท่ีส าคญั คือสินคา้ตอ้งไดรั้บ GMP ซ่ึงตอ้งผา่นระบบฟาร์มและโรง
ฆ่าท่ีได ้GMP เท่านั้น  

 แต่ปัจจุบนั ยงัไม่มีมาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมือง รวมถึงโรงฆ่าขนาดเลก็ท่ีไดรั้บ
มาตรฐานเลย 

 จ าเป็นตอ้งศึกษาเพื่อพฒันาระบบมาตรฐาน โดยเฉพาะโรงฆ่า 



การพฒันาโรงฆ่าสัตว์ขนาดเลก็พเิศษ  “ความคุ้มทุน” 

ก่อน 

หลงั 




