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บทคัดยอ 

  การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความชุกและ

ปจจัยเส่ียงของการปนเปอนเชื้อจุลินทรียในเน้ือสัตวจาก

โรงฆาสัตวที่ ไดรับใบอนุญาตในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนลางของประเทศไทย ไดแก จังหวัดพิษณุโลก 

กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค พิจิตร เพชรบูรณ สุโขทัย 

อุตรดิตถ และอุทัยธานี จํานวน 183 ตัวอยาง พบวา 

จํานวนโรงฆาสัตวที่ผานเกณฑมาตรฐานการประเมินมี

เพียง 49 โรงเทาน้ัน คิดเปน 26.78%  ผลการวิเคราะห

คุณภาพเน้ือสัตวพบวา มีโรงฆาสัตวที่มีคุณภาพเน้ือสัตว

ผานตามเกณฑการตรวจจุลินทรีย วิ เคราะห (Micro 

Assay: MA) จํานวน 169 โรง และมีความชุกในการตรวจ

พบเชื้อแตละชนิด ไดแก Salmonella spp. 59.76%  

Staphylococcus aureus 91.72% Enterococcus 

spp. 71.01% Escherichia coli 68.05% Coliform 

bacteria 81.66% และTotal Bacteria count 62.72%  

เ ม่ื อ วิ เ ค ราะหป จ จัย เ ส่ี ย งที่ มี ผ ลต อ การ ปนเป อน

เชื้อจุลินทรียในเน้ือสัตวจากโรงฆาสัตวที่ไดรับใบอนุญาต

ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย ไดแก 

ดานสภาพโรงฆาสัตว  ดานอาคารโรงฆาสัตว  ดาน

สุขาภิบาล ดานกระบวนการฆาสัตว และดานการขนสง

เน้ือสัตว (p = <0.001) จากผลการศึกษาครั้งน้ี สามารถ

นําขอมูลมาเปนแนวทางลดการปนเปอนเชื้อจุลินทรียใน

เน้ือสัตวจากโรงฆาสัตวและสถานที่จําหนายเน้ือสัตวได 
 

คําสําคัญ: ความชุก, ปจจัยเส่ียง, การปนเปอนเชื้อ 

จุลินทรีย , เ น้ือสัตว ,  โรงฆาสัตวที่ ไดรับใบอนุญาต , 

ภาคเหนือตอนลาง 

 

Abstract 

  The purposes of this study were to study 

the prevalence and risk factors of microbial 

contamination in meat from the licensed 

slaughterhouses in the Lower Northern Region of 

Thailand such as Phitsanulok, Kamphaengphet, 

Tak, Nakhonsawan, Phitcit, Phetchabun, Sukhothai, 

Uttaradit, and Uthaithani province. The samples 

were 183 samples. The result showed that 49 

slaughterhouses (26.78%) were passed the 

standard criteria. The analysis of microbial quality 

of meat showed that 169 slaughterhouses were 

passed the Micro Assay: MA test and there had 

prevalence of Salmonella spp. 59.76%  

Staphylococcus aureus 91.72% Enterococcus 

spp. 71.01% Escherichia coli 68.05% Coliform 

bacteria 81.66% and Total Bacteria count 62.72%. 

The risk factors of microbial contamination in 

meat from the licensed slaughterhouses in the 

Lower Northern Region of Thailand were 

slaughterhouses condition, building, sanitation, 

killing process, and transportation (p = <0.001). 

From the results of such assessment can be 

taken as preliminary to reduce the microbial 

contamination of meat from slaughterhouses 

and open markets. 
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1. บทนํา  

โรงฆาสัตว (Licensed Slaughter ) เปนสถานที่

และอาคารที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการฆาสัตว 

เพื่อใหไดผลิตผลมาใชในการบริโภคของมนุษย ซ่ึงจะตอง

ไดรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 

(ฆจส.2) เปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) [1] 

จากขอมูลสํานักงานปศุสัตวเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก ได

รายงานสรุปขอมูลโรงฆาสุกร โค ไก ที่ มีใบอนุญาต 

(ฆจส.2) ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลางพบจํานวนโรงฆา

สัตวทั้งหมด 323 โรง ซ่ึงเปนโรงฆาสัตวที่ไดรับใบอนุญาต

แลว คิดเปนรอยละ 19 จากจํานวนโรงฆาสัตวทั้งหมดใน

ประเทศไทย [2] นอกจากน้ีการสํารวจคุณภาพเน้ือสัตวใน

จังหวัดนครศรีธรรมราชในป 2557 พบวา เน้ือสัตวมีการ

ปนเปอน Salmonella spp.จํานวน 173 ตัวอยาง เปน

ตัวอยางเน้ือที่เก็บจากเขียงและโรงฆาสัตว [3] ซ่ึงจะเห็น

ไดวาการชําแหละเน้ือสัตวจากโรงฆาสัตวที่ไมไดมาตรฐาน 

อาจทําใหเกิดการปนเปอนจากเชื้อจุลินทรีย จัดเปนความ

เส่ียงสูงที่สงผลตอสุขภาพผูบริโภค ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ี

จึงมีความจําเปนเพื่อประเมินมาตรฐานของโรงฆาสัตว 

ทดสอบคุณภาพของเน้ือสัตว  และศึกษาความชุกและ

ปจจัยเส่ียงของการปนเปอนเชื้อจุลินทรียจากโรงงานฆา

สัตวที่ไดรับใบอนุญาต เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุง

พัฒนาโรงฆาสัตวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลางไดเน้ือสัตว

ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยตอผูบริโภคตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 

  เพื่ อศึ กษาความชุ กและปจ จัย เ ส่ี ยงของการ

ปนเปอนเชื้อจุลินทรียในเน้ือสัตวจากโรงฆาสัตวที่ไดรับ

ใบอนุญาตในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย 

 

3. วิธีดําเนินงาน 

        ทําการเก็บขอมูลสภาพโรงฆาสัตวโดยกรมปศุสัตว

ของแตละจังหวัดจะทําการตรวจประเมิน ตามแบบฟอรม

การประเมินโรงฆาสัตว ฆจส.2 

3.1 ตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

      ตัวอยางเน้ือสัตวจากโรงฆาสัตว(เน้ือสุกร เน้ือไก ) 

จังหวัดพิษณุโลก กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค พิจิตร 

เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี จํานวน 447 

ตัวอยาง โดยตรวจหาเชื้อจุลินทรียในเน้ือสัตว ไดแก 

Salmonella spp. ตามวิธีของ ISO6597:2007 (4thed.) 

Staphylococcus aureus ตามวิธีของ ISO 6888-1 [4], 

Enterococcus spp.ตามวิธีของ Nordic committee 

on food Analysis [5], Escherichia coli/Coliform 

bacteria โดยวิธี Solid Medium Method ของ 

Bacteriological Analytical Manual 2002 [6], Total 

plate count ตามวิธีของ Bacteriological Analytical 

Manual 2002[5] และตรวจหาสารตานจุลชีพตกคางใน

เน้ือสัตวโดยวิธีจุลินทรียวิเคราะห (Micro assay) โดยทํา

การเก็บตัวอยางและวิเคราะหขอมูลตั้งแตวันที่ 9 มกราคม 

2560–28 เมษายน 2560 

3.2 ข้ันตอนการตรวจวิเคราะห 

  3.2.1 การตรวจหา Salmonella spp.  

  ใชตัวอยางเริ่มตน 25 ± 1 กรัม เพาะแยกเชื้อตาม

วิธีของ ISO6597:2007 (4th ed.) เลือกโคโลนีที่สงสัยวา

เปน Salmonella spp. บนอาหาร BGA โคโลนีจะมีสี

ขาวหรือชมพู และอาหารรอบๆ โคโลนีจะมีสีชมพู สําหรับ

อาหาร XLD โคโลนีจะมีสีดําของไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) 

ตรงกลา ง  และ มี โซนใส สีชมพู -แ ดงอยู ร อบๆ  แต 

Salmonella spp. บางตัวจะให H2S เปนลบ บางครั้งจะ

พบโคโลนีสีเหลือง อาจจะมีจุดหรือไมมีจุดสีดํา การยืนยัน

เชื้อ (Confirmation of identify) โดยเลือก 1 โคโลนี

เดี่ยว บนอาหาร NA ลงใน TSI, MIL, Urea, MR-VP และ 

ONPG 

  3.2.2 การตรวจนับจํานวนจุลินทรียทั้งหมด (Total 

Plate Count)  

  ตัวอยางเริ่มตน 50 ± 1 กรัม เพาะเชื้อตามวิธีของ 

Bacteriological Analytical Manual 2002 เลือกนับ

จํานวนโคโลนีบนจานอาหารที่มีโคโลนีระหวาง 25-250 

โคโลนี นํามาคํานวณเพื่อรายงานผล 

  3.2.3 การตรวจหา Escherichia coli  

  ตัวอยางเริ่มตน 50±1 กรัม ทดสอบโดยใชวิธี Most 

probable number technique (MPN) ตามวิธีของ 



Solid Medium Method ของ Bacteriological 

Analytical Manual 2002 [6] ยืนยันผลโดยการทดสอบ

คุณสมบัติทางชีวเคมี ไดแก citrate, MIL, MR-VP และ

ทดสอบการสรางกาซใน LST และการติดสีแกรม  

  3 .2 .4 การตรวจ นับแบคที เรียกลุม โคลิฟอร ม 

(Coliform Bacteria)  

  ตัวอยางเริ่มตน 50±1 กรัม เพาะเชื้อตามวิธีของ 

Solid Medium Method ของ Bacteriological 

Analytical Manual 2002 [6] ตรวจนับโคโลนีโคโลนีสี

มวงแดงขนาดมากกวา 0.5 มม. และอาจมีโซนรอบโคโลนี

บนจานอาหารที่มีโคโลนีระหวาง 25-250 โคโลนี นํามา

คํานวณเพื่อรายงานผล 

  3 .2 .5  กา รตรวจนับ  Staphylococci และ  

Staphylococcus aureus 

  ตัวอยางเริ่มตน 10 ± 1 กรัม เพาะเชื้อตามวิธีของ 

ของ ISO 6888-1 [3] เลือกจานอาหารที่มีโคโลนีไมเกิน 

300 โคโลนี โดยมี typical และ atypical colony 

จํานวน 15- 150 โคโลนี นับทั้ง 2 ความเขมขน บันทึกผล

ลงแบบฟอรมการตรวจวิเคราะหหาเชื้อ S. aureus เลือก

โคโลนีที่เปน typical และ atypical อยางละ 5โคโลนี 

ยืนยันผล coagulase - positive ของ S. aureus บันทึก

ผลเปนบวกถาปริมาณของการจับกันเปนกอนมากกวา

ครึ่งหน่ึงของปริมาณเดิมของของเหลว 

 3.2.6 การตรวจหา Enterococcus spp.  

  ตัวอยางเริ่มตน 10 กรัม ทําตามวิธีของ Nordic 

committee on food Analysis [5] Enterococcus 

spp.เลือกเพลตที่ มีจํานวนเชื้อขึ้นอยู ในชวง 15-150 

โคโลนี โดยเลือกโคโลนีที่มีลักษณะมีสีชมพู ถึงสีชมพูเขม 

และและมีโซนรอบๆโคโลนี   

 3.2.7 การวิเคราะหสารตานจุลชีพตกคางในเน้ือสัตว 

  ใชวิธีจุลินทรียวิเคราะห (Micro assay) วัดโซนใส

(Clear Zone) ตามวิธีการตรวจวิเคราะหของสํานัก

ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว 

3.3 การวิเคราะหขอมูล 

     วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาเก่ียวกับสภาพโรงฆา 

วิเคราะหความชุกในการตรวจพบเชื้อแตละชนิด และ

วิเคราะหปจจัยเส่ียงที่มีผลตอการปนเปอนเชื้อจุลินทรียใน

เน้ือสัตวจากโรงฆาสัตวที่ ไดรับใบอนุญาตในเขตพื้นที่

ภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย ดวยสถิติ One-way 

ANOVA กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที ่p< 0.05  

4. ผลการศึกษา 

        ผลการศึกษาสภาพโรงฆาสัตว พบวาจํานวนโรงฆา

สัตวที่ผานเกณฑมาตรฐานการประเมินมีเพียง 49 โรง  

(ดังภาพที่ 1) โดยเกณฑที่ โรงฆาสัตวทุกโรงผานเกณฑ

รวมกันในดานของโรงฆาสัตว คือวัสดุที่ใชมีความแข็งแรง

ไมทําใหเกิดอันตรายกับสัตวและสามารถปองกันสัตวจาก

สภาพแวดลอมภายนอกที่ไมเอ้ืออํานวยได และระบบการ

ระบายนํ้าหรือของเสียจากสัตว ดานสุขาภิบาล คือการ

ปองกันไมใหซากสัตวหรือเน้ือสัตวปนเปอนกับส่ิงสกปรก 

และการทําความสะอาด เปนตน 
 

ตารางที่ 1 ตัวแปรสภาพโรงฆาสัตว 5 ดาน 

ประเภทของตัวแปร 

1. โรงฆาสัตว 

- จํานวนพื้นที่รองรับสัตวที่เขาฆา 

- ความแข็งแรงของเครื่องมือ 

- ระบบการระบายนํ้าหรือของเสียจากสัตว 

2. อาคารโรงฆาสัตว 

- ลักษณะของพื้นหองฆาสัตว 

- ความสะอาดของมุมหอง ฝาผนัง เพดาน อุปกรณ และ 

  เครื่องมือตางๆ 

- ลักษณะของการก้ันหองผลิต 

- ปริมาณของแสงสวาง 

3. การสุขาภิบาล 

- กระบวนการปองกันเน้ือสัตวปนเปอนกับส่ิงสกปรก 

- การทําความสะอาด และกําจัดมูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล 

4. กระบวนการฆาสัตว 

- กระบวนการตรวจโรคสัตวกอนและหลังจากฆา  

  โดยพนักงานตรวจโรคสัตวเทาน้ัน 

- พื้นที่สําหรับทําลายเน้ือสัตวที่ไมเหมาะจะใชเปนอาหาร 

5. การขนสงเน้ือสัตว 

- การควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพของเน้ือสัตว 

- การปองกันการปนเปอนส่ิงสกปรกระหวางการขนสง 

- ลักษณะพาหนะในการขนสงเน้ือสัตวโดยเฉพาะ 

- ความสะอาดพาหนะบริเวณจัดเก็บทั้งภายในและ

ภายนอกได 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงพื้นที่โรงฆาสัตวที่ผานเกณฑมาตรฐาน 

 

  ผลการทดสอบคุณภาพเน้ือสัตว (เน้ือสุกร เน้ือไก) 

จากโรงฆาสัตวที่ ไดรับใบอนุญาตในจังหวัดพิษณุโลก 

กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค พิจิตร เพชรบูรณ สุโขทัย 

อุตรดิตถ และอุทัยธานี ที่พบเชื้อจุลินทรีย จํานวน 183 

ตัวอยาง พบวา มีความชุกของการปนเปอนจุลินทรีย    

แตละชนิด ไดแก  Salmonella spp. 59.76%  

Staphylococcus aureus 91.72% Enterococcus 

spp. 71.01% Escherichia coli 68.05% Coliform 

bacteria 81.66% และTotal Bacteria count 62.72% 

(ดังภาพที่  2) เ ม่ือวิเคราะหปจจัยเส่ียงที่ มีผลตอการ

ปนเปอนเชื้อจุลินทรียในเน้ือสัตวจากโรงฆาสัตวที่ไดรับ

ใบอนุญาตในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย 

ไดแก ดานสภาพโรงฆาสัตว ดานอาคารโรงฆาสัตว ดาน

สุขาภิบาล ดานกระบวนการฆาสัตว และดานการขนสง

เน้ือสัตว (p = <0.001) (ดังตารางที่ 2) 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงความชุกของเชื้อจุลินทรีย 

 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางสภาพโรงฆาสัตวกับคุณภาพเน้ือสัตว 

ปจจัย 

จํานวนโรงฆาสัตวที่พบ

เชื้อจุลินทรีย 
OR (98%CI) 

p 

value ไมพบ 

(n=264) 

พบ 

(n=183) 

โรงฆาสัตว 

1.1 สามารถรองรับกับจํานวนสัตวที่เขาฆา 
ไมมี 

มี 

1 

263 

49 

134 
0.01(0.00-0.07) <0.001 

1.2 มีพื้นที่สําหรับสัตวปวยหรือสงสัยวาปวย 
ไมมี 

มี 

28 

236 

49 

134 
0.32(0.19-0.54) <0.001 

1.3 วัสดุที่ใชมีความแข็งแรงไมทําใหเกิดอันตรายกับ

สัตวและสามารถปองกันสัตวจากสภาพแวดลอม

ภายนอกที่ไมเอ้ืออํานวยได 

ไมมี 

มี 

1 

263 

49 

134 
0.01(0.00-0.07) <0.001 

1.4 ระบบการระบายนํ้าหรือของเสียจากสัตว 
ไมมี 

มี 

0.5 

264 

49 

134 
0.01(0.00-0.08) <0.001 

 

 



อาคารโรงฆาสัตว 

2.1 พื้นหองฆาสัตว 
ไมมี 

มี 

4 

260 

49 

134 
0.04(0.01-0.11) <0.001 

2.2 มุมหองเปนมุมโคงสะดวกตอการทําความ

สะอาด 

ไมมี 

มี 

54 

210 

49 

134 
0.70(0.45-1.09) 0.133 

2.3 ฝาผนังและเพดานหองฆาสัตวเปนวัสดุที่มีผิว

เรียบเพื่อปองกันการเกิดการสะสมส่ิงสกปรกและ

ลางทําความสะอาดงาย 

ไมมี 

มี 

38 

226 

49 

134 
0.45(0.28-0.73) 0.001 

2.4 มีหองเก็บอุปกรณ เครื่องมือตางๆ 
ไมมี 

มี 

49 

215 

49 

134 
0.62(0.39-0.97) 0.039 

2.5 หองนํ้าและหองสวมแยกออกเปนสัดสวน 
ไมมี 

มี 

16 

248 

49 

134 
0.17(0.09-0.32) <0.001 

2.6 อุปกรณ เครื่องมือตางๆที่สัมผัสกับเน้ือสัตว 
ไมมี 

มี 

1 

263 

49 

134 
0.01(0.00-0.07) <0.001 

2.7 การแยกพื้นที่สะอาดแยกออกจากพื้นที่ผลิต

สวนที่สกปรก 

ไมมี 

มี 

11 

253 

49 

134 
0.11(0.05-0.23) <0.001 

2.8 การก้ันหองผลิตสวนที่บริโภคเปนอาหารไดแยก

จากสวนที่บริโภคเปนอาหารไมได 

ไมมี 

มี 

44 

220 

49 

134 
0.54(0.34-0.86) 0.010 

2.9 แสงสวางเพียงพอโดยไมทําใหการมองเห็นสี

ของเน้ือสัตวผิดไป 

ไมมี 

มี 

2 

262 

49 

134 
0.02(0.00-0.08) <0.001 

2.10 ระบบสาธารณูปโภคระบบทําความสะอาด

และระบบระบายของเสีย 

ไมมี 

มี 

8 

256 

49 

134 
0.08(0.03-0.18) <0.001 

การสุขาภิบาล 

3.1 มีการปองกันไมใหซากสัตวหรือเน้ือสัตว

ปนเปอนกับส่ิงสกปรก 

ไมมี 

มี 

1 

263 

49 

134 
0.01(0.00-0.07) <0.001 

3.2 จัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ 

ไมมี 

มี 

5 

259 

49 

134 
0.05(0.00-0.07) <0.001 

3.3 การทําความสะอาด 
ไมมี 

มี 

0.5 

264 

49 

134 
0.00(0.00-0.08) <0.001 

กระบวนการฆาสัตว      

4.1 มีการตรวจโรคสัตวที่จะเขามาฆาและหลังจาก

ฆาเสร็จ 

ไมมี 

มี 

25 

239 

49 

134 
0.28(0.16-0.48) <0.001 

4.2 การตรวจโรคสัตวตองดําเนินการโดยพนักงาน

ตรวจโรคสัตวเทาน้ัน 

ไมมี 

มี 

22 

242 

49 

134 
0.24(0.14-0.42) <0.001 

4.3 มีบริเวณสําหรับทําลายเน้ือสัตวที่ไมเหมาะจะใช

เปนอาหาร 

ไมมี 

มี 

58 

206 

49 

134 
0.77(0.49-1.19) 0.220 

 



การขนสงเนื้อสัตว      

5.1 มีการควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพของ

เน้ือสัตว 

ไมมี 

มี 

143 

121 

49 

134 
3.23(2.15-4.85) <0.001 

5.2 มีการปองกันการปนเปอนส่ิงสกปรกระหวาง

การขนสง 

ไมมี 

มี 

82 

182 

49 

134 
1.23(0.81-1.87) 0.386 

5.3 พาหนะในการขนสงเปนแบบสําหรับการขนสง

เน้ือสัตวโดยเฉพาะ 

ไมมี 

มี 

196 

68 

49 

134 
7.88(5.13-12.09) <0.001 

5.4 สามารถทําความสะอาดพาหนะบริเวณจัดเก็บ

ทั้งภายในและภายนอกได 

ไมมี 

มี 

155 

109 

49 

134 
3.88(2.58-5.85) <0.001 

 

5. การอภิปรายผล 

 จากผลการประเมินสภาพโรงฆาสัตว พบวา

จํานวนโรงฆาสัตวที่ผานเกณฑมาตรฐานการประเมินมี

เพียง 49 โรงเทาน้ัน โดยเกณฑที่โรงฆาสัตวทุกโรงผาน

เกณฑรวมกันในดานของโรงฆาสัตว คือวัสดุที่ใชมีความ

แข็งแรงไมทําใหเ กิดอันตรายกับสัตวและสามารถ

ปองกันสัตวจากสภาพแวดลอมภายนอกที่ไมเอ้ืออํานวย

ได และระบบการระบายนํ้าหรือของเสียจากสัตว ดาน

สุขาภิบาล คือการปองกันไมใหซากสัตวหรือเน้ือสัตว

ปนเปอนกับส่ิงสกปรก และการทําความสะอาด เปนตน 

ผลการวิเคราะหคุณภาพเน้ือสัตว พบวามีโรงฆาสัตวที่

ผานการตรวจจุลินทรียวิเคราะห (Micro Assay: MA) 

มากที่ สุดมีจํานวน 169 โรง และผานการตรวจเชื้อ 

Staphylococcus aureus มีจํานวน 155 โรง สวนโรง

ฆาสัตวที่ผานการตรวจเชื้อ Salmonella spp. มีเพียง 

101 โรงเทาน้ัน การหาความชุกของการปนเปอน

จุลินทรียแตละชนิดพบวา Salmonella spp. 59.76%  

Staphylococcus aureus 91.72% Enterococcus 

spp. 71.01% Escherichia coli 68.05% Coliform 

bacteria 81.66% และTotal Bacteria count 

62.72% เม่ือวิเคราะหปจจัยเส่ียงที่มีผลตอการปนเปอน

เชื้ อ จุ ลินทรี ย ใน เ น้ือ สัต ว จากโร งฆ า สัตวที่ ไ ด รั บ

ใบอนุญาตในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลางของประเทศ

ไทย ไดแก ดานสภาพโรงฆาสัตว ดานอาคารโรงฆาสัตว 

ดานสุขาภิบาล ดานกระบวนการฆาสัตว และดานการ

ขนสงเน้ือสัตว (p = <0.001) เม่ือวิเคราะหสภาพโรงฆา

สัตวกับคุณภาพเน้ือสัตว พบวาปจจัยสําคัญที่ทําใหลด

การปนเปอนเชื้อจุลินทรียไดแก ดานสภาพโรงฆาสัตว 

เชน ความสามารถรอบรับกับจํานวนสัตวที่เขาฆา การมี

พื้นที่สําหรับสัตวปวยหรือสงสัยวาปวย วัสดุที่ใชมีความ

แข็งแรงไมทําใหเ กิดอันตรายกับสัตวและสามารถ

ปองกันสัตวจากสภาพแวดลอมภายนอกที่ไมเอ้ืออํานวย

ได และระบบการระบายนํ้าหรือของเสียจากสัตว (p = 

<0.001) ดานอาคารโรงฆาสัตว เชน พื้นหองฆาสัตว 

หองนํ้าและหองสวมแยกออกเปนสัดสวน อุปกรณ

เครื่องมือตางๆที่สัมผัสกับเน้ือสัตว การแยกพื้นที่สะอาด

แยกออกจากพืน้ที่ผลิตสวนที่สกปรก แสงสวางเพียงพอ

โดยไมทําใหการมองเห็นสีของเน้ือสัตวผิดไป และระบบ

สาธารณูปโภคระบบทําความสะอาดและระบบระบาย

ของเสีย (p = <0.001) ดานสุขาภิบาล เชน มีการ

ปองกันไมใหซากสัตวหรือเน้ือสัตวปนเปอนกับ ส่ิง

สกปรก จัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ และการทําความสะอาด (p = 

<0.001) ดานกระบวนการฆาสัตว เชน มีการตรวจโรค

สัตวที่จะเขามาฆาและหลังจากฆาเสร็จ และการตรวจ

โรคสัตวตองดําเนินการโดยพนักงานตรวจโรคสัตว

เทาน้ัน (p = <0.001) และดานการขนสงเน้ือสัตว เชน 

มีการควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพของเน้ือสัตว 

พาหนะในการขนสงเปนแบบสําหรับการขนสงเน้ือสัตว

โดยเฉพาะ และสามารถทําความสะอาดพาหนะบริเวณ

จัดเก็บทั้งภายในและภายนอกได (p = <0.001) 

 

 

 



6. สรุปและขอเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลการศึกษา  

  ผลการประเมินสภาพโรงฆาสัตว พบวา จํานวน

โรงฆาสัตวที่ผานเกณฑมาตรฐานการประเมินมีเพียง 49 

โรงเทาน้ัน ผลการวิเคราะหคุณภาพเน้ือสัตว พบวามี

โรงฆาสัตวที่ผานการตรวจจุลินทรียวิเคราะห (Micro 

Assay: MA) มีจํานวน 169 โรง และผานการตรวจเชื้อ 

Staphylococcus aureus มีจํานวน 155 โรง สวนโรง

ฆาสัตวที่ผานการตรวจเชื้อ Salmonella spp. มีเพียง 

101 โรงเทาน้ัน เ ม่ือหาความชุกของการปนเปอน

จุลินทรีย     แตละชนิดพบวา Salmonella spp. 

59.76% Staphylococcus aureus 91.72% 

Enterococcus spp. 71.01% Escherichia coli 

68.05% Coliform bacteria 81.66% และTotal 

Bacteria count 62.72% เม่ือวิเคราะหปจจัยเส่ียงที่มี

ผลตอการปนเปอนเชื้อจุลินทรียในเน้ือสัตวจากโรงฆา

สัตวที่ไดรับใบอนุญาตในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

ของประเทศไทย ไดแก ดานสภาพโรงฆาสัตว ดาน

อาคารโรงฆาสัตว ดานสุขาภิบาล ดานกระบวนการฆา

สัตว และดานการขนสงเน้ือสัตว (p = <0.001)  

6.2 ขอเสนอแนะ 

  งานวิจัยน้ีสามารถใชเปนขอมูล และแนวทาง

สําหรับโรงฆาสัตวในการหาแนวทางลดการปนเปอน

เชื้อจุลินทรียในเน้ือสัตวจากโรงฆาสัตวและสถานที่

จําหนายเน้ือสัตวได 
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