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มาตรฐานระบบการตรวจไกกอนฆาในโรงงานผลิตเนื้อไก  

  

  
                        คํานาํ  
  

 ผูจัดทาํศึกษา คนควา รวบรวม และประเมินขอมูล รวมทัง้เอกสารการตรวจสัตวกอนฆาในโรงงาน การ

จัดทําระบบควบคุมคุณภาพในโรงงานฆาสัตวปก การจัดทําระบบบริหารจัดการเชงิคุณภาพ การมาตรฐาน

และมาตรฐานไอเอสโอ(ISO) การออกแบบโรงงานฆาสตัวปก การตรวจสอบขอมูลยอนกลับ ตลอดจน

เอกสารดานสขุอนามัยของโรงงานฆาสัตวปก และกฎ ระเบียบ ขอกําหนดของตางประเทศที่เกี่ยวกับการ

ตรวจไกกอนฆาในโรงงาน อีกทัง้ เอกสารจากหลกัสูตรและการดูงานการตรวจไกกอนฆาในโรงงานใน

ประเทศตาง ๆ แลวนาํมาประมวลกบัประสบการณจากการเรียนรูและทํางานรวมกับนายสตัวแพทยของ

ประเทศตางๆ ที่เขามาทําการอบรมดานการตรวจสัตวกอนฆาในโรงงาน การปฏิบัติหนาที่ของนายสัตว

แพทย ตรวจเนื้อในสวนการผลิตตางๆ ของโรงงาน ความปลอดภัยอาหาร และกระบวนการตรวจรับรอง

โรงงานฆาไกเพื่อการสงออกแลวนํามาวิเคราะหจนสามารถกําหนดรูปแบบ(Model)ของมาตรฐานระบบการ

ตรวจไกกอนฆาที่โรงงานและแบบแผน(Work pattern)การปฏิบัติงาน รวมทัง้การบริหารขอมูลดานความ

ปลอดภัยของเนื้อสัตวปกของนายสัตวแพทยตรวจเนื้อในโรงงานผลิตเนื้อไก เพื่อพฒันางานดานการตรวจ

ไกกอนฆาทีโรงงานใหดําเนนิการอยางเปนระบบและมมีาตรฐาน โดยคลอบคลุมถึงความปลอดภัยอาหาร

และสุขภาพของมนษุยและสัตว อีกทั้งสอดคลองกับระบบการผลิตและควบคุมคุณภาพที่มกีารพัฒนามุงเน

นดานความปลอดภัยอาหารและการคุมครองผูบริโภค รวมทัง้การเสริมสรางสุขภาพของสาธารณชน   

  

ผูจัดทําไดจัดเรียงลําดับการดําเนนิงานตามขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลและเอกสารผสมผสาน

กับประสบการณจากการทาํงานแลวสรุปผลการวิเคราะหในที่สุด เพือ่ชวยใหผูนําเอกสารไปศึกษาสามารถ

เรียนรูและทําความเขาใจไดอยางเปนระบบ  
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บทนํา  
มาตรฐานระบบการตรวจไกกอนฆาในโรงงานผลิตเนื้อไก  

  

ผูบริโภคมีความสนใจและตืน่ตัวดานความปลอดภัยอาหาร วัตถุดิบประเภทเนื้อสัตวปก เชน เนื้อ

ไกเขามาเกี่ยวของกับความปลอดภัยอาหารมากขึน้ เพราะผูบริโภคมีความนิยมในอาหารที่ปรุงจากเนื้อไก

เพิ่มข้ึน นอกจากนี ้ผูบริโภคยังมีความตองการใหอาหารมาจากสวนประกอบที่ไดจากแหลงผลิตทีม่รีะบบ

การผลิต การควบคุมคุณภาพและการบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพและนาเชื่อถือ ดังนัน้ โรงงานผลิต

วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหาร เชน โรงงานฆาไกจึงมกีารพฒันาการผลิตและควบคุมคุณภาพโดยอาศัย

เทคนิควชิาการดานโรงงานและอุปกรณผลิตอาหารพรอมทั้งการออกแบบอาคารและจดัทําวธิีทาํงานและข

อมูลเอกสารเชื่อมโยงกันเปนระบบ รวมทัง้ความรูทางวชิาการดาน Hazard Analysis and Critical Control 

Points (HACCP) ดานการมาตรฐานและมาตรฐาน (Standardization and Standard) และดานบริหาร

จัดการเชิงคุณภาพ ตลอดจนดานกฎ ระเบียบและขอกาํหนดดานสุขภาพและอาหารปลอดภัย อีกทั้งดาน

ระบบการตรวจสอบยอนกลบั (Traceability System)เพื่อทําใหเนื้อไกที่ผลิตไดมีความปลอดภัยตอสุขภาพ

ของผูบริโภคและเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางการคา  
  

 การตรวจไกกอนฆาในโรงงานอยูในสวนการผลิตสัตวปกมีชีวิตที่เชื่อมโยงกับสวนการผลิตอื่นที่อยูถัดไป ที่

การปฏิบัติงานตรวจไกกอนฆาเปนการจัดเตรียมวัตถุดิบข้ันปฐมทีม่ีคณุสมบัติหลาย ๆ อยาง เชน การลด

ความเสีย่งในการนาํโรคที่เปนอันตรายตอสุขภาพไปสูมนุษยและสัตวที่เปนผูบริโภคปลายทาง (End users)  

การลดความเสี่ยงของสารเคมีตกคางที่ไมปลอดภัยตอสุขภาพ การลดความเสี่ยงจากการแพรเชือ้จุลชีพไปสู

บุคคลากรในการผลติ การลดความเสี่ยงจากการแพรเชื้อจุลชีพจากไกปวยไปสูไกสุขภาพดีที่ผลิตติดต

อเนื่องกันไป การลดความเสี่ยงจากเชื้อจุลชีพทีท่ําใหเนือ้ไกดอยคุณภาพหรือเนาเสยีเร็ว การลดความเสีย่ง

จากการนาํโรคระบาดสัตวรายแรงจากฟารมหนึง่ไปสูอีกฟารมหนึง่ และการทาํใหเกดิการสูญเสียทาง

เศรษฐกิจเพราะเนื้อไกไมเหมาะแกการบริโภค เปนตน การตรวจไกดังกลาวจงึมีบทบาทในการพฒันาดานค

วามปลอดภัยอาหารที่เปนการคุมครองผูบริโภคและพฒันาสงัคมดานอาหารและโภชนาการ และมีหนาที่ที่

มีขอบเขตและเนื้อหาครอบคลุมประเด็นเกีย่วกับโรคสัตวปกที่ติดตอรายแรง โรคสัตวปกทีท่ําใหเกิดความ

สูญเสียทางเศรษฐกิจระดับประเทศ เชื้อโรคในสัตวปกที่ทาํใหอาหารไมปลอดภัยสําหรับผูบริโภค สารเคมี

ตกคางในเนื้อไกที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และการปนเปอนทีท่ําใหเนื้อไกเสื่อมคุณภาพเร็ว เปนตน ซึ่งตอง

อาศัยการจัดทาํระบบที่เปนมาตรฐาน โดยมีรูปแบบ(Model)ของโครงสรางและองคประกอบอยางชัดเจน 

และมีแบบแผน(Work pattern)การทํางานพรอมขอมูลเอกสารประกอบการทาํงานที่สอดคลองกับบทบาท

และหนาที่ของการตรวจไกกอนฆาในโรงงาน  
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บทที่ 1  
แนวความคิดในการจัดทํารูปแบบและแบบแผนการดําเนินการ  

  

 ในปจจุบัน สถานทีห่รืออาคารผลิตเนื้อไกแบบเปนตัว เชน ไกไหวเจาในวนัตรุษจีน หรือ แบบเปนชิ้นสวนมี

การพัฒนาแบบแปลนของสิง่กอสรางใหเปลี่ยนแปลงเปนรูปแบบโรงงานที่วัตถุดิบในการผลิต ไดแก ไกมี

ชีวิต ไมมีการสัมผัสพื้นตัง้แตเร่ิมเขาสูข้ันตอนแรกของกระบวนการผลติ คือ ข้ันตอนทําใหไกสลบ ที่ทาํให

ข้ันตอนการเอาเลือดออกถูกตองตามหลกัวิชาการสุขศาสตรเนื้อสัตวและทําใหสามารถผลิตเนื้อไกที่ไมเนา

เสียเร็วเกนิไป จนกระทั่งถึงขัน้ตอนสุดทายที่ไดผลผลิตคือเนื้อไก  

 การออกแบบกอสรางที่ไมใหมีการสัมผัสพื้นในกระบวนการผลิตไดมกีารพิสูจนมานานแลววาสามารถยืด

อายุการเก็บรักษาสภาพและคุณภาพเนื้อ ดังนัน้ มาตรฐานระบบการตรวจไกกอนฆาในโรงงาน จงึมีรูปแบบ

และแบบแผนการทาํงานสาํหรับโรงงานฆาไกที่ใชราวแขวนเคลื่อนทีด่วยเครื่องยนต ตั้งแตข้ันตอนการแขวน

ไกมีชีวิตเมื่อเร่ิมเขาสูกระบวนการผลิต  

 เมื่อโรงงานฆาไกมีการออกแบบโครงสรางและสวนการผลิตพรอมทั้งติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ และกลไก

ใหสามารถทาํงานสัมพนัธกนัเพื่อใหทําการผลิตไดมากขึ้นภายในเวลาเทาเดิม แตก็จะทําใหผลผลิตเกิดการ

ปนเปอนและเกิดความเสยีหายมากขึ้น  ยิ่งกวานัน้ ผลผลิตก็จะมีปญหาดานความปลอดภัยอาหารและมี

ความเสีย่งดานอันตรายตอสุขภาพเพิ่มข้ึนดวย  

 ดังนัน้ ในทางวิชาการและวทิยาศาสตรดานอาหารจงึมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการควบคุม

ความปลอดภยัอาหาร รวมทั้งคุณภาพ ในขณะเดียวกนั หนวยงานดานความปลอดภัยอาหาร และคุณภาพ

เนื้อสัตวของภาครัฐในประเทศตางๆ ไดออกขอบังคับ ระเบียบและเงือ่นไขในใบอนญุาตนําเขา (Import 

pormit) ที่มีสาระสําคัญและจําเปนสําหรบัการประกนัดานความปลอดภัยอาหารและควบคุมคุณภาพ ซึง่

ภาคเอกชนไดนํามาเปนเนื้อหาและขอกําหนดในการจัดทําระบบที่มีมาตรฐานโดยทีก่ารพัฒนาโรงงานฆา

ไกมุงเนนดานการออกแบบโครงสราง พื้นที่ทาํงาน สวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ และการมีแบบ

แผนการผลิตตามแนวทางและหลักการของวิธกีารผลิตทีด่ี (Good Manufacturing Practice) รวมทั้งวิธี

ตรวจการทาํงาน ตลอดจนการจัดทําวิธีการทํางานใหเปนระบบและมมีาตรฐานเพื่อผลิตเนื้อไกที่ถูก

สุขอนามัย ตามความประสงคของผูบริโภค โดยการปองกันและการลดการปนเปอนระหวางการผลิตทุก

ข้ันตอนที่เกิดจากสิ่งตางๆทีป่ระกอบกันเปนสภาวะของการทํางาน นอกจากการที่เนือ้ไกตองถูกสุขอนามยั

แลว ผูบริโภคยังมีความตองการใหอาหารมีความปลอดภัย เหมาะแกการบรโิภค(Wholesome) มีคุณภาพ

และมีคุณคาทางโภชนาการที่เปนประโยชนตอสุขภาพ ดังนัน้ แนวทาง หลักการ ระเบียบและขอกาํหนดด

านการตรวจไกกอนฆาของภาครัฐในประเทศตางๆ จึง  
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ครอบคลุมประเด็นทีก่ลาวขางตนและจึงทาํใหผูประกอบการโรงงานฆาไกมีการพฒันาตามขอกําหนดตางๆ

ของภาครัฐเพือ่ใหการตรวจไกกอนฆาในโรงงานเปนระบบและเปนการมาตรฐาน (Standardization) ของ

ประเทศทีน่ายสัตวแพทยผูปฏิบัติหนาที่ทีเ่กี่ยวกบัการตรวจไกกอนฆานําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

ดังกลาวและเพื่อใหการตรวจไกกอนฆาที่โรงงานสามารถทํางานประสานและเชื่อมโยงกับระบบการผลิต

และมาตรฐานการดําเนินการในโรงงานทั้งหลาย  เชน มาตรฐาน ไอเอสโอ (ISO) มาตรฐาน ทีคิวเอ (Total 

Quality Assurance – TQA) และมาตรฐาน ทีคิวเอ็ม (Total Quality Management – TQM) เปนตน   

 การทํางานอยางเปนระบบและมีมาตรฐานตองอางอิงแนวทาง คําแนะนํา และหลกัการจากองคกรที่เกี่ยวข

องกับการบริหารจัดการดานคุณภาพมาประกอบกับ แนวทาง หลักการ ระเบียบและขอกําหนดของประเทศ

ที่มีความกาวหนาในทางวิชาการดานความปลอดภัยอาหารและมีการประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งประเทศอื่นๆ ไดนํามาเปนรูปแบบในการจัดทําแบบแผนการทํางานของประเทศ โดยการใชความรูทาง

วิชาการและประสบการณจากการทํางาน รวมทั้ง การเรยีนรูจากการทาํงานรวมกับบุคลากรที่เชีย่วชาญ

ของประเทศทีม่ีความกาวหนาดานระบบคุณภาพและมาตรฐานอาหาร เพื่อทําใหเกิดรูปแบบการตรวจไกก

อนฆาที่โรงงาน ที่เปนระบบและมีมาตรฐาน รวมทัง้มีแบบแผนการดําเนินงาน  
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บทที่ 2  
คํานิยามและความหมาย  

  

 การใชนิยามและเขาใจในความหมายของมาตรฐานระบบและการตรวจสัตวกอนฆา จะทําใหรูปแบบและ

แบบแผนการดําเนนิการมโีครงสรางและรายละเอยีดที่ครอบคลุมบทบาทและหนาทีต่รวจไกกอนฆาที่

โรงงานฆาไก  
  

นิยามของการมาตรฐาน (Standardization) จากองคกรการคาระหวางประเทศวาดวย
มาตรฐาน (International Organization for Standardination – ISO)    
 หมายถึง  กจิกรรมในการวางขอกําหนดที่เกี่ยวเนื่องกบัปญหาสาํคัญที่มีอยูหรือทีจ่ะเกิดขึ้น เพื่อใหเปนหลัก

เกณฑใชกันทัว่ไปจนเปนปกติวิสัย โดยมุงเนนใหบรรลุถึงความสาํเร็จสูงสุดตามขอกําหนดทีว่างไว  

  
นิยามของมาตรฐาน (Standard) จากองคกรการคาระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน   

 หมายถึง เอกสารที่จัดทาํขึน้จากการเห็นพองตองกันและไดรับความเห็นชอบจากองคกรอันเปนทีย่อมรับ

กันทั่วไป เพื่อวางระเบียบแนวทางปฏิบัติหรือลักษณะเฉพาะแหงกิจกรรม หรือผลที่เกิดขึ้นของกจิกรรมนั้นๆ 

เพื่อใหเปนหลกัเกณฑใชกันทั่วไปจนเปนปกติวิสัย โดยมุงใหบรรลุถึงความสาํเร็จสูงสุดตามขอกําหนดที่วาง

ไว โดยมาตรฐานควรตั้งอยูบนผลที่แนนอนทางวทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละประสบการณ  

  
นิยามของมาตรฐานจากพจนานกุรมฉบับราชบณัฑติสถาน พ.ศ. 2525   
หมายถงึ ส่ิงทีถ่ือเปนหลักสาํหรับเทียบกาํหนดขององคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน 

(International Organization for Standardization – ISO)   

  
นิยามของระบบ(ออนไลน)เขาไดถึงจากhttp://www.geocities.com/5Analysis/index.html  

 หมายถึง การทําใหสวนประกอบทั้งหมด ซึง่ตองมีการติดตอสัมพันธระหวางกนับรรลตุามเปาหมายไดอยา

งงายดาย  

  
นิยามของระบบ(ออนไลน)เขาไดถึงจากhttp://www.primesoft.co.th  
หมายถงึ ส่ิงทีป่ระกอบขึ้นมาจากหนวยยอย หรือองคประกอบยอย ทีค่วามสัมพันธและทําหนาทีร่

วมกนัเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กาํหนดไว  
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นิยามของระบบ(ออนไลน)เขาไดถึงจากhttp://www.sko.moph.go.th  
หมายถงึ กลุมขององคการตางๆ ที่ทาํงานรวมกนัเพื่อจุดประสงคอันเดยีวกนั ระบบอาจจะ

ประกอบดวย บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช พัสดุ วธิีการ ซึง่ทัง้หมดนี้จะตองมีระบบจดัการอันหนึง่เพื่อให

บรรลุจุดประสงคอันเดียวกนั  

  
นิยามของระบบการจัดการของสาํนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
หมายถงึ ขอกําหนดหรือข้ันตอนในการบริหาร  กระบวนการทาํงานตางๆ  ขององคกร  เพื่อใหเกิด

การพัฒนา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนนิงานและบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว   

นอกจากนีย้ังมีตัวอยางจากเอกสารมาตรฐานดานขอมูลทั่วไปของ กองสงเสริมและพัฒนาดานการ

มาตรฐาน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ดังนี้  

 - มาตรฐานระบบการบริการงานคุณภาพ ISO 9000  

 - มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001  

 - มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย มอก. 18001  

 - มาตรฐานหองปฏิบัตกิารสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ  

 - มาตรฐานระเบียบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตทีต่องควบคุมในการผลิตอาหาร  
 

  
นิยามของการตรวจสัตวมีชีวิตกอนฆา(Codex Alimentarius-Meat Hygiene)  
หมายถงึ การตรวจสัตวมีชีวติที่นํามาผลิตเปนอาหาร โดยนายสัตวแพทยผูตรวจเนื้อของภาครัฐ

หรือโดยพนักงานตรวจเนื้อภายใตการกาํกบัดูแลของนายสัตวแพทยผูตรวจเนื้อของภาครัฐ  

  
 นิยามของสตัวมีชีวิตทีน่าํมาผลิตเปนอาหาร(Codex Alimentarius-Meat Hygiene)  

หมายถงึ สัตวในตระกูลสัตวเลี้ยงลูกดวยน้าํนมหรือสัตวปกทีน่ํามาฆาและผลิตเปนเนื้อเพื่อการ

บริโภค และมีระบบการตรวจสอบการดําเนินงานผลิตเนือ้สัตวปกเพื่อการบริโภค   

  
นิยามของการตรวจโรคสตัว(Codex Alimentarius-Meat Hygiene)  
หมายถงึ การตรวจสัตวปกตัวอยาง จากสัตวที่ขนสงเขามาเพื่อการผลิตเนื้อและการตรวจยืนยนั

หรือการตรวจติดตามภายในกระบวนการผลิตและการตรวจเอกสารขอมูลของฝูงสตัวปกที่ขนสงเขามาเพื่อ

การผลิตเนื้อ  
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บทที่ 3  
หลักการและขอมูลอางอิงสําหรับการกําหนดมาตรฐานระบบการตรวจไกกอนฆา  ใน

โรงงานฆาไก  
  
             เนื้อหาในกฎระเบยีบ และขอบังคบัของหลายประเทศมีหลกัการ ขอมูล และรายละเอียดเกีย่วกับ

การตรวจไกกอนฆาที่โรงงานที่สามารถนาํมาวางมาตรฐานระบบการตรวจไกกอนฆาที่โรงงาน โดยอาศัย

ความรูทางวิชาการ และประสบการณจากการทาํงานอยูในระบบการผลิตและควบคุมคุณภาพและความ

ปลอดภัยอาหารในโรงงานฆาไก รวมทัง้การเรียนรูจากวิธกีารทาํงานของนายสัตวแพทยผูตรวจเนื้อของ

ประเทศตาง ๆ ที่ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการและไดปฏิบัติงานในโรงงานฆาไก ตลอดจนการทํางานภายใต

ระบบการผลิตและควบคุมคุณภาพของบุคคลากรในโรงงานเอกชน  

ระเบียบกรรมาธกิาร 92/116/ EEC ของสหภาพยุโรป  
(Council Directive 92/116/EEC 17 December 1992 amending and updating   

Directive 71/118/EEC on health problems affecting trade in fresh poultrymeat)   

การตรวจสัตวปกกอนฆาที่โรงงาน  
 นายสัตวแพทยผูตรวจเนื้อของภาครัฐจะอนุญาตใหทําการฆาสัตวที่ขนสงเขาโรงงาน เมื่อ  

 1. มีหนังสือรับรองสุขภาพสัตวปกมาพรอมกับสัตวปก หรือ  

 2. ไดรับเอกสารที่เห็นชอบ โดยหนวยงานผูมีอํานาจลวงหนา 72 ชั่วโมงกอนสัตวปกมาถงึ

โรงงาน  

 

เอกสารมีขอมูล ดังนี ้ 

 2.1 ขอมูลของฝูงสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่ง มีขอมูลรายละเอียดที่มาจากบันทึกตางๆ ของ  

ฟารมที่ครอบคลุมสัตวปกทีเ่ขามา  

 2.2 ขอมูลที่พสูิจนวา ฟารมอยูภายใตการควบคุมกํากับดูแลของนายสัตวแพทยประจํา  

ฟารมของภาครัฐที่นายสัตวแพทยผูตรวจเนือ้ประจําโรงงานของภาครัฐตองประเมนิขอมูลฟาร

มดังกลาวกอนตัดสินวาจะใชมาตรการใดดําเนนิการตอสัตวปกของฟารมนัน้ โดยเฉพาะอยา

งยิ่งประเภทและวิธีการตรวจสัตวกอนฆา  

 2.3 หากพบวามีการไมสอดคลองกับเงื่อนไขในขอ 2.2 นายสัตวแพทยผูตรวจเนื้อของ  

ภาครัฐอาจใหเลื่อนการฆาโดยดําเนนิการใหสอดคลองกับระเบียบสวสัดิภาพสัตวหรืออนุญาต

ใหทาํการฆาโดยที่ตองมีการทดสอบตามที่ระบุไวในเรื่องการตรวจสัตวปกกอนฆา พรอมทัง้ต

องมีการตรวจสอบฟารม โดยนายสัตวแพทยของภาครัฐเพื่อใหไดขอมูลฟารมที่จําเปน  

 2.4 นายสัตวแพทยของภาครัฐตองทําการตรวจสัตวกอนฆาตามหลกัวิชาชพี โดยมแีสง 

สวาง อยางพอเพียง  
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การตรวจสุขภาพสัตวปกกอนฆาที่ฟารม  
การตรวจสัตวปกมีชีวิตที่ฟารมกอนขนสงไปยังโรงงานฆาสัตวปก ประกอบดวย  

 1. การตรวจบนัทกึตางๆ ของฟารม ซึง่ตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้เปนอยางนอย  

 1.1 วันที่นาํสตัวเขาฟารม  

 1.2 แหลงทีม่าของสัตวที่นาํเขาฟารม  

 1.3 จํานวนตวัสัตว  
 1.4 ผลการเลีย้งที่แทจริงของสัตวปกพันธุนั้น  

 1.5 อัตราการตาย  

 1.6 แหลงอาหารสัตวของฟารม  

 1.7 ชนิดและระยะเวลาที่ใหกินและหยุดกิน วัตถทุี่เติมในอาหารสัตว  

 1.8 ปริมาณการกินอาหารสัตวและน้ํา  

 1.9 ผลการตรวจและวนิิจฉัยของนายสัตวแพทยประจําฟารมพรอมดวยผลการตรวจ  

 วิเคราะหทางหองปฏิบัติการ  

1.10 ชนิดของยาสัตวพรอมดวยวนัที่ใหและหยุดยา  

1.11 ชนิดของวัคซินและวันที่ทาํวัคซนิใหแกสัตว  

1.12 น้ําหนักสัตวที่เพิ่มข้ึนระหวางการเลีย้ง  

1.13 ผลตรวจสุขภาพสัตวคร้ังกอนๆ ของสัตวปกฝูงนั้น โดยเจาหนาทีท่างการ  

1.14 จํานวนสตัวปกที่ขนสงไปโรงงานฆาสตัวปก  

1.15 คาดการณกําหนดวนัทีข่นสงสัตวปกไปสูโรงงานฆาสัตว  

      2.   กําหนดใหมีการตรวจสัตวปกเพิ่มเติมในกรณีที่สัตวปก  

      2.1 กําลังปวยดวยโรคทีส่ามารถติดตอไปยังมนษุย หรือสัตวกําลังแสดงพฤติกรรม  

      ลักษณะทีช่ี้วาโรคอาจเกดิขึ้น  

      2.2 แสดงพฤติกรรมผิดปกติ หรือ อาการปวยที่อาจทําใหเนื้อไมเหมาะสมตอการบริโภค  

                  3.   การเก็บตัวอยางน้ําและอาหารสัตวอยางสม่ําเสมอ เพือ่ตรวจวาสอดคลองกับระยะเวลา  

                        การหยุดยา   

      4.  ผลการตรวจเชื้อจุลชีพทางหองปฏิบัติการที่สอดคลองกับระเบียบที ่92/117/EEC ในการ  

           นี้เมื่อสัตวปกไดรับการขนสงมาถงึโรงงานแลว  

           นายสตัวแพทยผูตรวจเนื้อของภาครัฐจะตรวจยนืยนัวา  

 1. สัตวปกมีการบงชี้แหลงทีม่า  

 2. มีการปฏิบตัิตามบทที่ 2 ของระเบียบ 91/628/EEC (2)วาดวยสวัสดิภาพสัตวปก  

 3. สัตวไดรับบาดเจ็บจากการขนสงหรือไม  
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ทั้งนี้ หากสงสยัเกี่ยวกับการบงชี้แหลงทีม่าของสัตวปกที่สงเขาโรงงานหรือเปนกรณีทีตอง

มีการตรวจสัตวกอนฆาที่โรงงาน เพราะเปนฟารมที่เล้ียงสัตวปกพ้ืนเมืองไมเกิน 20,000 ตัว หรือเปด ไมเกิน 

15,000 ตัว หรือไกงวงไมเกิน 10,000 ตัว หรือหานไมเกิน 10,000 ตัว ตอป หรือสัตวปกแสดงอาการตามที่ระบุ

ในขอ 2.1 และ 2.2 ของการตรวจสุขภาพสัตวปกอนฆาที่ฟารม นายสัตวแพทยผูตรวจเนื้อของภาครัฐตองทํา

การตรวจสัตวปกทีละภาชนะบรรจุ  

 4. หากมิไดทําการฆาสัตวที่ไดรับการตรวจสัตวกอนฆา แลวภายใน 3 วนั และมีการ  

                         ออกหนังสือรับรองสุขภาพแลว  

      4.1  ขอใหทําการออกหนงัสือรับรองสุขภาพฉบับใหม หากยังมิไดขนสงสัตวออกจาก  

                                ฟารม  หรือ  

      4.2 นายสัตวแพทยผูตรวจเนื้อของภาครัฐในโรงงานฆาสัตวจะอนุญาตการฆาหากไมมี  

       เหตุผลทางดานสุขภาพใหงดเวนการฆาหลังจากทําการประเมินเหตผุลของการลาชา  

       แลว และหากจําเปน  จะมีการตรวจสัตวเพิ่มเติม  

จากนั้นโดยไมเปนการขัดแยงกับขอกําหนดของระเบียบ 91/494/EECที่วาดวยเรื่องโรคสัตว

และโรคสัตวตดิคน  เห็นควรงดเวนการฆาสัตวเพื่อการบริโภค หากพบอาการของโรคดังตอไปนี ้ 

 1. Ornithosis  

 2. Salmonellosis  

หากเจาของสัตวหรือผูแทนมีคํารองขอทําการฆาสัตว นายสัตวแพทยผูตรวจเนื้อของภาค  

รัฐอาจจะอนญุาตใหทําการฆาเมื่อกระบวนการฆาตามปกติ ส้ินสุดลงและใหมีความระมัดระวังเรื่องการลด

ความเสี่ยงของการกระจายหรือแพรเชื้อจุลชีพ โดยควบคมุใหอยูในระดบันอยที่สุด นอกจากนี้  

      นายสัตวแพทยผูตรวจเนื้อ ของภาครัฐตอง  

      1.  ระงับการฆาเมื่อมีหลักฐานวาเนื้อสัตวปกที่ไดจากสัตวนั้นจะไมเหมาะแกการบริโภค  

      2.  เล่ือนการฆาเมื่อระยะเวลาหยุดการใหสารเคมีที่กอใหเกิดการตกคางไมไดมีการปฏิบัติ  

      3.  รับประกันวาสัตวที่มาจากฝูงที่ตองอยูในโปรแกรมควบคุมโรคติดตอ จะเขาทําการฆา  

      เมื่อส้ินสุดการฆาสัตวสุขภาพปกติ หรือใหทําการฆาโดยใหหลีกเลี่ยงการปนเปอนไปสูสัตวอื่น  

      4.  นายสัตวแพทยผูตรวจเนื้อของภาครัฐตองแจงหนวยงานผูมีอํานาจเรื่องระงับการฆา  

      พรอมใหเหตุผล และจัดสถานที่ใหสัตวเหลานั้นอยูโดยไมปะปนกับสัตวอื่น  

      5.  สัตวปกมีชีวิตเทานั้นที่เขาสูโรงงานฆาสัตวและ ในทันทีที่เขาในโรงงาน สัตวเหลานี้ตอง  

      เขาสูกระบวนการฆาทันทหีลังการทําใหสลบ  

คุณสมบัติของพนักงานตรวจเนื้อ  
 1. ผานการอบรมภาคทฤษฎี และการศึกษาจากหองปฏิบัติการ โดยเปนหลักสูตรที่เห็นชอบโดย  

หนวยงานผูมีอาํนาจ  
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 2. ผานการฝกภาคปฏิบัติภายใตการกาํกบัดูแลของนายสัตวแพทยผูตรวจเนื้อของภาครัฐ การ  

            ฝกภาคปฏิบัติตองฝกในโรงงานฆาสัตวปก โรงงานตัดแตงเนื้อสัตวปก หองเย็นเก็บสินคา  

             และในจุดปฏิบัติงานของการตรวจเนื้อสัตวดิบที่โรงงานการตรวจสัตวปกกอนฆาที่โรงงานและที่  

             ฟารม  

 3. ผานการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ประกอบดวยการทดสอบ  

 3.1 การตรวจสัตวปกกอนฆาทีฟ่ารม  

 3.1.1 ภาคทฤษฎี  
 3.1.1.1 ขอมูลทั่วไปของอุตสาหกรรมสัตวปก ไดแก องคกร ความสําคญัทาง  

 เศรษฐกิจ วิธกีารผลิต การคาระหวางประเทศ เปนตน  

 3.1.1.2 ความผิดปกติและปกติทางกายภาพของสัตวปก  

 3.1.1.3 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโรค ไดแก ไวรัส แบคทีเรีย พยาธ ิเปนตน  

 3.1.1.4 การตรวจติดตามโรคและการใชผลิตภัณฑยาหรือวัตถุดิบและการ
ทดสอบ  

 หาสารตกคาง  

 3.1.1.5 การตรวจสอบดานสุขภาพและอนามยั  

 3.1.1.6 สวัสดิภาพสัตวปกที่ฟารม ระหวางการขนสงและที่โรงงานฆาสัตว  

 3.1.1.7 การควบคุมสภาวะแวดลอม เชน ในอาคาร ในฟารม และความรูทัว่ไป  

 3.1.1.8 ระเบียบภายในประเทศและระหวางประเทศ  

 3.1.1.9 ทัศนะคติของผูบริโภคและการควบคุมคุณภาพ  

 3.1.2  ภาคปฎิบัติ  

 3.1.2.1 การเยี่ยมชมฟารมสัตวปกประเภทตางๆ ทีม่ีการเลี้ยงแตกตางกนั  

 3.1.2.2 การเยี่ยมชมสถานประกอบการผลิตอาหารประเภทตางๆ  

 3.1.2.3 การเคลื่อนยายสัตวเขาและออกจากรถขนสง  
 3.1.2.4 การเยี่ยมชมหองปฏิบัติการ  
 3.1.2.5 การตรวจสอบการผลิตตามเอกสารของหนวยงานผูมีอํานาจ  

 3.1.2.6 การจัดการเอกสาร  
 3.1.2.7 การฝกความชํานาญ  

       3.2  การตรวจสัตวปกที่โรงงานฆาสัตว  

 3.2.1 ภาคทฤษฎี  
                               3.2.1.1  ความรูพื้นฐานดานกายภาพและสรีระของสัตวปก  

                               3.2.1.2  ความรูพื้นฐานดานความผดิปกติของรางกายสัตวปก  

                               3.2.1.3  ความรูพื้นฐานดานความผดิปกติทางกายภาพของสัตวปก  
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                               3.2.1.4  ความรูพื้นฐานดานสุขภาพอนามยัในอุตสาหกรรม การทําการฆา การตัด  

                               แตง การเก็บสินคาและงานดานสุขศาสตร   

 3.2.1.5  ความรูดานวธิีและขั้นตอนการฆา การตรวจสอบ การเตรียมเนื้อ การ

บรรจุ  

หีบหอ และการเคลื่อนยายเนื้อสัตวปก  

 3.2.1.6 ความรูดานกฎ ระเบยีบและบริหารจัดการที่เกี่ยวกับหนาที่การงาน  

 3.2.1.7 การเก็บตัวอยาง  
                         3.2.2   ภาคปฏิบัติ  

3.2.2.1  การตรวจและประเมินสัตวที่จะเขาทาํการฆา  

3.2.2.2  การตรวจสวนของรางกายสัตว เพือ่ใหทราบชนดิของสัตว  

3.2.2.3    การตรวจสวนของรางกายสัตวปกที่มกีารเปลี่ยนแปลงและการตั้งขอสังเกต  

3.2.2.4   การควบคุมดานสขุอนามัย  

3.2.2.5   การเก็บตัวอยาง  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 



คูมือปฏิบัติงานดานสุขอนามัยเนื้อ  (Meat Hygiene Manual of Procedures)ของประเทศแคนาดา  
ขอมูลของฟารม  
 1. รหัสหรือเลขที่ประจําฟารม  

 2. เหตุการณผิดปกติในฝูงสัตวที่เปนเหตใุหมีการใชยากับฝูงสัตว  
 3. แหลงที่มาของอาหารสัตวและขอมูลอาหารสัตวที่ผสมในฟารม  

 4. เวลาที่งดใหอาหารสัตวกอนเคลื่อนยายออกจากฟารมเพื่อขนสงไปสูโรงงานฆาสตัว  

ขอมูลจากผูดําเนินการเคลื่อนยาย และ/หรือขนสงไปสูโรงงานฆาสัตว  
1. เวลาเริ่มตนและเสร็จส้ินการจับเพื่อเคลื่อนยายไกข้ึนสูรถขนสง  
2. จํานวนไกที่ขนสง  
3. จํานวนภาชนะบรรจุไกมีชีวิต  

ขอมูลของโรงงานฆาสัตว  
 

 จํานวนไกตายระหวางการขนสง  

ขอมูลลวงหนาของไกในฟารมกอนขนสงไปสูโรงงานฆาสัตว  
 ขอมูลต้ังแต ขอ 1 – 3 ตองสงจากฟารมถงึโรงงานฆาสัตวกอนการขนสงไก 3 วนั  

เอกสารขอมูลฟารม   
 หากการขนสงไกจากฟารมเดียวกนัไปยังโรงงานฆาสัตวแหงเดียวตองใชรถขนสงมากกวา 1 คัน จะกําหนด

ใหมีเอกสารขอมูลฟารมฉบับจริงฉบับเดียว รถขนสงที่ไมไดนําเอกสารฉบับจริงสามารถใชสําเนาเอกสาร

ของฉบับจริงทีม่ีลายเซน็ของนายสัตวแพทยประจําฟารมรับรองความถกูตองของไกบนรถขนสง และ

เอกสารฉบับจริงใหมาพรอมกับรถขนสงคันสุดทาย  

 หากรถขนสงจากฟารมเดียวกันไปยังโรงงานฆาสัตวคนละแหง เนื่องจากมีการซื้อขายสัตวปกระหวางบ

ริษัทผูประกอบการโรงงานฆาสัตว เหน็ควรกําหนดใหเอกสารขอมูลฟารมฉบับจริงมีฉบับเดียว สวนรถขนส

งที่ไมไดนําเอกสารฉบับจริงสามารถใชสําเนาเอกสารฉบับดังที่กลาวขางตนและใชสําเนาเอกสารแสดงการ

ซื้อขายที่รับรองโดยผูประกอบการ  

การขนสง  
 บุคคลหรือผูประกอบการทีรั่บผิดชอบการเคลื่อนยายสัตวปกออกจากฟารมข้ึนรถขนสง รถขนสงที่ใชและ

การขนสงจากฟารมไปสูโรงงานฆาสัตวมีหนาที่รับผิดชอบดานสวัสดิภาพสัตวปกตั้งแตการเคลื่อนยายสัตว

ปกออกจากฟารมไปจนถงึการเคลื่อนยายสัตวปกออกจากรถขนสงเขาสูกระบวนการฆาสัตว  
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 ขอกําหนดภายใตบทที ่7 ของ the Health of Animals Regulations ครอบคลุมถึงเรื่องตางๆ ดงัตอไปนี้  

 1. การใหน้ําและใหอาหาร  
 2. การเคลื่อนยายสัตวปกออกจากฟารมข้ึนรถขนสงและการเคลื่อนยายสัตวปกออกจากรถ  

 

ขนสงเขาสูกระบวนการฆา  

 3. การหลกีเลีย่งความแออดัของสัตวปกในการขนสง  
 4. การคัดแยกสัตวปกตางชนิดกนั  

 5. การระบายและหมนุเวียนอากาศ  

 6. การปองกนัผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ  

 7. การปองกนัมิใหสัตวปกไดรับความทุกขทรมาน  

การจับเพื่อเคลื่อนยายสตัวปก  
 ผูประกอบการที่มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจับเพื่อเคลื่อนยายสัตวปกกอนเขาสูระบบการฆาสัตวตอง

กระทําอยางมมีนุษยธรรม  

คอกพักสัตวกอนเขาสูกระบวนการฆาสัตวและการปฏิบัติตอสัตว   
 ผูประกอบการตองเอาใจใสตอสภาพคอกพักสัตวที่ไมเหมาะสมกอนทีส่ภาพคอกพกัทําใหเกิดผลเสียด

านสวัสดิภาพสัตว  

 การใชคอกพกัสัตวที่ผิดขอกําหนดภายใตพระราชบัญญัติตรวจเนื้อ (Meat Inspection Act) และระเบียบที่

เกี่ยวของตองระงับการใชโดยทนัทีจนกวาคอกพักสัตวจะมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับมาตรฐาน  

 นายสัตวแพทยผูตรวจเนื้อของภาครัฐตองไมยินยอมใหมีการปฏิบัติตอสัตวอยางไรมนุษยธรรม  

 นอกจากนี้  ขอมูลบางสวนของระเบียบอืน่ทีน่ํามาพิจารณา ไดแก  

ระเบียบการตรวจเนื้อสัตวป 1990 ของประเทศแคนาดา(Meat Inspection Regulations, 1990 
CANADA)  
            สภาพที่มกีารปลอมปน (Adulterated) หมายถงึ เนื้อเพื่อการขาย  การใชหรือการบริโภคที่มี  

 1. ยาฆาแมลง โลหะหนกั มลพิษทางอุตสาหกรรม ยา เภสัชเคมีภัณฑหรือสารอ่ืนใดใน  

ปริมาณมากเกินกวาระดับสูงสุดที่กาํหนดในระเบียบอาหารและยา   

 2. สารพิษ สารที่ยอยสลายแลวหรือ การปนเปอนที่มองเหน็ได  

 3. จุลชีพที่ทาํใหเกิดโรคในปริมาณมากเกินกวาระดับที่กําหนดไวในคูมือข้ันตอนการทํางาน  

 (Meat Hygiene Manual of Procedures)หรือไมสอดคลองกับมาตรฐานที่กาํหนดไวในระเบียบนี้ 

(Meat Hygiene Manual of Product)  
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ระเบียบการตรวจเนื้อและผลิตภัณฑสตัวปกของสหรัฐอเมรกิา (Code of Federal Regulations, 
Animals and animal Product, Subchapter C-Mandatory Poultry Products Inspection Subject J-
Ante Mortem Inspection)  

 1. การตรวจสตัวปกกอนฆาตองทําในวนัทีท่ําการฆาสัตวปก   

 2. สัตวปกที่แสดงอาการโรคหรือลักษณะที่ทาํใหเกิดการทําลายซากหากทาํการตรวจสัตว  
ภายหลงัฆา ตองถูกกาํหนดใหทําลายซาก  

 3. สัตวที่ถกูกาํหนดใหทําลายซากแลวขณะทําการตรวจสัตวกอนฆา หามนําไปเขาสู  

กระบวนการเอาเครื่องในออกหรือเคลื่อนยายไปสูสวนการผลิตใดๆของโรงงานททาํการผลิตเนื้อ

สัตวปกหรือเกบ็เนื้อสัตวปก  

 4. สัตวที่ถกูกาํหนดใหทําลายซากขณะทาํการตรวจสัตวกอนฆาและถูกนาํไปฆาหรือทําใหตาย  

ตองอยูภายใตการดูแลรับผิดขอบของพนักงานตรวจเนื้อของภาครัฐ  

 5. สัตวปกที่ไมแสดงอาการโรคขณะทําการตรวจสัตวกอนฆา แตมีเหตสุงสัยวาไดรับ

ผลกระทบ  

จากโรคหรือมลัีกษณะผิดปกติตามที่ระบุไวในระเบยีบนีจ้นอาจจะทาํใหมีการทาํลายซากทั้งตวัหรอื

บางสวนเมื่อทาํการตรวจสัตวภายหลังฆา ตองคัดแยกจากสัตวปกตัวอ่ืนและเก็บรอเพื่อแยกฆา

และ ลวงเครื่องใน  แลวจึงทาํการตรวจสัตวภายหลังฆาอีกครั้ง  ในการนี้พนักงานตรวจเนื้อจะไดรับ

แจงเมื่อสัตวชุดนี้มาใหทําการตรวจสัตวภายหลงัฆา โดยการตรวจสัตวภายหลังฆาจะไมทําพรอม

กับซากสัตวอ่ืน หากสัตวปกที่ไดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อที่ติดตอถึงมนุษยถูกนําเขามาใน

โรงงาน สัตวปกเหลานัน้จะถกูแยกออกจากสัตวปกอื่น การทําการฆาสตัวปกเหลานัน้ตองเลื่อน

ออกไปและใหดําเนนิการดงันี้  

       1.  หากนายสัตวแพทยผูตรวจเนื้อพจิารณาแลวเห็นวา การทําการผลิตสัตวปกเหลานี้ตอไป  

       จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของบุคคลากรในกระบวนการผลิต สัตวชุดนี้จะทําการ  

       ฆาแยกตางหาก สําหรบัการตรวจสัตวกอนฆาและภายหลงัฆาจะตองดําเนินการตามที่ระบ ุ 

       ในระเบียบนี้  

                          2.  หากนายสัตวแพทยผูตรวจเนื้อพจิารณาแลวเหน็วา การทาํการผลิตสัตวปกเหลานี้ต

อไป   จะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของบุคคลากรในกระบวนการผลิต สัตวปกชุดนี้จะไดรับ  

                           การยายออกไปจากโรงงานเพื่อทาํการรักษาภายใตการควบคุมของภาครัฐ แตหากการ

ขนยายเพื่อไปทําการรักษาไมอาจทาํไดในทางปฏิบัติ เหน็ควรใหทําการตรวจสัตวกอนฆา

สัตวปกทีละตัวและสัตวปกที่พบหรือสงสัยวาไดรับผลกระทบจากโรคที่ติดตอถึงมนษุยจะถูก

นําไปทาํลายซากเมื่อสงสัยวาสัตวปกไดรับการรักษาหรือสัมผัสกับสารที่ทาํใหเกิดการตกค

างของสารชีวภาพทีท่ํา ใหเนื้อที่ผลิตไดมกีารปนเปอน สัตวปกเหลานัน้ อาจจะเขาทาํการ

ผลิตโดยที่ซากและสวนอืน่ของซากจะถูกกักกนัไวเพื่อรอการขนยายไปทิ้งโดยวิธทีี่ระบุไวใน

ระเบียบนี ้หรือ อาจจะนําไปฆาแลว  ฝงหรือเผาตามวธิีที่นายสตัวแพทยผูตรวจเนือ้เห็นชอบ  

13  
 



ขอกําหนดดานสัตวแพทยสาธารณสขุของ ประเทศสิงคโปร (Veterinary Public Health 
Requirements, Agri-food and Veterinary Authority of Singapore)  
  
การตรวจสัตวมีชีวิตกอนฆา  

 1. หามทาํการฆาสัตวกอนที่พนักงานตรวจเนื้อทําการตรวจสัตวกอนฆา  

 2. สัตวที่ขนสงมาถึงโรงงานจะไดรับการตรวจสัตวกอนฆาภายใน 24 ชั่วโมง  

3.  วิธีการระบุหรือแสดงแหลงที่มาของสัตวที่จะเขาสูกระบวนการผลติ ตองไดรับการรับรองจากหน

วยงานผูมีอํานาจ  

 4. โรงงานตองมีการจัดการใหสัตวไดรับการตรวจสัตวกอนฆาอยางพอเพียง  
5. การตรวจสัตวกอนฆาดําเนินการเพื่อตรวจสภาพที่ผิดปกติและอาการของโรค รวมทั้ง ความ

สะอาดของสัตวที่เขาสูการตรวจ   

 6. การตรวจสตัวกอนฆาตองมุงเนนรายละเอียดเหลานี้เปนพิเศษ คือ  

 - ทาทางการยนืและเคลื่อนไหว  

 - ความสมบูรณของรางกาย  

 - อาการตอบสนองตอส่ิงแวดลอม  

 - สภาพของผวิหนังและขน  

 - ระบบการหายใจ  

 - อาการบาดเจ็บ บวม หรือบวมน้าํ  

 

7. สัตวใดที่ไดรับการตรวจสตัวกอนฆาแลวไมไดรับอนุญาตใหเขาสูระบบการผลิตตอไป ตองไดรับ

การตรวจโดยนายสัตวแพทยเพื่อการตัดสินในขั้นสุดทายเกี่ยวกับการกําจัดทาํลายซาก  

8. สัตวที่ตายแลว และสัตวที่ไดทําการตรวจสัตวกอนฆาแลวไมผานและถูกกาํหนดใหนาํไปกําจัด

ทําลาย เมื่อกาํจัดทาํลายแลว จะตองเคลือ่นยายออกไปสูบริเวณที่กาํหนดไวทันที และระบุวา

บริโภคไมได  

9. สัตวที่สงสยัวาปวยโดยสตัวมีอาการผิดปกติเปนที่นาสงสัย ตองนาํออกจากกระบวนการฆา

และใหอยูในสถานทีท่ี่แยกตางหาก เพื่อรอการตรวจอยางละเอียดหรือ การสังเกตดูอาการหรือทํา

การรักษา หรือ ทําการฆาภายใตเงื่อนไขพิเศษสําหรับตัวที่สงสยัวาปวย เพื่อปองกันการปนเปอนใน

โรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ และบุคลากร  

10. การทําลายซากสัตวที่แสดงอาการปวยดวยโรคติดตอหรือโรครายแรง หรือแสดงอาการปวย

จากพษิของสารเคมีหรือสารชีวภาพและมีความเปนไปไดวาเนื้อไมเหมาะแกการบริโภค เหน็ควรให

ระงับการฆาและกําหนดใหมีการทาํลายซาก  
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บทที่ 4  
ขอบเขตของมาตรฐานระบบการตรวจไกกอนฆาที่โรงงานฆาไก  

  

ขอมูลกฎระเบียบและขอบังคับที่นาํมาประมวลและวิเคราะหแลว ทาํใหกําหนดขอบเขตของบทบาทและหน

าที่ดังนี ้ 

1.  เพื่อตรวจและคัดแยกสัตวที่แสดงอาการปวย หรือมีสภาพที่สงสัยวาปวยจนเนื้ออาจไมเหมาะสมตอกา

รบริโภค  

2. เพื่อตรวจวาสัตวมีอาการปวยหรือสงสัยวาปวยดวยโรคที่ติดตอมาถึงมนุษย ซึง่ไมสมควรนาํเขาสู

กระบวนการผลิต  

3.    เพื่อตรวจและคัดแยกสัตวที่กอใหเกิดความเสีย่งตอการปนเปอนทีไ่มจําเปนในกระบวนการผลติ  

4.   เพื่อคัดแยกสัตวที่อาจมสีารเคมีตกคางในรางกาย ซึง่อยูในระดับทีอ่าจเปนอันตรายตอผูบริโภคหรือมี

สารเคมีตองหาม  

5.    เพื่อตรวจและแกไขสภาพที่กอใหเกิดอันตรายตอสัตวในดานสวัสดิภาพ  

6.    เพื่อคัดแยกสัตวตาย พกิาร แคระแกรน หรือแสดงอาการโคมาแลวจัดการผลิตหรือควบคุมให

เหมาะสม  

7.   เพื่อรวบรวมขอมูลทาํการวิเคราะหตนเหตุความผดิปกติวาเกิดจากการเลี้ยงทีฟ่ารม การปฏบิัตติอสัตว

ระหวางการขนสงและหรือการผลิตในโรงงาน  

8.    เพื่อปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักการและแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัยอาหารของแตละประเทศ  

9.    เพื่อตรวจหาหรือระบุสัตวปกที่สามารถกอใหเกิดภัยคุกคามตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานในการผลิตเนื้อ

สัตว  

10.   เพื่อตรวจหาหรือระบุสัตวที่ตองการการปฏิบัติเปนพิเศษในดานมนุษยธรรม  

11.   เพื่อการคัดแยกและทาํลายสัตวที่ไมเหมาะสมตอการบริโภค(Unwholesome)  

12.  เพื่อการจดัเตรียมและสงขอมูลที่ไดจากการตรวจสัตวมีชีวิตกอนฆาใหแกผูปฏิบัติงานในกระบวนการ

ตรวจซากสัตวภายหลงัฆาตามความเหมาะสม  

13.   เพื่อตรวจหาหรือระบุสัตวที่แสดงอาการหรือมีสภาพทีท่ําใหเนื้อทีผ่ลิตไดอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

ของสัตวอ่ืน  
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บทที่ 5  
โครงสรางและองคประกอบของมาตรฐานระบบการตรวจไกกอนฆาที่โรงงาน  

 นายสัตวแพทยผูตรวจเนื้อจะสามารถบริหารจัดการและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลตามขอบเขตและ

วัตถุประสงคของการตรวจไกกอนฆาและเปนไปตามรูปแบบและแบบแผน (Model and work patterns) ที่

กําหนดไวตองอาศัยโครงสรางที่มีองคประกอบหลายอยาง เนื่องจากการปนเปอนบนรางกายหรือที่เกิดจาก

ส่ิงขับถายหรือที่เกิดจากอาการเจ็บปวยของสัตวปกทําใหมีความจาํเปนในการกาํหนดรูปแบบโครงสราง

และการออกแบบสถานที ่เครื่องจักรอุปกรณและกําหนดตําแหนงทาํงานของผูตรวจสัตว ดังนั้น องค

ประกอบเหลานี้ ไดแก  

 1.   การออกแบบโครงสรางและพืน้ทีท่ํางานรวมทั้งตาํแหนงทาํงานของลานรับและแขวนไก  

 2.   เครื่องจักรและอุปกรณ  

3.   บุคคลากรที่มีระเบียบ ความรูและ ความชํานาญในหนาทีก่ารงาน   

4.   รูปแบบของการจัดวางพื้นที่ เครื่องจกัร อุปกรณและจํานวนบุคคลากรรวมทั้งแบบแผนและ

วิธีทาํงานตลอดจนเอกสารบนัทกึขอมูลที่เหมาะสม  

การออกแบบโครงสราง อาคาร สถานที่ และพื้นที่ทํางานของลานรบัและแขวนไก ตองกําหนดให
จัดเตรียม  

 1. อาคาร สถานที่ หรือพืน้ทีเ่พื่อแยกสัตวปวยและ/หรือสงสัยวาปวย  

 2. อาคาร สถานที่ หรือพืน้ทีเ่พื่อแยกสัตวทีส่งสัยวามีสารตองหามตกคาง  
 3. อาคาร สถานที่ หรือพืน้ทีเ่พื่อแยกสัตวแคระแกรน ขาพิการและมีอาการโคมา  

 4. อาคาร สถานที่ หรือพืน้ทีเ่พื่อแยกสัตวทีต่ายเนื่องจากการขนสง  
 5. แสงสวางอยางพอเพียง  
 6. ตําแหนงและพื้นทีท่าํงานอยางพอเพยีงสําหรับนายสตัวแพทยและพนกังานตรวจเนื้อ   

 7. พื้นที่วางอยางพอเพียงสาํหรับกรณีฉุกเฉิน เชนไฟฟาดับที่จะทําใหเกิดปญหาดานสวัสดิ

ภาพสัตวหรือขาดแคลนน้ําระหวางการผลิตเพราะจะกอปญหาดานสขุอนามัยของคนงาน

เคลื่อนยายไก ภาชนะบรรจุไกและแขวนไกบนราวเคลื่อนที่ เปนตน  

เครื่องจักรและอุปกรณ ตองกําหนดใหจัดเตรียม  
 1. ปุมหยุดการเคลื่อนที่ของราวแขวนไกมชีีวิต  

 2. ปุมปรับความเร็วของราวแขวนไกเคลื่อนที ่ 
 3. ภาชนะบรรจุไกที่ตายจากการขนสง  
 4. ภาชนะบรรจุไกแคระแกรน ขาพิการและมีอาการโคมา  

 5. อางลางมือและน้ํายาฆาเชื้อ  
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ทั้งนี้ ภาชนะบรรจุซากไกที่ตายระหวางการขนสงและทีท่าํการฆาเพื่อกาํจัดทาํลายซากตองได  

รับการเหน็ชอบจากหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งจัดทําใหสามารถปองกนัการรั่วไหลของสิ่งที่บรรจุอยูภายใน

และมีเครื่องหมายระบุชัดเจนและ สังเกตงาย  

  
บุคลากรในกระบวนการตรวจไกกอนฆา  

ตองจัดเตรียมบุคคลากรที่มคีุณสมบัติและผานการฝกอบรมภายใตการดูแลของหนวยงานผูมี  

อํานาจใหมีจํานวนพอเพียงสําหรับกระบวนการตรวจสัตวมีชีวิตกอนฆารวมทั้งการจบัและเคลื่อนยายสตัว 

ซึ่งตองมกีารแตงกายที่สามารถปองกันการติดเชื้อจากไกที่เขาสูกระบวนการผลิต  

  
หนาที่ในการตรวจไกกอนฆา  

1. สังเกตสัตวในภาชนะบรรจุที่อยู ณ.จุดเคลื่อนยายสัตวออกจากรถขนสง ซึ่งใกลกับบริเวณราว

แขวนหรือที่คอกพักสัตว โดยวิธีสุมตรวจไกหลายตัวและณ.จุดแขวนกอนเขาสูกระบวนการทาํให

สลบ เพราะสามารถเหน็สวนตางๆ ของรางกายไกไดมากและสามารถตรวจไกมีชีวิตจํานวนมาก

ภายในเวลาสัน้ๆ   

2. การบันทึกขอมูลการตรวจสัตวมีชีวิตกอนฆา การจัดการและผลการทําลายซาก  

3. การบังคับใชกฎหมาย  

4. การตรวจแหลงที่มาของสัตววาสัตวมาจากพืน้ที่ที่อยูภายใตพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวและ/

หรือขอกําหนด ระเบียบที่เกีย่วของหรือไม  

5. การตรวจวาสัตวมีชีวิตเขาสูโรงงานฆาสัตว ตองเขาสูกระบวนการฆาสัตวภายใน 24 ชั่วโมง   

6. การตรวจสัตวอีกครั้งภายหลังผานการตรวจขั้นแรก ซึง่กระทําโดยการมุงเนนเฉพาะจุด หรือโดย

ใหไดขอมูลทีต่องการเพิ่มข้ึน  

7. การเก็บตัวอยางจากสัตวในฝูง  

8. การสังเกตวาสัตวมีชีวิตเทานั้น ทีถู่กใสบนราวแขวนเพื่อเขาสูกระบวนการทาํใหสลบ  

9. การตรวจสอบวาสัตวปกที่มีสารชวีภาพตกคางตองกําจัดทาํลายโดยวิธีเผาหรือฝง  

10. กรณีที่สงสัยวาสัตวติดเชื้อที่ติดตอถึงมนุษยและพิจารณาแลววาการรอหรือเขาสูกระบวนการ

ผลิตตอไป อาจเปนอนัตรายตอสุขภาพของบุคคลากรในกระบวนการผลิตเห็นควรอนญุาตใหทํา

การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาภายใตการควบคุมของหนวยงานภาครัฐแต หากการปฏิบัติดังกลาว

ไมสามารถทําได ไกที่ติดเชื้อหรือสงสัยวาติดเชื้อตองกําหนดใหกําจัดทาํลาย  

11. ไกตายหรือมีชีวิตทีถู่กกาํหนดหรือระบุใหมีการกําจดัทําลายโดยกระบวนการตรวจสัตวกอนฆ

าตองมีการนับจํานวน ชั่งน้าํหนกัและทาํใหไมเหมาะแกการบริโภค  
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แบบแผนการดําเนินงาน  
  

 รถขนสงไกเขาโรงงาน  

 

อาคารพักสัตวกอนฆา  

การตรวจเอกสาร  

 1. ขอมูลฟารม  

 2. ผลตรวจไขหวัดนก  

 3. การอนุญาตเคลื่อนยายไกออกจากฟารม  

 4. การรับรองสุขภาพไก  
  

การเคลื่อนยายไกมาบนลานรับ  

ไกบนลานรอการแขวน  

การตรวจไกกอนฆา  

 1. การตรวจไกในภาชนะบรรจุ  
 2. การตรวจไกที่สุมออกจากภาชนะบรรจุ  
 3. การคัดแยกไกที่ไมเหมาะตอการบริโภค  

 

การแขวนไกบนราวเคลื่อนที ่ 

การตรวจสัตวกอนฆา  

 1. การตรวจไกบนราวแขวนกอนเขากระบวนการทาํใหสลบ  

 2. การคัดแยกไกที่ไมเหมาะแกการบริโภค  

 3. การปรับความเร็วของราวแขวนเคลื่อนทีใ่หเหมาะสมกบัการตรวจไกกอนฆา  
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แบบแผนการปฏิบัติงานและการจัดการขอมูลประจําวัน  

 1. การตรวจขอมูลไขหวัดนกลาสุด  

 1.1 เพื่อทราบสถานะและขอมูลของพืน้ทีท่ี่มีการระบาดและพื้นที่รัศมี 10 กิโลเมตรจากพืน้ที่ที่

มีการระบาด  

 1.2 เพื่อการเฝาระวงัแหลงที่มาของไก และดําเนนิการตามความเหมาะสมหากพบวาแหลงที่
มาของไกหรือเอกสารขอมูลฟารมมีเหตุนาสงสัย  

 2. การตรวจขอมูลไกที่มีกาํหนดนําเขาผลิตประจําวนัที่รายงานลวงหนา  

 2.1 เพื่อทราบแหลงที่มาและจํานวนไกที่เขาผลิตลวงหนา ซึ่งเปนฐานขอมูลที่แสดง

ประสิทธิภาพของการกาํหนดชุดผลิตยอยของไกที่นาํเขาผลิตประจําวนั เนื่องจากการกําหนด

ชุดผลิตยอยเปนสวนสําคัญสวนหนึง่ของการจัดทําขอมูลการตรวจสอบยอนกลับที่เกีย่วกับ

การคุมครองผูบริโภค  

 2.2 เพื่อเปนขอมูลในการประเมินและบรหิารจัดการในการตรวจไกกอนฆา เพราะจาํนวนไกที่

มากจะทาํใหความเรว็ราวแขวนไกมีชีวิตเคลื่อนที่เพิ่มข้ึนมาก ซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพการ

ตรวจไกกอนฆา ดังนัน้ จะตองมีการจัดการใหไมเกิดผลเสียตอประสิทธิภาพการตรวจไกก

อนฆา  

3.   การตรวจขอมูลผลวิเคราะหทางหองปฏิบัติการของสารเคมีและยาตกคางประจาํวนัที่รายงานล

วงหนา  

3.1 เพื่อนําขอมูลไปตรวจยืนยันวาไกมาจากฟารมที่ผานการตรวจสารตกคางกอนทีจ่ะอนุญาต

ใหเขาสูกระบวนการฆาสําหรับรถขนสงไกแตละคัน  

 3.2 เพื่อยืนยนัวาระบบการทํางานดําเนินการตามลาํดับปกติ  
4.   การตรวจขอมูลผลวิเคราะหทางหองปฏิบัติการของไขหวัดนกประจําวนัที่รายงานลวงหนา  

4.1 เพื่อนําขอมูลไปตรวจยืนยันวาไกมาจากฟารมที่ผานการตรวจเชื้อไขหวัดนกกอนที่จะ

อนุญาตใหเขาสูกระบวนการฆาสําหรับรถขนสงไกแตละคัน  

 4.2 เพื่อยืนยนัวาระบบการทํางานดําเนินการตามลาํดับปกติ  
5.   การตรวจเอกสารขอมูลฟารมและการเลี้ยงที่มาพรอมกับรถขนสงไก  

5.1 เอกสารมขีอมูลสมบูรณและครบถวนกอนทีจ่ะอนุญาตใหเขาสูกระบวนการฆา หากมีขอ

สงสัยใหตรวจสอบขอมูลเพือ่ยืนยนักอน  

 5.2 เพื่อยืนยนัวาระบบการทํางานดําเนินการตามลาํดับปกติ  
6. การตรวจขอมูลผลวิเคราะหทางหองปฏิบัติการของไขหวัดนกที่มาพรอมกับรถขนสงไก หากมไิด

สงมาลวงหนา  

6.1 เพื่อทราบสถานะและขอมูลของพืน้ทีท่ี่มีการระบาดและพื้นที่รัศมี 10 กิโลเมตรจากพืน้ที่ที่มี

การระบาด  
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6.2 เพื่อการเฝาระวังแหลงทีม่าของไกและดําเนนิการตามเหมาะสมหากพบวาแหลงที่มีของไก

หรือเอกสารขอมูลฟารมมีเหตุนาสงสัย  

 6.3 เพื่อยืนยนัวาระบบการทํางานดําเนินการตามลาํดับปกติ  
 

 7. การตรวจเอกสารหรือการยืนยนัที่แสดงการรับรองสขุภาพไก  
 8. การตรวจเอกสารแสดงการอนุญาตเคลื่อนยายไกจากฟารมเขาสูโรงงาน  

9. การตรวจเอกสารการจัดทาํชุดผลิตยอยของไกที่นาํเขาผลิตประจําวนัเพื่อนําไปตรวจยนืยนัวา

การจัดทาํชุดผลิตและการบนัทกึขอมูลถูกตอง  

 10. การตรวจการใชเครื่องหมายระบุชุดผลิตยอยเพื่อแบงแยกชุดผลติออกเปนชุดผลิตยอย  

11. การตรวจไกที่อยูในภาชนะบรรจุบนลานรับไกกอนเขาสูการแขวนบนราวเคลื่อนที่เพื่อเปนกา

รยืนยนัวามีการตรวจทุกฟารม  

12. การตรวจการสุมคัดเลือกตัวอยางไกออกจากภาชนะบรรจุบนลานรับไกกอนเขาสูการแขวนบน

ราวเคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพ และสภาพรางกายและ เพื่อเปนการยนืยันวามกีารตรวจทกุฟารม  

 13. การสุมคัดเลือกตัวอยางไกออกจากภาชนะบรรจุ เพือ่ตรวจสุขภาพและสภาพรางกาย  

14. การตรวจไกที่อยูบนราวแขวนเคลื่อนทีก่อนเขาสูกระบวนการทาํใหสลบ เนื่องจากไกอยูใน

ลักษณะที่สังเกตเห็นของเหลวที่ออกจากจมูกและปากไดงายและสงัเกตเห็นความผดิปกติของ

สะโพก รอบทวารและขาไดชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งสามารถตรวจดูไกเปนจํานวนมากภายในเวลาอัน

ส้ัน ทําใหไดขอมูลเพื่อแจงตอสวนการผลติถัดไป เพื่อปรับการทํางานของเครื่องจักร อุปกรณและ

บุคคลากร รวมทั้งกระบวนการตรวจไกภายหลงัฆาใหสอดคลองกับสภาพไกที่เขามา  

15. การตรวจการแขวนไกบนราวเคลื่อนทีว่าไมมีการแขวนไกตายแลวและไกอาการโคมา เพราะ

เนื้อไมเหมาะสมตอการบริโภค เนื่องจากการเอาเลือดออกไมสมบูรณ  

16. การตรวจการแขวนไกบนราวเคลื่อนทีว่าไมมีการแขวนไกแคระแกรน เพราะไกแคระแกรนจะไม

ไดรับกระแสไฟฟาจากเครื่องทาํใหสลบอยางพอเพียง ทําใหไดรับความเจ็บปวดจากกระบวนการ

เอาเลือดออกและเนื้อที่ผลิตไดจะดอยคุณภาพเนื่องการเอาเลือดออกไมสมบูรณ  

 17. การตรวจการแขวนไกบนราวเคลื่อนทีว่าไมมีการแขวนไกปวย  

 18. การตรวจการทาํงานของเครื่องควบคมุความเรว็ของราวแขวนเคลื่อนที ่ 
19. สัตวที่ไดจัดแบงเปนชุดผลิตและผานกระบวนการตรวจสัตวมีชีวิตกอนฆา ตองไดรับการ

บันทกึขอมูล ดังนี้  

 - จํานวนสัตวปกของแตละชุดการผลิต  

 - วันและเวลาที่ทาํการตรวจสัตว  
 - ลายเซ็นหรือขอมูลอ่ืนของพนกังานตรวจเนื้อทีท่ําการตรวจสัตวมีชีวิตในขั้นแรก(Ante-

mortem screening)  
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 20. ฝูงสัตวทั้งหมดทีถู่กคัดแยกออกระหวางกระบวนการตรวจสัตวมีชีวติในข้ันแรก ตองไดรับ  

การตรวจโดยละเอียดจากนายสัตวแพทยผูตรวจเนื้อของภาครัฐแลวตองดําเนินการดังนี้  

 - อนุญาตใหเขาสูกระบวนการฆาตามปกติตอไป  

 - ดําเนินการใหฝูงสัตวที่เขาขายสงสัยไปเขากลุมฝูงตองสงสัยและมกีารแยกการฆา
โดยกระทาํหลงัจากกระบวนการฆาปกติ  

 - ดําเนินการใหฝูงสัตวที่เขาขายสงสัยเขาสูกระบวนการฆาทนัทีดวยเหตุผลทาง
มนุษยธรรม  

 - ดําเนินการกาํจัดทาํลายสตัว  
21. ภาชนะบรรจุสัตวที่เขาขายสงสยัตองติดปายระบุสถานะ  

  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21  

  

 

  



กิตติกรรมประกาศ  
  

ผูจัดทําขอขอบคุณ นางวมิลพร ธิติศักดิ์ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค

าปศุสัตว นายรณชัย จวงพานิช  ผูอํานวยการสวนพฒันาระบบงาน  สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินคาปศุสัตว  และนางสาวนิดารัตน  ไพรคณะฮก  หวัหนาฝายรับรองโรงงานผลิตภัณฑ     ปศุ

สัตวสงออก สวนตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑปศุสัตว สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุ

สัตว ที่ใหคําปรึกษา แนะนํา และตรวจแกไขเอกสารมาตรฐานระบบการตรวจไกกอนฆา        ใน

โรงงานผลิตเนือ้ไกฉบับนี้ใหบรรลุไปไดดวยดี  
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เอกสารอางอิง  
  

รําไพ  วรรณสินธุ  2549.  ความหมายและบทบาทของนักวเิคราะหระบบ เอกสารประกอบการศกึษา ความรู  

 เบื้องตนเกี่ยวกับการวเิคราะหระบบ1 (ออนไลน) เขาถงึไดจาก 

http://www.geocities.com/5_Analysis/index.html .  

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2549.  เอกสารมาตรฐาน : ขอมูลทั่วไป (ออนไลน) เขาถึงไดจาก 

http://www.tisi.go.th/standardization/definition.html .  

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ2548.    

 คําแนะนําการตรวจสอบยอนกลับในสหภาพยโุรป  พิมพคร้ังที่ 1 โรงพิมพชุมนมุสหกรณการเกษตรแหงประเทศ

ไทยจํากัด กรุงเทพฯ หนา 14 – 17  
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