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ABSTRACT 

Zoonoses and food-borne infections due to foods of animal origin are 

important public health concerns. Beef is the highest meat produce consumed in 

Bhutan. A substantial quantity of cattle is slaughtered within the country besides huge 

imports from India. The health and hygiene status of cattle at slaughter and in 

imported beef are not known in the country. The meat inspection in the 

slaughterhouse can play an essential part in the protection of public health and can 

provide an important sentinel function for zoonoses and food-borne infections. A 

cross-sectional study was conducted from November 2010 to April 2011 with an aim 

to assess the health and hygiene status of cattle at slaughter in Bhutan. It was also 

aimed to estimate the prevalence and obtain information on specific zoonotic diseases 

of slaughter cattle through meat inspection procedures and laboratory analysis. 

Of the 385 cattle subjected to ante-mortem inspection, 54.9% were positive to 

mud and feces on animal body, 49.9% dull hair coat condition, 29.6% ecto-parasites, 

23.9% abnormal body temperature, 18.9% skin lesions, 15.6% abnormal pulse rate, 

12.5% abnormal respiration rate, 8.8% presence of salivation, 7.3% superficial lymph 

nodes swelling, 5.7% mastitis, 2.1% emaciation and 1.5% lameness. In the post-

mortem inspection findings, 21.0% were positive to abnormalities of lymph nodes in 

respiratory tract, 9.4% hydatid cysts, 3.4% liver calcification and enlargement, 2.6% 

technopathies, 2.3% liver fluke, 2.1% abnormalities in popliteus lymph nodes, 1.6% 
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red urine, 1.0% mastitis, 0.8% tuberculosis lesions and 0.5% abscess and 

localized tumors.  

The prevalence of zoonotic diseases in cattle at slaughter was 7.3% 

hydatidosis, 2.2% fascioliasis, 1.1% brucellosis, 0.8% tuberculosis and 0% 

cysticercosis in Bhutan.  

The microbiological assessment of deep tissue samples from diseased, 

suspected and injured cattle showed 62.7% Gram negative bacteria predominated by 

enterobacteriaceae, 11.8% staphylococci/micrococci, 2.0% corynebacterium and 0.8% 

streptococci. The Salmonella detection rate was 15.8%. The mean total aerobic 

bacterial count was 6.14±1.46 log10cfu/g in fresh cattle meat. The proportion of 

microbial contamination in slaughterhouse was found to be 8.9% (>10
3
 cfu/g), 16.1% 

(>10
4
 cfu/g), 19.6% (>10

5
 cfu/g), 16.1% (>10

6 
cfu/g), 37.5% (>10

7
 cfu/g) and 1.8% 

(>10
8
 cfu/g) in this study.  

This study showed that AM and PM inspections can only identify physical 

abnormalities and classical zoonotic diseases but doesn’t solve the food safety issues 

of real concerns like microbiological hazards and harmful residues. The tools should 

thus be integrated and supported with appropriate laboratory tests into other food 

safety processes and be controlled by its quality assurance functions. A 

comprehensive zoonoses and microbiological surveillance system in slaughter cattle 

for human consumption in Bhutan is recommended.    
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บทคัดย่อ 
 

โรครับจากสัตว ์ และโรคท่ีติดต่อทางอาหาร ท่ีเกิดจากการบริโภคผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์ เป็น
เร่ืองท่ีมีความส าคญัทางสาธารณสุข  เน้ือโคเป็นผลิตภณัฑ์สัตวท่ี์มีการบริโภคมากท่ีสุดในภูฏาน ท า
ใหมี้การผลิตและฆ่าช าแหละโคจ านวนมากภายในประเทศ  ร่วมกบัการน าเขา้ท่ีมีสัดส่วนส่วนใหญ่
จากอินเดีย  สภาพทางสุขภาพ และสุขอนามยัของโคท่ีโรงฆ่าสัตว ์ และโคท่ีน าเขา้ยงัไม่เคยมี
การศึกษามาก่อน   การตรวจเน้ือท่ีโรงฆ่าสัตวเ์ป็นกระบวนการท่ีจ าเป็นในการป้องกนัโรคภยัทาง
สาธารณสุข และใชเ้ป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงสถานะการติดเช้ือโรครับจากสัตว ์ และโรคติดต่อทางอาหาร 
จึงไดท้  าการศึกษาแบบตดัขวางระหวา่งเดือน พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 ถึงเดือน เมษายน 2011 เพื่อท า
การประมาณค่าความชุก และขอ้มูลจ าเพาะอ่ืนๆ ของโรครับจากสัตวข์องโคท่ีโรงฆ่า โดยท าการ
ตรวจซากและการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 

จากการตรวจโคก่อนฆ่าทั้งหมด 385 ตวั พบวา่ ร้อยละ 54.9 มีโคลนเปรอะเป้ือนตาม
ร่างกาย ร้อยละ 49.9 มีขนและผวิหนงัหยาบ    ร้อยละ 29.6 มีพยาธ์ิผวิหนงั   ร้อยละ 23.9 มีอุณหภูมิ
ร่ายกายผดิปกติ    ร้อยละ 18.9 มีบาดแผลท่ีผวิหนงั  ร้อยละ 15.6 มีชีพจรผดิปกติ   ร้อยละ 12.5 มี
อตัราหายใจผดิปกติ  ร้อยละ 8.8 มีน ้าลายไหล   ร้อยละ 7.3 มีอาการบวมของต่อมน ้าเหลืองท่ี
ผวิหนงั  ร้อยละ 5.7 มีอาการเตา้นมอกัเสบ  ร้อยละ 2.1 มีสภาพร่ายกายซูบผอม  ร้อยละ 1.5 มีอาการ
ขากะเผลก  ส าหรับผลการตรวจซากหลงัการฆ่าช าแหละ พบวา่ ร้อยละ 21 พบความผดิปกติของ
ต่อมน ้าเหลืองในทางเดินหายใจ ร้อยละ 9.4 พบถุงน ้าไฮดาทิด   ร้อยละ 3.4 มีการพอกตวัของ



iii 
 

แคลเซียมท่ีตบั และตบัขยายใหญ่   ร้อยละ 2.6 มีเทคโนพาธิ  ร้อยละ 2.3 มีพยาธ์ิใบไมใ้น
ตบั  ร้อยละ 2.1 มีความผดิปกติของต่อมน ้าเหลืองป็อบลีเทียส  ร้อยละ 1.6 มีปัสสาวะสีเลือด ร้อยละ 
1 มีอาการเตา้นมอกัเสบ  ร้อยละ 0.8 มีกอ้นทูเบอรคูโลซีส  ร้อยละ 0.5 มีฝีและกอ้นเน้ืองอก 
ความชุกของโรครับจากสัตวใ์นโคท่ีโรงฆ่าเป็นดงัน้ี  ร้อยละ 7.3 พบไฮดาทิโดซีส   ร้อยละ 2.2 พบ
ฟาสซิโอเลียซีส  ร้อยละ 1.1 พบบรูเซลโลซีส  ร้อยละ 0.8 พบทูเบอร์คูโลซีส และไมพ่บซีสติเซอร์
โคซีส การประเมินทางจุลชีววทิยาของเน้ือเยือ่ชั้นลึกของโคท่ีบาดเจบ็ เป็นโรคหรือสงสัยวา่เป็นโรค 
พบวา่ ร้อยละ 62.7 พบเช้ือเอนเตอโรแบคทีเรียซีอี  ร้อยละ  11.8 พบสแตปไฟโลคอคไค หรือ ไม
โครคอคไค ร้อยละ 2 พบโคโลนีแบคทีเรียม และร้อยละ 0.8 พบสเตรบโตคอคไค   อตัราการตรวจ
พบซลัโมเนลลา คือ ร้อยละ 15.8   ค่าเฉล่ียของ total aerobic bacterial count  คือ 6.14±1.46 
log10cfu/g ผลการศึกษาแสดงวา่ การตรวจสัตวก่์อนฆ่า และการตรวจซาก ใชไ้ดใ้นการตรวจความ
ผดิปกติท่ีแสดงใหเ้ห็นไดท้างกายภาพ และ โรครับจากสัตวท่ี์มีวกิารจ าเพาะเท่านั้น ไม่สามารถจะใช้
ส าหรับป้องกนัอนัตรายทางจุลชีววทิยาหรือ สารพิษตกคา้งได ้ วธีิการตรวจทั้งสองประการดงักล่าว
ควรใชส้นบัสนุนกระบวนการตรวจทางห้องปฏิบติัการส าหรับอาหารปลอดภยัอ่ืนๆ และอยา่ง
สอดคลอ้งกบัระบบควบคุมคุณภาพ   ไดอ้ภิปรายแนะน าการใชร้ะบบการเฝ้าระวงัทางจุลชีพและ
โรครับจากสัตวอ์ยา่งครอบคลุมในภูฏาน 
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