หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจาโรงฆ่าสัตว์ ส่วนท้องถิ่น
๑. หลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจาโรงฆ่าสัตว์ ส่วนท้องถิ่น
Training program for inspector in the slaughter houses

๒. ชื่อประกาศนียบัตร
ภาษาไทย
ประกาศนียบัตรพนักงานตรวจโรคสัตว์
ภาษาอังกฤษ
Certificate in meat inspection program
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔. หลักการและเหตุผล
การตรวจสัตว์และเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เป็นการนาเอาวิชาชีพการสัตวแพทย์ทั้งทางด้านความรู้
ความสามารถและทักษะมาใช้เป็นหลักในการวินิจฉัยโรคสัตว์ทงั้ ในขณะที่ทาการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและ
การตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่ารวมทั้งการตัดสินซากโดยมุ่งเน้นให้ผบู้ ริโภคเนือ้ สัตว์ท่มี ีคุณภาพดีและปลอดภัย
เหมาะสาหรับการบริโภค
การส่งเสริมและฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจาโรงฆ่าสัตว์ให้มีความรู้ความสามารถทักษะ
และเจตคติในการตรวจสัตว์และเนื้อสัตว์จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งโดยมุ่งหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพของพนักงาน
ตรวจโรคสัตว์ประจาโรงฆ่าสัตว์ และยกระดับมาตรฐานการให้บริการตรวจสัตว์และเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อลดปัญหาทางด้านสาธารณสุขและเป็นการยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน
โดยเฉพาะในชนบทห่างไกลให้ดีขนึ้ รวมถึงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนือ้ สัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕
และ พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนือ้ สัตว์ พ.ศ.2559 ได้กาหนดให้โรงฆ่าสัตว์ต้องมี
พนักงานตรวจโรคสัตว์ประจาทุกแห่ง ด้วยนั้น
เนื่องจากในปัจจุบันมีการเปิดฝึกอบรมฯเฉพาะของกรมปศุสัตว์ในส่วนกลาง ทาให้พนักงานในโรงฆ่า
สั ต ว์ บ างส่ ว นจากพื้ น ที่ ห่ า งไกลไม่ ส ามารถเดิ น ทางไปฝึ ก อบรมได้ ดั ง นั้ น ทางคณะสั ต วแพทยศาสตร์
มหาวิท ยาลั ยเชีย งใหม่ ซ่ึงมี ความพร้อ มในการจั ด ฝึกอบรม และเล็ ง เห็ น ปั ญ หาดั ง กล่า วจึง จะเปิด ท าการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจาโรงฆ่าสัตว์ เพื่อให้พนักงานในโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่
เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน และจังหวัดใกล้เคียงสามารถเดินทางมาร่วมฝึกอบรมอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดตาม
วัต ถุป ระสงค์และเพื่อให้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มี ความรู้พื้นฐานและหลักปฏิ บั ติเป็ นมาตรฐานเดียวกันตาม
มาตรฐานสากล
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๕. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ประจาโรงฆ่าสัตว์ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเอกชนมีความรู้ความสามารถในการตรวจสัตว์และเนือ้ สัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานที่
ใช้ในการควบคุมการผลิตเนือ้ สัตว์เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล
๒. เพื่อให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ผู้ทาการตรวจโรคสัตว์ได้มีความรู้ ความชานาญ ในการตรวจ
สุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่า
๓. เพื่อคุม้ ครองผู้บริโภคเนือ้ สัตว์และผลิตภัณฑ์ ให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนอันตราย
ทางชีววิทยา เคมี และกายภาพที่มีต่อผู้บริโภคเป็นผลให้ได้เนือ้ สัตว์ที่มีคุณภาพสาหรับการบริโภค
๔. เพื่อให้พนักงานตรวจโรคสัตว์เรียนรูใ้ นเรื่องการจัดการและการสุขาภิบาลตามมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
๖. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
ตามประกาศของกรมปศุสัตว์ เรื่อง การรับรองหลักสูตรการศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์และ
เนือ้ สัตว์ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561ได้ระบุคุณสมบัติผเู้ ข้ารับการศึกาอบรมต้องสาเร็จการศึกษาอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์หรือคุณวุฒิเทียบเท่าในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชาใดวิชา
หนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์
2. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือคุณวุฒเิ ทียบเท่าในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชา
ใดวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
3. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือคุณวุฒเิ ทียบเท่าในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชา
ใดวิชาหนึ่ง
4. ผู้ส าเร็จ ปริญ ญาตรีสั ต วแพทยศาสตร์ห รือ ประกาศนีย บั ต รวิชาชีพ สั ต วแพทย์แต่ยั ง ไม่ ไ ด้ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา
5. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาสัตวศาสตร์ สัตวบาล สัตวรักษ์ หรือที่
เกี่ยวกับ ปศุ สั ต ว์ และมี หนั งสือรับรองจากหั วหน้า ระดับ กอง สานักหรือเทีย บเท่า ขึ้น ไป หรือ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษว่าเป็น
ผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจโรคสัตว์หรือตรวจเนือ้ สัตว์อย่างน้อย 1 ปี
๗. ระยะเวลาในการฝึกอบรม
กาหนดการจัดฝึกอบรม
ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิน้
7.1 ภาคทฤษฎี
7.2 ภาคปฏิบัติ

รุน่ ละ 50 คน
จานวน 14 วัน(110 ชั่วโมง)
จานวน 8 วัน (48 ชั่วโมง)
จานวน 6 วัน (62 ชั่วโมง)
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๘. ประเมินผล
ผู้เข้าร่วมอบรมต้องผ่านการประเมินผลดังนี้
8.1 ผู้ผา่ นการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ90 ของหลักสูตร
8.2 ให้มีการประเมินผลหลังจากสิน้ สุดการฝึกอบรมโดยการสอบวัดความรู้ โดยต้องมีคะแนนรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนรวมทุกหัวข้อวิชา
8.3 ในกรณีท่ผี ู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินผลไม่ผา่ นให้มสี ิทธิเข้ารับการประเมินใหม่ได้อีก
ตามระยะเวลาที่กาหนด
๙. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจาโรงฆ่าสัตว์ ส่วนท้องถิ่น
9.1 จานวนชั่วโมงรวมตลอดหลักสูตร 110 ชั่วโมง
9.1.1 ภาคทฤษฎีจานวน 48 ชั่วโมง (คิดประมาณ 8 ชั่วโมงต่อวัน)
9.1.2 ภาคปฏิบตั ิจานวน 62 ชั่วโมง (คิดประมาณ 8 -10 ชั่วโมงต่อวัน)
9.2 รายวิชาประกอบด้วย
หมวดที่ 1 วิชาพืน้ ฐาน (10 ชั่วโมง)
1.1 สัตวบาลเบือ้ งต้น
1.2 การจัดการฟาร์ม
1.3 การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์
1.4 มหกายวิภาคปศุสัตว์ (สุกร, โค, กระบือ, สัตว์ปกี )
1.5 ระบบต่อมน้าเหลืองสาหรับการตรวจเนือ้ สัตว์
1.6 ความรู้พ้ืนฐานของยาสัตว์และการให้ยาสัตว์รวมทัง้ พิษของสารพิษต่อสัตว์
1.7 เชือ้ จุลนิ ทรีย์ท่เี ป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
1.8 วิทยาการระบาดและเวชศาสตร์ป้องกันทางสัตวแพทย์
1.9 พยาธิสภาพของโรค
1.10 อายุรศาสตร์สัตว์ (การตรวจวินิจฉัยโรคสาเหตุของโรคอาการและการรักษา)
หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะ (35 ชั่วโมง)
2.1 โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
2.2 มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์และโรงงานผลิตและแปรรูปเนือ้ สัตว์
2.3 การตรวจสุขภาพสัตว์กอ่ นฆ่า
2.4 วิธีควบคุมสัตว์และการฆ่าสัตว์ท่ถี ูกวิธี
2.5 การตัดแต่งซากและคัดเกรดซากโคกระบือและสุกร
2.7 การตัดสินซาก
2.6 การตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่า
2.8 วิธีการทาความสะอาดและการสุขาภิบาลในโรงฆ่าสัตว์และโรงงานผลิต
และแปรรูปเนือ้ สัตว์
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2.9 สภาพของเนือ้ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังฆ่า
2.10 ระบบมาตรฐานคุณภาพที่ใช้ควบคุมการผลิตเนือ้ สัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร
2.11 การวิเคราะห์ความเสีย่ งกับสุขศาสตร์เนือ้ สัตว์
2.12 บทบาทของพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจาโรงฆ่าสัตว์ต่อความปลอดภัยของอาหาร
2.13 การเก็บรักษาเนือ้ สัตว์และผลิตภัณฑ์สตั ว์และการบรรจุหีบห่อ
2.14 การขนส่งซากสัตว์ท่ผี า่ นการตรวจจากสัตวแพทย์และการส่งตัวอย่างทาง
ห้องปฏิบตั ิการ
หมวดที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเนือ้ (3 ชั่วโมง)
3.1 พระราชบัญญัติวชิ าชีพการสัตวแพทย์พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
3.2 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนือ้ สัตว์พ.ศ. 2559
3.3 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม
3.4 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
3.5 พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 และฉบับปรับปรุง
3.6 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535
3.7 พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 , พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2560
หมวดที่ 4 การฝึกปฏิบัติ (62 ชั่วโมง)
4.1 การทบทวนเนือ้ หารายวิชา 16 ชั่วโมง
4.2 การตรวจสุขภาพสัตว์กอ่ นฆ่าและตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่าของสัตว์ใหญ่
(โค-กระบือ) 10 ชั่วโมง
4.3 การตรวจสุขภาพสัตว์กอ่ นฆ่าและตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่าของสัตว์เล็ก
(สุกร) 10 ชั่วโมง
4.4 การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่าของสัตว์ปกี
(ไก่) 10 ชั่วโมง
4.5 การปฏิบัติในห้องปฏิบตั กิ ารตรวจเนือ้ 7 ชั่วโมง
4.6 สัมมนากลุ่ม 6 ชั่วโมง
4.7 ประเมินผล 3 ชั่วโมง
๑๐. คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจาโรงฆ่าสัตว์ ส่วนท้องถิ่น
10.1 สัตวบาลเบื้องต้นชนิดของสัตว์การจัดฟาร์มที่ดีมาตรฐานฟาร์มการเคลื่อนย้ายสัตว์
เข้าสูโ่ รงฆ่าสัตว์ Animal welfare การนาสัตว์เข้าคอกพักสัตว์ก่อนฆ่า
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10.2 ยาสัตว์และการให้ยาสัตว์คาจากัดความของยาสัตว์ชนิดของยาวิธีการให้ยาการออกฤทธิ์ของ
ยาการขับถ่ายยาออกจากร่างกายการตกค้างของยาอันตรายที่เกิดจากการให้ยาผิดหรือเกิน
ขนาด
10.3 เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุ ขภาพผู้บริโภคเชื้อจุลินทรีย์เป็นสาเหตุทาให้เกิดโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคนโดยย่อเน้นโรคสาคัญที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคและวิธีกาจัด
เชือ้ เหล่านั้น
10.4 พยาธิสภาพของโรคโรคที่ตรวจพบในซากสัตว์วิธีการวินิจฉัยการวัดความรุนแรงของโรค
พยาธิกาเนิดของโรคการเปลี่ยนแปลงเนือ้ เยื่อในร่างกายเมื่อเกิดโรคการรวบรวมข้อมูลเสนอ
สัตวแพทย์ตรวจเนือ้
10.5 ระบาดวิทยาการเฝ้าระวังโรคการควบคุมโรคสาเหตุอาการการระบาดของโรคการควบคุม
โรคการเฝ้าระวังโรคการรายงานภาวะโรคต่อสัตวแพทย์ตรวจเนือ้
10.6 อายุรศาสตร์สัตว์การตรวจร่างกายสัตว์การตรวจสภาพสิ่งแวดล้อมกระบวนการของโรคการ
วินิจฉัยเพื่อค้นหาสาเหตุอาการและการรักษา
10.7 มหกายวิภาคปศุสัตว์ (สุกร, โค-กระบือ, สัตว์ปีก) ศึกษาระบบต่างๆของร่างกายในระดับที่
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าระบบกล้ามเนือ้ ระบบทางเดินอาหารระบบหายใจและหมุนเวียนเลือด
10.8 ระบบต่อมน้าเหลืองสาหรับการตรวจเนื้อสัตว์ตาแหน่งต่างๆของต่อมน้าเหลืองในสุกรและ
โค-กระบือที่จาเป็นสาหรับการตรวจเนื้อสัตว์เพื่อแยกระหว่างเนื้อสัตว์ปกติและเนื้อสัตว์
ที่เป็นโรค
10.9 โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนโรคที่มีผลกระทบต่อคนและสัตว์สาเหตุระบาดวิทยาลักษณะ
สาคัญของโรคทั้งในคนและสัตว์รวมถึงการติดต่อการเกิดโรคและพยาธิวิทยาการควบคุม
และป้องกันโรคปัญหาและแนวโน้มของโรคที่พนักงานตรวจโรคสัตว์ประจาโรงฆ่าสัตว์ควรจะ
ทราบ
10.10 มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์และโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์สถานที่ตั้งการออกแบบวัสดุก่อสร้างการ
ระบายอากาศการระบายน้าทิ้งการกาจัดน้าเสียแสงสว่างห้องปฏิบัติการต่างๆการเก็บรักษา
คุณภาพเนือ้ สัตว์ในห้องเย็นการขนส่ง
10.11 การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าลักษณะความแตกต่างระหว่างสัตว์ป่วยกับสัตว์ที่มีสุขภาพ
สมบู ร ณ์ อ าการป่ ว ยที่ ส าคั ญ การดู ลั ก ษณะของสั ต ว์ ที่ ผิ ด ปกติ ก ารวบรวมข้ อ มู ล เสนอ
สัตวแพทย์ตรวจเนือ้ การเสนอข้อคิดเห็น
10.12 วิธีควบคุมสัตว์และการฆ่าสัตว์ที่ถูกวิธีสวัสดิภาพของสัตว์ก่อนฆ่ามาตรฐานการป้องกันการ
ทารุณสัตว์ในขณะทาการขนส่งสัตว์ต้องได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอการฆ่าสัตว์อย่างถูก
วิธีเพื่อป้องกันการทารุณสัตว์วธิ ีการเอาเลือดออก
10.13 การตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่า ตาแหน่งของต่อมต่างๆ การผ่ากล้ามเนื้อโดยไม่เป็นการ
ทาลายกล้ามเนื้อ การผ่าตรวจต่อมน้าเหลืองอย่างถูกวิธีเพื่อดูรอยโรค การรายงานผลการ
ตรวจพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินซาก
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10.14 การทาความสะอาดโรงฆ่าสัตว์และการสุขาภิบาลโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์ขั้นตอนวิธีการทา
ความสะอาดโรงฆ่า สัต ว์ทั้งก่อ นและหลั ง การฆ่า สัต ว์วิธีท าความสะอาดที่เหมาะสมและ
ประหยัดโรงฆ่าสัตว์ต้องมีหน่วยงานอนามัยรักษาความสะอาดโดยเฉพาะ
10.15 สภาพของเนือ้ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังฆ่าการเปลี่ยนแปลงของซากที่สาคัญเกี่ยวข้อง
กับคุณภาพซากสาเหตุลักษณะที่ปรากฏและวิธีป้องกัน
10.16 ระบบมาตรฐานคุณภาพที่ใช้ควบคุมการผลิตเนือ้ สัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารมาตรฐานต่างๆที่
ควรรู้ได้แก่ GMP HACCP และ QA สาระสาคัญของมาตรฐานผู้ควบคุมดูแลและการรายงาน
10.17 การวิเคราะห์ความเสี่ยงกับสุขศาสตร์เนื้อสัตว์การประยุกต์หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับ
สุขศาสตร์เนื้อสัตว์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อ
สุขภาพมนุษย์จากการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ปลอดภัยเนื่องจากกระบวนการผลิตการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลดความเสี่ยง
10.18 บทบาทของพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจาโรงฆ่าสัตว์ต่อความปลอดภัยของอาหารบทบาท
ของพนักงานตรวจโรคสัตว์ต่อการป้องกันและควบคุมโรคที่อาจจะระบาดผ่านเนื้อสัตว์ไปยัง
คนการจัดระเบียบองค์การนโยบายและการจัดการโครงการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
อาหารตั้งแต่การผลิตสัตว์จนถึงอาหารพร้อมที่จะบริโภค
10.19 การเก็บรักษาเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์และการบรรจุหีบห่อคุณลักษณะสารที่ใช้ถนอม
เนือ้ สัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์วัสดุที่ใช้และเทคนิคการบรรจุหีบห่อ
10.20 การขนส่งซากสัตว์ที่ผ่านการตรวจจากสัตวแพทย์และการส่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ
ข้อปฏิบัติการจัดการซากสัตว์ที่ผ่านการตรวจจากสัตวแพทย์การเก็บซากสัตว์ในห้องเย็นข้อ
ปฏิบัติในการส่งตัวอย่างสิ่งที่จะต้องส่งตรวจวิธีการตรวจ
10.21 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์พ .ศ. 2545 หน้าที่สัตวแพทย์ตรวจเนื้อที่กาหนดไว้
อานาจแต่งตั้งและการถอดถอนเมื่อกระทาความผิดวิชาชีพ
10.22 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนือ้ สัตว์พ.ศ. 2535 หน้าที่ของสัตว-แพทย์
ตรวจเนือ้ และพนักงานตรวจโรคสัตว์ท่กี าหนดไว้ขั้นตอนการปฏิบัติในโรงฆ่าสัตว์
10.23 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พ .ศ. 2525 ข้อห้ามให้การใช้ยาเคมีภัณฑ์และ
อื่นๆอาการที่เกิดขึน้ ภายหลังการให้อาหารสัตว์นั้นๆ
10.24 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ .ศ. 2499 การเคลื่อนย้ายสัตว์ทั้งภายในประเทศและเพื่อ
การส่งออกการควบคุมโรคสัตว์การนาเข้าสัตว์และซากสัตว์
10.25 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 การนาเนื้อสัตว์ไปเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร
ประกาศกฏกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับเนือ้ สัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
10.26 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2535 มลภาวะที่อาจเกิดขึ้น
จากฟาร์มเลีย้ งสัตว์และการกาจัดน้าเสียจากโรงฆ่าสัตว์
10.27 พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 ความหมายของคาว่า “ตลาด” “สถานที่
จาหน่ายอาหาร” “สถานที่สะสมอาหาร” และอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม
มาตรา 44
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10.28 การฝึกปฏิบัติการฝึกตรวจซากภายหลังฆ่าตาแหน่งของต่อมต่างๆวิธีการผ่าต่อมน้าเหลือง
เพื่อตรวจโรคต้องฝึกตรวจสุขภาพสั ตว์ก่อนฆ่าและตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่าทั้งสัตว์ใหญ่
สัตว์เล็กและสัตว์ปีกรู้ระบบการเก็บข้อมูลที่ตรวจพบหรือสงสัยว่าสัตว์ป่วยการยึดซากไว้
ตรวจอย่างละเอียดในกรณีที่พบความปกติของซากหรือโรคบางโรคที่ไม่สามารถตัดสินได้
ทันทีหรือสงสัย
๑1. ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
ค่าลงทะเบียนคนละ 14,000 บาท เป็นค่าดาเนินการฝึกอบรม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ทั้งนีไ้ ม่รวมค่าใช้จา่ ยค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก)
๑2. การรับสมัครและลงทะเบียน
12.1 รับสมัครและลงทะเบียน
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561
12.2 ติดต่อสมัครได้ที่
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (น.สพ.ภวินท์ ศรีธิพันธุ์)
122 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-892515 โ ท ร ส า ร 0 5 3 -8 9 2 6 2 3
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Pawin.Sritiphan@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
155 หมู่ 2 ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-948071 โทรสาร 053-948065
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ animhealth@gmail.com
12.3 การชาระค่าสมัคร
1. ชาระเงินสด
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ชาระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อภาษาไทย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ
FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
CHIANG MAI UNIVERSITY
เลขทีบ่ ัญชีออมทรัพย์
667-2-12002-0
ธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561
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๑3. กาหนดการและตารางฝึกอบรม 20 สิงหาคม –6 กันยายน 2561 (14 วัน)
กาหนดการอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจาโรงฆ่าสัตว์
ระหว่างวันจันทร์ที่ 20สิงหาคม 2561 –วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. วันจันทร์ที่ 20สิงหาคม พ.ศ.2561
08.00 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น.
พิธเี ปิด โดยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
09.00 - 10.30 น.
บรรยายเรื่อง - สัตวบาลเบื้องต้น
- การจัดการฟาร์ม
โดย ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์
10.30 – 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45-12.15 น.
บรรยาย เรื่อง - การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์
- มหกายวิภาคปศุสัตว์ (สุกร, โค, กระบือ, สัตว์ปีก)
โดย ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์
12.15 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
บรรยาย เรื่อง ความรู้พ้นื ฐานของยาสัตว์และการให้ยาสัตว์รวมทั้งพิษของสารพิษต่อสัตว์
โดย ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
14.30 – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45-16.15 น.
บรรยาย เรื่อง ระบบต่อมน้าเหลืองสาหรับการตรวจเนื้อสัตว์
โดย ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
16.15 – 16.30 น.
พัก
16.30 – 18.30 น.
ภาค ปฏิบัติการ : กิจกรรมทบทวนเนื้อหาการบรรยาย
16.30 – 17.30 น. โดย ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์
17.30 – 18.30 น. โดย ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
2. วันอังคารที่ 22สิงหาคมพ.ศ.2561
09.00 – 10.00 น.
บรรยาย เรื่อง เชื้อจุลินทรีย์ท่เี ป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลาปาง
10.00 – 10. 15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.15 - 11.15น.
บรรยาย เรื่อง วิทยาการระบาดและเวชศาสตร์ปอ้ งกันทางสัตวแพทย์
โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลาปาง
11.15 -12.15 น.
บรรยาย เรื่อง พยาธิสภาพของโรค
โดย รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริง้ เพราะ
12.15 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
บรรยาย เรื่อง อายุรศาสตร์ (การตรวจวินจิ ฉัยโรค สาเหตุของโรค อาการ
และการรักษา) โดย รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริง้ เพราะ
14.30 – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45-16.15 น.
บรรยาย เรื่อง การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่า
โดย รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ
16.15 – 16.30 น.
พัก
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16.30 – 18.30 น.

ภาค ปฏิบัติการ : กิจกรรมทบทวนเนื้อหาการบรรยาย
โดย รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ
กาหนดการอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจาโรงฆ่าสัตว์
ระหว่างวันจันทร์ที่ 20สิงหาคม 2561 –วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561
09.00 – 12.15 น.
บรรยาย เรื่อง โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน
โดย ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30 – 10.45 น.)
12.15 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
บรรยาย เรื่อง ระบบมาตรฐานคุณภาพที่ใช้ควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร
โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลาปาง
14.30 – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.15 น.
บรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงกับสุขศาสตร์เนือ้ สัตว์
โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลาปาง
16.15 – 16.30 น.
พัก
16.30 – 18.30 น.
ภาค ปฏิบัติการ : กิจกรรมทบทวนเนื้อหาการบรรยายภาคเช้าและภาคบ่าย
โดย น.สพ.กิตติกร บุญศรี
4. วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2561
09.00 – 12.15 น.
บรรยาย เรื่อง มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์และโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์
โดย น.สพ.พิรณ
ุ ชุติพงษ์วิเวท
(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30 – 10.45 น.)
12.15 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.15 น.
บรรยาย เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องการกับตรวจเนื้อ
โดย น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร
(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 14.30 – 14.45 น.)
16.15 – 16.30 น.
พัก
16.30 – 18.30 น.
ภาค ปฏิบัติการ : กิจกรรมทบทวนเนื้อหาการบรรยายภาคเช้าและภาคบ่าย
โดย น.สพ.กิตติกร บุญศรี
5. วันศุกร์ที่ 24สิงหาคม พ.ศ.2561
09.00 – 12.15 น.
บรรยาย เรื่อง วิธกี ารฆ่าสัตว์แต่ละชนิด การตัดแต่งซากและการคัดเกรด
ซากโค กระบือ สุกรโดย น.สพ.กิตติกร บุญศรี
(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30 – 10.45 น.)
12.15 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.15 น.
บรรยาย เรื่อง สภาพซากที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายหลังฆ่า
โดย น.สพ.กิตติกร บุญศรี
(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลา 14.30 – 14.45 น.)
16.15 – 16.30 น.
พัก
16.30 – 18.30 น.
ภาค ปฏิบัติการ : กิจกรรมทบทวนเนื้อหาการบรรยายภาคเช้าและภาคบ่าย
โดย น.สพ.กิตติกร บุญศรี
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กาหนดการอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจาโรงฆ่าสัตว์
ระหว่างวันจันทร์ที่ 20สิงหาคม 2561 –วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561
09.00 – 12.15 น.
บรรยาย เรื่อง การตรวจสุขภาพสัตว์กอ่ นและหลังฆ่า- สัตว์เคีย้ วเอื้อง
โดย ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินจิ ฉัยกุล
(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30 – 10.45 น.)
12.15 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
บรรยาย เรื่อง การตรวจสุขภาพสัตว์กอ่ นและหลังฆ่า – สุกร
โดย ผศ.น.สพ.ภาณุวฒ
ั น์ แย้มสกุล
14.30 – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.15 น.
บรรยาย เรื่อง การตรวจสุขภาพสัตว์กอ่ นและหลังฆ่า – สัตว์ปีก
โดย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์โชตินนั ท์
16.15 – 16.30 น.
พัก
16.30 – 18.30 น.
ภาค ปฏิบัติการ : กิจกรรมทบทวนเนื้อหาการบรรยายภาคเช้าและภาคบ่าย
16.30 – 17.30 น. ช่วงที่ 1 โดย ผศ.น.สพ.ภาณุวฒ
ั น์ แย้มสกุล
17.30 – 18.30 น. ช่วงที่ 2 โดย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์โชตินันท์
7. วันอังคารที่ 28 สิงหาคมพ.ศ.2561
09.00 – 12.15 น.
ภาค ปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจซากภายหลังฆ่า,การตัดสินซาก, พยาธิสภาพของโรค
(โค กระบือ แพะ แกะ) โดย ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินจิ ฉัยกุล
(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30 – 10.45 น.)
12.15 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
ภาค ปฏิบัตกิ าร เรือ่ ง การตรวจซากภายหลังฆ่า,การตัดสินซาก, พยาธิสภาพของโรค - สุกร
โดย ผศ.น.สพ.ภาณุวฒ
ั น์ แย้มสกุล
14.30 – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.15 น.
ภาค ปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจซากภายหลังฆ่า,การตัดสินซาก, พยาธิสภาพของโรค
- สัตว์ปีก โดย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์โชตินันท์
16.15 – 16.30 น.
พัก
16.30 – 18.30 น.
ภาค ปฏิบัติการ :กิจกรรมชมวีดิทัศน์กระบวนการฆ่าสัตว์และการตรวจซากสัตว์
(โค, กระบือ) โดย น.สพ.กิตติกร บุญศรี
8. วันพุธที่ 29 สิงหาคมพ.ศ.2561
09.00 -10.00 น.
บรรยาย เรื่อง การเก็บรักษาเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์และการบรรจุหบี ห่อ
โดย น.สพ.กิตติกร บุญศรี
10.00 – 10.15 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.15 – 11.15 น.
บรรยาย เรื่อง การขนส่งซากสัตว์ที่ผ่านการตรวจจากสัตวแพทย์
โดย น.สพ.กิตติกร บุญศรี
11.15 – 12.15 น.
บรรยาย เรื่อง การส่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัตกิ าร
โดย น.สพ.กิตติกร บุญศรี
12.15 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
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กาหนดการอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจาโรงฆ่าสัตว์
ระหว่างวันจันทร์ที่ 20สิงหาคม 2561 –วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. วันพุธที่ 29 สิงหาคมพ.ศ.2561(ต่อ)
13.00 – 14.30 น.
บรรยาย เรื่อง การทาความสะอาดโรงฆ่าสัตว์และการสุขาภิบาล
โรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์ โดย น.สพ.กิตติกร บุญศรี
14.45-16.15 น.
บรรยาย เรื่อง บทบาทของพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจาโรงฆ่าสัตว์ตอ่
ความปลอดภัยของอาหาร โดย น.สพ.กิตติกร บุญศรี
16.15 – 16.30 น.
พัก
16.30 – 18.30 น.
ภาค ปฏิบัติการ :กิจกรรมชมวีดิทัศน์กระบวนการฆ่าสัตว์และการตรวจซากสัตว์
(สุกร, สัตว์ปีก) โดย น.สพ.กิตติกร บุญศรี
9. วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561
09.00 -12.00น.
ภาคปฏิบัติการ : ดูงานห้องปฏิบัติการกลาง
โดย น.สพ.กิตติกร บุญศรี
(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลา 10.00 – 10.15 น.)
12.00 – 13.15 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00น.
ภาคปฏิบัติการ : ดูงานห้องปฏิบัติการกลาง (ต่อ)
โดย น.สพ.กิตติกร บุญศรี
(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลา 14.45 – 15.00 น.)
10. วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561
วิทยากร
โดย ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
08.00 น.
ออกเดินทางไปโรงฆ่า (โค กระบือ)
09.00 -12.00น.
ภาคปฏิบัติการ : ทัศนศึกษาดูงานโรงฆ่า (โค กระบือ)
(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลา 10.00 – 10.15 น.)
12.00 – 14.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 -19.15น.
ภาคปฏิบัติการ : ทัศนศึกษาดูงานโรงฆ่า (โค กระบือ)
(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลา 16.00 – 16.15 น.)
11. วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2561
วิทยากร
โดย ผศ.น.สพ.ภาณุวฒ
ั น์ แย้มสกุล
08.00 น.
ออกเดินทางไปโรงฆ่า (สุกร)
09.00 -12.15น.
ภาคปฏิบัติการ : ทัศนศึกษาดูงานโรงฆ่า (สุกร)
(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลา 10.00 – 10.15 น.)
12.15 – 14.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 -19.15 น.
ภาคปฏิบัติการ : ทัศนศึกษาดูงานโรงฆ่า (สุกร)
(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลา 16.00 – 16.15 น.)
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กาหนดการอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจาโรงฆ่าสัตว์
ระหว่างวันจันทร์ที่ 20สิงหาคม 2561 –วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12. วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ.2561
วิทยากร
โดย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์โชตินนั ท์
08.00 น.
ออกเดินทางไปโรงฆ่า (สัตว์ปีก)
09.00 -12.15น.
ภาคปฏิบัติการ : ทัศนศึกษาดูงานโรงฆ่า (สัตว์ปีก)
(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลา 10.00 – 10.15 น.)
12.15 – 14.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 -19.15 น.
ภาคปฏิบัติการ : ทัศนศึกษาดูงานโรงฆ่า (สัตว์ปีก)
(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลา 16.00 – 16.15 น.)
13. วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561
09.00 -12.00 น.
ภาคปฏิบัติการ : สัมมนากลุ่ม (แบ่งกลุ่มกรณีศกึ ษา)
(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลา 10.00 – 10.15 น.)
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 -17.15 น.
ภาคปฏิบัติการ : สัมมนากลุ่ม (นาเสนอแต่ละกลุ่ม)
(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลา 14.30 – 14.45 น.)
14. วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ.2561
09.00 – 12.00 น.
สอบประเมินผล
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.
สรุปการฝึกอบรมและประเมินผล
15.00 น.
พิธมี อบใบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม
โดย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

หมายเหตุ

1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มวันละ 2 ช่วง ช่วงละ 15 นาที (เช้า-บ่าย)
2. พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 1 ชั่วโมง

******************************
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