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หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ ส่วนท้องถิ่น 

 

๑.   หลักสูตร 

     ภาษาไทย หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ ส่วนทอ้งถิ่น 

      ภาษาองักฤษ Training program for inspector in the slaughter houses  
 
๒. ชื่อประกาศนียบัตร 

     ภาษาไทย  ประกาศนียบตัรพนักงานตรวจโรคสัตว์ 

     ภาษาองักฤษ Certificate in meat inspection program 
 

๓.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

๔.  หลักการและเหตุผล 

การตรวจสัตว์และเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เป็นการน าเอาวิชาชีพการสัตวแพทย์ทั้งทางด้านความรู้

ความสามารถและทักษะมาใช้เป็นหลักในการวินิจฉัยโรคสัตว์ทัง้ในขณะที่ท าการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและ

การตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่ารวมทั้งการตัดสินซากโดยมุ่งเน้นให้ผูบ้รโิภคเนือ้สัตว์ที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย

เหมาะสาหรับการบรโิภค 

การส่งเสริมและฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ให้มีความรู้ความสามารถทักษะ

และเจตคติในการตรวจสัตว์และเนื้อสัตว์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งโดยมุ่งหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพของพนักงาน

ตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์และยกระดับมาตรฐานการให้บริการตรวจสัตว์และเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อลดปัญหาทางด้านสาธารณสุขและเป็นการยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน

โดยเฉพาะในชนบทห่างไกลให้ดีขึน้รวมถงึพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนือ้สัตว์  พ.ศ.๒๕๓๕  

และ พระราชบัญญัติควบคุมการฆา่สัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนือ้สัตว์ พ.ศ.2559  ได้ก าหนดให้โรงฆ่าสัตว์ต้องมี

พนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าทุกแห่ง ด้วยนั้น 

 เนื่องจากในปัจจุบันมีการเปิดฝึกอบรมฯเฉพาะของกรมปศุสัตว์ในส่วนกลาง ท าให้พนักงานในโรงฆ่า

สัตว์บางส่วนจากพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเดินทางไปฝึกอบรมได้ ดังนั้นทางคณะสัตวแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งมีความพร้อมในการจัดฝึกอบรม และเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงจะเปิดท าการ

ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ เพื่อให้พนักงานในโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ 

เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน และจังหวัดใกล้เคยีงสามารถเดินทางมารว่มฝึกอบรมอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดตาม

วัตถุประสงค์และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้พื้นฐานและหลักปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันตาม

มาตรฐานสากล 
 



2 

 

๕.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1. เพื่อให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และเอกชนมีความรู้ความสามารถในการตรวจสัตว์และเนือ้สัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวชิาการและมาตรฐานที่

ใช้ในการควบคุมการผลิตเนือ้สัตว์เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล   

๒. เพื่อให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ผู้ท าการตรวจโรคสัตว์ได้มีความรู้  ความช านาญ  ในการตรวจ

สุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่า 

๓.  เพื่อคุม้ครองผู้บรโิภคเนือ้สัตว์และผลิตภัณฑ์  ให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนอันตราย

ทางชีววทิยา  เคมี  และกายภาพที่มีต่อผู้บรโิภคเป็นผลให้ได้เนือ้สัตว์ที่มีคุณภาพส าหรับการบรโิภค  

๔.   เพื่อให้พนักงานตรวจโรคสัตว์เรยีนรูใ้นเร่ืองการจัดการและการสุขาภิบาลตามมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ 

 

๖.  คุณสมบัติของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

 ตามประกาศของกรมปศุสัตว์ เรื่อง การรับรองหลักสูตรการศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์และ

เนือ้สัตว์ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561ได้ระบุคุณสมบัติผูเ้ข้ารับการศึกาอบรมต้องส าเร็จการศึกษาอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1.  ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์หรือคุณวุฒิเทียบเท่าในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชาใดวิชา

หนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร ์หรือที่เก่ียวข้องกับปศุสัตว์ 

2. ปรญิญาตรวีิทยาศาสตรก์ารแพทย์หรอืคุณวุฒเิทยีบเทา่ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชา

ใดวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตรก์ารอาหาร 

3. ปรญิญาตรวีิทยาศาสตรก์ารแพทย์หรอืคุณวุฒเิทยีบเทา่ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชา

ใดวิชาหนึ่ง 

4. ผู้ส าเร็จปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตร์หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพสัตวแพทย์แต่ยังไม่ได้ขึ้น

ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา 

5. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูงสาขาสัตวศาสตร ์สัตวบาล สัตวรักษ์ หรือที่

เกี่ยวกับปศุสัตว์ และมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าระดับกอง ส านักหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ

ผู้บริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษว่าเป็น

ผู้มีประสบการณด์้านการตรวจโรคสัตว์หรอืตรวจเนือ้สัตว์อย่างน้อย 1 ปี 

 

๗.  ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

 ก าหนดการจดัฝึกอบรม    รุน่ละ 50 คน 

 ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิน้ จ านวน   14   วัน(110 ชั่วโมง) 

7.1   ภาคทฤษฎี      จ านวน    8   วนั   (48  ช่ัวโมง) 

7.2   ภาคปฏิบัต ิ จ านวน    6   วัน   (62   ช่ัวโมง) 
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๘.  ประเมินผล  

     ผู้เขา้รว่มอบรมต้องผา่นการประเมินผลดังนี้ 

     8.1   ผู้ผา่นการฝึกอบรมต้องเขา้รับการฝึกอบรมไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ90 ของหลักสตูร 

     8.2   ให้มีการประเมนิผลหลงัจากสิน้สดุการฝึกอบรมโดยการสอบวดัความรู้ โดยตอ้งมีคะแนนรวม 

              ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของคะแนนรวมทุกหัวขอ้วิชา 

     8.3   ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินผลไม่ผา่นให้มสีิทธิเข้ารับการประเมนิใหม่ได้อีก 

    ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

๙.  โครงสร้างหลักสูตร 

          หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว ์ส่วนทอ้งถิ่น 

     9.1  จ านวนชั่วโมงรวมตลอดหลักสตูร 110 ช่ัวโมง 

             9.1.1    ภาคทฤษฎีจ านวน 48 ช่ัวโมง (คดิประมาณ 8 ช่ัวโมงตอ่วัน)  

             9.1.2    ภาคปฏิบตัิจ านวน 62 ช่ัวโมง (คดิประมาณ 8 -10 ช่ัวโมงตอ่วัน)  

     9.2  รายวิชาประกอบด้วย 

    หมวดท่ี 1    วิชาพืน้ฐาน (10 ช่ัวโมง)  

1.1 สัตวบาลเบื้องตน้ 

1.2  การจัดการฟาร์ม 

1.3  การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ 

1.4 มหกายวิภาคปศสุัตว ์(สุกร, โค, กระบอื, สัตว์ปกี)  

1.5  ระบบตอ่มน้ าเหลืองสาหรับการตรวจเนือ้สตัว์ 

1.6 ความรู้พื้นฐานของยาสัตว์และการใหย้าสัตว์รวมทัง้พิษของสารพษิต่อสัตว์ 

1.7  เชือ้จุลนิทรยี์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บรโิภค 

1.8  วิทยาการระบาดและเวชศาสตรป์้องกันทางสัตวแพทย์ 

1.9   พยาธสิภาพของโรค 

1.10 อายุรศาสตรส์ัตว ์(การตรวจวินิจฉัยโรคสาเหตุของโรคอาการและการรักษา)  

    หมวดท่ี 2    วิชาเฉพาะ (35 ช่ัวโมง)  

2.1   โรคติดต่อระหวา่งสัตวแ์ละคน 

2.2   มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์และโรงงานผลิตและแปรรูปเนือ้สัตว์ 

2.3   การตรวจสุขภาพสัตวก์อ่นฆ่า 

2.4   วิธีควบคุมสัตว์และการฆา่สัตว์ที่ถูกวิธี 

2.5   การตัดแตง่ซากและคดัเกรดซากโคกระบือและสุกร 

2.7   การตัดสินซาก 

2.6   การตรวจซากสัตว์ภายหลังฆา่ 

2.8   วิธีการท าความสะอาดและการสุขาภิบาลในโรงฆ่าสตัว์และโรงงานผลติ 

          และแปรรูปเนือ้สัตว ์
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2.9   สภาพของเนือ้ที่เกดิการเปลี่ยนแปลงภายหลังฆ่า 

2.10 ระบบมาตรฐานคุณภาพที่ใชค้วบคุมการผลิตเนือ้สตัว์และผลติภัณฑ์อาหาร 

2.11 การวิเคราะห์ความเสีย่งกับสุขศาสตรเ์นือ้สัตว ์

2.12 บทบาทของพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจาโรงฆา่สตัว์ต่อความปลอดภัยของอาหาร 

 2.13 การเก็บรักษาเนือ้สัตวแ์ละผลติภัณฑ์สตัว์และการบรรจุหีบห่อ 

 2.14 การขนส่งซากสัตว์ที่ผา่นการตรวจจากสตัวแพทย์และการสง่ตัวอย่างทาง 

          หอ้งปฏิบตัิการ 

    หมวดท่ี 3   กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการตรวจเนือ้ (3 ช่ัวโมง)  

3.1 พระราชบัญญัติวชิาชีพการสัตวแพทย์พ.ศ. 2545 และฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม 

3.2 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหนา่ยเนือ้สตัว์พ.ศ. 2559 

3.3 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พ.ศ. 2558  และฉบับแกไ้ข 

                  เพิ่มเตมิ 

3.4 พระราชบัญญัติโรคระบาดสตัว์พ.ศ. 2558  และฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม 

3.5 พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 และฉบับปรับปรุง 

3.6 พระราชบัญญัติส่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535  

3.7 พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 , พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2560 

    หมวดท่ี 4   การฝึกปฏิบัติ (62 ช่ัวโมง)  

4.1 การทบทวนเนือ้หารายวชิา 16 ช่ัวโมง 

 4.2 การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจซากสตัว์ภายหลังฆา่ของสัตวใ์หญ่ 

         (โค-กระบอื) 10 ช่ัวโมง 

4.3 การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจซากสตัว์ภายหลังฆา่ของสัตว์เล็ก 

       (สุกร) 10 ช่ัวโมง 

 4.4  การตรวจสุขภาพสตัว์ก่อนฆ่าและตรวจซากสตัว์ภายหลังฆา่ของสัตว์ปกี 

         (ไก)่ 10 ช่ัวโมง 

 4.5  การปฏิบัติในหอ้งปฏิบตักิารตรวจเนือ้ 7 ช่ัวโมง 

4.6   สมัมนากลุ่ม 6 ช่ัวโมง 

4.7  ประเมินผล 3 ช่ัวโมง 

 

๑๐.  ค าอธบิายรายวิชา 

หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ ส่วนทอ้งถิ่น 

            10.1  สัตวบาลเบื้องต้นชนดิของสตัว์การจัดฟารม์ที่ดีมาตรฐานฟารม์การเคลื่อนย้ายสัตว์ 

                     เขา้สูโ่รงฆ่าสตัว์ Animal welfare การน าสตัว์เข้าคอกพักสัตว์ก่อนฆา่ 
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10.2  ยาสัตว์และการให้ยาสัตว์ค าจากัดความของยาสัตว์ชนิดของยาวิธีการให้ยาการออกฤทธิ์ของ

ยาการขับถา่ยยาออกจากรา่งกายการตกคา้งของยาอันตรายที่เกิดจากการให้ยาผิดหรือเกิน

ขนาด 

10.3   เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคเชื้อจุลินทรีย์เป็นสาเหตุทาให้เกิดโรคติดต่อ

ระหว่างสัตว์และคนโดยย่อเน้นโรคส าคัญที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคและวิธีก าจัด

เชือ้เหล่านั้น 

10.4   พยาธิสภาพของโรคโรคที่ตรวจพบในซากสัตว์วิธีการวินิจฉัยการวัดความรุนแรงของโรค

พยาธิก าเนิดของโรคการเปลี่ยนแปลงเนือ้เยื่อในร่างกายเมื่อเกิดโรคการรวบรวมข้อมูลเสนอ

สัตวแพทย์ตรวจเนือ้ 

10.5   ระบาดวิทยาการเฝ้าระวังโรคการควบคุมโรคสาเหตุอาการการระบาดของโรคการควบคุม

โรคการเฝ้าระวังโรคการรายงานภาวะโรคต่อสัตวแพทย์ตรวจเนือ้ 

10.6   อายุรศาสตรส์ัตว์การตรวจรา่งกายสัตว์การตรวจสภาพสิ่งแวดล้อมกระบวนการของโรคการ

วินิจฉัยเพื่อค้นหาสาเหตุอาการและการรักษา 

10.7   มหกายวิภาคปศุสัตว์ (สุกร, โค-กระบือ, สัตว์ปีก) ศึกษาระบบต่างๆของร่างกายในระดับที่

มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าระบบกล้ามเนือ้ระบบทางเดินอาหารระบบหายใจและหมุนเวียนเลือด 

10.8  ระบบต่อมน้ าเหลืองสาหรับการตรวจเนื้อสัตว์ตาแหน่งต่างๆของต่อมน้ าเหลืองในสุกรและ  

  โค-กระบือที่จ าเป็นสาหรับการตรวจเนื้อสัตว์เพื่อแยกระหว่างเนื้อสัตว์ปกติและเนื้อสัตว์  

    ที่เป็นโรค 

10.9  โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนโรคที่มีผลกระทบต่อคนและสัตว์สาเหตุระบาดวิทยาลักษณะ

ส าคัญของโรคทั้งในคนและสัตว์รวมถึงการติดต่อการเกิดโรคและพยาธิวิทยาการควบคุม

และป้องกันโรคปัญหาและแนวโน้มของโรคที่พนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ควรจะ

ทราบ 

10.10 มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์และโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์สถานที่ตั้งการออกแบบวัสดุก่อสร้างการ

ระบายอากาศการระบายน้ าทิ้งการกาจัดน้ าเสียแสงสว่างห้องปฏิบัติการต่างๆการเก็บรักษา

คุณภาพเนือ้สัตว์ในห้องเย็นการขนส่ง 

10.11 การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าลักษณะความแตกต่างระหว่างสัตว์ป่วยกับสัตว์ที่มีสุขภาพ

สมบูรณ์อาการป่วยที่ส าคัญการดูลักษณะของสัตว์ที่ผิดปกติการวบรวมข้อมูลเสนอ  

สัตวแพทย์ตรวจเนือ้การเสนอข้อคดิเห็น 

10.12 วิธีควบคุมสัตว์และการฆ่าสัตว์ที่ถูกวิธีสวัสดิภาพของสัตว์ก่อนฆ่ามาตรฐานการป้องกันการ

ทารุณสัตว์ในขณะท าการขนส่งสัตว์ต้องได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอการฆ่าสัตว์อย่างถูก

วิธีเพื่อป้องกันการทารุณสัตว์วธิีการเอาเลือดออก 

10.13 การตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่า ต าแหน่งของต่อมต่างๆ การผ่ากล้ามเนื้อโดยไม่เป็นการ

ท าลายกล้ามเนื้อ การผ่าตรวจต่อมน้ าเหลืองอย่างถูกวิธีเพื่อดูรอยโรค การรายงานผลการ

ตรวจพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินซาก  
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10.14 การท าความสะอาดโรงฆ่าสัตว์และการสุขาภิบาลโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์ขั้นตอนวิธีการท า

ความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ทั้งก่อนและหลังการฆ่าสัตว์วิธีท าความสะอาดที่เหมาะสมและ

ประหยัดโรงฆ่าสัตว์ต้องมีหน่วยงานอนามัยรักษาความสะอาดโดยเฉพาะ 

10.15 สภาพของเนือ้ที่เกดิการเปลี่ยนแปลงภายหลังฆ่าการเปลี่ยนแปลงของซากที่ส าคัญเกี่ยวข้อง

กับคุณภาพซากสาเหตุลักษณะที่ปรากฏและวิธีป้องกัน 

10.16 ระบบมาตรฐานคุณภาพที่ใชค้วบคุมการผลิตเนือ้สัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารมาตรฐานต่างๆที่

ควรรู้ได้แก่ GMP HACCP และ QA สาระส าคัญของมาตรฐานผู้ควบคุมดูแลและการรายงาน 

10.17 การวิเคราะห์ความเสี่ยงกับสุขศาสตร์เนื้อสัตว์การประยุกต์หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับ

สุขศาสตร์เนื้อสัตว์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อ

สุขภาพมนุษย์จากการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ปลอดภัยเนื่องจากกระบวนการผลิตการรวบรวม

และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลดความเสี่ยง 

10.18 บทบาทของพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ต่อความปลอดภัยของอาหารบทบาท

ของพนักงานตรวจโรคสัตว์ต่อการป้องกันและควบคุมโรคที่อาจจะระบาดผ่านเนื้อสัตว์ไปยัง

คนการจัดระเบียบองค์การนโยบายและการจัดการโครงการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ

อาหารตั้งแต่การผลิตสัตว์จนถึงอาหารพร้อมที่จะบรโิภค 

10.19 การเก็บรักษาเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์และการบรรจุหีบห่อคุณลักษณะสารที่ใช้ถนอม

เนือ้สัตว์และผลิตภัณฑส์ัตว์วัสดุที่ใชแ้ละเทคนิคการบรรจุหีบห่อ 

10.20 การขนส่งซากสัตว์ที่ผ่านการตรวจจากสัตวแพทย์และการส่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ  

ข้อปฏิบัติการจัดการซากสัตว์ที่ผ่านการตรวจจากสัตวแพทย์การเก็บซากสัตว์ในห้องเย็นข้อ

ปฏิบัติในการส่งตัวอย่างสิ่งที่จะต้องส่งตรวจวธิีการตรวจ 

10.21 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์พ.ศ. 2545 หน้าที่สัตวแพทย์ตรวจเนื้อที่ก าหนดไว้

อ านาจแต่งตั้งและการถอดถอนเมื่อกระท าความผิดวิชาชีพ 

10.22 พระราชบัญญัติควบคุมการฆา่สัตว์และจ าหน่ายเนือ้สัตว์พ.ศ. 2535 หน้าที่ของสัตว-แพทย์

ตรวจเนือ้และพนักงานตรวจโรคสัตว์ที่ก าหนดไว้ขั้นตอนการปฏิบัติในโรงฆ่าสัตว์ 

10.23 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พ.ศ. 2525 ข้อห้ามให้การใช้ยาเคมีภัณฑ์และ

อื่นๆอาการที่เกดิขึน้ภายหลังการให้อาหารสัตว์นั้นๆ 

10.24 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2499 การเคลื่อนย้ายสัตว์ทั้งภายในประเทศและเพื่อ

การส่งออกการควบคุมโรคสัตว์การน าเข้าสัตว์และซากสัตว์ 

10.25 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 การน าเนื้อสัตว์ไปเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร

ประกาศกฏกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับเนือ้สัตว์และผลิตภัณฑส์ัตว์ 

10.26 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2535 มลภาวะที่อาจเกิดขึ้น

จากฟาร์มเลีย้งสัตว์และการก าจัดน้ าเสียจากโรงฆ่าสัตว์ 

10.27 พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 ความหมายของค าว่า “ตลาด” “สถานที่

จ าหน่ายอาหาร” “สถานที่สะสมอาหาร” และอ านาจหน้าที่ของเจา้พนักงานสาธารณสุขตาม

มาตรา 44  
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10.28 การฝึกปฏิบัติการฝึกตรวจซากภายหลังฆ่าต าแหน่งของต่อมต่างๆวิธีการผ่าต่อมน้ าเหลือง

เพื่อตรวจโรคต้องฝึกตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่าทั้งสัตว์ใหญ่

สัตว์เล็กและสัตว์ปีกรู้ระบบการเก็บข้อมูลที่ตรวจพบหรือสงสัยว่าสัตว์ป่วยการยึดซากไว้

ตรวจอย่างละเอียดในกรณีที่พบความปกติของซากหรือโรคบางโรคที่ไม่สามารถตัดสินได้

ทันทีหรอืสงสัย 

 

๑1.  ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม 

 คา่ลงทะเบยีนคนละ  14,000  บาท  เป็นค่าด าเนินการฝึกอบรม   ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  

คา่อาหารกลางวันและอาหารวา่งพรอ้มเครื่องดื่ม (ทั้งนีไ้ม่รวมค่าใช้จา่ยคา่พาหนะเดินทาง คา่ที่พัก) 

 

๑2.  การรับสมัครและลงทะเบียน 

        12.1  รับสมัครและลงทะเบียน    ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีท่ี 9  สงิหาคม  พ.ศ.2561 

        12.2  ติดต่อสมัครได้ท่ี   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

     กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์  (น.สพ.ภวินท์ ศรธีิพันธุ์) 

      122 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผอืก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

     โทรศัพท์     053-892515   โ ท รส า ร  053 -892623 

     ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์    Pawin.Sritiphan@gmail.com 

                 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

    งานบรหิารงานวิจัย บรกิารวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

     155 หมู่ 2 ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100   

    โทรศัพท์    053-948071    โทรสาร   053-948065 

              ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ animhealth@gmail.com 

     12.3    การช าระค่าสมัคร   

1.  ช าระเงินสด   ณ  คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2.  ช าระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี 

  ชื่อภาษาไทย       คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

  ภาษาองักฤษ       FACULTY OF VETERINARY MEDICINE   

                                       CHIANG MAI  UNIVERSITY 

  เลขทีบ่ัญชอีอมทรัพย ์      667-2-12002-0    

  ธนาคาร   ธนาคารไทยพาณิชย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

12.4  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม  

   วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 

 

mailto:animhealth@gmail.com
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๑3.  ก าหนดการและตารางฝึกอบรม 20 สิงหาคม –6 กันยายน 2561  (14 วัน) 

ก าหนดการอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ 
ระหว่างวันจันทร์ท่ี 20สงิหาคม 2561 –วันพฤหัสบดีท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.2561  

ณ  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 
1. วันจันทร์ท่ี 20สงิหาคม พ.ศ.2561 
08.00 น.   ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น.  พิธเีปิด  โดยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์
09.00 - 10.30 น. บรรยายเรื่อง    - สัตวบาลเบื้องต้น 
     -  การจัดการฟารม์ 
   โดย  ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา  สธนวงศ์ 
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.45-12.15 น. บรรยาย เรื่อง  - การจัดการด้านสวัสดภิาพสตัว ์
     - มหกายวิภาคปศุสัตว ์(สุกร, โค, กระบอื, สัตว์ปีก) 
   โดย  ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา  สธนวงศ์ 
12.15 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น.  บรรยาย เรื่อง ความรู้พื้นฐานของยาสัตว์และการให้ยาสัตว์รวมทั้งพิษของสารพษิต่อสัตว์ 
   โดย  ผศ.น.สพ.ดร.รกัธรรม  เมฆไตรรัตน ์
14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.45-16.15 น. บรรยาย เรื่อง ระบบต่อมน้ าเหลืองส าหรับการตรวจเนื้อสัตว ์
   โดย  ผศ.น.สพ.ดร.รกัธรรม  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.รกัธรรม  เมฆไตรรัตน์ 
 
2. วันอังคารท่ี 22สงิหาคมพ.ศ.2561 
09.00 – 10.00 น. บรรยาย เรื่อง เชื้อจุลินทรยี์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
   โดย  ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณกิาร์  ณ ล าปาง 
10.00 – 10. 15 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.15 - 11.15น.  บรรยาย เรื่อง วิทยาการระบาดและเวชศาสตร์ปอ้งกันทางสตัวแพทย์ 
   โดย  ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณกิาร์  ณ ล าปาง 
11.15 -12.15 น.  บรรยาย เรื่อง  พยาธสิภาพของโรค 
   โดย     รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์  พริง้เพราะ  
12.15 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น.  บรรยาย เรื่อง  อายุรศาสตร ์(การตรวจวินจิฉัยโรค สาเหตุของโรค อาการ 
   และการรกัษา) โดย  รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์  พริง้เพราะ 
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 

ก าหนดการอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ 
ระหว่างวันจันทร์ท่ี 20สงิหาคม 2561 –วันพฤหัสบดีท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.2561  

ณ  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 
3. วันพุธท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 
09.00 – 12.15 น. บรรยาย เรื่อง โรคตดิต่อระหวา่งสัตว์สู่คน 
   โดย  ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา  ศริิมาลัยสุวรรณ  

 (พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30 – 10.45 น.) 
12.15 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น.  บรรยาย เรื่อง  ระบบมาตรฐานคุณภาพท่ีใช้ควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร 
   โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณกิาร์  ณ ล าปาง 
14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.45 – 16.15 น.  บรรยาย เรื่อง การวิเคราะหค์วามเสี่ยงกับสุขศาสตร์เนือ้สัตว ์

  โดย   ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณกิาร์  ณ ล าปาง 
16.15 – 16.30 น. พัก 
16.30 – 18.30 น.  ภาค ปฏิบัติการ : กิจกรรมทบทวนเนื้อหาการบรรยายภาคเชา้และภาคบา่ย 
   โดย  น.สพ.กิตตกิร  บุญศร ี
 
4. วันพฤหัสบดีท่ี  23 สิงหาคม พ.ศ.2561 
09.00 – 12.15 น. บรรยาย เรื่อง มาตรฐานโรงฆา่สัตว์และโรงงานผลิตภัณฑส์ัตว์ 
   โดย น.สพ.พิรณุ  ชุติพงษว์ิเวท 

 (พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30 – 10.45 น.) 
12.15 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 16.15 น.  บรรยาย เรื่อง  กฎหมายที่เกี่ยวข้องการกับตรวจเนื้อ  
           โดย น.สพ.สมบัต ิศุภประภากร  
   (พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 14.30 – 14.45 น.) 
16.15 – 16.30 น.  พัก 
16.30 – 18.30 น.  ภาค ปฏิบัติการ : กิจกรรมทบทวนเนื้อหาการบรรยายภาคเชา้และภาคบา่ย 
   โดย  น.สพ.กิตตกิร  บุญศร ี
 
5. วันศุกร์ท่ี 24สิงหาคม พ.ศ.2561 
09.00 – 12.15 น. บรรยาย เรื่อง วิธกีารฆ่าสตัวแ์ต่ละชนิด การตัดแต่งซากและการคัดเกรด 
   ซากโค กระบอื สุกรโดย  น.สพ.กิตติกร  บุญศร ี

 (พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30 – 10.45 น.) 
12.15 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 16.15 น.  บรรยาย เรื่อง  สภาพซากที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงภายหลงัฆ่า 
   โดย น.สพ.กิตติกร  บุญศร ี
   (พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลา 14.30 – 14.45 น.) 
16.15 – 16.30 น. พัก 
16.30 – 18.30 น.  ภาค ปฏิบัติการ : กิจกรรมทบทวนเนื้อหาการบรรยายภาคเชา้และภาคบา่ย 
   โดย  น.สพ.กิตตกิร  บุญศร ี
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                        ก าหนดการอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

   ระหว่างวันจันทร์ท่ี 20สงิหาคม 2561 –วันพฤหัสบดีท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.2561  

                               ณ  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

6. วันจันทร์ท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.2561 
09.00 – 12.15 น. บรรยาย เรื่อง การตรวจสุขภาพสัตว์กอ่นและหลังฆ่า- สัตว์เคีย้วเอื้อง 
    โดย  ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์  วินจิฉยักุล  

 (พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30 – 10.45 น.) 
12.15 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น. บรรยาย เรื่อง การตรวจสุขภาพสัตว์กอ่นและหลังฆ่า – สุกร 

  โดย  ผศ.น.สพ.ภาณุวฒัน์  แยม้สกุล 
14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.45 – 16.15 น.  บรรยาย เรื่อง การตรวจสุขภาพสัตว์กอ่นและหลังฆ่า – สัตวป์ีก 

  โดย  ผศ.น.สพ.ดร.สวุิทย์โชตินนัท์ 
16.15 – 16.30 น. พัก 
16.30 – 18.30 น.  ภาค ปฏิบัติการ : กิจกรรมทบทวนเนื้อหาการบรรยายภาคเชา้และภาคบา่ย 
   16.30 – 17.30 น.   ช่วงที่ 1     โดย ผศ.น.สพ.ภาณุวฒัน์  แย้มสกุล 
   17.30 – 18.30 น.   ช่วงที่ 2     โดย ผศ.น.สพ.ดร.สวุิทย์โชตนิันท์ 
 
 
7. วันอังคารท่ี 28 สิงหาคมพ.ศ.2561 
09.00 – 12.15 น. ภาค ปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจซากภายหลังฆ่า,การตัดสินซาก, พยาธสิภาพของโรค 
   (โค กระบอื แพะ แกะ)   โดย  ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์  วินจิฉยักุล  

 (พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30 – 10.45 น.) 
12.15 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น. ภาค ปฏิบัตกิาร เรือ่ง การตรวจซากภายหลังฆ่า,การตดัสินซาก, พยาธิสภาพของโรค - สุกร 

  โดย  ผศ.น.สพ.ภาณุวฒัน์  แยม้สกุล 
14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.45 – 16.15 น.  ภาค ปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจซากภายหลังฆ่า,การตัดสินซาก, พยาธสิภาพของโรค 

  - สัตว์ปีก โดย  ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์โชตินันท ์
16.15 – 16.30 น. พัก 
16.30 – 18.30 น.  ภาค ปฏิบัติการ :กิจกรรมชมวดีิทัศนก์ระบวนการฆา่สัตว์และการตรวจซากสตัว์  
   (โค, กระบอื)  โดย   น.สพ.กิตติกร บุญศรี 
 
8. วันพุธท่ี 29 สงิหาคมพ.ศ.2561 
09.00 -10.00 น.  บรรยาย เรื่อง การเก็บรกัษาเนื้อสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์สัตว์และการบรรจุหบีห่อ 
   โดย   น.สพ.กติติกร บุญศร ี
10.00 – 10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.15 – 11.15 น.  บรรยาย  เรื่อง  การขนส่งซากสัตว์ท่ีผ่านการตรวจจากสัตวแพทย ์
   โดย   น.สพ.กติติกร บุญศร ี
11.15 – 12.15 น. บรรยาย เรื่อง การส่งตัวอย่างทางหอ้งปฏิบัตกิาร 
   โดย   น.สพ.กติติกร บุญศร ี
12.15 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวนั 
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ก าหนดการอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ 
ระหว่างวันจันทร์ท่ี 20สงิหาคม 2561 –วันพฤหัสบดีท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.2561  

ณ  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 
8. วันพุธท่ี 29 สงิหาคมพ.ศ.2561(ต่อ) 
13.00 – 14.30 น.  บรรยาย เรื่อง  การท าความสะอาดโรงฆา่สัตวแ์ละการสุขาภิบาล 
   โรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์ โดย น.สพ.กิตตกิร  บุญศรี 
14.45-16.15 น. บรรยาย เรื่อง  บทบาทของพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ตอ่ 
   ความปลอดภัยของอาหาร  โดย   น.สพ.กิตติกร  บุญศรี 
16.15 – 16.30 น. พัก 
16.30 – 18.30 น.  ภาค ปฏิบัติการ :กิจกรรมชมวดีิทัศนก์ระบวนการฆา่สัตว์และการตรวจซากสตัว์  
   (สุกร, สตัว์ปีก)  โดย   น.สพ.กติติกร บุญศร ี
 
 
9. วันพฤหัสบดีท่ี 30 สงิหาคม พ.ศ.2561 
09.00 -12.00น.  ภาคปฏิบัติการ :  ดูงานห้องปฏิบัติการกลาง 
   โดย   น.สพ.กติติกร บุญศร ี

(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลา 10.00 – 10.15 น.) 
12.00 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00น.  ภาคปฏิบัติการ :  ดูงานห้องปฏิบัติการกลาง (ต่อ) 
   โดย   น.สพ.กติติกร บุญศร ี

(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลา 14.45 – 15.00 น.) 
 
10. วันศุกร์ท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 
 วิทยากร  โดย  ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วนิิจฉัยกุล 
08.00 น.  ออกเดินทางไปโรงฆ่า (โค กระบอื) 
09.00 -12.00น.  ภาคปฏิบัติการ :  ทัศนศกึษาดงูานโรงฆา่ (โค กระบอื) 

(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลา 10.00 – 10.15 น.) 
12.00 – 14.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั และพกัผอ่นตามอัธยาศัย 
14.00 -19.15น.  ภาคปฏิบัติการ :  ทัศนศกึษาดงูานโรงฆา่ (โค กระบอื) 

 (พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลา 16.00 – 16.15 น.) 
 
11. วันจันทร์ท่ี 3 กันยายน พ.ศ.2561 
 วิทยากร  โดย  ผศ.น.สพ.ภาณุวฒัน์  แยม้สกุล 
08.00 น.  ออกเดินทางไปโรงฆ่า (สกุร) 
09.00 -12.15น.  ภาคปฏิบัติการ :  ทัศนศกึษาดงูานโรงฆา่ (สุกร) 

(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลา 10.00 – 10.15 น.) 
12.15 – 14.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั และพกัผอ่นตามอัธยาศัย 
14.00 -19.15 น.  ภาคปฏิบัติการ :  ทัศนศกึษาดงูานโรงฆา่ (สุกร) 

 (พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลา 16.00 – 16.15 น.) 
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ก าหนดการอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ 
ระหว่างวันจันทร์ท่ี 20สงิหาคม 2561 –วันพฤหัสบดีท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.2561  

ณ  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 
12. วันอังคารท่ี 4 กันยายน พ.ศ.2561 
 วิทยากร  โดย  ผศ.น.สพ.ดร.สวุิทย์โชตินนัท์ 
08.00 น.  ออกเดินทางไปโรงฆ่า (สตัว์ปีก) 
09.00 -12.15น.  ภาคปฏิบัติการ :  ทัศนศกึษาดงูานโรงฆา่ (สัตว์ปีก) 

(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลา 10.00 – 10.15 น.) 
12.15 – 14.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั และพกัผอ่นตามอัธยาศัย 
14.00 -19.15 น.  ภาคปฏิบัติการ :  ทัศนศกึษาดงูานโรงฆา่ (สัตว์ปีก) 

 (พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลา 16.00 – 16.15 น.) 
 

13. วันพุธท่ี 5  กันยายน พ.ศ.2561 
09.00 -12.00 น.  ภาคปฏิบัติการ :  สัมมนากลุ่ม (แบ่งกลุ่มกรณีศกึษา) 

(พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลา 10.00 – 10.15 น.) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั และพกัผอ่นตามอัธยาศัย 
13.00 -17.15 น.  ภาคปฏิบัติการ :  สัมมนากลุ่ม (น าเสนอแต่ละกลุ่ม) 

 (พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลา 14.30 – 14.45 น.) 
 

14. วันพฤหัสบดีท่ี 6 กันยายน พ.ศ.2561 
09.00 – 12.00 น.  สอบประเมินผล 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 15.00 น.  สรุปการฝึกอบรมและประเมินผล 
15.00 น.  พิธมีอบใบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม 
   โดย   คณบดคีณะสตัวแพทยศาสตร์  
 

 
หมายเหตุ     1. พักรับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่มวันละ 2 ช่วง ช่วงละ 15 นาที (เชา้-บ่าย) 
  2. พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 1 ช่ัวโมง 

 
 
 

 

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


