
1 

 

แนวทางและขั้นตอนรายงานการตรวจโรคและพิสูจนโรคสัตว พ.ศ. ๒๕๖๒  

 กรมปศุสัตวไดจัดทําแบบรายงานการตรวจโรคสัตว สําหรับพนักงานตรวจโรคสัตวตามประกาศ 
กรมปศุสัตว เรื่อง แบบรายงานการตรวจโรคและพิสูจนโรคสัตว พ.ศ. ๒๕๖๒ ในรูปแบบไฟล Excel โดยจัดสง
ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทุกแหงทางอีเมลเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นอกจากนี้ยังไดเผยแพรผานเว็บไซต
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว (certify.dld.go.th) แถบหัวเรื่อง “กฎ - ระเบียบดาน
ปศุสัตว” หัวขอยอยโรงฆาสัตวภายในประเทศ โดยกรมปศุสัตวไดจัดทําคําอธิบายแนวทางการปฏิบัติงาน 
ดังตอไปนี้ 

 แบบรายงานการตรวจโรคและพิสูจนโรคสัตว พ.ศ. ๒๕๖๒ ในรูปแบบไฟล Excel นั้นประกอบไปดวยชีท
จํานวน ๖ ชีท ประกอบดวย 
 - ชีทขอมูล “…(ประเภทของสัตว)…รายการชุดฆา” เปนชีทที่ใชกรอกขอมูลการตรวจสัตวและโรคสัตว
ของพนักงานตรวจโรคสัตว 
 - ชีทขอมูล “…(ประเภทของสัตว)…เลือกวันที่พิมพ” เปนชีทที่พนักงานตรวจโรคสัตวใชอัพเดทขอมูลให
เปนปจจุบัน และเลือกวันท่ีจะทําการพิมพแบบรายงาน 
 - ชีทขอมูล “…(ประเภทของสัตว)…พิมพ AM” เปนชีทที่พนักงานตรวจโรคสัตวใชสั่งพิมพแบบรายงาน
การตรวจสัตวกอนการฆาสัตว สําหรับ ...(ประเภทของสัตว)… 
 - ชีทขอมูล “…(ประเภทของสัตว)…พิมพ PM” เปนชีทที่พนักงานตรวจโรคสัตวใชสั่งพิมพแบบรายงาน
การตรวจเนื้อสัตวหลังการฆาสัตว สําหรับ ...(ประเภทของสัตว)… 

- ชีทขอมูล “…(ประเภทของสัตว)…สรุปเดือน AM” เปนชีทที่พนักงานตรวจโรคสัตวใชสงขอมูลสรุป
การตรวจสัตวกอนการฆาสัตว สําหรับ ... (ประเภทของสัตว)…ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

- ชีทขอมูล “…(ประเภทของสัตว)…สรุปเดือน PM” เปนชีทที่พนักงานตรวจโรคสัตวใชสงขอมูลสรุป
การตรวจเนื้อสัตวหลังการฆาสัตว สําหรับ ... (ประเภทของสัตว)…ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

๑. การกรอกขอมูลลงในไฟล 
๑.๑ เปดไฟลและเขาไปที่ชีทขอมูล “…(ประเภทของสัตว)…รายการชุดฆา” และบันทึกขอมูลตาม

หัวขอตางๆ ดังนี้  
- “พนักงานตรวจโรคสัตว” หมายถึง ชื่อ – สกุล พนักงานตรวจโรคสัตวที่ปฏิบัติงานในวันทีทําการฆา

สัตวของโรงฆาสัตวนั้น ในกรณีที่โรงฆาสัตวแหงนั้นมีพนักงานตรวจโรคสัตวหลายคนปฏิบัติงานในวันที่ทําการ
ฆาสัตว ใหเลือกเพียง ๑ รายชื่อในการบันทึกขอมูล สําหรับวันอื่นที่ทําการฆาสัตวใหบันทึกชื่อพนักงานตรวจ
โรคสัตวคนอ่ืนหมุนเวียนกันไป 

- “ทะเบียนพนักงานตรวจโรคสัตว” หมายถึง ทะเบียนพนักงานตรวจโรคสัตวที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับ
กรมปศุสัตว  

- “ชื่อโรงฆาสัตว” หมายถึง ชื่อโรงฆาสัตวที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว 
- “จังหวัด” หมายถึง จังหวัดที่ตั้งของโรงฆาสัตว 
- “เลขที่ใบอนุญาต” หมายถึง เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตวของโรงฆาสัตวนั้น 
- “วันที่ฆาสัตว” หมายถึง วันที่เริ่มทําการฆาสัตว โดยกรอกในรูปแบบ “วัน/เดือน/ป ค.ศ.” เชน 
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- “ลําดับชุดการเขาฆา” หมายถึง ลําดับของชุดของสัตวทีเ่ขาฆาที่โรงฆาสัตวในแตละวัน โดยเริ่มตั้งแต
ลําดับที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ... ไปจนกระทั่งลําดับสุดทายของวัน ทั้งนี้ ลําดับชุดการเขาฆาเดียวกันตองเปนสัตวหรือฝูง
สัตวที่ถูกนํามาจากแหลงที่มา (ฟารม) เดียวกัน  

- “ชื่อฟารม/เจาของสัตว” หมายถึง ชื่อ – สกุล ของเจาของสัตวหรือชื่อฟารมที่มาของสัตวที่จะทํา
การฆา 

- “ชนิดสัตว” หมายถึง ชนิดสัตวที่จะทําการฆาสัตว  
กรณีโรงฆาสุกร ในชีท “สัตวปก รายชุดการฆา” คอลัมน “ชนิดสัตว” ใหระบุไดเฉพาะ สุกรหรือหมูปา 

เทานั้น 

กรณีโรงฆาสัตวปก ในชีท “สัตวปก รายชุดการฆา” คอลัมน “ชนิดสัตว” ใหระบุไดเฉพาะ ไก เปด หรือ

หาน เทานั้น 

กรณีโรงฆาสัตวเคี้ยงเอื้อง ในชีท “เคี้ยวเอื้อง รายชุดการฆา” คอลัมน “ชนิดสัตว” ใหระบุไดเฉพาะ โค 

กระบือ แพะ หรือ แกะ เทานั้น 

- “จํานวนสัตวที่เขาฆา” หมายถึง จํานวนสัตวที่ไดทําการตรวจสัตวกอนฆา 
- ความผิดปกติตางๆ ที่ตรวจพบในสัตวหรือเนื้อสัตว โดยใหระบุเปนจํานวนสัตวที่ตรวจพบความ

ผิดปกตินั้น  
- “อื่นๆ” หมายถึง ความผิดปกติอื่นที่ตรวจพบ นอกเหนือจากหัวขอที่กําหนดให โดยใหระบุเปน

จํานวนสัตวที่ตรวจพบ   
- “หมายเหตุ” ใหบันทึกการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจโรคสัตว ในกรณีที่มีการดําเนินการ

เพิ่มเติมจากการตรวจสัตวและเนื้อสัตวของพนักงานตรวจโรคสัตว เชน การเก็บตัวอยางเพื่อสงพิสูจนทาง
หองปฏิบัติการ การแจงสัตวแพทยทองที่ หรือการวินิจฉัยเบื้องตนโดยสัตวแพทย 

๑.๒ กรณีโรงฆาสุกร ใหบันทึกขอมูลการฆาสัตวแยกเปนรายลําดับชุดการเขาฆา โดยขอมูล ๑ บรรทัด 
หมายถึง ๑ ลําดับชุดการเขาฆา ซึ่งเปนขอมูลการตรวจสัตวกอนฆาและขอมูลการตรวจเนื้อสัตวหลังการฆา

ตัวอยางการกรอกขอมูล โดยวันที่ ๑ และ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ มีจํานวนของลําดับชุดการเขาฆาเทากับ ๑ และ ๒ 
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๒. การพิมพเอกสาร 

เมื่อตองการพิมพหลักฐานการตรวจสัตวกอนการฆาสัตว และการตรวจเนื้อสัตวหลังการฆาสัตว เพื่อ

เก็บไวเปนหลักฐานประจําโรงฆาสัตวและเก็บไวที่พนักงานตรวจโรคสัตว 

๒.๑ กรณีโรงฆาสุกร เขาไปท่ีชีท “สุกร เลือกวันที่พิมพ” เลื่อนเมาสไปที่ตําแหนง A1 หรือ B1 จากนั้น

ใหคลิกที่ปุมคําสั่งลัด (คลิกเมาสดานขวา) แลวเลือก Refresh ตามภาพ 

  ๒.๒ เลื่อนเมาสไปที่ตําแหนง B1 คลิกเลือกตัวกรองในชีท “สุกร เลือกวันที่พิมพ” เลือกวันที่ที่ตองการ

พิมพหลักฐานเก็บไว  
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๒.๓ ตารางและขอมูลสําหรับการพิมพเก็บไวเปนหลักฐาน จะถูกแสดงขึ้นในชีท “สุกร พิมพ AM” 

และ “สุกร พิมพ PM” โดยวันที่ที่ปรากฏ จะเปนวันที่เดียวกับที่ถูกเลือกไวในชีท “สุกร เลือกวันที่พิมพ”  

 

 จํานวนหนาที่พิมพตอ ๑ ชีท ขึ้นอยูกับจํานวนลําดับชุดการเขาฆาในแตละวัน โดยใน ๑ หนากระดาษ

ที่พิมพ โปรแกรมจะสงขอมูลมาในชีทดังกลาวได ๖ ลําดับชุดการฆา ไฟลนี้ไดเตรียมหนากระดาษไวรวม ๔ 

หนา ทําใหสามารถมีลําดับชุดการฆาไดสูงสุด ๒๔ ชุด โปรแกรมไดถูกตั้งใหบวกรวมขอมูลจากชุดการเขาฆาที่มี

วันที่ฆาสัตวและชื่อฟารมหรือชื่อเจาของสัตวที่เหมือนกันใหแสดงลงในคอลัมนเดียวกันในชีท “สุกร พิมพ AM” 

และ “สุกร พิมพ PM” ผลที่เกิดขึ้น อาจทําใหจํานวนของชุดการฆาไมเทากับที่ไดกรอกขอมูลไปในชีท “สุกร 

รายชุดการฆา” 

๒.๔ การพิมพตารางขอมูลเก็บไวที่โรงฆาสัตว ตองพิมพทั้งจากชีท “สุกร พิมพ AM” และ “สุกร พิมพ 

PM” โดยใหพิมพเก็บไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ชุด โดยตองมี ๑ ชุด เก็บไวที่โรงฆาสัตว และอีก ๑ ชุด เก็บ

ไวที่พนักงานตรวจโรคสัตว โดยใหเก็บหลักฐานดังกลาวไวเปนอยางนอย ๖ เดือน 

๒.๕ กรณีโรงฆาสําหรับสัตวชนิดอืน่ ใหดําเนินการดวยลักษณะเดียวกัน  
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ตัวอยาง วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ มีจํานวนลําดับชุดการฆา ๘ ชุด ตองพิมพเอกสาร ๒ หนา ทัง้ชีทขอมูล “…
(ประเภทของสัตว)…พิมพ AM” และชีทขอมูล “…(ประเภทของสัตว)…พิมพ PM” รวมเปน ๔ หนา 

 

 

 

 

 

ตัวอยางการพิมพ หนาที่ 1 

ตัวอยางการพิมพ หนาที่ 2 
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๓. การสงขอมูลใหกับทางสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

๓.๑ ตัวอยางกรณีโรงฆาสุกร ภายหลังจากที่กรอกขอมูลของทั้งเดือนในชีท “สุกร รายชุดการฆา” 

เรียบรอยแลว ใหสงไฟลนี้แกสํานักงานปศุสัตวจังหวัดในที่ตั้งของโรงฆาสัตว ไปยังที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 

๓.๒ การตั้งชื่อไฟล ใหตั้งชื่อตามรูปแบบดังนี้ ป พ.ศ..เดือนที่เก็บขอมูล.รหัสโรงฆาสัตว โดยไมตอง 

เวนวรรค และใหเปลี่ยนเครื่องหมาย “/” เปนเครื่องหมาย “.” เชน โรงฆาสุกรที่มีเลขที่ใบอนุญาตฯ 

P ๐๖ ๕๕ ๐๐๑/๒๕๕๕ ตองการสงขอมูลเดือน กันยายน ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหตั้งชื่อไฟล ดังนี้  “2562.กันยายน.

P0655001.2555” 

๓.๓ สําหรับโรงฆาสัตวชนิดอื่น ใหดําเนินการในรูปแบบเดียวกับโรงฆาสุกร โดยใหระบุตัวอักษร

ใบอนุญาตใหถูกตอง 
 

๔. ขอควรระวัง  

๔.๑  ในชีท “สุกร รายชุดการฆา” การลบเซลล C2 D2 และ/หรือ F2 ทั้งเซลล หรือการลบแถวที่

สงผลทําใหเกิดการลบของเซลลดังกลาว จะทําใหไมสามารถขอมูลที่สงไปชีทอื่นได ดังนั้น หามลบเซลลดังกลาว

ดวยวิธีคลิกเมาสขางขวาแลวเลือก Delete ใหลบการใช Backspace หรือการคลิกขวาแลวเลือก Clear 

Contents แทน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางการเกิดความผดิพลาด กรณีขอควรระวังขอ ๔.๑ 
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๔.๒ หามทําการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตารางในชีทอื่น ๆ  

๔.๓ การเปลี่ยนแปลงที่ชีท “สุกร เลือกวันที่พิมพ” ใหทําไดเฉพาะการคลิกขวาแลวเลือกคําสั่ง 

Refresh และการเลือกวันที่เทานั้น เพื่อใหสามารถพิมพหลักฐานการตรวจสัตวและการตรวจเนื้อสัตว ในชีท 

“สุกร พิมพ AM” และ “สุกร พิมพ PM” ไดอยางสมบูรณ โดยมจีุดที่ตองระมัดระวัง 

ดังนี้ - หาม Unhide แถวที ่๓ ถึงแถวใด ๆ ที่ถูกซอนไว เพราะอาจทําใหขอมูลทีส่งตอไปยังชีทอื่น ๆ ผิดพลาดได 

- การกระทําใดๆ ที่มีผลตอจํานวนหรือลําดับแถวของ Pivot table ในชีท “สุกร เลือกวันที่พิมพ” จะ

ทําใหเกิดความผิดพลาดในการสงขอมูลขึ้น ดังนั้น หามเปลี่ยนแปลงการตั้งคาหรือการแสดงรูปแบบใด ๆ ใน

แถบเมนู PivotTable Tools รวมทั้งหามคลิกขวาบน Pivot table แลวเลือกคําสั่งดังนี้ ไดแก Remove… , 

Field settings…, PivotTable Options… หรือ Show Field List  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. การใหคําแนะนําการใชงาน 

หากพบขอบกพรองเกิดขึ้นในไฟลดังกลาว กรุณาติดตอกลุมควบคุมโรงฆาสัตวภายในประเทศ สพส. 

โทรศัพท ๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ตอ ๓๑๔๑ หรือที่ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส certify๗@dld.go.th 


