ประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภา
ที่ ๑๖/๒๕๔๖
เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้น : หลักสูตรการตรวจเนื้อสัตว์
ระดับผู้สาร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๔๖ สัตวแพทยสภาจึงขอประกาศเรื่องการฝึกอบรมระยะสั้น : หลักสูตรการตรวจเนื้อสัตว์ระดับผู้สาเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. หลักสูตรและหัวข้อวิชาในการฝึกอบรม
๑.๑ ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น: หลักสูตรการตรวจเนื้อสัตว์
ระดับผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์
ภาษาอังกฤษ
Short Training Program in Meat Inspection
๑.๒ ชื่อประกาศนียบัตร
ภาษาไทย
ประกาศนียบัตรการตรวจเนื้อสัตว์
ภาษาอังกฤษ
Certificate in Meat Inspection
(เพือ่ แสดงว่าได้มาเข้ารับการฝึกอบรมครบถ้วนตามหลักสูตร)
๑.๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สัตวแพทยสภา
๑.๔ ปรัชญาของหลักสูตร
การตรวจเนื้อในโรงฆ่าสัตว์ เป็นการนาเอาวิชาชีพการสัตวแพทย์ทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะมาใช้เป็นหลักในการวินจิ ฉัยโรคสัตว์ทั้งในขณะที่ทาการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่า และการตรวจซากสัตว์ภายหลัง
ฆ่า รวมทั้งการตัดสินซาก โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคเนื้อสัตว์ได้รับเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยเหมาะสาหรับการ
บริโภค
การส่งเสริมและฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและเจตคติในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ระดับ
ผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์
มีความจาเป็นเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
ตรวจเนื้อในโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อลดปัญหาทางด้านสาธารณสุขและเป็นการยกฐานะความเป็นอยู่
ของประชาชนโดยเฉพาะในชนบทห่างไกลให้ดีขึ้น
๑.๕ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้สัตวแพทย์
มีความรู้
ความสามารถ
ในการตรวจเนื้อสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการตาม
มาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒/เพื่อ...

๒

๑.๕.๑ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
ให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อระหว่างสัตว์
และคน (Zoonoses) เช่นโรควัณโรค หรือ T.B. และโรคแอนแทรกซ์ เป็นต้น
๑.๕.๒ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการจาหน่ายเนื้อสัตว์ทนี่ ่ารังเกียจ เช่น เนื้อสัตว์ป่วย เนื้อสัตว์ทตี่ ายเอง เป็นต้น
๑.๕.๓ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการจาหน่ายเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพต่า โดยหลอกลวงว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพดี
เช่น เนื้อลูกสัตว์ที่ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ เนื้อที่ได้จากสัตว์ที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ผอมแห้ง รวมทั้งการนาเนื้อสัตว์ไป
จาหน่ายทดแทนกัน เช่น นาเนื้อสุนัขไปจาหน่ายแทนเนื้อสุกร นาเนื้อกระบือไปจาหน่ายแทนเนื้อโค หรือนาเนื้อสัตว์ต่าง
ชนิดกันมาผสมปนกันเพื่อให้ได้ปริมาณมากขึ้นแล้วนาออกจาหน่าย เป็นต้น
๑.๕.๔ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีหรือยาบางชนิด เช่น สาร Borax ยาฆ่าแมลง ยาปฏิชีวนะ
ยาถ่ายพยาธิ เป็นต้น
๑.๕.๕ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคสัตว์หรือโรคระบาดสัตว์ไม่ให้แพร่หลายออกไปจากจุดเกิดโรค และ
ต้องประสานงานกับสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มและสัตวแพทย์ประจาท้องถิ่นให้รับทราบด้วย
๑.๕.๖ เพื่อปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งหวังในความปลอดภัยของผู้บริโภคทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
๑.๕.๗ เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะจากโรงฆ่าสัตว์
๑.๖ ภาพรวมของหลักสูตร
หลักสูตรระดับผูส้ าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ ๑๔ วัน
ภาคทฤษฏี
จานวน
๒๗ ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ
จานวน
๗๒ ชั่วโมง
๑.๗ การประเมินผล
๑.๗.๑ ให้มีการประเมินผลหลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรม โดยการสอบข้อเขียนและปากเปล่า และหรือ
วิธีการอื่นโดยคณะอนุกรรมการสอบ ซึ่งสัตวแพทยสภาเป็นผูด้ าเนินการแต่งตั้ง
๑.๗.๒ ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินผลไม่ผ่าน ให้มีสิทธิเข้ารับการประเมินใหม่ได้อีก ตาม
ระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการสอบกาหนด
๑.๘ โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรระดับผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์
๑) จานวนชั่วโมงรวมตลอดหลักสูตร
๙๙ ชั่วโมง มีรายละเอียด ดังนี้
ภาคทฤษฏี จานวน
๒๗ ชั่วโมง (คิด ๖ ชั่วโมงต่อวัน)
ภาคปฏิบัติ จานวน
๗๒ ชั่วโมง (คิด ๘ ชั่วโมงต่อวัน)
๒) รายวิชาประกอบด้วย
หมวดที่ ๑ วิชาพื้นฐาน (๓ ชั่วโมง)
๑.๑ สัตวบาลเบื้องต้น
๑.๒ ยาสัตว์และการให้ยาสัตว์
๑.๓ เชื้อจุลนิ ทรียท์ ี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค
๑.๔ พยาธิสภาพของโรค

๓/ระบาด...

๓

๑.๕ ระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรค การควบคุมโรค
๑.๖ อายุรศาสตร์สัตว์
หมวดที่ ๒ วิชาเฉพาะ (๒๑ ชั่วโมง)
๒.๑ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์และโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์
๒.๒ การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่า
๒.๓ วิธีควบคุมสัตว์และการฆ่าสัตว์ที่ถูกวิธี
๒.๔ การตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่าและการตัดสินซาก
๒.๕ วิธีการทาความสะอาดโรงฆ่าสัตว์และการสุขาภิบาลโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์
๒.๖ สภาพของเนื้อที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังฆ่า
๒.๗ ระบบมาตรฐานคุณภาพที่ใช้ควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร
หมวดที่ ๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเนื้อ (๓ ชั่วโมง)
๓.๑ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕
๓.๒ พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕
๓.๓ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๔๒๕
๓.๔ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๒
๓.๕ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒
๓.๖ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕
๓.๗ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
หมวดที่ ๔ การฝึกปฏิบัติ (๗๒ ชั่งโมง)
๔.๑ การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่า
ของสัตว์ใหญ่ (โค – กระบือ)
๑๖ ชั่วโมง
๔.๒ การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่า
ของสัตว์เล็ก (สุกร)
๑๖ ชั่วโมง
๔.๓ การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่า
ของสัตว์ปีก (ไก่)
๑๖ ชั่วโมง
๔.๔ การปฏิบัตใิ นห้องปฏิบัตกิ ารตรวจเนื้อ ๘
ชั่วโมง
๔.๕ สัมมนาและประเมินผล
๑๖ ชั่วโมง
๑.๙ วิธีการฝึกอบรม
- การบรรยาย
- การดูงานและฝึกปฏิบัติ
- การสัมมนากลุ่มย่อย

๔/ตาราง...

๔

๒. ตารางการฝึกอบรม
วันที่

เช้า

บ่าย

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๑

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเนื้อ

มาตรฐานที่ใช้ควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์

๒

วิชาพื้นฐาน

มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์และโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์

๓

การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่า

วิธีการฆ่าสัตว์แต่ละชนิด

๔

การตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่า

วิธีการทาความสะอาดโรงฆ่าสัตว์

๕

สภาพซากที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังฆ่า

การตัดสินซาก

๖

ดูงานห้องปฏิบัติการ

ดูงานห้องปฏิบัติการ

๗

ฝึกการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่า (สัตว์ใหญ่)

ฝึกการตรวจซากภายหลังฆ่า (สัตว์ใหญ่)

๘

ฝึกการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่า (สัตว์ใหญ่)

ฝึกการตรวจซากภายหลังฆ่า (สัตว์ใหญ่)

๙

ฝึกการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่า (สัตว์เล็ก)

ฝึกการตรวจซากภายหลังฆ่า (สัตว์เล็ก)

๑๐ ฝึกการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่า (สัตว์เล็ก)

ฝึกการตรวจซากภายหลังฆ่า (สัตว์เล็ก)

๑๑ ฝึกการตรวจสุขภาพสัตว์ปีกก่อนฆ่า

ฝึกการตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่า

๑๒ ฝึกการตรวจสุขภาพสัตว์ปีกก่อนฆ่า

ฝึกการตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่า

๑๓ สัมมนากลุ่ม

สัมมนากลุ่ม

๑๔ ประเมินผล

สรุปและปิดการฝึกอบรม

๓. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ขึ้นไป
๔. วิธีการคัดเลือก
ให้หน่วยงานทีส่ นใจเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเสนอชื่อให้สัตวแพทยสภา

๕/กาหนด...

๕

๕. กาหนดการฝึกอบรม
ระยะเวลาการฝึกอบรม ๑๔ วัน มีจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละ ๕๐ คน ตามกาหนดการดังนี้
รุ่นที่

ช่วงเวลา

สถานที่

จานวน (คน)

๑

๕ - ๑๘ มกราคม ๒๕๔๗

ศูนย์ฝึกนิสิตนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

๕๐

๒,๓

๑๒ - ๒๕ มกราคม ๒๕๔๗

ไร่ฝึกนักศึกษาบ้านนาดอกไม้ อ.วังสะพุง จ.เลย

๑๐๐

๔

๑๙ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ศูนย์ฝึกนิสิตนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

๕๐

๕,๖

๒๖ มกราคม - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ไร่ฝึกนักศึกษาบ้านนาดอกไม้ อ.วังสะพุง จ.เลย

๑๐๐

๗

๒ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ศูนย์ฝึกนิสิตนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

๕๐

๘,๙

๘ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ไร่ฝึกนักศึกษาบ้านนาดอกไม้ อ.วังสะพุง จ.เลย

๑๐๐

๑๐

๑๖ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ศูนย์ฝึกนิสิตนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

๕๐

รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน ๕๐๐ คน
สถานที่ฝึกอบรม : สังกัดหน่วยงาน
- ศูนย์ฝึกนิสิตนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม : คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไร่ฝึกนักศึกษาบ้านนาดอกไม้ อ.วังสะพุง จ.เลย : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๖. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- ค่าลงทะเบียนคนละ ๗,๕๐๐ บาท เป็นค่าดาเนินการฝึกอบรม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหาร
กลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าที่พัก ๑๔ คืน ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
๗. สถานที่ติดต่อประสานงาน
ผู้อานวยโครงการฝึกอบรมระยะสั้น: หลักสูตรการตรวจเนื้อสัตว์
สานักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๙/๑ ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๐-๐๓๙๘-๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๐-๐๓๙๗
ให้ผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อเข้าฝึกอบรม รายงานตัว ณ สถานที่ฝึกอบรมในวันแรกของการฝึกอบรมทุกรุ่น
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖

(รศ.นายสัตวแพทย์สงคราม เหลืองทองคา)
นายกสัตวแพทยสภา

