
สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
 

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพดานปศุสัตว 
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม บําบัดและชันสูตรโรคสัตว 
กิจกรรมรอง : ตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว 
 
1. หลักการและเหตุผล  

เพ่ือเปนศูนยกลางการบริการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตวท่ีไดมาตรฐานสากล ใหผลถูกตอง แมนยํา และรวดเร็วทันตออุบัติการณของโรครวมท้ังการสอบสวน   

และเฝาระวังโรคสัตวทางหองปฏิบัติการเพ่ือใหปศุสัตว สัตวปา สัตวน้ํา และสัตวอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจมีสุขภาพแข็งแรงและเพ่ิมผลผลิต ปองกันปญหา

สุขอนามัยท่ีมีสาเหตุจากโรคระบาดสัตวและเพ่ิมมูลคาการสงออกของสินคาปศุสัตว  

  

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือแกไขปญหาสุขภาพสัตว ผลผลิตปศุสัตว และสุขอนามัยของประชาชนโดยการศึกษา คนควา ชันสูตรโรคและสุขภาพสัตว 

2.2 เพ่ือใหหองปฏิบัติการของศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยเปนหองปฏิบัติการอางอิงของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยดําเนินการพัฒนา

ระบบคุณภาพหองปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตวตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 

2.3 ศูนยขอมูลระบาดวิทยาทางหองปฏิบัติการดานสุขภาพสัตวของประเทศ 

2.4  ใหคําปรึกษา แนะนําและถายทอดเทคโนโลยีดานโรคท่ีเปนปญหาตอสุขภาพสัตว ผลผลิตปศุสัตว และสุขอนามัยของประชาชน 

2.5 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย เชน ความปลอดภัยดานอาหาร (Food safety) การเฝาระวัง

การดื้อยาในสัตว การเฝาระวังและตรวจวินิจฉัยโรคติดตอระหวางสัตวและคน  (zoonosis) เชน โรคไขหวัดนก โรคพิษสุนัขบา  โรคเลปโตสไปโรซิส  โรคซัลโมเนลลาฯ  

เฝาระวังโรคตางถ่ิน เชน โรควัวบา (BSE) โรคนิปาห (Nipah) รวมท้ังโรคสัตวอ่ืนๆ มีผลกระทบตอ ผลผลิตปศุสัตว และสุขอนามัยของประชาชน 

2.6 ประสานงานกับหองปฏิบัติการตางประเทศในการตรวจวินิจฉัย ชันสูตร ศึกษา และวิจัยดานสุขภาพสัตวในภูมิภาค 

 

3. ผลผลิต (Output) ระดับกิจกรรม/โครงการ 
3.1 จํานวนตัวอยางท่ีไดรับการตรวจสอบและชันสูตรโรคสัตว 

3.2 จํานวนมาตรฐานการตรวจวินิจฉัย และชันสูตรโรคสัตว  



 
4. ผลลัพธ (Outcome) ระดับกิจกรรม/โครงการ 

4.1 สัตวสุขภาพดี ผูบริโภคปลอดภัย 

4.2 ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากโรคระบาดสัตว 

4.3 สรางความม่ันใจแกประเทศคูคา และผูบริโภค 

 

5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) 
5.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการชันสูตรโรคสัตว (เปาหมายจํานวนตัวอยาง) 

5.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษารอบระยะเวลาของข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 1.) การตรวจโรคบลูเซลโลสิส 2.) โรคพิษสุนัขบา 

5.3 การทดสอบทางหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองตามระบบคุณภาพหองปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตวตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จากสํานักมาตรฐาน

หองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดการรับรองไมนอย 80% ของจํานวนขอบขายตามแผนท่ีกําหนด 

5.4 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการขอบขายใหไดมาตรฐาน ISO 17025 (การรักษาขอบขาย) 

 

6. ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานโดยละเอียด ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ : 
6.1 การชันสูตรโรคสัตว 

 การสงตัวอยาง/ซากสัตว/สัตวปวย เพ่ือสงหองปฏิบัติการ โดยมีผูนําสง ดังนี้ 

 เจาหนาท่ีของหนวยงานราชการ (กรมปศุสัตว หรือหนวยงานราชการอ่ืนๆ) 

 เกษตรกร เจาของฟารม เอกชน และประชาชนท่ัวไป 

 เจาหนาท่ี หรือหนวยงานตางประเทศ 

 การรับตัวอยาง/ซากสัตว/สัตวปวย 

 เจาหนาท่ีกลุมระบาดวิทยาทางหองปฏิบัติการ (มีคูมือการสอบสวนโรคเพ่ือการชันสูตรโรคสัตว) รับตัวอยาง / ซากสัตว / สัตวปวย ตรวจสอบ

คุณภาพตัวอยางและซักประวัติ รวมท้ังจัดสงตัวอยางไปยังหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

 ในกรณีท่ีจําเปนตองทําการผาซาก เจาหนาท่ีกลุมระบาดวิทยาทางหองปฏิบัติการ แจงเจาหนาท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการผาซาก ตรวจวินิจฉัย

เบื้องตน และเก็บตัวอยางสงไปยังหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 



 เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา ไวรัสวิทยา แบคทีเรียและเชื้อรา ปาราสิตวิทยา ภูมิคุมกันวิทยา พิษวิทยาและชีวเคมี ทําการทดสอบ ตรวจ

วินิจฉัย และชันสูตรโรคสัตวตามวิธีเฉพาะ แลวสงผลการชันสูตรใหกลุมระบาดวิทยาทางหองปฏิบัติการ 

 เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และเจาหนาท่ีกลุมระบาดวิทยาทางหองปฏิบัติการ รวบรวมผลชันสูตรท้ังหมด เพ่ือสรุปผลการตรวจวินิจฉัยโรคพรอมให

คําแนะนํา และจัดสงไปยังผูสงตัวอยาง รวมท้ังจัดเก็บและวิเคราะหขอระบาดวิทยาทางหองปฏิบัติการ เพ่ือใชในหนวยงานรายงานหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

 ในกรณีท่ีเปนปญหาเรงดวน หรือมีผลกระทบกับเกษตรกรอยางกวางขวาง จะจัดสงเจาหนาท่ีออกปฏิบัติงานสอบสวนโรคในพ้ืนท่ี เพ่ือใหไดขอมูลมา

ประกอบการสรุปผล และการแกไขปญหาไดอยางทันทวงที 

 

6.2 การถายทอดเทคโนโลยี 

 กลุมงานของ สสช. วางแผนการถายทอดเทคโนโลยีทางดานการวินิจฉัยโรค หรือดานสุขภาพสัตว / เขียนโครงการ 

 เม่ือไดรับอนุมัติงบประมาณ หรือเปนเรื่องท่ีจําเปนเรงดวน จะจัดสรรงบประมาณมาทําการถายทอดใหผูเก่ียวของ 

 เม่ือมีผูไปฝกอบรม / ดูงานจากตางประเทศ จะจัดใหมีการถายทอดใหผูรวมงาน 

 ในกรณีท่ีไดรับงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน หรือองคกรตางประเทศ เพ่ือจัดประชุมนานาชาติ สสช. จะดําเนินการขออนุมัติกรมปศุสัตว/ แตงตั้ง

คณะกรรมการ จัดการฝกอบรมตามวัตถุประสงคของหลักสูตรตอไป 

 กลุมงานของ สสช. มีการนิเทศงาน และถายทอดวิธีการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตวใหเจาหนาท่ี ศวพ. ประจําภูมิภาคตางๆ ตามความตองการของ

เจาหนาท่ี ศวพ. 

 พิจารณาการสงเจาหนาท่ีไปฝกอบรม / ดูงานจากหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  

 

 

 

 

 



สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
 

โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว 
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาสุขภาพสัตว 
กิจกรรมรอง : ตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว 
 
1.  หลักการและเหตุผล : 

โรคไขหวัดนกเปนโรคระบาดท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในปจจุบัน เนื่องจากมีการระบาดอยางกวางขวางในหลาย ๆ ประเทศท่ัวโลก รวมท้ังในประเทศไทยโดยกอ

ความเสียหายใหแกอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวปกและเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปกท่ัวไป และยิ่งไปกวานั้นยังเปนโรคท่ีสามารถติดตอไปยังคนได กรมปศุสัตวไดกําหนดแผนงานการ

แกไขปญหาโรคไขหวัดนกโดยยึดแนวทางบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ตามนโยบายของภาครัฐ ซ่ึงสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตว

แพทยท้ัง 7 แหง และกลุมตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตวในฐานะท่ีเปนหนวยงานดานวิชาการสุขภาพสัตวจําเปนตองพัฒนารูปแบบและวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคไขหวัดนกดวย

วิธีมาตรฐานเพ่ือการควบคุม ปองกัน และกําจัดโรคใหครอบคลุมท่ัวประเทศโดยมุงเนนตามแผนยุทธศาสตรปองกัน  แกไข และเตรียมความพรอมรับปญหาโรคไขหวัดนกดวย

การรณรงคคนหาโรคไขหวัดนกในสัตวปกแบบบูรณาการ (X-Ray) สํารวจและเฝาระวังโรคอยางมีประสิทธิภาพสามารถปองกันและแกไขปญหาท้ังในประเทศและประเทศ

ขางเคียง 

 

2. วัตถุประสงค 
      2.1 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในระบบการตรวจวินิจฉัยโรคไขหวัดนก เพ่ือลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคมและสาธารณสุข 

 2.2 เพ่ือคนหา และเฝาระวังโรคไขหวัดนกตลอดจนรวมดําเนินการจัดทําระบบคอมพารทเมนตในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวปก เพ่ือสนับสนุนการสงออก 

2.3 เพ่ือพัฒนาระบบเครือขายเฝาระวังโรคไขหวัดนกทางหองปฏิบัติการ       

      2.4 ใหคําแนะนําทางวิชาการแกผูเก่ียวของ และเจาหนาท่ีของประเทศขางเคียง 

 

3. ผลผลิต (Output) ระดับกิจกรรม/โครงการ 
3.1 จํานวนตัวอยางท่ีไดรับการตรวจสอบและชันสูตรโรคสัตว 

3.2 จํานวนมาตรฐานการตรวจวินิจฉัย และชันสูตรโรคสัตว  

 



4. ผลลัพธ (Outcome) ระดับกิจกรรม/โครงการ 
4.1 สัตวสุขภาพดี ผูบริโภคปลอดภัย 

4.2 ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากโรคระบาดสัตว 

4.3 สรางความม่ันใจแกประเทศคูคา และผูบริโภค 

 

5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) 
5.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

3.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการชันสูตรโรคสัตว (เปาหมายจํานวนตัวอยาง) 

5.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษารอบระยะเวลาของข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 1. การตรวจโรคบลูเซลโลสิส 2. โรคพิษ

สุนัขบา 

 

6. ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานโดยละเอียด ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ : 
 1. วิธีตรวจเชื้อ 

 รับตัวอยาง – เตรียมตัวอยาง 

 ฉีดไขไกฟก ตัวออนมีชีวิตอายุ 9-11 วัน และสองตรวจทุกวันนาน 4 วัน 

 ดูดของเหลวท่ีหุมตัวออน นํามาตรวจเชื้อท่ีทําใหเม็ดเลือดแดงตกตะกอน (HA) 

 ตรวจชนิด H5 ของเชื้อไขหวัดนก โดย HI test กับซีรัม H5 ท่ีเตรียมไว 

2. ตรวจทางชีวโมเลกุลดวยวิธ ีReal time PCR 
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โครงการวิจัยและพัฒนาดานปศุสัตว 
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว  
 
1.  หลักการและเหตุผล : 
 การวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพสัตวมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาดานการเกษตรและสุขอนามัย โดยเปนหลักในการสรางองคความรู และนวัตกรรมอยางมี

คุณภาพ และประสิทธิผล สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการใหบริการดานสุขภาพสัตวทุกรูปแบบ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุม ปองกันและกําจัดโรค

สัตว และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีการคาโลก 

 

2. วัตถุประสงค 
1. ศึกษา คนควา วิจัย เก่ียวกับโรคท่ีเปนปญหาตอสุขภาพสัตว ผลผลิตปศุสัตวและสุขอนามัยของประชาชน 

     2. ใหคําปรึกษา แนะนําและถายทอดเทคโนโลยีดานโรคท่ีเปนปญหาตอสุขภาพสัตว ผลผลิตปศุสัตวและสุขอนามัยของประชาชน 

3. ประสานงานกับหองปฏิบัติการท้ังในและตางประเทศในการตรวจวินิจฉัย ศึกษา และวิจัยดานสุขภาพสัตว 

4. ทําการอนุรักษ ศึกษา วิจัยและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุจุลินทรียและปาราสิตในสัตวและการผลิตชีวภัณฑตาง ๆ 

 

3. ผลผลิต (Output) ระดับกิจกรรม/โครงการ 
1. จํานวนมาตรฐานการตรวจวินิจฉัย และชันสูตรโรคสัตว 

 
4. ผลลัพธ (Outcome) ระดับกิจกรรม/โครงการ 

1. สัตวสุขภาพดี ผูบริโภคปลอดภัย 

2. ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากโรคระบาดสัตว 

3. สรางความม่ันใจแกประเทศคูคา และผูบริโภค 

 

 



5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) 
1. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการงานวิจัยของหนวยงาน (การดําเนินการตามแผนงานวิจัยและการถายทอดองคความรูจากงานวิจัย) 

2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดการความรูของหนวยงาน 

 
6. ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานโดยละเอียด ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 การวิจัยดานสุขภาพสัตว 

 ผูทําการวิจัย เขียนแบบเสนอโครงการวิจัย นําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาโครงการ และผลงานวิชาการ สสช. 

 เม่ือโครงการผานคณะกรรมการฯ สสช. แลว นําเสนอคณะกรรมการวิจัยการปศุสัตว กรมปศุสัตว 

 เม่ือผานคณะกรรมการฯ กรมปศุสัตว เสนอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

 เม่ือไดรับอนุมัติจากกรมปศุสัตวแลว คณะผูวิจัยดําเนินการวิจัย 

 คณะผูวิจัยสรุปความกาวหนาของโครงการวิจัยเปนระยะตามคํารองขอจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 คณะผูวิจัย สรุปผล เขียนผลงานวิจัย และเผยแพรตอไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
 
ผลผลิต : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว 
กิจกรรม : ความหลากหลายทางชีวภาพดานปศุสัตว 
 
1. หลักการและเหตุผล           

เชื้อจุลินทรียและปรสิตทางดานปศุสัตวเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญและมีประโยชนอยางยิ่ง ซ่ึงสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ และศูนยวิจัยและพัฒนาการ 

สัตวแพทยประจําภูมิภาค สามารถแยกเชื้อ เก็บรักษา และจําแนกชนิดของเชื้อจุลินทรีย ไดแก เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อปรสิต ท่ีพบในปศุสัตวได การแยก

เชื้อจุลินทรีย สามารถแยกไดจากตัวอยางอวัยวะ เลือด น้ําไขสันหลัง เปนตน การเก็บรักษาเชื้อ จะเปนการเก็บเพ่ือใหเชื้อท่ีมีชีวิต คงความรุนแรง มีความสามารถในการ

ติดเชื้อเหมือนเดิม จะมีการทําได การเก็บรักษาเชื้อในถังไนโตรเจนเหลว การทําใหแหง (freeze-dried) เปนตน การจําแนกชนิดของเชื้อจุลินทรียจะประกอบไปดวย การ

หาคาทางชีวเคมีของเชื้อ การแยกเชื้อโดยอาศัยรูปรางและโครงสราง การจําแนกเชื้อโดยอาศัยการหาลําดับเบส (DNA sequencing) เพ่ือใหนักวิจัยในสาขาตางๆ 

สัตวแพทย ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา สามารถนําจุลินทรียเหลานี้ไปศึกษาทางชีวภาพในดานตางๆของเชื้อจุลินทรีย ไดแก ความรุนแรงของเชื้อลําดับสาร

พันธุกรรมของเชื้อ ความสามารถในการเปนแอนติเจนของเชื้อ เปนตน เพ่ือนําไปใชประโยชนท้ังในดานการศึกษาอนุกรมวิธานการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการ ใน

อุตสาหกรรมการผลิต เพ่ือควบคุมคุณภาพและการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ ในงานการวิจัยตาง ๆ ไดแก การศึกษาความรุนแรงและกลไกของการกอโรค 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงหรือกลายพันธุ กลไกรวมถึงแนวโนมการดื้อยาเพ่ือการควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิภาพ การผลิตสารทดสอบท่ีจําเพาะตอชนิดของเชื้อและ

ครอบคลุมทุกสายพันธุในแตละชนิดเชื้อ ตลอดจนการผลิตวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพเทาทันการเปลี่ยนแปลงไปของเชื้อกอโรค ปจจุบันเชื้อเหลานี้มีการเก็บรักษาไวอยาง

กระจัดกระจายหรือทอดท้ิงไปเนื่องจากไมมีสถานท่ีหรืออุปกรณท่ีเหมาะสมในการจัดเก็บและรวบรวมเปนหมวดหมู ท้ังนี้ผูท่ีเก็บรักษาไวสวนใหญเปนนักวิจัยท่ี

ทําการศึกษาจุลินทรียชนิดใดชนิดหนึ่งในชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น  เม่ืองานวิจัยจบลงหรือผูวิจัยหมดวาระการทํางาน จุลินทรียเหลานั้นก็จะไมมีผูดูแลและมักจะสูญหาย

หรือตายไปเปนจํานวนมาก นับเปนสิ่งท่ีนาเสียดายและเสียโอกาส สําหรับนักวิจัยรุนหลังท่ีจะตอยอดองคความรูท่ีนักวิจัยรุนกอนไดเริ่มตนไวเปนอยางยิ่ง  ดังนั้นจึงควรมี

พ้ืนท่ีและบุคลากรทําหนาท่ีดูแล รวบรวม เก็บรักษาและคุมครองเชื้อจุลินทรียและปรสิตทางดานปศุสัตวอยางเหมาะสม เพ่ือใหเชื้อเหลานั้นคงมีชีวิตและคุณสมบัติ

เหมือนเดิม เพ่ือเปนแหลงทรัพยากรชีวภาพท่ีจะนําไปประโยชนดานตาง ๆ ไดอยางยั่งยืน  

        สําหรับจุลินทรียและปรสิตทางดานปศุสัตวยังไมเคยมีการจัดตั้งศูนยอยางเปนทางการมากอน สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ และศูนยวิจัยและพัฒนาการ

สัตวแพทย เปนหนวยงานท่ีรับตรวจวินิจฉัยโรคสัตว และตรวจยืนยันเชื้อจุลินทรียและปรสิตทางสัตวแพทยมานานกวา 60 ป จึงสมควรจัดตั้งศูนยอนุรักษสายพันธุ

เชื้อจุลินทรียและปรสิตทางสัตวแพทย เพ่ือจัดเก็บเชื้อท่ีแยกไดจากสัตว  ท้ังนี้เพ่ือใหเชื้อเหลานั้นยังคงอยูและทําการศึกษาตอยอดและใชประโยชนท้ังในการศึกษาระบาด



วิทยาโมเลกุล ความแตกตางของสายพันธุ ความรุนแรง การดื้อยา การกลายพันธุ ตลอดจนความสามารถในการกระตุนการสรางภูมิคุมกัน เพ่ือนําขอมูลเหลานี้มาใชตอ

ยอดดานการควบคุมโรค การทําลายเชื้อ การผลิตชุดสอบโรคและการผลิตวัคซีนท่ีเหมาะสมในทองถ่ิน ตลอดจนขยายการผลิตเพ่ือการคาในภูมิภาคใกลเคียงอีกดวย จาก

การปฏิบัติงานท่ีผานมาการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อจุลินทรียกอโรคในสัตวจะตองขออนุมัติโครงการผานสภาวิจัยแหงชาติเสมอ ซ่ึงเปนการขออนุมัติ

โครงการลวงหนา 2 ป จึงจะไดรับงบประมาณมาวิจัย ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีลาชาเกินไป และไมทันตอเหตุการณเม่ือเกิดมีโรคระบาด โรคสัตวสูคน หรือโรคอุบัติใหมใด ๆ ท่ี

เกิดข้ึนเฉพาะหนาไดอยางทันทวงที การจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพไวเปนกิจกรรมประจําจะทําใหนักวิจัยมีความคลองตัวในการสรร

งบประมาณและจัดลําดับการศึกษาเชื้อโรคท่ีมีความสําคัญและเรงดวนมากไวเปนลําดับตอกันไปได หรือแมกระท่ังปรับเปลี่ยนแผนไดทันตอเหตุการณปจจุบันทันดวนได 

ทําใหสามารถควบคุมปองกัน หรือลดความรุนแรงและความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนแกประชาชนเกษตรกร และปศุสัตวไดไดมีประสิทธิภาพ     

   

2. วัตถุประสงค  
1. เปนแหลงเก็บรวบรวมสายพันธุเชื้อจุลินทรีย ไดแกแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อราและปรสิตทางดานปศุสัตว 

2. เปนศูนยขอมูลความรูดานระบาดวิทยาโมเลกุล ของเชื้อกอโรค โดยการจําแนกความแตกตางของเชื้อ ดวยเทคนิคทางชีวโมเลกุล เพ่ือแกไขปญหาการ

แพรกระจายของโรค 

3. ศึกษาและติดตามแนวโนมการดื้อยาในระดับพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียกอโรคเพ่ือใหมีการใชยาท่ีถูกตองและเหมาะสม 

4. เปนแหลงขอมูลดานสารพันธุกรรมท่ีเก่ียวกับความรุนแรงหรือการปองกันโรคในเชื้อตาง ๆ จากการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อ เพ่ือใชตอยอดการผลิตชุด

ทดสอบโรคหรือวัคซีนท่ีเหมาะสมสําหรับเชื้อในทองถ่ิน 

5. เปนหองปฏิบัติการอางอิงในการจําแนกเชื้อโดยวิธีการหาลําดับเบส เพ่ือการชันสูตรโรคท่ีรวดเร็วและถูกตอง สามารถแกปญหาสุขภาพสัตวไดทันทวงที 

 

3. ผลผลิต (Output) ระดับกิจกรรม/โครงการ 
1. การเก็บรวบรวมเชื้อจุลินทรียประจําปเพ่ือการศึกษา      

2. การวินิจฉัยและจําแนกชนิดโดยเทคนิคการหาลําดับเบส      

3. การศึกษาและวิเคราะหระบาดวิทยาโมเลกุลของเชื้อจุลินทรีย      

4. การผลิตชีวสารจากเชื้อเพ่ือการทดสอบ และเฝาระวังโรค      

5. การศึกษายีนท่ีสงผลตอความรุนแรงและการปองกันโรคเพ่ือคัดเลือกสายพันธุในการพัฒนาชุดทดสอบ และหรือวัคซีน  

6. การติดตามคุณสมบัติและพันธุกรรมดื้อยาของเชื้อจุลินทรีย  



4. ผลลัพธ (Outcome) ระดับกิจกรรม/โครงการ 
1. มีการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรเชื้อจุลินทรียจากปศุสัตวอยางเปนรูปธรรมและเกิดประสิทธิผล   

2. การชันสูตรโรคสัตว ครอบคลุม รวดเร็ว ถูกตอง          

3. การควบคุม ปองกันโรคเปนระบบและมีประสิทธิภาพ          

4. สัตวสุขภาพดี มีผลผลิตสูงและปลอดภัยตอผูบริโภค          

5. ปริมาณเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเพียงพอและราคาไมแปรปรวน          

6. ภาพรวมการปศุสัตวไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน          

     

5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI)  
1. การเก็บรวบรวมเชื้อจุลินทรียประจําปเพ่ือการศึกษา   

   - ตัวชี้วัด : ปริมาณเชื้อท่ีเก็บ   

2. การวินิจฉัยและจําแนกชนิดโดยเทคนิคการหาลําดับเบส   

   - ตัวชี้วัด:ปริมาณเชื้อท่ีไดรับการวินิจฉัย   

3. การศึกษาและวิเคราะหระบาดวิทยาโมเลกุลของเชื้อจุลินทรีย   

   - ตัวชี้วัด:ปริมาณเชื้อท่ีศึกษา   

4. การผลิตชีวสารจากเชื้อเพ่ือการทดสอบและเฝาระวังโรค   

   - ตัวชี้วัด:ปริมาณเชื้อท่ีใชผลิตสารทดสอบ   

5. การติดตามคุณสมบัติและพันธุกรรมดื้อยาของเชื้อจุลินทรีย   

   - ตัวชี้วัด:ปริมาณเชื้อท่ีศึกษา  

 

6. ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานโดยละเอียด ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
1. เก็บรักษาเพ่ือคงความมีชีวิตใหแกเชื้อเดิม และรวบรวมสายพันธุเชื้อจุลินทรียซ่ึงไดแก เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อปรสิตทางสัตวแพทย ท่ีมีอยู

ในหนวยงาน ใหบริสุทธิ์ ไมมีการปนเปอนเชื้ออ่ืน คงสภาพ และมีชีวิต 

2. รวบรวมขอมูลสายพันธุจุลินทรียดวยระบบคอมพิวเตอร และจัดทําเอกสารบัญชีรายชื่อจุลินทรียเพ่ือใหนักวิจัยใชประกอบการศึกษาวิจัยหรือใชงานดานตางๆ 



3. แยกเก็บรวบรวมเชื้อเพ่ิมเติมจากตัวอยางตางๆของสัตวทุกป ทําการการทดสอบการมีชีวิต การตอเชื้อและเก็บเชื้อทดแทน เพ่ือปองกันการสูญเสีย 

4. ศึกษาเทคนิคการเก็บรักษาและสภาวะท่ีเหมาะสมในการจัดเก็บสําหรับเชื้อจุลินทรีย และปรสิตแตละชนิด                                       

5. สกัดสารพันธุกรรม เพ่ือนํามาศึกษาหาการเปลี่ยนแปลงจากเชื้อกอโรคชนิดตางๆ 

6. จัดทําแบบแผนทางพันธุกรรมของเชื้อแตละสายพันธุดวยเทคนิคตางๆ ตามความเหมาะสมของเชื้อแตละชนิด เชน PFGE, MLST, VNTR, SNP, MLVA 

และ/ หรือ gene sequencing              

7. ศึกษาองคประกอบหรือคุณสมบัติทางพันธุกรรมและการแสดงออกของเชื้อโรคระบาดท่ีสําคัญโดยใชเทคนิคตาง ๆ เชน การคนหายีนและโปรตีนท่ีเก่ียวของ

กับความรุนแรงของเชื้อหรือยีนท่ีเก่ียวของกับการสรางอิมมูนและภูมิคุมโรคเพ่ือคนหาเชื้อท่ีเหมาะสมในการพัฒนาตอยอดเปนสายพันธุวัคซีนเพ่ือใช

ประโยชนในประเทศ ตลอดจนประเทศใกลเคียงท่ีมีสายพันธุเชื้อกอโรคท่ีใกลเคียงกัน 

8. วิเคราะหขอมูลและจัดทําแผนท่ีทางระบาดวิทยาของเชื้อ เผยแพร เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของนําองคความรูไปใชในการควบคุมโรค 



สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน            
กิจกรรม : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว    
          
1. หลักการและเหตุผล           

ปจจุบันมีการใชชีววัตถุสําหรับสัตวท้ังท่ีผลิตโดยกรมปศุสัตว และท่ีนําเขาจากตางประเทศหลายชนิดในการปองกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว จึงมีความ

จําเปนตองทําการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพชีววัตถุสําหรับสัตวท่ีผลิตในประเทศ และนําเขาจากตางประเทศเพ่ือใหแนใจวาวัคซีนมีคุณภาพดีพอท้ังในดานความ

ปลอดภัยและประสิทธิภาพความคุมโรคท่ีจะนําไปใชในการปองกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว          

             

2. วัตถุประสงค            
 2.1  เพ่ือตรวจสอบและควบคุมคุณภาพชีววัตถุสําหรับสัตวท่ีผลิตโดยกรมปศุสัตวไดรับรองมาตรฐาน        

 2.2  เพ่ือเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวไดใชวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังท่ีผลิตโดยกรมปศุสัตว และนําเขาจากตางประเทศ       

 2.3  การควบคุมโรคระบาดโดยใชวัคซีนของกรมปศุสัตวมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน           

 2.4  ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย  เพ่ือพัฒนาวิธีการตรวจสอบและกําหนดมาตรฐานชีววัตถุสําหรับสัตว       

 2.5  เปนหองปฏิบัติการตรวจสอบวัคซีนสัตวอาเซียน(ASEAN Animal Vaccine Testing Laboratory)  

       

3. ผลผลิต (Output) ระดับกิจกรรม/โครงการ 
1. ผลการตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว 

 

 

 



4. ผลลัพธ (Outcome) ระดับกิจกรรม/โครงการ 
1. กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวไดใชวัคซีนดีมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

2. ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากโรคระบาดสัตว 

3. ไดรับการยอมรับจากประเทศคูคา และสามารถเปดตลาดใหมในตางประเทศ  

 

5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI)            
 1.  รอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของจํานวนรายการท่ีตรวจสอบคุณภาพชีววัตถุสําหรับสัตว        

    

6. ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานโดยละเอียด ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 ศูนยทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสําหรับสัตว  จําแนกตัวอยางชีววัตถุตามแหลงท่ีมา ดังนี้         

 1. ชีววัตถุท่ีผลิตโดยสํานักเทคโนโลยีชวีภัณฑสัตว  กรมปศุสัตว (ชุด A)           

 2. ชีววัตถุท่ีคณะกรรมการอาหารและยาแจงใหบริษัทผูนําเขาสงตัวอยางมาใหตรวจสอบเพ่ือขอข้ึนทะเบียน (ชุด B)     

 3. ชีววัตถุท่ีลูกคาท่ัวไปขอความอนุเคราะหใหตรวจสอบ (ชุด C)           

 4. ชีววัตถุท่ีสุมจากทองตลาดและสงตรวจจากหนวยงานราชการอ่ืนๆ เชน ดานกักสัตวฯ (ชุด D)        

 5. ชีววัตถุงานวิจัย (ชุด E)            

 ข้ันตอนการดําเนินงาน           
  1.  นําใบคําข้ึนทะเบียนตํารับยาท่ีออกใหโดยคณะกรรมการอาหารและยา(ชุด B) หรือใบคําขอรับบริการตรวจสอบใบนําสง (ชุด A) ท่ีออกโดยผูผลิต

หรือผูนําเขา  พรอมสงตัวอยางชีววัตถุตามจํานวนท่ีมาตรฐานกําหนด          

 2.  ชําระคาตรวจสอบคุณภาพชีววัตถุตามใบคํารองท่ีไดรับแจงจากลุมตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว ท่ี กลุมตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว เลขท่ี 1212 

หมู 11 ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา           

 3.  รอรับการแจงผลการตรวจสอบคุณภาพจากคณะกรรมการอาหารและยา (ชุด B) หรือกลุมตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว (ชุด A)    

             



 วิธีการทดสอบคุณภาพชีววัตถุสําหรับสัตว           
 1. การทดสอบลักษณะท่ัวไป : การทดสอบลักษณะภายนอก  การตรวจหาปริมาณความชื้น  การทดสอบสภาพสุญญากาศ และการตรวจวัดความเปน

กรด - ดาง           

 2. การทดสอบความบริสุทธิ์ : การทดสอบความปราศจากการปนเปอนเชื้อแบคทีเรีย  การทดสอบความปราศจากการปนเปอนมัยโคพลาสมาและ

เชื้อซัลโมเนลลา  การทดสอบความปราศจากการปนเปอนเชื้อจุลินทรียชนิดอ่ืนและไวรัสชนิดอ่ืน         

 3. การทดสอบความปลอดภัย : การทดสอบความปลอดภัยท่ัวไป  การทดสอบความปลอดภัยเฉพาะ การทดสอบการแพรกระจายของเชื้อ            

การทดสอบการฆาเชื้อและการทดสอบความเปนพิษ           

 4. การทดสอบประสิทธิภาพ : การทดสอบความคุมโรค  การตรวจหาปริมาณไวรัสในวัคซีน  การตรวจหาปริมาณเชื้อแบคทีเรียในวัคซีน  การทดสอบ

เอกลักษณของเชื้อและการทดสอบความคงสภาพของวัคซีน



แผนภูมิความเช่ือมโยงของหนวยงานท่ีเกี่ยวของและข้ันตอนวิธีปฏิบัติงาน 
 
 ข้ันตอนการสงตัวอยางเพ่ือตรวจทางหองปฏิบัติการและการตอบผล 
 

         
 

           สงตัวอยาง 

 

 

 

 

 
  ชันสูตรโรค    กลุมพยาธิวิทยา ทดสอบโรค / โครงการ / งานวิจัย / อางอิง 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

           ตอบผล 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏบิัตกิาร 
 

กลุม่ไวรัส

วิทยา 
กลุม่แบคทีเรีย

และเชือ้รา 
กลุม่ปรสติ

วิทยา 
กลุม่อิมมนู

และซีรัมวิทยา 
กลุม่พิษวิทยา

และชีวเคมี 
ศนูย์เลปโต 

สไปโรสสิ 

เกษตรกร เจาของฟารม บริษัทเอกชน หนวยงานราชการ 

เกษตรกร เจาของฟารม บริษัทเอกชน หนวยงานราชการ 

 

กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏบิัตกิาร 
 



 ข้ันตอนการดําเนินงานรบัตัวอยาง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   

 

ผูสงตัวอยางติดตอ 

เจาหนาที่รับตวัอยาง 

 

เจาหนาที่รับตวัอยางประสานงาน 

กับเจาหนาที่หองปฏิบัติการใหรับ 

ตัวอยางเพื่อดําเนินการตอไป 

 

 

เจาหนาที่ตรวจเอกสารใน 

แบบฟอรม F – AHM - 01 

 

เจาหนาที่ตรวจคุณภาพ 

และนบัตัวอยาง 

 

เจาหนาที่แจงระบุโรคที่ตองการ 

ตรวจในแบบฟอรม F – AHM - 01 

 

เจาหนาที่รับตวัอยาง ออก 

หมายเลขตัวอยาง ( Case No ) 

ในใบรับตัวอยาง F – AHM - 01 

 

เจาหนาที่รับตวัอยางออกหมายเลข 

บารโคดติดตวัอยาง 

 

เจาหนาที่รับตวัอยางลงขอมูลใน 

สมุดรับตัวอยางทางหอง 

ปฏิบัติการ F – AHM - 02 

 

เจาหนาที่รับตวัอยางออกหมายเลข 

บารโคดตัวอยาง 

 

เจาหนาที่รับตวัอยางให 

ใบรับตัวอยาง F – AHM – 03 

กับผูสงตัวอยาง 


