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ส่วนที่ ๔: ผลงานวิจัย/วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่/โครงการวิจัยหรือโครงการลักษณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 

๑ . Antarasena, C., Promkuntod, N., Prommuang, Po., Trongwongsa, L., Prommuang, Pr., 
Anant, S. 2003. Isolation of avian reovirus associated with sudden death in laying 
chickens and antibody response to Newcastle disease virus vaccination. In: The 11th 

International Symposium of the World Association of Veterinary Laboratory 
Diagnosticians and OIE Seminar on Biotechnology, Bangkok, Thailand, 9 – 13 2003. 

๒ .  Promkuntod, N., Antarasena, C., Prommuang, Po., Prommuang Pr. 2003. Morphologic 
characteristics, pathogenicity and immunologic relationship of avian poxvirus isolates 
from chickens, Khaki Campbell ducks and Japanese quails. In: The 11th International 
Symposium of the World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians and OIE 
Seminar on Biotechnology, Bangkok, Thailand, 9 – 13 2003.    

๓. Antarasena, C. Prommuang, Po., Promkuntod, N., and Prommuang, Pr. 2005. Distribution 
of avian influenza virus subtype H5N1 in two Gallinaceous and two Anseriformes 
species. In: 8th Biennial conference of the society for tropical veterinary medicine: 
Impact of emerging zoonotic diseases on animal health, Hanoi, Vietnam, 26 June – 
1 July 2005.           

๔. Promkuntod, N., Antarasena, C., Prommuang, P., Prommuang P. 2006. Isolation of avian 
influenza virus A subtype H5N1 from internal contents (albumen and allantoic fluid) 
of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) eggs and oviduct during a natural 
outbreak. In: 8th Biennial conference of the society for tropical veterinary medicine: 
Impact of emerging zoonotic diseases on animal health, Hanoi, Vietnam, 26 June – 
1 July 2005.           
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๕. Wickramasinghe, I. N. A., Promkuntod, N., de Vries, R., de Haan, C. A. M., Gröne, A., 
Verheije, M. H. 2012. Avian coronavirus spike proteins as tools to elucidate the 
molecular determinants of IBV-host interactions. In: Lierz, M., Heffels-Redmann, U., 
Kaleta, E. F. Heckmann, J. (Eds). VII. International Symposium on Avian Corona-and 
Pneumoviruses and Complicating Pathogens, Giessen. Rauischholzhausen: Germany. 
p. 110-122.           

๖. Promkuntod, N., Thomgmee, S., Yoidam, S. 2014. Genetic variation of S1 glycoprotein 
of avian infectious bronchitis virus circulating in southern Thailand. In: M. Lierz, U. 
Heffels-Redmann and D. Enderlein, (Eds). Proceedings of the 8th International 
Symposium on Avian Corona- and Pneumoviruses and Complicating pathogens; the 
2nd Annual Meeting of the Cost Action FA1207. Giessen. Rauischholzhausen: 
Germany. p. 41-45.           

๗. Promkuntod, N., Thongmee, S., Yoidam, S. 2014. Genetic variation and molecular 
epidemiology of infectious bronchitis virus in southern Thailand. In: The 3rd Thailand-
Japan joint conference on animal health. National institute of animal health: 
Thailand.           

๘. Promkuntod, N. 2016. Distribution dynamics of avian infectious bronchitis coronaviruses 
in poultry population in Asia. In: Proceedings of the 9th International Symposium on 
Avian Corona- and Pneumoviruses and Complicating pathogens; the 4th Annual 
Meeting of the Cost Action FA1207, Utrecht, The Netherlands, 21-24 June 2016. 

ผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 

๙. นฤพล พร้อมขุนทด พรทิพย์ พรมเมือง ประสบพร ทองนุ่น ช้องมาศ อันตรเสน ลัดดา ตรงวงศา สม
จิตร รุจิขวัญ และ ไพรสน พรมเมือง ๒๕๔๔. โรคฝีดาษในเป็ด: รายงานการแยกเชื้อไวรัส การศึกษา
การติดเชื้อในเป็ดและไก่ทดลองและการทดสอบความคุ้มโรคในเป็ดโดยใช้วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ 
ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓๙ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ หน้า 
๕๒๗-๕๓๖.           

๑๐. นฤพล พร้อมขุนทด ช้องมาศ อันตรเสน พรทิพย์ พรมเมือง ลัดดา ตรงวงศา และ ไพรสน พรมเมือง 
๒๕๔๕.รายงานการแยกเชื้อไวรัสโรคฝีดาษในนกระทาและการทดสอบการติดเชื้อข้ามกันในไก่และ
เป็ดทดลอง ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔๐ สาขาสัตว
แพทยศาสตร์ หน้า ๑-๑๕.         
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๑๑. วรวิทย์ วัชชวัลคุ ช้องมาศ อันตรเสน นฤพล พร้อมขุดทด และ พรทิพย์ พรมเมือง ๒๕๕๐. ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อนิวคาสเซิลที่แยกได้ในประเทศไทย. ใน: ประมวลเรื่องการประชุม
วิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ ๓๓ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ 
๓๑ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ หน้า ๙๓.       

๑๒. ศศิวิมล ทองมี นฤพล พร้อมขุนทด และ สายันต์ ย้อยดำ ๒๕๕๗. ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของเชื้อ
ไวรัสพิษสุนัขบ้าในภาคใต้ของประเทศไทย ระหว่างปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ ใน: งานประชุมวิชาการปศุ
สัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้า ๒๙๗-๓๐๗.    

๑๓. ขวัญศนีย์ สุขเนาว์ นฤพล พร้อมขุนทด และ อัญญรัตน์ ทิพย์ธารา ๒๕๕๙. การตรวจโรค Ovine 
Pulmonary Adenocarcinoma ในแกะ โดยวิธีจุลพยาธิว ิทยาและวิธ ี Real time RT-PCR ใน
ภาคใต้. ใน การประชุมทางวิชาการครั้งที่ ๕๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 
หน้า ๕๕๕-๕๖๒.          

๑๔. สายันต์ ย้อยดำ นฤพล พร้อมขุนทด ศศิวิมล ทองมี. ๒๕๕๙. ลักษณะทางพันธุกรรมของ Porcine 
Circovirus type 2 ในภาคใต้ของไทย. ใน การประชุมวิชาการปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๓-
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙.          

๑๕. อรสา งามสม ชัยณรงค์ กุลฉิม เสกสิทธิ์ สิงห์แจ่ม นฤพล พร้อมขุนทด และนลิน วงศ์ขัตติยะ. 
๒๕๖๐. การทดสอบความใช้ได้และการจำแนก Enterococcus faecalis และ Enterococcus 
faecium ด้วยวิธ ี Multiplex PCR. การประชุมสวนสุนันทาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชาติ ครั้งที่ “การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐” วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ หน้า ๑๔๐๘-๑๔๑๘.         

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

๑๖. Antarasena, C., Sirimujalin, R., Prommuang, P., Blacksell, S.D., Promkuntod, N., 
Prommuang, P. 2006. Tissue tropism of a Thailand strain of high pathogenicity avian 
influenza virus (H5N1) in tissues of naturally infected native chickens (Gallus gallus), 
Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) and ducks (Anas spp.). Avian Pathology, 
35(3): 250-253. doi: 10.1080/03079450600714510.      

๑๗. Promkuntod, N., Antarasena, C., Prommuang, P., Prommuang P. 2006. Isolation of 
avian influenza virus A subtype H5N1 from internal contents (albumen and allantoic 
fluid) of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) eggs and oviduct during a natural 
outbreak. Annals of the New York Academy of Sciences. doi: 10.1196/annals.1373.020 
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๑๘. Antarasena, C., Sirimujalin, R., Prommuang, P., Blacksell, S.D., Promkuntod, N., 
Prommuang, P. 2007. The indirect immunofluorescence assay using cardiac tissue 
from chickens, quails and ducks for identification of influenza A virus during an 
outbreak of highly pathogenic avian influenza virus (H5N1): A rapid and simple 
screening tool for limited resource settings. Research in Veterinary Science, 83: 279–
281. doi:10.1016/j.rvsc.2006.12.007.        

๑๙. Promkuntod, N., Wickramasinghe, I.N. A., de Vrieze, G., Gröne, A., Verheije, M.H. 2013. 
Contributions of the S2 spike ectodomain to attachment and host range of infectious 
bronchitis virus. Virus Research, 177(2), 127–137. doi: 10.1016/j.virusres.2013.09.006. 

๒๐. Promkuntod, N., van Eijndhoven, R.E.W., de Vrieze, G., Gröne, A., Verheije, M.H. 2014. 
Mapping of the receptor-binding domain and amino acids critical for attachment in 
the spike protein of avian coronavirus infectious bronchitis virus. Virology, 448: 26-32. 
doi: 10.1016/j.virol.2013.09.018.        

๒๑. Promkuntod, N., Thomgmee, S., Yoidam, S. 2015. Analysis of the S1 gene of the avian 
infectious bronchitis virus (IBV) reveals changes in the IBV genetic groups circulating 
in southern Thailand. Research in Veterinary Science, 100 (2015) 299–302. doi: 
10.1016/j.rvsc.2015.05.002.         

๒๒. Promkuntod, N. 2016. Dynamics of avian coronavirus circulation in commercial and 
non-commercial birds in Asia-a review. Veterinary Quarterly, 36:1, 30-44, 
doi:10.1080/01652176.2015.1126868.       

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

๒๓. ช้องมาศ อันตรเสน  พรทิพย์ พรมเมือง วันดี  คงแก้ว  อัญญรัตน์ ทิพย์ธารา ไพรสน พรมเมือง และ 
นฤพล พร้อมขุนทด ๒๕๔๓. การควบคุมและป้องกันโรคพาร์โวไวรัสในเป็ดเทศในเขตลุ่มน้ำปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. สัตวแพทยสาร ปีที่ ๕๑ เล่มที่ ๓ หน้า ๓๗-๔๗.   

๒๔. ช้องมาศ อันตรเสน พรทิพย์ พรมเมือง นฤพล พร้อมขุนทด ลัดดา ตรงวงศา ไพรสน พรมเมือง และ 
สมจิตร รุจิขวัญ ๒๕๔๕. การแยกเชื้อ avian reovirus จากไก่ป่วยในภาคใต้ของประเทศไทย . 
วารสารสงขลานคริทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ หน้า ๓๒๙-๓๔๐.  

๒๕. ช้องมาศ อันตรเสน พรทิพย์ พรมเมือง ไพรสน พรมเมือง และ นฤพล พร้อมขุนทด ๒๕๔๕. การ
สำรวจระดับแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบ (JEV) ในสุกรที่เลี้ยงตามแนวชายแดนภาคใต้
ของประเทศไทย. วารสารสงขลานคริทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ หน้า 
๓๙๑-๓๙๗.           
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๒๖. นฤพล พร้อมขุนทด ช้องมาศ อันตรเสน พรทิพย์ พรมเมือง อัญญรัตน์ ทิพย์ธารา ลัดดา ตรงวงศา 
และ ไพรสน พรมเมือง ๒๕๔๕. การแยกเชื้อวรัสฝีดาษนกกระทา และการศึกษาการติดเชื้อขามกัน
ในไก่และเป็ดทดลอง สัตวแพทยสาร ปีที่ ๕๓ เล่มที่ ๓ หน้า ๒๑-๓๒.    

๒๗. ช้องมาศ อันตรเสน นฤพล พร้อมขุนทด วันดี คงแก้ว พรทิพย์ พรมเมือง ลัดดา ตรงวงศา และ ไพร
สน พรมเมือง ๒๕๔๖. การแยกเชื้อรีโอไวรัสในไก่ท่ีมีการตายเฉียบพลันในไก่ไข่และการกดภูมิคุ้มกัน
ชนิดชั่วคราวต่อวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล วารสารสัตวแพทย์ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ หน้า ๑-๑๔. 

๒๘. นฤพล พร้อมขุนทด ช้องมาศ อันตรเสน พรทิพย์ พรมเมือง อัญญรัตน์ ทิพย์ธารา และไพรสน พรม
เมือง ๒๕๔๖. ประสิทธิภาพของวัคซีนฝีดาษไก่และนกพิราบเชื้อเป็นสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัส
ฝีดาษนกกระทาสายพันธุ์ NK992/43. วารสารสัตวแพทย์ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ หน้า ๒๓-๓๑.  

๒๙. ช้องมาศ อันตรเสน พรทิพย์ พรมเมือง พรทิพย์ ชูเมฆ และ นฤพล พร้อมขุนทด ๒๕๔๗. เปรียบเทียบ
การวินินิจฉัยโรคพาร์โวไวรัสในห่านและเป็ดเทศด้วยวิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนท์กับการแยกเชื้อไวรัส
ในไข่เป็ดเทศฟัก สัตวแพทยสาร ปีที่ ๕๕ เล่มที่ ๓ หน้า ๑๔-๒๘.     

๓๐. พรทิพย์ พรมเมือง ช้องมาศ อันตรเสน และ นฤพล พร้อมขุนทด ๒๕๔๗. การเตรียมฟลูออเรสซนท์
คอนจูเกตของโรคนิวคาสเซิลจากไก่ที่ทำให้มีภูมิคุ้มโรค วารสารสงขลานคริทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๖ หน้า ๘๓๗-๘๔๗.      

๓๑. นฤพล พร้อมขุนทด ศศิวิมล ทองมี และ สายันต์ ย้อยดำ ๒๕๕๗. ความผันแปรทางพันธุกรรมและ
ระบาดวิทยาโมเลกุลของเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ในภาคใต้ของประเทศไทย วารสาร
สถาบันสุขภาพสัตวแห่งชาติ (Thai-NIAH eJournal) ๙ (๑): ๑๘-๓๕.    

๓๒. สายันต์ ย้อยดำ นฤพล พร้อมขุนทด และ ศศิวิมล ทองมี ๒๕๕๗. ลักษณะทางพันธุกรรมของ 
Porcine Circovirus type 2 ในภาคใต้ของไทย วารสารสถาบันสุขภาพสัตวแห่งชาติ (Thai-NIAH 
eJournal) ๙ (๑): ๓๖-๔๗.         

๓๓. นฤพล พร้อมขุนทด  ช ัยณรงค์ กุลฉิม และขนิษฐา ร ัตนบุรี . ๒๕๖๑. การแยกเชื ้อ Avian 
coronaviruses ในเป็ดครั้งแรกในประเทศไทย. วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (Thai-NIAH 
eJournal). ๑๒ (๓): ๑-๙.         

๓๔. นฤพล พร้อมขุนทด ขวัญศนีย์ สุขเนาว์ และขนิษฐา รัตนบุรี. ๒๕๖๑. การวินิจฉัยแยกโรคระหว่าง
โรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อและโรคฝีดาษเปียกในไก่ โดยวิธี multiplex PCR. วารสารสถาบัน
สุขภาพสัตวแห่งชาติ (Thai-NIAH eJournal). ๑๒ (๓): ๑๘-๒๖.     
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เอกสารวิชาการเผยแพร่เฉพาะภายในกรมปศุสัตว์ 

๓๕. นฤพล พร้อมขุนทด ช้องมาศ อันตรเสน พรทิพย์ พรมเมือง และ ไพรสน พรมเมือง ๒๕๔๗. 
การศึกษาความรุนแรงและคุณสมบัติทางชีววิทยาของเชื้อไวรัสโรคนิวคาสเซิลที่แยกได้จากนกเขา
ชวา (Geopelia striata) และนกกระทา (Coturnix coturnix japonica).  เอกสารทางวิชาการ
เผยแพร่ลับเฉพาะภายในหน่วยงานราชการของกรมปศุสัตว์. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคใต้ กรมปศุสัตว์ ๑๘ หน้า         

๓๖. ช้องมาศ อันตรเสน นฤพล พร้อมขุนทด นพวรรณ มัยยะ พรทิพย์ พรมเมือง และไพรสน พรมเมือง. 
๒๕๔๗. การแยกเชื้อนิวคาสเซิลไวรัสจากนกกระจอกเทศในภาคใต้ของประเทศไทยและคุณสมบัติ
ของเชื้อไวรัสที่แยกได้. เอกสารทางวิชาการเผยแพร่ลับเฉพาะภายในหน่วยงานราชการของกรมปศุ
สัตว์. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช. ๒๓ หน้า.  

หนังสือ/ตำรา/จุลสารวิชาการ/รายงานประจำปี 

๓๗. จริตา โตขำ นภาทิพย์ คำมานิตย์ นฤพล พร้อมขุนทด สืบชาติ สัจจวาทิต วิลาวรรณ บุตรกูล และศิ
ริวรรณ วิชัย. ๒๕๖๐. ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่า
สัตว์ที ่ได้รับใบอนุญาตในเขตพื้นที ่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. จุลสารศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕๒ (เมษายน-มิถุนายน ๑๕๖๐).  

๓๘. นฤพล พร้อมขุนทด. ๒๕๖๑. โรคติดเชื้อที่สำคัญในเป็ดและการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ. 
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๑ พิมพ์ที่ บริษัท โฟกัส พริ้นติ้ง จำกัด ๑๒๔ หน้า. (ISBN: 978-616-
468-057-9)           

๓๙. นุศรา ยินยอม นฤพล พร้อมขุนทด สืบชาติ สัจจวาทิต วิลาวรรณ บุตรกูล ดารณี นาคโอภาส และศิ
ริวรรณ วิชัย ๒๕๖๑. การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายใน
เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. จุลสารศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ
ตอนล่าง ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕๕ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑) หน้า ๑-๗.     

๔๐. ณาณพรรธน์ ศรีธาดา นฤพล พร้อมขุนทด สืบชาติ สัจจวาทิต วิลาวรรณ บุตรกูล และดารณี นาค
โอภาส. ๒๕๖๑. รายงานความชุกของการพบเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์จากตลาดสดพ้ืนที่
ภ า ค เ ห น ื อ ต อ น ล ่ า ง .  ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป ี  ๒ ๕ ๖ ๑  ศ ว พ .  ภ า ค เ ห น ื อ ต อ น ล ่ า ง . 
http://region6.dld.go.th/webnew/pdf/vrd/5.pdf.      

๔๑. สุวภัทร โตสวัสดิ์ สืบชาติ สัจจวาทิต สิทธิรัญ คุ้มญาติ นฤพล พร้อมขุนทด วิลาวรรณ บุตรกูล และ
ดารณี นาคโอภาส. ๒๕๖๑. รายงานการตรวจสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์จากตลาดสดในพื้นที่
ภ า ค เ ห น ื อ ต อ น ล ่ า ง .  ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป ี  ๒ ๕ ๖ ๑  ศ ว พ .  ภ า ค เ ห น ื อ ต อ น ล ่ า ง . 
http://region6.dld.go.th/webnew/pdf/vrd/4.pdf.      
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๔๒. สุวภัทร โตสวัสดิ์ สืบชาติ สัจจวาทิต สิทธิรัญ คุ้มญาติ นฤพล พร้อมขุนทด วิลาวรรณ บุตรกูล ดารณี 
นาคโอภาส และรองเดช ตั้งตระการพงษ. ๒๕๖๓. รายงานการตรวจสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์จาก
ตลาดสดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖๐ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓) หน้า ๑๐-
๑๙.            

๔๓. ดิสภรณ์ อรรถาเวช ดารณี นาคโอภาส อังคณา ขันทะบุตร และนฤพล พร้อมขุนทด. ๒๕๖๓. 
รายงานสัตว์ป่วย ภาวะเลือดออกในช่องอก (Hemothorax) ในสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด. จุลสาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๖๑ (มกราคม-มีนาคม 
๒๕๖๑) หน้า ๑-๖.          

ส่วนที่ ๕: ประสบการณ์อื่นๆ 

เป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา หัวหน้าห้องปฏิบัติการอิมมูน-ซีรั่มวิทยา และหัวหน้ากลุ่มงาน
ชันสูตรโรคสัตว์ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ปฏิบัติงานค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และวินิจฉัยโรค
ที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสในสัตว์          

หัวหน้าโครงการ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ อนุกรรมการ  
๑. ให้คำปรึกษาแนะนำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว์

แก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ในส่วนภูมิภาคอ่ืนและนักวิชาการของกรมปศุสัตว์    

๒. โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระดับ
ปศุสัตว์เขต ในด้านการสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การสนับสนุนด้านวิชาการ 

๓. การดำเนินงานโครงการส ัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าส ิร ิก ิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๖ ด้านการสนับสนุนการตรวจ
วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ      

๔. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ด้านการสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การ
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ         

๕. คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด    
๖. คณะทำงานดูแลด้านสุขภาพแพะ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตาม กำกับ ดูแลงานด้าน

ป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพแพะ ให้คำแนะนำในการจัดการ ป้องกัน แก้ไขสุขภาพสัตว์  
๗. การดำเนินงานในโครงการเลี้ยงแพะพระราชทาน ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก มีการ

จัดทีมนายสัตวแพทย์เวร หมุนเวียนเพื่อดูแลสุขภาพ ให้คำปรึกษาและทำการรักษาแพะป่วยทุก
สัปดาห์ การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ การสนับสนุนด้านวิชาการ และการฝึกอบรมให้
ความรู้           
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๘. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิใน “แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
(Contingency plan) และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical practice 
guideline)”           

๙. คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) 
การเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับเขต  

๑๐. โครงการฝึกซ้อมเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ 
(Functional Exercise) เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำด้านวิชาการ และร่วมฝึกซ้อมแผนฯ  

๑๑. การดำเนินงานด้านแนวทางการควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในโรงฆ่าสัตว์   

๑๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ตามคำสั่งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที่ ๗๙๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙     

๑๓. คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด 
(Chief of Operation) และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื ่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหา
การเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team)       

๑๔. คณะทำงานโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านปศุสัตว์ ระดับ
เขต คำสั่ง สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ที่ ๖๓/๒๕๕๙       

๑๕. คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติติการควบคุมโรคระดับเขต คำสั่ง สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ที่ ๖๕/๒๕๕๙ 
๑๖. คณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ 

ได้แก่ โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ-แกะ สุกร และสัตว์ปีก      
๑๗. คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก     
๑๘. คณะทำงานส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ สนับสนุนและ

ติดตามการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ด้านสุขภาพโคนม และการแก้ไข
ปัญหาระบบสืบพันธุ์โคนม         

๑๙. คณะกรรมการในการจัดทำโครงการคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในอุตสาหกรรมสุกร
ไทย            

๒๐. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ระดับเขต    
๒๑. คณะทำงานทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และคณะทำงาน

ขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนฯ
แบบบูรณาการของจังหวัดตั ้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง (supply chain) รวมทั ้งแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้อง           

๒๒. คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ สนับสนุนงานด้านสุขภาพ
สัตว์ วิเคราะห์สถานการณ์ ติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้อง     

๒๓. คณะกรรมการกำกับดูแล และติดตามผลการทำลายสัตว์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
กรณีเกิดโรคระบาดสัตว์          
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๒๔. คณะทำงานชุดเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ โครงการควบคุม ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง กำหนดวิธีการทดสอบความไวของเชื้อดื้อยาให้
เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด เสริมสร้างห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ปรึกษาให้การ
สนับสนุนทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ      

๒๕. คณะทำงานเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินระบบการผลิตเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ ของคณะ
เจ้าหน้าที่ EU-FVO          

๒๖. คณะอนุกรรมการจัดงาน สสช. ๓๐ ปี ฝ่ายวิชาการ คำสั่ง สสช. ที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ม.ค. 
๒๕๕๙           

๒๗. คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายวิจัย สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ     
๒๘. คณะกรรมการวิชาการและคณะทำงานตรวจและกลั ่นกรองโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ 

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
 คณะกรรมการวิชาการ          
 ประธานคณะทำงานตรวจและกลั่นกรองโครงการวิจัย ด้านสุขภาพสัตว์    
๒๙. คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ คำสั่ง ศวพ.ภาคใต้ตอนบน ที่ ๖๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มี.ค. 

๒๕๕๙           
๓๐. ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านการวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ คำสั่ง ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง ที่ ๓๙ /

๒๕๕๙           
๓๑. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คำสั่ง ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง ที่ 

๔๐/๒๕๕๙           
๓๒. ทีป่รึกษาคณะกรรมการประหยัดพลังงาน คำสั่ง ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง ที่ ๔๓/๒๕๕๙   
๓๓. ที่ปรึกษาคณะทำงาน Biosafety and Biosecurity คำสั่ง ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง ที่ ๔๗/๒๕๕๙

            
๓๔. ที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำระบบข้อมูล เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ คำสั่ง ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง ที่ 

๔๘/๒๕๕๙           
๓๕. ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ คำสั่ง ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง ที่ 

๕๐/๒๕๕๙           
๓๖. ที่ปรึกษาคณะทำงานจัดการความรู้ของ ศวพ. ภาคเหนือตอนล่าง คำสั่ง ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง ที่ 

๕๓/๒๕๕๙           
๓๗. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ชุดที่ ๑๐ คำสั่ง สสช. 

ที่ ๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๕๙        
๓๘. คณะทำงานในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025      
เป็นผู้บริหารสูงสุดของระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ของ ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง   
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๓๙. คณะทำงาน ISO/IEC 17025 ของ ศวพ. ภาคใต้ตอนบน ได้แก่     
ตำแหน่งหัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา คำสั่งศูนย์ฯ ที่ ๑๓๙.๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๖ 
ตำแหน่งผู้บริหารด้านวิชาการ คำสั่งศูนย์ฯ ที่ ๑๕๘.๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๖  

๔๐. ประธานคณะทำงานด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ คำสั่งศูนย์ฯ ที่ 
๑๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๘        

๔๑. คณะอำนวยการความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ ในด้านการวางนโยบาย กำหนดระเบียบ 
และแผน ควบคุม กำกับ และดูแลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ 
กายภาพ เคมี รังสี และอัคคีภัย เชื ้อโรค และพิษจากสัตว์  สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง      
ประธานคณะทำงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ คำสั่งศูนย์ฯ ที่ ๕/๒๕๕๙ ลง
วันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๙          

๔๒. การเข้าร่วมโครงการ Thailand Veterinary Laboratory Capacity Building ระยะที่สาม (CATH3) 
ของ Mahidol-Oxford Research Unit ร่วมกับสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาคในด้าน Laboratory assessment, Sample repository by 
PACS and waste disposal validation training, Laboratory biosecurity upgrades แ ล ะ 
Laboratory biosafety cabinet testing and repair      

๔๓. กำหนดนโยบาย การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ
ตอนล่างในด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ (biosafety and biosecurity) และด้านเคม ี   

๔๔. เป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ และดำเนินการด้านการจัดการห้องปฏิบัติการด่านกักสัตว์ตาก 
(hardware and software) การออกแบบผังห้องปฏิบัติการตามหลักวิชาการ ให้ความช่วยเหลือ
ด้านเทคนิคและวิธีการชันสูตรโรคสัตว์ให้ตรงตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ และตามมาตรฐาน
ระบบคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอขอบข่ายการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ISO/IEC 17025          

๔๕. คณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ สำนักงานปศุ
สัตว์เขต ๖           

๔๖. คณะทำงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖  
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การเป็นวิทยากร ผู้ตรวจอ่านผลงานวิชาการ อาจารย์ท่ีปรึกษา ได้แก่ 
๑. เป็นวิทยากรอบรมด้านโรคในปศุสัตว์ให้นายสัตวแพทย์ ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ รวมทั้ง

เกษตรกรในพ้ืนทีส่ำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ และสำนักงานปศุสัตว์เขต ๙    
๒. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สภาวะโรคในไก่ในภาคใต้ของไทย ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ 

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ จัดโดย ชมรมผู้เลี้ยงไก่ภาคใต้ ร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ 
จำกัด (มหาชน)          

๓. เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงสำหรับห้องปฏิบัติการไวรัส
วิทยา ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก 
จ.ชลบุรี (โดยหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองและได้รับคะแนนสะสมของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สัตว
แพทยสภา)           

๔. ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจอ่านผลงานทางวิชาการ ประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาสัตว์และสัตวแพทย์ 
ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

๕. เป็นผู้ร่วมเสวนา เรื ่อง รายงานสถานการณ์สุขภาพสัตว์ภาคเหนือประจำปี  ในงานประชุมวิชาการ
สุขภาพสัตว์ภาคเหนือ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

  ประจำปี ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓      

งานวิจัยและพัฒนาการชันสูตรโรคสัตว์ 
๑. พัฒนาวิธีการชันสูตรโรคทางไวรัสที่สำคัญในสัตว์เศรษฐกิจทางห้องปฏิบัติการอย่างครอบคลุม ทั้งการ

ตรวจจากตัวอย่างโดยตรงด้วยวิธีพื้นฐาน (basic virology) ได้แก่ การพิสูจน์เชื้อไวรัสด้วยวิธีการ
ทางอิมมูโนวิทยา เช่น FA test, การแยกเชื้อไวรัสในไข่ฟักและเซลล์เพาะเลี้ยง การตรวจหาระดับ
ภูมิคุ้มกันโรคจากสัตว์ป่วยตามธรรมชาติหรือภายหลังการได้รับวัคซีน โดยยึดตามวิธีมาตรฐานสากล 

๒. พัฒนาห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคอย่างเป็นระบบตามชนิดสัตว์ โดยให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาแก่
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และจัดหารูปแบบวิธีการตรวจโรคแบบเบ็ดเสร็จทั้งในโค กระบือ แพะ 
แกะ สุกร ไก่และเป็ด และสัตว์เลี้ยง เช่น การนำเทคนิคทางชีวโมเลกุลมาใช้ เพื่อให้ผลการชันสูตร
โรคมีความรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการใช้แรงงานบุคลากร การเลือกใช้ชุดทดสอบโรคที่มี
ประสิทธิภาพสูงเพื่อศึกษาสภาวะของโรคในระดับฝูงได้อย่างแม่นยำดังนี้    

โรคในสัตว์ปีก ได้แก่ โรคกาฬโรคเป็ด (duck plague) โรคพาร์โวไวรัสในห่านและในเป็ดเทศ (goose 
and Muscovy duck parvoviruses) โรคตับอักเสบในเป็ด (duck hepatitis), โรค Tembusu 
(avian flavivirus) โรคก ัมโบโร ( infectious bursal disease) โรคน ิวคาสเซ ิล  (Newcastle 
disease) โรคหลอดลมอักเสบติดต ่อในไก่ (avian coronavirus-infectious bronchitis) โรค
ไข้หวัดนก (avian influenza) โรคมาเร็กซ์ (Marek’s disease) โรคกล่องเสียงและหลอดลมอักเสบ
ติดต่อ (avian infectious laryngotracheitis) โรคโลหิตจางติดต่อในไก่ (chicken infectious 
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anemia) โรคไข่ลด (egg drop syndrome-76) โรคลิวโคซีสในไก่ (subgroup J avian leucosis) 
โรครีโอไวรัสในสัตว์ปีก (avian orthoreovirus), โรคฝีดาษ (avipox หรือ fowlpox)   

โรคในโค ได้แก่ โรคโคโรน่าไวรัสในโค (bovine coronavirus) โรคโรต้าไวรัสในโค (bovine 
rotavirus)  โ ร ค  infectious bovine rhinotracheitis (IBR) โ ร ค เ ฮ อ ร ์ ป ี ส ์ ใ น โ ค  ( bovine 
Herpesvirus-1) โรค bovine viral diarrhea (BVD) โรค malignant catarrhal fever (MCF) โรค 
bovine respiratory syncytial virus (BRSV)       

โรคในสุกร ได้แก่ โรคอหิวาต์สุกร (classical swine fever) โรคเซอร์โคไวรัสในสุกร (porcine 
cirovirus type 2) โรค porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS), โรคพาร์โว
ไวร ั ส ในส ุกร  (porcine parvovirus)  โ รคพ ิษส ุน ั ขบ ้ า เท ี ยม (Aujeszky's disease) ,  โ รค 
transmissible gastroenteritis (TGE) โรค porcine epidemic diarrhea (PED)   

โรคในแพะและแกะ ได้แก่ โรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ (caprine arthritis and 
encephalitis) และ โรค Jaagsiekte retrovirus ในแกะ (ovine pulmonary adenocarcinoma, 
OPA)            

โรคในม้า ได้แก่ โรคโลหิตจางติดต่อในม้า (equine infectious anemia)    
โรคพิษสุนัขบ้า           

๓. จัดเก็บเชื้อไวรัส (seed bank) ที่แยกได้ในท้องที่ (local isolates) เพื่อ ๑). ใช้สำหรับการศึกษาต่อ
ยอดในอนาคต ๒). ใช้สำหรับการศึกษาทางระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสที่แยกได้ใน
ท้องที่เปรียบเทียบกับเชื้อที่เคยแยกได้ เปรียบเทียบกับเชื้อที่แยกได้ในพื้นที่อ่ืน และเปรียบเทียบกับ
วัคซีนของกรมปศุสัตว์หรือวัคซีนที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งส่งผลให้ ๓). ใช้ศึกษาความรุนแรงของ
โรคในสัตว์ และ ๔). สามารถนำ seed virus เหล่านั้นมาพัฒนาเป็นวัคซีนที่เหมาะสม และสามารถ
ป้องกันโรคในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง        

๔. จัดเตรียมวัคซีนชนิด auto-vaccine สำหรับโรคหูดในโค และโรค scabby mouth ในแกะ ให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่ สามารถนำไปใช้ป้องกันโรคได้อย่างถูกต้อง      

๕. จัดเตรียมชุดผลิตวัคซีนหูดในโคอย่างง่าย (vaccine kit) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่สามารถ
เตรียมใช้ได้เอง สามารถป้องกันโรคได้อย่างทันท่วงที มีความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่
ห่างไกล เช่น พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้        
ผลงานนี้ได้รับรางวัลในงานประชุมการจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจำปี ๒๕๕๘ ของสถาบัน
สุขภาพสัตว์แห่งชาติ          
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๖. เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนางานตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์ที่สำคัญทางเศรษฐกิจทั้งในโค กระบือ แพะ 
แกะ สุกร สัตว์ปีก และโรคพิษสุนัขบ้า โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี วิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้
คำปรึกษา ฝึกอบรม ตลอดจนแนะนำด้านการตรวจวินิจฉัย ชันสูตรโรคสัตว์แก่เจ ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาของศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง ให้การดำเนินการเป็นไปอย่างแม่นยำ 
รวดเร็ว มีความถูกต้องตามมาตรฐานสากล       

๗. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้ (knowledge management) และพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูรโรคสัตว์ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และสุขอนามัย
ส ิ ่งแวดล้อมด้านการปศุส ัตว ์ ให ้ดำเน ินการตรงตามมาตรฐานสากลตามข้อกำหนดหลัก 
ISO/IEC:17025 อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการดำเนินการโดยใช้ข้อกำหนดของ
ระบบประกันคุณภาพอ่ืนๆมาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพ ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ประเทศคู่ค้าและสร้างภาพลักษณ์
ต่อระบบการผลิตปศุสัตว์ขององค์กร ได้แก่ การใช้ข้อกำหนดของระบบคุณภาพด้านชีวอนามัย การ
จัดการขยะและของเสีย และระบบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม      

ส่วนที่ ๖: รางวัลผลงานที่ได้รับ 

๑. โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ 2 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม ๕ ส 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓         

๒. โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม ๕ ส 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒         

๓. รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานการจัดการองคความรู้ ปี ๒๕๖๑ หน่วยงานในสังกัดสถาบันสุขภาพ
สัตว์แห่งชาติและศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาค     


