
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
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ผลผลิต :  การพัฒนาสุขภาพสัตว์  
กิจกรรมหลัก  :  การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บําบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 
กิจกรรมรอง (กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ)  :  ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
เป็นไปตามภาระอํานาจหน้าที่ และประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันและบําบัดโรคในสัตว์เลี้ยงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

ที่ต้องผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ปริมาณเพียงพอ ในการตอบสนองต่อความต้องการด้านปศุสัตว์ของประเทศไทยในเรื่องของการ
จัดหาวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ การควบคุมการระบาดของโรคระบาดสัตว์ภายในประเทศ ทั้งในรูปแบบของการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้แก่เกษตรกร (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) 
และมีวัคซีนสําหรับสัตว์ที่จําเป็นจําหน่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกร 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และจัดส่งให้กรมปศุสัตว์ ได้ทันตามความต้องการ 
2.2 ศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนา เพื่อปรับปรุงคัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ที่เหมาะสม 
2.3 ศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนาหาผลิตภัณฑ์สัตว์ชนิดใหม่ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ในประเทศให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
2.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับชีวภัณฑ์สัตว์ ทั้งวิธีการใช้ การผลิต การเก็บรักษาเพื่อให้ชีวภัณฑ์เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

 

3. ผลผลิต (Output) ระดับกิจกรรม/โครงการ 
ผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ 
 
 

4. ผลลัพธ์ (Outcome) ระดับกิจกรรม/โครงการ 
สามารถป้องกันการเกิดโรคระบาด และช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้ 
 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ :  ผลิตวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ทั้งปี 13 ชนิด จํานวน 206,118,000  โด๊ส ได้ตามแผน  ดังนี้ 
      - วัคซีนป้องกันโรคสําหรับโค-กระบือ  จํานวน  15,320,000   โด๊ส 

 - วัคซีนป้องกันโรคสําหรับสุกร   จํานวน  26,798,000   โด๊ส  
- วัคซีนป้องกันโรคสําหรับสัตว์ปีก   จํานวน         164,000,000   โด๊ส 

/ผลิต.... 
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 ผลิตแอนติเจนเพื่อทดสอบโรคสัตว์ทั้งปี  จํานวน  20,000 ซี.ซี. ได้ตามแผน  ดังนี้ 
 - พัลโลรุ่ม     จํานวน         -    ซี.ซี. 

- เพลทเทส     จํานวน         -    ซี.ซี 
- ทิวเทสต์     จํานวน         -    ซี.ซี. 
- โรสเบงกอล     จํานวน            20,000  ซี.ซี. 

 

6. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.1 กอง/สํานัก  
 1. สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยการผลิตชีวภัณฑ์สําหรับป้องกันโรคสัตว์ วิธีการดําเนินงาน ดังนี้ 
     - รวบรวมประมาณการความต้องการวัคซีนในงบเพื่อจําหน่าย ประจําปี จาก สํานักงานปศุสัตว์เขต (ปศข.) ต่างๆ และรวบรวมประมาณการความ 
       ต้องการวัคซีนในงบป้องกันโรคประจําปีจาก สํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์ (สคบ.) เพื่อจัดทําประมาณการความต้องการวัคซีนประจําปี  
       จัดทําแผนการผลิตวัคซีนประจําปี จากประมาณความต้องการวัคซีนประจําปี 

     - จัดทําประมาณการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายประจําปี 
     - ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตวัคซีนตามระเบียบพัสดุ 
     - ดําเนินการผลิตวัคซีนตามแผนการผลิตรายปี 
     - ปรับเปลี่ยนแผนกําลังการผลิตตามหนังสือยืนยัน ความต้องการวัคซีนรายไตรมาส 
     - ผลิตวัคซีนและทดสอบคุณภาพวัคซีนให้ได้วัคซีนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
     - เก็บรักษาวัคซีนเพื่อคงรักษาคุณภาพไว้รอใบเบิกวัคซีนรายเดือนจากสํานักงานปศุสัตว์เขต 
     - ดําเนินการจัดส่งวัคซีน ให้ สํานักงานปศุสัตว์เขต  ตามใบเบิก 
     - เก็บหลักฐานใบนําส่งวัคซีน และบัญชีวัสดุประเภทวัสดุชีวภัณฑ์  
     - จัดทํารายงาน ตรวจสอบ การรับจ่ายวัสดุ – ครุภัณฑ์ประจําปี 
     - รายงานวัสดุรับเข้าบัญชีประจําเดือน 
     -  รายงานบัญชีวัสดุ ที่เคลื่อนไหว ไม่เคลื่อนไหว ประจําเดือน 
     - รายงาน กระดาษทําการ ตรวจนับวัสดุ ประจําเดือน  
 
 

สํานัก.... 

   ส่งกองคลัง กรมปศุสัตว์ 
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2. สํานักควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ 
     - ดําเนินการจัดทําประมาณความต้องการวัคซีนงบป้องกันโรค ประจําปี 
     - ดําเนินการจัดทําใบจัดสรรวัคซีนงบป้องกันโรค ลงตาม สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 

3. กองคลัง กรมปศุสัตว์ 
     - พิจารณาดําเนินการให้กรมฯ ลงนาม เพื่อส่งให้กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินทุนหมุนเวียนฯ 
     - ควบคุมดูแลการจัดซื้อ จัดจ้าง และพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
     - พิจารณา ตรวจสอบ เอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
     - รวบรวม ดูแล รายได้จาการจําหน่ายวัคซีนให้ถูกต้องตามระเบียบ 
     - จัดทํางบการเงิน ของการดําเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจําหน่าย 
 

6.2 หน่วยปฏิบัติ (สํานักงานปศุสัตว์เขต/ปศจ./ศูนย์/สถานี/ด่านฯ) 
1. สํานักงานปศุสัตว์เขต 
    - ดําเนินการรวบรวมประมาณความต้องการวัคซีน จากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
    - จัดทําประมาณความต้องการวัคซีนงบเพื่อจําหน่ายส่งให้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
    - จัดสํารวจความต้องการใช้วัคซีนรายไตรมาส เพื่อจัดทําหนังสือยืนยันความต้องการใช้วัคซีนรายไตรมาสส่งให้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
    - จัดทําใบเบิกวัคซีนรายเดือนส่งให้สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
    - รับตรวจนับ จัดเก็บเพื่อรักษาคุณภาพ และกระจายวัคซีนที่ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์นําส่งให้ปศุสัตว์จังหวัด 
 

2. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
    - ดําเนินการรวบรวมความต้องการใช้วัคซีนจาก สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอําเภอ เพื่อรวบรวมจัดทําประมาณความต้องการวัคซีน 
    - จําหน่ายวัคซีน งบเพื่อจําหน่ายแก่เกษตรกร  
    - ดําเนินการตามแผนการรณรงค์ป้องกันโรค ในงบป้องกันโรค 
    - รวบรวมหลักฐานการจําหน่ายวัคซีน จากสํานักงานปศุสัตว์อําเภอและจัดส่งหลักฐานให้แก่กองคลัง และรวบรวมเงินที่ได้จากการจําหน่ายวัคซีนจัดส่งให้    
     กรมบัญชีกลาง 
 

/สํานัก... 
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3. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 
    - รวบรวมความต้องการใช้วัคซีนจากเกษตรกร เพื่อนําส่งให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
    - จําหน่ายวัคซีนตามงบเพื่อจําหน่ายแก่เกษตรกร 
    - ดําเนินการตามแผนการรณรงค์ป้องกันโรค ในงบป้องกันโรค 
    - จัดส่งหลักฐานการจําหน่ายวัคซีน ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ส่วนเงินที่ได้จากการ จําหน่ายวัคซีน จัดส่งให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิความเชื่อมโยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการเบิกวัสดุ 
 

 
 
 
 
 
 

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สนง.ปศอ. สนง.ปศจ สนง.ปศข. 1-9 สคบ. สพข. กองคลัง กรมบัญชีกลาง 

แจ้งความต้องการใช้
วัคซีนต่างๆ 

รวบรวมปริมาณ
ความต้องการใช้
วั ค ซี น ภ า ย ใ น
อําเภอ 

รว บ รว ม ป ริ ม าณ
ค ว าม ต้ อ งก า ร ใช้
วัคซีนภายในจังหวัด 
รายปี 

จั ด ทํ า ป ร ะ ม าณ
วั ค ซีน ใน งบ เพื่ อ
จําหน่ายของ สสอ. 
ประจําปี 

รวบรวมความต้องการใช้
วัคซีน สนง.ปศข. ในงบ 
เพื่อจําหน่าย  และจาก 
สคบ. ในงบป้องกันโรค 

จัดทํางบประมาณความต้องการใช้
วัคซีนในงบป้องกันโรค 
 

จัดทําประมาณการเงิน
ทุนหมุนเวียนเพื่ อผลิต
วัคซีนจําหน่ายประจําปี 
 

พิจารณาและ
ดําเนินการให้
กรมฯ ลงนาม 

พิจารณาอนุมัติงบ
เงินทุนหมุนเวียน
เพื่ อ ผ ลิ ต วั ค ซี น
จําหน่าย ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามระเบียบพัสดุ 

ควบ คุมดูแลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ดําเนินการจัดทําแผนการ
ผลิตวัคซีนประจําปี 

ทําหนังสือยืนยันความ
ต้องการใช้วัคซีนรายไตร
มาส เพื่อให้ปรับเพิ่ม-ลด
กําลังการผลิตวัคซีน 

ดําเนินการปรับเพิ่ม-ลด
กําลังการผลิตวัคซีนราย
ไต รม าส  ดํ า เนิ น ก า ร
ทดสอบคุณวัคซีนให้ได้
มาตรฐาน 
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1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
  

ผลผลติ/ผลลพัธ์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

วคัซีนที่ใช้ป้องกนัโรคสําหรับ

โค-กระบือ ,สุกร และสัตวป์ีก 

จํานวนวัคซีนฯที่ผลิตได้

ตามเป้าหมายที่วางไว ้ 

189,220,680  โด๊ส ก.ย. 2554 

แอนติเจนเพื่อทดสอบโรคสัตว ์ จาํนวนแอนติเจนที่ผลิตได้

ตามเป้าหมายที่วางไว ้ 

23,870 ซี.ซี. ก.ย. 2554 

 

        12.   ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. การควบคุมป้องกนัโรคสัตว ์มีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว ์มีวคัซีนทีมีคุณภาพไดม้าตรฐานใชใ้นการควบคุมป้องกนัโรค 

3. กรมปศุสัตว ์มีวคัซีนทีมีคุณภาพไดม้าตรฐานใชใ้นการควบคุมป้องกนัโรค 

4. มีปริมาณวคัซีนเพียงพอต่อความตอ้งการใช ้และทนัเวลาต่อความตอ้งการใช ้

5. เกษตรกรมีความรู้ ความเชา้ใจ ในวธิีการใช ้การเก็บรักษา 

 

 

 

 



13.  ความเสี่ยงของกจิกรรมทีด่ําเนินการ 

 

ระบุความเสี่ยง 

ผลการประเมินความเสี่ยง 

มาตรการ/แนวทางการควบคุมความเสี่ยง โอกาส

เกิดความ 

เสี่ยง 

ระดบั

ความ 

รุนแรง 

ความสามารถ

ใน 

การจดัการ 

1. สถานที่ปฏิบตัิงานไม่ได้

มาตรฐาน GMP 

สูง รุนแรง จดัการได ้ - ฝ่ายประกนัคุณภาพได้ติดตามประสานงานโครงการจา้งที่ปรึกษาทาํการตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของกระบวนการผลิต และใหข้อ้เสนอในการปรับปรุงให้เป็นไปตามหลกัมาตรฐาน GMP 

2. อุปกรณ์ เครื่องมือ 

เครื่องจกัร ในการผลิต มี

ขอ้บกพร่อง ชาํรุดเสียหาย 

ปาน

กลาง 

ปานกลาง จดัการได ้ - ใหผู้ป้ฏิบตัิงานในแต่ละหน่วยปฏิบตัิตามระบบการบาํรุงบาํรุงรักษาเครื่องจกัร อุปกรณ์ เชิง

ป้องกนัอยา่งจริงจงัและสมํ่าเสมอ 

- ใหฝ้่ายช่างกาํกบัดูแลการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัอยา่งทัว่ถึงและจดัทาํแผนการบาํรุงรักษา

ฉุกเฉิน เครื่องจกัรที่สาํคญั ที่มีผลกระทบสูงในกระบวนการผลิต (เช่น เครื่อง Freezedried) 

3. กระบวนการผลิตไม่เป็นไป

ตามคู่มือคุณภาพ 

ปาน

กลาง 

ปานกลาง จดัการได ้ - ใหฝ้่ายผลิตฯ และฝ่ายทดสอบฯ จดัทาํ SOP ในกระบวนการผลิตและการทดสอบตาม

หลกัเกณฑ ์GMP หรือคู่มือคุณภาพของ สทช. ให้ครบทุกขั้นตอนการผลิตและการทดสอบ 

- ให้ฝ่ายประกันคุณภาพ ติดตามกาํกับดูแล และส่งเสริมการผลิตวคัซีนใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานการประกนัคุณภาพการผลิตวคัซีนของสาํนกัฯ 

4. ไม่มีแผนแกไ้ขปัญหาการ

ขาดแคลนวคัซีน (ขณะนี้มี

เฉพาะวคัซีน FMD) 

ปาน

กลาง 

ปานกลาง จดัการได ้ - ใหม้ีการจดัทาํแผนแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนวคัซีนในระยะสั้น กลาง และยาว  

 



     14. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

- มีการรายงานผลการผลิตวคัซีนประจาํเดือนใหผ้อ.สาํนกัฯ ทราบ และประชุมหวัหนา้การผลิตวคัซีนและผู ้

   ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขกรณีที่การผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้

 

       15.    ผู้รับผดิชอบ       

                 ระบุผูร้ับผิดชอบหลกั สถานที่ติดต่อพร้อม เบอร์โทร: e-mail address 

ชื่อ-นามสกลุ เบอร์โทร:e-mail address บทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบ 

นายนิเทศ  เลิศลิมชลาลยั 081-955-2028:nitethl@dld.go.th ผอ.สาํนกัฯ 

นางกมลทิพย ์ธญัพิมล 089-426-2849:kthunpimon@yahoo.com หวัหนา้กลุ่มผลิตชีวภณัฑค์วบคุม ดูแลงานดา้นการผลิตวคัซีน 

นายวรพงษ ์ศรีวไิลฤทธิ์ 087-875-9757 : worapongsri@gmail.com ผอ.ส่วนสนบัสนุนการผลิตฯ ดูแลเรื่องการจดัหาวตัถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือสาํหรับการผลิต

วคัซีน 

 


