
แนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวังสารตกคา้ง
และการสอบสวนสาเหตุร่วมกับภูมิภาค



Veterinary Public Health Emergency Response Team

VPHert



VPHert : สพส/เขต/จังหวัด

ด าเนินการตรวจสอบตามกฎหมาย
และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง

ผู้ประกอบการ

ตรวจพบครั้งที่ 1
แจ้งเตือน

ผู้ประกอบการ

ตรวจพบคร้ังที่ 2
พักใช้ 3 เดือน

ผู้ประกอบการ

ตรวจพบคร้ังที่ 3
เพิกถอน 1 ปี

สั่งการ

สาธารณสุข
จังหวัด

• แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ประกอบการทราบ
• สอบสวนหาสาเหตุการบนเบื้อนสารตกค้าง
       ร่วมกับผู้ประกอบการ

สพส/เขต/จังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บริหารกรมฯ

แจ้งข้อมูลเบื้องต้น

รา
ยง

าน
ผล

โรงฆ่าสัตว์

ฟาร์ม

ผังแสดงมาตรการเมื่อตรวจพบสารตกค้างปนเปื้อนในสินค้าปศุสัตว์

แจ้งผู้ประกอบการ

ตรวจสอบ

สถานที่จ าหน่าย

สตส/ศวพ
แจ้งผลทาง

ห้องปฏิบตัิการ
จังหวัด

เขต

สพสสุ่มเก็บ ตย.
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน





รายละเอียดตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสนิค้าปศุสัตว์ของปศุสัตวจ์ังหวัด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตัวชี้วัดบังคับที่ 2

• ตัวชี้วัด : การสอบสวนการปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐานด้านสินค้าปศุสัตว์

• น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 3



รายละเอียดตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสนิค้าปศุสัตว์ของปศุสัตวจ์ังหวัด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน

1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการสอบสวนการปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐานด้านสินค้าปศุสัตว์

2 เก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศได้ร้อยละ 50 ของเป้าหมายทั้งปี

3 รายงานผลการเก็บตัวอย่างได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมายการส่งครึ่งปีแรก 
(เป้าที่ ศวพ. ก าหนดให้จังหวัดเก็บตัวอย่างส่งตรวจในรอบครึ่งปีแรก)

4 รายงานผลการสอบสวนกรณีสินค้าปศุสัตว์มีผลการทดสอบเกินค่ามาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวอย่างที่
ให้ผลบวก หรือเกินเกณฑ์มาตรฐาน จากตัวอย่างที่ส่งตรวจของ สพส. 
เดือนตุลาคม 59 – มีนาคม 60

5 รายงานผลการสอบสวนกรณีสินค้าปศุสัตว์มีผลการทดสอบเกินค่ามาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของตัวอย่าง
ที่ให้ผลบวก หรือเกินเกณฑ์มาตรฐาน จากตัวอย่างที่ส่งตรวจของ สพส. 
เดือนตุลาคม 59 – มีนาคม 60

รอบที่ 1/2560



หลักฐานอ้างอิง รอบที่ 1/2560

•ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่ในการสอบสวนการปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐานดา้นสนิค้าปศุสัตว์ 
 ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
•หลักฐานการสง่ตัวอย่างจากรายงานในระบบ e-operation ตัดยอด ณ สิ้นเดือนมนีาคม 60 
 เทียบกับเป้าหมายการส่งตวัอย่างที ่ศวพ. แจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดให้ส่งรอบครึ่งปีแรก
•รายงานผลการสอบสวนกรณีสินค้าปศุสัตว์มีผลการทดสอบเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
 หรือให้ผลบวก ตัดยอด ณ สิ้นเดือนมีนาคม 60



รายละเอียดตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสนิค้าปศุสัตว์ของปศุสัตวจ์ังหวัด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน

1 จัดประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ในการสอบสวนการปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐานด้านสินค้า
ปศุสัตว์ การซักซ้อมโดยการจ าลองสถานการณ์ (On Table Scenario)

2 เก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งปี

3 รายงานผลการเก็บตัวอย่างได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมายการส่งทั้งปี
(เป้าที่ ศวพ. ก าหนดให้จังหวัดเก็บตัวอย่างส่งตรวจทั้งปี)

4 รายงานผลการสอบสวนกรณีสินค้าปศุสัตว์มีผลการทดสอบเกินค่ามาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวอย่างที่
ให้ผลบวก หรือเกินเกณฑ์มาตรฐาน จากตัวอย่างที่ส่งตรวจของ สพส. เดือนเมษายน – กันยายน 60

5 รายงานผลการสอบสวนกรณีสินค้าปศุสัตว์มีผลการทดสอบเกินค่ามาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของตัวอย่าง
ที่ให้ผลบวก หรือเกินเกณฑ์มาตรฐาน จากตัวอย่างที่ส่งตรวจของ สพส. เดือนเมษายน – กันยายน 60

รอบที่ 2/2560



หลักฐานอ้างอิง รอบที่ 2/2560

•รายงานการซกัซ้อมจ าลองสถานการณข์องส านักงานปศุสัตว์จงัหวัด
•หลักฐานการสง่ตัวอย่างจากรายงานในระบบ e-operation ตัดยอด ณ สิ้นเดือนกนัยายน 60 
 เทียบกับเป้าหมายการส่งตวัอย่างที่ ศวพ. แจ้งส านักงานปศสุัตว์จังหวัดให้ส่งรอบครึ่งปีแรก
•รายงานผลการสอบสวนกรณสีินค้าปศสุัตว์มีผลการทดสอบเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
 หรือให้ผลบวก ตัดยอด ณ สิ้นเดือนกันยายน 60



ผู้รับผิดชอบงานการส่งตัวอย่าง
กิจกรรมตรวจสอบรับรองฯ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐



กิจกรรมปศุสัตว์อินทรีย์
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววันวิสาข ์แย้มมีกลิ่น
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (สพส.)
จ านวน ๔๐ ตัวอย่าง

โดยแบ่งเป็น

๑. กิจกรรมตรวจสอบผลิตภัณฑ์นม จ านวน ๒๐ ตัวอย่าง

    (ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะตกค้าง)

๒. กิจกรรมตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไข่ จ านวน ๒๐ ตัวอย่าง

(ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะตกค้าง) กลุ่ม Fluorequinolone           

กลุ่ม Coccidiostat ยาฆ่าแมลงตกค้าง กลุ่ม Organochlorine pesticides และ 

Non-Dioxin-Like PCBs โลหะหนักและเชื้อ Salmonella spp.



กิจกรรมที่ ๕ 
ตรวจรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวประภสัสร  โมรา 
นายสัตวแพทย์ (สพส.) และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

- กิจกรรมรับรองสินค้าปศุสัตว์ (เนื้อและไข่อนามัย)   จ านวน ๑,๑๐๐ ตัวอย่าง
โดย ตวัอย่างเนื้อสัตว์   ปศจ. รับผิดชอบ จ านวน ๕๐๐ ตวัอย่าง
                               สพส. รับผิดชอบ จ านวน ๒๒๕ ตัวอย่าง

                    ตัวอย่างไข่          ปศจ. รับผิดชอบ  จ านวน ๖๔   ตัวอย่าง 
                                            สพส.   รับผิดชอบ จ านวน  ๑๓๖ ตัวอย่าง
                    ตัวอย่างไขมันสัตว์  ปศจ. รบัผิดชอบ  จ านวน ๑๗๕  ตัวอย่าง



กิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟารม์
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวศศิภา แก้วประเสริฐ
นายสัตวแพทย์ช านาญการ และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
จ านวน ๓,๘๑๕ ตัวอย่าง

๑. กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ฟาร์มสัตว์ปีก (๓.๑ ป.) และฟาร์มสัตว์อื่น (๓.๑ อ)

๒. กิจกรรมตรวจยืนยันผลตรวจรับรองฟาร์ม ฟาร์มสัตว์ปีก (๓.๑๑ ป.) และฟาร์มสัตว์อื่น (๓.๑๑ อ)

๓. กิจกรรมตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม ฟาร์มสัตว์ปีก (๓.๓ ป.) และฟาร์มสัตว์อื่น (๓.๓ อ)

๔. กิจกรรมตรวจยืนยันผลตรวจต่ออายุฟาร์ม ฟาร์มสัตว์ปีก (๓.๓๑ ป.) และฟาร์มสัตว์อื่น (๓.๓๑ อ)

๕. กิจกรรมยืนยันผล Screening tast ฟาร์ม (๓.๒)

๖. กิจกรรมสอบสวนฟาร์ม (๓.๔)



กิจกรรมสอบสวนฟาร์ม (๓.๔)
แบ่งการรับผิดชอบ ดังนี้

ส านักงานปศสุัตว์จังหวัด จ านวน ๕๐ ตัวอย่าง
ส านักงานปศสุัตว์เขต จ านวน ๑๐ ตัวอย่าง
สพส. จ านวน  ๕  ตัวอย่าง



กิจกรรมที่ ๔
ตรวจสอบโรงฆ่าและแปรรูป
เพื่อการส่งออก
ผู้รับผิดชอบ : นายวินัย  กาญจนมาลา
นายสัตวแพทย์ช านาญการ (สพส.)

- กิจกรรมที่ ๔.๒ เฝ้าระวังการปนเปื้อน   จ านวน ๒๘,๑๙๐ ตัวอย่าง



กิจกรรมที่ ๑๐
เฝ้าระวังสารตกค้าง
ผู้รับผิดชอบ : นางฉันทน ีบูรณะไทย
นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

  - กิจกรรมท่ี ๑๐.๑ แผนการตรวจสอบสารตกค้าง จ านวน ๑๑,๓๗๐ ตัวอย่าง
โดย สพส. รับผิดชอบ จ านวน ๕,๒๖๔ ตัวอย่าง

               ปศจ. รับผิดชอบ จ านวน ๖,๑๐๖ ตัวอย่าง



กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน : นางสาวปิยากร พันมะแพทย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด

  (ตรวจวิเคราะห์น้ าเสียฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์)

โดย ปศจ. รับผิดชอบ      จ านวน ๕๖๐ ตัวอย่าง



กิจกรรมที่ ๗
ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน : นายอัจฉบุณณ์  แสงศิริรักษ์
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

- ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ   
โดย ปศจ. รับผิดชอบ จ านวน ๖,๘๐๐ ตัวอย่าง



กิจกรรมที่ ๗.๑
ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน : นางสาวรัชนี  ศรีฐาน
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

   - เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)
โดย ปศจ. รับผิดชอบ  จ านวน ๗,๐๓๕ ตัวอย่าง 



กิจกรรมที่ ๗.๒
ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน : นายมารุต  เชียงเถียร
นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ (สพส.)

- พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล 
โดย ปศจ. รับผิดชอบ    จ านวน ๘๐๐ ตัวอย่าง



http://person.dld.go.th/2557/news_views.php?id=MDAxMDc5



• รายช่ือผู้ รับผิดชอบกิจกรรมท่ีมีการเก็บตวัอย่าง

• จ านวนตวัอยา่งในแตล่ะกิจกรรม

• ตวัอยา่งใดที่ต้องสอบสวน

• ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยา่งไร
• แบบฟอร์มการสอบสวน

• ตวัชีว้ดัการสอบสวน
• ตัวอย่าง on table scenario exercise


