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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 
 โรคสัตวติดคน หมายถึงโรคซ่ึงมีสาเหตุจากสัตวท่ีเปนโรคแลวนํามาสูมนุษย ทําใหเปนโรค
ไดในปจจุบันไดเกิดโรคระบาดหลายโรคในสัตวเล้ียงและมีโรคบางชนิดท่ีสามารถติดตอมาสูคน 
ซ่ึงอาจเปนอันตรายถึงชีวิต แตอยางไรก็ตาม หากมีการควบคุม ปองกัน และมีการจัดการท่ีดี มีการ
เฝาระวังอยางตอเนื่อง ก็สามารถรับประทานเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตวไดอยางปลอดภัยจากโรค
ระบาดท่ีเกิดข้ึน   โรคสัตวติดคนท่ีเกิดข้ึนมีอยูหลายโรคแลวแตกลุมของเช้ือโรคของสัตวท่ีสามารถ
ติดตอมาถึงคน  ซ่ึงเช้ือท่ีเปนสาเหตุของโรคท่ีสําคัญ คือเช้ือแบคทีเรีย และเช้ือไวรัส นอกจากนั้นยัง
มีพยาธิท่ีอาศัยอยูในรางกาย 

โรคที่สําคัญท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย อันดับแรกคือ โรคแทงติดตอ ซ่ึงเปนโรคท่ีเกิดข้ึนกับ           
สัตวเล้ียงลูกดวยนม เชน โคนม แพะ แกะ  ผลกระทบที่เกิดข้ึน คือ เม่ือสัตวตั้งทองแลวจะแทงไม
สามารถคลอดเปนตัวท่ีสมบูรณปกติได และยังสามารถแพรระบาดไปสูสัตวตัวอ่ืนๆ ไดอีกดวย หาก
โรคนี้แพรมาสูคนจะทําใหเกิดอาการเปนไข ปวดหัว ปวดหลังในเวลากลางคืน มีเหง่ือออก  เบื่อ
อาหาร ทองผูก น้ําหนักลด โรคท่ีสําคัญท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรียอันดับตอมาท่ีนากลัวอีกโรคหน่ึง คือ 
โรคพิษสุนัขบา หรือ โรคกลัวน้ํา  ซ่ึงปกติจะเกิดกับสุนัข แตสามารถเกิดกับแมว สุกร รวมไปถึง
ชะนี และคางคาว นอกจากนี้ยังสามารถติดตอมาถึงคนได โดยผูท่ีถูกสุนัขท่ีเปนโรคกัดจะเกิดอาการ
เปนไข เบ่ืออาหาร คันบริเวณท่ีถูกกัด  ไมชอบแสงสวาง หากไดยินเสียงดังจะเกิดอาการผวา         
ชักกระตุกเม่ือโดนลม กลัวน้ํา กลืนอาหารและน้ําลําบาก เนื่องจากเปนอัมพาต  สําหรับโรคในสัตว
ท่ีสําคัญและกําลังระบาดอยูในขณะนี้ คือ โรคไขหวัดนก ซ่ึงเปนโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส  โดยใน
ประเทศไทยไดเกิดการระบาดมาต้ังแตปลายป 2546 และทําใหผูปวยจากโรคนี้เสียชีวิตมาแลว 
นอกจากน้ียังมีโรคจากสัตวท่ีสามารถติดตอมาสูคน คือ โรคพยาธิ ท่ีอยูในกลามเน้ือ เชน พยาธิ             
ตัวกลม ซ่ึงมีขนาดเล็กมาก ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลาได มักแฝงตัวอยูใน กลามเน้ือ หากนํา
เนื้อมาปรุงอาหารสุกๆ ดิบ ๆ จะทําไหคนไดรับตัวออนเขาไปในรางกายโดยเขาไปอยูในสําไส และ
ทําให มีอาการคล่ืนไส อาเจียน  ปวดทอง หนาบวม  ตาอักเสบ หากรุนแรงอาจถึงข้ันเสียชีวิต  
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จากขอมูลโรคจากสัตวท่ีสําคัญดังกลาว ซ่ึงถือวาเปนโรคท่ีอันตรายตอมนุษยอยางยิ่ง หากมี
หนวยงานชันสูตรโรคสัตวท่ีทําหนาท่ีตรวจวินิจฉัยชันสูตรโรคสัตว  ศึกษาคนควาวิจัยดานสุขภาพ
สัตว  และเฝาระวังโรคสัตว เพื่อการปองกัน ควบคุม กําจัดโรคสัตวและทําใหสัตวมีสุขภาพแข็งแรง
สามารถเพ่ิมผลผลิต  และปองกันปญหาสุขอนามัยของประชาชนท่ีมีสาเหตุจากโรคระบาดสัตว  
สนับสนุนการตรวจคุณภาพสินคาปศุสัตวเพื่อเพิ่มมูลคาการสงออก  โดยชันสูตรโรคสัตวทาง
หองปฏิบัติการตามวิธีมาตรฐานสากลดานพยาธิวิทยา  ไวรัสวิทยา แบคทีเรียและเชื้อรา  ปาราสิต
วิทยา  อิมมูนและซีร่ัมวิทยา  ชีวเคมีและพิษวิทยา ในปศุสัตว สัตวปา  สัตวน้ํา  ผลิตภัณฑสัตว และ
อ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับสัตว ท้ังในประเทศ และสัตวท่ีมีการนําเขามาจากประเทศเพ่ือนบาน เพื่อเปนการ
สนับสนุนนโยบายอาหารปลอดภัย(food safety) และพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการตามระบบ 
ISO/IEO 17025:2005 เปนศูนยกลางขอมูลระบาดวิทยาทางหองปฏิบัติการในระดับประเทศ และ
ภูมิภาค เฝาระวังเช้ือโรคและสารพิษท่ีติดมาจากสัตวท่ีใชเปนอาหาร โรคติดตอระหวางสัตวและคน 
(zoonoses) โรคตางถ่ิน(exotic diseases)โรคอุบัติใหม (emerging diseases) และโรคอุบัติซํ้า             
(re- emerging diseases) เพื่อทราบสภาวะและเปนขอมูลในการวิเคราะหความเส่ียงโดยตอเนื่อง
สําหรับการวางแผน ปองกัน ควบคุมและแกไขปญหาน้ันๆ ไมใหเกิดเปนอันตรายตอผูบริโภค
ภายในประเทศ และเปนอุปสรรคตอการสงออก  ดังนั้นผลการตรวจวิเคราะหหรือขอมูลท่ีไดจาก
หองปฏิบัติการชันสูตร จึงตองมีคุณภาพสูงในดานของความถูกตอง เช่ือถือไดและสามารถนําไปใช
สนับสนุนกิจกรรมดังกลาว ไดทันตามเวลาท่ีตองการของหนวยงานภาครัฐ เชน กรมปศุสัตว  
กระทรวงสาธารณสุข  สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ (สสช.) ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย 
(ศวพ.) และสวนสัตว เปนตน  และภาคเอกชน เชน โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว           
ฟารมเล้ียงสัตวตางๆ  ปางชาง และบริษัทท่ีจําหนายผลิตภัณฑแปรรูปเนื้อสัตว เปนตน  

ในปจจุบันหองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของโรงพยาบาลรัฐ ท้ังในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค ไดมีการพัฒนาคุณภาพตามนโยบายของหนวยงาน และตามกระแสสังคมท่ีเปล่ียนไป   
นอกจากนี้ยังพบวาปจจุบันมีสถานบริการสุขภาพสัตวเอกชนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและใหบริการ
ตรวจวินิจฉัยชันสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ แตก็ยังพบวามีประชาชนสวนหนึ่งเขาไมถึงบริการของ
ภาคเอกชน ท้ังนี้เพราะคาบริการมีราคาแพงและคาบริการมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ   

ในการบริหารทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดของหนวยชันสูตรโรคสัตวใหเกิดประโยชน
สูงสุด จึงมีความจําเปนท่ีจะตองทราบขอมูลทางดานตนทุนของหนวยชันสูตรโรคสัตว  ในการ
กําหนดราคาคาบริการ ติดตาม และควบคุมคาใชจายโดยเฉพาะอยางยิ่งการท่ีจะควบคุมคาใชจาย
จากการดําเนินงานของฝายตางๆ และการกําหนดอัตราคาบริการใหเหมาะสมเพ่ือใหมีผลตอบแทน
เพียงพอนั้นยอมตองอาศัยขอมูลท่ีไดจากระบบบัญชีตนทุนซ่ึงในดานประสิทธิภาพของการกําหนด
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หน ว ย ชัน สูตรโรค สัตว  สถานบ ริก า ร สุขภ าพ สัตว  คณะ สัตวแพทยศ าสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เปนหนวยงานที่เปดใหบริการตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 และเปดอยาง
เปนทางการเม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงคในการจัดต้ังข้ึนเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน  งานวิจัย และใหบริการแกประชาชนท่ัวไปในดานการตรวจวินิจฉัยเพื่อชันสูตรโรค
สัตวใหเกิดประโยชนในการพัฒนาการปศุสัตวและการเล้ียงสัตวตางๆ ในเขตภาคเหนือ ซ่ึงการ
บริการตางๆท่ีหนวยชันสูตรไดเปดใหบริการมี 7 ประเภท คือ งานตรวจทางโลหิตวิทยา , งานตรวจ
วินิจฉัยทางซีร่ัมวิทยาและภูมิคุมกัน, งานตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา ,  งานตรวจวินิจฉัยทาง       
จุลชีววิทยา , งานตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา,  งานตรวจวินิจฉัยดานสัตวน้ํา และงานตรวจระดับ
ฮอรโมน โดยในสวนของงานบริการหนวยชันสูตรโรคสัตวยังไมเคยมีการศึกษาถึงตนทุนในการ
ใหบริการ ดังนั้นการศึกษาวิจัยเชิงเศรษฐศาสตรสาธารณสุขเพื่อวิเคราะหตนทุนการใหบริการ         
จึงนาจะเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะสรางหลักเกณฑท่ีสามารถนําไปประกอบในการบริหารทรัพยากรที่มี
อยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด และตัดสินใจใชทรัพยากรที่มีอยูใหเหมาะสม ใชในการ
กําหนดราคาคาบริการ และพิจารณาวางแผนและบริหารทรัพยากรในการดําเนินงานไดอยางถูกตอง 
มีประสิทธิภาพ และมีความเปนธรรม และใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการกําหนดนโยบาย การ
บริหารงานของสถานบริการสุขภาพสัตว  คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอไป 
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. ศึกษาตนทุนตอคร้ังของการใหบริการงานชันสูตรโรคสัตวแตละประเภท 
2. ศึกษารายรับตอคร้ังจากการใหบริการงานชันสูตรโรคสัตวแตละประเภท 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษานี้เปนการศึกษาตนทุนและรายรับตอคร้ังของการใหบริการหนวยชันสูตรโรค
สัตว สถานบริการสุขภาพสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ทําการศึกษาขอมูล
ยอนหลังโดยใชขอมูลตั้งแต 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2549  และศึกษาในหนวยชันสูตรโรคสัตว            
7  ประเภท ไดแก 

1. งานตรวจทางโลหิตวิทยา 
2. งานตรวจวินจิฉัยทางซีร่ัมวิทยาและภูมิคุมกนั 
3. งานตรวจวินจิฉัยทางพยาธิวทิยา 
4. งานตรวจวินจิฉัยทางจุลชีววทิยา 
5. งานตรวจวินจิฉัยทางปรสิตวทิยา 
6. งานตรวจวินจิฉัยดานสัตวน้าํ 
7. งานตรวจระดับฮอรโมน 

 
1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

1.     เพื่อใชประกอบในการต้ังราคาคาบริการท่ีเหมาะสม เปนธรรม และเอ้ืออํานวยให
หนวยชันสูตรโรคสัตว สถานบริการสุขภาพสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
สามารถดําเนินการตอไปไดอยางตอเนื่อง 

2. เพื่อเปนประโยชนในการวางแผนและปรับปรุงการดําเนินงาน ตลอดจนการตั้งราคา
คาบริการและจัดสรรงบประมาณทางดานงานชันสูตรโรคสัตว สถานบริการสุขภาพสัตว ใหเกดิ
ประสิทธิผลสูงสุด 
 


