
บทที่ 3 
โครงสรางการบริหารงานในหนวยชันสูตรโรคสัตว สถานบริการสุขภาพสัตว 

 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
3.1  ความเปนมา 
 สถานบริการสุขภาพสัตว เปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัย อยูในความดูแลของคณะ
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ใหจัดต้ังตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม  วาดวยสถานบริการสุขภาพสัตว ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2542  
สถานบริการสุขภาพสัตว  มีระบบการบริหารจัดการท่ีเปนอิสระจากระบบราชการ สามารถ
ดําเนินงานโดยอิสระ  คลองตัว  และพึ่งพาตนเองได  ประกอบดวย  โรงพยาบาลสัตวเล็ก  
โรงพยาบาลสัตวใหญ  โรงพยาบาลสัตวทองถ่ิน และหนวยชันสูตรโรคสัตว โดยมีระเบียบสถาน
บริการสุขภาพสัตวรองรับ   
 
3.2  ขอมูลท่ัวไปของหนวยชันสูตรโรคสัตว สถานบริการสุขภาพสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 หน ว ย ชัน สูตรโรค สัตว  สถานบ ริก า ร สุขภ าพ สัตว  คณะ สัตวแพทยศ าสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งอยูท่ี เลขท่ี 155 หมู 2 ถนนเลียบคลองชลประทาน  ตําบลแมเหียะ  อําเภอ
เมือง  จังหวัดเชียงใหม  50100 ไดเร่ิมเปนหนวยงานท่ีใหบริการตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 และ
เปดอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2544 โดยมีวัตถุประสงคในการจัดต้ังข้ึนเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน งานวิจัย และใหบริการแกชุมชนท่ัวไปในดานการตรวจวินิจฉัยเพื่อชันสูตรโรค
สัตวใหเกิดประโยชนในการพัฒนาพัฒนาการ   ปศุสัตวและการเล้ียงสัตวตางๆ ในเขตภาคเหนือ ซ่ึง
การบริการตางๆท่ีหนวยชันสูตรไดเปดใหบริการมี   7  ประเภท คือ งานตรวจทางโลหิตวิทยา        
งานตรวจวินิจฉัยทางซีร่ัมวิทยาและภูมิคุมกัน  งานตรวจวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา  งานตรวจวินิจฉัย
ทางพยาธิวิทยา  งานตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา งานตรวจวินิจฉัยดานสัตวน้ํา และงานตรวจระดับ
ฮอรโมน   

โดยใหบริการวันจันทร-ศุกร   เวลา  08.30-16.30 น.  และวันเสาร  อาทิตยและวันหยุด
นักขัตฤกษ เวลา 08.30-16.30 น. เปดใหบริการตรวจเฉพาะงานตรวจทางโลหิตวิทยา  
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 รายละเอียดของบุคลากรหนวยชันสูตรโรคสัตว  ประกอบดวย 
นายสัตวแพทย   1 คน 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 1 คน 
คนงาน   1 คน 
 

 นอกจากนี้ หนวยชันสูตรโรคสัตว ยังไดรับความรวมมือจากคณะสัตวแพทยศาสตร ในการ
สนับสนุนบุคลากรของคณะฯ ชวยในการปฏิบัติงานหนวยชันสูตรโรคสัตว ซ่ึงประกอบดวย 

นักวิทยาศาสตร  9 คน  
คนงาน   1 คน 
 

 รายละเอียดของบุคลากรรวมท้ังหมด 13 คน แยกตามหนวยงานท่ีสังกัดและหนวยตนทุน 
โดยจําแนกการทํางานของผูปฏิบัติงานตามสัดสวนท่ีทํางานใหกับหนวยตนทุน  ดังแสดง
รายละเอียด (ภาคผนวก ค) 
 
 ในป 2549 (ตั้งแต 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2549) พบวามีผูมารับบริการหนวยชันสูตรโรค
สัตว จํานวน 5,969.00 ราย เฉล่ีย 16  ราย/วัน  จํานวนตัวอยาง  27,440.00 ตัวอยาง เฉล่ีย 75 ตัวอยาง/
วัน โดยมีรายละเอียดในตารางท่ี 3.1   
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ตารางท่ี 3.1  จาํนวนราย จํานวนตัวอยางและรอยละของงานบริการหนวยชันสูตรโรคสัตวสถาน 
        บริการสุขภาพสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 

ประเภทของงาน 
  

จํานวนผูมารับ
บริการ(ราย) 

จํานวนตัวอยาง 
 

1. งานตรวจทางโลหิตวิทยา 4,592 14,771 
  (76.93%) (53.83%) 
2. งานตรวจวนิิจฉัยทางซีร่ัมวิทยาและภมิูคุมกัน 394 10,341 
  (6.60%) (37.69%) 
3. งานตรวจวนิิจฉัยทางจุลชีววิทยา 727 957 
  (12.18%) (3.49%) 
4. งานตรวจวนิิจฉัยทางพยาธิวิทยา 193 783 
  (3.23%) (2.85%) 
5. งานตรวจวนิิจฉัยทางปรสิตวิทยา 11 305 
  (0.18%) (1.11%) 
6. งานตรวจวนิิจฉัยดานสัตวน้ํา 46 63 
  (0.77%) (0.23%) 
7. งานตรวจระดับฮอรโมน 6 220 
  (0.10%) (0.80%) 

รวม 5,969.00 27,440.00 
  (100.00%) (100.00%) 
ท่ีมา :  เอกสารสรุปจํานวนราย จํานวนตัวอยางของหนวยชันสูตรโรคสัตว สถานบริการสุขภาพสัตว 
            ประจําป 2549  
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 โครงสรางการบริหารงานของหนวยชันสูตรโรคสัตว สถานบริการสุขภาพสัตว                 คณะ
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 หน ว ย ชัน สูตรโรค สัตว  สถานบ ริก า ร สุขภ าพ สัตว  คณะ สัตวแพทยศ าสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีโครงสรางการบริหารงาน ดังรูปท่ี 3.1 ประกอบดวยผูอํานวยการเปน
ผูบริหารสูงสุดของสถานบริการสุขภาพสัตว   คณะกรรมการบริหารสถานบริการสุขภาพสัตว  รอง
ผูอํานวยการสถานบริการสุขภาพสัตว(ดูแลหนวยชันสูตรโรคสัตว) และแบงเปน 3 งานหลัก คือ 
งานบริหาร  งานบริการ และงานวิชาการ  แยกตามลักษณะของงานท่ีรับผิดชอบ  หนวยชันสูตรโรค
สัตวมีลักษณะการดําเนินงานโดยสังเขปในแตละสวนดังนี้ 
 1.  ผูอํานวยการสถานบริการสุขภาพสัตว 
       ผูอํานวยการสถานบริการสุขภาพสัตวเปนผูบริหารสูงสุดตามโครงสรางการบังคับ
บัญชา  มีหนาท่ีในการบริหารจัดการควบคุม กํากับงานข้ันสูงสุดในสถานบริการสุขภาพสัตว ดูแล
ในภาพรวมของการปฏิบัติงานทุกฝายท่ีข้ึนตรงตอผูอํานวยการและลงนามอนุมัติ 
 2.   คณะกรรมการอํานวยการสถานบริการสุขภาพสัตว   
        คณะกรรมการอํานวยการสถานบริการสุขภาพสัตว  เปนผูกําหนดนโยบายและแนว
ทางการบริหาร และผูอํานวยการการฯ เปนผูรับผิดชอบงาน  คณะกรรมการประกอบดวยอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีท่ีอธิการมอบหมาย รวมกับกรรมการอีก 4 ทาน และคณบดีคณะสัตว-
แพทยศาสตร  โดยมีผูอํานวยการฯ ทําหนาท่ีเปนเลขานุการของคณะกรรมการอํานวยการ โดย
คณะกรรมการอํานวยการมีวาระการปฏิบัติหนาท่ี 2 ป  
 3.  คณะกรรมการบริหารสถานบริการสุขภาพสัตว 
       คณะกรรมการบริหารสถานบริการสุขภาพสัตวมีหนาท่ีเปนคณะท่ีปรึกษา พิจารณา
จัดทําแผนงานหรือนโยบาย จัดสรรทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินงาน กําหนดทิศทางและ
นโยบาย   พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานบริการสุขภาพสัตว  แกไขปญหาของ
สถานบริการสุขภาพสัตว คณะกรรมการบริหารสถานบริการสุขภาพสัตวประกอบดวย ผูอํานวยการ
สถานบริการสุขภาพสัตว, รองผูอํานวยการสถานบริการสุขภาพสัตว (ดูแลโรงพยาบาลสัตว
ทองถ่ิน), รองผูอํานวยการสถานบริการสุขภาพสัตว (ดูแลโรงพยาบาลสัตวใหญ), รองผูอํานวยการ
สถานบริการสุขภาพสัตว (ดูแลโรงพยาบาลสัตวเล็ก), รองผูอํานวยการสถานบริการสุขภาพสัตว 
(ดูแลหนวยชันสูตรโรคสัตว) 
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รูปท่ี 3.1  โครงสรางการบริหารงานของหนวยชันสูตรโรคสัตว  สถานบริการสุขภาพสัตว  
   คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 

สถานบริการสุขภาพสัตว 
ผูอํานวยการสถานบริการสุขภาพสัตว 

คณะกรรมการอํานวยการฯ 

คณะกรรมการบริหารสถานบริการสุขภาพสัตว 

คณะกรรมการประจําหนวยชันสูตรโรคสัตว 

(ดูแลหนวยชันสูตรโรคสัตว) 
รองผูอํานวยการสถานบริการสุขภาพสัตว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหาร งานบริการ งานวิชาการ 

   
-     งานตรวจทางโลหิตวิทยา       

    -     งานตรวจวินิจฉัยทางซีรั่มวิทยา      
                  และภูมิคุมกัน        

        -     งานตรวจวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา 
-     งานตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา 

    -     งานตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา 
-     งานตรวจวินิจฉัยดานสัตวนํ้า 
-     งานตรวจระดับฮอรโมน 
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 4.   รองผูอํานวยการสถานบริการสุขภาพสัตว(ดูแลหนวยชันสูตรโรคสัตว)  
รองผูอํานวยการสถานบริการสุขภาพสัตว(ดูแลหนวยชันสูตรโรคสัตว) มีหนาท่ีในการ

บริหารจัดการควบคุม  กํากับงานในหนวยชันสูตรโรคสัตว ดูแลการปฏิบัติงานทุกงานท่ีข้ึนตรง
ตอรองผูอํานวยการสถานบริการสุขภาพสัตว(ดูแลหนวยชันสูตรโรคสัตว) 
 5.   คณะกรรมการประจําหนวยชันสูตรโรคสัตว  

คณะกรรมการประจําหนวยชันสูตรโรคสัตว มีหนาท่ีวางแผนนโยบาย เพื่อใหการ
ดําเนินงานในฝายตางๆ  ของหนวยชันสูตรโรคสัตว  สถานบริการสุขภาพสัตว คณะสัตว-
แพทยศาสตร ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ  โดยคณะกรรมการประจําหนวย
ชันสูตรโรคสัตว ประกอบดวย ผูทรงวุฒิ (เปนท่ีปรึกษา)  รองผูอํานวยการสถานบริการสุขภาพสัตว
(ดูแลหนวยชันสูตรโรคสัตว) เปนประธานกรรมการ, ตัวแทนของแตละสาขาวิชา, นายสัตวแพทย
ประจําหนวยชันสูตรโรคสัตว และเจาหนาท่ีประจําหนวยชันสูตรโรคสัตว  ซ่ึงแบงคณะกรรมการ
ออกเปน 2 สวน  คือ 1) กรรมการท่ีปรึกษางานตรวจวินิจฉัย  มีหนาท่ียืนยันผลการตรวจชันสูตร
และลงนามรับรองผล   พัฒนางานตรวจวินิจฉัยใหมีคุณภาพเพื่อรองรับมาตรฐานหองปฏิบัติการ  2) 
ตัวแทนสาขาวิชา  มีหนาท่ีประสานงานถายทอดขอมูลขาวสารระหวางหนวยชันสูตรโรคสัตวกับ
สาขาวิชา 
 6.   งานบริหาร 
        งานบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบดานงานธุรการ งานการเงินและการบัญชี  งาน
ประชาสัมพันธ  งานพัสดุบริหารซ่ึงประกอบดวย ครุภัณฑท้ังหมดของหนวยชันสูตรโรคสัตว วัสดุ
บริหาร และคาใชสอยตางๆ  
 7.   งานบริการ แบงงานออกเปน 7  ประเภท ดังนี ้

7.1 งานตรวจทางโลหิตวิทยา มีหนาท่ีรับผิดชอบในการใหบริการตรวจนับเม็ดเลือด  
การตรวจวิเคราะหคาชีวเคมใีนเลือด  และการตรวจหาพยาธิในเลือด รวมทั้งการจดัเก็บ และเบิกจาย
วัสดุงานตรวจทางโลหิตวิทยา 

7.2  งานตรวจวินจิฉัยทางซีร่ัมวิทยาและภมิูคุมกันมีหนาท่ีรับผิดชอบในการใหบริการ
ตรวจโรคในสุกร ไดแก โรคพิษสุนัขบาเทียม(ADV) โรคพีอารอารเอส (PRRSV) แทงติดตอ      
การตรวจโรคในมา ไดแก  โรคโลหิตจางติดตอ (EIAV) การตรวจโรคในโค ไดแก แทงติดตอ และ
การตรวจโรคในสัตวปกไดแกนวิคาสเซิล(ND) เบอซาอักเสบติดตอ(IBD) โรคติดเช้ือมัยโคพลาสมา
(MG) หลอดลมอักเสบ(IB) รวมท้ังการจัดเก็บ และเบิกจายวัสดุงานตรวจวินิจฉัยทางซีร่ัมวิทยาและ
ภูมิคุมกัน 
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7.3   งานตรวจวินิจฉัยทางจุลชีววิทยามีหนาท่ีรับผิดชอบในการใหบริการตรวจแยก
ชนิดของเช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา และการทดสอบความไวของยาปฏิชีวนะตอเช้ือ รวมท้ังการ
จัดเก็บ และเบิกจายวัสดุงานตรวจวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา 

7.4   งานตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา มีหนาท่ีรับผิดชอบในการใหบริการตรวจ
ชันสูตรซากสัตวเปน  ซากสัตวแชเย็น 4 oC สงภายใน 24 ช่ัวโมง และการตรวจช้ินเนื้อดวยกลอง
จุลทรรศน รวมท้ังการจัดเก็บ และเบิกจายวัสดุงานตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา 

7.5   งานตรวจวินจิฉัยทางปรสิตวิทยา มีหนาท่ีรับผิดชอบในการใหบริการตรวจพยาธิ
ในอุจจาระสัตว และตรวจพยาธิในเนื้อสัตวรวมท้ังการจดัเก็บ และเบิกจายวัสดุงานตรวจวนิิจฉัยทาง
ปรสิตวิทยา 

7.6  งานตรวจวินจิฉัยดานสัตวน้ํา  มีหนาท่ีรับผิดชอบในการใหบริการตรวจคุณภาพ
น้ําและรักษาโรคในสัตวน้ํา งานคุณภาพน้ําท่ีใหบริการไดแก ความกระดาง ความเค็ม กาซ
คารบอนไดออกไซด(CO2) ความเปนกรด-ดาง ไนเตรท ไนไตรท คาออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า(DO) 
และ คาการนําไฟฟา(Conductivity) ในนํ้า รวมท้ังการจัดเก็บ และเบิกจายวัสดุงานตรวจวินิจฉัยทาง
ปรสิตวิทยา 

7.7  งานตรวจระดับฮอรโมน มีหนาท่ีรับผิดชอบในการใหบริการตรวจฮอรโมน               
โปรเจสเตอรโรน รวมท้ังจัดเก็บ และเบิกจายวัสดุงานตรวจระดับฮอรโมน 

 
 8.   งานวชิาการ   

งานวิชาการ มีหนาท่ีสนับสนุนดานงานการเรียนการสอน และงานวิจยั และใหบริการ
แกประชาชนทั่วไปในดานการตรวจวินิจฉัยเพื่อชันสูตรโรคสัตวใหเกิดประโยชนในการพัฒนาใหมี
คุณภาพ 
 


