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การเฝ้าระวังโรควัวบ้า ปีงบประมาณ 2562 

หลักการและเหตุผล 
 โรควัวบ้า (Bovine Spongiform Encephalopathy, BSE) เป็นโรคที่เกิจากจากความผิดปกติของโปรตีน  
พริออน (Prion) ในโค ซึ่งมีการติดต่อและแพร่กระจายของโรคผ่านการกินอาหารสัตว์ที่มีการปนเปื้อนพริออน
โดยเฉพาะเนื้อและกระดูกป่น โดยโรควัวบ้ามีความส าคัญทางสาธารณสุขเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับโรค Variant 
Creutzfeld-Jacob disease (vCJD) ในคน โดยเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ปนเปื้อนพริออน และ
ก่อให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาท ดังนั้นการป้องกันโรคในปัจจุบัน คือ การป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อน
ของพริออนในห่วงโซ่อาหาร  

โดยจากข้อมูลทางระบาดวิทยาพบรายงานการเกิดโรควัวบ้าครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2528 
ต่อมาพบการระบาดในประเทศต่างๆของทวีปยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เป็นต้น โดยประเทศญี่ปุ่ นเป็นประเทศแรกใน
เอเชียที่มีการรายงานโรคนี้เมื่อ พ.ศ. 2544 รวมทั้งมีรายงานเพ่ิมเติมในประเทศต่างๆ เช่น อิสราเอล แคนาดา และ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งแต่ละครั้งส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจให้แก่อุตสาหกรรมการค้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
โปรตีนจากโคอย่างมหาศาล เนื่องจากความไม่เชื่อม่ันในความปลอดภัยทางอาหารของผู้บริโภค  

แม้ว่าประเทศไทยได้ออกกฎระเบียบต่างๆ ในการห้ามน าเข้า และป้องกันการใช้ประโยชน์จากเนื้อและ
กระดูกป่นที่มีต้นก าเนิดจากประเทศที่มีรายงานโรค อย่างไรก็ตามความเสี่ยงของโรคดังกล่าวยังคงมีอยู่เนื่องจาก
ระยะฟักตัวของโรคที่เคยมีรายงานพบว่ามีระยะเวลาถึง 8 ปี โดยในประเทศที่เคยพบโรคนี้อาจมีการปนเปื้อน
ของพริออนโปรตีนในปศุสัตว์ได้นานประมาณ 5 – 10 ปี ก่อนสัตว์จะแสดงอาการป่วย ดังนั้นกรมปศุสัตว์จึงได้
จัดท าโครงการเฝ้าระวังโรควัวบ้าด้วยการเก็บตัวอย่างสมองโค โดยเน้นโคท่ีแสดงอาการทางระบบประสาท ล้มและ
ลุกไม่ได้หรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ตลอดจนสุ่มเก็บสมองโคปกติจากโรงฆ่าสัตว์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นหลักฐาน
ทางวิชาการในการเฝ้าระวัง และประกอบการรับรองสถานภาพประเทศท่ีมีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้าต่ า จากองค์การ
สุขภาพสัตว์โลก (OIE) นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทางอาหารและสาธารณสุขให้แก่
ผู้บริโภคและประเทศคู่ค้าของไทยต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส ารวจและเฝ้าระวังโรควัวบ้าในสัตว์ของประเทศไทย 
2. เพ่ือน าข้อมูลมาใช้เป็นหลักฐานในการขอรับรองสถานภาพประเทศที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้าต่ าจาก

องค์การสุขภาพสัตว์โลก  
3. เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในประเด็นของความปลอดภัยทางอาหาร และสาธารณสุขเนื่องจาก

เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนที่ส าคัญ 

เป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ 
1. เก็บตัวอย่างสมองโคอายุมากกว่า 2 ปี ที่มีอาการตามนิยามโรควัวบ้าในกลุ่มท่ี 1 – 3 ไม่จ ากัดจ านวน  
2. เก็บตัวอย่างสมองโคอายุมากกว่า 2 ปี ที่ส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ตามปกติทุกจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 2 

ตัวอย่าง  
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ระยะเวลาด าเนินการ 
1. เก็บตัวอย่างสมองโคอายุมากกว่า 2 ปี ที่มีอาการตามนิยามโรควัวบ้าไม่จ ากัดจ านวน ตลอดปีงบประมาณ 

2562   
2. เก็บตัวอย่างสมองโคอายุมากกว่า 2 ปี ที่ส่งเข้าโรงฆ่าตามปกติทุกจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 2 ตัวอย่าง 

ตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน 2562 

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานโดยละเอียดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 
1.1 ก าหนดแผนการเฝ้าระวังโรค และเป้าหมายในการตรวจวินิจฉัยโรควัวบ้าประจ าปี รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ 2 
 1.2 ก าหนดนิยามของโคที่ต้องมีการเก็บตัวอย่างวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ โดยอ้างอิงตามหลักการทาง
ระบาดวิทยาและค าแนะน าขององค์การสุขภาพสัตว์โลก ซึ่งเรียงล าดับจากกลุ่มอาการที่มีความส าคัญสูงสุดจนถึง
ต่ าสุด ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 โคอายุมากกว่า 2 ปี ที่แสดงอาการป่วยทางระบบประสาทและมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง 
เช่น ตื่นเต้น และหวาดกลัวต่อสิ่งกระตุ้น เตะในขณะรีดนมตลอดเวลา หวาดผวาเมื่อเข้าใกล้ประตูหรือรั้ว รวมถึงโค
ที่มีอาการทางประสาทโดยที่ไม่ได้แสดงอาการของการติดเชื้อหรือมีไข้ร่วมด้วย เป็นต้น 
  กลุ่มที่ 2 โคอายุมากกว่า 2 ปี ที่มีความผิดปกติด้านการทรงตัว เช่น ไม่สามารถลุกเดินหรือทรง
ตัวได้เอง ล้มนอนตลอดเวลา ล้มแล้วลุกเองไม่ได้ รวมถึงโคที่ถูกส่งเข้าโรงฆ่าในกรณีฉุกเฉิน หรือถูกคัดทิ้งในช่วง
การตรวจสัตว์ก่อนเข้าฆ่า เป็นต้น 
  กลุ่มที่ 3 โคอายุมากกว่า 2 ปี ที่ตายในฟาร์มโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือตายระหว่างการเคลื่อนย้าย
จากฟาร์มไปยังโรงฆ่าสัตว์ 
  กลุ่มที่ 4 โคอายุมากกว่า 2 ปี ที่ส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ตามปกติ 

1.3 ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ 
1.4 วิเคราะห์ สรุปผลการเก็บตัวอย่าง และรายงานผลการตรวจวินิจฉัยโรคให้กรมปศุสัตว์ทราบ 

2.  สถาบันสุขภาพสัตว์ 
2.1 จัดเตรียมน้ ายา 10% buffered formalin ส าหรับใช้ในการเก็บตัวอย่างสมองโคในพื้นที ่
2.2 สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เทคนิคการเก็บตัวอย่าง และตรวจวินิจฉัยโรค 
2.3 ด าเนินการตรวจวินิจฉัยตัวอย่างจากทั่วประเทศ ด้วยวิธีจุลพยาธิ และ immunohistochemistry 
2.4 รายงานผลการตรวจวินิจฉัยโรควัวบ้าให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการ     

สัตวแพทย์ประจ าภาคที่ส่งตัวอย่างทราบ 
2.5 จัดส่งผลการตรวจวินิจฉัยโรควัวบ้าพร้อมแนบประวัติสัตว์อย่างเป็นทางการให้ส านักควบคุม ป้องกัน

และบ าบั ด โ รคสั ตว์  รวมทั้ ง ร วบรวมข้ อมู ลประวั ติ สั ต ว์  ( เ อกสารแนบ 3)  ดั งกล่ า วส่ งทา ง อี เ มล์  
dcontrol5@dld.go.th 

2.6 กรณีพบสัตว์ป่วยตามนิยามโรควัวบ้า (กลุ่มที่ 1 - 3) ให้รายงานผลการตรวจเบื้องต้น (screening 
test) ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ทราบทันที 
ก่อนรายงานผลชันสูตรยืนยันอย่างเป็นทางการ  
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3.  ส านักงานปศุสัตว์เขต 
ติดตามการเก็บตัวอย่าง ผลการทดสอบโรค และการลงข้อมูลในระบบบริหารการปฏิบัติงาน                

(e-Operation) ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

4. ปศุสัตว์ต าบล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และหัวหน้าด่านกักสัตว์ 
4.1  เก็บตัวอย่างสมองโคที่แสดงอาการตามที่ระบุในกลุ่มที่ 1 - 3 ไม่จ ากัดจ านวน ส่วนโคในกลุ่มที่ 4 ให้

เก็บตัวอย่าง อย่างน้อยจังหวัดละ 2 ตัวอย่าง (เอกสารแนบ 2) โดยให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างจากโคนมเป็นอันดับ
แรกเนื่องจากมีโอกาสได้รับอาหารข้นที่มีส่วนผสมของเนื้อและกระดูกป่นมากกว่าโคเนื้อ แต่กรณีไม่พบโคนมเข้าฆ่า
ในโรงฆ่าสัตว์ให้พิจารณาเก็บตัวอย่างจากโคเนื้อเป็นล าดับถัดไป 

4.2  ส่งตัวอย่างสมองโคโดยแช่ในน้ ายา 10% buffered formalin พร้อมแบบบันทึกประวัติสัตว์  
(เอกสารแนบ 3) ส่งตรวจที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 

4.3  บันทึกข้อมูลลงในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) 

5.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจ าภาค  
5.1  จัดเตรียมน้ ายา 10% buffered formalin ส าหรับใช้ในการเก็บตัวอย่างสมองโคในพื้นที่ทีร่ับผิดชอบ 
5.2  ด าเนินการรวบรวมและจัดส่งตัวอย่างสมองโคที่ มีผลลบต่อการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าและโรค

ทางระบบประสาทอื่นๆ ส่งตรวจที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมแนบแบบบันทึกประวัติสัตว์ (เอกสารแนบ 3) 

ตารางแสดงระยะเวลาปฏิบัติงาน 

การด าเนินงาน 
ช่วงเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 

ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย.       
 62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค
62 

ก.ย. 
62 

1. จัดท าแผนกิจกรรมการ
เฝ้าระวังโรควัวบ้า 

   
 

 
 

* 
       

2. เก็บตัวอย่างสมองโค 
กลุ่มที ่4  

            

3. เก็บตัวอย่างสมองโค 
กลุ่มที ่1 - 3 

สามารถเก็บตัวอย่างได้ตลอดทั้งป ี

4. ท ด ส อ บ โ ร ค ท า ง
ห้องปฏิบัติการ 

            

5. รายงานผลการตรวจ 
วิเคราะห์และรายงานผล 

            

* หมายถึงด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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งบประมาณ 
 งบประมาณส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ งบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ภาคเกษตร ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์ กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีข้อมูลพ้ืนฐานการเฝ้าระวังโรควัวบ้า ตามหลักการทางระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ในกลุ่มประชากรโค

ของประเทศไทย 
2. มีเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ส าหรับข้อมูลโรควัวบ้าในประเทศ 
3. เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อการเตรียมความพร้อมและวางแผนป้องกันก าจัดโรควัวบ้า 
4. ใช้เป็นข้อมูลประกอบเพ่ือขอรับรองสถานภาพประเทศที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้าต่ าจากองค์การสุขภาพ

สัตว์โลก  
5. สร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร (food safety standards) เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่

ผู้บริโภคและประเทศคู่ค้าของไทยต่อไป 


