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ค ำน ำ 
  

ตามที่หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 โดยได้
รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณลงในระบบติดตามผลงานด าเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ 
(DOC) นั้น 

ในการนี้กองแผนงานและวิชาการ โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล ได้จัดท าผลการด าเนินงานรอบ         
12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากข้อมูลในระบบติดตามงบประมาณ 
(DOC) เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและน าไปเป็นข้อมูลทบทวนผลการ
ด าเนินงานต่อไป 

 

 

 

 

กองแผนงำนและวิชำกำร 

กลุ่มติดตำมและประเมินผล 

                                                                                         ตุลำคม 2560 
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บทสรุปผู้บริหำร 
ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2559 – 2563 โดยก าหนดวิสัยทัศน์

ว่า “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย  
ภายในปี พ.ศ. 2563” ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนโดยการด าเนินการภายใต้แผนงานและงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 ซึ่งการด าเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 มีโครงการจ านวน
ทั้งสิ้น 281 โครงการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแนวโน้มได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบงบประมาณ แบบปีต่อปี (Year on Year) ระหว่างปี 2556-2560 มีอัตราการเติบโตร้อยละ -2.87 
11.50 0.50 และ 10.09 ตามล าดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับพิจารณางบประมาณจัดสรรรวม 
1,319.5881 ล้านบาท ในส่วนของแผนงานตามภารกิจหลักมีระดับความส าเร็จถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยร้อยละ 86.22 
และแผนงานสนับสนุนมีระดับความส าเร็จถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยร้อยละ 75.19 ในส่วนของงบประมาณ มีการใช้จ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น 1,325.6107 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 1 ,319.5881 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
100.46 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยผลผลิตที่เบิกจ่ายได้มากที่สุด 
คือ โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ ร้อยละ 
107.26 ศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และ
สาธารณสุขได้อย่างทันสถานการณ์ ร้อยละ 102.796 โครงการองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ 100.00 เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพ
ทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย ร้อยละ 99.89 และโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือ
รองรับอาเซียน ร้อยละ 98.97 และเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาและยกระดับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่องค์กร
แห่งความเป็นเลิศ ได้มีการรวบรวมสภาพปัญหาและจัดระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งปัญหาที่มีความส าคัญ ได้แก่ 
การก ากับและติดตามผลการด าเนินงานของกรมไม่สามารถบ่งชี้ถึงระดับความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ได้อย่าง
แท้จริง และไม่สามารถบูรณาการงานกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีคะแนนผลกระทบอยู่ใน
ระดับ 5 โดยแนวทางการพัฒนา คือ ต้องมีการทบทวนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์
ของแผนยุทธศาสตร์ตามที่ได้ก าหนดไว้ รวมถึงมีรายละเอียดที่ชัดเจนและสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พัฒนาช่องทางการสื่อสารและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับ
หน่วยงาน ให้มีรูปแบบการสื่อสารเหมาะกับกลุ่มผู้รับสาร และมีความชัดเจนว่าในแต่ละช่วงเวลาหน่วยงานต้อง
ส่งผลผลิตใดให้กรม พร้อมทั้งเชื่อมโยงสู่ก าหนดเป็นตัวชี้วัดค ารับรองปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน  และในการ
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจต่างๆที่ประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบจากหลากหลายหน่วยงาน ควร มีการวิเคราะห์
ระบบบริหารจัดการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แบบครบวงจร โดยการน าเป้าหมายองค์การเป็นหลัก (ไม่อิง
ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน) เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานและช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสมของกรม เพ่ือให้หน่วยงานไม่เกิดความสับสนและลดความซ้ าซ้อนการปฏิบัติงาน  ส าหรับในส่วนของ
แผนงานโครงการส าคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกรม พบประเด็นปัญหาหลัก คือการขาดกลไกในการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และหน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ รวมไปถึง
การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในระดับพ้ืนที่ จนส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 
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ข้อมูลทั่วไป  

ประวัติควำมเป็นมำ 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ก่อตั้งขึ้นมา พร้อม ๆ กับการ 
จัดตั้ง กระทรวงสาธารณสุข นับถึงบัดนี้ เป็นเวลากว่า 72 ปีแล้ว โดยได้มี การปรับปรุงเปลี่ยน แปลงโครงสร้าง
หลายครั้ง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับ ภาระหน้าที่ และให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลง โครง สร้างหลายครั้ง 
เพ่ือให้เกิด ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2485 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฏีกา จัดระเบียบ
ราชการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน 6 กอง คือ ส านักเลขานุการ กองเคมี กอง
ชันสูตรโรค กองโอสถศาลา (โอนมาจากกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย) กองเภสัชกรรม และโรงงาน เภสัช
กรรม (โอนมาจากกรม วิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ) สถานที่ตั้งอยู่ที่ถนน บ ารุงเมือง ยศเส 

 ในปี พ.ศ.  2529 ได้ย้ายหน่วยงานบางส่วนจากถนนบ ารุงเมือง ยศเส มาอยู่ที่ อาคารสถาบันวิจัย ทาง
วิทยาศาสตร์สาธารณสุขแห่งชาติ จ.นนทบุรี ซึ่งได้รับความช่วยเหลือในการก่อสร้ างอาคารพร้อมอุปกรณ์ จาก
รัฐบาลญี่ปุ่น รวมมูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท 

 ใน ปี พ.ศ. 2545 ได้ มีการปฏิรูประบบราชการและมีการปรับปรุงส่วนราชการตามกฎกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 เป็น 22 หน่วยงาน คือ ส านักงานเลขานุการกรม กองเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย กองชีววัตถุ กองแผนงานและวิชาการ กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
สถาบันวิจัยสมุนไพร ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ส านักยาและวัตถุ
เสพติด และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
นครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม และในปี พ.ศ. 2547 
เพ่ือรองรับการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ของงานทางด้านวิชาการและบริการได้มีการเพ่ิมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้น 2 
แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต ซึ่งจากเดิมเป็นสาขาของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา 
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โครงสร้ำงองค์กร 

แผนภาพที่ 1 : แผนผังหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

 

อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

รองอธิบดีฯ ส ำนักวิชำกำรวิทยำศำสตร์
กำรแพทย ์

กลุ่มตรวจสอบภำยใน กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

ส ำนักเลขำนุกำรกรม 

สถำบันวิจัยสมุนไพร 

ส ำนักรังสีและ
เครื่องมือแพทย ์

กองแผนงำนและ
วิชำกำร 

ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบตัิกำร 

สถำบันวิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข 

ส ำนักเครื่องส ำอำง
และวัตถุอันตรำย 

สถำบันชีววตัถ ุ

ส ำนักยำและ       
วัตถุเสพตดิ 

ส ำนักคุณภำพและ
ควำมปลอดภัยอำหำร 

ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

สถำบันชีววิทยำ
ศำสตร์ทำงกำรแพทย ์

กลุ่มงำนคุ้มครอง
จริยธรรม 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  1 เชียงใหม่ 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  1/1 เชยีงรำย 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  2 พิษณุโลก 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  3 นครสวรรค์ 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  4 สระบุรี 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  5 สมุทรสงครำม 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  6 ชลบุรี 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  7 ขอนแก่น 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  8 อุดรธำนี 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  9 นครรำชสีมำ 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  10 อุบลรำชธำนี 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  11 สุรำษฎธ์ำนี 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  11/1 ภเูก็ต 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  12 สงขลำ 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  12/1 ตรัง 
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สรุปภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทส าคัญในการเป็นหน่วยงานทางวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข 
เกี่ยวกับการก าหนดและควบคุมมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ 
รวมถึงการวิจัยและประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริม
สุขภาพให้แก่ประชาชน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ด้านสาธารณสุขที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น การเคลื่อนย้ายของประชากรระหว่างประเทศ การน าเข้าและส่งออกสินค้าด้าน
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความหลากหลายและปริมาณมากยิ่งขึ้น  การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ
ไทย เป็นต้น  
 เพ่ือให้หน่วยงานสามารถสนองต่อความต้องการของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการแพทย์
และสาธารณสุขได้อย่างเป็นรูปธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนองค์การ โดยมีวิสัยทัศน์ “กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เป็นองค์กำรชั้นน ำด้ำน
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุขในภูมิภำคเอเชีย” และเพ่ือขับเคลื่อนให้องค์การมุ่งสู่การบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงได้ก าหนดผลผลิตและโครงการหลัก ดังนี้ 1) ผลผลิต 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหา
ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 2 ) ผลผลิตเป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและ
พัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย 3) โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยา
เสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ 4) โครงการองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ และ 5) โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับอาเซียน 
ทั้งนี้ ได้ถ่ายทอดสู่หน่วยปฏิบัติในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดท าแผนงานโครงการเพ่ือส่งต่อสู่ผลผลิต 
ซึ่ งกองแผนงานและวิชาการได้ด า เนินการรวบรวมและจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้มีการจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลผ่านระบบ DOC และได้มีการก ากับและ
ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อน าเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิารเพื่อรองรบั
อาเซียน 

องค์ความรู้งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ 

เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนด
มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทาง

ห้องปฏิบัติการของประเทศและภมูิภาค
เอเชีย 

เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทาง
ห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและ
สามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และ
สาธารณสุขได้อย่างทันสถานการณ์ 

สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้ยาเสพติด 
การควบคุมตัวยาและสารเคมีทาง

ห้องปฏิบัติการ 

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เป็น
องค์กำรชั้นน ำด้ำนวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์และสำธำรณสุขใน

ภูมิภำคเอเชีย 
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ผลผลิต : เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรก ำหนดมำตรฐำนและพัฒนำศักยภำพทำงห้องปฏิบัตกิำรของ
ประเทศและภูมิภำคเอเชีย 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ และให้การรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเป็น
ศูนย์ข้อมูลด้านคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เ พ่ือให้ห้องปฏิบัติทางการ
แพทย์และสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เช่น องค์การอนามัยโลก 
(WHO)/ ISO 15189 หรือ ตามมาตรฐานที่ก าหนดอ่ืนๆ ซึ่งจากการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส่งผลให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนมีศักยภาพในการ
ตรวจวินิจฉัยโรคและสุขภาพสูงมากยิ่งขึ้น ท าให้ประชาชนได้รับบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน และอีกประเด็นคือ ยกระดับการตรวจวิเคราะห์และคัดกรอง อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพให้มีมาตรฐาน ซึ่งส่งผลสนับสนุนต่อมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย  

 

 ทั้งนี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผล ระดับควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 

1 : ห้องปฏิบัติการที่มีสมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการในระดับมาตรฐานสากล (ด้าน) 

2 2 99.63 

2 : จ านวนห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มี
ศักยภาพเป็นหน่วยงานกลางของประเทศและภูมิภาคเอเชีย 
(ห้องปฏิบัติการ) 

9 9 100.00 

  

โดยในส่วนของตัวชี้วัดที่ 1 ห้องปฏิบัติการที่มีสมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพทางห้องปฏิบัติการในระดับ
มาตรฐานสากล 2 ด้าน (ด้านโรค และ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค) ประเมินจากระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ใน 2 แผนงานหลัก คือ โครงการเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ประจ า ปี 2560 (ระดับส าเร็จร้อยละ 99.26) และ โครงการการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 100) และตัวชี้วัด
ที่ 2 จ านวนห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีศักยภาพเป็นหน่วยงานกลางของประเทศและ
ภูมิภาคเอเชีย 9 ห้องปฏิบัติการ ประเมินระดับความส าเร็จจากการที่หน่วยงานทางห้องปฏิบัติการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค ได้รับการตรวจประเมินและขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลองค์การอนามัยโลก (WHO) ISO 15189 ISO:17025 หรือตาม
มาตรฐานที่ก าหนดอ่ืนๆ ในด้าน ทั้งในด้าน ยา สมุนไพร อาหาร เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย ชีววัตถุ รังสีและ
เครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติด ชันสูตรโรค และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
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ในการบรรลุตามผลผลิตที่ได้ก าหนดไว้ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมหลักใน 2 ส่วน คือ การพัฒนา
เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ด าเนินการได้ทั้งสิ้น 939 แห่ง คิดเป็นความส าเร็จร้อยละ 
99.26 และการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ด าเนินการได้ 299 แห่ง คิดเป็นความก้าวหน้า
ร้อยละ 133.00 ตามแผนที่ก าหนดไว้  

  

 
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นอกจากการพัฒนางานตามภารกิจที่ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องแล้ว 

เพ่ือผลักดันให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นน าในด้านการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย และส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ผู้บริหารได้มีนโยบายในการพัฒนาหน่วยงานสอบความปลอดภัยและกระบวนการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ตามข้อก าหนด OECD GLP (The OECD Principles of Good Laboratory Practice) ซึ่งเป็นแนวทางมาตรฐาน
ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ในระยะ non-clinical โดยได้รับการรับรองจากองค์การเพ่ือความร่วมมือ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) ที่มี
สมาชิก 35 ประเทศท่ัวโลก 
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ผลผลิต : กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เป็นศูนย์กลำงข้อมูลอ้ำงอิงทำงห้องปฏิบัติกำรที่มีควำม
ทันสมัยและสำมำรถตอบปัญหำทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขได้อย่ำงทันสถำนกำรณ์ 

 จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้น อาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพชนิดใหม่ สภาวะแวดล้อมและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น ส่งผลให้เกิดภัยจากโรคอุบัติ
ใหม่และอุบัติซ้ า และปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชนตามบริบทในแต่ละพ้ืนที่ กรมวิทยาศาสตร์ - การแพทย์ 
ซึ่งเป็นองค์กรหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่มีบทบาทในการพัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิง ให้เกิดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี ส าหรับ เฝ้าระวัง  ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือนภัย และก าหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงจากโรค
และภัยสุขภาพได้อย่างเหมาะสม จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินมาตรการเพ่ือให้เกิดการป้องกันและเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดีแก่ประชาชน รวมถึงยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในสังคมโลก  

 ในปีงบประมาณ 2560 ได้ก าหนดเป้าหมายให้มีจ านวนข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย
และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ จ านวน 2 ด้าน คือด้านป้องกันและ
รกัษาโรค และด้านคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเห็นได้จากการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีส่วนร่วม
ในการเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านสุขภาพให้กับประเทศไทย ในกรณีที่เกิดปัญหาเร่งด่วนทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขและเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ เช่น ข่าวหมูหยองปลอมที่ท ามาจากส าลี น้ าผึ้งสีเขียวใน จ.
บุรีรัมย์ ประเด็นบ่อน้ าสีด าที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส และ การเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ระบาดในเด็ก เป็นต้น 
รวมไปถึงการแก้ไขประเด็นปัญหาสถานการณ์ด้านสุขภาพของประชาขนในแต่ละพ้ืนที่ เช่น การเฝ้าระวังเชื้อลีจิ
โอเนลลาในแหล่งน้ าที่ใช้ในโรงแรมจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่  การตรวจสารปรอทในอาหารทะเลจังหวัดชลบุรี
และระยอง เป็นต้น  

             

ทั้งนี ้กรมไดข้ับเคลื่อนผ่านกิจกรรมหลัก 2 ส่วน โดยมีความส าเร็จการด าเนินงานดังนี้  

กิจกรรมหลัก ระดับควำมส ำเร็จ
(ร้อยละ) 

พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 93.31 

ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือเป็นระบบเฝ้าระวัง
พยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ 

96.06 
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1. พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่ง
เป้าหมายให้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ในการ
ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ใน 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านอาหาร ด้าน
เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย ด้านยาและวัตถุเสพติด ด้านชีววัตถุ ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ ด้าน
ชันสูตรโรค และด้านสมุนไพร 

2. ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือเป็นระบบเฝ้าระวังพยากรณ์และ
เตือนภัยสุขภาพของประเทศ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมบูรณาการการด าเนินงานกับ
หน่วยงานอ่ืนทั้งในระดับกระทรวง และระดับพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริม และป้องกันภัยสุขภาพให้ประชาชน
และชุมชนเป็นไปอย่างเหมาะสม  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการทบทวนผลการด าเนินงาน และก าหนด
แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ เพ่ือเพ่ือพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้นและสนองตอบต่อนโยบาย
ของประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน จึงได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญใน
ประเด็นการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตเครื่องส าอางผสมสมุนไพร OTOP/SME เพ่ือการส่งออกและสื่อสารความ
เสี่ยง และในส่วนของการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนได้ด าเนินโครงการส าคัญ 4 เรื่อง คือ การ
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพ่ือเผ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ การประกันคุณภาพยา GREEN BOOK  
การพัฒนามาตรฐานการจัดท า Thai Herbal Pharmacopoeia การบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food Safety) 

 
โครงกำร : องค์ควำมรู้งำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่มีควำมเป็นเลิศ 

 ในปัจจุบันประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญด้านงานวิจัยที่จะเป็นกลไกหลักในพัฒนาและขับเคลื่อน
ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทหน้าที่ในวิจัยและพัฒนาด้านการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การพัฒนาและรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง เพ่ือสนับสนุนการรักษา ป้องกัน และเฝ้าระวังทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

 ในปีงบประมาณ 2560 ได้ก าหนดเป้าหมายในการระดับความส าเร็จของการยกระดับองค์ความรู้ งานวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มี
ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ โดยมีจ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ใช้แก้ไขปัญหาทางการ
แพทย์และสาธารณสุขภายในประเทศอย่างน้อย 4 เรื่อง และภูมิภาคอาเซียน อย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งที่ผ่านมามี
ผลงานวิจัยหลายชิ้น ที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศและได้รับการน าเสนอในเวทีระดับ
สากล เช่น ผลงานวิจัยเรื่องการเฝ้าระวังไตเสื่อมระยะเริ่มแรกโดยการตรวจโปรตีน Cystatin C ผลงานวิจัยเรื่อง
การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในเด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี PCR จากตัวอย่างกระดาษซับเลือด 
ผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตร์เพ่ือการลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โดยการใช้ยาเฉพาะบุคคล เป็น
ต้น ส าหรับในรอบไตรมาสที่ 4 มีจ านวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 45 โครงการ การด าเนินงานมี
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 96.66 ตามแผนที่ก าหนดไว้  

 ในส่วนของงานวิจัยและพัฒนา เนื่องจากรูปแบบโครงการมีทั้งโครงการที่เสร็จสิ้นใน 1 ปี  (รายงานฉบับ
สมบูรณ์) และโครงการต่อเนื่อง (ต้องมีการรายงานความก้าวหน้า) ซึ่งจากการติดตามการด าเนินงานในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่า ในปี 2557-2559 มีโครงการที่เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด (รายงานความก้าวหน้า
และรายงานฉบับบสมบูรณ)์ คิดเป็นร้อยละ 100 100 และ 97.93 ตามล าดับ  
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แผนภูมิ: ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนวิจัยกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ระหว่ำงปี 2557-2559 

 

 ทั้งนี้ ได้มีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ปี
2502 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีจ านวนองค์ความรู้ทั้งสิ้น 729 เรื่อง ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะน าไปเผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

แผนภูมิ: จ ำนวนองค์ควำมรู้สะสมจำกงำนวิจัยและพัฒนำของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ระหว่ำงปี 2555-2560 

 

และเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการระหว่างนักวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
เครือข่ายที่เป็นหน่วยงานภายนอก ได้มีการจัดประชุมวิชาการเป็นประจ าทุกปี โดยมีการน าเสนอผลงานทั้งใน
รูปแบบด้วยน าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) และน าเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) และจัด
เวทีให้ให้มีการอภิปรายเชิงวิชาการในประเด็นที่เป็นที่สนใจและมีความส าคัญตามสถานการณ์ทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุขในปัจจุบัน  รวมไปถึงจัดประกวดผลงานทางวิชาการที่มีความเป็นเลิศ ภายใต้ชื่อ DMSc Award 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานวิชาการต่อไป ซึ่งในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี 2560 
(ครั้งที่ 25) ภายใต้หัวข้อ หัวข้อ “ตามรอยเบื้องพระยุคคลบาทด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” มีผลงานเข้าร่วม
น าเสนอท้ังสิ้น 176 ผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

 

 

2557 2558 2559
โครงการที่ได้รับจัดสรร 60 55 48
ด าเนินการตามแผน 60 55 47
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ห้อง : สำขำ ผู้น ำเสนอผลงำน (จ ำนวน เรื่อง) 

แบบบรรยำย  แบบโปสเตอร์ รวม 

ห้องที่ 1 : สาขาการพัฒนาดา้นโรค 9 38 47 

ห้องที่ 2 : สาขาการพัฒนาดา้นคุ้มครองผู้บริโภค   11 60 71 

ห้องที่ 3 : สาขาการพัฒนาดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย์
อ่ืนๆ และนวตักรรม 

6 41 47 

ห้องที่ 4 : สาขา Medical Science Symposium 11 0 11 

รวมทั้งสิ้น 37 139 176 
 

ส าหรับในปี 2561 ได้มีการวิเคราะห์ถึงนโยบายและความต้องการของประเทศ ในการก าหนดโครงการ
ส าคัญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ซึ่งกรมได้มุ่งเน้นในประเด็นการรักษาและป้องกันวัณโรค และประเด็นการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และได้ก าหนดแผนงานส าคัญ 3 เรื่อง ได้แก่  

1. การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงเพื่ออแก้ปัญหาวัณโรค  
2. การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุที่สามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรม

การส่งออกของประเทศ  
3. การส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทาง

พันธุกรรมและการวิเคราะห์ Big Data  
นอกจากนี้ ได้มีการก าหนด “จ านวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการ

ให้บริการด้านสุขภาพ” เป็นตัวชี้วัดส าคัญในการวัดผลสัมฤทธิ์ของประเด็นยุทธศาสตร์สร้างความเป็นเลิศด้านวิจัย
และนวัตกรรมของกรมต่อไป 

 

 

โครงกำร : สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำผู้ยำเสพติด กำรควบคุมตัวยำและสำรเคมีทำงห้องปฏิบตัิกำร  
 ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการ ตามค าสั่งคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 15/2546 เรื่องการตรวจพิสูจน์และยังมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ จึงเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญในการสนับสนุนความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยส านักยาและวัตถุเสพติดเป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก ด าเนินการร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การการแพทย์ในส่วนภูมิภาค 

 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มุ่งมั่นในการด าเนินงานให้สถานบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
น าเอาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าหมายให้หน่วยงานต่างๆสามารถน าข้อมูลน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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ผลผลิต เป้ำหมำย 
(ตัวอย่ำง) 

ด ำเนินงำน
(ตัวอย่ำง) 

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 

จ านวนตัวอย่างปัสสาวะที่ได้รับการตรวจยืนยันยาเสพติด 70,000      64,835  92.62 

จ านวนตัวอย่างยาเสพติด สารเคมีและสารตั้งต้นที่ใช้ในการ
ผลิตยาเสพติดที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ 

30,000      30,815  102.72 

 

 เมื่อเปรียบกับผลการด าเนินงานย้อน หลัง 3 ปีที่ผ่านมา ในช่วงปี 2557-2559 พบว่าระดับความส าเร็จใน
ช่ว ง เวลาเดียวกันมีแนวโน้มลดลง  คือ ร้อยละ 40.60  35.85  และ 33 .12 ตามล าดับ  เนื่ องจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ปรับบทบาทภารกิจในด้านการสนับสนุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจากเดิมที่
เคยเป็นหน่วยงานให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ แต่ในปัจจุบันเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรอง
มาตรฐานห้องปฏิบัติการแก่เครือข่ายห้องปฏิบัติการ เช่น โรงพยาบาลต่างๆ ให้สามารถตรวจวิเคราะห์ยาเสพติดได้ 
อีกทั้ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการพัฒนาชุดทดสอบยาเสพติดและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ได้
น าไปใช้ในการคัดกรองผู้เสพยาในเบื้องต้น ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2560 จึงได้ปรับตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยปรับลดเป้าหมายตรวจวิเคราะห์ยาเสพติดจากเดิม 120,000 ตัวอย่าง เป็น 100,000 
ตัวอย่าง ซึ่งจากการด าเนินงานในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาพบว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด าเนินการสนับสนุน
การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดทั้งสิ้น  566,900 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 113.38 เทียบกับแผนที่ก าหนดไว้  

 
แผนภูมิ: ผลกำรสนับสนุนกำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติดของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ระหว่ำงปี 2557-2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2557 2558 2559 2560
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โครงกำร : พัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัตกิำรเพื่อรองรับอำเซียน 

 จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) 
ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากรและการน าเข้าส่งออกสินค้าในภูมิภาคมีปริมาณมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต ซึ่ง
จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลต่อปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพต่อประชาชน ทั้งโรคข้ามพรมแดนที่มากับคนและสัตว์ รวมถึง
การน าเข้าอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆที่ไม่ได้มาตรฐานและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์- 
การแพทย์ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นผู้ประสานในการพัฒนาสมรรถนะหลักของประเทศใน
การเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านสาธารณสุข การตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน ด้านการตรวจพบโรคหรือเชื้อโรคใน
ประเทศไทย กรณีที่เกิดสถานการณ์ระบาดใหม่ รวมถึง บทบาทหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากด่านสินค้าเข้าออกระหว่างประเทศ ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเพ่ือส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 

 

กิจกรรม ควำมส ำเร็จ (ร้อยละ) 

1) พัฒนาความสามารถทางห้องปฎิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือรองรับ
โรคข้ามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN  

88.51 

2) พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านด่าน
สินค้า  

94.76 

  

 ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เริ่มด าเนินการ พบว่ามีห้องปฏิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ได้รับการพัฒนาความสามารถเพ่ือรองรับโรคข้ามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN เพ่ิมขึ้นทุกปี โดยระหว่าง
ปี 2557-2559 มีจ านวนห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาสะสมรวมทั้งสิ้น 14 28 และ 47 แห่ง ตามล าดับ ส่งผลให้
ประเทศไทยมีเครือข่ายทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยร่วมกันได้ ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ารัฐสามารถรองรับ
สถานการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ในการน าเข้าอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องได้รับการตรวจวิเคราะห์และรับรองมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการตามที่กฎหมายระบุ ซึ่งในระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์ จ าเป็นต้องมีการกักสินค้าไว้  แต่
เนื่องจากสินค้าที่น าเข้าตามแนวชายแดนมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นมาก และสินค้าบางอย่างไม่สามารถเก็บได้เป็นระยะ
เวลานาน เช่น ผักสด ผลไม้ เป็นต้น  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านด่านสินค้า โดยในปัจจุบันสามารถด าเนินการไปแล้วจ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย ด่านช่อง
เม็ก ด่านแม่สาย ด่านเชียงของ ด่านแม่สอด ด่านปาดังเบซาร์ ด่านอุดร-หนองคาย-ช่องเม็ก และด่านศุลกากรอรัญ
ประเทศ นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่ วมด าเนินการกับกรมศุลกากรในการพัฒนาบูรณาการ
ฐานข้อมูลการรับรองการน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (NATIONAL SINGLE WINDOW) ของประเทศไทย 
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สรุปควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรวมทั้งสิ้น 
281 โครงการ พบว่าผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน แผนงานตามภารกิจหลักมีความระดับความส าเร็จถ่วง
น้ าหนักเฉลี่ยร้อยละ 86.22 และแผนงานสนับสนุนมีระดับความส าเร็จถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยร้อยละ 75.19 โดยจ าแนก
ตามหน่วยงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หน่วยงำนส่วนกลำง 

ล ำดับ หน่วยงำน 

ควำมก้ำวหน้ำ  
(ร้อยละ) 

ผลส ำเร็จตำมตัวช้ีวัด  
(ร้อยละ) 

ภำรกิจ
หลัก 

ภำรกิจ
สนับสนุน 

ภำรกิจ
หลัก 

ภำรกิจ
สนับสนุน 

1 ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 100.00 - 100.00 - 

2 ส านักงานเลขานุการกรม 100.00 91.20 100.00 48.24 

3 กลุ่มตรวจสอบภายใน 100.00 - 94.74 - 

4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 100.00 - 65.00 - 

5 กองแผนงานและวิชาการ 94.68 100.00 79.68 100.00 

6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 100.00 100.00 76.69 87.78 

7 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 98.78 97.68 80.76 97.70 

8 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 99.37 100.00 98.75 100.00 

9 สถาบันวิจัยสมุนไพร 99.75 97.35 95.00 100.00 

10 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 99.41 100.00 97.37 77.78 

11 ส านักยาและวัตถุเสพติด 99.09 - 99.70 - 

12 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 93.91 - 87.22 - 

13 สถาบันชีววัตถุ 99.28 100.00 99.28 100.00 

14 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 100.00 - 98.35 - 

15 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 96.70 100.00 96.40 100.00 

 

หมำยเหตุ:  
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 
2. การถ่วงน้ าหนักโครงการอิงตามบทบาทความส าคัญของบทบาทภารกิจตามที่หน่วยงานระบุ 
3. ข้อมูลที่น ามาค านวณไม่รวมงบลงทุนและงบบุคลากร 
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หน่วยงำนส่วนภูมิภำค 

ล ำดับ หน่วยงำน 

ควำมก้ำวหน้ำ 
(ร้อยละ) 

ผลส ำเร็จตำมตัวช้ีวัด 
(ร้อยละ) 

ภำรกิจ
หลัก 

ภำรกิจ
สนับสนุน 

ภำรกิจ
หลัก 

ภำรกิจ
สนับสนุน 

16 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 98.75 70.84 88.02 74.73 

17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 100.00 100.00 97.68 100.00 

18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 99.61 95.00 88.58 100.00 

19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 95.13 83.97 99.76 100.00 

20 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี 96.62 100.00 100.00 100.00 

21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 100.00 - 78.14 - 

22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 100.00 99.45 94.35 99.41 

23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 99.77 100.00 98.60 100.00 

24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 99.40 100.00 79.22 87.50 

25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 99.69 - 96.47 - 

26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 97.38 84.32 96.24 88.42 

27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 100.00 100.00 98.83 100.00 

28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 100.00 100.00 99.46 100.00 

29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 100.00 100.00 98.91 100.00 

30 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 100.00 100.00 98.17 99.32 

 

หมำยเหตุ:  
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 
2. การถ่วงน้ าหนักโครงการอิงตามบทบาทความส าคัญของบทบาทภารกิจตามที่หน่วยงานระบุ 
3. ข้อมูลที่น ามาค านวณไม่รวมงบลงทุนและงบบุคลากร 
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รำยงำนสถำนะงบประมำณกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  
วิเครำะห์ภำพรวมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

 จากข้อมูลตามเอกสารขาวคาดแดง พบว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแนวโน้มได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณ แบบปีต่อปี (Year on Year) ระหว่างปี 2556-2560 มีอัตราการ
เติบโตร้อยละ -2.87 11.50 0.50 และ 10.09 ตามล าดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับพิจารณา
งบประมาณจัดสรรรวม 1,319.5881 ล้านบาท 

ปีงบประมำณ งบประมำณ 

(ล้ำนบำท) 

2560 1,319.5881 

2559 1,198.6943 

2558 1,192.4394 

2557 1,069.4670 

2556 1,101.0180 

 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดงบประมาณท่ีได้รับ พบว่า เฉพาะในหมวดงบด าเนินงาน รายจ่ายอื่น อุดหนุน 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง  จนถึงปี พ.ศ. 2560 ที่งบประมาณได้รับ
จัดสรรปรับเพ่ิมสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณ แบบปีต่อปี (Year on Year) ระหว่างปี 2556-
2560 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 9.55 0.56 -4.84 -7.00 และ 2.40 ตามล าดับ โดยปีงบประมาณ 2559 ได้รับ
งบประมาณ 442.2500 ล้านบาท จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณสูงขึ้นเป็น 459.5055 ล้านบาท 

 

แผนภูมิ: เปรียบเทียบงบประมำณที่ได้รับของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (เฉพำะงบด ำเนินงำน รำยจ่ำยอื่น อุดหนุน) 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2556-2560 

 

 ส าหรับสัดส่วนงบประมาณ ในหมวดงบลงทุนและงบรายจ่ายอ่ืน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามล าดับ โดยงบ
ลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 16.92 จนถึงปี 2560 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 29.29 
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และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 0.54 จนถึงปี 2560 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อย
ละ 2.13  ส่วนในหมวดงบด าเนินงานมีแนวโน้มลดลงตามล าดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีสัดส่วน
อยู่ที่ร้อยละ 44.45 จนถึงปี 2560 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 32.60  

แผนภูมิ: เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมำณตำมหมวดเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556-2560 

 

 และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณระหว่างหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในปี 
พ.ศ. 2560 พบว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับจัดสรรงบประมาณ (เฉพาะงบด าเนินงาน รายจ่ายอื่น อุดหนุน) 
จ านวนทั้งสิ้น 452.8693 ล้านบาท โดยอยู่ในล าดับที่ 6 จากทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน ซึ่งอัตราการเติบโตของงบประมาณ
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2559 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีอัตราการเติบอยู่ท่ี ร้อยละ 2.40  โดยอยู่ในล าดับที่ 
3 จากทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน 

แผนภูมิ: เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมำณทีไ่ด้รับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข                           
(เฉพำะงบด ำเนินงำน รำยจ่ำยอื่น อุดหนุน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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งบประมาณที่ได้รับ 159.0961 361.5365 459.5055 489.0444 550.7206 760.5653 1,066.1152 1,784.6911

สัดส่วนงบประมาณเทียบกับภาพรวม 0.8% 1.8% 2.3% 2.4% 2.7% 3.8% 5.3% 8.9%
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แผนภูมิ: อัตรำกำรเติบโตของงบประมำณ(ไม่รวมงบบุคคลำกรและงบลงทุน) ที่ได้รับจัดสรร                           
ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ปี 2560 เทียบกับปี 2559 

 

 และเมื่อพิจารณางบประมาณภายใต้ภารกิจแต่ละด้านของกรมเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขพบว่า ในด้านงานวิจัยและพัฒนา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับงบประมาณ อยู่ในล าดับ 
3 จาก 8 หน่วยงาน และภายใต้ภารกิจด้านการป้องกันและสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด ได้รับงบประมาณ 
อยู่ในล าดับ 3 จาก 4 หน่วยงาน การรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้รับงบประมาณ อยู่ในล าดับ 4 จาก 5 
หน่วยงาน 

แผนภูมิ: เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมำณทีไ่ด้รับภำยใต้ภำรกจิด้ำนกำรวิจัยของหน่วยงำน                               
ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 
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งบประมำณที่ได้รับจัดสรร (ล้ำนบำท)
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แผนภูมิ: เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมำณทีไ่ด้รับภำยใต้ภำรกจิด้ำนกำรป้องกันและสนับสนุนกำรปรำบปรำมยำเสพ
ติดของหน่วยงำนในสังกดักระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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งบประมำณที่ได้รับจัดสรร (ล้ำนบำท)
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สรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ รอบ 12 เดือน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 
1,325.6107 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 1,319.5881 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.46 ซึ่งมีสัดส่วนการ
ใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา 

ตำรำง: กำรใช้จ่ำยงบประมำณ รอบ 12 เดือน จ ำแนกตำมผลผลิต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556-2560 

ปีงบประมำณ จัดสรร ใช้จ่ำย คิดเป็นร้อยละ 

2560 1,319.5881 1,325.6107 100.46 

2559 1,198.6943 1,187.4484 99.06 

2558 1,192.4394 1,211.3627 101.59 

2557 1,069.4670 1,097.4022 102.61 

2556 1,101.0180 1,025.3935 93.13 

 

แผนภูมิ: เปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รอบ 12 เดือน จ ำแนกตำมผลผลิต              
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2560 
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แผนภูมิ: เปรียบเทียบกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมหมวดงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน  

 

 

 

  

 

  

484.0959

436.4756

366.7203

27.0414 0.858 บุคลากร

ด าเนินงาน

ลงทุน

ร่ายจ่ายอื่น

อุดหนุน

หมวดงบประมำณ กำรใช้จ่ำย
(ร้อยละ) 

งบบุคลากร 103.93 
งบด าเนินงาน 100.99 
งบลงทุน 94.46 
งบรายจ่ายอื่น 95.87 
งบอุดหนุน 71.18 
รวม 100.46 
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สรุปภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรขับเคลือ่นแผนปฏิบัติรำชกำร
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน 

หน่วยงำนส่วนกลำง 

ล ำดับ หน่วยงำน 
งบประมำณ 

จัดสรร ยอดใช้จ่ำย ร้อยละ 

1 ส านักงานเลขานุการกรม 144,204,040  131,398,962  91.12 

2 ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  3,000,000   1,646,237  54.87 

3 กลุ่มตรวจสอบภายใน  1,530,505   1,147,245  74.96 

4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  1,000,000   1,000,000  100.00 

5 กองแผนงานและวิชาการ  11,040,200   8,630,369  78.17 

6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  9,467,239   8,907,954  94.09 

7 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  60,757,000   58,013,294  95.48 

8 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  49,241,041   47,643,986  96.76 

9 สถาบันวิจัยสมุนไพร  32,298,532   30,342,982  93.95 

10 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  25,391,000   24,282,400  95.63 

11 ส านักยาและวัตถุเสพติด  59,340,550   58,835,394  99.15 

12 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  16,761,100   14,753,167  88.02 

13 สถาบันชีววัตถุ  11,075,276   10,931,819  98.70 

14 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  44,438,300   41,018,280  92.30 

15 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์  22,707,770   15,210,958  66.99 

หมำยเหตุ:  
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 
2. ข้อมูลที่น ามาค านวณประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินและเงินบ ารุง โดยไม่รวมงบบุคลากร 
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หน่วยงำนส่วนภูมิภำค 

ล ำดับ หน่วยงำน งบประมำณ 

จัดสรร ยอดใช้จ่ำย ร้อยละ 

16 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่  10,503,881   10,503,881  100.00 

17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย  10,976,150   1,307,089  11.91 

18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก  26,000,490   15,683,308  60.32 

19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์  18,681,580   18,686,580  100.03 

20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี  72,957,900   70,486,068  96.61 

21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม  22,065,910   21,921,529  99.35 

22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี  17,948,386   19,146,131  106.67 

23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น  19,005,479   19,005,479  100.00 

24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี  97,704,408   97,696,658  99.99 

25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา  18,442,650   16,770,942  90.94 

26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  77,771,462   73,608,842  94.65 

27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  12,531,150   12,166,812  97.09 

28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต  8,310,490   8,310,490  100.00 

29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา  15,055,840   14,564,776  96.74 

30 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง  15,310,254   14,629,736  95.56 

หมำยเหตุ:  
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 
2. ข้อมูลที่น ามาค านวณประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินและเงินบ ารุง โดยไม่รวมงบบุคลากร 
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กำรเรียนรู้และพัฒนำองค์กำรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  
กำรพัฒนำองค์กำรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการกิจเกี่ยวกับการวิจัยและ
ตรวจชันสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน และสนับสนุนการแก้ปัญหาสาธารณสุขของ
ประเทศ ท าให้สามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน
ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก าหนดเป้าหมายเป็นองค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
ในภูมิภาคเอเชีย โดยได้น ามาตรฐานสากลระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ISO/IEC 17025 , ISO 15189, ISO/IEC 17043, ISO/IEC 17011 และ ISO 15190 มา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา
และยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ให้มีขีดสมรรถนะและทันสมัย ในการตอบ
โจทย์ทางการแพทย์และสาธารณสุขของชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพและ
ศักยภาพของห้องปฏิบัติการ อย่างสอดคล้องกับข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก าหนดกระบวนการสร้างคุณค่า จ านวน 6 
กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุน จ านวน 11 กระบวนการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

กระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ กระบวนกำรสนับสนุน 

1. กระบวนการทางห้องปฏิบัติการ 

1.1 การตรวจวิเคราะห์เพ่ือการเป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง (Reference Lab) 

1.2 บริการตรวจวิเคราะห์ทั่วไป 

2. การก ากับให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษ
จากสัตว์ 

3. การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
4. การประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ 

4.1 การประเมินความเสี่ยง 

4.2 การแจ้งเตือนภัยสุขภาพ 

5. การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

5.1 พัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย 

1. การเงิน การคลัง 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3. บริหารทั่วไป 

3.1 งานสารบรรณ 

3.2 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
3.3 งานยานพาหนะ 

3.4 งานซ่อมบ ารุง 

4. การบริหารพัสดุ 
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ กระบวนกำรสนับสนุน 

5.2 การทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

6. การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

6.1 การรับรองห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล 

6.2 การรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน
กระทรวง 

 

5.2 การบ า รุ ง รั กษา ระบบ เทค โน โลยี
สารสนเทศ 

5.3 ก า ร ส นั บ ส นุ น แ ล ะบ ริ ก า ร ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.4 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทรัพย์สินทางปัญญา 

7. จัดท าแผน ติดตาม และประเมินผล ประจ าปี 
8. งานบริการห้องสมุด 

9. การพัฒนาระบบบริหารราชการ 

1. กา ร จั ดท า ค า รั บ ร อ ง แล ะติ ด ต า ม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม 

2. กา ร จั ดท า ค า รั บ ร อ ง แล ะติ ด ต า ม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รั บ ร อ งก า รป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ร ะดั บ
หน่วยงานภายใน 

10. การจัดการความรู้และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์
การแพทย ์

11. การตรวจสอบภายใน 

อ้างอิง: ลักษณะส าคัญองค์การกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 ทั้งนี้ จากการด าเนินงานที่ผ่าน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานราชการแรกของประเทศไทย ที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และการได้รับรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงาน 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

 ในปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหาร
จั ดการภ าครั ฐ แล ะคณะกรรมการ พัฒนาด า เนิ นกา ร พัฒนาคุณภาพการบริ ห า รจั ดกา รภาครั ฐ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐและก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานให้ เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.  2558 ซึ่ ง ในปี  พ.ศ.  2560 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เสนอเพ่ือประกวดขอรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ใน หมวด 1 
การน าองค์การ และ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งทั้ง 2 หมวดได้ผ่านเกณฑ์การการประเมินในเบื้องต้น 
และจะเข้ารับการตรวจประเมินในพ้ืนที่ (Site Visit) จากคณะกรรมการของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการต่อไป   
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กำรจัดกำรควำมรู้กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
 ในการยกระดับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่องค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization : 
HPO ) ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการท างานตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ในการที่จะก้าวไปสู่จุดนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่กรมต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานของกรม ซึ่งในปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการจัดการความรู้ภายในองค์การ 

 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทีมงานจัดการความรู้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ประกอบไปด้วย
ผู้แทนหน่วยงานต่างๆของกรม ได้มีการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและคัดเลือกมาเป็นหัวข้อใน
การจัดการความรู้กรม 6 ประเด็น คือ 

1. สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นวัตกรรมฐานข้อมูลเห็ดพิษ)  
2. การสร้าง/พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปรับปรุงฐานข้อมูล

หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ)  
3. การจัดการนวัตกรรมบริการที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สร้างต้นแบบอาเภอจัดการ

สุขภาพ (DHS) ที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน)  
4. การจัดทาข้อมูลเพ่ือกาหนดเป็นมาตรฐานของประเทศ (เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและ

ภาชนะสัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)  
5. การตรวจติดตามคุณภาพภายในแบบบูรณาการ  
6. การพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ : การพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาบุคลากร (Human 

Resource Development Information System: HRD-IS)  
 
ซึ่งจากหัวข้อที่ได้กล่าวมา ได้มีการถ่ายทอดสู่ระดับหน่วยงานเพ่ือด าเนินการจัดการความรู้ ในรูปแบบต่างๆเพ่ือ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับหน่วยปฏิบัติงาน ระดับกรม และหน่วยงานภายนอก โดยการด าเนินการ
ที่ส าคัญประกอบไปด้วย 

1. ชุมชนนักปฏิบัติกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการน าแนวทางการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนนักปฏิบัติมาปรับใช้ภายในกรม โดยมีการจัดตั้งและขึ้นทะเบียนชุมชนนัก
ปฏิบัติอย่างเป็นทางการจ านวน 13 ชุมชน ประกอบด้วย 

- ความปลอดภัยอาหาร Food safety 
- สมุนไพร 
- Com. Med. Sciences 
- รังสีวินิจฉัย 
- การพัฒนาระบบคุณภาพ 
- การบริการที่เป็นเลิศ /การบริการรับส่งตัวอย่าง 
- คุณภาพและความปลอดภัยด้านยาและสารชีววัตถุ Quality and Safety of Drug and 

Biologics 
- เครื่องส าอาง 
- พิษวิทยา 
- การทดสอบความช านาญ PT 
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- DMSc Molecular Biologist 
- ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ Lab Safety /การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง

ห้องปฏิบัติการชีวภาพ Biorisk Management 
- การบริหารแผนงานยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2. และเพ่ือผลักดันให้การด าเนินการของชุมชนนักปฏิบัติเป้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 
2560 กรมได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอ านวย ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management Facilitator) ณ โรงแรมริชมอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมชุมนักปฏิบัติ ให้สามารถเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในแต่ละชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  

3. เรื่องเล่ำเร้ำพลัง การจัดอบรม เชิงปฏิบัติการ “Storytelling เทคนิคการเล่าเรื่องอย่างมืออาชีพ” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (NIH) 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ เทคนิคเรื่องเล่าเร้าพลัง ( Springboard 
Storytelling) ซึ่งเป็นเทคนิคในการถ่ายทอดความส าเร็จดี ๆ ที่เกิดขึ้น โดยการเล่าเรื่องที่ท าให้ผู้ฟัง 
กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการท างานให้ดีขึ้น และในกิจกรรม KM Day วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 
ได้มีการการประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง มีผู้เข้าร่วมประกวด จ านวน 8 เรื่อง การน าเสนอเรื่องเล่าเร้าพลัง 
จากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ล าดับที่ 1 – 3 ในการคัดเลือกเรื่องเล่าความส าเร็จ เพ่ือเป็นตัวแทน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมงานประชุมการจัดการความรู้ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2560  

4. กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรควำมรู้  ได้มีการพัฒนาหน้าเว็บไซต์ การจัดการความรู้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (KM DMSc) เพ่ือเป็นช่องทางให้แก่บุคลากรเข้าถึงองค์ความรู้และเผยแพร่
การด าเนินงานเกี่ยวกับจัดการความรู้ของกรม รวมไปถึงเป็นจุดเชื่อมต่อกับเว็บไซต์การจัดการความรู้
ของหน่วยงานต่างๆของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือยกระดับให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากรมีความท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน 
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กำรพัฒนำบุคคลำกรของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ เนื่องจากบุคลากรถือเป็น

กลไกส าคัญในการผลักดันภารกิจต่าง ๆ ของกรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนั้นจึงมีการก าหนดกรอบ
แนวทางการพัฒนาของบุคลากรที่ชัดเจนโดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนา คือ 

   

และเพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ใน
การปฏิบัติงานทั้งทางด้านบริหารและวิชาการ รวมทั้งเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน ยึดถือปฏิบัติตามค่านิยมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  จึงได้จัดหลักสูตรพัฒนา
บุคลากร ดังนี้  

ล ำดับ กำรอบรม หน่วยงำนเจ้ำภำพ 

1 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง  หน่วยงานภายในกรม 

2 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น  หน่วยงานภายในกรม 

3 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการน้อมน าแนวพระราชด าริมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบและข้อสังเกต
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

ส านักงานเลขานุการกรม 

4 การผลิตสื่ออินโฟกราฟิคเพ่ือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ส านักงานเลขานุการกรม 

5 การป้องกันและระงับอัคคีภัย  ส านักงานเลขานุการกรม 

DMSC

พัฒนำบุคลำกรในภำพรวมเพื่อให้ตอบสนองต่อ
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) 

พัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับยุทธศำสตรก์รมวิทยำศำสตร์กำร 
แพทย์ระยะ 5 ปี และแผนปฏบิัติรำชกำร ประจ ำปี 2560 

 

พัฒนำบุคลำกรตำมสำยงำนควำมจ ำเป็นและคุณลักษณะ 

 

พัฒนำบุคลำกรตำมพื้นฐำนกำรปฏิบัติงำน 
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ล ำดับ กำรอบรม หน่วยงำนเจ้ำภำพ 

6 การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาด้านการเงิน การคลังของส่วน
ราชการ  

ส านักงานเลขานุการกรม 

7 การอบรมการเสริมสร้างวินัย และการป้องกันมิให้เกิดการกระท าผิด
วินัยส าหรับบุคลากรภาครัฐ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

8 การอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  ส านักงานเลขานุการกรม 

9 การคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ  กองแผนงานและวิชาการ 

10 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเมล์กลางภาครัฐ เวอร์ชั่น 2  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

11 การอบรมกฎหมายคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

12 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธีการตรวจวิเคราะห์ไอโอดีน
ในเกลือ 

ส านักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร 

13 การฝึกอบรมหลักสูตรระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025  

ส านักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร 

14 การฝึกอบรมหลักสูตรสถิติพ้ืนฐานส าหรับงานวิเคราะห์วิจัยด้าน
อาหาร  

ส านักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร 

15 การฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  ส านักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร 

16 การอบรมเครือข่ายผู้ด าเนินแผนทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

17 ความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านชีวภาพส าหรับหัวหน้าห้องปฏิบัติการ
และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety officer  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

18 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนด
ของหลักการ OECD GLP ด้านระบบบริหารและวิชาการ หลักสูตร 
Guidance Document for Compliance Monitoring Authority 

ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

19 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพ
จริง (Real-time PCR) ในการตรวจเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษในอาหาร 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
7 ขอนแก่น 

20 การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
12 สงขลา 

21 การอบรมเชิงปฏิบัติการ สถิติส าหรับผู้ด าเนินแผนทดสอบความ
ช านาญ ISO 13528:2015  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
12/1 ตรัง 
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ปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำ 
ภำพรวมปัญหำกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
 เพ่ือให้ได้สภาพปัญหาที่แท้จริงของหน่วยงาน กองแผนงานและวิชาการได้มีการรวบรวมสภาพปัญหาและ
จัดระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจสภาพปัญหาในระดับหน่วยงานและจากผลการ
ด าเนินงานในระบบ DOC ซึ่งระดับอยู่ในช่วง 1-5 เรื่องตามผลกระทบที่มีต่อองค์กรจากน้อยสุดไปมากสุด 

ล ำดับ ประเด็นปัญหำที่พบ สำเหตุหลัก 
ระดับผลกระทบ 

(1-5) 

1 ก า ร ก า กั บ แ ล ะ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงานของกรมไม่สามารถบ่งชี้ถึง
ระดับความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์
ได้อย่างแท้จริง 

การก าหนดตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ไม่
ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 

5 

2 ไม่สามารถบูรณาการงานกับหน่วยงาน
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ไม่มีแผนปฏิบัติการล่วงหน้าที่มีความ
ชัดเจน ว่ากรมต้องการผลผลิตอะไร 
แ ล ะผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น แ ต่ ส่ ว น ต้ อ ง
ด าเนินการอะไร ในช่วงเวลาไหน 

2. การสื่อสารในการขับเคลื่อนงานบูรณา
การร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง 
หน่วยงานส่วนภูมิภาค และหน่วยงาน
ภายนอกไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

5 

3 เครือข่ายทั้งผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
และหน่วยงานภายนอกมีความสับสน
ในแนวทางการด าเนินงาน 

1. การสื่อสารภายในระหว่างเจ้าภาพหลัก
ส่วนกลางและภูมิภาคไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ บางครั้งเจ้าภาพ
หลักถ่ายทอดสู่เครือข่ายโดยตรงท าให้
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วน
ภูมิภาคไม่ทราบข้อมูล 

2. บางครั้งไม่มีความชัดเจนในตัวชี้วัด (มี
การเปลี่ยนแปลง และได้รับข้อมูลไม่
ตรงกัน) 

4 

4 ภาพรวมงานวิจัยและพัฒนาของกรม
ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
จากงบประมาณแผ่นดินและแหล่ง
เงินทุนต่างๆต่ าเกินไป 

1. ยังไม่มีการวิเคราะห์ความต้องการของ
ของผู้รับบริการ สถานการณ์แนวโน้ม
และนโยบายของประเทศ เพ่ือน ามา
ก าหนดเป็นประเด็น/หัวข้องานวิจัยใน
ภาพรวมของกรมอย่างเป็นรูปธรรม 

2. กรมยังไม่ได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
ผลผลิตอย่างชัดเจน 

4 
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ล ำดับ ประเด็นปัญหำที่พบ สำเหตุหลัก 
ระดับผลกระทบ 

(1-5) 
3. การเขียนโครงการยั ง ไม่มีคุณภาพ

เพียงพอ ทั้งตามตามหลักวิชาการและ
การน าไปต่อยอดใช้ประโยชน์ 

5 ระบบการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
ยังไม่มีประสิทธิภาพ  

1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร 

2. ระยะเวลาในการกลั่นกรองพิจารณา
และจัดท าโครงการไม่เพียงพอ 

3. ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ม่ ด า เ นิ น ง า น ต า ม
กระบวนการในการพิจารณาโครงการ
ตามท่ีกรมได้ก าหนดไว้ 

4 

6 ในปัจจุบันระบบข้อมูลสารสนเทศที่
สนับสนุนงานตามภารกิจต่างๆของ
กรมไม่สามารถตอบสนองต่อการ
ปฏิบัติงานได้ทันต่อสถานการณ์ 

1. ขาดการวิเคราะห์และประเมินผลในการ
วางโครงสร้างฐานข้อมูลในขับเคลื่อน
ภารกิจต่างๆของกรมแบบมีส่วนร่วมใน
ทุกภาคส่วน 

2. รูปแบบการรายงานผลในปัจจุบันข้อมูล
ขาดความสมบูรณ์ และแบบฟอร์มมี
ความซ้ าซ้อน ขาดระบบฐานข้อมูลที่ใน
การประมวลผลการด าเนินงาน 

3 

7 หน่วยงานบูรณาการได้ รับจัดสรร
งบประมาณล่าช้า 

1. นโยบายของผู้บริหารมอบให้เจ้าภาพ
แผนงานบูรณาการด าเนินการจัดสร
งบประมาณหน่วยงานภายใต้แผนงาน
บูรณาการ 

2. การออกรหัสงบประมาณจากฝ่ายคลัง
ล่าช้า 

2 

8 การใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการ
องค์การอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการของแต่
ละหน่วยงานมีแตกต่างกัน ซึ่งยังขาดการ
ผสานรวมเป็นระบบเหล่านี้ให้เป็นภาพรวม
ระบบบริหารจัดการของกรมวิทยาศาสตร์ -
การแพทย์อย่างชัดเจน เช่น ในเรื่องการ
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระดับบุคคล กองแผน
และวิชาการรับผิดชอบจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ กพร. จัดท าตัวชี้วัดค ารับรอง
ระดับหน่วยงาน ฝ่ายการเจ้าหน้าดูแลการ
ประเมินผลในระดับบุคคล ซึ่งในปัจจุบันทั้ง
สามหน่วยงานด าเนินการแยกส่วนกัน ท าให้

2 
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ล ำดับ ประเด็นปัญหำที่พบ สำเหตุหลัก 
ระดับผลกระทบ 

(1-5) 
การด าเนินจึงไม่สามารถเห็นผลเป็นรูปธรรม
ได้อย่างชัดเจน 

9 ทัศนะคติของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ  

1. บุคลากรให้ความส าคัญต่องานของ
ตนเองเป็นหลัก มากกว่ามองภาพรวม
เป้าหมายขององค์กร ท าให้งานของ
หน่วยงานไม่เกิดประสิทธิภาพ  

2. บุคลากรขาดความเข้าใจในภาพรวมว่า
ภารกิจที่ปฏิบัติอยู่เป็นกลไกส่วนหนึ่งใน
การขับเคลื่อนเป้าหมายของขององค์กร 

2 

 

ข้อเสนอเพื่อกำรพัฒนำ 
1. มีการทบทวนและก าหนดผลลัพธ์หรือผลผลิตของแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็น

รูปธรรมชัดเจน จากกระบวนการวิเคราะห์นโยบายผู้บริหารในระดับต่างๆ สถานการณ์และแนวโน้มที่
ส าคัญของประเทศ และถ่ายทอดสู่ระดับหน่วยงานเกิดความเข้าใจ เพ่ือสามารถส่งต่อผลผลิตตามที่กรม
ก าหนดไว้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป  

2. ทบทวนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ตามที่ได้ก าหนดไว้ 
รวมถึงมีรายละเอียดที่ชัดเจนและสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

3. ควรก าหนดแผนปฏิบัติการระยะสั้น (แผนประจ าปี) ระยะกลาง (2-3ปี) ระยะยาว ( 5 ปี) ให้ชัดเจนและ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย (ระดับผู้บริหารและระดับผู้
ปฏิบัติการ) และสื่อสารถ่ายทอดให้แต่ละหน่วยงานรับทราบและเข้าใจตรงกัน   

4. พัฒนาช่องทางการสื่อสารและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงาน ให้มีรูปแบบการสื่อสารเหมาะ
กับกลุ่มผู้รับสาร และมีความชัดเจนว่าในแต่ละช่วงเวลาหน่วยงานต้องส่งผลผลิตใดให้กรม พร้อมทั้ง
เชื่อมโยงสู่ก าหนดเป็นตัวชี้วัดค ารับรองปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 

5. พัฒนาระบบการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และศึกษาความเป็นไปได้ของแผนงานโครงการ ส าหรับ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้โครงการต่างๆที่ได้การอนุมัติสามารถด าเนินการ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

6. พัฒนาองค์ความรู้ในด้านการจัดท ารายละเอียดโครงการแก่บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในเชิงวิชาการและสื่อความหมายของประโยชน์ที่ได้รับอย่างชัดเจน (อิงตามความต้องการ
ผู้รับบริการ) 

7. ทบทวนกระบวนการพิจารณาแผนงานโครงการของกรม โดยมีการวิเคราะห์กระบวนการและกรอบ
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน และก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแผนงานโครงการของ
กรมที่ชัดเจน ผ่านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง  แล้วจึงด าเนินการสื่อสารให้หน่วยงาน
ต่างๆรับทราบอย่างท่ัวถึง 
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8. ปรับเปลี่ยนกระบวนการในการจัดสรรงบประมาณของแผนงานบูรณาการต่างๆของกรม เพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็วและชัดเจนมายิ่งข้ึน โดยในเบื้องต้นขอน าเสนอทางเลือกในการบริหารจัดการใน 2 แนวทาง คือ 

- ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดสรรงบประมาณของโครงการบูรณาการ เช่น จากในปัจจุบันเจ้าภาพ
เป็นผู้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานทั้งหมดภายใต้แผนบูรณาการเองซึ่งพบว่ามี
ความล่าช้า โดยควรมีการพิจารณาให้กองแผนงานและวิชาการเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้
หน่วยงานทั้งหมดภายใต้แผนงานบูรณาการ 

- หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานร่วมปฏิบัติงานมีการก าหนดกรอบวงเงินจัดสรรร่วมกัน และ
สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆที่ร่วมด าเนินงานน าไปเป็นข้อมูล
ประกอบการบริหารจัดการงบประมาณภายในหน่วยงานได้ 

9. ควรมีการก าหนดกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลแผนงานโครงการส าคัญของกรมที่มีความ
เข้มงวดและ พิเศษเฉพาะมากกว่าโครงการทั่วไป เช่น มีการตรวจนิเทศงานในเชิงแผนงานโครงการ หรือ
ติดตามประเมินผลในรูปแบบคณะกรรมการที่กรมมอบหมาย เพ่ือความส าเร็จของโครงการเหล่านี้ 
สามารถขบัเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกรมไปสู่เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  

10. พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลกลางของกรมวิทยาศาสตร์ในการเชื่อมโยง
เครือข่ายข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกกรมให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อ
สถานการณ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

11. ในการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจต่างๆที่ประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบจากหลากหลายหน่วยงาน ควร
การวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แบบครบวงจร โดยการน าเป้าหมาย
องค์การเป็นหลัก (ไม่อิงตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน) เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมของกรม เพ่ือให้หน่วยงานไม่เกิดความสับสนและลดความซ้ าซ้อนการ
ปฏิบัติงาน เช่น ในประเด็นการก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล ปัจจุบันฝ่ายการเจ้าหน้าจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินงาน แต่หากต้องการขับเคลื่อนเป้าหมายองค์การอย่างแท้จริง ควรมีการร่วมด าเนินงานตั้งแต่
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ (กองแผนงานและวิชาการ) น าสู่การก าหนดและถ่ายตัวชี้วัดสู่ระดับหน่วยงาน 
(กพร.) แล้วจึงน าสู่ตัวชี้วัดระดับบุคคล (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)  

12. ปรับวัฒนธรรมองค์กร /ทัศนคติ เสริมสร้างให้บุคลากรเกิดท างานเป็นทีมและมองความส าเร็จในภาพรวม
ของหน่วยงานเป็นหลัก  
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ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำคัญกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์             
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

โครงกำร 

1 การพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk management) และพัฒนามาตรฐาน
ความปลอดภัยตู้ชีวนิรภัยในห้องปฏิบัติการ 

2 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 

3 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดและการควบคุมตัวยา/สารเคมี 

4 ประกันคุณภาพยา 

5 การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

6 คุณภาพสมุนไพรไทย 

7 โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food Safety) 

8 พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารสู่มาตรฐาน 

9 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารและเครือข่ายเพ่ือรองรับอาเซียนและเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

10 โครงการเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจ าปี 
2560 

11 โครงการบูรณาการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนประจ าปีงบประมาณ 2560 
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 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของ
ประเทศ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ ( International Health Regulation) และเป็นประเทศ
ผู้น าในการพัฒนาแผนระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (GHSA National Laboratory System Action 
Package)  ตามวาระความมั่นคงสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda) ดังนั้น กรมจึงต้องพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยทุกระดับ  ให้มีความพร้อมและมีระบบบริหารความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการที่พร้อมจะรองรับเชื้อโรคอุบัติใหม่ร้ายแรงต่างๆ  และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมกรมจึงได้จัดท าหลักสูตร
และเครื่องมือในการอบรมเรื่อง “การจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk Management)” เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการถ่ายทอดและฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เพ่ือให้สามารถประเมินและลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการท างานกับตัวอย่างผู้ป่วยที่อาจมีเชื้อโรคร้ายแรง
ปะปน ซึ่งจะให้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและลดโอกาสที่ เชื้ อโรคร้ายแรงต่างๆจะแพร่กระจายออกจาก
ห้องปฏิบัติการสู่บุคคลภายนอกและสิ่งแวดล้อม 
 
การด าเนินงานในปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    การพัฒนาระบบจดัการความเสี่ยงห้องปฏบิัติการชีวภาพ (BIORISK MANAGEMENT)  

    และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยตู้ชีวนริภัยในห้องปฏิบัติการ 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนและ
พัฒนาความรู้หลักสูตรวิทยากรการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านชีวภาพ ในวันที่22-23ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุมโรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 

จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 4 นนทบุรี ในวันที่ 11-13 มกราคม2560 ณ 
โรงแรมไมด้า จ. นนทบุรี ผู้เข้ารับการอบรมจาก 
รวมทั้งสิ้น 19 คน  
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86.4

13.6

การด าเนินงานในปี 2560 (ต่อ) 
 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

ห้องปฏิบัติทางการแพทย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความปลอดภัยและมีความพร้อมในการรองรับ
การระบาดของโรคติดเชื้อร้ายแรง 

 

ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่ายมีศักยภาพในการด าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ
ของโรงพยาบาล 

 

ผู้ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สามารถประเมินและลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจาก
การท างานกับตวัอย่างผู้ป่วยที่อาจมีเชื้อโรคร้ายแรงปะปน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

 

ลดโอกาสที่เชื้อโรคร้ายแรงต่างๆ จะแพร่กระจายออกจากห้องปฏิบัติการ ซึ่งอาจก่อเกิดอันตรายต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมนอก 

  

 

 

 

 

 

 

ตั้งแต่ปี 2558-2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด าเนินการจัดอบรม
จัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ (BIORISK MANAGEMENT) 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลทั่วประเทศ จ านวน 705 แห่ง  จาก
โรงพยาบาลในเขตรับผิดชอบ 816 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.40 

 

ผลการประเมิน JEE ของ WHO area Biosafety & Biosecurity ได้
คะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 5 
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 เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเป็นปัญหาส าคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ัวโลก โดยทั่วไปการเกิดภาวะดื้อยามีสาเหตุจาก
ธรรมชาติของเชื้อจุลชีพที่จะมีการปรับตัวเพ่ือให้รอดชีวิต การแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมระหว่างเชื้อต่างสายพันธุ์ท าให้เกิดเชื้อ
ดื้อยาเพ่ิมขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม ได้แก่ การซื้อยารับประทานเอง หรือ ไม่รับประทาน
ยาตามที่แพทย์สั่ง นอกจากนี้การรับประทานยาปฏิชีวนะโดยไม่ได้เจ็บป่วยเพราะการติดเชื้อเป็นอีกสาเหตุหลักที่ส่งผลให้เชื้อ
ปรับตัวให้ดื้อยาอย่างรวดเร็วขึ้น ปัจจุบันพบเชื้อดื้อยาชนิดใหม่และเป็นปัญหามากข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพราะการพัฒนายาใหม่มา
ทดแทนยาที่ เชื้อที่ดื้อยาไปแล้วนั้นเป็นเรื่องยาก การเฝ้าระวังเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องทันการณ์มาใช้วางแผนแก้ปัญหาเป็น
เรื่องที่จ าเป็น ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์เฝ้า ระวังเชื้อ
ดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ จากการสนับสนุนโดยองค์การอนามัยโลก โดยศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ จะต้องท า
หน้าที่รวบรวมข้อมูลเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพจากโรงพยาบาลเพ่ือให้ได้สถานการณ์เชื้อดื้อยาในภาพรวม รายงานแนวโน้มของ
ปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศ และต้องพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการให้ตรวจวินิจฉัยเชื้อดื้อยาและทดสอบความไวของเชื้อ
ต่อยาด้วยวิธีที่มีมาตรฐานเดียวกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและอ้างอิงได้ โดยหน่วยงานส่วนกลางคือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุขร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง และโรงพยาบาลในเขตความรับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ เพ่ือจัดท าสถานการณ์เชื้อดื้อยาทั้งในระดับเขตและระดับประเทศ เพ่ือให้ได้ระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
ระดับประเทศที่มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมส าหรับการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาในประเทศ และพร้อมส าหรับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับนานาประเทศต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

    การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชือ้ดือ้ยาต้านจุลชีพ 
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การด าเนินงานในปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

จัดท ามาตรฐานห้องปฏิบัติการทางจุล
ชีววิทยา (เชื้อแบคทีเรียดื้อยา) 

จัดท าการศึกษาผลของของความไวต่อ
ยาต้านจุลชีพ (Antibiogram) ในระดับ
เขตบริการสุขภาพและระดับประเทศ 
และน าส่งข้อมูลให้แก่ WHO GLASS 
Team ตามข้อตกลงระหว่าง WHO 
และ กระทรวงสาธารณสุขไทย 
 

พัฒนาการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย (case-
finding based surveillance) ตาม
แนวทางขององค์การอนามัยโลก โดย
เก็บข้อมูลการป่วยจากเชื้อดื้อยา ซึ่ง
ประเมินจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 
(bacteremia) ของแบคทีเรีย 8 ชนิด 
ณ โรงพยาบาลบ าราศนราดูร และ 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

 

 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

ได้ข้อมูลสถานการณ์การดื้อยาของประเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางก าหนดนโยบายการใช้ยาระดับชาติ 

 

มี baseline การป่วยจากเชื้อดื้อยาที่แยกจากเลือดของโรงพยาบาล surveillance site ระบบเฝ้าระวัง
เชื้อดื้อยาโลก (GLASS) ซึ่งด าเนินงานสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติการจัดการการดื้อยา พ.ศ. 
2560-2564 

  

 

 

 

ระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทยผ่านการประเมิน 
Joint External Evaluation (JEE) ตาม International Health 
Regulations (IHR)  ได้ระดับ 4 จาก 5 
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 จากแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ที่ต้องการด ารงความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถเอาชนะยาเสพ
ติดได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ให้การสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด แก่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน กรมราชทัณฑ์ และหน่วยงานเอกชนทั่ว
ประเทศ โดยการตรวจยาเสพติดในตัวอย่างของกลาง และสารเสพติดในปัสสาวะที่ถูกต้องและรวดเร็ว รวมไปถึง การตรวจคัด
กรองสารเสพติดในปัสสาวะด้วยชุดทดสอบท่ีมีมาตรฐาน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดชนิดใหม่ หรือสารทดแทน หรือจากการน ายาที่ใช้ในทางการแพทย์ไปใช้ในทางท่ีผิด ซึ่ง
เป็นการการสนับสนุนการด าเนินงานในทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ของการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยา
เสพติด (demand) และยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและสารเคมี (supply) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดและการควบคุมตัวยา/สารเคมี 
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ผลการด าเนินงานในปี 2560 

 
 
 
 

การตรวจพิสูจน์สารเสพติด 
 ตรวจวิเคราะห์สารเสพติด เคมีภัณฑ์ สารตั้งตน้ และผลิตภัณฑส์ุขภาพที่น าไปใช้ในทางที่ผิด 

30,815 ตัวอย่าง 
 ตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ 64,835 ตัวอย่าง 

 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจสารเสพติดให้แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย 
 ห้องปฏิบัติการตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ จ านวน 39 แห่ง  
 พัฒนาโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจเบื้องต้นหาสารเสพติดในปัสสาวะ จ านวน 713 แห่ง 
 ทดสอบความช านาญการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติด จ านวน 31 แห่ง 

 อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 
จัดการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 4 ภาค ไดแ้ก่ จังหวัดพิษณุโลก ชลบุรี นครราชสีมา 
และสุราษฏร์ธานี มผีู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดา้นการตรวจพิสูจน์ รวมทั้งสิน้ 657 ราย 

 
 
 
 

ได้รับการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัตกิาร 
ส านักยาและวตัถุเสพติดได้รบัการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการตามข้อก าหนด ISO/IEC 17043: 2010 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560  รวม 5 โปรแกรม  

 งานวิจัยและพัฒนา 
 พัฒนาวิธีการตรวจพิสจูน์หาปริมาณเมตาบอไลต์ของโคคาอีนในปัสสาวะ ด้วยเคร่ืองแก๊ส     

โครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมทรี  
 พัฒนาวิธีการตรวจพิสจูน์หาปริมาณกัญชาในปสัสาวะด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟี-

แมสสเปกโทรเมทรี 

 การจัดท าเว็บไซต์งานบริการทดสอบความช านาญ 
จัดท าเว็บไซต์ที่มีระบบ E-form และระบบจัดการข้อมูล (back office)  สามารถด าเนินงานแบบไม่ใช้
กระดาษ (paperless) ตั้งแต่ขั้นตอนลงทะเบียนถึงขั้นตอนออกรายงานผลการทดสอบ และจัดท าเป็น
แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น smart phone, tablet   

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

ผลการด าเนินงานมีส่วนช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของสารเสพติด สามารถน าไปประกอบการก าหนด
มาตรการหรือแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ 

 

ป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดชนิดใหม่หรือสารทดแทน จากการน ายาที่ใช้ในทางการแพทย์ไปใช้
ในทางท่ีผิด 
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 โครงการประกันคุณภาพยา หรือชื่อเดิม โครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยา เป็นโครงการ
บูรณาการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในความรับผิดชอบของส านักยาและวัตถุเสพติดร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ด าเนินการเชิงรุกในการเฝ้าระวังคุณภาพทั้งยาแผนปัจจุบัน ยาชีววัตถุ และยาจากสมุนไพร โดยประสานความร่วมมือจาก
หน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาตามชื่อสามัญที่ใช้ในโรงพยาบาลรัฐทั่ว
ประเทศที่ร่วมโครงการ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยา ทั้งทางด้านเคมี -ฟิสิกส์ ชีววิทยาและจุลชีววิทยา ใช้วิธีมาตรฐาน
ตามต ารายาฉบับปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิธีและเกณฑ์มาตรฐานสากลที่ ได้รับการยอมรับ และมีการปรับปรุงด้านมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่องอยู่เสมอ เช่น ต ารายาของประเทศอังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกยาเพ่ือตรวจวิเคราะห์จะ
พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1) รายการยาที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข 2) ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3) 
รายการยาช่วยชีวิต ( life saving drugs / vital drugs / emergency drugs) หรือยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ (narrow 
therapeutic index) 4) รายการยาที่มีมูลค่าหรือปริมาณการใช้สูง 5) รายการยาที่พบปัญหาคุณภาพยา 6) มาตรฐานในต ารา
ยาของรายการยานั้นมีการเปลี่ยนแปลง และ 7) รายการยาที่โรงพยาบาลสงสัยคุณภาพยา ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ยาทั้งที่เข้าและไม่เข้ามาตรฐานได้เผยแพร่ให้โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงาน
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทราบ ส าหรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่เข้ามาตรฐาน ได้รายงานให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาทราบ เพ่ือด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพยาของประเทศต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

    การประกันคุณภาพยา 
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การด าเนินงานในปี 2560 

 
 
 
 
 

ขยายขอบข่ายการตรวจวิเคราะห์ยาชีววัตถุ (ยาที่มีมูลค่าสูง) 
    ข ย า ย ข อ บ ข่ า ย ใ น ก า ร ต ร ว จ ย า ที่ มี มู ล ค่ า สู ง  ไ ด้ แ ก่ Insulin injection, 
Erythropoietin injection โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ต่อเนื่องจนถึงปี 
2560 เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลมากขึ้น และยิ่งสร้างความมั่นใจในคุณภาพยาให้แก่ผู้สั่งและ
ผู้ใช้ยา 

 GREEN BOOK 2017 
โดยรวบรวมข้อมูลทั้ง 12 เล่มที่เผยแพร่ไป และเพ่ิมผลการวิเคราะห์ยาปี  พ.ศ. 2559 
แจกจ่ายหนังสือไปยังโรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้โรงพยาบาลใช้
เป็นข้อมูลอ้างอิงการจัดซื้อยาตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา 
(Price Performance) ใช้คัดเลือกยาคุณภาพในราคาที่เหมาะสมไว้บริการผู้ป่วย 

 GREEN BOOK application  
พัฒนาจากหนังสือ GREEN BOOK 2017 รองรับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน เพ่ือง่ายต่อ
การสืบค้นข้อมูลรายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิตที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

ยาที่ไม่เข้ามาตรฐานในโครงการประกันคณุภาพยามีจ านวนลดลงทกุปี เนื่องจากการประกันคณุภาพยาช่วยกระตุ้นให้
ผู้ผลิตยามีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพยาอย่างต่อเนื่อง  

 

ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนผู้รับบริการในระบบสุขภาพว่าไดร้ับยาที่มีคณุภาพอย่างต่อเนื่อง 
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โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าปี 2560 จัดท าขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมการท างานแบบเครือข่ายของเขตบริการสุขภาพ และสร้างความต่อเนื่องในการประเมินคุณภาพงานรังสีวินิจฉัยให้เป็น
ระบบที่ยั่งยืน เสริมสร้างบริการด้านรังสีวินิจฉัยที่มีคุณภาพ สามารถช่วยให้แพทย์ตรวจวินิจฉั ยและรักษาโรคได้ถูกต้อง เกิด
ความปลอดภัยและประโยชน์สุขต่อประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างหลักประกัน
สุขภาพที่ดีแก่ประชาชน และสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการที่
มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยมีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ต่อเนื่อง โดยจะด าเนินการจัดท าค่า
ปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีเริ่มด้วยเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วไปและเครื่องเอกซเรย์ฟัน ซึ่งเป็นชนิดเครื่องเอกซเรย์
ที่มีการใช้งานมากที่สุด เพ่ือให้โรงพยาบาลใช้เป็นค่าอ้างอิงส าหรับในการเปรียบเทียบกับค่าที่โรงพยาบาลปฏิบัติ ซึ่งการมีค่า
อ้างอิงที่เป็นมาตรฐานของประชากรไทยจะช่วยให้เกิดการควบคุมไม่ให้ผู้ป่วยได้รับรังสีเกินความจ าเป็น เป็นการลดปัจจัยเสี่ยง
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการได้รับรังสี ตามนโยบายการพัฒนาสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    การพัฒนาระบบบรหิารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
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การด าเนินงานในปี 2560 

การอบรม 
อบรมการควบคุมคุณภาพเคร่ือง
สร้างภาพรังสีดิจิทัล 

วันท่ี 1-2 พฤศจิกายน 2559 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 20 ท่าน 

อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานบริการห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย การพัฒนาผู้ตรวจ
ป ร ะ เ มิ น ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
มาตรฐานห้ องปฏิบั ติการ รังสี
วิ นิ จ ฉั ย โ ร ง พ ย า บ า ล สั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 
2560 

 ภาคเหนือ วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวนผู้
เข้าอบรม 61 คน  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันพุธท่ี 28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น 
จ านวนผู้เข้าอบรม 70 คน  

 ภาคกลาง วันท่ี 17 มกราคม 2560 ณ โรงแรมกรุงศรีรเิวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวนผู้
เข้าอบรม 61 คน  

 ภาคใต้ วันท่ี 25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง จ านวนผู้เข้าอบรม 67 คน  

อบรมเจ้าหน้าท่ีรังสีโรงพยาบาล 
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองการ
วัดปริมาณรังสีที่ใช้ในการถ่ายภาพ
รังสีวินิจฉัย (Patient dose) 

 ภาคเหนือ วันท่ี 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จ.พิษณุโลก จ านวนผู้เข้า

อบรม 102 คน 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันท่ี 3-4 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเจรญิโฮเตล็ จ.อุดรธานี จ านวน

ผู้เข้าอบรม 120 คน 
 ภาคกลาง วันท่ี 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านอัมพวารสีอร์ทแอนด์สปา จ.สมุทรสงคราม 

จ านวนผู้เข้าอบรม 77 คน  
 ภาคใต้ วันท่ี 23-24 มกราคม 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง จ านวนผู้เขา้อบรม 120 

คน 

ภายหลังจากท่ีได้อบรมให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง จึงด าเนินการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (External 
Audit) โรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข  โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานบริการ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ในเขตพ้ืนที่ ต่างๆ ต่อไป 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

งานบริการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐ 
นอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถให้บริการรังสีวินิจฉัยที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐานทัดเทียมกัน และมีความปลอดภัยทางรังสี 

 
เครือข่ายพัฒนางานรังสีวินิจฉัยทุกจังหวัดมีความเข้มแข็ง 

 
ประชาชนที่มารับการตรวจวินิจฉัยทางรังสี ได้รับบริการที่เป็นที่พึงพอใจ 
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ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดท าโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2545 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับมอบใบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย
เป็นการยกระดับคุณภาพของสมุนไพร สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และเพ่ิมมูลค่าในการส่งออก ตลอดจนส่งเสริมนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรภายในประเทศเพ่ิมขึ้น  

 การด าเนินงานที่ผ่านมา มีหน่วยงานและผู้ประกอบการสนใจส่งสมุนไพรเข้ารับการตรวจรับรองเป็นจ านวนมาก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ขยายขอบข่ายโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย  เพ่ือให้การตรวจรับรองคุณภาพสมุนไพร
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศและเพ่ิมชนิดสมุนไพรที่ให้การตรวจรับรองในแต่ละปี ผลการด าเนินงานโครงการคุณภาพ
สมุนไพร ปีงบประมาณ 2545-2559 พบว่า วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรยังคงมีปัญหาด้านคุณภาพและความปลอดภัย โดย
ตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีสาเหตุส่วนใหญ่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ เช่น ปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวมที่ใช้อากาศ 
(Total aerobic bacterial) เชื้อแบคทีเรียในล าไส้ (Enterobacteria) เชื้อยีสต์และรา (Yeasts and moulds) เกินเกณฑ์
มาตรฐาน สาเหตุรองลงมาเป็นการด้อยคุณภาพทางเคมี เช่น ปริมาณเถ้า ปริมาณสารส าคัญ ปริมาณสารสกัดด้วยตัวท าละลาย 
ปริมาณความชื้น ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ปัญหาดังกล่าวมาอาจเนื่องมาจากการที่ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ของเทคนิคและวิธีการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดี รวมทั้งการจัดหาวัตถุดิบซึ่งอาจมาจากแหล่งที่ไม่มีการตรวจสอบ
คุณภาพหรือวิธีการเก็บรักษาไม่ถูกต้อง สถานที่ผลิตยาจากสมุนไพรยังไม่ได้มาตรฐาน GMP และขาดการควบคุมคุณภาพอย่าง
เป็นระบบ เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยสมุนไพรสามารถในการน าไปพัฒนา
กระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน เพ่ิมศักยภาพในการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมศักยภาพ
ของผู้ประกอบการด้านสมุนไพรของไทยในการแข่งขันทางการค้าในตลาดการค้าเสรีอาเซียน/ตลาดสากลรวมทั้งใช้ประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือแจ้งเตือนภัยด้านสมุนไพรให้แก่ผู้บริโภค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังคงด าเนิน
โครงการคุณภาพสมุนไพรไทยอย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันวิจัยสมุนไพรเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ส านักยาและวัตถุเสพติด ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ให้การตรวจสอบและรับรองคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพร 
เพ่ือพัฒนาและยกระดับการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดีและมีความปลอดภัย ส่งผลให้
ประชาชนได้ใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสมุนไพร ซึ่งจะเป็นการพัฒนา
อุตสาหกรรมสมุนไพรในประเทศอย่างยั่งยืน 

    คุณภาพสมุนไพรไทย 
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การด าเนินงานในปี 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ส่งหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับ
ใบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพสมุนไพรไทยและเครือข่าย 
จ านวน 720 เล่ม ให้แก่โรงพยาบาลที่
ผลิตยาสมุนไพรในโครงการคุณภาพ
สมุนไพรไทย 
 

จัดท าใบประกาศนียบัตร "เครื่องหมาย
รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย" ประจ าปี 
2560 ระดับทอง รวมจ านวน 47 
ตัวอย่าง และระดับเงิน รวมจ านวน 57 
ตัวอย่าง รวมจ านวน 104 ตัวอย่าง 
และส่งมอบให้ผู้รับบริการ  
 

ตร ว จ วิ เ ค ร า ะห์ คุณ ภ าพวั ต ถุ ดิ บ
สมุนไพร/ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร/ยา
ต ารับจากสมุนไพร  
 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

วัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร/ยาต ารับจากสมุนไพร ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและความ 
ปลอดภัย  

 
หน่วยผลิตเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตให้ได้มาตรฐาน 

 

บุคลากรทางการแพทย์ เกิดความม่ันใจในการสั่งใช้ยาสมุนไพร 

 

ประชาชนได้ใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีคุณภาพและความปลอดภัย 

 

ประชาชนได้รับการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อแจ้งเตือนภัยด้านสมุนไพร 

 

ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรของไทยสามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดการค้าเสรีอาเซียน/ตลาดสากล 
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ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความ

หลากหลายทางด้านการผลิต มีการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะอาหารและผลิตภัณฑ์เข้าสู่ประเทศไทยจ านวนมาก 
ก่อให้เกิดปัญหาและความวิตกกังวลของผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ิมมากขึ้น 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจหลักในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือที่เกี่ยวกับอาหาร 
เพ่ือควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพและมาตรฐานให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นหลักฐานทางคดี รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการ
ป้องกันและควบคุมโรค โดยมีการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากการตรวจสอบ
เฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการแล้ว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังได้มีการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร 
(Food Safety) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 และได้ก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางการด าเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นระบบเข้มแข็ง รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ มีการตรวจสอบและรับรองอาหารปลอดภัย จัดท า
คู่มือ และพัฒนาชุดทดสอบอาหารอย่างง่าย เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถดูแลคุณภาพอาหารของตนเองได้ เพ่ือมุ่งเน้น
เป้าหมายให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง และอาหารไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศไทย อันจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและการลงทุน และให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี 
ตามนโยบายรัฐบาลที่จะน าประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุซึ่งในปี พ.ศ. 
2573 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ
ลดความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงระบบสุขภาพ ตั้งเป้าหมายให้ "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน สู่การปฏิบัติใน 16 แผนงาน 48 โครงการ และมีการถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานภายใน
กระทรวง ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายด้าน Prevention 

 

 

    โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (FOOD SAFETY) 
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การด าเนินงานในปี 2560 
 

Active Surveillance 

 
 
 
 
 
 

การศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยข้าวสารของประเทศไทย 
        เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลและสถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนัก การตกค้าง
ของสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสารดัดแปรพันธุกรรมในข้าวสารและทราบ
ถึงข้อมูลสิ่ งแปลกปลอมในข้าวสาร ส าหรับการประเมินสถานการณ์ด้าน
สุขลักษณะในกระบวนการผลิต เพ่ือเฝ้าระวังประเมินความปลอดภัยและแจ้ง
เตือนภัยให้กับผู้บริโภครวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 การส ารวจการตกค้างสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสารต้านจุลชีพและการ
ปนเปื้อนจุลินทรีย์ดื้อสารต้านจุลชีพในผลส้ม 
        เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการตกค้างของสารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช และทราบสถานการณ์การตกค้างของสารต้านจุลชีพและปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์ดื้อสารต้านจุลชีพในผลส้มที่เก็บจากแหล่งผลิตและแหล่งจ าหน่ายส้มที่
เป็นผลผลิตในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ และสื่อสารข้อมูลสถานการณ์
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องและให้ความรู้กับผู้บริโภคเพ่ือสร้างความเข้าใจและแนะน า
แนวทางการลดปริมาณสารตกค้างก่อนการบริโภค 

 การส ารวจปริมาณสารต้านจุลชีพตกค้างในไข่ไก่และไข่เป็ดของประเทศไทย 
        ท าให้ได้ข้อมูลสถานการณ์การตกค้างของสารต้านจุลชีพตกค้างในไข่ และ
สามารถน าไปใช้สื่อสารกับผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบข้อมูลข่าวสาร
และหาแนวทางการป้องกันแก้ไขกรณีมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ทั้งนี้เพ่ือ
สร้างความม่ันใจให้กับประชาชนว่าหน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานเฝ้าระวังและ
คุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

 การเฝ้าระวังสารฟอร์มาลดีไฮด์ปนเปื้อนในอาหาร 
        เพ่ือให้ได้ข้อมูลและทราบสถานการณ์การฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหารในการ
เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยให้กับผู้บริโภค โดยผลการตรวจวิเคราะห์ ปริมาณ free 
formaldehyde พบสูงในเห็ด ซึ่งเป็นเห็ดหอม 17 ตัวอย่างและเห็ดชนิดอ่ืนๆ 4 
ตัวอย่าง โดยพบในเห็ดหอมทุกตัวอย่าง ค่าสูงสุด 22.89 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วน
เห็ดชนิดอ่ืนๆ ไม่พบหรือพบต่ ากว่า LOQ  ปลาหมึกและสไบนางด า พบสูงสุด 
7.14 และ 2.47 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ 
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การด าเนินงานในปี 2560 (ต่อ) 
 

Active Surveillance 

 การส ารวจและเฝ้าระวังสารบอแรกซ์ในผลิตภัณฑ์อาหาร 
        เพ่ือให้ทราบสถานการณ์การใช้สารบอแรกซ์ในผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเสี่ยง
ในภาพรวมระดับประเทศ สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 และน าข้อมูลที่ได้สื่อสารให้ผู้บริโภคทราบเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการเลือกบริโภค  ซึ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
คุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาหารกลุ่มเสี่ยง ได้แก่  แป้งท าขนม 
ทับทิมกรอบ  ผลไม้ดอง  บะหมี่ ผลไม้ดอง  เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 

 คุณภาพความปลอดภัยของอาหารประเภทเส้นที่ผลิตจากแป้ง 
เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ปริมาณวัตถุกันเสียและการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
อาหารเป็นพิษ ในผลิตภัณฑ์ เส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นขนมจีน ในภาพรวม
ระดับประเทศ น ามาใช้วางแผนเฝ้าระวังและด าเนินงานเชิงรุกป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภาพประชาชน 

Passive Surveillance 

  
รวบรวมข้อมูลผลตรวจผลิตภัณฑ์ จ านวน 8 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย นมพร้อม
ดื่ม น้ าพริก น้ าปลา กะปิ ผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ า น้ าแข็งบริโภค และผลิตภัณฑ์ไส้
กรอกซึ่งมูลที่ได้น าไปสื่อสารให้แก่ประชาชน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง OTOP และ ไส้
กรอก 
 
 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

อาหารสดที่จ าหน่ายในตลาดสด ตลาดนัด ซุปเปอร์มาร์เก็ต และอาหารพร้อมบริโภค อาหารปรุงส าเร็จ ที่
จ าหน่ายในสถานประกอบการด้านอาหารได้รับการตรวจความปลอดภัยอาหาร  

 

ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และความม่ันใจ ในการเลือกซ้ือวัตถุดิบและการบริโภคอาหารจากร้านที่ผ่าน 
เกณฑ์การตรวจรับรอง ตามโครงการอาหารปลอดภัย(Food Safety) 

 

ผู้จ าหน่ายอาหารสด และผู้ประกอบอาหาร มีความตระหนักและความรับผิดชอบความปลอดภัยของอาหาร
ต่อ ผู้บริโภคมากข้ึน ในการที่จะเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรองตามโครงการอาหาร
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ปลอดภัย (od Safety) หรือการขอเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือรับการตรวจรับรอง รวมถึงการทดสอบวัตถุดิบ
ด้วยตนเองโดย ใช้ชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภค ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น าทรัพยากรที่มีอยู่มาพัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท 
ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้และของตกแต่งงานประดิษฐ์และของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
เมื่อนักท่องเที่ยวไปเยือนจังหวัดใดนิยมที่ซ้ือหาโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ OTOP ทางด้านอาหาร นิยมซื้อเพ่ือน าไปรับประทานหรือ
น าไปเป็นของฝาก ในปี พ.ศ. 2555 กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกเป็นประกาศ Primary 
GMP หรือ GMP ขั้นต้น ตามประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและ
การเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย เป็นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตขั้นต้น ส าหรับกลุ่มอาหาร
พร้อมปรุงและอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที และกลุ่มอาหารทั่วไป ที่ยังไม่ได้ถูกบังคับให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 ฉบับที่ 1 และ 2 ที่ผลิตจ าหน่ายในภาชนะจ าหน่ายผู้บริโภค ทั้งนี้ไม่รวมที่จ าหน่าย
โดยตรงต่อผู้บริโภคและไม่รวมที่ผลิตเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานแปรรูป ภัตตาคาร ร้านอาหาร ข้อก าหนดของ Primary GMP จะ
คล้ายกับ GMP สุขลักษณะทั่วไป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 มี 6 ข้อก าหนด เพ่ิมเรื่องการใช้
วัตถุเจือปนอาหารต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นข้อบกพร่องที่ส าคัญ (Major defect) น้ าและน้ าแข็ง สัมผัสกับ
อาห าร ในกร ะบวนการผลิ ตมี คุณภ าพมาตร ฐ าน เป็ น ไปต ามมาต รฐ านของกร ะทรว งส าธ า รณสุ ข  ดั งนั้ น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้จัดท า โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารสู่มาตรฐาน 
ขึ้น เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ในการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและความปลอดภัยสร้างความ
มั่นใจกับผู้บริโภคและ สามารถก้าวไปสู่การขยายสินค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ต่อไป  
 
 
 
 
 
 

    พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลติภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารสู่มาตรฐานสากล 
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การด าเนินงานในปี 2560 

 
ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัย (เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก 77 จังหวัด) 

 

 

 
 

ด้านจุลชีวิทยา 

 

 
 

ด้านเคมี 
ตรวจเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ  : 

Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. 
ตรวจวัตถุกันเสีย และ ตรวจไนเตรท-ไนไตรท์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

ผู้บริโภค ทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชน มีความม่ันใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ OTOP 
ด้านอาหารมากข้ึน  

 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหาร ได้รับโอกาสในการพัฒนาสู่คุณภาพมาตรฐาน 

 

ส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้าน/ผู้ผลิต เพิ่มพูนรายได้ และมีโอกาสก้าวไปสู่การขยายสินค้าในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

ผลการตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่าง จ านวน 1,613 ตัวอย่าง  
 ไม่เข้ามาตรฐาน 195 ตัวอย่าง (ร้อยละ 12.23) แบ่งเป็น 

 อาหาร จ านวน 1,472 ตัวอย่าง ไม่เข้ามาตรฐาน 180 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 12.23)  
 เครื่องดื่ม จ านวน 141 ตัวอย่าง ไม่เข้ามาตรฐาน 15 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 10.64)  

180 ตัวอย่าง 

15 ตัวอย่าง 

1,418
195

ผ่าน ไม่ผ่าน
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การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN: Association of South 
East Asian Nations) ในรูปแบบของการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asean Economic Community) ที่
ก าหนดจะก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 (2015) นั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นตลาดร่วม
ของการส่งออกสินค้าและบริการไปสู่ตลาดโลกที่มีขนาดใหญ่มั่นคงสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆได้รวมถึงได้มี การมุ่งเน้น
ทางด้านการพัฒนาให้อาเซียนกลายเป็นฐานการผลิตแห่งใหญ่ที่เป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้กรอบการค้าแบบเสรีและมีการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจในกลุ่มสมาชิกที่เท่าเทียมกันรวมทั้งยังจะเป็นการผลักดันให้ความเป็นอยู่ของประชากรในทุกประเทศสมาชิกมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นประเทศไทยเองก็จัดว่าเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ก าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลท าให้มีการน าเข้าและส่งออกสินค้าอาหารประเภทต่างๆ 
รวมทั้งผักและผลไม้ มากขึ้น ดังนั้นคุณภาพและความน่าเชื่อถือของการตรวจวิ เคราะห์ตลอดจนการยอมรับในระดับประเทศ
และนานาชาติจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจากผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการเป็นหลักฐานส าคัญที่จะใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง
คุณภาพและความปลอดภัยอาหารรวมทั้งด าเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะที่เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจสอบรับรองคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
และมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติด้านอาหาร สนับสนุนด้านวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์อาหารของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค/มีด่านอาหารน าเข้าเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน อีกทั้งยังสนับสนุนการประกาศด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
ห้องปฏิบัติการด้านอาหารโดยเน้นพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ในด้านที่เป็นปัญหาของประเทศและเป็นวิธีที่ศูนย์ฯยังไม่
สามารถวิเคราะห์ได้ หรือวิเคราะห์ได้แต่ยังไม่ครอบคลุมตามที่กฎหมายอาหารก าหนด ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์สารก าจัด
ศัตรูพืชในผักและผลไม้, โลหะหนัก และวัตถุเจือปนอาหารซึ่งได้ก าหนดการพัฒนาเป็น 2 ระยะ โดยในระยะที่1 (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 - 2561) ให้สามารถตรวจวิเคราะห์ในระดับพ้ืนฐานได้ ส่วนระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) มีการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาและสามารถตรวจวิเคราะห์ระดับชั้นสูงได้ 
 

 

    การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารและเครือข่ายเพื่อรองรับอาเซยีน 

   และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 



ผลการด าเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                 56        
 

การด าเนินงานในปี 2560 

จากการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารและเครือข่ายเพ่ือรองรับอาเซียนและเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้มีห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นตัวแทนในทุกภูมิภาคให้บริการตรวจวิเคราะห์ 
ดังนี้ 

การตรวจวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการด้านอาหารและเครือข่ายฯ 
สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช 

60 ชนิดสาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ : เชียงราย ชลบุรี 
132 ชนิดสาร ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

โลหะหนัก ปรอท ตะกั่ว แคดเมี่ยม สารหนู ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ :  ตรัง สงขลา สมุทรสงคราม      
สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ อุดรธานี 

ASEAN Ref.Lab.(AFRL) ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
วัตถุเจือปนอาหาร กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิ ก

ซั ล เ ฟ อ ร์ ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์  สี
สังเคราะห์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  :  พิษณุโลก นครราชสีมา 
อุบลราชธานี อุดรธานี สงขลา สุราษร์ธานี สมุทรสงคราม 
ชลบุรี เชียงใหม่ นครสวรรค์ ตรัง ขอนแก่น เชียงราย 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มีศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์ด้านสารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช โลหะหนัก และวัตถุเจือปนอาหาร 

 
บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้งด้านการวิชาการและทักษะการตรวจวิเคราะห์ 

 

ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์เพ่ือควบคุมคุณภาพของ
อาหารน าเข้า 
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้บูรณาการงานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ทุกเขตบริการสุขภาพ เพ่ือก าหนด ก ากับ ดูแล คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน และห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง หน่วยบริการปฐมภูมิที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ โดย
ผลวิเคราะห์ต้องมีคุณภาพและเชื่อถือได้ เพ่ือประกอบการวินิจฉัยโรคของแพทย์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดท ามาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพ่ือเป็นข้อก าหนดในการตรวจประเมิน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ก าหนด ดังนั้น ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ร่วมกับเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง จึงได้จัดท าโครงการเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจ าปี 2560 เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพและมาตรฐานของ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการด าเนินการระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และหน่วยบริการปฐมภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เ พ่ือให้ได้การรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นหลักประกันในผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่ประชาชน และผู้มารับบริการ และ
ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่า งทั่วถึง 
โดยมีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบท่ีต่อเนื่อง 
 

การด าเนินงานในปี 2560 
 

 

ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ รับรองใหม่ จ านวน 12 แห่ง และเฝ้าระวัง 115 แห่ง  

 

จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 
01 จ านวน 1,500 เล่ม และ แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) จ านวน 1,500 เล่ม  

 

จัดพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
กรุงเทพฯ 

     โครงการเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

    และหน่วยบริการปฐมภูมิ  

    ประจ าปี 2560 
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การจัดอบรม 
โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์สู่การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานISO15189และ ISO 15190 

วันท่ี 7 - 8 ธันวาคม 2559 
     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
     ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 19 คน 

วันท่ี 19 - 20 ธันวาคม 2559 
     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
     ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 21 คน 

วันท่ี 30 - 31 มกราคม 2560 
     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
     ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 23 คน  

โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานระดับประเทศ
และพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

วันท่ี 15 - 16 ธันวาคม 2559 
     จังหวัดเชียงใหม่  
     ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 65 คน  

วันท่ี 28 - 29 ธันวาคม 2559 
     จังหวัดขอนแก่น  
     ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 66 คน  

วันท่ี 17 - 18 มกราคม 2559 
     จังหวัดอยุธยา 
     ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 50 คน  

วันท่ี 23 - 24 มกราคม 2559 
     จังหวัดตรัง 
     ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 69 
คน  

สัมมนาประสานแผนงานบูรณาการเครือข่ายคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และหน่วยบริการปฐมภูมิตาม
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2560 

วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2560 
 

       โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กทม.  
       ผู้เข้าร่วมสัมมนา 21 คน 

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560         โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กทม. 
       ผู้เข้าร่วมสัมมนา 36 คน 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

มีการสร้างเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานบริการ เพ่ือการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และสนับสนุนระบบการรับส่งต่อผู้ป่วย โดยมีข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้  

 
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้รับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 
ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทุกระดับ 
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ในปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ไม่ได้มาตรฐาน มีสารอันตราย
ปนเปื้อน มีจ านวนมากข้ึน ซึ่งเกิดจากการที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านี้ สามารถเข้าถึงชาวบ้านได้ง่าย โดยผ่านการแนะน าของคน
รู้จักในชุมชน อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีราคาถูกมาก เห็นผลไว จึงท าให้ผู้ป่วยพึงพอใจ ศรัทธาต่อผลิตภัณฑ์ และหลงกลตก
เป็นเหยื่อได้ง่าย โดยเฉพาะ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ ซึ่งไม่อาจรู้ได้ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้อาจมีการเจือปนสิ่งไม่พึ ง
ประสงค์กลับส่งผลร้ายรุนแรง และเรื้อรัง ในระยะยาว ส่งผลให้รัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจ านวนมาก 
โดยเฉพาะปัญหา ยาสเตียรอยด์ ซึ่งในปี 2550 รัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายกว่า 1,900 ล้านบาทในการรักษาผู้ป่วยจากการได้รับส
เตียรอยด์ เกินความจ าเป็น ในปีงบประมาณ 2558 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มอบหมายให้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมี
หน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายที่ชุมชนสามารถท าได้ด้วยตนเอง ด าเนินการเชิงรุก โดยการส่งเสริมและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเฝ้าระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ไม่ปลอดภัยได้ด้วยตน เอง 
น าไปสู่การแจ้งเตือนภัยประชาชนทั้งประเทศ 
 ในปีงบประมาณ 2559 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่งได้ศึกษา วิจัย พัฒนา
องค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอดให้แก่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถ
บริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพภายใต้การบริการแบบมีส่วนร่วม โดยจัดตั้งศูนย์แจ้ง
เตือนภัย เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนกว่า 900 แห่งทั้งประเทศ ผลักดันประเด็นปัญหา
สุขภาพเป็นนโยบายสาธารณะ เกิดกลไกการคุ้มครองสุขภาพประชาชนเชิงระบบที่สอดคล้องกับวิถีการเป็นอยู่ปกติของแต่ละ
ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในพื้นท่ีจ านวน 21,822 คน  
 ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา นวมินทราชินี และ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานสาธารณสุข และ
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ( คคส.) จึงได้ด าเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยจะ
มีการขยายผลพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในชุมชนภายใต้มาตรการและข้อตกลงของชุมชน ซึ่งอาจมีรูปแบบที่
แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนด้วยกระบวนการจัดการความรู้ที่
เหมาะสม เพ่ิมศักยภาพชุมชนต้นแบบขยายผลสู่อ าเภอจัดการสุขภาพ ( DHS )เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต สู่นโยบายกระทรวง
สาธารณสุขในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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การด าเนินงานในปี 2560 
 

ล าดับ ผลการด าเนินงาน จ านวน หน่วยนับ 
1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ของหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้รับการ

ถ่ายทอดการใช้หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ การใช้ชุดทดสอบและหรือองค์ความรู้
ใหม่ตามปัญหาของพ้ืนที ่

2,400 
 

แห่ง 

2 ชุมชนต้นแบบ (สอน. และ สอ.พระราชทานนาม) แบบมีความเข้มแข็ง สามารถ
ขยายผลสู่อ าเภอจัดการสู่สุขภาพได้ 

71 แห่ง 
 

3 มีศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ชุมชน ที่มีศักยภาพในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย 

161 แห่ง 

4 มีข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ ที่เผยแพร่ผ่านระบบแจ้งเตือนภัย หน้าต่างเตือน
ภัยสุขภาพ  

380 เรื่อง 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและ
สามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์   

 
หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

 

เกิดเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนระดับอ าเภอกระจายทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ซึ่งจะส่งผลท าให้ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการยกระดับเรื่องมาตรฐานและความ
ปลอดภัยผ่านความกระหนักรู้ของชุมชน 

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถก าหนดทิศทางการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิผล 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 
 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

801-1112-
P021-
L5745-04 

โครงการฝึกอบรม การ
ออกแบบกระบวนการวิจยั
และการประเมินความเส่ียง
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

305,900 297,080 97.12 1. วางแผนการด าเนินงานระหวา่งผู้รับผิดชอบ  
2. จัดท าข้อเสนอโครงการและขออนุมัติโครงการต่ออธิบดี  
3. แจ้งเวียนหนว่ยงานเพื่อรับสมัครผู้ที่ยังไม่เคยรับการอบร 
4. ผู้บรรยาย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) จัดท าสไลด์ประกอบบรรยาย และเตรียมโจทย์

ค าถามส าหรับฝกึปฏิบัตกิาร 
5. เจ้าหน้าที่หาและจองสถานที่ประชุมและเช่าพาหนะรับส่งผู้เข้าประชุม  
6. จัดประชุมเป็นระยะเวลา 3 วันส าเร็จ ประกอบด้วยการบรรยาย 3 เร่ือง 

และฝึกปฏบิัติ 2 เร่ือง ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้รับการอบรม 
ร้อยละ 88 

100.00 นักวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะมี
ความรู้ความเข้าใจในการออกแบบกระบวนการ 
วิจัย พร้อมทั้งสามารถออกแบบกลุ่มตัวอย่าง การ
เก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
เพื่อให้เกิดการสร้างผลงานที่มีคุณภาพสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 

สววพ. 

803-1112-
P051-
L5741-22 

โครงการวิจัยและพัฒนา 
Mesenchymal Stem 
Cells สู่การใช้ประโยชน์
ทางคลินิก 

2,755,000 2,755,000 100.00 การด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
กิจกรรมหลักที่ 1 การวิจัยและพัฒนาวิธีการเตรียมเซลล์ต้นก าเนิดชนิด 
Mesenchymal Stem Cells ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้  
     กิจกรรมย่อย 1.1 การเตรียมเซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC ในรูปแบบ
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ  - แต่งตั้ ง
คณะท างาน  
     - ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
     - จัดท าแผนการปฏิบัติงาน  
     - ออกแบบการวิจัย  
     - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือจัดเตรียมน้ ายาและวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับใช้ในการศึกษาวิจัย  
     - พัฒนาวิธีเตรียมเซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC บนโครงร่างค้ าจุนชนิด 
Fibrin โดยศึกษาวิธีเตรียม Fibrin จากตัวอย่างเลือด ซ่ึงใช้ CaCl2 ที่ความ
เข้มข้น 20 mM 40 mM และ 80 mM พบว่าสามารถพัฒนาวิธีเตรียม 
Fibrin โดยใช้ CaCl2 ที่ความเข้มข้น 20 mM 40 mM และสามารถลด
ระยะเวลาในการเตรียมไฟบรินจาก 30 นาทีได้เป็น 15 นาที  
     - พัฒนาวิธีการตรวจสอบอัตลักษณ์ของเซลล์ต้นก าเนิดบนโครงร่างค้ า
จุนชนิด Fibrin โดยการทดสอบการแสดงออกของยีน พบการแสดงออก

100.00 ด้านวิชาการ  
     - เป็นการพัฒนา ศักยภาพการวิจัยของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อ
รองรับงานวิจัยด้านเซลล์ต้นก าเนิดและพัฒนาสู่
วิธีรักษาแนวใหม่ส าหรับประชากรไทยในอนาคต  
     - การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
     - การจดอนุสิทธิบัตร 
     - การเผยแพร่ความรู้ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่
มีความสนใจงานวิจัยด้านเซลล์ต้นก าเนิดด้าน
สังคมและชุมชน  ผู้ป่วยไทยมีทางเลือกในการเข้า
สู่การรักษาพยาบาลแนวใหม่โดยใช้เซลล์ต้น
ก าเนิดผ่านโครงการวิจัยทางคลินิกที่ได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ และแพทยสภา กระบวนการ วิจัย
ทางคลินิกด าเนินการตามมาตรฐานสากล Good 
Clinical Practice (GCP) อย่างเคร่งครัด 

สชพ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 
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จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ของยีน Fibronectin และ Vimentin ซ่ึงเป็น gene marker ที่จ าเพาะกับ
เซลล์ MSC  
     กิจกรรมย่อย 1.2 การศึกษาคุณสมบัติของ MSC จากสายสะดือ ผล
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ  
     - แต่งต้ังคณะท างาน  
     - ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
     - ออกแบบการวิจัย  
     - เตรียมความพร้อมส าหรับใช้ในการศึกษาวิจัย จัดเตรียมน้ ายา วัสดุ
วิทยาศาสตร์  
     - ตรวจสอบน้ ายาอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ด้านสถานที่  
     - ท าการฆ่าเช้ือห้องคลีนรูม  
     - ตรวจสอบสภาวะห้องคลีนรูมทางด้านชีวภาพและตรวจสอบผล 
ประสานขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  
     - รับตัวอย่างสายสะดือ จ านวน 4 ราย และด าเนินการเตรียมเซลล์ต้น
ก าเนิดจากสายสะดือ โดยการตัด/ย่อยด้วย Enzyme และการตัด/ 
เพาะเลี้ยงโดยตรง (Explant Culture) พบ 3 ราย ที่เซลล์ไม่เจริญเติบโต 
จึงไม่สามารถเพิ่มจ านวนเซลล์และน าไปตรวจสอบคุณภาพ  
     - สามารถเตรียมและตรวจสอบคุณภาพเซลล์ต้นก า เนิดชนิด 
Mesenchymal Stem Cells จากสายสะดือ เรียบร้อยแล้ว 1 ราย โดย
เซลล์ที่ เพาะเลี้ยงได้มีคุณสมบัติตามข้อก าหนดสากล International 
Society for Cellular Therapy (ISCT) ทั้ ง ด้ า น ลั กษ ณะ รู ป ร่ า ง  กา ร
เจริญเติบโตยึดเกาะพื้นผิวพลาสติกภาชนะเลี้ยงเซลล์ มีการแสดงออกของ
แอนติเจนบนผิวเซลล์ และความสามารถในการเจริญเติบโตไปเป็นเซลล์
กระดูก เซลล์ไขมันและเซลล์     กระดูกอ่อน  
     - มีแผนที่จะตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต (Process 
Validation) ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2561  
กิจกรรมหลักที่ 2 วิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพและความ
ป ลอ ดภั ย ข อ ง เ ซลล์ ต้ น ก า เ นิ ด ช นิ ด  Mesenchymal Stem Cells
ประกอบด้วย 1 กิจกรรมย่อย ดังนี้  
     กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การศึกษาความปลอดภัยของเซลล์ต้นก าเนิดชนิด 
MSC โดยการศึกษา Growth Transformation ผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนคือ  
     - แต่งต้ังคณะท างาน  
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แผนงาน/โครงการ 
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     - ทบทวนวรรณกรรม เพื่อหายีนในกลุ่มของ Tumorigenicity และ 
Senescence ในการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเซลล์ต้น
ก าเนิดชนิด MSC โดยวิธี Immunofluorescence - ตรวจสอบความพร้อม
ของเครื่องมือจัดเตรียมน้ ายาและวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการศึกษาวิจัย  
     - สั่งซ้ือแอนติบอดีที่ใช้ในการย้อมเซลล์มะเร็ง  
     - เพาะเล้ียงเซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC ในอาหารเลี้ยงเซลล์แบบ Semi 
solid จ านวน 2 ราย น าไปตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเซลล์
ต้นก าเนิดชนิด MSC ปราศจากความเสี่ยงในการเจริญเติบโตเป็น
เซลล์มะเร็ง ด้วยวิธี Immunofluorescence โดยการย้อมเซลล์ด้วยแอนติ
บอดี้ที่จ าเพาะต่อเซลล์มะเร็ง และเซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC จากผลการ
ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ไม่พบการติดสีของแอนติบอดี้ที่จ าเพาะต่อ
เซลล์มะเร็งในเซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC ของผู้ป่วย และพบการติดสีของ
แอนติบอดี้ที่จ าเพาะต่อเซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC  
กิจกรรมหลักที่  3 การวิจัยทางคลินิก เพื่อน า เซลล์ต้นก า เนิดชนิด 
Mesenchymal Stem Cells ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า วิ ธี รั ก ษ า ผู้ ป่ ว ย
ประกอบด้วย 1 กิจกรรมย่อย  
     กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การศึกษาความเป็นไปได้และความปลอดภัยของ
เซลล์ต้นก าเนิดจากไขกระดูกเมื่อฉีดเข้าวุ้นตาของผู้ป่วยโรคจอตามีสารสีที่
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม Retinitis pigmentosa (RP) ผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนคือ  
     - แต่งต้ังคณะท างาน  
     - ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
     - จัดท าแผนการปฏิบัติงาน  
     - จัดเตรียมความพร้อมของอาคารปฏิบัติการเซลล์ต้นก าเนิด น้ ายา 
วัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับการจัดเตรียมเซลล์ต้นก าเนิดเพื่อการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิก ดังนี้ อาคารปฏิบัติการเซลล์ต้นก าเนิด จัดเตรียมความ
พร้อมรับตัวอย่างผู้ป่วยเพื่อเตรียมเซลล์ต้นก าเนิด 2 รอบ (มกราคม-
กุมภาพันธ์ และ เมษายน-พฤษภาคม)  
     - ท าการฆ่าเชื้อห้องคลีนรูม โดยใช้เวลา 2 สัปดาห์ (ด าเนินการแล้ว) - 
ตรวจสอบสภาวะห้องคลีนรูมทางด้านกายภาพ โดยใช้เวลา 3 สัปดาห์ 
(ด าเนินการแล้ว) และด้านชีวภาพและตรวจสอบผล - ตรวจสอบรอยแตก
ซีลซิลิโคนภายในห้องคลีนรูม โดยใช้เวลา 2 สัปดาห์ (ด าเนินการแล้ว) และ
ด าเนินการซีลซิลิโคนใหม่ทั้งอาคารปฏิบัติการเซลล์ต้นก าเนิด  
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     - ท าความสะอาดคลีนรูมหลังซีลซิลิโคน ท าการ โดยใช้เวลา 4 สัปดาห์ 
(ด าเนินการแล้ว) ฆ่าเช้ือและตรวจสอบสภาวะห้องคลีนรูม ซ่อมแซมระบบ
ปรับอากาศห้องคลีนรูมอาคารปฏิบัติการเซลล์ต้นก าเนิด เพื่อรองรับการ
จัดเตรียมเซลล์ต้นก าเนิดของผู้ป่วยรายต่อไป ดังนี้ - ท าการเปลี่ยน Coil 
condensing unit โดยใช้เวลา 2 สัปดาห์ (ด าเนินการแล้ว) 
     - ท าความสะอาดคลีนรูม โดยใช้เวลา 2 วัน (ด าเนินการแล้ว) ท าการ 
Validate cleanroom โดยใช้เวลา 2 วัน (ด าเนินการแล้ว) ท าความสะอาด
คลีนรูม โดยใช้เวลา 2 วัน (ด าเนินการแล้ว) ท าการฆ่าเช้ือห้องคลีนรูม โดย
ใช้เวลา 1 สัปดาห์ ตรวจสอบสภาวะห้องคลีนรูมทางด้านกายภาพ โดยใช้
เวลา 3 สัปดาห์ และด้านชีวภาพและตรวจสอบผล น้ ายา วัสดุวิทยาศาสตร์  
     - ตรวจสอบน้ ายาอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการ โดยใช้เวลา 4 สัปดาห์ 
(ด าเนินการแล้ว) และจ าลองกระบวนการเตรียมเซลล์โดยการท า โดยใช้
เวลา 2 สัปดาห์ (ด าเนินการแล้ว) Media fill ส าหรับการศึกษาวิจัยทาง
คลินิก  
     - สามารถเตรียมและตรวจสอบคุณภาพเซลล์ต้นก า เนิดชนิด 
Mesenchymal Stem Cells ซ่ึงเป็นการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 1 
เรียบร้อยแล้ว 2 ราย และส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ให้แพทย์ โดยเซลล์ที่
เพาะเลี้ยงได้มีคุณสมบัติตามข้อก าหนดสากล International Society for 
Cellular Therapy (ISCT) ทั้งด้านลักษณะรูปร่าง การเจริญเติบโตยึดเกาะ
พื้นผิวพลาสติกภาชนะเล้ียงเซลล์ มีการแสดงออกของแอนติเจนบนผิวเซลล์ 
และความสามารถในการเจริญเติบโตไปเป็นเซลล์กระดูก เซลล์ไขมันและ
เซลล์กระดูกอ่อน รวมถึงความปราศจากจากการปนเปื้อน Endotoxin 
และจุลชีพ กระบวนการเตรียมเซลล์ทุกขั้นตอนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน (GMP) และข้อก าหนดสากลส าหรับการ
พัฒนายาใหม่ (IND) อย่างเคร่งครัด  
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803-1112-
P051-
L5741-27 

การวิจยัและพัฒนาชุด
ทดสอบตรวจหาแอนติบอดี
ต่อเชื้อไวรัสซิกา 

1,472,500 1,472,500 100.00 1. ศึกษา คัดเลือกและจัดหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสซิกาชนิดรีคอมบิแนนท์
โปรตีน จ านวน 3 ชนิดคือ Envelope, NS1 และ EVD III เพื่อท าการ
คัดเลือกแอนติเจนที่เหมาะสม โดยทดสอบในตัวอยา่งซีรั่มที่มีการติดเช้ือ 
DENV 5 ตัวอยา่ง JEV 2 ตัวอยา่ง และ ZIKAV 7 ตัวอย่างพบว่า NS1 เป็น
แอนติเจนที่มีความไวและความจ าเพาะสูง  
2. หาสภาวะที่เหมาะสมในการพัฒนาชดุทดสอบเบื้องต้น  
     - ชนิดของแอนติเจนที่ใช้เป็น test line คือ NS1 เข้มข้น 0.7 mg/ml 
และแอนติบอดีส าหรับ conjugate คือ Protein A-gold 15 OD และ 
Anti-human IgM-gold 15 OD ส าหรับการตรวจ IgG และ IgM 
ตามล าดับ  
     - ทดสอบชนิดของกระดาษที่เหมาะสมในส่วน Conjugate pad และ 
Capture lines  
     - ศึกษาการเตรียมตัวอยา่งซีรัม ปริมาณตัวอยา่งที่เหมาะสมในการ
ทดสอบเท่ากับ 15ul  
3. สร้างและผลิตโปรตีนแอนติเจนของเชื้อไวรัสชนิดรีคอมบิแนนท์โปรตีน  
     - ได้ข้อมูลล าดับเบสที่เหมาะสมของยีนเพื่อการสร้างรีคอมบิแนนท์ 
NS1 โปรตีน ท าการ optimize codon ของยีนเพื่อให้มีความเหมาะสมใน
การสร้างโปรตีนและอยู่ระหว่างด าเนินการสังเคราะห์ยีนดังกล่าว  
4. จัดเตรียมรีคอมบิแนนท์โปรตีน NS1 ปริมาณ 1 mg ส าหรับการผลิตใน
ระดับ pilot scale 
5. มีการน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย ์ครั้งที่ 25  
6. ไดร้ีคอมบิแนนท์แอนติเจน NS1 ที่เป็นสารตั้งต้นของชุดทดสอบที่ผลิตได้
เอง  
7. ทดสอบชนิดของ sample pad เพื่อเพิ่มปริมาณตัวอยา่งและลดปริมาณ 
sample running buffer เพื่อเพิ่ม ความไว  
8. ทดสอบ sample running buffer จ านวน 3 สูตร  
9. ตรวจสอบคุณภาพและความคงทนในสภาวะเร่ง ที่ 60C 14 วัน พบว่า
ชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพและคงทนเทียบเท่า 2 ปี  
10. ผลิตชุดทดสอบในระดับ pilot scale และทดสอบคุณภาพกับตัวอยา่ง
ซีรัมในตัวอย่างที่ตรวจหา IgG (ratio > 2.1, บวก 15 ราย, ลบ 37 ราย) 
และตรวจหา IgM (บวก 1 ราย, ลบ 113 ราย) พบวา่ชุดทดสอบมี
ความจ าเพาะร้อยละ 100 และ 94.64 ในการตรวจ IgG และ IgM 
ตามล าดับ และความไว ร้อยละ 80 ในการตรวจหา IgG ที่มีค่า ratio > 2.1 

100.00 1. มีชุดทดสอบตรวจหาแอนติบอดIีgGและ IgM
ต่อเชื้อไวรัสซิกา ชนิด Rapid test เพื่อใช้งานใน
พื้นที่หรือในห้องปฏบิัติการที่มีขอ้จ ากัดด้าน
เครื่องมือ 
2. สามารถลดการน าเขา้ชุดทดสอบดังกล่าวและ
เป็นการพึ่งพาเทคโนโลยขีองตนเอง 
3. วัตถุดิบที่พัฒนาสามารถน าไปต่อยอด
พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมอื่นได้ต่อไป 

สชพ. 
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จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ส่วน IgM พบว่ามีความไว ร้อยละ 100  
11. ได้รับตัวอย่างซีรัม IgM และ IgG เพิ่มอีก 29 และ 36 รายตามล าดับ 
ท าการประเมินชุดทดสอบใหมพ่บวา่ IgM (บวก 6 ราย, ลบ 136 ราย) มีค่า
ความไวและความจ าเพาะร้อยละ 100 และ 91.91 ตามล าดับ สว่น IgG 
(ratio > 2.1) (ratio > 2.1, บวก 50 ราย, ลบ 88 ราย) มีความไวร้อยละ 
90 และความจ าเพาะ         ร้อยละ 100  
12. สรุป รวบรวมผลการด าเนินโครงการทั้งหมด และด าเนินการจัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ ์

803-1112-
P051-
L5741-30 

การวิจยัและพัฒนา
นวัตกรรมทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนการควบคุมและ
ป้องกันโรคมะเร็ง 

950,000 950,000 100.00 การด าเนินการวิจัยประกอบด้วย1 กิจกรรมหลักดังนี้  
กิจกรรมหลักที ่1 การวิจยัและพัฒนาวธิตีรวจหาเซลล์มะเร็งในกระแสเลือด  
กิจกรรมย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาวิธกีารทดสอบความไวต่อยารักษา
มะเร็ง(Chemosensitivity assay) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ  
1. แต่งต้ังคณะท างาน  
2. จัดท าแผนปฏบิัติการ  
3. ทบทวนเอกสารที่เกีย่วขอ้ง  
4. เตรียมความพร้อมของน้ ายาวัสดุและเครื่องมือวิเคราะห์  
5. ทดสอบความใช้ได้ของกระบวนการโดยท าการเพาะเลี้ยง 
เซลล์มะเร็งมาตรฐาน MCF-7ศึกษาความเหมาะสมในการเจริญเติบโตของ
เซลล์ต่อการใช้ทดสอบความไวต่อยารักษามะเร็งในรูปแบบยึดเกาะพื้นผิว
ภาชนะ (แบบ 2 มิติ) และรูปแบบ spheroid (แบบ 3 มิติ) ในชั่วโมงที่ 24, 
48 และ 72 ชั่วโมง พบว่าเซลล์ MCF-7 สามารถเจริญเติบโตได้ดีที่ 24 และ 
72 ชั่วโมง ตามล าดับ 
6. สามารถทดสอบความไวต่อยารักษามะเร็งในเซลล์จากเนื้อเยื่อผู้ป่วย
มะเร็ง ได้ 2 ชนิด ได้แก่ Tamoxifen และ Doxorubicin  
7. จากผลการศึกษาการทดสอบความไวต่อยารักษามะเร็ง
(Chemosensitivity assay) ในตัวอย่างเซลล์จากเนื้อเยื่อมะเร็งเต้านม 
สามารถใช้ยา Tamoxifen และ Doxorubicin ที่ความเข้มข้น 3-10 ไมโคร
โมลาร ์จึงสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ได้ 

100.00 1.การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
- การจดอนุสิทธิบัตร 
- การเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่หนว่ยงานตา่งๆ ที่มี
ความสนใจ 

สชพ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

     จากผลการศึกษาจึงเป็นข้อมูลเบือ้งต้นส าหรับใช้เป็นแนวทางในการเลือก
ยาที่เหมาะสมส าหรับรักษาผู้ป่วยมะเร็งแต่ละราย ลดความเส่ียงและลด
ความสูญเสียจากการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม และการประเมินประสิทธภิาพใน
การรักษาผู้ปว่ย  
กิจกรรมย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาวิธกีารตรวจหาการแสดงออกของยีน
มะเร็งในลักษณะเซลล์เด่ียว (Single cell) ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนคือ  
1. แต่งต้ังคณะท างาน  
2. จัดท าแผนปฏบิัติการ  
3. ทบทวนวรรณกรรม  
4. เตรียมความพร้อมของน้ ายา วัสดุ และเครื่องมือวิเคราะห์  
5. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เร่ือง Single Cell Next Generation 
Sequencing เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2560  
6. ศึกษา Gene expression marker ที่เหมาะสม ศึกษา Linearity ของ 
gene marker 4 ชนิด คือ EpCAM, Mucin1, EGFR และ CK 19 โดยการ 
spike เซลล์มะเร็งมาตรฐานจ านวน 500, 100, 50, 40, 30, 20 และ 10 
เซลล์ ลงใน MNC เพื่อคัดเลือก gene marker ที่เหมาะสมน าไปใช้ใน
การศึกษา Single cell gene expression  
7. ศึกษาความใช้ได้ของวธิีการสกัดสารพันธุกรรม - คัดแยกเซลล์มะเร็งใน
ลักษณะเซลล์เดี่ยว น าไปสกัด total RNA โดยชุดสกัด REPLI-g WTA 
Single Cell ศึกษาการแสดงออกของยนีใน gene marker : GAPDH 
(House keeping gene) EpCAM CK19 และ Mucin 1 ที่ผ่านการท า 
Linearity พบค่า Cycle threshold (Ct) อยู่ระหวา่ง 32 - 34 ตามล าดับ 
แสดงให้เห็นว่าสามารถสกัด total RNA จากเซลล์มะเร็งในลักษณะเซลล์
เด่ียวได้ และเมื่อน าไป amplified แล้วพบ PCR product - ศึกษา 
Linearity โดยคัดแยกเซลล์มะเร็งมาตรฐาน MCF-7 จ านวน 1, 2, 5, 10 
เซลล์ น าไปสกัด total RNA ศึกษาการแสดงออกของยีนใน gene marker 
GAPDH, EpCAM, CK19 และ Mucin 1 ผลการศึกษาที่ได้เป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการวิจัยและพัฒนาปีต่อไป 

   



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

803-1112-
P052-
L5740-07 

การวิจยัและพัฒนาชุด
ทดสอบชนิดรวดเร็วเพื่อ
ตรวจหาแอนติบอดีชนิด 
IgMต่อเชื้อเอนเทอโรไวรัส 
71 ด้วยเทคนิค 
Immunochromatograp
hy 

453,530 453,530 100.00 1. ท าการผลิต recombinant VP1 capsid protein และท าให้บริสุทธิ ์
โดยได้โปรตีนที่มีความเข้มข้น 1.05 mg/ml ปริมาตร 2 ml  
2. ท าการผลิตโปรตีน VP1 จากเช้ือเอนเทอโรไวรัส 71 ได้ด าเนินการแยก
ส่วนของโปรตีน VP1 จากเช้ือเอนเทอโรไวรัส 71 ด้วยเทคนิค sucrose 
gradient สามารถเตรียมโปรตีน VP1 ได้ปริมาณของโปรตีน VP1 รวม
เท่ากับ 5.36 มิลลิกรัม  
3. ท าการทดสอบคุณสมบัติความจ าเพาะของโปรตีนทั้ง 2 ชนิด ด้วย
เทคนิค Western blot กับโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ VP1 ตัวอย่างซีรั่ม
ที่ให้ผลบวกจากผู้ปว่ยติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 และตัวอยา่งซีรั่มที่ให้ผล
ลบต่อเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 พบว่าโปรตีนทั้งสองชนิดที่ผลิตได้มี
ความจ าเพาะกบัโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ VP1 และตัวอย่างซีรั่มจาก
ผู้ป่วยติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ที่ให้ผลบวก ส่วนในตัวอย่างซีรัมที่ให้ผลลบ
ต่อเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 พบวา่ไม่เกิดปฏิกิริยา  
4. หาสภาวะที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบคุณสมบัติของโปรตีน VP1 ทั้ง 
2 ชนิดด้วยเทคนิค ELISA ได้จ านวน 1 สภาวะ ซ่ึงเมื่อท าการทดสอบ
ความสามารถในการท าปฏิกิริยาของโปรตีน VP1 ที่แยกได้จากเช้ือเอนเทอ
โรไวรัส 71 และโปรตีน VP1 ชนิดรีคอมบิแนนท์ กับโมโนโคลนอล
แอนติบอดีชนิด IgG ที่จ าเพาะด้วยเทคนิค ELISA ตามสภาวะที่หาได้ พบว่า
โปรตีน VP1 จากเช้ือเอนเทอโรไวรัส 71 ให้ผลการท าปฏิกิรยิาได้ดีกวา่
โปรตีน VP1 ที่เป็นรีคอมบิแนนท์โปรตีน เนื่องจากให้ผลบวกกบัผลลบ
แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้นจากผลการทดสอบเบื้องต้นจึงเห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่าโปรตีน VP1 จากเช้ือเอนเทอโรไวรัส 71 น่าจะเป็นแอนติเจนที่
เหมาะสมส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาชดุทดสอบเบื้องต้นได้ - เตรียม VP1
โปรตีน ที่ได้จากการท า virus culture เพื่อที่จะน าไปพ่นลงบนเมมเบรน
และประกอบเป็นชุดทดสอบตและท าการประกอบชุดทดสอบชนิด 
Immunochromatography เพื่อตตรวจสอบการติดเช้ือเอนเทอโรไวรัส 
71 โดยการตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM แล้วน าชุดทดสอบที่ได้มาทดสอบ 
ปฏิกิริยาข้าม (Cross reaction) กับซีรัมที่ให้ผลเป็นลบของโรคมือเท้าปาก 
ซีรัมผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยา ซีรัมผู้ป่วยโรคไข้สมองอักเสบ ซีรัมผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก ซีรัมผู้ป่วยโรคเลปโตส ไปโรสิส ซีรัมผู้ป่วยโรค Melioidosis 
และซีรัมของคนปกติ พบว่าไม่เกิดปฏกิิริยาข้าม  
5. แต่เนื่องจากตัวอย่างซีรั่มโรคนี้มีจ านวนและปริมาณน้อยมาก จึงท าให้ผล
การประเมินคุณภาพไม่ครบถ้วน ดังนั้นจึงต้องเก็บตัวอยา่งเพิ่มเติม ซ่ึงต้อง
ใช้ระยะเวลานาน จึงจะได้ผลครบถ้วน และสามารถน าผลที่ได้มาพัฒนา

100.00 1. ได้รีคอมบิแนนท์โปรตีน และสามารถท าให้
บริสุทธิ์ได้ 
2. ได้ไวรัสแอนติเจนและท าให้บริสุทธิ ์ 
3.ได้ชนิดของโปรตีนที่มีความจ าเพาะตอ่
แอนติบอดีในตัวอย่างซีรั่มผู้ป่วย เพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาเป็นชุดทดสอบชนิดรวดเร็ว และได้
สภาวะที่เหมาะสมในการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อ
ตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgMต่อเชื้อเอนเทอโร
ไวรัส 71 ที่มีคุณภาพ มีความไวและส าหรับน าไป
พัฒนาต่อไป 

สชพ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ก่อนน าไปใช้จริง 
6. ได้ท าการติดต่อขอตัวอยา่งตัวอยา่งซีรัมผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสEV71จาก
โรงพยาบาลตา่งๆแต่ยังไม่พบตัวอย่างซีรัมผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส EV71ที่
ให้ผลแอนติบอดีชนิด IgM เป็นบวก ประโยชน์ที่กลุ่มเปา้หมายได้รับ
กลุ่มเป้าหมาย จะถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือการวิจยัไปยังหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน
อื่นๆ เพื่อน าไปใช้ในการตรวจวินจิฉยัโรคหรือจ าหน่ายต่อไป 

803-1112-
P052-
L5740-12 

การพัฒนาระบบการ
ทดสอบเบื้องต้นที่จ าเพาะ
ต่อเป้าหมายการรักษา
โรคมะเร็งท่อน้ าดีและ
ค้นหาสารออกฤทธิ์จาก
สมุนไพรไทย 

570,000 570,000 100.00 ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)  
1. เพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งชนิดต่าง ๆ และเก็บตัวอย่างเซลล์ 5 ชนิด เพี่อใช้
ส าหรับการสกัด RNA  
2. สกัด RNA และเปลี่ยนเป็น cDNA  
3. หาสภาวะของ PCR ที่เหมาะสมต่อการเตรียม DNA standard  
4. cloning เพื่อเตรียม DNA มาตรฐานในพลาสมิด และตรวจสอบความ
ถูกต้องของชิ้นส่วนยีนทีอ่ยู่ในพลาสมิด โดยวธิี sequencing analysis  
5. เตรียม RNA และเปลี่ยนเป็น cDNA  
6. ด าเนินการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกยีนในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดต่าง ๆ 
โดยท าการหาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์การแสดงออกของยีนต่างๆ 
ที่ท าการศึกษาด้วยวธิี real-time PCR  
7. วิเคราะห์การแสดงออกของยีน CXCR4, CXCL12, cMet และ MetAP2 
ในเซลล์เพาะเลี้ยง HUCCA, MCF7, HepG2, Alexander, K562 และ 
HELA  
8. ออกแบบ primers และ cloning เพื่อเตรียมพลาสมิดมียีน CXCL12 ใน 
pGEMT vector และตรวจสอบความถกูต้องของล าดับเบสในยีนที่เตรียม
ได้  
9. sub-clone ส่วนของยีน CXCL12 ลงใน pET21a, expression vector 
และตรวจสอบความถกูต้องของล าดับเบสในยีนที่เตรียมได้  
10. หาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อพัฒนาวิธีทดสอบ
เบื้องต้น  

100.00 1.ได้ระบบการทดสอบเบื้องต้น (Screening 
system) ที่จ าเพาะส าหรับเป้าหมายการรักษา
โรคมะเร็งท่อน้ าดี 
- ทราบชนิดของสมุนไพรที่มีฤทธิ์จ าเพาะต่อ
เป้าหมายการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ าด ี
- ทราบคุณสมบัติพื้นฐานของสารบริสุทธิ์จาก
สมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต่อเป้าหมายการรักษา
โรคมะเร็งท่อน้ าดี  เพื่อเป็นข้อมูลส าหรบัการ
คัดเลือกสารต้นแบบในการพัฒนายารกัษา
โรคมะเร็งท่อน้ าดี 

สชพ. 
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งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
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     สรุปผลการวิจยัส าหรับใช้จัดท ารายงานประจ าปีของสถาบันฯ 
ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)  
1. เตรียมโปรตีนจากพลาสมิดที่สร้างขึ้น แล้วท าการแสดงออก 
(expression) และการแยกบริสุทธิ ์(purification) รีคอมบีแนนท์โปรตีน 
CXCL12  
2. ศึกษาสภาวะเบื้องต้นของการเพาะเลีย้งเซลล์มะเร็งท่อน้ าดีส าหรับการ
ทดสอบฤทธิ์ด้วยวธิ ีscratch assay  
3. ศึกษาสภาวะเบื้องต้นของการเพาะเลีย้งเซลล์มะเร็งท่อน้ าดีส าหรับการ
ทดสอบฤทธิ ์migration ด้วยวิธ ีtransmembrane cell migration 
assay  
4. ทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งท่อน้ าดีของสารสกัดสมุนไพร
จ านวน 236 ตัวอย่าง  
5. ทดสอบฤทธิ์ยบัยั้งการ migration ของเซลล์มะเร็งท่อน้ าดีที่ถูกกระตุ้น
ด้วย CXCL12 โดยวธิี scratch assay จ านวน 236 ตัวอย่าง  
6. เตรียมสมุนไพรส าหรับการแยกบริสทุธิ์สารออกฤทธิ์ 2 ชนิด (ร าเพย 
และรัก) 
ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560)  
1. ทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการ Migration ของสารสกัดสมุนไพรด้วยวิธ ี
Scratch assay เพิ่ม 40 ตัวอยา่ง รวมทดสอบแล้ว 276 ตัวอยา่ง  
2. ศึกษายืนยันฤทธิข์องสารสกัดที่มีฤทธิย์ับยั้งการ migration ของ
เซลล์มะเร็งท่อน้ าดีที่ถูกกระตุ้นด้วย CXCL12 ในเซลล์เพาะเลี้ยง HePG2, 
HeLa และ PLC/PRF5 ด้วยวธิี scratch assay พบสารสกัดที่มีฤทธิ์ดจีาก
พืช 9 ชนิด  
3. สกัดต้นร าเพยและต้นรักดว้ยเอทานอล และทดสอบฤทธิย์ับยั้งการ 
migration ของเซลล์มะเร็งท่อน้ าดีที่ถูกกระตุ้นด้วย CXCL12 ของสารสกัด 
โดยวธิี scratch assay  
4. สกัดแยกสารสกัดเอทานอลของต้นร าเพยและต้นรักดว้ยตวัท าละลาย
อินทรีย์ชนิดต่าง ๆ และทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการ migration ของเซลล์มะเร็ง
ท่อน้ าดีที่ถูกกระตุ้นด้วย CXCL12 ของสารสกัด โดยวิธ ีscratch assay  
5. แยกบริสุทธิ์สารที่มีฤทธิย์ับยั้งการ migration ของเซลล์มะเร็งท่อน้ าดีที่
ถูกกระตุ้นด้วย CXCL12 จากสารสกัดตวัท าละลายอินทรียข์องต้นร าเพย
โดยวธิีทางโครมาโทกราฟ ีได้สารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ ์3 ชนิด  
6. แยกบริสุทธิ์สารที่มีฤทธิย์ับยั้งการ migration ของเซลล์มะเร็งท่อน้ าดีที่
ถูกกระตุ้นด้วย CXCL12 จากสารสกัดตวัท าละลายอินทรียข์องต้นรักโดยวิธี
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งบประมาณ 
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ทางโครมาโทกราฟ ี 
7. สกัดต้นจันทร์กระจ่างฟา้ด้วยเอทานอล แยกสารสกัดเอทานอลด้วยตัว
ท าละลายตา่ง ๆ และทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการ migration ของเซลล์มะเร็งท่อ
น้ าดีที่ถูกกระตุ้นดว้ย CXCL12 ของสารสกัด โดยวิธ ีscratch assay  
8. เตรียมพลาสมิดเพื่อใช้ในการพัฒนาเซลล์โมเดล 2 ชนิด  
9. ได้วิธีตรวจวัด ATP โดย Luciferase assay 1 ระบบ  
10. ทดลอง transient พลาดมิดลงในเซลล์ 293F และตัดต่อเวคเตอร์
เพื่อให้เหมาะสมกบัการท า stable transfect  
11. สกัดต้นรักด้วยเอทานอลเพื่อแยกบริสุทธิ์เพิ่ม  
12. เตรียมน าเสนอผลงานวิชาการในมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14  
13. ได้ข้อมูล spectrum ของสารออกฤทธิ์จากต้นร าเพย 3 ชนิด  
14. ทราบโครงสร้างทางเคมีของสารออกฤทธิ์จากต้นร าเพย 2 ชนิด  
15. น าเสนอผลงานวิชาการในมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ได้รับ
รางวัลที่ 3 น าเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย กลุ่มผลงานวิชาการของ
นักวิจยัและนกัศึกษาหลังปริญญา 
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การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

803-1112-
P052-
L5740-16 

โครงการจัดตั้งระบบ
ฐานข้อมูลคลินิกและการ
คัดกรองอาสาสมัคร
สุขภาพด ีส าหรับการวจิัย
ทางคลินิก 

760,000 760,000 100.00 1. การพัฒนากระบวนการคัดเลือกอาสาสมัคร มาตรฐานการวิจัยทางคลินิก
ที่ดี GCP  
     1.1 ด าเนินการตั้งแต่งคณะท างาน คณะตรวจวิเคราะห์ และวิจัย (31 
ม.ค. 2560)  
     1.2 ประชุมคณะท างานเพื่อหาแนวทางการพัฒนากระบวนการ
คัดเลือกอาสาสมัคร ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ และขอ
อนุมัติงบประมาณ (ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินโครงการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2559) ด าเนินการขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โครงการที่ 1 
การศึกษาชีวสมมูลต าหรับยาทรามาดอล ไฮโดรคลอไรด์ 100 มิลลิกรัม 
ชนิดออกฤทธิ์นาน ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ด าเนินการ
ขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โครงการที่ 2 การศึกษาชีวสมมูลต า
หรับยาเมทฟอร์มิน ฮัยโดรคลอไรด์ ชนิดเม็ดออกฤทธิ์นาน ขนาด 1000 
มิลลิกรัม ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560 (เวอร์ชั่น 02) ด าเนินการ
ขออนุมัติการศึกษาแบบสุ่มชนิดเปิดเผยการให้ยาครั้งเดียวและหลายครั้ง
ข้ามสลับสองทางเพื่อศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาไซโคลเซอรีน ภายหลัง
การให้ยาทางปากในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี 

 1. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์
ทางการแพทย ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้
ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครสุขภาพดีที่ได้
มาตรฐานท าให้สามารถบริหารจัดการ
โครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธภิาพ สะดวกต่อ
การสืบค้นข้อมูล รวมทั้งยังสามารถเป็น
แหล่งข้อมูลส าหรับหนว่ยงานที่สนใจหรือนักวิจยั
ที่ต้องการข้อมูลไปพัฒนางานวิจัยตอ่ไปในอนาคต 
2. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์
ทางการแพทย ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้
อาสาสมัครสุขภาพดี จ านวน 200 คน ส าหรับ
เตรียมความพร้อมในการศึกษาวจิัยทางคลินิก ใน
การทดสอบชีวสมมูลของยาต้นแบบ รวมทั้งศึกษา
ความปลอดภยัของยาหรือสมุนไพรในการวิจัย
ทางคลินิก ระยะที ่1 หรือ 2 

สชพ. 
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     อนุมัติเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2559 (เวอร์ชั่น 02) ด าเนินการจัดท าและทบทวน
กระบวนการรับและคัดเลือกอาสาสมัครโดยมีต้นแบบจากการไปศึกษาดู
งาน บริษัท Lambda ประเทศอินเดีย และได้รับการถ่ายทอดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเพื่อปรับให้ตรงกับกระบวนการของศูนย์วิจยัทางคลินิก  
2. ประกาศใช้เอกสารคุณภาพฉบับภาษาอังกฤษ ตามกระบวนงานวจิัยทาง
คลินิก เพื่อรองรับการตรวจติดตามจากหน่วยงานตา่งประเทศ  
     2.1 จัดท าเอกสารคุณภาพฉบับภาษาอังกฤษ ตามกระบวนงานวจิัยทาง
คลินิก  
     2.2 ทบทวน รับรองเอกสารคุณภาพฉบับภาษาอังกฤษ ตาม
กระบวนงานวิจัยทางคลินิก  
     2.3 ขออนุมัติใช้เอกสารคุณภาพฉบบัภาษาอังกฤษ ตามกระบวนงาน
วิจัยทางคลินิก  
3. ขั้นตอนการจัดเตรียม และน าส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวัดระดับยาตามโครง
ร่างการวิจยัและตามมาตรฐาน GLP  
     3.1 จัดท าขั้นตอนการจัดเตรียม และน าส่งตัวอยา่งเป็นเอกสารคุณภาพ 
ตามโครงร่างการวิจัย และตามมาตรฐาน GLP  ได้ด าเนินการจัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ ศึกษาวิจยั และน าส่งตัวอย่างงานวิจยัตามโครงร่างการวจิัย และ
มาตรฐาน GCP และ GLP จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ o โครงการที่ 1 
การศึกษาชวีสมมูลต าหรับยาเมทฟอร์มนิ ฮัยโดรคลอไรด์ ชนิดเม็ดออกฤทธิ์
นาน ขนาด 1000 มิลลิกรัม เดือน เม.ย.- พ.ค. 2560 o โครงการที่ 2 
การศึกษาชวีสมมูลต าหรับยาทรามาดอล ไฮโดรคลอไรด์ 100 มิลลิกรัม 
ชนิดออกฤทธิ์นาน เดือน พ.ค. - มิ.ย. 2560 o โครงการที่ 3 การศึกษาแบบ
สุ่มชนิดเปิดเผยการให้ยาครั้งเดียวขนาด 250 มก. และหลายครั้งข้ามสลับ
สองทาง ขนาด 750 มก.เพื่อศึกษาเภสชัจลนศาสตร์ของยาไซโคลเซอรี
นภายหลังการให้ยาทางปากในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี เดือน ก.ค. - 
ส.ค. 2560  
4. รับการตรวจประเมิน ตรวจติดตามสถานที่ทดลองทางคลินิก ตาม
มาตรฐานการวจิัยทางคลินิกที่ดี จากองค์กรภายนอก (External Audit)  
     4.1 ด าเนินการติดต่อประสานงาน และรับการตรวจประเมิน ตรวจ
ติดตามสถานที่ทดลองทางคลินิก ตามมาตรฐานการวจิัยทางคลินิก ที่ด ี
สถาบันวิจยัพัฒนาการคุ้มครองการวจิัยในมนุษย์ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
วิจัย และติดตามโครงการวิจยัที่ได้รับอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์ ICH GCP 
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 องค์การเภสัชกรรม ได้มีตรวจติดตามผลการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินสถานที่ทดลองทางคลินิก ตามแนวทาง

100.00  
3. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์
ทางการแพทย ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี
ข้อมูลสุขภาพ และประวัติของอาสาสมคัรในการ
เข้าร่วมโครงการวิจยัต่างๆ ซ่ึงจะเป็นการป้องกัน
การเป็นอาสาสมัครซับซ้อนของแต่ละโครงการ 
4. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์
ทางการแพทย ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้
ทราบถึงลักษณะข้อมูลทัว่ไปของอาสาสมัครคน
ไทยเพื่อคัดเลือกให้เหมาะสมกบัแต่ละโครงการ 
ศูนย์วิจัยทางคลินิกสถาบันชวีวิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนา
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลคลินิก และการคัด
กรองอาสาสมัครสุขภาพด ีเพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้ 
การศึกษาวิจยัทางคลินิกเตรียมความพรอ้มในการ
ศึกษาวิจยัทางคลินิก และเป็นศูนย์กลางในการ
สนับสนุนการวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ยาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและ
ประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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การปฏิบัตกิารวจิัยทางคลินิกที่ดี GCP เพื่อต่ออายุการรับรองใน 
Approved Vendor List ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560  
     4.2 ด าเนินการแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจากการตรวจประเมิน 
ตรวจติดตาม จากผลการตรวจประเมินขององค์การเภสัชกรรม มี
ข้อเสนอแนะให้แก้ไข จ านวน 32 ข้อ เหลือ 2 ประเด็นที่จะด าเนินการเสร็จ
สิ้นประมาณเดือนตุลาคม 2560 ล าดับ ประเด็น ผลการด าเนินงาน 1 
ระบบแจ้งเตือนอุณหภูม ิส าหรับตู้เกบ็ยาวิจยั และตู้แช่ 80 องศา  
     - ด าเนินการขออนุมัติซื้อ  
     - ได้รับการอนุมัติให้จัดซ้ือระบบแจง้เตือน กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ ตู้ -80 
องศา (พร้อมทั้ง ตู้เก็บยาวจิัย ตู้ -20 องศา) สิงหาคม 2560 -รอการจัดส่ง
และติดต้ัง 2 ระบบการส่งต่ออาสาสมัคร กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ร้ายแรง  
     - รอหนังสือตอบรับเป็นทางการจากสถาบันบ าราศนราดูร เพื่อจัดท า
แผนด าเนินการ  
     - ได้รับการตอบรับความร่วมมือการส่งต่ออาสาสมัครโครงการวิจัยทาง
คลินิก  
     - ด าเนินการประสานงานเพื่อก าหนดวัน ประชุมจัดท าแผนการส่งต่อ
อาสาสมัคร และซักซ้อมกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แล้วส่งต่อ
สถาบันบ าราษ  
     - ด าเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานความร่วมมือในการส่ง
ต่ออาสาสมัครกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แล้วนัดวันเพื่อท าการ
ซักซ้อมการส่งต่อร่วมกัน และฝึกปฏิบัต ิBLS ด าเนินการติดต่อวิทยากร 
เพื่อก าหนดวันประชุมและอบรม  
5. ปัญหาอุปสรรค  
     1. สถานที่ยังไม่เพียงพอต่อการรับอาสาสมัครจ านวนมาก โดยเฉพาะ
เมื่อเปลี่ยนเป็นเตียงชั้นเดียว ตามค าแนะน าขององค์การเภสัชกรรม เพื่อ
ความปลอดภยัของอาสาสมัคร ท าให้รับอาสาสมัครได้จ านวนลดลง 
กิจกรรมอื่น ๆ  
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
          - ด าเนินการจัดท าแบบมอบหมายงาน แบบประเมินบุคลากรใหม่ 
ศูนย์วิจัยทางคลินิก ผ่านผู้อ านวยการศูนย์วิจยัทางคลินิก และได้รับการ
อนุมัติจากผู้อ านวยการสถาบันชวีวิทยาศาสตร์ทางการแพทยว์ันที่ 12 ม.ค. 
2560  
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          - ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบคุลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะ รวมทั้งมีคุณธรรม จรยิธรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติงาน ได้รับอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรจาก
ผู้อ านวยการศูนยว์ิจยัทางคลินิก วันที่ 19 ธันวาคน 2559  
          - ด าเนนิการจัดท าแผนสอบเทียบ และแผนบ ารุงรักษาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจยัทางคลินิก เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการมีความแม่นย านา่เช่ือเถือ ได้รับอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร
จากผู้อ านวยการศูนยว์ิจยัทางคลินิก วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  
          - ด าเนินการจัดประชุม การติดตามความกา้วหนา้การด าเนินการ
ศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญ และการด าเนินการจัดตั้งสถานที่ทดลองทาง
คลินิก ระหวา่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และองค์การเภสัชกรรม วันที ่
29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 806 ชั้น 8 อาคาร 8 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
          - ด าเนินการติดต่อประสานงาน เร่ือง การส่งต่ออาสาสมัครกรณี
เกิดเหตุการณ์ไม่พึ่งประสงค์ชนิดร้ายแรง ระหว่างศูนยว์ิจัยทางคลินิก 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กบั 
สถาบันบ าราษนราดูล เดือน ธันวาคม 2559 ในการประสานงานครั้งนี้
ผู้อ านวยการสถาบันบ าราษนราดูล อยากให้ด าเนินการจัดท าหนังสือลงนาม
ความร่วมมือระหว่างศูนยว์ิจยัทางคลินิก สถาบันชวีวิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ กบั สถาบันบ าราศนราดูล (อยู่ในขั้นตอนการทบทวนและเสนอ
พิจารณา)   
          - ด าเนินการติดต่อประสานงานเร่ืองการจัดตั้งสถานที่วิจัยทาง
คลินิก กับผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก วันที่ 16 มกราคม 2560 ใน
การประสานงานครั้งนี้ผู้อ านวยสถาบันโรคทรวงอกได้ขอให้ ศูนย์วิจัยทาง
คลินิกจัดท ารายละเอยีดที่จะให้ทางสถาบันโรคทรวงอกด าเนินการ อาจจะ
เป็นลักษณะของความร่วมมอื รายละเอยีดของการบริหารจัดการ เพื่อจะ
ด าเนินการประชุมคณะผู้บริหารของสถาบันโรคทรวงออกต่อไป  
          - ด าเนินการรับการตรวจติดตามระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ 
ISO 15189:2012, 15190:2003 วันที่ 27 ก.พ.2560 จากสถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย์ ในการรักษามาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ สาขาโลหิต
วิทยา การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด สาขาเคมีคลินิก จ านวน 12 
รายการทดสอบ พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ตามมาตรฐาน ISO 
15189:2012 จ านวน 4C,1O มาตรฐาน ISO 15190:2003 จ านวน 1C,1O 
ได้มีการประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไข - ด าเนินการจัดท า
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แผนผังโครงสร้างสถานที่ศึกษาวิจัยวิจัยทางคลินิก ศูนย์วิจัยทางคลินิก เพื่อ
เสนอที่ประชุมคณะท างานระดมความคิดเห็นเพื่อประเมินพื้นที่ใช้สอย
อาคาร Medical Science innovation Center (MSIC) อาคาร 1 ชั้น 2 
วันที่ 1 มีนาคม 2560  
          - ด าเนินการเสนอขออนุมัติจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย ์โครงการที่ 
1 การศึกษาเปรยีบเทียบแบบสุ่มให้ยาครั้งเดียว ข้ามสลับสองทาง แบบ
เปิดเผย เพื่อศึกษาชวีสมมูลต าหรับยาทรามาดอล ไฮโดรคลอไรด์ 100 
มิลลิกรัม ชนิดออกฤทธิ์นาน, ทรามอล รีทาร์ด 100 มิลลิกรัม และทรา
มาดอล รีทาร์ด จพีีโอ 100 มิลลิกรัม ภายหลังการใหย้าทางปาก ใน
อาสาสมัครชายไทยที่มีสุขภาพด ีภายใต้ภาวะอดอาหาร ได้รับการอนุมัติ
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560   
          - ด าเนินการเสนอขออนุมัติจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย ์โครงการที่ 
2 การศึกษาเปรยีบเทียบแบบสุ่มให้ยาครั้งเดียว ข้ามสลับสองทาง แบบ
เปิดเผย เพื่อศึกษาชวีสมมูลต าหรับยาเมทฟอร์มิน ฮัยโดรคลอไรด์ ชนิดเม็ด
ออกฤทธิ์นาน ขนาด 1000 มิลลิกรัม, กลูโคฝาจเอ็กซ์ อาร์ 1000 มิลลิกรัม 
และเมทฟอร์มิน เอ็กซ์ อาร ์(1000 มิลลิกรัม) ภายหลังการให้ยาทางปากใน
อาสาสมัครคนไทยที่มีสุขภาพด ีภายใต้สภาวะอดอาหาร ได้รับการอนุมัติ
เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560 (เวอร์ชั่น 02)  
          - ด าเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกโครงการที่ 1 โครงการการศึกษา
เปรียบเทียบแบบสุ่มใหย้าครั้งเดียว ข้ามสลับสองทาง แบบเปิดเผย เพื่อ
ศึกษาชีวสมมูลต าหรับยาเมทฟอร์มิน ฮยัโดรคลอไรด์ ชนิดเม็ดออกฤทธิ์
นาน ขนาด 1000 มิลลิกรัม, กลูโคฝาจเอ็กซ์ อาร ์1000 มิลลิกรัม และเมท
ฟอร์มิน เอ็กซ์ อาร ์(1000 มิลลิกรัม) ภายหลังการใหย้าทางปากใน
อาสาสมัครคนไทยที่มีสุขภาพด ีภายใต้สภาวะอดอาหาร Protocol No. 
P016-16  Protocol training (by GPO/CRC): 6 มีนาคม 2560  
Screening: 8 มีนาคม 2560 Screening Result: 15 มีนาคม 2560  
Period I: 28 มี.ค.-31มี.ค.2560 (Dosing: 29 มีนาคม 2560)  Period II: 
4 เม.ย.-7 เม.ย.2560 (Dosing: 5 เมษายน 2560) ด าเนินการคัดกรอง
อาสาสมัครวันที่ 8 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 9 มีนาคม 2560 จ านวน 29 
ราย (เพศชาย14 เพศหญิง 15)  
          - ด าเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกโครงการที่ 2 โครงการศึกษา
เปรียบเทียบแบบสุ่มใหย้าครั้งเดียว ข้ามสลับสองทาง แบบเปิดเผย เพื่อ
ศึกษาชีวสมมูลต าหรับยาทรามาดอล ไฮโดรคลอไรด์ 100 มิลลิกรัม ชนิด
ออกฤทธิ์นาน, ทรามอล รีทาร์ด 100 มิลลิกรัมและทรามาดอล รีทาร์ด จีพี
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โอ 100 มิลลกิรัม ภายหลังการใหย้าทางปากในอาสาสมัครคนไทยที่มี
สุขภาพด ีภายใต้ภาวะอดอาหาร Protocol No. P003-17 Protocol 
training (by GPO/CRC): 6 มีนาคม 2560  Screening: 19 เม.ย. 2560 
Screening Result: 15 มีนาคม 2560 Period I: 1 พ.ค.- 4 พ.ค.2560 
(Dosing: 2 พ.ค. 2560) Period II: 8 พ.ค.  11 พ.ค. 2560 (Dosing: 9 
พ.ค. 2560) ด าเนินการคัดกรองอาสาสมัครวันที่ 19 เม.ย. 2560 ถึง วันที่ 
20 เม.ย. 2560 จ านวน 28 ราย (เพศชาย14 เพศหญิง 14)  
          - ด าเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกโครงการที่ 3 โครงการศึกษาวิจยั 
การศึกษาแบบสุ่มชนิดเปิดเผยการใหย้าครั้งเดียวและหลายครั้งข้ามสลับ
สองทางเพื่อศึกษาทางบเภสัชจลนศาสตร์ของยาไซโคลเซอรีน ขนาด 250 
และ 750 มิลลิกรัม เดือน มิ.ย.-ก.ค. 2560 Protocol training (by 
GPO/CRC): 22 มีนาคม 2560 ?Screening: 26 มิ.ย. 2560 Screening 
Result: 06 ก.ค. 2560 Period I: 3 ก.ค.- 7 ก.ค. 2560 (Dosing: 4 ก.ค. 
2560) Period II: 17 ก.ค. - 21 ก.ค. 2560 (Dosing: 18 ก.ค. 2560) 
Period III: 31 ก.ค. 2560 - 6 ส.ค. 2560 (Dosing: 31 ก.ค.- 5 ส.ค. 
2560) ด าเนินการคัดกรองอาสาสมัครวนัที่ 19 เม.ย. 2560 ถึง วันที่ 20 
เม.ย. 2560 จ านวน 12 ราย (เพศชาย 6 เพศหญิง 6)  

803-1112-
P052-
L5740-17 

การเพิ่มขีดความสามารถ
การวิจยัทางคลินิกด้านชวีส
มมูลของยาสามัญตาม
มาตรฐาน GCP และ GLP 
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1,235,000 1,235,000 100.00 1.การพัฒนากระบวนการคัดเลือกอาสาสมัคร มาตรฐานการวิจยัทางคลินิก
ที่ดี GCP  
     1.1 ด าเนินการตั้งแต่งคณะท างาน คณะตรวจวิเคราะห์ และวจิัย (31 
ม.ค. 2560)  
     1.2 ประชุมคณะท างานเพื่อหาแนวทางการพัฒนากระบวนการ
คัดเลอืกอาสาสมัคร ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ และขอ
อนุมัติงบประมาณ (ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินโครงการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2559) ด าเนินการขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โครงการที่ 1 

100.00 1.การศึกษาวจิัยทางคลินิกด้านชีวสมมูลของยา
สามัญในประเทศไทยเป็นทียอมรับตาม
มาตรฐานสากล ส่งผลให้อาสาสมัครได้รับการ
คุ้มครองความปลอดภัยทั้งชีวิตและสิทธมินุษยชน  
2.สามารถเป็นศูนย์กลางในการสนับสนนุการวิจยั
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคด้านยาและประสานความรว่มมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ

สชพ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

การศึกษาชวีสมมูลต าหรับยาทรามาดอล ไฮโดรคลอไรด์ 100 มิลลิกรัม 
ชนิดออกฤทธิ์นาน ได้รับการอนุมัติเมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2560 ด าเนินการ
ขออนุมัติจริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์โครงการที่ 2 การศึกษาชีวสมมูลต า
หรับยาเมทฟอร์มิน ฮัยโดรคลอไรด์ ชนิดเม็ดออกฤทธิ์นาน ขนาด 1000 
มิลลิกรัม ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที ่21 ก.พ. 2560 (เวอร์ชั่น 02) 
ด าเนินการขออนุมัตกิารศึกษาแบบสุ่มชนิดเปิดเผยการให้ยาครั้งเดียวและ
หลายครั้งข้ามสลับสองทางเพื่อศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาไซโคลเซอรี
นภายหลังการให้ยาทางปากในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี อนุมัติเมื่อวันที่ 
12 ก.ย. 2559 (เวอร์ชั่น 02) ด าเนินการจัดท าและทบทวนกระบวนการรับ
และคัดเลือกอาสาสมัครโดยมีต้นแบบจากการไปศึกษาดูงาน บริษัท 
Lambda ประเทศอินเดีย และได้รับการถ่ายทอดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เพื่อปรับให้ตรงกับกระบวนการของศูนยว์ิจัยทางคลินิก  
2. ประกาศใช้เอกสารคุณภาพฉบับภาษาอังกฤษ ตามกระบวนงานวจิัยทาง
คลินิก เพื่อรองรับการตรวจติดตามจากหน่วยงานตา่งประเทศ  
     2.1 จัดท าเอกสารคุณภาพฉบับภาษาอังกฤษ ตามกระบวนงานวจิัยทาง
คลินิก  
     2.2 ทบทวน รับรองเอกสารคุณภาพฉบับภาษาอังกฤษ ตาม
กระบวนงานวิจัยทางคลินิก  
     2.3 ขออนุมัติใช้เอกสารคุณภาพฉบบัภาษาอังกฤษ ตามกระบวนงาน
วิจัยทางคลินิก  
3.ขั้นตอนการจัดเตรียม และน าส่งตัวอยา่งเพื่อตรวจวัดระดับยาตามโครง
ร่างการวิจยัและตามมาตรฐาน GLP  
     3.1จัดท าขั้นตอนการจัดเตรียม และน าส่งตัวอยา่งเป็นเอกสารคุณภาพ 
ตามโครงร่างการวิจัย และตามมาตรฐาน GLP ได้ด าเนินการจัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ ศึกษาวิจยั และน าส่งตัวอย่างงานวิจยัตามโครงร่างการวจิัย และ
มาตรฐาน GCP และ GLP จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ o โครงการที่ 1 
การศึกษาชวีสมมูลต าหรับยาเมทฟอร์มนิ ฮัยโดรคลอไรด์ ชนิดเม็ดออกฤทธิ์
นาน ขนาด 1000 มิลลิกรัม เดือน เม.ย.- พ.ค. 2560  โครงการที่ 2 
การศึกษาชวีสมมูลต าหรับยาทรามาดอล ไฮโดรคลอไรด์ 100 มิลลิกรัม 
ชนิดออกฤทธิ์นาน เดือน พ.ค.-มิ.ย. 2560 โครงการที่ 3 การศึกษาแบบสุ่ม
ชนิดเปิดเผยการให้ยาครั้งเดียวขนาด 250 มก. และหลายครั้งข้ามสลับสอง
ทาง ขนาด 750 มก.เพื่อศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาไซโคลเซอรีนภาย
หลังการให้ยาทางปากในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี เดือน ก.ค. - ส.ค. 
2560  

ต่างประเทศ 
3.ผลิตภัณฑ์ยาสามัญในประเทศมีประสิทธิผล
เทียบเท่ากับยาต้นแบบสามารถแข่งขันกับยาที่
น าเข้าจากต่างประเทศซ่ึงจะช่วยลดเงินตราออก
นอกประเทศและเป็นการสนับสนุนการพึ่งพา
ตนเอง รวมทั้งสามารถแข่งขันในตลาดการค้าเสรี
ในประชาคมอาเซียนได้  
4.ศูนย์วิจัยทางคลินิกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สามารถเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัยทางคลินิก 
ศูนย์วิจัยทางคลินิกสถาบันชวีวิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้
กระบวนการด าเนินงานวจิัยทางคลินิก ด้าน
การศึกษาชวีสมมูล และสมุนไพร ตามมาตรฐาน
การปฏิบัตกิารวจิัยทางคลินิกที่ดี GCP สามารถ
เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการวิจยัเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านยาและประสานความร่วมมือกับหนว่ยงาน
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

4.รับการตรวจประเมิน ตรวจติดตามสถานที่ทดลองทางคลินิก ตาม
มาตรฐานการวจิัยทางคลินิกที่ดี จากองค์กรภายนอก (External Audit)  
     4.1 ด าเนินการติดต่อประสานงาน และรับการตรวจประเมิน ตรวจ
ติดตามสถานที่ทดลองทางคลินิก ตามมาตรฐานการวจิัยทางคลินิกที่ดี 
สถาบันวิจยัพัฒนาการคุ้มครองการวจิัยในมนุษย์ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
วิจัย และติดตามโครงการวิจยัที่ได้รับอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์ ICH GCP 
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 o องค์การเภสัชกรรม ได้มีตรวจติดตามผลการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการประเมินสถานที่ทดลองทางคลินิก ตาม
แนวทางการปฏิบัตกิารวจิัยทางคลินิกทีด่ี GCP เพื่อต่ออายกุารรับรองใน 
Approved Vendor List ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560  
     4.2 ด าเนินการแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจากการตรวจประเมิน 
ตรวจติดตาม จากผลการตรวจประเมินขององค์การเภสัชกรรม มี
ข้อเสนอแนะให้แก้ไข จ านวน 32 ข้อ เหลือ 2 ประเด็นที่จะด าเนินการเสร็จ
สิ้นประมาณเดือนตุลาคม 2560 ล าดับ ประเด็น ผลการด าเนินงาน 1 
ระบบแจ้งเตือนอุณหภูม ิส าหรับตู้เกบ็ยาวิจยั และตู้แช่ 80 องศา  
     - ด าเนินการขออนุมัติซื้อ  
     - ได้รับการอนุมัติให้จัดซ้ือระบบแจง้เตือน กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ ตู้ -80 
องศา (พร้อมทั้ง ตู้เก็บยาวจิัย ตู้ -20 องศา) สิงหาคม 2560  
     - รอการจัดส่งและติดต้ัง 2 ระบบการส่งต่ออาสาสมัคร กรณีเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง  
     - รอหนังสือตอบรับเป็นทางการจากสถาบันบ าราศนราดูร เพื่อจัดท า
แผนด าเนินการ  
     - ได้รับการตอบรับความร่วมมือการส่งต่ออาสาสมัครโครงการวิจัยทาง
คลินิก  
     - ด าเนินการประสานงานเพื่อก าหนดวัน ประชุมจัดท าแผนการส่งต่อ
อาสาสมัคร และซักซ้อมกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แล้วส่งต่อ
สถาบันบ าราษ  
     - ด าเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานความร่วมมือในการส่ง
ต่ออาสาสมัครกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แล้วนัดวันเพื่อท าการ
ซักซ้อมการส่งต่อร่วมกัน และฝึกปฏิบัต ิBLS ด าเนินการติดต่อวิทยากร 
เพื่อก าหนดวันประชุมและอบรม  
5.ปัญหาอุปสรรค  
     1. สถานที่ยังไม่เพียงพอต่อการรับอาสาสมัครจ านวนมาก โดยเฉพาะ
เมื่อเปลี่ยนเป็นเตียงชั้นเดียว ตามค าแนะน าขององค์การเภสัชกรรม เพื่อ



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ความปลอดภยัของอาสาสมัคร ท าให้รับอาสาสมัครได้จ านวนลดลง 
กิจกรรมอื่น ๆ  
          - ด าเนินการจัดท าแบบมอบหมายงาน แบบประเมินบุคลากรใหม่ 
ศูนย์วิจัยทางคลินิก ผ่านผู้อ านวยการศูนย์วิจยัทางคลินิก และได้รับการ
อนุมัติจากผู้อ านวยการสถาบันชวีวิทยาศาสตร์ทางการแพทยว์ันที่ 12 ม.ค. 
2560 
          - ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบคุลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะ รวมทั้งมีคุณธรรม จรยิธรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติงาน ได้รับอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรจาก
ผู้อ านวยการศูนยว์ิจยัทางคลินิก วันที่ 19 ธันวาคน 2559  
          - ด าเนินการจัดท าแผนสอบเทียบ และแผนบ ารุงรักษาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจยัทางคลินิก เพือ่ให้ผลการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการมีความแม่นย านา่เช่ือเถือ ได้รับอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร
จากผู้อ านวยการศูนยว์ิจยัทางคลินิก วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  
          - ด าเนินการจัดประชุม การติดตามความกา้วหนา้การด าเนินการ
ศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญ และการด าเนินการจัดตั้งสถานที่ทดลองทาง
คลินิก ระหวา่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และองค์การเภสัชกรรม วันที ่
29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 806 ชั้น 8 อาคาร 8 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
          - ด าเนินการติดต่อประสานงาน เร่ือง การส่งต่ออาสาสมัครกรณี
เกิดเหตุการณ์ไม่พึ่งประสงค์ชนิดร้ายแรง ระหว่างศูนยว์ิจัยทางคลินิก 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กบั 
สถาบันบ าราษนราดูล เดือน ธันวาคม 2559 ในการประสานงานครั้งนี้
ผู้อ านวยการสถาบันบ าราศนราดูล อยากให้ด าเนินการจัดท าหนังสือลงนาม
ความร่วมมือระหว่างศูนยว์ิจยัทางคลินิก สถาบันชวีวิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ กบั สถาบันบ าราศนราดูล (อยู่ในขั้นตอนการทบทวนและเสนอ
พิจารณา)  
          - ด าเนินการติดต่อประสานงานเร่ืองการจัดตั้งสถานที่วิจัยทาง
คลินิก กับผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก วันที่ 16 มกราคม 2560 ใน
การประสานงานครั้งนี้ผู้อ านวยสถาบันโรคทรวงอกได้ขอให้ ศูนย์วิจัยทาง
คลินิกจัดท ารายละเอยีดที่จะให้ทางสถาบันโรคทรวงอกด าเนินการ อาจจะ
เป็นลักษณะของความร่วมมอื รายละเอยีดของการบริหารจัดการ เพื่อจะ
ด าเนินการประชุมคณะผู้บริหารของสถาบันโรคทรวงออกต่อไป  



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

          - ด าเนินการรับการตรวจติดตามระบบคุณภาพทางหอ้งปฏิบัติการ 
ISO 15189:2012, 15190:2003 วันที่ 27 ก.พ.2560 จากสถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย ์ในการรักษามาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ สาขา
โลหิตวิทยา การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด สาขาเคมีคลินิก จ านวน 
12 รายการทดสอบ พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ตามมาตรฐาน ISO 
15189:2012 จ านวน 4C,1O มาตรฐาน ISO 15190:2003 จ านวน 1C,1O 
ได้มีการประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไข  
          - ด าเนินการจัดท าแผนผังโครงสร้างสถานที่ศึกษาวจิัยวิจัยทาง
คลินิก ศูนย์วิจยัทางคลินิก เพื่อเสนอที่ประชุมคณะท างานระดมความ
คิดเห็นเพื่อประเมินพื้นที่ใช้สอยอาคาร Medical Science innovation 
Center (MSIC) อาคาร 1 ชั้น 2 วันที่ 1 มีนาคม 2560    
          - ด าเนินการเสนอขออนุมัติจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย ์โครงการที่ 
1 การศึกษาเปรยีบเทียบแบบสุ่มให้ยาครั้งเดียว ข้ามสลับสองทาง แบบ
เปิดเผย เพื่อศึกษาชวีสมมูลต าหรับยาทรามาดอล ไฮโดรคลอไรด์ 100 
มิลลิกรัม ชนิดออกฤทธิ์นาน, ทรามอล รีทาร์ด 100 มิลลิกรัม และทรา
มาดอล รีทาร์ด จพีีโอ 100 มิลลิกรัม ภายหลังการใหย้าทางปาก ใน
อาสาสมัครชายไทยที่มีสุขภาพด ีภายใต้ภาวะอดอาหาร ได้รับการอนุมัติ
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560      
          - ด าเนินการเสนอขออนุมัติจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย ์โครงการที่ 
2 การศึกษาเปรยีบเทียบแบบสุ่มให้ยาครั้งเดียว ข้ามสลับสองทาง แบบ
เปิดเผย เพื่อศึกษาชวีสมมูลต าหรับยาเมทฟอร์มิน ฮัยโดรคลอไรด์ ชนิดเม็ด
ออกฤทธิ์นาน ขนาด 1000 มิลลิกรัม, กลูโคฝาจเอ็กซ์ อาร์ 1000 มิลลิกรัม 
และเมทฟอร์มิน เอ็กซ์ อาร ์(1000 มิลลิกรัม) ภายหลังการให้ยาทางปากใน
อาสาสมัครคนไทยที่มีสุขภาพด ีภายใต้สภาวะอดอาหาร ได้รับการอนุมัติ
เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560 (เวอร์ชั่น 02)  
          - ด าเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกโครงการที่ 1 โครงการการศึกษา
เปรียบเทียบแบบสุ่มให้ยาครั้งเดียว ข้ามสลับสองทาง แบบเปิดเผย  เพื่อ
ศึกษาชีวสมมูลต าหรับยาเมทฟอร์มิน ฮัยโดรคลอไรด์ ชนิดเม็ดออกฤทธิ์
นาน ขนาด 1000 มิลลิกรัม, กลูโคฝาจเอ็กซ์ อาร์ 1000 มิลลิกรัม และเมท
ฟอร์มิน เอ็กซ์ อาร์ (1000 มิลลิกรัม) ภายหลังการให้ยาทางปากใน
อาสาสมัครคนไทยที่มีสุขภาพดี ภายใต้สภาวะอดอาหาร Protocol No. 
P016-16  Protocol training (by GPO/CRC): 6 มี น า ค ม  2560 
Screening: 8 มี น า คม  2560 Screening Result: 15 มี น า คม  2560  
Period I: 28 มี.ค.-31มี.ค.2560 (Dosing: 29 มีนาคม 2560) Period II: 4 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

เม.ย.-7 เม.ย.2560 (Dosing: 5 เมษายน 2560) ด าเนินการคัดกรอง
อาสาสมัครวันที่ 8 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 9 มีนาคม 2560 จ านวน 29 
ราย (เพศชาย14 เพศหญิง 15) -ด าเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกโครงการที่ 
2 โครงการศึกษาเปรียบเทียบแบบสุ่มให้ยาครั้งเดียว ข้ามสลับสองทาง 
แบบเปิดเผย เพื่อศึกษาชีวสมมูลต าหรับยาทรามาดอล ไฮโดรคลอไรด์ 100 
มิลลิกรัม ชนิดออกฤทธิ์นาน, ทรามอล รีทาร์ด 100 มิลลิกรัมและทรา
มาดอล รีทาร์ด จีพีโอ 100 มิลลิกรัม ภายหลังการให้ยาทางปากใน
อาสาสมัครคนไทยที่มีสุขภาพดี ภายใต้ภาวะอดอาหาร Protocol No. 
P003-17 Protocol training (by GPO/CRC): 6 มี น า ค ม  2560 
Screening: 19 เม.ย. 2560 Screening Result: 15 มีนาคม 2560  Period 
I: 1 พ.ค.- 4 พ.ค.2560 (Dosing: 2 พ.ค. 2560)  Period II: 8 พ.ค.  11 
พ.ค. 2560 (Dosing: 9 พ.ค. 2560) ด าเนินการคัดกรองอาสาสมัครวันที่ 
19 เม.ย. 2560 ถึง วันที่ 20 เม.ย. 2560 จ านวน 28 ราย (เพศชาย14 เพศ
หญิง 14) -ด าเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกโครงการที่ 3 โครงการศึกษาวิจัย 
การศึกษาแบบสุ่มชนิดเปิดเผยการให้ยาครั้งเดียวและหลายครั้งข้ามสลับ
สองทางเพื่อศึกษาทางบเภสัชจลนศาสตร์ของยาไซโคลเซอรีน ขนาด 250 
และ 750 มิลลิกรัม  เดือน มิ .ย . -ก .ค .  2560 Protocol training (by 
GPO/CRC): 22 มีนาคม 2560  Screening: 26 มิ .ย .  2560 Screening 
Result: 06 ก.ค. 2560  Period I: 3 ก.ค.- 7 ก.ค. 2560 (Dosing: 4 ก.ค. 
2560) ? Period II: 17 ก .ค .   21 ก .ค .  2560 (Dosing: 18 ก .ค .  2560) 
Period III: 31 ก.ค. 2560 6 ส.ค. 2560 (Dosing: 31 ก.ค.- 5 ส.ค. 2560) 
ด าเนินการคัดกรองอาสาสมัครวันที่ 19 เม.ย. 2560 ถึง วันที่ 20 เม.ย. 
2560 จ านวน 12 ราย (เพศชาย 6 เพศหญิง 6)  



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

803-1112-
P052-
L5740-29 

โครงการร่วมวิจยั
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์-ส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยาเพื่อประมิน
อุบัติการณ์การแพ้ยาและ
การวิจยัเพื่อน าเภสัชพันธุ
ศาสตร์มาใช้ในระบบ
สาธารณสุข 

1,900,000 1,900,000 100.00 1. ยื่น คณะกรรมการการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ สถาบันพัฒนาการ
คุ้มครองการวิจัยในมนุษย ์เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ ได้รับอนุมัติเมื่อ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560  

2. การประเมินอุบัติการณ์การแพย้าและการวิจัยเพือ่น าเภสัชพันธุศาสตร์
มาใช้ในระบบสาธารณสุข ให้กับเครือข่ายวิจยัทางเภสัชพันธุศาสตร์ ทั้ง
เครือข่ายที่เป็นสมาชิกอยู่แลว้และเครือข่ายใหม่ที่เพิ่งเร่ิมด าเนินการใน
ปีงบประมาณนี ้โดยจะมีการจัดประชุมในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 ณ 
โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี นั้น สรุปการ
ประชุม รพ.พุทธชินราช และ รพ.นพรัตน์ราชธานี ตอ้งการให้ออกบัตร
แพ้ยาพลาสติก ที่มีผลการตรวจเภสัชพนัธุศาสตร์ ของคนไข้ เพื่อให้
คนไข้สามารถน าข้อมูลไปใช ้ข้ามแผนก และข้ามโรงพยาบาล ได้ โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับไปปรึกษากับทาง สวรส. และหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อ พัฒนาระบบข้อมูลของประเทศในการป้องกันการแพ้ยา 
ซ่ึงอาจน าข้อมูลผู้ปว่ยแพ้ยารุนแรง เช่น SJS/TEN เพื่อป้องกันการแพย้า
ซ้ าในผู้ป่วยดังกล่าว นพ.พลาชาติ รพ.นพรัตนราชธานี สนใจจะตรวจ 
Gene expression study ในผู้ป่วยที่เป็น วัณโรคที่ผิวหนัง เช่น ผู้ป่วย 
Eryhema nodosum, Erythema Induratum. โดยจะท าเป็น
โครงการวิจัย คล้ายกับผู้ป่วยเด็กที่ รพ.ศิริราช พญ.สกาวรัตน์ ติดต่อทาง
โทรศัพท์ ผ่านทาง ภญ. จาก รพ. สมเด็จพระศรีราชา สนใจจะท าวิจัย
เร่ือง PGx of Warfarin and Clopidogrel (After PCI) ส าหรับ
โครงการวิจัย PGx for RDU ทางกรมวทิย์ จะด าเนินการจัดเตรียม แนว
ทางการใช้การตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ร่วมกับทางสมาคมเภสัชกรรม
โรงพยาบาล และเชิญ เภสัชกรจากโรงพยาบาลที่เขา้ร่วมโครงการวจิัย
มาร่วมกันเชียนแนวทางในการใช้ข้อมูลทางเภสัชพันธุศาสตร์ และ 
จัดเตรียม Clinical Decision Support system ผ่านระบบเวช
ระเบียนอิเลกโทรนิก  

3. Oral presentation การพัฒนาเทคนิค Tetra Primer ARMS PCR 
เพื่อใช้ในการตรวจหา CYP2C9*3 อัลลีน ในกลุ่มประชากรคนไทย เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ โรงแรมซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธาน ีในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าป ี2560 

100.00 1. ทราบอุบัติการณ์ของภาวะแพย้าที่ส าคัญใน
ประเทศไทย  

2. ได้ลักษณะพันธุกรรมเส่ียงเส่ียงในการเกดิโรคที่
มีความส าคัญในประเทศไทย 

3. พัฒนาชุดทดสอบและเปิดให้บริการตรวจเพื่อ
ใช้ในการตรวจหาลกัษณะพันธุกรรมในยีน
ดังกล่าวที่มีความส าคัญทางคลินิกในประเทศ
ไทย 

สชพ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

803-1112-
P053-
L5742-04 

พัฒนาชุดตรวจวัดระดับ
การแสดงออกของยีนและ
ประเมินชุดตรวจวิเคราะห์
ทางพันธุกรรมโดยเทคนิค
ดิจิตอลพีซีอาร ์

485,925 485,887 99.99 จัดเตรียม Panel ของตัวอย่างส าหรับวิเคราะห์จากธนาคารตัวอย่างของ
ศูนย์ ฯ ได้จ านวน 50 ตัวอยา่ง จากเป้าหมาย 50 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ
ความก้าวหนา้ ร้อยละ 100  
     - ด าเนินการประเมินวิธีทดสอบ รายการ Clinical Sensitivity ได้เสร็จ
สิ้น 1 รายการ จากเปา้หมาย 1 รายการ คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า ร้อย
ละ 100  
     - ด าเนินการประเมินวิธีทดสอบ รายการ Clinical Specificity ได้เสร็จ
สิ้น 1 รายการ จากเปา้หมาย 1 รายการ คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า ร้อย
ละ 100  
     - ด าเนินการประเมินวิธีทดสอบรายการ limit of detection ได้เสร็จ
สิ้น 1 รายการ จากเปา้หมาย 1 รายการ คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า ร้อย
ละ 100  
     - ด าเนินการประเมินวิธีทดสอบรายการ reportable range ได้เสร็จ
สิ้น 1 รายการ จากเปา้หมาย 1 รายการ คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า ร้อย
ละ 100  
     - ด าเนินการประเมินวิธีทดสอบรายการ precision ได้เสร็จสิ้น 1 
รายการ จากเป้าหมาย 1 รายการ คิดเป็นร้อยละความก้าวหนา้ ร้อยละ 
100  
     - จัดท ารายงานความก้าวหนา้ 3 รายงาน คิดเป็นร้อยละความกา้วหนา้ 
ร้อยละ 100 

100.00 1. จดสิทธิบัตรชุดตรวจวัดระดับการแสดงออก
ของยีนเพื่อวินจิฉัยวัณโรคโดยเทคนิคดิจิตอล
พีซีอาร์ 

2. เปิดบริการตรวจวิเคราะห์ทางพันธกุรรมโดย
เทคนิคดิจิตอลพีซีอาร์ เช่น การตรวจการ
กลายพันธุ์บนยีน KRAS  

3. หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย,์ กรมควบคุมโรค, 
กรมการแพทย,์ โรงพยาบาลต่างๆ และ 
มหาวิทยาลัยตา่งๆ  

สชพ. 

803-1112-
P053-
L5742-08 

โครงการให้บริการ และ
ติดตามผลเพื่อประเมินการ
ใช้ชุดทดสอบเพื่อตรวจหา
แอนติบอดีต่อ
Exopolysaccharideของ
เช้ือ
Burkholderiapseudoma
lleiด้วยเทคนิค
Immunochromatograp
hyในโรงพยาบาลและศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
เข้าร่วมโครงการ 

830,110 830,110 100.00 1. ท าการพัฒนาชุดทดสอบเพื่ อตรวจหาแอนติบอดีต่อ  Exopoly 
saccharide ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ชนิด IC โดยปรับ
หาสภาวะที่เหมาะสมในการพัฒนาชุดทดสอบแล้ว  และปรับวิธีการ
ทดสอบเป็นแบบใส่ตลับ (Lateral flow) ซ่ึงให้ผลถูกต้องและสะดวกต่อ
การใช้งานมากกว่าวิธีเดิม จากนั้นท าการผลิตชุดทดสอบ เพื่อน าไป
ประเมินคุณภาพชุดทดสอบเบื้องต้นในระดับห้องปฏิบัติการ  ผลการ
ประเมินคุณภาพชุดทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการ จ านวน 121 
ตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับวิธี IHA พบว่าชุดทดสอบมีความไวร้อยละ 
70 ความจ าเพาะร้อยละ  66 เมื่อเปรียบเทียบกับวิธี IFA พบว่าชุด
ทดสอบมีความไวร้อยละ 93 ความจ า เพาะร้อยละ 52 และเมื่อ
เปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ให้ผลตรงกันทั้งสองวิธี (IFA และ IHA) จ านวน
ตัวอย่าง 48 ตัวอย่าง พบว่าชุดทดสอบมีความไวร้อยละ 93 และ
ความจ าเพาะร้อยละ 75 

100.00 1. สามารถเผยแพร่เทคโนโลยีไปยังหน่วยงาน
เป้าหมายได้ส าเร็จ 

2. สามารถน าชุดทดสอบที่ผลิตได้ไปใช้ร่วมกับวธิี
มาตรฐาน 

3. หน่วยงานที่เขา้ร่วมโครงการให้การตอบรับใน
การใช้ชุดทดสอบเป็นอยา่งดี 

สชพ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

     2. ท าการเผยแพร่เทคโนโลยีและวิธีการใช้ชุดทดสอบแก่หน่วยงานที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมประเมินคุณภาพชุดทดสอบในภาคสนาม
จ านวนทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน จากนั้นท าการผลิตและจัดส่งชุดทดสอบไป
ยังหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้ควบคู่ไปกับการวินิจฉัยด้วยวิธี
มาตรฐานหรือวิธีที่หน่วยงานนั้นๆ ใช้อยู่ ผลการประเมินคุณภาพชุด
ทดสอบภาคสนาม จ านวนทั้งสิ้น 75 ตัวอย่าง มีผลการตรวจโดยวิธี IHA 
75 ตัวอย่าง ตรวจโดยวิธีการเพาะเช้ือ 27 ตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับ
วิธี IHA พบว่าชุดทดสอบมีความไวร้อยละ 86 ความจ าเพาะร้อยละ 89 
และเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเพาะเชื้อ พบว่าชุดทดสอบมีความไวร้อย
ละ 75 และความจ าเพาะร้อยละ 65 

3. ในส่วนของการด าเนินงานปีนี้ ท าการปรับปรุงรูปแบบชุดทดสอบจาก
แบบส ารวจความพึงพอใจ โดยปรับเปลี่ยนลักษณะของบรรจุภัณฑ์ให้
บรรจุ 1 ตลับต่อ 1 ซอง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เพิ่มปริมาณ
บั ฟ เ ฟ อ ร์ ใ ห้ เ พี ย ง พ อ กั บ ก า ร ใ ช้ ชุ ด ท ด ส อ บ ใ ห้ ม า ก ขึ้ น 
ได้ด าเนินการเผยแพร่เทคโนโลยีและวิธีการใช้ชุดทดสอบให้กับเจ้าหน้าที่ 
นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิจัย อาจารย์ และ
บุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆ            ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ และประชุมเชิง
ปฏิบัติการระบบการส่งต่อตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการ
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ในวันที่ 19 และ 20 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น และโรงแรมราชาวดี แอนด์ โฮเทล 
จังหวัดขอนแก่น มีหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการและรับชุดทดสอบ
ไปประเมินคุณภาพจ านวนทั้งสิ้น 27 หน่วยงาน ได้ท าการผลิตชุด
ทดสอบและจัดส่งให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการแล้ว 

4. จากการน าชุดทดสอบที่พัฒนาได้ไปประเมินในภาคสนาม โดยวิธีน าไป
เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการจ านวน 3 ครั้ง ในปี 2559 จ านวน 1 
ครั้ง และปี 2560 จ านวน 2 ครั้ง และรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
จากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการในเขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค  พบว่ามีผู้สนใจและรับชุด
ทดสอบไปประเมินจ านวน 32 หน่วยงาน มีผู้ส่งผลกลับมา จ านวน 11 
หน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 34.4 และมี 1 หน่วยงานที่ ไม่มีผล IHA 
เนื่องจากน้ ายาหมดอายุ ท าให้ตัวอย่างที่ผู้ตอบกลับมามีน้อยจึงเพิ่ม
โรงพยาบาลพิษณุโลกอีก 1 หน่วยงานโดยให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
พิษณุโลกเป็นผู้ประสานงาน และติดตามผล รวมเป็น 12 หน่วยงาน และ
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สามารถน าผลมาวิเคราะห์ได้ จ านวน 11 หน่วยงาน เมื่อน าผล IHA ที่
โรงพยาบาลส่วนใหญ่ใช้                   อยู่มาเปรียบเทียบกับชุดทดสอบ
ที่พัฒนาขึ้นจ านวน 583 ตัวอย่าง พบว่าชุดทดสอบ IC มีความไว 
ความจ าเพาะ และมีความ    ถูกต้องร้อยละ71.4, 96.9 และ 92.3 
ต า ม ล า ดั บ 
ในจ านวน  11 โรงพยาบาล มีเพียง 6 โรงพยาบาลที่มีผลการเพาะเชื้อ 
จ านวน 204 ตัวอย่าง เมื่อน าผลมาเปรียบเทียบพบว่ามีความไว 
ความจ าเพาะ และความถูกต้องร้อยละ 77.8, 93.7 และ 91.9 ตามล าดับ 
จะเห็นว่าเมื่อน าชุดทดสอบ IC เปรียบเทียบกับวิธีเพาะเชื้อ และวิธี IHA 
ให้ผลด้านประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน  แต่เมื่อน าผลของวิธี  IHA 
เปรียบเทียบกับวิธีเพาะเชื้อ พบว่า มีความไว ความจ าเพาะ  และ
ความถูกต้องร้อยละ 81.8, 82.9 และ 82.8 ตามล าดับ จะเห็นว่าวิธี IHA 
ถึงแม้ว่าจะเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก แต่ก็ยังมีความไว และความจ าเพาะ
ต่ า เ ช่ น กั น  (10.6, 10.16)  
อีกสาเหตุหนึ่ งที่มี ผลให้ประสิทธิภาพของชุดทดสอบไม่สู ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับวิธีเพาะเชื้อ  เนื่องจากชุดทดสอบเป็นการตรวจหา
ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ แต่ตัวอย่างซีรั่มที่ได้จะเป็นตัวอย่างที่เก็บคราวเดียวกับ
การเพาะเชื้อ และเก็บในวันที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ (ไม่แสดงข้อมูล
ประกอบ) ซ่ึงมีระยะห่างจากวันที่เริ่มเป็นไข้ประมาณ 1-2 วัน ท าให้
ภูมิคุ้มกันยังต่ าหรือยังไม่มี จึงเป็นสาเหตุให้ตรวจไม่พบ และชุดทดสอบที่
พัฒนาขึ้นเป็นชุดตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ซ่ึงต่างจากวิธี IHA ซ่ึงเป็น
การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG ซ่ึงถ้าผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด 
จะมีแอนติบอดีอยู่แล้ว ในบางรายอาจให้ผล IHA titer มากกว่า 1:320 
(10.14) จึงท าให้วิธี IHA มีความจ าเพาะต่ ากว่าวิธี IC ดังนั้นจึงได้น า
ตัวอย่างจ านวน 181 ตัวอย่างมาทดสอบหาแอนติบอดีด้วยวิธี IFA ซ่ึง
เปน็วิธีมาตรฐานสามารถตรวจหาแอนติบอดีได้ทั้งชนิด IgM และ IgG แต่
ไม่นิยมใช้กันเนื่องจากต้องใช้กล้อง Fluorescence ที่มีราคาแพง เมื่อน า
ผลการทดสอบหาแอนติบอดีชนิด IgM โดยวิธี IFA มาเปรียบเทียบกับชุด
ทดสอบที่พัฒนาขึ้น (IC) พบว่าชุดทดสอบ   มีความไว ความจ าเพาะ 
และความถูกต้องร้อยละ 93.8, 95.2     และ 95.0 ตามล าดับ ในขณะที่
ชุดทดสอบIFA/IgM                      มีความไว ความจ าเพาะ และ
ความถูกต้องร้องละ 33.3, 98.1 และ 93.0 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบ
กั บ วิ ธี เ พ า ะ เ ชื้ อ 
ผลการส ารวจความพึงพอใจการใช้งานชุดทดสอบด้วยแบบสอบถาม 
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ได้รับการตอบแบบสอบถามกลับมา จ านวน 10 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า 
ความพึงพอใจในรูปแบบชุดทดสอบ ระดับความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 4.10 
อยู่ในระดับ ดี ความพึงพอใจในการอ่านผลของชุดทดสอบ ระดับความ
พึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 3.78 อยู่ในระดับ ดี ความพึงพอใจชุดทดสอบโดย
ภาพรวม ระดับความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 3.78 อยู่ในระดับ ดี และมี
ข้อเสนอแนะคือ ควรพัฒนาชุดทดสอบให้มีความไว ความจ าเพาะ  ให้
มากกว่าเดิม แต่การทดสอบ บรรจุภัณฑ์ล่าสุด มีความเหมาะสม และมี
ความน่าสนใจในการน าไปใช้ร่วมกับการวินิจฉัยของแพทย์ 

803-1112-
P053-
L5742-11 

การวิจยัและพัฒนาเพื่อ
สร้างและผลิตรีคอม
บิแนนท์แอนติบอดีเพือ่ใช้
ในการรักษาโรค 

889,000 889,000 100.00 1. จากการศึกษาล าดับนิวคลิโอไทด์ของยีนที่ใช้สร้างแอนติบอดีส่วน 
Secretory signal, Heavy chain constant region ชนิด IgG1, Light 
chain constant region ชนิด Lambda และ Light chain constant 
region ชนิด Kappa ของมนุษย์ พบว่าสามารถออกแบบต าแหน่งของ
เอนไซม์ตัดจ าเพาะที่ใช้ส าหรับน าชิ้นส่วนของยีนที่ใช้สร้างแอนติบอดี
ส่วน Variable region แทรกเข้าบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างยีนส่วน 
Secretory signal และ Constant region โดยไม่ท าให้เกิด addition 
mutation ของยีน 

2. สามารถจัดท าแผนภาพของเวคเตอร์ที่บรรจุยีนที่ออกแบบขึ้นโดยแสดง
ต าแหน่ง Cloning site ที่เป็นบริเวณเอนไซม์ตัดจ าเพาะส าหรับเชื่อมต่อ
ยีนที่ใช้สร้างแอนติบอดีส่วน Variable region เข้าสู่เวคเตอร์ที่สร้างขึ้น 

3. จากการวิเคราะห์ค่า Codon frequency ของยีนที่ใช้สร้างแอนติบอดี
ส่วน Secretory signal, Heavy chain constant region ชนิด IgG1, 
Light chain constant region ชนิด Lambda และ Light chain 
constant region ชนิด Kappa ของมนุษย ์พบว่าบางต าแหน่งของยีนมี
ค่า Codon frequency ต่ ากวา่ 10% ซ่ึงอาจส่งผลต่อการแสดงออก
ของยีนในเซลล์สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม (Mammalian cell lines) จึงท า
การปรับเปลี่ยน Codon (Codon optimization) ของยีนทั้งหมด 

4. จากการปรับเปลี่ยน Codon ของยีนที่ใช้สร้างแอนติบอดีส่วน 
Secretory signal, Heavy chain constant region ชนิด IgG1, Light 
chain constant region ชนิด Lambda และ Light chain constant 
region ชนิด Kappa ของมนุษย์แลว้ท าให้ค่า Codon frequency ของ
ยีนทุกต าแหน่งมีค่าสูงขึ้นมากกว่า 30% 
 

100.00 1. สามารถพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการสร้างและ
การผลิต human monoclonal antibody 

2. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคที่ได้ในการพัฒนา
แอนติบอดีเพื่อทดแทนการผลิตแบบเดิ 

3. สามารถน าความรู้ที่ ได้ ไปใช้ในการพัฒนา
แอนติบอดีในงานด้าน therapeutics และ
งานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

4. เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ ได้ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอย่าง
น้อย 1 ฉบับ 

สชพ. 
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     5. ท าการสังเคราะห์ยีนที่ออกแบบได้ด้วยวธิี De novo DNA synthesis  
6. ท าการเพิ่มปริมาณยีนที่ใช้ในการสร้างแอนติบอดีส่วน Secretory 

signal, Heavy chain constant region และ Light chain constant 
region ทั้งชนิด Lambda และ Kappa จากยีนที่สังเคราะห์ขึ้นโดยวธิี 
De novo DNA synthesis ด้วยเทคนิค PCR 

7. ท าการเตรียมชิ้นยีนที่ได้จากการเพิ่มปรมิาณด้วยเทคนิค PCR และพ
ลาสมิดเวคเตอร์ ด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ  

8. ท าการเชื่อมต่อชิ้นยีนที่ได้กับพลาสมิดเวคเตอร์แล้วน าเข้าสู่เชื้อ E. coli 
ด้วยวธิี heat shock  

9. ท าการตรวจสอบรีคอมบิแนนท์โคลนที่ได้รับพลาสมิดเวคเตอร์ที่บรรจุยีน
ที่ใช้ในการสร้างแอนติบอดีส่วน Secretory signal, Heavy chain 
constant region และ Light chain constant region ด้วยเทคนิค 
colony PCR และสุ่มเลือกโคลนที่ให้ผลบวกอย่างละ 2 โคลนไปท าการ
สกัดพลาสมิดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของล าดับนิวคลีโอไทด์ต่อไป  

10. ท าการตรวจสอบความถูกต้องของล าดบันิวคลีโอไทด์ของยีนที่ใช้ใน
การสร้างแอนติบอดีสว่น Secretory signal, Heavy chain 
constant region และ Light chain constant region ที่บรรจุอยู่ใน
รีคอมบิแนนท์ พลาสมิดเวคเตอร์ที่ได้ โดยการท า DNA sequencing 
พบว่ารีคอมบแินนท์พลาสมิดเวคเตอร์ทีไ่ด้มีล าดับ นิวคลิโอไทด์ของ
ยีนที่ใช้สร้างแอนติบอดีส่วน Secretory signal, Heavy chain 
constant region ชนิด IgG1, Light chain constant region ชนิด 
Lambda และ Light chain constant region ชนิด Kappa ถูกต้อง
ทุกต าแหน่งตามที่ได้ออกแบบไว้สามารถน าไปใช้ในการโคลนยีนที่ใช้
ในการสร้างแอนติบอดีส่วน variable region เข้าสู่เวคเตอร์ได้ต่อไป 

11. ท าการศึกษาล าดับนวิคลิโอไทด์ของยีนที่ใช้สร้างแอนติบอดีส่วน 
Heavy chain variable region และ Light chain variable region 
จากเซลล์ไฮบริโดมาที่สร้างแอนติบอดีทีม่ีความจ าเพาะต่อเช้ือไวรัสเด็ง
กี่จ านวน 3 โคลน ได้แก่ 76F3 (DMSC-14), 80E5 (DMSC-36) และ 
84C10 (DMSC-38) 

12. สามารถออกแบบ primer และสภาวะที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการ
เพิ่มปริมาณยีนส่วน heavy chain variable region และ light 
chain variable region ด้วยวธิี PCR จากเซลล์ไฮบริโดมาทั้ง 3 
โคลน ได้แก่ 76F3 (DMSC-14), 80E5 (DMSC-36) และ 84C10 
(DMSC-38)  

   



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

13. สามารถเพิ่มปริมาณยีนสว่น heavy chain variable region และ 
light chain variable region ด้วยวธิี PCR จากเซลล์ไฮบริโดมาทั้ง 3 
โคลน (76F3, 80E5 และ 84C10)  

14. ท าการเตรียมชิ้นยีนสว่น heavy chain variable region และ light 
chain variable region ที่ได้จากการเพิ่มปริมาณด้วยเทคนิค PCR 
จากไฮบริโดมาทั้ง 3 โคลน (76F3, 80E5 และ 84C10) ด้วยเอนไซม์
ตัดจ าเพาะ  

15. ท าการเตรียมเวคเตอร์ส าหรับโคลนยีนสว่น heavy chain และ light 
chain ที่สร้างขึ้นด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ  

16. ท าการเชื่อมต่อชิ้นยีนส่วน heavy chain variable region ที่เตรียม
ได้จากเซลล์ไฮบริโดมาทั้ง 3 โคลน (76F3, 80E5 และ 84C10) กับ
เวคเตอร์ และน าเข้าสู่เซลล์ E. coli ด้วยวิธ ีHeat shock 

17. ท าการเชื่อมต่อชิ้นยีนส่วน light chain variable region ที่เตรียมได้
จากเซลล์ไฮบริโดมาทั้ง 3 โคลน (76F3, 80E5 และ 84C10) กับ
เวคเตอร์ และน าเข้าสู่เซลล์ E. coli ด้วยวิธ ีHeat shock  

18. ท าการตรวจสอบรีคอมบิแนนท์โคลนที่ได้รับพลาสมิดเวคเตอร์ที่บรรจุ
ยีนที่ใช้ในการสร้างแอนติบอดีสว่น heavy chain variable region 
เช่ือมต่อกับส่วน secretory signal และ constant region ด้วย
เทคนิค colony PCR  

19. ท าการตรวจสอบรีคอมบิแนนท์โคลนที่ได้รับพลาสมิดเวคเตอร์ที่บรรจุ
ยีนที่ใช้ในการสร้างแอนติบอดีสว่น light chain variable region 
เช่ือมต่อกับส่วน secretory signal และ constant region ด้วย
เทคนิค colony PCR  

20. ท าการสุ่มเลือกรีคอมบิแนนทโ์คลนของ heavy chain variable 
region ที่ให้ผลบวกอย่างละ 2 โคลนไปท าการสกัดพลาสมิดเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของล าดับนวิคลีโอไทด์ 

21. ท าการตรวจสอบความถูกต้องของล าดบันิวคลีโอไทด์ของยีนที่ใช้ใน
การสร้างแอนติบอดีสว่น heavy chain variable region เช่ือมต่อ
กับส่วน secretory signal และ constant region ที่บรรจุอยู่ในรี
คอมบิแนนท์ พลาสมิดเวคเตอร์ที่สุ่มเลือกมาในแต่ละโคลน โดยการ
ท า DNA sequencing พบว่ารีคอมบิแนนท์โคลนที่ได้มีล าดับนิวคลีโอ
ไทด์ของยีนที่ใช้ในการสร้างแอนติบอดีสว่น heavy chain ถูกต้องตรง
กับไฮบริโดมาทั้ง 3 โคลน (76F3, 80E5 และ 84C10) สามารถ
น าไปใช้ในการศึกษาการแสดงออกของแอนติบอดีได้ต่อไป 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

22. ท าการสุ่มเลือกรีคอมบิแนนทโ์คลนของ light chain variable 
region ที่ให้ผลบวกอย่างละ 2 โคลนไปท าการสกัดพลาสมิดเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของล าดับนวิคลีโอไทด์  

23. ท าการตรวจสอบความถูกต้องของล าดบันิวคลีโอไทด์ของยีนที่ใช้ใน
การสร้างแอนติบอดีสว่น light chain variable region เช่ือมต่อกับ
ส่วน secretory signal และ constant region ที่บรรจุอยู่ในรีคอม
บิแนนท์ พลาสมิดเวคเตอร์ที่สุ่มเลือกมาในแต่ละโคลน โดยการท า 
DNA sequencing พบว่ารีคอมบแินนทโ์คลนที่ได้มีล าดับนิวคลีโอไทด์
ของยีนที่ใช้ในการสร้างแอนติบอดีสว่น light chain ถูกต้องตรง
กับไฮบริโดมาทั้ง 3 โคลน (76F3, 80E5 และ 84C10) สามารถ
น าไปใช้ในการศึกษาการแสดงออกของแอนติบอดีได้ต่อไป  

24. ท าการตรวจสอบการแสดงออกของรีคอมบิแนนท์พลาสมิดเวคเตอร์ที่
ได้ทั้ง 3 โคลน (76F3, 80E5 และ 84C10) โดยการ Transfection 
เข้าสู่เซลล์ HEK293F และตรวจสอบรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีที่เซลล์
สร้างขึ้นในอาหารเลี้ยงเซลล์ด้วยวธิ ีELISA พบวา่เซลล์สามารถสร้างรี
คอมบิแนนท์แอนติบอดีชนิด IgG ได้ทั้ง 3 โคลน 

25. จัดท าสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์ 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

803-1112-
P053-
L5742-24 

การวิจยัและพัฒนาสาร
ต้นแบบทางยาจาก
สมุนไพรไทยเพื่อการรักษา
เบต้า-ธาลัสซีเมีย 

632,715 632,715 100.00 1. เตรียมสารสกัดเหง้ากระชายด า  
2. สกัดแยกสารสกัดเหง้ากระชายด าดว้ยตวัท าละลายอินทรีย์ชนิดตา่ง ๆ 

และน าส่วนที่มีฤทธิ์ไปแยกบริสุทธิ์สารออกฤทธิ์ดว้ยวิธีทางโครมาโทก
ราฟี 1 ครั้ง และแยกบริสุทธิ์ต่อด้วย HPLC  

3. เตรียมดอกกระเทียมเถาแห้งบด และน าไปสกัดด้วยเอทานอ 
4. เตรียมใบโกสนแห้งบด และน าไปสกัดดว้ยเอทานอล 
5. พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์การแสดงออกของโกลบินยีนโดยวธิี real-time 

PCR ในเซลล์ K562 โดยการเตรียม DNA ฐานของโกลบินยีน และ 
GAPDH 

6. เตรียมเซลล์ K562 ที่ treat ด้วยสารกระตุ้น HbF เช่น hydroxyurea, 
azacytidine และ butyric acid 

100.00 ได้สารต้นแบบทางยาจากสมุนไพรส าหรบัน าไป
พัฒนายาเพือ่การรักษาเบต้า-ธาลัสซีเมีย 
- ได้สิทธิบัตรของสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นการสร้าง 
HbFเพื่อน าไปใช้เป็นยารักษาอาการทางคลินิก
ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการสร้างสาย
โกลบินชนิดเบต้า(beta- 
hemoglobinopathies) เช่น beta-
thalassemia และ sickle cell anemia 
- สามารถน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการได ้

สชพ. 

     7. สกัด RNA จากเซลล์ที่ treat ด้วยสารกระตุ้น HbF และวิเคราะห์ความ
บริสุทธิ์ของ RNA  

8. เตรียม cDNA จาก RNA ที่ treat ด้วยสารกระตุ้น HbF 
9. วิเคราะห์การแสดงออกของโกลบินยีนดว้ยวธิี quantitative PCR 
10. แยกสารออกฤทธิ์ให้บริสุทธิจ์ากใบโกสนด้วยวธิีโครมาโทกราฟ ีชนิด 

Silica gel และ แยกบริสุทธิ์สารออกฤทธิ์ต่อด้วยวธิีโครมาโทกราฟี ชนิด 
ODS  

11. วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของสารกระตุ้นการสร้าง HbF จากเหง้า
กระชายด า 3 ชนิด  

12. วิเคราะห์ผลของสารสกัดหรือสารออกฤทธิ์ต่อเซลล์ K562 เพื่อศึกษา
การรอดชีวิตของเซลล์ ส าหรับก าหนดขนาดความเข้มข้นในการศึกษา
การแสดงออกของยีน  

13. ทดลองวิเคราะห์ระดับการแสดงออกของยีน HBG ในเซลล์ K562 ที่ 
treat ด้วยสารสกัดจากดอกกระเทียมเถาและโกสน 1 ครั้ง  

14. วิเคราะห์การแสดงออกของยีนโดยวิธ ีreal-time PCR เพื่อศึกษาฤทธิ์
ของสารสกัดและสารออกฤทธิ์จากใบโกสนและดอกกระเทยีมเถา พบวา่
สารทดสอบสามารถเพิ่มระดับการแสดงออกของยีน HBG ได้มากกวา่ 
1.1-2.6 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับระดับการแสดงออกของยีน HBA 

 - ได้ข้อมูลผลการศึกษาในระดับpreclinical 
study ที่สมบูรณ์เพียงพอต่อการพิจารณาขอ
อนุญาตด าเนินการศึกษาต่อในระดับคลนิิก 
(Investigational New Drug Application) 

 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

803-1115-
P051-
L5741-24 

วิจัยและพัฒนาเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพ Interferon 
Gamma Release 
Assays (IGRAs) ในการ
ตรวจการติดเช้ือ 
Mycobacterium 
tuberculosis 

812,000 840,000 103.45 1. ได้ข้อมูลเพื่อใช้ในการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน TB specific antigens 
และท าให้โปรตีนมีความบริสุทธิ์เพื่อท าการก าจัด Endotoxin ให้อยู่ใน
ระดับที่ไม่ส่งผลต่อการกระตุ้น cell 

2. ได้ข้อมูลสภาวะที่เหมาะสมในการก าจัด endotoxin รีคอมบิแนนท์
โปรตีนให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลต่อการกระตุ้น cells 

3. ได้รีคอมบิแนนท์โปรตีน CFP10-GST และ ESAT6-GST ที่มีความ
บริสุทธิ์สูงและสามารถลดปริมาณ endotoxin ได้น้อยกว่า 0.1 EU 

4. ได้รีคอมบิแนนท์โปรตีน CFP21 ที่มีความบริสุทธิ์สูงและสามารถลด
ปริมาณ endotoxin ได้น้อยกว่า 0.1 EU 

5. ได้รีคอมบิแนนท์โปรตีน TB7.7 

90.00 1. สามารถวิจยัและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจการติดเช้ือ TB โดย IGRAs ได้ ท าให้
สามารถให้การดูแลรักษาและติดตามผู้ปว่ย
หรือผู้ที่มีความเส่ียงได้ในระยะแรก ท าให้
สามารถควบคุมการเกิดวัณโรคได้ 

2. สามารถพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการ
วิจัยของนักวจิัยโดยใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุล
และพันธวุิศวกรรม 

สชพ. 

803-1115-
P051-
L5742-06 

โครงการสร้างวัคซีน
ต้นแบบป้องกันโรคเริมและ
การพัฒนากระบวนการ
ผลิต 

1,025,700 1,025,700 100.00 ได้ท าการเพาะเลี้ยงรีคอมบิแนนท์ P. pastoris ในอาหารที่มีองค์ประกอบ
ของเมทานอล เพื่อกระตุ้นให้เซลล์ผลิต HSV-1 gD และ HSV-2 gD และท า
การเก็บตัวอย่างทุก 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 72 ชั่วโมง น าไปตรวจสอบการ
ผลิต  gD ด้วยวิ ธี  ELISA โดยท าการตรวจสอบทั้ งที่ เป็ น  secreted 
expression จ า ก ส่ ว น อ า ห า ร เพ า ะ เ ลี้ ย ง เ ซ ลล์ แ ล ะ  intracellular 
expression จากส่วนของตะกอนเซลล์ แต่พบว่าในรีคอมบิแนนท์โคลนที่มี
รีคอมบิแนนท์ พลาสมิด pPICZ 

100.00 ได้องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาวัคซีนและได้
เทคโนโลยี ในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคเริม 
ส าหรับถ่ ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับ
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  เพื่อน าไป
พัฒนาต่อยอดในการผลิตระดับโรงงานกึ่ ง
อุตสาหกรรมและเพื่อน าไปสู่การทดสอบในมนุษย์
ต่อไป 

สชพ. 

803-1115-
P051-
L5742-28 

การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์
ของยาต้านวัณโรคและ
พัฒนาวิธีทดสอบส าหรับ
การตรวจระดับยาวัณโรค
เพื่อติดตามการรักษาวัณ
โรคในผู้ป่วยวัณโรคใหม่
และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 

1,166,000 1,166,000 100.00 พัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวธิีวิเคราะห์ปริมาณยาไซโคเซอรีน
ด้วยเทคนิค LC-MS/MS พร้อมทั้งได้เสนอโครงการเพื่อรับการพจิารณาการ
ศึกษาวิจยัในมนุษย์เพือ่ศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาต้านวัณโรคไซโคเซอ
รีนและได้ด าเนินงานตามโครงการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาไซโคเซอ
รีนในอาสาสมัครในระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560 จะจัดท าร่าง
บทคัดย่อเพื่อเสนอผลงานวิจยัในที่ประชุมระหว่างประเทศในการประชุม 
18th World congress of basic and clinical pharmacology 
(WCP2018 KYOTO) 

90.00 1.เผยแพร่วิธีการทดสอบในวารสารวิชาการ 
2.บริการตรวจวิเคราะห์ระดบัยาตา้นวณัโรค 

สชพ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

803-1115-
P052-
L5740-13 

การพัฒนาวิธีการตรวจการ
กลายพันธุ์ของยีน BRCA1
และ BRCA2ในผู้ป่วยที่เป็น
โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็ง
รังไข่ด้วยเทคนิควิเคราะห์
ล าดับสารพันธกุรรม
สมรรถนะสูง 

3,538,700 3,538,700 100.00 1. ได้ข้อมูลทางคลินิคของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 105 ตัวอยา่ง  
2. ได้ตัวอย่าง DNA จ านวน 105 ตัวอย่าง  
3. ได้วิธีการตรวจยืนยันด้วยวิธ ีSanger Sequencing โดยใช้ชุดไพรเมอร์ 

25 คู่ที่สามารถตรวจยืนยันการเปลี่ยนแปลงเบสที่มาจากการตรวจด้วย
เทคนิควิเคราะห์ล าดับสารพันธุกรรมสมรรนะสูง  

4. ตรวจยืนยันการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 และ BRCA2 ในผู้ป่วยที่เป็น
โรคมะเร็งเต้านมและ มะเร็งรังไขด้วยเทคนิควิเคราะห์ล าดับสาร
พันธุกรรมสมรรถนะสูงจ านวน 105 ราย 

100.00 1. การใช้วิธีตรวจทางชีวโมเลกุล (bio 
molecular method) ประกอบดว้ยวิธ ี(PCR) 
และอ่านล าดบัพันธกุรรมด้วยเครื่องอ่านล าดับ
พันธุกรรมสมรรถนะสูง เพื่อตรวจหา 
germline mutation ในยีน BRCA1/BRCA2
โดยยืนยันการตรวจวินจิฉัยทางคลินิกในผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมในประเทศไทยที่อายุน้อยกว่า 45 
ปี 
- ข้อมูลจากการตรวจทางชีวโมเลกุลในยีน 
BRCA1/BRCA2ท าให้ค้นพบลักษณะการกลาย
พันธุ์ชนิดใหม ่ๆรวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการช่วย
วินิจฉยัแยกโรคมะเร็งเต้านมชนิดกรรมพันธุ์
ออกจากมะเร็งที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ  และใช้
เป็น screening test ในการตรวจคัดกรอง
สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่ม
เส่ียง  ตลอดจนใช้เป็นฐานข้อมูลทางสถติิของ
ผูป้่วยไทยเพื่อการศึกษาต่อไปในอนาคต 
- เปิดบริการตรวจ Clinical Sequencing เพื่อ
วินิจฉยัยีนเส่ียงมะเร็งเต้านมหรือพัฒนาต่อ
ยอดเป็นชุดตรวจการกลายพันธุ์บนยีน
BRCA1/BRCA2เพื่อประเมินความเส่ียงต่อ
โรคมะเร็งเต้านมชนิดกรรมพันธุ์ (Hereditary 
Breast and Ovarian Cancer) 
- ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพือ่เป็นองค์ความรู้ให้แก่
บุคคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
- เป็นรากฐานในการพัฒนางานดา้น Clinical 
Sequencing ของสถาบันฯ เพื่อยกระดบั
มาตรฐานงานวิจัย และงานบริการให้ทดัเทียม
กับสถาบันอื่นๆในระดับภูมภิาคเอเชียแปซิฟิก 

สชพ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

803-1115-
P053-
L5742-03 

การประเมินประสิทธภิาพ
ของวิธีการตรวจวัดระดับ
การแสดงออกของยีนใน
เลือดส าหรับการวินจิฉยั
วัณโรค 

2,136,000 2,136,000 100.00 1. ด าเนินการรายงานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยไป
ทั้งสิ้น 3 ครั้งจากเป้าหมาย 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ในที่
ประชุม Investigator meeting และ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2559 ในที่ประชุม
กรรมการ Immuno SATREPS และเมื่อวันที่ 19 ม.ค.2560 ในที่ประชุม
ติดตามความก้าวหน้าโครงการ  SATREPS-TB และรายงานในการ
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยรอบ 9 เดือน ในวันที่ 29 มิ.ย. 
2560  

2. ด าเนินการเก็บตัวอย่างจากผู้ปว่ยวัณโรคเด็ก และผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อจาก
วัคซีน BCG ได้แล้วทั้งสิ้น 88 ราย จากเป้าหมาย 40 ราย  

3. ด าเนินการวัดระดับการแสดงออกของยีนเป้าหมายด้วยเทคนิคดิจิตอลพีซี
อาร์จากตัวอย่างผู้ป่วยไปแล้วทั้งสิ้น 42 ราย การยื่นขอจดสิทธิบัตรการวิจัย 
ได้ร่างค าขอสิทธิบัตร 1 ร่าง คิดเป็นร้อยละ 100 

4. การน าเสนอข้อมูลเพื่อการสนับสนุนเชิงนโยบาย  ได้ร่าง executive 
summary ร่าง คิดเป็นร้อยละ 100  

5. การน าเสนอผลงานวิจยัในที่ประชุมระดบันานาชาตหิรือการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ The 6th 
Conference of International Union Against Tuberculosis and 
Lung Disease, Asia Pacific Region ระหว่างวันที ่23-25 มีนาคม 
2560 และ น าเสนอในงานประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ครั้งที่ 25 ระหวา่งวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 

100.00 1. การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ เช่น 
เร่ือง Biomarkers ที่จ าเพาะต่อวัณโรค 
ส าหรับวินิจฉัยในกลุ่มผู้ปว่ยผู้ใหญ ่ผู้ป่วยเด็ก 
และประเมินสภาวะการติดเช้ือวัณโรคดื้อยา
หลายขนาน และการตอบสนองต่อยาตา้นวัณ
โรค 

2. หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย,์ กรมควบคุมโรค, 
กรมการแพทย,์ โรงพยาบาลต่างๆ และ 
มหาวิทยาลัยตา่งๆ  

สชพ. 

803-1115-
P053-
L5742-20 

ความสัมพันธ์ระหวา่งการ
เกิดพิษต่อตับจาก 
rifampicin กับ ตัวบ่งชี้
ทางเภสัชพันธุศาสตร์ใน
ผู้ป่วยวัณโรคที่เกิดภาวะ
พิษต่อตับระหว่างการ
รักษา 

516,000 516,000 100.00 1. ยื่นโครงการเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์สคม. ผ่าน แล้ว 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559  

2. ยื่นโครงการเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์ติดต่อ และ ขอ
อนุญาตเพื่อท าวิจยัในโรงพยาบาล จากผู้อ านวยการโรงพยาบาลต่างๆ  

3. ต่ออายโุครงการโรงพยาบาลที่ผ่านการด าเนินการแล้ว เช่น โรงพยาบาล
นพรัตน์ราชธานี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาล
พุทธชินราช  

4. ยื่นขอจดสิทธิบัตร NAT2 diplotype  
5. ผลการท า Genome Wide Association Study ที่ RIKEN เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว  
6. การวิเคราะห ์Meta Analysis ใน 3 ประเทศ คือ ตัวอย่างจากประเทศ

ไทย ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย เสร็จเรียบรอ้ย อยู่ระหว่างการเตรียม 
Manuscript 

100.00 1. การเผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์  
2. หน่วยงานที่สามารถน าผลการวจิัยไปใช้

ประโยชน์ เช่น คณะกรรมการอาหารและยา 
กรมควบคุมโรค กรมการแพทย ์ 

3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข   

4. หน่วยงานที่ใหบ้ริการทางการแพทย์แก่
ประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 

สชพ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

803-1115-
P053-
L5742-22 

โครงการพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรม
ของเช้ือก่อโรคด้วยการ
ถอดรหัสพันธกุรรม
สมรรถนะสูง 

500,000 500,000 100.00 1. Genome-wide screening of SNPs associated with anti-TB drug 
resistance In Thai Mycobacterium tuberculosis clinical strains 
โดยดร.เทอดศักดิ์พราหมณะนันทน ์
รายงานผลและความก้าวหนา้งานวิจยัแบ่งออกเป็น1.การหา
ความสัมพันธ์ระหวา่งการกลายพันธ์ในยนีดื้อยากบัการดื้อยา 1st-line 
และ 2nd-line anti-tuberculosis drugs ในเชื้อวัณโรคในประเทศไทย
และ2.การพัฒนาวิธีทดสอบหาการกลายพันธ์ที่เกีย่วกับการดื้อยาต้าน
วัณโรคด้วยTargeted Next Generation Sequencing 
ส่วนที่1 : จากเช้ือวัณโรคจ านวน 1,187 ตัวอย่างพบว่า 1,110 ตัวอย่าง
มีผลการทดสอบความไวตอ่ยาตา้นวัณโรคโดยพบเชื้อดื้อยาต้านวัณโรค
ดังต่อไปนี้ดื้อต่อยาIsoniazid 148 ตัวอย่างดื้อต่อยาRifampicin 53 
ตัวอยา่งดื้อต่อยาStreptomycin 102 ตัวอยา่งดื้อต่อยาEthambutol 
18 ตัวอยา่งและเป็นเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 42 ตัวอย่างผลการ
ประเมินการดื้อยา 1st-line anti-tuberculosis drugs จากการกลาย
พันธ์บนยีนดือ้ยาพบว่า 

100.00 การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการเชน่เร่ือง
การประเมินภาวะดื้อยาดว้ยเทคนิคถอดรหัส
พันธุกรรมสมรรถนะสูงสถานการณ์ระบาดของ
วัณโรคในจังหวัดเชียงรายเมื่อศึกษาเช้ือวัณโรค
ด้วยวธิีถอดรหัสพันธุกรรมสมรรถนะสูง 

สชพ. 

     Isoniazid – resistance genes: katG, inhA, aphCเป็นปัจจัยหลัก
ตรวจการดื้อยาได้ 94% พบ 6% ของเช้ือดื้อยาIsoniazid ที่ไม่พบการ
กลายพันธ์ในกลุ่มยีนที่ศึกษาRifampicin – resistance genes: rpoB
เป็นปัจจัยหลกัตรวจการดื้อยาได้ 93% พบ 7% ของเช้ือดื้อยา
Rifampicin ที่ไม่พบการกลายพันธ์ในกลุ่มยีนที่ศึกษาพบการกลายพันธ์
rpoCAsn1239Asp ที่ไม่มีการรายงานมาก่อนStreptomycin – 
resistance genes: rpsL, rrs, gidBเป็นปัจจัยหลักตรวจการดื้อยาได้ 
83% พบ 17% ของเช้ือดื้อยาStreptomycin ที่ไม่พบการกลายพันธ์ใน
กลุ่มยีนที่ศึกษาEthambutol – resistance genes: embB, embC
เป็นปัจจัยหลกัตรวจการดื้อยาได้ 67% พบ 33% ของเช้ือดื้อยา
Ethambutol ที่ไม่พบการกลายพันธ์ในกลุ่มยีนที่ศึกษา 
การประเมินการดื้อยา 2nd-line anti-tuberculosis drugs จากการ
กลายพันธ์บนยีนดื้อยาพบว่าQuinolone – resistance genes: การ
กลายพันธ์ในgyrAพบ 5 ตัวอย่างและgyrBพบ 1 ตัวอย่าง 
Aminoglycoside – resistance genes: การกลายพันธ์ในrrsพบ 1 
ตัวอยา่งPyrazinamide – resistance genes: การกลายพันธ์ในpncA
พบ 12 ตัวอย่างจากเช้ือดื้อยาPyrazinamide 16 ตัวอย่างจากผล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเช้ือในกลุ่มตัวอยา่งมีความเส่ียงต่ าที่จะพัฒนา
เป็นXDR-TB นอกจากนี้ดร.เทอดศักดิ์ได้ท าการวิเคราะห์เพิ่มเติม

   



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

เกี่ยวกบัการกลายพันธ์ที่เกีย่วข้องกับการดื้อยาต้านวัณโรคชนิดใหม่
ได้แก่Bedaquiline, SQ109, DelamanidและLinezolid พบการกลาย
พันธ์บนยีนทีอ่าจจะเกีย่วขอ้งกับการดื้อยาดังกล่าวรอการยืนยันดว้ยการ
ทดสอบMinimum Inhibitory Concentration ต่อไป 
ส่วนที่2 : ดร.เทอดศักดิ์ได้พัฒนาวิธีMultiplex PCR ส าหรับAmplify 
ยีนดื้อยาจ านวน 14 genes เพื่อตรวจหาการดื้อต่อยาRifampicin, 
Isoniazid, Streptomycin, Ethambutol, Pyrazinamide, 
Kanamycin, CapreomycinและFluoroquinolones ในขั้นแรก
ทดสอบโดยท าSinglet PCR พบว่าpanDไม่สามารถamplify ได้จึงตัด
ออกเหลือเพยีง 13 genes โดยMultiplex PCR ประกอบดว้ยprimer 
จ านวน 14 คู่แบ่งเป็น 3 sets ส าหรับการamplify ให้ไดa้mplification 
products ขนาด 1 – 2 kb ของยีนดื้อยาการทดลองสามารถamplify 
ยีนที่ต้องการได้ทั้งหมดแต่ยังมีปัญหาในกรณีamplification products 
ขนาดใหญ่จะได้ความเข้มข้นต่ ากว่าเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวดร.นวลจันทร์
เสนอให้ลองปรับมาใช้Enzyme mix ที่จ าเพาะกับMultiplex PCR 
โดยเฉพาะข้อมูลการกลายพันธ์ที่จะน ามาสร้างเป็นฐานข้อมูลส าหรับการ
ตรวจหาเช้ือวัณโรคดื้อยาขณะนีอ้ยู่ระหว่างการหาสัดส่วนของการกลาย
พันธ์ที่พบในเชื้อดื้อยาต่อเชื้อไวตอ่ยา 

2. การหาความของSingle Nucleotide Polymorphisms (SNPs) ของ
เช้ือวัณโรคกับการแพร่ระบาดโดยดร.ณัฏฐ์สมิตติพัฒน์ 
รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความแตกต่างของSNPs ที่พบส าหรับการ
จ าแนกclustered isolates พร้อมพิจารณาdemographic data ของ
ผู้ป่วยร่วมดว้ยเพือ่ดูความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา 
สรุป:การวิเคราะห์เริ่มจากVCF files  
- การท าPairwise comparison เพื่อหาDSNPs โดยข้อก าหนดเบื้องต้น

คือDSNPs <6 แสดงถึงrecent transmission และDSNPs <20 เป็น
เกณฑ์ขยายในการพิจารณาClustered isolates 

- สร้างPhylogenetic tree 
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การศึกษาน าร่องเพื่อการ
พัฒนาการตรวจคัดกรอง
สุขภาพทารกแรกเกิดโรค
ภาวะต่อมหมวกไตผลิต
ฮอร์โมนมากผิดปกต ิ

1,890,500 1,890,500 100.00 ด าเนินการตรวจคัดกรองโรค CAH ในกระดาษซับเลือดทารกได้ จ านวน
ทั้งหมด 20,037 ราย ในเดือนกันยายนไม่พบตัวอย่าง positive (รวมทั้งสิ้น
พบตัวอย่าง positive จ านวน 13 ราย ส่งซีรั่มกลับมาตรวจยืนยันผล 11 
ราย ไม่ส่งมา 2 รายเนื่องจากเด็กป่วยและน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,000 
กรัม) และเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการตรวจประเมิน re-cer จากบ. 

100.00 1. ท าให้ทราบอุบัตกิารณ์การเกิดโรค CAH ใน
พื้นที่เขตสุขภาพที ่8 ซ่ึงเป็นจังหวัดในภาค
อีสานที่มีรายงานความชุกของโรคที่เป็น
ปัจจุบันและใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนขยาย
การด าเนินการตรวจคัดกรองโรคนี้ในทารก

สชพ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

URS ในระบบคุณภาพ 9001:2015 วันที่ 11 กย 60 ผลการตรวจประเมิน
ไม่พบ NC 

แรกเกิดให้ครอบคลุมจังหวัดตัวแทนภาค
ต่างๆประเทศในอนาคต 

2. สามารถน าขอ้มูลมาประยุกต์ใช้กับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาแลวิเคราะห์หา
ความชุกของการเกิดโรคของพื้นที่ภูม ิล าเนา
ของทารกแรกเกิดได้ 

3. ทารกที่ตรวจพบความผิดปกติในโครงการน า
ร่องการตรวจคัดกรองฯจะได้รับการดูแลรักษา
จากกุมารแพทย์อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์  
ท าให้สามารถลดอัตราการเสียชวีิตของเด็กแรก
เกิดในประเทศ 

4. สามารถน ารูปแบบการด าเนินการที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการตรวจคัดกรอง
สุขภาพทารกแรกเกิดให้ครอบคลุมโรคอืน่ๆ ที่
เป็นปัญหาของประเทศ เพิ่มขึ้นจากการตรวจ
คัดกรองฯ ในปัจจุบันได้ 
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การตรวจวินิจฉยัการติด
เช้ือเอชไอวี-1 ในเด็กแรก
คลอด ที่เกิดจากแม่ที่ติด
เช้ือเอชไอวีให้ได้ผลเร็ว
ที่สุดด้วยวธิี PCR ตัวอยา่ง
จากกระดาษซับเลือด 

1,339,500 1,339,500 100.00 ตัวอย่างที่ส่งตรวจ HIV-PCR แรกคลอด และ ตรวจครั้งที่ 3 ในเด็กที่มีอายุ 
4 เดือน และกรณีเด็กที่มีความเส่ียงสูง แต่ผลตรวจของ PCR ครั้งที่ 1 และ 
ครั้งที่ 2 เป็นลบ รวมทั้งสิ้น 2,720 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 3,000 ตัวอย่าง) 
เป็นตัวอย่างแรกคลอดจ านวน 2,422 ตัวอย่าง และตัวอย่างครั้งที่ 3 และ 4 
จ านวน 298 ตัวอย่าง พบผลบวกในตัวอย่างแรกคลอดจ านวน 17 ตัวอย่าง 
และผลบวกในครั้งที่ 3 และ 4 จ านวน 5 ตัวอย่าง 

92.60 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 
2555-2559 ที่มีนโยบายสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ 
(Getting to Zero) คือไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 
ไม่มีผู้ เสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการ
เลือกปฏิบัติ งานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นเพื่อตรวจ
วินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กที่คลอดจาก
แม่ที่ติดเช้ือตั้งแต่แรกเกิด โดยเฉพาะที่มีความ
เสี่ยงสูง เพื่อที่จะเริ่มยาต้านไวรัส ให้ได้อย่าง
รวดเร็วเพื่อการป้องกันไม่ให้มีเด็กที่เกิดใหม่ติด
เชื้อเอชไอวีจากแม่ เป็นหนี่งในแนวทางการ
จัดการเชิงรุกรายบุคคลเพื่อยุติการถ่ายทอด
เช้ือเอชไอวีจากแม่สู่ลูก และสนับสนุนนโยบาย
การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่
ลูก (PMTCT) 

2. ท าให้ค้นหาทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีได้เร็วที่สุด 
เพื่อเร่ิมยาต้านไวรัสโดยเร็วที่สุด (ภายในอายุ 8 
สัปดาห์) ตามที่มีหลักฐานจากการวิจัยที่บ่งชี้ถึง

สชพ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

โอกาสที่อาจจะรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ให้
หาย (Functional cure) ในทารก ที่ เริ่มยา
ต้านไวรัสเร็วตั้งแต่แรกเกิด  และมีหลักฐานว่า
การรักษาเร็วช่วยลดอัตราการป่วยตาย จาก
เอชไอวี/เอดส์ ช่วยให้ผู้ปกครองของเด็ก ลด
ความวิตกกังวล และบุคลากรทางการแพทย์
สามารถดูแลเด็กอย่างมีคุณภาพ ตามสถาน
การติดเช้ือเอชไอวีของเด็กแต่ละรายบุคคล 

3. ท าให้ทราบความไว ของการตรวจวินิจฉัยการ
ติดเชื้อเอชไอวี ในเด็กแรกคลอด ที่เกิดจากแม่
ที่ติดเชื้อเอชไอวี ด้วยวิธี PCR จากสิ่งส่งตรวจ
ชนิดกระดาษซับเลือด และสถานการณ์การติด
เชื้อ เอชไอวีของเด็ก และเป็นข้อมูลของ
ประเทศ ที่เข้าถึงได้ยาก เพื่อการบริหารจัดการ 
และ/หรือ ส่งผลถึงนโยบายการให้บริการตรวจ
วินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กที่คลอดจาก
แม่ที่ติดเชื้อของประเทศได้ในอนาคต 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 
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โครงการถอดรหัส
พันธุกรรมทั้งจีโนมของเช้ือ
วัณโรคในประเทศไทยด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์ล าดับ
เบสรุ่นใหม่ 

1,812,600 1,812,600 100.00 1. โครงการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์
โดย สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจยัในมนุษย์ (สคม.) เมื่อวันที ่19 
ธันวาคม 2559 

2. การประเมินเทคนิคการสกัดสารพันธกุรรมและคุณภาพของสาร
พันธุกรรมจากเช้ือวัณโรคด้วยชุดสกัดพบว่าชุดสกัด Presto™ Mini 
gDNA Bacteriaมีความเหมาะสม สกัด genomic DNA คุณภาพ และ
ปริมาณที่เหมาะสมกับการวิเคราะห ์Whole genome sequencing 

3. การพัฒนาวิธวีิเคราะห์ข้อมูลทางชีวสารสนเทศด้วย Bioin 
formaticssoftware ในระบบปฏิบัติการ Linux ดังแสดงในภาพข้างล่าง 
จะได้ข้อมูล variantsทั่วจีโนม ส าหรับการวิเคราะห์ตรวจหาเช้ือดื้อยา
และสายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคต่อไป 

4. สารสกัด DNA ของเช้ือวัณโรคจ านวน 190 ตัวอยา่ง ผ่านการถอดรหัส
พันธุกรรมด้วยเครื่อง Illumina NextSeq 500 และวิเคราะห์ผลเพื่อ
รายงานการดื้อตอ่ยาต้านวัณโรค และสายพันธุ์ของเช้ือวัณโรค 

5. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลรับตัวอย่าง และบันทึกผลการวิเคราะห์รหัส
พันธุกรรมของเช้ือวัณโรค (ด าเนินการได้เร็วกว่าทีก่ าหนด) 

100.00 1. เพิ่มความสามารถทางห้องปฏิบัติการด้านพันธุ
ศ า ส ต ร์ ใ น ง า น ด้ า น Whole Genome 
Sequencing ของเชื้อวัณโรคในประเทศไทย
ส าหรับการสอบสวนทางระบาดวิทยาเชิง
โมเลกุลและการตรวจหาวัณโรคดื้อยา 

2. ระบบรายงานข้อมูลทางระบาดวิทยาเชิง
โมเลกุลและการดื้อยาต้านวัณโรคของเชื้อวัณ
โรคในประเทศไทยเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
วางแผนการตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาและการ
วิเคราะห์หาห่วงโซ่การแพร่ระบาดของเชื้อวัณ
โรคดื้อยาในประเทศไทยโดยเทคนิคทางพันธุ
ศาสตร์ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ส าหรับการ
วางแนวทางควบคุมป้องกันวัณโรคในประเทศ
ไทย 

สชพ. 

804-1112-
P011-
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โครงการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ ์และ
พัฒนาการสื่อสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

9,990,000 9,769,345 97.79 จากการด าเนินกิจกรรมภายใต้แผนงานโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และ
พัฒนาการสื่อสารประจ าปีงบประมาณ 2560 ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขานุการกรม เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 สรุปผลการ
ด าเนินงานดังนี้ จัดกิจกรรมพิเศษ/ นิทรรศการ จ านวน 14 ครั้ง ดั้งนี้ 
1. นิทรรศการในหลวง ณ อาคาร 14 ชั้น 1 (ต.ค.59)  
2. นิทรรศการโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ณ วัดโพธิ ์กทม. (29 ต.ค.-6 

พ.ย. 59)  
3. นิทรรศการในการประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบ

สุขภาพ ประจ าป ี2560 ณ อิมแพ็คฟอรัม่ เมืองทองธานี วันที่ 6-8 
ธันวาคม 2559  
 

100.00 1. สื่อมวลชนได้รับข้อมูลข่าวสารของกรม 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และมีการน าไปสื่อสารต่อ
สาธารณะ 

2. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ
ประโยชน์จากองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และ
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นาไปใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ 

3. ประชาชนและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ
บริการข้อมูลอา้งอิงทางห้องปฏิบัตกิารที่มี
ความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการ
แพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 

สล. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

     4. นิทรรศการในงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ นวัตกรรมบริการ พัฒนา
ภาครัฐไทย ก้าวไกลสู่สากล ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
กทม. วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559  

5. นิทรรศการให้ความรู้เรื่องยุง ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามเสือป่า 
ลานพระบรมรูปทรงม้า วันที่ 14 มกราคม 2560  

6. จัดกิจกรรมในงานเมืองสุขภาพดี วิถีไทย ณ ตลาดคลองผดุง กรุงเทพ 7-
8 กุมภาพันธ์ 2560  

7. นิทรรศการคุณภาพสมุนไพรไทย ในโอกาสนายกรัฐมนตรี เดินทางมา
ราชการจังหวัดปราจีนบุรี และเยี่ยมชมการด าเนินงานของโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2560  

8. นิ ท ร ร ศ ก า ร บุ ค ล า ก ร ดี เ ด่ น  ใ น ง า น วั น ค ล้ า ย วั น ส ถ า ป น า
ก ร ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร แ พ ท ย์ ค ร บ ร อ บ  75 ปี  ณ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 10 มีนาคม 2560  

9. นิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงาน
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม อิม
แพ็คเมืองทองธานี วันที่ 22-24 มีนาคม 2560  

10. นิทรรศการวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ในงานการประชุมขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ  ณ 
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนา 
วันที่ 29-31 มีนาคม 2560  

11. นิทรรศการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข-
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ วันที่ 11 
เมษายน 2560  

12. นิทรรศการเผยแพร่แอพพลิเคชั่น tumdee drug alert ในงานมติชน
เฮลท์แคร์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ (ใช้งบนโยบาย) วันที่ 1 
- 4 มิถุนายน 2560  

13. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรม แอพพลิเคชั่นหน้าต่างเตือนภัย
สุขภาพ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตรวจประเมินรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)      ณ ห้องประชุม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2560  

14. จัดนิทรรศการในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการ
และการวิจัยพัฒนาเพื่อส่งเสริมพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อ
วันที่  21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  ตึก
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 4. เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
จากการประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์  

5. ผู้มาติดต่อรับบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลขา่วสาร  
ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ได้รับบริการด้วยความ
รวดเร็ว 

6. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภาพลักษณ์ที่ดี 
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15. นิทรรศการเรื่อง Green Book ในงานประชุมวิชาการกระทรวง
สาธารณสุข ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เซนทรา จ.
อุดรธานี  

16. นิ ท ร ร ศ ก า ร โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต บุ ค ล า ก ร
ก รม วิ ท ย า ศ า สต ร์ ก า ร แ พ ท ย์  วั น ที่  29 กั น ย า ย น  2560 ณ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวนข่าว บทความ รายงาน สกู๊ป ที่
เผยแพร่ ในเดือนตุลาคม 2559 - สิงหาคม 2560 รวมจ านวน 115 ชิ้น 
แบ่งเป็นข่าวเผยแพร่สื่อมวลชน 79 เรื่อง บทความ รายงาน สกู๊ป 
factsheet ฯลฯ จ านวน 36 ดังนี้ (ข่าวเผยแพร่สื่อมวลชน 79 เรื่อง) 
1. กรมวิทย์ฯ สุ่มตรวจน้ าปลาทั่วประเทศ พบน้ าปลาที่ไม่ได้มาตรฐาน
มีแนวโน้มลดลง (ต.ค.59) 2. กรมวิทย์ฯ ด าเนินงานตามรอยพระบาท 
หาแนวทางแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีนในเด็กไทย (ต.ค.59) 3. กรม
วิทย์ฯ ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน (ต.ค.
59) 4. นักวิทย์ฯ ไทยจับมือญี่ปุ่นสร้างนวัตกรรมการรักษาวัณโรคเพื่อ
ยุ ติ วั ณ โ ร ค ใ น ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ อ า เ ซี ย น  (พ . ย . 59) 5. 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
เช็ดท าความสะอาดชนิดเปียก (พ.ย.59) 6. สธ.น้อมน าพระราชด ารัส
ในหลวงเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย ให้คนไทยสุขภาพดี (พ.ย.59) 7. 
กรมวิทย์ฯ  น านานาประเทศร่ วมสร้ า งความเข้มแข็ งระบบ
ห้องปฏิบัติการรองรับโรคระบาดในภูมิภาคภายใต้วาระความมั่นคง
ด้านสุขภาพโลก (พ.ย.59) 8. กรมวิทย์ฯ หนุน OTOP ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทยตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ย.59) 9. กรมวิทย์
ฯ เตรียมพร้อมเป็น Excellence ด้านเครื่องส าอางและสมุนไพรไทย 
(พ.ย.59) 10. กรมวิทย์ฯ น้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณเข้าร่วม
โครงการพระราชด าริแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย (ธ.ค.59) 
11. กรมวิทย์ฯ ไขข้อข้อใจหัวเชื้อน้ าพริกแมงดาใช้ปรุงอาหารได้ใน
ปริมาณที่เหมาะสม (ธ.ค.59) 12. เผยสมุนไพรไทย 6 ชนิดสุดเจ๋งมี
ประสิทธิภาพไล่แมลงวันบ้านได้มากกว่าร้อยละ 80 (ธ.ค.59) 13. กรม
วิทย์ฯ สนองพระราชด าริพัฒนาสมุนไพรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน (ธ.ค.59) 14. ไทยเริ่มสร้างเครือข่ายในการเตรียมวัคซีน
มาตรฐานครอบคลุมสองภูมิภาค  (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
แปซิฟิกตะวันตก) (ธ.ค.59) 15. สธ.มอบของขวัญปีใหม่เปิดสวน
สมุนไพรกรมวิทย์ฯ ให้คนไทยศึกษาหาความรู้ฟรี (ธ.ค.59) 16. 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ฆ่า
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เชื้อโรคชนิดฉีดพ่น (ม.ค.60) 17. กรมวิทย์ฯ เชิญร่วมการประชุม
วิ ช า ก า ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร แ พ ท ย์ ค รั้ ง ที่  25 (ม . ค . 60) 18. 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ควบคุมคุณภาพวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 
(ม.ค.60) 19. กรมวิทย์ฯ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อ
ดื้อยาทั่วประเทศ (ม.ค.60) 20. กรมวิทย์ฯ จัดท าต ารามาตรฐานยา
สมุนไพรเพิ่มความเชื่อมั่นคุณภาพสมุนไพรไทย  (ก.พ.60) 21. กรม
วิทย์ฯ ปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะ
สัมผัสอาหารใหม่ ปี 2560 (ก.พ.60) 22. กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจน้ า
ปลาไทย ปลอดสารพิษโบทูลินัม และเชื้อคลอสตริเดียม โบทูลินัม 
(ก.พ.60) 23. สาธารณสุข - เกษตรฯ ร่วมกันแก้ไขปัญหาการดื้อยา
ต้านจุลชีพ ภายใต้วาระความมั่นคง สุขภาพโลก (ก.พ.60) 24. 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยสถานการณ์การใช้วัตถุกันเสียในเส้น
ก๋วยเต๋ียว (ก.พ.60) 25. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (EID Lab 
Network) (ก.พ.60) 26. กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ตรวจรับรอง
คุณภาพวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ฉีดในประเทศให้มีคุณภาพและความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (มี.ค.60) 27. เชิดชู 
หมอพลรัตน์ เป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจ าปี 2560 
(มี.ค.60) 28. 75 ปีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมขับเคลื่อนไทย
แลนด์ 4.0 (มี.ค.60) 29. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจเฝ้าระวัง
สารเคมีตกค้างในผักสดและผลไม้สด (มี.ค.60) 30. กรมวิทย์ฯ เฝ้า
ระวัง การปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในอาหารที่
จ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559 (มี.ค.60) 31. รมว.สธ.เปิด
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 
ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มี.ค.60) 32. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เผย 11 ผลงานเด่นได้รับรางวัลงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ครั้ งที่  25 (มี .ค.60) 33. กรมวิทย์ฯ องค์การเภสัชฯ 
องค์การสุรา ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข 
(มี.ค.60) 34. เผยผลการเฝ้าระวังเชื้อลีจิโอเนลลาในแหล่งน้ าที่ใช้ใน
โรงแรมจังหวัดภูเก็ต พังงา  และกระบี่ (เม.ย.60) 35. กรมวิทย์ฯ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบอัลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 ให้เอกชน
ขยายช่องทางการให้บริการประชาชน (เม.ย.60)         36. กรมวิทย์
ฯ เร่งพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาแอนติบอดีเชื้อไวรัสซิกา (เม.ย.60) 
37. คุณทราบหรือไม่.. สารหล่อลื่นชนิดใดห้ามใช้กับถุงยางอนามัย 
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(เม.ย.60) 38. กรมวิทย์ฯ ย้ าอย่าดื่มน้ าในบ่อน้ าสีด า อ.ศรีสาคร จ.
นราธิวาส (พ.ค.60) 39. กรมวิทย์ฯ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม SME 
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องส าอาง ยาแผนปัจจุบัน  ยาแผน
โบราณ (พ.ค.60) 40. การปลอมปนยาแผนปัจจุบันในอาหาร (พ.ค.
60) 41. กรมวิทย์ฯ เร่งวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพันธุศาสตร์การแพทย์
รักษาวัณโรคได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (พ.ค.60) 42. กรมวิทย์ฯ ทดสอบ
คุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิต (พ.ค.60) 43. กรมวิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมเครือข่ายความปลอดภัยชีวภาพอาเซียน (พ.ค.60) 44. การ
เ ฝ้ า ร ะ วั ง คุ ณ ภ า พ น้ า ป ร ะ ป า ใ น ค รั ว เ รื อ น  ( พ . ค . 60) 45. 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก (มิ.ย.60) 46. 
กรมวิทย์ฯ ส่งเสริมการใช้เครื่องวัดความดันโลหิตอย่างถูกต้อง (มิ.ย.
60) 47. กรมวิทย์ฯพัฒนาห้องแลปเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษสร้าง
ความเชื่อมั่นสินค้าอาหารไทย (มิ.ย.60) 48. กรมวิทย์ฯ ตรวจวิเคราะห์
และรวบรวมสายพันธุ์ เ ห็ ดพิษ ในประ เทศไทย  (มิ .ย .60) 49. 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลตรวจน้ าผึ้งสีเขียว (มิ.ย.60) 50. 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แจ้งไม่ต้องตื่นตระหนกเรื่องหมูหยองท า
จากส าลี (มิ.ย.60) 51. กรมวิทย์ฯ เผยห้องแล็บเครือข่ายตรวจสารเสพ
ติด มีศักยภาพในการตรวจพิสูจน์สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (มิ.ย.
60) 52. กรมวิทย์ฯเผยยังไม่มีผลการวิจัยยืนยันว่าอะลูมิเนียมท าให้
เ ป็ น โ ร ค อั ล ไ ซ เ ม อ ร์  (มิ . ย . 60) 53. ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตรียมพร้อมรับมือการระบาดไข้หวัดนก 
(ก.ค.60)                  54. แล็ปตรวจวัคซีนไทย ได้รับเลือกให้เป็น
แล็ปตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนขององค์การอนามัยโลก 1 ใน 2 
ของแล็ปในเอเชีย (ก.ค.60) 55. กรมวิทย์ฯ วิจัยพบสารสกัดจากหม่อน
เพิ่มสมรรถภาพทางกายและจิต เร่งพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สารสกัด
หม่อนแคปซูล (ก.ค.60) 56. กรมวิทย์ฯ สร้างความมั่นใจคุณภาพยา
สามัญที่ใช้ในประเทศ (ก.ค.60) 57. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางสมุนไพรสร้างมาตรฐานเพื่อการส่งออก 
(ก.ค.60) 58. สธ.ร่วมกับ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด พัฒนา
นวัตกรรมยาชีวเภสัชภัณฑ์ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub 
(ก.ค.60) 59. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาห้องแลป รพ.สมเด็จ
พระยุพราช สู่มาตรฐานสากล (ก.ค.60)                       60. 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวังยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ 
(ก.ค.60) 61. กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจอาหารทะเลจังหวัดชลบุรีและ
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ระยองปลอดภัยจากสารปรอท (ก.ค.60)      62. กรมวิทย์ฯ เผยวัคซีน
ป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่ขึ้นทะเบียนในไทย  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
(ส.ค.60) 63. กรมวิทย์ฯ ให้บริการเชิงรุกพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านชีว
วัตถุ เพื่อพัฒนาบริการตอบสนองไทยแลนด์ 4.0 (ส.ค.60) 64. กรม
วิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการอณูวิทยาชั้นสูง สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ  (ส.ค.60) 65. กรมวิทยาศาสตร์  
การแพทย์ หนุนตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย 
(ส.ค.60) 66. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ 4 หน่วยงานหลัก 
สร้างความเข้มแข็งอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนและชีววัตถุ (ส.ค.60) 
67. กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้เปิดบริการห้องปฏิบัติการตรวจหา
สารพันธุกรรมเชื้อก่อโรคไอกรนแห่งแรกในภาคใต้  (ส.ค.60) 68. 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP ทั่วประเทศ 
พบมีแนวโน้มได้มาตรฐานมากขึ้น (ส.ค.60) 69. เครือข่ายวิจัยวัณโรค
ประเทศไทยจัดท าแผนงานวิจัยวัณโรคระดับชาติ เพื่อแก้ปัญหาวัณ
โรคของประเทศไทย (ส.ค.60) 70. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อม
รับมือโรคฉี่หนู เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ รู้ผลภายใน 2 วัน (ส.ค.
60) 71. กรม วิทยาศาสตร์การแพทย์เร่งพัฒนาห้องแลปตรวจสาร
ตกค้างในตลาดสดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ก.ย.60) 72. สธ.
พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัยมีมาตรฐานพร้อม
ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  (ก.ย.60) 73. 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ร่วมประชารัฐพัฒนาชุมชนต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ (ก.ย.60) 74. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ยกระดับห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขประเทศสมาชิกอาเซียนให้มี
มาตรฐานสากล เตรียมพร้อมรับมือโรคติดต่อรุนแรง (ก.ย.60) 75. 
กรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยโตเกียว วิจัยพบว่า
ความแตกต่างของสายพันธุ์เชื้อ วัณโรคในไทยส่งผลต่อการควบคุม 
(ก.ย.60) 76. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คว้า 2 รางวัลใหญ่จาก LeO-
Trap น วั ต ก ร ร ม ป้ อ ง กั น ก า จั ด ยุ ง ล า ย  ( ก . ย . 60) 77. 
กรมวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์  ร่ วมกับผู้ ผลิ ตวั ค ซีนจี นพัฒนา
อุตสาหกรรมวัคซีนที่ผลิตโดยใช้ เซลล์ เพาะเลี้ยง  (ก.ย.60) 78. 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมมือประชารัฐพัฒนาอาหารปลอดภัย
ตามแนวชายแดนไทย-ลาว (ก.ย.60) 79. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตรวจการปนเปื้อนของโลหะหนักและเช้ือโรคในหอยสองฝา (ก.ย.60) 
บทความ รายงาน สกู๊ป factsheet ฯลฯ จ านวน 36 เรื่อง ได้แก่ 1. 
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กรมวิทย์ฯ เฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยอาหารช่วงเทศกาลกิน
เจ (ต.ค.59) 2. คนดีศรีสาธารณสุข-หน่วยงานที่มีผลงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม (ต.ค.59) 3. แนะน าอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ นพ.
สุขุม กาญจนพิมาย (ต.ค.59) 4. หมอสุขุม มอบนโยบายให้กับบุคลากร
กรมวิทย์ฯ (ต.ค.59) 5. สถานการณ์การเสพสารเสพติดในเขตสุขภาพ
ที่  9 (ต.ค.59) 6. ก าจัดเชื้อราในบ้านด้วยวิธี ง่ายๆ (ต.ค.59) 7. 
Thailand participated in the ministerial conference for 
global health security agenda 2016 (พ . ย . 59) 8. มู ล นิ ธิ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชู 2 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น 
ประจ าปี  2559 (พ.ย.59) 9. กรมวิทย์  เสริมการมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาลแก่เจ้าหน้าที่รัฐ  (พ.ย.59) 10. 
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคตามบ้านเรือนชนิดฉีดพ่น เลือกใช้อย่างไรจึงจะ
ปลอดภัยและมี ประสิทธิภาพ (พ.ย.59) 11. ศูนย์วิทย์ฯ สงขลา เผย
ผลตรวจปลาแห้งปลาเค็ม (พ.ย.59) 12. Thailand hosted the 7th 
VDO Conference of Global Health Security Agenda (GHSA) 
Detect 1: National Laboratory System (ธ .ค .59) 13. ชาวกรม
วิทย์ฯ บริจาคโลหิตคับค่ัง ร่วมใจท าดีถวายล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 (ธ.ค.
59) 14. ใช้เครื่องตรวจน้ าตาลในเลือดให้เป็น (ธ.ค.59) 15. หัวเชื้อ
น้ าพริกแมงดา ใช้ปรุงอาหารได้...จริงหรือ? (ธ.ค.59) 16. Fact Sheet 
เร่ือง Thailand, the co-creation of a joint network of National 
Control Laboratories (NCLs) with WHO SEARO and WHO 
WPRO countries to prepare the regional reference standards 
for vaccines. (ม.ค.60) 17. ครม.เห็นชอบให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญที่เงินเดือนตันได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่ง (ม.ค.60) 
18. ป ริ ม า ณ ซี เ ซี ย ม - 137 ใ น อ า ห า ร น า เ ข้ า ที่ จ า ห น่ า ย ใ น
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2559 (ม.ค.60) 19. สารพิษโบทูลินัมและเชื้อ
คลอสตริเดียมโบทูลินัมในน้ าปลา (ม.ค.60) 20. FOCUSING ON LAB 
AND AMR: TWO CONCERNED MINISTRIES? EFFORTS THE 2nd 
WORKSHOP OF DETECT 1 [NATIONAL LABORAORY SYSTEM] 
8-10 FEBRUARY 2017, NONTHABURI, THAILAND (ก.พ.60) 21. 
TWO CONCERNED MINISTRIES? EFFORTS TOWARDS LAB AND 
AMR STRENGTHENING THE 2nd WORKSHOP OF DETECT 1 
[NATIONAL LABORAORY SYSTEM] 8-10 FEBRUARY 
2017,NONTHABURI ,THAILAND (ก.พ.60) 22. ยินดีต้อนรับรอง
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อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภก.วรวิทย์-นพ.สมฤกษ์ (ก.พ.60) 
23. กรมวิทย์ฯ เฝ้าระวังคุณภาพวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ก.พ.60) 24. 
ดินสอพองใช้อย่างไรให้ปลอดภัย (มี.ค.60) 25. กรมวิทย์ฯ จับมือโอ
ซาก้า วิจัยด้านโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า (มี.ค.60) 26. เตือน อย่าหลงเชื่อ
ข่าวลือ ยาเม็ดปนเปื้อนพาราเซ็ทตามอน (มี.ค.60) 27. กรมวิทย์ฯ 
คลอดหนังสือกรีนบุ๊ค 2017 (เมดลฃ.ย.60) 28. กรมวิทย์ฯ เผย 11 
ผลงานเด่น ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25 
(เม.ย.60) 29. ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้บริหารสาธารณสุขที่มี
ผลงานดีเด่นและเปี่ยมคุณธรรม (พ.ค.60) 30. กรมวิทยฯ ขยาย
เครือข่ายภาคเหนือลุยงานคุ้มครองผู้บริโภค (พ.ค.60) 31. สาหร่าย
อบแห้งท าจากถุงยางจริงหรือ? (มิ.ย.60) 32. ร าลึกครบรอบ 100 ปีธง
ชาติไทย (ก.ค.60) 33. คุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิต ในเขตสุขภาพ
ที่ 9 (ก.ค.60) 34. เยี่ยมชมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร (ส.ค.60) 
35. กรมวิทย์ฯ เตรียมความพร้อมจัดท าต ารายามาตรฐานสมุนไพร
ไทย (ส.ค.60) 36. คนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี 2560 (ก.ย.60) สรุปผลการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์นั้น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้เสนอผู้บริหารทุกเดือนทั้งใน
ที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรายงานเสนอรองอธิบดีที่
ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การจัดรายการวิทยุเสียงตามสาย มีการจัดให้
ความรู้ ไป 381 ครั้ ง  ส่วนการผลิตและเผยแพร่จดหมายข่าว
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนกันยายน 2560 สามารถผลิต
และเผยแพร่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดคือ เผยแพร่ทางเว็บไซต์วันที่ 
22 กันยายน 2560 และส่งทางไปรษณีย์วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ข้อมูล
ข่าวสารของกรมที่สื่อสารทางโทรทัศน์ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 
2559 -กันยายน 2560 จ านวน 56 ครั้ง ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสาร
เรื่อง 1. นักวิทย์ฯ ไทยจับมือญี่ปุ่นสร้างนวัตกรรมการรักษาวัณโรค
เพื่อยุติวัณโรคในกลุ่มประเทศอาเซียน (ช่อง 5) 2. กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์แนะวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเช็ดท าความ
สะอาดชนิดเปียก (ช่อง 3 รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง รายการเช้าวันใหม่ 
ช่อง 7 ช่อง 8 พีพีทีวี วอยซ์ทีวี ไทยพีบีเอส) 3. การด าเนินงานตาม
รอยพระบาทหาแนวทางแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีน (ช่อง 9 
รายการยิ่งถก กนกซัก) 4. อันตรายของการงดกินแป้งเพื่อลดความ
อ้วน (ช่อง One) 5. อันตรายของเครื่องส าอาง (ช่อง 7) 6. อันตราย
ของการใช้ยาปฏิชีวนะในเนื้อสัตว์ (ช่อง 7 ช่อง 8) 7. สารตกค้างในผัก
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ผลไม้ (พีพีทีวี) 8. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยสถานการณ์การใช้
สารกันบูดในเส้นก๋วยเตี๋ยว (ช่อง 8, เนชั่นทีวี 9. พิธีเปิดการประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25 (ช่อง3, Thai PBS) 10. กรม
วิทย์ฯ ทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิต (ช่อง 5) 11. สารกัน
บูดในเส้นก๋วยเตี๋ยว (พีพีทีวี ) 12. ผลตรวจน้ าในบ่อน้ าสีด าที่ จ.
นราธิวาส (ช่อง 8) 13. กรมวิทย์ฯ ตรวจวิเคราะห์และรวบรวมสาย
พันธุ์เห็ดพิษในประเทศไทย ย้ าอย่าน าเห็ดไม่รู้จักมาบริโภค (Thai 
PBS) 14. กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เผยผลตรวจน้ าผึ้งสีเขียว (ช่อง 
7) 15. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แจ้งไม่ต้องตื่นตระหนกเรื่องหมู
หยองท าจากส าลี (ชัวร์ก่อนแชร์ ช่อง9) 16. กรมวิทย์ฯเผยยังไม่มี
ผลการวิจัยยืนยันว่าอะลูมิเนียมท าให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ (ชัวร์ก่อนแชร์ 
ช่อง9 17. การตรวจเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในเกลือและเครื่องปรุง
รส (Thai PBS) 18. กรมวิทย์ฯ ส่งเสริมการใช้เครื่องวัดความดันโลหิต
อย่างถูกต้อง (ช่อง 3 family) 19. กรมวิทย์ฯ เร่งวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
พันธุศาสตร์การแพทย์รักษาวัณโรคได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ช่อง 7) 
(ช่อง 5) 20. ชุดทดสอบสารห้ามใช้ในเครื่องส าอาง (Thai PBS) 21. 
แนะน าแอพลิเคชั่นหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ (ช่อง 5) 22. การพัฒนา
สมุนไพรไทย (ช่อง 5) 23. สารกันบูดในขนมจีน (ช่อง 3 เรื่องเด่นเย็น
นี้) 24. ส้มต าใส่เปลือกมะนาวท าให้เป็นมะเร็งจริงหรือ (ชัวร์ก่อนแชร์ 
ช่อง9) 25. แล็บตรวจวัคซีนไทยได้รับเลือกให้เป็นแล็บตรวจวิเคราะห์
คุณภาพวัคซีนขององค์การอนามัยโลก 1 ใน 2 ของแล็บในเอเชีย (ช่อง 
5) (ช่อง 7) 26. สธ.ร่วมกับบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์ จ ากัด พัฒนา
นวัตกรรมยาชีวเภสัชภัณฑ์ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub 
(Thai PBS) 27. กรมวิทย์ฯ กับประเทศไทย 4.0 (ช่อง 5) 28. ผลักดัน
ให้ไทยเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (ช่อง 
5) 29. ร่วมพัฒนาศักยภาพห้องแลป รพ.สมเด็จพระยุพราช สู่
มาตรฐานสากล (ช่อง 5) 30. เฝ้าระวังเชื้อลิจิโอเนลลาเพิ่มมูลค่า
ท่องเที่ยวภูเก็ต (ช่อง 5) 31. ยกระดับกะปิ ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ช่อง 5) 32. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยได้
มาตรฐานสากล (ช่อง 5) 33. พัฒนาห้องปฏิบัติการอณูวิทยาชั้นสูง 
(ช่อง 5) (ช่อง 7) 34. ความปลอดภัยของอาหารทะเล (ช่อง 3) 35. 
วัคซีน HPV (ช่อง 3) 36. สารเร่งเนื้อแดง (ช่อง one, Thai PBS) 37. 
ยาเสริมความงามและยาลดน้ าหนักใส่สารกดประสาทอาจท าให้ไตวาย
จนเสียชีวิต (Thai PBS) 38. ลีโอแทรป นวัตกรรมป้องกันก าจัดลูกน้ า
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ยุงลาย (ช่อง 9) ส าหรับจ านวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทาง web 
blog มีจ านวน 211 ชิ้น ในเดือนตุลาคม 2559 ? กันยายน 2560 ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ได้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์, infographic (ที่ผลิตและได้รับการ
เผยแพร่) รวมจ านวน 42 ชิ้น ดังนี้ 1. โปสเตอร์พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2. จัดท าป้ายไวนิล
ฉากเวทีพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3. จัดท าโปสเตอร์เชิญชวน
ร่ ว ม พิ ธี บ า เ พ็ ญ กุ ศ ล ส ว ดพ ระ อ ภิ ธ ร ร ม ถ ว า ย พ ระ บ รม ศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 4. จัดท าป้ายคัท
เอาท์ สถิตในใจตราบนิรันดร์ 5. จัดท าป้ายบิลบอร์ด สถิตในใจตราบนิ
รันดร์ 6. จัดท าป้ายบิลบอร์ด ท าดีดั่งธรรมค าพ่อสอน 7. ออกแบบ
ป้ายนิทรรศการโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย 8. ออกแบบป้ายแบล็
กดร็อป โครงการวิจัยร่วมมือไทยญี่ปุ่น (พ.ย.59) 9. จัดท าสื่อเคลื่อนที่
แนะน าช่องทางร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์  การแพทย์ 
(พ.ย.59) 10. พิมพ์แผ่นพับแนะน ากรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (พ.ย.
59) 11. จัดท าสื่อเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นเตือนภัย
สุขภาพ (พ.ย.59) 12. หนังสือเผยแพร่วิสัยทัศน์พันธกิจผลงานส าคัญ
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ธ ค.59) 13. แฟ้มบันทึกความ
ร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการ (ธ.ค.59) 14. ใบปลิว โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25 (ธ.ค.59) 15. คู่มือ
บทบาทหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาษาไทย (ธ.ค.59) 16. ชุด
นิทรรศการ การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมวิทยาศาสตร์  
การแพทย์ (ธ.ค.59) 17. ออกแบบป้ายแบล็กดร็อป และธงญี่ปุ่น 
โครงการอนุรักษ์พลังงาน (ธ.ค.59) 18. จัดท าโปสเตอร์เชิญร่วม
กิจกรรมท าดีตามรอยพ่อ รัชกาลที่ 9 (มค.60) 19. คู่มือบทบาทหน้าที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับภาษาอังกฤษ (มค.60) 20. โลโก้อัต
ลักษณ์กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ตามแบบกระทรวง (มี.ค.60) 21. 
พิมพ์กระดาษหัวข่าว (มี.ค.60) 22. พิมพ์ไวนิล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเผยแพร่ค่านิยม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข (มี.ค.
60) 23. พิมพ์โลโก้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แบบใหม่ (มี.ค.60) 24. 
ป้ายการอบรมพิธีกรมืออาชีพและการสร้างบุคลิกภาพ (มี.ค.60) 25. 
ป้ายพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อยุติวัณ
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โรคในประเทศไทย (มี.ค.60) 26. จัดท าอินโฟกราฟิกเร่ือง สารหล่อลื่น
กับถุงยางอนามัย (เม.ย.60) 27. อินโฟกราฟฟิค เรื่อง ผลทดสอบบ่อ
น้ าสีด า พบไม่ได้มาตรฐาน อย่าน าไปบริโภค (พ.ค.60) 28. ออกแบบ
ไวนิล ชาวกรมวิทย์ฯ รวมใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง 
(พ.ค.60) 29. ออกแบบโปสเตอร์เชิญชวนร่วมงาน การส่งเสริมการใช้
เครื่องวัดความดันโลหิตอย่างถูกต้อง (พ.ค.60) 30. ออกแบบ ภาพชุด 
infographic application tumdee drug alert (พ . ค . 60) 31. 
ออกแบบป้ายไวนิล เชิญชวนร่วมงาน การส่งเสริมการใช้เครื่องวัด
ความดันโลหิตอย่างถูกต้อง (มิ.ย.60) 32. ออกแบบธงญี่ปุ่น (jflag) 
เรื่อง โรคความดันโลหิตสูงและเครื่องวัดความดัน  จ านวน 5 แบบ 
(มิ.ย.60) 33. ออกแบบ อินโฟกราฟฟิค เร่ือง หมูหยองท าจากส าลีจริง
หรือ? (มิ.ย.60) 34. ออกแบบป้ายโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (มิ.ย.60) 35. ออกแบบป้ายพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการและการวิจัยพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ก.ค.60) 36. ออกแบบชุด
นิทรรศการ(โรลอัพ) เร่ือง การวิจัยพัฒนาเพื่อส่งเสริมพัฒนาและผลิต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จ านวน 4 แบบ (ก.ค.60) 37. ออกแบบรูปนายชุด
ทดสอบ นางสาวชุดทดสอบส าหรับท าชุดนิทรรศการกรมวิทย์ฯ (ส.ค.
60) 38. ออกแบบนิทรรศการโครงการคุณภาพยา (ส .ค.60) 39. 
ออกแบบป้าย MOU การจัดเตรียมชีววัตถุอ้างอิงมาตรฐาน (ส.ค.60) 
40. อ อ ก แ บ บ ป้ า ย เ ชิ ญ ช ว น ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ก ฐิ น ส า มั ค คี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ส.ค.60) 41. ออกแบบนิทรรศการ ป้าย
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์  การแพทย์ 
(ก.ย.60) 42. ออกแบบ อินโฟกราฟฟิค เรื่อง อาหารทะเลปลอดภัย 
(ก.ย.60) ในส่วนของการให้บริการถ่ายภาพนั้น มีการให้บริการไป
ทั้งหมด 250 ครั้ง และส่งภาพให้กับสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ จ านวน 
50 เรื่อง ส าหรับแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
กรมได้จัดท าแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยมี
ผู้บริหารส่วนราชการลงนามอนุมัติแผนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่  27 
กุมภาพันธ์ 2560 ในเดือน กันยายน 2560 สามารถด าเนินการตาม
แผนได้กว่า 100 % โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมตามแผนได้
จ านวน 107 ครั้ง (ผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมตามแผน
สร้างความรับรู้ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 = 1,123 
ครั้ง)  
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804-1112-
P022-
L5746-30 

การจัดงานมติชนเฮลแคร์ 
2017 

293,000 293,000 100.00 ด า เนินโครงการแล้วเสร็จตั้ งแต่ เดือน กรกฎาคม 2560 แล้ว ดังนี้  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องหน้าต่างเตือน
ภัยสุขภาพ และจัดบริการตรวจวัดเครื่องวัดความดันโลหิตสูง ระหว่างวันที่ 
1 - 4 มิถุนายน 2560 และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรม ในหนังสือพิมพ์
ข่าวสด และมติชน ในรอบเดือนมิถุนายน จ านวน 2 ครั้ง และในเดือน
กรกฎาคม 2560 มีการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดและมติชน จ านวน 4 
ครั้ง  

100.00 ประชาชนรับรู้และน าไปปรับใช้ในการดูแล
สุขภาพได้  องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 

สล. 

805-1112-
P021-
L5745-11 

การวิจยัและพัฒนาด้าน
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย 

2,500,000 2,500,000 100.00 กิจกรรมที่ 1  
การประเมินความเสี่ยงต่อการได้รับสัมผัสสารรบกวนการท างานของ
ระบบต่อไร้ท่อ  (Endocrine disruptor) ในกลุ่มสารกันเสียที่ ใช้ ใน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพปี 2560 - 2561 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ด า เนิ นการพัฒนาวิ ธี วิ เ คราะห์ปริ มาณสารพารา เบน 6 ชนิ ด 
ประกอบด้วยสารพาราเบนห้ามใช้ตามกฎหมาย 2 ชนิด ได้แก่  
isopropyl paraben (iPP) และ isobutyl paraben (iBP) และชนิดที่
อนุญาตให้ใช้ได้ 4 ชนิด ได้แก่ ethyl paraben (EP), methyl paraben 
(MP), propyl paraben (PP) และ butyl paraben (BP) และส ารวจ
ชนิดและปริมาณสารพาราเบนในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ทั้ง 6 ชนิด ใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางประเภท ครีม โลชั่น ลิปสติก ลิควิดฟาวเดชั่น 
และ ผ้าเปียกเช็ดท าความสะอาด จ านวน 184 ตัวอย่าง ผลการตรวจ
วิเคราะห์พบสารพาราเบนห้ามใช้จ านวน 11 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 6 
จ าแนกเป็นชนิด isopropyl paraben (iPP) จ านวน 5 ตัวอย่าง และ 
isobutyl paraben (iBP) จ านวน 6 ตัวอย่าง จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานสรุปโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กิจกรรมที่ 2  
การประเมินความคงตัวในสภาวะการขนส่งตัวอย่างทดสอบความ
ช านาญด้านจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางโดยใช้จุลินทรีย์ในรูป
ผงแห้ง วางแผนการด าเนินงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ อาหารเลี้ยงเชื้อ 
ทดสอบเตรียมสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อ ทดลองใช้งานอุปกรณ์ที่เฉพาะต่อ
การด าเนินงานก่อนน าไปท าเป็นรูปผงแห้ง ได้สูตรต ารับอาหารเล้ียงเชื้อ
ที่เหมาะสมกับ Candida albicans ในรูปผงแห้ง ต้องด าเนินการต่อใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ จัดเตรียมสูตรต ารับอาหารเลี้ยงเชื้อที่
เหมาะสมกับจุลินทรีย์แบบผสมในรูปผงแห้ง จัดท ารายงานโครงการและ

65.00 1. มีรายงานการวิจัยเป็นองค์ความรู้ส าหรับใช้
ประโยชน์ภายในส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย และส าหรับเผยแพร่แก่นักวิชาการ 

2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ข้อมูลการใช้สาร
ก ลุ่ ม พ า ร า เ บ น ส์  6 ช นิ ด  ใ น ผลิ ต ภั ณฑ์
เครื่องส าอางที่จ าหน่ายในท้องตลาดและทาง
อินเตอร์เน็ต เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนให้
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

3. เพิ่มความคงตัวของตัวอย่างทดสอบความ
ช านาญให้ยาวนานขึ้น สะดวกในการจัดส่ง
ตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการสมาชิก 

4. เป็นการขยายขอบข่าย การให้บริการทดสอบ
ความช านาญ (PT provider) ด้านจุลชีววิทยา
ของส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

5. เพิ่มศักยภาพการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ข อ ง ก รม วิ ท ย า ศ า สต ร์ ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนในการตรวจ
วิเคราะห์เครื่องส าอางทางจุลชีววิทยา 

6. เป็นการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่
ปฏิบัติ งานเหมือนกัน  ให้มีความสามารถ
เทียบเคียงกันและยอมรับซ่ึงกันและกันได้ 

สว. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

มาตรฐานวิธีการเตรียมตัวอย่างทดสอบความช านาญเพื่อให้บริการแก่
ห้อง ปฏิบัติการสมาชิกภาครัฐและเอกชน 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

805-1112-
P022-
L5746-12 

การประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
และผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตราย 

671,440 671,437 100.00 กิจกรรมที่ 1  
การวิเคราะห์เพื่อแจ้งเตือนภัยการพบสารปรอทแอมโมเนียในผลิตภัณฑ์
ท าให้ใบหน้าขาว ทบทวน และรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อวางแผน
ด าเนินโครงการ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี สารมาตรฐาน และ
จัดหาตัวอย่างจ านวน 50 ตัวอย่าง ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
จ านวน 50 ตัวอย่าง ประเมินผลวิเคราะห์ทางสถิติ อยู่ระหว่างการจัดท า
ข้อมูลสื่อสารความเสี่ยงเผยแพร่ส่งให้ส านักเลขานุการกรม  และ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

กิจกรรมที่ 2  
การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ใน
บ้านเรือน ทบทวน รวบรวมข้อมูลวิชาการ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
สารเคมี เครื่องมือ จัดหาตัวอย่างจ านวน 50 ตัวอย่าง ด าเนินการตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่างจ านวน 50 ตัวอย่าง ประเมินผลวิเคราะห์ทางสถิติ อยู่
ระหว่างการจัดท าข้อมูลสื่อสารความเส่ียงเผยแพร่ส่งให้ส านักเลขานุการ
กรม และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

กิจกรรมที่ 3  
การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลง (สูตรน้ ามัน) และผลิตภัณฑ์
ทรายก าจัดลูกน้ ายุง จัดเตรียมสารมาตรฐาน ตัวอย่าง เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ วัสดุส านักงาน  ประสานงานกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและส านักงานป้องกันควบคุมโรคในการเก็บตัวอย่าง
ที่มีการจัดซ้ือและแจกจ่ายให้ประชาชน  จัดหาตัวอย่างจ านวน 55 
ตัวอย่าง ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจ านวน 55 ตัวอย่าง 
ประเมินผลวิเคราะห์ทางสถิติ อยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูลสื่อสารความ
เสี่ยงเผยแพร่ส่งให้ส านักเลขานุการกรม และส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  

100.00 1. รายงานการวิจยัเป็นองค์ความรู้ส าหรับใช้
ประโยชนภ์ายในส านักสว. และส าหรับการ
เผยแพร่แก่ผู้สนใจ 

2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ข้อมูลคุณภาพ
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เผยแพร่แก่
ประชาชน เพื่อให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและปลอดภัย 

3. อย. ได้รับข้อมูลคุณภาพและประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อ
ก ากับดแูลผลิตภัณฑ์และคุ้มครองผู้บริโภค 

สว. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

805-1112-
P022-
L5746-13 

การตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการด้าน
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย 

663,860 663,860 100.00 จัดท าแผนการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง วัตถุอันตราย และ
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย ์กอ่นจ าหน่ายและหลังจ าหนา่ยจ านวน 2850 
ตัวอยา่ง ผลการด าเนินงานตรวจวิเคราะห์ได้จ านวน 2738 ตัวอยา่ง ดังนี้  
  - ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 1640 ตัวอยา่ง  
  - ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 902 ตัวอยา่ง  
  - ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 196 ตัวอยา่ง จัดท าบทความสื่อสาร   
  ความเส่ียงจากขอ้มูลผลการตรวจวิเคราะห์ส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อเผยแพร่แกป่ระชาชนจ านวน 2 เร่ือง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
ผสมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ทีมีฟอส  

96.86 1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยแพร่ข้อมูล
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง / ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ทาง
สาธารณสุข เผยแพร่ ให้ประชาชนรับทราบ 
เพื่ อ เ ลื อ ก ใช้ ผลิ ตภัณฑ์ อ ย่ า ง เหมาะสม 
ปลอดภัย  

2. อย. ได้รับข้อมูลคุณภาพและประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อ
ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์และคุ้มครองผู้บริโภค 

สว. 

805-1112-
P032-
L5744-14 

การพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง เพื่อรองรับ
อาเซียน / ดา่นสินค้า 

2,800,000 2,800,000 100.00 กิจกรรมที่ 1  
การพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์และการให้บริการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพของสมุนไพรในเครื่องส าอางผสมสมุนไพร สืบค้นคุณลักษณะ
เฉพาะ คัดเลือกสารชี้บ่ง และทบทวนงานวิเคราะห์ที่มีนักวิจัยเผยแพร่
ของสมุนไพร จ านวน 7 ชนิด ได้แก่ มะหาด กาแฟ ฟักข้าว มังคุด 
อัญชัน มะขาม และมะค าดีควาย และด าเนินการจัดซ้ือสารมาตรฐาน 
ทดสอบวิธวีิเคราะห์และให้บริการตรวจเอกลักษณ์ 7 ชนิด ได้แก่ 
มะค าดีควาย ฟักข้าว มังคุด มะขาม อญัชัน เมล็ดกาแฟ และจัดท า
มาตรฐานวิธีตรวจเอกลักษณ์สาร tartaric acid ในเครื่องส าอางผสม
มะขาม มาตรฐานวิธีตรวจเอกลกัษณ์สาร cyaniding 3-glucoside ใน
เครื่องส าอางผสมอัญชัน มาตรฐานวิธีตรวจเอกลักษณ์สาร 
cucurbitacin B และ cucurbitacin E ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสม
แตงกวา มาตรฐานวธิีตรวจ caffeine และ trigonelline ในผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางผสมกาแฟ มาตรฐานวิธีตรวจเอกลักษณ์ B-carotene ใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมฟักข้าว มาตรฐานวิธีตรวจเอกลักษณ์สาร 
hederagenin ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมมะค าดีควาย และ
มาตรฐานวิธีตรวจเอกลักษณ์สาร -mangostin ในผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางผสมมังคุด  

กิจกรรมที่ 2  
การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะหแ์ก่ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย ์
2.1 การตรวจเอกลกัษณ์สารสเตียรอยดใ์นเครื่องส าอาง จัดอบรมเร่ือง 

การตรวจเอกลกัษณ์สารสเตียรอยด์ในเครื่องส าอาง วันที่ 21-22 
ธันวาคม 2559 ณ ส านัก เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  

100.00 1. มีมาตรฐานวิธกีารตรวจวิเคราะห์ชนิดสมุน 
ไพรในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพร 7 
วิธี ส าหรับเป็นมาตรฐานวิธวีิเคราะห์อ้างอิง
ของประเทศ ส าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขยายขอบขา่ยการ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ชนิดของสมุนไพรใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพร เพิ่มอีก 7 
ชนิดสมุนไพร เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้ใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

3. บุคลากรของส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตรายและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ มี
ความรู้ สามารถตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางได้ถูกต้องเป็นาตรฐานเดียวกัน 
สนับสนุนให้กรมฯ มีหน่วยงานในส่วนภมูิภาค
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางให้มีความปลอดภยัเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนการจ าหน่ายใน
ประเทศและต่างประเทศ 

4. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากสมุนไพรของ
ชุมชนมีความรู้ตามหลักวิชาการ น าไป
ประยุกต์ในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและ
สร้างอัตลักษณ์ของตนเองได้ 

สว. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

     และเจ้าหนา้ที่เข้าอบรม 19 คน และจัดท ารายงานการจัดอบรม  
2.2 การพัฒนาและฟื้นฟูเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์

จุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง วันที่ 27-29 มีนาคม 
2560 ณ ส านักเครื่องส าอางและ วัตถุอนัตราย และเจ้าหนา้ที่เข้า
อบรม 24 คน และจัดท ารายงานการพฒันาและฟื้นฟูเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์จุลินทรียป์นเปื้อนในผลิตภัณฑ์เครื่อง 
ส าอาง  

2.3 การประเมินความปลอดภัยของเครื่องส าอาง (Workshop 
on Safety Evaluation of Cosmetics) จัดท าโครงการ จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการประเมินความปลอดภยั ของเครื่องส าอาง 
(Workshop on Safety Evaluation of Cosmetics) มีผู้เข้า
อบรมจากส านักเครื่องส าอางและวัตถุอนัตราย สถาบันวิจยัสมุนไพร 
และศูนย ์วิทยาศาสตร์การ แพทย ์14 แห่ง และจัดท ารายงานส่งให้
ส านักเลขานุการกรม 

   

805-1112-
P041-
L5747-01 

รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
เครื่องส าอาง 

444,000 439,947 99.09 กิจกรรมที่ 1 รักษาขอบข่ายการให้บริการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025  
  1. การสอบเทียบ / บ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จัดท า
แผนการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ด าเนินการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ จ านวน 142 เครื่อง  
  2. การประเมินคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบัติการ (External Quality 
Assessment)  
       2.1 Blind Sample จัดท าแผนการส่งตัวอย่างจ านวน 20 ตัวอยา่ง 
67 รายการทดสอบ จัดซื้อตัวอยา่ง และด าเนินการส่งตัวอยา่งให้
ห้องปฏิบัติการจ านวน 22 ตัวอยา่ง 35 รายการทดสอบ  
      2.2 Proficiency testing participation ภายในประเทศเข้าร่วม
ทดสอบความช านาญ จ านวน 4 ตัวอยา่ง 10 รายการทดสอบ และ
ต่างประเทศเข้าร่วมทดสอบความช านาญ 14 ตัวอย่าง 23 รายการ ทดสอบ  
 

94.49 1. ส านักเครื่องส าอางและวัตถอุันตราย รักษา
และเพิ่มศักยภาพการเป็นห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงด้านเครื่องส าอางระดับประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน โดยด าเนินงานตามระบบ
บริหารคุณภาพหอ้งปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 และ ISO/IEC 17043 อย่าง
ต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจในการให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์และการใหบ้ริการทดสอบความ
ช านาญแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งด าเนินการ
พัฒนาวิธวีิเคราะห ์/ ทดสอบในผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางให้ครอบคลุมตามกฎหมาย จัดท า
เป็นมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ / 
ทดสอบด้านเครื่องส าอางที่เป็นมาตรฐาน
ระดับประเทศและระดับภูมภิาคอาเซียนที่
ห้องปฏิบัติการอื่นสามารถใช้อ้างอิงได้ 
 

สว. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

        3. การด าเนินการ Internal audit จัดท าแผนการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 โดยทีมผู้ตรวจประเมินจากส านกัยาและวัตถุเสพติด ในวันที่ 13 - 
14 กันยายน 2560 อยู่ระหวา่งการแก้ไขสิ่งที่ตรวจพบ  
กิจกรรมที่ 2 รักษาขอบข่ายการให้บริการทดสอบความช านาญตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17043  
   1. การด าเนินการ Internal audit จัดท าแผนการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน วันที ่16-17 กุมภาพันธ์ 2560 
และสรุปผลการด าเนินงานการตรวจติดตามคุณภาพ ภายใน  
   2. การด าเนินงาน External audit จัดท าแผนการตรวจติดตาม รับการ
ตรวจประเมินวันที่ 26 มกราคม 2560 ด าเนินการแก้ไขขอ้บกพรอ่ง
ข้อบกพร่อง และสรุปผลการด าเนินงานการตรวจติดตาม  
กิจกรรมที่ 3 จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเครื่องส าอาง จัดท าหลกัสูตร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 21 หลักสูตร  
กิจกรรมที่ 4 เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการวิชาการในต่างประเทศ  
   1. ประชุมคณะท างานวิชาการของ ISO ด้านเครื่องส าอาง คณะที่ TC 
217 Cosmetics วันที่ 5-8 ธันวาคม 2559 ประเทศออสเตรเลีย เพื่อท า
หน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในนามส านักเครื่องส าอาง และวัตถุอันตราย
เข้าร่วมอภปิรายและเสนอข้อคิดเห็นเกีย่วกบัการก าหนดและทบทวน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางระดับสากล ISO-Cosmetics ทั้งด้าน
เกณฑ์มาตรฐานรายงานต่างๆ และดา้นวิธ ีการทดสอบทางเคมีและ
ชีววิทยา และแลกเปลีย่นข้อคิดเห็นด้านวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญใน
คณะท างานด้านวิชาการต่างๆ (Working Group, WG) ที่เป็นผู้แทน
ประเทศเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา งานทางห้องปฏิบัติการของส านักสว.  
   2. การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory Committee (ACTLC) 
ครั้งที่ 8 และ ASEAN Cosmetics committee (ACC) ครั้งที่ 25 เข้าร่วม
ประชุมวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559 เพื่อท าหน้าที่เป็น ตัวแทนประเทศ
ไทยในนามกรมฯ เข้าร่วมประชุมอภปิรายและเสนอขอ้คิดเห็นเกี่ยวกับการ
ก าหนดและทบทวนมาตรฐานห้องปฏิบตัิการทดสอบเครื่องส าอางทางเคมี
และชีววิทยา และแลกเปลี่ยน ข้อคิดเหน็ด้านวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญใน
คณะท างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องส าอาง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัตกิารส านกัสว.  
   3. การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory Committee (ACTLC) 
ครั้งที่ 9 และ ASEAN Cosmetics committee (ACC) ครั้งที่ 26 เข้าร่วม

 2. ให้บริการทดสอบความช านาญดา้น
เครื่องส าอางแก่ห้องปฏิบัตกิารของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนตามบทบาทหน้าทีข่อง
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงอาเซียนดา้น
เครื่องส าอาง 

 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ประชุมวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 เพื่อติดตามความ ก้าวหน้าและ
สนับสนุนการด าเนินงานของห้องปฏิบัตกิารภาครัฐประเทศสมาชิกอาเซียน
ในด้านการทดสอบเครื่องส าอางให้มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถให้การสนับสนุนและเฝ้าระวัง 
ก ากับดแูลด้านเครื่องส าอางตาม ASEAN Cosmetic Directive  
กิจกรรมที่ 5 การให้บริการทดสอบความช านาญด้านเครื่องส าอางแก่
ห้องปฏิบัติการประเทศภูมิภาคอาเซียน แผนงาน Determi nation of 
sunscreen in cosmetic products (CM 01/2017) จัดท าแผนการ
ให้บริการทดสอบความช านาญ ส่งตัวอยา่งทดสอบความช านาญให้สมาชกิ 
จัดท ารายงานให้สมาชิก - Identification and determination of 
hydroquinone in cosmetic products (CM 07/2017) จัดท า แผนการ
ให้บริการทดสอบความช านาญ ส่งตัวอยา่งทดสอบความช านาญให้สมาชกิ 
และจัดท ารายงานให้สมาชกิ 

805-1112-
P041-
L5747-09 

รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
วัตถุอันตราย 

200,000 199,930 99.96 กิจกรรมที่ 1 รักษาขอบข่ายการให้บริการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025  
   1. การสอบเทียบ / บ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จัดท า
แผนการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ด าเนินการ สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 107 เครื่อง  
   2. การประเมินคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบัติการ (External Quality 
Assessment)  
     2.1 Blind Sample จัดท าแผนการส่งตัวอย่างจ านวน 20 ตัวอยา่ง 67 
รายการทดสอบ จัดซื้อตัวอยา่ง และส่งตัวอยา่งให้ห้องปฏิบัตกิารจ านวน 
23 ตัวอยา่ง 24 รายการ ทดสอบ  
     2.2 Proficiency testing participation ภายในประเทศเข้าร่วม
ทดสอบความช านาญ 2 ตัวอย่าง 4 รายการทดสอบ และต่างประเทศเข้า
ร่วมทดสอบความช านาญ 6 ตัวอย่าง 2 รายการทดสอบ ผลการประเมิน z-
score อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ  

91.70 1.  ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย รักษา
และเพิ่มศักยภาพการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ด้านวัตถุอันตรายระดับประเทศ โดยด าเนินงาน
ตามระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ ISO/IEC 17043 
อย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจในการใหบ้ริการ
ตรวจวิเคราะห์และการใหบ้ริการทดสอบความ
ช านาญแก่ผู้รับบริการ  
2.  ห้องปฏิบัตกิารวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืชของ
ส านักเครื่องส าอางและวัตถอุันตรายมกีารพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นศูนย์ความ
ร่วมมือองค์การอนามยัโลกด้านสารก าจดัศัตรูพืช
ในภูมิภาคอาเซียน และเป็นแนวทางในการขยาย
ความร่วมมือในภูมภิาคเอเซีย 

สว. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

     2.3 เปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหวา่งห้องปฏิบัติการ เข้าร่วม
เปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหวา่งห้องปฏิบัติการกับ CIPAC ในรายการ d-
tetramethrin และกรมปศุสัตว์ ใน รายการทดสอบ cationic surfactant 
ผลการประเมินค่า z-score อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ  
   3. การด าเนินการ Internal audit จัดท าแผนการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 โดยทีมผู้ตรวจประเมิน จากส านกัยาและวัตถุเสพติด ในวันที่ 13-
14 กันยายน 2560 อยู่ระหวา่งการแก้ไขสิ่งที่ตรวจพบ  
   4. พัฒนาวธิีวิเคราะห์ดา้นวัตถอุันตราย  
      4.1 การพัฒนาวิธกีารทดสอบฤทธิต์กค้างการยับยั้งแบคทีเรียเชิง
คุณภาพในผ้าหลังซัก ตามวิธ ีAOAC Official Method 972.04 ทดสอบ
สภาวะที่เหมาะสมของวิธ ีทดสอบตัวอยา่ง 6 ตัวอย่าง ทดสอบ
ประสิทธิภาพฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียทีต่กค้างในผ้าหลังซัก และจัดท า
เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
      4.2 วิธีทดสอบประสิทธภิาพการฆา่เช้ือแบคทีเรียของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
กระบวนการซักผ้าที่อา้งสรรพคุณฤทธิ์ตกค้างการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียหลัง
ซักเชิงปริมาณ ตามวิธี ISO 20743:2007 ทบทวน ศึกษารายละเอียด วาง
แผนการด าเนินงาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ จัดหาตัวอย่าง 6 ตัวอย่าง 
ทดสอบสภาวะที่เหมาะสมของวธิ ีทวนสอบ ความใช้ได้ของวธิีกับผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 6 ตัวอย่าง และจัดท ามาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  
      4.3 วิธีทดสอบประสิทธภิาพการฆา่เช้ือแบคทีเรียของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
กระบวนการซักผ้าที่อา้งสรรพคุณตกค้างการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียหลังซักเชิง
ปริมาณ เตรียมสาร มาตรฐาน / เช้ือมาตรฐาน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ ทดลองหาสภาวะที่เหมาะสม และอยู่ระหวา่งทดสอบความ
ใช้ได้ของวิธีตามมาตรฐานก าหนด  
      4.4 การตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพของสารทีมีฟอสในผลิตภัณฑ์
ทรายก าจัดลูกน้ า จัดเตรียมอุปกรณ์ สารมาตรฐาน สารเคมี ตัวอยา่ง 
ด าเนินการทดสอบความถูกต้อง ของวิธ ีสรุปผลและจัดท ามาตรฐานวธิีการ
ปฏิบัติงาน 3 เร่ือง ดังนี้ SOP 06-02-340 การหาความหนาแน่น SOP 06-
02-341 การตรวจวัดฝุ่นละออง และ SOP 06-02- 342 การทดสอบ
ความสามารถผา่นตะแกรงกรอง  
      4.5 การตรวจวิเคราะห์ทางด้านกายภาพในผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลง 
deltamethrin สูตรน้ ามัน (Emulsion Concentrate) จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ สารมาตรฐาน สารเคมี ตัวอย่าง ด าเนินการทดสอบความถูกต้อง
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ของวิธีีทดสอบความคงทนของฟอง การทดสอบความเป็นกรด-เบส และ
ทดสอบความเหมาะสมของวธิีทดสอบความคงตัว ของอิมัลชั่นและการคืน
ตัว  
กิจกรรมที่ 2 รักษาขอบข่ายการให้บริการทดสอบความช านาญตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17043  
    1. การด าเนินการ Internal audit จดัท าแผนการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน วันที ่16-17 กุมภาพันธ์ 2560 
และสรุปผลการด าเนิน งานการตรวจตดิตามคุณภาพภายใน  
    2. การด าเนินการ External audit จัดท าแผนการตรวจติดตาม รับการ
ตรวจประเมินวันที่ 26 มกราคม 2560 ด าเนินการแก้ไขขอ้บกพรอ่ง และ
สรุปผลการด าเนินงานการตรวจ ติดตาม  
กิจกรรมที่ 3 จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเครื่องส าอาง จัดท าหลกัสูตร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย  
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพหอ้งปฏิบัติการควบคุมคุณภาพสารก าจัด
ศัตรูพืชที่ใช้ทางสาธารณสุขตามข้อก าหนดของศูนย์ความร่วมมือของ
องค์การอนามัยโลก (Capacity Building on WHO Collaborating 
Center for Quality Control of Pesticide Use in Public Health)  
    1. การจัดหาครุภัณฑ์ในการตรวจวิเคราะห์เพิ่มทางกายภาพ-เคมี จัดท า
แผนการจัดซ้ือ และจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ ได้แก่ เครื่องทดสอยแรงดัน
ทะลุ เครื่องซักผ้า และ เครื่องอบผ้า เรียบร้อยแล้ว  
    2. การประชุม FAO/ WHO/JMPS and CIPAC-Meeting เข้าร่วม
ประชุม The Collaborative international Pesticide Analytical 
Council (CIPAC) Annual Meeting ครั้งที่ 61 and the Joint 
CIPAC/FAO/WHOในวันที่ 11-15 มิถุนายน 2560 ณ กรุงโรม ประเทศ
อิตาลี โดยรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีขอ้มูลการควบคุมคุณภาพสาร
ก าจัด ศัตรูพืชที่ใช้ในทางสาธารณสุขของประเทศไทย เสนอผลงานวิชาการ
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการกบัผู้เข้าร่วมประชุม และจัดท า
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
    3. การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ทางสาธารณสุขตาม
ข้อก าหนดขององค์การอนามยัโลก ส าหรับการผลักดันกฎหมายการขึ้น
ทะเบียนหรือการประมูล ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันโรคของหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งหรือการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์หลังการจ าหน่ายในท้องตลาด 
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ ส านัก โรคติดต่อน าโดยแมลงส่ง
ตัวอยา่งทรายทีมีฟอส 12 ตัวอย่าง วิเคราะห์สารส าคัญ (Temephos) และ
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ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ซ่ึงผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ ที่
ก าหนด รวมทั้งวิเคราะห์ปริมาณ Deltamethrin ในมุ้งชุบสารเคมีแบบ
ชนิดมีฤทธิ์คงค้างยาวนาน และมุ้งคลุมแปลชุบสารเคมีแบบชนิดมีฤทธิ์คง
ค้างยาวนาน จ านวน 4 ตัวอย่าง และได้รับตวัอยา่งจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จ านวน 15 ตัวอยา่งโดยด าเนินการตรวจ
วิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแลว้  
    4. การเข้าร่วมเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหวา่งห้องปฏบิัติการ 
Collaborative study กับ CIPAC และเข้าร่วมทดสอบความช านาญ 
(Proficiency test) กับ AAPCO  
      4.1 Collaborative study กับ CIPAC เข้าร่วม Collaborative 
study ในรายการทดสอบ d-tetramethrin ด้วยวิธ ีGC-FID จ านวน 5 
ตัวอยา่ง และการทดสอบ isomer ratio โดยวิธ ีnormal phase HPLC 
จ านวน 5 ตัวอย่าง ส่งผลการทดสอบ และผลการประเมินค่า z-score อยู่
ในเกณฑ์น่าพอใจ  
      4.2 Proficiency testing กับ AAPCO เข้าร่วมทดสอบความช านาญ
ทางห้องปฏิบัติการกับ AAPCO ในรายการทดสอบ Acetamiprid จ านวน 
1 ตัวอยา่ง และวิเคราะห์ ตวัอย่าง โดยวธิี HPLC ส่งผลการทดสอบ
เรียบร้อยแล้ว ผลการประเมินค่า z-score อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ  
    5. การสัมมนาเร่ือง การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นศูนย์ความรว่มมือ
ขององค์การอนามัยโลกด้านการควบคุมคุณภาพของสารก าจัดศัตรูพืชที่ใช้
ทางสาธารณสุข  
      5.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมการตรวจวิเคราะห์
สารก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ทางสาธารณสุข จัดท าแผนฯ แต่งต้ังคณะท างานฯ 
จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม และจัดท ามาตรฐานวิธวีิเคราะห์เสร็จเรียบร้อย
แล้ว  
     5.2 สัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นศูนย์ความร่วมมือของการ
อนามัยโลกด้านการควบคุมคุณภาพของสารก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ทาง
สาธารณสุข การสัมมนาผ่าน Video Conference วันที่ 27 มีนาคม มี
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 42 คน และจัดท ารายงานการสัมมนาเรียบร้อยแล้ว 
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805-1112-
P041-
L5747-10 

พัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพ 

356,000 355,999 100.00 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนากลไกการบรหิารงาน  
    1. การพัฒนาระบบการบริหารงานของส านักสว. โดยจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(PMQA) ฉบับที่ 2 วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย เพือ่ให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ 
รูปแบบ และการด าเนินงานให้สอดคล้อง กับเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ  
    2. การติดตามงาน โดย  
       2.1 จัดการประชุมคณะท างานด้านบริหารจัดการ เพื่อสื่อสารขอ้มูล
จากผู้บริหารกรมฯ สู่ระดับทีมบริหารส านักสว. จัดการประชุมด้านวิชาการ
เพื่อเสนอแนวทาง การพัฒนา แก้ไขปัญหาด้านวิชาการ การพิจารณา
ผลงานด้านวิชาการของส านักสว. และด้านประกันคุณภาพเพื่อเสนอแนว
ทางการพัฒนา และแก้ไข ปัญหาด้านประกันคุณภาพ รวมจ านวน 11 ครั้ง  
       2.2 จัดการประชุมเจ้าหนา้ที่ส านกัเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
จ านวน 4 ครั้ง เพื่อสื่อสารข้อมูลจากผู้บริหารสู่เจ้าหน้าที่ส านักสว. และ
ติดตามผลการด าเนิน งานตามแผนปฏบิัติราชการ และตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ จากผู้รับผิดชอบ หาแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้า หมาย  
      2.3 การจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านัก
เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย เผยแพรใ่น Web site  
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากร ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย จัดท า
แผนพัฒนาและฟื้นฟูเจ้าหนา้ที่ส านกัสว. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ผลการพัฒนาและฟื้นฟูความรู้ของเจ้าหน้าที่ส านักสว.  
    1. ส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
แผนฯ 49 หลักสูตร 42 คน ผลส่งบุคลากรไปอบรมจ านวน 31 หลักสูตร 
42 คน (หน่วยงานผู ้จัดยกเลิกการจัดจ านวน 6 หลักสูตร และอยู่ระหวา่ง
อบรม HDR : learning กับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
จ านวน 12 หลักสูตร)  
    2. จัดอบรม / ประชุม / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 10 เร่ือง ณ ส านัก
เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  
      2.1 ข้อก าหนด ISO/IEC 17025 และการน าไปใช้งาน วันที่ 23 
ธันวาคม 2559  
      2.2 เตรียมความพร้อมส านกัเครื่องส าอางและวัตถุอันตรายรับ 
Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ 7 ธันวาคม 2559  

98.00 1. กล ไกก า รบริ ห า ร ง านขอ งส า นั ก สว .  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การด าเนิน
งาบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ค า
รับรองการปฏิบัติราชการ และนโยบายของ
กรมฯ 

2. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ส าหรับ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

3. ส านัก สว. มีเว็ปไซต์น าเสนอข้อมูลทางวิชาการ 
การให้บริการและการติดต่อประสานงานที่ปร
ชาชนเข้าถึงได้ง่าย 

สว. 
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      2.3 การบริหารจัดการตัวอยา่ง วันที่ 21 มกราคม 2560 และวันที่ 28 
มิถุนายน 2560  
      2.4 ข้อก าหนด ISO/IEC 17043 และการน าไปใช้งาน วันที่ 6-7 
มีนาคม 2560  
      2.5 สถิติที่ใช้ตาม ISO/IEC 17043 : 2010 และ ISO 13528 : 2015 
ส าหรับการทดสอบความช านาญ วันที่ 24 เมษายน 2560  
      2.6 การวิเคราะห์ระดับความเส่ียงกระบวนงาน / งาน วันที่ 14 
กรกฎาคม 2560  
      2.7 การจัดท ารา่งขอบเขตงาน (Term of reference) และการ
ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) วันที่ 9 สิงหาคม 2560  
      2.8 การสื่อสารเอกสารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, 
ISO/IEC 17043 และ ISO 9001 วันที่ 10 สิงหาคม 2560  
      2.9 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวขอ้งกับสารเคมีและเช้ือ 
วันที่ 15 กันยายน 2560  
     2.10 จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Labs/Q 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ  
    1. ปรับปรุงเว็บไซต์ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย โดยจัดท า
ขอบเขตการจัดท าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ รวบรวมและทบทวนข้อมูลส าหรับ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ และด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ส านักเครื่องส าอางและ
วัตถุอันตรายภาษาอังกฤษ เผยแพร ่ 
    2. เพิ่มศักยภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ารวจประสิทธิภาพเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ด าเนินการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ 7 เครื่อง และเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า 11 เครื่อง 
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805-1115-
P041-
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รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้าน
เครื่องส าอาง (งบรายจ่าย
อื่น) 

414,400 392,408 94.69 1. ประชุมคณะท างานวิชาการของ ISO ด้านเครื่องส าอาง คณะที่ TC 217 
Cosmetics วันที่  5-8 ธันวาคม 2559 ประเทศออสเตรเลีย เพื่อท า
หน้าที่เป็นตัวแทน ประเทศไทยในนามส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตรายเข้าร่วมอภิปรายและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดและ
ทบทวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางระดับ สากล ISO-Cosmetics 
ทั้งด้านเกณฑ์มาตรฐานรายงานต่างๆ และด้านวิธีการทดสอบทางเคมี
และชีววิทยา และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญ ใน
คณะท างานด้านวิชาการต่างๆ (Working Group, WG) ที่เป็นผู้แทน
ประเทศเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานทางห้องปฏิบัติการของ
ส านักสว.  

2. การประชุม  ASEAN Cosmetic Laboratory Committee (ACTLC) 
ครั้งที่ 8 และ ASEAN Cosmetics committee (ACC) ครั้งที่ 25 เข้า
ร่วมประชุมวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559 เพื่อท าหน้าที่เป็นตัวแทน
ประเทศไทยในนามกรมฯ เข้าร่วมประชุมอภิปรายและเสนอข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการก าหนดและทบทวนมาตรฐานห้อง  ปฏิบัติการทดสอบ
เครื่องส าอางทางเคมีและชีววิทยา  และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้าน
วิชาการกับผู้เชี่ยวชาญในคณะท างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องส าอาง 
ซ่ึง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการส านักสว.  

3. การประชุม  ASEAN Cosmetic Laboratory Committee (ACTLC) 
ครั้งที่ 9 และ ASEAN Cosmetics committee (ACC) ครั้งที่ 26 เข้า
ร่วมประชุมวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและ
สนับสนุนการด าเนินงานของห้องปฏิบัติการภาครัฐประเทศสมาชิก
อาเซียนในด้านการทดสอบเครื่องส าอางให้มีการ พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล และเป็นไปในแนวทางเดียวกันสามารถให้การสนับสนุน
และเฝ้าระวัง ก ากับดูแลด้านเครื่องส าอางตาม ASEAN Cosmetic 
Directive  

100.00 1. ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย รักษา
และเพิ่ม ศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้า งอิ ง
ระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยด าเนินงานตามระบบบริหาร
คุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 และมาตรฐาน ISO/IEC 17043 อย่าง
ต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจในการให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์และการให้  บริการทดสอบ
ความช านาญแก่ผู้รับบริการ และมีวิธีทดสอบ
ด้ า น เ ค รื่ อ ง ส า อ า งที่ เ ป็ น ม า ต ร ฐ า น ทั้ ง
ระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนที่
ห้องปฏิบัติการอื่นสามารถใช้อ้างอิงได้ 

2. ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง ทั้ ง
ภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียนได้รับการ
สนับสนุนการให้บริการทดสอบความช านาญ 
ความรู้ทางวิชาการ และวัสดุอ้ างอิงด้าน
เครื่องส าอาง 

สว. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

805-1115-
P041-
L5747-18 

รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้านวัตถุ
อันตราย (งบรายจ่ายอื่น) 

285,200 246,411 86.40 การประชุม FAO/ WHO/JMPS and CIPAC-Meeting เข้าร่วมประชุม 
The Collaborative international Pesticide Analytical Council 
(CIPAC) Annual Meeting ครั้งที่ 61 and the Joint CIPAC/FAO/WHO
ในวันที่ 11-15 มิถุนายน 2560 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปีข้อมูลการควบคุมคุณภาพสารก าจัดศัตรูพืชที่ใช้
ในทางสาธารณสุขของประเทศไทย เสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นทางวิชาการกับผู้เข้าร่วมประชุม และจัดท ารายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว  

100.00 1. ส านักเครื่องส าอางและวัตถอุันตราย รักษา
และเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัตกิารอา้งอิง
ระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินงาน
ตามระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 อย่างต่อเนื่อง สร้างความ
มั่นใจในการให้บริการตรวจวิเคราะหแ์ละการ
ให้บริการทดสอบความช านาญแก่ผู้รับบริการ 
และมีวิธีทดสอบด้านวัตถุอันตรายที่เป็น
มาตรฐานทั้งระดับประเทศที่ห้องปฏิบัตกิารอื่น
สามารถใช้อ้างอิงได้ 

2. ห้องปฏิบัติการด้านวัตถอุันตรายทั้ง
ภายในประเทศได้รับการสนับสนุนการ
ให้บริการทดสอบความช านาญ ความรู้ทาง
วิชาการ และวัสดุอ้างอิงด้านวัตถุอันตราย 

สว. 

805-2112-
P041-
L5747-15 

การพัฒนาหอ้งปฏิบัติการ
ด้านเครื่องส าอางของ
ภาครัฐและเอกชน (เงิน
บ ารุง) 

1,626,100 960,036 59.04 จัดท าแผนการให้บริการและรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมแผนงานทดสอบความ
ช านาญการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจ านวน 8 แผนงาน 
ทั้งนี้จ านวนสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมแผนงานครบตามเกณฑ์การให้บริการ
จ านวน 4 แผนงาน ส านักสว. จึงเปิดให้บริการ 4 แผนงาน ได้แก ่ 
1. CM 01/2017 การวิเคราะห์สารป้องกันแสงแดดในผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางป้องกันแสงแดด มีสมาชิกเข้าร่วมแผนงาน 14 ราย  
2. CM 04/2017 การวิเคราะห ์hydroquinone, retinoic acid และ 
mercury compound ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง มีสมาชิกเขา้ร่วม
แผนงาน 14 ราย 
3. CM 05/2017 การทดสอบจุลินทรยีป์นเปื้อนในผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง มีสมาชิกเข้าร่วมแผนงาน 42 ราย  
4. CM 06/2017 การวิเคราะห ์hydrogen peroxide ในผลิตภัณฑ์
โกรกผม มีสมาชิกเข้าร่วมแผนงาน 5 ราย จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานกิจกรรม วิเคราะห์ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

100.00 1.  ห้องปฏิบัตกิารด้านเครื่องส าอางเข้าเปน็
สมาชิกการทดสอบความช านาญกบั
ห้องปฏิบัติการส านักเครื่องส าอางและวตัถุ
อันตราย สามารถน าผลการทดสอบความ
ช านาญไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน และ
ขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 

2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ขอรับการ
สนับสนุนวัสดุอ้างอิงด้านเครื่องส าอางจาก
ส านักเครื่องส าอางและวัตถอุันตรายได้ใช้
ประโยชน์จากวัสดุอ้างอิงดังกล่าวในการ
ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์เพื่อการคุ้มครอง
ประชาชน และประหยัดงบประมาณในการซ้ือ
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจาก
จ านวนตวัอยา่งของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ไม่มากจึงใช้สารมาตรฐานเล็กน้อย 
หากซ้ือเองจะหมดอายุก่อนใช้หมด17025 

สว. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

806-1112-
P021-
L5745-02 

โครงการประกันคุณภาพ
และประเมินความเส่ียง
ของวัคซีน ชีววัตถุเพือ่การ
รักษา และน้ ายา
วินิจฉยัโรคที่ติดต่อทาง
เลือด 

4,500,000 4,500,000 100.00 1. ตรวจรับรองคุณภาพวัคซีน ผลิตภัณฑ์เลือดชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่ติดต่อ
ทางเลือดและชีววัตถอุื่นๆ  
1.1 ตรวจวิเคราะห์ชีววัตถุ ได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ชีววัตถุจ านวน
ทั้งสิ้น 796 ตัวอย่าง เป็นการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุกอ่น
จ าหน่ายเพื่อขึ้นทะเบียน 43 ตัวอย่าง เพื่อรับรองรุ่นการผลิต 737 
ตัวอยา่ง ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ จ านวน 10 ตัวอย่าง เพื่อตรวจ
ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุที่มีข้อสงสัยดา้นคุณภาพและความปลอดภยั 6ตัวอย่าง  
1.2 สถาบันฯ ได้ทบทวนข้อมูลของผลิตภัณฑ ์วิเคราะห์แนวโน้มคุณภาพ
และประเมินความเส่ียง และได้สรุปผล พร้อมจัดท ารายงานการประเมิน
ความเส่ียงและแจ้งเตือนภยั โดยจัดท าบทความสื่อความเส่ียง จ านวน 8 
เร่ือง ดังนี้ แก้ล าดับด้วย  
1.2.1 การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีนรวมป้องกันโรค
หัด คางทูมและหัดเยอรมันต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง 2560  
1.2.2 การประเมินคุณภาพวัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับ
อักเสบบ ีระหว่างป ีพ.ศ. 2557 ถึง 2560  
1.2.3 การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีนบีซีจีที่ผลิตใน
ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง 2560  
1.2.4 การประเมินคุณภาพของฮิวแมนอัลบูมินที่ผลิตในประเทศไทย ปี 
พ.ศ. 2559 ถึง 2560  
1.2.5 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลือดชนิดอิมมูโนโกลบูลินที่จ าหน่าย
ในประเทศไทยจากไตเตอร์ของแอนติบอดีของหมู่เลือด ABO และ Rh  
1.2.6 การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันมะเร็ง
ปากมดลูกที่น าเข้ามาจ าหนา่ยในประเทศไทย ระหว่างป ีพ.ศ. 2558 ถึง 
2560  
1.2.7 การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรค
ไข้เลือดออกที่น าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560  
1.2.8 การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรค
ไวรัสโรต้าระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ถึง มิถุนายน 2560  

2. พัฒนาการผลิตสารมาตรฐาน เพือ่ใช้ในการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ชีววัตถ ุ 
2.1 ได้มีการด าเนินการส่งแบบสอบถามความต้องการใช้ชีววัตถุ
มาตรฐานประจ าปยีังบุคลากรภายในสถาบัน ซ่ึงได้รับกลับมาประมาณ
ภายเดือนตุลาคม และจัดท าสรุปรายการชีววัตถุมาตรฐานสากล (IRP) ที่
ต้องจัดซ้ือเพิ่มเติมประจ าปี ซ่ึงปัจจุบันได้ด าเนินการจัดซ้ือ และได้รับ

100.00 1. ประชาชนมีสุขภาพดีและได้รับผลิตภัณฑ์ชีว
วัตถุที่มีคุณภาพดีและมีความปลอดภัย 

2. การควบคุม ปอ้งกันโรคของประเทศโดยใช้
วัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สว. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ครบแล้วทุกรายการ  
2.2 ได้จัดการประชุมร่วมกับบริษัทผู้ผลิตภายในประเทศในการเพื่อวาง
แผนการจัดเตรียมและสอบเทียบร่วมกนั โดยจัดประชุมร่วมกับ  
2.2.1 สถานเสาวภา สภากาชาดไทยในการจัดเตรียมเซรุ่มป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าอา้งอิงมาตรฐาน และ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอ้างอิง
มาตรฐาน  
2.2.2 บริษัทไบโอเนท เอเชียจ ากัด ในการวางแผนการจัดเตรียมวัคซีน
ป้องกันโรคคอตีบ และวัคซีนป้องกันโรคไอกรนอ้างอิงมาตรฐาน  
2.2.3 บริษัทองค์การเภสัชกรรม-เมอริเออร์ ชีววัตถุจ ากัด ซ่ึงจะร่วมกัน
ในการจัดเตรียมวัคซีนเจอีเช้ือเป็นลูกผสม (Live Chimeric JE 
Vaccine)  

3. จัดซื้อเชื้อ Aspergillus niger ส าหรับใช้ในการทดสอบ Growth 
promotion test โดยจะจัดซื้อคร้ังละ 1 tubes/การทดสอบ 1 รอบ
เท่านั้น เพื่อป้องกันปญัหาการปนเปื้อนของเช้ือราในระบบ
ห้องปฏิบัติการ  

4. ด าเนินการผลิต/จัดเตรียม และสอบเทียบวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานของ
ประเทศ แล้วเสร็จจ านวน 10 ชนิด คือ  
4.1 Rabies virus (CVS) รุ่นการผลิต RaCVS120116 จ านวน 114 
cryotubes โดยมีค่าความแรงเท่ากับ 171,828 CCID50/50 
4.2 Aspergillus niger เป็นการจัดซ้ือส าหรับใช้ในการทดสอบแต่ละ
ครั้ง โดยจะจัดซ้ือเพียง 1 tubes/การทดสอบ 1 รอบ เพื่อป้องกันปัญหา
การปนเปื้อนของเชื้อราในระบบห้องปฏบิัติการ ซ่ึงได้จัดซ้ือไว้เรียบร้อย
แล้ว จ านวน 1 tube คือ DMST15538 Lot No.7651  
4.3 Bacillus subtilis รุ่นการผลิต Lyo-B120117 จ านวน 400 ขวด  
4.4 Staphylococcus aureus รุ่นการผลิต Lyo-St190117 จ านวน 
400 ขวด  
4.5 Pseudomonas aeruginosa รุ่นการผลิต Lyo-Pse260117 
จ านวน 400 ขวด  
4.6 Candida albicans รุ่นการผลิต Lyo-C020217 จ านวน 400 ขวด  
4.7 Diphtheria toxoid รุ่นการผลิต Lyo-Dx251114 ซ่ึงจัดเตรียม
ร่วมกับบริษัทไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด จ านวน 531 ขวด โดยมีค่าความ
แรงเท่ากับ 103 IU/ml  
4.8 Rubella virus รุ่นการผลิต Lyo-RV300116 จ านวน 437 ขวด 
โดยมีค่าความแรงเท่ากับ 4.14 log CCID50/dose ช่วงค่าการใช้งาน
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เท่ากับ 3.69 -4.59 log CCID50/dose  
4.9 Clostridium sporuginase, เป็นการจัดซ้ือส าหรับใช้ในการทดสอบ
แต่ละครั้ง โดยจะจัดซื้อเพยีง 1 tubes/การทดสอบ 1 รอบ เนื่องจาก
เป็นเชื้อ Anareobic bacteria ไม่สามารถผลิตได้ด้วยวิธี 
Lyophilization ได้เองในสถาบัน จ านวน 1 tube คือ DMST15536 
Lot No.7658  
4.10 เซรุ่มพิษสุนัขบ้าอ้างอิงมาตรฐานของประเทศ รุ่นการผลิต 
RIg280515 ซ่ึงเป็นการจัดเตรียมและสอบเทียบร่วมกับสถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย จ านวน 250 ขวด มีช่วงค่าการใช้งานเท่ากับ 149.17 ? 
388.85 IU/ml 11. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีเช้ือเป็นแบบลูกผสมอา้งอิง
มาตรฐาน (Live Chimeric JE vaccine) มาตรฐาน รุ่นการผลิต 
JE010817 ซ่ึงเป็นการจัดเตรียม และสอบเทียบร่วมกับบริษัทองค์การ
เภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จ ากัด จ านวน 300 ขวด มีชว่งค่าการใช้
งานเท่ากับ 4.55 - 5.25 log10PFU/dose (0.5 ml)  

5. ส าหรับการผลิตวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์อ้างอิงมาตรฐานของประเทศ 
ซ่ึงเป็นการผลิตและสอบเทียบร่วมกบับริษัทไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด 
ปัจจุบันได้ด าเนินการผลิตเป็นแบบผงแห้งเรียบร้อยแล้วโดยสถาบันชีว
วัตถ ุอยู่ระหว่างการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ซ่ึงเป็นไปตามแผนการ
ผลิตที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
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806-1112-
P041-
L5747-03 

โครงการการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับสากลด้านชวีวัตถ ุ

3,006,900 2,904,532 96.60 1. พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏบิัติการด้านชีววัตถุ โดยได้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้  
1.1. จัดท าแผนปฏิบัตกิารระบบคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  
1.2. จัดท าแผนสอบเทียบ/บ ารุงเครื่องมือ ซ่ึงได้ด าเนินการสอบเทียบ 
จ านวน 57 ชนิด 274 รายการ เป็นไปตามแผนสอบเทียบ และผล
ซ่อมแซมเครื่องมือ มีจ านวน 18 ชนิด 23 รายการ  
1.3 จัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพอย่างตอ่เนื่องของระบบคุณภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้ด าเนินการตามแผน  
1.4. ด าเนินการทบทวน/ออกใหม่/ ยกเลิก เอกสารระบบคุณภาพ และ
ทบทวนบันทึกบุคลากร จ านวน 276 ฉบับ  
1.5. จัดประชุมระบบคุณภาพสถาบันฯ ได้ จ านวน 4 ครั้ง  
1.6. สถาบันชีววัตถจุัดท าแผนการตรวจติดตามภายในของสถาบันฯ 
ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 และด าเนินตรวจติดตามภายใน 
ตามแผนการตรวจติดตามภายในในระหว่างวันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2560  
1.7 สถาบันชีววัตถุได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการทบทวนเอกสาร
ประจ าปีและทบทวนบันทึกบุคลากร ในระหว่างเดือนเมษายน - 
กรกฏาคม 2560 และสรุปผลการทบทวนเอกสารเพื่อรายงานในที่
ประชุมระบบคุณภาพ  
1.8 สถาบันฯ ได้ยื่นขอการรับรองจากส านักมาตรฐานหอ้งปฏิบัติการ ซึ่ง
เป็นการขอขยายขอบขา่ยการให้บริการ ตามระบบคุณภาพ คือ วัคซีน
ป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 10 รายการทดสอบ โมโนโคลนอล
แอนติบอดี จ านวน 1 รายการทดสอบ ชุดตรวจวินิจฉยัโรคตับอกัเสบ บี 
(HBsAg Rapid Test) จ านวน 1 รายการทดสอบ และเป็นการขอต่อ
อายกุารรับรองหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 
Guide 34: 2009 ในวัคซีนหัดอ้างอิงมาตรฐานในรูปผงแห้ง ซ่ึงได้รับการ
ตรวจประเมินตามระบบ 17025:2015 ในวันที่ 18 -1 9 กันยายน 2560 
ซ่ึงพบข้อบกพร่องและขอ้สังเกต จ านวน 9 ข้อ ส าหรับการตรวจประเมิน
เพื่อต่ออาย ุตามระบบมาตรฐาน ISO Guide 34:2009 จะตรวจประเมิน
ในวันที่ 21 กันยายน 2560  
1.9 สถาบันชีววัตถุได้รับการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 
9001:2015 ตามแผนการตรวจติดตามภายใน ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 18 -19 กรกฏาคม และสถาบันชีววัตถุ

98.00 สถาบันชีววัตถุมีห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านชีววัตถุ
ที่มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ชว. 
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ได้รับการคัดเลือกให้ตรวจติตดามจากURS แล้วเมื่อวันที ่11 กันยายน 
2560  

2. พัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายกลุ่มและแผนพัฒนา
รายบุคคล 84 หลักสูตรและ สถาบันชวีวัตถุได้จัดประชุมร่วมผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถาบันชวีวัตถุเพือ่การพัฒนางานในวันที่ 9 
สิงหาคม 2560  

3. โครงการทดสอบความถูกตอ้งของวิธีตรวจวิเคราะหข์องชีววัตถุ 
(Method Validation และ Method Verification จ านวน 9 เร่ือง คือ  
3.1 การพัฒนาวธิีและศึกษาความเหมาะสมของวิธีตรวจวิเคราะห์
เอกลักษณ ์ปริมาณแอนติเจน และรอ้ยละของแอนติเจนที่ถูกดูดซับไว้ใน
แอดจูแวนท์ ต่อ HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 ในวัคซีนป้องกันโรคมะเร็ง
ปากมดลูกชนิด 9 ซีโรทัยป์โดยวธิ ีFluorescent ELISA  
3.2 การจัดเตรียมวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานและประเมินความเหมาะสม
ของวิธวีิเคราะห์ปริมาณ Glycoprotein ในวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
โดยวธิี Sandwich ELISA  
3.3 การทดสอบความถกูต้องเหมาะสมของวิธวีิเคราะห์ปริมาณน้ าใน
วัคซีนโดยวิธ ีOven-volumetric karl-Fischer  
3.4 การยอมรับวิธีทางเลือก: การตรวจ Intracellular ATP ส าหรับการ
ทดสอบความแรงของวัคซีนบีซีจีในประเทศไทย  
3.5 การทดสอบความถกูต้องของความใช้ได้ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ 
2 เครื่องมือ  
3.6 การพัฒนาวธิีวิเคราะห์น้ าตาลเชิงเด่ียวที่ประกอบในไกลแคนของยา
โมโนโคลนอลแอนติบอด ี 
3.7 การทดสอบความถกูต้องของวธิีวิเคราะห์ค่าความแรงของ 
Coagulation factor IX  
3.8 การทดสอบความถกูต้องของวธิีการตรวจเอกลักษณ์และความ
บริสุทธิ์ของโมโนโคลนอลแอนติบอดีโดยวิธ ีSize exclusion 
chromatography (SEC-HPLC) HPLC  
3.9 การทดสอบความถกูต้องของวธิีการตรวจเอกลักษณ์และความ
บริสุทธิ์ของ Filgrastim โดยวธิี Size exclusion chromatography 
(SEC-HPLC) โดยสามารถด าเนินการแลว้เสร็จได้ จ านวน 8 เร่ือง  
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806-1112-
P041-
L5747-04 

โครงการการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ของประเทศเพื่อควบคุม
คุณภาพวัคซีนไอกรนชนิด
ไร้เซลล์ 

300,000 261,911 87.30 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนไอกรน
ชนิดไร้เซลล์เพื่อประเมินช่องว่างที่ต้องพัฒนา  
    1. มีการประชุมติดตามความก้าวหนา้การสืบค้นข้อมูลที่เกีย่วขอ้งกับ
มาตรฐานและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์เพื่อ
ประเมินช่องว่างที่ต้องพัฒนา และ มีการประเมินช่องว่างที่ต้องพัฒนา  
    2. ด าเนินการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการพัฒนาและตรวจสอบ
ปริมาณการดูดซับของแอนติเจนบนสารเสริมฤทธิ์ในวัคซีนไอกรนชนิดไร้
เซลล์, Endotoxin, Sterility และ การศึกษาเอกลักษณ์ของ FHA  
    3. จัดท า Method Validation Protocol และ Method Validation 
Report ของวิธีวิเคราะห์ที่ตอ้งพัฒนา จ านวน 4 เร่ือง ได้รับการอนุมัติแล้ว 
จ านวน 4 เร่ือง  
       3.1 การศึกษาความถูกต้องของวธิกีารตรวจวิเคราะห์ Anti-FHA 
antibody titer ของวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ ด้วยวิธ ีMouse 
Immunogenicity test (MIT)  
       3.2 การทดสอบวิธกีารวิเคราะห์ปริมาณ Bacterial Endotoxin โดย
วิธี Kinetic Turbid method ในวัคซีน Boostagen (Tetanus Toxoid, 
Reduce Diphteria Toxoid and Recombinant acellular Pertussis) 
และ Pertagen (Recombinant acellular Pertussis)  
       3.3 การศึกษาความถูกต้องของวธิกีารตรวจวิเคราะห์ระดับของการ
ดูดซับของแอนติเจนวัคซีนป้องกันโรคไอกรน ชนิดไร้เซลล์ ด้วยวธิี 
Sandwich ELISA  
       3.4 การทดสอบวิธวีิเคราะห์ความปลอดเชื้อของวัคซีนไอกรนชนิดไร้
เซลล์ โดยวิธ ีDirect Inoculation Technique  
    4. ท าการทดสอบพารามิเตอร์ต่าง ๆ เสร็จสิ้นทุกพารามิเตอร์แลว้ ตาม 
Method Validation Protocol ที่ได้รับการอนุมัติ ทั้ง 4 เร่ือง  
    5. การจัดท ามาตรฐานวธิีตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านการศึกษาความถกูต้อง
เหมาะสมทั้งหมด 4 วิธี โดยได้รับอนุมัตจิากผู้อ านวยการสถาบันแลว้ ทั้ง 4 
วิธ ี 
    6. ท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตวัอย่างวัคซีนวัคซีนไอกรนชนิดไร้
เซลล์ตามข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว  
    7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเสนอผู้อ านวยการ 
และได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการเรียบร้อยแล้ว  

100.00 1. ประชาชนได้รับวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ที่มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยตาม
มาตรฐาน  

2. ผู้ผลิตภายในประเทศสามารถผลิตวัคซีนที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานทัดเทียมมาตร ฐาน
สากล 

3. หน่วยงานห้องปฏิบัติการภาครัฐ ได้ขยายขีด
ความสามารถในการตรวจวิ เคราะห์และ
ควบคุมคุณภาพวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ ตาม
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน สากล  

ชว. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

806-1112-
P051-
L5741-01 

ความปลอดภยัของ
ผลิตภัณฑ์เลือดชนิดอิมมูโน
โกลบูลินที่จ าหน่ายใน
ประเทศไทยจากไตเตอร์
ของแอนติบอดีของหมู่
เลือด ABO และ Rh 

499,800 499,800 100.00 1. จัดท าร่างโครงการและแผนปฏิบัติการ เพื่อเสนอผู้บริหารของหนว่ยงาน  
2. ปรับแก้ไขโครงการและแผนปฏิบัตกิาร และโครงการและแผนปฏิบัติการ

ได้รับการอนุมัติจากผู้บรหิารหนว่ยงาน 
3. ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ให้สอดคล้องกับวธิีมาตรฐาน

ตาม European pharmacopoeia 9.0 ซ่ึงเป็นฉบับล่าสุด (2017)  
4. รวบรวมผลิตภัณฑ์เลือดชนิดอิมมูโนโกลบูลินที่จ าหน่ายในประเทศไทย

ได้จ านวน 6 ยี่ห้อๆ ละไม่น้อยกวา่ 3 รุ่นการผลิต รวมทั้งหมด 54 
ตัวอยา่ง 

5. ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อหาไตเตอร์ของแอนติบอดีหมู่เลือด 
Rh แล้ว จ านวน 47 ตัวอยา่ง  

6. ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อหาไตเตอร์ของแอนติบอดีหมู่เลือด 
Rh จ านวน 8 ตัวอยา่งรวมกับของเดิมเป็น 54 ตัวอย่าง  

7. ด าเนินการจัดซ้ือสารมาตรฐานที่ใช้ส าหรับตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งเพื่อหา
ไตเตอร์ของแอนติบอดีหมู่เลือด ABO  

8. อยู่ในระหวา่งด าเนินการตรวจวิเคราะหต์ัวอยา่งเพื่อหาไตเตอร์ของ
แอนติบอดีหมู่เลือด ABO  

9. ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อหาไตเตอร์ของแอนติบอดีหมู่เลือด 
ABO จ านวน 54 ตัวอย่าง  

10. รวบรวมผลการศึกษาและสรุปผลแลว้ 
11. ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลและจัดท ารายงาน ?ความปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ์เลือดชนิดอิมมูโนโกลบูลินที่จ าหน่ายในประเทศไทยจากไต
เตอร์ของแอนติบอดีของหมู่เลือด ABO และ Rh? ส่งให้กลุ่มพัฒนา
คุณภาพและวิชาการเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างเสนอผู้อ านวยการ
สถาบันและรวบรวมส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

12. จัดท ารายงานคุณภาพความปลอดภยัของผลิตภัณฑ์ น าส่ง 3 
หน่วยงานภายนอก ได้แก ่กองทุนยา เวชภัณฑ์และวัคซีน ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาต,ิ ส านักยา ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และกองแผนงานและวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และรายงานเสนออธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

13. เผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซด์ของสถาบันชีววัตถ ุ 

100.00 1. ได้ข้อมูลด้านคุณภาพเกี่ยวกับปริมาณของ
แอนติบอดีที่ตรวจพบในผลิตภัณฑ์เลือดว่า
เป็นไปตามที่ผู้ผลิตได้แจ้งในการขึ้นทะเบียน
หรือเกินเกณฑ์ที่ก าหนด  

2. ได้ข้อมูลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
เลือดที่จ าหน่ายในประเทศเพื่อน าข้อมูลไปใช้
ในการพัฒนาแนวทางการควบคุมคุณภาพผลิต 
ภัณฑ์ IVIG ของประเทศ และน าเสนอ
ผลการวิจยัในรูปแบบบทความ และ/หรอื
น าเสนอในการประชุมวิชาการ 

ชว. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

806-2112-
P021-
L5745-10 

โครงการประกันคุณภาพ
และประเมินความเส่ียง
ของวัคซีน ชีววัตถุเพือ่การ
รักษา และน้ ายา
วินิจฉยัโรคที่ติดต่อทาง
เลือด 

359,500 359,500 100.00 1. ตรวจรับรองคุณภาพวัคซีน ผลิตภัณฑ์เลือดชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่ติดต่อ
ทางเลือดและชีววัตถอุื่นๆ  
1.1 ตรวจวิเคราะห์ชีววัตถุ ได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ชีววัตถุจ านวน
ทั้งสิ้น 796 ตัวอย่าง เป็นการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุกอ่น
จ าหน่ายเพื่อขึ้นทะเบียน 43 ตัวอย่าง เพื่อรับรองรุ่นการผลิต 737 
ตัวอยา่ง ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ จ านวน 10 ตัวอย่าง เพื่อตรวจ
ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุที่มีข้อสงสัยดา้นคุณภาพและความปลอดภยั 6ตัวอย่าง  
1.2 สถาบันฯ ได้ทบทวนข้อมูลของผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์แนวโน้มคุณภาพ
และประเมินความเส่ียง และได้สรุปผล พร้อมจัดท ารายงานการประเมิน
ความเส่ียงและแจ้งเตือนภยั โดยจัดท าบทความสื่อความเส่ียง จ านวน 8 
เร่ือง ดังนี้ แก้ล าดับด้วย  
1.2.1 การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีนรวมป้องกันโรค
หัด คางทูมและหัดเยอรมันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง 2560  
1.2.2 การประเมินคุณภาพวัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับ
อักเสบบ ีระหว่างป ีพ.ศ. 2557 ถึง 2560  
1.2.3 การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีนบีซีจีที่ผลิตใน
ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง 2560  
1.2.4 การประเมินคุณภาพของฮิวแมนอัลบูมินที่ผลิตในประเทศไทย ปี 
พ.ศ. 2559 ถึง 2560  
1.2.5 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลือดชนิดอิมมูโนโกลบูลินที่จ าหน่าย
ในประเทศไทยจากไตเตอร์ของแอนติบอดีของหมู่เลือด ABO และ Rh  
1.2.6 การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันมะเร็ง
ปากมดลูกที่น าเข้ามาจ าหนา่ยในประเทศไทย ระหว่างป ีพ.ศ. 2558 ถึง 
2560  
1.2.7 การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรค
ไข้เลือดออกที่น าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560  
1.2.8 การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรค
ไวรัสโรต้าระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ถึง มิถุนายน 2560  

2. พัฒนาการผลิตสารมาตรฐาน เพือ่ใช้ในการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ชีววัตถ ุ 
2.1 ได้มีการด าเนินการส่งแบบสอบถามความต้องการใช้ชีววัตถุ
มาตรฐานประจ าปยีังบุคลากรภายในสถาบัน ซ่ึงได้รับกลับมาประมาณ
ภายเดือนตุลาคม และจัดท าสรุปรายการชีววัตถุมาตรฐานสากล (IRP) ที่
ต้องจัดซ้ือเพิ่มเติมประจ าปี ซ่ึงปัจจุบันได้ด าเนินการจัดซ้ือ และได้รับ

100.00 1. ประชาชนมีสุขภาพดีและได้รับผลิตภัณฑ์ชีว
วัตถุที่มีคุณภาพดีและมีความปลอดภัย 

2. การควบคุม ปอ้งกันโรคของประเทศโดยใช้
วัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชว. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ครบแล้วทุกรายการ  
2.2 ได้จัดการประชุมร่วมกับบริษัทผู้ผลิตภายในประเทศในการเพื่อวาง
แผนการจัดเตรียมและสอบเทียบร่วมกนั โดยจัดประชุมร่วมกับ  
2.2.1 สถานเสาวภา สภากาชาดไทยในการจัดเตรียมเซรุ่มป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าอา้งอิงมาตรฐาน และ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอ้างอิง
มาตรฐาน  
2.2.2 บริษัทไบโอเนท เอเชียจ ากัด ในการวางแผนการจัดเตรียมวัคซีน
ป้องกันโรคคอตีบ และวัคซีนป้องกันโรคไอกรนอ้างอิงมาตรฐาน  
2.2.3 บริษัทองค์การเภสัชกรรม-เมอริเออร์ ชีววัตถุจ ากัด ซ่ึงจะร่วมกัน
ในการจัดเตรียมวัคซีนเจอีเช้ือเป็นลูกผสม (Live Chimeric JE 
Vaccine)  
2.3. จัดซื้อเชื้อ Aspergillus niger ส าหรับใช้ในการทดสอบ Growth 
promotion test โดยจะจัดซื้อคร้ังละ 1 tubes/การทดสอบ 1 รอบ
เท่านั้น เพื่อป้องกันปญัหาการปนเปื้อนของเช้ือราในระบบ
ห้องปฏิบัติการ  
2.4 ด าเนินการผลิต/จัดเตรียม และสอบเทียบวัคซีนอ้างอิงมาตรฐาน
ของประเทศ แล้วเสร็จจ านวน 10 ชนิด คือ  
2.4.1 Rabies virus (CVS) รุ่นการผลิต RaCVS120116 จ านวน 114 
cryotubes โดยมีค่าความแรงเท่ากับ 171,828 CCID50/50 ?l  
2.4.2 Aspergillus niger เป็นการจัดซ้ือส าหรับใช้ในการทดสอบแต่ละ
ครั้ง โดยจะจัดซื้อเพียง 1 tubes/การทดสอบ 1 รอบ เพื่อป้องกันปัญหา
การปนเปื้อนของเชื้อราในระบบห้องปฏบิัติการ ซึ่งได้จัดซ้ือไว้เรียบร้อย
แล้ว จ านวน 1 tube คือ DMST15538 Lot No.7651  
2.4.3 Bacillus subtilis รุ่นการผลิต Lyo-B120117 จ านวน 400 ขวด  
2.4.4 Staphylococcus aureus รุ่นการผลิต Lyo-St190117 จ านวน 
400 ขวด  
2.4.5 Pseudomonas aeruginosa รุ่นการผลิต Lyo-Pse260117 
จ านวน 400 ขวด  
2.4.6 Candida albicans รุ่นการผลิต Lyo-C020217 จ านวน 400 
ขวด  
2.4.7 Diphtheria toxoid รุ่นการผลิต Lyo-Dx251114 ซ่ึงจัดเตรียม
ร่วมกับบริษัทไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด จ านวน 531 ขวด โดยมีค่าความ
แรงเท่ากับ 103 IU/ml  
2.4.8 Rubella virus รุ่นการผลิต Lyo-RV300116 จ านวน 437 ขวด 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

โดยมีค่าความแรงเท่ากับ 4.14 log CCID50/dose ช่วงค่าการใช้งาน
เท่ากับ 3.69 -4.59 log CCID50/dose  
2.4.9 Clostridium sporuginase, เป็นการจัดซ้ือส าหรับใช้ในการ
ทดสอบแต่ละครั้ง โดยจะจัดซื้อเพียง 1 tubes/การทดสอบ 1 รอบ 
เนื่องจากเป็นเชื้อ Anareobic bacteria ไม่สามารถผลิตได้ด้วยวธิี 
Lyophilization ได้เองในสถาบัน จ านวน 1 tube คือ DMST15536 
Lot No.7658  
2.4.10 เซรุ่มพิษสุนัขบ้าอ้างอิงมาตรฐานของประเทศ รุ่นการผลิต 
RIg280515 ซ่ึงเป็นการจัดเตรียมและสอบเทียบร่วมกับสถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย จ านวน 250 ขวด มีช่วงค่าการใช้งานเท่ากับ 149.17 ? 
388.85 IU/ml  
2.4.11 วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีเช้ือเป็นแบบลูกผสมอ้างอิงมาตรฐาน 
(Live Chimeric JE vaccine) มาตรฐาน รุ่นการผลิต JE010817 ซ่ึง
เป็นการจัดเตรียม และสอบเทียบรว่มกบับริษัทองค์การเภสัชกรรม-เม
อร์ริเออร ์ชีววัตถ ุจ ากัด จ านวน 300 ขวด มีช่วงค่าการใช้งานเท่ากับ 
4.55 - 5.25 log10PFU/dose (0.5 ml)  
2.5 ส าหรับการผลิตวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์อ้างอิงมาตรฐานของ
ประเทศ ซ่ึงเป็นการผลิตและสอบเทียบร่วมกับบริษัทไบโอเนท-เอเชีย 
จ ากัด ปัจจุบันได้ด าเนินการผลิตเป็นแบบผงแห้งเรียบร้อยแล้วโดย
สถาบันชีววัตถ ุอยู่ระหว่างการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ซ่ึงเป็นไปตาม
แผนการผลิตที่ก าหนดไว้ในโครงการ  



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

807-1112-
P021-
L5745-16 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนนักปฏิบัติบริหาร
แผนงานยุทธศาสตร์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

268,500 268,500 100.00 1. จัดประชุมชุมชนนักปฏิบัติบริหารแผนงานยุทธศาสตร์และการติดตาม
ประเมินผลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2559 เพื่อทบทวนรายชื่อและหาประเด็นแนวทางพัฒนาการด าเนินงาน
แ ผ น ง า น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทั้งหมด 3 ประเด็น ได้แก่  
1.1 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของกรมสู่ระดับบุคคล  แลกเปลี่ยน

แนวทางในการถ่ายทอดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกรมสู่การ
จัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่ตัวชี้วัดระดับบุคคล  ที่
สามารถขับเคลื่อนองค์การสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็น
รูปธรรม  

1.2 กระบวนการบริหารแผนงานยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการและแบบฟอร์มต่างๆในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ การจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อ
เสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ และการก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาน ที่มีความเป็นเลิศและจะท าอย่างไรจึงจะ
สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมในระดับกรม  

1.3 การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางใน
การพัฒนาบุคลากรด้านแผนงานและยุทธศาสตร์ของเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานให้ศักยภาพในการจัดท าและขับเคลื่อนแผนทั้งในระดับ
หน่วยงานและระดับกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ด าเนินการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติบริหาร
แ ผ น ง า น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่  2 ณ โรงแรมพาวิเลี่ยน จังหวัด
กาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 17 -19 พฤษภาคม 2560 โดยใช้รูปแบบการ
ประชุมแบบกลุ่มย่อย  

3. จัดท าสรุปรายงานการประชุมชุมชนนักปฏิบัติบริหารแผนงาน
ยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 

100.00 1. บุคลากรด้านนโยบายและแผนของกรม
วิทยาศาสตร์ได้การพัฒนาศักยภาพให้มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในส่วนต่างๆ ทั้ง ด้านแผนงาน
ยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ ติดตาม
ประเมินผล ได้รับบริการที่ดีขึ้น  

2. เครือข่ายบุคลากรด้านนโยบายและแผนมีการ
ประสานความสัมพันธ์ร่วมกันที่ดี ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานในการขบัเคลื่อนแผนงาน
ยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3. สามารถดึงองค์ความรู้ด้านการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ที่อยู่ในบุคลากรของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อมาถอด
บทเรียนและจัดท าเป็นฐานขอ้มูลองค์ความรู้
ด้านแผนงานยุทธศาสตร์ ที่มีความถูกตอ้ง และ
เข้าถึงได้ง่าย ส าหรับสนับสนุนการปฏบิตัิงาน
ของบุคลากรทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงานให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยนื 

ผน. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

807-1112-
P021-
L5745-18 

โครงการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ครั้งที่ 25 ปีงบประมาณ 
2560 

4,223,700 4,223,700 100.00 ได้ด าเนินการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 
ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560 ณ อิมแพ็คเมืองทอง
ธานี และมีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้ 

100.00 1. นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การและ
สาธารณสุขได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและ
แลกเปลี่ยนความรู ้และข้อคิดเห็นทางวชิาการ
ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม  

2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้วิชาการที่เป็น
ประโยชน ์และสามารถน าไปพัฒนางานวิจัย 
งานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละ
สาธารณสุข ให้เกิดประโยชน์ตอ่ประชาชนและ
ประเทศชาติต่อไป  

3. บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านหอ้งปฏิบัตกิาร 
และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้
มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในเวทีวิชาการ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการการประสานงานร่วมกนัต่อไป 

ผน. 

807-1112-
P041-
L5747-07 

โครงการบริหารจัดการการ
ด าเนินงานของกอง
แผนงานและวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 

3,322,101 2,967,588 89.33 ตามที่กองแผนงานและวิชาการ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้บริหารจัดการในการด าเนินงานของกอง
แผนงานและวิชาการ และกองแผนงานและวิชาการได้ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณที่กองแผนงานและวิชาการได้รับจัดสรร เป็นจ านวนเงิน 
109,000.16 บาท ท าให้กองแผนงานและวิชาการไม่มีเงินงบประมาณ
คงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงคิดเป็นร้อยละ 100 

100.00 1. การเบิกจา่ยงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย  
2. เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานของกอง

แผนงานและวิชาการ  
3. การด าเนินงานของกองแผนงานและวิชาการ

เป็นไปตามเป้าหมายแผนงานโครงการ/แผน
งบประมาณ 

ผน. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

807-3112-
P011-
L5739-17 

โครงการประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

994,500 793,550 79.79 1. ด าเนินการจัดประชุมประเมินผลการด านเีนงานโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดนครนายก 

2.  อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานสรุปการประชุมประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

100.00 1. เกิดกลไกลสนับสนุนการบริหารแผนงาน
ยุทธศาสตร์ให้สามารถตอบสนองต่อสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยน 
แปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถขับ เคลื่อน
องค์การไปสู่เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  

2. หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานยุทธศาสตร์ที่ดี  จากการได้รับ
ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนากระบวนงานที่
เหมาะสมจากผู้ เชี่ ย วชาญ  และการถอด
บทเรียนแผนงานโครงการที่ เป็นเลิศ ซ่ึงจะ
น าไปสู่การเป็นองค์การเรียนรู้อย่างแท้จริง 

ผน. 

808-1112-
P021-
L5745-22 

การตรวจวินิจฉยัเช้ือไวรัส 
แบคทีเรีย และพาราสิต
สาเหตุก่อโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน ดว้ยวิธ ี
Multiplex real-time 
PCR 

1,300,000 1,292,087 99.39 1. การประเมินผลเบื้องต้น วิธ ีMultiplex Real-time PCR กับเชื้อ
แบคทีเรียและตัวอย่างอุจจาระ ผู้วิจัยตอ้งการประเมินความไวและ
ความจ าเพาะของน้ ายาตรวจวินจิฉัยเช้ือไวรัส และแบคทีเรียกอ่โรค
ระบบทางเดินอาหาร เพื่อประเมินความสามารถของชุดน้ ายาในการ
ตรวจจับเช้ือ โดยประสานขอเช้ือแบคทีเรีย และตัวอยา่งอุจจาระ จาก
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงแบคทีเรียและไวรัส ของสถาบันฯ ส าหรับชุดน้ ายา
ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทจ านวน 2 ชุด (100 reaction) ผลการ
ประเมินเบื้องต้นพบว่า น้ ายาตรวจวิเคราะห์มีความจ าเพาะกบัเชื้อ
แบคทีเรียอ้างอิงที่ทดสอบประกอบด้วยเช้ือ ETEC, EPEC, EAEC, 
STEC, E. coli O157, Shigella spp/EIEC., Campylobacter spp., 
Salmonella spp., Vibrio spp., Yersinia enterocolitica, 
Aeromonas spp. และมีความจ าเพาะ 100 CFU/ml ส าหรับการ
ตรวจจับไวรัสพบว่าสามารถตรวจจับเช้ือ Norovirus, Rotavirus และ 
Sapovirus จากตัวอย่างอุจจาระ ผลการวินิจฉัยเปรยีบเทียบกับ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง พบวา่สอดคล้องกนั  

2. การติดต่อประสานงานกับทีมสอบสวนโรคของส านักระบาดวิทยาและ
โรงพยาบาลเครือข่ายฯ ผู้วิจัยติดต่อได้ประสานงานกับทีมสอบสวนโรค
ของส านักระบาดวิทยาแล้ว เพื่อขอให้สง่ตัวอย่างอุจจาระ /Rectal 
swab เมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการอุจจาระรว่งเฉียบพลัน หรือผู้สัมผัส เพื่อ
ใช้ผลการวินิจฉยัส าหรับการสอบสวนโรคและเฝ้าระวังโรค ส่วน

75.00 1. การตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสและแบคทีเรียสาเหตุ
ก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ด้วยวิธี Multiplex 
real- time PCR ที่มีประสิทธิภาพ  

2. การควบคุมป้องกันโรคได้อยา่งรวดเร็ว  
3. ได้ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคอุจจาร่วงเฉียบ พลัน

ระดับประเทศ  
4. ได้เผยแพร่ผลงานในเวทีประชุมวิชาการหรือใน

วารสาร  
5. หน่วยงานที่มีความพร้อมของเครื่องมือ

สามารถด าเนินการดว้ยวิธีนี้ได ้

สวส. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

โรงพยาบาลเครือข่าย ผู้วิจยัจะแจ้งให้เครือข่าย EID Lab Network ของ
สถาบันฯ ทราบตอ่ไป  

3. ผู้วิจัยอยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดซ้ือชุดน้ ายาส าเร็จรูปส าหรับตรวจ
เช้ือก่อโรคระบบทางเดิน อาหาร ด้วยวธิีสอบราคา คาดว่าการ
ด าเนินการจะแลว้เสร็จในเดือนธันวาคม 2559  

4. การจัดซ้ือชุดน้ ายาได้เปิดซองสอบราคาแล้วเมื่อวันที ่17 มกราคม 2560  
5. ได้ทดสอบตัวอย่าง rectal swab จ านวน 5 ตัวอย่าง พบผลบวกไวรัส 2 

ตัวอยา่ง ผลบวกแบคทีเรีย 2 ตัวอยา่ง และผลบวกทั้งไวรัสและ
แบคทีเรีย 2 ตัวอย่าง  

6. ทดสอบซ้ าในตัวอยา่งอุจจาระ (stool) จ านวน 3 ตัวอย่าง ที่เคย
ประเมินผลการทดสอบแล้วก่อนหนา้ โดยจ าลองการท า rectal swab 
เพื่อประเมินวิธกีารสกัดจากตวัอยา่ง stool กับ rectal swab แล้ว
เปรียบเทียบผลของตัวอย่างทั้ง 2 ชนิด ผลการทดสอบพบว่าตัวอยา่ง
อุจจาระที่มีเชื้อปริมาณมาก (ค่า ct ระหว่าง 20 - 30) การสกัดจาก
ตัวอยา่งอุจจาระโดยตรงและสกัดจาก rectal swab ได้ผลที่สอดคล้อง
กัน  

7. ตรวจรับชุดน้ ายาในวันที่ 9 มีนาคม 2560  
8. ทดสอบตัวอยา่ง rectal swab จ านวน 10 ตัวอยา่ง ซ่ึงเป็นตัวอย่างจาก

การสอบสวนโรคที่จังหวัดเชียงใหม ่ส่งตรวจผ่านศูนยว์ิทยาศาสตร์
การแพทย์ ที่ 1 เชียงใหม่ ผลการตรวจวเิคราะห์พบผลบวกแบคทีเรีย 7 
ตัวอยา่ง และรายงานผลในระบบสารสนเทศตามรอบเวลา (turn 
around time) ที่ก าหนด 1 วันท าการ (เฉพาะการวิเคราะห์)  

9. ประสานขอตัวอยา่งจากฝา่ยตรวจวินิจฉยัแบคทีเรียทางการแพทย์ 
สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทั้งตัวอยา่งอุจจาระ (stool และ 
rectal swab) และตัวอย่างน้ าที่เก็บ เพือ่สอบสวนหาแหล่งการระบาด
ของโรค และเปรียบเทียบผลวิธีเพาะเชือ้กับวธิี multiplex real-time 
PCR  

10. ทดสอบตัวอยา่งอุจจาระ จ านวน 7 ตัวอย่าง ซ่ึงเป็นตัวอย่างจากการ
สอบสวนโรคที่จังหวัดเชียงใหม ่ส่งตรวจผ่านศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย ์
ที่ 1 เชียงใหม่ ผลการตรวจวิเคราะหพ์บผลบวกแบคทีเรีย 5 ตัวอย่าง 
และผลบวกทั้งไวรัสและแบคทีเรีย 1 ตัวอย่าง และรายงานผลในระบบ
สารสนเทศตามรอบเวลา (turn around time) ที่ก าหนด 1 วันท าการ 
(เฉพาะการวิเคราะห์)  
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11. ตัวอยา่งส่งตรวจโรคอุจจาระรว่ง ทั้งชนิดตัวอย่าง rectal swab และ
น้ าจากฝา่ยแบคทีเรียทางการแพทย ์12 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์
พบผลบวกแบคทีเรีย 2 ตัวอยา่ง  

12. อยู่ระหว่างตรวจตวัอยา่งน้ า เพื่อประเมินและปรับวธิีการเตรียม
ตัวอยา่งให้เหมาะสมกับชุดน้ ายาวิเคราะห์และชุดสกัดสารพันธุกรรม  

13. ขยายการตรวจเชื้อพาราสิตก่อโรคระบบทางเดินอาหาร (โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากผู้อ านวยการให้ด าเนินการได้) จากตัวอย่างน้ าดิบ โดย
เบื้องต้นได้ประสานขอตัวอยา่งจากการประปานครหลวงแล้ว และ
อาจจะขยายไปเก็บแหล่งน้ าที่ได้รับการบ าบัดน้ าเสียจากหน่วยงาน (อยู่
ระหว่างการประสานหนว่ยงาน) โดยงานที่ขยายเพิ่มนี้จะด าเนินงาน
ร่วมกับฝ่ายพาราสิตฯ และใช้วงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับ  

14. ด าเนินการจัดซ้ือน้ ายาส าเร็จรูปส าหรับตรวจเช้ือพาราสิตก่อโรคระบบ
ทางเดินอาหารส าหรับตรวจตัวอย่างน้ า ด้วยวธิีตกลงราคา คาดว่าการ
ด าเนินการจัดซ้ือจะได้รับอนุมัติภายในเดือนมิถุนายน 2560  

15. ทดสอบตัวอยา่ง rectal swab (ส่งตรวจโรคอุจจาระรว่ง) จากฝ่าย
ตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทางการแพทย์ ดว้ยชุดน้ ายาตรวจเชื้อไวรัสและ
แบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหาร จ านวน 73 ตัวอยา่ง ผลการตรวจ
วิเคราะห์พบผลบวกแบคทีเรีย 50 ตัวอย่าง ผลบวกไวรัส 2 ตัวอยา่งและ
ผลบวกทั้งไวรัสและแบคทีเรีย 1 ตัวอย่าง  

16. ทดสอบตัวอยา่งจากโรงพยาบาลอรัญประเทศ จ านวน 2 ตัวอย่าง โดย
แยกเป็น rectal swab 1 ตัวอย่าง และน้ าไขสันหลัง (CSF) 1 ตัวอยา่ง 
ผลการตรวจวิเคราะห์ของตัวอย่าง rectal swab พบผลบวกแบคทีเรีย 
ส่วนตัวอย่างน้ าไขสันหลัง พบผลลบทั้งไวรัสและแบคทีเรีย และได้
รายงานผลในระบบสารสนเทศตามรอบเวลา (turn around time) ที่
ก าหนด 1 วันท าการ (เฉพาะการวิเคราะห์)  

17. การประเมินผลเบื้องต้น วิธ ีMultiplex real-time PCR กับตัวอย่าง
อุจจาระที่ทราบเชื้อพาราสิต จ านวน 5 ตัวอยา่ง โดยชุดน้ ายาส าหรับ
ตรวจพาราสิตก่อโรคระบบทางเดินอาหาร ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก
บริษัทจ านวน 1 ชุด (50 reaction) ผู้วจิัยต้องการประเมินความไวและ
ความจ าเพาะของน้ ายาตรวจวินจิฉัยเช้ือพาราสิตก่อโรคระบบทางเดิน
อาหาร เพื่อประเมินความสามารถของชุดน้ ายาในการตรวจจบัเชื้อ โดย
ประสานขอตัวอยา่งอุจจาระ ที่มีเชื้อพาราสิต ได้แก่ Giardia lamblia 
(Cyst), Blastocystis hominis (Vacuolate form), Entamoeba 
histolytica (Cyst) และ Entamoeba coli (Cyst) จากห้องปฏิบัตกิาร



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 
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จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ฝ่ายพาราสิตและสัตว์รังโรค ผลการวินิจฉัยเปรียบเทียบกับวิธ ี
microscopic examination พบว่า วธิ ีMultiplex real-time PCR 
ตรวจไม่พบเชื้อพาราสิต ซ่ึงคาดว่าเช้ือพาราสิตที่อยู่ในรูปของซีสต์ 
(Cyst) จะมีความทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี จึงได้ปรับวิธีการสกัดสาร
พันธุกรรม โดยการเติม Proteinase k และบ่มที่ 50-60 องศาเซลเซียส 
เพื่อช่วยใหก้ารสกัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เมื่อน าไปตรวจวิเคราะห์
ด้วยชุดน้ ายา พบวา่ ยังคงตรวจไม่พบเชื้อพาราสิตเหมือนเดิม จึงต้อง
ปรับวิธกีารตรวจวิเคราะห์ต่อไป  

18. ทดสอบตัวอยา่งน้ าดิบ จากการประปานครหลวงและหรือการประปา
ส่วนภูมิภาค จ านวน 14 ตัวอย่าง ด้วยชดุน้ ายาตรวจเชื้อไวรัส แบคทีเรีย
และพาราสิตก่อโรคระบบทางเดินอาหาร ผลการตรวจวิเคราะห์พบ
ผลบวกแบคทีเรีย 3 ตัวอย่าง และผลบวกทั้งไวรัสและแบคทีเรีย 6 
ตัวอยา่ง  

19. ด าเนินติดต่อภาควิชาพยาธิโปรโตซัว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานการตรวจ
วิเคราะห์เชื้อโปรโตซัว ด้วยวธิ ีRT-PCR เพื่อน าวธิี ขั้นตอน มาปรับใช้กับ
วิธีการตรวจวิเคราะห์ที่ก าลังด าเนินงานอยู่  

20. ด าเนินการตรวจรับชุดน้ ายาส าเร็จรูปส าหรับตรวจเช้ือพาราสิตก่อโรค
ระบบทางเดินอาหาร ส าหรับตรวจตัวอย่างน้ า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 
2560  

21. ทดสอบตัวอยา่งน้ าดิบ จากการประปานครหลวงและหรือการประปา
ส่วนภูมิภาค จ านวน 10 ตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบขั้นตอนการสกัดสาร
พันธุกรรม ระหว่างการเติม Proteinase k แล้วบ่มที่ 50 องศาเซลเซียส 
45 นาทีกับไม่เติม Proteinase k แล้วบม่ที่ 100 องศาเซลเซียส 10 
นาที แล้วตรวจด้วยชุดน้ ายาตรวจเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคระบบ
ทางเดินอาหาร ผลการตรวจวิเคราะห์พบผลบวกแบคทีเรีย 5 ตัวอย่าง 
ซ่ึงการเติมและไม่เติม Proteinase k ให้ผลที่สอดคล้องกัน แต่การเติม 
Proteinase k จะสามารถตรวจพบเชื้อที่มีปริมาณน้อยๆ (Ct สูงๆ) ได้
ดีกว่า  

22. ทดสอบซ้ าตัวอยา่งน้ า (ตวัอยา่งสอบสวนโรค) จากฝา่ยแบคทีเรียทาง
การแพทย ์เนื่องจากครั้งแรกใช้ตัวอยา่งน้อยและไม่ได้กรองตัวอย่างน้ า 
เพื่อ concentrate ก่อนการสกัด จึงท าให้ผลการตรวจ พบเชื้อน้อยกว่า
วิธีการเพาะเชื้อ (กรองตัวอย่างน้ าปริมาตร 150 มิลลิลิตร ก่อนการ
เพาะเลี้ยงบนจานอาหารเลี้ยงเช้ือ) การทดสอบซ้ าในครั้งนี้จึงได้กรองน้ า 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 
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50 มิลลิลิตร ผ่านกระดาษกรองขนาด 0.2 ไมครอน ก่อนการสกัดสาร
พันธุกรรม แลว้ตรวจดว้ยชุดน้ ายาตรวจเช้ือไวรัสและแบคทีเรียก่อโรค
ระบบทางเดินอาหาร ผลการตรวจวิเคราะห์พบผลบวกแบคทีเรีย 3 
ตัวอยา่ง ซ่ึงค่า ct ค่อนข้างสูง (มากกว่า 40)  

23. ทดสอบตัวอยา่งอุจจาระ จ านวน 2 ตัวอย่าง จากศูนยว์ิทยาศาสตร์
การแพทย์ ที ่1 เชียงใหม่ ผลการตรวจวเิคราะห์พบผลบวกแบคทีเรีย ทั้ง 
2 ตัวอยา่ง และรายงานผลในระบบสารสนเทศตามรอบเวลา (turn 
around time) ที่ก าหนด 1 วันท าการ (เฉพาะการวิเคราะห์)  

24. ทดสอบตัวอยา่ง culture จ านวน 1 ตัวอย่าง จากโรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อเปรียบเทียบผลระหว่างวิธี Multiplex real-time 
PCR กับ การเพาะเชื้อ และ conventional PCR พบวา่ ได้ผลการตรวจ
วิเคราะห์ที่สอดคล้องและตรงกัน  

25. ได้รับการสนับสนุนชุดน้ ายาสกัดสารพันธุกรรมส าหรับกลุ่มเชื้อทีอ่ยู่ใน
รูปของซีสต์หรือมีผนังเซลล์หนาและทนทานต่อสภาพแวดลอ้ม จาก
บริษัท แปซิฟิคไซเอ็นซ์ จ ากัด ส าหรับ 10 ตัวอยา่ง เพื่อน ามาใช้ประเมิน
วิธีการสกัดสารพันธุกรรมของตัวอย่างอจุจาระที่มีเชื้อพาราสิต  

808-1112-
P021-
L5745-26 

พัฒนาห้องปฏบิัติการ
สัตว์ทดลอง 

1,000,000 1,000,000 100.00 ต่ออายกุารรับรองมาตรฐานสัตว์ทดลองเรียบร้อย สามารถด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานสอดคล้องกับพรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ.2558 

100.00 1. ได้ระบบการจัดการห้องปฏิบัติการทดสอบ
ความเป็นพิษในสัตว์ทดลองตามมาตรฐาน 
สากล  

2. ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน
การน าผลการทดสอบไปขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์  

3. ท าให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มี
ร ะบ บห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร ใน สั ต ว์ ท ดลอ งที่
ส อ ดคล้ อ ง กั บ ร ะ บ บ ก า ร เ ลี้ ย ง / ก า ร ใ ช้
สัตว์ทดลองตามมาตรฐานสัตว์ทดลองสากล 
(AAALAC International) ซ่ึงแสดงว่าสถาบัน
มีความเคร่งครัดในการจัดท า บรรลุผล และ
รักษามาตรฐานระดับสูงส าหรับการดูแลและ
การใช้สัตว์ รวมทั้งรับผิดชอบสวัสดิภาพสัตว์
เพื่ อ งานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  ซ่ึ ง
สนับสนุนให้ผลงานการทดสอบและวิจัยในกรม 
วิทยาศาสตร์การแพทย์น่าเชื่อถือและเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

สวส. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1112-
P021-
L5745-36 

พัฒนาห้องปฏบิัติการ
อ้างอิงทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

1,500,000 1,492,553 99.50 1. จัดท าแผนปฏบิัติการด้านระบบคุณภาพประจ าป ี2560  
2. จัดท าแผนการทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ  
3. จัดท าแผนสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์(แผนกลาง) ประจ าปี 2560  
4. กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ด าเนินการเข้ารว่มการทดสอบความช านาญ

ห้องปฏิบัติการ/การทดสอบความช านาญระหว่างหอ้งปฏิบัติการ  
5. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับการสอบเทียบเครื่องมือ  
6. ประสานงานเตรียมการจัดท าแผนตรวจติดตามภายใน ประจ าปี  
7. ขออนุมัติแผนตรวจติดตามภายใน ประจ าปี และด าเนินการ  
8. หน่วยงานแก้ไขข้อบกพร่องครบทุกหนว่ยงาน  
9. ด าเนินการตรวจติดตามภายในแผนทดสอบความช านาญ 7 หน่วยงาน  
10. ประสานงานและติดตามการจัดจา้งการสอบเทียบเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ประจ าป ี 
11. ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองการต่ออายุและขยายขอบข่ายการ

รับรองครบทุกมาตรฐาน และสามารถด าเนินการได้ตามแผนปฏบิัติงาน
ด้านระบบคุณภาพ และการสอบเทียบเครื่องมือได้ครบตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2560 

100.00 ทุกห้องปฏิบัตกิารของสถาบันวจิัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข ได้รับการพัฒนาและได้รับการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัตกิาร ตามมาตรฐานสากล 
ได้แก่ ISO 15189, ISO/IEC 17025 และ 
ISO/IEC 17043 เป็นการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านหอ้งปฏิบัตกิารทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

สวส. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1112-
P021-
L5745-53 

การจ าแนกสายพันธุ์ของ
เช้ือ Coxiella burnetii ที่
พบในสัตว์เค้ียวเอื้องน าโรค
และผู้ป่วยของประเทศไทย 
โดยวธิี multispacer 
sequence typing (MST) 

560,000 657,237 117.36 1. รวบรวมข้อมูล  
2. ติดต่อประสานงานเพื่อการเก็บตัวอย่าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับ

การเก็บตัวอย่างและส าหรับการเตรียมชดุทดสอบ  
3. ออกเก็บตวัอยา่งเลือดวัวนม ในเขตภาคเหนือ  
4. ติดต่อประสานงานและออกเก็บตวัอย่างเลือดและรกแกะ ในจังหวัด

กาญจนบุร ีราชบุรี เชียงใหม ่ 
5. ท าการตรวจ Serology IFA for Q fever ในตัวอยา่งวัวนม ในจังหวัด

เชียงใหม่ จ านวน 1000 ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 2  
6. ท าการตรวจ Serology (titer test) IFA for Q fever ในตัวอย่างววันม 

ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1,000 ตัวอย่าง ซ่ึงให้ผลตัวอยา่ง Positive 
ประมาณ 5-10 %  

7. ออกเก็บตวัอยา่งรกแพะในจังหวัดราชบรุี กาญจนบุรี และ นนทบุรี  
8. ท าการตรวจ Serology IFA (screening test) for Q fever ในตัวอย่าง

วัวนม ในจังหวัดเชียงราย จ านวน 1,000 ตัวอยา่ง  
9. ท าการ ตรวจSerology (titer test) IFA for Q fever ในตัวอย่างววันม 

ในจังหวัดเชียงราย จ านวน 1,000 ตัวอย่าง  
10. ออกเก็บตวัอยา่งรกแพะในจังหวัดราชบรุี กาญจนบุรี และ นนทบุรี 

เพิ่มเติม  
11. สกัด DNA จากตัวอย่างรกแพะ ที่เก็บได้ในจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี 

กาญจนบุร ีนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร  
12. เก็บตัวอยา่งเพิ่มเติม เพื่อน าตวัอยา่งแพะ และวัวทีย่ืนยันว่าเป็นโรค

อื่นๆ เช่น บูลเซลโลซิส มา validate test  
13. ท าการตรวจ Serology (screening และ titer test) IFA for Q 

fever ในตัวอยา่งวัวนม ในจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติมอีกจ านวน 1,000 
ตัวอยา่ง  

14. ท าการตรวจ Serology (screening และ titer test) IFA for Q 
fever ในตัวอยา่งวัวนม ในจังหวัดเชียงราย เพิ่มเติมอีกจ านวน 1,000 
ตัวอยา่ง  

15. ท าการประมวลผล prevalence ในจังหวัด เชียงราย และเชียงใหม่ 1 
16. วิเคราะห์ตัวอย่าง ดว้ย PCR ตัวอย่างรกแพะ ใน กรุงเทพมหานคร ผล 

Negative 0/60 ตัวอย่าง  
17. วิเคราะห์ตัวอย่าง ด้วย PCR ตัวอย่างรกแพะ ใน จังหวัดกาญจนบุร ี

ผล Positive 3/60 ตัวอย่าง 

100.00 1. ท าให้ได้ทราบสถานการณ์ของโรค Q fever 
รวมทั้งสายพันธุ์ที่ระบาดในสัตว์รังโรค และ
ผู้ป่วย ได้วธิีทดสอบที่มาตรฐานตามหลกั
สากล  

2. เป็นข้อมูลอ้างอิง ทราบแหล่งระบาดของโรค
และสามารถท านายอุบัติการณ์ของโรค Q 
fever ในประเทศไทยได้  

3. สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งและให้บริการในพื่นที่ระบาด และ
เฝ้าระวัง 

สวส. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1112-
P021-
L5745-59 

การศึกษาระดับตะกัว่ 
แคดเมียม ปรอท และสาร
หนูในประชากรไทย 

1,090,720 1,090,318 99.96 1. คณะผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บตัวอยา่งและแบบสอบถามจากอาสาสมัครจ านวน 
859 ราย (เลือดและปัสสาวะ) จาก 7 จงัหวัด  

2. ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดและปัสสาวะดังนี้ - ตรวจ
วิเคราะห ์ระดับตะกั่ว แคดเมียมและปรอทในเลือดด้วยวธิี ICP-MS-MS 
1,121 ตัวอย่าง (ตัวอยา่งที่เก็บเดือนกันยายน 2559 262 ตัวอยา่ง และ
ปี 2560 859 ตัวอยา่ง )  
  - การวิเคราะหc์reatinine ในปัสสาวะ (ส าหรับสารหนูในปัสสาวะ) 
859 ตัวอย่าง  
  - ตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จ านวน 859 ตัวอย่าง  
  - ตรวจวิเคราะห์สารหนูในปัสสาวะ จ านวน 2,119 ตัวอย่าง  

3. จัดท ารายงานสรุป (รายงานผลวิเคราะห์ตะกั่ว แคดเมียมและปรอทใน
เลือด สารหนูในปัสสาวะ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พร้อม
รายชื่ออาสาสมัครที่ต้องท าการตรวจติดตาม) 14 พื้นที่ ส่งให้กับศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่รับผิดชอบ จัดส่งรายงานให้อาสาสมัครทราบ  

4. รายงานสรุปความก้าวหน้าของโครงการปี 2560 และขั้นตอนการ
ด าเนินงานตรวจติดตามอาสาสมัครที่มีผลวิเคราะห์เกินค่าปกติ แจ้งให้ผู้
ร่วมวิจยั(ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ) ทราบ ในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการอบรมการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิาร
และการจัดการความรูก้ารตรวจวิเคราะห์ด้านพิษวิทยา? ระหว่างวันที่ 
25 -26 พฤษภาคม 2560  

5. เก็บตัวอยา่งอาสาสมัครที่มีผลเกินค่าปกติ (follow up) ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี (จังหวัดจันทบุรี) จ านวน 24 ราย 
วันที่ 30-31 พ.ค. 2560  

6. เก็บตัวอยา่งอาสาสมัครที่มีผลเกินค่าปกติ (follow up) ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย (จังหวัดพะเยา) จ านวน 7 ราย 
วันที่ 15 มิ.ย. 2560  

7. เก็บตัวอยา่งอาสาสมัครที่มีผลเกินค่าปกติ (follow up) ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่(จงัหวัดล าปาง) จ านวน 4 ราย 
วันที่ 15 มิ.ย. 2560  

8. เก็บตัวอยา่งอาสาสมัครที่มีผลเกินค่าปกติ (follow up) ศูนย์พิษวิทยา 
(กทม.) จ านวน 6 ราย วันที่ 25มิ.ย. 2560  

9. เก็บตัวอยา่งอาสาสมัครที่มีผลเกินค่าปกติ (follow up) ศูนย์พิษวิทยา 
(จังหวัดนนทบุรี ) จ านวน 9 ราย วันที่ 29 มิ.ย. 2560  

100.00 1. .สามารถก าหนดค่าปริมาณสารหน ูในปัสสาวะ
ประชากรไทย ในรูปของ species As III และ 
AsV ซ่ึงมีความเป็นพิษมากกว่า organic 
arsenic  

2. ท าให้ทราบสถานการณ์ระดับตะกัว่ แคดเมียม 
ปรอท และสารหน ูในประชากรไทยที่เป็น
ข้อมูลปัจจุบัน เพื่อการเฝ้าระวัง และเปน็
แนวทาง ในการแก้ไขปัญหามลพิษและสุขภาพ
ของ ประชาชน  

3.  สามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการ
ประเมินความเส่ียงของประชาชน อัน
เนื่องมาจากตะกั่ว แคดเมียม ปรอท และสาร
หนู 

สวส. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

10. เก็บตัวอยา่งอาสาสมัครที่มีผลเกินค่าปกติ (follow up) ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง (จังหวัดตรังและสุราษฎรธ์านี) 
จ านวน 20 ราย วันที ่28 มิ.ย. 2560  

11. เก็บตัวอยา่งอาสาสมัครที่มีผลเกินค่าปกติ (follow up) ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 นครสวรรค์ (จังหวัดสระบุรี ) จ านวน 9 ราย 
วันที่ 14 ก.ค. 2560  

12. เก็บตัวอยา่งอาสาสมัครที่มีผลเกินค่าปกติ (follow up) ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง (จังหวัดกระบี่) จ านวน 26 ราย 
วันที่ 17 ก.ค. 2560  

13. เก็บตัวอยา่งอาสาสมัครที่มีผลเกินค่าปกติ (follow up) ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก (จังหวัดสุโขทัย ) จ านวน 5 ราย 
วันที่ 20 ก.ค. 2560  

14. เก็บตัวอยา่งอาสาสมัครที่มีผลเกินค่าปกติ (follow up) ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา (จังหวัดบุรีรัมย์) จ านวน 18 
ราย วันที่ 25 ก.ค. 2560  

15. เก็บตัวอยา่งอาสาสมัครที่มีผลเกินค่าปกติ (follow up) ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี (จังหวัดมกุดาหารและ
มหาสารคาม ) จ านวน 31 ราย วันที่ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560  

16. เก็บตัวอยา่งอาสาสมัครที่มีผลเกินค่าปกติ (follow up) ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา (จงัหวัดสงขลา) จ านวน 29 ราย 
วันที่ 9 ส.ค. 2560  

17. ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ (follow up) 
ดังนี้ - ตรวจวิเคราะห์ ระดับตะกัว่ แคดเมียมและปรอทในเลือดด้วยวิธ ี
ICP-MS-MS 78 ตัวอยา่ง - ตรวจวิเคราะหc์reatinine ในปัสสาวะ 
(ส าหรับสารหนูในปัสสาวะ) 78 ตัวอย่าง - ตรวจวิเคราะห์สารหนูใน
ปัสสาวะ จ านวน 78 ตัวอยา่ง  

18. วิเคราะห์ผลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดและปริมาณของโลหะ
พิษในประชากรไทยในแต่ละภาค  

19. สรุปผลการศึกษาระดับตะกั่ว แคดเมียม ปรอท และสารหนูใน
ประชากรไทย 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1112-
P021-
L5746-41 

โครงการก าจัดโรคหัดตาม
พันธะสัญญานานาชาต ิ

1,091,000 1,091,000 100.00 สรุปผลงานสะสมของโครงการ : ผลการด าเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 
ถึง 31 สิงหาคม 2560 ห้องปฏิบัติการสามารถให้บริการตรวจยืนยันโรคหัด
จากตัวอยา่งทั่วประเทศจ านวน 2,348 ตัวอยา่ง ให้ผล Anti-measles IgM 
positive คิดเป็นร้อยละ 61.0 (1,433/2,348) ให้ผล Anti-rubella IgM 
positive คิดเป็นร้อยละ 1.1 (26/2,348) และความทันเวลาคิดเป็นร้อยละ 
97.1 (2,279/2,348) และในช่วงระยะเวลา ดังกล่าวสามารถตรวจสายพันธุ์
ไวรัสหัดคือสายพันธุ์ B3, D8 และ H1 และสายพันธุ์หัดเยอรมัน คือ สาย
พันธุ์ 2B 

100.00 1. ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ งก รม วิ ท ย า ศา สต ร์  
การแพทย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความ
พร้อมอย่างเต็มที่เพื่อรองรับนโยบายการก าจัด
โรคหัดของประเทศ 

2. มี เครื อข่ า ยการตรวจวิ นิ ฉั ย โ รคหั ดทา ง
ห้องปฏิบัติการและฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุก
ภาคของประเทศ  

3. ประเทศมีข้อมูลสายพันธุ์ในระดับ geno type 
ของไวรัสหัดสายพันธุ์ท้องถิ่น เพื่อติดตามแหล่ง
โรคและเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนและ
ประเมินความส าเร็จของโครงการก าจัดโรคหัด
ของประเทศ 

สวส. 

808-1112-
P022-
L5745-12 

เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง
ชนิดซีโรทัยป์ไวรัสเดงกีใน
ประเทศไทย พ.ศ.2560 

800,000 796,414 99.55 เก็บตัวอย่างน้ าเหลืองผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกจาก
โรงพยาบาลเครือข่าย 3แห่ง คือ ร.พ.ราชบุรี ร.พ.ล าปาง และร.พ.วชิระ
ภูเก็ต ได้ 499 ตัวอย่าง ตรวจแอนติบอดีต่อไวรัสเดงกีวิธี Capture ELISA 
รวม 499 ตัวอย่าง ตรวจสารพันธุกรรมไวรัสเดงกีวิธี RT-PCR รวม 303 
ตัวอย่าง และท าการแยกเชื้อไวรัสเดงกีโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง C6/36 รวม 
341ตัวอย่าง รวบรวมข้อมูลผลตรวจจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
จากงานประจ าของฝ่ายอาโบไวรัส จัดท าฐานข้อมูลโรคไข้เลือดออก พบ
ตัวอย่างที่ได้ผลบวกซีโรทัยป์จ านวน 240 ตัวอย่าง แบ่งเป็นไวรัสเดงกี 1 
เดงกี 2 เดงกี 3 และ เดงกี 4 เท่ากับ 99, 99,8 และ 34 ตามล าดับ ตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 เก็บตัวอย่าง
น้ าเหลืองผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกจากโรงพยาบาล
เครือข่าย 3แห่ง คือ ร.พ.ราชบุรี ร.พ.ล าปาง และร.พ.วชิระภูเก็ต ได้ 499 
ตัวอย่าง ตรวจแอนติบอดีต่อไวรัสเดงกีวิธี Capture ELISA รวม 499 
ตัวอย่าง ตรวจสารพันธุกรรมไวรัสเดงกีวิธี RT-PCR รวม 303 ตัวอย่าง และ
ท าการแยกเชื้อไวรัสเดงกีโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง C6/36 รวม 341ตัวอย่าง 
รวบรวมข้อมูลผลตรวจจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และจากงาน
ประจ าของฝ่ายอาโบไวรัส จัดท าฐานข้อมูลโรคไข้เลือดออก พบตัวอย่างที่
ได้ผลบวกซีโรทัยป์จ านวน 240 ตัวอย่าง แบ่งเป็นไวรัสเดงกี 1 เดงกี 2 เดงกี 
3และ เดงกี 4 เท่ากับ 99, 99,8 และ 34 ตามล าดับตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ 
2559ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560เก็บตัวอย่างน้ าเหลือง 

100.00 มีฐานข้อมูลชนิดซีโรทัยป์ไวรัสเดงกีของประเทศ
ไทยปี พ.ศ.2560 

สวส. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

     ผู้ป่วยที่แพทยว์ินิจฉยัวา่เป็นโรคไข้เลือดออกจากโรงพยาบาลเครือข่าย 3
แห่ง คือ ร.พ.ราชบุรี ร.พ.ล าปาง และร.พ.วชิระภูเก็ต ได้ 499 ตัวอยา่ง 
ตรวจแอนติบอดีตอ่ไวรัสเดงกีวิธี Capture ELISA รวม 499 ตัวอย่าง ตรวจ
สารพันธุกรรมไวรัสเดงกีวิธ ีRT-PCR รวม 303 ตัวอยา่ง และท าการแยก
เช้ือไวรัสเดงกีโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง C6/36 รวม 341ตัวอยา่ง รวบรวม
ข้อมูลผลตรวจจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และจากงานประจ าของ
ฝ่ายอาโบไวรัส จัดท าฐานข้อมูลโรคไข้เลือดออก พบตัวอยา่งที่ได้ผลบวกซี
โรทัยป์จ านวน 240 ตัวอยา่ง แบ่งเป็นไวรัสเดงกี 1 เดงกี 2 เดงกี 3 และ 
เดงกี 4 เท่ากับ 99, 99,8 และ 34 ตามล าดับ รายงานผลในระบบ DOC 
ทุกเดือน รายงานผลไตรมาส โดยจัดท าแบบต1ชด รวม 4 ครั้ง 

   

808-1112-
P022-
L5746-08 

การประเมินความเส่ียงโรค
ติดเชื้อริกเก็ตเซีย โรคสัตว์
สู่คนในประชากรพื้นที่เสี่ยง 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

305,000 299,264 98.12 ไตรมาส 1/2560  
- ติดต่อประสานงานเพื่อขอใช้ตัวอยา่งเลือดเหลือใช้จากโครงการวิจยั 

การศึกษาระดับซิสตาตีน ซี และแคดเมยีมฯ ซ่ึงเจาะเก็บจาก
ประชากร  

- สกัดสารพันธุกรรมจากตวัอยา่งเลือดของประชากรในจังหวัดตากรวม 
200 ตัวอย่าง  

- ตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อก่อโรคจากตัวอย่างเลือดที่สกัด
รวม 150 ตัวอย่าง  

ไตรมาส 2/2560  
- สกัดสารพันธุกรรมจากตวัอยา่งเลือดของประชากรในจังหวัดตาก ช่วง

เดือนปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมีนาคม รวมตัวอย่างที่สกัดสาร
พันธุกรรมทั้งหมดเป็น 600 ตัวอย่าง 

- ตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อก่อโรคจากตัวอย่างเลือดที่สกัด 
38 ตัวอยา่ง รวม 188 ตัวอยา่ง 

- ประเมินผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อรอรวบรวมตรวจยืนยันและ
วิเคราะห์หาล าดับสารพันธุกรรม พบสารพันธุกรรมเชื้อ Brucella 
spp. และ Burkholderia pseudomallei ที่ Ct <30 จ านวน 2 และ 
1 ตัวอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 1.06 และ 0.53 ตามล าดับ  

- แก้ไขและส่งโครงการวิจยัฉบับแก้ไขตามความเห็นคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัในมนุษย์กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย ์

- โครงการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยใน
มนุษย ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 1/2560  

100.00 1. เช้ือก่อโรคอุบัติใหม่กลุ่มริกเก็ตเซีย 
bartonelloses และ Q fever ในตัวอยา่ง
เลือดของประชากรที่อาศัย/ท ากจิกรรมใน
พื้นที่เสี่ยงการติดโรค จังหวัดตาก  

2. ข้อมูลพื้นฐานของเช้ืออุบัติใหม่ที่มีสัตว์หรือ
แมลงเป็นพาหะรังโรคของประชากรในพื้นที่
จังหวัดตากเพือ่ใช้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย 

สวส. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ไตรมาส 3/2560  
- สกัดสารพันธุกรรมจากตวัอยา่งเลือดของประชากรในจังหวัดตาก ช่วง

เดือนปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม รวมตัวอย่างที่สกัด
สารพันธุกรรมทั้งหมดเป็น 808 ตัวอย่าง  

- ตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อก่อโรคจากตัวอย่างเลือดที่สกัด 
228 ตัวอย่าง รวม 808 ตัว 

อย่างไตรมาส 4/2560  
- วิเคราะห์ตัวอย่างที่เหลือจากการวิเคราะห์ผลในไตรมาสที่ 1 จ านวน 

620 ตัวอย่าง พบสารพันธุกรรมต่อเชื้อก่อโรคริกเก็ตซิโอสิส 3 
ตัวอยา่งและ Coxiella burnetii 3 ตัวอย่าง 

- ตรวจยืนยันดว้ยวิธ ีstandard PCR และหาล าดับสารพันธกุรรม
ตัวอยา่งที่ให้ผลบวกดว้ยวิธี multiplex real-time PCR 9 จาก
ตัวอยา่งทั้งหมด 808 ตัวอยา่ง  

- วิเคราห์ผลล าดับสารพันธกุรรมกับฐานขอ้มูลของ GenBank พบ 3 
ตัวอยา่งมีล าดับสารพันธกุรรมเหมือนกบัเชื้อ Rickettsia felis 87-
99% และ 1 ตัวอย่าง มีความเหมือนของล าดับสารพันธุกรรมต่อเชื้อ 
C. burnetii 99% 

- ขณะที่ 2 ตัวอย่างของ C. burnetii ให้ผลบวกบน agarose gel ไม่
คมชัด (weak positive) 2 ตัวอย่างของ Brucella spp. และ 1 
ตัวอยา่งของ Burkholderia pseudomallei ไม่พบการเพิ่มปริมาณ
สารพันธุกรรมจากการตรวจยืนยันด้วยวธิี standard PCR  

- สรุปผลโครงการวิจัย  
- ลงข้อมูลในระบบ DOC และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์เดือน[09] 

จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์โดยแนบไฟลส์่งลงในระบบ DOC วันที่ 1 
สิงหาคม 2560 และได้ผลด าเนินการตามตัวชี้วัดที่พบขอ้มูลเชื้อก่อ
โรคประจ าถิ่นหรือเชื้ออุบัติใหม ่(ริกเก็ตซิโอสิสและคิวฟีเวอร์) จ านวน 
1 ข้อมูล 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1112-
P022-
L5746-20 

การเฝ้าระวังการกลายพันธุ์
และการดื้อยาของเชื้อ
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกและ
เช้ือไวรัสทางเดินหายใจที่
เป็นปัญหาสาธารณสุข 

6,000,000 5,999,493 99.99 จากระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่เฉพาะที่ 6 จังหวัด คือ ร.พ.แม่สอด จ.
ตาก ร.พ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี ร.พ.ประจวบคีรีขันธ์ ร.พ.วชิระภูเก็ต 
สถาบันบ าราศนราดูร และ ร.พ.สกลนคร ในระหว่างตุลาคม 2559- 31 
สิงหาคม 2560 จากตัวอย่างผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จ านวน 
1,051 ราย น ามาหาสารพันธุกรรมของเช้ือไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Realtime 
RT-PCR พบผลบวก 271 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.78 ส่วนใหญ่พบเป็น
ไข้หวัดใหญ่ชนิด H3 ร้อยละ 11.51 รองลงมาเป็นไข้หวัดใหญ่สับทัยป์ B 
ร้อยละ 7.71 และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H12009 ร้อยละ 6.56 
ตามล าดับ ตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสเมอร์สด้วยวิธี realtime RT-PCR 
จ านวน 98 ตัวอย่างจาก 72 ราย ไม่พบผลบวก ตรวจหาเช้ือไวรัสระบบ
ทางเดินหายใจ 16 ชนิดด้วยชุดน้ ายา Multiplex realtime PCR (Flu 
A, Flu B, HRV, PIV1, PIV2, PIV3, PIV4 , Adv , RSVA, RSVB, HEV, 
MPV, HBoV, CoV 229E, CoV NL63 และ CoV OC43) นอกจากเชื้อ
ไข้หวัดใหญ่แล้วยังพบเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ที่เป็นปัญหา
สาธารณสุข ได้แก่ HRV ร้อยละ 22.78 AdV ร้อยละ 11.49 HEV ร้อย
ละ 10.61 hMPV ร้อยละ 8.05 และ RSVA ร้อยละ 6.28 แยกเชื้อและ
วิเคราะห์หาสายพันธุ์เชื้อไข้หวัดใหญ่ ด้วยการทดสอบคุณสมบัติทาง
แอนติเจนด้วยวิธี HI และหาล าดับเบสด้วยวิธี gene sequencing พบ 4 
ส า ย พั น ธุ์  คื อ  A/Hongkong/4801 /2014 (H3N2) 
A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09 B/ Brisbane/60/2008 และ 
B/Phuket/3073/2013 โดยมี  3 สายพันธุ์ที่ สอดคล้องกับวัคซีนที่
กระทรวงสาธารณสุขฉีดให้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ในปี 2560 คือ 
A/Hongkong/4801/2014 (H3N2) 
A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm 09 B/Brisbane /60/2008 แ ละ 
B/Phuket/3073/2013 (ซ่ึ งบรรจุ อยู่ ในวั ค ซีนชนิ ด  Quadrivalent 
เท่านั้น ไม่รวมอยู่ใน Trivalent วัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขให้บริการ
แก่ประชาชน) เมื่อวิเคราะห์การกลายพันธุ์โดยการหาล าดับเบส (gene 
sequencing) ในยีน HA ไม่พบการกลายพันธุ์เป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่ เมื่อ
จัดกลุ่มความสัมพันธ์กับเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่แยกได้เปรียบเทียบ  กับ
ประเทศอื่นๆ พบว่า เช้ือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A(H3N2) จัดอยู่ใน clade 
3C.2a subclade 3C.2a1 เชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด B จัดอยู่ใน yamagata 
lineage กลุ่ม 3 และ victoria lineage กลุ่ม 1A และเชื้อไข้หวัดใหญ่
ชนิด A/H1N12009 จัดกลุ่มอยู่ใน Clade 6B.1 โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่
วิเคราะห์ได้ เป็นกลุ่มปัจจุบันพบมากแถบทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา เมื่อ

100.00 1. แพทย์ได้รับผลการตรวจวินิจฉัยที่ถู กต้อง 
รวดเร็วซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการ
แ ย ก ผู้ ป่ ว ย  แ ละ ก า ร รั ก ษ า ผู้ ป่ ว ย ใ ห้ มี
ประสิทธิผล  

2. ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนป้องกัน
และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่/
ไข้หวัดนก และเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ ที่เป็น
สาเหตุของโรคไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม  ปอด
อักเสบรุนแรง  

3. ทราบแนวโน้มของการพบเชื้อดื้อยากลุ่ม 
neuraminidase inhibitor ของ เชื้ อ ไข้ หวั ด
ใหญ่และไข้หวัดนกที่แยกได้ในประเทศไทย ซ่ึง
จะเป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนควบคุม 
ป้องกันและรักษาผู้ป่วยต้องสงสัยไข้หวัดนก
และ เชื้ อ ไข้ ห วั ด ใหญ่ ส า ยพั นธุ์ ใ หม่ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

สวส. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ศึกษาการดื้ อย าด้ วยวิ ธี  partial sequencing ในยีน  NA และวิ ธี  
Pyrosequecing ไม่พบยีนที่บ่งชี้การดื้อยา  oseltamivir ที่ต าแหน่ง 
H274Y และน ามาทดสอบยืนยันการดื้อยาด้วยวิธี  Fluorometric 
neuraminidase inhibition assay ไ ม่ พ บ ก า รดื้ อ ย า  oseltamivir 
เช่นกัน จากผลการเฝ้าระวังสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ของโครงการฯ จะเห็น
ว่าไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H3N2) มีสัดส่วนมากที่สุดคือ ร้อยละ 44 ส่วน
ไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H1N1)2009 และไข้หวัดใหญ่ชนิด B มีสัดส่วน
เท่ากันคือ ร้อยละ 28 โดยภาพรวม จากการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
จ านวน 1051ราย พบเชื้อ ไข้หวัดใหญ่ร้อยละ 25.78 HRV ร้อยละ 
22.78 AdV ร้อยละ 11.49 และไวรัสชนิดอื่นๆ อีกร้อยละ 24.94 สาย
พันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่แยกได้จากโครงการฯ เมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์
วัคซีนที่ประกาศใช้ ในปี  2560 พบว่าสายพันธุ์ ไข้หวัดใหญ่ชนิด 
A(H1N1)2009 มีความคล้ายคลึงกับสายพันธุ์ A/Michigan/45/2015 
สายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H3N2) มีความคล้ายคลึงกับสายพันธุ์  
A/Hong Kong/4801/2014 แต่มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
เล็กน้อย (genetic drift) แยกจาก clade 3C.2a ของวัคซีน เป็น 
subclade 3C.2a1 ส่วนสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ชนิด B มีแนวโน้มที่จะพบ 
B yamagata lineage มากขึ้น พบร้อยละ 69.05 ส่วน B Victoria ซ่ึง
บรรจุอยู่ในวัคซีน Trivalent พบร้อยละ 30.95 การเฝ้าระวังสายพันธุ์
ไข้หวัดใหญ่ในปี 2560 จึงมีความส าคัญ เนื่องจากมีแนวโน้มที่สายพันธุ์
ไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H3N2) และ B จะมีความแตกต่างไปจากสายพันธุ์
วัคซีนที่ฉีดให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข 

808-1112-
P041-
L5747-27 

การพัฒนาคุณภาพอาหาร
เล้ียงเช้ือและเครื่องมือ
ปลอดเชื้อ 

200,000 200,000 100.00 - ปริมาณการผลิตอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดจาน 8,695 หน่วย ปริมาณการ
ผลิตอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดหลอด 32,177 หน่วย ปริมาณการผลิตอาหาร
เล้ียงเช้ือชนิดขวด 203 หน่วย ปริมาณการเบิก-จา่ยน้ าเกลือปลอดเชื้อ 
0.5 ลิตร ปริมาณการผลิตน้ ายาเคมี 6 ลิตร ปริมาณการเบิก-จ่ายน้ ากลั่น
ปลอดเชื้อ 2 ลิตร บริการเตรียมเครื่องแก้วปลอดเชื้อ 30,084 หน่วย 
บริการเตรียมน้ ากรอง-น้ ากลั่น 2,190 หน่วย บริการนึ่ง-อบท าลายเช้ือ 
514 หน่วย บริการซักเส้ือคลุมห้องปฏบิตัิการ 137 ตัว 

100.00 งานบริการ งานตรวจวิเคราะห์และงานวิจัยของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีผลการ
ด า เนินงานที่ เป็น ไปตามแผนงานและตาม
เป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งได้รับการรับรองคุณภาพ
ตามระบบมาตรฐานสากล 

สวส. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1112-
P051-
L5742-08 

โรคไข้ซิกา: พัฒนาวธิีตรวจ
และระบาดวิทยาใน
ประเทศไทย 

413,000 413,000 100.00 ตรวจสารพันธุกรรมไวรัสซิกาวิธี Real-time RT-PCR ตัวอย่างผู้ป่วยจ านวน 
4,547ตัวอย่าง พบผลบวก 261 ตัวอย่าง รายงานผลด าเนินงานในระบบ 
DOC ทุกเดือน รายงานผลรายไตรมาส โดยจัดท าแบบ ต-1ช/ด รวม 4 ครั้ง 

100.00 1. ห้องปฏิบัติการฝ่ายอาโบไวรัสมีศักยภาพ และ
พร้อมตรวจการติดเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธี Real-
time RT-PCR  

2. ทราบสาเหตุของโรคระบาดในประเทศไทย  
3. หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ได้แก่ ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลต่างๆ 
ช่วยยืนยันสาเหตุของการเจ็บป่วย 

สวส. 

808-1112-
P051-
L5742-39 

การศึกษาพันธุกรรมของ
ไวรัสหัด คางทูมและหัด
เยอรมัน สายพันธุ์ทีแ่ยกได้
ในประเทศไทยระหว่างปี 
พ.ศ. 2555-2560 

949,100 949,100 100.00 ในปีงบประมาณ 2560 (ระยะเวลาตั้งแต่ตุลาคม 2559 ถึง 8 กันยายน 
2560  
- มีตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์หาสายพันธุ์ไวรัสหัด 150 ตัวอย่าง สามารถ

วิเคราะห์หาสายพันธุ์ไวรัสหัดได้ 39 ตัวอย่าง  
- ในส่วนไวรัสคางทูม มีตัวอย่างส่งตรวจหาสายพันธุ์จ านวน 7 ตัวอย่าง 

ตรวจวิเคราะห์ไม่พบสายพันธุ์ไวรัสคางทูม  
- ในส่วนไวรัสหัดเยอรมันมีตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์หาสายพันธุ์จ านวน 

150 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์พบสายพันธุ์ไวรัสหัดเยอรมันจ านวน 1 
ตัวอย่าง  

- ทั้งนี้สายพันธุ์ไวรัสหัดที่พบในประเทศไทย ประกอบด้วยสายพันธุ์ D8, 
B3 และ H1 และในช่วงระยะเวลาดังกล่าวพบสายพันธุ์ไวรัสหัดเยอรมัน
เป็นสายพันธุ์ 2B ไม่พบสายพันธุ์ไวรัสคางทูม 

100.00 1. ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานของไวรัสหัด คางทูม
และหัดเยอรมัน สายพันธุ์ท้องถิ่นที่เป็นสาเหตุ
ของการระบาดและเฝ้าติดตามสายพันธุ์อื่นๆที่
อาจถูกน าเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน  

2. ข้อมูลจากการศึกษาพันธุกรรมสามารถน าไป
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดเพื่อประเมินโครงการก าจัด
โรคหัดของประเทศและ  ใช้เป็นข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการวางนโยบายป้องกันและควบคุม/
ก าจัดโรคหัด  คางทูมและหัดเยอรมันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  

3. ข้อมูลจากการศึกษาพันธุกรรมสามารถน าไป
สนับสนุนการพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคหดั 
หัดเยอรมันและคางทูม ทางห้อง ปฏิบัติการที่
มีประสิทธิภาพและใช้ในการศึกษาต่อยอด 

สวส. 

808-1112-
P051-
L5745-13 

การผลิตชุดน้ ายา
วินิจฉยัโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
โดยเทคนิค Real-time 
RT-PCR 

6,300,000 6,314,849 100.24 - ด าเนินการจัดท าแผนของบประมาณค่าใช้จ่าย ได้รับอนุมัติงบนโยบาย
วันที่ 17 ต.ค.59 ได้ท าการจัดซ้ือจัดหาวสัดุวิทยาศาตร์ ได้แก่ ชุดสกัด
สารพันธุกรรม น้ ายาตรวจวิเคราะห์วธิี real time RT-PCR ไพรเมอร์/
โพรบ และวัสดุอื่นๆ เพื่อท าการผลิตเป็นชุดน้ ายาตรวจวินิจฉัยโรคติด
เช้ือไวรัสซิกา โดยเทคนิค Real-time RT-PCR เร่ิมการผลิตและประเมิน
คุณภาพภายในเดือนธ.ค. 2559  

- ผลการประเมินชุดตรวจที่ผลิตล๊อตแรกเป็นที่น่าพอใจ ท าการจัดส่งชุด
ตรวจรอบแรกเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 
14 แห่งแจ้งว่าได้รับแล้วภายในวันที่  27 ม.ค. 2560 ท าการจัดส่ง
ตัวอย่างทดสอบความช านาญเร่ืองการตรวจ 

100.00 1. ห้องปฏิบัติการเครือข่าย 14 แห่ง มีชุดน้ ายา
ตรวจโรคติดเชื้อไวรัสซิกาโดยวธิี Real-time 
RT-PCR พร้อมใช้งาน ไม่เสียเวลาใน
กระบวนการจัดซ้ือและทดสอบน้ ายากอ่นใช้
งาน  

2. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายผ่านการทดสอบความ
ช านาญประจ าปี สอดคล้องมาตรฐาน 
ISO15189  

3. ประหยัดงบประมาณ ลดต้นทุนการตรวจ
วิเคราะห ์จากการจัดซ้ือจัดจา้งในภาพรวมของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สวส. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

     สารพันธุกรรมไวรัสซิกาให้กับสมาชิกเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2560 ได้รับผล
จากสมาชิกภายในเดือน ก.พ. 2560 ท าการส่งผลเบื้องต้นของการ
ทดสอบความช านาญแล้วเมื่อ 3 มี.ค. 2560 สมาชิก 20 แห่งตอบผลถูก
ทั้งหมด 5 ตัวอย่าง (ดีเยี่ยม) และ 3 แห่งตอบถูก 4 ตัวอย่าง (พอใช้) ท า
การผลิตชุดน้ ายาตรวจล๊อตที่สองเมื่อปลายเดือนพ.ค. ผลการประเมินชุด
ตรวจที่ผลิตล๊อตที่สองเป็นที่น่าพอใจ ท าการจัดส่งน้ ายาล๊อตที่สองเมื่อ
วันที่ 14 มิ.ย. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่งแจ้งว่าได้รับ
แล้วภายในวันที่ 16 มิ.ย. 2560 จัดส่งตัวอย่างทดสอบความช านาญเร่ือง
การตรวจสารพันธุกรรมไวรัสซิกาให้กับสมาชิกแล้วเมื่อเดือนก.ค. 2560 
ท าการจัดส่งน้ ายาล๊อตที่สองเพิ่มเติมให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์3
แห่งที่ขอเมื่อ 17 ก.ค. 2560 จัดท ารายงานสรุปเชิงนโยบายส่งอธิบดี 
โดยส่งผ่านงานสารบรรณวันที่ 7 ส.ค.60 

   

808-1112-
P052-
L5740-46 

การศึกษาความสามารถใน
การยับยั้งไวรัสหัดสายพันธุ์
ท้องถิ่นที่แพร่ระบาดใน
ปัจจุบันในตัวอย่าง
น้ าเหลืองจากผู้ได้รับวัคซีน 
ผู้ป่วยโรคหัดที่มีประวัติ
ได้รับวัคซีนและผู้ได้รับการ
กระตุ้นโดยธรรมชาติ 

350,000 350,000 100.00 ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ2560 (ส.ค. 60) Titrationไวรัสหัดสาย
พันธุ์ D8(13-59-27296) ได้ไวรัสที่ท าให้เกิด Plaque 20-25 PFU ที่ Titer 
1: 64 ,สายพันธุ์ D8(13-59-18780) ได้ไวรัสที่ท าให้เกิด Plaque 20-25 
PFU ที่ Titer 1: 48, สายพันธุ์ B3 ได้ไวรัสท่ีท าให้เกิด Plaque 20-25 PFU 
ที่ Titer 1: 32 

55.00 1. ได้ข้อมูลพื้นฐานของประเทศเกี่ยวกับความ 
สามารถในการยับยั้ง(neutral)ไวรัสหัดสาย
พันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยของภูมิคุ้มกันที่
ได้รับจากวัคซีนหัดในทารกหลังได้รับวัคซีนหัด
และการกระตุ้นโดยธรรมชาต ิเพื่อสนับสนุนน
โนบายควบคุมและก าจัดโรคหัดของประเทศ
ต่อไป  

2. ได้ข้อมูลพื้นฐานของประเทศเกี่ยวกับระดับ
ของ neutralizing antibody ต่อไวรัสหัดสาย
พันธุ์ที่ระบาดในประเทศ เพื่อสนับสนุนนโน
บายควบคุมและก าจัดโรคหัดของประเทศ 

สวส. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1112-
P053-
L5742-16 

การประยกุต์ใช้แบบจ าลอง
และภูมิสารสนเทศส าหรับ
การติดตามและการเตือน
ภัยโรคที่น าโดยแมลงใน
สภาวะโลกร้อน(การ
พัฒนาการติดตามและการ
เตือนภัยโรคที่น าโดยแมลง
โดยใช้แบบจ าลองจาก
ข้อมูลดาวเทียมGISและผล
การศึกษาดา้นโรคและ
แมลงพาหะทาง
ห้องปฏิบัติการในสภาวะ
โลกร้อน) 

491,500 489,237 99.54 ท าการรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา รายงานผู้ป่วย และDenque Serotype 
ของปี  2559และ2560 ช่ ว งต้นปี  ท าการส ารวจภาคสนามเพื่ อหา
สถานการณ์ยุงลายโดยใช้กับดักไข่ และส ารวจดัชนีลูกน้ ายุงลาย ผลจากการ
ส ารวจที่ภาคเหนือจาก 48 อ าเภอ 12 จังหวัด โดยวาง 1,920 กับดักไข่
ยุงลาย และส ารวจดัชนีลูกน้ าพบว่า ค่าเฉลี่ยจ านวนไข่ยุงลายต่อกับดัก
เท่ ากั บ  1.89?1.34, ค่ า เฉลี่ ย ร้ อยละกับดั กที่ พบ ไข่ ยุ งลาย เท่ ากั บ 
14.92?7.63, ค่า เฉลี่ ย  HI เท่ ากั บ  11.51-13.51, ค่ า เฉลี่ ย  CI เท่ ากั บ 
4.69?6.16 และค่าเฉลี่ย BI เท่ากับ 56.13?99.89 การส ารวจที่ภาคกลาง
จาก 52 อ าเภอ 13 จังหวัด โดยวาง 2,080 กับดักไข่ยุงลาย และส ารวจ
ดัชนีลูกน้ าพบว่า ค่าเฉลี่ยจ านวนไข่ยุงลายต่อกับดักเท่ากับ 4.09-2.18, 
ค่าเฉลี่ยร้อยละกับดักที่พบไข่ยุงลายเท่ากับ 28.34?8.08, ค่าเฉลี่ย HI 
เท่ากับ 31.51-18.30, ค่าเฉลี่ย CI เท่ากับ 14.41-11.11 และค่าเฉลี่ย BI 
เท่ากับ 87.13-68.50 การส ารวจที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก 48 อ าเภอ 
12 จังหวัด โดยวาง 1,920 กับดักไข่ยุงลาย และส ารวจดัชนีลูกน้ าพบว่า 
ค่าเฉลี่ยจ านวนไข่ยุงลายต่อกับดักเท่ากับ 1.81-1.85, ค่าเฉลี่ยร้อยละกับดัก
ที่พบไข่ยุงลายเท่ากับ 14.71-9.51, ค่าเฉลี่ย HI เท่ากับ  29.31-16.06, 
ค่าเฉลี่ย CI เท่ากับ 9.85-9.93 และค่าเฉลี่ย BI เท่ากับ 84.41-85.26 การ
ส ารวจที่ภาคใต้จาก 35 อ าเภอ 9 จังหวัด โดยวาง 1,400 กับดักไข่ยุงลาย 
และส ารวจดัชนีลูกน้ าพบว่า ค่าเฉลี่ยจ านวนไข่ยุงลายต่อกับดักเท่ากับ 
6.19-3.26, ค่าเฉลี่ยร้อยละกับดักที่พบไข่ยุงลายเท่ากับ  35.06-12.94, 
ค่าเฉลี่ย HI เท่ากับ 19.13-12.85, ค่าเฉลี่ย CI เท่ากับ 9.99?13.65 และ
ค่าเฉลี่ย BI เท่ากับ 36.48-33.51 จากข้อมูลที่ได้น าเข้าในระบบ  Geo-
information และท าการวิเคราะห์ด้วย GIS และสถิติขั้นสูง 2 วิธี ผลจาก
การวิเคราะห์ด้วยวิธี ถดถอยโลจิทพหุ(Multiple Logistic Regression, 
MLR) เพื่อการสร้างแบบจ าลองคาดการณ์โอกาสเกิดการระบาดของโรค ได้ 
4 แบบจ าลอง ที่มีค่าร้อยละของความถูกต้องอยู่ในช่วง 79.9-82.3 และผล
การวิ เคราะห์ด้วยวิธีถดถอยพหุแบบขั้นตอน ( Stepwise Multiple 
Regression, SMR) เพื่อสร้างแบบจ าลองคาดการณ์อัตราผู้ป่วยโรค ได้ 4 
แบบจ าลอง ที่มีค่าร้อยละของ R2 อยู่ในช่วง 60.3-66.3 (ตามตาราง) น าผล
แบบจ าลองการคาดกาณ์โอกาสเกิดการระบาดโรคและการคาดกาณ์ผู้ป่วย
มาวิเคราะห์กับเทคนิค GIS การซ้อนทับแผนที่  GIS การประมาณค่า
ประชากรยุงลายจากกับดักไข่ เพื่อท าแผนที่พื้นที่เส่ียงโรคไข้เลือดออกเป็น
รายจังหวัดในแต่ละภาคของทั้งประเทศปี 2560 ได้ผลตามภาพ ทั้งประเทศ
มีผู้ป่วยประมาณ 63,116 ราย โดยที่ภาคกลางคาดว่าจะมีผู้ป่วย 27,215 

100.00 ได้แบบจ าลอง (Models) ส าหรับการติดตามและ
เตือนภัยโรคที่น าโดยแมลงคือ โรคไข้เลือดออก 
โรคมาลาเรียและโรคไข้สมองอักเสบ และยุง
พาหะในภาวะโลกร้อน ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ
ในเชิงพื้นที่ แผนที่แสดงความเส่ียงต่อการเกิดโรค
ที่น าโดยแมลง, ระดับประชากรของยุงพาหะ และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเป้าหมาย  ของทั้ง
ประเทศโดยบูรณาการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา, สภาพ
สิ่งแวดล้อมจากข้อมูลภาพดาวเทียม, ประชากร
ยุงพาหะ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง จาก Models 
ที่ได้สามารถน าไปใช้คาดการณ์ การเกิดโรคที่น า
โดยแมลงในเชิงพื้นที่และเวลามีแนวโน้มเป็นเช่น
ไรซ่ึงข้อมูลผลที่ได้เหล่านี้ สามารถน าไปใช้ในการ
วางแผน, การตัดสินใจของผู้บริหาร, ผู้ปฏิบัติงาน 
ตลอดจนประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อการ
ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วตรงกับ
พื้ นที่ เ ป้ าหมาย  และช่ ว ง เวลาที่ เหมาะสม 
หน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์คือ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานป้องกันและควบคุม
โรค กรมควบคุมโรค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สามารถน าเสนอผลงานผ่านทาง 
World Wide Web ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์
ส า ห รั บ ก า ร ท า ง า น ใ น ร ะ ดั บ พื้ น ที่ จ น ถึ ง
ระดับประเทศ 

สวส. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ราย มีค่าเฉลียผู้ป่วยต่อแสนต่อจังหวัดเท่ากับ 120.03 - 44.04 จังหวัดที่
ต้องเฝ้าระวังคือ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ประจวบศีรี
ขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง สระแก้ว และเพชรบุรี ที่
ภาคเหนือ คาดว่าจะมีผู้ป่วย  13,398 ราย มีค่าเฉลียผู้ป่วยต่อแสนต่อ
จังหวัดเท่ากับ 111.33 - 55.05 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคือ นครสวรรค์ 
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และเชียงใหม่ ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าจะมีผู้ป่วย 15,628 ราย มีค่าเฉลียผู้ป่วย
ต่อแสนต่อจังหวัดเท่ากับ 63.08 - 26.04 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคือชัยภูมิ 
และหนองบัวล าภู ที่ภาคใต้ คาดว่าจะมีผู้ป่วย 6,875 ราย มีค่าเฉลียผู้ป่วย
ต่อแสนต่อจังหวัดเท่ากับ 68.81 - 49.09 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคือสุราษฎร์
ธานี พังงา กระบี่ พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  

808-1112-
P053-
L5742-23 

การพัฒนาวิธี PCR-
Reverse Dot Blot 
Hybridization ส าหรับ
ตรวจหามวิเตชั่นของ 
เบต้าธาลัสซีเมีย 

385,000 385,000 100.00 1. สามารถออกแบบ Primer, allele specific oligonucleotide (ASO) 
probe ทั้งชนิด normal และชนิด mutant ได้  9 ชนิด ได้แก่  -28 
(A>G), Codon 17 (A>T), Codon 19 (A>G), Codon 26 (G>A), IVS 
I-1 (G>T), IVS I-5 (G>C), Codon 41/42              (-TCTT), Codon 
71/72 ( A), IVS II-654 (C>T)  

2. ได้สภาวะที่เหมาะสมของการตรวจวินิจฉัย  
3. ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการตรวจวินิจฉัยเปรียบเทียบกับการหา

ล าดับเบส (DNA Sequencing) ด าเนินการในตัวอย่างจ านวน 117 
ตัวอย่าง  

4. สรุปผลการด าเนินงานปี2560 

100.00 1. ได้ วิ ธี  PCR-Reverse Dot Blot Hybrid ization 
ส าหรับตรวจหามิวเตชั่นของเบต้าธาลัสซีเมีย 
ครอบคลุมความผิดปกติที่พบบ่อยในประเทศ
ไทย  

2. ได้ เผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการ 
วารสาร 

สวส. 

808-1112-
P053-
L5742-34 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของชนิด การแพร่กระจาย 
และความหนาแน่นของยุง
พาหะน าโรคมาลาเรีย 
รวมทั้งการส ารวจศัตรู
ธรรมชาติเพื่อการเตือนภัย
ในสภาวะโลกร้อน 

441,400 441,400 100.00 1. คัดเลือกได้พื้นที่ศึกษาจังหวัดชายแดนไทย-ลาว จ านวน 6 จังหวัด 
ประกอบดว้ย จังหวัดหนองคาย นา่นนครพนม พิษณุโลก มกุดาหาร 
และจังหวัดเลย  

2. จัดท า Model การเก็บตวัอยา่งและข้อมูลภาคสนาม ที่จะใช้เป็นรูปแบบ
เดียวกันในทุกจังหวัดศึกษา  

3. เตรียมโปรแกรมและขอ้มูลแผนที่ทหารเพื่อจัดท าแผนที ่GIS  
4. ด าเนินการแล้วเสร็จใน 1 จังหวัด ได้แก ่จังหวัดหนองคาย โดย  

- ส ารวจหาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงก้นปล่องในบริเวณล าธารกึ่งป่าเขาที่ 
อุทยานแห่งชาติน้ าตกธารทอง ต าบลผาตั้ง จ. หนองคาย พบลูกน้ า
ยุงก้นปล่องและยุงอื่นๆ เก็บตัวอยา่งน ามาเพาะเลี้ยงในห้องปฏบิัติการ
จนได้เป็นตัวเต็มวัย ซ่ึงอยู่ระหว่างการจ าแนกชนิด รวมทั้งส ารวจพบ
แมลงน้ าซึ่งเป็นศัตรูธรรมชาติในแหล่งเพาะพันธุ์ประเภทมวนแมงป่องน้ า  

100.00 1. ได้ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงของยุงพาหะน า
โรคมาลาเรียด้าน Species Complex, การ
แพร่กระจายและความหนาแน่นที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาการเกิดภาวะโลกร้อน รวมทั้งข้อมูล
ทางด้านศัตรูธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็น
ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการ
เคลื่อนย้ายอพยพของ ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งในพื้นที่ทั่วไปที่มีรายงานการเกิดโรค
มาลาเรีย ซ่ึงจะเป็นข้อมูลหนึ่งที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ในการควบคุมยุง
พาหะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
มาลาเรีย  

สวส. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- วางกับดักยุงกลางคืน อ าเภอสังคม ที่ต าบลแกว้ไก่ และต าบลผาตั้งรวม
จ านวน 12 trap และที่อ าเภอศรีเชียงใหม่ ที่ต าบลหนองปลาปากและ
ต าบลพานพรา้วอกี 12 trap รวมทั้งสิ้น 24 trap ในพื้นที่จังหวัด
หนองคาย ตัวอยา่งยุงได้ด าเนินการคัดแยกเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการ
จ าแนกชนิดและหาค่าความชกุชุม  
- ส ารวจและเก็บตวัอย่างยุงก้นปลอ่งในบริเวณที่คาดว่าเป็นแหล่งเกาะ
พัก โดยการใช้กล่องดักยุงและสวิงโฉบ ตัวอยา่งยุงอยู่ระหว่างการจ าแนก
ชนิด  
- ส ารวจศัตรูธรรมชาติในพื้นที่ที่ด าเนินการเก็บตัวอย่างยุง ซ่ึงไม่พบศัตรู
ธรรมชาติของยุงตัวเต็มวยัในพื้นที่ศึกษา  

5. ข้อมูลตัวอย่างลูกน้ า ยุงตัวเต็มวัย ศัตรูธรรมชาติ อยู่ระหว่างการจ าแนก
ชนิด และหาค่าความหนาแน่น  

6. จากที่ได้ด าเนินการวัดพิกัดพื้นที่ศกึษาบริเวณที่วางกับดักยุงและบริเวณ
ที่ส ารวจอื่นๆ รวมเป็นจ านวน 24 จุดพกิัดในจังหวัดหนองคาย ซ่ึงได้ถ่าย
โอนข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพวิเตอร์ด้านการท าแผนที่ GIS เรียบร้อย
แล้ว ผลการด าเนินงานเดือนมกราคม - จากที่ได้วางกบัดักยุงกลางคืน ที่
ต าบลแกว้ไก ่และต าบลผาตั้ง ในอ าเภอสังคม รวมจ านวน 12 trap และ
ที่ต าบลหนองปลาปากและต าบลพานพร้าวอีก 12 trap ในอ าเภอศรี
เชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 24 trap ซ่ึงตัวอย่างแมลงจากกับดัก ได้ด าเนินการ
คัดแยกเบื้องต้นในภาคสนาม เก็บเฉพาะตัวอยา่งยุง ซ่ึงเมื่อน ากลับมา
จ าแนกชนิด พบยุงก้นปล่องชนิดที่ไม่เป็นพาหะน าโรคมาลาเรียคือ An. 
(Ano.) umbrosus และ An. (Celia) stephensi ในความชุกชุมที่ต่ า 
รวมทั้งพบยุงร าคาญ Culex quinquefas ciatus รวมอยู่ด้วย  
- การส ารวจและเก็บตัวอยา่งยุงก้นปล่องในบริเวณที่คาดว่าเป็นแหล่ง
เกาะพัก โดยการใช้กลอ่งดักยุงและสวิงโฉบ ตัวอย่างยุง พบว่ามียุง
ร าคาญ Culex quinquefasciatus และ Culex gelidus มาเกาะพักแต่
มีจ านวนน้อย  
- การส ารวจศัตรูธรรมชาติในพื้นที่ที่ด าเนินการเก็บตัวอย่างยุง ซ่ึงไม่พบ
ศัตรูธรรมชาติของยุงตัวเต็มวัยในพื้นที่ศกึษา  
- มีการด าเนินการเก็บตวัอยา่งเพิ่มเติมในจังหวัดน่าน โดยใช้ Model 
เดิมคือส ารวจเก็บตัวอย่างจากแหล่งเพาะพันธุธ์รรมชาติและยุงก้นปล่อง
ตัวเต็มวัยบริเวณ 2 อ าเภอๆละ 2 ต าบลที่ติดกับชายแดนประเทศลาว 
โดยใช้กล่องดักยุงและกับดักแสงไฟ รวมทั้งเก็บข้อมูลต่างๆด้านพื้นที่ ซ่ึง
ผลการด าเนินงานจะได้รายงานต่อไป  

2. สามารถน ามาใช้เพื่อการติดตามและเตือนภัย
ก่อนที่จะมีการระบาดของมาลาเรีย  

3. ได้องค์ความรู้ใหม่ในการน าเทคโนโลยีข้อมูล
ดาวเทียมและ GIS มาบูรณาการกับข้อมูลด้าน
ยุงพาหะ ช่วยในการติดตามและหาแบบจ าลอง
ส าหรับการเตือนภัย ซ่ึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้ ช่ ว ย ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น
ยุทธศาสตร์มาลาเรียแห่งชาติเพื่อการควบคุม
โรค  

4. เป็นการพัฒนางานทางด้านการสาธารณสุข
ของประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านโรค
ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน  

5. จะท าการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสาร 
หรือน าเสนอในการประชุมวิชาการทั้ งใน
ประเทศ และต่า งประเทศ  เพื่ อ เป็นการ
เผยแพร่ผลงานของหน่วยงาน 
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7. ผลการด าเนินงานเดือนกันยายน 2560 ความก้าวหน้า 100% จัดท า
รายงานประจ าปี รวมทั้งได้แผนที่ GIS แสดงการแพร่กระจายและความ
หนาแน่นของยุงก้นปล่องพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว 6 จังหวัด จ านวน 1 
แผนที่ ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

808-1112-
P053-
L5742-43 

การพัฒนาวิธีตรวจหาเช้ือ 
Campylobacter spp 
Salmonella Escherichia 
coli ด้วยวิธี Multiplex 
PCR 

461,300 461,300 100.00 1. เพาะเลี้ยงเชื้อ Campylobacter spp Salmonella spp Escherichia 
coli และเชื้อจุลชีพชนิดต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุของโรคในกลุ่มอาการโรค
อุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษที่ทราบสายพันธุ์ และสกัดแยก DNA 
ส าหรับใช้เป็นสายพันธุ์อ้างอิงบวก และสายพันธุ์อ้างอิงลบ ในการศึกษา
ความจ าเพาะของวิธี Multiplex PCR  

2. ออกแบบ Primers ส าหรับตรวจหาเชื้อ Campylobacter spp เชื้อ 
Salmonella spp และเช้ือ E. coli ส าหรับท า Multiplex PCR จ านวน 
5 คู่  

3. สภาวะที่เหมาะสมในการท า Multiplex PCR (Primers 5 คู่) จากการ
ท า Gradient PCR (50-62oC) ส าหรับตรวจเช้ือ E.coli  

4. ความเข้มข้นของ Primers และความเข้มข้นดีเอ็นเอต้นแบบ ส าหรับ
ตรวจเช้ือ E.coli  

5. สภาวะที่เหมาะสมในการท า Multiplex PCR (Primers 5 คู่) จากการ
ท า Gradient PCR (50-62oC) ส าหรับตรวจเช้ือ Campylobacter  

6. ศึกษาความเข้มข้นของ Primers และความเข้มข้นดีเอ็นเอต้นแบบ 
ส าหรับตรวจเช้ือ Campylobacter  

7. สภาวะที่เหมาะสมในการท า Multiplex PCR (Primers 5 คู่) จากการ
ท า Gradient PCR (50-62oC) ส าหรับตรวจเช้ือ Campylobacter  

8. ศึกษาความเข้มข้นของ Primers และความเข้มข้นดีเอ็นเอต้นแบบ 
ส าหรับตรวจเช้ือ Campylobacter  

9. สกัดแยก DNA ส าหรับใช้เป็นสายพันธุ์อ้างอิงบวกและสายพันธุ์อ้างอิง
ลบ ส าหรับศึกษาความจ าเพาะของวิธี Multiplex PCR  

10. ศึกษาความจ าเพาะของวิธี Multiplex PCR กับเชื้ออ้างอิง 5 สายพันธุ์ 
เช้ืออ้างอิงลบ 25 สายพันธุ์  

11. ศึกษาความไวของไพร เมอร์  invAF/invAR ส าหรับตรวจเชื้ อ 
Salmonella spp.  

100.00 1. ได้วิ ธี ในการตรวจวินิ จฉัยตัวอย่า งผู้ ป่ วย 
ตัวอย่างอาหาร สิ่ งแวดล้อม ส าหรับเชื้อ 
Campylobacter spp Salmonella Esche 
richia coli ด้ ว ย วิ ธี  Multiplex PCR เ พื่ อ
ทดแทนการเพาะเลี้ยงเช้ือ  

2. ไ ด้ ข้ อ มู ล ศึ ก ษ า ห า ค ว า ม ชุ ก ข อ ง 
Campylobacter Salmonella แ ละ เ ชื้ อ  E 
coli ในเนื้อไก่และเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์
ของการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ตามฤดูกาล 

สวส. 
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12. ศึกษาความไวของไพรเมอร์ BO4263/BO4264 ส าหรับตรวจเชื้อ 
Campylobacter coli  

13. ศึกษาความไวของไพรเมอร์  eaeAF/eaeAR ส าหรับตรวจเชื้อ 
enteropathogenic e.coli  

14. ศึกษาความไวของไพรเมอร์ BO4263/BO4264 ส าหรับตรวจเชื้อ 
Campylobacter jejuni  

15. ศึกษาความไวของไพรเมอร์ HIP 400/HIP1134F ส าหรับตรวจเชื้อ 
Campylobacter jejuni  

16. ศึกษาความไวของไพรเมอร์ CC18F/CC519R ส าหรับตรวจเชื้อ 
Campylobacter coli  

17. เก็ บตั วอย่ า ง เนื้ อ ไก่  จ ากตลาดสดของจั งหวั ดนนทบุ รี และ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 20 ตัวอย่าง น ามาเพาะแยกเชื้อและตรวจ
ยืนยันเชื้อ Campylobacter spp. Salmonella และ E. coli ตามวิธี
มาตรฐาน  

18. สกัด DNA จาก pre-enrichment media และ enrichment media 
ส าหรับตรวจวิเคราะห์เชื้อ Campylobacter spp. Salmonella และ 
E. coli โดยวิธี Multiplex PCR  

19. จัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ 2560 
808-1112-
P053-
L5742-69 

การพัฒนาเครื่องหมาย
โมเลกุลโดยวธิีดีเอ็นเอ
บาร์โค้ดส าหรับการ
ตรวจสอบพิษ กลุ่ม Cyclic 
peptide Alkaloid 
muscarine และ 
Gastrointestinal 
related toxins ในเห็ดพิษ 

440,000 430,475 97.84 - วิธีการด าเนินงานวิจัย ตัวอย่าง และพื้นที่ศึกษา ตัวอย่างเห็ดพิษส่งตรวจ
ของศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และตัวอย่าง
จาก ธรรมชาติ  โ ดย เน้ นห็ดพิษกลุ่ ม  Cyclic peptide, Alkaloid 
muscarine แ ละ  Gastrointestinal-related toxins จ า น ว น  100 
ตัวอย่าง  

- วิธีการสกัดดีเอ็นเอและการเพิ่มปริมาณ Toxin genes สกัดดีเอ็นเอจาก
ตัวอย่ า ง เห็ดพิษกลุ่ ม  Cyclic peptide, Alkaloid muscarine และ 
Gastrointestinal-related toxins โดยใช้ชุดสกัด DNeasyTM Plant 
mini kit (QIAGEN) ปริมาณ 2-15 มิลลิกรัม น ามาบดและผสมกับ Lysis 
buffer บ่มที่อุณหภูมิ65 °C เป็นเวลา 30 นาที ตกตะกอนอาร์เอ็นเอ 
ด้วยเอ็นไซม์RNase A ท าให้ดีเอ็นเอบริสุทธิ์ด้วย Wash buffer และ
ละลายดีเอ็นเอที่ ได้ด้วย  Nucleasefree H2O เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ
บริ เ วณยี น  α-AMA, PHA และ  Molybdophyllysin Polymerase 
chain reaction (PCR) มีปริมาตร 2 5 ไมโครลิตร และมีองค์ประกอบ
ต่างๆที่มีความเข้มข้นสุดท้ายดังนี้13.75 ไมโครลิตร ของ Nuclease-
free H2O, 1x PCR buffer, 2 mM MgCl2, 0.2 mM dNTP’s mix, 0.8 

100.00 ได้วิธีการตรวจวิเคราะห์ทางอณูชีววิทยา และการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารหรือใน
การประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

สวส. 
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µM ข อ ง ไพ ร์ เ ม อ ร์ , 1 unit ข อ ง  Taq DNA polymerase แ ละ  1 
ไมโครลิตรของดีเอ็นเอ น าส่วนผสมทั้งหมด ของ PCR reaction เข้า
เครื่อง GeneAmp® PCR System 9700 Thermal Cycler โดยก าหนด
อุณหภูมิ และเวลาดังนี้Denaturation ที่ 94°C 30 วินาทีAnnealing ที่ 
50-55 °C 30 วิ น า ที Extension ที่  72°C 1.30 น า ที  แ ล ะ  Final 
extension ที่ 72°C 5 นาที โดยท าปฏิกิริยาทั้งสิ้น 34 รอบ จากนั้นท า
การตรวจสอบ  PCR product ด้วยวิธีอิ เล็กโตรโฟรี ซิส (1% (w/v) 
agarose gel) โดยเทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐาน ท า PCR product ให้
บริสุทธิ์โดยใช้QIAquickTM PCR PuriCcation Kit (QIAGEN) และน าไป
วิเคราะห์หาล าดับนิว คลีโอไทด์  

- วิธีการสกัด และวิเคราะห์สารพิษหรือสารชีวพิษของเห็ด น าตัวอย่างเห็ด
ปริมาณ 5-10 กรัม มาบดให้ละเอียดและสกัดโดยใช้Methanol จากนั้น
น า  Methanolic extract ไประเหยแห้งที่อุณหภูมิ60 °C จนเหลือ
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร น า Methanolic extract ปริมาณ 200 ไมโครลิตร
มาสกัดด้วยตัวท าละลาย ดูดส่วน Aqueous phase และน าไประเหย
แห้ง จากนั้นน าตัวอย่างที่ระเหยแห้งมาละลายด้วย Mobile phase ที่
เหมาะสมต่อสารพิษ หรือสารชีวพิษของ เห็ดแต่กลุ่ม และน าไปฉีดเข้า
เครื่อง LC-MS เทียบกับสารมาตรฐานสารพิษหรือสารชีวพิษของเห็ด 
ควบคุม คุณภาพโดยการท า Positive control จากตัวอย่างเห็ดพิษที่มี
องค์ประกอบของสารพิษหรือสารชีวพิษ ออกแบบความจ าเพาะของ
เครื่องหมายโมเลกุล และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ ข้อมูล
ล าดั บนิ วคลี โอ ไทด์ที่ ไ ด้ จากบริ เ วณของยีน  α-AMA, PHAและ 
Molybdophyllysin น ามาเปรียบ เทียบความเหมือนกับล าดับนิวคลีโอ
ไทด์มาตรฐานในฐานข้อมูล GenBank โดยใช้BLAST search และ 
ออกแบบ ไพร์เมอร์โดยใช้โปรแกรม Geneious Pro 5.4.3 น าข้อมูล
ล า ดั บ นิ ว ค ลี โ อ ไ ท ด์ จ า ก บ ริ เ ว ณ ข อ งยี น  α-AMA, PHA แ ล ะ 
Molybdophyllysin มาท า  DNA sequence alignments เพื่อสร้า ง 
DNA substitution matrix โดย ใช้โปรแกรม Geneious Pro 5.4.3 น 
ำ DNA substitution matrix มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ
ระดับโมเลกุลภายใต้อัลกอรึทึม (algorithm) ของวิธีวิเคราะห์3 วิธี 
ประกอบด้วย 1 ) วิธี Maximum Likelihood (ML) โดยใช้โปรแกรม 
RAxML 7.2.6 ในการค านวณความน่าจะเป็นของข้อมูลล า ดับนิวคลีโอ
ไทด์ที่แสดงสถานะของลักษณะที่ปรากฎภายใต้แบบจ าลองวิวัฒนาการที่
ก าหนด แผนภาพ Phylogenetic tree ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีM 
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L ที่มีค่าความน่าจะเป็นสูงที่สุดจัดเป็นแผนภาพ Phylogenetic tree ที่
ดีที่สุด จากนั้นจึงท าการทดสอบความเชื่อมั่นของเคลด (Clade) โดย
อาศัยกระบวนการทางสถิติด้วยวิธีBootstrap analysis 2) วิ ธีBayesian 
(B/MCMC) โดยใช้โปรแกรม MrBayes 3.1.2 ในการค านวณความน่าจะ
เป็นของข้อมูลล าดับนิวคลีโอไทด์แบบ Posterior probability ภายใต้
แบบจ าลองวิวัฒนาการเพื่อสร้างแผนภาพ Majority rule consensus 
phylogenetic tree และ 3) วิ ธีNested clade analysis โดยการท า 
Haplotype network analysis เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ระหว่าง
รูปแบบ Genotype กับสารพิษหรือสารชีวพิษที่ตรวจพบ 

808-1113-
P041-
L5747-71 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
เช้ือแบคทีเรียดื้อยาตา้นจุล
ชีพ 

1,573,000 1,573,000 100.00 1. เสนอโครงการให้ผู้บริหารเห็นชอบและอนุมัติ  
2. ติดต่อวิทยากร  
3. จัดท าก าหนดการ  
4. เชิญผู้เข้าร่วมประชุม เชิญวิทยากร เชิญประธานเปิดการประชุม  
5. ติดต่อประสานกับสถานที่จัดอบรม ห้องประชุม ที่พัก อาหาร  
6. จัดเตรียมเอกสารการอบรมและด าเนินการจัดอบรมฯเสร็จสิ้นในวันที่ 

18-20 มกราคม 2560 

100.00 1. โรงพยาบาลเครือข่ายได้รับความรู้เพื่อน าไป
พัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการ ในการเฝ้า
ระวังเช้ือแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ  

2. ได้พัฒนาความร่วมมือและการแบ่งปันข้อมูล
ความรู้ ระหว่างห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล
เ ค รื อ ข่ า ย  แ ล ะ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ก ร ม 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สวส. 

808-1115-
P051-
L5741-68 

การตรวจหาและจ าแนก
เช้ือสาเหตุของโรคอุจจาระ
ร่วงในผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลใน
ประเทศไทยโดยวิธีทางอณู
ชีววิทยา/จีโนมกิส ์และ
การพัฒนาวิธีตรวจ
วินิจฉยัโรคชนิดใหม่ 

400,000 396,482 99.12 1. จ านวนตัวอย่างที่ได้รับ (รวม 8 รพ.) = 351 ตัวอย่าง (Patient = 179, 
Healthy = 169, Abnormal cases = 3 

2. จ านวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์แล้ว = 338 ตัวอย่าง  
3. จ านวนตัวอย่างที่อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์ = 13 ตัวอย่าง 
4. จ านวนเชื้อที่ส่งตรวจความไวต่อยาต้านจุลชีพ = 169 isolates ผล

การศึกษา จากการด าเนินการศึกษาวิจัย โดยเก็บตัวอย่างอุจจาระผู้ป่วยโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล จ านวน 8 แห่ง 
และอาสาสมัครสุขภาพดีที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับผู้ป่วยรายหนึ่งๆ จ านวน 
ระหว่างวันที่ 25 เม.ย. 59 - 4 ก.ย. 60 ได้รับจ านวนตัวอย่าง ทั้งสิ้น 351 
ตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็น ผู้ป่วย จ านวน 179 ราย อาสาสมัครสุขภาพดี 
จ านวน 169 รายและผู้ป่วยท้องร่วงผิดปกติซ่ึงตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ 
จ านวน 3 รายผลการตรวจวิเคราะห์เช้ือก่อโรคในตัวอย่างผู้ป่วยจ านวน 
174 ตัวอย่าง 

และอาสาสมัครสุขภาพดี (กลุ่มควบคุม) จ านวน 164 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 
338 ตัวอย่าง โดยวิธี  Real-time PCR พบว่า  ตัวอย่างร้อยละ 91.4 
(309/338) ตรวจพบเช้ือก่อโรคเป้าหมาย โดยแยกเป็นผู้ป่วย ร้อยละ 90.8 
(158/174) และกลุ่มควบคุม ร้อยละ 92.1 (151/164) เมื่อพิจารณาการติด

100.00 ผลที่ ได้จากการศึกษาวิจัยนี้ มีประโยชน์ต่อ
อาสาสมัคร คือ กรณีของผู้ป่วย ท าให้ทราบถึงเช้ือ
สาเหตุที่ท าให้ผู้ป่วยเกิดโรคอุจจาระร่วง ซ่ึงการ
ตรวจวินิจฉัยนี้คลอบคลุมทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส
และโปรโตซัว  ท าให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ กรณีอาสาสมัคร ท า
ให้อาสาสมัครทราบว่าตนเองเป็นพาหะของโรค
อุจจาระร่วงหรือไม่ หากพบว่าเป็นพาหะ จะมีการ
รายงานผลให้อาสาสมัครทราบในภายหลัง เพื่อให้
อาสาสมัครได้รับการรักษาหรือป้องกันไม่ให้มีการ
แพร่กระจายของเชื้อสู่สิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยัง
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการเผ้าระวังการติดเช้ือใน
เข ตพื้ น ที่ อ า ศั ย ห รื อ พื้ น ที่ เ สี่ ย ง ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาวิจัยนี้
สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงทางด้านสาธารณสุข
ของประเทศไทยและท าให้ทราบถึงเชื้อสาเหตุ
หลักที่ให้ให้เกิดโรคอุจจาระร่วงในพื้นที่ต่างๆ ของ

สวส. 
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เช้ือร่วมกันหลายชนิด (Mixed infection) ในผู้ป่วยรายหนึ่งๆ พบมีการติด
เชื้อร่วมกันสูงสุดถึง 7 ชนิด แต่ส่วนใหญ่พบเป็นการติดเชื้อ 2 - 3 ชนิด 
ขณะที่อาสาสมัครสุขภาพดีตรวจพบเชื้อร่วมกันสูงสุด 4 ชนิด และส่วนใหญ่
พบเพียง 1-2 ชนิด นอกจากนี้พบว่า รูปแบบการพบเชื้อนี้ขึ้นกับพื้นที่หรือ
แหล่งที่เก็บตัวอย่าง และเมื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 
ปี มาสรุปวิเคราะห์แนวโน้มการระบาดวิทยาของเช้ือไวรัสโรต้า (Rotavirus) 
และโนโรไวรัส (Norovirus) แยกตามรายเดือน ระหว่างเดือนเมษายน 
2559 - สิงหาคม 2560 ในผู้ป่วยอุจจาระร่วงและกลุ่มควบคุม จาก 6 ภาค 
(8 พื้นที่) (รูปที่ 3) พบว่า Norovirus มีความชุกมากในช่วงฤดูฝน (เดือน
กรกฎาคม) และฤดูหนาว (เดือนธันวาคม - ธันวาคม) ขณะที่ Rotavirus 
พบมีความชุกสูงสุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยส่วนมากพบในผู้ป่วยเด็ก
อายุน้อยกว่า 3 ขวบ การตรวจวิเคราะห์เชื้อกลุ่มจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร 
(Gut microbiome) ในผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่ตรวจไม่พบเชื้อ
โดยวิธีเพาะเลี้ยงเช้ือและวิธี Real-time PCR หรือหลังจากวิเคราะห์ผลแล้ว
พบว่าไม่พบเชื้อสงสัยที่คาดว่าจะเป็นเชื้อสาเหตุนั้น ขณะนี้ได้ด าเนินการ
ตรวจวิเคราะห์แล้วจ านวน 17 ตัวอย่าง ด้วยวิธี Metagenome analysis 
(รูปที่ 4) อย่างไรก็ตาม ยังอยู่ระหว่างวิเคราะห์ผลการศึกษาเพื่อหาเชื้อ
สาเหตุของโรค ผลที่พบในเบื้องต้น คือ สามารถแบ่งรูปแบบกลุ่มจุลินทรีย์
ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามความชุกของเช้ือที่พบในตัวอย่างนั้นๆ ดังนี้  

1) กลุ่มที่  1 ส่วนใหญ่พบเชื้อกลุ่ม Proteobacteria: Gammapro 
teobacteria (เชื้อแบคทีเรียแกรมลบ) ร่วมกับไวรัส จ านวน 6 
ตัวอย่าง  

2) กลุ่มที่ 2 ส่วนใหญ่พบเชื้อกลุ่ม Fimicutes: Bacilli (เชื้อแบคทีเรีย
แกรมบวก) ร่วมกับไวรัสและเชื้อรา ตามล าดับ จ านวน 4 ตัวอย่าง  

3) กลุ่มที่ 3 ส่วนใหญ่พบเชื้อกลุ่ม Bifidobacteria (เชื้อแกรมบวก) 
จ านวน 2 ตัวอย่าง และ 

ประเทศไทย ซ่ึงความเข้าใจในเชื้อสาเหตุนี้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในหาเครื่องมือที่ใช้
ป้องกันโรคอุจจาระร่วงได้ในอนาคต นอกจากนี้
ยังสามารถน าไปสู่การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อ
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่ประยุกต์ใช้ได้ทั้งใน
ห น่ ว ย ง า น ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ ท า ง ด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารและสามารถน าไปถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อช่วยลด
อัตราการเจ็บป่วยเนื่องจากโรคอุจจาระร่วงทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ 

     4) กลุ่มที่ 4 มีรูปแบบของกลุ่มจุลินทรียแ์ตกต่างกัน โดยมีเชื้อกลุ่ม 
Bacteroides และ Fimicutes: Clostridia เป็นเชื้อเด่น จ านวน 5 
ตัวอยา่ง (รูปที่ 4) ภาพรวมความชกุของเช้ือที่พบในทั้งสองกลุ่ม
ตัวอยา่ง พบมากที่สุด ได้แก ่เช้ือแบคทีเรีย เช้ือไวรัส และโปรโตซัว 
ตามล าดับ (Diarrheagenic E. coli, Aeromonas spp. 
,Salmonealla spp. ,Shigella spp. ,Campylobacter spp., 
Yersinia spp. Plesiomonas spp., Vibrio spp.) ไวรัส 
(Sapovirus, Astrovirus, Adenovirus, Norovirus GII, 
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Norovirus GI, Rotavirus Gr.A) และพาราสิต (Cryptosporidium 
spp., Giardia lamblia , Entamoeba histolytica)  

5. ผลการศึกษาความไวต่อยาต้านจุลชพีของเชื้อที่แยกได้จากตัวอย่าง
อุจจาระทั้งสองกลุ่มตัวอยา่ง พบว่า เช้ือแต่ละชนิดมีรูปแบบการดื้อยา
ที่แตกต่างกัน โดยเช้ือกลุ่ม DEC ส่วนใหญ่ดื้อต่อยาในกลุ่ม 
Cephalosporins และ Carbapenems ในขณะที่เชื้อกลุ่ม Shigella 
spp. และ Salmonella spp. ส่วนใหญ่ดื้อต่อยาในกลุ่ม 
Aminoglycosides และ Quinolones โดยสรุป วธิี Taq-Man Real-
time PCR ร่วมกับการวิเคราะห์ขอ้มูลผู้ป่วยที่เข้ารว่มโครงการ
สามารถท าให้ทราบชนิดของเช้ือสาเหตทุี่ท าให้เกิดโรคท้องร่วง
เฉียบพลัน และการน าข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ท าให้
ทราบแนวโน้มความชุกและการกระจายตัวของเช้ือในแต่ละพื้นที่ ซ่ึง
ช่วยให้การวิเคราะห์ผลมีความครอบคลุมและมีประสิทธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น การศึกษานี้แสดงให้เห็นวา่ ทั้งผู้ป่วยและอาสาสมัครสุขภาพดี
ตรวจพบเชื้อกอ่โรคหลายชนิด เมื่อวิเคราะห์ปริมาณเชื้อที่พบในแต่ละ
กลุ่มประชากรจากค่า Cq พบวา่ เช้ือแต่ละชนิดมีรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของการกอ่โรคแตกต่างกัน ส่วนเช้ือ Rotavirus และ 
Norovirus มีรูปแบบกระจายตัวของเช้ือที่แตกต่างกันขึ้นกับฤดูกาล 
นอกจากนี ้การตรวจวิเคราะห์เชื้ออย่างครอบคลุมโดยวิธ ี
Metagenome analysis ท าให้ทราบรปูแบบกลุ่มจุลินทรยี์ที่พบใน
ผู้ป่วยแต่ละราย โดยในเบื้องต้นสามารถจัดกลุ่มเชื้อที่พบได้จ านวน 4 
กลุ่ม ตามระดับการกระจายตวัของเช้ือ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์
หาเช้ือสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างตรวจการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลป่วยและ
ข้อมูลทางห้องปฏิบัตกิารอื่นๆ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานีจ้ึงเป็น
ประโยชน์ในการเฝ้าระวังการระบาดของเช้ือในพื้นที่และสามารถใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนการรักษาไดใ้นอนาคต นอกจากนี้ควรมี
มาตรการการเผ้าติดตามอาสาสมัครสุขภาพดีซ่ึงพบเป็นพาหะของเช้ือ
สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาบางชนิดเป็นระยะหรืออย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการแพร่กระจายของเช้ือสายพันธุ์ดื้อยานี้สู่สิ่งแวดล้อมหรือ
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1115-
P053-
L5742-08 

การแยกสายพันธุ์เช้ือวัณ
โรคด้วยวธิีมาตรฐานใหม่
และการประยุกต์ใช้เพื่อ
ศึกษาระบาดวิทยาวัณโรค 
(โครงการย่อยที ่3 ภายใต้
แผนงานวิจัย RCC-ERI) 

200,000 200,000 100.00 วิเคราะห์ตัวอย่างของโครงการท าในพื้นที่ 3 ภูมิภาค เสร็จสิ้นแล้วรวม 500 
ตัวอย่าง ดังนี้  
- พื้นที่ ภาค เหนือตอนล่ า ง  จ านวนรวมทั้ งสิ้ น  162 ตัวอย่ า ง  ท า  

Spoligotyping VNTR และ ท า Phylogenetic tree  
- พื้นที่ภาคเหนือตอนบนจ านวนทั้งสิ้น 188 ตัวอย่าง ท า Spoligotyping 

VNTR และ ท า Phylogenetic tree 
- พื้นที่ภาคใต้ จ านวนทั้งสิ้น 150 ตัวอย่าง ท า Spoligotyping VNTR 

และ ท า Phylogenetic tree 

100.00 1. วิธีการสามารถใช้ประโยชน์ได้ในการแยกสาย
พันธุ์เชื้อวัณโรค ใช้ศึกษาและติดตามระบาด
วิทยา การแพร่ติดต่อ การกระจายของเชื้อ 
การค้นหาแหล่งโรค การสอบสวนการแพร่
ติดต่อของวัณโรค 

2. ผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่  
3. ใช้เป็นข้อมูลระบาดวิทยา ช่วยสนับสนุนการ

ควบคุมวัณโรคประเทศไทย  
4. ห้องปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพให้สามารถท า

การแยกสายพันธุ์ เชื้อวัณโรคได้โดยวิธีการ
สากล 

สวส. 

808-1115-
P053-
L5742-18 

การศึกษาการดื้อยาของ
เช้ือวัณโรคและระบาด
วิทยาโมเลกุลวัณโรคดื้อยา 
1 

1,300,000 1,296,346 99.72 1. ตรวจ phenotype การดื้อยาของเชื้อวัณโรค ได้ผลแล้ว 100 ตัวอย่าง 
ครบตามเป้าหมาย รวม 301 ตัวอย่าง  

2. ตรวจวัณโรคดื้อยา Second-line drug ในตัวอย่างเช้ือดื้อยาหลายขนาน
ด้วยวิธี Real-time PCR ตรวจด้วยวิธี LPA 14 ตัวอย่าง ครบตาม
เป้าหมายรวม 99 ตัวอย่าง  

3. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ DNA ยีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาด้วยวิธี 
sequencing ได้ผลวิเคราะห์ 17ตัวอย่าง ใน sequence ในยีน rpoB, 
ยีน katG, ยีน InhA, ยีน rrs, ยีน gyrA รวม 169 ตัวอย่าง ครบตาม
เป้าหมาย  

4. แยกสายพันธุ์  
4.1 วิเคราะห์ผล spoligotype เพิ่ม 5 ตัวอย่าง รวม 301 ตัวอย่าง  
4.2 แยกสายพันธุ์ย่อยเชื้อกลุ่ม Beijing ด้วยวิธี VNTR typing 15 

marker จ านวน 28 ตัวอย่างรวม 144 ตัวอย่าง 5. จัดท า
บทคัดย่อเรื่อง 1. การแยกสายพันธุ์และติดตามกาแพร่ติดต่อของ
เช้ือวัณโรคที่แยกได้จากผู้ป่วยเขตพื้นที่ระบาดวัณโรคดื้อยา เพื่อ
เข้าร่วมประชุมวิชากระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2560 2. 
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารกรมควบคุมโรค บทความ เรื่องระบาด
วิทยาและสายพันธุ์เชื้อวัณโรคในเขตพื้นที่ระบาดวัณโรคดื้อยา
จังหวัดกาญจนบุรี (Epidemiology and genotypes of Myco 
bacterium tuberculosis at an outbreak area in 
Kanchanaburi province) ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วในวารสารกรม
ควบคุมโรค ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 ปี 2559 หน้า 337-347 

100.00 1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใหม่ส าหรับการตรวจ
การดื้อยาหลัก การดื้อยารองของเชื้อวัณโรค
ด้วย genotypic method  

2. ได้วิธีการตรวจการดื้อยาวิธีใหม่ สามารถใช้
ประโยชน์ได้ในการตรวจวัณโรคดื้อยาได้ผลเร็ว  

3. ได้องค์ความรู้ เกี่ยวกับกลไกการดื้อยาของเชื้อ
วัณโรค  

4. ได้องค์ความรู้ สายพันธุ์เชื้อวัณโรค สายพันธุ์ที่
พบมาก สายพันธุ์ดื้อยา ความสัมพันธ์ระหว่าง
สายพันธุ์  

5. ได้วิธีการแยกสายพันธุ์เชื้อวัณโรค ใช้ศึกษา
และ ติดตามระบาดวิทยา การแพร่ติดต่อ การ
กระจายของเช้ือ การค้นหาแหล่งโรค  

6. ผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ 7.  
7. ใช้เป็นข้อมูลระบาดวิทยา ช่วยสนับสนุนการ

ควบคุมวัณโรคประเทศไทย  
8. ห้องปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพให้สามารถท า

การแยกสายพันธุ์ เชื้อวัณโรคได้โดยวิธีการ
สากล 

สวส. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1115-
P053-
L5742-20 

การพัฒนาวิธีทดสอบความ
ระคายเคืองต่อดวงตาด้วย 
Reconstituted three 
dimensional cornea 
cell models 

986,000 976,429 99.03 จากการแยกและเพาะเลี้ยงเซลล์ Epithelium ที่แยกได้จากกระจกตาวัว
จากโรงงานฆ่าสัตว์ ซ่ึงมีรูปร่างแบบ Round and Slightly Elongate เมื่อ
น า ไป เพาะ เลี้ ย งในภาชนะชนิ ด  Polycarbonate membrane cell 
culture insert และท าการเลี้ยงโดยใช้เทคนิคการยกภาชนะเลี้ยงเซลล์ให้
อยู่เหนือสารละลายอาหารเลี้ยงเซลล์( Air-liquid interface) ซ่ึงจะท าให้
เซลล์เพาะเลี้ยงมีการเจริญเติมโตในรูปแบบ 3 มิติมากขึ้น ซ่ึงใช้ระยะเวลา
ของการเพาะเลี้ยงประมาณ 3 อาทิตย์ แล้วน ามาท าการทดสอบกับสาร
มาตรฐานต่างๆ ที่จ าแนกประเภทการก่อระคายเคืองตาม UN GHS 
(Globally Harmonised System for Classification and labeling of 
Chemicals) จ านวน 14 สารมาตรฐาน โดยท าการทดสอบ 3 ซ้ าๆละ 2 ชุด
ของเซลล์เพาะเลี้ยง (Insert cells) ได้ผลการทดสอบคือ ค่า ความไวของ
การทดสอบ (Sensitivity) เท่ากับ 73.1 % ความจ าเพาะ (Specificity) 
เท่ากับ 81.3 % ผลบวกลวง (False Positive) เท่ากับ 26.9 % และผลลบ
ลวง (False negative) เท่ากับ 18.8 % 

100.00 การวิจัยศึกษาความระคายเคืองต่อดวงตาด้วย
เซลล์ เพาะ เลี้ ย งพิ เศษชนิ ด  Reconstituted 
three-dimensional cornea cell models ที่
พัฒนาขึ้นในห้องปฏิบัติการนี้ จะเป็นประโยชน์
และส่งเสริมหน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงาน
ธุรกิจเอกชนที่มีการพัฒนาและผลิต สารเคมี 
เครื่องส าอาง ยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ในด้านการประเมินความปลอดภัยต่อดวงตาหาก
น าไปใช้ในคน น าไปใช้ในงานประเมินความเสี่ยง 
Risk assessment ของผลิตภัณฑ์และสารเคมีที่
อยู่ ในท้องตลาด อีกทั้งยังต่อยอดงานวิจัยใน
ห้ อ งปฏิบั ติ ก า รสู่ ก า รพัฒนาอุ ตส าหกรรม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องส าอางอีกทางหนึ่ง
ด้ ว ย  และนอกจากนี้ จ ะ เป็นการลดการ ใช้
สัตว์ทดลองมาวิจัยและทดสอบตามข้อก าหนด
สากล 

สวส. 

808-1115-
P053-
L5742-28 

สายพันธุ์ของเช้ือไวรัส กอ่
โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน 
และ ไวรัสตับอักเสบ เอ 
และ อ ีในแหล่งน้ า ที่
สัมพันธ์กับผู้ปว่ยโรคระบบ
ทางเดินอาหาร 

970,000 970,000 100.00 ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า จากบ่อบ าบัดน้ าเสีย แม่น้ า ล าคลอง และน้ า
เพื่อการบริโภคตัวอย่าง ทั้งหมด 964 ตัวอย่าง จากพื้นจังหวัด บึงกาฬ 19 
ครั้ง จ านวนตัวอย่าง 292 ตัวอย่าง จังหวัด อุดรธานี 18 ครั้ง จ านวน
ตัวอย่าง 473 ตัวอย่าง จังหวัด ตรัง 5 ครั้ง จ านวนตัวอย่าง 103 ตัวอย่าง 
จังหวัดภูเก็ต 6 ครั้ง จ านวนตัวอย่าง 96 ตัวอย่าง จากผลการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างน้ าทั้ง 964 ตัวอย่าง พบผลบวก 186 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 
19.3 โดยแบ่งเป็น  ไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A virus) จ านวน 6 
ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 3.2 , ไวรัสตับอักเสบอี (Hepatitis E ) จ านวน 21 
ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 11.3, ไวรัสโนโร (Norovirus) จ านวน 157 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 84.4 (Genogroup I 17 ตัวอย่าง Genogroup II 
30 ตัวอย่าง และ Genogroup I II 110 ตัวอย่าง) ไวรัสโรท่า (Rotavirus) 
จ านวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตัวอย่างผู้ป่วย ได้เริ่มด าเนินการเก็บ
ตัวอย่างตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 โดยได้เก็บตัวอย่างอุจจาระจากผู้ป่วย
โรคอุจจาระ ร่วงที่เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
และ โรงพยาบาลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬตัวอย่างจาก อุจจาระผู้ป่วยจ านวน
ทั้งหมด 762 ตัวอย่าง พบให้ผลบวก Genogroup I จ านวน 94 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 12.34 และพบให้ผลบวก Genogroup II จ านวน 106 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 13.91 ซ่ึงมาศึกษาล าดับเบส โดยวิธี  Dye-

100.00 1. เชื้อไวรัสที่พบใน แหล่งน้ า และ ระบบการ
บ าบัดน้ าเสีย ส่วนใหญ่ คือ เชื้อไวรัส โนโร 
ไวรัสตับอกเสบ อี ไวรัสตับอักเสบ เอ และ 
ไวรัสโรตา ตามล าดับ  

2. การตรวจวัดปริมาณของเชื้อไวรัส แต่ละชนิด 
ในแต่ละ ช่วงเวลา พบว่า เชื้อไวรัส  โนโร มี
แนวโน้ม พบปริมาณมากในช่วงฤดูหนาว แต่ ก็
สามารถพบได้ตลอดทั้งปี และ สัมพันธ์กับ 
จ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
ที่ให้ผลบวกกับ เชื้อไวรัสนี้ ซ่ึง เป็นสายพันธ์ 
เดียวกัน  

3. การตรวจวัดของเช้ือไวรัส ในระบบ การบ าบัด
ของ เทศบาล และ โรงพยาบาล ให้มั่นใจใน
ระบบการปล่อยน้ า ลงสู่แม่น้ า มีประสิทธิภาพ
ที่ดี  

4. การตรวจวัด เช้ือไวรัสในแหล่งน้ า ดิบ (ผลิตน้ า
ดื่ม )  รวมทั้ ง  น้ าดื่ ม  และ น้ าแข็ ง  ท า ให้  

สวส. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

terminator sequencing พบว่าโนโรที่พบเป็น GenogroupI.1, I.2, I.3, 
I.4, I.5, I.7, I.9, I.15 Genogroup II.3, II.4, II.6 และ II.17 โดยพบว่าเป็น 
Genogroup II.4 มากที่สุดคือ 20 ตัวอย่าง รองลงมาคือ GenogroupI.4 
จ านวน 12 ตัวอย่าง และพบ Genogroup II.17 จ านวน 5 ตัวอย่าง ขณะนี้
ก าลังรวบรวมสรุปโครงการ และเตรียมรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ปลอดภัยจากการระบาดของเชื้อไวรัสทั้ง 4
ชนิด ในพื้นที่ ดูแล 

808-1115-
P053-
L5742-55 

การศึกษาหาความสัมพันธ์
ของเช้ือแบคทีเรียที่ก่อโรค
อาหารเป็นพษิในเนื้อไก่
และคน 

787,000 787,000 100.00 1. การเพาะแยกเช้ือ Salmonella spp. จากตัวอย่างเนื้อไก่จ านวน 304 
ตัวอยา่ง พบเชื้อ 189ตัวอย่าง (รอ้ยละ 62.2) จ านวนทั้งหมด 265 
isolates (35 serovar) โดย serovar ที่พบมากที่สุดตามล าดับ ได้แก่ 
Salmonella Agona (Group B) พบร้อยละ 29.8, Salmonella 
Corvallis (Group C) พบร้อยละ 14.0, Salmonella Kentucky 
(Group C) พบร้อยละ 6.8, Salmonella Indiana (Group B) พบร้อย
ละ 6.8 และ Salmonella Enteritidis (Group D) พบร้อยละ 6.4  

2. การเพาะแยกเช้ือ Campylobacter จากตัวอย่างเนื้อไก่จ านวน 304 
ตัวอยา่ง พบเชื้อ 169ตัวอย่าง (รอ้ยละ 55.6) จ านวนทั้งหมด 187 
isolates เป็นเชื้อ Campylobacter jejuni 116 isolates (ร้อยละ 
62.0) และ Campylobacter coli 71 isolates (ร้อยละ 38.0)  

3. น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวทิยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 
หัวข้อเร่ือง ความชุกของซาลโมเนล่าและแคมไพโลแบคเตอร์ที่ปนเปื้อน
ในชิ้นส่วนไก่จากตลาดสด วันที 22-24 มีนาคม 2560  

4. หาข้อมูลเพื่อศึกษาระบาดวิทยาโมเลกุลโดยวธิี Multilocus Sequence 
typing (MLST) ทดแทนวิธี Pulsed-Field-Gel-Electrophoresis 
(PFGE) ซ่ึงเป็นเทคนิคเก่า โดยสามารถหาไพรเมอร์ที่เหมาะสมและมี
ความจ าเพาะกบัเชื้อ Salmonella enterica, Campylobacter jejuni 
และ Campylobacter coli - ท าการทดสอบเชื้อ Campylobacter 
jejuni โดยวิธ ีPCR เพื่อหายีน aspA (aspatase), glnA (glutamine 
synthetase), gltA (citrate synthase), glyA (serine hydroxy 
methyl transferase), pgm (phospho glucomutase), tkt 
(transketolase), uncA (ATP synthase alpha subunit) ได้ PCR 
product 1,000 bp. ทั้ง 7 ยีน - ท าการทดสอบเช้ือ Salmonella 
enterica โดยวธิี PCR เพื่อหายีน thrA (aspartokinase homoserine 

100.00 1. ทราบความชุกของเช้ือแบคทีเรีย ที่กอ่โรค
อาหารเป็นพษิในเนื้อไก่  

2. ทราบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความไวตอ่สาร
ต้านจุลชีพที่มีผลกระทบต่อคน  

3. ศึกษารูปแบบระบาดวิทยาโมเลกุลของเชื้อ
แบคทีเรีย ที่ก่อโรคและหาความสัมพันธข์อง
เช้ือแบคทีเรีย ที่ก่อโรคอาหารเป็นพษิในเนื้อไก่
และที่ก่อโรคในคน  

4. ศึกษาหายีนดื้อยาของเช้ือดังนี้ Salmonella 
spp., Campylobacter  

5. ได้เผยแพร่ข้อมูลในวารสารอย่างน้อย 1 เร่ือง 

สวส. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

dehydrogenase) ได้ PCR product 852 bp., ยีน hisD (histidinol 
dehydrogenase) ได้ PCR product 894 bp., ยีน aroC 
(chorismate synthase) ได้ PCR product 826 bp., ยีน hemD 
(uroporphyrinogen III cosynthase) ได้ PCR product 666 bp., 
ยีน dnaN (DNA polymerase III beta subunit) ได้ PCR product 
833 bp. 

5. ทดสอบหายีนดือ้ยาของเชื้อ Salmonella enterica - ยา tetracycline 
: ยีน tetA ได้ PCR product 210 bp., ยีน tetB ได้ PCR product 
659 bp., ยีน tetG ได้ PCR product 468 bp. - ยา ampicillin : ยีน 
blaTEM ได้ PCR product 310 bp.  

6. จัดท ารายงานประจ าป ี2560 

808-1115-
P053-
L5742-64 

การพัฒนาชุดทดสอบ
ตรวจหาสารพิษ 
Botulinum toxinด้วย
วิธีอิมมโูนโครมาโทกราฟ ี

884,000 884,000 100.00 1. ประชุมรายงานความก้าวหนา้และปรึกษาแนวทางการด าเนิน
โครงการวิจัยในป ี2560  

2. น าชุดทดสอบรูปแบบ C (ส่วน HCR เป็น test line ส่วน PAN เป็น 
conjugate) มาทดลองใช้กับตัวอย่าง ปดูอง ถั่วเน่า และน้ าส้ม ที่ spike 
toxin complex B ที่ปริมาณ 150 ng พบว่า - ตัวอย่างปูดอง เกิดการ
ตกตะกอนของตัวอยา่งกับ buffer เพราะปริมาณเกลือสูงในตัวอยา่ง - 
ตัวอยา่งถั่วเน่า เกิด false positive ของตัวอย่าง control เพราะ 
gelatin ใน buffer ที่ละลายตัวอย่าง - ตัวอยา่งน้ าส้ม เกิด 
background สีส้มขึ้นเล็กน้อย  

3. ทดลองน า mAb ที่จ าเพาะกบั A-HCT ทั้ง 4 โคลน เป็น test line (ส่วน 
PAN เป็น conjugate) ทดลอง spike toxin complex A กับตัวอย่าง 
medium พบวา่ที่ปริมาณ toxin 180 ng ยังไม่สามารถให้ผลบวกได้  

4. ท าการผลิต recombinant protein Botulinum neurotoxin ส่วน 
HCT และ HCR และท าโปรตีนให้บริสุทธิ์และตรวจสอบคุณสมบัติโดยวธิี 
SDS-PAGE และ Western blotting จ านวน 1 mg  

5. หาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียม matrix ของตัวอย่างอาหารทั้ง 4 
ชนิด (หน่อไม้ ปูดอง ถัว่เน่า น้ าส้ม)  

6. ได้ขั้นตอนวิธีการทดสอบตัวอย่างอาหารที่จะน ามาใชก้ับชุดทดสอบ  

100.00 1. ได้สารตั้งตัน ได้แก่ แอนติเจนและแอนติบอดี 
เพื่อใช้ในการพัฒนาชุดทดสอบ  

2. สามารถพัฒนาชุดตรวจหาtoxin ของ 
Clostridium spp ได้  

3. ได้ชุดทดสอบที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้
เป็นครื่องมือในการแก้ปัญหาสาธารณสุขได้  

4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการวจิัย 

สวส. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

7. ได้ monoclonal antibody ชนิด PAN จ านวน 2 mg  
8. ได้ชุดทดสอบ 2 รูปแบบคือ control line = rabbit anti-mouse 1 

mg/ml, conjugate = Mab (PAN)-gold 15 OD และรูปแบบที1่ : T 
line= MAb PAN 2 mg/ml รูปแบบที่ 2 : T line= MAb B 2 mg/ml  

9. ได้ทดสอบกับ matrix ของตัวอยา่ง ให้ผลลบกับตัวอย่าง หนอ่ไม้, ปูดอง, 
ถั่วเน่า และน้ าส้ม  

10. สร้าง recombinant monoclonal antibody ชนิด type A และ B 
เพิ่มอีกอยา่งละ 2 clones และท าการผลิตใน mammalian cell line 
และทดสอบความจ าเพาะกับ toxin type A และ B โดยวิธ ีELISA  

11. น าแอนติบอดีทั้งหมด 10 ชนิด ซ่ึงมีความจ าเพาะตอ่ BoNT/A 6 
โคลน, BoNT/B 3 โคลน และจ าเพาะตอ่ BoNT/E, A, B, F (PAN) 1 
โคลน มาทดสอบความเหมาะสมในต าแหน่งต่างๆ ของชุดทดสอบ โดย 
spike botulinum toxin complex type A และ B, Clostridium 
botulinum culture supernatant type A และ B ในตัวอย่างอาหาร
ทั้ง 4 ชนิด  

12. ได้รูปแบบชุดทดสอบที่จะน าไปพัฒนาตอ่คือใช้ anti mouse Ig เป็น 
control ใช้ BoNT/A/CR2 (A1) และ BoNT/B/MCS6-27 (B) เป็น T 
line และใช้ BoNT/4E17.1 (PAN) เป็น Conjugate  

13. ทดสอบหาค่า limit of detection (LOD) ในตัวอยา่งน้ าหน่อไม้ 
พบว่า LOD ส าหรับ botulinum toxin complex type A และ B 
เท่ากับ 1 ng และ 10 ng ตามล าดับ ในตัวอยา่ง 40 ul  

14. เพิ่มการผลิตชุดทดสอบและประเมินคุณภาพกับตัวอย่าง 4 ชนิดคือ 
หน่อไม้, ปูดอง, ถั่วเน่า และน้ าส้ม พบวา่สามารถตรวจพบ botulinum 
toxin complex type A ที่ 10 ng/40 ul ในตัวอยา่งทั้ง 4 ชนิด และ
ส าหรับ botulinum toxin complex type B ในตัวอย่าง น้ าหน่อไม้
เท่ากับ 50 ng ๑๕. สรุปและรวบรวมผลการด าเนินโครงการทั้งหมด  

15. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ ์



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-2112-
P021-
L5745-20 

การตรวจวินิจฉยัเช้ือไวรัส 
แบคทีเรีย และพาราสิต
สาเหตุก่อโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน ดว้ยวิธ ี
Multiplex real-time 
PCR 

700,000 438,143 62.59 1. การประเมินผลเบื้ อ งต้น  วิ ธี  Multiplex Real-time PCR กับ เชื้ อ
แบคทีเรียและตัวอย่างอุจจาระ ผู้วิจัยต้องการประเมินความไวและ
ความจ าเพาะของน้ ายาตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัส และแบคทีเรียก่อโรค
ระบบทางเดินอาหาร เพื่อประเมินความสามารถของชุดน้ ายาในการ
ตรวจจับเชื้อ โดยประสานขอเชื้อแบคทีเรีย และตัวอย่างอุจจาระ จาก
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงแบคทีเรียและไวรัส ของสถาบันฯ ส าหรับชุดน้ ายา
ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทจ านวน 2 ชุด (100 reaction) ผลการ
ประเมินเบื้องต้นพบว่า น้ ายาตรวจวิเคราะห์มีความจ าเพาะกับเชื้อ
แบคทีเรียอ้างอิงที่ทดสอบประกอบด้วยเช้ือ ETEC, EPEC, EAEC, STEC, 
E. coli O157, Shigella spp/EIEC., Campylobacter spp., 
Salmonella spp., Vibrio spp., Yersinia enterocolitica, 
Aeromonas spp. และมีความจ า เพาะ 100 CFU/ml ส าหรับการ
ตรวจจับไวรัสพบว่าสามารถตรวจจับเชื้อ Norovirus, Rotavirus และ 
Sapovirus จากตัวอย่างอุจจาระ  ผลการวินิจฉัยเปรียบเทียบกับ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง พบว่าสอดคล้องกัน  

2. การติดต่อประสานงานกับทีมสอบสวนโรคของส านักระบาดวิทยาและ
โรงพยาบาลเครือข่ายฯ ผู้วิจัยติดต่อได้ประสานงานกับทีมสอบสวนโรค
ของส านักระบาดวิทยาแล้ว เพื่อขอให้ส่งตัวอย่างอุจจาระ  /Rectal 
swab เมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลัน หรือผู้สัมผัส เพื่อ
ใช้ผลการวินิจฉัยส าหรับการสอบสวนโรคและเฝ้าระวังโรค ส่วน
โรงพยาบาลเครือข่าย ผู้วิจัยจะแจ้งให้เครือข่าย EID Lab Network ของ
สถาบันฯ ทราบต่อไป  

3. ผู้วิจัยอยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดซ้ือชุดน้ ายาส าเร็จรูปส าหรับตรวจ
เชื้อก่อโรคระบบทางเดิน  อาหาร ด้วยวิธีสอบราคา คาดว่าการ
ด าเนินการจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2559  

4. การจัดซ้ือชุดน้ ายาได้เปิดซองสอบราคาแล้วเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560  
5. ได้ทดสอบตัวอย่าง rectal swab จ านวน 5 ตัวอย่าง พบผลบวกไวรัส 2 

ตัวอย่าง ผลบวกแบคทีเรีย 2 ตัวอย่าง และผลบวกทั้งไวรัสและแบคทีเรีย 
2 ตัวอย่าง  

6. ทดสอบซ้ าในตัวอย่างอุจจาระ (stool) จ านวน 3 ตัวอย่าง ที่ เคย
ประเมินผลการทดสอบแล้วก่อนหน้า โดยจ าลองการท า rectal swab 
เพื่อประเมินวิธีการสกัดจากตัวอย่าง stool กับ rectal swab แล้ว
เปรียบเทียบผลของตัวอย่างทั้ง 2 ชนิด ผลการทดสอบพบว่าตัวอย่าง
อุจจาระที่มีเชื้อปริมาณมาก (ค่า ct ระหว่าง 20 - 30) การสกัดจาก

75.00 1. การตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสและแบคทีเรียสาเหตุ
ก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ด้วยวิธี Multiplex 
real- time PCR ที่มีประสิทธิภาพ  

2. การควบคุมป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็ว  
3. ได้ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคอุจจาร่วงเฉียบพลัน

ระดับประเทศ  
4. ได้เผยแพร่ผลงานในเวทีประชุมวิชาการหรือใน

วารสาร  
5. หน่วยงานที่มีความพร้อมของเครื่องมือสามารถ

ด าเนินการด้วยวิธีนี้ได้ 

สวส. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ตัวอย่างอุจจาระโดยตรงและสกัดจาก rectal swab ได้ผลที่สอดคล้อง
กัน  

7. ตรวจรับชุดน้ ายาในวันที่ 9 มีนาคม 2560  
8. ทดสอบตัวอย่าง rectal swab จ านวน 10 ตัวอย่าง ซ่ึงเป็นตัวอย่างจาก

การสอบสวนโรคที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งตรวจผ่านศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ที่ 1 เชียงใหม่ ผลการตรวจวิเคราะห์พบผลบวกแบคทีเรีย 7 
ตัวอย่าง และรายงานผลในระบบสารสนเทศตามรอบเวลา (turn 
around time) ที่ก าหนด 1 วันท าการ (เฉพาะการวิเคราะห์)  

9. ประสานขอตัวอย่างจากฝ่ายตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทางการแพทย์  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทั้งตัวอย่างอุจจาระ (stool และ 
rectal swab) และตัวอย่างน้ าที่เก็บ เพื่อสอบสวนหาแหล่งการระบาด
ของโรค และเปรียบเทียบผลวิธีเพาะเชื้อกับวิธี multiplex real-time 
PCR  

10. ทดสอบตัวอย่างอุจจาระ จ านวน 7 ตัวอย่าง ซ่ึงเป็นตัวอย่างจากการ
สอบสวนโรคที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งตรวจผ่านศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ที่ 1 เชียงใหม่ ผลการตรวจวิเคราะห์พบผลบวกแบคทีเรีย 5 ตัวอย่าง 
และผลบวกทั้งไวรัสและแบคทีเรีย 1 ตัวอย่าง และรายงานผลในระบบ
สารสนเทศตามรอบเวลา (turn around time) ที่ก าหนด 1 วันท าการ 
(เฉพาะการวิเคราะห์)  

11. ตัวอย่างส่งตรวจโรคอุจจาระร่วง ทั้งชนิดตัวอย่าง rectal swab และ
น้ าจากฝ่ายแบคทีเรียทางการแพทย์ 12 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์
พบผลบวกแบคทีเรีย 2 ตัวอย่าง  

12. อยู่ระหว่างตรวจตัวอย่างน้ า เพื่อประเมินและปรับวิธีการเตรียม
ตัวอย่างให้เหมาะสมกับชุดน้ ายาวิเคราะห์และชุดสกัดสารพันธุกรรม  

13. ขยายการตรวจเชื้อพาราสิตก่อโรคระบบทางเดินอาหาร  (โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากผู้อ านวยการให้ด าเนินการได้) จากตัวอย่างน้ าดิบ โดย
เบื้องต้นได้ประสานขอตัวอย่างจากการประปานครหลวงแล้ว  และ
อาจจะขยายไปเก็บแหล่งน้ าที่ได้รับการบ าบัดน้ าเสียจากหน่วยงาน (อยู่
ระหว่างการประสานหน่วยงาน) โดยงานที่ขยายเพิ่มนี้จะด าเนินงาน
ร่วมกับฝ่ายพาราสิตฯ และใช้วงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับ  

14. ด าเนินการจัดซ้ือน้ ายาส าเร็จรูปส าหรับตรวจเชื้อพาราสิตก่อโรคระบบ
ทางเดินอาหารส าหรับตรวจตัวอย่างน้ า ด้วยวิธีตกลงราคา คาดว่าการ
ด าเนินการจัดซ้ือจะได้รับอนุมัติภายในเดือนมิถุนายน 2560  
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15. ทดสอบตัวอย่าง rectal swab (ส่งตรวจโรคอุจจาระร่วง) จากฝ่าย
ตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทางการแพทย์ ด้วยชุดน้ ายาตรวจเชื้อไวรัสและ
แบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหาร จ านวน 73 ตัวอย่าง ผลการตรวจ
วิเคราะห์พบผลบวกแบคทีเรีย 50 ตัวอย่าง ผลบวกไวรัส 2 ตัวอย่างและ
ผลบวกทั้งไวรัสและแบคทีเรีย 1 ตัวอย่าง  

16. ทดสอบตัวอย่างจากโรงพยาบาลอรัญประเทศ จ านวน 2 ตัวอย่าง โดย
แยกเป็น rectal swab 1 ตัวอย่าง และน้ าไขสันหลัง (CSF) 1 ตัวอย่าง 
ผลการตรวจวิเคราะห์ของตัวอย่าง rectal swab พบผลบวกแบคทีเรีย 
ส่วนตัวอย่างน้ าไขสันหลัง พบผลลบทั้งไวรัสและแบคทีเรีย และได้
รายงานผลในระบบสารสนเทศตามรอบเวลา (turn around time) ที่
ก าหนด 1 วันท าการ (เฉพาะการวิเคราะห์)  

17. การประเมินผลเบื้องต้น วิธี Multiplex real-time PCR กับตัวอย่าง
อุจจาระที่ทราบเชื้อพาราสิต จ านวน 5 ตัวอย่าง โดยชุดน้ ายาส าหรับ
ตรวจพาราสิตก่อโรคระบบทางเดินอาหาร ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก
บริษัทจ านวน 1 ชุด (50 reaction) ผู้วิจัยต้องการประเมินความไวและ
ความจ าเพาะของน้ ายาตรวจวินิจฉัยเชื้อพาราสิตก่อโรคระบบทางเดิน
อาหาร เพื่อประเมินความสามารถของชุดน้ ายาในการตรวจจับเช้ือ โดย
ประสานขอตัวอย่างอุจจาระ ที่มีเชื้อพาราสิต ได้แก่ Giardia lamblia 
(Cyst), Blastocystis hominis (Vacuolate form), Entamoeba 
histolytica (Cyst) และ Entamoeba coli (Cyst) จากห้องปฏิบัติการ
ฝ่ายพาราสิตและสัตว์รังโรค ผลการวินิจฉัย เปรียบเทียบกับวิธี  
microscopic examination พ บ ว่ า  วิ ธี  Multiplex real-time PCR 
ตรวจไม่พบเชื้อพาราสิต ซ่ึงคาดว่าเชื้อพาราสิตที่อยู่ในรูปของซีสต์ 
(Cyst) จะมีความทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี จึงได้ปรับวิธีการสกัดสาร
พันธุกรรม โดยการเติม Proteinase k และบ่มที่ 50-60 องศาเซลเซียส 
เพื่อช่วยให้การสกัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เมื่อน าไปตรวจวิเคราะห์
ด้วยชุดน้ ายา พบว่า ยังคงตรวจไม่พบเชื้อพาราสิตเหมือนเดิม จึงต้อง
ปรับวิธีการตรวจวิเคราะห์ต่อไป  

18. ทดสอบตัวอย่างน้ าดิบ จากการประปานครหลวงและหรือการประปา
ส่วนภูมิภาค จ านวน 14 ตัวอย่าง ด้วยชุดน้ ายาตรวจเช้ือไวรัส แบคทีเรีย
และพาราสิตก่อโรคระบบทางเดินอาหาร ผลการตรวจวิเคราะห์พบ
ผลบวกแบคทีเรีย 3 ตัวอย่าง และผลบวกทั้งไวรัสและแบคทีเรีย 6 
ตัวอย่าง  
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19. ด าเนินติดต่อภาควิชาพยาธิโปรโตซัว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานการตรวจ
วิเคราะห์เชื้อโปรโตซัว ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อน าวิธี ขั้นตอน มาปรับใช้กับ
วิธีการตรวจวิเคราะห์ที่ก าลังด าเนินงานอยู่  

20. ด าเนินการตรวจรับชุดน้ ายาส าเร็จรูปส าหรับตรวจเช้ือพาราสิตก่อโรค
ระบบทางเดินอาหาร ส าหรับตรวจตัวอย่างน้ า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 
2560  

21. ทดสอบตัวอย่างน้ าดิบ จากการประปานครหลวงและหรือการประปา
ส่วนภูมิภาค จ านวน 10 ตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบขั้นตอนการสกัดสาร
พันธุกรรม ระหว่างการเติม Proteinase k แล้วบ่มที่ 50 องศาเซลเซียส 
45 นาทีกับไม่เติม Proteinase k แล้วบ่มที่ 100 องศาเซลเซียส 10 นาที 
แล้วตรวจด้วยชุดน้ ายาตรวจเช้ือไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดนิ
อาหาร ผลการตรวจวิเคราะห์พบผลบวกแบคทีเรีย 5 ตัวอย่าง ซ่ึงการ
เติมและไม่ เติม  Proteinase k ให้ผลที่สอดคล้องกัน แต่การเติม 
Proteinase k จะสามารถตรวจพบเชื้อที่มีปริมาณน้อยๆ (Ct สูงๆ) ได้
ดีกว่า  

22. ทดสอบซ้ าตัวอย่างน้ า (ตัวอย่างสอบสวนโรค) จากฝ่ายแบคทีเรียทาง
การแพทย์ เนื่องจากครั้งแรกใช้ตัวอย่างน้อยและไม่ได้กรองตัวอย่างน้ า 
เพื่อ concentrate ก่อนการสกัด จึงท าให้ผลการตรวจ พบเช้ือน้อยกว่า
วิธีการเพาะเชื้อ (กรองตัวอย่างน้ าปริมาตร 150 มิลลิลิตร ก่อนการ
เพาะเลี้ยงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ) การทดสอบซ้ าในครั้งนี้จึงได้กรองน้ า 
50 มิลลิลิตร ผ่านกระดาษกรองขนาด 0.2 ไมครอน ก่อนการสกัดสาร
พันธุกรรม แล้วตรวจด้วยชุดน้ ายาตรวจเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรค
ระบบทางเดินอาหาร ผลการตรวจวิเคราะห์พบผลบวกแบคทีเรีย 3 
ตัวอย่าง ซ่ึงค่า ct ค่อนข้างสูง (มากกว่า 40)  

23. ทดสอบตัวอย่างอุจจาระ จ านวน 2 ตัวอย่าง จากศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ที่ 1 เชียงใหม่ ผลการตรวจวิเคราะห์พบผลบวกแบคทีเรีย ทั้ง 
2 ตัวอย่าง และรายงานผลในระบบสารสนเทศตามรอบเวลา ( turn 
around time) ที่ก าหนด 1 วันท าการ (เฉพาะการวิเคราะห์)  

24. ทดสอบตัวอย่าง culture จ านวน 1 ตัวอย่าง จากโรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อเปรียบเทียบผลระหว่างวิธี Multiplex real-time 
PCR กับ การเพาะเชื้อ และ conventional PCR พบว่า ได้ผลการตรวจ
วิเคราะห์ที่สอดคล้องและตรงกัน  
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25. ได้รับการสนับสนุนชุดน้ ายาสกัดสารพันธุกรรมส าหรับกลุ่มเชื้อที่อยู่ใน
รูปของซีสต์หรือมีผนังเซลล์หนาและทนทานต่อสภาพแวดล้อม  จาก
บริษัท แปซิฟิคไซเอ็นซ์ จ ากัด ส าหรับ 10 ตัวอย่าง เพื่อน ามาใช้ประเมิน
วิธีการสกัดสารพันธุกรรมของตัวอย่างอุจจาระที่มีเชื้อพาราสิต 
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โครงการเตรียมความพร้อม
ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
เพื่อรองรับโรคระบาด 

3,300,000 2,929,243 88.76 1. ติดตามสถานการณ์โรคระบาดตามฤดูกาลจากส านักระบาดวิทยา  
2. เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ ง

ส่วนกลาง (สวส.) และภูมิภาค (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์)ในการ
รองรับโรคระบาดจากโรคอุจาระร่วง กรณีน้ าท่วมในภาคใต้ โดยการ
จัดซื้ออาหารเลี้ยงเช้ือเพื่อน าส่ง (transport medium) 20,000 ชุด แล้ว
จัดส่งให้กับ ศวก.สงขลาจ านวน 5,000 ชุด ศวก.ตรัง 1,000 ชุด และ
ศวก.ภูเก็ต 300 ชุด ส่วนที่เหลือส าร้องไว้ที่สวส. ส าหรับเตรียมพร้อม
รองรับการระบาดของโรคอุจจาระร่วงในฤดูร้อนต่อไป  

3. จัดจ้างบริการการรับประกันและบริการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
เครื่ อ งตรวจวิ เคราะห์ ล าดั บสารพันธุก รรม ( Next generation 
sequencing) ประจ าปี เพื่อให้เครื่องท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และผลการวิเคราะห์ที่แม่นย า  

4. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ น้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่
จ าเป็นในการตรวจวิเคราะห์  

5. จัดจ้างพิมพ์สื่อวิชาการเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา จ านวน 1,000 เล่ม  ุ 
6. จัดท าร่างข่าวการประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 

(EID Lab Network)  
7. เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการสวส. เพื้อรองรับการระบาดของไข้

เหลือง (Yellow fever) โดยการประชุมทีมผู้เชี่ยวชาญ และหัวหน้าฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมข้อมูลวิชาการ การพยากรณ์โรค และการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ น้ีียาตรวจวิเคราะห์ ทัีีงวิธีที่ เป็น in-
house method และชุดน้ ายาที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด  

8. ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ไข้เหลือง 
เพื่อเตรียมรองรับได้ทันเวลา  

9. จัดซ้ือจัดจ้างน้ ายาตรวจวิเคราะห์ไข้เหลือง และเชื้อไวรัสในกลุ่มอาโบ 
ด้วยวิธีสอบราคา  

95.00 ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง แ ล ะ ก า ร ส อ บ ส ว น โ ร ค ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

สวส. 
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10. ตรวจรับน าียาตรวจวิเคราะห์ไข้เหลือง แล้วเสร็จเรียบร้อยดี  
11. สถาบันฯตรวจวิเคราะห์และรายงานผลตัวอย่างที่มีการระบาดได้อย่าง

รวดเร็ว ด้วยระบบคุณภาพที่น่าเช่ือถือ  
12. ตรวจรับน้ ายาตรวจวิเคราะห์เชื้อในกลุ่มอาโบไวรัส แล้วเสร็จเรียบร้อย

ดี และเตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการระบาดที่อาจเกิดได้ 
และสถาบันฯ ตรวจวิเคราะห์ โรคติดเชื้ออื่นๆ ได้ทันเวลา โดยไม่มีข้อ
ร้องเรียน  

13. จัดซ้ือน้ ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรีย/เชื้อรา ด้วยเครื่อง 
Maldi Tof Ms และสามารถตรวจวิเคราะห์เชื้อได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนโรคระบาดจากเช้ือแบคทีเรีย  

14. จัดซื้อน้ ายาส าหรับตรวจวินิจฉัยเช้ือด้วยวิธี DNA sequencing เพื่อให้
ตรวจวิเคราะห์เชื้อกลุ่มที่ไม่สามารถวินิจฉัยด้วยวิธีเพาะเชื้อได้ และตรวจ
วิเคราะห์เชื้อในกลุ่มดังกล่าว ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า ช่วยสนับสนุน
ข้อมูลให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายได้เป็นอย่างดี 
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3.การก าหนดมาตรฐาน
และพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการด้านการ
ตรวจพิสูจน์สารเสพติด 

5,194,300 5,194,249 100.00 1. การทดสอบความช านาญการตรวจสารเสพติดเบื้องต้นในปัสสาวะ = รับ
สมัครสมาชิก จัด protocal เตรียมตัวอย่าง ทดสอบความเป็นเนื้อ
เดียวกัน รวบรวมผลการทดสอบจากสมาชิก เตรียมประเมินผล จัดท า
รายงานฉบับร่าง ส่งเอกสารฉบับร่างให้คณะท างานพิจารณา จัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ์ ส่งคณะท างานรับรอง  

2. โครงการทดสอบความช านาญการตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ = 
รับสมัครสมาชิก จัด protocal เตรียมตัวอย่าง ทดสอบความเป็นเนื้อ
เดียวกัน รวบรวมผลการทดสอบจากสมาชิก เตรียมประเมินผล จัดท า
รายงานฉบับร่าง ส่งเอกสารฉบับร่างให้คณะท างานพิจารณา จัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ์ ส่งคณะท างานรับรอง  

3. การทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการด้านตรวจพิสูจน์สารเสพติด
ในของกลาง 1 scheme, 3 ตัวอย่าง = จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ และ
เผยแพร่ให้สมาชิก 3.4 ศึกษา/พัฒนา/วิจัยด้านยาเสพติด = พัฒนาวิธีที่
เหมาะสม ตรวจสอบความถูกต้อง จัดท า SOP แล้วเสร็จ 2 เรื่อง และ
เผยแพร่ 1 เร่ือง 3.5 จัดประชุมแล้วเสร็จ 4 ครั้ง 

100.00 1. ห้องปฏิบัติการสมาชิกสามารถเปรียบเทียบผล
การตรวจเบื้องต้นและตรวจยืนยันสารเสพติด
ในปัสสาวะ  

2. ห้องปฏิบัติการสมาชิกสามารถประเมิน
ประสิทธิภาพของตนเอง  และน าผลการ
ประเมินการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจสารเสพติดใน
ปัสสาวะ  

3. ห้องปฏิบัติการสมาชิกได้ด าเนินตามระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล  

4. ห้องปฏิบัติการสมาชิกได้พัฒนาเทคนิคการ
ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 

สยวส. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

809-1112-
P022-
L5746-14 

6.การก าหนดมาตรฐาน
และพัฒนาศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการด้านยาใน
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย 

4,800,000 4,799,989 100.00 1. โครงการจัดบริการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
ยา = อยู่ระหวา่งจัดท า final report 1 scheme อยู่ระหว่างพิจารณา 
interim report 1 scheme และอยู่ระหว่างประเมินผลทดสอบ 1 
scheme  

2. โครงการประชุมสัมมนาสมาชิกแผนการทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพยา = จัดประชุมวันที่ 16 ธันวาคม 2559 
ประเมินและสรุปผลโครงการแล้วเสร็จ 

3. การศึกษาพัฒนาวธิีการตรวจวิเคราะห์ยาที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชวีภาพ = 
ได้จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานและรายงานสรุปแล้วเสร็จ และได้รับ
การตอบรับตีพิมพก์ารพัฒนาวธิีวิเคราะห์จ านวน 1 เร่ือง  

4. โครงการจัดท าต ารายาของประเทศไทย = จัดท ามอโนกราฟ 6 มอโน
กราฟ 

100.00 หน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้ข้อมูล
คุณภาพผลิตภัณฑ์ยา/สมุนไพร  ข้อก าหนด
มาตรฐาน รวมถึงห้องปฏิบัติการสมาชิกทดสอบ
ความช านาญทางห้องปฏิบัติการเกิดการปรับปรุง
คุณภาพพัฒนาการตรวจวิ เคราะห์  ส่งผลให้
ประชาชนได้เกิดความมั่นใจในการบริโภคยาและ
ยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย 

สยวส. 

809-1112-
P041-
L5747-21 

7.การพัฒนาศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการด้านสาร
มาตรฐานทั้งระดับใน
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย 

500,000 499,972 99.99 1. การผลิตสารมาตรฐานอาเซียน ดา้นยา = ผลิตได้ 5 ชนิด  
2. การประชุม/สัมมนาระดับอาเซียน = จดัฝึกอบรมและประเมินผลแล้ว

เสร็จ 

100.00 สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือสารมาตรฐานต่อปี
เป็นเ งินจ านวนมากแล้ว  ยังเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและยกระดับมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ด้วย 

สยวส. 

810-1112-
P021-
L5745-03 

การพัฒนาหอ้งปฏิบัติการ
ส านักรังสีและเครื่องมือ
แพทย ์

500,000 443,972 88.79 1. สอบเทียบเครื่องมือ Gauss meter จ านวน 1 เครื่อง  
2. สอบเทียบเครื่องมือ ตุ้มน้ าหนกัมาตรฐาน Class E1 (23 ชิ้น) จ านวน 1 

ชุด  
3. สอบเทียบเครื่องจ าลองสัญญาณแรงดันโลหิต จ านวน 1 เครื่อง  
4. สอบเทียบDigital test gauge จ านวน 1 เครื่อง  
5. สอบเทียบเครื่องชั่งไฟฟ้าอ้านความละเอียด 0.1 mg จ านวน 1 เครื่อง  
6. สอบเทียบเครื่องชั่งไฟฟ้าอ่านความละเอียดไม่เกิน 0.001 กรัม จ านวน 

1 เครื่อง  
7. สอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชืน้ จ านวน 1 เครื่อง  
8. สอบเทียบ Vacuum gauge จ านวน 2 ชิ้น  
9. สอบเทียบอุปกรณ์วัดอุณหภูมแิละความชื้น HT-MD-001 จ านวน 1 

เครื่อง  
10. สอบเทียบอุปกรณ์วัดแรง DT-MD-001 จ านวน 1 เครื่อง  
11. สอบเทียบอุปกรณ์บันทึก อุณหภูมิ ความชื้นและความดันบรรยากาศ 

HTB-MD-002 จ านวน 1 เครื่อง  
12. สอบเทียบ Unfors (Luxmeter 2) จ านวน 1 เครื่อง  

100.00 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ ของส านักรังสีและ
เครื่องมือแพทย์ ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
ตามระบบสากล เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับ
โดยทั่วไป 

สยวส. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

13. สอบเทียบ RaySafe (Luxmeter) จ านวน 1 เครื่อง 14. สอบเทียบ 
Digicon TH02 S/n:AK-64300 จ านวน 1 เครื่อง  

14. สอบเทียบ LIG Thermometer Total Immerion S/n:3833 
จ านวน 1 แท่ง  

15. สอบเทียบ LIG Thermometer Ercto ASTM 15C S/n:1526 
จ านวน 1 แท่ง  

16. สอบเทียบ Tektronik จ านวน 1 เครื่อง  
17. สอบเทียบ Unfors (Luxmeter 1) จ านวน 1 เครื่อง  
18. สอบเทียบ Tektronix จ านวน 1 เครื่อง  
19. สอบเทียบหวัวัดรังสีมาตรฐาน Roos TW34001 S/N 1208 สอบ

เทียบอิเลกตรอน จ านวน 1 หัววัด  
20. สอบเทียบเครื่องมือ Microwave survey meter จ านวน 1 เครื่อง  
21. สอบเทียบเครื่องมือ Infrared thermometer จ านวน 1 เครื่อง  
22. สอบเทียบเครื่องวัดแบบขยาย จ านวน 1 เครื่อง  
23. สอบเทียบกล้องจุลทรรศน์ส าหรับวัดขนาด จ านวน 1 เครื่อง  
24. สอบเทียบหวัวัดรังสีมาตรฐาน NE 2611A S/N 182 สอบเทียบ N k 

ND,W จ านวน 1 หัววัด  
25. สอบเทียบหวัวัดรังสีมาตรฐาน HDR 1000 plus S/N A012281 

Brachytherapy จ านวน 1 หัววัด  
- การเปรียบเทียบผลการทดสอบถุงมือ จ านวน 1 กิจกรรม เมื่อเดือน

มกราคม 2560  
- การเปรียบเทียบผลการทดสอบถุงยางอนามัย จ านวน 1 กิจกรรม 

เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 
810-1112-
P022-
L5746-05 

วิจัยพัฒนาวธิีมาตรฐาน
ทางรังสีและเครื่องมือ
แพทย ์

400,000 258,891 64.72 1. ศึกษาและจัดหาเอกสารมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง IEC 60601-1-1, IEC 
62353, IEC 60601-2-4, IEC 60601-2-27, ECRI no.493-
20140701:2014, ECRI no.410-20140225-01-:2014 

2. ประชุมคณะท างาน 3 ฝ่าย ครั้งที่ 1 (12 ต.ค. 59) 
3. ประชุมคณะท างาน 3 ฝ่าย ครั้งที่ 2 (21 ธ.ค. 59) 
4. ส ารวจคุณภาพเครื่อง patient monitor EKG และ HF surgical ณ. 

รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี (20-24 ก.พ. 59) 
5. ประชุมคณะท างาน 3 ฝ่าย ครั้งที่ 3 (2 มี.ค. 59) 
6. ประชุมคณะท างาน 

50.00 1. เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วย  
2. การดูแลบ ารุงรักษา ทดสอบ/สอบเทียบ 

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และเครื่องเฝ้า
ระวั งผู้ ป่ วย  ได้มีมาตรฐานและวิ ธีที่ เป็น
แนวทางเดียวกันทั้งประเทศ 

รส. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

810-1112-
P041-
L5747-02 

การพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพห้องปฏบิัติการรังสี
วินิจฉยัในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

740,000 3,745,882 506.20 1. ประชุมประสานแผนการด าเนินการเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐาน
ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์/รังสีวินิจฉัย จังหวัดกาญจนบุรี ณ เกาะกอ
หญ้า รีสอร์ท ประจ าปี 2560 ในวันที่ 11-13 มกราคม 2560  

2. ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย จั งหวัดพะเยา 
โรงพยาบาลพะเยา ณ โรงพยาบาลพะเยา  

3. ประชุมแนวทางการด าเนินการด้านพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย  

4. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา และ เครือข่ายร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1/1เชียงราย
ได้จัดท าแผนและ ออกตรวจติดตามภายใน คุณภาพห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยให้แก่เขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา  

5. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา และ เครือข่ายร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1/1เชียงราย
ได้ออกตรวจ ติดตามภายใน คุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยให้แก่
เขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา  

6. ด าเนินการจัดท าแผนตรวจติดตามภายนอกเพื่อตรวจติดตามคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยให้แก่เขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่  

7. ประชุมคณะกรรมการเขต1 งานรังสีวินิจฉัน ณ โรงแรมวังค า จังหวัด
เชียงราย ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เพื่อติดตามระบบห้องปฏิบัติการ
การทางรังสีวินิจฉัย ทั้งเขต1  

8. ก าหนดวันนัดตรวจห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยที่ยังไม่ผ่าน (ม.44) 
ได้แก่ รพช.นาน้อย รพช.ภูเพียง รพช.สันติสุข รพช.ท่าวังผา ในวันที่ 20-
21 กรกฎาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว  

9. ก าหนดวันนัดตรวจ รพช.นาหมื่น ที่ขอตรวจประเมินเพิ่มเติมในปี 2560 
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว  

10. ด าเนินการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัน
ที่ยังไม่ผ่านการเมิน(ม.44) ทั้ง 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลท่าวังผา 
โรงพยาบาล นาน้อย โรงพยาบาลภูเพียง โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัด
น่าน เรียบร้อยแล้ว  

11. ด าเนินการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการทางรังสีวินิจฉัย
ที่ขอต่ออายุรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยครบทั้ง  7 

100.00 1. งานบริการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลของ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
โรงพยาบาลของรัฐ นอกสังกัด กระทรวง
สาธารณสุข ที่ เข้ าร่วมโครงการ  สามารถ
ให้ บริ กา รรั งสี วิ นิ จฉั ยที่ มี คุณภาพและมี
มาตรฐานทัดเทียมกัน และมีความปลอดภัย
ทางรังสี  

2. เครือข่ายพัฒนางานรังสีวินิจฉัยทุกจังหวัดมี
ความเข้มแข็ง  

3. ประชาชนที่มารับการตรวจวินิจฉัยทางรังสี 
ได้รับบริการที่เป็นที่พึงพอใจ 

รส. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ ได้แก่ โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย โรงพยาบาลเชียงค า โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 
โรงพยาบาลร้องกวาง โรงพยาบาลหนอง ม่วงไข่ โรงพยาลสมเด็จพระ
ยุพราชเด่นชัย โรงพยาบาลลอง เรียบร้อบแล้ว  

12. ด าเนินการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการทางรังสีวินิจฉัย
ที่ขอรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยใหม่  จ านวน 1 
โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลนาหมื่น จังหวัดน่าน เรียบร้อยแล้ว  

13. ด าเนินการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการรังสีวินิจฉัยใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบครบทุกโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว  

14. ด าเนินการสรุปการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการทาง
รังสีวินิจฉัยที่ขอต่ออายุรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการส่งส านักรังสีและ
เครื่องมือแพทย์ 

810-2112-
P021-
L5745-07 

การประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ทางเครื่องมือ
แพทย ์

4,414,000 1,953,434 44.26 1. ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นในการทดสอบ ได้แก่ เทป
สะท้อนแสง, ไอโซโพรพานอล, แผ่นรองตัด, ไส้กรองเครื่องกรองน้ า
เบื้ องต้น  เรี ยบร้อยแล้ ว  คงค้างเครื่อ ง Data Logger 2 ชุด  และ
ด าเนินการส่งเครื่องมือสอบเทียบหน่วยงานภายนอก ได้แก่ อุปกรณ์วัด
อุณหภูมิและความชื้น, อุปกรณ์วัดแรง, อุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ ความชื้น 
และความดันบรรยากาศ  เรียบร้อยแล้ว คงค้างสอบเทียบกล้อง
จุลทรรศน์ส าหรับวัดขนาด 1 เครื่อง  

2. ด าเนินการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559-20 กันยายน 2560 จ านวน 3,816 ตัวอย่าง  

3. ด าเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ อาทิ ถุงยางอนามัย ถุงมือ
ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์อื่นๆ ได้แก่ กระบอกฉีดยาทางการแพทย์ 
เครื่องวัดความดันโลหิต ถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์ประคบร้อน-เย็น ชุดให้
สารละลายทางหลอดเลือด  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559-20 กันยายน 
2560 จ านวน 588 ตัวอย่าง  

4. เดินทางไปทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 เมื่อ
วันที่ 24-27 เมษายน 2560 ณ จังหวัดสระบุรี 

100.00 เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลติภัณฑ์
ทางเครื่องมือแพทย์ ตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

รส. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

810-2112-
P021-
L5745-08 

การประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ทางรังสี 

8,715,000 6,570,189 75.39 ด าเนินการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านรังสี อาทิ  จ้างเหมาบุคลากร
บริการการบริหารจัดการตัวอย่าง  จ้างเหมาบุคลากรบริการตรวจ
เครื่องเอกซเรย์ จัดส่งแผ่นวัดรังสีบุคคล ตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ตาม
สถานพยาบาลต่างๆ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ  และประเมิน
ความถูกต้องของปริมาณรังสี ณ หน่วยงานรังสีรักษา ตั้งแต่ตุลาคม 2559-
20 กันยายน 2560 โดยผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 78.50 

92.50 ผลิตภัณฑ์ทางรังสีได้รับการตรวจสอบคุณภาพ
สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน และประเมิน
ความเส่ียงบุคลากรทางด้านรังสี 

รส. 

810-2112-
P021-
L5745-10 

เพิ่มศักยภาพการ
ตรวจสอบคุณภาพและ
ความปลอดภยั
เครื่องเอกซเรย์ฟัน 

2,330,000 408,000 17.51 1. ด าเนินการจัดซ้ือเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัย
เครื่อง เอกซเรย์ฟัน - เครื่องวัดค่ากิโลโวลต์พีค และปริมาณรังสีเอกซ์ 
จ านวน 2 เครื่อง - เครื่องส ารวจการรั่วของรังสีเอกซ์ จ านวน 2 เครื่อง 
แล้วเสร็จ จากบริษัท อินเมด  โซลูชั่น จ ากัด ตามใบสั่งซ้ือ เลขที่  
141/2560 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 คณะกรรมการตรวจรับของเมื่อ 
11 เมษายน 2560 ครบก าหนดส่งมอบของวันที่ 28 มิถุนายน 2560  

2. ด าเนินการจ้างเหมาบริการ นักฟิสิกส์รังสี โดยวิธีตกลงราคา ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2560 จ านวน 2 คน 

76.03 1. เครื่องเอกซเรย์ฟันในสถานพยาบาลรัฐและ
เอกชน ได้รับการตรวจสอบคุณภาพความ
ปลอดภัย  

2. สถานประกอบการที่มีเครื่องเอกซเรย์ฟัน มีผล
การตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัย สามารถ
ด าเนินการขอใบอนุญาตมีไว้ครอบครองและใช้
เครื่องก าเนิดรังสี ที่ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ได้ทันตามก าหนดเวลา  

3. ผู้ประกอบการได้รับความพึงพอใจ  
4. ปั ญ ห า ใ น ก า ร อ อ ก ใ บ อ นุ ญ า ต มี ไ ว้ ม น

ครอบครองและใช้เครื่องเอกซเรย์ฟัน  ตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ.2559 ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการ
แก้ไข 

รส. 

811-1112-
P022-
L5745-06 

โครงการอาหารปลอดภัย 
(Food Safety) 

2,500,000 2,500,000 100.00 1. การตรวจรับรองอาหารปลอดภัยตลาดสด ตลาดนัด ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ภัตตาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล และ สถานที่ประกอบอาหาร 8,917 
ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 41 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.46  

2. สนับสนุนสื่อ เอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น คู่มือรับรองความปลอดภัย 
ความรู้เกี่ยวกับสารเคมี / จุลินทรีย์ในอาหาร คู่มือการใช้ชุดทดสอบ
อาหาร แผ่นพับอฟลาทอกซินในอาหาร จุลินทรีย์ในอาหารพร้อมบริโภค 
น้ ามันปรุงอาหารที่ใช้ทอดซ้ า ยาฆ่าแมลง สารบอแรกซ์ วิธีการล้างผัก 
คู่มือชุดทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ ภาชนะพลาสติกใช้อย่างไรให้
ปลอดภัยฯลฯ เพื่อใช้ในการรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจใน
การบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจ านวน 2,963 ฉบับ 

 1. อาหารสดที่จ าหน่ายในตลาดสด ตลาดนัด 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และอาหารพร้อมบริโภค 
อาหา รปรุ ง ส า เ ร็ จ  ที่ จ า หน่ า ย ในสถาน
ประกอบการด้านอาหารได้รับการตรวจความ
ปลอดภัยอาหาร  

2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และความ
มั่นใจ ในการเลือกซ้ือวัตถุดิบและการบริโภค
อาหารจากร้านที่ผ่าน เกณฑ์การตรวจรับรอง 
ตามโครงการอาหารปลอดภัย(Food Safety 

 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

     3. บรรยาย/ให้การดูงาน/ จัดนิทรรศการ เรื่องอาหารปลอดภัย จ านวน 14 
ครั้ง 4. พิมพ์หนังสือเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและ
ภาชนะสัมผัสอาหาร ฉ. 3 จ านวน 1000 เล่ม 

100.00 4. ผู้จ าหน่ายอาหารสด และผู้ประกอบอาหาร มี
ความตระหนักและความรับผิดชอบความ
ปลอดภัยของอาหารต่อ ผู้บริโภคมากขึ้น ใน
การที่จะเลือกซ้ือวัตถุดิบจากแหล่งที่ผ่านเกณฑ์
การตรวจรับรองตามโครงการอาหารปลอดภัย 
(Food Safety) หรือการขอเข้าร่วมโครงการฯ 
เพื่อรับการตรวจรับรอง รวมถึงการทดสอบ
วัตถุดิบด้วยตนเองโดย ใช้ชุดทดสอบของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

รส. 

811-1112-
P022-
L5746-09 

โครงการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยอาหารส าหรับ
พระบรมวงศานุวงค์ 

2,300,000 2,300,000 100.00 ตรวจวัตถุดิบ อาหารพร้อมบริโภคของเครื่องเสวยและข้าราชบริพาร พระที่
นั่งอัมพรสถาน วังศุโขทัย พระต าหนักสวนจิตรลดารโหฐานและพระราชวัง
ไกลกังวล จ านวน 62,372 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 123ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
0.20 

100.00 1. เครื่องเสวย และอาหารในพระต าหนักสวน
จิตรลดารโหฐาน วังศุโขทัย พระที่นั่งอัมพร
สถาน วังไกลกังวล ได้รับการตรวจความ
ปลอดภัยอาหาร  

2. สนับสนุนนโยบายแห่งชาต ิด้านอาหาร
ปลอดภัย 

สคอ. 

811-1112-
P022-
L5746-10 

โครงการความปลอดภยั
ด้านอาหารในการประชุม
คณะรัฐมนตรีและการ
ประชุมระดับผู้น าประเทศ 

282,000 282,000 100.00 1. ตรวจอาหารที่ใช้จัดเลี้ยงคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคารและกรณีพิเศษที่มี
การประชุม จ านวน 2,241 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง  

2. ตรวจอาหารที่ใช้จัดเลี้ยงคณะผู้น าประเทศในการประชุม/มาเยือนใน
ฐานะแขกของประเทศ 98 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง 

100.00 1. อาหารที่จัดเล้ียงคณะรัฐมนตรีได้รับการตรวจ
ความปลอดภยัอาหาร  

2. อาหารที่จัดเล้ียงผู้น าประเทศ/หัวหนา้คณะ
รัฐบาล ที่เป็นแขกของประเทศไทยมีความ
ปลอดภัย 

สคอ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

811-1112-
P022-
L5746-11 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงตาม
มาตรฐานสากล 

3,900,000 3,900,000 100.00 1. จัดท า/ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานและเอกสารต่างๆ          ที่
เกี่ยวข้อง  

2. ประชุมคณะกรรมการการ 9 ครั้ง  
3. จัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 วันที่  17 

กุมภาพันธ์ 2560  
4. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน วันที่  19-20 ก.ค. 2560 ได้รับ

ข้อบกพร่อง จ านวน 1 ข้อและส่งเอกสารแก้ไขให้คณะตรวจประเมินแล้ว 
SO/IEC 17025: 2005  
4.1 ประสานห้องปฏิบัติการในการจัดท าแผนงานต่างๆ ของระบบ

ประกันคุณภาพ ดังนี้  
- แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อก าหนด ISO/IEC 
17025:2005  
- แผนการสอบเทียบเครื่องมือ  
- แผนการเข้าร่วมทดสอบความช านาญ และการเปรียบเทียบผล
วิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ  
- แผนพัฒนาบุคลากร  

4.2 จัดท าทบทวนคู่มือคุณภาพ (QCM)/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
(SOP/WI/F) และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 180 ฉบับ  

4.3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
(QA meeting) จ านวน 9 ครั้ง  

4.4 ส่งบุคลกรเข้าร่วมการสัมมนา/ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  

4.5 บ ารุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อผล
การทดสอบ 36 ชนิด 424 รายการ  

4.6 จัดหาเครื่องมือ วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และ สารมาตรฐาน  
4.7 ด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 13 ครั้ง พบ ข้อบกพร่อง 

12 ข้อ ข้อสังเกต 24 ข้อ แก้ไขได้แล้วเสร็จ  
4.8 เข้าร่วมทดสอบความช านาญและการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์

ระหว่างห้องปฏิบัติการกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ รวม 106 แผน 217 รายการ  

4.9 รับการตรวจประเมินจาก Accreditation Body วันที่  12-14 
กันยายน 2560 ISO/IEC 17043: 2010  
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ 1 ครั้ง เมื่อ กันยายน 

2559 เพื่อวางแผนด าเนินงาน  

100.00 บุคลากรของส านั กรั บทราบนโยบายและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ สามารถจัดระบบวิธีการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของส านัก
คุณภาพและความปลอดภัยอาหารตามระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001,ISO/IEC 17025 และ 
ISO/IEC 17043 

สคอ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ทบทวน/ปรับปรุง ค าสั่งในระบบคุณภาพ  
- ตรวจติดตามคุณภาพภายในทางวิชาการและเฝ้าดูการเตรียม/

แบ่งบรรจุ/จัดส่งตัวอย่าง จ านวน 18 แผน  
- ตรวจติดตามคุณภาพภายระบบคุณภาพ  
- ติดต่อประสานงานหน่วยรับรอง กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอขยาย

ขอบข่ายการรับรองและตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวัง  
- ประชุมทบทวนบริหารระบบคุณภาพผู้จัดโปรแกรมทดสอบความ

ช านาญ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  
- หน่วยรับรอง กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจประเมินระบบคุณภาพผู้

จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญ เพื่อเฝ้าระวังและขยายขอบข่าย 
เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 ส่งแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง เมื่อ
วันที่ 8 มิถุนายน 2560  

- ส่งหลักฐานเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตที่ได้รับเสร็จสิ้น 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

811-1112-
P032-
L5744-01 

โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
อาหารแห่งอาเซียน-โลหะ
หนัก 

1,000,000 1,000,000 100.00 1. ให้การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะศึกษาดูงานจาก 
Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) ประเทศเกาหลีใต้ ใน
หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง Overseas Training Program for building NRLs ใ น
ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ส านักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร  

2. เข้ าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการด า เนินงานของ
คณะกรรมการห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการ วิเคราะห์อาหารของ
อาเซียน ครั้งที่ 10-3/2559 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ มกอช.เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นกับประเด็นที่จะน าเสนอเป็นท่าทีของ
ประเทศไทยในที่ประชุม AFTLC ครั้งที่ 9  

3. เ ข้ า ร่ ว ม ปร ะ ชุ ม  ASEAN Food Testing Laboratory Committee 
(AFTLC) ครั้ งที่  9 ในวันที่  9 พฤศจิ กายน 2559 ณ สาธารณรั ฐ
อินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 2.1 เพื่อพิจารณาปรับปรุงและ
ยอมรับแนวปฏิบัติของเอกสาร 2 ฉบับได้แก่ Extension of Scope of 
the Existing AFRLs แ ละ  Draft Monitoring Mechanism on the 
Performance of AFRLs 2.2 เ พื่ อ พิ จ า รณา ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ตั้ ง
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงสาขาใหม่ของอาเซียน  เพื่อสนับสนุนความ
ปลอดภัยอาหารในภูมิภาคอาเซียน  

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Workshop on the National Food 
Control System (workshop ภ า ย ใ ต้  Cluster 4 Ensuring Food 

100.00 1. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โลหะได้รับการ
พั ฒ น า ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล แ ล ะ เ ป็ น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับภูมิภาคอาเซียน  

2. บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้งด้านการตรวจ
วิเคราะห์และระบบการควบคุมคุณภาพทาง
ห้องปฏิบัติการ  

3. มี ห น่ ว ย ง าน จั ด ท ดสอ บ คว า มส า ม า ร ถ
ห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวิเคราะห์อาหาร 
( PT Organizer/Provider) ใ ห้ แ ก่
ห้องปฏิบัติการในภูมิภาคอาเซียน  

4. มี เ ค รื อ ข่ า ย  (Network) ข้ อ มู ล ใ น ก า ร
ประสานงานทั้งระดับประเทศและภูมิภาค
อาเซียน  

5. เป็นการพัฒนาทั้งมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์
และท าให้เกิดประสิทธิภาพด้านการแข่งขัน
ทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค 

สคอ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
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จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

Safety) ระหว่า งวันที่  9-10 มกราคม 2560 ณ กรุ งเทพฯ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ1) ท าความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ 
Food Control System และ 2) ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ challenges 
และ recommendations ในการสร้างความเข้มแข็งของ National 
Control System ของประเทศสมาชิกอาเซียน และผมที่ได้จะน าไป
ประกอบการจัดท าแผนการด าเนินงานของ SOMHD-Health Cluster 4 
Ensuring Food Safety?s work plan 2016-2020  

5. การประชุม The Cluster 4 Ensuring Food Safety ครั้งที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 11-13 มกราคม 2560 ณ กรุงเทพฯ โดยมีหนึ่งในวัตถุประสงค์หลัก
คื อ จั ด ท า  Health Cluster 4 Ensuring Food Safety?s work plan 
2016-2020 ฉบับสมบูรณ์ เพื่อ เสนอให้  SOMHD รับรองแผนการ
ด าเนินงาน แผนหลักที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี 2 
เ รื่ อ ง ห ลั ก  ไ ด้ แ ก่  ASEAN Risk Assessment Centre แ ล ะ 
Strengthening laboratory capacity for food safety including 
the possibilities using the ASEAN Food Reference Laboratory 
(AFRL)  

6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ  
- บ ารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ AAS-Flame GF-AAS และ AAS-

Hydride  
- พัฒนาวิธีการย่อย (digestion) และการวิเคราะห์ แคดเมียม สารหนู 

(total) ตะกั่ว (total) ปรอท (total) ในข้าว ด้วย ICP-MS และท าการ
ทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ (อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานการ
ทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์)  

7. เข้าร่วมทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการกับกรมวิทยาศาสตร์
บริการ โดยทดสอบการวิเคราะห์โลหะหนักและโลหะหนักปริมาณน้อย 
(z-score) จ านวน 5 ชนิดในน้ าดื่ม ได้แก่ Cadmium (-0.25), Total 
arsenic (-0.16), Chromium (0.16), Copper (-0.10) แ ละ  Iron (-
0.53) เดือน ก.พ. 2560 โดยสรุปผลการสอบอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทุก
รายการ  

8. เข้าร่วมทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการกับ FAPAS โดยทดสอบ
การวิเคราะห์โลหะหนักจ านวน 5 ชนิดในน้ าดื่ม ได้แก่ Cadmium (0.4), 
Total arsenic (-0.2), Inorganic Arsenic (FAPAS ไม่ได้ท าการประเมิน
เพราะมีจ านวนผู้รายงานผลน้อย จึงไม่สามารถค านวณค่า consensus 
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ได้), Cadmium (0.4), Lead (-1.3) และ Hg (-1.0) ระหว่างเดือน ก.พ.-
มี.ค. 2560 โดยสรุปผลการสอบอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทุกรายการ  

9. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในอาหารด้วย
เทคนิค AAS ได้แก่ Flame, Hydride, Graphite และการใช้ เครื่อง 
microwave digestion ให้กับเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการเครือข่าย
จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่งและ สคอ. ระหว่างวันที่ 15-
16 ก.พ. 2560  

10. ประชุม ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC) 
ครั้งที่ 10 ณ ประเทศกัมภูชา 27-28 เม.ย. 60 จ านวน 2 คน (สคอ. 1 
คน และศวก. ที่ 1 เชียงใหม่ 1 คน)  

11. เข้าร่วมทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการกับ FAPAS โดย
ทดสอบการวิเคราะห์โลหะหนักและโลหะหนักปริมาณน้อยจ านวน 11 
ชนิดในน้ าดื่ม ได้แก่ Barium, Boron, Arsenic, Selenium, Chloride, 
Sulfate, Calcium, Magnesium, Sodium, Potassium แ ล ะ 
Fluoride ระหว่างเดือน ก.ค. 2560-ปัจจุบัน ได้ท าการส่งผลการ
วิเคราะห์แล้วและอยู่ระหว่างรอผลการประเมิน  

12. ติดตามให้ค าแนะน าแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย  
13. วางแผนและเตรียมการให้บริการการทดสอบความช านาญทาง

ห้องปฏิบัติการด้านโลหะหนักในข้าว  โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่  
ห้องปฏิบัติการโลหะหนักในอาเซียน ห้องปฏิบัติการเครือข่ายของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และห้องปฏิบัติการโลหะหนักภายในประเทศ  

14. ด าเนินการเตรียมตัวอย่าง PT ข้าวสาร โดยการบด ร่อน บรรจุขวด 
พร้อมทั้งแปะฉลากบนภาชนะบรรจุ  

15. ทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน (homogeneity) ของตัวอย่าง PT 
ข้าวสาร  

16. เตรียมเอกสารที่จ าเป็นต่อการประกาศรับสมัครเข้าร่วม PT เช่น
ประกาศรับสมัคร แบบตอบรับ เป็นต้น 
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โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์ไอโอดีนในเกลือ 

900,000 900,000 100.00 1. จัดท ารายละเอียดแผนทดสอบความช านาญ(protocol) ด าเนินงานตาม
แผนที่ได้รับการอนุมัติ  

2. รับสมัครสมาชิก :ส่งหนังสือเชิญเพื่อให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการ อยู่
ระหว่างสมาชิกตอบรับการเข้าร่วม  

3. สนับสนุนวิทยากรบรรยายเชิงปฎิบัติการเรื่องการพัฒนาเทคนิคการ
ตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในเกลือบริโภคด้วยวิธี I-Reader ในโครงการจัด
อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการและประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่ เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารทั่วประเทศครั้ง
ที่ 19 เ มื่ อ วั น ที่  19 ธั น ว า คม  2560 ณ .ห้ อ งป ร ะ ชุ ม ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาหารและยา  

4. จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนใน
เกลือให้สมาชิก ได้แก่ ศวก.14 แห่ง และหน่วยงานภาครัฐและโรงงานที่
อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจ านวน 50 แห่ง เมี่อวันที่ 10 มกราคม 
2559 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  84.3-
จัดหาตัวอย่างเกลือและทดสอบปริมาณให้อยู่ในช่วงที่ก าหนดและ
จัดเตรียมเกลืออ้างอิงส าหรับสมาชิกใช้ควบคุมคุณภาพ  

5. จัดเตรียมตัวอย่าง PT sample /แบ่งบรรจุ และทดสอบความเป็นเนื้อ
เดียวกัน ส่งตัวอย่างให้สมาชิก ตอบผลกลับ  

6. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการ ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
7. จากการด าเนินการทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนใน

เกลือ โดยใช้วิธีตรวจที่ท าเป็นงานประจ า พร้อมสนับสนุนวัสดุเกลือ
อ้ า งอิ งมี จ านวนสมาชิกสมัคร เข้ าร่ วมทดสอบทั้ งหมด 75แห่ ง 
ประกอบด้วยสมาชิกจากภาคเอกชน 43 แห่งและจากภาครัฐ 32แห่ง 
สมาชิกที่สมัครเข้ าร่วมทดสอบในรอบนี้รายงานผล 62แห่งจาก
ภาคเอกชน 32 แห่งและจากภาครัฐ 30 แห่ง 8.การตรวจวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ มีห้องปฏิบัติการ/หน่วยตรวจที่มีผลอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจร้อย
ละ72.7 เมื่อประเมินแยกตามวิธีพบว่าวิธี Titrationและ I-Reader มีผล
อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจร้อยละ 100 และ40 ของวิธีตามล าดับ 9.ส าหรับ
การตรวจเชิงคุณภาพ สมาชิกตอบผลโดยชุดทดสอบ I-Kit จ านวน 35 
แห่ง ผลผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 83 

100.00 1. ได้ข้อมูลศักยภาพหน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติ การ
ตรวจไอโอดีนในเกลือ  

2. หน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการตรวจไอโอดีนใน
เกลือได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านตรวจ
ไอโอดีนในเกลือและการ ควบคุมคุณภาพการ
ตรวจ 

สคอ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

811-1112-
P032-
L5744-08 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
อาหารและน้ าโดยเป็น
ผู้ด าเนินการแผนทดสอบ
ความช านาญ 

250,000 250,000 100.00 1. จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ 1 ครั้ง  
2. จัดท าแผนและได้รับอนุมัติ  
3. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ใน website ของ ส านักคุณภาพ

และความปลอดภัยอาหาร และ รับสมัครสมาชิก  
4. ด าเนินการแผนทดสอบความช านาญตามที่วางแผนไว้ คือ  

การทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะห์อาหารทางเคมี  
- BQSF FA 20-60: Benzoic acid and Sorbic acid  
- BQSF FA 21-60: สีสังเคราะห์  
- BQSF WA 21-60: Arsenic, Cadmium, Copper, Iron, 

Manganese and Lead  
- BQSF WA 22-60: น้ าทางเคมี 4.1.5 BQSF BE 10-60: Caffeine  
- BQSF FC 09-60: สารอาหารในนมโค  
- BQSF AF 19-60: อฟลาทอกซิน  
- BQSF PR 06-60: สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีน  
- BQSF IO 04-60: ไอโอดีนในเกลือ  
4.1 การทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา  

- BQSF MI 35-60: Coliforms (MPN ต่อกรัม) และ BQSF MI 36-
60: E. coli (MPN ต่อกรัม)  

- BQSF MI 37-60: L. monocytogenes (พบ/ไม่พบ ต่อ 25 กรัม)  
- BQSF MI 38-60: S. aureus (MPN ต่อกรัม)  
- BQSF MI 39-60: S. aureus (cfu ต่อกรัม)  
- BQSF MI 40-60: Salmonella spp. (พบ/ไม่พบ ต่อ 25 กรัม)  
- BQSF MI 41-60: จ านวนจุลินทรีย์ (cfu ต่อกรัม)  
- BQSF MI 42-60: B. cereus (cfu ต่อกรัม)  
- BQSF MI 43-60: จ านวนยีสต์และรา (cfu ต่อกรัม)  
- BQSF MI 44-60: S. aureus (พบ/ไม่พบ ต่อ 0.1 กรัม)  

4.2 การทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะห์อาหารทางกายภาพ  
- BQSF LA 01-60: Light filth 

100.00 1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารและน้ า ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน สามารถใช้ผลการเข้า
ร่วมทดสอบความช านาญฯเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพผลการวิเคราะห์  

2. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารและน้ า ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน สามารถน าผลการเข้า
ร่วมทดสอบความช านาญฯ ไปใช้ในการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025  

3. การเข้าร่วมแผนทดสอบความช านาญกับ
หน่วยงานในประ เทศเป็นการประหยั ด
ค่าใช้จ่าย ทดแทนการเสียค่าใช้จ่ายสูงในการ
เข้าร่วมแผนทดสอบความช านาญกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ ทั้งยังแสดงถึงความสามารถพึ่งพา
ตนเองของประเทศด้วย 

สคอ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

811-1112-
P032-
L5744-18 

การเดินทางไปประชุม
ต่างประเทศ จ านวน 4 
ครั้ง 

490,300 490,300 100.00 เดินทางประชุม/ฝึกอบรมต่างประเทศ จ านวน 4 ครั้ง  
1. 6 th International symposium on Food Packaging Scientific 

Development Supporting Safety and innovation (สเปน) 16-18 
พ.ย. 59  

2. ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC) ครั้งที่ 9 
อินโดนีเซีย 8-10 พ.ย. 59  

3. ประชุม ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC) 
ครั้งที่ 10 กัมภูชา 26-30 มิ.ย. 60  

4. การประชุม Meeting of the ASEAN GM Food Testing Network 
(พม่า) 26-29 ก.ค. 60 

100.00 ห้องปฏิบัติการได้น าความรู้จากการประชุมมา
เตรียมการพัฒนาวิธิวิเคราะห์ 

สคอ. 

811-1112-
P032-
L5744-20 

โครงการวิจัยดา้นอาหร 
Idea for free 

500,000 500,000 100.00 1. โครงการตรวจวิเคราะห์ไตรฮาโลมีเทนในน้ าประปาเขตพื้นทีก่ารจา่ยน้ า
การประปานครหลวงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 100 
พัฒนาวิธวีิเคราะห ์ให้ได้สภาวะที่เหมาะสมของการแยกสาร THMs ทั้ง 
4 ชนิด ทดสอบขีดจ ากัดของการตรวจพบ (Limit of Detection, LOD)
ทดสอบขีดจ ากัดการวัดเชิงปริมาณ (Limit of Quantification, LOQ)
ทดสอบผลของสารรบกวนการวิเคราะห ์(Matrix effect) โดยใช้น้ า
ปราศจากไอออน (DI) และน้ าแร่ธรรมชาติพบวา่ R2 ของสาร THMs ทั้ง 
4 ชนิดทดสอบความเท่ียงตรง (Precision) และแม่นย า (Accuracy) 
จากผลการทดลอง สรุปได้ว่า วิธกีารตรวจวิเคราะห ์THMs ที่พัฒนาขึ้น 
สามารถตรวจวิเคราะห์ THMs ได้ในระดับที่ความเข้มข้นต่ า (0.50 ug/l) 
ไม่มีผลของสารรบกวนการวิเคราะห ์มีความเท่ียงตรงและแม่นย า
(Accuracy และ precision อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด) 

100.00 ได้ข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจปรับแก้ค่า
มาตรฐานส าหรับอาหารของไทยและของสากล
และ ได้วิธีตรวจวิเคราะห์อาหารที่พัฒนาขึ้นใหม่ 

สคอ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

     2. การส ารวจการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ พยาธิ และสารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างในผักไฮโดรโปนิกส์ที่จ าหน่ายในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ร้อยละ 100  
- ตัวอย่างผักไฮโดรโปนิกส์ที่เก็บ ณ แหล่งปลูก จ านวน 21 ตัวอย่าง  
- ตัวอย่างผักไฮโดรโปนิกส์ที่เก็บ ณ แหล่งจ าหน่าย (ตลาดนัดกระทรวง

สาธารณสุข) จ านวน 4 ตัวอย่าง และ 27 ตัวอย่าง ในระยะ 1 รวมเป็น 
31 ตัวอย่าง  

- รวมตัวอย่างทั้งหมด 52 ตัวอย่าง  
- ผลการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา และทางกายภาพ แล้วเสร็จทั้ง 52 

ตัวอย่าง สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชวิเคราะห์แล้วเสร็จทั้ง 52 
ตัวอย่าง และอยู่ระหว่างสรุปผลการวิเคราะห์  

- ตัวอย่างจากแหล่งจ าหน่ายไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของ
อาหารและภาชนะ สัมผัสอาหาร ฉบับ 3 ข้อ  

- จ านวน 28 ตัวอย่าง และตัวอย่างจากแหล่งปลูกไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ทางจุลชีววิทยาฯ จ านวน 16 ตัวอย่าง  

- ตัวอย่างจากแหล่งจ าหน่ายพบตัวอ่อนของพยาธิตัวกลม จ านวน 2 
ตัวอย่าง และตัวอย่างจากแหล่งปลูก พบตัวอ่อนของพยาธิตัวกลม 
จ านวน 8 ตัวอย่าง  

3. การประเมินการได้รับสารไอโอดีนจากการบริโภคอาหารประจ าวัน ใน
เด็กอายุ 6-16 ปี ร้อยละ 100  
- ทบทวนวรรณกรรม รวบรวมข้อมูลปริมาณไอโอดีนในอาหาร ข้อมูล

การบริโภคอาหาร และเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ  
- ศึกษาข้อมูลปริมาณสารไอโอดีนที่ควรได้รับในแต่ละวันของเด็กในวัย 

6-16 ปี  
- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปริมาณไอโอดีนในอาหารจากแหล่งต่างๆ  
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมีที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์  
- เก็บตัวอย่างจากร้านค้าหน้าโรงเรียน ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวก

ซ้ือในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผลการตรวจพบปริมาณไอโอดีน 
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์ ไม่พบ  0.61 ขนมขบ
เค้ียว 0.16 - 14.36 ถั่วเมล็ดแห้ง เมล็ดพืช และผลิตภัณฑ์ 0.01 - 
0.02 พืชหัวและผลิตภัณฑ์ 0.01 -0.13 ผัก ไม่พบ - 0.07 ผลไม้ ไม่พบ 
- 0.11 ไข่และผลิตภัณฑ์ 0.80 - 1.21 เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ไม่พบ - 
2.37 นมและผลิตภัณฑ์ 0.05- 0.18 เครื่องดื่ม ไม่พบ  0.03 เครื่องปรุง
รส 0.07 - 9.62 น้ าดื่ม ไม่พบ น้ ามัน ไขมันและผลิตภัณฑ์ ไม่พบ  

   



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

4. การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์และยืนยันจุลินทรีย์โพรไบโอติก กลุ่ม 
Lactobacillus และ Bifidobacterium ในอาหาร ร้อยละ 100  
- จัดหาตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารที่มีจุลินทรีย์โพรไบโอติกชนิดเดี่ยวและ

ชนิดผสมระหว่าง Lactobacillus และBifidobacterium โดยบางส่วน
เก็บรวบรวมจากตัวอย่างที่เคยส่งมาตรวจ เช่น นมเปรี้ยว วัตถุเจือปน
อาหาร กลุ่มนมและผลิตภัณฑ์ (นมผงส าหรับทารก อาหารทารก 
อาหารเสริมส าหรับทารก อาหารทางการแพทย์ เป็นต้น) ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร เป็นต้น และซ้ือบางตัวอย่าง  

- กรณีเชื้อกลุ่ม Lactobacillus ตรวจหาเชื้อ  Lactobacillus ด้วย
อาหารเลี้ยงเช้ือ MRS ที่ใช้เป็นประจ าในงานบริการ และยืนยันด้วยวิธี 
PCR เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ของ primer และ PCR condition 
ตามเอกสารอ้างอิงที่อ้างมา ซ่ึงเคยลองตรวจกับเชื้อมาตรฐานไว้แล้ว 
โดยความคืบหน้า ได้ศึกษาตามตารางที่ 1  

- ก ร ณี ตั ว อ ย่ า ง ที่ มี เ ชื้ อ ผ ส ม  ร ะ ห ว่ า ง  Lactobacillus แ ล ะ 
Bifidobacterium เป็นอย่างน้อย หรือมีเพียงเชื้อ Bifido bacterium 
ท าการตรวจนับจ านวนเชื้อ Bifido bacterium โดยเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของอาหารเลี้ยงเช้ือ 3 ชนิด เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับเชื้อ
มาตรฐาน และยืนยันด้วยวิธี PCR เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ของ 
primer และ PCR condition ตามเอกสารอ้างอิงที่อ้างมา ซ่ึงเคยลอง
ตรวจกับเชื้อมาตรฐานไว้แล้ว รายละเอียดผลการตรวจตาม file แนบ 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

811-1112-
P052-
L5740-13 

โครงการศึกษาปริมาณ
โลหะหนัก สารปนเปื้อน 
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและ
ยาสัตว์ตกคา้งที่คนไทย
ได้รับจากอาหาร Total 
dietary intake study of 
heavy metals, 
contaminants and 
pesticides and 
veterinary drugs 
residue in Thai diet 

3,000,000 3,000,000 100.00 1. คัดเลือกชนิดอาหาร โดยใช้ข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย ปี 
2559 ซ่ึงด าเนินการส ารวจโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมกับ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นฐานใน
การเลือกชนิดอาหาร ได้ 131 ชนิด น ามาจัดเป็นกลุ่มอาหารได้ 34 กลุ่ม  

2. จัดท าตารางข้อมูลปริมาณการบริโภค shopping list และคู่มือการ
เตรียมตัวอย่าง  

3. ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 แห่ง ที่มีที่ตั้งในจังหวัดต่างๆ 
ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 
ขอนแก่น นครราชสีมา ภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ตรัง และภาคกลาง ได้แก่ 
ชลบุรี และ ฝ่ายของส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (กรุงเทพฯ
และปริมณฑล) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง  

4. ป ร ะ ส า น กั บ ส ถ า บั น ค้ น ค ว้ า แ ล ะ พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมตัวอย่างกลุ่มอาหาร  

5. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 แห่ง และ 
ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เก็บตัวอย่างอาหาร จ านวน 
131 ตัวอย่างต่อจังหวัด รวม 1,048 ตัวอย่าง จัดส่งมายัง สถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

6. วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับ  เจ้าหน้าที่ของส านักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร ด าเนินการ ล้าง ปรุงสุก เตรียมตัวอย่าง บดปั่นให้
ละเอียด ผสมรวมกลุ่มอาหาร จ านวน 34 กลุ่ม และจัดส่งกลับมาที่ 
ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  

7. ด าเนินการวิเคราะห์ปริมาณสารพิษ โลหะหนัก สารปนเปื้อน (สารก่อ
มะเร็ง) สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช และยาสัตว์ ในตัวอย่างกลุ่มอาหาร
ที่เตรียมขึ้น เสร็จสิ้น ร้อยละ 100  

8. จัดท ารายงานโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

100.00 1. ทราบข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงการได้รับ
สารพิษจากอาหารประจ าวันให้กับผู้บริโภค 
และหาแนวทางการป้องกันลดผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชน ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับประชาชนว่าหน่วยงานภาครัฐมีการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคอย่าง
ต่อเนื่อง  

2. ทราบข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงการได้รับ
สารพิษจากอาหารประจ าวันให้กับหน่วยงานที่
มีอ านาจหน้าที่ในการออกกฎหมายใช้ในการ
ทวนสอบความเหมาะสมของค่าก าหนดตาม
กฎหมาย 

สคอ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

812-1112-
P041-
L5747-01 

โครงการบูรณาการตรวจ
ติดตามก ากับดแูลสถานที่
ห้องปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรค
และพิษจากสัตว ์

700,000 700,000 100.00 1. จัดท าแผนงานโครงการและโครงการได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 
2559  

2. ประชุมสื่อสารกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์หน่วยงานร่วมบูรณาการ 
จ านวน 4 ครั้ง (4 ภาค) ครั้งที่ 1 ประชุมสื่อสารกับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ในเขตจังหวัดภาคเหนือ วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 2 
ประชุมสื่อสารกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในเขตจังหวัดภาคอิสาน 
วันที่ 28-29 ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 3 ประชุมสื่อสารกับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ในเขตจังหวัดภาคกลาง วันที่ 17-18 ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 4 
ประชุมสื่อสารกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในเขตจังหวัดภาคใต้ วันที่ 
25-26 ธันวาคม 2559  

3. ประสานงาน และนัดหมายการเข้าตรวจสถานที่และอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 
จ านวน 250 แห่ง  

4. ตรวจประเมินสถานที่และอุปกรณ์ แล้วเสร็จ จ านวน 195 แห่ง 

90.00 1. การควบคุม ก ากับ ดูแล การด าเนินงานของ
ผู้รับใบอนุญาต/จดแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษ
จากสัตว ์ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษ
จากสัตว ์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. เสริมสร้างความร่วมมือในการควบคุมก ากับ
ดูแลสถานที่ห้องปฏบิัติการให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ซ่ึงเป็น
กฎหมายฉบับเดียวที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบ 
ระหว่างส านกัก ากับพระราชบัญญัติเชื้อโรค
และพิษจากสัตว ์กับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ทั้ง 15 แห่ง  

3. ประชาชนมีสวัสดิภาพและความปลอดภัยจาก
เช้ือโรคและพิษจากสัตว ์ส่งเสริมให้ประเทศมี
ความมั่นคง ปลอดภยัด้านชีวภาพ 

สคอ. 

812-1112-
P041-
L5747-03 

โครงการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประเมินคุณภาพผลการ
ตรวจวิเคราะห ์

980,000 980,000 100.00 ด าเนินการจัดสัมมนา ครั้งที่ 1 วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2559 โรงแรม อมารี 
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 วนัที่ 13 - 14 ธันวาคม 2559 
โรงแรม อมารี ดอนเมือง กทม. ด าเนินการแล้วเสร็จ ทั้ง 2 ครั้งตามแผนที่
ก าหนดไว ้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

100.00 ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะความรู้และความช านาญใน
การตรวจและการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
สิ่ งส่งตรวจ  สามารถจัดการควบคุมคุณภาพ
ภายในและการบริหารจัดการห้อง ปฏิบัติการ
ชันสูตรสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สมป. 

812-1112-
P041-
L5747-04 

โครงการอบรมฟื้นฟู
วิชาการและข้อก าหนด
มาตรฐานสากล 

250,000 250,000 100.00 1. โครงการย่อยที่ 1 เรื่องสัมมนาฟื้นฟูวิชาการและการพัฒนางานประเมิน
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ วันที่ 4 และ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง
ประชุม 712 อาคาร 9 ชั้น 7 กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โดย ดร.ภัทร
วีร์ สร้อยสังวาลย์ ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กล่าวเปิด
การสัมมนา ซ่ึงประกอบด้วยการอภิปรายหมู่และการบรรยาย ได้แก่ วิธี
วิเคราะห์ส าหรับงานประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาเคมี
คลินิก โดย รศ. ศรีสนิท อินทรมณี และ นางสาวสิริธร พึงเทิดธรรม การ
วิเคราะห์ข้อมูลงานประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เพื่อพัฒนาสู่
งานวิจัย โดย รศ. ศรีสนิท อินทรมณี การตรวจวินิจฉัยปรสิตในเลือดและ
อุจจาระ และการพัฒนาในอนาคต งานประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก โดย ศ.ดร.ประภาทิพย์ เอี่ยม
โสภณา, รศ.ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร และ ดร.ปนัดดา  เทพอัคศร การ
ตรวจคัดกรองซิฟิลิส โดย พญ.รัตติยา เตชะขจรเกียรติ เพื่อให้ความรู้ 

100.00 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในข้อก าหนดตาม
มาตรฐานสากล หลักการใช้สถิติ และแนวทาง
การแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องน ามาประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ 

สมป. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ความเข้าใจแก่บุคลากรกลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์  
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จ านวน 18 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 72  

2. โครงการย่ อยที่  2 เ รื่ อ ง  สั มมนาการทบทวนข้ อก าหนดตา ม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043: 2010 และฟื้นฟูวิชาการงานประเมิน
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด วันที่ 11 
และ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมชาโตว์ เดอ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 
โดยนางสาวสุภาวัลย์ ปิยรัตนวรสกุล หัวหน้ากลุ่มประเมินคุณภาพการ
ตรวจวิเคราะห์ กล่าวเปิดการสัมมนา ซ่ึงประกอบด้วยการบรรยายและ
อภิปรายหมู่ ได้แก่ ข้อก าหนดตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17043: 
2010 โดยนางดุษฎี มั่นความดี ผู้อ านวยการส านักบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อภิปรายแนวทางการตรวจ
ประเมินด้านวิชาการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043: 2010 โดย
นายฐิติวัสส์ สุวคนธ์ และนางสาวนัฐกาญจน์ ละเอียดดี ทีมวิชาการ 
อภิปรายแนวทางการตรวจประเมินด้านบริหารตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17043: 2010 โดยนางสาวสุภาวัลย์ ปิยรัตนวรสกุล และ
นางสาวอาริดา กล่อมเกลี้ยง ทีมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการงานประเมิน
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาโลหิตวิทยา โดยนางภัทราภรณ์ บุญ
ขันท์ ฟื้นฟูวิชาการงานประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขา
ธนาคารเลือด โดยรศ.พญ.ศศิธร เพชรจันทร เพื่อฟื้นฟูความรู้ และ
ทบทวนข้อก าหนดต่างๆ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043: 2010 
และวิชาการงานประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาโลหิตวิทยา 
และธนาคารเลือด เพื่อน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 
และผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จ านวน 16 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80 และมีผลการประเมินเนื้อหาวิชาการผ่านเกณฑ์ 10 
คน จากจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

3. โครงการย่อยที่ 3 เรื่องสัมมนาฟื้นฟูความรู้ ความเข้าใจทางสถิติตาม
มาตรฐานสากล ISO 13528: 2015 ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 
ณ โรงแรมที เค พาเลซ เพื่อฟื้นฟูความรู้ ความเข้าใจทางสถิติตาม
มาตรฐานสากล ISO 13528: 2015 โดย นางสาวสุภาวัลย์ ปิยรัตนวร
สกุล หัวหน้ากลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ให้ เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนา  ซ่ึ งการสัมมนา
ประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติในเรื่องความรู้เบื้องต้นและสถิติ
ที่ เกี่ยวข้องตามมาตรฐานสากล ISO 13528: 2015 โดย นางสาว



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ทิพวรรณ นิ่งน้อย ข้าราชการบ านาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(ต าแหน่งก่อนเกษียนราชการ เป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านความปลอดภัยของอาหาร) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร
กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ในการนี้ผู้ด าเนินแผนได้มีการ
ทบทวนการด าเนินงานกับที่ปรึกษาวิชาการ 5 สาขาเพื่อใช้ความรู้ที่ได้
น ามาพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น และผู้เข้าร่วมสัมมนา
ทั้งสิ้น จ านวน 17 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 18 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44 
และมีผลการประเมินเนื้อหาวิชาการผ่านเกณฑ์ 8 คน จากจ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 72.72 เนื่องจากเป็นบุคลากรใหม่ ซ่ึงได้ทบทวน
เนื้อหาและประเมินใหม่ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100  

4. โครงการย่อยที่ 4 เรื่อง สัมมนาฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจการตีความและ
แปลผลการสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 8-9 
มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
เพื่อฟื้นฟูความรู้ ความเข้าใจการตีความและแปลผลการสอบเทียบ
เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงฟื้นฟูความรู้ ความเข้าใจ และ
ประยุกต์ ใช้  Microsoft excel ในการจัดการข้อมูล  และทบทวน
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ผลเพื่อปรับปรุงให้มี
คุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดย นางสาวสุภาวัลย์ ปิยรัตนวร
สกุล หัวหน้ากลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ให้ เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนา  ซ่ึ งการสัมมนา
ประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ ความรู้ ความเข้าใจ
การตีความและแปลผลการสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ โดย 
นางวรรณา เพ่งเรืองโรจนชัย ข้าราชการบ านาญ หัวข้อ Microsoft 
excel เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน โดย นางสาวสุภาวัลย์ ปิยรัตนวร
สกุลและหัวข้อ อภิปรายแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการ
อุทธรณ์ผล โดย นางสาวอาริดา กล่อมเกลี้ยง และนางสาวนัฐกาญจน์ 
ละเอียดดี เพื่อบุคลากรกลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์และ
ผู้สนใจของส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการได้ความรู้  ฝึกปฏิบัติการ
ตีความและแปลผลการสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ 
ประยุกต์ใช้ Microsoft excel ในการจัดการข้อมูล และทบทวนแนว
ทางการจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ผลให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อน าไปพัฒนาการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

812-1112-
P041-
L5747-05 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

2,350,900 2,350,900 100.00 1. การรับรองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ตามมาตรฐานสากล  ISO/IEC 
17025, ISO 15189, ISO 22870, ISO guide 34 และนิติวิทยาศาสตร์ 
ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 - 15 กันยายน 2560 รวม 299 แห่ง รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ  

2. ด าเนินการจัดสัมมนา ดังนี้ โครงการตามแผนฯ  
- โครงการพัฒนาและรักษาระบบการเป็นองค์กรรับรองตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17011 และ APLAC MR 001 เป็นหน่วย EQA Scheme 
Provider ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และการด าเนินการระบบ
บริหารคุณภาพ ตามระบบ ISO 9001:2015 จัดเมื่อวันที่  21-22 
ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี  

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ตรวจประเมินใหม่ตามมาตรฐาน ISO 
15189:2012, ISO15190:2003 และ ISO 22870:2006 ในวันที่ 22-
24 กุมภาพันธ์ 2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

- โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการห้องปฏิบัติการที่ขอ
การรับรองจากส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC17025, ISO15189, ISO15190, ISO22870 ด า เนินการจัด
สัมมนา ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบลาสเดอร์ กทม.  

- โครงการสัมมนาฟื้นฟูความรู้ผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐาน  ISO/IEC17025, ISO 
15189, ISO 22870 และ ISO 15190 จัดสัมมนาเมื่อวันที่  27-28 
เมษายน 2560  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินใหม่ตามมาตรฐาน ISO 
17025 จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี 
แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

- รอด าเนินการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อจัดท า
ข้อก าหนดเง่ือนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ เลื่อนก าหนดจัดสัมมนา โครงการนอกแผนฯ ด าเนินการ
ดังนี้ 
1. โครงการการประชุมกรรมการจัดท าข้อก าหนดเพิ่มเติมด้าน

วิชาการ 4 สาขา (กลุ่มงาน รับรองฯ1)  
2. โครงการสัมมนาการจัดท าแนวทาง (Guidelines) การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ (Blood Coagulogram) (กลุ่มงาน รับรองฯ1) 

100.00 1. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางด้านชันสูตร
การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศที่มี
ความสามารถทางวิชาการ ได้ข้อมูลในการ
ประกอบการวินิจฉั ยรักษาพยาบาลและ
ป้องกันโรคได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ  ส่งผลให้
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น  

2. ห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น 
อาหาร ยา เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ 
สมุนไพร วัตถุมีพิษในครัวเรือน  ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้มีการด าเนินงาน
อย่ า ง เป็ นระบบตามมาตรฐานสากล ซ่ึ ง
ห น่ ว ย ง า น ใ ด ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  สามารถน า
หลักฐานไปขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
เพื่อการส่งออก ซ่ึงผู้บริโภคจะมั่นใจได้ว่าสินค้า
นั้นมีคุณภาพและปลอดภัย  

3. ส า นั ก ม า ต ร ฐ า น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ก ร ม 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 

สมป. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

     3. โครงการสัมมนาจัดท าข้อก าหนดส าหรับการรับรองใน
ห้องปฏิบัติการวิจัยและ/หรือการพัฒนา  (Requirements for 
accreditation in research and/or development 
laboratory) (กลุ่มงาน รับรองฯ1)  

4. โครงการข้อก าหนด ISO17034:2016 General require ments 
for the competence of reference material producers 

   

812-1114-
P041-
L5747-10 

โครงการพัฒนาองค์กรให้
เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล ในการรักษาสภาพ
การเป็นสมาชิก 

1,100,000 903,487 82.14 1. โครงการพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในการรักษาสภาพ
การเป็นสมาชิก NATA ด าเนินการ ดังนี้  

1.1 วันที่ 18 - 19 มกราคม 2560 ด าเนินการจัดประชุมเตรียม
ความพร้อมในการรับการตรวจจาก NATA ในวันที่ 23 มกราคม 
2560 ณ ห้องประชุม712 อาคาร 9 ชั้น 7 ส านักมาตรฐาน
ห้อ งปฏิบั ติก าร  โดยมีนา งสาวภัทรวี ร์  สร้ อยสั งวาลย์  
ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เป็นประธาน  

1.2 รับการตรวจประเมินจาก NATA ในวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ 
ห้องประชุม712 อาคาร 9 ชั้น 7 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 176,667.65 บาท  

2. ค่าสมาชิก ILAC ด าเนินการจ่ายค่าสมาชิก ILAC จ านวนเงิน 220,946.70 
บาท เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560  

3. ค่าสมาชิก APLAC ด าเนินการจ่ายค่าสมาชิก APLAC เป็นจ านวนเงิน 
405,408 บาท  

4. ค่าสมาชิก NATA ด าเนินการจ่ายค่าสมาชิก NATA เป็นจ านวนเงิน 
231,682.50 บาท  

5. ตัดโอนเงินเหลือจ่ายคืนกรม เป็นจ านวนเงิน 241,962.80 บาท เมื่อวันที่ 
4 กรกฎาคม 2560 

100.00 สามารถรักษาสถานการเป็นองค์กรรับรองระดับ
สากล 

สมป. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

812-2112-
P041-
L5747-12 

โครงการจัดท าหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขตามกฎหมาย
เช้ือโรคและพิษจากสัตว์
(เงินบ ารุง) 

363,500 363,500 100.00 1. ประชุ มคณะอนุ ก ร รมการตรวจพิ จ า รณาร่ า งอนุบั ญญัติ ตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2-1/2560 
วั นที่  9 มกราคม 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม  815 ชั้ น  8 อาคาร  14 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

2. จัดประชุมคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ครั้งที่ 6-1/2560 วันที่ 
18 ม ก ร า ค ม  2560 ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม  110 ชั้ น  1 อ า ค า ร  14 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างอนุบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3-2/2560 
วันที่  7 กุมภาพันธ์  2560 ณ ห้องประชุม  815 ชั้น 8 อาคาร 14 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

4. จัดประชุมคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ครั้งที่ 7-2/2560 วันที่ 
15 กุ ม ภ า พั น ธ์  2560 ณ ห้ อ งป ร ะ ชุ ม  110 ชั้ น  1 อ า ค า ร  14 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

5. จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างอนุบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 4-3/2560 
วั นที่  6 มี น า คม  2560 ณ ห้ อ งปร ะชุ ม  815 ชั้ น  8 อาค า ร  14 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

6. จัดประชุมคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ครั้งที่ 8-3/2560 วันที่ 
15 มี น า ค ม  2560 ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม  110 ชั้ น  1 อ า ค า ร  14 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

7. จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างอนุบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5-4/2560 
วั นที่  3 เ มษายน 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม  815 ชั้ น  8 อาคาร  14 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

8. จัดประชุมคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ครั้งที่ 9-4/2560 วันที่ 
27 เ ม ษ า ย น  2560 ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม  110 ชั้ น  1 อ า ค า ร  14 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

9. จัดประชุมคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ครั้งที่  10-5/2560 
วันที่  17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 14 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

10. จัดประชุมคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ครั้งที่ 11-6/2560 
วันที่  14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม  110 ชั้น  1 อาคาร 14 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

91.65 งานพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ได้
ร่างข้อก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
เ พื่ อ จั ด ท า ร่ า ง ก ฎ ห ม า ย ล า ดั บ ร อ ง ต า ม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  พ.ศ. 
2558 และเสนอเข้าสู่กระบวนการประกาศและ
บังคับใช้ตามกฎหมาย 

สมป. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

11. จัดประชุมคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ครั้งที่ 12-7/2560 
วันที่  19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 14 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

12. จัดประชุมคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ครั้งที่ 13-8/2560 
วันที่  16 สิ งหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 110 ชั้ น  1 อาคาร 14 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

13. ปรับแก้ไขร่างอนุบัญญัติตามมติคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

812-2112-
P041-
L5747-17 

โครงการด าเนินการรับรอง
ระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการส านักดา่น
อาหารและยาและการ
ตรวจสอบสารพิษตกค้างใน
ผักสด,ผลไม้สด 

212,500 67,560 31.79 1. การรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด และ
ห้องปฏิบัติการงานด่านอาหารและยา ตัง้แต่ตุลาคม 2559- 15 กันยายน 
2560 รวม 1.การรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้
สดและห้องปฏิบัตกิารงานด่านอาหารและยา ตั้งแต่ ตุลาคม 2559- 15 
กันยายน 2560 รวม 26 แห่ง จ าแนกรายละเอียด ดังนี ้

2. ประชุมคณะท างานกลั่นกรองฯ  
  -  ประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 5 เมษายน 2560  
  -  ประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 
  -  ประชุม ครั้งที่ 3 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 
  -  ประชุม ครั้งที่ 4 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 
  -  ประชุม ครั้งที่ 5 วันที่ 20 กันยายน 2560 

3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองฯ  
  -  ประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 6 มกราคม 2560 
  -  ประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 7 มีนาคม 2560 
  -  ประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 มิถุนายน 2560 
  -  ประชุม ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 
  -  ประชุม ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 
  -  ประชุม ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 26 กนัยายน 2560 

100.00 ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน ได้รับการ
พัฒนาตามระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผัก
สด ผลไม้สด สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สมป. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

812-2112-
P041-
L5747-18 

โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข
ภาครัฐและเอกชน การ
ประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ปีงบประมาณ 
2560 (6 สาขา/เงินบ ารุง) 

10,687,50
0 

10,652,820 99.68 กิจกรรมที่ด าเนินการ EQAS ปี 2560 จ านวน 6 สาขา  ด าเนินการดังนี้ 
1. จัดท าTOR และจัดซื้อวัตถุทดสอบ 
2. เผยแพร่คู่มือสมาชิกป ี60 ผ่าน web site 
3. ส่งวัตถุทดสอบให้ห้องปฏบิัติการ 6 สาขาๆ ละ 3 รอบ  
4. บันทึก ตรวจสอบ ความถูกตอ้งของข้อมลูรายงานผลจากสมาชิก 
5. เผยแพร่รายงานผลเบื้องต้น(18 คร้ัง/ปี) 
6. สรุปรายงานผลการประเมินฯ ให้ค าแนะน าจัดท าเอกสารวิชาการ   
7. สรุปรายงานประจ าปี 2559 เผยแพร่บน web site 
เงินบ ารุง ได้รับจัดสรร 10,687,500 บาท 
1. ด าเนินการส่งเร่ืองให้ฝ่ายบริหารทั่วไปท าการจัดซ้ือ รับของมาใช้งานแล้ว 

6,463,682 บาท (ข้อมูลวันที ่15 มิถุนายน 2560) 
2. จัดซื้อวัตถุทดสอบแลว้ 9,385,423 บาท (ข้อมูลจากกลุ่มงาน วันที่ 14 

กรกฎาคม 2560) 
3. แผนฯ/กิจกรรม ยกเลิกการจัดท าโปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

ประเมินผลสาขาเคมีคลินิก 
โครงการเงินงบประมาณ  
1. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

980,000 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  ใชเ้งินทั้งสิ้น 775,429 บาท  
2. โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการฯ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ ใช้เงินทั้งสิ้น 218,520 บาท 
โครงการนอกแผน 
1. โครงการสัมมนาแนวทางการตรวจประเมินหน่วย PT Provider และ

สถิติที่เกี่ยวขอ้ง จัดสัมมนาวันที่ 22 มิ.ย.60 ขออนุมัติโครงการแล้ว 
จ านวน 19,500 บาท (นอกแผน) 

2. โครงการสัมมนาทบทวนผลการด าเนินงานประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ ได้รับจัดสรร จ านวน 200,000 บาท ด าเนินการครั้งที่ 1 วันที่ 
6 กรกฎาคม 2560 และครั้งที่ 2 ประชมุคณะกรรม การที่ปรึกษา/ที่
ปรึกษาวิชาการ วันที ่24 กรกฎาคม 2560 

100.00 สมาชิกมีความมั่นใจในคุณภาพ ความคงตัวของ
วัตถุ ทดสอบ การตรวจวิ เคราะห์ทางห้อ ง 
ปฏิบัติการ และห้องปฏิบัติการสามารถน าผลการ
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ไปพัฒนา
ร ะ บ บ คุ ณภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส า ก ลแ ล ะ
ระดับประเทศ 

สมป. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

812-2112-
P041-
L5747-20 

โครงการบ ารุงรักษาระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรค
และพิษจากสัตว ์

1,400,000 1,049,670 74.98 1. จัดท าปรับปรุงโครงการขออนุมัติโครงการ  (อยู่ระหว่างขออนุมัติ
โครงการและขออนุมัติใช้เงินบ ารุงกรมเพิ่มเติม)  

2. จัดท าปรับปรุง TOR ขออนุมัติด าเนินงาน 3.ขออนุมัติโครงการ หนังสือ
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เลขที่ สธ 
0621.06/3084 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ
บ ารุงรักษาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษ
จากสัตว์โดยเงินบ ารุง และได้รับอนุมัติวันที่ 26 เมษายน 2560  

3. ด าเนินการงานตามกระบวนการจัดชื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ  
4. บ ารุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาระบบ ตามแผน  

- บริษัทจัดส่งงวดงานการบ ารุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาระบบ  งวด
งานที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560  

- บริษัทจัดส่งงวดงานการบ ารุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาระบบงวด
งานที่ 2 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  

- บริษัทจัดส่งงวดงานการบ ารุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาระบบงวด
งานที่ 3 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560  

- บริษัทจัดส่งงวดงานการบ ารุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาระบบงวด
งานที่ 4 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 

100.00 มีการบ ารุงรักษาระบบแลกเปลีย่นข้อมลูตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพษิจากสัตว์ 

สมป. 

813-1112-
P021-
L5745-39 

โครงการสวนสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ 

600,000 600,000 100.00 1. ผลิตกล้าไม้ 87,619 ต้น - รวบรวมเมล็ดพันธุ์ 103 ชนิด 109,481 เมล็ด 
- เพาะเมล็ดพันธุ์สมุนไพร 73 ชนิด 93,718 เมล็ด - ช ากล้าไม้สมุนไพร 
111 ชนิด  

2. อนุบาล บ ารุงรักษา ในเรือนเพาะช า ชนิด ต้น และสนับสนุนกล้าพืช
สมุนไพร โดยแจกให้ผู้สนใจ 119 ราย 9,459 ต้น และน ากล้าไม้ไปปลูก
ในแปลง 9 ชนิด 1,446 ต้น มีการรดน้ า 205 ครั้ง ก าจัดวัชพืช 46 ครั้ง 
ถอนหญ้าในถุงช า 19 ครั้ง คัดกล้าไม้และจัดเรียงถุง 13 ครั้ง 1,325 ถุง 
ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง 

3. ปลูกและบ ารุงรักษาพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์ 
โดยการ เตรียมพื้นที่ปลูก 2,532 ตรม. ถมปรับปรุง 13 ครั้ง ก าจัดวัชพืข 
508 ครั้ง 585 ไร่ 2.5 งาน ปลูกซ่อม 13 ครั้ง ใส่ปุ๋ยพรวนโคน 29 ครั้ง 
ตัดแต่ง 177 ครั้ง, ตัดไม้ยืนต้นที่ล้ม 52 ต้น ตัดหญ้า 17 ครั้ง 43 ไร่ 3 
งาน รดน้ า 24 ครั้ง เก็บกวาดใบไม้ 154 ครั้ง 57 ไร่ 3 งาน ขนทิ้ง 129 
เท่ียว ปรับเคลี่ยหินคลุก 12 ครั้ง 11 ชั่วโมง 30 นาที ขุดลอกร่องระบาย
น้ า 4 ครั้ง 80 เมตร ท าความสะอาดทางเท้า 56 ครั้ง เช็คซ่อมระบบน้ า 

100.00 1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชสม
นุไพร  

2. เพื่อเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาเป็น  

3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านการปลูก บ ารุง รักษา 
และการน าสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ 

สมป. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ไฟฟ้า และเครื่องจักรกล สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 477 ครั้ง งานด้านอื่น ๆ 
1,070 ครั้ง 

4. ปลูก และบ ารุงรักษาพืชสมุนไพรในแปลงปลูกตามระบบการจัดการ
คุณภาพการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (GAP พืช) แปลงเดิม จ านวน 3 ชนิด 
ได้แก่ ว่านหางจระเข้ หม่อน และมะรุม ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 ได้
ปรับปรงุแปลงว่านหางจระเข้ปลูกใหม่และขอต่ออายุใบรับรองและได้รับ
การรับรองแปลงเรียบร้อยแล้ว พร้อมบ ารุงรักษาให้เป็นไปตามระบบ
จัดการคุณภาพการเกษตรดีที่เหมาะสม พร้อมเก็บข้อมูลปัจจัยการผลิต
และจัดท าเอกสารประจ าแปลงทั้ง 3 ชนิด โดยมีการ คลุมพลาสติกด า 
ในแปลงว่านหางจระเข้ เก็บท่อน้ าเดิมออกจากแปลง และวางระบบน้ า
ใหม่ 2 ครั้ง แยกหน่อ และเตรียมพื้นที่ปลูกว่านหางจระเข้ 5 ครั้ง วาง
ระบบน้ าและปลูกว่านหางจระเข้ 804 ต้น 2 ครั้ง รดน้ าและตรวจระบบ
น้ า 44 ครั้ง ก าจัดวัชพืช 83 ครั้ง 57 ไร่ 2 งาน ตัดแต่งกิ่ง 26 ครั้ง พรวน
ดินใส่ปุ๋ย 11 ครั้ง แต่งร่องระบายน้ า 16 ครั้ง ปรับปรุงระบบน้ าในแปลง
หม่อน 1 ครั้ง  

5. ปลูก เก็บ และเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ โดยการ ปลูกสมุนไพร 8 ชนิด 1,583 ต้น เก็บสมุนไพรสดส่ง 
6 ชนิด 1,015 กก. สมุนไพรแห้ง 3 ชนิด 115 กก. กล้าไม้สมุนไพร 1 
ชนิด 20 ต้น ก าจัดวัชพืช 39 ครั้ง ให้น้ า 19 ครั้ง พรวนดิน ใส่ปุ๋ย 4 ครั้ง 
วางระบบน้ าหยด 6 แปลง ปลูกซ่อม 1 ครั้ง 12 ต้น ใส่ปุ๋ยอินทร์ 2 ครั้ง 
654 ต้น ขุดหลุมตั้งเสาค้าง 9 ครั้ง 137 ต้น ขึงลวดท าค้าง 7 ครั้ง 480 
เส้น ซ่อมแซมค้าง จัดเถาขึ้นค้าง 288 ต้น  

6. ให้บริการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสวน  
- น าคณะเยี่ยมชมสวน ฯ ศึกษาดูงาน 27 คณะ 820 คน 
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การศึกษาฤทธิ์ต้านการ
อักเสบของสมุนไพรใน
เซลล์ภูมิคุ้มกันเพาะเลี้ยง 

200,000 200,000 100.00 1. จัดท ารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 12 เดือน  ของ
ปีงบประมาณ 2559 พร้อมรายงานเข้าระบบ NRMS  

2. ค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยของสมุนไพรที่จะท าการศึกษาวิจัย  เพื่อเตรียม
ความพร้อมส าหรับงานวิจัยในปีงบประมาณ 2560 

3. ปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว -1ด) และปรับแผนการ
ด าเนินงานโครงการวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร  

4. ดูแลการเลี้ยงเซลล์ RAW 264.7 เพื่อเตรียมการทดสอบฤทธิ์ต้านอักเสบ
ของสมุนไพร 

100.00 1. ท าให้ทราบชนิดของสมุนไพรที่มีแนวโน้มมีฤทธิ์
ต้านอักเสบ และกลไกของสมุนไพรชนิดนั้น  

2. สามารถใช้ข้อมูลจากการวิจัยนี้ เป็นพื้นฐานใน
กา รว า งแผน ศึกษา ฤทธิ์ ต้ า นอั ก เ สบ ใน
สัตว์ทดลอง และต่อเนื่องไปสู่การวิจัยในคน 
เพื่อน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้
ประโยชน์ในทางการแพทย์ เพื่อรักษาอาการ
อักเสบต่อไป 

สวพ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

     5. ตรวจเช็ครายการวัสดุวิทยาศาสตร์ ส าหรับใช้ในการตรวจวัด mediator 
การอักเสบในเซลล์เพาะเลี้ยง เพื่อเตรียมการสั่งซ้ือ  

6. ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ ส าหรับใช้ในการตรวจวัด mediator 
การอักเสบในเซลล์เพาะเลี้ยง  

7. ประสานงานกับผู้ร่วมวิจัยด้านเคมี เพื่อเตรียมสารสกัดสมุนไพร  
8. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน  
9. ประสานงานกับผู้ร่วมวิจัยด้านเคมีในการเตรียมตัวอย่างสารสกัด

สมุนไพร จ านวน 3 สารสกัด คือ สารสกัด 50% เอทานอลใบย่านาง สาร
สกัด 50% เอทานอลรากย่านาง และสารสกัด 50% เอทานอลใบเหงือก
ปลาหมอ  

10. ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ RAW 264.7 ของสารสกัดสมุนไพรจ านวน 
4 สารสกัด คือ สารสกัด 50% เอทานอลใบย่านาง สารสกัด 50% เอทานอล
รากย่านาง สารสกัด 50% เอทานอลใบเหงือกปลาหมอ และสารสกัดเอทา
นอลใบชะมวง ในสภาวะปกติ  

11. ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ iNOS และฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง PGE2 ใน
เซลล์ RAW 264.7 ที่ถูกกระตุ้นด้วย LPS ของสารสกัดสมุนไพรจ านวน 
4 สารสกัด คือ สารสกัด 50% เอทานอลใบย่านาง สารสกัด 50% เอ
ทานอลรากย่านาง สารสกัด 50% เอทานอลใบเหงือกปลาหมอ และสาร
สกัดเอทานอลใบชะมวง  

12. ปลุกเซลล์ RAW 264.7 ชุดใหม่ และเลี้ยงเพิ่มจ านวนให้ได้ปริมาณ
มากเพียงพอส าหรับการทดสอบฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดสมุนไพร 
ในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2560  

13. เตรียมตัวอย่างสมุนไพรแห้งจ านวน 1 ชนิด (รากเท้ายายม่อม) และ
ประสานงานกับผู้ร่วมวิจัยด้านเคมีเพื่อเตรียมสารสกัดสมุนไพรส าหรับ
การทดสอบฤทธิ์ต้านอักเสบ จ านวน 3 สารสกัด  

14. เตรียมสารสกัดจากรากเท้ายายม่อมส าหรับการทดสอบฤทธิ์ต้าน
อักเสบ และทดสอบการตอบสนองของเซลล์ชุดที่ปลุกใหม่ต่อสารกระตุ้น
การอักเสบ (LPS)  

15. ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ RAW 264.7 ของสารสกัดสมุนไพร
จ านวน 4 สารสกัด คือ สารสกัดน้ ารากเท้ายายม่อม สารสกัด 50% เอ
ทานอลรากเท้ายายม่อม สารสกัดเอทานอลรากเท้ายายม่อม สารสกัดน้ า
ผลฟักข้าว ในสภาวะปกติ  

16. ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ iNOS ของสารสกัดสมุนไพรจ านวน 4 สาร
สกัด คือ สารสกัดน้ ารากเท้ายายม่อม สารสกัด 50% เอทา นอลราก

 3. หน่วยงานที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ คือ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่มีภารกิจด้านการสนับสนุนการผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

เท้ายายม่อม สารสกัดเอทานอลรากเท้ายายม่อม สารสกัดน้ าผลฟักข้าว 
ในเซลล์ RAW 264.7 ซ่ึงถูกกระตุ้นด้วย LPS 
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การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันของ
สมุนไพรในหลอดทดลอง
และสัตว์ทดลอง 

900,000 900,000 100.00 1. ประชุมเพื่อปรึกษา/ หารือ วางแผนด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 
และคัดเลือกสมุนไพรที่จะน ามาศึกษาวิจัยฤทธิ์ลดไขมันในเลือดใน
สัตว์ทดลอง  

2. ตรวจคัดกรองฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA reductase ของสารสกัด
สมุนไพรจากชะมวง มะขามป้อม ฟักข้าว และย่านาง เพื่อน ามา
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกสมุนไพรในการศึกษาฤทธิ์ลดไขมันใน
เลือดในสัตว์ทดลอง  

3. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมสัตว์ทดลอง ได้แก่ 1) แบบสรุป
การใช้สัตว์ทดลอง (ปีงบประมาณ 2559) 2) แบบเสนอโครงการที่มีการ
ใช้สัตว์ทดลอง ปีงบประมาณ 2560 และ3) รายการตรวจสอบแบบ
ข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2560  

4. ยื่นเอกสาร แบบสรุปการใช้สัตว์ แบบเสนอโครงการ ฯ  และรายการ
ตรวจสอบ ฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดูแลและเลี้ยงสัตว์ทดลอง ใน
วันที่ 28 ตุลาคม 2559  

5. ปรับ/แก้ไขแบบเสนอโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
เรื่องการศึกษาฤทธิ์ลดไขมันของสมุนไพรในหลอดทดลองและ
สัตว์ทดลอง และปรับแผนการด าเนินงานโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  

100.00 1. ท าให้ทราบชนิดของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดไขมัน
ในเลือดและเข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ลดไขมัน 
ในเลือดของสารสกัดสมุนไพรในสัตว์ทดลอง  

2. สามารถน าข้อมูลสมุนไพรที่มีศักยภาพในการ
ลดไขมันในเลือดมาพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพเพื่อใช้ลดไขมันในเลือด  

3. ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการศึกษาวิจัยขั้น
ต่อไป เช่น การวิจัยทางพิษวิทยา การวิจัยทาง 
เภสัชจลนศาสตร์ การวิจัยทางคลินิก เป็นต้น  

4. ข้อมูลที่ ได้สามารถใช้ เป็นแนวทางในการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติมา ใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ โดย อาจน าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มี
ฤทธิ์ลดไขมันในเลือดนี้มาใช้เสริมการรักษาโรค
ไขมันในเลือดสูง หรือเพื่อป้องกันหรือลดภาวะ
เ สี่ ย ง ต่ อ ก า ร เ ป็ น โ ร ค  atherosclerosis, 
ischemic heart disease และโรคแทรกซ้อน
อื่น ๆ  

สวพ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

6. แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลในข้อเสนอโครงการ ฯ พร้อมค าชี้แจงหรือ
ค าอธิบายเพิ่มเติม และส่งให้คณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้
สัตว์ทดลอง ฯ พิจารณาในวันที่ 15 ธันวาคม 2559  

7. ประชุมผู้ร่วมวิจัยในเบื้องต้นเกี่ยวกับการด าเนินการศึกษาวิจัยฤทธิ์ลด
ไขมันในสัตว์ทดลอง ในปีงบประมาณ 2560  

8. ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลของสมุนไพรที่จะน ามาทดสอบฤทธิ์ลด
ไขมันในเลือด จ านวน 2 ชนิด  

9. ติดต่อ/ ประสาน เรื่อง  "การจัดหาสมุนไพร " กับผู้ ร่วมวิจัยด้าน
พฤกษศาสตร์ และ เรื่อง "การเตรียมตัวอย่างสมุนไพร" กับผู้ร่วมวิจัย
ด้านพฤกษเคมี  

10. ติดต่อ/ ประสานกับผู้แทนขายบริษัท โนมูระ สยาม  อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด เรื่อง การสั่งซ้ือสัตว์ทดลอง ใบเสนอราคา และก าหนดวันรับ
สัตว์ทดลอง  

11. บริหารจัดการ เรื่อง การจัดซ้ือสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับใช้ในการวิจัย  

12. ประชุมผู้ร่วมวิจัยเกี่ยวกับแผนการด าเนินการศึกษาวิจัยฤทธิ์ลดไขมัน
ในเลือดของสมุนไพรในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง  

13. รับสารสกัดจากผู้ร่วมวิจัยด้านพฤกษเคมี จ านวน 3 ตัวอย่าง ได้แก่ 
สารสกัดด้วยน้ า และเอทานอลของชะมวง และสารสกัดด้วยน้ าของ
มะขามป้อม  

14. ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจาก
สมุนไพรทั้ง 3 ตัวอย่าง  

15. ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัด
จากสมุนไพร จ านวน 3 ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560  

16. จัดท าเอกสาร (เพิ่มเติม) ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาด้านจริยธรรม
การใช้สัตว์ทดลองของข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ทดลอง  เรื่อง 
การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันของสารสกัดสมุนไพรในหลอดทดลองและ
สัตว์ทดลอง?เพื่อส่งให้คณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขประกอบการพิจารณาด้านจรยิธรรม
การใช้สัตว์ทดลอง ดังนี้  
- ค าชี้แจงเพิ่มเติม  
- ค ารับรองของนักวิจัย  
- สรุปข้อมูลทางเคมีของสารสกัดมะขามป้อมและชะมวง  

5. ข้อมูลที่ได้อาจน าไปสู่การส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดไขมันในเลือดเพื่อน ามา
พัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อใช้ลดไขมัน
ใน เลื อด ในรู ปแบบที่ เหมาะสม  ซ่ึ ง จะมี
ประโยชน์ในเชิง พาณิชย์ต่อไป 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- สรุปข้อมูลการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดมะขามป้อมและ
ชะมวง และ  

- ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับค่า pH ของการให้สารทางปาก  
17. จัดท าเอกสารค าชี้แจงเพิ่มเติมที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาด้าน

จริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง จ านวน 2 ครั้ง เนื่องจากคณะกรรมการ ฯ 
ขอข้อมูลเพิ่มเติมหลังการพิจารณา  

18. ได้รับเอกสารพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลองของ
โครงการการศึกษาฤทธิ์ลดไขมันของสารรสกัดสมุนไพรในหลอดทดลอง
และสัตว์ทดลอง? ซ่ึงอนุมัติโดยคณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้
สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (หมายเลขควบคุม
โครงการ60-012) โดยมีระยะเวลารับรองตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560  

19. ประชุมผู้ร่วมวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการศึกษาวิจัยฤทธิ์ลดไขมัน
ในเลือดของสมุนไพรในสัตว์ทดลอง (หลังโครงการ ฯ ผ่านการพิจารณา
โดยคณะกรรมการ ฯ) เพื่อวางแผนการด าเนินงานและเตรียมการที่
เกี่ยวข้องก่อนเริ่มการวิจัย  

20. ติดต่อ/ ประสานกับผู้แทนขายบริษัท โนมูระ สยาม อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด เรื่อง ยืนยันวันที่รับสัตว์ทดลอง ในวันที่ 1 มีนาคม 2560  

21. น าเสนอผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือนของโครงการ ฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  

22. เตรียมอาหารสัตว์ทดลองที่มีไขมันสูง ให้ได้อาหารสัตว์ทดลองที่มี
ไขมันสูงจ านวนเพียงพอส าหรับใช้ในการทดสอบฤทธิ์ลดไขมันของ
สมุนไพร จ านวน 3 ตัวอย่าง ตลอดเดือนมิถุนายน 2560  

23. ทดสอบผลของสารสกัดสมุนไพรจากผลมะขามป้อมและใบชะมวงต่อ
ระดับไขมันในเลือดของหนูแรทที่เหนี่ยวน าให้มีไขมันในเลือดสูง จ านวน 
3 ตัวอย่าง ได้แก่  
- สารสกัดด้วยน้ าของมะขามป้อม  
- สารสกัดสารสกัดด้วยน้ า และ  
- สารสกัดด้วยเอทานอล 95% ของชะมวง โดยให้สารสกัดทางปากแก่

หนูแรท จ านวน 3 ตัวอย่าง ครบเป็นเวลา 12 สัปดาห์  
24. เมื่อทดสอบสารสกัดจ านวน 3 ตัวอย่าง ครบก าหนดเวลา 3 เดือน 

ด าเนินการดังนี้  



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- สลบหนูแรทด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เจาะเก็บตัวอย่างเลือดจาก
เส้นเลือด inferior vena cava เพื่อน าไปตรวจหาค่าทางโลหิตวิทยา 
และค่าทางชีวเคมี  

- ผ่าซากชันสูตรเพื่อตรวจหาสภาพที่มองเห็นด้วยตาเปล่า (gross 
lesion) ของอวัยวะภายใน ได้แก่ ตับ ไต หัวใจและปอด โดยพิจารณา
ต าแหน่ง รูปร่าง สี ขนาดของอวัยวะ แล้วน าไปชั่งเพื่อค านวณหา
น้ าหนักสัมพัทธ์  

- เก็บอวัยวะใน 10% บัพเฟอร์ ฟอร์มาลิน เพื่อน าไปผ่านขบวนการ
เตรียมสไลด์เนื้อเยื่อทางจุลกายวิภาคศาสตร์โดยย้อมสี hematoxylin 
และ eosin เพื่อตรวจหาการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาโดยพยาธิ
แพทย์  

25. บันทึกข้อมูลดิบในคอมพิวเตอร์ และตรวจเช็คความถูกต้องของการ
บันทึกข้อมูลดิบ  

26. เตรียมสไลด์เนื้อเยื่อของอวัยวะสัตว์ทดลอง ได้แก่ ตับ ไต หัวใจ และ
ปอด การเตรียมสไลด์เนื้อเยื่อทางจุลกายวิภาคศาสตร์โดยย้อมสี 
hematoxylin และ eosin  

27. น าส่งสไสด์เนื้อเยื่อของอวัยวะสัตว์ทดลองให้พยาธิแพทย์ ที่คณะสัตว
แพทยศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อ
ตรวจหาการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาโดยพยาธิแพทย์  

28. รวบรวมข้อมูล และ วิเคราะห์ผลข้อมูลทางสถิติ (one way ANOVA 
และ repeated measure ANOVA พร้อมสรุปผล และจัดท ารายงาน  

29. สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ 12 เดือน และวางแผนการศึกษาวิจัยต่อ
ในปีงบประมาณต่อไป 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 
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การศึกษาฤทธิ์ลดน้ าตาล
ของสารสกัดสมุนไพรโดย
การกระตุ้นการขนถ่าย
กลูโคสในเซลล์ไขมัน 3T3-
L1 และ เซลล์กล้ามเน้ือ 
L6 

400,000 399,999 100.00 1. ทบทวนวรรณกรรมการเพาะเลี้ยงเซลล์ไขมัน 3T3-L1 และวิธีการ
ตรวจวัดอัตราการขนถ่ายกลูโคสโดยไม่ใช้สารรังสี  

2. พัฒนาวิธีทดสอบความส าเร็จของการ differentiation ของเซลล์ 3T3-
L1 จากการสะสมของไขมันภายในเซลล์ ด้วยหลักการ oil red O 
staining  

3. ด าเนินการเพาะเลี้ยงเซลล์ 3T3-L1 และเพิ่มจ านวนเซลล์ เพื่อเตรียม
จัดเก็บเซลล์ส าหรับใช้ท าการศึกษาต่อไป  

4. ด าเนินการเหนี่ยวน าเซลล์ 3T3-L1 MBX ให้เป็น mature adipocyte 
ส าหรับใช้เป็นตัวแทนเซลล์ไขมันในการศึกษาอัตราการขนถ่ายกลูโคส  

5. ทบทวนวรรณกรรมการเพาะเลี้ยงเซลล์กล้ามเน้ือ L6  
6. ด าเนินการเพาะเลี้ยงเซลล์กล้ามเน้ือ L6  
7. ด าเนินการเหนี่ยวน าเซลล์ L6 (myoblast) ให้เป็นตัวแทนของเซลล์

กล้ามเน้ือ (myotube) ส าหรับใช้ในการศึกษาอัตราการขนถ่ายกลูโคส  
8. จัดหาและเตรียมสารสกัดสมุนไพร  
9. ศึกษาค่าการละลายของสารสกัดสมุนไพรแต่ละชนิด ภายใต้ภาวะ 0.5% 

DMSO ในอาหารเลี้ยงเซลล์ชนิด DMEM  
10. ด าเนินการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดสมุนไพร ได้แก่ รากสามสิบ 

บัวหลวง เมล็ดหมามุ่ยไทย เมล็ดหมามุ่ยอินเดีย  ฝักกระเจี๊ยบเขียว 
เปลือกเมล็ดฟักข้าว ใบเชียงดา ด้วยหลักการ neutral red dye uptake 
assay ชนิดละ 3 ความเข้มข้น รวมเป็น 21 ตัวอย่าง เพื่อพิจารณา
คัดเลือกความเข้มข้นสูงสุดที่ไม่มีพิษต่อเซลล์ มาศึกษาผลต่อการกระตุ้น
การขนถ่ายกลูโคส ในเซลล์กล้ามเน้ือ L6 ต่อไป  

11. พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ปริมาณ 2-deoxyglucose 6-phosphate 
(2DG6P) โดยอาศัยหลักการ homogeneous bioluminescent เพื่อ
หาช่วงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (calibration curve) ส าหรับประเมิน
อัตราการขนถ่ายกลูโคส (2-deoxyglucose; 2DG) เข้าสู่เซลล์  

12. พัฒนามาตรฐานวิธีการตรวจวิเคราะห์หาอัตราการขนถ่ายกลูโคส โดย
การใช้ 2DG เป็นสารตั้งต้น เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของวิธีการตรวจ
วิเคราะห์นั้น (method validation)  

13. ด าเนินการศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพรจ านวน 11 ตัวอย่าง จาก
สมุนไพร 9 ชนิด ต่อการขนถ่ายกลูโคสในเซลล์กล้ามเนื้อ L6 จ านวน
ทั้งสิ้น 3-5 การทดลอง (N=3-5) พบว่า ที่สภาวะปกติ (basal state) 
สารสกัดจ านวนสมุนไพร 4 ตัวอย่าง ได้แก่ MOCF, ARA, LYE และ GIW 
สามารถกระตุ้นการขนถ่ายกลูโคสอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (N = 3-4, p 

100.00 1. เพิ่มความสามารถของห้องปฏิบัติการเภสัช
วิทยา สถาบันวิจัยสมุนไพร ในการตรวจวัดการ
ขนถ่ายกลูโคสโดยไม่ใช้สารรังสี ซ่ึงสามารถน า
วิธีการทดสอบนี้เป็นตัวอย่างในการปรับเปลีย่น
กา รทดสอบ  bioassay ทา งด้ า น  energy 
metabolism อื่นๆเพื่อลดความจ าเป็นในการ
ใช้สารรังสีลงได้  

2. ทราบผลการทดสอบสารสกัดสมุนไพรต่อการ
กระตุ้นการขนถ่ายกลูโคสเข้าสู่เซลล์ไขมันและ
เซลล์ กล้ าม เนื้ อ  ซ่ึ งถื อ เป็ นตั ว แทนของ 
peripheral tissue ในร่างกาย  

3. ทราบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรที่
กระตุ้ นการขนถ่ ายกลู โ คสในเซลล์ที่ ถู ก
เหนี่ยวน าให้ดื้อต่ออินซูลิน  

4. หากได้ผลการทดลองที่น่าสนใจจากโครงการนี้ 
สามารถน าข้อมูลมาใช้ในงานวิจัยด้านการออก
ฤทธิ์ของสมุนไพร  และการศึกษาวิจัยใน
สัตว์ทดลองต่อไป แต่หากไม่ได้ผลก็จะไม่มี
การศึกษาต่อ 

สวพ. 



รหัส
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แผนงาน/โครงการ 
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จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

< 0.5) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ในสภาวะที่มีอินซูลิน 100 
nM (insulin-stimulated state) สารสกัดสมุนไพรจ านวน 7 ตัวอย่าง 
ได้แก่ NNR, NN1, MOCF, ARA, LYE, RYE และ GIW ส่งผลให้ค่าเฉลี่ย
การขนถ่ายกลูโคสเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าของกลุ่มที่ได้รับอินซูลินเพียง
อย่างเดียว แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 14. รายงาน
ความก้าวหน้าโครงการในระบบ NRMS เมื่ีอวันที่ 18 ก.ย. 2560 

813-1112-
P021-
L5746-27 

โครงการการพัฒนาโรงงาน
ต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพรตามมาตรฐาน 
GMP 

700,000 700,000 100.00 1. การจัดการคุณภาพ 
1.1 ขออนุมัติการใช้เอกสาร การแก้ไข จัดท าและแจกจ่ายเอกสารใน

ระบบคุณภาพ จ านวน 30 รายการ 
1.2 จัดท าแผนการฝึกอบรมบุคลากรภายในห้องปฏิบัติการโรงงาน

ต้นแบบฯ จ านวน 1 ฉบับ 
1.3 ส า เนา เอกสาร  site master file และ  QCM ส่ ง  ส า นั ก งาน

คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อการขอตรวจรับรอง GMP 
1.4 การจัดเตรียมเอกสารและด าเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายใน

ห้องปฏิบัติการโรงงานต้นแบบผลิตฯ ส าหรับการฝึกอบรมด้าน 
GMP จ านวน 5 เร่ือง ได้แก่ 
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจาก

สมุนไพร (Asian GMP) 
- การท าความสะอาดอาคารและสถานที่ผลิตยา 
- การรับวัตถุดิบสมุนไพร 
- การรักษาสุขอนามัยและการแต่งกาย 
- วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับป้าย ฉลาก และการลงบันทึก 

1.5 ควบคุมการคัดเลือก ล้าง วัตถุดิบสมุนไพรขิงสด จ านวน 162.55 
กิโลกรัม อบสมุนไพรขิง ได้ขิงอบแห้งจ านวน 12.56 กิโลกรัม 

100.00 1. ห้องปฏิบัติการโรงงานต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการพัฒนา
คุณภาพ ห้องปฏิบัติการตามรายการที่ขอรับ
การรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน
การผลิตยาแผนโบราณตามมาตรฐาน  GMP 
หมวดยาชงสมุนไพร  

2. บุคลากรได้ รับการพัฒนาความรู้ ในการ
ด าเนินงานสถานที่ผลิตยาให้ได้มาตรฐาน GMP  

3. บุคลากรได้รับองค์ความรู้และมีความเชื่อมั่นใน
กระบวนการผลิตตามมาตรฐาน  GMP เพื่อ
น ามาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรชนิดอื่น ๆ ของสถาบันวิจัยสมุนไพร 
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 4 ได้รับความ
เชื่อถือและความพึงพอใจของแพทย์และ
ผู้ บ ริ โภคในการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ ผลิตตาม
มาตรฐาน GMP 

สวพ. 
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1.6 ควบคุมดูแลและด าเนินการท าความสะอาดสถานที่ผลิตยา (Big 
Cleaning Day)  

1.7 ประสานการซ่อมบ ารุงผนังและฝ้าเพดานภายในห้องปฏิบัติการ
โรงงานต้นแบบผลิตฯ ชั้น 1 และ ชั้น 2 

1.8 ประสานบริษัทเอกชนด าเนินการเปลี่ยนแผ่นกรองระบบอากาศ
ภายในโรงงานต้นแบบฯ ชั้น 1 และ ชั้น 

2. งานทะเบียนยา ปัจจุบันรอการนัดหมายจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เพื่อตรวจประเมิน 
2.1 ด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ ประจ าปี 

2560 
2.2 ด าเนินการยื่นขอรับการตรวจประเมินหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ

ผลิตยา (GMP) แผนโบราณ  
ประเภท  ก โดยมีเอกสารประกอบคือ 

- บันทึกข้อความขอรับการตรวจ GMP ยาแผนโบราณ ประเภท 
ก 

- Site Master File 
- Quality Manual 
- List of SOPs 
- แบบฟอร์มค าร้องขอรับการตรวจ 

3. งานผลิต 
 ด าเนินการผลิตยาชงขิงจ านวน 3 Lot การผลิต 
4. งานควบคุมคุณภาพ 
รายงานผลการศึกษาความคงสภาพของยาชงขิง 
 จากการศึกษาความคงสภาพของยาชงขิงจ านวน 3 Lot ได้แก่ GMP5901, 
GMP5902 และ GMP5903 ที่สภาวะเร่ง และสภาวะปกติ ณ เดือนที่ 0, 1, 
2, 3 และ 6 (SOP 12 GMP 00 021) พบว่าลักษณะทางกายภาพของยา
ชงขิงทั้ง 3 Lot มีลักษณะเป็นผงมีเส้นใยสีเหลืองอ่อนอมน้ าตาล และมี
กลิ่นเฉพาะเป็นไปตามข้อก าหนดยาชงขิง (SD 12 GMP 16 002)  
ผลการวิเคราะห์หาปริมาณน้ ามันหอมระเหยในยาชงขิง ดังนี้  

- ยาชงขิง Lot No. GMP5901 ตรวจพบปริมาณน้ ามันหอมระเหย ณ 
เดือนที่ 0 ได้ 2.00 %v/w แต่เดือนที่ 1, 2, 3, และ 6 ตรวจพบปริมาณ
น้ ามันหอมระเหยน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดทั้งที่สภาวะเร่ง และที่
สภาวะปกติ 
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- ยาชงขิง Lot No. GMP5902 และ Lot No. GMP5903 ตรวจพบ
ปริมาณน้ ามันหอมระเหย ณ เดือนที่ 0, 1, 2, 3, และ 6 น้อยกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดทั้งที่สภาวะเร่ง และที่สภาวะปกติ 

เนื่องจากตามข้อก าหนดยาชงขิงก าหนดให้มีปริมาณน้ ามันหอมระเหย ไม่
น้อยกว่า 2.0 %v/w แต่จากการศึกษาความคงสภาพของยาชงขิงทั้ง 3 
Lot พบว่า ณ เดือนที่ 6 ปริมาณน้ ามันหอมระเหยที่ตรวจพบน้อยกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด จึงยังไม่สามารถก าหนดอายุการใช้ยาชงขิงได้ ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องศึกษายาชงขิง Lot ใหม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลการติดตาม
ความคงสภาพของยาชงขิง และน าไปใช้ประเมินเพื่อก าหนดอายุการใช้ยา
ชงขิงต่อไป 

813-1112-
P051-
L5741-18 

การศึกษาฤทธิ์และกลไก
การต้านเชื้อ 
Staphylococcus aureus 
ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน ของ
สารสกัดมะขามปอ้ม 

270,000 270,000 100.00 ได้ค้นคว้า ทบทวน และรวบรวมข้อมูลงานวิจัย ได้แก่ วิธีการทดสอบการ
ยับยั้ ง เ ชื้ อ จุ ลิ นทรี ย์  ก า ร ศึ กษาสมุ น ไพรที่ มี ฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง เ ชื้ อ เ ชื้ อ 
Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน (MRSA) ฤทธิ์ของสารสกัด
มะขามป้อมในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ กลไกการยับยั้งเชื้อ MRSA และ
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลชนิดและกลไกของยาปฏิชีวนะชนิดต่าง ๆ ในการ
ยับยั้งเช้ือ MRSA แล้วคัดเลือกชนิดของยาปฏิชีวนะที่จะท าการวิจัย 
และประชุมกับผู้ร่วมวิจัยในเรื่องขอบเขตของการด าเนินการโครงการฯ 
และการจัดหาสมุนไพรมะขามป้อม  โดยได้รับสารสกัดมะขามป้อม จากผู้
ร่วมวิจัยทางเคมี จ านวน 13 ตัวอย่าง 
ได้ด าเนินการศึกษาฤทธิ์และกลไกของสารสกัดมะขามป้อมในการต้านเชื้อ 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus ตามแผนปฏิบัติกา ร 
ดังนี้ 
1. การทดสอบฤทธิ์ต้านเช้ือจุลินทรีย์ของยามาตรฐาน จ านวน 8 ชนิด 
วัสดุและวิธีการ 
อุปกรณ์ 
เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ต าแหน่ง, เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ต าแหน่ง, เครื่องนึ่งท าลาย
เชื้อ (Autoclave), ตู้อบเพาะเชื้อ ( Incubator) และตู้อบร้อน (Hot Air 
Oven) 
ยาปฏิชีวนะ 
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลชนิดและกลไกของยาปฏิชีวนะชนิดต่าง ๆ ในการ
ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ แล้วคัดเลือกชนิดของยาปฏิชีวนะที่จะท าการวิจัย 
จ านวน 8 ชนิด ได้แก่ Methicillin, Oxacillin, Ampicillin, Gentamicin, 
Erythromycin, Vancomycin, Chloramphenicol และ Rifampicin 
จุลินทรีย์ 

100.00 1. ได้ข้อมูลการศึกษาฤทธิ์และกลไกของสารสกัด
มะขามป้อมในการต้านเชื้อ  methicillin -
resistant Staphylococcus aureus เ พื่ อ
เผยแพร่ผลการวิจัย ให้ เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนทั่วไปและโรงพยาบาล  

2. ได้ข้อมูลการศึกษาฤทธิ์และกลไกของสารสกัด
มะขามป้อมในการต้านเชื้อ methicillin -
resistant Staphylococcus aureus เพื่อเป็น
แนวทางในการน าสารสกัดสมุนไพรดังกล่าวไป
พัฒนาเป็นยารักษาโรค หรือผลิตภัณฑ์ต้าน
เช้ือจุลินทรีย์ต่อไป 

สวพ. 
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 จุลินทรีย์ที่ใช้ทดสอบจ านวน 22 สายพันธุ์ (strains) ที่ดื้อยาและไม่ดื้อ
ยา ซ่ึงได้รับการอนุเคราะห์จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ดังนี้ 

1. Staphylococcus aureus (Methicillin Resistant 
Staphylococcus aureus) จ านวน 10 สายพันธุ์ 

2. Staphylococcus aureus (Methicillin Susceptible 
Staphylococcus aureus) จ านวน 10 สายพันธุ์  

3. Staphylococcus aureus ATCC 25923 
4. Staphylococcus aureus ATCC 6538 

การเตรียมจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทดสอบ 
น าจุลินทรีย์ทั้ง 22 สายพันธุ์มาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว Mueller Hinton 
Broth ปริมาตร 5 มิลลิลิตร  และบ่มที่ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 18-24 
ชั่วโมง  น าเชื้อมาปรับปริมาณให้ได้ 106-107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยใช้
น้ าเกลือเข้มข้น 0.9%  
การเตรียมจานเล้ียงเช้ือที่ใช้ทดสอบโดยวิธี Agar dilution method 
 เตรียมอาหารวุ้นแข็ง Mueller Hinton Agar ซ่ึงนึ่งฆ่าเชื้อแล้วน ามาท า
ให้อุณหภูมิถึง 45 องศาเซลเซียสโดยใช้อ่างน้ าร้อน  เตรียมจานเลี้ยงเชื้อที่
ใส่ยาปฏิชีวนะ  โดยชั่งยาปฏิชีวนะ แล้วเติมน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อหรือ
สารละลายที่เหมาะสม  และเจือจางด้วยน้ ากลั่นในอัตราส่วนต่าง ๆ  
จากนั้นเติมสารละลายสารยาปฏิชีวนะที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ในปริมาตร
จานละ 2 มิลลิลิตร และใส่อาหารวุ้นแข็งปริมาตร 18 มิลลิลิตรต่อจานเล้ียง
เชื้อ ผสมให้เข้ากัน  และเตรียมจานอาหารวุ้นแข็งควบคุมปริมาตร 20 
มิลลิลิตร  วางไว้ให้แข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง 
การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของยามาตรฐานโดยวิธี Agar dilution 
method 
 โดยน าจานเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้แล้ว  ทั้งที่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะ ที่
ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน และจานอาหารวุ้นแข็งควบคุมอย่างละ 2 ซ้ า  มา
ท า spot inoculation  โดยใช้ multipoint inoculator  โดยดูดสารละลาย
จุลินทรีย์ที่เตรียมไว้แล้ว  ปริมาตรสายพันธุ์ละ 1 มิลลิลิตรต่อหลุมของ 
seed plate  แล้วจุ่ม inoculator ลงในหลุม  และน ามาแตะบนผิวของ
อาหารวุ้นแข็ง  ปล่อยให้สารละลายเชื้อที่ผิวหน้าอาหารวุ้นแข็งซึมลงไปจน
หมด  น ามาบ่มที่อุณหภูมิ  35 องศาเซลเซียส  นาน 18-24 ชั่วโมง  
ตรวจสอบค่าความเข้มข้นที่ต่ าที่สุดของยาปฏิชีวนะที่เชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ใน
การทดสอบไม่สามารถเจริญได้ (Minimal Inhibitory Concentration : 
MIC) 
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2. การทดสอบฤทธิ์ต้านเช้ือของสารสกัดมะขามป้อม โดยวิธี Agar dilution 
technique 

วัสดุและวิธีการ 
อุปกรณ์ 
เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ต าแหน่ง, เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ต าแหน่ง, เครื่องนึ่งท าลาย
เชื้อ (Autoclave), ตู้อบเพาะเชื้อ ( Incubator) และตู้อบร้อน (Hot Air 
Oven) 
สมุนไพร 
 ได้ประสานกับผู้ร่วมวิจัยด้านเคมี และค านวณปริมาณสารสกัดสมุนไพร
มะขามป้อมที่จะใช้ในการวิจัย    และผู้ร่วมวิจัยด้านเคมีจัดหาสมุนไพร
มะขามป้อมและสกัดสมุนไพร ได้สารสกัดสมุนไพร 13 ตัวอย่าง  
จุลินทรีย์ 
 จุลินทรีย์ที่ใช้ทดสอบจ านวน 22 สายพันธุ์ (strains) ที่ดื้อยาและไม่ดื้อ
ยา ซ่ึงได้รับการอนุเคราะห์จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ดังนี้ 

1. Staphylococcus aureus (Methicillin Resistant 
Staphylococcus aureus)  จ านวน 10 สายพันธุ์ 

2. Staphylococcus aureus (Methicillin Susceptible 
Staphylococcus aureus)  จ านวน 10 สายพันธุ์  

3. Staphylococcus aureus ATCC 25923 
4. Staphylococcus aureus ATCC 6538 

การเตรียมจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทดสอบ 
น าจุลินทรีย์ทั้ง 22 สายพันธุ์มาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว Mueller Hinton 
Broth ปริมาตร 5 มิลลิลิตร  และบ่มที่ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 18-24 
ชั่วโมง  น าเชื้อมาปรับปริมาณให้ได้ 106-107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยใช้
น้ าเกลือเข้มข้น 0.9%  
การเตรียมจานเล้ียงเช้ือที่ใช้ทดสอบโดยวิธี Agar dilution method 
 เตรียมอาหารวุ้นแข็ง Mueller Hinton Agar ซ่ึงนึ่งฆ่าเชื้อแล้วน ามาท า
ให้อุณหภูมิถึง 45 องศาเซลเซียสโดยใช้อ่างน้ าร้อน  เตรียมจานเลี้ยงเชื้อที่
ใส่สารสกัดสมุนไพร  โดยชั่งสารสกัดสมุนไพร แล้วเติมน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อ
หรือสารละลายที่เหมาะสม  และเจือจางด้วยน้ ากลั่นในอัตราส่วนต่าง ๆ  
จากนั้นเติมสารละลายสารสกัดสมุนไพรที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ในปริมาตร
จานละ 2 มิลลิลิตร และใส่อาหารวุ้นแข็งปริมาตร 18 มิลลิลิตรต่อจานเล้ียง
เชื้อ ผสมให้เข้ากัน  และเตรียมจานอาหารวุ้นแข็งควบคุมปริมาตร 20 
มิลลิลิตร  วางไว้ให้แข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง 
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การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสมุนไพรโดยวิธ ีAgar dilution method 
 โดยน าจานเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้แล้ว  ทั้งที่มีส่วนผสมของสารสกัด
สมุนไพร ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน และจานอาหารวุ้นแข็งควบคุมอย่างละ 
2 ซ้ า  มาท า spot inoculation  โดยใช้ multipoint inoculator  โดยดูด
สารละลายจุลินทรีย์ที่เตรียมไว้แล้ว  ปริมาตรสายพันธุ์ละ 1 มิลลิลิตรต่อ
หลุมของ seed plate  แล้วจุ่ม inoculator ลงในหลุม  และน ามาแตะบน
ผิวของอาหารวุ้นแข็ง  ปล่อยให้สารละลายเช้ือที่ผิวหน้าอาหารวุ้นแข็งซึมลง
ไปจนหมด  น ามาบ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส  นาน 18-24 ชั่วโมง  
ตรวจสอบค่าความเข้มข้นที่ต่ าที่สุดของสารสกัดสมุนไพรที่เชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้
ในการทดสอบไม่สามารถเจริญได้ (Minimal Inhibitory Concentration : 
MIC) 
3.  การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดมะขามป้อม โดยวิธี 
Killing curve technique 
วัสดุและวิธีการ 
อุปกรณ์ 
เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ต าแหน่ง, เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ต าแหน่ง, เครื่องนึ่งท าลาย
เชื้อ (Autoclave), ตู้อบเพาะเชื้อ ( Incubator) และตู้อบร้อน (Hot Air 
Oven) 
สมุนไพร 
 ได้คัดเลือกสารสกัดสมุนไพรมะขามป้อมจ านวน 2 สารสกัดที่จะท าการ
วิจัยต่อไป ได้แก่ PEJ 3 และ PEJ 4 
จุลินทรีย์ 
 จุลินทรีย์ที่ใช้ทดสอบจ านวน 2 สายพันธุ์ (strains) ที่ดื้อยาและไม่ดื้อยา 
ซ่ึงได้รับการอนุเคราะห์จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ดังนี้ 

1. Staphylococcus aureus (Methicillin Resistant 
Staphylococcus aureus) จ านวน 1 สายพันธุ์ 

2. Staphylococcus aureus (Methicillin Susceptible 
Staphylococcus aureus) จ านวน 1 สายพันธุ์  

การเตรียมจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทดสอบ 
น าจุลินทรีย์ทั้ง 2 สายพันธุ์มาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว Mueller Hinton 
Broth ปริมาตร 5 มิลลิลิตร  และบ่มที่ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 18-24 
ชั่วโมง  น าเช้ือมาปรับปริมาณให้ได้ 105 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยใช้น้ าเกลือ
เข้มข้น 0.9%  



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

การทดสอบฤทธิ์ ต้ านจุลินทรีย์ ของสมุนไพรโดยวิ ธี  Killing curve 
technique  
เตรียมสารสกัดสมุนไพรที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ปริมาตร 1 มิลลิลิตร  ใส่
อาหารเลี้ยงเชื้อ Mueller Hinton Broth ปริมาตร 8 มิลลิลิตร และ
เช้ือจุลินทรีย์ ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน น าสารผสมมาท าการนับ
ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ ที่เวลา 0 ชั่วโมง  น ามาบ่มที่อุณหภูมิ 35-37 องศา
เซลเซียส  แล้วน าสารผสมมาท าการนับปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ ที่เวลา 8 
ชั่วโมง และเวลา 24 ชั่วโมง   
ผลการทดสอบ 
1. การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของยามาตรฐาน จ านวน         8 

ชนิด 
ได้ทดสอบฤทธิ์ต้านเช้ือจุลินทรีย์ Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาเมธิ
ซิลลิน จ านวน 10 สายพันธุ์ และและเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ไว
ต่อยาเมธิซิลลิน จ านวน 10 สายพันธุ์ กับยามาตรฐาน จ านวน 8 ชนิด และ
ได้ข้อมูลของการดื้อยาของเช้ือที่ท าการวิจัย 
2. การทดสอบฤทธิ์ต้านเช้ือของสารสกัดมะขามป้อม โดยวิธี Agar dilution 

technique 
ได้ทดสอบฤทธิ์ต้านเช้ือของสารสกัดมะขามป้อมเพื่อหาค่า MIC จ านวน 13 
ตัวอย่าง โดยทดสอบกับ Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน 
จ านวน 10 สายพันธุ์  เช้ือ Staphylococcus aureus ที่ไวต่อยาเมธิซิลลิน 
จ านวน 10 สายพันธุ์  และเชื้อ  Staphylococcus aureus มาตรฐาน 
จ านวน 2 สายพันธุ์ 
3. การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดมะขามป้อม โดยวิธี 

Killing curve technique 
ได้ศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดมะขามป้อม PEJ3 จ านวน 1 
ตัวอย่าง ต่อเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน จ านวน 
1 สายพันธุ์  และเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ ไวต่อยาเมธิ ซิลลิน 
จ านวน 1 สายพันธุ์ โดยวิธี Killing curve technique  
และศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดมะขามป้อม PEJ4 จ านวน 1 
ตัวอย่าง ต่อเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน จ านวน 
1 สายพันธุ์  และเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ ไวต่อยาเมธิ ซิลลิน 
จ านวน 1 สายพันธุ์ โดยวิธี Killing curve technique 
แผนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ 2561 
ในปีงบประมาณ 2561 จะด าเนินการวิจัย ดังนี้ 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

1. ทบทวนและรวบรวมข้อมูลงานวิจัย 
2. เตรียมเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 
3. ศึกษากลไกการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดมะขามป้อม เช่น การ

ทดสอบการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ MRSA, การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อ 
MRSA ที่เจริญแบบไบโอฟิล์มเปรียบเทียบกับเชื้อที่เจริญแบบอิสระ 

4. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 
5. สรุปผลการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ผลการศึกษา 

813-1112-
P051-
L5741-22 

คุณภาพทางเคมีของกะเม็ง 220,000 219,999 100.00 - ด าเนินการจัดหาวัตถุดิบกะเม็งได้ 16 ตัวอย่าง  
- เตรียมสมุนไพรเพื่อการศึกษาคุณลักษณะทางเคมีได้ 16 ตัวอย่าง  
- ได้ข้อมูลคุณภาพทางเคมี-ฟิสิกส์ ในหัวข้อ General test ต่างๆ ได้แก่ 

ปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้า ปริมาณสารสกัดด้วยตัวท าละลายน้ าและ
แอลกอฮอล์ เป็นจ านวน 16 ตัวอย่าง  

- ได้ข้อมูลการศึกษา Preliminary test กะเม็ง จ านวน 16 ตัวอย่าง 

100.00 - น าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสร้างมาตรฐาน
สมุนไพร  

- น าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการควบคุมคุณภาพ
สมุนไพร เพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างศักยภาพให้
สมุนไพรไทยเป็นสินค้าคุณภาพ สามารถ
แข่งขันบนเวทีระดับโลกได้  

- เผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสาร 

สวพ. 

813-1112-
P051-
L5741-56 

การศึกษาฤทธิ์ต้านเช้ือ
แบคทีเรียดื้อยาทีก่่อโรค
ทางเดินอาหารและเช้ือ 
Helieobacterpylori ของ
สมุนไพร 

200,000 200,000 100.00 - ทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ 
(Minimal inhibitory concentration, MIC) ด้วยวิธี  Broth dilution 
หรือวิธี microbroth dilution method (2-fold serial dilution) โดย
ท าใน microtiter 96-well plate ด้วยสารสกัดสมุนไพร 5 ตัวอย่างครั้ง
ที่ 3 กับเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่ก่อโรคทางเดินอาหาร 5 เช้ือ 

- ทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อ ได้  ( Minimal 
bactericidal concentration, MBC) ด้วยวิธี Agar dilution ด้วยสาร
สกัดสมุนไพร 5 กับเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่ก่อโรคทางเดินอาหาร 5 เชื้อ 
(6%) 

100.00 จากผลการศึกษาวิจัยจะได้ข้ อมูลสารสกัด
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นปัญหา
ทางสาธารณสุข เป็นผลส าเร็จเบื้องต้น จะได้
จัดท ารายงานเพื่อเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ในการ
น าสมุนไพรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
ข้อมูลในการศึกษาการผลิตเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์
ต้านเช้ือจุลินทรีย์ต่อไป ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มียาหรือผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์
ที่ผลิตได้เองส าหรับใช้ภายในประเทศหรือส่งออก
ต่างประเทศ 

สวพ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1112-
P051-
L5742-10 

การศึกษาคุณภาพทางเคมี
ของกล้วยน้ าวา้และกล้วย
หักมุก 

300,000 299,999 100.00 - จัดหาตัวอย่างสมุนไพร กลว้ยน้ าวา้ ๑๘ ตัวอยา่ง กล้วยหกัมุก ๑๗ 
ตัวอยา่ง  

- ศึกษาคุณภาพทางเคมีฟิสิกส์ของกล้วยน้ าว้า ในหัวขอ้  
- ปริมาณความชื้น ๑๘ ตัวอย่าง  
- ปริมาณเถ้ารวมและปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ๑๘ ตัวอย่าง  
- ปริมาณสารสกัดด้วยน้ าและเอทานอล ๑๘ ตัวอย่าง  
- ศึกษาคุณภาพทางเคมีฟิสิกส์ของกล้วยหักมุก ในหัวขอ้  
- ปริมาณความชื้น ๑๗ ตัวอย่าง  
- ปริมาณเถ้ารวมและปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ๑๗ ตัวอย่าง  
- ปริมาณสารสกัดด้วยน้ าและเอทานอล ๑๗ ตัวอย่าง  
- ศึกษาเอกลักษณ์ทางเคมีของกล้วยน้ าว้าและกล้วยหักมกุโดยปฏกิิริยา

การเกิดสี  
- ศึกษาเอกลักษณ์ทางเคมีของกล้วยน้ าว้าและกล้วยหักมกุโดย Thin 

layer chromatography  
- ศึกษาปริมาณแทนนินรวมในกล้วยน้ าวา้และกล้วยหักมกุ ดว้ยวิธีตาม 

Thai herbal pharmacopoeia เล่ม ๒  
- รวบรวมผลการศึกษาเพื่อสรุผลการวิจยั  
- ส่งรายงานผลการวิจยัผ่านระบบ NRMS และระบบ DOC 

100.00 สามารถน าผลการวิจัยที่ได้ ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งใน
การพิจารณาเป็นข้อก าหนดของสมุนไพรกล้วย
น้ า ว้ า แ ล ะ ก ล้ ว ย หั ก มุ ก  ใ น  Thai Herbal 
Pharmacopoeia 

สวพ. 

813-1112-
P053-
L5742-25 

การศึกษาความเป็นพิษ
ของสารสกัดจากผกัเชียง
ดา 

700,000 700,000 100.00 1. ทบทวนและปรับปรุงแผนการด าเนินโครงการ  
2. ประสานห้องปฏบิัติการพพิิธภัณฑ์พืชเพือ่จัดหาวัตถุดิบสมุนไพรผักเชียง

ดา  
3. ได้รับวัตถุดิบผักเชียงดา จ านวน 8 กิโลกรัม ด าเนินการเด็ด ล้าง ตาก 

และอบแห้ง พร้อมด าเนินการเริ่มการจดัเตรียมสารสกัด  
4. จัดส่งวัตถุดิบใบผักเชียงดาอบแห้งให้ห้องปฏิบัติการโรงงานต้นแบบฯ 

เพื่อจัดเตรียมเป็นสารสกัดจ านวน 1 กิโลกรัม  
5. ได้รับสารสกัดใบผักเชียงดา จ านวน 30 กรัม จากห้องปฏิบัติการโรงงาน

ต้นแบบฯ  
6. อยู่ระหว่างการด าเนินการทดสอบพษิในเซลล์เพาะเลี้ยงและฤทธิ์ก่อ

กลายพันธ์ีในเชื้อแบคทีเรีย  
7. สารสกัดสกัดใบผักเชียงดา มีค่ายับยั้งการเจริญเติบโตร้อยละ 50 ของ

เซลล์ Chang-Liver, HEK-293 และ SV-80 (IC50) เท่ากับ 
1,311.307.26, 1,962.85,284.07 และ 4,785.82,274.13 ug/ml 
ตามล าดับ เมื่อทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดใบผักเชียงดา ในเซลล์ 
BALB/c 3T3 เพื่อประเมินความเป็นพิษเบื้องต้นก่อนทดสอบพิษ

100.00 - ข้อมูลทางพิษวิทยาของสารสกัดจากผักเชียง
ดาเพื่อใช้ประเมินความปลอดภัยและก าหนด
ขนาดที่ เหมาะสมในคน  อีกทั้ ง เป็นข้อมูล
คุ้มครองผู้บริโภค  

- มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนใช้ผักเชียงดา
ได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย 

สวพ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

เฉียบพลันพบว่ามีค่ายับยั้งการเจริญของเซลล์ (IC50) เท่ากับ 
2,353.47?158.67 ug/ml น าค่าที่ได้ค านวณหาค่าประมาณของค่า 
LD50 ได้เท่ากับ 1,897.22-48.16 mg/kg  

8. สารสกัดใบผักเชียงดาด้วยน้ า ทีข่นาดทดสอบ 12,000 6,000 3,000 
1,500 และ 750 ug/plate ไม่ก่อให้เกิดกลายพันธุ์ในเชื้อ S. 
typhimurium สายพันธุ์ TA98 และ TA100  

9. สั่งซ้ือสารส าคัญ gymnemagenin เพื่อควบคุมคุณภาพสารสกัด  
10. ได้รับสารส าคัญ gymnemagenin และประสานขอความอนุเคราะห์

โรงงานต้นแบบฯในกรวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพสารสกัด  
11. อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสารสกัด ได้แก่ ปริมาณ

ความชื้น ปริมาณเถ้ารวม ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด และการคงอยู่
ของสาร gymnemic acid เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเขียนขออนุมัติ
จริยธรรมของโครงการ  

12. อยู่ระหว่างการจัดท าเอกสารจริยธรรมการใช้สัตว์เสนอต่อ คกส 
13. จัดท ารายงานความกา้วหนา้โครงการเสนอต่อผู้บริหาร 

813-1112-
P053-
L5742-26 

การศึกษาความเป็นพิษ
ของสารสกัดจากกระเจี๊ยบ
เขียว 

600,000 588,000 98.00 1. ได้รับวัตุดิบครั้งที่ 1 จากห้องปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์พืช วันที ่26 ม.ค.
2560  

2. ล้างและตากวัตถุดิบพร้อมทั้งจดปริมาณน้ าหนัก  
3. ศึกษาฤทธิก์่อกลายพันธุ์โดยวธิีเอมส์ของสารสกัดที่มีฤทธิ์ลดน้ าตาล (สาร

สกัดน้ าจากกระเจีย๊บเขียว) ผลการทดลองของการศึกษาฤทธิ์กอ่กลาย
พันธุ์ของสารสกัดน้ าจากกระเจีย๊บเขียว การศึกษาฤทธิ์กอ่กลายพันธุ์ของ
สารสกัดน้ ากระเจีย๊บเขียว โดยใช้แบคทเีรีย Salmonella 
typhimurium สายพันธุ์ TA98 และ TA100 ในระบบไม่มีเอนไซม์
กระตุ้น ใช้น้ ากลั่นเป็น negative control และแบ่งความเข้มข้น
ออกเป็น 5 ความเข้มข้น ได้แก่ 12,000 6,000 3,000 1,500 และ750 
g/plate ผลการทดลองพบว่า สารสกัดน้ ากระเจี๊ยบเขียว ไม่มีฤทธิก์่อ
กลายพันธุ์ในทุกขนาดทดสอบทั้ง 5 ขนาด และในแบคทีเรียสายพันธุ์ 
TA98 และ TA100 รวมทั้งเมื่อส่องดู Background lawn พบว่าปกติไม่
เกิดการตายของเช้ือ  

4. ทดสอบการละลายของสารสกัด 95% กระเจี๊ยบเขียว  
5. ประสานงานนักวจิัยดา้นเคมีจากหอ้งปฏิบัติการโรงงานต้นแบบและผลิต

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการควบคุมคุณภาพสารสกัดกระเจีย๊บเขียว  
6. ทดสอบฤทธิ์กอ่กลายพันธุ์ 1 สายพันธุ์ของสารสกัด 95% เอทานอล 

กระเจี๊ยบเขยีว  

100.00 1. ข้อมูลทางพิษวิทยาของสารสกัดจากกระเจี๊ยบ
เขียวเพื่อ ใช้ประเมินความปลอดภัยและ
ก าหนดขนาดที่ เหมาะสมในคน  อีกทั้งเป็น
ข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค 

2. มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนใช้สมุนไพร
กระเจี๊ยบเขียวได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย 

สวพ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

7. การศึกษาฤทธิ์กอ่กลายพันธุ์ของสารสกดั 95% เอทานอลกระเจี๊ยบเขียว 
รหัสสารสกัด AEEM โดยใช้แบคทีเรีย S. typhimurium สายพันธุ์ 
TA98 ในระบบไม่มีเอนไซม์กระตุ้น แบ่งความเข้มข้นออกเป็น 5 ความ
เข้มข้น ได้แก่ 750 1,500 3,000 6,000 และ 12,000 ?g/plate ผลการ
ทดลองพบว่า สารสกัด95% เอทานอกระเจี๊ยบเขียว ไม่เกิดฤทธิ์ก่อกลาย
พันธุ์ในสายพันธุ ์TA98 ในทุกขนาดทดสอบและ Background lawn 
ปกติ  

8. การศึกษาฤทธิ์กอ่กลายพันธุ์ของสารสกดั 95% เอทานอลกระเจี๊ยบเขียว 
รหัสสารสกัด AEEM โดยใช้แบคทีเรีย S. typhimurium สายพันธุ์ 
TA98 และ TA 100 ในระบบไม่มีเอนไซม์กระตุ้น แบ่งความเข้มข้น
ออกเป็น 5 ความเข้มข้น ได้แก่ 750 1,500 3,000 6,000 และ 12,000 
ug/plate ผลการทดลองพบว่า สารสกดั95% เอทานอลกระเจีย๊บเขยีว 
ไม่เกิดฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ทั้ง 2 สายพันธุ ์ในทุกขนาดทดสอบและ 
Background lawn ปกติ  

9. สารสกัดใบเชียงดา สารสกัดฝักกระเจี๊ยบเขียว และสารสกัดรากสามสิบ 
มีความเป็นพิษต่ าต่อเซลล์ SV-80, Chang liver และ HEK-293 ให้ค่า 
IC50 อย่างไรก็ตามในการทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลองอาจต้อง
เฝ้าระวังพิษต่อตับของสารสกัดใบเชยีงดา ขนาดเริ่มต้นทดสอบพิษ
เฉียบพลันที่เหมาะสม ส าหรับสารสกัดใบเชียงดาและสารสกัดราก
สามสิบ เท่ากับ 300 mg/kg ส่วนสารสกัดฝักกระเจีย๊บเขียว ขนาด
ทดสอบที่เหมาะสม เท่ากับ 2,000 mg/kg  

813-1112-
P053-
L5742-30 

การศึกษาความเป็นพิษ
ของสารสกัดสมุนไพรราก
สามสิบ 

700,000 700,000 100.00 ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผน ได้ประสานการจัดเตรียมวัตถุดิบ
กับห้องปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์พืช  ได้รับตัวอย่างสมุนไพรจากจังหวัด
จันทบุรี น ามาคัดเฉพาะรากสะสมอาหาร ล้างน้ าให้สะอาด หั่นให้มี
ขนาดเล็กตามขวางบางๆ สมุนไพรถูกอบแห้งในตู้อบแห้งสมุนไพรที่
อุณหภูมิ 45?50 C นาน บดเป็นผงหยาบด้วยเครื่องบดสมุนไพร สกัด
โดยวิธีการหมักในเอธิลแอลกอฮอล์ร้อยละ 95 นาน 7 วัน โดยหมักและ
เขย่าเพื่อให้สารละลายในตัวท าละลายเปลี่ยนถ่ายแอลกอฮอล์ 3 ครั้ง 
จากนั้นรวมสารสกัดที่ได้ทั้งหมด กรองด้วยด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 ท า
ให้สารละลายแห้งด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ (Rotary evaporator) 
ให้ร้อยละผลผลิต เท่ากับ 45.24 จากนั้นทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์
เพาะเลี้ยง 4 ชนิด ได้แก่ เซลล์ปอด(SV-80) เซลล์ตับ(Chang-Liver) 
เซลล์ไต (HEK-293) และเซลล์หนูไมซ์ (BALB/c 3T3) พบว่าให้ค่า IC50 
ต่อเซลล์ SV-80, Chang-Liver, HEK-293 และ BALB/c 3T3 เท่ากับ 

100.00 - ข้อมูลทางพิษวิทยาของสารสกัดจากราก
สามสิบเพื่อใช้ประเมินความปลอดภัยและ
ก าหนดขนาดที่ เหมาะสมในคน  อีกทั้งเป็น
ข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค  

- มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนใช้รากสามสิบ
ได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย 

สวพ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

2,603.22?145.98, 2,507.74?232.76, 2,018.22?212.92 แ ล ะ 
2,469.78?32.31 ug/ml ซ่ึงสามารถค านวณขนาดที่เหมาะสมในการ
บริหารหนูเพื่อทดสอบพิษเฉียบพลันที่ขนาด 300 mg/kg การศึกษาฤทธิ์
ก่อกลายพันธ์ีต่อเชื้vแบคทีเรีย Salmonella typhimurium สายพันธุ์ 
TA98 และ TA 100 ในระบบไม่มี เอนไซม์กระตุ้น ใช้น้ ากลั่นเป็น 
negative control และแบ่งความเข้มข้นออกเป็น 5 ความเข้มข้น ได้แก่ 
12,000 6,000 3,000 1,500 และ750 ?g/plate ผลการทดลองพบว่า 
ไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรียสายทั้สองสายพันธุ์ในช่วงขนาด
ทดสอบ และ Background lawn ปกติ 

813-1115-
P041-
L5747-46 

โครงการวิจัยเพือ่จัดท า
มาตรฐานสมุนไพรในบัญชี
ยาหลักแห่งชาต ิ

520,000 520,000 100.00 1. สืบค้นข้อมูลสมุนไพร เจตมูลเพลิงขาวและทองพันชั่ง 
2. หาตัวอย่างสมุนไพรเจตมูลเพลิงขาวจ านวน 19 ตัวอย่าง 
3. ประสานการหาตัวอย่างสมุนไพรเจตมูลเพลิงขาวสดจ านวน 1 ตัวอยา่ง 
4. เตรียมตัวอย่างสมุนไพรเจตมูลเพลิงขาวแห้งจ านวน 19 ตัวอย่าง 
5. เตรียมตัวอย่างสมุนไพรเจตมูลเพลิงขาวสด 1 ตัวอย่าง 
6. พัฒนาวิธวีิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญในเจตมูลเพลิงขาว ได้วิธีส าหรับ

วิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญด้วย HPLC 
7. ประเมินคุณภาพทางเคมีในหัวข้อ 

100.00 ได้ข้อมูลด้านข้อก าหนดมาตรฐานทางเคมีของ
สมุนไพรที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้
ในการจัดท าต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 

สวพ. 

813-1115-
P051-
L5741-19 

จัดท ามาตรฐานทางเภสัช
เวทของสมุนไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาต ิ

200,000 199,999 100.00 1. หาตัวอย่างสมุนไพรและตรวจสอบระบชุื่อพฤกษศาสตร์ (ร้อยละ 5) 
(สะสมร้อยละ 5)  
1.1 ได้ตัวอย่างเปลืกต้นมะรุม  
1.2 ได้ตัวอย่างฝักส้มป่อย  
1.3 ได้ตัวอย่างรากชา้พลู  

2. ศึกษาลักษณะทางมหภาค (รอ้ยละ 10) (สะสมร้อยละ 10) 
2.1  ศึกษาลักษณะทางมหภาคของเปลือกตน้มะรุม  
2.2 ศึกษาลักษณะทางมหภาคของฝักส้มป่อย  
2.3 ศึกษาลักษณะทางมหภาคของรากช้าพลู  

3. ศึกษาลักษณะทางจุลภาค (ร้อยละ 60) (สะสมร้อยละ 60) 
3.1 ศึกษาลักษณะโครงสร้างและเนื้อเยื่อของเปลือกต้นมะรุม (สะสม

ร้อยละ 20)  
3.2 ศึกษาลักษณะโครงสร้างและเนื้อเยื่อของฝักส้มป่อย (สะสมร้อยละ 

20)  
3.3 ศึกษาลักษณะโครงสร้างและเนื้อเยื่อของรากช้าพลู (สะสมร้อยละ 

20)  

100.00 1. นักวิจัยสมุนไพรสามารถน าข้อมูลเอกลักษณ์
ทางเภสัชเวทไปใช้ตรวจสอบชนิดสมุนไพร
เพื่อให้ได้สมุนไพรมาใช้ได้อย่างถูกต้อง  

2. อนุกรรมการจัดท าต ารามาตรฐานยาสมุนไพร
ไทยได้ใช้ประโยชน์โดยน าข้อมูลเอกลักษณ์ทาง
เภสัชเวทไปใช้ในการจัดท าต ารามาตรฐานยา
ส มุ น ไ พ ร ไ ท ย  (Thai Herbal 
Pharmacopoeia)  

3. คณาจารย์จากภาควิชาที่มีการสอนเกี่ยวกับ
สมุนไพร สามารถน าข้อมูลเอกลักษณ์ทางเภสัช
เวทไปใช้เป็นแนวทางในการสอนและการ
อ้างอิง  

4. ได้ตัวอย่างเครื่องยาสมุนไพรที่ศึกษาวิจัยแล้ว
ส าหรับไปแสดงที่ ศูนย์ เครื่องยาสมุนไพร 
ส าหรับผู้ที่สนใจได้เข้าไปศึกษาชนิดของเครื่อง
ยาสมุนไพร 

สวพ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

4. จัดท าตัวอย่างเครื่องยาสมุนไพรเพื่อการอ้างอิง (ร้อยละ 5) (สะสมร้อย
ละ 5)  
4.1 ได้ตัวอย่างเครื่องยาสมุนไพรอ้างอิงของเปลือกต้นมะรุม  
4.2 ได้ตัวอย่างเครื่องยาสมุนไพรอ้างอิงของฝักส้มป่อย  
4.3 ได้ตัวอย่างเครื่องยาสมุนไพรอ้างอิงของรากช้าพล ู 

5. สรุปผลการศึกษาทางเภสัชเวท (ร้อยละ 20) (สะสมร้อยละ 20)  
5.1 สรุปผลการศึกษาทางเภสัชเวทของเปลือกต้นมะรุม  
5.2 สรุปผลการศึกษาทางเภสัชเวทของฝักสม้ป่อย  
5.3 สรุปผลการศึกษาทางเภสัชเวทของรากช้าพล ู

813-1115-
P051-
L5741-37 

โครงการการศึกษาคุณภาพ
ทางเคมีและคุณค่าทาง
อาหารของผงนัวและผล
มะขามป้อม 

1,200,000 1,200,000 100.00 - ค้นหาข้อมูลสมุนไพร และวางแผนงานวิจัย  
- ประสานงานผู้รับผิดชอบในการหาวัตถุดิบสมุนไพร จ านวน 13 ชนิด  
- ประสานงานชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องตามหลักอนุกรมวิธานพืช  
- ประสานงานน้ าหนักวัตถุดิบสมุนไพรที่ต้องการวิจัยในโครงการฯ  
- ทบทวนวรรณกรรม หาข้อมูลการวิจัย ของสมุนไพรที่ใช้ท าผงนัว 

Moringa oleifera จ านวน 110 เรื่อง Amaranthus spinosus จ านวน 
13 เรื่อง Malientha suavis จ านวน 2 เรื่อง Sauropus androgynus 
จ านวน 20 เร่ือง Tiliacora triandra จ านวน 11 เร่ือง Allium sativum 
จ านวน 41 เร่ือง  

- หาข้อมูลงานวิจัย Alium tuberosum จ านวน 18 เรื่อง Colubrina 
asiatica จ านวน 6 เรื่ อ ง  Dracaena angustifolia จ านวน 6 เรื่ อ ง 
Garcinia cowa จ านวน 23 เร่ือง Morus alba จ านวน 49 เร่ือง Acacia 
concinna จ านวน 12 เร่ือง  

- คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง ก้านตรง จ.ตาก จ านวน 1 
ตัวอย่าง  

- คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง คอนแคน จ.ตาก จ านวน 1 
ตัวอย่าง  

- คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง มะรุม จ.เพชรบุรี จ านวน 1 
ตัวอย่าง  

- คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง ผักโขม จ.เพชรบุรี จ านวน 1 
ตัวอย่าง  

- คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง ย่านาง จ.เพชรบุรี จ านวน 1 
ตัวอย่าง  

- คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง กระเทียม จ.นครพนม จ านวน 1 
ตัวอย่าง  

100.00 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร ซ่ึงหาก
มี ข้ อมู ลวิ ทยาศาสตร์ รอ ง รับ ในการจั ดท า
ผลิ ตภัณฑ์ สุขภาพจากผงนั วดั งกล่ า ว  เช่ น 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสร้างเสริมสุขภาพหรือ
เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร โดยช่วยสนับสนุนชุมชนใน
การปรุงผงนัวที่มี คุณภาพใช้ในครัวเรือนโดย
สามารถใช้แทนผงชู รส  จะไม่มีอันตรายแก่
ผู้บริโภค ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและ
ยังน ามาจ าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้  และท าให้
ผู้บริโภคที่คนรักสุขภาพมีโอกาสได้ซ้ือและใช้
เครื่องปรุงรสที่ไม่มีอันตรายอีกด้วย หรือจ าหน่าย
เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่ น ซ่ึงจะช่วยเพิ่มมูลค่า
สมุนไพรพื้นบ้าน เพิ่มโอกาสส าหรับชุมชนในการ
สร้างอาชีพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งช่วย
สนับสนุนการจ าหน่ายให้ผู้ประกอบการด้าน
สมุนไพร 

สวพ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- Freeze dry ใบย่านางเขียว 500 กรัม ได้สารสกัด 107.63 กรัม  
- Freeze dry ใบกระเจี๊ยบแดง 500 กรัม ได้สารสกัด 224.20 กรัม  
- Freeze dry ใบผักหวานป่า 500 กรัม ได้สารสกัด 214.22 กรัม  
- Freeze dry ใบกุ้ยฉ่าย ได้สารสกัด 210.20 กรัม  
- Freeze dry ใบมะรุม 500 กรัม ได้สารสกัด 202.80 กรัม  
- Freeze dry ใบคอนแคนผง 500 กรัม ได้สารสกัด 94.20 กรัม  
- บดสมุนไพรแบบหยาบ จ านวน 9 ตัวอย่าง - Freeze dry ใบคอนแคน

ผง 2,000 กรัม ได้สารสกัด 388.57 กรัม  
- Freeze dry ใบก้านตง 500 กรัม ได้สารสกัด 174.79 กรัม  
- สกัดสมุนไพร ใบชะมวงผง 1,100 กรัม ท าแห้งโดยวิธี Freeze dry  
- สกัดสมุนไพร ใบผักขมผง 600 กรัม ท าแห้งโดยวิธี Freeze dry  
- วิเคราะห์หาปริมาณโพลีฟีนอลรวมใน,ใบกระเจี๊ยบแดง, ใบผักหวานบ้าน

,ใบกุยช่าย,ใบหม่อน และใบมะรุม  
- ศึกษา TLC ใบผักโขม  
- ศึกษา TLC ของสมุนไพรใบหม่อน  
- ศึกษา TLC ของสมุนไพรใบกุยช่าย  
- ศึกษา TLC ของสมุนไพรใบย่านาง  
- ศึกษา TLC ของสมุนไพรใบผักหวานป่า  
- ศึกษา TLC ของสมุนไพรใบผักหวานบ้าน  
- ศึกษา TLC ของสมุนไพรใบส้มป่อย  
- ศึกษา TLC ของสมุนไพรใบก้านตรง  
- ศึกษา TLC ของสมุนไพรใบคอนแคน  
- ท า TLC ของสมุนไพรในโครงการผงนัวจ านวน 12 ตัวอย่าง ได้แก่ ใบ

ผักหวานบ้าน, ใบผักหวานป่า, ใบชะมวง, ใบหม่อน, ใบกระเทียม, ใบ
กุยช่าย, ใบย่านาง, ใบส้มป่อย, ใบก้านตรง, ใบคอนแคน, ผักโขม และใบ
มะรุม  

- สกัดสมุนไพร ผงนัว 10 .0 กรัม สกัดน้ าท าแห้งโดยวิธีระเหย เครื่อง
สูญญากาศ ได้สารสกัด ทั้งหมด 3.62 กรัม  

- วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นโดยวิธีกราวิเมตริก ใบผักหวานบ้าน 8 
ตัวอย่าง  

- Screening test ตัวอย่างสมุนไพรใบผักหวานบ้าน 8 ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเถ้ารวมและปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ใน

ตัวอย่างสมุนไพร ใบผักหวานบ้าน 8 ตัวอย่าง  



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสกัดด้วยน้ าและเอทานอลในสมุนไพรใบ
ผักหวานบ้าน 8 ตัวอย่าง 

- Screening test ตัวอย่างสมุนไพรใบผักหวานป่า 8 ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณความชื้นในสมุนไพรใบผักหวานป่า โดยวิธีกรา

วิเมตริก 8 ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเถ้ารวมและปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ใน

ตัวอย่างสมุนไพร ใบผักหวานป่า 8 ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสกัดด้วยน้ าและเอทานอลในสมุนไพรใบ

ผักหวานป่า 8 ตัวอย่าง  
- วิเคราะห์หาปริมาณโพลีฟีนอลรวมในตัวอย่างใบชะมวง ใบคอนแคน ใบ

หม่อน ใบผักโขม ต้นกระเทียม ใบส้มป่อย ใบก้านตรง ใบผักหวานป่า ใบ
ผักหวานบ้าน  

- สกัดสมุนไพรผักหวานบ้าน จ.ชุมพร โดยวิธี Freeze Dry  
- สกัดสมุนไพรผักหวานป่า จ.ชุมพร โดยวิธี Freeze Dry  
- สกัดสมุนไพรชะมวง จ.จันทบุรี โดยวิธี Freeze Dry  
- คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง ใบผักหวานป่า จ.กาญจนบุรี 

จ านวน 1 ตัวอย่าง  
- คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง ใบผักหวานป่า จ.นครสวรรค์ 

จ านวน 1 ตัวอย่าง  
- คัดลือก ล้างหั่นตัวอย่างสมุนไพร มะขามป้อมตลาดไท จ านวน 1 

ตัวอย่าง  
- คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง ใบผักหวานบ้าน จ.จันทบุรี 

จ านวน 1 ตัวอย่าง  
- คัดลือก ล้างหั่นตัวอย่างสมุนไพร มะขามป้อมสวนสมุนไพรจันทบุรี 

จ านวน 1 ตัวอย่าง  
- คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง มะขามป้อม จ. จันทบุรี จ านวน 

1 ตัวอย่าง  
- คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้งใบผักหวานป่า จ.เพชรบูรณ์ 

จ านวน 1 ตัวอย่าง  
- บดสมุนไพรพร้อมผ่านแร่งวัตถุดิบมะขามป้อม จ านวน 1 ตัวอย่าง  
- บดสมุนไพรพร้อมผ่านแร่งใบผักหวานป่า จ านวน 1 ตัวอย่าง  
- สกัดน้ าสมุนไพรมะขามป้อมสดบีบกากจ านวน 1,500 กรัม. ท าแห้งโดย 

Freeze Dry ได้สารสกัด 202.54 กรัม  



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- สกัดน้ าสมุนไพรมะขามป้อมสดบีบกากจ านวน 32 กิโลกรัม ท าแห้งโดย 
Freeze Dryได้สารสกัดทั้งหมด 1685.91 กรัม (lot.2)  

- สกัดรีฟลัคน้ าสมุนไพร มะขามป้อมแห้งจันทบุรีจ านวน 460 กรัม ท า
แห้งโดย Freeze Dry  

- สกัดสมุนไพร มะขามป้อมผงแห้งจันทบุรีจ านวน 900 กรัม สกัดโดย 
แอลกอฮอล์ท าแห้งโดย เครื่องระเหยสูญญากาศ  

- Screening test ตัวอย่างสมุนไพรมะขามป้อม 3 ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณความชื้นในสมุนไพรมะขามป้อม โดยวิธีกราวิ

เมตริก จ านวน 3 ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเถ้ารวมและปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ใน

ตัวอย่างสมุนไพร มะขามป้อม จ านวน 3 ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสกัดด้วยน้ าและเอทานอลในสมุนไพร

มะขามป้อม จ านวน 3 ตัวอย่าง  
- วิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมใน ผักโขม ผักหวานบ้าน ผักหวานป่า 

กระเทียม มะรุม คอนแคน ชะมวง ส้มป่อย ย่านาง กุยช่าย ก้านตรง 
มะขามป้อม  

- สกัดสารส าคัญจากสมุนไพร ผงหยาบสมุนไพรมะขามป้อมจ านวน 900 
กรัม. ได้สารสกัด 277.72 กรัม  

- วิเคราะห์หาปริมาณโพลีฟีนอลรวมในตัวอย่าง ใบผักหวานป่า , ใบ
ผักหวานบ้าน, ใบชะมวง และ สารสกัดจากผลมะขามป้อม 7 ตัวอย่าง  

- วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นโดยวิธีกราวิเมตริกสารสกัดมะขามป้อม 
PEM 5 ตัวอย่าง PEJ 8 ตัวอย่าง  

- วิเคราะห์ตัวอย่างมะขามป้อมด้วย HPLC (ก าลังด าเนินการ)  
- วิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมใน ผักหวานบ้าน กระเทียม (repeat)  
- ประมวลผลการตรวจวิ เคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมใน ผักโ ขม 

ผักหวานบ้าน ผักหวานป่า กระเทียม มะรุม คอนแคน ชะมวง ส้มป่อย 
ย่านาง กุยช่าย ก้านตรง มะขามป้อม (ก าลังด าเนินการ)  

- ตรวจวิเคราะห์หา radical scavenging activity ของ ตัวอย่างสารสกัด 
มะขามป้อม จ านวน 8 ตัวอย่าง  

- ตรวจวิเคราะห์หา radical scavenging activity ของ ตัวอย่างสารสกัด 
มะขามป้อมและยาเม็ด PET จ านวน 5 ตัวอย่าง  

- ท า TLC ของสารสกัดมะขามป้อม ยาเม็ดและสารสกัดมะขามป้อมที่
ศูนย์ ตรวจสอบฯเตรียมเทียบกับ Ascorbic acid จ านวน 11 ตัวอย่าง  



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ผักหวานบ้าน จ านวน 10 ตัวอย่าง และผักหวานป่า จ านวน 11 ตัวอย่าง 
แหล่งวัตถุดิบอ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  

- ขออนุมัติซื้อวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในโครงการวิจัย  
- สรุปความก้าวหน้าโครงการวิจัย  
- Thin layer chromatography ของผักโขม ผักหวานบ้าน ผักหวานป่า 

กระเทียม มะรุม คอนแคน ชะมวง ส้มป่อย ย่านาง กุยช่าย ก้านตรง 
มะขามป้อม  

- ทดสอบวิธีวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมโดยใช้ rutin hydrate เป็น 
chemical standard  

- วิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม ของผักโขมผักหวานบ้าน ผักหวานป่า 
กระเทียม มะรุม คอนแคน ชะมวง ส้มป่อย หม่อน ย่านาง กุยช่าย ก้าน
ตรง มะขามป้อม ผงนัว  

- ก าลังด าเนินการ วิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมของผงนัว  
- ศึกษาวิธีการตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสมุนไพร และทดลองท า 

DPPH assay  
- สรุปโครงการศึกษาคุณภาพทางเคมีและคุณค่าทางอาหารของผงนัวและ

ผลมะขามป้อม  
- ให้ข้อมูล ผอ.สวพ คุณค่าทางโภชนาการของผงนัว  
- ให้ข้อมูล คุณอภิรักษ์ ศักดิ์เพ็ชร เพื่อน าไปท า power point  
- รายงานความก้าวหน้าโครงการ ฯ ในระบบ NRMS วันที่ 16 กันยายน 

2560  
- ด าเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน ต.ค. 2559 - ส.ค. 2560 

เป็นจ านวนเงิน 1,200,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
813-1115-
P051-
L5742-17 

การพัฒนาและการ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
วิธีวิเคราะห์สาร 
Miroestrol ในตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์แคปซูล
กวาวเครือขาวโดยวิธี 
HPLC 

200,000 199,999 100.00 1. ด าเนินการจัดหาตัวอย่างวัตถุดิบกวาวเครือขาวได้ทั้งหมด 4 ตัวอย่าง
ดังนี้  
- ตัวอย่างที่ 1 น้ าหนักสด 70.8 กิโลกรัม เตรียมให้อยู่ในรูปผงเเห้งได้ 

8.1 กิโลกรัม  
- ตัวอย่างที่ 2 น้ าหนักสด 29.9 กิโลกรัม เตรียมให้อยู่ในรูปผงเเห้งได้ 

2.8 กิโลกรัม  
- ตัวอย่างที่ 3 อยู่ในรูปผงเเห้งจ านวน 1 กิโลกรัม  
- ตัวอย่างที่ 4 น้ าหนักสด 39.1 กิโลกรัม เตรียมให้อยู่ในรูปผงเเห้งได้ 

2.5 กิโลกรัม  
2. ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร miroestrol พบว่า  

- ตัวอย่างที่ 1 ไม่พบสาร miroestrol  

100.00 ได้วิธีและผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร 
miroestrol ในตั ว อย่ า งผลิ ตภัณฑ์ น า เ สน อ
เ ผ ย แ พ ร่ ใ น ง า น ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ห รื อ
วารสารวิชาการ หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าวิธี
และข้อมูลไปใช้ในงานวิจัยทางด้านประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยได้ รวมทั้งสามารถน าวิธีไปใช้
ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีการร้องเรียน
ผ่านมาทางส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา 

สวพ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ตัวอย่างที่ 2 พบสาร miroestrol สามารถน ามาใช้ท าการแยก 
- ตัวอย่างที่ 3 พบสาร miroestrol สามารถน ามาใช้ท าการแยกสารได้ 
- ตัวอย่างที่ 4 พบสาร miroestrol แต่มีอยู่ในปริมาณน้อยไม่เหมาะ

ส าหรับใช้แยกสาร ด าเนินการสกัดวัตถุดิบตัวอย่างที่  2 เพื่อท าการ
แยกสาร miroestrol ไปทั้งสิ้น 2 กิโลกรัม ได้สารสกัดเบื้องต้น 57.35 
กรัม น าสารสกัดมาผ่านขั้นตอนการแยกสารขั้นตอนต่าง ๆ จนได้สาร
สกัดส่วนที่มี miroestrol เข้มข้นจ านวน 20 มิลลิกรัม 

813-1115-
P051-
L5742-43 

คุณลักษณะทางเคมี-ฟิสิกส์
ของกานพล ู

200,000 199,999 100.00 - จัดหาตัวอย่างสมุนไพร จ านวน 15 ตัวอย่าง  
- ประเมินคุณลักษณะทางเคมี-ฟิสิกส์ของกานพลู จ านวน 15 ตัวอย่าง  
- พัฒนาวิธ๊ตรวจเอกลักษณ์ทางเคมี  
- ได้ผลการตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยวิธ๊ TLC ของกานพลู จ านวน 15 

ตัวอย่าง  
- ได้ผลการตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยวิธ๊ color test ของกานพลู จ านวน 15

ตัวอย่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย จ านวน 1 เรื่อง 

100.00 - น าองค์ความรู้ที่ ได้ ไปใช้ ในการความคุม
คุณภาพสมุนไพร  

- น าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสร้างมาตรฐาน
สมุนไพร  

- เผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสาร 

สวพ. 

813-1115-
P051-
L5742-50 

การพัฒนาต ารับยารักษา
โรคผิวหนังจากสารสกัด
มังคุด 

400,000 400,000 100.00 1. ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน  
2. ด าเนินการเตรียมสารสกัดมังคุด จ านวน 4 กิโลกรัม ด้วยวิธี Soxhlet 

extractor  
3. กรองสารสกัดที่ได้จากการสกัด Soxhlet  
4. ระเหยสารสกัดโดยใช้เครื่อง Evaporator  
5. ด าเนินการพัฒนาสูตรต ารับ จ านวน 3 สูตร  
6. ส่งตัวอย่างเพื่อตรวจทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสเริมที่ปาก และทดสอบ

ด้วยเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559  

7. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 
ตุลาคม 2559 ห้องประชุม ชั้น 2  

8. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่  2/2560 วันที่  9 
พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุม ชั้น 2 ธันวาคม 2559  
- ด าเนินการพัฒนาสูตรต ารับ 12 ต ารับ  
- ด า เนินการเตรียมสารสกั ดมั ง คุด  2 ชุด  สกัดโดยใช้  Soxhlet 

extractor  
- กรองสารสกัดมังคุด จ านวน 10 ลิตร  
- ระเหยสารสกัดโดยใช้เครื่อง Evaporation 10 L.  

100.00 1. ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรได้น า
องค์ความรู้ด้านสรรพคุณมาตรฐาน และความ 
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์  

2. สนับสนุนการใช้สมุนไพรภายในประเทศ เพื่อ
ลดการน าเข้า  

3. แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน 
ได้เกิดความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร 

สวพ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ด าเนินการล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ชุด Evaporation  
- ด าเนินการล้างอุปกรณ์เครื่องแก้วชุด Soxhlet Extraction  
- ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 3/2560 วันที่ 25 

พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุม ชั้น 2  
- ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 4/2560 วันที่ 16 

ธันวาคม 2559 ห้องประชุม ชั้น 2  
- ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 5/2560 วันที่ 23 

ธันวาคม 2559 ห้องประชุม ชั้น 2 มกราคม 2560  
1. ด าเนินการเตรียมPlacebo เพื่อใช้ในการศึกษาความคงตัวของ

ผลิตภัณฑ์จ านวน 1.5 กิโลกรัม  
2. ด าเนินการเตรียมผลิตภัณฑ์จากสารสกัดมังคุดเพื่อใช้ในการศึกษา

ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ จ านวน 1.5 กิโลกรัม  
3. ด าเนินการบรรจุ Placebo ขนาด 7 กรัม จ านวน 186 หลอด  
4. ด าเนินการบรรจุผลิตภัณฑ์จากสารสกัดมังคุด ขนาด 7 กรัม จ านวน 

197 หลอด  
5. ด าเนินการจัดท าฉลากสติ๊กเกอร์ส าหรับใช้ติดหลอดผลิตภัณฑ์ 

จ านวน 400 ชิ้น  
6. ด าเนินการติดฉลากหลอดผลิตภัณฑ์ Placeboจ านวน 186 หลอด  
7. ด าเนินการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์โดยศึกษา 2 สภาวะ คือ

สภาวะเร่ง และสภาวะปกติอุณหภูมิห้อง กุมภาพันธ์ ด าเนินการส่ง
ตรวจตัวอย่างการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ เดือนที่ 1 โดย
ศึกษา 2 สภาวะ คือสภาวะเร่ง และสภาวะปกติอุณหภูมิห้อง จ านวน 
32 หลอด มีนาคม ด าเนินการติดตามตัวอย่างที่ส่งตรวจ เมษายน 
ด าเนินการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ 2 สภาวะ คือสภาวะ
เร่ง และสภาวะปกติอุณหภูมิห้อง พฤษภาคม ด าเนินการศึกษาความ
คงสภาพของผลิตภัณฑ์ 2 สภาวะ คือสภาวะเร่ง และสภาวะปกติ
อุณหภูมิห้อง มิถุนายน 2560 - ด าเนินการศึกษาความคงสภาพของ
ผลิตภัณฑ์ 2 สภาวะ คือสภาวะเร่ง และสภาวะปกติอุณหภูมิห้อง - 
ด าเนินการจัดเตรียมมังคุดบดละเอียด lot.no.5923 จ านวน 200 
กรัม กรกฎาคม 2560 ด าเนินการส่งตรวจตัวอย่างการศึกษาความคง
ตัวของ ผลิตภัณฑ์ เดือนที่ 3 โดยศึกษา 2 สภาวะ คือสภาวะเร่ง 
และสภาวะปกติอุณหภูมิห้อง จ านวน 32 หลอด 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1115-
P051-
L5742-52 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพจากผงนัว 

500,000 500,000 100.00 1. สืบค้นข้อมูลงานวิจัย  
2. ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ จ านวน 1 ฉบับ  
3. รับสมุนไพร 3 รายการ และด าเนินการคัดเลือก ล้าง อบแห้ง ได้แก่  

- ใบชะมวงสด จ านวน 53.70 กิโลกรัม  
- ใบส้มป่อยสด จ านวน 53.55 กิโลกรัม  
- ใบคอนแคน จ านวน 41.30 กิโลกรัม  

4. เก็บสมุนไพรจ านวน 3 รายการ ที่ได้ด าเนินการคัดเลือก ล้าง หั่น 
อบแห้ง ดังนี้  
- ใบชะมวงแห้ง จ านวน 8.20 กิโลกรัม  
- ใบส้มป่อยแห้ง จ านวน กโิลกรัม  
- ใบคอนแคนแห้ง จ านวน 3.80 กิโลกรัม  

5. รับวัตถุดิบสมุนไพรเพิ่มเติมจ านวน 4 รายการ ได้แก่  
- ผักโขมหนาม จ านวน 14.40 กิโลกรัม  
- ผักหวานบ้าน จ านวน 36.95 กิโลกรัม  
- ใบย่านาง จ านวน 19.95 กิโลกรัม  
- ใบกุ้ยช่าย จ านวน 51.65 กิโลกรัม  

6. ด าเนินการคัดเลือก ล้าง อบแห้ง สมุนไพร จ านวน 4 รายการ ได้แก ่ 
- ผักโขมหนามอบแห้ง จ านวน 0.95 กิโลกรัม  
- ผักหวานบ้านอบแห้ง จ านวน 2.70 กิโลกรัม  
- ใบย่านางอบแห้ง จ านวน 4.10 กิโลกรัม  
- ใบกุ้ยช่ายอบแห้ง จ านวน 3.82 กิโลกรมั  

7. ได้รับวัตถุดิบสมุนไพรเพิ่มเติม 5 รายการ ได้แก่  
- ใบคอนแคนสด จ านวน 8.7 กิโลกรัม  
- ใบก้านตงสด จ านวน 47.75 กิโลกรัม  
- ใบมะรุมสดจ านวน 48.15 กิโลกรัม  
- ใบผักหวานป่า จ านวน 54.55 กิโลกรัม  
- ใบย่านาง จ านวน 3.82 กิโลกรัม  

8. ด าเนินการคัดเลือก ล้าง อบแห้ง สมุนไพร จ านวน 5 รายการ ได้แก่  
- ใบคอนแคนอบแห้ง จ านวน 1.05 กิโลกรัม  
- ใบก้านตงอบแห้ง จ านวน 3.90 กิโลกรัม  
- ใบมะรุมอบแห้ง จ านวน 5.85 กิโลกรัม 
- ใบผักหวานป่าอบแห้ง จ านวน กิโลกรัม  
- ใบย่านางอบแห้ง จ านวน กิโลกรัม 

9. ได้รับวัตถุดิบสมุนไพรเพิ่มเติม 3 รายการ ได้แก่  

100.00 1.ประสบการณ์ที่ได้จะน าไปสู่การผลิตเชิง
พาณิชย์ด้านการผลิตวัตถุดิบ สารสกัดและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2.ประเทศไทยจะสามารถ
พึ่งตนเองได้ในด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ซ่ึงสามารถทดแทน หรือลดการน าเข้า ผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกันจากต่างประเทศได้ 3.ประชาชน
มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่มีคุณภาพ. 

สวพ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ใบหม่อนสด จ านวน 45.25 กิโลกรัม  
- ต้นกระเทียมสด จ านวน 189.05 กิโลกรัม  
- ต้นผักโขมหนาม จ านวน 29.4 กิโลกรัม  

10. ด าเนินการคัดเลือก ล้าง อบแห้ง สมุนไพร จ านวน 3 รายการ ได้แก ่ 
- ใบหม่อนอบแห้ง จ านวน 10.0 กิโลกรัม  
- ต้นกระเทียมอบแห้ง จ านวน 6.59 กิโลกรัม  
- ต้นผักโขมหนามอบแห้ง อยู่ระหวา่งด าเนินการ  

11. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผงนัวจากสมุนไพร 12 ชนิด ได้จ านวนผลิตภัณฑ์
ผงนัวรวม 24.20 กิโลกรัม  

12. ด าเนินการส่งผลิตภัณฑ์ผงนัวที่ได้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 
ได้แก่ปริมาณเถ้ารวม เถา้ไม่ละลายในกรด ปริมาณความชื้น จ านวน 
200กรัม  

13. ด าเนินการส่งผลิตภัณฑ์ผงนัวที่ได้ตรวจการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย ์
จ านวน 100 กรัม  

14. ด าเนินการส่งผลิตภัณฑ์ผงนัวทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง 
จ านวน 10 กิโลกรัม  

15. ด าเนินการอบแห้งสมุนไพร จ านวน 1 รายการ ได้แก่ - ต้นผักโขม
หนาม 3.30 กิโลกรัม  

16. ด าเนินการเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ส าหรบัการทดสอบชิมผลิตภัณฑ์ผง
นัว  

17. ด าเนินการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส (ทดสอบชิม) การใช้ผงนัว
ในอาหารประเภทแกงจืด โดยทดสอบในผู้บริโภคจ านวน 36 คน  

18. ด าเนินการจัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับการทดสอบด้านประสาทสัมผัส
เพิ่มเติม  

19. เตรียมการทดสอบชิมผลิตภัณฑ์ผงนัวในอาหารประเภทผัด  
20. สืบค้นข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร  
21. สืบค้นและติดต่อประสานจัดหาบรรจุภณัฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์  
22. สรุปและรายงานความก้าวหนา้การด าเนินโครงการ 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1115-
P051-
L5742-54 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพจากมะขามปอ้ม 

500,000 500,000 100.00 ได้ข้อมูลการศึกษาความคงตัวเบื้องต้น ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินซี
จากมะขามป้อม ในรูปแบบเม็ด ชนิดที่เคลือบฟิล์ม และไม่เคลือบฟิล์ม
พร้อมจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการฉบับสมบูรณ์ 

100.00 ได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร
มะขามป้อมที่ให้วิตามินซีแก่ร่างกาย 

สวพ. 

813-1115-
P053-
L5742-13 

การส ารวจและตรวจระบุ
ชนิดพืชสมุนไพรที่ใช้เป็น
วัตถุดิบในส่วนผสมของผง
นัว (เครื่องปรุงรสจาก
สมุนไพร) 

400,000 400,000 100.00 จากการส ารวจพืชสมุนไพรในแหล่งธรรมชาติตามเขตกระจายพันธุ์ของพืช
สมุนไพรทั้ง 12 ชนิด ซ่ึงได้เดินทางส ารวจพืชสมุนไพรในแหล่งธรรมชาติ
ตามเขตกระจายพันธุ์ต่างๆ และได้วัตถุดิบสมุนไพรที่เหมาะสม มีคุณภาพดี
ส าหรับใช้ในงานวิจัย จ านวน 12 แหล่ง ดังนี้  
- ได้วัตถุดิบคอนแคน 43.4 กก. ส้มป่อย 30 กก. จาก จ. ตาก  
- ได้วัตถุดิบมะรุม 50 กก. จาก จ. นนทบุรี  
- ได้วัตถุดิบย่านาง 40 กก. ผักหวานบ้าน 40 กก. และผักโขมหนาม 15 

กก. จ. เพชรบุรี  
- ได้วัตถุดิบผักกกุยช่าย 55 กก. จาก จ. นครราชสีมา  
- ได้วัตถุดิบคอนแคน 10 กก. และก้านตง 50 กก. จาก จ. ตาก  
- ได้วัตถุดิบผักหวานป่า 55 กก. จากจังหวัดสระบุรี  
- ได้วัตถุดิบกระเทียม 180 กก. จากจังหวัดนครพนม  
- ได้วัตถุดิบผักโขมหนาม 20 กก. จากจังหวัดเพชรบุร ีเมื่อน ามาตรวจระบุ

ชนิดตามหลักอนุกรมวิธานพืช ซ่ึงจากการตรวจระบุชนิดตามหลัก
อนุกรมวิธานพืชโดยใช้รูปวิธาน จากเอกสารทางอนุกรมวิธานพืชที่มี
ความทันสมัยและเชื่อถือได้ ห้องปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ได้จัดท าตัวอย่าง
พืชอ้างอิงงานวิจัยของชะมวงเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์พื ชระดับ
นานาชาติกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 

100.00 ได้องค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ของสมุนไพรทั้ง 
12 ชนิด ที่เป็นส่วนประกอบของผงนัว และได้
วัตถุดิบสมุนไพรที่เพียงพอต่อการวิจัยในปี 2560 
และน าผลการวิจัยไปพัฒนาต่อยอดต่อไป 

สวพ. 

813-1115-
P053-
L5742-39 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
สมุนไพรที่ใช้ท าผงนัว 

390,000 390,000 100.00 - หาข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของต้นคอนแคนสรุปรายงาน
ความก้าวหน้ารอบ 12 เดือน  

- จดบันทึกผลการทดลองต้นคอนแคนอายุ 1 เดือน ที่เลี้ยงในอาหารสูตร 
NAA 0.01, 0.05, 0.1, 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และอาหารสูตร IAA 2, 
1/2MS IBA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และsubculture ยอดคอนแคนที่ปลอด
เช้ือลงในอาหารสูตร KN 1,KN 4, NAA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร  

- เก็บตัวอย่างต้นคอนแคนที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ระหว่างวันที่ 14-17 พ.ย. 
59 น าต้นคอนแคนมาปลูกในกระถางเพื่อให้เกิดการแตกยอด ท า clean 
culture ยอดคอนแคนเล้ียงในอาหารสูตร MS จ านวน 48 ขวด  

- จดบันทึกผลการทดลองต้นคอนแคนอายุ 2 เดือน ที่เลี้ยงในอาหารสูตร 
NAA 0.01, 0.05, 0.1, 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และอาหารสูตร IAA 2, 

100.00 1. ได้องค์ความรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของ
สมุนไพรที่ใช้ท าผงนัวของต้นคอนแคนหรือต้น
กานตรง  

2. ได้ต้นกล้าที่ถูกต้องตามหลักพฤกษศาสตร์เพื่อ
ใช้ในงานวิจัยด้านการปลูกและจัดเตรียม
วัตถุดิบ  

3. เป็นแหล่งรวบรวมและขยายพันธุ์ต้นคอนแคน
หรือต้นกานตรง 

สวพ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

1/2MS IBA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร subculture ยอดคอนแคนลงในอาหาร
สูตร MS, BAP 0.1,0.3,0.5,0.7 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

     - จดบันทึกยอดคอนแคนที่ subculture ลงในอาหารสูตร MS, 
BAP0.1,0.3,0.5,0.7 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่อายุ 1 เดือน clean culture 
ยอดคอนแคลนจ านวน 13 ยอด  

- บันทึกการแตกยอดของต้นคอนแคนที่ปลูกในเรือนเพาะช า น าต้นคอน
แคนที่เก็บตัวอยา่งมาปลูกที่เรือนเพาะช า จ านวน 36 ต้น ประมาณ 1 
เดือนจึงเร่ิมแตกตาใหม่จึงน ายอดทีแ่ตกใหม่จ านวน 26 ยอด มาฟอกฆา่
เช้ือ เล้ียงในอาหารสูตร MS ท า clean culture ยอดคอนแคน เล้ียงใน
อาหารสูตร MS จ านวน 6 ขวด จดบันทกึผลยอดคอนแคนอายุ 1 เดือน
ในอาหารสตูร IBA 0.01 mg/l  

- ซ้ือสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเพื่อเตรียมส าหรับฉีดพ่นต้นแม่
พันธุ์คอนแคนให้กระตุ้นการแตกยอดเพิม่มากขึ้น ย้ายต้นคอนแคนลงใน
อาหารสูตร 1/2MS IBA 0.1 mg/l NAA0.1 mg/l. และKN 4 mg/l.
เตรียมอาหารสูตร WP ร่วมกับ KN และ IBA เพื่อทดสอบสูตรอาหารที่
เหมาะสมต่อไป  

- บันทึกข้อมูลสูตรอาหาร WP ที่อาย ุ1 เดือน สูตร KN และ IBA ที่อาย ุ2 
เดือน เอาต้นกล้าคอนที่ได้จากการเพาะเล้ียงน ามาปรับสภาพและ
ทดสอบลงปลูกในขี้เถ้าแกลบ Subculture ต้นคอนแคนลงในอาหาร
สูตร KN1 KN2 KN3 KN4 และKN5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบวา่แต่ละสูตรมี
การแตกต้นค่อนขา้งดี น าต้นคอนแคนที่ออกรากมาปรับสภาพและน าลง
ปลูกในขี้เถ้าแกลบ  

- เก็บข้อมูลอัตราการรอดชีวิต เก็บข้อมูลต้นคอนแคนที่ได้จากการ 
subculture ลงในอาหารสูตร KN1 KN2 KN3 KN4 และKN5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร  

- น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะหข์้อมูลทางสถิต ิจัดท ารายงานสรุปผลการ
ทดลองส่งให้ทางสถาบันวิจัยสมุนไพร  

- จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ส่งให้สถาบันวิจัยสมุนไพร 

   

813-1115-
P053-
L5742-48 

การศึกษาพิษวิทยาของ
ผลิตภัณฑ์จากผงนัว 

1,100,000 1,098,012 99.82 - สารสกัดผงนัวไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ปอด เซลล์ไต และเซลล์ตับ
รวมถึงไม่มีความเป็นพิษต่อระบบพันธกุรรมทั้งแบบ base-pair 
substitution?และ?frame shift mutation  

- เมื่อท าการ ศึกษาพษิเฉียบพลันขนาดของผลิตภัณฑ์ผงนัวที่ท าให้หนูถีบ
จักรตายร้อยละ 50 (LD50) ควรมีค่ามากกวา่ 5,000 มก./กก.  

- จัดระดับความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ผงนัวตาม GHS guideline ที่ 
Category 5 ซ่ึงจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ผงนัวค่อนข้างมี

100.00 1. ข้อมูลทางพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์จากผงนัว
เพื่อใช้ประเมินความปลอดภัยและก าหนด
ขนาดที่ เหมาะสมในคน  อีกทั้ ง เป็นข้อมูล
คุ้มครองผู้บริโภค  

2. มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์จากผงนัวได้อย่างมั่นใจในความ
ปลอดภัย 

สวพ. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ความปลอดภยัแต่ถึงอย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ผงนัวยังคงอยู่ระหวา่ง
การศึกษาพิษกึ่งเร้ือรังในขั้นของการอ่านผลทางจุลพยาธิวิทยาเพื่อให้
ทราบถึงข้อมูลพิษวิทยาทีแ่น่ชัดมากขึ้น ดังนั้นจึงยังไม่สามารถสรุปค่า 
NOEAL และ ADI ได้ 

818-1112-
P041-
L5747-03 

การจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

210,000 210,000 100.00 - ศึกษากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรม วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

- จั ด ท า ร่ า ง ก ร อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

- รวบรวมข้อมูลและจัดท าร่างรายละเอียดตัวชี้วัดด้านประสิทธิผล 
คุณภาพ ประสิทธิภาพและพัฒนาองค์การ 

- ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าตัวชี้วัด และแนวทางการประเมินผล 
- ประชุมคณะกรรมการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อ
เจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัด 

- สื่อสารรายละเอียดตัวชี้วัดที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกับทุก
หน่วยงาน 

- จัดท าและลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

100.00 หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
สามารถจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด
และค่า เป้ าหมายในระดับองค์การสู่ ระดับ
หน่วยงานอย่า งชัดเจนภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม 

สวพ. 

818-1112-
P041-
L5747-04 

การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหนว่ยงานใน
สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การ 
แพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

275,220 275,220 100.00 - จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหนว่ยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  

- ส่งคู่มือประเมินผลปฏิบัติราชการฯ ให้หน่วยงานในสังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสือ่สารการใช้คู่มือการประเมินผล 

- ติดตามและสรุปผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 , 9 
และ 12 เดือน  

- ประชุมคณะท างานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

- ตรวจประเมินตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  

- สรุปผลคะแนนการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

100.00 1. ได้รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้ง
ไว้ หรือข้อมูลน าเข้าส าหรับปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการในปีงบประมาณถัดไป 

2. ได้ผลคะแนนจากการตรวจประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ร า ช ก า ร ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  

3. ได้ข้อมูลน าเข้าส าหรับปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการในปีงบประมาณถัดไป 

กพร. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

818-1112-
P041-
L5747-05 

การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

358,780 358,780 100.00 - ทบทวนค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
- เตรียมความพร้อมขอรับรางวัล PMQA ปี 2560 
- รวบรวมและสรุปผลการประเมินตนเอง ในแต่ละหมวดพร้อมตวัชี้วัด

ผลลัพธ์ 
- ทบทวนกระบวนหลักและกระบวนการสนับสนุน 
- ทบทวนลักษณะส าคัญขององค์การปี 2560 

100.00 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและได้ส่ง
รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐเพื่อสมัครรับรางวัล 

กพร. 

819-1112-
P041-
L5747-01 

การตรวจสอบภายใน
ประจ างบประมาณ 2560 

809,000 808,981 100.00 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยรับตรวจ จ านวน 18 แห่งคือ  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที ่7 ขอนแก่น  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที ่11/1 ภูเก็ต  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที ่1/1เชียงราย  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที3่ นครสวรรค์  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที9่ นครราชสีมา  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที1่0 อุบลราชธาน ี 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที1่ เชียงใหม่  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที2่ พิษณุโลก  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย ์ที1่2 สงขลา  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที5่ สมุทรสงคราม  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที6่ ชลบุรี  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที1่2/1 ตรัง  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที1่1 สุราษฎร์ธาน ี 
- สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์ 
- สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
- ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  
- ส านักยาและวัตถุเสพติด  
- ส านักงานเลขานุการกรม 

100.00 การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินและ
การบัญชี การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน การ
บริหารงานด้านอื่นๆ ของทางราชการในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

กพร. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

819-2112-
P041-
L5747-02 

การตรวจสอบภายใน
ประจ างบประมาณ 2560 

721,505 338,265 46.88 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยรับตรวจ จ านวน 18 แห่งคือ  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที ่7 ขอนแก่น  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย ์ที1่1/2 ภูเก็ต  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที1่/1 เชียงราย  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที3่ นครสวรรค์  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที9่ นครราชสีมา  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที1่0 อุบลราชธาน ี 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที1่ เชียงใหม่  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที2่ พิษณุโลก  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที1่2 สงขลา  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที5่ สมุทรสงคราม  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที6่ ชลบุรี  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย ์ที1่2/1 ตรัง  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที1่1 สุราษฎร์ธาน ี 
- สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  
- สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
- ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  
- ส านักยาและวัตถุเสพติด 
- ส านักงานเลขานุการกรม 

100.00 การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินและ
การบัญชี การบริหารพัสดุ และทรัพย์สนิ การ
บริหารงานด้านอื่นๆ ของทางราชการใน
ส่วนกลางและสว่นภูมภิาค มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

กต. 

602-1112-
P022-
L5746-01 

โครงการเฝ้าระวัง ประเมิน
ความเส่ียง และแจ้งเตือน
ภัยคุณภาพความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

300,000 0 0.00 - เดือนมกราคม 2560 ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ ฯ และส่งขออนุมัติ
จากทางกรม ฯ ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อย  

- ได้ประสานงานการด าเนินงานร่วมกบั ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยาในวันที ่1 ธันวาคม 2559 และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงรายในวันที่ 18 มกราคม 2560  

- ได้ด าเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการในการตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่างในโครงการ และอบรมวิธีการด าเนินการในการตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่างในโครงการให้แก่เจา้หน้าที่ห้องปฏิบัตกิาร  

- การเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  
1. ด าเนินการเก็บและด าเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทาง

ห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพรที่ใช้บริเวณ
ใบหน้า จ านวน 60 ตัวอย่าง  

100.00 มิติสุขภาพ (Health)  
- ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลความชกุของ

เช้ือจุลินทรีย์ก่อโรคที่ปนเปื้อนในวัตถุดบิและ
ผลิตภัณฑ์น้ าพริกส าเร็จรูป  

- ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลความเส่ียงของ
เครื่องส าอาง ผู้บริโภคเช่ือมั่นในการใช้สนิค้า  

- ประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านการบรโิภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ มีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ดี และปลอดภัย ตอ่วิถกีารด ารงชีวิต  

มิติเศรษฐกิจ (Economic)  
- ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์/เพิ่ม

มูลค่า  
มิติสังคม (Social)  

กต. 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

2. ด าเนินการเก็บและด าเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทาง
ห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์น้ าพริกส าเร็จรูป จ านวน 101 ตัวอย่าง  

3. ด าเนินการสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ 

- ผู้บริโภคมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

- สื่อสารสาธารณะ และแจ้งเตือนภัยให้ผูบ้ริโภค
รวมทั้งหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง ทราบถึง
สถานการณ์ และแนวโน้มของคุณภาพและ
ความปลอดภยัของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

602-1112-
P032-
L5744-07 

โครงการเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหาร
น าเข้า 

200,000 0 0.00 1. ได้ด าเนินการวางแผนและสุ่มเก็บสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผลไม้จ านวน 
50 ตัวอย่าง  

2. ได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณกรดเบนโซอิคและซอร์บิก สารให้
ความหวาน สีสังเคราะห์แล้วเสร็จ 50 ตัวอย่าง  

3. ด าเนินการสรุปแล้วเสร็จ 

100.00 1. ห้องปฏิบัติการและบุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  

2. ได้ข้อมูลความเสี่ยงของการบริโภคอาหาร
น าเข้า  

3. ประชาชนได้ทราบข้อมูลและสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่ความปลอดภัย 

ศวก. ที่ 1/1 
(เชียงราย) 

602-1112-
P032-
L5744-08 

โครงการผักสดล้านนาน่า
บริโภค 

200,000 0 0.00 ได้ด าเนินการตรวจเตรียมตัวอย่างและตรวจวิเคราะหจ์ านวน 100 ตัวอย่าง 
ในกลุ่ม OP SP OC ส่วนกลุ่มกลุ่มคาร์บาเมต 50 ตัวอย่าง และสรุปรายงาน
แล้วเสร็จ 

100.00 1. ท าให้ทราบถึงสถานการณ์ใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชในผักสดในจังหวัดเชียงรายเป็นข้อมูล
สนับสนุนแผนงานด้านอาหารปลอดภัยของ
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อหาแนวทางการ
ป้องกัน  

2. ข้อมูลสื่อสารแจ้งเตือนภัยกับประชาชนถึง
คุณภาพความปลอดภัยของผักในจังหวัด
เชียงราย  

3. ห้องปฏิบัติการและบุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  

4. ห้ อ งปฏิบั ติ ก า รมี ศั กยภาพในการตรวจ
วิเคราะห์สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์
สุขภาพน าเข้าได้ รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซีย 

ศวก. ที่ 1/1 
(เชียงราย) 

603-1112-
P011-
L5739-15 

โครงการประชุม/สัมมนา ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจ
สารเสพติดในปัสสาวะ
ปีงบประมาณ 2560 

600,000 599,854 99.98 - จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติตามจ านวนงบประมาณเป้าหมายที่ได้รับ
จัดสรร  

- วางแผนจัดเดรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อมที่จะจัดการประชุม/
สัมมนา  

- ประชุมคณะท างานจากศวก.ที่ร่วมเป็นคณะท างานในเขตภาคเหนือจัด
ประชุม/สัมมนาตามแผนที่ก าหนด สรุปผลการจัดประชุมสัมมนาพร้อม
ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ  

100.00 1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ 
ประสบการณ์ ทักษะและเทคนิคการตรวจ
วิเคราะห์ ที่เป็นปัจจุบันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้ก้าวทันกับ
สถานการณ์ ปัญหายาเสพติดที่หลากหลาย
และรอบด้าน  

ศวก. ที่ 1/1 
(เชียงราย) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- สรุปและจัดท ารายงาน 2. ผู้ปฏิบัติการที่เข้าร่วมสัมมนาน าความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน
ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น  

3. เกิดความร่วมมือกันทางวิชาการระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดภายในหน่วยงาน
ของกรมและเครือข่ายภายนอกกรมฯ 

603-1112-
P031-
L5743-17 

การด าเนินแผนการ
ทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการยา 

200,000 198,534 99.27 จัดท าเอกสารแนวทางการทดสอบความช านาญ พร้อมทั้งจัดเตรียมตัวอย่าง 
PT Scheme: Titration Technique และเอกสารแบบตอบรับตัวอย่างยา 
Protocol Proficiency Testing PT Scheme: Titration Technique และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งตัวอย่างให้แก่สมาชิกจ านวน 20 แห่ง รวมทั้ง
ได้วิเคราะห์ผลการทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันใน Scheme: Titration 
Technique  
1. จัดท าเอกสารแนวทางการทดสอบความช านาญ พร้อมทั้งจัดเตรียม

ตัวอย่าง PT Scheme: UV-Spectrophotometry Technique และ
เอกสารแบบตอบรับตัวอย่างยา Protocol Proficiency Testing PT 
Scheme: UV-Spectrophotometry Technique แ ล ะ เ อ ก ส า ร ที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งตัวอย่างให้แก่สมาชิกจ านวน 23 แห่ง  

2. จัดส่งตัวอย่างและเอกสารแนวทางการทดสอบความช านาญ Scheme: 
UV-Spectrophotometry Technique แก่สมาชิก จ านวน 23 แห่ง  

3. วิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบความช านาญ ในหัวข้อความคงตัว Scheme: 
Titration Technique จ านวน 22 รายการ  

4. วิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบความช านาญควบคุมด้านการขนส่ง Scheme: 
UV-Spectrophotometry Technique จ านวน 6 รายการ  

5. ตอบกลับ และติดต่อเป็นธุระเรื่องใบเสร็จให้แก่สมาชิกที่ช าระค่าสมัคร
สม า ชิ ก  PT Scheme: Titration Technique แ ละ  Scheme: UV-
Spectrophotometry Technique  
- จัดท าเอกสารแนวทางการทดสอบความช านาญ พร้อมทั้งจัดเตรียม

ตัวอย่าง PT Scheme: UV-Spectrophotometry Technique และ
เอกสารแบบตอบรับตัวอย่างยา Protocol Proficiency Testing PT 
Scheme: UV-Spectrophoto metry Technique และเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งตัวอย่างให้แก่สมาชิกจ านวน 23 แห่ง  

- จัดส่งตัวอย่างและเอกสารแนวทางการทดสอบความช านาญ 
Scheme: UV-Spectrophotometry Technique แ ก่ ส ม า ชิ ก 
จ านวน 23 แห่ง  

100.00 1. เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดที่บอกถึงความสามารถและ
ความน่าเชื่อถือของห้องปฏิบัติการสมาชิกและ
ยังใช้เป็นแนวทางในการขอตรวจติดตาม ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025  

2. ห้องปฏิบัติการสมาชิกได้เข้าร่วมแผนการ
ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการอย่าง
ต่อเนื่อง  

3. ผู้ ด า เนิ นแผนการทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการยา (PT Provider) ได้รับการ
ตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 อย่างต่อเนื่อง  

4. ลดความจ าเป็นส าหรับห้องปฏิบัติการที่ต้อง
สมัครเข้าร่วมทดสอบความช านาญกับผู้ด าเนิน
แผนในต่างประเทศ ลดการสูญเสียเงินตราออก
นอกประเทศ  

5. ประชาชนได้ รับบริการและผลผลิตจาก
ห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือในระดับสากล 

ศวก. ที่ 2 
(พิษณุโลก) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- วิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบความช านาญ ในหัวข้อความคงตัว Scheme: 
Titration Technique จ านวน 22 รายการ  

- วิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบความช านาญควบคุมด้านการขนส่ง 
Scheme: UV-Spectrophotometry Technique จ านวน 6 รายการ  

- ตอบกลับ และติดต่อเป็นธุระเร่ืองใบเสร็จให้แก่สมาชิกที่ช าระค่าสมัคร
สมาชิก PT Scheme: Titration Technique และ Scheme: UV-
Spectrophotometry Technique 

603-1112-
P032-
L5744-03 

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพห้องปฏบิัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที2่พิษณุโลก
ประจ าป ี2560 

650,000 619,123 95.25 1. ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
2. จัดท าและทบทวนเอกสารคุณภาพ  
3. สอบเทียบและบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์  
4. ส่งเอกสารขอต่ออายุการรับรอง  
5. รับการตรวจประเมินเพื่อตอ่อายุและขยายขอบข่ายการรับรอง  
6. แก้ไขข้อบกพร่องจากหฃการตรวจประเมิน และส่งผลการแก้ไขใหห้น่วย

รับรอง  
7. สอบเทียบและบ ารุงรักษาเครื่องมือ  
8. ประเมิน ผลการสอบเทียบ เครื่องมือวิทยาศาสตร์  
9. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลกัสูตรที่เกี่ยวข้อง  
10. รับการตรวจประเมินเฝ้าระวัง ระบบ ISO/IEC 17043 และส่งแนว

ทางการแก้ไขขอ้บกพรอ่ง 

95.00 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลกมีความ
พร้อมและสามารถด าเนินการด้านระบบประกัน
คุณภาพเพื่ อ เป็นห้องปฏิบัติการอ้ า งอิ งที่ มี
ประสิทธิภาพ เพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ
ยิ่งขึ้น 

ศวก. ที่ 2 
(พิษณุโลก) 

604-1112-
P031-
L5743-22 

การพัฒนาความสามารถ
ทางห้องปฏิบัติการชันสูตร
โรคติดเชื้อจุลชีพ ของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 
นครสวรรค์ (60A1-04) 

900,000 900,000 100.00 1. ด าเนินการจัดท าโครงการ และแผนงาน จ านวน 1 โครงการ  
2. ด าเนินการจัดซ้ือน้ ายา สารเคมี และวัสดุอุปกรณ์ โครงการฯ ตามแผน 

จ านวน 50 รายการ  
3. ด าเนินการตรวจวินิจฉัยโรคโรคติดเชื้อจุลชีพทา งห้องปฏิบัติการ จ านวน 

10 รายการ รวมประมาณ 2,000 ตัวอย่าง  
4. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจชันสูตรโรคติดเชื้อจุลชีพทาง

ห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 คน 2 รายการตรวจ  
5. ด าเนินการวิเคราะห์ผล สรุปผล และจัดท ารายงานผล จ านวน 2 ครั้ง  
6. ด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ทุกไตรมาส 

100.00 ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการ
ข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการด้านโรคติดเชื้อจุล
ชีพ ที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหา
ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทัน
เหตุการณ์ 

ศวก. ที่ 2 
(พิษณุโลก) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

604-1112-
P032-
L5744-03 

สถานการณ์ความปลอดภยั
ด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 
3 (60A2-02) 

450,000 450,000 100.00 ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร น้ าบริโภคฯ จ านวน 351 
ตัวอย่าง น้ าแข็งจ านวน 73 ตัวอย่าง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
จ านวน 102 ตัวอย่าง นม 28 ตัวอย่าง น้ าปลาจ านวน 28 ตัวอย่าง เกลือ 
14 ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123 ตัวอย่าง ขนม 70 ตัวอย่าง ไอศกรีม 1 
ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เส้น 10 ตัวอย่าง น้ าจิ้ม 11 ตัวอย่าง ข้าวสาร 3 ตัวอย่าง 
แยม 2 ตัวอย่าง ผัก 15 ตัวอย่าง อื่นๆ 3 ตัวอย่าง 

95.00 ทราบสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ใน
เขตสุขภาพที่  3 เพื่อ เป็นข้อมูล ในการวาง
แผนการด าเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ศวก. ที่ 3 
(นครสวรรค์) 

604-1112-
P032-
L5744-15 

โครงการสถานการณ์และ
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 
3 จากการปลอมปนส
เตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์ยา
สมุนไพรและยาแผน
โบราณ (60A2-01) 

400,000 400,000 100.00 1. เตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการ โดยจะใช้วิธีมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการยา ศูนย์ฯ ที่ 3 นครสวรรค์ โดยใช้เทคนิค TLC (Thin 
Layer Chromatography) ความพร้อมทางบ้านอุปกรณ์ เช่น TLC 
TANK, Silica gel plate, หัวสเปรย์ Reagent มีพร้อมเพียงพอ  

2. การเตรียมความพร้อมด้านสารเคมี  และสารมาตรฐาน ได้ขอการ
สนับสนุนสารมาตรฐานยากลุ่มสเตียรอยด์ เช่น Dexamethasone, 
Prednisolone จาก ส านักยาและวัตถุเสพติด และส านักเครื่องส าอาง
และวัตถุอันตราย ส่วนสารเคมีเช่น Methanol, Ethanol, Chloroform 
ที่จะใช้เป็นตัวท าละลายสกัดตัวอย่าง และ spraying reagent มีเพียงพอ 
ซ่ึงสามารถท าการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณ
ที่จะท าการประสานแผนกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 5 จังหวัด ใน
เขตสุขภาพที่ 3 รวมไปถึงสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 
มหาราชินี และหน่วยงานอื่นๆอีก ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล โรงพยาบาลชุมชน ฯลฯ  

3. ประสานงานกับ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุทัยธานี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร รวมถึง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่มีความพร้อมในการออกตรวจการใช้
ยาในพื้นที่ และประสานงานการส่งตัวอย่างที่คาดว่ามีการปลอมปน
สารสเตียรอยด์ทั้งส่งโดยตรงตามโครงการหรือส่งผ่านโครงการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชน  

4. จ านวนตัวอย่างที่ได้ท าการตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างที่ส่งตรวจจาก 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ฯ ทั้งหมด 14 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบการปลอมปน ยากลุ่มสเตียรอยด์ คือ 
Dexamethasone และ  Predinisolone แต่มีการตรวจพบยาแผน
ปัจจุบันตัวอื่นคือ Diclofenac และ Piroxicam จ านวน 1 ตัวอย่าง  

100.00 1. ทราบสถานการณ์การปลอมปนยาสเตีย รอยด์
ในยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ  

2. เผยแพร่ข้อมูลด้านระบาดวิทยาของการ
ปลอมปนยาสเตียรอยด์ในหน้าต่างเตือนภัย
สุขภาพ และแจ้งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและน าไปสู่แนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชน 

ศวก. ที่ 3 
(นครสวรรค์) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

5. ท าการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง เพิ่มเติม จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลนครชุม 1 ตัว พบ การปลอมปนสาร Dexame thasone รวม
ตัวอย่างที่ม าการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 15 ตัวอย่าง  

6. ท าการรวบรวมผลการวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบสารห้ามใช้ และท า
การเผยแพร่ ใน เว็บไซต์หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ 

604-1112-
P051-
L5741-08 

การเปรียบเทียบปริมาณ
โลหะหนักในผักสวนครัว
และผักพื้นบา้นระหว่าง
พื้นที่ทั่วไปและพื้นที่สายแร่
ทองค าในประเทศไทย
(60R2-01) 

506,500 506,500 100.00 การเก็บตัวอย่างรอบ 1  
- วางแผนการเกบ็ตัวอย่าง โดยปรับขนาดตัวอยา่ง (Sample size) ให้

สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
- ประสานงานกับหนว่ยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่รอบเหมืองทองค า อ.

วังสะพุง จ.เลย และ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร  
- ประสานงานกับหนว่ยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ควบคุม จ.เชียงราย, จ.

นครราชสีมา, จ.สุราษฏร์ธานี แล จ.ชัยนาท  
- ลงพื้นที่เก็บตัวอยา่งตามแผน รวม 195 ตัวอยา่ง  
- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุอื่นๆ ทีจ่ าเป็น  
- เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ  
- สุ่มตัวอย่างทางหอ้งปฏิบัติการ และท าการย่อยตวัอย่างแบบเปยีก ด้วย

เครื่องไมโครเวฟไดเจสชั่น  
- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) และ 

แมงกานีส (Mn) ด้วยเครื่องอะตอมมิกส ์แอบซอร์ฟชั่น สเปคโตรโฟโต
มิเตอร์  

- รายงานผลการตรวจวิเคราะห ์ 
- วิเคราะห์ข้อมูลผล Cd , As และ Mn  
การเก็บตัวอย่างรอบ 2  
- วางแผนการเกบ็ตัวอย่าง  
- ประสานงานกับหนว่ยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่รอบเหมืองทองค า อ.

วังสะพุง จ.เลย และ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร  
- ประสานงานกับหนว่ยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ควบคุม จ.เชียงราย, จ.

นครราชสีมา, จ.สุราษฏร์ธานี แล จ.ชัยนาท  
- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุอื่นๆ ทีจ่ าเป็น  
- เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ  
- ลงพื้นที่เก็บตัวอยา่งตามแผน รวม 195 ตัวอยา่ง (เดือน ก.ค. -ส.ค.)  
- สุ่มตัวอย่างทางหอ้งปฏิบัติการ และท าการย่อยตวัอย่างแบบเปยีก ด้วย

เครื่องไมโครเวฟไดเจสชั่น  

75.00 ผลการศึกษาจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานปริมาณโลหะ
หนักที่สามารถใช้อ้างอิงในการเฝ้าระวังการ
ปนเปื้อนโลหะหนักในผักและผลไม้ของประเทศ
ไทยต่อไป 

ศวก. ที่ 3 
(นครสวรรค์) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) ด้วย
เครื่องอะตอมมิกส์ แอบซอร์ฟชั่น สเปคโตรโฟโตมิเตอร์  

- อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห ์แมงกานสี (Mn) 
604-1112-
P051-
L5741-20 

การศึกษาหาปริมาณ
ตกค้างของสารเคมีฆ่าหญ้า
ชนิดไกลโฟเสทในเลือด
เกษตรกร ที่มีผลต่อการ
ท าลายสารพันธุกรรมหรือ
ดีเอ็นเอ (DNA damage) 
ภายในเซลล์ 

615,000 615,000 100.00 ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ สารเคมี สารมาตรฐาน และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการตรวจวิเคราะห์ และด าเนินการขอจริยธรรมการ
ศึกษาวิจัยในมนุษย์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม พร้อมทั้งด าเนินการติดต่อ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลในพื้นที่  เป็นต้น และ
ด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้  
1. .ติดต่อพื้นที่และหน่วยงานในพื้นที่  
2. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม อุปกรร์การเก็บ

ตัวอย่าง เพื่อเตรียมลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง 

70.00 1. เพื่อให้ทราบถึงปริมาณสารเคมีฆ่าหญ้าชนิด
ไกลโฟเสทและ metabolites ของ ไกลโฟเสท
ที่ตกค้างในเลือดเกษตรกร  

2. เพื่ อ ให้ ทราบถึ งความ เสี ยห ายของสา ร
พันธุกรรมของยีนส์ในระบบ Cytochrome ใน
เลือดของเกษตรกร 

ศวก. ที่ 3 
(นครสวรรค์) 

604-1112-
P011-
L5739-01 

การประเมินสถานการณ์
และเฝ้าระวังสารเสพติด
ชนิดใหม่และสารตั้งต้นใน
พื้นที่เขตสุขภาพที ่3 
(60D1-01) 

876,500 876,500 100.00 ด าเนินการเสนอแผนงานโครงการต่อผู้อ านวยการศูนย์เพื่อเห็นชอบ
โครงการ และด าเนินการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารวิชาการต่าง ๆ เพื่อน ามา
เป็นข้อมูลในการด าเนินการ และจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์และ
สารเคมีบางส่วนที่เกี่ยวขอ้ง และประชุมเตรียมงาน และซักซ้อมความเขา้ใจ
ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และได้ด าเนินการเพิ่มเติมดังนี้  
1. ด าเนินการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์  
2. เก็บข้อมูลจากการตัวอย่างจากการน าสง่ของหน่วยงานราชการ 

80.00 1. ได้วิธีวิเคราะห์ส าหรับสารเสพติดชนิดใหม่
ได้แก่ ก๊าซไนตรัสออกไซด์, กลุ่มยาอ ี(MDMA, 
MDA, MDE), LSD (กระดาษเมา, โคเคน 
(Cocain) และ สารในกลุ่มพิเพอราซีน 
(Piperazines) ได้แก่ BZP 
(benzylpiperazine), TFMPP (1-[3-
(trifluoromethyl)phenyl] piperazine)  

2. ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัการใช้สารเสพติดและการน า
สารตั้งต้นมาผลิตสารเสพติดในพื้นที่เขต
สุขภาพที ่3 

ศวก. ที่ 3 
(นครสวรรค์) 

604-1112-
P021-
L5745-18 

โครงการศึกษาข้อมูล
สถานการณ์โรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียจากการ
ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิง ในเขต
สุขภาพที ่3 (60C1-01) 

438,100 438,100 100.00 1. ด าเนินการจัดซ้ือน้ ายา สารเคมี และวัสดุอุปกรณ์ โครงการฯ ตามแผน 
จ านวน 7 รายการ  

2. ด าเนินการตรวจวินิจฉัยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ 
จ านวน 2 รายการ รวมประมาณ 2,000 ตัวอย่าง  

3. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย และโรค
พันธุกรรมทางห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 คน รวม 3 เร่ือง  

4. ด าเนินการวิเคราะห์ผล สรุปผล  และจัดท ารายงานข้อมูลอ้างอิง
สถานการณ์โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียจากการตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการ ในเขตสุขภาพที่ 3 จ านวน 2 เร่ือง 

100.00 ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการ
ข้อมูลอ้า งอิ ง โรคโลหิตจางธาลัส ซี เมียทาง
ห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบ
ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทัน
เหตุการณ์ 

ศวก. ที่ 3 
(นครสวรรค์) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

604-1112-
P022-
L5746-12 

การพัฒนาสารสนเทศด้าน
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อ
ก าหนดมาตรการภาครัฐ 
(60C2-01) 

500,000 500,000 100.00 อยู่ระหว่างการด าเนินการออกแบบรวบรวมข้อมูล การจัดท าระบบ
สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์จ านวน 4 กิจกรรม ซ่ึงการ
ด าเนินงานดังกล่าวเป็นการด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง เพื่อร่วมจัดท าต้นแบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วยกจิกรรมยอ่ยดังนี้  
- HRD IS ด าเนินงานตามกิจกรรม คิดเปน็ร้อยละ 100%  
- R-MIS ด าเนินงานตามกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100%  
- SMAC ด าเนินงานตามกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100%  
- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด าเนินงานตามกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 

100% 

100.00 1. ท าให้ประชาชนมีทางเลือกในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นการป้องกัน  ดูแล
สุขภาพได้ดีขึ้น  

2. สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ช าติ  
“ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
หลายด้านยังต่ ากว่าเป้าหมายและไม่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฐานความรู้” 

ศวก. ที่ 3 
(นครสวรรค์) 

604-1112-
P022-
L5746-13 

พัฒนาบุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 
นครสวรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
(60C2-02) 

201,100 201,100 100.00 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการในฐานะผู้ประสานแผน จัดท าแผนการจัด
ฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรประจ าปี2560 ของหน่วยงานงาน โดยมุ่งเน้น
พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรของศูนย์ฯให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแผนการวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม/พัฒนา ของบุคลากร และ
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว 

100.00 บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  3 
นครสวรรค์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการ 
สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาองค์กร  เพื่อ
บรรลุวิสัยทัศน์ได้ 

ศวก. ที่ 3 
(นครสวรรค์) 

604-1112-
P031-
L5743-09 

การพัฒนาและรักษา
ความสามารถทาง
ห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล 
ISO15189, ISO15190 
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
ชันสูตรโรค (60A1-01) 

300,000 300,000 100.00 1. ศูนย์ฯได้ด าเนินการจัดให้มีการทบทวนเอกสารในระบบ ISO/IEC 
17025:2005 ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 การตรวจ
วิเคราะห์ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ด้านชันสูตร
โรค ได้แก่พิษวิทยา และพยาธิวิทยาคลนิิก และดา้นผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ได้แก่ อาหาร ยา สมุนไพร เครื่องส าอาง และรังสีและเครื่องมือแพทย ์
ให้สามารถธ ารงรักษาคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

2. การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) (เม.ย. 2560)  
3. การตรวจประเมินภายนอก (External Audit) (มิ.ย. 2560) ท า Self 

declaration  
4. การพัฒนาความรู้และการจัดการด้านความปลอดภัยจากห้องปฏิบัตกิาร 

(ส.ค. 2560)  
5. การประชุมทบทวนการบริหารงานคุณภาพ (Management Review) 

(ก.ย. 2560) 

100.00 ผลวิเคราะห์ทางห้องปฏบิัติการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่3 นครสวรรค์ ที่มีความ
ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา ด ารงไว้ซ่ึงความ
ยุติธรรมและธรรมาภิบาลต่อประชาชนและ
ผู้ใช้บริการ 

ศวก. ที่ 3 
(นครสวรรค์) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

606-1112-
P021-
L5745-04 

โครงการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 
สมุทรสงคราม 

248,500 248,500 100.00 1. ประสานบริษัทเข้ามารับสารเคมีของเสียจากห้องปฏบิัติการเพื่อไปก าจัด
ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ  

2. จัดหาวัสดุความปลอดภัย  
3. จัดอบรมเร่ืองความปลอดภยั และซ้อมแผนอัคคีภัย ในวันที ่22-23 

พฤษภาคม 2560 และจัดเร่ือง bio-risk management 7 มิ.ย. 60  
4. ตรวจสุขภาพ พกส. และ พรก.  
5. ตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม จ านวน 6 ครั้ง  
6. ก าจัดสารเคมีอันตรายครั้งที่ 2  
7. สรุปโครงการเสนอผู้บริหาร 

100.00 1. บุคลากรมีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
เข้าใจวิธีการแยกขยะทั่วไป และมีความรู้ใน
การจัดการด้านของเสียชนิดต่างๆและจัดการ
ด้านความปลอดภัยอย่างถูกวิธี  

2. สามารถประเมินความเส่ียงการปฏิบัติงานได้ 

ศวก. ที่ 3 
(นครสวรรค์) 

606-1112-
P022-
L5746-03 

โครงการบูรณาการอาหาร
ปลอดภัยในเขตสุขภาพที ่5 

557,300 557,300 100.00 1. จัดท าแผนงานโครงการ ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2. ส ารวจ รวบรวมขอ้มูล passive surveillance ส่งเจ้าภาพได้แก่

ผลิตภัณฑ์ น้ าพริก กะป ิน้ าปลา ผลิตภณัฑ์ OTOP น้ า และน้ าแข็ง นม 
และลูกชิ้น และคุณภาพและความปลอดภัยของไส้กรอก หม่ า ไส้กรอกอิ
สาน ไส้อั่ว  

3. จัดส่งหนังสือราชการเรื่องการรวบรวมผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ให้ทุก
หน่วยงาน 1 ฉบับ  

4. รวบรวมข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัยของไส้กรอก หม่ า ไส้กรอก
อีสาน ไส้อั่วจากศูนย์ต่างๆ  

5. ตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รบัคัดเลือกมาพัฒนามี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 40 ตัวอยา่ง  

6. ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน เครื่องดื่ม น้ า และน้ าแข็ง ได้รับ
การตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 272 ตัวอยา่ง  

7. ตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งอาหารปรุงส าเร็จ/อาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภค
ทันที 152 ตัวอยา่ง  

8. เก็บตัวอยา่งอาหารกลุ่มเสี่ยงตรวจวิเคราะห์บอแรกซ์ด้วยชุดทดสอบ 
172 ตัวอย่าง พบผลบวก 10 ตัวอยา่ง ประสานส านักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร เพื่อส่งตรวจยืนยัน  

9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาหาร 2 ท่านไปท าการตรวจวิเคราะหย์ืนยันจ านวน 10 
ตัวอยา่ง ที่ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารได้ผลการตรวจ
ยืนยันทั้ง 10 ตัวอยา่ง รายงานผลให้ผู้รับผิดชอบ มีนาคม 2560  

10. สรุปผลการด าเนินงาน 11 สิงหาคม 2560 

100.00 1. ได้สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารตาม
กลุ่มเป้าหมาย โดยประเมินจากผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพทางห้องปฏิบัติการ  

2. ผู้บริโภคได้รับการพัฒนาความรู้ด้านความ
ปลอดภัยอาหารเพื่อใช้ในการเลือกซ้ืออาหารที่
มีคุณภาพและความปลอดภัย  

3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยและเป็น
การสนับสนุนการท่องเท่ียว  

4. สนับสนุนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้าน
อาหารตลอดห่วงโซ่ให้บรรลุผลส าเร็จทุก
ระดับชั้น 

ศวก. ที่ 5 
(สมุทรสงคราม) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

606-1112-
P031-
L5743-02 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับ
โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ้ าเขตสุขภาพ
ที่ 5 

1,300,000 1,300,000 100.00 1. สนับสนุนอาหารถนอมเชื้อ วัสดุเก็บตัวอย่างให้หน่วยงานต่างๆ  
1.1 VTM / Throat swab วัสดุเก็บตัวอย่างให้หน่วยงานดังนี้  

- โรงพยาบาลสมุทรสาคร (ต.ค.59) 10 ชุด  
- โรงพยาบาลโพธาราม (ต.ค.59) 10 ชุด  
- โรงพยาบาลสมุทรสาคร (พ.ย.59) 10 ชุด  
- โรงพยาบาลนภาลยั (ธ.ค.59) 5 ชุด  
- โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช (ม.ค.60) 10 ชุด  
- รพ. สมุทรสาคร (ก.พ.60) 10 ชุด  
- สสจ.ประจวบคีรีขันธ ์(ก.พ.60) 50 ชุด  
- สสจ.กาญจนบุรี (ก.พ.60) 60 ชุด  
- รพ.สมุทรสาคร (มี.ค.60) 70 ชุด  
- สสจ.นครปฐม (มี.ค.60) 50 ชุด  
- สสจ.เพชรบุรี (มี.ค.60) 70 ชุด  
- รพ.สมุทรสาคร (เม.ย.60) 50 ชุด  
- รพ.สมุทรสาคร (พ.ค.60) 20 ชุด 
- รพ.สมุทรสาคร (มิ.ย.60) 20 ชุด  
- รพ.นภาลัย (ก.ค.60) 5 ชุด  

1.2 Carry Blair transport medium  
- ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี 200 ชุด (กรณีน้ าท่วม 

จ.ประจวบคีรีขันธ์)  
1.3 Alkaline Peptone Water  

- ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี 40 ชุด (กรณีน้ าท่วม จ.
ประจวบคีรีขันธ์)   

2. เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการรองรับโรคต่างๆ
ดังนี้  
2.1 โรคที่เตรียมความพร้อมแล้วเสร็จ คือ ไข้ซิกา ไข้เลือดออก ชิกุน

คุนย่า มือเท้าปาก การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษจาก
แบคทีเรีย หัด หัดเยอรมัน คอตีบ ไข้กาฬหลังแอ่น ริกเก็ตเซีย 
เลปโตสไปโรซีส ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก MERS-CoV เช้ือ
แบคทีเรียดื้อยาตา้นจุลชีพ  

2.2 สามารถจัดตั้งการตรวจหาแอนติบอดี้ชนิด IgM และ IgG โดยวธิี 
ELISA ได้ส าเร็จ  

2.3 มีแผนในการเตรียมความพร้อมห้องปฏบิัติการในการตรวจยืนยัน
เช้ือดื้อยาต้านจุลชีพโดยวธิ ีMIC broth dilution และ 

100.00 1. มี ร ะ บ บ ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง โ ร ค ร ะ บ า ด ท า ง
ห้องปฏิบัติการ ที่ส่งผลให้ผู้ใช้บริการทันต่อ
การใช้งาน  

2. แจ้งเตือนภัยระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ
ของโรคไข้เลือดออก ชิกุนคุนยา ซิกา และเชื้อ
ดื้อยาต้านจุลชีพที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในเขต 

ศวก. ที่ 5 
(สมุทรสงคราม) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

Phenotype การดื้อยา เพื่อช่วยรพ.ที่ไม่สามารถด าเนินการเฝ้า
ระวังเช้ือต่อยาที่ต้องใช้ MIC เช่น Gram Negative bacilline 
ต่อ Colistin  

2.4 ด าเนินการเฝ้าระวัง Dengue Serotype ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
60 เป็นต้นไปตลอดฤดูฝน จนถึงส้ินปีงบประมาณ ทดสอบหาสาร
พันธุกรรม Dengue ให้ผู้ป่วยที่เข้าโครงการจ านวน 150 รายให้
ผลบวกทั้ง 100 ราย  

3. เฝ้าระวังการระบาดของโรคประจ าถิ่น และโรคอุบัติใหม่ อบุัติซ้ า โดยมี
อัตราการพบเช้ือดังนี้ จ านวนผู้ป่วยที่ส่งตรวจและอัตราผลบวกของแต่
ละโรค (นับทุกวันที ่16 ของเดือนถึงวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) Hand 
foot month ตรวจ 13 พบ 7 ILI (RSV) ตรวจ 6 พบ 1 ไข้หวัดใหญ่ /
ไข้หวัดนก ตรวจ 53 พบ 19 ริกเก็ตเซีย ตรวจ 43 พบ 5 เลปโตสไปโร
ซีส ตรวจ 36 พบ 3 หัด ตรวจ 659 พบ 461 หัดเยอรมัน ตรวจ 179 
พบ 63 ไข้ซิกา ตรวจ 435 พบ 9 คอตีบ ตรวจ 15 พบ 0 อาหารเป็นพิษ 
ตรวจ 26 พบ 1  

4. สรุปโครงการเสนอผู้อ านวยการและรายงานผู้เกี่ยวข้อง 
606-1112-
P032-
L5744-05 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพเพือ่รองรับอาเซียน 

300,000 300,000 100.00 1. จัดท าแผนปฏบิัติการโครงการแลว้เสร็จ (ร้อยละ10)  
2. ติดต้ังเครื่องวิเคราะห์โปรตีนและไนโตรเจนทั้งหมด วันที่ 9-10 มกราคม 

2560  
3. ตรวจรับเครื่องวิเคราะห์โปรตีนแล้วเสรจ็ วันที ่11 มกราคม 2560 (ร้อย

ละ5)  
4. จัดอบรมการบ ารุงรักษาเครื่องวิเคราะหโ์ปรตีนวันที่ 13 มกราคม 2560 

(ร้อยละ5)  
5. ทบทวนวรรณกรรม การตรวจวิเคราะหด์้วยเทคนิค PCR (ร้อยละ5)  
6. จัดหาวัสดุอปุกรณ์ การตรวจวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค PCR (ร้อยละ5)  
7. ศึกษาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธ ีPCR และจัดซื้อน้ ายาในการ

ตรวจวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค PCR ตรวจรับน้ ายาเรียบร้อยแล้ว (ร้อยละ
10)  

8. อบรมเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ดว้ยวิธี PCR (ร้อยละ5)  
9. ตรวจวิเคราะห์ดว้ยวิธี PCR 30 ตัวอย่าง (ร้อยละ10)  
10. จัดอบรมหลักการ และวธิีการใช้งาน การตรวจวิเคราะห์โปรตีนและ

ไนโตรเจนทั้งหมดในอาหารด้วยวิธกีารวเิคราะห์ของดูมาส (Dumas) 
วันที่ 6 มีนาคม 2560 (ร้อยละ5)  

100.00 1. ห้องปฏิบัติการสามารถตรวจวิเคราะห์เชื้อโรค
อาหารเป็นพิษด้วยเทคนิค PCR  

2. ห้องปฏิบัติการอาหารสามารถให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและไนโตรเจนทั้งหมด
ในอาหารด้วยวิเคราะห์ของดูมาส (Dumas) 

ศวก. ที่ 5 
(สมุทรสงคราม) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

11. ประสาน Application ของบริษัท นัดเข้ามาท า validate ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่าง validate วิธีการตรวจวิเคราะห์โปรตีนและไนโตรเจน
ทั้งหมดโดยเครื่องวิเคราะห์โปรตีน ยีห่้อ Leco รุ่น FP-628 วันที่21 
เมษายน 2560  

12. จัดท า SOP 40 05 049 การใช้เครื่องวิเคราะห์โปรตีน ยี่ห้อ Leco รุ่น 
FP-628 อนุมัติใช้งาน วันที ่15 พฤษภาคม 2560 (ร้อยละ10)  

13. ทดสอบความถูกตอ้งของวิธวีิเคราะห์ไนโตรเจนทั้งหมดและโปรตีน 
เมือ่ วันที่ 21 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2560 พร้อมจัดท ารายงาน
เสนอหัวหน้าฝา่ย (ร้อยละ5)  

14. จัดท า SOP 40 02 150 การวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดและ
โปรตีน ด้วยเครื่องยี่หอ้ Leco รุ่น FP-628 อนุมัติอนุมัติใช้เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2560 (ร้อยละ10)  

15. สรุปโครงการพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์เชื้อโรคอาหารเป็นพษิด้วย
เทคนิค PCR (ร้อยละ5)  

16. สรุปผลการด าเนินงาน 15 สิงหาคม 2560(ร้อยละ10) 

606-1116-
P041-
L5747-07 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องวิเคราะห์โปรตีน 
เครื่องย่อยสลายสารระบบ
ไมโครเวฟ เครื่องสกัดสาร
ตัวอยา่งแบบอัตโนมัติบน 
SPE Cartridge 

8,204,500 8,204,500 100.00 1. จ าท า TOR ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ ได้แก ่ 
- เครื่องวิเคราะห์โปรตีน  
- เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ  
- เครื่องสกัดสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติบน SPE Cartridge  

2. ด าเนินการกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ  
3. ติดต้ังและตรวจรับเครื่องมือฯ  
4. เบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน  

- เครื่องวิเคราะห์โปรตีน จ านวน 1 เครื่อง ราคา 2,595,000 บาท  
- เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ จ านวน 1 เครื่อง ราคา 

3,844,000 บาท  
- เครื่องสกัดสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติบน SPE Cartridge จ านวน 1 

เครื่อง ราคา 1,765,500 บาท 

100.00 เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการ ศวก. ที่ 5 
(สมุทรสงคราม) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

606-2112-
P041-
L5747-08 

โครงการสัมมนาพัฒนาการ
ด าเนินงานมุ่งสู่ประเทศ
ไทย 4.0 

293,000 284,441 97.08 1. จัดเตรียมข้อมูลประกอบการสัมมนา  
2. ติดต่อสถานที่จัดสัมมนา  
3. จัดสัมมนาครั้งที่ 1 วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล 

ริมเพ รีสอร์ท จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 28 คน  
4. สรุปผลการจัดสัมมนาครั้งที่ 1  
5. เตรียมข้อมูลจัดประชุม  
6. จัดประชุมคร้ังที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม  
7. จัดประชุมคร้ังที่ 3 ประชุมจัดท าแผนการด าเนินงานเครือข่าย

ห้องปฏิบัติการทางการแพทยแ์ละห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เขตสุขภาพ
ที่ 5 ปี 2560  

8. สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการ 

100.00 หน่วยงานมีทิศทางการด าเนินงานที่มีเป้าหมาย
ชัดเจนตามนโยบายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ศวก. ที่ 5 
(สมุทรสงคราม) 

606-2112-
P041-
L5747-09 

การพัฒนาการให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่5 
สมุทรสงคราม 

3,228,000 3,211,062 99.48 1. จัดหาวัสดวุิทยาศาสตร์และวัสดุอื่นๆส าหรับการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ 
วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุการเกษตร วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุส านักงาน 
วัสดุคอมพิวเตอร์  

2. ตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งสะสม 4,721 ตัวอย่าง (พษิวิทยา 90 ตัวอย่าง ยา 
เครื่องส าอาง สมุนไพร 51 ตัวอยา่ง รังสีและเครื่องมือแพทย์ 589 
ตัวอยา่ง พยาธวิิทยาคลินิก 3,662 ตัวอย่าง อาหาร 1,321 ตัวอย่าง)  

3. เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 13 คน จ านวน 40 หลักสูตร  
4. สรุปผลการด าเนินงานโครงการเสนอผู้อ านวยการ 

100.00 1. มีห้องปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐาน เพื่อใหบ้ริการ
ตรวจวิเคราะห ์และสนับสนุนระบบการรักษา
ผู้ป่วย โดยมีขอ้มูลทางห้องปฏบิัติการที่เชื่อถือ
ได้  

2. ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 
สมุทรสงคราม ได้รับการตรวจประเมินและ
รับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานที่
ก าหนด  

3. ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ จาก
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 
สมุทรสงคราม 

ศวก. ที่ 5 
(สมุทรสงคราม) 

606-2112-
P041-
L5747-10 

โครงการทดสอบความ
ช านาญการตรวจวินจิฉยั
ไข้เลือดออกโดยวิธ ี
Immunochromatograp
hy 

200,000 159,966 79.98 1. ออกหนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความช านาญ รวบรวม
ผู้สมัครได้ทั้งหมด 79 แห่ง ประกอบด้วย ผู้สมัคร แผนการทดสอบความ
ช านาญไข้เลือดออก NS1 Antigen จ านวน 1 แห่ง แผนการทดสอบ
ความช านาญการตรวจหา Antibody ชนิด IgM และ IgG จ านวน 7 
แห่ง แผนการทดสอบความช านาญการตรวจหา NS1 Antigen และ 
Antibody จ านวน 70 แห่ง  

2. เชิญวิทยากรมาสอนวธิีการเตรียมตัวอยา่งทดสอบความช านาญทั้ง
กระบวนการ 3 วัน  

3. เตรียมตัวอย่างทดสอบความช านาญคร้ังที่ 1 และจัดส่งตัวอย่างทดสอบ
ความช านาญให้สมาชิกทั้งหมด 80 แห่ง  

4. ก าหนดการปิดรับผลการทดสอบความช านาญ 31 มีนาคม 2560  

100.00 1. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทราบระดบั
คุณภาพของชุดตรวจวินิจฉยัไข้เลือดออกที่ใช้  

2. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สามารถรกัษา
ระบบคุณภาพหอ้งปฏิบัติการ  

3. ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉยัโรคไข้เลือดออกได้อย่าง
รวดเร็ว 

ศวก. ที่ 5 
(สมุทรสงคราม) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

5. รายงานตอบกลบัผลการทดสอบความช านาญ รอบ 1 ให้สมาชิกครบทุก
แห่ง  

6. จัดส่งตัวอย่างวัตถุทดสอบ รอบ 2 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  
7. ส่งรายงานผลตอบกลับ รอบ 2 8. ประมวลผลสรุปผลภาพรวมโครงการ 

รายงานผู้บริหาร ผู้เกีย่วข้อง 

607-4112-
P032-
L5744-02 

โครงการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการที่
เกี่ยวกบัสุขภาพเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค (งบ
เบิกจ่ายแทนกัน) 

1,170,300 1,170,297 100.00 1. ตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่ง ด้านอาหารจุลชีววิทยา จ านวน 1,309 ตัวอยา่ง  
2. ตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่ง ด้านอาหารเคมี จ านวน 265 ตัวอย่าง  
3. ตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่ง ด้านหอ้งปฏิบัตกิารชันสูตรด้านอณูวิทยา 

ภูมิคุ้มกันวิทยา และโลหิตวิทยา จ านวนรวม 7,439 ตัวอยา่ง 
ประกอบดว้ย  
- ไวรัสทางเดินหายใจ (MERS-CoV) จ านวน 5 ตัวอยา่ง  
- ไวรัสซิกา จ านวน 3,469 ตัวอย่าง  
- แบคทีเรียก่อโรคคอตีบ จ านวน 76 ตัวอย่าง  
- แบคทีเรียก่อโรคล าไส้ จ านวน 19 ตัวอย่าง  
- ตัวอยา่งตรวจวิเคราะห์งานพยาธิ จ านวน 3,870 ตัวอย่าง  

4. ตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งด้านรังสีและเครื่องมือแพทยจ์ านวน 2,413 
ตัวอยา่ง 

100.00 1. พืช ผักและผลไม้สด ที่น าเข้าจากต่างประเทศ
ผ่านด่านอาหารและยาแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี  มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 

2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในพื้นที่ภาค
ตะวันออก 

ศวก. ที่ 5 
(สมุทรสงคราม) 

608-1112-
P021-
L5744-24 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายห้องปฏบิัติการ
ทางการแพทย์ในการตรวจ
วิเคราะห์ด้านอณูวิทยา
ชั้นสูง 

432,000 432,000 100.00 1. จัดท าแผนงานโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ  
2. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับการฝึกอบรม  
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับการฝึกอบรม  
4. พัฒนาองค์ความรู้ของผู้ฝึกอบรม (Trainer) ในด้านการตรวจหาสาร

พันธุกรรมจากเช้ือก่อโรค โดยการเข้าร่วมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง เทคนิคเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) 
ในการตรวจเช้ือก่อโรคอาหารเป็นพิษในอาหาร ร่วมกับงานอาหาร กลุ่ม
คุ้มครองผู้บริโภค ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 
2560  

5. จัดท าแผนการพัฒนาบุคลกรด้านภาษาอังกฤษ และประสานข้อมูล
หลักสูตรฝึกอบรม  

6. ขออนุมัติการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ  
7. จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม และประสานข้อมูลกับวิทยากรเพื่อเตรียมความ

พร้อม  
8. ประสานขอข้อมูลผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรม  จากหน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10  

100.00 1. มีการประสานการท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย
ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อมีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ อุบัติซ้ าในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง  

2. มี ก า ร เ ก็ บ สิ่ ง ส่ ง ต ร ว จ แ ละ น า ส่ ง ม า ยั ง
ห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้อง ทันเวลา และมี
ความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงาน และป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อก่อโรคขณะในระหว่าง
การส่งตรวจ  ส่งเสริมให้การควบคุมโรคมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3. บุคลากรของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มี
ความรู้ และทักษะการตรวจเฝ้าระวังโรคใน
ระดับโมเลกุลท าให้สามารถลดระยะเวลาการ
รอคอยผลการตรวจ ส่งผลให้การควบคุมโรค
อยู่ในวงจ ากัดมากยิ่งขึ้น 

ศวก. ที่ 6 
(ชลบุรี) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

9. จัดฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจหาสารพันธุกรรมของ
เชื้อไวรัส ด้วยวิธี Real time PCR ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 
และห้องปฏิบัติการอณูวิทยาชั่นสูง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 
ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ ด้านการส่งต่อตัวอย่างเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า  
และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของเครือข่ายให้มีความรู้ 
ความสามารถ ตลอดจนทักษะต่างๆส าหรับการตรวจในระดับโมเลกุล 
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน  และ
สถาบันทางการศึกษาในเขตรับผิดชอบ และพื้นที่ใกล้เคียง จ านวน 47 
คน  

10. สรุปโครงการและประเมินผล คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบเป็นร้อย
ละ 91.6 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
- การทดสอบภาคปฏิบัติ ผลการทสอบสอดคล้องกันทุกกลุ่ม ร้อยละ 

100  
- การสอบภาคทฤษฎี ผลการทดสอบถูกต้องร้อยละ 83.2  

608-1112-
P031-
L5743-03 

การตรวจด้านอณูวิทยา
เพื่อการเฝ้าระวังโรคและ
ประเมินความเส่ียงทาง
ห้องปฏิบัติการ 

1,400,000 1,400,000 100.00 1. จัดเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับการทดสอบ 
2. พัฒนาบุคลากรใหม่ ให้มีความสามารถในการทดสอบโรค ได้แก 

2.1 การตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก, MERS-
CoV, HIV-1, Zika virus 

2.2 การตรวจหายีนอัลฟา ธาลัสซีเมีย 
3. ทดสอบตัวอย่างทีส่งตรวจจ านวน 3,132 ตัวอย่าง โดยแยกเป็นการ

ทดสอบดังนี้ 
3.1 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก 

จ านวน 56 ตัวอย่าง ตรวจพบ A/H3 18 ตัวอย่าง, A/H1 1 ตัวอย่าง
, FluB 6 ตัวอย่าง ผลลบ 31 ตัวอย่าง 

3.2 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส MERS-CoV จ านวน 2 
ตัวอย่าง ตรวจพบ ผลลบ 2 ตัวอย่าง 

3.3 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส Zika virus จ านวน 1,140 
ตัวอย่าง ตรวจพบผลบวก 22 ตัวอย่าง ผลลบ 1,118 ตัวอย่าง 

3.4 การตรวจการติดเช้ือ HIV-1 จ านวน 258 ตัวอย่าง ตรวจพบผลบวก 
10 ตัวอย่าง ผลลบ 248 ตัวอย่าง 

3.5 การตรวจหายีนอัลฟา ธาลัสซีเมีย จ านวน 1,418 ตัวอย่าง ตรวจพบ 
SEA จ านวน 184 ตัวอย่าง ผลลบ 1,234 ตัวอย่าง 

3.6 ตัวอย่างตรวจ เบต้า ธาลัสซีเมีย 94 ราย พบผลบวก 43 ราย 

100.00 1. ข้อมูลจากผลการตรวจชันสูตรโรคที่เป็นปัญหา
ด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ด้วยเทคนิคด้านอณู
วิทยาชั้ นสู ง  สามารถน า ไปแก้ ไขปัญหา
สาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อประเมิน
ความเส่ียง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพได้  

3. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

ศวก. ที่ 7 
(ขอนแก่น) 
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งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

3.7 การตรวจไวรัสหัดและหัดเยอรมัน ด้วยวิธี PCR จ านวน 33 ตัวอย่าง 
พบผลบวกเช้ือไวรัสหัด 18 ตัวอย่าง 

3.8 การตรวจไวรัสไข้เลือดออก และชิกุนกุนยา ด้วยวิธี Real time RT-
PCR จ านวน 4 ตัวอย่าง พบผลบวกไวรัสไข้เลือดออก 2 ตัวอย่าง
เป็นชนิด D2 และ D4 

3.9 การตรวจไวรัสไข้หวัดใหญ่ ในโครงการวิจัย เครือข่ายการประเมฺีน
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ จ านวน 127 ราย พบผลบวก 18 ราย ผลลบ 109 
ราย 

4. การเข้าร่วมการทดสอบความช านาญการ ดังนี้ 
4.1 การตรวจการติดเชื้อ HIV-1 จากตัวอย่างกระดาษซับเลือด รอบที่ 

1/2560 กับ สชพ. ผลการการทดสอบสอดคล้องร้อยละ 100 
4.2 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก 

รอบที่ 1/2560 กับ สวส. ผลการทดสอบสอดคล้องร้อยละ 100 
4.3 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซิกา รอบที่ 1/2560 และ 

2/2560 กับ สวส. ผลการทดสอบสอดคล้องร้อยละ 100 
4.4 การตรวจหาอัลฟา ธาลัสซีเมีย ยีน รอบที่ 1/2560 กับ สวส. ผลการ

ทดสอบมีความสอดคล้อง ร้อยละ 100 
4.5 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก 

รอบที่ 2/2560 กับ สวส. ผลสอดคล้องร้อยละ 100 
4.6 การตรวจหาอัลฟา ธาลัสซีเมีย ยีน กับ สวส. รอบที่ 2/2560 ผลการ

ทดสอบมีความสอดคล้อง ร้อยละ 100 
4.7 การตรวจหาอัลฟา ธาลัสซีเมีย ยีน กับ สวส. รอบที่ 3/2560 รอผล

การประเมิน 
4.8 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโรคเมอร์ส รอบที่ 1/2560 

กับ สวส. ผลสอดคล้องถูกต้องร้อยละ 100 
4.9 การตรวจการติดเชื้อ HIV-1 จากตัวอย่างเลือด รอบที่ 2/2560 กับ 

สชพ. ผลสอดคล้องถูกต้องร้อยละ 100 
5. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้วยการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร

ต่างประเทศ เรื่อง การประเมินการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยวิธี 
Real time PCR จากตัวอย่างเลือดและกระดาษซับเลือด ในวารสาร 
American Journal of Laboratory Medicine ปี ที่  2 ฉ บั บ เ ดื อ น
มีนาคม 2560 

6. รอบระยะเวลาการให้บริการ ทันก าหนด ร้อยละ 98 
7. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความเส่ียง และแจ้งเตือนภัย 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

8. จัดท ารายงานและสรุปโครงการ เผยแพร่ในรายงานประจ าปี ของศูนย์ 
9. มีการสอบเทียบเครื่องมือ และได้รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

ตาม ISO 15189 
10. ขอปรับเป้าหมายโครงการฯ จากเดิม 3,800 ตัวอย่าง เป็น 2,800 

ตัวอย่าง เนื่องจากถูกปรับลดงบประมาณลงจากเดิม 

608-1112-
P032-
L5744-06 

โครงการส ารวจการ
ปนเปื้อนของไนเตรต-ไน
ไตรต์ และเช้ือก่อโรคใน
อาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่
ผลิตและจ าหนา่ยในเขต
สุขภาพที ่๗ 

225,400 225,400 100.00 - ได้ท าการทดสอบสภาวะเครื่องโดยการหาปริมาตรท่ีเหมาะสมในการฉีด
สาร โดยเตรียมสารมาตรฐานผสมโซเดียมไนไทรต์ และโพแทสเซียมไน
เทรต ความเข้มข้น ค านวณเป็นไนไทรต์ = 10 mg/Lและ ค านวณเป็น
ไนเทรต = 20 mg/L โดยปรับปริมาตรการฉีดเป็น 1.00 ul, 10.00 ul, 
20.00 ul, 30.00 ul, และ 40.00 ul, ปริมาตรท่ีเหมาะสม คือ 10.00 ul 
ซ่ึงเป็นปริมาตรท่ีให้ peak area สูงสุด ปรับอัตราการไหล(Flow rate) 
เป็น 0.6, 0.8 และ 1.0 ml/min ได้ อัตราการไหลที ่1.0 ml/min ซ่ึงได้
เวลาที่สารคงอยู่ในคอลัมน์ (Retention time: (RT)) ของ ไนไทรต์ อยู่ที่
ประมาณ 6 นาที ส่วน RT ของไนเทรต อยู่ที่ประมาณ 9 นาที  

- ท าการทดสอบความเป็นเส้นตรง ( linearity range) ซ่ึงอยู่ในช่วง 0.5-
160 mg/L โดยได้ค่าสัมประสิทธิ์การตดัสินใจ (R2) ของไนไทรต์ = 1 
โดยได้สมการเส้นตรงเป็น y=15927x 18893 ส่วนไนเทรต R2 = 1 โดย
ได้สมการเส้นตรงเป็น y=21538x -1317.6 และค านวณขีดจ ากัดของ
การตรวจพบเชิงคุณภาพ (Limit of detection: คือระดับความเข้มข้น
ต่ าสุดของสารที่วิธีนีจ้ะตรวจพบได้; LOD) และ ขีดจ ากัดของการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ (Limit of quantitation: คือระดับความเข้มข้น
ต่ าสุดของสารที่วิธีนีจ้ะวัดปริมาณได้โดยมีความแม่นและความเท่ียงที่
ยอมรับได้; LOQ) โดยประมาณค่า LOD และ LOQ จากสมการ 
y=15801 1566.7 ส าหรับ ไนไทรต์ และ y= 21136x 465.4 ส าหรับไน
เทรต ซ่ึงได้ค่าประมาณ LOD = 0.4 และ 0.61 mg/kg ส าหรับ ไนไทรต์ 
และ ไนเทรต ตามล าดับ ค่าประมาณ LOQ = 1.32 และ 2.04 mg/kg 
ส าหรับ ไนไทรต์ และ ไนเทรต ตามล าดับ  

- ได้ท าการยืนยันค่า LOD และ LOQ โดยการเติมสารมาตรฐานความ
เข้มข้นต่างๆ ลงในตัวอย่างหมูบด ซ่ึงได้ค่าLOD = 0.4 และ 1.0 mg/kg 

100.00 สื่อสารความเสี่ยงประชาชนได้ข้อมูลเพื่อเลือก
บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากไนเตรต-ไน
ไตรต์ และการปนเปื้อนเชื้อก่อโรค 

ศวก. ที่ 7 
(ขอนแก่น) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
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ส าหรับ ไนไทรต์ และ ไนเทรต ตามล าดบั และ ได้ค่า LOQ = 1.5 และ 
3.0 mg/kg ส าหรับ ไนไทรต์ และ ไนเทรต ตามล าดับ ได้ค่าความแม่น 
(accuracy; คือคุณสมบัติที่บอกความใกล้เคียงของค่าที่วิเคราะห์ได้ด้วย
วิธีนั้นกบัค่าอ้างอิง ) โดยมีค่าร้อยละเปอร์เซ็นต์การกลับคืน (%
Recovery) =98.36 และ 101.69 % ส าหรับ ไนไทรต์ และ ไนเทรต 
ตามล าดับ ที่ระดับ LOQ และได้ค่าความเท่ียง (precision; คือ
คุณสมบัติที่บอกการกระจายของค่าแต่ละค่าที่วิเคราะห์ได้รอบๆ 
ค่าเฉลี่ย ) โดยมีค่า %RSD =2.75 และ 2.80 %ส าหรับ ไนไทรต์ และ 
ไนเทรต ตามล าดับ ที่ระดับ LOQ แล้วค านวณกลับ เป็นโซเดียมไนไทรต์ 
และโพแทสเซียมไนเทรต จะได้ค่า LOD = 1 และ 3 ส่วนค่า LOQ = 2 
และ 5 ตามล าดับ สรุป ไนไทรต์ ค านวณเป็น โซเดียมไนไทรต์ ได้ค่า 
LOD =1 mg/kg ค่า LOQ = 2 mg/kg ค่า Accuracy = 98.36 % ที่
ระดับ LOQ ค่า Precision = 2.75 % ที่ระดับ LOQ ไนเทรต ค านวณ
เป็น โพแทสเซียมไนเทรต ได้ค่า LOD = 3 mg/kg ค่า LOQ = 5 
mg/kg ค่า Accuracy = 101.69 % ที่ระดับ LOQ ค่า Precision = 
2.80 % ที่ระดับ LOQ Linearity range อยู่ในช่วง 0.5-160 mg/kg ทั้ง
ไนไทรต์และไนเทรต  

- ได้สุ่มเก็บตัวอย่างครบตามเป้าหมาย 60 ตัวอย่างและ ได้ท าการตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อหา ไนไทรต์ ไนเทรต และเชื้อก่อโรคซัลโมเนลล่า
เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงได้ผลดังนี้ ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทั้งสิ้น 60 ตัวอย่าง 
โดยแบ่งเป็น 7 ชนิด ได้แก่ กุนเชียง จ านวน 4 ตัวอยา่ง พบโซเดียมไน
ไทรต์ 1 ตัวอย่าง (รอ้ยละ 25) พบโพแทสเซียมไนเตรท 1 ตัวอยา่ง (ร้อย
ละ 25) พบ Salmonella spp. 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 25) ปลาบด 
จ านวน 1 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบทั้งโซเดียมไนไทรต์ โพแทสเซียมไนเตรท 
และ Salmonella spp.  

- ปลาส้มชิ้น จ านวน 1 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบทั้งโซเดียมไนไทรต์ 
โพแทสเซียมไนเตรท และ Salmonella spp. ไส้กรอก จ านวน 20 
ตัวอยา่ง พบโซเดียมไนไทรต์ 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 15) พบโพแทสเซียม
ไนเตรท 18 ตัวอย่าง (ร้อยละ 90) พบ Salmonella spp. 1 ตัวอยา่ง 
(ร้อยละ 5) หม่ าเนื้อ จ านวน 15 ตัวอยา่ง พบโซเดียมไนไทรต์ 4 
ตัวอยา่ง (ร้อยละ 26.67) พบโพแทสเซียมไนเตรท 15 ตัวอย่าง (รอ้ยละ 
100) พบ Salmonella spp. 8 ตัวอย่าง (ร้อยละ 53.33) หม่ าหมู 
จ านวน 15 ตัวอย่าง พบโซเดียมไนไทรต์ 9 ตัวอย่าง (ร้อยละ 60) พบ
โพแทสเซียมไนเตรท 14 ตัวอยา่ง (ร้อยละ 93.33) พบ Salmonella 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

spp. 8 ตัวอยา่ง (ร้อยละ 53.33)และ แหนม จ านวน 4 ตัวอย่าง ไม่พบ
โซเดียมไนไทรต์ พบโพแทสเซียมไนเตรท 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 25) พบ 
Salmonella spp. 2 ตัวอยา่ง (ร้อยละ 50)  

608-1112-
P032-
L5744-09 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อกอ่
โรคอาหารเป็นพิษใน
อาหารดว้ยเทคนิคชีว
โมเลกุล Real time PCR 

255,000 255,000 100.00 1. จัดเตรียมแผนและเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ จัดซ้ืออุปกรณ์ 
น้ ายาตรวจวิเคราะห์  

2. เตรียมการอบรมพัฒนาบุคลกรการตรวจวิเคราะห์ด้านชีวโมเลกุลโดยวิธี 
Realtime PCR ให้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสานโรงแรม 
ประสานวิทยากร  

3. จัดอบรม เทคนิคเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง( realtime 
PCR) ในการตรวจเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษในอาหาร? ณ โรงแรมเจริญ
ธานี ขอนแก่น และอาคารห้องปฏิบัติการอนูวิทยาชั้นสูง(AMD) เมื่อวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560  

4. ทวนสอบวิธีตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษในอาหาร  โดย
เทคนิค Realtime PCR โดยใช้เชื้อ Salmonella spp ทวนสอบกับ
น้ ายาตรวจชุดที่ขายเป็นการค้า 2 ยี่ห้อ ได้แก่ IQCHECK salmonella II 
โดยใช้เครื่อง realtime PCR ของ BIORADและ Suretec Salmonella 
testkit โดยใช้เครื่อง realtime PCR ของ ABI qount 3 เปรียบเทียบ
กับวิธีมาตรฐาน ISO 6579 

5. เก็บตัวอย่าง แหนม ปลาส้ม มา verified matrixes โดยเติมเชื้อ 
Salmonella มาตรฐานไปในระดับ 10-8 ถึง 10-0 บ่มเพาะเลี้ยงใน
อาหาร BPW 21-24 ชม น าไปเพื่อตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคอาหาร
เป็นพิษในอาหาร โดยเทคนิค Realtime PCR เปรียบเทียบกับISO 6579 
จากนั้นเก็บตัวอย่างแหนมมาทดสอบจ านวน 10 ตัวอย่าง ผลการทดสอบ 
พบว่า ให้ผลสอดคล้องกัน 

6. เก็บตัวอย่าง แหนม ปล้าส้ม หม่ า 30 ตัวอย่าง ตรวจเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
อาหารเป็นพิษในอาหาร โดยเทคนิค Realtime PCR 

100.00 1. บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มี
ความรู้ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ก่อ
โรคในอาหารด้วยเทคนิคrealtime PCR  

2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มีศักยภาพในการ
ตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร
ด้วยเทคนิค realtime PCRสามารถวิจัยและ
เก็บตัวอย่างเฝ้าระวั ง คุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร 

ศวก. ที่ 7 
(ขอนแก่น) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

     7. เก็บตัวอย่าง ผักจ านวน 38 ตัวอย่าง ไก่จ านวน10 ตัวอย่าง ไส้กรอก
จ านวน 20ตัวอย่าง หมูจ านวน 12 ตัวอย่างกุนเชียงจ านวน 3 ตัวอย่าง 
ตรวจเช้ือจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษในอาหาร โดยเทคนิค Realtime 
PCR  

8. รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลโครงการสรุปรายงานดังนี้ ได้ท าการตรวจ
เชื้ อSalmonella ด้วยวิธี  Realtime PCR ด้วยชุดตรวจ IQ check 
Salmonella II real time PCR ทวนสอบชุดตรวจโดยเตรียมเชื้อ สาย
พันธ์มาตรฐาน Salmonella ATCC 13311 แบบลดลง 10 เท่า (10-1-
10-9) ท าการปนเปื้อนในเนื้อไก่ที่ปราศจากเชื้อ Salmonella จ านวน 
25 กรัม น า ไปตรวจ real time PCR พบปริมาณต่ าสุดที่ตรวจพบ 
Detection limit เท่ากับ 100 CFU/25 กรัมตัวอย่าง ตรวจตัวอย่าง 
จ านวน 128 ตัวอย่าง เป็น ผักจ านวน 38 ตัวอย่าง ไก่จ านวน10 ตัวอย่าง 
ปลาส้มจ านวน 6ตัวอย่าง ปลาจ านวน 6 ตัวอย่าง ไส้กรอกจ านวน 20
ตัวอย่าง หม่ าจ านวน 30 ตัวอย่าง หมูจ านวน 12 ตัวอย่างกุนเชียง
จ านวน 3 ตัวอย่าง แหนม จ านวน 3 ตัวอย่าง เปรียบเทียบวิธีมาตรฐาน 
ISO 6579 มี ผลบวกปลอม 9 ตัวอย่าง ผลลบปลอม 9 ตัวอย่าง พบการ
ปนเปื้อน Salmonella 56 ตัวอย่าง  

   



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

608-1112-
P032-
L5744-22 

การพัฒนาวิธีการตรวจ
วิเคราะห์โลหะหนักใน
อาหารดว้ยเทคนิค ICP-MS 

300,000 300,000 100.00 1. ทบทวนวรรณกรรม ได้  วิธีตาม AOAC Official Method 2015.01 
Heavy Metals in Food Inductively Coupled Plasma?Mass 
Spectrometry First Action 2015 

2. สารเคมีและสารมาตรฐานแล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 และจะ
ด าเนินการปรับแผนงาน/โครงการเนื่องจากท าการทวนสอบวิธีไม่ทัน ได้
ท าบันทึกชี้แจงโครงการแล้ว ได้ศึกษาการใช้เครื่องมือและได้สร้าง 
method ที่จะใช้ในการตรวจวิเคราะห์แล้ว ในชื่อ method : metal in 
Food.mth โ ด ย มี ก า ร ตั้ ง ค่ า  Parameters ต่ า ง ๆ  ดั ง นี้  
Sweeps/Reading:25, Readings/Replicate: 1, Number of 
Replicates: 3 และในส่วนของ Sampling Devices ได้ตั้งค่าต่างๆ ดังนี้ 
Sample Flush Time: 45s, Sample Flush Speed: -48 rpm: Read 
Delay Time: 15s: Read Delay and Analysis Speed: -20 rpm, 
Wash Time: 60s, Wash Speed:-48 rpm ได้ สร้ า ง  sequences ใน
การ run ในชื่อ Sample File Name:030860 -ผลการทดสอบพบว่า 
สามารถตรวจวัดแคดเมียม ตะกั่ว สารหนูและปรอทได้ ซ่ึงจะได้ทวน
สอบความถูกต้องของวิธีต่อไป -สรุปผลการด าเนินงานตามเอกสารแนบ  

100.00 วิธีตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในตัวอย่าง
อาหารด้วยเทคนิค ICP-MS ใช้เป็นวิธีมาตรฐาน
ส าหรับห้องปฏิบัติการอาหารในการตรวจ
วิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักได้แก่ แคดเมียม 
ตะกั่ว สารหนูและปรอท ซ่ึงสามารถใช้ตรวจ
ติดตามการปนเปื้อนของโลหะหนัก  ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
การแพร่กระจายของโลหะหนักสู่ผู้บริโภคและ
เพื่อเฝ้าระวังการได้รับสัมผัสและเพื่อทราบถึง
ระดับความเส่ียงต่อการได้รับสัมผัสโลหะพิษนั้นๆ 
ว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้บริโภค และ
น ามาสู่การวางแนวทางป้องกัน การจัดการปัญหา
ผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ศวก. ที่ 7 
(ขอนแก่น) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

608-1112-
P051-
L5741-04 

การพัฒนาวิธี PCR 
Probe-Hybridization 
ส าหรับตรวจหาเช้ือ
แบคทีเรียแกรมลบที่ก่อโรค
โลหิตเป็นพิษ 

529,000 529,000 100.00 1. จัดเตรียมน้ ายาและวัสดุส าหรับการด าเนินงาน  
2. สังเคราะห์ Primer ส าหรับยีน 16S rRNA gene, V3, V6 regions  
3. สังเคราะห์ V6, V3 fragments เพื่อเปน็ DNA Standard  
4. เพิ่มจ านวนของ 16S rRNA gene จาก Clone library ของเช้ือ

มาตรฐาน  
5. Purify ท่อนยีน 16S fragments จ านวน 15 ชนิด  
6. เพิ่มจ านวนท่อนยีน V3, V6 regions จากท่อนยีน Purified 16S 

fragments ทั้ง 15 ชนิด  
7. ประสานการด าเนินการวจิัยกบัผ้เชี่ยวชาญ จากคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย ์มหาวิทยาลยันเรศวร  
8. ทดสอบหาปริมาณที่เหมาะสมส าหรับการเคลือบ DNA บน Nylon 

membrane  
9. ทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิรยิา Hybridization ของ V6 

probes จากเช้ือมาตรฐาน ทั้ง 15 ชนิด  
10. ทดสอบหาสภาวะปฏกิิริยา Hybridization ของเช้ือที่ให้ผลการ

ทดสอบไม่จ าเพาะ หรือ ไม่เกิดปฏิกิริยา Hybridization  
11. สรุปการทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมของ PCR-Probe - 

Hybridization ของเช้ือแบคทีเรียแกรมลบที่ก่อโรค โลหิตเป็นพิษ(ตาม
เอกสารแนบ)  

12. บทคัดย่อส าหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการ  

98.00 1. ได้วิธีการตรวจวินิจฉัย แบคทีเรียก่อโรคโรค
โลหิตเป็นพิษ ครอบคลุมทั้งชนิดแบคทีเรียแก
รมบวกและลบที่มีความรวดเร็ว จ าเพาะและ
ความไวสูง เพื่อน าไปใช้ในห้อง ปฏิบัติการ ซ่ึง
ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วย และการสอบสวนโรค 
มีความถูกต้องและรวดเร็วขึ้น  

2. เพิ่มศักยภาพให้ห้องปฏิบัติการอณูวิทยาชั้นสูง 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น ให้
สามารถการตรวจหาเชื้อก่อโรคโรคโลหิตเป็น
พิษได้ครอบคลุม 

ศวก. ที่ 7 
(ขอนแก่น) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

608-2112-
P021-
L5745-15 

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพการทดสอบของ
ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่
๗ ขอนแก่น ป ี๒๕๖๐ 

500,000 500,000 100.00 -  เขียนแผนงานโครงการ  
- ประสานงานกับกลุ่ม/ฝ่าย/งาน  
- ประสานงานในการจัดท าแผน QA ปี 2560 สอบเทียบ แผน ตรวจ

ติดตามคุณภาพภาย 
- review report เดือน ก.ย. ต.ค. 
- review report เดือน ธ.ค. 
- ประสานงานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
- review report เดือน ม.ค. และ ก.พ.2560  
- ประชุม และรายงานประชุม QA 3 ครั้ง 
- ด าเนินงานตรวจติดตามคุณภาพภายใน 4 มาตรฐาน 
- ประสานงานการสอบเทียบเครื่องมือฯ 
- ประสารงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  
- รายงานประชุม QA ครั้งที่ 4/2560 
- review report เดือน มี.ค. 2560 
- ติดตามการตรวจติดตามคุณภาพภายในปี 2560  
- ติดตามการทบทวนเอกสารคุณภาพ ( 27 เม.ย. 2560)  
- review report เดือน เม.ย. 2560  
- ติดตามการแก้ไขขอ้บกพร่องจากการตรวจติดตามคุณภาพภายในปี 

2560  
- review report เดือน พ.ค.2560  
- ติดตามการสอบเทียบเครื่องมือ  
- review report เดือน มิ.ย.2560  
- จัดเตียมความพร้อมประชุมทบทวนบรหิาร 
- สรุปรายงานผลด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องการตรวจติดตามคุณภาพ

ภายในป2ี560  
- สรุปรายงานประชุมทบทวนบริหาร  
- สรุปติดตามผลการพัฒนาบุคลากร ก.ค.2560  
- review report เดือน ส.ค.2560  
- ติดตามการพัฒนาบุคลากร รอบเดือน กนัยายน 2560  
- สรุปผลการด าเนินงาน 

100.00 1. ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
๗ ขอนแก่น  ได้ รับการพัฒนาตามระบบ
คุณภาพ  

2. ห้องปฏิบัติการทดสอบศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น ผ่านการรับรองและ
รั ก ษ า ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น 
ISO15189:2012,ISO/IEC17025:2005 

ศวก. ที่ 7 
(ขอนแก่น) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

608-2112-
P031-
L5743-12 

การพัฒนาชุดตรวจ PCR-
ELISA ส าหรับตรวจหาเช้ือ
แบคทีเรียก่อโรคอุจจาระ
ร่วงและอาหารเป็นพิษ 

225,000 225,000 100.00 1. จัดท าแผนงานโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
2. จัดท าแผนจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับด าเนินการวิจัย 
3. ประสานการจัดเก็บตัวอย่างกับงานอาหารด้านจุลชีววิทยา กลุ่มคุ้มครอง

ผู้บริโภค ศวก.ที่ 7 ขอนแก่น 
4. ด าเนินการเก็บตัวอย่าง Enrichment broth จากงานอาหารด้านจุล

ชีววิทยา จ านวน 200 ตัวอย่าง 
5. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการด าเนินการ 
6. ด าเนินการทดสอบตัวอย่างดังนี้ 

6.1 สกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่าง Enrichment broth จ านวน 200 
ตัวอย่าง 

6.2 ทดสอบคุณภาพตัวอย่างสารพันธุกรรมที่สกัดได้ด้วยวิธี PCR 
จ านวน 200 ตัวอย่าง 

6.3 เตรียมตัวอย่าง DNA ของเชื้อ E. coli และ C. perfringens เพื่อ
ทดสอบ Limit of Detection(LOD) 

6.4 ทดสอบหาค่า LOD ของวิธี PCR-ELISA 
6.5 สังเคราะห์ PCR Probes จากตัวอย่าง DNA ของตัวอย่าง 
6.6 ทดสอบปริมาณ DIG-dUTPs ที่ปริมาณน้อยที่สุดที่ยังให้ผลบวกของ 

PCR Probes แต่ละชนิด 
6.7 ทดสอบ Cross hybridization ของ V6 probes ข้ามชนิด 
6.8 ทดสอบ V6 probes เบื้องต้น จาีตัวอย่างอาหาร น้ า น้ าแข็ง และ 

สมุนไพร เบื้องต้น 12 ตัวอย่าง 
7. ทดสอบตัวอย่างสารพันธุกรรมทีให้ผลบวกกับ V6 probes กับ specific 

probes ของแต่ละเช้ือ ประกอบด้วย 
7.1 maIB gene of E. coli  
7.2 invA gene of Salmonella spp.  
7.3 toxR gene of V. parahaemolyticus  
7.4 femA gene of S. aureus  
7.5 Shiga-like toxin of E. coli O157:H7  
7.6 Phospholipase C of C. perfringens 

8. เผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 
2560 ณ เซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี 
วันที่ 6-8 กันยายน 2560 (โปสเตอร์)  

95.00 ได้ชุดตรวจ PCR-ELISA แยกชนิดของแบคทีเรีย
ก่อโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ ที่มีความ
รวดเร็ว จ าเพาะและความไวสูง เพื่อน าไปใช้ใน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ซ่ึงส่งผลให้การ
รักษาผู้ป่วย และการสอบสวนโรค มีความถูกต้อง
และรวดเร็วขึ้น และน าไปสู่การพัฒนาเป็นชุด
ตรวจเช้ือแบคทีเรียก่อโรคในเชิงพาณิชย์ต่อไป 

ศวก. ที่ 7 
(ขอนแก่น) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

608-2112-
P031-
L5743-13 

การเฝ้าระวัง และประเมิน
ความเส่ียงทาง
ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิ
วิทยาคลินิก 

1,000,000 1,000,000 100.00 1. จัดท าโครงการเฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยงทางห้องปฏิบัติการด้าน
พยาธิวิทยาคลินิกประจ าปีงบประมาณ 2560  

2. พัฒนาบุคลากร และจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับการทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการ  

3. การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ  
- ตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วง จ านวน 19 ตัวอย่าง พบเชื้อ 6 

ตัวอย่าง 
- ตรวจวินิจฉัยเช้ือก่อโรคคอตีบ จ านวน 11 ตัวอย่าง ไม่พบเชื้อ  
- ตรวจวินิจฉัยเช้ือ Legionellae ในน้ า จ านวน 23 ตัวอย่าง 
- ตรวจวินิจฉัยโรคหัด และหัดเยอรมัน จ านวน 116 ตัวอย่าง หัด:

ผลบวก 25 ตัวอย่าง และหัดเยอรมัน : ผลบวก 2 ตัวอย่าง 
- ตรวจวินิจฉัย Scrub typhus จ านวน 8 ตัวอย่าง  
- ตรวจ Hb typing จ านวน 3,482 ตัวอย่าง พบคู่เสี่ยง 84 คู่  
- ตรวจอัลฟาธาลัสซีเมีย จ านวน 1,346 ตัวอย่าง ผลบวก 169 ตัวอย่าง 

รวมทั้งหมด 5,005 ตัวอย่าง  
4. เข้าร่วมการทดสอบความช านาญ (PT) ได้แก่  

- ตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคคอตีบ : ครั้งที่ 1/2560 ผลผ่านเกณฑ์ , ครั้งที่ 
2/2560 ผลผ่านเกณฑ์  

- ตรวจวินิจฉัย Leptospirosis : ครั้งที่ 1/2560 ผลผ่านเกณฑ์ , ครั้งที่ 
2/2560 ผลผ่านเกณฑ์  

- ตรวจวินิจฉัย อัลฟาธาลัสซีเมีย : ครั้งที่ 1/2560 ผลผ่านเกณฑ์ , ครั้งที่ 
2/2560 ผลผ่านเกณฑ์ , ครั้งที่ 3/2560 ผลผ่านเกณฑ 

- ตรวจวินิจฉัย Hb typing : ครั้งที่ 1/2560 ผลผ่านเกณฑ์ , ครั้งที่  
2/2560 ผลผ่านเกณฑ์  

- ตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก และชิคุนกุนยา : คร้ังที่ 1/2560 ผลผ่าน
เกณฑ์  

5. รอบระยะเวลาทันตามก าหนด เท่ากับ ร้อยละ 99  
6. ประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยด้านโรคติดเชื้อโดยจัดท ารายงาน

สรุปผลการด าเนินงานเพื่อเผยแพร่ในรายงานประจ าปีและเว็บไซต ์

100.00 1. ได้ข้อมูลจากผลการตรวจวินิจฉัย ตรวจยืนยัน
ด้านโรคติดเชื้อ และโรคไม่ติดเชื้อ ซ่ึงน าไปสู่
การแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่  เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  

2. ได้ข้อมูลสนับสนุนด้านงานระบาดวิทยา เพื่อใช้
ในเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาด
ของโรคติดเชื้อในพื้นที่รับผิดชอบ 

ศวก. ที่ 7 
(ขอนแก่น) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

608-2112-
P032-
L5744-11 

โครงการ พัฒนาระบบ
คุณภาพและการส่งต่อ 
ภาพเอกซเรย์ระบบดิจิตัล 
(DR/CR)ห้องปฏบิัติการ
รังสีวินิจฉัย เขตสุขภาพที ่
7 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่7 ขอนแก่น ปี 
2560 

200,000 23,750 11.88 1. เสนอโครงการฯปีงบประมาณ 2560 ลงนามและอนุมัติโดยผู้อ านวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น (กิจกรรมที่ 1)  

2. สื่อสารและแจ้งเครือข่ายรังสีฯทั้ง 4 จังหวัด (กิจกรรมที่ 2)  
3. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายวิชาชีพรังสีการแพทย์ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี 2560 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง
ประชุมแก้วมุกดา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด (กิจกรรมที่ 2,3)  

4. ร่วมประชุมและเป็นวิทยากร การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 โดยเครือข่ายวิชาชี
รังสีการแพทย์จังหวัดกาฬสินธุ์  และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2559 ณ วนิดาธาราเลควิว อ.กุฉิ
นารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ (กิจกรรมที่ 2,3)  

5. ร่วมประชุมและเป็นวิทยากร คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย
วิชาชีพรังสีการแพทย์  จังหวัดขอนแก่น ครั้ งที่  1/2560 วันที่  23 
พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
(กิจกรรมที่ 2,3)  

6. ร่วมประชุมและเป็นวิทยากร คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย
วิชาชีพรังสีการแพทย์ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 ธันวาคม 
2559 ณ ห้องประชุม  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่7 ขอนแก่น 
(กิจกรรมที่ 2,3)  

7. ร่วมประชุมและเป็นวิทยากร คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย
วิชาชีพรังสีการแพทย์ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ 
ห้องประชุม โรงพยาบาลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
(กิจกรรมที่ 2,3)  

8. ร่วมประชุมและชี้แจงการพัฒนาเกณฑ์และแนวทางพัฒนางานรังสี
วินิจฉัยเขตสุขภาพที่ 7 จัดโดย คณะท างานบริหารทรัพยากรบุคคล
(CHRO) สายวิชาชีพรังสีการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด (กิจกรรมที่ 2,3)  

9. ตรวจเยี่ยม และนิเทศงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.25560 (จังหวัดกาฬสินธุ์ :
รพ.นาคู รพ.ฆ้องชัย รพ.สามชัย รพ.ห้วยเม็ก และรพ.ดอนจาน (15-25 
มีนาคม 2560) (กิจกรรมที่ 5)  

10. ประชุ มแล ะ เป็ น วิ ท ย าก ร  ก า รพัฒนา เ ครื อ ข่ า ย  รั ง สี ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560 วันที่ 4-5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม
โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี (กิจกรรมที่ 5)  

100.00 1. ห้องปฏิบั ติกา รรั งสี วินิ จฉั ย ในเขตความ
รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่7 
ขอนแก่น มีระบบคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ได้
มาตรฐานสากล และได้รับการรับรอง  

2. ผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจทางรังสีวินิจฉัยได้รับ
ผลการตรวจที่ถูกต้อง มีคุณภาพและปลอดภัย 

ศวก. ที่ 7 
(ขอนแก่น) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

11. ถ่ายทอดวิธีการตรวจสอบคุณภาพของภาพเอกซเรย์ระบบดิจิตัล
(DR/CR) เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาชีพ
รังสีจังหวัด (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 5 มิถุนายน 
2560 ณ ห้องประชุมMRI ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น) (กิจกรรมที่ 4,5)  

12. ตรวจสอบคุณภาพภาพเอกซเรย์ระบบดิจิตัล(DR/CR) โรงพยาบาลที่มี
ระบบภาพฯ  โ ดย วิ ธี ทดสอบตาม คู่มื อ  ก า รตรวจสอบฯของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  และวิ เคราะห์ประเมินผลการตรวจ 
โรงพยาบาล จ านวน 43 แห่ง (ขอนแก่น 15 รพ. , ร้อยเอ็ด 12 รพ. , 
กาฬสินธุ์ 10 รพ. , มหาสารคาม 6 รพ.) (กิจกรรมที่ 4,5)  

13. รวบรวมผลการตรวจสอบตุณภาพ ภาพเอกซเรย์ระบบดิจิตัล  โดย
รายการตรวจสอบที่โรงพยาบาลสามารถด าเนินการต่อเนื่อง (กิจกรรม ที่ 
5,6,7)  
13.1 การทดสอบสัญญาณรบกวนมือ (DARK NOISE)  
13.2 การสอบเทียบค่า DDI  
13.3 การทดสอบการส่งสัญญาณ (Signal Transfer Properties)  
13.4 การทดสอบความสม่ าเสมอของภาพ (Measured Uniformity)  
13.5 ประสิทธิภาพการลบสัญญาณ (Erasure Cycle Efficiency)  

14. สรุปบทเรียนและจ านวนโรงพยาบาลที่ร่วมตรวจสอบคุณภาพ(ขั้น
ต้นแบบไม่ใช้เครื่องมือวัด) ระบบภาพเอกซเรย์ดิจิตัล(PACS) ในเขต
สุขภาพที่ 7 และผ่านมาตรฐาน ทั้งหมด 60 แห่ง (ขอนแก่น 24 รพ. , 
ร้อยเอ็ด 14 รพ. , กาฬสินธุ์ 11 รพ. , มหาสารคาม 11 รพ.)  

15. สรุปบทเรียนจ านวนโรงพยาบาลให้ผู้บริหารเพื่อใช้เป็นข้อมูลทาง
สาธารณสุข ในการจัดซ้ือจัดจ้างระบบภาพเอกซเรย์ดิจิตัล(PACS) 
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7 เนื่องจากยังใช้ระบบฟิล์มเอกซเรย์ (ยังไม่
มีระบบPACS) มีดังนี้ - รพ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น - รพ.ร่องค า รพ.สหัส
ขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ - รพ.จังหาร รพ.เมยวดี รพ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด - 
รพ.พยัคฆภูมิพิสัย รพ.กุดรัง จ.มหาสารคาม  

16. เสนอผู้บริหารปรับกิจกรรมการด า เนินงานโดยปรับลดวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับ และได้รับอนุมัติ ตามเอกสารแนบ  

17. สรุปผลการด าเนินงานตาม เอกสารแนบ Onepage  



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

608-2112-
P032-
L5744-17 

โครงการทดสอบคุณภาพ
และความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขต
สุขภาพที ่๗ 

600,000 600,000 100.00 1. ประสานแผนเก็บตังวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพประจ าปีงบประมาณ 2560 
กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7  

2. ทดสอบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพรวม 
3,006ตัวอย่าง พบคุณภาพไม่ผ่านมาตรฐาน 538 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 
17.9 แยกเป็น  
- ผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน 2,086 ตัวอย่าง พบคุณภาพไม่ผ่าน

มาตรฐาน 445 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 21.3  
- ยาและสมุนไพร จ านวน 103 ตัวอย่าง พบคุณภาพไม่ผ่านมาตรฐาน 

40 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 38.8  
- เครื่องส าอาง 45 ตัวอย่าง พบคุณภาพไม่ผ่านมาตรฐาน 12 ตัวอย่าง 

คิดเป็นร้อยละ 26.7  
- รังสีและเครื่องมือแพทย์ 772 ตัวอย่าง พบคุณภาพไม่ผ่านมาตรฐาน 

41 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 5.3  
3. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทดสอบทางห้องปฏิบัติการตามตัวชี้วัดใน

ระบบประกันคุณภาพ ได้แก่ ความถูกต้องของรายงานผลทดสอบ และ
รอบระยะเวลาการทันเวลาของรายงานทดสอบตามคู่มือการให้บริการ
ของศูนย์ฯ  

4. สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการส่งตรวจตัวอย่าง
ด้านอาหาร  

5. สรุปรายงานโครงการฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ รอบ 12 เดือน
พร้อมหลักฐาน 

100.00 1. ได้ทราบข้อมูลสถานการณ์คุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลิตและ
จ าหน่ายใน พื้นที่รับผิดชอบ  

2. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารในการเลือกซ้ือ 
เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย และ
รับการ แจ้งเตือนภัยความเสี่ยงด้านความไม่
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลผลการ
ทดสอบไปควบคุม ก ากับเฝ้าระวัง และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ศวก. ที่ 7 
(ขอนแก่น) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

609-1112-
P022-
L5746-26 

โครงการบูรณาการภูมิ
ปัญญาสู่นวัตกรรม 
ฐานข้อมูลเห็ดพิษ 

650,000 650,000 100.00 เห็ดป่าที่พบในประเทศไทยมีความหลากหลายสูง และจัดเป็นอาหารที่นยิม
รับประทานในหลายภูมภิาคของประเทศไทย ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมซ่ึงเป็นฤดูเห็ดหลาก ชาวบา้นนิยมเขา้ไปเก็บ
เห็ดป่าเพื่อน ามาประกอบอาหารรับประทาน และขายในตลาดทอ้งถิ่น 
ส่งผลให้พบสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในชว่ง
ระยะเวลาดังกลา่วโดยมีรายงานผูป้่วยและผู้เสียชีวิตสูงในรอบ 10 ปีที่ผ่าน
มา (พ.ศ.2551-2560) สถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ด
พิษ เกิดเนื่องจากชาวบ้านมักเขา้ไปเก็บเห็ดมาบริโภคโดยมีความเขา้ใจและ
ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องในการแยกชนิดของเห็ดพิษและเห็ดที่รับประทานได้ 
นอกจากนี้ช่วงเวลาในการเก็บเห็ดโดยเฉพาะในช่วงเช้ามืดอาจจะท าให้มี
การเก็บเห็ดพิษที่มีลกัษณะใกล้เคียงกับเห็ดรับประทานได้ปะปนติดมาดว้ย 
ควรมีคู่มือส าหรับประชาชนในการคัดแยกเห็ดพิษ เพื่อลดการเจ็บป่วยและ
ลดจ านวนผู้เสียชีวิตจากการบริโภคเห็ดป่าในฤดูฝน การด าเนินงาน  
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจ าแนกชนิด

ของเห็ด ด้วยการลงพื้นที่เก็บตัวอยา่งเห็ด แต่ละชนิดที่พบในพื้นที ่4 
ภาคของประเทศไทย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลักษณะของเห็ดแต่ละชนิด
ทั้งเห็ดกินได้ และเห็ดพิษกับผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น และนักวิชาการและ
การอภปิรายแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นจากวทิยากรรับเชิญจากมหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และผู้เข้าร่วมประชุม ตัวอย่างเห็ด
ส่งตรวจยืนยันชนิด ดว้ยการตรวจทางโมเลกุลโดยใช้ดีเอ็นเอ บาร์โค้ด 
(DNA barcode) จากสถาบันวจิัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  

2. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมชุดทดสอบเห็ดพิษด้วยเทคนิคทางเคมี โดย
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี  

3. พัฒนาฐานข้อมูลและจัดท าฐานขอ้มูลเหด็พิษ โดยการเปรียบเทยีบ
ภาพถา่ยเห็ด (mushroom Image Matching) เพื่อวิเคราะห์ความ
เหมือนหรือแตกตา่งระหว่างภาพเห็ดพษิและเห็ดรับประทานได้ ผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น  
- จัดท าฐานข้อมูลและพัฒนาเป็นเครื่องมือคัดกรองทางกายภาพส าหรับ

เห็ดที่ไม่ปลอดภัย ซ่ึงประกอบด้วยภาพและค าบรรยายใช้ภาษาที่
เข้าใจง่ายส าหรับประชาชนทัว่ไปใช้ในการตรวจสอบเห็ดพิษ โดยเห็ด
ที่เป็นสาเหตุท าให้เสียชีวิตส่วนใหญ่ คือ เห็ดระโงกพิษ บางแห่ง
เรียกว่า เห็ดระโงกหิน เห็ดระงาก หรือเห็ดไข่ตายซาก ซ่ึงเห็ดชนิดนี้
จัดอยู่ในกลุ่มเห็ดที่มีความคล้ายคลึงกับเห็ดระโงกขาวหรือ ไข่ห่านที่
สามารถกินได้ แต่มีลักษณะแตกตา่งที่ส าคัญคือ เห็ดระโงกพิษ จะม ี

100.00 1. มีฐานข้อมูลเห็ดพิษที่สามารถน าไปใช้อ้างอิง
ทางห้องปฏิบัติการในการป้องกัน บ าบัด รักษา
ในบริการสาธารณสุขของประเทศ  

2. ได้นวัตกรรมชุดทดสอบตรวจหาสารพิษในเห็ด
ส าหรับประชาชน เพื่อลดการตายจากการ
บริโภคเห็ดป่าในฤดูฝน  

3. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน า
องค์ความรู้ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ศวก. ที่ 7 
(ขอนแก่น) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ผิวหมวกเห็ดขรุขระมีสะเก็ดหยาบสีขาว ไม่พบริ้วที่ขอบหมวก และ
ก้านตันตลอดแนว นอกจากนี้ยังมีเห็ดปา่ชนิดที่มีพิษรุนแรงและออก
ฤทธิ์เร็วอีกคือ โดยประชาชนมกัสับสนกบัเห็ดโคนซ่ึงในบางระยะจะมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่มีลักษณะแตกต่างที่ส าคัญคือเห็ดหมวกจีน 
ผิวหมวกเห็ดหยาบ ซ่ึงอยู่ระหวา่งการจดัท ารูปเล่มและจัดพิมพ์
เผยแพร่  

- จัดท าฐานข้อมูลเห็ดพิษ โดยการเปรียบเทียบภาพถ่ายเห็ด 
(mushroom Image Matching) เพื่อวเิคราะห์ความเหมือนหรือ
แตกต่างระหวา่งภาพเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้ จัดเป็น 
Application mushroom Image Matching ประเมินความสามารถ
ของเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาด้วยความไวและความจ าเพาะกับค่าจริงที่
ทราบจากการตรวจทางโมเลกุลโดยใช้ดีเอ็นเอ บาร์โค้ด (DNA 
barcode) จากสถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข พบวา่สามารถคัด
แยกเห็ดพษิได้ประมาณ 38 เปอร์เซ็นต์ จึงได้พัฒนา Application 
ต่อเนื่องในปี 2561 เพื่อให้มีความถูกตอ้งแม่นย ามากขึ้น  

- ได้นวัตกรรมชุดทดสอบตรวจหาสารพิษในเห็ดส าหรับประชาชน เพื่อ
น าไปประเมินการใช้ในภาคสนาม ผ่านโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ในป ี2561 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

609-1112-
P031-
L5743-05 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการและระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
รองรับโรคข้ามพรมแดน 
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 8 อุดรธาน ี
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

900,000 900,000 100.00 กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ได้รับการอนุมัติให้จัดท าโครงการ แผนปฏิบัติการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ได้เตรียมความพร้อมด้านการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และด้านการใช้ห้อง ปฏิบัติการเคลื่อนที่ของศูนย์ และจัดเตรียม
ความพร้อมกรณีเกิดการระบาดของโรคอื่นๆ โดยจัดตารางเวรของกลุ่มชันสูตรฯ 
และสามารถส่งต่อตัวอย่างเพื่อตรวจยืนยันต่อที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้
อย่างรวดเร็ว การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการ
ฝึกอบรมไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก ในวันที่ 6-7 มี.ค. 60 จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 
น.ส.วิภาภรณ์ วิชน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนางสาวดลนภา บรรณบดี 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ได้ทบทวนแผนการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เป็นคู่มือที่มีรายชื่อผู้ติดต่อและผู้ประสานงานเมื่อ
เกิดการระบาดของโรค จ านวน 1 เล่ม ได้เสนอแผนให้ผู้อ านวยการศูนย์ฯ และ
ประชุมซ้อมแผนปฏิบัติการในวันที่ 13 ก.ย. 60 

100.00 1. มีแผนรองรับเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข กรณีเกิดการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ อุบัติซ้ า และสามารถให้บริการตรวจ
ยืนยันโรคที่ศูนย์ฯ เปิดให้บริการในภาวะปกติ 
แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ระบาด สามารถตรวจ
ยืนยันได้ทันตามก าหนดเวลา  

2. ได้ข้อมูลสนับสนุนด้านงานระบาดวิทยาเพื่อใช้
ในการเฝ้าระวังโรค  

3. สามารถส่งต่อตัวอย่างเพื่อตรวจยืนยันต่อที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว 

ศวก. ที่ 8 
(อุดรธานี) 

609-1112-
P031-
L5743-16 

โครงการพัฒนาและรักษา
ระบบคุณภาพศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 
อุดรธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

500,000 500,000 100.00 - ส่งเครื่องมือวิทยาศาสตร์สอบเทียบเรียบร้อยแล้ว จ านวน 200 รายการ 
- ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพจากภายนอกตามมาตรฐาน ISO/IEC 

17043:2010 (ผู้ จั ด โ ป ร แ ก ร ม ก า ร ท ดส อ บ ค ว า ม ช า น า ญ ท า ง
ห้องปฏิบัติการ) เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2560 

- ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพจากภายนอกตามมาตรฐาน ISO 
15189:2012 แ ล ะ  ISO 15190:2003 เ มื่ อ วั น ที่  5-6 มิ . ย . 2560 
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ผู้ตรวจประเมินด าเนินการสรุปผลการตรวจประเมิน 

- ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพจากภายนอกตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025:2005 เมื่อวันที่ 11-12 ก.ย.2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่อง 

90.00 1. เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯมีความรู้และความตั้งใจใน
การที่จะพัฒนาระบบประกันคุณภาพของ
ศูนย์ฯ  

2. การปฏิบัติงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 8 อุดรธานี มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  

3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่น
ต่อการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ 

ศวก. ที่ 8 
(อุดรธานี) 

609-1112-
P031-
L5743-17 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฎิบัติการตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร 
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 8 อุดรธาน ี
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

800,000 800,000 100.00 - โครงการส ารวจและเฝ้าระวังสารบอแรกซ์ปลอมปนในผลิตภัณฑ์อาหาร 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี มีพื้นที่รับผิดชอบในเขต
สุขภาพที่ 8 จ านวน 7 จังหวัด  

- เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นโดยชุดทดสอบ จ านวน  140 
ตัวอย่าง ตรวจพบ 1 ตัวอย่าง ในผลิตภัณฑ์ลอดช่อง ในเขตจังหวัด
สกลนคร และส่งตรวจยืนยันที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  9 
นครราชสีมา  

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยผลการ
ตรวจยืนยันพบสารบอแรกซ์ 204 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ได้ประสาน

100.00 1. สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์ได้โดยผลการ
ทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์มีความ
ถูกต้อง น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล  

2. เป็นหน่วยตรวจวิเคราะห์ที่สามารถรองรับ
ผลิตภัณฑ์ อาหาร 

ศวก. ที่ 8 
(อุดรธานี) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

แจ้งข้อมูลให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครทราบเบื้องต้น
เรียบร้อยแล้ว เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปขยายผลกับผู้ประกอบการราย
ดังกล่าวต่อไป  

- โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารหนูในอาหาร  ได้
ด าเนินการหาสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจวิเคราะห์สารหนูในอาหาร 
โดยเข้าร่วมผลการทดสอบความช านาญกับส านักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหารผลเป็นที่น่าพอใจ  

- ขณะนี้อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างการศึกษาขีดจ ากัดของการตรวจพบ 
(LOD)และศึกษาขีดจ ากัดที่สามารถตรวจหาปริมาณได้ (LOQ)การตรวจ
วิเคราะห์สารหนูในอาหาร เนื่องจากการการทดสอบในครั้งแรกใน
ตัวอย่างปลาบดผลทดสอบไม่เป็นไปดังที่ตั้งสมมติฐาน จึงต้องเริ่มการ
ทดสอบใหม่ บอแรกซ์เป็นเกลือของสารประกอบโบรอน ซ่ือทางเคมีว่า
โซเดียมบอเรต หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าน้ าประสานทอง  หรือ เพ่งแซ มี
ลักษณะเป็นผงสีขาวขุ่น  ไม่มีกลิ่น  มีคุณสมบัติท าให้เกิดสารประกอบ
เชิงซ้อน (Complex compound)  กับสารประกอบโพลีไฮดรอกซ่ี 
(Organic polyhydroxy compound) ท าให้เกิดลักษณะหยุ่นกรอบ  
และใช้เป็นวัตถุกันเสีย    จึงถูกน ามาผสมในอาหารหลายชนิด  ได้แก่  
เนื้อบด  ลูกชิ้น  ผงวุ้น  ทับทิมกรอบ  และผลไม้ดอง  เป็นต้น  แต่บอ
แรกซ์เป็นสารที่เป็นพิษต่อร่างกายโดยไปสะสมในเน้ือเยื่อกรวยไตและท า
ให้ไตอักเสบ  ถ้าร่างกายได้รับในระดับปริมาณน้อย ๆ ติดต่อกันเป็น
เวลานาน จะท าให้ระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินอาหาร  ท าให้เบื่ออาหาร  
อาเจียน  น้ าหนักลด  ถ่ายอุจจาระบ่อย  การเกิดพิษเฉียบพลัน จะท าให้
อาเจียนเป็นโลหิต  ช็อค  และเสียชีวิต  ในเด็กถ้าได้รับปริมาณเกิน  5 
กรัม และผู้ใหญ่รับปริมาณเกิน 5 - 20 กรัม จะท าให้เสียชีวิตได้   
กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  151  
(พ.ศ.2536) ก าหนดให้บอแรกซ์เป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร   

- จากข้อมูลการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร  ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ส่ง
ตรวจยืนยันผลตรวจบอแรกซ๋ในอาหาร    โดยวิธีทางห้องปฎิบัติการที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ปี 2554 
- 2558   พบในเนื้อปลาบด  726  -  3822 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   เนื้อ
หมูบด    772 - 10,524   มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม    เนื้อวัว 112  มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม   ทอดมัน  1,122   ,  1518   มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม    หมูปิ้ง
นมสด 132 , 180   มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม     ลูกชิ้น  464 , 5306   



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม    กุนเชียง  452 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   แป้งที่ใช้
ท าขนมทับทิมกรอบ 50,000 และ 70,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

-  ด้วยเหตุดังกล่าว ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่ง และส านัก
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้จัดท า โครงการส ารวจและเฝ้า
ระวังสารบอแรกซ์ปลอมปนในผลิตภัณฑ์อาหารขึ้น  โดยเก็บตัวอย่าง
จังหวัดละ 20 ตัวอย่าง ในผลิตภัณฑ์เป้าหมายดังกล่าว ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพที่ 8 จ านวน 7  
จังหวัด และเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นโดยชุดทดสอบ 
จ านวน 140 ตัวอย่าง ตรวจพบ 1 ตัวอย่าง ในผลิตภัณฑ์ลอดช่อง ในเขต
จังหวัดสกลนคร และส่งตรวจยืนยันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 
นครราชสีมา รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ  โดยผลการตรวจยืนยันพบสารบอแรกซ์  204 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ได้ประสานแจ้งข้อมูลให้กับส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนครทราบเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปขยาย
ผลกับผู้ประกอบการรายดังกล่าวต่อไป 

609-1112-
P031-
L5743-25 

สอบเทียบเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ในเขตสุขภาพที ่
8 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 8 อุดรธาน ี
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

200,000 200,000 100.00 กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ได้รับการอนุมัติให้จัดท าโครงการ  สอบเทียบ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส าหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 
เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีความ
ถูกต้อง แม่นย า เชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ซ่ึงผลการ
ตรวจวิเคราะห์จะมีความถูกต้อง แม่นย าได้ ปัจจัยส าคัญคือ เครื่องมือที่ใช้
ในการตรวจวิเคราะห์ต้องมีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ วัดค่าได้แม่นย า 
เท่ียงตรง ซ่ึงทางกลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ได้เห็นถึงความส าคัญแล้วว่า การ
ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการมีความส าคัญทั้ง
ทางด้านผลการตรวจวิเคราะห์ และในระบบคุณภาพห้องห้องปฏิบัติการ ซ่ึง
ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญอีกประการหนึ่ง ในเดือนตุลาคม 2559 กลุ่มชันสูตร
สาธารณสุข ได้เริ่มเปิดให้บริการการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือของ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จ านวน 4 รายการ ได้แก่ เทอร์โมมิเตอร์ 
เค รื่ อ งดู ดปล่ อ ยสา รอั ต โนมั ติ  (Autopipette) เ ครื่ อ งหมุ น เห วี่ ย ง 
(Centrifuge) และเครื่องควบคุมอุณหภูมิ โดยมีโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ
ที่ 8 ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งแผนการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ
ประจ าปีของหน่วยงานและส่งเครื่องมือเพื่อตรวจประสิทธิภาพ จ านวน 71 
แห่ง และมีโรงพยาบาลนอกเขตรับผิดชอบสนใจส่งเครื่องมือเข้าตรวจสอบ
ประสิทธิภาพจ านวน 2 แห่ง ซ่ึงผลการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือทั้ง 
4 รายการพบว่า มีเครื่องมือที่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 96.54 และ ไม่ผ่าน

100.00 1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 8 ได้รับการสอบ
เทียบตามเวลาที่ก าหนด และรวมทั้งประหยัด
ค่าใช้จ่ายเนื่องจากค่าบริการมีราคาถูกกว่า
ภาคเอกชน  

2. ผลการตรวจวิ เคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 8 มีความถูก
ต้อง แม่นย า ทันเวลา  

3. ประชาชนได้รับบริการ ตรวจวิเคราะห์  ที่มี
คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน อย่างทั่วถึง เท่า
เทียม เสมอภาค และช่วยสนับสนุน  แก้ไข
ปัญหาสา ธา รณสุ ข  ในพื้ นที่ ไ ด้  อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

ศวก. ที่ 8 
(อุดรธานี) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

มาตรฐานร้อยละ 3.46 รายละเอียดดังตารางที่ 1 ซ่ึงนับว่าเป็นที่น่าพึงพ่อ
ใจต่อการพัฒนาระบบคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของ
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในผลการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้กับประชาชนผู้รับบริการได้อีกด้วย 

609-2112-
P031-
L5743-13 

โครงการเฝ้าระวังโรคที่เป็น
ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่8 อุดรธาน ี
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

300,000 299,985 100.00 - การเฝ้าระวังโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ มีเป้าหมาย จ านวน 
5,320 ตัวอย่าง (รวมทุกรายการทดสอบที่ เปิดให้บริการ)  ผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนตุลาคม 2559 ถึง สิงหาคม 2560 สามารถตรวจ
วิเคราะห์ได้ทั้งหมด 5,798 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 108.98 ของจ านวน
เป้าหมายทั้งหมด (ดังตารางประกอบ ข้อ10) การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมดังนี้  
1. การตรวจวินิจฉัยเอชไอวีในเด็กที่คลอดจากแม่ติดเชื้อ ในวันที่ 1-3 

มีนาคม 2560 ได้แก่ นางสาวภัทรพร เชยประทุม นักเทคนิค
การแพทย์ช านาญการ นางจารุณีย์ ธรรมาภิสมัย นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์  

2. อบรมการตรวจเบต้าธาลัสซีเมีย ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ได้แก่ 
นางบุญนิภา สุวรรณกาล นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวนุสรา ศิริวิ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  

3. อบรมการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสด้วยวิธี Real time 
PCR ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ได้แก่ นางสาววิภาภรณ์ วิชน 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางสาวนุสรา ศิริวิ นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์  

4. สัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจ าปี พ.ศ. 2560 
วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2560 ได้แก่ นางสาวมลรัฐ ปาณะดิษ  นัก
เทคนิ คการแพทย์ปฏิบัติ กา ร นางสาวดลนถา บรรณบดี  

100.00 1. การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตร
โรคไม่ติดเชื้อและโรคติดเชื้อที่ เป็นปัญหา
สาธารณสุข  สามารถสนับสนุนการตรวจ
วินิจฉัย เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ได้
อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  

2. การบริการตรวจวินิจฉัยโรคเอดส์ในทารกที่
คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ ช่วยในการวินิจฉัยได้
อย่างทันท่วงที เป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา
ทารกที่ติดเชื้อ ลดการใช้ยาป้องกันเชื้อฉวย
โอกาสในทารกที่ไม่ติดเชื้อ ลดภาระทางสังคม
และความกังวลจิตใจของครอบครัวในการดูแล
ทารก  

3. เค รื อข่ า ยก า ร ให้ บ ริ ก า รตรวจทางห้ อ ง 
ปฏิบัติการในพื้นที่สามารถสนับสนุนการตรวจ
วินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย ได้อย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ  สนับสนุนการป้องกันและ
ควบคุมโรคธาลัสซีเมียของประเทศ 

ศวก. ที่ 8 
(อุดรธานี) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ การติดตามคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจ
วินิจฉัยเชื้อก่อโรคคอตีบในเขตสุขภาพที่ 8 ผลการปฏิบัติงาน - 
เดือนตุลาคม 2559 ถึง ธันวาคม 2560 อยู่ระหว่างการด าเนินการ
รับสมัครสมาชิกเป้าหมายได้แก่ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข - 
เดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2560 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 16 แห่ง ดังนี้ 1.โรงพยาบาลเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 8 
จ านวน 10 โรงพยาบาล 2.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 5 
แห่ง 3.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จ านวน 1 แห่ง โดยได้
จัดส่งวัตถุทดสอบให้กับสมาชิกในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 และให้
รายงานผลกลับภายใน วันที่ 22 มีนาคม 2560 - เดือนเมษายน-
พฤษภาคม 2560 ด าเนินการสรุปผลการทดสอบความช านาญ ครั้ง
ที่ 1/2560 ให้แก่ สมาชิก และเตรียมด าเนินการส่งตัวอย่างครั้งที่ 
2/2560 - เดือนมิถุนายน 2560 ด าเนินการส่งวัตถุทดสอบ ครั้งที่ 
2/2560 ให้กับสมาชิกในวันที่  12 มิถุนายน 2560 และให้ราย
รายงานผลกลับภายใน วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 - เดือนกรกฎาคม 
2560 ด าเนินการสรุปประเมินผลการทดสอบ ครั้งที่ 2/2560 ให้กับ
สมาชิก 

609-2112-
P031-
L5743-18 

โครงการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 
อุดรธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

500,000 492,458 98.49 1. การตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร รวมจ านวนตัวอย่างสะสม
ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2529 ถึง 15 มิถุนายน 2560 ตัวอย่าง 2,159 
ตัวอย่าง 13,744 รายการ ไม่เข้ามาตรฐาน 392 ตัวอย่าง  

2. การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้านยา สมุนไพร อรวมจ านวนตัวอย่าง
สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2529 ถึง 15 มิถุนายน 2560 ตัวอย่าง 93 
ตัวอย่าง  

3. การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง รวมจ านวนตัวอย่างสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2529 ถึง 15 มิถุนายน 2560 จ านวน 121 ตัวอย่าง 
ไม่เข้ามาตรฐาน/พบ 8 ตัวอย่าง 

100.00 1. มีแผนรองรับเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข กรณีเกิดการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ อุบัติซ้ า และสามารถให้บริการตรวจ
ยืนยันโรคที่ศูนย์ฯ เปิดให้บริการในภาวะปกติ 
แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ระบาด สามารถตรวจ
ยืนยันได้ทันตามก าหนดเวลา  

2. ได้ข้อมูลสนับสนุนด้านงานระบาดวิทยาเพื่อใช้
ในการเฝ้าระวังโรค 3.สามารถส่งต่อตัวอย่าง
เพื่ อตรวจยืนยันต่อที่ กรม  วิทยาศาสตร์
การแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว 

ศวก. ที่ 8 
(อุดรธานี) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

609-2112-
P031-
L5744-14 

ประเมินคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ การตรวจ
เอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาต ิ
สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 
อุดรธาน ีประจ าปี
งบประมาณ 2560 

249,000 249,000 100.00 - กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ได้รับ
การอนุมัติโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ การตรวจเอชไอวีซี
โรโลยีแห่งชาติสาขาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดท าทะเบียนรายชื่อ
ห้องปฏิบัติการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรับสมัครสมาชิก โดย
เป็นสมาชิกห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลที่ สปสช. สนับสนุนค่าสมาชิก 
จ านวน 319 แห่ง และห้องปฏิบัติการนอกกลุ่ม สปสช. จ านวน 55 แห่ง 
รวมมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งหมด 374 แห่ง  

- ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม จ านวน 2 ท่าน คือ 
นางสาวภัทรพร เชยประทุม ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
และนางสาวมลรัฐ ปาณะดิษ ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
เร่ืองการฝึกอบรมหลักสูตรสถิติส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ (Q001) ใน
วันที่ 25-26ตุลาคม 2559 และเรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรการค านวณ
ค่าสถิติส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ (Q003) ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 
2559 อบรม ISO/IEC 17043:2010 จ านวน 2 ท่าน คือ นางบุญนิภา 
สุวรรณกาล ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ และ
นางสาวมลรัฐ ปาณะดิษ ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ใน
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560  

- การด าเนินงานรอบที่ 1/2560 ได้ส่งตัวอย่างให้สมาชิกโครงการฯ ใน
วันที่ 1 พ.ย. 2559 จ านวน 376 แห่ง รายละเอียดดังนี้ ชุดตัวอย่าง
จ านวน 8 ตัวอย่าง/1 ชุด/1 แห่ง พร้อมเอกสารค าแนะน าในการทดสอบ
ตัวอย่าง แบบรายงานผล ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และด าเนินการ
จัดท าและส่งรายงานผลเบื้องต้น ส่งในวันที่ 21 พ.ย. 2559 และได้การ
วิเคราะห์ผลรายสมาชิก รวมถึงจัดท าสรุปประจ ารอบ รอบที่ 1/2560 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560  

- การด าเนินงานรอบที่ 2/2560 ได้ส่งตัวอย่างให้สมาชิกโครงการฯ ใน
วันที่ 4 ม.ค. 2560 จ านวน 374 แห่ง และด าเนินการจัดท าและส่ง
รายงานผลเบื้องต้น ส่งในวันที่ 23 ม.ค. 2560 และได้การวิเคราะห์ผล
รายสมาชิก รวมถึงจัดท าสรุปประจ ารอบ รอบที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2560 การด าเนินงานรอบที่ 3/2560 ได้ส่งตัวอย่างให้สมาชิก
โครงการฯ ในวันที่ 13 มี.ค. 2560 จ านวน 374 แห่ง และด าเนินการ
จัดท าและส่งรายงานผลเบื้องต้น ส่งในวันที่ 3 เม.ย. 2560 และได้การ
วิเคราะห์ผลรายสมาชิก รวมถึงจัดท าสรุปประจ ารอบ รอบที่ 3/2560 
เมื่ อ วั นที่  30 มิ ถุ นายน 2560 ได้ ขอ รับรองมาตรฐาน  ISO/IEC 
17043:2010 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยได้รับการตรวจเบื้องต้น

100.00 1. ประชาชนได้รับบริการจากห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน  

2. ห้องปฏิบัติการได้เข้าร่วมโครงการ และมีระบบ
ประกันคุณภาพการตรวจเอชไอวีซีโรโลยี อัน
เ ป็ น ส่ ว น ส า คั ญ ข อ ง ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ
ห้องปฏิบัติการ  

3. ห้องปฏิบัติการทราบถึงประสิทธิภาพ และ
ปัญหาของตนเองเพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพ และได้รับข้อมูล
ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการอื่นๆ รวมทั้ง
ได้รับข้อคิดเห็น หรือค าแนะน าในการทดสอบ
จากผู้ด าเนินโครงการ  

4. สมาชิกมีความรู้  ความเข้าใจ  ในหลักการ 
วิธีด าเนินการ และท าให้สามารถตรวจเอชไอวี
ซีโรโลยี ได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งน าความรู้ที่
ได้รับในงานประกันคุณภาพการตรวจเอชไอวีซี
โ ร โ ล ยี  ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
ห้องปฏิบัติการด้านอื่นต่อไป 

ศวก. ที่ 8 
(อุดรธานี) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 และได้รับการตรวจติดตามในวันที่ 26-27 
ธันวาคม 2559 และมีการแก้ไขข้อบกพร่องและผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010 ใน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 

610-1112-
P021-
L5745-08 

โครงการธ ารงรักษาและ
พัฒนาระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่9 
นครราชสีมา 

1,071,000 1,071,000 100.00 - การด าเนินกิจกรรมการต่ออายุการรับรองในขอบข่ายที่ผ่านการรับรอง
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จ านวน 136รายการทดสอบ 4 
ห้องปฏิบัติการ และขยายขอบข่ายการรับรอง 2 รายการทดสอบ 1 
ห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 และ 12-13 มิถุนายน 
2560 ได้รับขอบกพร่อง 26 ข้อ และ ข้อสังเกต 17 ข้อ  

- ตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 
วันที่ 4-5 กันยายน 2560 โดยส่งแก้ไขข้อบกพร่องตามระยะเวลาที่
ก าหนด  ตรวจติดตาม คุณภาพภาย ในตามมาตรฐาน  ISO/IEC 
17025:2007 , ISO 15189 :2012 , ISO 15190:2003 แ ละ  ISO/IEC 
17043:2010 แล้วเสร็จตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 100  

- ในช่วงเดือน พฤษภาคม- มิถุนายน 2560 , กรกฎาคม 2560 และ
กันยายน 2560 ทบทวนเอกสารคุณภาพฯ คิดเป็นร้อยละ 80 สอบเทียบ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์จ านวน 20 ชนิด 83 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 95  

- นอกจากนี้คณะท างาน KM ของศูนย์ฯ ได้จัดการอบรมเรื่อง พัฒนา
ระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : การบ ารุงรักษาและสอบเทียบ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ส าหรับกิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 และห้องปฏิบัติการยาและเครื่องส าอาง 
อาหาร และพิษวิทยา เข้าร่วมโครงการเพื่อตรวจสอบสมรรถนะเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์เอง จ านวน 6 ชนิด 9 เครื่อง ได้แก่ AAS , HPLC ,UPLC 
,GC, IC และเทอร์โมมิเตอร์ชนิดแท่งแก้ว 

90.00 1. ระบบคุณภาพในขอบเขตที่ได้รับการรับรอง/
พัฒนาตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO 
15189 และ ISO 9001 มีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน  

2. หน่วยจัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ระหว่างห้องปฏิบัติการของห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยาคลินิกได้รับการตรวจประเมินตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17043  

3. ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในผลการทดสอบ 
และพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงาน 

ศวก. ที่ 8 
(อุดรธานี) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

610-1112-
P022-
L5746-06 

การประเมินความเส่ียงและ
แจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์
สุขภาพดา้นอาหาร ยา รังสี
และเครื่องมือแพทย์ และ
เครื่องส าอางในพื้นที่
สาธารณสุขเขตนครชัย
บุรินทร ์

1,500,000 1,500,000 100.00 1. ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ ดังนี้  
1.1 ตัวอยา่งยา (ตค.59-ก.ย.60) ตรวจ 59 ตัวอยา่ง ตกมาตรฐาน 3 

ตัวอยา่ง(ร้อยละ 5.1)  
1.2 ตัวอยา่งเครื่องส าอาง (ตค.59-ก.ย.60) ตรวจ 30 ตัวอย่าง  
1.3 ตรวจวิเคราะห์สมุนไพร/ยาแผนโบราณ (ต.ค.59-ก.ย.60) 179 

ตัวอยา่ง ตกมาตรฐาน 9 ตัวอย่าง(ร้อยละ 5.0)  
1.4 ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ต.ค.59-ก.ย.60) 35 ตัวอย่าง 

ตกมาตรฐาน 9 ตัวอยา่ง (ร้อยละ 25.7 )  
1.5 ตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งอาหาร 750 ตัวอย่าง  
1.6 ตรวจเครื่องและห้องเอกซเรย์ 150 ตัวอย่าง  
1.7 ตรวจสอบเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ 68 ตัวอยา่ง ตกมาตรฐาน 

4 ตัวอยา่ง (ร้อยละ 5.88)  
1.8 ตรวจสอบเครื่องวัดความดันโลหิต 83 ตัวอยา่ง ตกมาตรฐาน 7 

ตัวอยา่ง (ร้อยละ 8.43)  
2. พัฒนาแหล่งผลิตสมุนไพรและแหล่งผลิตเครื่องส าอางผสมสมุนไพร โดย  

2.1 ตรวจเยี่ยม/นิเทศ แหล่งผลิตสมุนไพร 4 ครั้ง รวม 5 แห่ง ครั้งที่ 1 
โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย ์วันที ่3 กุมภาพันธ์ 2560 ครั้งที่ 2 
บริษัท ภูเชียงทา เฮิร์บแลนด์ และ กล่ีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ไทย อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ วันที่ 10 กมุภาพันธ์ 2560 ครั้งที่ 3 
โรงพยาบาลสูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที ่9 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 4 
บริษัท พรีราน่า เนเจอร์ จ ากัด อ.เมือง จ.สุรินทร์ วันที่ 7 สิงหาคม 
2560  

2.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคุณภาพสมุนไพรและผลิตภัณฑ์แก่แหล่ง
ผลิตชุมชน รื่อง การควบคุมคุณภาพสมนุไพรและผลิตภัณฑ์ ผู้เข้า
อบรมจ านวน 50 คน วันที่ 24 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครราชสีมา โดยอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ  

3. โครงการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหติ ให้กับสถานบริการสาธารณสุข
ภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช (รัชกาลที ่9) ด าเนินการทดสอบ 83 
ตัวอยา่ง จากสถานบรกิารสาธารณสุข ในจังหวัดนครราชสีมา 7 แห่ง 
โดยจ าแนกตัวอยา่งเครื่องวัดความดันโลหิต ได้ดังนี้ เป็นเครื่องที่ช ารุดไม่
สามารถทดสอบได้ 8ตัวอย่าง ไม่ช ารุดแต่ไม่สามารถทดสอบได้เนื่องจาก
ไม่มีข้อต่อที่เหมาะสมในการทดสอบ5 ตัวอยา่ง สามารถทดสอบได้
รายการเดียว 4 ตัวอย่าง ทดสอบครบทัง้ 2 รายการ 66 ตัวอย่างผ่าน

100.00 1. ประชาชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้รับ
ทรา บข้ อมู ล คุณภ าพ ผลิ ตภั ณฑ์ อ า หา ร 
เครื่องดื่ม น้ าและน้ าแข็ง เครื่องและห้อง
เอกซเรย์ เครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องวัด
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ 
เครื่องส าอางประเภทสิว ฝ้า หน้าขาวที่ผลิต
และจ าหน่ายในพื้นที่สาธารณสุขเขตนครชัย
บุรินทร์  สามารถน า ไปใช้ ในการพัฒนา/
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์  

2. ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม น้ าและ
น้ าแข็ง เครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องวัด
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ 
เครื่องส าอางประเภทสิว ฝ้า หน้าขาว ที่ผลิต
และจ าหน่ายในพื้นที่สาธารณสุขเขตนครชัย
บุรินทร ์

ศวก. ที่ 9 
(นครราชสีมา) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

มาตรฐาน 59ตัวอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 89.39 (คิดจากจ านวนที่ทดสอบได้
ทั้ง 2 รายการ)ไม่ผ่านมาตรฐาน 7ตัวอยา่ง คิดเป็นร้อยละ10.61เมื่อ
วิเคราะห์ตามรายการที่ทดสอบพบว่า ไม่ผ่านมาตรฐานเร่ืองอัตราการร่ัว
ของความดันในระบบ จ านวน 5ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 71.43และค่า
ความผิดพลาดสูงสุด จ านวน 2 ตัวอย่าง ร้อยละ 3.03  

4. การสื่อสารความเส่ียงและแจ้งเตือนภยั ในพื้นที่เขตสุขภาพที ่9 จ านวน 
4 เร่ือง ดังนี้  
4.1 คุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิต เขตสุขภาพที ่9  
4.2 ความปลอดภยัของอาหารประเภทเส้นที่ท าจากแป้ง ในประเทศไทย  
4.3 บอแรกซ์ สารปนเปื้อนอันตรายทีย่ังพบอยู่  
4.4 คุณภาพยาฉีดฟูโรซีไมด์ 

610-1112-
P022-
L5746-07 

โครงการประเมินความ
เส่ียงและแจ้งเตือนภัยดา้น
ชันสูตรสาธารณสุขและ
พิษวิทยาในพื้นที่สุขภาพ
เขตนครชัยบุรินทร์ 

1,452,500 1,452,500 100.00 1. ได้รับตัวอย่างด้านสารพิษ เพื่อหาสาเหตุการป่วย หรือตาย จ านวน  42 
ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นการหาสารพิษไม่ทราบชนิด จากโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา เช่น สิ่งส่งตรวจจากกระเพาะอาหาร จ านวน 21 
ตัวอย่าง ตรวจพบสารเคมีก าจัดแมลง methomyl, Acetaminophen 
และ  lidocain ปั สสา ว ะ  11 ตั ว อย่ า ง  ต รวจพบ  Amitriptyline, 
Lidocaine และ Acetaminophen ตัวอย่างเลือด 8 ตัวอย่าง ตรวจพบ 
paraquat ตัวอย่างอื่นๆ 5 ตัวอย่าง ตรวจพบ paraquat, methomyl, 
cklorpirifos  

2. ตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดในเขต 9 จ านวน 490 ตัวอย่าง ตรวจพบ
ปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 50 mg% จ านวน 353 
ตัวอย่าง (72.04%) ตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของนอกเขต 48 
ตัวอย่าง พบ ปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 50 mg% 
จ านวน 32 ตัวอย่าง ( 66.67%)  

3. ตรวจยืนยันทางพยาธิวิทยาและคลินิก จ านวน 988 ตัวอย่าง ได้แก่ 
Rape Test จ านวน  420 ตัวอย่าง Measle-IgM/ELISA จ านวน 14 
ตัวอย่าง Rubella-IgM/ELISA จ านวน 14 ตัวอย่าง Rickettsia Ab/IFA 
จ านวน 251 ตัวอย่าง Leptospira Ab/IFA จ านวน 203 ตัวอย่าง 
Bacteria C 

100.00 1. สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์เพื่อสนับสนุน
การเฝ้าระวั งโรคในพื้นที่ ได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ ได้มาตรฐาน 
และเป็นที่ยอมรับ  

2. แพทย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลวิเคราะห์
ที่ได้ไปใช้ ประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคและการ
รักษาการด าเนิน ทางอรรถคดี และประโยชน์
ด้านอื่นๆ  

3. สนับสนุนข้อมูลในการเฝ้าระวังความเสี่ยงและ
แจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เขตนครชัย
บุรินทร ์

ศวก. ที่ 9 
(นครราชสีมา) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

610-2112-
P022-
L5745-14 

การประเมินความเส่ียงและ
แจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์
สุขภาพดา้นอาหาร ยา รังสี
และเครื่องมือแพทย์ และ
เครื่องส าอางในพื้นที่
สาธารณสุขเขตนครชัย
บุรินทร ์

1,550,000 976,437 63.00 ตรวจวิเคราะห ์ตัวอย่าง  
1. สมุนไพรในยาแผนฯ 49 ตย.  
2. เครื่องส าอาง 46 ตย.  
3. อาหารเสริม 35 ตย.  
4. ตรวจสอบเครื่อง เอกซเรย์ 245 เครื่อง  
5. อาหาร 1,008 ตัวอยา่ง 

100.00 1. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม น้ า
และน้ าแข็ง เครื่องและห้องเอกซเรย์ เครื่องวัด
ความดันโลหิตและเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ เครื่องส าอางประเภท
สิว ฝ้า หน้าขาวที่ผลิตและจ าหน่ายในพื้นที่
สาธารณสุขเขตนครชัยบุรินทร์ สามารถน าไปใช้
ในการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์  

2. ประชาชนได้รับการแจ้ งเตือนภัยเกี่ ยวกับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม น้ าและ
น้ าแข็ง เครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องวัด
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ 
เครื่องส าอางประเภทสิว ฝ้า หน้าขาว ที่ผลิตและ
จ าหน่ายในพื้นที่สาธารณสุขเขตนครชัยบุรินทร์ 

ศวก. ที่ 9 
(นครราชสีมา) 

611-1112-
P022-
L5746-07 

โครงการตรวจวิเคราะห์
เพื่อประเมินความเส่ียง 
แจ้งเตือนภัย ผลิตภัณฑ์
สุขภาพดา้นคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

916,500 916,500 100.00 1. แผนปฏิบัติการที่ 1 (ด าเนินการตามแผน คิดเป็นร้อยละ 19.63) 
1.1 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนจัดซื้อวัสดวุิทยาศาสตร์และวัสดุ

ส านักงาน พร้อมได้รับอนุมัติจาก ผอ. และส่งให้งานพัสดุด าเนินการ
จัดซื้อตามแผน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จัดซ้ือและส่งของ  

1.2 ตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งและออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
ทั้งหมด 145 ตัวอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 10.15 (จากทั้งหมด 1,000 
ตัวอยา่ง) ประกอบด้วย ตัวอยา่ง น้ า น้ าแข็ง (Pre-marketing), 
อาหาร และเครื่องดื่ม (Pre-marketing), น้ า น้ าแข็ง (Post-
marketing) และอาหารและเครื่องดื่ม (Post-marketing) จ านวน 
83, 15, 17 และ 30 ตัวอย่าง 

1.3 เข้าร่วมการทดสอบความช านาญ จ านวน 2 รายการ คือ ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณ ไอโอดนีในเกลือ  

2. แผนปฏิบัติการที่ 2  
2.1 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนจัดซื้อวัสดวุิทยาศาสตร์และวัสดุ

ส านักงาน พร้อมได้รับอนุมัติจาก ผอ. และส่งให้งานพัสดุด าเนินการ
จัดซื้อตามแผน และอยู่ระหวา่งด าเนินการจัดซ้ือและส่งของ  

2.2 ตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่ง ทั้งหมด 11 ตัวอย่าง ประกอบดว้ยตวัอยา่ง 
สารพิษ 8 ตัวอยา่ง และ เครื่องส าอาง 3 ตัวอย่าง 

99.67 1. สามารถด าเนินงานตามภารกิจให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางห้องปฏิบัติการ
อาหารเคมี  จุลชี ววิ ทยา  พิษวิทยา  และ
เครื่องส าอาง ยาและสมุนไพร ได้อย่างถูกต้อง 
และตามก าหนดเวลา  

2. สามารถน าข้อมูลที่ได้ประเมินความเสี่ยงและ
แจ้ งเตือนภัยให้ผู้บริ โภคได้รับทราบและ
น าไปใช้ประโยชน์ ในการเลือกบริโภคต่อไป 

ศวก. ที่ 9 
(นครราชสีมา) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

2.3 เข้าร่วมการทดสอบความช านาญ จ านวน 1 รายการ คือ 
แอลกอฮอล์ในเลือด (อยู่ระหว่างรอตรวจ วิเคราะห์)  

3. แผนปฏิบัติการที่ 3  
3.1 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนจัดซ้ือวัสดวุิทยาศาสตร์และวัสดุ

ส านักงาน พร้อมได้รับอนุมัติจาก ผอ. และส่งให้งานพัสดุด าเนินการ
จัดซื้อตามแผน และอยู่ระหวา่งด าเนินการจัดซ้ือและส่งของ  

3.2 ตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งและออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
ทั้งหมด 170 ตัวอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 13.16 (จากทั้งหมด 904 
ตัวอยา่ง) ประกอบด้วย ตัวอยา่ง น้ า น้ าแข็ง (ตรวจ ขทบ.และ
คุณภาพ). เครื่องดื่ม (ขทบ.), น้ า น้ าแข็ง (ตรวจเพื่อการเฝ้าระวัง 
ร้องเรียน), อาหาร และนม จ านวน 120, 15, 2, 27 และ 6 
ตัวอยา่ง ตามล าดับ ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า ไม่ได้มาตรฐาน ใน
ตัวอยา่ง น้ า น้ าแข็ง (ตรวจ ขทบ.และคณุภาพ), เครื่องดื่ม (ขทบ.), 
น้ า น้ าแข็ง (ตรวจเพื่อการเฝ้าระวัง ร้องเรียน), อาหาร และนม 
จ านวน 35, 5, 0, 4 และ 0 ตามล าดับ  

3.3 เข้าร่วมการทดสอบความช านาญ จ านวน 6 รายการ  
4. แผนปฏิบัติการที่ 4 (ด าเนินการตามแผน คิดเป็นร้อยละ 24.00) 

4.1 จัดท าแผนและจัดซื้อจัดซ้ือวัสดุส านักงานวัสดุวิทยาศาสตร์ และ
สารเคมี อยู่ในระหวา่งการด าเนินการจดัซ้ือและส่งของ  

4.2 ห้องปฏิบัติการยาและสมุนไพรมีความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์  
4.3 ได้รับตัวอย่างเข้าฝ่าย (เข้าระบบ) จ านวน 4 ตัวอย่าง  
4.4 ตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งและออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์แล้ว

เสร็จตรงเวลา จ านวน 4 ตัวอย่าง  
4.5 ตรวจทานรายงานผลวิเคราะห์ จ านวน 4 ตัวอยา่ง 

611-1112-
P031-
L5743-02 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
ด้านชันสูตรสาธารณสุข 

1,400,000 1,400,000 100.00 - จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ ายา สารเคมี ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน เข้าร่วม PT เพื่อประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ 
และตรวจวินิจฉัยตัวอย่าง จ านวน 10,569 ตัวอย่าง (1 ต.ค. 2559-15 
ก.ย. 2560) รายงานรอบ 12 เดือน ดังนี้ ห้องปฏิบัติการโรคอุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ า จ านวน 998 ตัวอย่าง  
1. TB-LAMP 26 ตัวอย่าง  
2. Leptospirosis 63 ตัวอย่าง  
3. Dengue serotype 67 ตัวอย่าง  
4. Diphtheria 15 ตัวอย่าง  
5. Zika 494 ตัวอย่าง  

100.00 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 
มีศักยภาพงานบริการตรวจวิ เคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า  และ
ห้องปฏิบัติการสุขภาพแม่และเด็ก  

2. หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบได้รับบริการอย่าง
รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์  

3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายมีข้อมูลการให้บริการ
ตรวจวิ เคราะห์กลุ่ ม เชื้ อ โ รคตาม เกณฑ์  
IHR/CBRN รอ งรั บพื้ นที่ ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด  มี

ศวก. ที่ 10 
(อุบลราชธานี) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

6. Flu 98 ตัวอย่าง  
7. Flu งานวิจัย TINE 121 ตัวอย่าง  
8. มือ เท้า ปาก (ส่งต่อกรมฯ) 55 ตัวอย่าง  
9. เช้ือดื้อยา (ส่งต่อกรมฯ) 38 ตัวอย่าง  
10. Chikungunya (ส่งต่อกรมฯ) 7 ตัวอย่าง 
11. ไข้กาฬหลังแอ่น (ส่งต่อกรมฯ) 2 ตัวอย่าง  
12. ไอกรน (ส่งต่อกรมฯ) 5 ตัวอย่าง  
13. กล้ามเน้ืออ่อนแรง (ส่งต่อกรมฯ) 7 ตัวอย่าง  
14. ไข้สุกใส (ส่งต่อกรมฯ) 2 ตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการสุขภาพแม่และเด็ก 

จ านวน 9,571 ตัวอย่าง  
14.1 Rape test 171 ตัวอย่าง  
14.2 Hb-typing 6,811 ตัวอย่าง  
14.3 thalassemia1 1,908 ตัวอย่าง  
14.4 HIV 242 ตัวอย่าง  
14.5 Urinary iodine 361 ตัวอย่าง  
14.6 Measles and Rubella 76 ตัวอย่าง  

- เข้าร่วมอบรมเรื่องเช้ือดื้อยา กรมวิทย์ฯ 17-20 มกราคม 2560 เข้าร่วม
ประชุมเทคนิคการแพทย์สัญจร ห้องประชุม CMS ศวก.ที่10 อุบลฯ 23 
มกราคม 2560 เข้าร่วมประชุมวินัยข้าราชการ ห้องประชุม CMS ศวก.ที่
10 อุบลฯ  30 มกราคม  2560 เ ข้ า ร่ ว มอบรม  Sequencing and 
Bioinformation of Measles and Rubella 9-10 กุมภาพันธ์  2560 
ให้การฝึกอบรม พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ 2 
ท่าน ศวก.ที่10 อุบลฯ รับการ Internal audit 22-23 มีนาคม 2560 
ห้องประชุม CMS ศวก.ที่10 อุบลฯ การวิเคราะห์กระบวนงาน 2 และ 4 
มิถุนายน 2560 ห้องประชุม CMS ศวก.ที่10 อุบลฯ ประชุมการ
ขับเคลื่อนเครือข่ายแบบบูรณาการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ด าเนินงานและควบคุมคุมกลุ่มอาการดาวน์และธาลัสซีเมีย เขตสุขภาพที่ 
12 -14 มิถุนายน 2560 โรงแรมลายทอง จ.อุบลฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การก าหนดกรอบอัตราก าลังและวางแผนการบริหารก าลังคน 13 -14 
มิถุนายน 2560 โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพมหานคร ประชุมวิชาการ
ประจ าปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 41 28-29 มิถุนายน 2560 อิม
แพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุมาตรฐาน 
ISO 15189/ISO 15190 4-5 กันยายน 2560 รับการตรวจประเมินเพื่อ
ต่ออายุมาตรฐาน ISO 9001 15 กันยายน 2560 

เครือข่ายระบบการส่งต่อที่ีชัดเจน ครบวงจร 
ได้มาตรฐาน  

4. ทราบสถานการณ์การระบาดของเชื้ออุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ า เช่นไวรัสระบบทางเดินหายใจไข้หวัด
ใหญ่/ไข้หวัดนก/เชื้อคอตีบ/ไวรัส MERS-CoV 
ในเขตสุขภาพที่  10 เพื่อแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมรับมือการระบาด 
ให้ แก้ ไขปัญหาในพื้ นที่ ได้ทัน เวลาและมี
ประสิทธิภาพ  

5. มีเครือข่ายธาลัสซีเมียในเขตสุขภาพที่ 10 ที่
เข้มแข็ง 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

611-1112-
P032-
L5744-03 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน
คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อ
รองรับอาเซียน 

700,000 700,000 100.00 1. ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุส านักงาน 
พร้อมได้รับอนุมัติจาก ผอ. และส่งให้งานพัสดุด าเนินการจัดซ้ือตามแผน 
โดยได้รับวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีเรียบร้อย  

2. ด าเนินการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ และ การพัฒนาและทวนสอบความ
ใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์แล้วเสร็จ จ านวน 10 เรื่อง ดังนี้ 1) การทวนสอบ
วิธีวิเคราะห์ปริมาณไนเตรท-ไนไตรท์ในอาหารโดยวิธี HPLC 2) การทวน
สอบวิธีวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือ 3) การทวนสอบวิธีวิเคราะห์
ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอาหาร 4) การทวนสอบวิธีวิเคราะห์
ปริมาณสารให้ความหวานชนิดซัยคลาเมตในอาหาร 5) การทวนสอบวิธี
วิเคราะห์ค่าความกรด-ด่างในอาหาร (pH) 6) การทวนสอบวิธีวิเคราะห์
การหาค่าความเป็นกรดในอาหาร (Acidity) 7) การทวนสอบวิธีวิเคราะห์
ปริมาณฟอร์มาลีนในอาหารโดยวิธี HPLC 8) การพัฒนาและทวนสอบ
คว า ม ใ ช้ ไ ด้ ข อ ง วิ ธี วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า รป ลอ ม ป น  Dexamethason, 
Prenisolone ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้วยเทคนิค HPLC 9) การ
พัฒนาและทวนสอบความใช้ ได้ของวิธี วิ เคราะห์ การปลอมปน 
Sibutramine ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้วยเทคนิค HPLC 10) การ
พัฒนาวิธีวิเคราะห์สารส าคัญในเครื่องส าอางผสมสมุนไพร 2 ชนิด คือ 
การพัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์สมุนไพรมะค าดีควายและฟักข้าวที่เป็น
ส่วน ผสมในเครื่องส าอาง  

3. อยู่ระหว่างการด าเนินการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ และ การพัฒนาและ
ทวนสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1) การทวน
สอบวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารให้ความหวานชนิด อะซีซัลเฟม เค, ซัคคา
รีน และแอสปาแทมในอาหาร ได้ระบบที่เหมาะสมและความเฉพาะ 
เจาะจงของวิธี (Selectivity /Specificity) และ ความเป็นเส้นตรงและ
ช่วงของการวัด (Linearity 2) การทวนสอบวิธีวิเคราะห์ปริมาณกรดซิ
ตริ ก ในอาหา ร  ได้ คว าม เหมาะสมของระบบโครมา โตกราฟ 
(Chromatographic system) ค ว า ม เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง  ข อ ง วิ ธี  
(Selectivity/Specificity) ความเป็น เส้นตรงและช่ ว งของการวัด 
(Linearity 

86.00 1. ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธาน ีมีศักยภาพใน
การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน
อาหารทางเคมี และด้านยาและสมุนไพร ที่มี
ความถูกต้อง แม่นย า ตามมาตรฐานสากล 

2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับบริการการ
ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพดา้นอาหาร
ทางเคมี และด้านยาและสมุนไพรที่มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุม และมีคุณภาพ
มาตรฐาน เพื่อช่วยสนับสนุน แก้ไขปัญหา
สาธารณสุขและใช้ประกอบการทางกฎหมาย  

3. ประชาชนได้รับข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ศวก. ที่ 10 
(อุบลราชธานี) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

612-1112-
P011-
L5739-20 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการและ
คุณภาพห้องปฏบิัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่11 สุราษฎร์
ธาน ี

418,000 418,000 100.00 1. ทบทวนระบบบริหารงานและระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 1) ประชุม
ทบทวนระบบบริหารงานและระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 1 ครั้ง เมื่อ
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 2) จัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณ
ภาพต่อเนื่อง 3) ทบทวนความเป็นปัจจุบันของเอกสารคุณภาพ ส่งบัญชี
รายชื่อเอกสารคุณภาพให้ฝ่าย/ห้องปฏิบัติการทบทวน ได้รับการตอบ
กลับ ทั้งนี้มีจ านวนเอกสารที่ต้องทบทวน จ านวน 261 ฉบับ แก้ไข 
จ านวน 115 ฉบับ ผลการด าเนินงานตั้งแต่ตุลาคม - กันยายน 2560 
แก้ไขแล้วเสร็จ 108 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 93.91 4) จัดท าแผนสอบเทียบ
เครื่องมือและด าเนินการสอบเทียบตามแผนโดยมีเครื่องมือที่ต้อง
ด าเนินการสอบเทียบและบ ารุงรักษารวมทั้งสิ้น 120 เครื่อง ด าเนินการ
แล้ว จ านวน 117 เครื่อง 5) จัดท าแผนทดสอบความช านาญและ
เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการและด าเนินการตามแผนมีผลการ
สอบเทียบความช านาญฯ จ านวน 67 รายการ 6) ตรวจติดตามภายใน มี
แผนด าเนินงานในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 5 เมษายน 2560 ผลการ
ด าเนินงานแล้วเสร็จตามแผนและแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว เสร็จ ส่งให้
ผู้ตรวจติดตามพิจารณา 7) ข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามภายใน
ได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้วและเห็นชอบการแก้ไขทั้งหมด  8) 
สรุปผลการด าเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก าหนดด าเนินการในเดือน
สิงหาคม 2560 9) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศูนย์ฯไม่ขอตรวจ
ประเมินเพื่อต่ออายุ ใบรับรอง/ขยายขอบข่ายการรับรอง  ตาม
มาตรฐานสากล  ได้ แ ก่  ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO 15190 
เนื่องจากยังอยู่ในระยะเวลาของการให้การรับรอง  

2. พัฒนา/ฟื้นฟูความรู้ของบุคลากรต่อระบบบริหารคุณภาพและระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการ  
1) จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจมาตรฐานสากล ISO 15189:2012 

เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2560  
2) จัดอบรมเรื่องการควบคุมคุณภาพโดยใช้แผนภูมิควบคุม (Control 

chart) ก าหนดจัดในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560  
3) จัดอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการสอบเทียบ

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อความถูกต้องของผลการทดสอบ
ก าหนดจัดในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมกับหลักสูตรข้อ 2 
หมายเหตุหลักสูตรการอบรมข้อ 2 และ 3 ใช้งบประมาณพัฒนา
บุคลากรของกรม 

100.00 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
มีขีดความสามารถในการเป็นห้องปฏิบัติการ
อ้างอิง เพื่อพัฒนาและสนับสนุนระบบสุขภาพ
ของประเทศ  

2. ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพงานของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11         สุ
ราษฎร์ธานี 

ศวก. ที่ 10 
(อุบลราชธานี) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

612-1112-
P021-
L5745-14 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การตรวจวิเคราะห์โรคไข
เเลือดออก โดยวธิี Real 
time RT-PCR 

278,900 278,900 100.00 - รวบรวม ทบทวนข้อมูลของวิธีวิเคราะห์ และจัดท าร่างวิธีวิเคราะห์ 
- ศึกษาโครงการประเมินชุดตรวจส าเร็จส าหรับการจ าแนกเช้ือไวรัสเดงกี 

ด้วยวิธี  Real time PCR และขอใบเสนอราคาน้ ายาส าหรับตรวจ
วิเคราะห์  

- ขอใบเสนอราคาน้ ายาตรวจวิเคราะห์โรคไข้เลือดออก โดยวิธี Real time 
RT-PCR และด าเนินการสั่งซ้ือสั่งจ้าง  

- จัดท าแผนการทดสอบ 
- เตรียมตัวอย่างและสกัดสารพันธุกรรม (RNA) จ านวน 30 ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์เพื่อทดสอบความใช้ได้ของน้ ายา  
- ปรับตั้งโปรแกรมการท างานของเครื่อง Real time PCR เพื่อทดสอบ

ประสิทธิภาพของน้ ายาตรวจวิเคราะห์ 
- ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบความช านาญที่ผ่านการประเมินผลแล้ว 

จ านวน 30 ตัวอย่าง 
- สรุปผลการประเมินชุดตรวจส าเร็จส าหรับการจ าแนกเช้ือไวรัสเดงกี  
- จัดท ามาตรฐานวิธีปฏิบัติงานการตรวจวิเคราะห์  
- ถ่ายทอดวิธีการตรวจวิเคราะห์ให้แก พสก. ของห้องปฏิบัติการพยาวิทยา

คลินิก และประเมินความรู้ 
- สรุปผลการด าเนินงานเสนอหัวหน้าห้องปฏิบัติการ 

100.00 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี มี
ขีดความสามารถในการให้บริการตรวจวิเคราะห์
โรคไข้ เลือดออก  โดยวิธี  Real time RT-PCR 
สามารถตอบสนองการรักษาและการเฝ้าระวังโรค
ได้อย่างรวดเร็ว 

ศวก. ที่ 11 (สุ
ราษฎร์ธานี) 

612-1112-
P022-
L5746-18 

โครงการศึกษาการกระเจิง
รังสีจากการถา่ยภาพรังงสี
วินิจฉยัด้วยเครื่องเอกซเรย์
ฟันแบบพกพา 

220,000 220,000 100.00 1. เก็บข้อมูลค่าปริมาณรังสีเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพาของคลินิกทันตก
รรมวีเด้นท์  

2. เก็บข้อมูลค่าปริมาณรังสีเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพาของคลินิก ฟ.ฟัน 
(ขุนทะเล) และคลินิกทันตกรรมบ้านฟัน  

3. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลค่าปริมาณรังสีที่ได้เก็บข้อมูลมาแล้ว ทั้ง 4 
แห่ง  

4. ก าหนดช่วงเวลาเก็บข้อมูลค่าปริมาณรังสีอีก 3 แห่ง  
5. แจ้งโรงพยาบาลนครินทร์เพื่อขอเก็บข้อมูลค่าปริมาณรังสี ในวันที่ 22 

พฤษภาคม 2560  
6. ค านวณค่าปริมาณรังสีจากข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาแล้ว  
7. เก็บข้อมูลค่าปริมาณรังสีเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพาของโรงพยาบาล

ท่าศาลา  
8. ค านวณค่าปริมาณรังสีจากเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้ง 6 แห่ง  
9. ท ารายงานสรุปโครงการเสนอผู้อ านวยการ 

100.00 1. ได้ข้อมูลค่าการกระเจิงรังสีจากการถ่ายภาพ
รังสีวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบ
พกพา  

2. เจ้ าหน้ าที่ มี ความรู้ ความเข้า ใจกับความ
ปลอดภัยจากการใช้งานเครื่อง  และการ
ป้องกันอันตราย จากการได้รับรังสี  

3. ประชาชนได้รับรังสีจากการถ่ายภาพเอกซเรย์
ฟันแบบพกพาอย่างเหมาะสมตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ศวก. ที่ 11 (สุ
ราษฎร์ธานี) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

612-1112-
P031-
L5743-02 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค
อุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และ
โรคข้ามพรมแดนเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

1,400,000 1,400,000 100.00 รวบรวม ทบทวนข้อมูลของวิธีวิเคราะห์ และจัดท าร่างวิธีวิเคราะห์ เตรียม
ความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ และจัดท าแผนการทดสอบ/ทวนสอบความ
ใช้ได้ของวิธี ในรายการการตรวจวินิจฉัย Zika Virus และด าเนินการตาม
แผนการทดสอบ/ทวนสอบความใช้ได้ของวิธี และสามารถเปิดให้บริการ
ทดสอบ ในรายการการตรวจวินิจฉัย Zika Virus ด้วย วิธี Real time RT 
PCR เพื่อเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก  ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ให้สามารถรองรับโรคอุบัติใหม่
ได้ และได้ประเมินผลการทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการใน
รายการการตรวจวินิจฉัย Zika Virus รอบ 1/2560 ซ่ึงผลการทดสอบผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 100 และได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล พร้อมทั้ง
จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจวินิจฉัย Zika Virus ด้วยวิธี Real 
time RT PCR ฉบับสมบูรณ์ และถ่ายทอดวิธีการตรวจวินิจฉัย Zika Virus 
ให้แก่นักวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก แล้วเสร็จ  

100.00 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
มีขีดความสามารถตรวจวินิจฉัย Zika Virus ได้  

2. ได้อง ค์ความรู้ เ รื่ อ ง  Zika Virus ใช้ ในการ
ป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์ สอบสวนและ
เฝ้าระวังการระบาดของโรค 

ศวก. ที่ 11 (สุ
ราษฎร์ธานี) 

612-1112-
P032-
L5743-10 

โครงการพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ธาตุ แคดเมียม นิ
เกิล และโครเมียมในน้ า 
โดยวธิีอินดักทฟีลีคัปเปิล
พลาสมาแมสสเปกโตรเมท
รี 

300,000 300,000 100.00 ทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ แคดเมียม นิเกิล และโครเมียมในน้ า ได้
ค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ (LOD) และค่าความ
เข้มข้นต่ าสุดที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง (LOQ) ช่วงและค่า
ความเป็นเส้นตรงของการวิเคราะห์ (Range 

100.00 1. ห้องปฏิบัติการสามารถพัฒนาศักยภาพการ
วิเคราะห์ธาตุ (แคดเมียม นิเกิล และโครเมียม) 
ในน้ า โดยวิธีอินดักทีฟลี คัปเปิลพลาสมา
แมสสเปกโตรเมทรีได้  

2. สามารถสนับสนุนงานบริการด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และทราบข้อมูลการปนเปื้อนแร่ธาตุ
อื่นๆ ในน้ าเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
เฝ้าระวังคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
สุขภาพอื่นๆต่อไป 

ศวก. ที่ 11 (สุ
ราษฎร์ธานี) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

612-1112-
P032-
L5744-06 

โครงการคุณภาพน้ าของ
บ่อน้ าร้อนและบ่อแช่ใน
พื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง 
สุราษฎร์ธานแีละ
นครศรีธรรมราช 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

800,000 800,000 100.00 - จัดท าแผนการด าเนินงาน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด
เพื่อขอข้อมูลแหล่งบ่อน้ าร้อน จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีเพื่อเตรียม
ความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ และเก็บตัวอย่างน้ าบ่อน้ าร้อนและบ่อแช่ 
รอบที่ 1 จ านวน 4 จังหวัดจ านวน 50 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15-22 
ธันวาคม 2559 รอบที่ 2 จ านวน 4 จังหวัด จ านวน 57 ตัวอย่าง ระหว่าง
วันที่ 1-14 มีนาคม 2559 และท าการตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จ  

- ตรวจเยี่ยมและจัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาบ่อน้ าร้อนในจังหวัด
ระนอง ร่วมกับส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดระนอง และผู้รับผิดชอบในพื้นที่  ในระหว่างวันที่  16-18 
พฤษภาคม 2560 ออกรายงานผลวิเคราะห์รอบที่ 2 แล้วเสร็จ เก็บ
ตัวอย่างรอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-13 มิถุนายน 2560 รวมจ านวน 56 
ตัวอย่าง  

- ได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ ออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ และ
จัดท ารายงานสรุปเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ ผลการศึกษา
คุณภาพน้ าบ่อน้ าแร่ร้อน พบว่า ทางด้านจุลชีววิทยาไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอสเชอริเชีย โคไล ในฤดูมรสุม ร้อยละ 
61 และ 48 ในฤดูร้อน ร้อยละ 35 และ 13 และในฤดูฝน ร้อยละ 65 
และ 45 ตามล าดับ สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส ไม่พบทุกตัวอย่าง ส่วน
ซาลโมเนลลา พบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 3 ในฤดูร้อนและฤดูฝน 
ส่วนผลทางด้านเคมีพบว่า จังหวัดชุมพรเก็บตัวอย่างบ่อน้ าแร่ร้อน
จ านวน 1 แหล่ง พบปริมาณของแข็งทั้งหมด ความกระด้าง สูงเกิน
มาตรฐานในช่วงฤดูร้อน ปริมาณ 578 และ 380 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(เกณฑ์ 500 และ 300 มิลลิกรัมต่อลิตร) ตามล าดับ จังหวัดระนองเก็บ
ตัวอย่างบ่อน้ าแร่ร้อนจ านวน 5 แหล่ง พบปริมาณฟลูออไรด์ สูงเกิน
มาตรฐาน 5 แหล่ง ปริมาณ 5.4-6.9 มิลลิกรัมต่อลิตร (เกณฑ์ไม่เกิน 0.7 
มิลลิกรัมต่อลิตร) จังหวัดสุราษฎร์ธานีเก็บตัวอย่างบ่อน้ าแร่ร้อนจ านวน 
10 แหล่ง พบปริมาณฟลูออไรด์ สูงเกินมาตรฐาน 7 แหล่ง ปริมาณ 1.5-
8.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (เกณฑ์ไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร) ปริมาณ
ของแข็งทั้งหมด สูงเกินมาตรฐาน 6 แหล่ง ปริมาณ 669-13,872 
มิลลิกรัมต่อลิตร (เกณฑ์ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร) ความกระด้าง สูง
เกินมาตรฐาน 8 แหล่ง ปริมาณ 323-2,241 มิลลิกรัมต่อลิตร (เกณฑ์ไม่
เกิน 300 มิลลิกรัมต่อลิตร) คลอไรด์ สูงเกินมาตรฐาน 3 แหล่ง ปริมาณ 
5,711-7,088 มิลลิกรัมต่อลิตร (เกณฑ์ไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ซัลเฟต สูงเกินมาตรฐาน 6 แหล่ง ปริมาณ 300-1,184 มิลลิกรัมต่อลิตร 

100.00 1. ทราบคุณสมบัติด้านกายภาพ ด้านเคมี และ
ด้านชีวภาพ ทางห้องปฏิบัติการของน้ าบ่อน้ า
ร้อนและบ่อแช่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุ
ราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ปี 2560  

2. ได้ข้อมูลพื้นฐานของน้ าบ่อน้ าร้อนและบ่อแช่ ที่
สามารถใช้ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยต่อ
สุขภาพของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม 

ศวก. ที่ 11 (สุ
ราษฎร์ธานี) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

(เกณฑ์ไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร) เหล็ก สูงเกินมาตรฐาน 1 แหล่ง 
ปริมาณ 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร (เกณฑ์ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
จังหวัดนครศรีธรรมราชเก็บตัวอย่างบ่อน้ าแร่ร้อนจ านวน 6 แหล่ง พบ
ปริมาณฟลูออไรด์  สูงเกินมาตรฐาน 5 แหล่ง ปริมาณ 12.2-14.2 
มิลลิกรัมต่อลิตร (เกณฑ์ไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร) และในฤดูฝนพบ
ความเป็นกรดด่าง สูงเกินมาตรฐาน 3 แหล่ง ช่วง 8.6-8.7 (เกณฑ์ 6.5-
8.5) ส่วนรายการอื่นๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด  

- ส าหรับปริมาณสารต่างๆทางด้านเคมีในน้ าบ่อน้ าแร่ร้อนในช่วงฤดูร้อน
จะมีปริมาณสูงกว่าในช่วงฤดูมรสุมและฤดูฝนเล็กน้อย อาจเนื่องจากใน
ฤดูร้อนน้ าใต้ดินมีปริมาณลดลงท าให้ปริมาณสารต่างๆมีความเข้มข้น
มากขึ้น บ่อแช่ตัวและบ่อแช่เท้า สุ่มเก็บตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 23 บ่อ 
จ าแนกเป็นในพื้นที่จังหวัดระนอง 8 บ่อ จังหวัดชุมพร 2 บ่อ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 11 บ่อ และจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 บ่อ โดยเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติในการดูแล
สระว่ายน้ า เพื่อป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก พ.ศ. 2543 ผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่า ฤดูมรสุมคุณภาพน้ าไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 16 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 88.89 (MPN Coliforms/100 
มิลลิลิตร และ Escherichia coli/100 มิลลิลิตร 16 ตัวอย่าง , MPN 
Coliforms/100 มิลลิลิตร 1 ตัวอย่ าง , Staphylococcus aureus 6 
ตัวอย่าง และ Clostridium perfringens 9 ตัวอย่าง) ฤดูร้อน คุณภาพ
น้ าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 20 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 86.96 (MPN 
Coliforms/100 มิลลิลิตร และ Escherichia coil/100 มิลลิลิตร 19 
ตัวอย่าง, MPN Coliforms/100 มิลลิลิตร 1 ตัวอย่าง, Staphylococcus 
aureus 6 ตัวอย่าง และ Clostridium perfringens 5 ตัวอย่าง) ฤดูฝน 
คุณภาพน้ าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 22 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 95.65 
(MPN Coli forms/100 มิลลิลิตร และ Escherichia coil/100 มิลลิลิตร 
18 ตั ว อ ย่ า ง , MPN Coliforms/100 มิ ล ลิ ลิ ต ร  4 ตั ว อ ย่ า ง , 
Staphylococcus aureus 8 ตัวอย่าง และ Clostridium perfrin gens 
10 ตัวอย่าง) และทั้ง 3 ช่วง ตรวจไม่พบเชื้อ Salmonella spp. ทุก
ตัวอย่าง  

- จากข้อมูลการตรวจพบเชื้อเกินเกณฑ์มาตรฐานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจาก
ฤดูมรสุม ฤดูร้อน และฤดูหนาว ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเนื่องจากอุณหภูมิที่
เหมาะสมในช่วงฤดูร้อนท าให้เชื้อจุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตได้ดี และ
ในช่วงฤดูฝนจะพบปริมาณเช้ือสูงที่สุดอาจเนื่องจากการชะล้างสิ่งปฏิกูล



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ที่ปนเปื้อนร่างกายผู้มาใช้บริการในฤดูฝนลงสู่บ่อแช่ตัวและแช่เท้า ดังนั้น
การลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ลงสู่บ่อแช่ตัวและแช่เท้าได้นั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรมีมาตรการจัดการเกี่ยวกับการช าระล้างร่างกายของ
ผู้ใช้บริการก่อนลงแช่พร้อมก ากับดูแลอย่างเคร่งครัด และการท าความ
สะอาดบ่อแช่อย่างสม่ า เสมอ  เพื่อป้องกันการเพิ่มปริมาณของ
เช้ือจุลินทรีย์ 

612-1112-
P032-
L5744-08 

โครงการพัฒนาองค์กรด้าน
การรับรู้ ความเขา้ใจ และ
การมีส่วนร่วมต่อการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัต ิ

200,000 200,000 100.00 1. การอบรมให้ความรู้และท าความเข้าใจ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน
สาธารณสุข(วิสัยทัศน์กระทรวง พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ความเป็น
เลิศ และการเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์) 
โดย ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้สื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 
(วิสัยทัศน์กระทรวง พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ และการ
เชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้กับบุคลากร
ของศูนย์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 มีบุคลากรของศูนย์ฯเข้าร่วม
รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 46 คน นอกจากนี้ได้สื่อสารโดย
ช่องทางอื่น เช่น การปิดบอร์ด แจ้งเวียนเอกสาร เป็นต้น  

2. กิจกรรมการจัดระบบบริหารความเส่ียงขององค์กร  
2.1 จัดท าแนวทางการบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน : คณะกรรมการ

บริหารศูนย์ฯได้ประชุมจัดท าแนวทางการจัดการความเสี่ยง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  

2.2 การให้ความรู้แนวทางการจัดการความเส่ียงให้แก่บุคลากร : หัวหน้า
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการได้อบรมให้ความรู้ในเวทีจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานเม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  

2.3 จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของฝ่าย 
ห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน : ด าเนินการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 
ได้เอกสารแผนของหน่วยงานฉบับร่าง รอพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร และได้แผนจัดการความเสี่ยงรายฝ่าย/
ห้องปฏิบัติการ  

2.4 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน สรุปผลการด าเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารศูนย์ฯ : สรุปผลการด าเนินการรอบ 6 เดือน 

100.00 1. บุคลากรรับรู้ และเข้าใจต่อนโยบาย และการ
น าไปสู่การปฏิบัติ  

2. หน่วยงานมีกิจกรรมและเครื่องมือที่ส่งเสริม
การบริหารหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ศวก. ที่ 11 (สุ
ราษฎร์ธานี) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

รายงานต่อผู้อ านวยการ และรอด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ เพื่อทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและปรับแผน
ต่อไป 

3. กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน คณะ กรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานได้จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้วเสร็จ  
3.1 ได้จัดการอบรมการพัฒนาองค์กรด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน

ธรรมาภิบาล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  11 สุราษฎร์ธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วิมานน้ ารีสอร์ท อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2560  

3.2 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอผู้บริหารศูนย์ฯ 
โดยมีผลงานคิดเป็นร้อยละ 70 ของแผน  

3.3 ทบทวนแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน และเสนอ
ผู้บริหารศูนย์ฯ อนุมัติ  

3.4 ด าเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน 
ณ สิงหาคม 2560 ได้ร้อยละ 90.90 

612-2112-
P021-
L5745-23 

โครงการเฝ้าระวังและ
เตือนภัยสุขภาพด้านการ
ชันสูตรสาธารณสุขและ
คุ้มครองผู้บริโภคของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่
11 สุราษฎร์ธาน ี

984,000 754,072 76.63 จ านวนผลการตรวจวิเคราะห์งานบริการด้านการชันสูตรสาธารณสุขและ
การคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งแต่ตุลาคม 59 - กันยายน 60 รวมทั้งสิ้น 5,143 
ตัวอย่าง ได้แก่  
1. การตรวจวิเคราะห์ด้านชันสูตรสาธารณสุข จ านวน 1,729 ตัวอย่าง  
2. การตรวจวิเคราะห์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน 3,414 ตัวอย่าง 

100.00 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
ได้องค์ความรู้จากการประเมินความเสี่ยงด้าน
ชันสูตรสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อ
สื่อสารความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยอย่างเป็น
ระบบ  

2. สนับสนุนการด าเนินงานด้านประเมินความ
เสี่ยงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ก าหนด  

3. ประชาชนได้รับข้อมูลการสื่อความเสี่ยงและ
แจ้งเตือนภัยสุขภาพ 

ศวก. ที่ 11 (สุ
ราษฎร์ธานี) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

613-1112-
P011-
L5739-11 

การพัฒนาศักยภาพการ
ตรวจพิสูจน์สารเสพติดใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
11/1 ภูเก็ต ปีงบประมาณ 
2560 

516,800 516,800 100.00 - ได้ด าเนินการตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะที่ส่งตรวจจากสถานี
ต ารวจ ที่ว่าการอ าเภอ และเรือนจ าในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 10 สิงหาคม 2560 เพื่อตรวจวิเคราะห์
หาสารเมทแอมเฟตามีน (MA), กัญชา (THC), ยาอี (MDMA, MDE, 
MDA), มอร์ฟีน (MOR), โคเคน (COC), อีเฟดรีน (E), ซูโดอีเฟดรีน(PE), 
แอมเฟตามีน (AMP), เคตามีน (K), โคเดอีน (COD), เบนโซอิลเอ็คโกนีน 
(BE), เบนโซไดอะซีปีนส์(BZD) ผลการตรวจ ตัวอย่างปัสสาวะ 911 
ตัวอย่าง ตรวจพบสารเสพติด 904 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 86.5 โดยพบ
สารเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน (MA) สูงสุดร้อยละ 82.2 เมทแอมเฟ
ตามีน (MA) ร่วมกับกัญชา (THC) ร้อยละ 11.4 พบกัญชา (THC) ร้อย
ละ 6.2 และพบเบนโซอิลเอ็คโกนีน (BE) ซ่ึงเป็นสารเมตาบอไลต์ของโค
คาอีน ร้อยละ 0.1 ตามล าดับ 

100.00 1. ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ 
มีวิถีชีวิตที่สงบสุข ปลอดภัย  และมีความ
เช่ือมั่นในการอ านวยความยุติธรรมด้านยาเสพ
ติดมากขึ้น  

2. มีฐานข้อมูลด้านยาเสพติดของพื้นที่รับผิดชอบ 
ที่ได้มาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
สามา รถน า ไป ใช้ ในกา รก ากั บ  ติ ดตาม 
ประเมินผล และจัดท าแผนงานโครงการในการ
แก้ไขปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้น  

3. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแบบบูรณา
การด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวม
ของ พื้นที่สูงขึ้น สามารถลดขั้นตอน ระยะเวลา 
และค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ยืนยันสารเสพ
ติด 

ศวก. ที่ 11 (สุ
ราษฎร์ธานี) 

613-1112-
P022-
L5746-02 

ศึกษาการปนเปือ้นเชื้อ 
Salmonella spp. ในเนื้อ
หมู และไก่ที่จ าหนา่ย ใน
ตลาดจังหวัด ภูเก็ต พังงา 
และกระบี ่

200,000 200,000 100.00 - ด าเนินการเก็บตัวอย่าง เนื้อหมู และเนื้อไก่ที่จ าหน่ายในจังหวัดภูเก็ต 
พังงาและกระบี่ เนื้อหมู76 ตัวอย่างเนื้อไก่ 57 ตัวอย่างรวมจ านวน 133 
ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์พบการปนเปื้อนเชื้อ ในหมูร้อยละ 61.8 เนื้อไก่ 
64.9 ต า ม ล า ดั บ  ใ น เ นื้ อ ห มู พ บ ซี โ ร ว า ร์  
Rissen,Stanley,Weltevreden,Anatum,Muenster,Kedougou, 
Lexing ton, Panama, Schwarzengrund และ Meleagridis ในเนื้อ
ไก่พบซีโ รวาร์  Corvallis, Agona, Heidelberg, Bovismorbificans, 
Kentucky, Lexington, Hadar และ Rissen  

100.00 1. ข้อมูลการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. ใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพอาหารได้  

2. ข้อมูลการดื้อยาของเชื้อ Salmonella spp. 
สามารถใช้เป็นแนวทางในการรักษาโรคติดเช้ือ
ทางเดินอาหารที่เกิดจาก เช้ือนี้ได้ 

ศวก. ที่ 11/1 
(ภูเก็ต) 

613-1112-
P022-
L5746-18 

โครงการส ารวจคุณภาพ
น้ าแร่ น้ าพุร้อนในเขตพื้นที่
จังหวัดพังงา และกระบี ่

200,000 200,000 100.00 - ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าพุร้อนจากจังหวัดกระบี่และพังงาจังหวัดภูเก็ต 
จ านวน 11 ตัวอย่าง จากน้ าพุร้อน 5 แห่ง ตรวจคุณภาพทางเคมี ได้แก่ 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณสารทั้งหมด ความกระด้าง ฟลูออไรด์ 
คลอไรด์ ไนเตรต ซัลเฟต เหล็ก และตะกั่ว และ ตรวจวิเคราะห์การ
ปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ ได้แก่ Coliforms Escherichia coli Salmonella 
spp. Clostridium perfringens Staphylococcus aureus แ ล ะ 
Legionella spp. ผลการตรวจวิเคราะห์ พบการปนเปื้อนเชื้อ Coiforms 
E. coli และ Legionella spp. จ านวน 8 4 และ1 ตัวอย่าง 

100.00 1. ประชาชนมีความปลอดภัยรวมทั้งเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ศวก. ที่ 11/1 
(ภูเก็ต) 

613-1112-
P031-
L5743-04 

การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
ทางด้านพยาธิวิทยาคลินิก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1,400,000 1,400,000 100.00 - ได้ด าเนินการตรวจวินิจฉัยตวัอยา่งที่ส่งตรวจจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
ส านักงานสาธารณสุข โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนทั่วไป และ หน่วยงานภาคเอกชน เช่น สถานประกอบการ 

100.00 1. ลดความเส่ียงและการสูญเสียชีวิตจากโรคอุบัติ
ใหม่และอุบัติซ้ า โดยผู้ป่วยสามารถได้รับการ
รักษาอย่างทันท่วงที  

ศวก. ที่ 11/1 
(ภูเก็ต) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 8 กันยายน 2560 จากตัวอยา่ง
ทั้งสิ้น 2,373 ตัวอยา่ง พบเชื้อ 264 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 11.12 
ประกอบดว้ย  
1. การตรวจวินิจฉยัเช้ือ Legionella spp. ในตัวอยา่งน้ า และ Swab 

จ านวน 2,275 ตัวอยา่ง พบเชื้อจ านวน 236 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
10.37  

2. การตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสก่อโรคอบุัติใหม่ อุบัติซ้ าด้วยวธิี RT-
Real time PCR จ านวน 98 ตัวอยา่ง พบเชื้อ 28 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 28.57 ประกอบด้วย  
- โรคไข้หวัดใหญ่ จ านวน 35 ตัวอย่าง ตรวจพบสารพันธกุรรมของ

เช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ทั้งสิ้น จ านวน 20 ตัวอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 
57.14 แบ่งเป็น ชนิด A สายพันธุ์ H1(2009) (4 ตัวอยา่ง) ชนิด A 
สายพันธุ์ H3 (15 ตัวอยา่ง) และ ชนิด A untype (1 ตัวอยา่ง)  

- โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง จ านวน 1 ตัวอยา่ง ตรวจไม่
พบ  

- โรคไข้หวัดใหญ่และโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง จ านวน 
35 ตัวอยา่ง ตรวจพบสารพันธกุรรมของเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ 
ทั้งสิ้น 7 ตัวอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 แบ่งเป็น ชนิด A สาย
พันธุ์ H3 (3 ตัวอย่าง) และชนิด B (3 ตัวอยา่ง) และ ชนิด A สาย
พันธุ์ H1(2009) (1 ตัวอย่าง)  

- โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และโรคทางเดินหายใจตะวันออก
กลาง จ านวน 3 ตัวอย่าง ตรวจพบสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัส
ไข้หวัดใหญ ่จ านวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33.33 คือ ชนิด A 
สายพันธุ์ H1(2009)  

- โรคติดเชื้อไวรัสซิกาจ านวน 24 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบ 

2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข การเฝ้า
ระวังทางระบาดวิทยา ประเมินความเสี่ยง 
และแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน  

3. สนับสนุนและรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ของจังหวัดและประเทศ 

613-1112-
P032-
L5744-15 

เฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และยกระดับ
คุณภาพสถานประกอบการ 
อาหารในโรงแรม เขต
จังหวัด ภูเก็ต กระบี่ และ
พังงา ปี 2560 

580,000 580,000 100.00 - จากการด าเนินการทดสอบตัวอย่างน้ า อาหาร และเครื่องดื่ม ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2559 ถึง 15 กันยายน 2560 มีตัวอย่างทั้งสิ้น 2,434 
ตัวอยา่ง ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 524 ตัวอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 
21.53 สาเหตุจาก Coliforms (178), Fecal coliforms (35), E .coli 
(83), จ านวนยีสต ์และรา (4),จ านวนจุลนิทรีย์ทั้งหมด 
(12),Salmonella spp. (74), pH (96), TH (12), NO3 (7), F- (12), 
Fe (5), วัตถุกันเสีย (3), TS (2), บอแรกซ์ (1)  

- ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารในโรงแรม 22 แห่ง  

100.00 1. หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องน าข้อมูลที่ ได้ ไปใช้
ประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนา
คุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร  

2. ผู้ประกอบการและประชาชนมีความตระหนัก
ถึงพิษภัยที่อาจเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
จาก อาหารที่มีการปนเปื้อนจากสิ่งที่ เป็น
อันตราย  

3. สถานประกอบการอาหารน าระบบความ
ปลอดภัยด้านอาหารมาใช้ในการผลิตอาหาร 

ศวก. ที่ 11/1 
(ภูเก็ต) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

613-2112-
P032-
L5744-21 

การพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
11/1 ภูเก็ต ตาม
มาตรฐานสากล ISO 
9001, ISO/IEC 17025, 
ISO 15189 และ ISO 
15190 ปีงบประมาณ 
2560 

750,000 750,000 100.00 - จัดท าโครงการ  
- ทบทวนเอกสารครบถว้น  
- ด าเนินการเข้าร่วมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

อาหาร  
- สอบเทียบเครื่องมือ  
- รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  
- ทบทวนระบบบริหาร 

100.00 1. สามารถรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการใน
รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองไว้อย่าง
ยั่งยืน และผ่านการรับรองในรายการทดสอบที่
ขยายขอบข่ายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

2. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบ
คุณภ า พ ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร  แ ละ ส า ม า ร ถ
ปฏิบัติงานตามข้อก าหนดได้อย่างถูกต้อง ท า
ให้ผลการด าเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ศวก. ที่ 11/1 
(ภูเก็ต) 

614-1112-
P022-
L5746-04 

1. พัฒนาศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์หาสายพันธุ ์
(genotype) ของไวรัสหัด
และหัดเยอรมัน ตาม
นโยบายการก าจัดโรคหัด
ตามพันธะสัญญานานาชาต ิ

300,000 299,072 99.69 ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างตัวอย่างเลือดผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อโรคหัด 
จากพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ระหว่างเดือน
มกราคม พ.ศ. 2559 –มิถุนายน 2560 จ านวน 1,363 ราย เพื่อตรวจ 
Measles-IgM และตัวอย่างสวอบคอ จ านวน 134 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหา
สายพันธุ์ไวรัสหัด และเปรียบเทียบผลการตรวจตัวอย่างเลือดและสวอบคอ 
ที่เก็บพร้อมกันที่เวลาต่างๆ หลังมีผื่น ผลการตรวจหา Measles IgM ใน
ตัวอย่างเลือดของกลุ่มผู้ป่วยจากพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและ
สงขลา ที่มีอาการเข้าได้กับนิยามโรคหัด ในระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 
2559 –มิถุนายน 2560 จ านวน 1,363 ราย พบว่าให้ผลบวกต่อ Measles 
IgM จ านวน 1,117 ราย (82.0%) ซ่ึงถือได้ว่ามีการระบาดของโรคหัด โดย
พบผู้ป่วยในกลุ่มอายุ 1-4 ปี มากที่สุด ร้อยละ 47 รองลงมาเป็น        กลุ่ม
อายุ น้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 15 ผลการตรวจ ตัวอย่าง Throat swab 
จ านวน 134 ราย น ามาศึกษาสายพันธุ์ด้วยวิธี DNA sequencing พบว่า
เป็นไวรัสหัดสายพันธุ์ B3 ทั้งหมดร้อยละ 100 ซ่ึงถือเป็นการรายงานเป็น
ครั้งแรกของสายพันธุ์ B3 ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และจากการเปรียบเทียบ
ผลการตรวจตัวอย่างเลือดและ throat swab ที่เก็บพร้อมกันในระยะ 0 – 
3 วันหลังมีผื่น พบว่าวิธี PCR ให้ผลบวก ร้อยละ 100 แต่การตรวจหา 
Measles IgM แอนติบอดี ให้ผลบวกเพียงร้อยละ 78.5 (p<0.01) แสดงว่า
ควรเก็บ throat swab ร่วมกับตัวอย่างเลือด จากผู้ป่วยในระยะ 0 – 3 วัน
หลังมีผ่ืน เพื่อเพิ่มความไวในการค้นหาผู้ป่วย 

100.00 ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานของสายพันธ์ไวรัสหัดที่
เป็นสาเหตุของการระบาดในพื้นที่ต่างๆ และหา
แหล่งที่มาของเชื้อว่าเป็นสายพันธ์ีท้องถิ่นหรือ
สายพันธ์ีน าเข้า รวมทั้งข้อมูลที่ได้ประมวลเข้ากับ
ฐานข้อมูลสายพันธุ์หัดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
หาเส้นทางการแแพร่กระจายของเชื้อ โดยข้อมูล
สายพันธุ์ไวรัสหัดที่พบระบาด ณ ช่วงเวลานั้นๆ 
จะเป็นเครื่องบ่งชี้ประสิทธิภาพ ของมาตรการ
ควบคุมโรคของประเทศ 

ศวก. ที่ 12 
(สงขลา) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

615-1112-
P031-
L5743-01 

โครงการเฝ้าระวังโรคติด
เช้ือและโรคธาลัสซีเมียทาง
ห้องปฏิบัติการชันสูตร
สาธารณสุขจังหวัดตรัง 
พัทลุง และสตูล ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
12/1 ตรัง ปีงบประมาณ 
2560 

1,300,000 1,300,000 100.00 เป้าหมายของโครงการฯ ปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่ตุลาคม 2559-กันยายน 
2560 คือ 3,500 ตัวอย่าง  
1. เดือนตุลาคม 2559 ตัวอย่างส่งตรวจงานชันสูตร จ านวน 563 ตัวอย่าง 

1,010 รายการ ให้ผลบวก จ านวน 178 ตัวอย่าง 178 รายการ แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100  

2. เดือนพฤศจิกายน 2559 ตัวอย่างส่งตรวจงานชันสูตร จ านวน 611 
ตัวอย่าง 1,422 รายการ ให้ผลบวก จ านวน 163 ตัวอย่าง 163รายการ 
แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100  

3. เดือนธันวาคม 2559 ตัวอย่างส่งตรวจงานชันสูตร จ านวน 442 ตัวอย่าง 
799 รายการ ให้ผลบวก จ านวน 150 ตัวอย่าง 150รายการ แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100  

4. เดือนมกราคม 2560 ตัวอย่างส่งตรวจงานชันสูตร จ านวน 274 ตัวอย่าง 
382 รายการ ให้ผลบวก จ านวน 73 ตัวอย่าง 73 รายการ แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100  

5. เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ตัวอย่างส่งตรวจงานชันสูตร จ านวน 375 
ตัวอย่าง 413 รายการ ให้ผลบวก จ านวน 135 ตัวอย่าง 135 รายการ 
แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100  

6. เดือนมีนาคม 2560 ตัวอย่างส่งตรวจงานชันสูตร จ านวน 418 ตัวอย่าง 
655 รายการ ให้ผลบวก จ านวน 263 ตัวอย่าง 263 รายการ แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100  

7. เดือนเมษายน 2560 ตัวอย่างส่งตรวจงานชันสูตร จ านวน 291 ตัวอย่าง 
649 รายการ ให้ผลบวก จ านวน 110 ตัวอย่าง 110 รายการ แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100  

8. เดือนพฤษภาคม 2560 ตัวอย่างส่งตรวจงานชันสูตร จ านวน 232 
ตัวอย่าง 472 รายการ ให้ผลบวก จ านวน 100 ตัวอย่าง 100 รายการ 
แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100  

9. เดือนมิถุนายน 2560 (ถึง 30 มิ.ย.60) ตัวอย่างส่งตรวจงานชันสูตร 
จ านวน 390 ตัวอย่าง 667 รายการ ให้ผลบวก จ านวน 189 ตัวอย่าง 
189 รายการ แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100  

10. เดือนกรกฎาคม 2560 ตัวอย่างส่งตรวจงานชันสูตร จ านวน 244 
ตัวอย่าง 399 รายการ ให้ผลบวก จ านวน 108 ตัวอย่าง 108 รายการ 
แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100  

100.00 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อ
เฝ้าระวังโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสุขภาพต่างๆ 
และโรคธาลัสซีเมีย ให้แก่ประชาชนในจังหวัดตรัง 
พัทลุง สตูล และจังหวัดใกล้เคียง และให้บริการ
ทางด้านวิชาการ เช่น การเผยแพร่องค์ความรู้จาก
การวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง ทางด้าน
โรคติดเชื้อและโรคธาลัสซีเมียให้แก่ประชาชน 
และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องด้ านสาธารณสุข
สามารถน าผลการวิเคราะห์ และประเมินความ
เส่ียงดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ศวก. ที่ 12 
(สงขลา) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

11. เดือนสิงหาคม 2560 ตัวอย่างส่งตรวจงานชันสูตร จ านวน 282 
ตัวอย่าง 682 รายการ ให้ผลบวก จ านวน 95 ตัวอย่าง 95 รายการ แล้ว
เสร็จภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100  

12. เดือนกันยายน 2560 ตัวอย่างส่งตรวจงานชันสูตร จ านวน 305 
ตัวอย่าง 529 รายการ ให้ผลบวก จ านวน 127 ตัวอย่าง 129 รายการ 
แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100 ยอดรวมสะสมตั้งแต่เดือน
ตุลาคม -ปัจจุบัน จ านวน 4,427 ตัวอย่าง 8,079 รายการ ให้ผลบวก 
1,691 ตัวอย่าง 1,693 รายการ แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 
100 

615-2112-
P022-
L5746-05 

โครงการเฝ้าระวังและ
สื่อสารความเส่ียงด้าน
สุขภาพและความปลอดภยั
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

1,900,000 1,258,956 66.26 1. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ 
100  
1.1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 1.2 ตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร ด าเนินงานทดสอบตัวอย่างทาง
ห้องปฏิบัติการ และรายงานผล รวมทั้งสิ้น 1,417 ตัวอย่าง 6,187 
รายการ ไม่เข้ามาตรฐาน 226 ตัวอย่าง 253 รายการ - ตุลาคม 
2559 จ านวน 35 ตัวอย่าง 126 รายการ (ไม่เข้ามาตรฐาน 6 
ตัวอย่าง 6 รายการ )       - พฤศจิกายน 2559 จ านวน 128 
ตัวอย่าง 772 รายการ (ไม่เข้ามาตรฐาน 34 ตัวอย่าง 39 รายการ) 
- ธันวาคม 2559 จ านวน 77 ตัวอย่าง 380 รายการ (ไม่เข้า
มาตรฐาน 13 ตัวอย่าง 15 รายการ) - มกราคม 2560 จ านวน 123 
ตัวอย่าง 543 รายการ (ไม่เข้ามาตรฐาน 14 ตัวอย่าง 15 รายการ) 
- กุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 76 ตัวอย่าง 210 รายการ (ไม่เข้า
มาตรฐาน 15 ตัวอย่าง 18 รายการ)           - มีนาคม 2560 
จ านวน 87 ตัวอย่าง 390 รายการ (ไม่เข้ามาตรฐาน 13 ตัวอย่าง 
16 รายการ) - เมษายน 2560 จ านวน 209 ตัวอย่าง 1,203 
รายการ (ไม่เข้ามาตรฐาน 41 ตัวอย่าง 47 รายการ) - พฤษภาคม 
2560 จ านวน 53 ตัวอย่าง 256 รายการ (ไม่เข้ามาตรฐาน 5 
ตัวอย่าง 5 รายการ) - มิถุนายน 2560 จ านวน 130 ตัวอย่าง 524 
รายการ (ไม่เข้ามาตรฐาน 49 ตัวอย่าง 51 รายการ)            - 
กรกฎาคม 2560 จ านวน 88 ตัวอย่าง 542 รายการ (ไม่ เข้า
มาตรฐาน 21 ตัวอย่าง 25 รายการ) - สิงหาคม 2560 จ านวน 85 
ตัวอย่าง 632 รายการ (ไม่เข้ามาตรฐาน 12 ตัวอย่าง 13 รายการ) 
- กันยายน 2560 จ านวน 62 ตัวอย่าง 345 รายการ (ไม่เข้า

100.00 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดตรัง พัทลุง สตูล และ
พื้นที่ ใกล้ เคียงได้รับการทดสอบ/สอบเทียบ 
รวมทั้งแก้ไขให้ มีคุณภาพและความปลอดภัยใน
การอุปโภค บริโภค รวมทั้งสามารถใช้ตรวจ
วินิจฉัย/รักษาให้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมี
ความปลอดภัยในการใช้งาน 

ศวก. ที่ 12/1 
(ตรัง) 



รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

มาตรฐาน 3 ตัวอย่าง 3 รายการ)        - ตัวอย่างอื่นๆที่ทดสอบ ที่
ไม่ได้น ามาประเมินระยะเวลาฯ จ านวน 264 ตัวอย่าง  

2. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านยา เครื่องส าอาง สมุนไพร 
ยาคดี และรายงานผล รวมทั้งสิ้น 202 ตัวอย่าง ร้อยละความก้าวหน้า
โครงการ 100 - ตุลาคม 2559 จ านวน 7 ตัวอย่าง - พฤศจิกายน 2559 
จ านวน 18 ตัวอย่าง - ธันวาคม 2559 จ านวน 43 ตัวอย่าง - มกราคม 
2560 จ านวน 19 ตัวอย่าง          - กุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 25 
ตัวอย่าง - มีนาคม 2560 จ านวน 22 ตัวอย่าง - เมษายน 2560 จ านวน 
15 ตัวอย่าง - พฤษภาคม 2560 จ านวน 17 ตัวอย่าง - มิถุนายน 2560 
จ านวน 28 ตัวอย่าง - กรกฎาคม 2560 จ านวน 6 ตัวอย่าง - สิงหาคม 
2560 จ านวน 2 ตัวอย่าง - กันยายน 2560 จ านวน 1 ตัวอย่าง  

3. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องเอกซเรย์ ห้องเอกซเรย์ และไมโครปิเปต 
รวมทั้งสิ้น 624 ตัวอย่าง ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ 100 - ตุลาคม 
2559 จ านวน 45 ตัวอย่าง - พฤศจิกายน 2559 จ านวน 56 ตัวอย่าง - 
ธันวาคม 2559 จ านวน 35 ตัวอย่าง - มกราคม 2560 จ านวน 9 ตัวอย่าง 
- กุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 49 ตัวอย่าง - มีนาคม 2560 จ านวน 82 
ตัวอย่าง - เมษายน 2560 จ านวน 56 ตัวอย่าง - พฤษภาคม 2560 
จ านวน 43 ตัวอย่าง - มิถุนายน 2560 จ านวน 53 ตัวอย่าง - กรกฎาคม 
2560 จ านวน 94 ตัวอย่าง - สิงหาคม 2560 จ านวน 49 ตัวอย่าง - 
กันยายน 2560 จ านวน 53 ตัวอย่าง 

 
 


